
 
 
ง 

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ การเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนา 

  เชียงใหม 

 

ผูเขียน นายนิธิพัชร ใจเอ้ือ  

   

ปริญญา สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สถาปตยกรรม) 

 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร.วิฑูรย เหลียวรุงเรือง 

 

บทคัดยอ 

 

 วิหารลานนาเปนสถาปตยกรรมที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาในลานนา  

การเปล่ียนแปลงในปจจุบันมีผลตอรูปแบบศิลปกรรม สถาปตยกรรม การจัดการเรื่องพ้ืนที่ใชสอย

และวัตถุภายใน ทําใหวิหารลานนาขาดความกลมกลืนตอเนื่องกันทั้งหมดซ่ึงอาจทําใหสูญเสีย      

อัตลักษณทางสถาปตยกรรม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาสาเหตุปจจัยของการเปลี่ยนแปลง   

ท่ีสงผลกระทบตอการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุภายในวิหารและคนหาแนวทางการจัดการพื้นที่     

ใชสอยและวัตถุใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม         

และสอดคลองกับการรักษาอัตลักษณของวิหารลานนา การศึกษาใชทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมวัฒนธรรมและแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ในคติไทยเพื่ออธิบายปรากฏการณความเปล่ียนแปลง          

ท่ีเกิดขึ้น วิธีวิจัยใชวิธีการคนควาขอมูลภาคเอกสาร การเก็บขอมูลภาคสนามใชการสัมภาษณเชิงลึก

และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม เพ่ือเก็บขอมูลสาเหตุปจจัยการเปล่ียนแปลงในอดีตท่ีสงผล

กระทบถึงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในปจจุบัน 

 ผลการวิเคราะหพบวาสาเหตกุารเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนา

ไดแก นโยบายทางการเมืองการปกครองและการรับวัฒนธรรมจากสวนกลางอันเปนผลจากการ    

เขารวมเปนสวนหนึ่งของสยามในสมัยรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงนโยบายการปฏิรูปการปกครองและการศึกษา

สงฆไดสงผลกระทบตอจารีตปฏิบัติของพระสงฆในลานนารวมถึงรูปแบบการจัดพ้ืนที่และวัตถุ    

ในวิหาร ตอมาไดแกการรับวัฒนธรรมจากภาคกลางเปนสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงดังกลาว     

โดยมีปจจัยเสริมคือ ประชากร  ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซ่ึงปจจัยทางสังคม             
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และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาสงผลใหคนในทองถ่ินขาดการสืบสาน

ภู มิปญญาความรู แบบดั้ ง เดิ ม  และขาดความรู ความ เข าใจในจารี ตวัฒนธรรมของตน                       

การรับวัฒนธรรมจากตางถ่ินเขามาอยางรวดเร็วโดยขาดการพิจารณาอยางรอบคอบถึงผลกระทบ 

ดังนั้นแนวทางการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

และการใชพ้ืนที่ในคติไทย เพื่อใหการอนุรักษวิหารลานนามีความสมบูรณมากขึ้น จึงควรสงเสริม

การใหความรูในเรื่องแนวคิดความหมายของพื้นที่และวัตถุ จารีตประเพณีดั้งเดิมท่ีปฏิบัติภายใน

วิหารอยางเปนระบบแกกลุมคนตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับการดูแลและใชงานวิหาร ไดแก 

พระสงฆ ผูดูแลวัดและชาวบาน กลุมคนหรือนักทองเที่ยวจากตางถ่ิน ตางวัฒนธรรม ส่ือมวลชน 

ประชาสัมพันธ การเรียนการสอนสําหรับเยาวชน งานวิจัยนี้ไดองคความรูการศึกษาวิหารลานนา

และเสนอแนวทางการจัดการพื้นท่ีใชสอยและวัตถุในวิหาร ซ่ึงสามารถประยุกตใชในการวางแผน

จัดการและพัฒนาวิหารในพื้นที่อ่ืนๆของภาคเหนือได 
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ABSTRACT 

 

Lanna Vihara is an architecture that expresses the prosperity of Buddhism in the Lanna 

region. Today’s changes have affected the design of art, architecture, and the organization of 

interior space and objects. This has resulted in a shortage of harmony and continuity in Lanna 

Vihara, which might result in the loss of architectural identity as a whole. The objectives of this 

research are to find out the factors that have caused the changes that have caused the impact upon 

the space and objects inside the Vihara and propose the guidelines to organize the space and 

objects that are suitable for social and cultural changes of Chiang Mai Province, as well as 

corresponding with the safekeeping of identity of Lanna Vihara. The theory of social and cultural 

changes and the concept of space in Thai concepts are applied to explain the phenomenon of 

changes that have taken place. The method of the research is by means of documenting research, 

and the field data is collected from in-depth interviews and non- participating observation in order 

to collect the data of the factors that have caused the changes in the past which have resulted in 

today’s organization of space and objects. 

The result of the analysis reveals that the cause of the changes of the organization of 

space and objects inside Lanna Vihara are political and administrative policies and the absorption 

of the central Thai culture, which is the result when Lanna became part of Siam during the reign 

of King Rama V. The policy on local administration and education of the monks affected the 
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traditional practice of the monks in the Lanna region, as well as the design of the organization of 

space and objects inside the Vihara. The acceptance of culture from the central part of Thailand 

was the cause of such changes, along with the supporting factors which are population, 

environment, culture, and technology. Also the social and cultural factors, especially the changes 

of the educational system have resulted in the discontinuity of the inheritance of the traditional 

and local wisdoms of the ancestors. At the same time, they lacked the knowledge and 

understanding of their own culture and traditions, yet absorbed rapidly the foreign culture without 

careful consideration of its negative impacts. Therefore, the guidelines for organizing the space 

and objects inside the Lanna Viharas which corresponds with the changes and the organization of 

the space according to the Thai concepts in order to make the conservation of Lanna Viharas more 

appropriate and complete needs the promotion of the knowledge on the concepts and meanings of 

the space and objects, as well as the old days’ traditions that were systemically performed inside 

the Viharas by the various groups of the public who are related with the maintenance and the use 

of the Viharas, such as the monks, the temple caretakers, the local villagers, group of people or 

tourists from overseas lands and from different cultures, the mass media, public relations, and 

education for the youth groups. This research has gathered the bodies of knowledge on the Lanna 

Viharas and has proposed guidelines for organizing the space and objects inside the Viharas that 

can be applied for the planning, managing, and developing of the Viharas in other areas of 

northern Thailand.  

 

 

 

 

 


