
 
บทท่ี2 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกีย่วของ 
 

ในงานวิจัยช้ินนี้เปนการศึกษาความสัมพันธเชิงปรากฏการณวิทยาระหวางลายคําและ
พื้นท่ีภายในวิหารลานนา คือ ศึกษาการทํางาน และหนาท่ีของลายคําท่ีมีความสัมพันธกับพื้นท่ีใน
วิหาร จากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนผานการรับรูทางประสาทสัมผัส ดังนั้นในมุมมองของงานวิจัย 
“พื้นท่ี” (Place) จึงหมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูภายในวิหารมากกวาตัวสถาปตยกรรมท่ีเนนตัววิหารดานนอก
วัสดุ หรือภาพรวมของตัวอาคาร ซ่ึง “พื้นท่ี” ในท่ีนี้ประกอบไปดวยสภาพแวดลอม ท่ีวางโครงสราง
และวัสดุภายใน ซ่ึงท้ังหมดจะเช่ือมโยงกับส่ิงตางๆ เขาดวยกัน ดังนั้นความสัมพันธระหวาง “ลาย
คํา” กับ “พื้นท่ี” ในงานวิจัยจึงหมายถึง พื้นท่ีหรือชองวางท่ีบุคคลสามารถอยูภายในวิหารไดท่ีมี
ความสัมพันธกับลายคํา ซ่ึงชวยใหลายคําทําหนาท่ีส่ือความหมายผานการปรากฏตัวสูผูท่ีพบเห็นใน
ขณะท่ีอยูภายในพื้นท่ีวิหาร จึงจําเปนตองศึกษาความหมาย หนาที่ และรูปแบบของลายคําเพื่อเขาใจ
กระบวนการทํางานของลายคําท่ีมีความสัมพันธกับพื้นท่ีท่ีลายคําปรากฏตัวอยู ประกอบกับปจจัย
ทางดานประสบการณ ความทรงจําและความรูสึกตางๆ ท่ีคนสามารถรับรูจากการทําหนาท่ีของลาย
คําผานการปรากฏตัว จนเกิดการตีความโดยอาศัยประสบการณภายใตพื้นฐานของรากเหงา ความรู 
ความทรงจํา และความเปนตัวตนของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงงานวิจัยช้ินนี้ถือวา ตําแหนงแหงท่ีของบุคคล
ดังกลาวเมื่อสัมพันธกับวัตถุจะอยูในฐานะท่ีเปน “อัตบุคคล” เพื่อร้ือคนและอธิบายถึงปรากฏการณ
ท่ีปรากฏอยูและเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีของวิหารที่มีความสัมพันธกับลายคําและปจจัยตางๆ ผานการ
รับรูของบุคคลเปนความรูสึกและประสบการณตางๆ ท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้การรับรูถึงปรากฏการณ
ภายในวิหารนั้นของแตละบุคคลนั้น เกิดข้ึนจากการมองเห็นและสัมผัสส่ิงตางๆ ข้ึนอยูกับความรู
และประสบการณตางๆ ของแตละบุคคลที่สงผลใหอาจจะเกิดการรับรูหรือไมสามารถรับรูถึง
ปรากฏการณท่ีมีอยูก็ได 

การวิจารณวรรณกรรมในงานวิจัยแบงออกเปน 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกศึกษา “ลาย
คํา” ในแงมุมของ 1) ขอมูลดานกายภาพและรูปแบบของลายคําท่ีปรากฏอยูภายในวิหารตางๆ เพื่อ
ใชคัดเลือกสถานท่ีในการเก็บขอมูล โดยใชขอมูลจากหนังสือเร่ือง ลายคําลานนา เขียนโดย สุรพล 
ดําริหกุล 2) ความรูดานความหมาย และหนาท่ีของลายคําในเบ้ืองตนท่ีไมไดเปนจุดเนนของงานวิจัย 
ผานการศึกษาหนังสือเร่ือง ความหมายของสวนประดับสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาของลานนา 
เขียนโดย ศิริชัย ธนทิตย ประเด็นท่ีสองจะเปนเร่ืองของทฤษฏีและวรรณกรรมท่ีใชผลิตเคร่ืองมือ
และวิธีการวิจัยตลอดจนแนวทางการวิเคราะหขอมูลมีท้ังหมด 5 สวน คือ 1) ทฤษฏีปรากฏการณ
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วิทยาท่ีใชคล่ีคลายกระบวนการทํางานของลายคําภายในพื้นท่ีของวิหาร  เปนการศึกษา 
“ปรากฏการณวิทยา”  จากหนังสือเร่ือง ปรากฏการณศาสตรในสถาปตยกรรม (Phenomenology in 
Architecture) เขียนโดย รองศาสตราจารย ดร. ทิพยสุดา ปทุมานนท เพื่ออธิบายและทําความเขาใจ
ถึงความสัมพันธระหวางพื้นท่ีและการรับรู  2) การทบทวนเนื้อหาของงานวิจัยท่ีใช “ปรากฏการณ
วิทยา” ในสายสถาปตยกรรม เพื่อกําหนดจุดยืนของผูวิจัย และกําหนดแนวทางการดําเนินงานวิจัย 
ไดแก งานวิจัยเร่ืองการยอนสํารวจประเพณีเพื่อการคนพบใหม : ความเขาใจของประสบการณท่ีเกิด
ข้ึนกับคุณสมบัติและความหมายในบานไทยประเพณี (A Tradition Rediscovered : A Study of 
Experiential Characteriztics & Meanings of the Traditional Thai House)15 โดย ม.ล.ปยลดา ทวีป
รังษีพร (เทวกุล) 3) งานวิจัยเร่ือง ปรากฏการณศาสตรในสถาปตยกรรมในศาสตรของการตีความ
การศึกษาเพื่อจัดทําโครงการอนุรักษและฟนฟู ยานสามแพรง (A Study for the Preservation and 
Renewal Program of Sam Prang District) เขียนโดย วิมลรัตน อิสระธรรมนูญ16 เนื้อหาของการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีชวยกําหนดปจจัยท่ีสงผลตอการเกิดปรากฏการณในพื้นท่ี ไดแก  4) หนังสือ
เร่ือง เยิรเงาสลัว (In Praise of Shadow)  เขียนโดย จุนิจิโร ทานิซากิ และแปลโดย สุวรรณา วงศไว
ศยวรรณ และ 5) การทบทวนงานวิจัยท่ีอธิบายกระบวนการทางปรากฏการณผานหนวยวิจัยเร่ือง
แสง คือ งานวิจัยเร่ือง ปรากฏการณแหงแสงในสถาปตยกรรม กรณีศึกษา การออกแบบพื้นท่ีอยู
อาศัย จังหวัดเชียงใหม (Phenomenon of light in Architecture : Case study of  living place design 
in Chiang Mai) เขียนโดย พัชรดา โสมดี 
 
2.1 ลายคํา 

จากท่ีผานมาถึงแมวาจะมีการวิจัยและศึกษาเร่ืองลายคํามามากแลวก็ตาม ไมวาจะเปน  
งานวิจัย เร่ืองงานศิลปกรรมลายคําประดับอาคารทางศาสนาลานนาในระหวางพุทธศตวรรษท่ี  20 -
2517, วิหารลายคําวัดพระสิงห : สถาปตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง18, จิตรกรรมฝาผนังลานนา19, 

                                                 
15 ขอมูลบางสวนจากงานวิจัยชิ้นนี้ไดรับการแปลและเรียบเรียงโดย ดร. สันต สุวัจฉราภินันท เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง “จาก
ญาณวิทยาสูกระบวนการวิธีวิจัย : ศึกษาปรากฏการณวิทยาในสถาปตยกรรม” ซึ่งกําลังดําเนินการวิจัยไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนวิจัย ประเภททุนพัฒนาศักยภาพผูวิจัย ป 2552 
16 เร่ืองเดียวกัน 
17 สุรพล  ดําริหกุล, รายงานงานวิจัยเร่ือง “งานศิลปกรรมลายคําประดับอาคารทางศาสนาลานนา ในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 20-25”, 
โครงการทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2539 
18 ชัยยศ อิษฎวรพันธุ และภาณุพงษ เลาหสม, วิหารลายคําวัดพระสิงห : สถาปตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง (เชียงใหม : ตรัสวิน, 
2543) 
19 ภาณุพงษ  เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541) 
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วิหารลายคํา : ลักษณะประวัติความเปนมาและแนวทางการอนุรักษ 20 ฯลฯ หนังสือและงานวิจัย
ท้ังหมดนั้นเปนการศึกษาลายคําท่ีมีวิธีเก็บและรวบรวมขอมูลในเบื้องตนท่ีเนนเร่ืองเกี่ยวกับท่ีมา 
รูปแบบของลวดลาย ซ่ึงยังไมไดรับการอธิบายและคล่ีคลายความหมายและวัตถุประสงคของการใช
ลายคําท่ีประดับอยูภายในวิหารอยางชัดเจน ดังนั้นการศึกษาขอมูลดานกายภาพและรูปแบบของลาย
คําท่ีปรากฏในวิหารตางๆ เพื่อใชคัดเลือกสถานท่ีในการเก็บขอมูล จะใชขอมูลท่ีไดจากการทบทวน
หนังสือเร่ือง ลายคําลานนา  สวนความรูดานความหมาย และหนาท่ีของลายคําท่ีไมไดรับการเนน
การศึกษาที่ผานมา จะอธิบายขอมูลตางๆ ในเบื้องตนผานการทบทวนหนังสือเร่ือง ความหมายของ
สวนประดับสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาของลานนา ซ่ึงหนังสือท้ัง 2 เลมนี้เนนการศึกษาเร่ือง
รูปแบบทางกายภาพ ท่ีมาของลายคํา และพูดถึงความหมายตามสัญลักษณและความหมายเชิงลึกท่ี
สนับสนุนสมมุติฐานที่วาลายคําไมใชแคลวดลายท่ีใชประดับเทานั้น แตมีความหมายท่ีเนนไปใน
การสรางประสบการณและกระตุนใหผูท่ีพบเห็นสามารถรับรู และตีความหมายในเชิงการสรางคุณ
งามความดีและเคารพสถานท่ีได จากการศึกษาเบ้ืองตนพบวามีหนังสือท่ีสามารถชวยใหเกิดความ
เขาใจในเร่ืองของ “ความหมาย” กับ “การตีความ” ท่ีสงเสริมคุณงามความดีได 2 เลมคือ  

 
2.1.1 ลายคําลานนา  

เปนหนังสือท่ีไดรับการพัฒนาจากงานวิจัยของอาจารย สุรพล ดําริหกุล เร่ือง งาน
ศิลปกรรมลายคําประดับอาคารทางศาสนาลานนา ในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 20-25 จนไดรับรางวัล
และถือวาเปนงานวิจัยท่ีดีท่ีสุดในการตีแผเร่ืองลายคํา21 ในรายละเอียดท่ีจะพูดถึงหนังสือเลมนี้คือ 
ท่ีมาของลายคํา ลักษณะลวดลายความหมายและลักษณะลายกายภาพ และวัดท่ียังคงมีลายคําอยู  
หนังสือเลมนี้เปนการตอยอดจาก งานวิจัยเร่ือง “งานศิลปกรรมลายคําประดับอาคารทางศาสนา
ลานนาในระหวางพุทธศตวรรษที่ 20-25” เนื้อหาสําคัญของหนังสือเลมนี้คือ พูดเร่ืองเกี่ยวกับคติ 
ความหมายในรูปของสัญลักษณทางสถาปตยกรรมของลายคํา แตเนื้อหาสวนใหญจะเกี่ยวกับลายคํา
ในลานนาทางกายภาพเปนเกณฑ แตมีการสอดแทรกความหมายของลายคําในเชิงความหมายอยู
เปนนัยยะ ซ่ึงผูวิจัยสามารถนําขอมูลในสวนนี้มาศึกษา และใชไดในเร่ืองนัยยะท่ีแฝงอยูของลวดลาย
ตางๆ ท่ีสะทอนออกมาในรูปของระบบสัญลักษณและท่ีมา ระเบียบกฎขอกําหนดในการออกแบบ
และพัฒนาการตางๆ ในแตละยุคท่ีส่ือถึงหนาท่ีและความสําคัญของลายคํา ดังขอความดานลาง 

 

                                                 
20 ม.ล.สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิ, วิหารลายคํา : ลักษณะ ประวัติความเปนมาและแนวทางการอนุรักษ (เชียงใหม : สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2536) 
21 ผลงานเลมน้ีเปนงานวิจัยที่ไดรับรางวัลชมเชยจาก สภาวจิัยแหงชาติ เม่ือป พ.ศ. 2543 
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ลายคํา...คุณลักษณะท่ีทําหนาท่ีเปนเหมือนตัวเช่ือม ของชองเปดระหวางพื้นท่ี กับพื้นท่ี 
นี่เอง สุดทายก็ไดกลายเปนท่ีมาในการปรับบทบาท ของลายคําใหมีความสําคัญ และมีผล
ตอสภาวะจิตใจอีกดวย ดังจะเห็นไดจากการสรางสาระและแกนสารใหเกิดเปนมิติทาง
ความเชื่อซ่ึงนอกจากจะอยูในรูปของพิธีกรรม ตางๆ ท้ังโดยทางตรงทางออมแลวสวน
หนึ่งยังปรากฏใหเห็นในรูปของการใช ระบบสัญลักษณทางสถาปตยกรรม ท่ีแฝงดวยนัย
ยะทาง คติ และความหมาย อันลึกซ้ึง ประกอบลายคําเหลานี้อีกดวย22   

 
ใจความสําคัญของหนังสือไมไดมีการนําเสนอแครูปแบบทางกายภาพของลายคําเทานั้น 

แตพูดถึงหนาท่ีของลายคําท่ีเปนเหมือนตัวเช่ือมพื้นท่ีกับคน และกระตุนทําใหเกิดสภาวะการรับรู
ในรูปแบบการใชสัญลักษณผานรูปแบบของลายคําตางๆ โดยเนนย้ําวาถูกสรางข้ึนเพื่อสะทอนถึง 
คติและความหมาย ความเช่ือ เร่ืองราวตางๆ ในเชิงพุทธปรัญญา ภายใตบทบาทในฐานะเปนรูป
สัญลักษณของเคร่ืองหมายท่ีแสดงใหเห็นถึงหนาท่ีเชิงรูปธรรมและนามธรรมที่มีความหมายที่
ลึกซ้ึง โดยสามารถนําขอมูลสวนนี้ไปใชในสวนท่ีเปนเร่ืองการใหความหมาย คติความเช่ือทางพุทธ
ศาสนา และการตีความผานการมองเห็นรูปแบบลวดลายของลายคํา วามีการใหความหมายอยางไร
บาง ประเด็นสําคัญคือ สามารถตอบคําถามท่ีวา “ทําไมลายคําถึงนําไปลอกเลียนตกแตงมิได” 
เนื่องจากขอมูลในหนังสืออธิบายไววา “ลายคําถูกสรางข้ึนเพื่อใหบงบอกขอบเขตของพื้นท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิและชวยสงเสริมใหเกิดความรูสึกศรัทธาในสถานท่ีมากยิ่งข้ึน เนื่องจากในอดีตวิหารใน
อาณาจักรลานนามักถูกสรางดวยไม มีเอกลักษณเฉพาะคือลวดลายการแกะสลัก ลายคําจึงถูกคิดคน
เพื่อกําหนดใหวิหารไมสามารถกําหนดขอบเขตความศักดิ์สิทธ์ิผานลวดลายตางๆ”23  

ในเบ้ืองตนเนื้อหาสวนใหญเร่ิมอธิบายผานรูปแบบทางกายภาพ สูความหมาย ของ
ลวดลายตําแหนงท่ีต้ังตางๆ ตลอดจนความเช่ือในการต้ังตําแหนงทิศทางของลวดลายวามี
หมายความหมายอยางไร เนื้อหาจะพูดถึงแกนสารความหมายท่ีปรากฏในฐานะเปนรูปสัญลักษณ
ของลายคําโดยสันนิษฐานวา ลายคํามีตนกําเนิดมาจากธรรมชาติเปนศิลปะธรรมชาติ เปนภาพเขียน
ลายเสนท่ีมีเอกลักษณเปนของไทยอยางแทจริง มีเสนท่ีออนหวาน แชมชอย และใหความรูสึกแบบ
อุดมคติแฝงอยูในภาพท้ังภาพเปนภาพท่ีประดิษฐออกมาจากแนวธรรมชาติ เชน ดอกบัว ใบไม 
(ใบไม ดอกไม ไดแก ใบเทศ ดอกพุดตาน) เปลวไฟ รวงขาว ตาออย ฟนปลา รังผ้ึง รวงผ้ึง กาบไผ 
ปลาไหล เถาวัลย เปนตน ท่ีมาของลายคําสวนใหญไดรับความบันดาลใจจากธรรมชาติดังกลาวแลว 
นั่นหมายถึงธรรมชาติเปนมูลเหตุจูงใจในการเขียนลวดลายไทย  

                                                 
22 สุรพล  ดําริหกุล, ลายคําลานนา, หนา 53-67 
23 เร่ืองเดียวกัน, หนา 67 
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ลายคํานั้นไดมีวิวัฒนาการและพัฒนามาอยางตอเนื่อง โดยนับเร่ิมตนไดต้ังแตในสมัย
พุทธศตวรรษท่ี 18 จนถึงพุทธศตวรรษท่ี 24 คําวา “ลายคํา” ในความหมายของศิลปกรรมลานนา             
คือ ลวดลายท่ีประดับตกแตงอาคารสถานท่ีดวยทองคําเปลว24 มีลวดลายสีทองบนพื้นสีแดงหรือดํา 
“ลายคํา” งานศิลปกรรมลายคําเหลานี้จะประดับอยูในพื้นท่ีสําคัญตางๆ ของวิหาร เชน ในบริเวณตัว
ไมโครงสรางเคร่ืองบนของวิหารหรือท่ีเรียกวา ข่ือมาต่ังไหม เสาวิหารตลอดจนผนังภายในวิหาร
และแผงไมคอสองอยางเปนระเบียบท่ีสอดคลองกันอันเปนความงดงามท่ีใหความรูสึกถึงความ
ศักดิ์สิทธ์ิ ความศรัทธาและความสุขสงบ นับเปนแบบแผนของงานศิลปกรรมลานนาอยางหนึ่งท่ีพบ
อยูเสมอ25 ในเบื้องตนการศึกษาและคนพบลายคําเกิดจากการการทํางานของโครงการศึกษา
คนควาวิจัย ลายรดน้ําของกรมศิลปากร ซ่ึงมอบหมายใหวิทยาลัยชางศิลปเปนผูดําเนินงาน พบวา 
ลายรดนํ้า (Lai Rod Nam) เปนลวดลาย หรือภาพรวมไปถึงภาพประกอบลวดลายตางๆ ท่ีปดดวย
ทองคําเปลวบนพื้นรัก โดยข้ันตอนการทําสุดทายคือการเอานํ้ารด ใหปรากฏเปนลวดลาย จึงกลาว
ไดวา “ลายรดนํ้า” คือ ลายทองท่ีลางดวยน้ํางานเขียนลายรดนํ้าสวนใหญจะเขียนประดับตามสถานท่ี
ตางๆ เชนประตู หนาตา ฝาผนัง รวมถึงเคร่ืองไมใชสอยตางๆ ดวย สันนิษฐานวามีมาต้ังแตกรุง
สุโขทัยเปนราชธานี จากหลักฐานในจดหมายเหตุกรุงสยามและกรุงจีน ลายรดนํ้าและลายคําจึงมี
ความคลายคลึงกันมาก แตแตกตางท่ีวิธีการทําและลวดลายที่บงบอกถึงศิลปะของแตละวัฒนธรรม
นั้นเอง 

งานศิลปกรรมลายคําลานนาในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 21-24 นั้น จะมีลักษณะเปน
ลวดลายปดทองบนพื้นสีแดงชาด หรือท่ีเรียกวา งานปดทองรองชาด ซ่ึงเทคนิคในการทําลายคําแบง
ได 3 วิธีดวยกันคือ วิธีท่ีหนึ่ง เปนเทคนิคปดทองลายฉลุ ซ่ึงเปนลักษณะการทําลวดลายปดทองแบบ
ใชแมพิมพลายฉลุ (Stencil) จะเปนงานลายคําสวนใหญท่ีทําไดงายและมีรูปแบบซํ้าๆ กัน วิธีท่ีสอง
เปนเทคนิคลายขูด เปนวิธีการทําลวดลายโดยใชการขูดขีดเสนลงบนพ้ืนท่ีท่ีปดทองไวแลว ซ่ึงจะมี
ลักษณะคลายคลึงกับการทําลวดลายบนปดภาชนะเคร่ืองเขินของเชียงใหม พบวานิยมประดับอยู
บริเวณเสาหลวงของวิหารในกลุมท่ีมีอายุอยูในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 21-22 วิธีท่ีสามเปนเทคนิค
ผสมระหวางเทคนิคลายขูดกับปดทองลายฉลุ ซ่ึงจะเปนลวดลายปดทองท่ีมีการขูดเสนหรือแตงเติม
เสนใหมีรายละเอียดมากข้ึน เปนวิธีการทําลวดลายลงรักปดทองของชาวลานนาท่ีทําใหลวดลายเกิด
มิติและมีรายละเอียดของลวดลายงดงามมากข้ึนนับเปนลักษณะเดนของงานลายคําลานนาท่ีนิยม
มากและพบมีอยูในแทบทุกชวงเวลา  

                                                 
24 เร่ืองเดียวกัน, หนา 19 
25 เร่ืองเดียวกัน, หนา 21 



 
 14

ลวดลายท่ีสําคัญอาจแบงกลุมออกได 3 กลุมใหญๆ คือ กลุมแรกเปนลวดลายท่ีพัฒนาการ
สืบทอดมาจากลวดลายลานนาท่ีปรากฏมาแลวในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 19-20 กลุมท่ีสองเปน
ลวดลายท่ีไดรับอิทธิพลมาจากลวดลายในศิลปะจีน แมวาลวดลายท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะจีนจะ
ปรากฏอยูในงานศิลปกรรมลานนามาแลวต้ังแตพุทธศตวรรษท่ี 19 แตในชวงเวลานี้ดูเหมือนวา
ลวดลายท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะจีนจะมีมากข้ึน กลุมท่ีสามเปนลวดลายท่ีไดรับอิทธิพลจากศิลปะ
สุโขทัยและศิลปะอยุธยา อันเนื่องมาจากความสัมพันธทางดานพระพุทธศาสนาไดพบวาลวดลายใน
งานศิลปกรรมลายคําท่ีปรากฏในระยะน้ีสวนใหญยังคงเปนรูปแบบท่ีสืบทอดมาจากลวดลายท่ี
ปรากฏในชวงกอนหนานี้ แตจะพัฒนาการของลวดลายท่ีซับซอนและมีรูปแบบของลวดลายมาก
ยิ่งข้ึนขณะเดียวกันไดมีลวดลายใหมๆ ปรากฏเกิดข้ึน เชน ลวดลายใบไมในศิลปะแบบตะวันตก ซ่ึง
คาดวานาจะเปนอิทธิพลท่ีผานมาทางศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย นอกจากนี้แลวยังมีลายดอกไม
ทรงพุมท่ีคาดวาจะไดรับอิทธิพลท่ีผานมาทางดานรูปแบบจากศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายอีกดวย 
อาจกลาวไดวาในชวงเวลานี้จะเปนพัฒนาการสูงสุดของงานศิลปกรรมลานนากอนท่ีแควนลานนา
จะลมสลาย   เปนท่ีนาสังเกตวาลวดลายในศิลปะแบบพมาแทบจะไมปรากฏมีอิทธิพลอยูในงาน
ประดับของลานนาเลย แมวาพมาจะปกครองลานนาอยูเปนเวลานาน ในชวงพุทธศตวรรษท่ี  24  ซ่ึง
เปนระยะเวลาของการฟนฟูบานเมือง  

หลังจากท่ีแควนลานนาไดลมสลายลานนาจะมีฐานะเปนประเทศราชข้ึนตอกรุงเทพฯ 
ในชวงครึ่งแรกของศตวรรษลวดลายสวนหนึ่งในงานประดับของลานนายังคงมีรูปแบบ                 
และพัฒนาการท่ีตอเนื่องมาจากลวดลายของลานนาในชวงกอนหนานี้ ตอมาในราวครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษท่ี 24 ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีอิทธิพลทางการเมืองและการติดตอเกี่ยวของกับกรุงเทพฯมาก
ข้ึน ลวดลายในงานศิลปกรรมลายคําท่ีปรากฏไดมีลวดลายในศิลปะรัตนโกสินทร รวมท้ังลวดลาย
ในศิลปะจีนท่ีผานเขามาทางศิลปะรัตนโกสินทร เขามาปะปน ผสมผสานกับลวดลายลานนา ดู
เหมือนวาอิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทร เขามาปะปนผสมผสานกับลวดลายลานนาดูเหมือนวา
อิทธิพลของศิลปะรัตนโกสินทรจะมีบทบาทอยางสําคัญตองานศิลปกรรม ลานนานับต้ังแตชวงเวลา
นี้เปนตนไป ซ่ึงลักษณะเดนของวิหารลานนา คือ ไมทําฝาเพดานจะนิยมเปดใหเห็นโครงไมและ
นิยมการประดับตกแตงในสวนโครงสรางตลอดจนผนังดวยลายคํา26 ลวดลายท่ีนํามาประดับตกแตง
มีอยู 2 ลักษณะ คือลวดลายท่ีไดรับอิทธิพลจากชางหลวงสวนกลาง ลายในกลุมนี้ ไดแก ลวดลายท่ี
เปนลายกนกตางๆ สวนลวดลายท่ีเปนเอกลักษณเดนชัดบงบอกถึงศิลปกรรมลานนาโดยแท คือเปน
ลักษณลวดลายกึ่งธรรมชาติ กึ่งประดิษฐ ซ่ึงเปนวิธีการของจิตรกรรมไทยแบบประเพณีผสมผสาน
กับแบบไทยใหญหรือพมา เชน ลวดลายดอกพุดตาน ดอกกุหลาบ ผสมคละเคลาตัวภาพสัตว แมลง 

                                                 
26 เร่ืองเดียวกัน, หนา 23 
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เชน นก กระรอก ผีเส้ือ และสัตวนอยใหญตามพื้นดิน นอกจากนี้ยังมีลวดลายของภาพท่ีไดรับ
อิทธิพลจากจีน เชน ภาพมังกร และหงส เปนตน สวนภาพท่ีนาสนใจ คือภาพทวารบาลที่มีลักษณะ
เปนภาพทรงเคร่ืองแบบกษัตริยพมา หรือไทยใหญถืออาวุธ สวนลวดลายประดับท่ีเปนลักษณะลาย
กนกจะมีลักษณะลวดลายใกลเคียงกับชางหลวงทางภาคกลาง 

จากประวัติขางตนพบวา ลายคํา มีวิวัฒนาการเร่ือยมาจนถึงปจจุบันไดมีตนกําเนิดมาจาก
การเลียนแบบธรรมชาติและในคําสอนของพุทธศาสนาโดยเกิดจากการอางอิงรูปแบบจากรูปทรง
ธรรมชาติท่ีเห็นตลอดจนจากมโนคติจากสัตวหิมพานตตางๆ และคติความเช่ือตางๆ ท่ีเปนอุดมคติ
ท้ังนั้น จากประวัติขางตนนี้ทําใหรูถึงท่ีมาของลายคําวามีรากฐานมากจากเร่ืองของจริยธรรม คุณงาม
ความดีท่ีมาจากหลักธรรมทางพุทธศาสนา ดังนั้นลายคําจึงมีหนาท่ีปรากฏตัวตอผูท่ีเขาภายในพื้นท่ี 
ผานกระบวนการการรับรูจากตําแหนงท่ีตนเองยืนสูการเปนประสบการณท่ีมีการตีความสราง
ความหมายจนเกิดเปนความรูสึกท่ีดีงาม ทําใหระลึกถึงหลักธรรมทางพุทธศาสนา 

ถาเราลองวิเคราะหในเบ้ืองตนจะพบวา การเกิดของลายคําเองมีรากฐานมาจากธรรมชาติ
และหลักธรรมในพุทธศาสนาจนเกิดแรงบันดาลสรางสรรคเปนลวดลายเปนหลักฐานสําคัญท่ีแสดง
ใหเห็นวา ชางโบราณสรางลวดลายตางๆ จากความเช่ือ ความศรัทธา ท่ีเกี่ยวของกับศาสนาเปนมูล
ฐานท่ีสําคัญเปนส่ิงท่ีผูกผันจิตใจคนแตละยุคสมัย ความรูสึกความศรัทธาของชางในอดีตท่ีมีความ
เปนสุนทรียภาพเพื่อส่ือถึงคนรุนตอรุนผานการทําหนาท่ีของลายคําโดยอาศัยการรับรูของคนจาก
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ี ในรูปแบบของประสบการณท่ีผานกระบวนการตีความแลว
บันทึกเปนขอมูลดานประสบการณอยูในความทรงจํา จากกระบวนการทํางานของลายคําในขางตน
และวิเคราะหจากแหลงกําเนิดกับจุดประสงคในสรางลายคําทําใหสามารถท่ีสรุปไดวาลายคําไมได
ถูกสรางมาใหเปนเพียงลวดลายท่ีประดับเทานั้น แตยังมีความหมายท่ีผูสรางตองการส่ือออกมาทาง
ลายคํา ผานการรับรูของคนท่ีสามารถทําใหเรารูสึกเขาใจและรับรูความหมายของคําวา “ศักดิ์สิทธ์ิ” 
จนทําใหพื้นท่ีตรงนั้นถูกใหความหมายวาเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ินั้นเอง ดังนั้นถาจะตองการทําความ
เขาใจตอความหมายท่ีเกิดข้ึนจากการตีความ และผานประสบการณ อาจจะตองอาศัยทฤษฏีท่ีชวย
อธิบายสรางความเขาใจตอกระบวนการรับรูท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของผูคนผานการปรากฏตัวและ
การมองเห็นลายคําในพื้นท่ีของวิหาร ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้เลือก “ทฤษฏีปรากฏการณวิทยา”  ท่ีจะ
ชวยอธิบายและคล่ีคลายกระบวนการที่เกิดข้ึนจากการรับรูผานลายคําภายในพื้นท่ี ซ่ึงจะนําเสนอใน
สวนตอไป 
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2.1.2 ความหมายของสวนประดับสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาของลานนา   
 เขียนโดย ศิริชัย ธนทิตย หนังสือเลมนี้พูดเร่ืองถึงเร่ืองท่ีมาและความหมายของสวน
ประดับสถาปตยกรรม สัญลักษณทางพุทธศาสนาของลานนา โดยใหความจํากัดความวา 

 
ลายคํา...ความหมายอยางงาย คือ เปนเคร่ืองมือในการอบรมส่ังสอนของพระภิกษุในการ
ส่ังสอนธรรมแกชาวบานท่ัวไป  หรือในท่ีสูงกวานั้น  ศาสนาสถานมีความหมายเหมือน
ปริศนาธรรมในตัวเอง ผูท่ีศรัทธาเส่ือมใสสามารถเรียนรู คนหาธรรมไดดวยตัวของ
ตัวเอง  สวนประดับตางๆนอกจากความหมาย พื้นฐานท่ีสามารถเขาใจได  ยังสามารถ
นําพาใหเขาใจในหลักธรรมท่ีละเอียดมากข้ึน 

 
จากขอความในเบ้ืองตนแสดงใหเห็นวา ศิริชัย ไดใหความหมายลายคําวาเปนเคร่ืองมือท่ี

ใชอบรมส่ังสอนชาวบานผานรูปสัญลักษณของลายคํา โดยใหลายคําทําหนาท่ีและปรากฏตัวผาน
การมองเห็นของคนจนเกิดเปนความรูสึกท่ีศรัทธาเส่ือมใสและนําพาใหเขาใจพุทธศาสนาผาน
ความรูสึกท่ีไดรับรูจากการมองเห็นลายคําภายในวิหาร งานของศิริชัยดูเหมือนจะนํามาชวยเสริม
งานของสุรพลท่ีไมไดอธิบายดานการสรางความหมาย หนาท่ีและการรับรูจากการสื่อสารของลาย
คํา แตมุงเนนศึกษาดานกายภาพมากกวา งานของศิริชัยจะเขามาชวยอธิบายและคล่ีคลายความหมาย
ตลอดจนแนวทางการทํางานของลายคําในเบ้ืองตนท่ีอาศัยการคิดคนลวดลายจากสลาออกมาในรูป
ของสัญลักษณเปนลวดลายตางๆ ท่ีใชสีทองเปนส่ิงดึงดูดในการส่ือความหมายจากลายคําสูผูท่ีพบ
เห็นนั้นเอง 

เนื้อหาสวนใหญอธิบายท่ีมาและความหมายของสวนประดับของสถาปตยกรรมสามารถ
มองไดหลายมุมมองดวยความเขาใจท่ีตางกัน แตส่ิงตางๆ นี้แฝงดวยจิตวิญญาณและความศรัทธา
ของผูสรางสามารถนําไปขยาย อางอิงเสริมความคิดในสวนคติความเช่ือของพุทธศาสนาของลานนา
ได โดยเปนการทําวิจัยในเชิงรวบรวมขอมูล แลววิเคราะหโดยพรรณนาประกอบภาพถาย ซ่ึงนํามา
อางอิง และแสดงในสวนของความเช่ือทองถ่ินในเชิงลึกยิ่งข้ึนไป เพื่ออธิบายความหมายจาก
นามธรรมสูรูปธรรมได ในสวนของสถาปตยกรรมลานนาแทจริง เนื้อหาสวนใหญจะอยูในรูปของ
ขอมูลดานลวดลายและภาพถาย ไดมีการอธิบายในเร่ืองจุดมุงหมายของงานจิตรกรรมฝาผนังอยาง
ไมคอยชัดเจนนัก แตก็ถือวาเปนหลักฐานท่ีงานวิจัยช้ินนี้จะใชเปนขอสนับสนุนในเร่ืองของลายคํา
วามีความหมายมากกวาสวนประดับตกแตง ประกอบกับหลักฐานในใจความสําคัญตอนหน่ึงท่ีวา 
“เกิดจากการสรางของจิตรกร ทางความคิด บันดาลใจ และจินตนาการ จนเกิดเปนมโนภาพ และ
ดวยฝมือ ความสามารถทางเชิงชาง ความเพียร ซ่ึงชางเขียนถายทอดออกมาเปนรูปธรรม อันจะทํา
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ใหผูชมรูสึกไดโดยสุนทรียะสัมผัสและมีผลใหจิตใจเปนสุขในทางคุณธรรม จริยธรรม นั่นคือเปน
เคร่ืองมือท่ีทําใหจิตใจสูงข้ึน”27   

บทสรุปจากการอานหนังสือท้ัง 2 เลมพบวา ลายคําทําหนาท่ีท่ีทําใหเกิดการรับรูและ
ตีความถึงความศักดิ์สิทธ์ิ โดยผานการรับรูของคนท่ีเขาไปใชในพื้นท่ีและเปนตัวนําไปสูการสราง
สัญญะทางพ้ืนท่ีจนเปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ โดยประโยชนท่ีไดคือ รูความหมายหนาท่ีของลายคํา และ
สนับสนุนสมมุติฐานในเบ้ืองตนวา ลายคําสามารถทําหนาท่ีคือ ชวยทําใหเกิดปรากฏการณกับการ
รับรูของคนตอพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ เม่ือคนเขาไปใชพื้นท่ีภายในวิหาร แตอยางไรก็ตามส่ิงท่ียังขาดไป คือ
การคล่ีคลายกระบวนการสรางความหมาย การปรากฏตัว และการรับรูของคน ซ่ึงจําเปนตองอาศัย
ทฤษฏีปรากฏการณวิทยาเขามาชวยอธิบายในประเด็นนี้ 

การคนควาหากรณีตัวอยางไดมีการศึกษาและอางอิงจากงานวิจัยท่ีเคยมีการศึกษาสํารวจ
เร่ืองลายคําจากงานวิจัยเร่ือง ลายคําลานนา28 และ ความหมายของสวนประดับสถาปตยกรรมทาง
พุทธศาสนาของลานนา29 เปนหลัก ซ่ึงมีการคนพบวัดท่ีมีลายคําท้ังส้ิน 8 วิหาร30 แตในงานวิจัยช้ินนี้
ผูวิจัยไดคัดเลือกมาทั้งส้ิน 5 วิหารเทานั้น เนื่องจากมีประเด็นท่ีนาสนใจของลายคํา และขอมูลทาง
กายภาพท่ีชัดเจนของแตละวิหาร31 ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้จึงคัดเลือกกรณีตัวอยางจากในจังหวัด 
เชียงใหม และจังหวัดลําปาง โดยคัดเลือกจากงานวิจัยในขางตน เนื่องมาจากเหตุผลของงานวิจัยช้ิน
นี้ศึกษาความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ี จึงจําเปนตองคัดเลือกเฉพาะวิหารท่ียังมีลายคํา
ปรากฏอยูเทานั้น ประกอบกับเสนทางและความสะดวกในการเก็บขอมูล ท่ีเปนปจจัยสําคัญตอการ
เก็บขอมูลและงานวิจัยช้ินนี้มีขอจํากัดในเร่ืองระยะเวลาและงบประมาณในการทําวิจัยอีกดวย  จึงไม
สามารถเก็บขอมูลในวิหาร  4 แหงคือ 1) วิหารวัดเวียง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง เนื่องจากสภาพของ
ลายคําภายในวิหารมีสภาพท่ีทรุดโทรมไปมากและมีการบูรณะเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวิหาร
ไปมาก  2)  วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง เนื่องจากวิหารพระพุทธท่ีต้ังอยู
ในวัดเดียวกับวิหารน้ําแตม มีการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางเปนอยางมากประกอบกับภายในวิหาร
มีภาพสะทอนของพระธาตุทําใหทางวัดตองการรักษาภาพสะทอนเอาไว ทําใหภายในวิหารจึงมี
บรรยากาศท่ีมืดเพื่อรักษาภาพสะทอนภายในวิหารทําใหในการเก็บขอมูลท่ีจําเปนตองการอาศัย

                                                 
27 ทิพวรรณ ทั่งม่ังมี, รายงานการวิจัย “การจัดองคประกอบศิลปในจิตรกรรมฝาผนังลานนา”, หนา 15 (เนนโดยผูวิจัย) 
28 สุรพล  ดําริหกุล, ลายคําลานนา 
29 ภานุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา 
30 ไดแก วิหารพระพุทธ และวิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง, วิหารวัดไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง, 
วิหารวัดเวียง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง, วิหารวัดปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง, วิหารโคมคําวัดพระธาตุเสด็จ จังหวัด
ลําปาง, วิหารวัดคะตึกเชียงม่ัน อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง และวิหารปราสาท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
31 หมายเหตุ ขอมูลทางกายภาพจะปรากฏอยูในทายเลมของเอกสารแนบภาคผนวก ข 
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ความสัมพันธระหวางลายกับพื้นท่ีไมสามารถเก็บขอมูลในวิหารแหงนี้ได เนื่องจากลายคําไม
สามารถปรากฏตัวไดนั้นเอง 3) วิหารโคมคํา วัดพระธาตุเสด็จ จังหวัดลําปาง เนื่องจากมีท่ีต้ังใน
เสนทางท่ีเดินทางไมสะดวกและมีการบูรณะและร้ือโครงสรางวิหารหลายคร้ังทําใหลายคําท่ีเกิด
ภายในวิหารเปนลวดลายท่ีเขียนข้ึนมาใหม 4) วิหารวัดคะตึกเชียงม่ัน อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
เนื่องจากวัดแหงนี้ไมมีการเปล่ียนแปลงทางโครงสราง มีวิหารหลวง วัดไหลหิน และวิหารน้ําแตม 
วัดพระธาตุลําปางหลวง แตเนื่องจากวิหารหลวงและวิหารน้ําแตมมีความนาสนใจของการ
เปล่ียนแปลงของปจจัยตางๆ และประวัติการดูแลรักษา แตวิหารวัดคะตึกเชียงม่ันไมมีการปรากฏ
ของประวัติ และรายละเอียดตางๆ ของวิหาร จึงไมสามารถศึกษาขอมูลดานกายภาพของวิหารแบบ
สืบคนไดอยางละเอียด  ดังนั้นจึงไดสถานท่ีจะเก็บขอมูลท้ังส้ิน 5 วิหารดวยกัน โดยเลือกวิหารท่ีมี
ความแตกตางกันออกไป เพื่อใหเห็นถึงความแตกตางทางกายภาพท่ีเปล่ียนไปของแตละวิหาร ซ่ึง
ลายคํานั้นจะปรากฏในวิหารเปนสวนใหญ ดังนั้นในการวิจัยจึงเลือกท่ีจะเก็บขอมูลเฉพาะในวิหาร
เทานั้น ซ่ึงสามารถแบงดังนี้ 

1. วิหารหลวง วัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม 
2. วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง 
3. วิหารลายคํา วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม 
4. วิหารพระนางจามเทวี วัดปางยางคก จังหวัดลําปาง 
5. วิหารหลวง วัดไหลหินหลวง จังหวัดลําปาง 
จากการคัดเลือกจะเก็บขอมูลสวนใหญท่ี จังหวัดลําปาง เนื่องจากขอมูลและสภาพของ

ลายคําดั้งเดิมของลานนาจะพบในรูปแบบของสกุลชางลําปางมากท่ีสุด เนื่องจากในยุคท่ีมีสงคราม
นั้นลายละเอียดตางๆ ในเสนทางการเกิดสงครามไดผลกระทบไปดวยมากมาย แตจังหวัดลําปางใน
สมัยนั้นไมใชเสนทางสําคัญจึงทําใหลายคํายังคงสภาพเดิมไวได  ซ่ึงเหตุผลท่ีเลือก วิหารน้ําแตม วัด
พระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง เนื่องจากวิหารน้ําแตมเปนแหลงทองเท่ียวสําคัญและมีลวดลาย
ของลายคําท่ีหลากหลายจนคนสวนใหญไดมีการจําลองลายคําไปใชในท่ีตางๆ มากมาย สวนเหตุผล
ท่ีเลือกวิหารพระนางจามเทวี วัดปางยางคก จังหวัดลําปาง เนื่องจากมีการบูรณะและซอมแซมจนทํา
ใหกายภาพของวิหารและลายคําเกิดการเปล่ียนแปลงไปมากประกอบกับในปจจุบันมีการสรางวิหาร
ใหมแทนการใชวิหารเดิมที่เกาแก จนไมสามารถเอ้ืออํานวยใหชาวบานใชในการประกอบพิธีและ
กิจกรรมทางศาสนาได ซ่ึงสภาพวิหารพระนางจามเทวี ในปจจุบันเกิดการทรุดโทรมมาก เนื่องจาก
ไมไดรับการบูรณะมาเปนเวลาหลายป จากสภาพภายในวิหารและส่ิงแวดลอมทางกายภาพท่ี
เปล่ียนแปลงโดยมีความทรุดโทรมเปนอยางมาก  สวนวิหารหลวง วัดไหลหินหลวง จังหวัดลําปาง 
ก็ไดรับผลจากท่ีไดมีการจําลองวิหารไปอยูในโรงแรมประกอบกับตัววิหารก็มีการบูรณะโดย
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ชาวบานอยางใกลชิดซ่ึงแตกตางจากวิหารที่มีการบูรณะโดยกรมศิลปากรหรือไมก็โดยชางสลา แต
วัดนี้มีการบูรณะโดยชาวบานและพระภิกษุ ท้ังท่ีมีการบูรณะอยูหลายคร้ังแตไมไดรับผลกระทบจาก
การบูรณะมากมายเหมือนวัดอ่ืนๆ ดังนั้นท้ัง 3 วิหารนี้ มีความแตกตางทางดานการเปล่ียนแปลงทาง
กายภาพและการรับรูของคนท่ีไดรับผลจากการรับรูท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังการเคารพและศรัทธา
ตลอดจนการนําไปใชในเชิงพาณิชย ดังนั้นแสดงใหเห็นวา การรับรูถึงพื้นท่ีวิหารนั้นไดแตกตางกัน
ออกไปในแตละวิหาร สวนจังหวัดเชียงใหมนั้น มีเหตุผลท่ีเลือกวิหารหลวง วัดปราสาท จังหวัด
เชียงใหม และวิหารลายคํา วัดพระสิงห จังหวัดเชียงใหม เนื่องจาก 2 วิหารนี้ไดรับผลกระทบจาก
วัฒนธรรมและการพัฒนารูปแบบจากหลายสมัย ไมวาจะเปนวัฒนธรรมทางอยุธยา รัตนโกสินทร 
พมา และจีน ทําใหรูปแบบ ลายคําในปจจุบันคอนขางแตกตางไปจากทางลําปาง และมีการบูรณะ
มากกวาซ่ึงตรงนี้เองนาจะมีขอแตกตางและเห็นผลไดงายในการเก็บขอมูลของสถานท่ีและการรับรู
ของผูคน โดยวัดพระสิงหเปนวัดท่ีมีช่ือเสียงมากในเร่ืองของลายคําท่ีมีการเลาเร่ืองและเปนเหมือน
เอกลักษณสําคัญของวิหารเองจนไดช่ือวา วิหารลายคํา อีกท้ังลายคําดานหลังพระประธานวิหารลาย
คําไดมีรูปปราสาทและลวดลายแบบจีนข้ึนมาแทนท่ีกลายเปนงานประดับฉากหลังมากกวาเปน
ความหมายเชิงสัญลักษณดังนั้นจึงควรอยางยิ่งท่ีจะเขาไปเก็บขอมูลเพื่อมาศึกษาเปรียบเทียบกับ
วิหารวัดอ่ืนและวัดปราสาทเองก็นาสนใจท่ีใชลายคํามาเลาเร่ืองพุทธประวัติดวยการวาดลวดลายคํา
ท่ีเปนระบบภาพซํ้ากัน ซ่ึงนับวาเปนการพัฒนาของการเขียนลวดลายท่ีแปลกออกไปอีกแหงหนึ่ง 
เนื่องจากลายคําท่ีมีลักษณะลายซํ้าๆ กันของลวดลาย ทําใหเกิดความสําคัญของลายคําท่ีมักจะถูก
แทนท่ีดวยจิตรกรรมเขียนสีมากข้ึน ลายคําจึงถูกกําหนดใหมีตําแหนงของการประดับท่ีเสาหรือ
ดานหลังพระประธานเทานั้น พรอมท้ังรูปแบบก็เปล่ียนไป และมีตําแหงของสถานท่ีอยูใกลวัดพระ
สิงหมากดังนั้นขอมูลทางกายภาพจึงนาสนใจท่ีจะศึกษาควบคูกันไป จากท้ังเหตุผลท้ังนี้จึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะเก็บขอมูลจากท้ังหมด 5 วิหารขางตนท่ีไดกลาวมานี้  

 
2.2 ทฤษฎีปรากฏการณวิทยา  
 เปนทฤษฏีที่ใชคล่ีคลายกระบวนการที่เกิดข้ึนจากการรับรูผานลายคําภายในพื้นท่ีของ
วิหาร ในสวนนี้จะวิเคราะหทฤษฏีปรากฏการณวิทยา โดยอาศัยหนังสือเร่ือง ปรากฏการณศาสตร
ในสถาปตยกรรม (Phenomenology in Architecture) เขียนโดย รองศาสตราจารย ดร.ทิพยสุดา             
ปทุมานนท เปนหลัก เพื่ออธิบายและทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวางพื้นท่ีและการรับรู แบง
ออกเปน 6 สวนคือ 
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2.2.1 ปรากฎการณวิทยา (Phenomenology)  นําเสนอภาพรวมของทฤษฏี 

2.2.2 ปรากฏการณศาสตรในสถาปตยกรรม (Phenomenology in Architecture) นําเสนอ
ผลงานของทิพยสุดาท่ีอธิบายถึงทฤษฏีปรากฏการณวิทยาและสถาปตยกรรม 

2.2.3 งานวิจัยเร่ือง “การยอนสํารวจประเพณีเพื่อการคนพบใหม : ความเขาใจของ
ประสบการณท่ีเกิดขึ้นกับคุณสมบัติและความหมายในบานไทยประเพณี” (A 
Tradition Redizcovered : A Study of Experiential Characteriztics & 
Meanings of the Traditional Thai House) เปนงานวิจัยท่ีอธิบายการทํางานของ
การสํารวจการรับรูของปรากฏการณในพื้นท่ีผานการใชตนเอง สูการตีความผาน
ฐานะในอัตบุคคล และการสรางเคร่ืองมือจากประสบการณรวม มีการกําหนด
จุดยืนและบทบาทของผูเก็บขอมูล คือ ม.ล. ปยลดา ใชตัวเองเปนผูเก็บขอมูลและ
เปนผูเรียบเรียงขอมูล 

2.2.4 งานวิจัยเร่ือง “ปรากฏการณศาสตรในสถาปตยกรรมในศาสตรของการตีความ
การศึกษาเพื่อจัดทําโครงการอนุรักษและฟนฟู ยานสามแพรง” (A Study for the 
Preservation and Renewal Program of Sam Prang District) ขยายความใน
ดานการเก็บขอมูลภาคสนามและการเรียบเรียง ท่ีอาศัยการเก็บขอมูลจาก “ผูคนใน
ยาน” แลวใชตนเองเปน “ ผูเรียบเรียง”   

2.2.5 เยิรเงาสลัว (In Praise of Shadow) ขยายความในประเด็นเร่ืองการคนหาปจจัยท่ีจะ
ใชเก็บขอมูลภาคสนาม 

2.2.6 งานวิจัยเร่ือง “ปรากฏการณแหงแสงในสถาปตยกรรม กรณีศึกษา การออกแบบ
พื้นท่ีอยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม” (Phenomenon of light in Architecture : Case 
Study of  Living Place Design in Chiang Mai) พิจารณาการใชปจจัยเร่ืองแสง 
และคล่ีคลายอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนผานปจจัยดานแสง 

 
2.2.1 ปรากฏการณวิทยา (Phenomenology)   

เหตุผลท่ีเลือกทฤษฏีปรากฏการณวิทยา เนื่องจากจุดยืนของงานผูวิจัยเช่ือวา ลายคําทํา
หนาท่ีสรางความหมาย ความรูสึก และประสบการณผานองคประกอบตางๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในวิหาร
จนเปนความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ี ทําใหคนสามารถรับรูถึงพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิได ซ่ึงผูวิจัย
ตองการทําความเขาใจและร้ือคนวามีองคประกอบ หรือปจจัยอะไรบางท่ีทําใหลายคําสามารถทํา
หนาท่ี และหนาท่ีนั้นยังคงมีอยูหรือไม เม่ือสภาวะทางสังคมเปล่ียนไป ความเช่ือ การตีความและ
การใหความหมายที่ไดจากการรับรูของคนจากการมองเห็นลายคํายอมถูกเปล่ียนแปลงไปตาม
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สภาวะสังคมและกายภาพของวิหารท่ีเปล่ียนแปลงทําใหเกิดการตีความและใหความหมายใหมตาม
ความเชื่อท่ีถูกหลอหลอมใหมตามสภาพของกายภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปเชนกัน ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้
เช่ือวา ลายคํามีหนาท่ีและปรากฏตัว จากการมองผานตําแหนงของผูคนในกระบวนการรับรู 
กอใหเกิด “การตีความ” ท่ีไดมาซ่ึงความหมายบันทึกในรูปของประสบการณ ดังนั้น “ทฤษฎี
ปรากฏการณวิทยา” จึงเปนทฤษฏีท่ีจะใหท้ังคําอธิบายและวิธีการในการเก็บขอมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
เพราะทฤษฎีปรากฏการณวิทยาเปนแนวทางศึกษาประสบการณท่ีเกิดข้ึนในแตละบุคคล โดยมี
วิธีการใหบุคคลอธิบายเร่ืองราวและประสบการณตางๆ ท่ีตนเองประสบมาผานการรับรูและรู
ความหมายในขณะท่ีมีสติรูตัว “ปรากฏการณวิทยา” เปนวิธีการศึกษาท่ีเขาถึงความจริงอยางหนึ่ง 
ซ่ึงถือไดวาเกิดข้ึนจากการคัดคาน การยอมรับเอาเนื้อหาสาระตางๆ ท่ีไมอาจสํารวจตรวจสอบได 
รวมถึงระบบที่ยิ่งใหญตางๆ ท่ีสรางข้ึนในความคิดแบบการคาดเดา ไมไดต้ังอยูบนพื้นฐานของ
ขอมูล ซ่ึงถือไดวาเปนลัทธิท่ีวิพากษผลผลิตของลัทธิสมัยใหมนิยมอยางหน่ึง  “ปรากฏการณวิทยา” 
เปนการศึกษาวาส่ิงท่ีปรากฏตัวออกมาใหเรารับรูนั้นเกิดข้ึนมาไดอยางไร การรับรูที่วาไมจํากัดอยู
แตเพียงการเห็น แตเปดคํานามของการรับรูไปสูประสบการณทุกสวนทุกสัมผัสของความเปน
มนุษย32  สําหรับวิธีการศึกษาและวิธีการเขาถึงความจริง จะสนใจใน “ส่ิงท่ีมันปรากฏออกมา” 
ความสนใจควรเนนไปท่ีการสืบสวนสภาวะของการ “เผชิญหนา” (Encountering) ดังท่ีมันถูกบังคับ
ใหมุงตรงไปท่ีวัตถุตางๆ ซ่ึงแนนอนวาในขณะเดียวกัน ปจจัยของการเผชิญหนานี้จะทําใหเกิด
ความสัมพันธระหวางวัตถุและความเปนวัตถุวิสัย  (การกําหนดคุณลักษณะของบุคคลท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตอขอเท็จจริงท่ีปรากฏข้ึนในชวงเวลาหน่ึงสามารถตีความเปนรูปธรรมได วัดได จับ
ตองไดดวยมาตรฐานท่ีกําหนดข้ึนและใชรวมกัน) ไปสูความเปน “อัตบุคคล” (Subject)  ซ่ึงหมายถึง 
คุณลักษณะ ลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลไมวาจะเปนนิสัยสวนตัว ความช่ืนชอบ ความกลัว ท่ีอยู
ในสํานึกรูตัววาตนเองเปนใคร คือ 

1) ความคิดเกี่ยวกับตัวเอง ซ่ึงถูกสรางจากจินตนาการของการรับรูดวยตาจากภาพหรือ
แบบในกระจกเงา เกิดข้ึนเพียงแตในความคิด เปนจินตนาการหรือภาพแทนตัวเองท่ี
อยากใหคนอื่นเห็น  

2) ส่ิงท่ีไดสรางอัตลักษณ (Identity) ข้ึนดวยความเขาใจตัวเองจากการเลียนแบบจาก
ภาพหรือเปลือกนอกของส่ิงอ่ืนแตก็ทําใหส่ิงนั้นกลายเปนอัตลักษณเปนตัวของ
ตัวเอง  

                                                 
32 ดร. สันต สุวัจฉราภินันท เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง “จากญาณวิทยาสูกระบวนการวิธีวิจัย : ศึกษาปรากฏการณวิทยาใน
สถาปตยกรรม” 
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3) ความรูของมนุษย (Human knowledge) ท่ีบันทึกในกระบวนการแหงจินตนาการ เกิด
จากการถายแบบจากภาพของส่ิงอ่ืน ซ่ึงใหผลลัพธเปนอัตลักษณ  

และความเปนอัตวิสัย (การรูตัวตนและมีสํานึกขณะรับรู โดยมีมุมมองหรือความคิดเห็น
ของบุคคลเปนศูนยกลางโดยเฉพาะส่ิงท่ีเกี่ยวของกับความรูสึก ความเช่ือ หรือความตองการ) เปด
พื้นท่ีไปสู ความรูสึกจากทุกประสาทสัมผัส ประสบการณ และการตีความ ดังนั้นการท่ีจะทําใหเกิด
การคล่ีคลายเพ่ือคนหาวามีปจจัยอะไรบางท่ีทําใหเกิดกระบวนการรับรูของคนกับภาพปรากฏ
ภายใตสภาพแวดลอม โดยจะพบวาเปนท้ังเร่ืองท่ีเปนปกติและพิเศษในเวลาเดียวกัน การคล่ีคลายจะ
เสมือนเปนการเปดช้ันของความหมาย (Layers of Meaning) ของกระบวนการรับรูท่ีเกิดข้ึน และ
อาศัยภาพปรากฏ (Perception) และการตีความ (Hermeneutic) ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้จึงเช่ือวา  บุคคล
ท่ีมีการรับรูในงานวิจัยช้ินนี้อยูในตําแหนงท่ีเปนอัตบุคคล ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “ประชากรตัวอยาง” 
ดังนั้นวิธีการศึกษาในสายปรากฏการณวิทยานั้นสามารถแบงออกได 3 แนวทาง33 คือ 

1) ปรากฏการณวิทยาในเชิงศาสตรแหงการตีความ เปนการศึกษาประสบการณตรงของ
บุคคล ใหความสนใจเกี่ยวกับความรูสึกและส่ิงแวดลอมของบุคคล 

2) ปรากฏการณวิทยาเชิงประจักษ เปนการศึกษาแนวคิดและกระบวนการในดาน
ความรูท่ีเกี่ยวของกับมนุษย การสะทอนความรูสึก ความคิด และประสบการณชีวิตท่ี
ผานมา เปนการคนหาพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาโดยตรง 

3) ปรากฏการณวิทยาแนวการสืบคนดวยตนเองเปนการศึกษาเพื่อหาความหมายใน
ปญหาท่ีนาสนใจ เพื่ออธิบายวาทําไมมนุษยจึงมีพฤติกรรมเชนนั้น หรือทําไมจึงเกิด
ปญหาเชนนั้นโดยท่ัวไปผูวิจัยจะตองมีความเกี่ยวของใกลชิดกับประสบการณของ
บุคคลเหลานั้น 

ในสวนของการวิเคราะหวรรณกรรมนี้จะศึกษาทฤษฏีปรากฏการณวิทยา เพื่อใชเปน
กรอบการมองปรากฏการณระหวางลายคํากับพื้นท่ีภายในวิหารผานการทํางานของลายคําผาน
ประสบการณการรับรูของแตละบุคคล อีกท้ังเพื่อคนหาประเด็นเนื้อหาทางดานวัฒนธรรมของ
มนุษย ความสัมพันธของปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับประชากรตัวอยางท่ีอยูในเหตุการณจะสะทอน
ความรูสึกในเหตุการณนั้นๆ ออกมา การวิเคราะหงานวิจัยช้ินนี้จะมุงเจาะหาความหมายท่ีปรากฏขึ้น
และความรูสึกนึกคิด รวมไปถึงจินตนาการของประชากรตัวอยางท่ีมีตอเหตุการณนั้นเปนการเฉพาะ 
เพื่อท่ีจะสามารถอธิบายไดวา ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีตางๆ นั้นมีสวนเอื้อใหเกิดการ
ตีความในรูปแบบตางๆ อยางไร 

                                                 
33 Clark Moustakas, Pheomenological Reseach Methods,ใน กิติพัฒน นนทปทมะดุลย, การวิจัยเชิงคุณภาพในสวัสดิการสังคม :
แนวคิดและวิธีวิจัย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546), หนา 71 
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งานวิจัยช้ินนี้นอกจากมุงทําความเขาใจทฤษฏีปรากฏการณวิทยาแลวยังจําเปนตองทํา
ความเขาใจวา ศาสตรทางสถาปตยกรรมมีความเกี่ยวของ หรือนําเอาทฤษฏีปรากฏการณวิทยามาใช
อธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีของสถาปตยกรรมอยางไร ผูวิจัยไดรวมรวบงานท่ี
เกี่ยวของท่ีสามารถอธิบายถึงปรากฏการณวิทยาในมุมมองทางสถาปตยกรรมแบงได 5 ช้ิน โดยใน
ช้ินท่ีหนึ่งจะเปนเนื้อหาของการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของกับ “ปรากฏการณวิทยา” ท่ีเขียนข้ึน
และนํามาใชโดย  รศ .ดร .ทิพยสุดา ปทุมานนท คือ  ปรากฏการณศาสตรในสถาปตยกรรม 
(Phenomenology in Architecture) เพื่อท่ีจะทําความเขาใจถึงแนวคิดและวิธีการเขาสูและอธิบาย
ปรากฏการณอยางไร  ในช้ินท่ีสอง  และสาม  จะเปนเนื้อหาของการทบทวนงานวิจัยท่ีใช 
“ปรากฏการณวิทยา” ในการกําหนดจุดยืนของผูวิจัย กําหนดแนวทางของการทํางานวิจัย และ
ออกแบบกระบวนวิธีวิจัยโดยมีงานวิจัย 2 ตัวอยางท่ีคลายคลึงกันแตแตกตางดวยจุดยืนและวิธีการ
เก็บขอมูลตลอดจนแนวความคิดคือ งานวิจัยเร่ือง “การยอนสํารวจประเพณีเพื่อการคนพบใหม : 
ความเขาใจของประสบการณท่ีเกิดข้ึนกับคุณสมบัติและความหมายในบานไทยประเพณี” (A 
Tradition Rediscovered : A Study of Experiential Characteriztics & Meanings of the Traditional 
Thai House) โดย ม.ล.ปยลดา ทวีปรังษีพร (เทวกุล)  และงานวิจัยเร่ือง “ปรากฏการณศาสตรใน
สถาปตยกรรมในศาสตรของการตีความการศึกษาเพื่อจัดทําโครงการอนุรักษและฟนฟู ยานสาม
แพรง” (A Study for the Preservation and Renewal Program of Sam Prang District) โดย วิมลรัตน 
อิสระธรรมนูญ งานในช้ินท่ี 1-3 เปนการทบทวนและทําความเขาใจวา ทฤษฏีปรากฏการณวิทยามา
ใชอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีของสถาปตยกรรมไดอยางไร34 ในช้ินท่ี 4 จะเปน
เนื้อหาของการทบทวนวรรณกรรมที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดปจจัยท่ีสงผลตอการเกิด
ปรากฏการณภายในพื้นท่ี โดยเนนอธิบายถึงเร่ืองประสบการณจริงของผูเขียน คือ หนังสือเร่ือง  เยิร
เงาสลัว  และช้ินท่ี  5 เปนงานวิจัยท่ีอธิบายความหมายทางปรากฏการณ ท่ีเกิดข้ึนระหวาง
สถาปตยกรรมโดยเฉพาะปจจัยทางแสง คืองานวิจัยเร่ือง “ปรากฏการณแหงแสงในสถาปตยกรรม 
กรณีศึกษา การออกแบบพื้นท่ีอยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม” โดย พัชรดา โสมดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.2.2 ปรากฏการณศาสตรในสถาปตยกรรม (Phenomenology in Architecture)   
เขียนโดย  รองศาสตราจารย ดร . ทิพยสุดา ปทุมานนท ภาพรวมคือเปนหนังสือ

ประกอบการสอนในรายวิชา ปรากฏการณศาสตรในสถาปตยกรรม สําหรับนิสิตช้ันปท่ี 3 ข้ึนไป 
เพื่อใหเขาใจวาความรูและความเขาใจในปรากฏการณ การอาศัยอยูของมนุษยในสถาปตยกรรมใน

                                                 
34 ขอมูลสวนนี้เขียนโดย ดร. สันต สุวัจฉราภินันท และเปนสวนหนึ่งงานวิจัยเร่ือง “จากญาณวิทยาสูกระบวนการวิธีวิจัย : ศึกษา
ปรากฏการณวิทยาในสถาปตยกรรม” 
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ท่ีตางๆ และในสถานการณตางๆ เปนบทสรุปการเรียนรู “ปรากฏการณวิทยา” ผานเร่ืองราวของ
สถาปตยกรรม ในฐานะท่ีเปนเคร่ืองมือผานการใช วิธีการใช ประเด็นท่ีนาสนใจในหนังสือเลมนี้คือ 
การเปล่ียนสถานะของมิติทางกายภาพ โดยผานการรับรูของอัตบุคคลในเร่ืองของ ภาพตัวแทนของ
แตละบุคคล การใชภาพตัวแทนและความรู ถือเปนหนังสือท่ีอธิบายถึงปจจัยเบ้ืองตนท่ีทําให
เกิดปรากฎการณในมุมมองของสถาปตยกรรมวาเราสามารถจับตองปรากฏการณเหลาไดโดย
สามารถตองเขาใจโครงสรางท่ีทําใหกระบวนการเหลานี้เกิดข้ึน สาระสําคัญในปรากฏการณศาสตร
ในสถาปตยกรรม คือ เปดประเด็นการคล่ีคลายส่ิงท่ีกอใหเกิดปรากฎการณผานการอธิบายแตละ
ประเด็นในเลมดังนี้  ปรากฏการณศาสตรในโลก (Phenomenology in the World) เปดประเด็นให ตัว
สถาปนิกมองสถาปตยกรรมในฐานะท่ีเปน “สะพาน” (Bridge) เพื่อเช่ือมความสัมพันธตอโลก
ภายนอก และในขณะเดียวกันเพื่อสามารถที่จะยอนกลับมาอธิบายสถาปตยกรรม ไมวาเง่ือนไขของ
สภาพแวดลอมและกอรูปสถาปตยกรรมนั้นจะเปล่ียนแปลงหรือไม ในมุมนี้เช่ือวาสถาปตยกรรม
นั้นเกิดข้ึนมาไดจากความรูสึกของมนุษยท่ีเกิดข้ึนกอน ซ่ึงเปนบอเกิดแหงรูปกาย และรูปกายนี้เองท่ี
นําไปสูการออกแบบ การเปล่ียนแปลงของธรรมชาตินั้นสงผลตอการรับรู การใชพื้นท่ีจะกลายเปน
ประสบการณท่ีจะนําไปใชดํารงชีวิตตอไป มนุษยเราสามารถเรียนรูปรากฏการณตางๆ ไดต้ังแตแรก
เกิด การเรียนรูเร่ืองการใชพื้นท่ีเร่ิมตนข้ึนต้ังแตในวัยอนุบาล เพราะเร่ิมมีพัฒนาการท้ังทางรางกาย
และสติปญญาพอท่ีจะสามารถครอบครองพ้ืนท่ีในส่ิงแวดลอม เร่ิมมีการครอบครองรวมในขอบเขต
และเร่ิมเขาใจถึงการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติได  รวมไปถึงการเรียนรูผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 
เชน เร่ืองแสง สี รูปทรง การเคล่ือนไหว ซ่ึงเปนการเรียนรูพื้นฐานท่ีสําคัญตอความเขาใจธรรมชาติ35 
และ การอยูอาศัย (Dwelling) เปนประเด็นท่ีพูดถึงการกอเกิดของสถาปตยกรรมท่ีเกิดจาก ความเปน
นามธรรม ความฝน ความคิดของการอาศัยอยู มาสูรูปธรรมความจริง และการอยูอาศัย คือจุดเร่ิมตน
ของท่ีอยูอาศัย36  หรือประเด็นท่ีเรียกวา รากเหงานั้นเอง ภาษาของรูปทรง (The Language of  Form) 
เปนประเด็นท่ีเนนการตีความ การตีความท่ีไดเกิดจากรวมกันของส่ิงหลายส่ิงในโลกที่มารวมกัน 
ข้ึนมาเปนรูปทรงข้ึนมา จนเกิดเปนปรากฏการณ ท่ีเราเขาไปสัมผัส และมีประสบการณดวย เชน นั่ง
ยืน เดินนอน ประตู หนาตาง ฝา พื้น ผสมผสานกันจนเปนรูปทรง และนํามาซ่ึงความหมายของ
สรรพส่ิงผานการตีความ โดยเช่ือวาภาษาถูกแปรรูปออกมาจากการการตีความแลวสรางนัยยะ
บางอยางออกมาเปนรูปทรงท่ีฝงอยูในภายใตความทรงจํา ภาษาของกาย (The Language of Body) 
ในอีกมุมหนึ่ง “ปรากฏการณศาสตร” เปนประเด็นของการยอนรําลึกถึง ส่ิงท่ีเราเคยรับรูมากอนใน
แงการสัมผัสท้ังหลายของประสาทท้ังหา ภาษาของสถาปตยกรรม  (The Language of Architecture) 

                                                 
35 ทิพยสุดา ปทุมานนท, ปรากฎการณศาสตรในสถาปตยกรรม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), หนา 7 
36 เร่ืองเดียวกัน, หนา 27 
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เปนประเด็นท่ีเนนถึงสํานึกของงานสถาปตยกรรมท่ีมีตอความเปนชุมชนโดยรวม หรือเปนนัยยะ
ท่ีวาสถาปตยกรรมท่ีเปนองครวมของสถานท่ี ไมใชอาคารเดียวโดดๆ (ซ่ึงไมมีในปรากฏการณจริง) 
จึงเปนส่ิงท่ีสถาปนิกหลีกเล่ียงไมไดท่ีจะไมคํานึงถึงบริบทของสภาพแวดลอมท่ีมีคุณภาพทาง
กายภาพและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของมนุษยท่ียอมเกิดข้ึนและมีความผูกพันกันอยูเสมอ 
คุณภาพของสถาปตยกรรมในแงสถานท่ี จึงข้ึนอยูกับคุณภาพในการออกแบบของสถาปนิกวาจะเอา
ใจใสหรือไม โดยเฉพาะกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมทางเลือกอ่ืน นอกเหนือกิจกรรมที่จําเปน 
ใหมีโอกาสเกิดข้ึนไดมากนอยเพียงไร คุณภาพของความเปนมนุษยนั้นสวนหนึ่งยอมเกี่ยวของกับ
เร่ืองเหลานี้ คือคุณภาพของสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนตอกิจกรรมท้ังหลายของมนุษยในท่ีวาง
ภายนอกไมเฉพาะแตท่ีวางภายในอาคารเพียงอยางเดียวเทานั้น และสถาปตยกรรมพูดได  (Speaking 
Architecture) เปนประเด็นท่ีเนนวาการกอเกิดของสถาปตยกรรมนั้น เกิดข้ึนมาจากการเรียงรอยของ
ความรูสึก ความตองการและฝนของมนุษย ในขณะเดียวกันความรูสึกและภาพนามธรรมเหลานั้นมี
การผนวกรวมเขากับเนื้อหาทางสถาปตยกรรม เชน ระเบียง หมายถึง ยื่น โลง ขางนอก หลังคา
หมายถึงท่ีบังแดด หมายความวาในขณะท่ีภาพและความหมายทางนามธรรมนําไปสูภาพทาง
รูปธรรม ภาพทางรูปธรรมก็มีสวนชวยในการสรางภาพและความหมายท่ีเปนนามธรรมนั้นๆ ดวย 
ความหมายและความรูสึกท่ีมีใหตอภาพทางรูปธรรมสามารถเรียกไดวาเปน การพัฒนาของการ
ส่ือสารของสถาปตยกรรมท่ีเรียกไดวา สถาปตยกรรมพูดได37 ออกแบบผานการตั้งคําถาม (Design 
in Question) เม่ือ “ปรากฏการณ” คือแนวคิดท่ีเนนถึง ความคิดการเช่ือมโยงระหวาง วัตถุ หรือ ตัว
สถาปตยกรรม ตอผูใช ผูออกแบบ หรือ ผูท่ีมีประสบการณรวมตอตัววัตถุนั้น ท่ีมีในบริบทของมัน
ท้ังทางรูปธรรมและนามธรรมแลว จึงไมแปลกใจเลยวาในสวนหน่ึงของหนังสือ ปรากฏการณ
ศาสตรในสถาปตยกรรม ไดนําเสนอความสัมพันธระหวางตัวสถาปนิกและลูกคาดวยเพราะเช่ือวา 
ความเช่ือ การใหคุณคา การตีความ สํานึกสวนตัวของลูกคา กลับเขาไปสูการใหความสําคัญในตัว
คนและความคิดของคน ส่ิงตางๆ เหลานี้เปนปจจัยท่ีสําคัญตอ การปรากฏตัวของสถาปตยกรรม 
และกลายส่ิงท่ีชวยใหสถาปนิกลดอคติท่ีมีตอกระบวนการออกแบบ38  

เม่ือพูดถึงการนิยามของ “ปรากฏการณศาสตร” ท่ี รศ.ดร.ทิพยสุดา ปทุมานนท ได
นํามาใชในสายสถาปตยกรรม คือ เปนปรากฏการณท่ีผูศึกษาตองเขาไปอยูในเหตุการณของชีวิต
ดวย และโดยทางนี้นอกจากผูศึกษาจะคนพบส่ิงท่ีเปนปกติ (Typical) กับส่ิงท่ีสําคัญก็คือ ส่ิงท่ีพิเศษ 
ท่ีเฉพาะท่ีเกิดในชีวิตมนุษยทําใหผูศึกษาสามารถเปดช้ันของความหมาย (Layers of  Meaning)  ของ
เร่ืองท่ีศึกษาไดอยางลึกลํ้า ผูศึกษาจะไมพกเอาสมมติฐานใดๆ หรือคําทํานายขอเท็จจริงใดๆ ไวกอน 

                                                 
37 เร่ืองเดียวกัน, หนา 80-94 
38 เร่ืองเดียวกัน, หนา 113-129 
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โดยเหตุวาขอสมมติฐานนั้นๆ จะเปนเหมือนมานบังตาไมใหเรามีโอกาสให ความจริงของชีวิต ท่ีเรา
คาดเดากอนไมได มีโอกาสเปดเผยตัวของมันออกมาตามธรรมชาติ39 ยังมีปรากฏการณวิทยาที่ถูก
นํามาใชรวมกับการตีความ (Hermeneutic Phenomenology) ท่ีเนนความสนใจวาส่ิงท้ังหลายปรากฏ
ตัวข้ึนมาไดอยางไร เปนการใหส่ิงตางๆ ทําหนาท่ีและปรากฏตัวของมันเองผานการตีความ ท่ีพูดถึง 
ภาวะ (Being) / การเปนอยู / ธรรมชาติภาวะ / การเปนอยู / ธาตุแท (Being) จัดเปนแนวคิดท่ัวไป
โดยมีวิธีการทํางานท่ีอาศัยการตีความและใหความหมาย จากการรับรูการปรากฏตัวของส่ิงตางๆ ท่ี
มีปจจัยชวยกระตุนใหเกิดการปรากฏตัว และ “สาขาปรากฏการณวิทยาการตีความ” (Hermeneutic 
Phenomenology) ของ Martin Heidegger “Being” คํานี้มิไดอธิบายถึงแกนแท, รากฐาน, หรือ
พื้นฐานท่ีสุด แตคอนขางถูกมองเปน “ภาวะ (ธรรมชาติ) ของส่ิงท่ีมีอยูจริงอันหนึ่ง” (Being is 
always the Being of an entity) และการพิจารณาถึงภาวะของบางส่ิง ก็คือการสืบคนลงไปใน
ธรรมชาติหรือความหมายของปรากฏการณวิทยานั้น ซ่ึงสนใจปรากฏการณวิทยาวาเปนเร่ือง
เกี่ยวกับประสบการณท่ีพบเจอแลว  เรียกกลับมาเปนส่ิงสําคัญสําหรับการต้ังคําถามเกี่ยวกับ
ประสบการณเปนการอธิบายเชิงบริบท (Thick Description) เปนคําท่ีหยิบยืมมาจากงานของนัก
มานุษยวิทยา Malinowski มีจุดมุงหมายเพื่อจะพรรณนาเร่ืองราวตางๆ อยางละเอียดรอบดาน โดยทํา
หนาท่ีใหคําอธิบายตางๆ ไมเพียงแคการนําเสนอและรวบรวมเรื่องราวตางๆ ท่ีบรรดาผูใหขอมูล
ท้ังหลายเลาใหพวกเขาฟงเทานั้น แตยังสํารวจลึกลงไปถึงโครงสรางความหมาย ซ่ึงบรรดาสมาชิก
ของกลุมสังคมนั้นไมอาจยืนยันหรือใหเหตุผลได กลาวอีกนัยหนึ่ง  การพรรณนาเชิงบริบทเปนเร่ือง
ของการตีความ และการวิเคราะห เราสามารถที่จะจับฉวยและตีความความหมายตางๆ ท่ีเปนไปได
เกี่ยวกับประสบการณเหลานั้นอยางไร Hans-Georg Gadamer อธิบายเพิ่มเติมไววา ในการตีความตัว
บทอันหนึ่ง เราไมสามารถแยกตัวของเราเองออกมาจากความหมายของตัวบทนั้น หมายความวา 
ศาสตรแหงการตีความเปนการรับรูผานของส่ิงท่ีมีอยูจริงท่ีมันปรากฏตัวโดยอาศัยปจจัยบางอยางท่ี
ชวยทําใหเกิดเปนประสบการณผานการตีความของบุคคล มีกระบวนการทํางานคือ เม่ือวัตถุปรากฏ
ตัวโดยอาศัยปจจัยท่ีเอ้ือใหปรากฏตัวแลวเกิดการรับรูทางประสาทสัมผัสบันทึกเปนความทรงจํา 
หรือประสบการณ แลวถูกนํากลับมาตีความใหมโดยบุคคลนั้นเอง 

ความเฉพาะเจาะจงเปนวิธีอีกประเด็นหนึ่งท่ีพบในงานเขียนของทิพยสุดา ซ่ึงคาดวา
นาจะไดรับอิทธิพลมาจากงานของChristian Norberg-Schulz คือเนน “คุณสมบัติของวัตถุนั้นท่ี
เปดเผยตัวตนและปรากฏตอเรา”40 และเม่ือพูดถึงแนวคิดของNorberg-Schulzแลวคงจะตองอาง
ยอนกลับไปถึงแนวคิดของ Martin Heidegger ดังท่ีNorberg-SchulzอางไวในบทนําในGenius Loci -

                                                 
39 ทิพยสุดา ปทุมานนท, สถาปตยกรรม กังสดาลแหงความคิด (กรุงเทพฯ :  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543), หนา 2-37 
40 Christian Norberg - Schulz, Intentions in Architecture (Massachusetts : M.I.T Press, 1997) 
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ท่ีเช่ือวา “มวลชีวิตท้ังหลายยอมดําเนินไปทามกลางและบรรยากาศท่ีแวดลอม ฉะนั้นการตระหนัก
ถึงคุณคาของผืนดินและแผนฟา ซ่ึงเปนแหลงกําเนิดแกชีวิตท้ังมวลมนุษยจําตองรูจักการเรียนรูและ
ประสานชีวิตใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมท่ีมนุษยอาศัยอยู ดวยความรักความเคารพและเขาใจซ่ึง
เปนประสบการณท่ีสรางความหมายใหแกชีวิต”41 Norberg-Schulzอางวาพื้นฐานความคิดความเช่ือ
ของเขาไดรับอิทธิพลอยางมากจากแนวคิดเร่ือง “การอยูอาศัย” ของHeidegger Norberg-Schulz มอง
วา “จุดยืนท่ีสะทอนใหเห็นถึงตัวตน” และ“การอยูอาศัย” เปนเร่ืองเดียวกันคลายกันเพราะ “การอยู
อาศัย” ก็มีนัยยะท่ีแสดงจุดยืนและตัวตนของคนท่ียืนอยูท่ีจุดนั้น และท่ีสําคัญมันสะทอนใหเห็น
บทบาทของสถาปตยกรรมดวย Norberg-Schulzมีความพยายามที่จะ “คนหา” “มองหา” “สํารวจ” 
ผลลัพธของโลกกอนหนาการเปล่ียนแปลงกระบวนทัศนทางวิทยาศาสตรสมัยใหม ซ่ึงเช่ือวาไมได
หายสาบสูญไปท้ังหมด แตมีอยูแทรกตัวอยูทามกลางโลกแบบท่ีถูกเปล่ียนแปลงไปแลว จึง
จําเปนตองหา “วิธีการ” ท่ีจะทําใหพบเจอในการคัดเลือกวิธีการนี้เอง จึงทําใหนําเอา “ปรากฏการณ
วิทยา” เขามาจับ  “พื้นท่ี” หรือตามท่ี ทิพยสุดา เรียกคือ “ถ่ินฐาน” ซ่ึงในประเด็นนี้นาจะเรียกตาม
ทิพยสุดาเนื่องจาก คําวา “ถ่ินฐาน” ในภาษาไทยใหความรูสึกถึงการผูกสัมพันธการสานความ
เช่ือมโยงระหวางคนและสภาพแวดลอมไดมากกวา “พื้นท่ี”42  

ประโยชนท่ีไดจากการทบทวนหนังสือเลมนี้ตองานวิจัย คือ ไดเขาใจถึงหลักการทํางาน
ของกระบวนการปรากฏการณวิทยาผานศาสตรสถาปตยกรรมและนําไปสูการคล่ีคลายงานวิจัยและ
อธิบายถึงความสัมพันธระหวางพื้นท่ีและการรับรูไดวา เม่ือวัตถุสามารถปรากฏตัวออกมาโดยอาศัย 
“ปจจัย” ท่ีมีหนาท่ีเหมือนเปนวัตถุดิบในการสรางสถาปตยกรรมท่ีเอ้ือใหเกิดปรากฏการณแบบ
สัมพันธกันภายในพื้นท่ีและเกิดการกระตุนใหคนตระหนักรูถึง “สภาวะของการมีตัวตน” (Being-
in-the-world) ซ่ึงเปนการเช่ือมโยงความสัมพันธของส่ิงตางๆ (ระหวางคนและสภาพแวดลอม) โดย
อาศัย “ถ่ินฐาน” (Place) อธิบายผานปจจัยดานกายภาพ (Character) และท่ีวาง (Space) ที่ทําหนาท่ี
เช่ือมกลับเขาไปสู “สถานะของการดํารงอยู” (Being) อีกคร้ัง ซ่ึงกระบวนการนี้จะคงอยูบนพื้นฐาน
ของความเปนอัตบุคคลท่ีมี “รากเหงา” ท่ีเปนจุดยืนท่ีสะทอนใหเห็นถึงตัวตน และการอยูอาศัย ท่ี
เปนทิศทางเดียวกันท่ีสําคัญมันสะทอนใหเห็นบทบาทของสถาปตยกรรม แตความหมายของ 
“พื้นท่ี” หรือตามท่ีทิพยสุดา เรียกคือ “ถ่ินฐาน” ท่ีไมไดหมายถึงจํานวนและตัวเลขแตหมายถึงนัยยะ
ความหมายของพื้นท่ีในเชิงคุณภาพมากกวา และเปนหนังสือท่ีชวยคลี่คลาย “เนนภาพรวม” ของ

                                                 
41 Christian Norberg - Schulz, Genius Loci : Towards a Phenomenology of Architecture (New York : Rizzoli, 1985)  
42 เนื้อหาสวนนี้เขยีนโดย ดร. สันต สุวัจฉราภินันท เปนสวนหนึ่งงานวิจัยเร่ือง “จากญาณวิทยาสูกระบวนการวิธีวิจัย : ศึกษา
ปรากฏการณวิทยาในสถาปตยกรรม” 
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ปรากฏการณศาสตรในสถาปตยกรรมและเปนแวนขยายชวยทําความเขาใจกับปรากฏการณวิทยาวา
มีกระบวนการทํางานผานศาสตรสถาปตยกรรมอยางไร 

 
2.2.3 งานวิจัยเรื่อง “การยอนสํารวจประเพณีเพ่ือการคนพบใหม : ความเขาใจของประสบการณท่ีเกิด

ขึ้นกับคุณสมบัติและความหมายในบานไทยประเพณี” (A Tradition Rediscovered : A Study of 

Experiential Characteriztics & Meanings of the Traditional Thai House)43 
เขียนโดย ม.ล.ปยลดา ทวีปรังษีพร (เทวกุล) งานช้ินนี้เสมือนเปนผลผลิตและตัวอยางงาน

จาก ปรากฏการณในสถาปตยกรรม ของ ทิพยสุดา ปทุมานนท มีภาพรวมคือ การใชทฤษฏี
ปรากฏการณวิทยาในงานสถาปตยกรรม โดยพูดถึงเร่ืองการตีความผานฐานะในอัตบุคคล และสราง
เคร่ืองมือจากประสบการณรวมมากกวาจากสนใจเร่ืองโครงสรางหรือสภาพทางกายภาพ โดยมีการ
กําหนดจุดยืนและบทบาทของผูเก็บขอมูล คือ ม.ล. ปยลดา ใชตัวเองเปนผูเก็บขอมูลและเปนผูเรียบ
เรียงขอมูล ซ่ึงเปนแนวทางท่ีสนับสนุนในงานวิจัยช้ินนี้ ท่ีวา กําหนดจุดยืนของผูวิจัยใหเปน              
“ผูเรียบเรียง” เอาขอมูลจากประสบการณตรงของผูรวมวิจัยท่ี “รับรู” มาเรียบเรียงและอธิบายผาน
กรอบความคิดแบบปรากฏการณวิทยา อีกประเด็นท่ีสําคัญคือเร่ือง ตําแหนงและจุดยืนของผูท่ีพินิจ 
หรือผูท่ีอยูในปรากฏการณนั้น ซ่ึงงานวิจัยของ ม.ล. ปยลดา ไดพูดถึงตําแหนงและ เหตุการณท่ีได
เลาและบอกเอาไวดวยความเช่ือท่ีวา “คน” ตางมีวิธีการรับรู และใหความหมายตอสถาปตยกรรม         
และเร่ืองราวทางพื้นท่ีตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับรูและการใหความหมายน้ี เกิดข้ึนมาจาก 
“สํานึกของตัวตน” ของผูคนท่ีอยูในสถานท่ีนั้นๆ สําหรับงานวิจัยช้ินนี้ ม.ล.ปยลดา เช่ือวาการรับรู
และความหมายท่ีไดมาจากสํานึกของผูคนในพื้นท่ีนั้นจะถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในการให
ความหมายตอวัสดุ สถานท่ีและชวงเวลา ไดอธิบายถึงการรับรูในสถานท่ีจากประสบการณท่ีไดมา
จะถูกศึกษาผานกระบวนการ “ตีความ” แปรรูปออกเปนการใหความหมายในรูปของสัญญะ (สัญ
ศาสตร) อีกช้ันหนึ่งเพื่อจะสามารถทราบไดวา ความหมายท่ีเกิดข้ึนมานั้นผูคนในสถานท่ีนั้นรับรู
ผานอะไร เชน สัญญะท่ีมีความเฉพาะเจาะจงในทองถ่ิน   

จากการตีความ เราอาจจะเขาใจจุดยืนของ ม.ล.ปยลดา วา “ปรากฏการณวิทยา” ท่ีใชนี้ไม
เพียงแคทําใหเราคิดถึงส่ิงตางๆ ท่ีถูกสรางข้ึนมาอยางไร ปรากฏตัวตอผูคนในถ่ินนั้นอยางไร ผูคน
ใหความหมายอะไรแกมัน และท่ีสําคัญ ยังทําใหเราสามารถใช “ภาพหรือส่ิงท่ีปรากฏ” นี้ เพื่อสราง
ใหเกิดเปนชองทางในการสรางการรับรูข้ึนใหม หรือสรางใหเกิดประสบการณรวม หรือแมกระท่ัง

                                                 
43 ขอมูลจากงานวิจัยชิ้นน้ีไดรับการแปลและเรียบเรียงโดย ดร. สันต สุวัจฉราภินันท เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเร่ือง “จากญาณวิทยา
สูกระบวนการวิธีวิจัย : ศึกษาปรากฏการณวิทยาในสถาปตยกรรม” 
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เปนการสรางการยืนยันถึงสํานึกของการมีตัวตนของคนในทองถ่ินนั้น หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือการ 
“สรางใหเกิดประสบการณท่ีไดมาจากการเขาไปใชพื้นท่ี” สรางใหเกิดการตีความ สรางความหมาย
ใหมๆ ซ่ึงสามารถถูกสรางถูกเขียนข้ึนจากความหลากหลาย จุดยืนท่ี ม.ล.ปยลดา มีตอ “สํานึกของ
การมีตัวตน” พิจารณาถึง “วัตถุ” (Thing)  ท่ีอยูภายในพื้นท่ี สถานท่ีนั้น อาศัยการใหส่ิงท่ีปรากฏได
พูดและสนทนากับผูท่ีสังเกตการณดวยตัวมันเอง และที่สําคัญในมุมมองที่มีตอ “วัตถุ” หรือ 
“ปรากฏการณ”  ท่ีไดสัมผัสนี้ เกิดข้ึนมาจากประสบการณโดยตรงหรือมีขอแมในการเลือกพิจารณา
ปรากฏการณ สงผลใหเกิดการรับรู และการตีความ ส่ิงเหลานี้ถือไดวาเปนคุณสมบัติของ “อัต
บุคคล” ท่ีกระบวนการในแบบปรากฏการณวิทยาถือเปนพื้นฐานท่ีสําคัญยิ่ง  

ประโยชนท่ีไดจากการทบทวนงานวิจัยของ ม.ล. ปยลดา คือ เปนตัวอยางท่ีสะทอนให
เห็นการกําหนดจุดยืนของผูวิจัยและเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล เนื่องจากงานวิจัยของ ม.ล. ปยลดา         
เปนงานวิจัยท่ีใชปรากฏการณวิทยาในเชิงศาสตรแหงการตีความ โดยใชวิธีการมองแบบยอนกลับ
ไปสูปรากฏการณนั้นๆ และคล่ีคลายสํารวจวาปจจัยอะไรบางท่ีสงผลใหเกิดการรับรูจนแปรรูปใน
ภาพปรากฏในเชิงความหมาย แตส่ิงท่ีแตกตางกันระหวางงานวิจัยของ ม.ล. ปยลดา กับงานวิจัยช้ิน
นี้ คือในงานวิจัยช้ินนี้ผูวิจัยใชประชากรตัวอยางเปนผูสํารวจและคนหาปรากฏการณภายในพ้ืนท่ี
โดยกําหนดการคัดเลือกประชากรตัวอยางจากคนท่ีมีพื้นฐาน หรือรากเหงาในทิศทางเดียวกัน (ซ่ึง
จะอธิบายในบทที่3) แตงานของ ม.ล. ปยลดา กําหนดจุดยืนและเคร่ืองมือวิจัยโดยใชตนเองในการ
เก็บขอมูลและสํารวจปรากฏการณ และตีความ สนใจเร่ืองการใหความหมายผานโครงสรางเดิม 
ประสบการณเดิม แตงานวิจัยช้ินนี้สนใจวา ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีระหวางวัตถุกับพื้นท่ี
วางภายในอาคาร มีปรากฏการณรวมอะไรบาง ท่ีเกิดข้ึนกับประชากรตัวอยางท้ังหมด มีปจจัยอะไร
เปนตัวเช่ือม และสามารถอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปได เกิดการเปล่ียนแปลงอยางไร และภายใน
ปรากฏการณนั้นๆ ลายคํายังคงปรากฏตัวและทําหนาท่ีในการส่ือความหมายอยูหรือไม 
 
2.2.4 ปรากฏการณศาสตรในสถาปตยกรรมในศาสตรของการตีความการศึกษาเพื่อจัดทํา
โครงการอนุรักษและฟนฟู ยานสามแพรง (A Study for the Preservation and Renewal Program 
of Sam Prang District)  

เขียนโดย วิมลรัตน อิสระธรรมนูญ  “การศึกษาเพื่อจัดทําโครงการอนุรักษและฟนฟู ยาน
สามแพรง” (A Study for the Preservation and Renewal Program of Sam Prang District)44 โดยมี     

                                                 
44 วิมลรัตน อิสระธรรมนูญ, “การศึกษาเพื่อจัดทําโครงการอนุรักษและฟนฟู ยานสามแพรง” (A Study for the Preservation and 
Renewal Program of Sam Prang District), วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาสถาปตยกรรมศาสตร สถาปตยกรรมมหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ, 2543 
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รศ.ดร.ทิพยสุดา ปทุมานนท และปนรัชฎ กาญจนัษฐิติ เปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ งานวิจัยช้ินนี้
เนนประเด็นของการฟนฟูยานสามแพรงซ่ึงเปนยานเกาแกท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตรแหง
หนึ่งในกรุงรัตนโกสินทร งานวิจัยชิ้นนี้ไดนําเอา “ปรากฏการณวิทยา” เปนพื้นฐานของการสราง
กระบวนวิธีวิจัย และรวมถึงการลงภาคสนาม วิธีสังเกตการณ วิธีการสัมภาษณ และการวิเคราะห
ขอมูล ประเด็นหลักของการนําเอา “ปรากฏการณวิทยา” ไปใชเปนการสรางกระบวนวิธีวิจัย เพื่อ
เปดโอกาสใหผูคนในยานไดมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟู ถ่ินอาศัย  ท้ังในแงการให
ความหมายของยานการอยูอาศัยของตน นัยยะท่ีเปนถ่ินอาศัย ถ่ินปฏิสันถาร ถ่ินตอนรับขับสู ถ่ิน
ความเช่ือศรัทธาและถ่ินแหงภราดรภาพในชุมชน และเม่ือพิจารณาจากองครวมของนัยยะตางๆ แลว 
จึงนําโครงการองครวมท่ีไดมา วิเคราะหถึงความสําคัญเชิงลึกลงในความหมายของ “ถ่ิน” ตางๆอัน
เปนการนําความตองการของคนทุกกลุม วิถีการดํารงชีวิตของผูคน ซ่ึงหมายถึง “จิตใจของยาน” 
และ “รางกายของยาน” ไดแก สถานท่ีรองรับชีวิตสวนตัว คือ บาน สถานท่ีรองรับชีวิตสวนรวมใน
การปฏิสัณฐาน และสถานท่ีรองรับความเปนชุมชน มาเสนอเปนโครงการ พรอมกับแนวทางการนํา
โครงการสูการปฏิบัติ เกิดเปน “โครงการประสานยั่งยืน” เพื่อการอนุรักษยานประวัติศาสตรและ
ชุมชน ตอมาทําการเปรียบเทียบความตองการของผูคนในยานกับโครงการในแผนของหนวยงาน
ภาครัฐ จนไดผลสรุปของงานวิจัยช้ินนี้เปน โครงการอนุรักษและฟนฟูยานสามแพรง  

ประโยชนท่ีไดจากการทบทวนงานวิจัยของ วิมลรัตน คือ เปนตัวอยางท่ีสะทอนใหเห็น
วิธีการวิจัยปรากฏการณวิทยาในสถาปตยกรรมแบบเชิงประจักษ โดยอาศัยการดึงเอาประสบการณ
ท่ีผานมา เปนการคนหาพฤติกรรมของบุคคลออกมาโดยตรง เหตุผลท่ีศึกษางานของวิมลรัตน 
เนื่องจากตองการเห็นภาพสะทอนงานวิจัย ท่ี ศึกษาทฤษฏีปรากฏการณวิทยาในสายงาน
สถาปตยกรรม เพื่อนํามาใชในการออกแบบโครงสรางของงานวิจัยและกําหนดเครื่องมือท่ีอาศัยการ
ดึงเอาประสบการณท่ีผานมา คนหาปจจัยเปนประเด็นท่ีคลายกับงานวิจัยช้ินนี้ ท่ีมีเคร่ืองมือ 
(ประชากรตัวอยางเก็บขอมูลดานประสบการณการรับรู) ในการเก็บขอมูลจะใชประสบการณตรง
จากบุคคลท่ีมีพื้นฐาน ถ่ินฐาน และรากเหงา เดียวกันหรือคลายกัน ผูวิจัยทําหนาท่ีเรียบเรียงขอมูลท่ี
ไดจากการตีความของประชากรตัวอยางหลายๆ คนเพ่ือหาปรากฏการณรวม 
 
2.2.5 เยิรเงาสลัว  (In Praise of Shadow)  

เขียนโดย จุนิจิโร ทานิซากิ และแปลโดย สุวรรณา วงศไวศยวรรณ ภาพรวมคือเปน
หนังสือท่ีใชวิธีการเขียนแบบบรรยายโวหาร จากประสบการณจริงของตนเองท้ังในอดีตและ
ปจจุบันนํามาวิเคราะหและบรรยายเปนความรูสึกออกมาในแงของความงามแบบสถาปตยกรรมที่
ตนเองช่ืนชอบ ดังนั้น เร่ือง เยิรเงาสลัว จึงถือเหมือนเปนงานวิจัยท่ีเปนตัวอยางของวิธีการเก็บขอมูล 
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การบันทึกเหตุการณ และกําหนดปจจัยท่ีใชอธิบายปรากฏการณตางๆ คือ วิธีการเขียนของผูแตง
อธิบายถึงประสบการณตรงของตนเอง ท่ีถายทอดออกมาเชิงบรรยาย ทําใหเขาใจและเห็นภาพรวม
ไดโดยงาย ซ่ึงทําใหเกิดการผลิตเคร่ืองมือวิจัย วิธีการเก็บขอมูลและปจจัยในงานวิจัยช้ินนี้ 
สาระสําคัญในหนังสือ คือ เปนเร่ืองเลาของทานิซากิท่ีเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางทาง
สังคมของตะวันตกท่ีมามีบทบาทในญ่ีปุน จนทําใหความรูสึกถึงความงามท่ีใชช่ืนชมวัตถุตางๆ ใน
แบบท่ีเปนแบบแผนดังเดิมพื้นฐานของญ่ีปุนเปล่ียนแปลงไปท่ีสําคัญไปสูความเปนตะวันตก เร่ือง
เลาดังกลาวเปนการเลาถึงประสบการณและความทรงจําท่ีไดจากการพินิจพิจารณาวัตถุตางๆ ท่ีพา
กันปรากฏตัวออกมา การอธิบายถึงบริบทตางๆ ของการปรากฏตัวนั้น ไมวาจะเปนคุณคาของแสง 
เงาสลัว เปลวเทียน ความเกาของเน้ือไม กล่ิน  ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีมีสวนรวมและชวยทําใหวัตถุ
ปรากฏตัวออกมาทําหนาท่ีสูความเปนอัตบุคคล และดึงยอนประสบการณท่ีช่ืนชอบในอดีตกลับมา
ปจจุบัน แลวสํารวจวาองคประกอบอะไรท่ีทําใหเกิดปรากฏการณท่ีแตกตางกันออกไป   

ประเด็นสําคัญในหนังสือเร่ือง เยิรเงาสลัว คือ ทานิซากิ ใชวิธีการเขียนโดยอธิบายถึง
ประสบการณตรงท่ีเกิดข้ึนจากองคประกอบหรือปจจัยตางๆ ท่ีสงผลทําใหวัตถุปรากฏตัวและเกิด
เปนปรากฏการณบันทึกเปนรูปแบบของประสบการณ ซ่ึงองคประกอบท่ีวาในงานวิจัยช้ินนี้เรียกวา 
“ปจจัย” ซ่ึงปจจัยท่ีนาสนใจใน เยิรเงาสลัว คือ ปจจัยดาน “แสง” ท่ีรับรูผานวัตถุและในพื้นท่ีตางๆ 
ท้ังประเด็นของแสงสวางและเงาสลัวท่ีเกิดจากแสงเทียน  

ปจจัยใน เยิรเงาสลัว ท่ีทานิซากิไดอธิบายเอาไวคือ เร่ืองของแสงท่ีมีความแตกตางกัน
ถึงแมวาจะเปนปจจัยชนิดเดียวกัน แตเร่ืองของ แหลงกําเนิดแสง ปริมาณแสง ทิศทางแสง รูปของ
ปจจัยท่ีมีความแตกตางกันยอมสงผลใหเกิดประสบการณท่ีแตกตางกันไป ท้ังนี้เนื่องจากท่ี ทานิซากิ
มีพื้นฐาน และรากเหงาท่ีเปนชาวญ่ีปุนซ่ึงแตกตางกับชาวตะวันตกท่ีมีความคิดท่ีวา พยายามขจัด
ความมืดออกไปเพ่ือความสวยงามตามแนวความคิดของชาวตะวันตก ซ่ึงแตกตางจากชาวญ่ีปุนท่ี
เช่ือวา “การมีแสงสลัวท่ีโนนบางท่ีนี่บางมีเงาหนาทึบเงาออนจางกระจัดกระจายออกไปอยางไมเปน
ระเบียบ ยอมทําใหเกิดอารมณท่ีแปรตามความเคล่ือนไหวของเปลวไฟ”45 เปนแนวความคิดท้ังหมด
เปนการนิยมความงามตามแบบของชาวญ่ีปุนท่ีเช่ือและช่ืนชมในการใชแสงสวางใหพอดีเพื่อใหเกิด
ความงาม แสงสวางมีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม สถานท่ี และวัตถุ การพิจารณาวัตถุ ลักษณะ
ลวดลายและเนื้อผิวของความเกา การใชกระดาษและไมเปนสวนประกอบหน่ึงในการตกแตงบาน 
ทําใหเกิดเงาสลัวท่ีเกิดจากแสงเทียน แตการเขามาของเทคโนโลยี ท่ีทําใหแสงสวางเกิดการ
เปล่ียนแปลงไป  

                                                 
45 จุนิจิโร ทานิซากิ แปลโดย สุวรรณา วงศไวศยวรรณ, เยิรเงาสลัว, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพทานตะวัน, 2537), หนา 45 (เนนโดย
ผูวิจัย) 
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จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยและหนังสือท่ีผานมาพบวาสามารถกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอ
การเกิดปรากฏการณท่ีมาจากความสัมพันธระหวางลายคําและพ้ืนท่ีไดดังตารางท่ี 2.1 โดยปจจัยท่ี
เกิดข้ึนนั้นสามารถแบงเปน 2 สวน คือ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับประสบการณของตัวบุคคล (Subjective 
Experience) เปนซ่ึงปจจัยท่ีควบคุมไมไดข้ึนกับแตละตัวบุคคล และปจจัยวัตถุตางๆ  ท่ีเกี่ยวมีผลตอ
ประสบการณ (Objective Experience) เปนปจจัยท่ีสามารถควบคุมได โดยการกําหนดของคน 
 
ตารางท่ี 2.1  แสดงปจจัยตางๆ ท่ีนํามาใชจากการสังเคราะหงานวิจัยและหนังสือ 

ปจจัยที่ผลกระทบตอการรับรู 

Subjective Experience Objective Experience 
ปจจัย รายละเอียด ปจจัย รายละเอียด 

พื้นฐานของ
บุคคล 

รากเหงา/ถิ่นกําเนิด/ พื้นเพ/
ประสบการณ 

แสงสวาง ชนิดของแสง แหลงกําเนิดแสง ชวงเวลาของ
แสง 

รสนิยม/ ความ
สนใจ 

ความสนใจหรือสิ่งท่ีชิ่นชอบที่
แตกตางกันออกไป 

กลิ่น กลิ่นของธูป กลิ่นของดิน อื่นๆ 

ประสบการณ มี/ ไมมีประสบการณในสถานท่ีนั้น กิจกรรม พิธีกรรมตางๆ ทางศาสนาที่มีการลดลงไปทํา
ใหบรรยากาศภายในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป 

  ความสมบูรณ
ของวัตถุ 

สภาพสมบูรณ/ไมสมบูรณ มีผลตอความการ
รับรู 

  เทคโนโลยี/
อุปกรณ 

การเดินสายไฟ และอ่ืนๆ มีผลตอความการ
รับรู 

  การเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ 

การเปลี่ยนแปลงทางโครงสราง สงผลตอ
สภาวะแสง ทิศทางแสงและพื้นที่ภายใน ทํา
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอการรับรู 

ปจจัยที่ควบคุมไมได ปจจัยที่ควบคุมได 

จะเห็นไดวาปจจัยท่ีคนพบไดในการศึกษาหนังสือเร่ือง เยิรเงาสลัว และงานวิจัยท่ีผานมา
นั้น ทุกปจจัยลวนเปนปจจัยท่ีสําคัญในการใหความหมายตอประสบการณท้ังอดีตและปจจุบัน 
เพราะเปนเหมือนเคร่ืองมือท่ีใชวัดประสบการณท่ีเกิดข้ึนภายในชวงเวลาท่ีเผชิญหนากับ
ปรากฏการณนั้น ดังนั้นประโยชนสําคัญท่ีไดจากหนังสือเร่ือง เยิรเงาสลัว สามารถนําไปใชในการ
สรางกระบวนการวิจัยไดดังนี้ 

1. เนนเก็บขอมูลจากประสบการณตรงท่ีมาจากการรับรูผานวัตถุและสภาพแวดลอม 
ท่ีสงผลตอการรับรูถึงความรูสึกภายในของแตละตัวบุคคล  

2. การบันทึกส่ิงตางๆใน ณ เวลาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเปนวิธีการที่จะชวยคล่ีคลายและอธิบาย
ถึงปจจัยตางๆ ท่ีเขามาสูการรับรูนั้น  
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3. พื้นฐานของแตละคน และการใหความหมาย ท้ังหมดไมไดเปนการวิเคราะหอยู
เพียงท่ีวัตถุเทานั้น แตเปนเร่ืองของความเปนอัตบุคคลอีกดวย   

4. ปจจัยนั้นเหมือนเปนเคร่ืองมือท่ีใชตรวจสอบ รากเหงา ถ่ินฐาน คุณลักษณะ และ
ความเปนตัวตน (Being) โดยใชตรวจสอบดังนี้ 

 4.1  สภาพแวดลอมในแงมุมท่ีสงผลใหเกิดการรับรู 
 4.2 ความหมายท่ีเกิดข้ึนจากการประกอบสรางหรือมีแหลงกําเนิดมาจากท่ีใด 
 4.3 องคประกอบตางๆ ภายในพื้นท่ี รวมไปถึง แสง ชองเปด วัสดุ พื้นผิว 
 4.4 พื้นเพ ประสบการณเดิมของผูท่ีเผชิญหนากับปรากฏการณ หรืออาจ

เรียกวา ตัวตน ของคนๆ นั้นในสภาวะท่ีมีจิตสํานึก (Being) 
 

2.2.6 ปรากฏการณแหงแสงในสถาปตยกรรม กรณีศึกษา การออกแบบพื้นท่ีอยูอาศัย จังหวัด
เชียงใหม (Phenomenon of light in Architecture : Case study of  living place design in Chiang 
Mai)  

 เขียนโดยพัชรดา โสมดี ภาพรวมของงานวิจัยเลมนี้ คือเปนการศึกษาทฤษฏีปรากฏการณ
วิทยาในสถาปตยกรรมท่ีเจาะจงเฉพาะปจจัยเร่ืองแสงสวาง พัชรดาเช่ือวาบทบาทของแสงในการ
ออกแบบสถาปตยกรรมในปจจุบันท่ีมีความแตกตางไปจากบทบาทของแสงในยุคกอนแสงภายใน
พื้นท่ีพักอาศัย (Living Place) ท่ีข้ึนภายใตแนวความคิดใหม จึงควรมีความหมายมากกวาแคการสอง
สวางใหเราเห็นส่ิงของและดําเนินชีวิตไปได แตเปนส่ิงท่ีกระตุนสรางปรากฏการณ และความหมาย
ของการดํารงอยูของมนุษยท่ีสัมพันธกับสถานท่ีและบริบทส่ิงแวดลอมนั้นๆ ดวยความสัมพันธ
ระหวางแสงกับงานสถาปตยกรรมเปนเร่ืองราวท่ีมีประวัติความเปนมายาวนานในสถาปตยกรรม
ประเภทท่ีพักอาศัยในอดีต ประโยชนจากหนังสือเลมนี้ คือชวยอธิบายถึงปรากฏการณวิทยาในเร่ือง
แสงในแงมุมตางๆ แกงานวิจัยเม่ือใชวิเคราะหปจจัยอ่ืนกับลายคํา  

งานวิจัยช้ินนี้เนนศึกษาสถาปตยกรรมและแสงท่ีเกิดในพื้นท่ีในปจจัยสถานะตางๆ  ไมวา
จะเปนเร่ืองชนิดของแสง ทิศทางแสง ปริมาณแสง แหลงกําเนิด สีของแสงและความหมายของแสง 
ส่ิงเหลานี้เองที่เปนปจจัยเพื่อใชในการเก็บขอมูลในงานวิจัยของพัชรดา เปนการเนนศึกษาทฤษฎี
เกี่ยวกับแสงธรรมชาติและการรับรูแสง ลักษณะของแสงธรรมชาติในสถาปตยกรรมท้ังทางดาน
กายภาพและความหมายในเชิงนามธรรมและแนวความคิดและวิธีออกแบบแสงธรรมชาติในงาน
สถาปตยกรรมท้ังในประเทศไทยและตางประเทศท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการออก
สถาปตยกรรมประเภทท่ีอยูอาศัยได ท้ังนี้เพื่อสรางกระบวนการของแนวความคิดในการออกแบบ
แสงในงานสถาปตยกรรม โดยศึกษาทฤษฏีท่ีเกี่ยวของกับแสง สามารถสรุปการศึกษาแสงธรรมชาติ
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ในงานสถาปตยกรรมนั้นไดมีการศึกษาโดยแบงประเด็นออกเปนส่ีสวนคือ สวนท่ีหนึ่ง ลักษณะแสง
กับการสรางรูปทรง (Light revealing Form)  มีใจความสําคัญคือ แสงไมใชแคเพียงมีหนาท่ีใหแสง
สวางเทานั้นแตสามารถสรางรูปทรงทางพ้ืนท่ีในความหมายเชิงความหมายไดอีกดวย  ใน
สถาปตยกรรม การศึกษาแสงกับการสรางรูปทรงนั้น ประกอบไปดวยลักษณะแสงท่ีใชในการเนน
รูปทรง, แสงและการเลือนรูปทรง, แสงท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะของโครงสราง, แสงกับการปกปด
ลักษณะของโครงสราง, แสงกับการเนนวัสดุ และแสงท่ีทําใหวัสดุดูหยุดนิ่ง สวนท่ีสอง แสงกับการ
สรางพื้นท่ีวาง (Light revealing Space) การศึกษาลักษณะแสงกับการสรางพื้นท่ีวางประกอบไป
ดวย ลักษณะแสงท่ีใชในการกําหนดขอบเขต และลักษณะแสงท่ีสัมพันธกับพื้นท่ีวางซ่ึงแสงนั้น
สามารถส่ือความหมายของการเช่ือมตอ (Connection) และเร่ืองของการแบงแยก (Separation) ของ
พื้นท่ีระหวางภายนอกและภายในได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวิธีการกอสรางหรือวัสดุในทองถ่ินตลอดจน
สภาพภูมิประเทศหรือภูมิอากาศซ่ึงจะเปนตัวกําหนดลักษณะชนิดของการเช่ือมตอพื้นท่ีภายในและ
ภายนอก สวนท่ีสาม แสงกับทิศทาง (Light and Direction) ประกอบไปดวยลักษณะแสงกับการ
สรางจุดรวมสายตาและแสงกับการเคล่ือนท่ี ซ่ึงในการศึกษาพบวาโดยปกติแลวมนุษยจะตอบสนอง
กับแสงท่ีมีความสวางมากดังนั้นแสงจึงเปนส่ิงท่ีชวยในการนําทางและกําหนดทิศทางตางๆ แสงกับ
การสรางความหมาย สวนสุดทาย แสงกับการสรางความหมายในสถาปตยกรรม ซ่ึงประกอบไป
ดวยความตองการแสงของมนุษยและความหมายของแสงในสถาปตยกรรมซ่ึงไดแก แสงกับ
ภาพลักษณของธรรมชาติ, แสงและการเปล่ียนแปลงของเวลา, การใชแสงในการส่ือความหมายแบบ
อุปมา, การสรางสัญลักษณดวยแสง และแสงกับการสรางบรรยากาศความสงบ จากการศึกษา
ความหมายของแสงดังกลาวจะเปนแนวทางในการสรางความหมายในสถาปตยกรรมดวยแสง 

ประโยชนท่ีไดรับจากงานวิจัยของ พัชรดา คือ มีมุมมองท่ีพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีเขามาใช
เพื่อการเก็บขอมูลเร่ืองของแสง วิธีการสรางแสงท่ีสัมพันธกับพื้นท่ีใชสอย และศึกษาลักษณะของ
แสงท่ีตอบสนองตออารมณความรูสึกและการส่ือความหมาย ซ่ึงแสงสวางเปนปจจัยท่ีสําคัญและ
นาสนใจมากในงานวิจัยช้ินนี้ เนื่องจากคุณลักษณะของ ลายคําท่ีมีลักษณะเปนลวดลายสีทอง ตอง
อาศัยการปรากฏตัวโดยผานแสงสวาง เพื่อทําใหเกิดปรากฏการณภายในพื้นท่ีของวิหาร 
 
2.3 สรุปภาพรวมของการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยและทบทวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาทฤษฎี งานวิจัยและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของสามารถสรุปไดวา 
การศึกษาประเด็นเร่ือง “ลายคํา”  ในแงมุมของ ขอมูลดานกายภาพและรูปแบบของลายคําท่ีปรากฏ
ในวิหารตางๆ เพื่อใชคัดเลือกสถานท่ีในการเก็บขอมูล โดยใชขอมูลจากหนังสือเร่ือง ลายคําลานนา 
และความรูดานความหมาย หนาท่ีของลายคําในเบ้ืองตนท่ียังไมไดรับการคล่ีคลาย ผานการศึกษา
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หนังสือเร่ือง ความหมายของสวนประดับสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนาของลานนา ท้ัง 2 เลมชวย
ใหผูวิจัยรูวาลายคํามีหนาท่ีและกระบวนการทํางานโดยอาศัยผานปจจัยท่ีประกอบไปดวย การ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ โครงสราง แสงสวาง รูปแบบลายคํา และประสบการณเดิม สวนปจจัย
อ่ืนๆ สามารถพบไดในบางวิหารเทานั้นผูวิจัยจึงเลือกเฉพาะปจจัยท่ีปรากฏทุกวิหารและมี
ความสําคัญในการคล่ีคลายเทานั้น ปจจัยท่ีกําหนดข้ึนจะเอ้ือใหเกิดปรากฏการณซ่ึงกันและกันเปน
ความสัมพันธท่ีไมอาจจะแยกแยะออกมาได การศึกษาหนังสือท้ัง 2 เลมนั้นยังชวยใหกําหนด
สถานท่ีเก็บขอมูลและรูขอมูลทางรูปธรรมและนามธรรมของลายคําในเบื้องตน  สวนประเด็นท่ี
สองจะเปนเร่ืองของทฤษฏีปรากฏการณวิทยาและวรรณกรรมท่ีใชผลิตเคร่ืองมือและวิธีการวิจัย
ตลอดจนแนวทางการวิเคราะหขอมูลมีท้ังหมด 5 ช้ิน โดยอธิบายไดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 2.2 แสดงประโยชนท่ีไดรับการศึกษาวรรณกรรมและการนําไปใช 
 
 

1) ปรากฏการณศาสตรใน
สถาปตยกรรม  

 

- ทําความเขาใจและอธิบายในความหมายและ 
  ความสัมพันธของพื้นที่กับการรับรู 
-ใชอธิบายปรากฏการณภายในพื้นที่ มี 
  องคประกอบในสรางปรากฏการณอะไรบาง 

- สํานึกการมีตัวตน คือการที่เราสามารถ
ตีความและใหความจากปรากฏการณที่
เกิดขึ้นนั้นจะตองรูสํานึกในตัวตนเองและ
มีสติ ที่รูวาเราเปนใคร มีความรูอยางไร 
ชอบอะไร เปนตน 
- ชวยใหเขาใจวา การรับรูปรากฏการณ
เกิดขึ้นไดโดยมีกระบวนการอยางไร 
 

2) งานวิจัยเร่ือง การยอนสํารวจ
ประเพณีเพือ่การคนพบใหม: 
ความเขาใจของประสบการณที่
เกิดขึ้นกับคุณสมบัติและ
ความหมายในบานไทย
ประเพณี  

 

- ใชในการกําหนดจุดยืนของประชากร    
   ตัวอยางและผูวิจยั 
-  เขาใจความสัมพันธระหวางปรากฏการณ 
   วิทยากับศาสตรการตีความ 
-  ตัวอยางการใชในงานสถาปตยกรรม 
 
 

- กําหนดจุดยืนของผูวิจัยและงานวิจัย คือ 
ผูวิจัย เปนผูเรียบเรียงขอมูลดานการรับรู
จากกลุมประชากรตัวอยางท่ีเปนผูให
ขอมูลดานประสบการณที่เกิดขึ้น จุดยนื
ของงานวิจัย คือ เพือ่ร้ือคนปรากฏการณที่
เกิดขึ้นในวิหารวาเกิดขึ้นไดอยางไร มี
สาระอยางไร และเกิดการเปล่ียนแปลง
จากอดีตอยางไรบาง 
- กําหนดเคร่ืองมือวิจัยโดยอาศัย
ประสบการณตรงในฐานะอัตบุคคล 
- กําหนดคุณสมบัติกลุมประชากรตัวอยาง
ที่วาดวย ตองมีความคลายคลึงกันในดาน
ถิ่นฐาน พื้นเพ และประสบการณที่ผานมา   

 

ประโยชนที่ไดจากการทบทวนและศึกษา สิ่งที่นําไปใช ช้ินที่ 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงประโยชนท่ีไดรับการศึกษาวรรณกรรมและการนําไปใช (ตอ) 
 
 

3) งานวิจัยเร่ือง ปรากฏการณ
ศาสตรในสถาปตยกรรมใน
ศาสตรของการตีความ
การศึกษาเพื่อจัดทําโครงการ
อนุรักษและฟนฟู ยานสาม
แพรง  

- ตัวอยางในงานวิจัยปรากฏการณวิทยาใน 
  ศาสตรสถาปตยกรรม 
- ตัวอยางในการสรางโครงสรางงานวิจัย 

- สรางเคร่ืองมือวิจยั คือการใชกลอง
ถายรูป เคร่ืองบันทกึเสียงและแบบบันทึก 
ตลอดจนการสัมภาษณผูที่เก่ียวของใช
คําถามแบบปลายเปด 
- กําหนดจุดยืนของผูวิจัยในฐานะผูเรียบ 
เรียงของขอมูลการรับรูที่ไดจาก
ปรากฏการณรวมท่ีเกิดขึ้นภายในแตละ
วิหาร ของกลุมประชากรตัวอยาง 

4) เยิรเงาสลัว   
 

- ตัวอยางการเก็บขอมูลจากประสบการณตรง 
- การบันทึกขอมูลในวิธีตางๆ 
- พื้นฐานของแตละคน สงผลตอการรับรู 
- ปจจัยใชวัดคาและตรวจสอบ 
  ประสบการณ 
 

- ไดกําหนดปจจัยคอื สภาพดานกายภาพ 
โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา และ
ประสบการณเดิม 
- วิธีการบันทึกขอมูลที่ไดจากการรับรู คือ 
การใชกลอง เคร่ืองบันทึกเสียง และแบบ
จดบันทึก 

5) งานวิจัยเร่ือง ปรากฏการณแหง
แสงในสถาปตยกรรม
กรณีศึกษา การออกแบบพื้นที่
อยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม  

- พิจารณาการใชปจจัยเฉพาะ 
  ดานแสงในงานวิจัย 
 

-เปนตัวอยางการศึกษาปจจัยเร่ืองแสง  คือ 
มีมุมมองของการอธิบายและใชแสง ที่
กอใหเกิดปรากฏการณในพื้นที่ที่ทําใหเกิด
ความหมายท่ีแตกตางกันออกไป 

 
จากส่ิงท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรม และนําไปใชคือ สามารถสรางวิธีการดําเนิน

งานวิจัยและการเก็บขอมูล โดยแบงขอมูลเปน 2 สวนคือ สวนขอมูลเอกสารอางอิง และสวนขอมูล
ภาคสนาม โดยขอมูลสนามจะเก็บในขอมูลท่ีเกี่ยวของกับประสบการณการรับรูรวมถึงปจจัยท่ี
สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง และอธิบายผานปจจัยท่ีเปนตัวเช่ือมความสัมพันธระหวางลายคํากับ
พื้นท่ีภายในวิหารจากการปรากฏตัว หรือทําหนาท่ีของลายคํากับพื้นท่ี โดยถูกตีความและให
ความหมาย เปนประสบการณของประชากรตัวอยางในฐานะของ “อัตบุคคล” บนพื้นฐานของความ
เช่ือท่ีวาตองมี “ถ่ินฐาน” (Place) “รากเหงา” และประสบการณ ท่ีเหมือนกันหรือเปนพวกเดียวกัน   

ประเด็นท่ีนาสนใจคือ การกําหนดจุดยืนของผูวิจัยในงานวิจัย คือ ผูวิจัยจะเปนเพียง “ผู
เรียบเรียง” เนื่องจากตองการขอมูลดาน “ปรากฏการณรวม” (เหตุการณท่ีเกิดขึ้นผานการรับรูจาก
การสัมผัสไมวาจะเปนการมองเห็น ไดยินเสียง และไดกล่ิน ท่ีเกิดข้ึนการประกอบสรางของ
องคประกอบตางๆ ภายในวิหาร ณ ชวงเวลานั้นๆ) จึงจําเปนตองใชกลุมประชากรตัวอยาง (Subject) 
แทนผูวิจัยในการเก็บขอมูลโดยเก็บรวบรวมขอมูลของกลุมประชากรตัวอยางทางดานประสบการณ 
ผานกระบวนการแบบร้ือคนดวยปจจัย เพื่อตรวจสอบและวัดประสบการณท่ีเกิดข้ึนภายในวิหารวา

ประโยชนที่ไดจากการทบทวนและศึกษา สิ่งที่นําไปใช ช้ินที่ 
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มีปจจัยอะไรบางท่ีชวยกระตุนใหลายคําสามารถทําหนาท่ี และปรากฏตัวออกมาได ในงานวิจัยช้ินนี้
ยังพบวาลายคํามีหนาท่ีและมีปจจัยเปนองคประกอบท่ีประกอบสรางเปนปรากฏการณ จากการท่ี
ลายคําปรากฏตัวโดยผานการใหความหมายของพื้นท่ีวาง ผานการรับรูของคนท่ีเขาไปใชในพื้นท่ี
และเปนตัวสรางความหมายทางพ้ืนท่ี จนกลายเปนความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีผาน
องคประกอบตางๆ ท่ีเกิดในรูปแบบกระบวนการการรับรูและกําหนดขอบเขตของพ้ืนท่ีความ
ศักดิ์สิทธ์ิ 


