
 

บทท่ี 4 
การเก็บขอมลูและผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ในการงานวิจัยช้ินไดแบงการเก็บขอมูลเปน 3 สวนคือ ขอมูลในสวนประวัติศาสตรและ

บูรณะขอมูลภาคสนามที่เกิดจากตัวผูวิจัยและสํารวจสภาพโดยรอบ ขอมูลภาคสนามท่ีเกิดจากตัว
ประชากรตัวอยางโดยเฉพาะในสวนท่ีแตกตางกันหรือรับรูและประสบการณในพื้นท่ี แตเนื่องจาก
ขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูลและการวิเคราะหนั้นมีเนื้อหาท่ีซับซอนตอการจัดกลุม และมีลักษณะท่ี
จะตองเช่ือมโยงระหวางประวัติ การบูรณะและสภาพปจจุบันของการรับรู 

ดังนั้นเพื่อเปนการงายตอการลําดับขอมูลและทําความเขาใจ ในบทนี้ผูวิจัยจะทําการเรียบ
เรียงและนําเสนอโดยแยกแตละวิหารเพื่องายตอความเขาใจตามเปนหัวขอหลักและตามลําดับของ
วัดท่ีเขาไปเก็บขอมูลในภาพรวมแลวคือ 

1)  ผลของการเก็บขอมูลดานประวัติศาสตรและการบูรณะของวัดแตละวัดและการ
วิเคราะหในสวนสําคัญของแตละวิหารที่มีจุดเดนและขอแตกตางของ 5 วิหารจาก
จํานวน 5 วัด  

2) ขอมูลภาคสนามโดยเนนท่ีสภาพปจจุบัน เก็บรวมรวบโดยผูวิจัย 
3) ขอมูลดานประสบการณการรับรูของกลุมประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนโดยจะใช

วิธีการเปรียบเทียบขอมูลในแตละคน 
4) สรุปในภาพรวมจากขอมูลสวนตางๆ ท่ีไดจากท้ัง 3 สวนในขางตน  

 
4.1 วิหารวัดปราสาท วัดปราสาท จ.เชียงใหม   
4.1.1 ขอมูลดานกายภาพ 
 เหตุผลในการเลือกวิหารในการเก็บขอมูล  วิหารปราสาทเปนวิหารเกาแกท่ีอยูใจกลางเมือง
เชียงใหมเปนวิหารท่ีไดรับการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพเปนอยางมาก เนื่องจากไดมีการ
เปล่ียนแปลงจากวิหารแบบเปด เปล่ียนไปเปนวิหารปด เนื่องจากไดรับวัฒนธรรมอิทธิพลจาก
การเมืองการปกครอง ในพ.ศ.2439 แตไมปรากฏสาเหตุการเปล่ียนแปลงจากวิหารเปดเปนวิหารปด
แตอยางใด ซ่ึงผูวิจัยเช่ือวาสาเหตุการเปล่ียนแปลงนาจะเกิดจากมีสงครามและเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง ภายในหลังวิหารพบวามีการสรางหองซุมโขงเพ่ิมเพื่อไวใชเก็บของมีคา ซ่ึงนาจะเปน
สาเหตุหนึ่งท่ีทําใหวิหารแหงนี้ ถูกเปล่ียนแปลงเปนวิหารปด แตการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ได
เปล่ียนแปลงบรรยากาศและปรากฏการณตางๆ ภายในวิหารไปอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเร่ือง 
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“แสงสวาง” ซ่ึงผูวิจัยพบวาเร่ืองแสงเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผลตอการรับรูการปรากฏตัวของลายคําของ
กลุมผูรวมวิจัยในการเก็บขอมูลภายในวิหารปราสาท โดยขอมูลท่ีไดจากกลุมประชากรตัวอยางและ
การเก็บขอมูลดานกายภาพช้ีใหเห็นวาการเปล่ียนแปลงดานกายภาพของวิหารสงผลใหแสงภายใน
วิหารที่ไดจากธรรมชาตินอยลง จึงสงผลทําใหลายคําภายในวิหารไมสามารถทําหนาท่ี46  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอผูท่ีเขามาพบเห็นท่ัวไป 

จากการศึกษาคนควาหาขอมูลการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวัด ไดสืบคนจาก
เอกสารอางอิง ท้ังหลักฐานจากการบันทึกบูรณะ และหนังสือตางท่ีไดทําการวิจัยคนควาขอมูลตางๆ
ไมวาจะเปน ตํานาน เร่ืองราวการเปล่ียนแปลงตางๆ47 พบวาการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวิหาร 
สวนใหญมีสาเหตุมาจาก สงครามและการปกครองที่เปล่ียนแปลงทางอํานาจและนําวัฒนธรรม
ตางๆ เขามาทางชางในแตละสมัยดังนั้นวิหารปราสาทจึงมีลักษณะของลายคําและสวนประกอบ
อ่ืนๆ ท่ีเกิดจากความหลากหลายทางสกุลชาง ประกอบกับสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปมีการ
บํารุงรักษาตามสภาพ ถาดูจากประวัติการบูรณะแลวจะพบวามีการบูรณะคร้ังใหญเพียง 1 คร้ัง
เทานั้นคือ พ.ศ. 2439 สวนใน พ.ศ. 2547 วิหารปราสาท48 ไดเขารวมโครงการวัดรางในเมือง
เชียงใหม49  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาวิหารปราสาทน้ันไมไดรับการดูแลท่ีสมํ่าเสมอ ซ่ึงลวดลายท่ีพบ
ภายในวิหารชวงหลังพบวาลวดลายจะไดรับอิทธิพลของสกุลชางรัตนโกสินทรอยางมากมาย โดย
ไดมีการเขียนทับลวดลายเดิมของลายคําเพื่อแกใหเปนลวดลายใหเปนแบบสกุลชางรัตนโกสินทร 
 
 
 
 
 

                                                 
46 หนาท่ีของลายคําในท่ีนี้ หมายถึง ความสัมพันธระหวางลายคําและแสงท่ีเขามาตกกระทบ สงปฏิกิริยาตอผูที่เขามาพบเห็น เห็นแสง
ที่สะทอนจากเปลวทองประกอบกับลวดลายของลายคําทําใหสื่อความหมายท่ีแตกตางกันออกไป 
47 เอกสารอางอิงไดแก บันทึกการบูรณะโบราสถาน กรมศิลปากรเขตท่ี 8 จารึกวัดปราสาท; ปรัชญา ยะบุญ, งานวิจัยเร่ือง “งาน
ศิลปกรรมประดับวิหารวัดปราสาท อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”, ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548; 
ปรัชญา ยะบุญ, วิหารวัดปราสาทรอยตอทางยุคสมัยแหงลานนา (เชียงใหม : หอชาย 2 การพิมพ หลูเถียด พร้ินต๊ิงกรุฟ, 2548); ปวง 
คํา ตุยเขียว, วัดปราสาทและบันทึกพระยาหลวงสามลาน ตําบลศรีภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดย พระครูชินวงศานุวัตร 
(สิงหโต ชินวโส) ไมปรากฏสํานักพิมพ, 2546 
48 ดูภาคผนวก ข 
49 เปนโครงการท่ีจัดทําเพื่อสํารวจวัดภายในอําเภอเมืองเชียงใหม เนื่องจากภายในอําเภอเมืองเชียงใหมมีวัดจํานวนมาก ทั้งท่ีมีพระจํา
พรรษาอยูและวัดท่ีไมมีพระจําพรรษาอยู หรือวัดท่ีขาดการบูรณะและดูแลจากชาวบาน วัดปราสาทเปนหนึ่งในวัดท่ีไดเขารวม
โครงการ 
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รายละเอียดในการเก็บขอมูลภาคสนาม ของลักษณะกายภาพในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1 ภาพแสดงรูปที่ต้ังของวิหารปราสาทเม่ือเทียบเก่ียวกับการเคล่ือนตัวของดวงอาทิตยพบวา ตัวอาคารตั้งตามตะวัน คือ ไดรับ
แสงแดดท้ังจากท้ังชวงเชาและเย็น แตวิหารปราสาทในปจจุบันที่ไดมีการเปล่ียนแปลงจากวิหารเปดเปนวิหารปด บรรยากาศภายใน
วิหาร ในปจจุบันมีลักษณะท่ีมืด ประกอบกับวิหารต้ังอยูทางทิศขวางตะวันจึงทําใหเมื่อกอผนังปด ทําใหแสงสวางจากดวงอาทิตยจึง
เขาไดเพียงดานเดียวน้ันคือ ทางดานขวาของวิหารเทาน้ัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.2 ภาพแสดงรูปดานขางและรูปดานหนาของวิหารปราสาทแสดงใหเห็นวาบริเวณที่เปนแทบสีแสดงถึงชองแสงเดิมท่ีแสง
สามารถเขาไปได แตในปจจุบันไดถูกบูรณะเปลี่ยนเปนวิหารแบบปดเม่ือ พ.ศ.2439 สงผลทําใหกายภาพภายในของวิหาร ณ ปจจุบัน 
มีบรรยากาศท่ีมืดทึม  
 

วิหารปราสาท 

N 

w E 
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ภาพท่ี 4.3  ภาพรวมแสดงสภาพภายในของวิหารปราสาทท่ีมีสภาพมืด สภาพภายในวิหาร ณ ปจจุบันแสดงใหเห็นบรรยากาศภายใน
ที่มืด ซึ่งแทบจะไมแสงสวางสองมาถึงได จากภาพซายพบวามีชองแสงท่ีเขามาไดเพียงเล็กนอยเทาน้ัน สวนภาพ ตรงกลางและ
ดานขวาแสดงใหวาเม่ือไมเปดไฟภายในวิหาร แทบจะมองลวดลายของลายคําไมเห็นเลย50  

เนื่องจากปจจุบันวิหารนี้จะถูกปดชองแสงตางๆ เอาไวแมจะมีนักทองเท่ียวเขามา ทางวัด
ก็จะเปดไฟแบบฟูออเรสเซนต (Fluorescent light) และหนาตางเพียงบางจุดเทานั้น จากภาพแสดงให
เห็นถึงวาลายคําถูกลดบทบาทลงเนื่องจากแสงสวางท่ีไมเพียงพอภายในวิหาร ประกอบกับการ
สัมภาษณพระลูกวัด และชาวบานท่ีใกลชิดกับวิหาร51 พบวาไดตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา แตกอน
วิหารแหงนี้ไมไดมืดเชนนี้แตเนื่องจากจํานวนคนท่ีเขาวัดนอยลงและทางวัดเคยถูกขโมยข้ึนทําให
ปดวิหารไวตลอด  
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.5  ภาพรวมแสดงสภาพภายในของวิหารปราสาทท่ีแสดงถึงการติดต้ังระบบไฟฟา พบวาระบบการใชแสงสวางใชการติด
หลอดไฟฟูออเรสเซนตแบบ Cool White เพราะวา งบประมาณท่ีนอย และสภาพภายในคอยขางมืดมาก จึงจําเปนตองติดไฟตลอดทุก
ระยะ แตการติดไฟฟูออเรสเซนตทําใหทัศนียภาพภายใน และไมตอเนื่องจากบรรยากาศในอดีต52 

 
 
 

                                                 
50 ในการเก็บขอมูลใชกลองถายรูปถายขณะเปดแฟลช (ภาพถายโดย ผูวิจัย วนัที่ 14 ธันวาคม 2550) 
51 จากการสัมภาษณ นาง จําเรียง ภูตัน, พระสมพรประทานเทพ, สามเณร เดชาชัย (โดยผูวิจัย ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2550) 
52 ขอมูลจากพระลูกวดัท่ีมีหนาท่ีดูแลเร่ืองงบประมาณของวดั 
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จากการศึกษาจากเอกสารเอกอางอิงและการลงภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณ พระลูกวัด เจาอาวาส และชาวบานท่ีอยูใกลเคียงโดยผูวิจัย ระหวางวันท่ี 13-14 ธันวาคม 
2550 และวันท่ี 1-2 มีนาคม 2551 ชาวบานไดบอกเลาวาแตกอนท่ีวิหารยังไมไดมีการบูรณะและปด
ทึบ ภายในวิหารมีความสวางและสวยงามมากและชาวบานอยูมีบานอยูขางเคียงนับถือและมีการทํา
พิธีทางศาสนาเปนประจํา53 แต ปจจุบันเนื่องจาก  

1) พื้นท่ีโดยรอบมีวัดจํานวนมาก ชาวบานเร่ิมหันเหไปวัดอ่ืน 
2)  ทางวัดเองไดมีการลดกิจกรรม และมีขอหามและขอกําหนดในการใชตัววิหารมากข้ึน 

เนื่องจากวิหารมีความเกาและเร่ืองความปลอดภัยภายในวิหาร ทําให ชาวบานหัน
เปล่ียนไปวัดท่ีสามารถใชสอยทางพิธีทางศาสนาไดเปนประจําดังนั้นทําให สภาพทาง
กายภาพ ณ ปจจุบัน วิหารปราสาท มีสภาพท่ีเงียบเหงาและภายในวิหารไมไดเปดใหผู
ท่ีศรัทธาและนักทองเท่ียว ไดเขาไปภายในไดตลอดเวลา  

3) ชาวบานท่ีศรัทธาทางวัดจะเปนกลุมชนช้ัน ขาราชการและเจานายช้ันสูง เดิมและไมได
เปนชาวบานท่ีระแวกใกลเคียง มีชาวบานบางสวนเทานั้นท่ีเคยอยูแตไดยายรากฐานไป
อยูท่ีอ่ืน จะกลับมาเม่ือมีวัดสําคัญทางศาสนาเทานั้น 

 ซ่ึงสามารถสรุปการเปล่ียนแปลงท้ังหมดไดดังนี้ 
1) โครงสรางวิหารไดถูกเปล่ียนแปลงไปจากวิหารแบบเปดเปนแบบปดทําใหเกิดปญหา

เร่ืองแสงสวางภายในเปนอยางมาก 
2) นโยบายของวัดถูกปรับเปล่ียนไป โดยลดกิจกรรมทางศาสนาลง เนื่องจากวิหารมีความ

เกาและเร่ืองความปลอดภัยภายในวิหาร 
3) การใชพื้นท่ีลดลงและมีการลดกิจกรรมสงผลใหเกิดการใชงานทางตัวอาคารนอยลง

และประกอบกับสภาพภายในท่ีมืดอีกดวย 
4) สงผลใหตองติดไฟฟลูออเรนเซนตท่ีมีขนาดใหญและติดเปนจํานวนมากทําใหเกิด

ความไมสวยงาม การประดับไฟฟาท่ีไมคํานึงถึง ความเปนธรรมชาติ ถึงแมวาจะ
เปล่ียนแปลงระบบไฟฟามาแลวถึง 5 คร้ังต้ังแตเม่ือ พ.ศ. 2516 แลวก็ตาม เนื่องจาก
งบประมาณท่ีนอย จากงบประมาณของกรมศิลปากร54 

 
 

                                                 
53 จากการสัมภาษณ คุณ แดง มีชัยเมือง (โดยผูวิจัย ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2550) 
54 บันทึกการบูรณะโบราสถานกรมศิลปากรเขตท่ี 8 พ.ศ. 2545 
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โดยสรุปพบวา การบูรณะปรับเปล่ียนวิหารเปนวิหารปด สงผลทําใหโอกาสการรับแสง
ของวิหารลดนอยลงไปยิ่งทําใหสภาพของลายคําภายในวิหารที่ปจจุบันโทรมอยูแลว มีผลกระทบ
มากยิ่งข้ึน เพราะเม่ือไมมีแสงชวยทําใหลายคําเปลงแสงและแสดงตัวจึงทําใหลายคําถูกทําใหลด
ความสําคัญลงไป   อีกท้ังไดรับการบูรณะตามงบประมาณและกําลังของวัดท่ีสามารถทําได ทําให
ลายคําในปจจุบันมีสภาพท่ีหลุดรอนและเสียหายไปไมสามารถอาศัยแสงธรรมชาติท่ีเคยชวยใหลาย
คําเปลงแสง และมีบทบาทท่ีสําคัญภายในวิหารเม่ือมีผูคนเขาภายในวิหารแลวรับรูเกิดเปน
ความรูสึกศรัทธาและเคารพ ผนวกกับปจจัยท้ัง 4 ขอท่ีกลาวมานั้น ยิ่งทําใหเห็นถึงปญหาท่ีเกิดกับ
ความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีในวิหาร จากการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการบูรณะใน
ปจจัยขางตนท้ัง 4 ขอ ดังนั้นจึงจําเปนท่ีตองอาศัยขอมูลจากสวนของประชากรตัวอยางในการนํา
ประสบการณตรงท่ีไดรับจากการเก็บขอมูลในวิหารตางๆ มาชวยอธิบายและพิสูจนในสมมุติฐาน
ท่ีต้ังไว  
 
4.1.2 ขอมูลดานประสบการณการรับรู  
  การเก็บขอมูลของประสบการณการรับรูภายในวิหารพบวา แสงสวางเปนหนึ่งในปจจัย
สําคัญท่ีมีผลตอการรับรูของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน ในการเก็บขอมูลคร้ังแรก  เนื่องจากสภาพ
ของลายคํา ณ ปจจุบันไมสมบูรณ มีการหลุดรอนไปบาง ประกอบกับแสงจากธรรมชาติท่ีเคยไดรับ
ถูกปดไป และแสงจากหลอดฟลูออเรนเซนตนั้นไมนิ่มนวลเหมือนแสงแดดจากธรรมชาติ  จากเก็บ
ขอมูลของประชากรตัวอยางยังพบอีกวา แสงภายในวิหารเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยทําใหประชากร
ตัวอยางรับรูถึงลายคําไดอยางสมบูรณ แตเม่ือสภาวะของแสงนอยลง การรับรูของประชากรตัวอยาง
กลับมีผลท่ีเปล่ียนแปลงไปคือ การรับรูและความรูสึกท่ีช่ืนชอบ ช่ืนชมวาสวยงาม กลับเปล่ียนเปน
ความรูสึกท่ีกลัวนั้นเอง55   
 ในการเก็บขอมูลคร้ังท่ี 2 ไดมีการเปล่ียนแปลงวิธีการคือ ไดกําหนดใหประชากรตัวอยาง
ทุกคนทําตามขอกําหนดท่ีเขียนในแตละชวงเวลา56 ดังนั้นในคร้ังแรกของการเขาไปภายในวิหาร ได
กําหนดใหทุกคนหลับตากอนเขาไปและทําใจใหวางเปลา57 แลวคอยๆ เดินไปที่ตรงกลางวิหารแลว 
จึงคอยๆ ลืมตาแลว มองรอบๆ วารูสึกอยางไร เห็นอะไรเปนอยางแรก 

 

                                                 
55 ผูวิจัยกลาวสรุป 
56 ดูรายละเอียดในบทท่ี 3 
57 คือการทําจิตใจใหวางเปลาปราศจากการคิดส่ิงใดลวงหนาไวกอนแลว 
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แผนภูมิที่ 4.1 แสดงตําแหนงการยืนและมุมมองท่ีเกิดขึ้นของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน 

 
ประสบการณแรกประชากรตัวอยาง 1 ไดบรรยายไววา ในตอนแรกท่ีเดินเขาวิหารได

สะดุดตรงท่ีฉากดานหลังของพระประธานและสังเกตไดวาวิหารหลังนี้เปนไมท้ังหลังแตรูสึกกลัว
เพราะวาภายในวิหารแทบจะไมสองสวางเลย ประสบการณแรกประชากรตัวอยาง 2 ส่ิงท่ีเห็นส่ิง
แรกคือ ความเกาของวิหารและลายสีทองท่ีดูเกาไมแพกันแตมันรูสึกนากลัวมาก ลายคําเกาๆ นี้ ดู
เหมือนอยูสูงกวาระดับสายตามาก แตก็ดึงดูดความสนใจไดดี ชวนใหแหงนมอง ประสบการณแรก
ประชากรตัวอยาง 3 ส่ิงท่ีเห็นส่ิงแรกคือ เสาทั้ง 10 ตนท่ีสะดุดตามาก แตเม่ือเขาวิหารใกลๆกลับ
รูสึกวาภายในวิหารนั้นมืดลง ดูเย็นเชียบ แตเม่ือเวลาผานไป ประชากรตัวอยาง 3 ไดบอกไววา ได
เห็นแสงท่ีสะทอนลงเสาวา มีเล่ือมทองสวยงามตรงบริเวณโคนเสา ท่ีทําใหเกิดความรูสึกเหมือนกับ
วาไดรับกําลังจากแสงทําส่ิงตางๆในยามเชา และจากประสบการณแรกประชากรตัวอยาง 4 ส่ิงท่ี
เห็นส่ิงแรกคือ เสาท้ัง 10 ตนท่ีสะดุดตามาก ภายในวิหารดูมืด ดูเย็นเชียบ ไรชีวิตชีวา    

 

คนท่ี 1 

ตําแหนงที่ประชากรตัวอยางทั้ง 4 คนยืนอยูใน
ตอนแรกเมื่อเขามาภายในวิหาร 

มุมมองที่สามารถเกิดจาก
ตําแหนงการยืนของ
ประชากรตัวอยางทั้ง 4 คน 
ภายในวิหาร 

ตําแหนงที่ประชากรตัวอยางทั้ง 4 คนยืนอยูใน
ตอนแรกเมื่อเขามาภายในวิหาร 

ภาพจําลองแปลนพ้ืนวิหาร 

คนท่ี 2 

คนท่ี 3 

คนท่ี 4 
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ภาพท่ี 4.6 ถายโดยประชากรตัวอยาง 1- 4 เรียงตามลําดับ จากรูปจะเห็นวาประชากรตัวอยางไดยืนอยูคนละตําแหนงกันซึ่งแตกตาง
กันออกไป 

 
จากขอมูลของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน จะเห็นวา ประสบการณแรกของแตละคนนั้น

แตกตางกันไป ประชากรตัวอยาง 1 เปนผูท่ีเคยมาวัดปราสาทมาแลวอีกท้ังยังเขาวัดเปนประจําและ
ชอบนั่งสมาธิ58 แตรับรูคร้ังแรกของประชากรตัวอยาง 1 กลับรูสึกกลัว  แตมีการสังเกตถึง
รายละเอียดของวิหารที่ทําจากไมแตความรูสึกท่ีรูสึกคือ กลัวเนื่องจากภายในแทบจะไมมีแสงเลย 
ทําใหเห็นวา แสงนั้นเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหความรูสึกแรกนั้น รูสึกเชนไร แนนอนแตภายในมืด 
ความรูสวนใหญของคนที่รับรูไดคือ ความกลัว จะเห็นวา ประชากรตัวอยาง 2 มีความรูสึกท่ีกลัว
เชนเดียวกัน แตกลับไมพูดถึงเร่ืองแสง ทําใหเห็นวานอกจากแสงแลวยังมีปจจัยอ่ืนท่ีกอใหเกิด
ความรูสึกเชนนั้น ซ่ึงนาจะมาจากเร่ืองของความเกาของวิหารไม ลายคําเกาๆ และบรรยากาศ
โดยรอบ ประเด็นท่ีนาสนใจคือ ส่ิงท่ี ประชากรตัวอยาง 2 มองและสนใจเปนจุดแรกคือ ตําแหนงท่ี
มองข้ึนไปจากดานลางทําใหเห็นวา ประชากรตัวอยาง 2 นั้นไมไดมอง แคระดับสายตาเทานั้นแตได

                                                 
58 จากการที่ผูวิจัยสัมภาษณประชากรตัวอยางจากประวัติเบือ้งตน 

ประชากรตัวอยาง 1 ประชากรตัวอยาง 2 

ประชากรตัวอยาง 3 ประชากรตัวอยาง 4 
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สํารวจไปท่ัวๆ และมองข้ึนดานบน ดังนั้นมุมมองของประชากรตัวอยาง 2 จึงแตกตางกวาคนอ่ืน 
สําหรับประชากรตัวอยาง 3 และประชากรตัวอยาง 4 ไดมองเห็นเหมือนกันคือ เสาท้ัง 10 ตนท่ี
สะดุดตามาก แตภายในวิหารดูมืด และดูบรรยากาศเย็น ทําใหเห็นวาประชากรตัวอยาง 3 และ
ประชากรตัวอยาง 4 มีมุมมองท่ีเหมือนกันและยืนอยู ณ จุดเดียวกัน และในรายละเอียดในเรื่องของ
ความรูสึกท่ีเร่ิมเปล่ียนหลังจากท่ีไดเขา คือ เร่ืองของแสงท่ีกระทบกับเสาท่ีสะทอนสีและลวดลาย
ของลายคําออกมา ทําใหเกิดความรูสึกช่ืนชม เม่ือพิจารณาพ้ืนฐานของประชากรตัวอยาง 3 และ 4 
พบวา ประชากรตัวอยาง 3 เปนคนจังหวัดเชียงใหม  เคยไปวัดท้ัง 2 วัดคือวัดปราสาทและวัดพระ
สิงห แตเขาวัดท่ีวัดพระสิงหเปนประจํา สนใจการถายรูป และชอบเท่ียวโบราณสถาน59 สวน
ประชากรตัวอยาง 4 เปนคนจังหวัดลําปาง เคยมาวัดปราสาทแลวทําใหเห็นวาประชากรตัวอยางท้ัง 
2 คนนี้เคยมาวัดปราสาทท้ังคู60 ดังนั้นในการรับรูคร้ังแรกของทั้งคู จึงเปนตีความจากประสบการณ
คร้ังกอน ทําใหสามารถตีความไดดีกวาประชากรตัวอยางอ่ืนๆ ท่ีเคยมาวัดปราสาทเปนคร้ัง จาก
ประสบการณแรกของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนทําใหรูถึงจุดท่ียืนแรกและความรูสึกเม่ือเขาวิหาร 
เม่ือนํามาประกอบกับรายละเอียดของแตละคน ซ่ึงไดดังนี้ คือ  

 
ก. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 1 

แสงจากดานนอกมีความสวางจามากๆ แตลายคํากับพระพุทธก็ยังคงไมไดรับแสงจาก
ดานนอกอยูดี เปนความรูสึกท่ีประชากรตัวอยาง 1 ไดอธิบายไวในชวงบายแสดงใหเห็นวา แสงแดด
จาจากดานนอกแตกลับเขามาภายในวิหารเพียงนอยนิดเวลาท่ีประชากรตัวอยาง 1 เขียนบันทึกนั้น
อยูในตําแหนงทายวิหาร61 ซ่ึงหมายความวา บริเวณทายวิหารที่มีลายคําอยูนั้น แสงแดดไมสามารถ
เขาถึงไดเลย ดังแผนภูมิภาพท่ี 4.2 

 
แผนภูมิที่ 4.2 แสดงตําแหนงการยืนและมุมมองท่ีเกิดขึ้นของประชากรตัวอยาง 1  

                                                 
59 จากการที่ผูวิจัยสัมภาษณประชากรตัวอยางจากประวัติเบือ้งตน 
60 จากการที่ผูวิจัยสัมภาษณประชากรตัวอยางจากประวัติเบือ้งตน 
61 จากคําอธิบายของประชากรตัวอยาง 1 บอกวาตนเองอยูที่ตําแหนงใดของวิหาร 

ตําแหนงที่ประชากรตัวอยางยืน 
ทิศทางของแสงแดด 
ที่เขาไปภายในวิหาร 
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 ซ่ึงในชวงเชานั้น ส่ิงท่ีประชากรตัวอยาง 1 รับรูไดยังไมมีการเปล่ียนแปลงแมจะมีการ

เดินสํารวจ  จนถึงเวลา 15:00น. ประชากรตัวอยาง 1 ก็ยังอธิบายถึงแสงท่ีรูสึกจาจากดานนอกท่ีแทบ
จะทําใหไมเห็นลวดลายอะไรจากภายในไดเลย ประกอบเร่ิมมีเสียงรถมากยิ่งข้ึนจากตอนเท่ียงท่ีรู
เหมือนแถวน้ีการจราจรจะพลุพลานมาก มีเสียงแตร เสียงมอเตอรไซด และพระสงฆท่ีดูแลวิหารเร่ิม
จะปดหนาตาง62 ใหเหลือไวเพียงทางเขาทางเดียว ซ่ึงทําใหวิหารภายในยิ่งมืดกวาเดิม ซ่ึงประชากร
ตัวอยาง 1 ไดอธิบายความรูสึกเอาไววา  

 
 รูสึกเสียดายความสวยงามของลวดลายเหลานี้ท่ีถูกความมืดและแสงที่จาจากภายนอก 
บดบังความสวยงามลงไปวิหารแหงนี้สวยงามแบบวิหารโบราณท่ีลวดลายท่ีประณีต 
ออนชอย แตแสงท่ีมาจากภายนอกเปนตัวปญหาท่ีมาบดบังความงามเหลานี้และไมเขาใจ
วาทําไมภายในไมติดไฟท่ีสวยงามกวานี้และเวลาปกติก็ไมเปดไฟแลวนักทองเที่ยวท่ีเขา
มาท่ีใชเวลาเพียงไมกี่นาที ท่ีเขามาเท่ียวภายในวิหารจะเห็นความสวยงามเหลานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.7  ภาพรวมแสดงสภาพภายในของวิหารปราสาทท่ีแสดงถึงบรรยากาศภายในท่ีไดรับผลกระทบเร่ืองจากการติดต้ังระบบ
ไฟฟาท่ีขัดแยงกับแสงท่ีเขามาจากภายนอก จากรูปจะเห็นวา มีแสงจาจากดานนอกทําใหเมื่อมองอยูภายในวิหารไมสามารถเห็น
ลวดลายตางๆ  
 

การปรากฏตัวของลายคํากับพื้นท่ีประชากรตัวอยาง 1 สามารถรับรูไดมีรายละเอียด
ดังนี้คือ สามารถรับรูถึงลวดลายตางภายในวิหารไดเม่ือเวลาผานไปประมาณ 2 ช่ัวโมง ทําใหเห็นวา 
ในชวงแรกน้ัน ลายคําในวิหารไมสามารถปรากฏตัวให ประชากรตัวอยาง 1 รับรูไดเนื่องจาก

                                                 
62 เวลาปด - เปด ไมมีเวลาท่ีแนนอน เนือ่งจากทางวัดไมมกีารต้ังกฎ 
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ปริมาณท่ีนอยจากภายในวิหารทําให ลายคําไมสามารถแสดงแกผูเขามาได  แตประชากรตัวอยาง 1 
ตองสังเกตจากการเดินพิจารณาตามตารางเก็บขอมูลท่ีกําหนดไวจึงสามารถเห็นและสังเกตถึง
ลวดลายตางๆ ท่ีแสดงออกมาได  ในชวงเชาลายคําภายในวิหารมีลักษณะมืด แมจะมีแสงผานเขามา
ทางหนาบางแตก็มาไมถึงในสวนท่ีลายคําปรากฏตัวอยูประกอบกับเสียงจากภายนอกท่ีดัง ทําให 
ประชากรตัวอยาง 1 ไมมีสมาธิในการดูพิจารณาลวดลาย เนื่องจากแสงท่ีนอยและไมทําการตก
กระทบกับลายคํา ตองเปดไฟนีออนในวิหารเทานั้นจึงจะสามารถเห็นได แตไฟในวิหารเม่ือเปดแลว
ก็ทําใหความรูสึกท่ีแปลกเนื่องจากแสงท่ีออกมานั้นเปนสีขาวดูขัดกับลายคําเปนอยางมาก ประชากร
ตัวอยาง 1ไดกลาววาหากแสงจากดานนอกสามารถเขามาภายในวิหารไดมากกวานี้คงจะเห็นลายคํา
ไดชัดเจนมากกวานี้และคงไดบรรยากาศท่ีสบายตากวานี้อีก ทําใหเห็นวาถึงแมวาจะมีแสงจาก
ภายในท่ีไดจากแสงประดิษฐก็ไมสามารถทําใหสรางบรรยากาศระหวางลายคํากับพื้นท่ีภายในวิหาร
เหมือนท่ีสลาในอดีตต้ังใจไวได อีกท้ังแมจะมีแสงจากภายนอกแตก็ทําใหไมสามารถเห็นลวดลายคํา
ภายในวิหารไดเนื่องจากมีการบูรณะวิหารดวยการปดผนังทําใหแสงท่ีเขามาน้ันมีปริมาณท่ีนอย
เกินไป  ซ่ึงภายในวิหารปราสาทมีปญหาเร่ืองแสงสวางอยางมาก จนสงผลกระทบตอการรับรูตอ
ประชากรตัวอยาง 1 อยางมาก 
 

ข. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 2 
 เม่ือถึงขอกําหนดในการเก็บขอมูลท่ีใหทุกคนลองสังเกตบรรยากาศโดยรอบวารูสึก

อยางไร ประชากรตัวอยาง 2 ไดบรรยายถึงบรรยากาศ ณ ตอนน้ีวา แสงเร่ิมเขามาทําใหวิหารเร่ิมดู
ไมนากลัว พระพุทธรูปเร่ิมดูสวางและกระจาย แตเหมือนทุกอยางกําลังจองมองลงมาท่ีคนจากคําพูด
ขางตนแสดงใหเห็นวา ประชากรตัวอยาง 2  เกิดความรูสึกวาลวดลายคําและพระพุทธรูปเม่ือ
กระทบกับแสงแลวเหมือนส่ิงเหลานั้นมีชีวิตและกําลังทําปฏิกิริยาโตตอบกับประชากรตัวอยาง 2 
โดยดูเหมือนจองมองลงมาทําใหเห็นวา ณ ชวงเวลานี้ประชากรตัวอยาง 2 มีการจินตนาการถึงส่ิงท่ี
ไดพบเห็นคือ ลายคํานั้นเหมือนมีชีวิตเม่ือแสงตกกระทบลงท่ีลายคํา ประชากรตัวอยาง 2 ไดพูดถึง
ลายคําท้ังหมดดูเหมือนจะเคล่ือนไหวได ทําใหเกิดความรูสึกท่ีศรัทธามากยิ่งข้ึน เชน ลายบนเสาที่
เปนลวดลายของหนุมานท่ีเหมือนจะหมุนไปรอบๆ เสา รูปยักษและเทวดาก็เหมือนจองมอง เหมือน
ทุกอยางเร่ิมมีชีวิตข้ึนมา ซ่ึงประชากรตัวอยาง 2 ไดอธิบายถึงความประทับใจท่ีมีตอลวดลายภายใน
ท่ีบอกวา ทําใหเกิดความรูสึกอยูในความฝนและลายท้ังหมดเหมือนไหวข้ึนมาจริงๆ ซ่ึงทําใหรูสึก
ประทับมาก แตนาเสียดายท่ีลวดลายคํามองไมคอยเห็นเทาไร เนื่องจากแสงภายในไมเพียงพอ63  

                                                 
63 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 16:00  น. 
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ประชากรตัวอยาง 2 มีการตีความจากประสบการณและเนนการการสรางเร่ืองราวท่ี
ตอเนื่องกัน ถึงแมแสงท่ีเขามาจะไมสมํ่าเสมอทําให การจินตนาการนั้นขาดตอน  สวนลวดลายคําท่ี
ประชากรตัวอยาง 2 ชอบมากท่ีสุดคือ ลายพระพุทธรูปดานหลังเพราะทําใหเกิดความรูสึกถึง
เร่ืองราวของพระพุทธเจาจริงๆ และลวดลายเหลาก็เหมือนจะเลาออกมาเปนเร่ืองและเม่ือมีแสง
สะทอนกับลายคําทําใหเกิดความรูสึกศรัทธามากยิ่งข้ึน  

 
แสงท่ีเขามานั้นเร่ิมมากข้ึนแตไมโดนลายคําเนื่องจากลายคํานั้นอยูในระดับท่ีสูงกวา 
ซ่ึงทําใหไมเกิดความแตกตางอะไร จากระหวางมีแสงกับไมมีแสง64  

 
เม่ือพิจารณาจากขอความขางตนพบวา แสงกับพื้นท่ีนั้นมีบทบาทสัมพันธซ่ึงกันและกัน

อยางท่ีสลาไดเขียนลายคําไวดานในสุด ดังท่ีประชากรตัวอยาง 2 ต้ังขอสังเกตเพ่ือใหคนท่ีเขามารูสึก
อยากจะปฏิบัติอยูในศีลธรรมและชวนใหเดินเขามาเพ่ือใหเห็นใกลๆ และเขาเนื้อเร่ืองท่ีเขียนแฝงไว
ภายในนั้นเอง  ส่ิงท่ีประชากรตัวอยาง 2 รับรูไดในตอนแรกคือ ความเกาของโครงสรางวิหารกับ
ลวดลายคําท่ีกลมกลืนกันจนเกิดบรรยากาศท่ีดูนากลัวนาเกรงขาม แตลายคําภายในวิหารแหงนี้ดู
เหมือนอยูในระดับท่ีสูงจนตองแหงนข้ึนไป ซ่ึงนาจะเปนความต้ังใจของชางท่ีตองการใหคนท่ีเขา
ไปในวิหารมองข้ึนไปขางบนภาพรวมท้ังหมดท่ีประชากรตัวอยาง 2 รูสึกไดภายในวิหารปราสาท
คือ บรรยากาศภายในทั้งหมดภายในวิหารดูมืดทึบท้ังวัน ขอมูลการรับรูสามารถสรุปได คือ
โครงสรางของวิหารนาจะเปนตัวกําหนดรูปแบบของลายคํา และการเขียนลวดลายบนโครงสราง 
นั้นนาจะเพื่อตองการใหคนเคารพ และกําหนดตําแหนงของการนั่งลงมอง สวนความรูสึกศรัทธา
ของประชากรตัวอยาง 2 นาจะเกิดจากประสบการณท่ีเคยมีเกี่ยวกับเร่ืองราวและลวดลายท่ีเคยไดพบ
และตีความ จากประสบการณเดิมแลวถูกนํามาตีความซํ้ากับเหตุการณใน ณ ชวงเวลานั้น และ
ลวดลายตางๆ ท่ีประชากรตัวอยาง 2 รับรูและตีความหมายนั้น แตกตางกับการับรูของประชากร
ตัวอยาง 1 เปนอยางมาก แสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยาง 2 สามารถรูสึกถึงตัวตน ณ เวลาท่ีตนเอง
ยืนอยูและพิจารณาลายคําวาไดรับรูและรูสึกอยางไร เม่ือมองลายคํา ณ บรรยากาศรอบๆ ณ ชวงเวลา
นั้น อีกท้ังประชากรตัวอยาง 2 ไดนําความรูกอนหนานี้ มาตีความรวมกับเหตุการณ ณ ตอนที่เก็บ
ขอมูล จึงปรากฏออกมาเปนความรูสึกท่ีช่ืนชอบ ศรัทธา  

 
 
 

                                                 
64 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 10:00 น. 
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ค. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 3 
 

แสงท่ีเร่ิมเขามาท่ียังไมมากนักทําใหไมสามารถเห็นลายตางๆ ดานหลังไดชัดเจน แตเม่ือ
ลองมองภาพรวมแลวพบวา บรรยากาศภายในดูนากลัว มากกวานาเคารพ และยังรูสึกวา
วิหารหลังนี้นาจะเกามาก65   
 
จากคําพูดขางตน แสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยาง 3 รูสึกวากลัว เนื่องจากประชากร

ตัวอยาง 3 ไมสามารถรับรูการนํามาของแสง จึงทําใหไมสามารถรับรูการปรากฏตัวของลายคําได
ดวย จากขอมูลการจดบันทึก ภาพถายและวีดีโอท้ังหมดของประชากรตัวอยาง 3 จะเห็นวาไมมีการ
บันทึกถึง ความรูสึกเม่ือเห็นลายคําแตอยางใด มีแคเพียงเขียนวา พบเห็นอะไรบาง มีลวดลาย
อยางไรบาง  

สรุปผลการเก็บขอมูลของประชากรตัวอยาง 3  คือ ถึงแมประสบการณแรกของประชากร
ตัวอยาง 3 จะสามารถรับรูถึงลวดลายคําไดเลยในตอนแรกสุด แตในระยะแรกประชากรตัวอยาง 3 
ยงัคงรับรูไดเพียงแครูปลักษณภายนอกยังไมมีการตีความใดๆ แตเม่ือเวลาผานไปประชากรตัวอยาง 
3เร่ิมกลับมาตีความและบรรยายและนําแตละสวนของลายคําภายในวิหารมาปะติดปะตอกันเปน
เร่ืองราว แลวบรรยายวารูสึกอยางไรในตอนทายดังนี้ คือ  

 
 ตอนแรกท่ีเขามานั้นรูสึกวาภายในวิหารนั้นวังเวงนากลัว เพราะภายในมืดมากแตพอมา
นั่งดูใกลเร่ิมเห็นแสงจากดานหลังซ่ึงทําใหเกิดความรูสึกท่ีสบายตา สวนลวดลายดานขาง
ท่ีเปนเร่ืองราวของพุทธประวัติ มองดูแลวทําใหยอนไปถึงบทเรียนท่ีเคยไดเรียนมายิ่งทํา
ใหรูสึก มีความสุขโดยเฉพาะเวลาท่ีแสงกระทบกับลายคําทําใหเห็นลายไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

 
จากคําพูดขางตน แสดงใหเห็นวา เม่ือแสงเร่ิมเขามาแลวตกกระทบกับลายคํา ทําให

ประชากรตัวอยาง 3 เร่ิมมีความรูสึกสบาย ศรัทธา และนําความรูเร่ืองศาสนาท่ีเคยไดเรียนมา
จินตนาการ ยิ่งทําใหความรูสึกท่ีเกิดข้ึน ณ เวลานั้น มีความรูสึก มีความสุข สบายใจมากย่ิงข้ึน โดย
ความรูสึกท้ังหมดเปนปรากฏการณของลายคําท่ีแสงเขามาตกกระทบแลว ประชากรตัวอยาง 3 รับรู
และแปรรูปออกมาเปนจินตนาการและความรูสึก  ตัวแปรท่ีสําคัญในบันทึกขอมูลของประชากร
ตัวอยาง 3 คือ เร่ืองของปริมาณของแสงท่ีแตกตางกันจากเชาถึงเย็น เนื่องจากจากตอนเชาประชากร
ตัวอยางไดรูสึกกลัวแตเม่ือเวลาผานไปแสงเขามามากข้ึนไดเกิดปรากฏการณตางดังขางตน ทําให

                                                 
65 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 11:00 น. 



 

61 

เห็นวาปริมาณของแสงและเวลาท่ีเปล่ียนแปลงเปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดปรากฏการณท่ีแตกตางกัน
ออกไปในแตละชวงเวลา จากคําพูดขางตนยังแสดงใหเห็นอีกวาเม่ือปริมาณแสงท่ีพอดีตกกระทบ
กับลายคํายอมสงผลทําให ประชากรตัวอยาง 3 รูสึกสบายและศรัทธาอีกท้ังยังจินตนาการตอจาก
เหตุการณท่ีเกิด ใน ณ ชวงเวลาน้ัน แตถึงแมวาเวลาและแสงจะเปนปจจัยท่ีสําคัญตอประชากร
ตัวอยาง 3 ก็ตามเนื่องจากประชากรตัวอยาง 3 นั้นมีประสบการณตอเร่ืองของพุทธศาสนาทําใหเกิด
จินตนาการที่สรางความสุขอยางยิ่งตอประชากรตัวอยาง 3 สรุปปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับประชากร
ตัวอยาง 3 คือ ความกลัว และความรูสึกศรัทธา ความสุขเม่ือไดพบเห็นลวดลายท่ีเปนเร่ืองราวของ
พระพุทธเจา ซ่ึงปรากฏการณท้ัง 2 ถึงแมจะมีความแตกตางกัน แตปจจัยหลักท่ีสงผลและเปนตัว
แปรหลักคือ เร่ืองแสงและเวลา เพราะเม่ือแสงนอย ประชากรตัวอยาง 3 จะรูสึกบรรยากาศท่ีนากลัว 
แตเม่ือแสงแปรเปล่ียน     ลายคําจึงเร่ิมปรากฏตัวท้ังนี้การเปล่ียนแปลงของแสงก็ข้ึนกับชวงเวลา
นั้นเอง  ซ่ึงประชากรตัวอยาง 3 สามารถรับรูและจินตนาการตอไปได ดังนั้นแสงและเวลาจึงเปน
ปจจัยหลัก ท่ีชวยทําใหลายคําท่ีมีสภาพทรุดโทรมและไมตอเนื่องกัน ปรากฏตัวและสรางเร่ืองราว
จากลวดลายท่ีสลาไดเขียนเอาไวแก ประชากรตัวอยาง 3 ไดรับรูและตีความหมายและจินตนาการ
เปนรูสึกในขางตนนั้นเอง 

 
ง. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 4 
 

 บรรยากาศภายในยังใหความรูสึกท่ีอึมครึม ตลอดเวลา แมจะถึงเวลาชวงเที่ยงวันแลวก็
ตาม ซ่ึงทําใหเหมือนจะหายใจไมออก ประกอบกับแสงท่ีเขามาจากดานนอกท่ีผานบาน
หนาตางท่ีแคบและเล็กจึงทําใหวิหารดูยิ่งมืดมากข้ึน   

 

        
ภาพท่ี 4.8 ภาพรวมท่ีประชากรตัวอยาง 4 ไดถายเอาไวเพือ่แสดงถึงชองแสงภายในวิหารปราสาท 

 
จากคําพูดและภาพที่ 4.8 ท่ีแสดงขางตนนี้ แสดงใหเห็นวา ประชากรตัวอยาง4 ใหความ

สนใจตอบานหนาตางท่ีแคบและเล็ก จึงทําใหมีความรูสึกท่ีอึดอัด ประกอบกับแสงท่ีเขามาจากดาน
นอกไดนอยมาก จึงทําใหวิหารดูยิ่งมืดมากข้ึนประชากรตัวอยาง4 เลือกถายชองแสงท่ีแคบเพื่อแสดง
ใหเห็นวา แสงท่ีเขามาน้ันไมเพียงพอตอการมองเห็นและแสงสามารถเขามาไดเพียงดานขางและ
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ดานหนาเทานั้น จากภาพเห็นไดวา ประชากรตัวอยาง 4 มีการสํารวจแหลงท่ีแสงจะเขามาได 
เนื่องจากสภาวะแสงท่ีนอยทําใหเกิดความรูสึกท่ีอึดอัดแกประชากรตัวอยาง จนถึงชวงเวลาตอนบาย 
จึงจําเปนตองเปดไฟภายในวิหาร เพื่อไมใหบรรยากาศภายในดูนากลัว แตเม่ือเปดไฟดานในวิหาร
แลวกลับพบวา ความสวยงามของแสงธรรมชาติท่ีเขามาตกกระทบกับลายคํานั้นกลับหายไป ทําให
บรรยายกาศภายในดูหลอกตา และไมเปนธรรมชาติ66 ดังภาพท่ี 4.9 ดานลางนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.9 ภาพท่ีประชากรตัวอยาง 4 ไดถายเอาไวเพื่อบรรยากาศในเม่ือเวลาเปดไฟ 
 

บริเวณเสานั้นโดนแสงอยางเพียงพอเปนเงาสีทอง แตฉากดานหลังนั้นยังไมสามารถ
มองเห็นไดจึงจําเปนตองเปดไฟ แตความรูสึกท่ีไดแตกตางกันระหวางเสา กับฉากหลัง 
ทําใหรูสึกวาลายบนเสานาจะสวยงามกวาฉากดานหลัง…67   

 
จากภาพท่ี 4.9 แสดงใหเห็นวาถึงแมจะมีแสงเพียงพอ แตแสงท่ีไดมานั้นเปนแสง

ประดิษฐไมใชแสงธรรมชาติทําใหความรูสึกท่ีไดนั้นไมเหมือนแสงธรรมชาตินั้นเอง68 แสดงใหเห็น
วา ประชากรตัวอยาง 4 มีการเปรียบเทียบความสวยงามของลวดลายแสดงใหเห็นวาในลายคําท่ี
กลาวมานั้น ประชากรตัวอยาง 4 ไดรับรูลายคําและเกิดเปนภาพปรากฏภายในจิตใตสํานึกแลว จึง
สามารถเปรียบเทียบไดวา ความรูสึกนั้นแตกตางกันระหวาง เสากับฉากหลัง  

                                                 
66 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 11:00  น. 
67 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 11:00  น. 
68 เปนการสรุปของผูวิจัยเอง 
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ภาพท่ี 4.10 ภาพรวมที่ประชากรตัวอยาง 4 ไดถายเอาเพื่อแสดงถึงชนิดของแสงท่ีใชภายในวิหาร 

 

ประเด็นท่ีแตกตางในการเก็บขอมูลของประชากรตัวอยาง 4 คือ มีการสังเกต ปริมาณแสง 
จุดตางๆ ท่ีแสงเขามา ชองแสง ชนิดของแสงและสีของแสง ทําใหเห็นวาประชากรตัวอยาง 4 มี
ความสนใจและเห็นความแตกตางและรับรูไดวาแสงนาจะเปนปจจัยสําคัญท่ี กระทบกับลายคําและ
ชวยใหลายคําปรากฏตัวและสงผลตอการรับรูของตนเองอยางไรบาง อีกท้ังมีการสํารวจท่ีต้ัง แสดง
ใหเห็นวา ประชากรตัวอยาง 4 ไดสํารวจท้ังดานนอกและดานในวิหาร นอกจากมีการวิเคราะหแสง
แลว ยังสามารถเปรียบเทียบความสวยงามของลายคําได เม่ือยอนไปดูพื้นฐานของประชากรตัวอยาง 
4 พบวาเคยมาท่ีวิหารแลวหลายคร้ัง69 ทําใหประชากรตัวอยาง 4 สามารถนําความทรงจําเดิมมา
ตีความหมายตอเนื่องและพิจารณาวาลวดลายแตละสวนแตกตางและสวยงามตางกันอยางไรการตั้ง
ท่ีต้ังของวิหาร ทําใหวิหารดานขวาไมโดนแสงเลยต้ังแตเชายันบาย แสงท่ีเขามาบางชวง ทําให
ภายในดูมีความขลัง แตนากลัวนิดๆ บางจุดก็สวางสวยงาม บางจุดก็มืดลง70  ซ่ึงท้ังหมดให
ความรูสึกท่ีแตกตางกันและแตกแยกโดยภาพรวม หลอดไฟท่ีใชภายในวิหาร ก็ไมสมดุลกันดัง
ตัวอยางภาพท่ี 4.10 แสดงใหเห็นวาสีของไฟท่ีใชนั้นไมสมดุลซ่ึงกันและกันเนื่องจากในขางตนไดมี
พูดถึง แสงท่ีใชแตกลับไดความรูสึกท่ีไมสมดุลแสดงวา หากใชประดิษฐควรใช แสงท่ีใกลเคียง
ธรรมชาติมากท่ีสุด71 ดังภาพท่ี 4.10 รูปดานซายซ่ึงจะเห็นวาใชไฟหลอดอินแคนเดสเซนต 
(Incandescent)72 แตดานขวาใชไฟหลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent) แบบสี Cool White ท่ีใหแสง
สีขาวอมฟา73 ซ่ึงไฟหลอดอินแคนเดสเซนตนั้นใกลเคียงแสงธรรมชาติมากท่ีสุด 

                                                 
69 จากการที่ผูวิจัยสัมภาษณผูเขารวมวิจัยจากประวัติเบื้องตน 
70 เปนการสรุปของผูวิจัยเอง 
71 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 17:00น. 
72 หลอดอินแคนเดสเซนต (Incandescent) คือ หลอดไสหรือหลอดอินแคนเดสเซนต มีทั้งชนิดแกวใส และแกวฝา ใหแสงสีเหลืองสม   
  อายุการใชงานส้ันมาก และเปลืองไฟมาก 
73 หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent) แบบสี Cool White ที่ใหแสงสีขาวอมฟามีความสวางในการมองเห็นเหมาะสําหรับที่ตองการ   
   แสงมากๆ 
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4.1.3 สรุปผลการเก็บขอมูล วิหารปราสาท วัดปราสาท จ. เชียงใหม  
ในการเก็บขอมูลของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน ในวิหารปราสาท วัดปราสาท จังหวัด

เชียงใหม ประเด็นสวนใหญท่ีจะพูดถึงเหมือนกันคือ เร่ืองของแสงสวางท่ีนอยเกินไปภายในวิหารที่
ทําใหบรรยากาศโดยรวมดูนากลัว และไมนาสนใจ  จากประเด็นท่ีไดกลาวมา จะพบไดในผลของ
การเก็บขอมูลของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน แตประชากรตัวยางแตละคนก็สามารถรับรูถึง
ปรากฏการณตางๆ ภายในวิหารปราสาทไดแตกตางกันออกไป  

การเปล่ียนแปลงของปริมาณแสงภายในวิหาร เกิดจากการบูรณะวิหารท่ีในประวัติไม
ทราบสาเหตุนาชัดเจนวาเปล่ียนแปลงเนื่องจากอะไร74 แตจากการสืบคนพบวา ในชวง ป พ.ศ.2439 
เมืองลานนาไดตกเปนเมืองข้ึนและไดรับอิทธิพลจากการเมือง วิหารจากเดิมสวนใหญจึงถูก
เปล่ียนแปลงใหเปนแบบปดเปนสวนใหญ จากเหตุการณขางตนสงผลใหสภาพวิหารภายในมีสภาพ
ท่ีมืด ประกอบกับงบประมาณท่ีใชในการบูรณะมีจํานวนท่ีนอย สามารถบูรณะไดตามสภาพท่ี
เสียหายเทานั้นทําให สภาพลายคํามีการหลุดรอนไป ประกอบกับการตกแตงทําไดเพียงติดไฟ 
เพื่อใหมีแสงเพียงพอเทานั้น จึงทําใหวิหารยังขาดหลักการและขอเสนอแนะในการบูรณะท่ีคํานึงถึง
ความสวยงาม ยังมีประเด็นเร่ืองสีของแสงท่ีใชภายในวิหาร ท้ังประชากรตัวอยาง 1 และประชากร
ตัวอยาง 4 พบวา นอกจากประเด็นเร่ืองของปริมาณแสงแลว สีของแสงน้ันก็มีความสําคัญคือ 
ภายในวิหารใชสีไฟสี Cool White เปนสวนใหญซ่ึงสีแสงแบบน้ีไมเหมือนหรือคลายกับแสง
ธรรมชาติเกิดเปนความรูสึกท่ีไมเปนธรรมชาติเหมือนแสงประดิษฐ แตใหปริมาณแสงท่ีมากกวา
เทานั้น จึงขาดความสวยงามทําใหการรับรูระหวางคนและลายคํารูสึกแปลก  

ในการเก็บขอมูลเคร่ืองมือสวนใหญท่ีถูกใชคือ แบบบันทึกการเก็บขอมูล สวนกลองใช
บางแตถายไมเยอะ สวนกลองวีดีโอมีแคประชากรตัวอยาง1เทานั้นท่ีใชในการเก็บขอมูล ซ่ึงผูวิจัย
คิดวาอาจจะเพราะจากแสงภายในท่ีนอยเลยทําใหประชากรตัวอยาง ไมสามารถเก็บขอมูลโดยกลอง
ไดเพราะดูจากภาพเสียท่ีถายเอาแลวดังนั้นขอมูลสวนใหญท่ีไดจากการเก็บขอมูลในวัดปราสาทจึง
ไดมาจากแบบบันทึกการเก็บขอมูล เปนสวนใหญจากสภาพของสภาวะแสงในบริบทภายในวิหารที่
ประชากรตัวอยางสามารถรับรูปรากฏการณไดเกือบจะเหมือนกันทุกคนใหทําใหประชากรตัวอยาง
ตองนําขอมูลในสวนของการเปล่ียนแปลงและการบูรณะวัดเพื่อไปการสัมภาษณในการปรากฏตัว
ของลายคําของผูเฒาผูแกเพิ่มเติม พบวาการบูรณะของวิหารในชวงป พ.ศ.2439 สงผลใหบรรยากาศ
ภายในของวิหารนั้นเปล่ียนแปลงไป75 สงผลไปสูการปรากฏตัวของลายคําและตอการรับรูสภาพ
ภายในวิหารของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน ท่ีสามารถสรุปของความรูสึกและประสบการณท่ี

                                                 
74 คาดวานาจะไดรับอิทธิพลจากวิหารลายคํา วัดพระสิงห และเพื่อปองกันและซอนของมคีาในสภาวะสงคราม 
75 จากการสัมภาษณโดยผูวิจัย 
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เหมือนกันไดคือ ความมืดทึบ และนากลัวของภายในวิหาร อีกท้ังสภาวะแสงภายในวิหารยังสงผล
ใหการรับรูของประชากรตัวอยางแตละคนระหวางลายคํากับพื้นท่ีนั้น เกิดความไมสมบูรณและขาด
ตอนไปในบางชวง76 ทําใหสามารถวิเคราะหและสรุปไดวา 

1) สภาพทางกายภาพของวิหารที่เปล่ียนแปลงไป สงผลทําใหสภาวะแสงภายในวิหาร
นั้นนอยลงไปดวย 

2) เม่ือสภาวะของแสงภายในนอยลง นาจะสงผลทําใหโครงสรางและตําแหนงในการ
กําหนดการมองเห็นเปล่ียนแปลงไป 

3) ทําใหเกิดการแกปญหาเพื่อทดแทนแสงท่ีหายไป ดวยการใชแสงประดิษฐแทนแสง
ธรรมชาติ แตแกปญหานั้นยังขาดการดูแลเอาใสใจอยางท่ีควร ยิ่งสงผลทําใหปรากฏ
ตางๆ ระหวางลายคํากับพื้นท่ีเกิดปญหา 

4) ถึงแมจะมีแสงประดิษฐภายในวิหาร แตแสงจากภายนอกก็ยังเปนปจจัยหนึ่งท่ีสงผล
ตอปรากฏการณภายในวิหารทั้งในทางลบและทางบวก 

จากขอสรุปท้ัง 4 ขอเบ้ืองตนพบวา ปจจัยท้ังหมดสงผลซ่ึงกันและกันอยางมาก เพราะ
ถึงแมจะมีท่ีหลากหลายแตกตางกันไป แตการรับรูของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน ก็รับรูแตกตางกัน
ไปอยูดี  เพราะ  เ ม่ือสภาวะของแสงภายในบริบทของวิหารเปล่ียนแปลงไป  การรับรูและ
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนระหวางประชากรตัวอยางกับพื้นท่ีนั้นก็ข้ึนอยูกับสภาวะแสงนั้นๆ อีกดวย แต
อยางไรก็ตาม เรายังไมสามารถสรุปไดวา สภาวะของแสงนั้นสงผลตอการรับรูของลายคําไดหมด 
เนื่องจากนอกจากเร่ืองแสงแลวยังมีปจจัยอ่ืนท่ีทําใหลายคําไมสามารถปรากฏตัวได  

การเปล่ียนแปลงสภาพกายภาพ สงผลใหการเก็บขอมูลการรับรูพบวาประชากรตัวอยางมี
ความรูสึกท่ีคลายกันคือ “ความกลัว”  เม่ือเขาไปภายในวิหารในตอนเชา ซ่ึงนาจะมาจาก ปริมาณ
แสงที่นอยและวิหารถูกปดชองแสง ซ่ึงเม่ือแสงนอยลายคําท่ีเกิดความทรุดโทรมและไมสมบูรณจึง
ไมสามารถอาศัยแสงชวยใหปรากฏตัวออกมาได จึงไมดึงดูดใจประชากรตัวอยางเม่ือแรกเห็น 
นอกจากนี้สภาพทางกายภาพยังสงผลตอการรับรูถึงตัวตนของประชากรตัวอยาง 2 ท่ีบรรยายถึง
มุมมองของตนเองตอลวดลายท่ีไดพบวา เหมือนถูกจองมอง ซ่ึงแสดงใหเห็นวา นอกจากลายคําจะ
ปรากฏตัวตอประชากรตัวอยางแลว ลายคํายังทําใหประชากรตัวอยางรูสึกเหมือนตัวเองมีตัวตน 
รูสึกไดวาอยู ท่ีจุดยืนใด แลวปรากฏตัวตอลายคําเชนเดียวกัน เปนปฏิกิริยาระหวางวัตถุและ
ประชากรตัวอยางท่ีสามารถรับรูซ่ึงกันและกันจนเกิดเปนความรูสึกและจินตนาการเหมือนกลับวา 
“ถูกกระทํา” แสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยาง 2 นั้นมีจินตนาการไมใชแคลายคําปรากฏตัวใหเห็น
แตประชากรตัวอยางยังเช่ือวาลายคํานั้นมีตัวตนจริงๆ จึงความรูสึกเหมือนถูกจองมอง สวนปญหา
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ทางกายภาพที่เปล่ียนแปลงไปสงผลใหสภาวะแสงนอยลงนั้นเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอประชากร
ตัวอยางท้ัง 4 คน โดยเฉพาะประชากรตัวอยาง 1 ท่ีบอกวาถึงแมแสงจากภายนอกจะมีเขามามาก
ประกอบกับภายในท่ีมีแสงประดิษฐกลับไมชวยใหเกิดความรูสึกท่ีประทับเลย77 จากขอมูลขางตน
ท้ังหมดแสดงใหเห็นวา ปริมาณของแสงภายในวิหารปราสาทน้ันมีผลตอการรับรูของคนอยางมาก 
นอกจากนี้ยังสงผลตอลายคํา คือ เม่ือปริมาณของแสงภายในไมเพียงพอ ลายคําท่ีมีสภาพไมสมบูรณ
จึงไมสามารถปรากฏตัวให ประชากรตัวอยางเห็นและตีความจากรับรูนั้นได จึงไมเกิดปรากฏการณ
ท่ีนาจะเกิดจากการเปลงตัวของลายคําท่ีเกิดจากแสงท่ีมาตกกระทบ จึงทําใหประชากรตัวอยางท้ัง 4 
คน เม่ือเขามาภายในวิหารจึงรับรูและสรุปไดเพียงแควารูสึกกลัวและมืดภายในวิหารเทานั้น และ
การเกิดสภาวะของแสงเชนนี้ เปนผลพวงมากจากการบูรณะเปล่ียนโครงสรางวิหารและการ
ปรับเปล่ียนใชแหลงกําเนิดแสงจากแสงเทียนเปนหลอดไฟฟา ทําใหแสงท่ีเคยกระทบกับลายคํา
เปล่ียนแปลงไป อีกท้ังเร่ืองของเวลาก็เปนปจจัยสําคัญเนื่องจากวิหารเคยเปดโลงมากอนตอนสราง
วิหารจึงไมจําเปนท่ีตองคํานึงถึงเร่ืองเวลา เพราะแสงสามารถเขามาไดทุกทิศทางเทาๆ กันนั้นเอง 
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ตารางท่ี 4.1 การเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทางกายภาพของวิหาร จากท้ังกอนและหลังการบูรณะ 
 

สภาพวิหาร 
ปจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพที่มีผลตอการรับรู 

จํานวน โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา การดูแลรักษา 

อดีต 
(กอนบูรณะ) 

- เปนวิหารแบบเปด  อาศัยแสงสวางจากแสง
ภายนอกวิหารและแสง
จากเทียนเทานัน้และอาศัย
แสงสะทอนจากลานทราย 

ลายคําปรากฏท้ังวิหาร ท้ัง
โครงสราง เสา ผนงั 

เปลี่ยนแปลงเพราะสภาวะ
สงครามบอย 

 
ภาพประกอบ 

- 

 
ตารางภาพท่ี 4.9.2 

แสดงลักษณะวิหารเปด 

 
 

ตารางภาพท่ี 4.9.4 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.9.6 

- 

ปจจุบัน 
(หลังการ
บูรณะ) 

ไมมีการสรางอาคารเพิม่ 
แตมีการเปลี่ยนทางเขา
วิหาร 

เปลี่ยนเปนวิหารแบบปด ปจจุบันมีการเดินระบบ
ไฟฟาใหมโดยใชแสงไฟ
แบบ Warm Light และ 
White Light มาทดแทน
แสง 

สภาพลายคํามีการหลดุ
รอนไปบาง 

มีการจัดการดูแลรักษา
อยางตามงบประมาณท่ีมี
เทานั้น 

 
ภาพประกอบ 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.9.1 

ภาพวิหารในปจจุบัน 
 

ตารางภาพท่ี 4.9.3 
แสดงสวนท่ีบูรณะโดยมี
ผนังเพิ่มเติม 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.9.5 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.9.7 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลานทราย
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ตารางท่ี 4.2 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยและอิทธิพลตางๆ ท่ีมีผลตอการรับรูความสัมพันธระหวาง
พื้นท่ีและลายคําของประชากรตัวอยางในวิหารลานนา 

 
สภาพวิหาร 

หนวยวิจัยท่ีมีผลตอการรับรู 

สภาพโดยรอบ โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา ประสบการณเดิม 
/พื้นเพดัง้เดิม 

ประชากร
ตัวอยาง  1 

สภาพโดยรอบวิหาร
พลุกพลานมีเสียงรถทําให
บรรยากาศภายในไมสงบ 

โครงสรางมีลักษณะสูง
มากประกอบภายในมืดจึง
ทําใหดูนากลัวมากย่ิงข้ึน 

ภายในมืดมาก ถาไมเปด
ไฟก็ไมสามารถมองเหน็
ไดถึงแมจะเปดหนาตางก็
ตาม  

พบลวดลายท่ีเสาและ
ดานหลังแตไมเห็นลาย
ชัดเจน จึงไมไดตีความ
เปนเร่ืองราวและนํา
ประสบการณเดิมมา
ตีความ จึงเพียงแคไดเก็บ
ลักษณะทางกายภาพ
เทานั้น 

ถึงแมจะเคยมาวิหารนี้แต
ชวงแรกก็รับรูลวดลายได
แคทางกายภาพ และเกิด
ความรูสึกกลัว เนื่องจาก
ไดรับอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอมรอบๆ คือ
เสียงรบกวนจากถนน พื้น
เพเปนคนท่ีชอบนัง่สมาธิ
และชอบไปวัด ชอบความ
สงบ คาดวาเสียงตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนมีผลตอรับรู 

 
 

ภาพประกอบ 

- 

 
ตารางภาพท่ี 4.2.1 

 
ตารางภาพท่ี 4.2.5 

 
ตารางภาพท่ี 4.2.6 

- 

ประชากร
ตัวอยาง  2 

- เนื่องจากวิหารมชีองเปด
นอยทําใหแสงภายใน
วิหารมืดมาก และมี
ลักษณะโครงสรางท่ีสูง
มาก โดยเฉพาะเสาท่ีมี
ขนาดใหญและสูงมาก 

ภายในดูมืดทึบท้ังวันถาไม
เปดไฟก็ไมสามารถ
มองเห็นไดถึงแมจะเปด
หนาตางก็ตาม 

มีการจินตนาการวาลายคํา
ตางๆ มีชีวิตและจองมอง 
อีกท้ังเนนการสราง
เร่ืองราวทีต่อเนือ่งกันของ
ลวดลาย78 มีปญหาเร่ือง
แสงท่ีเปนอุปสรรคในการ
สรางความตอเนื่อง เชื่อวา
ตําแหนงของลายคํา
กําหนดจุดยืนและการนั่ง
มองเพื่อเปนการแสดง
ความเคารพ 

สนใจเร่ืองลานนาเปน
อยางมาก มีการนาํ
ประสบการณเดิมมา
ตีความซํ้าอยางสมํ่าเสมอ 
เนนการสรางเปนเร่ืองราว
ท่ีสอดคลองกันของ
ลวดลาย 

 
 

ภาพประกอบ 

- 
 

 
ตารางภาพท่ี 4.2.2 

- 

 
ตารางภาพท่ี 4.2.7 

- 

ประชากร
ตัวอยาง  3 

- เนื่องจากวิหารมชีองเปด
นอยทําใหแสงภายใน
วิหารมืดมากจนเกิด
ความรูสึกกลัวข้ึนมา 

ภายในมืดมากจนไม
สามารถเห็นลายคําได
เพียงพอปริมาณของแสงมี
ผลตอปรากฏการณ 

นําความรูเร่ืองพุทธศิลปมา
ตีความรวมกับลายคําท่ี
เห็นเปนความรูสึกศรัทธา 
และเคารพถึงแมวาจะมี
สภาวะแสงที่นอย สามารถ
สํารวจลวดลายไดท่ัววิหาร
และตีความรวมเปน
ความรูสึกท่ีตอเนื่องกัน 

สามารถใชประสบการณ
เดิม คือความรูเร่ืองพุทธ
ศิลปเนื่องจากเรียนคณะ
วิจิตรศิลป ชวยทําใหรับรู
ลายคําไดดีกวาคนอื่นใน
สภาวะท่ีแสงมีนอย 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยและอิทธิพลตางๆ ท่ีมีผลตอการรับรูความสัมพันธระหวาง
พื้นท่ีและลายคําของประชากรตัวอยางในวิหารลานนา (ตอ)  

 
สภาพวิหาร 

หนวยวิจัยท่ีมีผลตอการรับรู 

สภาพโดยรอบ โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา ประสบการณเดิม 
/พื้นเพดัง้เดิม 

 
 

ภาพประกอบ 

- 
 

 
ตารางภาพท่ี 4.2.3 

- 
 
  

ตารางภาพท่ี 4.2.8 

- 

 
 
ประชากร
ตัวอยาง  4 

- 
 

มีหนาตางท่ีเล็กจนทําให
แสงภายในนอย   

ถึงแมจะเปดไฟภายในแต
สีของแสงไฟนอีอนก็ไม
สวยงามเหมือนแสง
ธรรมชาติ 

สํารวจและสนใจลายคําทุก
ท่ีไมวาจะเปนหนาตาง
ประตู คาน ผนงั ถงึแมวา
แสงจะมีอิทธิพลตอการ
รับรูเปนอยางมากทําให
การตีความในบางชวงขาด
ตอนไปและไมตอเนื่องกัน 
มีการพดูถึงความงามของ
ลายคําเปรียบเทียบกับลาย
คําท่ีอื่น 

เนื่องจากเคยมาท่ีวิหาร
หลายครั้ง ทําใหสามารถ
รับรูและสังเกต
เปรียบเทียบเร่ืองแสงท่ีเขา
มากระทบกับลายคํา79 ท่ี
สงผลตอการรับรูเชิงความ
งาม 

 
 

ภาพประกอบ 

- 
 

 
ตารางภาพท่ี 4.2.4 

- 
 
 
  

ตารางภาพท่ี 4.2.9 

- 
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จากตารางและขอมูลท้ังหมดสามารถสรุปกลไกและกระบวนการเกิดปรากฏการณใน
วิหารปราสาทไดโดย จะคล่ีคลายถึงปจจัยตางๆ ตลอดจนอุปสรรคที่ทําใหปรากฏการณเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปดังนี้คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4.3 แสดงความสัมพันธระหวางปรากฏการณที่เกิดขึ้นและปญหาท่ีมีของวิหารปราสาท 

จากแผนภูมิภาพดานบนจะเห็นวาวหิารปราสาทถูกเปล่ียนแปลงคร้ังใหญดวยการบูรณะ
วิหารเปนวหิารปดทําใหเกิดปรากฏการณท่ีเปล่ียนแปลงไปคือ ภายในวิหารมีบรรยากาศท่ีมืดไม
สามารถมองเห็นลายคําไดชัดเจน ประกอบวิหารมีชองเปดเล็กทําใหแสงท่ีเขามาไดนอยลงและ
ติดต้ังไฟไมสมดุลและใหความรูสึกเหมือนแสงธรรมชาติ ทําใหการสะทอนตัวของสีทองของลาย
คําไมสามารถปรากฏและทํางานไดอยางประสิทธิภาพ อีกท้ังการเรียงลําดับการรับรูคร้ังแรกไม

เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นคือ มีบรรยากาศท่ีมืดสงผลทําให
รูสึกกลัว แสงสวางไมเพียงพอ ทําใหลายคําไมสามารถ
ปรากฏตัวได   

การเปล่ียนแปลงของปริมาณแสงเกิดจากการบูรณะวิหารท่ีถูก
เปลี่ยนแปลงใหเปนวิหารแบบปด 

เปลี่ยนทางเขา มีการตัดถนนผานรอบวิหาร และงบประมาณท่ีใชใน
การบูรณะมีจํานวนท่ีนอย สามารถบูรณะไดตามสภาพท่ีเสียหาย
เทาน้ันทําให สภาพลายคํามีการหลุดรอนไป  

การตกแตงระบบไฟฟา เพื่อใหมีแสงเพียงพอเทาน้ันที่ใหสีของแสง
แบบ Cool White ซึ่งสีแสงแบบน้ีไมเหมือนหรือคลายกับแสง
ธรรมชาติเกิดเปนความรูสึกที่ไมเปนธรรมชาติ แตใหปริมาณแสงท่ี
มากกวาเทาน้ัน จึงขาดความสวยงามทําใหการรับรูของประชากร
ตัวอยางเกิดความรูสึกกลัว  

ลายคําไมสามารถทําหนาท่ี
โดยการปรากฏตัวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ไมสามารถใหความหมายถึงความ
ศักดิ์สิทธิ์และเคารพศรัทธาของวิหารได 
รับรูถึงรูปสัญลักษณของลายคําไดเทาน้ัน 

เมื่อประชากรตัวอยางเขาไปในวิหาร 

เกิดการรับรูผานการ
มองเห็นลายคํา 
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สมดุลเนื่องจากวิหารมกีารเปล่ียนแปลงทางเขาออก ลานทรายหนาวหิารถูกปรับเปล่ียนเปนถนน 
และมีเสียงดังอยางมากมายจากการสัญจรไปมาของผูคน สงทําใหผลท่ีไดจากการรับรูของประชากร
ตัวอยางท้ัง 4 คน ไมสามารถตีความและใหความหมายของวิหารไดออกมาในรูปของจินตนาการ
แหงพืน้ท่ีของความศักดิ์สิทธ์ิและเคารพไดนั้นเอง 
 

4.2 วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง จ. ลําปาง 
4.2.1   ขอมูลดานกายภาพ 

เหตุผลในการเลือกวิหารในการเก็บขอมูล  เนื่องจากวิหารน้ําแตมเปนวิหารขนาดเล็กท่ีอยู
ภายในวัดพระธาตุลําปางหลวงประเด็นท่ีนาสนใจของวิหารแหงนี้คือ  การบูรณะที่สงผลตอเร่ือง
ของ แสง ลายคํา และปรากฏการณภายในวิหาร ซ่ึงท้ัง 3 ส่ิงนี้เปนท่ีเกี่ยวเนื่องกันและสงผลซ่ึงกัน
และกัน จากการเก็บขอมูลพบวาไมไดรับบูรณะการเอาใสใจเทาท่ีควรเนื่องจากบริเวณของวัดมี
วิหารอยูท้ังส้ิน 4 วิหาร จึงทําใหงบประมาณและการแบงแผนงานดูแลไมท่ัวถึงเทาท่ีควร ปจจัย
ท้ังหมดท่ีไดกลาวมาในขางตนลวนสงผลตอ ประสบการณการรับรูของกลุมประชากรตัวอยางเปน
อยางมาก  

จากการศึกษาคนควาหาขอมูลการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวัด ไดสืบคนจาก
เอกสารอางอิง ท้ังหลักฐานจากการบันทึกบูรณะ และหนังสือตางท่ีไดทําการวิจัยคนควาขอมูลตางๆ
ไมวาจะเปน ตํานาน เร่ืองราว การเปล่ียนแปลงตางๆ80 พบวาการบูรณะสวนใหญไมมีบันทึกระบุปท่ี
แนนอนสภาพ ณ ปจจุบันของวิหารน้ําแตม คอนทรุดโทรม ไมมีการดูแลรักษาปจจุบันสกปรกและ
ทรุดโทรมมาก จนชาวบานและนักทองเท่ียว ไมคอยเขาไปดานใน ท้ังนี้วิหารแหงนี้มีลวดลายคําท่ี
สวยงามและสวยแปลกตามากท่ีสุดแหงหนึ่ง เพราะเนื่องจากวิหารหลังไมไดถูกสรางใหทําพิธีกรรม
แตถูกสรางเพื่อใชประดิษฐสัณฐานพระพุทธธูปและตามความนิยมในสมัยนั้นเทานั้น ในปจจุบัน
วิหารนี้ไมเปนจุดดึงดูดท่ีทําใหนักทองเท่ียวอยากเขามาชม เนื่องจากมีสภาพท่ีทรุดโทรมอยางมาก 
จึงทําใหบทบาทและหนาท่ีถูกลดทอนลงไป จนไมไดรับการบูรณะแตอยางใด  

 
 

                                                 
80 เอกสารอางอิงไดแก ดังน้ี  บันทึกการบูรณะโบราสถาน กรมศิลปากรเขตที่ 8; จารึกวัดลําปางหลวง; วิชาการ, กรม, ลําปาง นคร
เขลาคแหงลุมนํ้าวัง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541); จัดทําโดย วัดพระธาตุลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง, ตํานานพระธาตุ
ลําปางหลวง ตํานานพระแกวมรกต ตํานานเจาเจ็ดตน, ไมปรากฏสํานักพิมพ, พิมพคร้ังท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2513; วรลัญจก บุณยสุรัตน
, วิหารลานนา (กรุงเทพฯ : เมอืงโบราณ, 2544); พรรณนิภา ปณฑวณิช, “การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมวัดพระธาตุลําปาง
หลวง จังหวัดลําปาง”, วิทยานิพนธ สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546 



 

72 

รายละเอียดในการเก็บขอมูลภาคสนาม ของลักษณะกายภาพในปจจุบัน จากประวัติ
บูรณะท้ังหมดจะเห็นไดวาวิหารถูกบูรณะนอยคร้ังท้ังตามสภาพและตามอิทธิพลการปกครองท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้นจึงสงผลถึงสภาพของวิหาร ณ ปจจุบันสงผลใหดูทรุดโทรม
มากกวาวิหารอื่นๆ ท่ีมีลายคําอยู  

 
ภาพท่ี 4.11  ผังพื้นวิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง81 

  
ภาพท่ี 4.12  รูปดานหนาวิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง 

                                                 
81 พรรณนิภา ปณฑวณิช, “การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง”, วิทยานิพนธ สาขา
ประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546, หนา 184 
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ภาพท่ี 4.13  รูปดานขางวิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง82 

 

  
ภาพท่ี 4.14  รูปดานหลังวิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง83 

                                                 
82วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544), หนา 126 
83 พรรณนิภา ปณฑวณิช, “การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง”, หนา 185 
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ภาพท่ี 4.15  วิหารน้ําแตม ทางทิศเหนือขององคพระธาตุลําปางหลวง วัดพระธาตุลําปางหลวง 

   
ภาพท่ี 4.16  รูปดานซายเปนรูปดานหนาและรูปดานขวาเปนรูปดานขางของวิหารน้ําแตมจะเห็นวาภายนอกของวิหารไดรับบูรณะ
ตามสภาพเทาน้ัน ถึงแมวาไดมีการบูรณะใหมหลายรอบ เนื่องจากมีปญหาเร่ืองของนํ้าฝน แตในเร่ืองของความสะอาดภายนอกและ
ภายวิหารยังมีความสกปรกอยูมาก เนื่องจากมีนกเขาไปทํารังและอาศัยอยูจํานวนมาก 

 
 
ภาพท่ี 4.17  รูปดานหนาของวิหารนํ้าแตมท่ีเปนหนาแหนบดานหนา จะเห็นไดวาใน ปจจุบันเปนเพียงไมยกเก็จเทาน้ัน แตเดิมท่ี
บริเวณดานหนาน้ีถูกตกแตงดวยลายคําเหมือนดานหนาวิหารหลวง เม่ือศึกษาจากประวัติการบูรณะจะพบวาบริเวณเคยมีลวดลายและ
ประดับดวยชอฟาอยางดงาม  แตเนื่องจากวิหารแหงน้ีไมคอยมีความสําคัญทางพิธีกรรมทางศาสนา และถูกใชงานเทาท่ีควร ทําใหใน
บางชวงเกิดการปลอยปะละเลย จนทําใหลวดลายของลายคําหายไปจนไมสามารถซอมแซมจากรองรอยเดิมได 



 

75 

 
 
ภาพท่ี 4.18 เปนรูปหลังคาของวิหารน้ําแตม จะเห็นเกิดสภาพที่ทรุดโทรมมาก จากการลงเก็บขอมูลและสัมภาษณผูดูแลวัดพบวา
วิหารแหงไมมีไดมีผูดูแลประจําเหมือนวิหารพระพุทธ และวิหารหลวง ซึ่งในเวลาหนาฝนวิหารแหงน้ีเกิดรอยร่ัวจากหลังคาคอนขาง
หมากเน่ืองจากหลังคาเปนกระเบ้ืองดินขอที่มีอายุคอนขางนานมากแลว ชวงปนลมก็ไดมีการหลุดหายไป และขาดการบูรณะใหมมา
นานมาก ทําใหสามารถสรุปไดวาสภาพภายนอกของวิหารนั้นอยูในสภาวะท่ีทรุดโทรมมาก เนื่องจากการบูรณะท่ีสมํ่าเสมอจากคร้ัง
อดีตทําใหสงผลถึงปจจุบัน ลวดลายตางๆท่ีเขียนเปนลายคําถูกลบเลือนไปจนหมด ซึ่งเปนเร่ืองท่ีนาเสียดายอยางมาก ทําให ณ 
ปจจุบันวิหารน้ําแตม เมื่อมองจากภายนอกจึงเปนวิหารไมธรรมดาเทาน้ัน 
 

       
 
ภาพท่ี 4.19  เปนรูปภายในของวิหารน้ําแตม ภายในมีสภาพที่สกปรกเน่ืองจากพื้นไดมีการยกสูงขึ้นแตไมไดมีการปูกระเบ้ืองหรือทํา
พื้นขัดมัน เพียงแคเทเปนพื้นคอนกรีตหยาบเทาน้ันจึงทําใหรักษาเร่ืองความสะอาดภายในไดยาก ประกอบกับเปนวิหารเปด ทําใหนก
และสัตวอื่นๆ เขามาทํารังและท้ิงส่ิงสกปรกไวมาก ทําใหนักทองเท่ียวสวนใหญไมเขามาชมภายในวิหาร 



 

76 

     
 
ภาพท่ี 4.20  เปนรูปภายในของวิหารนํ้าแตม ที่แสดงใหเห็นลวดลายของลายคําท่ีสวยงามของฉากดานหลังของวิหาร ที่ยังคงสภาพ
เดิมไว แมกระท่ังพระพุทธท่ีอยูบริเวณฐานชุกชี ซึ่งแตเดิมบริเวณนี้ไดมีพระพุทธรูปเรียงรายกันไปแตไดถูกขโมยไปจึงเหลือจํานวน
เทาท่ีเห็นเทาน้ัน โดยรวมบรรยากาศภายในคอนขางเห็นลายคําชัดเจน แตนาเสียดายท่ีลวดลายเหลาหลุดรอนไปตามกาลเวลาจึงทําให
ลวดลายบางสวนหายไปบาง  ยังเจอปญหาเร่ืองความสกปรกของอาคารและพื้นอยูมากทําใหดูวิหารทรุดโทรมและไมนาเขาไป
ภายใน 

 
 
ภาพที่ 4.21  เปนรูปภาพบริเวณขื่อไมดานบนท่ีลวดลายคําไดหายไปของวิหารนํ้าแตมเน่ืองจากไดมีการบูรณะเปล่ียนและซอมแซม
ระบบคานรับหลังคาเสียใหมในป พ.ศ.2471 ทําใหลวดลายที่เคยปรากฏอยูบริเวณทั่วดานบนของคานไมหายไปพรอมกับการบูรณะ 
ซึ่งทําใหการตอเนื่องของลายและบรรยากาศภายในดูไมตอเนื่องกัน ถาสังเกตจากรูปจะพบวาลายคําจะเหลือเพียงบริเวณเสาเทาน้ัน 
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ภาพท่ี 4.22  เปนรูปภาพของฝาผนังภายในจากสภาพจะเห็นวาลวดลายถูกลบเลือนไปเหลือเพียงลายท่ีลงดวยสีเปนลายเสนเทาน้ัน ซึ่ง
จิตรกรรมฝาผนังน้ีมีเร่ืองราวของคนในอดีตท่ีชางท่ีตองการสื่อออกมาก แตนาเสียดายท่ีไมมีการบูรณะต้ังแตแรกทําให ณ ปจจุบันไม
สามารถบูรณะตอไดเลยและไมสามารถดูจนเปนเร่ืองราวไดเลย 

 
 
ภาพท่ี 4.23  เปนรูปภาพรวมที่แสดงถึงสภาพของเสาภายในวิหารเนื่องจากวิหารแหงน้ีเปนวิหารไมจึงมีความทรุดโทรมมากประกอบ
กับขาดการบูรณะอยางตอเนื่องทําใหสภาพภายในวิหารทรุดโทรมอยางมาก จากการเก็บขอมูลพบวา เสาภายในมีรองรอยการผุกรอน
และหลุดหายของลายคําเปนอยางมาก ประกอบกับพื้นไดมีการยกสูงทําใหเสาเต้ียจึงไดมีการบูรณะทําฐานเสาเพิ่มขึ้นมากและเมื่อ
พิจารณาจากภาพท่ี 4.24 รูปผังพื้นเสาที่เปนรูปสี่เหลี่ยมไดเปลี่ยนเปนคอนกรีตท้ังหมด ซึ่งแตเดิมเปนเสาไม 

 
ภาพท่ี 4.24  ภาพเสาท่ีเปลี่ยนจากเสาไมเปนเสาคอนกรีตของวิหารน้ําแตม 
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ภาพท่ี 4.25  ภาพดานซายเปนภาพสภาพพื้นในปจจุบันและภาพดานขวาเปนขอหามเน่ืองมากจากการบูรณะพ้ืนภายในของวิหารน้ํา
แตมพื้นภายในคอนขางสกปรกจน นักทองเท่ียวและชาวบานเม่ือเขามาภายในวิหารไมถอดรองเทาตอนเขามาก ซึ่งเปนประเด็นที่
นาสนใจวา นักทองเท่ียวที่ไมถอดรองเทาน้ันไมสามารถรับรูหรือตีความไดวา บริเวณภายในวิหารน้ีศักดิ์สิทธิ์และควรเคารพ ดวยการ
ถอดรองเทาเขามา จนทางวัดตองมีปายมาวางไวใหถอดรองเทา ซึ่งถาสังเกตจากรูปดานซายจะเห็นมีการวางเส่ือใหไวสาํหรับกราบไว
มีแทนสัตภัณฑ (แทนวางเทียน) อยู แตไมอนุญาตใหจุดเทียนและธูป จึงทําใหเห็นวาภายในวิหารแหงน้ีไมเคยถูกในพิธีกรรมตาม
ประเพณีทางศาสนาเลย 

                    
ภาพท่ี 4.26  ภาพดานซายเปนภาพการติดไฟในปจจุบันและภาพดานขวาเปนภาพการติดต้ังระบบไฟฟาภายในวิหารนํ้าแตมในเร่ือง
ของแสงธรรมชาตินั้น ภายในวิหารแทบจะไมปญหาเร่ืองของแสง เลยเน่ืองจากเปนวิหารแบบเปดโลง แตในเร่ืองของการติดต้ังระบบ
สายไฟ พบวาการติดแบบตามหลักทั่วไปๆ ไมไดมีการคํานึงถึงเร่ืองการเดินหลบสายไฟและซอนอุปกรณไฟฟาเลย  ถาดูจากภาพท่ี 
4.26  ดานซายเปนการติดไฟนีออนของดานนอกอาคาร สวนดานขวาแสดงตําแหนงของระบบไฟฟาท้ังหมดภายในวิหาร จากทั้ง 2 
ภาพจะพบวาไดสรางทัศนียภาพที่ไมสวยงามท้ังภายในและภายนอกวิหาร 

 
จากภาพท้ังหมดของวิหารน้ําแตมจะเห็นวา วิหารมีลักษณะคอนขางเต้ีย ซ่ึงสอดคลองกับ

การยอเก็จของสวนฐานและลดหลังคาปกนกดานขางลงขางๆ ละหนึ่งตับ ชายคาของหลังคาดานขาง
คลุมลงมาตํ่ามากจึงทําใหรูปทรงของวิหารดูคอนขางเต้ียซ่ึงเขาใจวาเพื่อกันน้ําฝนและแสงแดด 
ดังนั้น เร่ืองแสงท่ีเขามากระทบภายในวิหารตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันแสดงใหเห็นวาไมไดมีการ
เปล่ียนแปลงมาต้ังแตตน และมีความทรุดโทรมของวิหารคอนขางมาก ภายในวิหารก็มีลักษณะ
สกปรก อีกท้ังยังไมมีการทําความสะอาดอีกดวย ซ่ึงสามารถสรุปการเปล่ียนแปลงท้ังหมดไดดังนี้ 
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1) ไมมีการดูแลรักษาปจจุบันสกปรกและทรุดโทรมมาก จนชาวบานและนักทองเท่ียว 
ไมคอยเขาไปดานใน ท้ังท่ีวิหารแหงนี้มีลวดลายคําท่ีสวยงามและสวยแปลกตามาก
ท่ีสุดแหงหนึ่ง 

2)  เนื่องจากวิหารหลังไมไดถูกสรางใหทําพิธีกรรมและปจจุบันนี้ไมสามารถดึงดูด
นักทองเท่ียวใหเขามาชม จึงทําใหบทบาทและหนาท่ีถูกลดทอนลงไป จนไมไดรับ
การบูรณะแตอยางใด 

3) เนื่องจากภายในวัดมีวิหารอยูถึง 3 หลัง ทําใหวิหารน้ําแตมท่ีมีสภาพทรุดโทรมทําให
ทางวัดและกรมศิลปากรบูรณะไดเพียงเบื้องตนเทานั้น ประกอบกับทางวัดเองไดรับ
การบูรณะอยูตลอดเวลาแตไดมีการยายโอนการบูรณะจากเดิม ท่ีข้ึนกับ กรมศิลปกร 
จ.นาน  ปจจุบันไดยายโอนความดูแลใหกลับกรมศิลปกร จ.เชียงใหม ทําใหฝมือชาง
ท่ีบูรณะเปล่ียนแปลงไปทําให การบูรณะไมสวยงามและขาดความตอเนื่องสภาพ
ภายใน พื้นถูกเทคอนกรีตเพื่อยกระดับข้ึน และทําฐานเสาเสียใหม การบูชากราบ
ไหวพระพุทธมีเพียงเส่ือปูรองใหไว สภาพภายนอก หลังคาเกิดรอบร่ัวและมีข้ีนก 
นกอาศัยทําหลังท่ัวท้ังหลังคา 

จากคําเลาของชาวบานพบวา วิหารแหงนี้ไมถูกใชงานทางศาสนาเลย มีการบูรณะอยาง
ตอเนื่องบริเวณหลังพระพุทธรูป ท่ีเปนลายคําขนาดใหญเทานั้น แตเนื่องจากเปนการบูรณะของเกา
ทําใหผนังท่ีเกิดรอบราวก็ราวและลวงแตกลงมา จนทางวัดหยุดการบูรณะและปลอยท้ิงสภาพไวท่ี 
ณ ปจจุบัน วิหารน้ําแตมนั้นเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีทรุดโทรม และสงผลตอการรับรูของผู
รวมวิจัยเปนอยางมาก จากขอสรุปการเปล่ียนแปลงของวิหารทั้ง 3 ขอในเบ้ืองตนพบวา การบูรณะ
ปรับเปล่ียนเนื่องจากความทรุดโทรม สงผลทําใหสภาพลายคําบริเวณ เสา ฐานชุกชีแตเดิมท่ีเคย
ตกแตงดวยลายคําไดหายไป แตสภาพ ณ ปจจุบันท่ีเกิดจากการขาดการปฏิสังขรณเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีทําให วิหารแหงนี้ และลายคําทรุดโทรม ทําใหเกิดการขาดตอนและตอเนื่องของลวดลายไปบาง 

ประเด็นสําคัญท่ีเปนผลมากจากบูรณะของวิหารน้ําแตม นาจะเปนเร่ืองการปลอยปะ
ละเลยท่ีแทบจะไมมีการบูรณะเลยต้ังแตป พ.ศ. 252684 มีแตการบูรณะตามสภาพเทานั้น ทําใหลาย
คําไดลบเลือนหายไปจํานวนมาก อีกท้ังทําใหความศักดิ์สิทธ์ิทางอาคารนอยลงไปจากการบูรณะพ้ืน
ไมดวยเทพื้นคอนกรีตเทานั้นและไมไดมีการทําความสะอาดอยางดี ภายในปลอยสภาพของลายและ
สวนประกอบอ่ืนๆ ทรุดโทรมลงไป ทําใหอาคารท่ีเคยสวยงามหมดความสําคัญลงไป  

 
 

                                                 
84 พ.ศ.2526 เปนการบูรณะคร้ังสุดทาย 
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4.2.2  ขอมูลดานประสบการณการรับรู  
ประชากรตัวอยาง 1 ไดบรรยายไววา บรรยากาศท่ีดูเกาแกมากของวิหาร ภายในมีประดับ

ดวยลายคําท่ัววิหารแตก็แทบจะมองไมเห็นแลว เห็นฉากดานหลังพระพุทธรูปเลือนรางแตคิดวาจะ
มีความสวยงาม เพราะรูสึกคุนๆกับลายดานหลัง ประสบการณแรกประชากรตัวอยาง 2 ไดบรรยาย
ไววา ภายในวิหารดูสกปรกมาก มีลายคําท่ัววิหารแตก็แทบจะมองไมเห็น ลายดานหลังดูสวยงามดี 
แตลวดลายท่ีเสาดูแปลกตาเปนอยางมาก ประสบการณแรกประชากรตัวอยาง 3 ไดบรรยายไววา 
บรรยากาศของวิหารดูเกามากเม่ือดูจากไมและวัสดุท่ีผุเกือบหมด ลายดานหลังดูคุนตามาก 
ประสบการณแรกประชากรตัวอยาง 4 ไดบรรยายไววา บรรยากาศที่ดูเกาแกมาก สะดุดท่ีฉาก
ดานหลังพระพุทธรูป 

จากขอมูลของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน จะเห็นวา ประสบการณแรกของแตละคนนั้น
แตกตางกันไปในคนละมุมมอง แตจะพบวา ประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน จะพูดถึงลวดลายฉาก
ดานหลังของวิหารทุกคน และไดพูดถึงความเกาแกของลวดลายคําแตประชากรตัวอยางท้ัง1, 2, 3 
และ 4 ไดกลาวถึงลวดลายคําท่ีบริเวณฉากดานหลังวาสวยงามมาก และอธิบายถึงความรูสึกเบ้ืองตน
ในทิศทางเดียวกันแตประเด็นท่ีนาสนใจคือ เร่ืองของความเกาของวิหารที่ท้ัง 4 คนสามารถรับรูได 
แตไมรูสึกกลัวเหมือนวิหารปราสาท ซ่ึงนาจะเพราะเนื่องมาจากวิหารแหงนี้มีแสงสวางเพียงพอและ
เปนวิหารเปด และจากคํากลาวของท้ัง 4 คนพบวาตําแหนงท่ีประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนยืนนาจะอยู
ท่ีจุดเดียวกันเนื่องจากตําแหนงการมองเห็นเหมือนท้ัง 4 คน และจากคําพูดท่ีวาคุนกับลายดานหลัง 
แสดงใหเห็นวา ประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนนั้นมีประสบการณตอลายคําดานหลังมากอน ซ่ึงจะเปน
ปจจัยท่ีแสดงใหเห็นในรายละเอียดในการเก็บขอมูลดังแผนภูมิภาพท่ี 4.3 

 
 

 
แผนภูมิที่ 4.4 แสดงตําแหนงการยืนและมุมมองท่ีเกิดขึ้นของประชากรตัวอยาง 

 
 

ตําแหนงที่ประชากรตัวอยางทั้ง 4 คนยืน
มุมมองของประชากรตัวอยางทั้ง 4 คน 
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ก.    รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 1 
ประชากรตัวอยาง 1ไดพูดถึงภายในวิหารพื้นคอนขางสกปรก ไดบอกวาเกือบท่ีจะไม

ถอดรองเทาเขามาแลวตอนแรก แตพอเห็นปายก็รีบถอดทันที ในชวงแรกไดพิจารณาลายคํา
โดยรอบสังเกตเห็นลายคําท่ีเสาท่ีแตกตางกัน ฉากดานหลังพระพุทธท่ีเปนลายเหมือนตนโพธ์ิ ซ่ึงได
บอกวาคุนตากับลายนี้มาก แตไมไดเห็นในวัดแตเปนหนังสือและท่ีตางๆ และลายคําท่ีอยูบริเวณ
โดยรอบโครงสรางดานบน แตลายท่ีประชากรตัวอยาง1 สนใจ คือ ลายของฉากดานหลัง เม่ือเวลา
เร่ิมผานไปแสงที่เขามาก็มากข้ึนเชนกัน ฉากดานหลังวิหารเร่ิมปรากฏตัวข้ึนเม่ือเดินเขาไปก็พบกับ
ส่ิงปรักพังของพระพุทธตางๆ ทําใหยิ่งรูสึก ถึงเกาแกของวิหารนี้ สวนลายคําท่ีประชากรตัวอยาง 1
ช่ืนชอบคือ ลวดลายของฉากดานหลัง เพราะวาดูมีความหมายตามหลักของพุทธประวัติและเม่ือมอง
แลวทําใหจินตนาการไปไกล ไดความรูสึกสงบ และสบายใจ ประกอบกับภายในวิหารดูเรียบงาย 
ทําใหบรรยากาศโดยของวิหารน้ําแตมดู นาศรัทธา เคารพ และเรียบงายท่ีสุด สวนเสาท่ีอยูรอบวิหาร  
พบวามีลายท่ีแตกตางกัน และนาสนใจ แตเคาเลือกท่ีจะไปสนใจ ฉากดานหลังพระพุทธท่ีเปนลาย
เหมือนตนโพธ์ิ ไดบอกวาคุนตากับลายนี้มาก ดวยความรูสึกวาเคยเห็นจึงเลือกท่ีศึกษาตอ ซ่ึงเม่ือได
ลองศึกษาและพิจารณาแลวไดบรรยายไววา  

 
เหมือนเปนฉากท่ีพระพุทธเจากําลังอยูใตตนโพธ์ิ และกําลังตรัสรู โดยมีรูปเทวดาเขียน
ประกอบอยู เหมือนแสดงใหเห็นวากําลังคุมครองรักษาอยู  ทําใหรูสึกนึกถึงภาพ
เหตุการณนั้นข้ึนมาเม่ือลองจินตนาการตาม ทําใหลืมสภาพโดยรอยท่ีทรุดโทรมและไม
สะอาด ทําใหรูสึกสบายใจและอ้ึงในความสวยงามของลายคํากับแสงท่ีสาดเขามากระทบ
กับลายคําทําใหดูมีมิติมากข้ึน85 
 

 
ภาพท่ี 4.27 ภาพบรรยากาศภายในวิหารน้ําแตมท่ีประชากรตัวอยาง 1 ไดถายไวประกอบกับขอความขางตน 

                                                 
85 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 10:00  น. 
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จากขอความและภาพขางตน ถือวาเปนปรากฏการณท่ีประชากรตัวอยาง 1 สามารถรับรู
และตีความออกมาได โดยมีการนําประสบการณในอดีตมารวมจินตนาการกอใหเกิดความรูสึกท่ีดี
แตนอกจากลายคําท่ีเสาและดานหลังแลว ยังไดพูดถึงลายแจกันในบางชวง นอกจากลายตนโพธ์ิ
ดานหลังยังมีลายรูป แจกันท่ีอยูบริเวณดานหลังฐานชุกชี ซ่ึง ผูรวมวิจัย1 บอกวา ลวดลายนี้นาจะมี
ความหมายอะไรซักอยาง เพราะมีปรากฏอยูท่ัวเกือบทุกวิหาร ภายในวิหารน้ําแตมนี้ มีท้ังเขียนเปน
ลายแจกัน และเขียนเปนรูปสิงหแลวมีแจกันอยูบริเวณดานบน ดังภาพท่ี 4.28  

 

     
ภาพท่ี 4.28 ภาพลวดลายของลายคํารูปแจกันที่ปรากฏในวิหารน้ําแตม 

 
เม่ือถึงชวงบาย บรรยากาศภายในไมคอยเปล่ียนแปลงนักเนื่องลายคําภายในวิหาร

คอนขางมีสภาพที่ทรุดโทรมมากบริเวณที่ยังมีสภาพท่ีดี คือ ดานหลัง แตดานหลังนั้นแสงจาก
ภายนอกก็เขาไปไมถึง ภายในวิหารสวางมากไมมีการติดไฟภายในมีแตติดไวท่ีภายนอกเทานั้นเม่ือ
ลองสํารวจจนถึงชวงเย็นสามารถสรุปไดวาวิหารหลังมีลวดลายท่ีแปลกตามากแตเนื่องจากดวย
ความเกาและทรุดโทรมทําให ณ ปจจุบันแทบจะไมเห็นลายคําเหลานั้น เพราะมันใกลจะลบเลือนไป
หมดแลวในเร่ืองของแสงประชากรตัวอยาง 1 ไมคอยไดพูดเนื่องจากไดบอกไววา แสงจากภายนอก
นั้นเขามาทุกดานจึงทําใหบรรยากาศภายนอกนั้น กําลังดูสบาย ส่ิงท่ีประชากรตัวอยาง 1 เปนหวง
และเสนอวา เร่ืองของความทรุดโทรมของวิหารท่ี ณ ปจจุบันลายคําแทบจะหายไปเกือบหมด ซ่ึง
ประชากรตัวอยาง 1ไดบอกไววาอยากจะกลับมาและชวยอนุรักษหรือทําอะไรก็ไดท่ีชวยฟนฟูวิหาร
แหงนี้ไว 

 
ข. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 2 

ประชากรตัวอยาง 2 ไดพูดถึง เสาท่ีอยูรอบวิหารท่ีดูเกาแก และทรุดโทรมมาก ภายใน
วิหารพื้นคอนขางสกปรก ในชวงแรก ประชากรตัวอยาง 2 ไดพิจารณาลายคําโดยรอบสังเกตเห็น 
ลายคําท่ีเสาท่ีแตกตางกัน โดยในแตละเสานั้นมีลวดลายดังภาพดานลางนี้  
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ภาพท่ี 4.29 ภาพลวดลายของลายคําท่ีปรากฏบริเวณเสาในวิหารนํ้าแตมพบวาลวดลายมีความออนชอยและแตกตางกันออกไป แต
สภาพของลายคําอยูในสภาพท่ีทรุดโทรมรูปดานซายจะเห็นแตกของเสา ที่มีลักษณะแตกแยกรอนออกมา ประชากรตัวอยาง 2 ได
บรรยายความรูสึกเมื่อเห็นลายของเสาเหลาน้ี วา  

 
เม่ือเห็นในตอนแรกรูสึกวา วิหารนี้คงมีอายุท่ีเกาแก เม่ือเขาไปดูใกลจึงเห็นลวดลายท่ี
สวยงามมากเหมือนเสาเหลานี้เปน เถาวัลย และภายในวิหารเปนปาหิมพานต อยูตนโพธ์ิ
อยูดานหลัง พรอมท้ังองคพระพุทธเจา ทําใหเหมือนอยูในภวังคครูใหญ 

 
จากขอความเบ้ืองตนพบวาลวดลายคําภายในวิหารนั้นมีความออนชอยสวยงามประกอบ

แสงท่ีเขามาภายในวิหารทุกทางทําใหประชากรตัวอยางสามารถจินตนาการเปนเร่ืองราวและเห็น
ปรากฏการณดังขางตนไดเนื่องจากมีปจจัยท้ังแสงและลายท่ีลงตัวซ่ึงกันและกันเพราะเม่ือแสงจาก
ดานนอกเขามามากข้ึน ลายคําท่ีเสภายในวิหารเร่ิมปรากฏตัวเหมือนเสานี้เคล่ือนไหวเล้ือยเปนเกลียว
กันไปมาได ถึงแมชวงเวลาบาย บรรยากาศภายในวิหารไมคอยเปล่ียนแปลงนัก บริเวณท่ียังมีลายคํา
สภาพท่ีดี คือ ฉากดานหลังและเสา แตดานหลังนั้นแสงจากภายนอกก็เขาไปไมถึงภายในวิหารสวาง
มาก บรรยากาศโดยรวมดูเกาแกนาเคารพ หากสภาพภายในวิหารไดรับบูรณะคงจะรูสึกถึงความ
สวยงามของลวดลายท่ีอยูภายในวิหารไดมากกวานี้ เนื่องจากวิหารเองไมมีปญหาเร่ืองแสงเหมือน
วิหารอื่น แตปญหาท่ีนาหวง คือ สภาพความสมบูรณของลายคํานั้นเอง เพราะในการเก็บขอมูล
ชวงแรกประชากรตัวอยาง 2ไดพิจารณาลายคําโดยรอบสังเกตเห็น ลายคําท่ีเสาท่ีแตกตางกัน พบวา
ลวดลายมีความออนชอยและแตกตางกันออกไป ประชากรตัวอยาง 2 ไดบรรยายความรูสึกเม่ือเห็น
ลายของเสาเหลานี้ แสดงใหเห็นวาลายคํานั้นปรากฏตัวข้ึนมาพรอมสรางความรูสึกใหแกประชากร
ตัวอยาง 2 แตนาเสียดายท่ีลวดลายบางชวงบนโครงสรางไดขาดหายไป จึงทําใหการรับรูและส่ือ
ความหมายไมตอเนื่องทางเร่ืองราวและลวดลาย  
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ค. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 3 
ในชวงเชา ประชากรตัวอยาง 3ไดพูดถึงบรรยากาศโดยรวมท่ี ฉากดานหลังวิหารเร่ิม

ปรากฏตัวข้ึน เม่ือลองพิจารณาลายคําท่ีดานหลังไดบรรยายไววา  
 
เหมือนเปนฉากท่ีพระพุทธเจากําลังอยูใตตนโพธ์ิ โดยมีรูปเทวดา นก และพระอาทิตย ท่ี
ท้ังหมดรวมกันแลวเกิดความออนชอยมาก86  

 

         
ภาพท่ี 4.30 รูปภาพดานซายเปนภาพบรรยากาศตอนเชาและรูปดานขวาเปนภาพบรรยากาศตอนบายภายในวิหารน้ําแตมโดยมีการ
เปรียบเทียบชวงเวลาตอนเชา กับชวงบายวาระดับที่เขามาภายในวิหารน้ันไมแตกตางมีคงท่ีอยูเสมอ ดังภาพดานลางท่ีเคาไดเขียน
บรรยายและถายรูปเก็บไว 

จากรูปภาพและภาพขางตนไดแสดงใหเห็นโดยภาพรวมท้ังปจจัยเร่ืองแสงและลายคํา 
ประชากรตัวอยางสามารถรับรูถึงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดจนเปนขอความท่ีกลาวในขางตนโดยมี
การจินตนาการวาลวดลาย เทวดา นกและองคประกอบๆเกิดเปนภาพสมมุติเหมือนจริงข้ึนมา 
ประกอบภาพท่ีประชากรตัวอยางถายเพื่อเปรียบแสงระหวางชวงเวลา ยิ่งทําใหเห็นวาวิหารแหงมี
ความสมบูรณมากตอเหตุการณท่ีเกิดข้ึน แตมีปจจัยบางเร่ืองของความทรุดโทรมและความสะอาด
ภายในวิหารเองท่ีทําใหในบางชวงเวลาท่ีเก็บขอมูลนั้นเกิด การสะดุดและขาดตอนในการบรรยาย
ขอมูลของประชากรตัวอยางนั้นเอง 

 

                                                 
86 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 10:00 น. 
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ภาพท่ี 4.31 ภาพรวมลวดลายของลายคําท่ีปรากฏบริเวณเสาในวิหารน้ําแตม 

จากภาพพบวาลวดลายมีความออนชอยและแตกตางกันออกไป แตละลายเหมือนเปนรูป
ของดอกไมท่ีเล้ือยไปตามเสามีความออนชอยและประณีตมากเม่ือแสงจากดานนอกเขามามากข้ึน 
ลายคําท่ีเสาภายในวิหารเร่ิมปรากฏตัวเหมือนเสานี้ เคล่ือนไหวเล้ือยเปนเกลียวกันไปมาได
นอกจากนี้ลายท่ีประชากรตัวอยาง 3 ช่ืนชอบ คือลายท่ีบริเวณฐานชุกชีนั้นเปนลายท่ีมีลักษณะ
เหมือนรูปดอกไม ซ่ึงเคาบอกวาเม่ือเห็นแลวความรูสึกท่ีออนไหวมาก  ดังรูปภาพท่ี 4.32 ดานลางนี้ 

                                 
ภาพท่ี 4.32 ภาพลวดลายของลายคําในวิหารน้ําแตม 

แมบรรยากาศภายในไมคอยเปล่ียนแปลงนักเนื่องลายคําภายในวิหารคอนขางมีสภาพท่ี
ทรุดโทรมมาก บริเวณท่ียังมีสภาพท่ีดีคือ ฉากดานหลังและเสา แตดานหลังนั้นแสงจากภายนอกก็
เขาไปไมถึง ภายในวิหารสวางมาก บรรยากาศโดยรวมดูเกาแกนาเคารพ หากสภาพภายในวิหาร
ไดรับบูรณะคงจะรูสึกถึงความสวยงามของลวดลายท่ีอยูภายในวิหารไดมากกวานี้ บริเวณดานหลัง
วิหาร มีลายใบโพธ์ิอยูแตลายน้ันหลุดรอนจนไมสามารถเห็นไดแลว เม่ือถึงชวงเย็น บรรยากาศ
ภายในนั้นวังเวงเปนอยางมาก ไดยินเพียงนก และกระดิ่งประกอบกับบรรยากาศภายในนั้นทรุด
โทรมและดูมีอายุเกาแกทําใหเม่ือเห็นแลวเกิดความรูสึกเหมือนมีมนตขลังภายในเม่ือแสงจากดาน
นอกเขามามากข้ึน ลายคําท่ีเสาภายในวิหารเร่ิมปรากฏตัวเหมือนเสานี้เคล่ือนไหวเล้ือยเปนเกลียวกัน
ไปมาไดนอกจากนี้ลายท่ีบรรยากาศโดยรวมดู เกาแกนาเคารพ หากสภาพภายในวิหารไดรับบูรณะ
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คงจะรูสึกถึงความสวยงามของลวดลายท่ีอยูภายในวิหารไดมากกวานี้ บริเวณดานหลังวิหารมีลาย
ใบโพธ์ิอยูแตลายน้ันหลุดรอนจนไมสามารถเห็นไดแลว เม่ือถึงชวงเย็น บรรยากาศภายในน้ันวังเวง
เปนอยางมาก ไดยินเพียงนกและกระดิ่ง ประกอบกับบรรยากาศภายในนั้น ทรุดโทรมและดูมีอายุ
เกาแกทําใหเม่ือเห็นแลวเกิดความรูสึกเหมือนมีมนตขลังภายใน 

 
ง. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 4 

ประชากรตัวอยาง 4 ไดพูดถึง บรรยากาศท่ีดูเกาแกมากของวิหาร ภายในมีปะดับดวยลาย
คําท่ัววิหารแตก็แทบจะมองไมเห็นแลว เห็นฉากดานหลังพระพุทธรูปเลือนรางแตคิดวาจะมีความ
สวยงาม เม่ือลองเดินเขาไปมองพบวาดานหลังเปนรูปของตนโพธ์ิ และมีลายแจกันประดับอยูท้ัง
สองขางดังรูปท่ี 4.33 ดานลาง 

 

    
ภาพท่ี 4.33 ภาพลวดลายของลายคําในวิหารน้ําแตม 

  
 เร่ืองราวของพระพุทธเจาท่ีนั่งอยูใตโพธ์ิและตรัสรู จึงมองไปรอบๆวิหารจึง
ลวดลายคําเร่ิมปรากฏตัวข้ึนมา ทําใหบรรยากาศภายในเร่ิมดูอ่ิมเอิมดวยบรรยากาศ
ของสีทองเลือนราง ผูรวมวิจัย 4  ไดบอกวาไดใสจินตนาการเพิ่มเติมเขาไป
เนื่องจากสภาพลายคํา ในวิหาร ณ ตอนน้ีทรุดโทรมมาก เม่ือมองภาพรวมเหมือน
อยูในปราสาทสีทองท่ีรายลอมไปดวยตนไมท่ีมีเถาวัลยลอมรอบ ดานหลังเปนตน
โพธ์ิขนาดใหญมีความอุดมสมบูรณ มีสัตวนานาชนิด ใหความรูสึกท่ีสงบ และ
สบายใจอยางมาก 

 
จากภาพขางตนประชากรตัวอยาง 4 ไดอธิบายวา เม่ือไดเห็นไดบรรยายออกมาเปน

ขอความดังขางตน แสดงใหเห็นวา ในคร้ังแรกท่ีประชากรตัวอยาง 4 ท่ีบรรยายถึงความเกาแก และ
สะดุดท่ีลวดลายดานหลัง พบวาประชากรตัวอยาง 4 ไดใหความสําคัญของลวดลายดานหลังเปน
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อยางมากจนจินตนาการบรรยายออกมาเปนขอความขางตนไดสําเร็จ จากคําวา บรรยากาศของสี
ทอง  ยิ่งแสดงใหเห็นวา ณ ชวงเวลานั้นภายในวิหารสวางเปนสีทองกอใหเกิดความรูสึกตางๆ ท่ี
บรรยายในเบ้ืองตน ถึงแมวาชวงบายบรรยากาศภายในไมคอยเปล่ียนแปลงนักเนื่องลายคําภายใน
วิหารคอนขางมีสภาพท่ีทรุดโทรมมาก บริเวณท่ียังมีสภาพท่ีดีคือ ฉากดานหลังและเสา แตดานหลัง
นั้นแสงจากภายนอกก็เขาไปไมถึงภายในวิหารสวางมาก บรรยากาศโดยรวมดูเกาแกนาเคารพ หาก
สภาพภายในวิหารไดรับบูรณะคงจะรูสึกถึงความสวยงามของลวดลายท่ีอยูภายในวิหารไดมากกวา
นี้  บริเวณดานหลังวิหารมีลายใบโพธ์ิอยูแตลายนั้นหลุดรอนจนไมสามารถเห็นไดแลว เม่ือถึงชวง
เย็น บรรยากาศภายในนั้นวังเวงเปนอยางมาก ไดยินเพียงนกและกระดิ่ง ประกอบกับบรรยากาศ
ภายในนั้น ทรุดโทรมและดูมีอายุเกาแกทําใหเม่ือเห็นแลวเกิดความรูสึกเหมือนมีมนตขลังภายใน 
สวนลวดลายท่ีชอบคือ ลายตนโพธ์ิ เพราะเม่ือมองดูแลวทําใหนึกถึงพระพุทธเจา ทําใหเกิด
ความรูสึกศรัทธาและมีความศักดิ์สิทธภายในวิหารมากข้ึน แตนาเสียดายท่ีสภาพในวิหารนี้ทรุด
โทรมและสกปรกไปดวยข้ีนกอยูเต็มไปหมด 
 
4.2.3 สรุปผลการเก็บขอมูลวิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง จ. ลําปาง 

จากการเก็บขอมูลท้ังหมดของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน พบวาวิหารเองมีปญหาของ
เร่ืองความทรุดโทรมของอาคารและลวดลายของลายคําเปนอยางมาก ซ่ึงเปนปญหาและปจจัยสําคัญ
ท่ีสงผลทําใหประชากรตัวอยางไมสามารถรับรูและลายคําไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพคือ ความสมบูรณของลวดลายคําท่ีมีการหลุดรอนและขาดตอในการทําความเขาใจใน
การการส่ือความหมายของลวดลาย จากรายละเอียดท่ีไดจากแบบบันทึกผลวิจัย จะพบวาประชากร
ตัวอยางจะพูดถึงความรูสึกท่ีไดจาก ณ ชวงเวลา ท่ีปรากฏจากแสงกระทบกับลายคําสงผลใหเกิด
บรรยากาศท่ีชวนใหคิดถึงและตีความหมายจากเร่ืองราวตางๆ ท่ีลายคําอยู แตประชากรตัวอยาง
เกือบทุกคน จะพบวาความรูสึกเหลาไมไดตอเนื่องกันเลย เม่ือลายคําในบางจุดเกิดการขาดว่ินและ
หายไป ทําใหเห็นวา อยางไรก็ตามแมวิหารจะทรุดโทรมแตทิศทางของแสงสงผลกับลายคําก็ไมได
เปล่ียนแปลงไป ตัวอาคารเองกลับทรุดโทรมเนื่องจากการดูแลเอาใสใจ และทําใหไมมีการการ
บูรณะท่ีตอเนื่อง จากประวัติการสรางพบวาภายในวิหารไมไดมีการเปล่ียนแปลงเลย แตส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงคือ สภาพของลวดลายท่ีอยูภายในวิหารเปนจํานวนมากน้ันไดเลือนหายและหลุดลอก
ออกไปทําให ผูท่ีเขาไปภายในวิหารไมสามารถรับรูถึงส่ิงท่ีเคยปรากฏอยูไดนั้นเอง ซ่ึงปจจัย
เหลานั้นก็เปนสาเหตุและประเด็นสําคัญของวิหารท่ีแสดงใหเห็นวา ทางวิหารขาดการบูรณะและ
ดูแลอยางมากจนทําให ปรากฏการณภายในวิหารกําลังจะเลือนหายไปจากโดยสรุปไดดังนี้ คือ  
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1) ปญหาทางกายภาพคือ วิหารมีความทรุดโทรมเปนอยางมาก พื้นภายในวิหารสกปรก
ขาดการเอาใสใจ สงผลให ลวดลายคําหายไป ยิ่งทําใหการเก็บขอมูลโดยพิจารณาจาก
ลวดลายคํา ถายทอดเปนความหมายตามท่ีเห็นนั้นยากและขาดความตอเนื่อง 

2) พื้นภายในวิหารถูกบูรณะข้ึนใหมโดยขาดการดูแลรักษาทําใหนักทองเท่ียวสวนใหญ
ไมสามารถรับรูถึง ความศักดิ์สิทธ์ิ พบวา ผูคนไมสามารถรับรู จึงไมใหแสดงการ
เคารพ มักไมตองถอดรองเทาเขามาเพื่อเขามากราบพระพุทธรูปภายในวิหาร 

3) สภาวะแสงภายในวิหารท่ีไมไดเปล่ียนแปลง แตเ ม่ือประกอบกับลวดลายคําท่ี
เปล่ียนแปลงไปตามเวลาน้ัน ส่ิงท่ีปรากฏตัวข้ึนแกประชากรตัวอยางมีการขาดตอน
ของการจินตนาการตอเนื่องแกประชากรตัวอยางทุกคน 

4) ภายในวิหารไมมีการสงเสริมทําพิธีกรรมใดๆ จึงทําใหดูเหมือนเปนเพียงอาคารหน่ึง
ภายในวัดเทานั้น 

 จากท้ัง 4 ขอท่ีกลาวสรุปในเบ้ืองตนทําใหเห็นวา วิหารน้ําแตมนั้นขาดการดูแลเอาใสใจ 
จนทําใหการปรากฏตัวของลายคํานั้น ปรากฏตอประชากรตัวอยางไดเปนเพียงบางชวงเวลาเทานั้น 
เพราะเม่ือพิจารณาผานลวดลายท่ีโครงสราง เสา และฉากดานหลังจะพบวาภายในวิหารนั้นมี
ลวดลายท่ีนาสนใจและไมซํ้าวิหารท่ีใดเลย หากความสมบูรณของลายคํายังอยู ปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึนตอประชากรตัวอยางนาจะตอเนื่องมากกวานี้ 
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ตารางท่ี 4.3 การเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทางกายภาพของวิหาร จากท้ังกอนและหลังการบูรณะ 
 

สภาพวิหาร 
ปจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพที่มีผลตอการรับรู 

จํานวน โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา การดูแลรักษา 

อดีต 
(กอนบูรณะ) 

มีวิหาร 3 อาคาร เจดีย 1 
อาคาร ลักษณะเปนวัด
หลวงขนาดใหญ 

สรางเมื่อ พ.ศ.2044 เปน
วิหารเปดโลง ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงทาง
โครงสราง 

อาศัยแสงสวางจากแสง
ภายนอกวิหารและแสง
จากเทียนเทานัน้ แตกอนมี
ลานทราย 

ลายคําปรากฏท้ังวิหาร ท้ัง
โครงสราง เสา ผนงั 

- 

 
ภาพประกอบ 

ตารางภาพท่ี 4.3.187 
 

 
ตารางภาพท่ี 4.3.3 

- 
 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.3.6 

- 

ปจจุบัน 
(หลังการ
บูรณะ) 

ไมมีการสรางอาคารเพิม่ มี
การบูรณะบางในบางชวง 
มีลักษณะเปนวิหารเปด 
ปจจุบันสภาพภายนอก
และภายในทรุดโทรมมาก 

เปนวิหารแบบเปด และ
ภายในขาดการบูรณะอยาง
ตอเนื่องทําใหสภาพ
ปจจุบันวิหารทรุดโทรม
มาก88 

ลานทรายหนาวิหาร
หายไป แตสภาวะแสงก็อยู
ในปริมาณท่ีเพียงพอ 
เนื่องจากเปนวิหารท่ีเปด
โลงประกอบกับไมมีการ
เปลี่ยนแปลงทาง
โครงสรางทําใหแสง
สามารถเขาทุกทิศทาง 

สภาพลายคํามีการหลดุรอน
เยอะมาก ภายในลายคํา
เสียหายเปนอยางมาก 

มีการจัดการดูแลรักษา
อยางตามงบประมาณท่ีมี
เทานั้น ประกอบกับในวัด
มีวิหารอยูหลายอาคารจึง
ทําใหขาดการดูแลเอาใส
ใจเทาวิหารอืน่ 

 
ภาพประกอบ 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.3.2 
ภาพวิหารในปจจุบัน 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.3.4 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.3.5 

แสดงทิศทางของแสงท่ีเขา
มาภายในวิหาร 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.3.7 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
87 ภาพตัดแสดงตําแหนงท่ีต้ังสําคัญบนวัดพระธาตุลําปางหลวง (1.พระธาตุเจดีย 2.วิหารหลวง 3.กูพระเจาลานทอง 4.ประตูโขง) ที่มา 
 อุมาพร เสริฐพรรณึก, การศึกษาประตูโขงแบบลานนาในจังหวัดลําปาง, หนา 45 
88 ดูรายละเอียดหนา 56 - 63 
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ตารางท่ี 4.4  แสดงการเปรียบเทียบปจจัยและอิทธิพลตางๆ ท่ีมีผลตอการรับรูความสัมพันธระหวาง
พื้นท่ีและลายคําของประชากรตัวอยางในวิหารลานนา 

 
สภาพวิหาร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 

สภาพโดยรอบ โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา ประสบการณเดิม 
/ พื้นเพดั้งเดิม 

ประชากร
ตัวอยาง 1 

บริเวณดานนอกและใน
วิหาร โดยรวมดูสงบเงยีบ  
คนไมพลุพลาน 

พื้นภายในวิหารทรุดโทรม
มาก ทําใหดูไมนาเขาไป
ภายในวิหาร 

ปริมาณแสงสมดุลยกับ
บรรยากาศโดยแลวดูเย็น
ตาและสงบ 

พบลายตนใบโพธ์ิและเทวดา 
และลวดลายบริเวณรอบวิหาร 
ตีความวาเสมือนปาหิมพานต
ท่ีมีชาง กวาง และลายเถาวัลย
ดูแลวเปนเร่ืองราวดีและมีมิติ
ของานทําใหจินตนาการได
ไกล 

มีการนําประสบการณเดิม
มาตีความ จึงสามารถรับรู
ลายตางๆครบถวน
ตลอดจนสามารถตีความ
เปนเร่ืองราวไดอีกดวย 

 
 

ภาพประกอบ 

- 
 
 

 
ตารางภาพท่ี 4.4.1 

- 
 
 
 
 

 
ตารางภาพท่ี 4.4.7 

- 

ประชากร
ตัวอยาง 2 

สภาพของวิหารดูสกปรก
และรกรางมาก 

โครงสรางมีผลตอการเห็น
ลายคําท้ังวิหารไดในคร้ัง
แรก ตําแหนงท่ียืนอยูกลาง
วิหาร ซ่ึงเปนการสรางและ
บังคับพฤติกรรมของผูท่ี
เขามาในวิหารตองนัง่ลง 

แสงสวางชวยทําใหเกิด
ความรูสึกศรัทธามาก
ย่ิงข้ึน 

ลวดลายของเสาดูเหมือนถา
วัลยเคลื่อนไหวไดจริง 

เนื่องจากมาวิหารนี้เปน
ประจํา จึงทําให สามารถ
จินตนาการไดเปนเร่ืองราว
มากมาย 

 
 

ภาพประกอบ 

- 

 
ตารางภาพท่ี 4.4.2 

แสดงตําแหนงท่ียืนและ
การมอง 

- 

 
ตารางภาพท่ี 4.4.8 

- 

ประชากร
ตัวอยาง  3 

สภาพโดยรอบวิหารดทูรุด
โทรมจนสรางเปน
ความรูสึกกลัวในตอนแรก
จนกลายเปนความรูสึก 
ขลังนาเกรงขามในท่ีสุด 

การทรุดโทรมของ
โครงสรางทําใหการรับรู
เกิดความไมตอเนื่อง เนือ่ง
ภาพท่ีขาดหายไปสงผลตอ
การตีความและส่ือ
ความหมายของเร่ืองราว 

แสงท่ีเขาจากภายนอกไม
สามารถเขาถงึลายท่ีอยูบน
ทองไมไดภายในจึงมี
ลักษณะท่ีมืด แตฉาก
ดานหลังนัน้ย่ิงแสงจาก
ภายนอกเขามาเทาไร ก็ย่ิง
เปลงประกายสีทองออกมา 

ลายคําท่ีเสานาสนใจมากดู
ออนไหวและออนชอยตามไป
ตามจินตนาการ 

มีการระลึกถงึ
ประสบการณเกา นํามา
ตีความรวมและสรางภาพ
สมมุติข้ึนมา 

 
 

ภาพประกอบ 

- 

 
ตารางภาพท่ี 4.4.3 

แสดงความทรุดโทรมของ
ลายคําโดยรวม 

 
ตารางภาพท่ี 4.4.5 

 
ตารางภาพท่ี 4.4.9 

- 
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ตารางท่ี4.4 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยและอิทธิพลตางๆ ท่ีมีผลตอการรับรูความสัมพันธระหวาง
พื้นท่ีและลายคําของประชากรตัวอยางในวิหารลานนา (ตอ) 

 
สภาพวิหาร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 

สภาพโดยรอบ โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา ประสบการณเดิม 
/ พื้นเพดั้งเดิม 

ประชากร
ตัวอยาง 4 

สภาพโดยรอบวิหารดู
สกปรกและเกาแกมาก 
 

ฉากดานหลังมีอิทธิผลตอ
การรับรูในครั้งแรก และ
ถึงแมวิหารจะทรุดโทรม 
แตโครงสรางและลักษณะ
ทางกายภาพของวิหารก็
เอื้ออาํนวยตอแสงจาก
ภายนอกใหเขามาภายใน
วิหาร ทําใหเกิดการตีความ
และการสํารวจลายคําท่ัว
วิหารไดอยางงายและ
รวดเร็ว 

เกิดบรรยากาศสีทอง ทํา
ใหเห็นถึงปริมาณท่ี
พอเพียงจนเกิดเปน
ความรูสึกเชนนั้น 

พบลวดลายตางๆ ตีความเปน
เร่ืองราวตอนพระพุทธเจาตรัส
รู เปนรูปของความหมายที่มา
จากประสบการณของผูรวม
วิจัยจนตีเปนความหมายของ
ความรูสึกศรัทธาน้ันเอง 

- 
 

 
 

ภาพประกอบ 

- 

 
 

ตารางภาพท่ี 4.4.4 
แสดงตําแหนงท่ียืนและ

การมอง 

 
ตารางภาพท่ี 4.4.6 

 
 

ตารางภาพท่ี 4.4.10 

นําความรูมาจินตนาการ
จนเกิดบรรยากาศสมมุติ
เกิดข้ึน 
 

 
จากตารางและขอมูลท้ังหมดสามารถสรุปกลไกและกระบวนการเกิดปรากฏการณใน

วิหารนาแตมไดโดยจะคล่ีคลายถึงปจจัยตางๆ ตลอดจนอุปสรรคท่ีทําใหปรากฏการณเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปดังนี้คือ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4.5 แสดงความสัมพันธระหวางปรากฏการณที่เกิดขึ้นและปญหาท่ีมีของวิหารน้ําแตม 
 

ลานทรายลานทราย

ลานทรายถูกเปลี่ยนเปนพื้นบลอคตัวหนอนทําใหแสงท่ีเคยสะทอนแสง
ภายนอกสูภายในหายไป
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แผนภูมิที่ 4.6 แสดงความสัมพันธระหวางปรากฏการณที่เกิดขึ้นและปญหาท่ีมีของวิหารน้ําแตม 
 

จากแผนภูมิดานบนจะเห็นวาวิหารน้ําแตมถูกเปล่ียนแปลงดวยการบูรณะทําใหเกิด
ปรากฏการณท่ีเปล่ียนแปลงไปคือ ภายในวิหารทรุดโทรมมาก ท้ังพื้น ลายคําท่ีหลุดรอนเปนจํานวน
มาก ไมมีการดูแลรักษา หรือประดับเพิ่มเติม ระบบแสงสวางไมมีการเดินระบบไฟเพื่อความ
สวยงามทําใหไมสามารถมองเห็นลายคําไดชัดเจน ประกอบการบูรณะของวิหารบูรณะเพื่อแค
ตองการซอมแซมเทานั้น มีการเปล่ียนลานทรายดานนอกเปนพื้นบล็อคตัวหนอนทําใหแสงท่ีเขามา
ไดนอยลงและติดต้ังไฟท่ีไมสมดุลและใหความรูสึกเหมือนแสงธรรมชาติ ทําใหการสะทอนตัวของ
สีทองของลายคําไมสามารถปรากฏและทํางานไดอยางประสิทธิภาพ และปญหาที่สําคัญท่ีสุดคือ 
ทางวัดไมไดสงเสริมใหวิหารมีกิจกรรมทางศาสนา ทําใหวิหารเหมือนเปนอาคารแหงหนึ่งเทานั้น
ภายในวัด 
 

เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นคือ วิหารมีความทรุดโทรมเปน
อยางมากทําใหการเก็บขอมูลโดยพิจารณาจากลวดลายคํา 
ถายทอดเปนความหมายตามท่ีเห็นนั้นยากและขาดความ
ตอเนื่อง บรรยากาศของวิหารดูทรุดโทรมและสกปรกไม
นาเขาไปภายใน 

สภาวะแสงภายในวิหารที่ไมไดเปล่ียนแปลงมาก แตเม่ือประกอบกับ
ลวดลายคําท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเวลาน้ัน สิ่งท่ีปรากฏตัวขึ้นตอ
ประชากรตัวอยางมีการขาดตอนของการจินตนาการที่ตอเนื่อง 

พื้นภายในวิหารถูกบูรณะขึ้นใหมโดยขาดการดูแลรักษาทําให
นักทองเท่ียวสวนใหญไมสามารถรับรูถึงความศักดิ์สิทธ์ิ พบวาผูคน
ไมใหแสดงการเคารพ มักไมตองถอดรองเทาเขามาเพ่ือเขามากราบ
พระพุทธรูปภายในวิหาร 

ภายในวิหารไมมีการสงเสริมทําพิธีกรรมใดๆ จึงทําใหดูเหมือนเปน
เพียงอาคารหนึ่งภายในวัดเทาน้ัน  

ลายคําไมสามารถทําหนาท่ี
โดยการปรากฏตัวอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ใหความหมายถึงบรรยากาศของฉากดานหลัง
ไดดี มีการขาดตอนของความรูสึกบางชวงและ
รับรูถึงความศักดิ์สิทธิ์และเคารพศรัทธาของ
วิหารได เพียงบางสวน 

เมื่อประชากรตัวอยางเขาไปในวิหาร 

เกิดการรับรูผานการ
มองเห็นลายคํา 

ลานทราย 
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4.3  วิหารลายคํา วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จ. เชียงใหม    
4.3.1 ขอมูลดานกายภาพ 

เหตุผลในการเลือกวิหารในการเก็บขอมูล  วัดพระสิงหวรมหาวิหาร เปนวัดลําดับท่ีสาม 
ท่ีจะเขาไปเก็บขอมูลเนื่องจากการเรียงลําดับจากการเก็บขอมูลคร้ังแรก ซ่ึงวัดพระสิงหเปนวัดหลวง
ในจังหวัดเชียงใหม และวัดท่ีไมถูกจัดเขาเปนลายคําโบราณ89 จากการวิจัยเร่ืองลายคําหลายช้ิน แต
ผูวิจัยเห็นวาควรเก็บขอมูลภายในวิหารลายคําดวย เนื่องจากสภาพ ณ ปจจุบันของวิหารเอง อยูใน
สภาพท่ีเกือบจะสมบูรณและไดรับการบูรณะเปนอยางดี ซ่ึงเปนวิหารท่ีกลุมประชากรตัวอยาง
สามารถรับรูและตีความจากลายคําและปรากฏการณที่เกิดข้ึนใน ณ ชวงเวลาไดเปนอยางดี  ซ่ึงทําให
เห็นวาประเด็นวิหาร เร่ืองการดูแลรักษาและบูรณะเปนประเด็นท่ีจะตองใสใจและคํานึงถึงเพื่อให
ลายคํายังคงหลงเหลือและทําหนาท่ีของมันตอไป 

จากการศึกษาคนควาหาขอมูลการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวัด ไดสืบคนจาก
เอกสารอางอิง90 ในการศึกษาวิหารลายคํานั้นมีหนังสือและขอมูลจํานวนมาก แตในหลักฐานและ
หนังสือแตละเลมมีขอมูลท่ีผิดเพี้ยนกันไปบาง ดังนั้นผูวิจัยจึงยึดขอมูลสวนใหญโดยอางอิงและ
ตรวจสอบของหลักฐานบันทึกของกรมศิลปากรเปนสวนใหญพบวา การเปล่ียนแปลงทางกายภาพ
ของวิหารสวนใหญมีสาเหตุมาจาก สงครามและการปกครองท่ีเปล่ียนแปลงทางอํานาจและนํา
วัฒนธรรมตางๆ เขามาทางชางในแตละสมัย และเนื่องดวยวัดพระสิงห ถือวาเปนวัดหลวงของเมือง
ลานนา ทําใหมีการบูรณะบอยคร้ัง ตามการการเปล่ียนแปลงทางการปกครองของเจาเมืองท่ี
เปล่ียนแปลงไปเชนกัน ดังนั้นวิหารลายคําจึงมีลักษณะลวดลายของลายคําและสวนประกอบอ่ืนๆ 
หลากหลายกันไปมีหลายสกุลชาง ประกอบกับสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปมีการบํารุงรักษาอยู
สมํ่าเสมอ ถาดูจากประวัติการบูรณะแลวจะพบวามีการบูรณะคร้ังใหญหลายคร้ัง ทําใหสภาพภายใน

                                                 
89สุรพล  ดําริหกุล, งานวิจัยเร่ือง “งานศิลปกรรมลายคําประดับอาคารทางศาสนาลานนา ในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 20-25”, หนา 45 
90 เอกสารอางอิงไดแกดังน้ี  บันทึกการบูรณะโบราสถาน กรมศิลปากรเขตที่ 8; การบูรณะโบราณสถานวัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
จังหวัดเชียงใหม, รายงาน การประชุมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ณ หอสมุดแหงชาติ
รัชมังคลาภิเษก, กรมศิลปากร, ไมปรากฏวันที่พิมพ; จักรพันธ ปญญา, งานวจิัยเร่ือง “การศึกษาแบบแผนทางสถาปตยกรรมและ
ศิลปกรรมอุโบสถของสงฆวัดพระสิงหวรมหาวิหาร”, สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควชิาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2547; ปวีณา ใจคํา, งานวิจัยเร่ือง “รูปแบบลายคําในวิหารลายคําวัดพระสิงห”, ภาควิชาศิลปะไทย คณะ
วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชยีงใหม, 2545; ชัยยศ อิษฎวรพนัธุ และภาณุพงษ เลาหสม,วิหารลายคํา วัดพระสิงห : สถาปตยกรรมและ
จิตรกรรมฝาผนัง เชียงใหม (สํานักพิมพตรัสวิน, 2543); ทิพวรรณ ทั่งม่ังมี, “ปลุกจิตสํานึกการอนุรักษ จิตรกรรมฝาผนัง วิหารลาย
คําวัดพระสิงหวรมหาวิหาร อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธ ปริญญามหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม ภาควิชาจิตรกรรม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541) 
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ยังคงอยูสภาพท่ีดูดีเสมอ มีเพียงแตกิจกรรมทางพิธีกรรมทางศาสนาเทานั้นท่ีไมไดจัดข้ึนภายใน
วิหารเหมือนเดิม 

 
รายละเอียดในการเก็บขอมูลภาคสนาม ของลักษณะกายภาพในปจจุบัน จากประวัติ

บูรณะท้ังหมดจะเห็นไดวาวิหารลายคําถูกบูรณะหลายครั้ง91 ท้ังตามสภาพและตามอิทธิพลการ
ปกครองท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้นจึงสงผลถึงสภาพของวิหาร ณ ปจจุบันสงผลใหดูดี
มากกวาวิหารอื่นๆ ท่ีมีลายคําอยู แตในการบูรณะท่ีหลายคร้ังนี้เองก็สงผลใหศิลปะสมัยกอนลานนา
นั้นถูกเปล่ียนแปลงสภาพไปเชนเดียวกันทําใหวิหารลายคําและลายคํา ณ ปจจุบันมีอิทธิพลของชาง
รัตนโกสินทรเปนอยางมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 ดูรายละเอียดภาคผนวก ข 

ภาพท่ี 4.34   ภาพรวมแสดงสภาพภายนอกของวัดพระสิงห 
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ภาพท่ี 4.35  ภาพรวมแสดงสภาพภายนอกของวิหารลายคําจะพบวาบรรยากาศโดยรอบของวิหารดูสะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอยสภาพ ณ ปจจุบันไมไดเปลี่ยนแปลงจากสมัยกอนมากนักเนื่องจาก วัดพระสิงหเปนวัดหลวงจึงมีบูรณะอยูเสมอ
ประกอบกับไดรับการดูแลเปนอยางดี จาก พระประจําวัด ชาวบาน และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยคํานึงถึงทัศนียภาพทั้ง
ภายนอกและภายในน้ันสัมพันธกันเปนอยางดี 

              
 ภาพท่ี 4.36  ภาพรวมแสดงสภาพภายนอกของวิหารลายคําจะเห็นวาการจัดการทางทัศนียภาพไมไดมีการจัดการเพียงแตภายในและ
ตัวอาคารเทาน้ัน แตมีการจัดการสภาพภูมิทัศนโดยรอบมีการดูแลรักษาที่ดีและติดต้ังระบบไฟท่ีคํานึงถึงความสวยงามเม่ือตอน
กลางคืน 
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ภาพท่ี 4.37 ภาพรวมแสดงสภาพภายในของวิหารลายคําแสดงถึงภาพรวมถึงลายคําและภาพจิตรกรรมฝาผนัง มีอายุที่นานก็จะการ
หลุดรอน แมจะมีการบูรณะหลายคร้ังแลวก็ตาม แตสภาพอากาศ ณ ปจจุบัน มีสภาพมลภาวะท่ีแตกตางไปจากอดีตมาก ทําใหมีการ
ติดต้ังราว เพื่อปองกัน ประชาชนสัมผัสและจับถู ซึ่งอาจจะกอใหเกิดความเสียหายตอ จิตรกรรมและลายคํา  (ภาพถายโดยผูวิจัย วันท่ี 
15 ธันวาคม พ.ศ.2551) 

   
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.38  ภาพรวมแสดงสภาพภายในของวิหารลายคําท่ีมาจากการบูรณะจะพบวาการบูรณะภายในวิหารนั้นจัดการไดเปนอยางดี
เพราะสภาพภายในยังคงสภาพไวอยางดีมีเพียงบางสวนเทาน้ันที่ไมอาจจะบูรณะได ดังรูปภาพที่ 4.16 ดานขวาจะเห็นวามีรองรอย
ของลายคําอยูแต ณ ปจจุบันไมอาจจะบูรณะและเขียนขึ้นมากใหมเนื่องจากลายเดิมหายไปเกือบหมดแลว (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ.2551) 
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ภาพท่ี 4.39  ภาพรวมแสดงสภาพภายในของวิหารลายคําท่ีมาจากการบูรณะแสดงถึงภาพรวมท่ีปรากฏใหเห็นถึงสภาพ ณ ปจจุบันที่
แสดงถึงการบูรณะท่ีมีการคํานึงความสวยงามของทัศนียภาพภายในภาพที่ 4.39 ดานซายจะเห็นวามีราวก้ันเพื่อปองกันไมใหคนเขา
ไปจับ เพื่อปองกันความเสียหายของภาพจิตรกรรมภายในท่ีมีอายุเกาแกมากแลว สวนภาพดานขวาเปนภาพของระบบตูไฟฟาท่ีมีการ
จัดการเปนอยางดีพรอมท้ังคํานึงถึงความสมดุลระหวางบรรยากาศภายในและของเดิมสังเกตจากสายไฟท่ีทาสีแดงเพื่อใหกลมกลืน
กับโครงสรางเสาเดิมเพื่อไมใหการตอเติมและการบูรณะสรางความผิดแปลกไปแกผูคนที่เขามาภายในวิหารจะเห็นไดวาท้ังสภาพ
ภายในและภายนอกของวิหารมีสภาพที่ดีประกอบกับการจัดการท่ีดีทําใหสภาพของวิหารอยูในสภาพสมบูรณเกือบ 100% มีใน
บางสวนที่ทรุดโทรมไปบางแตทางวัดก็มิไดเขียนขึ้นใหมหรือตอเติมเพิ่มเพื่อปองกันการผิดเพี้ยนจากของเกา (ภาพถายโดยผูวิจัย 
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551) 

 
 
 
 
 

ภาพถายป 2547                                                           ภาพถาย ป 2550 
ภาพท่ี 4.40  ภาพแสดงทัศนียภาพภายในของวิหารลายคําท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของระบบแสงสวางภายในเน่ืองจากวิหารลายคํา 
ไดอยูภายในการดูแลของกรมศิลปากร ดังน้ันการจัดการท่ีเก่ียวของกับทัศนียภาพโดยรวม กรมศิลปากรจะเปนผูดูแลและจัดการ 
รวมถึงระบบแสงสวางภายในวัดมีการบูรณะหลายคร้ังจนปจจุบันมีการจาง บริษัทเอกชนเขามาดูแลและติดต้ังระบบความปลอดภัย
และแสงสวางท่ีแสดง ปรับปรุงใหมต้ังแตป 2548 เสียใหม ถาดูจากรูปภาพที่ 4.40 จะพบวามีการติดต้ังระบบแสงสวางท่ีแตกตางกัน
ออกไปคือ ภาพถายป 2547 ไดมีการติดต้ังไฟดวยไฟนีออนที่ยังไมคํานึงถึงความสวยงามท่ีไดรับผลกระทบจากการติดต้ังระบบไฟฟา 
ภายใน ป2549 ไดมกีารบูรณะเปลี่ยนแปลงระบบไฟภายในท้ังหมดท้ังการเดินสายไฟใหม และยายดวงไฟเสียใหมเพื่อทัศนียภาพที่
สวยงามมากขึ้น 
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ภาพท่ี 4.41  แสดงทัศนียภาพภายในของวิหารลายคําท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของระบบแสงสวางและติดต้ังระบบความปลอดภยั
เนื่องจากภายในวิหารมีสมบัติที่มีมูลคาจึงมีการติดต้ังระบบความปลอดภัย แตถึงแมจะมีการติดต้ังระบบความปลอดภัย แตสรางความ
กลมกลืนใหเขากับลักษณะทางกายภาพถาสังเกตจากรูปภาพที่ 4.41จะพบวามีการตกแตงใหเขากับสภาพภายใน โดยจะไมให
เคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณตางมีผลตอการตกแตงและบรรยากาศท่ีแตกตางไปจากบรรยากาศเดิมของวิหาร (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 
15 ธันวาคม พ.ศ.2551) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.42  ภาพแสดงทัศนียภาพภายนอกของวิหารลายคําตอนกลางคืนการดูแลเร่ืองระบบแสงสวางมิไดดูแลแคเพียงภายในเทาน้ัน 
ภายนอกของวิหารยังมีจําลองแสงเสมือนมีการจุดเทียนรอบวิหารเมื่อยังอดีต92 ที่แสดงถึงการติดต้ังของระบบแสงสวางภายนอกและ
บรรยากาศโดยรอบ 

จากการเก็บขอมูลการสัมภาษณชาวบานและพระ แลวสามารถสรุปไดวาในเร่ืองของ
ระบบแสงสวางของวิหารลายคํานั้นมิไดสงผลกระทบท่ีเสียหายตอการรับรูเม่ือคร้ันยังอดีต แตกลับ
ชวยสงเสริมใหดูสวยงามและกลมกลืนกับความเปนจริงมากท่ีสุดอีกดวย จากการศึกษาจากเอกสาร

                                                 
92 ไดจากการสัมภาษณ ชาวบานและพระประจําวัดอาวุโสที่ยังสามารถบอกเลาถึงบรรยากาศสมัยอดีตได 
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เอกอางอิงและการลงภาคสนามเพื่อเก็บขอมูลทางภาพถาย และการพูดคุย สัมภาษณ พระลูกวัด เจา
อาวาส และชาวบานท่ีอยูใกลเคียง พบวาตัววิหารลายคําไดมีการบูรณะหลายคร้ัง โดยการบูรณะจาก
อดีตจะมีการบูรณะเม่ือเปล่ียนแปลงการปกครองของเจาเมือง แตลวดลายท่ีเขียนจะมีสกุลชาง
รัตนโกสินทรมากกวาชางเชียงใหม เนื่องจากชวงหลังการปกครองของเมืองเชียงอยูภายใตการ
ปกครองของเจาเมืองรัตนโกสินทร แตลายคําของวิหารนั้นมีลวดลายการเขียนท่ีผสมผสานระหวาง
ของพมากับรัตนโกสินทรและผนวกกับปราสาทลานนาอยางชัดเจน93 ดังนั้นลวดลายจึงออกเปน
เร่ืองของการแตงกาย ภาพคนและอาคาร ตลอดจนผสานเร่ืองราวเขาไปเหมือนจิตรกรรมฝาผนังซ่ึง
แตกตางจากลายคําของวิหารอ่ืน แมวาจะมีการเปล่ียนเร่ืองระบบแสงสวาง มีการเดินระบบไฟฟา
ภายในวิหาร แตวัดพระสิงหและกรมศิลปกรมีการคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาจากการเปล่ียนแปลงจึงได
มีการตกแตงภายในและภายนอกใหกลมกลืนและสวยงามเหมือนเม่ือยามอดีต (ดูภาพประกอบท่ี 
4.42)  การเปล่ียนแปลงทางกายภาพสามารถสรุปการเปล่ียนแปลงไดดังนี้  

1) สภาพบริบทโดยรอบตัววิหาร ยังคงบรรยากาศเดิม แตถูกทําดวยการบริหารจัดการของ
คณะวัดและกรมศิลปากรที่ตองการรักษาสภาพและบรรยากาศเดิมไว 

2) สภาพความทรุดโทรมของจิตรกรรมไมคอยพบ เนื่องจาก มีการบูรณะซอมแซมอยูเสมอ 
แตพบสาเหตุหลักของการทําใหจิตรกรรมเสียหายคือ อากาศ ลม และความช้ืน 

3) มีพระสงฆท่ีประจําอยูตลอดเวลา 
4) มีเวลาปด-เปดของวิหารที่แนนอนคือ ต้ังแต 7:00 น. – 18:00 น. ของทุกวัน 
5) การประดับไฟฟาท่ีมีการคํานึงถึงความเปนธรรมชาติ และบรรยากาศ และจําเปนตองติด

ระบบไฟฟา ระบบรักษาความปลอดภัย เนื่องจากภายในวิหารมีการทํากิจกรรมทาง
ศาสนาในเวลากลางคืนบาง และมีของท่ีมีคา ซ่ึงอาจจะทําใหภายในวิหารเสียหายไดจึง
จําเปนตองปดชองเปดบางชองลง แตใชแสงจําลองแทน 

6) สภาพทางกายภาพไมคอยเปล่ียนแปลงไปมากนัก แตลวดลาย จะเปล่ียนตามยุคสมัยการ
ปกครอง 
จากขอสรุปเบ้ืองตน สรุปไดวา สภาพโดยรวม ของวิหารมีการเปล่ียนแปลงมากแตยังคง

สภาพเดิมไวเพราะมีการบูรณะอยูสมํ่าเสมอ กอปรกับไดรับการบูรณะท่ีถูกตองตามหลักวิชาการ 
และคํานึงถึงความสวยงามและบรรยากาศโดยรวมอยูเสมอประกอบควบคูไปกับบูรณะวิหาร และ
ไดเอาใสใจท่ีดีจากทางวัดและชาวบานท่ีศรัทธา อีกท้ังยังมีการบูรณะคร้ังสุดทายเม่ือพ.ศ.2549 โดย
กลุมเซ็นทรัลกรุปชวยศรัทธาจัดการบูรณะคร้ังใหญ ถึงแมวา ณ ปจจุบัน ภายในวิหารเองทางวัด
ไมไดอนุญาตใหจุดธูปแตยังสามารถกราบไหวไดตลอดจนนําเคร่ืองถวายตางๆ ไดเหมือนเดิม และ

                                                 
93 สุรพล  ดําริหกุล, งานวิจัยเร่ือง “งานศิลปกรรมลายคําประดับอาคารทางศาสนาลานนา ในระหวางพุทธศตวรรษท่ี 20-25”, หนา 23 
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ไดมีกําหนดขอหามคือ หามถายรูป เนื่องจากแสงแฟลชจะทําลายภาพฝาผนัง แตก็มีนักทองเท่ียว
สวนนอยท่ีทําตาม  ส่ิงท่ีสังเกตไดอีกอยางจากการลงภาคสนาม พบวาทางวัด ไดมีการจัดพระลูกวัด
ใหดูแลและทําหนาท่ีเสมือนเปนไกดและพระประจําวิหารเพื่อคอยรับส่ิงท่ีชาวบานนํามาถวายและ
พูดคุย ใหขอมูลแกนักทองเท่ียวเกี่ยวกับประวัติของวิหารลายคํา เร่ืองระบบแสงสวาง  

จากการสัมภาษณ ชาวบาน ช่ือ แมอุย คําหลวง อายุ 89 ป พบวา เม่ือคร้ันอดีตท่ียังไมไดมี
การจัดการเร่ืองแสงไฟในอาคารก็อาศัยแสงสวางจากนอกอาคารและความสวางของลายคําแตเม่ือ
เวลาผานไปไดมีสรางอาคารเรียนและศูนยพระพุทธทางดานทิศใตทําใหเกิดการบังทิศทางของแสง
ธรรมชาติทําใหเร่ิมติดต้ังระบบแสงสวางข้ึน แตเนื่องจากภายวิหารมีสวางท่ีเกิดจากลายคําอยูแลว
เพราะฉะน้ันการติดต้ังระบบแสงสวางจึงเปนการเพ่ิมประดับประดาความสวยงาม แตมิไดติดต้ัง
เพราะภายในวิหารมืด  จากการจัดการทั้งหมดของทางวัด ทําใหสรุปไดวา สภาพและทัศนียภาพ
โดยรวมของวิหารอยูสภาพท่ีคงเดิมไมแตกตางจากสภาพในอดีตมากนัก ทําใหบรรยากาศโดยรวม
ยังคงเดิม แมจะไมมีกิจกรรมที่เคยประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเกิดข้ึนภายในวิหาร  ประกอบกับ
สภาพแวดลอมโดยรอบของวัดท่ีเปล่ียนแปลงไปสภาพของนักเท่ียวชาวตางชาติก็ตาม แตวิหารลาย
คํา ณ ปจจุบันยังคงสภาพและบรรยากาศท่ีกลมกลืนและใหความรูสึกเม่ือคร้ังยังอดีต นอกจากวิหาร
ปราสาทท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาวะแสงภายในบริบท
ภายในวิหารจนสงผลใหการรับรูของประชากรตัวอยางนั้นไดอิทธิพลจากแสงและลายคําเปนสวน
ใหญแลว ยังพบวาวิหารลายคํา วัดพระสิงหวรมหาวิหารมีสภาวะของแสงที่เปล่ียนแปลงแตมีการ
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี และสงผลตอการรับรูของประชากรตัวอยาง 

 
4.3.2 ขอมูลดานประสบการณการรับรู  

การเก็บขอมูลของประสบการณการรับรูภายในวิหารพบวา แสงสวางและความสมบูรณ
ของลายคํา เปนปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนอยางมาก ประสบการณแรก
ประชากรตัวอยาง 1 ไดบรรยายไววา ประตูท้ังสองขางกอนท่ีจะเดินเขามา และความอรามของฉาก
ดานหลังพระพุทธรูปท่ีรูสึกวาจะมีบรรยากาศท่ีอรามไปดวยสีทอง พอมองไปรอบๆ แลวรูสึกวา
วิหารนี้นาจะมีอายุพอควรและดูจากจิตรกรรมฝาผนังท่ีดูเกาและเสียหายอยางมาก ประสบการณแรก
ประชากรตัวอยาง 2 ไดบรรยายไววา ฉากดานหลังท่ีอยูหลังพระพุทธรูป และบรรยากาศภายใน
ท้ังหมดท่ีประดับประดาไปดวยทองเกือบท้ังหมด  ท่ีทําใหรู สึกอ้ึงในความสวยงามน้ีมาก 
ประสบการณแรกประชากรตัวอยาง 3 ไดบรรยายไววา  เปนลวดลายบนเสาท่ีดูมีมิติและเม่ือมอง
ผานเขาไปเห็นพระพุทธรูปองคเล็กท่ีรายลอมดวยลวดลายสีทองท่ีเปนลายคลายปราสาทท่ีเหมือน
อยูบนสวรรคเนื่องจากมีลายเมฆลอมรอบอยูซ่ึงสรางความประทับใหอยางมาก ประสบการณแรก
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ประชากรตัวอยาง4 ไดบรรยายไววา ลายคําบริเวณหลังพระพุทธรูปท่ีเปนรูปปราสาท ท่ีมีลายมังกร
อยูรอบๆ แตเม่ือมองไปรอบๆ จะเห็นลายคําปรากฏตามเสาตามผนังท่ัววิหารที่มีหลายรูปแบบตางๆ 
กัน 

จากขอมูลของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน จะเห็นวา ประสบการณแรกของแตละคนนั้น
แตกตางกันไป ประชากรตัวอยาง 1 เปนผูท่ีเคยมาพระสิงหมาแลวอีกท้ังยังเขาวัดเปนประจําและ
ชอบน่ังสมาธิ จึงมีการสังเกตถึงรายละเอียดของวิหารท่ีทําจากต้ังแตประตูทางเขาจนถึงฉาก
ดานหลังท่ีใหความรูสึกถึงกลับอ้ึงและยังมีการสังเกตถึง อายุของวิหารจากภาพฝาผนัง ทําใหเห็นวา
ประชากรตัวอยาง 1 สามารถเห็นถึงละเอียดตางๆของวิหารไดเพียงในคร้ังแรก สวนประชากร
ตัวอยาง2 มีความรูสึกเชนเดียวกับประชากรตัวอยาง 1แตยังไมสามารถรับรูถึงรายละเอียดแสดงให
เห็นวาประชากรตัวอยาง 2 เม่ือเขามาในวิหารไดมุงการมองเขาไปท่ีบริเวณตรงกลางวิหาร สวน
ประชากรตัวอยาง 3 มีการสังเกตลวดลายที่เสา และบริเวณตรงกลางจนจินตนาการเหมือนวาเปน
บรรยากาศบนสวรรคเม่ือ สืบคนในการสัมภาษณเบ้ืองตนจึงรูวา การเขามาในวิหารคร้ังของ
ประชากรตัวอยาง 3 ไมใชคร้ังแรก แสดงวา ประชากรตัวอยาง 3 มีการนําประสบการณคร้ังกอนมา
ตอเนื่องการรับรูคร้ังนี้  ทําใหสามารถตีความไดดีกวาประชากรตัวอยางอ่ืนๆ ท่ีเคยมาวัดเปนคร้ัง
แรกประชากรตัวอยาง 4 มีการบรรยายคลายกับประชากรตัวอยาง 3 เนื่องจากเคยมาวัดแหงนี้แลว  
ดังนั้นในการรับรูคร้ังแรกของท้ังคู จึงเปนตีความจากประสบการณคร้ังกอน ทําใหเห็นรายละเอียดท่ี
ชัดเจนกวาคนอ่ืนๆ แตจากการวิเคราะหพบวาประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน จะมุงการมองเห็นไปท่ี
ฉากดานหลังและมีความรูสึกท่ีคลายๆ กัน แตมีแตกตางบางในเร่ืองของรายละเอียดในบางสวนดัง
แผนภูมิท่ี 4.4 ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 4.7 แสดงตําแหนงการยืนและมุมมองท่ีเกิดขึ้นของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน 
 

ก. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 1 
ในชวงเชาประชากรตัวอยาง 1 สามารถรับรูลายคําไดอยางดี โดยภาพรวมไดบอกถึง

บรรยากาศภายในท่ีมีความสวยงามระหวางความสวางของแสงสีทองจากลายคําและที่เขามาจาก
ภายนอก แตประชากรตัวอยาง 1 ไดเสนอวา แสงท่ีทําใหลายคําสองสวางในชวงเชานั้นไมนาจะเปน
แสงจากภายนอก แตนาจะเปนเพราะสีทองของตัวลายคําเองท่ีแตกตางจากวิหารแรกท่ีเขาไป94 เก็บ
เนื่องจากลายคําในวิหารนี้สภาพยังสมบูรณมาก ประกอบกับหากลองดูดีๆ จะพบวาภายในวิหารมี
การซอนไฟท่ีบริเวณคานดานบนทําใหภายในวิหารเกิดความสวางและสวยงามไดมากขนาดน้ี 
จนถึงเวลาบายประชากรตัวอยาง 1 ไดบอกวาแสงจากภายนอกเร่ิมแรงมากข้ึนแตรูสึกวาภายในยังไม
รับอิทธิพลจากภายนอกอยูดี มีแคบริเวณลายคําตรงบริเวณหนาตางเทานั้นท่ีเปลงแสงออกมามากข้ึน
เม่ือโดนแสงแดดกระทบเขามาดังรูปท่ีประชากรตัวอยาง 1 ไดถายเอาไวดังรูปภาพท่ี 4.43  ดานลาง
นี้ 

                                                 
94 วิหารปราสาท วัดปราสาท  จังหวัดเชียงใหม 

ตําแหนงที่ประชากรตัวอยางทั้ง 4 คนยืนอยูในตอนแรกเมื่อเขามาภายใน

คนท่ี 2 

คนท่ี 3 คนท่ี 4 

คนท่ี 1 

มุมมองที่สามารถเกิดขึ้นจากตําแหนงการยืนของประชากรตัวอยางทั้ง 4 คน ภายในวิหาร 



 

103 

      
ภาพที่ 4.43 ภาพรวมท่ีประชากรตัวอยาง 1 ไดถายเอาเพื่อแสดงลายคําท่ีโดนแสงกระทบบริเวณหนาตางภายในโดยรวมจะไม
เปลี่ยนแปลง บรรยากาศโดยรวม รูสึกเย็นสบาย สงบมาก เมื่อถึงเวลาตอนเย็น นักทองเท่ียวเร่ิมไมมี ประชากรตัวอยาง 1 บอกเอาไว
วาชอบเวลาชวงน้ีมาก 

 
 ทําใหรูสึกวาบรรยากาศ ณ ตอนน้ี สงบและทําใหจิตใจ สบายใจมากกวาตอนท่ีมี
นักทองเท่ียวเขามาเยอะแยะ แตสวนใหญเขามาถายรูปและออกไป ไมคอยเขามากราบ
ไหวพระภายในวิหารซักเทาไร และยังไดกล่ินเสียงของนกและกล่ินของดอกไมจากดาน
นอกซ่ึงนาจะเปนตนลีลาวดี ทําใหบรรยากาศชวงนี้เหมือนในสวรรคเลย 

 

จากขอความและรูปภาพเบื้องตนแสดงใหวาประชากรตัวอยาง 1 รับรูถึงบรรยากาศ
ภายในท่ีใหความรูสึกสีทองอรามท่ัวกระจายท้ังหองในการรับรูของประชากรตัวอยาง 1 มีการพูด
ลวดลายในสวนตางๆ อยางละเอียด โดยจะพูดถึงความสัมพันธระหวางลายคํากับแสงเสมอแตก็
กลับพบวาแสงท่ีมาจากภายนอกนั้นไมมีผลตอบรรยากาศภายในสวนใหญจะผลตอลายคําบริเวณ
หนาตางเทานั้น ซ่ึงนาจะมาจากสาเหตุท่ีภายในวิหารมีไฟประดิษฐจากหลอดไฟอยูแลวทําให
บรรยากาศภายในมีความสมดุลกันในเร่ืองตลอดท้ังวัน  

 
ข.  รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 2 

ประชากรตัวอยาง 2 กลาววา มีลายคําปรากฏอยูบริเวณประตู หนาตาง เสาและคาน 
ท้ังหมดเหมือนเปนลวดลายท่ีถูกสรางข้ึนเพื่อจะปกปองวิหาร และลายตางๆเหลานั้น จะปรากฏ
ลวดลายของเทวดาอยูบนบริเวณประตู หนาตาง ซ่ึงเปนทางเขาของคน แสงและ ลมซ่ึงลายท้ังหมด
เหมือนจะคอยปกปองพระพุทธรูปท่ีอยูภายใน ในชวงเวลาตอนเชาประชากรตัวอยาง 2 ไดบอกวามี
แสงเขามาบางๆ จนถึงจามากจนถึงชวงบาย แตบรรยากาศภายในกลับดูนวลตาเหลืองอรามเทาๆ กัน
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ตลอดเวลาจนอยูเหมือนดานนอกกับดานในนั้นอยูคนละท่ีกันเลย ซ่ึงประชากรตัวอยาง 2 ได
ถายภาพเอาไวเพื่อเปรียบเทียบ ในแตละชวงเวลาวา บรรยากาศภายในแทบจะไมเปล่ียนเลยต้ังแตเชา
จนถึงเวลาชวงเย็นดังภาพท่ี 4.44 ดานลางนี้ 

             
เวลา 10:00 น.                                เวลา 13:00 น.                           เวลา  16:00 น. 
ภาพท่ี 4.44 ประชากรตัวอยาง 2 ไดถายเอาไวเพื่อแสดงถึงบรรยากาศภายใน 

 

ประชากรตัวอยาง 2 กลาววา สภาพในชวงเชาบรรยากาศภายในเงียบ จนทําใหเกิด
ความรูสึกท่ีสงบ ศรัทธา แตความรูสึกแตกตางกับความรูสึกท่ีวิหารปราสาทท่ีเกิดความรูสึกศรัทธา
แตก็มีความรูสึกกลัว แตท่ีวิหารลายคํากลับรูสึก สงบ ศรัทธาและเคารพ จนบอกไมถูก ซ่ึงลวดลาย
ภายในก็สวยงามมากแทบจะทุกสวนท่ีมีลวดลายอยู แสงท่ีมาจากดานนอกเม่ือกระทบกับลวดลาย
ภายในแลวทําใหรูสึกวาลวดลายเหลาไมจําเปนตองมีแสงจากภายนอกก็ได เพราะบรรยากาศภายใน
ของแสงดูคงท่ีมากตั้งแตเชายันเย็น และถึงแมวาภายในจะไมอนุญาตใหจุดธูปแตท่ีนาแปลกคือ 
กลับไดกล่ินของธูปและดอกไม แตดานนอกกลับมีอากาศท่ีดูแหงๆ แตภายในกลับรูสึกอบอุน
เหมือนไดแสงและพลังจากลายคําท่ีเปลงออกมาโดยรอบ95  จนถึงชวงเวลาตอนบาย  แสงแดดจาก
ดานนอกแรงมาก แตภายในวิหารยังคงสภาพบรรยากาศไวคงเดิม  

สรุปผลการเก็บขอมูล คือในชวงเชาประชากรตัวอยาง 2 สามารถรับรูถึงลายคําปรากฏอยู
บริเวณ ประตู หนาตาง เสาและคานไดภายในระยะอันส้ัน ซ่ึงท้ังหมดเหมือนเปนลวดลายท่ีถูกสราง
ข้ึนเพื่อจะปกปองวิหาร และลายตางๆ เหลานั้น จะปรากฏลวดลายของเทวดา อยูบนบริเวณประตู 
หนาตาง ซ่ึงเปนทางเขาของคน แสงและ ลมซ่ึงลายท้ังหมดเหมือนจะคอยปกปองพระพุทธรูปที่อยู
ภายใน ในชวงเวลาตอนเชาประชากรตัวอยาง 2 ไดบอกวามีแสงเขามาบางๆจนถึงจามากจนถึงชวง
บาย แตบรรยากาศภายในกลับดูนวลตา เหลืองอรามเทาๆ กันตลอดเวลาจนอยูเหมือนดานนอก กับ
ดานในนั้นอยูคนละท่ีกันเลย ซ่ึงประชากรตัวอยาง 2  ไดถายภาพเอาไวเพื่อเปรียบเทียบ แสดงให

                                                 
95 เปนคําพูดของประชากรตัวอยาง 2 
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เห็นวาประชากรตัวอยาง 2 มีความสนใจและเห็นความสําคัญของเร่ืองแสงตอการรับรูของตนเองท่ี
ผลตอความรูสึก ณ ชวงเวลานั้นๆ อยางมากจึงไดสนใจและถายรูปเอาไว 

 
ค.  รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 3 

ประชากรตัวอยาง 3ไดอธิบายถึงบรรยากาศภายในท่ีดูสวาง ดวยความสงสัยท่ีแมภายนอก
เวลาจะเปล่ียนไป แตภายในระดับแสงยังคงเดิมประชากรตัวอยาง 3 จึงเดินสํารวจแลวก็พบจุดติดไฟ
ในจุดตางๆ ประกอบกับสังเกตเห็นวาฉากดานหลังของวิหารนั้นแสงคงระดับไวตลอด จึงสังเกต
หลอดไฟฟาท่ีติดอยูดานหลังดังภาพท่ี 4.45 

 

     
ภาพท่ี 4.45 ตําแหนงไฟท่ีทําใหบรรยากาศภายในสวาง 

  
เม่ือลองสังเกตดีๆ กลับพบชองแสงที่คลายกัน จึงคิดวาชองแสงเหลานี้จะเปนจุดกําเนิด
ของแสงในสมัยกอนตอนท่ียังไมมีไฟฟา แตเนื่องจากในปจจุบันมีอาคารสรางมากข้ึนทํา
ใหวิหารไมสามารถรับแสงจากภายนอกมาใชภายในไดจึงตองติดไฟฟาภายในวิหาร 

 

     
ภาพท่ี 4.46 ภาพรวมชองแสงท่ีทําใหบรรยากาศภายในสวางในสมัยกอน 

จนถึงเวลาชวงบาย ระดับแสงภายในเร่ิมสวางข้ึนบางเล็กนอย ฉากดานหลังของ
พระพุทธรูปดูเหมือนนูนออกมาคลุมพระเอาไว ใหความรูสึกวา ลายพวกนี้ลอยออกมาได ทําใหเกิด
ความรูสึกท่ีประทับใจและศรัทธามาก แสงจากภายนอกเร่ิมเขามาบางในชองหนาตาง ประชากร
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ตัวอยาง 3 บอกไววาลวดลายเทวดาตรงหนาตางเร่ิมมีประกายแสงสีทองออกมาอยางชัดเจน แต
ภายในยังคงสภาพระดับแสงไวเทาเดิม เม่ือลองเดินสํารวจจึงพบลวดลายที่นาสนใจนั้นคือ ลาย
ดานหลังของพระพุทธดังรูปท่ี 4.47 

 
ภาพท่ี 4.47 ภาพของลายคําบริเวณฉากดานหลังของวิหาร 

ซ่ึงลวดลายท่ีเขียนอยูดานหลังนี้ ใหความรูสึกเหมือนท้ังวิหารนี้เปนสวรรค เปนปราสาท
ทองและเสาภายใยวิหารก็ทําหนาท่ีเหมือนตนไมบนสรวงสวรรคท่ีเบงแสงสีทองออกมาทําใหรูสึก 
อยูในฝนรูสึกสงบ และศรัทธาพระพุทธศาสนามากข้ึนไป ทําใหนึกถึงภาพเปนปราสาททองรอง
ลอยอยูบนเมฆ ทําใหรูสึกชอบบรรยากาศตอนนี้มากๆ ในเวลาตอมาที่กําหนดใหมองแสงจาก
ดานซายและดานขวา  เม่ือสังเกตดูก็พบวา  

 
แสงจากภายนอกและภายนอกเม่ือกระทบกับลายคํายิ่งเปลงแสงออกมาทําใหบรรยากาศ ณ 
ตอนนี้ดูนาเกรงขาม ลึกลับ แตนาเคารพมากข้ึนซ่ึงไมเหมือนกับวิหารปราสาทท่ีดูนากลัว96   

 
ในตอนท่ีสรุปในตอนทาย ประชากรตัวอยาง 3 สรุปขอมูลไดคือ ในตอนแรก สามารถ

รับรูถึงมิติท่ีลายคําปรากฏตัวออกมาผานแสงและใหบรรยากาศเปนสีทอง สรางความรูสึกประทับใจ
ใหอยางมาก เม่ือเวลาผานไปท้ังวัน บรรยากาศภายในวิหารยังอยู และเพิ่มมากข้ึน ยิ่งทําใหรูสึก
ศรัทธาและเกิดความรูสึกหวงแหงนในท่ีสุด สวนลายคําท่ีประชากรตัวอยาง 3 สามารถรับรูมีมีลาย
ของเสา ฉากดานหลัง ในบางชวงไดอธิบายถึง ความรูสึกท่ีไดเห็นฉากดานหลังอยางชัดเจนวา 
เหมือนลวดลายเหลานี้มีชีวิตและมีมิติออกมาทําใหยิ่งรูสึกศรัทธามากข้ึนยิ่ง อุปสรรคสวนใหญท่ีผล
ตอการรับรูของ ในตอนท่ีสรุปในตอนทาย ประชากรตัวอยาง 3นาจะเปนเร่ืองของจํานวน
นักทองเท่ียวท่ีเขาเปนจํานวนมาก ท่ีรบกวนสมาธิในการรับรูนั้นเองโดยภาพรวมประชากรตัวอยาง 

3 สามารถรับรูถึงความสัมพันธระหวางลายคํากับแสงท่ีกระทบไดเปนอยางดีและตอเนื่องกัน ใน

                                                 
96 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 15:00 น. 
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บางชวงมีการพูดถึงระบบแสงสวางภายใน ไดบรรยายถึงขอหามท่ีอยูภายในวิหาร ตลอดจน
ความรูสึกท่ีหวงแหนลายคํา ซ่ึงเปนความรูสึกเชนเดียวกับ ประชากรตัวอยาง 3มีการตีความหมาย
จากลายคําไมวาจะเปน ลายเทวดา ลายมังกร ลายหงส และลายกนกท่ีบริเวณเสาและฉากหลังท่ี
ประชากรตัวอยาง 3 ไดตีความหมายบรรยากาศ ณ ชวงนี้วาเหมือนอยูในภวังค เหมือนลวดลาย
เหลานั้นมีมิติ นูนออกมาคลายวิหารปราสาททองท่ีอยูบนหมูเมฆ และรายลอมไปดวยมังกร และ
หงสเต็มไปหมด ซ่ึงใหรูสึกวา ณ บริเวณนี้เปนอาณาเขตแดนของความศักดิ์สิทธ์ิอยางแทจริง  

 
ง.  รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง4 

ในชวงเชาท่ีใหทุกคนสํารวจลายคํารอบๆวิหาร ประชากรตัวอยาง 4 สามารถสํารวจลาย
คําโดยรอบไดเร็วกวาประชากรตัวอยางคนอ่ืน เนื่องจากประชากรตัวอยาง 4ไดบรรยายไววา  เห็น
ลายเสาอยูท่ัวไปท้ัง เสา ผนัง คาน แตท่ีสะดุดตาที่สุดคือ ลายเทวดาตรงบริเวณดานซายมือท่ีแปลก
แตกตางจากบานอ่ืนท่ีเปนรูปเทวดายืนถือดาบ แตเทวดาในหนาตางบานนี้เปนรูปพนมมือ สวนรูป
เทวดาบริเวณทางเขามีลักษณะของรองรอย การจางหายไปบาง คาดวาสาเหตุนามาจากนักทองเท่ียว
จับ จากคําพูดของประชากรตัวอยาง 4 พบวามีการคาดหมายถึงสาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ตางๆ การเสียหายแสดงใหถึงความละเอียดของการสังเกตของส่ิงท่ีปรากฏตอประชากรตัวอยาง 4 
ในชวงเวลาบาย แสงท่ีเขามากระทบลายคํายิ่งแรงมากยิ่งข้ึนแตระดับแสงภายในวิหารยังคงเทาเดิม 
แตแสงท่ีเขามามากยิ่งข้ึนดังคํากลาวท่ีวา 

 
 ยิ่งทําใหรูสึก เส่ือมใสมากย่ิงข้ึนเนื่องจากแสงท่ีเปลงออกมาสวางและเหมือนมีรัศมีสี
ทองแผไปท่ัวท้ังวิหาร97 

 
จากขอความเบ้ืองตนแสดงใหเห็นวา สภาวะของแสงภายในวิหารนั้นสงผลในทางท่ีดีตอ

ความรูสึกนึกคิดของประชากรตัวอยางอยางมาก ยิ่งทําใหเห็นภาพวาภายในวิหารนั้นสวางไสวดวย
การตกกระทบของแสงและลายคํามาก จนผูรวมวิจัยเกิดความรูสึกท่ีเส่ือมใสเปนอยางมาก ส่ิงท่ี
ประชากรตัวอยาง 4 สรุปไวดังนี้คือ ตอนแรกท่ีเขามา สะดุดตากับฉากดานหลังมากเปนพิเศษ 
เนื่องจากมีการตกแตงท่ีวิจิตรการตาเปนอยางมาก เม่ือมองทางหนาตางก็พบลวดลายทองที่เปนรูป
เทวดา ท่ีสวยงาม ออนชอยเหมือนตองการจะส่ือวา ปกปองวิหารวิหารนี้อยู ในการเก็บขอมูลของ
ประชากรตัวอยาง 4 พบวา สามารถเก็บขอมูลไดเร็วและรับรูไดมากกวาคนอ่ืนเนื่องจากมีการพบ

                                                 
97 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 14:00 น. 
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และสํารวจเจอลวดลายท่ีตางกันใน 1 ช่ัวโมงแรกท่ีเขามา อีกท้ังมีการสํารวจลายละเอียดท่ีลึกซ้ึง
สังเกตลวดลายทุกๆลวดลาย พรอมท้ังบรรยายไวอยางละเอียดอีกดวย 
 
4.3.3 สรุปผลการเก็บขอมูลวิหารลายคํา วัดพระสิงห จ. เชียงใหม 

ในการเก็บขอมูลของประชากรตัวอยาง 4 คนในวิหารลายคํา ประเด็นสวนใหญท่ี
ประชากรตัวอยางจะพูดถึงเหมือนกันคือ เร่ืองของแสงสวางท่ีคงท่ีภายในวิหารที่ทําใหบรรยากาศ
โดยรวมดูไมเปล่ียนแปลงต้ังแตเชายันเย็นซ่ึงเปนประเด็นท่ีแตกตางโดยส้ินเชิงกับวัดวิหารปราสาท 
แสดงใหเห็นวา ประชากรตัวอยางไดรับรูถึงประสบการณภายในวิหารไดเปนอยางดี  ซ่ึงการรับรู
ท้ังหมดนี้ของท้ัง 2 วิหารทําใหเห็นวา สภาวะของแสงในบริบทของวิหารน้ันมีอิทธิพลตอระหวาง
ลายคําและประชากรตัวอยางอยางมาก จากการเก็บภาคสนามท้ัง 2 สวนพบวาวิหารปราสาทเปน
วิหารที่ถูกการบูรณะเปล่ียนแปลงสภาพกายภาพไปจนสงผลใหสภาวะแสงภายในเปล่ียนแปลงไป
เชนเดียวกัน แตนอกเหนือจากสภาวะแสงและสภาพกายกายเปลี่ยนแปลงไปแลว ยังสงให
ปรากฏการณภายในวิหารที่สงผลตอการรับรูของคนท่ีเขาไปในวิหารนั้น ทํางานไดอยางไมสมบูรณ 
อีกท้ังยังมีอิทธิพลตอลายคําท่ีไมสามารถทําหนาท่ีของวัตถุ ท่ีจะปรากฏตัวตอประชากรตัวอยางทํา
ใหเกิดปรากฏการณ ณ ชวงเวลานั้นๆ ไดอีก เม่ือลองวิเคราะหในสวนการเก็บขอมูลท้ังดานกายภาพ
และการบูรณะของวิหารลายคําตลอดจน การเก็บขอมูลดานประสบการณของประชากรตัวอยางท้ัง 
4 คน พบวาระดับและปริมาณแสงภายในวิหารนั้น สงผลการรับรูท่ีสมํ่าเสมอกันอยางมาก เนื่องจาก
การบูรณะและการเอาใสท่ีดูแลเปนอยางดีของวัดทําใหสภาวะแสงภายในน้ันไมมีปญหาตอการรับรู
ของประชากรตัวอยางทําใหการเก็บขอมูลสงผลใหประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนสามารถบรรยากาศ
ตอส่ิงท่ีเห็นและรูสึกไปอยางตอเนื่องและไดผลลัพธไปในทางดี นอกจาก แสงจะมีผลตอระยะการ
รับรูของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนแลว แสงยังทําหนาท่ีเปนตัวเช่ือมระหวางเวลา และสถานท่ีอีก
ดวย ดังในตอนหน่ึงของประชากรตัวอยาง 3 ของวิหารลายคําท่ีไดพูดถึงบรรยากาศ ณ ตอนท่ีแสง
ตกกระทบท่ีลายคําและบรรยากาศโดยรอบทําใหเคาหวนคิดถึงตอนสมัยเปนเด็กท่ีไดมาวัดพรอมกบั
แม แสดงใหเห็นวานอกจากแสงจะมีอิทธิพลตอการเห็นและรูสึกของประชากรตัวอยางระหวางลาย
คําและสถานท่ีแลว แสงยังทําหนาท่ีเปนตัวตนที่เช่ือมสานความสัมพันธระหวางเวลาและสถานที่98 
ทําใหประชากรตัวอยางสามารถยอนและสํานึกถึงความรูสึกเม่ือคร้ังอดีตได แสดงใหเห็นวา สภาวะ
แสงในบริบทของวิหารนั้นไมทําหนาท่ีแคเพียงสองแสงสวางสรางความชัดเจนแกวัตถุท่ีโดนตก
กระทบเทานั้น แตยังสรางปรากฏการณตางๆ ท่ีสําคัญตอการรับรูไดอีกดวย  

                                                 
98 พัชรดา โสมดี, “ปรากฏการณแหงแสงในสถาปตยกรรมกรณีศึกษา การออกแบบพื้นที่อยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม”, วิทยานิพนธ 
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรม, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), หนา 2-3 
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ดังนั้นจากการเก็บขอมูลท้ัง 3 วิหารที่ไดกลาวไปในขางตนทําใหเห็นวา ความสําคัญของ
แสงระหวาง 2 วิหารคือ วิหารปราสาทและวิหารลายคํานั้นไดสรางความแตกตางในทางลบ99 และ
ทางบวก100 ซ่ึงเห็นไดชัดเจนในเร่ืองของสภาวะแสงท่ีมีผลอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของ
กายภาพและการบูรณะท่ีแตกตางกันโดยส้ินเชิงท้ัง 2 วิหาร ซ่ึงทําใหเกิดผลของปรากฏการณท่ี
แตกตางกันอยางชัดเจนในขางตน ดังนั้นความสําคัญของแสงคงไมไดเปนเพียงแคทําหนาท่ีสอง
แสงสวางภายในวิหารวิหารเทานั้น แตยังสงผลตอลายคํา หากแสงไมเพียงพอยอมมีผลกระทบตอ
ลายคําท่ีมีสภาพไมสมบูรณอันเนื่องมาจากกาลเวลา ทําใหการทํางานของลายคํานั้นยอมไมสมบูรณ
เชนเดียวกัน  แตหากถามีการบูรณะและการเอาใจใสเปนอยางดียอมเห็นผลลัพธในทางตรงกันขาม
ดังเชนกรณีของวิหารลายคํากับวิหารปราสาท สวนวิหารน้ําแตมไดรับปจจัยท่ีสงผลตอวิหารในเร่ือง
ของการบูรณะเชนเดียวกับวิหารปราสาท คือขาดการบูรณะและเอาใสใจของลวดลายและวิหาร จน
สงผลใหลายคําไมสามมารถทําหนาท่ีปรากฏตัวใหประชากรตัวอยางรับรูไดนั้นเอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
99 เปลี่ยนแปลงโดยไดรับผลกระทบตอกายภาพทําใหปรากฏการณที่เกิดขึ้นเปล่ียนแปลงไปทางท่ีไมไดดี คือ ลายคาํไมสามารถทํา
หนาท่ีไดอยางสมบูรณ ไมสามารถปรากฏตัวตอประชากรตัวอยางแลวตีความเปนความรูสึกที่ศรัทธาและเคารพได 
100 เปล่ียนแปลงโดยไดรับผลกระทบตอกายภาพทําใหปรากฏการณที่เกิดขึ้นเปล่ียนแปลงไปทางท่ีดี คือทําใหเกิดปรากฏการณ
ระหวางลายคํากับพื้นที่ที่สงผลใหประชากรตัวอยางเกิดความรูสึก ชื่นชอบศรัทธา 
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ตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทางกายภาพของวิหาร จากท้ังกอนและหลังการบูรณะ 
 

สภาพวิหาร 
ปจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพที่มีผลตอการรับรู 

จํานวน โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา การดูแลรักษา 

อดีต 
(กอนบูรณะ) 

ภายในวัด ประกอบไปดวย
โบลภ 1หลัง วิหาร 3 หลัง 
มีการบูรณะอยูเสมอ แตมี
การจัดการโดยหนวยงาน
ของราชการต้ังแตอดีต 

มีการบูรณะเร่ือยแตไมมีการ
เปลี่ยนแปลง 

- เปนศิลปะฝมือชาง
รัตนโกสินทร เนือ่งมีการ
บูรณะเร่ือยมา 

มีการดูแลรักษาตลอดมา
ตั้งแตอดีต เนื่องจากเปน
วัดหลวงและเปนวิหารท่ี
ใชประดษิฐสัณฐานพระ
พุทธสิหิงค 

 
ภาพประกอบ 

- - 
 

- 
 

- 
 
 
 

- 

ปจจุบัน 
(หลังการ
บูรณะ) 

มีการสรางอาคารเพิ่ม อยู
บาง แตก็มีการดูแลรักษา 
บริบทโดยรอบอยางดี
เพื่อใหสอดคลองซ่ึงกัน
และกัน บูรณะคร้ังสุดทาย
เม่ือ พ.ศ.2549 

ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ความทรุดโทรมของ
จิตรกรรมไมคอยพบ 
เนื่องจาก มีการบูรณะ
ซอมแซมอยูเสมอ แตพบ
สาเหตุหลักของการทําให
จิตรกรรมเสียหายคือ อากาศ 
ลม และความชื้น 
 

การประดับไฟฟาท่ีมีการ
คํานึงถงึ ความเปน
ธรรมชาติ จําเปนตองตดิไฟ
เนื่องจากบางที
สภาพแวดลอมอาจจะทําให
ภายในเสียหายไดจึง
จําเปนตองปดชองเปดบาง 
แตใชแสงจําลองแทน 
 

สภาพทางกายภาพไมคอย
เปลี่ยนแปลงไปมากนัก 
แตลวดลายมีการบูรณะ
และปรับเปลี่ยนไปตามยุค
สมัยการปกครอง 
 

มีการจัดการดูแลรักษา
อยางด ีคือ มีการจัดระบบ
รักษาความปลอดภัย ดแูล
เร่ืองความสวยงาม ระบบ
ไฟฟา ความสะอาดและ
ความสมบูรณของวิหาร 
อีกท้ังเม่ือมีการติดตัง้
อุปกรณก็คํานึงถึงความ
กลมกลืนภายในวิหาร 

 
ภาพประกอบ 

ตารางภาพท่ี 4.5.1 
ภาพวิหารในปจจุบัน ตารางภาพท่ี 4.5.2 

ตารางภาพท่ี 4.5.3 ตารางภาพท่ี 4.5.4 

 
 
- 
 

ตารางภาพท่ี 4.5.5 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงการเปรียบเทียบปจจยัและอิทธิพลตางๆ ท่ีมีผลตอการรับรูความสัมพันธระหวาง
พื้นท่ีและลายคําของประชากรตัวอยางในวิหารลานนา 

 
สภาพวิหาร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 

สภาพโดยรอบ โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา ประสบการณเดิม 
/พื้นเพดัง้เดิม 

 
ประชากร
ตัวอยาง 1 

บริเวณดานนอกและในวิหาร 
โดยรวม ดูสงบ เงียบ  คนไม
พลุพลาน  

โครงสรางและตําแหนง
ของลายคําท่ีปรากฏทําให
สํารวจลายคําไดท้ังวิหาร
ในเวลาอนัรวดเร็ว ฉาก
ดานหลังเปนตําแหนงท่ี
นาสนใจและดึงดูดไดใน
คร้ังแรก 

ปริมาณแสงสมดุลกับ
บรรยากาศโดยแลวดูเย็น
ตาและสงบ 

ลายคําภายในวิหารเปลง
ประกายสีทอง ทําใหรูสึก
สงบและชืน่ชอบเปนอยาง
มาก 

เคยมาวิหารนี้ประจําอยู
แลว ผูรวมวิจัยจึงสามารถ
รับรูปรากฏการณไดอยาง
ดี ดงัคําพูด แสงท่ีเขามาทํา
ใหรูสึกศรัทธาถึงความ
อรามของสีทองไดเปน
อยางดีเสมือนอยูบน
สวรรค 

 
ภาพประกอบ 

 
ตารางภาพท่ี 4.6.1 

 
ตารางภาพท่ี 4.6.3 

- 
ตารางภาพท่ี 4.6.7 ตารางภาพท่ี 4.6.11 

 

 
 
 

ประชากร
ตัวอยาง 2 

บริเวณดานนอกวิหาร 
โดยรวม ดูสงบ  

โครงสรางเอือ้อํานวยให
ฉากดานหลังปรากฏตัวใน
คร้ังแรก และมีการจัดการ
ตั้งราว เพือ่ปองกัน
ลวดลาย 

แสงสวางภายในวิหารมี
ปริมาณแสงสมดุลกัน
ตลอดท้ังวัน 

สามารถรับรูถงึลวดลาย
บริเวณ เสาประตูและผนัง
ไดครบ ทําใหรูสึกเหมือน
เขามาดินแดนสวรรคโดย
มีเทวดาคุมครองอยู 

เนื่องจากมาวิหารนี้เปน
ประจําจึงทําให สามารถ
จินตนาการไดเปนเร่ืองราว
มากมาย101 ดังคําพูด 
ลวดลายท้ังหมดดูเปน
เร่ืองราวเสมือนมีเทวดา
ปกปองรักษาและรูสึก
อบอุน 

 
 

ภาพประกอบ 

ตารางภาพท่ี 4.6.2 ตารางภาพท่ี 4.6.4 
 

ตารางภาพท่ี 4.6.8 ตารางภาพท่ี 4.6.12 

- 

 
 

ประชากร
ตัวอยาง 3 

- โครงสรางอยูสภาพที่ดี
มาก ทําใหสามารถดึงดดู
ความสนใจไปท่ีฉาก
ดานหลังเปนอันดับแรก 

แสงท่ีเขาจากภายนอกและ
แสงจากระบบไฟฟา
ภายในวิหารสมดลุซ่ึงกัน
และกันเปนอยางด ี

รับรูลวดลายไดอยาง
โดยเฉพาะฉากดานหลังท่ี
เม่ือรับรูแลวบอกวา
เหมือนอยูในปราสาท
ทอง102 

นําประสบการณเกา นํามา
ตีความรวมและสรางความ
ตอเนื่อง และเกิดความหวง
แหนลายคําดวย ดงัคําพดู 
...บรรยากาศตอนนี้เมือนอ
ยูบนสวรรคเสมือน
ปราสาททองอยูบนเมฆ 

 
 
                                                 
101 ดูรายละเอียดหนา 80 
102 ดูรายละเอียดหนา 83 - 84 
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ตารางท่ี 4.6  แสดงการเปรียบเทียบปจจยัและอิทธิพลตางๆ ท่ีมีผลตอการรับรูความสัมพันธระหวาง
พื้นท่ีและลายคําของประชากรตัวอยางในวิหารลานนา (ตอ) 

 
สภาพวิหาร 

หนวยวิจัยท่ีมีผลตอการรับรู 

สภาพโดยรอบ โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา ประสบการณเดิม 
/พื้นเพดัง้เดิม 

 
 

ภาพประกอบ 

- 

 
ตารางภาพท่ี 4.6.5 

 
ตารางภาพท่ี 4.6.9 

 
ตารางภาพท่ี 4.6.13 

- 

 
 

ประชากร
ตัวอยาง 4 

- โครงสรางสงผลใหเห็น
การปรากฏตัวของลายคํา
ท้ังวิหารไดในชวงแรกดัง
รูปดานลาง 

แสงภายในวิหารคงระดับ
คงท่ีท้ังวันทําใหการรับรู
เกิดความตอเนือ่งตลอด
การทําการเก็บขอมูล 

พบลวดลายเทวดา ทางเขา
และบริเวณบานหนาตาง 

เคยมาวิหารแหงนี้แลวจึงมี
การนําประสบการณเกา 
นํามาตีความรวมและสราง
ความตอเนื่อง ดังคําพูด ...
ท้ังวิหารดูสงบและนา
เส่ือมใส แสงท่ีเปลง
ออกมาแผสีทองไปท้ัง
วิหาร 

 
 

ภาพประกอบ 

- 

 
ตารางภาพท่ี 4.6.6 

 
ตารางภาพท่ี 4.6.10 

 
ตารางภาพท่ี 4.6.14 

- 
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จากตารางและขอมูลท้ังหมดสามารถสรุปกลไกและกระบวนการเกิดปรากฏการณใน
วิหารลายคําไดโดยจะคล่ีคลายถึงปจจัยตางๆ ตลอดจนอุปสรรคท่ีทําใหปรากฏการณเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปดังนี้คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 4.8  แสดงความสัมพันธระหวางปรากฏการณที่เกิดขึ้นและปญหาท่ีมีของวิหารลายคํา 

จากแผนภูมิดานบนจะเห็นวา วิหารลายคํามีวิธีบูรณะและการจัดการดูแลวิหารเปนอยาง
ระบบ ดังนั้นวิหารลายคํานาจะเปนตนแบบแกวิหารอื่นๆ ได ไมวาจะเปนเร่ืองท่ีวิหารมีเวลาปด-เปด 
และจัดระเบียบองคประกอบภายในวิหารเปนระบบ ตกแตงระบบไฟฟาเปนแบบแผนงาน คํานึงถึง
สีของแสง และการวางตําแหนงของไฟ สรางความกลมกลืนของอุปกรณตางๆ อีกท้ังลวดลายมี
ความสมบูรณเนื่องจากใชชางท่ีมีฝมือและมีความรูในการบูรณะ มีการจัดภูมิทัศนท้ังภายในและ
รอบวิหาร สุดทายมีการจัดต้ังกฎระเบียบและสงเสริมกิจกรรมภายในวิหารอยูเสมอนั้นเอง 

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นคือ เกิดการับรูที่ตอเนื่องของ
ประชากรตัวอยางทําใหเกิดการตีความและใหความหมาย
อยางมาก กอใหเกิดความรูสึกศรัทธาและกําหนดขอบเขต
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ทําใหเปนเหมือน เปนเคร่ืองมือยอนดึงเอา
ความทรงจําอดีต เพราะมีการตีความโดยดึงอดีตกลับมา 

แสงสวางท่ีคงท่ีและกระจายท่ัวทั้งวิหารทําใหบรรยากาศโดยรวมดูไม
เปลี่ยนแปลงต้ังแตเชายันเย็น แสดงใหเห็นวา มีการรับรูเปน
ประสบการณภายในวิหารไดเปนอยางดี  

เมื่อลองวิเคราะหในสวนการเก็บขอมลูทั้งดานกายภาพและการบูรณะ
ของวิหารลายคําตลอดจน การเก็บขอมูลดานประสบการณของ
ประชากรตัวอยางพบวาระดับและปริมาณแสงภายในวิหารนั้น สงผล
การรับรูที่สมํ่าเสมอกันอยางทําใหการเก็บขอมูลสงผลใหสามารถ
บรรยากาศตอสิ่งท่ีเห็นและรูสึกไปอยางตอเนื่องและไดผลลัพธไป
ในทางดี  

มีการจัดภูมิทัศนทั้งภายนอกและภายใน ลวดลายมีความสมบูรณและ
สวยงามเปนอยางมาก 

ใหความหมายถึงบรรยากาศท่ีศักดิ์สิทธ์ิและ
เคารพศรัทธาของวหิารไดเปนอยางดี   

เมื่อประชากรตัวอยางเขาไปในวิหาร 

เกิดการรับรูผานการ
มองเห็นลายคํา 

ลายคําสามารถปรากฏตัวโดย
ผานการประกอบสรางของ
ปจจัยตางๆ 
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4. 4  วิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก จังหวัด ลําปาง   
4.4.1 ขอมูลดานกายภาพ 
 เหตุผลในการเลือกวิหารในการเก็บขอมูล  วิหารแหงนี้นับไดวาเปนวิหารท่ีมีความเกาแก
มากท่ีสุดและยังคงอนุรักษประเพณีและวิหารโดยชาวบานไดเปนอยางดี ประเด็นท่ีนาสนใจภายใน
วิหารแหงนี้คือ ความนาสนใจของลายคําและการตีความหมายจากปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายใน
วิหารตอกลุมประชากรตัวอยางประกอบกับวิถีประเพณีท่ีชาวบานยังคงอนุรักษไวอยางดีแม
กาลเวลาจะเปล่ียนแปลงไป แตชาวบานและทางวัดก็ไมไดละเลยถึงหนาท่ีของวิหารท่ีคํานึงถึง
จุดประสงคคร้ันท่ีสรางข้ึนมา ปจจุบันวิหารยังคงถูกใชงานตามปกติเร่ือยมาไมมีอะไรเปล่ียนแปลง 
ถึงแมวาจะมีการสรางวิหารข้ึนมาใหมแตชาวบานก็ไดชวยกันกันอนุรักษวิหารเกาเปนอยางดีตาม
แบบวิถีของชาวบาน สวนประเด็นดานกายภาพท่ีนาสนใจคือ สภาพของลายคํามีความทรุดโทรม
มาก เนื่องจากวิหารมีความเกาแกเปนอยางมาก อีกท้ังพื้นท่ีต้ังมีระดับท่ีตํ่ามีปญหาเร่ืองน้ําทวมอยู
เสมอ ทําใหมีความจําเปนตองบูรณะเกี่ยวกับโครงสรางสวนลางอยูเสมอ 
 จากการศึกษาคนควาหาขอมูลการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวัด ไดสืบคนจาก
เอกสารอางอิง ท้ังหลักฐานจากการบันทึกบูรณะ และหนังสือตางท่ีไดทําการวิจัยคนควาขอมูลตางๆ
ไมวาจะเปนตํานาน เร่ืองราวการเปล่ียนแปลงตางๆ103 แตเนื่องจากวิหารพระนางจามเทวีเปนวิหารที่
เกาแกท่ีสุด ดังนั้นขอมูลในการคนควาจึงคอนขางหายาก  

รายละเอียดในการเก็บขอมูลภาคสนาม ของลักษณะกายภาพในปจจุบัน 

 
ภาพท่ี 4.48 ภาพแสดงที่ต้ังของวิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก   

                                                 
103 เอกสารอางอิงไดแก ดังน้ี บันทึกการบูรณะโบราสถาน กรมศิลปากรเขตที่ 8; เรียบเรียงจาก กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ.2532 และสํานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตสถาน วิหารจามเทวี วัดปกยางคก พ.ศ. 2530, จารึกวัดปง
ยางคก ศิลาจารึก 826 (ไมปรากฏสํานักพิมพและวันที่จัดทํา); วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544);  
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา  (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2544); ราชบัณฑิตยสถาน, วิหารจามเทวี วัดปงยางคก (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพการศาสนา, 2530); กรมวิชาการ, ลําปาง นครเขลาคแหงลุมนํ้าวัง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541) 



 

115 

   
 

ภาพท่ี 4.49  เปนภาพรวมของสภาพภายนอกของวิหาร จะพบวาวิหารมีลักษณะต่ํากวาพื้นดิน เนื่องจากพื้นที่สูงขึน้104 ทําใหไม
สามารถบูรณะโดยทําการยกขึ้นไดเนือ่งจากวิหารมีสภาพที่เกาแกประกอบมีอายุมากกวาพันกวาป ซึ่งเปนเร่ืองยากท่ีทําการยายวิหาร
ขึ้นไปดานบน จึงตองทําแนวกันนํ้ารอบวิหารดังรูปภาพที่อยูขางตน (ภาพถายโดย ผูวิจัย วันที่ 4 มีนาคม 2551) 

    
 

ภาพท่ี 4.50 ภาพรวมแสดงสภาพภายนอกของวิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก  จากภาพจะเห็นวาสภาพภายนอกของวิหารนั้นทรุด
โทรมเปนอยางมาก ประกอบ ณ ปจจุบันไดมีการสรางวิหารใหมขึ้นเนื่องจาก วิหารเดิมมีขนาดเล็กและเกาไมสามารถรองรับชาวบาน 
เพื่อทําพิธีตางๆได จึงตองสรางวิหารขึ้นมาใหม สภาพทั่วๆไปจะเห็นวาบรรยากาศ โดยรวมเปนวัดชนบททั่วไป พื้นของวัดยังไมมีเท
คอนกรีตใดๆ ไมมีการจัดการเร่ืองท่ีจอดรถของชาวบานและทองเท่ียวเม่ือเขาภายในวัด สวนใหญจึงจอดรถขางวิหารพระนางจามเทวี
ทาํใหขาดระเบียบภายในวัด (ภาพถายโดย ผูวิจัย วันที่ 4 มีนาคม 2551) 

   
 

ภาพท่ี 4.51 แสดงถึงบรรยากาศภายในวิหาร จะเห็นวาภายในเกิดการทรุดของลายคําและองคประกอบอื่น ภายในมีการประดับประดา
ของชาวบานและทางวัดเปนอยางดี มกีารน้ําผาคลุมโตะหมูชา ตกแตงดวยดอกไม พรอมท้ัง ภายในยังสามารถจุดรูปไหวภายในวิหาร
ไดอีกดวย ซึ่งใหเห็นวาชาวบาน ยังคงใชสอยวิหารแหงน้ีในทางพิธีกรรมอยูเสมอ อีกทั้งภายในยังมีเคร่ืองอาสนะและซุมประตูโขงอยู
ต้ังแตสรางวิหารโดยไมไดเคล่ือนยายไปไหน (ภาพถายดานซายถายโดยผูวิจัยรวมวิจัย 1และ2  วนัที่ 4 มีนาคม 2551) 

                                                 
104 โปรดดูรายละเอียดในหนา 94 
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ภาพท่ี 4.52 เปนรูปของลายคําภายในวหิาร ณ ปจจุบัน ภาพดานซายเปนภาพที่ชาวบานนําทองคาํเปลวมาติดเน่ืองจากเสาภายในวิหาร
เกิดตกมัน ดวยความเช่ือจึงนําทองคํามาติด ซึ่งภายในวิหารเสาเกิดตกมันแทบทุกตน โดยการติดทับทองคําเปลวไดปดทับลวดลาย
ของเดิมลงไปจากการสอบถามเจาอาวาส ไดบอกวา ในทุกปเสาภายในวิหารจะตกมันและเปนความเช่ือของชาวบานที่จะทําเชนนี้มา
ต้ังแตโบราณแลว สวนรูปตรงกลางและรูปดานขวาแสดงถึงลวดลายคําท่ีอยูทั่วทั้งวิหารที่ยังคงสภาพของลวดลายชัดเจนแมเวลาจะ
ผานไปพนักวาปก็ตาม สภาพโดยรวมของลายคําสวนที่เปนลวดลายดานบนโครงสรางหลังคายังคงสภาพท่ีดี แตในฉากดานหลังพระ
ประธานเกิดความทรุดโทรมอยางมากดังภาพที่ 4.53 (ภาพถายโดยผูวิจัย วนัที่ 4 มีนาคม 2551) 

    
ภาพท่ี 4.53 ภาพรวมแสดงสภาพของลายคําท่ีทรุดโทรมภายในวิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก  จากภาพ แสดงถึงสภาพของลาย
คําบริเวณดานหลังของวิหารที่เกิดความทรุดโทรมจนหลุดรอนออกไป ซึ่งไมสามารถท่ีจะบูรณะไดเนื่องการแตกน่ีเกิดจากการบูรณะ
บอยคร้ังทับกันจนเกิดเปนชั้นปูนที่หนา เมื่อเจอความช้ืนแผนผนังก็หลุดลงมา แตสภาพโดยรวมของวิหารอยูในการจัดการท่ีดีของ
ทางวัดและชาวบาน เมื่อเทียบกับวิหารนํ้าแตมท่ีความเกาแกนอยกวาวิหารแหงน้ี มีรูปทรงคลายๆ กันและมีการบูรณะพ้ืนยกขึ้นสูง
เหมือนกัน แตพื้นที่วิหารพระนางจามเทวีกลับไดรับการดูแล ที่สะอาด จนผูที่พบเห็นอยากจะเขามาและกราบไหวโดยแสดงความ
เคารพดวยการถอดรองเทาเขามาภายในวิหาร ซึ่งแตกตางจากวิหารน้ําแตมเปนอยางมากท่ีมีสภาพสกปรก ทําใหนักทองเท่ียวสวน
ใหญไมเขาไปภายในวิหาร (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 17 ธนัวาคม 2551) 

 
ภาพท่ี 4.54 รูปของวิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก  กอนการบูรณะคร้ังใหญเม่ือพ.ศ.2539105 

                                                 
105 สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, หนา 73 
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ภาพท่ี 4.55 ภาพของวิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก หลังจากบูรณะแลว จากภาพท่ี 4.54 กับภาพที่ 4.55 เปนภาพความแตกตาง
ระหวางวิหารที่ยังไมไดบูรณะและบูรณะแลว เนื่องจากการบูรณะวิหารแหงน้ีมีจํานวนหลายคร้ังเน่ืองจากวิหารมีอายุที่เกาแกมาก แต
ในปพ.ศ. 2487 วิหารไดทรุดตัว เจาอาวาสในสมัยนั้นตองการร้ือวิหารมาบูรณะใหมแตเนื่องจากเงินทางวัดไมพอจึงยกเลิกไป ตอมาป 
พ.ศ. 2539 พื้นดานนอกของวิหารมีลักษณะสูงมากขึ้นประกอบกับวิหารมีอายุมากจึงไมสามารถจะทําการบูรณะวิหารขึ้นไปไดจึงตอง
ปลอยใหพื้นของวหิารตํ่าลงซ่ึงทําใหหลังคาของวิหารเต้ียลงมากอีกประมาณ 1 ฟุตเศษ ซึ่งมีขนาดกวาง 3 หอง ยาว 5 หอง (กวาง 7.50 
เมตร ยาว 15.20 เมตร สูง 8.50 เมตร) ทําผังพื้นแบบยอเก็จ วิหารนี้มีการทําฝาผนังเพียงคร่ึงเดียว ยกเวนหองทายวิหาร ซึ่งเปน
ตําแหนงท่ีต้ังของมณฑป ดังน้ันพื้นภายในจึงตํ่ากวาพื้นดานนอกดังภาพที่ 4.56 (ภาพถายโดย ผูวจิัย วันที่ 4 มีนาคม 2551)

      

ภาพท่ี 4.56 รูปของสภาพพื้นของวิหารพระนางจามเทวี วดัปงยางคก หลังจากบูรณะแลวจากรูปส่ิงท่ีไดจากการบูรณะไมมีเพยีงแค
พื้นที่ตํ่าลงเทาน้ัน แตเสาภายในวิหารก็ไดบูรณะใหมโดยทําฐานรอบสูงขึ้นประมาณ 80 เซนติเมตรทําใหลวดลายของเดิมหายไปดวย 
(ภาพถายโดย ผูวิจัย วันที่ 4 มีนาคม 2551) 

   
ภาพท่ี 4.57 สภาพลายคํา ณ ปจจุบันของวิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก จากภาพพบวาลายคําโดยรวมยังคงสภาพท่ีดีเวนแต
บริเวณดานหลังตรงฐานชุกชีที่มีการเส่ือมโทรมอยางมากตรงบริเวณผนังดังรูปดานซายและดานขวาเปนของท้ังสองขางของผนังท่ีมี
การหลุดรอนจํานวนมาก เนื่องจากวิหารแหลงน้ีมีอายุที่มาก ประกอบการบูรณะคร้ังลาสุดเม่ือนานมาแลวต้ังป 2541 ทําใหลายคํา
สวนนี้หลุดหายไปและทางวัดเองเปนวัดเล็กไมมีเงินพอที่จะบูรณะ จึงเร่ืองท่ีนาเสียดายท่ีลายคํา ณ บริเวณนี้จะหายไป แตลายคําใน
สวนอื่นๆของวิหารดังรูปตรงกลางของภาพท่ี 4.57 จะเห็นวาลายคํายังอยูในสภาพที่ดี แสดงใหถึงการดูแลเอาใสที่ดีของทางวัดเอง
นั้นเอง  (ภาพถายโดย ผูวิจัย วันที่ 4 มีนาคม 2551) 
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ภาพท่ี 4.58 บรรยากาศภายใน ณ ปจจบุันของวิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก เนื่องจากโครงสรางของวิหารเปนวิหารแบบโลง 
แมวาจะมีลักษณะของอาคารท่ีเต้ียลงแตรอบขางก็มีชองแสงโดยรอบ ประกอบกับภายในวิหารมีลายคําตกแตงอยูทั่วทั้งภายในวิหาร 
จึงทําใหวิหารแหงน้ีแมในเวลากลางคืนจึงลักษณะท่ีไมมดืนัก เม่ือเทียบกับวหิารอื่นที่ไดเก็บขอมูลมาแลว (ภาพถายโดย ผูวิจัย วันที่ 4 
มีนาคม 2551) 

 จากการศึกษาจากเอกสารเอกอางอิงและการลงภาคสนามเพ่ือเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณ พระลูกวัด เจาอาวาส และชาวบานท่ีอยูใกลเคียงโดยผูวิจัย ระหวางวันท่ี 17 ธันวาคม 
2550  และวันท่ี 4 มีนาคม 2551 ถึงแมวาสภาพทางกายภาพวิหารจะถูกเปล่ียนแปลงไปมากมี
ลวดลายถูกลบเลือนจากบูรณะ ไปบางก็ตาม แตบรรยากาศโดยรวมของวิหารไมไดเปล่ียนแปลงไป 
ไมวาจะเปนเร่ืองของการทําพิธีกรรม จุดธูปเทียน ทางวัดยังคงไวเหมือนเดิมตลอดมา ส่ิงท่ีนาวิตก
ในการเปล่ียนแปลงคือ เร่ืองงบประมาณและการเอาใจใสจากทางการที่จัดการเร่ืองอนุรักษ 
เนื่องจากในการบูรณะในแตละปมีคาใชจายท่ีสูงประกอบกับทางวัดเปนวัดขนาดเล็กและอยูใน
ชนบทจึงไมมีเงินและมีชางท่ีมีความรูพอท่ีบูรณะได สภาพใน ณ ปจจุบัน จึงสามารถบูรณะไดตาม
สภาพเทานั้น ในสวนท่ีหลุดรอนหายไป ทางวัดตองปลอยไปตามสภาพ ใน ณ ปจจุบัน สภาพวิหาร
เกิดการทรุดอยางหนักเนื่องจากหลังคาท่ีมีน้ําหนักมากจากจํานวนช้ันของหลังคาและโครงสรางท่ีมี
อายุมากถึงพันกวาปทําให ณ  ปจจุบันโครงสรางภายในจึงไมม่ันคง ทางวัดเองเกรงวา หากปลอยให
ชาวบานเขาไปใชสอยจะสงผลตอวิหารไดจึงไดทําการสรางวิหารแทนข้ึนวิหารเดิม สภาพบริบท
โดยรอบตัววิหาร สภาพยังคงเดิม บรรยากาศท่ัวๆไมเปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถสรุปการเปล่ียนแปลง
ท้ังหมดไดดังนี้ 

1)  มีการสรางวิหารใหมบริเวณดานซายของวิหารเดิมโดยมีระยะหางอาคารเพียง 2.00 เมตร
เทานั้น จึงทําใหแสงสามารถเขาไปภายในวิหารเพียงดานหนาและดานขวาเทานั้น 

2) มีการบูรณะท่ีนอยคร้ัง ทําใหลวดลายบางสวนหลุดและขาดหายไปทําใหเกิดความไม
ตอเนื่องของลวดลาย เนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับนั้นมีระยะหางกันหลายป106 

                                                 
106 ดูประวัติการบูรณจากภาคผนวก ก, หนา 2 
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3) โครงสรางวิหารมีลักษณะท่ีตํ่าลงเนื่องจากระดับพื้นดินภายนอกวิหาร มีการทมท่ีและน้ํา
ทวมบอยคร้ังทําใหระดับพื้นดินภายนอกสูงกวาภายในวิหาร107  
ปญหาโดยรวมของวิหารพระนางจามเทวี คือเร่ืองงบประมาณในการบูรณะจากทางการ 

เพราะเม่ือพิจารณาจากประวัติการบูรณะจะพบวาในการบูรณะแตละคร้ังหางกันเปนเวลาหลายสิบป 
ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีนานเกินเม่ือเปรียบกับการบูรณะวิหารอ่ืนท่ีอยูใกลเคียงกัน หากปลอยไววิหาร
แหงนี้จะทรุดโทรมจนไมสามารถบูรณะไดอีกตอไป แตอยางไรก็ตามปจจุบันวิหารไดรับการดูแล
รักษาจากทางวัดและชุมชนเปนอยางดี โดยทําใหบริเวณวิหารโดยรอบสะอาด เรียบรอยถึงแมจะมี
งบประมาณท่ีไมมากนักก็ตาม ซ่ึงเปนแบบอยางของชุมชนท่ีมีบทบาทและมีสวนรวมในการดูแล
รักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติท่ีควรไดรับการยกยองเปนอยางยิ่ง แตเนื่องจากทางวัดสามารถ
บูรณะไดเพียงบางสวนเทานั้น จึงมีลายคําบางสวนมีสภาพที่หลุดรอนและเสียหายไป อีกท้ัง
โครงสรางของวิหารมีลักษณะท่ีตํ่าลงและมีการสรางวิหารใหม จนบดบังแสงสวางบางสวนดานซาย
ของวิหาร ทําใหเกิดปญหาเร่ืองสภาวะแสงภายในวิหาร อยูบาง เพราะเม่ือมีแสงสวางเขามาไดเพียง
เล็กนอย ยอมไมสามารถชวยทําใหลายคําเปลงแสงและแสดงตัวจึงทําใหลายคําถูกทําใหลด
ความสําคัญลงไป จากปญหาท้ัง 3 ปจจัยท่ีกลาวไปแลวขางตนทําใหเห็นถึงปญหาที่ เกิดกับ
ความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีในวิหาร การพิจารณาขอมูลการบูรณะทางกายภาพดานเดียว
นั้น อาจจะทําใหความรูสึกตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในพื้นท่ีของวิหารสูญหายไป การนําเอาขอมูลท่ีไดจาก
ความรูสึก การรับรูและประสบการณตรงท่ีเกิดข้ึนในวิหารจะสามารถชวยสรางความเขาใจตอปจจัย
และองคประกอบตางๆ ท่ีมีผลตอการสรางความรูสึกนั้นได 

 
4.4.2     ขอมูลดานประสบการณการรับรู  

ประสบการณแรกของประชากรตัวอยาง 1 ท่ีไดเขาไปภายในพื้นท่ีของวิหาร ไดบรรยาย
ไววา บรรยากาศท่ีดูอึมครึม ดวยความเกาแกของวิหาร และวิหารมีขนาดเล็กทําใหรูสึกวาภายในดู
เหมือนมีความขลัง นาเกรงขามมาก ประสบการณแรกประชากรตัวอยาง 2 ส่ิงท่ีเห็นส่ิงแรกคือ 
ขนาดของวิหารที่เล็ก และบรรยากาศที่ดูเกาแกมากของวิหาร ภายในมีการประดับดวยลายคําท่ัว
วิหารแตก็แทบจะมองไมเห็นแลว ประสบการณแรกของประชากรตัวอยาง 3 ส่ิงท่ีเห็นส่ิงแรกคือ 
บรรยากาศท่ีดูเงียบสงบลักษณะเปนวิหารเล็กๆ มีเสียงนกรองใหบรรยากาศท่ีดูเปนวิหารที่เกาแกดี  
ประสบการณแรกของประชากรตัวอยาง 4 ส่ิงท่ีเห็นส่ิงแรกคือ ขนาดของวิหารท่ีเต้ีย และบรรยากาศ
ท่ีดูเกาแกมากของวิหาร ภายในวิหารมีลายคําท่ัววิหารดูแลวขลัง และนาเคารพดี 

                                                 
107 ดูรายละเอียดหนา 91-95 
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จากขอมูลของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน จะเห็นวา ประสบการณแรกของแตละคนนั้น
คอนขางเหมือนกันไป ประชากรตัวอยาง 1, 2 , 3 และ 4  ส่ิงแรกท่ีพูดเหมือนกันคือ ขนาดของวิหาร
ท่ีเล็กและความเกาแกของวิหารที่สงผลทําใหเกิดความรูสึกท่ีคลายคลึงกันคือ ขลัง นาเกรงขาม 
(ประชากรตัวอยาง 1) ขลังและนาเคารพ (ประชากรตัวอยาง 4) สวนประชากรตัวอยาง 2 และ 3 รูสึก
ถึงความสงบ จากประสบการณแรกของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนทําใหรูถึงจุดท่ียืนแรกและ
ความรูสึกเม่ือเขาวิหารในคร้ังแรก จะเห็นวาประสบการณแรกของประชากรตัวอยาง 1 และ4 มี
ความรูสึก ขลัง นาเกรงขามมาก แตมีการสังเกตถึงรายละเอียดของวิหารที่เกาแกจนไดความรูสึกคือ 
ขลังและเคารพ เนื่องจากภายในวิหารมีลักษณะท่ีตํ่าเม่ือเขาไปจะตองกมหัวลงตํ่าแลวเงยหนามอง
ข้ึนไป ทําใหเกิดมุมท่ีบังคับใหมองเห็นลายคําจากดานลางสูท่ีสูงจนเห็นลายคําท่ัวท้ังวิหาร ประกอบ
กับภายในแทบจะไมมีแสงเลย ทําใหเห็นวาประชากรตัวอยางท้ังสองเกิดความรูสึกท่ีกลัวจนเปน
ความรูสึกท่ีเคารพน้ันเอง แตมุมมองประชากรตัวอยาง 2 มีลักษณะท่ีแตกตางกวาคนอ่ืนคือ ท่ีพูดถึง
ลายคําท่ีแทบจะมองไมเห็น สะทอนใหเห็นวาสภาวะแสงในชวงนั้นนาจะมีแสงสวางท่ีนอยจนทํา
ใหเห็นลายคําลางๆ จึงเปนเร่ืองของสภาวะแสงสวางภายในวิหารนั้นเอง จากประสบการณแรกของ
ประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนทําใหรูวาการเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพของวิหาร และสภาพ
ส่ิงแวดลอมใกลเคียงนั้นมีผลตอการรับรูในคร้ังแรก คือ เม่ือโครงสรางวิหารต่ําลงมุมมองของ
ประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน จึงเปนในทิศทางเดียวกันคือมองจากดานลางสูท่ีสูงเนื่องจากธรรมชาติ
ของมนุษยเม่ือเจอสภาวะบริบทรอบตัวท่ีแคบและตํ่า มนุษยจะสนใจและคนหาพ้ืนท่ีท่ีใหญและสูง
กวาเสมือนเปนการหาพื้นท่ีใหกับตัวเอง ดังนั้นจุดยืนแรกของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนนาจะอยูใน
ตําแหนงท่ีใกลเคียงกัน เนื่องจากการเปล่ียนแปลงสภาพทางโครงสรางของวิหารดังแผนภูมิท่ี 4.9 
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แผนภูมิที่ 4.9 แสดงตําแหนงการยืนและมุมมองท่ีเกิดขึ้นของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน 

 
จากแผนภูมิขางตน ทําใหเห็นวา ประสบการณแรกของประชากรตัวอยางเกิดจากปจจัย

ทางดานกายภาพจนมีอิทธิผลตอปจจัยดานประสบการณเปนอยางมาก  ดังในขอมูลดาน
ประสบการณของประชากรตัวอยางแตละคนดังนี้ 

 
ก.  รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 1 
ในชวงเชา ประชากรตัวอยาง 1ไดบอกวา “เม่ือเขาภายในวิหารก็จะเห็นลายคําเต็มไป

หมดท่ัววิหารและภายในวิหารก็ดูเกาแกมากๆ หากไมไดมาท่ีนี้คงเสียดายแย เพราะเปนวิหารท่ีเกา
แตสวยงามมาก”108  ในชวงเชาของการเก็บขอมูลผูวิจัยกําหนดใหประชากรตัวอยางสังเกตลายคําใน
จุดตางๆ ท่ีตนเองสนใจ พบวาประชากรตัวอยาง 1 สนใจลวดลายของลายคําท่ีบริเวณเสา เนื่องจากมี

                                                 
108 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 8:00 น. 

ตําแหนงที่ประชากรตัวอยางทั้ง 4 คนยืนอยูใน
ตอนแรกเมื่อเขามาภายในวิหาร 

มุมมองที่สามารถเกิด
จากตําแหนงการยืนของ
ประชากรตัวอยางทั้ง 4 
คน ภายในวิหาร 

ตําแหนงที่ประชากรตัวอยางทั้ง 4 คนยืนอยูใน
ตอนแรกเมื่อเขามาภายในวิหาร 

ภาพจําลองแปลนพ้ืนวิหาร ภาพจําลองแปลนพ้ืนวิหาร 
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ลวดลายแตกตางกันในแตละเสาแตบริเวณท่ีต้ังของวิหารมีน้ําทวมบอยคร้ังจึงทําใหตองบูรณะฐาน
เสาใหม109 ทําใหประชากรตัวอยาง 1 สนใจลายคําจากมุมดานลางสูมุมท่ีสูง ดังภาพท่ี 4.59   
 

     
ภาพท่ี 4.59 รูปภาพลวดลายบริเวณเสาของลายคําในวิหาร 

จากภาพและขอความขางตน ทําใหเห็นจุดท่ีประชากรตัวอยางสนใจและมองลายคําวา 
เกิดจากมุมมองในมุมสูงเทานั้น เนื่องจากการบูรณะฐานเสาทําใหลายคําบริเวณเสาและผนังใน
ระดับสายตาท่ีคนยืนปกติไมสามารถมองเห็นได จึงทําใหประชากรตัวอยางตองมองลายคําในมุมท่ี
อยูในระดับท่ีสูงข้ึนไปเทานั้น นอกจากลวดลายท่ีเสาแลวประชากรตัวอยาง 1 ยังพบวามีลวดลาย
บริเวณฝาผนังวิหารที่ปรากฏรูปของพระพุทธเจาในอิริยาบถตางๆแลวยังมีลายพระอาทิตยลอมรอบ
ดวยดวงดาว และปูรณะฆฏะ (หมอดอก) ดังปรากฏในภาพท่ี 4.60 และ 4.61 จากลวดลายในขางตน 
ประชากรตัวอยาง 1 ไดวิเคราะหไววา ลวดลายตางๆนาจะมีความหมายที่แตกตางกันออกไปเชน 
ลายพระพุทธ ลายกงจักร และลายหมอปูรณะฆฏะจะปรากฏอยูในสวนฝาผนังรอบวิหารดานบน คิด
วานาจะเขียนเพื่อแสดงวาอาณาเขตแหงนี้เปนพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิเปนเขตของพุทธศิลป และอุดม
สมบูรณเจริญกาวหนาชางสมัยโบราณจึงเขียนไวบริเวณฝาผนังรอบวิหาร 
 

     
ภาพท่ี 4.60 รูปภาพลวดลายของลายคําในวิหารที่ประชากรตัวอยาง 1 สนใจ (ภาพถายโดย ประชากรตัวอยาง 1 วันที่ 4 มีนาคม 
2551) 

                                                 
109 ดูรายละเอียดท่ีภาพที่ 4.56 หนา 111 
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ภาพท่ี 4.61 รูปภาพลวดลายของลายคําในวิหารที่ประชากรตัวอยาง 1 สนใจ (ภาพถายโดยประชากรตัวอยาง 1 วันที่ 4 มีนาคม 2551) 
 

ในชวงเวลาต้ังแต 13:00 น.- 15:00 น. ผูวิจัยไดกําหนดใหประชากรตัวอยางทุกคนสังเกต
จากแสงภายนอกท่ีเขามาภายในวิหาร เนื่องจากปจจุบันวิหารมีลักษณะท่ีตํ่าลงไปมากประกอบกับมี
การสรางวิหารใหมบริเวณดานซายโดยมีระยะหางกับวิหารเดิมเพียง 2.00 เมตรเทานั้น ดังนั้นจะมี
แสงท่ีเขามาจากดานขวาและดานหนาเทานั้น ซ่ึงเสาภายในวิหารไดถูกบูรณะมาใหมโดยการปอก
เสาปูนข้ึนมาตามภาพท่ี 4.62   ประชากรตัวอยาง 1 ไดวิเคราะหไววา 

 
 เนื่องจากวิหารมีลักษณะท่ีตํ่ามาก ในตอนแรกท่ีเขามาพบวาตองแหงนมองหาลวดลาย
ดานบนเทานั้น จนเวลานี้ยังพบอีกวาแสงท่ีเขามาภายในวิหารสามารถเขามาไดเพียง
ดานขวาและดานหนาเทานั้น อีกท้ังแสงท่ีเขามานั้นสามารถทําใหบรรยากาศภายในวิหาร
สวางไดเพียงเล็กนอยเทานั้น แตไมมีผลตอลายคําเลยเน่ืองจากลายคําท่ีปรากฏใหเห็นอยู
นั้นอยูสูงเกินไป สวนลายคําบริเวณดานลางนั้นก็ไมมีลวดลายใดๆ หลงเหลืออยูเลย ...
ตองอาศัยแสงจากภายนอกท่ีเขาจากดานหนาวิหาร ณ ตอนน้ีเองบรรยากาศภายในดูสวาง
ไสวดวยแสงที่เขามากระทบกับลายคําท่ีบริเวณเสา และโครงสรางอ่ืนๆ ทําใหรูสึกวา
ภายในวิหารดูมีความสวยงามแบบมีมนตขลัง ทําใหรูสึกประทับใจ เพราะลวดลายคําท่ี
อยูดานบน เสาและฝาผนัง เหมือนแยงกันปรากฏตัวออกมา เห็นแลวรูสึก ศรัทธาวิหาร
แหงนี้เปนอยางมาก110 

 

                                                 
110 เปนรายละเอียดในการเก็บขอมูลในชวงเวลา 13:00 - 15:00 น. 
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ภาพท่ี 4.62 รูปภาพลวดลายของลายคําในวิหาร (ภาพถายโดย ประชากรตัวอยาง1) วันที่ 4 มีนาคม 2551 

 
เม่ือพิจารณาจากขอความและภาพขางตนพบวา โครงสรางวิหารที่ตํ่าลงทําใหแสงในชวง

เชาไมสามารถเขาถึงภายในวิหารได และลายคําจะสามารถปรากฏตัวได จนถึงชวงเวลา 13:00 น. - 
15:00 น. ประชากรตัวอยาง 1 ถึงรับรูปรากฏการณระหวางลายคํากับพื้นท่ีจากสภาวะแสงท่ีเกิดข้ึน
ในเวลานั้น ดังขอความท่ีวา  

 
..ลวดลายคําท่ีอยูดานบน เสาและฝาผนัง เหมือนแยงกันปรากฏตัวออกมา เห็นแลวรูสึก 
ศรัทธาวิหารแหงนี้เปนอยางมาก…เม่ือไดยินเสียงนกและกระดิ่งรอบวิหารฟงแลวสงบ
มากๆ... 

 
จากขอความเบ้ืองตนเม่ือวิเคราะหพบวา ประชากรตัวอยาง 1 รอคอยปจจัยท่ีทําใหลายคํา

ปรากฏตัวออกมานั้นก็คือ  แสง นั้นเองท่ีชวยประกอบและสงเสริมใหลายคําปรากฏตัวมากยิ่งข้ึน 
นอกจากขอความขางตนยังมีประเด็นท่ีนาสนใจคือ  เร่ืองของเสียงท่ีไดยินเสียงนก และระฆังอัน
นอยท่ีติดรอบวิหารใหมดังอยูเปนระยะ เหมือนฟงเสียงระฆังและมองบรรยากาศภายในวิหาร ทําให
รูสึกศรัทธาและสบายใจ บรรยากาศรอบวิหารเงียบสงบท้ังวัน มีชาวบานและนักทองเท่ียวเขามาบาง
เปนระยะ แตก็ไมพลุกพลาน ภายในวิหารยังกล่ินของธูปเทียนตลอดเวลา ทําใหประชากรตัวอยาง 1
รูสึกแตกตางจากวิหารท่ีเคยเก็บขอมูลมา ท่ีไมเคยมีกล่ินและบรรยากาศแบบน้ีเลย 111 ภายในวิหาร
ยังคงมีองคประกอบตางๆ อยูครบ เชน ธรรมมาสน และมณฑปของพระนางจามเทวีท่ีมีอายุเกาแก

                                                 
111 เนื่องจากวิหารอื่นในการเก็บขอมูล ไมอนุญาตใหจุดธูปเทียนภายในวิหาร 
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มากพันกวาปมาแลว ซ่ึงโดยภาพรวมแลว ประชากรตัวอยาง 1 เกิดความรูสึกประทับใจวิหารหลังนี้
มากท่ีสุด เนื่องจากมองดูจากภายนอกแลวเปนแควิหารไมธรรมดา แตเม่ือเขามาภายในกลับรูสึกท่ึง
กับส่ิงท่ีปรากฏมาก จนถึงชวงเวลาเย็นของการเก็บขอมูลผูวิจัยใหประชากรตัวอยางสรุป ความรูสึก
ท่ีมีตอวิหารซ่ึงประชากรตัวอยางไดบรรยายไววา 

 
เม่ือบรรยากาศเริ่มเย็นลง รูสึกวานากลัวข้ึน เนื่องจากภายในวิหารเปนไมสีดําและมีลาย
คําท่ีหลุดรอนทําใหบรรยากาศโดยรวมดูนากลัว แตภายในความนากลัวนั้น กลับมี
ความรูสึกท่ีมีมนตขลังบางอยางอยูภายในคิดวานาจะมาจากการท่ีเรารับรูวา เราอยูภายใน
วิหารที่เปนอาณาเขตของความศักดิ์สิทธ์ิของพุทธสถานก็เปนได 

 
เม่ือพิจารณาจากขอความขางตนพบวาประชากรตัวอยาง 1 มีการตีความถึงอาณาเขตของ

ความศักดิ์สิทธ์ิแสดงใหเห็นวา ประชากรตัวอยางสามารถรับรูถึงการปรากฏตัวของลายคํา จน
ตีความออกมาได แตเม่ือรับรูถึงอาณาเขตไดแลวกลับรูสึกกลัวถึงความขลังท่ีมาจากความศักดิ์สิทธ์ิ 
เนื่องจากวิหารมีลายคําท่ีมีความเกาแกประกอบสภาพแวดลอมโดยรวมยิ่ง ทําใหบรรยากาศโดยรวม
ดูมีความศักดิ์สิทธ์ิและขลัง เนื่องจากตอนแรกส่ิงท่ีประชากรตัวอยาง 1 สามารถรับรูไดคือ วิหารมี
ความเกาแก บรรยากาศท่ีอึมครึม ดูขลังและเกรงขาม แตเม่ือเขามาแลวกลับรูสึกช่ืนชอบ และท่ึงกับ
บรรยากาศภายในท่ีมีลวดลายคําปรากฏอยูถึงแมวาลวดลายเหลานี้จะมีความทรุดโทรมไปบางแลวก็
ตาม ซ่ึงภายในวิหารมีเสาหลวงที่มีลวดลายแตกตางกันในแตละคน ซ่ึงมีลวดลายท่ีแปลกตาไม
เหมือนกับวิหารอ่ืนประกอบกับภายในวิหารมีความหลากหลายของลวดลายลายคําเปนอยางมาก 
ถึงแมวาวิหารมีลักษณะท่ีตํ่าลงจนแสงจากดานขางไมสามารถเขามาไดนักแตพอชวงบายก็มีแสง
จากดานหนาเขามาชวยใหลายคํานั้นปรากฏตัวออกมาจนทําใหรูสึกวา ลายคําเหลานั้นแยงท่ีปรากฏ
ตัวกันออกมา จากขอมูลท้ังหมดของประชากรตัวอยาง 1 ในการเก็บขอมูลภาคสนามพบวา ประเด็น
ท่ีสําคัญในปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายในวิหารท่ีประชากรตัวอยาง 1 พบเจอคือ ลักษณะของ
โครงสรางวิหารที่มีลักษณะต่ํา เม่ือเขาไปภายในเสมือนประชากรตัวอยาง 1 ถูกบังคับมุมมองให
มองข้ึนสูมุมท่ีสูง เนื่องจากการเปล่ียนเปล่ียนทางกายภาพดังนั้น ความรูสึกในชวงแรกของการเก็บ
ขอมูลจึงเพียงแคสนใจตําแหนงและลักษณะของลายคําในจุดตางๆเทานั้น เม่ือเวลาผานไปจนถึงชวง
บายเม่ือแสงสวางจากดวงอาทิตยเร่ิมเคล่ือนตัวมาแสงท่ีกระทบเขามาภายในวิหารจากเคยเคล่ือนตัว
จากบริเวณดานซายของวิหารกลับถูกบังดวยวิหารอาคารหลังใหม ดังนั้นแสงจึงเขามาไดเพียง
ดานหนาเทานั้นและดานขวาเพียงเล็กนอย ทําใหลายคําปรากฏตัวไดเพียงชวงบาย แตเนื่องจาก
โครงสรางท่ีตํ่าจึงทําใหแสงกระทบกับลายคําไดเพียงบางสวนทําใหบรรยากาศในสวนสรุปของ
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ประชากรตัวอยาง 1 ในตอนทายจึงบอกวา นากลัว และมีมนตขลังบางอยาง จนตีความเปนความ
ศักดิ์สิทธ์ิ และขลังในท่ีสุด  

 
ข.  รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 2 
 
เม่ือเขามาภายในวิหารก็จะเห็นลายคําเต็มไปหมดท่ัววิหารและภายในวิหารก็ดูเกาแก
มากๆ ...ลวดลายตางๆคือ ลายเทวดา แจกัน กงจักร และลายแจกัน รอบวิหารประดับดวย
ลายคําท่ีพื้นสีแดงตัดกันระหวางสีทองของลายคําทําใหเม่ือเห็นบรรยากาศตอนน้ีแลว
รูสึกวาถูกรายลอมดวยอาณาเขตแหงความศักดิ์สิทธ์ิ เม่ือมองไปดานหลังของวิหารพบ
ลายตนโพธ์ิท่ีคลายกับวิหารน้ําแตมแตท่ีมีสภาพท่ีทรุดโทรมกวา คาดวานาจะเปนฝมือ
ชางกลุมเดียวกัน  

 

 
ภาพท่ี 4.63 ภาพลวดลายของลายคําบริเวณดานหลังภายในวิหาร (ภาพถายโดย ประชากรตัวอยาง 2) วันที่ 4 มีนาคม 2551 

 
จากขอความและภาพในเบื้องตนนั้น เปนความรูสึกท่ีประชากรตัวอยาง 2 ซ่ึงไดอธิบาย

ไวในชวงเชา แสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยาง 2 รับรูถึงการปรากฏตัวของลายคําจนเกิดเปน
ความรูสึกอยูในอาณาเขตศักดิ์สิทธ์ิโดยมีการดึงประสบการณรวมในวิหารน้ําแตมมาใชและ
เปรียบเทียบกัน ดังภาพท่ี 4.63 ประเด็นท่ีนาสนใจคือ การปรากฏตัวของลายคําท่ีมีเร่ืองของสีแดงกับ
สีทองท่ีตัดกันและลวดลายตางๆ ประกอบกัน จนสรางจุดสนใจเกิดเปนความรูสึกท่ีประทับใจแลว
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ตีความออกมาเปนการรับรูถึงความศักดิ์สิทธ์ิของอาณาเขตนั้นเอง ตอมาในเวลาชวงบายของการเก็บ
ขอมูลผูวิจัยไดกําหนดใหประชากรตัวอยางทุกคนสังเกตจากแสงภายนอกท่ีเขามาภายในวิหารวา
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงดานกายภาพเกิดผลกระทบอยางไรบางพบวาประชากร
ตัวอยาง 2 สามารถรับรูไดวาแสงท่ีเขามานั้นมาจากเพียงดานหนาและดานขวาของวิหารเทานั้น แต
เนื่องจากลวดลายท่ีประชากรตัวอยาง 2 สนใจอยูบริเวณฝาผนังท่ีเปนลายของแจดันดอกไม เพราะ
ภายในวิหารมีลายนี้อยูมากมายซ่ึงมีลวดลายที่แตกตางกันออกไป ดูมีความออนชอย อีกท้ังยังพบวา
แสงท่ีเขามาน้ันไมแตกตางกันมากนักจากชวงเชา เพียงแคชวงบายนั้นทําใหเห็นลายคําชัดเจนมาก
ข้ึน  
 

ลายบริเวณคานโครงสรางขางบน เม่ือมองดูดีๆจะพบวาเปนลวดลายท่ีไมท่ีวิหารไหนเลย 
มีลักษณะคลายกงจักร และดอกบัว ซ่ึงแสดงถึงฝมือท่ีประณีตของสลา และเม่ือมอง
โดยรอบแลว ใหความรูสึกเหมือนถูกรายลอมดวยสีทองอราม ใหความรูสึกท่ีอบอุนมาก 

 

   
ภาพท่ี 4.64 ภาพลวดลายของลายคําภายในวิหารที่ประชากรตัวอยางสนใจ  (ภาพถายโดย ประชากรตัวอยาง2) วันที่ 4 มีนาคม 2551

  

 
จากขอความและภาพในเบ้ืองตนนั้นเปนความรูสึกท่ีประชากรตัวอยาง 2 ไดอธิบายไว

ในชวงทายของการเก็บขอมูล แสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยาง 2 สามารถรับรูถึงปรากฏตัวของ
ลายคําไดอยางครบถวน ถึงแมวาในชวงเชาจะสนใจแคเพียงลวดลายบริเวณฝาผนังเทานั้น อีกท้ังมี
การเปรียบวาความรูสึกเหมือนอยูในจินตนาการที่วารูสึกอบอุน ถาลองสังเกตดีๆจะพบวา ถึงแมชวง
บายประชากรตัวอยาง 2 เพิ่งจะสนใจและรับรูลายคําบริเวณดานบนและเร่ืองของแสงสวางนั้น ยิ่ง
นาจะเปนปจจัยสําคัญในการรับรูคร้ังนี้ เม่ือพิจารณาตามขอความในขางตนพบวามีการพูดถึงสีทอง
ท่ีใหความรูสึกอบอุนแสดงใหเห็นวา ความสัมพันธระหวางแสงและสีทองของลายคํามีอิทธิพลตอ
การรับรูจนออกมาในรูปของความรูสึกท่ีอบอุน ดังนั้นประเด็นท่ีนาสนใจในการเก็บขอมูลของ
ประชากรตัวอยาง 2 คือเร่ืองของรายละเอียดของการมองเห็นผานองคประกอบทางสีกับแสงและ
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ลวดลายคําท่ีกระตุนใหประชากรตัวอยางเกิดความรูสึกอบอุนและรับรูถึงอาณาเขตความศักดิ์สิทธ์ิ
ไดนั้นเอง 

 
ค.  รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 3 
ในชวงเชาประชากรตัวอยาง 3 บอกวา บรรยายกาศโดยรอบวิหารท่ีบอกวาดูเกาแก และ

ขลังดี ดูลักษณะแลวเปนวิหารที่เคยสูงกวานี้มากอน แตนาจะโดนถมท่ีทับ ปจจุบันเลยเปนวิหารท่ี
เต้ีย ลวดลายท่ีปรากฏทั่ววิหาร คือ บริเวณเสา คาน ผนัง และฐานชุกชี  ซ่ึงสรุปไดวาประชากร
ตัวอยาง 3 เห็นการปรากฏตัวของลายคําวามีอยูในทุกทีของวิหารนั้นเอง ส่ิงท่ีนาสนใจในชวงของ
การเก็บขอมูลของประชากรตัวอยาง 3 ในชวงเชา คือ การรับรูถึงลวดลายของลายคําท่ีแตกตางกัน
ออกไปในแตละตน ประเด็นท่ีนาสนใจคือ ประชากรตัวอยาง 3 บอกวา เสาท่ีพอกออกมาดวยปูนท่ีดู
เหมือนจะเปนส่ิงท่ีทําเขามาใหมเพราะดูแลวไมมีความตอเนื่องกันเลย ดังภาพท่ี 4.65   

 
ภาพท่ี 4.65  ภาพลักษณะของเสาทีพ่อกดวยปูนเมื่อมองจากนอกวิหาร 

อีกท้ังมีการสังเกตเห็นเร่ืองของแสงสวางคือ ประชากรตัวอยาง 3ไดบอกวา แสงแดดท่ี
สองมากจากดานขางนั้นไมสามารถเขามาดานในไดเนื่องจากฝาผนังท่ีกดลงตํ่ามากจน ทําใหแสง
นั้นเขามาในวิหารไดเพียงเล็กนอย แตเนื่องจากบริเวณดานหนาวิหารนั้นเปดโลงทําใหสามรถรับ
แสงสวางไดเต็มท่ีทําใหภายในวิหารนั้นไมมืดทึบ และเร่ืองพื้นของวิหารที่เปนแบบปูนเปลือย แตก็
ดูสะอาดกวาวิหารน้ําแตมมากแมวาพื้นจะเปนปูนเปลือยเหมือนกัน 
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ภาพท่ี 4.66 ภาพบรรยากาศภายในวิหาร 

จากภาพท่ี 4.66 ประชากรตัวอยาง 3 ไดพบวาภายในวิหารมีกราบไหวและประกอบ
พิธีกรรมอยู ซ่ึงเปนเร่ืองแปลก เพราะต้ังแตเก็บขอมูลมาแตละวิหารจะใหจุดธูปเทียนขางนอกวิหาร
ท้ังส้ิน ยิ่งทําใหประชากรตัวอยาง 3 รูสึกศรัทธาวิหารมาก เพราะเม่ือประกอบกับการเดินดูลวดลาย
คําภายในวิหารในชวงบายแลว ทําใหผูรวมวิจัยเกิดความรูสึกวา  ..มีกล่ินของธูปเทียนตลอดเวลา อีก
ท้ังลวดลายบริเวณฝาผนังท่ีเปนลายของแจกันดอกไมยิ่ง ดูยิ่งออนชอย เสมือนมีลายแจกันอยูรอบ
วิหารและแตละลายก็เขียนไดเทากันและเหมือนทําใหท่ึงในฝมือของชางอยางมาก ยิ่งทําใหรูสึก
ความศักดิ์สิทธ์ิของวิหารอยางมาก ...จนอยากจะเดินดูลวดลายคํามากยิ่งข้ึน จากขอความจะเห็นวา
ประชากรตัวอยาง 3 มีการตีความจากประสบการณของการรับรูกล่ินและเนนการการสรางเร่ืองราว
ท่ีตอเนื่องกัน ถึงแมลวดลายในบางสวนจะขาดหายไปทําใหการจินตนาการน้ันขาดตอนไปบางก็
ตาม ทําใหพบวาการคงอยูของกิจกรรมของพิธีกรรมทางศาสนาลวนมีผลตอปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน
ผานการรับรูทางสายตา จมูกและการสัมผัสทางประสบการณ เพราะการไดเห็นขาวของท่ีใช
ประกอบพิธีกรรมนั้น นาจะนําประสบการณเกาของประชากรตัวอยาง 3 ในการกราบไหวและ
จินตนาการยอนรอยไปถึงเหตุการณท่ีใหเกิดความรูสึก ท่ียิ่งศรัทธามากยิ่งข้ึนจนอยากเห็นอีกเร่ือยๆ 
ประกอบกับในชวงเย็นของการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 3 ไดบรรยายถึงลายพระพุทธรูปท่ีอยู
ดานหลังวาทําใหเกิดความรูสึกคิดถึงเร่ืองราวของพระพุทธเจาคร้ังตรัสรูท่ีมีอยูใตตนโพธ์ิและ
ลวดลายท้ังหลายบนข่ือ ฝาผนังและเสาท้ังหลายน้ัน เหมือนจะเลาออกมาเปนเร่ืองราวและเม่ือมีแสง
สะทอนกับลายคําทําใหเกิดความรูสึกศรัทธามากยิ่งข้ึน สรุปปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับประชากร
ตัวอยาง 3 คือ การรับรูจากปรากฏการณท่ีเกิดจากลายคําและปจจัยอ่ืนๆ ไมวาจะเปนเร่ืองของ
โครงสรางท่ีตํ่าลง แสงท่ีเขามาภายในวิหารท่ีไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของโครงสราง 
ประเพณีทางศาสนา ความประณีตของลวดลาย และรายละละเอียดของลวดลายในแบบตางๆ ลวน
สัมพันธซ่ึงกันและกัน จนกอใหเกิดความรูสึกศรัทธา และศักดิ์สิทธ์ิ 
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ง.  รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 4 

 
เม่ือเขาภายในวิหารก็จะเห็นลายคําเต็มไปหมดท่ัววิหารและภายในวิหารก็ดูเกาแกมากๆ 
ลวดลายท่ีนี้แตกตางจากวิหารอ่ืนคือ ลายบนคานดานบนท่ีเปนลักษณะของลายคลาย
กงจักร และดอกบัว ท่ัวท้ังวิหาร ซ่ึงยังมีสภาพท่ีดีอยูมาก112   

 

 
ภาพท่ี 4.67  รูปภาพลายคําบนคานดานบนวิหาร 

จากคําพูดและภาพท่ี 4.67 ท่ีแสดงขางตนนี้ แสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยาง 4 ใหความ
สนใจตอลวดลายคําบนโครงสรางอยางมากเม่ือพิจารณาถึงประสบการณแรกพบวาเนื่องจากวิหารมี
ลักษณะท่ีตํ่าทําใหประชากรตัวอยางตองกมหัวเขามาจึงทําใหเกิดการบังคับมุมมองในคร้ังแรกคือ 
มองในมุมท่ีสูงจึงทําใหประชากรตัวอยาง 4 สนใจลายคําบริเวณดานบนเปนพิเศษของการเก็บขอมูล
ในชวงเชา เม่ือวิเคราะหแลวพบวาจุดยืนของประชากรตัวอยางนาจะอยูกลางวิหารแลวมองไปรอบๆ
เพื่อมองการปรากฏตัวของลายคําบริเวณดานบนนอกจากลายบนคานแลว ยังพบลายท่ีอยูบริเวณเสา
อีกดวย ซ่ึงเปนลายท่ีประชากรตัวอยาง 4 ชอบอีกดวย คือ ลักษณะลายเปนเหมือนรูปเถาวัลย ซ่ึงเปน
ลายท่ีมีความออนชอย ดูแลวเหมือนลายดอกไมเพลิงดูเหมือนมันเคล่ือนไหวไดจริงๆ ดังภาพท่ี 4.68 

 

                                                 
112 เก็บขอมูลในเวลา 9:00 น. 



 

131 

 
ภาพท่ี 4.68 รูปภาพลายคําบนเสาภายในวิหาร 

ในชวงบาย แสงจากภายนอกท่ีเร่ิมเขามาข้ึน แตเนื่องจากเปนวิหารที่เต้ียมากดังนั้น แสงท่ี
เขามาจากดานขวาและดานหนาจะกระทบลายคําบริเวณเสาเทานั้น ทําใหภายในไมรับแสงจาก
ภายนอกเทาไร  เม่ือถึงชวงเย็นบรรยากาศไดเร่ิมเย็น ภายนอกเร่ิมมืด ภายในวิหารก็เร่ิมมืดตามแตยัง
สามารถมองเห็นลวดลายคําได  ส่ิงท่ีประชากรตัวอยางสนใจอีกอยางคือ ในวิหารมีเสาหลวงเกิดตก
น้ํามันทุกตน ดังภาพท่ี 4.69 ดวยความเช่ือของชาวบานกอนําทองมาปด ซ่ึง ณ ตอนน้ีเองท่ีประชากร
ตัวอยาง 4 บอกวารูสึกกลัวข้ึนมา ไมกลาท่ีจะทําอะไรลบลูเพราะไมนาเช่ือท่ีทุกเสาจะเกิดตกนํ้ามัน
ทุกตน เปนปรากฏหนึ่งท่ีแสดงใหเห็นวา ทองท่ีชาวบานนํามาติดนั้นแตกตางจากลวดลายทองท่ีอยู
บนเสานั้นไดอยางไรจนทําใหประชากรตัวอยาง 4 เกิดความท่ีแตกตางกันเชนนี้ 

 
ภาพท่ี 4.69  รูปภาพเสาตกน้ํามันภายในวิหาร 

  
เม่ือเขามาภายในวิหารกลับรูสึกท่ึงกับส่ิงท่ีปรากฏมาก  ทําใหรูสึกเหมือนอยูวัดในชนบท 
และยอนเวลาไปสมัยเปนเด็ก ทําใหนึกถึงเวลาท่ีทําบุญและไปงานวัดสมัยกอน ท่ีรูสึก
อยากเขาวัดตลอดเวลา  
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จากขอความในเบื้องตนเปนส่ิงท่ีประชากรตัวอยาง 4 ไดสรุป ซ่ึงประเด็นท่ีนาสนใจคือ 
เม่ือยอนไปดูพื้นฐานของประชากรตัวอยาง 4 พบวาไปวัดและทําบุญเปนประจําอยูแลว จึงทําให
ประชากรตัวอยาง 4 สามารถนําความทรงจําเดิมมาตีความหมายตอเนื่องและพิจารณาวาลวดลายแต
ละสวนแตกตางและสวยงามตางกันอยางไร และสงผลใหเกิดความรูสึกดังขางตนไดเชนไร ประเด็น
ท่ีนาสนใจของประชากรตัวอยาง 4 คือ เร่ืองของความรูสึกท่ีเกิดข้ึนจากปรากฏการณภายในวิหาร 
คือ ปรากฏการณในชวงแรกท่ีเกิดจากมุมมองในท่ีสูงความรูสึกท่ีเหมือนลวดลายเคล่ือนไหวได 
ความรูสึกกลัวเม่ือเห็นทองคําเปลวท้ังท่ีเปนสีทองและอยูประดับประดาเสาเหมือนลายคํา แตกลับ
เกิดความรูสึกท่ีแตกตางกัน และความรูสึกสุดทายท่ียอนใหหวนคิดถึงประสบการณเกาสมัยเด็ก  จะ
เห็นวาประชากรตัวอยางไดรับรูและตีความหมายและจินตนาการจนเปนความรูสึกในขางตนจาก
ลายคําตําแหนงของการปรากฏตัวในรูปแบบตางๆ ท้ังส้ิน   
 
4.4.3   สรุปผลการเก็บขอมูล วิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก จังหวัดลําปาง   

ในการเก็บขอมูลของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนในวิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก 
จังหวัดลําปาง  ประเด็นสวนใหญท่ีจะพูดถึงเหมือนกันคือ เร่ืองของโครงสรางของวิหารที่มีลักษณะ
เต้ียสงผล ทําใหแสงแดดเขาไปภายในวิหารไดเพียงเล็กนอย ทําใหปรากฏการณตอนแรกโดย
ภาพรวมดูขลังและนาเกรงขาม  ซ่ึงมีประเด็นคลายกับ วิหารปราสาท  ถึงแมวาการเปล่ียนแปลงของ
โครงสรางวิหารมีสาเหตุมาจากการเกิดน้ําทวม และการถมท่ีท่ีสูงข้ึนของถนนจากดานนอก  ทําให
ภายในวิหารมีพื้นท่ีเต้ียกวาระดับถนน ประกอบกับงบประมาณท่ีใชในการบูรณะมีจํานวนท่ีนอย 
สามารถบูรณะไดตามสภาพท่ีเสียหายเทานั้น และเนื่องจากวิหารมีความเกาแกไมสามารถบูรณะโดย
การยกและถอดโครงสรางมาได การเปล่ียนแปลงสภาพกายภาพ สงผลใหการเก็บขอมูลการรับรู
พบวาประชากรตัวอยางมีความรูสึกท่ีคลายกันคือความเต้ียของวิหารซ่ึงเม่ือแสงนอยลายคําท่ีเกิด
ความทรุดโทรมและไมสมบูรณจึงไมสามารถอาศัยแสงชวยใหปรากฏตัวออกมาได จึงไมดึงดูดใจ
ประชากรตัวอยางเม่ือแรกเห็น นอกจากนี้สภาพทางกายภาพยังสงผลตอการรับรูถึงตัวตนของ
ประชากรตัวอยางจากท้ัง 4 คนพบวาในการรับรูในตอนแรกประชากรตัวอยางจะเห็นลายคําปรากฏ
ตัวเฉพาะลายท่ีอยูดานบนเทานั้น ซ่ึงนาจะเกิดโครงสรางท่ีตํ่าลงไปทําใหเม่ือเขาไปตองเงยหนามอง
ซ่ึงเปนปฏิกิริยาตอบสนองของคนเม่ือยู ท่ีแคบนั้นเอง ทําใหเกิดจุดยืนและตําแหนงท่ีมอง
ปรากฏการณระหวางลายคํากับพื้นท่ีในวิหารเหมือนท้ัง 4 คนในตอนแรก ทําใหสามารถวิเคราะห
และสรุปไดวา 

1) สภาพทางกายภาพเกิดการเปล่ียนแปลง คือ วิหารมีระดับของหลังคาท่ีตํ่าลงไปและเกิดการ
สรางอาคารใหมทางดานซายทําใหปริมาณแสงภายในวิหารดานซายนอยลงไป 
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2) สภาพทางกายภาพของวิหารท่ีเปล่ียนแปลงไปทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางและ
ปริมาณของแสงท่ีเขามา  

3) สภาพทางกายภาพของวิหารที่เปล่ียนแปลง ทําใหเกิดผลกระทบตอมุมมองท่ีเกิดข้ึนภายใน
วิหาร 

4) เม่ือสภาวะของแสงสวางภายในนอยลง ยอมสงผลทําใหลายคําปรากฏตัวและทําหนาท่ีได
ไมเหมือนเดิม113 

5) ความไมตอเนื่องของลวดลายท่ีเกิดจากการทรุดโทรมสงผลตอปรากฏการณท่ีเกิดทําให
ประชากรตัวอยางสามารถรับรูเปนเพียงชวงๆ ไมตอเนื่องกันเปนเร่ืองราว 
จากขอสรุปท้ัง 5 ขอเบ้ืองตนพบวา ปจจัยท้ังหมดสงผลซ่ึงกันและกันอยางมาก เพราะ

ถึงแมจะมีท่ีหลากหลายแตกตางกันไป แตการรับรูของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน ก็รับรูแตกตางกัน
ไป เพราะเม่ือสภาวะของแสงภายในบริบทของวิหารเปล่ียนแปลงไป การรับรูและปรากฏการณท่ี
เกิดข้ึนระหวางประชากรตัวอยางกับพื้นท่ีนั้นก็ข้ึนอยูกับสภาวะแสงนั้นๆ อีกดวย แตอยางไรก็ตาม
เรายังไมสามารถสรุปไดวา สภาวะของแสงนั้นสงผลตอการรับรูของลายคําไดหมด เนื่องจาก
นอกจากเร่ืองแสงแลวยังมีปจจัยอ่ืนท่ีทําใหลายคําไมสามารถปรากฏตัวได  เม่ือพิจารณาจาก
ปรากฏการณในชวงแรกที่เกิดจากมุมมองในท่ีสูง ความรูสึกท่ีเหมือนลวดลายเคล่ือนไหวได 
ความรูสึกกลัวเม่ือเห็นทองคําเปลวท้ังท่ีเปนสีทองและอยูประดับประดาเสาเหมือนลายคํา แตกลับ
เกิดความรูสึกท่ีแตกตางกัน และความรูสึกสุดทายท่ียอนใหหวนคิดถึงประสบการณเกาสมัยเด็ก จะ
เห็นวาประชากรตัวอยางไดรับรูและตีความหมายและจินตนาการจนเกิดเปนความรูสึกจากการ
มองเห็นลายคําตําแหนงตางๆ ของการปรากฏตัวในรูปแบบท่ีหลากหลายนั้นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
113 ดูรายละเอียดหนา 91-95 
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ตารางท่ี 4.7 การเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทางกายภาพของวิหาร จากทั้งกอนและหลังการบูรณะ 
 
สภาพวิหาร 

ปจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพที่มีผลตอการรับรู 

จํานวน โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา การดูแลรักษา 

อดีต 
(กอนบูรณะ) 

มีวิหาร 1 หลงั เจดีย 1 หลัง
และกุฎิ 1 หลงั ไมมีการ
สรางอาคารเพิ่ม 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางภายใน
เนื่องจากวิหารสราง
ตั้งแตพ.ศ.2275 

อาศัยแสงสวางจากแสง
ภายนอกวิหารและแสง
จากเทียนเทานัน้ 

ลายคําปรากฏท้ังวิหาร ท้ัง
โครงสราง เสา ผนงัและ
เคร่ืองประดับ โดยที่ชางในอดีตมี
แนวคิดจําลองเขียนลวดลายคําให
เหมือนดวงดาวบนทองฟา114 
โดยเฉพาะลายบริเวณคอสอง 
เปนรูปวงกลมใหญ มีรัศมีแผ
กระจายออกจากศูนยกลางอัน
หมายถึงดวงอาทิตย แวดลอม
ดวยดวงจันทร 

เนื่องจากวิหารมีการใช
สอยจากชาวบานอยูเสมอ
จึงไดรับการดูแลดาน
กายภาพเปนอยางด ี
ถึงแมวาจะไดรับการ
บูรณะจากทางการหางกัน
เปนเวลาหายปก็ตาม115 

 
ภาพประกอบ 

ตารางภาพท่ี 4.7.1 
ภาพกอนการบูรณะ116 

ตารางภาพท่ี 4.7.3 
ภาพกอนการบูรณะ117 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.7.5 

 
ตารางภาพท่ี 4.7.7 

ลายคําบริเวณคอสอง 

- 

ปจจุบัน 
(หลังการ
บูรณะ) 

มีการสรางวิหารเพิ่มเตมิ 
อยูบริเวณดานขวาของ
วิหารเนื่องจากวิหารหลงั
เกามีสภาพเกาแกมากไม
สามารถใชและรองรับ
ชาวบานได สภาพบริบท
โดยทั่วไปไมมีการ
เปลี่ยนแปลง นอกจาก
เร่ืองระดับของพื้นดนิท่ี
สูงข้ึน ท่ีเกิดจากนํ้าทวมท่ี
พัดดนิเขามา 

มีการบูรณะ
เปลี่ยนแปลงฐานเสา
และพืน้ของวิหารและ
ทําฐานรอบวิหารเพื่อ
ก้ันน้ําทวมเนื่องจาก
ระดับพืน้ดนิท่ีสูงข้ึน
ทําใหวิหารภายในดูเตี้ย
ลงอยางมาก  
(สังเกตจากรูปดานลาง 
มีการทําฐานเสาและ
ระดับพืน้ของวิหารต่าํ
กวาระดับพื้นดินดาน
นอกวิหารอยางมาก) 

ปจจุบันไมมีการติด
ไฟฟาภายในวิหารแต
เนื่องจากโครงสรางท่ีมี
ลักษณะตํ่าลงทําให
ภายในวิหารสามารถ
รับแสงสวางจาก
ภายนอกไดนอยลง 
ดังภาพตัวอยาง 

ลายคําภายในวิหารโดยเฉพาะ
บริเวณเสาและผนงัภายในวิหารมี
สภาพทรุดโทรมเปนอยางมาก
เนื่องจากเวลาและขาดการบูรณะ
ลายคําอยางตอเนื่อง ทําให
ลวดลายภายในวิหารขาดความ
ตอเนื่องของลวดลาย (สังเกตจาก
ภาพดานลาง) 

แตเนื่องจากงบประมาณ
บูรณะจากทางการท่ีนอย
จึงทําใหสามารถดูแลรักษา
และบูรณะไดตามสภาพ
เทานั้นจึงทําใหลวดลาย
บางสวนหายไป แต
อยางไรก็ตามทางวัดและ
ชาวบานไดดูวิหารเปน
อยางดีท้ังเร่ืองความ
สะอาดและการสืบสาน
วัฒนธรรม 

 
ภาพประกอบ 

 
ตารางภาพท่ี 4.7.2 
ภาพวิหารในปจจุบัน 

ตารางภาพท่ี 4.7.4 
ภาพวิหารในปจจุบัน 

 

ตารางภาพท่ี 4.7.6 

 
ตารางภาพท่ี 4.7.8 
 

- 

                                                 
114 Lks. “วัดพระนางจามเทวี วัดปงยางคก จ.ลําปาง” [ระบบออนไลน]. แหลงท่ีมา http://www.lks.ac.th/teacher/suree/02/23.html (14 
กรกฎาคม 2552). 
115 ดูประวัติการบูรณะภาคผนวก ก 
116 สรัสวดี อองสกุล. ประวัติศาสตรลานนา, หนา 73 
117 วรลัญจก บุณยสุรัตน. วิหารลานนา, หนา 146 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงการเปรียบเทียบปจจยัและอิทธิพลตางๆท่ีมีผลตอการรับรูความสัมพันธระหวาง
พื้นท่ีและลายคําของประชากรตัวอยางในวิหารลานนา 

 
สภาพวิหาร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 

สภาพทางกายภาพ โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา ประสบการณเดิม 
/พื้นเพดัง้เดิม 

 
 
 

ประชากร
ตัวอยาง 1 

บริเวณดานนอกและใน
วิหารไมมีการเปลี่ยนแปลง 
โดยรวม ดูสงบ เงียบ  คน
ไมพลุพลาน ทําใหรูสึก
ศรัทธาและสบายใจ ดัง
ภาพดานลาง 

โครงสรางวิหารท่ีต่ําทําให
ชวงแรกสังเกตแตลายคํา
บริเวณดานบน ดังภาพ
ดานลาง 

ทําใหลายคําปรากฏตัวได
ชา ซ่ึงพบในชวงบายเปน
ปจจัยท่ีผูรวมวิจัยรอคอย118 
ซ่ึงเปนชวงเวลาท่ีเห็นและ
รับรูลายคําไดดีท่ีสุดเม่ือ
แสงสวางเขามา 

พบลวด ลายพระอาทิตย
ลอมรอบดาวดงัภาพ
ดานลาง มีการตีความวา 
ลวดลายตางๆ119 ท่ีพบ
แสดงถึงอาณาเขตพืน้ท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิโดยความตั้งใจ
ของชาง กอใหเกิดความรู
ศรัทธาเปนอยางมาก 

ถึงแมวาจะไมเคยมาท่ี
วิหารนี ้แตเนือ่งจากเปน
คนท่ีชอบเขาวัดและเรียน
ดานวิจิตรศิลปมาจึง
สามารถรับรูลายตางๆ
ครบถวนตลอดจนเขาใจ
ถึงความหมายของลวดลาย
ตางๆอีกดวย 

 
 

ภาพประกอบ 

ตารางภาพท่ี 4.8.1 
 

ตารางภาพท่ี 4.8.4 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.8 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.12 

- 
 
 

 

 
 
 

ประชากร
ตัวอยาง 2 

ไดรับผลกระทบจากการ
สรางวิหารใหมเนื่องจาก
ชวงเชา ไมสามารถ
มองเห็นลายคําบริเวณ
ดานบนไดชัดเจน ดงัภาพ
ดานลาง 

สังเกตเห็นลายคําท้ังวิหาร
ไดในครั้งแรก เนื่องจาก
วิหารมีลักษณะเล็กและต่ํา
ทําใหเม่ือเขาไปจึงสามารถ
รับรูการปรากฏตัวของลาย
คําไดท่ัววิหาร ดังภาพ
ดานลาง 

แสงทําใหสามารถรับรู
ปรากฏการณของลายคํา
ดานบนไดชัดเจน จน
ตีความเปนความรูสึกถงึ
ความศักดิ์สิทธ์ิได120 
ในชวงเชาสนใจลายคํา
บริเวณดานลางจนชวงบาย
จึงสนใจลาย บริเวณ
ดานบน  

พบลายเทวดา กงจักร และ
แจกัน ในชวงแรก ตอมามี
การพิจารณาลายตนโพธ์ิ
และลวดลายบริเวณคาน
ดานบน ท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธระหวางสี
ทองและแสงอยางชัดเจน 
จนตีความวาถงึอาณาเขต
ความศักดิ์สิทธ์ิได 

นําประสบการณรวมใน
วิหารน้าํแตมมา
เปรียบเทียบและตีความ
รวมกัน เนือ่งจากเคยมา
วิหารแหงนี้แลว จึงมีการ
จินตนาการถึงดินแดน
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีมีตนโพธิ
ปรากฏอยู 

 
 

ภาพประกอบ 
 

ตารางภาพท่ี 4.8.2 
 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.5 

   
ตารางภาพท่ี 4.8.9 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.13 

- 

 
 

ประชากร
ตัวอยาง 3 

ไดรับผลกระทบจากน้าํ
ทวม จนระดับดินสูงกวา
พื้นของวิหารจึงทําใหเกิด
การพอกเสาปูนข้ึน 

เห็นการปรากฏตัวของลาย
คําท้ังวิหารไดในชวงเชา  
รูสึกขาดความเนื่อง จาก
เสาท่ีพอกดวยปูนดงัภาพ
ดานลาง 

ทําใหสามารถรับรู
ปรากฏการณของลายคํา
ดานบนไดชัดเจนในชวง
บายท่ีแสงเร่ิมเขามาใน
วิหาร ดังภาพดานลาง 

เนนการดูลวดลายแลว
นํามารอยเร่ืองราวให
ตอเนื่องแลวเลาออกมา121  
ไมเจาะจงลวดลายใด
ลวดลายหนึ่ง  

นําความรูเร่ือง
พระพุทธเจามาประกอบ
กับการรับรูลายตนโพธ์ิ
ดานหลังวาเสมือน
เหตุการณคร้ัน
พระพุทธเจาตรัสรู 

 

                                                 
118 ดูรายละเอียดหนา 91 
119 พบลวดลายรูปพระพุทธเจา ลายพระอาทิตยลอมดาว ลายกงจักรและลายหมอปูรณะฆฏะ ดูรายละเอยีดภาพที่ 4.59 - 4.61 
120 ดูรายละเอียดหนา 95 
121 ดูรายละเอียดหนา 96 



 

136 

ตารางท่ี 4.8  แสดงการเปรียบเทียบปจจยัและอิทธิพลตางๆท่ีมีผลตอการรับรูความสัมพันธระหวาง
พื้นท่ีและลายคําของประชากรตัวอยางในวิหารลานนา (ตอ) 

 
สภาพวิหาร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 

สภาพทางกายภาพ โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา ประสบการณเดิม 
/พื้นเพดัง้เดิม 

 
ภาพประกอบ 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.3 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.6 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.10 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.14 

- 

 
 
 
 

 
 
 

ประชากร
ตัวอยาง 4 

- วิหารมีลักษณะท่ีต่ําทําให
ผูรวมวิจัยตองกมหัวเขามา
จึงทําใหเกิดการบังคับ
มุมมองในคร้ังแรกคือ มอง
ในมุมท่ีสูงจึงทําให
ประชากรตัวอยาง 4 สนใจ
ลายคําบริเวณดานบนเปน
พิเศษ 
 

ทําใหสามารถรับรู
ปรากฏการณของลายคํา
บริเวณดานบนและเสาได
ชัดเจน 

มีการตีความถงึความรูสึก
ความออนชอยของ
ลวดลายเหมือน
เคลื่อนไหวได มีประเดน็ท่ี
นาสนใจคือ เร่ือง
ทองคําเปลวท่ีชาวบาน
นํามาติด แสดงใหเห็น
ความแตกตางวา ถึงแมจะ
มีสีทองเหมือนกันแต
จุดประสงคในการทําท่ี
แตกตางกันก็ไมทําใหเกิด
ปรากฏการณท่ีเหมือนกัน
ได 

มีการระลึกถงึ
ประสบการณสมัยเด็ก
นํามาตีความรวมและสราง
ความตอเนื่องเสมือน
ลวดลายตางๆเคล่ือนไหว
ไดจริง122 

 
 

ภาพประกอบ 

- 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.7 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.11 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.15 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
122 ดูรายละเอียดหนา 108 - 125 
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จากตารางและขอมูลท้ังหมดสามารถสรุปกลไกและกระบวนการเกิดปรากฏการณใน
วิหารปกยางคกไดโดย จะคล่ีคลายถึงปจจัยตางๆ ตลอดจนอุปสรรคท่ีทําใหปรากฏการณเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปดังนี้คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4.10  แสดงความสัมพันธระหวางปรากฏการณที่เกิดขึ้นและปญหาท่ีมีของวิหารปกยางคก 
 

จากแผนภูมิดานบนจะเหน็วาวิหารปงยางคกมีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากความเกาแกของวหิาร 
อีกท้ังขาดการบูรณะอยางตอเนื่องทําใหลวดลายหายไปในบางสวน พืน้ของวิหารต่ํากวาถนนทําให
เกิดปรากฏการณท่ีเปล่ียนแปลงไปคือ ทําใหคนท่ีเขามาตองกมหวัลงและรับรู มองลายคําไดเฉพาะ
สวนดานบน เนื่องจากเปนปฏิกิริยาตอบสนองของคน ลวดลายสวยบริเวณเสาหายไป เนื่องจากเกิด
น้ําทวมเปนประจํา ลายคํามีสภาพท่ีทรุดโทรม ทางวัดไมมีการจัดระบบ และภูมิทัศนท่ีสงเสริม 
เพราะเม่ือคนเขามาในวหิารจะจอดรถรอบบริเวณวิหาร ทําใหความไมเรียบรอยและความสกปรก

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นคือ มีบรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์
แบบอดีต ทําใหหวนถึงเร่ืองราวทางพุทธศาสนาได แตมี
ความวุนวายของจราจรอยูบาง ภายในวหิารมีลักษณะท่ีตํ่า
กวาพื้นถนน ปริมาณสวางนอยชวงเชา ทําใหลายคําไม
สามารถปรากฏตัวได ในชวงแรก สามารถตีความหมาย

โครงสรางของวิหารทีมี่ลักษณะตํ่าลงกวาระดบัถนน มีสาเหตุมาจากการเกิดน้าํทวม 
และการถมท่ีท่ีสูงข้ึนของถนนจากดานนอก ทําใหภายในวิหารมพีื้นท่ีต่ํา ประกอบ
กับงบประมาณในการบูรณะท่ีนอยและวิหารมีความเกาแก  มีความวุนวายของ
การจราจรภายในวัด 

ทําใหเกิดผลกระทบตอมุมมองท่ีเกิดข้ึนภายในวิหารทําใหการรับรูของประชากร
ตัวอยางเห็นลายคําปรากฏตัวเฉพาะลายที่อยูดานบนเทานั้น เกิดจากเปนปฏิกิริยา
ตอบสนองของคนเม่ือยูท่ีแคบนั้นเอง 

เกิดการสรางอาคารใหมทางดานซายทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางและปริมาณ
ของแสงท่ีเขามาเม่ือสภาวะของแสงสวางนอยสงผลใหลายคําปรากฏตัวไดไม
เหมือนเดิม 

ใหความหมายถึงบรรยากาศท่ีศักดิ์สิทธ์ิและ
เคารพศรัทธาของวหิารได บางในบางชวง 

เมื่อประชากรตัวอยางเขาไปในวิหาร 

เกิดการรับรูผานการ
มองเห็นลายคํา 

ความไมตอเนื่องของลวดลายท่ีเกิดจากการทรุดโทรมสงผลตอการรับรูเปนเพียง
ชวงๆ ไมตอเนือ่งกันเปนเร่ืองราว  

ลานทราย 
  

ลายคําสามารถปรากฏตัวโดย
ผานการประกอบสรางของปจจัย
ตางๆ ไดดีในสวนดานบนใน
บางชวง 
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ของฝุนท่ีเขามา  ทําใหประชากรตัวอยางเม่ือเขาไปใชเวลาในการตีความและใหความหมายเปน
เวลานาน 

 
4.5 วิหารหลวง วัดไหลหินหลวง จังหวัด ลําปาง  
4.5.1 ขอมูลดานกายภาพ 

เหตุผลในการเลือกวิหารในการเก็บขอมูล  ความนาสนใจของวิหารแหงนี้ คือ ลวดลายท่ี
อยูภายในวิหาร โดยเฉพาะลวดลายขางบน หลังคาท่ีส่ือเร่ืองราวท่ีสลับซับซอนมากมายท่ีเกี่ยวของ
กับเร่ืองราวในพุทธประวัติ ในเร่ืองของบูรณะพบวาวิหารแหงไดรับการบูรณะเปนอยางดีภาย
ในชวง  60 ปหลัง  เนื่องจากเพิ่งมีการคนพบหลักฐานท่ียืนยันวาวิหารแหงนี้ มี คุณคาทาง
ประวัติศาสตรมาก แมจะมีการเปล่ียนแปลงจากการบูรณะบาง เชน ลวดลายบนเสาไม ท่ีเคยมี แตได
บูรณะโดยทําการปอกปูนทับและไมไดเขียนลวดลายเขาไปใหม แตทางวัดและชาวบานก็ไดดูแล
รักษาวิหารเปนอยางดีตามวิถีของชาวบานและงบประมาณที่มี ทําใหปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับกลุม
ประชากรตัวอยางใน บางชวง ไมไดปะติดปะตอกันมาก นักแตก็ทําให กลุมประชากรตัวอยางบาง
คน สามารถรับรูถึงลวดลายท่ีปรากฏขึ้นไดเปนอยางดี 

จากการศึกษาคนควาหาขอมูลการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวัด ไดสืบคนจาก
เอกสารอางอิง ท้ังหลักฐานจากการบันทึกบูรณะ และหนังสือตางท่ีไดทําการวิจัยคนควาขอมูลตางๆ
ไมวาจะเปน ตํานาน เร่ืองราว การเปล่ียนแปลงตางๆ123 สวนใหญวิหารแทบจะไมบูรณะเพิ่มเติมจาก
คร้ังท่ีบูรณะเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ เม่ือพ.ศ.2439 ท่ีมีการเพิ่มศาลาคด เปล่ียนหลังคา ชอฟา ก็ไมเคย
บูรณะเพิ่มเติมอีกเคย จนเม่ือป พ.ศ.2548 ไดเขารับการจัดระเบียบและวิธีการดูแลรักษาจากกรม
ศิลปกร ทางวัดจึงมีระเบียบแบบแผนในการดูแลวิหารมากยิ่งข้ึนโดยแสงใหเห็นถึงสภาพปจจุบัน 

 
 

                                                 
123 เอกสารอางอิงไดแก ดังน้ี บันทึกการบูรณะโบราสถาน กรมศิลปากรเขตที่ 8; เรียบเรียงจาก กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 
ประวัติวัดท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ.2532 และสํานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตสถาน วิหารจามเทวี วัดปกยางคก พ.ศ. 2530, จารึกวัดปง
ยางคก ศิลาจารึก 826 (ไมปรากฏสํานักพิมพและวันที่จัดทํา); วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544); 
สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2544); ราชบัณฑิตยสถาน, วิหารจามเทวี วัดปงยางคก (กรุงเทพฯ : 
โรงพิมพการศาสนา, 2530); วิชาการ, กรม, ลําปาง นครเขลาคแหงลุมนํ้าวัง (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2541) 
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รายละเอียดในการเก็บขอมูลภาคสนาม ของลักษณะกายภาพในปจจุบัน 

       
ภาพท่ี 4.70 ภาพแสดงที่ต้ังของวิหารไหลหิน วัดไหลหิน จ.ลําปาง 

  
ภาพท่ี 4.71 ภาพดานซายเปนภาพดานหนาและภาพดานขวาเปนรูปดานหลังของสภาพภายนอก ของวิหารวัดไหลหินเปนรูปภายนอก
ของวิหารทั้งดานหนาและดานหลังของวิหาร จากการสํารวจพบวาสภาพโดยรวม ไดรับการดูแลรักษาอยางดี เปนระเบียบเรียบรอยดี 
ภายนอกมีที่จัดไวเพื่อจําหนายธูปเทียนและจุดธูปเทียนไว ณ เดิมต้ังแตคร้ันโบราณ ลักษณะของวิหารคอนขางมีขนาดเล็กและเต้ีย ซึ่ง
เปนลักษณะของวหิารแบบลานนาโบราณ แตลักษณะภายนอกโดยท่ัวไปไดรับอิทธิผลจากแบบ รัตนโกสินทร เสียสวนใหญ 
(ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 5 มีนาคม 2551) 

     
ภาพท่ี 4.72 ภาพรวมสวนประดับรูปปนตางๆของวิหารวัดไหลหินวิหารภายนอกประดับประดาดวยศิลปะแบบปูนปนแบบลานนา 
สวนใหญเปนรูปสัตวหิมพานตตางๆ ปจจุบันไดเสียหายไปบางสวนแตก็มีการบูรณะซอมแซมอยูเสมอ สภาพภายนอกของวิหารอยู
ในสภาพท่ีดี และมีบรรยากาศท่ีเงียบสงบดี (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 5 มีนาคม 2551) 
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ภาพท่ี 4.73 สภาพภายในของวิหารวัดไหลหินภายในวิหารมีลายคําประจําตาฝาผนังและโครงสรางหลังคา ลายคําท่ีสาํคัญอยูบริเวณ
หลังพระประธานเปนรูปลายใบโพธ์ิเขียนดวยลวดลายสวยงาม สภาพภายในเปนระเบียบเรียบรอยดี พื้นปูดวยกระเบ้ือง มีปายอธิบาย
ประวัติตางๆอยางเรียบรอย (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 5 มีนาคม 2551) 
 

      
ภาพท่ี 4.74 ภาพรวมแสดงถึงสภาพของลายคําในวิหารวัดไหลหินสภาพของลายคํายังอยูในเกณฑที่ดีดังรูปที่ 4.74 มีลวดลายบางสวน
หายไปบาง ภายในเขียนลวดลายเปนเร่ืองของปาหิมพานต มีลวดลายของสัตวตางๆ อยูมากมาย ลวดลายคําท่ีเห็นมีการผสมระหวาง
ฝมือชางเชียงตุงและรัตนโกสินทร เนื่องไดรับอิทธิพลคร้ังท่ีบูรณะคร้ังใหญนั้นเอง (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 5 มีนาคม 2551) 

 

                     
ภาพท่ี 4.75 ภาพดานซายเปนสวนที่ตกแตงใหมและดานขวาเปนภาพที่ตกแตงเกาเพิ่มเติมในวิหารวัดไหลหิน  จะเห็นวาภาพดานซาย
คือสวนที่ชาวบานกับทางวัดเขียนใสผาไวเพื่อตองการตกแตงเพิ่มเติมในเทศกาลเขาพรรษาเพื่อใหสอดคลองกับลวดลายคําฉาก
ดานหลังของพระประธานในภาพดานขวา จากการสัมภาษณพบวาชาวบานอยากทําการตกแตงวิหารเพิ่มเติม แตวิหารมีอายุที่เกาจึง
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ไมกลาซอมแซม จึงเขียนเปนภาพลงผาใบแลวนํามาแขวนท่ีฝาผนังแทน ทําใหเห็นถึงการดูแลเอาใสใจระหวางชาวบานและวัด มีการ
ใหความรวมมือกันเปนอยางดี (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 5 มีนาคม 2551) 

    
ภาพท่ี 4.76  ภาพรวมของสภาพภายในวิหารวัดไหลหินสภาพที่ดี (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 5 มีนาคม 2551) 

          

ภาพท่ี 4.77 ภาพของตุงภายในวิหารวัดไหลหินการดูแลรักษาไมไดดูแลแตเพียงเร่ืองของลวดลายเทาน้ัน แมแตสวนประกอบทาง
อาคารตางๆเชน ตุงไม ตุงกระดาง ก็ยังคงสภาพท่ีดีไวคงเดิม (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 5 มีนาคม 2551) 

 
ภาพท่ี 4.78 รูปของฉากดานหลังของดานขวาที่ลวดลายคําไดหายไปจนแทบไมเห็นรองรอยในวิหารวัดไหลหิน ถึงแมจะมีการดูแล
รักษาท่ีดี แตไมไดอาจจะสูกับกาลเวลาได ลายคําท่ีหายไปเน่ืองจากกาลเวลาที่นาน และขาดความรูในการรักษา บูรณะวิหารในตอน
แรกทําใหลายคําบางสวนถูกลบหายไปจนไมสามารถบูรณะได (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 5 มีนาคม 2551) 
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ภาพท่ี 4.79  แสดงการติดต้ังของระบบไฟฟาในวิหารวัดไหลหินในเร่ืองของแสงธรรมชาติภายในวิหารไมมีปญหา เนื่องจากวิหารนี้
เปนวิหารแบบเปดโลงประกอบกับมีเวลาปดท่ีแนนอนทําใหในเวลากลางคืนไมจําเปนตองใชไฟฟาดังน้ัน ภายในวิหาร จะพบวาไมมี
การติดต้ังไฟใดๆ เลยมีแตเพียงมีการติดต้ังปล๊ักเพียง 1 จุดเทาน้ันดังภาพดานบน แตทางวัดก็เดินสายและซอนจุดท่ีเพิ่มเดิมจน
กลมกลืนจนเหมือนไมมีการเดินสายไฟฟา จากการสอบถามชาวบานพบวา ถามีพิธีกรรมในตอนกลางคืนจะใชเปดบริเวณศาลาคด
แทน และภายในวิหารจะใชเทียนพรรษาจุด ดังน้ันไฟฟาจึงไมจําเปนวิหารนี้เลย เนื่องจากในเวลากลางวันภายในวหิารมีแสงเพียงพอ
ตอการใชในทุกที่ดังภาพดานลางน้ี รูปที่ 4.80 (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 5 มีนาคม 2551) 

    
ภาพท่ี 4.80 ภาพรวมแสดงบรรยากาศแสงสวางภายในวหิารวัดไหลหิน (ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 5 มีนาคม 2551) 

จากขอมูลการเปล่ียนแปลงทางกายภาพวิหารไหลหิน วัดไหลหินหลวง จ.ลําปาง สภาพ
ทางกายภาพโดยท่ัวไปของวิหารยังคงในสภาพท่ีดี มีแคเพียงลวดลายตางๆ ในบางท่ีภายในวิหารเร่ิม
ถูกลบเลือนไปบาง ประกอบกับกิจกรรมของวัดสงเสริมกิจกรรมของชาวบานใหเขารวมพิธีการ
ตางๆในวิหารทําใหชาวบานรูจักรักษาและดูแลวิหารเปนอยางดี วิหารไหลหินโดยรวมแลวไดรับ
การดูแลรักษาเปนอยางมาก ทําใหการเปล่ียนแปลงทางกายภาพคอนขางมีนอยเนื่องจากไดมีการ
เปล่ียนแปลงคร้ังใหญไปแลวเม่ือ 40 ปกอน เพื่อใหศิลปะท้ังของเกาและของใหมเขากัน ดังนั้นการ
เส่ือมโทรมของตัวอาคารและลวดลายของลายคําจึงพบไดนอยมาก อีกท้ังยังไมมีปญหาเร่ืองแสง
สวางเนื่องจากไมมีการติดต้ังระบบแสงสวางภายในวิหาร สวนเร่ืองของแสงจากธรรมชาติภายใน
วิหารไมมีปญหาเลย เนื่องจากวิหารนี้เปนวิหารแบบเปดโลงประกอบกับมีเวลาปดท่ีแนนอนทําให
ในเวลากลางคืนไมจําเปนตองใชไฟฟาดังนั้น ภายในวิหาร จะพบวาไมมีการติดต้ังไฟใดๆ เลยมีแต
เพียงมีการติดต้ังปล๊ักเพียง 1 จุดเทานั้น สภาพภายในเปนระเบียบเรียบรอยดี พื้นปูดวยกระเบ้ือง มี
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ปายอธิบายประวัติตางๆอยางเรียบรอย บรรยากาศรอบวิหารเงียบสงบทั้งวัน มีชาวบานและ
นักทองเท่ียวเขามาบางเปนระยะแตก็ไมเยอะ ในชวงบายบรรยากาศภายในไมคอยเปล่ียนแปลงนัก
เนื่องจากวิหารนี้เปนวิหารแบบเปดโลงทําใหมีแสงเขามาตลอดท้ังวันบรรยากาศโดยรวมเงียบสงบ 
 
4.5.2   ขอมูลดานประสบการณการรับรู  

ประชากรตัวอยาง 1 ไดบรรยายไววา บรรยากาศท่ีดูเกาแกมากของวิหาร ภายในมีประดับ
ดวยลายคําท่ัววิหาร ดูสงบ และเรียบรอยดี ประสบการณแรกประชากรตัวอยาง 2 ไดบรรยายไววา
เปนวิหารขนาดเล็กมาก ดูเกาแกมีพระพุทธรูปตรงกลางเปนลายคําลายตนโพธ์ิกลางวิหาร 
ประสบการณแรกประชากรตัวอยาง 3 ไดบรรยายไววา ลักษณะความเกาแกของวิหารภายในดูเงียบ
งายเสาไมมีลายคําอยูเห็นลายตรงกลางดานพระพุทธรูปเปนใบโพธ์ิ  ประสบการณแรกประชากร
ตัวอยาง 4 ไดบรรยายไววา วิหารมีขนาดเล็กมากและภายในตกแตงลายคําพื้นเปนสีแดงใหภายในดู
อบอุนและเกาเกดี แตลายคําบริเวณตรงกลางเปนสีแดงขนาดใหญ 

จากขอมูลของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน จะเห็นวาประสบการณแรกของแตละคนนั้น
แตกตางกันไปในคนละมุมมอง แตจะพบวาประชากรตัวอยาง 1 มีการพูดถึงบรรยากาศโดยรวมท่ี
สงบเรียบรอย สามารถรับรูถึงลายคําไดในคร้ังแรกเม่ือเขาภายในวิหาร แสดงใหเห็นถึงตําแหนงจุด
การมองของประชากรตัวอยาง 1 ท่ีมีการสํารวจรอบๆ วิหารซ่ึงตําแหนงการท่ียืนนาจะอยูกลางวิหาร  
สวนประชากรตัวอยาง 2 มีการพูดถึงลักษณะดายกายภาพและลายตรงกลางแสดงใหเห็นของ
มุมมองท่ีมุงเฉพาะตรงกลางของวิหาร สวนประชากรตัวอยาง 3 พูดถึงลายตรงกลางเหมือนกัน และ
ประชากรตัวอยาง 4 พูดถึงดานกายภาพและลวดลายตรงกลางเหมือนประชากรตัวอยาง 2และ3 แต
จากคําพูดจะรับรูถึงสีแดงท่ีตัดกับสีทองไดเปนอยางดี ซ่ึงความหมายของสีนาจะสงผลใหเกิด
ความรูสึกท่ีวาอบอุนและแสดงถึงความศักดิ์สิทธ์ิ จะเห็นวาแตละคนมีมุมมองท่ีแตกตางกันไมมาก
นัก ลักษณะท่ีเปนประเด็นนาสนใจคือ เร่ืองกายภาพของวิหารท่ีมีขนาดเล็ก และลวดลายตรงกลาง
ของวิหารคือ ลายตนโพธ์ิเนื่องจากวิหารแหงนี้ไมมีลวดลายท่ีเสาเหมือนวิหารอ่ืนๆ ซ่ึงจะนําเสนอ
ในรายละเอียดตอไป 
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แผนภูมิที่ 4.11  แสดงตําแหนงการยืนและมุมมองท่ีเกิดขึน้ของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน 

 
ก. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 1 
 

เม่ือไดเขามาภายในวิหารความรูสึกคือ ภายในวิหารแหงนี้ เสาดานในไมลายคํา
เหมือนกับวิหารอ่ืนๆ เม่ือลองเดินสํารวจดูจะเห็นลายคําดานหลังพระพุทธรูปเปนใบโพธ์ิ
ตัดกับฉากสีแดงอยางเรียบงาย  

 
ภาพท่ี 4.81  ภาพบรรยากาศภายในวิหาร 

 

ตําแหนงที่ประชากรตัวอยางทั้ง 4 คนยืนอยูในตอนแรกเมื่อเขามาภายใน

มุมมองที่สามารถเกิดขึ้นจากตําแหนงการยืนของประชากรตัวอยางทั้ง 4 คน ภายในวิหาร 

คนท่ี 2 
คนท่ี 4 

คนท่ี 1 คนท่ี 3 
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จากภาพและขอความขางตน ทําใหเห็นจุดท่ีประชากรตัวอยางสนใจและมองลายคําวา 
เกิดจากมุมมองในมุมระดับสายตาท่ีนั่งมองอยูสูท่ีสูง มีการบรรยายถึงความรูสึกท่ีวา วิหารดูเรียบ
งายและสํารวจตําแหนงของลวดลายคําภายในวิหาร  เม่ือเวลาผานไป ประชากรตัวอยางไดสํารวจ
เห็นฉากดานหลังพระพุทธรูปท่ีมีการเขียนลวดลายสีทอง พบวานอกจากลายใบโพธ์ิแลวยังรูปของ
เทวดารายลอมอยูประชากรตัวอยาง1 บันทึกไววา  นาจะสรางเพ่ือ แสดงความหมายวาชวยกัน
ปกปองรักษา และคุมครอง ซ่ึง เปนลายทองตัดกับพื้นสีแดงท่ียังมีสภาพท่ีดี  นอกจากลายคําท่ี
บริเวณฉากดานหลังแลวยังมีลายรูปเทวดาท่ีพบไดสวนใหญภายในวิหาร ซ่ึงเม่ือเดินสํารวจแลวให
ความรูสึกท่ีอบอุนใจมาก เม่ือมีคนคอยปกปองรักษาคุมครองอยูตลอดเวลา ดังภาพท่ี 4.82  

 

    
ภาพท่ี 4.82  ภาพลายคํารูปเทวดา ภายในวิหาร 

 

ลวดลายบนทองไมเปนเร่ืองปาหิมพานต ท่ีมีรูปกวาง ชาง และสัตวอ่ืนๆ ประกอบลาย
เครือเถาวัลย ดูสวยงามมาก ซ่ึงในการดูลวดลายชวงนี้ใชเวลานานเกือบตลอดชวงท้ัง 
กลางวันเลยทีเดียวเนื่องจากลวดลายเหลานี้ไดเขียนตามทองไมรอบวิหารที่มีลักษณะ
กวางและดูสวยงามมาก….มีเสียงของนก และกระดิ่งแววมาบาง บรรยากาศท้ังวันสงบดี 
เม่ือมองประกอบกับลายคําในวิหารท่ีเปลงจากแสงดานนอกทําใหรูสึกเย็นตา สบายใจ
อยางท้ังวันดูวิหารศักดิ์สิทธ์ิเปนอยางมาก” 124 

 
จากขอความขางตน ทําใหเห็นวาประชากรตัวอยาง 1 สามารถรับรูถึงการปรากฏตัวของ

ลายคําไดเปนอยางดีมีการอานความหมายของภาพออกวาเปนเร่ืองราวของปาหิมพานต และแสดง
ใหวาบรรยากาศรอบวิหารต้ังแตเชาถึงเย็นสงบและเรียบรอย ขอมูลการรับรูท้ังหมดของประชากร
ตัวอยาง 1 สรุปไดคือ โครงสรางของวิหารนาจะเปนตัวกําหนดปรากฏการณของลายคํากับพื้นท่ี 
และการเขียนลวดลายบนโครงสรางนั้นนาจะเพื่อตองการใหคนเคารพ และกําหนดตําแหนงของการ

                                                 
124 รายละเอียดในการเก็บขอมูลชวง 13:00 น.-15:00 น. 
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นั่งลงมอง เนื่องจากจะเห็นไดวาภายในวิหารไมปรากฏลวดลายของลายคําท่ีบริเวณเสาและฝาผนัง
ดานลาง แตปรากฏลายคําบริเวณโครงสรางในรูปแบบของลวดลายท่ีไมซํ้าเหมือนวิหารอ่ืนๆ แต
กลับมีการตอเนื่องของลวดลายท่ีแปลกตาและสรางเปนเร่ืองราวเสมือนจําลองปาหิมพานต 
เนื่องจากลวดลายลายคําภายในวิหารมีความละเอียดออนและความสวยงามของลวดลายคําเปนอยาง
มาก จนสงผลตอความรูสึกศรัทธาของประชากรตัวอยาง 1 ท่ีเกิดจากประสบการณท่ีเคยมีเกี่ยวกับ
เร่ืองราวและลวดลายท่ีเคยไดพบและตีความ จากประสบการณเดิมแลวถูกนํามาตีความซํ้ากับ
เหตุการณใน ณ ชวงเวลานั้น และลวดลายตางๆ ท่ีประชากรตัวอยาง 1 รับรูและตีความหมายนั้น 
แสดงใหเห็นวา ประชากรตัวอยาง 1 สามารถรูสึกถึงตัวตน ณ เวลาท่ีตนเองยื่นอยูกับตัวตนของลาย
คําวาไดรับรูและรูสึกอยางไร เม่ือมองลายคํา ณ บรรยากาศรอบๆ ณ ชวงเวลานั้น อีกท้ังประชากร
ตัวอยาง 1 ไดนําความรูกอนหนานี้ มาตีความรวมกับเหตุการณ ณ ตอนท่ีเก็บขอมูล จึงปรากฏ
ออกมาเปนความรูสึกท่ีช่ืนชอบ ศรัทธา  
 

ข. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 2 
 

ภายในวิหารมีขนาดเล็กมากภายในวิหารมีลายคําพื้นสีแดงอยูตรงกลางเดนสะดุดมาก ทํา
ใหหวนคิดถึง วิหารน้ําแตม  เม่ือเดินรอบวิหารพบลวดลายท่ีพบมากคือ ลายเทวดา และท่ี
นาสนใจคือ ลายคํารอบวิหารท่ีบริเวณทองไม ท่ีนาเปนเร่ืองเกี่ยวกับ ปาหิมพานต เพราะ
มีรูปสัตวนานาชนิด  

 

      
ภาพท่ี 4.83  รูปภาพลายคําบนทองไม ภายในวิหาร 

 
จากภาพ.... นั้นแสดงถึงความสวยงามของลาย มีความออนชอยแลวสวยงามที่ไมเหมือน
ท่ีไหน บรรยากาศโดยรวมเมื่อมองรอบวิหารใหบรรยากาศ เหมือนอยูปา ท่ีมีสัตวนานา
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ชนิด ใหความรูสึกท่ีสงบ และเม่ือไปท่ีตรงกลางพบพระพุทธรูปขนาดใหญท่ีมีฉากหลัง
เปนตนโพธ์ิ ทําใหรูสึกศรัทธาและเคารพยิ่งข้ึน 

 
จากขอความและภาพขางตน แสดงใหเห็นวาประชากรตัวอยาง 2 ไดอธิบายถึง ลายคําวา

เหมือนอยูในปาหิมพานตและรูสึกศรัทธาเปนอยางมาก ทําใหประชากรตัวอยางสามารถจินตนาการ
เปนเร่ืองราว และเห็นปรากฏการณดังขางตนได เนื่องจากลวดลายท่ีมีความชัดเจนและสอดคลอง
กันและสัมพันธกับโครงสรางของวิหาร โดยเฉพาะบริเวณคอสอง ข่ือและเพดานตรงกลางวิหาร ท่ี
คาดวานาจะเปนความต้ังใจของชางท่ีไมเขียนลวดลายบริเวณอ่ืนแตกลับเขียนเร่ืองของสัตวและลาย
ตางๆบริเวณคอสองและข่ือ ประเด็นสําคัญคือ โครงสรางภายในวิหารมีความสัมพันธตอลายคํา
เนื่องจากวิหารมีการสรางในสัดสวนท่ีไมใหญเพื่องายตอการมองเห็น ดานนอกมีการรักษาลาน
ทรายเพ่ือใหแสงกระทบทรายแลวนําแสงสวางเขามาภายในวิหาร เพื่อใหผูท่ีเขามาพิจารณาลวดลาย
ของลายคําบริเวณดานบนเทานั้น ดังนั้นโครงสรางนาจะเปนตัวกําหนดรูปแบบการปรากฏตัวของ
ลายคํา เนื่องจากเสาและฝาผนังภายในวิหารไมมีลายคําปรากฏตัวอยูเลยจะพบแคบริเวณตรงกลาง
และดานบนบนโครงสรางของวิหารเทานั้น 

ในชวงบาย ไดกําหนดใหประชากรตัวอยางท้ังหมดสํารวจและบรรยาย ถึงความรูสึกใน
การพบเห็นลายคํา โดยประชากรตัวอยาง 2 ไดกลาวไววา บรรยากาศภายในไมคอยเปล่ียนแปลงนัก
เนื่องลายคําภายในวิหารคอนขางมีสภาพท่ีทรุดโทรมมาก บริเวณท่ียังมีสภาพท่ีดี คือ ดานบนทอง
ไมและฉากดานหลัง แสงจากภายในกระจายท่ัววิหาร ท้ังวันทําใหไมมีปญหาเร่ืองแสงสวางเลย 
สรุปไดวาวิหารหลังมีลวดลายท่ีแปลกตามาก สวนลายคําท่ีประชากรตัวอยาง 2 ท่ีช่ืนชอบคือ 
ลวดลายของ ฉากดานหลัง เพราะวาดูมีความหมายตามหลักของพุทธประวัติและเม่ือมองแลวทําให
จินตนาการไปไกล ไดความรูสึกสงบ และสบายใจ ประกอบกับภายในวิหารดูเรียบงาย ทําให
บรรยากาศดูนาศรัทธา เคารพ และเรียบงายท่ีสุด ในการเก็บขอมูลท้ังหมดของประชากรตัวอยาง 2 
พบวาตําแหนงของลายคําภายในวิหารสวนใหญ อยูในระดับท่ีสูงจนตองแหงนข้ึนไป ซ่ึงนาจะเปน
ความต้ังใจของชางท่ีตองการใหคนท่ีเขาไปในวิหารสามารถมองเห็นลายคําในตําแหนงตรงกลางจน
สูบริเวณดานบนของวิหาร ซ่ึงเปนสรางและบังคับพฤติกรรมของผูท่ีเขามาในวิหารตองนั่งลงและ
แสดงความเคารพของวิหารโดยการนั่งมองลวดลายตางๆ นั้นเอง และประเด็นที่นาสนใจในเก็บ
ขอมูลอีกอยางคือ ในการเก็บขอมูลพบวาประชากรตัวอยาง 1 และ 2 ไมมีประเด็นเร่ืองทิศทางแสง
สวาง ปริมาณแสงและการติดต้ังระบบไฟฟาเขามาเกี่ยวของกับลายคําเลย  
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ค. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 3 
 

ภายในวิหารนัน้ท่ีเสาหลวงภายในไมมีลวดลายของลายคําอยู แต ลายไปปรากฏบนทอง
ไม และมีลวดลายท่ีสวยมาก เม่ือลองดูรวมๆแลวเม่ือเปนเร่ืองราวอะไรซักอยางไรที่
ตอเนื่องกัน125 

 
จากขอความขางตนพบวาประชากรตัวอยาง 3 สามารถสังเกตลวดลายท้ังหมดภายใน

วิหารมีความพยายามตีความหมายจากลวดลายท่ีไดเห็นวาคือเร่ืองราวท่ีนาจะสอดคลองกันของแต
ละลวดลาย  จนเวลาผานไปประชากรตัวอยาง 3 ก็สามารถรับรูไดวาลวดลายท่ีเห็นนั้นเปนเร่ืองของ
ปาหิมมานต นั้นท่ีมีรูป ลิง ชาง สัตวมากมายอยูในนั้น แสดงใหเห็นของพัฒนาการของการเรียนรู
และตีความหมายของประชากรตัวอยาง 3 ท่ีเห็นลวดลายแลวพินิจพิจารณา ความหมายท่ีซอนอยู
ภายในของลวดลาย ดวยสํานึกการมีตัวตนของตนเองและรําลึกถึงเร่ืองราวท่ีเคยรูมากอนนั้นเอง อีก
ท้ังพบวาแสงท่ีเขาจากภายนอกไมสามารถเขาถึงลายที่อยูบนทองไมไดภายในจึงมีลักษณะท่ีมืด แต
ฉากดานหลังนั้นยิ่งแสงจากภายนอกเขามาเทาไร ก็ยิ่งเปลงประกายสีทองออกมาในชวงท่ีเก็บขอมูล
ในชวงเย็นท่ีบรรยากาศเร่ิมมืดลง เนื่องจากทางวัดไมไดติดต้ังภายในวิหาร พระประจําวัดจึงเขามา
จุดเทียนภายในวิหาร พบวา แสงเทียนท่ีจุดบริเวณสัตภัณฑเม่ือกระทบกับพื้นสีแดงกับลายสีทอง
แลวรูสึกวาจะยิ่งเปลงประกายความสวยงามมากย่ิงข้ึน126  ดังภาพท่ี 4.84 

    
ภาพท่ี 4.84  บรรยากาศ ภายในของวิหารเวลาจุดเทียนภายในวิหารเวลาตอนเย็น 

 

                                                 
125 รายละเอียดในการเก็บขอมูลชวง 10:00 น. 
126 รายละเอียดในการเก็บขอมูลชวง 18:00 น. 
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จากการเก็บขอมูลท้ังวันพบวาประชากรตัวอยาง 3 มีการตีความจากประสบการณและ
เนนการการสรางเร่ืองราวท่ีตอเนื่องกัน ถึงแมแสงที่เขามาจะไมสมํ่าเสมอทําให การจินตนาการนั้น
ขาดตอนอยูบาง  สวนลวดลายคําท่ีประชากรตัวอยาง 3 ชอบมากท่ีสุดคือ ฉากดานหลังของพระ
ประธานเน่ืองจากทําใหรูสึกวากลมกลืนกันดีระหวางลายคํากับพระประธาน เม่ือเห็นแลวทําให
คิดถึงพระพุทธเจา ในชวงบาย บรรยากาศภายในไมคอยเปล่ียนแปลงนักเนื่องจากวิหารน้ีเปนวิหาร
แบบเปดโลงทําใหมีแสงเขามาตลอดท้ังวัน บรรยากาศโดยรวม เงียบสงบ และสบายใจ ประกอบกับ
ภายในวิหารดูเรียบงาย ทําใหบรรยากาศดู นาศรัทธา เคารพ และเรียบงายท่ีสุดในแบบฉบับวิหาร
ชนบท ในตอนทายของการเก็บขอมูลผูรวมวิจัยไดสรุปวา วิหารแหงนี้เม่ือเขาไปภายในและ
พิจารณาลายคําท้ังวิหารและสังเกตปจจัยอ่ืนๆ เชน แสง กิจกรรมทางพิธีกรรม พบวาไมมีการ
เปล่ียนแปลงอะไรเลยแมกระท่ังพิธีกรรมทางศาสนาก็ตาม บริบทโดยรอบบริเวณระเบียงคต และ
ลานทรายรอบวิหารและเจดีย ลวนอยูในสภาพท่ีดี ปจจัยท้ังหมดในขางตนนี้ ประชากรตัวอยาง 3 
ไดกลาววา ประทับใจกับความสวยงามและนาท่ึงของวิหาร ระเบียงคต เจดีย และลานทรายรอบ
วิหารลวนสงผลทําใหเกิดความรูสึกวิหารแหงนี้สวยงาม และเรียบงายแบบวัดชนบท แตสงผลให
เม่ือเขามานั้นเกิดความรูสึกท่ีสงบมากและชอบมากท่ีสุดในการเก็บขอมูลท้ัง 5 วิหาร แสดงใหเห็น
วา ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนตอประชากรตัวอยาง 3 ภายในวิหารนี้ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการรับรูไมใช
แคเพียงลายคําเทานั้น แตมีท้ังบริบทโดยรอบ สภาพของวิหารและประสบการณของประชากร
ตัวอยางเองท่ีกอรูปเปนปรากฏการณดังกลาวในขางตน นอกจากปจจัยในเบ้ืองตนแลว จากภาพท่ี 
4.84 ทําใหเห็นวาถึงแมวิหารจะมีแสงสวางท่ีเพียงพอในทุกดานแลว แตเม่ือจุดเทียนแลวแสงเทียน
ดังกลาวยังสงผลใหเกิดความสวยงามท่ีหวนระลึกถึงชวงเวลาในอดีตอีกดวย 

 
ง. รายละเอียดในการเก็บขอมูลประชากรตัวอยาง 4 
 

เม่ือไดเขามาภายในวิหารความรูสึกคือ ทางเขาตรงซุมประตูโขงมีขนาดเล็ก และภายใน
วิหารมีขนาดเล็กมาก เม่ือเขามาถึงภายในวิหารพบลายคําท่ีมีพื้นสีแดงขนาดใหญ  อยูตรง
กลางวิหารเดนสะดุดมาก  เม่ือเดินรอบวิหารและมองข้ึนไปขางบน พบลวดลายทองไม
ขนาดใหญกลางวิหาร  ท่ีคลายกับรูปของดอกไมหรือเถาวัลยขนาดใหญ มีรูปพระและ
เทวดาโดยรอบ ตามขื่อไมเปนรูปสัตว เชน ชาง กวาง ลิง รอยเรียงกันเปนเร่ืองราวของ
นิทานหรือตํานานอะไรซักอยาง ซ่ึงสวนใหญลายคําท่ีไดไปเก็บขอมูลจะไมเปนเร่ือง
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แบบนี้ ทําใหรูสึกอ่ึงกับลวดลายเหลานี้ เหมือนตนเองตกอยูในภวังคขณะหนึ่ง127 ดัง
รูปภาพท่ี 4.85 

 
ภาพท่ี 4.85 บรรยากาศ ภายในของบริเวณทองไมภายในวิหาร 

จากคําพูดและภาพขางตนแสดงใหเห็นวา ประชากรตัวอยาง 4 สามารถรับรูถึงปรากฏตัว
ของลายคําไดอยางรวดเร็วในการเก็บขอมูลชวงท่ี 2 ซ่ึงลวดลายเหลานั้นสรางปรากฏการณใน
ขางตนทําใหประชากรตัวอยางนั้นเกิดความรูสึกเหมือนตนเองอยูในความฝน เม่ือมองจากภาพถาย
จะพบวามุมท่ีประชากรตัวอยางมองคือมุมสูงของวิหาร เม่ือเก็บขอมูลตอไปประชากรตัวอยาง 4 ได
สังเกตเห็น ตุงไมขนาดใหญ และจารึกไมเขียนเปนภาษาลานนาโบราณ บริเวณฉากดานหลังพบเปน
รูปตนโพธ์ิ พรอมท้ังลวดลายของเทวดา และกอนเมฆ เม่ือมองภาพรวมแลวเห็นเปนภาพจําลอง
บรรยากาศของสวรรคท่ีมีปาหิมพานตภายในทําใหยิ่งรูสึกประทับใจจนถึงชวงเวลาท่ีกําหนดให
เขียนถึงลวดลายท่ีชอบและใหเขียนบรรยายความรูสึก128 ประชากรตัวอยาง 4 ไดบรรยายไววา 
ลวดลายคําท่ีชอบคือ ลายบริเวณเพดานทองไม เพราะพบลายนี้ท่ีวิหารนี้ท่ีเดียว เนื่องจากในลายมี
ความออนชอย เสมือนเปนภาพพิมพออกมา แสดงใหเห็นถึงฝมือท่ีประณีตของชางอยางมาก 
นอกจากลายของปาหิมานตแลวยังพบลายกงจักรบนข่ือดานบน ดังภาพท่ี 4.86 - 4.87 ตามลําดับ 

        
ภาพท่ี 4.86 รูปของลายคํารูปกงจักรบริเวณทองไมภายในวิหาร       ภาพท่ี 4.87 ภาพของแจกันของบริเวณฐานชุกชีอยูภายในวิหาร 

                                                 
127 รายละเอียดในการเก็บขอมูลชวง 10:00 น. 
128 รายละเอียดในการเก็บขอมูลชวง 17:00 น. 
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ในการเก็บขอมูลต้ังแตเวลา 8:00 น. -18 :00 น. พบวาประเด็นท่ีสําคัญในการแบบเก็บ
ขอมูลคือ เร่ืองของการสํารวจและรับรูจากตําแหนงของลายคําในจุดตางๆ ภายในวิหารอีกท้ังยังให
สังเกตบริบทโดยรอบและปจจัยอ่ืนๆ ท่ีสงผลตอการรับรูของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน ดังนั้นการ
สรุปผลการเก็บขอมูลของประชากรตัวอยาง 4  มีรายละเอียดคือ ประสบการณแรกของประชากร
ตัวอยาง 4  จะสามารถรับรูถึงลวดลายคําไดเลยในตอนแรกสุด แตในระยะแรก ประชากรตัวอยาง4 
ยังคงรับรูไดเพียงแครูปลักษณภายนอกยังไมมีการตีความใดๆ แตเม่ือเวลาผานไป ประชากรตัวอยาง 
4 เร่ิมกลับมาตีความและบรรยายและนําแตละสวนของลายคําภายในวิหารมาปะติดปะตอกันเปน
เร่ืองราว แลวบรรยายวารูสึกอยางไรในตอนทาย ตัวแปรท่ีสําคัญในบันทึกขอมูลของประชากร
ตัวอยาง 4 คือ ตําแหนงของลวดลายลายคําและรายละเอียด ท่ีทําใหเกิดปรากฏการณตางๆ ดังขางตน 
ทําใหเห็นวาชางผูสรางไดลําดับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนกับผูเขามาโดยใชการวางลวดลายคําใน
ตําแหนงตางๆ เปนปจจัยท่ีสงผลใหเกิดปรากฏการณท่ีแตกตางกันออกไปในแตละชวงเวลาท่ีสงผล
ทําใหประชากรตัวอยาง 4 รูสึกสบายและศรัทธาอีกท้ังยังจินตนาการตอจากเหตุการณท่ีเกิด ณ 
ชวงเวลาน้ัน ดังนั้นตําแหนงของลายคําจึงเปนปจจัยหลักท่ีชวยทําใหลายคําปรากฏตัวและสราง
เร่ืองราวจากลวดลายท่ีสลาไดเขียนเอาไว  

 
4.5.3   สรุปผลการเก็บขอมูล วิหารไหลหิน วัดไหลหินหลวง จ. ลําปาง  

จากการเก็บขอมูลท้ังหมดของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน พบวา วิหารมีประเด็นท่ีคลาย
กับวิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก มีประเด็นเร่ืองโครงสรางของวิหารและตําแหนงของ
ลวดลายท่ีสอดคลองจนทําใหประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนสามารถสรางจินตนาการจากการปรากฏตัว
ของลายคํา เม่ือพิจารณาจากประวัติการสรางพบวาภายในวิหารไมไดมีการเปล่ียนแปลงเลย แตส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงคือ สภาพของลวดลายท่ีอยูภายในวิหารนั้นไดเลือนหายและหลุดลอกออกไปบาง ทํา
ใหผูท่ีเขาไปภายในวิหารไมสามารถรับรูถึงส่ิงท่ีเคยปรากฏอยูไดนั้นเอง ซ่ึงปจจัยเหลานั้นก็เปน
สาเหตุและประเด็นสําคัญของวิหารที่แสดงใหเห็นวา ทางวิหารมีการบูรณะและดูแลอยางดีมาก จน
ทําใหปรากฏการณภายในวิหารเกิดข้ึนในทิศทางเดียวกันไปจากโดยสรุปไดดังนี้ คือ 

1) ทางวัดมีการดูแลและบูรณะวิหารเปนอยางดี แตไมมีลวดลายตรงเสา จึงทําให
ประชากรตัวอยางเวลาเก็บขอมูลจึงแหงนมองลายคําดานบนตลอดเวลา ทําใหบางเวลา 
ประชากรตัวอยางบางคนถึงกลับนอนดูและจินตนาการปรากฏการณออกไป 

2) ไมมีปญหาเร่ืองแสงสวางเนื่องจากไมมีการติดต้ังระบบแสงสวางภายในวิหาร 
3) ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยูในทิศทางเดียวกันของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน คือสามารถ
จินตนาการเปนเร่ืองราวของ ปาหิมพานตนั้นเอง 
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ตารางท่ี 4.9 การเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทางกายภาพของวิหาร จากทั้งกอนและหลังการบูรณะ 
 
สภาพวิหาร 

ปจจัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานกายภาพที่มีผลตอการรับรู 

จํานวน โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา การดูแลรักษา 

อดีต 
(กอนบูรณะ) 

ไมมีศาลาคต มีลายคําปรากฏอยู
โครงสรางท้ังวิหาร  

อาศัยแสงสวางจากแสง
ภายนอกวิหารและแสง
จากเทียนเทานัน้ พบลาน
ทรายยังอยูสภาพเดิม 

ลายคําปรากฏท้ังวิหาร ท้ัง
โครงสรางดานบนเทานั้น 
โดยที่ชางในอดีตมีแนวคิด
ใชตําแหนงของลายคําเปน
ตัวสรางเรื่องราว 

เนื่องจากวิหารมีการใช
สอยจากชาวบานอยูเสมอ
จึงไดรับการดูแลดาน
กายภาพเปนอยางด ี 

 
ภาพประกอบ 

- 

 
ตารางภาพท่ี 4.9.2 

 
ตารางภาพท่ี 4.9.4 

 
ตารางภาพท่ี 4.9.6 

- 

ปจจุบัน 
(หลังการ
บูรณะ) 

สําหรับตัวศาลาคตเร่ิม
สรางเมื่อ 30 – 40 ปมานี้
เอง แมตัววิหารก็เพิง่จะมา
บูรณะในเวลากอนหนา
สรางศาลาคตไมก่ีสิบป 
ดังนัน้รูปแบบและรูปทรง
จึงเปนแบบสมัยใหมขัด
กับของเกาซ่ึงเปนตัววิหาร 
ดั้งเดิม ซ่ึงเม่ือมีการบูรณะ
แลวจึงมีความคิดวาควรจะ
มีการบูรณะตัววิหาร 
โดยเฉพาะอยางย่ิงสวน
ของหลังคา เพราะอยากให
สวยงามแบบใกลเคียงกัน
กับของใหมในเวลาตอมา 
เม่ือ พ.ศ. 2435 ชาวบานจึง
รวบรวมทุนชวยกันเปลี่ยน
หลังคาและชอฟาเสียใหม
ใหเปนแบบ รัตนโกสินทร 
ดังนัน้จึงจะเห็นวาตัววิหาร
ดูแปลกท่ีสวนบนเปน
รัตนโกสินทร โดย
เฉพาะตัวลํายองและนาค
สะดุง 

พบรองรอยการเปลี่ยนชอ
ฟา ปานลม ใบระกา หาง
หงส ในลักษณะแบบภาค
กลาง รวมท้ังกระเบ้ืองมุง
หลังคา ท่ีเปนกระเบ้ือง
ซีเมนต นาคสะดุงนั้น ทาง
เหนือจะไมทํา แตของเดิม
ท่ีวิหารนี้เปนไมปาดเรียบ 
เฉพาะตัวลํายองบนสัน
หลังคามีรูปนกสดายุขนาด
ใหญเคลือบดินเผา 
บางสวนของหลังคาจะมี
รูปนกเคลือบสวยงาม รูป
นกเขาเกาะเปนแถวท่ี
หลังคาสวนบน สวนชอฟา
เปนรูปปากนกไมมีการ
เปลี่ยนแปลงหนาบันวิหาร
เปนลายปูนปนแบบ 
ดั้งเดิมและสวนลาง
ท้ังหมดยังเปนแบบเกาแก 

ปจจุบันไมมีการติดไฟฟา
ภายในวิหาร สภาพแสง
สวางอยูในสภาวะปกติ 

เนื่องจากมีการบูรณะ
เปลี่ยนเสาใหม จึงทําให
ชางเปลี่ยนภาพหลงัพระ
ประธานเพื่อใชตําแหนง
ของลายคําสราง
ปรากฏการณใหม 

มีการจัดการดูแลรักษา
อยางเปนระบบทั้งจากทาง
วัดและกรมศิลปกร 

 
ภาพประกอบ 

 
ตารางภาพท่ี 4.9.1 
ภาพวิหารในปจจุบัน 

ตารางภาพท่ี 4.9.3 
 

ตารางภาพท่ี 4.9.5 

 
ตารางภาพท่ี 4.9.7 

- 
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ตารางท่ี 4.10  แสดงการเปรียบเทียบปจจยัและอิทธิพลตางๆ ท่ีมีผลตอการรับรูความสัมพันธ
ระหวางพื้นท่ีและลายคําของประชากรตัวอยางในวิหารลานนา 

 
สภาพวิหาร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 

สภาพทางกายภาพ โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา ประสบการณเดิม 
/พื้นเพดัง้เดิม 

 
 
 

ประชากร
ตัวอยาง 1 

บริเวณดานนอกและ
ในวิหาร โดยรวม ดู
สงบ เงียบ  คนไมพลุ
พลาน  

โครงสรางของวิหารเปน
ตัวกําหนดรูปแบบของลาย
คํา และการเขียนลวดลาย
บนโครงสราง นั้นนาจะ
เพื่อตองการใหคนเคารพ 
และกําหนดตําแหนงของ
การนั่งลงมอง  

ปริมาณแสงสมดุลกับ
บรรยากาศโดยแลวดูเย็น
ตาและสงบ 

พบลายตนใบโพธ์ิและ
เทวดา และลวดลายบริเวณ
เพดานดานบน ตีความวา
เสมือนปาหิมพานตท่ีมีชาง 
กวาง และลายเถาวัลยดู
แลวเปนเร่ืองราวด ี

ถึงแมวาจะไมเคยมาท่ีวิหารนี ้
แตเนื่องจากเปนคนท่ีชอบเขา
วัดและเรียนดานวิจิตรศิลปมา
จึงสามารถรับรูลายตางๆ
ครบถวนตลอดจนสามารถ
ตีความเปนเร่ืองราวไดอีกดวย 

 
 

ภาพประกอบ 

- 
 
 

 
ตารางภาพท่ี 4.10.3 

 
ตารางภาพท่ี 4.10.7 

 
ตารางภาพท่ี 4.8.11 

- 

 
 
 

ประชากร
ตัวอยาง 2 

บริเวณดานนอกวิหาร 
โดยรวม ดูสงบ เงียบ  
มีระเบียงคต ลานทราย 
ท่ีทําใหเสมือนอยูบน
สวรรคเหมือนวัดพระ
ธาตุลําปางท่ีแสง
เหมือนกระทบกับ
ทรายทําใหเกิดการ
สะทอนของแสง 

โครงสรางมีผลตอการเห็น
ลายคําท้ังวิหารไดในคร้ัง
แรก ตําแหนงท่ียืนอยูกลาง
วิหาร ซ่ึงเปนการสรางและ
บังคับพฤติกรรมของผูท่ี
เขามาในวิหารตองนัง่ลง
และแสดงความเคารพของ
วิหารโดยการน่ังมอง
ลวดลายตางๆ นัน้เอง 

แสงจากดานนอกที่ตก
กระทบลานทรายทําให
เกิดแสงท่ีระยิบระยับดู
สวยงามากเม่ือมองลายคํา
ในดานบน 

ตําแหนงของลายคําภายใน
วิหารสวนใหญ อยูใน
ระดับท่ีสูงจนตองแหงน
ข้ึนไป ซ่ึงนาจะเปนความ
ตั้งใจของชางท่ีตองการให
คนท่ีเขาไปในวิหาร จน
สามารถรับรูถงึเร่ืองราว
ของปาหิมพานตของลาย
ดานบนได 

เนื่องจากมาวิหารนี้เปนประจํา
จึงทําให สามารถจินตนาการ
ไดเปนเร่ืองราวมากมาย129 

 
 

ภาพประกอบ 
 

ตารางภาพท่ี 4.10.1 
 

ตารางภาพท่ี 4.10.4 

 

 
ตารางภาพท่ี 4.10.8 

 
ตารางภาพท่ี 4.10.12 

- 

 
 

ประชากร
ตัวอยาง 3 

วิหารมีความสมบูรณ
ขององคประกอบ
โดยเฉพาะระเบียงคตท่ี
มีอยูรอบวิหารย่ิงทําให
ดูสงบมากข้ึน 

โครงสรางสงผลใหเห็น
การปรากฏตัวของลายคํา
ท้ังวิหารไดในชวงแรก 

แสงท่ีเขาจากภายนอกไม
สามารถเขาถงึลายท่ีอยูบน
ทองไมไดภายในจึงมี
ลักษณะท่ีมืด แตฉาก
ดานหลังนัน้ย่ิงแสงจาก
ภายนอกเขามาเทาไร ก็ย่ิง
เปลงประกายสีทองออกมา 

ลวดลายแลวพินิจพิจารณา 
ความหมายท่ีซอนอยู
ภายในของลวดลาย ดวย
สํานึกการมีตัวตนของ
ตนเองและรําลึกถึง
เร่ืองราวที่เคยรูมากอน
นั้นเอง 

มีการระลึกถงึประสบการณ
เกา นาํมาตีความรวมและ
สรางความตอเนื่อง 130 

 
 

                                                 
129 ดูรายละเอียดหนา 133-140 
130 ดูรายละเอียดหนา 135 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงการเปรียบเทียบปจจยัและอิทธิพลตางๆ ท่ีมีผลตอการรับรูความสัมพันธระหวาง
พื้นท่ีและลายคําของประชากรตัวอยางในวิหารลานนา (ตอ) 

 
สภาพวิหาร 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู 

สภาพทางกายภาพ โครงสรางวิหาร แสงสวาง ลายคํา ประสบการณเดิม/พื้นเพ
ดั้งเดิม 

 
ภาพประกอบ 

 
ตารางภาพท่ี 4.10.2 

 
ตารางภาพท่ี 4.10.5 

 
ตารางภาพท่ี 4.10.9 

 
ตารางภาพท่ี 4.10.13 

- 
 

 
 
 

ประชากร
ตัวอยาง 4 

บริบทรอบๆวิหารเปน
อีกปจจัยท่ีทําให
ประชากรตัวอยางเกิด
จินตนาการเหมือนตก
อยูในภวังค131 

เปนปจจัยท่ีชวยใหลายคํา
ทําหนาท่ีและปรากฏตัวได
และสงผลตอการรับรูและ
ตีความหมายได สงผลให
บางชวงผูรวมวิจัยถึงกับ
นอนดลูวดลายเหลานี ้
 

ลานทราย ทําใหสามารถ
รับรูปรากฏการณของลาย
คําบริเวณดานบนได
ชัดเจน 

พบลวดลายของสัตว การ
ตีความของลวดลายจาก
รูปสัญญะจนเปนรูปของ
ความหมายท่ีมาจาก
ประสบการณของผูรวม
วิจัยจนตีเปนความหมาย
ของความรูสึกศรัทธา
นั้นเอง 

ถึงแมจะเคยมาวิหารนี้แต
ชวงแรกกรั็บรูลวดลายไดแค
รูปลักษณทางกายภาพเทานั้น 
 

 
 

ภาพประกอบ 

- 

 
ตารางภาพท่ี 4.10.6 

 
ตารางภาพท่ี 4.10.10 

 
ตารางภาพท่ี 4.10.14 

- 

 
 
 จากตารางท้ัง 4.9 และ 4.10 เม่ือเปรียบแลวพบวามีการบูรณะเปล่ียนแปลงเสาใหมแต
ลวดลายคํายังคงอยูเหมือนเดิม สภาพทางกายภาพภายในวิหารไมมีการเปล่ียนแปลงและสงทําให
ปรากฏการณภายในวิหารไมเปล่ียนแปลงไปเมื่อเขาไปเก็บขอมูล จึงพบวาโครงสรางของวิหารนั้น
สัมพันธกับลายคําเปนอยางซ่ึงนาจะเกิดจากความตั้งใจของผูสรางท่ีบังคับมุมมองของผูท่ีเขามาใน
วิหารไปสูการรับรูลายคํา อีกท้ังสภาพแวดลอมท้ังรอบๆ วิหาร ไมวาจะเปนระเบียงคต เจดีย และ
องคประกอบๆ อ่ืนท่ีลวนสงผลใหเกิดความรูสึกรวมกับการดูลวดลายภายในวิหารทําใหประชากร
ตัวอยางท้ัง 4 คนมีทิศทางการรับรูของประสบการณในทิศทางเดียวกัน 

 
 
 
 
 

                                                 
131 ดูรายละเอียดหนา 140-146 
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จากตารางและขอมูลท้ังหมดสามารถสรุปกลไกและกระบวนการเกิดปรากฏการณใน
วิหารไหลหินหลวงไดโดย จะคล่ีคลายถึงปจจัยตางๆ ตลอดจนอุปสรรคท่ีทําใหปรากฏการณเกิด
การเปล่ียนแปลงไปดังนี้คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4.12  แสดงความสัมพันธระหวางปรากฏการณที่เกิดขึ้นและปญหาท่ีมีของวิหารไหลหินหลวง 
 

จากแผนภูมิดานบนจะเหน็วาวิหารไหลหินหลวงมีเปล่ียนแปลงอยูบาง เนื่องจากความ
เกาแกและทรุดโทรมของลวดลาย  แตเนื่องจากมีการบูรณะอยางตอเนือ่งทําใหลวดลายหายไปใน
บางสวน เกดิปรากฏการณท่ีไมตางจากอดีตมากนกั คือ ทําใหคนท่ีเขามารับรูและตีความ ให
ความหมายเปนเร่ืองราว และความรูสึกในทิศทางเดียวกนั   

 
 
 

 

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นคือ การเปล่ียนแปลงทางสภาพของ
ลวดลายที่อยูภายในวิหารนั้นไดเลือนหายและหลุดลอก
ออกไปบาง ทําใหผูที่เขาไปภายในวิหารไมสามารถรับรู
ถึงส่ิงท่ีเคยปรากฏอยูไดนั้นเอง แตทางวิหารมีการบูรณะ
และดูแลอยางดีมาก จนทําใหปรากฏการณรวมภายใน
วิหารเกิดขึ้นในทิศทางเดียวกันไป บรรยากาศไม
เปลี่ยนแปลงจากอดีต 

ทางวัดมีการดูแลและบูรณะวิหารเปนอยางดี แตไมมีลวดลายตรงเสา 
จึงทําใหประชากรตัวอยางแหงนมองลายคําดานบนตลอดเวลา ทําให
บางเวลา บางคนถึงกลับนอนดูและจินตนาการปรากฏการณ 

ไมมีปญหาเร่ืองแสงสวางเน่ืองจากไมมีการติดต้ังระบบแสงสวาง
ภายในวิหาร 

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยูในทิศทางเดียวกันทั้ง 4 คน คือสามารถ
จินตนาการเปนเร่ืองราวของ ปาหิมพานตนั้นเอง 
 

ใหความหมายถึงบรรยากาศท่ีศักดิ์สิทธิ์และ
เคารพศรัทธาของวหิารไดเปนเร่ืองราวใน
ทิศทางเดียวกัน 

เมื่อประชากรตัวอยางเขาไปในวิหาร 

เกิดการรับรูผานการ
มองเห็นลายคํา 

ลานทราย 

ลายคําสามารถปรากฏตัวได
อยางมีประสิทธิภาพผาน
ปจจัยตางท่ีชวยประกอบ
สรางปรากฏการณ
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4.6   สรุปขอมูล 
 จากการเก็บขอมูลทางดานกายภาพของวิหารท้ัง 5 วิหารพบวา ในแตละวิหารมีการ
เปล่ียนแปลงแตกตางกัน ซ่ึงวิหารที่พบวามีปญหาทางดานกายภาพจนสงผลตอการรับรูมากท่ีสุด คือ 
วิหารปราสาท เนื่องจากภายในวิหารไมมีแสงสวางเขาไปไดเลย ทําใหลายคําภายในวิหารไมปรากฏ
ตัวตอผูคนท่ีเขาไปสาเหตุมาจากการเปล่ียนโครงสรางวิหารจากวิหารแบบโลงเปนวิหารปด จึงทํา
ใหลายคําภายในวิหารหมดความสําคัญลงไปอยางส้ินเชิงประกอบกับขอมูลท่ีไดจากการเก็บขอมูล
จากผูรวมวิจัยท้ังหมด จะมีปญหาในเร่ืองการรับรูการปรากฏตัวของลายคําภายในวิหารปราสาท
แทบทุกคน  ในการเก็บขอมูลทางกายภาพก็พบวา ประเด็นสําคัญอีกเร่ือง คือระบบแสงสวางภายใน
วิหาร ปญหาสําคัญในเกือบทุกวิหาร คือเร่ืองแสงสวางท่ีใชอยู พบวาเกือบทุกวิหารขาดการดูแลเอา
ใจใสของความสําคัญตรงนี้เปนอยางมาก มีเพียงวิหารลายคําเทานั้นท่ีไดคํานึงถึงเร่ืองนี้ อีกประเด็น
ท่ีสําคัญก็คือ เร่ืองการบูรณะของวิหารที่ทําใหวิหารมีการเปล่ียนแปลงใน แสงทิศทางการเขาของ
แสงธรรมชาติ การติดแสงประดิษฐ ชองเปด ลวดลายคํา และพฤติกรรมของคนท่ีเขามาภายในวิหาร 
ซ่ึงขอมูลท่ีสรุปในแตละวิหารในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงและสภาพ ณ ปจจุบันของแตละวิหารนี้
จะนําไปวิเคราะหพรอมกับขอมูลในสวนท่ีไดจากการรับรูปรากฏการณที่เกิดข้ึนในบทตอไป แตใน
สวนนี้จะขอสรุปโดยยอในประเด็นของตัวผูวิจัยและประชากรตัวอยางดังนี้ 

6.1 ผูวิจัย 
6.1.1 การบูรณะและการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ในการเก็บขอมูลพบวาการ

เปล่ียนแปลงทางกายภาพอันเนื่องมาจาก การบูรณะเปนสาเหตุแรกๆ ท่ีทําให
ลายคําถูกเปล่ียนสภาพ ตําแหนง และหนาท่ี คือ ลายคํามีความสัมพันธทาง
กายภาพในวิหารเกี่ยวเนื่องกับโครงสรางเสมอ เม่ือโครงสราง หรือสวนอ่ืนใน
วิหารถูกบูรณะจะพบวาลายคําจะถูกกระทบ ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงไป ไมวา
จะเปน การเปล่ียนลวดลาย เขียนใหม ตลอดจนการทรุดโทรม สภาพไมสมบูรณ 
หรือโดยถูกยายตําแหนง ท้ังหมดจะสงผลกระทบตอหนาท่ีและการปรากฏตัว
ของลายคํา ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ เชน วิหารปราสาทท่ีมี
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพท่ีเกิดจากบูรณะ ทําใหลายคําในวิหารไมสามารถ
ทําหนาท่ีและปรากฏตัวไดเนื่องจาก ถูกผลกระทบทําใหวิหารเกิดบรรยากาศท่ี
มืด ประกอบลายคําถูกเขียนลวดลายบนโครงสรางท่ีมีลักษณะใหญและสูงมาก 
ยิ่งทําใหการปรากฏตัวของลายคําเกิดปญหานั้นเอง และในการบูรณะน้ัน
สวนมากในท้ัง 5 วิหารจะบูรณะเพื่อการซอมแซมเทานั้น เวนแตวิหารลายคํา จึง
ทําใหสภาพทางกายภาพถูกบูรณะตามสภาพเทานั้น 
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6.1.2 สภาพของลายคํา และการใชงานของวิหาร สภาพของลายคําสวนใหญหลุดรอน
ออกไปจํานวนมาก ท้ังทําใหลวดลายไมตอเนื่องกันในบางจุด เนื่องจากลวดลาย
ในบางวิหารมีการเขียนลวดลายใหเปนเร่ืองทางพุทธศาสนาคลายกับภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ดังนั้นเม่ือลวดลายบางสวนหายไปยอมสงผลตอการรับรูท่ีจะ
รอยเปนเร่ืองราวของประชากรตัวอยางไมตอเนื่องนั้นเอง อีกท้ังวิหารไดถูกแปร
สภาพการใช จากเคยประกอบพิธีกรรมก็ลดลง จนกระท่ังไมมีกิจกรรมใดๆ ใน
วิหารนั้นอีก เชน วิหารน้ําแตมท่ีไมมีและยกเลิกการทําพิธีกรรมภายในวิหาร เม่ือ
พิจารณาทั้ง 5 วิหารพบวาจะมีเพียงวิหารลายคําเทานั้นท่ีลายคําอยูในสภาพ
สมบูรณท่ีสุด ในบางวิหารมีการบูรณะแตขาดชางท่ีมีความรูและฝมือ จึงทําให
ลวดลายเปล่ียนแปลงทางกายภาพจนสงผลตอความหมายท่ีจะเกิดข้ึน 

 
6.2 ประชากรตัวอยาง ตามท่ีผูวิจัยไดสรุปและเรียบเรียง พบวา 

6.2.1 สภาพทางกายภาพมีผลตอการรับรู จนเกิดการดึงเอาประสบการณในอดีต
ยอนกลับมาทําใหประชากรตัวอยางสามารถรับรูการปรากฏตัวของลายคําใน
ความหมาย  และหนาท่ีแบบในอดีตไดและชวยใหลายคําปรากฏตัวตอ
ประชากรตัวอยางผานการรับรู ซึมซับ เพราะการตีความจนไปถึงดึงเอาความ
ทรงจําเดิมและความต้ังใจของการใหความหมายผานลวดลายคําจากสลาได 

6.2.2 โครงสรางวิหาร มีผลตอ การปรากฏตัวและตําแหนงของลายคํา เปนปจจัยท่ี
ชวยทําใหการปรากฏตัวของลายคําสามารถปรากฏตัวได และยังบังคับมุมมอง
ของประชากรตัวอยางภายในวิหารเชน ลวดลายบนเพดานวิหาร วิหารไหลหิน
หลวงท่ีประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนยืนและมีมุมมองเดียวกัน และบรรยายวา
เหมือนถูกกระทําใหตองแหงนมองข้ึนไปในขณะท่ีตองนั่งลง เพราะเกิด
ความรูสึกเหมือนถูกบังคับใหนั่งลงดวยลักษณะของโครงสรางและตําแหนง
ของลายคํา 

6.2.3 แสงสวาง ท่ีรวมไปถึงเร่ือง ชองเปด ทิศทางของแสง (แสงและเวลา) ชนิดของ
แสง มีท้ังในแงบวกและลบ เชน การใชชนิดของแสงในแงบวก คือการติดต้ัง
แสงประดิษฐท่ีคํานึงการจําลองสีและบรรยากาศของแสงธรรมชาติทําใหเกิด
บรรยากาศท่ีไมแตกตางในอดีตดังตัวอยางในวิหารลายคํา สวนในแงลบ คือมี
การติดต้ังแสงประดิษฐท่ีใหชนิดของแสงเปนสีขาวจากหลอดฟูออเรสเซนต 
ทําใหบรรยากาศภายในวิหารเปล่ียนแปลงจากอดีตสงผลตอการรับรูของ
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ประชากรตัวอยางดังตัวอยางในวิหารปราสาท  เร่ืองของแสงสวางยังมีผลใน
ฐานะปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดปรากฏการณภายในวิหารอยางมาก ท้ังเปน
ตัวชวยและกระตุนทําใหลายคําทําหนาท่ีสะทอนและปรากฏตัวผานแสงสวาง
ทําใหความนาสนใจและสวยงาม เกิดแรงบันดาลใจตีความเปนความรูสึก
ตางๆ 

6.2.4 ลายคํา รูปแบบและลวดลายของลายคํามีผลตอการทํางานของการเกิด
ปรากฏการณในฐานะความสัมพันธระหวางลายคํากับพื้นท่ีภายในวิหาร เชน 
ลวดลายลายคําภายในวิหารลายคําท่ีประชากรตัวอยางสรุปจากส่ิงท่ีไดรับรู
จากปรากฏการณภายในวิหาร ท่ีสรุปออกมาในรูปแบบปรากฏการณรวม คือ
รูปแบบและลวดลายภายในวิหารทําใหคิดถึงเสมือนจําลองพื้นท่ีภายในเปน
สวรรคท่ีมีปราสาททอง (ลวดลายดานหลังวิหารหลังพระประธาน) มีเทวดา
(ลวดลายบริเวณหนาตาง) และตนไม (ลวดลายท่ีเสา) ท่ีเหมือนไหวไดจริง ทํา
ใหเกิดความรูสึกศรัทธาและเคารพในวิหารมากข้ึน 

6.2.5 ประสบการณเดิม / พื้นเพของประชากรตัวอยาง  เปนปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตีความ ใหความหมาย ของการรับรูปรากฏการณระหวางลายคําและพื้นท่ี โดย
ใชประสบการณเดิม/ พื้นเพเปนเหมือนฐานขอมูลบันทึกอยูในรูปของความ
ทรงจํา เม่ือเกิดการรับรูในเหตุการณใหม ประสบการณเดิมจะทําหนาท่ี
ยอนกลับไปดึงความทรงจําเกากลับมาและกระตุนใหเกิดการตีความใหมจาก
ประสบการณท่ีเคยพบเจออีกคร้ัง โดยผลของการรับรูจะแตกตางและอาจ
คลายคลึงข้ึนอยูกับประสบการณเดิมของแตละบุคคลที่มีและรับรูมาแตกตาง
กัน  

 
ท้ังนี้ปจจัยท้ัง 5 หนวย ท่ีผานการเรียบเรียงและสรุปจากขอมูลของประชากรตัวอยางโดย

ผูวิจัยแลว จะนําไปอธิบายและขยายความตอดวยการวิเคราะหอาศัยกรอบการมองแบบทฤษฏีของ
ปรากฏการณวิทยา ซ่ึงจะปรากฏขอมูลในบทตอไป 

 


