
 

บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ประวตัิความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ลา้นนาเป็นดินแดนท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์อุดมไปดว้ยมรดกทางวฒันธรรม มีความ
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัทางดา้นต่างๆ เช่นสังคม ประเพณี วีถีชีวิต ภาษา วรรณกรรม รวมถึงพุทธ
ศาสนาในบรรดาโบราณสถานท่ีมีอยา่งมากมายนั้น วหิารนบัไดว้า่เป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมท่ีทรงคุณค่ามีแบบแผนและ องค์ประกอบท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของความเป็นล้านนามาก
ท่ีสุดอย่างหน่ึง (วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์, 2543) วิหารเป็นอาคารท่ีมีความส าคัญท่ีสุดของวดั
นอกเหนือจากพระเจดีย ์เป็นสถานท่ีส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปซ่ึงเป็นประธานของวดัและเป็น
สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาตามขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของประชาชนใน
ชุมชน 

เมืองเชียงใหม่มีส าคญัทางประวติัศาสตร์ในฐานะท่ีเป็นศูนย์กลางทางด้านต่างๆ ของ
ลา้นนาในอดีต มีพฒันาและเปล่ียนแปลงมาอยา่งต่อเน่ือง มีพระพุทธศาสนาท่ีเจริญอยา่งมากควบคู่
มากับการพัฒนาบ้านเมือง ดังจะเห็นได้จากประวติัศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของ
พระพุทธศาสนามีการท าสังคายนาพระไตรปิฎกเป็นคร้ังท่ี 8 (สันติ เล็กสุขุม, 2538) ในบนัทึก
ประวติัพุทธศาสนา ดว้ยเหตุน้ีจึงปรากฏ วดัวาอารามท่ีลว้นแลว้แต่มีความงดงามทางศิลปกรรมและ 
สถาปัตยกรรมอยู่เป็นอนัมาก เมืองเชียงใหม่เร่ิมเส่ือมถอยตั้งแต่ตกอยู่ภายใตก้ารปกครองของพม่า 
ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22-23 การสู้รบแย่งชิงเมืองระหว่างไทยกบัพม่า ส่งผลให้บา้นเมืองและวดัวา
อารามถูกทิ้งใหร้กร้างเป็นเวลานาน โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงมีฐานะเป็นศูนยก์ลางทางดา้นต่างๆ 
ของลา้นนา มีสภาพช ารุดทรุดโทรมเป็นอย่างยิ่ง ต่อมาไดมี้การฟ้ืนฟูข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 24 ใน
สมยัพระยากาวิละ (สุรพล ด าริห์กุล, 2542) จึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นต่างๆคร้ังยิ่งใหญ่
ในดินแดนลา้นนา  

เมืองเชียงใหม่ในช่วงของการพื้นฟูบา้นเมือง พุทธศตวรรษท่ี 24-25 ช่วงแรกเกิดภาวะ
เศรษฐกิจท่ีไม่มัน่คงของลา้นนา การขาดแคลนช่างฝีมือ ท าให้พฒันาการของวิหารลา้นนาในจงัหวดั
เชียงใหม่ในช่วงเวลาน้ีเป็นการบูรณะวิหารเก่าและนิยมวิหารในรูปแบบท่ีเรียกวา่ วิหารปิด ท่ีมีการ
ก่อผนงัทึบรอบดา้นซ่ึงพฒันาต่อเน่ืองมาจากวิหารโถงซ่ึงเป็นรูปแบบดั้งเดิมของลา้นนา ชาวลา้นนา
ในยุคน้ีส่วนหน่ึงเป็นการรวบรวมไพร่พลจากพื้นท่ีต่างๆ เขา้มาเพื่อสร้างเมือง และในขณะเดียวกนั
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การติดต่อสัมพนัธ์กบัดินแดนอ่ืนๆท าให้ลา้นนาไดรั้บอิทธิพลต่างถ่ินเขา้มาโดยเฉพาะลกัษณะวิหาร
ทรงโรงแบบภาคกลาง (สุรพล ด าริห์กุล, 2539) ไดเ้ขา้มาแทนท่ีวหิารลา้นนารูปแบบดั้งเดิม  

หลงัจากการฟ้ืนฟูบา้นเมืองจนเขา้สู่สภาวะปกติ เกิดการปฏิรูปการปกครองของรัฐบาลไทย
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมทอ้งถ่ินในหลายๆด้านทั้งการปกครอง ศาสนา ภาษีอากร การคลงั 
การศึกษา และอ่ืนๆ รวมถึงการเปล่ียนแปลงดา้นรูปแบบของสถาปัตยกรรมวิหารลา้นนาเชียงใหม่ 
ท าใหก้ารบูรณปฏิสังขรณ์และการ สร้างวหิารนิยมลดทอนรูปแบบปรับเปล่ียนลกัษณะไปจากเดิมไม่
แสดงถึงความต่อเน่ืองในวิวฒันาการจากวิหารดั้งเดิม ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการขาดด้านความรู้ ความ
เขา้ใจ ในรายละเอียดและส่วนประกอบของวิหารแบบดั้งเดิม สาเหตุส าคญัของการเปล่ียนแปลงเกิด
จากการจดัระเบียบรูปแบบอาคารทางศาสนาของรัฐบาลในสมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2486 
ไดมี้การจดัท าแบบพระอุโบสถเพื่อก่อสร้างต่างจงัหวดัข้ึนจ านวน 3 แบบ คือ พระอุโบสถ ก. ข. ค. 
ซ่ึงสร้างข้ึนใน พ.ศ. 2483 เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเผยแพร่รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสู่ภูมิภาคต่างๆ 
ทัว่ประเทศไทย หลงัจากนั้นมีการเผยแพร่รูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยจากหน่วยงานของรัฐสู่
ท่องถ่ินในลกัษณะของแบบแปลน เอกสาร ท าให้เกิดความสะดวกในการน ามาเป็นแบบก่อสร้าง 
เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญ ท าให้เป็นท่ีนิยมของเจ้าอาวาสและผู ้อุปถัมภ์ ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงวสัดุก่อสร้าง จากอาคารไมเ้ป็นอาคารท่ีใช้วสัดุประเภทคอนกรีตเสริมเหล็กในการ
ก่อสร้าง เน่ืองจากความสะดวก รวดเร็ว ไดอ้าคารท่ีมีขนาดใหญ่ มีการเจาะช่องประตู หน้าต่างท่ี
ใหญ่ข้ึน โครงสร้างดั้งเดิมแบบมา้ต่างไหมหายไป การเปล่ียนแปลงขนาดอาคาร ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน
กว่าวิหารลา้นนาเดิม ส่งผลต่อการจดัวางผงัวดัท่ีไม่มีการแบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาสเป็นการใช้
พื้นท่ีร่วมกนั อาคารท่ีมีขนาดใหญ่ท าให้ใชเ้วลาในการระดมทุนซ่ึงเป็นปัจจยัในการสร้างมาก มีการ
เปล่ียนแปลงส่วนประดับตกแต่งองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ได้แก่ เคร่ืองบนหน้าบนัและ
ลวดลาย ซุม้ประตูและหนา้ต่าง  

วิหารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่มีลกัษณะเฉพาะทางดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม มี
รูปแบบและสัดส่วนท่ี เป็นเอกลักษณ์สามารถสัง เกตเห็นได้จากลักษณะภายนอก   การ
บูรณปฏิสังขรณ์และการสร้างวิหารในปัจจุบนัส่วนหน่ึง มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตโดยไม่ได้
ตระหนกัถึงลกัษณะของวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่โดยเฉพาะระบบสัดส่วนซ่ึง สาเหตุหลกัคือ
การน าลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของภาคกลางมาใช้เป็นตน้แบบ ท าให้แบบแผน
ดั้งเดิมและสัดส่วนโครงสร้างเปล่ียนแปลงไป (ภาพท่ี 1-1) 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงพฒันาการ กระบวนการก่อสร้าง ตลอดจน
ระบบสัดส่วนของวิหารลา้นนาในอดีต และทดลองเพื่อวิเคราะห์หาสัดส่วนอนัเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของวิหารลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ยวิธีการท าภาพเชิงซ้อน (Superimposition) โดยจะใชส้ัดส่วน
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ของข่ือหลวงเป็นหลกัในการเปรียบเทียบดว้ยการปรับตวัแปรให้วิหารทุกหลงัมีระยะของข่ือหลวง
คงท่ีเท่ากนัแลว้จึงศึกษาความสัมพนัธ์ของระยะต่างๆ 

 

ท่ีมา : สูจิบตัร นิทรรศการสถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ ณ หอศิลปะ มหาวทิยาลยัศิลปกร 2548, หนา้ 67 

ภาพ 1-1  การสร้างวิหารท่ีไดรั้บอิทธิพลจากภาคกลาง  
(อุโบสถเพื่อท าแบบก่อสร้างต่างจงัหวดั แบบ ก ข และ ค) 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1  เพื่อศึกษาถึงพฒันาการและกระบวนการก่อสร้างวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
1.2.2  เพื่อศึกษาถึงลกัษณะและระบบสัดส่วนเฉพาะของวิหารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

พุทธศตวรรษท่ี 24-25 ระหวา่ง พ.ศ. 2339-2427 ซ่ึงเป็นช่วงฟ้ืนฟูอาณาจกัรลา้นนาจนถึงช่วงเวลา
ก่อนท่ีอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมจากทอ้งถ่ินอ่ืนจะแพร่หลายและมีอิทธิพลต่อรูปแบบวิหาร
ลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.3  เพื่อทดลองหาสัดส่วนอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของวิหารลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ ดว้ย
วธีิการท าภาพเชิงซอ้น (Superimposition) 
 
1.3  ค าถามงานวจัิย 

วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดก้ าหนดค าถามงานวจิยัจากความสงสัยและความพยายามคน้หาความ
ชดัเจนในเร่ืองสัดส่วนดั้งเดิมของวิหารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ จากการอา้งอิงถึงเอกสารลา้นนา
โบราณท่ีกล่าวถึงการสร้างวิหารล้านนาในอดีตท่ีมีการสร้างในระบบสัดส่วนโดยคิดสัดส่วน
องคป์ระกอบต่างๆ จากสัดส่วนของข่ือหลวงเป็นหลกั ดงันั้น 

ถา้วหิารลา้นนาถูกสร้างข้ึนในระบบสัดส่วนแลว้จะสามารถคน้หาสัดส่วนเฉพาะของวิหาร
ลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ไดด้ว้ยเทคนิควธีิการใด และสามารถน าสัดส่วนท่ีไดม้าใชแ้บ่งกลุ่มวิหาร
ลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ไดอ้ยา่งไร 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

1.4.1  ขอบเขตของเนือ้หา 
การศึกษาสถาปัตยกรรมวิหารล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่ในวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี มี

วตัถุประสงค์ส าคญั เพื่อค้นหาสัดส่วนของวิหารล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีองค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์ มีรูปแบบตามเอกลักษณ์เฉพาะของวิหารล้านนา ท่ีมีความส าคญัทาง
ประวติัศาสตร์ มีหลกัฐานการบนัทึกระบุปีท่ีสร้าง ปฏิสังขรณ์ หรือสันนิษฐานไดว้่าอยูใ่นช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 24-25 ระหว่าง พ.ศ. 2339 - 2427 และไดรั้บการข้ึนทะเบียนโบราณสถานโดยกรม
ศิลปากร 

โดยน ามาวิเคราะห์และทดลองหาสัดส่วนอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของวิหารล้านนา ด้วย
วิธีการท าภาพเชิงซ้อน (Superimposition)  โดยจะใช้สัดส่วนของข่ือหลวงเป็นหลักในการ
เปรียบเทียบดว้ยการปรับตวัแปรให้วิหารทุกหลงัมีระยะของข่ือหลวงคงท่ีเท่ากนั ซ่ึงผลการศึกษาท่ี
ไดรั้บ จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจและน ามาสู่แนวทางในการอนุรักษ ์บูรณปฏิสังขรณ์หรือสร้างข้ึนใหม่ 
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ใหถู้กตอ้งต่อระบบสัดส่วนอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของวิหารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ มิไดเ้นน้เพื่อ
การพิสูจน์อตัลกัษณ์หรือการสันนิษฐาน 

1.4.2 ขอบเขตของช่วงเวลา 
ศึกษาเก่ียวกับวิหารล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์ มี

หลกัฐานการบนัทึกระบุปีท่ีสร้าง ปฏิสังขรณ์ หรือสันนิษฐานไดว้า่อยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 
ระหวา่ง พ.ศ. 2339-2427 ตั้งแต่ยุคพื้นฟูอาณาจกัรลา้นนาจนถึงช่วงเปล่ียนแปลงการปกครองเป็น
แบบมณฑลพายพัอนัเป็นช่วงก่อนท่ีอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมจากทอ้งถ่ินอ่ืนจะแพร่หลาย
เขา้มาและมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมวหิารลา้นนาของจงัหวดัเชียงใหม่ (ภาพท่ี 1-2) 

 

 
 

ท่ีมาของแผนท่ี : สุรพล ด าริห์กุล, ลา้นนา ส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรม, หนา้ 8 
ภาพ 1-2  แสดงช่วงเวลาท่ีส าคญัของลา้นนาและช่วงเวลาในการศึกษา 
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1.4.3  ขอบเขตของพืน้ที่ 
ศึกษาเก่ียวกบัวิหารลา้นนาในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นเมืองหลวงศูนยก์ลางการเมือง

การปกครองของอาณาจักรล้านนาในอดีต วิหารท่ีสร้างข้ึนในพื้นท่ีดังกล่าวมีความส าคัญต่อ
ประวติัศาสตร์และชุมชน ตลอดจนมีรูปแบบหรือลักษณะแบบล้านนาดั้ งเดิม มีความสมบูรณ์
ทางดา้นสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเหมาะสม เพียงพอต่อการอา้งอิงในการศึกษาวจิยั 

 
1.5  ขั้นตอนและวธีิศึกษา 

วตัถุประสงค์ส าคัญของการศึกษาคือการค้นหาสัดส่วนของวิหารล้านนาในจังหวดั
เชียงใหม่ และทดลองหาวิธีการในการวิเคราะห์ถึงสัดส่วนอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของวิหารลา้นนา
ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยเลือกใช้วิธีการท าภาพเชิงซ้อน (Superimposition) ในสัดส่วนของข่ือหลวง
ท่ีเท่ากนัโดยมีกระบวนการดงัน้ี (ภาพท่ี 1-3) 

 

 
 

ภาพ 1-3  แสดงขั้นตอนและรายละเอียดของวธีิการศึกษา 
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1.5.1  การเกบ็ข้อมูล 
เป็นการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ทางด้านประวติัศาสตร์และ

รายละเอียดของวดัและวิหารในจงัหวดัเชียงใหม่ ส าหรับการวิเคราะห์เปรียบเทียบในล าดบัต่อไป 
ประกอบดว้ย 

1.5.1.1 ขั้นตอนการค้นคว้าภาคเอกสาร  
เป็นการรวบรวมขอ้มูลและการคน้ควา้ภาคเอกสาร จากเอกสารทางวิชาการ งานวิจยั ต ารา

และบนัทึกจากแหล่งต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางด้านประวติัศาสตร์ การเมือง การศาสนา 
รวมถึงประวติัของสถานท่ี แลว้จึงท าการเลือกพื้นท่ีหรือวิหารท่ีส าคญัส าหรับการส ารวจภาคสนาม
ต่อไป  

เอกสารทางดา้นประวติัศาสตร์ท่ีน ามาศึกษา ประกอบดว้ย เอกสารเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ 
สังคมวฒันธรรมลา้นนา  เอกสารลา้นนาโบราณท่ีกล่าวถึงวิธีการก่อสร้างวิหารลา้นนาและเอกสารท่ี
เก่ียวกบัวหิารลา้นนาสกุลช่างต่างๆ รวมถึงประวติัของวดัต่างๆ ในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีสร้างข้ึนในช่วง
ระยะเวลาท่ีท าการศึกษา เพื่อน ามาเ ลือกวิหารท่ีมีความสมบูรณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมและ
โครงสร้างเพื่อท าการส ารวจและวเิคราะห์ต่อไป 

1.5.1.2 ขั้นตอนการค้นคว้าภาคสนาม  
เป็นการส ารวจรายละเอียดของวหิารท่ีท าการเลือกมาศึกษาทางดา้นรูปแบบสถาปัตยกรรม 

โครงสร้างและองคป์ระกอบต่างๆ ดว้ยการบนัทึกภาพ และการวดัระยะของพื้นท่ีเพื่อท าผงัพื้นและ
รายละเอียดโครงสร้าง ซ่ึงจะเน้นในส่วนของโครงสร้างจั่วหลัก ซ่ึงองค์ประกอบส่วนน้ีเป็น
ตวัก าหนดรูปร่างหรือรูปทรงอาคารท่ีท าใหเ้กิดลกัษณะเฉพาะของวหิารลา้นนาแต่ละพื้นท่ี  

1.5.1.3 ขั้นตอนการสัมภาษณ์  
เป็นการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีความรู้ในพื้นท่ี เก่ียวกบัประวติัและท่ีมาของวดั รวมถึงกระบวนการ

หรือล าดบัความส าคญัในกระบวนการสร้างวหิาร  

1.5.2  การเลอืกวหิารเพือ่จะน ามาศึกษามีเกณฑ์ทีใ่ช้ในการเลอืกวหิารดังนี ้
1.5.2.1 เป็นวิหารล้านนาในจังหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์ มี

หลกัฐานการบนัทึกระบุปีท่ีสร้าง ปฏิสังขรณ์ หรือสันนิษฐานไดว้า่อยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 
ระหวา่ง พ.ศ. 2339 - 2427 ตั้งแต่ยุคพื้นฟูอาณาจกัรลา้นนาจนถึงช่วงเปล่ียนแปลงการปกครองเป็น
แบบมณฑลพายพัอนัเป็นช่วงก่อนท่ีอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมจากทอ้งถ่ินอ่ืนจะแพร่หลาย
เขา้มาและมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมวหิารลา้นนาของจงัหวดัเชียงใหม่ 



8 
 

1.5.2.2 เป็นวิหารล้านนาท่ีได้รับการข้ึนทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร หรือ 
ก าลงัไดรั้บการพิจารณาเพื่อข้ึนทะเบียนโบราณสถานโดยกรมศิลปากร 

1.5.2.3 เป็นวิหารท่ีมีองค์ประกอบสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์ มีรูปแบบตามเอกลักษณ์
เฉพาะของวิหารลา้นนา เช่น ผงัพื้นมีการย่อเก็จ หลงัคาซ้อนชั้น สร้างดว้ยไม ้โครงสร้างเฉพาะมา้
ต่างไหม มีปราสาท เป็นตน้ 

1.5.3 การจัดเกบ็และวเิคราะห์ข้อมูล 
เป็นการส ารวจภาคสนามเพื่อวดัพื้นท่ี โดยใช้วิธีการ Photo Matching ของโปรแกรม 

SketchUP เขา้มาช่วยในการวดัพื้นท่ีในส่วนของหลงัคาและส่วนท่ีไม่สามารถวดัดว้ยวีการปกติได้
แลว้น ามาเขียนแบบดว้ยโปรแกรม AutoCAD 

การศึกษาและเปรียบเทียบวิหารแต่ละหลงัจะใชว้ิธีการท าภาพเชิงซ้อน (Superimposition) 
โดยใชส้ัดส่วนของข่ือหลวงเป็นหลกัในการเปรียบเทียบดว้ยการปรับตวัแปรให้วิหารทุกหลงัมีระยะ
ของข่ือหลวงคงท่ีเท่ากนัแล้วจึงศึกษาความสัมพนัธ์ของระยะต่างๆ จากเอกสาร ต าราและบนัทึก
โบราณ เร่ืองการตดัไมว้ิหาร ต าราส่งขึดและอุบาทวแ์บบพื้นเมืองเหนือ (สงวน โชติสุขรัตย ์, 2519) 
เอกสารทั้งหมดระบุวิธีการและก าหนดส่วนส าคญัไว ้5 ส่วนคือ ข่ือหลวง ดัง่หรือความสูงของหน้า
บนั ข่ือมา้ เสาสะโก๋น และคอกีบซ่ึงรายละเอียดทั้ง 5 ส่วนน้ีเป็นตวัก าหนดรูปแบบโดยรวมของ
วหิาร ซ่ึงจะขาดความสูงของเสาและความกวา้งของห้องเท่านั้นซ่ึงสามารถหาไดใ้นการส ารวจพื้นท่ี
จริง (ภาพท่ี 1-4 ) 

 

ภาพ 1-4  โครงสร้างจัว่หลวง และองคป์ระกอบ 5 ส่วนซ่ึงเป็นส่วนก าหนดสัดส่วนโดยรวม 
ของวหิารลา้นนา 
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1.5.4  การสรุปผลการศึกษา 
การวิเคราะห์ดว้ยวิธีการท าภาพเชิงซ้อน (Superimposition)โดยใช้สัดส่วนของข่ือหลวง

เป็นหลกัในการเปรียบเทียบดว้ยการปรับตวัแปรใหว้หิารทุกหลงัมีระยะของข่ือหลวงคงท่ีเท่ากนัเพื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของสัดส่วนต่างๆ เพื่ออธิบายลกัษณะร่วมและความแตกต่างของวิหาร 
และสามารถน าภาพเชิงซ้อนท่ีไดป้ระกอบกบัรายละเอียดขอ้มูลทางดา้นสถิติและประวติัศาสตร์มา
วิเคราะห์สัดส่วนของวิหารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ ไดช้ดัเจนยิ่งข้ึน ซ่ึง
ผลท่ีได้จะน าไปสู่แนวทางในการอนุรักษ์ บูรณปฏิสังขรณ์ หรือสร้างข้ึนใหม่และความเขา้ใจถึง
ระบบสัดส่วนอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 
1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.6.1  ทราบถึงพฒันาการและกระบวนการก่อสร้างวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่  
1.6.2  ทราบถึงลกัษณะและระบบสัดส่วนเฉพาะของวหิารลา้นนา ในจงัหวดัเชียงใหม่  
1.6.3 ได้วิธีการพิสูจน์และทราบถึงสัดส่วนของวิหารล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ด้วย

วิธีการท าภาพเชิงซ้อน (Superimposition) เพื่อใชเ้ป็น แนวทางในการอนุรักษ ์บูรณะหรือสร้างใหม่
ใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะเฉพาะของวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 


