
บทที่ 5 
การสังเคราะหและแนวทางการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถใุนวิหาร 

 
 ในบทนี้จะเปนการสังเคราะหผลการศึกษาตามจุดประสงคงานวิจัยขอท่ี 2. คือ หาแนวทาง

ในการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนาใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม     

และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม มีคําถามวิจัยดังนี้ 
1.) การเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุท่ีเกิดขึ้นสงผลกระทบตอพ้ืนที่ในวิหาร     

และแนวคิดดั้งเดิมอยางไร 

2.) การจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในวิหารใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม     

และวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม ควรเปนอยางไร 

 

5.1 การเปลี่ยนแปลงการจัดพื้นที่ใชสอยและวัตถุที่สงผลกระทบตอพื้นที่ในวิหาร 
 ผลการศึกษาในบทที่ 4. เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1. พบวาสาเหตุปจจัยของการ

เปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารนั้น เริ่มตนเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองการปกครอง การรับนโยบายมาปฏิบัติ แตในระยะตอมาการรับวัฒนธรรมจากสวนกลาง

กลายเปนสาเหตุหลักในการเปลี่ยนแปลงส่ิงตางๆ แตการที่กลุมชนใดจะรับวัฒนธรรมจากแหลงอ่ืน

มาใชนั้นตองผานกระบวนการคิดพิจารณาแลววาส่ิงท่ีรับมานั้นมีความเหมาะสมสอดคลอง           

กับวัฒนธรรมของตนหรือตองเกิดประโยชนกับตนจึงจะรับมาใช ฉะนั้นการเปล่ียนแปลงดาน

แนวคิดคติความเชื่อจึงเกิดขึ้นกอนแลวจึงเปนเหตุใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานพื้นที่โดยนําส่ิงตางๆ

เขามาหรือปรับเปล่ียนการใชงานตามมา ผูวิจัยสันนิษฐานวาการเปล่ียนแปลงแนวความคิดของคน

ในลานนานั้นเกิดขึ้นเพราะการปฏิรูปการศึกษา การรับรูปแบบการศึกษา วัฒนธรรม แนวคิดตางๆ

แบบตะวันตกเขามาใชซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญของการปฏิบัติตอพ้ืนที่เปล่ียนไป ซ่ึงผลการศึกษา

สอดคลองกับการทบทวนวรรณกรรมเรื่องพ้ืนที่ในคติไทย ของ นิธิ เอียวศรีวงศ (2538: 131-149)     

ท่ีอธิบายวา มนุษยมีชีวิตอยูทามกลางพื้นที่ (Space) และเวลา (Time) ในแตละวัฒนธรรมจะมีการ

สรางคติเกี่ยวกับพื้นที่และเวลาที่ตางกัน มีการสรางความสัมพันธระหวางส่ิงตางๆใหอยูในพื้นที่  

และเวลาตามคติของตน จึงเกิดมี “ความหมาย” หรือ “โลกทัศน” ขึ้น ซ่ึงโลกทัศนของมนุษยในแต

ละกลุมแตละวัฒนธรรมก็จะแตกตางกันตามความแตกตางของพื้นที่ท่ีตนอาศัยและเวลาในพื้นที่



 118

นั้นๆ  นิธิ  ยังเปรียบเทียบให เห็นความแตกตางของโลกทัศนแบบตะวันออกและตะวันตก             

โดยแบงเปนพื้นที่ในคติไทยกับพื้นที่ในคติปจจุบัน ดังนี้ 

 พื้นที่ในคติปจจุบัน เปนผลพวงที่เกิดจากวัฒนธรรมวิทยาศาสตรซ่ึงกําเนิดขึ้นในโลก
ตะวันตกเมื่อราว 2-300 ปมานี้แตมีอิทธิพลตอชีวิตมนุษยมากที่สุด แนวคิดนี้เช่ือวาพ้ืนที่เปนส่ิง      

ไรขอบเขตแผขยายไปอยางไมมีปริมณฑลไมมีเสนแบง สามารถเขาไปประสบจับตองหรือผาน    

เขาไปได มีความเปนรูปธรรม ดังนั้นพ้ืนที่นามธรรมหรือพ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิในโลกทัศนของคนปจจุบัน

จึงหายไป 

 พื้นที่ในคติไทย  จะตรงกันขามกับพื้นที่ในคติปจจุบันคือ มีขอบเขตเสนแบงท่ีชัดเจน        

ไมเปนผืนเดียวกัน มีท้ังพ้ืนที่ในแนวราบและแนวดิ่ง ซ่ึงมีการแบงเปนสวนๆ แตละสวนจะมี

ลักษณะและความหมายที่แตกตางกัน และยังตองมีกฎที่ตองปฏิบัติเม่ือกาวเขาสูพ้ืนที่อ่ืน เชน           

การปรับเปล่ียนการแตงกาย การเปล่ียนพฤติกรรมหรือมารยาท เพ่ือใหเหมาะสมกับกาลเทศะ     

หรือถูกที่ถูกเวลา 
 นิธิ ยังอธิบายวาการศึกษาแผนใหมทําใหคนไทยในปจจุบันไดรับคติฝรั่งในเรื่องพ้ืนที่       

มามาก แตลึกๆลงไปแลวคติเกี่ยวกับพื้นที่แบบเกาก็ยังมีสวนสําคัญในการกําหนดพฤติกรรม       

และทาทีตอส่ิงตางๆอยูมาก จากแนวคิดนี้อาจกลาวไดวาโลกทัศนของคนลานนาเริ่มเปล่ียนเมื่อรับ

การศึกษาแผนใหมเขามาในสมัยรัชกาลที่ 5 ซ่ึงเปนชวงเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงการจัดพ้ืนที่     

ใชสอยและวัตถุในเวลาตอมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 5-1 จุดเปลี่ยนทางความคิดหรือโลกทัศนของคนลานนาที่มีตอพื้นที่ในวิหาร
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จากแนวคิดการจัดพ้ืนที่ใชสอยในวิหารแบบดั้งเดิมท่ีไดคนพบจากงานวิจัยในหัวขอ 4.1   

ซ่ึงไดอธิบายวา พ้ืนที่ภายในวิหารมีพระประธานเปนศูนยกลางของพื้นที่ยิ่งลึกเขาไปภายใน       

หรือยิ่งใกลพระประธานจะยิ่งมีความเขมขนของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิสูงขึ้นเรื่อยๆ และแนวคิดของ นิธิ 

เรื่องพื้นที่ในคติไทย สามารถสังเคราะหปรากฏการณการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุ

ในวิหารไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 5-2 การวิเคราะหรัศมีวงขอบและความเขมขนของความศักด์ิสิทธิ์ในวิหาร

ธรรมาสน

อาสสงฆ

ฐานพระ

1.2.3.4.5.6.
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5.1.1 ความเปลี่ยนแปลงดานพื้นที่ 
 

“พ้ืนที่ในคติปจจุบันแทนที่พ้ืนที่ในคติไทย” 
 

 แนวคิดนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา เม่ือเวลาเปล่ียน สังคมเปล่ียน การศึกษาเปล่ียน       

โลกทัศนของคนเปล่ียนไป ยอมสงผลตอการใหความหมายตอพ้ืนที่ๆตางไปจากเดิม วิหารซ่ึงถือ

เปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิจึงถูกปรับเปล่ียนพ้ืนที่ใชสอยตามยุคสมัย ตามโลกทัศนของคนรุนใหม          

ท่ีไดรับอิทธิพลจากตะวันตก เปนเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหการจัดพ้ืนที่เปล่ียน การนั่งของกลุมคนตางๆ  

ไมเครงครัดเหมือนเดิม รวมถึงมีการใหความหมายตอพ้ืนที่ในวิหารท่ีหลากหลายหนาท่ีขึ้น เชน            

การทองเที่ยว จึงเกิดการซอนทับของความหมายในพื้นที่ในเวลาเดียวกัน วิหารจึงเปนทั้งสถานที่

ศักดิ์สิทธ์ิและสถานที่ทองเที่ยวในเวลาเดียวกัน ตัวอยางเชนเมื่อนําวงขอบที่แสดงความเขมขน     

ของพื้นที่ศักดิ์ สิทธ์ิมาซอนทับกับการใชพ้ืนที่ในปจจุ บัน (หัวขอ  4.1.2.2) การใช พ้ืนที่โดย

นักทองเที่ยว จะเห็นไดวาเมื่อทุกคนเปล่ียนสถานะเปนนักทองเที่ยวแลวไมวาจะเปนชายหรือหญิง   

ก็สามารถกาวลึกเขามาดานในวิหารและสามารถเดินสํารวจทองเที่ยวไดท่ัวพ้ืนที ่เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 5-3 การใชพื้นที่ในวิหารโดยนักทองเที่ยวซอนทับกับความเขมขนของพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ในวิหาร
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“พ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิเริ่มเลือน     พ้ืนที่ทางสังคมยังชัดเจน” 
 

 ผูวิจัยเห็นวาพ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิและแนวคิดพ้ืนที่ในคติไทยยังคงมีอยูเสมอ แตความเขาใจ     

เรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิเริ่มเลือนเมื่อไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมความคิดแบบตะวันตกท่ีเห็นวาทุกพ้ืนที่

สามารถผานเขาไปประสบไดงาย ในขณะที่แนวคิดแบบตะวันออกวิหารถูกยกใหเปนพ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิ

ท้ังหมด มีขอบเขตทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบการเขาสูพ้ืนที่จึงตองมีการปรับตัวใหเหมาะสม  

ในขณะที่ความเขาใจเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิมีนอยลงแตพ้ืนที่ทางสังคมที่แสดงออกในวิหารยังชัดเจน

และเปนเชนนี้มาชานาน ถึงแมปจจุบันจะมีการเปล่ียนแปลงบาง เชน การนั่งในวันพระอาจมีการ

ปรับเปล่ียนจากการนั่งตามวัยวุฒิ คุณวุฒินําหนาเริ่มเปล่ียนเปนการนั่งโดยคุณวุฒิและตําแหนง

หนาท่ีการงานนํามากขึ้น เพราะทั้งวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกยังคงมีแนวคิดการแบงลําดับ

ช้ันทางสังคมที่คลายคลึงกัน เชน การแบงตามยศศักดิ์ ความอาวุโส ตําแหนงหนาท่ี ทําใหการแบง

พ้ืนที่นั่งของกลุมคนในสังคมยังคงไมเปล่ียนแปลงมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 5-4 แสดงพื้นที่ทางสังคมซอนทับกับความเขมขนของพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ในวิหาร
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5.1.2 ความเปลี่ยนแปลงดานวัตถ ุ
5.1.2.1 สวนศาสนวัตถุหลัก และ 5.1.2.2 สวนสักการะและเคร่ืองใช 
 ถึงแมวาสวนศาสนวัตถุหลักจะเริ่มตนเปล่ียนแปลงจากนโยบายทางการเมืองการปกครอง 

แตในระยะตอการรับวัฒนธรรมและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทําใหขาดการสืบสานภูมิปญญา

ความรู ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหคนไมรูจักไมเขาใจความหมายที่มาของศาสนวัตถุซ่ึงรวมถึงสวน

สักการะและเครื่องใช ท่ีจากการศึกษาพบวาไมไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมากนัก แตก็มี

สาเหตุเดียวกันคือ ขาดการสืบสานภูมิปญญาความรูทําใหศาสนวัตถุบางสวนสูญหายไปตาม

กาลเวลา เชน อาสนา กับ แวนสามตาพระเจา 

 ผูวิจัยเห็นวาสวนสําคัญ สวนศาสนวัตถุหลักยังตั้งม่ันอยูเหมือนเดิมไมเปล่ียนแปลงมาหลาย

รอยป ถึงแมจะเปล่ียนรูปแบบจากการรับวัฒนธรรมภาคกลางมา (ธรรมาสนแบบภาคกลางแทน

ธรรมาสนปราสาท โตะหมูบูชาแทนสัตตภัณฑ) แตแกนยังคงเหมือนเดิมคือการสักการะบูชา         

พระรัตนตรัยซ่ึงเปนหัวใจหลักของพระพุทธศาสนา ความศักดิ์สิทธ์ิของสวนนี้ยังคงมีอยูเสมอ       

แตความเขาใจในเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิและจารีตแบบลานนาเริ่มเลือนหายเนื่องจากขาดการสืบสาน

ภูมิปญญาความรู ไดแกการจารึกบันทึกเรื่องราวความเปนมาความสําคัญของส่ิงตางๆ (ในอดีต

การศึกษาแบบไทยนั้นไมเนนการบันทึกหรือเขียนเปนตํารา ใชการศึกษาดวยตนเอง การลงมือ

ปฏิบัติและจดจํา) เมื่อมีการเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาจากการศึกษาโดยมีวัดเปนศูนยกลาง       

การเรียนรูในเรื่องตางๆเปนการศึกษาในระบบโรงเรียน ระบบการถายทอดความรูโดยการใช

ภาษาไทยกลางแทนภาษาพื้นเมือง ระบบการศึกษาที่เนนหนักในเรื่องวิชาชีพและความรูท่ีเปนแบบ

แผนเดียวกันทั้งประเทศโดยสวนกลาง ทําใหภูมิปญญาความรูจารีตแบบดั้งเดิมขาดการสืบสาน 

 

5.1.2.3 สวนหารายได 
 

“อดีต คนเขาไปใชพ้ืนที่ศกัดิ์สิทธ์ิ        ปจจุบัน คนเขาไปใชพ้ืนที่และพ่ึงพาความศักดิ์สิทธ์ิ” 
 

อดีตพระสงฆบิณฑบาตเฉพาะขาวปลาอาหารใหพอแกการดํารงอยู การดูแลทําความสะอาด 

บูรณปฏิสังขรณวัดเปนหนาท่ีของขาพระ เปนการพึ่งพาอาศัยกันระหวางพระสงฆและชาวบาน     

เม่ือพระสงฆไดใหท้ังความรูและธรรมะในการดําเนินชีวิต ชาวบานจึงตอบแทนดวยการดูแลวัด  

และพระสงฆเพื่อชวยสืบสานพุทธศาสนาตอไป 

 ปจจุบันเมื่อวัดเปนนิติบุคคลที่ตองบริหารจัดการดูแลคาใชจายตางๆภายในวัดเอง  เชน       

คาสาธารณูปโภคและการดูแลพระสงฆสามเณร สวนหารายไดจึงเปนความจําเปนพื้นฐานที่ตองมี
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ของวัดเนื่องจากปจจัยความจําเปนมีมากกวาในอดีต การพึ่งพาเฉพาะเงินบริจาคไมเพียงพอตอการ

ดูแลจัดการวัด การหารายไดรูปแบบตางๆในวิหารจึงเกิดขึ้นซ่ึงสวนใหญยังคงผูกโยงหรือพ่ึงพา

ความศักดิ์สิทธ์ิขององคพระ เชน พระประจําวันเกิด การเชาบูชาพระพุทธรูปและวัตถุมงคล 

เปรียบเทียบใหเห็นวาในอดีตเราเขาไปใชวิหารเพื่อสักการะบูชาองคพระในพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ ปจจุบัน

เรายังตองพ่ึงพาความศักดิ์สิทธ์ิขององคพระเพื่อชวยในการสืบสานพุทธศาสนาใหดํารงอยูตอไป 

โดยปรับเปล่ียนวิธีจากการใชแรงงานในอดีตเปนการอาศัยปจจัยทางการเงินเปนหลักในปจจุบัน

ตัวอยางเชน เมื่อนําวงขอบที่แสดงความเขมขนของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิมาซอนทับกับตําแหนงการจัด

วัตถุในวิหารในปจจุบัน จะพบวาสวนหารายไดแมจะมีความจําเปน แตก็ไดเพิ่มจํานวนและตําแหนง

การจัดวางกระจายลงขอบเขตของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิในวิหารมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ 5-5 แสดงสวนหารายได ไดเขามาอยูในขอบเขตพื้นที่ศักด์ิสิทธิ์ในวิหาร
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5.1.2.4 สวนอุปกรณอาคารและเคร่ืองใชสอย 
 

“อดีต คนปรับตัวเขากับพื้นที่        ปจจุบัน คนปรับพ้ืนที่ใหเขากับตัว” 
 
 ในอดีตดวยการกําหนดความหมายรวมกัน วิหารถือเปนสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิ เปนที่ปฏิบัติ

ศาสนกิจของพระสงฆ คนทั่วไปถือวาไมใชพ้ืนที่ของตน และเปนสถานที่ท่ีไมไดใชงานเปนประจํา

จะเขาไปก็ตอเมื่อเปนวันพระ มีพิธีกรรม ตองการสักการะ ในคติแบบไทยการที่คนทั่วไปจะขาม

หรือเขาไปในพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิท่ีสูงกวานั้นจึงตองมีการปรับตัวใหเปนไปตามพื้นที่ เชน ตองใหความ

เคารพนอบนอม แตงกายสุภาพ สํารวมทั้งกาย วาจา ใจ ปจจุบันโลกทัศนดังกลาวไดเปล่ียนแปลง  

ไปบางตามการรับวัฒนธรรมแนวคิดจากตะวันตก(แนวคิดพ้ืนที่ในคติปจจุบัน) รวมทั้งมีการใชพ้ืนท่ี

ในวิหารเปนเวลานานมากขึ้น มีกิจกรรมในวิหารเปนประจํา หรือจํานวนคนใชงานที่มากขึ้น เหตุผล

ดังกลาวจึงทําใหคนพยายามปรับเปล่ียนพื้นที่หรือการสรางสภาวะนาสบายใหกับตนเองดวยการนํา

อุปกรณเครื่องใชเขามาติดตั้งในวิหาร เพ่ือใหตนสามารถอยูและใชพ้ืนที่นั้นๆไดสะดวกสบาย      

มากขึ้น โดยมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการปรับเปล่ียนงายขึ้น 

ตัวอยางเชน ไมโครโฟนเครื่องขยายเสียง พัดลม ตูน้ําดื่ม เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 5-6 แสดงสวนอุปกรณอาคารและเครื่องใชสอย จัดวางอยูทั่วพื้นที่ในวิหาร
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5.2 แนวทางการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถใุนวิหาร 
 จากขอสรุปการสังเคราะหผลการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุภายในวิหาร     

ในหัวขอ 5.1 เห็นไดชัดวาการขาดความรูความเขาใจในคติแนวคิดและจารีตแบบดั้งเดิม อันเปนผล

มาจากการไมไดรับการถายทอดสืบตอภูมิปญญาความรู ทําใหเกิดการปฏิบัติตอพ้ืนที่ในวิหารตางไป

จากเดิม ดังนั้นแนวทางการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในวิหารตามวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2     

จึงควรสงเสริมการใหความรูดานแนวคิดจารีตเดิมท่ีมีคาใหเกิดการรับรูและตระหนักมากขึ้น          

ซ่ึงในปจจุบันพบวาความรูความเขาใจในเรื่องพ้ืนที่ในวิหารหรือความหมายของศาสนวัตถุรวมถึง

ความรูเรื่องจารีตปฏิบัติพิธีกรรมแบบดั้งเดิมของลานนากลายเปนความรูท่ีมีผูรูจริงและสนใจนอย

โดยเฉพาะพระสงฆประจําวัดและชาวบานทั่วไป  

 จากการสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของหลายฝาย เพื่อหาแนวทางการจัดการเรื่องนี้ระบุวาควรมี

การสืบสานภูมิปญญาความรูเหลานี้อยางเปนระบบ ดังเชนความเห็นของ วิถี พานิชพันธ (2553)      

ท่ีระบุวาการใหความรูควรแบงเปน 5 สวน ดังนี้ 

1. พระสงฆ 
2. ผูดูแลวัด มัคนายกหรืออาจารยวัด และชาวบาน 

3. กลุมคนหรือนักทองเที่ยวจากตางถ่ิน ตางวัฒนธรรม 

4. การประชาสัมพันธผานส่ือตางๆ 

5. การเรียนการสอนในระบบโรงเรียน 

  

1. พระสงฆ การใหความรูในกลุมพระสงฆควรมีการบรรจุภูมิปญญาความรูเรื่องเหลานี้   
ลงในหลักสูตรการศึกษาของพระสงฆในภาคเหนือ นอกเหนือจากการศึกษาพระปริยัติธรรม

(นักธรรม-บาลี)ในภาคปกติ โดยตองเริ่มตนปฏิบัติจากคณะสงฆในระดับสูงสุดของภาคเหนือ       

ลงไปสูพระสงฆสามเณรทุกระดับชั้นใหไดรับความรูเทาเทียมกัน จากการศึกษาพบวามีพระสงฆ

สามเณรจํานวนมากที่ไมไดมีภูมิลําเนาในภาคเหนือทําใหไมมีพ้ืนฐานความรูในเรื่องศิลปวัฒนธรรม

ของทองถ่ิน จึงควรมีการอบรมหรือสอนตั้งแตเริ่มตนการบวชเรียนในสํานักเรียนพระสงฆหรือกอน

การรับตําแหนงใดๆ ตัวอยางภูมิปญญาความรูและจารีตท่ีควรมีการเรียนการสอนไดแก บทบาท

หนาท่ีของพระสงฆในภาคเหนือ การอนุรักษดูแลรักษาโบราณวัตถุและทรัพยสมบัติของวัด      

ความรูความเขาใจเรื่องความหมายแนวคิดคติธรรมในสวนตางๆของวัด ความหมายแนวคิด         

ของพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิในวิหาร ความหมายความสําคัญของศาสนวัตถุ เครื่องใช เครื่องสักการะตางๆ           

ท่ีแตกตางจากภาคอื่นๆ 
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 นอกจากการบรรจุความรูลงในหลักสูตรการเรียนแลว การอบรมสัมมนาพิเศษในโอกาส

ตางๆ ก็ควรเสริมหรือเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องดังกลาวขางตนลงไปดวย จากการศึกษาและทบทวน

วรรณกรรมในเรื่องวิหารลานนาที่ผานมาพบวาการอบรมหรือถวายความรูความเขาใจในเรื่องวัด

และวิหารแกพระสงฆสวนใหญมุงเนนที่กายภาพหรือสถาปตยกรรม เชน การอนุรักษศิลปกรรม

และโบราณสถาน  พระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่ เกี่ ยวของกับการอนุรักษ  การจัดการ

สภาพแวดลอมดานกายภาพวัด เปนตน จึงควรเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องความสําคัญของศาสนวัตถุ 

เครื่องใช เครื่องสักการะตางๆเขาไปดวย เพื่อพระสงฆทุกรูปจะไดนําความรูไปปฏิบัติตอวิหาร      

ไดถูกตอง สามารถบอกกลาวชาวบานไดวาส่ิงตางๆมีท่ีมาที่ไปอยางไรและส่ิงท่ีถูกตองเหมาะสม   

คืออะไรและเพื่อใหภาพรวมของการอนุรักษวิหารครอบคลุมทุกสวน 

2. ผูดูแลวัด มัคนายกหรืออาจารยวัด และชาวบาน ควรมีการจัดอบรมและใหความรู
เชนเดียวกับพระสงฆ โดยเฉพาะผูท่ีอยูอาศัยในบริเวณวัดหรือวิหารท่ีไดรับการขึ้นทะเบียน          

จากกรมศิลปากร เพื่อใหเกิดการตระหนักถึงคุณคาของวิหารและชวยกันดูแลรักษาทรัพยสมบัติ    

ของชาติโดยไมถือวาเปนหนาท่ีของพระสงฆแตฝายเดียว 

3. กลุมคนหรือนักทองเที่ยวจากตางถิ่น ตางวัฒนธรรม การทองเที่ยวและนักทองเที่ยว      

มีสวนสําคัญอยางมากในการสรางผลกระทบตอพ้ืนที่ในวิหาร เพราะเปนผูนําวัฒนธรรมจากตางถ่ิน
เขามา ในขณะเดียวกันการทองเที่ยวก็มีสวนอยางมากในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี

ของลานนาออกไป ฉะนั้นการใหความรูท่ีถูกตองแกนักทองเที่ยวจึงเปนเรื่องสําคัญ ตัวอยางเชน   

การจัดทําปายภาษาไทยและอังกฤษเพื่อบอกคติแนวคิดพ้ืนที่สวนตางๆของวิหาร การปฏิบัติตัว        

การแตงกายที่ถูกตองเหมาะสมในการเขาไปภายในวิหาร และความหมายความสําคัญของศาสนวัตถุ            

เครื่องสักการะ เครื่องใชตางๆ ซ่ึงการจัดทําปายเหลานี้ควรมีอยูในทุกวัดหรือวิหารท่ีขึ้นทะเบียน    

กับกรมศิลปากรไมใชเฉพาะวัดท่ีสําคัญของจังหวัดเทานั้น นอกจากนี้พระสงฆและผูดูแลวิหาร        

ก็ควรชวยอธิบาย บอกกลาว ตักเตือน ในกรณีท่ีนักทองเทีย่วปฏิบัติตัวไมถูกตองดวย 

4. การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ  แบงไดเปน 2 สวนคือ 1) การนําเสนอและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีลานนาที่เกี่ยวของหรือมีการปฏิบัติในวัดและวิหารผานส่ือตางๆ ท้ังขาว

โทรทัศน ละคร โฆษณา ส่ือส่ิงพิมพ ท้ังในแงสาระหรือเพื่อการบันเทิง ควรมีการศึกษาหาขอมูล     

ท่ีถูกตองกอนนําเสนอ 2) การเผยแพรขอมูลของการทองเที่ยวแหงประเทศไทยผานส่ือตางๆ 

นอกเหนือจากการนําเสนอขอมูลสถานที่ทองเที่ยวแลวควรเนนย้ําถึงขอควรปฏิบัติในการเขาไปใน

พ้ืนที่วัดและวิหารตางๆวาส่ิงใดคือจารีตปฏิบัติท่ีถูกตอง 
5. การเรียนการสอนในระบบโรงเรียน จากการศึกษาพบวาความรูเรื่องคติแนวคิดพ้ืนที่   

ของวิหาร ความหมายความสําคัญของศาสนวัตถุเครื่องสักการะเครื่องใชตางๆ เปนความรูท่ีนับวัน
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จะหาผูรูไดยากขึ้น ดังนั้นการจะสืบสานภูมิปญญาเหลานี้ใหคงอยูตอไปจึงควรสงเสริมการเผยแพร

ความรูในวงกวางอยางเปนระบบใหแกเยาวชน ซ่ึงจะเปนผูดูแลรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมเหลานี้

ตอไป โดยการเพิ่มเติมหรือสอดแทรกลงในวิชาเรียนในหลักสูตรนอกเหนือจากการเรียนวิชา     

พุทธศาสนาหรือศาสนพิธีแบบภาคกลางอยางเดียว  ซ่ึงอาจจะเปนพระสงฆหรือผูรูนักวิชาการ

ผูเช่ียวชาญดานนี้โดยตรงเปนผูสอน หรือการสอนแบบบูรณาการโดยการพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู

จากสถานที่จริง เปนตน 

จากแนวทางการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในวิหารขางตน ยังสามารถแบงได   2 ระยะ 

คือ 1) การจัดการในระยะส้ัน 2) การจัดการในระยะยาว 

1) การจัดการในระยะสัน้ หมายถึง การจัดทําปายใหขอมูลดานหนาวิหารและภายในวิหาร 

และการอบรมสัมมนาใหความรูแกพระสงฆและชาวบานประจําวิหารที่ไดรับการ       

ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร 

2) การจัดการในระยะยาว หมายถึง การวางพื้นฐานการใหความรูท่ีเปนระบบ  การจัดการ
หลักสูตรการเรียนการสอนแกพระสงฆและนักเรียนนักศึกษา 

 

 

5.3 บทสรุปงานวิจัย 
  
 วิหารลานนาเปนสถาปตยกรรมท่ีแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของพุทธศาสนาในลานนา   

จากอดีตจนถึงปจจุบัน วิหารยังคงความสําคัญและมีการใชงานอยางตอเนื่องเปนประจําสม่ําเสมอ    

ท้ังเพื่อประกอบศาสนกิจและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพระสงฆและฆราวาส ภายในวิหาร

สะทอนใหเห็นถึงภูมิปญญา คติความเชื่อ คติธรรมคําสอนตางๆในทางพุทธศาสนา ความศรัทธา 

และฝมือเชิงชางที่ประณีตมีเอกลักษณ พ้ืนที่ใชสอยและวัตถุตางๆ ถูกจัดวางเพื่อการเคารพบูชา      

ทําใหพ้ืนที่ภายในวิหารมีความสําคัญและศักดิ์สิทธ์ิไมนอยกวาสถาปตยกรรมภายนอก 

 วิหารลานนานอกจากจะเปนศาสนสถานที่สําคัญของชุมชนยังเปนแหลงเรียนรูและสถานที่

ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบันทําใหมีการนําวัตถุ 

อุปกรณอาคารเครื่องใชสอยตางๆเขามาจัดวางเพ่ิมเติมในวิหาร สงผลตอรูปแบบพื้นที่ใชสอย      

และวัตถุภายในท่ีขาดความตอเนื่องกลมกลืนกับสถาปตยกรรมภายนอก ซ่ึงอาจทําใหสูญเสีย         

อัตลักษณของวิหารลานนา งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาสาเหตุปจจัยของการเปลี่ยนแปลง

ท่ีสงผลกระทบตอการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุภายในวิหารและคนหาแนวทางการจัดการพื้นที่      
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ใชสอยและวัตถุใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม         

และสอดคลองกับการรักษาอัตลักษณของวิหารลานนา 

 ผลการวิจัยพบวาสาเหตุการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนาไดแก 

นโยบายทางการเมืองการปกครองและการรับวัฒนธรรมจากสวนกลางอันเปนผลจากการเขารวม

เปนสวนหนึ่งของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ซ่ึงนโยบายการปฏิรูปการปกครองและการศึกษาสงฆ    

ไดสงผลกระทบตอจารีตปฏิบัติของพระสงฆในลานนารวมถึงรูปแบบการจัดพ้ืนที่และวัตถุในวิหาร 

ตอมาไดแกการรับวัฒนธรรมจากภาคกลางเปนสาเหตุของความเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยมีปจจัย

เสริมคือ ประชากร ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  ซ่ึงปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม

โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาสงผลใหคนในทองถ่ินขาดการสบืสานภูมิปญญาความรู

แบบดั้งเดิมและขาดความรูความเขาใจในจารีตวัฒนธรรมของตน การรับวัฒนธรรมจากตางถ่ินเขา

มาอยางรวดเร็วโดยขาดการพิจารณาอยางรอบคอบถึงผลกระทบ ดังนั้นแนวทางการจัดการพื้นที่    

ใชสอยและวัตถุภายในวิหารลานนาใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงและการใชพ้ืนที่ในคติไทย 

เพื่อใหการอนุรกัษวิหารลานนามีความสมบูรณมากขึ้น จึงควรสงเสริมการใหความรูในเรื่องแนวคิด

ความหมายของพื้นทีใ่ชสอยและวัตถุ จารีตประเพณีดั้งเดิมท่ีปฏิบัติภายในวิหารอยางเปนระบบแก

กลุมคนตางๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับการดูแลและใชงานวิหาร ไดแก พระสงฆ ผูดูแลวัดและชาวบาน 

กลุมคนหรือนักทองเที่ยวจากตางถ่ินตางวัฒนธรรม ส่ือมวลชน ประชาสัมพันธ การเรียนการสอน

สําหรับเยาวชน งานวิจัยนี้ไดองคความรูการศึกษาวิหารลานนาและเสนอแนวทางการจัดการพื้นท่ีใช

สอยและวัตถุในวิหารเบื้องตน ซ่ึงสามารถประยุกตใชในการวางแผนจัดการและพัฒนาวิหาร         

ในพื้นที่อ่ืนๆของภาคเหนือได 

 
5.4 ขอจํากัดและขอเสนอแนะงานวิจัย 
 งานวิจัยนี้เปนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนา

เชียงใหม เพื่อคนหาสาเหตุและปจจัยของการเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุท่ีสงผล

กระทบตอพ้ืนที่ในวิหารลานนา และหาแนวทางในการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุภายในวิหาร    

ใหเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยพบวา             

มีขอจํากัดและขอเสนอแนะในดานตางๆ ดังนี ้

ดานจุดประสงคการวิจัย 
- การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนา ผูวิจัยเนน

การศึกษาความเปลี่ยนแปลงบริเวณผังพ้ืนคือการจัดพ้ืนที่และวัตถุ ควรมีการศึกษา                
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ใหครอบคลุมถึงดานสถาปตยกรรมภายใน เชน ผนัง เพดาน หรือพ้ืนที่วาง 3 มิติภายใน

วิหารตอไป 

- ผูวิจัยเนนการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของศาสนวัตถุและวัตถุตางๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือ  

ความรับผิดชอบของกรมศิลปากร (กรมศิลปากรดูแลรับผิดชอบเฉพาะสถาปตยกรรม  

และสวนที่เคล่ือนยายไมได เชน แทนแกว) 

- การศึกษาเนนถึงผลกระทบตอพ้ืนที่ศักดิ์สิทธ์ิแบบดั้งเดิม ควรมีการศึกษาใหครอบคลุม                 

ถึงผลกระทบที่มีตอผูใชงานวิหารโดยตรง เพื่อใหผลการวิจัยสมบูรณมากขึ้น 

- งานวิจัยนี้เลือกกลุมตัวอยางวิหารโดยใชหลักเกณฑดานรูปแบบสถาปตยกรรม ชวงเวลา

การกอสร างและบูรณะ  การขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร  ควรมีการศึกษาถึง                   

การเปล่ียนแปลงการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหารของแตละกลุมชาติพันธุ  เพื่อให

งานวิจัยมีความหลากหลายมากขึ้น 

ดานระเบียบวิธีวิจัย 
- การศึกษาความเปลีย่นแปลงดานการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุภายในวิหารเปนการคนหา
ขอมูลจากการสัมภาษณและจากการคนควาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อคนหารูปแบบ

ท่ีคาดวาจะเปนพื้นที่ใชสอยในอดีต ผูวิจัยพบวาขอมูลจากการเลือกผูใหสัมภาษณแบบ

เจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเปนผูรูดานศิลปวัฒนธรรมเปนขอมูลท่ีผูใหสัมภาษณ

ไดรับการบอกเลาจากผูเฒาผูแกท่ีลวงลับไปแลว การศึกษาคนควา ประสบพบเจอ หรือ

ประพฤติปฏิบัติเองมาในชวงชีวิตของตน  จึงมีขอจํากัดของขอมูลในชวงเวลาหนึ่ง       

สวนการคนควาดานเอกสาร (Documentary Research) ก็พบวาขาดขอมูลการเปล่ียนแปลง

หรือพัฒนาการที่อยูกอนการเปล่ียนแปลงในป พ.ศ. 2445 ทําใหขาดหลักฐานที่ชัดเจน

เรื่องรูปแบบการจัดพ้ืนที่ใชสอยในอดีตอยางแทจริง 

- สวนการศึกษารูปแบบการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในปจจุบันใชการสํารวจ การสัมภาษณ

การสัง เกตแบบไม มีสวนรวม  (Non-Participant Observation)  พบวา มีขอจํากัด              

ดานระยะเวลาในการศึกษาการวิจัยท่ีไมสามารถเก็บขอมูลไดครบทุกวัน ในงานวิจัยนี้   

จึงเปนการศึกษารูปแบบการจัด พ้ืนที่วิหารในวันธรรมดา วันพระ และวันสําคัญ            

ทางศาสนาเฉพาะบางวันที่เกิดขึ้นในชวงเวลาการเก็บขอมูลภาคสนามเทานั้น 

ดานผลการวิจัย 
- ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในงานวิจัยนี้  เปนการนําเสนอ
แนวทางในภาพรวมเบื้องตน ควรมีการศึกษาลึกลงไปถึงเรื่องระดับหรือหลักเกณฑ      

ของความเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปใชวัดคาไดอยางมีเหตุผล เชน การเปล่ียนแปลงการจัด
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วัตถุในวิหารถึงระดับไหนจึงจะถือวาเส่ียงตอการสูญเสียอัตลักษณและควรเริ่มแกไข    

เปนตน 

- แนวทางการจัดการพื้นที่ใชสอยและวัตถุในวิหารลานนา สามารถประยุกตใชในการวาง

แผนการจัดการและพัฒนาวิหารในพื้นที่อ่ืนๆของภาคเหนือได 

- ผลการวิจัยนี้สามารถเติมเต็มชองวางของการศึกษาเรื่องวิหารลานนาในสวนที่ขาด          

ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยเปนการเพิ่มเติมความรูดานความหมาย  ความสําคัญ            

ความเปล่ียนแปลงของการจัดพ้ืนที่ใชสอยและวัตถุในวิหาร ซ่ึงสามารถสะทอน                

ความเปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของเชียงใหมไปพรอมกัน 

 

 
 


