
 

บทท่ี 5 
การวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 

 
จากการเก็บขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูลในบทท่ี 4 สามารถวิเคราะหขอมูลท้ังหมด

รวมกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวของโดยใชการบรรยายเชิงวิเคราะห เพื่อความสอดคลองและงายตอความเขาใจ
ในการสรุปผลการของงานวิจัยช้ินนี้ ซ่ึงตองการคล่ีคลาย ปรากฏการณรวม (Pattern) ท่ีเกิดข้ึนกับ
ประชากรตัวอยางแตละคน ผานการอธิบายผานปจจัยท่ีทําใหลายคําทําหนาท่ีในการสื่อความหมาย 
กําหนดสรางพื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

โดยนําเอาขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงความรูสึก ความคิด และประสบการณของผูสัมภาษณ 
การสรุปผลการวิจัยจะเนนถึงประเด็นท่ีสําคัญเพื่อพิสูจนสมมุติฐานท่ีวา ลายคํามีความสําคัญและทํา
หนาที่ปรากฏตัวโดยผานการรับรูของคนท่ีเขาไปใชภายในพ้ืนท่ีและเปนตัวสรางความหมายทาง
พื้นท่ี กลายเปนความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ี กอใหเกิดการรับรูเปนประสบการณ จน
สามารถกําหนดขอบเขตของพื้นท่ีความศักดิ์สิทธ์ิ เกิดเปนความรูสึกศรัทธา และเคารพในสถานท่ี
นั้น   

จากกระบวนการทํางานของความสัมพันธระหวางลายคําและพ้ืนท่ี เราสามารถคล่ีคลาย
ความสัมพันธของปจจัยมีผลตอการทํางานของลายคําในแงของการรับรูออกเปน 5 ประเด็นใหญคือ 
5.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพ คือ วิเคราะหปจจัยดานสภาพทางกายภาพท่ีเกี่ยวเนื่องและมีผลตอ

ลายคําโดยตรง 
5.1.1 การบูรณะ 
5.1.2 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวิหาร 
5.1.3 สภาพแวดลอมโดยรอบ เสียง และกล่ิน  

5.2 โครงสราง-ตําแหนงลายคําภายในวิหาร คือ วิเคราะหปจจัยดานโครงสราง- ตําแหนงการปรากฏ
ตัวของลายคํา มีผลตอปรากฏการณกับการรับรูระหวางลายคําและพื้นท่ีภายในวิหาร 

5.3 แสงสวาง คือ วิเคราะหปจจัยดานแสงสวางไมวาจะเปนเร่ืองของแหลงกําเนิดแสง, ชนิดของ
แสง, สีของแสง, แสงท่ีสัมพันธกับชองเปดสูปริมาณแสงและทิศทางของแสงสวางกับเวลา ท่ี
เกี่ยวเนื่องและมีผลตอลายคําโดยตรง 
5.3.1 จากโครงสรางไปสูชองเปด ไปสูปริมาณแสงและทิศทางของแสงกับเวลา 
5.3.2 ชนิดของแสง 
5.3.3 สีของแสง 
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5.4 รูปแบบของลวดลายลายคํา คือ วิเคราะหปจจัยดานลวดลายของลายคําวาท่ีมีความสัมพันธกับ
การรับรู 
5.4.1 รูปแบบของลวดลายลายคํา 
5.4.2 ลวดลาย ความหมายและการตีความ 

5.5 ประสบการณเดิม คือ วิเคราะหปจจัยดานประสบการณเดิมหรือพื้นเพของประชากรตัวอยางนั้น
มีอิทธิพลตอปรากฏการณกับการรับรูระหวางลายคําและพื้นท่ีภายในวิหาร 

จากปจจัยในเบื้องตนนี้ ไดผานการคัดเลือกเฉพาะปจจัยท่ีปรากฏในทุกวิหารและมี
ประเด็นท่ีนาสนใจในการศึกษา และในงานวิจัยช้ินนี้ยังมีปจจัยดานอ่ืนๆ ไมวาจะเปน ปจจัยดาน
เสียง ท่ีมาจาก กระดิ่ง ระฆัง เสียงสวดมนต เสียงนก เสียงผูคน และเสียงของรถท่ีสัญจร ปจจัยดาน
กล่ินท่ีมาจาก ธูป ดอกไม  ปจจัยดานองคประกอบอ่ืนๆ ในฐานะส่ิงประดับตกแตง เชน การใช
กระจก ภาพเขียน และอ่ืนๆ จากปจจัยท้ังหมดลวนสงผลตอการเกิดปรากฏการณภายในวิหาร แต
เนื่องจากในงานวิจัยช้ินนี้ตองการปจจัยท่ีมีความคลายคลึงกันในทุกวิหาร หรือเกิดข้ึนเหมือนกัน
เปนหลัก สวนปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีไมไดถูกอธิบาย ถึงแมวาจะเปนสวนหนึ่งในการประกอบสราง
ปรากฏการณ และไมไดนํามาวิเคราะหรวมไวในขอมูล แตจะปรากฏในขอมูลของบทท่ี 4 ใน
สวนขอมูลดานกายภาพและดานประสบการณของประชากรตัวอยาง ซ่ึงปจจัยท่ีจะนํามาถูกอธิบาย
ในงานวิจัยช้ินนี้สามารถอธิบายไดดังนี้คือ 
 
ความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของลายคําในแงของการรับรู 
5.1 สภาพแวดลอมทางกายภาพและโครงสราง  

เปนปจจัยท่ีผูวิจัยพบวา เปนสาเหตุตนๆ ท่ีมีผลตอการทําหนาท่ีของลายคําโดยตรง โดย
อธิบายถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพและโครงสรางท่ีเกี่ยวเนื่องในทุกๆ แงมุมมอง  
5.1.1 การบูรณะ  
 ในการวิจัยพบวา การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางกายภาพ มีสาเหตุหลัก มาจาก การ
บูรณะ ประเด็นเร่ืองการบูรณะเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงทางดานกายภาพและแสงสวาง
อยางมาก เนื่องจากบูรณะน้ันสามารถแบงแยกไดจากงบประมาณท่ีใชบูรณะ จากขอมูลพบวา ปจจัย
สําคัญคือ งบประมาณท่ีเขามาใชบูรณะทําใหเกิดการบูรณะที่แตกตางกันไปในแตละวัด เชน วิหาร
ปราสาท วิหารน้ําแตม วิหารปงยางคก ไดรับผลกระทบจากงบประมาณในการบูรณะท่ีนอยเปน
อยางมากเนื่องจากสภาพทางกายภาพในปจจุบันมีสภาพท่ีทรุดโทรมมาก และขาดดูแลเอาใสใจจาก
หนวยงานของราชการอีกดวย เม่ือเปรียบกับวิหารลายคํา วัดพระสิงห ท่ีไดรับงบประมาณท่ีมากท้ัง
จากหนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน และดูแลจากราชการเปนอยางดีและสมํ่าเสมอ ทําใหสภาพ
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กายภาพปจจุบันสอดคลองกับการรับรูและการเกิดปรากฎการณเปนอยางดี จากการลงภาคสนาม
พบวา การบูรณะท่ีแตกตางกันยอมทําใหเกิดผลของปรากฏการณท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน ตัวอยาง
การบูรณะท่ีดีท่ีผูวิจัยอยากจะเสนอแนะใชเปนแนวทางแกวิหารอ่ืนๆ คือ วิหารลายคํา เพราะการ
บูรณะไมไดหมายถึงแคการซอมแซมดานกายภาพเทานั้น แตมีการคํานึงถึงผลลัพธท่ีจะไดจากการ
บูรณะอีกดวย มีการวางแผนและคาดคะเนถึงผลลัพธของภาพท่ีจะปรากฏหลังการบูรณะ ท่ีจะสงตอ
การรับรูตอผูคนเม่ือเขามาในวิหาร จากตรงนี้มีประเด็นท่ีนาสนใจคือ คณะผูบูรณะวิหารลายคํา132 มี
การสํารวจและตรวจสอบหาปจจัยท่ีจะสงผลตอการปรากฏตัวของลายคํา หรือชวยประกอบสรางให
ลายคําสามารถทําหนาท่ีของมันเองไดอยางมีประสิทธิภาพตอผูคนเม่ือเขามาภายในวิหาร จะพบวา
วิหารลายคํามีการบูรณะท้ังลวดลาย แสงสวาง (ท่ีคํานึงบรรยากาศในอดีต) สภาพแวดลอมรอบขาง 
แมแตอุปกรณท่ีใชภายในวิหารยังมีการปรับใหเขากับสภาพของพ้ืนท่ีภายในวิหาร  อีกท้ังยังพบวา
วิหารลายคําไดรับการเอาใสดูแลอยูเสมอ และสภาพ ณ ปจจุบันก็มิไดแตกตางจากบรรยากาศจาก
อดีตมากนัก แมวาจะมีการเปล่ียนเร่ืองระบบแสงสวาง มีการเดินระบบไฟฟาภายในวิหาร แตทางวัด
พระสิงหและกรมศิลปากรมีการคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาจากการบูรณะจึงไดมีการตกแตงภายในและ
ภายนอกใหกลมกลืนและสวยงามเหมือนเม่ือยามอดีต สภาพบริบทโดยรอบตัววิหารยังคงซ่ึงไวใน
บรรยากาศเดิม ในปจจุบันภายในวิหารเองทางวัดไมไดอนุญาตใหจุดธูป แตยังสามารถกราบไหวได
ตลอดจนนําสักการะบูชาตางๆ ไดเหมือนเดิม และไดมีกําหนดขอหามคือ หามถายรูป เนื่องจากแสง
แฟลชจะทําลายภาพฝาผนัง แตก็มีนักทองเท่ียวสวนนอยท่ีทําตาม ส่ิงท่ีสังเกตไดอีกอยางจากการลง
ภาคสนาม พบวาทางวัดไดมีการจัดพระลูกวัดใหดูแลและทําหนาท่ีเสมือนเปนไกดและพระประจํา
วิหารเพื่อคอยรับส่ิงท่ีชาวบานนํามาถวายและพูดคุย ใหขอมูลแกนักทองเท่ียวเกี่ยวกับประวัติของ
วิหารลายคํา จากการจัดการดูแลท้ังหมดของทางวัด ทําใหสรุปไดวา สภาพแวดลอมและทัศนียภาพ
โดยรวมของวิหารอยูสภาพท่ีคงเดิมไมแตกตางจากสภาพในอดีตมากนัก ทําใหบรรยากาศโดยรวม
ยังคงเดิม แมจะไมมีกิจกรรมท่ีเคยประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเกิดข้ึนภายในวิหารประกอบกับ
สภาพแวดลอม และสภาพแวดลอมโดยรอบของวัดท่ีเปล่ียนแปลงไป ก็ตาม แตวิหารลายคํา ณ 
ปจจุบันยังคงสภาพและบรรยากาศท่ีกลมกลืนและใหความรูสึกเม่ือคร้ังอดีตไดดี  
 

                                                        
132 กรรมการวัดและกรมศิลปากรเขตที่ 8 
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ภาพท่ี 5.1 สภาพแวดลอมท่ีแสดงถึงการจัดการระเบียบท่ีดีของวิหารลายคํา โดยคํานึงความสวยงามทางดานภูมิทัศนและแสงสวาง
ภายในนอกดวย 

 
ภาพท่ี 5.2  แสดงบรรยากาศภายในของวิหารลายคําท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของระบบแสงสวางและติดต้ังระบบความปลอดภัย 
ถึงแมจะมีการติดต้ังระบบความปลอดภัย แตสรางความกลมกลืนใหเขากับลักษณะทางกายภาพจะพบวามีการตกแตงใหเขากับสภาพ
ภายใน โดยจะไมใหเคร่ืองใชไฟฟาและอุปกรณตางๆ มีผลตอการตกแตงและบรรยากาศท่ีแตกตางไปจากบรรยากาศเดิมของวิหาร 
(ภาพถายโดยผูวิจัย วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551) 
 
 ประเด็นเร่ือง การกําหนดแนวทางในการบูรณะกับงบประมาณท่ีตองสอดคลอง
เอ้ืออํานวยซ่ึงกันและกันก็เปนปจจัยท่ีสําคัญ จากการเก็บขอมูลพบวาปญหาของการจัดการแนวทาง
บูรณะคือ งบประมาณ เนื่องจากสัดสวนงบประมาณของแตละวัดท่ีไมเทากัน ยอมสงผลตอการ
บูรณะ ดังนั้นปญหาเรื่องงบประมาณในการบูรณะนาจะเปนปจจัยตนๆ ท่ีควรพิจารณากอนทําการ
บูรณะ อีกท้ังในการศึกษาพบวาการบูรณะนั้นสามารถเปล่ียนแปลงสภาพทางกายภาพ ท้ังเร่ือง
โครงสราง ตําแหนง แสง รูปแบบของลายคํา และการปรากฏตัวของลายคํา เนื่องจากเปนปจจัยตนๆ 
ท่ีมีผลตอโครงสรางและลายคําโดยตรง ทําใหเม่ือเขาไปเก็บขอมูลในบางวิหารเกิดปรากฏการณท่ี
เปล่ียนไปจากอดีต ประเด็นเร่ืองประสงคในการบูรณะ ก็เปนสาเหตุสําคัญท่ีสงผลใหเกิดการบูรณะ
โครงสรางวิหารเปล่ียนแปลงไปในทิศทางตางๆ เชนกัน ดังเชน วิหารปราสาทท่ีไดรับอิทธิพลจาก
การเมืองการปกครองทําใหถูกปรับเปล่ียนแปลงวิหารเปนวิหารปด จึงสงผลในเร่ืองของแสงสวาง
ภายในวิหารเปนอยางมาก ดังนั้นการบูรณะจึงไมไดหมายความถึงแคการซอมแซมเทานั้น จึงควร
คํานึงถึงผลที่ไดรับเม่ือบูรณะดวย  

ในการวิจัยยังพบวาการบูรณะสามารถแบงออกเปน 2 แนวทาง คือ แนวทางแรกเปนการ
บูรณะซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรง และแกปญหาทางกายภาพ (คือทําใหคืน
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สภาพเดิมกอน) เชน การแกไขในเร่ืองของความช้ืน แกการชํารุดของหลังคา (หลังคาร่ัว) และแก
การทรุดตัว ของอาคาร แนวทางท่ีสองเปนการบูรณะตกแตงทางดานสถาปตยกรรมใหอาคารอยูใน
สภาพสมบูรณ (ฟนสภาพและปรับปรุงรูปแบบทางสถาปตยกรรมเพื่อใหสอดคลองกับรูปแบบของ
อาคารในอดีตและเหมาะสมกับการใชงาน ในปจจุบัน) เชน การตกแตงภายใน การตกแตงสี และ
ลวดลายของประตูหนาตาง แตในการงานวิจัยช้ินนี้การบูรณะท่ีพบสวนใหญจะเปนแบบแนวทาง
แรก เนื่องจากงบประมาณท่ีจํากัดของทางวัดทําใหเม่ือบูรณะสามารถทําไดแคการซอมแซมเทานั้น 
ควรทําใหเขาใจโครงสรางและเขาใจหลักการของการบูรณะคือ ควรคํานึงถึง เหตุผลท่ีตองบูรณะ
โดยทําการสํารวจ แลวจัดต้ังงบประมาณ และคํานึงผลลัพธท่ีไดรับจากการบูรณะอยางละเอียดถ่ี
ถวนเพื่อใหความสอดคลองในเร่ืองของทัศนียภาพท่ีสวยงามเหมือนคร้ังอดีต สามารถอธิบายและ
สรุปตามแผนภูมิภาพดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5.1  แสดงการสรุปและสังเคราะหของปจจัยดานการบูรณะ 

 
5.1.2 การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวิหาร  

 “กายภาพ” ในท่ีนี้หมายถึง ขอบเขตท่ีครอบคลุมท้ังวิหารทั้งภายนอกและภายใน จากการ
วิจัยพบวาปญหาเรื่องการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของวิหาร มีผลกระทบโดยตรงกับการเกิด
ปรากฏการณภายในวิหาร เนื่องจากปจจัยดานกายภาพกับขนาดของพื้นท่ี (Place) นั้นสอดคลองซ่ึง
กันและกันอยูเสมอ อยางเชนประเด็นของวิหารปราสาทท่ีมีเปล่ียนแปลงจากวิหารเปดเปนวิหารปด  

สงผลตอปจจัยอื่นๆ ทําให
ปรากฏการณเปล่ียนแปลงไปจากอดีต 

สงเสริมและรักษาปจจัยตางๆ 
ทําใหเกิดปรากฏการณเหมือนอดีต 

งบประมาณ 

ความรูและฝมือผูบูรณะ 

บูรณะเพื่อซอมแซมเทาน้ัน 

บูรณะเพื่อซอมแซมและ
ความสวยงามทีเ่หมือนอดีต 

การบูรณะ 
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ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของผนังและปดชองแสงขนาดใหญไป เนื่องมาจากเหตุผลจากการบูรณะ 
สงผลทําใหพื้นท่ี (Place) ภายในวิหารเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมากมาย ถึงแมขนาดพื้นท่ีจะเทาเดิม            
แตสภาวะแสงสวางนั้นถูกเปล่ียนแปลงไป และสงผลทําใหการปรากฏตัวของลายคําไมเหมือนเดิม                 
เม่ือ “คุณลักษณะ”  ของวิหารเปล่ียนแปลงไป ทําใหภายในวิหารมีลักษณะบรรยากาศท่ีมืด และดูนา
กลัว อีกท้ังเม่ือประชากรตัวอยางเขาไปเก็บขอมูลพบวาท้ัง 4 คน ไมสามารถรับรูถึงการปรากฏตัว
ของลายคําไดเทาท่ีควรเนื่องจากปริมาณแสงท่ีนอยอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงเปนวิหารปด 
เนื่องจากการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ไมไดคํานึงผลท่ีตามมา ทําใหความหมายของพ้ืนท่ีถูกปรับเปล่ียน
ความหมายไปดวย  เพราะโครงสรางเดิมของวิหารมีลักษณะโครงสรางท่ีสูงแตกตางกับศิลปะของ
วิหารทั่วไป ประกอบกับลายคําจะปรากฏท่ีโครงสรางท่ีมีลักษณะสูง กับแสงที่มีปริมาณท่ีนอยจาก
การเปล่ียนแปลงของโครงสรางทําใหประชากรตัวอยางไมสามารถรับรูของการปรากฏตัวของลาย
คําได 

นอกจากประเด็นในขางตน ยังพบวาการปรับเปล่ียนโครงสราง (ในท่ีนี้หมายถึง สวนท่ี
รับน้ําหนักของวิหาร)  ดังกรณีของวิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก จังหวัดลําปาง มีการ
ปรับเปล่ียนเปล่ียนโครงสรางของวิหาร คือ ระดับพื้นของวิหาร ท่ีมีลักษณะตํ่ากวาพื้นระดับถนน 
เนื่องจากวิหารมีความเกาแกมากยากตอการบูรณะ ประกอบกับระดับพื้นดานนอกที่สูงข้ึน ทําให
หลังคามีระดับท่ีตํ่าลง เนื่องจากเปนการยากหากจะบูรณะวิหารเพื่อปรับระดับใหเทาหรือสูงกวาพื้น
ดานนอก จึงทําใหวิหารมีลักษณะท่ีมีหลังคาต่ํากวาระดับเม่ือเทียบกับความสูงของคนทั่วไปดังภาพ
ท่ี 5.3 
 

                               
ภาพท่ี 5.3 แสดงการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางของวิหารปงยางคก 

 

 อีกท้ังมีการสรางอาคารเพ่ิมดานซายทําใหปริมาณแสงชวงเชานั้นนอยลงทําใหแสงแดด
ไมสามารถเขาไปภายในวิหารได สภาพทางกายภาพของวิหารที่เปล่ียนแปลงไป สงผลทําใหสภาวะ
แสงภายในวิหารนั้นนอยลงไปดวยเมื่อสภาวะของแสงภายในนอยลง ยอมสงผลทําใหโครงสราง
และตําแหนงในการกําหนดการมองเห็นเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงเม่ือแสงนอยลายคําท่ีเกิดความทรุด
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โทรมและไมสมบูรณจึงไมสามารถอาศัยแสงชวยใหปรากฏตัวออกมาได จึงไมดึงดูดใจผูรวมวิจัย
เม่ือแรกเห็นจากการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานกายภาพหรือการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางนั้นมี
เปนความสัมพันธตอตําแหนงการปรากฏของลายคํา  
 
5.1.3 สภาพแวดลอมโดยรอบ เสียง และกล่ิน 

 สภาพแวดลอมโดยรอบยังเปนปจจัยอีกอยางท่ีสงตอการรับรูของประชากรตัวอยาง  
เนื่องจากความเจริญและสภาพแวดโดยรอบนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ดังเชน ในการเก็บ
ขอมูลวิหารปราสาทพบวาเนื่องจากมีการตัดผานของถนนขางวิหารและในปจจุบันวิหารอยูใน
ตําแหนงท่ีรถพลุกพลานมาก ทําใหเกิดเสียงรถและเสียงแตรตลอดเวลา ซ่ึงสงผลรบกวนเปนอยาง
มากทําใหการรับรูของประชากรตัวอยาง เกิดการขาดตอนในบางชวง เนื่องจากไมมีสมาธิเพียงพอ
ในการจินตนาการนั้น 

จากการศึกษาปจจัยขางตนสามารถสรุปถึงการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ คือ เร่ืองของการ
บูรณะ พบวาวิหารน้ําแตมมีปญหาของเร่ืองความทรุดโทรมของอาคารและลวดลายของลายคําเปน
อยางมาก  ซ่ึงเปนปญหาและปจจัยสําคัญท่ีสงผลทําใหประชากรตัวอยางไมสามารถรับรู
ปรากฏการณภายในวิหารเม่ือเหมือนคร้ังอดีต  และลายคําไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ เกี่ยวเนื่องกับ “ความสมบูรณ” ของลวดลายคํา ท่ีมีการหลุดรอนกอใหเกิดการขาด
ตอในการทําความเขาใจในการปรากฏตัวของลวดลาย  และการลดกิจกรรมภายในวิหารที่เสมือน
เปนอาคารหน่ึงภายในวัดท่ีไมไดใชประโยชนเพื่อพิธีกรรมทางศาสนาเลย 

วิหารพระนางจามเทวี มีประเด็นเร่ืองการเปล่ียนแปลงของโครงสรางวิหารมีสาเหตุมา
จากการเกิดน้ําทวม และการถมท่ีท่ีสูงข้ึนของถนนจากดานนอก  ทําใหภายในวิหารมีพื้นท่ีเต้ียกวา
ระดับถนน ประกอบกับงบประมาณท่ีใชในการบูรณะมีจํานวนท่ีนอย สามารถบูรณะไดตามสภาพท่ี
เสียหายเทานั้น และเนื่องจากวิหารมีความเกาแกไมสามารถบูรณะโดยการยกและถอดโครงสรางมา
ได ทําให สภาพลายคํามีการหลุดรอนไป  และปญหาเร่ืองการจอดรถของผูคนท่ีเขาในวัดท่ีมีการ
จอดรถไมเปนระเบียบ จอดขางวิหาร ประกอบกับลานทรายรอบวิหารท่ีเกิดเปนฝุนเม่ือมีรถเขามา 
ทําใหภายในวิหารเกิดความสกปรกน้ันเอง 

วิหารไหลหินหลวง  มีความนาสนใจดานสภาพกายภาพ  ท่ีสามารถวัดไดจาก
ประสบการณประชากรตัวอยาง ในการเก็บขอมูลการรับรูพบวา มีความรูสึกท่ีคลายกันคือ ความตํ่า
ของพื้นวิหาร ท่ีเอ้ือใหตําแหนงของลายคําท่ีมีความละเอียดสามารถมองดูไดโดยงาย ถึงแมจะมี
ความไมสมบูรณของลวดลายอยูบางก็ตาม โครงสรางของวิหารที่มีลักษณะตํ่า ทําใหแสงแดดยากตอ
การเล็ดลอดเขามาภายในวิหารได อีกท้ังมีลักษณะของโครงสรางท่ีบังคับทําใหประชากรตัวอยางท้ัง 
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4 คน ตองกําหนดมุมมองและตําแหนงของตนเองสูมุมมองท่ีสูง เนื่องจากวิหารมีลักษณะท่ีตํ่าและ
เล็กจึงเปนบังคับเม่ือเขาไปในวิหารใหนั่งลง เพื่อมองลายคําสูลวดลายดานบน เช่ือวาสลาในอดีตไม
สนใจแคเร่ืองของการวาดลวดลายเทานั้น แตมีการคิดถึงเร่ืองตําแหนงท่ีจะมาวาดลวดลายให
สัมพันธกับพื้นท่ีภายในวิหารท่ีสรางโดย “โครงสราง” หรือจะพูดไดวา “โครงสราง” เปนส่ิงท่ี
กอใหเกิดพื้นท่ีวาง  

วิหารปราสาทมีปญหาทางดานกายภาพตอการรับรูมากท่ีสุด เนื่องจากภายในวิหารไมมี
แสงสวางเขาไปไดเลย สงผลตอลายคําภายในวิหารไมปรากฏตัวตอผูคนท่ีเขาไป เนื่องจากวิหารมี
โครงสรางท่ีมีลักษณะสูงและใหญ ทําใหยากตอแสงจากภายในจะสามารถเขาไปภายในวิหารไดเม่ือ
บูรณะปดผนังรอบขางแลว ท้ังนี้เปนการสงผลระหวาง เร่ืองการบูรณะ สูปญหาดานโครงสราง และ
แสงสวาง  

จากปญหาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงตามาสภาวะทางสังคม ไมวาจะเปน การ
ตัดถนน การจราจร และกิจกรรมทางศาสนาท่ีเปล่ียนแปลงไป ที่สงผลในรูปของสภาพแวดลอม
โดยรอบ กล่ินท่ีเคยไดจากการจุดธูปเทียน ดอกไมท่ีผูคนนํามากราบไหวตามประเพณีท่ีเลือนหายไป
ตามขอกําหนดและระเบียบบังคับท่ีเกิดข้ึนของแตละวิหาร ประเด็นเร่ืองเสียง ท่ีมาจากเสียงรถ เสียง
คนท่ีพลุกพลาน ตลอดจนเสียงสวดมนตท่ีหายไปตามกิจกรรมท่ีลดหายไปนั้นเอง ปจจัยท้ังหมด
ลวนมีผลมาจากการละเลยขาดการดูแลเอาใจใส และการที่ไมมีการจัดระเบียบตางๆ เพื่อสงเสริม
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนั้นเอง 
 
5.2 โครงสราง - ตําแหนงลายคําภายในวิหาร  

 “โครงสราง” มีความสัมพันธแบบเช่ือมโยงและเอ้ือใหลายคําในจุดท่ีตําแหนงตางๆ 
สามารถปรากฏตัวออกมา แตถาหากเกิดการเปล่ียนแปลงทาง “โครงสราง” ท่ีไมใชแคสงผลให
ตําแหนงของลายคําท่ีประดับบนโครงสรางเปล่ียน แตสงผลตอปจจัยอ่ืนๆ เชน แสงสวาง ทําให
ทิศทางของแสงเปล่ียนไป ในการจัดวางโครงสราง และวางตําแหนงของลายคํา ไดผานการวาง
แนวคิดและความหมายจากสลาท่ีคิดคนวาดลายคําไวต้ังอดีต มีการคํานึงถึง ตําแหนงการวาง
ลวดลาย ความสมบูรณของลวดลาย โครงสราง และสภาวะแสงท่ีเหมาะสมจากตําแหนงของ
โครงสราง เชน วิหารปราสาทท่ีมีลักษณะโครงสรางภายในวิหารที่สูงใหญ ผูวิจัยคิดวาจะเปน 
เพราะสลาตองการใหผูท่ีเขามาในวิหารนั้น รูสึกวาเสมือนถูกจองมองดวยลวดลายท่ีเสาท่ีสูง ทําให
เกิดปฏิกิริยาเกิดความรูสึก นาเกรงขาม จนตองนั่งลงในที่สุด อีกท้ังความสูงใหญของโครงสรางยัง
กําหนดตําแหนงของลายคําท่ีบริเวณเสาเม่ือมองแลวรูสึกเหมือนเคล่ือนไหวเม่ือมองจากท่ีตํ่าสูมุมสูง 
จะเห็นวาโครงสรางไมกําหนดแคตําแหนงของลายคําเทานั้น แตยังสามารถกําหนดตําแหนงใน
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วางตัว (Orientation) ของคนที่สัมพันธกับการใชพื้นท่ีและการมองเห็นส่ิงตางๆ ในพื้นท่ีนั้น 
ความสัมพันธระหวาง “โครงสราง” และ “ ตําแหนง” ของลายคําเปนความสัมพันธท่ีแยกขาดออก
จากกันไดยาก เปนความสัมพันธท่ีเอ้ือและสงผลซ่ึงกันและกันเสมือนเปนส่ิงเดียวกัน เม่ือพิจารณา
จากความหมาย ความรูสึกท่ีประชากรตัวอยางบรรยายไวในทุกวิหารจะพบวา “ตําแหนง” และ
“จังหวะ” ของลายคํา สามารถสรางจินตนาการ หรือการยอนกลับเอาประสบการณในอดีต แทรกตัว
อยูบางๆ ในการตีความของทุกคน ดังเชน วิหารน้ําแตมท่ีทุกคนจินตนาการเสมือนอยูในปาหิม
พานต ท่ีมีตนโพธ์ิของพระพุทธเจาประทับอยู จะเห็นไดวาตําแหนงของลายคําท่ีอยูดานหลังพระ
ประธาน และลายคําบนเสาท่ีเสมือนเปนตนไมท่ีมีเถาวัลย มีการแทรกความหมาย เปนการเปดเขา
ไปในช้ันของประสบการณ (Layers of  Meaning) ท่ีมีการนํามาตีความใหมและถูกบันทึกลงในช้ัน
เชิงของประสบการณนั้นเอง 

จากการวิเคราะหพบวา ปจจัยดานกายภาพหรือการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางนั้น มีเปน
ความสัมพันธตอตําแหนงการปรากฏของลายคํา เนื่องจากลายคํา จําเปนใหตองอาศัยโครงสรางเพ่ือ
ปรากฏตัวในตําแหนงตางๆ ท่ีสลาจัดและออกแบบไวอยางดี ท้ังนี้นาจะมาจากเหตุท่ีตองสราง 
ปรากฏการณและบรรยากาศท่ีเสมือนเปนการจําลองสถานท่ีตางๆ หรือสรางพื้นท่ี (Place) ทาง
ความหมาย เชนในวิหารน้ําแตมลายคําท่ีมีความแนวคิดส่ือความหมายถึง ปาหิมพานตท่ีมีตนโพธ์ิ
ของพระพุทธเจาทรงปฏิบัติธรรมอยู ซ่ึงนาจะเปนแนวคิดท่ีวา การใชลายคําประดับและวางตัวบน
โครงสราง เพื่อจะสลายความเปนโครงสราง และสงเสริมการสรางปรากฏการณโดยอาศัยการ
มองเห็นและจินตนาการของผูท่ีพบเห็นนั้นเอง สามารถสรุปไดดังแผนภูมิภาพดานลางคือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5.2  แสดงการสรุปและสังเคราะหของปจจัยดานโครงสรางและตําแหนงของลายคํา 

ลายคําอาศัยการวางตัวและตําแหนงบนโครงสรางเสมอ
เพื่อจะสลายความเปนโครงสราง ลดความแข็งกระดาง 
และสงเสริมการสรางปรากฏการณโดยอาศัยการ
มองเห็นและจินตนาการของผูที่พบเห็นน้ันเอง 

เม่ือโครงสรางเปลี่ยนแปลงยอมสงผลใหตําแหนงของ
ลายคําเปลีย่นแปลงไป และปรากฏการณที่จะเกิดขึ้น
ยอมเปล่ียนแปลงไปเชนกัน 

ลายคํา 

โครงสราง โครงสรางเกิดการเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลงของตําแหนงลายคํา 
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5.3 แสงสวาง  จากการเปล่ียนแปลงดานสภาพแวดลอมและโครงสรางของท้ัง 5 วิหารเปนปจจัยท่ี
เกี่ยวกับเร่ืองของแสงสวางโดยตรง   
5.3.1 จากโครงสรางไปสูชองเปด ไปสูปริมาณแสง และทิศทางของแสงกับมิติเวลา  
 ประเด็นท่ีนาสนใจของเร่ืองแสงสวาง คือ ภายในวิหารปราสาทนั้น พบวา “แสงสวาง” มี
ผลกระทบตอปรากฏการณการรับรูระหวางลายคําและพื้นท่ีภายในวิหาร แลวยังพบวาการ
เปล่ียนแปลงสภาวะแสงภายในวิหารสงผลใหการเก็บขอมูลการรับรูเปล่ียนแปลงไปดวย ส่ิงท่ีได
จากการตีความของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน คือ  “ความรูสึกกลัว” เม่ือเขาไปภายในวิหารในตอน
เชา ซ่ึงนาจะมาจากการ ปดชองเปด จึงทําใหปริมาณแสงนอยลง และทิศทางของแสงเปล่ียนไป แม
เมื่อมีแสงจากภายนอกจะมีเขามาประกอบรวมกับภายในท่ีมีแสงประดิษฐกลับไมชวยใหเกิด
ความรูสึกท่ีประทับใจเลย133 เม่ือปริมาณของแสงภายในไมเพียงพอ ลายคําท่ีมีสภาพไมสมบูรณจึง
ไมสามารถปรากฏตัวใหประชากรตัวอยางเห็นและตีความจากรับรูนั้นได  
 โดยสรุป แสงเปนเหมือนเคร่ืองมือท่ีใชในการกําหนดขอบเขตจากลักษณะแสงท่ีสัมพันธ
กับพื้นท่ี (Place) ซ่ึงแสงนั้นสามารถส่ือความหมายของการเช่ือมตอ (Connection) และการแบงแยก 
(Separation) ของพ้ืนท่ีระหวางภายนอกและภายในได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับโครงสราง (Structure) 
ตลอดจนสภาพภูมิประเทศ หรือภูมิอากาศ ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดลักษณะชนิดของการเช่ือมตอพื้นท่ี
ภายในและภายนอกดวย ทิศทางของแสง ซ่ึงสามารถทําหนาท่ีการสรางจุดรวมสายตาและการ
เคล่ือนท่ี ซ่ึงในการศึกษาพบวาโดยปกติแลวมนุษยจะตอบสนองกับแสงท่ีมีความสวางมาก ดังนั้น
แสงจึงเปนส่ิงท่ีชวยในการนําทางและกําหนดทิศทางตางๆ แสงยังสามารถสรางความหมาย หรือ 
“จิตวิญญาณพ้ืนท่ี” (Spirit of Place) ในวิหาร134  
 ในการศึกษางานวิจัยของพัชรดา โสมดี พบวาลักษณะแสงกับทิศทางภายในวิหาร 
ประกอบไปดวยลักษณะแสงกับการสรางจุดรวมสายตาและแสงกับการเคล่ือนท่ี โดยปกติแลว
มนุษยจะตอบสนองกับแสงท่ีมีความสวางมาก ดังนั้นแสงจึงเปนส่ิงท่ีชวยในการนําทางและกําหนด
ทิศทางตางๆ และในการศึกษาปรากฏการณระหวางลายคําและพื้นท่ี แสงจะมีบทบาทในการสราง
ความหมายของลายคําภายในวิหาร เนื่องจากลายคําตองอาศัยความตองการแสงของมนุษยและ
ความหมายของแสง135 การใชแสงในการออกแบบสถาปตยกรรมจะตองสามารถสนองความ

                                                        
133  ดูรายละเอียดหนา 9 
134  พัชรดา โสมดี, “ปรากฏการณแหงแสงในสถาปตยกรรม กรณีศึกษา การออกแบบพื้นที่อยูอาศัย จังหวัดเชียงใหม”, สาขาวิชา 
สถาปตยกรรมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546, หนา 145-146 
135 เร่ืองเดียวกัน, หนา 141- 149 
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ตองการนี้ได เพื่อใหสามารถรับรูรูปทรงของวัตถุ เนื่องจากการที่แสงตกกระทบวัตถุแลว เกิดการไล
ความเขมแสงและเงาข้ึนบนวัตถุ   ทําใหมนุษยสามารถทราบรูปทรงของวัตถุ รับรูความลึก และ
ระยะใกลไกลไดมีประโยชนในการกะระยะ และทําใหสามารถเผชิญหนากับปรากฏการณท่ีจะ
เกิดข้ึนจากวัตถุได ท้ังนี้แสงท่ีตกกระทบวัตถุจะตองมีปริมาณมากพอ ที่จะทําใหมนุษยมองเห็น โดย
คุณภาพของแสงจะมีมากนอยก็ตามความสําคัญในการมองเห็นนั้นๆ โดยท่ัวไปแลวแสงควรทําให
เกิดภาพท่ีชัดเจนและสีท่ีตรงตามความเปนจริงมากท่ีสุด136 แสงยังเปนตัวสะทอนและกระตุน
องคประกอบตางๆโดยเฉพาะการใชสีทองจะทําใหเกิดประกายเจิดจา สรางความรูสึกนาศรัทธา 
ตามคติธรรมในพุทธศาสนา “ชองเปด” ในวิหารมีความสําคัญมาต้ังแตคร้ังอดีตอีกท้ังมันเปน
ความสัมพันธท่ีเกี่ยวเนื่องกันอยางเปนระบบคือ ชองเปดสงผลตอปริมาณแสงท่ีเขา และกําหนด
ทิศทางของแสงอีกดวย ดังนั้นการใชชองเปดภายในวิหารจึงเปนปจจัยท่ีนาสนใจและใหความสําคัญ 
เนื่องจากหากมีการใชแสงธรรมชาติ ภายในวิหาร ก็จะสามารถสรางบรรยากาศของ วางตําแหนง
องคประธานสีทอง ลวดลายคํา และโครงสรางของวิหารท่ีถูกกระทบดวยแสงออนๆ จากภายนอก 
ประกอบกับแสงเทียนบริเวณแทนบูชาท่ีพร้ิวไหวไมหยุดนิ่ง ชวยสรางความชัดเจนในรูปทรงแสง
เงาและลักษณะท่ีงดงามใหลายคําพรอมไปกับบรรยากาศของความสงบนาศรัทธา อันจะปลุก
จิตสํานึกการรับรูแกผูท่ีเขามากราบไหวบูชา ดวย “คุณลักษณะ” (บรรยากาศ) ของแสงท่ีมืดสลัว ทํา
ใหเกิดความรูสึกนิ่งเงียบและความสงบไดเปนอยางดี นี่เองท่ีเปน “คุณลักษณะ” ท่ีเกิดข้ึนเองภายใน
วิหาร หากมีการกําหนด ชองเปด ปริมาณแสง และทิศทางของแสง ตลอดจนคํานึงชนิดของแสงท่ีใช 
ก็จะสามารถนํา “คุณลักษณะ” ท่ีวานี้นํากลับมาใชภายในวิหาร ณ ปจจุบันได  

ท้ังนี้ความสัมพันธ ของชองเปด สูการเกิดปริมาณแสง และกําหนดทิศทางของแสงนั้น   
เปนกระบวนการของการทํางานสงผลซ่ึงกันและกัน คือ ขนาดของชองเปดมีผลตอปริมาณของแสง
ท่ีจะเขามาท้ังนี้ข้ึนกับรูปทรงและขนาด และสงผลตอทิศทางของแสง ท่ีทําใหการรับรูแบงระยะใกล
ไกลได ท้ังนี้ถูกครอบคลุมดวย “มิติเวลา” ท่ีทําหนาท่ีเปนตัวเช่ือมโยงส่ิงๆ ตางเขาดวยกันโดยมิติ
เวลาจะสงผลตอปริมาณแสงและทิศทางแสง ตามการหมุนของดวงอาทิตยท่ีเปนตัวกําหนด
ระยะเวลาเชา กลางวัน กลางคืนท่ีผลิตแสงผานขนาดและรูปทรงชองเปด สูการลดทอนเปนปริมาณ
ของแสงตามทิศทางตางๆ ท่ีข้ึนอยูกับเวลานั้นเอง ท้ังนี้แสงเปนปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดข้ึนกับ
เวลา ภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศ 

 
 

                                                        
136 เร่ืองเดียวกัน, หนา 41-49 
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แผนภูมิที่ 5.3  แสดงการสรุปและสังเคราะหของปจจัยดานจากโครงสรางไปสูชองเปด ไปสูปริมาณแสง และทิศทางของแสงกับมิติ
เวลา  

 
5.3.2   ชนิดของแสง  

ชนิดของแสงท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บขอมูลภาคสนาม สามารถแบงออกเปน 2 สวนคือ      
สวนแรกเปนแสงท่ีไดจากธรรมชาติมีความสม่ําเสมอแนนอนของปริมาณแสงและข้ึนอยูเวลา สภาพ
ภูมิอากาศ ฤดู ดวย จึงเปนชนิดของแสงท่ีสลาคํานึงถึงเม่ือวาดลวดลายและวางตําแหนงลายคําใหมี
ความสัมพันธกันของชนิดของแสงและทิศทางของแสง  เนื่องจากการเกิดภาพปรากฏของลายคํานั้น
ตองอาศัยแสงท่ีชวยทําใหลายคําสามารถทําหนาท่ีของมันออกมา สวนท่ีสองเปนแสงประดิษฐ ซ่ึงมี
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยคือ ในสมัยกอนแหลงกําเนิดแสงภายในวิหารคือ เทียนซ่ึงใหแสงท่ี
นุมนวลแตมีปริมาณแสงนอยแตใหความรูสึกท่ีออนชอยและออนไหวตามเปลวเทียน แตในปจจุบัน
มีการใชไฟฟาเกิดข้ึนจึงเกิดติดต้ังไฟภายในวิหารเพื่อความสวมงามและความสวาง แตทวาแสงท่ี
ไดรับนั้นแตกตางกันท้ังนี้ข้ึนกับการพิจารณาการใชสีของแสง โคมไฟ และชนิดของหลอดไฟ 
เนื่องจากปจจุบันมีชนิดของหลอดไฟมากมายท่ีนานํามาใชในสรางคุณลักษณะภายใยวิหาร คือ 
หลอดอินแคนเดสเซนต (Incandescent) คือ หลอดไสหรือหลอดอินแคนเดสเซนต มีท้ังชนิดแกวใส 
และแกวฝา ใหแสงสีเหลืองสม  แตอายุการใชงานส้ันมาก และเปลืองไฟมาก ปจจุบันจึงไมนยิมใช 
หลอดฟลูออเรสเซนต (Fluorescent) แบบสี Warm light  ท่ีใหแสงสีเหลืองอมขาวมีความสวางใน
การมองเห็นเหมาะสําหรับท่ีตองการแสงแบบเลียนแบบธรรมชาติ มีอายุการใชนานและประหยดั
ไฟจึงเหมาะสําหรับการใชภายในวิหารแตเนื่องจาก หลอดไฟมีขนาดยาวและใหญจึงสามารถใชได
ในแบบจุดเทานั้น แตในปจจบัุนมีหลอดฟลูออเรสเซนตแบบประหยัดไฟท่ีมีรูปรางคลายหลอดอิน
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ปริมาณแสง 
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แคนเดสเซนตท่ีเหมาะสําหรับการใชเนนแสงเฉพาะจุด อีกท้ังยังประหยัดไฟและมีอายกุารใชงานท่ี
นานอีกดวย 
 
5.3.2 สีของแสง  

แสงจะมีผลตอระยะการรับรูของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนแลว แสงยังทําหนาท่ีเปน
ตัวเช่ือมระหวางเวลา และสถานท่ีอีกดวย และปจจัยท่ีสําคัญในการสรางปรากฏการณของวิหารลาย
คําคือ สีของแสงสวางภายในวิหารและลายคําท่ีสอดคลองกัน ตัวอยางเชน วิหารลายคําท่ีมีการดูแล
เร่ืองระบบแสงสวางเปนอยางดี มีการศึกษาเร่ืองแสงท่ีสรางบรรยากาศของพื้นท่ีวางภายในวิหาร
โดยใชความสวางเพื่อครอบครองบริเวณท่ีไมกวางมากนักรอบๆ ตะเกียงหรือดวงไฟจากเทียนท่ีจุด
ข้ึน ลักษณะดังกลาวทําใหหองไมไดถูกกําหนดดวยฝารอบดานอีกตอไป บริเวณท่ีสวางจะประสาน
เขากับบริเวณท่ีมืดเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหมองไมเห็นเขตแบงระหวางสองบริเวณวาอยูจุดใด 
แสงเทียนท่ีใหแสงสีเหลืองทองท่ีริบหร่ีและเคล่ือนไหวตามจังหวะของกระแสลม สรางบรรยากาศ
ของแสงสลัว ทําใหเกิดความรูสึกท่ีแปรเปล่ียนไปตามการเคล่ือนไหวของเปลวไฟลักษณะดังกลาว
ทําใหภาพของโลกของความเปนจริงท่ีสามารถรับรูไดดวยตาและโลกแหงจินตนาการท่ีสามารถ
รับรูไดดวยใจเชื่อมโยงเขา137  ในปจจุบันแสงสีเหลืองทองเชนนี้ถูกแทนท่ีดวยลักษณะของการใช
หลอดไฟแบบหลอดไส (Incandescent) ท่ีสามารถสรางบรรยากาศไดใกลเคียงกับแสงเทียนแตแสง
จากหลอดไฟจะเปนแสงท่ีมีความนิ่งไมเคล่ือนไหวเหมือนแสงจากเทียน การใชแสงสีเชนนี้พบมาก
ในการใชสอยสวนท่ีตองการการพักผอน เชน บานหรือรีสอรท ท่ีตองการสรางบรรยากาศของความ
ผอนคลาย และยังชวยในการสรางบรรยากาศของวิหารในเวลาคํ่าคืนไดเปนอยางดี ลักษณะของการ
ใชงานของแสงสีเหลืองทองนี้จะมีการนํามาใชในสวนของพื้นท่ีตางๆ เชนภายในท่ีอยูอาศัย หรือ
พื้นท่ีท่ีตองการสรางความคิดหรือสรางจินตนาการในเร่ืองตางๆ สีของแสงธรรมชาติเปนเร่ืองสําคัญ 
โดยเฉพาะบรรยากาศของแสงท่ีเกิดจากสีทองของแสงเทียน ท่ีใหแสงท่ีนุมนวลแตมีปริมาณแสง
นอยแตใหความรูสึกท่ีออนชอยและออนไหวตามเปลวเทียน เกิดเปนแสงสลัวท่ีสรางบรรยากาศให
พื้นท่ีวางมีความนาเกรงขาม นาศรัทธา เพื่อรักษาบรรยากาศใหพื้นท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิ หลักการน้ี
เปนหลักการใชสีของแสงท่ีเกิดต้ังในอดีตในอาคารทางพุทธศาสนา ทําใหเห็นวาใน ปจจุบันผูคนได
หลงลืมและไมไดใหความสําคัญของเร่ืองของสีแสงสวางไปเสียแลว ซ่ึงแตกตางกับวิหารปราสาท 
ท่ีมีปญหาเร่ืองแสงและสีของแสงอยางมาก คือ วิหารยังขาดหลักการและขอเสนอแนะในการบูรณะ
ท่ีคํานึงถึงความสวยงาม ยังมีประเด็นเร่ืองสีของแสงภายในวิหารที่ใชสีไฟสีขาว (Cool White)  เปน

                                                        
137 เร่ืองเดียวกัน, หนา 87 



 

171 

สวนใหญ ซ่ึงสีแสงแบบนี้ไมเหมือนหรือคลายกับแสงธรรมชาติเกิดเปนความรูสึกท่ีไมเปน
ธรรมชาติเหมือนแสงประดิษฐ แตใหปริมาณแสงท่ีมากกวาเทานั้น จึงขาดความสวยงามทําใหการ
รับรูระหวางคนและลายคํารูสึก แปลก  อีกดวย ดังนั้นความสําคัญของสีของแสงจึงไมใชแคเร่ือง
ของการสรางบรรยากาศเทานั้น แตยังใหความรูสึก และเปนตัวเช่ือมระหวางเวลา และสถานท่ี คือ
สามารถทําใหหวนระลึกถึงบรรยากาศเกาๆ กลับมา หรือเปนดึงเอาความทรงจําเดิมยอนกลับมา
ตีความใหมในเหตุการณปจจุบัน ท่ีมีสภาวะสีของแสงของบรรยากาศท่ีคลายคลึงกัน  และเปนปจจัย
หนึ่งท่ีชวยใหลายคําปรากฏตัวไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน 
 
5.4 รูปแบบและความหมายของลายคํา คือ วิเคราะหจากขอมูลจากปจจัยดานลวดลายลายคําวามี
ผลตอปรากฏการณกับการรับรูระหวางลายคําและพื้นท่ีภายในวิหารอยางไร 
5.4.1 รูปแบบของลวดลายลายคํา  
 รูปแบบหรือศิลปะของลายคําในลานนาจะมีลายท่ีคลายคลึงกันแตการใชลวดลายในการ
ประดับโดยมีความหมายของลวดลายท่ีเขียนแตกตางกันไป ซ่ึงแตกตางกับลายลงรักปดทองท่ีใช
ประดับเพื่อประดาแตไมมีความหมายแฝงอยูเชน ลายหมอปูรณะฆฏะ ท่ีมีความหมายถึงความอุดม
สมบูรณ ภายในวิหารลานนาจะพบวานิยมเขียนลวดลายท่ีมีลักษณะออนชอย สอดคลองและ
ตอเนื่องกันเพื่อสรางเร่ืองราวภายในวิหาร  นอกจากความหมายของลวดลายท่ีใชเขียนแลวผูวิจัยยัง
พบวาลายคํา มีผลตอผูประชากรตัวอยางเม่ือเกิดปรากฏตัวแลวสงผลตอความรูสึกท่ีแตกตางกันไป
ดังนี้ 
 ในวิหารปราสาทมีลวดลายลายคําปรากฏท่ีบริเวณดานหลังและดานขางของพระประธาน 
โดยเปนรูปของพุทธประวัติและรูปพระซํ้าๆกัน และลวดลายท่ีเสาท่ีเปนรูปของเทวดา หนุมานและ
พระอินทร ท่ีตองการส่ือความหมายใหผูคนท่ีเขาไปภายในวิหารนั้นเกิดความเครารพและยําเกรงตอ
สถานท่ีอีกท้ังลวดลายท่ีเปนเร่ืองตองบอกเลาเร่ืองราวทางพุทธศาสนาอีกดวย ซ่ึงลวดลายสวนใหญ
อยูในโครงสรางท่ีมีขนาดใหญซ่ึงนาจะเกิดจาก ผูสรางตองการใหลายคํา ปรากฏตังตอคนท่ีเขา
มาแลวรับรูถึงตัวตน และรูสึกเหมือนตัวเองมีตัวตน รูสึกไดวาอยูท่ีจุดยืนใด แลวปรากฏตัวตอลาย
คําเชนเดียวกัน เปนปฏิกิริยาระหวาง วัตถุและ ประชากรตัวอยางท่ีสามารถรับรูซ่ึงกันและกันจนเกิด
เปนความรูสึกและจินตนาการเหมือนกลับวา ถูกกระทํา แสดงใหเห็นวา ลายคํานั้นไมใชเปนเพียง
ลวดลาย แตยังมีอิทธิพลเสมือนมีหนาท่ีในการส่ือความ กระตุนใหเกิดจินตนาการทําใหผูคนมี
ความรูสึกเหมือนถูกจองมอง  
 ลายคําภายในวิหารน้ําแตมถือวาเปนลวดลายท่ีสวยงามและหาไดยาก ลวดลายสวนใหญ
เปนรูปลักษณของบรรยากาศ ณ เหตุการณท่ีพระพุทธเจาทรงอยูใตตนโพธ์ิโดยจําลองลวดลาย
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ดานบนเปนปาหิมพานตและเสารอบดานเปนลายเถาวัลยเกลียวดอกไมตางๆ จนประชากรตัวอยาง
ท้ัง 4 จินตนาการรวมได ถึงแมสภาพทางลวดลายจะทรุดโทรมทําใหเกิดการรับรูท่ีชา แตประชากร
ตัวอยางก็สามารถใชประสบการณของแตละคนจินตนาการและสมมุติบรรยากาศได 
 สวนลวดลายภายในวิหารลายคํา จะเปนเร่ืองราวของสังขทอง แตเนื่องจากลวดลายมีการ
แกไขหลายยุคหลายสมัยทําใหลวดลายคําภายในวิหารดูใหมและชัดเจนเกือบสมบูรณ ทําใหเกิด
ปรากฏการณท่ีสมบูรณเม่ือผูประชากรตัวอยางเขาไปเก็บขอมูล พบวาขอมูลท่ีไดจากการบรรยาย
ของประชากรตัวอยางไดมีการพูดถึงความหมายของแตละลวดลายอยางละเอียดและใหความหมาย
ของลายคําไดอยางชัดเจน แสดงใหเห็นวา ความสมบูรณของลายก็เปนปจจัยสําคัญตอการส่ือ
ความหมายและรูสึกของประชากรตัวอยางดวย 
 ลวดลายลายคําภายในวิหารพระนางจามเทวี มีการทรุดโทรมอยางมากแตเนื่องจากทางวัด
ไดดูแลรักษาลายคําและประเพณีไวเหมือนเดิมเหมือนคร้ังอดีต ทําใหในการเก็บขอมูลของ
ประชากรตัวอยางนั้น สามารถรับรูถึงปรากฏการณไดอยางดีอีกท้ังลายคํายังสามารถปรากฏตัวตอ
ประชากรตัวอยางไดดี แตมีบางชวงท่ีขาดหลายไปบางเน่ืองจากเกิดความไมตอเนื่องของลวดลาย 
 วิหารไหลหิน วัดไหลหินหลวง จังหวัดลําปาง ลวดลายสวนใหญอยูดานบนโครงสราง
ของวิหารสวนใหญเปนเร่ืองราวคลายกับวิหารน้ําแตม ซ่ึงเปนการกําหนดสายตาของคนเพื่อให
แหงนมองประกอบวิหารมีลักษณะไมสูงนัก เม่ือเวลาเขาวิหารจึงตองนั่งลงมองลายคํา เสมือนเปน
ความต้ังใจของชางในอดีต 
 
5.4.2   ลวดลาย ความหมายและการตีความ 
  เม่ือพิจารณาปจจัยรูปแบบของลวดลายในขางตน พบวารูปแบบลวดลายน้ัน เปนแคสวน
หนึ่งในการรับรู เนื่องจากการรับรูจะสมบูรณก็ตอเม่ือ เกิดการใหความหมายและตีความ จากส่ิงท่ี
รับรูไดจากสายตาแลวตีความหมายออกมาในรูปแบบของการใหความหมายนั้นเอง ในการเก็บ
ขอมูลพบวาเม่ือปจจัยทางกายภาพสมบูรณและสอดคลองกันกับปจจัยดานแสงสวาง เม่ือประกอบ
กับการรับรูผานลวดลาย ประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนจะตีความจากส่ิงท่ีไดรับรูออกมาเปนการให
ความหมาย โดยใชความรูผานประสาทสัมผัส ทางการมองเห็น ในขณะเดียวกันก็เนนการทําความ
เขาใจปรากฏการณหรือพฤติกรรมมนุษยโดยอาศัยการตีความโดยนัยแหงการกระทําและเจตนา
ภายใตบริบทดานเวลา สถานท่ี คานิยมและวัฒนธรรม หรือ พูดใหเขาใจโดยงายคือ เม่ือประชากร
ตัวอยางพบเห็นลายคําและลายคําปรากฏตัวเผยตัวมันเองออกมา ใหประชากรตัวอยางไดรับรูผาน
บรรยากาศ พื้นท่ี และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีชวยกระตุนใหเกิดการยอนกลับดึงเอาประสบการณในอดีต
(Layers of Meaning) กลับมาทําใหเกิดการใหความหมายอยางรวดเร็ว เปนประสบการณใหมท่ีอยู
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บนพื้นฐานของความทรงจําเดิมนั้นเอง ในการตีความและใหความหมายตองอาศัยการรับรูลายคําใน
พื้นท่ี ผานการมองเห็น รางกายไมไดเปนแคการรับรูความสัมพันธแบบกายภาพ เปนการรับรูท่ีเกิด
จากการสราง (Constitution) ข้ึนภายในจิตสํานึกเอง การนําเสนอมิติของความความหมายน้ี นําไปสู
การสรางพื้นท่ีใหมีความหมายนั้นเอง ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้การตีความและการใหความหมาย เปน
สวนหน่ึงท่ีตอเช่ือมกับปรากฏการณวิทยา ท่ีอธิบายผานการเขาใจความหมายของกระบวนการรับรู
สูการการตีความอยางรวดเร็วออกมาเปนการใหความหมายของเหตุการณนั้นๆ  
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 5.4  แสดงกระบวนการทํางานของลวดลาย ความหมายและการตีความ 

จากกระบวนการการทํางานท้ังหมดขึ้นจากความต้ังใจท่ีจะถายทอดของชาง/สลา ท่ีมี
ความรู ความตั้งใจจากประสบการณ จินตนาการของตนเองถายทอดผานลายคํา ท่ีมีการคิดรูปแบบ
ของลวดลายผานในรูปสัญลักษณ  การใชสีทองของลาย และตําแหนง จังหวะการวางลายคํา เพื่อให
เกิดความหมาย เม่ือผูคนเขามาพบเห็นจนเกิดเปนปรากฏการณท่ีเกิดจากความตั้งใจของชางต้ังแต
แรกนั้นเอง แตท้ังนี้ไมไดหมายความวา คนทุกคนท่ีเขามาในวิหารจะสามารถรับรูถึงปรากฏการณนี้
ไดทุกคน ท้ังนี้ข้ึนกับความรู ประสบการณตลอดจนพ้ืนฐาน และพื้นเพ ของแตละบุคคล ท่ีจะ
สามารถรับรูและเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดท้ังหมด แตท้ังนี้ประสบการณเดิมท่ีวานั้นปจจุบัน
ไดเกิดการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยท่ีหลอหลอมใหคุณคาของความสวยงาม และความช่ืนชอบ
ของคนเปล่ียนแปลงไปดังนั้นคามาตรฐานของประสบการณท่ีใชวัดและใหความหมายตอ
ปรากฏการณท่ีพบเห็นของแตละบุคคลจึงเปล่ียนแปลงไปจากอดีตตามสภาวะสังคม ยุคสมัย และ
กายภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นเอง 
 
5.5 ประสบการณเดิม  

วิเคราะหจากขอมูลจากปจจัยดานประสบการณเดิมหรือ “รากเหงา” ของประชากร
ตัวอยางนั้นมีอิทธิพลตอปรากฏการณ ปจจัยนี้ถือเปนพื้นฐานในการสรางกระบวนทัศนแบบ

รูปสัญลักษณ 

คนท่ีเขาภายในวิหารท่ีมีลายคําปรากฏ 
จะตองมีความรู และประสบการณเดิม 

สลา / ชาง 
ท่ีมีความรูและประสบการณ 

สีทอง 

ถายทอด 

ลวดลายของลายคํา 

ตําแหนงท่ีวาง 

ความหมาย 



 

174 

ปรากฏการณวิทยา เนื่องจากถือวาเปนส่ิงท่ีสะทอนถึงการซอนทับกันของความเปนจริงตามการ
มองเห็นและความเชื่อโลกแหงความศรัทธา หรือตามคติทางพุทธศาสนา ของประชากรตัวอยาง
ดังนั้นจะมีปรากฏในขอมูลดานประสบการณเปนนัยยะ จากการเก็บขอมูลวิหารลายคําดาน
ประสบการณของ ประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน พบวามีการดึงเอาประสบการณในอดีต (Layers of 
Meaning) ยอนกลับซํ้าไปซํ้ามา ภายใตการตีความและใหความหมายกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน
ตรงหนา ณ เวลาท่ีเขาไปเก็บขอมูล เชน การเก็บขอมูลวิหารปงยางคก ท่ีประชากรตัวอยางมีการ
ยอนกลับดึงเอาประสบการณท่ีเคยไปวัดในอดีตประกอบกับความรูทางพุทธธรรม มีการตีความ
ใหมใหความรูสึก ณ เวลานั้น เกิดเปนความศรัทธาและระลึกถึงการเขามาภายในวิหารในคร้ังอดีต 
ท้ังนี้ประสบการณท่ีเกิดจะเกิดข้ึนจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึน ตรง หนา จะข้ึนอยูกับพื้นฐาน/ พื้นเพ ของ
ประชากรตัวอยางละคนโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ  

• ประชากรตัวอยาง1 เปนคนจังหวัดเชียงใหม เคยไปวัดท้ัง 5 วัดมาแลว และไปวัด
พระสิงหเปนประจํา จะเห็นไดวาในการเก็บขอมูลท้ัง 5 วิหารผูรวมวิจัยจะเขียน
บรรยายและรับรูส่ิงตางๆไดเร็วและไมแครูปสัญญะซ่ึงนาจะเพราะประชากร
ตัวอยาง 1 เรียนท่ีคณะวิจิตรศิลป ทําใหสามรถแยกแยะลวดลายตางๆไดดี อีกท้ัง
มักจะเขียนบรรยายความรู สึกตางๆ  แสดงถึงความหมายของลายคําและ
ความสัมพันธของพื้นท่ีภายในวิหารไดชัดเจนอีกดวย 

• ประชากรตัวอยาง 2 เปนคนจังหวัดลําปาง เคยไปวัดท้ัง 4 วัด แตไปท่ีวัดพระธาตุ
ลําปางหลวง  จะเห็นวาประชากรตัวอยางท่ี 2 มักสนใจส่ิงแวดลอมรอบวิหารและ
ภายในวิหารกอนท่ีสนใจลายคํา แตมีการบรรยาย มักบรรยายถึงความทรงจําเกา 
สมัยเด็กและวัดท่ีเคยไปแลวเปรียบเทียบขอมูล 

• ประชากรตัวอยาง 3  เปนคนจังหวัดเชียงใหม เคยไปวัดท้ัง 4 วัด เขาวัดท่ีวัดพระ
สิงหเปนประจํา เรียนอยูป 3 คณะวิจิตรศิลป เนื่องจากเปนคนสนใจการถายรูป 
และชอบเท่ียวโบราณสถานจะเห็นวาขอมูลของประชากรตัวอยาง 3 จะเปนขอมูล
ดานรูปเปนสวนใหญ ซ่ึงเปนอีกคนท่ีสามารถเขาใจความหมายของลายคําได
ชัดเจนและเร็ว เก็บรายละเอียดไดคล่ีคลาย 

• ประชากรตัวอยาง 4 เปนคนจังหวัดลําปาง ไปวัดท้ัง 4 วัดเปนประจําเรียนคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร มักมีการบรรยายถึงการเคล่ือนไหวของลวดลายตางๆ  

 
ท้ังนี้ประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนนี้ไมไดเปนตัวแทนของคนท้ังหมดท่ีเขาภายในวิหาร แต

เปนตัวอยางท่ีผูวิจัยตองการศึกษาหาปรากฏการณโดยการคล่ีคลายและอธิบายวามีกระบวนการ
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ทํางานอยางไร เกิดการเปล่ียนแปลงอันเนื่องมาจากสาเหตุอะไรบาง ดังนั้นปรากฏการณท่ีเกิดในแต
ละวิหาร อาจจะไมเกิดข้ึนกับทุกคนเลยก็ได เพราะมันเกิดข้ึนตามการรับรูของประชากรตัวอยางท้ัง 
4 คนในงานวิจัยช้ินนี้เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 5.5  แสดงการสรุปและสังเคราะหของปจจัยดานประสบการณเดิม 

    จากประสบการณพื้นฐาน/ พื้นเพ ของประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน นั้นจะสามารถทํางาน
ไดตามกระบวนท่ีวา เม่ือเขาไปวิหารที่เกิดปรากฏการณจากความสัมพันธของลายคําและพื้นท่ี ผาน
การรับรูปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนตรงหนา ในข้ันตอนนี้ประชากรตัวอยางจะดึงเอาประสบการณเดิม 
หรือความรูท่ีมีอยูในความเปนอัตบุคคลท่ีผานการคัดเลือกและกําหนดของงานวิจัยมาแลว สมองจะ
ตีความและใหความหมายใหม กลายเปนความรูสึกและประสบการณใหม ในข้ันตอนการทํางานท่ี
รวดเร็ว ในการเก็บขอมูลพบวา ประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนมีการนําความทรงจําหรือประสบการณ
ในอดีตมาตีความรวมกับปรากฏการณใหมท่ีเกิดข้ึนภายในวิหาร กอเปนความหมายเชิงลึกในพ้ืนท่ี 
(Place) หมายถึงพื้นท่ีซ่ึงมนุษยสามารถแสวงหาอัตลักษณแหงตนไดในสถานท่ี ดวยความรูสึก
ผูกพันกับสถานท่ีโดยการสรางความสัมพันธระหวางตัวมนุษยเองและส่ิงแวดลอม บรรยากาศ
ภายในท่ีอยูอาศัยท่ีสามารถสรางความรูสึกผูกพันกับสถานท่ีไดนั้นเกิดมาจากลักษณะเฉพาะ หรือ 
“จิตวิญญาณของสถานท่ีนั้นๆ” (Spirit of Place) ซ่ึงแฝงอยูในวัฒนธรรมความเปนอยูและบริบท
ส่ิงแวดลอมตางๆ จึงเปนส่ิงท่ีสรางความหมายในเชิงลึกใหกับพื้นท่ี โดยลายคําจะทําหนาท่ีเปนส่ิงท่ี
เช่ือมโยงบรรยากาศท่ีเกิดข้ึนในอดีตใหปรากฏอยูในสถานท่ี ณ เวลา 
 
 
 

ดึงประสบการณเดิม หรือ ความรู ของคนใน
รูปของขอมูลที่บันทึกในความทรงจํา 

ปรากฏการณที่
เกิดขึ้นตรงหนา 

2 

ตีความและให
ความหมายใหม 

ความรูสึก และ
ประสบการณใหม 

1 

3

4 5
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5.6  สรุปผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลดานประสบการณการรับรูท่ีศึกษาจากประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน

จากการเก็บขอมูลจํานวน 5 วิหาร สามารถคล่ีคลายปรากฏการณรวมไดโดยใชปจจัยเปนเคร่ืองใน
การชี้วัดปรากฏการณรวมๆ ท่ีข้ึนกับประชากรตัวอยางแตละคน แตในการวิจัยพบวา ปรากฏการณ
ท่ีเกิดข้ึนระหวางลายคํากับพื้นท่ีมีการซอนทับของปจจัยหลายปจจัยท่ีซอนทับกัน ซ่ึงยากตอการ
คล่ีคลายออกมาเปนประเด็นเนื่องจากในแตละวิหารเกิดการใหความหมายของพื้นท่ีแตกตางกันตาม
ปจจัยดานโครงสราง แสง เวลา ตําแหนง จากการวิเคราะหพบวาเม่ือพูดถึงปจจัยหนึ่งก็จะมีอีกปจจัย
เขามาเกี่ยวของเสมอแสดง แตท่ีงานวิจัยช้ินนี้แยกออกเปนประเด็นเนื่องจากตองการทําความเขาใจ
ตอความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ี  เนื่องจากผูวิจัยเช่ือวา ปจจัยดานกายภาพเปนจุดเร่ิมตน
ของการเปล่ียนแปลงปรากฏการณการรับรูระหวางลายคําและพื้นท่ี อีกท้ังเช่ือวาลายคําในปจจุบัน
ไมสามารถทําหนาท่ีและปรากฏตัวออกมาไดอยางสมบูรณ  เม่ือพิจารณาผานปจจัยท้ัง 5 หนวยท่ี
ประกอบไปดวย คือ สภาพแวดลอมโดยรอบ, โครงสรางวิหาร, แสงสวาง, ลายคํา และ
ประสบการณเดิม / พื้นเพ โดยปจจัยท้ัง 5 หนวยอยูในโครงสรางการทํางานของกระบวนทัศน
ปรากฏการณวิทยาระหวางลายคํากับพื้นท่ีในวิหารลานนา ผานการปรากฏตัวของลายคําสูการรับรู
ของประชากรตัวอยางกลายเปนประสบการณ ตีความ และใหความหมาย ผูวิจัยเช่ือวา ประชากร
ตัวอยางท่ีมีประสบการณเดิม หรือพื้นเพที่คลายกัน ส่ิงท่ีไดออกมาจากประสบการณใหมจะอยูใน
ทิศทางขอมูลเดียวกันในการสรุปผลการศึกษาจะอธิบายผานปจจัย ดังนี้คือ 
 
ตารางท่ี 5.1 แสดงผลสรุปของการวิจยัท่ีอธิบายผานปจจยั 

ปจจัย สรุปผลงานวิจัย 

การเปล่ียนแปลง 
ทางกายภาพ 

 
 

 

เปนปจจัยที่สงผลตอการทําหนาที่ลายคํามากที่สุดและเปนปจจัยตนๆ ที่ทําใหกระบวนการดาน
ปรากฏการณวิทยาของความสัมพันธระหวางลายคําและพ้ืนที่เกิดการเปล่ียนแปลงไปจากอดีต
โดยแบงเปน 

1. การเปล่ียนแปลงทางกายภาพมีสาเหตุเริ่มตนมาจาก การบูรณะ โดยวิหารสวนใหญถูก
มุงเนนบูรณะเพ่ือการซอมแซมเทาน้ัน ขาดการคํานึงถึงผลที่จะไดรับหลังจากการ
บูรณะ จึงเปนปจจัยที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ 

2. การเปล่ียนแปลงทางกายภาพเปนปจจัยที่สงผลกระทบและกระทําตอ ผูรวมวิจัย ให
เกิดการรับรูที่เปล่ียนแปลงไป 

3. สภาพแวดลอมเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอการทํางานของลายคําในกระบวนการรับรู 
จะเห็นวาปจจัยทั้ง 3 เก่ียวของและสงผลกระทบซึ่งกันและกัน หรือจะพูดไดวา เมื่อปจจัยหน่ึง
เปล่ียนแปลงยอมสงผลการเปล่ียนแปลงการกับอีกปจจัยหน่ึงดวย 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงผลสรุปของการวิจยัท่ีอธิบายผานปจจยั (ตอ) 
ปจจัย สรุปผลงานวิจัย 

โครงสราง-ตําแหนง
ของลายคํา 

 
 
 
 

เน่ืองจากลายคําอาศัยตําแหนงการวางและการทํางานผานโครงสรางและกายภาพโดยรอบ
ตลอดจนถึงการดูแลรักษาของวิหาร อีกทั้งสงผลปจจัยดานโครงสรางที่เก่ียวเน่ืองกับตําแหนง
ของลายคําที่โครงสรางมีความสัมพันธแบบเช่ือมโยงและเอื้อใหลายคําทําหนาที่และปรากฏตัว
ไดผาน ตําแหนง การปรากฏตัวของลายคํา และโครงสรางยังสามารถกําหนดตําแหนงในการ
วางตัว(Orientation)  ของประชากรตัวอยาง ผานการมองเห็นสิ่งตางๆ เกิดเปนสํานึกรูตัวที่เปน
การกระทําจากการวัตถุที่ปรากฏตัวแลวจะเกิดการรับรูเปนกระบวนการสนองกลับอยางรวดเร็ว
ผานรางกายและความนึกคิด ทั้งน้ีปจจัยน้ียังอาศัยการทํางานของปจจัยดานแสงสวางอีกดวย 

แสงสวาง 
 
 
 
 

ถือเปนปจจัยที่นาสนใจและสําคัญในงานวิจัยช้ินน้ี เน่ืองจาก “บรรยากาศ” ภายในวิหารสามารถ
ขึ้นขึ้นได เน่ืองจากการเอื้อและกระตุนของแสงสวาง ทั้งน้ีแสงยังทําหนาที่เปนตัวสะทอนและ
ประกอบสรางปจจัยอื่นๆ ใหทํางานผานการทํางานของแสงท่ีมีเรื่องของ  

1. ชองเปดไปสูปริมาณแสงและทิศทางของแสงกับมิติเวลา จากปจจัยทั้งหมดเปน
ความสัมพันธแบบสงผลซึ่งกันและกัน คือ ขนาดของชองเปดมีผลตอปริมาณของแสง
ที่จะเขามาทั้งน้ีขึ้นกับรูปทรงและขนาด และสงผลตอทิศทางของแสง ที่ทําใหการรับรู
แบงระยะใกลไกลได ทั้งน้ีถูกครอบคลุมดวยมิติของเวลาที่เปนตัวเช่ือมโยงสิ่งๆตาง
เขาดวยกัน  

2. ชนิดของแสง แบงเปน2สวนคือ แสงธรรมชาติที่ใหสีและบรรยากาศที่นุมนวลและ
พอดีตอการมองเห็น  แสงประดิษฐที่อาศัยการใชและคํานวณปริมาณแสงจากการ
เลียนแบบธรรมชาติที่พอดีและสรางบรรยากาศสวยงาม 

3. สีของแสง เปนปจจัยที่ชวยทําใหเกิดบรรยากาศและความหมายตางภายในพ้ืนที่ ทั้งน้ี
ผูวิจัยเช่ือวา แสงสีเหลืองแบบแสงเทียนมีสวนชวยและสงผลใหลายคําปรากฏตัวและ
ทําหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหระลึกถึงบรรยากาศเกาๆ ดวย 

4. โดยเวลาสงผลตอปริมาณแสงและทิศทางแสง ตามการหมุนของดวงอาทิตยที่กําหนด
ระยะเวลา เชา กลางวัน กลางคืน ซึ่งขึ้นกับขนาดของชองเปดดวย อีกทั้งมติิเวลาเปน
ตัวชวยจดจําเหตุการณในรูปของบรรยากาศที่บันทึกลงในความทรงจํา 

รูปแบบและ
ความหมายลายคํา 

เปนปจจัยที่อธิบายและคล่ีคลายรูปแบบและความหมายของลายคําวามีกระบวนการทํางานผาน
การตีความหมาย จากการมองเห็นที่คล่ีคลายจากลักษณะทางกายภาพ ที่กําหนดและสราง
จินตนาการในรูปแบบของการใชลายคําชวยใหเกิดการดึงเอาความทรงจําออกมา ผานการ
ยอนกลับของกระบวนการทํางาน อีกทั้งรูปแบบของลายคํายังเปนความต้ังใจของสลาที่สื่อ
ความหมายของลายคําออกมาในรูปของลายคําในรูปตางๆ ความหมายของลายคําเปนการทํางาน
บนพ้ืนฐานโครงสรางปรากฏการณ เมื่อรื้อคนพบวา การตีความเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วที่ยอนกลับดึงประสบการณเดิมกลับมาตีความและใหความหมายแบบมีสิติสัมปะชัญญะ 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงผลสรุปของการวิจยัท่ีอธิบายผานปจจยั (ตอ) 
ปจจัย สรุปผลงานวิจัย 

ประสบการณเดิม ประสบการณเดิมหรือพ้ืนเพ เปนเหมือนหนวยความทรงจํา คลังความรูความรูสึกที่สะสมเอา
อยูในรูปแบบของความทรงจํา เมื่อเกิดการพบเห็น รับรูสรางประสบการณใหม จะเกิดการดึง
ยอนเอาประสบการณเดิมกลับมาอยางรวดเร็วและใหความหมาย ตามความรูสึก ณ ขณะน้ัน 
กระบวนการน้ีเปนการทํางานแบบซ้ําไปซ้ํามา ทั้งน้ีประสบการณใหมที่มีความหมาย หรือ
ความรูสึกในรูปทิศทางเดียวกัน ตองขึ้นกับ “พ้ืนฐาน”  ของแตละบุคคลที่มี ความสนใจ ถ่ินที่
อยู หรือมีเหตุการณที่เกิดขึ้นคลายๆ กันมากอน ยังเปนปจจัยที่ชวยใหตีความ และให
ความหมายของพ้ืนที่ ที่เกิดขึ้นในรูปแบบของปรากฏการณที่สะทอนใหเห็นภาพอดีตที่
ซอนทับอยูกับภาพปจจุบันและอาจทําใหคิดถึงภาพอนาคตได 

 
จากการศึกษาผานปจจัยท้ัง 5 หนวย พบวาปจจัยเหลานี้สามารถชวยอธิบายและวัดคา

ประสบการณของประชากรตัวอยางออกมาได อีกท้ังเปนการศึกษาผานปจจัยท่ีศึกษาผานกรอบการ
มองแบบ  “ทฤษฏีปรากฏการณวิทยา” เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาการสรางความหมายในพ้ืนท่ี
สถาปตยกรรมตอไป  และสรุปกระบวนการการทํางานปรากฏการณภายในพื้นท่ีวิหารไดดังนี้คือ 

1. กระบวนการของการทํางานของลายคําในเชิงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนระหวางลายคําและ
พื้นท่ีภายในวิหาร เกิดข้ึนโดยอาศัยปจจัยท้ัง 5 หนวยในการประกอบสรางและชวยให 
“หนาท่ี” ของลายคําทํางานตอประชากรตัวอยางภายในพ้ืนท่ีวิหาร ผานการรับรูและ
ตีความออกมา  ใน ณ ชวงเวลาท่ีปรากฏการณเกิดข้ึน และเผชิญหนากับประชากร
ตัวอยางโดยผานการมองเห็นมีหลายปจจัยท่ีซอนทับกันยากตอการแยกออกมา เนื่องจาก
ปจจัยท้ังหมดมีความสัมพันธเกี่ยวของซ่ึงกันและกัน แตในงานวิจัยช้ินนี้พยายามเลือก
ปจจัยท่ีมีความคลายคลึงกันและพบเจอในทุกวิหาร เปนเคร่ืองมือในการคลี่คลายและ
อธิบายกระบวนการทํางานของลายคําและปรากฏการณรวม จึงแยกปจจัยออกมาเพ่ือทํา
ความเขาใจในความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีภายในวิหาร  

2. พบวาสมมติฐานท่ีวา ลายคํามีความสําคัญและทําหนาท่ีปรากฏตัวโดยผานการรับรูของ
คนท่ีเขาไปใชภายในพื้นท่ีและเปนตัวสรางความหมายทางพื้นท่ี กลายเปนความสัมพันธ
ระหวางลายคําและพื้นท่ี กอใหเกิดการรับรูเปนประสบการณ จนสามารถกําหนด
ขอบเขตของพื้นท่ีความศักดิ์สิทธ์ิ เกิดเปนความรูสึกศรัทธา และเคารพในสถานท่ีนั้นได 
เปนจริงโดยอาศัยกระบวนการทํางานดังนี้ 
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จากแผนภูมิขางตนอธิบายไดวา สมมติฐานท้ังต้ังในเบ้ืองตนนั้นมีวิธีการทํางานโดยท่ีลาย

คําท่ีอยูภายในวิหารที่มีความสัมพันธกับพื้นท่ี (Place) ภายในวิหารท่ีประกอบไปดวยปจจัยตางๆ 
ชวยประกอบสรางเปนปรากฏการณภายในวิหาร ผานการรับรูของประชากรตัวอยางท่ีพบเห็นเปน
ภาพปรากฏจนตีความและใหความหมายเปนประสบการณใหมจนเปนความรูสึกเคารพ ศรัทธาและ
กําหนดขอบเขตของความศักดิ์สิทธ์ิภายใตการทํางานของการดึงและเปดช้ันของประสบการณเดิม
(Layers of Meaning) ของแตละบุคคล ดังกระบวนการทํางานท่ีสามารถแบงเปนประเด็นไดดังนี้ 

 

2.1 ประชากรตัวอยาง อยูในฐานะ “ผูถูกกระทํา” โดยถูกกระตุนใหเกิดการรับรูจาก
การทํา “หนาท่ี” ของลายคํา ในขณะท่ีลายคําอยูในฐานะเปน “ผูกระทํา” โดยการ
ชวยและประกอบสรางจากปจจัยกอใหเปนปรากฏการณภายในพื้นท่ี ท่ีนําไปสูการ
ตีความและใหความหมายของประชากรตัวอยางจนกลายเปนประสบการณ 

2.2 ประสบการณท่ีเกิดใหม สามารถเกิดข้ึนไดโดยตองมีพื้นฐานและความรูของ
ประสบการณเดิม/พื้นเพ ท่ีทําหนาท่ีเปนเหมือนช้ันประสบการณ (Layers of 
Meaning)  เม่ือเกิดเหตุการณ หรือปรากฏการณข้ึนภายในพื้นท่ีนั้นๆ จะเกิดการดึง
เอาประสบการณเดิมท่ีเคยพบเจอจากหนวยความทรงจําท่ีเคยบันทึกไวแลว 

แผนภูมิที่ 5.6  แสดงความสัมพันธของปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามสมมุติฐานของงานวิจัย 
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กลับมาผานการ “ตีความ”และ “ใหความหมาย”ใหมกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึน
ตรงหนา  

2.3 “การตีความ” เปนกระบวนที่เกิดจาก การท่ีประชากรตัวอยางสามารถเห็นไดจาก
ปรากฏการณท่ีเกิดจากการปรากฏตัวของลายคําและพื้นท่ี เปนวิธีการท่ีเกิดข้ึน
อยางรวดเร็วภายใต “จิตสํานึก”หรือ“รูตัวตนเอง”ในฐานะอัตบุคคลของประชากร
ตัวอยางท่ีใหความหมาย ความรูสึก ตอปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนตรงหนาบนพ้ืนฐาน
ประสบการณเดิมท่ีมี พื้นเพของคนเปนฐานขอมูล 

2.4 เม่ือประชากรตัวอยางเกิดการตีความและใหความหมายแลว จะเกิดเปนกระบวนท่ี
ประชากรตัวอยางรับรูจากภาพปรากฏ จนกลายเปนความเช่ือ ความประทับใจ ใน
โลกของความศรัทธา และสะสมความรูสึก ความรูนี้ลงในความทรงจํา เม่ือเจอ
เหตุการณเชนนี้ ก็จะเกิดการทํางานแบบยอนกลับซํ้าไปซํ้ามาของกระบวนการน้ี
อีกคร้ัง 

 

จากกระบวนการทํางานของความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีในวิหารช้ีใหเห็น 
“หนาท่ี” ของลายคําในแงมุมขององคประกอบของพ้ืนท่ีท่ีกอใหเกิดปรากฏการณ หรือคุณลักษณะ
ภายในวิหารตอประชากรตัวอยางท่ีอาศัยการปรากฏตัวของตัวมันเอง ภายใตปจจัยตางๆ ท่ีชวยและ
กระตุนใหมันทําหนาท่ีได จนกอเปนความรูสึกประทับใจและหวนระลึกถึงความศรัทธานั้นเองและ
ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนโครงสรางท่ีเกิดจากกระบวนการรับรู ตีความและใหความหมายอยาง
รวดเร็วผานความเปนอัตบุคคลของประชากรตัวอยางท่ีผานการคัดเลือกคุณสมบัติท่ีใกลเคียงกัน
นั้นเอง เม่ือเกิดการรับรู ผลท่ีไดออกมาจะอยูในรูปแบบเชิงใหความหมายในช้ันเชิงจินตนาการสู
ความหมายทางพุทธศาสนาในรูปแบบท่ีคลายกัน คือ การดึงเอาความทรงจําในเร่ืองพุทธศาสนา 
หรือประสบการณท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีทางพุทธศาสนา แตท้ังนี้การใหความหมายก็ข้ึนกับผูท่ีรับรูจะ
ดึงประสบการณเดิมหรือความรูเดิมมารวมในช้ันกระบวนการแปลความหมายหรือไม ซ่ึงจะเปน
ประยุกตความคิดและผสมสานความรูสึกเดิมมาตอยอดและใหความหมายใหมภายใตความรูสึกเดิม
และแนวทางความหมายเดิมนั้นเอง กระบวนการการทํางานท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเม่ือผานการรับรูของ
ประชากรตัวอยางแลว จะกอกอใหเกิดความรูสึกศรัทธาในความศักดิ์สิทธ์ิและกําหนดขอบเขตของ
พื้นท่ีศักดิ์สิทธ์ิข้ึนมาได หรือท่ีเราเรียกวา การรับรูถึงสถานท่ี (Sense of Place) นั้นเอง 

 


