
โบสถศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก ในรูปแบบสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นใหม 
นัฐชญา  จูคําสี , ศศธร บริสุทธิ์นฤดม 

สาขาสถาปตยกรรมศาสตร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัรังสิต 

 

บทคัดยอ 
 

โบสถเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาคริสตและเปนสถานที่ท่ีคริสตชนไดมาพบปะกัน  ชวย
ใหเกิดความรัก  ความสามัคคี ความปรารถนาดีตอกัน  อีกทั้งยังเปนการแสดงความเคารพตอพระเจาดวย
จิตใจที่บริสุทธิ์  ปจจุบันศาสนจักรไดมีการแตงตั้งสังฆมณฑลขึ้นมาใหม  คือสังฆมณฑลเชียงราย  เนื่องจาก
ในเขตปกครองเดิม(สังฆมณฑลเชียงใหม)มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  สงผลใหเกิดก่ี
เขามาในพ้ืนที่ของคริสตชนเพิ่มมากข้ึน  

การออกแบบโบสถคริสตนิกายคาทอลิก  ใหมีความความเฉพาะของพ้ืนที่จะมีสวนชวยสรางเอกลักษณ
และภาพลักษณใหกับพื้นที่และชุมชน  โดยมีการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน  คือ 1.สัดสวนอาคาร เริ่มจากการ
วางพ้ืนที่สวนสวนพิธีกรรม ซึ่งจะมีสวนชวยในการออกแบบโบสถคาทอลิกใหมีเอกลักษณและเหมาะสมกับ
พ้ืนท่ี โดยการออกแบบโบสถจะมีสัดสวนการลดทอนในอัตราสวน 1:2:1 ในการวางผังอาคารในดานกวางของ
อาคาร และการแบงพ้ืนที่อาคารเปน 3 สวนที่มีความเทากันหรือใกลเคียง สัดสวนมีความสมมาตรกันในรูป
ดานหนาของอาคาร  โบสถมีการใชงานพ้ืนที่ในลักษณะใกลเคียงกัน  ตางเพียงรูปแบบสถาปตยกรรม  2. อัต
ลักษณชาติพันธุ  4 ชาติพันธุ  ศึกษาอัตลักษณชาติพันธุที่ถูกสะทอนผานลายผาบนชุดประจําชาติพันธุ 

ในการออกแบบโบสถไมไดมีการหลักการที่ชัดเจน  แตตองเปนสถานท่ีที่มีความเฉพาะ ดังนั้นในการ
ออกแบบโบสถคริสตนิกายคาทอลิก ในอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงจะนําสัดสวนที่ไดจากกาศึกษามา
คํานวณใหสอดคลองกับการใชพ้ืนที่ ผนวกกับรูปแบบของความเชื่อ และมีการนําลวดลายของการปกผาโดย
ใชรูปแบบสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นใหม  ดวยวิธีการถอดวิธีการปกผามาใชในรูปแบบใหม มาปรับใชในสวนตางๆ
ของอาคารอยางเหมาะสม 

คําสําค ัญ : โบสถครสิตนิกายคาทอลิก , เชียงของ , สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นใหม , อัตลักษณชาติพันธุ ,  สัดสวน 
 

บทนํา 
โบสถตามความหมายของพระศาสนจักร 

หมายถึง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับประกอบพิธี เพ่ือ
ประโยชนของคริสตชนทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งคริ
สตชนทองถิ่นที่มีการกําหนดข้ึนมา ตองไดรับ
อนุญาตจากผูปกครองและตองมีการเสกและใหชื่อ 
ซึ่งจะไมมีการเปล่ียนอีกตอไป (วิภาวัลย  แสงล้ิม

สุวรรณ,2542) 
 สนใจในพ้ืนที่ที่กําลังถูกพัฒนาทางศาสนา 
คริสตนิกายคาทอลิกเพ่ือทําการศึกษาพบวาภายใน
ศาสนามีการแบงเขตการปกครองเพิ่มเติมจาก
เขตสังฆมลฑลเชียงรายแบงเขตการปกครองแตงตั้ง
เขตสังฆมณฑลฆลเชียงรายเพ่ิมอันเน่ืองมาจาก
กฤษฎีกาสมัชชาใหญของศาสนจักรคาทอลิกใน
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ประเทศไทย คริสตศักราช 215 ขอ 33 โดยมีเขต
การปกครอง คือ จังหวัดแพร นาน พะเยา เชียงราย 
และอําเภองาวจังหวัดลําปาง (หอจดหมายเหตุอัคร
สังฆมลฑลกรุงเทพ, 2558) โดยท่ีจังหวัดเชียงรายมี
สถิติจํานวนประชากรคริสตชนมากท่ีสุด  จึงทําให
มีความสนใจชุมชนคริสตจังหวัดเชียงราย 

 จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงราย เปน
จังหวัดท่ีตั้งอยูในภาคเหนือตอนบนของประเทศ
ไทย ตั้งอยูทางทิศเหนือสุดของประเทศไทยในเชิง
ภูมิศาสตร มีอาณาเขตติดตอกับประเทศพมาและ
ประเทศลาว ปจจุบันพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงรายเปน
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ในการพัฒนาหลายแหง อีกทั้งยังมี
เอกลักษณ เฉพาะตัวทั้ งดานศิลปะ ประเพณี
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุใน
รูปแบบลานนา ไทใหญ ไทเขิน และไทลื้อจากสิบ
สองปนนาผสมผสานกัน มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา ความเชื่อ วิถีชีวิต ที่มี
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ที่ มี อ ยู อ ย า ง ย า ว น า น
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2555) 
 อําเภอเชียงของ เปนอําเภอหน่ึงในจังหวัด
เชียงราย จากประวัติศาสตรความเปนมาของเชียง
ของท่ีมีความยาวนาน ประกอบไปดวยความ
หลากหลายทางธรรมชาติ  กลุ มคนชาติ พันธุ
วัฒนธรรม รวมถึงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติที่มี
ความงดงามและมีความเช่ือมโยงระหวาง กลุมคน 
ระบบนิเวศนและวัฒนธรรม  ทําใหมีการดํารงชีวิต
ของผูคนในเมืองเชียงของเกิดความผสมผสานและ
เกิดจุดเดนทางภูมิทัศนวัฒนธรรม ซึ่งภูมิทัศน
วัฒนธรรมหมายถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
ที่ ผู คน ในกลุ ม ยึ ด ถื อ ร ว มกั น  ได ก ร ะ ทํ า ต อ
สภาพแวดลอมเพ่ือสรางความเจริญงอกงามและ
พัฒนาสังคมมนุษย (สํานักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแหงชาติ, 2551) เชียงของมีลักษณะภูมิ

ประเทศเปนที่ราบสลับกับเทือกเขา มีพ้ืนที่ดานทิศ
ตะวันออกบางสวนติดกับแมน้ําโขงซึ่งฝงตรงขาม 
คือ เมืองหวยทราย แขวงบอแกว สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เชียงของจึงถูก
กําหนดใหเปนเมืองท่ีสําคัญทางการคมนาคมขนสง
ทางเศรษฐกิจระดับโลก เนื่องจากไดงบประมาณ
มหาศาลในการสรางสะพานขามแมน้ําโขงไป
ประเทศลาวและเชื่อมตอกับระบบถนน R3A เปน
ทางเชื่อมตอทางการคา การคมนาคมขนสงกับ
ประเทศลาวและจีน (โสภิดา วีรกุลเทวัญ, 2548)  
จึงอาจสงผลใหอัตลักษณของความเปนเชียงของ
เลือนหายไปทําใหมีแนวคิดที่จะนําอัตลักษณของ
พ้ืนที่มาใชภายในโครงการ 
 การนําอัตลักษณของพ้ืนถิ่นมาใชในงาน
ออกแบบโบสถ ช วยสร า งความแตกต างที่ มี
เอกลักษณได (Denis R. McNamara, 2553) โดย
ผานการศึกษาจากวิถีชีวิต และความเชื่อ ของกลุม
ชาติพันธุนํามาถอดความและใชใหมเพ่ือใหเกิด
ความนาสนใจเพ่ิมมากข้ึน โดยอัตลักษณพ้ืนถิ่น
ที่วามานี้ คือ การขยายพรมแดนเพ่ือการสรางสรรค
สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นใหม (Extending tradition: 
Using the vernacular in a modified manner

) รูปแบบสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นรวมสมัยในแนวทาง
นี้ จะไมมีลักษณะสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นเดิมในอดีต
คงอยูมากนัก เสมือนการปรับเปลี่ยนรูปลักษณทาง
สถาปตยกรรมพ้ืนถิ่นเดิมดวยการคนหาทางเลือก 
วิธีการและกระบวนการสรางสรรคแบบใหม ใน
ขณะ เ ดี ย ว กั นนั้ น  ก็ ยั ง ค ง ส าม า รถที่ จ ะ สื่ อ
ความหมายเดิมไดเปนอยางดี เพ่ือใหเกิดรูปแบบ
สถาปตยกรรมที่ถูกพัฒนาขยายตอยอดจากองค
ความรูเดิม (เจนยุทธ ลอใจ,อรศิริ ปาณินท,เกรียง
ไกร เกิดศิริ,2558)  

วัตถุประสงค 
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 1. ออกแบบโบสถที่เหมาะสมในดานการ
ใชงานและสัดสวน 
 2. ถายทอดอัตลักษณของกลุมชาติพันธุ
ผานงานสถาปตยกรรม 
ระเบ ียบว ิธ ีว ิจ ัย 

วิธีการ 
1. ศึกษาสัดสวนของอาคารผาน

ทางทฤษฎี บทความ  สืบคนทุติยภูมิที่
เกี่ยวของ และการหากรณีศึกษาสัดสวน
อาคารโบสถตนแบบ 

 2.  ศึกษาอัตลักษณของกลุมชาติพันธุดาน
วิถีชีวิต  และความเช่ือ 

  3.  เพ่ือรวบรวมขอมูลเพ่ือชวยใน
การออกแบบโบสถท่ีมีเอกลักษณ 
 แนวคิดและทฤษฎี 

1 .   ค ว า ม เ ชื่ อ ใ น รู ป รั ศ มี  
(Mandorla) ที่ภาพบนกระจกสีภายใน
โบสถ ถูกนํามาใชรวมกับการออกแบบ
อาคารผานสัดสวนที่ไดจากการศึกษา 

2.  การนําไผ  วัสดุที่นิยมอยาง
มากในการนําไปกอสรางอาคารท่ีพักอาศัย
ของกลุมชาติพันธุ มาใชในการออกแบบ 
และกอสรางอาคาร 

 วิธีการดําเนินการ 
  แบงชุดขอมูลเพ่ือใหงายตอการ
นําไปพัฒนางานออกแบบไดอยางเหมาะสม  จาก
การศึกษาขอมูลเชิงทุติยภูมิ ไดขอสรุปดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงการศึกษาโบสถตนแบบในยุคของ
ศิลปะตะวันตก 

 

 

รูปแบบ
สถาปต
ยกรรม 

ทิตูเล บาซิลิกา โรมนัเน
สก 

เรเ
น
ซอ
ง 

บา
รอค 

สมัยใหม 

โบสถที่
ใชใน
การศกึ
ษา 

- St. 
Paolo,

Old 

St.Pete

r, 

St.Cle

mente 

Rome 

St.Pisa, 

St.Serni

n, 

Notre 

Dame 

ออกแบบตามแนวคิดของ
สถาปนิก 

พื้นที่
ประกอ
บ

พิธีกรร
ม 

ประก
อบพิธี
ศีล
ลาง
บาป 

สวด
ลูกประ
คํา 

ประกอบพิธีกรรมตามหลกัศาสนา 

สัดสวน - 1:2:1 ในผังอาคาร ออกแบบตามแนวคิดของ
สถาปนิก 

ขนาด เล็ก – 
กลาง 

ใหญ ใหญเกนิ
ความ
ตองการ 

ให
ญ 

ออกแบบตาม
แนวคิดของ
สถาปนิก 

ชองเปด ขนาด
เล็ก 

เจาะชองแสงจากดานบน ใชแสง
ธรรมชาติในอาคาร 

ตาม
แนวคิด
ของ

สถาปนิ
ก 

การวาง
แนว
อาคาร 

- เขาทาง
ทิศ

ตะวันต
ก 

เขาทาง
ทิศ

ตะวันอ
อก 

ออกแบบตามแนวคิดของ
สถาปนิก/เสนทางการ

คมนาคม 

โครงสร
าง 

เสา-
คาน 

เสารับ
น้ําหนกั
ขนาด
ใหญ 

ถายเท
น้ําหนกั
ไปยัง

ผนังและ
โครงสร
างยอย 

ออกแบบตามแนวคิดของ
สถาปนิก 

การวาง
พื้นที่ใช
งาน
อาคาร 

ใช
พื้นที่
เปน
โถงใน
การ
ทําพิธ ี

จัดการพื้นที่การ
เขาถึงอยาง
ตรงไปตรงมา 

มีการวางพื้นที่ตามแนวคิด
การออกแบบเปนหลัก 

จากตารางที่1 จะเห็นไดวา  โบสถแตละแหงจะมี
จุดรวมกันคือเปนพ้ืนที่ประกอบพิธีกรรม สวน
รูปแบบสวนอ่ืนนั้นเปนเพียงลายละเอียดปลีกยอย
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 Aisle Nave Aisle 

ที่ถูกปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัยและชวงเวลา 
อาคารถูกปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมความเชื่อ
ของผูคนในพื้นที่ ที่เห็นไดชัดในชวงหลังการสังคยา
นาวาติกันคร้ังที่ 2 ชวงยุคสมัยใหมถึงปจจุบัน  จาก
ตารางจึงมีการเลือกขอสรุปในการออกแบบ คือ 1. 
พ้ืนที่ประกอบพิธีกรรม  2. สัดสวน 1:2:1 

ตารางท่ี 2 แสดงลวดลายผาของชาติพันธุและ
ความหมายที่ถูกนํามาใช 

ลาย
ปกผา 

ถอดลาย
ผา 

ความหมาย การนําไปใชงาน 

 

ลายลากะ 
กางเขน 

 

 

ใชสวนบนสวนของ
ฝาเพดาน /ดานบน
ของกรอบผนัง 

 

 

ลายปนโตวจี ่
กากบาท / กางเขน 

 

 

 

ลายถอง 
(กลอง) ประกอบ
พิธีตามความเช่ือ 

 

 

สามารถนําไปใชได
ในหลายระดับ

ความสูงขึ้นอยูกบั
ความสวยงาม 

 

 ลายอาเผเว 
(ดอกพริก) ปกปอง

คุมครอง 

ลายเพิ่มเติม  

 

 

ลายงาแป 
(ตาขาย) ลายแรก
ของการเริ่มปกลาย 

 

 

ใชในสวนลางของ
ชองลายผนัง 

  

 

ลายอากอ 

(เสนทาง) ลายแรก
ของการเริ่มปกลาย 

 จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา ไดมีการนํา
ลวดลายที่ เกี่ยวของกับความเชื่อและลายที่มี
ความสํ าคัญมาใช ในการออกแบบเนื่ องจาก 
ตองการใหงานสถาปตยกรรมสะทอนความเชื่อของ

ชาติพันธุเฉพาะออกมา สวนตําแหนงที่จะจัดวาง
แตละลายจะคํานึงถึงความหมายของลวดลายเปน
สําคัญ เพ่ือแสดงถึงความเคารพตอความเชื่อของ
กลุมชาติพันธุ 
ผลการวิจัย 

 จากการศึกษาทําใหไดขอสรุปที่นําไปสู
หลักการออกแบบ โดยมีการเลือกใชขอมูลจาก
ตารางท่ี 1 ดังนี้ 1. สรางพ้ืนที่ประกอบพิธีกรรม
ตามหลักศาสนา โดยมุงเนนใหผูที่เขามาใชอาคาร
สามารถเขาใจวิธีการไดอยางตรงไปตรงมา   2. 
สัดสวน 1:2:1 มาใชรวมกับรูปแบบความเชื่อนํามา
ออกแบบ ซึ่งแสดงถึงความเปนอาคารมากที่สุด  
นํามาประกอบกับลวดลายที่ถูกถอดรูปแบบจาก
การปกผาของกลุมชาติพันธุซึ่งสะทอนผานลวดลาย
บนชุดประจําชนเผา โดยจะถูกนํามาใชในสวนของ
ชองเปดของอาคาร  เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจใหกับ
โบสถมากข้ึน 

การเกิดผังอาคารจากอัตราสวน 1:2:1 ที่
เกิดจากวางวางผังการใชงานอาคาร    

 

 
 

 

 

 

 
รูปที่ 1 แสดงรูปท่ีใชในการวางผังอาคาร 

รูปทรงในสัดสวน 1:2:1  เริ่มจากการวาง
ผังสวนโถงกลาง(Nave)ของโบสถ (อัตราสวนคิด
เปนสองสวนตอดานทางเดินระหวางท่ีนั่งเปนหนึ่ง
สวน)  ขนาดพ้ืนที่สวนโถงการโบสถเกิดจากการ
คํานวนพื้นที่การใชงานอาคารและรูปแบบการจัดที่
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นั่ งของสัตบุรุษ   เ พ่ือใหง ายตอการประกอบ
พิธีกรรม 

 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 กระบวนการเกิดผังอาคาร 
จะเห็นไดวา สวนท่ีเริ่มตนการวางผังจาก

สวนกลาง(2)ของอาคาร จากการคํานวนการวาง
พ้ืนที่การใชงานสวนพิธีกรรม  จากนั้นคํานวณ
สัดสวน 1:2:1 ในดานขาง  ใหผลลัพธจากการ
คํานวณเปน A(ดานกวางอาคาร) จากน้ัน ใชวิธีการ
สราง Mandorla คือ อัตราสวน 1:√3 เปน B (ดาน
ยาวอาคาร) 

การเกิดรูปดานของอาคารจากอัตราสวน 
1:2:1 รวมกับแนวคิดMandorla ในอัตราสวน 1: 
√3  

 
รูปที่ 3 ภาพตั้งตนในการทํารูปดานขาง 

 จะเห็นรูปที่ไดจากการคํานวณผานแนวคิด 
Mandorla สองภาพโดย  (A) และ (B) ไดจาก
อัตราสวน (2) และ (1) ในรูปที่ 2 มาใชรวมกับ
ทฤษฎี 1: √3 ทําใหเกิดวงMandorla 2 วง 

   
รูปที่ 4 นําวงMandorlaมาติดกันตาม

อัตราสวน 1:2:1 

 
รูปที่ 5 ตัดสวนลางของวงMandorla

ออกตามความเช่ือ 
จะเห็นไดวา  การเกิดรูปดานถูกคํานวณ

มาจากอัตราสวน 1:2:1 ในรูปที่ 1 มาคํานวณรูป
ดานโดยใชวิธีการสรางรูปทรงจากวิธี Mandorla 

โดยจะแบงอาคารออกเปน 3 สวนเทากัน โดยใช
เพียงสองสวนบนเทานั้นตามหลักความเชื่อทาง
ศาสนาท่ีแบงโลกเปนสามสวน  ซึ่งสัดสวนดังกลาว
มีสวนชวยในการรับรูถึงความเปนโบสถคริสตนิกาย
คาทอลิกตนแบบ  อีกทั้งยังสะทอนความเชื่อผาน
รูปทรง(Mandorla)ท่ีเกิดจากความเชื่อ 

จากรูปที่ 2 ,4 ทําใหเห็นถึงความสัมพันธ
ของรูปดานหนาและดานขาง ซึ่งเกิดจากการ
คํานวณพ้ืนท่ีการใชงานอาคารจากรูปท่ี 1 จึง
สามารถสรุปไดวา ขนาดสัดสวนของแปลนและรูป
ดานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยยะสําคัญ 

 
รูปที่ 6 แถบสีใชแทนรูปแบบแนวการ

วางลวดลายเทานั้น 

รูปที ่ 7  แสดงการนําลวดลายมาใช
ภายในอาคาร 

 จากรูปที ่6,7 แสดงตําแหนงของ
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ลวดลายท่ีจะถูกนําไปใชในแตละสวนของอาคารได
อยางเหมาะสมโดยถูกคัดเลือกผานความหมายของ
ลายผาแตละลวดลาย 

รูปท่ี 7 แสดงใหเห็นวา  นําลวดลายผามา
ถอดรูปแบบการถักออกเปนชั้น(Layers) ซ่ึงถอด
จากการปกผาในแตละแนวแกน เพ่ือทําใหเกิดการ
มองเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยใชการวาง
ระยะหางกันของแตละชั้นของแผนลาย เมื่อมีระยะ
การมองเห็น หรือองศาการมองเปล่ียนไปสงผลให
การรับรูเปลี่ยนไป ซึ่งจะสรางประสบการณที่ไดรับ
จากมุมมองของผูที่เขามาใชอาคารใหไดรับการรับรู
ตางกัน สรางใหเกิดความนาสนใจเพิ่มมากข้ึน   

 

 
 
รูปที่  8 สีที่จะถูกนําเขามาใชเพื่อเพิ่มความ

นาสนใจในลวดลาย 
แสดงสีที่ถูกเลือกใชมีสวนใหญเปนสีที่

สดใส เน่ืองจากมีเกณฑการเลือกสีมาจากเครื่อง
แตงกายของบาทหลวง ซึ่งสีที่เลือกมาน้ันเปนสีของ
ชุดท่ีใสในการประกอบพิธีกรรมภายในโบสถ ซึ่ง
เปนสีของชุดที่เกี่ยวกับงานรื่นเริง 

การเลือกองคประกอบอ่ืนมาชวยเสริมใน
การใชลวดลาย  เชน  การเพ่ิมสีลงไปในชิ้นรูปแบบ
(Pattern) การทําใหชิ้นรูปแบบมีลักษณะทึบ  – 
โปรง  ขึ้นอยูกับลักษณะการใชแสง  สีที่เลือกมา
เนนไปในโทนอุน ชวยใหการสรางความรูสึกต่ืนตา 
มีพลัง เพ่ือกระตุนใหเกิดความรูสึกรวมในพิธีไดงาย 

สรุปและอภิปรายผล 
 การแบบวางผังจะตองมีการวางพ้ืนที่ใช
ง านส วนกลางอาคาร (Nave) ให ชั ด เจนกอน 
เนื่องจากอาจจะสงผลตอสัดสวนและขนาดของ

อาคารท่ีไมเพียงพอตอการใชงานอาคาร   
 อาจมีการนําสัดสวนที่ไดจากการศึกษาไป
ปรับใชในการวางผังอาคารในรูปแบบหรือวิธีการ
อ่ืนเพ่ือใหอาคารมีความนาสนใจและใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 การถอดรูปแบบของลวดลายเปนชั้น
(Layers) ของการปกผา เปนเพียงวิธีการหน่ึงใน
การถอดลวดลาย  ยังมีวิธีการอ่ืนๆที่สามารถ
นํามาใชงานไดดี แตตองคํานึงความหมายของ
ลวดลายและพ้ืนที่ที่จะนําไปใชงานใหเกิดความ
เหมาะสม 

ขอเสนอแนะ 
 วิธีการ(Tectonics) การสรางอาคารหรือ
สิ่งปลูกสรางจากไมไผ ที่เกิดขึ้นตามวิถีของกลุม
ชาติพันธุมีความนาสนใจ  ควรศึกษาวิธีการและ
นําไปตอยอดในงานสถาปตยกรรมได 
 ศึ กษ าก า ร ร ะบบกา ร ก อ ส ร า ง แบบ 
Module จะชวยใหสามารถจัดการไดงายและทํา
ใหนาสนใจเพิ่มมากข้ึน 

 

เอกสารอางอิง  
เจนยุทธ ลอใจ ,อรศิริ ปาณินท ,เกรียงไกร 

เ กิ ดศิ ริ . (2558).คุณลั กษณะของที่ ว า งท า ง
สถาปตยกรรมในสถาปตยกรรมพ้ืนถิ่น : แนวทาง
การศึกษาสูการออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมัย 
(ฉบั บที่  2).ว า ร ส า ร วิ ช า ก า ร ก า ร ออกแบบ
สภาพแวดลอม.[30 กันยายน พ.ศ.2562]. เขาถึง
ไ ด จ า ก
( http://cmuir.cmu.ac.th/handle/665394383

2/64590) 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย.
(2555).เอกลักษณทางวัฒนธรรมเชียงราย.คน
เมื่อ[15 ธันวาคม พ.ศ.2562]เขาถึงไดจาก

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 213 -



(https://issuu.com/meaus/docs/_________

____________________?fbclid=IwAR2Ss4BK

loikkU3GMdboxkADUH41GSfaIpPCz2O1o9Y

phKzTYnjQ3qwnxTQ) 

วิภาวัลย  แสงลิ้มสุวรรณ.(2542).โบสถ
คาทอลิกในภาคกลางและภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาถึง
พุทธศักราช 2475.ปริญญาศิลปะศาสตร
มหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยศิลปากรไทย.คนเมื่อ[2 
มกราคมพ.ศ.2563].เขาถึงไดจาก
(http://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/12

3456789/2712) 

สํ านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ. (2551). การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม
ชุมชน .(หนาท่ี 7)พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรง
พิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย 

จํากัด.   
หอจดหมายเหตุ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ. 

(2558).ประวัติพระศาสนจักรในประเทศไทย.คน
เม่ือ[25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562]. เขาถึงไดจาก( 
http://catholichaab.com)  

โสภิดา วีรกุลเทวัญ. (2548).เชียงของ/ 
ชาติพันธุและการคาที่ชายแดน . (หนาที่35)
สํานักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย:กรุงเทพฯ.  

Denis R. McNamara.(2553).Module 

14 : Romanesque Art .Sacramental 

Aesthetics and Academic Director at the 

Liturgical Institute of the University of Saint 

Mary of the Lake.คนเมื่อ[29 พฤศจิกายน พ.ศ.
2562].เ ข า ถึ ง ไ ด จ า ก  ( https://courses. 

lumenlearning. com/ sunyarthistory1)

 

 

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 214 -


