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 The purpose of the research is to study the form and concept of ancient-style 
architectures at Mandarin Oriental Dhara Dhevi which is luxury modern hotel. 
 According to the believes in old time, every ancient art has been divided to 
the art that related to Buddhism and Monarch and art for normal people.  All ancient 
people have respected to this tradition.  However, when it comes to present day, many 
ancients arts that involved with Buddhism and Monarch have been copied in many 
tourist places especially hotels.  Many hotels copy style of Monarchy and Buddhist 
architecture and sculpture in their hotel just because they would like to build their unique 
and make new impression.  
 The result from studying the form and concept of ancient-style architectures 
at Mandarin Oriental Dhara Dhevi shows that the hotel brings both ancient architectures 
and sculptures to build their main buildings in order to build their sell points and show 
that they are one part of Lanna culture.  They also need to build first impression for 
tourist.  However, they do not inform any tourist about the real purpose of each 
architecture and sculpture they copied and they do not respect the original concepts 
and believes in ancient arts.  
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ประสาทความรู้และสอนแนวทางในการท างานวิจัยตลอดหลักสูตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .
เชษฐ์ ติงสัญชลี ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์หลายประการ รวมไปถึงคณาจารย์
ในสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะทุกท่านท่ีมิได้เอ่ยนาม 
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นพพล งามวงษ์วาน ท่ีช่วยเก็บข้อมูล ให้แนวคิดในการท างานวิจัย และมิตรภาพที่ดีเสมอมา รวมถึง
เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ประวัติศาสตร์ศิลปะทุกคน และขอขอบคุณ คุณภูมิวิสิทธิ์ สูญจันทร์ คุณเจษฎา สุ
เรนทรประสิทธิ์ คุณกริช จิตติมงคลและเพื่อนๆ ทุกคนของข้าพเจ้าส าหรับก าลังใจท่ีมีให้เสมอมา 

 เหนือส่ิงอื่นใด ขอกราบขอบพระคุณในความรักของแม่และยาย ท่ีเป็นก าลังใจ ให้การ
สนับสนุนทุกประการเพื่อความส าเร็จด้วยดีตลอดมา  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the 
problems)  
 เชียงใหมถือไดวาเปนเมืองศูนยกลางของดินแดนลานนาซ่ึงต้ังอยูทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย เชียงใหมเปนเมืองที่มีการเจริญเติบโตดานการทองเที่ยวอยางรวดเร็ว ซึ่งการ
เจริญเติบโตดานการทองเที่ยวนี้ก็ควบคูไปกับกระแสการต่ืนตัวดานการอนุรักษวัฒนธรรมและ
ประเพณีลานนาอันมีเอกลักษณเฉพาะ ทําใหมีการฟนฟูวัฒนธรรมและประเพณีที่โดดเดนของ
ลานนาข้ึนมาใหม ไมวาจะเปนดานสถาปตยกรรม วัฒนธรรมการแตงกาย การแสดง หรือ
แมกระทั่งวัฒนธรรมดานอาหารพื้นถิ่น กระแสการอนุรักษวัฒนธรรมลานนานี้ รวมไปถึงการ
อนุรักษรักษาสภาพโบราณสถาน โบราณวัตถุ ทําใหกลับมามีคุณคาข้ึนอีกคร้ัง และขณะเดียวกันก็
กลายมาเปนแบบอยาง ที่งานศิลปกรรมรวมสมัยจะนํามาปรับเปล่ียนและประยุกตใชในการ
กอสรางเพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของลานนา ไมวาจะเปนอาคารสถานทีท่ีเ่ปน
หนวยงานราชการ อาคารบานเรือน ภัตตาคาร รานคา และโรงแรม เปนตน  

     การนํางานโบราณกลับมาประยุกตใชในงานศิลปกรรมแบบรวมสมัยในเชียงใหมเพื่อ
ใชดึงดูดนักทองเที่ยวที่นับวันจะยิ่งเพิ่มมากข้ึน หากแตประเด็นที่นาสนใจคือ งานชางโบราณที่
นํามาประยุกตใชในศิลปกรรมแบบรวมสมัย ไมวาจะเปนงานสถาปตยกรรม โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ หรือประเพณี ทั้งในแบบนามธรรมและรูปธรรม ลวนมุงตอบสนองความตองการดาน
สุนทรียภาพของผูพบเห็นในเชิงความแปลกใหม ความสวยงาม ความประทับใจในการทองเที่ยว 
มากไปกวาจะส่ือความหมายที่แทจริงของงานชางโบราณ รวมไปถึงคติความเชื่อที่มีมาแตด้ังเดิม
ในวัฒนธรรมลานนา  

 เราสามารถพบเห็นงานชางโบราณทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ถูกนําจัดแสดง 
ตกแตง หรือแมกระทั่งใชเปนสวนหนึ่งของอาคารสถานที่สมัยใหม โดยมีหนาทีเพียงแคเปนส่ิง
ประดับตกแตงหรือส่ือแตเพียงวาเปนสถานที่กอสรางที่อยูรวมดินแดนกับศิลปะแบบลานนาโบราณ 
มากไปกวาสรางข้ึนมาเพื่อรับใชคติความเช่ือดานศาสนา และประเพณีที่มีมาอยางยาวนาน 
ปจจุบันมีโรงแรมจํานวนไมนอย ที่นํางานชางโบราณมาประดับตกแตงหลังคาดวยชอฟา ใบระกา 
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หางหงส  มีบันไดเปนนาค  หรือการสรางอาคารเลียนแบบอาคารอันเปนที่ประทับของ
พระมหากษัตริยในอดีต อีกทั้งยังมีการนําพระพุทธรูปไปเปนประติมากรรมตกแตงสวนตางๆของ
โรงแรม เปนตน ส่ิงเหลานี้เองลวนสะทอนใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางดานคติ แนวคิด และ
มุมมองที่เปล่ียนไปของงานศิลปกรรมที่นํามารับใชสังคมในยุคปจจุบัน  

 การฟนฟูศิลปกรรมลานนาโบราณในยุคปจจุบัน ถึงแมวาจะมีขอดีคือมีการฟนฟูงาน
ชางโบราณ ใหเปนที่รูจักในหมูคนปจจุบัน แตก็มีบริบทที่ตางจากคติด้ังเดิมอยางส้ินเชิง ซึ่งอาจ
กลาวไดวา การฟนฟูนี้มิไดมีการนํากลับมาปรับปรุง ประยุกตใชหรือปรับเปลี่ยนเพื่อใหผูพบเห็น
เขาใจถึงคติความเชื่อด้ังเดิมในการสรางงานศิลปกรรมตางๆ หากแตส่ิงที่เกิดข้ึนเปนเพียงการนํา
รูปแบบงานชางโบราณกลับมาใหม เพื่อมุงเนนรับใชกระแสการทองเที่ยวโดยตอบสนองความ
ตองการของนักทองเที่ยวผูที่นิยมชมชอบความแปลกใหม ซึ่งตอบสนองความตองการดาน
สุนทรียภาพและการโหยหาอดีตผานงานศิลปกรรมเหลานี้ โดยผูสรางปราศจากความรูที่แทจริงใน
รูปแบบศิลปะและปราศจากความเขาใจในคติการสรางงานดังกลาว  

     โรงแรมแมนดารินโอเรนทอลดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม เปนโรงแรมที่ไดนํารูปแบบ
งานชางอยางเกา จากศิลปะตางๆ เชน ศิลปะลานนา ศิลปะพมา เปนตน โดยมาประยุกตใชในการ
ตกแตงโรงแรมทั้งทางดานสถาปตยกรรมและประติมากรรม ซึ่งผูศึกษาจะทําการศึกษารูปแบบ
ศิลปะที่ใชในการตกแตงโรงแรมและคติความเชื่อที่เปล่ียนแปลงไป 
 
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษา (Goal and objective) 
  2.1 เพื่อศึกษาคติและรูปแบบการสรางสถาปตยกรรมศิลปะพมาและศิลปะลานนา 
  2.2 เพื่อศึกษาศิลปะพมาและศิลปะลานนาที่นํามาใชในงานสถาปตยกรรมและ
ประติมากรรมในการตกแตงโรงแรมแมนดารินโอเรนทอล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม 
  2.3 เพื่อศึกษาคติและรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไปของการนํางานศิลปะพมาและศิลปะ
ลานนามาใชในงานสถาปตยกรรม   และงานประติมากรรมในการตกแตงโรงแรมแมนดาริน  
โอเรนทอล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม 
  
3. สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 
 ศิลปะลานนาที่นํามาตกแตงอาคารสถานที่ในโรงแรมแมนดารินโอเรนทอล ดาราเทวี 
จังหวัดเชียงใหม ไดรับแรงบันดาลใจจากงานศิลปะที่รับใชพุทธศาสนาในอดีต รวมไปถึงงาน
สถาปตยกรรมโบราณ  โดยงานตกแตงดังกลาวนั้นเปลี่ยนมาเปนการรับใชในเชิงพาณิชยและ   
การทองเที่ยวแทนที่คติและความเชื่อด้ังเดิม 
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4. ขอบเขตของการศึกษา (Scope of the study) 
 การศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษาที่ เกี่ยวของกับการนําเสนอรูปแบบของงาน
ศิลปกรรมที่นํามาประยุกตใชในโรงแรม โดยจะศึกษาถึงรูปแบบของการประดับตกแตงและการ
นํามาใชงานดานสถาปตยกรรมและประติมากรรม ของโรงแรมแมนดารินโอเรนทอลดาราเทวี 
จังหวัดเชียงใหมเพื่อแสดงใหเห็นถึงรูปแบบของศิลปะที่ปรากฏและคติการสรางที่เปล่ียนแปลง 

 
5. ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study) 
     5.1   เก็บขอมูลจากเอกสาร   บทความทางวิชาการ รูปภาพและหนังสือที่เกี่ยวของ 
     5.2   เก็บขอมูลภาคสนาม ที่โรงแรมแมนดารินโอเรนทอล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม 
     5.3   รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและการออกภาคสนาม 
     5.4   สรุปผลการศึกษาที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ 
     5.5   รวบรวมทําเปนสารนิพนธ 

 
6. แหลงขอมูล 
     6.1 เอกสารตําราวิชาการตางๆ 
     6.2 หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ 
     6.3 หอสมุดแหงชาติกรุงเทพฯ 
     6.4 ขอมูลภาคสนาม ที่โรงแรมแมนดารินโอเรนทอล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม 
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บทที่ 2 
  

ศิลปะพมาและศลิปะลานนาในโรงแรงแมนดารินโอเรนทอลดาราเทวี จงัหวัดเชียงใหม 
ในการตกแตงโรงแรมแบบรวมสมัย 

 
2.1 ประวัติความเปนมาโรงแรมแมนดารินโอเรนทอลดาราเทวี จังหวัดเชยีงใหม 
 โรงแรมแมนดารินโอเรนทอล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม ต้ังอยูเลขที่ 51/4 ถนน
เชียงใหม-สันกําแพง หมู 1 ตําบลทาศาลา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม บริหารงานโดยกลุม
โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล และลงทุนโดยบริษัท โรงแรมดาราเทวี จํากัด มีคุณณัฐธร ธรรมบุตร
และคุณราเชน อินทวงศ เปนสถาปนิกในการออกแบบ อีกทั้งยังมี คุณล่ันฟา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
และคุณอนุรักษ ฆองวงษเปนมัณฑนากรในการตกแตงโรงแรม โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดารา
เทวี เปนโรงแรมขนาดใหญ จํานวนหองพักทั้งหมด 123 หอง รวมไปถึงหองอาหาร สถาบันสอน
ทําอาหาร รานคา สปา ศูนยหัตถกรรมที่จําลองวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวบาน ศูนยกิจกรรมเด็ก 
โรงละคร และหองสมุด บนพื้นที่ทั้งหมด 150 ไร (ภาพที่ 1) ที่ต้ังของโรงแรมอยูนอกเมืองเชียงใหม
ไปทางเสนอําเภอสันกําแพง ใกลกับสถานที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม คือ วัดบวกครกหลวง  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่1 แผนผังภายในโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทว ี
 
 
 



 6 

2.1.2 แนวคิดในการสรางโรงแรมแมนดารินโอเรนทอลดาราเทวี จังหวัดเชยีงใหม 
 โรงแรมแมนดารินโอเรนทอลดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม เร่ิมกอสรางในป พ.ศ. 2544 มี
แนวคิดในการสรางใหเปนเมืองเมืองหนึ่ง คลายกับเปนอาณาจักรลานนาโบราณ ภายในบริเวณ
โรงแรม จึงมีทั้งพระราชวัง วัด บานเรือน โรงเรียนสอนทําอาหาร ตลาด อาคารทํากิจกรรม 
พิพิธภัณฑพื้นบาน ตลอดจนนาขาว และสวนผัก  
 พื้นที่ของโรงแรมถูกแบงเปนสองสวน คือสวนที่อยูนอกประตูเมือง และในประตูเมือง 
โดยมีประตูเมืองเปนเขตกั้นแดน   ทางโรงแรมใหชื่อประตูเมืองนี้วาประตู  “ไชยะดารา”   (ภาพ 2)  
เมื่อผานประตูเมืองนี้เขาไป จะเปนโซนที่อยูอาศัยของผูคนในเมืองนี้ บริเวณดานนอกประตูเมือง มี
การสรางตลาดตามความเชื่อลานนาสมัยกอน คือในชวงที่มีศึกสงคราม ตลาดจะอยูดานนอก ไม
ปนกับที่อยูอาศัย เพื่อใหคนขางนอกมาซ้ือขายแลกเปล่ียนส่ิงของได แตหามมาอยูบริเวณบานและ
วัง จะไดไมมีสปายสงครามเล็ดลอดเขามา1 

 จากแนวคิดนี้ ทางโรงแรมไดสราง “กาดดารา” ซึ่งเปนเหมือนตลาด มีรานขายของ
ตางๆ และรานอาหารอยูดานหนาประตูเมือง   เพื่อเปนพื้นที่ใหผูคนทั่วไปที่มิใชแขกผูมาพัก หรือ
สมมุติวาเปนผูคนนอกเมือง สามารถเดินทางมาทําการคาขาย แลกเปลี่ยนสินคา ผลผลิตทาง
การเกษตร โดยไมไปรบกวนคนในเมือง หรือคนในโรงแรมนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 

 1Bas121 [นามแฝง]. เมืองในจินตนาการ : แมนดารินโอเรนเต็ลดาราเทว ี
เชียงใหม ฉบับสมบูรณ part1. เขาถึงเมื่อ 10 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงไดจาก 
http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11158908/E11158908.html 
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ภาพที่ 2 ประตูทางเขา “ไชยะดารา” 
 
 แนวคิดการสรางโรงแรมเปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมลานนาและความเปน
ดินแดนตะวันออกกับวัฒนธรรมแบบตะวันตก งานสถาปตยกรรมของโรงแรมเปนการจําลอง
รูปแบบพระราชวังในศิลปะพมา รูปแบบอาคารแบบยุโรปในสไตลโคโลเนียล รวมไปถึง
สถาปตยกรรมพ้ืนบาน เชนยุงขาวไม วิหารแบบลานนา มาไวในโรงแรม โดยไดหยิบยืมรูปแบบ
สถาปตยกรรมพื้นเมืองที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว ทั้งแบบอาคารไทล้ือหรือลัวะ อีกทั้งยังมีบานเรือน
ไทยแบบลานนา และพื้นที่ทําการเกษตรแบบลานนาเปนตน การกอสรางโรงแรมแมนดาริน โอเรน
ทอล ดาราเทวี ใชทีมงานในการกอสรางและชางฝมือกวา 1,000 คน กอสรางภายในเวลา 3 ป และ
ใชงบประมาณมากกวา 3000 ลานบาท 
 ในสวนของหองพัก มีทั้งแบบที่เปนวิลลา และแบบโคโลเนียลสวีต หองพักแบบวิลลา
ไดแรงบันดาลใจจากบานทรงไทยพื้นเมืองที่สรางจากไมสัก มีการยกใตถุนสูงเพื่อประโยชนใชสอย
และกิจกรรมตางๆ ของครัวเรือน (ภาพที่ 3) สวนหองพักแบบโคโลเนียลสวีตที่โรงแรมแมนดาริน โอ
เรนทอล ดาราเทวีนั้นเปนการนําเอารูปแบบสถาปตยกรรมของเอเชียในชวงศตวรรษที่ 19 มา
ผสมผสานกับรูปแบบอาคารสไตลโคโลเนียล (ภาพที่ 4)   
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ภาพที ่3 หองพักแบบวิลลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4 อาคารสไตลโคโลเนียล 
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 การออกแบบโดยรวมของโรงแรม พยายามเลียนแบบบรรยากาศของศาสนาสถาน 
ทางพุทธศาสนา รวมไปถึงมีรูปแบบทางสถาปตยกรรมและประติมากรรมที่จําลองมาจากสถานที่
ตางๆในจังหวัดทางภาคเหนือ เชน ซุมประตูโขง จําลองแบบมาจากซุมประตูโขงที่วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง รวมไปถึงองคประกอบทางสถาปตยกรรมบานเรือน
แบบลานนาโบราณ และการตกแตงภายในโรงแรมดวยงานศิลปกรรมลานนา พมา และ ลาว  
 ในระหวางการเตรียมโครงการการกอสรางโรงแรม ทางเจาของโรงแรมไดวาจางทีมนัก
ประวัติศาสตรวิจัยกวา 20 คน ทําการศึกษาประวัติศาสตร วัฒนธรรมทั้งหมดของลานนา จากทั้ง
ทางส่ิงกอสรางที่ยังหลงเหลือและโบราณวัตถุ เพื่อจะทําใหโรงแรมนี้เปนเหมือนอาณาจักรลานนา
ในอดีตมากที่สุด  

 
2.2 สถาปตยกรรมโรงแรมแมนดารินโอเรนทอลดาราเทว ีจังหวดัเชียงใหม 
  โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี มีการนําเอารูปแบบศิลปะลานนา และ พมา 
มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางงานสถาปตยกรรม และประติมากรรมเพื่อตกแตงโรงแรมจํานวน
มาก ในขอบขายการศึกษานี้ผูศึกษาจะศึกษางานสถาปตยกรรมบางสวนในโรงแรม คืออาคาร
รับรอง อาคารสปา หอพระสุวัณณะสถานดาราฟาแกว ซุมประตูโขงและงานประดับตกแตง
บางสวนคือ อุโมงคทางเดินไปศูนยสุขภาพและภาพวาดในอุโมงค องคประกอบสถาปตยกรรมหนา
หอสมุด และสิงหคูประดับทางเขา   
 2.2.1 อาคารรับรอง (Lobby) 
 อาคารรับรองหรืออาคารตอนรับ ซึ่งทางโรงแรมเรียกวา “หอคําหลวง” ต้ังอยูดานใน
ประตูเมือง (ภาพที่ 5) สวนฐานของอาคารนี้ สรางโดยลอกเลียนแบบ มาจากสวนฐานของวัดอตุม
ฉี (Atumashi Temple) ศิลปะพมาสมัยมัณฑเลย ซึ่งเปนวัดที่พระเจามินดง (พ.ศ. 2396-2421) 
โปรดเกลาฯใหสรางข้ึน ตอมาไดเกิดไฟไหมที่วัดอตุมฉีในป พ.ศ. 24332 จึงทําใหเหลือเพียงสวน
ฐานเทานั้น  
 สวนหลังคาของอาคารรับรอง มีการนําเอาเรือนชั้นซอนตามแบบศิลปะพมา หรือที่
เรียกวา ปยาทาด มาประดับเปนสวนหลังคา รอบๆอาคารรับรองจะมีสระวายน้ําขนาดใหญ
ลอมรอบ (ภาพที่ 6)  

                                                 

 2 ธิดา สาระยา, มัณฑะเล: นครราชธานีศนูยกลางแหงจักรวาล  (กรุงเทพฯ : เมือง
โบราณ, 2538), 107. 
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ภาพที ่5 อาคารรับรอง (Lobby) โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทว ี
 

ภาพที่ 6 สระน้ําลอมรอบอาคารรับรอง 
 
 



 11 

 2.2.2 อาคารเทวาสปา (The Dheva Spa) 
 อาคารสปา (The Dheva Spa) ลอกเลียนแบบมาจากพระราชวังมัณฑเลยของพมา 

งานสถาปตยกรรมสรางจากไมสักประดับดวยงานแกะสลักโดยชางฝมือชาวเชียงใหมกวา 150 คน 
ซึ่งทางโรงแรมอางวา การสรางอาคารเทวสปา มีแนวคิดที่ใหเปนสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา
เสมือนยืนอยูทามกลางพระราชวังและวิหารศักด์ิสิทธิ์ในอดีต เพื่อสืบทอดความงดงามและใหคน
รุนหลังไดรับรูถึงอดีตอันยิ่งใหญของพระราชวังมัณฑเลย (ภาพที่ 7)3 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่7 อาคารเทวาสปา  

 
 2.2.3 หอพระสุวณัณะสถาน ดาราฟาแกว (Prayer Hall)  

 หอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว ต้ังอยูทางดานซายมือของขวงโขงขาว ซึ่งก็คือ
ลานสนามหญากวางๆไวสําหรับจัดเล้ียง เมื่อผานประตูเมืองเขามานั่นเอง (ภาพท่ี 8) ทางโรงแรม
ไดลอกเลียนแบบมาจากวิหารวัดไหลหิน อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

                                                 

 3
 สัมภาษณ คุณ นริศศา ธนะสาร Senior Learning and Development Office 

โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทว,ี 19 มีนาคม 2552. 
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 ภายในหอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว มีพระพุทธรูปตามแบบศิลปะพมาประทับ
เปนพระประธาน ทางโรงแรมใชหอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว เปนที่ประกอบพิธีกรรม ในวัน
สําคัญๆทางพุทธศาสนา 

 
ภาพที่ 8 หอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว 
 
 2.2.4 ซุมประตูโขง 

 ซุมประตูโขง ของโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ต้ังอยูดานในประตูเมือง โดยสรางอยู
ระหวางอาคารเรือนรับรองแขกกับสนามหญาดานหนาของสุวัณณะสถานดาราฟาแกว ซุมประตู
โขงนี้ ลอกเลียนแบบมาจากซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง (ภาพที่ 9) 
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ภาพที่ 9 ซุมประตูโขง โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี  
 
2.3 งานศิลปะลานนา และพมา กับการนํามาตกแตงโรงแรมโอเรนทอล ดาราเทวี  
จังหวัดเชยีงใหม 
  การประดับตกแตงภายในของโรงแรมโอเรนทอล ดาราเทวี เนนการตกแตงภายใน
แบบการจําลองบรรยากาศวัดทางภาคเหนือ หรือศาสนสถานในศิลปะลานนา ลาว และพมา โดยมี
การนํางานศิลปวัตถุมาเปนสวนหนึ่งของการประดับตกแตง เพื่อใหเนนถึงบรรยากาศที่เสมือนดัง
เขาไปพักอาศัยในวัดทางพระพุทธศาสนา ซึ่งการตกแตงลักษณะดังกลาวนั้นสอดคลองกับตัว
สถาปตยกรรม ในการศึกษานี้ ผูศึกษาจะขอศึกษางานศิลปะที่นํามาตกแตงโรงแรมเพียงบางสวน
คือ อุโมงคทางเดินไปศูนยสุขภาพและภาพวาดในอุโมงค องคประกอบสถาปตยกรรมหนาหอสมุด 
และสิงหประดับประตูทางเขา เพื่อศึกษาวาการนําเอาศิลปะที่นํามาตกแตงมีความเหมาะสม
หรือไมอยางไร 
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 2.3.1 อุโมงคทางเดินไปศูนยสุขภาพและภาพวาดในอุโมงค 
 อุโมงคทางเดินไปศูนยสุขภาพ (Health and Fitness Centre) ที่เปนสถานที่สําหรับ
ฝกโยคะ ไทชิ และ คอรทเทนนิส มีการวาดลวดลายเปนรูปดอกไม สัตวและตนไมในปาหิมพานต
ตางๆ และฤาษีดัดตนประดับอยู การสรางอุโมงคและวาดลวดลายเชนนี้ ลอกเลียนแบบมาจากวัด
อุโมงค จังหวัดเชียงใหม (ภาพที่ 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 โถงทางเดินไปศูนยสุขภาพ โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี 
 
 2.3.2 สิงหประดับประตูทางเขา  
  สิงหคูประดับตรงประตูทางเขา (ภาพ 11)  
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ภาพที ่11 สิงหคูประดับหนาประตูเมือง หรือประตูทางเขา 
 
 2.3.3 องคประกอบสถาปตยกรรมหนาหอสมุด 

 องคประกอบสถาปตยกรรมหนาหอสมุดที่กลาวถงึนี ้คืองานประติมากรรมตกแตงที่
ลอกเลียนแบบมาจาก วัดชนิบยูเม (Hsinbyume Temple) ที่สรางข้ึนในสมยัพระเจาพคยีดอ ในป
พ.ศ. 23594  (ภาพที ่12)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 4เชษฐ ติงสัญชลี, “Art in Burma” (เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 317417  
ภาควิชาประวติัศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 25. 
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ภาพที ่12 องคประกอบสถาปตยกรรมหนาหอสมุด เลียนแบบวัดชนิบยูเม ศิลปะพมา 
 

 ปจจุบันโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี เชียงใหมจัดเปนโรงแรมหรูหรา 
(Luxury Boutique Hotel) ระดับ 5 ดาว ที่ไดรับความนิยมจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม นักทองเที่ยวสวนใหญเปนนักทองเที่ยวที่เคยมา
พัก และกลับมาอีกคร้ังดวยช่ืนชอบในบรรยากาศ และการบริการของโรงแรม ที่สรางสะดวกสบาย
แกนักทองเที่ยว ดวยการบริการตางๆของโรงแรม ไมวาจะเปน สปา หองอาหาร หองสมุด สระวาย
น้ํา นอกจากนี้ ยังมีนักทองเที่ยวที่ไมไดเขาพักแตแวะมาใชบริการในรานอาหารของโรงแรม เพื่อ
รับประทานอาหาร หรือขนมตางๆ ในหองอาหารของโรงแรม นอกจากนี้ งานสถาปตยกรรมภายใน
โรงแรมที่จําลองแบบมาจากงานชางโบราณ ก็เปนที่ดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดเปนอยางดีเชนกัน  
 
 
 
 
 
 
 



  
 

บทที่ 3 
 

วิเคราะหมุมมองและคติที่เปลี่ยนไปจากงานโบราณ 
 
 ดินแดนลานนาเปนดินแดนที่มีอุดมคติเกี่ยวของกับระบอบกษัตริยผูทรงเปนผู
ทะนุบํารุงศาสนา จึงเปนที่มาของคติพุทธราชา ซึ่งหมายความวา พระมหากษัตริยทรงเปนสมมติ
พุทธราชา หรือพระอนาคตพุทธเจา (โพธิสัตวที่จะตรัสรูในอนาคต) และคติเทวราชาหมายความวา 
พระมหากษัตริยทรงเปนสมมติเทวราชา (เสมือนพระอินทร เทวราชาแหงสวรรคดาวดึงส)1 การ
สรางที่อยูอาศัยของพระมหากษัตริยจึงมีความแตกตางไปจากที่อยูอาศัยของประชาชนคนธรรมดา 
โดยที่พระมหากษัตริยจะมีอาคารแสดงฐานันดรศักด์ิ ที่เรียกวา ปราสาท ซึ่งแปลวา เรือนช้ัน (เรือน
ฐานันดร) อันมีความหมายถึงอาคารที่สรางสูงมากกวา 1 ชั้นข้ึนไป และใชเปนที่ประทับของ
พระมหากษัตริยหรือเทพเจา2 ส่ิงกอสรางในสมัยโบราณจึงแบงแยกฐานันดรศักด์ิของ
พระมหากษัตริยอยางชัดเจน เชนขนาดอาคารที่ใหญเกินกวาสามัญชนจะมี เคร่ืองยอดของ
ปราสาทและวัสดุที่ใชในการกอสราง เปนตน 

 สังคมของชาวลานนาโดยสวนใหญเปนสังคมของพุทธศาสนิกชนที่ไมเพียงแตนับถือ
คําส่ังสอนของพระพุทธเจา แตยังเคารพนับถือศาสนสถานและส่ิงกอสรางตางๆที่เกี่ยวของกับพุทธ
ศาสนา เชน พระเจดีย พระวิหาร พระอุโบสถ เปนตน รวมไปถึงส่ิงประกอบตางๆภายในวัดและมี
ความเชื่อที่ชัดเจนมาแตโบราณด้ังเดิมวา ส่ิงใดเกี่ยวของกับพุทธศาสนาส่ิงใดเกี่ยวของกับฆราวาส 
วัฒนธรรมของชาวลานนาวางรากฐานมาจากความเช่ือที่ส่ังสมมาจากอดีต ทั้งความเชื่อพื้นเมือง
ด้ังเดิมและความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีเขามา กลายเปนคติ และจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบตอกัน
มาและเช่ือวามีผลตอการดําเนินชีวิตของชาวลานนาเองและตอสังคมสวนรวม หากผูหนึ่งผูใดหรือ
กลุมหนึ่งกลุมใดกระทําผิดจารีตประเพณีก็อาจตองถูกตําหนิจากสังคม หรือแมแตกลัวการลงโทษ

                                                            

 1 สันติ เล็กสุขุม, “ปราสาท : อุดมคติกับงานออกแบบเชิงชาง” (เอกสารประกอบการ
สอนวิชารายวชิา 317432 ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, 
2551), 1. 

 2 สมภพ ภิรมย, กฎุาคาร (กรุงเทพฯ: โรงพมิพสหมิตร พรินต้ิง, 2545), 15. 
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จากผีสาง เทวดา หรือเกรงกลัวตอการกระทําผิดในศีลธรรมทางพุทธศาสนา ก็จะทําใหเกิดความ
ละอายและเกรงกลัวตอบาป เปนตน 
 ในสังคมปจจุบันเมื่อมีการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตก หรือวัฒนธรรมตางแดนเขามาส่ิง
ตางๆก็เปล่ียนแปลง คติความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีก็เร่ิมคล่ีคลายจากยุคสมัยโบราณเขาสูยุค
สมัยปจจุบันซึ่งมีความเปนสากล จนในที่สุดนับวาเปนยุคแหงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะถือ
เปนยุคแหงการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และวัฒนธรรมประเพณีแบบโบราณก็ถูกนํามา
เปนองคประกอบหน่ึงที่จะนํามาเปนจุดขายของโรงแรมตางๆ เพื่อสรางความประทับใจและดึงดูด
นักทองเที่ยว 

 โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี เปนโรงแรมขนาดใหญของจังหวัดเชียงใหม มี
รูปแบบทางสถาปตยกรรมที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากงานศิลปกรรมโบราณของพมา และลานนา 
อยู เปนจํานวนมาก องคประกอบตางๆภายในตัวสถาปตยกรรมมีความคลายคลึงกับตัว
สถาปตยกรรมตนแบบ เพียงแตมีการลดทอนหรือเพิ่มเติมองคประกอบบางอยางเพื่อความ
เหมาะสมแกสถานที่ และพื้นที่ของโรงแรม จุดมุงหมายอยางหนึ่งนอกเหนือไปจากการสราง
เอกลักษณของโรงแรมเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวแลว ทางโรงแรมยังตองการอนุรักษงานชางโบราณ
เอาไว แตการลอกเลียนแบบศิลปะเหลานี้ก็ไดเปล่ียนแปลงทัศนะของผูพบเห็น และเปลี่ยนแปลง
คติด้ังเดิมของงาน ดังจะกลาวตอไป 
 3.1 สถาปตยกรรมโรงแรมแมนดารินโอเรนทอล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม  
คติที่เปลี่ยนไปจากงานโบราณ 

 สถาปตยกรรมในโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี เปนสถาปตยกรรมที่สราง
จากแนวคิดที่จะอนุรักษ ฟนฟูงานศิลปกรรมแบบพมา และลานนาเอาไว โดยไดลอกเลียนรูปแบบ
ศิลปะดังกลาวจากแหลงโบราณสถานตางๆ หากแตงานสถาปตยกรรมที่สรางข้ึนใหมไดเปล่ียน
ทัศนคติของผูพักอาศัยหรือผูใชบริการจากเดิม คือจากการเปนสถานที่ประกอบเกียรติยศ แสดง
ฐานันดรศักด์ิของพระมหากษัตริย และเปนอาคารเพื่อรับใชพระพุทธศาสนา กลายเปนงานที่สราง
ข้ึนใหมเพื่อสรางจุดเดนใหโรงแรมและดึงดูดนักทองเที่ยว มิไดมีส่ิงใดเกี่ยวของกับคติด้ังเดิมของ
การสรางงานสถาปตยกรรมเหลานั้นแตอยางใด 
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 อาคารรับรอง  

 สวนฐานของอาคารรับรอง  

     อาคารรับรองของโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี ลอกเลียนแบบสวนฐานมา
จาก สวนฐานของวิหาร วัดอตุมฉี ในประเทศพมา (ภาพที่ 13)  

     วัดอตุมฉี (Atu Ma Shi Kyaung) เปนวัดที่พระเจามินดง ทรงโปรดใหสรางข้ึน เมื่อพ.ศ 
24003 เพื่อเก็บรักษาคัมภีรพระไตรปฎกของหลวงจํานวน 4 ฉบับ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ ไดกลาวถึงวัดอตุมฉีไวในหนังสือ “เที่ยวเมืองพมา” เมื่อตอนที่ไดไปประพาสเมืองพมาเมื่อป 
พ.ศ. 2478 ไวดังนี้                                                                                                                                            

        วัดอตุมาชิน้ี ฝร่ังแปลวา Incomparable Monastery หมายความวาวัด
สังฆาวาสอันไมมีเปรียบ ถือกันวาเปนวัดสําคัญของเมืองมัณฑเลวัดหน่ึง นาเสียดายท่ีไฟ
ไหมเสียเมื่อ พ.ศ. 2433 จึงไดแตพรรณนาตามที่เขากลาวไวในหนังสือนําทาง วาวัดน้ีพระ
เจามินดงทรงคิดแบบใหแปลกจากวัดอื่นๆทําเปนมหาวิหารสัณฐานส่ีเหล่ียมรี แลดูขางนอก
เหมือนกับตึกหลังคาตัด 5 ชั้น แตจริงๆมีชั้นเดียว เปนแตทําหลังคาลดขนาดตอกันข้ึนไปสูง 
15 วา (100 ฟุต) มหาวิหารน้ันสรางดวยโครงไมเอาอิฐกรึงพอกถือปูนปนลวดลาย ขางใน
จําหลักลวดลายปดทองลองชาดประดับกระจกอยางประณีต แมจนพื้นวิหารก็ลงรักปดทอง 
จึงไมมีวัดอื่นเหมือน พระประธานนั้นวาใหเอาแพรพระภูษา (สันนิษฐานวาเห็นจะเปนพระ
ภูษาของพระเจาแผนดินรวบรวมรักษามาต้ังแตรัชกาลกอนๆ อุทิศอยาง “ปลอยพระพุทธ
บาท”) ประสมปูนปนหุนเทาพระองคพระพุทธเจาลงรักปดทอง ต้ังบนฐานทําเหมือนอยางสี
หาสนบัลลังก  และทรงอุทิศถวายเพชรเม็ดใหญท่ีมังมหานรธาสงมาถวายพระเจาปะดุงจาก
เมืองยักไข ประดับเปนพระอุณาโลม (เพชรเม็ดน้ีเห็นไดในรูปฉายแตมาหายไปในเวลาเกิด
จลาจลเมื่อเสียงเมืองพมาแกอังกฤษ) ในวิหารน้ันใหเปนท่ีเก็บรักษาพระไตรปฎกของหลวง
ท้ัง 4 ฉบับ ลวนใสหีบไมจําหลักลายปดทองลองชาด และโปรดใหพระราชาคณะองคหน่ึงซึ่ง
รอบรูพระไตรปฎกไมมีใคร  เสมอ มีนามวา “พระปะกันสะยะดอ” มาอยูครองวัดน้ี4   

 จากหนังสือเที่ยวเมืองพมาของสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จะเห็นวาเมื่อ 
พ.ศ. 2478 วัดอตุมฉียังคงเหลือแตสวนฐานที่รอดพนจากไฟไหมและยังมิไดมีการบูรณะหรือตอ
                                                            

 3 Irene Moilanen and Sergey S. Ozhegov,  Mirrored in Wood Burmese Art 

and Architecture (Bangkok : White Lotus, 1999), 140. 
 4 ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา, เทีย่วเมืองพมา (กรุงเทพฯ : เจริญรัตนการ

พิมพ, 2517 ), 195. 
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เติมข้ึนมาใหมแตอยางใด (ภาพที่ 14) อยางไรก็ตามในปจจุบันวัดอตุมฉีไดถูกบูรณะข้ึนมาใหม
เรียบรอยแลว โดยสรางตามรูปแบบด้ังเดิม ที่มีลักษณะเปนหลังคาลดชั้นหาช้ัน ตามที่พระเจามิ
นดงไดทรงสรางไว (ภาพที่ 15) 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 สวนฐานของอาคารรับรอง ลอกแบบมาจากวิหารวัดอตุมฉี ศิลปะพมาสมัยมัณฑะเลย  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่ 14 วัดอตุมฉี ศิลปะพมาสมัยมัณฑเลย กอนการบูรณะ 
ที่มา : Coyoli Catzin, Mandalay. El Monasterio Atumashi en 1980, accessed April 1, 
2012, available from http://www.flickr.com/photos/35459258@N02/6203658412 
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ภาพที่ 15 วัดอตุมฉี ภายหลังการบูรณะ 
ที่มา : เชษฐ ติงสัญชลี, “Art in Burma” (เอกสารประกอบการสอนราย 317417  ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2552),14. 
 วิเคราะหคติที่เปลี่ยนไป  

     หากวิเคราะหจากคติหรือวัตถุประสงคด้ังเดิมในการสรางวัดอตุมฉี จะเห็นไดวา วัดอ
ตุมฉีนี้ถูกสรางข้ึนโดยพระเจามินดง พระมหากษัตริยของพมา และพระองคมีพระราชประสงคที่จะ
ใหวิหารของวัดอตุมฉีเปนสถานท่ีเก็บพระไตรปฎกหลวง ซึ่งเปนส่ิงที่มีคาอยางยิ่งในพุทธศาสนา 
โรงแรมไดลอกแบบลักษณะทางสถาปตยกรรมของวัดอตุมฉีมาใชกอสรางอาคารในโรงแรมที่ไม
เกี่ยวของและมิไดรับใชพุทธศาสนา ทําใหเห็นวาโรงแรมอนุรักษหรือสืบสานเพียงส่ิงกอสราง
ภายนอกเทานั้น มิไดใหความสําคัญกับคติหรือวัตถุประสงคด้ังเดิมของอาคารที่ทางโรงแรมได
ลอกเลียนแบบมา คงทําเพื่อใหอาคารรับรองดูโอโถง สวยงาม และเปนจุดขายวาไดสรางข้ึนตาม
ศิลปะแบบพมา เพื่อใหนักทองเที่ยวเกิดความประทับใจ เมื่อยามแรกเห็นเทานั้น  

 สวนยอดของอาคารรับรอง 

     สวนยอดของอาคารรับรองเปนหลังคาลาดซอนกันเปนชั้นๆลดหล่ันกันไปตามคติการ
สรางปราสาท ในศิลปะพมาเรียกหลังคาลาดซอนช้ันแบบนี้วา “ปยาทาด” ปยาทาดมีทั้งหมดแปด
ยอด โดยมีจํานวนช้ันซอนแตกตางกันไป ปยาทาดที่อยูตรงกลางจะมีหลังคาซอนช้ัน 7 ชั้น ปยา
ทาดขนาบซายขวาปยาทาดองคกลาง มีหลังคาซอนช้ัน 5 ชั้น และยอดที่เหลือ มีหลังคาซอนช้ัน 3 
ชั้น  ปยาทาดที่ประดับสวนหลังคาของอาคารรับรองนี้เปนปยาทาดแบบที่ไมไดมีการตกแตง คือไม
มีปานซอย คือสวนที่เปนไมแกะสลักถูกประดับอยูดานบนของกรอบชั้นหลังคา ปานถอง คือสวน
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ของลวดลายที่ถูกประดับอยูดานลางของขอบหลังคา กะหลุงตอง คือสวนไมแกะสลักที่ประดับมุม
ของหลังคาที่หอยตกลงมาดานลาง และดูยิน คือสวนที่เปนชอฟาประดับอยูดานบนของปานซอย
ตรงมุมของหลังคา ในสวนยอดของปยาทาดจะประกอบไปดวยปลี ที่ตอมาจากช้ันหลังคา และ
สวนที่เปนฉัตรซึ่งสวมคลุมอยูที่ยอดปลี ปลียอดมีลักษณะเพรียวยาว อันเปนลักษณะของปลียอด
ในปยาทาดแบบประเพณีนิยมของพมา5 (ภาพที่ 16) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 16 สวนยอดที่เปนหลังคาซอนชั้นของอาคารรับรอง ประดับดวยปยาทาดแบบไมมี 
                การตกแตงปยาทาดที่มียอดซอนชั้น 7 ชั้นเปนศูนยกลาง ลอมรอบดวยปยาทาด  
                5 ชั้น และ 3 ชั้น 
  
 ทางโรงแรมจําลองสวนหลังคาของอาคารรับรองมาจากรูปแบบอาคารซอนชั้นที่
เรียกวา ปยาทาด ในศิลปะพมา ปยาทาดมีทั้งหมดแปดยอด โดยยอดตรงกลางมีหลังคาซอนช้ัน 7 
ชั้น ที่ดูแลวเปรียบเสมือนเปนจุดศูนยกลางของอาคาร การสรางสวนหลังคาในลักษณะแบบนี้ 

                                                            

 5 อิสราวรรณ อยูปอม, “การศกึษาแนวคิดในการสรางพระยาธาตุอิทธพิลศิลปะพมาที่
พบในจงัหวัดแมอองสอน ชวงพุทธศตวรรษที่ 25” (ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2546), 8-9. 
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สถาปนิกผูสรางไดแนวคิดมาจากความเช่ือในเร่ืองไตรภูมิโลกสัณฐาน หรือเร่ืองจักรวาลในพุทธ
ศาสนานั่นเอง  

     จักรวาลทางพุทธศาสนามีลักษณะสัณฐานเปนทรงกลม ประกอบดวยเขาพระสุเมรุ
เปนแกนกลาง เปรียบเสมือนศูนยกลางของจักรวาล ลอมรอบไปดวย ทิวเขารูปวงแหวน สูงลดหล่ัน
กันออกไปรวม 7 ชั้น เรียกวา “สัตตบริภัณฑ” โดยมีสีทันดรมหาสมุทรค่ันอยูระหวางชั้นของ
บริภัณฑเหลานั้น สัตตบริภัณฑมีชื่อเรียกจากชั้นในสุดไปหาช้ันนอกสุด คือ ยุคนธร อิสินธร กรวกิ สุ
ทัศน เนมินธร วินันตก และ อัสสกัน6  เขาพระสุเมรุ คือสวรรคชั้นดาวดึงส เปนที่สถิตของพระอินทร
และเทวดาบริวารของพระองคอีก 33 พระองครวมถึงนางฟาทั้งหลาย บนเขาพระสุเมรุเปนที่ต้ังของ
เจดียจุฬามณี อันเปนเจดียที่พระอินทรทรงสรางข้ึนเพื่อประดิษฐานพระเข้ียวแกวของพระพุทธเจา
หลังจากปรินิพพานและถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระองคแลว7 

 
 วิเคราะหคติที่เปลี่ยนไป 

     เรือนที่มีหลายช้ันยอมกอสรางไดยากกวาเรือนที่มีเพียงช้ันเดียว ดังนั้นผูมีอํานาจ เชน
พระมหากษัตริย หรือคหบดีเทานั้นที่มีเรือนหลายช้ัน ภายหลังส่ิงกอสรางทางพุทธศาสนาหรือฮินดู
ก็ตามยอมไดความคิดเร่ืองหลายชั้นมาประยุกตเปนเรือนฐานันดรสูงหรือเรียกวาปราสาท เพื่อให
เหมาะแกการประดิษฐานรูปเคารพอันศักด์ิสิทธิ์ ดังนั้นแลวความหมายโดยแทจริงของหลังคาช้ัน
ซอนจึงหมายถึงรูปแบบของปราสาทหรืออาคารสถานที่ อันเปนที่อยูอาศัยของกษัตริยและเปนที่
ประดิษฐานรูปเคารพในพระพุทธศาสนาหรือฮินดู8  

     ปยาทาดจัดไดวาเปนงานสถาปตยกรรมอยางหนึ่งที่พบและถือวาเปนเอกลักษณอัน
โดดเดนของศิลปะพมา ที่สืบทอดมาจากการสรางอาคารที่มีหลังคาซอนกันเปนชั้นๆ อันเปน

                                                            

 6พันธุยุทธ มีชาญเชาว, “จิตรกรรมฝาผนังภาพไตรภูมิโลกสัณฐานในอุโบสถวัด
สุวรรณาราม บางกอกนอย ธนบุรี : ความเหมือนคลายและความแตกตางกับที่อุโบสถวัดดุสิดาราม 
บางกอกนอย ธนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2549), 5. 

 
7สันติ เล็กสุขุม, จิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 3 ความคิดเปล่ียน การแสดงออกก็

เปลี่ยนตาม (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 335. 

 
8
 สันติ เล็กสุขุม, ลลีาไทย เพือ่ความเขาใจความคิดเหน็ของชางโบราณ 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2546),15. 
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รูปแบบหนึ่งของปราสาท ที่ทําสืบเนื่องมาต้ังแตสมัยอินเดียโบราณ และไดแพรหลายไปยังภูมิภาค
เอเชียอาคเนย   

     พระยาธาตุ พญาธาตุ (Pyathat, Pyatthat9) ตรงกับคําวา Prasada10 ในภาษา
สันสกฤต อันหมายถึง ปราสาท (prasat) เปนอาคารกอสรางดวยไม มีหลังคาซอนกันเปนชั้นๆ
ลดหล่ันกันไป และไมอนุญาตใหทําเกินกวา 9 ชั้น โดยทั่วไปจะมีต้ังแต 3, 5, หรือ 7 ชั้น11 โดยที่การ
ทําหลังคาซอนกันไดถึง 7 ชั้นนั้นสามารถทําไดแตในงานสถาปตยกรรมที่เปนของหลวงและพุทธ
สถานเทานั้น โดยที่มีการกําหนดฐานันดรในการสรางปยาทาด12  

     การที่ทางโรงแรมทําสวนหลังคาของอาคารรับรองใหเปนปยาทาดตามแบบศิลปะพมา 
อาจจะเปนเพราะตองการสืบสานรูปแบบงานสถาปตยกรรมโบราณ และถายทอดใหผูอ่ืนไดรับรู 
หากแตเมื่อวิเคราะหจากคติด้ังเดิมของการทําอาคารหลังคาซอนชั้น หรือ ปยาทาดในศิลปะพมา 
ตามที่กลาวมาแลวในขางตน จะเห็นไดวาตามคติด้ังเดิมจะพบอาคารกอสรางลักษณะนี้ในสวนที่
เกี่ยวของกับพระมหากษัตริยหรือตามศาสนสถานเทานั้น  การที่ทางโรงแรมนําอาคารกอสราง
ลักษณะนี้มาทําเปนอาคารรับรอง ที่ไมไดเปนการรับใชบุคคลที่มีฐานันดรสูง หรือมีไวเพื่อ
ประดิษฐานรูปเคารพบูชา ทําใหเห็นไดวาทางโรงแรมสนใจเพียงรูปแบบของงานสถาปตยกรรม 
เพื่อนํามาเปนจุดขายของโรงแรม โดยมิไดตระหนักถึงเร่ืองฐานันดรของอาคาร หรือ คติในการสราง
ด้ังเดิมแตโบราณ เปนการนํามาสรางเพื่อใหเกิดความสวยงามและความประทับใจแกผูเขามาพัก
อาศัยภายในโรงแรมเพียงเทานั้น 

     นอกจากนี้ การที่โรงแรมมีแนวคิดการสรางอาคารรับรอง ใหเปนไปตามหลักจักรวาล
ในพุทธศาสนา คือมีปยาทาดที่เปนหลักอยูตรงกลาง เสมือนกับเปนเขาพระสุเมรุที่เปนแกนกลาง
ของจักรวาล ลอมรอบดวยปยาทาดทั้งเจ็ด ซึ่งเสมือนกับเขาสัตตบริภัณฑที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุ 
รวมไปถึงการสรางสระน้ําขนาดใหญไวลอมรอบอาคารรับรองแหงนี้  โดยใหแนวคิดวา
เปรียบเสมือนเปนมหานทีสีทันดรที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุ ในกรณีนี้ ทางผูสรางคงตองการจะส่ือให

                                                            

 
9
 Gordon H. Luce, Old Burma-Early Pagan, Vol.1, (New York : Artibus Asiae, 

1969), 252. 
 

10
 Ibid. 

 11 Moilanen Iren and Sergey S. Ozhegov, Mirrored in Wood Burmese Art and 

Architecture, (Bangkok : White Lotus Press, 1999), 98. 
 

12
 ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา, เทีย่วเมืองพมา, 158. 
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เห็นวา อาคารรับรอง เปนเสมือนจุดศูนยกลางของโรงแรม ที่แขกทุกคนที่มาพัก ตองเขามาติดตอ
ตลอดระยะเวลาการเขาพัก เปรียบเสมือนจุดศูนยกลางตามหลักจักรวาลทางพุทธศาสนา แต
อยางไรก็ตาม ทางผูสรางโรงแรมมิไดคํานึงถึงความเหมาะสม เพราะเขาพระสุเมรุในพุทธศาสนา
นั้นถือไดวาเปนศูนยกลางของจักรวาล เปนแกนของโลก เปนที่ประทับของพระอินทรและเปนที่
ประดิษฐานพระเข้ียวแกวของพระพุทธเจา ที่ตองใหการเคารพบูชาอยางสูงสุด แตทางโรงแรมนํา
คติในการสรางมาเปนประเด็นเพื่อทําใหโรงแรมมีจุดเดน และเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวเทานั้น มิได
คํานึงถึงคติด้ังเดิม หรือความเหมาะสมแตประการใด 

  อาคารเทวาสปา 
  สถาปตยกรรมของอาคารเทวาสปา 

      งานสถาปตยกรรมของอาคารเทวาสปา เปนการลอกเลียนแบบรูปแบบมาจาก
พระราชวังในศิลปะพมาสมัยมัณฑเลย ที่มีลักษณะทางสถาปตยกรรมเปนอาคารหลังคาลาดซอน
ชั้นตามคติปราสาท หรือในพมาเรียกวา ปยาทาด พระราชวังสมัยมัณฑเลยหลังด้ังเดิมที่สรางข้ึน
โดยพระเจามินดงไดถูกร้ือทําลายไปเปนอันมากเมื่อคราวที่อังกฤษเขามายึดเมื่อป พ.ศ 242813 
และถูกทําลายลงอยางส้ินเชิงในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 214  ซึ่งทางโรงแรมออกแบบอาคารทรงป
ยาทาดในผังแปดเหล่ียมใหแตกตางจากศิลปะตนแบบ 

      จากการศึกษาจากภาพถายเกา (ภาพที่ 17) และลายเสนของพระราชวังหลังด้ังเดิม 
(ภาพที่ 18) พบวา ปยาทาดที่เปนประธานทําเปนหลังคาลาดซอนกัน 7 ชั้น ปยาทาดมีการประดับ 
ปานซอย คือไมแกะสลักที่ประดับดานบนของกรอบชั้นหลังคา ปานถอง คือไมแกะสลักที่อยู
ดานลางของขอบหลังคา กะหลุงตอง คือไมแกะสลักที่ประดับมุมชายคาทั้งสองขางมาบรรจบกัน 
ซึ่งทําเปนลักษณะคลายปกประกบ สวนบนสุดเปนปลีและฉัตรทาดวยสีทอง รูปแบบปยาทาดเชนนี้
เปนที่นิยมทํากันมากในสมัยมัณฑเลย ชวงกอนที่จะไดรับอิทธิพลจากตะวันตก ภายหลังไดรับ
อิทธิพลจากตะวันตกแลว ลวดลายจะเปล่ียนเปนใบไมแบบฝร่ัง เปล่ียนจากการใชไมแกะสลัก
ประดับชายคาเปนดีบุกหรือสังกะสีแทน15  
                                                            

 13ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา, เทีย่วเมืองพมา, 148. 
 14 

 Ma Thanegi and Barry Broman, Myanmar Architecture Cities of Gold 
(Singapore:  Marshall Cavendish International (Asia) Private Limited, 2005), 84. 

 15 เชษฐ ติงสัญชลี, “Art in Burma” (เอกสารประกอบการสอน 317417 ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2552), 27. 
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      อาคารเทวาสปาทําอาคารเปนทรงปยาทาด ปยาทาดที่อยูตรงกลางมีการสรางเปนผัง
แปดเหล่ียม โดยไดรับแรงบันดาลใจมากจากอาคารทรงปยาทาดในสมัยมัณฑเลย มีการออกแบบ
เปนเอกลักษณเฉพาะของอาคารสปา16 มีหลังคาลาดซอนกัน 7 ชั้น ปยาทาดแวดลอมอ่ืนๆมี
หลังคาลาดซอนกัน 5 ชั้น และ 3 ชั้น ปยาทาดประดับดวยปานซอย ปานถอง กะหลุงตอง และดูยิน
ตามแบบพระราชวังในศิลปะพมาสมัยมัณฑเลย (ภาพที่ 19) 
 

 
ภาพที ่17 ภาพถายเกาพระราชวังมัณฑเลย  
ที่มา : Burma The Directorate of Archaeological Survey, The Mandalay Palace, (Burma: 
The Rangoon University Press,1962), 15. 
 
 
 

                                                            

 16 สัมภาษณ คุณนริศศา ธนะสาร, Senior Learning and Development Office 
โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทว,ี 19 มีนาคม 2552. 
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ภาพที ่18 ภาพลายเสนลวดลายประดับปยาทาด พระราชวงัมัณเลย 
ที่มา :  Burma The Directorate of Archaeological Survey, The Mandalay Palace, (Burma: 
The Rangoon University Press, 1962), 16. 
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ภาพที่ 19 อาคารเทวาสปาที่ทําเปนหลังคาลาดซอนกันตามคติปราสาทแบบพมาหรือปยาทาด 
               ประดับดวยปานซอย ปานถอง กะหลุงตอง และดูยินตามแบบศิลปะพมาสมัยมัณฑเลย 
  
        การแกะสลักไมประดับปยาทาดที่อาคารเทวาสปา ของโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล 
ดาราเทวี นอกจากจะมีการนําเอาศิลปะและลวดลายการแกะสลักไมประดับปยาทาดมาจาก
พระราชวั งมัณฑเลยแลว  ยังมีการนําลวดลายการแกะสลักมาจากวัดที่สร าง ข้ึนโดย
พระมหากษัตริยและอาคารที่ประทับของกษัตริยพมา เชน วัดพระราชินี (Queen’s Monastery) 
(ภาพที่ 20) วัดนี้พระนางศุภยาลัต พระมเหสีของพระเจาธีปอ พระมหากษัตริยองคสุดทายของ
พมา (พ.ศ. 2421-2428) ทรงใหสรางข้ึนในเขตพระราชวัง เมื่อป พ.ศ. 242817 กอนที่จะมีการเฉลิม

                                                            

 17 John Falconer et al, Burmese Design & Architecture (Singapore : Periplus, 
2000), 25. 
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ฉลองวัดนี้ พระนางศุภยาลัตและพระเจาธีปอไดถูกเนรเทศไปยังประเทศอินเดีย หลังจากการเขา
ยึดดินแดนของอังกฤษในป พ.ศ. 242818 และวัดแหงนี้ไดถูกทําลายลงระหวางสงครามโลกคร้ังที่
สอง (พ.ศ. 2482- 2488)19  
      นอกจากนี้ ลักษณะการตกแตงชายคาดวยการแกะสลักไมของอาคารเทวาสปา ยัง
คลายคลึงกับการตกแตงชายคาที่ “มณเฑียรทอง”20 (the golden palace monastery) หรือใน
ภาษาพมาเรียกวา ชเวนันดอร (Shwenandaw) อีกดวย (ภาพที่ 21) มณเฑียรทอง เปนหนึ่งในหมู
ปราสาทราชมณเฑียรที่สรางข้ึนในสมัยพระเจามินดง เพื่อใชเปนที่ประทับของพระองค และทรงมี
รับส่ังวาภายหลังจากพระองคสวรรคตแลว ใหร้ือเอาไปปลูกเปนสังฆาวาส21  พระเจาธีปอ พระราช
โอรสทรงทําตามพระประสงคโดยใหร้ืออาคารหลังนี้จากที่ต้ังเดิม มาปลูกใหมไวในที่ต้ังปจจุบัน 
นับวาเปนที่ประทับแบบมัณฑเลยเพียงหลังเดียวที่เหลือรอดจากการถูกเผาเม่ือสมัยสงครามโลก
คร้ังที่ 222  

  การแกะสลักปานซอย ปานถอง กะหลุงตอง ดูยินประดับอาคารเทวาสปา และส่ิงที่
เปนเอกลักษณเฉพาะของอาคารสปา คือ อาคารปยาทาดตรงกลางถูกสรางในแบบผังแปดเหล่ียม
ซึ่งรูปแบบอาคารทรงปยาทาดในรูปแบบนี้ยังไมเคยปรากฏในศิลปะมัณฑเลย นับวาเปนผลงานช้ิน
เอกของทางโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี ทางโรงแรมใหเวลาในการศึกษาขอมูลและให
ความสําคัญกับการแกะสลักลวดลายเปนอยางมาก เพราะอาคารตนแบบของการแกะสลักเหลานี้ 
ถูกทําลายไปจนเกือบหมด และตองศึกษาเอาจากภาพถายเกาเทานั้น แมลวดลายที่แกะสลักจะมี
การประยุกตและมีความแตกตางไปจากของเดิมที่จําลองมา แตก็ดูไมขัดตา อีกทั้งยังมีความ
ประณีตบรรจง ละเอียดออนเชนเดียวกับศิลปะตนแบบ ในการสรางอาคารเทวาสปานี้ ทางโรงแรม
ใชชางแกะสลักฝมือดีของเชียงใหมถึง 150 คน และใชเวลาในการสรางรวมถึงการแกะสลักไมเพื่อ
ประดับอาคารหลังนี้ถึง 3 ป นับเปนการอนุรักษศิลปกรรมงานชางโบราณเอาไวใหคนรุนหลังไดเห็น 
และพัฒนาฝมือชางปจจุบันไดเปนอยางดี (ภาพที่ 22) 

                                                            

 
18

 ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯ กรมพระยา, เทีย่วเมืองพมา, 139. 
 19 Irene Moilanen and Sergey S. Ozhegov, Mirrored in Wood Burmese Art 

and Architecture,130. 
 20ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, เที่ยวเมืองพมา, 139. 
 

21เร่ืองเดียวกัน, เที่ยวเมืองพมา,171. 
 

22
 Ma Thanegi and Barry Broman, Myanmar Architecture Cities of Gold, 84. 
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ภาพที่ 20 ลวดลายไมแกะสลักประดับหลังคา วัดพระราชินี หรือ Queen’s Monastery  
                ที่ประกอบดวยสวนตกแตงหลังคา คือ ปานซอย ปานถอง และกะหลุงตอง  
                ตามแบบศิลปะพมาสมัยมัณฑเลย 
ที่มา : Archaeological Survey of India Collections Burma Circle 1903-07,  Carving in 

Central Hall of Queen’s Monastery Mandaly, accessed July 15, 2012, available from 
http:/www.europeana.eu/portal/record/92037/96B9DC7A8A0E3861F3A255D8275715CF
98F824A5.html   
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ภาพที่ 21 ลวดลายไมแกะสลักประดับหลังคาปยาทาด มณเฑียรทอง  
    (the golden palace monastery) หรือ ชเวนันดอร (Shwenandaw Kyaung)  
                ศิลปะพมาสมัยมัณฑเลย 
ที่มา : Coyoli Catzin, Shwenandaw Kyaung Temple Mandalay, accessed July 15, 2012, 
available from http://www.flickr.com/photos/ohmytrip/6736947703/in/photostream/ 
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ภาพที่ 22 ลวดลายไมแกะสลักประดับหลังคา อาคารเทวาสปา  
    โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี 
   
  วิเคราะหคติที่เปลี่ยนไป 

     ดังที่ไดกลาวมาแลวในตอนตนวา การทําหลังคาช้ันซอนนั้นเปนการทาํตามคตขิองการ
สรางปราสาทอันเปนที่อยูอาศัยของพระมหากษัตริย และเปนที่ประดิษฐานรูปเคารพในศาสนา 
ปยาทาดในศิลปะพมา คืออาคารที่กอสรางดวยไม มีหลังคาซอนกันเปนชั้นๆลดหล่ันกันไป 
โดยทั่วไปจะมีต้ังแต 3, 5, หรือ 7 ชั้น โดยที่การทําหลังคาซอนกันไดถึง 7 ชั้นนั้น จะทําไดแตของ
หลวงและพุทธสถานเทานั้น จึงเปนการไมเหมาะสมที่ทางโรงแรมจะนํารูปแบบการสรางปยาทาดที่
มีหลังคาซอนกันถึง 7 ชั้น อันแสดงฐานันดรสูงสุดของผูอยูอาศัย มาทําเปนอาคารที่มิไดเกี่ยวของ
กับสถาบันพระมหากษัตริยหรือศาสนา เพราะแมแตพระราชวังหรือ ศาสนสถานเอง ก็มีอาคารที่
เปนทรงปยาทาดเพียงหน่ึงหรือสองหลังเทานั้น และอาคารเหลานั้นก็เปนอาคารที่ทําหนาเปน
เสมือนจุดศูนยกลางของสถานท่ี เชน ในพระราชวัง อาคารที่เปนทรงปยาทาดก็จะเปนอาคารที่
ประทับของพระมหากษัตริย (ภาพที่ 23) หรือในศาสนสถาน อาคารทรงปยาทาดก็จะเปนอาคาร
สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปเทานั้น อาคารอื่นๆในบริเวณเดียวกันก็จะเปนอาคารไมทรง
ส่ีเหล่ียมผืนผา มีหลังคาซอนชั้นโดยที่ไมมีสวนยอดเปนแบบทรงปยาทาด (ภาพที่ 22) 
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     แมวาทางโรงแรมจะมีการสรางสรรคงานแกะสลักไมไดไมแพศิลปะตนแบบ และเปน
การอนุรักษศิลปกรรมงานชางโบราณเอาไว แตเปนที่นาเสียดายวา ทางโรงแรมไดละเลยตอคติ
ด้ังเดิม และความเชื่อของคนโบราณ ที่มีคติในการที่จะสรางส่ิงกอสรางตางๆใหตรงกับฐานันดร
ของผูอยูอาศัย คงหวังเพียงสรางความยิ่งใหญใหสถานที่ และสรางความประทับใจในแงของการ
ทองเที่ยวเทานั้น  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่23 แผนผังพระราชวงัมัณฑเลย อาคารทรงปยาทาดมีเพยีงหลังเดียว  

   และเปนที่ประทับของพระมหากษัตริย  
ที่มา : ปารุ [นามแฝง], เสียงกระซิบที่ฝายในกับเสียงร่ําไหที่ทายวัง, เขาถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 
2554, เขาถึงไดจาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=415685  
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ภาพที ่24 วัดพระราชินี หรือ Queen’s Monastery มีอาคารทรงปยาทาดเพียงหลังเดียว  

   ใชสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป สวนอาคารอ่ืนๆสําหรับพระสงฆและฆราวาส 
   ไวสําหรับทาํ พธิีกรรมตางๆเปนอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผา 

ที่มา :  Archaeological Survey of India Collections Burma Circle 1903-07, Golden Kyaung 

of Queen Soopyalat  Mandalay, accessed  August 10, 2012, available from  
http://www.europeana.eu/portal/record/92037/12A9A81F20E9B2BDDAD8C271573B621
C782921AA.html 
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 หอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว 

  สถาปตยกรรมของหอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว 

      จากที่ไดกลาวมาแลวในบทกอนหนาวา หอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว ลอกแบบ
มาจากวิหารวัดไหลหิน จังหวัดลําปาง งานสถาปตยกรรมเปนการจําลองในมาตราสวนแบบ 1 ตอ 
1 หรือเปนการจําลองในมาตราสวนที่เทากับงานสถาปตยกรรมของจริง และนอกจากการจําลอง
ตัววิหารแลว หอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว ยังไดจําลอง ซุมโขงทางดานหนา และเจดียทาง
ดานหลัง ตามแบบการวางผังวัดไหลหินมาอีกดวย (ภาพที่ 25) 
      วิหารวัดไหลหิน เปนวิหารโถงขนาดเล็ก จํานวน 5 หอง มีแผนผังเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา 
ยกเก็จออกทางดานหนา 1 ชวง ดานหลังตัดตรง มีผนังปดทึบเฉพาะชวงหองทายวิหาร ผนัง
ดานหลังของวิหารเปนผนังปูนทึบ หลังคาทําเปนลดชั้นดานหนา 2 ชั้น ดานหลัง 1 ชั้นและลดปก
นกลงดานขาง ขางละ 1 ตับ โครงสรางของวิหารเปนแบบเสาและคานรับน้ําหนัก ในระบบที่ทาง
ลานนาเรียกวา “ข่ือมาตางไหม” ระเบียบของการสรางวิหารในวัดลานนา คือสรางในแนวแกน
ตะวันออก-ตะวันตก คือ มีซุมประตูโขง วิหาร และเจดีย ซึ่งถูกลอมรอบดวยระเบียงคด23  
      เสาวิหารของวัดไหลหินที่ปรากฏในปจจุบันจะเปนเสาปูนกลมเกือบทั้งหมด ยกเวน
เสาดานหนาสุดจํานวนส่ีตนที่เปนเสาปูนส่ีเหล่ียม เดิมทีนั้นเสาหลวงจะเปนเสาไมกลม แตในการ
ปฏิสังขรณไดถูกซอมแซมเปล่ียนเปนเสาปูนบางตน และบางตนจะถูกพอกปูนปดทับไวเพื่อให
เหมือนกันทุกตน (ภาพที่ 26)24  
      หอพระสุวัณณะสถานดาราฟาแกว ก็ถูกสรางข้ึนตามรูปแบบของวัดไหลหิน แตหอ
พระสุวัณณะสถานดาราฟาแกวถูกสรางใหวางในผัง ทิศเหนือ-ใต และวิหารจะหันหนาไปทางทิศ
เหนือ เสาวิหารของหอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว เปนเสาไมส่ีเหล่ียมเกือบทั้งหมด ยกเวน
เสาดานในที่เปนเสาไมกลม และเสาดานในคูหนาสุดที่เปนเสาแปดเหล่ียม มีการประดับตกแตง
ลายคํา ซึ่งก็คือลักษณะลวดลายลงรักปดทองลงพื้นสีแดงชาดแบบลานนา ในภาคกลางจะเรียกวา 
“ปดทองลองชาด”25 

                                                            

 23 วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544),165. 
 24

 สุรพล ดําริหกลุ, ลายคําลานนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2544), 204. 

 
25 เร่ืองเดียวกนั, 23. 



 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 หอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26 วิหารวัดไหลหิน จังหวัดลําปาง หลังการบูรณะเมื่อป พ.ศ. 2553 
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  สวนตัววิหาร  

      ผนังวิหารของวัดไหลหิน เปนผนังปูนทึบ รวมถึงผนังดานทิศใตในชวงหองที่ 3 และ 4 
เพื่อชวยในการรับน้ําหนักในหองสุดทายของวิหาร สวนดานขางเปนฝาผนังไมเพียงครึ่งเดียวตาม
แบบวิหารโถงลานนา26 แตตัวหอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว จะมีสวนที่เปนผนังทึบที่
ดานหลังของอาคารเทานั้น ผนังดานอ่ืนๆเปนผนังไมเพียงคร่ึงเดียว และใชเสารับน้ําหนักในหอง
สุดทายของวิหารแทนการกอเปนผนังปูน สันนิษฐานวาสถาปนิกในยุคปจจุบัน คงมีการคํานวณ
การรับน้ําหนักไดดีกวา 
       ผนังดานหลังพระประธานของวิหารวัดไหลหิน มีการตกแตงดวยลายคําเปนรูปตนโพธิ์ 
อดีตพุทธเจา พระอาทิตย พระจันทร เทวดาเหาะถือดอกไมทิพย ตามแบบอยางการตกแตงภาพ
หลังพระประธานแบบลานนา27 พระประธานท่ีวิหารวัดไหลหิน เปนพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิ
ราบ ปางมารวิชัย เปนพระพุทธรูปในศิลปะพื้นบานตนพุทธศตวรรษที่ 25 (ภาพที่ 27) 
      ผนังดานหลังพระประธานของหอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว ตกแตงลายคําปด
ทองเปนรูป อดีตพุทธเจา พระอาทิตย พระจันทร เทวดาถือแสและฉัตร และพระแมธรณีบีบมวยผม
ตรงดานลาง พระประธานท่ีหอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว เปนพระพุทธรูป ประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชร ปางมารวิชัย ลักษณะแบบพระพุทธรูปในศิลปะพมาสมัยมัณฑเลย (ภาพที่ 28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 
26

 วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, 170. 

 
27

 เร่ืองเดียวกนั.  
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ภาพที่ 27 พระประธาน และลวดลายตกแตง วิหารวัดไหลหิน จังหวัดลําปาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 พระประธาน และลวดลายตกแตง หอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว  
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  ประเด็นที่นาสนใจ 

      จากหลักฐานทางเอกสารของวัดไหลหินที่แผนไมเขียนอักษรธรรมลานนาทีบ่ริเวณทอง
ข่ือ ทําใหสันนิษฐานไดวา วิหารนาจะสรางข้ึนหลังการสรางวัด คือประมาณป จ.ศ. 1045 หรือ 
พ.ศ. 2226 จากรองรอยที่ปรากฏ วิหารวัดไหลหิน นาจะไดรับการบูรณะซอมแซมตอมาอีกหลาย
คร้ังแตไมปรากฏหลักฐาน จากคําบอกเลาของชาวบาน การซอมแซมเมื่อประมาณหาสิบกวาปที่
ผานมา พบรองรอยการเปล่ียนชอฟา ปานลม หางหงส รวมทั้งกระเบ้ืองมุงหลังคาที่เปนซีเมนต28 
(ภาพที่ 29) 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 29 วิหารวัดไหลหิน จังหวัดลําปาง กอนการบูรณะเมื่อป พ.ศ. 2553  
 มีการประดับชอฟา ใบระกา หางหงสแบบทางภาคกลาง 
 
       

                                                            

 
28

 วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, 164. 
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  วิหารลานนาในระหวางพุทธศตวรรษที่ 20-24 มักสรางชอฟาเปนรูปแทงตรงปลาย
งอน ทําดวยดินเผาเคลือบประดับลวดลายดอกไมในรูปทรงเรียวสูงพุงตรงข้ึนฟา ไมไดมีการทําเปน
รูปชอฟาปากครุฑหรือชอฟาปากนกเหมือนวิหารในภาคกลาง ปานลม เปนแผนไมเรียบวางตาม
แนวลาดเอียงของหลังคา ลานนานิยมใชในการปดหัวแป ปลายปานลมเปนรูปตัวเหงามวนกลม 
หรือที่เรียกวา “หางวัน” ซึ่งหมายถึงปลายของดวงตะวัน นิยมใชประดับอาคารสถานที่ภายในศา
สนสถานของลานนา รวมถึงเรือนของผูมีฐานันดรสูงหรือคหบดี ปานลมที่เปนนาคสะดุงและหาง
หงสที่เปนรูปนาคนั้นจะเปนอิทธิพลของศิลปะแบบรัตนโกสินทรที่เขามาภายหลัง แตหางวันแบบ
ด้ังเดิมสรางจากไมจึงผุกรอนผุผังไดงาย ไมคอยหลงเหลือใหเห็นในปจจุบัน29  
        จากการกําหนดอายุของวิหารวัดไหลหินวาอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 22-23 และจาก
หลักฐานวามีการซอมแซมหลายคร้ัง รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงชอฟา ใบระกา และหางหงส ทําให
สันนิษฐานไดวา รูปแบบด้ังเดิมของวิหารเมื่อแรกสรางนาจะเปนชอฟาและปานลมแบบลานนา ที่
เปนไมแผนเรียบ มิใชชอฟาปากนกและปานลมนาคสะดุง สวนปลายของปานลมนาจะเปนหางวัน 
มิใชหางหงสแบบทางภาคกลาง ตามภาพลายเสนของสามารถ สิริเวชพันธ30(ภาพที่ 30) และการ
บูรณะวิหารวัดไหลหินเมื่อป พ.ศ. 2553 ไดเปล่ียนนาคสะดุงใหกลับเปนปานลม และเปล่ียนหาง
หงสใหเปนหางวันแบบลานนา  (ภาพที่ 31) อยางไรก็ตาม หลังการบูรณะคร้ังนี้สวนที่เปนชอฟาก็
ยังคงเปนชอฟาที่ปนดวยปูนซีเมนตเปนรูปปากนกตามแบบวิหารในภาคกลางอยู มิไดเปล่ียนให
กลับไปเปนชอฟาแบบลานนาแตอยางใด    

     ในประเด็นที่นาสนใจนี้ จะเห็นไดวาสถาปนิกโรงแรมดาราเทวี มีการศึกษาระเบียบ 
และรูปแบบศิลปะการสรางวิหารในศิลปะลานนามาเปนอยางดี รวมทั้งมีการศึกษาประวัติและ
รูปแบบของวิหารวัดไหลหินอยางละเอียด จนทราบถึงรูปแบบด้ังเดิมของวิหาร และเลือกที่จะ
ลอกเลียนแบบวิหารวัดไหลหิน จากรูปแบบด้ังเดิมที่แสดงเอกลักษณความเปนลานนาแทๆ คือสวน
ของหลังคาประดับดวยชอฟาเปนรูปแทงตรงปลายงอน ทําดวยดินเผาเคลือบประดับลวดลาย
ดอกไมในรูปทรงเรียวสูงพุงตรงข้ึนฟา ปานลมที่เปนแผนไมเรียบ และหางวันแทนการทําหางหงส 
มากกวาจะจําลองรูปแบบศิลปะที่ทางวัดไหลหินไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะในภาคกลาง หรือ 

                                                            
29

 วรลัญจก บุณยสุรัตน, วิหารลานนา, 283. 

 
30

 สามารถ สิริเวชพันธ, วิหารโถง ซุมโขง สกลุชางลําปาง (เชียงใหม : โครงการ
ศึกษาวจิัยศิลปสถาปตยกรรมลานนาไทย, 2524), ก6. 
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ศิลปะรัตนโกสินทร แมวาปที่สรางโรงแรม จะเปนปที่วิหารวัดไหลหิน จังหวัดลําปาง จะยังคงมีการ
ประดับตกแตงแบบที่ไดรับอิทธิพลจากภาคกลางอยูก็ตาม (ภาพที่ 32) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 30 ลายเสน วิหารวัดไหลหินแบบเดิม มีปานลมและหางวันแบบลานนา  
 และชอฟาแบบภาคกลาง 
ที่มา  : สามารถ สิริเวชพันธ, วิหารโถง ซุมโขง สกุลชางลําปาง (เชียงใหม : โครงการศึกษาวิจัย
ศิลปสถาปตยกรรมลานนาไทย 2524), ก 6. 
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ภาพที่ 31 ปานลม และหางวันแบบลานนา วิหารวัดไหลหิน หลังการบูรณะ เมื่อป พ.ศ. 2553  
 แตชอฟายังเปนชอฟาปากนกที่ไดรับอิทธิพลจากภาคกลาง 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 32 ชอฟา ปานลม และหางวันแบบลานนา หอพระสุวัณณะสถาน ดาราฟาแกว 
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  วิเคราะหคติที่เปลี่ยนไป 

     “วิหาร” ในสมัยพุทธกาล หมายถึงที่อยูอาศัยของพระภิกษุเพื่อเปล่ียนอิริยาบท ซึ่งมี

ความหมายเดียวกันกับกุฏิ หมายถึงที่อยูหรือส่ิงปลูกสรางเพื่อเปนที่อยูอาศัย ตอมาเมื่อมีการสราง

พระพุทธรูป จึงมีการสรางอาคารหลังคาคลุมข้ึนมาเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปเหลานั้น ในงาน

สถาปตยกรรมของไทยเรียกอาคารหลังคาคลุมที่ประดิษฐานพระพุทธรูปวา วิหาร เพื่อใหมีความ

แตกตางระหวางที่อยูของพระพุทธองคกับกุฎิที่อยูของพระภิกษุสงฆ31  

     วิหารลานนา ทําหนาที่เสมือนพระอุโบสถ เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแทนองคพระ

สัมมาสัมพุทธเจา เปนที่ประชุมกิจของสงฆรวมไปถึงการบรรพชาสามเณร นอกจากนี้ ยังใชเปน

สถานที่ประกอบพิธีของราชสํานักวิหารในวัฒนธรรมลานนาอีกดวย32 

      จะเห็นไดวาวิหารเปนอาคารที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับพุทธศาสนาเปนอยางมาก 
และการที่ทางโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี จําลองวิหาร รวมถึง ซุมประตูโขง และเจดีย
เขามาไวในบริเวณโรงแรม โดยจุดประสงคเพื่อเปนหอพระประจําโรงแรมใหเปนที่สําหรับ
สักการบูชาของพนักงานโรงแรม แขกที่เขามาพัก และก็เพื่อเปนจุดขายใหแกนักทองเที่ยวเมื่อมาถงึ
โรงแรมจะไดชมรูปแบบของวิหารลานนาโดยไมตองออกไปหาชมภายนอกโรงแรม โดยมิได
คํานึงถึงคติในการสรางวิหาร หนาที่ของวิหารวาควรเปนอาคารที่ถูกสรางข้ึนมาเพื่อรับใชศาสนา
เทานั้น  นับวาเปนการไมเหมาะสม แมวาทางโรงแรมจะมีการจําลองแบบและตกแตงไดสวยงาม
เพียงใด แตก็ไดลดทอนความสําคัญของสถานที่ไปอยางนาเสียดาย 
 
 
 
 
 
                                                            

 31 โชติ กัลยาณมิตร, สถาปตยกรรมไทยเดิม (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
,2539), 98. 

 32 อัมพร มาลัย, “การศึกษาวิหารลานนาในสมัยการปกครองของเชื้อสายตระกูลเจา

เจ็ดตน (พ.ศ. 2317-2442) ในจังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 47. 
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  ซุมประตูโขง 

     ซุมประตูโขงเปนงานสถาปตยกรรมที่เปนเคร่ืองลอม หรือกลุมสถาปตยกรรมที่ทํา
หนาที่กําหนดขอบเขต และทางเขาออกของเขตพุทธาวาส ประกอบดวย ระเบียงคต บันไดนาค 
และซุมประตูโขง อันเปนสถาปตยกรรมที่กําหนดความสําคัญใหกับทางเขาหลักทางทิศ
ตะวันออก33  

  ลักษณะทางสถาปตยกรรมของซุมประตูโขง 

      ซุมประตูโขง คือ ซุมประตูที่เกิดจากรูปปนพญานาคสองตัว หันหางมาชนกัน แลวตรง
จุดที่หางชนกันเปนประตูทางเขา ซุมประตูที่ต้ังอยูทางเขาดานหนาของวัดที่นิยมกันในศิลปะ
ลานนา มักนิยมทําหลังคาเปนทรงปราสาทหรือหลังคาซอนชั้นลดหล่ันกันเหนือประตูทางเขา ซุม
ประตูโขงโดยทั่วไปมักประกอบดวยเรือนธาตุ เสาติดผนังที่นิยมประดับลวดลายปูนปนตรงสวนบน 
สวนลาง และสวนกลางของเสา หรือที่เรียกวาลายกาบบน ลายกาบลาง และลายประจํายามรัดอก 
ลักษณะของลวดลายกาบบนและลวดลายกาบลางอยูในกรอบส่ีเหล่ียมขนมเปยกปูน ภายในเปน
ลายดอกโบต๋ันและลอมรอบดวยใบไม อันเปนลวดลายที่ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะจีนซึ่งมี
แบบอยางมาจากเคร่ืองถวยจีน34   

      ซุมประตูโขง ของโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ต้ังอยูดานในประตูเมือง ตามแกน
ตะวันออก-ตะวันตก  โดยหันหนาไปทางทิศตะวันออก  อยูระหวางอาคารรับรองกับลาน
เอนกประสงค ซึ่งทางโรงแรมไดจําลองมาจาก ซุมประตูโขงที่วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัด
ลําปาง โดยท่ีบันไดนาคเปนแนวขนานกับสนามหญา มิไดยื่นออกมาจากซุมประตูแบบที่ควรจะ
เปน (ภาพที่ 33)  

 

                                                            

 33 พรรณนิภา ปณฑวณิช, “การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรมวัดพระธาตุลําปาง
หลวง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 81. 

 
34 ศักด์ิชัย สายสิงหและคณะ, ตามเสนทางงานชางโบราณ : ประวัติศาสตรศลิปะ

กับการทองเที่ยว (กรุงเทพฯ: เอส.พ.ีว.ี การพิมพ, 2550), 149. 
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ภาพที่ 33 ซุมประตูโขง โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี  

      ทางโรงแรมไดจําลองซุมประตูโขงท่ีวัดพระธาตุลําปางหลวงมาสรางไวในโรงแรม ได
อยางคลายคลึงกับศิลปกรรมตนแบบมาก ความคลายคลึงนี้ รวมไปถึงขนาด รูปแบบ และลวดลาย
ประดับตางๆ  อาทิเชน สวนฐานที่เปนฐานเขียงซอนกันสามช้ันมีชั้นบัวลูกแกวอกไก 1 ชั้น หรือการ
ตกแตงเหล่ียมเสาของผนังดวยลายพันธพฤกษา ทั้งกาบบน กาบลาง และลายประจํายามรัดอก
ตรงกลางเสา การทํารูปปนหงสยืนเรียงหันหนาเขาหากึ่งกลางซ่ึงมีดอกไมประดิษฐต้ังอยู หรือ
แมแตปลายสวนยอดที่เปนรูปบัวตูมทรงเหลี่ยมแตงกลีบบัวรอบ กลีบบัวบางกลีบยังประดับวัสดุ
เคลือบสีเชนเดียวกัน  (ภาพที่ 34 และภาพที่ 35) 
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ภาพที่ 34 ซุมประตูโขง วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง 
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ภาพที่ 35 ซุมประตูโขง โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี 
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  คติในการสรางซุมประตูโขง 
      ประตูโขงเปนส่ิงกอสรางในวัด ที่มีหนาที่เปนเคร่ืองลอมอาคารกอสรางสําคัญๆภายใน
วัด เชน พระธาตุเจดีย หรือ วิหาร มีหนาที่เปนเหมือนเขตแบงแดนของพุทธาวาสกับสังฆาวาส 
แมวาจะยังไมสามารถสรุปไดชัดเจนวาคติในการสรางเกี่ยวของกับจักรวาลในพุทธศาสนาหรือไม 
แตความเชื่อในเร่ืองนี้ก็ดูเปนไปไดมากที่สุด 
      ความหมายในเชิงคติสัญลักษณของประตูโขงที่เกี่ยวของกับจักรวาลในศาสนาพุทธ 
สามารถพิจารณาได 2 ลักษณะคือ 

1. การเปนสวนหนึ่งของกําแพงจักรวาลคือเปนองคประกอบในจักรวาลที่มีเขาพระสุเมรุ 
หรือพระเจดียเปนศูนยกลาง มีพระวิหารเปนชมพูทวีป 

2. เปนปาหิมพานตซึ่งเปนทางเดินเขาสูชมพูทวีป คือพระวิหารหลวง ที่มีเขาพระสุเมรุอยู
ที่กูหรือโขงพระ ทะเลสีทันดรอยูใกลกับกําแพงจักรวาล คือทรายที่รายรอบและกําแพง
จักรวาลคือระเบียงคด ทั้งยังมีบันไดนาค คือสะพานสายรุงทําหนาที่เช่ือมโลกมนุษย
กับโลกสวรรค35  

  
 วิเคราะหคติที่เปลี่ยนไป 

      วัดที่มีประตูโขงเช่ือวามักจะเปนวัดหลวงท่ีสรางตามแบบแผนประเพณีที่สืบตอกันมา 
ถึงแมวาการสรางประตูโขงจะไมมีกฎเกณฑหามไมใหสรางเลียนแบบ แตในสามัญสํานึกของ
ผูสรางหรือชาวบานควรตองรูเองวาบานกับวัดมีความแตกตางกันอยางไร และของที่สรางข้ึนเพื่อ
พุทธศาสนาไมสมควรลอกเลียนแบบ แตในปจจุบันความเช่ือเร่ืองคติการสรางงานชางแนวโบราณ 
เร่ิมลดบทบาทลง ทําใหผูคนมีอิสระในการสรางส่ิงกอสรางเต็มที่ จึงทําใหความเช่ือตางๆเปล่ียนไป 
ผูคนเร่ิมทํางานเลียนแบบงานของหลวงมากข้ึน และลดความเคารพตอคติความเชื่อด้ังเดิมลง  
     จากคติการสรางประตูโขงไวในโรงแรมเปนสิ่งที่ไมเหมาะสม เพราะมิไดสรางข้ึนเพื่อเปน
การแบงเขตพุทธาวาส และรับใชพุทธศาสนาตามคติด้ังเดิม โดยมิไดอยูในตําแหนงที่เปนจุด
ทางเขาสําคัญเหมือนกับคติด้ังเดิมที่วา ซุมประตูโขงจะตองอยูทางเขาดานทิศตะวันออก แมวาซุม
ประตูโขงที่โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี จะหันหนาไปทางทิศตะวันออก แตทางโรงแรม
วางตําแหนงของซุมประตูโขงไวในที่ที่ไมมีใครเดินผาน ทําใหซุมประตูโขงที่ทางโรงแรมไดสรางไว 

                                                            

 35 อุมาพร เสริฐพรรณึก, “การศึกษาประตูโขงแบบลานนาในจังหวัดลําปาง” 
(วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรสถาปตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540), 254. 
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มิไดเปนประตูเพื่อเดินผานไปสูเขตพุทธาวาส หรือแมแตประตูใหเดินผานได แตเปนเพียง
เคร่ืองประดับสถานที่ของโรงแรม ที่สรางข้ึนเพื่อใหเกิดความแปลกใหมเทานั้น 
  
  ภาพวาดในอุโมงคทางเดินไปศูนยสุขภาพ 
  ลักษณะของอุโมงคทางเดิน 
      อุโมงคทางเดินไปศูนยสุขภาพ ของโรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี เปนการ
ลอกเลียนแบบมาจากวัดอุโมงค เชิงดอยสุเทพ นอกเมืองเชียงใหม หรืออีกช่ือหนึ่งเรียกวา วัด
อุโมงคเถรจันทร หรือ ถ้ําเถรจันทร เดิมมีชื่อเรียกวา วัดไผ 11 กอ ตามตํานานกลาววาวัดนี้สรางข้ึน
ในรัชกาลของพระเจามังราย ราวตนพุทธศตวรรษที่ 1936 ตอมาในสมัยพระเจากือนา พระองคทรง
เล่ือมใสในพระเถระทานหน่ึงที่ชื่อ ทานมหาเถรจันทร ผูซึ่งชอบบําเพ็ญภาวนาในปาหรือตาม
สถานที่เงียบสงัดตางๆ พระเจากือนาจึงทรงสรางอุโมงคคูหาไวเปนที่สําหรับทานมหาเถรจันทรไว
บําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน37 อุโมงคมีทางเดินเขาออกไดส่ีชอง แตละชองเดินติดตอกันไดทั่วถึง 
ขางฝาผนังดานในเจาะเปนอุโมงคสําหรับประดับไฟใหแสงสวางไวเปนระยะ ไวสําหรับใหพระสงฆ
เดินจงกรม และ ภาวนา ซึ่งยังคงเปนอยูมาจนทุกวันนี้ เพดานอุโมงค เขียนภาพตางๆดวยสีน้ํามัน
ไวตลอดทั้งสองชอง38  
      ปจจุบันภาพวาดภายในเพดานอุโมงคลบเลือนไปจนเกือบหมด อาจจะดวยความช้ืน
ตามธรรมชาติ และความรูเทาไมถึงการณของชาวบาน หลังจากวัดถูกทิ้งรางมาเปนเวลานาน 
ชาวบานไดเขาไปสํารวจพื้นที่ เพื่อสํารวจซอมแซมบูรณะวัดนี้เมื่อป พ.ศ. 2491 ชาวบานไดขุดดิน
และทรายที่ทับถมพื้นถ้ําออก โดยที่ไมทราบมากอนวามีภาพเขียนอยู เพราะวาภาพเขียนมีฝุน
ละอองปกคลุมอยูเปนจํานวนมากจึงไมสามารถมองเห็นได และตอมาภายหลังไดมีการทําความ
สะอาดและอนุรักษภาพเขียนโดยกรมศิลปากรจึงมาสามารถเห็นภาพไดชัดเจนข้ึน39 (ภาพที่ 36)  

                                                            

 36 ศักด์ิชัย สายสิงห, “เจดียหมายเลข 3 วัดอุโมงคในเมืองเชียงใหม อิทธิพลศิลปะ
พุกามในยุคตนของลานนา,” ดํารงวิชาการ รวมบทความทางวชิาการคณะโบราณคดี 1, 16 
(มิถุนายน 2545) : 171. 

 37 สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ, (กรุงเทพฯ: ศรีปญญา, 2552), 383. 
 

38
 เพนธ ฮันส, ประวัติวัดอุโมงค (สวนพุทธธรรม). บันทึกประวัติวัดอุโมงคเถร

จันท เชียงใหม, แปลโดย ประจวบ โภคทรัพย (เชียงใหม : พุทธนิคมเชียงใหม, 2524), 17-18. 
 

39
 เพนธ, ฮันส, เร่ืองเดียวกนั, 42. 
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ภาพที่ 36 วัดอุโมงค  
 
   
  ภาพจิตรกรรมภายในวัดอุโมงคนับเปนหลักฐานที่สําคัญในสมัยอาณาจักรลานนา 
เพราะเหลือหลักฐานใหศึกษาไมมานัก และสวนลวดลายที่เหลืออยูบริเวณผนังอุโมงคทางเขาเปน
ลายพันธุพฤกษาและลายนกแบบจีน ซึ่งคงเปนภาพเขียนข้ึนในสมัยหลังราวพุทธศตวรรษที่ 2241 
(ภาพที่ 37 และ 38 ) 

                                                                                                                                                                          

 41ศักด์ิชัย สายสิงห, “ศิลปะในประเทศไทยพทุธศตวรรษที ่19-21” (เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา 317405 ภาควชิาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2547), 115-116. 
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ภาพที ่37 ภาพเขียนจิตรกรรมลายพนัธุพฤกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่38 ภาพเขียนจิตรกรรมลายพนัธุพฤกษาและลายนกแบบจีน 
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        อุโมงคทางเดินที่โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี เปนอุโมงคทางเดินขางสระ
น้ําลอยคํา ดานบนของอุโมงคจะเปนศูนยสุขภาพของโรงแรม ที่มีหองแตงตัว หองอาบน้ํา หองอบ
ซาวนา และเรือนโยคะ อุโมงคนี้มีภาพวาดที่เลียนแบบมาจากภาพวาดที่วัดอุโมงค โดยได
ผสมผสานลวดลายตางๆของวัดอุโมงคเขาดวยกัน และไดเพิ่มภาพปาหิมพานตที่มีสัตวตางๆและ
ตนมักลีผล และเพิ่มภาพฤาษีดัดตนเขาไป อันเปนนัยยะวาสถานที่แหงนี้เปนสถานที่สําหรับฝก
โยคะ (ภาพที่ 39) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 39 อุโมงคทางเดินไปศูนยสุขภาพ โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี 
 
  วิเคราะหคติที่เปลี่ยนไป 
      พระเจากือนาทรงสรางอุโมงคที่วัดอุโมงคดวยความเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา 
เพื่อใหทานมหาเถรจันทรไวใชเปนที่วิปสสนากรรมฐาน และไดมีการตกแตงภายในอุโมงคดวยงาน
จิตรกรรมอยางวิจิตร ซึ่งเมื่อมองทางดานความเหมาะสมแลว ผูศึกษาคิดวา กรณีนี้ไมอาจกลาวได
วาไมเหมาะสม เพราะการสรางอุโมงคใหพระสงฆไดวิปสสนากรรมฐาน มิไดเปนส่ิงที่กําหนดไว
เปนระเบียบแบบแผน หรือทํากันมาเปนประเพณี การสรางอุโมงคนี้ก็เปนการสรางเพื่อถวายแด
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พระสงฆที่พระองคทรงนับถือ หากแตการที่โรงแรมจะนําเอาอุโมงคและภาพจิตรกรรมภายใน
อุโมงคมาเปนสวนหนึ่งของงานสถาปตยกรรม ก็ไมใชเร่ืองผิดหรือไมสมควรแตอยางใด ปจจุบัน
ภาพจิตรกรรมที่วัดอุโมงคยังพอมีใหเห็นและศึกษาไดเพียงเล็กนอยเทานั้น มีเพียงวัตถุประสงคใน
การสรางเทานั้นที่เปล่ียนแปลงไป เพราะที่วัดอุโมงคสรางมาเพื่อใหพระสงฆไดเจริญวิปสสนา
กรรมฐาน ตางจากวัตถุประสงคในการสรางอุโมงคที่ของโรงแรม ที่สรางเพื่อใหเปนทางเดินไปสู
ศูนยสุขภาพเทานั้น ซึ่งไมไดเกี่ยวของกับคติการสรางทางที่วัดอุโมงคแตเพียงอยางใด  
  สิงหคูหนาประตูทางเขา 
       ประติมากรรมสิงหคูหนาทางเขาโรงแรม มีลักษณะเปนสิงหที่นั่งแบบหยอนสะโพก อัน
เปนสิงหแบบลานนายุคตนที่ไดอิทธิพลมาจากสิงหในศิลปะพมา มีการประดับปูนปนตกแตง
บริเวณหัวสิงหจนถึงเศียรคอ และบางสวนของลําตัว สวนที่เปนลายกระหนกจะเรียงตอกันเปนเสน
ตามแนวโคงของสิงห และมีลายใบไมตรงแผงคอ (ภาพที่ 40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 40 สิงหประดับทางเขาดานหนา โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี 
       
  ความเช่ือเกี่ยวกับสิงหของชาวลานนามีปรากฏใน จักกวาฬทีปนี วา สิงหเปนสัตวที่มี
อํานาจมาก มี 4 ชนิด คือ ติณสีหะ กาฬสีหะ ปณฑุสีหะ และเกสรสีหะ มีกําเนิดในเดรัจฉานภูมิ 
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เกสรสิงหะนับเปนสิงหที่ยิ่งใหญที่สุด ลักษณะลวดลายปูนปนบนตัวสิงห อาจเกิดจากลักษณะของ
เกสรสิงหะตามที่ปรากฏไวในจักกวาฬทีปนีวา  

       เกสรสิงหะ ประกอบดวยหนา ปลายหาง และปลายเทาท้ังส่ีราวกับชุบดวยคร่ัง (มีสี
แดง) มีรอยสามรอย ดุจดวยสําลีชุบคร่ังต้ังแตตนกระหมอมไปตามกลางหลัง แลวเวียนเปน
ทักษิณาวรรตต้ังอยูในระหวางขา สวนท่ีคอของเกสรสีหะน้ันรุงรังดวยขนคอ (เกสร) ดังวาหุม
ไวดวยผากัมพลราคาแสนตําลึง สวนท่ีเหลือมีสีดุจดังกอนขาวสาลีอันบริสุทธิ์และดุจด่ังกอน
แหงสังขจรุณ42 

      คติในการนําสิงหมาประดับไวหนาวัด มักพบทั่วไปในลานนา ซึ่งเปนคติที่ไดรับ
อิทธิพลมาจากพมา พมาเรียกวา  "มนุษยสิงห"  คือหัวเปนมนุษยใสชฎาตัวเปนสิงห มตํีานานกลาว
วาราชสีหตัวหนึ่งลักราชธิดาของกษัตริยซึ่งมีโอรสและธิดาซ่ึงยังเปนทารกติดไปดวย 2 องค แลว
เอาไปเล้ียงไว คร้ันลูกชายเติบใหญ จึงพาแมกับนองหญิงหนีกลับมาอยูในเมืองมนุษย ฝายราชสีห
เที่ยวติดตาม พบผูคนกีดขวาง จึงกัดตายเสียเปนอันมาก  รอนถึงกษัตริยพระองคนั้น ส่ังให
ประกาศหาคนปราบราชสีห   กุมารนั้นรับอาสาออกไปปราบ  ยิงศรออกไปทีไรก็ผิดพลาดไม
สามารถฆาราชสีห   ฝายราชสีหก็ยังสงสารกุมารไมแผดเสียงใหหูดับ ตอสูกันอยูจนราชสีหเกิด
โทสะอาปากจะแผดเสียงกุมารก็เอาศรยิงกรอกปากฆาราชสีหตาย ไดบําเหน็จยศศักด์ิจนไดครอง
เมืองในภายหลัง แตเมื่อครองเมืองแลว เกิดอาการใหปวดหัวเปนกําลัง แกไขอยางไรก็ไมหาย  จึง
ปรึกษาปุโรหิต  ปุโรหิตทูลวา เปนเพราะบาปกรรมที่ไดฆาราชสีหผูมีพระคุณ  ตองทํารูปราชสีห
บูชาลางบาปจึงจะแกอาถรรพได   กษัตริยจึงใหทํารูปราชสีหบูชาลางบาปฝากไวกับเจดีย สถานที่
บูชา เลยกลายเปนประเพณีสืบมา43 
      คติอีกอยางหนึ่งที่ชาวลานนาเชื่อถือกันมาตอเนื่องคือ สิงห ตามคติของพมา เปนสัตว
ที่คอยปกปองรักษา คุมครองศาสนสถาน ซึ่งตํานานสิงหในวัดพมาเช่ือกันวาไดอิทธิพลมาจาก
ลังกาเร่ือง สีหพาหุกุมาร ที่เลาวามีพระเจาแผนดินในอินเดียช่ือ พระเจาวังคราช พระองคมี
พระธิดาองคหนึ่งชื่อพระนางสุปราชบุตรี เกิดเหตุไปหลงอยูในปา ไดพบกับพญาราชสีหมาชวยชีวติ
ไวทั้งสองจึงอยูดวยกันในปาและมีลูกหญิงชาย ลูกชายช่ือ สีหพาหุกุมาร ลูกสาวช่ือ สีหสิมพลี 
ตอมาพระธิดาไดพาลูกหนีกลับเขามาอยูในเมือง พญาราชสีหเที่ยวตามหาลูกเมียดวยความโกรธ
จึงไลทํารายผูคน แมพระเจาวังคราชสงคนไปปราบก็ถูกพญาราชสีหฆาตายหมด พระสีหพาหุ

                                                            

 42 พระสิริมงัคลาจารย, จักกวาฬทีปนี แปลโดย ทนิกร ทองเศวต (กรุงเทพฯ: หอสมุด
แหงชาติ กรมศิลปากร, 2523), 123-124. 

 43 ดํารงราชานุภาพ,สมเด็จฯกรมพระยา เที่ยวเมืองพมา, 33-34. 
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กุมารไดโตเปนหนุมแลวจึงไดอาสาไปปราบพญาราชสีหเอง และเมื่อทั้งสองฝายพบหนากันพระสีห
พาหุกุมารจําพญาราชสีหบิดาไมได แตพญาราชสีหจําลูกตัวเองไดจึงไมทําราย พระสีหพาหุกุมาร
ไดทีจึงฆาพญาราชสีหตาย พระเจาวังคราชจึงยกบัลลังกใหครองแทน ตอมาเมื่อพระสีหพาหุกุมาร
ทราบความจากพระนางสุปราชบุตรีผูเปนมารดาวาพญาราชสีหที่ตนฆาคือบิดาตนเอง ก็โศกเศรา
เสียพระทัยและอยากไถบาป จึงคิดสรางรูปสิงหเพื่อไหวเคารพบูชา แตกลัวประชาชนจะติฉันนินทา
วาไหวสัตวเดรัจฉาน พระองคจึงออกอุบายสรางรูปสิงหไวที่หนาวัด เวลาเดินผานก็ยกมือไหวผูคน
เห็นเขาก็เขาใจวาไหวพระที่อยูในวัด นี่จึงเปนตํานานที่มาของการสรางรูปสิงหไวที่หนาวัดในลังกา
มากอน และตอมาความเช่ือที่นิยมการสรางรูปสิงหไดแพรเขามาในพมาและยังเพิ่มความสําคัญให
เปนสัตวผูดูแลศาสนาสถานอีกดวย44 ดังนั้นแลวลานนาจึงนิยมประดับรูปสิงหไวทางเขาศาสน
สถานอันมีความเชื่อวาคอยดูแล ปกปองศาสนสถาน ลานนาซ่ึงไดอิทธิพลทางวัฒนธรรมของพมา
จึงไดรับเอาแนวคิดนี้มาดวยเชนกัน 
      หากเทียบกับคติด้ังเดิมของการนําสิงหมาต้ังไวตรงบริเวณทางเขาศาสนสถาน ผู
ศึกษาเห็นวาเปนการไมเหมาะสมและไมสมควร เนื่องจากคติโบราณหรือประเพณีการนํารูปสิงห
มาไวบริเวณทางเขาของสถานที่เปนประเพณี ที่จะมีเฉพาะกับวัดทางพุทธศาสนา ดังนั้นแลวจึงไม
สมควรที่จะนํารูปแบบประติมากรรมสิงหมาจําลองไวในสถานที่อันเปนที่พักอาศัยของบุคคลทั่วไป
ที่ไมใชชนชั้นกษัตริยหรือพุทธศาสนสถาน ดังนั้นแลวคติของสิงหอันเปนผูปกปองรักษา
พระพุทธศาสนาก็ไดถูกเปล่ียนไปโดยส้ินเชิง กลายเปนส่ิงประดับเพื่อใหเกิดความสวยงามแก
สถานที่เพียงเทานั้น  
 
  งานประดับสถาปตยกรรมที่เลียนแบบศิลปกรรมในวัดชินบยูเม ของพมา 
      งานประดับสถาปตยกรรมที่เลียนแบบศิลปกรรมในวัดชินบยูเมนี้ สรางไวนอกประตู
เมืองดานหนาหองสมุด ตรงบริเวณขวงกาสะลอง งานประดับสถาปตยกรรมนี้เลียนแบบมาจากวัด
ชินบยูเม ในพมา  
      วัดชินบยูเม (Hsinbyume Temple) อยูในเมืองมินกุน (Mingun) สรางโดยพระเจาพค
ยีดอในป พ.ศ. 2359 กอนข้ึนครองราชย เพื่อระลึกถึงการสวรรคตของเจาหญิงชินบยูเม (Princess 
Hsinbyume) ที่หมายถึงเจาหญิงชางเผือก45 เจดียชินบยูเมถูกสรางข้ึนตามแนวคิดระบบจักรวาล

                                                            

 44 ภภพพล จนัทรวัฒนกุล, ประวัติศาสตรและศลิปะพมา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 
2553), 142-143. 

 45 John Falconer et al, Burmese Design & Architecture, 44. 
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ทางพุทธศาสนา โดยมีส่ิงกอสรางที่มีลักษณะคลายคลื่นสีขาวซอนไลระดับกันเจ็ดชั้น เปรียบไดกับ
ทะเลสีพันดรกับเขาสัตตบริภัณฑ ในแตละช้ันของคลื่นสีขาวมีซุมต้ังอยู ในแตละซุมจะเปนที่อยูของ
สัตวในปาหิมพานตตางๆที่คอยเฝาเขาพระสุเมรุ ดานบนมีเจดียประดับอยู อันเปรียบไดกับเปน
เจดียจุฬามณี มีซุมลอมรอบเจดียอันเปรียบเสมือนวิมานทั้ง 33 ของพระอินทร มีบันไดข้ึนไปสูเจดีย
บนยอดเพียงดานเดียวคือดานทิศเหนือ เปนการทําเพื่อระลึกถึงตอนที่พระพุทธเจาเสด็จลงจาก
สวรรคชั้นดาวดึงส 46 (ภาพที่ 41) นอกจากนี้การทาสีขาวที่เจดียและองคประกอบทั้งหมด คงเพื่อ
เปนการสรางตามพระนามของเจาหญิงชินบยูเม ที่เปนเจาหญิงแหงชางเผือก 
      งานประติมากรรมที่โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี สรางเปนแนวคลื่นเพียง 3 
ชั้น เปนแนวยาวถูกค่ันตรงกลางดวยบันได ตรงกลางมีซุมต้ังอยู มีปูนปนรูปเทพนมประดับอยู
ดานหนาของกรอบซุมทั้งส่ีดาน (ภาพที่ 42) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 41 วัดชินบยูเม เมืองมินกุน ประเทศพมา 
ที่มา : แบกเปเปร้ียว [นามแฝง], จากยางกุงถึงมัณฑะเลย, เขาถึงเมือ่ 10 สิงหาคม 2554, เขาถึง
ไดจาก http://baakpae.blogspot.com/2010/10/mingun-mandalay-myanmar.html 

                                                            

 46 เชษฐ ติงสัญชลี, “Art in Burma” (เอกสารประกอบการสอน 317417 ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2552), 29. 
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ภาพที่ 42 องคประกอบสถาปตยกรรมที่สรางเลียนแบบวัดชินบยูเม 
 
  วิเคราะหคติที่เปลี่ยนไป  
      องคประกอบสถาปตยกรรมที่วัดชินบยูเม เปนการสรางตามแนวคิดเร่ืองจักรวาลใน
พุทธศาสนา ทุกส่ิงที่ชางโบราณไดสรางข้ึนลวนมีที่มาที่ไปและมีความหมายทั้งส้ิน แตงานประดับ
เลียนแบบที่โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวีนี้ เปนการเลียนแบบลักษณะภายนอกเพ่ือ
นํามาประดับตกแตงอาคารสถานที่ใหเกิดความแปลกใหมเทานั้น มิไดมีคติการสรางหรือมี
ประโยชนในดานอ่ืนๆเลย ซึ่งผิดกับคติด้ังเดิมไปเปนอยางมาก   
 



 

 

บทที่ 4 

วิเคราะหสรปุ 

 

 โรงแรมแมนดาริน โอเรนทอล ดาราเทวี จังหวัดเชียงใหม เปนโรงแรมหรูหราระดับ 5 

ดาวที่มีแนวคิดในการสรางโรงแรมใหเปนเสมือนอาณาจักรลานนาโบราณ โดยรวบรวบรูปแบบงาน

ชางแนวโบราณ จากศิลปะพมา ศิลปะลาน และศิลปะลาวทั้งดานสถาปตยกรรม และดาน

ประติมากรรมที่ลอกเลียนแบบมาจากสถานที่ตางๆ ดังนี้ อาคารรับรองหรืออาคารตอนรับ (Lobby) 

โดยลอกเลียนแบบมาแตสวนฐานจากวัดอะตุมฉี ศิลปะพมาสมัยมัณฑเลย อาคารเทวาสปา

ลอกเลียนแบบมาจากพระราชวังมัณฑเลยของประเทศพมา หอพระสุวัณณะสถานดาราฟาแกว 

ลอกเลียนแบบมาจาก วัดไหลหินหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ซุมประตูโขง ลอกเลียนแบบ

มาจาก ซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง อุโมงคทางเดินไปศูนยสุขภาพและ

ภาพวาดในวัดอุโมงคไดลอกเลียนแบบมาจากวัดอุโมงค จังหวัดเชียงใหม และองคประกอบประดับ

สถาปตยกรรมหนาหองสมุด โดยไดลอกเลียนแบบมาจาก วัดชินบยูเม ศิลปะพมา เปนตน

 สังคมไทยโดยสวนใหญเปนสังคมของชาวพุทธที่เคารพนับถือ พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆและศาสนาสถานและส่ิงกอสรางตางๆที่เกี่ยวของพุทธศาสนา ซึ่งงานศิลปกรรมตางๆ  ถูก

สรางข้ึนเพื่อเปนสัญลักษณที่มีความสําคัญอยางมากในพุทธศาสนา และการที่โรงแรมได

ลอกเลียนแบบรูปแบบสถาปตยกรรมและประติมากรรมมาจากศิลปะตนแบบที่สวนใหญมาจากวัด 

โดยมิไดคํานึงถึงคติด้ังเดิมในการสราง หรือเร่ืองของฐานันดรตางๆ ในการกอสรางอาคารเรือนช้ัน

ซอนที่กระทําไดสําหรับพระมหากษัตริยและพุทธศาสนาเทานั้นเพราะการลอกเลียนแบบเปนส่ิงที่

ไมควรทํา ถึงแมกอนการสรางโรงแรม ทางโรงแรมไดทําการศึกษาคนควาหาขอมูลทางดาน

ประวัติศาสตร ศึกษาจากภาพถายเกาบาง และจากรูปแบบศิลปะตนแบบ เพียงเพื่อตอบสนอง

ความตองการนํางานชางโบราณกลับมาประยุกตใชในงานศิลปกรรมแบบรวมสมัย ซึ่งมีหนาที่เปน

เพียงแคเปนส่ิงประดับตกแตงที่ส่ือใหเห็นวาเปนสถานที่กอสรางที่สรางอยูรวมดินแดนกับศิลปะ
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ลานนาโบราณ เพื่อสรางความแปลกใหมใหกับโรงแรมเพื่อดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวเพียง

เทานั้น  

  กระแสตอตานการนํางานชางแนวโบราณมาตกแตงโรงแรม 

 จากการที่โรงแรมไดจําลองเอารูปแบบงานศิลปกรรมโบราณที่สรางข้ึนเพื่อรับใชพุทธ

ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยมาไวในโรงแรม ทําใหเกิดกระแสตอตานมากมาย ทั้งจาก

องคกรทางศาสนา องคกรทางสังคม และประชาชนเปนตน เพราะสังคมไทยสวนใหญนับถือ

ศาสนาพุทธ โดยใหความเคารพนับถือศาสนสถานและส่ิงกอสรางหรือสัญลักษณตางๆของงาน

ชางแนวโบราณที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา ซึ่งส่ิงกอสรางตางๆ ที่ถูกสรางข้ึนเพื่อเปนการแสดง

ความเคารพ ความเชื่อและความศรัทธาของชาวพุทธ ถึงแมสัญลักษณบางส่ิงบางอยางจะไมรูวามี

ที่มาอยางไร แตถาเม่ือเห็นส่ิงตางๆ เหลานี้อยูในวัด ก็รูทันทีวานั่นของวัด เพราะในอดีตสัญลักษณ

ของงานชางแนวโบราณเปนส่ิงแบงแยกวาส่ิงใดเปนเร่ืองพุทธศาสนา หรือส่ิงใดเปนเร่ืองของ

ชาวบาน 

 ในปจจุบันไดเกิดการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และประเพณีอยาง

มากมาย เพราะมีการนํารูปแบบของงานแนวโบราณมาประดับตกแตงโรงแรม เพื่อแสดงใหเห็นถึง

สัญลักษณที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนามาใชเพื่อเปนการสรางจุดขายใหแกนักทองเที่ยวอยางไม

เหมาะสม เพราะเดิมทีอาจมีแคการนํางานชางแนวโบราณมาประดับตกแตงเทานั้น แตในชวงเวลา

นี้ โรงแรมไดลอกเลียนแบบวัดทั้งวัดที่ครบองคประกอบต้ังแต ซุมประตูโขง เจดีย ระเบียงคด วิหาร

ที่มีการใชฉัตรปกอยูบนหลังคาของวิหาร และสิงหคูหนาวัดมาประดับตกแตงไวภายในบริเวณพื้นที่

ของโรงแรม และการที่โรงแรมนําเอาสัญลักษณของพุทธศาสนามาประดับตกแตงไวเชน ซึ่งทําดวย

ความต้ังใจหรือไมไดต้ังใจก็ตามก็ถือวานํามาใชในทางที่ผิด  

 เ ร่ืองที่กลาวถึงในขางตนทําใหเกิดกระแสการตอตานการนําสัญลักษณทาง

พระพุทธศาสนามาใชในทางที่ผิด ซึ่งเหตุการณนี้ทําใหเกิดการรวมตัวขององคกรชาวพุทธ 

ตลอดจนนักวิชาการตางๆ ไดออกมาคัดคานการลอกเลียนแบบงานชางแนวโบราณ จึงมีการทํา

หนังสือรองเรียนไปยังกระทรวงวัฒนธรรม เร่ืองขอทักทวงการนําองคประกอบและสัญลักษณทาง

พุทธศาสนามาสรางโรงแรมและธุรกิจเชิงพาณิชย ยกตัวอยางเชน การลอกเลียนแบบวิหาร ซุมโขง

จากวัดในสัดสวนเทาของจริงมาไวพื้นที่ของโรงแรม มีการสรางอาคารรูปทรงเหมือนวิหารและ
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อุโบสถเพื่อเปนหองรับแขกเปนตน ซึ่งเครือขายชาวพุทธเชียงใหม คณะศรัทธาวัดไหลหินหลวง 

จังหวัดลําปาง กลุมงานวิจัยลานนาคดีศึกษา กลุมวิจัยเร่ืองเมือง และมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เปนตน ซึ่งไมเห็นดวยกับการนําสัญลักษณทางพุทธ

ศาสนาไปใชในทางพาณิชย ไมเห็นดวยกับการลอกเลียนแบบสถาปตยกรรมของวัด ไมเห็นดวยกับ

การนําเอาองคประกอบของศาสนาสถาน และศาสนาวัตถุทางศาสนามาใชอยางผิดหนาที่และไม

เหมาะสมไมเห็นดวยกับการลบหลูคติความเชื่อทางพุทธศาสนา ซึ่งทางคณะกรรมการตามคําส่ัง

กระทรวงวัฒนธรรมไดเดินทางเขาไปตรวจสอบโรงแรมแมนดารินโอเรนทอล ดาราเทวี47   

 จากการตรวจสอบ ทางคณะกรรมการสรุปผลวาส่ิงปลูกสรางภายในบริเวณดังกลาวมี

การกําหนดจัดกลุมของอาคาร โดยมีการนํารูปแบบทางสถาปตยกรรมภาคเหนือและประเทศเพ่ือน

บานที่หลากหลายมาใชเปนรูปแบบการกอสราง เทาที่ตรวจพบกลุมที่มีประเด็นตองนํามาพิจารณา

คือ ซุมประตูโขงลักษณะคลายคลึงซุมประตูโขงวัดพระธาตุลําปางหลวง วิหาร ศาลารายลักษณะ

คลายวัดไหลหิน ผลจากการตรวจสอบกลุมดังกลาวทางโรงแรมมีวัตถุประสงคเพื่อตองการนํา

ลักษณะเดนทางวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตความเปนอยูของชุมชนตางๆ ทางภาคเหนือในอดีตมาเปน

จุดดึงดูดความสนใจของลูกคา โดยมุงเนนที่ชาวตางชาติที่มีความสนใจในขนบธรรมเนียมประเพณี 

วิถีชีวิต การดํารงชีพของคนพื้นถิ่นตางทางภาคเหนือ และการกอสรางอาคารทุกหลังภายในบริเวณ

โรงแรมไดรับอนุญาตทําการกอสรางไดจากสวนราชการที่เกี่ยวของแลว แตจากขอทักทวงและ

องคกรและบุคคลทั่วไป ดังนี้  

 1.ตองการใหผูสรางยกเลิกและยุติการกอสรางเลียนแบบวัด  

 2.ไมตองการใหนําอาคารที่ลอกเลียนแบบวิหารมาเปนสถานที่จัดเล้ียง 

 3.ไมตองการใหสรางบรรยากาศของพระพุทธศาสนาอยูทามกลางส่ิงแวดลอมที่ไม

เหมาะสม ดานคณะกรรมการกระทรวงวัฒนธรรมไดใหความเห็นวา หากผูรับผิดชอบโครงการฯมี

เจตจํานงค เชนนั้น ก็ไมเปนการลบหลูหรือดูหมิ่นพระพุทธศาสนาแตอยางใด ในทางตรงกันขาม

                                                            

 47 มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันวิจยัสังคม, วิกฤตพุทธศิลปในเชงิพาณชิย (เชียงใหม 
: โรงพิมพแสงศิลป,2550), 36-37. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



61 
 

เปนการสนับสนุนใหพนักงานสามารถปฏิบั ติตนเปนชาวพุทธและสนับสนุนส ง เส ริม

พระพุทธศาสนาไดอีกทางหนึ่ง โดยทางคณะกรรมการไดใหแนวทางแกไขปญหาดังกลาว คือ  

 1.องคประกอบสถาปตยกรรมที่มีลักษณะของอาคารทางพุทธศาสนาควรที่ตองยกเลิก

การติดต้ัง 

 2.ผูเปนเจาของโครงการตองทําการประชาสัมพันธใหทราบวาอาคารที่สรางโดยนํา

แบบอยางสถาปตยกรรมภาคเหนือที่มีอยูในวัดมาใช ไดนําไปใชในทางสรางสรรคและทํากจิกรรมที่

เปนประโยชนตอพระพุทธศาสนา เชน นิมนตพระสงคมาแสดงพระธรรมเทศนาหรือใชเปนสถานท่ี

ทําบุญของพนักงาน เพื่อแสดงใหชาวตางชาติเห็นการดําเนินวิถีชีวิตของชาวพุทธ 

 3.การกอสรางอาคารที่มีลักษณะคลายคลึงกับอาคารวัด โดยเจตนาหรือไมก็ตามของ

ผูเปนเจาของโครงการ มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปใหพนักงานเคารพ

สักการบูชา โดยตองทําปายจัดแสดงบอกวัตถุประสงคใหชัดเจน มิใหใชสอยในทางลบหลู

พระพุทธศาสนา 

 กระทรวงวัฒนธรรมไดเสนอแนวทางปฏิบัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกีย่วของมี

หนาที่ตองพิจารณาอนุญาตการกอสราง หากมีการขออนุญาตกอสรางอาคารในลักษณะที่

เลียนแบบโบราณสถานหรือส่ิงกอสรางที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา เพื่อที่จะชวยในการ

พิจารณากล้ันกรองกอนใหมีการอนุญาตใหกอสรางเพื่อปองกันมิใหเกิดกรณีเชนนี้อีก48   

 จากกรณีรองเรียนดังที่กลาวในขางตนก็ยังเกิดปญหาความเห็นขัดแยงในสังคมไทย

บางกลุม ใหความเห็นขัดแยงและและแตกตางระหวางชาวพุทธดวยกัน  คือ โรงแรมเคาสรางมา

หลายปแลวทําไมถึงมาคัดคานตอนนี้ แตประเด็นไมไดอยูที่วาคัดคานเร็วหรือคัดคานชา แตผูที่

สรางโรงแรมไดสรางและรวบรวมงานชางแนวโบราณมาไวเปนจํานวนมาก อยางที่ไมมีมากอนใน

สังคมไทยซ่ึงถือวาเปนเร่ืองที่ใหญมาก เพราะในอดีตไมเคยมีการนําเอางานชางแนวโบราณมา

ประดับตกแตงแบบนี้ โดยที่ทํากันแบบเงียบๆจนกระทั่งเสร็จ และไมนําเร่ืองนี้มาปรึกษากับ

หนวยงานราชการหรือสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวของ เมื่อสรางโรงแรมเสร็จก็มีการกีดกันไมใหคน

นอกเขาชมหรือถายภาพ เพราะการสรางโดยลอกเลียนแบบงานชางแนวโบราณเพียงเพื่อหา

                                                            

 
48 เร่ืองเดียวกนั, 43-47. 
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ประโยชนและผลกําไรในเชิงธุรกิจ ซึ่งก็ไมตางอะไรกับการขโมยทรัพยทางปญญาและภูมิปญญา

ของชางโบราณ เพราะการสรางงานลอกเลียนแบบเหลานี้ไมเคยมีการขออนุญาตใดๆ ทั้งส้ินและ

ในเมื่อสัญลักษณตางๆ นั้นมีหนาที่การใชแบงแยกอยางชัดเจน และสวนบางกลุมที่เห็นดวยกับการ

นําเอาวัดมาเปนโรงแรมหรือเอาสัญลักษณตางที่เกี่ยวของมาประดับก็ไมสมควรอางตามวาเพราะ

เห็นคนอ่ืนทําแลว ตนเองก็สามารถทําไดเชนกัน49  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 
49 เร่ืองเดียวกนั. 
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ผลท่ีไดจากการศึกษา 

 ในปจจุบันโรงแรมสวนใหญไมวาจะต้ังอยูที่ภาคใดก็ตามมักจะนิยมลอกเลียน

สถาปตยกรรม งานประติมากรรม ซึ่งไมแนใจวาเจาของโครงการไดมีการขออนุญาตกอนสราง

หรือไม เพราะการที่นําเอาส่ิงที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนามาประดับไวในโรงแรม จะทําดวยความ

ต้ังใจหรือไมก็ตามก็ถือวาผิดและไมเหมาะสม ถึงแมวาผูที่เปนเจาของโครงการมีความตองการทีจ่ะ

อนุรักษงานชางแนวโบราณก็ตามที แตถาตองการชวยอนุรักษนาจะชวยบูรณะทีศิ่ลปะตนแบบจะดี

เสียกวาที่ไปลอกเลียนแบบงานศิลปะที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาแลวนํามาใชในทางที่ผิดและ

ไมเหมาะสม โดยที่ไมไดคํานึงถึงแนวคิดและคติการสราง ตามความเชื่อ ความศรัทธาในสังคมไทย

ที่เคยแบงแยกวัดกับบานอยางชัดเจน และการลอกเลียนงานชางแนวโบราณเหลาโดยนําเอาภูมิ

ปญญาของชางโบราณมาใช เพื่อหาประโยชนสวนตัว  ซึ่ งก็ ไมตางอะไรกับการทําลาย

พระพุทธศาสนา ทําลายความความเช่ือ วัฒนธรรม ประเพณีที่มีมาอยางยาวนานในสังคมไทย

ถึงแมวาจะมีผูที่เห็นดวยและไมเห็นดวยก็ตามที 
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รายการอางอิง 
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