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ภาพเกา่เลา่เรือ่ง

                 วัดสวนดอก ตั�งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่  เป�นวัดที�มีความสาํคัญทางประวัติศาสตร์
ในฐานะศูนย์กลางของพุทธศาสนา ในสมัยพญากือนา พระมหากษัตรยิ์ลําดับที� 6 แห่งราชวงค์มังราย 
ที�ตั�งของวัดสวนดอก เดิมเคยเป�นอุทยานหลวงของพญากือนา ต่อมาพระองค์ทรงโปรดให้อัญเชิญพระบรม 
สารรีกิธาตุจากเมืองสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ในเมืองเชียงใหม่  จึงทําให้พุทธศาสนาแบบลังกาวงค์ได้ขึ�นมา 
ประดิษฐานในเมืองเชียงใหม่ตั�งแต่นั�นเป�นต้นมา   ในครั�งนั�น พระองค์ได้ทําการสักการะพระบรมสารรีกิธาตุ 
ซึ�งเสด็จมาพรอ้มกับ พระสุมนเถระ แห่งกรุงสุโขทัย ในตํานานกล่าวว่า พระบรมสารรีกิธาตุได้แสดงปาฏิหารยิ์ 
แบ่งออกเป�นสองดวง ดวงหนึ�ง ทรงโปรดให้สรา้งพระเจดีย์บรรจุไว้ในอุทยานหลวง พรอ้มทั�งยกพื�นที�ดังกล่าว 
ให้เป�นวัด ชื�อว่าวัดสวนดอก มาจนถึงป�จจุบัน  อีกดวงหนึ�ง พระองค์ได้อัญเชิญขึ�นบุษบก หลังช้าง แล้ว 
เสี�ยงทายว่า หากช้างไปหยุด ที�แห่งใดให้สรา้งเจดีย์บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุไว้ ณ ที�แห่งนั�น ซึ�ง ช้างเสี�ยงได้ 
หยุด ณ ดอยอุจฉุบรรพต หรอืดอยอ้อยช้าง ซึ�งก็คือตําแหน่ง พระธาตุดอยสุเทพในป�จจุบัน นั�นเอง  
              หลักฐานภาพถ่ายในอดีต จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ปรากฎ เจดีย์ราย หลังหนึ�งซึ�งสันนิษฐานว่า 
ตั�งทางด้านทิศใต้ มีลักษณะคล้ายกับ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ�งเป�นแบบเฉพาะของเจดีย์สุโขทัย เจดีย์องค์นี�  
สันนิษฐานว่าอาจจะมีการชาํรุด เสียหาย จนกระทั�งเมื�อครั�งท่านครูบาศรวีิชัย ได้มาบูรณะปฏิสังขรณ์วัดสวน 
ดอก ระหว่างป� พ.ศ.2474-2475 จึงได้มีการสรา้งพระวิหารหลังใหม่พรอ้มทั�งอาจมีการซ่อมแซม และปรบั 
เปลี�ยนรูปแบบเจดีย์ ให้สมบูรณ์ขึ�น ตามแบบนิยมของท่านครูบาศรวีิชัย ซึ�งพบว่าเป�นเจดีย์ทรงกลมแบบ
ล้านนา พรอ้มมีการประดับกระจก ซึ�งนิยมทําในช่วงเวลาดังกล่าว
              แม้ว่าหลักฐานเชิงประจักษ์ในป�จจุบัน ของเจดีย์หลังนี�  จะคงเหลือเพียงภาพถ่าย แต่ก็เป�นข้อมูลอีก 
ชิ�นหนึ�งที�สาํคัญยิ�ง นอกเหนือจากหลักฐานจารกีของการขึ�นมาของพระสุมนเถระ ที�ทําให้เราพอจะสันนิษฐาน 
และสรุปได้ว่า เรื�องราวซึ�งปรากฏในตํานาน กล่าวถึงการเผยแพรพุ่ทธศาสนาจากเมืองสุโขทัย มาถึง 
เชียงใหม่นั�น มีมูลเหตุที�เป�นจรงิ และสามารถตรวจสอบได้ และอาจจะสามารถยืนยันไปถึงการเชื�อมโยงกัน 
ของอิทธิพลทางศิลปะที�เผยแพรข่ึ�นมาถึงล้านนาในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 
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สถาป�ตยกรรมไทยน่ารู้
สถูป เจดีย์ ปรางค์ แตกต่างกันอย่างไร

 พุทธศาสนาในวฒันธรรมอนิเดีย หากมผูีที้�เสยีชวีติ
สว่นใหญก็่มกีารเผา และนํารา่ง รวมถึงเถ้าอฐัขิอง
ผูต้ายโรยลงไปบนแมนํ่�า   เพื�อใหก้ลับไปรวมกับ
ธรรมชาติ แต่หากเป�นบุคคลที�มฐีานะ หรอืเป�นบุคคล
สาํคัญ ก็มกัจะนําเอาเถ้าอฐัมิาฝ�งไวใ้ต้ดิน และก่อ
มูลดินขึ�น เรยีกวา่ สถูป หากเป�นบุคคลสาํคัญมากๆ
ก็อาจมกีารใชว้สัดุถาวรในการก่อมูลดิน รวมถึงมกีาร
ป�กฉัตร เหนือมูลดินนั�น เพื�อแสดงสญัลักษณ์ เรยีก
วา่ สถูป เชน่เดียวกัน ดังนั�น สถูปจึงหมายถึงที�บรรจุ
อฐัขิองบุคคลทั�วไป ถูกใชม้าแล้วก่อนสมยัพุทธกาล  
              เจดีย ์   เป�นชื�อเรยีกที�เกิดขึ�นภายหลังจากที�
พระพุทธเจ้าเสด็จปรนิิพพานไปแล้ว โดยคําวา่เจดีย์
นั�น ถูกอาจครอบคลุมไปถึง  สิ�งอื�นอนัควรแก่การ
สกัการะ และราํลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ�งแบง่ได้ 4 
ประเภทได้แก่  
             ธาตุเจดีย ์ ได้แก่สิ�งก่อสรา้ง ที�สรา้งขึ�นเพื�อใช้
เป�นที�บรรจุอฐัขิองพระพุทธเจ้า   เป�นอาคาร
หรอืงานสถาป�ตยกรรมที�มคีวามหมายเชน่เดียวกัน
กับสถูปในสมยัก่อนพุทธกาลนั�นเอง   แต่ใชเ้ฉพาะ
เจาะจง      เพื�อเป�นสถานที�สาํคัญ   แทนองค์สมัมา
สมัพุทธเจ้าเท่านั�น บางครั�งพบวา่มกีารใชค้วบคู่กัน
เชน่ เรยีกวา่ พระสถูปเจดีย ์เป�นต้น  นอกจากนั�นอาจ
มกีารใชคํ้าอื�นในความหมายเดียวกัน เชน่ พระธาตุ
เจดีย ์   พระบรมธาตุเจดีย ์    พระเจดีย ์เป�นต้น 
โดยทั�งหมดเหล่านี� มหีมายถึงสถาป�ตยกรรม อนัเป�น
ที�บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุของพระพุทธเจ้า  หรอื
พระสาวก เป�นหลักเท่านั�น ดังนี� เราจึงไมค่วรใชคํ้าวา่
เจดียกั์บ อาคารบรรจอุฐัขิองบุคคลโดยทั�วไปอื�น ๆ  
     ธรรมเจดีย ์ หมายถึง พระธรรมคําสั�งสอนของ
พระพุทธเจ้า  บรโิภคเจดีย ์ ได้แก่ สงัเวชนียสถาน 4 
แหง่    อนัเกี�ยวเนื�องกับองค์สมัมาสมัมาพุทธเจ้า 
ได้แก่   สถานที�ประสูติ    สถานที�ตรสัรู ้     สถานที�
ปฐมเทศนา  และสถานที�เสด็จปรนิิพพาน
 

             หลาน  ๆทราบกัน หรอืไมค่รบัวา่ ในเมอืงไทย
ของเรา มงีานสถาป�ตยกรรมที�เกี�ยวเนื�องกับ พุทธ
ศาสนา ประเภทต่าง  ๆ เป�นจํานวนมากมาย แบง่ไป
ตามหน้าที�ใชส้อย และจดุประสงค์ในการใชง้าน หาก
เราได้มโีอกาสเขา้ไปเยี�ยมชมวดั หรอืโบราณสถานที�
สาํคัญ  ๆที�มอียูม่ากมายในประเทศไทย สว่นใหญเ่รา
จะเห็นการแบง่เขตพื�นที�ของวดั ออกเป�น  3  สว่น 
ใหญ ่ ๆ   ได้แก่  เขตพุทธาวาส   เขตสงัฆาวาส และ
เขตธรณีสงฆ ์ 
       เขตพุทธาวาส เป�นที�ตั�งของพระเจดีย ์ พระ
อุโบสถ หอไตร ศาลาบาตร ซุม้ประตู และอาคารอื�น ๆ
ที�สรา้งขึ�นเป�นตัวแทนขององค์สมัมาสมัพุทธเจ้าและ
พระธรรมคําสั�งสอนของพระองค์ ศาสนสถาน และ
อาคารต่าง ๆ  ในกลุ่มนี� จึงเปรยีบเสมอืน  สญัลักษณ์ 
แทนองค์สมัมาสมัพุทธเจ้า ซึ�งประทับเป�นประธาน
ในการประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ ในพื�นที�วดัทั�งหมด 
 สาํหรบัเขตสงัฆาวาส ได้แก่ พื�นที�ของพระสงฆ ์เป�นที�
ตั�งของกุฏิ หอฉัตร การเปรยีญ ซึ�งพระสงฆใ์ชใ้นการ
จําวดั ฉันอาหาร รวมถึงเรยีนหนังสอื  และปฏิบติั
ธรรม สว่นเขตธรณีสงฆ ์ ได้แก่พื�นที�สาธารณะซึ�งใช้
ประโยชน์รว่มกันระหวา่ง ชุมชน และวดั ซึ�งอาจ
ได้แก่ ลานหน้าวดั ที�เผาศพ ตลาด และพื�นที�วา่งซึ�ง
วดัอาจอนญุาตใหชุ้มชน  ใชป้ระโยชน์เพื�อเป�นที�อยู่
อาศยั หรอืใชป้ระโยชน์อื�น ๆ  เป�นต้น 
สถูป เจดีย ์ และปรางค์ เป�นงานสถาป�ตยกรรมที�ตั�ง
อยูใ่นเขตพุทธาวาสเป�นหลัก ทั�งสามคํา ถือวา่เป�น
งานสถาป�ตยกรรมในกลุ่มเดียวกัน คือเป�นอาคารที�
สรา้งขึ�นเพื�อเป�นที�บรรจุอฐัธิาตุของพระพุทธเจ้า เป�น
ที�บรรจุอฐัขิองพระสาวก หรอืบุคคลสาํคัญ รวมถึง
อาจสรา้งเพื�อเป�นอนสุรณ์สถานอยา่งใดอยา่งหนึ�ง
แต่ทั�งสามคํามทีี�มาแตกต่างกัน 
สถูป พบวา่เป�นคําที�เก่าที�สุด คํานี� ถูกใชใ้นประเทศ
อนิเดียมาตั�งแต่สมยัก่อนพุทธกาล หรอืก่อนที�จะมี

   อุเทสกิะเจดีย ์ ได้แก่สิ�งอนัควรแก่การเคารพบูชา
และสกัการะ เกี�ยวเนื�องกับพระพุทธเจ้าอื�น  ๆ เชน่
รอยพระพุทธบาท พุทธบลัลังก์ พระพุทธรูป พระ
ธรรมจักร เป�นต้น
      ปรางค์ หรอืพระปรางค์ คือพระธาตุเจดียป์ระเภท
หนึ�ง   ที�มรูีปแบบงานสถาป�ตยกรรม   ที�มลัีกษณะ
เฉพาะตามแบบอยา่งของปราสาทหนิในวฒันธรรม
เขมร โดยปราสาทหนิของเขมรนั�น  มกันิยมสรา้ง
อาคารซอ้นชั�นขึ�นไปเป�นแบบวมิานซอ้นชั�น ซึ�งเรยีก
วา่ปราสาทยอดปรางค์     ในสมยัอยธุยา ชา่งไทยได้
หยบิยมืรูปแบบปรางค์เขมรดังกล่าว มาออกแบบ
เป�นเจดียท์รงปรางค์ ซึ�งมลัีกษณะแต่งต่างจากพระ
เจดียข์องไทยเรา ซึ�งมกันิยมทรงกลม หรอืทรงระฆงั
มาแต่อดีต ภายหลังจึงเรยีกวา่ พระเจดียท์รงปรางค์
และละคํา จนเหลือพระปรางค์ และปรางค์ในที�สุด 

   ดังนั�นเราจึงสรุปได้วา่ สถูป เจดีย ์ปรางค์ หากมอง
แค่ในมุมของงานสถาป�ตยกรรมเท่านั�น ทั�งสามคํา
ยอ่มหมายถึง รูปแบบหนึ�งของ งานสถาป�ตยกรรม
ไทย ซึ�งสรา้งขึ�นโดยมจีดุประสงค์เพื�อเป�นที�บรรจอุฐัิ
ของบุคคลสาํคัญ โดยคําวา่ สถูป เป�นคําที�เก่าที�สุด
หมายถึง อาคารบรรจอุฐัขิองบุคคลทั�วไป   พฒันา
มาจากการสรา้งมูลดินเพื�อฝ�งอฐั ิ สว่นเจดีย ์ และ
ปรางค์นั�น เกิดขึ�นภายหลัง จากพระพุทธเจ้าเสด็จ
ปรนิิพพานแล้ว โดยธาตุเจดีย ์คือคําที�มคีวามหมาย
ในทิศทางเดียวกับ คําวา่ สถูปในอดีต แต่เฉพาะ
เจาะจงเพื�อใชเ้รยีก อาคารบรรจพุระบรมสารรีกิธาตุ
ของพระพุทธเจ้าเป�นหลักเท่านั�น สว่นคําวา่ ปรางค์
คือเจดียท์รงปรางค์ ที�เรยีกชื�อตามลักษณะรูปแบบ
สถาป�ตยกรรมแบบเขมร ซึ�งชา่งไทยในสมยัอยธุยา
เป�นผูคิ้ดค้น และเริ�มต้นสรา้ง จนกลายเป�นรูปแบบ
งานสถาป�ตยกรรมไทยที�งดงามอกีประเภทหนึ�งของ
ประเทศไทย
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เรือนขนมปังขิง ตัวอยา่งงาน 

สถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตก

     น. ณ ปากนํ�า ได้อธบิายความหมายของเรอืนขนมป�งขงิไวใ้น
หนังสอืชื�อ แบบแผนบา้นเรอืนในสยาม ไวว้า่ “…ลักษณะเรอืน
ขนมป�งขงินี�เป�นชื�อทับศพัท์วา่ จินเจอรเ์บรด อนัมทีี�มาจากขนมป�ง
ขงิสมยัโบราณของชาวตะวนัตก ซึ�งตกแต่งหรูหรา ฟู�ฟ�า มคีรบี
ระบายแพรวพราว….”    สว่น เพญ็สุภา สุขคตะ ใจอนิทร ์ อดีต
ภัณฑารกัษ์ หวัหน้าพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติหรภุิญไชย ลําพูน 
กรมศลิปากร อธบิายคําวา่ “ขนมป�งขงิ” ไวใ้นหนังสอื นามาสถา
ป�ตย  วา่คํานี� แปลมาจากภาษาองักฤษวา่“Gingerbread” เป�น
คําที�ใชเ้รยีก ลวดลายตกแต่งสถาป�ตยกรรมที�มลัีกษณะหงกิงอ เป�น
แงง่คล้ายขงิ ตั�งแต่สมยัพระนางเจ้าวคิตอเรยีที� 2 แหง่สหราช
อาณาจักรเป�นต้นมา 
       จากความหมายของนักวชิาการขา้งต้น ป�จจุบนัเราจึงให้นิยาม
ของเรอืนขนมป�งขงิ วา่หมายถึง งานสถาป�ตยกรรมประเภทที�อยู่
อาศยัแบบอทิธพิลตะวนัตกซึ�งนิยมสรา้งขึ�นในชว่งปลายรชักาลที� 5
ซึ�งเป�นชว่งเวลาที�ประเทศไทยได้รบัเอาอทิธพิลในการก่อสรา้งบ้าน
เรอืนมาจากตะวนัตก งานสถาป�ตยกรรมประเภทที�อยูอ่าศยัในชว่ง
เวลานั�น จึงมกัมกีารประดับตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆ บรเิวณสว่น
ของอาคาร ไมว่า่จะเป�น หน้าจั�ว เชงิชาย ราวบนัได รวมไปถึง
ชอ่งลม เหนือประตูหน้าต่าง เป�นต้น ลวดลวดดังกล่าวมลัีกษณะ
คล้ายกับลวดลายในศลิปะแบบวกิคอเรยีของประเทศองักฤษ
ศลิปะประเภทนี�เกิดจากความนิยมในสมยัพระนางเจ้าวกิตอเรยีที�
2 ของประเทศองักฤษ ซึ�งสนันิษฐานวา่อาจจะมาจากการประดับ
ตกแต่งเครื�องเรอืน ภายในพระราชวงั รวมถึงการประดับขนมป�ง
เป�นรูปต่าง ๆ ในชว่งครสิต์มาส ซึ�งใต้ต้นครสิต์มาส ลวดลายที�
ประดับดังกล่าว จึงถูกนําไปใชใ้นการประดับเรอืนพกัอาศยัในเวลา
ต่อมา   หลังจากนั�นจึงได้แพรห่ลายออกไปทั�วเกาะองักฤษ 
จนกระทั�งขา้มมาถึงยโุรป และอเมรกิาในที�สุด ภายหลังจึงเรยีกงาน
สถาป�ตยกรรมแบบวคิตอเรยีนี�วา่   เรอืนขนมป�งขงิ   
ด้วยในประเทศไทย ซึ�งสนันิษฐานวา่ เป�นคําที�แปลมาจากศพัท์
ภาษาองักฤษวา่ “Gingerbread” หมายถึงลวดลายชนิดหนึ�งมี
ลักษณะปรุโปรง่ โดยที�ตัวลายจะขมวด คดโค้ง เป�นแงง่คล้ายขงิ
เนื�องจากลวดลายสว่นใหญใ่ชเ้ทคนิคการฉลุลายด้วยไมป้ระดับบน
งานสถาป�ตยกรรมประเภทบา้นพกัอาศยันั�นเอง 
 
 
 

ซึ�งคล้ายกับบา้นตุ๊กตา จึงเรยีกเรอืนประเภทนี�วา่ บา้นขนมป�งขงิ ไป
ด้วย โดยลักษณะลวดลาย ในครั�งแรกคงมลัีกษณะขดงอ คล้าย
ขนมป�งขงิ และต่อมาคงจึงมกีารพฒันา และดัดแปลงเป�นลวดลาย
ธรรมชาติตลอดจนถึงลวดลาย พนัธุพ์ฤกษา และลายประดิษฐ์แบบ
ต่าง ๆ อกีด้วย 
    ลวดลายขนมป�งขงินี�ได้รบัความนิยมเป�นอยา่งมากในสมยั
สมเด็จพระนางเจ้าวกิตอเรยีที� 2 แหง่ สหราชอาณาจักรองักฤษ  
 (อเล็กซานดรนิา วกิตอเรยี พ.ศ. 2362-2444)
      จนถึงชว่งสงครามโลกครั�งที� 1 ตลอดชว่งระยะเวลาในการ
ครองราชย ์ 64 ป� เป�นชว่งเวลาที�ประเทศองักฤษยิ�งใหญที่�สุด
ประเทศหนึ�งของโลก เป�นยคุที�องักฤษมมีคีวามเจรญิสูงสุดทาง
ด้านศลิปะรวมไปถึงงานมณัฑนศลิป� ตกแต่งภายใน งานออกแบบ
เครื�องเรอืน เสื�อผา้ การแต่งกาย และเครื�องประดับ นักวชิาการ
ศลิปะเรยีกงานศลิปะที�มคีวามเจรญิสูงสุดนี�วา่   ศลิปะแบบวกิตอ
เรยีน (Victorian Style) แบบอยา่งของ ศลิปะแบบวกิตอเรยี
สนันิษฐานวา่สว่นหนึ�งได้รบัอทิธพิลมาจาก งานประดับตกแต่ง ใน
ลวดลายแบบศลิปะกอทิก (Gothic) ซึ�งปรากฎในมหาวหิารต่าง ๆ
ซึ�งมกีารใชล้วดลายสาํคัญ ๆ เชน่ ลายดอกจิก ลายกากบาท ลาย
เปลวไฟ เป�นต้น ต้นแบบของลวดลายดังกล่าว มกีารผสมผสาน
และออกแบบให้เป�นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ ลวดลายสาํคัญที�เป�น
ลวดลายแบบวกิตอเรยี ได้แก่ การใชล้วดลายดอกทิวลิป ลายก้าน
ขด ลายเรขาคณิต และลายลูกนํ�า อาคารบา้นเรอืนแบบขนมป�งขงิ
ได้แพรห่ลายไปทั�วยโุรปในชว่งครสิต์ศตวรรษที� 19 อทิธพิลของ
งานสถาป�ตยกรรม ที�มกีารตกแต่งแบบ วกิตอเรยี ได้แพรอ่ทิธพิล
จากประเทศองักฤษ ไปสู ่อติาลี ฝรั�งเศส ออสเตรยี สวสิเซอรแ์ลนด์
และเยอรมนี สว่นหนึ�งมาจาก ความอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรไม้
ในประเทศเหล่านี� ซึ�งอุดมไปด้วยแหล่งไมเ้นื�อแขง็ที�เหมาะสม และ
เป�นเป�นวสัดุที�เหมาะสม หาได้งา่ยในประเทศภูมภิาค ซึ�งสอดคล้อง
กับการเผยแพรอ่ทิธพิล การสรา้งบา้นเรอืนแบบอทิธพิลวกิตอเรยี
ในภาคเหนือของประเทศไทยซึ�งมเีหตุผล และป�จจัยเชน่เดียวกัน
 

  สาํหรบัความเกี�ยวเนื�องกันของคําวา่ ขนมป�งขงิ กับงาน
สถาป�ตยกรรม สนันิษฐานวา่ สาเหตุมากจากการที� ชาวตะวนัตก
นิยมนําเอาคุกกี� ขนมป�งขงิ (ขนมที�มขีงิเป�นสว่นผสม และมรีสชาติ
ของขงิโดดเด่นกวา่รสอื�น ๆ) และของหวานต่างๆ มาสรา้งเป�นบา้น
ตุ๊กตาเล็ก ๆ เพื�อใชป้ระดับในวนัครสิต์มาส ดังนั�นเมื�อมกีารประดับ
อาคารพกัอาศยัด้วยลวดลาย 
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 1.นโยบายในการสรา้งชาติใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้าทัดเทียม
อารยะประเทศของรฐับาลสยาม ซึ�งพบวา่ในสมยันั�นได้มกีาร
สรา้งอาคารราชการ พระที�นั�ง รวมถึงที�พกัของขา้ราชการและ
เจ้านายชั�นสูงตามแบบอยา่งสถาป�ตยกรรมตะวนัตก โดยมกีาร
วา่จ้างสถาปนิก จากต่างประเทศเขา้มาทํางานในเมอืงไทย รูป
แบบอาคารแบบตะวนัตกจึงได้รบัความนิยมแพรห่ลายไปถึงหัว
เมอืงใหญต่่าง ๆ รวมถึงภาคเหนือของประเทศไทย ทั�งนี�เพื�อ
เป�นสญัลักษณ์แทนความเจรญิรุง่เรอืงของชาติให้มคีวาม
ทัดเทียมประเทศในโลกตะวนัตก 
    2.การเขา้มาของชาวต่างชาติ ผา่นการทํากิจการค้าไมส้กั
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งบรษัิทของชาวองักฤษซึ�งได้เขา้มาตั�งบรษัิท
ในหัวเมอืงใหญ ่ ได้แก่ เชยีงใหม ่ ลําปาง แพร ่ น่าน โดยสว่น
ใหญจ่ะมกีารสรา้งอาคารซึ�งได้รบัการออกแบบโดยชาวต่างชาติ
อาคารเหล่านั�นมกัมรูีปแบบที�ผสมผสานระหวา่งงาน
สถาป�ตยกรรมตะวนัตก กับอาคารพื�นถิ�น วสัดุสว่นใหญม่ทัี�ง
อาคารที�สรา้งด้วยไม ้ และอาคารคอนกรตี หรอืผสมผสานทั�ง
สองแบบ การสรา้งอาคารแบบตะวนัตก ได้รบัความนิยมอยา่ง
รวดเรว็ สว่นหนึ�งมาจากเหตุผลเรื�องการคมนาคมที�ทันสมยัขึ�น
การสรา้งทางรถไฟเชื�อมถึงเชยีงใหม ่ตั�งแต่ป� 2464 เป�นป�จจัย
สาํคัญที�สง่ผลทําให ้ การขนสง่วสัดุ และการเดินทางมคีวาม
สะดวกรวดเรว็มากยิ�งขึ�น

ลักษณะรูปแบบสถาป�ตยกรรมตะวนัตก ดังได้กล่าวขา้งต้น
มกัได้แก่ อาคารราชการ คุ้ม เรอืน หรอืที�อยูข่องเจ้านาย เรอืน
พอ่ค้า เรอืนคหบดี เป�นต้น อาคารเหล่านี� มกัมกีารออกแบบ
โดยผสมผสานกัน ระหวา่ง งานสถาป�ตยกรรมตะวนัตก และ
สถาป�ตยกรรมพื�นถิ�น อาคารได้รบัการออกแบบให้มพีื�นที�
ใชส้อย รวมถึงรูปทรงที�เหมาะสมกับภูมอิากาศแบบรอ้นชื�น แต่
มพีื�นที�ใชส้อยแบบตะวนัตก สว่นใหญม่กัเป�นอาคารสองชั�น
หลังคาทรงป�� นหยา แต่ใชก้ระเบื�องมุงหลังคาแบบพื�นเมอืง เชน่
กระเบื�องดินขอ กระเบื�องวา่ว เป�นต้น มกีารแบง่พื�นที�ใชง้าน
ตามรสนิยม และวฒันธรรมตะวนัตก มบีนัไดขึ�นทั�งด้านนอก
และด้านในอาคาร 
นอกจากนั�น  อาคารที�สรา้งในชว่งนี�  ยงัมกัจะนิยมประดับตก
แต่งอาคารด้วยลวดลายฉลุ หรอืลวดลายไมแ้กะสลัก ซึ�งเป�น
แบบที�นิยมในยโุรป โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง ประเทศองักฤษ ยคุ
พระนางวคิตอเรยีขององักฤษ จึงมกัเรยีกลวดลายตกแต่ง
ประเภทนี�วา่ ศลิปสถาป�ตยกรรมแบบวคิตอเรยี หรอืบางตํารา
เรยีกวา่ อาคารแบบขนมป�งขงิ (Gingerbread) อาคาร
ประเภทนี� บางแหง่มกีารทาสอีาคารใหม้ลัีกษณะเฉพาะ โดย
การใชส้สีดใสที�ผสมสขีาว(Pastel color) งานสถาป�ตยกรรม
อทิธพิลตะวนัตกเหล่านี�เชื�อวา่สว่นใหญไ่ด้รบัการออกแบบโดย
ชา่งชาวองักฤษ ซึ�งคุ้นเคยวฒันธรรมตามแมแ่บบเดิม แล้วนํา
มาปรบัปรุงและประยกุต์ใชกั้บวสัดุและขอ้จํากัดของวฒันธรรม
พื�นถิ�นชา่งและแรงงานในการก่อสรา้งสนันิษฐานวา่เป�นคนจีน
และพมา่ ที�มฝี�มอื

คือความอุดมสมบูรณ์ของป�าไมใ้นหัวเมอืงภาคเหนือ นั�นเอง
สาํหรบัการเขา้มาของศลิปะแบบวกิตอเรยี ในประเทศไทย
สนันิษฐานวา่ เกิดขึ�นพรอ้ม ๆ กันในหลายมติิ เริ�มต้นจากการ
เสด็จประพาสยโุรปและประเทศใกล้เคียง ของพระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รชักาลที� 5 และบางสว่น มาจากการ
ที�ชาวองักฤษ และฝรั�งเศสที�เดินทางมาค้าขาย หรอืทํางานใน
สยาม ในภาคใต้ อทิธพิลตะวนัตกผสมผสานกับศาสนาอสิลาม
จากป�นัง   หรอืมาเลเซยี ผา่นงานสถาป�ตยกรรมแบบชโิน
โปตุเกส   ภาคตะวนัออก เชน่เมอืงจันทบุร ี อทิธพิลมาจาก
ฝรั�งเศส ซึ�งเขา้มาทําสนธสิญัญาถึง 11 ป� สว่นภาคเหนือได้รบั
อทิธพิลจาก ทั�งทางพมา่ ชาวองักฤษ และเจ้านายจากกรุงเทพ
สาํหรบัเรอืนขนมป�งขงิ ในภาคเหนือของประเทศไทย อาจกล่าว
ได้วา่ เป�นปรากฏการณ์ของการสรา้งงานสถาป�ตยกรรมแบบ
อทิธพิลตะวนัตก ในวฒันธรรมล้านนา เริ�มต้นขึ�นจากป�จจัย
สาํคัญสองประการคือ

งานสถาป�ตยกรรมอทิธพิลตะวนัตกที�ได้รบัความนิยมในสมยันี�
ยงัสง่ผลต่อรสนิยมของประชาชนในภาคเหนืออกีด้วย ดังจะ
พบวา่ นอกเหนือจาก อาคารราชการ คุ้ม หรอืที�อยูเ่จ้านายใน
เมอืงใหญ ่ ๆ รวมถึงเรอืนของขุนนางชั�นผูใ้หญซ่ึ�งมกันิยมสรา้ง
อาคารตามอยา่งชาวตะวนัตกแล้ว ยงัมเีรอืนของผูป้กรองใน
ท้องถิ�น เรอืนรา้นค้าของพอ่ค้า คหบดี ตลอดจนถึงชาวบา้น
ธรรมดา ที�พบรูปแบบอาคารและการตกแต่งตามอยา่งอทิธพิล
ตะวนัตกเชน่เดียวกัน ตัวอยา่งเชน่เรอืนสะระไน เรอืนรา้นค้า
เรอืนไมรุ้น่หลัง เป�นต้น

เรือนขนมปังขิง ตัวอยา่งงาน
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    ตัวอยา่งของอาคารในสมยันี� ได้แก่ อาคารที�ทําการของ
บรษัิทบอมเบยเ์บอรม์า่ที�เชยีงใหม ่ ขา้งหา้งรมิป�งซปุเปอร์
สโตร ์ อาคารที�ทําการของบรษัิทบรติิช บอรเ์นียว เชยีงใหม่
ป�จจุบนัคือโรงแรม 137 Pillars House Hotel 
อาคารที�พกั อาเธอร ์ คิวรปิเปอร ์ เชยีงใหม ่ เดิมชื�อ บ้านหลิ�ง
ห้า ป�จจุบนัเป�นอาคารนิทรรศการ อยูใ่นสาํนักสง่เสรมิศลิป
วฒันธรรม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ ในลําปาง เชน่ อาคาร
หลุยส ์ ที เลียวโนเวนส ์ ซึ�งป�จจบุนัอยูใ่นความรบัผดิชอบของ
ป�าไมจั้งหวดัลําปาง เป�นต้น
  อาคารอทิธพิลตะวนัตกในยคุนี� ได้สง่อทิธพิลไปถึงอาคาร
ประเภทอื�น ๆ ในเมอืงเหนืออกีด้วย ไมว่า่จะเป�นอาคารรา้น
ค้า อาคารที�อยูอ่าศยัของเจ้านาย หรอืแมก้ระทั�งลวดลาย
บางประเภทได้ไปปรากฏในอาคารศาสนาด้วย อาคารกลุ่มนี�
สามารถยกตัวอยา่งได้แก่ อาคารคุ้มเจ้าบุรรีตัน์มหาอนิทร์
ศูนยส์ถาป�ตยกรรมล้านนา   คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ อาคารคุ้มเจ้าแก้วนวรฐั เชยีงใหม่
บรเิวณตลาดวโรรสด้านทิศเหนือ ซึ�งป�จจุบนัถูกรื�อไปแล้ว
อาคารคุ้มเจ้าบุรรีตัน์แก้วมุงเมอืง  ในสาํนักงานยาสูบ 
เชยีงใหม ่อาคารคุ้มวงศบุ์ร ีจ.แพร ่อาคารคุ้มเมอืง จ.พะเยา
รวมไปถึง อาคารรา้นค้าแถบถนนท่าแพ จ.เชยีงใหม ่ อาคาร
รา้นค้าในตรอกบา้นจีน จ.ตาก อาคารรา้นค้ากาดกองต้า
จ.ลําปาง เป�นต้น 

เรือนขนมปังขิง ตัวอยา่งงาน 
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ความรู้เรื�องศิลปวัฒนธรรมล้านนา
 เสาอินทขิลเมืองเชียงใหม่และประเพณีการใส่ขันดอก
 

      เสาอนิทขลิเมอืงเชยีงใหม ่หมายถึง เสาหลักเมอืงของเมอืงเชยีงใหม ่สนันิษฐานวา่มมีาแล้วตั�งแต่ก่อนสรา้งเมอืงเชยีงใหม ่โดยได้รบัการดูแล และมกีารประกอบพธิกีรรมที�เกี�ยวเนื�องใน
ฐานะ หลักเมอืงและสิ�งศกัดิ�สทิธิ�คู่บา้นคู่เมอืงตลอดชว่งสมยัการปกครอง จวบจนถึงป�จจุบนั เดิมเสาหลักเมอืงประดิษฐานอยูภ่ายในวหิารของวดัอนิทขลิ หรอืวดัสะดือเมอืง ซึ�งอยูด้่านทิศทิศ
ใต้ของอนสุาวรยีส์ามกษัตรยิ ์ในป�จจบุนั  ต่อมาประมาณป� พ.ศ. 2343 พระเจ้ากาวลิะซึ�งเป�นเจ้าผูค้รองนครเชยีงใหมใ่นสมยันั�น ได้รว่มมอืกับกองทัพของพระเจ้าตากสนิมหาราช ทําการขบั
ไล่พมา่ออกจากดินแดนล้านนาได้สาํเรจ็ จากนั�นได้ฟ�� นฟูเมอืงเชยีงใหมข่ึ�นมาอกีครั�งหนึ�ง พระองค์ได้ยา้ยเสาอนิทขลิจากเดิมมาประดิษฐานไว ้ณ วดัเจดียห์ลวง พรอ้มทั�งสรา้งวหิารครอบไว้
เมื�อป� พ.ศ.2343 ต่อมา วหิารอนิทขลิได้ชาํรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาป� พ.ศ.2496 ครูบาขาวป� ซึ�งเป�นลูกศษิยข์องครูบาเจ้าศรวีชิยั จึงได้สรา้ง วหิารอนิทขลิขึ�นใหม ่เป�นวหิารทรงจตุรมุข
ดังที�เห็นอยูใ่นป�จจบุนั พรอ้มทั�งมกีารสรา้งพระพุทธรูปปางขอฝน หรอื พระคันธารราษฎร ์ประดิษฐานไวเ้หนือฐานศลิาหิน และมกีารสรา้งมณฑปครอบในเวลาต่อมา เพื�อใหผู้ค้นได้กราบไหว้
บูชาคู่กับเสาอนิทขลิ โดยวหิารเสาอนิทขลิทรงจตุรมุข ในป�จจบุนัตั�งอยูด้่านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของพระวหิารหลวง 

 สาํหรบัลักษณะของเสาอนิทขลินั�น ไมป่รากฏหลักฐานวา่
สรา้งด้วยวสัดุประเภทใดแต่จากคําบอกเล่าของ สล่าบอย
วศิาลทัศน์ รตันมงคลเกษม ซึ�งเป�นชา่งที�ทําการบูรณะ
มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปในวหิารจตุรมุข ครั�งหลัง
สุด ได้กล่าววา่ ใต้ฐานพระพุทธรูป พบแผน่ศลิาขนาด
ใหญป่�ดไวเ้หนือฐานพระ โดย สนันิษฐานวา่ด้านล่างคือ ที�
ประดิษฐานของ เสาอนิทขลิของเมอืงเชยีงใหม ่ ซึ�งฝ�งลง
ไปถึงใต้ดิน แต่ไมท่ราบวา่ มลัีกษณะเชน่ใด อนึ�ง หากเรา
ศกึษาลักษณะเสาหลักเมอืง ในเมอืงประวติัศาสตร์
สาํคัญๆ ในประเทศไทย เราจะพบวา่ โดยทั�วไปแล้วเสา
หลักเมอืง หรอืสะดือเมอืง เป�นสญัลักษณ์อนัศกัดิ�สทิธิ�
ของเมอืง แสดงถึงการก่อตั�งชุมชน การเริ�มต้นเมอืง อนั
บง่บอกถึงความภาคภูมใิจ เพื�อความรม่เยน็เป�นสุขของ
ผูค้น เสาหลักเมอืงจึงถือวา่เป�นใจเมอืง หรอืศูนยก์ลาง
ของเมอืง และถือวา่เป�นที�สถิตของเทพยดาผูป้กป�กรกัษา
บา้นเมอืง จึงมปีระเพณีที�สาํคัญทั�งก่อนและหลังสรา้งไม่
วา่จะเป�นพธิเีลือกชยัภูม ิ ในการยกเสาหลักเมอืง ที�ต้องมี
การกําหนดชยัภูมทีิ�สาํคัญและ เป�นชยัภูมทีิ�ดีของเมอืง
ด้วย เพื�อให้เกิดความเป�นสริมิงคลแก่บา้นเมอืงที�จะสรา้ง
ขึ�น และที�สาํคัญ วสัดุที�จะนํามาใช ้ ทําเสาหลักเมอืงนั�นก็
ต้องเลือกสรรสิ�งที�เป�นมงคลด้วย ซึ�งอาจจะเป�นได้สอง
แบบ คือ หลักเมอืงที�สรา้งมาจากเสาไมข้นาดใหญ ่  สว่น
ใหญม่กัเป�นไมม้งคล เชน่ ไมช้ยัพฤกษ์ ไมร้าชพฤกษ์
กัลปพฤกษ์ ไมส้กัทอง ไมพ้ยงุ ไมคั้นทรง ไมจั้นทน์ เป�นต้น   
หรอื 2.อาจเป�นหิน หรอืศลิาที�เป�นแท่งเชน่ หนิทราย หนิ
แกรนิต มคีวามแขง็แรง มั�นคง โดยอาจมกีารแกะสลัก
หรอืลงอกัขระที�เป�นดวงเมอืงหรอืยนัตรที์�เป�นมงคลกํากับ
เป�นต้น ซึ�งทั�งสอง ลักษณะดังกล่าวเคยมตัีวอยา่ง ของ
เสาหลักเมอืงในเมอืงสาํคัญหลายแหง่ในประเทศไทย
และภาคเหนือ

 สาํหรบัเสาอนิทขลิ หรอืหลักเมอืงของเมอืงเชยีงใหม ่ตาม
ตํานาน ซึ�งเกี�ยวขอ้งกับชาวลัวะ ซึ�งเป�นกลุ่มคนที�อยูอ่าศยั
ในพื�นที�นี� ก่อนการสถาปนาเมอืงเชยีงใหมนั่�น ได้กล่าว
เพยีงวา่ ครั�งหนึ�งบา้นเมอืงของชาวลัวะ ขา้วยากหมาก
แพง ผูค้นอดอยาก จึงออ้นวอนต่อพระอนิทรใ์หช้ว่ย
พระอนิทรไ์ด้ให้กุมภัณฑ์ หรอืยกัษ์ 2 ตน ขดุอนิทขลิ หรอื
เสาตะปูพระอนิทร ์ใสส่าแหรกเหล็กหาบไปฝ�งไวก้ลางเวยีง
นพบุร ี เพื�อให้ชาวลัววะและผูค้นจากที�ต่างๆ ได้มากราบ
ไหวบู้ชา โดยกําชบัใหร้กัษาศลี ถือสตัย ์ไมล่ะโมบ โลภมาก
เสาอนิทขลิมฤีทธิ�มากดลบนัดาลใหบ้า้นเมอืงมคีวามเจรญิ
รุง่เรอืง ภายหลัง ผูค้นเกิดความละโมบ ไมเ่ครง่ครดั ไมอ่ยู่
ในศลี ในธรรม ทําให้กุมภัณฑ์ 2 ตน ที�เฝ�าเสาอนิทขลิโกรธ
และได้หามเสาอนิทขลิกลับขึ�นไปสวรรค์ และบอ่เงนิ บอ่
ทอง บอ่แก้ว ที�พระอนิทรด์ลบนัดาลความอุดมสมบูรณ์ ให้
แก่บา้นเมอืง ก็พลอยเสื�อมลงไปด้วยจากขอ้ความดังกล่าว
ตํานานไมไ่ด้กล่าววา่ เสาหลักเมอืงดังกล่าว ทําจากอะไร
แต่ คําวา่เสาตะปูพระอนิทร ์ ใสส่าแหรก อาจตีความได้ถึง
ลักษณะของแท่งวสัดุ ที�มลัีกษณะทรงยาว คล้ายรูปตะปู
และอาจมนํี�าหนักมาก จนต้องบรรทุกด้วยสาแหรก ที�ทํา
จากเหล็ก ซึ�งวสัดุที�มนํี�าหนักมากเชน่นี� มคีวามเป�นไปได้วา่
จะเป�นศลิา หรอืหินมากกวา่ ไม ้
 สาํหรบัพธิกีรรมที�เกี�ยวเนื�องกับเสาอนิทขลินั�น ได้แก่การ
เขา้อนิทขลิ และใสข่นัดอก โดยประเพณีนี�สนันิษฐานวา่จะ
เกี�ยวเนื�องกับ ตํานานที�กล่าวถึงการทําพธิบีวงสรวง และ
สกัการะบูชา ของชาวลัวะตามคําแนะนําของพระเถระ
หลังจากที�กุมภัณฑ์ได้ยกอนิทขลิกลับไปแล้ว เพื�อใหบ้า้น
เมอืงพน้ภัยพบิติั จึงเกิดประเพณีนี�สบืเนื�องมา จนถึงทุกวนั
นี� ซึ�งพธิกีรรมนี�จะกระทํากันในชว่ง เดือน พฤษภาคม และ
เดือนมถุินายนเรยีกวา่เดือนแปดเขา้เก้าออก 

หมายถึง การเริ�มพธิใีนชว่งเดือนแปดเหนือ (พฤษภาคม)
และ ครอ่มไปเสรจ็สิ�นที�เดือนเก้าเหนือ (มถุินายน) ซึ�งใน
พธิกีรรมนี�จะมกีารบูขาเสาอนิทขลิและอารกัษ์ที�อยูโ่ดยรอบ
ด้วยดอกไม ้ ซึ�งประชาชนจะเตรยีมมาจากบ้าน มกีาร
อญัเชญิพระเจ้าฝนแสนห่า วดัชา่งแต้ม  ออกมาเดินขบวน
ในวนัเขา้อนิทขลิ  สว่นอารกัษ์นั�นได้แก่ยกัษ์ และไมห้มาย
เมอืง ทั�งนี�เพื�อความเป�นสริมิงคลของเมอืงเนื�องจากเสา
อนิทขลิ มนัียยะของความมั�นคงตามดวงชะตาเมอืง ซึ�ง
เกี�ยวขอ้งกับความเจรญิ และความเสื�อมของเมอืงด้วย
และยงัโยงไปถึงฤดูกาล และความอุดมสมบูรณ์อกีด้วย ดัง
จะเป�นได้จากชว่งเวลาที�ทําพธิจีะเกิดขึ�นก่อนการเพาะปลูก
ดังนั�นการทําพธิบูีชาเสาอนิทขลิรวมถึงการใสด่อกไม ้ จึง
เป�นการแสดงออกของสญัลักษณ์ทางจิตวญิญาณ สรา้ง
ขวญักําลังใจในการเริ�มต้นฤดูการเพาะปลูก เพื�อความอุดม
สมบูรณ์ของผูค้น และบ้านเมอืงด้วยนั�นเอง    ดังนั�น พธิเีขา้
อนิขลิและการใสข่นัดอก จึงจําเป�นต้องมพีธิกีรรมทุกป� และ
การทําพธิกีรรมดังกล่าว ก็เป�นสว่นผสมของความเชื�อ ที�มี
ทั�ง การนับถือผ ี และสิ�งเหนือธรรมชาติ พราหมณ์ และ
ผนวกเขา้กับพุทธศาสนา  จนเกิดเป�นพฒันาการของ
วฒันธรรมประเพณีที�ได้รบัการปรบัปรุง แก้ไข และถ่ายทอด
มาจนถึงป�จจุบัน 
 อนึ�ง คําวา่ การใสข่นัดอกหมายถึง “ขนั” คือ พาน “ดอก”
โดยอาจหมายรวมถึงสลุง ซึ�งเป�นภาชนะทําด้วยเงนิ หรอื
เครื�องเขนิ ใชบ้รรจุดอกไม ้ ซึ�งชาวบ้านจะจัดเตรยีมมาจาก
บ้าน โดยการเก็บดอกไมที้�ตัวเองปลูกที�บ้าน พรอ้มธูปเทียน
และขา้วตอก   อนัเป�นสญัลักษณ์แทนสิ�งมงคลต่างๆ  
 ชาวบ้านจะใชข้นัดอกเป�นเครื�องสกัการะบูชา โดยจะนํามา
บูชา และถวายแก่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ รวมถึง
เทวา อารกัษ์ ยกัษ์ และผ ี รวมถึงสิ�งเหนือธรรมชาติตาม
ความเชื�อมาแต่โบราณ 
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Route 4 งานสถาป�ตยกรรมที�มคุีณค่านอกเมอืง
เขตอรญัญกิ
วดัสวนดอก วดัป�าอุโมงค์ วดัเจ็ดยอด วดัป�าแดง
วดัผาลาด   วดัพระธาตุดอยสุเทพ 

แผนทีส่ถานที ่

สําคัญของเมือง 

เชียงใหม่

Route 1 เชยีงใหมเ่มอืงประวติัศาสตร์
แมนํ่�าป�ง สะพานนวรฐั ถนนท่าแพ ขว่งประตู
ท่าแพ แจ่งศรภูีม ิกําแพงเมอืง คูเมอืง แจ่งหวัลิน
ประตู่สวนดอก แจ่งกู่เฮอืง ประตูหายยา ประตู
เชยีงใหม ่แจ่งกะตํ�า คลองแมข่า่

Route 2 งานสถาป�ตยกรรมที�มคุีณค่าในเมอืง
วดัเชยีงมั�น วดัพระสงิห์ วดัปราสาท วดัเจดียห์ลวง
วดัดวงดี วดัสะดือเมอืง  หอศลิปวฒันธรรมเมอืง
เชยีงใหม ่ พพิธิภัณฑ์พื�นถิ�น พพิธิภัณฑ์
ประวติัศาสตรเ์มอืงเชยีงใหม ่ ศูนยส์ถาป�ตยกรรม
ล้านนา 

Route 3 งานสถาป�ตยกรรมที�มคุีณค่านอกเมอืง
ด้านทิศตะวนัออก
วดัเกตุการาม วดับุพพาราม วดัแสนฝาง วดัชา่ง
ฆอ้ง วดัมหาวนั วดัเชตวนั วดัป�าเป�า วดัทรายมูล
พมา่ วดัทรายมูลเมอืง 

เส้นทางทอ่งเทีย่ว

สถาปัตยกรรมเชิง

ประวัติศาสตร์
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ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง  ภู มิ ปั ญ ญ า  

ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม  แ ล ะ  

ศิ ล ป ก ร ร ม ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง

           ภูมปิ�ญญาสถาป�ตยกรรม 
มาจากสองคํา  คือภูมปิ�ญญา กับ สถาป�ตยกรรม  
ภูมปิ�ญญา (Wisdom)     ในพจนานกุรมฉบบั
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง พื�น
ความรูค้วามสามารถ มกัใชร้ว่มกับคําอื�นๆ เชน่
ภูมปิ�ญญาไทย ภูมปิ�ญญาท้องถิ�น ภูมปิ�ญญา
ชาวบา้น หรอืภูมปิ�ญญาพื�นบา้น ผูท้รงคุณ
ภูมปิ�ญญาไทย เป�นต้น ภูมปิ�ญญาเกี�ยวขอ้ง
กับ ความรู ้ ความสามารถ ทักษะความเชื�อ
และศกัยภาพในการแก้ป�ญหาของมนษุยที์�
สบืทอดกันมาจากอดีตถึงป�จจบุนัอยา่งไม่
ขาดสาย และเชื�อมโยงกันทั�งระบบทุกสาขา
สว่นคําวา่สถาป�ตยกรรม หมายถึงอาคารหรอื
สิ�งก่อสรา้งที�มนษุยส์รา้งสรรค์บนที�วา่ง โดยมี
ประโยชน์ใชส้อยอยา่งหนึ�ง ทั�งด้านกายภาพ
และด้านจิตใจมคีวามงามทางด้าน
สุนทรยีภาพ และแนวคิด และปรชัญาแฝง

อยูใ่นอาคารหรอืสิ�งก่อสรา้งเหล่านั�น  ดังนั�น
เมื�อรวมทั�งสองคําแล้ว จึงหมายถึง พื�นความรู้
ความสามารถทางด้านการสรา้งสรรค์งาน
สถาป�ตยกรรม เป�นองค์ความรู ้ ความสามารถ
ทักษะความเชื�อและศกัยภาพในการแก้ป�ญหา
ในการก่อสรา้ง และสรา้งสรรค์สถาป�ตยกรรม
ซึ�งถือเป�นมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนที�มี
คุณค่า ในพื�นที�ใดพื�นที�หนึ�ง ซึ�งอาจครอบคลุม
ได้ตั�งแต่ ตัวงานสถาป�ตยกรรม สิ�งแวดล้อมที�
อาคารตั�งอยู ่   งานศลิปกรรม    งานศลิปวฒัน
ธรรมที�เกี�ยวเนื�อง ตลอดจนถึงกระบวนการ
ชา่ง และเทคนิควธิกีารทํางานสถาป�ตยกรรมที�
เกี�ยวเนื�องเหล่านั�น ภูมปิ�ญญาสถาป�ตยกรรม
เป�นกระบวนการสรา้งสรรค์ที�ต้องผา่นการคิด
วเิคราะห์ ตลอดจนถึงกระบวนการแก้ป�ญหา
ตามป�จจัย และขอ้จํากัดของแต่ละท้องถิ�น จน
กลายเป�นองค์ความรูที้�ตกผลึก และสามารถ
ถ่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่ จนเป�นเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวของท้องถิ�น มคีวามสาํคัญ และมคุีณค่าอนั
ควรแก่การอนรุกัษ์ และรกัษาไวเ้ป�นความ
ภาคภูมใิจของท้องถิ�น และประเทศชาติ

10



ภูมปิ�ญญาสถาป�ตยกรรม กับ งานชา่งพุทธศลิป�ล้านนา แบง่ออกเป�น
ประเภท ๆ งานชา่ง ดังนี�
1. ชา่งไม ้คือชา่งผูช้าญการก่อสรา้งอาคารไม ้เชน่วหิาร อุโบสถ และ 
      บา้นเรอืน
2. ชา่งหล่อ คือชา่งผูช้าญการหล่อสาํรดิ เชน่ พระพุทธรูป ระฆงั ผอบ
      เจดียบ์รรจพุระธาตุ หรอืเครื�องดนตรสีาํรดิ
3. ชา่งป�� น คือชา่งผูช้าญการป�� นประติมากรรมปูนสด  ป�� นลวดลาย
      ตกแต่งเจดีย ์พระพุทธรูป หรอืซุม้โขงล้านนา
4. ชา่งรกั - ชา่งหาง คือชา่งผูช้าญการตกแต่งอาคารศาสนสถาน
      ต่างๆที�เรยีกวา่ “ลายคํา” โดยการลงรกั และชาดพรอ้มกับป�ด
      ทองคําเปลว และงานรกั ประเภทเครื�องเขนิ
5. ชา่งต้อง คือชา่งผูช้าญการฉลุโลหะ เงนิ ทอง ทองแดง หรอืเป�น
      งานกระดาษใหเ้ป�นลวดลายต่างๆ 
      เชน่ การต้องฉัตร หรอืการต้องตุง
6. ชา่งเหล็ก คือชา่งผูช้าญการหลอม และตีเหล็กใหเ้ป�นเครื�องมอื
      การเกษตร และอาวธุ
7. ชา่งทอง คือชา่งผูช้าญการหล่อโลหะประเภททองแดง เชน่ฆอ้ง 
      กระดิ�ง และกังสดาล
8. ชา่งแกะสลัก คือชา่งผูช้าญการแกะสลักลวดลาย และชา่งแกะ
      ภาพนนูตํ�า และนนูสูงบนไม ้หรอืการแกะพระพุทธรูป
9. ชา่งเคิ�ง หรอืกลึง คือชา่งผูช้าญการกลึงใหเ้ป�นรูปทรงต่างๆ โดย
      การใชเ้ครื�องมอืกลึง เป�นแบบที�ใชกํ้าลังแรงคนทําการชกักลึงวสัดุ 
       ใชก้ลึงไม ้งาชา้ง และการทํากลอง
10. ชา่งคํา คือชา่งผูช้าญการทําทองคําในการทําพระพุทธรูป สว่น
         ประดับงานพุทธศลิป� และทองรูปพรรณต่าง ๆ
11. ชา่งเงนิ คือชา่งผูช้าญการชา่งทําเครื�องเงนิ พระพุทธรูป และ
         เครื�องประกอบพธิกีรรมที�ใชเ้งนิเป�นวสัดุ ได้แก่ หวัใจพระพุทธรูป  
         และผอบเงนิบรรจพุระธาตุ
12. ชา่งแต้ม (จิตรกรรม) คือชา่งผูช้าญการเขยีนภาพฝาผนัง โบสถ์ 
         วหิารต่างๆ ด้วยเรื�องราวความเชื�อทางพระพุทธศาสนา เชน่พุทธ 
         ประวติั นิทาน ชาดก และรวมไปถึงภาพเล่าเรื�องวถีิชวีติ

ภูมิปัญญา ศิลปะพ้ืนบ้าน
                  ภูมปิ�ญญาสถาป�ตยกรรม กับคําวา่ สล่า ในวฒันธรรมล้านนา
สล่า อา่นวา่ สะ-หล่า สนันิษฐานวา่มาจากภาษาไทใหญ ่ หมายถึงผู้
เชี�ยวชาญในงานชา่งต่างๆ เชน่ สล่าสรา้งวดั สล่าสรา้งวหิาร สล่าแกะไม้
สล่าปูน รวมไปถึงการละเล่น และดนตรพีื�นบา้นด้วย เชน่ สล่าตีกลอง
หมายถึงคนมคีวามเชี�ยวชาญในการตีกลอง เป�นต้น
     ในวฒันธรรมล้านนาจะเรยีกผูที้�มคีวามเชี�ยวชาญในการก่อสรา้ง
งานตกแต่ง หรอืสรา้งสรรค์งานสถาป�ตยกรรม ซึ�งกระทําด้วยฝ�มอืต่างๆ
นั�นเรยีกวา่ "สล่า" เชน่วา่ สล่าแป�งเฮอืน คือนายชา่งที�สรา้งบ้านเรอืน
สล่าแต้ม คือผูเ้ชี�ยวชาญในการเขยีน หรอืวาดภาพ สล่าต้อง คือผู้
เชี�ยวชาญในการฉลุลาย ดุนภาพ สล่าแกะ คือผูเ้ชี�ยวชาญในการแกะ
หรอืสลัก อาจสลักแบบลอยตัว หรอื ภาพนนู ฯลฯ สล่าสคืีอ ชา่งทาส ี
 สล่าปูน คือชา่งผูเ้ชี�ยวชาญในการทําปูนป�� น สล่าบอกไฟ คือชา่งทํา
บอ้งไฟ การเรยีกขานคําวา่ สล่า มกัจะใชนํ้าหน้าชื�อจรงิ แทนคําวา่ นาย
เชน่ นายป�� น เป�นชา่งเรยีกกัน วา่ "สล่าป�� น" เป�นต้น
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ตัวอยา่งภูมปิ�ญญาสถาป�ตยกรรม : การทําลวดลายทองล้านนา
 
ลายทอง หรอืลายคํา หมายถึงเทคนิคในการประดับตกแต่งบนพื�นผวิ
ใดๆ โดยมทีองคําเปลวเป�นวสัดุหลักในการสรา้งสรรค์ ปรากฏในงาน
ศลิปกรรมและสถาป�ตยกรรมล้านนา เทคนิคการทําลายทองล้านนา
ประเภทนี� มกัพบในศาสนาสถาน ไมว่า่จะเป�นภายในพระวหิาร พระ
อุโบสถ รวมถึงอาคารพกัอาศยัของเจ้านาย  

ประเภทของลายคําล้านนา
ลายรดนํ�า (ลายคํารดนํ�า)
เป�นวธิกีารประดับตกแต่งที�จะต้องอาศยัชา่งที�มคีวามชาํนาญพเิศษ
เฉพาะด้าน และต้องใชเ้วลาในการทํางาน เพราะต้องอาศยัความ
จัดเจนของการเขยีนเสน้พูกั่น การเตรยีมพื�น การเตรยีมนํ�ายาหรดาล
การเตรยีมรกัเชด็ และการเชด็รกัป�ดทอง และรดนํ�า ที�มรีะเบยีบแบบ
แผนเป�นขั�นตอน ที�จะต้องทําตามลําดับก่อนหลัง และยุง่ยากสลับซบั
ซอ้นมากกวา่

ลายขูดคํา (ลายจาร)
เป�นกระบวนการที�ใชว้ธิกีารเติมรายละเอยีดของลวดลายที�มคีวาม
ละเอยีดมากกวา่การเขยีนตัดเสน้  โดยใชเ้หล็กแหลมจารลวดลาย 
(ขูด ขดี) รายละเอยีดต่าง ๆ สามารถที�จะทําได้มาก จะสงัเกตเห็นรอ่ง
รอยของการจารเสน้ที�ซํ�า ๆ กันหลายครั�ง ทําใหเ้กิดเป�นเสน้แตก ๆ ไม่
ตรงเสน้รอยเดิม และมรีอ่งรอยของเสน้จารนั�นเป�นรอ่งลึกลงไปใน
สว่นที�เป�นพื�นของผลงานนั�น

ลายฉลุป�ดทอง ( ลายคํานํ�าแต้ม )
เป�นวธิกีารที�พบมากที�สุด   เนื�องจากเป�นวธิกีารประดับตกแต่งที�มี
กระบวนการไมยุ่ง่ยากซบัซอ้นมากนัก โดยวธิกีารแกะฉลุลวดลาย
แมแ่บบกระดาษ หรอืแผน่พลาสติกบางใสตามต้องการ แล้วนําไป
วางทาบตรงสว่นที�ต้องการจะประดับตกแต่งลวดลายแล้วป�ดทองคํา
เปลวลงไปตามชอ่งที�ฉลุลวดลายนั�นตามต้องการ

เทคนิคในการทําลายคํานํ�าแต้ม 
อุปกรณ์การทําลายฉลุป�ดทอง ( ลายคํานํ�าแต้ม ) เทคนิคสมยัโบราณ
 1. แมแ่บบ ลวดลายที�สบืทอดกันมาแต่โบราณ
 2. หนังสตัวขู์ดใหบ้าง หรอืกระดาษสา
 3. สิ�วในการฉลุลาย
 4. สรีองพื�น ใช ้หาง หรอื รกั  (หาง= ชาด+รกั)
 5. ทองคําเปลว

เทคนิคในการทําลายคํานํ�าแต้ม 
 อุปกรณ์การทําลายฉลุป�ดทอง ( ลายคํานํ�าแต้ม ) เทคนิคสมยัใหม่
 1. แมแ่บบ
 2. พลาสติกแผน่ใสใชแ้ทน หนังสตัวห์รอืกระดาษสา
 3. มดีคัตเตอร ์ใชแ้ทนสิ�ว
 4. สนํี�ามนั สแีดง หรอืสดํีา แทน หางหรอืรกั
 5. ทองคําเปลว ป�จจบุนัมหีลายเกรด ทองคําวทิยาศาสตร ์สามารถ
       ใชแ้ทนได้ แต่คุณภาพไมดี่เท่าทองคําเปลวจรงิ

 วธิกีารทําลายคําแบบลายฉลุ แบบโบราณ
1. รา่งแบบแมพ่มิพบ์นกระดาษสา แล้วใชส้ิ�วตอกเป�นลวดลาย
2. เตรยีมพื�นวสัดุที�จะทําลาย โดยการทานํ�ายารกัลงบนแผน่ไม ้หรอื
     บนพื�นอื�นๆ ที�จะทําลวดลาย รอจนแหง้
3. ทานนํ�ารกัลงบนที�จะทําลาย นําแมแ่บบที�ฉลุลายไวแ้ล้ว วางใน
     ตําแหน่งที�เหมาะสม ป�ดทองคําเปลวผา่นลายฉลุ ใหทั้�วอาจใชนิ้�ว
     จิ�มแผน่ทองเพื�อป�ดทองใหทั้�ว 
4. ใชนํ้�าสม้ป�อยที�แชไ่ว ้ล้างกระดาษสาออกใหห้มด จะปรากฏลาย
      ทองที�งดงาม
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รว่มสนุก เส้นทางสถาปนิก

       ตาเมอืง หลานเอื�องคํา และนํ�าป�ง ชวนเพื�อน ๆ
มาแสดงความสามารถในการออกแบบกันครบั 
ผลงานที�ทํา เพื�อนๆ สามารถเก็บไวใ้ชป้ระกอบใน
การทํา Portfolio สาํหรบัเตรยีมตัวสอบเขา้เรยีน
ต่อในคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร ์ หรอืสาขาที�เกี�ยว
เนื�องได้นะครบั

     ในฉบบัแรกนี� หลานเอื�องคํา และนํ�าป�ง อยากจะ
ชวนเพื�อนๆ มาชว่ยกันทําให้เมอืงเชยีงใหมข่องเรา
มภูีมทัิศน์ที�สวยงาม ปราศจากขยะมูลฝอย 
สมกับการเป�นเมอืงน่าอยูติ่ดอนัดับโลก โดยมารว่ม
กันออกแบบ ถังขยะเพื�อติดตั�งบรเิวณทางเท้าบน
ฟุตบาทรอบคูเมอืงเชยีงใหม ่ กติกางา่ย ๆ เลย โดย
ให้เพื�อน ๆ  ออกแบบถังขยะสาํหรบันักท่องเที�ยว 
และประชาชนทั�วไป ที�เดินทางมาท่องเที�ยวในเมอืง
เก่าเชยีงใหม ่ โดยผลงานที�ออกแบบนั�น ให้คํานึง
ถึงการใชง้านจรงิ และมลัีกษณะที�สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  รวมถึงมรูีปแบบ
เฉพาะที�คํานึงถึงวฒันธรรมประเพณีของเมอืงเก่า
เชยีงใหมข่องเรา    โดยเพื�อน ๆ สามารถกําหนดจุด
วางถังขยะ ได้ตามจินตนาการของแต่ละคน แต่ให้
มคีวามเหมาะสม กับสถานที� ตําแหน่งที�ตั�ง และ
สะดวกต่อการจัดเก็บของเจ้าหน้าที�  ไมจํ่ากัด
ขนาด ส ีและวสัดุ

เพื�อนๆ สามารถสรา้งสรรค์ ไมจํ่ากัดเทคนิค ไมว่า่จะเป�นการใชค้อมพวิเตอร์
หรอืเขยีนด้วยมอื สามารถระบายส ี  รวมถึงแสดงรายละเอยีดของผลงาน
เป�นตัวหนังสอืประกอบการอธบิายได้ไมจํ่ากัด      โดยผลิตผลงานลงบน
กระดาษวาดเขยีนสขีาว หรอืปรนิท์ลงบนกระดาษ ขนาด A4 จํานวน 1แผน่
ใสซ่อง สง่ผลงานเขา้มาที� ศูนยส์ถาป�ตยกรรมล้านนา อาคารคุ้มเจ้าบุรรีตัน์
มหาอนิทร ์ เลขที� 117 ถนนราชดําเนิน ต.พระสงิห์ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่
50200    หมดเขตวนัที� 30 เมษายน 2566 นะครบั
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ภาพระบายสี สําหรับประกวด

หมดเขตสง่ผลงาน 30 เมษายน 2566
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ประกวดภาพระบายสีกับตาเมือง

   สวัสดีครับหลาน ๆ คอลัมน์ภาพประกวดระบายสีฉบับนี�  ตาเมืองอยากจะเชิญชวน
น้อง ๆ หลาน ๆ และผู้สนใจไม่จํากัดอายุ เข้าร่วมประกวดภาพระบายสี โดยใช้ต้นแบบ
ลายเส้นที�ตาเมืองกําหนดให้ ในหน้าที�ผ่านมา ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถคัดลอกแบบ
ออกไปวาดบนกระดาษวาดเขียน ขนาด A4 หรือ 8X11 นิ� ว ตามถนัด โดยหลาน ๆ
สามารถเขียนภาพใหม่ตามแบบ หรือจะเปลี�ยนแปลงท่าทางตามจินตนาการ พร้อมทั�ง
เติมแบคกราวด์พร้อมระบายสีให้สวยงาม ด้วยสีโปสเตอร์ สีนํ� า หรือสีอื�น ๆ ตามความ
ถนัด หลังจากนั�นส่งผลงานมาที�ศูนย์สถาป�ตยกรรมล้านนา คณะสถาป�ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์มหาอินทร์ เลขที� 117 ถนนราชดําเนิน
ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 อย่าลืมเขียนชื�อ นามสกุล และที�อยู่ด้านหลัง
ภาพให้ชัดเจนนะครับ ภาพชนะเลิศการประกวดจะถูกคัดเลือกและตีพิมพ์ ในฉบับถัดไป
พร้อมมีของรางวัลให้ทุกคนที�ได้ตีพิมพ์ผลงาน          หลาน ๆ ลองดูตัวอย่างผลงานการ
ประกวดภาพระบายสีน้องฟาน MASCOT ของโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก
ด้านหลังฉบับได้เลยนะครับ สาํหรับภาพต้นแบบที�ตาเมืองกําหนดให้ระบายสี ในฉบับนี�
เป�นภาพของ ตาเมือง กับหลานเอื�องคํา และนํ�าป�ง นะครับ หมดเขตส่งผลงาน ก่อน
หนังสือฉบับถัดไปออก ประมาณ 30 เมษายน 2566 ครับ แล้วเจอกันครับ

ตาเมือง
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เรื�องราว ของ Mascot

: ออกแบบ         โดย รศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรสุีวรรณ
: สแีละกราฟ�ค   โดย นายภูมภิรชิ กิจภิญโญ   และ 
                                  นส.จตุรพร แสนหาญ

ตาเมอืง เอื�องคํา และนํ�าป�ง เป�นตัวแทนของการผสม
ผสานกันระหวา่งภูมปิ�ญญาที�มคุีณค่าในอดีต กับ บรบิท
สมยัใหม ่ที�เคลื�อนไปขา้งหน้าอยา่งไมห่ยดุยั�ง 

ตาเมอืง ผูใ้หญใ่จดีของศูนยส์ถาป�ตยกรรมล้านนา เป�น
ตัวแทนของปราชญ์ชาวบ้านผูที้�มคีวามรูท้างด้านศลิป
วฒันธรรมล้านนา มคีวามเมตตากรุณาต่อเด็ก ๆ และ
ผูค้น พรอ้มแชรค์วามรู ้และภูมปิ�ญญาแก่ทุกคน

เอื�องคํา เด็กหญงิ ชา่งคิด ชา่งถาม ไฝ�รู ้ สนใจงานด้าน
ศลิปวฒันธรรม เป�นตัวแทนของคนรุน่ใหม ่ ในฐานะลม
หายใจของการสบืสานภูมปิ�ญญาล้านนาในอดีต และ
พรอ้มปรบัปรุง พฒันาให้สอดคล้องกับบรบิทสมยัใหม่
 
นํ� าป�ง เด็กชาย แสนฉลาด จอมแก่น ซุกซน แต่ก็มสีมัมา
คาราวะ ต่อผูใ้หญ ่ และเป�นที�รกัของทุกคน เป�นตัวแทน
ของความคิดสรา้งสรรค์ และการนําภูมปิ�ญญาล้านนา
ไปสูค่วามเปลี�ยนแปลงที�ดีงามของเมอืงที�เคลื�อนที�ไป
ขา้งหน้าอยา่งไมห่ยดุยั�ง ดั�งสายนํ�าป�ง  

ผลงาน Mascot ชุดนี� ได้รบัการออกแบบพรอ้มกําหนด
แนวคิดโดย รศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรสุีวรรณ 
อาจารยป์ระจําคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร ์ มหาวทิยาลัย
เชยีงใหม ่ โดยมนัีกศกึษา และบัณฑิต มาชว่ยในขั�นตอน
ในการพฒันาด้านกราฟฟ�ค ซึ�งประกอบไปด้วย 
นายภูมภิรชิ กิจภิญโญ และ นส.จตุรพร แสนหาญ

 4 สาขาหลักขา้งต้นแล้ว การเรยีนการสอน ในสาขา
สถาป�ตยกรรม ยงัประกอบไปด้วยสาขาอื�นๆ ที�ใกล้เคียง
เป�นสาขายอ่ย รวมอยูใ่นคณะสถาป�ตยกรรมศาสตรด้์วย
แต่ป�จจุบันยงัไมไ่ด้ถูกควบคุม หรอืต้องใชใ้บประกอบ
วชิาชพี เชน่ สาขาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม หรอื 
ศลิปอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL DESIGN) 
สาขาประวติัศาสตรส์ถาป�ตยกรรม สาขาสถาป�ตยกรรม
พื�นถิ�น และการจัดการท่องเที�ยว เป�นต้น 
สาขาสถาป�ตยกรรมในระดับอุดมศกึษา มหีลักสูตร ทั�งใน
ระดับปรญิญาตร ีโท และเอก น้อง ๆ สามารถเรยีนต่อยอด
ความรูไ้ปจนถึงระดับขั�นสูงสุด โดยมสีถาบันการศกึษาทั�ง
ในและต่างประเทศรองรบั ป�จจุบันสถาบันการศกึษาต่างๆ
จะมหีลักสูตรให้เลือกหลากหลาย น้องๆ สามารถให้จบได้
ภายใน 4 ป� 5 ป� หรอื 6 ป� ต่อยอด แล้วได้ปรญิญาโท ขึ�น
อยูกั่บลักษณะเฉพาะของสถาบันแต่ละแห่ง หลังจบการ
ศกึษา นักเรยีนจะต้องเขา้ทดสอบความรู ้ ซึ�งจัดโดยสภา
สถาปนิก ซึ�งเป�นหน่วยงานหลักในการรบัรองหลักสูตร
และออกใบอนญุาตสถาปนิกควบคุม หากนักศกึษาผา่น
การทดสอบ 4 วชิาหลักตามเงื�อนไข สภาสถาปนิกจะออก
ใบอนญุาตสถาปนิกควบคุมให้พรอ้มเลขที�ใบอนญุาต เชน่
ภ-สถ 6939 เป�นต้น สถาปนิกที�มใีบอนญุาต จะสามารถ
ลงนามรบัรอง ผลงานออกแบบของตนเองได้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ป�จจุบันใบอนญุาตมหีลักๆ 3 ระดับ ได้แก่ ภาคี
สถาปนิก สามญัสถาปนิก และวฒุสิถาปนิกซึ�งต่างกันที�
จํานวนพื�นที�ของอาคารที�สามารถออกแบบได้

ปิดคุ้ม

ตอบจดหมาย เลา่ความรู้

      มาถึงหน้าสุดท้ายของ     คุ้มมวิเซยีมแมกกาซนีฉบับนี� 
แล้วนะครบัหลานๆ  สาํหรบัหน้านี� ตาเมอืงตั�งใจกําหนดให ้
เป�นคอลัมน์ตอบจดหมาย    เกี�ยวกับเรื�องราวต่างๆ    ที�น่า 
รูท้างด้านสถาป�ตยกรรม ศลิปวฒันธรรม รวมถึงแนะแนว 
ทางในการเรยีนการสอน  และการสอบเขา้ศกึษาต่อใน 
สาขาสถาป�ตยกรรม  และ สาขาที�เกี�ยวเนื�อง น้องๆ 
หลานๆ ท่านใดต้องการให้ตาเมอืงตอบคําถามที�คาใจเรื�อง 
ใด สามารถเขยีนจดหมายมาถามได้นะครบั โดยจ่าหน้า 
ซองถึง ตาเมอืง ศูนยส์ถาป�ตยกรรมล้านนา คณะ 
สถาป�ตยกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่เลขที� 117 
ถนนราชดํา เนิน ต.พระสงิห์ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200 
ตาเมอืงจะรวบรวม และคัดเลือกจดหมายที�น่าสนใจ และ 
มปีระโยชน์สาํหรบัน้องๆ มาตอบลงในหน้านี� ในฉบับถัดๆ 
ไปนะครบั
     สาํหรบัฉบับนี� เนื�องจากยงัไมม่จีดหมายจากน้องๆ มา 
ถึงตาเมอืงเลย ตาเมอืงจึงอยากจะขอหยบิเอาเรื�องราว ที� 
ตาเมอืงได้รบัคําถามจากผูป้กครอง ของน้องๆ หลายท่าน 
ที�ถามเขา้มาสว่นตัว เกี�ยวกับการเตรยีมตัวสอบเขา้ศกึษา 
ต่อในคณะสถาป�ตยกรรมศาสตร ์ วา่น้องๆต้องเตรยีม 
ตัวอยา่งไรบ้าง สาขาสถาป�ตยกรรมศาสตร ์เรยีนกัน 
อยา่งไร แตกต่างจากสาขาออกแบบ หรอืสาขาศลิปะ 
อยา่งไร จบออกไปแล้ว สามารถประกอบอาชพีอะไรกันได้ 
บ้าง วนันี� ตาเมอืงมคํีาตอบครบั

 
 สถาปนิก เป�นสาขาอาชพีที�ต้องทํางานรว่มกันกับ สาขา
ใกล้เคียง ไมว่า่จะเป�นกลุ่มสาขาสถาป�ตยกรรมด้วยกัน
หรอืสาขาที�ใกล้เคียง เชน่ สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ และสิ�ง
แวดล้อม เนื�องจากการออกแบบโครงการหนึ�งๆ จะต้องใช้
ศาสตร ์หรอืองค์ความรูห้ลากหลาย เขา้มาประกอบกัน ไม่
วา่จะเป�นความรูด้้านเมอืงและสิ�งแวดล้อม ความรูเ้รื�อง
ที�ดิน ที�ตั�งการจัดการภูมทัิศน์ เรื�องนํ�า ไฟฟ�า ประปา รวม
ถึงเรื�องโครงสรา้งและวสัดุ เป�นต้น นักเรยีนที�สนใจเรยีน
ในสาขาสถาป�ตยกรรม จึงต้องมคีวามรูแ้ละความสนใจทั�ง
ทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละศลิปะควบคู่กันไป
 ดังนั�น สาขาสถาป�ตยกรรม จึงแตกต่างจากการเรยีนการ
สอนด้านศลิปกรรม หรอืวจิิตรศลิป� เนื�องจากงานศลิปะ
เป�นการเรยีนการสอนที�มุง่เน้นไปสูค่วามเขา้ใจ และ
สรา้งสรรค์งานศลิปะ ที�มเีรื�องของสุนทรยีภาพเป�นหลัก
อาจมเีรื�องประโยชน์ใชส้อย เชน่ สาขาศลิปะประยกุต์
ประยกุต์ศลิป� หรอืการออกแบบ แต่ผลงานศลิปะทั�งสอง
ประเภท ก็ยงัคงเน้นความงาม และการสรา้งสรรค์ มุง่เน้น
เพื�อสรา้งศลิป�น หรอืนักออกแบบ เป�นหลัก 
สว่นสถาปนิก  จะออกแบบภายใต้แนวคิดของการแก้
ป�ญหา และสรา้งสรรค์พื�นที�ใชส้อย เพื�อสรา้งประโยชน์
ใชส้อย และผสานไปด้วยกันกับความงามและสุนทรยีภาพ
อาคารต่าง ๆ ที�สถาปนิกออกแบบ สว่นใหญม่กัเกี�ยวขอ้ง
กับคนจํานวนมาก  จึงมเีรื�องความปลอดภัยเขา้มา
เกี�ยวขอ้ง ทั�งก่อน และหลังการออกแบบ

        สาขาสถาป�ตยกรรม   เรยีนจบแล้ว ได้เป�นสถาปนิก 
อาชพีสถาปนิก   เป�นวชิาชพีที�เกี�ยวขอ้งกับการออกแบบ
งานสถาป�ตยกรรม  เป�นวชิาชพีควบคุม หมายถึงจบออก
ไปแล้ว ต้องมใีบประกอบวชิาชพี จึงจะสามารถทําการ
ออกแบบได้ถูกต้องตามกฎหมาย  วชิาชพีสถาปนิกมหีลาย
สาขา แต่สาขาที�ถูกควบคุมและจําเป�นต้องมใีบประกอบ
วชิาชพี  ได้แก่ 1.สาขาสถาป�ตยกรรมผงัเมอืง (URBAN
ARCHITECTURE) เรยีกวา่สถาปนิกผงัเมอืง จะเน้นไป
ทางด้านการวางผงัเมอืง และการออกแบบเมอืง รวมถึง
การจัดการสิ�งแวดล้อมเมอืง 2.สาขาภูมสิถาป�ตยกรรม
(LANDSCAPE ARCHITECTURE) เรยีกวา่     
ภูมสิถาปนิก ได้แก่สถาปนิกที�ทํางานด้านการออกแบบภูมิ
ทัศน์และสิ�งแวดล้อม เพื�อสง่เสรมิงานสถาป�ตยกรรมใน
มติิต่างๆ ไมว่า่จะเป�น ต้นไม ้ สวน รวมถึงสถาป�ตยกรรมที�
เกี�ยวเนื�อง    3. สาขาสถาป�ตยกรรมหลัก 
(ARCHITECTURAL DESIGN)เรยีกวา่สถาปนิกหลัก
ได้แก่ สถาปนิกที�ออกแบบอาคาร หรอืงานสถาป�ตยกรรม
เป�นหลักซึ�งครอบคลุมตั�งแต่อาคารประเภทที�อยูอ่าศยั
อาคารพาณิชย ์ อาคารสาธารณะ อาคารสูง รวมไปถึง
อาคารขนาดใหญ่ๆ  อื�น เชน่ สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพ
สนิค้า เป�นต้น และ 4.สาขาสถาป�ตยกรรมภายในและ
มณัฑนศลิป� (INTERIOR DESIGN) เรยีกวา่ สถาปนิก
ภายในหรอืมณัฑนากร ได้แก่สถาปนิกหรอืมณัฑนากรที�
ทํางานด้านออกแบบ ตกแต่งภายใน เป�นหลัก ครอบคลุม
อาคารทุกประเภท 
           ในกลุ่มสาขาสถาป�ตยกรรมหลัก นอกจาก เอื�องคํา   นํ� าป�ง   ตาเมอืง
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การประกวดน้องฟาน mascot โครงการเชยีงใหมเ่มอืงมรดกโลก
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