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วิทยานิพนธ์เร่ืองการออกแบบโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ล้านนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นศึกษาบทบาทหน้าที่ คติความเชื่อ สัญลักษณ์ พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้
โครงการและรูปแบบพัฒนาการของศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อน ามาใช้เป็นแนวความคิดใน
การออกแบบโครงการ เป็นการขยายเขตบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่พระภิกษุสามเณรและ
ประชาชนอีกทั้งยังเพิ่มแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจ าภาคเหนือ
ตอนบน  การศึกษาภาคข้อมูลและทฤษฎี มุ่งเน้นไปในสองเร่ืองหลัก คือ    

1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นการศึกษา
ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ทั้ง เร่ืองประวัติความเป็นมา หลักสูตรที่ใช้ในการ
เรียนการสอน  โครงสร้างของมหาวิทยาลัย พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้โครงการ และกรณีศึกษา
อาคารตัวอย่าง มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย แต่ละวิทยาเขตในประเทศไทย   

2. การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
โครงการ โดยเลือกศึกษาสถาปัตยกรรม 3 ประเภท คือ เรือนล้านนา วิหารล้านนาและเจดีย์ล้านนา 

เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์โปรแกรมจากข้อมูลพื้นฐานของโครงการ มาเป็น
แนวทางในการออกแบบสถาปัตยกรรม พื้นที่ว่าง และภูมิทัศน์ให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะ
คุณภาพของพื้นที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลาง รอยต่อระหว่างสถาปัตยกรรมกับบริบทที่สัมพันธ์กับ
กิจกรรมและพฤติกรรมของผู้ใช้โครงการ ซึ่งน าไปสู่บทสรุปในการออกแบบมหาวิทยาลัยมหา
มงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 
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The thesis designing project of Mahamakut Buddhist University Lanna Campus on 
the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 85th Birthday Anniversary. The objectives 
are to study of role of duties, beliefs, symbols and users’ behavior in this project and to 
understand The Lanna architectural arts in order to guide the conceptual design for this project. 
Not only expand learning service area in the university for monks, novices, and people, but also 
expand more Buddhism, arts, and culture learning center in upper northern provinces.There are 
studying data and theory for two main following objectives.     
         1. Studying primary information of Mahamakut Buddhist University which is 
studying in history, learning and teaching programs, building structure, users’ behavior and by 
case study in building sample each campus of Mahamakut Buddhist University in Thailand. 
         2. Studying Lanna architectural pattern for guideline to design the project by studied 
3 types of architectures; house, temple, and pagoda in Lanna style.       
         Collected and analysed program in primary information of the project to be 
guideline for architectural designing of empty area and landscape must be related, especially for 
quality of empty area which is in the middle of architecture and context relating with activity and 
users’ behavior in this project lead to conclusion of design of Mahamakut Buddhist University 
Lanna Campus. 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากการสนับสนุนจากบุคคล
ทรงคุณค่าหลายๆท่าน หลายๆหน่วยงาน ซึ่งต้องน ามากล่าวไว้ ณ ที่นี้  

ขอขอบพระคุณอาจารย์สืบพงศ์  จรรย์สืบศรี อาจารย์ของข้าพเจ้าที่คอยสอน คอยชี้แนะ
และให้ค าปรึกษาในการเลือกเส้นทางอาชีพ เป็นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจ ท าให้ข้าพเจ้าได้
ตัดสินใจเลือกเดินทางมาศึกษาต่อในครั้งนี้  มหาวิทยาลัยศิลปากรที่ให้โอกาสในการรับเข้าศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยาที่อนุมัติการลาศึกษาต่อ อาจารย์สิปปะ ด้วงผึ้ง ที่เป็นที่ปรึกษาชี้แนะเร่ืองการ
เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้การสนับสนุนในการศึกษาตลอดมา จนเกิดวิทยานิพนธ์ฉบับนี้
ขึ้น อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่ให้ค าชี้แนะ ให้ค าปรึกษาค าแนะน าและ
แก้ไข ทั้งภาคข้อมูลและภาคออกแบบสถาปัตยกรรม อีกทั้งอาจารย์ยังเป็นแรงบันดาลใจในการ
ท างาน ตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมไทยจวบจนจบการศึกษาและตลอด
ชีวิตการท างานของข้าพเจ้า ศิษย์เอก ลูกศิษย์รุ่นแรกในชีวิตการท างานเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า ศิษย์
รุ่นที่  1 ของสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อนของร่วมรุ่นสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมของข้าพเจ้าที่ช่วยกันท า
หุ่นจ าลองให้อย่างสวยงาม คณะกรรมการการตรวจวิทยานิพนธ์ในคร้ังนี้ทุกท่าน อาจารย์ทุกท่านใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้อบรม สั่งสอน ให้ความรู้ข้าพเจ้าตลอด
การศึกษาในคร้ังนี้เป็นอย่างดี และที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยคือ ขอขอบพระคุณครอบครัวของ
ข้าพเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณแม่ของข้าพเจ้าเองที่ได้ให้โอกาสทุกอย่างในชีวิต รวมถึงให้โอกาส
ในการศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ให้โอกาสข้าพเจ้าได้เลือกเรียนในศาสตร์ที่ข้าพเจ้า
รัก คุณแม่คือก าลังใจที่ดีที่สุดในชีวิต 

อาคารปฏิบัติธรรม อาคารที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ในฉบับนี้ของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าออกแบบเพื่อมอบแด่ พี่กวาง นายวนรัตน์ สารเงิน เพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าพเจ้า ด้วยบุญ
กุศลใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ท ามาทั้งในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ หรืออนาคตอันใกล้ เป็นกุศลร่วม
อนุโมทนาในส่วนบุญที่ได้อุทิศให้แล้วนี้ ขออานุภาพแห่งบุญส่งผลให้พี่กวางสู่สุขติอย่างสงบด้วย
เถิด ข้าพเจ้า นางสาวอรทัย มหาวรรณ รู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง และขอแสดงความขอบพระคุณ
ส าหรับทุกความช่วยเหลือจากทุกท่าน ทุกหน่วยงานที่ได้อ านวยความสะดวกในการท าวิทยานิพนธ์
ในคร้ังนี้ ทั้งที่ได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามก็ตาม ขอแสดงความขอบพระคุณอย่างสูงที่ท าให้
การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีมา ณ ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร      

มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีพันธกิจรับผิดชอบในการให้
การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.2540 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย ซึ่งสมเด็จพระบรม
บพิตรพระราชสมภารเจ้าพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้
ทรง สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2436 ได้พระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อ
เป็นอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร เขต
พระนคร กรุงเทพมหานคร ในคร้ังนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิร-ญาณวโรรส ทรง
เป็นองค์ปฐมนายกกรรมการสภามหามงกุฏราชวิทยาลัย และได้เร่ิมด าเนินการเรียนการสอนในรูป
ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ตามฉันทานุมัติของพระเถรานุเถระ    

คร้ันเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ
มาเปิด มหามงกุฏราชวิทยาลัย และพระองค์ได้ทรงรับอุปถัมภ์พร้อมทั้งได้พระราชทานทุนทรัพย์
บ ารุงประจ าปี และได้ทรงรับเอา มหามกุฏราชวิทยาลัยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาศัยพระราช
ประสงค์ดังกล่าวแล้วนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงทรงตั้งพระ
วัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการของมหามงกุฏราชวิทยาลัยขึ้น 3 ประการ คือ   

1. เพื่อเป็นสถานศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร  
2. เพื่อเป็นสถานศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศ 
3. เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา      

         เมื่อกิจการของมหามงกุฏราชวิทยาลัยได้ด าเนินการแล้ว ปรากฏว่าพระวัตถุประสงค์ 
เหล่านั้นได้รับผลที่น่าพอใจตลอดมา เพื่อที่จะให้พระวัตถุประสงค์เหล่านั้นได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนั้นใน
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2488 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในฐานะที่ทรงเป็น
นายกกรรมการมหามงกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะพระเถรานุเถระจึงได้ทรงประกาศตั้งและ
ด าเนินการเรียนการสอนชั้นสูงในรูปมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้นอย่างเต็มรูปแบบ โดยอาศัย
นามว่า “สภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัย” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

0 



 
2 

1._เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาพระปริยัติธรรมส าหรับพระภิกษุ-สามเณร   
2._เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา ค้นคว้า วิชาการทั้งทางพระพุทธศาสนาและศาสนาต่างๆ 
3._เพื่อเป็นสถาบันเผยแผ่ธรรมของพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศและผู้ที่

สนใจ  
4._เพื่อเป็นสถาบันให้การศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณรมีความรู้ความสามารถ ในการ

บ าเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน   
5._เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณร มีความรู้ความสามารถในการโต้ตอบ อภิปรายปัญหา

ธรรมได้อย่างกว้างขวางทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ  
6._เพื่อให้พระพุทธศาสนามีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงถาวรคงอยู่ตลอดกาลนาน 
สถาบันการศึกษาแห่งนี้ เร่ิมเปิดให้การศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร ตั้งแต่วันที่ 16 

กันยายน พ.ศ.2489 จนถึงปัจจุบัน   
สถานที่ตั้งของสภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัย แต่เดิมนั้นตั้งอยู่ที่ตึกหอสมุดมหา

มงกุฏราชวิทยาลัย หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า สถานที่แห่งนี้ มี
ความคับแคบขยับขยายได้ยาก ไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจ านวนพระนักศึกษาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วย
เหตุน้ีคณะกรรมการจึงด าเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมาหลังหนึ่ง ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร 
เป็นอาคารทรงไทย 3 ชั้น สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 
29 กรกฎาคม พ.ศ.2498   

พ.ศ.2498 เมื่ออาคารหลังใหม่นี้สร้างเสร็จแล้วจึงได้ย้ายกิจการของสภาการศึกษามหา
มงกุฏราชวิทยาลัยจากตึกหอสมุดฯ มายังอาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 จนถึง
ปัจจุบันน้ี  

พ.ศ.2527 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราพระราชบัญญัติ การก าหนดวิทยฐานะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนา พ.ศ.2527 รับรองผู้ส าเร็จศาสนศาสตรบัณฑิตจาก
สภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัยมีฐานะชั้นปริญญาตรี พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ส าหรับ
ผู้ส าเร็จก่อนวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้ด้วย พ.ศ.2530 เปิดการศึกษาชั้นปริญญาโท เรียกว่า 
“บัณฑิตวิทยาลัย” ขึ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2530 มีอยู่ 2 คณะ คือ คณะพุทธศาสนาและ
ปรัชญา และคณะพุทธศาสนนิเทศ แต่เปิดเรียนจริงๆในปี พ.ศ.2531 ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษามีสิทธิ์รับ
ปริญญาบัตรปริญญาโท คือ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(ศน.ม. สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา) และศา
สนศาสตรมหาบัณฑิต(ศน.ม. สาขาพุทธศาสนศึกษา)   

พ.ศ.2535 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประธาน
คณะกรรมการศึกษาของคณะสงฆ์ ได้ประกาศใช้ระเบียบของคณะกรรมการศึกษาของคณะสงฆ์ ว่า
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ด้วยการจัดการศึกษาของสภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2535   
         พ.ศ.2540 ได้เปลี่ยนนามสถาบัน จาก “สภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ์” เป็น “มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย” และได้บริหารการศึกษาเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.2540    

วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตล าดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย 
จัดตั้งขึ้นโดย พระพุทธพจนวราภรณ์(จันทร์ กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7(ธ) ซึ่งขณะนั้นด ารงสมณ
ศักดิ์ที่พระเทพกวี โดยความเห็นชอบร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะศิษย์เก่า
มหามงกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้พระธรรมดิลก(ขันติ์ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ในขณะ
นั้นได้อนุญาต และอ านวยความสะดวกให้ใช้วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นสถานที่ตั้งและด าเนิน
กิจการ การเปิดด าเนินการ เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยได้รับความอุปถัมภ์เงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 
จากมูลนิธิมหามงกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์     
         การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  เป็นการด าเนินการศึกษาในด้านการออกแบบวางผังและ
ออกแบบรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  โดยมีแนวคิดพื้นฐาน
ทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยล้านนา เพื่อสนองตอบทางด้านความต้องการพื้นฐานต่อ
การใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ        
 
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

2.1 เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ คติความเชื่อ สัญลักษณ์ และรูปแบบพัฒนาการของศิลปะ
สถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อน ามาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบ 

2.2_เพื่อให้มีที่ดินในการขยายเขตการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก 

2.3_เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 
พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

2.4_เพื่อขยายเขตบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน
ในเขตภาคเหนือตอนบน                 

2.5_เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของภาครัฐและนโยบายคณะสงฆ์  

2.6_เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจ าภาคเหนือ
ตอนบน  
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2.7_เพื่อเป็นแหล่งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแก่สังคม เช่น การจัดท าค่าย
ฝึกอบรมศีลธรรม 

 
3. ขอบเขตของกำรศึกษำ   

3.1 ขอบเขตกำรศึกษำในด้ำนข้อมูล      
  3.1.1 ศึกษาข้อมูลของสถาปัตยกรรมล้านนา จากหนังสือ เอกสารต าราทางวิชาการ 
  3.1.2 ศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม รูปแบบสถาปัตยกรรม รูปแบบ
ศิลปกรรม การวางผัง รูปแบบการใช้สอยของพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องต่อการออกแบบมหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา   

3.2 ขอบเขตกำรศึกษำในด้ำนงำนออกแบบทำงสถำปัตยกรรม   
  3.2.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิด แนวทางการย้าย และนโยบายการ
ใช้ที่ดินที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย และความต้องการของผู้ใช้ในลักษณะต่างๆ เพื่อก าหนด
แนวความคิดเบื้องต้น และเสนอโปรแกรมการใช้สอยที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้มีระบบการวางผัง
ที่ดีเหมาะกับพฤติกรรมของผู้ใช้ และมีบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนการสอนในลักษณะพิเศษ  
  3.2.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการเรียนการสอน ลักษณะการใช้งานอาคาร
ในปัจจุบันที่มีผลต่อการวางผัง        
  3.2.3 ออกแบบปรับปรุงวางผังรวมของมหาวิทยาลัย ส าหรับใช้เป็นแนวทางการ
ออกแบบรายละเอียดในส่วนต่างๆ        
  3.2.4 เสนอแนวทางการจัดกลุ่มอาคาร ความสูง และรูปแบบของอาคาร  
                                     
4. วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

4.1 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ     
  4.1.1 ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์พุทธศาสนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราชวิทยาลัย          
  4.1.2 ข้อมูลทางด้านลักษณะทางกายภาพของที่ตั้งโครงการ   
  4.1.3 ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาและรูปแบบสถาปัตยกรรมและ
รูปแบบศิลปกรรมของพื้นที่ และอาคารหรืองานสถาปัตยกรรมทางศาสนา ในพื้นที่ข้างเคียง 
  4.1.4 ข้อมูลทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ    
  4.1.5 ข้อมูลทางด้านรายละเอียดโครงการ  หลักสูตรการเรียนการสอน 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้ใช้งานในโครงการ พฤติกรรมและการใช้งานอาคาร  
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         4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์และสรุปผลการศึกษาเบื้องต้น น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
ด้านประวัติศาสตร์ การวางผัง รูปแบบสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม น ามาวิเคราะห์เพื่อหาข้อมูล
ทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมและแนวทางในการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่   

4.3 ขั้นตอนการออกแบบโครงการ      
  4.3.1 สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อสร้างแนวความคิดในการ
ออกแบบโครงการ         
  4.3.2 ออกแบบโครงการโดยให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลที่ศึกษาเบื้องต้น
  4.3.3 น าเสนอโครงการ       
  4.3.4 สรุปและเสนอแนะ         
                                      
5. ประโยชน์ท่ีได้รับ 

5.1 ท าให้รู้และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ คติความเชื่อ สัญลักษณ์ รูปแบบพัฒนาการของ
ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา ที่น ามาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบ 

5.2 ได้มาซึ่งการขยายเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่พระภิกษุสามเณรและประชาชน
ในเขตภาคเหนือตอนบน                 

5.3 เข้าใจถึงกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่และมีอัตลักษณ์ร่วมสมัย  

5.4 ตอบสนองความต้องการด้านการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
ภาครัฐและนโยบายคณะสงฆ์  

5.5 ได้โครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ถวายเป็นพระราช
กุศลเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

5.6 ได้แหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมประจ าภาคเหนือ
ตอนบน และแหล่งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแก่สังคม เช่น การจัดท าค่ายฝึกอบรมศีลธรรม 
 
6. แหล่งข้อมูลกำรศึกษำ  

6.1 แหล่งข้อมูลภาคเอกสาร ซึ่งเป็นรายละเอียดในเร่ืองของประวัติศาสตร์พุทธศาสนา
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและรูปแบบ
ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของพื้นที่ ได้แก่      
  6.1.1 หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศิลปากร     
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  6.1.2 ส านักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
  6.1.3 มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย     
  6.1.4 มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยเชียงใหม่    
  6.1.5 ข้อมูลจากทางเว็บไซต์ 

6.2  แหล่งข้อมูลภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูลทางกายภาพของพื้นที่ที่ท าการศึกษา ณ พื้นที่
จริง ซึ่งได้ท าการศึกษารายละเอียด ลักษณะแผนผัง รูปแบบทางสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ
ของโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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บทที ่2 
การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานทีใ่ช้ในการออกแบบโครงการ 

 
ในบทน้ีจะเป็นการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานท่ีใช้ในการออกแบบโครงการ ทั้ งเร่ืองของ

การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของมหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลยั การศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนา 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของลา้นนา การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมลา้นนา การศึกษาลกัษณะ
เรือนลา้นนา การศึกษาลกัษณะอาคารวิหารลา้นนา และการศึกษาลกัษณะเจดียศิ์ลปะลา้นนา เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์ 
นอกจากนั้นยงัเป็นการศึกษาเพื่อนาํไปกาํหนดแนวความคิดในการออกแบบ ออกแบบรูปทรงและ
กาํหนดสดัส่วนของอาคารในโครงการ และรายละเอียดอ่ืนๆต่อไป    
                                         
1. การศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของมหาวทิยาลยัมหามงกฎุราชวทิยาลยั    

ประวตัิความเป็นมาของมหาวทิยาลยัมหามงกฎุราชวทิยาลยั 

 

ภาพท่ี 1 มหาวทิยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยัในอดีต                                  
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั, ประวตัิมหาวทิยาลยั, เขา้ถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mbu.ac.th. 

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอักษรย่อ  คือ  มมร . (Mahamakut Buddhist 
University หรือ MBU)  ปัจจุบนัตั้งอยู ่ณ เลขท่ี 248 หมู่ท่ี 1 บา้นวดัสุวรรณ ถนนศาลายา-นครชยัศรี 
ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73170  จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่
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พระภิกษุ สามเณร และ คฤหสัถท์ัว่ไป1       
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยั เป็นสถาบนัการศึกษาของสงฆแ์ห่งแรกของประเทศ

ไทยท่ีจดัการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลยัพระพุทธศาสนา เป็นสถาบนัการศึกษาแห่งแรกท่ีเร่ิม
ประยกุตห์ลกัพระพุทธศาสนาให้เขา้กบัสังคมสมยัใหม่ โดยเป็นมหาวิทยาลยัสงฆห์น่ึงในสองแห่ง
ของประเทศไทย ท่ีแห่งแรกคือ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั สถาปนาข้ึนเม่ือ พ.ศ.2432  เป็นฝ่าย
มหานิกาย หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่าคามวาสี เป็นคณะของพระสงฆไ์ทยสายเถรวาทลทัธิลงักาวงศ์ 

ซ่ึงเป็นพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็นฝ่ายคนัถธุระ แห่งท่ีสองคือ มหาวิทยาลยัมหามกุฎ
ราชวิทยาลยั สถาปนาข้ึนเม่ือ พ.ศ.2436 เป็นฝ่ายธรรมยติุกนิกาย หรือท่ีเรียกโดยยอ่วา่ คณะธรรมยตุ 
เป็นคณะสงฆท่ี์พระวชิรญาณเถระทรงตั้งข้ึนเพื่อฟ้ืนฟูศาสนาพทุธในสยาม และแกไ้ขวตัรปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามพระธรรมวินยั2 

มหาวิทยาลยัมหามงกุฎราชวิทยาลยั ก่อตั้งข้ึนโดยสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาว
ชิรญาณวโรรส ซ่ึงเป็นพระน้องยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว ไดมี้พระดาํริ
จดัตั้ ง "มหามงกุฏราชวิทยาลยั" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยู่หัวข้ึน
ภายใน วดับวรนิเวศวิหาร โดยวิธีจดัการศึกษาแบบสมยัใหม่ มีลกัษณะแตกต่างจากการเล่าเรียน
ภาษาบาลีตามประเพณีแบบเดิม ในขณะเดียวกนั ก็นาํเอาวิธีวดัผลแบบขอ้เขียนมาใชเ้ป็นแห่งแรก
ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้พระราชทาน 
พระบรมราชานุญาต ใหต้ั้งวิทยาลยัข้ึนในบริเวณวดับวรนิเวศวิหาร เลขท่ี 248 ถนนพระสุเมรุ แขวง
บวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 และพระราชทาน นามว่า "มหามงกฏุราชวิทยาลยั" 
ในพ.ศ.2436 และเสดจ็พระราชดาํเนินเปิดเม่ือ วนัท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ.24393  

หลงัจากนั้น พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วักมี็พระราชดาํรัสใหพ้ระองคท์รง
ช่วยปรับปรุงโรงเรียนสอนภาษาบาลี ช่ือ "มหาธาตุวิทยาลยั" ภายในวดัมหาธาตุ ข้ึนเป็น "มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลยั" เพื่อจดัการใหค้ณะสงฆฝ่์ายมหานิกายไดมี้สถาบนัการศึกษาชั้นสูงในลกัษณะ
เดียวกนั ควบคู่ไปกบัมหามงกุฏราชวิทยาลยั ซ่ึงสมยันั้นเป็นสถาบนัการศึกษาชั้นสูง และส่วนมาก

                                                            
1มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวทิยาลยั, ประวตัิมหาวทิยาลยั, เขา้ถึงเม่ือ 28 มิถุนายน

2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mbu.ac.th. 
2เร่ืองเดียวกนั. 
3เร่ืองเดียวกนั. 
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ยงัจาํกัดอยู่แต่คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ต่อมา ทั้งมหามงกุฏราชวิทยาลยัและมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยัไดปิ้ดตายลงเพราะประสบปัญหาหลายประการดว้ยกนั นบัเป็นเวลาหลายสิบปี4 

จนกระทัง่ ท่านอาจารยสุ์ชีพ ปุญญานุภาพ ได้พยายามร้ือฟ้ืนข้ึนมาใหม่ จนประสบ
ผลสาํเร็จ เม่ือสมเด็จพระสังฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ(์ม.ร.ว.ช่ืน นภวงศ)์ และคณะสงฆว์ดั
บวรนิเวศวิหารไดใ้ห้การอุปถมัภ์  ไดท้รงประกาศตั้งสถาบนัการศึกษาชั้นสูงในรูปมหาวิทยาลยั
พระพุทธศาสนาข้ึน ใชน้ามว่า "สภาการศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลยั" เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.
2488 และเร่ิมเปิดการเรียนการสอนเม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ.2489 โดยใชอ้าคารหอสมุดมหามงกุฏ
ราชวิทยาลยัหน้าวดับวรนิเวศวิหาร เม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2501 จนถึงปัจจุบนั ตามมาดว้ย 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ซ่ึงประกาศร้ือฟ้ืนกิจการในปี พ.ศ.2490 อาจารยสุ์ชีพ ได้แถลงว่า 
สาเหตุท่ีตอ้งมีมหาวิทยาลยัสงฆก์็เพราะคณะสงฆจ์าํเป็นตอ้งผลิตบุคลากรท่ีรู้ทนัวิชาการสมยัใหม่ 
มิฉะนั้นคณะสงฆ์จะไม่สามารถสั่งสอนแนะนาํชาวบา้นได ้และการส่ือสารกนัก็จะเกิดความไม่
เขา้ใจ เพราะชาวบา้นศึกษาดา้นคดีโลก ส่วนพระสงฆ์ศึกษาดา้นคดีธรรม ท่านจึงต่อสู้เพื่อให้ได้
มหาวิทยาลยัสงฆ์มาอย่างต่อเน่ือง จนในท่ีสุด มหามงกุฏราชวิทยาลยัและมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยัก็ได้รับการร้ือฟ้ืนมาอีกคร้ังหน่ึง  เหตุผลน้ีทาํให้คนรุ่นหลงักล่าวยกย่อง อาจารยสุ์ชีพ 
ปุญญานุภาพ ว่าเป็น บิดาแห่งมหาวิทยาลยัสงฆ์ไทย  เพื่อรําลึกถึงคุณูปการของท่านและสืบสาน
เจตนารมณ์ คณะศิษยานุศิษยไ์ดร่้วมกนัก่อตั้งมูลนิธิปุญญานุภาพ ข้ึนโดยความเห็นชอบของท่าน
เพื่อใหทุ้นสนบัสนุนนกัศึกษาหรือครูอาจารยผ์ูค้น้ควา้วิจยัทางพระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลยัมหา
มงกุฏราชวิทยาลยัและดาํเนินกิจการต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ีมหามงกฏุราชวิทยาลยัยงัเป็น
หน่ึงในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยท่ีตกลงในความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนยพ์ุทธศาสน์ศึกษา 
มหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด ในองักฤษ เพื่อเผยแผ่หลกัพุทธธรรมให้กวา้งขวางไปสู่นานาประเทศ 
ร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในประเทศอินโดนีเซียเพื่อพฒันาการศึกษาพทุธศาสน์ศึกษา5 

 

                                                            
4เร่ืองเดียวกนั. 
5เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 2 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, อาจารยสุ์ชีพ ปุญญานุภาพ,  

สมเดจ็พระสงัฆราชเจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์(ม.ร.ว.ช่ืน นภวงศ)์                                                               
ท่ีมา: วดับวรนิเวศวิหาร, ประวตัิวดับวรนิเวศวหิาร, เขา้ถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.watbowon.com. 
 

 
ภาพท่ี 3 หนงัสือลงพระปรมาภิไท รัชกาลท่ี 5  ท่ี 8/161 พระ ดร.อนิลมาน ธมฺมสากิโย  

มอบใหเ้ม่ือ 25 ก.ย. 50                               
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั, ประวตัิมหาวทิยาลยั, เขา้ถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mbu.ac.th. 
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ในการจัดตั้ งมหามงกุฎราชวิทยาลัยนั้ นสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯได้ทรงวาง
วตัถุประสงคไ์ว ้3 ประการ คือ  

1. เพื่อเป็นสถานท่ีศึกษาพระปริยติัธรรมของพระสงฆธ์รรมยติุกนิกาย  
2. เพื่อเป็นสถานท่ีศึกษาวิทยา ซ่ึงเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศแห่งกลุบุตร 
3. เพื่อเป็นสถานท่ีจดัการสัง่สอนพระพทุธศาสนา6   
ใน 3 ขอ้ท่ีกล่าวแลว้น้ี การเล่าเรียนของภิกษุสามเณร วิทยาลยัไดจ้ดัแลว้ ส่วนอีก 2 ขอ้

นั้ นอาจจัดได้เม่ือใด ก็จะจัดเม่ือนั้ นตามลาํดับ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ได้ทรงช้ีให้เห็นว่า 
การศึกษาของพระสงฆเ์ท่าท่ีผา่นมาไม่เจริญกา้วหนา้เพราะสาเหตุหลายประการกล่าวคือ 

1. ตาํราเรียนบางส่วนไม่เหมาะสม ทาํให้ผูเ้รียนตอ้งใช้เวลาเรียนนานเกินจาํเป็น จน
ผูเ้รียนเกิดความเบ่ือหน่ายเรียนไปไม่ค่อยตลอด   

2._เน่ืองจากตาํราเรียนยากเกินความจาํเป็น แมผู้ท่ี้เรียนผ่านไปไดก้็มกัจะไม่มีความรู้
ความเขา้ใจอยา่งชดัเจน   

3. การเรียนไม่มีการจดัเป็นชั้นอยา่งเป็นระบบ ครูคนเดียวสอนหมดทุกอยา่ง เป็นเหตุให้
หาครูท่ีสอนไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตามหลกัสูตรยาก  

4. การสอบไม่มีกาํหนดท่ีแน่นอนและท้ิงระยะนานเกินไป คือ 3 ปีคร้ังบา้ง 6 ปีคร้ังบา้ง 
5. วิธีการสอบยงัลา้หลงั คือสอบดว้ยวิธีแปลดว้ยปาก ซ่ึงการสอบแต่ละคร้ังตอ้งใชเ้วลา

มากแต่สอบนกัเรียนไดจ้าํนวนนอ้ยคน7                
วิธีท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจา้ฯทรงพระดาํริข้ึนเพื่อแกไ้ขการศึกษาของภิกษุสามเณรให้

เจริญทนักาลสมยั ดงัท่ีไดจ้ดัข้ึนในมหามงกฏุราชวิทยาลยั กคื็อในดา้นการสอนนั้นจดัหลกัสูตรใหมี้
นอ้ยชั้น สามารถเรียนใหจ้บไดใ้นเวลาอนัสั้น เรียนไดง่้ายข้ึน แต่ไดค้วามรู้พอเพียงแก่ความตอ้งการ 
ส่วนการสอบนั้ นให้มีการสอบทุกปีและสอบด้วยวิธีเขียน กล่าวโดยสรุปก็คือจัดหลักสูตรให้
เหมาะสม ใชเ้วลาเรียนสั้น เรียนง่ายไดค้วามรู้มากและวดัผลไดแ้ม่นยาํ8   

 

 

 

                                                            
6เร่ืองเดียวกนั. 
7เร่ืองเดียวกนั. 
8เร่ืองเดียวกนั. 
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ปัจจุบนั มหาวิทยาลยัแบ่งออกเป็น 5 คณะ  
1. คณะศาสนาและปรัชญา   
2. คณะมนุษยศาสตร์(เดิมช่ือ คณะศิลปศาสตร์)   
3. คณะสงัคมศาสตร์                      
4. คณะศึกษาศาสตร์                  
5. คณะบณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัแบ่งเป็น 9 วิทยาเขต  
1. มหามงกุฏราชวิทยาลยั ส่วนกลาง ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เลขท่ี 248 ม.

1 ถ.ศาลายา -นครชยัศรี ต.ศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170           
2. วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วดัชูจิตธรรมาราม 

เลขท่ี 57 ม.1 ต.สนบัทึบ อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา 13170 
3. วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลยั ในพระราชูปถมัภ์ จงัหวดันครปฐม วดัสิรินธรเทพ

รัตนาราม เลขท่ี 26 ม.7 ต.ออ้มใหญ่ อ.สามพราน จ นครปฐม 73160 
4. วิทยาเขตอีสาน จงัหวดัขอนแก่น เลขท่ี 106 ถ.ราษฏร์คนึง บา้นโนนชยั ต.ในเมือง อ.

เมือง จ.ขอนแก่น 40000  
5. วิทยาเขตลา้นนา จงัหวดัเชียงใหม่ วดัเจดียห์ลวง เลขท่ี 103 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.

เชียงใหม่ 50200  
6. วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช จงัหวดันครศรีธรรมราช วดัพระมหาธาตุ เลขท่ี 169/9 ถ.

ราชดาํเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000  
7. วิทยาเขตร้อยเอด็ วดัศรีทองไพบูลยว์ราราม เลขท่ี 148 ถ.เล่ียงเมือง ต.ดงลาน อ.เมือง 

จ.ร้อยเอด็ 45000  
มหาวิทยาลยัแบ่งเป็น 3 วิทยาลยั 
1. มหาปชาบดีเถรีวิทยาลยั จงัหวดันครราชสีมา สําหรับการศึกษาของสตรีและแม่ชี

โดยเฉพาะ เลขท่ี 95 ม.7 ต.ภูหลวง อ.ปักธงชยั จ.นครราชสีมา 30150      
2. วิทยาลยัศาสนศาสตร์ยโสธร เลขท่ี 174 ม.3 ต.ทุ่งแต ้อ.เมือง จ.ยโสธร 30150 
3. วิทยาลยัศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ วดัประชานิยม ตาํบลกาฬสินธ์ุ อ.

เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 46000  
มหาวิทยาลยัแบ่งเป็น 14 ศูนยก์ารศึกษา     

         1. ศูนยก์ารศึกษาวดัราชาธิวาส  แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 
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2. ศูนยก์ารศึกษาวดัอาวุธวิกสิตาราม ซอย จรัญสนิทวงศ ์72 จรัญสนิทวงศ ์แขวง บาง
ออ้ เขต บางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700  

3. ศูนยก์ารศึกษากาํแพงเพชร อ.เมือง จ.กาํแพงเพชร  
4. ศูนยก์ารศึกษาโคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
5. ศูนยก์ารศึกษาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  
6. ศูนยก์ารศึกษาด่านซา้ย อ.ด่านซา้ย จ.เลย 
7. ศูนยก์ารศึกษาชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น   
8. ศูนยก์ารศึกษาหนองบวัลาํภู อ.เมือง จ.หนองบวัลาํภู   
9. ศูนยก์ารศึกษาศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 
10. ศูนยก์ารศึกษาชลบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
11. ศูนยก์ารศึกษาปราจีนบุรี อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 
12. ศูนยก์ารศึกษาเพชรบุรี อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี  
13. ศูนยก์ารศึกษาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
14. ศูนยก์ารศึกษาสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา9 
นโยบาย  
1. ผลิตบณัฑิตทางดา้นวิชาการพระพุทธศาสนาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ทั้งดา้น

ความรู้ ความประพฤติมีสาราณียธรรมและพรหมวิหารธรรม  
2. บริการวิชาการพระพทุธศาสนาแก่ชุมชนอยา่งกวา้งขวางและเป็นศูนยก์ลางแห่งการ

แสวงหาความรู้วิชาการพระพทุธศาสนา 
3. แสวงหาองค์ความ รู้ใหม่ๆด้านวิชาการพระพุทธศาสนา  สังคม  และด้าน

ศิลปวฒันธรรม  
4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของชาติ สร้างภูมิคุม้กนัวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสม ดาํรง

ความเป็นชาติไทยตามวิถีประเพณีและวฒันธรรมทางพระพทุธศาสนา 
5. บริหารจดัการมหาวิทยาลยัให้ทนัสมยั มีความโปร่งใส เน้นประสิทธิผล มีระบบ

สวสัดิการท่ีดี สอดคลอ้งกบัการเรียนรู้ตามอธัยาศยัและการเรียนรู้ตลอดชีวิต10 

 

 
                                                            

9เร่ืองเดียวกนั. 
10เร่ืองเดียวกนั. 
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วสัิยทศัน์  
1._เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาใน

ระดบันานาชาติ  
2._เป็นสถาบนัการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมวลชนท่ีผลิตบณัฑิตตามแนวพระพทุธศาสนา

และบุคลากรดา้นต่างๆ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมในการดาํรงชีวิตแบบพทุธ   
3._เป็นศูนยก์ลางแห่งภูมิปัญญาตามแนวพระพทุธศาสนาของโลกท่ีสามารถช้ีนาํและยติุ

ความขดัแยง้ในสงัคมโดยใชห้ลกัพทุธธรรม  
4. เป็นสถาบนัท่ีเนน้ทาํวิจยัพฒันาตามกรอบแห่งศีลธรรม ส่งเสริมงานวิจยัเชิงลึกดา้น

พระพทุธศาสนาและนาํผลการวิจยัไปพฒันาสงัคมและคณะสงฆ ์ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ11 
พนัธกจิ 
1. ผลิตบณัฑิตทางดา้นพระพุทธศาสนาให้มีคุณสมบติัตามปรัชญาของมหาวิทยาลยั

และกระจายโอกาสใหพ้ระภิกษุสามเณร คฤหสัถ ์และผูส้นใจมีโอกาสศึกษามากข้ึน 
2. ให้บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคม ชุมชนและทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะ

วิชาการทางพระพุทธศาสนา เพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม การนําไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัให้เกิดสันติสุข การช้ีนาํสังคมในทางสร้างสรรคแ์ละการยติุขอ้ขดัแยง้
ดว้ยหลกัวิชาการพระพทุธศาสนา   

3. วิจยัและพฒันางานวิชาการเชิงลึกดา้นพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองคค์วามรู้ทางดา้น
วิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ๆให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเผยแผ่
องคค์วามรู้ในระบบเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั 

4. รวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลดา้นศาสนาและศิลปวฒันธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลยัเป็น
แหล่งคน้ควา้ ทาํนุบาํรุงรักษาภูมิปัญญาไทยและทอ้งถ่ิน รวมทั้งสร้างชุมชนท่ีเขม้แข็งเพื่อให้มี
ภูมิคุม้กนัวฒันธรรมท่ีไม่เหมาะสม12 

วตัถุประสงค์หลกั 
1. ผลิตบัณ ฑิ ตพระภิก ษุ  สาม เณ ร  ให้ มี ความ เป็น เลิศทางวิช าการตามแนว

พระพทุธศาสนาเพ่ือจรรโลงพระพทุธศาสนาในระดบัชาติและนานาชาติ 
2. ผลิตบณัฑิตคฤหัสถ์ทุกคน ให้เป็นคนดี คือ คิดดี พูดดี และทาํดี ตามแนวทางแห่ง

พระพทุธศาสนา   

                                                            
11เร่ืองเดียวกนั. 
12เร่ืองเดียวกนั. 
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3. บริการวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาแก่สังคมให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นประจกัษ์
ชดัเจนต่อสงัคมไทยและสงัคมโลก 

4. ผลิตบณัฑิตเป็นผูน้าํ เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความเขม้แข็งทางสังคมศาสตร์และมี
คุณภาพทั้งดา้นความรู้และความประพฤติ  

5. ผลิตบณัฑิตเป็นผูน้าํ เพื่อสร้างสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้และ
เป็นศูนยก์ลางทางวิชาการพระพทุธศาสนาเถรวาท 

6. ผลิตบัณฑิตเป็นผูน้ํา เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งสมานฉันท์ ความเอ้ือ
อาทรต่อกนัและความสามคัคี โดยใชห้ลกัสาราณียธรรมและพรหมวิหารธรรม 

7. สร้างระบบการบริหารองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารท่ีมีลกัษณะของความเป็นมหาวิทยาลยั
เฉพาะทางพระพทุธศาสนาและมีมาตรฐานระดบัสากล13 

ปณธิาน   
มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ผลิตบณัฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนว

พระพุทธศาสนา พฒันากระบวนการดาํรงชีวิตในสังคมดว้ยศีลธรรม  ช้ีนาํและแกปั้ญหาสังคมดว้ย
หลกัพทุธธรรมทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  

อัตลักษณ์  บัณ ฑิตมีความรอบรู้ในหลักพระพุทธศาสนาและสามารถเผยแผ่
พระพทุธศาสนาแก่สงัคมในระดบัชาติหรือนานาชาติ 

เอกลกัษณ์ บริการวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคมในระดบัชาติหรือนานาชาติ การ
ช้ีนาํ ป้องกนั หรือ แกปั้ญหาของสงัคม 2 เร่ือง   

1. ภายในมหาวิทยาลยั จิตสาธารณะ หรือจาํสาํนึกทางสงัคม 
2. ภายนอกมหาวิทยาลยั การนาํหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนาและแนวพระราชดาํรัส

ต่าง ๆ ไปใชใ้นการแกปั้ญหาสงัคม14 
สุภาษิตประจํามหาวทิยาลยั 
"วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏฺโฐ เทวมานุเส = ผูส้มบูรณ์ดว้ยความรู้และความประพฤติ

ท่ีดีประเสริฐท่ีสุดในหมู่เทวดาและหมู่มนุษย"์ หมายความว่าเป้าหมายในการสร้างคนจะตอ้งให้
สมบูรณ์ครบทั้งความรู้และความประพฤติท่ีดี (ความรู้คู่คุณธรรม) ในเวลาเดียวกนั15 

 

                                                            
13เร่ืองเดียวกนั. 
14เร่ืองเดียวกนั. 
15เร่ืองเดียวกนั. 
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สีประจํามหาวทิยาลยั                  
ไดแ้ก่ สีสม้16 
ต้นไม้ประจํามหาวทิยาลยั 
ไดแ้ก่ ตน้โพธ์ิ ซ่ึงเป็นตน้ไมท่ี้พระพุทธเจา้ใชป้ระทบัอาศยัเป็นร่มเงาเม่ือตรัสรู้ ตน้โพธ์ิ

จึงเป็นสญัลกัษณ์ท่ีทาํใหน้อ้มรําลึกถึงพระพทุธเจา้17 
พจน์ประจําตัวนักศึกษา  
“ระเบียบ สามคัคี บาํเพญ็ประโยชน์” 18 

ตราสัญลกัษณ์ประจํามหาวทิยาลยั 
 

 
ภาพท่ี 4 ตราสัญลกัษณ์มหาวทิยาลยัมหามงกฏุราชวิทยาลยั                                   
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั, ประวตัิมหาวทิยาลยั, เขา้ถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mbu.ac.th. 
 

ตราสัญลกัษณ์มหาวิทยาลยัมหามงกุฏราชวิทยาลยัประกอบไปดว้ย  พระมหามงกุฏ
และอุณาโลม พระเก้ียวประดิษฐานบนหมอนรอง หนงัสือ ปากกาปากไก่ ดินสอ มว้นกระดาษ ช่อ
ดอกไมแ้ยม้กลีบ ธงชาติไทย วงรัศมี  โดยมีความหมายดงัน้ี 

                                                            
16เร่ืองเดียวกนั. 
17เร่ืองเดียวกนั. 
18เร่ืองเดียวกนั. 
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พระมหามงกุฏและอุณาโลม หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาล
ท่ี 4 พระผูท้รงเป็นท่ีมาแห่งนาม “มหามงกฏุราชวิทยาลยั” 

พระเก้ียวประดิษฐานบนหมอนรอง หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 พระผูพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจ้ดัตั้ง “มหามงกฏุราชวิทยาลยั” 

หนังสือ หมายถึง คมัภีร์และตาํราทางพระพุทธศาสนา เพื่อการศึกษาคน้ควา้และเผย
แผพ่ระพทุธศาสนา 

ปากกาปากไก่ ดินสอ และมว้นกระดาษ หมายถึง อุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียน การ
พิมพ์เผยแพร่คมัภีร์และการผลิตตาํราทางพระพุทธศาสนา เพราะมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราช
วิทยาลยัทาํหนา้ท่ีเป็นทั้งสถาบนัศึกษาและแหล่งผลิตตาํรับตาํราทางพระพทุธศาสนา 

ช่อดอกไม้แยม้กลีบ หมายถึง ความเบ่งบานแห่งสติปัญญาและวิทยาการในทาง
พระพทุธศาสนา และหมายถึง กิตติศพัทกิ์ตติคุณท่ีฟุ้ งขจรไปดุจกล่ินหอมแห่งดอกไม ้ 

ธงชาติไทย หมายถึง อุดมการณ์ของมหาวิทยาลยัมหามงกุฏราชวิทยาลยัท่ีมุ่งพิทกัษ์
สถาบนัหลกัทั้ง 3 คือ ชาติไทย พระพทุธศาสนาและพระมหากษตัริย ์ 

พานรองรับหนงัสือหรือคมัภีร์  หมายความวา่ มหาวิทยาลยัมหามงกฏุราชวิทยาลยัเป็น
สถาบนัเพื่อความมัน่คงและแพร่หลายของพระพทุธศาสนา 

วงรัศมี  หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญา วิสุทธิ สันติและกรุณา ท่ีมหาวิทยามหามงกุฏ
ราชวิทยาลยัมุ่งสาดส่องไปทัว่โลก 

มหามงกุฏราชวิทยาลัย  หมายถึง มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยอันเป็น
สถาบนัการศึกษาทางพระพทุธศาสนาระดบัอุดมศึกษา19 

หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน  
มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลยัเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรอยู่ 3 ระดับ คือ 

หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรระดบัปริญญาโทและหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  ดงัน้ี 
1. หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี       

  1.1 หลกัสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต คณะมนุษยศ์าสตร์    
   1.1.1 สาขาวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต    
   1.1.2 สาขาวิชาภาษาองักฤษ     
           
  1.2 หลกัสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต คณะศาสนาและปรัชญา     

                                                            
19เร่ืองเดียวกนั. 
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   1.2.1 สาขาวิชาปรัชญา      
   1.2.2 สาขาวิชาพทุธศาสตร์     
   1.2.3 สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ     
  1.3 หลกัสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต คณะศึกษาศาสตร์   คณะสงัคมศาสตร์ 
   1.3.1 สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี)    
   1.3.2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั (5 ปี)    
   1.3.3 สาขาวิชาการสอนพระพทุธศาสนา (5 ปี)   
   1.3.4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (5 ปี)    
   1.3.5 สาขาวิชาการสอนภาษาองักฤษ (5 ปี)    
  1.4 หลกัสูตรศาสนศาสตรบณัฑิต      
   1.4.1 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพทุธศาสนา   
   1.4.2 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง    
   1.4.3 สาขาวิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา   
   1.4.4 สาขาวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์    

2. หลกัสูตรระดบัปริญญาโท       
  2.1 หลกัสูตรศาสนศาสตรมหาบณัฑิต     
   2.1.1 สาขาวิชา พทุธศาสน์ศึกษา     
   2.1.2 สาขาวิชา พทุธศาสนาและปรัชญา    
   2.1.3 สาขาวิชา รัฐศาสตร์ปกครอง     
   2.1.4 สาขาวิชา สงัคมวิทยา     
   2.1.5 สาขาวิชา การบริการการศึกษา  

3. หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก      
   3.1 หลกัสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต    
    3.1.1 สาขาวิชา พทุธศาสน์ศึกษา    
    3.1.2 สาขาวิชา พทุธศาสนาและปรัชญา   
    3.1.3 สาขาวิชา การบริการการศึกษา20 

 

 

                                                            
20เร่ืองเดียวกนั. 
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โครงสร้างของมหาวทิยาลยัมหามงกฎุราชวทิยาลยั 

ตาํแหน่งสูงสุดของโครงสร้างมหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั คือ สภามหาวิทยาลยั 
ไดแ้ก่ ตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัและอุปนายกมหาวิทยาลยั จะมีหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย 
วางระเบียบขอ้บงัคบั การพิจารณาจดัตั้งยุบเลิกหน่วยงานในมหาวิทยาลยั การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบหลกัสูตร การอนุมติัปริญญา การแต่งตั้งถอดถอนอธิการบดี รองอธิการบดี และผูบ้ริหาร 
และภารกิจอ่ืนๆ ตามท่ีมีกฎหมาย หรือระเบียบกาํหนดไว ้ซ่ึงตาํแหน่งนายกสภามหาวิทยาลยัของ
มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยัคนปัจจุบนั คือ สมเดจ็พระมหามุนีวงศ ์

 

 

ภาพท่ี 5 สมเดจ็พระมหามุนีวงศ ์                                                       
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั, ประวตัิมหาวทิยาลยั, เขา้ถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mbu.ac.th. 

 



 

 

 

8 
 

 
          แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างมหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั  
          ที่มา: มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั, ประวตัิมหาวทิยาลยั, เขา้ถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mbu.ac.th. 20 

20 



 
21 

 

ภาพท่ี 6 กรรมการสภาวิทยาลยัโดยตาํแหน่ง                                                     
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั, ประวตัิมหาวทิยาลยั, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2559, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mbu.ac.th. 



 
22 

 

ภาพท่ี 7 กรรมการสภาวิทยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ ปี พ.ศ.2559                                                                     
ท่ีมา: มหาวิทยาลยัมหามงกฎุราชวิทยาลยั, ประวตัิมหาวทิยาลยั, เขา้ถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2559, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mbu.ac.th. 
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2. การศึกษาประวตัิศาสตร์ล้านนา 

 

 

แผนผงัท่ี 1 ดินแดนรอบลา้นนา                                                                        
ท่ีมา: สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2555), 28. 
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2.1 ความหมายของล้านนา       
   ลา้นนา_ซ่ึงมีศพัทภ์าษาบาลีกาํกบัโดยเฉพาะในทา้ยคมัภีร์ใบลานจากเมืองน่าน
และท่ีอ่ืนท่ีพบจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 50 แห่ง “ทสลกฺขเขตฺตนคร” ซ่ึงแปลวา่เมืองสิบแสนนา หมายถึง
ดินแดนท่ีมีจาํนวนท่ีนานบัลา้น คือมีท่ีนาเป็นจาํนวนมากเป็นคาํควบคู่กบัเมืองหลวงพระบางท่ีช่ือ
อาณาจกัร “ลา้นชา้ง” คือดินแดนท่ีมีชา้งนบัลา้นตวั ซ่ึงมีภาษาบาลีกาํกบัวา่ “สตนาคนหุต” หรือชา้ง
ร้อยหม่ืน21  

คาํวา่ ลา้นนา หรือ ลานนา เคยเป็นหวัขอ้โตเ้ถียงกนัเม่ือ พ.ศ.2530 วา่ควรใชค้าํใด
ถูกตอ้ง คณะกรรมการชาํระประวติัศาสตร์ไทย มีศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นประธาน 
ไดข้อ้ยติุวา่ ลา้นนา คือคาํถูกตอ้ง หลงัจากนั้น “ลา้นนา” ไดใ้ชอ้ยา่งแพร่หลาย แต่กมี็ผูท่ี้พอใจจะใช ้
“ลานนา” ต่อไป22 

2.2 อาณาเขตล้านนา        
  สมัยพญามังราย ดินแดนในแถบลุ่มนํ้ ากก คือ เชียงรายและเชียงแสน เรียกว่า 
แควน้โยน(โยนก) หรือโยนรัฐ ส่วนดินแดนลุ่มนํ้ าปิง คือ เมืองลาํพูน เชียงใหม่ เรียกว่า แควน้พิงค ์
หรือเมืองปิง เม่ือพญามงัรายรวมดินแดนสองแควน้ใหญ่ดงักล่าวเขา้กนัแลว้สร้างเมืองเชียงใหม่ จึง
เกิดเป็นรัฐใหญ่มีอาณาจกัรกวา้งขวางกว่าเมือง นกัประวติัศาสตร์เรียกหน่วยการเมืองขนาดใหญ่ว่า 
“อาณาจกัร” จากการตรวจสอบหลกัฐานก็ไม่พบว่าพญามงัรายทรงเรียกอาณาจกัรของพระองคว์่า
อะไร แทจ้ริงแลว้ในสมยัพญามงัรายยงัไม่มีคาํว่า ลา้นนา เกิดข้ึน ลา้นนาในท่ีน้ีหมายถึงหน่วย
การเมือง สังคมและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีใหญ่กว่า “เมือง” เน่ืองจากผูค้นในสังคมสมัย
ราชวงศ์มงัรายตอนตน้เคยชินกบั “เมือง” ยงัไม่มีความรู้สึกผูกพนัต่อความเป็น “ลา้นนา” ซ่ึงเป็น
หน่วยใหญ่ท่ีถูกสร้างข้ึนมาใหม่ ดร.วินยั พงศศ์รีเพียร ศึกษาหลกัฐานจีนให้ความเห็นว่า หลกัฐาน
จีนเรียกพระเจา้ติโลกราช(พ.ศ.1984-2030)ว่า “ทา้วหล่านนา” ซ่ึงหมายถึงทา้วลา้นนา แสดงว่า
ลา้นนาควรใชต้ั้งแต่สมยัพระเจา้ติโลกราชเป็นตน้มา เน่ืองจากลา้นนาเป็นหน่วยทางการเมือง สงัคม 
และวฒันธรรมท่ีถูกสร้างใหมี้ลกัษณะเฉพาะของความเป็นลา้นนานั้น ไม่อาจเกิดข้ึนทนัทีทนัใดเม่ือ
ก่อตั้งอาณาจกัรแต่เป็นพฒันาการของอาณาจกัรของชาวไทยยวนท่ีค่อยๆผนวกดินแดนต่างๆพร้อม
กบัพยายามสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวทางสังคมและวฒันธรรม ดงันั้นความเป็นลา้นนาซ่ึงเป็น

                                                            
21___________, “ลา้นนา”  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ, 10 เล่ม  (2542), 

5915.  
22เร่ืองเดียวกนั. 
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การหล่อหล่อมทั้งผูค้นและดินแดนเขา้ดว้ยกนัยอ่มใชเ้วลา23     
  ตามจารีตของรัฐโบราณไม่มีเขตแดนแน่นอน เม่ืออาณาจกัรเจริญรุ่งเรืองก็ขยาย
อาํนาจออกไปอยา่งกวา้งขวาง มีเมืองข้ึนจาํนวนมาก คร้ันอาณาจกัรอ่อนแออาํนาจครองเมืองต่างๆก็
ลดลง เมืองท่ีเคยข้ึนก็เป็นอิสระหรือไปข้ึนกบัศูนยอ์าํนาจอ่ืน ดงันั้นส่ิงท่ีรัฐโบราณมีคือเขตอิทธิพล
หรือปริมณฑลแห่งอาํนาจ ซ่ึงประมาณอยา่งคร่าวๆไดว้่า ดินแดนลา้นนามีอาณาเขตทางทิศใตจ้รด
กบัอาณาจกัรสุโขทยั แดนต่อแดนคือเมืองตาก ทิศตะวนัตกจรดแม่นํ้ าสาลาวินติดต่อกบัรัฐฉาน ทิศ
ตะวนัออกจรดแม่นํ้ าโขงติดต่อกับอาณาจักรลา้นช้าง ทิศเหนือจรดเมืองเชียงรุ่งบริเวณรอยต่อ
ระหว่างลา้นนา พม่า ลาวและยนูนาน เม่ือถึงยคุล่าอาณานิคมของมหาอาํนาจตะวนัตกเมืองชายขอบ
ถูกแบ่งแยกตกเป็นของพม่า จีนและลาว ซ่ึงเท่ากบัดินแดนลา้นนาบางส่วนอยู่นอกประเทศไทย 
ดินแดนสําคญัของลา้นนาอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ประกอบดว้ยเมืองใหญ่น้อย แบ่ง
ตามสภาพภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ออกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มลา้นนาตะวนัตก ซ่ึงเป็นส่วนสาํคญั มี
เมืองเชียงใหม่ ลาํพนู ลาํปาง เชียงราย พะเยา เน่ืองจากถูกผนวกเขา้ดว้ยกนัตั้งแต่สมยัราชวงศม์งัราย
ตอนตน้ คร้ันถึงสมยัรัตนโกสินทร์ในยคุฟ้ืนฟูลา้นนา เมืองดงักล่าวมีเจา้นายเช้ือสายเจา้เจ็ดตน้แยก
ยา้ยกนัปกครอง จึงมีความสมัพนัธ์กนัตลอดมา และกลุ่มเมืองลา้นนาตะวนัออก มีเมืองแพร่ น่าน ทั้ง
สองเมืองตั้งอยู่บนพื้นท่ีราบขนาดเลก็ และมีประวติัความเป็นมาคลา้ยกนั คือในสมยัแรกเร่ิมต่างมี
ฐานะเป็นรัฐอิสระ มีราชวงศข์องตนเอง มีความใกลชิ้ดกบัอาณาจกัรสุโขทยั และเพิ่งผนวกดินแดน
ไดใ้นสมยัพระเจา้ติโลกราช จึงไม่ค่อยผูกพนักบัลา้นนาเชียงใหม่ คร้ันในสมยัฟ้ืนฟูบา้นเมืองยุค
รัตนโกสินทร์ เจา้ผูค้รองนครเมืองน่าน เมืองแพร่ เป็นคนละสายกบัเจา้เจ็ดตน นอกจากนั้นยงัมี
ดินแดนชายขอบลา้นนาดา้นใต ้ซ่ึงอยู่ในส่วนตอนบนของจงัหวดัตาก จงัหวดัสุโขทยั และจงัหวดั
อุตรดิตถ ์ใชว้ฒันธรรมลา้นนา ในปัจจุบนั ดินแดนลา้นนาจึงหมายถึงดินแดน 8 จงัหวดัภาคเหนือ 
คือ เชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ศูนยก์ลางสําคัญของ
ดินแดนลา้นนานบัจากอดีตถึงปัจจุบนัคือเชียงใหม่ ซ่ึงมีอายกุวา่ 700 ปี24 

                                                            
23สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2555), 

26. 
24เร่ืองเดียวกนั, 27. 
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แผนผงัท่ี 2 แผนท่ีภาคเหนือของประเทศไทย                                                      
ท่ีมา: โฟโตอ้อนทวัร์, แผนทีภ่าคเหนือของไทย, เขา้ถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
www.photoontour.com. 
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แผนผงัท่ี 3 แผนท่ีประเทศไทย                                                                        
ท่ีมา: 99เบยรี์สอร์ท, แผนทีป่ระเทศไทย, เขา้ถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก 
www.99bayresort.com. 
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2.3 ประวตัิศาสตร์อาณาจักรล้านนา      
  การก่อรูปอาณาจักรล้านนาเร่ิมในต้นพุทธศตวรรษท่ี  19 เม่ือสถาปนานคร
เชียงใหม่ พ.ศ.1839 นบัถึงปัจจุบนัเชียงใหม่มีอายกุว่า 700 ปีแลว้ นครเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางความ
เจริญมาชา้นาน โดยผ่านประวติัศาสตร์มาหลายยุคหลายสมยั การศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาแบ่ง
ตามพฒันาการ ดงัน้ี         
   2.3.1 สมยัแว่นแควน้-นครรัฐ ก่อนกาํเนิดอาณาจกัรลา้นนาในพุทธศตวรรษท่ี 19 
ดินแดนลา้นนามีรัฐต่างๆกระจายตวัตามท่ีราบระหวา่งหุบเขาในภาคเหนืออยูแ่ลว้ เช่น แควน้หริกุญ
ชยัในเขตแม่นํ้ าปิงตอนบน แควน้โยนหรือโยนกในเขตท่ีราบลุ่มนํ้ ากก เขลางคนครในเขตลุ่มนํ้ าวงั 
เมืองแพร่ในเขตลุ่มนํ้ ายม เมืองปัวในเขตลุ่มนํ้าน่าน และเมืองพะเยาในเขตลุ่มนํ้ าอิง แวน่แควน้-นคร
รัฐแต่ละแห่งมีลกัษณะการตั้งถ่ินฐานกระจายตวัอยูต่ามท่ีราบระหว่างหุบเขาโดยมีเทือกเขาปิดลอ้ม 
จากการตั้งถ่ินฐานมาชา้นานของรัฐใหญ่นอ้ยต่างๆก่อนกาํเนิดอาณาจกัรลา้นนา ทาํใหแ้ต่ละรัฐต่างๆ
มีประวติัศาสตร์เป็นของตนเอง แว่นแควน้สาํคญัซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของอาณาจกัรลา้นนา คือ แควน้
หริภุญชยัและแควน้โยน ส่วนรัฐเลก็รัฐนอ้ย ไดแ้ก่ เมืองเขลางคนคร เมืองพะเยา เมืองแพร่และเมือง
ปัว-น่าน เป็นรัฐท่ีผนวกตามมา25        
   2.3.1.1 แควน้หริกุญชยั  ในเขตชุมชนท่ีราบลุ่มนํ้ าปิงตอนบนเป็นดินแดน
ท่ีพฒันาความเจริญไดก่้อนชุมชนอ่ืนๆ ในลา้นนาแควน้หริภุญชยัเป็นศูนยก์ลางพระพุทธศาสนา
และศิลปวฒันธรรมมาตั้งแต่ตน้พุทธศตวรรษท่ี 14 แลว้ ความเจริญของหริกุญชยัเป็นพื้นฐานของ
อาณาจกัรลา้นนาท่ีก่อรูปเป็นอาณาจกัร ก่อนกาํเนิดรัฐหริภุญชยั ในบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน มี
การพฒันาการเป็นรัฐขนาดเล็กหรือรัฐชนเผ่าเกิดข้ึนแลว้ พบหลกัฐานการตั้งถ่ินฐานของชนเผ่า
โบราณ 2 กลุ่ม คือ ลวะและเมง็26         
            ลวะชาวพื้นเมืองในกลุ่มมอญเขมร ตั้งถ่ินฐานกระจายทัว่ไปใน
ภาคเหนือเลยไปถึงเมืองเชียงตุง เมืองยองและหุบเขาต่างๆ ทางตอนบนของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ชนเผา่ลวะมากมายหลายเผา่ ชนเผา่อนัหลากหลายน้ีมีระดบัความเจริญต่างกนัมาก พวกท่ีอยูบ่ริเวณ
ใกลท่ี้ราบลุ่มแม่นํ้ ามีการคมนาคมสะดวกจะวิวฒัน์ไดเ้ร็วกว่าพวกท่ีอยูใ่นเขตป่าเขา ดงัตวัอยา่งกลุ่ม
ลวะบริเวณท่ีราบลุ่มนํ้ าปิงจะพฒันาเป็นรัฐชนเผา ปรากฏช่ือ พระญาลวะ เช่น ขนุหลวงวิลงัคะ ฤาษี
วาสุเทพ กลุ่มลวะในเขตท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ากกและแม่นํ้าแม่สาย ไดแ้ก่ กลุ่มปู่เจา้ลาวจก ส่วนลวะพวกท่ี

                                                            
25___________, “ลา้นนา”  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ, 10 เล่ม  (2542), 

5917. 
26เร่ืองเดียวกนั. 
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อยูห่่างไกลในเขตป่าเขาจะรับความเจริญไดช้า้ ดงันั้นแมใ้นปัจจุบนัก็ยงัมีชาวลวะอยูใ่นบริเวณแนว
ตะเขบ็ของจงัหวดัเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ชนเผา่ลวะในแอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน เป็นชนเก่าแก่ท่ีอยู่
มาชา้นานก่อนท่ีชนกลุ่มอ่ืนจะเขา้มา ในตาํนานลา้นนากล่าวถึงบริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นศูนยก์ลาง
ของชนเผาลวะ มีหลกัฐานว่าชุมชนลวะนบัถือดอยสุเทพ เพราะเป็นท่ีสิงสถิตของผปู่ียา่แสะผบีรรพ
บุรุษของชาวลวะ ชาวลวะนบัถือผีปู่แสะยา่แสะผูพ้ิทกัษด์อยสุเทพและรักษาเมืองเชียงใหม่ จึงมีพิธี
เล้ียงผปู่ีแสะยา่แสะเป็นประจาํทุกปี ร่องรอยความเช่ือน้ียงัมีสืบมา ชนเผา่ลวะในเขตท่ีราบลุ่มนํ้ าปิง 
มีความเจริญในระดบัก่อรูปเป็นรัฐเลก็ๆแลว้ ลกัษณะทางสังคมมีความแตกต่างระหว่างชนชั้นแต่ยงั
ไม่ซับซ้อน คือแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่มกวา้งๆ เป็นกลุ่มผูป้กครองและกลุ่มสามญัชนหรือไพร่ 
กลุ่มผูป้กครองมีหัวหน้าเผ่าท่ีสืบเช้ือสายกันต่อมาเรียกว่า ซะมัง ในตาํนานเรียก ซะมัง ว่า ขุน 
เร่ืองราวการแตกสลายของชนเผา่ลวะ เป็นผลมาจากการขยายความเจริญรุ่งเรืองจากเมืองละโวม้าสู่
การสร้างเมืองหริภุญชยั พระนางจามเทวีเสด็จมาครองเมืองหริภุญชยัในบริเวณอิทธิพลของชนเผ่า
ลวะ จึงเกิดการขดัแยง้ระหว่างพระนางจามเทวีกบัขุนหลวงวิรังคะหรือวิลงัคะ ผลจากการต่อสู้ขุน
หลวงวิรังคะพ่ายแพ ้รัฐชนเผา่ลวะเชิงดอยสุเทพสลายลง ลวะคงกระจดักระจายไปตามป่าเขาและท่ี
ต่างๆ27           
    เม็ง_ชาติพนัธ์ุมอญโบราณท่ีตั้งถ่ินฐานในภาคเหนือมาช้านาน
แลว้ และเป็นกลุ่มเดียวกนักบัมอญในแถบลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยา ตาํนานจามเทวีวงศ์เรียกว่า “เมงค
บุตร” ลกัษณะการตั้งถ่ินฐาน มกักระจายอยูต่ามท่ีราบลุ่มนํ้ าปิง จึงพบคาํเก่าแก่เรียกแม่นํ้ าปิงว่า แม่
ระมิง หรือแม่นํ้ าเมง็ หมายถึงแม่นํ้ าท่ีมีชาวเมง็อาศยัอยู ่เมง็และลวะเป็นชนเผา่โบราณท่ีเคยอยูใ่นท่ี
ราบลุ่มนํ้าปิงดว้ยกนั28         
    เมืองหริภุญชยัสร้างราว พ.ศ.1310-1311 โดยฤาษีวาสุเทพ แลว้ได้
เชิญพระนางจามเทวีเสด็จจากละโวม้าครองราชย ์เมืองหริภุญชยั เง่ือนไขของการกาํเนิดเมืองท่า
ชายฝ่ังเขา้มาสู่ดินแดนในคาบสมุทร เมืองหริภุญชยัซ่ึงอยูต่อนในทาํการคา้ของป่ากบัเมืองตอนล่าง
โดยอาศยัแม่นํ้ าปิง เมืองหริภุญชยัจึงเป็นศูนยก์ลางการคา้สาํคญัและสามารถแสวงหาผลประโยชน์
จากการคา้จนเป็นเมืองท่ีมัง่คัง่ การเกิดข้ึนของหริภุญชัยเกิดความเปล่ียนแปลงในแอ่งเชียงใหม่-
ลาํพูนอย่างมาก เพราะเป็นการกา้วจากรัฐชนเผ่าสู่รัฐแบบนคร เปล่ียนจากสังคมขนาดเล็กมาเป็น
สังคมเมือง ซ่ึงจดัระเบียบสังคมซับซ้อนข้ึนมาก การกาํเนิดเมืองหริภุญชยันับเป็นสัญลกัษณ์ของ
ความเปล่ียนแปลงทางสังคมคร้ังใหญ่ ซ่ึงนาํความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในดินแดน

                                                            
27เร่ืองเดียวกนั, 5918. 
28เร่ืองเดียวกนั. 
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ลา้นนา พฒันาการของหริภุญชยัแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ยคุหริภุญชยัตอนตน้พุทธศตวรรษท่ี 14-16 ยคุน้ี
ไดส้ร้างบา้นแปลงเมืองหริภุญชยัและขยายออกไปสู้ท่ีราบลุ่มนํ้ าวงับริเวณโดยรอบเมืองหริภุญชยั 
พบแหล่งโบราณคดีมีร่องรอยวฒันธรรมหริภุญชยัประเภทเคร่ืองป้ันดินเผาลายขดูไม่เคลือบศิลปะ
หริภุญชยั เช่น ท่ีวดัสันริมปิง บา้นศรียอ้ย บา้นวงัม่วงเมืองโบราณท่ีคาดว่าเร่ิมตน้เติบโตในยคุน้ี คือ 
เวียงมโน อยูห่่างจากลาํพนูไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือราว 8 กิโลเมตร ซ่ึงเป็นท่ีอยูใ่กลศู้นยก์ลาง
มาก นอกจากนั้นตามลาํนํ้ าปิงตลอดถึงเมืองฮอดมีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณสมยัหริภุญชยั 
ดงัปรากฏหลกัฐานเม่ือพระนางจามเทวีเสด็จจากละโวม้าตามลาํนํ้ าปิงไดส้ร้างเมืองตามรายทาง ยคุ
หริภุญชัยตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 17 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นช่วงท่ีรัฐหริภุญชัยมีความ
เจริญรุ่งเรืองการตั้งถ่ินฐานเติบโตข้ึนมาก ดงัพบว่า มีการขยายออกไปทางตอนเหนือแอ่งเชียงใหม่-
ลาํพูน ซ่ึงแต่เดิมเป็นพื้นท่ีของชาวพื้นเมือง นอกจากนั้นในทางตอนใตพ้บว่า เวียงท่ากานและเวียง
เถาะขยายตวั โดยเฉพาะเวียงท่ากานเป็นชุมชนใหญ่ท่ีสาํคญัรองจากหริภุญชยั ในช่วงน้ีแควน้หริภุญ
ชยัมีความเจริญรุ่งเรือง บา้นเมืองปราศจากสงคราม มีการทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา เช่น สร้างวดั
และกัลปนาคนหรือท่ีดินให้ไวก้ับวดั  กษัตริย์ท่ีสําคัญในสมัยน้ี  คือ พระญาอาทิตตราชและ
พระญาสววาธิสิทธิ หลงัจากส้ินสมยัพระญาสววาธิสิทธิแลว้ หริภุญชยัก็มีกษตัริยป์กครองต่อมา
จนถึงสมยัพระญายบีาหริภุญชยักส็ลายลงใน พ.ศ.1835 เพราะพา่ยแพแ้ก่พระญามงัราย29 
   2.3.1.2 แควน้โยนหรือยวน ในเขตชุมชนท่ีราบลุ่มนํ้ ากกเป็นถ่ินฐานดัง่
เดิมของกลุ่มคนไทยวน เร่ืองราวเก่าแก่ของชุมชนไดรั้บการกล่าวข่านเป็นตาํนานเชียงแสนหรือ
ตาํนานสิงหนวติักุมารหรือสิงหนติ โดยกล่าวถึงการเคล่ือนยา้ยเขา้มาสร้างเวียงโยนกในบริเวณท่ี
ราบลุ่มแม่นํ้ ากก กลุ่มคนไทยท่ีเวียงโยนกไดรั้บความทุกขย์ากจากการรุกรานของกรอม(ขอม) ซ่ึงมี
อิทธิพลในแถบน้ีมาก่อน พระญาพรหมเป็นผูท่ี้ขบัไล่กรอมออกไปไดเ้วียงโยนกมีกษตัริยป์กครอง
สืบต่อมาอีกหลายองค ์ในท่ีสุดตาํนานเชียงแสนอธิบายถึงการส้ินสุดของเวียงโยนกว่า เวียงน้ีล่มจม
เป็นหนองนํ้ า เวียงโยนกท่ีล่มน้ีเขา้ใจกนัว่าอยูต่รงบริเวณเวียงหนองในเขตอาํเภอเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย หลงัจากท่ีกลุ่มผูน้าํของเวียงโยนกสลายตวัไปแลว้เวลาต่อมาพบหลกัฐานวา่ชุมชนในท่ีราบ
สูงแม่นํ้ ากกไดพ้ฒันาการเป็นรัฐขนาดใหญ่และเป็นศูนยก์ลางของเมืองต่างๆแถบน้ีคือ เมืองเงินยาง 
จึงเรียกสมยัน้ีว่าสมยัเงินยาง ตาํนานพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่าวถึงการก่อตั้งเมืองเงินยางโดยปู่เจา้ลาว
จงหรือลาวจกหรือลวจงักราช ซ่ึงเป็นปฐมวงศแ์ห่งราชวงศล์วจงักราช หรือราชวงศล์าว กษตัริยใ์น
ราชวงศน้ี์จะใชค้าํนาํหนา้วา่ “ลาว” ปู่เจา้ลาวจึงมีฐานะเป็นผูน้าํชุมชนซ่ึงตามตาํนานระบุวา่ ปู่เจา้ลาว
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จงเนรมิตบนัไดเงินเสดจ็ลงมาจากสวรรคพ์ร้อมบริวาร เพื่อลงมาสร้างบา้นแปลงเมือง ปู่เจา้ลาวจงจึง
มีลกัษณะก่ึงเทวะ โดยท่ีกษตัริยอ์งคต่์อๆมาไม่มีผูใ้ดมีฐานะเป็น “ปู่เจา้” เลย สังคมของกลุ่มคนไทย
ในเวลานั้นมีอาชีพทาํนา ตั้งบา้นเรือนบนสองฟากฝ่ังแม่นํ้ ากก ชุมชนต่างๆท่ีเกิดข้ึนโดยมีเมืองเงิน
ยางเป็นศูนยก์ลางนั้น เขา้ใจว่าสังคมในชุมชนมีลกัษณธความผกูพนัแบบเครือญาติ โดยกษตัริยส่์ง
ราชบุตรไปสร้างบา้นแปลงเมืองตามท่ีต่างๆ เกิดเป็นเมืองหรือชุมชนแห่งใหม่เกิดข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ไดรั้บการส่งเสริมกนัมากในสมยัราชวงศล์าว และผลท่ีเกิดข้ึนประการหน่ึงคือ ราชวงศล์าวเป็นตน้
วงศข์องเมืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมายทัว่ไปในลา้นนา และอาจเลยไปถึงสิบสองพนันาดว้ย ราชวงศ์
ลาวมีกษัตริย์สืบต่อมา 25 พระองค์ มีพระญามังรายเป็นลําดับท่ี 25 ซ่ึงต่อมาพระองค์ได้ก่อ
อาณาจกัรลา้นนาและก่อตั้งราชวงศม์งัรายข้ึนในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 18  เมืองเงินยางมีฐานะ
เป็นศูนยก์ลางท่ีสําคญัและมีอาํนาจทางการเมืองสูง อาจเป็นเพราะเมืองเงินยางยงัใชว้ิธีการสร้าง
อาํนาจทางการเมืองโดยการอภิเษกสมรสกบัเมืองต่างๆ ท่ีมีความสําคญั เช่น พระญาลาวเม็งแห่ง
เมืองเงินยางอภิเษกสมรสกบันางอั้วม่ิงจอมเมือง(นางเทพคาํข่ายหรือคาํขยาย) ธิดาทา้วรุ่งแก่นชาย 
เมืองเชียงรุ่ง เขตสิบสองพนันา ซ่ึงเป็นไทล้ือ การอภิเษกสมรสคร้ังน้ีไดใ้หก้าํเนิดพระญามงัรายข้ึน30

   2.3.2 ลา้นนาสมยัรัฐอาณาจกัร ราชวงศ์มงัราย พ.ศ.1804-2101 ในช่วงตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ดินแดนลา้นนาไดพ้ฒันาการจากแว่นแควน้-นครรัฐมารัฐแบบอาณาจกัร มีเชียงใหม่
เป็นศูนยก์ลางรัฐแบบอาณาจักรสถาปนาอาํนาจโดยรวบรวมแว่นแควน้-นครรัฐมาไวด้้วยกัน 
อาณาจกัรลา้นนาเร่ิมก่อรูปโดยการรวมแควน้โยนและแควน้หริภุญชยั หลงัจากนั้นกข็ยายอาณาจกัร
ไปสู่ดินแดนใกลเ้คียง ไดแ้ก่ เมืองเชียงตุง เมืองนาย ในเขตรัฐฉาน และขยายสู่เมืองเขลางนคร เมือง
พะเยา ในยุคท่ีอาณาจกัรลา้นนาเจริญรุ่งเรืองสามารถขยายอาํนาจไปสู่เมืองแพร่และเมืองน่าน 
ตลอดจนรัฐฉานและสิบสองพนันา ในพุทธศตวรรษท่ี 19 เกิดปรากฎการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ี
สาํคญัของภูมิภาคน้ี คือการสลายตวัของรัฐโบราณท่ีเคยรุ่งเรืองมาก่อน ดงัเช่น กมัพชูา ทวารวดี หริ
ภุญชยั และพุกาม การเส่ือมสลายของรัฐโบราณเปิดโอกาสให้เกิดการสถาปนาอาณาจกัรใหม่ของ
ชนชาติไทยท่ีผูน้ํา ใช้ภาษาและวฒันธรรมไทย อาณาจกัรใหม่ท่ีเกิดข้ึนในพุทธศตวรรษท่ี 19 ท่ี
สาํคญัคือ ลา้นนา สุโขทยั และอยธุยา อาณาจกัรทั้งสามมีความเช่ือในพุทธศาสนาแบบเถรวารนิกาย
ลงักาวงศ ์เช่นเดียวกนั ความเช่ือดงักล่าว สร้างความสัมพนัธ์ต่อกนั ขณะเดียวกนัก็ส่งเสริมการแข่ง
สร้างบุญบารมีของกษตัริย ์จึงนาํไปสู่การทาํสงครามระหว่างอาณาจกัร รัฐสุโขทยัสลายลงก่อน โดย
ถูกผนวกกบัอยุธยา หลงัจากนั้นสงครามระหว่างอยุธยาและลา้นนามีอย่างต่อเน่ือง สงครามคร้ัง
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สาํคญัอยูใ่นสมยัของพระเจา้ติโลการาชและพระบรมไตรโลกนาถ31    
   ประวติัศาสตร์ลา้นนาในสมยัรัฐอาณาจกัรแบ่งตามพฒันาการเป็น 3 สมยั คือ สมยั
สร้างอาณาจกัร สมยัอาณาจกัรเจริญรุ่งเรืองและสมยัเส่ือมและการล่มสลาย   
   2.3.2.1 สมยัสร้างอาณาจกัร (พ.ศ.1839-1898)  การก่อตั้งอาณาจกัรลา้นนา 
เป็นผลจากการรวมแควน้หริภุญชัยกับแควน้โยน แล้วสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง
อาณาจกัรพระญามงัรายปฐมกษตัริยเ์ร่ิมขยายอาํนาจตั้งแต่ พ.ศ.1804 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีสรวยราชยใ์น
เมืองเงินยาง ปีแรกท่ีพระญามงัรายครองเมืองเงินยางนั้นปรากฏว่าเมืองต่างๆในเขตลุ่มแม่นํ้ ากก
แตกแยกกัน มีการแย่งชิงพลเมืองและรุกรานกันอยู่เสมอ สร้างความเดือดร้อนแก่คนทั่วไป 
พระญามงัรายจึงรวบรวมหัวเมืองนอ้ยมาไวใ้นพระราชอาํนาจ โดยอา้งถึงสิทธิธรรมท่ีพระองคสื์บ
เช้ือสายโดยตรงจากปู่เจา้ลาวจง และพระองคไ์ดรั้บนํ้ ามุรธาภิเษกและไดเ้คร่ืองราชาภิเษกเป็นตน้ว่า 
ดาบไชย หอกและมีดสรีกญัไชย ส่ิงเหล่าน้ีเป็นของปู่เจา้ลาวจง ซ่ึงตกทอดมายงักษตัริยร์าชวงศล์าว
ทุกพระองค ์พระญามงัรายอา้งว่าเจา้เมืองอ่ืนๆนั้นสืบสายญาติพี่น้องกบัราชวงศล์าวท่ีห่างออกไป 
ดงันั้นจึงไม่มีโอกาสผา่นพิธีมุรธาภิเษกและไดเ้คร่ืองราชาภิเษกเหมือนพระองค ์วิธีการท่ีพระญามงั
รายรวบรวมหวัเมืองมีหลายวิธี เช่น ยกทพัไปตี ในกรณีท่ีเจา้เมืองนั้นไม่ยอมสวามิภกัด์ิ ไดแ้ก่ เมือง
มอบ เมืองไล่ เมืองเชียงคาํ เมืองเหล่าน้ีเม่ือตีไดจ้ะให้ลูกขุนปกครอง ส่วนเมืองท่ียอมสวามิภกัด์ิ 
พระญามงัรายคงใหเ้จา้เมืองปกครองต่อไป นอกจากนั้นยงัใชว้ิธีเป็นพนัธมิตรกบัพระญางาํเมือง ซ่ึง
พระญางาํเมืองไดม้อบท่ีใหจ้าํนวนหน่ึง มี 500 หลงัคาเรือน หลงัจากรวบรวมหวัเมืองใกลเ้คียงเมือง
เงินยางไดแ้ลว้ พระญามงัรายก็ยา้ยศูนยก์ลางลงมาทางใต ้โดยสร้างเมืองเชียงรายใน พ.ศ.1805 และ
สร้างเมืองฝาง พ.ศ.1816 จากนั้นพระญาไดร้วบรวมเมืองต่างๆบริเวณตน้แม่นํ้ ากก แม่นํ้ าอิงและ
แม่นํ้ าโขง พระญามงัรายสามารถรวบรวมเมืองต่างๆ(ซ่ึงต่อมาคือเขตตอนบนอาณาจกัรลา้นนา) 
สาํเร็จประมาณ พ.ศ.1830 ซ่ึงเป็นปีท่ีพระญามงัราย พระญางาํเมืองและพ่อขนุรามคาํแหง ทาํสัญญา
มิตรภาพต่อกนั ผลของสัญญามี 2 ประการ ประการแรกคงมีส่วนทาํให้พระญามงัรายมัน่ใจว่าการ
ขยายอาํนาจลงสู่แม่นํ้ าปิงเพื่อผนวกแควน้หริภุญชยัจะไม่ไดรั้บการขดัขวางจากพระญางาํเมืองและ
พ่อขุนรามคาํแหง ประการท่ีสอง สามกษตัริยร่์วมมือป้องกนัอนัตรายจากมองโกลซ่ึงกาํลงัขยาย
อาํนาจลงมาในภูมิภาคน้ี เม่ือพระญามงัรายรวบรวมเมืองต่างๆในเขตตอนบนแถบลุ่มแม่นํ้ ากกได้
แลว้ จากนั้นพระองคก์็ขยายอาํนาจลงสู่เขตท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าปิงตอนบน โดยยดึครองแควน้หริภุญชยั
ไดใ้นราว พ.ศ.1835 พระญามงัรายประทบัท่ีหริภุญชัยเพียง 2 ปี ก็พบว่าไม่เหมาะท่ีจะเป็นเมือง
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หลวงของอาณาจกัร พระญามงัรายจึงทรงยา้ยมาสร้างเวียงกุมกาม พ.ศ.1837 พระองคป์ระทบัอยู่
เพียงช่วง 2 ปี ก็ยา้ยมาสร้างเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากเชียงใหม่มีทาํเลท่ีตั้งเหมาะสมกวา่กมุกาม ความ
เหมาะสมของนครเชียงใหม่ คือตวัเมืองตั้งอยูร่ะหวา่งท่ีราบลุ่มนํ้ าปิงและดอยสุเทพ พื้นท่ีลาดเทจาก
ดอยสุเทพสู่นํ้ าปิง ทาํให้สายนํ้ าจากดอยสุเทพไหลมาหล่อเล้ียงเมืองเชียงใหม่ตลอดเวลา เมือง
เชียงใหม่จึงมีนํ้ าอุดมสมบรูณ์ ในสมยัสร้างอาณาจกัรเป็นช่วงสร้างความเขม้แขง็อยูใ่นสมยัราชวงค์
มงัรายตอนตน้ มีกษตัริยป์กครอง 5 พระองค ์ไดแ้ก่ พระญามงัราย พระญาไชยสงคราม พระญาแสน
พ ูพระญาคาํฟ ูและพญาผายู32        
   2.3.2.2 สมยัอาณาจกัรเจริญรุ่งเรือง(พ.ศ.1898-2068) ความรุ่งเรืองของ
อาณาจกัรลา้นนาพฒันาการข้ึนอยา่งเด่นชดัในราวกลางราชวงศม์งัราย นบัตั้งแต่สมยัพระญากือนา 
(พ.ศ.1898-1928) เป็นตน้มา และเจริญสูงสุดในสมยัพระเจา้ติโลกราชและพระญาแกว้หรือพระเมือง
แกว้ ซ่ึงเป็นยคุทอง หลงัจากนั้นอาณาจกัรลา้นนาก็เส่ือมลง ตั้งแต่สมยัพระญากือนา กิจการในพุทธ
ศาสนาไดรั้บการสนับสนุนมาก เห็นไดจ้ากการรับนิกายรามญัจากสุโขทยัเขา้มาเผยแผ่ในลา้นนา 
ทรงสร้างวดัสวนดอกให้เป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระพุทธศาสนาของเมืองทางตอนบน จึงมี
พระสงฆ์จากเมืองต่างๆเดินทางมาศึกษา เช่น เชียงแสน เชียงรุ่ง เชียงตุง หลังจากนิกายรามัญ
แพร่หลายในลา้นนาแลว้ พระสงฆ์ชาวลา้นนาได้ให้ความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนามากข้ึน
ตามลาํดบั ซ่ึงนาํไปสู่การศึกษาท่ีลึกซ้ึง โดยในสมยัพระญาสามฝ่ังแกนมีพระสงฆก์ลุ่มหน่ึงไปศึกษา
พระพุทธศาสนาในลงักาแลว้กลบัมาตั้งนิกายสิงหลหรือลงักาวงศใ์หม่ มีศูนยก์ลางท่ีวดัป่าแดงใน
เมืองเชียงใหม่ พระสงฑ์กลุ่มน้ีไดไ้ปเผยแผ่ศาสนายงัเมืองต่างภายในอาณาจกัรลา้นนา ตลอดจน
ขยายไปถึงเชียงตุง เชียงรุ่ง สิบสองพนันา พระสงฆ์นิกายรามญัและนิกายสิงหลขดัแยง้กนัในการ
ตีความพระธรรมวินยัหลายอยา่ง แต่กเ็ป็นแรงผลกัดนันาํไปสู่การศึกษาคน้ควา้ โดยเฉพาะพระสงฆ์
นิกายสิงหลเน้นการศึกษาภาษาบาลี ทาํให้ศึกษาพระธรรมไดลึ้กซ้ึง ดงันั้นการสถาปนานิกายใหม่
แลว้ พระพุทธศาสนาในลา้นนาเจริญเติบโตอยา่งมาก โดยเฉพาะในสมยัพระเจา้ติโลกราชถึงสมยั
พระญาแก้ว_ดังปรากฏการสร้างวดัวาอารามทั่วไปในล้านนาและผลจากภิกษุลา้นนามีความรู้
ความสามารถสูง จึงเกิดการทาํสังคายนาพระไตรปิฎกท่ีวดัเจด็ยอด จงัหวดัเชียงใหม่  เม่ือ พ.ศ.2020 
ส่ิงท่ีสาํคญัในระยะน้ี คือการเขียนคมัภีร์ต่างๆทางพระพุทธศาสนามากมาย จนอาจกล่าวไดใ้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 20-21 เชียงใหม่ เป็นศูนยก์ลางการเขียนคมัภีร์ทางพุทธศาสนา คมัภีร์จากลา้นนาไดเ้ผย
แผ่ไปสู่ดินแดนใกล้เคียง เช่น ล้านช้าง พม่า อยุธยา งานเขียนประวติัศาสตร์นิพนธ์ในล้านนา
ประเภทตาํนาน แพร่หลายตามทอ้งถ่ินต่างๆ โดยอาศยัสาํนกัประวติัศาสตร์ท่ีเป็นจารีตเดิม ประกอบ
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กบัไดรั้บอิทธิพลจากงานเขียนจากสํานักลงักาท่ีพระสงฆ์นาํเขา้มา งานเขียนประวติัศาสตร์สกุล
ตาํนานในยุคน้ีมีมากมาย เช่น ตาํนานเมืองเชียงใหม่ พื้นเมืองน่าน ตาํนานพระธาตุลาํปางหลวง 
ตาํนานมูลศาสนา จามเทวีวงศ ์และชินกาลมาลีปกรณ์ เป็นตน้ ในช่วงสมยัรุ่งเรืองน้ีพระพุทธศาสนา
เจริญยิง่ดงัปรากฏการสร้างวดัแพร่หลายทัว่ไปในดินแดนลา้นนา ตามหมู่บา้นต่างๆไดส้ร้างวดัเป็น
ศูนยก์ลางชุมชน และตามเมืองมีวดัหนาแน่น ดงัพบว่า เขตเมืองเชียงใหม่มีวดันบัร้องแห่ง ปริมาณ
วดัท่ีมากมายในยุครุ่งเรืองนั้นมีร่องรอยปรากฏเป็นวดัร้างมากมายในปัจจุบนั ความเจริญในพุทธ
ศาสนายงัไดส้ร้างถาวรวตัถุในพุทธศาสนา ซ่ึงมีคุณค่าทางศิลปวฒันธรรมลา้นนา วดัสาํคญั ไดแ้ก่ 
วดัเจ็ดยอด วดัเจดียห์ลวง วดัพระสิงห์ วดัสวนดอก วดับุพพาราม เป็นตน้ การสร้างวดัมากมาย
นอกจากแสดงความเจริญในพระพุทธศาสนาแลว้ ยงัสะทอ้นความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจของลา้นนา
ในยุครุ่งเรืองด้วย ในยุคท่ีอาณาจักรล้านนารุ่งเรือง รัฐมีความเจริญทางการค้ามากและสภาพ
เศรษฐกิจดี จึงมีกองกาํลงัท่ีเขม้แขง็ ดงัพบว่า ในยุคอาณาจกัรลา้นนามีอาํนาจสูงสุดไดแ้ผ่อิทธิพล
ออกไปอย่างกวา้งขวาง เช่น เมืองเชียงตุง เมืองเชียงรุ่ง เมืองยอง เมืองนาย เมืองน่าน และยงัขยาย
อาํนาจลงสู่ชายขอบรัฐอยุธยา โดยทาํสงครามติดต่อกนัหลายปีระหว่างพระเจา้ติโลกราชและพระ
บรมไตรโลกนาถ ซ่ึงในคร้ันนั้นทพัลา้นนาสามารถยดึครองเมืองศรีสชันาลยัได้33   
   2.3.2.3 สมัยเส่ือมและการล่มสลาย(พ.ศ.2068-2101) ความเส่ือมของ
อาณาจกัรลา้นนาเกิดข้ึนในช่วงปลายราชวงศม์งัราย นบัตั้งแต่พระญาเกศเชษฐราชข้ึนครองราชยใ์น
ปี พ.ศ.2068 จนกระทัง่ตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าใน พ.ศ.2101 ช่วงเวลา 33 ปี ในช่วงเวลานั้นมีระยะ
หน่ึงท่ีวา่งเวน้ไม่มีกษตัริยป์กครองถึง 4 ปี(พ.ศ.2091-2094) เพราะขนุนางขดัแยง้กนัตกลงไม่ใหใ้คร
เป็นกษตัริย ์กษตัริยส์มยัเส่ือมจะครองเมืองระยะเวลาสั้นๆ การส้ินรัชสมยัของกษตัริยเ์กิดจากขุน
นางจดัการปลงพระชนม ์หรือขนุนางปลดกษตัริย ์หรือกษตัริยส์ละราชสมบติั ปัจจยัเส่ือมสลาย เป็น
ปัญหาเชิงโครงสร้างของรัฐในหุบเขา ท่ีทาํให้เมืองต่างๆในระบบเครือญาติ ซ่ึงระบบน้ีใช้ไดใ้น
ระยะแรก ในท่ีสุดเม่ือรัฐขยายข้ึนจาํเป็นตอ้งสร้างระบบราชการท่ีมีประสิทธิภาพแทนระบบเครือ
ญาติ อาณาจกัรลา้นนาสถาปนาระบบราชการไม่ได ้รัฐจึงอ่อนแอและเส่ือมสลายลง ในช่วงเวลาน้ี
สถาบนักษตัริยอ่์อนแอลง ขุนนางมีอาํนาจเพิ่มพูน นอกจากนั้น ขุนนางยงัขดัแยง้กนั โดยแบ่งเป็น
สองกลุ่ม คือกลุ่มขนุนางเมืองราชธานีและกลุ่มขนุนางหวัเมือง แยง่ชิงความเป็นใหญ่ต่างสนบัสนุน
คนของตนเป็นกษตัริย ์ปัญหาการเมืองภายในลา้นนาท่ีแตกแยกอ่อนแอมีผลต่อเศรษฐกิจ เพราะช่วง
นั้นเศรษฐกิจตกตํ่ามาก ความเส่ือมภายในลา้นนาเป็นปัญหาพื้นฐานสาํคญั และมีปัจจยัภายนอกคือ
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การขยายอาํนาจของราชวงศต์องอูเป็นตวัเร่งใหอ้าณาจกัรลา้นนาล่มสลายลง ใน พ.ศ.210134 
   2.3.3 ลา้นนาสมยัพม่าปกครอง พ.ศ.2101-2317 นบัเป็นยคุแห่งความอ่อนแอของ
ล้านนา ในช่วงเวลาดังกล่าวส่วนใหญ่พม่าปกครอง แต่จะมีบางช่วงท่ีอยุธยายกทัพข้ึนมายึด
เชียงใหม่ได ้เช่น สมยัพระนเรศวรและสมยัพระนารายณ์ นอกจากนั้นมีบางช่วงท่ีเชียงใหม่ละเมือง
ต่างๆแยกเป็นรัฐอิสระ เช่น ช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 23 ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 24 เน่ืองจากเป็นช่วง
ท่ีพม่าประสบปัญหาการเมืองภายใน เม่ือพม่าแกไ้ขปัญหาเรียบร้อยแลว้จึงยกทพัมาปราบลา้นนา 
ดงันั้นจึงควรเขา้ใจว่าอาํนาจของลา้นนาไม่สมํ่าเสมอ แต่ดว้ยเหตุผลท่ีช่วงเวลาดงักล่าว ส่วนใหญ่
พม่าปกครองลา้นนา จึงเรียกสมยัน้ีว่าพม่าปกครอง ลา้นนาตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าตั้งแต่สมยับุเรง
นอง(พ.ศ.2101) จนถึง พ.ศ.2317 สมยัพระเจา้ตากสิน ลา้นนาจึงตกเป็นเมืองประเทศราชสยาม
ลา้นนา ในสมยัพม่าปกครองเป็นช่วงเวลาท่ียาวนานถึง 216 ปี นโยบายของพม่าท่ีปกครองลา้นนา
ไดป้รับเปล่ียนไปตามเง่ือนไขการเมืองภายในทอ้งถ่ินลา้นนา35    
   2.3.4 ลา้นนาสมยัเป็นเมืองประเทศราชของไทย พ.ศ.2317-2427 หลงัจากเสร็จ
สงครามขบัไล่พม่าออกจากเชียงใหม่ พ.ศ.2317แลว้ พระเจา้ตากสินทรงตอบแทนความดีความชอบ
โดยโปรดเกลา้ฯแต่งตั้งพระญาจ่าบา้น(บุญมา) เป็นพระยาวิเชียรปราการครองเมืองเชียงใหม่ พระ
เจา้กาวิละครองเมืองลาํปาง และทรงมอบอาญาสิทธ์ิแก่เจา้เมืองทั้งสองให้ปกครองบา้นเมืองตาม
ธรรมเนียมเดิมของลา้นนา อย่างไรก็ตามปัญหาพม่ายงัไม่หมดไป พม่ายงัพยายามยึดเชียงใหม่
กลบัคืน โดยยกกองทพัมาหลายคร้ัง(คร้ังแรก พ.ศ.2318) พระญาจ่าบา้นป้องกนัเมืองเชียงใหม่อยา่ง
เขม้แขง็แต่ในท่ีสุดก็รักษาเมืองไวไ้ม่ได ้เพราะผูค้นในเมืองเชียงใหม่มีนอ้ยและอยูใ่นสภาพอดยาก
มาก พระญาจ่าบา้นจึงถอยไปตั้งมัน่ท่ีท่าวงัพร้าวและลาํปาง เม่ือกองทพัพม่ากลบัไป พระญาจ่าบา้น
ก็จะกลบัไปตั้งเมืองเชียงใหม่อีกในช่วงเวลาสั้นๆ จึงมีลกัษณะกลบัไปกลบัมา ในช่วงปลายสมยั
ธนบุรี เชียงใหม่ถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้าง รวมทั้งเมืองอ่ืนๆในลา้นนาดว้ย จะมีแต่เมืองลาํปางท่ีเป็น
แหล่งท่ีมัน่ของฝ่ายไทย เม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชข้ึนครองราชย ์ทรง
โปรดเกลา้ฯใหน้อ้งของพระเจา้กาวลิะดาํรงตาํแหน่งสาํคญัในเมืองเชียงใหม่และลาํปาง เพื่อร่วมกนั
สร้างความเป็นปึกแผน่แก่ลา้นนา พระเจา้กาวิละจึงทาํหนา้ท่ีสร้างบา้นแปลงเมืองเชียงใหม่อีกคร้ัง
หน่ึง และโดยท่ีเชียงใหม่อยู่ในอิทธิพลของพม่า พระเจา้กาวิละไม่สามารถสร้างเมืองเชียงใหม่ได้
ทนัที จึงเร่ิมดว้ยการตั้งท่ีมัน่ท่ีเวียงป่าซางใน พ.ศ.2325 ก่อน และตั้งมัน่อยูท่ี่นั้นถึง 14 ปี จึงสามารถ
เขา้ตั้งเมืองเชียงใหม่ไดใ้น พ.ศ.2339 ซ่ึงเป็นปีท่ีเชียงใหม่มีอายคุรบ 500 ปี ส่วนอิทธิพลของพม่าใน
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ลา้นนาถือว่าส้ินสุดในสงครามขบัไล่พม่า พ.ศ.2347 โดยกองทพัชาวลา้นนาร่วมกบักองทพัไทยยก
ไปตีเมืองเชียงแสนท่ีมัน่ของพม่าไดส้าํเร็จ36      
   2.3.5 สมยัรวมหวัเมืองประเทศราชลา้นนาเขา้กบัส่วนกลาง  พ.ศ.2427-2576 การ
รวมหัวเมืองประเทศราชลา้นนาเขา้กับส่วนกลางรัฐบาลกลางวางเป้าหมายของการปฏิรูปการ
ปกครองเพื่อสร้างเอกภาพแห่งชาติ ซ่ึงมีองคพ์ระมหากษตัริยเ์ป็นศูนยร์วมอาํนาจเพียงแห่งเดียว ใน
การดาํเนินการจะตอ้งกระทาํส่ิงสาํคญั 2 ประการ คือ ประการแรก ยกเลิกฐานะหวัเมืองประเทศราช
ท่ีเป็นมาแต่เดิม โดยจดัการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลส่งขา้หลวงมาปกครอง ขณะเดียวกนัก็
พยายามยกเลิกตาํแหน่งเจา้เมืองเสีย โดยรัฐบาลกลางลิดรอนอาํนาจของเจา้เมืองอยา่งค่อยเป็นค่อย
ไป ซ่ึงในท่ีสุดตาํแหน่งเจา้เมืองก็สลายตวัไป ประการท่ีสอง การผสมกลมกลืนชาวลา้นนาให้มี
ความรู้สึกเป็นพลเมืองไทยเช่นเดียวกนักบัพลเรือนส่วนใหญ่ของประเทศ กล่าวคือใหเ้กิดความเป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนัของชนในชาติ ซ่ึงแต่เดิมมีความรู้สึกแบ่งแยกเป็นคนละพวก คนทางใตเ้ขา้ใจว่า
คนลา้นนาเป็นลาวไม่ใช่ไทย รัฐบาลกลางใช้วิธีจดัการปฏิรูปการศึกษาโดยจัดระบบโรงเรียน
หนังสือไทยแทนการเรียนอกัษรพื้นเมืองในวดั และกาํหนดให้กุลบุตรกุลธิดาตอ้งศึกษาเล่าเรียน
ภาษาไทย ซ่ึงประสบผลสําเร็จ ชาวเชียงใหม่และชาวลา้นนาต่างถูกผสมกลมกลืนจนมีความรู้สึก
เป็นพลเมืองไทย 37         
   2.3.6 ลา้นนาสมยัปัจจุบนั หลงัจากคณะราษฎรเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 แลว้ ต่อมา พ.ศ.2476 รัฐบาลไดป้รับปรุงระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคใหม่ โดยหน่วย
การปกครองระดบัมณฑลเทศาภิบาลจาํนวน 18 แห่งทัว่ประเทศถูกยบุลง เหลือหน่วยการปกครอง
ระดบัจงัหวดัเป็นหน่วยสูงสุด มณฑลพายพัสลายเป็นจงัหวดัต่างๆอยู่ตอนบนของประเทศ ซ่ึงใน
ปัจจุบันประกอบด้วย 8 จังหวดั คือ เชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง เชียงราย แพร่ น่าน  พะเยา และ
แม่ฮ่องสอน38 
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2.4 การสร้างเมืองเชียงใหม่       
  ศิลาจารึกวดัเชียงมัน่มีดวงเมืองและขอ้ความกล่าวถึงการสร้างเมืองเชียงใหม่ว่า 
เมืองเชียงใหม่สร้างเม่ือ “...ศกัราช 658 ปีระวายสัน เดือนวิสาข ออก 8 คํ่า วนั 5 ไทยเมืองเปลา้ ยาม
แตรรุ่งแลว้ สองลูกนาที ปลายสองบาทนํ้ า ลคันาเสวยนวางศพ์ฤหัสในมีนยราศี...” คณะกรรมการ
ตรวจสอบและสืบคน้ดวงเมืองไดค้าํนวณวนัเวลาตามจนัทรคติดงักล่าว โดยมีมติวา่ตรงกบัวนัตามสุ
ริยคติ คือวนัท่ี 12 เมษายน พ.ศ.1839 เวลาฤกษ ์4.00 น.39 การสร้างเมืองเชียงใหม่ พระญามงัรายเชิญ
พระญางาํเมืองและพ่อขุนรามคาํแหงมาร่วมพิจารณาทาํเลท่ีตั้ง พระญาทั้งสองก็เห็นดว้ยและช่วย
ดูแลการสร้างเมืองเชียงใหม่ ทาํใหผ้งัเมืองเชียงใหม่ไดรั้บอิทธิพลจากสุโขทยั เม่ือแรกสร้างกาํแพงมี
ขนาดกวา้ง 900 วา ยาว 1,000 วา และขุดคูนํ้ ากวา้ง 9 วา กาํแพงเมืองเชียงใหม่ปรับเปล่ียนไปตาม
กาลสมยั ปัจจุบนัเป็นรูปส่ีเหล่ียมยาวดา้นละ 1,600 เมตร40 เมืองเชียงใหม่มีกาํแพงสองชั้น กาํแพง
ชั้นในรูปส่ีเหล่ียม กาํแพงชั้นนอกรูปพระจนัทร์เส้ียวเป็นคนัดินก่อโอบลอ้มกาํแพงชั้นในเฉพาะดา้น
ทิศตะวนัออกและทิศใต ้กาํแพงชั้นในสร้างคร้ังแรกในสมยัพระญามงัราย เม่ือพ.ศ.1839 ในคร้ังนั้น
คงเป็นคนัดิน หลงัจากนั้นไดรั้บการสร้างและซ่อมแซมหลายคร้ัง การเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่อยูใ่น
สมยัพญาแกว เพราะเปล่ียนจากกาํแพงดินเป็นกาํแพงอิฐ เน่ืองจากการสู้รบเปล่ียนไปใชปื้นใหญ่ 
ส่วนกาํแพงชั้นนอกและกาํแพงดินไม่ไดส้ร้างพร้อมกบักาํแพงชั้นใน(สมยัพญามงัราย) แต่สร้างข้ึน
ภายหลงั ระยะเวลาสร้างควรประมาณพุทธศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงอยา่งนอ้ยพญาเมกุ (พ.ศ.2094-2107) มี
กาํแพงดินแลว้41          
  เมืองเชียงใหม่มีท่ีตั้งเหมาะสมต่อการเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนา ความ
เหมาะสมนั้นทาํใหเ้ชียงใหม่มีความไดเ้ปรียบกวา่เมืองอ่ืนๆท่ีอยูใ่นความดูแล   
  ประการแรก ท่ีตั้งของเมืองเชียงใหม่เหมาะสมท่ีจะเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ เพราะ
สามารถติดต่อคา้ขายกบัเมืองท่าสะดวก ทั้งด่านอ่าวเมาะตะมะในเขตมอญและท่าอยุธยา และยงั
ติดต่อคา้ขานกบัเมืองตอนในภาคพ้ืนทวีป เช่น เชียงแสน ยนูนาน เชียงใหม่จึงเป็นศูนยก์ารคา้ระดบั
ภูมิภาคท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง         

                                                            
39สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2555), 

124. 
40มูลนิธิสารานุกรมวฒันธรรมไทย,  สารานุกรมวฒันธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 11, 

(กรุงเทพฯ: บริษทัสยามเพรสแมเนจเมน้ทจ์าํกดั, 2542), 5931 
41สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2555), 

124. 
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  ประการท่ีสอง เชียงใหม่ตั้งอยูบ่ริเวณแอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน นบัเป็นท่ีราบพ้ืนใหญ่
ท่ีสุดในอาณาจกัรลา้นนา ย่อมเหมาะสมต่อการตั้งเมืองราชธานี เพราะมีพื้นท่ีเพาะปลูกกวา้งขวาง 
สามารถเล้ียงดูประชากรไดม้าก        
  ประการท่ีสาม บริเวณท่ีตั้งของตวัเมืองเชียงใหม่ซ่ึงอยู่ระหว่างเชิงดอยสุเทพกบั
แม่นํ้ าปิงมีความเหมาะสม เพราะพื้นท่ีลาดเทจากตะวนัตกมาตะวนัออก สายนํ้ าจากดอยสุเทพไหล
มาหล่อเล้ียงตวัเมืองเชียงใหม่ และทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองมีหนองนํ้ าใหญ่เป็นแหล่งนํ้ า
สาํคญั ดงันั้นเมืองเชียงใหม่มีทาํเลท่ีมีนํ้ าสมบรูณ์ดี      
  นอกจากนั้นการสร้างเมืองเชียงใหม่ เหมาะสมกบัสถาณการณ์การเมืองของภูมิภาค
ขณะนั้ นด้วย เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีการคุกคามจากมองโกลลดลง หลังจากจักรพรรดิกุบไล่ข่าน
ส้ินพระชนม์ (พ.ศ.1837) พญามงัรายคงใช้เวลาศึกษาสถานการณ์ต่างๆ เม่ือเห็นว่าสถานการณ์
เหมาะสม ใน พ.ศ.1839 จึงสร้างเมืองเชียงใหม่ หลังจากพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว 
อาณาจกัรลา้นนามีความมัน่คงมาก ไดต้อบโตก้ารคุกคามของมองโกลอยา่งเขม้แขง็42   

2.5 สภาพทางภูมิศาสตร์ของล้านนา      
  ดินแดนลา้นนาอยูใ่นเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซ่ึงตั้งอยูต่อนในภาคพ้ืนทวีป
อาณาจกัรลา้นนามีสภาพเป็นรัฐในหุบเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา มีพื้นท่ีราบนอ้ย และ
ท่ีราบมีลกัษณะกระจดักระจายอยู่กลางหุบเขาต่างๆเมืองในลา้นนาจึงแยกตวักนัอยู่ ลกัษณะเช่นน้ี
เป็นจุดอ่อนต่อการสร้างเสถียรภาพของรัฐ ดว้ยเมืองราชธานีควบคุมหวัเมืองข้ึนยากลาํบาก ดินแดน
ลา้นนายงัสามารถรวบรวมเมืองนอ้ยใหญ่ต่างๆเกาะเก่ียวกนัเป็นอาณาจกัรเป็นเวลากว่าสองร้อยปี 
ขณะท่ีเมืองในแถบทางตอนบนของลา้นนา เช่น รัฐฉานและสิบสองพนันา เป็นรัฐในหุบเขาท่ีมี
พฒันาการเพียงขั้นนครรัฐ การเป็นรัฐในหุบเขาท่ีปิดลอ้มดว้ยแผน่ดิน ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีผลต่อ
การสร้างอาํนาจระยะยาว เน่ืองจากความมัน่คัง่ของรัฐท่ีมาจากการคา้ เมืองภาคพ้ืนทวีปเป็นไดเ้พียง
ศูนยก์ารคา้ระดบัภูมิภาค ขณะท่ีเมืองท่าชายทะเลติดต่อคา้ขายกบัโลกภายนอกไดส้ะดวก จึงมีฐานะ
เป็นเมืองท่าคา้ขายระดับนานาชาติ รัฐในหุบเขาจะตอ้งอาศยัการส่งผ่านสู่รัฐเมืองท่าชายทะเล 
ลกัษณะการคา้แบบส่งผา่นของรัฐในหุบเขาจึงเป็นขอ้จาํกดั นอกจากนั้นรัฐในหุบเขาซ่ึงตั้งอยูต่อน
ในภาคพื้นทวีปมีขอ้จาํกดัดา้นการส่ือสารและรับวิทยาการจากชาวตะวนัตกท่ีผ่านเมืองท่า ดงันั้น
เม่ือรัฐโบราณต่างก็ขยายอาํนาจกนัอยา่งเขม้ขน้ตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นตน้มา รัฐในหุบเขาจึง
ยากท่ีจึงยากท่ีจะเป็นอิสระ โดยเฉพาะอาณาจกัรลา้นนาซ่ึงถูกขนาบดว้ยรัฐใหญ่ คือ พม่ากบัสยาม 

                                                            
42เร่ืองเดียวกนั. 
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อาณาจกัรลา้นนาจึงสลายตวัเป็นเมืองข้ึนพม่าและสยามในเวลาต่อมา43   
  ลกัษณะทางกายภาพของลา้นนาต่างกบัดินแดนส่วนอ่ืนของไทย เพราะในเขตภาค
กลางเป็นพื้นท่ีราบลุ่มกวา้งใหญ่ ส่วนภาคเหนือภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงท่ีต่อเน่ืองมาจาก
เทือกเขาหิมาลยัและเทือกเขาในแควน้ยนูนานของจีน พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา มีท่ีราบ
เพียงหน่ึงในส่ีของพื้นท่ีทั้งหมด ลกัษณะทิวเขาในภาคเหนือเป็นแนวยาวขนานกนัเป็นใหญ่ในทิศ
เหนือ-ใต ้ไดแ้ก่ทิวเขาแดนลาวอยูท่างเหนือสุด ทิวเขาถนนธงชยัอยูท่างตะวนัตก ทิวเขาผีบนันํ้ าอยู่
ตอนกลางของภาค และทิวเขาหลวงพระบางอยู่ทางตะวนัออกสุดของภาค ท่ีราบในภาคเหนือมี
ลกัษณะแคบและยาวในแนวเหนือ-ใต ้44  

   

 

แผนผงัท่ี 4 แผนท่ีประเทศไทยแผนท่ีทิวเขาสาํคญั                                                      
ท่ีมา: สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2555), 31.  

                                                            
43เร่ืองเดียวกนั, 29. 
44เร่ืองเดียวกนั. 
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  บริเวณภาคเหนือเป็นแหล่งกาํเนิดแม่นํ้าหลายสาย โดยปันนํ้าออกเป็น 3 ทาง แม่นํ้า
ส่วนใหญ่ไหลลงไปทางใต้ คือ แม่นํ้ าปิง นํ้ าวงั นํ้ ายม และนํ้ าน่าน เป็นสาขาสําคญัของแม่นํ้ า
เจา้พระยา แม่นํ้ าทางทิศตะวนัตกของภาค คือ แม่นํ้ าปาย นํ้ ายวม นํ้ าเมย ไหลสู่แม่นํ้ าสาละวิน ส่วน
แม่นํ้ าทางตอนบน คือ แม่นํ้ากก นํ้าอิง นํ้าฝาง นํ้าลาว ไหลลงสู่แม่โขง แม่นํ้าทางตอนบนเป็นนํ้ าสาย
สั้นและเช่ียว จึงมีความสําคญัน้อยกว่าแม่นํ้ าท่ีไหลลงสู่แม่นํ้ าเจา้พระยา แม่นํ้ าท่ีมีบทบาทในการ
ติดต่อทางการคา้และคมนาคมมากกว่าแม่นํ้ าอ่ืน คือ แม่นํ้ าปิง ซ่ึงเป็นเส้นทางสายสําคญัมาแต่
โบราณ บริเวณสาํคญัของลา้นนา คือ พ้ืนท่ีราบ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแอ่งระหวา่งหุบเขา ขนาดของพื้นท่ี
ราบจะสัมพนัธ์กบัขนาดของเมือง พื้นท่ีราบกวา้งเป็นท่ีตั้งของเมืองใหญ่ ส่วนพื้นท่ีราบแคบเป็นพื้น
ท่ีตั้งเมืองขนาดเลก็ลงตามลาํดบั45         
  ดินแดนล้านนาแบ่งเป็นสองส่วน คือ ล้านนาตะวนัตกและล้านนาตะวนัออก 
ลา้นนาตะวนัตก ไดแ้ก่ เมืองเชียงใหม่ ลาํพูน เชียงราย พะเยา ลาํปาง ซ่ึงตั้งอยูบ่นท่ีราบ 3 แห่ง คือ 
แอ่งเชียงใหม่-ลาํพูน แอ่งเชียงรายและแอ่งลาํปาง ส่วนลา้นนาตะวนัออก คือ แอ่งน่านและแอ่ง
แพร่46  ท่ีราบลุ่มนํ้ าปิงตอนบน แอ่งเชียงใหม่-ลาํพนู อยูร่ะหว่างทิวเขาถนนธงชยักลางและทิวเขาผี
ปันนํ้ าตะวนัตก เป็นหุบเขากวา้งใหญ่ มีแม่นํ้ าปิงเป็นสายสาํคญั ท่ีราบลุ่มน้ีมีความอุดมสมบรูณ์และ
เป็นท่ีราบท่ีติดต่อกนัเป็นผนืใหญ่ เป็นผลใหศู้นยอ์าํนาจตั้งอยูท่ี่ท่ีราบแห่งน้ี47   
  ท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ากก แอ่งเชียงราย เป็นท่ีราบลุ่มค่อนขา้งกวา้งใหญ่ พื้นดินอุดม
สมบรูณ์ เหมาะแก่การทาํเกษตรกรรม เม่ือเทียบกบัท่ีราบลุ่มนํ้ าปิงแลว้พบว่าท่ีราบลุ่มแม่นํ้ ากกมีท่ี
สูงคัน่เป็นตอนๆ ท่ีราบจึงไม่ต่อกนัเป็นผืนใหญ่ ท่ีราบแห่งน้ีเป็นท่ีตั้งเมืองเชียงรายและเมืองเชียง
แสนซ่ึงเป็นเขตทางตอนบนของลา้นนา ท่ีราบทั้งสองแห่งทาํให้ดินแดนลา้นนาเกิดแกนหลกั คือ 
เขตตอนล่างมีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง และเขตทางตอนบนมีเชียงรายเป็นศูนยก์ลาง แอ่งเชียงราย
แบ่งเป็นตอนเหนือมีเชียงราย-เชียงแสน และตอนใตมี้พะเยาอยูลุ่่มนํ้าอิง48   
  ส่วนหุบเขาลุ่มแม่นํ้ าวงัมีท่ีราบเป็นตอนๆท่ีมีขนาดใหญ่ คือ ท่ีราบลาํปาง เป็นท่ีตั้ง
อาํเภอเมืองลาํปาง อาํเภอห้างฉัตร อาํเภอเกาะคา อาํเภอแม่เมาะ อาํเภอแม่ทะ ส่วนท่ีราบแคบๆ 
ไดแ้ก่ ท่ีราบอนัเป็นท่ีตั้งอาํเภอวงัเหนือ อาํเภอแจห่้ม อาํเภอสบปราบ และอาํเภอเถิน ท่ีราบส่วนหน่ึง

                                                            
45เร่ืองเดียวกนั, 30. 
46เร่ืองเดียวกนั, 33. 
47เร่ืองเดียวกนั. 
48เร่ืองเดียวกนั. 
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เป็นท่ีราบขั้นบนัได ทาํการเพาะปลูกไม่ค่อยไดผ้ล โดยสภาพอดุมสมบรูณ์น้อยกว่าแอ่งเชียงใหม่-
ลาํพนู ส่วนเมืองแพร่และเมืองน่านมีท่ีราบนอ้ยและท่ีราบเป็นตอนๆผลผลิตขา้วไดน้อ้ย49 

 

 

แผนผงัท่ี 5 แผนท่ีแม่นํ้าสาํคญั                                                                        
ท่ีมา: สรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัิศาสตร์ล้านนา, พิมพค์ร้ังท่ี 9 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2555), 32.  

  ดา้นการตั้งถ่ินฐาน กลุ่มเมืองในภาคเหนือกระจายตวัตามแอ่งหรือท่ีราบลุ่มแม่นํ้า 
ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานยาวตามลาํนํ้า ตามท่ีราบมีชุมชนหนาแน่น ส่วนบนท่ีสูงมีประชากรเบาบาง 
เป็นท่ีอยูข่องลวัะและชาวยาง(กะเหร่ียง) ดาํรงชีวิตอยูโ่ดยการปลูกขา้วไร่และปลูกพชืไร่ต่างๆ คน
พื้นท่ีราบและคนบนพื้นท่ีสูงมีวิถีชีวิตต่างกนั แต่กมี็ความเขา้ใจกนัและอยูร่่วมกนัอยา่งปกติ ผลจาก
การกระจายตวัของคนเมืองตามแอ่งต่างๆ ทาํใหแ้ต่ละเมืองติดต่อกนัยากลาํบาก เพราะมีเทือกเขา
ขวางกั้น แต่ละเมืองจึงมีลกัษณะของทอ้งถ่ิน ดงัเช่นภาษาทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมเฉพาะของ
ทอ้งถ่ิน50    

                                                            
49เร่ืองเดียวกนั. 
50เร่ืองเดียวกนั. 
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  วิธีเลือกทาํเลท่ีตั้งเมือง ตามความคิดของชาวไทยยวนจะพิจารณาจากกายภาพ 3 
อยา่ง เรียงตามลาํดบัความสาํคญั ดงัน้ี       
  2.5.1 มีแม่นํ้ าท่ีให้นํ้ าอุดมสมบูรณ์เพียงพอ ถือเป็นชัยมงคลท่ีสําคัญ  เมืองใน
ลา้นนาจึงตั้งอยูริ่มแม่นํ้ า อาจเรียกช่ือเมืองตามช่ือแม่นํ้ า เช่น เมืองพิงคเ์ชียงใหม่ เมืองแกน(แม่แตง) 
เมืองขาน(สนัป่าตอง) เมืองวงั(วงัเหนือ) และเมืองน่าน     
  2.5.2 มีท่ีราบเพื่อตั้ งบา้นเมืองและทาํนาในท่ีลุ่ม เวลาเลือกพื้นท่ีจะดูความอุดม
สมบูรณ์ของดิน และขนาดพ้ืนท่ีซ่ึงปลูกขา้วไดใ้นปริมาณท่ีมาก     
  2.5.3 ในเขตลา้นนาเต็มไปดว้ยภูเขาและหุบเขา มีความเช่ือสืบต่อกนัมาว่า ภูเขา
ควรตั้งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองจึงเป็นมงคล เมืองท่ีมีชัยภูมิแบบน้ีมีหลายแห่ง ดงัเช่น เมือง
เชียงใหม่ เมืองเชียงแสน การเลือกท่ีตั้ งเมืองจึงเป็นภูมิปัญญาท่ีสืบทอดต่อกันมานาน ในสมัย
โบราณมีผูรู้้ช่วยกนัพิจารณาเลือกท่ีตั้งเมืองใหเ้หมาะสม หากทาํเลไม่เหมาะสม เมืองอาจล่มสลายลง
ได ้วิชาภูมิศาสตร์ดูทาํเลสร้างเมืองในสมยัโบราณเรียกวา่ “ชยัภูมิ” 51 

2.6 สภาพทางภูมิศาสตร์ของจังหวดัเชียงใหม่     
  จังหวดัเชียงใหม่เป็นจังหวดัหน่ึงของไทย  ตั้ งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ 
ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของประเทศ แต่มีพื้นท่ีเพียง
ร้อยละ 30.9 เท่านั้ นท่ีเป็นพื้นท่ีราบลุ่มและท่ีราบเชิงเขา ส่วนอีกเกือบร้อยละ 70 เป็นภูเขา มี
ประชากร 1,655,642 คน มากเป็นอนัดบั 5 ของประเทศ ในจาํนวนน้ีเป็นประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
เมืองและชานเมือง 960,906 คน แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อาํเภอ ทิศเหนือติดต่อกบัรัฐฉานของ
พม่า มีทิวเขาแดนลาว ซ่ึงมีจุดเร่ิมตน้ท่ีมณฑลยูนนานประเทศจีน ทอดตวัลงมาเป็นเส้นกั้นแดน
ระหวา่งไทยกบัพม่า ยอดเขาท่ีรู้จกักนัดีคือดอยผา้ห่มแก ดอยอ่างขาง ดอยปู่หม่ืน ทิวเขาผปัีนนํ้ าเป็น
ทิวเขาท่ีอยู่ทางดา้นตะวนัออกของแม่นํ้ าปิง ต่อกบัทิวเขาแดนลาวเป็นแนวยาวไปทางตะวนัออก
เฉียงใตจ้ดทิวเขาหลวงพระบาง ส่วนทิวเขาถนนธงชยั มีอาณาเขตตั้งแต่จงัหวดักาญจนบุรี ทอดยาว
ข้ึนไปทางเหนือจดกบัทิวเขาแดนลาวทางตอนบนของจงัหวดัเชียงใหม่ มีสามทิวเขาย่อย คือถนน
ธงชยัตะวนัตก ถนนธงชยักลางและถนนธงชยัตะวนัออก ดว้ยสภาพท่ีมีทิวเขาเป็นจาํนวนมากน้ีเอง
ท่ีทาํให้เชียงใหม่อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแหล่งท่ีเท่ียวทางธรรมชาติ รวมถึงยอดดอยสูงติดอนัดบัของ
ประเทศ เช่น ดอยอินทนนท ์ดอยหลวงเชียงดาว ดอยปุย เป็นตน้ ภูเขาเหล่าน้ีมีทั้งภูเขาหินแกรนิต 
ภูเขาหินปูน ซ่ึงปกคลุมดว้ยป่าไมห้ลากหลายชนิด ไดแ้ก่ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ซ่ึงมีไมมี้ค่า
จาํนวนมาก ทั้งไมส้กั ไมแ้ดง ไมม้ะค่า ไมเ้ตง็ ไมรั้งป่าดงดิบซ่ึงมีทั้งป่าดงดิบช้ืน ป่าดงดิบเขา ป่าสน

                                                            
51เร่ืองเดียวกนั. 
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เขา คนไทยสมยัก่อนรู้จกัเชียงใหม่ดีในฐานะเมืองท่ีมีป่าสักใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และแหล่งทาํไมมี้
ค่า เช่น ยาง ตะเคียน กระบาก ฯลฯ ภายในป่าเหล่าน้ียงัเป็นแหล่งกลว้ยไม้สําคญัของประเทศ 
กลว้ยไมท่ี้มีดอกสวยงามและมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก  เช่น ฟ้ามุ่ย  ชา้งนา้ว ชา้งกระ สามปอยดง 
เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองแซะ เขม็แดงและอีกหลายชนิด มีถ่ินกาํเนิดอยูใ่นเทือกเขาแถบน้ี ส่วนสตัวป่์านั้นก็ยงัมี
อยูเ่ป็นจาํนวนมาก ทั้งเสือ ชา้ง กระทิง เกง้ กวาง หมาป่า รวมถึงนกชนิดต่าง ๆ กระจายอยูต่ามพ้ืนท่ี
ทัว่จงัหวดั ป่าเหล่าน้ียงัเป็นป่าตน้นํ้ าสําคญัของประเทศ โดยเฉพาะแม่นํ้ าปิง ท่ีนอกจากจะไหลมา
หล่อเล้ียงภาคเกษตรกรรมของเชียงใหม่แลว้ ยงัไหลมารวมกบัแม่นํ้ าวงั ยม และน่าน ก่อเกิดเป็น
แม่นํ้ าเจา้พระยาอนัยิ่งใหญ่ของประเทศ แหล่งตน้นํ้ าสําคญัอ่ืน ๆ เช่น แม่นํ้ าฝางทางตอนเหนือ 
แม่นํ้าแม่แตงทางตอนกลาง แม่นํ้าแม่กลาง แม่นํ้าแม่แจ่มทางจอมทอง ลาํนํ้ าแม่ต่ืนทางตอนล่างแถบ 
อ.อมก๋อย หลายแห่งกลายเป็นจุดล่องแก่งล่องแพ ส่วนตามพื้นท่ีราบต่างๆ ไดรั้บปุ๋ยอนัอุดมสมบูรณ์
ท่ีแม่นํ้ าพดัพามาทุกปี จึงสามารถปลูกพืชผกัผลไมไ้ดเ้ป็นจาํนวนมาก ทั้งขา้วกระเทียม โดยเฉพาะ
ผลไมท่ี้ชอบอากาศหนาว เช่น ลาํไย และล้ินจ่ี ยิ่งเม่ือมีการจดัตั้งสถานีวิจยัพืชผกัเมืองหนาวของ
โครงการหลวง จึงทาํให้เชียงใหม่สามารถพัฒนาการเกษตรในท่ีสูงซ่ึงมีอากาศหนาวได้ดีข้ึน 
ปัจจุบนัจึงมีผลผลิตท่ีเป็นพืชต่างประเทศ เช่น สตรอเบอร่ี แอปเป้ิล พลบั เห็ดหอม รวมถึงดอกไม้
หลากหลายชนิดจากธรรมชาติ  เช่น กลว้ยไม ้กุหลาบ ก็ไดรั้บการพฒันาพนัธ์ุข้ึนมา รวมทั้งไมด้อก
เมืองหนาวอย่างทิวลิป ลิลล่ี ฮอลล่ีฮ็อก เบญจมาศ และอ่ืน ๆ ทาํให้เชียงใหม่สวยสดข้ึนมากในฤดู
หนาว52           
  ขอ้มูลพื้นฐานของจงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี      
  ท่ีตั้ ง ตั้ งอยู่ทางภาคเหนือ สูงจากระดับนํ้ าทะเลประมาณ  310 ม.  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 750 กม.  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นป่าและเทือกเขา โดยมียอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ
ไทยคือดอยอินทนนท ์สูงประมาณ 2,565 ม.       
  พื้นท่ี 20, 107.057 ตร.กม.       
  อาณาเขต ทิศเหนือติดกบัรัฐเซียงตุงของประเทศพม่า ทิศใต ้ติดกบั จ.ลาํพนู และจ.
ตาก ทิศตะวนัออกติดกบั จ.ลาํปาง จ.เชียงรายและจ.ลาํพนู ทิศตะวนัตกติดกบั จ.แม่ฮ่องสอน 
  แม่นํ้า คนเชียงใหม่นิยมเรียกแม่นํ้าวา่ “นํ้าแม่” โดยมีแม่นํ้าสาํคญัอยูห่ลายสาย เช่น 

                                                            
52สาํนกังานการท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัเชียงใหม่, สภาพภูมิประเทศ, เขา้ถึงเม่ือ 28 

มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.cm-mots.com. 
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แม่นํ้ าปิงมีความยาวตลอดสาย 600 กม.  แม่นํ้ ากกมีความยาวตลอดสาย 180 กม.  แม่นํ้ าแจ่มมีความ
ยาวตลอดสาย 170 กม.  แม่นํ้ าแม่ต่ืนมีความยาวตลอดสาย 150 กม.  แม่นํ้ าแม่แตงมีความยาวตลอด
สาย 135 กม.  แม่นํ้าแม่งดัมีความยาวตลอดสาย 100 กม.   

ภูมิอากาศ แบ่งออกเป็นสามฤดู ฤดูฝน-เดือนมิ.ย.-ต.ค.  มีฝนตกชุ เน่ืองจากมีสภาพเป็น
ภูเขาสูง และมีป่าตน้นํ้ าจาํนวนมาก  ทาํให้ความชุ่มช้ืนในอากาศสูงโดยเฉพาะบนยอดดอยมีฝนตก
เกือบทุกวนั ฤดูหนาว เดือน พ.ย.-ก.พ.  อากาศไม่หนาวจดัมาก ทอ้งฟ้าแจ่มใสมีแดดตลอดวนั มี
หมอกลงบ้างในตอนเช้า เป็นฤดูท่ีนักท่องเท่ียวนิยมไปเท่ียวกันมาก อุณหภูมิตํ่าสุดโดยเฉล่ีย
ประมาณ 14 องศาเซลเซียสแต่บนยอดดอยอาจตํ่าลงถึง 4 องศาเซลเซียส ฤดูร้อน-เดือน มี.ค.-พ.ค. 
อากาศจะร้อนมากในช่วงกลางวนัเน่ืองจากสภาพเป็นแอ่งกระทะ ในช่วงกลางคืนอากาศจะเยน็ลง 
อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ียประมาณ 30 องศาเซลเซียส53 
 
3. การศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมล้านนา       

3.1 การศึกษาลกัษณะเรือนล้านนา      
  ลกัษณะของเรือนในลา้นนานั้นมีหลากหลายรูปแบบ การแบ่งประเภทของเรือน
พื้นถ่ินในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบนหรือลา้นนานั้น แบ่งไดห้ลายประเภทตามลกัษณะ ไดแ้ก่ แบ่งตาม
สภาพการใชง้านไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ เรือนชนบท เรือนไม ้และเรือนกาแล54   
  3.1.1 เรือนชนบท เป็นเรือนท่ีสร้างข้ึนตามความจาํเป็นในการใชง้านเป็นหลกั มี
ลกัษณะก่ึงชัว่คราว ไม่มีแบบแผนมากนกั ยกพื้นไม่สูง ใชไ้ม่ไผแ่ละวสัดุท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินและ
ราคาถูกเป็นวสัดุหลกัในการก่อสร้าง มุงดว้ยตองตึง ตบัแฝก พื้นและฝาฟาก แยกตามลกัษณะการใช้
งานไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ คือเถงนา เรือนลกัษณะก่ึงถาวรขนาดเล็กเปิดโล่ง เรือนพกัอาศยัของชาว
ชนบทขนาดเลก็ 1 หอ้งนอน ยกพื้นไม่สูง55  

                                                            
53เร่ืองเดียวกนั. 
54Thai Vernacular Architecture.รายวชิาสถาปัตยกรรมไทยพืน้ถ่ิน(สืบพงศ์ จรรย์สืบ

ศรี), เขา้ถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://suebpong.rmutl.ac.th.          
55เร่ืองเดียวกนั. 



 
45 

 
ภาพท่ี 8 เถงนาและเรือนพกัอาศยัของชาวชนบท                                                      
ท่ีมา: Thai Vernacular Architecture.รายวชิาสถาปัตยกรรมไทยพืน้ถ่ิน(สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี), เขา้ถึง
เม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://suebpong.rmutl.ac.th.          
 
  3.1.1_เรือนไม  ้เป็นเรือนของผูท่ี้มีฐานะดีใช้ไมจ้ริงทั้งหลงั ใตถุ้นสูง หลงัคามุง
กระเบ้ือง มีขนาดใหญ่ อาจมีมากกว่า 1 ห้องนอน เป็นเรือนท่ีคลีคลายแบบแผนการสร้างมาจาก
เรือนกาแล ใชรู้ปแบบความพิถีพิถนันอ้ยลง เพราะเป็นเรือนสาํหรับสามญัชนท่ีกฎเกณฑด์า้นฐานนา
นุศกัด์ิสถาปัตยกรรมลดลง จากเดิมท่ีสามญัชนจะสร้างไดแ้ต่เรือนไมบ้ัว่เท่านั้น เรือนไมจ้ริงหรือ
เรือนกาแลนั้นสงวนไวส้าํหรับผูมี้ศกัด์ิทางสังคมสูง อาจเป็นผูน้าํในสังคมหรือเจา้นาย หลงัคาทรง
สูงของเรือนกาแลถูกปรับลด ป้านลง ยคุแรกท่ีเรียกวา่ เฮือนไมบ่้าเก่า จะไม่มีการประดบัตกแต่งมาก
นกัโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่มีการประดบักาแล แต่แบบแผนการใชพ้ื้นท่ีหรือผงัพื้นยงัคงเป็นแบบ
หรือใกลเ้คียงแบบประเพณีเดิม เรือนไมมี้การใช้ช่างไมอ้อกแบบก่อสร้างแทนการสร้างเองโดย
เจา้ของและเพื่อนบา้นนอกชานดา้นหนา้เหลือนอ้ยลง หรือตดัออกไป หรือเพิ่มหลงัคาคลุมส่วนชาน
น้ีเสีย เรือนไมน้ี้ในระยะต่อมาเม่ือลา้นนารับวฒันธรรมการปลูกเรือนจากภาคกลางในช่วงรัชกาลท่ี 
5 ลงมา ก็มีการปรับเปล่ียนเพิ่มความซับซ้อนทางสถาปัตยกรรม ประดบัประดามากข้ึนตามแบบ
แผนพกัอาศยัในกรุงเทพฯท่ีไดรั้บอิทธิพลจากเรือนพื้นถ่ิน องักฤษท่ีเรียกว่า เรือนขนมปังขิง และมี
การใชล้ายไมฉ้ลุประดบัตกแต่ง ชาวบา้นเรียกเรือนยคุน้ีวา่ เฮือนสมยักลาง56 

                                                            
56เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 9 เรือนไมแ้ละผงัเรือน                                                                                 
ท่ีมา: Thai Vernacular Architecture.รายวชิาสถาปัตยกรรมไทยพืน้ถ่ิน(สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี), เขา้ถึง
เม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://suebpong.rmutl.ac.th.          
 
  3.1.2_เรือนกาแล เรือนกาแลเป็นเรือนสาํหรับผูมี้ฐานะทางสงัคม หรือชนชั้นสูงใน
สังคม ตั้งแต่ระดบัชนบทจนถึงระดบัเมือง เอกลกัษณ์สาํคญัของเรือนแบบน้ีคือ มีกาแลไมแ้กะสลกั
อยา่งสวยงามประดบับนยอดจัว่ และเป็นเหตุให้เรียกเรือนประเภทน้ีวา่ กาแล เรือนกาแลปลูกสร้าง
ดว้ยไมจ้ริง มีความประณีตเรียบร้อยมากกว่าเรือนของสามญัชนทัว่ไป เรือนกาแลเหลืออยูน่อ้ยมาก
ในปัจจุบนั และท่ีเหลือเก็บไวก้็ดว้ยเหตุผลดา้นอนุรักษ์ ส่วนเรือนกาแลท่ีผูค้นใชอ้ยู่อาศยักนัจริง
แทบจะหาไม่ไดแ้ลว้ เพราะการเปล่ียนแปลงค่านิยมการปลูกสร้างบา้นเรือนโดยเฉพาะในชนชั้นสูง
ในสังคมท่ีเคยเป็นกลุ่มท่ีปลูกเรือนกาแลอยู่อาศยัไดเ้ปล่ียนไปสร้างบา้นตามแบบกรุงเทพฯ หรือ
ตะวนัตกเป็นส่วนมาก เป็นบา้นตึก ก่ออิฐฉาบปูน ดว้ยเห็นว่าเป็นการแสดงออกวา่มีรสนิยมสูง หรือ
เห็นว่ามีความสะดวกในการอยู่อาศยัมากกว่า สามญัชนท่ีพอมีฐานะ มีศกัยภาพท่ีจะปลูกสร้าง
บา้นเรือนมีราคาไดก้็สร้างเรือนไม ้ทั้งเรือนบ่าเก่าและเรือนสมยักลางกนัมากกว่า โดยดดัแปลงไป
จากเรือนกาแลในระยะแรก ก่อนจะเปล่ียนแปลงไปจากเรือนกาแลอยา่งส้ินเชิงในระยะต่อมา57 

                                                            
57เร่ืองเดียวกนั. 



 
47 

 
ลายเสน้ท่ี 1 เรือนกาแลแบบต่างๆ                                                                                                 
ท่ีมา: Thai Vernacular Architecture.รายวชิาสถาปัตยกรรมไทยพืน้ถ่ิน(สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี), เขา้ถึง
เม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://suebpong.rmutl.ac.th.          
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3.2. การศึกษาลกัษณะอาคารวหิารล้านนา     
    ในการศึกษาอาคารตัวอย่าง_ได้กําหนดขอบเขตไว้ท่ีอาคารวิหารสกุลช่าง
เชียงใหม่ในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีตั้งของโครงการ โดยอาคารจะตอ้งมีอายุประมาณ 
150 ปีข้ึนไป เพื่อใหเ้ป็นอาคารท่ีมีอิทธิพลของภาคกลางนอ้ยท่ีสุด และเป็นอาคารท่ีไดรั้บยกยอ่งวา่มี
สดัส่วนท่ีสวยงาม เป็นเอกลกัษณ์ของวิหารลา้นนา วิหารท่ีเลือกศึกษามีดงัน้ี    
    3.2.1 วิหารลายคาํ วดัพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่    
    3.2.2 วิหารวดัตน้เกว๋น  อ.หางดง  จ.เชียงใหม่    
    3.2.3 วิหารหางดง วดัหางดง อ.หางดง  จ.เชียงใหม่       
    3.2.4 วิหารวดัทุ่งออ้ อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 

 

 
ภาพท่ี 10 วหิารลายคาํ ,วิหารวดัตน้เกว๋น ,วหิารหางดงและวหิารวดัทุ่งออ้   
    (จากการลงพื้นท่ีสาํรวจของผูว้ิจยั)          
 
    ตวัอยา่งวิหารลา้นนาท่ีเลือกศึกษา     
    3.2.1 วิหารลายคาํ วดัพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 

   
ภาพท่ี 11 วหิารลายคาํ วดัพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่                                                                              
    (จากการลงพื้นท่ีสาํรวจของผูว้ิจยั)          
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ท่ีตั้ง: วดัพระสิงห์วรวหิาร ตาํบลพระสิงห์ อาํเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
ประวติัความเป็นมา: วดัพระสิงห์ เดิมช่ือวดัลีเชียงพระ สร้างโดยพญาผายู เพื่อเป็นท่ี

ประดิษฐานอฐิัพญาคาํฟูพระบิดา และนิมนตพ์ระอภยัจุลเถระจากหิริภุญชยัมาครองวดั ต่อมาเม่ือมี
การนาํพระพุทธสีหิงค ์หรือ พระสิงห์มาประดิษฐานท่ีวดัน้ี จึงไดช่ื้อว่า วดัพระสิงห์ และดว้ยความท่ี
เป็นวดัสําคญั อยู่กลางเมือง และเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปสําคญัของเชียงใหม่ จึงมีหลกัฐาน
เก่ียวกบัการสร้างและบูรณะส่ิงก่อสร้างในวดัน้ีมาโดยตลอด58  

ลกัษณะ: วิหารลายคาํเป็นวิหารปิด เคร่ืองไม ้ขนาดกลาง มี 6 หอ้ง ผงัส่ีเหล่ียมผืนผา้ยก
เก็จหรือหกัจ๊อก ผนงัก่ออิฐฉาบปูน หอ้งแรกมีลกัษณะเป็นระเบียงมุข มีผนงัก่ออิฐไม่สูงนกัทบัหลงั
ดว้ยราวไม ้ตั้งแต่ห้องท่ีสองไปมีผนังปิดทึบ เจาะช่องหน้าต่างดา้นละหน่ึงช่องทุกห้อง เวน้ห้อง
สุดทา้ยซ่ึงเป็นท่ีตั้งฐานชุกชี ไม่เจาะช่องหน้าต่างแต่เจาะเป็นช่องเล็กๆรูปกากบากท่ีเรียกว่าช่อง
ตีนกา ด้านละ 5 ช่อง ยกพื้นไม่สูงนัก หลงัคาตบั 2 ชั้น ซ้อนชั้นด้านหน้า 3 ชั้น ด้านหลงั 2 ชั้น 
ระนาบหลงัอ่อนโคง้ ปัจจุบนัมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาเคลือบ ดา้นทา้ยวิหารมีปราสาทต่อเช่ือมกบัตวั
วิหารเช่นเดียวกบัวิหารปราสาท ทางเขา้หลกัดา้นหนา้ทิศตะวนัออกราวบนัไดก่ออิฐฉาบปูนและปูน
ป้ันเป็นรูปนาค เดิมมีหลงัคาปกคลุม ปัจจุบนัหลงัคาส่วนน้ีถูกร้ือออกแลว้ ทางเขา้รองถูกจดัไวช่้วง
ลดผงัทั้งดา้นทิศใตแ้ละทิศเหนือจากดา้นหน้าวิหาร บนัไดก่ออิฐฉาบปูนขนาดเล็กไม่มีราวบนัได 
พื้นท่ีใชส้อยหอ้งแรกเป็นระเบียงมุข หอ้งท่ี 2-5 เป็นโถงวิหาร หอ้งท่ี 6 สุดทา้ยท่ีผนงัดา้นหลงัก่ออิฐ
เป็นฐานชุกชี มีช่องต่อเช่ือมต่อกบัปราสาทห้ายอดดา้นหลงัวิหาร การประดบัวิหารลายคาํมีการ
ตกแต่งด้วยลวดลายรดนํ้ าปิดทองอย่างสวยงาม วิจิตรบรรจงทั้ งหลงั จนกลายเป็นช่ือของวิหาร 
ภายในวิหารเขียนจิตรกรรมฝาผนังและลวดลาย การประดบัอ่ืนๆประกอบดว้ย หน้าแหนบ(หน้า
บนั) เป็นลายลูกฟักตามโครงสร้างหลงัคา ประดบัดว้ยลวดลายรดนํ้าปิดทองเตม็พื้นท่ี โก่งค้ิวเป็นไม้
แกะสลกัลายพุดตาน ไมป้้านลมเป็นนาคลาํยอง ปลายไมป้้านลมปัจจุบนัเป็นรูปหัวนาค หูชา้ง (คนั
ทวย) หรือนาคทณัฑเ์ป็นไมแ้กะสลกัฉลุลายในกรอบรูปสามเหล่ียม ชั้นฐานของวิหารลายคาํมีระดบั
พื้นภายในอาคารอยู่ต่างระดบักบัแนวฐานภายนอกอาคาร คือแนวฐานภายนอกสูงกว่าเล็กนอ้ย ซ่ึง
อาจเป็นการคาํนึงสัดส่วนท่ีเหมาะของอาคารเม่ือมองจากภายนอกแลว้พบว่าสัดส่วนของชั้นฐาน

                                                            
58สืบพงศ ์จรรยสื์บศรี, “หอประวติัศาสตร์ลา้นนา.” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2549), 17. 
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น้อยไป จึงขยบัชั้นฐานให้สูงข้ึนไปจากระดบัพื้นโถงภายในให้งาม แทนท่ีจะทาํเสมอกนัเหมือน
อาคารหลงัอ่ืนๆทัว่ไป59 

 

 
ลายเสน้ท่ี 2 แบบวิหารลายคาํ วดัพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่                                                                
ท่ีมา: สลิลทิพย ์ตียากรณ์, “รูปแบบวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่” (งานวิจยั ภาควิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวจิิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542), 29. 
 
 
 
 

                                                            
59เร่ืองเดียวกนั, 18. 
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    3.2.2 วิหารวดัตน้เกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
 

 
ภาพท่ี 12 วิหารวดัตน้เกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่                                                                                               
    (จากการลงพื้นท่ีสาํรวจของผูว้ิจยั)          
 

ท่ีตั้ง: บา้นตน้เกว๋น ตาํบลหนองควาย อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
ประวติัความเป็นมา: วดัตน้เกว๋น หรือวดัอินทราวาล สร้างข้ึนในสมยัเจา้หลวงเชียงใหม่

องคท่ี์ 6 คือเจา้กาวิโลรสสุริยวงศ ์ราวปลายศตวรรษท่ี 24 ชาวบา้นโดยทัว่ไปเรียกวดัตน้เกว๋น ช่ือวดั
อินทราวาสตั้งข้ึนภายหลงัตามช่ือครูบาอินทร์ เจา้อาวาสองคแ์รกซ่ึงเป็นผูส้ร้าง(อินทร์+อาวาส เป็น
อินทราวาส) ตวัวิหารสร้างเม่ือ พ.ศ.2401 ความสาํคญัของวดัในแง่ประวติัศาสตร์คือ เป็นท่ีพกัพระ
บรมสารีริกธาตุ ซ่ึงแห่จากจอมทองเขา้สู่เมืองเชียงใหม่ พระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานอยู่ใน
ศาลาจตุัรมุขให้ประชาชนไดส้ักการะ ก่อนอญัเชิญเขา้สู่เมืองเชียงใหม่ วิหารวดัตน้เกว๋นไดรั้บการ
ยกย่องว่าเป็นวิหารลา้นนาท่ีมีสัดส่วนสวยงามมากท่ีสุดแห่งหน่ึง ทั้งยงัไดรั้บการดูแลรักษาไวเ้ป็น
อยา่งดี ทั้งตวัอาคารและบริเวณ จนไดรั้บรางวลัอาคารอนุรักษดี์เด่นจากสมาคมสถาปนิก พ.ศ.253260 

ลกัษณะ: วิหารวดัตน้เกว๋นเป็นวิหารปิด ขนาด 5 ห้อง ผงัส่ีเหล่ียมผืนผา้ยกเก็จ ผนงัก่อ
อิฐฉาบปูน ห้องแรกมีลกัษณะเป็นระเบียงมุข ผนังก่ออิฐฉาบปูนไม่สูงนัก เหนือข้ึนไปเป็นไมฉ้ลุ
ลาย ตอนบนเป็นช่องโล่ง ช่องโล่งน้ีเฉพาะดา้นหน้าอาคารประดบัดว้ยโก่งค้ิวไมฉ้ลุลาย โถงกลาง
ผนงัทึบเจาะช่องหนา้ต่างและผนงัไมต้อนบนของผนงั ยกพื้นหลงัคา 2 ตบั ซอ้นชั้นดา้นหนา้ 3 ชั้น 
ดา้นหลงั 2 ชั้น ระนาบหลงัคาอ่อนโคง้ เดิมมุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาพื้นเมือง(ดินขอ) ปัจจุบนัเป็น
กระเบ้ืองดินเผาทัว่ไป เน่ืองจากปัจจุบนัไม่มีการผลิตดินขอแบบพ้ืนเมืองแลว้ ทางเขา้วิหารวดัตน้
เกว๋นมีเพียงดา้นหน้าทางทิศตะวนัออกเพียงทางเดียว ทาํเป็นบนัไดนาค พื้นท่ีใช้สอยห้องแรกมี
ลกัษณะเป็นระเบียงมุข หอ้งท่ี 2-4 เป็นโถงวิหาร หอ้งท่ี 5 สุดทา้ยท่ีผนงัดา้นหลงัก่ออิฐเป็นฐานชุกชี
ตลอดความกวา้งผนงัท่ีประดิษฐานพระประธาน การประดบัหนา้แหนบ (หนา้บนั) เป็นลายลูกฟัก
                                                            

60เร่ืองเดียวกนั, 21. 
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ตามโครงสร้างหลงัคา ลวดลายเป็นปูนป้ันประดบักระจกสี บวัหัวเสาเป็นไมแ้กะสลกักลีบบวัสอง
ชั้น โก่งค้ิวเป็นไมฉ้ลุลายประดบักระจกสี ไมป้้านลมเป็นนาคลาํยองมีนมนาคไม่มีใบระกา เฉพาะ
ชุดแรกดา้นหนา้อาคารแกะสลกัลายตลอดความยาวไมช้ั้นในเขา้ไปเป็นผวิเรียบไม่แกะสลกั ประดบั
ช่อฟ้าทุกชั้น รายละเอียดป้านลมแกะสลกัลายพนัธ์พฤกษา ส่วนปลายเป็นหางวนัแกะลายมกรคาย
นาค หูชา้ง(คนัทวย) ไมแ้กะสลกัในรูปสามเหล่ียม หลงัคาวิหารวดัตน้เกว๋นใชอ้งศาใกลเ้คียงกนั
สาํหรับตบัล่างและตบับน ระนาบอ่อนโคง้เป็นฮ่างแม่(ร่างผูห้ญิง) ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของวิหาร
ในสกุลช่างเชียงใหม่ วิหารวดัตน้เกว๋นลดผงั หรือหักจ๊อกค่อนขา้งนอ้ยและแคบเกินกว่าจะทาํทาง
ข้ึนดา้นขา้งเหมือนวิหารหลงัอ่ืนๆ ฐานอาคารออกแบบเรียบง่าย มีบวัคว ํ่าขนาดเลก็เฉพาะช่วงท่ีเป็น
พื้นอาคาร ความสูงเท่ากบัระดบัพื้นภายในอาคาร อาคารมุขหน้านับเป็นผลงานสําคญัท่ีตอ้งการ
สดัส่วนรูปทรงสวยงาม เพราะเป็นภาพท่ีผูค้นพบเห็น แต่เกิดจากการถ่ายทอดสัดส่วนลงมาจากหลงั
หลวง ไม่ไดก่้อรูปข้ึนทรงโดยตรง นาคทนัต์เป็นไมฉ้ลุลายกินรี สัดส่วนเดียวกนักบัวดัหางดงคือ 
ประมาณ 1:3 ของความกวา้งต่อความสูง วิหารวดัตน้เกว๋นใชจ้งัหวะเดียวกนัในเทคนิคการลดชั้น
หลังคา ทั้ งความสูงและความยาวและภาพท่ีมองเห็นเม่ือเขา้สู่ภายในวิหาร ทั้ งแนวเสา สี และ
ลวดลายท่ีประดบัเสาร่วมในช่วยนาํสายตาสู่พระประธาน61 

 
 
 

 

                                                            
61เร่ืองเดียวกนั. 
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ลายเสน้ท่ี 3 แบบวิหารวดัตน้เกว๋น อ.หางดง จ.เชียงใหม่                                                                                           
ท่ีมา: สลิลทิพย ์ตียากรณ์, “รูปแบบวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่” (งานวิจยั ภาควิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวจิิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542), 23. 
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    3.2.3 วิหารหางดง วดัหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
 

 
ภาพท่ี 13 วิหารหางดง วดัหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่                                                                              
    (จากการลงพื้นท่ีสาํรวจของผูว้ิจยั)          
 

ท่ีตั้ง: หมู่ 8 ตาํบลหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
ประวติัความเป็นมา: วดัหางดงเป็นวดัประจาํหมู่บา้นหรือชุมชน เป็นวดัขนาดเลก็ สร้าง

ตั้งแต่ราว พ.ศ.2027 สมยัราชวงศม์งัรายปกครองเชียงใหม่ ตวัวหิารไม่ปรากฏหลกัฐานวา่สร้างตั้งแต่
เม่ือใด แต่มีลกัษณะรูปทรงและรายละเอียดขององคป์ระกอบอาคารท่ีใกลเ้คียงกบัวดัตน้เกว๋น จึงสนั
นิฐานวา่น่าจะสร้างในช่วงเดียวกนั คือช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 ถึงตน้ศตวรรษท่ี 2562 

ลกัษณะ: วิหารวดัหางดงเป็นวิหารปิด ขนาดค่อนขา้งใหญ่เม่ือเทียบกบัวดัชุมชนหลงั
อ่ืนๆ เป็นวิหารเคร่ืองไมท้รงลา้นนาสกุลช่างเชียงใหม่ ยกพื้นหลงัคา 2 ตบั ซ้อนหน้า 3 ชั้นเท่ากนั 
ระนาบหลงัคาอ่อนโคง้ มุงดินขอ(กระเบ้ืองดินเผาพื้นเมือง) ผงัยกเก็จ เสากลาง คู่หนา้ คู่ท่ีสอง คู่ท่ี
เจ็ดและคู่หลงัสุดเป็นเสาไมแ้ปดเหล่ียม นอกจากนั้นเป็นเสาลอยเป็นเสากลมประดบัลวดลาย ส่วน
เสาแถวนอกเป็นเสาไม้ส่ีเหล่ียม ผนังก่ออิฐฉาบปูน ป้ันปูนประดับ ทางเข้าหลักด้านหน้าทิศ
ตะวนัออกเป็นบนัไดนาคกวา้งเท่าช่วงเสา ส่วนทางเขา้รองทาํเป็นมุขทางเขา้ดา้นขา้งดา้นทิศใต ้
ทางเขา้ดา้นหลงัเป็นทางเขา้หอ้งเกบ็ของท่ีอยูบ่ริเวณหอ้งสุดทา้ยของวิหารดา้นหลงัพระประธาน ซ่ึง
ส่วนน้ีแยกต่างหากจากส่วนภายในวิหาร ไม่สามารถเขา้ไปภายในวิหารได ้ทางเขา้ดา้นขา้งอาคารทาํ
เป็นมุขขวาง ใชเ้ป็นทางเขา้ออกของพระสงฆ ์ทางเขา้อาคารดา้นหนา้ทาํเป็นบนัไดนาคประดบัดว้ย
สิงห์คู่หน่ึง พื้นท่ีใชส้อยห้องแรกตรงทางเขา้อาคารเป็นระเบียงมุข ห้องท่ี 2 เป็นโถงมีมุขทางเขา้
ดา้นขา้ง ห้องท่ี 3, 4 และ 5 เป็นโถงกลางขนาด 3 ห้อง มีหน้าต่างและประดบัซุม้ปูนป้ันแบบลงักา
ดา้นละ 3 ช่อง ห้องท่ีหกเป็นท่ีประดิษฐานพระประธานและห้องสุดทา้ยเป็นห้องเก็บของมีช่อง
หนา้ต่างขนาดเลก็ไม่ประดบัซุม้ห้องละหน่ึงบาน การประดบัหนา้แหนบ(หนา้บนั) เป็นลายลูกฟัก

                                                            
62เร่ืองเดียวกนั, 37. 
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ตามโครงสร้างหลงัคา ลวดลายเป็นปูนป้ันประดบักระจก บวัหวัเสาเป็นไมแ้กะสลกักลีบบวัสองชั้น 
ป้านลมเป็นนาคลาํยองมีนมนาคไม่มีใบระกา ทุกชั้นหลงัคาทาํรูปแบบเดียวกนั ประดบัช่อฟ้าทุกชั้น 
แป้นนํ้ ายอ้ย(เชิงชาย) ไมแ้กะสลกัแบบลา้นนา หูชา้ง(คนัทวย) ไมแ้กะสลกัในรูปสามเหล่ียม ผนัง
ภายในเขียนจิตรกรรมพทุธประวติั ซุม้หนา้ต่างเป็นแบบลงักา มีช่องหนา้ต่างดา้นละสามช่องบริเวณ
โถงกลางของวิหารหนา้แหนบเป็นรูปแบบทัว่ไปของวิหารลา้นนาคือ เป็นลายลูกฟักตามโครงสร้าง
หลงัคา ลวดลายเป็นปูนป้ันประดบักระจก เคร่ืองลาํยองไม ้ใชใ้นการประดบักระจกเป็นลวดลาย มี
นมนาคค่อนขา้งห่าง ไม่มีใบระกา ทุกชั้นหลงัคาทาํรูปแบบเดียวกนั ระเบียงมุขมีผนงัก่ออิฐคร่ึงหน่ึง
ของความสูงผนงั ตอนบนประดบัดว้ยไมแ้กะสลกั โดยมีสัดส่วนของ Solid และ Void เท่ากนั ส่วน
ฐานอาคารเป็นแบบเรียบง่าย มีลวดบวัเฉพาะช่วงพื้นอาคาร ลกัษณะเดียวกนักบัวิหารวดัตน้เกว๋น
และอีกหลายหลงั และใชจ้งัหวะเดียวกนัในเทคนิคการลดชั้นหลงัคาทั้งการเปล่ียนระดบัความสูง
และระยะตามแนวราบ สัมพนัธ์กบัผงัยกเก็จตามแบบวิหารรูปแบบน้ีทัว่ไป ระนาบหลงัคาอ่อนโคง้
ค่อนขา้งนอ้ยจนเกือบจะมองเป็นระนาบตรง ใหค้วามรู้สึกในดา้นสง่างามแบบชาย(ฮ่างปู๊) มากกว่า
ความอ่อนชอ้ยงดงามแบบ(ฮ่างแม่) ในระนาบหลงัคาแบบอ่อนโคง้ในวิหารสกลุช่างเชียงใหม่ทัว่ไป 
แต่การเปล่ียนองศาหลงัคาของตบัล่างและตบับนก็เป็นเทคนิคท่ีทาํให้ภาพรวมของระนาบหลงัคาดู
อ่อนโคง้ไดเ้ช่นกนั ทดแทนก็ทาํระนาบหลงัคาอ่อนโคง้ไดร้ะดบัหน่ึง เปรียบเทียบกบัวิหารวดัตน้
เกว๋นท่ีใชอ้งศาหลงัคาเดียวกนัแต่ทาํระนาบหลงัคาอ่อนโคง้ วิหารวดัหางดงหลงัน้ีใชรู้ปทรงแบบ
สมดุลย์หน้า-หลัง คือมีหลังคาซ้อน  3 ชั้ นทั้ งด้านหน้าและหลัง ซ่ึงต่างจากวิหารหลังอ่ืนแต่
ประโยชน์ใชส้อยภายในยงัคงเป็นแบบเดียวกนั เพราะห้องท่ีเพิ่มมาดา้นหลงัวิหารของวิหารหลงัน้ี
เป็นส่วนแยกต่างหาก ใชเ้กบ็ของและเขา้สู่ภายในวิหารไม่ได ้ส่วนหนา้ของวิหารมีผงัและประโยชน์
ใชส้อยเหมือนกนั63 
 

                                                            
63เร่ืองเดียวกนั. 
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ลายเสน้ท่ี 4 แบบวิหารหางดง วดัหางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่                                                                             
ท่ีมา: สลิลทิพย ์ตียากรณ์, “รูปแบบวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่” (งานวิจยั ภาควิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวจิิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542), 30.  
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    3.2.4 วิหารวดัทุ่งออ้ อาํเภอหางดง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

 
ภาพท่ี 14 วหิารวดัทุ่งออ้ อ.หางดง จ.เชียงใหม่                                                                                            
    (จากการลงพื้นท่ีสาํรวจของผูว้ิจยั)          
      

ท่ีตั้ง: วดัทุ่งออ้ บา้นทุ่งออ้ ตาํบลหารแกว้ อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  
ประวติัความเป็นมา: วดัทุ่งออ้ เดิมเรียกว่า วดัทุ่งออ้หลวง เป็นวดัเก่าแก่ประจาํชุมชน 

บา้นทุ่งออ้ จากหลกัฐานเล็กนอ้ยของวดัก็ทราบว่ามีเจา้อาวาสครองวดัต่อเน่ืองมาอย่างน้อย 250 ปี
แลว้ ตวัวิหารสร้างเม่ือใดไม่ปรากฏหลกัฐาน แต่กรมศิลปากรสนันิษฐานจากรูปแบบของบนัไดหนา้
ทางข้ึนอาคารท่ีมีราวบนัไดเป็นหางวนัตามแบบวิหารในยคุแรกของเชียงใหม่ แทนการใชน้าคตาม
แบบวิหารยุคหลังว่าน่าจะสร้างมาแล้วถึง 500-600 ปี  ภายในวิหารมีปูชนียวัตถุสําคัญคือ 
พระพทุธรูปและธรรมมาสน์โบราณ การบูรณะคร้ังล่าสุดโดยกรมศิลปากรเม่ือ พ.ศ.253964 

ลกัษณะ: วิหารวดัทุ่งออ้เป็นวิหารปิด เคร่ืองไม ้ขนาดเลก็ มี 6 หอ้ง ผงัส่ีเหล่ียมผนืผา้ลด
ซดหรือหักจ๊อก ผนงัก่ออิฐฉาบปูน ห้องแรกมีลกัษณะเป็นระเบียงมุข ผนงัก่ออิฐฉาบปูนไม่สูงนัก 
เหนือข้ึนไปเป็นช่องโล่ง ห้องท่ี 2 มีผนังลกัษณะคลา้ยกนัแต่ช่องโล่งกลางผนังติดตั้งซ่ีลูกกรงไม ้
ตอนบนเป็นผนังไม ้ห้องท่ี 3-5 ช่วงโถงกลางมีผนังก่ออิฐทึบเจาะช่องหน้าต่างพร้อมซุ้มหน้าต่าง
ดา้นละหน่ึงบาน ผนงัไมต้อนบนของผนงั ยกพื้นหลงัคา 2 ตบั ซ้อนชั้นดา้นหน้า 3 ชั้น ดา้นหลงั 2 
ชั้น ระนาบหลงัคาอ่อนโคง้ มุงดว้ยกระเบ้ืองดินเผาพื้นเมือง(ดินขอ) ทางเขา้วิหารวดัทุ่งออ้มีทางเขา้ 
2 ทาง ตามลกัษณะทัว่ไปของวิหารทรงน้ี คือทางเขา้หลกัดา้นหนา้ทางทิศตะวนัออก ราวบนัไดก่อ
อิฐฉาบปูนและปูนป้ันเป็นรูปหางวนัหรือตวัเหงา ทางเขา้รองช่วงลดผงัทางดา้นทิศใต ้บนัไดก่ออิฐ
ฉาบปูนขนาดเลก็ไม่มีราวบนัได พื้นท่ีใชส้อยหอ้งแรกมีลกัษณะเป็นระเบียงมุข ห้องท่ี 2-5 เป็นโถง

                                                            
64เร่ืองเดียวกนั, 27 
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วิหาร หอ้งท่ี 6สุดทา้ยท่ีผนงัดา้นหลงัก่ออิฐเป็นฐานชุกชีตลอดความกวา้งผนงัเป็นท่ีประดิษฐานพระ
ประธาน การประดบัหนา้แหนบ(หนา้บนั) ขนาดเลก็เป็นลายลูกฟักตามโครงสร้างหลงัคาลวดลาย
เป็นปูนป้ันบนพ้ืนไม ้บวัหัวเสาเป็นรูปกลีบบวั โก่งค้ิวเป็นลวดลายเป็นปูนป้ันแบบเดียวกบัหน้า
แหนบ ไมป้้านลมเป็นนาคลาํยองมีนมนาคไม่มีใบระกา แกะสลกัลวดลายเตม็พื้นท่ีตลอดความยาว
ไมเ้ฉพาะชุดแรกดา้นหนา้อาคาร ชั้นในเขา้ไปแกะสลกัลวดลายนอ้ยลง ประดบัช่อฟ้าทุกชั้น ปลาย
ไมป้้านลมปัจจุบนัเป็นรูปหัวนาคแบบเดียวกบัวิหารวดัตน้เกว๋น สภาพปัจจุบนัหลงัการบูรณะไม่
ปรากฏแป้นนํ้ายอ้ย(เชิงชาย) หูชา้ง(คนัทวย) ไมแ้กะสลกัในกรอบรูปสามเหล่ียม วิหารหารวดัทุ่งออ้
มีขนาดกะทดัรัด สัดสวยสวยงาม ความกวา้งภายในระหว่างเสาหน้าทั้งสามช่วงเท่ากนั และราว
บนัไดรูปหางวนัขนาดใหญ่เม่ือเทียบกบัคนและแมแ้ต่กบัตวัวิหารเอง รูปแบบแปลกตาจากบนัได
นาคท่ีพบเห็นทัว่ไป เป็นรูปแบบท่ีใชก้นัในสมยัราชวงศม์งัราย เรียกปลายรูปแบบน้ีว่า หางวนั ซ่ึง
ไม่ไดใ้ช่กบับนัไดเท่านั้น ใชป้ระดบัส่วนอ่ืนๆกเ็รียกวา่หางวนัเช่นกนั การใหแ้สงท่ีเร่ิมจากท่ีท่ีมีแสง
ค่อนขา้งมากในหอ้งแรกตรงทางเขา้ดว้ยการเปิดช่องโล่งโดยไม่มีการพราง ในหอ้งท่ีสองถดัมาใชซ่ี้
ลูกกรงพรางแสงจากช่องเปิดให้แสงเขา้ไดน้อ้ยลง และเม่ือถึงโถงกลางของวิหารก็มีเพียงหนา้ต่าง
ขา้งละหน่ึงบานเท่านั้น เพื่อลดแสงลงให้เหลือน้อยในระดบัท่ีตอ้งการ เทคนิคน้ีเป็นการช่วยปรับ
สายตาจากท่ีสวา่งภายนอกสู่ท่ีท่ีมีแสงนอ้ยภายใน ดา้นขา้งของวิหารแสดงใหเ้ห็นบนัไดทางเขา้ออก
อาคารบริเวณผงัลดหรือหักจ๊อก ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใช้ทัว่ไป แต่มีตาํแหน่งติดตั้งจากดา้นหลงัหรือ
ดา้นหนา้ ดา้นซา้ยหรือดา้นขวาของอาคารต่างกนั ข้ึนอยูก่บัผงับริเวณของวดั โดยจะเปิดทางเขา้ดา้น
ท่ีติดต่อกบัเขตสงัฆาวาส ไม่มีเกณฑต์ายตวั และอาจมีเพียงช่องทางเดียว หรือหลายช่องทาง หรือไม่
มีเลยก็ได ้เทคนิคการลดผงัหรือยกเก็จท่ีใชเ้สาตวัในเป็นจุดกาํหนดตาํแหน่งแปตวันอก(แปปลาย
เตา้) ของหลงัคาชั้นถดัออกมา และดา้นหลงัวิหารไม่มีทางเขา้จึงมกัไม่มีการตกแต่งใดๆมากนกั65 

 
 
 
 

 

                                                            
65เร่ืองเดียวกนั. 
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ลายเสน้ท่ี 5 แบบวิหารวดัทุ่งออ้ อ.หางดง  จ.เชียงใหม่                                                                                           
ท่ีมา: สลิลทิพย ์ตียากรณ์, “รูปแบบวหิารลา้นนาในจงัหวดัเชียงใหม่” (งานวิจยั ภาควิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวจิิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542), 25. 
 

อาคารวิหารลา้นนาเป็นอาคารขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง อาคารวิหารขนาดเล็กมี
ลกัษณะหลงัคาเป็นแบบ 2 ตบั อาคารวิหารขนาดใหญ่มกัเพิ่มตบัหลงัคาเป็น 3 ตบั มีระยะห่าง
ระหว่างตบั หรือ ระยะคอสอง หรือภาษาทอ้งถ่ินเรียก คอก๊ีบ ท่ีค่อนขา้งมากเม่ือเทียบกบัระยะคอ
สองน้ีของอาคารประเภทเดียวกนัของภาคกลาง วางผงัพื้นเป็นผงัยกเก็จ ประกอบไปดว้ยหลงัหลวง 
หลงัซดหน้าหลงัและมุขหน้า เป็นผงัท่ีไม่สมดุลหน้าหลงั คือมีการซ้อนชั้นหลงัคาดา้นหน้า 3 ชั้น 
และด้านหลัง 2 ชั้น ทางเขา้อาคารมักจะไม่มีด้านหน้าอาคาร นิยมตกแต่งเป็นแบบบันไดนาค 
ดา้นหลงัไม่มีทางเขา้ จะปิดทึบและไม่มีการตกแต่งใดๆ ส่วนทางเขา้รองสําหรับพระเณรมีการทาํ
กนัหลายแบบ เช่น ทาํเป็นทางเขา้เลก็ๆอยูด่า้นขา้งอาคารตรงบริเวณช่วงลดผงัเป็นช่องประตูขนาด
เล็ก ไม่มีการตกแต่ง บนัไดทางข้ึนแคบๆไม่มีราวบนัไดและการตกแต่งใดๆ หรือทาํเป็นทางเขา้
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ดา้นขา้งเป็นช่องประตูขนาดใหญ่ แลว้ทาํซุม้เป็นมุขขนาดเลก็ครอบไว ้หรือทาํเป็นทางเขา้ดา้นขา้ง
แบบอาคารทัว่ไป ลกัษณะสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีทาํให้อาคารวิหารลา้นนาแตกต่างจากภาคกลาง
คือ สัดส่วนของชั้นพื้นหรือชั้นอาคาร ท่ีมักให้สัดส่วนท่ีสัมพนัธ์กับสัดส่วนมนุษย ์ไม่สูงใหญ่
เหมือนภาคกลาง โดยชายคามุขหน้าของอาคารจะทอดลงตํ่า ไม่สูงกว่าความสูงของมนุษยม์ากนัก 
ไม่ว่าอาคารจะมีขนาดใหญ่หรือกวา้งเพียงใด ขอ้สังเกตประการหน่ึงคือ ระบบสัดส่วน การก่อรูป
เร่ิมท่ีหลกัหลวง คือโถงกลางของอาคาร แลว้ถ่ายทอดลงมาตามสัดส่วนจนจบลงท่ีมุขหน้า แต่
ความสาํเร็จหรือผลสาํเร็จของงานจะปรากฏท่ีมุขหนา้ของอาคารท่ีเป็นทางเขา้ของอาคาร เป็นภาพท่ี
ปรากฏใหผู้ค้นมองเม่ือเดินเขา้สู่อาคารหรืออาจเรียกไดว้่า สัดส่วนรูปทรงของอาคารจะสวยหรือไม่
ก็ข้ึนอยูก่บัอาคารมุขหนา้ โดยมีอาคารหลงัซดและหลงัหลวงเป็นฉากหลงั ช่วยส่งเสริมให้มุขหนา้ 
แต่สัดส่วนรูปทรงของอาคารมุขหนา้น้ีกลบัเกิดข้ึนเป็นอนัดบัสุดทา้ย และเป็นไปตามสัดส่วนของ
หลงัหลวงจะถ่ายลงสู่หลงัซดและถ่ายลงมาสู่มุขหนา้ ดงันั้น หากไม่มีระบบสัดส่วนท่ีเตรียมการไว้
ก่อนแลว้ตั้งแต่การก่อรูปข้ึนทรงของหลงัหลวง อาคารอาจจะไม่ไดส้ดัส่วนรูปทรงท่ีสวยงามได้66 

3.3 การศึกษาลกัษณะเจดีย์ศิลปะล้านนา     
  ในการศึกษาลกัษณะเจดียศิ์ลปะลา้นนา ศาสตราจารย ์ดร.ศกัด์ิชัย สายสิงห์ ได้
ทาํการศึกษาพฒันาการของเจดียล์า้นนาและกาํหนดขอบเขตไวเ้ฉพาะเจดียใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึง
เป็นเป้าหมายท่ีตั้งของโครงการ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ระยะ ดงัน้ี   
  ระยะแรก (ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19) การสืบทอดงานศิลปะหริภุญชยัและแรง
บนัดาลใจจากศิลปะพกุาม        
  ระยะท่ี_2_(ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 20) การสืบทอดงานศิลปะในระยะแรกและ
แรงบนัดาลใจจากศิลปะพกุามและศิลปะสุโขทยั      
  ระยะท่ี_3_(ระหว่างต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21) ยุคทองของลา้นนา ความ
หลากหลายทางดา้นรูปแบบของสถาปัตยกรรม      
  ระยะท่ี_4_(ปลายพทุธศตวรรษท่ี 21-23) ศิลปะลา้นนายคุระยะหลงั   
           (ระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 25) งานช่างพื้นบา้น67  
  3.3.1 ระยะแรก (ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19) การสืบทอดงานศิลปะหริภุญชยัและ
แรงบนัดาลใจจากศิลปะพุกาม ยคุเร่ิมตน้แห่งความเป็นอาณาจกัรลา้นนานั้นอยูบ่นพื้นฐานของอารย
ธรรมท่ีเจริญรุ่งเรืองก่อนหนา้ ดงันั้นงานสถาปัตยกรรมในช่วงระยะเวลาน้ีจึงมีแหล่งบนัดาลใจมา

                                                            
66เร่ืองเดียวกนั, 14. 
67ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะล้านนา, (กรุงเทพฯ: มติชน, 25556), 7. 
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จาก 2 แหล่งวฒันธรรมท่ีสาํคญั คือ ศิลปะหริภุญชยั และศิลปะพกุามจากประเทศพม่า อยา่งไรกต็าม
เน่ืองจากเป็นสมยัแรกของอาณาจกัรซ่ึงพบหลกัฐานท่ีเหลือใหศึ้กษานอ้ยมาก ส่วนหน่ึงสันนิฐานว่า
อาจเกิดจากการพงัทลายไปตามกาลเวลา และอีกส่วนหน่ึงไดรั้บการบูรณปฏิสังขรณ์ข้ึนใหม่ใน
ภายหลงั ในยคุน้ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะหริภุญชยั หลกัฐานทางสถาปัตยกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึง
การสืบทอดศิลปะสมยัหริภุญชยั ไดแ้ก่ เจดียเ์หล่ียมหรือกู่คาํ วดักู่คาํ เวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 
จากรูปทรงของเจดียมี์ตน้แบบมาจากเจดียก์ู่กุด วดัจามเทวี จงัหวดัลาํพูน ในศิลปะสมยัหริภุญชยั 
กล่าวคือ การทาํเจดียท์รงปราสาทท่ีมีเรือนธาตุอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมซอ้นลดหลัน่กนัไปเป็นชั้นๆ แต่ละ
ชั้นมีจระนาํซุม้ประดิษฐานพระพุทธรูปจาํนวน 60 องค ์อาจใชใ้นความหมายของอดีตพระพุทธเจา้ 
อย่างไรก็ตามเจดียอ์งคน้ี์ไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดย
หลวงโยนการพิจิตร(หม่องปันโหย่) คหบดีชาวพม่า ในราวปี พ.ศ.2449 โดยการพอกปูนทบั ป้ัน
ลวดลายและพระพุทธรูปใหม่ มีการก่อคูหาเพิ่มและมีการประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีฐานทั้ง 4ดา้น 
ดงันั้นลกัษณะพระพุทธรูปและลวดลายจึงเป็นแบบศิลปะพม่าสมยัหลงัในช่วงกลางพุทธศตวรรษ
ศิลปะพม่าท่ีไดรั้บอิทธิพลศิลปะตะวนัตก68       
  3.3.2 ระยะท่ี 2 (ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 20) การสืบทอดงานศิลปะในระยะแรก
และแรงบนัดาลใจจากศิลปะพุกามและศิลปะสุโขทยั ระยะเวลาน้ีไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงคร้ังสาํคญั
ในอาณาจกัรลา้นนา เร่ิมจากสมยัของพระเจา้กือนาท่ีมีการติดต่อรับพระพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์
เขา้มาคร้ังใหม่ โดยพระองคไ์ดท้รงนิมนตพ์ระสุมนเถรจากสุโขทยัให้ข้ึนมาทาํสังฆกรรมพระภิกษุ
ในลา้นนา ดว้ยเหตุน้ีเองจึงเช่ือกนัวา่มีการรับอิทธิพลทางศิลปกรรมในทุกๆดา้นจากสุโขทยัข้ึนมายงั
ลา้นนาด้วย แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมและประวติัในการ
ก่อสร้างนั้น ยงัมีการพบงานศิลปกรรมหลายรูปแบบ ท่ีมิไดมี้แต่เฉพาะอิทธิพลสุโขทยัเท่านั้น งาน
สาํคญัท่ีเกิดข้ึนประกอบดว้ยการสืบทอดรูปแบบสถาปัตยกรรมมาจากยคุแรก ไดแ้ก่ กลุ่มเจดียท์รง
ปราสาท การรับรู้แบบเจดียท์รงระฆงัแบบลงักามาจากพุกามของพม่า และในช่วงระยะเวลาน้ีน่าจะ
เป็นการริเร่ิมตน้ของเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาท่ีมีรูปแบบเฉพาะเกิดข้ึนดว้ย69  
   3.3.2.1_การสืบทอดงานสถาปัตยกรรมจากระยะแรก เจดียท์รงปราสาท
ยอด ไดแ้ก่ เจดียท์รงปราสาทในผงัแปดเหล่ียม วดัอินทขีล หรือ วดัสะดือเมือง กลางเมืองเชียงใหม่ 
จากรูปแบบของเจดียมี์ลกัษณะพิเศษคือ เป็นเจดียท์รงปราสาทท่ีประกอบดว้ยฐานเขียงในผงัแปด
เหล่ียม ส่วนยอดเป็นเจดียท์รงระฆงั ประกอบดว้ยฐานแปดเหล่ียมซอ้นกนั 3 ชั้น รองรับองคร์ะฆงั
กลม ไม่มีบลัลงัก์แต่มีกา้นฉัตร ส่วนยอดเป็นปล่องไฉน ท่ีเรือนธาตุมีซุ้มจระนาํซุ้มเกือบทุกดา้น 
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ยกเวน้ดา้นหน้าท่ีเจาะเป็นคูหาเขา้ไปภายในได ้ท่ีมาของเจดียรู์ปแบบน้ีน่าจะสืบทอดมาจากรัตน
เจดีย ์วดัจามเทวี เมืองลาํพนู ในสมยัหริภุญชยั70      
   3.3.2.2_เจดียท์รงระฆงัท่ีมีแรงบนัดาลใจจากศิลปะพุกาม ตน้แบบของ
เจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา ไดแ้ก่ เจดียว์ดัอุโมงค์เถรจนัทร์ ในเขตอรัญญิก เชิงดอยสุเทพ เมือง
เชียงใหม่ รูปแบบของเจดียเ์ป็นทรงระฆงัขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยส่วนฐานซ่ึงมีลกัษณะพิเศษท่ีพบ
ไม่มากนกั คือ ฐานบวัอยูใ่นผงักลมซอ้นชั้นกนั 3 ฐาน รองรับองคร์ะฆงัขนาดใหญ่ ท่ีชุดฐานบวัแต่
ละชั้นประดบัลูกแกว้ 2 แนว ส่วนทอ้งไมร้ะหว่างแนวของลูกแกว้ ประดบัดว้ยแถวช่องส่ีเหล่ียม
โดยรอบ จากลกัษณะของชุดฐานบวัและการประดบัช่องส่ีเหล่ียมน้ี เปรียบเทียบไดก้บักลุ่มเจดียใ์น
เมืองพุกามท่ีมีอิทธิพลศิลปะลงักา เช่น เจดียฉ์ปัฏ ท่ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ.1733 โดยพระภิกษุฉปัฏชาว
พุกามท่ีไดไ้ปศึกษาพระศาสนาในลงักา หรืออีกองคห์น่ึงในบริเวณวดัถิทสวดีในหมู่บา้นปวาสอ 
เมืองพุกาม เป็นตน้ เหนือส่วนฐานข้ึนไปเป็นองคร์ะฆงัขนาดใหญ่ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีนิยมในศิลปะ
ลงักา มีบลัลงัก์ในผงัส่ีเหล่ียม ส่วนยอดประดบัดว้ยปลอ้งไฉนและปลียอด จากลกัษณะขอชุดฐาน
บวั 3 ฐานรองรับองคร์ะฆงัท่ีเจดียว์ดัอุโมงคเ์ถรจนัทร์น้ี คงเป็นตน้แบบให้กบัเจดียท์รงระฆงัแบบ
ลา้นนาต่อไป71          
    เจดียป์ระธาน วดับุปผาราม(วดัสวนดอก) อาํเภอเมือง จงัหวดั
เมืองเชียงใหม่ นบัเป็นหลกัฐานท่ีสาํคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาท่ี
มีอิทธิพลของศิลปะพุกามและศิลปะสุโขทยั ส่วนท่ีเป็นอิทธิพลศิลปะพุกามคือ ส่วนรองรับองค์
ระฆงัท่ีเป็นชุดบวัคว ํ่า-บวัหงาย 3 ชุด ท่ีน่าจะพฒันาสืบต่อมาจากสายเจดียฉ์ปัฏและวดัอุโมงคเ์ถร
จนัทร์ ลกัษณะสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีแสดงให้ใหเ้ห็นถึงการรับรูปแบบมาจากพุกามคือ องคเ์จดีย์
ก่อบนลานประทกัษิณท่ียกสูง และมีซุม้ประตูทางเขา้ทั้ง 4 ดา้น คลา้ยกบัเจดียปั์ฏท่ีเมืองพุกาม ส่วน
ท่ีเป็นอิทธิพลสุโขทัยจะเป็นเร่ืองของทรวดทรงท่ียงัมีองค์ระฆังค่อนขา้งใหญ่ มีบัลลงัก์ในผงั
ส่ีเหล่ียม และมีการประดบัพระพุทธรูปลีลาโดยรอบกา้นฉัตร คลา้ยกบัท่ีพบในเจดียท์รงระฆงัใน
สมยัสุโขทยั และท่ีสาํคญัคือส่วนฐานเดิมยงัปราฎกว่ามีชา้งลอ้ม ซ่ึงน่าจะเป็นคติท่ีรับมาจากลงักา
ผ่านมาทางสุโขทยัดว้ยเช่นกนั แต่เป็นท่ีน่าเสียดายว่ารูปแบบของเจดียใ์นปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะ
แลว้ ในส่วนท่ีเป็นลา้นนาแลว้ไดแ้ก่ชุดของฐานบวัรองรับองคร์ะฆงั ซ่ึงประกอบดว้ยฐานบวัคว ํ่า-
บวัหงาย ประดบัดว้ยลูกแกว้อกไก่ ชุดบวัชุดน้ียงัไม่เป็นระบบท่ีลงตวัมากนกั เพราะจงัหวะของแต่
ละชุดไม่ไดส้ัดส่วนกนั คือ ชุดล่างจะมีทอ้งไมก้วา้งมาก ในขณะท่ีชุดเหนือข้ึนไปจะแคบกว่าและ
การประดับลูกแก้วอกไก่ไม่สมมาตรกัน ดังท่ีชั้นล่างซ่ึงมีพื้นท่ีท้องไมก้วา้งมากนั้ นไม่ประดับ
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ลูกแกว้อกไก่ ส่วนชั้นบนทั้ง 2 ชั้น ประดบัลูกแกว้อกไก่ชั้นละเส้น ซ่ึงจะพบว่าส่วนน้ีของเจดียท์รง
ระฆงัแบบลา้นนาจะมีแบบแผนท่ีลงตวั คือ การประดบัลูกแกว้อกไก่ชั้นละ 2 เส้นเสมอ ซ่ึงการทาํ
ชุดบวัรองรับองค์ระฆงั 3 ชุดน้ี ถือเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหน่ึงของเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา 
น่าจะเร่ิมตน้ข้ึนในราวตน้พทุธศตวรรษท่ี 20 ดว้ยเช่นกนั72     
   3.3.2.3 เจดียท่ี์มีแรงบนัดาลใจจากศิลปะสุโขทยั เจดียท์รงยอดดอกบวัตูม 
(พุ่มขา้วบิณฑ)์ เจดียบ์ริวาร วดับุบผาราม(สวนดอก)  อาํเภอเมือง จงัหวดัเมืองเชียงใหม่ โดยทัว่ไป
แล้วเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือพุ่มข้าวบิณฑ์ถือเป็นรูปแบบเฉพาะและสัญลักษณ์ของ
สถาปัตยกรรมสมยัสุโขทยั ดงันั้นถา้พบเจดียรู์ปแบบน้ีท่ีไหนย่อมกล่าวไดว้่า มีอิทธิพลของศิลปะ
สุโขทยัไปถึงดินแดนนั้น สาํหรับลา้นนามีรูปแบบน้ีปรากฏหลกัฐานอยูอ่ยา่งนอ้ย 2 แห่ง คือวดัสวน
ดอกและวดัธาตุกลาง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นท่ีน่าเสียดายว่าท่ีวดัสวนดอกนั้นเหลือหลกัฐานใหศึ้กษา
เฉพาะภาพถ่ายเท่านั้ น ส่วนองค์จริงได้รับการบูรณะในสมัยของครูบาศรีวิชัย ในปี พ.ศ.2476 
รูปแบบท่ีศึกษาไดจ้ากภาพถ่ายเก่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงองคป์ระกอบท่ีเป็นระเบียบของสุโขทยัไวอ้ยา่ง
ดีท่ีสุด กล่าวคือ มีส่วนฐานเขียง 4-5 ชั้นรองรับฐานบวัลูกแกว้อกไก่ ซ่ึงส่วนน้ีปรับปรุงมาจากเจดีย์
ของลา้นนา ส่วนกลางประกอบดว้ยฐานบวัลูกฟัก 2 ฐาน เรียกว่า “ชั้นแวน่ฟ้า” รวมกบัเรือนฐานท่ีมี
มาจากศิลปะเขมร และส่วนท่ีเป็นทรงดอกบวัตูม ปลอ้งไฉน และปลียอด ซ่ึงเป็นระเบียบของเจดีย์
ทรงระฆงัแบบไม่มีบลัลงัก ์คงมีท่ีมาจากศิลปะพุกามของพม่า จากรูปแบบดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นจดั
เจนถึงอิทธิพลศิลปะสุโขทยัท่ีข้ึนมาในลา้นนาโดยเฉพาะท่ีวดัสวนดอก ซ่ึงสมัพนัธ์กบัหลกัฐานการ
รับศาสนาลงักาวงศ์ในสมยัพระเจา้กือนาท่ีไดอ้าราธนาพระสุมนเถรข้ึนมาจากสุโขทยัในปี พ.ศ.
1913 พระองคไ์ดอุ้ทิศสวนดอกไมส้ร้างวดับุปผารามแห่งน้ีข้ึน เพื่อเป็นท่ีพาํนกัของพระสุมนเถรใน
ปี พ.ศ.1915 แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ทางประวติัศาสตร์และรูปแบบศิลปกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี73

    เจดียว์ดัธาตุกลาง  นอกกาํแพงเมืองเมืองเชียงใหม่ ด้านทิศใต ้
ส่วนฐานของเจดียอ์งค์น้ีชาํรุดอย่างมาก เป็นส่วนท่ีสร้างครอบทบัของเดิมท่ีเป็นฐานเจดียแ์บบ
ลา้นนา ซ่ึงแต่เดิมน่าจะเป็นฐานเขียงหลายชั้น อันเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดียท์รงยอดบัวตูม 
ส่วนกลางและส่วนยอดยงัคงรูปแบบของเจดียย์อดทรงดอกบวัตูมอยู่ กล่าวคือ มีฐานบวัลูกฟัก 2 
ฐาน(ชั้นแว่นฟ้า) รองรับเรือนฐาน และส่วนของเรือนฐานเพ่ิมมุม ซ่ึงไม่ปรากฏอยูใ่นระเบียบของ
เจดียรู์ปแบบอ่ืนในลา้นนา และรองรับส่วนยอดท่ีเป็นเจดียท์รงระฆงัขนาดเลก็(ปกติส่วนน้ีตอ้งเป็น
ทรงดอกบวัตูม) แต่ท่ีวดัธาตุกลางน้ีไดป้รับเป็นเจดียท์รงระฆงัขนาดเลก็และมีบลัลงักใ์นผงักลม ซ่ึง
ปกติเจดียท์รงยอดดอกบวัตูมจะไม่มีบลัลงัก์ แสดงให้เห็นว่า เจดียท่ี์วดัธาตุกลางน้ีอาจมีการบูรณะ
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ในภายหลงัท่ีช่างไม่เขา้ใจรูปแบบของเจดียย์อดทรงดอกบวัตูมแลว้ จากลกัษณะดงักล่าว แสดงให้
เห็นว่าเป็นงานท่ีรับมาจากเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ์ของสุโขทยั แต่มีวิวฒันาการจากตน้แบบไปมาก 
คงเป็นความพยายามท่ีจะสร้างเลียนแบบ แต่ช่างขาดความชาํนาญ หรือความเขา้ใจทางดา้นรูปแบบ 
จึงน่าจะเป็นงานท่ีเกิดข้ึนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นยคุแห่งความหลากหลายทางดา้นรูปแบบ
ศิลปะของลา้นนา74         
  3.3.3 ระยะท่ี 3 (ระหว่างตน้ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21) ยคุทองของลา้นนา ความ
หลากหลายทางด้านรูปแบบของสถาปัตยกรรม ในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 20–กลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 ถือเป็นยคุแห่งความรุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจกัรลา้นนา ในงานสถาปัตยกรรมนั้นได้
เกิดความหลากหลายทางดา้นรูปแบบ ส่วนหน่ึงเป็นงานสืบต่อมาจากงานในยดุก่อนหนา้นั้น ไดแ้ก่ 
กลุ่มเจดียล์า้นนา ซ่ึงถือเป็นรูปแบบท่ีนิยมมากท่ีสุดในยุคน้ีดว้ย นอกจากน้ี ยงัมีรูปแบบเจดียท์รง
ปราสาทแบบลา้นนาท่ีจดัเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเกิดข้ึนใหม่ในระยะน้ี โดยดดัแปลงรูปแบบมาจาก
เจดียท์รงยอดปราสาทในยคุตน้ เจดียท์รงปราสาทในผงักลม และอีกรูปแบบหน่ึงหนักลบัไปทาํเจดีย์
ทรงระฆังแบบสุโขทยั แต่ก็พบไม่มากนัก นอกจากความหลากหลายทางด้านรูปแบบแลว้ จาก
ประวติัการก่อสร้างท่ีปรากฏตามตาํนานและจารึก ปรากฏการสร้างวดัและพระพุทธรูปเป็นจาํนวน
มากกว่ายุคใด มีการบูรณปฏิสังขรณ์คร้ังสําคญั รวมทั้งวดัท่ีสร้างนั้นจะมีขนาดใหญ่ เช่น วดัเจดีย์
หลวง และวดัท่ีมีรูปแบบพิเศษ เช่น วิหารมหาโพธาราม(วดัเจ็ดยอด) ท่ีสร้างข้ึนโดยพระเจา้ติโลก
ราช นอกจากน้ียงัพบว่า ในรัชกาลพระเมืองแก้วถือเป็นรัชสมัยท่ีพบหลกัฐานการสถาปนาวดั 
พระพทุธรูปมากท่ีสุด อนัแสดงใหเ้ห็นถึงยคุรุ่งเรืองทางศาสนาอยา่งแทจ้ริง75   
   3.3.3.1 เจดียท์รงปราสาทแบบลา้นนา เจดียห์ลวง วดัเจดียห์ลวง อาํเภอ
เมือง จงัหวดัเมืองเชียงใหม่  เจดีย์หลวงหรือมีช่ือว่า “ราชกูฏ”  วดัเจดีย์หลวงโชติการาม 
ตั้งอยูก่ลางเมืองเชียงใหม่ และเป็นเจดียอ์งคใ์หญ่ท่ีสุดในอาณาจกัรลา้นนา ตามตาํนานกล่าวว่าเร่ิม
สร้างโดยพระเจา้แสนเมืองมาเพ่ืออุทิศถวายแด่พระราชบิดาคือ พระเจา้กือนา แต่เจดียท่ี์พระองคท์รง
สร้างไม่ทนัแลว้เสร็จ พระองคไ์ดเ้สด็จสวรรคตก่อน พระมเหสีของพระองคโ์ปรดให้สร้างต่อใน
รัชกาลของพระเจา้สามฝ่ังแกน แต่อยา่งไรก็ตาม เจดียท่ี์ปรากฏในปัจจุบนัน้ีคงเป็นงานสถาปนาข้ึน
ใหม่ในสมยัพระเจา้ติโลกราชในปี พ.ศ.2022 ตามหลกัฐานในเอกสารท่ีกล่าวถึงพระองคไ์ดโ้ปรด
เกลา้ฯให้ปฏิสังขรณ์โดยแปลงแบบเดิมให้ใหญ่ข้ึน เพิ่มชา้งประดบับนลานประทกัษิณ และเปล่ียน
ส่วนยอดใหม่ดงัท่ีปรากฏในตาํนานว่า “ระเบียบ กระพุ่มยอดเดียว” และเรียกว่า “ราชกูฏ” จึงเกิด
ลกัษณะของเจดียท์รงปราสาทยอดเดียว ส่วนในพงศาวดารโยนกไดก้ล่าววา่ พระเจา้ติโลกราชโปรด
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ให้หม่ืนดา้มพร้าคตไปถ่ายแบบโลหะปราสาทและรัตนมาลีเจดียใ์นประเทศศรีลงักา และกลบัมา
ปฎิสังขรณ์วดัท่ีสร้างโดยพระจา้แสนเมืองมากลางเมืองเชียงใหม่ คือ วดัเจดียห์ลวง โดยเร่ิมสร้างใน
ปี พ.ศ.2022 ความสาํคญัของวดัเจดียห์ลวงคือ เคยเป็นท่ีประดิษฐานพระแกว้มรกต และเช่ือว่าอยูใ่น
ซุม้ดา้นทิศตะวนัออก ตามประวติักล่าวว่า พระเจา้ติโลกราชไดโ้ปรดเกลา้ฯใหอ้ญัเชิญมาจากลาํปาง 
และต่อมาในสมยัของพระเจา้ไชยเชษฐาซ่ึงเป็นพระอุปราชแห่งอาณาจกัรลา้นชา้ง และไดป้กครอง
ลา้นนานั้น เม่ือพระราชบิดาของพระองคส์วรรคตจึงเสด็จกลบัไปครองอาณาจกัรลา้นชา้ง พร้อมทั้ง
ไดอ้ญัเชิญพระแกว้มรกตจากเมืองเชียงใหม่ไปยงัหลวงพระบางและเวียงจนัทร์ตามลาํดบั เจดีย์
หลวงไดพ้งัทลายลงมาในสมยัของพระนางจิระประภาในปี พ.ศ.2088 เน่ืองจากเกิดแผ่นดินไหว 
ดว้ยเหตุท่ีเจดียห์ลวงเป็นเจดียท่ี์มีขนาดใหญ่มาก จึงไม่สามารถซ่อมแซมใหก้ลบัคงเดิมได ้จึงปล่อย
ท้ิงไวจ้นถึงปัจจุบนั ซ่ึงเหลือแต่ส่วนฐานและส่วนเรือนธาตุ พงัทลายไปคร่ึงหน่ึงถึงชั้นหลงัคาช่วง
ตน้ ส่วนยอดไดพ้งัทลายไปหมดแลว้ สภาพปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะใหม่โดยกรมศิลปกร ในราวปี 
พ.ศ.2534-2535 เจดียท์รงปราสาทแบบลา้นนาท่ีมีวิวฒันาการเกิดข้ึนใหม่ในระยะน้ี ประกอบดว้ย
ส่วนฐานท่ีเพิ่มลานประทกัษิณข้ึนมา ประดบัดว้ยชา้งลอ้มรอบอนัเป็นคติของชา้งท่ีค ํ้าจุนจกัรวาล 
และเป็นท่ีนิยมอย่างมากในสายวิวฒันาการของเจดียท์รงระฆงัแบบลงักา แต่ในศิลปะลา้นนาได้
พบว่ามีการสร้างชา้งลอ้มท่ีฐานเจดียท์รงปราสาทดว้ยเช่นกนั ถดัข้ึนไปเป็นส่วนของเรือนธาตุอยูใ่น
ผงัเพิ่มมุม ประดบัจระนาํซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ ส่วนสําคญัของเจดียท์รงปราสาท
แบบลา้นนาคือ การทาํหลงัคาแทนการทาํเรือนซอ้นชั้น ดงันั้น ส่วนเหนือเรือนธาตุจึงเป็นชั้นหลงัคา
ลาด(หรือหลงัคาเอนลาด) 2 ชั้น การทาํหลงัคาเอนลาดแสดงให้เห็นการทาํชั้นเพื่อรับส่วนยอดท่ี
น่าจะเป็นระเบียบของเจดียท์รงระฆงั เม่ือทาํชั้นหลงัคาเอนลาด จึงไม่มีการประดบัเจดียท่ี์มุมทั้ง 4 
มุม ดงันั้นเจดียห์ลวงจึงไม่มียอดเป็นเจดียอ์งคเ์ดียวตามท่ีกล่าวถึงในคราวสร้างในสมยัพระเจา้ติโลก
ราชท่ีให้ทาํเป็นกระพุ่มยอดเดียว ส่วนของเจดียย์อดนั้นพงัทลายลงเหลือเฉพาะส่วนฐานของเจดีย ์
ซ่ึงเป็นชุดรองรับองคร์ะฆงั มีรูปแบบสําคญัคือ เป็นชุดบวัถลาในผงัแปดเหล่ียม เช่นเดียวกนักบั
เจดียว์ดัเชียงมัน่ เมืองเชียงใหม่ โดยมีรูปแบบท่ีเหมือนกนัตั้งแต่ส่วนหลงัคาเอนลาดท่ีทาํซอ้นกนั 2 
ชั้น และน่าจะมีชุดลวดบวัรองรับองค์ระฆงัเท่ากับเจดียว์ดัเชียงมัน่ คือ 3 ฐาน ในผงัแปดเหล่ียม 
ดงันั้นรูปทรงสันนิฐานเต็มองคข์องเจดียห์ลงัน่าจะมีรูปแบบเดียวกนักบัวดัเชียงมัน่ เมืองเชียงใหม่ 
เพียงแต่เจดียว์ดัเชียงมัน่มีขนาดเลก็กวา่76       
    เจดียว์ดัเชียงมัน่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเมืองเชียงใหม่ แมว้่าตาํนาน
จะกล่าวว่าวดัน้ีสร้างข้ึนในสมยัของพระญามงัราย แต่จากรูปแบบจดัเป็นเจดียท์รงปราสาทลา้นนา
แลว้ มีลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัเจดียห์ลวง คือ มีชา้งประดบัท่ีส่วนฐานโดยรอบ ระเบียบอ่ืนๆนั้นเป็น
                                                            

76เร่ืองเดียวกนั, 114. 
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แบบเดียวกับกู่พระเจา้ติโลกราช แต่อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากเป็นเจดียท่ี์สําคญัมากองค์หน่ึงของ
ลา้นนา จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์มาทุกยคุทุกสมยั รูปแบบท่ีปรากฏอาจเป็นงานบูรณะในช่วงปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 21 และลวดลายปูนป้ันอาจเพ่ิมเติมในสมยัรัตนโกสินทร์แลว้77  
    เจดียท์รงยอดปราสาทแบบลา้นนาน้ีได้พบค่อนขา้งแพร่หลาย
เช่นกนั แต่พบไม่มากเท่ากบัเจดียท์รงระฆงั เจดียอ์งคส์าํคญัอีกองคห์น่ึงท่ีมีประวติัการก่อสร้างและ
สัมพนัธ์กบัพระเจา้ติโลกราช คือ กู่พระเจา้ติโลกราช วดัเจ็ดยอด ซ่ึงสร้างข้ึนโดยพระยอดเชียงราย 
เพื่อบรรจุพระอฐัของพระเจา้ติโลกราชในปี พ.ศ.2034 รวมทั้งความเก่ียวเน่ืองทางประวติัศาสตร์ท่ี
เจดียอ์งคน้ี์สร้างข้ึนเพื่อบรรจุพระอฐิัของพระเจา้ติโลกราช ผูท่ี้สร้างอุทิศถวายคือ พระยอดเชียงราย 
คงจะคดัเลือกรูปแบบท่ีเป็นผลงานช้ินสําคญัมาสร้าง แต่ลกัษณะของกู่พระเจา้ติโลกราชมีความ
แตกต่างจากวดัเจดียห์ลวงและเจดียว์ดัเชียงมัน่เล็กน้อย คือมีชั้นหลงัคาเอนลาดเพียงชั้นเดียว และ
ส่วนยอดเป็นเจดีย์ท่ี มี ชุดรองรับองค์ระฆังเป็นชุดบัวคว ํ่ า-บัวหงายในผังวงกลม  ซ่ึ งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา ท่ีนิยมอยูใ่นช่วงระยะเวลาเดียวกนัน้ี เท่ากบัเป็นการ
ยืนยนัรูปแบบอีกทางหน่ึงว่า เจดียท์รงปราสาทแบบลา้นนาท่ีเป็นทรงปราสาทยอดเดียวนั้นไดรั้บ
ความนิยมในยคุท่ีลา้นนาเจริญรุ่งเรืองสูงสุดรูปแบบหน่ึง78     
    เจดียท์รงปราสาทยอดแบบเรือนชั้นซอ้นผสมกบัหลงัคาลาด ใน
ศิลปะลา้นนาไดพ้บเจดียท์รงปราสาทยอดกลุ่มหน่ึงท่ีมีรูปแบบพิเศษและเป็นลกัษณะเฉพาะเกิดข้ึน
รูปแบบหน่ึง คือ การทาํส่วนยอดท่ีเป็นแบบเรือนชั้นซ้อนผสมกบัแบบหลงัคาลาด กล่าวคือ ส่วน
ยอดประกอบดว้ยเรือนชั้นซอ้นท่ีมีการจาํลองผนงั ช่องวิมาน มีปราสาทจาํลองประจาํมุมและประจาํ
ดา้น และมีบรรพแถลงปรากฏอยู่ดว้ย คลา้ยกบัปราสาทขอมท่ีมีปราสาทจาํลองและบรรพแถลง 
สลบักบัชั้นหลงัคาลาด ซ่ึงการทาํเรือนชั้นซ้อนท่ีมีส่วนเรือนค่อนขา้งสูง และมีหลงัคาคลา้ยกับ
อาคารทรงปยาธาตุของพม่าดว้ยเช่นกนั ส่วนใหญ่พบในงานเคร่ืองไมท่ี้เป็นมณฑป หรือโขงพระเจา้ 
(ปราสาทสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปในวิหาร) ธรรมมาสน์ และโขงประตูทางเขา้วดั จึงอาจ
กล่าวไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมท่ีมีลกัษณะเฉพาะของศิลปะลา้นนาได ้เจดียรู์ปแบบน้ีพบท่ีใชเ้ป็น
เจดีย์ประธานของวดัเพียง 1 องค์ คือ เจดีย์ประธานวดัปันสารท เมืองเชียงใหม่ เจดีย์องค์น้ีมี
หลกัฐานการขุดแต่งพบว่าสร้างครอบเจดียท์รงระฆงัแบบสุโขทยัไวภ้ายใน เจดียท์รงระฆงัแบบ
สุโขทัยคงสร้างข้ึนเม่ือคราวล้านนาได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัยในระยะแรกคือ ราวต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 เพราะฉะนั้นเจดียอ์งคน้ี์ไม่น่าจะเก่าเกินไปกวา่น้ี หลกัฐานสาํคญัท่ีช่วยในการกาํหนด
อาย ุไดแ้ก่ ลวดลายปูนป้ันประดบั เป็นลายพรรณพฤกษา หรือลายเครือลา้นนา ท่ีตวักรอบลายกาบ
                                                            

77เร่ืองเดียวกนั, 118. 
78เร่ืองเดียวกนั, 120. 



 
67 

ล่าง เป็นเส้นหยกัโคง้อยา่งมาก ซ่ึงนิยมอยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 แลว้ ดงันั้นวดัปันสาทจึงน่าจะ
มีอายอุยูใ่นช่วงระยะเวลาน้ีเช่นกนั79       
    กู่พระแก่นจนัทร์ แต่เดิมเป็นกูภ้ายในอุโบสถ วดัมหาโพธาราม 
(วดัเจ็ดยอด) อาํเภอเมือง จงัหวดัเมืองเชียงใหม่ เป็นตวัอย่างกู่ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปภายใน
อาคารท่ีทาํส่วนยอดเป็นเรือชั้นซ้อนสลบักบัหลงัคาแบบลา้นนา และภายในมีพื้นท่ีว่าง หรือเป็น
ห้องสาํหรับประดิษฐานพระพุทธรูป มีหลกัฐานสาํคญัทางศิลปกรรม คือ ลวดลายปูนป้ันท่ีประดบั
ส่วนต่างๆ เช่น กาบบน กาบล่าง เป็นลายเครือลา้นนาท่ีภายในเป็นลายดอกไม ้กา้น และใบในกลุ่ม
ของดอกลายโบตัน๋ ท่ีนิยมอยู่ในพุทธศตวรรษท่ี 21 จึกสันนิฐานว่าน่าจะสร้างข้ึนในสมยัของพระ
เมืองแกว้ เพื่อประดิษฐานพระแก่นจนัทร์ท่ีอญัเชิญมาจากวดัป่าแดงตามตาํนานพระแก่นจนัทร์ 80

   3.3.3.2 เจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา เจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนานั้นถือได้
ว่าเป็นสัญลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมลา้นนา จึงพบอยู่โดยทัว่ไปเกือบทุกยุคทุกสมยั น่าจะเกิดข้ึน
แลว้ตั้งแต่ราวตน้พทุธศตวรรษท่ี 20 และเป็นแบบท่ีไดรั้บความนิยมเร่ือยมาจนถึงพทุธศตวรรษท่ี 21 
ในยคุทองของลา้นนาน้ีไดพ้บอยู่เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงน่าจะเป็นงานท่ีสืบเน่ืองมาจากยุคก่อนหนา้น้ี
และมาไดรั้บความนิยมในระยะน้ี ความสาํคญัของเจดียรู์ปแบบน้ีคงมาจากพระธาตุหริภุญชยัท่ีเป็น
เจดียท่ี์มีความสําคญัท่ีสุดองค์หน่ึงในด้านประวติัความเป็นมา และเป็นวดัท่ีเป็นศูนยก์ลางทาง
ศาสนา  รวมทั้งรูปแบบของพระธาตุหริภุญชยัก็ถือไดว้่ามีความสมบรูณ์และลงตวัมากท่ีสุดในดา้น
วิวฒันาการทางดา้นรูปแบบ จึงกลายเป็นเจดียท่ี์แพร่หลายและเป็นแม่แบบให้กบัเจดียใ์นลา้นนาสืบ
ต่อมาทุกยคุทุกสมยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ น่าจะปรากฏอยา่งมากในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 เพราะเป็น
ระยะรุ่งเรืองสูงสุดของอาณาจกัรลา้นนาและเกิดความหลากหลายทางดา้นรูปแบบศิลปกรรม จาก
หลักฐานได้พบว่าในระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 21 น้ีได้พบอยู่เป็นจาํนวนมาก แต่มีวิวฒันาการ
ทางดา้นรูปแบบออกไปหลายรูปแบบ แต่มีแบบท่ีเป็นหลกั 2 สายวิวฒันาการ โดยใชส่้วนรองรับ
องคร์ะฆงัเป็นตวัแบ่ง ไดแ้ก่ สายท่ี 1 ยงัคงแบบแผนเดิม คือส่วนรองรับองคร์ะฆงัเป็นชุดบวัคว ํ่า-บวั
หงาย 3 ชุด ในผงักลม ส่วนสายท่ี 2 ส่วนรองรับองคร์ะฆงัเป็นชุดบวัคว ํ่า-บวัหงาย 3 ชุด เช่นเดียวกนั 
แต่อยูใ่นผงัแปดเหล่ียม สายวิวฒันาการท่ี 1 เจดียท์รงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองคร์ะฆงัเป็นชุดฐานบวั
คว ํ่า-บวัหงายอยูใ่นผงักลม(แบบพระธาตุหริภุญชยั) ลกัษณะสาํคญัของเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา 
มีองคป์ระกอบหลกัเหมือนกบัตน้แบบเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา คือ พระธาตุหริภุญชยัเกือบจะทุก
ประการ จะมีเพียงส่วนเดียวท่ีอาจแตกต่างกนัอยู่บา้ง ไดแ้ก่ การประดบัส่วนฐานท่ีเป็นฐานบวั 2 
ฐานนั้นจะมีการประดบัลวดบวัต่างกนั คือ ทั้งท่ีเป็นชุดฐาน 2 ฐานครบถว้นสมบรูณ์ประดบัลูกแกว้
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อกไก่ 2 เส้น กบัเจดียบ์างองคท่ี์ทาํเป็นฐานบวัฐานเดียวขยายทอ้งไม่สูงและประดบัลูกแกว้อกไก่ 2 
เส้น ตวัอย่างของเจดียท์รงน้ี พบอยู่ทั่วไปในล้าน เช่น เจดียว์ดัอีก้าง  เวียงกุมกาม อาํเภอสารภี 
จงัหวดัเมืองเชียงใหม่ เจดียว์ดักิตติ เมืองเชียงใหม่ เจดียว์ดัสะดือเมืองหรือวดัอินทขีล  กลางเมือง
เชียงใหม่81          
   3.3.3.3_เจดียท์รงระฆงัแบบสุโขทยั เจดียว์ดัป่าแดงหลวง  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัเมืองเชียงใหม่ เจดียท์รงระฆงัแบบสุโขทยัไดก้ลบัมาปรากฏอีกคร้ังหน่ึงในศิลปะลา้นนา
ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ เจดียว์ดัป่าแดงหลวง ตั้งอยูใ่นเขตอญัญิก บริเวณเชิงดอยสุเทพ 
เมืองเชียงใหม่ ซ่ึงปรากฏหลกัฐานในพงศวดารโยนกกล่าววา่ พระเจา้ติโลกราชไดส้ถาปนาสถูปเพื่อ
บรรจุพระอฐิัพระราชบิดา(พระเจา้สามฝ่ังแกน) ณ บริเวณท่ีปลงพระศพ ในปี พ.ศ.1980 ส่วนในชิน
กาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงเฉพาะการสร้างพระอุโบสถ ณ วดัป่าแดงมหาวิหาร อนัเป็นท่ีปลงพระศพ
พระราชมารดาในปี พ.ศ.1995 และวดัน้ีไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางของศาสนา “ลงักาใหม่” หรือ “นิกาย
วดัป่าแดง” ซ่ึงพระเจา้ติโลกราชทรงเป็นผูอุ้ปถมัภ์ รูปแบบของเจดียท่ี์กล่าวว่าเป็นแบบสุโขทยั
ประกอบดว้ย ส่วนแรก ฐานบวัท่ีอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมจตุัรัส ซ่ึงแตกต่างจากเจดียใ์นลา้นนาท่ีนิยมฐาน
บวัในผงัยกเกจ็เสมอ ส่วนท่ี 2 ส่วนฐานมีชา้งลอ้ม(ปัจจุบนัสูญหายไปหมดแลว้) ส่วนท่ี 3 มีการเจาะ
ช่องจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปดา้นละ 5 องค ์ซ่ึงมีรูปแบบเปรียบเทียบไดก้ับวดัช้างลอ้มท่ี
ศรีสัชนาลยั ส่วนท่ี 4 เป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีสุด คือ ส่วนรองรับองค์ระฆงัท่ีมีชุดบวัถลา 3 ฐาน เป็น
ลกัษณะเฉพาะของเจดียท์รงระฆงัสุโขทยั และมีบลัลงัก์ในผงัส่ีเหล่ียม เจดียว์ดัป่าแดงหลวงน้ีจึง
น่าจะมีการถ่ายแบบมาจากสุโขทยั ตามประวติัการก่อสร้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 และการ
ท่ีรูปแบบของเจดียท์รงระฆงัแบบสุโขทยักลบัมาปรากฏอีกคร้ังหน่ึงในสมยัของพระเจา้ติโลกราช 
ประเด็นแรกน่าจะเก่ียวขอ้งกบัการเขา้มาของศาสนาพุทธลงักาใหม่ นิกายวดัป่าแดง มาจากกลุ่ม
พระภิกษุลา้นนาไดเ้ดินทางไปสืบศาสนาในลงักาและกลบัมาเผยแผใ่นอยธุยา สุโขทยั และลา้นนา 
มารุ่งเรืองในสมยัพระเจา้ติโลกราช รูปแบบของเจดียจึ์งหนักลบัไปทาํแบบเจดียล์งักา และเก่ียวขอ้ง
กบัสุโขทยั ประเด็นท่ี 2 ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากประเด็นแรก ดงัไดก้ล่าวไวแ้ลว้ว่าในสมยัของพระเจา้ติ
โลกราช ซ่ึงถือเป็นยคุทองของลา้นนานั้น ลกัษณะงานศิลปกรรมออกมาในรูปของความหลากหลาย
ทางดา้นรูปแบบ รวมทั้งอาํนาจทางการเมืองในสมยัน้ีไกแ้พร่ลงมาถึงศรีสชันาลยัดว้ย82 
   3.3.3.4_เจดีย์ทรงระฆังท่ีมีรูปแบบผสมระหว่างเจดีย์ทรงระฆังแบบ
สุโขทัยกับเจดียท์รงระฆังแบบล้านนา เจดียท์รงระฆังแบบล้านนารูปแบบหน่ึง จัดอยู่ในกลุ่ม
รูปแบบผสมระหว่างเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนากบัเจดียท์รงระฆงัแบบสุโขทยั โดยมีส่วนสาํคญั 2 
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ส่วน ท่ีแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานรูปแบบ ไดแ้ก่ ส่วนฐานท่ีเป็นฐานบวั 2 ฐานแบบลา้นนา กบั
ส่วนรองรับองคร์ะฆงัท่ีเป็นชุดฐานบวัถลา 3 ฐานอยู่ในผงักลม มีความสัมพนัธ์กบัเจดียท์รงระฆงั
กลุ่มหน่ึงพบท่ีเชียงใหม่และกลุ่มเมืองลาํปาง โดยมีลกัษณะสําคญัทางดา้นรูปแบบ คือ ส่วนฐาน 
เป็นบวั 2 ฐานซอ้นกนัในผงัยกเก็จ ส่วนรองรับองคร์ะฆงัของเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาท่ีเป็นชุด
ฐานบวัคว ํ่า-บวัหงาย 3 ฐาน ส่วนยอดประกอบดว้ยบลัลงักท่ี์อยูใ่นผงักลม กล่าวคือ มีเพียงฐานหรือ
แท่นกลมไม่ไดท้าํเป็นบวัคว ํ่า-บวัหงาย ซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างจากบลัลงัก์เพิ่มมุมไมสิ้บสอง ส่วน
อ่ืนๆ เป็นองค์ประกอบเจดีย์ทรงระฆังโดยทั่วไปคือ มีก้านฉัตร ปล้องไฉน และปลี ในเมือง
เชียงใหม่ไดพ้บเจดียก์ลุ่มน้ีอยูเ่ป็นจาํนวนมากเช่นเดียวกนั แต่จะมีรูปแบบท่ีผสมผสานกบัเจดียท์รง
ระฆงัแบบสุโขทยัและเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา กลุ่มท่ีน่าจะพฒันามาจากเจดียว์ดัป่าแดงหลวง ดงั
ปรากฏส่วนรองรับองค์ระฆังเป็นชุดบวัถลาและอยู่ในผงักลม เช่น เจดียว์ดัป่าพร้าวใน เจดียว์ดั
หนองหล่ม เจดียว์ดัแสนตาหอ้ย เป็นตน้ ซ่ึงวดัในกลุ่มน้ีน่าจะมีแรงบนัดาลใจมาจากวดัป่าแดงหลวง
ท่ีสร้างในสมยัพระเจา้ติโลกราชในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ก่อนท่ีเจดียก์ลุ่มน้ีจะมีวิวฒันาการ
ของส่วนรองรับองคร์ะฆงัเป็นแบบหลายเหล่ียม83      
   3.3.3.5_เจดียท์รงปราสาทในผงักลม ในตอนปลายของยุคน้ีไดพ้บเจดีย์
รูปแบบใหม่เกิดข้ึน ไดแ้ก่ เจดียท์รงปราสาทท่ีอยูใ่นผงักลม ลกัษณะสาํคญัของเจดียป์ระกอบดว้ย 
ส่วนฐานเป็นฐานเขียงรองรับฐานบวัคว ํ่า-บวัหงาย ในผงัส่ีเหล่ียม ส่วนกลางมีชั้นเรือนธาตุอยูใ่นผงั
กลมซ้อนกนัข้ึนไปเป็นชั้นๆ โดยมี 7 ชั้น แต่ละชั้นมีจระนาํซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบ
สลบักนัในตะละชั้น ส่วนยอดเป็นเจดียท์รงระฆงัท่ีมีขนาดเล็กอย่างมาก แต่ยงัรักษาระเบียบของ
เจดียท์รงระฆงัยอดเจดียท์รงปราสาทของลา้นนาไวท้ั้งหมด ท่ีมาของเจดียแ์บบน้ีแต่เดิมจดัว่าเป็น
เจดียรู์ปแบบพิเศษหรืออยูใ่นหมวดเบ็ดเตลด็และจดัเป็นงานในระยะหลงั จากวิวฒันาการทางดา้น
รูปแบบ จะพบว่าตวัปราสาทของเจดียก์ลุ่มน้ีทาํเป็นชั้นซอ้นหลายชั้น และมีจระนาํซุม้ประดิษฐาน
พระพุทธรูป น่าจะมีท่ีมาจากเจดียท์รงปราสาทในสายวิวฒันาการของเจดียก์ูกุ้ดในสมยัหริภุญชยั 
เพียงแต่ปรับเปล่ียนมาเป็นผงักลมเท่านั้น ส่วนจระนาํซุม้ประดิษฐานพระพุทธรูปก็ปรับเปล่ียนให้
เขา้กบัทรงกลม ส่วนยอดท่ีเป็นเจดียท์รงระฆงันั้น น่าจะมาจากส่วนยอดของเจดียท์รงปราสาทแบบ
ลา้นนาท่ีไดรั้บความนิยมอยูใ่นขณะนั้น ตวัอยา่งสาํคญัของเจดียใ์นกลุ่มน้ีพบเฉพาะท่ีเมืองเชียงใหม่ 
ไดแ้ก่ เจดียว์ดัตะโปทาราม(ร่ําเปิง) วดัพวกหงส์และวดัเชียงโฉม เป็นตน้ หลกัฐานสาํคญัท่ีใชใ้นการ
กาํหนดอายุของเจดียก์ลุ่มน้ี คือ ไดพ้บศิลาจารึกในการสร้างวดัและพระพุทธรูปท่ีวดัตะโบทาราม 
โดยระบุว่าวดัน้ีสร้างข้ึนในรัชกาลของยอดเชียงราย ในปี พ.ศ.2035 จึงใชเ้ป็นขอ้กาํหนดอายุของ
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เจดียใ์นกลุ่มน้ีได้84         
   3.3.3.6 เจดียรู์ปแบบพิเศษ วิหารวดัมหาโพธาราม(วดัเจด็ยอด) อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเมืองเชียงใหม่ วดัมหาโพธารามหรือวดัเจด็ยอด ตามประวติักล่าวว่า พระเจา้ติโลกราชโปรด
ให้สร้างวิหารมหาโพธ์ข้ึนเป็นท่ีจาํพรรษาของมหาเถรอุดมปัญญาท่ีเดินทางกลบัมาจากลงักา และ
ให้ปลูกตน้พระศรีมหาโพธ์ิท่ีนาํมาดว้ย ในปี พ.ศ.1998 พระเจา้ติโลกราชไดโ้ปรดให้ช่างไปถ่าย
แบบจากเจดียพ์ุทธคยามาสร้างวิหารข้ึนในวดัน้ี สันนิฐานว่าเพื่อเป็นการฉลองพระพุทธศาสนาครบ 
2,000 ปี วดัน้ีจึงเรียกว่า “วดัมหาโพธาราม” แต่โดยทัว่ไปนิยมเรียกว่า “วดัเจ็ดยอด” ตามลกัษณะท่ี
ปรากฏวา่มีเจดียเ์จด็องคบ์นหลงัคาวิหาร ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีสาํคญัของวิหารหลงัน้ีจดัเป็น
รูปแบบพิเศษ เพราะมีอยู่แห่งเดียวและเป็นการถ่ายแบบมาจากเจดียต์น้แบบซ่ึงไดมี้การตรวจสอบ
หลกัฐานแลว้พบว่าน่าจะเป็นการไปถ่ายแบบมาจากวิหารพุทธคยาในประเทศอินเดีย เพราะมี
รูปแบบและแผนผงัเดียวกนัรวมทั้งแสดงใหเ้ห็นถึงพระราชประสงคใ์นการสร้าง เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัพุทธประวติัตอนตรัสรู้และการบูชาสัตตมหาสถานเหมือนท่ีพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่วิหาร
วดัเจด็ยอดน้ีไดย้อ่ส่วนเลก็ลงเหลือประมาณ 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้น อาคารประกอบดว้ยวิหาร ซ่ึงตั้งอยู่
ดา้นหนา้ของตน้พระศรีมหาโพธ์ิ ในผงัส่ีเหล่ียมผนืผา้ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปประธาน ส่วน
ชั้นหลงัคาเป็นเจดียท์รงศิขระ 5 องค ์โดยมีเจดียป์ระธานขนาดใหญ่ตรงกลาง มีเจดียบ์ริวารท่ีมุมทั้ง
ส่ี ดา้นหน้ามีเจดียท์รงระฆงัขนาดเล็กอีก 2 องค ์จึงรวมเป็น 7 องค ์อนัเป็นท่ีมาของช่ือวดัเจ็ดยอด
ดังกล่าวแล้ว  นอกจากลักษณะพิ เศษของวิหารวัดเจ็ดยอดยังมี ช่ือเสียงเป็นท่ี รู้จักกันดี  คือ 
ประติมากรรมรูปเทวดาปูนป้ันประดบัผนงัวิหาร ประกอบดว้ย เทวดาพนมมือในท่ายืนและท่านั่ง
ในลกัษณะของการลอยหรือเหาะอยู่ ซ่ึงการประดับของเทวดาน้ีแตกต่างจากวิหารพุทธคยาใน
ประเทศอินเดียและในพุกาม ท่ีในส่วนน้ีจะประดบัพระพุทธรูป การตีความเร่ืองเทวดานั้น หมายถึง
พุทธประวติัตอนท่ีพระพุทธองคท์รงศรัตรู้ภายใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ และมีหมูเ้ทวดาลงมาชุมนุม
เพื่อแสดงความยินดีพร้อมดอกไมทิ้พยจ์ากสรรคโ์ปรยปราย(ดอกไมร่้วง) ในลกัษณธเดียวกบัการ
แสดงภาพเทพชุมนุมท่ีปรากฏอยู่โดยทั่วไปในงานจิตรกรรมฝาผนัง แต่ในท่ีน้ีเป็นงานปูนป้ัน
ประดบัอยูภ่ายนอกคาร เทวดาจึงหันพระพกัตร์ออกและหันไปทางดา้นหลงัของวิหารอนัเป็นท่ีตั้ง
ของตน้พระศรีมหาโพธ์ิ ซ่ึงเป็นสถานท่ีประทบัตรัสรู้ของพระพทุธเจา้85   
  3.3.4 ระยะท่ี 4 (ปลายพุทธศตวรรษท่ี  21-23) ศิลปะล้านนายุคระยะหลัง 
(ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 25) งานช่างพื้นบ้าน ในตอนตน้ยุคปลายศิลปะลา้นนาราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีถือเป็นยุคเส่ือมของอาณาจกัรลา้นนา งานสถาปัตยกรรมยงัสืบทอดมาจากยุคทอง
                                                            

84เร่ืองเดียวกนั, 147. 
85เร่ืองเดียวกนั, 150. 
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ของลา้นนา และดูเหมือนว่าดา้นการพระศาสนานั้น ยงัไม่ไดเ้ส่ือมลงไปตามสภาวะทางการเมือง 
เพราะยงัไดพ้บหลกัฐานการก่อสร้างวดัและพระพุทธรูปเป็นจาํนวนมาก รวมทั้งยงัมีงานสร้างสรรค์
หรือดดัแปลงรูปแบบเจดียท่ี์มีมาก่อนจนเป็นลกัษณะเฉพาะอยา่งใหม่เกิดข้ึนดว้ย เช่น กลุ่มเจดียท์รง
ระฆงัแบบลา้นนามีการดดัแปลงส่วนองคร์ะฆงัและชุดฐานบวัเป็นแปดเหล่ียม หรือในเจดียท์รง
ปราสาทแบบลา้นนามีความนิยมสูงข้ึน หรือรวมทั้งการผสมผสานทางดา้นรูปแบบระหว่างเจดีย์
ทรงระฆงัและเจดียท์รงปราสาทแบบลา้นนา เป็นตน้86     
   3.3.4.1 เจดียท์รงปราสาทแบบลา้นนา ลกัษณะสาํคญัของโครงสร้างเจดีย์
ยงัคงรักษาระเบียบของเจดียใ์นยุคทองของลา้นนาไวเ้ป็นอยา่งดี แต่มีส่วนท่ีเพิ่มข้ึนมาคือ รูปแบบ
ของเจดียมี์ขนาดสูงและเพรียวข้ึน และส่วนท่ีวิวฒันาการไปย่างมาก ซ่ึงใชเ้ป็นขอ้สังเกตไดว้่าเป็น
ความเปล่ียนแปลงในช่วงระยะเวลาน้ี 2 ส่วน คือ การเพิ่มบวัชั้นฐานล่างสุดอีก 1 ฐาน ทาํให้เจดีย์
สูงข้ึนมาก ส่วนท่ี 2 คือ ชุดฐานบวัท่ีอยูเ่หนือชั้นหลงัคาและรองรับองคร์ะฆงันั้นทาํเป็นแปดหรือสิบ
เหล่ียม หรือบางคร้ังก็นาํชุดฐานบวัของเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนามาใช ้จึงเป็นขอ้สังเกตไดถึ้งการ
ผสมผสานทางดา้นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาเดียวกนั รูปแบบของเจดียป์ระกอบดว้ย ส่วน
ฐาน ประกอบดว้ยฐานเขียง รองรับชุดฐานเขียงในผงัยกเก็จ มีฐานรองรับฐานบวัคว ํ่า-บวัหงาย ซ่ึง
ลกัษณะของฐานบวัคว ํ่า-บวัหงายมีการยืดทอ้งไมสู้ง ส่วนเรือนธาตุ ประกอบดว้ยห้องส่ีเหล่ียมยก
เกจ็ มีจระนาํประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ดา้น เหนือเรือนฐานเป็นส่วนของหลงัคาท่ีทาํหลงัคาลาด
เอน ส่วนน้ีเองท่ีปรับเปล่ียนมาจากชั้นฐานของเจดียย์อดในกลุ่มเจดียท์รงปราสาทห้ายอด ส่วนยอด
เจดีย ์เป็นส่วนของยอดปราสาทท่ีตั้งอยูบ่นชั้นหลงัคาเอนลาด โดยมีส่วนท่ีเช่ือมต่อจากชั้นหลงัคาซ่ึง
เปรียบเสมือนฐานบวัคว ํ่า ต่อดว้ยฐานบวัหงาย ถดัข้ึนมาจึงเป็นชุดฐานบวัคว ํ่า-บวัหงาย 3 ฐาน อยูใ่น
ผงัหลายเหล่ียม องคร์ะฆงัส่วนใหญ่อยู่ในผงักลม ส่วนยอดบางองคท์าํเป็นบวัแวงหรือปัทมบาท 
รองรับปลอ้งไฉนและปลีตามลาํดบั เจดียแ์บบน้ีจะเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในศิลปะลา้นนา เพราะพบว่า
มีการสร้างอยา่งแพร่หลาย รวมทั้งใหอิ้ทธิพลไปยงัศิลปะลา้นชา้งอีกดว้ย และยงัมีการสืบต่อมาเป็น
ระยะเวลาอนัยาวนานจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ตวัอย่างท่ีสาํคญัของเจดียก์ลุ่มน้ีไดแ้ก่ เจดียว์ดัโลก
โมฬีอาราม เมืองเชียงใหม่ วดัปู่เป้ีย เวียงกมุกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 87    
    เจดียว์ดัโลกโมฬีอาราม เมืองเชียงใหม่ ตามประวติัวดัน้ีสร้างข้ึน
ในสมัยของพระเมืองเกษเกล้าในปี พ.ศ.2074 รูปแบบของเจดียเ์ป็นทรงปราสาทแบบล้านนา
เช่นเดียวกนักบัวดัเจดียห์ลวงและกู่พระเจา้ติโลกราช ลกัษณะสาํคญัท่ีเพิ่มข้ึนจากเดิม คือ สัดส่วน
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ของความสูงท่ีเพรียวข้ึน และการเพิ่มชั้นหลงัคาเอนลาดจาํนวน 3 ชั้นแทนชุดฐานบวั88  
    เจดียท์รงปราสาทแบบล้านนา เป็นเจดียท่ี์ได้รับความนิยมอีก
รูปแบบหน่ึง ไดพ้บแพร่หลายในเขตเมืองเชียงใหม่ในระยะเวลาน้ี เช่น เจดียว์ดัปู่เป้ีย เวียงกุมกาม 
จงัหวดัเชียงใหม่89         
   3.3.4.2 เจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาระยะหลงั เจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา
ระยะหลงัมีลกัษณะรูปแบบสาํคญัท่ีใชก้าํหนดอายสุมยัได ้2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นฐานบวัซอ้นท่ีใชใ้น
การกาํหนดอายุสมยัได ้2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นฐานบวัซ้อนกนั 2 ฐาน และส่วนรองรับองคร์ะฆงัท่ี
เป็นบวัถลาซ้อนกนัหลายชั้นและอยู่ในผงัหลายเหล่ียม ซ่ึงเป็นพฒันาการของเจดียท์รงระฆงัแบบ
ลา้นนาระยะหลงั ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ดงัมีขอ้สังเกตคือ ส่วนฐาน เป็นบวัแบบ 2 ฐาน
ซอ้นกนัอยูใ่นผงัยกเก็จ ประกอบดว้ยบวัคว ํ่า-บวัหงาย 2 ฐาน ท่ีมีลูกแกว้อกไก่ประดบัท่ีทอ้งไม ้ซ่ึง
เป็นรูปแบบเฉพาะของฐานบวัเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาท่ีน่าจะมีตน้แบบมาจากพระธาตุหริภุญชยั 
และพบวา่เป็นลกัษณะเฉพาะของเจดียใ์นศิลปะลา้นนาท่ีสร้างอยา่งแพร่หลาย ส่วนรองรับองคร์ะฆงั 
ประกอบดว้ยชุดบวัถลาซ้อนกันหลายชั้นรองรับองค์ระฆงั(ประมาณ 6 ชั้น) ในผงัหลายเหล่ียม 
(แปดเหล่ียม สิบเหล่ียม และสิบสองเหล่ียม) ส่วนยอด ประกอบดว้ย บลัลงักอ์ยูใ่นผงัเพิ่มมุมไมสิ้บ
สอง กา้นฉตัร และปลีตามระเบียบของเจดียท์รงระฆงัโดยทัว่ไป สายวิวฒันาการของเจดียท์รงระฆงั
แบบลา้นนาระยะหลงัน้ี มีส่วนสําคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงวิวฒันาการ คือ ส่วนรองรับองคร์ะฆงัท่ีมี
จาํนวนชั้นมากกว่า 3 ชั้น และทาํอยู่ในผงัหลายเหล่ียม ซ่ึงตามปกติแลว้ส่วนรองรับองคร์ะฆงัของ
เจดียท์รงระฆงัโดยทัว่ไปท่ีปรากฏทั้งในศิลปะลงักา ศิลปะพม่า ศิลปะสุโขทยั ศิลปะลา้นนา และ
ศิลปะอยธุยา จะมี 3 ชั้นเสมอ สาํหรับในศิลปะลา้นนาท่ีเป็นเจดียท์รงระฆงัระยะแรกๆนั้น ส่วนใหญ่
อยู่ในผงักลม แต่ต่อมาไดพ้ฒันาการมาเป็นผงัหลายเหล่ียมและทาํชั้นมากกว่า 3 ชั้น เพราะฉะนั้น
การท่ีเจดียอ์งคน้ี์เพิ่มส่วนน้ีเป็น 5-6 ชั้น แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการคร้ังสาํคญั และทาํเป็นบวัถลา ซ่ึง
แตกต่างจากรูปแบบเฉพาะของเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา โดยทัว่ไปท่ีมกัทาํเป็นชุดฐานบวั 3 ฐาน
เสมอท่ีมาของชุดรองรับองคร์ะฆงัจึงน่าจะมาจากชุดบวัถลาแบบสุโขทยัท่ีกลบัมาปรากฏอีกคร้ัง
หน่ึงในลา้นนา คือ สายเจดียว์ดัป่าแดงหลวง ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 และมาปรากฏในกลุ่ม
เจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาระยะหลงั พบโดยทัว่ไปในกลุ่มเจดียเ์มืองเชียงใหม่90  
    พระธาตุดอยสุเทพ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเจดียท่ี์มี
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ความสําคญัคู่บา้นคู่เมืองอีกองคห์น่ึงในลา้นนา ตามประวติักล่าวว่าสร้างข้ึนในสมยัพระเจา้กือนา 
เพื่อบรรจุพระธาตุท่ีพระสุมนเถรอนัเชิญมาจากสุโขทยัในปี พ.ศ.1925 และไดรั้บการบูรณะข้ึนใหม่
โดยเสริมให้ใหญ่ข้ึนกว่าเดิมในสมยัของพระเมืองเกษเกลา้ในปี พ.ศ.2081 และในสมยัของพระเม
กุฏิในปี พ.ศ.2100 ไดมี้การหุ้มทองจงัโกเจดียท์ั้งองค ์จากรูปแบบของพระธาตุดอยสุเทพ แสดงให้
เห็นถึงงานท่ีสืบทอดมาจากกลุ่มเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา โดยมีส่วนท่ีวิวฒันาการเพิ่มข้ึน คือ 
ส่วนของชุดฐานบวัรองรับองคร์ะฆงัท่ีมีหลายชั้นและเหลือเฉพาะฐานบวัคว ํ่าในลกัษณะของฐานบวั
ถลาแบบสุโขทยั และท่ีสาํคญัอีกส่วนหน่ึงคือ ตั้งแต่เหนือชุดฐานบวัยกเกจ็ข้ึนไปจนถึงบลัลงักอ์ยูใ่น
ผงัสิบสองเหล่ียมทั้งหมด ซ่ึงถือเป็นลกัษณะพิเศษท่ีเกิดข้ึนอย่างใหม่ในช่วงเวลาน้ี ดงันั้นรูปแบบ
ของพระธาตุดอยสุเทพตามท่ีปรากฏในปัจจุบนัน่าจะเป็นงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นในสมยัของพระเมือง
เกษเกลา้แลว้ เน่ืองจากเจดียใ์นกลุ่มน้ีเกิดข้ึนในตอนปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 น่าจะมีตน้แบบท่ี
สําคญัคือ พระธาตุดอยสุเทพ จึงนับเป็นแบบอย่างท่ีทาํให้เกิดเป็นรูปแบบท่ีนิยมสร้างข้ึนอย่าง
แพร่หลายในช่วงระยะเวลาน้ี เพราะไดพ้บอยา่งมากในเมืองเชียงใหม่ และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจดียท่ี์
มีขนาดไม่ใหญ่มากนกั เช่น วดัเชษฐา เจดียท่ี์วดัอุโมงคอ์ารยมณฑล ในเมืองเชียงใหม่ วดัป่าออ้ย วดั
ธาตุคาํ วดัหมอ้คาํตวง วดันางเหลียว วดัหวัข่วง นอกจากน้ียงัพบในเมืองลาํพูน เมืองเชียงแสน และ
เมืองแพร่ คือพระธาตุช่อแฮ เป็นตน้91       
   3.3.4.3_เจดียแ์บบมอญ-พม่า_เจดียแ์บบมอญ-พม่าระยะหลงัน้ีเกิดข้ึน
เน่ืองจากมีชาวพม่าไดเ้ขา้มาทาํกิจกรรมการคา้ท่ีภาคเหนือในสมยัรัตนโกสินทร์ เร่ิมตั้งแต่ราวปี 
พ.ศ.2369 อนัเป็นปีท่ีองักฤษเขา้ยึดเมืองสําคญัของชาวพม่าไวไ้ด้ ชาวองักฤษเร่ิมเดินทางเขา้มา
ติดต่อคา้ขายกบัลา้นนาและไดเ้ร่ิมการให้มีสัมปทานป่าไม ้ชาวองักฤษไดน้าํพม่าเขา้มาทาํป่าไมใ้น
เขตจงัหวดัลาํปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ เชียงใหม่ และลาํพูน ไดมี้หลกัฐานหลายคร้ังท่ีคหบดีชาวพม่า
ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลท่ี 5 เพื่อสร้างวดั บูรณปฏิสังขรณ์วดัหลายแห่ง จึง
ทาํให้เกิดวดัและงานศิลปกรรมแบบพม่าข้ึนเป็นจาํนวนมากจนเป็นยุคหน่ึงของงานศิลปกรรมใน
ภาคเหนือ จึงเรียกลกัษณะของเจดียโ์ดยรวมว่าเป็นเจดียแ์บบ "มอญ-พม่า” หรือ “พม่า-มอญ” ส่วน
ใหญ่เจดียใ์นกล่มน้ีจึงกาํหนดอายุอยู่ในราวรัชกาลท่ี 5 คือ ช่วงตน้ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 โดย
รูปแบบของเจดียมี์ลกัษณะเฉพาะของศิลปะพม่าและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ กลุ่มเจดียด์งักล่าว
น่าจะสร้างข้ึนในราวตน้ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ซ่ึงมีความแตกต่างจากเจดียใ์นลา้นนาอยา่งมาก 
องคป์ระกอบของเจดียป์ระกอบดว้ยเจดียท์รงระฆงัท่ีไม่มีบลัลงัก์ มีงานประดบัตกแต่งฐาน องค์
ระฆงัและยอดแบบพม่า ลกัษณะโดยรวมประกอบดว้ยส่วนฐานท่ีเป็นฐานบวัอยู่ในผงัยกเก็จ ฐาน
ซอ้นเป็นชั้นๆ โดยทัว่ไปมี 3 ชั้นลดหลัน่กนั ท่ีมุมของแต่ละชั้นประดบัประติมากรรมแตกต่างกนั 
                                                            

91เร่ืองเดียวกนั, 167. 
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เช่น ชั้นล่างประดบัสถูปจาํลอง ชั้นท่ี 2 ประดบัสิงห์ท่ีมีหนา้เป็นบุคคลหรือเทวดา ชั้นท่ี 3 เป็นกินรี 
หรือพานพุ่มดอกไมห้รือหมอ้ปูรณฆฏะ ส่วนรองรับองคร์ะฆงัมีชุดฐานบวัรองรับองคร์ะฆงั แต่ละ
มุมมีการประดบัหมอ้นํ้ าและแต่ละดา้นประดบัเทพนม ซ่ึงรูปแบบดงักล่าวน้ีพบเป็นระเบียบแบบ
แผนท่ีชัดเจนมากของเจดียแ์บบมอญ-พม่า ส่วนองคร์ะฆงัมกัมีขนาดใหญ่ ฐานลาด ไม่มีบลัลงัก ์
นิยมประดบัดว้ยลาดลายซ่ึงมีลายใบไมแ้บบยุโรปแทรกเขา้มา แสดงให้เห็นอิทธิพลในช่วงน้ีว่า
น่าจะเป็นอิทธิพลศิลปะตะวนัตกแลว้ เจดียไ์ม่มีบลัลงัก์ ส่วนยอดเป็นปลอ้งไฉนและปลียอดท่ีมี
ขนาดใหญ่แบบพม่า มีบวัคว ํ่า-บวัหงายท่ีเรียกว่า “ปัทมบาท” อนัเป็นลกัษณะเฉพาะของเจดียพ์ม่า
อย่างแท้จริง เจดียก์ลุ่มน้ีพบแพร่หลายเช่นกันในล้านนาทั้ งเชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง น่าน และ
แม่ฮ่องสอน เจดียส่์วนใหญ่มีลกัษณะเดียวกนัเกือบทั้งหมดเพียงแต่มีขนาดเล็กใหญ่ รวมทั้งงาน
ประดบัตกแต่งเท่านั้นท่ีต่างกนั ตวัอยา่งวดัท่ีสาํคญัในเมืองเชียงใหม่ เช่น เจดียว์ดับุพพาราม วดัแสน
ฝาง วดัมหาวนั วดัป่าเป้า เป็นตน้92        
  จากพฒันาการทางสถาปัตยกรรมของเจดียแ์ต่ละรูปแบบ สามารถสรุปพฒันาการ
ของเจดียล์า้นนาในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อสอดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงของศาสนาพุทธท่ี
เจริญอยูใ่นอาณาจกัรลา้นนา รวมถึงรูปแบบและลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเจดีย ์ท่ีสร้างเน่ืองใน
ศาสนาพุทธทั้งสามนิกายในสมยัราชวงศเ์ม็งราย โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ซ่ึงปรับจากการจดัแบ่ง
ช่วงเวลาทางประวติัศาสตร์ เน่ืองจากเปล่ียนแปลงของศาสนาพทุธในอาณาจกัรลา้นนาไม่มีช่วงเวลา
ใดท่ีนบัเป็นยุคเส่ือม ดงันั้นจึงแบ่งช่วงเวลาท่ี 3 นบัภายหลงัรัชสมยัพญาติโลกราชท่ีมีการคล่ีคลาย
ความขดัแยง้ของคณะสงฆ ์3 นิกาย นบัจากรัชสมยัพญาสามฝ่ังแกน ไดด้งัน้ี93   
  ช่วงสร้างอาณาจักรล้านนา(พุทธศตวรรษท่ี  19 ถึง ต้นพุทธศตวรรษท่ี  20) 
นบัตั้งแต่พญาเมง็รายยึดเมืองหริภุญไชยและรวบรวมอาณาจกัรลา้นนาเป็นปึกแผ่น โดยมีศาสนาท่ี
สาํคญัในช่วงเวลาน้ีคือ ศาสนาพุทธอิทธิพลเมืองหริภุญไชย เร่ือยมาถึงรัชสมยัพญากือนาท่ีเร่ิมรับ
พทุธนิกายเถรวาท94         
  ช่วงอาณาจกัรรุ่งเรือง(พุทธศตวรรษท่ี 20 ถึง ตน้พุทธศตวรรษท่ี 21) ตั้งแต่การรับ
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในสมยัพญากือนา กระทัง่อาณาจกัรลา้นนามีความเจริญทุกดา้นในสมยั
พญาติโลกราชต่อเน่ืองถึงสมยัพญายอดเชียงราย กลุ่มผูน้ับถือศาสนาพุทธแบ่งเป็น 3 นิกาย คือ 
                                                            

92เร่ืองเดียวกนั. 
93รัฏฐา ฤทธิศร, “การศึกษาพฒันาการของเจดียล์า้นนา.” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2541), 171. 

94เร่ืองเดียวกนั. 
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นิกายจากเมืองหริภุญไชย กบันิกายเถรวาท 2 คณะท่ีมีความสําคญัมากข้ึน คือ นิกายเถรวาทฝ่าย
รามญั(คณะสวนดอก) และนิกายเถรวาทฝ่ายสีหล(คณะวดัป่าแดงหลวง) 95   
  ช่วงก่อนเสียอาณาจกัรแก่พม่า(ตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 ถึง ตน้พุทธศตวรรษท่ี 22) 
เป็นช่วงปลายรัชสมยัพญายอดเชียงรายจนกระทัง่อาณาจกัรลา้นนายงัคงมี 3 นิกาย แต่ปรับใหมี้การ
ผสมผสานแต่ละนิกายมากข้ึน โดยนิกายเถรวาทฝ่ายสีหลมีบทบาทสาํคญัสืบเน่ืองจากช่วงเวลาท่ี 2 
เน่ืองจากไดรั้บการอุปถมัภจ์ากกษตัริยล์า้นนาเร่ือยมา96     
  ในการเบ่งระยะเวลาโดยจดัให้มีช่วงเวลาท่ีคาบเก่ียวกนั เน่ืองจากไม่มีรัชสมยัใดท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอย่างทนัทีทนัใดของศาสนาพุทธจนแบ่งแยกยุคสมยัท่ีแตกต่างกนั เช่นเดียวกบั
เจดีย  ์เม่ือนิยมสร้างรูปแบบใหม่ก็ไม่ได้เลิกสร้าง หรือพฒันารูปแบบเดิม ซ่ึงผลของการศึกษา
สามารถแสดงภาพรวมของพฒันาการทางสถาปัตยกรรมของเจดียล์า้นนา ท่ีสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบั
ความเปล่ียนแปลงทางพุทธศาสนาท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลาของประวติัศาสตร์ในสมยัราชวงศม์งั
ราย97 
  ช่วงท่ี 1 สร้างอาณาจกัรลา้นนา(พุทธศตวรรษท่ี 19 ถึง ตน้พุทธศตวรรษท่ี 20) การ
สร้างเจดียใ์นช่วงเวลาน้ีเป็นการสร้างเน่ืองในศาสนาพุทธอิทธิพลเมืองหริภุญไชย นบัตั้งแต่พญามงั
รายสามารถยดึเหน่ียวแก่ประชาชนในการปกครองของพระองค ์ส่งผลให้การสร้างเมืองหริกุญไชย
ท่ีเจริญอยูใ่ห้เป็นเคร่ืองมือยึดเหน่ียวแก่ประชาชนในการปกครองของพระองค ์คือ เจดียก์ู่กุด และ
รัตนเจดีย ์เป็นแบบอยา่ง จดัอยูใ่นรูปแบบเจดียท์รงปราสาทท่ีเนน้ส่วนสาํคญับริเวณเรือนธาตุมีซุม้
ประดิษฐานพระพุทธรูป เม่ือเขา้สู่สมยัลา้นนาพญามงัรายไดมี้การนาํรูปแบบของเจดียก์ู่กุดมาสร้าง
เป็นเจดียก์ู่คาํ ในเวียงกุมกาม(สภาพปัจจุบนัไดรั้บการปฏิสังขรณ์แลว้) จากหลงัฐานเอกสารนบัเป็น
เจดียอ์งคแ์รกของศาสนาพุทธจากหริภุญไชยท่ีสร้างในสมยัลา้นนา ก่อนท่ีพระองคจ์ะสร้างเมือง
เชียงใหม่ เม่ือส้ินพญามังรายได้ยา้ยเมืองหลวงไปยงัเมืองเชียงแสน ในช่วงเวลาเดียวกันเมือง
เชียงใหม่น่าจะมีการสร้างเจดียเ์ช่นเดียวกนั แต่เหลือหลกัฐานเพียงบางส่วนของเจดียท่ี์ถูกสร้าง
ครอบ ไดแ้ก่ เจดียอ์งคใ์นของเจดียก์ลมวดัสะดือเมือง(เรือนธาตุมีซุม้พระ) และเจดียอ์งคใ์นของเจดีย์
วดัพนัเส่า(ชุดบวัลูกแกว้ยอ่เก็จในผงัแปดเหล่ียม) แสดงใหเ้ห็นว่าในเมืองเชียงใหม่ยงัคงมีการสร้าง
เจดียท์รงปราสาทควบคู่กบัเมืองเชียงแสน กระทัง่ในสมยัพญากือนาทรงรับอิทธิพลศาสนานิกายเถร
วาทฝ่ายลงักาวงศ์ท่ีนิยมสร้างเจดียท์รงระฆงั พบว่ามีการสร้างเจดียแ์ปดเหล่ียมวดัสะดือเมืองท่ีมี

                                                            
95เร่ืองเดียวกนั. 
96เร่ืองเดียวกนั, 170. 
97เร่ืองเดียวกนั, 171. 
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ลกัษณะผสมผสานระหวา่งแบบอิทธิพลรัตนเจดียแ์บบหริภุญไชย กบัยอดองคร์ะฆงัขนาดใหญ่แบบ
เถรวาท เม่ือนิกายเถรวาทเขา้มาแพร่หลายในหลายในลา้นนา โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากกษตัริยท์าํ
ใหนิ้กายเดิมลดบทบาทลง นบัไดว้่าสมยัสร้างอาณาจกัรลา้นนาเป็นช่วงเวลาของการพฒันารูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมของเจดียล์า้นนาท่ีอิงอยูก่บัรูปแบบหลกัของเจดียใ์นสมยัหริภุญไชย และการปรับ
ลกัษณะขององคป์ระกอบศิลปะจากภูมิภาคใกลเ้คียง เพื่อใหเ้กิดแบบอยา่งท่ีเป็นลกัษณะของตนเอง
ข้ึน98            
  ช่วงท่ี 2 อาณาจกัรรุ่งเรือง(พุทธศตวรรษท่ี 20 ถึง ตน้พุทธศตวรรษท่ี 21) นบัตั้งแต่
การรับอิทธิพลของศาสนาพุทธนิกายเถรวาท(ลงักาวงศ)์ สายรามญัในสมยัพญากือนานั้น ส่งผลต่อ
การเปล่ียนแปลงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเจดียล์า้นนาในช่วงเวลาน้ีเป็นอยา่งมาก เป็นยคุแรก
ท่ีนาํรูปแบบของเจดียท์รงระฆงัแบบอิทธิพลจากลกัษณะของเจดียท์รงระฆงัแบบรามญัผสมผสาน
กบัการใชผ้งัแบบมหาธาตุแบบสุโขทยัท่ีวดัสวนดอก แต่ปรับใหมี้สัดส่วนและรูปแบบของตนเองท่ี
ยกฐานประทกัษิณสูง ฐานกลมสามชั้นชุดบวัลูกแกว้ องคร์ะฆงัใหญ่ไม่มีบวัปากระฆงั ไดพ้ฒันา
ส่วนฐานเป็นผงัย่อเก็จแบบเจดียท์รงปราสาทท่ีเจดียว์ดัพนัเส่า ในลกัษณะของเจดียว์ดัอุโมงคใ์น
สัดส่วนแบบเจดียว์ดัสวนดอก ต่อเน่ืองมาถึงสมยัพญาติโลกราชท่ีเจดียว์ดันนัทาราม เจดียก์ลมวดั
สะดือเมืองท่ีมีรูปแบบเป็นเจดียท์รงระฆงัมีฐานยอ่เก็จรับชุดฐานกลมทรงสูงสามชั้นแบบอยา่งของ
อาณาจกัรลา้นนาอยา่งแทจ้ริง เป็นนิกายท่ีเจริญอยูใ่นเมืองเชียงใหม่ ช่วงปลายรัชสมยัของพญาแสน
เมืองมา มีภิกษุชาวลา้นนานิกายเถรวาทท่ีเดินทางจากกลบัจากเมืองลงักาแยกมาตั้งเป็นคณะสีหล
นิกายเถรวาท(ลงักาวงศ)์ อีกคณะหน่ึง โดยมีรูปแบบเจดียท์รงระฆงัแบบอิทธิพลสุโขทยั ท่ีพฒันา
สัดส่วนเพรียวสูง มาลยัเถาสามชั้นรับองคร์ะฆงัเล็ก มีบวัปากระฆงัแบบลา้นนา ท่ีเจดียว์ดัป่าแดง
หลวงและเจดียว์ดัชา้งคํ้า สร้างต่อเน่ืองสู่รัชสมยัพญาติโลกราช เป็นองคป์ระกอบท่ีมีลกัษณะเด่น
แตกต่างกนัอยา่งชดัเจนระหว่างสองคณะ เม่ือเขา้สู่สมยัพญาติโลกราชอย่างแทจ้ริงพฒันาการของ
เจดียข์องทั้งสองนิกายมีความสอดคลอ้งกนั นอกจากน้ีในรัชสมยัพญาติโลกราชยงัไดพ้ฒันารูปแบบ
เจดียข้ึ์นอีกรูปแบบหน่ึง คือ เจดียท์รงปราสาทผสมทรงระฆงัวดัเจดียห์ลวง และวดัเชียงมัน่ เป็นการ
ออกแบบและพฒันารูปแบบของเจดียท่ี์มีการสร้างอยูก่่อนแลว้ คือ เจดียท์รงปราสาท และเจดียท์รง
ระฆงัคณะสีหล(ท่ีปรับจากเจดียแ์ปดเหล่ียม วดัสะดือเมือง) พฒันาให้สัดส่วนและองคป์ระกอบมี
ความลงตวั เป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการออกแบบของช่าง ในการออกแบบเจดีย์
รูปแบบผสมข้ึนอาจเน่ืองมาจากการพฒันารูปแบบของเจดียท์รงปราสาทของนิกายพื้นเมืองเดิม
ผสมผสานกบัรูปแบบของเจดียร์ะฆงัท่ีนิยมอยูใ่นช่วงเวลานั้น เพื่อให้เป็นท่ียอมรับของชาวลา้นนา

                                                            
98เร่ืองเดียวกนั, 172. 
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มากข้ึน นบัไดว้า่การพฒันารูปแบบของเจดียใ์นช่วงเวลาน้ี มีรูปแบบ สดัส่วน และองคป์ระกอบเป็น
แบบอย่างสกุลช่างลา้นนาอย่างแทจ้ริง จากการผสมผสานรูปแบบ และองคป์ระกอบของเจดียท์รง
ระฆงั และทรงปราสาทผสมทรงระฆงัท่ีเจริญข้ึน ส่งผลถึงการสร้างเจดียข์องแต่ละนิกาย สามารถ
แบ่งแยกลกัษณะเฉพาะไดอ้ย่างชดัเจนในช่วงเวลาน้ี โดยรัชสมยัพญาติโลกราชนับว่าเป็นยุคทอง
ของอาณาจกัรลา้นนาในทุกดา้น รวมทั้งรูปแบบ โครงสร้าง และลวดลายประดบัเจดีย ์ซ่ึงแสดงออก
ถึงความสามารถในการออกแบบของช่างทั้งยงัพฒันาแบบข้ึนอยา่งหลากหลาย99  
  ช่วงท่ี 3 ก่อนเสียอาณาจกัรแก่พม่า(ตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 
22) เป็นช่วงเวลาท่ีมีพฒันาการทางรูปแบบของเจดียท่ี์ต่อเน่ืองจากช่วงเวลาท่ีสอง โดยศาสนาพุทธ
ในอาณาจกัรลา้นนาแบ่งเป็น 3 นิกาย มีการสร้างเจดียส์องรูปแบบ คือ เจดียท์รงระฆงั และเจดียท์รง
ปราสาทผสมทรงระฆงั พฒันาการทางสถาปัตยกรรมของเจดียใ์นช่วงเวลาน้ีเป็นการคล่ีคลายจาก
เจดียท่ี์ออกแบบ และสร้างข้ึนเน่ืองในพุทธศาสนาทั้งสามคณะในรัชสมยัพญาติโลกราชเป็นแนว
หลกั มรการผสมผสานลกัษณะเจดียแ์ต่ละนิกายแสดงถึงความเป็นไปไดข้องพุทธศาสนาในช่วงน้ี
ไม่แบ่งแยกอยา่งชดัเจนเหมือนช่วงเวลาท่ีผา่นมา นอกจากจากน้ีในช่วงเวลาน้ียงัเกิดรูปแบบเจดียอี์ก
รูปแบบหน่ึง คือ เจดียแ์บบมอญ-พม่าท่ีเป็นช่วงท่ีชาวพม่าไดเ้ขา้มาทาํกิจกรรมการคา้ท่ีภาคเหนือใน
สมยัรัตนโกสินทร์ พบหลกัฐานหลายคร้ังท่ีคหบดีชาวพม่าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก
รัชกาลท่ี 5 เพื่อสร้างวดั บูรณปฏิสังขรณ์วดัหลายแห่ง จึงทาํให้เกิดวดัและงานศิลปกรรมแบบพม่า
ข้ึนเป็นจาํนวนมากจนเป็นยคุหน่ึงของงานศิลปกรรมในภาคเหนือ100  
 

                                                            
99เร่ืองเดียวกนั, 173. 
100เร่ืองเดียวกนั, 174. 
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ตารางที่ 1  สรุปพฒันาการเจดียใ์นจงัหวดัเชียงใหม่จากการวิเคราะห์ของผูว้ิจยั
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 ตารางที่ 2 สรุปพฒันาการรูปแบบเจดียใ์นจงัหวดัเชียงใหม่จากการวิเคราะห์ของผูว้จิยั      
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3.4 การศึกษาลกัษณะมณฑปล้านนา      
  มณฑป หรือในหลายๆแห่งมกัเขียนเป็น มณฑก ซ่ึงเป็นเคร่ืองตกแต่งแบบลา้นนา 
มีลักษณะการใช้งานเป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูป มีรูปแบบคล้าย
ธรรมาสน์ มียอดแหลมและตกแต่งดว้ยรูปสัตว ์เช่น นาค เป็นตน้ ขา้งในธรรมาสน์โปร่ง สําหรับ
ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระธาตุ โดยทัว่ไปจะตั้งไวใ้นวิหาร มีขนาดแตกต่างกนัไปตามขนาด
ของพุทธรูป มณฑปแบบพม่าพบมากท่ีจงัหวดัลาํปางและจงัหวดัแพร่ รูปแบบเป็นฐานสูงมีผนัง
ดา้นหลงั ส่วนยอดมีลกัษณะแหลมเป็นซุม้ สาํหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ทาํดว้ยไมล้งรักปิดทอง
และกระจก ดา้นเหนือพระพทุธรูปมีฉตัร101       
  มณฑปหรือมณฑก นอกจากจะประดิษฐานพระพทุธรูปแลว้ยงัใชป้ระดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุเพื่อนาํพระธาตุเขา้ขบวนแห่หรือเคล่ือนยา้ยพระธาตุออกจากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึง
ดว้ย อย่างในกรณีมณฑปของพระประจาํเมืองหลวงพระบาง เป็นตน้ และในศิลาจารึกวดัพระยืน
(ลาํพูน) กล่าวว่า พระญากือนาไดส้ร้างมณฑปสําหรับประดิษฐานพระธาตุท่ีพระสุมนเถระนาํมา
จากสุโขทยั เม่ือ พ.ศ.1913 อาจจะเป็นบุษบกสําหรับพระธาตุท่ีสร้างข้ึนคร้ังแรก ในงานประเพณี
สรงนํ้ าพระธาตุ วดัพระศรีจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจะสรงนํ้ าในวนัเพญ็เดือน 8 เหนือ หรือวนั
วิสาขบูชาของทุกปี ชาวบา้นจะอาราธนาพระธาตุออกจากมณฑปท่ีประดิษฐานอยู่ในวิหาร นาํมา
ประดิษฐานในมณฑปขนาดเล็กหรือท่ี เรียกว่าบุษบก  แล้วแห่ไปในแหล่งชุมชนเพ่ือให้
พุทธศาสนิกชนไดส้รงนํ้ า ประวติัวดัตน้เกว๋น อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์
ในรัชกาลเจา้กาวิโลรส เจา้หลวงเชียงใหม่ลาํดบัท่ี 6 ไดอ้ญัเชิญพระธาตุจากวดัพระธาตุศรีจอมทอง 
มาสรงนํ้ าพระธาตุในเมืองเชียงใหม่ เม่ือนําพระธาตุมาประดิษฐานไวใ้นมณฑปขนาดเล็กหรือ
บุษบก แลว้จึงจดัขบวนแห่จากวดัพระธาตุศรีจอมทองมาหยดุ ณ วดัตน้เกว๋นหรืออินทราวาส อาํเภอ
หางดง เพื่อใหป้ระชาชนมาสรงนํ้าพระธาตุ แลว้จึงแห่เขา้เมืองเชียงใหม่102 

                                                            
101ไข่มุก อุทยาวลี.  “มณฑปลา้นนา.” สารานุกรมไทยภาคเหนือ เล่ม 10 (2542): 4981. 
102เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 15 มณฑปท่ีวดัพระศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ และมณฑปท่ีสร้างข้ึนเพื่อประดิษฐาน 

  พระธาตุศรีจอมทองท่ีอนัเชิญมาจากวดัพระศรีจอมทองสู่เมืองเชียงใหม่เม่ือคร้ัง 
  สมโภชเชียงใหม่ 700 ปี วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ.2538                                                                                        

ท่ีมา: ไข่มุก อุทยาวลี.  “มณฑปลา้นนา.” สารานุกรมไทยภาคเหนือ เล่ม 10 (2542): 4981. 
 
 

 

ภาพท่ี 16 หอไตรวดัดวงดี อ.เมือง จ.เชียงใหม่                                                                                            
ท่ีมา : Wat Duang Dee Ho Trai, หอไตร, เขา้ถึง 10 กรกฎาคม 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.gerryganttphotography.com/dthcm0302.htm. 
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บทท่ี 3 
กรณีศึกษา 

 
1. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง วัดบวรนิเวศ)       
 

 
ภาพที่ 17 มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง วัดบวรนิเวศ)                             
   (จากการลงพื้นที่ส ารวจของผู้วิจัย) 

ที่ตั้งเลขที่ 248 วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุแขวงบวรนิเวศ เขตพระ 
กรุงเทพมหานคร  

 

 
แผนผังที่ 6 แผนที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(สว่นกลาง วัดบวรนิเวศ)                                                                                                           
ที่มา: google maps, มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก 
https://www.google.co.th/map. 
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ความเป็นมาของโครงการ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเป็น
พระน้องยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระด าริจัดตั้ง "มหามงกุฏราช
วิทยาลัย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นภายในวัดบวรนิเวศ
วิหาร โดยวิธีจัดการศึกษาแบบสมัยใหม่ มีลักษณะแตกต่างจากการเล่าเรียนภาษาบาลีตามประเพณี
แบบเดิม ในขณะเดียวกัน ก็น าเอาวิธีวัดผลแบบข้อเขียนมาใช้เป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วย 
หลังจากที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงก่อตั้งสถาบันการศึกษานี้ขึ้น
แล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชด ารัสให้พระองค์ทรงช่วยปรับปรุง
โรงเรียนสอนภาษาบาลี ชื่อ "มหาธาตุวิทยาลัย" ภายในวัดมหาธาตุ ขึ้นเป็น "มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย" เพื่อจัดการให้คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายได้มีสถาบันการศึกษาชั้นสูงในลักษณะเดียวกัน 
ควบคู่ไปกับมหามงกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งสมัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง และส่วนมากยังจ ากัดอยู่
แต่คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุต ต่อมา ทั้งมหามงกุฏราชวิทยาลัยและมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้ปิด
ตายลงเพราะประสบปัญหาหลายประการด้วยกัน นับเป็นเวลาหลายสิบปี จนกระทั่ง ท่านอาจารย์สุ
ชีพ ปุญญานุภาพได้พยายามรื้อฟื้นขึ้นมาใหม่ จนประสบผลส าเร็จ เมื่อ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรม
หลวงวชิรญาณวงศ์และคณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารได้ให้การอุปถัมภ์ โดยได้ท าการประกาศร้ือฟื้น
ขึ้นมาใหม่เมื่อ พ.ศ.2488 ตามมาด้วยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งประกาศร้ือฟื้นกิจการใน
ปี พ.ศ.2490 อาจารย์สุชีพ ได้แถลงว่า สาเหตุที่ต้องมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็เพราะคณะสงฆ์จ าเป็นต้อง
ผลิตบุคลากรที่รู้ทันวิชาการสมัยใหม่ มิฉะนั้น คณะสงฆ์จะไม่สามารถสั่งสอนแนะน าชาวบ้านได้  
และการสื่อสารกันก็จะเกิดความไม่เข้าใจ เพราะชาวบ้านศึกษาด้านคดีโลก ส่วนพระสงฆ์ศึกษาด้าน
คดีธรรม ท่านจึงต่อสู้เพื่อให้ได้มหาวิทยาลัยสงฆ์มาอย่างต่อเนื่อง จนในที่สุดมหามงกุฏราชวิทยาลัย 
และ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็ได้รับการร้ือฟื้นมาอีกคร้ังหนึ่ง อันเป็นผลพวงมาจากการทุ่มเท
และความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของท่านฯ อย่างแท้จริง เหตุผลนี้ท าให้คนรุ่นหลังกล่าวยกย่อง 
"อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ" ว่าเป็น  บิดาแห่งมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย และเพื่อเป็นการร าลึกถึง
คุณูปการของท่านและสืบสานเจตนารมณ์ของท่าน คณะศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิปุญญานุ
ภาพ ขึ้น โดยความเห็นชอบของท่านเพื่อให้ทุนสนับสนุนนักศึกษาหรือครูอาจารย์ผู้ค้นคว้าวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา ณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย และด าเนินกิจการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน1

  

                                                           
1วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 

มิถุนายน พ.ศ.2557, เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E_%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E_%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A8%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2488
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2490
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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รายละเอียดของโครงการ  มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย มีภารกิจด้านให้
การศึกษาและจ านวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น สถานที่ท าการ  และ สถานที่จัดการศึกษาในปัจจุบันจึง
คับแคบ ไม่เพียงพอแก่การใช้งาน ต้องขยายห้องเรียนชั้น ปีที่ 1,2 ไป ขอใช้อาคาร เรียนที่วัดราชาธิ
วาส และบัณฑิตวิทยาลัยไปขอใช้อาคาร สว.ธรรมนิเวศ(ชั้นที่ 5) ของวัดบวร นิเวศวิหาร ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย ได้ย้ายที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไปยังต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐมแล้ว2  

พื้นที่ติดต่อ เหนือติดต่อโรงแรมชิวแล็กซ์รีสอร์ท ทิศใต้ติดต่อวัดบวรนิเวศวิหาร ทิศ
ตะวันออกติดต่อพิพิธบางล าพู ทิศตะวันตกติดต่อธนาคารกสิกรไทยสาขาบางล าพู 

การเข้าถึงมี 1 เส้นทาง คือ ทางถนน ทิศเหนือติดต่อซอยวัดตรีทศเทพ ทิศใต้ติดต่อถนน
พระสุเมรุ ทิศตะวันออกติดต่อซอยบ้านพานถม ทิศตะวันตกติดต่อถนนพระสุเมรุ  

พื้นที่ติดต่อ ทางน้ า ทิศเหนือติดต่อคลองผดุงกรุงเกษม  
ผังมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ตั้งอยู่ภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ

แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  
 

 

                                                           
2เร่ืองเดียวกัน. 

http://www.hoteltravel.com/th/thailand/bangkok/chillax_resort.htm
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แผนผังที่ 7 แผนผังมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(สว่นกลาง วัดบวรนิเวศ)                                                       
ที่มา: ข้อมูลจากวัดบวรนิเวศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
87 

 

  

ภาพโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง วัดบวรนิเวศ)     
 

 
ภาพที่ 18 บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย(ส่วนกลาง วัดบวรนิเวศ)                                                        
ที่มา: google maps, มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศ, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, 
เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/ ma. 
 

 
ภาพที่ 19 อาคารมหามงกุฎราชวิทยาลัย                     
   (จากการลงพื้นที่ส ารวจของผู้วิจัย)
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2. มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 

 
ภาพที่ 20 มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา                                                                                                  
ที่มา: BLOGGANG, จากบวรนิเวศสู่ศาลายา, เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bloggang.com 

 
ที่ตั้งเลขที่ 248 ม. 1 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 

 
แผนผังที่ 8 แผนที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม                  
ที่มา: google maps, มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 
2557, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/map. 
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ความเป็นมาของโครงการสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(ประจวบ กนฺตาจาโร) อธิการบดีรูป
ปัจจุบัน พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงจัดท า " โครงการย้ายมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย"  
โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวัดมกุฏกษัตริยาราม ให้การสนับสนุนใช้ที่ดินพื้นที่ 180 ไร่ ณ หมู่ที่ 
1 บ้านวัดสุวรรณ ถนนศาลายา-นครชัยศรี ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
คณะกรรมการจัดท าโครงการในส่วนของการจัดท าแผนและผังแม่บท จึงได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท าการศึกษารูปแบบของการจัดผังส าหรับมหาวิทยาลัย
และออกแบบผังแม่บทที่สอดคล้องกับปรัชญา ลักษณะความต้องการของผู้ใช้ สนับสนุนการเรียน
การสอน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการท าแผนและออกแบบรายละเอียด
ส่วนต่างๆ3 

รายละเอียดของโครงการ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
ให้แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี และ คฤหัสถ์ทั่วไป  

พื้นที่ติดต่อ ทิศเหนือติดต่อรีสอร์ทกอล์ฟ The Royal Gems Golf and Sport Club 
ทิศใต้ติดต่อหมู่บ้านพฤกษ์ลดาปิ่นเกล้า สาย 5 ทิศตะวันออกติดต่อโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช
บวรนิเวศศาลายาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ทิศตะวันตกติดต่อ
โรงพยาบาลพุทธมณฑล อ าเภอ พุทธมณฑล 

การเข้าถึงมี 3 เส้นทาง คือ ทางถนน ทางน้ าและทางรถไฟ พื้นที่ติดต่อทางถนน                                                                                                                                      
ทิศเหนือติดต่อถนนศาลายา–นครชัยศรี ทางหลวงพิเศษบางใหญ่–บ้านโป่ง หมายเลข 81 รถไฟสาย
ใต้(กรุงเทพฯ–นครปฐม) ถนนธรรมสพน์ ทิศใต้ติดต่อถนนตลิ่งชัน–นครปฐม หมายเลข 338 
ทิศตะวันออก ติดต่อถนนพุทธมณฑลสาย 5 หมายเลข 3414 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 หมายเลข 3310 
ถนนกรุงนนท์–จงถนอม ถนนจงถนอม–วัดต้นเชือก ถนนกาญจนาภิเษก(วงแหวนรอบนอก) 
หมายเลข 9 ถนนบรมราชชนนี ถนนธรรมสพน์  ทิศตะวันตกติดต่อถนนนครชัยศรี–ปิ่นเกล้า ถนน
เพชรเกษม ทางหลวงหมายเลข 4 พื้นที่ติดต่อทางน้ า ทิศเหนือติดต่อคลองมหาสวัสดิ์ คลองใหม่ ทิศ
ใต้ติดต่อคลองตาคง ทิศตะวันออกติดต่อคลองบางเตย คลองเป้ง คลองหม่อมเจ้าถนัดศรี  ทิศ
ตะวันตกติดต่อคลองตาหลีคลองโยง พื้นที่ติดต่อทางรถไฟ ทางเหนือติดต่อเส้นทางรถไฟสายใต้ 
ห่างจากสถานีรถไฟวัดสุวรรณาราม 600 เมตร 

                                                           
3มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 

2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th. 
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แผนผังที่ 9  แสดงเส้นทางติดต่อโดยรอบมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา  
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th. 
 

ผังมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา คณะกรรมการจัดท าโครงการ
ในส่วนของการจัดท าแผนและผังแม่บท จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ท าการศึกษารูปแบบของการจัดผังส าหรับมหาวิทยาลัยและออกแบบผังแม่บทที่สอดคล้อง
กับปรัชญา ลักษณะความต้องการของผู้ใช้ สนับสนุนการเรียนการสอน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี
ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการท าแผนและออกแบบรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ต่อไป ที่ดินทั้งหมดเนื้อ
ที่ 301–0–62.7 ไร ่ที่ตั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ในส่วน
ขยายนี้เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดมกุฏกษัตริยาราม รูปลักษณ์สี่เหลี่ยมผืนผ้าตามแนวลึกจากถนน
ศาลายา-นครชัยศรี) ส่วนด้านหน้าอยู่ทิศเหนือด้านกว้างหน้า 362.135 ม.  ด้านขวายาว 895.345 ม. 
ด้านซ้ายยาว 858 ม.  ด้านกว้างหลัง364.92 ม. 
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แผนผังที่ 10 แสดงสภาพโดยรอบและการใช้ที่ดินโดยรอบ                                                                                                           
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2557, 
เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th. 
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  แผนผังที่ 11  แสดงผังแม่บทการจัดกลุ่มอาคารมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตศาลายา        

   ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.   

92 

92 
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แผนผังที่ 12 แสดงผังแม่บทมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา                                                                                                                  
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th.

92 
93 
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แผนผังที่ 13 แสดงการใช้พื้นที่จราจร มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา                                                                                               
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th.   
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ภาพโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา 
 

 

 
ภาพที่ 21 ภาพถ่ายทางอากาศมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา                                                            
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th. 



 
 

96 

  

 
ภาพที่ 22 บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา                                       
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th. 
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ภาพที่ 23  หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา                                                
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th. 
 

 
ภาพที่ 24 อาคารสมเด็จพระอริยวงศาสคตญาณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย                        
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, เกี่ยวกับ มมร, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้
จาก http://www.mbu.ac.th. 
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3. มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา(วัดเจดีย์หลวง) 
 

 
ภาพที่ 25 มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา(วัดเจดีย์หลวง)                                               
   (จากการลงพื้นที่ส ารวจของผู้วิจัย) 
 

ที่ตั้งเลขที่ 103 วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
50200 

 

 
แผนผังที่ 14  แผนที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตล้านนา(วัดเจดีย์หลวง)                                               
ที่มา: google maps, มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน
2557, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/map. 
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ความเป็นมาของโครงการ วิทยาเขตล้านนา เป็นวิทยาเขตล าดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราชวิทยาลัย จัดต้ังขึ้นโดย พระพุทธพจนวราภรณ์(จันทร์ กุสโล) เจ้าคณะภาค 4-5-6-7(ธ) 
ซึ่งขณะนั้นด ารงสมณศักดิ์ที่พระเทพกวี โดยความเห็นชอบร่วมกันของคณะสงฆ์ในจังหวัด
เชียงใหม่ และคณะศิษย์เก่ามหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งนี้พระธรรมดิลก(ขันติ์ ขนฺติโก) เจ้าอาวาสวัด
เจดีย์หลวงวรวิหาร ในขณะนั้นได้อนุญาต และอ านวยความสะดวกให้ใช้วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็น
สถานที่ตั้งและด าเนินกิจการ การเปิดด าเนินการ เร่ิมตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยได้รับความอุปถัมภ์
เงินค่าใช้จ่ายเบื้องต้น จากมูลนิธิมหามงกุฎราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  

รายละเอียดของโครงการ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
ให้แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชีและคฤหัสถ์ทั่วไป  

พื้นที่ติดต่อ ทิศเหนือติดต่อโรงเรียนพลราชวิทยากร(วัดพันเตา) ทิศใต้ติดต่อโรงเรียน
เมตตาศึกษาอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ทิศตะวันออกติดต่อย่านค้าขาย ทิศตะวันตกติดต่อสถานี
ต ารวจภูธรเมืองเชียงใหม่  การเข้าถึงมี 1 เส้นทาง คือ ทางถนน พื้นที่ติดต่อทางถนนทิศเหนือติดต่อ
ถนนราชด าเนิน ทิศใต้ติดต่อถนนราชมรรคา ทิศตะวันออกติดต่อถนนพระปกเกล้า ทิศตะวันตก
ติดต่อถนนจาบาน 

ผังมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ตั้งอยู่ภายในวัดเจดีย์หลวง
วรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่  

 

 
แผนผังที่ 15 แผนผังมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตล้านนา(วัดเจดีย์หลวง)                                                                                               
        (จากการลงพื้นที่ส ารวจของผู้วิจัย) 
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ภาพโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา (วัดเจดีย์หลวง) 
 

 
ภาพที่ 26 ส านักงานติดต่อของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต                                       
    (จากการลงพื้นที่ส ารวจของผู้วิจัย) 
 

     
ภาพที่ 27 อาคารหอสมุด                                                                                                                               
    (จากการลงพื้นที่ส ารวจของผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 28 อาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา                                                
    (จากการลงพื้นที่ส ารวจของผู้วิจัย) 
 
4. เปรียบเทียบกรณีศึกษาอาคารตัวอย่างทั้งหมด 3 โครงการ      

จากการเปรียบเทียบกรณีตัวอย่างโครงการทั้ง 3 โครงการ พบว่า  โครงการที่มีที่ตั้งอยู่
ภายในบริเวณของวัด จะมีการติดต่อเข้าถึงที่ง่ายและสะดวกกว่าในส่วนของโครงการขยาย เน่ืองจาก
ตั้งอยู่ในใจกลางของตัวเมือง การคมนาคมสะดวก  แต่ข้อเสียคือปัญหาเร่ืองการใช้งานที่ไม่เพียงพอ 
สถานที่คับแคบจนไม่สามารถที่จะรองรับการใช้งานและจ านวนของผู้ที่มาใช้งานตลอดจนส่วนของ
พื้นที่ใช้งานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งยังขาดเร่ืองของรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ชัดเจน
และการวางผังให้สอดคล้องกับการใช้งาน ต่างกับส่วนของโครงการขยายที่มีการวางแผนแม่บท
และรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ชัดเจนตั้งแต่แรก  
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกรณีศึกษาอาคารตัวอย่างทั้งหมด 3 โครงการ จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย                                                                                                                                                                             

 
 

92 
102 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย กรณีศึกษาอาคารตัวอย่างทั้งหมด 3 โครงการ จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย กรณีศึกษาอาคารตัวอย่างท้ังหมด 3 โครงการ 

มหาวิทยาลัย ท่ีตั้ง ลักษณะ รูปแบบอาคาร ลักษณะการใช้งาน ข้อดี ข้อเสีย 
1. มหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราช
วิทยาลัย วัดบวร
นิเวศ 

ตั้งเขต
พระนคร 
กรุงเทพม
หานคร 

ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด 
มีอาคารที่ใช้งาน
อยู่ประมาณ1-2
หลัง 

อาคารก่ออิฐถือปูนสูง4
ชั้น หลังคาทรงจั่ว 
ปั้นหยา ลักษณะอาคาร
เป็นแบบไทยประยุกต์ 

การเรียนการสอน 
ปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมทางศาสนา 

ที่ตั้งอยู่ใน
ศูนย์กลางเมือง 
ติดต่อเข้าถึง
สะดวก 

พื้นที่คับแคบไม่เอ้ืออ านวยกับ
การใช้งาน และอาคารมีไม่
พอใช้งาน 

2. มหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราช
วิทยาลัย วิทยา
เขตศาลายา 

ตั้งอยู่ใน
เขต
ปริมณฑล 

พื้นที่ส่วนขยาย
มาจากส่วนกลาง 

อาคารก่ออิฐถือปูนสูง3
ชั้น หลังคาทรงจั่วมีปีกนก 
และทรงปั้นหยา ลักษณะ
อาคารเป็นแบบไทย
ประยุกต์ 

การเรียนการสอน 
ปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมทางศาสนา 
พักอาศัย 
พิพิธภัณฑ์ 
กิจกรรมต่างๆ 

พื้นที่กว้างขวาง 
ท าให้สามารถจัด
วางกลุ่มอาคารได้
อย่างสวยงามมี
ความเหมาะสม
กับการใช้สอย 

ความสะดวกในการเข้าถึง
โครงการน้อยกว่าส่วนกลาง
เน่ืองจากอยู่ในเขตปริมณฑล 

3. มหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราช
วิทยาลัย วิทยา
เขตล้านนา (วัด
เจดีย์หลวง) 

ตั้งอยู่ใจ
กลางเมือง
เชียงใหม่ 

ตั้งอยู่ในพื้นที่วัด 
มีอาคารที่ใช้งาน
อยู่ประมาณ2-3
หลัง 

อาคารก่ออิฐถือปูนสูง3
ชั้น หลังคาทรงจัว่ ทรง
มินิลา ลักษณะอาคารเป็น
แบบล้านนาประยุกต์และ
แบบไทยประยุกต์ 

การเรียนการสอน 
ปฏิบัติธรรม 
กิจกรรมทางศาสนา 

ที่ตั้งอยู่ใน
ศูนย์กลางเมือง 
ติดต่อเข้าถึง
สะดวก 

พื้นที่คับแคบไม่เอ้ืออ านวยกับ
การใช้งาน  
อาคารมีไม่พอใช้งาน  
รูปแบบของอาคารมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่ไม่ชัดเจน 
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บทท่ี 4  
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการที่ใช้ในการออกแบบมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย 

วิเคราะห์จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย เพื่อมาใช้ในกระบวนการการออกแบบ
โครงการ โดยข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ คือ  

1. ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งโครงการ ลักษณะของหลักสูตรที่ใช้ในการเรียน
การสอน กิจกรรมที่เกิดขึ้น   

2. พฤติกรรมของผู้ใช้ที่มีความหลากหลายในโครงการ ปัญหาและข้อเสนอแนะในด้าน
พื้นที่ใช้สอยอาคาร  

3. รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยแต่ละวิทยาเขตใน
ประเทศไทยรวมถึงบริบทของที่ตั้งโครงการ 

 
1. การศึกษาในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัย ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา 
หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งด าเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ  เปิดสอนให้แก่ประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิง  

มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาหรือมหาวิทยาลัย
สงฆ์แห่งแรกของประเทศ หลังจากที่มีการเปิดการเรียนการสอนระดับมหาวิทยาลัย โดยมี
เป้าประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ คือพยายามขยายการอบรมจริยธรรม
หรือศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาไปทั่วประเทศในรูปแบบต่างๆ ในช่วงที่ประเทศได้รับอิทธิพล
วัตถุนิยมจากตะวันตก คณาอาจารย์และนักศึกษามหามงกุฏราชวิทยาลัยได้มีบทบาทส าคัญในการ
ชี้น าให้เห็นความส าคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นศาสนาประจ าชาติที่เป็นรากฐานของ
สังคมไทยมาช้านาน พระสงฆ์สามเณรที่ เป็นพระนักศึกษาหลายรูปได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
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กิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหล่านี้จนกระทั่งส าเร็จการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันนอกจากจะเปิดสอน
ให้แก่พระภิกษุสามเณรแล้วยังเปิดสอนให้แก่แม่ชีและประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิงอีกด้วย1 

 
2. การศึกษาวิเคราะห์โครงการและผู้ใช้โครงการ 

2.1 โครงสร้างการบริหารโครงการ 
 

 
แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างบริหารงานมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา                                                                                                  
ที่มา: มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา, โครงสร้าง, เข้าถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.lanna.mbu.ac.th. 
 
 
 
 
 

                                                           

1มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย, ประวัติมหาวิทยาลัย, เขา้ถึงเมื่อ 28 มิถุนายน 
2557, เข้าถึงได้จาก http://www.mbu.ac.th. 
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2.2 หลักสูตรท่ีเปิดสอน        
  มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เปิดสอนในระดับปริญญาตรี
ถึงระดับปริญญาเอก โดยเปิดสอนส าหรับพระภิกษุสามเณร แม่ชี และรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมี
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ      
  2.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต(ศน.บ.  หลักสูตร 4 
ปี)           
  2.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท  หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(ศน.ม.  
หลักสูตร 4 ปี)          
  2.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต(หลักสูตร 4 
ปี)           
  ดังนี้   

 2.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต(ศน.บ.  หลักสูตร 4 
ปี)                                                        
 
ตารางที่ 6 หลักสูตรระดับปริญญาตรี(ศน.บ.) ส าหรับประชาชนทั่วไป  

ภาคปกติ-เช้า ส าหรับประชาชนท่ัวไป  เปิดสอน 2 คณะ 
คณะ/สาขา มีจ านวน 

1. คณะมนุษย์ศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 1 สาขา ดังนี้  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
50 คน 

2. คณะสังคมศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 1 สาขา ดังนี้  
 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  

 
50 คน 

รวมทั้งหมดจ านวน 100 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mbu.ac.th/index.php/2013-02-19-19-35-54
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ตารางที่ 7 หลักสูตรระดับปริญญาตรี(ศน.บ.) ส าหรับพระภิกษุสามเณร 
ภาคปกติ-บ่าย ส าหรับพระภิกษุสามเณร เปิดสอน 4 คณะ 

คณะ/ สาขา มีจ านวน 
1. คณะมนุษย์ศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 2 สาขา ดังนี้                
 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต                          
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
100 รูป 
100 รูป 

2. คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 3 สาขา ดังนี้  
 สาขาวิชาปรัชญา                                    
 สาขาวิชาพุทธศาสตร์                              
 สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 

 
100 รูป 
100 รูป 
100 รูป 

3. คณะศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) มี 5 สาขา ดังนี้           
 สาขาวิชาการประถมศึกษา                      
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                
 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา                               
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   
 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ    

 
100 รูป 
100 รูป 
100 รูป 
100 รูป 
100 รูป 

4. คณะสังคมศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 4 สาขา ดังนี้ 
 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง   
 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 
100 รูป 
100 รูป 
100 รูป 
100 รูป 

รวมทั้งหมดจ านวน 1,400 รูป 
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ตารางที่ 8 หลักสูตรระดับปริญญาตรี(ศน.บ.) ส าหรับแม่ชี                                                                                                 
ภาคปกติ-บ่าย ส าหรับแม่ชี เปิดสอน 4 คณะ 

คณะ/ สาขา มีจ านวน 
1. คณะมนุษย์ศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 2 สาขา ดังนี้                       
 สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต                          
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
40 รูป 
40 รูป 

2. คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 3 สาขา ดังนี้  
 สาขาวิชาปรัชญา                                    
 สาขาวิชาพุทธศาสตร์                              
 สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ 

 
40 รูป 
40 รูป 
40 รูป 

3. คณะศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) มี 5 สาขา ดังนี้                      
 สาขาวิชาการประถมศึกษา                                     
 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย                                
 สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา                               
 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย                    
 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ    

 
40 รูป 
40 รูป 
40 รูป 
40 รูป 
40 รูป 

4. คณะสังคมศาสตร์(หลักสูตร 4 ปี) มี 4 สาขา ดังนี้ 
 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา 
 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง   
 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 

 
40 รูป 
40 รูป 
40 รูป 
40 รูป 

รวมทั้งหมดจ านวน 560 รูป 
                     
 
 
 
 
 
 

http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-25-27/2013-05-20-04-04-58/2013-05-20-04-31-50#.Uy_Nyah_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-25-27/2013-05-20-04-04-58/2013-05-20-04-38-47#.Uy_OB6h_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-25-27/2013-05-20-04-04-58/2013-05-20-04-41-09#.Uy_OKKh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-25-27/2013-05-20-04-05-29/2013-05-20-05-12-35#.Uy_OSKh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-25-27/2013-05-20-04-05-29/2013-05-20-05-13-51#.Uy_OaKh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-25-27/2013-05-20-04-05-29/2013-05-20-05-14-56#.Uy_Ogah_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-25-27/2013-05-20-04-05-29/2013-05-20-05-16-49#.Uy_Ooqh_vTA
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  2.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(ศน.ม. 
หลักสูตร 4 ปี) 
 
ตารางที่ 9 หลักสูตรระดับปริญญาโท(ศน.ม.) ส าหรับประชาชนทั่วไป                                                                                                 

ภาคปกติ-เช้า ส าหรับประชาชนท่ัวไป  เปิดสอน 1 คณะ 
คณะ/ สาขา มีจ านวน 

คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 5 สาขา ดังนี้ 
 สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา   
 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ปกครอง   
 สาขาวิชาสังคมวิทยา    
 สาขาวิชาการบริการการศึกษา 

 
50 คน 
50 คน 
50 คน 
50 คน 
50 คน 

รวมทั้งหมดจ านวน 250 คน 
 
ตารางที่ 10 หลักสูตรระดับปริญญาโท(ศน.ม.) ส าหรับพระภิกษุสามเณร                                                                                                 

ภาคปกติ-บ่าย ส าหรับพระภิกษุสามเณร เปิดสอน 4 คณะ 
คณะ/ สาขา มีจ านวน 

คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 5 สาขา ดังนี้ 
 สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา   
 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา    
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ปกครอง   
 สาขาวิชาสังคมวิทยา    
 สาขาวิชาการบริการการศึกษา 

 
50 รูป 
50 รูป 
50 รูป 
50 รูป 
50 รูป 

รวมทั้งหมดจ านวน 250 รูป 
 
 
 
 
 
 

http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-02-32#.Uy_SUKh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-15-42#.Uy_U8Kh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-18-15#.Uy_Swqh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-22-31#.Uy_S36h_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-25-58#.Uy_TBqh_vTB
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-02-32#.Uy_SUKh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-15-42#.Uy_U8Kh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-18-15#.Uy_Swqh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-22-31#.Uy_S36h_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-25-58#.Uy_TBqh_vTB
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ตารางที่ 11 หลักสูตรระดับปริญญาโท(ศน.ม.) ส าหรับแม่ชี                                                                                                 
ภาคปกติ-บ่าย ส าหรับแม่ชี เปิดสอน 4 คณะ 
คณะ/ สาขา มีจ านวน 

คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 5 สาขา ดังนี้ 
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา   

 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  
 สาขาวิชารัฐศาสตร์ปกครอง   
 สาขาวิชาสังคมวิทยา    
 สาขาวิชาการบริการการศึกษา 

 
20 รูป 
20 รูป 
20 รูป 
20 รูป 
20 รูป 

รวมทั้งหมดจ านวน 100 รูป 
 
  2.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 4 
ปี)  
 
ตารางที่ 12 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ส าหรับประชาชนทั่วไป                                                                                                 

ภาคปกติ-เช้า ส าหรับประชาชนท่ัวไป  เปิดสอน 1 คณะ 
คณะ/ สาขา มีจ านวน 

คณะศาสนาและปรัชญา(หลักสูตร 4 ปี) มี 3 สาขา ดังนี้ 
สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา   

 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา  
 สาขาวิชาการบริการการศึกษา 

 
10 คน 
10 คน 
10 คน 

รวมทั้งหมดจ านวน 30 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-02-32#.Uy_SUKh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-15-42#.Uy_U8Kh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-18-15#.Uy_Swqh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-22-31#.Uy_S36h_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-25-58#.Uy_TBqh_vTB
http://www.mbu.ac.th/index.php/2013-02-19-19-35-54
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-02-32#.Uy_SUKh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-15-42#.Uy_U8Kh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-25-58#.Uy_TBqh_vTB
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ตารางที่ 13 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ส าหรับพระภิกษุสามเณร                                                                                                   
ภาคปกติ-เช้า ส าหรับพระภิกษุสามเณร เปิดสอน 1 คณะ 

คณะ/ สาขา มีจ านวน 
คณะศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) มี 3 สาขา ดังนี้ 

สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา   
 สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา     
 สาขาวิชา การบริการการศึกษา 

 
10 คน 
10 คน 
10 คน 

รวมทั้งหมดจ านวน 30 คน 
 
ตารางที่ 14 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  ส าหรับแม่ชี                                                                                              

ภาคปกติ-เช้า ส าหรับแม่ชี เปิดสอน เปิดสอน 1 คณะ 
คณะ/ สาขา มีจ านวน 

คณะศาสนาและปรัชญา (หลักสูตร 4 ปี) มี 3 สาขา ดังนี้ 
สาขาวิชา พุทธศาสน์ศึกษา   

 สาขาวิชา พุทธศาสนาและปรัชญา    
 สาขาวิชา การบริการการศึกษา 

 
10 คน 
10 คน 
10 คน 

รวมทั้งหมดจ านวน 30 คน 
 

โดยสรุปเป็นจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรได้ ดังนี้   
  2.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ. หลักสูตร 4 
ปี) มีจ านวน 2,060 คน/รูป        
  2.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม. 
หลักสูตร 4 ปี) มีจ านวน 600 คน/รูป       
  2.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตรศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตร 4 
ปี) มีจ านวน 90 คน/รูป   
 
 
 
 
 

http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-02-32#.Uy_SUKh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-15-42#.Uy_U8Kh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-25-58#.Uy_TBqh_vTB
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-02-32#.Uy_SUKh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-15-42#.Uy_U8Kh_vTA
http://www.mbu.ac.th/index.php/2012-11-14-02-12-21/2013-02-14-07-28-58/2013-05-18-12-25-58#.Uy_TBqh_vTB
http://www.mbu.ac.th/index.php/2013-02-19-19-36-22
http://www.mbu.ac.th/index.php/2013-02-19-19-36-22
http://www.mbu.ac.th/index.php/2013-02-19-19-35-54
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คิดเป็นจ านวนนักศึกษาในแต่ละคณะ 
คณะศาสนาและปรัชญา มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น   1,110 คน/ รูป 
คณะมนุษย์ศาสตร์  มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น   330 คน/ รูป  
คณะสังคมศาสตร์  มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น   610 คน/ รูป  
คณะศึกษาศาสตร์  มีนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น   700 คน/ รูป 
รวมนักศึกษาท้ัง 3 หลักสูตร ท้ังหมดจ านวน 2,750 คน/รูป      
*นักศึกษาทั้งหมดในอนาคตประมาณ 5,000-10,000 คน/ รูป   

   
2.3 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้         

  มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  เปิดให้บริการในรูปส่วน
ราชการที่เปิดบริการตามวันและเวลาราชการ ซึ่งสามารถก าหนดเวลาท าการของโครงการได้ดังนี้
  2.3.1 ฝ่ายบริหาร ท างาน 8.30-16.30 น.  วันจันทร์-วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ส าหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด)        
  2.3.2 ฝ่ายการศึกษา ท างาน 8.30-16.30 น.  วันจันทร์-วันศุกร ์  
  2.3.3 ฝ่ายบริการ ท างาน 8.30-16.30 น.  วันจันทร์-วันศุกร์(ยกเว้นเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยที่ท างานทุกวัน)        
  มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  สามารถแบ่งผู้ใช้งาน
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้ใช้งานหลัก และกลุ่มผู้ใช้งานรอง    
  กลุ่มผู้ใช้งานหลัก ได้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน อาจารย์และนักศึกษา  โดย
ในส่วนของนักศึกษาได้ท าการวิเคราะห์จ านวนผู้ใช้งานเฉพาะคณะศาสนาและปรัชญาเท่านั้น 
  กลุ่มผู้ใช้งานรอง ได้แก่ ผู้ที่มาติดต่อ อาจารย์พิเศษ และประชาชนทั่วไปที่มาใช้
งานห้องสมุด 
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ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก          
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร 

ต าแหน่ง พฤติกรรมและความ
ต้องการในการใช้
งานภายในโครงการ 

ช่วงเวลาที่ใช้
งาน 

จ านวน 

2.3.1 ฝ่ายบริหาร 
อธิการบดีวิทยาเขตล้านนา 
รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา 
ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา 
คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
ที่ปรึกษาประจ าวิทยาเขตล้านนา 
ศูนย์บริการวิชาการ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม  
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
บรรณารักษ์ 
นักวิชาการโสตฯประกันคุณภาพการศึกษา  
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
ส านักงานวิทยาเขต 
ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 
เจ้าหน้าที่สารบรรณ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
เจ้าหน้าที่แผนและนโยบาย 
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
ใช้งานภายในอาคาร 
มีช่วงเวลาการใช้งาน
หรือการใช้อาคารที่
แน่นอนและเป็น

ประจ า 
 
  

8.30-16.30 น. 
จันทร์-ศุกร์ 

 
8.30-16.30 น. 
ทุกวันยกเว้น
วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ส าหรับ
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 คน 
5 คน 
1 คน 

 
5 คน 

 
1 คน 
4 คน 
2 คน 
4 คน 
1 คน 
2 คน 
2 คน 
2 คน 

 
1 คน 
1 คน 
2 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
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ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ)         
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร 

ต าแหน่ง พฤติกรรมและความ
ต้องการในการใช้
งานภายในโครงการ 

ช่วงเวลาที่ใช้
งาน 

จ านวน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
เลขานุการบัณฑิตฯ  
หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา  
เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 
นักวิชาการพัสดุ งานกิจการนักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการศึกษา 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
รองประธานศูนย์บัณฑิตวิทยาลัยห้องเรียน
วิทยาเขตล้านนา 
รองประธานสาขาวิชาพุทธศาสนาและ
ปรัชญา 
รองประธานสาขาวิชาสังคมวิทยา 
รองประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
รองประธานสาขาวิชาการจัดการศึกษา 
เลขานุการบัณฑิต 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
ใช้งานภายในอาคาร 
มีช่วงเวลาการใช้งาน
หรือการใช้อาคารที่
แน่นอนและเป็น

ประจ า 
 

8.30-16.30 น. 
จันทร์-ศุกร์ 

 
8.30-16.30 น. 
ทุกวันยกเว้น
วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ส าหรับ
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 

1 คน 
 

1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
3 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

 
1 คน 
1 คน 

 
1 คน 

 
1 คน 
1 คน 

 
1 คน 
1 คน 
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ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ)         
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร 

ต าแหน่ง พฤติกรรมและความ
ต้องการในการใช้
งานภายในโครงการ 

ช่วงเวลาที่ใช้
งาน 

จ านวน 

ส านักงานศูนย์บริการแก่สังคม 
เจ้าหน้าที่ 
ส านักงานมูลนิธิ 
เจ้าหน้าที่ 
ส านักงานศิษย์เก่า 
เจ้าหน้าที่ 
ส านักงานพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
เจ้าหน้าที่ 
คนขับรถ 

ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 
ใช้งานภายในอาคาร 
มีช่วงเวลาการใช้งาน
หรือการใช้อาคารที่
แน่นอนและเป็น

ประจ า 
 

8.30-16.30 น. 
จันทร์-ศุกร์ 

 
8.30-16.30 น. 
ทุกวันยกเว้น
วันหยุดนักขัต
ฤกษ์ส าหรับ
เจ้าหน้าที่
ห้องสมุด 

 
2 คน 

 
2 คน 

 
2 คน 

 
2 คน 
1 คน 

รวมผู้ใช้งานฝ่ายบริหาร 70  คน/ รูป 

ต าแหน่ง พฤติกรรมและความ
ต้องการในการใช้
งานภายในโครงการ 

ช่วงเวลาที่ใช้
งาน 

จ านวน 

2.3.2 ฝ่ายการศึกษา 
คณะศาสนาและปรัชญา                           
คณบด ี                                                            
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                          
เลขานุการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน 
เจ้าหน้าที่แผนและนโยบาย 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

ผู้ใช้งานฝ่าย
การศึกษาในส่วน
เจ้าหน้าที่ ใช้งาน
ภายในอาคาร พื้นที่

ภายในอาคาร
ต้องการความโปร่ง 
สบาย สงบเอ้ือให้มี
สมาธิในการท างาน 
มีช่วงเวลาการใช้งาน
หรือการใช้อาคารที่
แน่นอนและเป็น

ประจ า 

8.30-16.30 น. 
จันทร์-ศุกร์ 

 

 
 

1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
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ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ)                   
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร 

ต าแหน่ง พฤติกรรมและความ
ต้องการในการใช้
งานภายในโครงการ 

ช่วงเวลาที่ใช้
งาน 

จ านวน 

เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ 
เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์ 
อาจารย์ประจ า   
อาจารย์พิเศษประจ า 
คนขับรถ 
คณะมนุษย์ศาสตร์ 
คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
เลขานุการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน 
เจ้าหน้าที่แผนและนโยบาย 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ 
เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์ 
อาจารย์ประจ า   
อาจารย์พิเศษประจ า 
คนขับรถ 

ผู้ใช้งานฝ่าย
การศึกษาในส่วน
เจ้าหน้าที่ ใช้งาน
ภายในอาคาร พื้นที่

ภายในอาคาร
ต้องการความโปร่ง 
สบาย สงบเอ้ือให้มี
สมาธิในการท างาน 
มีช่วงเวลาการใช้งาน
หรือการใช้อาคารที่
แน่นอนและเป็น

ประจ า 

8.30-16.30 น. 
จันทร์-ศุกร์ 

 

1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
35 คน 
10 คน 
1 คน 

 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
10 คน 
4 คน 
1 คน 
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ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ) 
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร 

ต าแหน่ง พฤติกรรมและความ
ต้องการในการใช้งาน
ภายในโครงการ 

ช่วงเวลาที่ใช้
งาน 

จ านวน 

คณะสังคมศาสตร์ 
คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
เลขานุการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ                                               
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน 
เจ้าหน้าที่แผนและนโยบาย 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ 
เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์ 
อาจารย์ประจ า   
อาจารย์พิเศษประจ า 
คนขับรถ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
คณบดี 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
เลขานุการ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 

ผู้ใช้งานฝ่ายการศึกษา
ในส่วนเจ้าหน้าที่ ใช้
งานภายในอาคาร พื้นที่
ภายในอาคารต้องการ
ความโปร่ง สบาย สงบ
เอ้ือให้มีสมาธิในการ

ท างาน มีช่วงเวลาการใช้
งานหรือการใช้อาคารที่
แน่นอนและเป็นประจ า 

8.30-16.30 น. 
จันทร์-ศุกร์ 

 

 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

20 คน 
5 คน 
1 คน 

 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 



 
118 

 

ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ) 
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร 

ต าแหน่ง พฤติกรรมและความ
ต้องการในการใช้งาน
ภายในโครงการ 

ช่วงเวลาที่ใช้
งาน 

จ านวน 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานทะเบียน 
เจ้าหน้าที่แผนและนโยบาย 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนิสิต 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ 
เจ้าหน้าที่เว็ปไซต์ 
อาจารย์ประจ า   
อาจารย์พิเศษประจ า 
คนขับรถ 

ผู้ใช้งานฝ่ายการศึกษา
ในส่วนเจ้าหน้าที่ ใช้
งานภายในอาคาร พื้นที่
ภายในอาคารต้องการ
ความโปร่ง สบาย สงบ
เอ้ือให้มีสมาธิในการ

ท างาน มีช่วงเวลาการใช้
งานหรือการใช้อาคารที่
แน่นอนและเป็นประจ า 

8.30-16.30 น. 
จันทร์-ศุกร์ 

 
 
 

1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 
1 คน 

23 คน 
5 คน 
1 คน 

รวมผู้ใช้งานฝ่ายการศึกษา 172 คน/ รูป 
ต าแหน่ง พฤติกรรมและความ

ต้องการในการใช้งาน
ภายในโครงการ 

ช่วงเวลาที่ใช้
งาน 

จ านวน 

2.3.3 ฝ่ายบริการ 
-เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ 
-เจ้าหน้าที่ธนาคาร 
-เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ย่อย 
-เจ้าหน้าที่ห้องปฐมพยาบาล 
-พ่อครัว/แม่ครัว/เจ้าหน้าที่ร้านค้า 
-แม่บ้านท าความสะอาด 
-นักการภารโรง 
-เจ้าหน้าที่ห้องCCTV 
-เจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง 

ผู้ใช้งานฝ่ายบริการใน
ส่วนเจ้าหน้าที่ ใช้งาน
ภายในอาคาร พื้นที่
ภายในอาคารต้องการ
ความโปร่ง สบาย สงบ
เอ้ือให้มีสมาธิในการ

ท างาน มีช่วงเวลาการใช้
งานหรือการใช้อาคารที่
แน่นอนและเป็นประจ า 

 

 
8.30-16.30 น. 

อังคาร-
อาทิตย์  
ส าหรับ
เจ้าหน้าที่
พิพิธภัณฑ์    

 
8.30-16.30 น. 
จันทร์-ศุกร์ 

 
2 คน 
6 คน 
2 คน 
8 คน 

20 คน 
12 คน 
7 คน 
2 คน 
5 คน 
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ตารางที่ 15 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานหลัก (ต่อ) 
ผู้ใช้งานหลัก บุคลากร 

ต าแหน่ง พฤติกรรมและความ
ต้องการในการใช้งาน
ภายในโครงการ 

ช่วงเวลาที่ใช้
งาน 

จ านวน 

หัวหน้ารักษาความปลอดภัย 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

 

เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย ใช้งานทั้ง
ภายในและภายนอก
อาคาร ต้องการความ
โล่ง โปร่ง ความชัดเจน
ของเส้นทาง อาคาร ไม่
ทึบ ไม่มีซอกมุม เพื่อ
ความสะดวกในการ

ตรวจตรา 

6.00-18.30 น. 
และ 

18.00-6.00 น. 
ทุกวัน 

1 คน 
40 คน 

 

รวมผู้ใช้งานฝ่ายบริการ 105 คน 

รวมจ านวนผู้ใช้งานหลัก ทั้งหมด 347 คน/รูป 

หมายเหตุ: ตัวบ่งชี้ สมศ.6.2 และ สกอ.2.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า เกณฑ์ปกติของจ านวน  นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 25: 1 (รวม
นักศึกษาทั้งปริญญาตรี โท เอก) 
 
ตารางที่ 16 ผู้ใช้อาคารและพฤติกรรมของผู้ใช้งานรอง                                                                                              

ผู้ใช้งานรอง 

ต าแหน่ง พฤติกรรมการใช้งานภายในโครงการ ช่วงเวลาที่ใช้
งาน 

จ านวน
ผู้ใช้ 

ผู้ที่มาติดต่อ
โครงการ 
อาจารย์พิเศษ 

ใช้งานภายในอาคาร พื้นที่ภายในอาคาร
ต้องการความโปร่ง สบาย สามารถติดต่อ
ได้สะดวก มีช่วงเวลาการใช้งานหรือการใช้

อาคารที่ไม่แน่นอนและไม่ประจ า 

8.30-16.30 น. 
ทุกวัน 

- 
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จ านวนผู้ใช้อาคาร สามารถสรุปได้ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานหลักได้ ดังน้ี 
2.3.1 ฝ่ายบริหาร  70  คน/ รูป 
2.3.2 ฝ่ายการศึกษา  172 คน/ รูป 
2.3.3 ฝ่ายบริการ  105 คน 
รวมจ านวนผู้ใช้งานหลัก ทั้งหมด 347 คน/ รูป 
2.4 พฤติกรรมและพื้นท่ีใช้สอยของพระสงฆ์ แม่ชี ฆราวาสในโครงการ  

   สังคมไทยเป็นสังคมเมืองพุทธ ดังนั้นจึงมีระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ยึดถือเป็นหลักใน
การปฏิบัติตน เป็นมารยาทของชาวพุทธ ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี 
ทั้งต่อพระภิกษุ แม่ชีและพุทธศาสนิกชนด้วยกัน ในสถานที่ต่างๆ เช่น ที่วัด หรือที่สาธารณะอ่ืนๆ 
ซึ่งภายในโครงการจะมีสถานที่ๆผู้ใช้งานมีความหลากหลาย ได้แก่ อาคารกลุ่มการศึกษา เช่น 
ห้องเรียน อาคารกลุ่มสาธารณะ เช่น ห้องอาหาร ห้องสมุดกลาง อาคารกลุ่มสวัสดิการ เช่น หอพัก 
และอาคารกลุ่มสัญลักษณ์ เช่น อาคารปฏิบัติธรรม โดยมีระเบียบปฏิบัติหลักๆที่ใช้ ดังนี้ 
   การให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์และแม่ชี นิยมจัดอาสนะสงฆ์หรือเก้าอ้ีไว้ต่างหากจาก
ฆราวาส หากชายจ าเป็นต้องนั่งแถวเดียวกับพระสงฆ์ นิยมนั่งด้านซ้ายของพระสงฆ์ สตรีเพศ 
(อุบาสิกา) ไม่นิยมนั่งแถวเดียวกันหรืออาสนะยาวเดียวกัน เว้นแต่กรณีจ าเป็น ต้องมีบุรุษคั่นอยู่ และ
ในสถานที่ชุมชนเมื่อมีการจัดให้นั่งเก้าอี้จะจัดเตรียมเก้าอ้ีให้ไว้ในแถวหน้าเสมอ 

 

                    
แผนผังที่ 16 ไดอะแกรมแสดงการให้ที่นั่งแก่พระสงฆ์และแม่ชี                  
         (จากการวิเคราะห์ศึกษาของผู้วิจัย) 
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แผนภูมิที่ 3 ไดอะแกรมแสดงการจัดแบ่งพื้นที่หอพักพระสงฆ์ แม่ชีและฆราวาส                                               
       (จากการวิเคราะห์ศึกษาของผู้วิจัย) 
 

2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการปรับเปลี่ยนท่ีว่าง กิจกรรม บริบทของมนุษย์
และสภาพแวดล้อม         
  ประเด็นของพื้นที่ในสถาปัตยกรรมที่มีการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ วิมลสิทธิ์ หรยาง
กูร ได้กล่าวประเด็นที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การมีอาณาเขตครอบครอง( territoriality) พฤติกรรม
ที่เว้นว่างส่วนบุคคล(personal space behavior) และภาวะเป็นส่วนตัว(privacy) ในประเด็นของ
พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคลนั้น มีประเด็นของขนาดและรูปทรงของที่เว้นว่างส่วนบุคคล โดย
อ้างอิงถึงการศึกษาเกี่ยวกับระยะต่างๆระหว่างบุคคล ที่สัมพันธ์กับลักษณะของการกระท าต่อกัน ใน
หนังสือ “The hidden Dimension” ว่าการมีอาณาเขตครอบครองถือเป็นวิธีการแสดงการ
ติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่ง บุคคลมีระยะห่างระหว่างกันที่เหมาะสมกับการกระท าที่มีต่อกันและกับ
การสัมผัสที่เกิดขึ้น แบ่งเป็น 4 ระยะด้วยกัน คือ ระยะใกล้ชิด( intimate distance) ระยะส่วนบุคคล
(personal distance) ระยะสังคม(social distance) และระยะสาธารณะ(public distance) ซึ่งแปรผัน
ตามความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน และตามประเภทของกิจกรรม2     
  ภาวะส่วนตัวและภาวะสาธารณะ เป็นการสื่อความหมายถึงพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่
ส่วนรวมภายในโครงการ โดยพื้นที่ส่วนตัวหมายถึง พื้นที่ๆมีการจ ากัดการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มหรือ
บุคคล เช่น กลุ่มอาคารสัญลักษณ์ ได้แก่ อาคารปฏิบัติธรรม สวนป่าปฏิบัติธรรม กลุ่มอาคาร
การศึกษา ได้แก่ อาคารคณะศาสนาและปรัชญา อาคารเรียนรวม พื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารการศึกษา 
กลุ่มอาคารบริหาร ได้แก่ ส านักอธิการบดี พื้นที่จอดรถส่วนบริหาร และกลุ่มอาคารสวัสดิการที่พัก 
ได้แก่ อาคารหอพักพระอาจารย์และที่พักรับรอง อาคารหอพักนักศึกษาพระสงฆ์ อาคารหอพัก

                                                           
2วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, พฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม,  พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: 

อมรินทร์,2535), 50. 
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นักศึกษาแม่ชี อาคารหอพักนักศึกษาชาย อาคารหอพักนักศึกษาหญิง พื้นที่จอดรถกลุ่มสวัสดิการ
หอพัก พื้นที่ส่วนรวมหมายถึง พื้นที่ๆทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยอิสระ ตลอดเวลา เช่น กลุ่มอาคาร
สาธารณะ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ อาคารหอประชุมใหญ่ ห้องสัมมนา หอสมุดกลาง ธนาคาร ไปรษณีย์
ย่อย ห้องปฐมพยาบาล พื้นที่จอดรถสาธารณะ กลุ่มอาคารบริการ ได้แก่ โรงอาหาร ส่วนซ่อมบ ารุง 
ส่วนพนักงานบริการ ส่วนรักษาความปลอดภัย พื้นที่จอดรถส่งของ เป็นต้น   
  แนวคิดนี้มุ่งประเด็นไปถึงความเข้าใจและการรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของภาวะ
ส่วนตัวและภาวะสาธารณะ โดยมีเงื่อนไขอยู่ระหว่างกลาง เช่น การค่อยๆเปลี่ยนจากภาวะ
สาธารณะเป็นภาวะส่วนตัว ล าดับความสามารถในการเข้าถึง ล าดับความสามารถในการถือครอง
พื้นที่ ซึ่งหมายถึงที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลางเป็นส าคัญ อาจหมายถึงพื้นที่ๆเป็นทางเข้าอาคารหรือ
บริเวณโถงประตูทางเข้าอาคาร ที่เป็นที่พบปะพูดคุยและเพื่อสื่อถึงขอบเขตของภาวะความเป็น
ส่วนตัวที่ต้องการแยกออกจากภาวะสาธารณะ เช่น พื้นที่หน้าอาคารบริเวณถนนสาธารณะและพื้นที่
ภายในอาคาร โดยเป็นลักษณะของการเปลี่ยนผ่าน( transition) และการเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่ 2 
พื้นที่3 

 

 
ภาพที่ 29 แสดงความสัมพันธ์ของภาวะส่วนตัว ภาวะสาธารณะ กับที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลาง                              
    (จากการวิเคราะห์ศึกษาของผู้วิจัย) 
 
 
 

                                                           
3คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ความสัมพันธ์ระหว่าง

สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์และพื้นที่ว่าง: คุณภาพของการปรับเปลี่ยนท่ีว่าง กิจกรรมและบริบท, เข้าถึง
เมื่อ 28 มิถุนายน 2557.  เข้าถึงได้จาก http://www.arch.chula.ac.th. 
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3. องค์ประกอบโครงการจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
องค์ประกอบส าหรับโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา 

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แบ่งได้
เป็นกลุ่มอาคาร ดังนี้ กลุ่มอาคารบริหาร กลุ่มอาคารสาธารณะ กลุ่มอาคารสัญลักษณ์ อาคารส่วน
บริการ กลุ่มอาคารการศึกษาและกลุ่มอาคารสวัสดิการที่พัก  

โดยท าการก าหนด ดังน้ี 
3.1 กลุ่มอาคารบริหาร 

3.1.1 อาคารบริหาร(ส านักอธิการบดี) 
3.1.2 พื้นที่จอดรถบริหาร 

3.2 กลุ่มอาคารสาธารณะ 
3.2.1 หอพระ 
3.2.2 อาคารหอประชุมใหญ่ 
3.2.3 พิพิธภัณฑ์ 
3.2.4 ห้องสัมมนา 
3.2.5 ห้องสัมมนาย่อย 
3.2.6 หอสมุดกลาง 
3.2.7 ห้องปฐมพยาบาล 
3.2.8 ไปรษณีย์ย่อย 
3.2.9 ธนาคาร 
3.2.10 ห้องน้ าชาย หญิง และคนพิการ 
3.2.11 พื้นที่จอดรถสาธารณะ 
3.2.12 ลานเอนกประสงค์ 

3.3 กลุ่มอาคารสัญลักษณ์ 
3.3.1 อาคารปฏิบัติธรรม 
3.3.2 สวนป่าปฏิบัติธรรม 

3.4 กลุ่มอาคารการศึกษา 
3.4.1 อาคารเรียนรวม 
3.4.2 อาคารคณะศาสนาและปรัชญา 
3.4.3 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 
3.4.4 อาคารคณะมนุษย์ศาสตร์ 
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3.4.5 อาคารคณะสังคมศาสตร์ 
3.4.6 อาคารคณะศึกษาศาสตร์ 
3.4.7 โรงยิม 
3.4.8 สวนพุทธศาสน์ 
3.4.9 พื้นที่จอดรถ 

3.5 อาคารส่วนบริการ 
3.5.1 โรงอาหาร 
3.5.2 ส่วนซ่อมบ ารุง 
3.5.3 ส่วนรักษาความปลอดภัย 
3.5.4 ส่วนพนักงานบริการ 
3.5.5 ส่วนเก็บของ 
3.5.6 พื้นที่จอดรถร้านอาหาร 
3.5.7 พื้นที่จอดรถบริการ 

3.6 กลุ่มอาคารสวัสดิการท่ีพัก  
3.6.1 กลุ่มอาคารหอพักพระอาจารย์และที่พักรับรอง 
3.6.2 กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาพระ 
3.6.3 กลุ่มอาคารหอพักแม่ชี 
3.6.4 กลุ่มอาคารหอพักคฤหัสถ์ชาย 
3.6.5 กลุ่มอาคารหอพักคฤหัสถ์หญิง 
3.6.6 พื้นที่จอดรถกลุ่มสวัสดิการที่พัก 
โดยในการออกแบบโครงการ ก าหนดการออกแบบวางผังโครงการและเลือกอาคาร

ที่ท าการออกแบบไว้ 3 อาคาร คือ อาคารหอพระ อาคารหอประชุมและอาคารปฏิบัติธรรม 
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4. ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในโครงการ  
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบ เส้นทาง และพฤติกรรมการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับ

หน้าที่ขององค์ประกอบและประโยชน์ใช้สอย โดยสร้างเป็นแผนภูมิขององค์ประกอบโครงการ
ขึ้นมา ดังนี ้  

 
 

 
แผนภูมิที่ 4 ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบโครงการ                                                                                             
       (จากการวิเคราะห์ศึกษาของผู้วิจัย) 
 

แนวความคิดในการจัดวางองค์ประกอบและสร้างความสัมพันธ์ คือ การเน้นแกนกลุ่ม
อาคารในส่วนสัญลักษณ์ ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับปฏิบัติธรรม  ถือเป็นองค์ประกอบหลักของ
โครงการ จึงจัดวางไว้ในส่วนกลางโครงการ และสามารถเชื่อมต่อไปยังกลุ่มอาคารการศึกษา กลุ่ม
อาคารสาธารณะ กลุ่มอาคารบริหาร และกลุ่มอาคารบริการ โดยจัดล าดับให้กลุ่มอาคารสาธารณะอยู่
ในบริเวณหน้าด้านทางเข้าหลัก และกลุ่มอาคารสวัสดิการที่พักไว้บริเวณด้านหลังโครงการติดต่อ
กับเส้นทางรองของโครงการ เพื่อให้เข้าถึงได้สะดวก นอกจากนี้ยังเป็นการจัดบรรยากาศสภาพทาง
กายภาพของพื้นที่ให้เกิดความสงบในกลุ่มของอาคารสัญลักษณ์ การสร้างแนวแกนนี้นอกจากจะ
เป็นการก าหนดทิศทางของการสัญจรแล้ว ยังช่วยเป็นตัวเชื่อมบรรยากาศของเขตพื้นที่จากพื้นที่ที่มี
ความเป็นสาธารณะ จนมาถึงพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวและสงบ 
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5. พื้นที่ใช้สอยของโครงการ 
การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยของโครงการ พิจารณาจากกรณีศึกษาอาคารตัวอย่างและการ

ใช้พื้นที่โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานจาก Neufert Architects ‘Data ร่วมกับข้อบังคับตามกฎหมายและการ
วิเคราะห์พื้นที่ ซึ่งสามารถพิจารณาได้ดังนี้  

5.1 พื้นท่ีใช้สอยของกลุ่มอาคารบริหาร       
  5.1.1 พื้นทีอ่าคารบริหาร(ส านักอธิการบดี) ขนาดอาคาร ประมาณ 30x20 เมตร สูง 
3 ชั้น มีลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ เป็นพื้นที่ประมาณ 1,800 ตารางเมตร ชั้นล่าง เป็นส่วนเปิดโล่ง 
โถงพักรอ และส่วนบริการ เช่น ห้องสุขา ห้องเก็บของ ห้องฝ่ายอาคารสถานที่ โถงพักคอยรถ
บริการ ที่นัดพบ โทรศัพท์สาธารณะและประชาสัมพันธ์ และห้องเก็บของซ่อมบ ารุง มีพื้นที่รวม 
600 ตารางเมตร ชั้นที่สองและสาม พื้นที่ส านักงาน มีพื้นที่รวม 1,200 ตารางเมตร รวมพื้นที่อาคาร
บริหารทั้งหมด 1,800 ตารางเมตร         
  5.1.2 พื้นที่จอดรถอาคารบริหาร ที่จอดรถที่ต้องการส่วนบริหาร คิดสัดส่วน 1 คัน 
ต่อ 60 ตารางเมตร เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 30 คัน  

5.2 พื้นท่ีใช้สอยของกลุ่มอาคารสาธารณะ     
  5.2.1 พื้นท่ีหอพระ ขนาดอาคารประมาณ 4x8 เมตร สูง 1 ชั้น เป็นพื้นที่ประมาณ 
32 ตารางเมตร          
  5.2.2 พื้นท่ีอาคารหอประชุมใหญ่ ขนาดอาคารประมาณ 40x65 เมตร สูง 2 ชั้น มี
ลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ เป็นพื้นที่ประมาณ 5,200 ตารางเมตร    
            ชั้นบน มีพื้นที่ 2,600 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการประชุมขนาดใหญ่ เช่น พิธี
รับปริญญา การประชุมระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น อาคารประกอบด้วย ห้องประชุมกลาง
ขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัย ขนาด 1,000 รูป/ คน รวมทางสัญจรและส่วนโถงทางเข้า รวมมีพื้นที่
ประมาณ 1,365 ตารางเมตร โถงพักคอยและส่วนบริการขนาดใหญ่ เพื่อเป็นที่รวมคนก่อนเข้าห้อง
ประชุม ส่วนประชาสัมพันธ์และลงทะเบียน เป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของพื้นที่ในการใช้สอย 
เป็นพื้นที่ประมาณ 800 ตารางเมตร ส่วนซ่อมบ ารุง ห้องอาหารเล็กและครัวเล็ก ส่วนห้องสุขา แยก
ตามประเภท ทั้งหมดประมาณ 20 ห้อง        
            ชั้นล่าง มีพื้นที่รวมส่วนใช้สอย และส่วนสัญจร มีพื้นที่ประมาณ 2,600 
ตารางเมตร ห้องประชุมย่อย 50 ที่นั่ง 1 ห้อง และ 20 ที่นั่ง 4 ห้อง ที่ท าการอธิการบดี รองอธิการบดี
ประจ าวิทยาเขตต่าง ๆ ที่รับรอง และสุขาแยกตามประเภท รวมพื้นที่อาคารหอประชุมใหญ่ทั้งหมด 
5,200 ตารางเมตร         
  5.2.3 พื้นที่จอดรถอาคารหอประชุมใหญ่ กฎกระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2517) อาคาร
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ขนาดใหญ ใหมีที่จอดรถยนตไม่น้อยกว่า 1 คันต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร เพราะฉะนั้น
ต้องการที่จอดรถทั้งหมด 44 คัน   
  5.2.4 พื้นท่ีพิพิธภัณฑ์ ขนาดอาคารประมาณ 30x30 เมตร สูง 4 ชั้น เป็นอาคารที่
แสดงแสดงงาน ภายในมีโถงกลางขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้มวลของที่ว่างที่มีความสง่างาม อาจจะเป็น
ที่ตั้งของชิ้นงานปฏิมากรที่มีความส าคัญและมีคุณค่าทางความงาม ส่วนการแสดงงานหลัก 
ประมาณ 1,500 ตารางเมตร(รวมทางเดิน) ประกอบด้วย      
            ชั้นบน ใช้เป็นหอพระสถานที่ส าคัญแสดงความเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็น
สื่อสัญลักษณ์ถึงพระพุทธ         
            ชั้นที่สาม ใช้เป็นหอพระไตรปิฎกและหนังสือและเอกสารส าคัญ  เป็นสื่อ
สัญลักษณ์ถึงพระธรรม         
            ชั้นที่สอง เป็นส่วนแสดงงานอ่ืนๆ พิพิธภัณฑ์วิชาการเป็นส่วนแสดงประวัติ
ของพระสงฆ์ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย เป็นสื่อสัญลักษณ์ถึงพระสงฆ ์  
            ฐานชั้นล่าง ขนาด 1,800 ตารางเมตร เป็นส่วนแสดงงานอ่ืนๆ และส่วน
แสดงงานหมุนเวียน 725 ตารางเมตร ส่วนเก็บวัสดุ และชิ้นงาน 30% ของพื้นที่จัดแสดง(รวมทาง
สัญจร) ประมาณ 472 ตารางเมตร และส่วนซ่อมบ ารุง ประมาณ 40% ของพื้นที่จัดแสดง(รวมทาง
สัญจร) ประมาณ 600 ตารางเมตร รวมพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทั้งหมด 3,300 ตารางเมตร  
  5.2.5 พื้นที่จอดรถพิพิธภัณฑ์ ที่จอดรถที่ต้องการส่วนพิพิธภัณฑ์ คิดสัดส่วน 1 คัน 
ต่อ 120 ตารางเมตร เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 55 คัน    
  5.2.6 พื้นท่ีหอสมุดกลาง เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ทางด้านพุทธศาสนาเพื่อการ
ค้นคว้าที่จะให้บริการ ทั้งผู้ใช้ภายในและภายนอก มีการรายงานการศึกษาใหม่ หรือติดตามและ
เผยแพร่ความเคลื่อนไหวในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับศาสนา ขนาดอาคารประมาณ 30x60 เมตร สูง 3 ชั้น 
ชั้นล่างเป็นศูนย์หนังสือ ไปรษณีย์ย่อย และส่วนบริการต่าง ๆ มีลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ รวม
เป็นพื้นที่อาคารประมาณ 5,400 ตารางเมตร อาคารน้ี รายละเอียดการใช้อาคารประกอบด้วย 
            ชั้นที่ 3 มีพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร มีส่วนห้องสมุด ส่วนท าการวิจัยของ
ห้องสมุด(Research Center)ส่วนเก็บรักษา ส่วนอ้างอิง     
            ชั้นที่ 2 มีพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร มีส่วนห้องสมุด ส่วน Media center & Lab  
ส่วนหนังสือวารสารและข่าวต่างๆและบริเวณอ่านหนังสือแบบเป็นกลุ่ม(Lounge) ส่วนยืมและคืน
หนังสือ ส่วนค้นหาต่างห้องสมุดด้วยระบบ computer     
            ชั้นล่าง มีพื้นที่ 1,800 ตารางเมตร มีส่วนศูนย์จ าหน่ายหนังสือ(Book Store) 
ส่วนศูนย์บริการถ่ายเอกสาร พิมพ์ฯลฯ(Copy Printing center) ส่วนแสดงนิทรรศการหนังสือ ส่วนที่
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ท างานเจ้าหน้าที่และส่วนซ่อมแซมหนังสือ(Office & Book Maintenance) ห้องผู้ดูแลอาคารและ
ห้องเก็บของ ส่วนไปรษณีย์ย่อย ห้องปฐมพยาบาล ธนาคารย่อย ส่วนห้องสุขา แยก ตามประเภท 
ทั้งหมดประมาณ 10 ห้อง รวมพื้นที่หอสมุดกลางทั้งหมด 5,400 ตารางเมตร   
  5.2.7 พื้นท่ีจอดรถหอสมุดกลาง ที่จอดรถที่ต้องการ คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ 60 
ตารางเมตร เพราะฉะนั้น ต้องการที่จอดรถทั้งหมด 90 คัน     
  5.2.8 พื้นท่ีลานเอนกประสงค์ เป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะเพื่อการท ากิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา และเป็นพื้นที่พักผ่อนของประชาชน พื้นที่ประมาณ 7 ไร ่     

5.3 พื้นที่ใช้สอยของกลุ่มสัญลักษณ์      
  5.3.1 พื้นท่ีอาคารปฏิบัติธรรม จากกรณีศึกษาตัวอย่างโครงการเป็นอาคารที่แสดง
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงฆ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การวางผัง ใช้เป็นที่ประชุมไหว้พระประจ าวัน 
รวมพื้นที่อาคารปฏิบัติธรรม 1,000 ตารางเมตร 

 

 
ลายเส้นที่ 6 แสดงผังอาคารปฏิบัติธรรมจากกรณีศึกษาอาคารตัวอย่าง                                                                       
ที่มา: ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศาลายา  
 
  5.3.2 พื้นท่ีจอดรถอาคารปฏิบัติธรรม ที่จอดรถที่ต้องการส่วนอาคารปฏิบัติธรรม  
คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ 120 ตารางเมตร เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 9 คัน  
  5.3.3 พื้นท่ีสวนป่าปฏิบัติธรรม เป็นพื้นที่สวนที่เงียบสงบเพื่อการพักผ่อนและ
ปฏิบัติธรรม ประกอบด้วย สระน้ าและทางน้ า พันธุ์ไม้สมุนไพรไทย และไม้มงคลต่างๆ พื้นที่
ทั้งหมดประมาณ 10 ไร่    
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5.4 พื้นท่ีใช้สอยของกลุ่มอาคารการศึกษา     
  5.4.1 พื้นทีอ่าคารเรียนรวม ขนาดอาคารประมาณ 30x60 เมตร สูง 3 ชั้น จ านวน 1 
อาคาร ชั้นล่างใต้ถุนโล่ง และ ส่วนบริการต่าง ๆ มีลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ รวมเป็นพื้นที่อาคาร
ประมาณ 5,400 ตารางเมตร ไม่มีที่จอดรถใต้ดิน รายละเอียดการใช้อาคารประกอบด้วย 
            ชั้นบน ห้องบรรยายใหญ่ พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาและห้องควบคุม มี
พื้นที่ประมาณ 1,100 ตารางเมตร เพื่อใช้ในการบรรยายหรือประชุมนักศึกษารวม เช่น การ
ปฐมนิเทศ การบรรยายวิชาพิเศษ การสัมมนาทางวิชาการ เป็นต้น พื้นที่ส าหรับทางสัญจรและโถง 
รวมทั้ง backstage เป็นพื้นที่อีกประมาณ 550 ตารางเมตร ส าหรับนักศึกษา 600 รูป/ คน 1 ห้อง เป็น
พื้นที่ 1,650 ตารางเมตร ส่วนห้องสุขา แยกตามประเภท ทั้งหมดประมาณ 10 ห้อง  
            ชั้นกลาง ห้องเรียนและสัมมนาขนาด 50 ที่  ส าหรับการเรียนการสอน
ระดับสูงแบบสัมมนา workshop และ ระดมความคิด พื้นที่รวมทางสัญจรต่อห้องประมาณ 116 
ตารางเมตร ส าหรับนักศึกษาขนาด 50 รูป/ คน 4 ห้อง เป็นพื้นที่ 464 ตารางเมตร ห้องเรียนและ
สัมมนาขนาด 20 ที่ ส าหรับการเรียนการสอนระดับสูงแบบสัมมนา workshop และระดมความคิด 
พื้นที่รวมทางสัญจรต่อห้องประมาณ 60 ตารางเมตรส าหรับนักศึกษาขนาด 20 รูป/ คน 6 ห้อง เป็น
พื้นที่ 360 ตารางเมตร ห้องคอมพิวเตอร์ 50 เคร่ือง ส าหรับการเรียนการสอนและการค้นหาข้อมูลใน
ระดับสากล พร้อมเคร่ืองพิมพ์และอุปกรณ์อ่ืน ๆ พื้นที่รวมทางสัญจรต่อห้องประมาณ 230 ตาราง
เมตร ควรมีห้องควบคุม และห้องท างานผู้เชี่ยวชาญ 50 ตารางเมตร ส าหรับนักศึกษาขนาด 50 รูป/ 
คน 1 ห้อง เป็นพื้นที่ 280 ตารางเมตร ส่วนห้องสุขา แยกตามประเภท ทั้งหมดประมาณ 10 ห้อง 
            ชั้นล่าง โถงพักคอย(Foyer) และที่พักผ่อน ดื่มน้ า ห้องเก็บของ ห้องผู้ดูแล
อาคาร พื้นที่จอดรถอาคารเรียนรวม รวมพื้นที่อาคารเรียนรวมทั้งหมด 5,400 ตารางเมตร   
  5.4.2 พื้นท่ีจอดรถอาคารเรียนรวม ที่จอดรถที่ต้องการส่วนอาคารเรียนรวม  คิด
สัดส่วน 1 คัน ต่อ 60 ตารางเมตร เพราะฉะนั้น ต้องการที่จอดรถทั้งหมด 90 คัน  
  5.4.3 พื้นทีอ่าคารคณะ อาคารเรียน ห้องคณบดีและอาจารย์ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
(ทั้งหมด 4 อาคาร) เป็นอาคารสูง 5 ชั้น เป็นห้องเรียน ห้องท างาน 2 ชั้น ใต้ถุนโล่ง จ านวน 3 อาคาร 
ขนาดแต่ละอาคารประมาณ 15x55 เมตร ชั้นล่างเป็นที่นั่งเล่น อ่านหนังสือ มีลิฟต์และทางลาดเพื่อ
บริการ รวมเป็นพื้นที่แต่ละอาคารประมาณ 4,125 ตารางเมตร ไม่มีที่จอดรถใต้ดิน รายละเอียดการ
ใช้อาคารประกอบด้วย                   
            ชั้นที่ 5 มีพื้นที่ 825 ตารางเมตร ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดเล็ก (8x6/ ห้อง) 
ส าหรับ 30 รูป/ คน จ านวน 9 ห้อง ห้องสุขาแบบแยก จ านวนรวมเป็น 8 ชุด บริเวณอ่านหนังสือ
ส าหรับสงฆ์(Lounge)         
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            ชั้นที่ 4 มีพื้นที่ 825 ตารางเมตร ห้องเรียนแบบบรรยายขนาดกลาง(8x12/ 
ห้อง) ส าหรับ 50 รูป/คน จ านวน 4 ห้อง ห้องสุขาแบบแยก จ านวนรวมเป็น 8 ชุด บริเวณอ่าน
หนังสือส าหรับสงฆ(์Lounge)        
            ชั้นที่ 3 มีพื้นที่ 825 ตารางเมตร ห้องพักอาจารย์ 2 คณะ ส าหรับ 36 รูป/  คน 
(ถ้าจะแบ่งเป็นห้อง ได้พื้นที่ประมาณ 4x3/ ห้อง) ห้องสุขาแบบแยก จ านวนรวมเป็น 8 ชุด  
            ชั้นที่  2 มีพื้นที่  825 ตารางเมตร ห้องธุรการและกิจกรรมทั่วไป ห้อง
สวัสดิการคณาจารย์ ห้องประชุมเล็ก 2 ห้อง ห้องสุขาแบบแยก จ านวนรวมเป็น 8 ชุด   
            ชั้นล่าง มีพื้นที่ 825 ตารางเมตร โถงพักคอย(Foyer) และที่ประกาศ ที่นั่งเล่น
นักศึกษาคฤหัสถ์และแม่ชี ห้องเก็บของ        
  5.4.3 พื้นท่ีจอดรถ แต่ละคณะที่จอดรถวิชาการและการศึกษาที่ต้องการ คิด
สัดส่วน 1 คัน ต่อ60 ตารางเมตร เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถแต่ละคณะ 69 คัน รวมที่จอดรถทั้ง 4 
คณะ 384 คัน          
  5.4.4 พื้นท่ีโรงยิม ขนาดอาคารประมาณ 22x44 เมตร สูง 1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร 
รวมเป็นพื้นที่อาคารประมาณ 968 ตารางเมตร   

5.5 พื้นท่ีใช้สอยของอาคารส่วนบริการ 
  5.5.1 พื้นทีโ่รงอาหาร       
            ส่วนหอฉัน ขนาดอาคาร ประมาณ 40x80 เมตร สูง 1 ชั้น อาคารยกสูงจาก
ระดับพื้นข้างนอกประมาณ 1.00 เมตร มีทางลาดเพื่อบริการ เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,380 
ตารางเมตร หอฉันส าหรับพระอาจารย์ 66 รูป เป็นพื้นที่ประมาณ 120 ตารางเมตร หอฉันส าหรับ
พระ 1,680 รูป เป็นพื้นที่ประมาณ 1,880 ตารางเมตร หอฉันส าหรับแม่ชี 690 รูป เป็นพื้นที่ประมาณ 
890 ตารางเมตร รวมทางเดิน ส่วนเตรียมเคร่ืองดื่ม อาหารว่าง เป็นพื้นที่ประมาณ 100 ตารางเมตร 
ส่วนห้องสุขาส าหรับพระ ทั้งหมดประมาณ 10 ห้อง ส่วนเก็บของและอ่ืนๆ 250 ตารางเมตร พื้นที่
คิดจาก 60% ของผู้ใช้ที่เป็นสงฆ์ และ 80% ของผู้ใช้ประเภทอื่นๆ     
            ส่วนรับประทานอาหารของคฤหัสถ์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ขนาดอาคาร 
ประมาณ 30x55 เมตร สูง 1 ชั้น อาคารยกสูงจากระดับพื้นข้างนอกประมาณ 1.00 เมตร มีทางลาด
เพื่อบริการ เป็นพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,617 ตารางเมตร ส่วนรับประทานอาหารจ านวน 727 คน 
แบ่งเป็นนักศึกษา 380 คน เจ้าหน้าที่และอาจารย์ 347 คน เป็นพื้นที่ประมาณ 927 ตารางเมตร รวม
ทางเดิน ส่วนเตรียมเคร่ืองดื่ม อาหารว่าง เป็นพื้นที่ประมาณ 300 ตารางเมตร ส่วนห้องสุขาส าหรับ
พระ ทั้งหมดประมาณ 10 ห้อง ส่วนเก็บของและอ่ืนๆ 250 ตารางเมตร     
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  รวมพื้นที่โรงอาหารทั้งหมด 4,997 ตารางเมตร    
  5.5.2 พื้นท่ีจอดรถโรงอาหาร ที่จอดรถโรงอาหารที่ต้องการ คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ
15 ตารางเมตร เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 333 คัน    
  5.5.3 พื้นท่ีส่วนซ่อมบ ารุงและส่วนรักษาความปลอดภัย  มีพื้นที่รวมบริเวณ
ประมาณ 1 ไร ่

5.6 พื้นที่ใช้สอยของกลุ่มอาคารสวัสดิการท่ีพัก     
  5.6.1 พื้นทีก่ลุ่มอาคารหอพักพระอาจารย์และที่พักรับรอง   
            หอพักพระอาจารย์ ขนาดอาคาร ประมาณ 8x15 เมตร สูง 2 ชั้น 9 อาคาร 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เชื่อมกันด้วยลานโล่งตรงกลาง จ านวนผู้ใช้ 20 รูป พร้อมผู้ติดตาม 20 รูป รวมเป็น
พื้นที่แต่ละอาคารประมาณ 240 ตารางเมตร อาจารย์ชาย 66 รูป/ คน จ านวนผู้พักคิดจาก 80% ของ
ทั้งหมด เป็นจ านวน 53 รูป/ คน ห้องพื้นที่ 28 ตารางเมตร/ห้อง (รวมห้องน้ า) รวมเป็นพื้นที่ห้อง
ทั้งหมด 1,484 ตารางเมตร รวมพื้นที่เพื่อการสัญจรและบริการ 30% และพื้นที่ส่วนกลางอีก 10% คิด
เป็นพื้นที่รวม 2,100 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ คิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตร.ม. เพราะฉะนั้น
ต้องการที่จอดรถทั้งหมด 15 คัน        
            บ้านพักรับรองพิเศษ เป็นบ้านเดี่ยวขนาด 8x15 พื้นที่  120 ตารางเมตร 
จ านวน 1หลัง คิดเป็นพื้นที่รวม 240 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ 4 คัน    
            บ้านพักรับรองระดับกลาง สูง 1 ชั้น ขนาด 8x15 ตารางเมตร จ านวน 2 หลัง 
พักได้หลังละ 4 รูป เป็น 8 รูป คิดเป็นพื้นที่รวม 240 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ 4 คัน  
            บ้านพักรับรองระดับธรรมดา สูง 2 ชั้น ขนาด 10x10 ตารางเมตร จ านวน 4 
หลัง พักได้ 32 รูป คิดเป็นพื้นที่รวม 800 ตารางเมตรๆ รวมพื้นที่กลุ่มอาคารหอพักพระอาจารย์และ
ที่พักรับรอง ทั้งหมด 4,864 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถ 8 คัน   
            รวมพื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารหอพักพระอาจารย์และที่พักรับรอง 31 คัน 
  5.6.2 พื้นทีก่ลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาพระ      
            อาคารขนาด 20x75 เมตร สูง 6 ชั้น จ านวน 3 อาคาร จ านวนผู้ใช้ คิดจาก 
80% ของพระนักศึกษาทั้งหมด 1,680 รูป เป็นจ านวน 1,344 รูป ห้องพื้นที่ 12 ตารางเมตร/ห้อง/ รูป 
รวมเป็นพื้นที่ห้องทั้งหมด 16,128 ตารางเมตร รวมพื้นที่เพื่อการสัญจรและห้องสุขา 30%  คิดเป็น
พื้นที่รวม 20,900 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่โล่งชั้นล่าง) ชั้นล่างเป็นโถงโล่ง และส่วนบริการต่าง ๆ 
ห้องเตรียมอาหารเล็ก ห้องอ่านหนังสือ มีลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ ประมาณ 4,500 ตารางเมตร 
รวมพื้นที่กลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาพระ ทั้งหมด 76,200 ตารางเมตร    
            พื้นที่จอดรถคิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตร.ม. เพราะฉะนั้นต้องการที่
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จอดรถทั้งหมด 162 คัน         
  5.6.3 พื้นทีก่ลุ่มอาคารหอพักคฤหัสถ์     
            ห้องพักรวม ขนาดอาคาร ประมาณ 12x60 เมตร 7 ชั้น จ านวน 1 อาคาร 
จ านวนผู้ใช้ คิดจาก 80% ของนักศึกษาทั้งหมด 380 คน เป็นจ านวน 304 คน ห้องพื้นที่ 12 ตาราง
เมตร/ห้อง รวมเป็นพื้นที่ห้องทั้งหมด 3,648 ตารางเมตร รวมพื้นที่เพื่อการสัญจรและห้องสุขา 30% 
คิดเป็นพื้นที่รวม 4,742 ตารางเมตร(ไม่รวมพื้นที่โล่งชั้นล่าง) ชั้นล่างเป็นโถงโล่งและห้องพักผู้คุม
หอ ส่วนบริการต่างๆ ไม่มีห้องอาหาร ห้องเตรียมอาหารเล็ก ห้องอ่านหนังสือ มีลิฟต์และทางลาด
เพื่อบริการ รวมพื้นที่ห้องพักรวม ทั้งหมด 4,742 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถคิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้อง
โถง 30 ตร.ม. เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 37 คัน     
            หอพักนักศึกษาชาย ขนาดอาคารประมาณ 12x60 เมตร สูง 6 ชั้น จ านวน 1 
อาคาร สามารถรองรับจ านวนผู้ใช้ได้ 230 คน พื้นที่แต่ละอาคารประมาณ 4,320 ตารางเมตร รวม
พื้นที่หอพักนักศึกษาชายทั้งหมด 4,320 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถคิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 
ตร.ม. เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 44 คัน      
            หอพักนักศึกษาหญิง ขนาดอาคารประมาณ 12x60 เมตร สูง 5 ชั้น จ านวน 1 
อาคาร สามารถรองรับจ านวนผู้ใช้ได้ 185 คน พื้นที่แต่ละอาคารประมาณ 3,600 ตารางเมตร รวม
พื้นที่หอพักนักศึกษาหญิงทั้งหมด 3,600 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถคิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 
ตร.ม. เพราะฉะนั้นต้องการที่จอดรถทั้งหมด 36 คัน      
            รวมพื้นที่จอดรถกลุ่มอาคารหอพักคฤหัสถ์ 117 คัน  
  5.6.4 กลุ่มอาคารหอพักแม่ชี ขนาดอาคาร ประมาณ 10x20 เมตร สูง 2 ชั้น 1 อาคาร 
จ านวนผู้ใช้ คิดจาก 10% ของนักศึกษาทั้งหมดเป็นจ านวน 190 คน เป็นจ านวน 19 คน ห้องพื้นที่ 16 
ตารางเมตร/ห้อง รวมเป็นพื้นที่ห้องทั้งหมด 304 ตารางเมตร รวมพื้นที่เพื่อการสัญจรและห้องสุขา 
30% คิดเป็นพื้นที่รวม 395 ตารางเมตร(ไม่รวมพื้นที่โล่งชั้นล่าง)  ชั้นล่างเป็นกึ่งโถงโล่ง และ
ห้องพักบางส่วน ส่วนบริการต่างๆ ไม่มีห้องอาหาร ห้องอ่านหนังสือ มีลิฟต์และทางลาดเพื่อบริการ 
รวมพื้นที่หอพักนักศึกษาหญิงทั้งหมด 394 ตารางเมตร      
  พื้นที่จอดรถคิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30 ตร.ม.  เพราะฉะนั้นต้องการที่จอด
รถทั้งหมด 4 คัน          
  5.6.3 พื้นท่ีจอดรถกลุ่มสวัสดิการท่ีพัก รวมพื้นที่จอดรถกลุ่มสวัสดิการที่พัก 314 
คัน 
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ตารางที่ 17 รวมพื้นที่อาคารในโครงการ 

รวมพื้นท่ีอาคารในโครงการท้ังหมด (ตร.ม.) 

พื้นที่แต่ละส่วนในโครงการ ตารางเมตร 
1.รวมพื้นที่อาคารส่วนบริหาร 1,800 
2.รวมพื้นที่กลุ่มอาคารส่วนสาธารณะ 17,332 
3.รวมพื้นที่กลุ่มอาคารส่วนกลุ่มสัญลักษณ์ 1,000 
4.รวมพื้นที่กลุ่มอาคารการศึกษา 22,868 
5.รวมพื้นที่อาคารส่วนบริการ 4,980 
6.รวมพื้นที่กลุ่มสวัสดิการที่พัก 94,120 

รวมพื้นท่ีอาคารในโครงการท้ังหมด 142,100 
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ตารางที่ 18 รวมพื้นที่จอดรถในโครงการทั้งหมด                                                                                                                                                                                                     

รวมพื้นท่ีจอดรถในโครงการท้ังหมด (คัน) 

พื้นที่แต่ละส่วน
ในโครงการ 

คิดเป็น จ านวนท่ีจอด
รถ(คัน) 

1. พื้นที่จอดรถ
ส่วนบริหาร 

ที่จอดรถส านักงานที่ต้องการ คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ 60 
ตร.ม. 

30 

2. พื้นที่จอดรถ
ส่วนกลุ่มอาคาร
สาธารณะ 

ที่จอดรถหอประชุมใหญ่และพิพิธภัณฑ์  ที่ต้องการ คิด
สัดส่วน 1 คัน ต่อ 120 ตร.ม.   
 
ที่จอดรถหอสมุดกลางที่ต้องการ คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ 60 
ตร.ม. 

189 

3. พื้นที่จอดรถ
ส่วนกลุ่ม
สัญลักษณ์ 

ที่จอดรถที่ต้องการส่วนอาคารปฏิบัติธรรม  คิดสัดส่วน 1 
คัน ต่อ 120 ตร.ม. 

9 

4. พื้นที่จอดรถ
ส่วนกลุ่มอาคาร
การศึกษา 

ที่จอดรถที่ต้องการส่วนอาคารเรียนรวม  คิดสัดส่วน 1 
คัน ต่อ 60 ตร.ม. 

384 

5. พื้นที่จอดรถ
ส่วนบริการ 

ที่จอดรถโรงอาหารที่ต้องการ คิดสัดส่วน 1 คัน ต่อ15 
ตร.ม. 

333 

6. พื้นที่กลุ่ม
สวัสดิการที่พัก 

คิดเป็น 1 คัน ต่อพื้นที่ห้องโถง 30  ตร.ม. 314 

รวมที่จอดรถ
โครงการท้ังหมด 

1,259 คัน 
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6. ท่ีตั้งโครงการ          
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขยายมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต

ล้านนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่ก าลังจะมีการเตรียมการก่อสร้างขึ้น จึงได้มีการสรรหาที่ตั้งโครงการส าหรับส่วนขยายโครงการ
เป็นที่เรียบร้อย          

6.1 รายละเอียดท่ีตั้งโครงการ       
   ที่ตั้งโครงการต้ังอยู่ที่ บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ต าบลบวกค้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ มีพื้นที่ติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับหมู่บ้านออน ทิศใต้ติดต่อกับร้านอาหารคนรักกอล์ฟ 
และร้านอาหารคนใจ๋ยอง ทิศตะวันออกติดต่อกับทุ่งนา ทิศตะวันตกติดต่อกับบริษัทลินินแคร์(Linen 
Care Professional Laundry Service) และทุ่งนา       
   การเข้าถึงมี 1 เส้นทาง คือ ทางถนน ทิศเหนือติดต่อซอยทางเข้าหมู่บ้านออน หมู่ที่ 
14 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ ทิศใตต้ิดต่อทางหลวงหมายเลข 1317 (ถนนสายเชียงใหม่-
แม่ออน) ทิศตะวันออกติดต่อทางหลวงหมายเลข 1317(ถนนสายเชียงใหม่-สันก าแพง) 
ทิศตะวันตกติดต่อซอยทางเข้าหมู่บ้านออน หมู่ที่ 14 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 

 

 
แผนผังที่ 17 แผนผังที่ต้ังโครงการ                      
        (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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แผนผังที่ 18 แผนผังการส ารวจรายละเอียดที่ตั้งโครงการ                                                                                                                            
        (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 30 ภาพถ่ายพื้นที่ตั้งโครงการ                                                                                                                            
    (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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6.2 การวิเคราะห์ท่ีตั้งโครงการ       
              พื้นที่ตั้งโครงการมีเนื้อที่ทั้งหมด 107 ไร ่หรือ 171,994 ตารางเมตร สภาพพื้นที่ใน
ปัจจุบันภายในเป็นทุ่งนา ทุ่งหญ้า และพื้นที่รอบๆโครงการถูกปกคลุมไปด้วยไม้ไมยราบ รอบๆ
โครงการส่วนมากยังเป็นพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยเบาบาง มีโครงข่ายคมนาคมที่ถือได้ว่า
สมบูรณท์ าให้เกิดความสะดวกในการเข้าถึง โดยที่ตั้งโครงการมีพื้นที่ติดต่อ ดังนี ้ทิศเหนือติดต่อกับ
ถนนในซอยทางเข้าหมู่บ้านออน ชุมชนและโรงเรียน ลักษณะถนน one way กว้าง 6 เมตร โดยมีคู
น้ ากว้าง 10 เมตร พื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งหญ้าปกคลุม ทิศใตต้ิดต่อกับถนนลักษณะ one way กว้าง 21 
เมตร ถนนสายเชียงใหม่-แม่ออน ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ตรงข้ามโครงการคือร้านอาหารคนรักกอล์ฟ 
ร้านอาหารคนใจ๋ยอง หมู่บ้าน โรงเรียนและวัด เป็นทิศลมประจ าถิ่น มีเส้นทางสะดวกแก่การติดต่อ
เข้าถึง เป็นมุมมองที่ดีของโครงการ ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนลักษณะ one way กว้าง 21 เมตร 
ถนนสายเชียงใหม่-สันก าแพง ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก ตรงข้ามโครงการคือทุ่งนา เป็นทิศทางที่สะดวก
แก่การติดต่อเข้าถึง เป็นมุมมองที่ดีของโครงการ ทิศตะวันตกติดต่อกับซอยทางเข้าหมู่บ้านออน หมู่
ที่ 14 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ และบริษัทลินินแคร์(Linen Care Professional Laundry 
Service) และทุ่งนา เป็นทิศลมประจ าถิ่น 
 

 
แผนผังที่ 19  แผนผังแสดงการวิเคราะห์โรงเรียนที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการ                      
         (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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แผนผังที่ 20  แผนผังแสดงการวิเคราะห์วัดที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการ                                                                                                                            
         (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

 
แผนผังที่ 21  แผนผังแสดงการวิเคราะห์สาธารณูปโภคที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโครงการ                                                                                                                            
         (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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แผนผังที่ 22  แผนผังแสดงการวิเคราะห์ทิศทางแดด ลมของที่ต้ังโครงการ                                                                                                                            
         (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

 
แผนผังที่ 23 แผนผังแสดงการวิเคราะห์เส้นทางส าคัญและการเข้าถึงที่ตั้งโครงการ                                                                                                                            
        (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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แผนผังที่ 24  แผนผังแสดงการวิเคราะห์มุมมองที่ส าคัญของที่ตั้งโครงการ                                                                                                                            
         (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

 
แผนผังที่ 25 แผนผังแสดงการวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ                                                                                                                            
         (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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แผนผังที่ 26  แผนผังแสดงการก าหนดการใช้พื้นที่ของโครงการ(Zoning Area)                                                                                                                            
         (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 
              ทางเข้าหลักของโครงการจัดให้อยู่ในทิศทางที่ติดต่อกับเส้นทางหลัก ถนนสาย
เชียงใหม่-แม่ออน และถนนสายเชียงใหม่-สันก าแพง ในส่วนนี้จะเชื่อมต่อกับกลุ่มอาคารสาธารณะ
และกลุ่มอาคารการศึกษา ทางเข้ารองของโครงการจัดให้อยู่ในทิศทางที่ติดต่อกับเส้นทางรองซึ่ง
เป็นซอยทางเข้าหมู่บ้านออน หมู่ที่ 14 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ ในส่วนนี้ จะเชื่อมต่อ
กับกลุ่มอาคารบริหาร ส่วนบริการและอาคารกลุ่มสวัสดิการที่พัก    
              ภายในโครงการจัดวางองค์ประกอบและสร้างความสัมพันธ์โดยการเน้นแกนกลุ่ม
อาคารในส่วนสัญลักษณ์ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับปฏิบัติธรรมที่เป็นองค์ประกอบหลักของโครงการ 
จัดวางไว้ในส่วนกลางโครงการให้สามารถเชื่อมต่อไปยังกลุ่มอาคารต่างๆได้ โดยแยกทางเดินเท้า
ออกจากทางรถยนต์อย่างสิ้นเชิง และเปิดพื้นที่ให้เป็นสวนส าหรับในใช้การปฏิบัติธรรม  การสร้าง
แนวแกนทางสัญจรนี้นอกจากสร้างแกนก าหนดทิศทางแล้ว ยังช่วยเป็นตัวเชื่อมบรรยากาศของเขต
พื้นที่ จากพื้นที่ที่มีความเป็นสาธารณะ จนมาถึงพื้นที่ที่สงบมากก่อนที่จะเข้าสู่อาคารปฏิบัติธรรม
              การจัดท าผังรวมแนวความคิดระบบสัญจร ถนนสายหลักภายในเลียบทางทิศ
ตะวันออกของพื้นที่มีลักษณะโค้งไปมา เพื่อลดความเร็วของรถ  ถนนมีความกว้าง และปลูกต้นไม้
ใหญ่สองข้างทาง เพื่อใช้เป็นแนวบอกเขตและปิดบังสายตาธรรมชาติ ถนนสายหลักภายในตัดแบ่ง
บริเวณระหว่างส่วนกลุ่มสัญลักษณ์ออกจากส่วนบริหาร ส่วนการศึกษา ส่วนสาธารณะ ส่วนบริการ



 
143 

 

และส่วนสวัสดิการที่พักเพื่อความสงบในการใช้งานอาคารกลุ่มสัญลักษณ์ ให้ความสะดวกในการ
บริการแก่กลุ่มอาคารในส่วนบริหาร การศึกษา สาธารณะและส่วนบริการ ทั้งยังเป็นการเพิ่มความ
เป็นส่วนตัวให้แก่ส่วนของกลุ่มอาคารสวัสดิการที่พัก มีถนนสายย่อยเพื่อใช้เป็นทางบริการอยู่ด้าน
ทิศตะวันตก และเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกส ารองในกรณีที่มีการจราจรภายในหนาแน่น บริเวณภายใน
ส่วนต่างๆ เป็นบริเวณปลอดรถยนต์ เพื่อความสงบ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดี ระยะ
ทางเดินหลักติดต่อภายใน มีระยะที่สั้นที่สุดและตรงไปตรงมาเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
เชื่อมต่อกันระหว่างส่วนต่างๆและมีเส้นทางที่มีขนาดกว้างพอส าหรับรถบริการในกรณีฉุกเฉิน
ทางเดินที่ส าคัญ เป็นทางเดินที่มีหลังคาคลุม ประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมที่มีความหมายเป็น
ระยะๆ เพื่อให้เกิดความหมายของพื้นที่และรู้สึกว่าระยะเดินสั้นลง ระยะทางเดินที่เชื่อมต่อจุดต่างๆ
อยู่ในระยะ 150-300 เมตร(ใช้เวลาในการเดินประมาณ 5 นาที) ในส่วนที่กิจกรรมมีความสัมพันธ์กัน
มากและระยะทางเดินที่ยาวที่สุดประมาณ 700 เมตร สามารถเข้าถึงทุกส่วน ทุกอาคาร ด้วยรถเข็น 
และมีลิฟต์บริการในทุกอาคารส าหรับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
 
7. การวิเคราะห์รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา บ้าน วิหาร เจดีย์  

การศึกษาลักษณะทางกายภาพของสถาปัตยกรรมประเภท บ้าน วิหาร เจดีย์ล้านนาของ
กรณีศึกษา สามารถวิเคราะห์ลักษณะแบบแผนทางสถาปัตยกรรมได้ ดังนี้    

7.1 การวิเคราะห์ลักษณะเรือนล้านนา       
              ลักษณะของเรือนในล้านนานั้นมีหลากหลายรูปแบบ การแบ่งประเภทของเรือน
พื้นถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหรือล้านนานั้น แบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะ ได้แก่ แบ่งตาม
สภาพการใช้งานได้เป็น 3 ประเภท คือ เรือนชนบท เรือนไม้ และเรือนกาแล  โดยได้ท าการศึกษา
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยและสถาปัตยกรรมของเรือนล้านนา ดังนี้  
              7.1.1 ทางด้านสถาปัตยกรรม วัฒนธรรมล้านนาจะมีเรือนกาแลเป็นตัวแทนของ
สถาปัตยกรรมประเภทเรือนพักอาศัย เน่ืองจากเป็นเรือนที่แสดงให้เห็นถึงปรัชญาการออกแบบของ
สถาปัตยกรรมของชาวล้านนาได้ชัดเจนที่สุด จึงถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา เป็นเรือน
ส าหรับผู้มีฐานะทางสังคม หรือชนชั้นสูงในสังคม ตั้งแต่ระดับชนบทจนถึงระดับเมือง แสดงออก
ถึงความสะดวกในการอยู่อาศัยด้วยการใช้งานที่เหมาะกับผู้อาศัย แสดงออกถึงรสนิยมที่สูงเนื่องจาก
เหมาะส าหรับสามัญชนที่มีฐานะ มีศักยภาพที่จะปลูกสร้างบ้านเรือนไม้ นอกจากนี้ยังแสดงถึงความ
ประณีตเรียบร้อยมากกว่าเรือนทั่วไป เนื่องจากมีการประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม
              7.1.2 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย ล าดับและการจัดล าดับที่ว่าง ลานโล่งภายใน
อาคาร กรณีศึกษาเรือนพื้นถิ่นภาคเหนือ มีประเด็นความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับพื้นที่ว่างตาม
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ลักษณะของกิจกรรมและพฤติกรรมการใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย ล าดับของการเข้าถึง โดยเร่ิมจาก
พื้นที่สาธารณะ เช่น ลานหรือทางสัญจรหน้าบ้าน ต่อมายังพื้นที่บริเวณทางเข้าบ้าน โดยอาจเป็นร้ัว
หรือประตูบ้าน จากนั้นผ่านมายังพื้นที่ภายในบ้าน เช่น ข่วงบ้าน(ลานอเนกประสงค์บริเวณหน้าบ้าน
ที่เชื่อมมาถึงบริเวณกลางบ้าน) ขึ้นไปสู่ตัวบ้าน เข้าสู่โถงภายในอาคาร เช่น ชานแดด(พื้นที่แบบกึ่ง
เปิดโล่ง มีชายคาหรือไม่มี) และเติ๋นตามล าดับ(พื้นที่อเนกประสงค์ ยกระดับพื้นขึ้นเหนือชาน เป็น
พื้นที่แบบกึ่งเปิดโล่ง) สุดท้ายเป็นพื้นที่ภายในอาคารที่มีลักษณะปิดล้อมเรียงล าดับต่อเนื่องไปจน
ห้องที่มีความส่วนตัวสุด เช่น ห้องนอน(ห้องที่มีผนัง บานประตู หน้าต่างปิดมิดชิด ชัดเจน)  
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แผนภูมิที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับพื้นที่ว่าง                                                                                             
       (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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7.2 การวิเคราะห์ลักษณะอาคารวิหารล้านนา      
              ในการศึกษาอาคารตัวอย่าง ได้ก าหนดขอบเขตไว้ที่อาคารวิหารสกุลช่างเชียงใหม่ 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งของโครงการ โดยอาคารจะต้องมีอายุประมาณ 150 ปีขึ้น
ไป และเป็นอาคารที่ได้รับยกย่องว่ามีสัดส่วนที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของวิหารล้านนา วิหารที่
เลือกศึกษา คือ  วิหารลายค า วัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วิหารวัดต้นเกว๋น  อ.หางดง  จ.
เชียงใหม่ วิหารหางดง วัดหางดง อ.หางดง  จ.เชียงใหม่และวิหารวัดทุ่งอ้อ อ.หางดง  จ.เชียงใหม่ 
โดยได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอยและสถาปัตยกรรมของวิหารล้านนา 
ดังนี ้                      
              7.2.1 ทางด้านสถาปัตยกรรม อาคารวิหารล้านนามีขนาดไม่ใหญ่โตมาก สร้างด้วย
ไม้ ฐานก่ออิฐฉาบปูน ผนังก่อด้วยไม้ผสมกับการก่ออิฐถือปูน นิยมท าผนังเป็นแบบผนังลูกฟักอัน
เป็นแบบเฉพาะของล้านนา  แผนผังนิยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกเก็จด้านหน้าสองและด้านหลัง
หนึ่งท าให้ดูคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าโครงสร้างหลังคาใช้โครงสร้างม้าตั่งไหมเป็นโครงสร้างหลักใน
การก่อสร้าง ช่วงจังหวะในการลดชั้นหลังคาและการซ้อนชั้นของผืนผ้าหลังคาจะมีความสัมพันธ์
กันระหว่างผังพื้นวิหารและการลดชั้นของหลังคา  ค ายันนิยมแบบแกะสลักไม้อยู่ในกรอบ
สามเหลี่ยม  ท าเป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาหรือรูปนาค ลวดลายที่ใช้ประดับตกแต่งในส่วนต่างๆของ
อาคาร นิยมท ารูปสัตว์ในป่าหิมพานต์ในการประดับวิหาร เช่น หงส์ นาค ราชสีห์ มอม แสดงให้
เห็นถึงสัญลักษณ์ต่างๆในพุทธศาสนา       
  7.2.2 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย วิหารล้านนาออกแบบวางผังโดยหันหน้าไป
ทางทิศตะวันออกหรือเส้นทางสัญจรหลัก แผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการยกเก็จของผัง 
ภายในวิหารแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ พื้นที่ของพระสงฆ์ พื้นที่ของฆราวาส และ
ฐานชุกชี หรือแท่นแก้ว         
            พื้นที่ของพระสงฆ์ ได้แก่ อาสนสงฆ์ และบุษบกธรรมมาสน์ ส าหรับอาสน
สงฆ์ เป็นที่นั่งพระภิกษุสามเณร มักท าเป็นแท่นยกพื้นอยู่ทางด้านขวามือของพระประธาน ส่วน
บุษบกธรรมมาสน์หมายถึงแท่นส าหรับใช้เทศนาของพระภิกษุสงฆ์ในวันส าคัญทาง ศาสนา 
            พื้นที่ของฆราวาส ได้แก่ ห้องโถงส่วนกลางของอาคาร เป็นพื้นที่นั่งของ
ชาวบ้านเพื่อฟังเทศน์ในวันพระ ชาวบ้านจะนั่งกับพื้นซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ต่ ากว่า พระสงฆ์ และพระ
ประธาน โดยมักจะให้ผู้ชาย ซึ่งเป็นผู้อาวุโส นั่งด้านหน้าสุดใกล้พระประธาน ส่วน คนผู้ชาย ผู้หญิง 
และเด็ก จะนั่งถัดออกไป ด้านหลัง       
            ฐานชุกชี หรือแท่นแก้ว หมายถึงพื้นที่ด้านในสุดของวิหาร มักท าเป็นแท่น
ยกพื้นสูงกว่าอาสนสงฆ์ ใช้ส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นประธานของวัด พื้นที่บริเวณนี้ 
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วิหารบางหลังอาจท าเป็นอุโมงค์โขงและเจดีย์ทรงปราสาทต่อท้ายจรนัมอยู่ด้าน หลัง ซึ่งภายใน
อุโมงค์โขงดังกล่าวเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธาน ของวิหารเช่นเดียวกัน 
นักวิชาการบางท่านเรียกวิหารประเภทนี้ว่า วิหารทรงปราสาท เนื่องจากหากมองจากภายนอก จะ
คล้ายกับมีเจดีย์ทรงปราสาทเชื่อมต่อท้ายตัวอาคาร ตัวอย่างเช่น วิหารลายค า วัดพระสิงห์ จ.
เชียงใหม่ เป็นต้น ส่วนพระธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า จะใช้บุษกธรรมมาสน์ เป็นตัวแทน โดย
จะสร้างเป็นแท่นยกพื้น แต่จะอยู่ต่ ากว่าฐานชุกชี ถัดมาคือพระสงฆ์ นั่งอยู่บนอาสนสงฆ์ ซึ่งต่ ากว่า
แท่นธรรมมาสน์ แต่สูงกว่า ที่นั่งของฆารวาสซึ่งนั่งกับพื้น     
              การแบ่งพื้นที่ใช้สอยดังกล่าวแสดงถึงการแบ่งระดับความส าคัญของบุคคลที่อยู่ 
ภายในอาคารอย่างชัดเจน โดยให้ความส าคัญต่อพระประธานที่อยู่ภายใน ในฐานะตัวแทนของ
พระพุทธเจ้าเป็นส าคัญ พื้นที่ดังกล่าวจะถูกออกแบบให้อยู่ในต าแหน่งด้านในสุดและยกพื้นสูง
เรียกว่า ชุกชี (บางแห่งเน้นความส าคัญด้วยการสร้างอยู่ในปราสาท เรียกว่าซุ้มโขงหรืออุโมงค์โขง) 
โดยช่างจะปั้นพระพุทธรูปให้มีพระเนตรเหลือบมองลงต่ า คล้ายก าลังมองลงมาที่ชาวบ้านซึ่งนั่งอยู่
กับพื้น 

 

 
 

ภาพที่ 31 แสดงความสัมพันธ์การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในวิหารล้านนา                                                                                             
    (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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7.3 การวิเคราะห์ลักษณะเจดีย์ศิลปะล้านนา     
              ในการศึกษาลักษณะเจดีย์ศิลปะล้านนา ได้ก าหนดขอบเขตไว้เฉพาะเจดีย์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งของโครงการ จากพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์แต่
ละรูปแบบ สามารถสรุปพัฒนาการของเจดีย์ล้านนาในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของศาสนาพุทธที่เจริญอยู่ในอาณาจักรล้านนา รวมถึงรูปแบบและลักษณะอันเป็น
เอกลักษณ์ของเจดีย์ ที่สร้างเนื่องในศาสนาพุทธทั้งสามนิกายในสมัยราชวงศ์เม็งราย โดยแบ่งเป็น 3 
ช่วงเวลา ช่วงที่ 1 สร้างอาณาจักรล้านนา(พุทธศตวรรษที่ 19 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่ 20) ช่วงที่ 2 
อาณาจักรรุ่งเรือง(พุทธศตวรรษที่ 20 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่ 21) และช่วงที่ 3 อาณาจักรล้านนายุค
ระยะหลัง(ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่ 25)     
              7.3.1 ทางด้านสถาปัตยกรรม  พบว่ารูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์ล้านนา
ในช่วงอาณาจักรรุ่งเรือง เป็นยุคแรกที่น ารูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัยที่พัฒนาสัดส่วน
เพรียวสูง มาปรับให้มีสัดส่วนและรูปแบบของเจดีย์ทรงปราสาท มีฐานย่อเก็จรับชุดฐานกลมทรงสูง
สามชั้นแบบอย่างของอาณาจักรล้านนา จนในรัชสมัยพญาติโลกราชได้พัฒนารูปแบบเจดีย์ขึ้นเป็น
รูปแบบเจดีย์ทรงปราสาทผสมทรงระฆัง ที่วัดเจดีย์หลวงและวัดเชียงมั่น พัฒนาให้สัดส่วนและ
องค์ประกอบมีความลงตัว เป็นการแสดงออกถึงความสามารถในการออกแบบของช่าง ในการ
ออกแบบเจดีย์รูปแบบผสมขึ้น นับได้ว่าการพัฒนารูปแบบของเจดีย์ในช่วงเวลานี้ มีรูปแบบ สัดส่วน 
และองค์ประกอบเป็นแบบอย่างสกุลช่างล้านนาอย่างแท้จริง จากการผสมผสานรูปแบบ และ
องค์ประกอบของเจดีย์ทรงระฆัง และทรงปราสาทผสมทรงระฆังที่เจริญขึ้น ส่งผลถึงการสร้างเจดีย์
ของแต่ละนิกาย สามารถแบ่งแยกลักษณะเฉพาะได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลานี้ โดยรัชสมัยพญาติโลก
ราชนับว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรล้านนาในทุกด้าน รวมทั้งรูปแบบ โครงสร้าง และลวดลาย
ประดับเจดีย์ ซึ่งแสดงออกถึงความสามารถในการออกแบบของช่างทั้งยังพัฒนาแบบขึ้นอย่าง
หลากหลายเป็นแนวทางในการออกแบบมาจนถึงยุคสมัยในปัจจุบัน 

 



 
149 

 

 
ลายเส้นที่ 7  เจดีย์วัดเชียงมั่นและแบบสันนิฐานเจดีย์วัดเจดีย์หลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่                                                                                                                            
ที่มา: จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา ,พระเจดีย์เมืองเชียงใหม่, (เชียงใหม่: วรรณรักษ์, 2514), 121.   
           
              7.3.2 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย เจดีย์ล้านนา เป็นสิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนาที่
สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิ หรือเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชาระลึก และนอกจากนี้
ยังถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ชาวพุทธทุกคน  รูปทรงของเจดีย์จะมีความสัมพันธ์กัน
กับคติความเชื่อ ความส าคัญและการใช้สอยของพื้นที่ โดยแสดงออกด้วยการแบ่งระดับความสูง
และรูปทรงของเจดีย์ โดยในการสร้างเจดีย์ล้านนาจะมีความเชื่อเร่ืองไตรภูมิหรือไตร ซึ่งเป็นคติ
เกี่ยวกับโลกสัณฐานตามความเชื่อในพุทธศาสนา องค์เจดีย์เสมือนส่วนของเขาพระสุเมรุที่เป็นหลัก
ของโลก ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของโลกหรือจักรวาล ล้อมรอบด้วยมหาสมุทรสีทันดร ลักษณะของ
เจดีย์จึงมีลักษณะรูปทรงที่สูงชะลูด ภายในองค์เจดีย์ที่เป็นส่วนส าคัญถูกก าหนดให้เป็นพื้นที่ส าหรับ
บรรจุอัฐิหรือประดิษฐานรอบๆองค์เจดีย์จะถูกล้อมรอบด้วยลานกว้างเสมือนมหาสมุทร เพื่อใช้
ส าหรับประกอบพิธีในวาระส าคัญต่างๆทางศาสนาของพุทธศาสนิกชน 
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แผนภูมทิี่ 5 แสดงความเชื่อเร่ืองไตรภูมิ                                                                                                                                        
ที่มา: โชติ กัลยาณมิตร ,สถาปัตยกรรมแบบไทยเดิม, (กรุงเทพฯ: สมาคมสถาปนิกสยาม, 2539), 25.   
     

7.4 การวิเคราะห์ลักษณะมณฑปล้านนา     
              ในการศึกษาลักษณะลักษณะมณฑปล้านนาได้ก าหนดขอบเขตไว้เฉพาะเจดีย์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ตั้งของโครงการ จากการศึกษาพบว่า ลักษณะของมณฑปล้านนา
นั้น นิยมท ากันในรูปแบบของบุษบกที่ใช้ส าหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อน าพระธาตุเข้า
ขบวนแห่หรือเคลื่อนย้ายพระธาตุออกจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง มากกว่าการใช้รูปแบบมณฑปที่ใช้
กับอาคาร โดยอาคารเก่าแก่ที่ออกแบบในรูปแบบของมณฑปล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ที่พบได้ใน
ปัจจุบันน้ัน ได้แก่ หอไตรวัดดวงดี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่      
              7.4.1 ทางด้านสถาปัตยกรรม มณฑปล้านนานั้นจะออกแบบให้มีรูปแบบที่คล้ายกับ
ธรรมมาสน์ ยอดมีลักษณะแหลมเป็นซุ้มจัตุรมุข ท าด้วยไม้ลงรักปิดทองและกระจก นิยมท ารูปสัตว์
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ในป่าหิมพานต์ในการประดับวิหาร เช่น หงส์ นาค ราชสีห์ มอม แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ต่างๆใน
พุทธศาสนาเช่นเดียวกันกับวิหารและเจดีย์ล้านนา 
              7.4.2 ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้สอย มณฑปล้านนาเป็นสิ่งก่อสร้างในพุทธศาสนา
ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อน าพระธาตุเข้าขบวนแห่หรือเคลื่อนย้ายพระ
ธาตุออกจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง  รูปทรงของมณฑปจะมีความสัมพันธ์กันกับคติความเชื่อ 
ความส าคัญและการใช้สอยของพื้นที่เช่นเดียวกับเจดีย์ โดยแสดงออกด้วยการแบ่งระดับความสูง
และรูปทรงของมณฑป รูปแบบมณฑปที่ใช้กับอาคารจะพบว่า บริเวณที่เป็นจุดศูนย์กลางของอาคาร
จะสมพันธ์กันกับยอดแหลมที่เป็นซุ้มจัตุรมุขของอาคาร ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ หรือพระประธาน แสดงถึงการเน้นความส าคัญของการใช้พื้นที่ภายในอาคารที่
สัมพันธ์กับตัวสถาปัตยกรรม 
 

 
ภาพที่ 32 แสดงความสัมพันธ์การแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในมณฑปล้านนา                                                                                             
    (จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
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บทท่ี 5 
แนวความคิดในการออกแบบ 

 
แนวความคิดในการออกแบบและวางผังมหาวิทยาลัยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็น

หลายแนวทาง ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างของโครงการนั้นๆ แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงแนวทางในการ
ออกแบบและวางผังมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ที่เป็นสถานที่ศึกษา
ค้นคว้าทางวิชาการ ทางพระพุทธศาสนา ให้แก่พระภิกษุสามเณร แม่ชีและประชาชนทั่วไป ทั้งยัง
เป็นแหล่งบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแก่สังคมในเขตภาคเหนือตอนบน  โดยแนวทางที่ใช้ใน
กระบวนการออกแบบคือ การศึกษาข้อมูลของโครงการแล้ววิเคราะห์ออกมาเป็นไดอะแกรมในการ
ออกแบบ ให้ได้ซึ่งข้อสรุปที่จะใช้ในการออกแบบโครงการคร้ังนี้  

เพื่อให้ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้ในโครงการมหาวิทยาลัย
มหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้แบ่งเป้าหมายและวิธีการออกแบบเป็น ประการ คือ  

1. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการต่ืนรู้ โดยน าธรรมชาติมาเสริมสร้างการต่ืนรู้ของคน ทั้งด้าน
การเรียนการสอนและการปฏิบัติธรรม                 

2. เป็นมหาวิทยาลัยที่บูรณาการเข้ากับสังคม  
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา 
 

1. แนวความคิดในการวางผังโครงการ  
สามารถแบ่งเป็นแนวความคิดหลักๆ ได้ดังนี้  
1.1 การจัดล าดับ        

             ด้วยความหลากหลายของผู้ใช้ในโครงการจึงท าให้เกิดพื้นที่ในสถาปัตยกรรมที่มี
การอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ พื้นที่ของพระสงฆ์  พื้นที่ของแม่ชี และพื้นที่ของฆราวาส 
ผู้ใช้งานแต่ละหน่วยจะมีภาวะส่วนตัวของตัวเอง เมื่อผู้ใช้งานถูกแบ่งหมวดหมู่เป็นกลุ่มๆก็จะเกิด
อาณาเขตครอบครองของกลุ่มตัวเอง ได้แก่ กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มแม่ชี และกลุ่มฆราวาส แต่ละกลุ่ม
ต้องใช้พื้นที่ร่วมกันจึงท าให้เกิดพฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคลและเกิดที่ว่างส าหรับใช้ร่วมกัน
เกิดขึ้น ถือเป็นวิธีการแสดงการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่ง บุคคลมีระยะห่างระหว่างกันที่เหมาะสมกับ
การกระท าที่มีต่อกันและกับการสัมผัสที่เกิดขึ้น ท าให้เกิดระยะส่วนบุคคล ระยะใกล้ชิด ระยะสังคม 
และระยะสาธารณะซึ่งแปรผันตามความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน และตามประเภทของกิจกรรม
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กิจกรรมหลักที่เกิดขึ้นภายในโครงการนอกเหนือจากกิจกรรมทางด้านการเรียนการ
สอนแล้ว ยังมีการปฏิบัติธรรมด้วย ซึ่งสองกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สภาพแวดล้อมที่สงบ
เพื่อก่อให้เกิดสมาธิและบรรยากาศของการเรียนรู้  ดังนั้นจึงควรออกแบบสภาพแวดล้อมให้
เอ้ืออ านวยต่อกิจกรรมที่เกิดขึ้น        
             ภายในโครงการจึงออกแบบให้มีการลดหลั่นของความเป็นสาธารณะ และความ
เป็นส่วนบุคคล น ามาจัดล าดับโดยมีที่ว่างหรือการใช้ที่ว่างเป็นกลไกส าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 4 
ล าดับ ดังนี้           
   1.1.1 ล าดับแรก (ระยะสาธารณะ) คือ ที่ว่างส าหรับใช้สอยร่วมกัน เป็น
พื้นที่ที่มี เสียงรบกวนมาก เช่น ส านักงาน โรงอาหาร หอประชุมใหญ่ ห้องสัมมนา ธนาคาร 
ไปรษณีย์ พื้นที่จอดรถ เป็นต้น        
   1.1.2 ส าดับที่สอง (ระยะสังคม) คือ ที่ว่างส าหรับการติดต่อพูดคุยระหว่าง
อาคาร เช่น พื้นที่หน้าประตูทางเข้าอาคาร โถงทางเดินระหว่างอาคาร เป็นต้น   
   1.1.3 ส าดับที่สาม (ระยะใกล้ชิด) คือ ที่ว่างส าหรับพื้นที่ที่ต้องการความ
สงบเงียบรองลงมาเพื่อให้เกิดบรรยากาศของการเรียนรู้ เช่น อาคารเรียน หอสมุดกลาง พิพิธภัณฑ์ 
เป็นต้น           
   1.1.4 ล าดับที่สี่ (ระยะส่วนบุคคล) คือ ที่ว่างส าหรับพื้นที่ที่ต้องการความ
สงบเงียบมากที่สุด เช่น อาคารปฏิบัติธรรม สวนป่าปฏิบัติธรรม เป็นต้น  
 

 
แผนภูมิที่ 6 ไดอะแกรมแสดงการจัดล าดับที่ว่างในบริบทของโครงการ                    
        (จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย) 
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1.2 น าพลังธรรมชาติมาเสริมสร้างการตื่นรู้ของคน    
  ธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมชาติเป็นที่เรียนรู้ธรรมะที่ส าคัญ และบรรยากาศที่สงบ 
ร่ืนรมย์ของธรรมชาติยังเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ การวางผังภายในโครงการจึงออกแบบให้มีพื้นที่
ธรรมชาติมากกว่า 70% ของที่ดินทั้งหมด ทั้งต้นไม้ พื้นน้ าและสวนป่า    

1.3 จัดวางองค์ประกอบและสร้างความสัมพันธ์โดยการเน้นแนวแกน  
  จัดวางองค์ประกอบและสร้างความสัมพันธ์โดยการเน้นแนวแกนกลุ่มอาคาร ใน
ส่วนกลุ่มอาคารสัญลักษณ์ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับปฏิบัติธรรมที่เป็นองค์ประกอบหลักของ
โครงการ จัดวางไว้ในส่วนกลางโครงการให้สามารถเชื่อมต่อไปยังกลุ่มอาคารต่างๆได้  เน้นจุด
สนใจด้วยตัวอาคาร ต้นไม้และเส้นทางสัญจร โดยในส่วนนี้จะแยกทางเดินเท้าออกจากทางรถยนต์
อย่างสิ้นเชิง  จัดล าดับการเข้าถึงโดยให้เดินผ่านเส้นทางสัญจรอุโมงค์ต้นไม้ก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ที่
เปิดให้เป็นสวนส าหรับในใช้การปฏิบัติธรรม และเข้าสู่ตัวอาคารปฏิบัติธรรม การสร้างแนวแกน
ทางสัญจรนี้นอกจากสร้างแกนก าหนดทิศทางท าให้เกิดการรับรู้แล้ว ยังช่วยเป็นตัวเชื่อมบรรยากาศ
ของเขตพื้นที่ จากพื้นที่ที่มีภาวะสาธารณะ จนมาถึงพื้นที่ที่สงบก่อนที่จะเข้าสู่อาคารปฏิบัติธรรมที่
เสมือนเป็นภาวะส่วนตัว เพราะเป็นส่วนที่ต้องการความสงบมากที่สุด    
 
2. แนวความคิดในการออกทางสถาปัตยกรรม  

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ตั้ง
โครงการที่เป็นสถาปัตยกรรมล้านนา โดยออกแบบในรูปแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ มี
พื้นฐานมาจากการใช้กรณีศึกษาจากสถาปัตยกรรมทั้ง 3 รูปแบบ คือ เจดีย์ล้านนา  วิหารล้านนาและ
เรือนกาแล ดังนี้ รูปแบบแรก คือ รูปแบบของเจดีย์ล้านนาน ามาประยุกต์ออกแบบกลุ่มอาคาร
สัญลักษณ์ ซึ่งได้แก่ อาคารปฏิบัติธรรม รูปแบบที่สอง คือ รูปแบบของวิหารล้านนาน ามาประยุกต์
ออกแบบกลุ่มอาคารสาธารณะ ซึ่งได้แก่  อาคารหอประชุมใหญ่ พิพิธภัณฑ์ หอสมุดกลาง และ
อาคารการศึกษา รูปแบบที่สาม คือ รูปแบบของเรือนกาแลน ามาประยุกต์ออกแบบกลุ่มอาคาร
การศึกษา ซึ่งได้แก่ อาคารกลุ่มสวัสดิการที่พัก   

การออกแบบที่ว่างทางสถาปัตยกรรม เน้นการใช้พื้นต่างระดับเพื่อเพิ่มความส าคัญและ
มีบทบาทมากขึ้นในการเชื่อมต่อที่ว่างและประโยชน์ใช้สอยทางสถาปัตยกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก โดยการเปลี่ยนระดับพื้นเพื่อเปลี่ยนประโยชน์ใช้สอย ท าให้ได้ที่ว่างที่มีความต่อเนื่องแต่
ประโยชน์ใช้สอยแยกสัดส่วนชัดเจน การเปลี่ยนระดับเพื่อทัศนวิสัยการเปลี่ยนระดับ ยกระดับหรือ
กดระดับที่ต้องการเน้นความส าคัญเพื่อผลทางจิตวิทยา ที่ว่างที่เชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
และพื้นที่เปิดโล่งสู่ท้องฟ้า โดยใช้ระเบียง–เฉลียง ร้านปลูกไม้เลื้อย–เรือนหลังคาโปร่งและลานโล่ง
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ภายใน ถือเป็นการคลี่คลายแนวทางในการออกแบบ อันประกอบไปด้วยสุนทรียศาสตร์ การบรรลุ
ในประโยชน์ใช้สอย โดยตอบสนองความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมมนุษย์และสภาพแวดล้อม 

การออกแบบตัวกลางที่เชื่อมต่อที่ว่างทางสถาปัตยกรรมในที่นี้หมายถึง ล าดับที่ว่างใน
ระยะสังคม นั้นคือ ที่ว่างส าหรับการติดต่อพูดคุยระหว่างอาคาร เช่น พื้นที่หน้าประตูทางเข้าอาคาร 
โถงทางเดินระหว่างอาคาร เป็นต้น ในส่วนจะนี้ท าหน้าที่เป็นตัวแบ่งแยกประโยชน์ใช้สอยออกจาก
กัน โดยเป็นตัวกลางแยกระหว่างสภาวะส่วนตัวออกจากสภาวะสาธารณะ แต่ในขณะเดียวกันก็ยัง
สามารถเชื่อมต่อความต่อเนื่องของประโยชน์ใช้สอยในกรณีที่ต้องการความต่อเนื่องได้ โดยการ
ออกแบบตัวกลางที่มีลักษณะเชื่อมต่อระหว่างที่ว่างภายในและภายนอก ยกตัวอย่างเช่น ออกแบบ
ทางเข้าที่มีหลังคาคลุมเป็นตัวเชื่อมต่อเพื่อไม่ให้ที่ว่างภายในและภายนอกชัดกันมากจนเกินไป  การ
ออกแบบตัวกลางเชื่อมต่อที่เป็นทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร ยกตัวอย่างเช่น ออกแบบชานเชื่อม
ระหว่างอาคารหนึ่งไปยังอีกอาคารหนึ่งเพื่อให้ความต่อเนื่องของที่ว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
นุ่มนวลไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนเกินไป และการออกแบบตัวกลางเชื่อมต่อด้วยบันได 

 

 
ภาพที่ 33 ไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนระดับกับที่ว่างทางสถาปัตยกรรม                                                                                                  
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, ท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม, (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ท.  ), 60-61. 
 
 

 
ภาพที่ 34 ไดอะแกรมแสดงลักษณะของที่ว่างซึ่งเป็นตัวกลางเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของที่ว่าง 

   ทางสถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน                                                                     
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, ท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม, (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ท.  ), 58-5. 



156 
 

 
 

3.  แนวความคิดในการออกแบบภูมิทัศน์        
การออกแบบภูมิทัศน์ การใช้สระน้ าเป็นตัวประสานในการแบ่งแยกพื้นที่การใช้งานที่

ว่างที่เชื่อมต่อพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารสู่ภายนอกในส่วนของอาคารปฏิบัติธรรม การใช้แนวต้นไม้
หรือการใช้กลุ่มของต้นไม้เป็นตัวแบ่งแยกความต่อเนื่องแสดงการตัดขาดจากสิ่งเลื่อนไหวภายนอก 
เช่น การสัญจรของคนเดินและยวดยานในส่วนของสวนป่าปฏิบัติธรรม การใช้แนวต้นไม้เน้นจุด
สนใจ เน้นความส าคัญของประโยชน์ใช้สอยหรือแม้กระทั่งเน้นความแตกต่างด้วยการการปลูก
ต้นไม้โอบล้อมตัวอาคารปฏิบัติธรรม  และการใช้ประโยชน์โดยการเน้นความส าคัญของตัว
สถาปัตยกรรม ออกแบบให้อาคารสาธารณะ อาคารการศึกษาโอบล้อมอาคารปฏิบัติธรรม เพื่อเสริม
ให้ตัวอาคารเป็นจุดเด่นของบริเวณนั้นๆอย่างเห็นได้ชัด 

 

 
ภาพที่ 35 ไดอะแกรมแสดงการออกแบบภูมิทัศน์เป็นตัวกลางในการแยกความต่อเน่ืองของที่ว่าง 

   และแบ่งแยกประโยชน์ใช้สอย                                                                                                                                    
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, ท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม, (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ท. ), 49. 
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ภาพที่ 36 ไดอะแกรมแสดงการจัดกลุ่มวางผังอาคารโดยการเน้นคุณลักษณะของที่ว่างทาง 

   สถาปัตยกรรม                                                                                                                                                                      
ที่มา: อรศิริ ปาณินท์, ท่ีว่างทางสถาปัตยกรรม, (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ม.ป.ท.  ), 49.  
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บทท่ี 6 
การออกแบบสถาปัตยกรรม 

 
ในการออกแบบโครงการมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เน่ืองใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ท าการ 
ออกแบบผังโครงการ ออกแบบอาคารหอพระ ออกแบบอาคารหอประชุม  ออกแบบอาคารปฏิบัติ
ธรรม ภายใต้แนวความคิดในการออกแบบรูปแบบของสถาปัตยกรรม ดังนี้ 

 

 
ภาพที่ 37 แสดงแนวความคิดในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม               
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

การน าเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม จะล าดับไปตั้งแต่ภาพรวมของผังโครงการไป
จนถึงอาคารที่ออกแบบ โดยการน ารูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 
ดังนี้ 

 



 
159 

 

 
ที่ 38 แสดงทัศนียภาพของโครงการ                        
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)  
 

 
ภาพที่ 39 แสดงทัศนียภาพของหอพระ                                                                                                  
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)  
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ภาพที่ 40 แสดงทัศนียภาพของอาคารหอประชุมใหญ่                                                                                                 
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 41 แสดงทัศนียภาพของอาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                  
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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1. การออกแบบวางผังโครงการ         
ด้วยความหลากหลายของผู้ใช้และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการ จึงได้ท าการออกแบบ

วางผังโดยจัดล าดับกลุ่มอาคารที่มีการติดต่อสื่อสารและมีเสียงรบกวนมากไว้ล าดับแรกเมื่อเข้าสู่
โครงการ และจัดล าดับกลุ่มอาคารที่มีการติดต่อสื่อสารน้อยหรือเป็นพื้นที่ว่างส าหรับพื้นที่ที่
ต้องการความสงบเงียบมากที่สุดไว้ในล าดับท้าย โดยแยกทางเดินเท้าออกจากทางรถยนต์ 

เรียงล าดับการเข้าถึงส่วนต่างๆจากทางเข้าหลักของโครงการได้ ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 42 แสดงการจัดล าดับผังโครงการ                                                                                                  
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ทางเข้าหลักของโครงการจัดให้อยู่ในทิศทางที่ติดต่อกับเส้นทางหลัก คือทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของโครงการ ถนนสายเชียงใหม่-แม่ออน  ทางเข้ารองจัดให้อยู่ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
ถนนสายเชียงใหม่-สันก าแพง ในส่วนพื้นที่ที่ติดต่อกับทางเข้าออกหลังและทางเข้ารองนี้จะเชื่อมต่อ
กับกลุ่มอาคารสาธารณะและกลุ่มอาคารการศึกษา เส้นทางบริการของโครงการจัดให้อยู่ในทิศทางที่
ติดต่อกับเส้นทางรองซึ่งเป็นซอยทางเข้าหมู่บ้านออน หมู่ที่  14 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.
เชียงใหม่ ในส่วนน้ีจะเชื่อมต่อกับกลุ่มอาคารบริหาร ส่วนบริการและอาคารกลุ่มสวัสดิการที่พัก 

ทางเข้าออกภายในโครงการมีทั้งหมด 5 เส้นทาง แบ่งเป็นเส้นทางเข้าหลัก 1 เส้นทาง 
เส้นทางเข้ารอง 3 เส้นทาง เส้นทางบริการ 1เส้นทาง  

    

 
ภาพที่ 43 แสดงทางเข้าออกภายในโครงการ                                                                                                      
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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การวางผังภายในโครงการออกแบบให้มีพื้นที่ธรรมชาติมากกว่า 70% ของที่ดินทั้งหมด 
ทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคารและตัวอาคารออกแบบสอดแทรกธรรมชาติ ทั้งสวน ต้นไม้ พื้นน้ า 
สวนพุทธศาสน์และสวนป่าปฏิบัติธรรม  

 

 
ภาพที่ 44 แสดงการน าเอาธรรมชาติมาสร้างบรรยากาศในการวางผังโครงการ                                                                                                  
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 

 
จัดวางองค์ประกอบและสร้างความสัมพันธ์โดยการเน้นแนวแกนกลุ่มอาคารสัญลักษณ์

ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับปฏิบัติธรรมและเป็นองค์ประกอบหลักของโครงการ จัดล าดับการเข้าถึงไว้
ในส่วนกลางโครงการให้สามารถเชื่อมต่อไปยังกลุ่มอาคารต่างๆได้  โดยการเข้าถึงจะใช้วิธีเดินเท้า
ผ่านแนวของอุโมงค์ต้นไม้เลียบแม่น้ าก่อนแจกจ่ายเส้นทางสู่อาคารปฏิบัติธรรมที่ล้อมรอบไปด้วย
สวนป่าปฏิบัติธรรม 
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ภาพที่ 45 แสดงการใช้แนวแกนในการวางผังโครงการ                                                                                                  
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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แผนผังที่ 26 ผังโครงการ                                                                                                                             
        (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 46 แสดงทัศนียภาพโดยรวมของโครงการ                                                                                                  
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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2. การออกแบบหอพระ   
การออกแบบส่วนสาธารณะออกแบบโดยมี แนวความคิดมาจากรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมแบบวิหารล้านนา โดยออกแบบให้มีลักษณะแบบล้านนาประยุกต์ ในส่วนนี้ท าการ
ออกแบบ 2 อาคาร คือ อาคารหอพระและอาคารหอประชุม  

หอพระ ขนาด 7.70x3.6 ม.  สูง9.21 ม.  พื้นที่ประมาณ 32 ตร.ม.  ออกแบบโดยใช้
รูปแบบของวิหารล้านนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ออกแบบเป็นอาคารขนาดเล็กให้มีสัดส่วน
ที่สัมพันธ์กันกับความสูงของมนุษย์  ใช้โครงสร้างม้าต่างไหมเช่นเดียวกับวิหารล้านนา ด้านใน
อาคารประดิษฐานพระพุทธรูปประจ ามหาวิทยาลัยส าหรับสักการบูชา 

  

 

 
ภาพที่ 47 แสดงทัศนียภาพของอาคารหอพระ                                                                                                            
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 48 แสดงรูปด้านหน้า(ก) อาคารหอพระ                                                                                                            
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ภาพที่ 49 แสดงรูปด้านข้าง(ข) อาคารหอพระ                                                                                                            
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 50 แสดงรูปด้านหลัง(ค) อาคารหอพระ                                                                                                            
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ภาพที่ 51 แสดงรูปด้านข้าง(ง) อาคารหอพระ                                                                                                            
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ลายเส้นที่ 8 แปลนพื้นหอพระ                                                                                                                                                                                                            
       (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ลายเส้นที่ 9  แปลนหลังคาหอพระ                                                                                                                                                                                                       
        (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ลายเส้นที่ 10  รูปด้านหน้า(ก) หอพระ                                                                                                                                                                                                          
          (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ลายเส้นที่ 11 รูปด้านข้าง(ข) หอพระ                                                                                                                                                                                                          
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ลายเส้นที่ 12 รูปด้านหลัง(ค) หอพระ                                                                                                                                                                                                          
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ลายเส้นที่ 13  รูปด้านข้าง(ง) หอพระ                                                                                                                                                                                                          
          (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 



 
172 

 

 
ลายเส้นที่ 14 รูปตัดตามขวาง(ก) หอพระ                                                                                                                                                                                                          
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ลายเส้นที่ 15 รูปตัดตามยาว(ข) หอพระ       
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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3. การออกแบบอาคารหอประชุมใหญ่   
อาคารหอประชุมใหญ่ ขนาด 53.50x66.00 ม.  สูง 34.10 ม.  พื้นที่ประมาณ 5,200 ตร.ม. 

ออกแบบอาคารโดยใช้รูปแบบของวิหารล้านนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบให้เป็นลักษณะของ
สถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ ผนังก่ออิฐถือปูน โครงสร้างหลังคาใช้โครงสร้างเหล็ก เนื่องจาก
อาคารมขีนาดที่ใหญ่จึงออกแบบโดยการลดทอนรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมล้านนาให้เรียบและ
ลดน้อยลงแต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นล้านนาอยู่ ภายในอาคารมีความสูงจ านวน 2 ชั้น ชั้นล่างประกอบ
ไปด้วยห้องสัมมนาใหญ่ ห้องสัมมนาย่อย และห้องงานระบบ ชั้นบนประกอบไปด้วย หอประชุม
ขนาดใหญ่ทั้งชั้น ด้านหน้าอาคารออกแบบเป็นลานกว้างเพื่อใช้ส าหรับเป็นพื้นที่รองรับผู้คนใน
จ านวนมากก่อนเข้าสู่ภายในอาคารและส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ 

 

 
ภาพที่ 52 แสดงทัศนียภาพอาคารหอประชุม                                                                                                            
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 53 แสดงรูปด้านหน้า(ก) อาคารหอประชุม                                                                                                            
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ภาพที่ 54 แสดงรูปด้านข้าง(ข) อาคารหอประชุม                                                                                                            
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 55 แสดงรูปด้านหลัง(ค) อาคารหอประชุม                                                                                                            
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ภาพที่ 56 แสดงรูปด้านข้าง(ง) อาคารหอประชุม                                                                                                            
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ลายเส้นที่ 16 แปลนพื้นหอประชุม                                                                                                                                                                                                            
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ลายเส้นที่ 17  แปลนชั้นที่ 2 หอประชุม                                                                                                                                                                                                            
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ลายเส้นที่ 18  แปลนหลังคา หอประชุม                                                                                                                                                                                                            
          (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ลายเส้นที่ 19  รูปด้านหน้า(ก) หอประชุม                                                                                                                                                                                                          
          (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ลายเส้นที่ 20  รูปด้านข้าง(ข) หอประชุม                                                                                                                                                                                                         
          (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ลายเส้นที่ 21  รูปด้านหลัง(ค) หอประชุม                                                                                                                                                                                                          
          (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ลายเส้นที่ 22  รูปด้านข้าง(ง) หอประชุม                                                                                                                                                                                                         
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ลายเส้นที่ 23  รูปตัดตามขวาง(ก) หอประชุม                                                                                                                                                                                                         
          (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ลายเส้นที่ 24  รูปตัดตามยาว(ข) หอประชุม                                                                                                                                                                                                         
          (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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4. การออกแบบส่วนอาคารปฏิบัติธรรม        
กลุ่มอาคารสัญลักษณ์ที่ท าการออกแบบ ได้แก่ อาคารปฏิบัติธรรมและสวนป่าปฏิบัติ

ธรรม อาคารปฏิบัติธรรม ขนาด 12.00x21.00 ม.  สูง 22.66 ม.  พื้นที่เฉพาะตัวอาคารประมาณ 212 
ตร.ม.  ออกแบบอาคารโดยใช้รูปแบบของของสถาปัตยกรรมแบบมณฑปและเจดีย์ล้านนา โดย
ออกแบบให้มีลักษณะแบบล้านนาประยุกต์  อาคารเป็นแบบมณฑปยอดเจดีย์ โดยเจดีย์ที่ ใช้ใน
ออกแบบเป็นรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆัง โครงสร้างก่ออิฐถือปูนผสมกับไม้ ผังอาคารเป็นสี่เหลี่ยม
จัตุรัสมุข ฐานยกสูง ภายในอาคารประดิษฐานพระประธานบริเวณตรงกลางซึ่งวางไว้ในต าแหน่งที่
สัมพันธ์กันกับยอดมณฑป ตัวอาคารประดับตกแต่งด้วยรายละเอียดของสถาปัตยกรรมล้านนา อาทิ
เช่น หางวันในทางขึ้นบันไดและคันทวย รอบๆตัวอาคารออกแบบให้เป็นลานประทักษิณและสวน
ป่าปฏิบัติธรรมพื้นที่จ านวน 1 ไร่ ล้อมรอบก่อนเข้าสู่ตัวอาคารเพื่อใช้ส าหรับปฏิบัติธรรมนอก
อาคาร 

  

 

 
ภาพที่ 57 แสดงทัศนียภาพอาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                            
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)
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ภาพที่ 58 แสดงรูปด้านหน้า(ก) อาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                            
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ภาพที่ 59 แสดงรูปด้านข้าง (ข) อาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                            
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 60 แสดงรูปด้านหลัง(ค) อาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                            
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ภาพที่ 61 แสดงรูปด้านข้าง(ง) อาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                           
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ลายเส้นที่ 25 แปลนพื้นอาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                                                                                                                            
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ลายเส้นที่ 26 แปลนหลังคาอาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                                                                                                                            
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ลายเส้นที่ 27 รูปด้านหน้า(ก) อาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                                                                                                                          
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ลายเส้นที่ 28 รูปด้านข้าง(ข) อาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                                                                                                                         
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ลายเส้นที่ 29 รูปด้านหลัง(ค) อาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                                                                                                                          
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ลายเส้นที่ 30 รูปด้านข้าง (ง) อาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                                                                                                                          
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ลายเส้นที่ 31 แสดงรูปตัดตามขวาง รูปตัด ก อาคารปฏิบัติธรรม      
         (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ภาพที่ 32 แสดงรูปตัดตามขวาง รูปตัด ข อาคารปฏิบัติธรรม      
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 



 
192 

 

 
ภาพที่ 32 แสดงรูปตัดตามยาว รูปตัด ค อาคารปฏิบัติธรรม       
   (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย
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4 หุ่นจ าลอง 

 
ภาพที่ 62 แสดงหุ่นจ าลองผังบริเวณโครงการ                                                                                                  
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 63 แสดงหุ่นจ าลองทัศนียภาพมุมมองของโครงการในด้านทิศตะวันตก                                                                                                  
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
 

 
ภาพที่ 64  แสดงหุ่นจ าลองทัศนียภาพมุมมองของโครงการในด้านทิศใต้                                                                                                  
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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ภาพที่ 65  แสดงหุ่นจ าลองอาคารปฏิบัติธรรม                                                                                                  
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย)  
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ภาพที่ 66  แสดงหุ่นจ าลองหอพระ                                                                                                  
    (จากการวิเคราะห์และออกแบบของผู้วิจัย) 
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บทท่ี 7 
สรุป 

 
สรุปผลการศึกษา          

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นศึกษาบทบาทหน้าที่ คติความ
เชื่อ สัญลักษณ์ พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้โครงการและรูปแบบพัฒนาการของศิลปะ
สถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อน ามาใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบโครงการมหาวิทยาลัยมหา
มงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการขยายเขตบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแก่พระภิกษุ
สามเณรและประชาชนในเขตภาคเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์
ทดลองการออกแบบงานสถาปัตยกรรมล้านนาในรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ ต่องาน
สถาปัตยกรรมที่มีผู้ใช้งานและพฤติกรรมการใช้งานที่ เฉพาะอย่างเช่น มหาวิทยาลัยสงฆ์ ที่มีทั้ง
พระสงฆ์ แม่ชีและฆราวาสเป็นผู้ใช้ภายในโครงการ เพื่อให้ได้สถาปัตยกรรมที่เหมาะสมแก่การใช้
งานมากที่สุดทั้งด้านความงามและการใช้สอย ออกแบบภายใต้ความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อระหว่าง
คุณภาพของการปรับเปลี่ยนที่ว่าง กิจกรรม บริบทของมนุษย์และสภาพแวดล้อม โดยใช้ภาวะ
ส่วนตัวและภาวะสาธารณะ เป็นการสื่อความหมายออกมาในรูปแบบของการรับรู้ทาง
สถาปัตยกรรม  ร่วมไปกับการน ารูปแบบของศิลปสถาปัตยกรรมล้านนา บ้าน วิหาร เจดีย์  คือ 
เรือนกาแล วิหารและเจดีย์ล้านนามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้ 

ผลสุดท้ายของการออกแบบจะได้สถาปัตยกรรมที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
พื้นที่ตั้งโครงการ สอดคล้องต่อพฤติกรรมการใช้งานของที่กลุ่มผู้ใช้ที่เฉพาะและหลากหลาย ตาม
แนวความคิดที่ได้วางไว้ โดยรูปแบบของตัวสถาปัตยกรรมสะท้อนถึงรูปแบบศิลปสถาปัตยกรรม
แบบล้านนาประยุกต์ทั้งในงานผังบริเวณและงานสถาปัตยกรรม 
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