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บทคดัย่อ 
 

วหิารลา้นนา เป็นผลงานทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ท่ีทรงคุณค่ามากท่ีสุดอยา่งหน่ึง
ของลา้นนา ปัจจุบันวิหารล้านนาส่วนหน่ึงเส่ือมสลายตามกาลเวลา การก่อสร้างและบูรณะมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากอดีต ไม่ไดต้ระหนกัถึงลกัษณะของวิหารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่โดยเฉพาะ
ระบบสัดส่วน ซ่ึงมีสาเหตุหลกัคือการน าลกัษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวฒันธรรม
ภาคกลางมาใชเ้ป็นตน้แบบในการก่อสร้าง ท าให้เกิดความสูญเสียเอกลกัษณ์ของวิหารลา้นนาในยุค
หลงั แบบแผนดั้งเดิมและสัดส่วนโครงสร้างเปล่ียนแปลงไป งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคท่ี์จะทดลอง
ใชว้ธีิการท าภาพเชิงซอ้น (Superimposition) โครงสร้างจัว่หลกัของวิหารลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ใน
สัดส่วนของข่ือหลวงท่ีเท่ากนั เพื่อคน้ควา้ให้ทราบถึงกระบวนการก่อสร้างและระบบสัดส่วนของ
วหิารลา้นนาในอดีต จากตวัอยา่งวหิารดั้งเดิมในจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน18แห่ง ซ่ึงเป็นวิหารลา้นนา
ในจังหวดัเชียงใหม่ ท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ มีหลักฐานการบันทึกระบุปีท่ีสร้าง 
ปฏิสังขรณ์ หรือสันนิษฐานไดว้า่อยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ระหวา่ง พ.ศ. 2339-2427 ซ่ึงเป็น
ช่วงฟ้ืนฟูอาณาจกัรลา้นนาจนถึงช่วงเวลาก่อนท่ีอิทธิพลทางรูปแบบสถาปัตยกรรมจากทอ้งถ่ินอ่ืนจะ
แพร่หลายเขา้มาสู่เชียงใหม่ และไดรั้บการข้ึนทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากร  

แลว้น ามาวิเคราะห์และทดลองหาสัดส่วนอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของวิหารลา้นนาจงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ในการอนุรักษ ์บูรณปฏิสังขรณ์หรือสร้างใหม่และความเขา้ใจถึงระบบ
สัดส่วนอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของวหิารลา้นนาจงัหวดัเชียงใหม่ 
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Abstract 
 

Lanna Vihara is considered one of the most valuable pieces of art and architecture of the 
Lanna kingdom. Its unique space, proportion and decorative elements have revealed authentic 
values of Lanna identity. Today, a number traditional Lanna Viharas have decayed and broken 
down because of its old construction structures. The local government realizes this problem, and 
puts effort to restore these old Lanna Viharas. However, traditional spaces and structures of old 
Viharas are often replaced by new style of the central Thai Viharas. Therefore, there is very little 
to none cultural identity of traditional Lanna in these restored Viharas. The objective of this study 
is to use superimposition technique to analyse the proportion of 18 traditional Lanna Viharas in 
Chiang Mai, so as to find the shared proportion and characteristic lying in these traditional spaces. 
These 11 temples are chosen due to their establishment from 1796 to 1884, which is the 
restoration period of the Lanna kingdom and the period before traditional Lanna art was 
influenced by other cultures. The basic concept of superimposition technique is to compare the 
difference between layers of images by overlaying at least two transparent layers of different 
images together. In this thesis, structures of main gables of 18 Lanna Viharas in Chiang Mai were 
overlaid, and main-beam structures of all Viharas must be held in the same proportion. The 
findings from this study are to provide a better understanding about proper proportion of 
traditional Lanna Vihara, and offer guidelines for further restoration of Viharas in Chiang Mai, in 
order to to preserve Lanna cultural identity hidden in traditional space and form of Lanna Vihara. 


