
บทที่ 4 
การวิเคราะหการจัดพื้นที่ใชสอยและวัตถใุนวิหารลานนา 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ คนหาสาเหตุและปจจัยของการเปลี่ยนแปลงการจัดพ้ืนท่ี        

ใชสอยและวัตถุท่ีสงผลกระทบตอพ้ืนที่ในวิหารลานนา และหาแนวทางในการจัดการพื้นที่ใชสอย

และวัตถุในวิหารลานนาใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัด

เชียงใหม ในการคนหาคําตอบไดสรางคําถามวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี ้

จุดประสงคขอท่ี 1. คนหาสาเหตุและปจจัยของการเปลี่ยนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุท่ีสงผล

กระทบตอพ้ืนที่ในวิหารลานนา มีคําถามวิจัยดังนี้ 

1.1) การจัดพ้ืนที่ใชสอยในวิหารแบบดั้งเดิมเปนอยางไร และความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น       

ในปจจุบันเปนอยางไร 

1.2) เวลาการใชงานวิหารแบบดั้งเดิมเปนอยางไร  และความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น               

ในปจจุบันเปนอยางไร 

1.3) การจัดวัตถุและส่ิงของตางๆในวิหารแบบดั้งเดิมเปนอยางไร และความเปล่ียนแปลง   

ท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันเปนอยางไร 

1.4) สาเหตุและปจจัยอะไรที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุ          

จุดประสงคขอท่ี 2. หาแนวทางในการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนาใหเหมาะสม     

กับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม มีคําถามวิจัยดังนี้ 
2.1) การเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุท่ีเกิดขึ้นสงผลกระทบตอพ้ืนที่ในวิหาร     

และแนวคิดดั้งเดิมอยางไร 

2.2) การจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในวิหารใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม     

และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม ควรเปนอยางไร 

 การศึกษาใชวิธีเก็บขอมูลภาคเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก การสํารวจและการสังเกต      

ตามกระบวนการในบทที่ 3 ผลการเก็บขอมูลพบวาความเปลี่ยนแปลงดานพื้นที่ใชสอยและวัตถุ   

ขาดการบันทึกเรื่องราวเปนเอกสาร ขอมูลสวนใหญท่ีไดจึงมาจากการสัมภาษณเชิงลึกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) ไปทีบุ่คคลที่ไดรับการยอมรับวามีความรูดานศาสนพิธี จารีตประเพณีลานนา 

และวิธีการ Snowball Sampling หรือการคนหาผูรูแบบสืบตอกันไปจนไดขอมูลท่ี เช่ือถือได         

หรือหลักการภาวะอ่ิมตัวของขอมูล (Saturation)  
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ผลการศึกษาไดแบงออกเปน 3 สวนคือ 1) การจัดพ้ืนที่ใชสอยในวิหาร 2) เวลาการใชงานวิหาร 3) 

การจัดวัตถุและส่ิงของตางๆในวิหาร สวนการสังเคราะหผลการวิจัยและการหาแนวทาง   ในการ

จัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุจะกลาวในบทที่ 5 ตอไป 
จากการสัมภาษณผูรูสันนิษฐานวา แบบแผนการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุภายในวิหาร

ลานนา ไดมีการเปล่ียนแปลง ปรับเปล่ียนเรื่อยมา เนื่องจากอาณาจักรลานนานั้นประกอบดวย

หลากหลายกลุมคน  หลากหลายชาติ พันธุ  รวมถึงมีการนับถือพุทธศาสนาหลายนิกาย                       

มีการแลกเปลี่ยนและถายทอดวัฒนธรรมกันมาอยางยาวนาน จนเกิดเปนจารีตแบบแผนที่ยึดถือ

ปฏิบัติสืบตอกันมา แบบแผนการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารเกิดขึ้นจากคติความเชื่อ           

ในทางพุทธศาสนาที่ตองการใหภายในวิหารเปนที่ประดิษฐานของพระรัตนตรัยอันไดแก พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ โดยพระพุทธแทนคาดวยการสรางพระพุทธรูปประธาน พระธรรมแทนคาดวย
การสรางธรรมาสนสําหรับพระสงฆขึ้นเทศนา  พระสงฆนั้นคือพระภิกษุสงฆและสามเณร        

สวนศาสนวัตถุ เครื่องสักการะ เครื่องใชตางๆเกิดจากพระธรรมคําสอนในทางพุทธศาสนา             

ท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอนใหพุทธบริษัททําการบูชาเปน 2 สวนคือ อามิสบูชาและปฏิบัติบูชา     

อามิสบูชาคือการบูชากราบไหวดวยดอกไมเครื่องหอมและเครื่องสักการะทั้งปวงเพื่อนําไปสูการ

ปฏิบัติบูชาหรือการปฏิบัติธรรม ซ่ึงคําสอนเรื่องอามิสบูชาไดกอใหเกิดการคิด ออกแบบ ศาสนพิธี 

ศาสนวัตถุ และการจัดพ้ืนที่ใชสอยอันเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางศาสนาในวิหารขึ้น นอกจากนี้      

คติความเชื่อของไทยยังใหความสําคัญเรื่องพ้ืนที่และเวลาการใชงาน จากแนวคิดดังกลาวนําไปสู

การวิเคราะหความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในวิหารได 3 สวนคือ 1) การเปล่ียนแปลงดานการจัดพ้ืนที่

ใชสอย 2) การเปล่ียนแปลงดานเวลาการใชงาน 3) การเปล่ียนแปลงดานการจัดวัตถุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-1 ตัวอยางเครื่องใช เครื่องสักการะที่ใชในวิหารลานนา (ขันดอก สัตตภัณฑ ขันแกวตังสาม) 

(ที่มา : สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, 2542) 
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4.1 การเปลี่ยนแปลงการจัดพื้นที่ใชสอยในวิหาร 
  ในการวิเคราะหและอธิบายรูปแบบและการใชพ้ืนที่ภายในวิหารไดใชแนวความคิดเรื่อง

พ้ืนที่ในคติไทยของ นิธิ เอียวศรีวงศ (2538) เปนกรอบแนวคิด โดยมีหลักเกณฑวาในคติแบบไทย 

พ้ืนที่มีขอบเขตที่ชัดเจนและแบงเปนสองประเภทคือ พ้ืนที่ในแนวดิ่งและพื้นที่ในแนวระนาบ      

การที่คนเขาไปในพื้นที่ท้ังสองประเภทจะตองปรับตัว ปฏิบัติตามกฎเกณฑของพื้นที่นั้น และพ้ืนที่

ตางๆ ยังเกิดจากการใหความหมายรวมกันของคนเฉพาะกลุม ตามจารีตวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ 

 

4.1.1 รูปแบบการจัดพื้นที่ใชสอยภายในวิหารแบบดั้งเดิม 
 ความหมายของวิหารในสมัยพุทธกาลหมายถึง สถานที่ท่ีสรางขึ้นเพื่อเปนที่พักพิงอยูอาศัย 

เฉพาะของพระภิกษุสงฆ ตอมาเมื่อมีการสรางพระพุทธรูปเพื่อเปนตัวแทนของพระพุทธเจา       

วิหารจึงถูกปรับเปล่ียนใหเปนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป โดยการจําลองพ้ืนที่ภายในใหเปน

สถานที่ประทับของพระองค เพื่อใหคนทั่วไปเขามาสักการะกราบไหว นอกจากนี้การเผยแพร     

พระธรรมคําสอนทางพุทธศาสนายังใชพิธีกรรมเปนส่ือสรางความสัมพันธระหวางคนและศาสนา 

วิหารจึงปรับเปล่ียนพื้นที่ อีกครั้งให เปนสถานที่ประกอบศาสนพิธีร วมกันของพระสงฆ               

และพุทธศาสนิกชน เสมือนเปนพื้นที่ เ ช่ือมตอระหวางมนุษยกับพระพุทธเจาหรือมนุษยกับ            

ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เกิดความหมายของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิขึ้นโดยมีพระประธานเปนแกนหลักหรือศูนยกลาง   

ของพื้นที่ เกิดขอบเขตของพื้นที่ท้ังแนวดิ่งและแนวระนาบขึ้นภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-2 แนวคิดพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ในวิหาร 
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ภาพ 4-3 การวิเคราะหพื้นที่แสดงขอบเขตของพื้นที่ศักด์ิสิทธิใ์นวิหารตามแนวคิดของ นิธิ เอียวศรีวงศ 

(พื้นที่ศักด์ิสิทธิ์มีศูนยกลางอยูที่พระประธานและกระจายขอบเขตเปนรัศมี) 

 

ธรรมาสน

อาสสงฆ

ฐานพระ
1.2.3.5.6. 4.
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4.1.1.1 พื้นที่แนวดิ่งในวิหาร 
ภายในวิหารมีระดับขั้นความสูงต่ํ าของพื้นที่โดยแบงตามความสูงสง ตามยศศักดิ์            

ตามความสําคัญ และความศักดิ์สิทธ์ิ โดยลําดับท่ี 1. สูงสุดคือพระประธานซ่ึงเปนตัวแทน            

ของพระพุทธเจาจะตั้งอยูบนแทนพระที่มีความสูงกวาพ้ืนวิหารอยางมาก ลําดับที่ 2. ไดแกธรรมาสน

ถึงแมวายอดธรรมาสนทรงปราสาทแบบลานนาจะมีความสูงมาก แตโดยทั่วไปความสูงท่ีนั่งเทศน

ของพระสงฆจะอยูในระดับต่ํากวาแทนพระเสมอ ลําดับที่ 3. คืออาสสงฆหรือแทนสงฆท่ีนั่งของ

พระสงฆและสามเณร โดยพระภิกษุสงฆนั้นเปนหนึ่งในสามของพระรัตนตรัย และพระสงฆ           

ยังไดรับการยกยองยกฐานะใหสูงกวาคนทั่วไปเนื่องจากถือศีลปฏิบัติธรรมมากกวา ถือวาเปน         

ผูบริสุทธ์ิกวาจึงมีการยกที่นั่งใหสูงกวาคนทั่วไปแตอยูในระดับต่ํากวาธรรมาสน ลําดับที่ 4. คือ

ระดับพื้นวิหาร เปนที่นั่งของคนทั่วไป ลําดับที่ 5. ไดแกลานทรายหรือลานวัด ซ่ึงถือวาเปนพื้นที่

สามัญ โดยมีบันไดนาคเปนเสมือนจุดเชื่อมตอขึ้นสูพ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิภายในวิหาร 

สังเกตไดวาพ้ืนที่แนวดิ่งในวิหารจะมีลําดับขั้นที่ชัดเจนมองเห็นไดงาย ซ่ึงอาณาบริเวณ 

ของพื้นที่มีการกําหนดโดยใชวัตถุส่ิงของสรางเปนขอบเขตอยางเปนรูปธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-4 ผลการวิเคราะหรูปแบบและระดับของพื้นที่แนวดิ่งในวิหาร แบงได 5 ระดับ 

1.2.3.4.5.
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4.1.1.2 พื้นที่แนวระนาบในวิหาร 
จากการสัมภาษณและสังเกตพบวา พ้ืนที่ในแนวระนาบจะมีศูนยกลางหรือแกนหลักอยูท่ี

พระประธาน ขอบเขตของพื้นที่จะกระจายเปนวงรัศมีสามารถแบงไดเปน 6 ระดับช้ันดังนี้ 

ช้ันที่ 1. พ้ืนที่บนฐานพระ เปนพื้นที่เฉพาะ เสมือนเปนที่ประทับของพระพุทธเจา ซ่ึงโดย

ปกติจะไมมีการกาวลวงเขาสูพ้ืนที่นี้มีแตพระสงฆเทานั้นที่ขึน้ไปได แตก็นอยครั้งท่ีจะขึ้น 

ช้ันที่ 2. ขอบเขตชวงเสาคูหนาซ่ึงเปนบริเวณที่ตั้งสัตตภัณฑจนถึงพ้ืนที่ดานหนาฐานพระ

ท้ังหมด โดยปกติผูท่ีเขาใชพ้ืนที่นี้จะมีเพียงพระสงฆและมัคนายกซ่ึงมีหนาท่ียกขันหรือเครื่องใช   

เขาไปวางและเขาไปทําความสะอาดเทานั้น ผูชายก็สามารถเขาไปไดแตไมนิยมเขา เนื่องจากไมมี

ภาระหนาท่ีท่ีตองเขาไป สวนผูหญิงนั้นยิ่งตองถอยใหหางที่สุดไมสมควรเขาไปอยางยิ่ง 

ช้ันที่ 3. ขอบเขตดานหนาสัตตภัณฑ พ้ืนที่สวนนี้เปนที่สําหรับจุดเทียนบูชา และกราบไหว

พระประธาน เปนที่นั่งของมัคนายก เจาขุนมูลนาย ผูเฒาผูแกในชุมชน ขอบเขตสวนนี้ยังเปนที่ตั้ง

ของแทนสงฆสําหรับพระสงฆนั่งเทศนา ซ่ึงการนั่งของพระสงฆก็นั่งตามลําดับตําแหนงหนาท่ี    

เชน ลําดับแรกใกลพระประธานที่สุดจะเปนเจาอาวาส ลําดับตอไปจะเปนพระสงฆท่ีนั่งเรียงตาม

พรรษาในการบวช และตามดวยสามเณร 

ช้ันที่ 4. เปนขอบเขตที่นั่งของกลุมผูชายโดยเรียงลําดับตั้งแตผูสูงอายุ ผูอาวุโส และคนหนุม  

ช้ันที่ 5. เปนพื้นที่นั่งของกลุมผูหญิงผูสูงอาย ุ

ช้ันที่ 6. บริเวณดานหนาวิหารติดประตูทางเขา เปนที่นั่งของหญิงสาวและเด็กตามลําดับ 

เม่ือเลยจากสวนนี้ไปจะเปนดานนอกวิหารมีบันไดนาคเชื่อมตอพ้ืนที่สูลานวัดดานลาง 

พ้ืนที่แนวระนาบภายในวิหารจะมีการแบงขอบเขตสองแบบซึ่งสัมพันธกันคือ แบงโดยวัตถุ

ส่ิงของไดแก แทนพระ ธรรมาสน แทนสงฆ ซ่ึงเปนการแบงท่ี สัมพันธกับพ้ืนที่แนวดิ่งดวย         

สวนพื้นที่แนวระนาบที่เหลือจะแบงโดยกลุมคนที่เขามาใชพ้ืนที่ซ่ึงสังเกตเห็นไดวามีขอบเขต  

ลําดับที่ชัดเจน 
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ภาพ 4-5 ผลการวิเคราะหขอบเขตของพื้นที่แนวระนาบแบงได 6 ช้ัน และแสดงการใชพื้นที่ในวิหารแบบดั้งเดิม 

ธรรมาสน

อาสสงฆ

ฐานพระ

1.2.3.4.5.6.
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4.1.1.3 สรุปการจัดพื้นทีใ่ชสอยในวิหารแบบดั้งเดิม 
การแบงพ้ืนที่ใชสอยในวิหารมีท้ังแนวดิ่งซ่ึงมีระดับ ขอบเขต และตําแหนงท่ีตั้งชัดเจน 

คอนขางถาวร กับแนวระนาบซึ่งมีลักษณะสัมพันธกับแนวดิ่งมีขอบเขตที่จะเห็นชัดเจนเมื่อมีการใช

พ้ืนที่ของกลุมคนหรือมีกิจกรรมเปนตัวสรางขอบเขต และพื้นที่ในแนวระนาบจะมีขอบเขต            

ท่ีสามารถยืดหยุน ขยายหรือหดตัว ท้ังยังซอนทับเหล่ือมกันไดตามแตผูใชงานในสังคมเปนคน

กําหนดขึ้น หรือขึ้นอยูกับจํานวนคนใชงาน ภายในวิหารมีพระประธานเปนศูนยกลางของพื้นที่      

ยิ่งลึกเขาไปภายในหรือย่ิงใกลพระประธาน จะยิ่งมีความเขมขนของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิสูงขึ้นเรื่อยๆ   

ภายในวิหารมีศาสนวัตถุหลักสามส่ิง ไดแก แทนพระ ธรรมาสน แทนสงฆ ทําหนาท่ีแสดงขอบเขต

ท่ีมีความสัมพันธกันทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ  โดยมีกรอบอาคารเปนขอบเขตพื้นที่ ท้ังหมด          

อีกชั้นหนึ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-6 การวิเคราะหรัศมีวงขอบและความเขมขนของความศักด์ิสิทธิ์ในวิหาร 

ธรรมาสน

อาสสงฆ

ฐานพระ

1.2.3.4.5.6.
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4.1.2 รูปแบบการจัดพื้นที่ใชสอยในวิหารในปจจุบัน 

 ในการศึกษารูปแบบการใชพ้ืนที่ภายในวิหารในปจจุบัน ไดคัดเลือกกลุมตัวอยางวิหาร 

จํานวน 9 แหงที่มีหลักฐานการสรางและบูรณะตั้งแต พ.ศ. 2317- พ.ศ. 2442 ซ่ึงไดรับการยอมรับ    

ในแงคุณคาทางสถาปตยกรรมที่แสดงเอกลักษณของวิหารลานนา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบถึงความ

เปล่ียนแปลงจากอดีตจนถึงปจจุบันในดานพื้นที่ใชสอย กลุมผูใชงาน และเวลาการใชงาน 

วิหารกลุมตัวอยางทั้ง 9 แหงไดแก 1) วัดพันเตา 2) วัดปราสาท 3) วัดปาแดงหลวง 4) วัดเกตการาม 

5) วัดเสาหิน 6) วัดตนเกวน 7) วัดหางดง 8) วัดทาวคําวัง 9) วัดทุงออหลวง 

 

4.1.2.1 รูปแบบการจัดพื้นที่ใชสอยแนวดิ่ง 
 จากการสังเกตและสัมภาษณวัดในกลุมตัวอยางทั้งหมดพบวา รูปแบบการจัดพ้ืนที่ใชสอย

ในแนวดิ่งยังคงรูปแบบเหมือนเดิมเนื่องจากเปนการกําหนดพื้นที่ดวยการใชวัตถุส่ิงของที่คอนขาง

ถาวรและเปนศาสนวัตถุหลักของวิหารจึงไมมีการเปล่ียนแปลงดานตําแหนงพ้ืนที่หรือระดับ     

ความสูงมากนัก ตัวอยางเชน แทนพระหรือแทนแกวเปนส่ิงกอสรางที่สรางพรอมกับตัววิหาร      

เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปประธานจึง มีรูปแบบการตกแตงและระดับความสูง ท่ีไม มี                  

การเปล่ียนแปลง อาจจะมีบางที่มีการซอมแซมลายปูนปนประดับกระจก หรือทําความสะอาด       

บนแทนเทานั้น ไมมีการปรับเปล่ียนความสูงของแทน เชนเดียวกับธรรมาสนทรงปราสาทที่มักจะ

เปนของเกาแกท่ีสรางมาเปนเวลานาน สวนที่มีการเปล่ียนแปลงบางไดแกแทนสงฆ ซ่ึงวิหาร        

บางแหงอาจมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบและซอมแซมสวนนี้มากกวาอยางอ่ืน เนื่องจากแทนสงฆ

สรางดวยไมแบบกึ่งถาวร สามารถรื้อถอนไดงาย แตสวนใหญก็เปนการซอมแซมเล็กนอยเทานั้น 

ความสูงของแทนสงฆยังคงระดับเดิมคือประมาณ 40 ซม.จากพ้ืนวิหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-7, 8 การจัดพื้นที่ใชสอยแนวดิ่ง ศาสนวัตถุหลักยังคงรูปแบบเดิม 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจวิหารวัดตนเกวน 5-4-53, วิหารวัดทาวคําวัง 9-4-53) 
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4.1.2.2 รูปแบบการจัดพื้นที่ใชสอยแนวระนาบ 
 ดานความเปลี่ยนแปลงการจัดพ้ืนที่แนวระนาบที่สังเกตไดในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลง    

ท่ีเห็นชัดเจนกวาแนวดิ่ง เนื่องจากเปนพ้ืนที่ใชสอยของคนจึงเปล่ียนตามเวลาและกลุมคนที่ใชงาน 

โดยพื้นที่แนวระนาบนี้มีท้ังการเปล่ียนแปลงของพื้นที่ใชงานและมกีารเพิ่มเติมของศาสนวัตถุตางๆ

ซ่ึงจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 

 ปจจุบันวิหารนอกจากจะเปนสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ เปนสถานที่ประกอบ  

ศาสนพิธีทางศาสนารวมกันของพระสงฆและคนในชุมชน วิหารยังเปนศูนยรวมของงานศิลปกรรม

ท่ีมีคุณคาซ่ึงเกิดจากการสรางสรรคของคนในอดีต เชนดานสถาปตยกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม 

ประติมากรรม วิหารหลายแหงกลายเปนสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนแหลงเรียนรูศึกษา

ศิลปวัฒนธรรมสําหรับผูสนใจทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ทําใหมีการใชงานจากกลุมคนมากขึ้น

กวาในอดีต จึงเกิดรูปแบบพื้นที่ใชสอยอีกรูปแบบซอนทับในพื้นที่เดียวกัน  ผูวิจัยจึงแบงการใช

พ้ืนที่ในแนวระนาบเปน 2 ประเภทไดแก 1) การใชพ้ืนที่แนวระนาบโดยทั่วไป 2) การใชพ้ืนที่    

แนวระนาบโดยนักทองเที่ยว 

 การใชพื้นที่แนวระนาบโดยทั่วไป หมายถึงพระสงฆและกลุมชาวบานผูอยูอาศัยในชุมชน   

ท่ีใชงานวิหารเปนประจํา ในที่นี้ผูวิจัยจะอธิบายถึงการใชพ้ืนที่ในวันพระซ่ึงมีการใชงานที่สามารถ

แสดงถึงขอบเขตและพื้นที่สวนตางๆไดชัดเจน จากการสังเกตพบวาวงขอบของพื้นที่โดยท่ัวไปยังมี

ลําดับเหมือนเดิม การเรียงลําดับการนั่งโดยรูปแบบทั่วไปยังคงเหมือนเชนในอดีต โดยหลังจากที่  

ทุกคนเขามาภายในวิหาร กราบไหวพระประธานใสขันแกวตังสาม ขันขอศีล ขันนําทาน และ         

ใสบาตรขาวสารอาหารคาวหวานเสร็จแลว ก็จะแยกยายนั่งตามพื้นที่ของตนเองซ่ึงมักกลายเปน       

ท่ีประจําของแตละคนในทุกวันพระ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 4-9, 10 ชาวบานเขามาในวิหาร กราบไหวพระประธาน ใสบาตรและแยกยายนั่งตามที่ประจําของตน  

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจวัดตนเกวน 15-4-53) 
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ภาพ 4-11, 12 ชาวบานกราบไหวพระประธาน ใสขันแกว ใสบาตร และนั่งตามตําแหนง  

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจวัดหางดง 21-4-53) 

 

 โดยดานหนาพระประธานติดกับแทนสงฆยังคงเปนมัคนายก และกลุมผูชาย ผูเฒาผูแก       

ผูหลักผูใหญในชุมชน แตปจจุบันมีความเปล่ียนแปลงเล็กนอยในดานตําแหนงการนั่งในวิหาร     

บางแหงคือ คุณวุฒินําวัยวุฒิ ตําแหนงหนาท่ีนําอาวุโส ซ่ึงหมายถึงนอกเหนือจากมัคนายกแลวผูท่ีนั่ง

ดานหนาสุดจะเปนกลุมผูนําชุมชน ขาราชการชั้นผูใหญ นักการเมืองนักธุรกิจพอคา ท่ีมีอายุไมมาก

อยูในวัยหนุมถึงวัยกลางคนทําหนาท่ีเปนประธานในการจุดธูปเทียนบูชาเพื่อเริ่มพิธี โดยกลุม

ผูสูงอายุชายจะขยับไปนั่งดานขางซายหรือขวาแทนการนั่งกลาง และดวยหนาท่ีใชสอยท่ีมากขึ้น  

จากอดีตวิหารหลายแหงจะถูกใชเปนที่ประชุมของชุมชน เปนสถานที่ช้ีแจงอธิบายงานตางๆ            

ท่ีเกิดขึ้นกับวัดหรือกับชุมชนใหทุกคนทราบ โดยจะใชเวลากอนหรือหลังไหวพระสวดมนต         

ฟงเทศนธรรม ซ่ึงกลุมผูนําชุมชน ผูขับเคล่ือนกิจกรรมของชุมชนที่นั่งดานหนาสุดจะสามารถลุกขึ้น

อธิบายหรือใชไมโครโฟนที่อยูใกลพระสงฆไดสะดวกกวา  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-13, 14 กลุมผูนําชุมชนนั่งดานหนา กลุมผูสูงอายุขยับไปนั่งดานขางแทน 

 (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจวัดตนเกวน 15-4-53) 
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 สวนกลุมผูสูงอายุชายนอกจากจะขยับไปนั่งดานขางแลว บางคนยังขยับลงไปนั่งดานติด

ประตูทางเขาซ่ึงปจจุบันวิหารบางแหงไดเตรียมเกาอ้ีไวสําหรับผูสูงอายุท่ีมีปญหาสุขภาพไมสามารถ

นั่งพับเพียบไดเปนเวลานาน ดวยวัฒนธรรมลานนาที่นิยมนั่งกับพ้ืนและไมนิยมนั่งสูงหรือเทียบเทา

ผูมีศักดิ์สูงกวาทําใหตองจัดพ้ืนที่วางเกาอ้ีไวใหหางจากพระสงฆใหมากที่สุด โดยพื้นที่บริเวณนี้ยังมี

กลุมผูสูงอายุหญิงบางคนที่มีปญหาสุขภาพมานั่งรวมดวย ปจจุบันความเจริญกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยี ทําใหวิหารหลายแหงไดนําเครื่องขยายเสียงมาติดตั้งในวิหารเพื่ออํานวยความสะดวก

ใหแกชาวบานใหไดรับฟงเสียงไดท่ัวถึงกันทั้งวิหาร ทําใหผูสูงอายุท่ีมีปญหาดานการรับฟงซ่ึงยาย

ไปนั่งดานติดประตูทางเขาสามารถไดยินเสียงอยางชัดเจน (ท่ีมาของการใชเครื่องขยายเสียงและ

อุปกรณอํานวยความสะดวกตางๆจะอธิบายในหัวขอการเปล่ียนแปลงวัตถุในวิหารตอไป) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-15, 16 กลุมผูสูงอายุบางสวนขยับไปนั่งเกาอี้ดานติดประตูทางเขา 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจวัดตนเกวน 15-4-53 ,วัดเกตการาม 15-4-53) 

 

 ในกลุมตอมาคือ  กลุมผูชาย กลุมผูสูงอายุหญิง กลุมผูหญิงและเด็กนั้น พบวาโดยทั่วไป

ยังคงนั่งตามพื้นที่เดิมแตปจจุบันไมไดเครงครัดเชนในอดีต ตัวอยางเชน กลุมผูหญิงก็สามารถนั่ง

ปะปนกับกลุมผูสูงอายุหญิงไดไมจําเปนตองนั่งดานหลังเสมอไป หรือกลุมผูหญิงและเด็กสามารถ

มานั่งดานหนากลุมผูสูงอายุหญิงไดเมื่อมาถึงกอน หรือหากมีผูท่ีเดินทางมาทําบุญชาไมวาจะเปน

ชายหรือหญิงก็สามารถนั่งรวมกับกลุมผูหญิงและเด็กบริเวณประตูทางเขาได หรือกลุมวัยรุน         

วัยทํางานจะนั่งดานหลังคลายรูปแบบเดิม แตสาเหตุคือตองการทําบุญใหเสร็จกอนแลวรีบไปทํางาน 

ไมสามารถรอฟงพระสงฆเทศนจนจบไดเหมือนในอดีต ทําใหผูใชงานในวิหารเหลือเพียงผูสูงอายุ  

ท่ีไมไดทํางานเปนสวนใหญ เปนตน 
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ภาพ 4-17, 18  แสดงการนั่งของกลุมผูชาย กลุมผูสูงอายุหญิง กลุมผูหญิงและเด็ก  

มีการนั่งปะปนกันไมเครงครัดเชนในอดีต (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจวัดตนเกวน 15-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4-1 แสดงขอบเขตพื้นที่และการนั่งของกลุมคนภายในวิหารในปจจุบัน 
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 การใชพื้นที่แนวระนาบโดยนักทองเที่ยว จากกลุมตัวอยางวิหารท้ังหมด 9 แหง วัดพันเตา 

วัดเกตการาม วัดตนเกวน วัดปราสาท เปนวิหารที่มีการเปดตลอดทั้งวันและมีนักทองเที่ยวเขามา

เที่ยวชมภายในวิหารอยูเสมอ วัดพันเตา วัดเกตการาม วัดปราสาทตั้งอยูในเขตกําแพงเมืองเกา      

และยานการทองเที่ยวท่ีสําคัญของเชียงใหมแหงหนึ่ง สวนวัดตนเกวนตั้งอยูเขตชานเมือง จากการ

สังเกตของผูวิจัยพบวานักทองเที่ยวมีท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ การใชพ้ืนที่ภายในวิหารของ

นักทองเที่ยวมีลักษณะของการสํารวจพื้นที่เพื่อดูวามีอะไรเปนส่ิงสําคัญและเขาใชพ้ืนที่ตรงนั้น     

การใชพ้ืนที่สวนใหญประกอบดวย 4 สวนคือ 1) การเขามาเพื่อกราบไหวสักการะพระประธาน     

ซ่ึงเปนส่ิงแรกที่นักทองเที่ยวสวนใหญจะเขามาใชพ้ืนทีส่วนหนาสัตตภัณฑหรือโตะหมูบูชาสําหรับ

นั่งกราบไหว 2) การเดินสํารวจรอบๆวิหารและถายรปู ความนาสนใจของวิหารในกลุมนี้สวนใหญ

อยูท่ีพระประธานและสวนประกอบอ่ืนๆที่สําคัญรองลงมาไดแก ลวดลายคําท่ีประดับตามฝาเพดาน 

เสาและโครงสรางตางๆ วิหารในกลุมนี้ปจจุบันไมมีจิตรกรรมฝาผนัง ความนาสนใจจึงอยูท่ีลวดลาย

ตามจุดตางๆ และส่ิงของเครื่องใชและเครื่องประดับที่ตั้งอยูบนพื้นที่แนวระนาบ 3) การทําบุญ

บริจาคทาน ในวิหารเหลานี้จะมีตูบริจาคตั้งอยูตามจุดตางๆ ซ่ึงวิหารแตละแหงมีจํานวนตูบริจาคมาก

นอยตางกัน และวิหารบางแหงยังมีการบริจาคลักษณะอื่นๆประกอบดวย เชน การตั้งโตะบริจาค 

พระประจําวันเกิด 4) การดูและเชาบูชาวัตถุมงคล ในวิหารกลุมนี้พบวา วิหารวัดเกตการามมีการตั้ง

โตะเชาบูชาวัตถุมงคลภายในวิหารซ่ึงสรางจุดสนใจใหแกผูเขามาเที่ยวชมภายในวิหารไดเปนอยางด ี

 เนื่องจากนักทองเที่ยวไมใชคนในชุมชน การใชพ้ืนที่ของนักทองเที่ยว จึงมีการใชงาน

คอนขางรวดเร็ว มีการหมุนเวียน ใชเวลาอยูภายในวิหารไมนาน ซ่ึงแตกตางจากชาวบานในชุมชน   

ท่ีเม่ือมีการเขาใชงานในวิหารจะมีตําแหนงท่ีทางประจําของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-19, 20 กิจกรรมหลักของนักทองเที่ยวคือ กราบไหวพระประธาน 

 (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจวัดพันเตา 7-11-53) 
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ภาพ 4-21, 22 กิจกรรมของนักทองเที่ยวไดแก เดินชม ถายภาพ และบริจาคทาน 

 (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจวัดพันเตา 7-11-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4-2 แสดงขอบเขตพื้นที่การใชงานของกลุมนักทองเที่ยวภายในวิหาร 
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4.2 การเปลี่ยนแปลงเวลาการใชงานวิหาร 
4.2.1 เวลาการใชงานวิหารแบบดั้งเดิม 
 มีคําโบราณกลาววา “ออกพรรษา ลาพระเจา” หมายถึง ในอดีตวิหารลานนาจะเปดเฉพาะ

ชวงเขาพรรษาเปนเวลาสามเดือนเทานั้น เพื่อใหชาวบานไดมาทําบุญฟงเทศนธรรมถือศีล 

นอกเหนือจากชวงนี้ เปนเวลา 9 เดือนวิหารจะถูกปด ชาวบานจะใชเวลาทําไรทํานาทํามาหากิน

ตามปกติ การเปล่ียนแปลงมาใชวันพระและวันศีลใหญหรือวันสําคัญทางศาสนารวมถึงธรรมเนียม

ปฏิบัติศาสนกิจเชนเดียวกับภาคกลางพึ่งเกิดขึ้นในราวปพ .ศ. 2470-80 หรือกอนปพ.ศ. 2500          

(ศรีเลา เกตุพรหม, 2553) โดยวันพระในปจจุบันกําหนดตามปฏิทินจันทรคติมีเดือนละ 4 วัน     

ไดแก วันขึ้น 8 ค่ํา วันขึ้น 15 ค่ํา (วันเพ็ญ) วันแรม 8 ค่ํา และวันแรม 15 ค่ําโดยพุทธศาสนิกชน       

ถือเปนวันสําคัญที่จะมีโอกาสไปวัดเพื่อทําบุญถวายภัตตาหารแดพระสงฆและฟงพระธรรมเทศนา 

ทําใหวิหารมีเวลาการใชงานจากคนทั่วไปเพิ่มขึ้นจากชวง 3 เดือนตอป เปนทุกวันพระในทุกเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4-3 แสดงเวลาการใชงานวิหารแบบดั้งเดิมและในปจจุบัน 

 

4.2.2 เวลาการใชงานวิหารในปจจุบัน 
 การใชงานวิหารในวันปกติจะเริ่มตนเวลาเชามืดคือการทําวัตรเชาสวดมนตเวลา 5 นาฬิกา

ตามกิจวัตรของพระสงฆ เมื่อเสร็จแลวจะปดวิหารไวและเปดอีกครั้งเพื่อทําวัตรเย็นเวลา 18 นาฬิกา

สวนในวันพระจะเริ่มตนดวยการทําวัตรเชาเชนกัน หลังจากนั้นชาวบานจะทยอยมาทําบุญในราว      

7 นาฬิกา และทําพิธีแลวเสร็จในราว 9 นาฬิกา หลังจากนั้นจะปดวิหารไวและเปดอีกครั้งเพื่อทําวัตร

เย็นเชนวันปกติ สวนในวันศีลใหญหรือวันสําคัญทางศาสนาตางๆ จะมีการใชงานวิหารในเวลา      

ท่ีมากขึ้น โดยเวลาการใชงานวิหารของแตละวัดอาจคลาดเคลื่อนหรือแตกตางจากเวลาขางตนบาง    

ซ่ึงขึน้อยูกับขอตกลงหรือขอปฏิบัติของวัดนั้นๆ 

 การศึกษาเวลาการใชงานวิหารจากกลุมตัวอยางวิหารลานนาจํานวน 9 แหง พบวามี 3 วัด     

ท่ียังคงทําวัตรเชาในวิหารเชนเดิมไดแก วัดพันเตา วัดปาแดงหลวง วัดเสาหิน สวน 6 วัดท่ีเหลือ 
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ไดแก วัดปราสาท วัดเกตการาม วัดตนเกวน วัดหางดง วัดทาวคําวัง วัดทุงออหลวง ทําวัตรเชา       

สวดมนตในกุฏิแทน โดยเจาอาวาสวัดดังกลาวไดใหเหตุผลวาไมมีกฎขอบังคับในการทําวัตรเชา     

วาตองทําในวิหารเทานั้น จึงขึ้นอยูกับความสะดวกในการประกอบกิจกรรมของพระสงฆสามเณร 

และเนื่องจากวัดบางแหงกุฏิและวิหารตั้งอยูหางกัน ในฤดูฝนจึงเกิดความลําบากในการทําวัตร         

อีกสาเหตุคือกุฏิสงฆในปจจุบันเปนอาคารขนาดใหญมีหองของพระสงฆสามเณรรวมกัน แตละแหง

จะมีหองโถงสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปทําใหสะดวกในการไหวพระสวดมนต สวนวัดท่ีมี    

การทําวัตรเย็นในวิหารไดแก วัดพันเตา วัดปราสาท วัดปาแดงหลวง วัดเกตการาม วัดเสาหิน           

วัดทาวคําวัง โดยเวลาการใชงานในวิหารนอกจากนี้สามารถแบงไดเปน 3 กลุมคือ 

1. วิหารท่ีมีเวลาการใชงานแบบปกต ิคือการเปดวิหารเพื่อทําวัดเชาและเย็น นอกเหนือจาก

เวลานั้นจะปดวิหารไวและจะเปดก็ตอเมื่อมีผูมารองขอเทานั้น เชน เมื่อมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยมชม  

วิหารในกลุมนี้ไดแก วัดปาแดงหลวง วัดเสาหิน วัดหางดง โดยสาเหตุท่ีวิหารยังคงเวลาการใชงาน

เหมือนเชนอดีตไดเนื่องจากวัดตั้งอยูหางไกลจากเขตเมืองและไมเปนที่รูจักของคนทั่วไปรวมถึง

นักทองเที่ยวมากนัก อีกสาเหตุหนึ่งท่ีสําคัญมากในปจจุบันคือเพื่อปองกันทรัพยสินสูญหาย      
ดวยวิหารเหลานี้มีอายุหลายรอยปภายในมีส่ิงมีคาท้ังของเกาและของใหม เมื่อขึ้นทะเบียนกับ     

กรมศิลปากรแลวถือวาเปนสมบัติของชาติ จึงเปนหนาท่ีของพระสงฆสามเณรประจําวัดท่ีตอง

รักษาดูแล แตเนื่องจากแตละวัดมีพระสงฆและสามเณรประจํานอย เม่ือมีการปฏิบัติศาสนกิจ    

นอกวัดจึงไมสามารถผลัดเปล่ียนเวรมาดูแลภายในวิหารไดตลอด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4-23, 24 วิหารวัดเสาหินและวิหารวัดปาแดงหลวง ปดเวลากลางวัน 
(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 21-4-53) 

 
 



 46

2. วิหารท่ีมีการใชงานตลอดทั้งวัน คือเปดวิหารตั้งแตชวงเชา 5 นาฬิกา และปดวิหารเวลา

ประมาณ 17-18 นาฬิกา วิหารในกลุมนี้ไดแก วัดปราสาท วัดเกตการาม วัดตนเกวน  วัดทาวคําวัง  

วัดทุงออหลวง เจาอาวาสวัดเหลานี้ไดอธิบายวาการที่วิหารตองเปดตลอดทั้งวันเนื่องจากวัด            

มีช่ือเสียงเปนที่รูจักของคนทั่วไปในวงกวางมีนักทองเที่ยวใหความสนใจมาเที่ยวชมอยางสม่ําเสมอ 

โดยแตละวัดเปนที่รูจักของคนทั่วไปในดานตางๆกัน เชน วัดปราสาท เปนวัดท่ีมีรูปแบบ

สถาปตยกรรมเกาแกสวยงาม ตั้งอยูในเขตกําแพงเมืองเกาและใกลกับวัดสําคัญคือวัดพระสิงห            

วัดเกตการามเปนที่รูจักเพราะเปนท่ีตั้งของพระธาตุประจําปเกิด (ปจอ) รวมถึงมีพิพิธภัณฑวัดเกต      

ท่ีรวบรวมของโบราณมีคาไวมากมาย วัดตนเกวน วัดทาวคําวัง วัดทุงออหลวง เปนที่รูจักวามีวิหาร  

ท่ียังคงรักษารูปแบบสถาปตยกรรมที่เปนเอกลักษณของลานนาไวไดอยางสมบูรณ โดยเฉพาะ      

วัดตนเกวนนั้นมีช่ือเสียงอยางมากสําหรับนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซ่ึงเมื่อนักทองเที่ยวเขามา    

ในวัดก็ตองการสักการะกราบไหวพระประธานในวิหารและชมความงดงามของสถาปตยกรรม

ภายในดวย วัดทาวคําวังแตเดิมนั้นขาดพระสงฆประจําวัดเมื่อมีการเชิญเจาอาวาสมาประจําจึงเปด

วิหารตลอดวันไดไมนานนี้ สวนวิหารวัดทุงออหลวงมีความพิเศษตรงที่ไมมีประตูปด ทําใหคน

ท่ัวไปสามารถเดินขึ้นจากบันไดนาคเขาไปภายในวิหารไดตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-25, 26 ภายในวิหารวัดตนเกวน และวัดทาวคําวัง (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 5-4-53, 9-4-53) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4-27, 28 ภายในวิหารวัดปราสาท และวัดเกตการาม (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 26-4-53, 3-4-53) 
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ภาพ 4-29, 30 ภายในวิหารวัดทุงออหลวงและดานหนาวิหารซึ่งไมมีประตูปด  

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 19-4-53) 

3. วิหารท่ีมีการใชงานตลอดวันมากเปนพิเศษ ไดแกวิหารวัดพันเตา โดยปกติวิหารนี้เปนที่

รูจักของนักทองเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติอยูแลวและมีการเปดใชงานวิหารตลอดวันตั้งแต   

9 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาเปนประจํา แตเมื่อมีการเปดถนนคนเดินบริเวณถนนราชดําเนินเมื่อวันที่                    

9 สิงหาคม พ.ศ. 2546 วัดจึงเล่ือนเวลาปดวิหารออกไปเปน 23 นาฬิกาเฉพาะในวันอาทิตย (วันถนน

คนเดิน) ซ่ึงตรงกับเวลาปดถนนคนเดินเพื่อใหนักทองเที่ยวท่ีมาเดินเที่ยวบริเวณถนนคนเดินไดมี

โอกาสเขาชมความงดงามภายในวิหารพรอมทัง้ทําบุญหรือถวายสังฆทาน โดยวัดมีการจัดพระสงฆ

สามเณรทําหนาท่ีผลัดเปล่ียนเวรดูแลความเรียบรอยภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-31 ดานนอกวิหารวัดพันเตาวันถนนคนเดิน เวลา 18.00 น. (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 7-11-53) 
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ภาพ 4-32 ดานหนาวิหารวัดพันเตาวันถนนคนเดิน เวลา 18.00 น. (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 7-11-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-33 ภายในวิหารวัดพันเตาวันถนนคนเดิน เวลา 20.00 น. (ที่มา : ลงพื้นที่สํารวจ 7-11-53) 
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แผนภูมิ 4-4 สรุปเวลาการใชงานวิหารในปจจุบัน  
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4.3 การเปลี่ยนแปลงการจัดวัตถุในวิหาร 
จากการศึกษาของผูวิจัย ไมปรากฏหลักฐานบันทึกถึงท่ีมาและสาเหตุวาใครหรือกลุมชนใด              

เปนผูคิดคน ออกแบบ ประดิษฐศาสนวัตถุ หรือกําหนดแบบแผนการจัดวางวัตถุตางๆภายในวิหาร 

และเริ่มตนปฏิบัติตามแบบแผนนั้นเมื่อใด แบบแผนที่นํามาอางอิงจึงเปนการสันนิษฐานตามเอกสาร

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและการคนหาที่มาของวัตถุตางๆจึงเนนที่ขอมูลตามคําบอกเลาท่ีสืบตอกันมา  

ของผูรูดานศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหม 

4.3.1 รูปแบบการจัดวัตถใุนวิหารแบบดั้งเดิม 
ลักษณะแผนผงัแสดงตําแหนงท่ีตั้งการจัดวางวัตถุและเครื่องใชมีดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4-5 แผนผังตําแหนงการวางวัตถ ุ

(ที่มา : อําพร มาลัย, 2540 : 59) 

 

หมายเลข 1 แทนสงฆ หรืออาสนะสงฆ, จองสังฆ หมายถึง การยกพื้นใหท่ีนั่งของพระสงฆ

สูงขึ้นเปนพิเศษจากฆราวาส นิยมจัดไวทางดานขวาของพระพุทธรูป เพื่อเปนเสมือนการถวาย    

ความเคารพตอพระพุทธเจา พระบรมศาสดา 
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หมายเลข 2 ธรรมาสน คือ อาสนา หรือท่ีใชสําหรับการแสดงธรรมเทศนา นิยมวางไวทาง

ดานขวาขององคพระประธาน บริเวณหัวมุมแทนสงฆ 

หมายเลข 3 สัตตภัณฑ เปนเครื่องสักการะใชสําหรับจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย จะตั้งอยู

หนาพระประธานในวิหาร 

หมายเลข 4 อาสนา ใชเปนเครื่องราชูปโภคประจําอยูกับพระประธานในวิหาร เพื่อใชใน

การประกอบพิธีสมโภชหรือบวชพระพุทธรูป ซ่ึงเปนพิธีสําคัญของลานนา 

หมายเลข 5 ขันแกวตังสาม คือพานที่ใชสําหรับการวาง ขาวตอก ดอกไม ธูป เทียน เพื่อบูชา

พระรัตนตรัย ตั้งอยูกลางวิหาร บริเวณเสากลางตนท่ี 2 ถัดจากพระประธานลงมา 

หมายเลข 6 ขันขอศีล มีหนาท่ีเชนเดียวกับขันแกวตังสาม โดยตั้งถัดลงมา ใชบูชาศีลซ่ึงเปน

ขอหามและขอปฏิบัติใหถูกตองและมีความเครงครัด 

หมายเลข 7 ขันนําทาน คือพานดอกไมท่ีใชประเคนแทนของใหญหรือหนักเกินไปที่ไม

สามารถยกประเคนไดเชน โบสถ วิหาร ตั้งถัดลงมาจากขันขอศีล 

หมายเลข 8 น้ําตนน้ําหยาด เปนภาชนะที่รองรับ ประชาชนนํามาจากบานเพื่อกรวดน้ํา

พรอมกัน โดยมีผูแทนทําการหยาดเปนสวนรวม วางถัดจากขันนําทาน 

หมายเลข 9 แวนสามตาพระเจา หมายถึง การเกิดพระญาณ 

หมายเลข 10 กระถางธูป (อําพร มาลัย, 2540: 54-59) 

 จากการสัมภาษณศรีเลา เกษพรหม พนักงานแปลอักษรโบราณ คลังขอมูลจารึกลานนา 

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ไดอธิบายวา “เรื่องการจัดวาง
แผนผังภายในวิหารไมทราบวาใครเปนผูกําหนด แตเปนผู เฒาผูแกเปนผูส่ังสอนกันตอๆมา           
สืบตอกันมานาน  เอกสารหลักฐานก็ไมมียืนยัน คัมภีรใบลานก็ไมไดกลาวถึง อาจจะมีก็ได            
แตปจจุบันเทาท่ีทราบยังไมพบ อาจเพราะเปนเรื่องธรรมดาที่เห็นกันทุกวันพระวันศีล ก็เลยไมได
บันทึก” รวมถึงพระครูอดุลสีลกิตติ์ เจาอาวาสวัดธาตุคํา ก็ไดใหความเห็นในแนวทางเดียวกันวา         

“รูปแบบการจัดพ้ืนที่นี้เปนการทําตามกันมาเปนจริยวัติ ไมใชคําสอนธรรมะที่สําคัญถึงขนาดตอง
จารึกไว และการจัดก็สามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม เชน อาสสงฆ บางวัดจะมีมุข     
ทางขึ้นวิหารดานขางก็สามารถยายอาสสงฆไปอยูอีกดานได ตามพื้นที”่ 
 การอางอิงรูปแบบแผนผังการใชพ้ืนที่ตามแผนภูมิ 4-5 จึงเปนการสันนิษฐานตามคําบอกเลา

ของผูรูดานศิลปวัฒนธรรม  และเอกสารงานวิจัย ท่ีเกี่ยวกับวิหารลานนาที่ผานมา  วาเปน               

“แบบแผนการจดัพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนากอนการเปล่ียนแปลงในป พ.ศ. 2445” 
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4.3.2 ความเปนมาการเปลี่ยนแปลงการจัดวัตถใุนวิหาร 
จากการวิเคราะหสามารถแบงวัตถุในวิหารแบบดั้งเดิมไดเปน 2 กลุมคือ  

4.3.2.1 สวนศาสนวัตถุหลัก เปนเสมือนตัวแทนของพระรัตนตรัย ซ่ึงจะขาดไมไดในการ

ประกอบพิธีในวิหาร  และมีตําแหนงการจัดวางที่ คอนขางถาวร  ไดแก                 

1) แทนสังฆ (แทนสงฆหรืออาสสงฆ) 2) ธรรมาสน 3) สัตตภัณฑ 

4.3.2.2 สวนเคร่ืองสักการะและเคร่ืองใช สําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมกัน
ระหวางพระสงฆและพุทธศาสนิกชนในโอกาสตางๆไดแก 4) อาสนา                

5) ขันแกวตังสาม 6) ขันศีลหรือขันขอศีล 7) ขันนําทาน 8) น้ําตน น้ําหยาด         

9) แวนสามตาพระเจา 10) กระถางธูป  

 ผูวิจัยพบวาในปจจุบันนอกจากสวนศาสนวัตถุหลัก สวนเครื่องสักการะและ

เครื่องใชแลว ยังมีการนําศาสนวัตถุ เครื่องใชไมสอยหรืออุปกรณอํานวยความ

สะดวกอ่ืนๆเขามาจัดวางในวิหารดวยเหตุผลตางๆ ซ่ึงสามารถรวบรวมและจัด

หมวดหมูสวนที่เพิ่มเติมเขามาไดอีก 2 กลุมคือ 

4.3.2.3  สวนหารายได ไดแก ตูบริจาค เซียมซี พระประจําวันเกิด โตะจําหนายสังฆทาน        
ตูเชาบูชาวัตถุมงคล 

4.3.2.4 สวนอุปกรณอาคารและเคร่ืองใชสอย ไดแก ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ลําโพง 

นาฬิกา พัดลม ตูน้ําดื่ม เกาอ้ี 
 โดยจะอธิบายที่มาและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับส่ิงตางๆตามลําดับ ดังนี ้

 

การเริ่มตนเปล่ียนแปลงดานการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหาร เริ่มชัดเจนมากขึ้น    

ในชวงป พ.ศ. 2445 โดยมีสาเหตุจากการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูปการปกครองสงฆ              

ซ่ึงเปนชวงกอนการเปล่ียนแปลงการปกครองเมืองเชียงใหมจากมณฑลพายัพเปนจังหวัดหนึ่ง       

ของประเทศไทยในป พ.ศ. 2475 ในสมัยรัชกาลที่ 5 จากการศึกษาขอมูลดานประวัติศาสตร

การศึกษาของคณะสงฆในเมืองเชียงใหมพบวา  รัฐบาลสยามในชวงเวลานั้นตระหนักถึง               

ความแตกตางและความไมเขาใจกันระหวาง  “คนเมือง” และ “คนไทย” ในดานประวัติศาสตร 

วัฒนธรรมประเพณี ภาษา ถ่ินที่อยู จึงตองการสรางสํานึกรวมใหเกิดขึ้นแกคนในชาติเดียวกัน  

การปฏิรูปการศึกษาในลานนา มีเปาหมายเพื่อสรางรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชยใหเกิดความ

เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ไมแบงแยกเปนลาวเปนไทย การศึกษาในระบบโรงเรียนแผนใหม            

จึงเกิดขึ้นโดยการสอนภาษาพูดและภาษาเขียนแบบไทยกลางใหแกเยาวชนในลานนา เพื่อสราง

สํานึกในฐานะพลเมืองของสยามประเทศ และเตรียมคนเขาสูระบบราชการแบบใหมท่ีขาดแคลน
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กําลังคน ดวยวิธีกําหนดใหขาราชการตองรูหนังสือไทยกลาง เปนแรงผลักดันสําคัญใหการศึกษา   

ในมณฑลพายัพเจริญรวดเร็ว 

นอกจากจะผานความคิดดังกลาวสู “โรงเรียนหนังสือไทย” แลว ยังอาศัยองคกรศาสนา   

เปนเครื่องช้ีนําใหนิยมภาษาไทยกลาง อันเปนภาษไทยมาตรฐานของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย         

โดยบังคับใหผูมีสิทธ์ิอุปสมบทตองรูหนังสือไทย และสงเสริมใหพระภิกษุและสามเณรเรียน

หนังสือไทย พูดและเทศนเปนภาษาไทยกลาง ซ่ึงจะชวยใหภาษาไทยกลางแพรหลาย ดังนั้นรัฐจึงให

ความสําคัญตอสถาบันสงฆ เพราะมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาของเยาวชน ในฐานะที่มีสวนชวย

สอนหนังสือแกโรงเรียนวัด รัฐบาลจึงปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปคณะสงฆไปพรอมกัน 

จากความพยายามสถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย รัฐบาลจึงพยายามเขามามีบทบาท    

ในการปฏิรูปวงการสงฆขึ้น เพราะเล็งเห็นวาเปนสถาบันที่มีบทบาทดานการศึกษาและเขาถึงราษฎร

มากที่สุด ดังนั้นในป พ .ศ.  2445 จึงมีการออกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ                 

ใหเปนเอกภาพและแบบแผนเดียวกัน โดยยกเลิกจารีตสงฆดั้งเดิมของทองถ่ิน ถือวาพระราชบัญญัติ

ไดใชเปนกฎหมายที่ฝายสงฆตองปฏิบัติตาม (สรัสวดี อองสกุล, 2551: 472-473) 

การปฏิรูปคณะสงฆในลานนาโดยยึดถือกฎระเบียบและขอปฏิบัติตามคณะสงฆสวนกลาง

ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนาหลายสวน ไดแก 

4.3.2.1 สวนศาสนวัตถุหลัก 

- สัตตภัณฑและโตะหมูบูชา 
 กอนป พ.ศ. 2445 ศาสนวัตถุหลักสําหรับสักการบูชาพระประธานในวิหารลานนา           

คือสัตตภัณฑ ซ่ึงตั้งอยูดานหนาแทนพระ (แทนแกว) โดยจะตั้งตรงกับพระประธาน ซ่ึงสัตตภัณฑ

ไมปรากฏหลักฐานที่มาวาเริ่มตนประดิษฐคิดคนโดยใครหรือเริ่มตนในสมัยใด 

 สนั่น ธรรมธิ ไดอธิบายท่ีมาและการใชงานสัตตภัณฑดังนี้  “สัตตภัณฑไมมีหลักฐาน        
วามาเมื่ อไหร  รู แตวามีมาเดิมนานมากแลวและจะมีในวิหารเท านั้น  อาจจะจําลองเปน                     
อันเล็กสําหรับวางในอุโบสถหรือศาลาเพื่อเปนสรณะที่พ่ึงสําหรับคนเฒาคนแกท่ีมานอนในศาลา   
จะไปกราบไหวในวิหารก็ไมสะดวกจึงสรางไวประจําแตละท่ี แตจะสรางใหเล็กกวาในวิหารเสมอ 
จะวาไปแลวก็คือเครื่องใชอยางหนึ่งในวิหารสําหรับรองรับเทียน เปนเครื่องสักการะซ่ึงจะจุดเฉพาะ
เม่ือมีงานวันพระ โดยใหประธานในพิธีเปนคนจุด แตจะมีราวอีกอันหนึ่งไวสําหรับจุดเทียนวาง
ดานหนาสัตตภัณฑหรือขางซายขวา ใครมากส็ามารถจุดเทียนบูชาได เมื่อกอนหนานั้นก็จะจุดเทียน
และวางกับพื้นนั้นแหละ” 

 ศรีเลา เกษพรหม ไดอธิบายเพิ่มเติมวา “สัตตภัณฑเม่ือกอนนี้ก็ใหตัวแทนอาจารยวัด       
เปนผูจุด บางทีจดุเจ็ดบางทีจุดสองก็มี แตถาเปนงานใหญเชน ปอยหลวง งานบวช เจาอาวาสจะเปน
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ผูจุดก็จะจุดเจ็ด ไมใชใครอยากจุดก็จุดได เขาไมนิยมกัน เพราะศรัทธาชาวบานเขามีเทียนนอย     
ของเขาเอามาเอง ก็จะจุดกันเอง เวลาจะรับศีลฟงธรรมเสร็จก็จะแปะไวท่ีฐานเสาวิหารนั้นเอง   
ฉะนั้นฐานเสาวิหารเกาๆจะมีขี้เทียนควันเทียนติดเต็มไปหมด แตก็ไมใชทุกคนจะทําเหมือนกัน    
บางคนก็เอาดอกไมไหวแทนก็มี บางคนบางกลุมจุดตอนรับศีลก็มี บางคนจะจุดตอนเทศนธรรม    
ไมมีระเบียบวาจะตองทําพรอมกัน สมัยโบราณจึงมีคําเมืองวา “จิ๊ เจาะ แหมะ” “จิ๊”แปลวาจุดไฟ       
จุดเทียน “เจาะ” แปลวายกมือไหวจอท่ีหนาผาก “แหมะ” แปลวาแปะตามฐานเสาวิหาร บางวัด   
บางแหง ก็เอาไปแปะที่ฐานพระหรือแทนแกวก็มีมาก เรียกวาแปะไมใชปก เพราะเทียนเมื่อกอนนั้น
เปนขี้ ผ้ึงออนๆไมใชอยางเทียนปจจุบัน คนที่ เขาไปแปะที่แทนแกวไดจะมีแตผูชายเทานั้น        
ผูหญิงไมมีสิทธ์ิจึงแปะที่ฐานเสาแทน ผูหญิงจะนั่งบริเวณหลังท้ังนั้น” 
 สวนโตะหมูบูชานั้นเปนเครื่องบูชาท่ีนิยมใชกันมากในภาคกลางมากอน โดยเกิดขึ้น         

ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน จากการที่ราชทูตไทยนําโตะเครื่องเรือนของจีนมาจากเมืองปกกิ่ง 

ในสมัยรัชกาลท่ี 2 เปนเหตุใหเกิดนิยมกันขึ้น จึงเอาไปผูกเปนลายเขียนผนังโบสถ และคิดดัดแปลง

เปนเครื่องพุทธบูชา ตอมาในรัชกาลท่ี 3 ไดดําริใหสรางโตะเครื่องบูชา โดยนํามาจากภาพเขียนผนัง

โบสถดังกลาวมาแลว สําหรับตั้งเครื่องบูชาหนาพระประธานในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน        

และเปนที่นิยมกันมาตั้งแตนั้นจนถึงสมัยรัชกาลท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-34, 35 ลายฮอเขียนผนังพระอุโบสถวัดราชโอรส และการจัดมาหมูใหญในพระอุโบสถวัดพระเชตุพน 

(ที่มา : สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ : 2473) 

 

ภายหลังการจัดการปกครองคณะสงฆตั้งแตทศวรรษที่ 2450 เปนตนมา คณะสงฆ          

เมืองเชียงใหมไดเริ่มรับเอาจารีตวัฒนธรรมการศึกษาจากภาคกลางทั้งโดยผานการดึงคณะสงฆ      

ใหเขามามีบทบาทสนับสนุนการศึกษาระดับมูลศึกษา และการศึกษาเพื่อผลิตครูในทองถ่ิน            
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ซ่ึงการรับกระแสวัฒนธรรมการศึกษาดังกลาวเริ่มทําใหคณะสงฆพ้ืนเมืองซึมซับเอาการใชอักขระ

ภาษาของวัฒนธรรมไทยกลางอยางคอยเปนคอยไป 

ภายหลังท่ีคณะสงฆภาคกลางไดขยายการศึกษาตามแบบแผนการเรียนชั้นมูลฐาน          

ของรัฐบาลมาสูทองถ่ินบางแลว คณะสงฆไดนําเอาแบบแผนการศึกษาที่เรียกวา “การศึกษา

นักธรรม” เริ่มการสอนครั้งแรกในมณฑลพายัพและเมืองเชียงใหมตั้งแต พ.ศ. 2454 การศึกษา

นักธรรมนอกจากจะเปนการศึกษาของคณะสงฆท่ีใชส่ือในการเรียนการสอนโดยใชความรูพ้ืนฐาน           

เปนภาษาไทยกลางแลว ยังเปนการศึกษาที่คณะสงฆจัดใหเปนแบบแผนเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

(ไขมุก อุทยาวลี, 2537: 97) 

การศึกษานักธรรมนอกจากจะเปนการจัดรูปแบบการศึกษาของพระสงฆเนนการเขาใจ   

พระธรรมวินัยและเนื้อหาการศึกษาพุทธศาสนาตามที่คณะสงฆสวนกลางกําหนดขึ้นแลว              

ในหลักสูตรยังสอนเรื่องศาสนพิธีแบบภาคกลาง  ท่ีระบุการใชโตะหมูบูชาใหเปนสวนหนึ่ง          

ของการเรียน ตามที่ไดสัมภาษณพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ (พระมหาธีรพงษ สิรินธโร) เจาอาวาส            

วัดปาแดงมหาวิหาร วันที่ 8 เมษายน 2553 กลาววา 

 “เปนการรับอิทธิพลจากภาคใต (กรุงเทพ)  คือเมื่อกอนพระสงฆลานนาปกครองดูแลกันเอง
เรียกวา หมวดอุโบสถ มีครูบาตนเฒาตนแกเปนผูดูแลเปนเจาคณะหมวด พอมีกฎหมาย ร .ศ. 121 
พรบ.ใหมมา เปนจุดหัวเล้ียวหัวตอในสมัยรัชกาลที่ 5-6 ในยุคครูบาศรีวิชัย คือ ร.5 เปนเจาแผนดิน 
อํานาจการปกครองจึงขึ้นอยูกับสวนกลาง ก็สงพระสงฆจากทางโนนมาดูแลก็เลยไดรับอิทธิพลจาก
ทางโนนมา คือนโยบายมาแบบนี้ เม่ือสงพระมาก็เปนการขยายการศึกษามาดวย สมัยนั้นวัด 
พระสงฆจะมีบทบาทในดานใหการศึกษามาก ทีนี้ก็นําหลักสูตรนักธรรมจากทางโนนมาสอน       
ซ่ึงจะมีการสอนเรื่องศาสนพิธีตางๆ การจัดโตะหมูงานแบบนี้จัดหมูหา เจ็ด เกาก็วากันไป แลวก็เริ่ม
มีการประกวดโตะหมู” 
 “การสอนเรื่องศาสนพิธีนั้นเปนเพียงวิชาหนึ่งในหลักสูตร เปนความรูรอบตัวไมไดมีผล   
ในการสอบนักธรรม” 
 “การศึกษาสงฆนี้สมเด็จพระมหาสมณะเจาเปนผูทําหลักสูตรนักธรรมช้ันตรี โท เอก      
แลวขยายสํานักเรียนจากสวนกลางสูสวนภูมิภาคแตละจังหวัด พรอมกันนั้นก็สงครูพระมาประจํา  
แตละจังหวัดหรือเปนพระสงฆจากบานเราไปร่ําเรียนแลวกลับมา หลักสูตรนักธรรมก็เลยเปน
หลักสูตรใหม เจาอาวาสแตละวัดก็รับนโยบายมาก็เริ่มเอาสัตตภัณฑออกไปเอาโตะหมูบูชา           
มาแทนที่ เรื่องนี้มีความหมายลึกซ่ึงอยูคือโตะหมูบูชาประธานในพิธีเทานั้นจะมีสิทธิในการจุดธูป
เทียน แตสัตตภัณฑทุกคนสามารถจุดไดมันบงบอกเรื่องชนชั้น สังคม เมื่อกอนคนมาก็เอาเทียน      
มาปกไดอันหรือสองอันก็แลวแต ปกที่ฐานก็มี” 
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 พ .ศ .  2445 ทางรถไฟสาย เหนือเริ่ มสร างและสร า งตอมา ถึง ลําปาง  พ .ศ .  2459                    

และถึงปลายทางที่เชียงใหม พ.ศ. 2664 เมื่อรถไฟมาถึงไดมีการสรางถนนเชื่อมตอกับทางรถไฟ   

เชน สายเชียงใหม – เชียงราย ลําปาง – พะเยา แพร – นาน และยังสรางถนนหลายสายภายในจังหวัด 

การขนสงสินคาระหวางเมืองตางๆในภาคเหนือกับกรุงเทพฯ ดวยรถไฟจึงขนสงสินคาสะดวก       

ในปริมาณที่มาก รวดเร็ว และราคาถูกกวาการขนสงทางเรือและการใชสัตวบรรทุก (สรัสวดี        

อองสกุล, 2551: 538) เมื่อทางรถไฟมาถึงเชียงใหมไดกอใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ           

อยางมากมาย สันนิษฐานวาเปนส่ิงเรงใหโตะหมูบูชามาถึงเชียงใหมเร็วขึ้น มากขึ้น ตามคําสัมภาษณ

ของสนั่น ธรรมธิ วันที่ 28 เมษายน 2553 ท่ีกลาววา  

 “โตะหมูบูชาใชกันเมื่อไหรก็ไมทราบเวลาที่แนนอนได ไมมีใครบันทึกไว แตสันนิษฐานวา
นาจะมากับรถไฟเพราะมันไมใชเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปนเทาไหร แตพอรถไฟมาก็นํา        
อยางอ่ืนมาดวยเชน น้ําหอม นาฬิกา รองเทา เส้ือเชิรต เส้ือยืด จักรเย็บผาก็ทยอยมา ฉะนั้นส่ิงเหลานี้
ก็ตามมาเชน ธรรมาสนภาคกลาง นาจะมายุคเดียวกัน ถาจะกลาวถึงพรบ.สงฆหรือพระวินัยก็ไมได
กลาวถึงส่ิงเหลานี้ไมไดกําหนดหรือบังคับวาจะตองใช  แตถากลาวในแงการเล่ือนไหล                
ของวัฒนธรรมแลวก็นาจะเปนไปไดเพราะการขนสงท่ีสะดวกสบาย”  
 “สมัยโบราณการบูชาพระจะมีแคดอกไม เทียนเทานั้น ธูปที่มีจะใชเพ่ือสักการะบูชา       
ไมไดมีไวเพื่อจุด ธูปในปจจุบันที่ใชกันจะมาทีหลังนาจะมาพรอมโตะหมูบูชาและคาดวาจะเปน
วัฒนธรรมจีนซ่ึงเขามาในไทยในชวงรัตนโกสินทรตอนกลาง มาพรอมกับชาวจีนพุทธ” 
 พระครูอดุลสีลกิตติ์ ก็ไดใหสัมภาษณเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ในแนวทางเดียวกันวา 

“สัตตภัณฑลานนาเราจะวางไวท่ีโบสถและวิหารเทานั้นในกุฏิก็ไมมีวาง และเริ่มเปล่ียนแปลง     
เปนโตะหมูบูชาเมื่อเราเขาไปอยูสวนกลางในสมัยรัชกาลที่ 5 และท่ีดาษดื่นมากที่สุดคือเมื่อรถไฟ 
เขามาถึงเชียงใหมก็สามารถขนถายสินคาตางๆมาจากกรุงเทพไดงาย ก็เลยเปนที่นิยมกัน”  

จนมาถึงพ .ศ .  2481 ในสมัยรัฐบาลของจอมพล  ป . พิ บูลสงครามมีการสง เสริ ม

พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเปนอยางยิ่ง มีการจัดโตะหมูบูชาขึ้นเปนพิเศษในสถานที่ราชการ 

องค ก ารและสโมสรทั่ ว ไป  ขณะ เดี ยวกันพลเอกมั งกร  พรหมโย ธี  รั ฐมนตรี ว าก า ร

กระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นก็สนับสนุนนโยบายของ  จอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยใหจัด            

โตะหมูบูชาในหนวยงานและสถานศึกษาดวย รวมท้ังเปนผูริเริ่มใหมีการตั้งเสาประดับธงชาติ    

และพระบรมฉายาลักษณเขาไวในโตะหมูบูชาในพิธีการตาง ๆท่ีราชการจัดขึน้  

(http://udn.onab.go.th, 5-7-53) 
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ภาพ 4-36 ช่ือภาพ “ที่ระลึกในงานกะฐินศรัทธา นางกิมเปาะนิ่มเปาฮะ ทอดคณะวัดเกตุการาม เชียงใหม             

วันที่ 11 พฤษจิกายน 2480” แสดงใหเห็นวามีการจัดโตะหมูบูชาในวิหารมากอน พ.ศ. 2480 

(ที่มา : ถายจากภาพถายโบราณในพิพิธภัณฑวัดเกตการาม 13-4-53) 

 

 พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการไดมอบหมายใหกรมการศาสนา จัดการสอนจริยศึกษา     

แกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยจริยศึกษามีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ

ของชาวพุทธในศาสนพิธีตางๆ เพื่อมุงหวังใหเกิดการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 

ความรูเรื่องโตะหมูบูชาไดเปนที่รูจักและยอมรับจากชาวเมืองเชียงใหมในวงกวางมากยิ่งขึ้นกวาเดิม       

โดยผานทาง “การศึกษาในระบบโรงเรียน” ดังความในคํานําหนังสือ ศาสนพิธี ฉบับกรมการศาสนา 

พ.ศ. 2523 ความวา 

 “เมื่อ พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการ ไดพิจารณาเห็นวาการจัดการจริยศึกษาทั้งใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษาไมไดเปนไปในแนวทางอันเดียวกัน ทําใหงานการศึกษาดานนี้
ดําเนินไปไมไดดีเทาท่ีควร จึงไดมอบใหกรมการศาสนาเปนเจาของเรื่องการจัดจริยศึกษา             
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหกรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของใหความรวมมือและไดตั้งคณะกรรมการ
จัดทําหลักการและวิธีการสอนจริยศึกษา รวบรวมและเรียบเรียงหัวขอจริยธรรมสําหรับใชสอน
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนขึ้น ประกอบดวยผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของและผูทรงคุณวุฒิ           
ทางดานจริยศึกษาเปนกรรมการ โดยมีนายชําเลือง วุฒิจันทร รองอธิบดีกรมการศาสนาเปนประธาน
กรรมการ 
 คณะกรรมการชุดนี้ไดประชุมจัดทํา และเรียบเรียงหลักการวิธีการจัดจริยศึกษาและหัวขอ
จริยธรรมสําหรับใชอบรมส่ังสอนนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ขึ้นเสนอกระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาอนุมัติใหสวนราชการและสถานศึกษาตางๆทั่วราชอาณาจักรใชเปนหลักในการจัด        
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และอบรมส่ังสอนจริยธรรมแกนักเรียน นักศึกษาและประชาชนใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
ตั้งแตปการศึกษา 2522 เปนตนไป” 
 ในหนังสือเลมเดียวกันนี้ไดระบุท่ีมาของเนื้อหาในการสอนจริยศึกษาวานํามาจาก

หนังสือศาสนพิธีเลม 1 และ 2 ซ่ึงใชสอนพระสงฆในหลักสูตรนักธรรมมากอน โดยเรื่องการ

จัดเตรียมโตะหมูบูชาถูกบรรจุลงในหนังสือศาสนพิธีฉบับกรมการศาสนาในบทที่ 3 พิธีทําบุญ    

เนื่องดวยประเพณีในครอบครัว ขอ  20 การทําบุญงานมงคลและขอปฏิบัติบางประการ                 

เรื่องการเตรียมที่ตั้งพระพุทธรูปพรอมเครื่องบูชา รวมถึงสอดแทรกการใชโตะหมูบูชาในขั้นตอน

การปฏิบัติศาสนพิธีแบบตางๆ 

โตะหมูบูชาไดกลายเปนศาสนวัตถุท่ีสําคัญและขาดไมไดในการประกอบพิธีกรรมตางๆ  

ท้ังในวัดและสถานที่จัดงานพิธีท่ัวไปในเชียงใหม ดังตัวอยางจากเอกสาร  “การอบรมผูนํา        

ทางศาสนพิธี เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ              

มีพระชนมายุครบ  72 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2547” ซ่ึงจัดโดย คณะเทคนิคการแพทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวบรวมโดยพระครูอดุลสีลกิตติ์ เจาอาวาสวัดธาตุคํา นายสมทบ พาจรทิศ 

นายสมศักดิ์ จันทรนอย จุดประสงคเพื่อสืบสานภูมิปญญาและเพิ่มเติมความรูใหกับผูนําศาสนพิธี 

ท้ังเกาและใหมในเรื่องพิธีกรรมตางๆ โดยในเนื้อหาไดอธิบายถึงการเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ   

ซ่ึงรวมถึงโตะหมูบูชาไวอยางชัดเจน 

จากการสํารวจวิหารในกลุมตัวอยางพบวาวิหารสวนใหญยังคงใชสัตตภัณฑอยูโดยมี      

โตะหมูบูชาวางประกอบ ซ่ึงหลายวัดพ่ึงจะนําสัตตภัณฑกลับมาวางไมกี่ปมานี้หลังจากมีการรณรงค

สงเสริมอัตลักษณของลานนา ผูวิจัยพบวาวิหารท่ีใชสัตตภัณฑโดยไมมีโตะหมูบูชาประกอบมี  4 วัด

ไดแก วัดเกตการาม วัดปาแดงหลวง วัดปราสาท และวัดพันเตา ซ่ึงจัดวางสัตตภัณฑเพื่อการประดับ

ตกแตงแตไมไดใชงานโดยตรง สวนวิหารที่ใชสัตตภัณฑแตมีโตะหมูบูชาวางอยูบริเวณขางๆดวย   

มี 2 วัด ไดแก วัดตนเกวน วัดทุงออหลวง วิหารที่ใชโตะหมูบูชาอยางเดียวไดแก วัดหางดง          

สวนวิหารท่ีใชโตะหมูบูชาเปนหลักและใชสัตตภัณฑประกอบมี 2 วัดไดแก วัดเสาหิน วัดทาวคําวัง 
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ภาพ 4-37, 38 การจัดวางสัตตภัณฑในวิหารวัดเกตการามและวัดปาแดงหลวง 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 3-4-53, 21-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-39, 40 วิหารวัดพันเตาใชสัตตภัณฑเพื่อการตกแตง 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 9-5-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-41, 42 วิหารวัดตนเกวนใชสัตตภัณฑเพื่อการใชสอย จัดวางโตะหมูบูชาไวมุมหนาแทนพระ 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 5-4-53) 
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ภาพ 4-43, 44 วิหารวัดทุงออหลวงใชสัตตภัณฑเพื่อการใชสอย จัดวางโตะหมูบูชาไวมุมหนาแทนพระ 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 19-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-45 วิหารวัดหางดงใชโตะหมูบูชา 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 4-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-46, 47 วิหารวัดเสาหินใชโตะหมูบูชาเปนหลัก ใชสัตตภัณฑเพื่อการตกแตง 
และจัดโตะหมูสําหรับบูชาพระเจาอยูหัว (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 5-4-53) 
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ภาพ 4-48, 49 วิหารวัดทาวคําวังใชโตะหมูบูชาเปนหลัก มีสัตตภัณฑสภาพทรุดโทรมวางดานหลัง 

 (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 9-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4-6 โตะหมูบูชาแทนที่สัตตภัณฑในตําแหนงเดียวกัน 
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- ธรรมาสนปราสาทและธรรมาสนภาคกลาง 

การปฏิรูปการปกครองและการศึกษาสงฆ ซ่ึงสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาที่เริ่มตน  

ในเวลาเดียวกันที่ตองการใหคนเมืองหันมาพูด อาน เขียนภาษาไทยกลาง ไดสงผลกับศาสนวัตถุ

หลักอีกสวนไดแก การใชธรรมาสนแบบภาคกลางแทนธรรมาสนทรงปราสาทที่มีอยูเดิมในวิหาร 

ดวยคําส่ังจากคณะสงฆสวนกลางใหยกเลิกการเทศนธรรมเปนภาษาพื้นเมืองและใหใชธรรมาสนโท

แทนธรรมาสนพ้ืนเมือง สงผลใหวัดท้ังหลายในเชียงใหมเริ่มนําธรรมาสนแบบภาคกลางมาใช  

 จากการสัมภาษณเจาอาวาสหลายทานไดอธิบายเพิ่มเติมวา เปนการนํามาใชตามนโยบาย

การปกครองสงฆจากสวนกลางและไมไดกําหนดตําแหนงการวางของธรรมาสนท่ีแนนอน     

สามารถปรับเปล่ียนไดตามความเหมาะสม 

 “ธรรมมาสนแบบภาคกลางมาประมาณ 40-50 ป จะวางดานซายพระพุทธรูป เปนการเทศน
ใหเห็นหนา อาจเปนคนบานเราไปเห็นของเขาหรือเขามาเห็นบานเราวาไมมีก็ซ้ือหามาถวาย                     
วัดก็จําเปนตองใชตามสมัย การปกครองสงฆก็มีสวนคลายกับทางราชการทั่วไปคือเมื่อมีคําส่ัง    
จากสวนกลางใหทําอะไรก็ตองปฏิบัติตาม เปนนโยบายแนวทางที่ยึดเอาตัวอยางจากสวนกลาง      

มาพัฒนา สวนทองถ่ินก็เอามาปรับปรุง” สัมภาษณพระอธิการบุญสง กน.ตธม.โม เจาอาวาส         

วัดเสาหิน วันที่ 27 มีนาคม 2553 

 “ธรรมาสนภาคกลางก็มาพรอมโตะหมูเม่ือกอนใชธรรมาสนสูง เทศนธรรมทีก็ไดยิน      
กันหมด  แตไมมีในหลักสูตรท่ีวาจะตองใชธรรมาสนภาคกลางเทานั้นไมกําหนด ท่ีวัดนี้มีอยูแลว   
ใชเทศนทุกวันพระ สวนธรรมาสนปราสาทจะใชวันตั้งธรรมหลวง ยี่เปง ธรรมาสนภาคกลางก็ไมมี       
แบบแผนวาตองนั่งทางไหน เอาเหมาะสม วัดนี้จะวางใกลแทนสงฆเพราะสะดวกในการเดินไปมา”  

สัมภาษณพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ (พระมหาธีรพงษ สิรินธโร) เจาอาวาสวัดปาแดงมหาวิหาร 

วันที่ 8 เมษายน 2553 

 “เราใชธรรมาสนปราสาทในทุกวันพระก็เพราะมีธรรมาสนเดียว ธรรมาสนแบบภาคกลาง
นาจะหลังสมัยรัชกาลท่ี 5 แตท่ีเห็นชัดเจนก็ชวง พ.ศ. 2480-90 ท่ีเห็นชัดก็ชวงครูบาศรีวิชัย เริ่มเห็น
มากแนนหนาในชวงนี้ เพราะเราเปลี่ยนไปเทศนแบบปาฐกถาคือการเทศนปากเปลา คนเมืองเรา   
จะเทศนแบบอานคัมภีร พอมีคําส่ังจากคณะสงฆกรุงเทพฯใหใชการเทศนแบบปากเปลามาแทน      
การเทศนแบบใบลานพระสงฆเราก็ปฏิบัติตาม” สัมภาษณศรีเลา เกษพรหม วันที่ 10 สิงหาคม 2553 

 การนําธรรมาสนแบบภาคกลางมาใชแทนธรรมาสนทรงปราสาทเปนการปรับเปล่ียน     

ตามการเมืองการปกครอง แตในยุคหลังยังมีเหตุผลในการใชเพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม จากการสัมภาษณพระครูอดุลสีลกิตติ์ เม่ือวันที่ 27 

เมษายน 2553 ความวา 
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 “ธรรมมาสนแบบภาคกลางก็นาจะมาพรอมโตะหมูบูชา ดาษดื่นในชวงปลายสงครามโลก
ครั้งท่ีสอง อันดับแรกคือทําเองใชเองกอนเปนเกาอ้ีเรียบๆไมมีแกะสลักปดทองทั้งนั้น พอราน
สังฆภัณฑของบานเราส่ังมาขายจากภาคกลางก็เปนที่นิยมกัน (โดยลักษณะลานนาจะเขียนลายทอง 
ภาคกลางนิยมแกะสลัก) ดวยเหตุวาเราปรับเปล่ียนการแสดงธรรมในชวงหลังสงครามโลก แตกอน
แสดงธรรมแบบโบราณในวิหาร ตอมาก็มีการนิมนตพระวัดอ่ืนมาแสดงธรรมแบบปาฐกถาดวย 
 อีกเหตุผลหนึ่งคือธรรมาสนแบบลานนานี้รอน แคบ มืด ก็เลยปรับเปล่ียนมาแบบนี้จะใช
เฉพาะชวงวันสําคัญ และปจจุบันวัดบางวัดก็ไมนิยมเทศนมหาชาติในธรรมาสนโบราณกันแลว          
มีสาเหตุหลายอยาง เชน การเทศนใชเวลานาน และปจจุบันหาคนฟงยาก คนฟงมีนอย ดวยสภาพ
สังคมปจจุบันคนไมคอยมีเวลา จะมานอนวัดฟงธรรมอยางแตกอนก็นอย อีกอยางสมัยกอน         
พระเทศนเหมือนนิยายพอวันพระนี้ก็เทศนจบตอนหนึ่งตองติดตามฟงกันตอนหนาวันพระหนา   
คนเลยไมนิยม คนรุนใหมก็ไมคอยเขาวัด จะเหลืออยูหาคนสิบคนเลยไมตองใชธรรมาสนแบบเดิม
พระสงฆเลยตองปรับเปล่ียนยุทธวิธีในการเผยแผธรรม จะเปนวิทยุ โทรทัศนหรืออินเตอรเน็ต       
ซ่ึงสะดวกกวา คนเลยไมคอยมาวัด” 

จากการคนคว าดานเอกสารพบวาในหนังสือ  “ เครื่ องสักการะในล านนาไทย ”                  

โดยศาสตราจารยเกียรติคุณมณี พยอมยงค ไดระบุวา ความนิยมในการใชธรรมาสนเตี้ยนับแต     

พ.ศ. 2475 เปนตนมา ประชาชนชาวลานนานิยมเอาธรรมาสนเตี้ยซ่ึงศิลปะของไทยอยุธยาหรือไทย

ภาคกลางมาถวายแดพระสงฆในวัดภาคเหนือท่ัวไป เปนเหตุใหพระสงฆในวัดตางๆที่เคยนิยมนั่ง

เทศนธรรมาสนสูงหันมานิยมเทศนบนธรรมาสนเตี้ยหรือใชเปนที่นั่งประกอบพิธีกรรม       

ในวิหารกลุมตัวอยางพบวามี 2 แหงท่ีใชธรรมาสนแบบภาคกลาง ไดแกวิหารวัดเสาหิน 

และวัดปาแดงหลวง จากการสัมภาษณพบวาจะใชในบางโอกาส ไมไดใชเปนประจํา จึงไมไดตั้ง   

ในตําแหนงท่ีถาวร 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-50, 51 ธรรมาสนแบบภาคกลางภายในวิหารวัดเสาหินและวัดปาแดงหลวง 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 30-11-53, 21-4-53) 
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แผนภูมิ 4-7 ธรรมาสนแบบภาคกลางจัดวางเพิ่มในตําแหนงใกลแทนสงฆ 

สวนธรรมาสนทรงปราสาทอยูในตําแหนงเดิม 

 

- แทนสงฆ (อาสสงฆ) 
ศาสนวัตถุหลักที่มีหลักฐานการเปลี่ยนแปลงอีกสวนในชวงเวลาใกลเคียงกับโตะหมูบูชา      

และธรรมาสนแบบภาคกลางไดแก แทนสงฆหรืออาสสงฆ สันนิษฐานวาในอดีตวิหารบางแหง      

ยังไมมีการยกแทนสงฆเปนเพียงการปูผาหรือเส่ือในสวนที่พระสงฆนั่ง  ตอมาจึงยกแทนใหสูง

กวาเดิม ซ่ึงวิหารลานนาโดยปกติตั้งแทนสงฆไวดานขวามือพระประธานตอจากธรรมาสน         

ทรงปราสาท จากการสัมภาษณพอนอยตวง คาขาย วันที่ 6 เมษายน 2553 ซ่ึงเปนกรรมการวัดตั้งแต 

อายุ 21 ป และเปนผูดูแลวัดตนเกวนจนถึงปจจุบัน กลาววา “แทนสงฆของวัดวางไวท่ีเดิมตลอด    
ถานิมนตพระมาเยอะก็เอาไวสองขางได แตเมื่อกอนไมมี พ่ึงมามียกแทนเมื่อ 30-40 ปมานี้เอง 
ศรัทธาเปนผูสรางแทนใหเพื่อใหสูงกวาคนทั่วไป โบราณนั่งพ้ืนกันหมดพระมีแคเส่ือรองเทานั้น” 
 “อาสสงฆเปนแทนยกสูงกวาชาวบานเพราะพระเปนที่ เคารพยกยองของคนทั่วไป           
เม่ือยกยองก็ยกใหสูงกวาคนธรรมดาเปนความเชื่อ อาสสงฆนี้ไมวาจะอยูในรูปแบบใดก็เรียก
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เหมือนกันเปนแทนยาวตลอดหรือเปนแหยงท้ังองคเดียวตอกัน แลวแตกําลังจะสรางได”      

สัมภาษณพระอธิการบุญสง กน.ตธม.โม เจาอาวาสวัดเสาหิน วันที่ 27 มีนาคม 2553 

 การยกแทนสงฆขึ้นยังมีการปรับความสูงและขนาดพื้นที่ใหเหมาะสมกับการใชงาน   

รวมถึงใหเหมาะสมกับจํานวนพระสงฆอีกดวย 

 “อาสสงฆเปนแทนยกพ้ืนเล็กนอยเทานั้น เพราะเดิมวิหารลานนาก็ต่ํา ชาวบานก็นั่งกับพื้น
จึงยกเล็กนอย อีกอยางคือการประเคนสิ่งของก็งายสะดวกพระสงฆไมตองกมมาก ปจจุบันชาวบาน
นิยมนั่งเกาอ้ีกันอาสสงฆจึงตองยกใหสูงขึ้นใหสูงกวาชาวบาน และการสรางอาสสงฆจะทําใหพอดี
กับจํานวนพระเทานั้น พระเณรสมัยนั้นก็ไมมากความลึกก็ไมมากไมมีท่ีวางดานหนาพระมาก
เหมือนปจจุบัน สวนใหญนิยมวางอาสสงฆเต็มชวงกลางวิหาร(หองกลางที่ไมไดยกเก็จ) 
 มีระยะหนึ่งท่ีบางวัดนิยมนําอาสสงฆมาวางกลางวิหารดานหนาพระประธานก็เนื่องจากได
เห็นแบบอยางจากภาคกลางหรือรับเอาวิธีปฏิบัติสังฆกรรมแบบภาคกลางมา โดยเฉพาะวิหารท่ีมี
พ้ืนที่กวางเชนวัดพระสิงห วัดสวนดอก วัดเกต แตวัดสวนใหญไมนิยมทํากันเนื่องจากวิหารลานนา
จะแคบอยูแลว” สัมภาษณพระครูอดุลสีลกิตติ์  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 

 การรับวิธีปฏิบัติสังฆกรรมแบบภาคกลางมาใชในวิหารลานนาเกิดจากการปฏิบัติตาม    

คําส่ังของคณะสงฆจากสวนกลาง เชนเดียวกับการเผยแพรการศึกษานักธรรมซ่ึงเริ่มสอนครั้งแรก 

ในมณฑลพายัพและเมืองเชียงใหมตั้งแต พ.ศ. 2454 โดยพระสงฆจากสวนกลางซ่ึงมาสอนนักธรรม

นํามาเผยแพรหรือพระสงฆจากเชียงใหมไปเรียนในกรุงเทพฯแลวนํากลับมาสอน  

 การศึกษานักธรรมเริ่มครั้งแรกในมณฑลพายัพและเชียงใหม พ.ศ. 2456 พรอมๆกับมณฑล

อ่ืนๆ โดยเริ่มจากมีพระสงฆท่ีเคยไปศึกษายังวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว

กลับมายังภูมิลําเนาเดิมก็ไดนําเอาแบบแผนการศึกษานักธรรมมาเริ่มสอน การจัดการเรียนครั้งแรก

ในเมืองเชียงใหมไมปรากฏหลักฐานเปนรายงานชัดเจนถึงสํานักการเรียน แตอาจสันนิษฐานไดวา 

การริเริ่มการเรียนการสอนไดเริ่มในเมืองเชียงใหมกอน เพราะความสําคัญของการเปนศูนยกลาง

การศึกษาทั้งของรัฐบาลและคณะสงฆ นอกจากนี้เมืองเชียงใหมก็ไดรับการวางพื้นฐานทั้งดาน     

การปกครองคณะสงฆมาบางแลวในระยะ พ.ศ. 2449 เปนตนมา (ไขมุก อุทยาวลี, 2537: 99-100) 

 ระยะเวลากวาสองทศวรรษในราว พ.ศ. 2464-2484 การศึกษาปริยัติธรรมแบบภาคกลาง   

ไดเริ่มขยายอิทธิพลลงสูการศึกษาในวงการสงฆเมืองเชียงใหมในรูปของการจัดตั้งสํานักเรียน       

ท้ังในวัดท่ีเปดสอนอยางเปนทางการและสอนตามกําลังความรูของคณะสงฆบางวัดท่ีพอจะจัดได        

วัดในชวงเวลานี้ท่ีเปดสอนเปนสํานักเรียนเปนหลักแหลงไดแก วัดเกตการาม วัดเชตุพน วัดเชตวัน 

วัดพันอน วัดหมื่นสาร วัดพระสิงห (ไขมุก อุทยาวลี, 2537: 183-184) 
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 จากการสัมภาษณพระสมุห สุรศักดิ์  สน .ติกโร  (ปญญา)  เจาอาวาสวัดเกตการาม              

วันที่ 7 เมษายน 2553 กลาววา “อาสสงฆเดิมวัดนี้เคยตั้งอยูกลางวิหารเมื่อนานมาแลวสมัย         
พระครูปริยัติยานุรักษ ประมาณ60-70 ปท่ีแลว ทานเปนผูชวยเจาอาวาสมาชวยสอนนักธรรม      
และนํารูปแบบมาจากวัดเบญจมบพิตร วัดพระสิงห วัดเจดียหลวงก็เคยใช  การทําวัดเชาเย็น         
สวดมนตก็จะนั่งบนแทนนี้และหันหนาไปทางพระพุทธรูป เม่ือมีศรัทธาตองการกราบไหว
พระพุทธรูปจุดธูปเทียนบูชาก็ตองออมแทนไปจะมีชองวางระหวางอาสสงฆและแทนพระ             
อยูพอสมควร ปจจุบันไมอนุญาตใหจุดธูปเทียนในวิหารแลว (ยายไปจุดท่ีหนาพระธาตุเจดียแทน) 
ประมาณป พ.ศ.2547 ไดยายมานั่งดานขางเหมือนเดิมเพื่อใหพ้ืนที่โลง ศรัทธาที่มาก็ไมตองเดินออม
ใหยุงยาก และเทาท่ีเห็นที่อ่ืนๆก็นั่งขางกันหมดแมกระทั่งเชียงตุงท่ีทานไดไปดูมาก็เอาอาสสงฆ      
ไวขางเหมือนกัน เมื่อบอกกลาวกับศรัทธาญาติโยมก็ไมมีใครวาอะไร” 
 เชนเดียวกับ ดุสิต ชวชาติ ท่ีไดใหสัมภาษณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 เรื่องอาสสงฆ ความวา

“สมัยกอนใชภาษาเมือง เรียนภาษาเมือง เทศนคําเมือง เมื่อขึ้นกับกรุงเทพก็มีการเรียนภาษาไทย 
ขาราชการก็ตองเรียนภาษาไทย พระเณรก็ตองเรียนภาษาไทย สวดมนตภาษาไทย ทําวัดแบบไทย   
ทีนี้เครื่องสักการะแบบไทยก็ขึ้นมาคือโตะหมูบูชา ก็เก็บสัตตภัณฑไวนําโตะหมูบูชามาตั้งแทน     
พากันนิยมโตะหมูบูชา สัตตภัณฑบางวัดก็เก็บขายบางเกาแกผุพังไปบางเพราะไมไดใชจนถึง
ปจจุบัน การนั่งของพระสงฆก็เลยนั่งแบบไทยคือนั่งตรงกลางวิหารหนาพระพุทธรูปเพราะเจาคณะ
มณฑลมาจากวัดเบญจมบพิตรกรุงเทพ (ทุกวันนี้ท่ีนั้นก็ยังนั่งแบบนั้น) ถามีงานถึงจะยายไปดานขาง
วัดพระสิงห วัดเจดียหลวงก็นั่งกลางเหมือนกัน มียกแทนสงฆขึ้นมา ก็นั่งกันมาตั้งแตสมัย ร.5-ร.9 
เวลามีงานกฐินพระราชทานก็ยายที พักหลังจึงยายอยูดานขางขวามือพระพุทธรูปแบบถาวรก็ทําให
วิหารกวางขึ้น พระสงฆนั่งขางก็เปนแถวเปนระเบียบมากขึ้น ทําใหเห็นพระพุทธรูปเดนชัด บางวัด 
ก็เอาแทนสงฆไปอยูขางซายของพระพุทธรูปก็มีตามความเหมาะสมของวิหารสถานที่นั้นๆ บางที่
แดดสองก็ยายขางได ไมมีขอกําหนดบังคับตายตัวตามแตเจาอาวาสจะจัดการ” 
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ภาพ 4-52 งานรับตําแหนงเจาอาวาสวัดเกตการาม วันที่ 24 ก.พ. 2544 อาสสงฆต้ังกลางวิหาร 

(ที่มา : สําเนาจากภาพถายของเจาอาวาส 5-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-53 งานสรงน้ําพระธาตุวัดเกตการาม วันที่ 2 มิ.ย. 2547 อาสสงฆต้ังกลางวิหาร 

(ที่มา : สําเนาจากภาพถายของเจาอาวาส 5-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-54 ตําแหนงอาสสงฆวิหารวัดเกตการามในปจจุบันต้ังอยูดานซายมือพระประธาน 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 3-4-53) 
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 การสมโภชเชียงใหมครบรอบ 700 ป ในป พ.ศ. 2539 ทําใหเกิดการรณรงคใหอนุรักษ    

และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม การจัดวางศาสนวัตถุในวิหารตามแบบ

แผนเดิมจึงไดถูกรื้อฟนและใหความสําคัญอีกครั้ง เชน ศาสตราจารยมณี พะยอมยงค ไดจัดวาง            

สัตตภัณฑ ธรรมาสน แทนสงฆ ขันแกวตังสาม ขันหาโกถาก ขันนําทาน ตามแบบแผนดั้งเดิม         

ท่ีถูกตองไวท่ีวัดเชียงม่ัน นอกจากนี้ทานยังเขียนหนังสือเรื่อง “เครื่องสักการะในลานนาไทย”        

ซ่ึงเปนการรวบรวมความรู เรื่องเครื่องใชเครื่องสักการะในศาสนพิธีแบบตางๆของลานนา            

เพื่อเผยแพรและรวมฉลองในโอกาสนี้ดวย 

 ปจจุบันแทนสงฆในวิหารกลุมตัวอยางบางแหงมีรูปแบบตางจากเดิมคือเปนแหยงท่ีนั่ง 

ลักษณะขาลอย  มีพนักพิง สําหรับนั่งเดี่ยวหรือนั่งคูบางไมไดเปนแทนยกพ้ืนปดทึบเหมือน            

รูปแบบเดิมไดแกวิหารวัดพันเตา วัดทุงออหลวง วัดเสาหิน วัดเกตการาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-55, 56 อาสสงฆรูปแบบแหยงในวิหารวัดพันเตาและวัดทุงออหลวง ซึ่งต้ังอยูดานซายมือพระประธาน 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 9-5-53, 19-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-57 อาสสงฆรูปแบบแหยงในวิหารวัดเสาหิน ต้ังอยูดานขวามือพระประธาน 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 5-4-53) 
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แผนภูมิ 4-8 วิหารลานนาบางแหงยายแทนสงฆมาต้ังกลางวิหารในชวงเวลาหนึ่ง 

และยายกลับไปตั้งตําแหนงเดิมในปจจุบัน โดยสวนใหญอยูดานขวามือพระประธาน 

 

4.3.2.2 สวนเคร่ืองสักการะและเครื่องใช 
สวนเครื่องสักการะและเครื่องใชสําหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมกันระหวาง

พระสงฆและพุทธศาสนิกชนในโอกาสตางๆ ไดแกหมายเลข 4) อาสนา 5) ขันแกวตังสาม 6) ขันศีล 

7) ขันนําทาน 8) น้ําตนน้ําหยาด 9) แวนสามตาพระเจา 10) กระถางธูป (ตามภาพ 4-1) ในสวนนี้    

ยังแบงไดอีก 2 กลุมคือ 

1. กลุมเครื่องใชงานในพิธีพิเศษ ไดแก อาสนา แวนสามตาพระเจา (แวนสายตาพระเจา) 

2. กลุมเครื่องใชประจําวันพระ ไดแก ขันแกวตังสาม ขันศีล ขันนําทาน น้ําตนน้ําหยาด 

กระถางธูป 

- กลุมเคร่ืองใชงานในพิธีพิเศษ ไดแก อาสนา และแวนสามตาพระเจา จากการสัมภาษณ

พระสงฆและผูรูหลายทานไดอธิบายวาอาสนาคือท่ีประทับของพระพุทธเจา เปนเครื่องสักการะ      

ท่ีสําคัญอยางหนึ่ง โดยคนโบราณถือวาพระพุทธเจาเปนกษัตริยมากอนจึงทําเครื่องสักการะและ

เครื่องสูงราชกกุธภัณฑประกอบวางไวในวิหาร สวนแวนสามตาพระเจาเปนเครื่องใชสําหรับ

ประกอบพิธีสมโภชหรือบวชพระพุทธรูปใหมซ่ึงเปนพิธีกรรมเกาแกในปจจุบันยังนิยมทําอยู      
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จากการสํารวจวิหารในกลุมตัวอยางพบวาเครื่องใช ท้ังสองอยา ง เคยมีในบางวัดเทานั้น                  

และไดสูญหายไปหมดแลวเนื่องจากไมไดใชงานเปนเวลานานจึงผุพังไปตามกาลเวลา  บางสวน  

สูญหายไปเปนเวลานานโดยที่ผูใหสัมภาษณไมทราบสาเหตุ เชนวัดทุงออหลวง แตก็มีบางวิหาร      

ท่ียังมีอยูเชนวิหารวัดเสาหิน ท่ีมีท้ังแวนสามตาพระเจาและอาสนาซึ่งเปนของใหมทําเลียนแบบ    

ของเกาตั้งไวบนแทนพระ จากการสัมภาษณศรีเลา เกษพรหม วันที่ 29 พ.ย. 2553 ไดอธิบายวา    

“วัดท่ีสรางพระพุทธรูปใหม เจดียใหม วิหารใหมจะมีเครื่องบวชพระเจา ท้ังสองอยางอยู                  
มีอยูชวงหนึ่งสามารถหยิบยืมมาใชทําพิธีระหวางวัดได เนื่องจากอาสนาเปนเครื่องสักการะ               
ท่ีมีความละเอียดตองใชฝมือในการทําอยางสูง บางหมูบานเทานั้นที่มีชางทําอยู จึงเห็นวาจะมีเฉพาะ
บางวิหารเทานั้นและจะวางไวบนแทนแกวเสมอ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-58, 59 อาสนาในวิหารวัดเสาหิน วางบนแทนแกวดานซายมือพระประธาน 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 30-11-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-60 แวนสามตาพระเจาในวิหารวัดเสาหิน 

 (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 30-11-53) 
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แผนภูมิ 4-9 อาสนาและแวนสามตาพระเจา ปจจุบันพบเห็นไดในวิหารบางแหง 

 

- กลุมเคร่ืองใชประจําวันพระ ไดแก ขันแกวตังสาม ขันศีล ขันนําทาน น้ําตนน้ําหยาด 

กระถางธูป จากการสํารวจวิหารในกลุมตัวอยางพบวา เครื่องใชสวนนี้ยังมีการใชงานเปนประจํา   

แตมีการสับเปล่ียนตําแหนงการวางตางจากแบบแผนที่ผูวิจัยนํามาอางอิงบาง เริ่ มตนการวาง

เรียงลําดับจากหนาพระประธานลงมา ไดแก 

อันดับที่ 1. ขันแกวตังสาม สําหรับสักการะพระรัตนตรัย ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญสูงสูดในวิหาร  

อันดับที่ 2. ขันนําทาน  

อันดับที่ 3. ขันศีล  

อันดับที่ 4. ท่ีเพิ่มเติมจากแบบแผนนี้คือ ขันนิมนตซ่ึงใชสําหรับนิมนตพระสงฆจากกุฏิขึ้น

วิหารในเวลาที่ชาวบานมากันพรอม 

อันดับที่ 5. น้ําตนน้ําหยาด 

อันดับที่ 6. ในสวนนี้จะเปนขันโตกพระพุทธ ขันโตกเส้ือวัด หรือขันโตกปูอาจารย                  

ซ่ึงจะแตกตางกันตามแตละวัดจะกําหนด 

อันดับที่ 7. ถาดใสอาหาร 
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สวนกระถางธูปถูกนําไปวางดานหนาสัตตภัณฑหรือบนโตะหมูบูชา  

จากการศึกษาขอมูลและสัมภาษณผูรูหลายทานอธิบายวาเครื่องสักการะเหลานี้ไมสามารถ

สืบหาที่มาการเริ่มตนจัดวางตามแบบแผนนี้ไดเนื่องจากปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลานาน  มีเพียง

แนวคิดการจัดวางเทานั้นที่พอจะอธิบายสาเหตุได โดยการจัดวางมีแนวคิดการเรียงลําดับ              

ตามความสําคัญสูงไปหาต่ํา โดยส่ิงสําคัญสูงจะอยูใกลกับพระประธานเสมอแลวเรียงลําดับไลลงไป

อันไดแกพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ครูบาอาจารย  

ตามแนวความคิดนี้ ขันแกวตังสามซ่ึงเปนเครื่องสักการะพระรัตนตรัยจึงวางอยูลําดับแรก 

ขันนําทานสําหรับถวายส่ิงของเปนอันดับสอง ขันขอศีลสําหรับอาราธนาบูชาศีลเปนอันดับสาม    

ขันนิมนตสําหรับนิมนตพระสงฆไปประกอบพิธีและเทศนาเปนอันดับที่ส่ี บางแหงจะมีน้ําตน       

น้ําหยาดเปนอันดับหา อันดับที่หกเปนขันเส้ือวัดสําหรับบูชาเทวดาอารักษประจําวัด ซ่ึงลําดับ

ดังกลาวแตละวัดแตละพ้ืนที่อาจมีความแตกตางกันบาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-61, 62 วิหารวัดหางดงเรียงลําดับขันแกวตังสาม ขันนําทาน ขันขอศีล ขันนิมนต  

ขันขาวพระพุทธ และขันโตก (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 21-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-63, 64 เม่ือทุกคนใสบาตรเสร็จแลวจึงยายขัน เตรียมพื้นที่ใหพระสงฆนั่ง 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 21-4-53) 
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ภาพ 4-65, 66 วิหารวัดเกตการามเรียงลําดับขันแกวตังสาม ขันนําทาน ขันขอศีล น้ําตนน้ําหยาด 

ขันขาวพระพุทธ และสวนใสบาตรอาหาร (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 15-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-67, 68 สวนใสบาตรอาหารในวิหารใชโตะแทนการวางพื้นเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูสูงอาย ุ

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 15-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-69 วิหารวัดเกตการามมีพื้นที่กวางขวาง สามารถวางโตะใสบาตรอาหารตรงกลาง 

และมีพื้นที่นั่งของชาวบานอยูดานขางซายขวาและดานหลัง (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 15-4-53) 
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แผนภูมิ 4-10 แสดงความเปลี่ยนแปลงสวนเครื่องใชประจําวันพระ สวนใหญยังยึดตามแบบแผนดั้งเดิม 

เพิ่มขันนิมนตและขันโตกบูชาตางๆ ยายกระถางธูปไปไวบนสัตตภัณฑหรือโตะหมูบูชา 
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4.3.2.3 สวนหารายได 
- ตูบริจาค 
ในอดีตวัดลานนาไดรับการทํานุบํารุงดูแลจากพระมหากษัตริยและเจานายเสมอมา         

โดยการมอบขาทาสและไพรเมืองท่ีอยูในการควบคุมทําหนาท่ีทําความสะอาด บูรณะซอมแซม 

ศาสนสถาน และรับใชพระสงฆ ซ่ึงไพรเมืองนี้จะถูกเกณฑแรงงานมาชวยเปนครั้งคราว 

 สวนทาสในลานนาแบงเปน 3 ประเภทคือ ทาสเชลย ทาสสินไถ และขาวัด ซ่ึงหมายถึง    

ทาสที่มีผูอุทิศใหแกวัด เพื่อทําหนาท่ีดูแลรักษาวัดวาอาราม ซ่ึงแตละวัดมีขามากนอยตามแตจะมี     

ผูอุทิศใหแกวัด วัดหลวงที่กษัตริยสรางมักมีขนาดใหญและมีขาวัดมากดังเชน วัดพระธาตุจอมทอง 

เชียงใหม มีขาวัดราว  700 คน สําหรับผลัดเปล่ียนกันมาทํางาน จารีตการมีขาวัดมีมาตั้งแตสมัย

ราชวงศมังรายแลว และไดยกเลิกในสมัยปฏิรูปการปกครอง (สรัสวดี อองสกุล, 2551: 502-503) 

จากการสัมภาษณพระสงฆและผูรูดานศิลปวัฒนธรรม ไดอธิบายวาในอดีตนอกจาก    

การทํานุบํารุงวัดและวิหารโดยไพรเมืองและขาวัดตามหนาท่ีแลว ยังมีการ “ฮอม” หรือรวมกัน

บริจาคตามกําลังศรัทธาจะเปนในรูปแบบทรัพยสิน ส่ิงของ แรงงานเปนครั้งคราวมากกวาจะเปน

การตั้งตูรับบริจาคเชนปจจุบัน 

 “สมัยโบราณลานนาเราจะเก็บฮอมกัน ก็จะมีลามวัดทําหนาท่ีเดินเก็บถึงบาน ศรัทธา        
ไมตองเอามาใหท่ีวัด ลามวัดคือผูประกาศ ผูแปลจากภาษาวัดเปนภาษาบานไปบอกศรัทธาตอ      
เชน จะมีงานวันนั้นวันนี้ เวลานี้ หรือวัดจะซอมแซมอะไรลามก็จะไปบอกไปปาวประกาศไปเรี่ยไร
เก็บเงิน ปจจุบันอาจเทียบไดกับโฆษกวัดแตไมใชมรรคนายก ลามวัดนี้มีมาแตโบราณในจารึก        
ก็มีกลาวถึงแตเปนลามการเมือง สวนเงินที่ใสในกัณฑเทศนขันขอศีลเปนอีกเรื่องหนึ่ง ลามวัดนี้   
เริ่มหายไปชวง พ.ศ. 2480-90” สัมภาษณศรีเลา เกษพรหม วันที่ 10 สิงหาคม 2553 

 “ลานนาเราจะเปนวัฒนธรรมการทานมากกวา การใสเงินในขันตางๆเพื่อรวมทาน         
รวมทําบุญ บางคนตองการรวมทําบุญในกัณฑเทศนไมไดบอกตรงๆวาจะบริจาคเพื่อบํารุงวัด    
กัณฑเทศนนี้เมื่อไดจํานวนหนึ่งหลังจากแบงใหองคเทศนแลวสวนที่เหลือก็แบงเปนเงินบํารุงวัด  
ทุกคนที่รวมทําบุญก็ถือวาไดรวมบํารุงวัด จะเรียกวาการหยอนลงกลองก็คลายๆ แตลักษณะเชนนี้ 
จะดูศักดิ์สิทธ์ิกวา” สัมภาษณสนั่น ธรรมธิ วันที่ 28 เมษายน 2553 

 สันนิษฐานวาการเริ่มตนหารายไดของวัดในรูปแบบตางๆอยางจริงจัง มีสาเหตุมาจาก      

การยกเลิกทาสและไพรในสมัยรัชกาลท่ี 5 เมื่อ พ.ศ. 2417 ทําใหวัดขาดกําลังคนดูแล รัฐจึงอนุญาต

ใหทางวัดสามารถหาประโยชนจากท่ีกัลปนาเพื่อนําเงินมาทํานุบํารุงวัดในดานตางๆ ซ่ึงอาจเปน

สาเหตุใหเกิดการตั้งตูบริจาคในวิหารและพัฒนาเปนสวนหารายไดแบบอ่ืนตอมา โดยการหารายได

ของวัดคาดวาจะเริ่มตนในกรุงเทพฯกอนและกระจายสูสวนตางๆ ตามรายงานการวิจัยของ                     
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รองศาสตราจารยเนตรนภิศ นาควัชระ เรื่อง “วัดในกรุงเทพฯ: การเปล่ียนแปลงในรอบ 200 ป   

(พ.ศ.2325-2525)” หนา 301-302 ระบุวา 

“การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน และสภาพแวดลอมของวัดไดเริ่มขึ้นตั้งแตประเทศไทย        

ทําสนธิสัญญาเบาริ่ง ในป พ.ศ. 2398 กับประเทศตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 4 ซ่ึงมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของไทยแบบเล้ียงชีพในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนเปนระบบเศรษฐกิจ

เพื่อการพาณิชย เศรษฐกิจไดขยายตัวและมีความซับซอนขึ้นทําใหเกิดบริษัท หางรานและโรงงาน

ตางๆ ขึ้น ซ่ึงมักจะตั้งในแถบที่มีการคมนาคมสะดวกอันไดแก บริเวณริมแมน้ําลําคลองตางๆ        

จึงปรากฏวาท่ีธรณีสงฆและท่ีกัลปนาตางๆของวัดตามริมแมน้ําลําคลองมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

เพิ่มขึ้น 

อยางไรก็ตาม วัดเริ่มตื่นตัวในการเก็บผลประโยชนจากที่ดินวัดอยางจริงจังในสมัย          

ตนรัชกาลที่ 5 ซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงของการใชท่ีดินและสภาพแวดลอมของวัดดวย            

ท้ังนี้เพราะมีสาเหตุสําคัญที่นําไปสูความจําเปนในการตองจัดหาผลประโยชนเขาสูวัด ดังนี้คือ 

1. การเลิกระบบทาส ซ่ึงเริ่มตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2417 และมีผลทําใหระบบทาส

หมดไปในป พ.ศ. 2448 

2. การเลิกระบบไพร เริ่มตนจากการออกพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑจาง ร.ศ. 199 

(พ.ศ. 2443) และส้ินสุดดวยการออกพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑทหาร ร.ศ. 124 (พ.ศ. 2448) 

และส้ินสุดดวยการออกพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑทหารอันเปนการเลิกระบบการเกณฑ

แรงงานลงอยางส้ินเชิง แตสําหรับในกรุงเทพฯ ขอบังคับดังกลาวมีผลอยางจริงจังในวันที่ 1 เมษายน 

พ.ศ. 2451 

ผลจากการเลิกระบบทาสและไพร ทําใหวัดตองสูญเสียกําลังงานของวัดไดแก พวกขาพระ 

เลกวัด และโยมสงฆ ซ่ึงเคยเปนผูทําหนาท่ีปฏิสังขรณ ดูแลรักษาความสะอาด ปฏิบัติรับใชพระสงฆ 

รวมทั้งทําประโยชนบนที่ธรณีสงฆ วัดจึงประสบปญหาขาดแคลนแรงงานในการทําหนาท่ีดังกลาว

ขางตน ทําใหวัดสกปรกรกรุงรังและทรุดโทรมจึงเปนเหตุใหวัดตองรองเรียนเจาหนาท่ีของรัฐ 

ขอใหชวยเหลือในดานการเงินแกวัดเพื่อนําไปใชเปนคาจางผูดูแลรักษาตอไป 

รัฐเองไมสามารถที่จะใหคาตอบแทนการเลิกเกณฑแรงงานแกวัดเปนในรูปเงินไดเพียงพอ

ทุกวัด จึงแกปญหาความยุงยากของวัดโดยใหความชวยเหลือทางการเงินทดแทนแกวัดท่ีขาดไปบาง

และใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดเก็บผลประโยชนในวัด สมเด็จพระมหาสมณะเจากรมพระยา     

วชิรญาณวโรรส ทรงกลาวถึงวิกฤตการณนี้และการอยูรอดของวัดในป พ .ศ. 2442 วา “ตอไป      

ภายหนาวัดท้ังหลายจะตั้งอยูไดก็ดวยมีท่ีกัลปนา ซ่ึงใหเกิดประโยชนพอบํารุงพระอาราม” 
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แมแตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเองก็ทรงสนับสนุนใหมีการทําประโยชน

บนที่ธรณีสงฆ โดยไมทรงมีพระราชประสงคจะทิ้งไวเปลาๆ ทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับการสราง

ตึกแถววาทําใหวัดไดประโยชน บานเมืองสวยงาม และวัดมีขอบเขตวัดท่ีเห็นอยางแจมชัด ไมตอง

กลัวท่ีจะถูกอางกรรมสิทธเหมือนแตกอน ตั้งแตนั้นมาวัดตางๆจึงไดเริ่มจัดหาผลประโยชนนี้     

อยางจริงจัง เพื่อเปนรายไดนอกเหนือจากการบริจาคตามศรัทธาของประชาชนซ่ึงมีไมเพียงพอ” 

จากสาเหตุดังกลาวสันนิษฐานวานาจะสงผลถึงลานนาและพื้นที่ อ่ืนๆในเวลาตอมา              

ตูรับบริจาคนาจะเปนสวนหารายไดอันดับแรกที่มีในวิหารลานนา ผูรูหลายทานไดใหความเห็น

ตรงกันวาตูบริจาคไมมีในวัฒนธรรมลานนา นาจะไดรับรูปแบบจากภาคกลาง มีมากอนที่ไฟฟา    

จะเขาสูลานนา และแพรหลายจากวัดในเมืองกอน 

  “ตูบริจาคเริ่มมีในวัดหลังจาก พ.ศ. 2500 แตกอนหนานั้นก็คงมีมาแลว เราเรียกวา ตูมูลนิธิ 
ซ่ึงมีมากอนที่น้ําไฟจะเขามา ทําไวใหพระเณรเจ็บเปนเย็นอุนก็ไดใชสอย ไมเกี่ยวกับคาไฟ คิดวา   
ไดอิทธิพลจากภาคกลางกอน” สัมภาษณศรีเลา เกษพรหม วันที่ 10 สิงหาคม 2553 

นอกจากนี้สนั่น ธรรมธิ  ยังไดตั้งขอสังเกตถึงท่ีมาของตูบริจาคไวอยางนาสนใจวา 

“ตูบริจาคเทาท่ีจําไดก็พ่ึงจะมี ตองบอกกอนวาเมื่อกอนเรื่องของวัฒนธรรมเงินตรานั้น      
ยังไมมีการแพรหลาย เมื่อกอนวัดไมมีความจําเปนในการใชเงินมากนักไฟฟาน้ําประปาก็ไมมี     
การกอสรางอะไรก็ไมมีมาก จะเปนการชวยกันออกแรง ปนพระก็ชวยกันปน เหล็กปูนก็ไมตองซ้ือ
เหมือนสมัยนี้ วิถีชีวิตประจําวันก็ไมจําเปนตองใชเงิน คําวา Donation Box นี้นาจะเปนวัฒนธรรม
ตะวันตกท่ีพ่ึงเขามา โบสถคริสตนี้จะมีกลองรับบริจาค ทีนี้ตูบริจาคนาจะมีท่ีวัดใหญๆในเมืองกอน 
วัดท่ีมีคนมาทองเที่ยวมากเชนวัดพระสิงห วัดพระธาตุดอยสุเทพ”  
 “ท่ีอาจารยสนั่นวามาจากตูบริจาคในโบสถฝรั่งก็เปนไปได อาจเปนตนสายปลายเหตุ          
เพราะภาคกลางนั้นติดตอสัมพันธกับฝรั่งมากอน รัชกาลที่ 5 ทานเสด็จไปตางประเทศมากอน 
อาจจะเห็นตัวอยาง การแพรกระจายนาจะเริ่มจากกรุงเทพฯแลวขยายไปลานนาก็เปนไปได” 

สัมภาษณศรีเลา เกษพรหม วันที ่10 สิงหาคม 2553 

จากการสํารวจและสัมภาษณเจาอาวาสวัดในกลุมตัวอยาง สวนใหญตูบริจาคพ่ึงมีการนํามา

วางเมื่อประมาณ 10-20 ปท่ีผานมา เพื่อนําเงินบริจาคมาชวยคาสาธารณูปโภค คาไฟฟา น้ําประปา 

ฯลฯ อีกสาเหตุหนึ่งคือการสงเสริมการทองเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล เมื่อนักทองเที่ยวจากตางถ่ิน

ตางแดนมาวัดก็ตองการบริจาคทําบุญทําทาน วัดจึงตั้งตูบริจาคเพื่ออํานวยความสะดวกและไดรับ

ผลประโยชนตามสมควรจากการตั้งตูนี้ 

 “ตูบริจาคสมัยกอนไมมี อาจารยเกิดมา 50-60 ปก็เห็นแลว เมื่อกอนเปนการฮอมกัน ไมมีตู
พอมีการทองเที่ยว เขาจะทําบุญไมรูทําท่ีไหนพระเณรไมอยู ก็เลยมีตูขึ้นมา เดี๋ยวนี้กลายเปนของ
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จําเปนเพราะมีคาใชจายมากมายในวัด ปจจุบันตามวัดใหญๆก็มีตูของหนวยงานตางๆไปฝากวาง 
บางก็มี โดยเฉพาะวัดทองเที่ยวตั้งแต 10-20 ปมานี้” สัมภาษณดุสิต ชวชาติ วันที่ 26 มีนาคม 2553 

 “ตูบริจาค มีมาซัก 10-15 ปมีเพราะวาเปนวัดท่ีมีนักทองเที่ยวเยอะเมื่อคนมาก็อยากทําบุญ 
วัดก็จัดเตรียมไวใหเพื่อชวยคาน้ําไฟ มีตูบริจาคจากที่อ่ืนมาวางดวยเปนของชุมชน” สัมภาษณ       

ตวง คาขาย ผูดูแลวัดตนเกวน วันที่ 6 เมษายน 2553 

 “ตูบริจาคเริ่มมีเมื่อนักทองเที่ยวบานอ่ืนมาดูแลวถามวาไมมีตูบริจาคหรืออยากชวยทําบุญ
เลยนํามาตั้งไว นักทองเที่ยวเริ่มรูจักวัดมากขึ้นตั้งแต 20 ปผานมานี”้ สัมภาษณพระครูสุกิจ สารนิวิฐ 

เจาอาวาสวัดหางดง วันที่ 6 เมษายน 2553 

 “ตูบริจาคพ่ึงมีได 2 อาทิตยนี้เองเนื่องจากวัดประสบปญหาเรื่องคาไฟฟาคาสาธารณูปโภค 
เดิมวัดนี้ไมมีนักทองเที่ยวมา ไมเปนที่รูจัก การบริจาคเงินก็เปนการทําบุญของชาวบานปไหนเดือน
ไหนก็ทําทีหนึ่ง ศรัทธาวัดก็มีนอยเปนชุมชนเล็กงานมงคลหรืออวมงคลก็นอยการบริจาคก็นอย  
ตามไปดวย อีกอยางคือเห็นวัดอ่ืนเขาทําแลวดีก็ทําตาม ตูบริจาคสมัยโบราณไมมี จะเปนเงินที่ได  
จากการใสขันดอก ขันตั้ง ขันขอศีล แตปจจุบันวัดเริ่มเปนที่รูจักมากขึ้นจากอินเตอรเน็ตเปนตน” 

สัมภาษณพระอธิการธนธรร กน.ตวีโร เจาอาวาสวัดทุงออหลวง วันที่ 5 เมษายน 2553 

การทองเที่ยวเริ่มตนอยางแทจริงในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยการริเริ่มของพระเจาบรมวงศเธอ

กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน มีการสงเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยไปเผยแพรยังตางประเทศ 

ตอมา พ.ศ . 2502 โดย ฯพณฯ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเห็นวา                

การทองเที่ยวสรางรายไดแกเศรษฐกิจของประเทศอยางมากประกอบกับการทองเที่ยวกําลังตื่นตัว 

ในประเทศอเมริกาและยุโรป จึงควรสงเสริมใหเปนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางจริงจัง โดยส่ิงท่ี

ดึงดูดความสนใจของทั้งชาวไทยและชาวตางชาติมากที่สุดก็คือ วัดวาอาราม โบราณสถานตางๆ 

การพัฒนาการทองเที่ยวของไทยไดเริ่มมีการวางแผนพัฒนาครั้งแรกในแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520-2524) โดยตั้งแตแผน 4-7 เปนการมุงพัฒนาการ

ทองเที่ยวเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจ โดยเนนใหคนเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยใหมากที่สุด   

ซ่ึงประสบความสําเร็จอยางดี เพราะตั้งแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมา การทองเที่ยวทํารายไดเปนอันดับ

หนึ่งของประเทศ (บุญเลิศ ตั้งจิตวัฒนา, 2542: 16-19) 

โดยวัดวาอาราม สถานที่ทองเที่ยวทางศาสนายังคงเปนกลุมตลาดท่ีมีความสําคัญเสมอมา 

ตัวอยางเชน แผนการตลาดการทองเที่ยวป 2552 แคมเปญ “Amazing Thailand” สินคาหลัก 7 หมวด      

(7 Wonders of Amazing Thailand) วัด ถูกจัดอยูในหมวดที่ 2 Treasures: Land of Heritage and 

History ซ่ึงเปนกลุมสินคาดานวัฒนธรรมไทยที่สรางความภูมิใจในความเปนชาติและพรอมท่ีจะ

อวดสูสายตาชาวโลก  กลุมสินคาเหลานี้  อาทิ  สถานที่ ซ่ึงเปนมรดกโลก  แหลงทองเที่ยว                      
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ทางประวัติศาสตร สถานที่ทองเที่ยวทางศาสนา รวมไปถึงพิพิธภัณฑตางๆ นอกจากนี้แตละภาค    

ยังมีการกําหนดภาพลักษณชูจุดขายที่โดดเดนแตกตางกัน  โดยภาคเหนือ : ชูภาพลักษณ            

“แหลงวัฒนธรรมลานนาผสานความมีระดับ” (Classy Lanna) นําเสนอความโดดเดนของเอกลักษณ

ทางวัฒนธรรมลานนาผสมผสานกับความมีสไตลและมีระดับของสินคาและบริการ 

สันนิษฐานวาการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลที่ เนนการทองเที่ยววัฒนธรรม             

ในภาคเหนือชวงหลายปท่ีผานมาเปนสวนชวยใหวัดในเชียงใหมท่ีมีความเกาแกมีเอกลักษณ       

ทางสถาปตยกรรมซ่ึงอยูในพื้นที่หางไกลไดเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวมากขึ้น  ในขณะเดียวกัน

นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวในตัวเมืองเชียงใหม เชน โครงการถนนคนเดินซ่ึงเริ่มจัดท่ีถนนทาแพ                       

เม่ือวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 และยายมาที่ถนนถนนราชดําเนินเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2546   

ก็ชวยสงเสริมใหวัดในเมืองที่อยูบริเวณถนนคนเดินเชน วัดพันเตา ไดรับประโยชนจากโครงการนี้

โดยผูวิจัยสังเกตเบื้องตนจากจํานวนนักทองเที่ยวท่ีเขามาในวิหาร จํานวนตูบริจาค สวนหารายได    

ท่ีมีมากขึ้น เชน โตะขายสังฆทาน โตะบริจาคพระประจําวันเกิด เปนตน 

 ในสวนของตูบริจาคตามวิหารในกลุมตัวอยางนั้นพบวา ไมมีตําแหนงท่ีแนนอน สวนใหญ

วางตูบริจาคในพื้นที่ดานหนาสัตตภัณฑหรือโตะหมูบูชาซ่ึงเปนพื้นที่ๆทุกคนตองมานั่งกราบไหว 

โดยตําแหนงการวางจะอยูดานขางชิดเสาวิหารดานซายหรือขวา  ในจํานวนวิหารทั้งหมด               

วัดทาวคําวังไมมีตูบริจาคภายในวิหาร เนื่องจากใชศาลาในการประกอบกิจกรรมมากกวาจึงนําไป

วางที่ศาลาแทน วิหารอ่ืนๆจะมีตูบริจาควิหารละ 1 ตู ไดแก วัดเสาหิน วัดตนเกวน วัดทุงออหลวง           

วัดปราสาท วัดปาแดงหลวง สวนวิหารท่ีมีตูบริจาคมากเปนพิเศษไดแก วัดเกตการามและวัดพันเตา 

สาเหตุจากมีนักทองเที่ยวมากกวาวิหารแหงอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-70, 71 ตูบริจาคในวิหารวัดเกตการาม ต้ังอยูทั้งซายและขวาของบริเวณนั่งกราบพระ 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 3-4-53) 
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ภาพ 4-72, 73 ตูบริจาคในวิหารวัดพันเตา ต้ังอยูดานขวามือของประตูทางเขา 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 9-5-53) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-74, 75 ตูบริจาคภายในวิหารวัดพันเตา มีจํานวน 10 ตู 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 9-5-53) 
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แผนภูมิ 4-11 ตําแหนงการวางตูบริจาคในวิหาร 

 

 

- เซียมซี 
เซียมซี ถือเปนโหราศาสตรเกาแกแขนงหนึ่ง  ซ่ึงเชื่อกันวานาจะเขามาในเมืองไทย      

พรอมกับชาวจีนที่อพยพเขามาทํามาหากินในบานเรา  อนุมานจากการมีศาลเจาแมล้ิมกอเหนี่ยว 

จังหวัดปตตานี อันเปนศาลที่เกาแกท่ีสุดในประเทศไทย สรางขึ้น พ.ศ. 2116 เซียมซี นาจะมีอายุ

มากกวา 400 ปมาแลว ตอมาใน ร.๕ ท่ีวัดกัลยาณมิตร ท่ีฝงธนบุรี ไดพบหลักฐานวา มีการแปล

เซียมซีจากภาษาจีนใหเปนไทย โดยนายเปล่ียน แซซอง (www.deedeejung.com , 4-4-53) 

 คาดวาเซียมซีจะเขาสูเชียงใหมพรอมกับการสรางศาลเจาจีนแหงแรกคือ ศาลเจาปุงเถากง 

ปจจุบันตั้งอยูเลขที่ 45 ถนนไปรษณีย ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงกอสราง     

เม่ือประมาณป พ.ศ. 2419 และบูรณะในป พ.ศ. 2539 (จงจิต กลอมสิงห, 2546: 52) โดยกลุมพอคา    

ชาวจีนซ่ึงเริ่มอพยพจากภาคกลางเขาสูเชียงใหมและลานนาตั้งแตป พ .ศ. 2417 (ดวงจันทร          

อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, 2549: 92) โดยชาวจีนนิยมตั้งบานเรือนอยูในบริเวณยานการคา ซ่ึงสมัยนั้น

ไดแกยานริมฝงแมน้ําปงหนาวัดเกต ขยายไปสูยานตรอกเลาโจว ตลาดตนลําไย จนถึงถนนทาแพ 
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แตไมปรากฏหลักฐานวามีการนําเซียมซีเขามาในวิหารลานนาครั้งแรกเมื่อใดและเพราะ

สาเหตุใด สันนิษฐานวาเปนการผสมผสานวัฒนธรรมจีนเขากับวัฒนธรรมลานนา จากการที่ชาวจีน

เขามาอยูอาศัยในเมืองเชียงใหมมากขึ้นมีความพยายามในการปรับตัวใหเขากับสังคมที่ตนอยูอาศัย 

รวมถึงการนับถือพุทธศาสนาเหมือนกัน  เมื่อชาวจีนที่เขามาตั้งรกรากและทําการคาขายมีฐานะดีขึ้น 

จึงชวยอุปถัมภค้ําจุนวัดในแหลงท่ีอยูของตน อาจเปนสาเหตุใหเกิดการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมขึ้น 

ตามที่ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง อธิบายในหนังสือ เมืองเชียงใหมท่ียั่งยืน แนวคิด           

และประสบการณของยานวัดเกตุ วา 

หนึ่งปใหหลังจากที่พอคาชาวจีนอพยพเขามาเชียงใหมมากขึ้น (พ.ศ. 2418) มีพอคาอินเดีย

ชาวฮินดูเดินทางมาคาขายในเชียงใหมโดยอาศัยอยูแถวกาดหลวงและยานวัดเกตุ ในชวงนั้น        

ชาวอินเดียสวนใหญจะคบหาสมาคมในกลุมคนอินเดียเอง หากจะแตงงานก็มักจะไปหาคูครอง              

ท่ีเปนคนอินเดียเหมือนกันที่อยูจังหวัดอ่ืนมากกวาการแตงงานกับคนไทย แตกตางจากคนจีน           

ท่ีพยายามผสมผสานกับคนพื้นถ่ินดวยการแตงงานและหันมานับถือพุทธศาสนาตามภรรยาคนไทย 

โดยที่ยังไมละท้ิงลัทธิขงจื้อและการบูชาเทพยดา การไหวบรรพบุรุษตามความเชื่อดั้งเดิมของคน   

ในวัฒนธรรมจีน 

 ศรีเลา เกษพรหม ไดใหความเห็นตางออกไปวา “พุทธศาสนานี้คนโบราณลานนา             
เราถือแกนมากกวาคนปจจุบัน คนปจจุบันถือเปลือกไปมาก คนโบราณที่จะกราบไหวพระเจา     
เพ่ือขอโชคขอลาภนี้ไมมี คิดวานาจะมาจากกรุงเทพฯกอน ไมนาจะเปนวาคนจีนมาอยูลานนา        
แลวเอาเซียมซีเขามาในวัดเลยคงไมใช เรามกัจะรับอิทธิพลจากกรุงเทพฯกอนเสมอ” 

สวนของการนําเซียมซีมาประกอบรวมกับการหารายไดนาจะเกิดขึ้นหลังจากที่วัดตองการ

เงินบํารุงมากขึ้น โดยเปนความตองการของศรัทธาวัดหรือพระสงฆมากกวา 

 “เซียมซีเปนกุศโลบายในการหาเงินบํารุงวัด ดึงคนเขาวัด คนมาวัดก็มีหลายรูปแบบคนจีน  
หรือคนไทยเชื้อสายจีนก็มี เขาอาจอยากเสี่ยงเซียมซีบาง เมื่อคนเมืองเราเห็นก็ทําตาม เหมือนกับธูป
เราก็มาประยุกตเปนธูปสามดอกบาง” สัมภาษณพระครูอดุลสีลกิตติ์ วันที่ 27 เมษายน 2553  

 “เซียมซีนาจะมากับชาวจีน จะมองวาเปนกุศโลบายในการหาเงินบํารุงวัดก็ไดสวนหนึ่ ง
เพราะเราไมไดขอเฉยๆเมื่อไดเส่ียงเซียมซีแลวก็บริจาคเงินใหดวย การหารายไดลักษณะนี้ ปจจุบัน   
มีหลายรูปแบบ เชนเครื่องหยอดเหรียญใหพรพระประจําวันเกิด ก็เพราะมันไดทันที ไมตองรอตอคิว
กับใคร” สัมภาษณสนั่น ธรรมธิ วันที่ 28 เมษายน 2553 

จากการสัมภาษณผูดูแลศาลเจากวนอู (บูเบี้ย) ในตรอกเลาโจวไดอธิบายวา เซียมซี           

ในวัฒนธรรมจีนไมไดทําเพื่อการหารายไดเขาวัดเปนหลัก แตเปนการเส่ียงทายและอธิษฐานขอพร

จากเทพเจาเทานั้น เมื่อเส่ียงเซียมซีไดใบที่ความหมายไมดีก็สามารถฝากไวท่ีศาลเจาหรือเผาทิ้งก็ได 
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ไมมีการทําพิธีสะเดาะเคราะหหรือบริจาคทานตอเหมือนวัดลานนาบางแหง คาดวาคนเชียงใหม    

จะปรับเปล่ียนเปนการหารายไดแทนในภายหลังโดยการบริจาคและทําทานตอจากการเส่ียงเซียมซี 
ปจจุบันเซียมซีแพรหลายในวัดลานนาหลายแหง รวมถึงวัดตนเกวนซ่ึงอยูในกลุมตัวอยาง

วิหารในการวิจัย  และพัฒนาไปมากกวาเซียมซีของเดิมโดยปรับปรุงเปนเซียมซีไฟฟาใชการหยอด

เหรียญเส่ียงทายซ่ึงมีคนนํามาถวายหรือขายแกวัด จากการสัมภาษณตวง คาขาย ผูดูแลวัดตนเกวน 

วันที่ 6 เมษายน 2553 อธิบายวา “ตูเซียมซีเปนของจีน วัดสรางเอง นํามาไวเพราะนักทองเที่ยว    

อยากเส่ียงดวงทราบดวง เมื่อมีเคราะหก็บูชาเทียนตอเลย แตโบราณมาจะบูชาเทียนวันปากป        

สวนตูเซียมซีหยอดเหรียญมีมาเมื่อ พ.ศ.2551 โดยศรัทธานํามาถวาย กําลังพิจารณาอยูวาจะเอาออก

หรือวางตรงไหนด”ี  

 เปนที่นาสังเกตวาศาลเจาจีนในเชียงใหมเชนศาลเจากวนอู ศาลเจาปุงเถากง ไมปรากฏมี

เซียมซีไฟฟาแบบหยอดเหรียญนี้อยู ท้ังท่ีการเส่ียงเซียมซีมีตนกําเนิดจากศาลเจาจีน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-76, 77 ตําแหนงการวางเซียมซีและเซียมซีไฟฟาหยอดเหรียญในวิหารวัดตนเกวน 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 5-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 4-78 ตําแหนงการวางเซียมซีวิหารวัดตนเกวนในวันพระ 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 15-4-53) 
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แผนภูมิ 4-12 ตําแหนงการวางเซียมซีในวิหาร 

 

- พระประจําวันเกิด 
พระประจําวันเกิด เปนสวนหารายไดแบบใหมท่ีพ่ึงนําเขามาในวิหารลานนาไมกี่ปมานี้  

จากการสัมภาษณเจาอาวาสในกลุมตัวอยางไดอธิบายวา เดิมวัดลานนาไมมีพระประจําวันเกิด                

มีแตพระธาตุประจําปเกิด พระประจําวันเกิดเปนวัฒนธรรมจากภาคกลางที่เผยแพรสูลานนา     

ตั้งแตชวง พ.ศ. 2500 เปนตนมา โดยมีพอคานํามาขายใหกับทางวัดหรือศรัทธานํามาถวายวัดเอง 

ดวยเห็นวาวัดทางภาคกลางทําแลวไดผลประโยชนดี มีคนนิยม 

“โตะพระประจําวันเกิดไมใชของลานนาพึ่งมีไมนานนี้จะกําหนดเวลาก็ไมแนนอน      
เพราะมันทยอยมา มีพอคานํามาขายบาง ศรัทธานํามาถวายบาง ก็เปนกุศโลบายในการใหคนมีเครื่อง
ยืดเหนี่ยวจิตใจทําใหคนไหวพระประจําวันเกิด มีการตักบาตรวันเกิดกันและก็ไดเงินจากการ         
ตักบาตรนั้นมาทํานุบํารุงวัดวาอาราม หลัง พ.ศ. 2500 นี้แหละเริ่มมีการเปล่ียนแปลงมากทั้งวัด            
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ท้ังบาน ตั้งแตชาวบาน ตั้งแตผูนําทานเปล่ียนแปลงหลายอยางเรื่องเครื่องแตงกาย ชีวิตความเปนอยู 
ไมใหกินหมากบาง ใหสวมหมวกบาง ผูหญิงใหใสกระโปรงบาง ก็เริ่มเปล่ียนแปลงกันมา               
รับวัฒนธรรมแบบภาคกลางกันมา” สัมภาษณพระครูอดุลสีลกิตติ์ วัดธาตุคํา วันที่ 27 เมษายน 2553 

 “พระประจําวันเกิดมาประมาณ พ.ศ.2500 อาจารยเริ่มเห็นที่วัดพระธาตุดอยสุเทพกอน      
ท่ีอ่ืนเขาไมมีกัน อาจารยเปนเด็กไปไหวพระประจําวันเกิดท่ีดอยสุเทพนาจะ พ.ศ. 2496-97 เมื่อกอน
เรามีแตธรรมวันเกิด ธรรมประจําปเกิด สําหรับคนที่เล่ือมใสศรัทธาในพุทธศาสนาใครเกิดปอะไร   
ก็ไปจางเขียนธรรมคัดลอกธรรมไปถวายวันพระวันศีลใหญ ไมนิยมถวายในวนัเกิด 
 พระประจําวันเกิดนี้เปนไดท้ังสองทางคือมีคนนํามาถวายหรือทางวัดประสงคอยากไดเอง  
ก็ไปซ้ือหาท่ีกรุงเทพฯ เสาชิงชาก็มี” สัมภาษณศรีเลา เกษพรหม วันที่ 10 สิงหาคม 2553 

สวนในวิหารกลุมตัวอยางที่ศึกษาปรากฏวา พระประจําวันเกิดพ่ึงเขามาไดประมาณ 20 ป 

โดยมีพอคานํามาขายหรือศรัทธานํามาถวาย และบางวิหารจะตั้งเฉพาะในวันสําคัญเทานั้น   

เนื่องจากกลัวเงินบริจาคหรือองคพระหายตัวอยางเชน วัดเกตการาม  บางวัดพ่ึงนําเขามาวาง          

เม่ือป พ.ศ. 2550 เชน วัดหางดง โดยศรัทธานํามาถวายงานปอยหลวงเพื่อชวยใหมีการบํารุงวัด            

หรือวัดตนเกวนซ่ึงนํามาวางเมื่อ 20 ปท่ีผานมาและวัดพันเตาที่ทางวัดจัดหามาเพื่อเตรียมไวให

นักทองเที่ยว  

 “พระประจําวันเกิดนาจะเปนกลยุทธเชิงรุกของวัดในการหารายไดเขามาบํารุงวัด จะถามวา
มาเมื่อไหรก็ตอบไมไดแนชัด มาหลังๆ พ.ศ.2500 ท้ังนั้น ลานนานี้ไมมีการทําบุญพระประจําวันเกิด
และที่ สํ าคัญไมรูด วยซํ้าว าพระประจําวันเกิดของตนเปนองคไหน  อย างไร  ปางอะไร                    
เปนวัฒนธรรมจากภาคกลางและถามวามาจากไหนก็คือ ตําราพรหมชาติ ซ่ึงก็ไมใชของพุทธ       
เปนฮินดี คือทุกอยางเปนกุศโลบายทั้งนั้น เพ่ือใหแตละคนไดชวยกันจดจําพุทธพจนคําสอน       
ของพระพุทธเจา เชนคนนี้สรางพระประจําวันเกิดองคนี้ก็จะมีบทสวดแบบนี้ บทสวดประจําวัน
อาทิตย บทสวดประจําวันจันทรเปนตน ลานนาเองก็มีเหมือนกันที่สงเสริมใหคนสรางธัมม ใครเกิด
วันอาทิตยก็มีธัมมของวันนี้ไวใหจดจํา” สัมภาษณสนั่น ธรรมธิ วันที่ 28 เมษายน 2553 

ความรู เรื่องธัมมชาตาและประเพณีการทานธัมมเริ่มเส่ือมความนิยมลง ดวยสาเหตุ          

การเปล่ียนแปลงการปกครองและการศึกษาสงฆในสมัยรัชกาลที่ 5 ทําใหพระสงฆและชาวเมือง

เชียงใหมเริ่มหันมาศึกษาอักขระภาษาแบบไทยกลางมากขึ้น ประกอบกับความเจริญกาวหนา       

ดานเทคโนโยลีการพิมพหนังสือและตําราภาษาไทยกลางสงผลใหความรูเรื่องธัมมชาตาปเกิด     

ธัมมชาตาเดือนเกิด และธัมมชาตาวันเกิด และความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาดานอ่ืนๆของลานนา        

ท่ีบรรจุอยูในธัมมใบลาน ซ่ึงใชกรรมวธีิการคัดลอกธัมมโดยการจารใบลานถูกละเลยในที่สุด 
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ภาพ 4-79, 80 โตะพระประจําวันเกิดในวิหารวัดตนเกวน จัดวางไวดานขวาของประตูทางเขา 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 15-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-81, 82 โตะพระประจําวันเกิดในวิหารวัดพันเตา จัดวางไวดานขวาของประตูทางเขา 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 9-5-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-83, 84 โตะพระประจําวันเกิดในวิหารวัดหางดง จัดวางไวดานขวาของประตูทางเขา 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 21-4-53) 
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แผนภูมิ 4-13 ตําแหนงการวางโตะพระประจําวันเกิดในวิหาร 

 

- โตะจําหนายสังฆทาน 
สังฆทาน  หมายถึง การใหทานโดยไมระบุตัวบุคคลผูรับทาน หากชาวพุทธประสงค         

จะถวายสังฆทานเฉพาะตน ก็จะนิมนตพระโดยระบุจํานวนแตไมระบุช่ือมารับทานเครื่องทาน หรือ

ทักษิณา หรือปจจัยไทยทานที่เจาภาพจัดเพื่อถวายพระที่นิมนตมารับใหครบทุกรูป เรียกเปนภาษา

ลานนาวา ครัวสังฆ หรือ ครัวทาน ซ่ึงจะจัดเปนชุดสําหรับประกอบดวยเครื่องอุปโภคบริโภคตาม

ศรัทธาผูถวาย สวนใหญเปนของแหงท่ีเก็บไวกินไวใชไดนาน เชน สบู ยาสีฟน ยารักษาโรค 

อาหารแหง แตท่ีสําคัญจะตองมีภัตตาหาร และของท่ีเหลือจากนั้นจัดเปนบริวาร (สารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, 2542: 6746-6748) 

 ในอดีตการจัดเตรียมส่ิงของเพื่อประกอบเปนครัวทาน มักจะซ้ือหากันที่ตลาด เปนอาหาร 

ของสด ของแหง ของใชจําเปนสําหรับพระสงฆ แลวนําไปจัดเตรียมบรรจุในภาชนะที่บาน         
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กอนนําไปถวายที่วัด การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมการจัดเตรียมและถวายสังฆทานเริ่มเห็นชัดมากขึ้น

ในป พ.ศ. 2500 สาเหตุจากความเปลี่ยนแปลงดานสภาพสังคมเมือง  

 “สังฆทานสําเร็จรูปนี้ป พ.ศ. 2500 ก็ยังไมมี สมัยโบราณจะถวายสังฆทานก็ตอเมื่อมี      
งานศพ งานบวช งานปอยหลวง วันปกติธรรมดาเราไมถวายกัน เมื่อกอนก็ใสกวย (กระบุงไมไผ
สาน) เมื่อกอนนั้นยังไมมีถังเหลือง ก็เปนการไปตลาดซ้ือหาของที่จําเปนแลวมาจัดเองที่บาน          
ใสกะละมัง บางทีก็ซ้ือน้ําตนวางตรงกลางแลวเอาของอยางอ่ืนวางรอบๆในกะละมัง ชวงแรกๆจะมี
นมมีปลากระปองไมขีด คนรวยๆบางทีก็ใสสบูยาสีฟนลงไปก็ทําตามกันมา สมัยนั้นยังเปนถังเหล็ก
ถังสังกะสีตอมาก็เปนถังพลาสติกเพราะเบา ราคาถูก ในที่สุดก็จัดเปนชุดสําเร็จ การถวายสังฆทาน
วันเกิดก็ไดอิทธิพลจากภาคกลาง โดยเฉพาะสมัยท่ีมีวิทยุโทรทัศนมายิ่งรับอิทธิพลกันไดเร็ว” 
สัมภาษณศรีเลา เกษพรหม วันที่ 10 สิงหาคม 2553  

“สังฆทานเมื่อกอนทานของสด ของดิบ ผัก ผลไม ขาว มะพราว ใสกวย (กระบุงไมไผสาน)
มาถวาย บานใครมีอะไรก็ถวายอันนั้น ใครเปนชางอะไรหรือถนัดทําอะไรก็ทําส่ิงนั้นถวาย           
เชน ชางไมก็ทําน้ําทุงหรือกระบวนตักน้ํามาถวาย ชางปนหมอก็เอาหมอไหมา ใครสานไมกวาดเปน      
ก็นํามาถวาย สุดแลวแตกําลังฐานะของแตละคนและตามแตวัสดุท่ีมีในทองถ่ินในธรรมชาติ    
เม่ือกอนก็ใสกวยใสกระบุงหรืออะไรก็ไดท่ีหอบห้ิวยกถวายไดสะดวก ตอมาก็เปล่ียนเปนถังสังกะสี 
และปจจุบันก็เปนถังพลาสติกสีเหลืองท่ีเห็นทั่วไป” สัมภาษณดุสิต ชวชาติ วันที่ 7 สิงหาคม        

พ.ศ. 2553 

 จากการสัมภาษณ วรพรรณ (2553) เจาของรานอ้ีจุนหล่ีในกาดหลวง ซ่ึงเปนรานแรกๆที่เริ่ม

ขายสังฆทานในเชียงใหมไดอธิบายวา สังฆทานนั้นรานไดเริ่มขายมานานประมาณกอน ป พ .ศ. 

2480 กอนที่ไฟจะไหมกาดหลวง แตเริ่มตนขายอะไรกอนนั้นไมสามารถบอกไดเนื่องจากเปน      

รุนหลานแลว สวนสังฆทานสําเร็จรูปแบบถังเหลืองนี้พ่ึงมีซัก 10 ปนี้เอง ซ่ึงชวงเวลาดังกลาว      

ตรงกับขอมูลจาก Website alittlebhudha.com ซ่ึงนําขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการ วันที่ 23 มีนาคม 

พ.ศ. 2550 มารายงานวา “เมื่อสมัยเมื่อ50 ปกอนนั้นคนกรุงเทพฯเมื่อจะไปซ้ือผาตองไปยานพาหุรัด 
ถาจะไปซื้อทองตองไปบานหมอ และถาใครจะทําอะไรเกี่ยวกับงานบุญงานบวชจะตองไปยานถนน
บํารุงเมือง เพราะถือเปนแหลงจําหนายสังฆภัณฑตั้งแต พระพุทธรูป เครื่องบวช ผาไตรจีวร ยาม 
บาตร กลด ตาลปตร ของใชในการทําบุญไปจนถึงเครื่องสังฆทาน ตลอดถนนบํารุงเมืองแทบทุก
รานคาท่ีอยูติดถนนจะเปดรานขายแตสังฆภัณฑตลอดสองฟากทาง 
  แมวาเมื่อกอนรานคาสังฆภัณฑตาง ๆจะรับจัดสังฆทานไปดวย แตสินคาสังฆทาน        
เปนเพียงสินคารองที่ เจาของรานตองมีไว เพ่ือความสะดวกของลูกคาเทานั้นและไดกําไร             
เพียงเล็กนอย สวนมากรายไดหลักยังเปนสินคาสังฆภัณฑอ่ืนๆมากกวา จนเมื่อ 3 - 4 ป (ประมาณ
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พ.ศ. 2546) ท่ีเมืองขยายตัวขึ้นพรอมกับคนยุคใหมตองการความสะดวกสบายมากขึ้น การไปหาซ้ือ
สังฆทานตามยานเกาๆที่ไมมีท่ีจอดรถจึงกลายเปนภาระขึ้นมา จึงเริ่มมีคนแหไปจัดสังฆทานในหาง 
โดยเดินชอปของใชในหางที่มีสินคาทุกอยางที่ตองการ ซ่ึงมีคนเห็นชองทางที่จะปรับการตลาดตาม
พฤติกรรมของคนยุคใหม 
 สมจิต แกนสาร กรรมการผูจัดการ บริษัท วิจิตรพลชัย จํากัด เปนรายแรกท่ีนําสังฆทาน    
ไปเจาะชองทางตลาดในหางสรรพสินคาภายใตเครื่องหมายการคา "วิจิตรพลชัย" กลาววา ในชวง
เริ่มตนธุรกิจนี้เห็นวาการทําสังฆทานเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอสังคมไทยซ่ึงเปนสังคมของชาวพุทธ
เปนสวนใหญ จึงเสนอรูปแบบของเครื่องสังฆทานเขาไปยังหางเทสโกโลตัส 
 จากความสําเร็จของการติดแบรนดในสังฆทานยุคแรก ๆ ทําใหผูคาหลายรายเริ่มแหกันจัด
สังฆทานขึ้นหางมากขึ้น ขณะที่ทุกหางสรรพสินคาตางก็เห็นความสําคัญของตลาดนี้จึงเริ่มจัดแผนก
สังฆภัณฑขึ้นมา หลายแบรนดท่ีผุดขึ้นมาก็ใชรูปแบบของการตลาดเพื่อสรางความโดดเดนใหกับ  
ตัวสินคา ไมวาจะเปนการเปล่ียนรูปแบบแพ็คเกจจากถังเหลืองใหเปนภาชนะอ่ืน ๆ อาทิ กลอง 
ปนโต บาตรพระ พาน เปนตน ไปจนถึงขั้นตัดราคาและทําโปรโมชั่นสงเสริมการขาย” 
 จากการสํารวจพบวาวัดในกลุมตัวอยางที่มีการจัดพ้ืนที่ภายในวิหารบริเวณใกลประตู

ทางเขาเพื่อขายสังฆทานไดแกวัดพันเตา โดยมีจุดประสงคเพื่อหารายไดมาบํารุงวัดเปนการอํานวย

ความสะดวกแกนักทองเที่ยวท่ีเขามาเที่ยวชมภายในวิหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-85 โตะจําหนายสังฆทานในวิหารวัดพันเตา จัดวางไวดานซายของประตูทางเขา 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 2-5-53) 
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แผนภูมิ 4-14 ตําแหนงการวางโตะจําหนายสังฆทานในวิหาร 

 

- ตูเชาบูชาวัตถุมงคล 
 การจัดแบงพ้ืนที่ภายในวิหารเพื่อการหารายไดยังปรากฏในรูปแบบของโตะหรือตูเชาบูชา

พระเครื่อง พระพิมพ พระพุทธรูป วัตถุมงคลตางๆ ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากภาคกลางในชวงกอน         

ป พ.ศ.  2500 เปนตนมา โดยแตเดิมวัฒนธรรมลานนาไมมีความนิยมเชาบูชาพระเครื่องวัตถุมงคล 

โดยมีความเชื่อวา วัดกับบาน พระเจากับบานไมเขากัน วัตถุมงคลพระเครื่องเดิมทําขึ้นเพื่อสืบทอด

พระพุทธศาสนาปองกันการลมสลายหรือสรางเพื่อเปนกําลังใจในยามศึกสงคราม เมื่อเสร็จศึก

สงครามก็เอามาคืนวัด  

 “โตะเชาวัตถุมงคลภาคกลางทํากอน ของลานนาเรามีการบวชพระเจาพระประธานรูปเดียว
ให เปนพระศักดิ์ สิทธ์ิ เทานั้น  ไม มีพิธี พุทธาภิ เษก เหรียญอะไรต างๆ  เมื่ อไม มีพิ ธีเหลานี้                      
ก็ไมจําเปนตองมีโตะตั้งวางใหเชา 
 พระองคเล็กๆพระพิมพนี้ เขาทําไวคุมครองทั้งหมูบาน โบราณเมื่อจะสรางเจดียทุกบาน  
ทุกหลังคาเรือนก็จะชวยกันทําพระพิมพบานละองคสององค บานไหนทําไมเปนก็ไปจางชางทํา 
รวมกันแลวก็เอาไปบรรจุในเจดีย โตะเชาบูชานาจะมาประมาณ  พ .ศ.2500-2510 คนโบราณ          
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เราไมเอาพระหอยคอ ไมเอาติดตัว เพราะเราเขาไปเรื่อยเขาหองน้ําหองสวม ถือวาไมใหความเคารพ
ไมนิยมกัน เราพึ่งมานิยมทําตามภาคกลางเมื่อไมนานนี้เอง” สัมภาษณศรีเลา เกษพรหม วันที่ 10 

สิงหาคม 2553 

 จาก www.itti-patihan.com ไดอธิบายวาความนิยมในพระเครื่องพระพิมพตางๆเริ่มมีมาก  

ในสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยคําวา “พระเครื่อง” เปนคําใหมท่ีพ่ึงประยุกตใชกันมาไมนาน เปนคําท่ีเกิดขึ้น

ในชวงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อคราวที่

พระองคทรงส่ังเครื่องจักรเพื่อมาผลิตเหรียญที่ระลึก เหรียญกษาปณ และเหรียญพระคณาจารย       

ผูท่ีไดรับพระจึงเรียกกันตามความเขาใจที่งายและเหมาะสมในยุคนั้นวา “พระเครื่อง” (หมายถึง พระ

ท่ีทํามาจากเครื่องจักร) ซ่ึงนําไปสูการเรียกพระขนาดเล็กที่สามารถพกพาไดท้ังหมดทุกประเภท      

วา “พระเครื่อง”  

 “กอนป 2500 ก็มีการสรางพระเครื่องกันแลว มีพระเครื่องปลอมกันแลว ซ่ึงเปนความเชื่อ
ความนิยมของคนไทยภาคกลาง เขานิยมการหอยพระเครื่องกัน คนลานนาเราไมนิยมนํามาหอยคอ
เพราะเชื่อวาหากินไมไดและเราไมนิยมการซ้ือขายเชาบูชาพระกัน บางบานยั งสรางหอพระ        
แยกจากบานของตนเพราะมีความเชื่อวาบานเปน โลกีย ไมเหมาะสมจะนําส่ิงศักดิ์สิทธ์ิมาไวในบาน 
เพราะฉะนั้นจะไมมีตูพระขายกันในวิหาร และวิหารลานนาเราไมไดเปดทุกวันจะเปดก็ตอเมื่อ      
วันพระ มีก็แตวัดในเมืองที่มีนักทองเที่ยวเขามาเทีย่วแลวก็ตองการของติดไมติดมือกลับบานไปเปน
ท่ีระลึกบาง ก็เปนรายไดของวัดดวย” สัมภาษณสนั่น ธรรมธิ วันที่ 28 เมษายน 2553 

 วิหารลานนาในกลุมตัวอยางที่อยูในเขตเมืองและมีนักทองเที่ยวเขาเยี่ยมชมเปนจํานวนมาก

ไดแก วิหารวัดเกตการาม จากการสัมภาษณพระสมุหสุรศักดิ์ สน.ติกโร (ปญญา) เจาอาวาสวัด    

วันที่ 7 เมษายน 2553 อธิบายวา “ตูเชาวัตถุมงคลเริ่มมีปนี้ (พ.ศ.2552) เพราะตองการสราง
พระพุทธรูปไวในวิหารและบูรณะถาวรวัตถุในวัด อีกอยางคือศรัทธาจากที่ตางๆมาก็ถามหา” 
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ภาพ 4-86, 87 ตูเชาบูชาวัตถุมงคลในวิหารวัดเกตการาม จัดวางไวดานซายของประตูทางเขา 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 15-4-53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 4-15 ตําแหนงการวางตูเชาบูชาวัตถุมงคลในวิหาร  
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4.3.2.4 สวนอุปกรณอาคารและเคร่ืองใชสอย 

 สรัสวดี อองสกุล (2551: 581) ไดระบุวา หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดเกิดการขยายตัว    

ของธุรกิจการคาเครื่องอุปโภคบริโภคและส่ิงของเครื่องใชท่ีทันสมัย เนื่องจากระบบสาธารณูปโภค      

ท่ีพัฒนาตั้งแต พ.ศ. 2500 เปนตนมา เชน การประปาเชียงใหมเปดดําเนินการวันที่ 10 ก.ย. พ.ศ. 2499    

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหมเปดดําเนินการ พ.ศ. 2503 
 จากเอกสารประวัติกิจการคาของบริษัทคาขายเครื่องใชไฟฟาแหงหนึ่ง ซ่ึงเปนบริษัทแรกๆ

ในเมืองเชียงใหมมีอายุกวา 80 ป ไดอธิบายวา เชียงใหมในอดีตความเจริญทางดานอุตสาหกรรม 

การผลิตและวิทยาการใหมๆยังไมแพรหลาย สาธารณูปโภคตลอดจนการคมนาคมยังไมพัฒนา 

ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 กิจการคาท้ังในและภายนอกประเทศฟนตัว มีการเปล่ียนแปลง  

ในทางเทคนิคและวิทยาการตางๆ บริษัทไดเล็งเห็นถึงความจําเปนของเทคโนโลยีสมัยใหม             

ท่ีจะสามารถอํานวยความสะดวกตอชีวิตประจําวันและกิจการงานตางๆในอนาคต จึงนําสินคา    

เชน จักรยาน นาฬิกา และเครื่องใชไฟฟาภายในบานมาจําหนาย ภายหลังจึงมีสินคา เชน รถยนต 

รถจักรยานยนต ตลอดจนเครื่องมือการเกษตร โดยบริษัทจดทะเบียนเมื่อ พ .ศ. 2492 ในสมัยนี้        

จึงเริ่มมีรานคาเครื่องใชไฟฟาเกิดขึ้นหลายราน หลังจากป พ.ศ. 2500 เปนตนมาอุปกรณเครื่องใช

ตางๆ เริ่มถูกจัดวางในวิหารมากขึ้น ตัวอยางเชน นาฬิกา พัดลม ตูน้ําดื่ม เกาอ้ี เปนตน 

 

- ไมโครโฟน เคร่ืองขยายเสียง ลําโพง 
 การนําไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียงเขาใชในวิหารนั้น ผูรูหลายทานไดอธิบายที่มา   

และสาเหตุจากความทรงจําวา นอกจากจะเปนเพราะระบบสาธารณูปโภคท่ีพัฒนาแลว การเผยแพร

วัฒนธรรมการแสดงตามนโยบายจากสวนกลางก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงนี ้

 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายชาตินิยม ทําใหการกระตุนสํานึกความเปน    

คนไทยในสมัยนี้ มี ลักษณะเขมขนอยางมาก  โดยผานส่ือตางๆ  ท้ังขาวสารทางราชการ 

วิทยุกระจายเสียง การแสดงละคร รําวง ภาพยนตร การประกวดนางงาม หนังสือพิมพ แจกหนังสือ

โฆษณาการ และการสอนในระบบโรงเรียน จากการผลักดันใหคนไทยในภาคเหนือมีสํานึก          

วาพวกเขาเปนสวนหนึ่งของชาติไทยหรือคนไทย  

 การแสดงละครเพื่ อส ง เสริ มความเปนไทยไม ได มี เฉพาะภาคทางการเท านั้ น                      

แตไดแพรหลายสูชุมชนชาวบานคือ การใหชาวบานแสดงละครและรําวง ในขณะนั้นตามหมูบาน

นิยมตั้งคณะรําวงขึ้นในชุมชนของตน นอกจากนั้นลิเกซ่ึงแพรมาจากภาคกลางไดรับความนิยม     

ท้ังในเมืองและชนบทโดยเริ่มเขามาแทนที่ละครซอ (สรัสวดี อองสกุล, 2551: 569,572) 
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 เดิมการเทศนในวิหารลานนาใชการเทศนบนธรรมาสนทรงปราสาท ซ่ึงเปนจารีตปฏิบัติ   

สืบมายาวนาน  ตอมาเปล่ียนเปนการเทศนบนธรรมาสนแบบภาคกลางในสมัยรัชกาลที่ 5               

โดยทั้งสองวิธียังคงใชการเทศนแบบปากเปลาไมมีการใชเครื่องขยายเสียงแตอยางใด การเริ่มใช

ไมโครโฟน ลําโพง เครื่องขยายเสียงภายในวัดและวิหาร สันนิษฐานวาเริ่มตนในสมัยนี้ 

 “จําไดวาสมัยนั้น พ.ศ. 2485 มีลิเกทองถ่ินที่ไมไดมาจากภาคกลาง ช่ือคณะศรีสงา ดาราทอง 
เปนการแสดงเร แสดงกลางคืน ก็จะมีตะเกียงไฟ แตการแสดงยังเปนการรองปากเปลาอยู               
ยังใชผูชายเปนนางเอกอยู หลังจากนั้นเริ่มเห็นเครื่องปนไฟใชน้ํามัน แลวตอมาก็มีเครื่องขยายเสียง  
มีลําโพงเขามา ก็มีคนซ้ือมาใชกอนแลวหากินกับวัดเวลามีงานปอยหลวง ก็มาแสดงในวัดกอน      
คือจัดแสดงในวัดแลวไดท้ังแสง เสียง มันดังดี พอท่ีไหนมีงานก็ตองไปหาคนนี้แหละ คือเริ่มจาก   
ใชงานในวัดกอนแตไมใชวัดซ้ือ พอเริ่มใชในวัดแลวงานตามบานทั่วไปก็ใชตามกัน เชนงานศพ  
 ไมโครโฟน เครื่องขยายที่เห็นในวัดจริงๆ พ.ศ. 2495 นี้มีแลว สมัยนั้นพระสงฆยงัใชไมเปน 
คนจะพูดออกไมคไดตองเปนโฆษก เมื่อไฟฟาเขามาแลวจึงมีใชกันทั่วไป แตก็ตองแยกตามทองถ่ิน
ในเมืองตองมีกอนแลวคอยกระจายไปยังทองถ่ินตามการมีไฟฟาใช บางพื้นที่ พ.ศ. 2500 ยังไมมี   
ไฟใชเลย พอไฟฟาเขามาเครื่องใชไฟฟาตางๆจึงเขามา” สัมภาษณศรีเลา เกษพรหม วันที่ 10 

สิงหาคม 2553 
 เจาอาวาสวัดในกลุมตัวอยางหลายวัดไดอธิบายถึงไมโครโฟน เครื่องขยายเสียงและลําโพง

วาเริ่มติดตั้งเมื่อราว 30-40 ปท่ีแลว เชนวิหารวัดเสาหิน วิหารวัดตนเกวน ดวยเหตุวาชวยในการ

กระจายเสียงใหไดยินกวางไกลและดึงดูดความสนใจของศรัทธาไดดี บางแหงติดตั้งเนื่องจาก

จํานวนศรัทธาที่มาวัดมีมากขึ้นโดยเฉพาะในวันสําคัญทางศาสนาซึ่งมากถึงกับลนออกนอกวิหาร 

วิหารบางแหงท่ีอยูหางไกลและมีจํานวนศรัทธาในชุมชนไมมากเชนวัดทุงออหลวงก็พ่ึงติดตั้ง        

ในราว 10 ปท่ีผานมา หรือวิหารวัดปาแดงหลวงก็ติดตั้งหลังจากการบูรณะวิหารในป พ.ศ. 2547   

สวนการจัดหามาใชเปนไดท้ังสองทางคือ ทางวัดจัดหามาเองหรือศรัทธาประชาชนซื้อมาถวาย 

นอกจากนี้การติดตั้งลําโพงยังสัมพันธกับขนาดของวิหาร โดยวิหารขนาดเล็กเชนวิหารวัดทาวคําวัง 

ไดเลือกใชลําโพงขนาดเล็กที่สามารถเคล่ือนยายไดสะดวก สามารถยายไปมาระหวางศาลา          

และวิหารไดเมื่อมีงานอ่ืนๆ 
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ภาพ 4-88, 89 วิหารวัดเกตการาม จัดวางไมโครโฟนบนอาสสงฆและวางเครื่องขยายเสียงไวดานตรงขาม 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 3-4-53) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-90, 91 วิหารวัดเสาหิน จัดวางไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียงไวดานขางอาสสงฆ  

วางลําโพงไวดานประตูทางเขา 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 5-4-53, 21-4-53) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-92, 93 วิหารวัดปาแดงหลวง จัดวางไมโครโฟนบนอาสสงฆ วางลําโพงไวดานประตูทางเขา 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 21-4-53) 
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ภาพ 4-94, 95 วิหารวัดตนเกวนและวัดหางดง วางไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียงไวดานขางอาสสงฆ  

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 5-4-53, 4-4-53) 

 

 จากการสัมภาษณสนั่น ธรรมธิ วันที่ 28 เมษายน 2553 ไดอธิบายถึงอุปกรณเครื่องใชฟา

ตางๆที่นําเขามาในวิหารวาเริ่มมีมากในชวงหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ซ่ึงเปนความเปล่ียนแปลง    

ของยุคสมัยท่ีเริ่มใชในบานแลวคอยเล่ือนไหลสูวิหาร หลายส่ิงไมไดเริ่มตนจากความจําเปนแตเมื่อ

ติดตั้งแลวกลายเปนความจําเปนไปในที่สุด 

  “ลําโพง เครื่องเสียง ไมโครโฟนนี้ มากับเทคโนโลยี ลําโพงฮอนมาหลังป 2500 นี้เอง       
ใชเพื่อปาวประกาศเรียกคนมาวัดซ่ึงจะติดกับรถวงดนตรี และจะติดก็ตอเม่ือมีงานเทานั้น       
เปนไปเพื่อความบันเทิงภายในวัด ไมโครโฟนนี้ก็มายุคเพลงลูกทุงสมัยสุรพล สมบัติเจริญ          
สมัยนั้นยังไมมีความจําเปนตองใชการขยายเสียงเพราะวิหารสมัยนั้นไมใหญโตกวางขวาง    
ชาวบานทีม่าวัดก็มีไมมาก เทาท่ีอาจารยจําไดลําโพงภายในวัดพ่ึงเห็นติดกันป พ.ศ.2530 นี้เทานั้น 
อยางวัดพระสิงหท่ีอาจารยเปนนักเรียนเมื่อป พ.ศ. 2520 ก็ยังไมมีเครื่องเสียงไมโครโฟนใชกัน        
แตมันจะมาใชสมัยหลังเพราะ“เขือบ”กัน (คําเมือง หมายถึง เปนคานิยม แขงกัน กลัวนอยหนากัน) 
บางวัดถึงกับขายหีบธรรมหรือพระเจาไมเพ่ือติดเครื่องเสียงกันทีเดียว  มันหมดสมัยไมมีใคร         
เขาอานกัน อานไมเปน พระไมก็ขาย เห็นวามีพระประธานแลว ไมเห็นคุณคาทนกระแสไมไหว 
ชาวบานมักจะบอกวัดนั้นวัดนี้เขาติดกัน เขามีทําไมเราไมมีอยางเขา” 
 พระครูอดุลสีลกิตติ์ วัดธาตุคํา ไดอธิบายวาการใชไมโครโฟน เครื่องขยายเสียงในวิหาร 

เปนความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยท่ีวัดตองปรับเปล่ียนวิธีการเผยแพรธรรมใหเหมาะสมกับสภาพ

สังคมนั้นๆ 

 “เครื่องเสียง ลําโพง ไมโครโฟน ก็มีชวงหลังป พ.ศ.2500 เม่ือกอนตองจางเขามาติดตั้ง   
เปนงานๆไป ลําโพง เครื่องปนไฟจะมาจากรําวงกอน วัดจะไดใชกอน ปจจุบันวัดก็มีกําลังซ้ือใชเอง 
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เดิมเราใชธรรมาสนปราสาทซ่ึงมันใหเสียงกองกังวาน เมื่อเริ่มมีเครื่องเสียงมา คนเริ่มมาฟงมากขึ้น
วัดก็พัฒนาการตาม ตอไปนี้การเทศนธรรมคงตองมีการปรับเปล่ียนกันไปตามสมัย”  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 4-16 ตําแหนงการวางไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียงอยูดานขางแทนสงฆ 
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- พัดลม 
 การนําพัดลมเขามาติดตั้งในวิหารกลุมตัวอยางนั้นเจาอาวาสไดอธิบายวา สวนหนึ่งเปน

เพราะอากาศรอนขึ้นและสภาพแวดลอมของวัดท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน  ตนไมภายในวัดนอยลง    

กวาอดีต อาคารตางๆที่สรางดวยคอนกรีตรวมถึงลานวัดท่ีเปล่ียนจากลานดินลานทรายเปนพื้น

คอนกรีตซ่ึงอมความรอน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะสมัยนิยม เม่ือมีการติดตั้งในวัดหนึ่งวัดอ่ืนๆ         

จึงทําตามกัน เปนความตองการของศรัทธาวัดดวย 

 “พัดลมมีมาเมื่อ 30-40 ปนี้ เปนส่ิงจําเปน เปนการอํานวยความสะดวกแกคนมาทําบุญ    
และก็เปนชาวบานนั่นแหละที่ซ้ือมาถวาย คลายกับวาบานคนมีอะไรก็อยากใหวัดมีอยางนั้ น    
ศรัทธาก็อยากใหวัดพัฒนาไปดวย” สัมภาษณพระอธิการบุญสง กน.ตธม.โม เจาอาวาสวัดเสาหิน 

วันที่ 27 มีนาคม 2553 

 ในกลุมตัวอยางวิหารท้ังหมด มีวิหาร 2 แหงคือวัดทาวคําวังและวัดทุงออหลวงท่ีติดตั้ง    

พัดลมเพดาน วิหาร 4 แหงติดตั้งพัดลมติดผนังไดแกวัดเกตการาม วัดปาแดงหลวง วัดเสาหิน        

วัดพันเตา วัดกลุมนี้ยังมีพัดลมตั้งพ้ืนเขามาเพิ่มในบางโอกาสที่มีคนมากขึ้น สวนวิหารอีก 3 แหง 

เปนพัดลมตั้งพ้ืนไดแกวิหารวัดตนเกวน วัดปราสาท วัดหางดง โดยตําแหนงการติดตั้งและจัดวาง 

พัดลมเนนตําแหนงท่ีมีคนใชงานเปนประจําหรือในตําแหนงท่ีกระจายลมไดเปนบริเวณกวาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-96, 97 การติดต้ังพัดลมเพดานของวิหารวัดทาวคําวังและวิหารวัดทุงออหลวง  

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 9-4-53, 19-4-53) 
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ภาพ 4-98, 99 การใชพัดลมต้ังพื้นตามมุมตางๆของวิหารวัดตนเกวน  

(ทีม่า : การลงพื้นที่สํารวจ 15-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-100, 101 การติดต้ังพัดลมแขวนผนังของวิหารวัดเกตการาม  

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 3-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-102, 103 วิหารวัดเสาหิน ติดต้ังพัดลมแขวนผนังดานที่ไมมีจิตรกรรม ดานที่มีจิตรกรรมใชพัดลมต้ังพื้น 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 5-4-53) 
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แผนภูมิ 4-17 ตําแหนงการวางพัดลมตั้งพื้น 

 

- นาฬิกา 
 นาฬิกา เปนเครื่องใชอีกอยางที่พบเห็นมากในวิหาร โดยในกลุมตัวอยางวิหารในการวิจัย 

ทุกแหงจะปรากฏอยู สวนใหญเปนเปนนาฬิกาแขวนผนัง บางแหงเปนนาฬิกาตั้งพ้ืนทําเลียนแบบ

ทรงโบราณ โดยสวนใหญตั้งอยูบริเวณเสาคูแรกจากฐานพระเพื่อใหศรัทธาชาวบานไดมองเห็น    

จากทุกมุม ผูรูหลายทานไดอธิบายวาในอดีตกอนจะมีนาฬิกาเพื่อบอกเวลาจะใชวิธีการดูดวงอาทิตย  

ฟงเสียงไกขันบาง ตอมาจึงมีการใหเสียงสัญญาณเปนชวงเวลาเพื่อใหเปนที่เขาใจกัน เชนการเปา   

เขาสัตว ตีกลองบอก หรือเปาแตร 

 จากการสัมภาษณ ศรีเลา เกษพรหม วันที่ 10 สิงหาคม 2553 ไดอธิบายถึงการบอกเวลา   

ของเมืองเชียงใหมในอดีตวา  

 “นาฬิกาที่มากอนคือนาฬิกาแขวนนาฬิกาลูกตุม สมัยกอนยุครถไฟมาเขาฟงเสียงรถไฟกัน 
7 โมงเชาเขาจะรู ถาเขามาในถ่ินชุมชนจะมียามเคาะบอกเวลา สวนบานนอกไมจําเปนตองดูเวลา   
ทุกชั่วโมง เพราะเขาทําไรทํานา ก็ฟงเสียงไกขันดูพระอาทิตยบาง ถาเปนที่วัดก็มีกลองปูจาตีบอก
เวลามีประชุม มีงานกอนวันศีลวัดก็จะตีกลองบอก” 
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 ความเปล่ียนแปลงในการบอกเวลาแบบตะวันตกเริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จากบทความ

เรื่อง “เรื่องเลาแหงนาฬิกาไทย” ใน www.expert-watch.com ซ่ึงนํามาจากหนังสือ GM-WATCH      

ไดอธิบายถึงท่ีมาของนาฬิกาในประเทศไทยวา 

 “จากการติดตอกับอารยะประเทศ ทําใหพระองคนําส่ิงประดิษฐท่ีเรียกวา “นาฬิกา” เขามา 
ในยุคสมัยของพระองคนั้นไดมีการนําเขานาฬิกาตั้งพ้ืนหรือท่ีเรียกกันวา  “นาฬิกาตุมถวง”          
สวนใหญมีฐานการผลิตอยูในประเทศแถบตะวันตก  แตเม่ือพระองคทรงส่ังทําและนําเขามา           
ยังประเทศไทยเปนพิเศษ  จึงไดมีการดัดแปลงหนาปดโดยเฉพาะการใชตัวเลขไทยสําหรับ           
บอกชั่วโมงแทนตัวเลขอารบิค ซ่ึง ณ เวลาตอมาไดกลายเปนกระแสความนิยมเปนอยางมาก”   
 จากการสํารวจวิหารในกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญมีนาฬิกาแขวนผนังรูปแบบโบราณ

และแบบสมัยใหมอยูทุกวิหารโดยจะแขวนที่เสาคูหนาพระประธานดานซายหรือขวา สวนวิหารที่มี

นาฬิกาตั้งพ้ืนแบบโบราณดวยไดแกวิหารวัดเกตการาม วัดตนเกวน วัดเสาหิน วัดหางดง เจาอาวาส

หลายทานไดอธิบายวานาฬิกาทําเลียนแบบทรงโบราณมีผูนํามาถวายในชวง  20 ป ท่ีผานมานี้        

ความนิยมในการถวายนาฬิกาไมไดมีคติความเชื่อแฝงอยู แตเปนการถวายส่ิงท่ีศรัทธาคิดวา              

มีประโยชนกับวัดและคนทั่วไป“นาฬิกาของเกาศรัทธานํามาถวายหลายปจําไมได สวนสาเหตุ      
ไมทราบไดวาเหตุใดนิยมถวายนาฬิกา แตเมื่อยอนดูในอดีตก็พบวาของดีๆงามๆในยุคนั้นศรัทธา      
ก็นิยมนํามาถวายวัดเสมอ” สัมภาษณพระสมุหสุรศักดิ์ สน.ติกโร (ปญญา) เจาอาวาสวัดเกตการาม 
7 เมษายน 2553 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-104, 105 ตําแหนงนาฬิกาในวิหารวัดหางดงและวิหารวัดตนเกวน 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 19-4-53, 5-4-53) 
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ภาพ 4-106, 107 ตําแหนงการต้ังนาฬิกาในวิหารวัดเสาหินและวิหารวัดเกตการาม 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 5-4-53, 3-4-53) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 4-18 ตําแหนงการต้ังนาฬิการูปแบบโบราณในวิหาร 
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- ตูน้ําดื่ม 
 ตูน้ําดื่ม เปนอุปกรณอํานวยความสะดวกแบบใหมท่ีพ่ึงเขามาสูวิหารเมื่อไมนานนี้            

จากการสัมภาษณพระครูอดุลสีลกิตติ์ เจาอาวาสวัดธาตุคํา อธิบายวาในอดีตจะเปดวิหารก็ตอเมื่อ     

มีงานเทานั้น วันพระวันศีลจึงเปดทําความสะอาดซักครั้งหนึ่ง และก็นําน้ําตนหรือคนโทวางไว    

ตามเสาวิหารเพื่อใหศรัทธาไดดื่มในระหวางมีงาน เมื่อเสร็จงานก็เก็บไว ไมไดตั้งถาวร โดยปกติ      

ก็มีรานน้ําหมอตั้งอยูดานลางวิหารตามศาลาหรือใตตนไมอยูสวนหนึ่งแลว  ซ่ึงตอมาคนโท            

ไดพัฒนาเปนกระปองพลาสติก เปนขวดน้ํา และเปนตูน้ําดื่มเชนปจจุบัน 

 ในกลุมตัวอยางวิหารมีวิหารวัดปาแดงหลวงและวิหารวัดหางดงเทานั้นที่มีตูน้ําดื่มอยู     

พระครูโฆสิต ปริยัตยาภรณ (พระมหาธีรพงษ สิรินธโร) เจาอาวาสวัดปาแดงมหาวิหาร อธิบายวา 

“ตูน้ําดื่มมีเมื่อ 2 ปท่ีผานมา สมัยกอนมีงานก็ตองมีคนเสิรฟ เดี๋ยวนี้ก็ตามสบายใครหิวก็ดื่มเอง       
แตถามีงานใหญก็ใชน้ําขวดสําเร็จหลอดจิ้มสะดวกสบาย” 
  “ตูน้ําดื่ม นําเขามาซัก 10 ปนี้ ศรัทธาซ้ือถวาย เดิมมีรานน้ําหมออยูดานลางวิหาร ก็เปน
ความสะดวกสบายของศรัทธาไดกินน้ําเย็นดวย” สัมภาษณพระครูสุกิจ สารนิวิฐ เจาอาวาส            

วัดหางดง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4-108, 109 วิหารวัดปาแดงหลวงวางตูน้ําด่ืมดานหลังธรรมาสน วิหารวัดหางดงวางไวดานประตูทางเขา 

(ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 21-4-53, 4-4-53) 
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แผนภูมิ 4-19 ตําแหนงการต้ังตูน้ําด่ืมในวิหาร 

 
- เกาอี้ 

 ในชวงเวลา 20-30 ปมานี้มีการนําเกาอ้ีนั่งเขามาวางในวิหารหลายแหง โดยสวนใหญจะตั้ง

ดานหลังใกลประตูทางเขาดานซายหรือขวา เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูสูงอายุท่ีมีปญหาในการนั่ง   

แตจากการสัมภาษณเจาอาวาสในวิหารกลุมตัวอยางที่มีการนําเกาอ้ีมาวางระบุวา พ่ึงมีการนําเกาอ้ี 

เขามาวางเมื่อไมถึง 10 ปท่ีผานมาและไดกลายเปนส่ิงจําเปนสําหรับงานตางๆโดยวิหารบางแหง    

จะตั้งเกาอ้ีไวในมุมประจํา แตวิหารบางแหงจะนําเกาอ้ีมาวางเมื่อมีงานเทานั้น เมื่อเสร็จงานก็นําไป

เก็บที่เดิมคือในศาลาหรือหองเก็บของ ในกลุมตัวอยางทั้งหมดมีเพียง 2 วัดท่ีไมมีการวางเกาอ้ี        

ในวิหารไดแกวิหารวัดทาวคําวังและวัดทุงออหลวง ซ่ึงผูวิจัยสังเกตวาเปนเพราะวิหารท้ังสองแหง    

มีขนาดเล็กมากและจํานวนศรัทธาชาวบานมีนอยกวาท่ีอ่ืน 

 “เกาอ้ีนั่งจะมีสําหรับวันพระเทานั้น เริ่มใชกันมา 4-5 ปมานี้ สําหรับคนเฒาคนแกจะไดมี
สมาธิในการฟงเทศนธรรมไมตองขยับลุกนั่งเปล่ียนทาบอย วัดนี้ก็มีประมาณ 4-5 คน” สัมภาษณ

พระครูสุกิจ สารนิวิฐ เจาอาวาสวัดหางดง วันที่ 6 เมษายน 2553 

 “สมัยโบราณเมื่อ 30-40 ปกอนนั้น สวนใหญจะนั่งพ้ืนหมด มีนั่งเกาอ้ีเมื่อ 10 ปท่ีผานมา 
เปนปญหาสุขภาพหัวเขา แมกระทั้งคนหนุมสาวปจจุบันก็นั่งพับเพียบยากเพราะไมเคย เกาอ้ีจะนั่ง
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อยูดานหลังติดประตู ท่ีวัดนี้ศรัทธาจะริเริ่มกันเองซ้ือหาทานให จุดเริ่มคือศรัทธาเอามาเองกอน     
เอามาเอากลับเอง คนอ่ืนเห็นก็ทําตาม เมื่อมีคนตองการนั่งมากก็ซ้ือหามาไว” สัมภาษณพระอธิการ
บุญสง กน.ตธม.โม เจาอาวาสวัดเสาหิน วันที่ 27 มีนาคม 2553 

 “เกาอ้ีสมัย พ.ศ. 2500-2510 ถาวางในวิหารแลวไมมีใครกลานั่ง ไมมีใครอยากนั่งสูงกวา
พระสงฆ พ่ึงมีมาซัก 20 ปมานี้ท่ีเห็นมากขึ้น” สัมภาษณศรีเลา เกษพรหม วันที่ 10 สิงหาคม 2553 

  “ เกาอ้ีนั่งเริ่มเห็นมาเมื่อ พ .ศ.2520 แรกเริ่มดูจะเปนขออางของผู เฒาผูแก ผูสูงอายุ              
ท่ีนั่งพับเพียบนานไมได ก็จะนั่งกันคอนไปดานหลังวิหารใกลประตูเขา แตตอมาเปนเรื่องสมัยนิยม 
สมัยโซฟา ประธานในพิธีนั่งโซฟา บริวารก็นั่งเกาอ้ีลอมหลัง เปนการยกพิธีในเต็นทมาใชในวิหาร 
มาจากวัฒนธรรมฝรั่งกอน” สัมภาษณสนั่น ธรรมธิ วันที่ 28 เมษายน 2553 

 ความนิยมถวายส่ิงของ อุปกรณเครื่องใชตางๆ ตามความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยี        

ท่ีพัฒนามากขึ้นนี้ สนั่น ธรรมธิ ไดใหความเห็นวา 

 “ส่ิงตางๆเหลานี้หลายอยางพระสงฆตองการ หลายอยางเปนศรัทธาวัดนํามาถวาย           
เพื่อเปนหนาเปนตาของชุมชนและตัวเอง ในเมื่อเขามีจิตศรัทธาเสาะแสวงสิ่งของ เงินทอง          
หรือผาปากฐินมาให การจะปฏิเสธนั้นก็ยากแลว” 
 “เปนกระแสสังคม ฝนยาก ชาวบานตองการ วัดนั้นมีนั่นวัดนี้มีนี่ ทําไมเราไมมี ก็ขวนขวาย 
หามาใหทัดเทียมกัน” สัมภาษณพระครูอดุลสีลกิตติ์ เจาอาวาสวัดธาตุคํา วันที่ 27 เมษายน 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-110, 111 วิหารวัดปาแดงหลวงวางเกาอี้ไวดานซายของประตูทางเขา 

วิหารวัดปราสาทวางเกาอี้ไวดานขวาของประตูทางเขา (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 21-4-53, 26-4-53) 
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ภาพ 4-112, 113 การใชเกาอี้ในวิหารวัดเสาหิน  

 (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 28-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-114, 115 การใชเกาอี้ในวิหารวัดเกตการาม จัดเกาอี้ไวทั้งสองขางของวิหาร เวนพื้นที่ตรงกลางไว 

 (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 15-4-53) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 4-116, 117 การใชเกาอี้ในวิหารวัดตนเกวน 

 (ที่มา : การลงพื้นที่สํารวจ 15-4-53) 
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แผนภูมิ 4-20 ตําแหนงการวางเกาอี้ในวิหาร 

 

4.4 สรุปการเปลี่ยนแปลงการจัดพื้นที่ใชสอยและวัตถใุนวิหาร 
 จากวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1. คนหาสาเหตุและปจจัยของการเปลี่ยนแปลงการจัดพ้ืนที่

ใชสอยและวัตถุท่ีสงผลกระทบตอพ้ืนที่ในวิหารลานนา ผูวิจัยพบวามีสาเหตุสําคัญดังนี ้ 

 การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  ในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนสาเหตุหลักและสาเหตุเริ่มตน              

ท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางมากมายตอวัดและวิหารลานนา ในระยะตอมาการรับวัฒนธรรม
จากสวนกลางเปนสาเหตุของความเปลี่ยนแปลง ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดานการเมืองการปกครอง       

ถูกสงผานมาในรูปของนโยบายการพัฒนาประเทศในดานตางๆ และสงผลกระทบตอการจัดพ้ืนที่   

ใชสอย เวลาการใชงานวิหาร และการจัดวัตถุในวิหาร ดังนี้ 

- นโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหเกิดธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องวันพระใหเปนแบบแผน
เดียวกันทั้งชาติ ทําใหเวลาการใชงานวิหารมากขึ้น จากอดีตท่ีเปดเฉพาะชวงเขาพรรษาเปล่ียนเปน

เปดใชทุกวันพระ และตอมานโยบายการเปลี่ยนวันหยุดราชการเปลี่ยนเปนวันเสารและวันอาทิตย 

(จากในอดีตวันโกนและวันพระเปนวันหยุดประจําสัปดาห) ทําใหปจจุบันวันพระตรงกับวันทํางาน
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ปกติ ซ่ึงคือหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําใหพุทธศาสนิกชนหางจากการเขาวัดเพื่อทําบุญในวันพระ   

และทําใหเหลือเพียงผูสูงอายุซ่ึงไมไดทํางานเทานั้นที่เขาวัด  

- นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเปนสวนชวยในการขยายตัวของเศรษฐกิจในภาคเหนือ 

ไดนําเสนอสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมอันไดแก วัดวาอารามวิหารเกาแก สงผลใหเวลาการ     

ใชงานวิหารเพิ่มขึ้น กลุมผูใชงานในวิหารเพิ่มขึ้น จากอดีตท่ีแตละวิหารจะมีแคศรัทธาชาวบาน      

ในชุมชนเปล่ียนเปนมีนักทองเที่ยวจากตางถ่ิน  ตางแดน ตางการศึกษา ตางวัฒนธรรมเขามาใชพ้ืนที่

ในวิหารรวมดวย เกิดการเปล่ียนแปลงคานิยมของสังคมในการมองหรือใหความหมายแกวัดทําให

เห็นวาวัดและวิหารเปนสถานที่ทองเที่ยวเหมอืนแหงอ่ืนๆ วิหารในกลุมตัวอยางหลายแหงไดคอยๆ

ปรับเปล่ียนเวลาเปดปดตามนโยบายและตามความถี่ของนักทองเที่ยวท่ีตองการเขาชม 

- นโยบายการปฏิรูปการศึกษาชาติประกอบกับการเปลี่ยนแปลงดานสังคม สงผลให        

การแบงพ้ืนที่นั่งของกลุมคนไมเครงครัดเหมือนเชนในอดีต ท่ีผานมามีการแบงพ้ืนที่นั่งอยางชัดเจน

เรียงลําดับจากหนาพระประธานเปนตนไปคอืกลุมผูสูงอายุชาย ผูชาย ผูหญิงสูงอายุ ผูหญิงและเด็ก 

เปล่ียนเปนการนั่งโดยมีเคาโครงการนั่งแบบในอดีตอยูแตไมเครงครัดสามารถนั่งสอดแทรกปะปน

กันได หรือจากการนั่งตามวัยวุฒิ คุณวุฒินําหนา เริ่มเปล่ียนเปนการนั่งโดยคุณวุฒิและตําแหนง

หนาท่ีการงานนําหนามากขึ้น โดยการศึกษาและแนวคิดแบบตะวันตกที่ลานนารับมาปฏิบัติ          

ไดคอยๆเปล่ียนความคิดของคนโดยใหความสําคัญกับรายได ตําแหนงหนาท่ี คุณวุฒิทางการศึกษา

มากขึ้นกวาความอาวุโส รวมถึงแนวคิดเรื่องความเสมอภาค ความเทาเทียมกันของคนในสังคม 

- นโยบายการปฏิรูปการปกครองและการศึกษาของพระสงฆไดสงผลถึงการจัดวัตถุ          

ในวิหารไดแก สวนศาสวัตถุหลัก ประกอบดวย สัตตภัณฑเปนโตะหมูบูชา ธรรมาสนทรงปราสาท

เปนธรรมาสนแบบภาคกลาง อาสสงฆยายไปอยูกลางวิหารในชวงเวลาหนึ่ง เปนผลมาจากการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง โดยอาณาจักรลานนาเขาเปนสวนหนึ่งของสยามทําใหตองรับนโยบาย

จากสวนกลางมาปฏิบัติในทุกดาน เมื่อสยามมีนโยบายสรางสํานึกความเปนคนไทยปลูกฝงความรัก

ชาติความเปนหนึ่งเดียวกัน การสรางชาติใหทัดเทียมอารยะประเทศและนโยบายการปกครองที่นํา

ระบบราชการที่ตองใชภาษาไทยกลางในการติดตอส่ือสารมาใช การจะทําใหนโยบายดังกลาว

ประสบผลสําเร็จจึงตองปฏิรูปการศึกษาใหเปนแบบแผนเดียวกันกอน พระสงฆและวัดจึงเขามา

เกี่ยวของในฐานะเปนผูมีอิทธิพลทางความคิดและเปนศูนยรวมของสังคมลานนาในยุคนั้น            

การปฏิรูปการปกครองและการศึกษาสงฆจึงเกิดขึ้นกอนเพื่อปูทางสูการปฏิรูปการศึกษาของคน

ลานนา นโยบายการปฏิรูปการปกครองและการศึกษาของพระสงฆนี้เองทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง

กฏระเบียบ จารีตปฏิบัติศาสนกิจ ขนบประเพณีใหเหมือนกับคณะสงฆสวนกลาง        
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- ธรรมาสนทรงปราสาทเปนธรรมาสนแบบภาคกลาง  จึงเกิดจากนโยบายคณะสงฆ

สวนกลางที่กําหนดใหเทศนเปนภาษาไทยกลางและใหใชธรรมาสนแบบภาคกลาง           

ในการเทศน  

- อาสสงฆยายไปอยูกลางวิหารในชวงเวลาหนึ่ง เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงการศึกษาสงฆ 

สงผลใหมีพระสงฆจากสวนกลางมาสอนหนังสือในลานนาและนําวัตรปฏิบัติมาใช หรือ

เกิดจากพระสงฆเชยีงใหมไปร่ําเรียนในกรุงเทพฯแลวนํารูปแบบมาปฏิบัต ิ

- สวนโตะหมูบูชาแทนที่สัตตภัณฑ ผูวิจัยไมพบหลักฐานที่ระบุวาคณะสงฆสวนกลาง       

ใหใชโตะหมูบูชาแทนสัตตภัณฑในวิหารโดยตรง แตสันนิษฐานวาเกิดขึ้นในชวงเวลา

เดียวกันกับธรรมาสนและอาสสงฆ โดยการใหใชโตะหมูบูชาในพิธีทางศาสนาบรรจุ          

ในหลักสูตรนักธรรมที่ใชสอนพระสงฆซ่ึงตอมายังถูกบรรจุในการสอนจริยศึกษา             

แกนักเรียนและประชาชนทั่วไปโดยกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้นโยบายสงเสริม

วัฒนธรรมชาติของจอมพล ป .พิบูลสงครามก็ใหจัดโตะหมูบูชาในสถานที่ราชการ            

และสถานศึกษาตางๆ ซ่ึงอาจเปนสาเหตุปจจัยเสริมใหเกิดการเล่ือนไหลเขาสูวิหารได 

- นโยบายการเลิกทาสและไพรในสมัยรัชกาลที่ 5 สงผลใหวัดตางๆขาดแคลนแรงงาน      

ผูทําหนาท่ีดูแลพระสงฆและทําความสะอาดรวมถึงปฏิสังขรณวัด รัฐจึงอนุญาติใหวัดสามารถจัดหา

ผลประโยชนไดดวยตนเองเพื่อเปนรายไดนอกเหนือการบริจาคของชาวบาน ซ่ึงสงผลใหเกิด       

สวนหารายไดในวิหารตอมา ไดแก ตูบริจาค พระประจําวันเกิด ตูเชาบูชาวัตถุมงคล สังฆทาน 

เซียมซี นโยบายสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐบาลก็เปนอีกสวนหนึ่งท่ีชวยใหเกิดสวนหารายได        

เพิ่มขึ้นในวิหารและสรางผลประโยชนใหแกวัด  

- นโยบายการพัฒนาประเทศดานตางๆ เชนนโยบายการสรางระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา 

ประปา ท่ีทําใหบานเรือนและวัดมีไฟฟาและแสงสวางใชแทนการใชเทียนหรือตะเกียง นโยบาย   

การพัฒนาประเทศยังทําใหรับเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามาในรูปของอุปกรณเครื่องใชไฟฟา

ไดแก  ไมโครโฟนเครื่องขยายเสียง  โดยเทคโนโลยี เหลานี้ยังมีสวนชวยในการเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมจากสวนกลางใหแพรกระจายไปในลานนาไดเร็วขึ้น ตัวอยางคือนโยบายชาตินิยม

การสงเสริมความเปนไทยผานส่ือตางๆ เชน การแสดงลิเก รําวง ภาพยนตร ท่ีมักจัดแสดงในบริเวณ

วัดกอน เมื่อชาวบานและพระสงฆเห็นประโยชนของเครื่องขยายเสียงในการชวยเผยแพรธรรมะ   

และกิจกรรมทางศาสนาจึงนํามาใชในวัดและในวิหาร ซ่ึงตอมาชุมชนตางๆเมื่อเห็นตัวอยางจึงไดทํา

ตามกัน เทคโนโลยีหลายอยางที่หล่ังไหลเขามามีจุดประสงคเพื่อใชอํานวยความสะดวกในบานเรือน

กอนแลวจึงเล่ือนไหลสูวัด เชน นาฬิกา พัดลม ตูน้ําดื่ม นโยบายการพัฒนาประเทศอีกสวนหนึ่ง     

ทําใหเกิดการรับวัฒนธรรมตะวันตกเขามาใช ไดแก วัฒนธรรมการใชเกาอ้ี เปนตน 
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เปนที่นาสังเกตวาการเปล่ียนแปลงการจัดวัตถุสวนเครื่องสักการะและเครื่องใช ในกลุม

เครื่องใชประจําวันพระไมไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงมากนัก สวนนี้มีเพียงการสลับ

ตําแหนงกันซ่ึงจากการสํารวจพบวาแตละวิหารจะมีการจัดวางที่ตางกันบาง แตโดยรวมแลวยังคง

เหมือนกัน ซ่ึงผูรูหลายทานใหความเห็นวาแบบแผนที่ผูวิจัยนํามาอางอิงนั้นไมถูกตองตาม          

แบบแผนปฏิบัติของลานนา โดยแบบแผนที่ถูกตองนั้นตองเรียงตามลําดับนี้ ไดแก ขันแกวตังสาม 

ขันนําทาน ขันศีล ขันนิมนต น้ําตนน้ําหยาด ขันโตกตางๆเชน ขันโตกพระพุทธ ขันโตกเสื้อวัด และ

ถาดใสขาวอาหาร ในสวนเครื่องใชงานในพิธีพิเศษไดแก อาสนาและแวนสามตาพระเจา ผูวิจัย

พบวามีการสูญหายและผุพังตามกาลเวลาเนื่องจากขาดการใชงานอยางตอเนื่อง  อีกสาเหตุคือ        

ขาดการสืบทอดภูมิปญญาความรูทําใหไมทราบความหมายความสําคัญของเครื่องสักการะเหลานี ้
 

 นอกจากสาเหตุสําคัญดังท่ีกลาวมายังมีปจจัยเสริมท่ีทําใหการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่     

ใชสอยและวัตถุของแตละวิหารแตกตางมากนอย ชาเร็ว ตางกัน Neil J.Smeleser P.381-383 (อางใน 

วัชรา คลายนาทร, 2530) กลาววาการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในแตละสังคมมีความแตกตางกัน      

ตามปจจัยท่ีสงผลดังนี ้ 

          1. ประชากร จํานวนชาวบานที่เปนศรัทธาของแตละวัดมีจํานวนมากนอยตางกัน ยอมสงผล

ใหเกิดการเปล่ียนแปลงที่ตางกันได เชน จํานวนศรัทธาที่มากกวายอยสงผลใหวัดและวิหารนั้นๆ

ไดรับการดูแลเอาใจใสท่ีมากกวา ปจจัยการบริจาคทั้งเงินและส่ิงของยอยมากกวาซ่ึงสงผลตอมา    

ใหเกิดการนําศาสนวัตถุ วัตถุ อุปกรณอาคารเครื่องใชสอยตางๆเขามาวางในวิหารเพิ่มมากขึ้น     

หรือการเปล่ียนแปลงกลุมผูใชงานวิหารท่ีสวนใหญเปนผูสูงอายุมากขึ้น ก็สงผลใหเกิดการจัดพ้ืนที่

และเกาอ้ีนั่งเฉพาะไวในวิหารจนปจจุบันกลายเปนความจําเปน 

 2. ส่ิงแวดลอม ซ่ึงแบงออกเปนส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมนุษยสรางขึ้น 

ความเปล่ียนแปลงดานสภาวะอากาศทั่วไปและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของวัดตามสมัยนิยม 

เชน การเปล่ียนลานทรายของวัดเปนพื้นคอนกรีต การสรางอาคารกออิฐฉาบปูนแวดลอมวิหาร    

ลวนสงผลใหอุณหภูมิสูงขึ้น มีผลใหคนเกิดการปรับตัวตามสภาพแวดลอมอันเปนสาเหตุหนึ่งให

เกิดการติดตั้งพัดลมในวิหาร เปนตน นอกจากนี้ตําแหนงท่ีตั้งของวัดก็มีผลตอการเปล่ียนแปลง 

ตัวอยางเชนวัดท่ีตั้งอยูในเขตเมืองยอมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วกวา มากกวา    

วัดท่ีตั้งอยูในชนบทหางไกล 

 3. วัฒนธรรม การแพรกระจายของวัฒนธรรมจากสวนกลางเปนสวนสําคัญอยางมาก       

ตอการเปล่ียนแปลงทั้งการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุ วัฒนธรรมที่รับมามีท้ังรูปธรรม คือ สวนหา
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รายได และสวนอุปกรณอาคารเครื่องเรอืนเครื่องใชตางๆ หรือนามธรรมคือการรับทัศนคติ แนวคิด

คานิยมที่เปดรับความทันสมัย ความเปนสากลมากขึ้น 
 4. เทคโนโลยี ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีจากตะวันตกก็เปนปจจัยท่ีสงผล    

อยางมากตอการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหาร รวมถึงเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของ            

ชาวลานนาไปสูความสะดวกสบายมากขึ้น ตัวอยางเชน   ระบบคมนาคมขนสงท่ีทันสมัยเชน รถไฟ 

ซ่ึงชวยสงเสริมใหการรับวัฒนธรรมเปนไปอยางรวดเร็ว หรือการมีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีท้ังไฟฟา

และอุปกรณอํานวยความสะดวกเชน เครื่องใชไฟฟาตางๆ ซ่ึงเปนสวนชวยสงเสริมการเผยแพร

ธรรมของพระสงฆและชวยสรางสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการปฏิบัติศาสนกิจรวมกัน เชน   

การใชไมโครโฟนเครื่องขยายเสียง การติดตั้งพัดลม เปนตน 

 

 เห็นไดวาสาเหตหุลักจากการเมืองการปกครอง การรับวัฒนธรรมและปจจัยเสริมท้ัง 4 ขอ 

ไดสงผลตอวิหารลานนาเชียงใหมแบงเปน 3 สวนคือ เวลาการใชงานวิหาร การจัดพ้ืนที่ใชสอย    

การจัดวัตถุในวิหาร ซ่ึงการศึกษายังพบวาท้ัง 3 สวนมีความสัมพันธเชื่อมโยงสงผลกระทบตอกัน   

จึงสรุปผลความสัมพันธเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนี ้

 เมื่อเวลาการใชงานวิหารในปจจุบันเพิ่มขึ้นจากอดีต ทําใหเกิดการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุ

อุปกรณใหเหมาะสมกับกลุมคนที่เขามาใชงานในชวงเวลานั้นๆ เชน เวลาการใชงานวิหารท่ีเพิ่มขึ้น

จากเฉพาะชวงเชาและเย็น เปล่ียนแปลงเปนใชงานทั้งวันจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา    

หรือใชงานทั้งวันมากเปนพิเศษจากกิจกรรมการทองเที่ยว จากชวงเชาท่ีอากาศไมรอนมากไปจนถึง

ชวงเที่ยงท่ีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงชวงเย็น ทําให ผู เขาใชงานในวิหารตองปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมประกอบกับความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้น เปนที่มาของการนํา

วัตถุอุปกรณอาคารและเครื่องใชเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆเขามาติดตั้งในวิหาร เชน พัดลม     

ตูน้ําดื่ม หรือการติดตั้งหลอดไฟแสงสวางสําหรับกลางคืน  กลุมคนที่ เขาไปใชพ้ืนที่ในวิหาร         

เพ่ิมมากขึ้นจากแตเดิมคือนักทองเที่ยวยังชวยสงเสริมใหเกิดการนําสวนหารายไดเขามาจัดวาง

เพ่ิมเติมเพื่อผลประโยชนของวัด สวนหารายไดท่ีนํามาจัดวางโดยหวังผลจากนักทองเที่ยวไดแก       

ตูเชาบูชาวัตถุมงคล โตะจําหนายสังฆทาน เปนตน 

 หรือเวลาการใชงานวิหารท่ีเปล่ียนแปลงจากวันพระเปนวันหยุดประจําสัปดาหเปล่ียนเปน

วันหยุดประจําสัปดาหคือวันเสารและอาทิตย ทําใหกลุมผูใชงานสวนใหญเหลือเพียงผูสูงอายุ 

ประกอบกับสุขภาพรางกายของผูสูงอายุเองทําใหไมสามารถนั่งไดเปนเวลานาน จึงเกิดการจัดพ้ืนที่

ในวิหารเพิ่มขึ้นพรอมกับการนําเกาอ้ีมาใช เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกกลุมผูใชหลักในวิหาร      
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ซ่ึงก็เปนอีกสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดการนําลําโพงและเครื่องขยายเสียงมาใชเพ่ือชวยกระจายเสียง        

ใหไดยินทั่วถึงท้ังวิหาร 

 ความสัมพันธของทั้งสามสวน คือ เวลาการใชงานวิหาร การจัดพ้ืนที่ใชสอย การจัดวัตถุ  

เกิดขึ้นกับสวนหารายไดและสวนอุปกรณอาคารและเครื่องใชสอย สวนศาสนวัตถุหลักและสวน

เครื่องสักการะและเครื่องใชไมเปล่ียนแปลงมากนัก เนื่องจากศาสนวัตถุหลักและเครื่องสักการะ  

เปนสวนหนึ่งของการแสดงความเคารพบูชาและเปนสวนสําคัญของการประกอบพิธีกรรม           

ทางศาสนามาโดยตลอด ความเปล่ียนแปลงสวนใหญเกิดขึ้นกับสวนหารายไดและสวนอุปกรณ

อาคารและเครื่องใชสอย ซ่ึงเริ่มเปล่ียนแปลงมากจากสาเหตุและปจจัยขางตน ผูวิจัยไดแสดง

ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงสวนตางๆที่สัมพันธกับเหตุการณทางประวัติศาสตรดังนี ้

จากการศึกษาพบวาความเปล่ียนแปลงดานการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหาร                

ไมพบหลักฐานที่บันทึกการเปล่ียนแปลงในชวง พ.ศ. 2317-2445 ผูวิจัยจึงยึดถือเปนแบบแผนดั้งเดิม

ของการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหาร ในงานวิจัยนี้ไดเริ่มตนคนพบหลักฐานโดยลําดับชวงเวลา

ของการ เป ล่ียนแปลงหรือ เหตุก ารณทางประวั ติศาสตร ท่ีสามารถอ าง อิง เชื่ อมโยงถึง                    

ความเปล่ียนแปลงได โดยความเปล่ียนแปลงดานการจัดพ้ืนที่ใชสอยคาดวาเริ่มตนในสมัยรัชกาล    

ท่ี 5 เปนตนมา จากนโยบายดานการศึกษาและนโยบายการทองเที่ยว ท่ีสงผลถึงการเปล่ียนแปลง   

การนั่งของคนและการเปลี่ยนแปลงกลุมผูเขาใชวิหารทีเ่พิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ 4-21 ชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงการจัดพื้นที่ใชสอยในวิหารแบบดั้งเดิมและในปจจุบัน 

ความเปล่ียนแปลงการจัดพื้นท่ีวิหารในปจจุบัน 
(พ.ศ. 2445 - ปจจุบัน) 

การจัดพื้นท่ีวิหารแบบดั้งเดิม 
(กอน พ.ศ. 2445) 
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สวนการเปล่ียนแปลงดานวัตถุในวิหารสามารถแสดงเหตุการณทางประวัติศาสตร              

ท่ีสันนิษฐานวาเปนสาเหตุปจจัยเริ่มตนหรือมีความสัมพันธ ท่ีทําให เกิดการเปล่ียนแปลง                  

ได 3 ชวงเวลาหลัก ดังนี ้

- พ.ศ. 2317-2445 เปนชวงเวลาที่ไมพบหลักฐานการเปลี่ยนแปลง ผูวิจัยจึงยึดถือเปน  

แบบแผนดั้งเดิมของการจัดวางวัตถุในวิหาร 

- พ .ศ .  2445-2480 เวลา เริ่ มตนของการเปลี่ ยนแปลงการจัดวัตถุตางๆในวิหาร                        

เกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองและการศึกษาของคณะสงฆในลานนา สงผลใหมีการ

เปล่ียนแปลงจารีตปฏิบัติของพระสงฆใหเปนแบบแผนเดียวกันและสงผลถึงการจัด

สวนศาสนวัตถุหลักในวิหาร 
- พ.ศ. 2480-2553 ชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 เปนชวงท่ีมีการรับวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

จากสวนกลางโดยผานทางนโยบายการพัฒนาประเทศดานตางๆ และดวยความ

เจริญกาวหนาดานการติดตอส่ือสาร การคมนาคมขนสง ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงวัตถุ

ในวิหารโดยนําสวนหารายไดกับสวนอุปกรณอาคารและเครื่องใชสอยมาจัดวาง        

ในวิหารเพิ่มมากขึ้น 

- เปนที่นาสังเกตวาสวนเครื่องสักการะและเครื่องใชสอยไมไดรับผลกระทบ               

จากการเปลี่ยนแปลงมากนัก จึงเปนเรื่องท่ีควรมีการศึกษาตอไป 
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แผนภูมิ 4-22 ชวงเวลาในการเปลี่ยนแปลงการจัดวัตถุและเครื่องใชตางๆในวิหาร 
 

พ.ศ. 2445 ชวงเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงสวนศาสนวัตถุหลักในวิหารจากสาเหตุ                   

การเปล่ียนแปลงการปกครองและการศึกษาของคณะสงฆในลานนา 
พ.ศ. 2480 ชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 เกิดการเปล่ียนแปลงโดยนําสวนหารายได                  

กับสวนอุปกรณอาคารและเครื่องใชสอย มาจัดวางในวิหารเพิ่มมากขึ้นจากสาเหตุการรับวัฒนธรรม

และเทคโนโลยีจากสวนกลาง 
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จากแผนภูมิ 4-22 (แสดงสาเหตุปจจัยท่ีสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงวัตถุ) นํามาจัดวาง           

ในแผนผังวิหารเพื่อใหเห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น ซ่ึงสามารถแบงได 3 ชวงเวลา

ดังนี้ 1) พ.ศ. 2317-2445  2) พ.ศ. 2445-2480  3) พ.ศ. 2480-2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิ 4-23 ชวงเวลาในการเปลี่ยนแปลงการจัดวัตถุและเครื่องใชตางๆ 

2317-2445 2445-2480 2480-2553

ธรรมาสน

ประตูทางเขา

ฐานพระ

สัตตภัณฑ

อาสสงฆ

ธรรมาสน

ประตูทางเขา

ฐานพระ

โตะหมูบูชา

อาสสงฆ

โตะพระประจําวันเกิด

ตูบริจาค

เซียมซี

นาฬิกาตั้งพื้น

ธรรมาสน

ประตูทางเขา

ฐานพระ

อาสสงฆ

แวนสามตาพระเจา
อาสนา

แวนสามตาพระเจา
อาสนา

ไมโครโฟน
เคร่ืองขยายเสียง

ตูเชาบูชาวัตถุมงคล

โตะจําหนายสังฆทาน

ตูนํ้าดื่ม

โตะหมูบูชา

ธรรมาสน

ประตูทางเขา

ฐานพระ

สัตตภัณฑ

อาสสงฆ

ธรรมาสน

ประตูทางเขา

ฐานพระ

โตะหมูบูชา

อาสสงฆ

ขันแกวตังสาม
ขันขอศีล
ขันนําทาน
นํ้าตน นํ้าหยาด

แวนสามตาพระเจา
อาสนา

ขันแกวตังสาม
ขันขอศีล
ขันนําทาน
นํ้าตน นํ้าหยาด

แวนสามตาพระเจา
อาสนา

ธรรมาสน
แบบภาคกลาง

พัดลมตั้งพื้น

เกาอ้ี

โตะพระประจําวันเกิด

ตูบริจาค

เซียมซี

นาฬิกาตั้งพื้น

ธรรมาสน

ประตูทางเขา

ฐานพระ

อาสสงฆ

ไมโครโฟน
เคร่ืองขยายเสียง

ตูเชาบูชาวัตถุมงคล

โตะจําหนายสังฆทาน

ตูนํ้าดื่ม

โตะหมูบูชา

ธรรมาสน
แบบภาคกลาง

พัดลมตั้งพื้น

เกาอ้ี

ขันแกวตังสาม

ขันขอศีล
ขันนําทาน

นํ้าตน นํ้าหยาด
นํ้าตน นํ้าดื่ม

นํ้าตน นํ้าดื่ม

ขันนิมนต

ขันโตกบูชาตางๆ

2317-2445 2445-2480 2480-2553

ธรรมาสน
แบบภาคกลาง

ธรรมาสน
แบบภาคกลาง

ศาสนวัตถุประจํา
ศาสนวัตถุจัดวางชวงวันพระ

การจัดวางศาสนวัตถุประจํา 

การจัดวางศาสนวัตถุชวงกิจกรรมวันพระ 
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 ในบทนี้ไดวิเคราะหและแสดงผลการเปลี่ยนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหาร

ลานนา โดยการเรียบเรียงเหตุการณทางประวัติศาสตรของเชียงใหม  คนหาสาเหตุปจจัย                

การเปล่ียนแปลงและแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงกันของเวลาการใชงานวิหาร การจัดพ้ืนที่ใชสอย 

และการจัดวัตถุท่ีสงผลกระทบตอวิหาร เพ่ือใหเกิดความเขาใจในภาพรวมความเปลี่ยนแปลง           

ท่ีชัดเจนมากขึ้น ในบทตอไปจะเปนการสังเคราะหผลตามจุดประสงคขอท่ี 2. คือ หาแนวทางในการ

จัดการพื้นที่ ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนาให เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม                

และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม 
 
 
 

 

 
 


