
 
บทที ่4 

ผลการทดลองและบทวเิคราะห์ 
 

กลุ่มตวัอย่างวิหารล้านนาในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีน ามาศึกษาประกอบด้วย วิหารล้านนา
จ านวน 18 แห่ง ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งวิหารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้ขอ้ก าหนดเบ้ืองตน้
ถึงตวัอยา่งวหิารท่ีจะน ามาศึกษาโดยมีเกณฑใ์นการพิจารณา ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 มีวิหารท่ีเลือก
น ามาศึกษาทั้งส้ิน 18 แห่ง ประกอบดว้ย วิหารวดัพระสิงห์ วิหารวดัปราสาทวดัส าเภา วิหารวดัพนั
เตา วิหารเล็กวดับุพพาราม วิหารวดัเกตุการาม วิหารวดัเสาหิน วิหารวดับวกครกหลวง วิหารวดัป่า
แดงหลวง วหิารวดัท่าขา้ม วหิารวดัตน้เกว๋น วหิารวดัทา้วค าวงั วหิารวดัหางดง วิหารวดัทุ่งออ้ วิหาร
วดัพุทธเอน้ วิหารวดัห้วยริน วิหารวดัป่าแดด และวิหารวดัยางหลวง จากกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว
ประกอบดว้ยวดัท่ีสร้างในอ าเภอเมืองมากท่ีสุดจ านวน 7แห่ง  อ าเภอหางดงจ านวน 4 แห่ง อ าเภอแม่
แจ่มจ านวน 4 แห่ง อ าเภอสารภีจ านวน 1 แห่ง และ อ าเภอแม่แตงจ านวน 1 แห่ง 

 
4.1  การวิ เคราะห์สัดส่วนวิหารล้านนาในจังหวัดเ ชียงใหม่ ด้วยวิ ธีการท าภาพเชิงซ้อน  

(Superimposition) 
หลักการของการท าภาพเชิงซ้อน (Superimposition) ในทางนิติวิทยาศาสตร์ คือ การน า

รูปถ่ายของผูสู้ญหายถ่ายซอ้นกบัภาพกะโหลกศีรษะท่ีมีขากรรไกรล่าง จดัให้ท่าของกะโหลกศีรษะ
อยูใ่นท่าเดียวกบัภาพถ่าย จดัขยายให้ยอดศีรษะกบัปลายคางของกระดูกเขา้ท่ีเหมาะสมกบัภาพถ่าย 
จากนั้นจึงเร่ิมเปรียบเทียบส่วนของกระดูกต่างๆ วา่สามารถอยูใ่นต าแหน่งท่ีถูกตอ้งตรงกบัภาพถ่าย
เช่น กระดูกกลางจมูก กระดูกโหนกแกม้ กระดูกเบา้ตา มุมกระดูกขากรรไกรและฟัน ภาพถ่ายท่ีถ่าย
เห็นฟันผูต้ายจะช่วยใน การเปรียบเทียบมาก การท าภาพเชิงซ้อนเป็นการท าเพื่อปฏิเสธ ถา้ปฏิเสธ
ไม่ได ้ตอ้งด าเนินการตรวจพิสูจน์ดา้นอ่ืนต่อไป ขอ้มูลจากสถาบนันิติเวชวิทยา โรงพยาบาลต ารวจ 
ส านกังานต ารวจแห่งชาติ(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทท่ี 2) 

ส าหรับการท าภาพเชิงซ้อนของวิหารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่สามารถท าไดโ้ดยการน า
ภาพลายเส้นดา้นหนา้ของวิหารลา้นนาเขา้มาซ้อนทบักนัในสัดส่วนของข่ือหลวงเท่ากนัแลว้จึงท า
การแยกแยะแบ่งกลุ่มเพื่อท่ีจะน ากลุ่มยอ่ยต่างๆท่ีไดไ้ปวิเคราะห์อยา่งละเอียดดว้ยค่าตวัเลขจากการ
วดัระยะส่วนต่างๆ และขอ้มูลทางประวติัศาสตร์เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งอีกคร้ัง 
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4.1.1  การวเิคราะห์สัดส่วนผงัพืน้ 

ตาราง 4-1  แสดงรายละเอียดผงัพื้นของวหิารท่ีท าการศึกษา 
 

ช่ือวดั จ านวน
ห้อง 

ย่อเกจ็
หน้า 

ย่อเกจ็
หลงั 

บันได ผนัง ลกัษณะพเิศษ 

1.วดัพระสิงห์ 6 2 1 มกรคายนาค ผนงัปูนและไม ้ มีปราสาทดา้นหลงั 
2.วดัปราสาท 6 2 1 มกรคายนาค ผนงัปูนและไม ้ มีปราสาทดา้นหลงั 
3.วดัส าเภา 6 2 1 สิงห์ ผนงัปูน มีฐานปราสาทดา้นหลงั 
4.วดัพนัเตา 8 - - - ผนงัปูนและไม ้ หลงัคาไม่สมัพนัธ์กบัผงั 
5.วดับุพพาราม 4 1 - มอม ผนงัปูนและลูกกรงไม ้ มีมุขโถงห้องท่ีหน่ึง 
6.วดัเกตุการาม 9 3 3 มกรคายนาค ผนงัปูน มีมุขบนัไดดา้นหนา้ 
7.วดัเสาหิน 7 2 2 นกหสัดีลิงค ์ ผนงัปูน วิหารปิด 
8.วดับวกครกหลวง 7 2 2 นาคปากนกแกว้ ผนงัปูนลูกกรงไม ้ มีมุขบนัไดดา้นหนา้ 
9.วดัป่าแดงหลวง 6 2 1 เทวดา  ผนงัปูน มีปราสาทดา้นหลงั 
10.วดัท่าขา้ม 7 2 2 มกรคายนาค ผนงัปูน มีมุขบนัไดดา้นหนา้ 
11.วดัตน้เกว๋น 5 2 1 มกรคายนาค ผนงัปูนและไม ้ วิหารปิด 
12.วดัทา้วค าวงั 5 2 1 สิงห์ ผนงัปูน วิหารปิด 
13.วดัหางดง 7 2 1  มกรคายนาค  ผนงัปูนและไม ้ มีซุม้ประตูทางดา้นทิศใต ้
14.วดัทุ่งออ้ 6 2 1 หางวนั (ตวัเหงา) ผนงัปูนและไม ้ ไม่มีประตู 
15.วดัพทุธเอน้ 5 2 1 สิงห์ ผนงัปูน มีมุขโถงห้องท่ีหน่ึง 
16.วดัห้วยริน 6 0 0 เทวดา ผนงัปูน หลงัคาไม่สมัพนัธ์กบัผงั 
17.วดัป่าแดด 6 1 1 มกรคายสิงห์  ผนงัปูนและไม ้ หลงัคาไม่สมัพนัธ์กบัผงั 
18.วดัยางหลวง 6 1 - หางวนั (ตวัเหงา) ผนงัปูนและลูกกรงไม ้ มีซุม้ปราสาทดา้นใน 

 
จากกลุ่มตวัอย่างวิหารท่ีน ามาศึกษาจ านวน 18 แห่ง  เม่ือน ามาศึกษารูปแบบของผงัพื้น 

เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบท่ีนิยมสร้างของวิหารลา้นนาดั้งเดิมท่ียงัหลงเหลืออยู่ในปัจจุบนั เก่ียวกบั 
จ านวนห้อง การย่อเก็จของผงัพื้น ลกัษณะของบนัได รูปแบบของผนัง และลักษณะพิเศษ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 
จ านวนห้อง 

วิหารท่ีเลือกมาศึกษาเป็นวิหารท่ีมีจ านวนห้อง 6 ห้องมากท่ีสุดคือจ านวน 8 แห่ง ส่วนท่ี
เหลือเป็นวิหารท่ีมีจ านวนห้อง 4 ห้องจ านวน 1 แห่ง  วิหารท่ีมี 5 ห้องจ านวน 3 แห่ง  วิหารท่ีมี 7 
หอ้งจ านวน 4 แห่ง วหิารท่ีมี 8 หอ้งจ านวน 1 แห่ง และ วหิารท่ีมี 9 หอ้งจ านวน 1 แห่ง 
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การย่อเกจ็ด้านหน้า และด้านหลงัของอาคาร 
วิหารท่ีเลือกมาศึกษาเป็นวิหารท่ีมีการ ยอ่เก็จดา้นหนา้ 2ห้อง ดา้นหลงั 1ห้องจ านวนมาก

ท่ีสุดคือจ านวน 9 แห่ง ส่วนท่ีเหลือเป็นเป็นวิหารท่ีไม่มีการยอ่เก็จทั้งดา้นหนา้และดา้นหลงัจ านวน 
2 แห่ง เป็นวหิารท่ีมีการยอ่เก็จดา้นหนา้อยา่งเดียวจ านวน 2 แห่ง เป็นวิหารท่ีมีการยอ่เก็จดา้นหนา้ 2
ห้อง ด้านหลงั 2ห้องจ านวน 3 แห่งและเป็นวิหารท่ีมีการย่อเก็จด้านหน้า 3ห้อง ด้านหลงั 3ห้อง 
จ านวน 1 แห่ง 

บันไดด้านหน้า 
วหิารท่ีเลือกมาศึกษานิยมสร้างบนัไดเป็นรูปมกรคายนาคมากท่ีสุดจ านวน 6 แห่ง เป็นรูป

สิงห์จ านวน 3 แห่ง เป็นรูปเทวดาจ านวน 2 แห่ง  เป็นรูปหางวนัหรือตวัเหงาจ านวน 2 แห่ง ส่วนท่ี
เหลือเป็นบนัไดลกัษณะพิเศษ คือบนัไดมกรคายสิงห์ มอม นาคปากนกแกว้และนกหสัดีลิงคป์รากฏ
ใหพ้บเห็นอยา่งละ 1 แห่ง 

ผนังของวหิาร 
วิหารท่ีเลือกมาศึกษานิยมสร้างผนังเป็นผนังปูนจ านวน 9 แห่ง และนิยมสร้างผนังท่ีมี

องคป์ระกอบบางส่วนเป็นผนงัไมจ้  านวน 9 แห่ง 

ลกัษณะพเิศษ 
วิหารท่ีน ามาศึกษาทั้งหมดเป็นวิหารปิดตั้งอยู่บนฐานสูง เป็นวิหารท่ีมีปราสาทดา้นหลงั

จ านวน 3 แห่ง เป็นวิหารท่ีมีฐานปราสาทดา้นหลงัจ านวน 1 แห่ง และเป็นวิหารท่ีมีซุ้มปราสาทอยู่
ภายในหอ้งสุดทา้ยจ านวน 1 แห่ง  

ในการสร้างหรือบูรณปฏิสังขรณ์วิหารล้านนาจะให้ความส าคญักับต าแหน่งของพระ
ประธานเป็นหลกัและจะก าหนดสัดส่วนของโครงสร้างจัว่หลวงก่อน  แล้วสร้างสัดส่วนของจัว่
ดา้นหนา้และดา้นหลงัตามมา ในโครงสร้างหลงัคาจัว่หลวงมีลกัษณะเฉพาะท่ีเรียกวา่ โครงสร้างมา้
ต่างไหม จะมีการคิดสัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆโดย อา้งอิงจากข่ือหลวงเป็นหลกั ในการสร้าง
หรือการปรุงวิหารของลา้นนาตามเอกสารโบราณระบุความสัมพนัธ์ของส่วนส าคญัไว ้ 5 ส่วนคือ 
ข่ือหลวง ดั้งหรือความสูงของหนา้บนั ข่ือมา้ เสาสะโก๋น และคอกีบซ่ึงรายละเอียดทั้ง 5 ส่วนน้ีเป็น
ตวัก าหนดรูปแบบโดยรวมของวิหาร ซ่ึงจะขาดความสูงของเสาและความกวา้งของห้องเท่านั้นซ่ึง
สามารถหาไดใ้นการส ารวจพื้นท่ีจริง (ชยัยศ อิษฎว์รพนัธ์ และ ภานุพงษ ์เลาหสม, 2543) 
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ในการวเิคราะห์สัดส่วนในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจะเนน้สัดส่วนของโครงสร้างจัว่หลวง เป็น
หลกัซ่ึงจะสัมพนัธ์กบัสัดส่วนในผงัพื้นซ่ึงประกอบดว้ย 

สัดส่วน ความกวา้ง (X): ความยาว (Y)  
สัดส่วน ความกวา้งหอ้งกลาง (X1) : ความกวา้งหอ้งขา้ง (X2)  
สัดส่วน ความกวา้งหอ้งกลาง (X1) : ความยาวของหอ้ง (Y1) ) 

 

 

ภาพ 4-1 แสดงต าแหน่ง X, Y, X1, X2 และ Y1 เพื่อน ามาวิเคราะห์สัดส่วนผงัพื้น 
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ตาราง 4-2  แสดงรายละเอียดระยะผงัพื้นท่ีไดจ้ากการวดัพื้นท่ีจริงของวหิารท่ีท าการศึกษา 
 

รายช่ือวดั/วิหาร ความกว้าง
(X) 

ความยาว
(Y) 

ความกว้างห้องกลาง 
(X1) 

ความกว้างห้องข้าง
(X2) 

ความยาวของห้อง
(Y1) 

1.วดัพระสิงห์ 10.25 24 3.75 3 3.1 

2.วดัปราสาท 9.6 23.5 3.65 2.85 3.4 

3.วดัส าเภา 7.7 19.3 2.7 2.35 2.7 

4.วดัพนัเตา 11 24.4 4.6 3 3 

5.วดับุพพาราม 7.55 10.95 2.75 2.25 2.6 

6.วดัเกตุการาม 9.8 26.75 4.2 2.7 3 

7.วดัเสาหิน 8.75 24.2 3.85 2.35 2.85 

8.วดับวกครกหลวง 9.95 27.6 4.25 2.75 3.7 

9.วดัป่าแดงหลวง 7 15.5 2.8 2 2.1 

10.วดัท่าขา้ม 7.3 24 3.1 2.1 3 

11.วดัตน้เกว๋น 7.65 17 3.2 2.1 3.1 

12.วดัทา้วค าวงั 6.6 15.8 2.7 1.85 3.1 

13.วดัหางดง 8.6 24.1 3.5 2.4 3 

14.วดัทุ่งออ้ 5.8 14.8 2.3 1.65 1.8 

15.วดัพทุธเอน้ 8 16.5 3.1 2.35 3.3 

16.วดัห้วยริน 7.55 16 2.95 2.2 2.3 

17.วดัป่าแดด 7.05 19.15 2.85 2 2.65 

18.วดัยางหลวง 7.5 17.4 2.4 2.38 2.85 
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ตาราง 4-3  แสดงรายละเอียดระยะผงัพื้นของวหิารท่ีท าการศึกษาโดยปรับตวัแปรของความกวา้ง 
(X) และความกวา้งหอ้งกลาง (X1) เท่ากบั 1 เพื่อวิเคราะห์สัดส่วน 

ความกวา้ง (X): ความยาว (Y) 
ความกวา้งหอ้งกลาง (X1)  : ความกวา้งหอ้งขา้ง (X2) 

และ ความกวา้งหอ้งกลาง (X1) : ความยาวของหอ้ง (Y1) ) 
 

รายช่ือวดั/วิหาร ความกว้าง 
(X) 

ความยาว 
(Y) 

ความกว้างห้องกลาง 
(X1) 

ความกว้างห้องข้าง 
(X2) 

ความยาวของห้อง 
(Y1) 

1.วดัพระสิงห์ 1 2.3 1 0.8 0.8 

2.วดัปราสาท 1 2.4 1 0.8 0.9 

3.วดัส าเภา 1 2.5 1 0.9 1.0 

4.วดัพนัเตา 1 2.2 1 0.7 0.7 

5.วดับุพพาราม 1 1.5 1 0.8 0.9 

6.วดัเกตุการาม 1 2.7 1 0.6 0.7 

7.วดัเสาหิน 1 2.8 1 0.6 0.7 

8.วดับวกครกหลวง 1 2.8 1 0.6 0.9 

9.วดัป่าแดงหลวง 1 2.2 1 0.7 0.8 

10.วดัท่าขา้ม 1 3.3 1 0.7 1.0 

11.วดัตน้เกว๋น 1 2.2 1 0.7 1.0 

12.วดัทา้วค าวงั 1 2.4 1 0.7 1.1 

13.วดัหางดง 1 2.8 1 0.7 0.9 

14.วดัทุ่งออ้ 1 2.6 1 0.7 0.8 

15.วดัพทุธเอน้ 1 2.1 1 0.8 1.1 

16.วดัห้วยริน 1 2.1 1 0.7 0.8 

17.วดัป่าแดด 1 2.7 1 0.7 0.9 

18.วดัยางหลวง 1 2.3 1 1.0 1.2 

 
 
 



96 
 

สัดส่วน ความกว้าง (X): ความยาว (Y) เป็นสัดส่วนท่ีก าหนดขนาดโดยรวมของวหิาร 
วหิารท่ีน ามาศึกษานิยมสร้างในสัดส่วน ความกวา้ง : ความยาว เท่ากบั 1: 2.2 ซ่ึงมีวิหารท่ี

สร้างในสัดส่วนน้ีจ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย วิหารลายค าวดัพระสิงห์วรมหาวิหาร วิหารวดั 
พนัเตา วหิารวดัตน้เกว๋น และวหิารวดัป่าแดงหลวง 
 
สัดส่วน ความกว้างห้องกลาง (X1) : ความกว้างห้องข้าง (X2) เป็นตวัก าหนดสัดส่วนดา้นหนา้ของ
วหิาร 

วหิารท่ีน ามาศึกษาส่วนนิยมสร้างในสัดส่วน ความกวา้งห้องกลาง (X1) : ความกวา้งห้อง
ขา้ง (X2) เท่ากบั 1 : 0.7 ซ่ึงมีวิหารท่ีสร้างในสัดส่วนน้ีจ านวน 7 แห่ง ประกอบดว้ย วิหารวดัพนัเตา 
วหิารวดัป่าแดงหลวง วหิารวดัท่าขา้ม วิหารวดัตน้เกว๋น วิหารวดัทา้วค าวงั วิหารวดัหางดง วิหารวดั
ทุ่งออ้ วหิารวดัหว้ยริน และวหิารวดัป่าแดด  

 
สัดส่วน ความกว้างห้องกลาง (X1) : ความยาวของห้อง (Y1) ) 

วิหารท่ีน ามาศึกษาส่วนใหญ่สร้างในสัดส่วน ความกวา้งห้องกลาง (X1) : ความยาวของ
ห้อง (Y1)  เท่ากบั 1 : 0.9  ซ่ึงมีวิหารท่ีสร้างในสัดส่วนน้ีจ านวน 5 แห่ง ประกอบดว้ย วิหารวดั
ปราสาท วหิารเล็กวดับุพพาราม วหิารวดับวกครกหลวง วหิารวดัหางดง และวหิารวดัป่าแดด  
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ภาพ 4-2  แสดงภาพเชิงซอ้นของผงัพื้นวหิารในสัดส่วนของความกวา้ง (X) ท่ีเท่ากนั 
 

4.1.2 การวเิคราะห์โครงสร้างจ่ัวหลวง 
การศึกษาและเปรียบเทียบวิหารแต่ละหลงัจ าน าโครงสร้างจัว่หลวงมาวิเคราะห์โดยจะใช้

สัดส่วนของข่ือหลวงเป็นหลกัในการเปรียบเทียบโดยจะท าการปรับตวัแปรให้วิหารทุกหลงัมีระยะ
ของข่ือหลวงคงท่ีเท่ากนัแลว้จึงศึกษาความสัมพนัธ์ของระยะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จากเอกสาร ต าราและ
บนัทึกโบราณ เร่ืองการตดัไมว้ิหาร ต าราส่งขึดและอุบาทวแ์บบพื้นเมืองเหนือ (สงวน โชติสุขรัตย ์, 
2519) เอกสารทั้งหมดระบุวธีิการและก าหนดส่วนส าคญัไว ้5 ส่วนคือ ข่ือหลวง ดัง่หรือความสูงของ
หนา้บนั ข่ือมา้ เสาสะโก๋น และคอกีบซ่ึงรายละเอียดทั้ง 5 ส่วนน้ีเป็นตวัก าหนดรูปแบบโดยรวมของ
วหิาร ซ่ึงจะขาดความสูงของเสา และความกวา้งของหอ้งเท่านั้นซ่ึงสามารถหาไดใ้นการส ารวจพื้นท่ี
จริง 
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ภาพ 4-3  แสดงองคป์ระกอบของโครงสร้างจัว่หลวงท่ีจะน ามาวเิคราะห์ 
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ตาราง 4-5  แสดงสัดส่วนโครงสร้างจัว่หลวงของวิหารท่ีน ามาศึกษาโดยการปรับตวัแปร 
ของข่ือหลวงใหมี้ระยะท่ีเท่ากนั (ปรับระยะของข่ือหลวงใหท้่ากบั 1) 
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4.2  ผลการวเิคราะห์ 
จากการวิเคราะห์ด้วยภาพเชิงซ้อน (Superimposition) ของวิหารล้านนาในจังหวัด

เชียงใหม่และการวิเคราะห์อย่างละเอียดด้วยค่าตวัเลขจากการวดัระยะส่วนต่างๆ และองศาของ
หลงัคาท าใหส้ามารถแบ่งกลุ่มวหิารลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ได ้4 กลุ่มคือ 

1.  กลุ่มที่ 1  ประกอบดว้ย วิหารวดัพระสิงห์ วิหารวดัปราสาทและวิหารวดัส าเภาวิหาร
กลุ่มน้ีตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง ซ่ึงเป็นเขตศูนยก์ลางของการฟ้ืนฟูบา้นเมืองในอดีต เม่ือพิจารณา
ลกัษณะของผงัพื้นของวิหารทั้งสามหลงั พบว่าเป็นผงัพื้นท่ีมีลกัษณะพิเศษคือมีปราสาทหรือฐาน
ปราสาทเช่ือมต่อจากดา้นหลงั ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีพบไดใ้นพื้นท่ีประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม(วรลญัจก์, 
2542) วิหารกลุ่มน้ีมีพฒันาการร่วมกนัและอาจจะใชช่้างกลุ่มเดียวกนัเน่ืองจากเป็นวดัหลวงท่ีอยูใ่น
พื้นท่ีใกลเ้คียงกนั จากเหตุผลทางดา้นท่ีตั้งและลกัษณะของผงัพื้นท่ีปรากฏวิหารกลุ่มน้ีอาจจะไดรั้บ
การถ่ายทอดทางดา้นรูปแบบและสัดส่วนจากวหิารแบบดั้งเดิมของเชียงใหม่  

 
ภาพ 4-5 แสดงภาพเชิงซอ้นเปรียบเทียบรูปดา้นหนา้ของวิหารลา้นนากลุ่มท่ี 1  

ประกอบดว้ย วหิารวดัพระสิงห์ วหิารวดัปราสาท และวหิารวดัส าเภา 
 



102 
 

 

 
 

ภาพ 4-6  แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบรูปดา้นหนา้และผงัพื้นของวหิารลา้นนากลุ่มท่ี 1 
ประกอบดว้ย วหิารวดัพระสิงห์ วหิารวดัปราสาทและวหิารวดัส าเภา 
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2. กลุ่มที่ 2 ประกอบดว้ย วิหารวดัตน้เกว๋น วิหารวดัทา้วค าวงั วิหารวดัหางดง วิหารวดั
พุทธเอน้ และวหิารวดัป่าแดด เป็นวิหารท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี อ าเภอหางดงและอ าเภอแม่แจ่ม  เป็นวิหาร
ท่ีสร้างข้ึนด้วยความประณีตมีสัดส่วนเฉพาะท่ีสวยงาม จากประวัติการสร้างและลักษระ
สถาปัตยกรรมท่ีปรากฏวิหารกลุ่มน้ีน่าจะเป็นพฒันาการท่ีเกิดข้ึนในช่วงตน้ถึงช่วงกลางของการ
ฟ้ืนฟู เพราะเม่ือการฟ้ืนฟูบา้นเมืองในเขตศูนยก์ลางเมืองเร่ิมเขา้ท่ีแลว้ จึงเร่ิมมีการพฒันาสู่พื้นท่ี
โดยรอบ พื้นท่ีอ าเภอหางดงถือเป็นพื้นท่ีส าคญัในอดีตเน่ืองจาก เป็นเส้นทางสัญจรสู่วดัพระธาตุศรี
จอมทองซ่ึงเป็นวดัหลวงท่ีไดรั้บการอุปถมัภจ์ากพระมหากษตัริยข์องลา้นนามาโดยตลอด วดัส าคญั
ในพื้นท่ีคือวดัตน้เกว๋นซ่ึงในอดีตใช้เป็นสถานท่ีหยุดพกัขบวนแห่พระบรมธาตุศรีจอมทอง จาก
อ าเภอจอมทองไปยงัเมืองเชียงใหม่เป็นเวลา 2-3 วนั ส าหรับประชาชนในทอ้งถ่ินบริเวณน้ีไดม้า
บูชาและสรงน ้าพระธาตุแลว้จึงอญัเชิญต่อไปยงัเมืองเชียงใหม่ (กรมศิลปากร, 2533) 

ส าหรับอ าเภอแม่เจ่มนั้นในยุคท่ีพม่าเขา้มายึดเมืองชาวเมืองส่วนหน่ึงหนีเขา้ไปอยู่อ  าเภอ
แม่แจ่ม เม่ือพญากาวีระรวบรวมไพร่พลเขา้สู่เมืองในยุคฟ้ืนฟูฯ ไพร่พลส่วนหน่ึงยา้ยกลบัเขา้มาสู่
เมืองแต่อีกส่วนหน่ึงยงัคงอยูใ่นพื้นท่ีอ าเภอแม่แจ่มเดิม  (สันติพงษ ์ชา้งเผือก, เนาวรัตน์ ลินพิศาล
,อ๋ินค า นิปุนะ และนิกร เจริญวงศ,์ 2545)มีการติดต่อแลกเปล่ียนกนัในทุกๆดา้น ท าให้ปรากฏวิหาร
รูปแบบดั้งเดิมท่ีมีสัดส่วนเดียวกบัวหิารลา้นนาในอ าเภอหางดง 

 
 

ภาพ 4-7  แสดงภาพเชิงซอ้นเปรียบเทียบรูปดา้นหนา้ของวิหารลา้นนากลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ย วหิาร
วดัตน้เกว๋น วหิารวดัทา้วค าวงั วหิารวดัหางดง วหิารวดัพุทธเอน้ และวหิารวดัป่าแดด 
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ภาพ 4-8  แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบรูปดา้นหนา้และผงัพื้นของวหิารลา้นนากลุ่มท่ี 2 
ประกอบดว้ย วหิารวดัตน้เกว๋น วหิารวดัทา้วค าวงั วหิารวดัหางดง วหิารวดัพุทธเอน้  

และวหิารวดัป่าแดด 
 

3.  กลุ่มที่ 3 ประกอบดว้ย วิหารวดัพนัเตา วิหารวดัเกตุการาม วิหารวดัเสาหิน วิหารวดั
บวกครกหลวง และวหิารวดัท่าขา้ม เป็นวิหารท่ีมีขนาดใหญ่ เน่ืองจากเป็นวิหารท่ีสร้างในจุดส าคญั
กระจายตวัไปรอบเมืองคล้ายๆกบัเป็นชุมชนหัวเมืองในสมยัก่อน มีการย่อเก็จและซ้อนชั้นของ
หลงัคา มากว่าวิหารกลุ่มอ่ืนๆ รูปแบบผงัพื้นท่ีมีลกัษณะสมมาตรและมีซุ้มดา้นขา้งหรือดา้นหน้า  
เม่ือพิจารณาจากช่วงเวลาของการก่อสร้างพบวา่เป็นลกัษณะท่ีปรากฏแพร่หลายในช่วงปลายของยุค
พื้นฟู (พีระนนัท ์นนัทขวา้ง, 2544) 
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ภาพ 4-9  แสดงภาพเชิงซอ้นเปรียบเทียบรูปดา้นหนา้ของวิหารลา้นนากลุ่มท่ี 3 ประกอบดว้ย วหิาร

วดัพนัเตา วหิารวดัเกตุการาม วหิารวดัเสาหิน วหิารวดับวกครกหลวง และวหิารวดัท่าขา้ม 



106 
 

 
 

ภาพ 4-10  แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบรูปดา้นหนา้และผงัพื้นของวหิารลา้นนากลุ่มท่ี 3 
ประกอบดว้ย วหิารวดัพนัเตา วหิารวดัเกตุการาม วหิารวดัเสาหิน วหิารวดับวกครกหลวง  

และวหิารวดัท่าขา้ม 
 

4. กลุ่มที่ 4 ประกอบดว้ย วิหารเล็กวดับุพพาราม วิหารวดัป่าแดงหลวง วิหารวดัห้วยริน  
วหิารวดัยางหลวง และ วหิารวดัวดัทุ่งออ้ วหิารกลุ่มน้ีแต่ละหลงัมีลกัษณะและสัดส่วนเฉพาะ วิหาร
กลุ่มน้ีแต่ละหลงัมีลกัษณะและสัดส่วนเฉพาะ บางหลงัมีขนาดเล็ก บางหลงัมีหลงัคาท่ีแอ่นโคง้มาก 
บางหลงั มีลกัษณะเพรียวสูงเป็นตน้ วิหารกลุ่มน้ีน่าจะเป็นการพฒันาข้ึนมาจากช่างชาวบา้น ชุมชน
ขนาดเล็กสร้างตามก าลงัแรงงานและทุนทรัพย ์(พีระนนัท ์นนัทขวา้ง, 2544) 

วิหารวดับุพพารามและวิหารวดัยางหลวง องศาหลงัคาจัว่หลวงและหลงัคาด้านขา้งมี
สัดส่วนท่ีใกล้เคียงกนัแต่วิหารวดับุพพารามมีรูปแบบหลงัคาท่ีแข็งตรงส่วนวิหารวดัยางหลวงมี
รูปแบบหลงัคาท่ีอ่อนชอ้ยเป็นพิเศษ 
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ภาพ 4-11  แสดงภาพเชิงซอ้นเปรียบเทียบรูปดา้นหนา้ของวหิารลา้นนากลุ่มท่ี 4.1  
ประกอบดว้ย วหิารวดับุพพารามและวหิารวดัยางหลวง 

 

วหิารวดัป่าแดงหลวงและวิหารวดัห้วยริน ลกัษณะผงัของวิหารวดัป่าแดงมีความใกลเ้คียง
กบัวหิารในพื้นท่ีประวติัศาสตร์เวียงกุมกามซ่ึงมีลกัษณะเฉพาะคือเป็นวิหารท่ีมีปราสาทอยูด่า้นหลงั 
และดูจากประวติัการสร้างวดั อาจจะสันนิษฐานไดว้่าวิหารวดัป่าแดงไดรั้บการถ่ายทอดทางด้าน
รูปแบบและสัดส่วนจากวิหารแบบวิหารดั้งเดิมของเชียงใหม่ (วรลญัจก์, 2542) แต่เป็นอีกสัดส่วน
หน่ึงเม่ือเทียบกบัวิหารกลุ่มท่ี 1 และ กลุ่มท่ี 2 ซ่ึงวิหารกลุ่มน้ีจะดูเต้ียและแน่นกวา่ ส าหรับวิหารวดั
หว้ยรินมีการพฒันาผงัออกมาเป็นรูปแบบมีการพฒันาหรือปรับปรุงท่ีแตกต่างออกไปเน่ืองจากพื้นท่ี
ตั้งอยูน่อกเมืองจึงน่าจะมีการพฒันารูปแบบเฉพาะแบบพื้นบา้นข้ึนมา 
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ภาพ 4-12  แสดงภาพเชิงซอ้นเปรียบเทียบรูปดา้นหนา้ของวหิารลา้นนากลุ่มท่ี 4.2  
ประกอบดว้ย วหิารวดัป่าแดงหลวงและวหิารวดัหว้ยริน 

 
วิหารวดัทุ่งออ้ เม่ือเปรียบเทียบผงัพื้นและโครงสร้างจัว่หลวงกบัวิหารหลกัอ่ืนๆพบว่า

วหิารวดัทุ่งออ้เป็นวหิารท่ีมีขนาดเล็ก ยาว และสุงกวา่วหิารหลงัอ่ืนๆ ซ่ึงวหิารหลงัน้ีมีรูปแบบของผงั
พื้นแบบดั้งเดิมคือการยอ่เก็จดา้นหนา้2ชั้นและดา้นหลงั1ชั้น(วรลญัจก์, 2543) แต่พฒันารูปแบบให้มี
สัดส่วนท่ีสูงโปร่งกวา่รูปแบบอ่ืนๆ  
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ภาพ 4-13  แสดงรายละเอียดดา้นหนา้วิหารวดัทุ่งออ้ 
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ภาพ 4-14  แสดงรายละเอียดการเปรียบเทียบรูปดา้นหนา้และผงัพื้นของวหิารลา้นนากลุ่มท่ี 4 
ประกอบดว้ยวหิารเล็กวดับุพพาราม วหิารวดัป่าแดงหลวง วหิารวดัหว้ยริน  วหิารวดัยางหลวง 

และ วหิารวดัวดัทุ่งออ้ 
 
4.3  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาวิหารลา้นนาในเชียงใหม่จ  านวน 18 แห่ง เม่ือน ามาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการท า
ภาพเชิงซ้อน(Superimposition) ประกอบกบัขอ้มูลทางดา้นประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุและขอ้มูลจาก
การวดัพื้นท่ี สามารถแบ่งกลุ่มวหิารท่ีมีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัได4้กลุ่มคือ 

วหิารกลุ่มที่ 1 ประกอบดว้ย วิหารวดัพระสิงห์ วิหารวดัปราสาทและวิหารวดัส าเภา วิหาร
กลุ่มน้ีถูกสร้างหรือบูรณะข้ึนในช่วงแรกของการพื้นฟูบา้นเมือง ลกัษณะงานสถาปัตยกรรมประณีต 
ละเอียด แบบช่างหลวง จากหลกัฐานทางดา้นประวติัศาสตร์การฟ้ืนฟูบา้นเมืองเร่ิมจากศูนยก์ลาง
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เมืองสู่พื้นท่ีรอบนอก พระเจา้กาวิระรวมรวมไพร่พลจากพื้นท่ีต่างๆเข่าสู่เมืองหลายช่วงโดยไพร่พล
ท่ีอยูภ่ายในเมืองส่วนใหญ่เป็นชนชั้นสูงและช่างฝีมือแขนงต่างๆ กระจายไปตามพื้นท่ีต่างๆภายใน
เขตก าแพงเมือง   

เม่ือพิจารณาลกัษณะของผงัพื้นของวหิารทั้งสามหลงั พบวา่เป็นผงัพื้นท่ีมีลกัษณะพิเศษคือ
มีปราสาทหรือฐานปราสาทเช่ือมต่อจากดา้นหลงั ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีพบไดใ้นพื้นท่ีประวติัศาสตร์
เวยีงกุมกาม วหิารกลุ่มน้ีอาจจะไดรั้บการถ่ายทอดทางดา้นรูปแบบและสัดส่วนจากวิหารแบบวิหาร
ดั้งเดิมของเชียงใหม่ 

วหิารกลุ่มที ่2 ประกอบดว้ย วิหารวดัตน้เกว๋น วิหารวดัทา้วค าวงั วิหารวดัหางดง วิหารวดั
พุทธเอน้ และวหิารวดัป่าแดด   เป็นวหิารท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ี อ าเภอหางดงและอ าเภอแม่แจ่ม เป็นวิหาร
ท่ีสร้างข้ึนดว้ยความประณีตมีสัดส่วนเฉพาะท่ีสวยงาม เม่ือการบูรณะบา้นเมืองภายในเขตศูนยก์ลาง
เมืองเร่ิมเขา้ท่ี และสู่สภาวะปกติ การพฒันาบา้นเมืองจึงเร่ิมขยายตวัสู่พื้นท่ีโดยรอบในช่วงกลางของ
ยคุฟ้ืนฟู พื้นท่ีอ าเภอหางดงถือเป็นพื้นท่ีส าคญัเน่ืองจากเป็นเส้นทางสัญจรสู่วดัพระธาตุศรีจอมทอง
ซ่ึงเป็นวดัหลวงท่ีไดรั้บการอุปถมัภจ์ากพระมหากษตัริยข์องลา้นนามาโดยตลอด อ าเภอหางดงเป็น
เส้นทางผ่านและมีเอกสารจะบุไวท่ี้วดัต้นเกว๋นว่าจะมีการหยุดพกัขบวนท่ีวดัต้นเกว๋นทุกปีใน
ระหว่างการเดินทางสู่วดัพระธาตุศรีจอมทอง ส าหรับอ าเภอแม่เจ่มนั้นในยุคท่ีพม่าเขา้มายึดเมือง
ชาวเมืองส่วนหน่ึงหนีเขา้ไปอยูอ่  าเภอแม่แจ่ม เม่ือพญากาวีระรวบรวมไพร่พลเขา้สู่เมืองในยุคฟ้ืนฟู
ฯ ไพร่พลส่วนหน่ึงยา้ยกลบัเขา้มาสู่เมืองแต่อีกส่วนหน่ึงยงัคงอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอแม่แจ่มเดิม มีการ
ติดต่อแลกเปล่ียนกนัในทุกๆดา้น ท าใหป้รากฏวหิารรูปแบบดั้งเดิมท่ีมีสัดส่วนเดียวกบัวิหารลา้นนา
ในอ าเภอหางดง 

วิหารกลุ่มที่ 3 ประกอบดว้ย วิหารวดัพนัเตา วิหารวดัเกตุการาม วิหารวดัเสาหิน วิหารวดั
บวกครกหลวง และวหิารวดัท่าขา้ม ในช่วงปลายของการฟ้ืนฟู เม่ือสภาวะเศรษฐกิจดีข้ึน การพฒันา
บา้นเมืองกระจายตวัสู่พื้นท่ีโดยรอบ วิหารกลุ่มน้ีจะมีขนาดใหญ่กว่าวิหารกลุ่มอ่ืนๆเน่ืองจากเป็น
วหิารท่ีสร้างในจุดส าคญักระจายตวัไปรอบเมืองคล้ายๆกบัเป็นชุมชนหวัเมืองในสมยัก่อน มีการยอ่
เก็จและซ้อนชั้นของหลงัคา มากว่าวิหารกลุ่มอ่ืนๆ รูปแบบผงัพื้นท่ีมีลกัษณะสมมาตรและมีซุ้ม
ดา้นขา้งหรือดา้นหนา้ เป็นลกัษณะท่ีปรากฏแพร่หลายในช่วงปลายของยคุพื้นฟู  

วิหารกลุ่มที่ 4 วิหารท่ีมีสัดส่วนเฉพาะประกอบดว้ย วิหารเล็กวดับุพพาราม วิหารวดัป่า
แดงหลวง วิหารวดัห้วยริน  วิหารวดัยางหลวง และ วิหารวดัวดัทุ่งออ้ วิหารกลุ่มน้ีมีลกัษณะพิเศษ 
ไม่สามรถรวมกบักลุ่มอ่ืนๆได ้บางหลงัมีขนาดเล็ก บางหลงัมีหลงัคาท่ีแอ่นโคง้มาก บางหลงั มี
ลกัษณะเพรียวสูงเป็นตน้ วิหารกลุ่มน้ีน่าจะเป็นการพฒันาข้ึนมาจากช่างชาวบา้น ชุมชนขนาดเล็ก
สร้างตามก าลงัแรงงานและทุนทรัพย ์
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2.  สัดส่วนของวหิารลา้นนาเม่ือพิจารณาส่วนประกอบส าคญัท่ีเป็นตวัก าหนดสัดส่วนของ
วหิารคือ ความสัมพนัธ์ของระยะต่างๆระหวา่งข่ือหลวง กบั ดั้งหรือความสูงของหนา้บนั ข่ือมา้ เสา
สะโก๋น และคอกีบ ซ่ึงรายละเอียดทั้ง 5 ส่วนน้ีเป็นตวัก าหนดรูปแบบโดยรวมของวิหาร ซ่ึงจะขาด
ความสูงของเสาและเท่านั้นซ่ึงสามารถหาไดใ้นการส ารวจพื้นท่ีจริง เม่ือสรุปสัดส่วนโดยใชค้วาม
ซ ้ า หรือความนิยมในการสร้าง สามารถสรุปสัดส่วนไดด้งัน้ี 
    

 
 

ภาพ 4-15 แสดงสัดส่วนวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

สดัส่วนของข่ือหลวง ต่อ ความสูงจัว่ 
1 : 0.8 

สดัส่วนของข่ือหลวง ต่อ คอกีบ 
1 : 0.2 

สดัส่วนของข่ือหลวง ต่อ เสาสะโก๋น 
1 : 0.5 
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ภาพ 4-15  แสดงสัดส่วนวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ (ต่อ) 
 
3. องศาของจัว่หลกัท่ีนิยมสร้างประมาณ 56 องศาและองศาของหลงัคาด้านขา้งท่ีนิยม

สร้างประมาณ 40 องศา 
4. จากการศึกษาและทดลองดว้ยวิธีการท าภาพเชิงซ้อนของงานวิจยัฉบบัน้ี พบวา่วิหารท่ี

น่าจะมีสัดส่วนใกลเ้คียงกบัวิหารลา้นนาในอดีตน่าจะเป็นวิหารในกลุ่มท่ี1ไดแ้ก่วิหารลายค าวดัพระ
สิงห์วรมหาวหิาร วหิารวดัปราสาทและวหิารวดัส าเภา เน่ืองจากวหิารกลุ่มน้ีถูกสร้างข้ึนประมาณตน้
พุทธศตวรรษท่ี21ตั้งอยู่ในเขตศูนย์กลางเมือง มีประวติัการสร้างค่อนข้างเก่าเม่ือเทียบกับกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมดและมีผงัพื้นสอดคลอ้งกบัวิหารวดักานโถมและวิหารบางหลงัในเขตโบราณสถาน
เวยีงกุมกาม 

5.  สัดส่วนของวหิารในระยะหลงัซ่ึงเป็นช่วงท่ีมีกลุ่มคนเขา้มาในยุคพื้นฟูนั้นอาจจะส่งผล
ให้รูปแบบของวิหารแตกต่างกนัออกไปแต่ยงัคงรูปแบบของวิหารแบบปิด สูงโปร่งและอ่อนช้อย 
ซ่ึงประกอบดว้ยวิหารกลุ่มหางดงและแม่แจ่ม วิหารขนาดใหญ่ตามพื้นท่ีส าคญัหรือเมืองท่าต่างๆ 
และวหิารท่ีมีสัดส่วนเฉพาะซ่ึงเป็นช่างเฉพาะพื้นถ่ิน 
 

สดัส่วนของข่ือหลวง ต่อ ข่ือมา้ 
1 : 0.4 

สดัส่วนของข่ือหลวง ต่อ เสา 
1 : 2.5 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้มูลภาพลายเส้นในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส่วนหน่ึงวดัจากพื้นท่ีจริงและส่วนหน่ึงใช้

วิธีการ Photo Matching เขา้มาช่วยในการวดัในส่วนของหลงัคา ไม่ไดว้ดัระยะจากโครงสร้างจริง
เน่ืองจาก วิหารท่ีท าการศึกษาเป็นอาคารอนุรักษแ์ละมีความเก่าแก่จึงอาจจะเกิดการคลาดเคล่ือนได้
บา้งเล็กนอ้ย 

2. การศึกษาเพิ่มเติมในความสัมพนัธ์กบัสัดส่วนองค์ประกอบอ่ืนๆของวิหารจะสามารถ
วเิคราะห์ไดส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

3. การศึกษาขอ้มูลทางดา้นประวติัศาสตร์ของพื้นท่ีและขอ้มูลของวดัในแต่ละแห่งอย่าง
ละเอียดอาจจะเป็นขอ้มูลสนบัสนุนในการวเิคราะห์ทางดา้นรูปแบบและอิทธิพลท่ีไดรั้บมาไดช้ดัเจน
ยิง่ข้ึน 

4. การศึกษาและส ารวจวิหารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีเพื่อท่ีจะ
ทดสอบกระบวนการและวิธีการในการสรุปหารูปแบบและสัดส่วนของวิหารล้านนาในจงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงอ้างอิงรายละเอียดของวิหารจ านวน 18 แห่งเท่านั้ น ซ่ึงหากท าการส ารวจและ
เปรียบเทียบวหิารในจ านวนท่ีมากกวา่น่าจะไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจนและน่าเช่ือถือมากข้ึน 

 
 

 
 


