
 
บทท่ี 6 

ปญหาและขอเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลงานวิจัย 
การสรุปผลนี้จะยอนกลับไปตอบวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 3 ขอ คือ  

1) เพื่อเปนการศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีผานวิธีเก็บ
ขอมูลจากการรับรูของประสบการณตรงและปรากฏการณรวมโดยอาศัย
คําอธิบายทางทฤษฎีปรากฏการณวิทยา 

2) เพื่อศึกษาหาปจจัยตอการรับรูท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ี
ภายในวิหารลานนา 

3) เพื่อเปนการตอยอดของความรูและงานวิจัยท่ีเกิดจากการเก็บรวมรวบขอมูล
ทางดานกายภาพของลายคํา (ลวดลาย)  

โดยตอบตอวัตถุประสงค 
 ขอท่ี 1 เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีผานวิธีเก็บขอมูลจากการ
รับรู ประสบการณตรงและปรากฏการณรวมของกลุมประชากรตัวอยาง โดยอาศัยคําอธิบายทาง 
“ทฤษฎีปรากฏการณวิทยา” ในสายสถาปตยกรรมเขามาชวยใหทําเกิดความเขาใจกระบวนการ
ทํางานของปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในวิหาร และสามารถคล่ีคลายความสัมพันธระหวางลายคําและ
พื้นท่ี ท่ีสรุปไดวา กระบวนการของการทํางานของลายคําในเชิงปรากฏการณนั้น สามารถเกิดข้ึน
โดยอาศัยปจจัยท้ัง 5 หนวยในการประกอบสรางและชวยให “หนาท่ี” ของลายคําปรากฏตัวตอ
ประชากรตัวอยางภายในพื้นท่ีวิหารโดยผานการรับรูของคนท่ีเขาไปใชภายในพื้นท่ีและเปนตัว
สรางสัญญะทางพื้นท่ี กลายเปนความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ี จนสามารถกําหนดขอบเขต
ของพ้ืนท่ีความศักดิ์สิทธ์ิ เกิดเปนความรูสึกศรัทธา และเคารพในสถานท่ีนั้น ภายใตการทํางานของ
กระบวนทัศนทางปรากฏการณวิทยา ท่ีวา เกิดจากท่ีประชากรตัวอยางท่ีเปน “ผูถูกกระทํา” ใหเกิด
การรับรูจากการทํา “หนาท่ี” ของลายคําในฐานะ “ผูกระทํา” โดยการชวยจากปจจัยตางๆ กอใหเปน
ปรากฏการณภายในพื้นท่ี ท่ีนําไปสูการตีความและใหความหมายของประชากรตัวอยางจน
กลายเปนประสบการณและประสบการณท่ีเกิดใหม สามารถเกิดข้ึนไดโดยตองมีพื้นฐานของ
ประสบการณเดิม/พื้นเพ ท่ีทําหนาท่ีเปนเหมือนหนวยบันทึกขอมูล เม่ือพบเหตุการณ จะเกิดการดึง
เอาประสบการณเดิมจากหนวยความทรงจํากลับมาผานการ “ตีความ” และ “ใหความหมาย” ใหม
ในขณะท่ีประชากรตัวอยาง “รูตัวตนเอง” ในฐานะอัตบุคคลกับปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนตรงหนา 
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จากนั้นจะเกิดการสราง “ภาพปรากฏ” ในรูปของความเช่ือในโลกของความศรัทธาบันทึกลงใน
ความทรงจํา โดยเปนการทํางานแบบยอนกลับซํ้าไปซํ้ามาของกระบวนการนี้อีกคร้ัง 
 ขอท่ี 2 เปนการคนพบ “หนาท่ี” ของลายคําผานการคนหาและใชปจจัยท้ัง 5 หนวยใน
ฐานะองคประกอบท่ีประกอบสรางปรากฏการณภายในพื้นท่ีวิหาร อีกท้ังยังเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการรับรูท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีภายในวิหารลานนา และชวยใหลายคํา
ทําหนาท่ีของมันเองผานการเช่ือมตอและกระตุนของหนวยวิจัยสูการรับรูและตีความออกมาใน ณ 
ชวงเวลาท่ีปรากฏการณเกิดข้ึน มีหลายปจจัยท่ีซอนทับกันยากตอการแยกออกมา แตในงานวิจัยช้ิน
นี้พยายามใหปจจัยดังกลาว เปนเคร่ืองมือในการคล่ีคลายและอธิบายกระบวนการทํางานของลายคํา
และปรากฏการณรวม จึงแยกปจจัยออกมาเพื่อทําความเขาใจในความสัมพันธระหวางลายคําและ
พื้นท่ีภายในวิหาร 
 ขอท่ี 3 เพื่อเปนการตอยอดของความรูและงานวิจัยท่ีเกิดจากการเก็บรวมรวบขอมูล
ทางดานกายภาพของลายคํา (ลวดลาย) ท่ียังขาดความรูของลายคําในแงมุมท่ีลายคําสามารถเปน 
“ผูกระทํา” ท่ีมี “หนาท่ี” ในการส่ือสารและกระตุนใหเกิดการรับรูเชิงปรากฏการณจนเกิดการการ
ตีความนําไปสูการดึงเอาประสบการณเดิมมาสูความรูสึกประทับใจและศรัทธาของพุทธศาสนา
นั้นเอง 
 
6.2 ปญหาของงานวิจัย 

6.2.1 งานวิจัยช้ินนี้ใชประชากรตัวอยางท้ังจํานวน 4 คนดวยกัน เนื่องจากในการคัดเลือก
ประชากรตัวอยาง จําเปนตองมีการพูดคุยเพื่อสืบคนถึงประสบการณเดิมและพื้นเพ จึงใช
ระยะเวลาในการคัดเลือกคอนขางมาก จึงทําใหสามารถคัดเลือกประชากรตัวอยางได 4 
คนเทานั้น อีกท้ังเนื่องจากใชประชากรตัวอยางจํานวน 4 คนท่ีมีอายุในชวงวัยรุนจึงเปน
เพียงปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลท้ัง 4 คนเทานั้น และปรากฏการณท่ีวานี้อาจะไมเกิด
ข้ึนกับบุคคลอ่ืนก็ได ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้จึงอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนจากขอมูล การ
วิเคราะห และข้ันตอนตางๆ จากประชากรตัวอยางท้ัง 4 คนนั้นเอง 

6.2.2 ปญหาในเร่ืองของการจําลองบรรยากาศเดิมในอดีต เพื่อใชสืบคนและตอบคําถามท่ีวา 
บรรยากาศในอดีตนั้นเกิดปรากฏการณภายในวิหารดีกวาอยางไร และใชเปรียบเทียบกับ
ขอมูลในปจจุบัน เม่ือลองทดสอบจําลอง พบวาไมสามารถจําลองได เนื่องจากปจจัยดาน
กายภาพไดเปล่ียนแปลงไปมากมาย อีกท้ังไมรับการอนุญาตจากทางวัด เนื่องจากวิหาร
ท้ัง 5 วิหาร มีขอหาม คือ หามจุดธูปเทียน ภายในวิหาร เพราะวิหารทั้ง 5 วิหารเปนวิหาร
ไมและมีความเกาแกมาก และเกรงวาจะเกิดไฟไหมได ทางวัดจึงยกเลิกการจุดธูปเทียน
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ภายในวิหาร ทําใหไมสามารถจําลองบรรยากาศเดิมในอดีต โดยใชแสงเทียนเปนตัวสราง
บรรยากาศและปรากฏการณในอดีตได 

6.2.3 ปญหาเร่ืองเวลาของประชากรตัวอยางท่ีมีขอจํากัดในการเก็บขอมูล เนื่องจากการเก็บ
ขอมูลนั้นตองอาศัยระยะเวลาเก็บขอมูลในจํานวนหลายคร้ัง ทําใหประชากรตัวอยางบาง
คนไมสะดวกจึงทําใหการเก็บขอมูลตองเล่ือนไปเน่ืองจากในการเก็บขอมูลประชากร
ตัวอยางท้ัง 4 คนตองเก็บพรอมกัน ในชวงเวลาเดียวกัน 

 
6.3 ปญหาในการทําวิจัย 

6.3.1 ในการวิจัยพบวา  ผูวิจัยมีปญหาเร่ืองคล่ีคลายทฤษฏีเนื่องจากการศึกษาในแนว
ปรากฏการณวิทยาสายสถาปตยกรรมนั้นมีความซับซอนและละเอียดออน มีหนังสือและ
งานวิจัยท่ีสนับสนุนอยูในจํานวนท่ีไมมาก ผูวิจัยจึงจําเปนตองคนควาและสรุปแนวทาง
งานวิจัยท่ีมีแนวทางในทิศทางเดียวกัน จึงทําใหงานวิจัยช้ินนี้มีระยะเวลาการทํางานท่ี
นานพอสมควร  

6.3.2 ในเบ้ืองตน ผูวิจัยไมสามารถกําหนดจุดยืนของงานวิจัยและผูวิจัยไดชัดเจน อีกท้ังมี
ปญหาเร่ืองการคนหาและคัดแยกปจจัยเพื่อใชอธิบายขอมูลท่ีไดรับจากประชากรตัวอยาง 
เม่ือกําหนดจุดยืนของงานวิจัยได ทําใหสามารถอธิบายและแบงแยกขอมูลในการอธิบาย
ผานหนวยวิจัยใหเขาใจมากข้ึน 

6.3.3 ปญหาสําคัญสําคัญในงานวิจัย คือ เร่ืองการเขียนและอธิบายในจุดยืนของผูวิจัยท่ีตอง
คํานึงอยูเสมอวาคือ  “ผูเรียบเรียง” เทานั้น ในชวงแรกของงานวิจัยมีเสียงสะทอนท่ีไม
สามารถแบงแยกออกจากกันระหวางผูวิจัยและประชากรตัวอยางได ทําใหเกิดความ
สับสนอยางมาก เร่ืองการคล่ีคลายกระบวนการทํางานของกระบวนทัศนปรากฏการณ
วิทยาผูวิจัยใชเวลาคอนขางมาก เนื่องจากเกิดจากความเขาใจจนการอธิบายขอมูลไม
ชัดเจนและคลุมเครือ ทําใหผูวิจัยตองทบทวนทฤษฏีปรากการณวิทยาอยูหลายคร้ัง เพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจและความถูกตอง 

6.3.4 ปญหาสุดทาย คือ ขอมูลท่ีคอนขางมาก และหลายชนิดท่ียากตอการเชื่อมโยงขอมูล
ท้ังหมดเขาดวยกันไมวาจะเปนขอมูลจากการเก็บขอมูลของผูวิจัยท่ีปรากฏในการจด
บันทึก คนควา สัมภาษณ รูปแบบเสียงบันทึกและรูปถายกับขอมูลดานประสบการณของ
ประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน ผานการจดบันทึก รูปแบบเสียงบันทึก และรูปถาย ซ่ึงขอมูล
ท้ังหมดผูวิจัยใชเวลาในการสังเคราะหและสรุปโดยยอปรากฏในบทสังเคราะหงานวิจัย
อยูในระยะเวลาที่นานมาก 
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6.4 ขอแนะนําในการศึกษาข้ันตอไป  
 จากการศึกษา“ความสัมพันธเชิงปรากฏการณวิทยาระหวางลายคําและพื้นท่ีของวิหาร
ลานนา” เปนการศึกษาเพื่อคนควาและคล่ีคลายหนาท่ีของลายคําผานปรากฏการณรวมของ
ความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีของวิหาร เพื่อเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจศึกษาตอไป มี
ขอเสนอแนะในการวิจัยคือ 
 ในการศึกษางานวิจัยใน แนวทางทฤษฏีปรากฏการณวิทยาในงานสถาปตยกรรมท่ีเนน
ศึกษากระบวนทัศนท่ีวาดวยปรากฏการณวิทยาในงานสถาปตยกรรม ผานการเก็บขอมูลแบบเชิง
คุณภาพของประสบการณรวมของประชากรตัวอยางตองอาศัยหนวยวิจัยท่ีสามารถวัดคาและอธิบาย
ผานขอมูลและกรอบมองแบบทฤษฏีปรากฏการณวิทยา ในการศึกษาควรกําหนดจุดยืนของผูวิจัย 
ประชากรตัวอยางและปจจัยท่ีคนหาอยางชัดเจน เพื่อสามารถตอบคําถามงานวิจัยไดอยางคล่ีคลาย 
การใชประสบการณของประชากรตัวอยางมาคล่ีคลายตองอาศัยความเขาใจ และจุดยืนท่ีชัดเจนของ
งานวิจัย เพื่อปองกันไมใหขอมูลเกิดการแทรกซอนเสียงของผูวิจัย เนื่องจากขอมูลเปนการเก็บแบบ 
บรรยาย ขอมูลเปนลักษณะของคําพูดของประชากรตัวอยางดังนั้นจึงเปนท่ีตองระวังในการเรียบ
เรียงขอมูล 

ในการศึกษาปจจัยดานกายภาพจําเปนตองศึกษาจะตองศึกษาถึงประวัติศาสตรของวัด
อยางถ่ีถวนเพราะประวัติศาสตรของวัดจะยอนใหเห็นถึงปญหาตางๆ ท่ีสงผลมาสูปจจุบัน
โดยเฉพาะปญหาท่ีเกิดจากการบูรณะ ผูวิจัยจะตองคล่ีคลายปจจัยนั้นๆ ออกมาอยางเปนเหตุเปนผล
จึงจะสามารถทําใหเขาใจถึงปรากฏการณภายในวิหาร ณ ปจจุบันไดดี  อีกท้ังขอมูลท่ีไดรับจาก
กระบวนการวิจัยนั้นมีมากและหลากหลายชนิด ผูวิจัยจะตองเรียบเรียบความสําคัญของขอมูล 
จัดเปนหมวดหมูของชุดขอมูล เชนขอมูลทางกายภาพ, ขอมูลทางประสบการณ ท้ังของผูวิจัยและ
ประชากรตัวอยางแลวนํามาคล่ีคลายและจัดหมวดหมูใชอยางเหมาะสม โดยจะตองออกแบบโครง
ในการเขียนงานวิจัยใหชัดเจนเปนหัวขอเสีย กอนเพื่อหลีกเล่ียงการเขียนท่ีสับสนและซํ้าซอน  

จําเปนตองเนนหาปจจัยท่ีสามารถวัดคาประสบการณได มีท่ีมาท่ีไป และสามารถอธิบาย
อยางชัดเจน เนื่องจากมีปจจัยหลายอยางท่ีไมสามารถมองเห็นได และมีความคลายคลึงกันในทุก
วิหาร ดังนั้นในการแบงปจจัยจึงเปนวิธีการท่ีซับซอน เพราะปจจัยในการเกิดประสบการณอยูใน
กระบวนการที่ทับซอนกัน และเกิดข้ึนอยางรวดเร็วของความรูสึกนึกคิดของประชากรตัวอยาง 

เม่ือศึกษาถึง “หนาท่ี” ของลายคําผานปรากฏการณรวมของความสัมพันธระหวางลายคํา
และพ้ืนท่ีของวิหาร พบวาปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตอยางมาก 
และสงผลการการรับรูของผูท่ีเขามาภายในวิหารเกิดการเปล่ียนแปลงความรูสึก ความเช่ือ ผูวิจัยเช่ือ
วา การเปล่ียนแปลงดานกายภาพของวิหาร และหนวยวิจัยอ่ืนๆ มีอิทธิพลตอการทําหนาท่ีและการ
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ปรากฏตัวของลายคํา เนื่องจากเม่ือพิจารณาจากผลสรุปของการเก็บขอมูลของวิหารทั้ง 5 วิหารนั้น 
พบวาประชากรตัวอยางสามารถรับรูปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนของความสัมพันธระหวางลายคําและพื้น
ในวิหารนั้นแตกตางกันไปตามสภาพของการเปล่ียนแปลงทางกายภาพ ไมวาจะเปนเร่ือง 
สภาพแวดลอม โครงสราง แสง และลวดลายของลายคํา ทุกปจจัยลวนสงผลตอการทําหนาท่ีและ
ปรากฏตัวของลายคําตามการเปล่ียนแปลงทางปจจัยดานกายภาพ เนื่องจากเบ้ืองตนผูวิจัยไดกําหนด
และคัดเลือกประชากรตัวอยางท่ีมีประสบการณและพื้นเพที่คลายคลึงกันมากท่ีสุด ดังนั้นการ
เปล่ียนแปลงทางความเช่ือและปรากฏการณในวิหารนั้น นาจะมีสาเหตุสําคัญมาจากการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพของวิหารนั้นเอง โดยสามารถแบงการแกไขปญหาและเสนอแนะแตละ
วิหารไดดังนี้ คือ 

6.4.1 วิหารวัดปราสาท วัดปราสาท จ.เชียงใหม   
จากตารางและขอมูลท้ังหมดสามารถสรุปกลไกและกระบวนการเกิดปรากฏการณใน

วิหารปราสาทไดโดย จะคล่ีคลายถึงปจจัยตางๆ ตลอดจนอุปสรรคที่ทําใหปรากฏการณเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปดังนี้คือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6.1 แสดงปญหาท่ีมีของวิหารปราสาท 

จากแผนภูมิดานบนจะเห็นปญหาของวิหารใหญ 3 ขอ ซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิด
ปรากฏการณท่ีเปล่ียนแปลง ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดทําขอเสนอแนะที่จะแกไขปญหาท่ีจะสามารถแกไข
และทําใหปรากฏการณภายในวิหารสภาพเดิมและคงอยูดวยความศักดิ์สิทธ์ินั้นเองไดดังนี้คือ 

1) เนื่องจาก ภายในวิหารมีบรรยากาศท่ีมืดไมสามารถมองเห็นลายคําไดชัดเจน ประกอบ
วิหารมีชองเปดเล็กทําใหแสงท่ีเขามาไดนอยลง 

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  
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ขอเสนอแนะ คือ ทําชองเปดเพิ่ม เนื่องจากการปดผนังสวนในทําใหชองแสงรอบวิหาร
หายไป ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะใหทางวัดทําชองเปดเพิ่ม หรือติดต้ังระบบแสงสวางท่ี
ชวยทําใหลายคําสามารถปรากฏตัวและทําหนาท่ีของมันไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง
ยังเปนตัวอยางแกวิหารแหงอ่ืนท่ีมีการบูรณะโดยการปดผนังใหคํานึงเร่ืองของแสงและ
ลมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปตามการปดทึบของผนัง โดยสามารถใชวิหารแกคือ ทําชองลม
และชองแสงเพิ่ม ตลอดแนวของผนัง หรือใชวัสดุท่ีแสงสามารถผานเขามาได เชน 
บล็อกแกว กระจก เปนตนดังรูปรูปภาพดานลางนี้ 

 
ภาพท่ี 6.1 ภาพแสดงแกไขปญหาของวิหารปราสาทโดยการเพ่ิมชองเปดใหมากขึ้นเพื่อรับแสงท่ีมาจากภายนอก 
 

ท้ังนี้ สําหรับผูท่ีจะบูรณะและเปล่ียนแปลงโครงสรางของวิหารควรคํานึงถึง
ปญหาตรงนี้และใชขอเสนอแนะนี้เปนตัวอยางในการทํางานตอไป เพราะปจจัยดาน
แสงสวางเปนปจจัยสําคัญในการทํางานของลายคําท่ีใชหลักการของสีทองสะทอนแสง
เพื่อปรากฏตัวออกมาในรูปของสัญลักษณท่ีแปรเปล่ียนเปนความรูสึกสูความศักดิ์สิทธ์ิ
แกผูท่ีพบเห็น 

2) อีกท้ังการเรียงลําดับการรับรูคร้ังแรกไมสมดุลเนื่องจากวิหารมีการเปล่ียนแปลง
ทางเขาออก ลานทรายหนาวิหารถูกปรับเปล่ียนเปนถนน และมีเสียงดังอยางมากมาย
จากการสัญจรไปมาของผูคน สงทําใหผลท่ีไดจากการรับรูของประชากรตัวอยางท้ัง 4 
คน ไมสามารถตีความและใหความหมายของวิหารไดออกมาในรูปของจินตนาการ
แหงพื้นท่ีของความศักดิ์สิทธ์ิและเคารพไดนั้นเอง 
ขอเสนอแนะ คือ สงเสริมการจัดภูมิทัศน จดัทําปายใหชัดเจนลําดับการเดินเขาไปของ
คน เนื่องจากการรับรูในคร้ังแรกและลําดับภาพที่เห็นของคนท่ีเขาต้ังแตจากภายนอกสู
ภายในมีผลตอการกระตุนการรับรูนั้นเอง และจัดทําลานทรายหรือบอน้ํารอบวิหารที่
สามารถเปนตัวสะทอนแสงแดดจากภายนอกสูวิหารไดดยีิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 6.2 ภาพแสดงแกไขปญหาของวิหารปราสาทโดยการเพ่ิมลานทราย หรือบอน้ําเพื่อเพิ่มการสะทอนของแสงสู
ภายในวิหาร 
 

ท้ังนี้การแกไขปญหานี้ไมไดมีประโยชนแคเพียงวิหารปราสาทเทานั้น แตสามารถ
นําไปประยุกตใชตอผูท่ีสนใจจะออกแบบหรือสรางอาคารท่ีตองการใชลายคําภายใน 
หลักการนี้จะชวยทําใหลายคําสามารถปรากฏตัวไดดียิ่งข้ึน เนื่องจากจุดยืนหลักของ
การเกิดปรากฏการณท่ีมาจากลายคํานั้น มาจากสีทองท่ีมีคุณท่ีสมบัติสะทอนแสงและ
สงผลท่ีระยิบระยับดูสวยจับตาแกผูท่ีพบเห็น ดังนั้นการใชวิธีการที่เกาแกของอดีตมา
ใชในการสรางลานทรายหรือบอน้ํานอกจากจะชวยใหเกิดประโยชนแลวยังมี
ความหมายในเชิงลึกคือ ลานทรายท่ีวานั้นตามพุทธศาสนาถือวาเปนเสมือนทะเลศรีธัน
ดรท่ีจะพาสูการขามไปดังดินแดนสวรรคนั้นเอง 

3) การติดต้ังไฟไมสมดุลและใหความรูสึกเหมือนแสงธรรมชาติ ทําใหการสะทอนตัวของ
สีทองของลายคําไมสามารถปรากฏและทํางานไดอยางประสิทธิภาพ  
ขอเสนอแนะ คือ ปรับปรุงระบบไฟฟาใหมโดยใชหลอดไฟแบบหลอดฟลูออเรสเซนต 
(Fluorescent) แบบประหยัดไฟท่ีมีสีแบบ Warm light เนื่องจากใหแสงท่ีเปรียบเทียบ
แสงจากธรรมชาติและแสงเ ทียนมาก ท่ี สุด  อีก ท้ังหลอดอินแคนเดสเซนต 
(Incandescent) นั้นมีอัตราการการใชไฟฟาท่ีมากจึงไมเหมาะแกนํามาใช และการ
ปรับปรุงระบบแสงสวางนั้นควรคํานึงการเกิดแหลงแสง ภูมิทัศน และความกลมกลืน 
ควรมีการวางแผนและผูมีความรูเร่ืองแสงโดยตรง เพื่อความธรรมชาติและสวยงามดัง
วิหารลายคําท่ีมีการวางตําแหนงของหลอดไฟท่ีหลบสายตาแกผูพบเห็นแตสามารถให
แสงท่ีกลมกลืนท้ังวิหารนั้นเอง ท้ังนี้การรับรูของคนในปจจุบันไดเกิดการเปล่ียนแปลง
ไปตามยุคสมัยเนื่องจากในสมัยมีการใชวิหารเฉพาะชวงเวลาเชา กลางวัน และเย็นเปน
สวนใหญ จึงมีแสงท่ีสวางแบบสลัวๆ แตคนในสมัยนั้นก็สามรถรับรูไดวาสวยงามและ
ศักดิ์สิทธ์ิ อีกท้ังมีการนํากระจกหรือศิลปะอ่ืนๆ เขามาชวย แตในยุคสมัยนี้คามาตรฐาน
ในการรับรูความสวยนั้นถูกเปล่ียนแปลงไปทําใหความสวยงาม คุณลักษณะของ
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ภายในวิหารลายคํากลายเปนคามาตรฐานท่ีใชวัดและตีคาความสวยงามและความหมาย
ของสถานท่ีอ่ืนๆ  
  จากขอเสนอแนะของวิหารปราสาทท้ังหมดไมไดเปนเพียงแคการแกไข
ปญหาเบ้ืองตนเทานั้น แตยังมีประโยชนตอผูท่ีสนใจ บูรณะ สราง และออกแบบอาคาร
เปนขอศึกษาและบทเรียนกอนทําการการทํางานในข้ันตางๆนั้นเอง 

 
6.4.2 วิหารน้ําแตม วัดพระธาตุลําปางหลวง จ. ลําปาง 
จากตารางและขอมูลท้ังหมดสามารถสรุปกลไกและกระบวนการเกิดปรากฏการณใน

วิหารน้ําแตมไดโดย จะคล่ีคลายถึงปจจัยตางๆ ตลอดจนอุปสรรคท่ีทําใหปรากฏการณเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปดังนี้คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6.2  แสดงปญหาท่ีมีของวิหารน้ําแตม 

จากแผนภูมิดานบนจะเห็นปญหาของวิหารใหญ 3 ขอซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิด
ปรากฏการณท่ีเปล่ียนแปลง ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดทําขอเสนอแนะที่จะแกไขปญหาท่ีจะสามารถแกไข
และทําใหปรากฏการณภายในวิหารสภาพเดิมและคงอยูดวยความศักดิ์สิทธ์ินั้นเองไดดังนี้คือ 

1) ภายในวิหารทรุดโทรมมาก ท้ังพื้น ลายคําท่ีหลุดรอนเปนจํานวนมาก ไมมีการดูแล
รักษา หรือประดับเพิ่มเติม ระบบแสงสวางไมมีการเดินระบบไฟเพื่อความสวยงามทํา
ใหไมสามารถมองเห็นลายคําไดชัดเจน เพราะติดต้ังไฟท่ีไมสมดุลและใหความรูสึก
เหมือนแสงธรรมชาติ ทําใหการสะทอนตัวของสีทองของลายคําไมสามารถปรากฏ
และทํางานไดอยางประสิทธิภาพ 

เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นคือ วิหารมีความทรุดโทรมเปน
อยางมากทําใหการเก็บขอมูลโดยพิจารณาจากลวดลายคํา 
ถายทอดเปนความหมายตามท่ีเห็นนั้นยากและขาดความ
ตอเนื่อง บรรยากาศของวิหารดูทรุดโทรมและสกปรกไม
นาเขาไปภายใน 

สภาวะแสงภายในวิหารที่ไมไดเปล่ียนแปลงมาก แตเม่ือประกอบกับ
ลวดลายคําท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเวลาน้ัน สิ่งท่ีปรากฏตัวขึ้นตอ
ประชากรตัวอยางมีการขาดตอนของการจินตนาการที่ตอเนื่อง 

พื้นภายในวิหารถูกบูรณะขึ้นใหมโดยขาดการดูแลรักษาทําให
นักทองเท่ียวสวนใหญไมสามารถรับรูถึงความศักดิ์สิทธ์ิ พบวาผูคน
ไมใหแสดงการเคารพ มักไมตองถอดรองเทาเขามาเพ่ือเขามากราบ
พระพุทธรูปภายในวิหาร 

ภายในวิหารไมมีการสงเสริมทําพิธีกรรมใดๆ จึงทําใหดูเหมือนเปน
เพียงอาคารหนึ่งภายในวัดเทาน้ัน  
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ขอเสนอแนะ คือ เรงบูรณะสภาพของลายคําโดยใชชางท่ีมีฝมือและความรูเพียงในการ
บูรณะเนื่องจากจากการวิจัยพบวามีการบูรณะวิหารโดยชางขาดฝมือและหลักการใน
การซอมแซมดังรูปดานลางนี้ 

        
ภาพท่ี 6.3 ภาพแสดงการซอมแซมของวิหารน้ําแตม 

จากภาพจะเหน็ไดวา การมบูีรณะโดยขาดความรูและประณีตอยางมาก ซ่ึงจะ
สงผลลวดลายท่ีเกาแกใหเปล่ียนแปลงไป ประกอบการบูรณะของวหิารบูรณะเพื่อแค
ตองการซอมแซมเทานั้น อีกท้ังวิหารมีความสกปรกอยางมาก ควรใหมีการจัดทําความ
สะอาดอยางสมํ่าเสมอ และจัดทําพื้นของวหิารโดยการปูกระเบ้ืองหรือทําพื้นปูขัดมัน
เพื่อความสะอาดนั้นเอง และจัดทําติดต้ังระบบไฟฟาเพื่อสงเสริมความสวยงามภายใน  

2) มีการเปล่ียนลานทรายดานนอกเปนพื้นบล็อคตัวหนอนทําใหแสงท่ีเขามาไดนอยลง 
ขอเสนอแนะ คือ ควรจัดทําลานทรายรอบวิหาร เพื่อการสะทอนของแสงแดดท่ีเคยมี
ดังเชนอดีตนั้นเอง เนื่องจากในปจจุบันมีการปูบล็อกตัวหนอนมาแทนท่ีทําใหรอบ
วิหารไมสามารถสะทอนแสงแดดสูภายในวิหารไดเหมือนเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.4 ภาพแสดงแกไขปญหาของวิหารปราสาทโดยการเพ่ิมลานทราย หรือบอน้ําเพื่อเพิ่มการสะทอนของแสงสู
ภายในวิหารน้ําแตม 

ลานทราย
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3) ปญหาท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ทางวัดไมไดสงเสริมใหวิหารมีกิจกรรมทางศาสนา ทําใหวิหาร

เหมือนเปนอาคารแหงหนึ่งเทานั้นภายในวัด 
ขอเสนอแนะ คือ ทางวัดควรจัดทําสงเสริมใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมพิธีกรรมทาง
ศาสนา เนื่องจากวิหารน้ําแตมเปนวิหารหนึ่งในสามของวัดพระธาตุลําปางหลวงดังนั้น
ในการประกอบพิธีกรรมจึงไมไดทําอยางท่ัวถึง สงเสริมใหมีการกราบไหว มีปายบอก
ประวัติและท่ีมาของวิหารเพื่อความเขาในเบื้องตนตอผูท่ีเขามาในวิหาร เสมือนเปน
การกําหนดความหมายและสรางปรากฏการณท่ีจะเกิดข้ึนไดเม่ือพบเห็นนั้นเอง โดย
ผานวิธีการใหความรู ความหมายไวแลวต้ังแตตน 

 
6.4.3 วิหารลายคํา วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จ. เชียงใหม    
จากตารางและขอมูลท้ังหมดสามารถสรุปกลไกและกระบวนการเกิดปรากฏการณใน

วิหารลายคําไดโดยจะคล่ีคลายถึงปจจัยตางๆ ตลอดจนอุปสรรคท่ีทําใหปรากฏการณเกิดการ
เปล่ียนแปลงไปดังนี้คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 6.3  แสดงปญหาท่ีมีของวิหารลายคํา 

จากแผนภูมิดานบนจะเห็นตัวอยางท่ีดีของวิหารใหญ 3 ขอซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีชวยทําให
เกิดปรากฏการณท่ีเปล่ียนแปลง ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดทําขอเสนอแนะท่ีทําใหปรากฏการณภายในวิหาร
สภาพเดิมและคงอยูดวยความศักดิ์สิทธ์ินั้นเองไดดังนี้คือ 

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 
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1) วิหารลายคํามีวิธีบูรณะและการจัดการดูแลวิหารเปนอยางระบบ ดังนั้นวิหารลายคํา
นาจะเปนตนแบบแกวิหารอ่ืนๆ ได ไมวาจะเปนเร่ือง แสงสวางท่ีคงท่ีและกระจายท่ัว
ท้ังวิหารทําใหบรรยากาศโดยรวมดูไมเปล่ียนแปลงต้ังแตเชายันเย็น แสดงใหเห็นวา มี
การรับรูเปนประสบการณภายในวิหารไดเปนอยางดี  วิหารมีเวลาปด-เปด และจัด
ระเบียบองคประกอบภายในวิหารเปนระบบ 
ขอเสนอแนะ คือ ศึกษาและใชวิธีการจัดระบบของวิหารลายคําเปนแบบอยางตอวิหาร
แหงอ่ืน ท่ีนาจะเปนกรณีตัวอยางแกชาง สลา ท่ีจะสราง ออกแบบโดยใชลายคํา ไมวา
จะเปนเร่ืองของตําแหนง การลําดับความหมายของลวดลายท่ีสงเสริมการรับรูวาในการ
สรางวิหารควรมีองคประกอบอะไรประกอบบาง และคํานึงส่ิงใดบางนั้นเอง 

2)  การตกแตงระบบไฟฟาท่ีเปนแบบแผนงาน คํานึงถึงสีของแสง และการวางตําแหนง
ของไฟ สรางความกลมกลืนของอุปกรณตางๆ อีกท้ังลวดลายมีความสมบูรณเนื่องจาก
ใชชางท่ีมีฝมือและมีความรูในการบูรณะ  
ขอเสนอแนะ คือ ถึงแมวาการใชแสงแบบวิหารลายคําอาจจะไมเหมือนดังอดีตท้ังหมด
แตเนื่องจากสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทําใหความสวยงาม รูปแบบท่ีสงผลตอการรับรู
ตีความและใหความหมายความงามแบบวิหารลายคําเปนวิหารท่ีชวยทําใหเกิด
ปรากฏการณท่ีสงเสริมและสรางความศักดิ์สิทธ์ิในพื้นท่ีไดเอง 

3) การจัดภูมิทัศนท้ังภายในและรอบวิหาร สุดทายมีการจัดต้ังกฏระเบียบและสงเสริม
กิจกรรมภายในวิหารอยูเสมอนั้นเอง 
ขอเสนอแนะ คือ การจัดภูมิทัศนของวิหารที่เปนระบบเปนตัวอยางท่ีดีแกวิหารอื่นๆ ไม
วาจะเปนการใชไฟ ตนไม และจัดระเบียบท่ีจอดรถ ถนน นักทองเท่ียว ควรศึกษาเปน
ตนแบบในการปรับปรุงท่ัวๆไปนั้นเอง 

 
6.4.4 วิหารพระนางจามเทวี วัดปงยางคก จังหวัด ลําปาง   
จากตารางและขอมูลท้ังหมดสามารถสรุปกลไกและกระบวนการเกิดปรากฏการณใน

วิหารไดโดย จะคล่ีคลายถึงปจจัยตางๆ ท่ีทําใหปรากฏการณเกิดการเปล่ียนแปลงไปดังนี้คือ  
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แผนภูมิที่ 6.4  แสดงปญหาท่ีมีของวิหารปกยางคก 
 

จากแผนภูมิดานบนจะเห็นปญหาของวิหารปกยางคก 4 ขอซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิด
ปรากฏการณท่ีเปล่ียนแปลง ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดทําขอเสนอแนะท่ีทําใหปรากฏการณภายในวิหาร
สภาพเดิมและคงอยูดวยความศักดิ์สิทธ์ินั้นเองไดดังนี้คือ 

1) เนื่องจากความเกาแกของวิหารที่ขาดการบูรณะอยางตอเนื่องทําใหลวดลายหายไปใน
บางสวน พื้นของวิหารต่ํากวาถนนทําใหเกิดปรากฏการณท่ีเปล่ียนแปลงไปโครงสราง
ของวิหารที่มีลักษณะตํ่าลงกวาระดับถนน มีสาเหตุมาจากการเกิดน้ําทวม และการถมท่ี
ท่ีสูงข้ึนของถนนจากดานนอก ทําใหภายในวิหารมีพื้นท่ีตํ่า ประกอบกับงบประมาณ
ในการบูรณะท่ีนอยและวิหารมีความเกาแกและมีความวุนวายของการจราจรภายในวัด 
ขอเสนอแนะ คือ จัดเรงบูรณะลายคําภายในวิหาร และใหความรูแกชาวบาน พระท่ี
ประจําในการรักษาลายคํา เนื่องจากมีการนําทองคําเปลวมาติดไวตามความเช่ือ แตมัน
สงผลตอลวดลายท่ีอาจจะเลือนหายไป จัดทําปายบอกประวัติและสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงแกผูท่ีพบเห็น เนื่องโครงสรางของวิหารที่มีลักษณะตํ่าลงกวาระดับถนน 
มีสาเหตุมาจากการเกิดน้ําทวม และการถมท่ีท่ีสูงข้ึนของถนนจากดานนอกประกอบ
กับโครงสรางมีความเกาแกอยางมาก จึงเปนยากท่ีจะบูรณะโดยการยกโครงสรางแลว
ปรับระดับพื้นท่ีใหสูงกวาระดับถนน อีกท้ังหากปรับระดับของพื้นท่ีภายในวิหารให
สูงข้ึนโดยไมยกโครงสรางจะทําใหพื้นท่ีภายในและระดับความสูงของวิหารตํ่าลง 
อาจจะสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงของปรากฏการณ ดังนั้นขอเสนอในการแกปญหา
คือ จัดทําทางเดินและทางเขาสูวิหารเพื่อสรางความแตกตางตอระดับพื้นภายในและ

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

โครงสรางของวิหารทีมี่ลักษณะตํ่าลงกวาระดบัถนน มีสาเหตุมาจากการเกิดน้าํทวม 
และการถมท่ีท่ีสูงข้ึนของถนนจากดานนอก ทําใหภายในวิหารมพีื้นท่ีต่ํา ประกอบ
กับงบประมาณในการบูรณะท่ีนอยและวิหารมีความเกาแก  

ทําใหเกิดผลกระทบตอมุมมองท่ีเกิดข้ึนภายในวิหารทําใหการรับรูของประชากร
ตัวอยางเห็นลายคําปรากฏตัวเฉพาะลายที่อยูดานบนเทานั้น เกิดจากเปนปฏิกิริยา
ตอบสนองของคนเม่ือยูท่ีแคบนั้นเอง 

เกิดการสรางอาคารใหมทางดานซายทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางและปริมาณ
ของแสงท่ีเขามาเม่ือสภาวะของแสงสวางนอยสงผลใหลายคําปรากฏตัวไดไม
เหมือนเดิม 

ความไมตอเนื่องของลวดลายท่ีเกิดจากการทรุดโทรมสงผลตอการรับรูเปนเพียง
ชวงๆ ไมตอเนือ่งกันเปนเร่ืองราว  
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ภายนอกใหชัดเจน อีกท้ังควรปูกระเบ้ืองภายในวิหารและจัดทําปายบอกระยะขอบเขต
พื้นภายในของวิหารใหชัดเจน  

2) ทําใหเกิดผลกระทบตอมุมมองท่ีเกิดข้ึนภายในวิหารทําใหการรับรูของประชากร
ตัวอยางเห็นลายคําปรากฏตัวเฉพาะลายท่ีอยูดานบนเทานั้น เกิดจากเปนปฏิกิริยา
ตอบสนองของคนเม่ืออยูท่ีแคบนั้นเอง 
ขอเสนอแนะ คือ จัดทําปายบอกความสําคัญและความหมายของลวดลายตางๆ ท่ีไมได
ความสนใจและพบเห็นเพื่อดึงดูดคนท่ีเขามาไดรับรูไดท่ัวถึงนั้นเอง 

3) เกิดการสรางอาคารใหมทางดานซายทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทิศทางและปริมาณของ
แสงท่ีเขามาเม่ือสภาวะของแสงสวางนอยสงผลใหลายคําปรากฏตัวไดไมเหมือนเดิม 
ขอเสนอแนะ คือ ติดต้ังระบบแสงสวางเพิ่มในดานซายเพื่อทดแทนแสงสวางท่ีหายไป 

4) ทางวัดไมมีการจัดระบบ และภูมิทัศนที่สงเสริม เพราะเม่ือคนเขามาในวิหารจะจอดรถ
รอบบริเวณวิหาร ทําใหความไมเรียบรอยและความสกปรกของฝุนท่ีเขามา  ทําให
ประชากรตัวอยางเม่ือเขาไปใชเวลาในการตีความและใหความหมายเปนเวลานาน 
ขอเสนอแนะ คือ การจัดภูมิทัศนใหมโดยกําหนดพื้นท่ีจอดรถ ทางเขา ถนน ตลอดจน
การใชตนไมท่ีมีลักษณะเปนพุมและมีขนาดไมใหญมากนัก เนื่องตนไมจะเปนตัว
สะทอนและปองกันฝุนท่ีจะเขามาภายในวิหารหากใชตนไมท่ีมีขนาดใหญอาจจะสงผล
ตอแสงแดดที่จะเขาภายในวิหารได และจัดทําถนนหรือชองทางเดินสูวิหารใหเปน
ระเบียบ ท้ังนี้ในการจัดทําภูมิทัศนใหมควรมีการวางแผนงานและทําขอดีขอเสียของ
การปรับปรุง เพื่อปองกันการเปล่ียนแปลงสูปรากฏการณภายในวิหาร และควรจัดหาผู
มีความรูความสามารถเขามาจัดทําแผนงานกอนการทําปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6.5  แสดงการแกปญหาโดยการใชตนไมและจัดท่ีจอดรถ 

ทางเดิน ที่จอดรถ 
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6.4.5 วิหารหลวง วัดไหลหินหลวง จังหวัด ลําปาง  
จากตารางและขอมูลท้ังหมดสามารถสรุปกลไกและกระบวนการเกิดปรากฏการณใน

วิหารไหลหินหลวงไดโดย จะคล่ีคลายถึงปจจัยตางๆ ท่ีทําใหปรากฏการณเกิดการเปล่ียนแปลงไป
ดังนี้คือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 6.5  แสดงปญหาท่ีมีของวิหารหลวง วัดไหลหินหลวง 
 

จากแผนภูมิภาพดานบนจะเห็นตัวอยางท่ีดีของวิหาร 3 ขอ ซ่ึงเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกิด
ปรากฏการณในทิศทางเดียวกันนั้นเอง ดังนั้นผูวิจัยจึงจัดทําขอเสนอแนะท่ีจะแกไขปญหาท่ีจะ
สามารถแกไขและทําใหปรากฏการณภายในวิหารสภาพเดิมและคงอยูดวยความศักดิ์สิทธ์ินั้นเองได
ดังนี้คือ 

1) ภายในวิหารมีความเกาแกและทรุดโทรมของลวดลาย  แตเนื่องจากมีการบูรณะอยาง
ตอเนื่องจากชาวบาน วัด และหนวยอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ ถึงแมลวดลายหายไปในบางสวน 
จะหายไปแตก็เกิดปรากฏการณท่ีไมตางจากอดีตมากนัก คือ ทําใหคนท่ีเขามารับรู
และตีความ ใหความหมายเปนเร่ืองราว และความรูสึกในทิศทางเดียวกัน   
ขอเสนอแนะ คือ จัดหาชางหรือผูท่ีมีความรูเกี่ยวกับการบูรณะวิหารแกชาวบานท่ีมี
สวนรวมในการดูแลรักษาตอไป 

2) ไมมีปญหาเร่ืองแสงสวางเนื่องจากไมมีการติดต้ังระบบแสงสวางภายในวิหาร 
ขอเสนอแนะ คือ ติดต้ังระบบแสงสวางเฉพาะจุดท่ีสําคัญเพื่อความปลอดภัย และ
ความเปนระเบียบเวลามีงานในเวลากลางคืน แตท้ังนี้ตองมีการจัดทําแผนงานในการ
ติดต้ังระบบแสงสวางและสรรหาผูท่ีมีความรูเพียงพอในการทําระบบโดยอาจจะ
ศึกษากรณีตัวอยางจากวิหารที่ผานในงานวิจัยช้ินนี้เปนกรณีศึกษา 

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 
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3) ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนอยูในทิศทางเดียวกันท้ัง 4 คน คือสามารถจินตนาการเปน
เร่ืองราวของปาหิมพานตนั้นเอง 
ขอเสนอแนะ คือ จัดทําปายบอกประวัติและส่ิงท่ีคนพบจากวิจัยช้ินนี้ ตลอดจน
ความหมายท่ีไดจากการเขียนลวดลายของชาง เพื่อเปนความรูเบ้ืองตนตอนักทองเท่ียว
ท่ีอาจจะไมมีเวลาท่ีนานในการชม ดู และรับรูปรากฏการณเหมือนประชากรตัวอยาง 
เพื่อนําไปสูการตีความและใหความหมายเปนความศักดิ์สิทธ์ิและเคารพนั้นเอง อีกท้ัง
เปนกรณีศึกษาแกสลา หรือชางท่ีตองการเขียนลายคําบนโครงสราง ซ่ึงสามารถสรุป
ไดวา การใชลวดลายท่ีงายและเลียนแบบธรรมชาติมานั้นสามารถส่ือสารกับผูท่ีพบ
เห็นงายกวาลวดลายท่ีแปรรูปออกมาเปนสัญลักษณทางวัฒนธรรม เชน ลายดอกไม
ตางๆ ลายตนโพธ์ิ ซ่ึงจะสามารถสรุปและเสนอแนะการวางและใชลายคําในวิหารได
ดังนี้คือ 

• โครงสรางรับน้ําหนัก ตําแหนงท่ีใชวางลายคําควรอยูท่ีบริเวณโครงสรางดานบน 
เนื่องจากจะชวยสรางปรากฏการณท่ีเสมือนเปนสถานที่หนึ่งแลวจะชวยสลาย
โครงสรางท่ีแข็งกระดางออกไป  

• เสาหลวง บริเวณเสามักจะใชจําลองเปนตนไม ตําแหนงของเทวดา สัตวตางๆ ท่ี
ทําหนาท่ีเปนเหมือนองครักษผูรักษา หรือเปนตัวละครหนึ่งในเหตุการณนั้นเอง 

• ฉากดานหลังจะเปนจุดสําคัญในการรับรูของวิหารดังนั้น เม่ือชางไดกําหนดเนื้อ
เร่ืองหรือเร่ืองราวท่ีจะใชสามารถวางลายคําท่ีเปนหลักบนฉากหลังท่ีสอดคลอง
กัน ดังกรณีตัวอยาง วิหารลายคํา ท่ีจําลองปราสาททองลงไป วิหารน้ําแตมท่ี
จําลองตนโพธ์ิ 3 ตน 

•  ผนังดานขางวิหารและประตูหนาตางท่ีโดนแสงแดด ควรใชลวดลายท่ีมีขนาด
ใหญ มีลวดลายท่ีเขาใจงาย หรือมีเนื้อหาของงานไมมากนัก เนื่องจากผนังหรือ
ประตูหนาตางจะเปนสวนท่ีโดนแสงแดดจากภายนอกมาก อาจจะทําใหบางเวลา
เกิดการสะทอนจนเกิดแสงท่ีจาจนไมสามารถมองเห็นได เนื่องจากแสงแดดเปน
ปจจัยท่ีควบคุมไมไดข้ึนกับสภาพอากาศ เวลา และภูมิประเทศนั้นเอง อีกท้ังใน
การเขียนลวดลายท่ีบริเวณประตู หนาตางจะนิยมเขียนเปนรูปของเทพเทวดา
และยักษตางๆ เพื่อบงบอกความหมายของการดูแลรักษา อาณาเขตของพ้ืนท่ีท่ีมี
ความศักดิ์สิทธ์ิ สวนผนังดานขางมักเขียนเปนเร่ืองราวท่ีเขาใจไดโดยงายมีการ
สรางความตอเนื่องของงานเพื่อสรางความนาสนใจและใชเวลาในการดุจพินิจ
ในการมองนั้นเอง 
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 ท้ังนี้ในการเขียนและวางตําแหนงของลายคําของสลาหรือชางนั้น ควร
คํานึงเร่ืองของแสงสวางและทิศทางของแสงที่จะเขามาภายในวิหารในทุก
ชวงเวลา เนื่องจากการทํางานหลักของลายคํา คือการสะทอนตัวดวยสีทองของ
ลวดลายแลวปรากฏตัวตอผูท่ีพบเห็น ดังนั้นตําแหนงของการวางจึงเปนเร่ือง
สําคัญในการวางลวดลายตางๆ สวนลายละเอียดของลวดลายท่ีจะส่ือเปนภาพ
ปรากฏน้ัน ควรอยูบนพื้นฐานของพุทธศาสนาท่ีมีเร่ืองราวไมซับซอนและงาย
ตอการเขาใจตอทุกระดับอายุ เพศ การศึกษาของผูคนท่ัวไป 

   
จากผลสรุปงานวิจัยและขอเสนอแนะพบวา สภาพทางกายภาพของวิหารทั้ง 5 วิหารจะ

ข้ึนกับปจจัยดาน การบูรณะเปนปจจัยแรก ซ่ึงการบูรณะเปนปจจัยตนๆ ท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางกายภาพ ส่ิงท่ีผูวิจัยอยากจะเสนอแนะคือ ในการบูรณะคณะผูจัดทําและบริหารควรพิจารณาตั้ง
ผลท่ีไดรับจากการบูรณะ ดังตัวอยางของ วิหารลายคํา วัดพระสิงห จะพบวาเปนวิหารท่ีประชากร
ตัวอยางสามารถรับรูปรากฏการณรวมไดชัดเจนและตอเนื่องกันมากท่ีสุด เนื่องจากเปนวิหารที่มี
การดูแล และการบูรณะท่ีคํานึงถึงบรรยากาศในอดีต ท้ังการติดต้ังไฟฟา ระบบแสงสวางท่ีเนนการ
ใชสีของแสงท่ีกลมกลืนกัน ในแตละวิหารมีการเปล่ียนแปลงแตกตางกัน และปญหาสําคัญท่ีพบ
แทบจะทุกวิหารก็คือเร่ือง แสงสวางและความสมบูรณของลายคํา พบวาเกือบทุกวิหารขาดการดูแล
เอาใจใสของความสําคัญตรงนี้เปนอยางมาก มีเพียงวิหารลายคําเทานั้นท่ีไดคํานึงถึงเร่ืองนี้ ควร
เลือกใชแสงประดิษฐท่ีคํานึงถึง สีของแสงและตําแหนงทิศทางแสง เนื่องจากสีเหลืองทองแบบแสง
เทียนจะชวยทําใหเกิดบรรยากาศท่ีนุมนวลมากกวาแสงสีขาว ในการติดต้ังหลอดไฟฟาก็เปน
ประเด็นท่ีนาดูตัวอยางจากวิหารลายคํา ท่ีมีการสรางความกลมกลืนของอุปกรณตางๆ ภายในวิหาร
ใหกลมกลืนกับองคประกอบภายในวิหารดวยการทาสีใหเขากัน ซ่ึงในการดูแลปญหาดานกายภาพ
และปจจัยตรงนี้จะเปนจุดเร่ิมท่ีชวยและทําใหเกิดปรากฏการณดังเชนในอดีตนั้นเอง นอกจากปจจัย
ดานกายภาพท่ีพบเห็นแลวยังมีประเด็นท่ีนาสนใจคือ เร่ืองระบบการดูแลรักษาท่ีใชชุมชนชวยดูแล
รักษาและสืบทอดประเพณีกัน ตัวอยางเชน วิหารวัดไหลหินหลวงที่ไดรับการบูรณะและดูแลจาก
ชาวบานเสมอมาก ตลอดจนรักษาประเพณี กิจกรรมตางๆ ของชุมชนสืบทอดกันเปนเวลานาน 
ชาวบานในชุมชนจะจัดต้ังหนวยงานท่ีดูแลวิหารและใหความรูแกชาวบานรุนใหมใหชวยดูแลรักษา
วิหารและกิจกรรมทางศาสนาใหคงอยู ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีชวยใหวิหารคงสภาพดังเชนอดีตและมี
ปรากฏการณท่ีคลายคลึงอดีตเปนอยางมาก ทําใหสามารถสรุปไดวา ในการดูแลรักษา บูรณะของ
ทุกวิหารนั้น นอกจากตองอาศัยงบประมาณและคณะผูจัดทําการบูรณะท่ีมีประสิทธิภาพแลวยัง
สามารถใชชุมชนท่ีอยูคูวิถีแหงชีวิตของชาวพุทธท่ีอาศัยอยูในชุมชนรอบวิหาร รวมกอต้ังชวยกัน
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รักษาและสงเสริมการดูแลเอาใสใจรักษาศิลปะภายในวิหารใหคงอยู และจัดทําสงเสริมใหมี
กิจกรรม พิธีกรรม และประเพณีตางๆ ท่ีชวยสงเสริมหนาท่ีของวิหารใหคงอยูและจะเปนวิธีแบบ
บูรณนาการที่สามารถจัดทําไดในทุกวิหารและยั่งยืนตอรุนสูรุนไดโดยงาย 

เนื่องจากเนื้อหาหลักของการวิจัยช้ินนี้จะอยูในรูปแบบของการทําความเขาใจทฤษฏี 
ขอบเขตของการวิจัยนี้จึงข้ึนอยูกับการเลือกพิจารณางานเขียน บทความ หรืองานวิจัยท่ีใชแนวคิด
หรือไดรับอิทธิพลจากกระบวนทัศนทางปรากฏการณวิทยา ผานจุดยืนของงานวิจัยท่ีเขาไปร้ือคน
และคล่ีคลายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนภายในวิหารลานนาท่ีมีอยูแลวผานกลุมประชากรตัวอยางท่ีมี
พื้นฐานท่ีงานวิจัยช้ินนี้กําหนดเอาไวเพียงใหไดขอมูลในทิศทางเดียวกันท่ีสามารถนํามาเปรียบเทียบ
กันได ดังนั้นปรากฏการณท่ีวานั้นอาจจะไมเกิดข้ึนกับบุคคลอ่ืนก็ได ดังนั้นงานวิจัยช้ินนี้จึงเปนการ
วิเคราะห และสรุปผลขอมูลจากกลุมประชากรตัวอยางท้ัง 4 คน  และผลที่ไดรับผูวิจัยเช่ือวางานวิจัย
ช้ินนี้จะเปนงานวิจัยท่ีแสดงใหเห็นวาลายคําไมใชแคลวดลายท่ีใชประดับประดาเทานั้น แตมีหนาท่ี
และบทบาทท่ีสําคัญ ท่ีชวยทําใหผูคนท่ีพบเห็นสามารถยอนกลับเอาความทรงจําในอดีตในทาง
พุทธศาสนากลับมาหวนระลึกถึงเม่ือ ไดรับรูและสัมผัสลายคําภายใตความสัมพันธระหวางลายคํา
และพ้ืนท่ีภายในวิหารลานนา การทําหนาท่ีของลายคําจะสมบูรณก็ตอเม่ือโครงสรางของกระบวน
ทัศนในเชิงปรากฏการณวิทยา กอใหเกิดเปนวงจรท่ีเอ้ืออํานวยซ่ึงกันและกัน ผานปจจัยท่ีทําหนาท่ี
กระตุนการทํางานของลายคํา กลายเปนประสบการณใหม และดึงเอาประสบการณเดิมยอนกลับมา
ตีความใหความหมายบนพื้นฐานความรูเดิมนั้นเอง และสามารถคล่ีคลายกระบวนการเกิด
ปรากฏการณของความสัมพันธระหวางลายคําและพื้นท่ีโดยละเอียด  

งานวิจัยช้ินนี้ถือเปนการตอยอดจากงานวิจัยเร่ืองลายคําอ่ืนๆ ท่ียังไมไดเนนการศึกษา
เกี่ยวกับหนาท่ีและบทบาทของลายคําในแงมุมขององคประกอบทางศาสนาท่ีเปนเหมือน
เคร่ืองกระตุนและยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน เม่ือพบเห็นสามารถดึงเอาความรูสึกความ
ทรงจํามาตีความหมายเปนความรูสึกระลึกศรัทธาภายใตบรรยากาศสงบของพุทธสถาน 
 
 


