
วดัชยัมงคล 
“ ความรุงเรืองแหงอดีตกาล
    ของวัดวาอารามลานนา ”



ที�มาและความสาํคัญ
ของวดัชยัมงคล



วดัชยัมงคล
เป�นวดัเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชยีงใหม่ 

และมีประวติัที�น่าสนใจไม่น้อย
เชื�อวา่วดัแหง่นี�มีอายุอยู่ในราว 600 ป�



ประวติั วดัชยัมงคล
วัดชัยมงคล  เป�นวัดในชุมชนเม็งช้างคลาน
ริมลํานํ�าป�ง  สายเลือดใหญ่ของมหานคร
เชียงใหม่ อดีตราชอาณาจักรอันรุ่งเรือง
แห่งล้านนา  แม้วันนี�จะมีชาวบ้านในชุมชน
แห่งนี�น้อยคนนักที�ยังรับรู้ว่าตนเองสืบเชื� อ
สายมาจากเม็ง  (มอญ) แต่ประวัติศาสตร์
และเรื� องเล่าเก่าแก่  รวมทั�ง รูปแบบในการ
ดําเนินชีวิตประจาํวันทั�งหลายล้วนบ่งชัดว่า
พวกเขาต่างมีบรรพชนคนเม็ง



ทฤษฎีเรื�องศาสนสถานกับ
ฤดูกาลและวิถีชีวิตการทํานา

ในสุวรรณภูมิ

  ทฤษฎีนี�เป�นทฤษฎีของ รศ.สมัย ยอดอินทร์
เกิดจากข้อสงสัยเรื�องทิศของโบสถ์และวิหาร
ซึ�งหนัหน้าไปในทิศทางที�แตกต่างกัน บ้างก็
ทางทิศตะวันออก บางอันก็เฉียงไปทางทิศใต้
บางอันก็ทิศเหนือ จึงมีข้อสงสัยวา่การหนั
หน้าของโบสถ์ที�แตกต่างกันเป�นสิ�งที�เกิดจาก
ความผิดพลาดหรอืไม่ ?

ทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง



    รศ.สมัย ยอดอินทร์ มีความสงสัยเรื�องทิศที�โบสถ์และ
วิหาร ซึ�งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก บางอันก็เฉียงไปทาง
ใต้ บางอันก็เฉียงไปทางเหนือบ้างและบางอันก็ตรงกับทิศ
ตะวันออกพอดี

   จากทฤษฎีศาสนสถานกับฤดกูาลและวถีิชวีติการทํานาในสวุรรณภมูขิอง
รศ.สมยั ได้บอกวา่ การเบี�ยงเบนจากทิศตะวนัออกของโบสถ์และวหิาร เพื�อ
ใชแ้สงอาทิตยต์อนเชา้ซึ�งขนานกับพื�นโบสถ์และวหิารสาํหรบัตรวจสอบ
ฤดกูาลในการปรบัป�อธกิมาส ที�ป�จจุบนัเลิกใชไ้ปแล้วเพราะได้นาํจกัรราศีมา
ประยุกต์ใชแ้ทน



ตัวอย่าง  คือ  โบราณสถานของวัดพระฝางที� หันทิศไม่ตรงกันดังภาพ  (2)
    เมื�อนาํมาเปรยีบเทียบกับ ไดอะแกรมของศาสนสถานต่างๆ พบว่าภาพถ่ายวัดพระฝางมีองศา
เบี�ยงเบนจากทิศตะวนัออก
    จากรูปจึงสามารถสรุปได้วา่ การเบี�ยงเบนจากทิศตะวันออกของภาพ ไม่ได้เกิดจากความผิด
พลาดในการก่อสรา้ง แต่เป�นการเจตนาเพื�อใชแ้สงอาทิตย์ตอนเชา้ซึ�งขนานกับพื�นโบสถ์และวิหาร
ตรวจสอบฤดูกาลในการปรบัป�อธกิมาส ซึ�งป�จจุบันได้เลิกใชไ้ปแล้ว เพราะได้นําจักรราศีมาประยุกต์
ใชแ้ทน

วัดพระฝาง (2)



สิ�งที�ศึกษาและวิธีการทํา.
ศึกษาว่าการสร้างวัดชัยมงคลจะตรงกับทฤษฎี
ของอาจารย์สมัย  ยอดอินทร์หรือไม่  ?



วิธกีารและขั�นตอนการทํา



วางแผนการทํางาน
เกี�ยวกับวิหารวัด
ชัยมงคลว่าจะทําการ
วัดอย่างไร

1.



2.1)ตั�งจุดเริ�มต้นการวดัจากหน้าพระประธานห่างจากประตูประมาณ 13 เมตร

2.ดําเนินการวดัวหิารของวดั
ชยัมงคลเพื�อพิสูจน์ทฤษฎีของ

อาจารย์สมยั ยอดอินทร์



2.2)โยงเส้นเชือกขนานกับพื�นในทิศทางเดียวกับที�พระประธานหันหน้า ทั�งหมด 9 เส้น
ในการวัดแต่ละมุมว่าทํามุมเท่าไรบ้างกับทิศตะวันออก และใช้เข็มทิศจากโทรศัพท์วัด
องศาว่าตรงกับ 23.5 องศาเหนือกับทิศตะวันออกหรือไม่



2.3) ใชเ้ข็มทิศจากโทรศัทพ์วัด
องศาต่างๆ คือ 17.625 , 11.75 ,
5.875 องศาเหนือและองศาใต้

และวัดระยะจากพระประทานถึงจุดที�
ชนกําแพงวิหารหรอืมุมหน้าต่าง

โดยพยายามใหเ้ส้นเชอืกขนานกับ
พื�นจนถึงกําแพงหรอืสุดขอบมุม



2.4)วัดขนาดของประตู  หน้าต่างและกําแพงวิหารเพื� อสร้างแบบจาํลอง



ผลการศึกษา



เครื�องมอืที�ใชว้ดั

1.โทรศัทพ์มือถือโดยใชแ้อปพลิเคชั�นเข็ม
ทิศ (compass)

2.โทรศัทพ์มือถือโดยใชแ้อปพลิเคชั�น วดั
ระยะ (Measure)

3.เชอืกยาวประมาณ 60 เมตร





เส้นที�  1

เมื�อมองไปด้านหน้าของ
วหิารจะพบวา่ทํามุม 23°N

(13m)

เส้นที�  2

ขอบประตูใหญ่กลางด้าน
ขวาจะพบวา่มีทิศทํามุม

17°N (13.3m)

เส้นที�  3

 ผนังของวดั(ระหวา่งประตู
ใหญ่กลางและประตูเล็ก)
จะพบวา่ทํามุม 11°N

(13.5m)

เส้นที�  4

ขอบประตูเล็กด้านซา้ย(ฝ�� ง
ขวา)จะพบวา่ทํามุม 6°N

(13.65m)



เส้นที�  5

ขอบประตูเล็กด้านขวา
(ฝ�� งขวา)จะทํามุมกับ
ทิศตะวนัออก (13.9m)

เส้นที�  6

ตรงกลางหน้าต่างบานแรก
ฝ�� งขวาของโบสถ์ จะพบวา่
ทํามุม 6°S (13.4m)

เส้นที�  7

กลางประตูเล็กฝ�� งขวาของ
โบสถ์ จะพบวา่ทํามุม 11°S

(12.4m)

เส้นที�  8

คิ�วหน้าต่างบานที�สองด้าน
ซา้ย(ฝ�� งขวาของโบสถ์) 
จะพบวา่ทํามุม 17°S

(8.6m)

เส้นที�  9

คิ�วหน้าต่างบานที�สองด้าน
ขวา(ฝ�� งขวาของโบสถ์) 
จะพบวา่ทํามุม 23°S

(7.5m)



สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ



สรุปผลการศึกษา

  จากการศึกษาวดัที�กลุ่มของพวกเราทํานั�น พบวา่
ทฤษฎีของอ.สมัย ยอดอินทร ์นั�นเป�นจรงิ ซึ�งกลุ่มของเราวดัทิศและมุม
ต่างๆได้ใกล้เคียงกับอ.สมัยเป�นอย่างยิ�ง และวดัที�เราไปศึกษานั�น คือ วดั
ชยัมงคล ที�มีอายุราวกวา่ 600 ป� ซึ�งพวกเราสันนิษฐานวา่ ด้วยอายุที�เก่า
แก่ของวดัเมื�อเทียบกับวดัต่างๆที�อ.สมัยได้เคยไปทําการวดั มีอายุที�
ยาวนานเป�นอย่างมาก เป�นวดัที�เก่าแก่ และอาจจะใชท้ฤษฎีในการสรา้งที�
เหมือนกัน นอกจากนี�เรายังพบวา่ 
  มุมต่างๆหรอืการวางประตูหน้าต่างของทางวดั มีทิศและชอ่งทาง 
ที�แสงแดดสามารถลอดผ่านเข้ามาภายในตัวโบสถ์ได้ตามมุมต่างๆ และ
ยังพบวา่พระประทานและวดัส่วนใหญ่จะนิยมหนัไปทางทิศตะวนัออกแต่
ไม่ได้หนัไปทางทิศตะวนัออกพอดี ซึ�งวดัในหลายๆแหง่จะมีการทํามุมกับ
ทิศตะวนัออกประมาณ 23°N - 24°N



ข้อเสนอแนะ

จากการที�กลุ่มของพวกเราได้ ไปทําการศึกษา
เรื� องทฤษฎีของอ .สมัย  ยอดอินทร์ นั�น  ทํา ให้
พบว่ามีผู้คนให้ความสนใจเป�นอย่างมากไม่ว่ าจะ
เป�นนักท่องเที�ยวต่างชาติหรือแม้กระทั�งคนใน
พื� นที�  ทั�ง เด็กและผู้ ใหญ่ซึ� งกลุ่มของพวกเราก็ได้
มีการอธิบายและบอกถึงวิธีการดู ทิศต่าง  ๆ    
 
 

เพื�อใหผู้้คนได้สแกนเข้าไปใชง้าน
ซึ�งเนื�อหานั�นก็จะมีความรูต่้างๆเกี�ยวกับ
ทฤษฎีของอ.สมัย และถ้าหากเป�นไปได้
อาจจะมหีลากหลายภาษา เพื�อใหน้ักท่อง
เที�ยวนั�นเข้าใจมากยิ�งขึ�น

ควรจะมีสื�อความรูห้รอืแอปพลิเคชั�นภายใน
วดัต่างๆ ที�ผู้คนมาเที�ยววดัสามารถเข้าถึงได้
เพราะเราเหน็วา่มันเป�นเรื�องที�น่าสนใจอย่าง
มาก อาจจะเป�นการแปะ QR Code

และยังมีภาพผังของวดัที�อ.สมัยได้ทําการ
วดัแล้วมาใหเ้ลือกวา่มีวดัใดบ้างใหศึ้กษา



Find us on
social!มีการใหผู้้คนได้ลองวดัจรงิคือ ใชภ้าพโปรง่แสงซอ้นกับสถานที�จรงิวา่ทิศใกล้เคียงหรอืมุม
ต่าง ๆ ชนตรงไหนของมุมวดับ้างซึ�งกลุ่มของพวกเราคิดวา่ น่าจะเป�นที�น่าสนใจและยังทําใหค้น
รูแ้ละเข้าใจทิศต่างๆมากขึ�น รวมถึงการสรา้งวดั ซึ�งบางคนอาจจะคิดวา่ต้องสรา้งใหต้รงกับทิศ
ตะวนัออกเท่านั�น แต่ในความเป�นจรงิอาจจะมีการเบี�ยงออกจากทิศตะวนัออกอยู่บ้าง และยัง
เป�นการใชเ้ทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพื�อใหเ้ข้าถึงได้ง่าย



จบการนําเสนอ


