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บทคัดยอ

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องภูมิปญญาของคนไทย: ศึกษาจากองคประกอบพุทธสถาปตยกรรม “เจดีย” 

กรณีศึกษาเจดียทรงปราสาทในศิลปะลานนา ณ เจดียวัดเกาะกลาง บานบอคาว อ.ปาซาง จ.ลําพูน ผลการศึกษาโดย

อาศัยเรขาคณิตเปนเคร่ืองมือในการส่ือสารไดพบเอกลักษณเฉพาะในการประยุกตใชเรขาคณิต ที่แตกตางไปจาก

วัฒนธรรมการออกแบบของชาวยุโรป คือ (1) เทคนิคในการสรางสรรคสัดสวนสัมพันธงดงามของรูปทรงเจดียที่มีคา

ของความกวางฐานตอความสูงเปนจาํนวนหนวยนบัลงตัวแบบงายๆ  (2) รปูทรงงดงามขององคระฆังทีส่รางข้ึนดวยสวน

โคงของวงกลม 3 วง ที่มีขนาดสัดสวนสัมพันธกันกับรูปทรง (3) รูปสามเหล่ียมโคงยอดแหลมของกรอบหนาบันซุมจร

นําประดับเรือนธาตุ ที่สรางขึ้นดวยสวนโคงของวงกลม 3 วง ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางสัมพันธกันกับรูปทรง และ (4) 

รูปหัวขมวดของตัวเหงาสรางข้ึนดวยการใชเสนรอบวงของวงกลมหลายขนาดท่ีมีจุดศูนยกลางต้ังอยูบนเสนแกนเดียวกัน 

ซึ่งแตกตางจากการสรางรูปกนหอยของวัฒนธรรมกรีกโบราณ.

คําสําคัญ: เจดียวัดเกาะกลาง  เจดียลานนา  สัดสวนสัมพันธงดงาม  ตัวเหงา
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Abstract

This article is based on a research, entitled “The Thai Wisdom: Study from Chetiya,” a case study of Wat Koh 
Klang Chedi in the town of Lamphun, the former capital of the great Kingdom of Haripunchai. The study discovered 
the application of geometry to architecture in Lanna architecture that is different from the Western one, which 
is based on the assumption that static and linear geometric shapes are basic reality emerged in many dimensions.  
Rather, Lanna concept of architectural geometry was a part of the core ideas are central to the formation of 
the society. Accordingly, the research discovers four major concepts: (1) The elegant gure and proper proportion 
of Chetiya was based on the base-to-height proportion using perfectly simple counting; (2) The slender outline 

of the bell shape was created by the arc of three identical circles corresponding to the size, shape, and 

proportion; (3) The triangular form of the decorative gables was generated by the arc of a circle with a diameter 

of three bands corresponding to the total shape; (4) Spirals move of the Ngao (nial) was created 

with the circumference of many circle sizes, the centers of which were located on the sizes of the same core. 

Accordingly, the Lanna Spiral was conceptually different from the Golden Spiral of the ancient Greeks.

Keywords: Wat Koh Klang Chedi, Chetiya, Golden proportion, the Ngao

ความเปนมาของเจดียวัดเกาะกลาง

เอกสารประวัติวัดเกาะกลาง1 กลาวโดยสังเขป วา “วัด
สรางข้ึนเม่ือป พ.ศ.1176 โดยตระกูลของเศรษฐีอินตา
ชาวมอญแหงบานบอคาวโดยกาํเนดิ” เดมิเปนวดัรางซาก
อาคารหลายหลังที่ถูกทิ้งรางอยูแสดงใหเห็นรองลอยของ
ความเจริญในอดีต  เมือ่เวลาผานไปนานทําใหชาํรุดทรุด
โทรม ซากอาคารตางๆจมอยูในดนิ   ตอมาชาวบานได
รวมกันดําเนินการพัฒนาบูรณะวัดเกาะกลาง ซึ่งมีพระ
อุดม อุตฺตมสาโร เปนเจาอาวาสสรางอุโบสถ กุฏิ หอฉัน
ศาลาการเปรียญ จนกระท่ังยกขึ้นเปนวัดที่มีพระสงฆจํา
พรรษาโดยสมบูรณ ในคราวที่สรางอุโบสถนั้น นายชาง
ไมทราบวามซีากอาคารจมอยูใตดนิ ตาํแหนงทีต่ัง้อโุบสถ

หลังใหมไดกําหนดใหอยูบนซากโบราณสถานที่จมดิน

เหลานั้น เมื่อการสรางอุโบสถไดแลวเสร็จ กรมศิลปากร

ไดเขาขุดแตงบริเวณโดยรอบ พบฐานวิหารขนาดใหญตั้ง

อยูดานหนาอุโบสถหลังใหม ทายซากวิหารดังกลาวเปน

ที่ตั้งของเจดียทรงปราสาทซึ่งยอดไดหักพังทลายไปแลว

ลักษณะของเจดียวัดเกาะกลาง 

สวนฐาน รองรบัเรอืนธาต ุประกอบดวยฐานเขยีง (มรีอง
ลอยจมอยูในดิน) ฐานบัวคว่ํา ฐานหนากระดานซอน 3 

ชั้น  ระหวางกลางฐานหนากระดานเปนฐานบัวลูกแกว
อกไกยอมุมยื่นออกมารองรับจรนําซุมที่ตอออกมาจาก

เรือนธาตุทั้ง 4 ทิศ

1 เอกสารพิมพแจกของวัดเกาะกลางม, มปพ., มปป.
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2 สันติ เล็กสุขุม,ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย–ลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2549 ):120.
3 จิระศักดิ์ เดชวงศญา, “เจดียวัดเกาะกลาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน” เมืองโบราณ, (มกราคม–มีนาคม 2542): 88.
4 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย–ลานนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549 ),129.
5 จิระศักดิ์ เดชวงศญา, “เจดียวัดเกาะกลาง อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน”,  เมืองโบราณ, 25, 1(มกราคม–มีนาคม 2542):  88.
6 ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะลานนา (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิยาลัยศิลปากร, 2552), 40.
7 สัมภาษณ สุรพล ดําริหกุล, 27 มิถุนายน 2554.
8 ประชากิจกรจักร, พระยา,“พงศาวดารโยนก” (กรุงเทพฯ: คลังวิทยา, 2516), 353-361.

สวนเรอืนธาต ุเปนทรงสีเ่หลีย่มแผนผงัเปนรปูจตัรุสั ผนงั
ทั้งสี่ดานมีจรนําซุมยื่นออกมา  กรอบซุมจรนําทําเปนรูป
โคงแหลมซ่ึงประดับดวยปนูปน “ลายพันธพฤกษา” หรอื
ที่เรียกวา “ลายเครือแบบลานนา” วางอยูเหนือวงโคง
หยักนกัประวตัศิาสตรศลิปะจดัรูปแบบศลิปะของเจดยีวดั
เกาะกลางไวในสมัยหริภุญชัยตอนปลาย2 บางทานจัดให
อยูในศิลปะลานนาตอนตน3

สวนยอด เหลอืเพยีงเจดยีทรงระฆงั ตัง้บนฐานบวัซอน 2 
ชั้น สวนปลียอดชํารุดหักหาย 

นักประวัติศาสตรศิลปะตางใหความสนใจรูปแบบ       
ของเจดียวัดเกาะกลาง บางทานศึกษาจากลวดลายท่ี        
หลงเหลือและจัดไวในสมัยหริภุญชัยตอนปลาย4 บาง   
ทานศึกษาจากความสอดคลองของรูปแบบเจดียและ
พงศาวดารจึงจัดเปนศิลปะลานนาตอนตน5 บางทาน
กลาววา “ชั้นหลังคาแตละมุมมีหลักฐานวาเคยมีการ
ประดบัสถปูจําลองขนาดเลก็ (สถปูกะ) ดวยสวนยอดเปน
เจดยีทรงระฆงัแบบไมมบีลัลงักซึง่มลีกัษณะโครงสรางใกล

เคียงกับเจดียวิหารในศิลปะพุกาม ประเทศพมา เชน 

วิหารอานันทเจดียและวิหารสัพพัญู...”6

ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุรพล ดําริหกุล7 ใหความเห็น

วา “หากไมมีเจดียที่มุมหลังคาเรือนธาตุ ลักษณะของ   

ปลยีอดทีห่กัหายน้ัน นาจะมลีกัษณะทาํนองเดยีวกบัเจดยี

ที่วัดอุโมคมหาเถรจันทร อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม การ

สันนิษฐานความเปนไปไดของสัดสวนสัมพันธงดงาม  

ของเจดียวัดเกาะกลาง อาจศึกษาไดจากอัตราสวนของ

ฐานเจดียตอความสูงท่ีปรากฏในพงศาวดารโยนก8 การ

ทดลองเขียนรูปเรขาคณิตอยางงายตามคําบรรยายขนาด

สัดสวนเจดียลงบนระบบตารางจัตุรัสพื้นฐาน สะทอนให

เหน็วธิกีารกาํหนดรปูทรงเจดยีทีใ่ชในการกาํหนดสดัสวน

ดวยจํานวนเลขทางคณิตศาสตรที่นับลงตัวแบบงายๆซ่ึง

เปนภูมิปญญาเชิงชางที่แยบคาย

นอกจากขอมูลสัดสวนขององคเจดียที่ไดปรากฏตาม

พงศาวดารแลว“เรือนยันตโสฬสมงคลวัดหนาพระเมรุ” 
(ภาพที่ 7) ซึ่งติดอยูเหนือประตูพระอุโบสถวัดหนาพระ

ภาพท่ี1: ลักษณะของเจดียวัดเกาะกลาง   ภาพที่ 2: กรอบหนาบันซุมจรนํา   ภาพที่ 3: ลายเหงาประดับปลายกรอบซุม
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9 พระสิริรัตนปญญาเถระ, คัมภีรวชิรสารัตถะสังคหะปกรณ พ.ศ. 2078 อางถึงใน พระมหาญาณธวัช ญาณทฺธโช, วัดหนาพระเมรุราชิการาม  

 (กรุงเทพฯ : แกเลอรรี่การพิมพ, 2553), 36-52.

ภาพที่ 4: 
เจดียวัดปาสัก                      

ภาพที่ 5: 
เจดียเชียงยัน

ภาพที่ 6: 
เจดียวัดอุโมงคมหาเถรจันทร

ภาพที่ 7: 
เรือนยันตโสฬสมงคล

ภาพที่ 8, 10, 11,12: แสดงสัดสวนของฐานเจดียตอความสูง

เมรุราชิการาม จ.พระนครศรีอยุธยา รูปตาราง 3 ขนาด

ลดหล่ันกัน ทีเ่กิดจากการแปลงเรือนยันตและเลขยันต 3 

ยันต ไดแก ยันตโสฬสมงคลแบบลานนา, ยันตตรีนิสิงเห 
และ ยนัตจตโุรเขาไวดวยกันในยันตเดยีวกัน แสดงใหเหน็

องคความรูเก่ียวกบัเรือ่งเลขคณติและเรขาคณติทีม่มีาใน

วฒันธรรมลานนาแตครัง้พระสิรริตันปญญาเถระไดรจนา 

“คัมภีรวชิรสารัตถะสังคหะปกรณ” ในปพุทธศักราช 

20789
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การศึกษาสัดสวนสัมพันธงดงามของรูป
ทรงเจดียวัดเกาะกลาง

งานวเิคราะหสดัสวนสมัพนัธของแผนผงัและรปูทรงเจดยี 

กระทําโดยอาศัยโปรแกรมเขียนภาพสามมิตจิากภาพถาย

ดิจิตอล และการรังวัดภาคสนามผานการวิเคราะหดวย

กลวิธีเรขาคณิตระบบตาราง

วิเคราะหสัดสวนสัมพันธงดงามของ
สวนฐานเจดียวัดเกาะกลาง

งานออกแบบจะตองเร่ิมตนดวยการจัดพ้ืนที่เวนวาง

แผนผังจากการรังวัดภาคสนามพบวา ขนาดความกวาง

ภาพท่ี 13, 14,15, 16: แสดงขนาดสัดสวนเจดียวัดเกาะกลางที่เขียนขึ้นจากโปรแกรมประมวลผลภาพจากไฟลดิจิตอล

ยาวของแผนผังเรือนธาตุรูปจัตุรัสมีขนาดระยะประมาณ 

3.50 เมตร x 3.50 เมตร ในระบบเมตรกิ ซึง่มีหนวยนบั

ลงตัวในระบบไทยเทากับ 7 ศอก x 7 ศอก ที่นาจะ

สามารถนํามาทดลองใชเปนพื้นฐานในการสืบคนความ

สัมพันธของการจัดพื้นที่เวนวางแผนผังและรูปทรงของ

องคเจดียได   และเมื่อลดทอนขนาด 3.5 เมตร ลงเปน 

4 สวนเทาๆ กนั เกดิเปนหนวยตารางขนาด 0.875 เมตร 

x 0.875 เมตร จํานวน 16 หนวย และเพื่อใหเกิด

ความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสดุในการวิเคราะห การแบงยอย

ตารางจัตุรัสขนาด 0.875 เมตร (1 ศอก 1 คืบ 6 นิ้ว) 

ออกเปน 8 สวน เปนวิธกีารลดทอนสดัสวนใหลงตวัแบบ

งายๆที่สมมติขึ้น (ภาพที่ 17-18)

ภาพที่ 17: วิเคราะหสัดสวนแผนผังของสวนฐานเจดีย ภาพที่ 18: ผลวิเคราะหสัดสวนแผนผังสวนฐานเจดีย
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วิเคราะหสัดสวนสัมพันธงดงามในการ
สรางสรรครูปทรงองคระฆังเจดียวัด
เกาะกลาง

เจดียทรงระฆังที่ยังคงสภาพแมจะไมเต็มองค ไดแสดงให
เหน็รปูรางขององคระฆงัทีค่อนขางทบึตนั เมือ่นาํภาพลาย
เสนที่ไดจากผลการประมวลภาพจากภาพถายดิจิตอล
ซอนลงบนผนืตาราง (ภาพที ่19) ซึง่มีขนาดพกิดัเดยีวกัน
กับที่ไดใชในการวิเคราะหดังกลาวขางตน พบวา
 
สดัสวนความสงูขององคเจดยีวดัเกาะกลางตอความกวาง
ของปากระฆังอาจมีสัดสวนประมาณ 3 ตอ 4 กลาวคือ 
มีความสูงเพียง 3 สวน ขณะที่ปากระฆังมีเสนผา

ศูนยกลาง 4 สวน (ภาพที่ 20)
 
สวนโคงสวนเวาขององคระฆังแบบไมมีบัลลังก นาจะมี
ที่มาจากเสนรอบวงของวงกลมท่ีมีความกวางเสนผา
ศูนยกลาง 2 ขนาด คือ สวนโคงของหลังองคระฆังนาจะ
เปนสวนโคงของวงกลมซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลาง เปน 
1/2 ของความสูง หรือ 1/3 ของความสูงองคระฆัง และ

สวนเวาขององคระฆังตอจากหลังองคระฆังผายออกถึง

ปากระฆงั นาจะเปนสวนโคงของวงกลมซึง่มขีนาดเสนผา
ศูนยกลางเปน 5 สวน (ภาพที่ 20)

วิเคราะหสัดสวนกรอบหนาบันซุมจรนํา
รปูสามเหล่ียมโคงยอดแหลมของเจดียวดั
เกาะกลาง

ความงดงามของโครงรางกรอบหนาบันยอดโคงเรียว

แหลมเปนเอกลักษณขององคประกอบงานสถาปตยกรรม

สกุลชางหริภุญชัย ซึ่งมีความซับซอนเชิงเรขาคณิต

มากกวาหนาบันยอดโคงแหลมในสกุลชางเขมรอยาง  

เห็นไดชัด ลักษณะของกรอบหนาบันซุมจรนําทําซอน  

เปน 2 ชั้น ชั้นซอนท่ี 2 ซึ่งมขีนาดใหญกวาชั้นซอนท่ี 1 

มลีกัษณะโครงสรางหลกัคลายคลงึกนัคอื กาบบนเปนรปู

สามเหลี่ยมโคงยอดเรียวแหลม กาบลางเปนรูปวงโคง 3 

หยักกลวิธีในการวิเคราะหสัดสวนของกรอบหนาบัน

ประดับซุมจรนํา และองคประกอบสําคัญของเจดีย ใช

ภาพถายหนาตรงซอนดวยภาพลายเสนท่ีประมวลไดจาก

โปรแกรมเขียนภาพสามมิติ (ภาพท่ี 21)

ภาพท่ี19: 
รูปทรงเจดียจากโปรแกรมประมวลภาพ  

ภาพที่ 20:
วิเคราะหสัดสวนสัมพันธรูปทรงองคระฆัง
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ภาพที่ 21: แสดงวิธีวิเคราะหสัดสวนของกรอบหนาบันประดับซุมจรนํา

ภาพที่ 22:  วิเคราะหกรอบหนาบันซุมจรนําซอนที่ 1 
รูปสามเหลี่ยมโคงยอดแหลม

  ตารางพิกัดขนาด 
  = 1/2 (1.75 ม.) X 1/2 (1.75 ม.)

วิเคราะหกรอบหนาบัน  ดวยตารางขนาดพิกัด 1/2 

(1.75 ม.) X 1/2 (1.75 ม.) พบวา รูปสามเหล่ียมโคง

ของกรอบหนาบนัทีม่ยีอดแหลมน้ัน เกดิขึน้จากวงกลม 3 

วง ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางสัมพันธกันกับแผนผังของ

องคเจดีย (ภาพที่ 22)

- วงกลมใหญ (ดานซาย A, ดานขวา B) 

 เปนความสูงของยอดแหลม 
- วงกลมเล็ก (ดานซาย a, ดานขวา b) 
 เปนกรอบหนาบัน  
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วเิคราะหสวนเวาของยอดกรอบหนาบนั ดวยตารางขนาด
พิกัด 1/2 (1.75 ม.) X 1/2 (1.75 ม.) พบวาสวนเวา
ดังกลาวเกิดจากสวนโคงของวงกลม C ซึ่งมีขนาดเทากับ
วงกลมa และวงกลมbซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลางลงตัว
พอดี 4.5 เทาของหนวยตารางพิกัด [4 (1/2) 1/2 
(1.75 ม.)] โดยมีจุดเปล่ียนของลายเสนโคงซึ่งสรางข้ึน
ตามทฤษฎีการสรางวงกลมผานจุดสองจุด C และ C 
(ภาพที่ 23)

  ตารางพิกัดขนาด 
  = 1/2 (1.75 ม.) X 1/2 (1.75 ม.)

ภาพที่ 23 : วิเคราะหกรอบหนาบันซุมจรนําซอนท่ี 1 
รูปสามเหลี่ยมโคงยอดเรียวแหลม

เม่ือทดลองลากสวนโคงของวงกลม d ซึ่งมีขนาดเทา
วงกลม C โดยใหสวนโคงของเสนรอบวงสมัผสัและตดักบั
วงกลม A และ a ทําใหเกิดเปนลายเสนสวนเวา c-c ของ
สวนยอดแหลมของกรอบหนาบันรูปโคงยอดแหลมท่ี  

ออนชอยงดงาม ซึ่งมีชื่อเรียกสากลวา “Ogee arch”  
(ภาพที่ 24)

  ขนาดตารางพิกัด 
  = 1/2 (1.75 ม.) X 1/2 (1.75 ม.)

ภาพที่ 24: วิเคราะหยอดเรียวแหลมกรอบหนาบันซุมจรนํา
ซอนที่ 1

วิเคราะหขนาดสัดสวนของตัวเหงา
ประดับปลายกรอบซุมหนาบัน

เนื่องดวยสัดสวนของตัวเหงามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ

เรอืนธาตุ ในการวิเคราะหจงึตองแบงยอยระบบตารางให

มขีนาดเลก็ลง ในการนีไ้ดทดลองนําเอาขนาดตารางพิกดั 

1/8 (.875 ม.) ซึ่งเปนการลดทอนสัดสวนลงตัวแบบ

งายๆ มาใชในการวิเคราะหและเพื่อใหการวิเคราะหไม

สับสน การแบงยอยขนาดตารางพิกัด 1/8 (.875) ให
เปนสัดสวนเทาๆ กันอีก 8 สวน จะชวยใหเขาใจความ
ละเอียดออนในการสรางสรรคหัวขมวดของตัวเหงาที่มี

เอกลักษณเฉพาะ  แตกตางจากการสรางหัวขมวด (รูป

กนหอย) ของวัฒนธรรมกรีกโบราณ ดวยการใชเสนรอบ
วงของวงกลมหลายขนาดท่ีมีจุดศูนยกลางต้ังอยูบนเสน
แกนเดียวกัน  (ภาพที่ 25-29)
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  ขนาดตรารางพิกัด 
  = 1/8 (.875 ม.) X 1/8 (.875 ม.) 

ภาพท่ี 25: วเิคราะหสดัสวนสัมพันธงดงามของลายกระหนก
ที่ปลายกรอบหนาบันซุมจรนํา ซอนท่ี 1

ภาพที่ 26: สัดสวนสัมพันธงดงามระบบเรขาคณิตของลาย
เหงาที่ปลายกรอบหนาบันซุมจรนํา ซอนท่ี 1 

ภาพที่ 27: วิเคราะหองคประกอบของรูปเหงาท่ีปลายกรอบ
หนาบันซุมจรนํา ซอนท่ี 1

ภาพที่ 28 : วิเคราะหองคประกอบของรูปเหงาท่ีปลายกรอบ
หนาบันซุมจรนํา ซอนที่ 1

ภาพที่ 29: วิเคราะหองคประกอบของรูปเหงาท่ีปลายกรอบ
หนาบันซุมจรนํา ซอนที่ 1 

วิเคราะหสัดสวนสัมพันธงดงามรูปสวน
โคง 3 หยักใตกรอบหนาบันซุมจรนํา 
ซอนที่ 1

การสรางรูปวงโคง 3 หยัก อาศัยหลักการสรางรูปทาง
เรขาคณิต  โดยจัดวางวงกลมท่ีมีขนาดเทากับตัวเหงาให

จุดศูนยกลางของวงกลมทั้ง 2 วง วางอยูในแนวเสนตรง
เดียวกัน (ภาพที่ 30)
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ภาพที่ 30: วิเคราะหสัดสวนสัมพันธงดงามของสวนโคง 
3 หยักใตกรอบหนาบันซุมจรนํา ซอนท่ี 1

  ขนาดตรารางพิกัด = .875 ม. X .875 ม.

สรุป

ผลการศึกษางานสถาปตยกรรมเจดียทรงปราสาท ณ วดั
เกาะกลาง อ.ปาซาง จ.ลําพูนดวยระเบียบวิธีเรขาคณิต 
ไดพบสดัสวนสมัพนัธงดงามของแผนผังและรูปทรงตลอด
จนองคประกอบประดับตกแตงเจดียที่สรางขึ้นจากการ
ประยกุตใชเสนตรงและเสนโคงทีม่สีดัสวนสมัพันธกบัเสน
ผาศูนยกลางของวงกลม โดยกําหนดใหเสนตรงและสวน
โคงดังกลาวมีความสัมพันธกันเปนสัดสวนจํานวนหนวย
นับลงตัวแบบงายๆ  ซึ่งเปนเอกลักษณวิธีทางการชางใน
วฒันธรรมสถาปตยกรรมลานนาท่ีแตกตางไปจากเอกลัก
ษณวัฒธรรมสถาปตยกรรมกรีกโบราณ ซึ่งเปนแหลง
กําเนิดวิชาเรขาคณิต 
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