
บทที่ 1 
บทนํา 

หลักการและเหตุผล 
 วิหารลานนาเปนศาสนสถานที่สรางขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปและประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา โดยจําลองแนวคิดคติจักรวาลเพื่อส่ือถึงการเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิศูนยกลางจักรวาล      
พ้ืนที่ใชสอยภายในและศาสนวัตถุถูกจัดวางเพื่อการเคารพบูชา  ภายในวิหารสะทอนใหเห็นถึง        
ภูมิปญญา คติความเชื่อ คติธรรมคําสอนตางๆในทางพุทธศาสนา ความศรัทธา และฝมือเชิงชาง      
ท่ีประณีตมีเอกลักษณ ท้ังยังเปนอาคารมีการใชงานจากพระสงฆและฆราวาสเปนประจําสม่ําเสมอ    
ซ่ึงผูใชงานสามารถสัมผัสรับรูไดท้ังทางรูปธรรมและนามธรรม  ทําให พ้ืนที่ภายในวิหาร                  
มีความสําคัญและศักดิ์สิทธ์ิอยางยิ่ง 
 การใชวิหารเพื่อประกอบศาสนพิธีตางๆยังสามารถเห็นไดชัดเจนจากองคประกอบของ 
ศาสนวัตถุและเครื่องใชภายใน ซ่ึงลวนตอบสนองกิจกรรมตางๆที่จะเกิดขึ้นระหวางพระสงฆ      
และฆราวาส จากแผนผังนี้แสดงตําแหนงท่ีตั้งการจัดเครื่องใชในพระวิหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 1-1 แผนผังการใชพื้นที่และตําแหนงการวางศาสนวัตถุ
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 หมายเลข 1. แทนสงฆ หรืออาสนะสงฆ จองสังฆ หมายถึง การยกพื้นใหท่ีนั่งของพระสงฆ
สูงขึ้นเปนพิเศษจากฆราวาส นิยมจัดไวทางดานขวาของพระพุทธรูปเพื่อเปนเสมือนการถวาย             
ความเคารพตอพระพุทธเจา พระบรมศาสดา 
 หมายเลข 2. ธรรมาสน คือ อาสนา หรือท่ีใชสําหรับการแสดงธรรมเทศนา นิยมวางไว     
ทางดานขวาขององคพระประธานบริเวณหัวมุมแทนสงฆ 
 หมายเลข 3. สัตตภัณฑ เปนเครื่องสักการะใชสําหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย จะตั้งอยู
หนาพระประธานในวิหาร 
 หมายเลข 4. อาสนา ใชเปนเครื่องราชูปโภคประจําอยูกับพระประธานในวิหาร เพื่อใช     
ในการประกอบพิธีสมโภชหรือบวชพระพุทธรูปซ่ึงเปนพิธีสําคัญของลานนา 
 หมายเลข 5. ขันแกวตังสาม คือพานที่ใชสําหรับการวาง ขาวตอก ดอกไม ธูป เทียนเพื่อบูชา
พระรัตนตรัย ตั้งอยูกลางวิหารบริเวณเสากลางตนที่ 2 ถัดจากพระประธานลงมา 
 หมายเลข 6. ขันขอศีล มีหนาท่ีเชนเดียวกับขันแกวตังสาม โดยตั้งถัดลงมา ใชบูชาศีลซ่ึงเปน
ขอหามและขอปฏิบัติใหถูกตองและมีความเครงครัด 
 หมายเลข 7. ขันนําทาน คือพานดอกไมท่ีใชประเคนแทนของใหญหรือหนักเกินไป            
ท่ีไมสามารถยกประเคนไดเชน โบสถ วิหาร ตั้งถัดลงมาจากขันขอศีล 
 หมายเลข 8. น้ําตนน้ําหยาด เปนภาชนะที่รองรับ ประชาชนนํามาจากบานเพื่อกรวดน้ํา
พรอมกันโดยมีผูแทนทําการหยาดเปนสวนรวม วางถัดจากขันนําทาน 
 หมายเลข 9. แวนสามตาพระเจา หมายถึง การเกิดพระญาณ 
 หมายเลข 10. กระถางธูป (อําพร มาลัย, 2540 : 54-59) 
 ปจจุบันสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของผูคนที่เปล่ียนแปลงไปทําใหการใชพ้ืนทีใ่นวิหาร
และการจัดวางศาสนวัตถุเครื่องใชตางๆมีเพ่ิมมากขึ้น สงผลตอความหมายของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ     
และทัศนียภาพโดยรวมภายในวิหาร 
 
ความสําคัญ ที่มา และปญหาของการวิจัย 
 สภาพสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผูคนที่เปล่ียนไป ทําใหจุดประสงคการไปวัด 
กิจกรรมที่ทําภายในวิหาร การใชพ้ืนที่ในวิหารบางสวนมีการเปล่ียนแปลงไปจากรูปแบบเดิม       
จากการสังเกตเบื้องตนพบวาจุดประสงคเดิมของการเขาวัดเพื่อทําบุญฟงเทศนฟงธรรมชําระลาง
จิตใจใหบริสุทธ์ิ ในปจจุบันนอกจากจุดประสงคดังกลาวแลวยังมีการเขาวัดเพื่อการทองเที่ยว     
ทัศนศึกษา แตเดิมพ้ืนที่ในวิหารเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธสําหรับการใชงานของพระภิกษุสามเณร        
และฆราวาส  ปจจุบันเปนพื้นที่เพื่อรองรับการทองเที่ยวและนักทองเที่ยวจากตางถ่ินตางแดน อีกท้ัง
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ยังมีความแตกตางดานสังคมวัฒนธรรม  แตเดิมกิจกรรมภายในวิหารเปนการประกอบกิจ             
ของพระสงฆ เชนการทําวัตรสวดมนต การประกอบพิธีกรรมตางๆรวมกับชาวบาน เชนงานบวช 
ปจจุบันไดมีกิจกรรมที่ทําเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวและหารายไดเขาวัดโดยการใชพ้ืนที่ในวิหาร
เพื่อการขายเครื่องสังฆทาน  การตั้งตู เส่ียงทายดวงชะตาราศี การเชาบูชาวัตถุมงคล เปนตน      
ตัวอยางพื้นที่ใชสอยและวัตถุตางๆที่เพ่ิมขึ้นเหลานี้ไดสงผลกระทบตอความหมายของพื้นที่
ศักดิ์สิทธ์ิและกระทบตอทัศนียภาพโดยรวมภายในวิหาร นอกจากนี้การเพิ่มเติมของส่ิงตางๆ       
จากหลากหลายที่มายังสงผลกระทบตออัตลักษณของวิหารลานนา เนื่องจากการบูรณปฏิสังขรณ
วิหารเกาแกโดยกรมศิลปากรจะทําในสวนของโบราณสถานซึ่งหมายถึงตัววิหารและองคประกอบ
ดานศิลปกรรมที่เคล่ือนยายไมไดเทานั้น เชน หนาบัน ค้ํายัน จิตรกรรมฝาผนัง ลายคํา แทนพระ 
ไมไดครอบคลุมถึงการรักษารูปแบบพื้นที่ใชสอยเดิมหรือการจัดวางศาสนวัตถุ สงผลใหภาพรวม
ของวิหารท้ังหมดขาดความตอเนื่องกลมกลืนกับรูปแบบภายนอกซึ่งเส่ียงตอการสูญเสียอัตลักษณ
ของวิหารลานนาที่มีคุณคา 
 ในปจจุบันการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิหารลานนาสวนใหญยังคงมุงเนนที่แบบแผนทาง
ศิลปกรรมและองคประกอบทางสถาปตยกรรมภายนอกยังไมมีผูใดไดศึกษาถึงการเปล่ียนแปลง
พ้ืนที่ใชสอยในวิหาร งานวิจัยนี้จึงศึกษาในเชิงประวัติศาสตรเพ่ือคนหาสาเหตุปจจัยของการ
เปล่ียนแปลงในดานตางๆที่สงผลกระทบตอพ้ืนที่ใชสอยในวิหารลานนาที่สรางและบูรณะในชวงป
พ.ศ. 2317-2442 ในจังหวัดเชียงใหมโดยเนนการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ใชสอยกับวัตถุ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เพื่อเพิ่มเติมองคความรูเรื่องวิหารลานนาในสวนที่ขาดใหสมบูรณมากขึ้น 
และเรียนรูจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดวยการนําเสนอแนวทางในการจัดการพื้นที่ใชสอย       
ในวิหารใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหมและสอดคลอง
กับการรักษาอัตลักษณของวิหารลานนา 
 ผลงานวิจัยคาดวาจะเปนประโยชนตอการวางแผนการอนุรักษและพัฒนาพื้นที่ใชสอย      
ในวิหารลานนาในจังหวัดเชียงใหม และสามารถประยุกตใชกับวิหารลานนาในจังหวัดตางๆ           
ของภาคเหนือได 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 คําจํากัดความที่ใชในงานวิจัย 
 วิหารลานนาเชียงใหม หมายถึง วิหารเกาแกท่ีมีประวัติการกอสรางและบูรณปฏิสังขรณ
ในชวงป     พ.ศ. 2317-2442 ซ่ึงเปนชวงท่ีลานนาพนจากการปกครองของพมาจนถึงชวงการเขารวม
เปนสวนหนึ่งของสยาม และไดรับการยอมรับในรูปแบบสถาปตยกรรมวามีความจริงแท 
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 พ้ืนที่ใชสอย หมายถึง อาณาบริเวณที่ใชประกอบกิจกรรมตางๆ ภายในวิหารลานนา
เชียงใหม 
 วัตถุ หมายถึง ศาสนวัตถุ เครื่องเรือนเครื่องใชตางๆ อุปกรณอาคาร ท่ีปรากฏภายในวิหาร
ลานนาเชียงใหม อันเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมและกิจกรรมที่ปฏิบัติโดยพระสงฆและฆราวาส 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 1. คนหาสาเหตุและปจจัยของการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุ ท่ีสงผลกระทบ          
ตอพ้ืนทีใ่นวิหารลานนา  
 2. หาแนวทางในการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัต ถุในวิหารลานนาให เหมาะสม                    
กับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมของจังหวัดเชียงใหม 
 
วิธีวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคหลักใหเปนงานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) โดยเปนการคนหา
สาเหตุปจจัยของการเปล่ียนแปลงพื้นที่ใชสอยและศาสนวัตถุภายในวิหารตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
รวมถึงการคนหาความหมายความสําคัญของพื้นที่และศาสนวัตถุเพื่อวิเคราะหถึงผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงที่สงผลตอพ้ืนที่ใชสอยภายในวิหาร ซ่ึงเปนการศึกษาขอมูลเชิงลึก                  
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชวิธีการคนควาขอมูล     
ภาคเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Research) รวมกัน 
 การคนควาขอมูลภาคเอกสารใชเพื่อศึกษาประวัติศาสตรของการเปล่ียนแปลงพื้นที่ใชสอย
และศาสนวัตถุในอดีต การเก็บขอมูลภาคสนามใชเพื่อศึกษาการใชพ้ืนที่และศาสนวัตถุในปจจุบัน 
โดยใชวิ ธีการสัมภาษณเชิงลึก  ( In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม มีสวนรวม               
(Non-participant Observation) เปนหลักในการเก็บขอมูล การเลือกกลุมตัวอยางผูใหสัมภาษณ       
ใชวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธีการ Snowball Sampling ขอมูลท่ีไดจากการ
สัมภาษณใชหลักการภาวะอ่ิมตัวของขอมูล (Saturation) การเรียบเรียงขอมูลภาคเอกสารและขอมูล
ภาคสนามใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และอธิบายผลดวยการพรรณา (Descriptive) 
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ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตของพื้นที่ 
กําหนดพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดเชียงใหมซ่ึงเปนศูนยกลางการเมืองการปกครอง           

และศูนยกลางศิลปกรรมสถาปตยกรรมลานนาในอดีต และปจจุบันยังคงเปนศูนยกลางความเจริญ        
ในดานตางๆของภาคเหนือท่ีสามารถสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมไดดีท่ีสุด 

2. ขอบเขตชวงเวลาในการเลือกกลุมตัวอยาง 
ศึกษาวิหารลานนาทีมี่หลักฐานการสรางและบูรณะตั้งแต พ.ศ. 2317- พ.ศ. 2442 ซ่ึงเปนชวง

ท่ีลานนาพนจากการปกครองของพมาจนถึงชวงการเขารวมเปนสวนหนึ่งของสยาม เปนชวงเวลา
สําคัญของการเปลี่ยนแปลงและฟนฟูบานเมือง มีการสรางและบูรณะศาสนสถานรวมถึงวิหาร      
เปนจํานวนมาก  

3. ขอบเขตชวงเวลาในการศึกษา 
ศึกษาความเปลี่ยนแปลงดานการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหาร จากอดีต(พ.ศ. 2317) 

จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) 
4.  ขอบเขตรูปแบบสถาปตยกรรม 

-  ศึกษาเฉพาะวิหารลานนาแบบปด หรือวิหารมีปางเอก (มีผนัง) รวมท้ังวิหารทรงโรง    
และ วิหารทรงปราสาท  

-  ศึกษาเฉพาะวิหารหลวง หรือวิหารหลัก หรือวิหารท่ีตั้งอยูดานหนาแนวแกนเดียวกับเจดีย
ของแตละวัด เนื่องจากเปนวิหารที่มีการใชงานจากพระสงฆและฆราวาสเปนประจํา
สมํ่าเสมอ มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงดานพื้นที่ใชสอยและดานศาสนวัตถุมากกวาวิหาร
แบบอ่ืนๆ ท้ังยังเปนวิหารท่ีพบมาก และมีกลุมตัวอยางใหศึกษามากที่สุด 

5.  สรุปหลักการคัดเลือกกลุมตัวอยางงานวิจัย 
- เปนวิหารลานนาเกาแกในจังหวัดเชียงใหมท่ีมีหลักฐานการสรางและบูรณะ 

   - ลักษณะโครงสรางและรูปแบบสถาปตยกรรมที่แสดงเอกลักษณของวิหารลานนา 
- มีความสําคัญกับชุมชน มีการใชงานอยางสม่ําเสมอ 
- ไดรับการยอมรับจากนักวิชาการในแงคุณคาทางสถาปตยกรรม 
- มีความหลากหลายของพื้นที่ตั้งวิหารท่ีสะทอนถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

 
 
 



 6

6.  รายชื่อวิหารที่ใชในการวิจัย 
   

ลําดับ ช่ือวิหาร ที่ตั้ง ปที่สรางวัด ปที่สราง ลักษณะ ลักษณะพิเศษ 
1 วัดพันเตา อ.เมือง ไมปรากฏ  2419 ปด ไมยกเก็จ 
2 วัดปราสาท อ.เมือง 2035 2366 ปด มีโขงปราสาททายวิหาร 
3 วัดปาแดงหลวง อ.เมือง 1973 2361 ปด มีโขงปราสาททายวิหาร 
4 วัดเกตการาม อ.เมือง 1971 ไมปรากฏ   ปด มีซุมทางเขาดานขาง2ดาน 
5 วัดเสาหิน อ.เมอืง 1919  ไมปรากฏ  ปด มีทางขึ้นดานหลัง2ดาน 
6 วัดตนเกวน อ.หางดง ไมปรากฏ   2401 ปด มีทางเขาออกทางเดียว 
7 วัดหางดง อ.หางดง  ไมปรากฏ  2350-2400 ปด มีทางขึ้นดานขาง 
8 วัดทาวคําวัง อ.หางดง ไมปรากฏ   2400-2440 ปด มีทางขึ้นดานขาง 
9 วัดทุงออหลวง อ.หางดง 2350 2400-2450 ปด เปนวิหารกึ่งโถง 

 
ตาราง 1-1 รายช่ือวิหารกลุมตัวอยาง 

 
 ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาวิหารจํานวน 9 แหงจากทั้งหมด 11 แหง เนื่องจากวัดสําเภา    
และวัดบวกครกหลวงซ่ึงอยูในกลุมวิหารที่มีหลักฐานการสรางและบูรณะตั้งแต พ.ศ. 2317-2442 
ปจจุบันอยูในระหวางการบูรณะซอมแซม ทําใหไมสามารถเก็บขอมูลไดทันตามแผนการวิจัย 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เขาใจสาเหตแุละปจจัยของการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุ ท่ีสงผลกระทบ
ตอพ้ืนทีใ่นวิหารลานนา  
  2. ไดแนวทางในการจัดการพื้นที่ ใชสอยและวัต ถุในวิหารล านนาที่ เหมาะสม                   
กับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม   
 


