
บทที่ 2 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 งานวิจัยเรื่องการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนา เชียงใหม          

ไดนําคําสําคัญ (Keyword) ตามชื่อเรื่องวิจัยมาเปนหลักเกณฑในการศึกษา ทฤษฎี เอกสารและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจในขอบเขตเนื้อหาและกําหนดกรอบของการวิจัย โดยแบง

การศึกษาเปนสองกลุมหลัก ไดแก 

 - กลุมทฤษฎีหรือกรอบแนวคิด ศึกษาเรื่อง การเปล่ียนแปลง และพ้ืนที่ใชสอย 

 - กลุมเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ศึกษาเรื่อง วิหารลานนา และจังหวัดเชียงใหม 

 

2.1 ทฤษฎ ี
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 เนื่องจากแบบแผนการจัดพ้ืนที่ใชสอยและการจัดวางศาสนวัตถุรวมถึงส่ิงของตางๆ          

ในวิหาร เปนส่ิงท่ีสังคมมนุษยสรางขึ้นจนกลายเปนแบบแผนปฏิบัติหรือวัฒนธรรมขึ้น ในการ

คนหาสาเหตุและปจจัยของการเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคการวิจัยนั้นจึงจําเปนตองศึกษา     

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกอน  เพื่อทราบถึงความหมาย   รูปแบบ               

และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมเพื่อนําหลักเกณฑดังกลาวมาใชเปนกรอบในการ

วิเคราะหและอธิบายถึงความเปล่ียนแปลงภายในวิหาร ซ่ึงแนวคิดนี้ไดอธิบายวาการเปล่ียนแปลง

ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษยสามารถจําแนกไดเปนสองประเภทหลักคือ การเปล่ียนแปลง   

ทางสังคมกับการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  

 วัชรา คลายนาทร (2530: 185) กลาววา ในสังคมมนุษยสามารถจําแนกการเปลี่ยนแปลง

ออกเปน 2 สวนคือ การเปล่ียนแปลงทางสังคม ซ่ึงมุงถึงการเปล่ียนแปลงทางโครงสรางของสังคม

และระบบความสัมพันธระหวางสมาชิกในสังคม เชน การเปล่ียนแปลงโครงสรางอายุประชากร              

ระดับการศึกษาของประชาชน อัตราการเพิ่มของประชากร การเปล่ียนแปลงระบบความสัมพันธ

ของสังคมแบบชนบทไปสูสังคมเมือง สวนการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมเนนการประดิษฐ      

ของสังคมทั้งท่ีเปนการประดิษฐทางวัตถุและไมใชวัตถุ เชน ภาษา ศิลปะ ศีลธรรม ดนตรี            

การละเลน อันเปนประเพณีตางๆ รวมถึงความรู  ความเชื่อ คานิยม และบรรทัดฐานทางสังคม       
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ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมจะมีความเกี่ยวของระหวางกันเสมอ แสดงใหเห็นวา

เม่ือระบบสังคมใดมีเปล่ียนแปลงยอมสงผลกระทบตอวัฒนธรรมประเพณีของสังคมนั้นดวย 

 Levin and Spates, 1979 (อางใน วัชรา คลายนาทร, 2530: 186) ยังจําแนกการเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมเปน 3 แบบ คือ การเปล่ียนแปลงโดยการปฏิวัติ การเปล่ียนแปลงแบบ    

คอยเปนคอยไป และการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน  
1. การเปล่ียนแปลงโดยการปฏิวัติ (Revolution) หมายถึง ความพยายามที่จะเปล่ียนแปลง

โครงสรางของสถาบันสวนใหญในสังคม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงคานิยมสําคัญ       

ของสังคมอยางรุนแรงและรวดเร็ว เชน การเปล่ียนแปลงการปกครอง 

2. การเปล่ียนแปลงแบบคอยเปนคอยไป (Trends) หมายถึง การเปล่ียนแปลงรูปแบบ    

การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกทีละเล็กละนอยในระยะเวลาอันยาวนาน 

3. การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน (Everyday Change) เปนการเปล่ียนแปลง 

ท่ีมนุษยไมคอยไดสังเกต แตมีความสําคัญตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสมาชิก 

เชน การศึกษาคนควาความรูใหมๆ การประดิษฐส่ิงใหม การเปล่ียนแปลงของ       

เครื่องแตงกาย ดนตรี ศิลปะ เปนตน การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน       

อาจเปนมูลเหตุท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงแบบปฏิวัติหรือแบบคอยเปนคอยไป        

ในระยะตอมา 

 Horton and Hunt, 1968 (อางใน วัชรา คลายนาทร, 2530: 187) อธิบายวาการเปล่ียนแปลง   

ทางสังคมและวัฒนธรรมจะเกิดและกระจายไปในระหวางสมาชิก รวมถึงการกระจายไปสูสังคม

อ่ืนๆดวยกระบวนการดังนี้  

1. การคนพบ (Discovery) หมายถึง การที่สมาชิกรับรูรวมกันในขอเท็จจริง หรือรับรู

ความสัมพันธระหวางกันของส่ิงท่ีทําการศึกษานั้น 

2. การประดิษฐ (Invention) หมายถึง การประมวลส่ิงท่ีคนพบและส่ิงท่ีสังคมเคยนําไปใช

ใหเกิดประโยชนตางๆ มาสรางเปนส่ิงใหม เปนผลจากการสะสมทางวัฒนธรรม      

ของสังคม  ซ่ึงแบงเปน 2 ประเภทคือ ส่ิงประดิษฐท่ีเปนวัตถุ (Material Inventions) 

สามารถสัมผัสจับตองได กับส่ิงประดิษฐท่ีไมใชวัตถุ (Nonmaterial Inventions หรือ 

Social Invention) ไดแก ระบบความคิด การส่ือความหมาย เชน ภาษา การปกครอง 

ระบบเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา ปรัชญา คานิยมทางสังคม 

3. การแพรกระจาย (Diffusion) เปนกระบวนการสุดทายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรม ซ่ึงหมายถึงการกระจายวัฒนธรรม อันไดแก ส่ิงท่ีคนพบและประดิษฐ

จากคนกลุมหนึ่งไปสูคนอีกกลุมหนึ่ง ลักษณะการแพรกระจายยังแบงได 3 แบบ ดังนี ้
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 3.1 การแพรกระจายเปนกระบวนการสองทาง (Two-way Process) ระหวาง       

ผูแพรกระจายและผูรับ หรือเรียกวาการหยิบยืมวัฒนธรรมซ่ึงกันและกัน 

 3.2 การแพรกระจายเปนกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) หมายถึง    

การเลือกรับวัฒนธรรมเพียงบางสวน และมีความสอดคลองกับพื้นฐาน

วัฒนธรรมของตน 

 3.3 การแพรกระจายนําไปสูการดัดแปลงแกไขใหม (Modification) ไดแก        

การเปล่ียนแปลงองคประกอบทั้ง  4 ประการ  คือ  รูปทรง  (Form) 

สวนประกอบของสิ่งประดิษฐ (Function) ประโยชนท่ีนําไปใช (Meaning) 

และหลักการของส่ิงเหลานั้น (Principle) 

 Neil J.Smeleser P.381-383 (อางใน วัชรา คลายนาทร, 2530) กลาววาการเปล่ียนแปลง          

ท่ีเกิดขึ้นในแตละสังคมมีความแตกตางกันตามปจจัยท่ีสงผลดังนี ้          

1. จํานวนประชากร  

2. ส่ิงแวดลอม 

3. เทคโนโลยี                        

4. วัฒนธรรม 

 ในการศึกษาทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ทําใหทราบวา การกําหนด

รูปแบบพื้นที่ใชสอยและการกําหนดตําแหนงหนาท่ีการใชงานของวัตถุส่ิงของตางๆ ท่ีปรากฏอยู

ภายในวิหาร เกิดจากการประดิษฐ คิดคน ส่ังสม จนเกิดเปนแบบแผนและคานิยมของคนในสังคม             

ท่ียึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาอยางยาวนานกลายเปนวัฒนธรรมที่แพรกระจายออกไปจากสังคมหนึ่ง   

สูอีกสังคมหนึ่ง เปนการแลกเปลี่ยนซ่ึงกันและกัน มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ การศึกษาทฤษฎีนี้    

จะชวยวิเคราะหและอธิบายวาการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยในวิหารลานนาตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน มีรูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอนอยางไร และอัตราการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับปจจัยใด  

ทฤษฎีนี้ยังชวยในคาดเดาการเปลี่ยนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยในวิหารท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต             

เพื่อหาแนวทางในการจัดการตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 ได 

 

2.1.2 พื้นที่ในคติไทย 
 เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาพ้ืนที่ภายในวัดหรือในวิหารนั้นมีความแตกตางจากพื้นที่อ่ืนๆ 

การเขาไปใชสอยพ้ืนที่จึงมีกฎระเบียบแบบแผนที่ผูกโยงกับคติความเชื่อในทางศาสนาและ           

ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิความเชื่อในพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิตามแบบไทย แนวคิดเรื่องพ้ืนที่ใชสอยจึงนําแนวคิดเรื่อง

พ้ืนที่ในคติไทยของ นิธิ เอียวศรีวงศ (2538: 131-149) มาใชในการวิเคราะหความเปล่ียนแปลง        



 10

ท่ีเกิดขึ้นภายในวิหาร เนื่องจากงานของนิธิเปนการอธิบายการใชพ้ืนที่ของไทยโดยตรงและมีเนื้อหา            

ท่ีเช่ือมโยงและสอดคลองกับแนวคิดเรื่องพ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิ มีการเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตาง

ระหวางพื้นที่ในคติไทยหรือแนวคิดแบบตะวันออกกับพื้นที่ในคติปจจุบันซ่ึงเปนแนวคิดแบบ

ตะวันตกไดอยางชัดเจน โดยนิธิอธิบายวา มนุษยมีชีวิตอยูทามกลางพื้นที่ (Space) และเวลา (Time)  

ในแตละวัฒนธรรมจะมีการสรางคติเกี่ยวกับพ้ืนที่และเวลาที่ตางกัน มีการสรางความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับธรรมชาติหรือส่ิงตางๆใหอยูในพื้นที่และเวลาตามคติของตน  การสราง

ความสัมพันธดังกลาวจึงเกิดมี  “ความหมาย” หรือ “โลกทัศน” ขึ้น ซ่ึงโลกทัศนของมนุษย              

ในแตละกลุมแตละวัฒนธรรมก็จะแตกตางกันตามความแตกตางของพื้นที่ท่ีตนอาศัยและเวลา       

ในพื้นที่นั้นๆ 

 พื้นที่ในคติปจจุบัน เปนผลพวงที่เกิดจาก วัฒนธรรมวิทยาศาสตร ซ่ึงกําเนิดขึ้นในโลก

ตะวันตกเมื่อราว 200-300 ปมานี้แตมีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยมากที่สุด แนวคิดนี้เชื่อวา พ้ืนที่เปนส่ิง    

ไรขอบเขตแผขยายไปอยางไมมีปริมณฑล ไมเพียงแตพ้ืนที่ในโลกเทานั้นยังรวมถึงพ้ืนที่ในอวกาศ 

พ้ืนที่อันกวางไกลไรขอบเขตนี้ไมมีเสนแบง สามารถเขาไปประสบจับตองหรือผานเขาไปได          

มีความเปนรูปธรรม ดังนั้นพื้นที่นามธรรมในโลกทัศนของคนปจจุบันเชน สวรรค จึงหายไป 
 พื้นที่ในคติไทย  จะตรงกันขามกับพื้นที่ในคติปจจุบันคือ มีขอบเขตเสนแบงท่ีชัดเจน        

ไมเปนผืนเดียวกัน มีท้ังพ้ืนที่ในแนวราบและแนวดิ่งซ่ึงมีการแบงเปนสวนๆ แตละสวนจะมีลักษณะ

และความหมายที่แตกตางกันและยังตองมีกฎที่ตองปฏิบัติเมื่อกาวเขาสูพ้ืนที่อ่ืน เชน การปรับเปล่ียน 

การแตงกาย การเปล่ียนพฤติกรรมหรือมารยาทเพื่อใหเหมาะสมกับกาลเทศะหรือถูกที่ถูกเวลา 
 การศึกษาแนวคิดเรื่องพื้นที่ในคติไทย มีประโยชนในการวิเคราะหเปรียบเทียบการจัดพ้ืนที่

ใชสอยในวิหารในอดีตและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่ในปจจุบัน โดยความเปล่ียนแปลง

ดานตางๆที่เกิดขึ้นเกิดจากการใหความหมายหรือโลกทัศนของคนในสังคมที่เปล่ียนแปลงไป   

สงผลใหเกิดการใชงานพื้นที่และจัดวางวัตถุส่ิงของตางๆที่เปล่ียนแปลงตามเวลาตามยุคสมัย 

 

2.2 เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของแบงเปน 2 กลุมหลักไดแก เรื่องวิหารลานนา และ

จังหวัดเชียงใหม โดยเรื่องวิหารลานนาเปนการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิหารลานนา       
ท่ีผานมา เพื่อคนหาแบบแผนการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารและคัดเลือกกลุมตัวอยางวิหาร  

ในการวิจัย สวนเรื่องจังหวัดเชียงใหมเปนการศึกษาในเชิงประวัติศาสตรถึงความเปนมาของเมือง

เชียงใหม พุทธศาสนาในดินแดนแหงนี้ เพ่ือคนหาถึงท่ีมาและแนวคิดของการจัดพ้ืนที่ใชสอย      

และการจัดวางวัตถุรวมถึงศึกษาประวัตศาสตรความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นกับเมืองเชียงใหม          
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ในดานตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เพ่ือคนหาสาเหตุปจจัยของความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น      

และสงผลกระทบกับพุทธศาสนา วัด และวิหาร ซ่ึงจะสงผลถึงรูปแบบการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุ

ในวิหารตอไป 

 

2.2.1 วิหารลานนา 
จากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษาเรื่องวิหารลานนาที่ผานมา พบวา 1) เปนการศึกษา

ทางดานประวัติศาสตรท่ีเนนการคนหาและระบุยุคสมัยของวิหาร การลําดับยุคสมัยในการกอสราง           

2) เปนการศึกษาที่มาทางดานรูปแบบศิลปกรรมของวิหารวาไดรับอิทธิพลหรือมีความเชื่อมโยงกับ

ยุคไหนหรืออาณาจักรใดเปนสําคัญ 3) เปนการศึกษาแนวคิด วิธีการ กระบวนการกอสรางวิหาร      

4) เปนการศึกษาเพื่อคนหาแบบแผนของวิหารในแตละสกุลชาง 5) เปนการศึกษาองคประกอบทาง

ศิลปกรรมวิหาร โดยเจาะจงในรายละเอียดแตละสวน เชน หนาบัน ลายคํา จติรกรรมฝาผนัง เปนตน

โดยภาพรวมของการศึกษาวิหารลานนาทั้งหมด มุงเนนไปที่แบบแผนทางสถาปตยกรรมภายนอก 

ยังขาดการศึกษาทางดานรูปแบบพื้นที่ใชสอยภายใน การจัดวางผังศาสนวัตถุเครื่องเรือนเครื่องใช 

หรือการศึกษาถึงพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพ้ืนทีใ่ชสอยนั้นยังไมมีผูใดไดศึกษา

อยางจริงจัง ในการทบทวนวรรณกรรมเรื่องวิหารลานนานี้ ผูวิจัยจึงเนนเพื่อคนหากลุมตัวอยาง      

ในงานวิจัย และคนหาแบบแผนการจัดพ้ืนที่ใชสอยภายในวิหารโดยมีตัวอยางการศึกษาวิจัยดังนี้ 

- แบบแผนทางศิลปกรรมวิหารพื้นเมืองลานนาในระหวางพุทธศตวรรษที่  20-24    
(วรลัญจก บุณยสุรัตน, การวิจัยประเภททั่วไป จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 2543, 
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539) 

จุดประสงคของการศึกษาคือ คนหาแบบแผนทางสถาปตยกรรมวิหารลานนาในระหวาง

พุทธศตวรรษที่ 20-24ในพื้นที่วัฒนธรรมลานนาหรือเขตภาคเหนือตอนบน เพ่ือเก็บรวบรวม

หลักฐานและขอมูลดานแบบแผน, เทคนิควิธีการกอสราง, แนวความคิดในการออกแบบ 

วิธีการศึกษาผูวิจัยใชวิธีการกําหนดปท่ีสรางวิหารเปนเกณฑในการแบงกลุมและ

เปรียบเทียบองคประกอบแตละสวนเพื่อหาขอแตกตาง โดยคัดเลือกตัวอยางวิหารท่ีสรางในชวง

พุทธศตวรรษที่ 20-24 ซ่ึงท้ังหมดเปนวิหารที่อยูในจังหวัดลําปางและเชียงใหม และเปนวิหาร        

ในจังหวัดลําปางถึง 8 หลัง ผูวิจัยแบงการศึกษาเปน 5 เรื่องหลักคือ ลักษณะของวิหาร แผนผังของ

วิหาร โครงสรางของวิหาร ตําแหนงการวางเสา องคประกอบทางศิลปกรรมและการตกแตง  

ผลของการศึกษาพบวา วิหารลานนาในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 24 แบงเปน 2 กลุมคือ 

วิหารโถงหรือวิหารแบบไมมีปางเอก (ไมมีผนัง) กับวิหารแบบมีปางเอก (มีผนัง) แผนผังตัวอาคาร

เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผามีการยกเก็จหรือเรียกวา ซด ออกทางดานหนาและหลังอาคาร  ซ่ึงมี
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ความสัมพันธกับการลดชั้นหลังคา แบบที่นิยมไดแกการยกเก็จดานหนา 2 ซด ดานหลัง 1 ซด

โครงสรางหลังคาเปนระบบการถายเทน้ําหนักจากสวนตางๆของขื่อลงมาสูเสาเรียกวา โครงสราง

แบบมาตางไหม ไมนิยมการปดเพดานเพื่อการระบายอากาศที่ดี การวางเสาวิหารมีแนวคิดของการ

แกมุมบีบทางสายตา หรือ Anti – Perspective โดยขยายความหางระหวางเสาในชวงกลางอาคาร 

ออกทีละนอยซ่ึงมีความสัมพันธกับผังอาคารและโครงสรางหลังคา องคประกอบทางศิลปกรรม 

และการตกแตงมีการออกแบบเพื่อส่ือถึงคติหรือสัญลักษณทางศาสนา  ซ่ึงมีเอกลักษณท่ีแตกตาง 

จากภาคกลางอยางชัดเจน เสริมสรางความสมบูรณใหกับวิหารจนไมสามารถแยกออกจาก

สถาปตยกรรมได และยังพบวาองคประกอบบางสวนมีความสัมพันธกับสถาปตยกรรมของชาวจีน

ชาวไทล้ือ ชาวลัวะ 

 การศึกษาของผูวิจัยมีความนาเชื่อถือในเรื่องชวงอายุเนื่องจากศึกษาวิหารลานนาที่มี

หลักฐานการสรางจริง มีการอธิบายลักษณะวิหารท่ีเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรทําใหเขาใจที่มาของ

รูปแบบมากขึ้น  แบงเรื่องที่ศึกษาเปนกลุมยอยทําให เขาใจองคประกอบแตละสวนไดดี                

เปนประโยชนกับผูศึกษาในดานวิธีการกําหนดขอบเขต โดยใชอายุการสรางและการแบงกลุม

องคประกอบ รวมถึงขอมูลดานประวัติความเปนมา รูปแบบของวิหารลานนา งานวิจัยเปนการศึกษา

สถาปตยกรรมโดยรวม เนื้อหาดานพื้นที่ใชสอยภายในจึงไมครบสมบูรณ 

- การศึกษาวิหารลานนาในสมัยการปกครองของเชื้อสายตระกูลเจาเจ็ดตน (พ.ศ. 2317-
2442) ในจังหวัดเชียงใหม ลําปาง  ลําพูน (อําพร มาลัย , ปริญญาศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต           
สาขาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ภาควิชาศิลปะสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2540) 

ผูวิจัยตองการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมวิหารในชวงสมัยท่ีเช้ือสายตระกูลเจาเจ็ดตน       

มีอํานาจปกครองอาณาจักรลานนา ซ่ึงเปนชวงของการฟนฟูบานเมืองและตกเปนเมืองประเทศราช

ของสยาม โดยกําหนดกลุมตัวอยางวิหารในการศึกษาดวยอายุสมัยของการสรางหรือเทียบเคียงจาก

รูปแบบศิลปกรรมเปนเกณฑ  

การศึกษาพบวาสามารถแบงกลุมลักษณะวิหารลานนาตามเขตพื้นที่ๆสําคัญได 3 กลุมคือ 

1. วิหารแบบเชียงใหม มีลักษณะเดนคือนิยมยกเก็จหรือยอมุมแผนผังท้ังดานหนาและ

ดานหลังซ่ึงสัมพันธกับการซอนชั้นหลังคา อาคารตั้งบนฐานสูง รูปทรงสูง ออนชอย มากกวาวิหาร

แบบอ่ืนๆ 

2. วิหารแบบลําปาง นิยมสรางโดยอางอิงแบบแผนของวิหารโถงแบบลําปางแตเดิม           

ใชแผนผังแบบส่ีเหล่ียมผืนผา ตั้งอยูบนฐานเตี้ย อาคารมีความกวาง หลังคาคลุมต่ํา มีการซอนชั้น
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เชนเดียวกับวิหารแบบเชียงใหม แตระนาบของหลังคาเปนแนวตรงไมออนชอย ลักษณะโดยรวม   

จึงมีความหนัก แนน ทึบตัน 

3. วิหารแบบลําพูน นิยมผังแบบส่ีเหล่ียมผืนผา มีมุขหรือระเบียงดานหนา ตั้งอยูบนฐานเตี้ย 

การซอนชั้นของหลังคามีนอยกวาวิหารแบบเชียงใหมและลําปาง ซ่ึงเกิดจากความนิยมของกลุมชาติ

พันธุ คือกลุมชาวไทยองที่ไดอพยพเขามา 

งานวิจัยนี้มีประโยชนในการเขาใจภาพรวมของรูปแบบวิหารในอาณาจักรลานนา 

- การศึกษาวิหารที่สรางในกระบวนการครูบาศรีวิชัย (ชาญณรงค ศรีสุวรรณ, ปริญญา  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปตยกรรม 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540) 

เปนการศึกษาแนวคิด วิธีการ กระบวนการสรางวิหารของครูบาศรีวิชัย เพื่อเปรียบเทียบ

ความเหมือนและแตกตางจากการสรางวิหารในวัฒนธรรมลานนา 

ผลการศึกษาพบวาการบูรณปฏิสังขรณวัดหลายๆแหงท่ัวภาคเหนือเกิดขึ้นในชวงท่ีครูบา  

ศรีวิชัยมีชีวิตอยู โดยเกิดจากปณิธานอันแรงกลาของทานที่จะบรรลุถึงพระนิพพานและสําเร็จ

สัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจาองคตอไป ทําใหทานสรางทานบารมีอันยิ่งใหญดวยการสรางวัด วิหาร 

โบสถ เจดีย สาธารณะประโยชนตางๆมากมาย โดยเฉพาะวิหารซ่ึงกระจายอยูท่ัวภาคเหนือ  

ลักษณะสําคัญของวิหารในกระบวนการครูบาศรีวิชัยท่ีเปล่ียนแปลงจากระเบียบวิหารเดิม

คือวิหารมีมุขหนาและหลัง แผนผังส่ีเหล่ียมผืนผาไมยกเก็จซ่ึงสัมพันธกับรูปแบบหลังคาที่มีผืนเดียว   

สองตับ มีการลดชั้นเฉพาะหนามุขเทานั้น ทําใหสัดสวนวิหารดูแข็งกระดางไมออนชอย โดยมีปจจัย

สําคัญ 3 สวนท่ีสงผลตอพัฒนาการดานรูปแบบคือ 1) เทคนิคและวัสดุกอสรางสมัยใหม                 

2) กําลังคนและเงินทุนสนับสนุน 3) พัฒนาการภายในของกลุมชางลูกศิษยครูบาศรีวิชัย ปจจัยท้ัง    

3 ดานกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบวิหารในดานตางๆไดแก 

องคประกอบสถาปตยกรรมไดรับอิทธิพลศิลปกรรมจากภาคกลางผสมผสานกับแบบ

พ้ืนเมือง เนื่องจากมีการจัดจางชางจากสวนกลางและชางชาวจีนมาเปนแรงงานในการกอสราง 

รูปแบบโครงสราง  เทคนิคและวัสดุการกอสรางสมัยใหมสงผลตอการกําหนดรูปแบบ

โครงสรางวิหาร ทําใหสามารถสรางวิหารท่ีขนาดใหญและแข็งแรงมากขึ้น 

กระบวนการชาง มีลักษณะเปนการผสมผสานงานชางจากกลุมครูบาศรีวิชัยเอง,ชางจาก

ภาคกลาง,ชางในพื้นที่แตละจังหวัด  

การศึกษางานวิจัยนี้มีประโยชนในการเขาใจการสรางและบูรณะวิหารลานนา ในชวงของ

การเปล่ียนแปลงที่สําคัญชวงหนึ่งในดานการปกครอง สังคม เทคโนโลยีการกอสราง ซ่ึงเปน

องคประกอบสวนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
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- รูปแบบวิหารลานนาในจังหวัดเชียงใหม (สลิลทิพย ตียาภรณ, วิทยานิพนธโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม ภาควิชาสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2542) 

เปนการศึกษารูปแบบของวิหารลานนาในจังหวัดเชียงใหมท่ีมุงเนนไปที่ตัวอาคาร แนวคิด 

การวางผัง ระบบโครงสราง วิธีการกอสราง เพื่อรวบรวมขอมูลเปนหลักฐานในการศึกษาตอไป 

วิธีการศึกษาคือกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษาจากหลักฐานการสราง ลงพ้ืนที่เพื่อรังวัด

เก็บขอมูล เปนการศึกษาเจาะลึกในตัวอาคารวิหาร ระบบโครงสรางของวิหารลานนา เนื้อหาอธิบาย

วิธีการสรางวิหารตามแบบโบราณ โดยใหความสําคัญกับโครงสรางหลังคาสวนขื่อมาตางไหม 

เนื้อหาสวนใหญเปนการรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยท่ีศึกษาในเรื่องเดียวกันมีประโยชนในดาน    

การทราบกลุมตัวอยางวิหารลานนาเฉพาะในจังหวัดเชียงใหมท่ีสรางในชวงพ.ศ. 2350-2426 

 

2.2.2 ประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม  
 การทบทวนวรรณกรรมดานประวัติศาสตรเมืองเชียงใหมมีขอบเขตเนื้อหากวางขวางมาก

ครอบคลุมท้ังทางดานการเมืองการปกครอง ศาสนา สังคม เศรษฐกิจ ประชากร ประเพณีวัฒนธรรม 

การศึกษา ส่ิงแวดลอม ฯลฯ ดังนั้นผูวิจัยจึงเนนการศึกษาประวัติศาสตรการเปล่ียนแปลงที่สงผล

กระทบกับวัดและวิหาร โดยแบงเปน 2 สวนคือ 1) ประวัติศาสตรพ้ืนฐานของเมืองเชียงใหม รวมถึง

เรื่องพุทธศาสนาในดินแดนแหงนี้ ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหเกิดวัด วิหาร และการจัดพ้ืนที่ใชสอย

ภายในวิหาร 2) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของวัดและวิหาร ซ่ึงจะสงผลถึงรูปแบบการจัดพ้ืนที่ใชสอย

และศาสนวัตถุในวิหารตอไป 

ในที่นี้จะยกตัวอยางวรรณกรรมที่ศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอวัดและวิหาร ดังนี ้

- การใชที่ดินและสภาพแวดลอมของวัดสําคัญในเมืองเชียงใหม (อัษฏางค โปราณานนท, 
ภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2529) 

งานวิจัยไดอธิบายวา การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วดานเศรษฐกิจ สังคมของเชียงใหม สงผล

ใหวัดตางๆเส่ือมคุณคาลงเนื่องจากขาดการบํารุงรักษาที่เหมาะสม การไมเห็นคุณคาของโบราณวัตถุ

ภายในวัด ความกาวหนาทางเทคโนโลยีไดกอใหเกิดการสรางอาคารรูปแบบใหมท่ีขัดแยง            

ไมกลมกลืนกับศาสนสถานเดิม นอกจากนี้ยังมีการใชท่ีดินบริเวณวัดท่ีกอใหเกิดมลภาวะทางเสียง

และกล่ิน หรือกอใหเกิดทัศนียภาพที่ไมกลมกลืนกับวัดโดยปญหาตางๆเกิดจากทั้งภายในวัด        

และบริเวณรอบๆวัด 

ผูวิจัยจึงนําเสนอแผนการพัฒนาวัดเปน 3 สวนหลักคือ 1) การใชท่ีดินวัด 2) อาคาร

ส่ิงกอสรางภายในวัด 3) สภาพแวดลอมทั่วไปภายในวัด โดยการใชท่ีดินวัดแยกเปนเขตพุทธาวาส 
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สังฆาวาส และเขตใหบริการชุมชนซ่ึงไมใชหนาท่ีของวัดโดยตรง เชนโรงเรียน ท่ีจอดรถ สนามกีฬา 

เขตหามกอสราง และใหมีฉนวนหรือรอยเชื่อมตอกับสวนตางๆ เชนรั้วตนไม หรือทางเดินยกระดับ 

สวนอาคารส่ิงกอสรางในวัดตองไมอยูในตําแหนงท่ีบดบังส่ิงกอสรางที่ มีคุณคามีรูปแบบ                

ท่ีสอดคลองกับสถาปตยกรรมเดิม การออกแบบปาย ดวงไฟ และอ่ืนๆควรไดรับการออกแบบ         

ท่ีกลมกลืนกัน สาธารณูปโภคเชนเสาไฟฟา สายไฟ สายโทรศัพทควรจัดเก็บให เรียบรอย            

สวนสุดทายดานสภาพแวดลอมทั่วไปภายในวัด ควรปรับปรุงใหมีความสงบ รมรื่น สวยงาม จัดทํา

ปายอธิบายประวัติ ความเปนมาของส่ิงสําคัญภายในวัด ปลูกตนไมเพ่ิมเติม นอกจากนี้ยังเสนอ        

การจัดการใชท่ีดิน อาคารส่ิงกอสราง สภาพแวดลอมรอบบริเวณวัดไมใหเกิดปญหากับวัดอีกดวย 

- คูมือการพัฒนาแหลงทองเที่ยวดานกายภาพประเภทวัด เลมที่ 2 วัดในภาคเหนือ          
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย โดย คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520) 

คูมือนี้แสดงใหเห็นถึงความเปล่ียนแปลงที่สงผลตอวัดทางภาคเหนือ รวมถึงในเชียงใหม 

โดยบทบาทหนาท่ีของวัดไดเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมจากเดิม คือเปนสถานที่ทองเที่ยวพรอมกับยังคงทํา

หนาท่ีเปนศูนยกลางของชุมชน วัดจึงมีการปรับเปล่ียนสภาพแวดลอมเพื่อรองรับการทองเที่ยว      

ในรูปแบบตางๆ เปนการนําเสนอวิธีการจักการพื้นที่ใชสอยภายในวัดใหเปนระเบียบ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของวัดใหสามารถรองรับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได 

วิธีการคือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานทางดานประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมของภาคเหนือ     

และสภาพปญหาทางดานกายภาพที่เกิดกับวัดในปจจุบัน พบปญหาในสามสวนไดแกปญหาที่เกิด

กับผังบริเวณ  เชน การทับซอนของกิจกรรมวัดกับกิจกรรมทองเที่ยว การรุกลํ้าเขตสังฆาวาส          

การจัดภูมิทัศนท่ีไมสงเสริมตัวอาคาร ปญหาที่เกิดกับสถาปตยกรรมไดแก การชํารุดเสียหายตาม

สภาพ  การบูรณะตอเติมท่ีไมถูกตอง ปญหาการขาดองคประกอบดานสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่จําเปนไดแก ทางเดินเทาท่ีเหมาะสม ถังขยะ ท่ีวางรองเทาเปนตน และองคประกอบ

ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ไมสงเสริมตัวอาคารเชน สีและวัสดุของมานั่งหรือถังขยะ    

ท่ีโดดเดนไมเหมาะสมกับวิหาร เปนตน งานวิจัยนี้นําเสนอวิธีแกปญหาดวยการศึกษาตัวอยางวัด

พัฒนาจากตางประเทศและแนวทางของวัดพัฒนาตัวอยางในประเทศ การจัดการสภาพแวดลอม  

โดยใชทฤษฎีทางดานสถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมทั่วไป เนนการจัดการที่ผังบริเวณ       

และองคประกอบดานสาธารณูปการ  
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- การเปลี่ยนแปลงดานการศึกษาของคณะสงฆในเมืองเชียงใหม ในระยะคร่ึงหลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 25 (ไขมุก อุทยาวลี, ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2537) 
 ผูวิจัยตองการศึกษาพัฒนาการดานการศึกษาของพระสงฆในเมืองเชียงใหม วาไดรับ

ผลกระทบอยางไรบาง หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและรับเอารูปแบบการพัฒนา          

ดานตางๆจากสวนกลาง โดยผูวิจัยใชวิธีการทางประวัติศาสตรในการเก็บขอมูลท้ังการคนควา     

ดานเอกสาร จดหมายเหตุ หนังสือ งานวิจัยตางๆ ประกอบกับการลงพื้นที่สัมภาษณพระสงฆ       

เปนหลัก และนํามาเรียบเรียง วิเคราะห ถึงสาเหตุปจจัยของความเปล่ียนแปลงนั้นๆ 

 ผลการศึกษาพบวาครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 25 เปนชวงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ

ของลานนา การเขารวมเปนสวนหนึ่งของรัฐสยามทําใหรับเอาแบบแผนการปกครอง การศึกษา     

มาใช โดยเริ่มตนเปล่ียนแปลงที่คณะสงฆกอน เนื่องจากสมัยนั้นสถาบันสงฆเปนสถาบันหลักของ

ชุมชน มีบทบาทสูงในการเปนแหลงรวมความรูและภูมิปญญาดานตางๆของชุมชน โดยเฉพาะดาน

อักขระภาษา  เมื่อรัฐบาลสยามและคณะสงฆสวนกลางได เขามาจัดระเบียบการปกครอง                

และการศึกษาใหเปนแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ โดยการใชการศึกษาแผนใหมคือระบบโรงเรียน

และการเรียนภาษาไทยกลาง จึงสงผลใหสถาบันสงฆและวัดถูกลดบทบาทลง พรอมกับความเส่ือม

ความนิยมของอักขรภาษาลานนา สงผลใหภูมิปญญาความรูดานตางๆที่เคยส่ังสอนร่ําเรียนในวัดได

คอยๆสูญสลายหายไป นอกจากนี้ความเปล่ียนแปลงดานอ่ืนๆเชน ดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  สังคม

ยังสงผลตอทัศนคติท่ีมีตอวัดและพระสงฆใหเส่ือมความสําคัญลง 

 งานวิจัยนี้เปนสาขาประวัติศาสตร เปนการศึกษา คนควา เรียบเรียง และวิเคราะห      

ความเปล่ียนแปลงและผลกระทบตามเนื้อหาจึงไมมีการนําเสนอแนวทางแกไข 

- วัด ใ นก รุ ง เ ทพฯ :  ก า ร เ ปลี่ ย น แปลง ในรอบ  200 ป  (พ .ศ . 2325-2525)                           
(เนตรนภิศ นาควัชระ และคณะ, รายงายการวิจัยเนื่องในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทรครบรอบ   
200 ป ฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525) 

งานวิจัยนี้มีความเกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลงวัดในเชียงใหม เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง 

ของวัดเริ่มตนจากศูนยกลางของประเทศและขยายตัวสูสวนภูมิภาค มีลักษณะปญหาที่คลายกัน และ

สงผลถึงกัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาความเปล่ียนแปลงทางดานระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความเจริญทางดานการส่ือสารและการคมนาคมซึ่งไดรับอิทธิพล  

จากอารยะธรรมตะวันตก ไดมีผลตอการเปล่ียนแปลงของวัดในกรุงเทพอยางไรบาง โดยมีการศึกษา

ความเปล่ียนแปลงทั้งทางดานบทบาทของวัดตอสังคม การใชท่ีดินและสภาพแวดลอมของวัด 

ตลอดจนรูปแบบทางสถาปตยกรรม  
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เนื่องจากงานวิจัยเปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร เนื้อหาจึงเปนการนํา

ขอมูลพ้ืนฐาน, เอกสารอางอิง, จดหมายเหตุ, บันทึกเหตุการณทางประวัติศาสตรนํามาเรียบเรียง    

เลาตอกันตามป พ.ศ. ตามความเปลี่ยนแปลงของรัชกาล มีการเก็บขอมูลอยางละเอียดของแตละวัด

ในดานประวัติความเปนมา การสราง การบูรณปฏิสังขรณ ขอมูลการเปล่ียนแปลงในแตละชวงเวลา 

ผลการศึกษาผูวิจัยแบงการเปล่ียนแปลงออกเปน 3 ชวงคือ  

- 1. สมัยรัตนโกสินทรตอนตน (พ.ศ. 2325-2394) รัชกาลที่ 1-3 เปนยุคแหงการเริ่มตน

ราชวงศจึงเนนการกอสรางบานเมืองใหเปนปกแผนมีการสรางวัดวาอารามมากมาย 

บทบาทของวัดมีความสําคัญสูงสุดในทุกดาน การใชท่ีดินยังไมมีความสับสนเนื่องจาก 

ท่ีดินวัดยังมีมากและการแบงพ้ืนที่อยูอาศัยเปนสัดสวน วัดยังคงความรมรื่น 

- 2. สมัยปรับปรุงสูยุคใหม และการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง  

(พ.ศ. 2394-2475) รัชกาลที่ 4-6 ประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงหลายดาน ไดแก       

การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมตามแบบคติตะวันตก มีการพัฒนาบานเมือง

ในดานการคมนาคม การชลประทาน สาธารณูปโภคตางๆ ทําใหบทบาทของวัดลดลง

อยางมากเนื่องจากมีสถาบันอ่ืนมาแทนที่  

- 3. สมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475-ปจจุบัน2525) รัชกาลที่ 7-

รัชกาลปจจุบัน มีการเปล่ียนแปลงที่สูงมากดานการเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ 

ตลอดจนเทคโนโลยี ในสวนของวัดมีการนําวัสดุกอสรางสมัยใหมมาใชทําใหรูปแบบ

สถาปตยกรรมเปล่ียนแปลงไป บทบาทของวัดยิ่งนอยลงกวาเดิม การใชท่ีดินภายในวัด

มีความสับสนไรระเบียบ แทบจะทุกวัดมีการหารายไดจากที่ดินวัด มีการทําลาย

โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

การวิจัยมีวัตถุประสงคตรงกับการศึกษาของผูวิจัยคือศึกษาความเปลี่ยนแปลงของวัด 

รวมทั้งผลการศึกษาสามารถสะทอนการเปล่ียนแปลงจากศูนยกลางการปกครองสูสวนภูมิภาคได   

จึงศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการวิจัย 

 วรรณกรรมในกลุมนี้มีจํานวนมากพบวาปจจัยท่ีสงผลกระทบกับวัดในเชียงใหมขึ้นอยูกับ   

การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและการพัฒนา

เทคโนโลยี โดยสวนใหญยังคงเปนการศึกษาถึงผลกระทบตอสถาปตยกรรมภายนอก และการจัด

ระเบียบพื้นที่ใชสอยโดยเนนบริเวณวัด ยังขาดการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดกับพื้นที่ใชสอยและวตัถุ

ในวิหารโดยตรง 
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จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมดสามารถแสดงภาพรวมของการนําทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวของมาใชในงานวิจัยไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2-1 ภาพรวมการทบทวนวรรณกรรม 


