
 
บทที ่2  

ประวตัิศาสตร์ล้านนา การศึกษาเกีย่วกบัวหิารล้านนาและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 
2.1  ประวตัิศาสตร์ล้านนา 

ล้านนา หมายถึงดินแดนท่ีมีนานับล้าน คือมีท่ีนาจ านวนมากเป็นค าคู่กับล้านช้าง คือ
ดินแดนท่ีมีช้างนับล้านตัว (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2539) อาณาจักรล้านนามีความส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ ประกอบดว้ยเมืองส าคญักระจดักระจายตามเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้ าสายส าคญัต่างๆ จึง
ประกอบดว้ยกลุ่มคนหลายเช่ือชาติเช่น ลัว๊ะ ล้ือ ยอง มอญ ม่าน หรือ พม่า เง้ียวหรือไทยใหญ่ เขิน
หรือขึน ครงหรือคง ยางหรือกะเหร่ียง ถ่ินหรือขมุเป็นตน้ (สุรพล ด าริห์กุล, 2542) ค าวา่ “ลา้นนา” 
ปรากฏข้ึนในสมัยพญากือนา (พ.ศ. 1898-1928) เน่ืองจากความหมายของพระนาม “กือนา” 
หมายถึงร้อยลา้นนา (กือ หมายถึง ร้อยลา้น) ต่อมาค าวา่ลา้นนาใชเ้รียกกษตัริยผ์ูค้รองดินแดนลา้นนา
โดยใช ้“ทา้วลา้นนา” หรือ “ทา้วพญาลา้นนา” และเรียกประชาชนของรัฐวา่ “ชาวลา้นนา” ลกัษณะ
ค าดงักล่าวใชก้นัแพร่หลายในสมยัพระเจา้ติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030) นอกจากนั้นยงัมีธรรมเนียม
การใชค้  า “ลา้นนา” น าหนา้ช่ือเมือง ซ่ึงพบหลกัฐานในสมยัพญาสามประหาญฝ่ังแกน (พ.ศ. 1945-
1984) เช่น ลา้นนาเชียงแสน, ลา้นนาเชียงใหม่ โดยเนน้วา่เมืองนั้นอยูใ่นอาณาจกัรลา้นนา (สรัสวดี 
อ๋องสกุล, 2539) 

ดินแดนลา้นนาอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วยเมืองต่างๆ แบ่งตาม
สภาพภูมิศาสตร์ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มเมืองลา้นนาตะวนัตกซ่ึงเป็นส่วนส าคญัมีเมืองเชียงใหม่, 
ล าพนู, ล าปาง, เชียงราย, พะเยา เน่ืองจากถูกผนวกเขา้ดว้ยกนั ตั้งแต่สมยัราชวงศม์งัรายตอนตน้ จึงมี
ประวติัความเป็นมาร่วมกนั ในสมยัฟ้ืนฟูลา้นนาเมืองดงักล่าวมีเจา้นายเช้ือสายเจา้เจ็ดตน แยกยา้ย
กนัเขา้ปกครอง จึงมีความสัมพนัธ์กนัเร่ือยมา และกลุ่มเมืองลา้นนาตะวนัออก มีเมืองแพร่, น่าน ทั้ง
สองเมืองตั้งอยู่บนท่ีราบขนาดเล็ก ในสมยัแรกต่างมีฐานะเป็นรัฐอิสระมีราชวงศข์องตน ซ่ึงความ
ใกลชิ้ดกบัอาณาจกัรสุโขทยัและถูกผนวกดินแดนไดใ้นสมยัพระเจา้ติโลกราช จึงไม่ค่อยผกูพนักบั
ลา้นนาเชียงใหม่ 

ปัจจุบนัล้านนาหมายถึง ดินแดน 8 จงัหวดัภาคเหนือ ประกอบด้วย จงัหวดัเชียงใหม่, 
ล าพูน, ล าปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, น่าน และแม่ฮ่องสอน ซ่ึงศูนย์กลางทางการเมืองและ
วฒันธรรมของอาณาจกัรลา้นนา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั คือ เมืองเชียงใหม่ 

ประวัติศาสตร์ล้านนามีความซับซ้อนและเกิดเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ มากมายซ่ึง
ประกอบดว้ย 4 ช่วงเวลาคือ 
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2.1.1  ลา้นนายคุตน้ (พ.ศ.1839-1898) 
2.1.2  ลา้นนายคุรุ่งเรือง (พ.ศ.1898-2068) 
2.1.3  ลา้นนาภายใตก้ารปกครองของพม่า (พ.ศ.2068-2101) 
2.1.4  ลา้นนากบัการเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัรสยาม 

2.1.1 ล้านนายุคต้น (พ.ศ.1839-1898) 
ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 พญามงัราย ทรงรวบรวมเมืองเล็กเมืองนอ้ย ในเขตลุ่มแม่น ้ ากก 

ไวใ้นอ านาจของเมืองเงินยางทั้ งหมด พญามงัรายมีด าริขยายอ านาจลงมาทางด้านใต้ และยา้ย
ศูนยก์ลางอ านาจลงมาสู่เมืองเชียงราย ในพ.ศ. 1805 รวมตวักนัเป็นกลุ่มแควน้โยนก รวบรวมหัว
เมืองต่างๆ ในแอ่งเชียงราย และขยายอ านาจสู่แอ่งเชียงใหม่-ล าพูน เมืองในอาณาจกัรท่ีรวบรวมได้
ในสมยัน้ีไดแ้ก่ เชียงราย เชียงแสน เชียงใหม่ ล าพนู ล าปาง พะเยา 

พ.ศ. 1835 พญามงัรายทรงน าทพัจากเมืองฝางเขา้ยดึเมืองหริภุญชยั พระองคท์รงประทบัท่ี
เมืองหริภุญชยัเพียง 2 ปีเน่ืองจากเมืองมีขนาดเล็กและทรงด าริให้เมืองหริภุญไชยเป็นเมืองพุทธ
ศาสนา และทรงยา้ยมาสร้างเวยีงกุมกาม ใน พ.ศ. 1837  หลงัจากนั้นทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ให้เป็น
ศูนยก์ลางแห่งอ านาจในพ.ศ. 1839 ซ่ึงในการสร้างเมืองเชียงใหม่ พญามงัรายทรงเชิญ พญาง าเมือง
และพ่อขุนรามค าแหง มาร่วมพิจารณาถึงชัยภูมิและการวางผงัเมืองเมืองเชียงใหม่มีฐานะเป็น
ศูนยก์ลางของอาณาจกัรอย่างแทจ้ริง ส่วนเมืองล าพูนอยู่ในฐานะเมืองบริวารของเชียงใหม่ ล าพูน
เป็นศูนยก์ลางของศาสนา ขณะท่ีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางทางการเมือง การปกครอง ส่วนเมือง
เชียงรายมีความส าคญัรองจากเมืองเชียงใหม่ 

2.1.2  ล้านนายุครุ่งเรือง (พ.ศ. 1898-2068) 
ความเจริญของอาณาจกัรลา้นนาเร่ิมพฒันาการข้ึนอยา่งเด่นชดัในสมยัพญากือนา  (พ.ศ.

1898-1928) จนถึงสมยัพญาแกว้ (พ.ศ. 2038-2068) สมยัรุ่งเร่ืองเป็นเวลา 170 ปี ความเจริญสูงสุดจะ
อยู่ในสมยัพระเจา้    ติโลกราช (พ.ศ. 1984-2030) ซ่ึงเป็นยุคทองของลา้นนาในสมยัน้ีอาณาจกัร
ลา้นนาแผอิ่ทธิพลอยา่งกวา้งขวางไปถึงเมืองต่างๆ เช่น เชียงตุง เมืองนาย เมืองสีป้อ เมืองยอง และ
เมืองเชียงรุ่งในเขตสิบสองพนันา ตลอดจนลาวหลวงพระบาง 

สมยัพญามงัรายดินแดนล้านนาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ตอนบน (แควน้โยน) มีเมือง
เชียงรายเป็นศูนยก์ลาง ส่วนตอนล่างมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจกัร
ลา้นนาไดเ้ด่นชดัตั้งแต่สมยั พญากือนา พระองค์ไดส่้งราชทูตไปอาราธนาพระสุมนเถระ มาจาก
สุโขทยัเพื่อสืบศาสนาในเมืองเชียงใหม่ ใน พ.ศ. 1912 เรียกพุทธศาสนาสมยัน้ีว่า รามญัวงศ์ หรือ 
นิกายลงักาวงศเ์ก่า ซ่ึงรุ่งเรืองเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะในรัชสมยัพระเจา้ติโลกราช ท่ีมีการสร้างวดั
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วาอารามข้ึนเป็นจ านวนมาก จนสามารถด าเนินการสังคายนาพระไตรปิกฎข้ึนท่ีวดัเจ็ดยอด ในปี 
พ.ศ. 2020 (ซ่ึงเป็นการสังคายนาพระไตรปิกฎ คร้ังท่ี 8 ของโลก คร้ังแรกในดินแดนประเทศไทย
ปัจจุบนั) หลงัจากนั้นในสมยัพระเมืองแกว้ ซ่ึงเป็นยุคท่ีวรรณกรรมลา้นนามีความรุ่งเรืองเป็นอยา่ง
ยิง่อยา่งยิง่ พระสงฆซ่ึ์งทรงความรู้ก็ไดร้จนาคมัภีร์เป็นภาษาบาลีไวห้ลายเร่ือง เช่น ชินกาลมาลี 

2.1.3  ล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า (พ.ศ.2068-2101) 
ความเส่ือมของอาณาจกัรลา้นนาเกิดข้ึนในปลายสมยัราชวงศ์มงัราย ตั้งแต่สมยัพญาเกศ

เชษฐราช (พ.ศ. 2068-2081) จนกระทัง่ตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า ในพ.ศ. 2101 สมยัเส่ือมและ
สลายตวัเป็นช่วงเวลา 33 ปี สภาพบา้นเมืองแตกวุน่วายอยา่งหนกั 

เม่ือส้ินสมยัพระเมืองแกว้ เมืองเชียงใหม่ก็ไดเ้ร่ิมเส่ือมลง อ านาจการปกครองบา้นเมืองตก
อยู่ในมือขุนนาง ยุคของพระเจ้าเมกุฏิฯ เป็นกษตัริย์ปกครองเมืองเชียงใหม่ ต่อมาในฐานะเจ้า
ประเทศราช เม่ือราชวงศ์ มงัรายส้ินอิสรภาพ เกิดการแยกตวักนัเป็นอิสระเป็นกลุ่มการเมืองใหญ่
นอ้ยจ านวนมาก 

เมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางการปกครอง กษตัริยพ์ม่าทรงมีอ านาจในการแต่งตั้งและถอด
ถอนเจา้เมืองต่างๆ แต่ผูท่ี้ไดม้าครอง เมืองเชียงใหม่มกัมีความส าคญัมากกวา่ผูท่ี้ไปครองเมืองอ่ืนๆ 
พม่ายงัไดส่้งเสริมใหเ้กิดความแตกแยกในระหวา่งหวัเมือง จึงไม่อาจรวมเขา้เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวได้
ประกอบกบัสภาพทางภูมิศาสตร์ของลา้นนาท่ีท าใหแ้ต่ละเมืองแยกออกจากกนัอีกดว้ย 

การขยายอ านาจของฝ่ายสยามเขา้มาแทนท่ีพม่าท่ีมีแต่เดิม ประสบความส าเร็จอยา่งแทจ้ริง
ในช่วงสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เม่ืออ านาจพม่าค่อยๆ ลดลงผูน้ าล้านนาท่ี
เหลืออยูจึ่งหนัมาสวามิภกัด์ิกบัฝ่ายสยามอยา่งแทจ้ริง (สรัสวดี อ๋องสกุล, 2539) 

2.1.4  ล้านนากบัการเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจักรสยาม 
การฟ้ืนฟูอาณาจักรล้านนา 

พระเจา้ตากสินยา้ยเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยาไปตั้งท่ีกรุงธนบุรีไดร้วบรวมก าลงัผูค้น
หมายจะข้ึนมาโจมตีเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงในขณะนั้นพม่าแต่งตั้งโป่มะยุง่วน หรือโป่หัวขาว เป็นเจา้
เมืองเชียงใหม่ กดข่ีข่มเหงเอาเปรียบชาวลา้นนาสร้างความไม่พอใจต่อพระยาจ่าบา้น (บุญมา) พระ
ยาจ่าบา้นจึงส่งคนถือหนงัสือลกัลอบไปบอกข่าวแก่พระยากาวิละเจา้เมืองล าปางว่าตนจะกบฏต่อ
พม่า คร้ันเสร็จสงครามเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2317 พระเจา้ตากสินทรงตอบแทนความดีความชอบ 
โดยทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งพระยาจ่าบา้นเป็น “พระยาหลวงวชิรปราการก าแพงเพชร” 
ครองเมืองเชียงใหม่ พระเจา้กาวิละครองเมืองล าปาง ส่วนนอ้งของพระเจา้กาวิละอีก 6 คน ให้ช่วย
ราชการท่ีเมืองล าปางโดยมีเจา้น้อยธรรมลงักาเป็นอุปราช เจา้บุญมาเป็นราชวงศ์ และผลจากการ
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ตดัสินใจเขา้สวามิภกัด์ิต่อพระเจา้กรุงธนบุรี ของพระยาจ่าบา้นและพระเจา้กาวิละ ท าให้ฝ่ายธนบุรี
สามารถขยายอ านาจสู่เมืองอ่ืนๆ ของลา้นนา โดยผา่นชกัชวนของเจา้กาวิละ ซ่ึงผูน้ าเมืองต่างๆ ทาง
ตอนบนของลา้นนาเร่ิมใหค้วามสนใจหนัมาสวามิภกัด์ิต่อสยามดว้ย 

หลงัจากพระเจา้กรุงธนบุรียึดเชียงใหม่ไดแ้ลว้ ไดท้  าพิธีมอบอาญาสิทธ์ิให้พระยาจ่าบา้น
เป็น “เจา้แผน่ดินเชียงใหม่” มีอ านาจปกครองตนเอง ในฐานะเมืองประเทศราช สภาพเมืองเชียงใหม่
ในสมยัพระยา วชิรปราการปกครองมีปัญหาดา้นก าลงัคนอยา่งยิ่ง เน่ืองจากบา้นเมืองมีศึกสงคราม
ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าววา่ก าลงัคนในเมืองเชียงใหม่มีเพียง 1,900 คน 
ไม่อาจรักษาเมืองได้ พระยา วชิรปราการจึงทิ้งเมืองเชียงใหม่ โดยปล่อยให้เป็นเมืองร้าง ผูค้นท่ี
เหลืออยูเ่ล็กนอ้ยต่างแยกยา้ยกนัไปตามท่ีต่างๆ พระยาวชิรปราการจึงทิ้งเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2319 
โดยพาครอบครัวไปอาศยัอยู่ท่ีเมืองล าปางเพื่อขอความช่วยเหลือจากกลุ่มเจา้เจ็ดตน พระยาวชิร
ปราการในฐานะเจา้เมืองเชียงใหม่ไดเ้คล่ือนไหวจากล าปางมาท่ีท่าวงัพร้าว ใน พ.ศ. 2320 ต่อมาตั้ง
มัน่ท่ีเวียงหนองล่อง จากนั้นยา้ยไปวงัสะแกงสบล้ี ในราว พ.ศ. 2322 เจา้พระยาจกัรีและเจา้พระยา
สุรสีห์ฯสั่งให้ขา้หลวงยกพล 300 คน จากเวียงจนัทร์เพื่อมาตรวจหัวเมืองฝ่ายเหนือ ซ่ึงขา้หลวง
ดงักล่าวไดป้ฏิบติัมิชอบต่อชาวลา้นนา ท าให้เกิดขอ้พิพาทข้ึนระหวา่ง พระยาวชิรปราการและพระ
เจา้กาวลิะ กบัขา้หลวงกลุ่มดงักล่าว จนเป็นเหตุให้พระยาวชิรปราการและพระเจา้กาวิละถูกลงโทษ
โดยการถูกเฆ่ียนตีคนละ 100 คร้ัง และพระเจา้กาวิละยงัถูลงโทษโดยการถูกปาดขอบหูทั้งสองขา้ง
เพราะเคยถูกเรียกตวัให้เขา้เฝ้าแต่ไม่ไดป้ฏิบติัตาม หลงัจากถูกลงโทษทั้งสองพระองค์ถูกจ าคุกใน
กรุงธนบุรี ภายหลงัพระเจา้กาวิละจึงทูลขอไปตีเชียงแสนเพื่อแก้โทษของตนเองซ่ึงพระเจา้กรุง
ธนบุรีก็โปรดให้คืน ฐานนัดรศกัด์ิและข้ึนมาท าราชการเช่นเดิม แต่พระยาจ่าบา้นไม่ไดก้ลบัมาดว้ย
เน่ืองจากลม้ป่วยและเสียชีวิตในคุกธนบุรี  เจา้กาวิละเม่ือข้ึนมาถึงล าปางแลว้คุมกองก าลงั 300 คน 
ข้ึนไปรบเชียงแสนไดช้าวเชียงแสนกบัชาวจีนและชาวไทล้ือลงมายงัเมืองล าปาง พ.ศ. 2325 นั้นมี
การผลดัแผ่นดินคือ เจา้พระยาจกัรีปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศ์จกัรี และมีพระยา 
สุรสีห์ฯ เป็นกรมพระราชวงับวรสถานมงคล เม่ือเจา้กาวิละน าขา้วของและเชลยไปถวายเช่นนั้น 
พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงถือเป็นความชอบ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้ ง
ต าแหน่งต่างๆใหก้บักลุ่มเช้ือสายตระกลูเจา้เจด็ตนดงัน้ี 

เจา้กาวลิะ  เป็นพระยามงัราวชิรปราการก าแพงแกว้ ครองเมืองเชียงใหม่ 
เจา้ธมัมลงักา ผูน้อ้งล าดบัท่ี 3   เป็น อุปราชเมืองเชียงใหม่ 
เจา้ค าสม ผูน้อ้งล าดบัท่ี 2  เป็น พระยานครล าปาง 
เจา้ดวงทิพ  ผูน้อ้งล าดบัท่ี 4  เป็น อุปราชเมืองล าปาง 
เจา้หมูหลา้  ผูน้อ้งล าดบัท่ี 5  เป็น เจา้ราชวงศเ์มืองล าปาง 
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เจา้ค าฝ้ัน  ผูน้อ้งล าดบัท่ี 6  เป็น พระยานครล าพนู 
เจา้บุญามา ผูน้อ้งล าดบัท่ี 7  เป็น อุปราชเมืองล าพนู 

พร้อมทั้งพระราชทานเคร่ืองยศอย่างเจา้ประเทศราช ทุกประการ “เจา้กาวิละ” และน้อง
ทั้งหลายพกัอยู่ในกรุงเทพฯ ระยะหน่ึง แล้วจึงข้ึนมาฟ้ืนฟูเมืองเชียงใหม่ แต่เมืองเชียงใหม่ใน
ขณะนั้นมีสภาพเป็นเมืองร้าง การฟ้ืนฟูเชียงใหม่เป็นปัญหาอยา่งมาก เน่ืองจากก าลงัคนขาดแคลน
อย่างหนกั พระเจา้กาวิละเร่ิมตน้ดว้ยวิธีขอก าลงัไพร่จากเมืองล าปาง 300 คน แลว้มารวบรวมไพร่
เดิมของพระยาวชิรปราการจ่าบา้นบริเวณสะแกงอีก 700 คน เป็นหน่ึงพนัคนเขา้ไปตั้งมัน่ท่ีป่าซาง 
สร้างเวียงป่าซางใน พ.ศ.2325 ให้เป็นเมืองชัว่คราว ภายในเวียงมีวดัเพียง 2 แห่ง เพราะเป็นท่ีมัน่
ชัว่คราวจึงไม่คิดสร้างถาวรวตัถุ 

สาเหตุท่ีเลือกสร้างเวยีงป่าซางเป็นท่ีมัน่ ดว้ยเหตุผล 2 ประการ ประการแรกบริเวณป่าซาง
เป็นพื้นท่ีอุดมสมบูรณ์มาก และสอง หากเกิดสงครามกบัพม่าก็สามารถขอความช่วยเหลือไปยงั
ล าปางไดส้ะดวก เพราะป่าซางอยูร่ะหวา่งล าปางกบัเชียงใหม่ 

พระเจา้กาวิละตั้งมัน่ท่ีเวียงป่าซางโดยใช้เป็นท่ี “เก็บฮอมตอมไพร่” นบัตั้งแต่ พ.ศ. 2325 
ถึง พ.ศ. 2339 รวม 14 ปี จึงเข้าไปฟ้ืนฟูและตั้ งเมืองเชียงใหม่ได้ พระเจ้ากาวิละจึงมีบทบาท
ความส าคญัในการฟ้ืนฟูลา้นนา เพราะไดร้วบรวมพลเมืองเขา้มาไวใ้นเมืองเชียงใหม่  เรียกสมยัพระ
เจา้กาวลิะวา่ยคุ “เก็บผกัใส่ซา้ เก็บขา้ใส่เมือง” (ไกรศรี นิมมานเหมินท์, 2525)โดยพระเจา้กาวิละท า
การกวาดตอ้นชาวเมืองเชียงใหม่ท่ีหลบหนีเขา้ป่าให้กลบัสู่เมืองเชียงใหม่ และเร่ิมกวาดตอ้นผูค้น
จากแคว้นสิบสองปันนา ซ่ึงเป็นชาวไทใหญ่ ไทล้ือ ไทเขิน และยอง ซ่ึงผูค้นท่ีกวาดตอ้นมา ถา้เป็น
ไพร่ชั้นดีประเภทช่างฝีมือต่างๆ จะให้ตั้งถ่ินฐานในตวัเมือง ส่วนท่ีเหลือจะให้ตั้งถ่ินฐานอยู่นอก
เมืองเป็นแรงงานภาคการเกษตร 

ในสมัยเจ้าเจ็ดตนฟ้ืนฟูบ้านเมืองนั้น เจ้านายทั้ งเจ็ดคนพี่น้องแยกยา้ยกันครองเมือง
เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ต่างให้ความช่วยเหลือกนั ในสภาวะบา้นเมืองทุกขย์าก ในเมืองล าปางการ
ฟ้ืนฟูเมืองช่วง พ.ศ. 2325-2337 ส่วนเมืองล าพูนไดรั้บการจดัตั้งข้ึนใหม่ พ.ศ. 2348 ส่วนเมืองอ่ืนๆ 
ในลา้นนาก็ไดรั้บการฟ้ืนฟูในเวลาต่อมาตามล าดบั เช่น เมืองน่านนั้นใน พ.ศ. 2331 เมืองเชียงราย
ไดรั้บการฟ้ืนฟูเช่นกนัใน พ.ศ. 2346 ส าหรับเมืองพะเยานั้นก็ไดรั้บการฟ้ืนฟูในช่วงเวลาเดียวกนักบั
เมืองเชียงราย คือ ใน พ.ศ. 2346 

เชียงใหม่ถูกรวบรวมเป็นส่วนหน่ึงของไทยในสมยัรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงเป็นยุคแห่งการปรับปรุง
ประเทศตามแบบตะวนัตก ดา้นการปกครองหัวเมืองมีการยกเลิกระบบการปกครองเมืองประเทศ
ราชซ่ึงเคยปฏิบติักนัมาช้านาน โดยจดัตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลข้ึนแทน มีขา้หลวง
เทศาภิบาลท่ีรัฐบาลกรุงเทพฯ ส่งไปปกครองและข้ึนสังกดัระทรวงมหาดไทย ระบบมณฑลภิบาลท่ี
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จดัตั้ งข้ึนจึงเป็นการสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกันของชาติรัฐ ซ่ึงมีอ านาจรวมศูนย์ท่ีองค์
พระมหากษตัริย ์(สรัสวดี ประยรูเสถียร, 2522) 

การปฏิรูปการปกครองในเมืองเชียงใหม่เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปการปกครองเพื่อ
สร้างเอกภาพ ซ่ึงมีองค์พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมอ านาจเพียงผูเ้ดียว (เชียงใหม่สมยัปฏิรูปการ
ปกครองมณฑลพายพั พ.ศ. 2427-2476) ซ่ึงมูลเหตุของการปฏิรูปการปกครองคือ 

1. ปัญหาเก่ียวกบักิจการป่าไม ้เม่ือองักฤษเขา้มาท าการคา้ขายในลา้นนาช่วงสมยัรัชกาลท่ี 
3 ป่าไม ้ซ่ึงเดิมทีไม่มีมูลค่า กลายเป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่ามหาศาล มีการท าสัมปทานซ ้ าซ้อนเกิดขอ้
พิพาทระหว่างเจา้อินทรวิชยานนท์ เจา้เมืองเชียงใหม่กบักงสุลองักฤษจนรัฐบาลกลางตอ้งเขา้มา
แกปั้ญหา (สงวน โชติสุขรัตน์, 2515) 

2. ปัญหาความวุ่นวายหัวเมืองชายแดนด้านตะวนัออกของแม่น ้ าสาละวิน ซ่ึงเดิมทีหัว
เมืองชายแดนเหล่าน้ีอยู่ภายใต้การปกครองในสมัยพระเจ้ากาวิละสมยัฟ้ืนฟูบ้านเมืองโดยให้
ปกครองตนเองภายหลงัเกิดปัญหาข้ึนเม่ือองักฤษเขา้มาครอบครองพม่า หัวเมืองชายแดนพยายาม
แยกตัวเป็นอิสระ เกิดความวุ่นวายและส่งผลกระทบกระเทือนต่อรัฐบาลอังกฤษซ่ึงเจ้าเมือง
เชียงใหม่สามารถจดัการปัญหาต่างๆได ้

จากปัญหาทั้งสองประการเป็นมูลเหตุส าคญัท่ีรัฐบาลกลางตอ้งเขา้มาจดัการและเกิดการ
ปฏิรูปการปกครองในมณฑลพายพัในเวลาต่อมา หลงัจากนั้นรัฐบาลไทยและรัฐบาลองักฤษไดท้  า
สนธิสัญญากนั 2 ฉบบั และยินยอมให้รัฐบาลองักฤษตั้งกงสุลประจ าเชียงใหม่ และจากการท า
สนธิสัญญาเชียงใหม่ทั้ งสองคร้ังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของชาติตะวนัตกท่ีเข้ามามากข้ึน 
โดยเฉพาะองักฤษท่ีมีผลประโยชน์ผกูพนัเป็นอนัมาก จนรัฐบาลไทยตอ้งเร่งแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนใน
เชียงใหม่ การปฏิรูปการปกครองมณฑลพายพัจึงเกิดข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2427 ซ่ึงพร้อมกบัเมืองล าปาง
และล าพนูรวมเรียกวา่หวัเมืองลาวเฉียง  

การปฏิรูปการปกครองในเมืองเชียงใหม่เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปการปกครองมณฑล
พาย ัพ ซ่ึงเป็นกระบวนการรวมหัวเมืองประเทศราชล้านนาไทยเข้ากับส่วนกลาง มีองค์
พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมอ านาจเพียงแห่งเดียว ในการด าเนินการจะตอ้งกระท าส่ิงส าคญั 2 
ประการ คือ ประการแรก ยกเลิกฐานะหวัเมืองประเทศราชท่ีเป็นมาแต่เดิม โดยจดัการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล ส่งขา้หลวงมาปกครอง ขณะเดียวกนัก็พยายามยกเลิกต าแหน่งเจา้เมืองเสีย โดย
รัฐบาลกลางลิดรอนอ านาจของเจา้เมือง อยา่งค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงในท่ีสุดต าแหน่งเจา้เมืองก็สลายตวั
ไป ประการท่ีสอง การผสมกลมกลืนชาวพื้นเมืองให้มีความรู้สึกเป็นพลเมืองไทยเช่นเดียวกับ
พลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ กล่าวคือให้เกิดความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชนในชาติ รัฐบาล
กลางใช้วิธีจดัการปฏิรูปการศึกษาในล้านนาโดยจัดระบบโรงเรียนหนัง สือไทยซ่ึงเป็นระบบ
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การศึกษาแบบใหม่เขา้แทนท่ีการเรียนในวดัและก าหนดให้เรียนภาษาไทยกลางแทนภาษาไทยยวน
 การปฏิรูปการปกครองในเมืองเชียงใหม่ใชเ้วลานานถึง 49 ปี (พ.ศ.2427 – 2476) โดยมีการ
เปล่ียนแปลงทั้งดา้นการปกครอง การศาล การภาษีอากร การคลงั การศึกษาและอ่ืนๆ ตามความ
เหมาะสม โดยเฉพาะต าแหน่งเจา้เมืองเชียงใหม่ รัฐบาลไม่ยกเลิกในทนัที ยงัคงให้ด ารงต าแหน่ง
อยา่งมีเกียรติ 

ขณะเดียวกนั ก็พยายามลดอ านาจและผลประโยชน์ของเจา้เมืองเชียงใหม่ อย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ดงัจะเห็นว่าในช่วงแรกท่ีรัฐบาลกลางส่งขา้หลวงสามหัวเมือง ข้ึนมาแก้ไขปัญหาท่ีเมือง
เชียงใหม่ พ.ศ. 2417 – 2426 ยงัไม่ควบคุมเจ้าเมืองเชียงใหม่โดยตรงเพียงแต่ส่งขา้หลวงข้ึนไป
แนะน าให้เจา้เมืองเชียงใหม่ ปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามสนธิสัญญาเชียงใหม่และตามค าสั่งของรัฐบาล
เท่านั้น คร้ันต่อมาในช่วง พ.ศ. 2427 – 2442 รัฐบาลด าเนินการปฏิรูปการปกครองซ่ึงเร่ิมเขา้ควบคุม
อ านาจและผลประโยชน์บางอย่าง และเป็นการวางรากฐานก่อนการจดัการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล เพราะเม่ือจดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ในพ.ศ. 2442 เป็นเวลาท่ีรัฐบาล
สามารถด าเนินการขั้นตอนยกเลิกฐานะหัวเมืองประเทศราช พร้อมกบัเขา้ควบคุมอ านาจทางการ
ปกครองและผลประโยชน์จาก เจา้เมืองเหนือไดอ้ยา่งแทจ้ริง โดยเฉพาะหลงักบฏเง้ียว พ.ศ. 2445 

ในปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 (ปี พ.ศ. 2451) เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าเมืองเชียงใหม่                       
(พ.ศ. 2445 – 2452) ขอรับผลประโยชน์เป็นเงินเดือนประจ าจึงเร่ิมมีฐานะเหมือนขา้ราชการทัว่ไป 
และสมยัรัชกาลท่ี 6 เจา้เมืองเหนือท่ีเหลือยูก่็ขอรับพระราชทานเงินเดือนเช่นเดียวกนัหมด ในสมยั
รัชกาลท่ี 7 พระองคท์รงด าเนินการในขั้นต่อมาคือ ยกเลิกต าแหน่งเจา้เมือง โดยก าหนดว่าหากเจา้
เมืององค์ใดถึงแก่พิราลยัแล้วจะไม่โปรดเกล้าฯ ให้ผูใ้ดด ารงต าแหน่งเจา้เมืองอีก เท่ากบัยกเลิก
ต าแหน่งไปโดยปริยาย สัญลกัษณ์ของเมืองประเทศราชจึงค่อยสลายตวัลง คร้ันเม่ือคณะราษฎร
ยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ. 2476 มณฑลพายพัจึงถูกยุบ แต่ผลของการ
เปล่ียนแปลงในช่วงการปฏิรูปการปกครองเป็นรากฐานสืบมาถึงปัจจุบนั 

ผลกระทบของการปฏิรูปการปกครองท่ีมีต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมวิหารล้านนาใน
จงัหวดัเชียงใหม่ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2481 – 2482 จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีใน
ขณะนั้น ได้เดินทางไปตรวจราชการทางจงัหวดัทางภาคใต ้ท่านได้ปรารภว่าการออกแบบวดัวา
อารามต่างๆ ตามระยะทางท่ีผ่านไปนั้นมีลกัษณะทรวดทรงไม่สวยงาม ไม่เหมาะท่ีจะเป็นเคร่ือง
แสดงวฒันธรรมของชาติ ดงันั้นรัฐบาลจึงไดม้อบหมายงานมายงักรมศิลปากร เพื่อท าการออกแบบ
พระอุโบสถท่ีได้มาตรฐานทางสถาปัตยกรรมไทยข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ข้ึนอยู่กับ
งบประมาณในการก่อสร้างเพื่อจดัส่งไปยงัจงัหวดัต่างๆ ให้ประชาชนได้เห็นเป็นตวัอย่างในการ
น าไปใชก่้อสร้างต่อไป 
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กรมศิลปากรไดม้อบหมายให้ พระพรหมพิจิตร เป็นผูอ้อกแบบพระอุโบสถทั้งสามแบบ
ดงักล่าว ซ่ึงรู้จกักนัในเวลาต่อมาในช่ือวา่ “พระอุโบสถแบบ ก.ข.ค.” รูปแบบพระอุโบสถดงักล่าว
ทั้งสามถูกคิดข้ึนจากรูปทรงพระอุโบสถแบบภาคกลางเพียงอยา่งเดียวและทั้งหมดก็ลว้นแลว้แต่เป็น
งานสถาปัตยกรรมไทยเคร่ืองคอนกรีตทั้งส้ิน รูปแบบดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงแนวคิดชาตินิยม
ทางศิลปะ ณ ขณะนั้นท่ีนิยมยกย่องศิลปะแบบภาคกลางเพียงแบบเดียวเท่านั้นว่ามีความเป็นไทย
และสร้างทศันะคติต่องานทอ้งถ่ินทั้งหมดวา่ไม่สวยงามและไม่มีคุณค่าทางศิลปะเพียงพอ 

รูปแบบมาตรฐานดงักล่าวไดก้ลายเป็นตน้เหตุส าคญัให้เกิดการร้ือถอนท าลายพระอุโบสถ
แบบดั้งเดิมท่ีถูกออกแบบด้วยศิลปะแบบท้องถ่ินลงไปอย่างมากมาย รูปแบบพระอุโบสถฉบบั
มาตรฐานภาคกลางจากกรุงเทพฯ ของพระพรหมพิจิตร ไดก้ลายเป็นสัญลกัษณ์แห่งความทนัสมยั
และสวยงามแบบใหม่ในสายตาของชนชั้นน าทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะเจา้อาวาสตามวดัต่างๆ นบัตั้งแต่
นั้นเป็นตน้มา 

แมว้า่ในยุคสมยัปัจจุบนักระแสเรียกร้องส านึกทอ้งถ่ินและความงดงามแบบทอ้งถ่ินก าลงั
เฟ่ืองฟูอยา่งเตม็ท่ี แต่ความนิยมในศิลปกรรมแบบกรุงเทพฯ ก็ยงัคงลงหลกัปักแน่นอยูใ่นส านึกของ
ชาวบา้นและ เจา้อาวาสวดัตามชุมชนทอ้งถ่ินต่างๆ อยู่เช่นเดิม ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นอย่างชดัเจนว่า
อิทธิพลของรูปแบบพระอุโบสถ ก. ข. ค. ของพระพรหมพิจิตร ยงัคงมีอิทธิพลในการโน้มน า
รสนิยมทางศิลปะในสังคมไทยอยู่ไม่เส่ือมคลาย และยงัคงถูกผลิตสร้างข้ึนเป็นจ านวนมากอยู่
เช่นเดิม แมว้่าจะมีการปรับเปล่ียนในรายละเอียดไปบา้งในแต่ละทอ้งถ่ินก็ตาม แต่โครงสร้างทาง
รูปแบบและแผนผงัโดยรวมยงักล่าวไดว้า่ไม่หนีไปจากส่ิงท่ีพระพรหมพิจิตรไดคิ้ดข้ึนเลยแมแ้ต่นิด
เดียว (สูจิบตัร นิทรรศการ สถาปัตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรติ, 2548) 

หลังจากการปฏิรูปการปกครองตั้ งแต่ พ.ศ. 2427 ซ่ึงเป็นปีท่ีเร่ิมสร้างเอกภาพให้กับ
ประเทศ โดยมีองค์พระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมอ านาจเพียงผูเ้ดียว พฒันาประเทศ โดยใช้ “รัฐ
นิยม” เพื่อสร้างวฒันธรรมของชาติให้มีความเป็นหน่ึงเดียว การรับวฒันธรรมจากภาคกลางใน
ลกัษณะการปฏิรูป ทั้งการปกครอง ศาสนา การศึกษา ท่ีส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมทอ้งถ่ินท าให้
เกิดเปล่ียนแปลง คือ 

1. การปฏิรูปการศึกษาในลา้นนาโดยจดัระบบโรงเรียนซ่ึงเป็นระบบการศึกษาแบบใหม่
เขา้แทนท่ี การเรียนในวดั ส่งผลกระทบดา้นการถ่ายทอดและสืบทอดกระบวนการช่าง จากการมีวดั
เป็นศูนยก์ลางเน้นความรู้ทางศาสนาเป็นส าคัญ เพื่อการพฒันาจิตใจไปพร้อมกบัการพฒันาชีวิต 
ประเพณี พิธีกรรมในสังคม ต่อมาเปล่ียนไปสู่การเรียนเพื่อน าความรู้ไปประกอบอาชีพรับราชการ
เป็นหลกั 
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2. การปฏิรูปการปกครองคณะสงฆ ์ทัว่ราชอาณาจกัรให้ข้ึนตรงต่อมหาเถรสมาคม ท าให้
นิกายสงฆแ์ละการจดัการศึกษาในเชิงช่างโดยมีวดัเป็นศูนยก์ลางในทอ้งถ่ินหมดไป การถ่ายทอด
และสืบทอด สถาปัตยกรรมทอ้งถ่ินไดสู้ญหายไป 

3. ผลกระทบดา้นบทบาทของคณะศรัทธาท่ีมีต่อการสร้าง จากสภาพสังคมท่ีขยายใหญ่
ข้ึน บทบาทของคนในสังคมจึงซบัซ้อน การร่วมแรงกนัสร้างผลงานดา้นศิลปะ สถาปัตยกรรมเพื่อ
ถวายเป็นพุทธบูชาไดห้มดไป เหลือเพียงการหาปัจจยัเพื่อใชใ้นการจา้งช่างอาชีพมาเป็นผูส้ร้าง 

4. ผลกระทบดา้นการจดัการองค์ความรู้ทางพุทธศิลป์ ท่ีสูญหายไปกว่าร้อยปี นบัตั้งแต่
การปฏิรูปการศึกษา ท าให้วิชาช่างทางพุทธศาสนาท่ีไดม้าจากการเรียนรู้ในวดัสูญหายไป ปัจจุบนั
จึงพบการน าผลงานพุทธศิลป์และองคป์ระกอบสถาปัตยกรรมต่างๆ มารับใชส้ังคมในเชิงพาณิชย ์

การปฏิรูปการปกครองในเชียงใหม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงด้านรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมวหิารลา้นนาเชียงใหม่คือ 

1. ภายใต้การน าของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้มีการจัดท าแบบพระอุโบสถเพื่อ
ก่อสร้างต่างจงัหวดัข้ึนจ านวน 3 แบบ คือ พระอุโบสถ ก. ข. ค. ซ่ึงสร้างข้ึนใน พ.ศ. 2483 เป็น
จุดเร่ิมตน้ของการเผยแพร่รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยสู่ภูมิภาคต่างๆ ทัว่ประเทศไทย  

2. ด้านการเผยแพร่รูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยจากหน่วยงานของรัฐสู่ท่องถ่ินใน
ลกัษณะของแบบแปลน เอกสาร ท าใหเ้กิดความสะดวกในการน ามาเป็นแบบก่อสร้าง 

3. การเปล่ียนแปลงวสัดุก่อสร้าง จากอาคารไม ้เป็นอาคารท่ีใช้วสัดุประเภทคอนกรีต
เสริมเหล็กในการก่อสร้าง เน่ืองจากความสะดวก รวดเร็ว ไดอ้าคารท่ีมีขนาดใหญ่ 

4. การเปล่ียนแปลงด้านโครงสร้าง มีการสร้างอาคารท่ีปิดล้อมทุกด้าน มีการเจาะช่อง
ประตู หน้าต่างท่ีใหญ่ข้ึน โครงสร้างแบบม้าต่างไหมหายไป ส่วนอาคารท่ีสร้างข้ึนโดย
สถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน ไม่มีรูปแบบของโครงสร้างหลงัคาท่ีชดัเจน 

5. การเปล่ียนแปลงขนาดอาคาร ท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนกวา่อุโบสถและวหิารลา้นนาเดิม ส่งผล
ต่อการจดัวางผงัวดัท่ีไม่มีการแบ่งเขตพุทธาวาส สังฆาวาสเป็นการใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั อาคารท่ีมีขนาด
ใหญ่ท าใหใ้ชเ้วลาในการระดมทุนซ่ึงเป็นปัจจยัในการสร้างมาก 

6. การเปล่ียนแปลงส่วนประดบัตกแต่งองค์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ไดแ้ก่ เคร่ืองบน
หนา้บนัและลวดลาย ซุม้ประตูและหนา้ต่าง 

7. การเปล่ียนแปลงด้านหน้าท่ีใช้สอย จากการแบ่งหน้าท่ีอย่างชัดเจนระหว่างอุโบสถ 
และวหิารลา้นนา ต่อมาเมืองเปล่ียนเป็นอุโบสถวหิารเป็นการก าหนดหนา้ท่ีใชส้อยใหม่โดยใชพ้ื้นท่ี
ร่วมกนั 
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8. ด้านความรู้ ความเข้าใจ และข้อก าหนดเก่ียวกับสถาปัตยกรรมภายในวดัท่ีลดลง 
เน่ืองจากวดัไม่ไดเ้ป็นศูนยก์ลางหรือแหล่งเรียนรู้ดงัเช่นอดีต 

 
 

ภาพ 2-1  แสดงช่วงเวลาและเหตุการณ์ส าคญัในอาณาจกัรลา้นนา 
 
2.2  พุทธศาสนาในอาณาจักรล้านนา 

ตามคมัภีร์มหาวงศ์ พงศาวดารลงักา การสังคยานาคร้ังท่ี 3ไดก้ระท าข้ึนท่ีเมืองปาฏีบุตร
ดว้ยการอุปถมัภ์ของพระเจา้อโศกมหาราช จากผลการสังคยานาคราวนั้น ไดมี้การส่งศาสนทูตไป
ประกาศพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ หลายคณะ พระเถระสององคคื์อ พระโสณะและพระอุตตระ
ไดม้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ (คือดินแดนส่วนท่ีเป็นพม่าและประเทศไทยในปัจจุบนั) ตอนแรกพระ
เถระทั้งสอง ได้เผยแพร่พุทธศาสนาในระหว่างชาวอินเดีย ซ่ึงอพยพมาตั้งถ่ินฐานอยู่ก่อนแล้ว 
ต่อจากนั้นจึงเผยแพร่ใหแ้ก่พวกมอญและละวา้โดยอาศยัล่ามชาวอินเดีย 



20 
 

ซ่ึงในสมยันั้น ชาวมอญมีวฒันธรรมและอารยธรรมสูงกว่าชาวละวา้อยู่แลว้ เพราะอาจ
อาศยัอยูใ่นเมืองหรือชุมชนใหญ่ๆ ท่ีพอ่คา้ชาวอินเดียชอบตั้งหลกัแหล่ง ดงันั้นพวกมอญจึงไดรั้บทั้ง
พุทธศาสนาเถรวาทและศิลปะวิทยการอ่ืนๆ จากชาวอินเดีย อารยธรรมและอิทธิพลของมอญ
เจริญรุ่งเรืองอยูใ่นลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาและแม่น ้าปิง มาจนกระทัง่พุทธศตวรรษท่ี 19 

ก่อนท่ีศาสนาพุทธลงักาวงศ์จะเขา้มามีบทบาทในเขตน้ี พบว่าไดมี้ความเจริญของแนว
ความเช่ืออ่ืนๆ อยู่แล้ว คือ แนวความเช่ือพื้นเมือง ซ่ึงเป็นแนวความเช่ือเก่ียวกับเร่ืองผีและ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แนวความเช่ือในศาสนาฮินดู และพุทธมหายาน ทั้งศาสนาฮินดูและ
พุทธมหายานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ศูนยก์ลางความเจริญท่ามกลางความเจริญอยูท่ี่เขมร และ
เม่ือพุทธศาสนาลงักาวงศ์ซ่ึงเขา้มาหลงัสุดก็ได้เขา้มาเจริญท่ามกลางแนวคิดต่างๆ เหล่าน้ี พุทธ
ศาสนาลงักาวงศจึ์งถูกน าเขา้มาเป็นศาสนาหลกั 

อาณาจกัรหริภุญชยั ตั้งอยูร่ะหวา่งอาญาจกัรเงินยางของชนเผา่ไททางเหนือ และอาณาจกัร
สุโขทยัทางใต ้สร้างข้ึนใน พ.ศ. 1204 โดยฤาษีนามวา่ วาสุเทวะ ในปีต่อมาพระฤาษีเม่ือมองไม่เห็น
ใครเหมาะสมท่ีจะปกครองนครใหม่ จึงส่งคนไปเชิญนางจามเทวแีห่งปุระ ซ่ึงเป็นอาณาจกัรมอญอีก
แห่งหน่ึง ซ่ึงตั้งอยู่ในภาคกลางของไทยในปัจจุบนั นครหริภุญชยัก็เจริญรุ่งเรือง มีขอ้ความท่ีเขียน
ไวว้า่นครหริภุญชยัมีหมู่บา้น 500 ต าบล มีวดั 2,000 วดั มีพระสงฆ ์5,000 รูป ประมาณ 500 รูป ใน
จ านวนน้ีเป็นผูท้รงพระไตรปิกฎ 

ในพุทธศตวรรษท่ี 19 พญามงัรายแห่งอาณาจกัรเงินยาง มีอ านาจมากข้ึน พระองค์เร่ิม
ขยายอาณาเขตไปทางใตโ้ดยการสร้างเชียงรายเป็นนครหลวงใหม่ ใน พ.ศ. 1806 ต่อจากนั้น 11 ปี 
พระองคก์็ไดเ้สด็จไปทางตะวนัตก และไดต้ั้งเมืองฝางข้ึนเป็นจุดเร่ิมตน้แห่งการขยายดินแดนลงทาง
ใต ้ในปี พ.ศ. 1825 พระองค์ก็สามารถยึดหริภุญชยัได ้และไดต้ั้งอาณาจกัรลา้นนาข้ึน พระองค์ได้
สร้างนครเชียงใหม่ข้ึน ใน พ.ศ. 1843 และไดป้ระกาศเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรใหม่ พระองค์
ประทบัอยู่ท่ีเชียงใหม่ จนกระทัง่ส้ินพระชนม์ ใน พ.ศ.1854 ศาสนาท่ีนบัถือกนัอยู่ในสมยัเร่ิมแรก
แห่งอาณาจกัรล้านนานั้น เป็นศาสนาพุทธทัง่ 2 นิกาย คือ เถรวาทและมหายาน ผสมกบัศาสนา
พราหมณ์ ศาสนาวญิญาณนิยม และความเช่ือถือทางไสยศาสตร์  

พุทธศาสนาในลา้นนาไทยเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนจากการมาของพระเถระผูมี้ช่ือเสียง
นามวา่ “สุมนะ เถระ” จากอาณาจกัรใกลเ้คียง คือ สุโขทยัโดยการอาราธนาของพระเจา้กือนาในปี 
พ.ศ. 1904 พระสุมนะเถระนั้นเคยไปศึกษาและไดรั้บการอุปสมบทใหม่ในส านกัของท่านอุทุมพร 
มหาเถระแห่งอาณาจกัรมอญ (รามญั) ในพม่าใต ้เพราะฉะนั้น การมาของท่านจึงเท่ากบัน านิกาย
ใหม่เขา้สู่ลา้นนา พระเจา้กือนาทรงเคารพนบัถือพระสุมนะอยา่งสูง จนกระทัง่ไดอุ้ทิศสวนดอกไม้
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ของพระองคใ์ห้เป็นวดัท่ีอยู่ของท่าน วดัดงักล่าวไดเ้ป็นหลกัของพระสงฆ์นิกายรามญั ปัจจุบนัคือ
วดัสวนดอก นิกายใหม่มีความเจริญควบคู่ไปนิกายเดิม ภายใตร้าชูปถมัภข์องพระเจา้กือนา 

ในปี พ.ศ. 1965 ระหว่างรัชสมยัของพระเจา้สามฝ่ังแกน มีพระชาวเชียงใหม่ 25 รูป ไป
ศึกษาภาษาบาลีและพุทธศาสนาในลงักา ซ่ึงในระยะนั้นไดเ้จริญถึงขีดสุดเป็นท่ีเล่าลือกนัทัว่ไป พระ
จากดินแดนอ่ืนๆ ก็หลั่งไหลไปศึกษาเล่าเรียนในลังกาด้วย พระเชียงใหม่ 25 รูปนั้นได้รับการ
อุปสมบทใหม่อีกท่ีแพลอยน ้ าในแม่น ้ ากลัป์ยานี เม่ือถึงเวลาอนัสามควร พระทั้ง 25 รูปก็กลบัคืนสู่
บา้นเกิดพร้อมด้วยพระเถระชาวลงักา (สีหล) 2 รูปคือ พระมหาวิกรมพาหุ และพระมหาอุตตม
ปัญญา ทั้งหมดไดเ้ขา้ไปตั้งหลกัอยูท่ี่วดัป่าแดง  พระคณะใหม่จากลงักาดูเหมือนจะเป็นท่ีเคารพนบั
ถือกนัอยา่งแพร่หลายในลา้นนา ต่อมาพระเถรชาวลงักาทั้งสอง ไดท้  าการอุปสมบทให้แก่บุตรชาว
ลา้นนา 

นิกายทั้ง 3 นิกายข้ึนในล้านนา คือ นิกายสงฆ์ล้านนาเดิม นิกายรามญัแห่งวดัสวนดอก 
และนิกายลงักาหรือสีหลแห่งวดัป่าแดง ทั้ง 3 นิกายต่างร่วมกนัอยูอ่ยา่งสันติ แมว้า่นิกายสีหลจะดูมี
ความรู้สูงและการปฏิบติัท่ีเคร่งครัดกวา่ เหตุการณ์ส าคญัทางพุทธศาสนาอีกอยา่งท่ีเกิดข้ึนยุคน้ี คือ 
การท าสังคายนาตรวจทางพระไตรปิกฎ ท่ีวดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) ใน พ.ศ. 1990 ภายใต้
ราชูปถมัภข์องพระเจา้ติโลกราช มีพระเถระผูเ้ช่ียวชาญพระไตรปิกฎ 100 รูป มีพระธมัมทินนะมหา
เถระ เป็นประธานร่วมประชุม และใชเ้วลา 1 ปี จึงส าเร็จ การสังคายนาคราวน้ีถือวา่เป็นคร้ังแรกใน
ดินแดนไทยและเป็นคร้ังท่ี 8 ของโลก 

ยุคทองแห่งพุทธศาสนาในลา้นนาเร่ิมเส่ือมโทรมพร้อมกบัเกิดความยุ่งยากทางการเมือง
ในตอนตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 ตน้เหตุของความยุง่ยากอยูท่ี่ปัญหาการสืบราชสมบติัลา้นนาในฐานะ
เป็นรัฐอิสระพร้อมดว้ยวฒันธรรม และถูกพม่าเข่ยึดครองไดใ้น พ.ศ. 2101 ลา้นนาตกอยูภ่ายใตก้าร
ปกครองของพม่าเป็นเวลาประมาณ 200 ปี ผูป้กครองซ่ึงเป็นชาวพม่าก็เป็นชาวพุทธเช่นเดียวกนัชาว
ลา้นนาจึงยงัมีเสรีภาพในทางศาสนาอยา่งเตม็ท่ี 

เม่ือมีการปฏิรูปการปกครองในล้านนา ซ่ึงได้รวบรวมลา้นนาเขา้กบัอาณาจกัรสยามใน
รัชกาลท่ี 5 การศาสนาก็ไดรั้บการปรับปรุงข้ึนใหม่ ตามนโยบายการปกครองสงฆไ์ทย พระบามสม
เด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงนิมนต์คณะสงฆ์ของล้านนาให้ลงมาศึกษาวิชาการปกครองสงฆ์ท่ี
กรุงเทพฯ และไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของมหาเถรสามคมอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพระสังฆราช 
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2.3 วหิารล้านนา 
2.3.1 ความหมายและ แนวคิดในสร้างวหิารล้านนา 
“วิหาร” มีท่ีมาจากภาษาบาลี หมายถึง การพกัผ่อน การเท่ียว (มานิต มานิตเจริญ, 2520)  

และหมายถึง ท่ีอยู ่ท่ีอาศยัของพระสงฆ ์ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปคู่กบัโบสถ์  การเป็นอยูห่รือการ
ด ารงชีวติ   (พระธรรมปิฎก, 2540) หรือหมายถึงความเป็นไป มีการเปล่ียนอิริยาบถ (พระศิริมงัคลา
จารย,์ 2523)  

“วิหาร” ในสมยัพุทธกาล หมายถึง สถานท่ีซ่ึงพระสงฆ์ใช้ก าบงัฝนซ่ึงจะสร้างดว้ยไมมุ้ง
หลงัคาดว้ยหญา้คาในระยะแรกต่อมาราวพุทธศตวรรษท่ี 3 วิหารหมายถึง ท่ีอยู่อาศยัของพระสงฆ ์
คือกุฏิ โดยเป็นหน่ึงใน 5 แบบ ของอาคารท่ีพกัของพระสงฆท่ี์พระพุทธเจา้ทรงอนุญาตให้สามารถ
ใชไ้ดซ่ึ้งเหมาะสมตามสภาพภูมิอากาศในแต่ละเขต ไดแ้ก่ วิหาระ, อทัรโยคะ, ปราสาทะ, หิมมิยะ
และคูหา โดยก าหนดวสัดุท่ีอนุญาตให้ใชไ้ด ้คือ อิฐ, ศิลา, ปูนป้ัน, หญา้ และใบไม ้ผนงัอาคารไม่
ควรท าดว้ยดินโคลนและเปลือกไม ้ (พระโพธิรังสี, 2518) 

การสร้างวิหาร คร้ังแรกปรากฏหลกัฐานในอดีต จากความประสงคท่ี์จะสร้างท่ีพ  านกัแก่
ภิกษุสงฆข์องอนาถบิณฑิกะเศรษฐี วหิารมีพฒันาการควบคู่มากบัสถูปหรือเจดียใ์นปัจจุบนั ในสมยั
เร่ิมแรกวิหารถูกสร้างข้ึนโดยเจาะถ ้ าเป็นห้องโถงและมีสถูปอยู่ด้านหลงั (ภาพ 2-2) ต่อมาสถูป
ดา้นหลงัหายไปเหลือเพียงแต่พระพุทธรูป ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีพฒันามาสู่ยุคปัจจุบนั ถ ้าวิหารมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัวิหารทรงปราสาท เน่ืองจากวิหารรูปแบบน้ีมีการประดิษฐานเจดียไ์วใ้นต าแหน่งทา้ย
ห้องของวิหาร เช่นเดียวกบัวิหารทรงปราสาทท่ีมีการประดิษฐานปราสาทไวใ้นต าแหน่งทา้ยห้อง
วหิารเช่นเดียวกนั 
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ท่ีมา : วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์, การศึกษารูปแบบวหิารทรงปราสาทในเขตภาคเหนือ, หนา้ 48 

ภาพ 2-2  แผนผงัวหิารแบบเจติยวหิาร 

การวางผงัในเขตพุทธาวาสของวดัในลา้นนานั้นโดยทัว่ไป เป็นท่ีแน่ชดัว่าพระเจดียธ์าตุ
ย่อมเป็นประธานของวดัโดยอยู่ในต าแหน่งส าคญั เช่น ก่ึงกลาง บริเวณของวดั โดยสัมพนัธ์กับ
ต าแหน่งท่ีสร้างวิหาร โดยนิยมสร้างพระวิหารไวด้า้นหนา้เจดียธ์าตุทางทิศตะวนัออก ในแนวแกน
เดียวกนั และนิยมต่อเน่ืองมาจนถึงการวางผงัวดัลา้นนา คติแบบแผนผงัของวดัท่ีให้ความส าคญัแก่
เจดียธ์าตุเป็นประธานตามคติพุทธศาสนาแบบลงักาวงศซ่ึ์งแพร่หลายในดินแดนลา้นนา (ภาพ 2-3) 

 

 
ภาพ 2-3  แผนผงัวดัพระธาตุล าปางหลวง 
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ภูมิปัญญาของการออกแบบและก่อสร้างวหิารลา้นนาถูกถ่ายทอดผา่นเส้นทางและลกัษณะ
ของการเผยแพร่พุทธศาสนาในดินแดนลา้นนาพุทธศาสนานิกายเถรวาทมีบทบาทมาตลอดเร่ิมตั้งแต่
การถ่ายทอดจากละโวสู่้หริภุญชยั ซ่ึงอาณาจกัรหริภุญชยัเผยแพร่ศาสนาไปยงัเมืองต่างๆ โดยควบคู่
กนัไปกบัการขยายอ านาจของหริภุญชยัในรูปแบบของการสร้างบา้นแปงเมือง (สรัสวดี อ๋องสกุล, 
2539)  เม่ือพญามงัรายไดค้รอบครอง หริภุญชยัและก่อสร้างเวียงกุมกามแลว้จึงสร้างเมืองเชียงใหม่
ข้ึนจึงไดรั้บอิทธิพลของพุทธศาสนาลงักาวงศ ์

แนวคิดของพุทธศาสนาแบบลงักาวงคจึ์งมีผลต่อวฒันธรรมและประเพณีสืบเน่ืองมาความ
เช่ือเร่ืองของอานิสงคแ์ละผลบุญ การด าเนินชีวิตจึงอยู่ภายใตข้องการท าดีเพื่อสั่งสมบุญบารมี เพื่อ
ชีวิตท่ีดีในภพหน้า การสร้างวดัหรือวิหารจะได้บุญอันยิ่งใหญ่ สถาบนักษตัริย์ หรือผูน้ ามกัจะ
ทะนุบ ารุงและสร้าง ศาสนสถานอยูเ่สมอในอิทธิพลของพุทธศาสนาลงักาวงศก์ารสร้างวดัหรือวิหาร
จะไดบุ้ญอนัยิ่งใหญ่ การวางต าแหน่งผงัวดัในลา้นนาจะให้ความส าคญักบัเจดียเ์ป็นอนัดบัแรกส่วน
ใหญ่จะวางไวบ้ริเวณศูนย์กลางของวดั และจะวางต าแหน่งของวิหารไวด้้านหน้าเจดีย์วางใน
แนวแกนตะวนัออก ตามคติทางพุทธศาสนาและจะให้ความส าคญัของอาคารอ่ืนรองลงมาเช่น หอ
ไตร อุโบสถเป็นตน้ (วรลญัจก์ บุณยสุรัตน์, 2544) ในสมยัเร่ิมแรกวิหารถูกสร้างข้ึนโดยเจาะถ ้าเป็น
ห้องโถงและมีสถูปอยู่ดา้นหลงั ต่อมาสถูปดา้นหลงัหายไปเหลือเพียงแต่พระพุทธรูป ซ่ึงเป็นแบบ
แผนท่ีพฒันามาสูยคุปัจจุบนั วสัดุส่วนใหญ่ท่ีใชจ้ะเป็นวสัดุในพื้นท่ีเช่นไมส้ักเป็นส่วนใหญ่ วสัดุมุง
หลงัคาจะเป็นกระเบ้ืองดินขอเป็นตน้ 

วหิารลา้นนามีแบบแผนและลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงเอกลกัษณ์ของลา้นนา (วรลญัจก์ บุณย
สุรัตน์, 2535) ลกัษณะสถาปัตยกรรมโดยทัว่ไปของวิหารและบา้นเรือนในลา้นนาท่ีมีองคป์ระกอบ
มาจากมรดกทางวฒันธรรมและแสดงอุปนิสัยของคนในทอ้งถ่ินมีการแยกประเด็นดว้ยคุณสมบติั 4 
ประการ ประกอบดว้ย (สามารถ สิริเวชพนัธ์, 2532) 

1.  วสัดุการก่อสร้างของทอ้งถ่ินตามลกัษณะภูมิประเทศท่ีแตกต่างกนั 
2.  ลกัษณะช่างฝีมือแต่ละแหล่งท่ีแสดงความแตกต่างของสถาปัตยกรรมพื้นถ่ิน เช่นสกุล

ช่างเชียงใหม่ สกุลช่างล าปาง ท่ีมีความแตกต่างกนั และมีช่างท่ีเรียกวา่ช่างหลวงและช่างชาวบา้น 
3.  วฒันธรรมประเพณีมีผลต่อการวางแบบแผนของวหิารเช่น ทรวดทรงแบบอ่อนตวั นิยม

หลงัคาโคง้อ่อน เป็นงานสกุลช่างเชียงใหม่ ส่วนสกุลช่างล าปางจะนิยมทรงแข็งใช้ระนาบหลงัคา
แบบหนกัแน่นเป็นการจดัรูปทรงเรขาคณิตเป็นกลุ่มกอ้น สกุลช่างล าปางนิยมลายเส้นใหญ่และใชไ้ม้
ขนาดใหญ่แกะเป็นแผงแลไม่ค่อยนิยมตกแต่งหนา้บนั 

4.  เอกลกัษณ์แห่งสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินซ่ึงมีความแตกต่างกัน เช่นงานสถาปัตยกรรม
ภาคเหนือมีความแตกต่างกนัออกไปในแต่ละจงัหวดั 
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การสร้างวหิารในแต่ละพื้นท่ีในดินแดนลา้นนาจึงมีรายละเอียดบางอยา่งท่ีต่างกนัท าให้เกิด
ลกัษณะเฉพาะของแต่ละพื้นท่ี แต่เน่ืองจากอยูใ่นวฒันธรรมเดียวกนัจึงใช้ลกัษณะบางอยา่งร่วมกนั
เช่นแบบแผนการยอ่มุมของผงัพื้น การใชร้ะบบโครงสร้างไม ้แบบมา้ต่างไหม เป็นตน้ (ภาพ 2-4) 

 

 
 

ภาพ 2-4  ลกัษณะและรูปแบบของวหิารลา้นนาในแต่ละพื้นของอาณาจกัรลา้นนา 
 

โดยยึดเอาความกวา้งของโครงสร้างข่ือหลวงเป็นหลกัแลว้ค านวณองค์ประกอบอ่ืนๆ จน
ครบ โดยการน าไมข้นาดเล็ก มาลองเป็นแบบวางกบัพื้นก่อน จากนั้นจึงเตรียมไมจ้ริง โดยท าสลัก
และเดือยในตัวไม้แต่ละท่อน จากนั้ นจึงยกข้ึนประกอบเป็นโครงสร้างวิหารจริง (สลิลทิพย ์  
ตียาภรณ์, 2542) โดยเสาคู่แรกมกัยกข้ึนเป็นเสาเอก คือเสาคู่หนา้ของประประธานหรือเสาคู่ฐานชุกชี 
(วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์, 2535) 

หลกัฐานท่ีแสดงถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบการถอดประกอบไดป้รากฏหลกัฐานสมยั
การก่อสร้างเวียงกุมกาม ซ่ึงช่างกานโถมไดส้ร้างส่วนประกอบของวิหารท่ีเชียงแสนเสร็จแลว้น ามา
ประกอบท่ีวดักานโถมในเวยีงกุมกาม ดงัปรากฏในเอกสารต านานพื้นเมืองเชียงใหม่  

นอกจากน้ียงัมีเอกสารลา้นนาโบราณท่ีมีการบนัทึกไว ้(ภาคผนวก ข) เน้ือหาจะเก่ียวขอ้ง
กบัสัดส่วนขององค์ประกอบไมเ้ป็นหลกั ไดแ้ก่ เอกสารการสร้างวิหารและลกัษณะวิหารของวดั
ต่างๆท่ีถูกบนัทึกเป็น ไมโครฟิลมปั์จจุบนัเก็บรักษาอยูท่ี่วิจยัสังคมมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  และต ารา
การสร้างวิหารลา้นนาเร่ือง “ลกัษณะวิหาร” โดยสงวน โชติสุขรัตน์ ซ่ึงแปลและตีพิมพอ์ยูใ่น ต ารา
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พิธีส่งขึดและอุบาทวแ์บบพื้นเมืองเหนือ เน่ืองจากเอกสารท่ีพบในลา้นนา นอกเหนือจากคมัภีร์ทาง
ศาสนาหรือต านานต่างๆ ซ่ึงมีความยาวมากพอท่ีจะบรรจุลงไปในสมุดเล่มหน่ึงแลว้ ชาวลา้นนาจะ
จดบนัทึกเร่ืองราวต่างๆ ท่ีเห็นวา่ส าคญั และมีความหมายต่อตนเองเขียนรวมต่อเน่ืองลงไปในสมุด
เล่มเดียว เม่ือสมุดถูกส่งผ่านกนัต่อไปก็จะมีการบนัทึกเพิ่มเติมอีกท าให้ยากต่อการท าความเขา้ใจ 
รวมถึงการก าหนดอายท่ีุแน่ชดัดว้ย (ชยัยศ อิษฎว์รพนัธ์ และภานุพงษ ์เลาหสม, 2543)  

ขอ้ความท่ีบนัทึกในเอกสารลา้นนาโบราณ (ภาคผนวก ข) เก่ียวกบัการสร้างวิหารนั้นมี
ความยาวไม่มากนกั บางฉบบัไม่ไดร้ะบุสถานท่ีสร้าง และช่วงเวลาท่ีชดัเจน แต่ส่วนใหญ่รายละเอียด
เก่ียวกบัการสร้างวิหาร เน้ือหาจะเก่ียวกบัสัดส่วนขององค์ประกอบของโครงสร้างไม ้แบบมา้ต่าง
ไหม (ภาพ 2-5)โดยการสร้างองค์ประกอบต่างๆ จะอา้งอิงจากจัว่หลวงเป็นหลกั ลกัษณะการสร้าง
หรือการปรุงวิหารของลา้นนาตามเอกสารโบราณระบุความสัมพนัธ์ของส่วนส าคญัไว ้ 5 ส่วนคือ 
ข่ือหลวง ดั้งหรือความสูงของหนา้บนั ข่ือมา้ เสาสะโก๋น และคอกีบซ่ึงรายละเอียดทั้ง 5 ส่วนน้ีเป็น
ตวัก าหนดรูปแบบโดยรวมของวิหาร ซ่ึงจะขาดความสูงของเสาและความกวา้งของห้องเท่านั้นซ่ึง
สามารถหาไดใ้นการส ารวจพื้นท่ีจริง (ภาพ 2-6) 

 

 
 

ภาพ 2-5  โครงสร้างวหิารลา้นนา และโครงสร้างจัว่หลวงของวหิารลา้นนา 
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ภาพ 2-6  โครงสร้างจัว่หลวง และองคป์ระกอบ 5 ส่วนซ่ึงเป็นส่วนก าหนดสัดส่วนโดยรวม 
ของวหิารลา้นนา 

 
 
 
 
 
 
 



28 
 

2.3.3 รูปแบบของวหิารล้านนา 
จากการศึกษาเร่ืองลกัษณะทางศิลปกรรมของวหิารพื้นเมืองลา้นนาระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 

20-24 ของ วรลญัจก์ บุณยสุรัตน์ ท าให้พบวา่วิหารท่ีมีการสร้างนั้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบ 
ตามลกัษณะของวหิารคือ 

1.  วหิารโถงหรือวหิารป๋วยและวหิารไม่มีป๋างเอก  
วหิารโถง หรือวหิารไม่มีป๋างเอก เป็นวหิารแบบแรกของลา้นนา วหิารรูปแบบน้ีมีการสร้าง

ผนงัเพียงคร่ึงเดียวและเปิดแนวผนงัให้โล่งตอนล่าง ลกัษะเด่นของวิหารชนิดน้ีจะไม่นิยมสร้างฝา
ผนงั (ป๋างเอก) ยกเวน้ทา้ยวหิารท่ีประดิษฐานพระประธานท่ีมีการสร้างผนงัทั้งสามดา้น ส่วนบริเวณ
โดยรอบจะมีการกั้นผนงัท่ีมีการสร้างเพียงคร่ึงเดียวของเสารับน ้ าหนกัดา้นนอกสุดท่ีมีช่ือเฉพาะว่า
ฝาหยาบหรือฝายอ้ย (วรลญัจก์ บุณสุรัตน์, 2540)  วิหารก่ึงโถง เป็นวิหารท่ีแสดงการพฒันาการการ
เช่ือมต่อระหวา่งการสร้างวิหารแบบโถงและวิหารแบบปิดซ่ึงวิหารรูปแบบน้ีจะเป็นการสร้างตั้งแต่
ช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา วิหารโถงส่วนใหญ่จะเป็นวิหารของสกุลช่างล าปาง 
(ภาพ 2-7) 

 

 
 
 

ภาพ 2-7  ตวัอยา่งวหิารโถง วิหารน ้าแตม้ วดัพระธาตุล าปางหลวง จงัหวดัล าปาง 
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2.  วหิารแบบปิดหรือวหิารปราการ 
วหิารชนิดน้ีมีการท าฝาหรือป๋างเอกตั้งแต่พื้นสูงจรดปลายเสาดา้นนอกสุด วิหารรูปแบบน้ี

มีการสร้างอยา่งกวา้งขวางในลา้นนายุคหลงั โดยมีลกัษณะการใชฝ้าผนงัเป็นเคร่ืองปิดลอ้มรูปทรง
อากาศของตวัส่ิงก่อสร้าง อนัท าให้แตกต่างจากวิหารไม่มีป๋างเอก วิหารปิดท่ีมีลกัษณะพิเศษคือ
วิหารทรงปราสาท เป็นวิหารทีให้ความส าคญัแก่ประดิษฐานของพระประธานโดยมีการสร้าง
มณฑปปราสาทในลกัษณะของอาคารซ้อนชั้นเช่ือมมณฑปไวด้า้นหลงัของวิหาร (ภาพ 2-8) ซ่ึงการ
สร้างวหิารในลกัษณะน้ีอาจจะมีความคิดท่ีต่อเน่ืองมาจากวิหารในกลุ่มสุโขทยัและพุกาม (วรลญัจก ์
บุณยสุรัตน์, 2543) 

 

 
 

ภาพ 2-8  ตวัอยา่งวหิารปิด วิหารวดัปราสาท จงัหวดัเชียงใหม่ 
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2.3.4 องค์ประกอบทางโครงสร้างของวหิารล้านนา 
โครงสร้างส่วนหลงัคาและเสาของวิหารลา้นนา ท่ีมีช่ือเรียกเฉพาะวา่ “ข่ือมา้ต่างไหม” ซ่ึง

น าช่ือมาจากลกัษณะการบรรทุกผา้ไหมบนหลงัมา้ไปขายของพ่อคา้มา้ต่างบนเส้นทางสายไหม และ
ลกัษณะเช่นน้ีเป็นลักษณะโครงสร้างรับน ้ าหนักของวิหารล้านนา ท่ีมีการถ่ายน ้ าหนักจากโครง
หลังคาลงมาท่ีเสาและคานซ่ึงคล้ายกับการถ่ายน ้ าหนักบรรทุกสินค้าลงบนหลังม้า (ภาพ 2-9) 
โครงสร้างชนิดน้ีปรากฏช่ือในต านานตั้งแต่สมยัพญามงัรายเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 19 นบัว่าเป็น
โครงสร้างท่ีสืบทอดกนัมากวา่ 600 ปี (วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์, 2544) 
 

 
 

ท่ีมา : วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์, แบบแผนทางศิลปกรรมของวหิารพื้นเมืองลา้นนา 
ในระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 20-24 
ภาพ 2-9  โครงสร้างวหิารลา้นนา 
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2.4  วทิยานิพนธ์และผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
การศึกษาเก่ียวกบัวิหารล้านนานั้น จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาถึงวิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งเพื่อจะไดเ้ห็นพฒันาการของการศึกษาเก่ียวกบัวิหารลา้นนาในแง่มุมต่างๆ  ซ่ึงส่วนใหญ่จะ
เป็นการศึกษาถึงรูปแบบของวหิารลา้นนาในช่วงเวลาต่างๆ ในบริบทของพื้นท่ีท่ีต่างกนัออกไป การ
วิเคราะห์จะเป็นลกัษณะของการบรรยายจากลกัษณะทางกายภาพท่ีปรากฏอยู่ และจะกล่าวถึงเร่ือง
สัดส่วนเป็นส่วนนอ้ย ส าหรับวิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัวิหารลา้นนาในเชียงใหม่มีผูศึ้กษา
และพฒันาองคค์วามรู้เก่ียวกบัวหิารลา้นนา ไดแ้ก่ 

2.4.1  วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาหน้าบันวิหารแบบล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่” โดย 
วรลญัจก์ บุณยสุรัตน์ ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม 
ภาควชิาศิลปะสถาปัตยกรรมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2535 

การศึกษาหนา้บนัวิหารแบบลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีอายุอยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 
24-25 จ านวน 19 วดั ส่วนหน่ึงได้น าเสนอถึงเร่ืองการก่อสร้างวิหารแบบล้านนามีลกัษณะการ
ก่อสร้างท่ีใชว้ิธีการท่ีเรียกวา่ ปรุงวิหาร โดยการตดัไมไ้วก่้อนแลว้ค่อยมาท าการสร้าง โดยสามารถ
โยกยา้ยมาสร้างต่างเมืองไดง่้ายดายรวมไปถึงลกัษณะเฉพาะและรายละเอียดของหนา้บนั หรือหนา้
แหนบ จากผลการศึกษาสามารถสรุปไดส้ามรูปแบบตามช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั คือ 

1. หน้าบันแบบม้าต่างไหมเป็นหน้าบันแบบแรกท่ีปรากฏในการสร้างวิหารล้านนา
ในช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นมณฑลพายพั (พ.ศ. 2350 - 2426) 

2. หนา้บนัแบบกรอบหนา้จัว่เป็นหนา้บนัท่ีพบในช่วงการสร้างของการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองเป็นมณฑลพายพั (พ.ศ. 2350-2426) ซ่ึงเกิดจากการขาดแคลนวสัดุและการรับอิทธิพลของ
พม่า 

3. หน้าบนัแบบกรอบจัว่พิเศษ พบในช่วงหลงั (พ.ศ. 2487 - ปัจจุบนั) มีทั้งแบบมา้ต่าง
ไหม แบบกรอบหนา้จัว่และกรอบหนา้จัว่พิเศษลวดลายประดบัไดรั้บอิทธิพลของลวดลายภาคกลาง
เป็นอยา่งมาก 

 
2.4.2  วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาวิหารล้านนาในสมัยการปกครองของเช้ือสายตระกูล

เจ้าเจ็ดตน(พ.ศ. 2317-2442) ในจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน”โดย อมัพร มาลยั ปริญญาศิลปะ
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปะสถาปัตยกรรมบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2540 

การศึกษาวิหารจ านวน 15 ตน้แบบปรากฏผลถึงลกัษณะเด่นของวิหารล้านนาตามท่ีใช้
พื้นท่ีเป็นตวัก าหนดเป็น 3 แบบใหญ่ดงัน้ี 
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1.  วิหารแบบเชียงใหม่ นิยมลดความกวา้งของผงัพื้นเป็นช่วงๆ ในลกัษณะลดหลัน่กนัทั้ง
ดา้นหนา้และดา้นหลงั ซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัจงัหวะการซอ้นชั้นของหลงัคา อาคารนิยมตั้งบนฐานสูง ท า
ใหรู้ปทรงโดยรวมดูสูงเพรียวอ่อนชอ้ยมากกวา่รูปแบบของวหิารกลุ่มอ่ืน 

2.  วหิารแบบล าปาง มีรูปทรงแบบวหิารโถงแบบลา้นนาแต่ดั้งเดิม ตั้งบนฐานเต้ีย อาคารจึง
ดูเต้ียแจห้ลงัคาคลุมต ่า เกิดปริมาตรรูปทรงท่ีมีมวลหนกัแน่น ระนาบของหลงัคาเป็นเส้นตรงไม่อ่อน
โคง้ ท าใหเ้กิดความรู้สึกแขง็กระดา้งเป็นลกัษณะท่ีแตกต่างกบัแบบเชียงใหม่อยา่งชดัเจน 

3.  วิหารแบบล าพูน ผงัพื้นเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ นิยมการมีพื้นท่ีระเบียงทางด้านหน้า
อาคารตั้งอยูบ่นฐานเต้ีย การซอ้นชั้นของหลงัคามีจ านวนนอ้ยกวา่แบบเชียงใหม่และแบบล าปาง 
 

 2.4.3 วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษารูปแบบโบสถ์และวิหารล้านนาในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ตั้งแต่ยุคฟ้ืนฟูอาณาจักรล้านนาถึงยุคครูบาศรีวิชัย พ.ศ. 2339-2481” โดย พีระนนัท ์นนัท
ขวา้ง ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปะ
สถาปัตยกรรมบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร พ.ศ. 2544 

ศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งของอาคารแบ่งเป็นอาคารประเภท "โบสถ์" จ านวน 11 หลงั และ
อาคารประเภทวิหารจ านวน 35 หลงั ผลของการศึกษาท าให้ทราบวา่ การเขา้ฟ้ืนฟูอาณาจกัรลา้นนา 
มีการเร่ิมตน้ท่ีเมืองเชียงใหม่เป็นอนัดับแรก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเข้าบูรณปฏิสังขรณ์ซ่อมแซม
อาคารทางศาสนา ท่ีมีมาก่อนการฟ้ืนฟูอาณาจกัรลา้นนา รูปแบบการสร้างอาคารโบสถ์และวิหาร
ในช่วงสมยัน้ี ยงัคงยึดถือรูปแบบเดิม จนถึงช่วงปลายของการฟ้ืนฟูอาณาจกัรล้านนา ในเขตท่ี
ห่างไกล จะพบรูปแบบท่ีมีลกัษณะเฉพาะและมีความเป็นทอ้งถ่ินสูง หลงัจากลา้นนาไดเ้ขา้สู่การ
ปกครองส่วนกลาง รูปแบบของโบสถ์และวิหารมีลกัษณะท่ีเรียบง่าย โดยวิหารท่ีปรากฏข้ึนนั้น มี
ลกัษณะท่ีเป็นพฒันาการคร้ังใหญ่ช่วงสุดทา้ยของลา้นนาท่ีส่งอิทธิพลทางรูปแบบแก่สถาปัตยกรรม
ลา้นนา ในช่วงเวลาต่อมา  
 

2.4.4 วิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษาวิหารล้านนาสกุลช่างเชียงใหม่เพื่อออกแบบวิหารวัด
โลกโมฬี”โดย ธีรยทุธ อินทจกัร์ ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2545 

การศึกษาไดส้ ารวจหาหลกัฐานในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และเลือกตวัอย่างวิหารท่ีใช้ใน
การศึกษาทั้งส้ิน 10 หลงั ผลของการศึกษาดงักล่าวท าให้ทราบวา่ วิหารลา้นนาสกุลช่างเชียงใหม่มี
ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงเกิดข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 24 รูปแบบส่วนหน่ึงเป็นรูปแบบท่ีมีอยู่
เดิมในพื้นท่ี และส่วนหน่ึงเป็นลกัษณะท่ีพฒันาคล่ีคลายต่อเน่ืองมาจากกลุ่มวิหารลา้นนาสกุลช่าง
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ล าปาง วหิารมกัเป็นอาคารประธาน  ผงัพื้นวหิารมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีมีการยกเก็จหนา้หลงั 
โดยนิยมท่ีการยกเก็จดา้นหนา้ 2 คร้ังดา้นหลงั 1 คร้ัง วิหารตั้งอยูบ่นฐานสูงเป็นวิหารทึบท่ีมีการท า
ผนงั และเจาะช่องหนา้ต่าง โครงสร้างส่วนหลงัคาของวิหารเป็นโครงสร้างแบบดั้งเดิมคือใช ้ระบบ
เสา คานท่ีเรียกวา่โครงสร้างมา้ตัง่ไหม วหิารมีรูปทรงท่ีสูงเพรียว อ่อนชอ้ยมากกวา่รูปแบบของวิหาร
ลา้นนาสกุลช่างอ่ืนๆ  

 
2.4.5 งานวิจัยเร่ือง” แบบแผนทางศิลปกรรมของวิหารพืน้เมืองล้านนาในระหว่างพุทธ

ศตวรรษที่  2 0 -24”  โดย  วรลัญจก์  บุณย สุ รัต น์  ภาควิ ช า ศิลปะไทย  คณะวิ จิ ตร ศิล ป์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ.2543 

การศึกษาแบบแผนทางศิลปกรรมของวหิารพื้นเมืองลา้นนาในระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 20-
24ในจงัหวดัล าปางและเชียงใหม่จ  านวน 10 แห่ง ผลการศึกษาพบวา่วิหารลา้นนาท่ีสร้างในช่วงเวลา
ดงักล่าว มีรูปแบบท่ีนิยมอยู ่2 รูปแบบคือวหิารโถงและวิหารปิด ซ่ึงวิหารโถงจะเป็นวิหารท่ีสร้างใน
ยุคแรก ต่อมาในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 24  เร่ิมมีการสร้างวิหารแบบก่ึงโถงและในช่วงเวลา
เดียวกนัก็เร่ิมนิยมสร้างวิหารแบบปิดเน่ืองมาจากสภาพบา้นเมืองท่ีแตกต่างไปจากเดิม และเร่ิมท า
ตามแบบอยา่งวหิารภาคกลางท่ีมีการสร้างผนงัวหิารและเร่ิมตกแต่งภายนอกมากข้ึน 

 
2.4.6 งานวิจัยเร่ือง “A Study on Architectural Document of Viharn (Buddha Hall) 

in Lanna, Northern Thailand: Studied on Traditional Architectural Manuals in Thailand” 
โดย ชยัยศ  อิษฎว์รพนัธ์ และ ทาเคชิ นาคากาวา่ พ.ศ. 2534 

เป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมวิหารลา้นนาผา่นเอกสารโบราณและเอกสารท่ีคน้พบเพิ่มเติม
จากสถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ลกัษณะสัดส่วนของวิหารท่ีคน้พบเป็นระบบท่ี
สร้างมาจากสัดส่วนของข่ือหลวงซ่ึงสัมพนัธ์กบัโครงสร้างส่วนอ่ืนๆ  จากเอกสารท่ีศึกษาพบวา่วิหาร
แต่ละหลงัท่ีปรากฏในเอกสารมีสัดส่วนท่ีอา้งอิงท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั ระบบของการคิด
ค านวณของช่างในอดีตใชร้ะบบการวดัในระบบไทย ประกอบดว้ย วา ศอก คืบ น้ิว โดยเทียบค่าจาก
ระบบเมตริกเป็นระบบวดัแบบไทย 1 วาประมาณ 2 เมตร 1 ศอกประมาณ 50 ซ.ม.1 คืบประมาณ 25 
ซ.ม. และ 1 น้ิว ประมาณ 2.083 ซ.ม. (ภาพ 2-10) 
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ภาพ 2-10  ภาพโครงสร้างแสดงสัดส่วนวหิารท่ีระบุตามเอกสารลา้นนาโบราณ 
 

2.4.7 งานวิจัย เร่ือง “คุณค่าของงานสถาปัตยกรรมสกุลช่างอีสาน: ศึกษาผ่าน
สถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎก” โดย ร.ศ.วชัรี วชัรสินธ์ุ  ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2551 

เป็นการศึกษาจากสถาปัตยกรรม “หอพระไตรปิฎก” ท่ีมีอายุมากกวา่ 100 ปี และมีสภาพ
สมบูรณ์ทางกายภาพเพียงพอแก่การรังวดัภาคสนาม เฉพาะพื้นท่ีภาคอีสานตอนกลางเป็นขอ้มูล
ชั้ นต้นในการศึกษาวิ เคราะห์ จ านวน 3 ต้นแบบ ผลการศึกษาด้วยระบบเรขาคณิตสากล
สถาปัตยกรรม ไดพ้บกลวิธีในการประพนัธ์พื้นท่ีเวน้วา่งแผนผงัและรูปทรงของหอพระไตรปิฎก 
ท านองเดียวกบัท่ีได้คน้พบในงานสถาปัตยกรรมแบบประเพณีสกุลช่างอยุธยาและสุโขทยั ท่ีใช้
สัดส่วนสัมพนัธ์งดงามของเรขาคณิต จตุัรัส  ผนืผา้ และสามเหล่ียมมุมฉาก ท่ีมีสัดส่วนของเส้นรอบ
รูปดา้นกวา้งต่อดา้นยาวท่ีมีขนาดเป็นตวัเลขลงตวัแบบง่ายๆ ในการจดัพื้นท่ีเวน้วา่งท่ีสัมพนัธ์กนัทั้ง
สามมิติ การหาสัดส่วนท าไดด้ว้ยการแทนค่าระยะต่างๆ จากระบบเมตริกเป็นระบบไทย วา ศอก คืบ 
น้ิว (ภาพ 2-11) 
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ภาพ 2.11  แสดงตวัอยา่งสัดส่วนสัมพนัธ์ของหอพระไตรปิฎก 
 

จากเอกสารอา้งอิงและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ช้ีใหเ้ห็นวา่งานวจิยัแต่ละช้ินจะเลือกศึกษาใน
ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา แล้วเลือกศึกษาจากกรณีศึกษาท่ีส าคญัใน
ช่วงเวลานั้นๆ ซ่ึงส่วนใหญ่จะสนใจศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบและลกัษณะทางกายภาพของวิหารลา้นนา 
แต่การศึกษาทางด้านสัดส่วนซ่ึงเป็นตัวหลักส าคัญในการแสดงความแตกต่างและความเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นท่ียงัไม่มีผูท่ี้ศึกษาและอธิบายไดอ้ยา่งละเอียดและชดัเจนมากนกั  
 
2.5 ทฤษฏีและแนวคิดเกีย่วกบัสัดส่วน 

การศึกษาสัดส่วนของร่างกายมนุษยน์ั้น เร่ิมมีหลกัฐานมาตั้งแต่สมยัยุคกรีก ซ่ึงถือวา่เป็น
ยคุรุ่งเรืองท่ีสุดยคุหน่ึงของสถาปัตยกรรมยโุรป เป็นยคุท่ีนกัปรัชญา นกัประดิษฐ์ วิศวกร ศิลปิน คือ
คนคนเดียวกนั และมีแนวความคิดในการศึกษาสัดส่วนมนุษยเ์พื่อน ามาใช้เป็นอตัราส่วนอา้งอิง
ส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยมีจุดประสงคใ์นเร่ืองความงาม จากการรับรู้ทางสายตาเป็น
หลกั มีการคิดค านวณสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อคน้หาหน่วยวดัของโครงสร้างท่ีแข็งแรงและงดงาม
ท่ีสุด โดยมีความเช่ือของศาสนาคริสตท่ี์เช่ือวา่พระเจา้คือผูส้ร้างทุกส่ิง และการจะท าอะไรตอ้งอยูใ่น
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กรอบท่ีวา่พระเจา้เป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล ดงันั้น จึงมกัจะเห็นงานสถาปัตยกรรมของยุโรปในยุค
สมยัน้ีมากมายในรูปแบบของอาคารทางศาสนา เช่น โบสถ ์วหิาร เป็นตน้ 

แนวคิด Vitruvian Man และ Golden Section ของ เลโอนาร์โด ดาวินชี ท่ีถูกน ามาใชใ้น
การออกแบบสถาปัตยกรรมอยา่งกวา้งขวางในยุคกรีก ส่วนใหญ่จะพบไดใ้นโครงสร้างของอาคาร
ทางศาสนา เช่น วิหารพาร์เธนอน โบสถ์ Notre Dame, Paris โดยค านึงถึงเร่ืองความงาม จากการ
รับรู้ทางสายตาเป็นหลกั มีการค านวณสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อคน้หา Module ของโครงสร้างท่ี
แข็งแรงท่ีสุด โดยมีความเช่ือทางศาสนาคริสตท่ี์เช่ือวา่พระเจา้คือผูส้ร้างทุกส่ิง และการจะท าอะไร
ตอ้งอยูใ่นกรอบท่ีวา่พระเจา้เป็นศูนยก์ลางของจกัรวาล ต่อมามีการศึกษาเร่ืองสัดส่วนของมนุษยก์นั
อย่างจริงจงั ในคริสต์ศตวรรษท่ี 15 หลงัจากท่ี  Luca Pacioli พบความลบัของ Golden Section 
สัดส่วนน้ีก็เฟ่ืองฟูในงานศิลปะ จิตรกร วิศวกร นกัประดิษฐ์ เลโอนาร์โด ดาวินชี ศึกษาเร่ืองน้ีอยา่ง
ละเอียด จนคน้พบวา่ สัดส่วนของมนุษย ์คือสัดส่วนทองค าท่ีพระเจา้ทรงประธานให ้(ภาพ  2-12) 

 

 
 

ท่ีมา : http://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvian_Man 
ภาพ 2-12  แสดงแนวคิด  Vitruvian Man และ Golden Section ของ เลโอนาร์โด ดาวนิชี 

 

แนวคิด Le Modular ของ Le Corbusier ท่ีต่อยอดมาจากแนวคิด Vitruvian Man และ 
Golden Section  ของ เลโอนาร์โด ดาวนิชี ความเช่ือเรือง “มนุษยเ์ป็นมาตรวดัของสรรพส่ิง” ปรากฏ
ให้เห็นเด่นชดัมากในคริสต์วรรษท่ี 20 โดยการท่ีสถาปนิกชั้นน าของโลก Le Corbusier พฒันา 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vitruvian_Man
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Golden Section เป็นโมเดลท่ีเรียกวา่ Le Modular ซ่ึงเป็นขั้นพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตยกรรม
จะเห็นไดว้า่มีการก าหนดสัดส่วนมาตรฐานของมนุษยเ์ป็นตวัเลขไวเ้รียบร้อยแลว้ (ภาพ 2-13) 

 

     

 

ท่ีมา : Wikipedia [pseud.], Le Modulor [Online], accessed 10 May 2007. Available from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Modulor 

ภาพ 2.13 แสดงโมเดล Le Modulor ของ Le Corbusier 
 

แนวคิดความสัมพนัธ์ของสัดส่วนระหว่างคนกับเรือนไทยในงานสถาปัตยกรรมไทย
สัดส่วนมนุษยถู์กน าเอามาใช ้เพื่อท่ีจะก าหนดขนาดและสัดส่วนในองคป์ระกอบต่างๆ ของตวัเรือน 
ใหต้วัเรือนมีความสัมพนัธ์กบัการใชส้อยหรือสัดส่วนของมนุษยก์ารออกแบบและสร้างผลงานทาง
สถาปัตยกรรมไทยซ่ึงเป็นมรดกตกทอดสืบต่อกันมา ไม่ว่าจะเป็น รูปทรง หรือจงัหวะ ย่อมมี
สัดส่วนและยงัปรากฏเด่นชัดอยู่ในปัจจุบนัแต่ไม่ได้มีการบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรจึงสูญ
หายไปพร้อมกบัครูช่าง (ร.ศ.ฤทยั จงใจรัก, 2545) ซ่ึงการคน้หาสัดส่วนข้ึนมาใหม่เป็นการศึกษาจาก
ขอ้มูลหลายๆ แห่งจากงานท่ียงัพอหลงเหลืออยูจ่ะท าให้ทราบถึง ขนาดท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและ
กนั (Scale Relationship) น ามาหาค่ากลางเพื่อท าให้ง่ายข้ึนต่อการท าความเข้าใจและสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม (ภาพ 2-14) 
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ท่ีมา :  ร.ศ.ฤทยั ใจจงรัก, เรือนไทยเดิม 

ภาพ 2-14  สัดส่วนเรือนไทยตามหลกัวชิาเรขาคณิต 
2.6  คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ 

ประวตัิความเป็นมาคอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ 
เร่ิมตน้ข้ึนเม่ือประมาณปี ค.ศ. 1950 ซ่ึงไดมี้การประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม

และช่วยงานอุตสาหกรรม โดยเร่ิมจากการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการค านวณเป็นส่วนใหญ่ 
ต่อมาเม่ือมีการพฒันาเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กลงและมีความ สามารถสูงข้ึน จึงมี
การประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ กวา้งขวางข้ึน ซ่ึงก่อให้เกิดการพฒันาทั้งฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ เพื่อประยุกตใ์ชง้านต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์กราฟิก (Computer Graphic) ซ่ึงเป็นการน า
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการสร้างภาพ ส าหรับงานวิศวกรรมก็ได ้คอมพิวเตอร์กราฟิกมาช่วยในการ
สร้างแบบซ่ึง เรียกวา่ คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design) และพฒันามาใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยผลิตดว้ย โดยใชค้วบคุมอุปกรณ์ท่ีท าหนา้ท่ีผลิตสินคา้ หรือผลิตช้ินงานในโรงงาน 
อุตสาหกรรมซ่ึงเราเรียกวา่ “คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต” (Computer  Aided  Manufacturing) 

คอมพวิเตอร์ช่วยในการออกแบบ (Computer Aided Design) 
ในกระบวนการของ CAD นอกจากจะเป็นการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแลว้ยงั

รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการดดัแปลง  การวิเคราะห์และหาหนทางท่ีดีท่ีสุดส าหรับการ
ออกแบบ โดยระบบ CAD จะตอ้งมีทั้งส่วนท่ีเป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ โดยฮาร์ดแวร์ ของ CAD 
นอกจากจะประกอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงแล้ว  ยงัตอ้งมีจอกราฟิกและ
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อุปกรณ์รับขอ้มูล เช่น Mouse, Printer Scanner ฯลฯ ส่วนซอฟตแ์วร์ของ CAD นั้นจะเป็นโปรแกรม
ส าหรับสร้างกราฟิกและโปรแกรมช่วยต่าง ๆเช่น โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง เช่น โปรแกรม 
Finite Element Analysis ซ่ึงเราอาจเรียกส่วนน้ีวา่ คอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (Computer 
Aided Engineering) 

CAD เป็นค ายอ่ของค าวา่ Computer Aided Design ซ่ึงแปลตามศพัทไ์ดค้วามวา่ การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ  

CADD ยอ่มาจาก Computer Aided Design and Drafting นั้นก็คือการใชค้อมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบและเขียนแบบ  

เทคโนโลยีของซอฟทแ์วร์ CAD ไดถู้กพฒันาเร่ิมจาก การเป็นซอฟทแ์วร์ช่วยเขียนแบบ 2 
มิติ (Drawing) เสมือนเป็นกระดานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงจะมีค าสั่งในการใช้งานซ่ึงผูใ้ช้
สามารถ เรียกใช้ค  าสั่งโดยการใช้เมาส์เลือกท่ีเมนูบนจอภาพ หรือการป้อนค าสั่งจากแป้นพิมพ ์
ซอฟทแ์วร์ CAD มีหลายกลุ่มค าสั่ง ไดแ้ก่ค าสั่งในการวาดองคป์ระกอบต่างๆ ไดแ้ก่ เส้นตรง (Line), 
ส่วนโคง้ (Arc), วงกลม (Circle), วงรี (Ellipse), รูปเหล่ียม (Polygon) เช่น สามเหล่ียม, ส่ีเหล่ียมและ
ยงัมีค าสั่งในการช่วยวาดองคป์ระกอบเพิ่มเติม เช่น การสะทอ้นให้เกิดภาพ (Mirror), การส าเนา
องคป์ระกอบท่ีมีอยู ่(Copy) นอกจากน้ียงัมีค าสั่งในการแกไ้ข ส่ิงท่ีไดว้าดลงไปแลว้ ไดแ้ก่ ค าสั่งลบ
ออก (Erase), ตดับางส่วน (Trim), เคล่ือนยา้ย (Move), หมุนภาพ (Rotate), การจดัองคป์ระกอบ
ต่างๆ จ าแนกอยูใ่นชั้นต่างๆ (Layer) เพื่อความสะดวกในการท างานเสมือนมี แบบหลายๆ แผน่มา
ซ้อนทบักนัอยู ่เช่นในอาคารหน่ึงหลงั จะมีทั้งแบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า, แบบผนงั ฯลฯ ซ่ึงเป็น
กระดาษไข เม่ือตอ้งการใชก้็จะน ามาทาบกนั ค าสั่งดงักล่าวท่ีซอฟทแ์วร์ CAD 2 มิติ มีให้นั้น   จะท า
ใหผู้ใ้ชส้ะดวกและประหยดัทั้งเวลาและค่าใชจ่้าย คือเขียนแบบให้เสร็จในคอมพิวเตอร์ จากนั้นค่อย
พลอตออกทางเคร่ืองพล็อต (Plotter) ท าให้ประหยดักระดาษ ประหยดัเวลาท่ีจะตอ้งเขียนแบบใหม่
หมดหากเกิดขอ้ผดิพลาด ซอฟทแ์วร์ CAD อีกประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นซอฟทแ์วร์ท่ีใชเ้ทคโนโลยีในการ
พฒันาสูงข้ึนคือ ซอฟทแ์วร์ CAD ท่ีมีการท างานในระบบ 3 มิติ ซ่ึงจะมีคุณสมบติัพื้นฐาน คือ การ
ออกแบบหรือสร้างแบบจ าลองลกัษณะ 3 มิติคือ มีขนาด ทั้งความกวา้ง ความยาว และความสูง 
(หรือความหนา) สามารถหมุนดูไดทุ้กมุมมองท่ีอยากดู และสร้างแบบ (Drawing) 2 มิติหลงัจากการ
เสร็จส้ินออกแบบเพื่อน าไปผลิตโดยสามารถแกไ้ขไดท้นัทีท่ีตอ้งการ 

CAD/CAM คือการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและช่วยงานผลิต จะใชโ้ปรแกรม CAD 
ออกแบบขอ้มูลในลกัษณะของรูปภาพ กราฟิก แลว้ส่งต่อให้โปรแกรม CAM ผลิตช้ินงานออกมา 
ซ่ึง มีขนาด รูปร่างเหมือนกบัท่ีออกแบบไวทุ้กประการซอฟท์แวร์ CAD ได้ถูกพฒันาให้มี
ความสามารถมากยิ่งข้ึน ควบคู่ไปกบั ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเร็ว มากข้ึนเร่ือยๆ จึงท าให้ผูใ้ช้
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ซอฟทแ์วร์ CAD ในปัจจุบนั ท างานเขียนแบบและออกแบบ ไดง่้าย และรวดเร็ว ซอฟทแ์วร์ CAD มี
ใหผู้ใ้ชไ้ดเ้ลือกใชไ้ม่วา่จะท างานอยูใ่นวงการใดๆ 
 
รูปแบบการแสดงข้อมูล 3 มิติทีม่ีใน ซอฟท์แวร์ CAD 3 มิติ มี 4 แบบ 

1. ข้อมูลแบบ Wire Frame การแสดงผลแบบน้ีมกัจะพบในซอฟทแ์วร์รุ่นเก่าๆ ซ่ึงจะเก็บ
ขอ้มูลของแบบจ าลองเฉพาะเส้นขอบ (ทั้งเส้นตรงและเส้นโคง้) และพิกดัของจุด การแสดงผลแบบ
น้ีท าไดร้วดเร็ว แต่ภาพท่ีไดจ้ะดูค่อนขา้งยาก 

2. ข้อมูลแบบ Surface การแสดงผลแบบน้ีจะคลา้ยกบัการน าผืนผา้ส่ีเหล่ียมซ่ึงถือเป็น1 
ผวิหนา้ (Face) มาเยบ็ต่อๆ กนั จะไดเ้ป็น พื้นผวิ (Surface) บางคลา้ยเปลือกนอก การเก็บขอ้มูลแบบ
น้ีจะเก็บขอ้มูล เส้นขอบและพิกดัของจุดและขอ้มูลของขอบผวิท่ีติดกนั 

3. Constructive Solid Geometry (CSG) ขอ้มูลแบบจ าลอง 3 มิติแบบน้ี จะถูกเก็บใน
ลกัษณะของ ล าดบัของการน ารูปทรงตนั พื้นฐาน (Solid Primitives) เช่น กอ้นลูกบาศก์, ลูกกลม, 
ทรงกระบอก, ล่ิม, ปิรามิด ฯลฯ มาสร้างความสัมพนัธ์กนัดว้ย Boolean Operator เช่น Union 
(รวมกนั), Subtract (ลบออก), Intersection (เฉพาะส่วนท่ีซ้อนทบักนั) และ Difference (เฉพาะส่วน
ท่ีไม่ทบักนั) เพื่อใหไ้ดรู้ปทรงท่ีตอ้งการ 

4. Boundary Representation (B-Rep) ขอ้มูลแบบจ าลอง 3 มิติแบบน้ีจะเก็บขอ้มูลของ
พื้นผวิรอบนอกของทรงตนั ท่ีเช่ือมติดต่อกนั ซ่ึงมีขอ้มูลของ พื้นผิว (Face), ขอบ (Edge), จุดมุมของ
พื้นผวิ (Vertex) และความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทั้งสาม ขอ้มูล แบบ B-Rep แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั  

1.  Facetted เป็น Solid ท่ีถูกปิดลอ้มดว้ย Planar Surface  
2.  Elementary เป็น Solid ท่ีถูกปิดลอ้มดว้ย Planar, Quadric, หรือ Toroidal Surface  
3. Advanced เป็น Solid ท่ีถูกปิดลอ้มดว้ย Planar, Quadric, Toroidal Surface รวมถึง 

Spline Surface (สร้างจาก B-Spline, Bezier, NURBS) 
 

ข้อดีของการใช้คอมพวิเตอร์ช่วยออกแบบคือ 
1. การออกแบบท าไดอ้ยา่งรวดเร็วเน่ืองจากการป้อนขอ้มูลท าไดง่้ายดว้ยความช่วย เหลือ

ของส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช ้(Graphical User Interface: GUI) 
2. สามารเห็นงานท่ีออกแบบไดโ้ดยไม่ตอ้งสร้างตน้แบบจริงท าให้ประหยดัเวลาและค่า

ใชจ่้า ย 
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3.   ลดจ านวนการสร้างตน้แบบเพื่อการทดสอบลง เน่ืองจากผูใ้ชส้ามารถจ าลองสภาวะการ
ท างานต่าง ๆ เพื่อการทดสอบช้ินงานได ้ เช่น ทดลองบินเคร่ืองบินในอุโมงค์ลมจ าลองเพื่อดู
พฤติกรรมของเคร่ืองบิน 

4.  ช่วยใหส้ามารถออกแบบงานท่ีมีความซบัซอ้นสูงมากซ่ึงมนุษยจ์ะไม่สามารถท าไดโ้ดย
ปราศจากคอมพิวเตอร์ เช่น การสร้างช้ินส่วนอุปกรณ์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การ
ออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ในเร่ืองการออกแบบทางสถาปัตยกรรมนั้น นอกจากจะ
ใชก้ารวาดแผนผงัธรรมดาแลว้คอมพิวเตอร์ยงัสามารถสร้างภาพกราฟิกท่ีเหมือนจริงและอนุญาตให้
เปล่ียนมุมมองอาคารท่ีออกแบบไวด้ว้ยการใชเ้คร่ืองมือพิเศษ  ตวัอยา่งการใช้งานในวิชาชีพแขนง
ต่างๆ 

สถาปัตยกรรม : AutoDesk Architectural Desktop, Micro station J, Arris ฯลฯ 
วศิวกรรม : AutoDesk Land Survey, MX ฯลฯ 
การก่อสร้างโรงงาน : Auto PLANT Piping, Xsteel, CADWorx ฯลฯ 
เคร่ืองจกัรกล : CATIA, I-Deas, Inventor, Pro/Engineer, Solid Edge, Solid Work , ฯลฯ 
อญัมณี : Jewel CAD ฯลฯ 
แผนท่ี : ESRI, AutoCAD MAP ฯลฯ 
งานออกแบบคอมพิวเตอร์ไดถู้กน าไปใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพในการสร้างภาพกราฟิก

เพื่อออก แบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม การออกแบบโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วย (Computer 
Aided Design: CAD) นั้นไดถู้กใชง้านอยา่งมากในการออกแบบส่ิงก่อสร้าง รถยนต ์เคร่ืองบิน ยาน
อวกาศ รวมถึงงานทางดา้นอ่ืนๆไดแ้ก่ 

งานสร้างภาพเสมือนจริง หรือภาพนามธรรม  คอมพิวเตอร์ใช้ข้อมูล  วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ และวิธีการสร้างภาพกราฟิก สร้างภาพเสมือนจริงซ่ึงเป็นภาพกราฟิกท่ีไม่มีจริงใน
ธรรมชาติหรือภาพท่ีโดยปกติ มีความยากหรือเป็นไปไม่ไดท่ี้จะมองเห็นหรือเฝ้าสังเกตได ้เช่น ภาพ
ในภาพยนตร์ท่ีนกัแสดงในปัจจุบนัปรากฏตวัร่วมกบับรรดาบุคคลส าคญัของโลกใน อดีตหรือตวั
การ์ตูน ภาพห้วงอวกาศ ภาพการเตน้ของหวัใจจากมุมมองต่างๆ ภาพการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อ
กระดูก ภาพเสมือนจริงมีประโยชน์อยา่งมากต่องานบนัเทิงการแพทย ์ วิทยาศาสตร์ และงานอ่ืนๆ 
ในชีวิตประจ าวนัการตรวจรักษาโรคของแพทยใ์ช้ภาพเสมือนจริงท่ีคอมพิวเตอร์สร้างข้ึน เพื่อ
ซ่อมแซมอวยัวะท่ีผิดปกติหรือช ารุด โดยการสร้างภาพเสมือนจริงของอวยัวะท่ีตรวจและน า
ภาพเสมือนจริงของอวยัวะปกติ ซอ้นทบักนัไวด้ว้ยวิธีการท าภาพเชิงซ้อน (Superimposition) แพทย์
จะสามารถตรวจคน้พบความผดิปกติของอวยัวะโดยการหมุนดูภาพเสมือนจริงในมุม ต่างๆ และเม่ือ
จ าเป็นตอ้งผา่ตดัเพื่อใหก้ารรักษา ในขณะผา่ตดัแพทยส์ามารถมองเห็นภาพเสมือนจริงของอวยัวะท่ี
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ก าลงัผ่าตดัได้ทุกแง่ทุกมุมช่วยให้การผ่าตดัสะดวกและถูกตอ้งในการผ่าตดัตบแต่งใบหน้าของผู ้
ประสบอุบติัเหตุศลัยแพทยส์ามารถสร้างภาพเสมือนจริงใบหนา้ของผูป่้วยข้ึนก่อน แลว้ด าเนินการ
ผา่ตดัไปตามท่ีก าหนด 

 
งานด้านศิลปะ การสร้างงานดา้นศิลปะนบัเป็นส่ิงส าคญัส าหรับมนุษยชาติศิลปินสามารถ

ใชส่ื้อต่างๆ ในการถ่ายทอดจินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึกสู่ผูช้มงานศิลปะนั้น คอมพิวเตอร์นบัวา่
เป็นอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างภาพกราฟิกเพื่อส่ือความหมาย เน่ืองจากมีความยืดหยุน่ใน
การน าเสนอไดม้าก การสร้างงานศิลปะอาจท าไดต้ั้งแต่การวาดภาพโดยใชโ้ปรแกรมวาดภาพ ท่ีมี
เคร่ืองมือใหส้ามารถใชเ้มาส์แทนการใช้พู่กนัและสี เช่น โปรแกรม Paint ในบางโปรแกรมสามารถ
ปรับความหนกัเบาของเส้นมาช่วยท าให้การวาดภาพเป็นธรรมชาติ ข้ึน บางโปรแกรมสามารถ
ปรับแต่งภาพถ่าย มาเป็นภาพวาดสีน ้า สีไม ้สีน ้ามนั หรือแบบอ่ืนๆ ได ้และยงัรวมความสามารถใน
การเลือกพื้นผิวส าหรับวาดภาพดว้ย โปรแกรมท่ีนิยมใชใ้นการตกแต่งภาพ คือ Adobe Photoshop 
ในงานศิลปะการละคร ฟิล์มภาพยนตร์หรือวีดีทศัน์สามารถบนัทึกภาพการแสดงไดแ้ต่ไม่สามารถ
เก็บรายละเอียดท่าทางของตวัละครแต่ละตวั การใชค้อมพิวเตอร์กราฟิกจะท าให้ผูก้  ากบัการแสดง
สามารถวิเคราะห์ออกแบบท่าทาง ของนกัแสดง ก ากบับทบาทของตวัละครแต่ละคนบนัทึกเป็น
ขอ้มูล ก าหนดฉาก แสง แลว้แสดงเป็นภาพการแสดงรวมซ่ึงสามารถตรวจสอบแกไ้ขรายละเอียด
ทุกส่วน และน าไปสู่บทบาทการแสดงจริงบนเวที คอมพิวเตอร์กราฟิกส าหรับงานศิลปะการละคร
จะมีลกัษณะการใชง้านคลา้ยกบั คอมพิวเตอร์กราฟิกช่วยในการออกแบบ งานส ารวจอวกาศในการ
ส ารวจอวกาศจากนอกโลก คอมพิวเตอร์ในยานส ารวจจะบนัทึกภาพต่างๆ เช่น ดาวองัคาร ดวง
จนัทร์ ดาววีนสั แกแล็คซ่ีต่างๆ เป็นขอ้มูลทางดิจิตอลแลว้ส่งกลบัมายงัฐานบนโลกซ่ึงจะเปล่ียน
ขอ้มูลดิจิตอลมาเป็นภาพกราฟิก ผูเ้ช่ียวชาญทางกราฟิกจะวิเคราะห์ภาพโดยใชเ้ทคนิคเพิ่มคุณภาพ
ของภาพ ซ่ึงจะท าการปรับภาพตามเง่ือนไขของตวับ่งช้ีพื้นผิว เทคนิคการเพิ่มคุณภาพของภาพ
สามารถเติมขอ้มูลภาพท่ีผดิพลาดโดยการตรวจสอบจุดในภาพขา้งเคียงส่วนท่ีผิดพลาดแลว้คาดการ
วา่ มีขอ้มูลภาพท่ีหายไปหรือไม่ทราบวา่เป็นอยา่งไร ความเขม้แสงบนภาพไดรั้บการปรับให้ดีข้ึน 
โดยจะตอ้งยึดจากการใชข้อ้มูลท่ีมาจากขอ้ก าหนดของอุณหภูมิ ความหนาแน่นของอากาศ และชั้น
บรรยากาศต่างๆ เทคนิคการเพิ่มคุณภาพของรูปภาพนั้นสามารถปรับภาพสีเทาเป็นภาพสีได ้

 
งานพยากรณ์อากาศ ภาพแผนท่ีอากาศและค าพยากรณ์อากาศท่ีปรากฏในข่าวทางทีวีใน

แต่ละวนัเป็นงานท่ีเกิดจากรวบรวมขอ้มูลความกดอากาศ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพทัธ์ ความเร็วลม 
และทิศทางลม ของกรมอุตุนิยมวิทยาจากหลายพื้นท่ีโดยใชข้อ้มูลจากการมองเห็น ภาพส ารวจผา่น
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ดาวเทียม สัญญาณจากเรดาร์ เคร่ืองวดัภาคพื้นดิน เคร่ืองมือวดัจากบลัลูนอากาศ แลว้ป้อนเขา้สู่
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีแหล่งเก็บขอ้มูลนั้นๆ จากนั้นขอ้มูลจ านวนมากมายน้ีจะถูกส่งต่อมา
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ท่ีกรม อุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ ซ่ึงจะท าการค านวณดว้ยความเร็วสูง
เพื่อจ าลองสภาพของอากาศ ผลท่ีไดจ้ะเป็นภาพกราฟิกท่ีเป็นภาพแผนท่ีอากาศและขอ้มูลส าหรับ
พยากรณ์อากาศ งานกีฬา ในสนามกีฬาหลายแห่งจะมีกระดานอิเล็กทรอนิกส์ท่ีควบคุมดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับใหข้อ้มูลและสร้างความสนุกสนานใหก้บัผูช้มโดยแสดงภาพกราฟิก เช่น สถิติ
และคะแนนการแข่งขนั ยอ้นภาพการแข่งขนั แสดงภาพเคล่ือนไหว แสดงความยินดีและเป็น
ก าลงัใจให้นกักีฬา เสนอเกร็ดกีฬา ในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนกักีฬา ผู้
ควบคุมการฝึกสอนกีฬาสามารถใช้โปรแกรมทางกราฟิก เช่น การน าภาพการเคล่ือนไหวร่างกาย
ของนกักีฬาขณะวิ่งเก็บบนัทึกไวใ้นคอมพิวเตอร์โดยใช้เคร่ืองตรวจพิเศษ (Digitizer) แลว้สร้าง
โครงร่างร่างกายขณะเคล่ือนไหวเป็นภาพกราฟิก รูปแบบท่ีสร้างข้ึนน้ีสามารถน าไปใช้ในการ
เปรียบเทียบกบัผลการวิ่งของนกักีฬา คนอ่ืน ท าให้สามารถพฒันารูปแบบการวิ่งและวิธีการเพิ่มขีด
ความสามารถของนกักีฬาได ้

 


