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บทคัดย่อ
 การศึกษาวจัิยน้ีเปน็การศึกษาลกัษณะรว่มทางสถาปตัยกรรมของโบสถ์นกิายโปรแตสแตนทใ์นจงัหวดัเชยีงใหม ่ 
โดยศึกษารูปแบบของงานสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์และกายภาพของโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ จากการเก็บข้อมูล
ภาคสนามของโบสถ์ทั้งหมดสิบหกแห่ง ที่ก่อตั้งขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1908-2010 ในจังหวัดเชียงใหม่ เพือ่หาอิทธิพล
ที่ส่งผลต่อลักษณะร่วมทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของตัวเมือง โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
จากการศึกษา พบว่า ลักษณะร่วมที่พบได้รับอิทธิพลมาจากสถาบันทางศาสนา ได้แก่ คณะมิชชันนารีเพรสไบทีเรียน 
คณะมิชชันนารีเกาหลี ความเชื่อทางศาสนา รวมถึงอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่

Abstract

 The aim of the research was to discover the influential aspects that affected the cohesive 

architecture of Protestant churches in the context of Chiang Mai. Therefore, a field study examining the 

characteristics of church architecture classified by physicality and symbolism was conducted on sixteen 

Protestant churches, which were established in Chiang Mai between 1908 and 2001. A descriptive statistic 

method was used as the main tool for this research. The results showed that the architectural cohesiveness 

of Protestant churches in Chiang Mai was influenced by belief, local architectural style and institutions 

such as the Evangelical Presbyterian and Korean Evangelical Churches.
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รูปที่ 1  ศาสนาจารย์ แมคกิลวารี และโบสถ์คริสตจักรที่ 1  ปัจจุบัน
 เป็นโบสถ์ของโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

รูปที่ 2  โบสถ์คริสตจักรท่ี 1 หรือโบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
 ในปัจจุบัน

ที่มา: http://olparticle.blogspot.com/2006/12/1_6830.html

ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน

1.  บทนำา

 โบสถ์ตามความหมายของพระศาสนจักร หมายถึง 
สถานที่ศักดิ์สทิธสิำาหรบัประกอบพิธ ี เพ่ือประโยชน์ของ
คริสตชนท่ัวไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงคริสตชนในท้องท่ีตาม
ที่มีการกำาหนดขึน้มา ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
และต้องมีการเสกและให้ชือ่ ซึง่จะไม่มีการเปลี่ยนอีก
ต่อไป (วิภาวัลย์ แสงลิ้มสุวรรณ, 2549)
 ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์เข้ามาใน
ประเทศไทยในช่วงป ีค.ศ. 1851 พรอ้มกับคณะกรรมการ
อเมริกันเพรสไบทีเรียน ต้ังแต่สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ต่อมาในปี ค.ศ. 1858 ได้มีการขยายการเผยแพร่
ศาสนาไปยังส่วนภูมิภาค โดยศาสนาจารย์แดเนียล 
แมคกิลวาร ีไดจั้ดตั้ง “คณะกรรมการลาว” ข้ึนในป ีค.ศ. 
1867 รวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์กลางของคณะกรรมการ
ลาวแห่งแรกข้ึนที่จังหวดัเชียงใหม ่ช่ือวา่ โบสถ์ครสิตจักร
ที่ 1 (โบสถ์โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนในปัจจุบัน)
 ในเวลาต่อมาชุมชนคริสเตียนนิกายโปรแตสแตนท์ 
มีการขยายตัวใหญ่ขึ้น  มีการสร้างโบสถ์ที่แข็งแรงถาวร
มากขึน้ จนในปี ค.ศ. 1869 ได้มีพระราชโองการจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าให้ประชาชนทุกคนมี
สิทธิในการนับถือศาสนาคริสต์และทุกศาสนา (อุฬาร 
ปัญจะเรือง, 2555)  
 จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดศูนย์กลางของ
การเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ในภาค
เหนือ ซ่ึงหลงัจากก่อตั้งสภาครสิตจักรอยา่งเปน็ทางการ
ในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1934 ได้มีการจัดตั้งคริสตจักร
ภาคข้ึนโดยให้จังหวดัเชียงใหมแ่ละลำาพูนเปน็ครสิตจักร
ภาคที่ 1 ซึง่ได้รวบรวมคริสตจักรในสังกัดได้ถึง 21 
แห่ง ณ เวลานั้น (ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ สำานักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยพายัพ, 2551)  ต่อมาได้มีการเพิ่มจำานวน
สมาชิกครสิตจักร ภาคที่ 1 มากข้ึนเรื่อย ๆ  จนถึงปจัจุบัน 
มีสมาชิกทั้งหมดถึง 112 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ (อุฬาร 
ปัญจะเรือง, 2555) จะเห็นได้ว่าในจังหวัดเชียงใหม่มี
การเพ่ิมข้ึนของจำานวนครสิตจักรจากอดตีถึงปจัจุบัน ซ่ึง
สง่ผลให้สถาปตัยกรรมประเภทโบสถ์ของนิกายโปรแตส
แตนท์มีจำานวนมากขึ้นตามไปด้วย 

2. ที่มาและความสำาคัญของปัญหา
 
 ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ชาติตะวันตก ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์จึง

แสดงโดยอาศัยรปูแบบศิลปสถาปตัยกรรมตะวนัตก  แต่
ด้วยความแตกต่างของปัจจัยพืน้ฐานทางสังคม วัฒน- 
ธรรมท้องถิน่ ตลอดจนสภาพแวดล้อม ทำาให้ลักษณะ
ของโบสถ์แต่ละหลังมีลักษณะเฉพาะตัว (วิภาวัลย์ 
แสงลิ้มสุวรรณ, 2549) โดยเฉพาะศาสนาคริสต์นิกาย
โปรแตสแตนท์ซึง่มีการเข้ามาของมิชชันนารีที่หลาก
หลายในจังหวัดเชียงใหม่  คณะมิชชันนารีที่เข้ามาคณะ
แรกคืออเมริกันเพรสไบทีเรียน ปี ค.ศ. 1867 ได้ก่อสร้าง
โบสถ์หลงั แรกในภาคเหนือ คอื โบสถ์ ครสิตจักรที่ 1 ซ่ึง
ปัจจุบันเป็นโบสถ์ โรงเรียน และคณะท่ีสอง คือ คณะมิชชัน
นารีเกาหลี โดยมี อนุศาสนาจารย์ ชัน ยาง ชอย เดินทาง
มาถึงประเทศไทยใน ปี ค.ศ. 1955 เพื่อทำาพันธะกิจใน
การเผยแพร่ศาสนา และสอนในคณะศาสนศาสตร์
แมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ นับต้ังแต่น้ันมาได้มีคณะ
มิชชันนารเีข้ามาประกาศศาสนา สถาปนาครสิตจักร และ
ก่อสร้างโบสถ์มากมาย โดยส่วนใหญ่ทำาพันธะกิจเหล่าน้ี
กับชาวเขา และนักศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาตา่ง ๆ  ใน
จังหวัดเชียงใหม่ (ประสิทธิ์ พงศ์อุดม, 2527)
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รูปที่ 3  แสดงผังโบสถ์เก่าเซนต์ปีเตอร์ กรุงโรม ซ่ึงเป็นรูปแบบของ
 โบสถ์ในศาสนาคริสต์ยุคเร่ิมต้น (early christian church)

ที่มา: http://olparticle.blogspot.com/2006/12/1_6830.html

แตกต่างจากนิกายอื่น ๆ การจัดพืน้ที่และการตกแต่ง
ภายในจะเน้นความสำาคัญไปที่ส่วนธรรมมาส (Pulpit) 
ซึง่เป็นพืน้ที่ของนักเทศน์ และโต๊ะสำาหรับพิธีศีลมหา-
สนิท (Holy Communion Table) ส่วนรูปเคารพถูกลดทอน 
ความสำาคัญลง (Fondation Eugène Bersier, 2008)

 Kieckhefer (2004) ได้แบ่งการออกแบบของ
โบสถ์หรือคริสตจักรในคริสตศาสนาไว้ โดยศึกษาจาก 
1) การวางผังพืน้ที่การใช้งานและการเคลื่อนที่กลุ่มคน
ในโบสถ์ จุดเดน่ที่เปน็ศูนยร์วมของผู้มาบูชาทางศาสนา 
2) องค์ประกอบอื่น ๆ ทางสถาปัตยกรรม ส่วนประดับ
ตกแต่ง และ 3) การออกแบบเสียงสะท้อนในโบสถ์ ซึ่ง
ทำาให้เกิดรูปแบบออกเป็น 3 ลักษณะด้วยกัน คือ
 - รูปแบบคลาสสิกที่เน้นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 
(classic sacramental church) ซึง่มักจะเป็นลักษณะ
ของโบสถ์ยุคแรกเริ่มก่อนการปฏิรูปศาสนาในศตวรรษ
ที่ 16 (protestant reformation) แผนผังของโบสถ์
จะมีลักษณะเป็นทางยาวหรือรูปแบบที ่เรียกกันว่า 
“บาซิลิกา” หรือรูปไม้กางเขน (รูปที่ 3-4) ที่เน้นส่วนที่
สำาคัญ คือ แท่นบูชาที่สักการะไว้ที่ส่วนปลายสุดของ
โบสถ์ รูปแบบนี้จะเน้นลำาดับการเข้าถึงและมุมมองที่มุ่ง
ตรงไปสู่จุดปลายที่เป็นส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในอาคาร 
ภายในอาคารค่อนข้างโอ่โถง ฝ้าเพดานสูง และเน้นการ
ประดับตกแต่งที่หรูหราและสวยงาม 

 การเข้ามาของคณะมิชชันารีเพรสไบทีเรียน
และคณะมิชชันนารีเกาหลีทำาใหล้ักษณะทางสถาปัตย-
กรรมของโบสถ์มีความหลากหลาย (อุฬาร ปัญจะเรือง, 
2555) โดยโบสถ์แตล่ะหลงัยงัคงยดึหลกัการที่เกี่ยวขอ้ง
กับบทบัญญัติ คติ ความเช่ือ ความหมาย สัญลักษณ์ และ
ประโยชน์ใช้สอยในการประกอบศาสนกิจในศาสนจักร
        ดงัน้ัน การศึกษาวจัิยน้ีจึงเปน็การศึกษาววิฒันาการ 
รูปแบบสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์และกายภาพ
สถาปัตยกรรมโบสถ์นิกายคริสเตียนนิกายโปรแตสแตนท์ 
เพือ่หาลักษณะร่วมที่เกิดขึน้ในแต่ละยุคสมัย รวมถึง
อทิธพิลที่สง่ผลตอ่ลกัษณะรว่มที่เหมาะสมกบับรบิทของ
ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 
3.  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย 

 1.  ศึกษาววิฒันาการของสถาปตัยกรรมประเภท
โบสถ์ของนิกายโปรแตสแตนท์ในจังหวัดเชียงใหม่
 2. ศึกษาถึงอิทธิพลที่ส่งผลต่อรูปแบบสถา-
ปตัยกรรมโบสถ์นิกายโปรแตสแตนทใ์นแตล่ะยคุสมยัใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. หาลักษณะร่วมทางสถาปัตยกรรมโบสถ์
นิกายโปรแตสแตนท์ เพื่อให้เกิดรูปแบบที่เหมาะสมกับ
บริบทของจังหวัดเชียงใหม่

4.  ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

4.1  รูปแบบของสถาปัตยกรรมประเภทโบสถ์
 ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ใน
 ต่างประเทศ
 ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่ได้รับการเผยแผ่มา
จากชาติตะวันตก รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์
จึงมักแสดงออกให้เห็นถึงศิลปะสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกที่ชัดเจน อยา่งไรก็ตามความแตกตา่งทางความ
เชื่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม 
และเทคโนโลยีในแต่ละพืน้ที ่ มักจะส่งผลให้รูปแบบ
สถาปัตยกรรมของโบสถ์ในศาสนาคริสต์มีความหลาก
หลายมากขึน้ โดยเฉพาะโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกาย
โปรแตสแตนทท์ี่ไมม่รีปูแบบทางสถาปตัยกรรมที่ชดัเจน
และตายตวั อยา่งไรก็ตามจุดเดน่ทางความเชื่อทำาให้เกิด
เอกลักษณ์ในด้านการใช้งานของพืน้ที่ภายในโบสถ์ 
และทำาให้สถาปตัยกรรมโบสถ์ของนิกายโปรแตสแตนท์

1. Propylaeum  - ทางเข้าด้านหน้าสุดก่อนเข้าสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
2. Atrium  - ส่วนลานกลางแจ้งด้านหน้า ล้อมรอบด้วยโถงระเบียง
3. Narthex  -  เฉลียงทางเข้า จุดเชื่อมระหว่างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
    ภายนอกสู่ภายใน
4. Nave  -  โถงกลางของโบสถ์มุ่งตรงสู่ส่วนที่สักการะ
5. Side Aisle  -  ส่วนทางเดินยาวของตึก ขนานไปทั้งสองด้านของ  
  Nave

6. crossing   -  จุดตัดของ Nave กับ Transept
7. Transept  -  โถงส่วนปลายที่วางตั้งฉากกับ Nave และยื่นออก
  ด้านข้างให้มีลักษณะเหมือนผังแบบไม่กางเขน
8. Apse - ส่วนมุก เป็นที่ตั้งของส่วนสักการะ หรือเป็นบัลลังก์ 
                          ของบาทหลวง
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 โบสถ์ในลักษณะนีจ้ะเห็นได้ทั่วไปในคริสตจักร
โรมันคาทอลิก ซึ่งเป็นยุคเริ่มแรกของศาสนาคริสต์ หลัง
จากเกิดการปฏิรปูศาสนา โบสถ์เหล่าน้ีบางสว่นไดม้กีาร
ถูกใช้และดัดแปลงจากกลุ่มโปรแตสแตนท์ รวมถึงมี
การสร้างขึน้ใหม่โดยอ้างอิงจากรูปแบบโบสถ์เดิม โดย
ปรับเปลี่ยนการใช้งานและลดทอนส่วนที่ไม่จำาเป็นให้
เหมาะสมกับพิธกีรรมของนิกายโปรแตสแตนท ์อยา่งไร
ก็ตาม รูปแบบผังพื้นและลักษณะภายนอกอาคารยังคง
รักษาให้คงไว้เป็นแบบเดิม (รูปที่ 5)

 - รูปแบบคลาสสิคที่เน้นการเทศนา (classic 
evangelical church) เป็นโบสถ์ที่ออกแบบเพื่อเน้นใน
ส่วนพื้นที่ของนักเทศน์โดยตรง การออกแบบภายในจะ
เป็นลักษณะเหมือนโรงละครหรือหอประชุม (รูปที่ 6) 
ขนาดของโบสถ์จะไม่ใหญ่มากนัก การเข้าถึงอาจจะเข้า
ไดห้ลายทศิทาง ตวัโบสถ์จะไมเ่น้นสว่นที่ประดบัตกแตง่
เท่ากับแบบแรก โดยจะออกแบบให้เรียบง่ายที่สุดเพื่อที่
ให้ผู้ที่เข้ามาใช้งานในโบสถ์ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่เทศนา
ออกไป ลักษณะภายในจะไม่ใหญ่โตมากและออกแบบ
เสยีงสะทอ้นภายในอาคารให้ไดย้นิเสยีงจากนักเทศน์ได้
ชัดเจน อาคารรูปแบบนีถ้ือเป็นลักษณะเด่นและจะเห็น
ได้ชัดในโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์

 -  รูปแบบโมเดิร์นที่เน้นเพือ่การชุมนุมของ
กลุ่มคน (modern communal church) รูปแบบนีจ้ะ
เน้นพื้นที่สำาหรับผู้ที่มาชุมนุมทางศาสนาเป็นหลัก โดย
ออกแบบให้เป็นเหมือนเป็นอาคารสาธารณะของชุมชน 
แต่ยังคงมุ่งเน้นในการบูชาทางศาสนา มีการเพิม่พืน้ที่
ใช้งานที่หลากหลายมากขึน้ (mixed-use building) 
การออกแบบภายในจะมีพืน้ที่นัง่ตามจำานวนผู้ศรัทธา 
โอบล้อมอยู่รอบ ๆ สามด้าน โดยจะมีพื้นที่ว่างหรือเวที
สำาหรับเทศนาและเพื่อรวมกลุ่มกันในการบูชา (รูปที่ 7)  
จะเห็นได้ในโบสถ์ที่สร้างขึน้ใหม่ ซึง่การออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมจะเน้นรูปแบบที่ทันสมัย เรียบง่าย โดย
ใช้วัสดุและเทคโนโลยีในการก่อสร้างที่หลากหลายและ
ไมย่ดึตดิในรปูแบบโบสถ์เดมิ หรอือาจจะมกีารดดัแปลง
จากอาคารเก่า ที่พักอาศัยเดิม หรืออาคาร stadium 

รูปที่ 4  แสดงพื้นที่ภายในของโบสถ์เซนต์ซาบีนา กรุงโรม 
 (The Basilica of Saint Sabina) ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับ
 ภายในโบสถ์เก่าเซนต์ปีเตอร์

รูปที่ 5  โบสถ์ออลา พาราทินา (Aula Palatina หรือ The Basilica 

 of Constantine) ในประเทศเยอรมนี ที่ยังคงรูปแบบของ
 โบสถ์บาซิลิกาในยุคโรมัน ซึ่งในปี ค.ศ. 1856 ได้ดัดแปลง
 มาเป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์จนถึงปัจจุบัน

รูปที่ 6 ภาพภายในอาคารโบสถ์พาราดิส โบสถ์นิกายโปรแตส-
 แตนท์ (1564) ที่เน้นส่วนธรรมมาสเพื่อการเทศนา

ที่มา: http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth212/

early_christian_basilica.html

ที่มา: Allen Farber, 2010

ที่มา: http://www.museeprotestant.org/Pages/diaporama.php?Nid=1375
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อย่างไรก็ตามยังคงเน้นองค์ประกอบเชิงสัญลักษณ์ที่
แสดงถึงสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิทางคริสตศาสนา โบสถ์ในรูป
แบบนีม้ักจะนำาเสนอความเป็นเอกภาพในแต่ละชุมชน
และท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน (รูปที่ 8) 

ซึง่ยังไม่ได้มีการศึกษาถึงลักษณะร่วมและอิทธิพลที่ส่ง
ผลให้เกิดลักษณะทางสถาปัตยกรรมโบสถ์อย่างชัดเจน
 หากแบ่งตามการใช้พืน้ที ่ องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม และการออกแบบเสียงสะท้อนในโบสถ์ 
ตามวธีิการของ Kieckhefer สถาปัตยกรรมประเภทโบสถ์
ในศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ในประเทศไทย
และจังหวัดเชียงใหม่อาจเกิดรูปแบบหรือลักษณะร่วมที่
แตกต่างออกไปจากโบสถ์โปรแตสแตนท์ในประเทศ
ตะวันตกได้ ในประเทศไทยได้มีตัวอย่างการศึกษา
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์ในภาคกลางและ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย (วิภาวัลย์ แสงล้ิมสุวรรณ, 
2549) ในกรณศึีกษาของโบสถ์คาทอลิก สามารถจำาแนก
ได้ 2 รูปแบบ คือ 1) โบสถ์ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรม
ตะวันตก (แบบยุคคลาสสิค โรมันเนส โกธิค เรเนซองส์) 
โดยเอารูปทรงและองค์ประกอบบางประการมาใช้ ซึ่ง
ไมไ่ด้มีความเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ในยุคน้ัน ๆ เลย 
แต่การวางผังจะยังคงวางตามแบบโบสถ์เก่าแก่ทาง
ตะวันตกอยู่ และ 2) โบสถ์ที่สร้างแบบสถาปัตยกรรม
ท้องถิน่ ซึง่จะมีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
สภาพแวดล้อม เทคโนโลยีและวัสดุฝีมือช่างท้องถิ่น มา
มบีทบาทกับการออกแบบมากข้ึน จากตวัอยา่งของงาน
วิจัยนีไ้ด้แสดงให้เห็นว่า ส่วนที่ทำาให้เกิดลักษณะร่วม
ทางสถาปตัยกรรม นอกเหนือจากอทิธพิลจากความเชื่อ
ในการใช้พืน้ที ่ภายในโบสถ์ และองค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรมแล้ว อิทธิพลและบริบทของท้องถิ่นและ
ชุมชนได้เข้ามามีบทบาททำาให้เกิดรูปแบบของสถาปัตย-
กรรมโบสถ์ที่แตกต่างออกไปอย่างชัดเจนมากขึ้น  
 จังหวดัเชียงใหมถื่อเปน็ศูนยก์ลางของครสิตจกัร
โปรแตสแตนทใ์นภาคเหนือ ที่มคีรสิตจักรนิกายโปรแตส 
แตนทร์วมกันมากกวา่ 70 แห่ง และขณะเดียวกนัถือเปน็
จังหวัดที่มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิน่และชุมชน
ท่ีชัดเจน จึงเหมาะสมต่อการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรม 
เพือ่เป็นกรณีศึกษาให้กับงานวิจัยของโบสถ์โปรแตส
แตนท์ที่เกี่ยวข้องในบริบทอื่น ๆ ต่อไปได้
 โจทย์ของการวิจัยครั้งนีจ้ึงเป็นการหาลักษณะ
ร่วมของโบสถ์ศาสนาคริสต์น ิกายโปรแตสแตนท์
ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาจากการวางผัง พื้นที่การ
ใช้งาน องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเชิงสัญลักษณ์
และกายภาพ รวมถึงการศึกษาอิทธิพลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ท้องถ่ิน และชุมชน เช่น วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างของ
โบสถ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น เพ่ือให้เกิดรูปแบบ
ที่ชัดเจนและเหมาะสมต่อบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ 

4.2  รูปแบบของสถาปัตยกรรมประเภทโบสถ์ 
 ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ใน  
 ประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบสถ์ในศาสนา
คริสต์ทั้งสามรูปแบบข้างต้น จะเห็นได้ทั่วไปในนิกาย
โปรแตสแตนท์ในต่างประเทศ สำาหรับในประเทศไทยและ 
จังหวดัเชียงใหมส่ถาปตัยกรรมประเภทโบสถ์ในศาสนา
ครสิตนิ์กายโปรแตสแตนทถื์อวา่มรีปูแบบที่หลากหลาย 

รูปที่ 7 ภาพภายในอาคารโบสถ์เลควูด ในเมืองฮุสตัน สหรัฐ 
 อเมริกา เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่เน้นการชุมนุม
 ของสาวกจำานวนมากซึง่แล้วแต่ผู ้ศรัทธาในชุมชน
 นั้น ๆ จะเห็นโบสถ์ลักษณะนี้จำานวนมากในประเทศที่
 นับถือศาสนาคริสต์เป็นหลัก ซึ่งการวางผังจะไม่ยึดติด
 กับรูปแบบโบสถ์ดั้งเดิม

รูปที่ 8 โบสถ์โปรแตสแตนท์ในเมืองออร์ดอส มองโกเลีย (2009) 
 ที่เน้นโครงสร้างคอนกรีต และรูปแบบที่ทันสมัย  แต่ยัง
 คงเน้นพืน้ที่การใช้งานและความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่
 ชัดเจน

ที่มา: By Robert Seale, form USA WEEKEND

ท่ีมา: http://www.e-architect.co.uk/mongolia/ordos_protestant_church.htm
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5.  ระเบียบวิธีวิจัยและขั้นตอนในการศึกษา

 บทความนีมี้วัตถุประสงค์การศึกษาเพือ่หา
รปูแบบของสถาปตัยกรรมประเภทโบสถ์ โดยข้ันตอนใน
การศึกษามีดังนี้
 ศึกษาโบสถ์ครสิตนิ์กายโปรเตสแตนตใ์นจังหวดั
เชียงใหม่ทางประวัติศาสตร์ พบว่า มีโบสถ์ที่มีลักษณะ
เดน่ทางสถาปตัยกรรมและประวตัศิาสตร ์จำานวนทั้งสิ้น 
16 แห่ง จากทั้งหมด 112 แห่ง (อฬุาร ปญัจะเรอืง, 2555) 
ได้แก่ 
 1. คริสตจักรที่หนึ่ง (หลังเดิม)
 2. คริสตจักรสันติธรรม   
 3.  โบสถ์แมคเคนเมโมเรียล 
 4.  คริสตจักรสืบนทีธรรม (หลังเดิม)
 5.  คริสตจักรสืบนทีธรรม (หลังใหม่)
 6.  คริสตจักรสุริยะชัยธรรม
 7.  คริสตจักรพระสิริเชียงใหม่
 8.  คริสตจักรธรรมประทีป 
 9.  คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ 
 10. โบสถ์อนุสรณ์สุสารคริสตบ้านเด่น
 11. คริสตจักรบ้านเด่น 
 12. คริสตจักรสิริวัฒนา
 13. คริสตจักรแห่งนิมิตร 
 14. คริสตจักรไทยเชียงใหม่ 

 15. คริสตจักรแห่งสุขเกษม 
 16. คริสตจักรลาหู่แบ๊บตีส
 โดยลกัษณะทางสถาปตัยกรรมมสีองโบสถ์ ไดแ้ก่  
โบสถ์ที่ได้รับอิทธิพลจากคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน
จนกระทั่งรวมคณะเป็นสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย 
(ค.ศ. 1868 – 1957) และโบสถ์ที่ได้รับอิทธิพลจาก
กลุ่มมิชชันนารีเกาหลี (ค.ศ. 1955 - ปัจจุบัน) ช่วงแรก
พันธกิจของคณะมิชชันนารีเกาหลีเป็นเพียงสนับสนุน 
พันธกิจของสภาครสิตจักรเทา่น้ัน แตห่ลงัจากการก่อตั้ง
องค์กรการประกาศศาสนาในรูปแบบ ‘มูลนธิิเพือ่ช่วย
เหลอืสงัคม’ ในป ี1990 พบวา่ มกีารสรา้งที่ไดร้บัอทิธพิล
จากคณะมิชชันนารีเกาหลี 
 โดยทำาการเก็บข้อมลูภาคสนามโบสถ์ทั้ง 16 แห่ง
ดังนี้ 
 1. ศึกษาการออกแบบผังอาคาร การจัดวางผัง 
การใช้งานภายในโบสถ์ และพื้นที่การใช้งาน
 2.  ศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบ
ทางสถาปัตยกรรม 
  3.  ศึกษาการใช้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคาร 
 4.  ข้อมูลที่ได้นำามาประกอบการวิเคราะห์นำา
เสนอผลตามตารางที่ 1 
 5.  วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูลที่ได้ตามรูปแบบ
อิทธิพลทางศาสนาที ่ได้รับลักษณะการวางผังองค์
ประกอบทางสถาปัตยกรรม และวัสดุที่ใช้

โบสถ์ที่ได้รับอิทธิพลจากคณะมิสชันนารีเพรสไบทีเรียน

ลำาดับ
ภาพแสดง

ลักษณะอาคาร
ชื่อ

จำานวน
ผู้ใช้งาน

รูปแบบ ลกัษณะอาคาร การออกแบบ

รูปแบบอาคารตะวันตก

1  คริสตจักรที่ 1 
(หลังเดิม) 
ปีที่ก่อตั้ง 
1868

132 คน 
พื้นที่ 
288 ตร.ม.

ห้องนมัสการเดี่ยว 
ส่วนใช้งาน มี 3 
ส่วน
1. Prefunction

2. Nave

3. Stage

อาคารแบบ
วิคตอเรียน 
หอคอยสูง 3 
ชั้น (16 ม.) 

รูปแบบโคโรเนียล (1) 
ใช้รูปทรงแบบตะวันตก
ทั้งหมด แต่ขยายส่วน
ของช่องเปิดด้านข้าง ให้
ระบายความร้อนได้ดีขึ้น

2  คริสตจักร
สันติธรรม 
ปีที่ก่อตั้ง 
1908

260 คน 
พื้นที่ 560 
ตร.ม.

ทางเดินด้านข้าง
อาคารเปิดโล่ง

อาคารก่ออิฐ  
โครงสร้างผนัง
รับน้ำาหนัก 
หนา 50 ซม. 
คล้ายโบสถ์แมค
เคน

รูปแบบ (1) นำารูปแบบ
วิหารในยุโรปในสมัยวิคทอ
เรียนมาใช้ จุดเด่น คือ มี
การนำาเอาส่วนค้ำายันลอย 
(flying buttress) มาใช้ใน
การออกแบบ

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลจากการสำารวจภาคสนามของโบสถ์โปรแตสแตนท์ทั้ง 16 แห่ง
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ลำาดับ
ภาพแสดง

ลักษณะอาคาร
ชื่อ

จำานวน
ผู้ใช้งาน

รูปแบบ ลกัษณะอาคาร การออกแบบ

3  โบสถ์ 
แมคเคน
เมโมเรียล 
ปีที่ก่อตั้ง 
1908

88 คน 
พื้นที่ 
112 ตร.ม.

ห้องนมัสการเดี่ยว 
ส่วนใช้งาน 
มี 3 ส่วน
1. Prefunction

2 .Nave

3. Stage

- ก่ออิฐ 
- ผนังรับ
น้ำาหนัก
หนา 43 ซม. 
หอคอยสูง 
10 ม. 
ติดต้ังระฆัง

รูปแบบ (1) ใช้รูปทรง
กางเขนเป็นสัญลักษณ์
หลัก อาคารโปรงโล่ง แล้ว
ไม่มีผนังด้านข้าง

รูปแบบอาคารตะวันตกผสมผสานรูปแบบท้องถิ่น

4  คริสตจักร
สืบนทีธรรม 
(หลังเดิม)
ปีที่ก่อตั้ง 
1930

132 คน
พื้นที่ 
198 ตร.ม.

อาคารมีโถงทาง
เข้าทีเปิดโล่ง

อาคารก่ออิฐ
โครงสร้างผนัง
รับน้ำาหนัก 
หอระฆังสูง 
15 ม. กระเบื้อง
แบบโคโรเนียล

รูปแบบ (1) หอคอยเป็น
โครงสร้างโปร่ง  
ทำาให้อาคารดูสูง 
นำาหน้าจั่วแบบรวงผึ้งมาใช้

5  คริสตจักร
สืบนทีธรรม 
ปีที่ก่อตั้ง 
2010

504 คน
พื้นที่ 
504 ตร.ม.

มีการยกพื้นสูงตาม
แบบเรือนพื้นถิ่น
ให้อาการถ่ายเท
และใช้พื้นที่ใต้ถุน
อาคารเป็นพื้นที่
อเนกประสงค์

อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ส่วนด้านหน้าอาคาร 
(Facade) แสดงถึงรูป
แบบตะวันตก มีการใช้สี
ทองและกระจกกุหลาบ
เป็นสัญลักษณ์แบบ
สถาปัตยกรรมบาโรก

6  คริสตจักร
สุริยะชัยธรรม 
ปีที่ก่อตั้ง 
1979

84 คน
พื้นที่ 
144 ตร.ม.

ห้องนมัสการเดี่ยว
ส่วนใช้งาน 
มี 3 ส่วน
1. Prefunction 

2. Naive 

3. Stage

อาคาร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก หอคอน
สูง 12 ม.
ติดตั้งระฆัง

รูปแบบ (1) ใช้ไม้กางเขน
เป็นสัญลักษณ์หลังคา 
ตัวโบสถ์คล้ายวิหาร
ของวัดไทย

7  คริสตจักรพระ
สิริเชียงใหม่
ปีที่ก่อตั้ง 
2000

288 คน
พื้นที่ 
288 ตร.ม.

มีการนำารูปแบบ
สถาปัตยกรรมท้อง
ถิ่นเข้ามาใช้ร่วมกับ
สถาปัตยกรรมโบสถ์
แบบตะวันตก มี
กิจกรรมทางศาสนา
ที่หลากหลายขึ้น

อาคารคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สูง
สองชั้น ห้อง
นมัสการเดียว 
ใต้ถุนอาคาร
เป็นพื้นที่
อเนกประสงค์

ยกพื้นสูง ถ่ายเทอากาศได้
ดี มีการใช้สัญลักษณ์ หน้า
จั่วพระอาทิตย์ 

ใต้ถุนอาคารเป็นพื้นที่
ปฎิสัมพันธ์ของสมาชิก

8  คริสตจักร
ธรรมประทีป
ปีที่ก่อตั้ง 
2001

240 คน
พื้นที่ 
600 ตร.ม.

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลจากการสำารวจภาคสนามของโบสถ์โปรแตสแตนท์ทั้ง 16 แห่ง (ต่อ)
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ลำาดับ
ภาพแสดง

ลักษณะอาคาร
ชื่อ

จำานวน
ผู้ใช้งาน

รูปแบบ ลกัษณะอาคาร การออกแบบ

รูปแบบอาคารสมัยใหม่

9 คริสตจักร
ที่หนึ่ง 
เชียงใหม่
ปีที่ก่อตั้ง 
1968

648 คน
พื้นที่ 648 
ตร.ม.

ได้รับอิทธิพลจาก
สถาปัตยกรรม แบบ 
โมเดิร์น รูปแบบการ
ใช้งานหลากหลาย 
โดยใช้เป็นสุสาน
และประกอบพิธีทาง
ศาสนา ดังนี้
1. โบสถ์บรรจุอัฐิ
2. โบสถ์เพื่อทำา
พิธีฌาปนกิจของ
คริสเตียน 

อาคาร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 2 ชั้น 
ยกพื้นสูง 
ห้องนมัสการ
อยู่ชั้น 2

อาคารเป็นทรงแปดเหลี่ยม 
แสงเข้าอาคารจากช่องเปิด
บนหลังคา อาคารโปร่ง

10  โบสถ์อนุสรณ์
สุสานคริสต์
บ้านเด่น
ปีที่ก่อตั้ง 
1987

พื้นที่ 9 
ตร.ม.

อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ชั้นเดียว ใช้
ประกอบ
พิธีฌาปนกิจ
เท่านั้น

อาคารดูโปร่งลอย  นำา
ไม้กางเขนเข้ามาประดับ 
ภายในอาคารใช้แสงทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม

11  คริสตจักร
บ้านเด่น
ปีที่ก่อตั้ง 
1987

50 คน
พื้นที่ 
36 ตร.ม.

อาคารก่ออิฐ
เสริมเหล็ก 
หลังคาหล่อ
คอนกรีต
เสารับหลังคา

ทรงอาคารสื่อความหมาย
ถึงมงกุฎของพระเจ้าผู้เป็น
กษัตริย์ ไม้กางเขนแทน
ยอดมงกุฎ

12  คริสตจักรสิริ
วัฒนา
ปีที่ก่อตั้ง 
2005

280 คน
พื้นที่ 
540 ตร.ม.

มีการใช้งานที่หลาก
หลายและใช้เป็น 
โรงเรียนสอนศาสนา

อาคาร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ห้อง
นมัสการอยู่
ชั้นสอง ด้าน
ล่างเป็นพื้นที่
อเนกประสงค์

รูปแบบอาคารใช้เสา
กับโครงสร้างที่มีรูปโค้ง 
(arch) แบบตะวันตก

โบสถ์ที่ได้รับอิทธิพลจากคณะมิสชันนารีเกาหลี

13  คริสตจักรแห่ง
นิมิตร
ปีที่ก่อตั้ง 
2003

300 คน
พื้นที่ 
300 ตร.ม.

1. เกิดพื้นที่การใช้
งานที่หลากหลาย 
(mixed-use building)

2.ยกพื้นมีใต้ถุนสูง

อาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
สูง 3 ชั้น 
ชั้นบนเป็น
ห้องพัก
ไม่มีหอระฆัง

ภายในมีการลดชั้นของ
เพดานสูงตามลำาดับ
ทำาให้ ภายในห้อง
นมัสการดูโปร่งโล่ง 
และใช้แสงไฟทางอ้อม
(indirect light) ตกแต่ง

14  คริสตจักรไทย
เชียงใหม่
ปีที่ก่อตั้ง 
2010

250 คน
พื้นที่ 
250 ตร.ม.

รูปแบบเกาหลีเข้า
มาเมื่อ 15-20 ปี 
โดยสามารถสรุป
แบบผังโบสถ์ได้
ดังภาพ

เริ่มมีการนำา
สถาปัตยกรรม
สมัยใหม่มาใช้ 
ลดองค์ประกอบ
ให้ดูเรียบง่าย
มากขึ้น

ภายนอกดูโปรงโล่ง ลด
ทอนการตกแต่งภายนอก 
อาคารดูเรียบง่าย

15  คริสตจักรแห่ง
สุขเกษม
ปีที่ก่อตั้ง 
2005

180 คน
พื้นที่ 
540 ตร.ม.

รูปแบบการใช้งาน
แบบผสมเช่นเดียว 
กับคริสตจักรแบบ
เกาหลี

อาคาร
คอนกรีตเสริม
เหล็ก สูง 3 ชั้น  
ห้องนมัสการ
อยู่ชั้น 3 
ไม่มีหอระฆัง

ภายนอกสูงโปร่ง มีการใช้
ไม้กางเขนภายใน อาคารดู
ลอย ใช้โถงบันได
มาแทนหอระฆัง

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลจากการสำารวจภาคสนามของโบสถ์โปรแตสแตนท์ทั้ง 16 แห่ง (ต่อ)
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ลำาดับ
ภาพแสดง

ลักษณะอาคาร
ชื่อ

จำานวน
ผู้ใช้งาน

รูปแบบ ลกัษณะอาคาร การออกแบบ

16  คริสตจักรลาหู่
แบ๊บตีส
ปีที่ก่อตั้ง 
2008

360 คน
พื้นที่ 
278 ตร.ม.

ใช้ประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา
และโรงเรียน
ในวันอาทิตย์ 
(Sunday school)

อาคาร
คอนกรีตเสริม
เหล็กชั้นเดียว
หลังคาทรงสูง 
18 ม.

อาคารสูงโปร่ง  
เพดานยกสูง 18 ม. 
มีการใช้แสงจากภายนอก
เข้ามาในอาคาร

6. ผลการประเมิน

 จากการเก็บข้อมูลของโบสถ์คริสต์นิกายโปร-
แตสแตนท์ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า เกิดวิวัฒนาการ
ของการออกแบบ การวางผังอาคาร และการใช้สัญญะ 
โดยมีการรวบรวมรูปแบบสถาปัตยกรรมศาสนาคริสต์
แบบ ตะวันตกเข้ากับสถาปัตยกรรมท้องถ่ิน นอกจากน้ี 
พบว่า มคีวามตอ้งการพ้ืนที่ใช้งานเพ่ิมมากข้ึน และมส่ีวน
ใช้งาน (function) ที่หลากหลายขึ้น รวมไปถึงการทราบ
ถึงความเข้าใจของผู้นำาคณะมชิชันนารถึีงภูมอิากาศของ
ท้องถิ่น พฤติกรรมของผู้ใช้งาน โดยอิทธิพลที่ส่งผลต่อ
การออกแบบโบสถ์เกิดจากคณะมิชชันนารี สภาพอากาศ 
พิธีกรรมทางศาสนาและพฤติกรรมการใช้งานของ 
‘สมาชิก’ สามารถอธบิายลกัษณะรว่มของโบสถ์ ไดด้งันี้
 1.  โบสถ์ที่ก่อสร้างขึน้โดยได้รับอิทธิพลจาก
คณะมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนจากสหรัฐอเมริกา โดย
แบ่งเป็น
 1.1 รูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียล 
ประกอบดว้ย โบสถ์ครสิตจักรที่หน่ึงเชียงใหม ่ครสิตจกัร 
สันติธรรม โบสถ์แมคเคนเมโมเรียล โดยรูปแบบที่
ปรากฏได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียล
จากจุดเด่นของสถาปัตยกรรมโคโรเนียล คือ การนำา
รูปแบบสถาปัตยกรรมของตะวันตกมาปรับเข้ากับ
สภาพภูมอิากาศแบบรอ้นช้ืนของจังหวดัเชยีงใหม ่โบสถ์
รปูแบบน้ีจึงมช่ีองเปดิมากข้ึน และกวา้งข้ึนเพ่ือใหอ้ากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก โดยโบสถ์ที่เห็นลักษณะนี้ได้ชัดเจน
มากที่สุด คือ โบสถ์คริสตจักรสันติธรรม และโบสถ์
อนุสรณ์แมคเคน ณ โรงพยาบาลแมคเคน โดยที่โบสถ์
ครสิตจักรสนัตธิรรมมรีปูแบบที่น่าสนใจ คอื บรเิวณส่วน
พิธีการถูกกัน้พืน้ที่จากส่วนเปิดโล่งภายนอกด้วย ทาง
เดินข้างส่วนพิธีการ (nave) เท่านั้น คือ สามารถเข้าสู่
อาคารได้ทั้งสามด้าน และทางเข้าหลักมีลักษณะเป็น
ประตู หรือทางเดินใต้หอคอยสูงเพือ่รับกับปฎิมากรรม

ไมก้างเขน ซ่ึงเป็นสัญลักษณข์องโบสถ์ มกีารติดตั้งระฆัง 
ไว้ตรงยอดหอคอย 
 อาคารลกัษณะน้ี สว่นใหญ่หลงัคาเปน็ทรงจัว่ที่มี
สดัสว่นที่แตกตา่งจากสดัสว่นของสถาปตัยกรรมทอ้งถ่ิน 
หลังคาส่วนหอคอยมีลักษณะเป็นยอดแหลม ส่วนผนัง
อาคารเป็นโครงสร้างผนังก่ออิฐรับน้ำาหนัก รวมทั้งบาง
หลังมีการใช้เสาซึง่เป็นอิฐรับน้ำาหนัก ผนังมีความหนา
ตั้งแต่ 0.48 -1.05 เมตร 
 1.2  โบสถ์ที ่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม 
โคโรเนียลพัฒนาร่วมกับสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่ รวมถึง
สภาพภูมิอากาศ อาคารรูปแบบดังกล่าวมีการใช้งาน
สอดคลอ้งกับพฤติกรรมของคนในทอ้งที่ พบวา่ การวาง
ผังอาคารให้ความสำาคัญต่อส่วนพิธีกรรม นอกจากนี้ มี
การนำาเอาองคป์ระกอบของอาคารทางศาสนาในทอ้งถิ่น
มาใช้  พบในโบสถ์โปรแตสแตนท ์ดังน้ี ครสิตจกัรสบืนที
ธรรม (หลังเดิม) มีการนำาองค์ประกอบสถาปัตยกรรม 
“รวงผึ้ง” ที่พบในอาคารพืน้ถิน่ล้านนามาใช้บริเวณ
หน้าจั่วอาคาร 

ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลจากการสำารวจภาคสนามของโบสถ์โปรแตสแตนท์ทั้ง 16 แห่ง (ต่อ)

รูปที่ 9 คริสตจักรสืบนทีธรรม (หลังเดิม) ที่มีการนำา “รวงผึ้ง” 
 มาใช้เป็นองค์ประกอบด้านหน้าของคริสตจักรสืบนทีธรรม 

ที่มา: http://www.oemcct.in.th/NewsMonth.php 
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 คริสตจักรสืบนทีธรรมหลังใหม่ แม้จะมีรูปแบบ
ภายนอกเป็นแบบโคโรเนียลแต่ภายในจัดการใช้งานให้
มีการยกใต้ถุนสูงเพื่อระบายอากาศ และพบปะหลังจาก
เสรจ็พิธกีรรม เปน็ตน้ ครสิตจักรสรุยิะชัยธรรม มกีารนำา 
“หางหงส์” ที่พบในวิหารของวัดไทยมาใช้เป็นหลังคา 

 คริสตจักรพระสิริเชียงใหม่ และคริสตจักรธรรม
ประทปีที่พบการนำา “หน้าจ่ัวพระอาทติย”์ เข้ามาใช้เปน็
องค์ประกอบของหน้าจั่วด้านหน้าอาคาร

 2. โบสถ ์ที ่ไ ด้รับอิทธิพลจากคณะมิชช ัน-
นารีเกาหลี พบว่า รูปแบบโบสถ์ได้รับอิทธิพลมาจาก
ผู้สนับสนุน และผู ้ปกครองผู ้ใหญ่ในคณะมิชชันนารี 
จำานวนครสิเตยีนเกาหลทีี่เพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเรว็ และความ
จำากัดของการใช้พ้ืนที่ในประเทศเกาหล ีอาคารหน่ึงแห่ง
จึงต้องรองรับการใช้งานในทุกรูปแบบ และประหยัดค่า
ใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุนมาอย่างจำากัด ปัจจัยเหล่านี้
ล้วนส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร พบ
รูปแบบโบสถ์คริสต์ที่ได้รับอิทธิพลจากคณะมิชชันนารี
เกาหลี ดังน้ี  ครสิตจักรแห่งนิมติ ครสิตจักรแห่งสุขเกษม 
คริสตจักรไทยเชียงใหม่ อาคารและคริสตจักรลาหู ่
แบ๊บตีส มีการรวมเอาส่วนใช้งานทั้งหมดไว้ในอาคาร
หลังเดียว เช่น อาคารคริสตจักรไทยเชียงใหม่ ใช้ชั้นที่
หน่ึงเปน็ห้องอาหาร แทนการแยกแตล่ะะสว่นใช้งานออก
จากกันดังเช่นโบสถ์ที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรม
โคโรเนียล โดยห้องอาคารในคริสตจักรไทยเชียงใหม่ 
จะมีห้องครัวอยู่ในอาคารเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังใช้
ชั้นหนึ่งเป็นส่วนต้อนรับ และที่ทำางานของศาสนาจารย์
ผู้ดูแลคริสตจักร ในส่วนของชัน้สอง มีการใช้งานเป็น
หอพักของนักศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหมท่ี่เปน็ชาวเขา 
และยงัมห้ีองเรยีนศาสนาเพ่ือการศึกษาพระคมัภีรไ์บเบิล 
ชั้นสามใช้เป็นห้องพิธีการ 
 อาคารสว่นใหญ่เปน็โครงสรา้งคอนกรตีสมยัใหม่
และไม่ซับซ้อนเพื่อลดต้นทุนในการก่อสร้าง ตอบสนอง
ต่อการใช้งานที่หลากหลาย ส่วนรูปลักษณ์ของการใช้ 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมภายนอกถูกลดความ
สำาคัญลงแต่ยังคงเหลือส่วนที่พัฒนามาจากหอระฆัง
ในรูปแบบโคเนียลที่พัฒนาเป็นโถงบันไดเพือ่เดินขึน้
สู ่ช ัน้บน การนำาสัญญะของสถาปัตยกรรมพืน้ถ ิน่ 
บางอาคารแทบจะไม่ปรากฏอยู่ ทำาให้ทราบว่าการพัฒนา
ของสถาปัตยกรรมโบสถ ์แบบเกาหลีที ่เข ้ามาใน
ประเทศไทยยังไม่ได้พัฒนาให้มีลักษณ์ร่วมขององค์
ประกอบทางสถาปตัยกรรมพ้ืนถ่ินที่สอดคลอ้งกับสภาพ
ภูมิอากาศ อีกทั้งมิชชนันารีเกาหลีมีจดุประสงค์ในการ
ทำาพันธกิจมากกว่าการสิ้นเปลืองงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารที่มีความหมายและความซับซ้อนในการ
ออกแบบเชิงสถาปัตยกรรม 
 
7. สรุปผลการศึกษา

 จากการวิเคราะห์สามารถสรุปรูปแบบโบสถ์
คริสเตียนนิกายโปรแตสแตนท์ในจังหวัดเชียงใหม่ 

รูปที่ 10 คริสตจักรสุริยชัยธรรม ที่มีการนำา “หางหงส์” คล้าย
  วิหารของวัดไทยมาใช้เป็นองค์ประกอบหลังคา  

รูปที่ 11  คริสตจักรธรรมประทีปท่ีมีการนำา “หน้าจ่ัวพระอาทิตย์” 
  มาใช้เป็นองค์ประกอบของหลังคา   

 1.3 รปูแบบอาคารสถาปตัยกรรมแบบสมยัใหม่
ซึง่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมรูปแบบโมเดิร์น  
ได้แก่ คริสตจักรที่หนึง่เชียงใหม่ โบสถ์อนุสรณ์สุสาน
คริสต์บ้านเด่น คริสตจักรบ้านเด่น และคริสตจักรสิริ
วัฒนา  โดยพบว่า คริสตจักรท่ีหน่ึงเชียงใหม่ และคริสต-
จักรบ้านเด่นมีการยกพืน้อาคารขึน้เป็นไต้ถุนสูงเพือ่ให้
เกิดการใช้งาน และลดทอนส่วนที่เป็นองค์ประกอบใน
ตกแต่งลง  นอกจากนี้ พบว่า โบสถ์อนุสรณ์สุสานคริสต์
บ้านเด่น   มีการใช้งานเพียงวัตถุประสงค์เดียว คือใช้ใน
การทำาพิธีฌาปนกิจศพ สำาหรับคริสตจักรศิริวัฒนาเป็น
รูปแบบที ่ลดทอนส่วนตกแต่งลงและมีส่วนใช้งานที่
หลากหลายรวมไปถึงมีส่วนที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนา
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รวมไปถึงอิทธิพลที่ส่งผลต่อรูปแบบ รวมไปถึงลักษณะ
ร่วมที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
 - โบสถ์ที ่ได้รับอิทธิพลจากคณะมิชชันนารี
เพรสไบทเีรยีนจากสหรฐัอเมรกิา โดยยงัคงลกัษณะทาง
สถาปตัยกรรมแบบโคโรเนียล แตม่กีารออกแบบชอ่งเปิด
ให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ  
 -  โบสถ์ที ่ได้รับอิทธิพลจากคณะมิชชันนารี
เพรสไบทีเรียนที่ผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมโคโร
เนียลเข้ากับรูปแบบองค์ประกอบ และการใช้งานของ
สถาปัตยกรรมในท้องถิน่ เพือ่ให้เข้ากับพฤติกรรมการ
ใช้งานของสมาชิกคริสเตียนโปรแตสแตนท์ในท้องที่   
โดยลักษณะร่วมที ่เกิดขึน้คือรูปแบบสถาปัตยกรรม
ตะวันตกที่รวมกับสถาปัตยกรรมในท้องถิ่น

 -  รปูแบบสถาปตัยกรรมสมยัใหมท่ี่ลดทอนองค์
ประกอบทางการตกแตง่ลง ให้มสีว่นใช้งานที่หลากหลาย
หรือมีส่วนใช้งานเพื่อพิธีเฉพาะทางศาสนา
 -  รปูแบบโบสถ์ที่ไดร้บัอทิธพิลจากคณะมชิชนั
นารีเกาหลี โดยมีการรวมเอาส่วนใช้งานที่หลากหลาย
ไว้ในอาคารเดียว โดยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโร
เนียลถูกลดทอนลง เหลอืไวเ้พียงหอระฆังที่ปรบัเปน็โถง
บันได พบว่า โบสถ์ที่ได้รับอิทธิพลจากคณะมิชชันนารี
เกาหลี ไม่มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบให้ซับซ้อน
ในเชิงสัญลักษณ์และพื้นที่แต่อย่างใด
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