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 The identity of the Chedi Phra Nakhon Si Thammarat. The concept of identity is a 

tool to find the identity of the Phra Chedi. The purpose. To study the identity of Chedi Phra 

Nakhon Si Thammarad rounds was about the identity of William Wattana check the pagoda 

style of each period. The history of creating the context of Phra Chedi. Without knowledge of 

the identity of the Chedi Phra Nakhon Si Thammarat in the surroundings of the ashram 

building rounds cultural rights reserved. All rights reserved. Province. Consistent with the way 

of life of the world. 

 The results showed that the identity of the Phra Chedi Si Thammarat is the identity 

of the expressed dimensional abstract in artistic elegance concrete roller stomach to the 

production of cultural rounds that reflects / noble / product aristocratic /. religion And values in 

the world. Fine with echoed the works in the exhibition. And artistic design. Depleted material 

Skull shape, proportion, light and rich color to the concrete. 

 Information on the identity of the Phra Chedi study proposes an approach to the 

development process and to the idea of an indoor environment Heritage stands on rounds. All 

rights reserved. Properly. Harmony with culture and environment rounds. And also affect the 

community in the field of heritage conservation in the future. 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 วัฒนธรรมคือวิถีชีวิต เป็นภูมิปัญญาของสังคมที่อาศัยการสั่งสมต่อเน่ืองยาวนานก่อสาน
ให้เห็นทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งเห็นได้ง่าย ในด้านอาคารบ้านเรือนและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลาย และสิ่งที่
เป็นนามธรรมและด้านจิตใจ ได้แก่ ระบบความรู้ ความคิด ความเช่ือ ซึ่งทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ คนกับคนและกับสังคม ยึดโยงกันเป็นโครงสร้าง
ของสังคม เป็นปัจจัยให้เกิดการดํารงอยู่และมีความเป็นอัตลักษณ์ เหตุน้ีจึงมีผู้กล่าวว่า “วัฒนธรรมคือ
ลมหายใจของสังคม คือปราการความม่ันคงของชาติ และการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ” (สืบพงศ์  
ธรรมชาติ, 2554) 
 จากคํากล่าวน้ี  แนวทางในการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจึงถูกกําหนดเป็นภารกิจ
หลักอย่างหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กําหนดแนวคิดหลักไว้
ในโครงการจัดต้ังมหาวิทยาลัยว่า "เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับวัฒนธรรม โดย
ให้เป็นศูนย์รวมของชุมชนทางด้านจิตใจและวัฒนธรรม โดยให้มีการจัดการศึกษาทางด้านวัฒนธรรม
ศึกษา เพ่ือธํารงรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ และมรดกทางจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติ" และเพื่อให้แนวคิดดังกล่าวเป็นจริง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้จัดต้ัง "คณะกรรมการ
ดําเนินงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" ซึ่งต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2543 ได้
พัฒนาขึ้นเป็นโครงการ "อาศรมวัฒนธรรม" ซึ่งในปี พ.ศ.2553 โครงการอาศรมวัฒนธรรม ได้จัดต้ัง
เป็นหน่วยงานประจําของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้ช่ือ “อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” และได้
ดําเนินงานกิจกรรมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน 
 เหตุผลที่กล่าวมาน้ี จะเห็นว่าอาศรมวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความสําคัญอย่าง
ย่ิงยวดในการสนับสนุน ส่งเสริม และสานต่อแนวทางในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งในการขับเน้นองค์กรให้เป็นศูนย์กลางของการประสานและดําเนินงานด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม จนก่อเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา ฟ้ืนฟูคุณธรรม พัฒนาและสํานึกคุณค่าความเป็น
ไทยให้ดํารงอยู่คู่ชาวนครศรีธรรมราชต่อไปนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรมหาชน ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการแต่งต้ัง 
“คณะทํางานอุทยานไทยทักษิณ อุทยานธรรมนิทัศน์ และอุทยานโบราณคดี” ในการวางกรอบแนวคิดใน
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การออกแบบอาคารและภูมิทัศน์ของอาศรมวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวคือ ความเป็น
อาศรมวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น้ันจะต้องสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านภาคใต้ ซึ่งภูมิ
ปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างกันตามพ้ืนถิ่นสภาพสังคม วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและถูกสั่งสมผลิตสร้างออกมาในรูปของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
การละเล่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองนครศรีธรรมราช และสถาปัตยกรรมพ้ืนบ้านภาคใต้ เพ่ือจะ
ออกแบบอาคารที่สะท้อนรูปแบบและลักษณะการใช้งานจําเพาะท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกิจกรรมของ
อาศรมวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และช่วยขับเน้นภาพลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านประเพณีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  อันมีที่มาจากการเป็นเมืองที่
สําคัญในอดีต และการออกแบบอาคารในรูปแบบน้ียังผลต่อการพัฒนายุทธศาสตร์การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกทั้งยังช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เยาวชน และประชาชน ได้สัมผัสเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นเมือง
นครศรีธรรมราชที่ย่ิงใหญ่ในอดีต  
 การศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอยู่มากทุกภูมิปัญญา
ล้วนมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อท้องถ่ิน วัฒนธรรมที่ควบคู่กับความเป็นเมืองนครศรีธรรมราชต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดที่สุด ทุกคนให้ความสําคัญยอมรับว่าเป็นมรดกโลก คือ พระบรม
ธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นอัตลักษณ์หน่ึงของประชาชนชาว
นครศรีธรรมราช จึงเกิดเป็นที่มาของการศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สู่การ
ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
ความมุ่งหมายและจุดประสงค์ของการศึกษา 
 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 
สู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีประเด็นการศึกษา 3 ประเด็น ได้แก่ 
 1. ศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่มีการเช่ือมโยงกันระหว่าง
รูปธรรมและนามธรรม ที่เก่ียวกับลักษณะ ประเภท วิวัฒนาการรูปแบบของเจดีย์สมัยแต่ละยุคสมัย 
อาทิ ทราวดี สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์  
 2. ศึกษาประวัติความเป็นมาของการสร้าง องค์ประกอบ บริบทของพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช อาทิ วิหารต่างๆ ภายในพระบรมธาตุเจดีย์  
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 3. นําความรู้จากการศึกษาอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในการ
ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของชาวนครศรีธรรมราช 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
     การศึกษาในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ออกแบบงานวิจัยและกําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังน้ี 
   1. ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ในด้านวัตถุประสงค์เป้าหมาย
และพันธกิจต่างๆ ของหน่วยงาน การวางแผนงานในอนาคต เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็น
หน่วยงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้สู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. ศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ได้แก่ ภูมิปัญญา 
แนวคิด ความเช่ือเก่ียวกับศาสนา ลักษณะ ประเภท ลวดลาย ความหมาย และวิวัฒนาการรูปแบบ
ของเจดีย์สมัยแต่ละยุคสมัย อาทิ สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ เป็นต้น ประวัติความเป็นมาของการ
สร้าง องค์ประกอบ บริบทของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อาทิ วิหารต่างๆ ภายในพระบรม
ธาตุเจดีย์  เพ่ือนําแนวคิดในด้านนามธรรมและลักษณะทางกายภาพของพระบรมธาตุเจดีย์มา
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 เพ่ือตอบคําถามวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เลือกใช้วิธีศึกษาข้อมูลหลากหลายแบบ เพ่ือตรวจสอบ
ตรวจทานความถูกต้องของข้อมูล ดังน้ี 
 1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง (Documentary Research) ได้แก่ งานวิจัย 
เอกสารประกอบ นิทรรศการถาวร หนังสือหรือตําราวิชาการ เอกสารสัมมนาวิชาการ และเอกสาร
อ่ืนๆ ได้แก่ นิตยสาร หนังสือ บทความ หนังสือพิมพ์ รวมถึงภาพถ่าย ซีดี วีซีดี และอินเทอร์เน็ตที่มี
เน้ือหาเก่ียวข้องในประเด็นดังต่อไปน้ี 
  1.1 ประเภท วิวัฒนาการรูปแบบของเจดีย์สมัยแต่ละยุคสมัย อาทิ สุโขทัย อยุธยา 
รัตนโกสินทร์  
  1.2 ประวัติความเป็นมาของการสร้าง องค์ประกอบ บริบทของพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช อาทิ วิหารต่างๆ ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ 
  1.3 ข้อมูลของอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการจัดต้ัง 
แนวคิดในการออกแบบ รูปแบบของอาคาร และการใช้สอยพ้ืนที่ภายในอาคาร รวมถึงแผนการ
ดําเนินงานในอนาคต 
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  1.4 สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศของพื้นที่อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  1.5 สอบถามข้อมูลของผู้รับบริการหลัก ได้แก่ พนักงาน/เจ้าหน้าที่หน่วยงานอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และผู้รับบริการรอง ได้แก่ นักศึกษา บุคคลภายนอก 
 2. สัมภาษณ์ (interview) ในการสัมภาษณ์น้ัน ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์บุคคลที่มีความเช่ียวชาญ
และมีความรู้เกี่ยวกับสังคม วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวนครศรีธรรมราชโดยรอบ รวมทั้งแนวคิด
ของภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม 
 3. สํารวจพ้ืนที่ในเชิงที่ต้ัง เพ่ือเก็บข้อมูลภาพถ่ายพ้ืนที่ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เหมาะสม
กับการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  
 4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านรูปธรรม และนามธรรมของการสร้าง   
พระบรมธาตุเจดีย์ เพ่ือกระบวนการพัฒนาแนวความคิดในการการออกแบบสภาพแวดล้อม 
 5. พัฒนาแนวความคิด พิจารณาเลือกลักษณะที่ต้ังโครงการ และนําเสนอตามกรอบ
แนวความคิดที่กําหนด เพ่ือเข้าสู่กระบวนการพัฒนาแนวความคิดทางการออกแบบสภาพแวดล้อม
อาคาร ซึ่งมีเน้ือหาการศึกษาและวิเคราะห์ตามข้อมูลเบ้ืองต้น  
 6. ออกแบบส่ิงแวดล้อมภายในอาคาร และเสนอผลงานการออกแบบสิ่งแวดล้อมภายใน
อาคารสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ 
 7. สรุปผลการศึกษาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสามารถนําประเด็นที่เป็น
สาระหลักที่สําคัญมาพัฒนาสู่แนวความคิดในการออกแบบ 
 8. เรียบเรียงข้อมูล จัดหมวดหมู่ และจัดระบบตามความสําคัญของเนื้อหาท่ีทําการศึกษา 
และเขียนเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 การศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สู่การออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น จะ
ศึกษาเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชที่ โดยข้อมูลจะปรากฏทางเอกสารที่สามารถสืบค้นได้
เท่าน้ัน 
 
ความจํากัดของการศึกษา 
 การศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จะเป็นการศึกษาจากผลของการ
รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานจากตํารา บทความทางวิชาการ เอกสารงานวิจัย สื่อสารสนเทศต่างๆ ที่มี
เน้ือหาเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท วิวัฒนาการรูปแบบของเจดีย์สมัยแต่ละยุคสมัย อาทิ ทราวดี สุโขทัย 
อยุธยา รัตนโกสินทร์ เป็นต้น ประวัติความเป็นมาของการสร้าง องค์ประกอบ บริบทของพระบรมธาตุ
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เจดีย์นครศรีธรรมราช อาทิ วิหารต่างๆ ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ การวิเคราะห์ข้อมูลจะมีการพิจารณา
วิเคราะห์สังเคราะห์เฉพาะเนื้อหาที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการศึกษาครั้งน้ี นําไปสู่การออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช อาจทําให้ไม่ครอบคลุมถึงรายละเอียดแบบก่อสร้างในการนําไปปฏิบัติงานจริงได้ก็ตาม 
แต่การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีก็อาจจะถือได้ว่าเป็นแนวคิดต้นแบบที่สามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้ 
 
คําจํากัดความที่ใช้ในการศึกษา 
 อัตลักษณ์ หมายถึง ความเป็นตัวตน สิ่งที่สะท้อนออกมาจากภายใน รวมถึงการสร้างภาพ
ตัวแทนของสิ่งๆ หน่ึง 
 พระบรมธาตุเจดีย์ หมายถึง เป็นพระธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้ังอยู่ในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 นครศรีธรรมราช หมายถึง เป็นจังหวัดหน่ึงใน 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย  
 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ หมายถึง หน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มี
การบริหารงานลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และดําเนินงานภายใต้ภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ว่า “เป็น
มหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับวัฒนธรรม” โดยให้เป็นศูนย์รวมของชุมชนทางด้าน
จิตใจและวัฒนธรรม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ทราบถึงความเป็นมา รูปแบบ ประเภท ตลอดจนความหมายคติความเช่ือของพระ
บรมธาตุเจดีย์ที่ถูกต้องและเหมาะสม  
 2. ทราบถึงความหมายเชิงนามธรรม สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สู่ความหมายเชิง
รูปธรรมและนําแนวคิดที่ได้มาใช้เพ่ือการออกแบบอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
 3. สามารถนําความรู้จากการศึกษา มาพัฒนาสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน
อาศรมวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามคตินิยม 
 4. จากการศึกษาสามารถนําโครงการที่ทําการศึกษาเป็นต้นแบบเพ่ือพัฒนาต่อยอดสู่
โครงการจริงได้ และสามารถนําโครงการที่ศึกษาปรับใช้ในด้านวัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือ การสืบ
สานและอนุรกัษ์ในด้านสังคมและเศรษฐกิจให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 
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บทที ่2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
 เน้ือหาบทน้ีแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หน่ึงให้ข้อมูลของพระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราชที่เก่ียวกับความเช่ือ ความหมาย ความเป็นมา มูลเหตุการสร้าง ลักษณะ ประเภท 
วิวัฒนาการรูปแบบของเจดีย์สมัยแต่ละยุคสมัย ประวัติความเป็นมาของการสร้าง องค์ประกอบ 
บริบทของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ส่วนสุดท้าย ให้ข้อมูลอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
เกี่ยวกับความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และโครงสร้างการ
บริหารงาน ข้อมูลสองส่วนน้ีนํามาหาแนวทางในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความเหมาะสมอย่าง
ครบถ้วนมากที่สุด พร้อมกับมีเอกลักษณ์อันชัดเจน ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาให้เป็นโครงการจริงได้ 
 
สถูปเจดีย์ 
 สถูป เป็นคําที่แผลงมาจากคําในภาษาบาลีและสันสกฤต ภาษาบาลีใช้คําว่า “ถูป” 
(Thupa) ว่าส่วนในภาษาสันสกฤตคือ “สตูป” (Stupa) หมายถึงเนินดินหลุมฝังศพรูปครึ่งวงกลม อัน
เกิดจากประเพณีด้ังเดิมของชาวอินเดีย ซึ่งหลังจากฝังศพแล้วก็จะพูนดินไว้เหนือหลุมเพ่ือเป็นหลัก
หมายสําคัญ 
 “เจดีย์” มาจากคําว่า “เจติย” (Cetiya) ในภาษาบาลี หรือ “ไจติย” (Caitiya) ในภาษา
สันสกฤต หมายถึง “สิ่งที่เป็นเคร่ืองรําลึกถึง” โดยไม่ได้บ่งถึงรูปแบบของสิ่งน้ัน ซึ่งอาจเป็นสถานที่
หรือสิ่งก่อสร้างใด ๆ ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วมักหมายถึงสถานที่สําคัญระลึกถึงพระพุทธองค์ เช่น สังเวช
นียสถานในประเทศอินเดีย เป็นต้น 
 ดังน้ัน ความหมายของคําว่า “สถูป” จึงใช้เน้นเรียกสิ่งก่อสร้างที่เป็นเนินดินเพ่ือฝังศพ
หรืออัฐิธาตุ ซึ่งต่อมาแม้ว่าจะมีวิวัฒนาการเป็นรูปร่างอ่ืน ๆ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังเรียกกันว่าสถูปอยู่จน
ปัจจุบัน ส่วนคําว่า “เจดีย์” ใช้เน้นเรียกสิ่งใดก็ได้ที่สร้างขึ้นเพ่ือการระลึกถึง ซึ่งอาจหมายถึง สถานที่ 
สิ่งของ สิ่งก่อสร้าง หรือแม้แต่สิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น พระธรรมคําสอนที่ใช้สําหรับแสดงความรําลึก
ถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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 และด้วยความหมายที่ซ้อนทับกันของทั้งสองคําน้ี คําว่า “สถูปเจดีย์” ที่ใช้กันในไทย จึงมี
ความหมายที่เป็นทั้งสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรืออัฐิธาตุ และยังเป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นเพ่ือ
รําลึกถึงพระพุทธองค์ในคราวเดียวกัน การเรียกทั้งสองคํารวมกันจนคุ้นชินเช่นน้ี อาจแสดงให้เห็นว่า
คําทั้งสองนี้เข้ามาสู่ดินแดนไทยพร้อมกับพระพุทธศาสนาเป็นเวลานานมากแล้ว จนทําให้ความหมาย
เลือนไปจากเดิมพอสมควร 
 นอกจากคําว่าสถูปเจดีย์ที่นิยมใช้กันในดินแดนไทยแล้วยังมีคําเรียกเจดีย์อีกช่ือหน่ึงซึ่ง
ควรกล่าวถึงด้วย น่ันคือ “ปรางค์” ซึ่งใช้เรียกเจดีย์ประเภทหน่ึงที่วิวัฒนาการมาจากปราสาทเขมร 
โดยภายในมีห้องเรือนธาตุที่ประดิษฐานรูปเคารพ และมีส่วนยอดคล้ายกับฝักข้าวโพดในสมัยอยุธยา
นิยมสร้างปรางค์ขึ้นเป็นเจดีย์แบบหน่ึง รวมทั้งยังนิยมสร้างให้เป็นศูนย์กลางของเมืองอีกด้วย  
 
มูลเหตุการสร้างเจดีย์ 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์หนังสือสําคัญเล่มหน่ึง 
ช่ือ “ตํานานพระพุทธเจดีย์” ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2429 โดยทรงกล่าวถึงเหตุในการสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นเจดีย์สถานว่า เมื่อคร้ังที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชวรใกล้จะละสังขาร ได้ตรัสกับสาวกว่า
หากพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว ย่อมมีผู้สร้างสถูปบรรจุพระบรมธาตุของพระองค์เหมือนอย่าง
จักรพรรดิราช คําตรัสของพระพุทธเจ้าน้ีแสดงให้เห็นว่า ชาวอินเดียโบราณเช่ือเรื่องการบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุหรืออัฐิธาตุไว้ภายในสถูปเจดีย์มาช้านานแล้ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือถวายให้กับ
พระมหากษัตริย์และผู้มีฐานันดรสูง 
 ภายหลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ เมืองกุสินาราพราหมณ์คนหน่ึงช่ือ “โทณะ
พราหมณ์” ได้อาสาแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็นแปดส่วนเท่า ๆ กัน เพ่ือแจกจ่ายให้กับกษัตริย์
จากแปดนครที่มาขอพระบรมสารีริกธาตุ จากน้ันกษัตริย์ทั้งแปดก็ได้สร้างสถูปบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุเอาไว้ตามเมืองของตน 
 ส่วนโทณะพราหมณ์ได้แอบนําพระธาตุส่วนพระเขี้ยวแก้วเก็บซ่อนไว้ในมวยผม พระอินทร์
จึงแฝงกายเหาะลงมาหยิบพระธาตุที่ซ่อนไว้ แล้วนําไปบรรจุไว้ใน “พระเจดีย์จุฬามณี” บนสวรรค์ช้ัน
ดาวดึงส์  
 จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าการสร้างสถูปเจดีย์ต้ังแต่สมัยโบราณของอินเดียน้ัน เป็นไปเพ่ือ
การระลึกถึงผู้ตายไปแล้ว โดยใช้สัญลักษณ์ของหลุมศพและเครื่องประดับเป็นสิ่งบ่งสถานะทางสังคม
ของผู้ตายด้วย ความเช่ือน้ีดํารงอยู่สืบมาจนถึงปัจจุบัน ดังเห็นได้จากเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้คนทั่วไปที่มี
ขนาดเล็กใหญ่ หรือได้รับการตกแต่งที่ต่างกันตามฐานะน่ันเอง 
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ความหมายของเจดีย์  
 ตามคติความเช่ือในทางพระพุทธศาสนา เจดีย์แบ่งออกเป็นสี่ประเภทตามวัตถุประสงค์ใน
การสร้าง ได้แก่ 
 ธาตุเจดีย์ คือ เจดีย์ที่สร้างขึ้นเพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์โดยเฉพาะ 
 บริโภคเจดีย์ เป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เหล่าสาวกใช้ปลงธรรม เพ่ือระลึก
ถึงพระพุทธองค์เมื่อปรินิพพานไปแล้ว เรียกรวมกันว่า “สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง” ได้แก่ 
 1. สถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีวัน เมืองกบิลพัสด์ุ 
 2. สถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ โพธิบัลลังก์ เมืองพุทธคยา 
 3. สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ 
 4. สถานที่ดับขันธ์ปรินิพพาน ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา 
 ธรรมเจดีย์  หมายถึง พระธรรมของพระพุทธองค์ที่ทรงเคยเปล่งออกมาเป็นพุทธวจนะ
การยกให้พระธรรมเป็นเจดีย์อีกประเภทหน่ึงน้ัน น่าจะมีมูลเหตุมาจากก่อนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน 
พระพุทธองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกยึดถือพระธรรมเป็นที่ระลึกแทนพระองค์ 
 อุเทสิกะเจดีย์ คือ สิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ืออุทิศถวายพระพุทธเจ้า ไม่ว่าสิ่งน้ันจะเป็นอะไรก็ตาม 
หากนอกเหนือจากธาตุเจดีย์ บริโภคเจดีย์ และธรรมเจดีย์แล้ว ให้ถือเป็นอุเทสิกะเจดีย์ทั้งสิ้น ซึ่ง
พระพุทธรูปก็จัดอยู่ในประเภทน้ีด้วย 
 จะเห็นว่าความเหมาะสมของเจดีย์ทั้งสี่ประเภทตามคติทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวมาน้ัน 
ไม่มีข้อใดระบุว่าเจดีย์จะต้องมีรูปแบบเช่นไร มีแต่การมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับเน้ือหาของสิ่งที่ระลึก
ถึงพระพุทธองค์ ซึ่งมีทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมเท่าน้ัน 
 สถูปเจดีย์ในยุคโบราณของไทยเหล่าน้ี หากเป็นองค์ที่มีความสําคัญมาก มักสร้างขึ้น ณ 
ตําแหน่งก่ึงกลางของเมือง และมักเรียกกันว่า “พระมหาธาตุ” โดยหวังให้สอดคล้องกับคติที่เช่ือว่า
พระพุทธเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของจักรวาล นอกจากน้ียังอาจมีจุดประสงค์ที่จะให้หมายแทนพระ
เจดีย์จุฬามณี เจดีย์ที่บรรจุพระเมาลีและพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า  ซึ่งต้ังอยู่บนสวรรค์ช้ันดาว
ดึงห์ ศูนย์กลางของจักรวาลน่ันเอง 
 คติการสร้างสถูปเจดีย์ให้เป็นศูนย์กลางจักรวาล ยังน่าจะส่งผลต่อการออกแบบงาน
ศิลปกรรมให้สอดคล้องกับคติดังกล่าวด้วย เช่น การสร้างรูปช้างล้อมส่วนฐานเจดีย์ เพราะเช่ือกันว่า
ช้างเป็นสัตว์ที่แบกเทินจักรวาลเอาไว้ หรือการสร้างเจดีย์บริวารซึ่งเป็นเจดีย์ที่มีขนาดเล็กไว้รอบเจดีย์
ประธาน เพ่ือเปรียบให้เจดีย์ประธานเป็นเขาพระสุเมรุ ล้อมรอบด้วยเขาสัตบริภัณฑ์ที่แทนด้วยเจดีย์
บริวาร นอกจากน้ีการสร้างพระมหาธาตุไว้กลางเมือง ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงความเป็นศูนย์กลาง
จักรวาลของชุมชนเมือง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ลักษณะของเจดีย์ 
 เจดีย์ทรงโอควํ่า 

 

 
 
ภาพที่ 1 เจดีย์ทรงโอควํ่า 
ที่มา: ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2548). 
 
 เจดีย์ทรงโอควํ่า หรือเจดีย์แบบสาญจี เป็นเจดีย์รูปแบบแรก ๆ ของพุทธศาสนา มี
องค์ประกอบพ้ืนฐานครบถ้วน คือ 
 1. ฐาน (บางแห่งอาจไม่มี) เพ่ือยกระดับว่า เจดีย์น้ีสูงศักด์ิกว่าหลุมศพธรรมดา 
 2. เรือนธาตุ บางแห่งทึบตัน บางแห่งกลวงเพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูป รูปเคารพ หรือ
บรรจุสิ่งของ 
 3. บัลลังก์ แสดงถึงวรรณะกษัตริย์ (พระพุทธเจ้าเกิดในวรรณะกษัตริย์) 
 4. ฉัตร (บางแห่งอาจไม่มี) เป็นเคร่ืองประดับบารมี 
 เจดีย์ทรงลังกา แบบสุโขทัย 
 เมื่อพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบลังกาวงศ์ ได้เข้ามาประดิษฐานในกรุงสุโขทัย จึงได้
มีการสร้างเจดีย์ตามวัฒนธรรมพระพุทธศาสนา แต่ได้มีการประดับตกแต่ง ตามแบบของสุโขทัย โดย
ยังมีองค์ประกอบสําคัญครบถ้วน และมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเข้ามา 
 1. ฐานเขียง ฐานช้ันล่างสุด ยกพ้ืนเจดีย์ให้สูงกว่าพ้ืนดิน 
 2. ฐานปัทม์ หรือฐานบัว (ปทุม) แสดงถึงดอกบัวที่รองรับพระพุทธเจ้าในทุกอิริยาบทของ
พระพุทธองค์ 
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 3. บัวถลา เป็นลักษณะที่รับมาจากลังกาแต่เอาช้ันบัวหงายออก 
 4. บัวปากระฆัง  
 5. องค์ระฆัง หรือ เรือนธาตุ บรรจุพระพุทธรูป หรือพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระบรมอัฐิ 
และพระอัฐิ 
 6. บัลลังก์ คงความหมายเดิม 
 7. ก้านฉัตร เป็นก้านของฉัตร (ตามความหมายเดิม) 
 8. บัวฝาละมี  
 9. ปล้องไฉน เปรียบเสมือนตัวฉัตร (ตามความหมายเดิม) 
 10. ปลียอด ช้ีขึ้นฟ้า เส้นทางสู่พระนิพพาน 
 11. หยาดนํ้าค้าง หมายถึงรัตนะ 
 เจดีย์ทรงลังกา แบบอยุธยา 
 ในสมัยอยุธยา พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากข้ึน เจดีย์เองก็มีการพัฒนาการข้ึน และมี
องค์ประกอบอ่ืน ๆ เพ่ิมเข้ามา รวมถึงเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบบางอย่างให้เข้ากับวัฒนธรรม 
โดยรวมมีความหมายเดิม 
 
สถูปเจดีย์ในประเทศไทย 
 ดินแดนไทยมีหลักฐานการเข้ามาของพระพุทธศาสนานานนับพันปี สถูปเจดีย์ก็เป็น
หลักฐานอย่างหน่ึงที่หลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน  
 สถูปเจดีย์ที่เช่ือว่าสร้างขึ้นในระยะแรกในดินแดนไทย มักจะมีอิทธิพลศิลปะอินเดียที่เป็น
ต้นแบบปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน ต่างจากเจดีย์ที่สร้างขึ้นในเวลาต่อ ๆ มา ซึ่งจะค่อย ๆ วิวัฒนาการ
ไปพร้อม ๆ กับรับรูปแบบของศิลปะจากดินแดนรอบข้างที่นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเข้ามา
ผสมผสานไว้ ได้แก่ ลังกา หมู่เกาะชวาในอินโดนีเซีย และพม่า จนเกิดรูปแบบเฉพาะตัวขึ้นในที่สุด 
 ที่ผ่านมานักประวัติศาสตร์ศิลปะได้จัดแบ่งยุคสมัยของสถูปเจดีย์ในดินแดนไทย โดยแบ่ง
ตามช่วงสมัยทางประวัติศาสตร์ ดังน้ี 
 สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-15) 
 นักวิชาการพบซากเจดีย์ในเมืองโบราณสมัยทวารวดีจํานวนมาก เช่น เมืองนครปฐม
โบราณ จังหวัดนครปฐม เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เจดีย์ในศิลปะ
ทวารวดีล้วนมีชํารุดทรุดโทรมเหลือแต่ส่วนฐานแต่ยังเห็นลักษณะสําคัญร่วมกันอยู่อย่างหน่ึง คือ นิยม
สร้างให้อยู่ในแผนผังแบบ “ยกเก็จ” คือมีกระเปาะย่ืนออกมาที่มุมและด้านทั้งสี่ ประดับส่วนล่างด้วย
แถบกลมมนเป็นแนวยาวเรียกว่า “บัววลัย”  
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 ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ  ดิศกุล ทรงสันนิษฐานว่าเจดีย์ในศิลปะทวารวดีมีฐาน
ซ้อนกันขึ้นไปช้ัน ๆ เพ่ือรองรับยอดหรือองค์ระฆัง รูปแบบที่ยังพอเห็นเค้าได้ค่อนข้างสมบูรณ์ คือ 
เจดีย์กู่กุด วัดจามเทวี จังหวัดลําพูน ที่สร้างขึ้นในศิลปะหริภุญชัย ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 โดยสืบ
ต่อรูปแบบไปจากวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง 
 เจดีย์ในศิลปะทวารวดีบางองค์มีแผนผังเป็นจัตุรมุข คือ มีทางเข้าสี่ทาง มีแกนกลาง
ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสี่ทิศ เช่น วัดพระเมรุ จังหวัดนครปฐม คล้ายกับโบราณสถานบางแห่งใน
ศิลปะสมัยราชวงศ์ปาละของอินเดีย (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15) นอกจากน้ี ยังมีแบบที่มีผังแปด
เหลี่ยม  
 สมัยศรีวิชัย (ราวพุทธศตวรรษท่ี 13-15) 
 ขณะเดียวกัน ในคาบสมุทรภาคใต้ของไทยราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 ขณะนั้นนับถือพุทธ
ศาสนานิกายมหายาน ก็ปรากฏเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะชวาในประเทศอินโดนีเซีย ที่ยัง
หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน คือ พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเจดีย์ทรงปราสาทท่ีคล้ายคลึง
กับเจดีย์ที่เรียกกันว่า “จันทิ” ในศิลปะชวา 
 ลักษณะสําคัญของเจดีย์สมัยศรีวิชัย คือ มีห้องหรือ “เรือนธาตุ” สําหรับประดิษฐานรูป
เคารพ มีหลังคาซ้อนช้ัน และประดับบนช้ันหลังคาด้วยเจดีย์องค์เล็ก ๆ ที่เรียกกว่า “สถูปิกะ”  
 อย่างไรก็ตาม พระบรมธาตุไชยาคงได้รับการซ่อมแซมต่อเน่ืองมาหลายสมัย รายละเอียด
บางอย่างจึงถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่วนเจดีย์วัดหลงและวัดแก้วในเมืองไชยา แม้จะเป็นเจดีย์ทรง
ปราสาทแบบศรีวิชัยที่ยังไม่ถูกซ่อมแซม แต่พังทลายไปมากแล้ว 
 ส่วนที่เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี พบฐานเจดีย์ขนาดใหญ่หลายองค์ ทั้งยังพบกลุ่ม
เจดีย์จําลองทําจากดินเผาและพระพิมพ์รูปเจดีย์อีกเป็นจํานวนมาก คาดว่าสร้างขึ้นในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 13-14 นักวิชาการเช่ือว่าประชากรในชุมชนโบราณแห่งน้ีน่าจะนับถือพุทธศาสนาลัทธิไจ
ติยกะ ที่มีความเช่ือว่าการสร้างและบูชาสถูปเจดีย์เป็นบุญกุศลอันสูงสุด ซึ่งไม่เก่ียวข้องกับการบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ อย่างไรก็ตามคติความเช่ือและวัฒนธรรมดังกล่าวน้ีขาดหายไป ไม่ต่อเน่ืองมาสู่
สมัยหลัง 
 



 12 

 
 
ภาพที่ 2 เจดีย์พระบรมธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี 
ที่มา: ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2548). 
 
 เจดีย์ดังภาพที่ 2 มีลักษณะเป็นเจดีย์องค์เดียว ในปัจจุบันที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด โดย
องค์เจดีย์พระบรมธาตุมีความสูงจากฐานใต้ดินถึงยอด 24 เมตร ต้ังอยู่ บนฐานสี่เหลี่ยมสูงย่อเก็จ 
ขนาดฐานวัดจากทิศตะวันตกยาว 13 เมตร ฐานน้ีสร้างก่อนสมัยที่ พระชยาภิวัฒน์ (หนู ติสโส) จะ
บูรณะ ต้ังอยู่บนผิวดินซึ่งมีระดับตํ่ากว่าพ้ืนดินปัจจุบัน ทางวัดได้ขุด บริเวณโดยรอบฐานเป็นเสมือน
สระกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 60-70 เซนติเมตร 
 สมัยสุโขทัย (ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20) 
 พระมหาธาตุเจดีย์สําคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยคือเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม หรือ
เรียกอีกช่ือหน่ึงว่าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ จัดเป็นเจดีย์ที่มีรูปแบบโดดเด่น คือ ส่วนยอดมีทรวดทรง
คล้ายกับดอกบัวตูมที่กําลังชูช่อขึ้น เป็นแบบที่นิยมนําไปสร้างเป็นเจดีย์ประธานของวัดขนาดใหญ่น้อย
หลายแห่ง รวมท้ังยังพบในบ้านเมืองที่เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมของสุโขทัยด้วย นักวิชาการเช่ือว่า
เจดีย์แบบน้ีมีที่มาจากการผสมผสานระหว่างรูปแบบศิลปะเขมร ศิลปะล้านนา (หริภุญชัย) และศิลปะ
พม่า 
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 ในช่วงสมัยสุโขทัยน้ี อิทธิพลของพุทธศาสนาเถรวาทจากลังกาได้เผยแผ่เข้ามายังเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงสุโขทัย และยังเป็นช่วงที่พระสงฆ์จากเมืองโบราณต่าง ๆ พากันเดินทางไป
ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยที่ลังกา ด้วยเหตุน้ีทั้งศิลปะและวัฒนธรรมของลังกา จึงแพร่เข้ามายัง
ดินแดนแถบนี้อย่างมากมาย ส่งผลให้เกิดเจดีย์ศิลปะสุโขทัยอีกแบบหน่ึงคือเจดีย์ทรงระฆัง ซึ่งได้รับ
แรงบันดาลใจจากเจดีย์ทรงกลมของลังกา จนบางท่านนิยมเรียกว่าเจดีย์ทรงลังกา นิยมสร้างเป็นเจดีย์
ประธานของวัดในสมัยสุโขทัย  
 นอกจากน้ีศิลปะสุโขทัยยังรับเอารูปแบบเฉพาะบางอย่างในศิลปะลังกามาสร้างด้วย น่ัน
คือเจดีย์ช้างล้อม ซึ่งมีประติมากรรมรูปช้างล้อมอยู่ที่ส่วนฐาน ดังภาพที่ 3 
 

 
 
ภาพที่ 3 เจดีย์ช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย 
ที่มา: กรมศิลปากร, โบราณสถานนอกเมืองโบราณสุโขทัยด้านตะวันออก, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 

2555, เข้าถึงได้จาก 1http://www.finearts.go.th/node/360 

 
 เจดีย์ดังกล่าว เป็นการก่อสร้างองค์เจดีย์ ซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และที่บริเวณ
มุมทั้งสี่ด้านหันไปสู่ทิศทั้งสี่ ย่อมุมเพียงเล็กน้อยซ้อนกันหลายช้ัน ส่วนฐานตกแต่งด้วยลวดบัวหน้า
กระดานท้องไม้ฐานช้ันบนย่อมุม ยาวด้านละ 17 เมตร แต่ละด้านประดับด้วยซุ้มพระพุทธรูปยืนปูน
ป้ัน ด้านละ 5 ซุ้ม ถัดลงมาเป็นฐานสี่เหลี่ยม ยาวด้านละ 19 เมตร ต้ังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว
ประมาณ 24 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร กึ่งกลางของแต่ละด้านมีแนวบันไดเป็นรูปครึ่งวงกลมมีราว
บันไดย่ืนออกมาจากปากสัตว์ สองข้างบันไดเป็นรูปสิงห์ประดับผนังของลานประทักษิณ มีภาพปูนป้ัน 
และดินเผาประดับ 
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ภาพที่ 4 เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  วัดตระพังเงิน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย 
ที่มา: ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2548 
 
 ต้ังอยู่ด้านหลังพระวิหาร เป็นเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ทรงดอกบัวตูม) ส่วนฐาน
ของเจดีย์เป็นฐานหน้ากระดานรูปสี่เหลี่ยมลดหลั่นเป็นช้ัน ๆ ขึ้นไป ช้ันบนเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 
รองรับช้ันแว่นฟ้าย่อมุมไม้ย่ีสิบทั้งสองชั้น ส่วนของเรือนธาตุน้ันประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายในซุ้ม
จระนําทั้งสี่ด้าน ส่วนยอดของเจดีย์เป็นดอกบัวตูม 
 สมัยล้านนา-ล้านช้าง (ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-22) 
 อาณาจักรล้านนา คือรัฐสําคัญแห่งหน่ึงที่ต้ังอยู่ทางภาคเหนือของไทยในปัจจุบัน ใน
ระยะแรกมีความใกล้ชิดและรับวัฒนธรรมจากพม่าจึงพบการสร้างเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะ
พุกามของพม่า ซึ่งเจริญขึ้นมาก่อนล้านนา 
รูปแบบเจดีย์ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สําคัญของศิลปะล้านนา คือ เจดีย์ทรงปราสาทยอด ซึ่งวิวัฒนาการ
มาจาก “เจติยวิหาร” ในศิลปะพุกาม (อาคารท่ีภายในเป็นห้องเหมือนวิหาร ด้านบนสร้างเป็นยอด
เจดีย์) แต่เจดีย์ทรงปราสาทยอดของล้านนาได้ดัดแปลงรูปทรงและขนาดให้เพรียวสูงและกะทัดรัด
มากข้ึน 
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ภาพที่ 5 เจดีย์พระธาตุป่าสัก เชียงแสน  

ที่มา: เทศบาลตําบลเวียง, วัดป่าสัก, เข้าถงึเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จากhttp://www. 

wiangcs.go.th/tour.php 

 
 ส่วนสําคัญของเจดีย์ทรงปราสาทยอด ได้แก่ ห้องเรือนธาตุที่อาจใช้ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ มีช้ันซ้อนรองรับองค์ระฆังและยอดทรงกรวยที่อยู่สูงขึ้นไป นอกจากน้ียังประดับเจดีย์
จําลองขนาดเล็กเหนือเรือนธาตุทั้งสี่มุมด้วย ทําให้บางครั้งเรียกเจดีย์แบบนี้ว่า “เจดีย์ทรงปราสาทห้า
ยอด” และต่อมาเจดีย์ทรงปราสาทยอดของล้านนาก็ได้พัฒนาเปลี่ยนมาเป็นยอดเดียวในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 20-21  
 นอกจากน้ี ยังมีเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา ซึ่งวิวัฒนาการมาจากกลุ่มเจดีย์ทรงระฆังของ
ลังกาที่ผ่านมาทางพม่า มีเอกลักษณ์สําคัญคือ มีชุดฐานรองรับองค์ระฆังที่ซ้อนกันสูงขึ้นไป ดูคล้ายวง
แหวน และองค์ระฆังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับส่วนอ่ีน ๆ ของเจดีย์ เน่ืองจากมีส่วนฐานที่เพรียวสูงขึ้น
กว่าปกติ 
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ภาพที่ 6 เจดีย์แบบมีองค์ระฆัง เช่น พระธาตุดอยสุเทพ  
ที่มา: วัดไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้จาก http://www.dhammathai.org/ 
watthai/north/watphrathatdoisuthep.php 
 
 ส่วนศิลปะล้านช้างหรือวัฒนธรรมของชุมชนสองฝั่งแม่นํ้าโขง มีเจดีย์อีกแบบหนึ่งที่นิยม
สร้างกันอย่างแพร่หลายคือ “เจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม” ลักษณะสําคัญ คือ ส่วนองค์ระฆังหรือเรือนธาตุ
เป็นทรงคล้ายดอกบัวตูมขนาดใหญ่ในผังสี่เหลี่ยม แม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ารูปแบบของเจดีย์ดังกล่าวน้ีมี
ที่มาจากอะไร แต่ก็น่าจะเริ่มสร้างขึ้นแล้วอย่างน้อยในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 เช่น พระธาตุศรี
สองรัก อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีหลักฐานระบุไว้อย่างชัดเจนว่าสร้างขึ้น ณ ปลายเขตแดน
ของกรุงศรีอยุทธาต่อกับเขตแดนของกรุงศรีสัตนาคนหุดล้านช้าง และยังมีพระธาตุหลวงนครเวียงจัน 
ที่สถาปนาโดยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชพร้อม ๆ กับการย้ายศูนย์กลางอํานาจของล้านช้างจาก
หลวงพระบางมายังนครเวียงจัน 
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ภาพที่ 7 เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก  
ที่มา: นายรอบรู้ [นางแฝง], 10 พระธาตุที่ควรสักการะ, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤศจิกายน 2555, เข้าถึงได้
จาก http://travel.sanook.com 
 
 สมัยอยุธยา (พุทธศตวรรษท่ี 19-23) 
 ในวัฒนธรรมเขมรก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ไม่พบหลักฐานการสร้างเจดีย์สําหรับบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุอย่างชัดเจน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกษัตริย์กัมพูชาโบราณส่วนมากทรงนับถือศาสนา
พราหมณ์หรือฮินดู ศาสนาสถานส่วนใหญ่จึงมักเป็นปราสาทท่ีประดิษฐานเทวรูป ส่วนพุทธสถานก็พบ
บ้าง เช่น ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพ่ือ
ประดิษฐานรูปเคารพทางพุทธศาสนานิกายมหายาน 
 กระทั่งต่อมาเมื่อวัฒนธรรมเขมรแพร่เข้ามาสู่ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาหรือบริเวณภาคกลาง
ของไทย ซึ่งมีเมืองลพบุรีหรือละโว้เป็นศูนย์กลางสําคัญ คติการสร้างปราสาทแบบเขมรจึงแพร่ตามเข้า
มาด้วย โดยนิยมสร้างให้เป็นเจดีย์สําคัญประจําเมือง ส่วนรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิมบ้าง 
จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งต่อมานิยมเรียกกันว่า “ปรางค์” ดังเช่น ปรางค์พระศรีรัตนมหา
ธาตุลพบุรี ที่สร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 และได้พัฒนารูปทรงต่อมาในสมัยอยุธยา เกิดเป็น
ปรางค์ที่มีรูปแบบห่างไกลจากปราสาทเขมร ซึ่งเป็นต้นแบบ  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Phra_That_Si_Song_Rak.jpg�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Phra_That_Si_Song_Rak.jpg�
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 เน่ืองจากปรางค์ถือเป็นเจดีย์อีกรูปแบบหน่ึง ดังน้ันจึงสร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นที่สําหรับบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุตามคติพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกัน โดยมักประดิษฐานไว้ภายในกรุ ที่
อยู่บริเวณใต้พ้ืนห้องเรือนธาตุลงไป เช่น ปรางค์ประธานวัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งพบ
พระบรมสารีริกธาตุพร้อมทรัพย์สมบัติที่ถวายเป็นพุทธบูชาจํานวนมาก  และปรางค์ประธาน วัดราช
บูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น 
 ในสมัยอยุธยาน้ี นอกจากจะพบว่ามีความนิยมสร้างปรางค์แล้ว ยังมีการสร้างเจดีย์ที่
สะท้อนถึงการรับอิทธิพลมาจากบ้านเมืองอ่ืน ๆ อีกด้วย เช่น เจดีย์ทรงระฆัง ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจาก
สุโขทัย หรือเจดีย์ทรงปราสาทยอด ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากล้านนา กระท่ังต่อมาในช่วงปลายสมัย
อยุธยา พบว่าไม่ค่อยมีการสร้างเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ แต่มักสร้างแค่เจดีย์บริวารขนาดเล็ก ๆ 
เท่าน้ัน และที่นิยมสร้างกันมาก คือ เจดีย์ทรงเคร่ืองย่อมุม 
 

 
 
ภาพที่ 8 พระเจดีย์ประธาน  วัดจักรวรรดิหรือวัดเจ้ามอญ จ.พระนครศรีอยุธยา 
ที่มา: ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2548). 
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 เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่สูงประมาณ 26 เมตร ต้ังอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 22 x 22 
เมตร ถัดข้ึนไปเป็นฐานเขียง ฐานปัทม์ มาลัยเถา องค์เจดีย์ทรงระฆังกลมป้อม มีร่องรอยของลวดลาย
บัวที่คอระฆัง เหนือระฆังเป็นบัลลังก์แปดเหลี่ยม ก้านฉัตรและปล้องไฉนขนาดใหญ่คล้ายกับเจดีย์
ประธานวัดกุฎีดาว ซึ่งสัญนิษฐานว่าได้รับการบูรณะคร้ังใหญ่ในสมัยเดียวกัน (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, 
2548) 
 สมัยรัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้นมา) 
 ในช่วงระยะแรกของการก่อต้ังกรุงรัตนโกสินทร์ พบว่ามีความนิยมสร้างเจดีย์ไม่กี่รูปแบบ 
ซึ่งล้วนแล้วแต่สืบทอดแบบมาจากสมัยอยุธยาแทบทั้งสิ้น เช่น เจดีย์ทรงเครื่องที่มักจะเรียกกันว่า 
เจดีย์ย่อมุม และปรางค์ อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 4 จึงเริ่มหันกลับมานิยมสร้างเจดีย์ทรง
ระฆังเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดแบบธรรมยุติกนิกาย ที่หันกลับไปหาแนวทางพุทธศาสนาแบบแก่น
แท้ด้ังเดิม เน่ืองจากเช่ือว่าเจดีย์ทรงระฆังหรือที่บางท่านเรียกว่าทรงลังกา เป็นเจดีย์เก่าแก่รุ่นแรกที่มี
มาต้ังแต่ครั้งพุทธกาล  
 สําหรับการสร้างพระมหาธาตุกลางกรุงรัตนโกสินทร์ จะเห็นได้ว่าในระยะแรกสร้างกรุง มี
การเปลี่ยนคตินิยมจากการสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่โตมโหฬารอย่างอดีต มาเป็นเจดีย์ขนาดเล็กแทน เช่น 
เจดีย์ทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระบรมอัฐิของพระปฐมบรมราชชนกในพระราชวงศ์จักรี 
ซึ่งประดิษฐานอยู่ในพระมณฑปของวัดมหาธาตุฯ เหตุที่สร้างให้มีขนาดเล็กคงเป็นไปตามคติความนิยม
ที่สืบต่อมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งนิยมสร้างเจดีย์ขนาดเล็กมาก่อน แต่ในกรณีของเจดีย์วัด
มหาธาตุฯ น้ี ผู้สถาปนาวัดได้สร้างมณฑปครอบอีกช้ันหน่ึง เพ่ือเน้นความสําคัญขององค์พระมหาธาตุ
เจดีย์ให้ชัดเจนย่ิงขึ้น 
 สําหรับการสร้างเจดีย์นับแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาน
ใหญ่ กล่าวคือเจดีย์ในยุคน้ีไม่มีรูปแบบที่เป็นไปตามสายวิวัฒนาการทางช่างอย่างยุคโบราณ แต่สร้าง
ขึน้หลากหลายรูปแบบโดยไม่ยึดติดรูปแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งน้ีคงเน่ืองมาจากเป็นยุคสมัยที่เริ่มเปิดกว้าง
ทางความคิดประกอบกับมีวิธีการก่อสร้างที่ทันสมัยข้ึน ส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์ออกแบบเจดีย์
รูปแบบต่าง ๆ ได้มากขึ้น แต่บางแห่งยังคงนิยมหยิบเอาเค้าโครงของรูปแบบโบราณมาปรับใช้หรือ
บางคร้ังนํารูปแบบโบราณสมัยต่าง ๆ เข้าผสมผสานกันด้วย 
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ภาพที่ 9  พระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร 
ที่มา: ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2548) 
 
 พระมหาเจดีย์ทั้งสี่องค์อยู่ในบริเวณ กําแพงสีขาว ซุ้มประตูทางเข้าเป็นสถาปัตยกรรมไทย
ประยุกต์แบบจีน ประดับด้วยกระเบ้ืองเคลือบ เคร่ืองถ้วยหลากสี มีตุ๊กตาหินจีนประตูละคู่ พระมหา
เจดีย์แต่ละองค์เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ประดับกระเบื้องเคลือบและกระเบ้ืองเครื่องถ้วยลวดลาย
ต่าง ๆ สังเกตได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.snc.lib.su.ac.th/snclibblog/wp-content/uploads/2011/09/006-e0b8a32.jpg�
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ภาพที่ 10 วิวัฒนาการรูปแบบและรูปเจดีย์ในยุคสมัยต่าง ๆ  
ที่มา: ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น, 2548). 
 
พระมหาธาตุเจดีย์ สัญลักษณ์ “การเมืองอํานาจรัฐ” 
 มูลเหตุการสร้างมหาธาตุเจดีย์ให้สูงใหญ่ 
 ตามคติโบราณพระมหากษัตริย์ทรงนิยมสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ประจําเมืองให้มีขนาดสูง
ใหญ่ เพื่อแสดงความสําคัญของพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ภายใน และเพ่ือเปรียบให้เหมือนกับเขา
พระสุเมรุอันสูงใหญ่ รวมท้ังยังเป็นการแสดงว่าเจดีย์องค์น้ันมิใช่เจดีย์ธรรมดาทั่วไปท่ีสร้างขึ้นโดย
สามัญชน แต่เป็นเจดีย์ที่งดงามวิจิตรสูงใหญ่เกินกว่าที่คนทั่วไปจะสร้างขึ้นได้ นอกจากน้ีพระมหาธาตุ
เจดีย์อันสูงใหญ่ยังถือเป็นจุดหมายสําคัญของชุมชนเมืองอีกด้วย 
 นอกจากพระมหาธาตุเจดีย์จะเป็นสัญลักษณ์ของศูนย์รวมจิตวิญญาณของผู้คนในชุมชน
และบ้านเมือง โดยทําหน้าที่ร้อยรัดให้ไพร่ พลเมืองหลอมรวมเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งจะช่วย
ส่งผลให้บ้านเมืองมีเอกภาพแล้ว ยังอาจกล่าวได้ว่าพระมหาธาตุเจดีย์ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระบารมี
ของพระมหากษัตริย์มาต้ังแต่อดีตกาลอีกด้วย 
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 ดังที่เข้าใจกันแล้วว่าการปกครองในดินแดนแถบน้ีต้ังแต่สมัยโบราณ ได้สืบทอดรากฐาน
ความคิดมาจากอินเดีย คือความเชื่อในการยกย่องกษัตริย์ให้เป็นสมมติเทพลงปราบปรามยุคเข็ญ 
เพ่ือให้ไพร่ฟ้าพลเมืองอยู่เย็นเป็นสุข และยังมีแนวคิดเรื่องวรรณะ คือ การแบ่งแยกฐานันดรศักด์ิของ
คนในสังคมให้มีความสูงตํ่าไล่เรียงลําดับกันไป แต่แนวคิดด้านการปกครองของไทยได้สอดแทรกคติ
ทางพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วย จึงมีการเน้นให้กษัตริย์เป็น “ธรรมราชา” ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ซึ่ง
เป็นหลักในการดูแลบ้านเมืองให้มีความสงบสุข และหนึ่งในอุดมการณ์ของ “ธรรมราชา” ที่ผู้ปกครอง
ในอดีตล้วนยึดเป็นแนวประพฤติ คือ ความเป็นธรรมราชาตามแบบ “พระเจ้าอโศกมหาราช” กษัตริย์
อินเดียยุคโบราณ ผู้ทรงเผยแผ่พระธรรมไปท่ัวชมพูทวีป มีประวัติว่าพระเจ้าอโศกมหาราชทรงฟ้ืนฟู
พระพุทธศาสนาด้วยการขุดพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ตามแว่นแคว้นต่าง ๆ มารวมกัน แล้วแบ่ง
ไปบรรจุในพระสถูปที่พระองค์ทรงสร้างข้ึนใหม่ ดังน้ันการสถาปนาพระมหาธาตุเจดีย์ของพระเจ้า
อโศกมหาราช จึงเป็นแบบอย่างที่ตกทอดมาสู่กษัตริย์ในดินแดนที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนา โดย
เช่ือว่าเป็นกริยาบุญอันสําคัญที่กษัตริย์ควรปฎิบัติ 
 นอกจากผลบุญจากการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จะส่งให้กษัตริย์ผู้สถาปนาได้แรงกุศล
ผลบุญอันมหาศาลแล้ว ยังถือได้ว่าการสร้างมหาธาตุเจดีย์เป็นกุศโลบายทางการเมืองการปกครอง
แบบหน่ึงด้วย โดยถือเป็นการเสริมสร้างพระบารมีให้เป็น “ธรรมราชา” และแสดงถึงพระราชอํานาจ
ในการกะเกณฑ์ควบคุมไพร่พลจํานวนมากมาสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ รวมทั้งยังแสดงถึง
ทรัพยากรหรือความม่ังคั่งที่ล้นเหลือของบ้านเมืองอีกด้วย 
 ไม่เพียงแต่เจดีย์จะถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองในยุคโบราณแบบจารีตดังกล่าวข้างต้น 
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของรัฐชาติแบบใหม่ มีการนําเจดีย์มาใช้เป็น “สัญลักษณ์” ของ
ดินแดนซึ่งอยู่ภายใต้อํานาจรัฐสยามด้วย เห็นได้ชัดจากกรณีที่มีการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังรูป
มหาธาตุเจดีย์สําคัญประจําภูมิภาคต่าง ๆ 8 แห่ง ทั่วสยามไว้ภายในพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ 
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นวัดสําคัญที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ประกอบด้วย พระมหาธาตุ เมืองละโว้ พระ
ธาตุพนม และพระมหาธาตุเมืองนครศรีธรรมราช พระเจดีย์ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา  
 อาจารย์ชาตรี  ประกิตนนทการ อธิบายว่าภาพเหล่าน้ีวาดขึ้นหลังจากการสร้างอุโบสถใน
สมัยรัชกาลที่ 5 เพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นช่วงสมัยที่เริ่มก่อสร้าง “รัฐชาติ” ซึ่งเป็นรัฐแบบใหม่ตามแบบ
ตะวันตกที่มีเขตแดนชัดเจน และมีอํานาจปกครองสูงสุดอยู่ที่ศูนย์กลางเพียงแห่งเดียว ในช่วงก่อนหน้า
น้ันจึงมีความพยายามรวบรวมดินแดนที่เดิมเคยเป็นเมืองประเทศราชรอบ ๆ ราชอาณาจักรสยามให้
เข้ามาเป็นหน่ีงเดียวกัน และให้อยู่ภายใต้อํานาจของรัฐบาลกรุงเทพฯ ดังน้ัน การวาดภาพพระ
มหาธาตุเจดีย์ทั้ง 8 แห่ง รายรอบผนังอุโบสถของวัดหลวงอันสําคัญของกรุงเทพฯ น้ี จึงเป็นภาพ
จําลองจักรวาลใหม่ของรัฐสยามที่มีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง รายล้อมไปด้วยพระมหาธาตุเจดีย์ประจํา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภูมิภาคต่าง ๆ ประดุจปูชนียสถานบริวารของรัฐสยาม รวมทั้งยังเป็นเสมือนการตอกยํ้าให้เห็นอย่าง
เป็นรูปธรรมว่าดินแดนที่พระมหาธาตุเหล่าน้ีต้ังอยู่น้ัน ล้วนเป็นส่วนหน่ึงของรัฐสยามน่ันเอง 
 
ความเป็นมาของพระบรมธาตุเจดีย์  
 องค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช เป็นพระธาตุเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพ่ือประดิษฐานพระ
บรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ต้ังอยู่ในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็น
โบราณสถานท่ีมีคุณค่าและมีความสําคัญทางพุทธศาสนาของไทย ที่สร้างขึ้นมาต้ังแต่สมัยอาณาจักร
ศรีวิชัยรุ่งเรือง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ตามรูปแบบศิลปะศรีวิชัย (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, 2548) 
 ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์แผ่ขยายเข้ามาเจริญงอก
งามในบริเวณเขตสุวรรณภูมิ ประกอบกับพระธาตุองค์เดิมชํารุดทรุดโทรม จึงได้มีการแก้ไขก่อสร้าง
องค์เจดีย์รูปแบบทรงลังกาครอบทับองค์เดิม จึงเห็นเป็นรูปลักษณ์ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันน้ี (ประทุม 
ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, 2548) 
 ตามตํานานกล่าวว่า สร้างเมื่อปี พ.ศ.854 สร้างมามากกว่า 1,500 ปี มีศิลปะการก่อสร้าง
แบบศรีวิชัย โดยเจ้าชายทันทกุมารและพระนางเหมชาลาและบาคู (นักบวช) ชาวลังกา เป็นผู้นําเสด็จ
พระทันตธาตุแห่งลังกามา ประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้วและสร้างเจดีย์องค์เล็ก ๆ เพ่ือเป็นที่หมายไว้ 
พระธาตุ หาดทรายแก้ว 
 ตามตํานานกล่าวว่า พระบรมธาตุเมืองนครสร้างข้ึนคร้ังแรกประมาณ ปี พ.ศ. 854 
ภายในบรรจุพระทันตธาตุ(ส่วนฟันของพระพุทธเจ้า) ณ บริเวณหาดทรายแก้ว ด้วยศิลปะการก่อสร้าง
แบบศรีวิชัย (หลายคนเช่ือว่ามีลักษณะคล้ายพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี)  
 ต่อมาปี พ.ศ. 1093 พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช (พระเจ้าจันทรภาณุ) ได้ทําการสร้างเมือง
นครศรีธรรมราชขึ้น พร้อมการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นใหม่เป็นทรงศาญจิ และในปี พ.ศ. 1170 พระองค์จึง
ได้รับเอาพระภิกษุจากลังกามาตั้งคณะสงฆ์และบูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ให้เป็นไปตามแบบ
สถาปัตยกรรมทรงลังกา อันเป็นแบบที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันคือ เป็นทรงระฆังควํ่า หรือโอควํ่า มีปล้อง
ไฉน 52 ปล้อง รอบพระมหาธาตุมีเจดีย์ 158 องค์ สูงจากฐานถึงยอด 37 วา 2 ศอก ยอดสุดของ
ปล้องไฉนหุ้มทองคําเหลืองอร่าม สูง 6 วา 1 ศอก แผ่เป็นแผ่นหนาเท่าใบลานหุ้มไว้ นํ้าหนัก 800 ช่ัง 
(หรือ 960 กิโลกรัม) 
 
พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของภาคใต้ 
 พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ซึ่งนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “พระธาตุนคร” หรือ 
“พระบรมธาตุเมืองนคร” เป็นพระธาตุเจดีย์ที่สําคัญที่สุดแห่งหน่ึงในภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบัน
ต้ังอยู่ในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
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 พระบรมธาตุเจดีย์แห่งน้ีมีความสําคัญในฐานะที่เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาในดินแดน
คาบสมุทรภาคใต้มาแต่โบราณ อีกทั้งเมืองนครศรีธรรมราชอันเป็นที่ต้ังขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ ยัง
มีหลักฐานทางโบราณคดีระบุว่าเป็นเมืองเก่าแก่ ที่มีการอยู่อาศัยสืบเน่ืองกันมาต้ังแต่ช่วงต้นสมัย
ประวัติศาสตร์ มีการรับวัฒนธรรมจากอินเดียและภายนอกตลอดเวลา และก่อนการปฏิรูปการ
ปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังมีฐานะเป็นถึง “เมืองเจ้าพระยามหานคร” ที่ควบคุมดูแลหัวเมืองปักษ์
ใต้ให้กับกรุงศรีอยุธยา สืบเน่ืองลงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ด้วย 
 เรื่องราวขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่ปรากฏอยู่ในตํานาน แสดงถึงความผูกพันกับชุมชน
เมืองนครศรีธรรมราชอย่างแยกกันไม่ออก และย่ิงในปัจจุบันได้มีการศึกษาข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ 
เกี่ยวกับอายุสมัย รวมทั้งความเป็นมาของพระบรมธาตุเจดีย์องค์น้ีมากขึ้น ก็ย่ิงทําให้เกิดความรู้และ
เข้าใจถึงการเกิดขึ้นของชุมชนโบราณ และพระบรมธาตุเจดีย์ได้อย่างกระจ่างชัดมากขึ้น 
 
นครศรีธรรมราช เมืองพราหมณ์ ก่อนการเข้ามาของพระพุทธศาสนา 
 ตัวเมืองนครศรีธรรมราชตั้งอยู่บนสันทรายชายทะเลเดิมที่ต่อมาเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ทางธรณีวิทยา ทําให้ชายทะเลถอยร่นออกไปไกล  มีช่ือเรียกตามตํานานว่า “หาดทรายแก้ว” เป็น
บริเวณท่ีมีชุมชนโบราณต้ังอยู่จํานวนมาก 
 หลักฐานท้ังเอกสารและโบราณคดีแสดงให้เห็นว่าอดีตเมืองนครศรีธรรมราชมีอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูอยู่ทั่วไป เช่น จารึกหุบเขาช่องคอยอําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่จารึกด้วยอักษรปัลลวะของอินเดียใต้ ภาษาสันสกฤตมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 
หรือ ประมาณ 1,400 ปีมาแล้ว ได้อ้างถึงพระนามหน่ึงของพระศิวะ  
 นอกจากน้ี ยังได้พบรูปเคารพและศาสนสถานของพราหมณ์ในเมืองนครศรีธรรมราชด้วย 
หลักฐานที่สําคัญคือ เทวสถานที่ เรียกว่าหอพระอิศวร  หอพระนารายณ์ ซึ่งเป็นสถานที่พบ
ประติมากรรมพระวิษณุที่เก่าแก่ที่สุดองค์หน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งกลุ่มเทวรูปสําริดรูป
พระศิวะนาฎราชกับรูปเทวีศิลปะอินเดียใต้แบบใจฬะ ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15 และยังพบ
เทวสถานก่ออิฐอีกแห่งหน่ึงเรียกว่า “ฐานพระสยม” ซึ่งเป็นศาสนาของพราหมณ์ลัทธิไศวนิกายที่นับ
ถือพระศิวะเป็นหลัก ต้ังอยู่ใกล้ ๆ กับพระบรมธาตุเจดีย์ด้วย แม้ปัจจุบันอาคารหลังน้ีเห็นเป็นห้องเล็ก 
ๆ ที่อาจเป็นห้อง”ครรภคฤหะ” หรือที่ประกอบพิธีแต่ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ และฐานโยนีที่
ถูกย้ายมาไว้ในภายหลังซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าย้ายมาจากที่ใด แต่คาดว่ามาจากบริเวณเมือง
นครศรีธรรมราชน่ีเอง จึงอาจกล่าวได้ว่าหลักฐานของการนับถือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในเมือง
นครศรีธรรมราชมีมาช้านานแล้ว ต่อมาภายหลังจึงมีพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในนครศรีธรรมราช
อีกศาสนาหน่ึง 
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พระบรมธาตุเมืองนคร เดิมต้ังอยู่ “นอกเมือง” 
 จากหลักฐานการแผ่ขยายพุทธศาสนานิกายเถรวาทจากลังกาดังกล่าวข้างต้น ทําให้คาด
ว่าพระบรมธาตุเมืองนครองค์น้ีน่าจะเริ่มสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 หรือราว 800 ปีมาแล้ว 
โดยสร้างขึ้นตามรูปแบบเจดีย์ของลังกา และเป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่มากองค์หน่ึงของภูมิภาค 
 นักวิชาการคาดว่าการที่เมืองพระเวียงหรือนครศรีธรรมราชแห่งน้ี สามารถสร้างพระเจดีย์
ที่มีขนาดใหญ่โตได้ ก็อาจเน่ืองมาจากการเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่มีความมั่งคั่งมากแห่งหน่ึงของ
คาบสมุทรมลายู จึงมีทั้งทรัพย์สินเงินทองและไพร่ทาสที่สามารถเกณฑ์มาสร้างพระมหาธาตุเจดีย์
ขนาดใหญ่เช่นน้ีได้ 
 เดิมพระบรมธาตุเจดีย์องค์น้ีต้ังอยู่นอกกําแพงเมืองทางด้านเหนือของเมืองพระเวียง ตาม
คตินิยมของอินเดียและลังกาที่มักสร้างพระมหาสถูปไว้นอกเมือง  เพ่ือให้เป็นพุทธสถานอันสงบเงียบ 
ต่อมาในสมัยอยุธยา เมืองใต้ขยายตัวขึ้นไปทางด้านเหนือ จึงได้มีการสร้างกําแพงเมืองข้ึนใหม่ ส่งผล
ให้พระบรมธาตุองค์น้ีกลายเป็นพระบรมธาตุที่ต้ังอยู่ภายในกําแพงเมืองไปในที่สุด และกลายเป็นปู
ชนียสถานสําคัญ เป็นเสมือนศูนย์กลางของเมือง โดยน่าจะยืดถือตามคตินิยมแบบกรุงศรีอยุธยาที่มี
การสร้างพระมหาธาตุให้เป็นศูนย์กลางของพระนครน่ันเอง 
 
ตํานานพระธาตุ ณ “หาดทรายแก้ว” 
 ประวัติศาสตร์เมืองนครฉบับด้ังเดิม 
 ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเอกสารที่เล่าถึงประวัติเมื่อแรกสร้างพระบรมธาตุเมืองนคร มี
เพียงตํานานปรัมปราจากท้องถ่ินเท่าน้ัน เช่น “ตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช” “ตํานานเมือง
นครศรีธรรมราช” และ “พระนิพพานโสตร” 
 ตํานานเหล่าน้ีกล่าวย้อนไปไกลอย่างพิสดารถึงสมัยพุทธกาลโดยเล่าว่าหลังจากที่พระพุทธ
องค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว ได้มีการแจกจ่ายพระบรมสารีริกธาตุไปยังเมืองต่าง ๆ และเมืองแห่ง
หน่ึงมีช่ือว่า “ทนธบุรี” ได้รับพระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วไปดูและรักษาไว้ กระทั่งคราวหน่ึงมีศึก
มาประชิดเมือง โอรสกษัตริย์สองพ่ีน้อง คือเจ้าชายทันธกุมารและเจ้าหญิงเหมชาลา จึงอัญเชิญพระ
ทันตธาตุหลบซ่อนหนีออกจากเมือง ขึ้นเรือออกทะเลหวังไปยังเกาะลังกา ทว่าเรืออับปางลงก่อนจึงมา
ขึ้นฝั่งที่สถานที่แห่งหนึ่งและรอนแรมข้ามภูเขาลําเนาไพรมาจนกระทั่งถึงบริเวณที่เรียกว่า “หาดทราย
แก้ว” ทั้งสองพระองค์ได้ฝังพระทันตธาตุไว้ ณ ที่น้ัน และได้พบพระมหาเถรพรหมเทพซึ่งเป็นพระ
อรหันต์ ท่านได้ทํานายว่าต่อไปในภายภาคหน้าบริเวณหาดทรายแก้วจะเจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านเมือง
และปกครองโดยกษัตริย์ที่มีพระนามว่า “พระยาศรีธรรมาโศกราช” หลังจากน้ันเจ้าชายทันธกุมารได้
ขุดพระธาตุขึ้นมา เพ่ืออัญเชิญไปยังเกาะลังกาตามที่ทรงตั้งพระทัยไว้แต่เดิม เมื่อกษัตริย์ลังกาได้รับ
พระบรมสารีริกธาตุแล้ว ทรงแบ่งให้เจ้าชายทันธกุมารและเจ้าหญิงเหมชาลาส่วนหน่ึง ทั้งสองพระองค์
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จึงอัญเชิญพระธาตุกลับไปบรรจุไว้ในเจดีย์ที่ทรงสร้างขึ้น ณ หาดทรายแก้ว กระทั่งกาลเวลาล่วงเลยไป
ได้มีกษัตริย์พระนามว่า “พระยาศรีธรรมาโศกราช” เสด็จมาขุดอัญเชิญพระธาตุออกมา แล้วสร้างพระ
เจดีย์ขึ้นใหม่ รวมทั้งยังทรงสร้างบ้านเมืองขึ้น  ณ บริเวณน้ันด้วย ซึ่งพระเจดีย์และบ้านเมืองที่สร้างขึ้น
บนหาดทรายแก้วน้ัน ต่อมาก็คือพระบรมธาตุเมืองนคร และเมืองนครศรีธรรมราชในปัจจุบันน่ันเอง 
 ตํานานยังกล่าวด้วยว่าเมืองบนหาดทรายแก้ว ได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองและรก
ร้างลงสลับกันหลายคร้ัง ครั้งสุดท้ายได้มีการเข้ามาบูรณะฟ้ืนฟูพระบรมธาตุเจดีย์โดยพระสงฆ์และเช้ือ
พระวงศ์จากกรุงศรีอยุธยา 
 
ตํานานพระบรมธาตุนคร มี “แม่แบบ” จากลังกา 
 เน้ือหาและเรื่องราวหลักของตํานานเก่ียวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชดังกล่าว
ข้างต้นน้ัน เขียนข้ึนเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่คาดว่าคงแต่งข้ึนนานแล้ว โดยมีแบบแผนหรือ “โครง
เร่ือง” คล้ายกับคัมภีร์ที่แต่งข้ึนในลังกาโบราณ ที่นิยมกล่าวย้อนเหตุการณ์ไปจนถึงสมัยที่พระพุทธองค์
ยังมีพระชนม์ชีพอยู่ และมีพุทธทํานายว่าดินแดนที่ระบุในตํานานจะเจริญข้ึนเป็นบ้านเมืองในอนาคต 
จากน้ันก็จะเป็นเรื่องราวการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือปูชนียวัตถุทางพุทธศาสนามาสร้างหรือ
บรรจุไว้ในเจดีย์สถานแห่งน้ัน 
 นอกจากน้ีตํานานพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ยังมีความคล้ายคลึงกับนิทานเรื่อง
หน่ึงของลังกา ซึ่งเล่าเร่ือง “เจ้าชายทันธกุมาร” และ “เจ้าหญิงเหมชาลา” เช่นเดียวกันโดยเล่าว่าทั้ง
สองพระองค์เป็นผู้อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจากอินเดียมาถึงลังกา  
 การแต่งตํานานที่มีโครงเรื่องทํานองน้ี เข้าใจว่าน่าจะเป็นการใช้ “เร่ืองเล่า” เป็นสื่อใน
การตอกยํ้าให้เห็นถึงความศักด์ิสิทธ์ิและสิทธิอันชอบธรรมในการประดิษฐานพระบรมธาตุให้กับ
บ้านเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้งยังเน้นให้เห็นว่าเคยเป็นดินแดนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าเคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง ซึ่งจะทําให้ได้รับความคุ้มครองจากพระพุทธองค์ตลอดกาลนาน 
 นอกเหนือจากการรับโครงเร่ืองในการเขียนตํานานมาจากลังกาแล้ว เมื่อวิเคราะห์รูปแบบ
องค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ยังเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะจากลังกาอีกด้วย 
 
“กา” รักษาพระบรมธาตุ หมายถึง “กา” อะไร 
 นอกเหนือจากตํานานที่กล่าวถึงความเป็นมาของพระบรมธาตุเจดีย์แล้ว ยังมีความเชื่อที่
เล่าต่อกันมาว่าพระบรมธาตุมี “กาแก้ว” กาเดิม กาชาด และการาม” คอยเฝ้ารักษาอยู่ 
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 เช่ือกันว่า “กา” ทั้งสี่น้ีเป็นฝูงกาที่คอยรักษาพระบรมธาตุ และต่อมาได้ถูกนํามาเรียกเป็น
ช่ือของคณะสงฆ์ทั้งสี่คณะ ที่ต้ังอยู่ทางทิศทั้งสี่ของพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ได้แก่ คณะกา
แก้ว คณะกาเดิม คณะกาชาดและคณะการวม 
 มีผู้วิเคราะห์ให้ว่า “กา” ในที่น้ี น่าจะกร่อนเสียงลงมาจากคําว่า “ลังกา” อันเป็นต้นเค้า
การเข้ามาของพระพุทธศาสนาในภาคใต้ น่ันคือ 
 “กาแก้ว” น่าจะหมายถึง “ลังกาป่าแก้ว” คือพระสงฆ์ที่สังกัดฝ่ายอรัญวาสี หรือพระป่า 
 “กาเดิม” น่าจะหมายถึง “ลังกาเดิม” คือพระสงฆ์ที่ไปศึกษาพระธรรมวินัยจากลังกามา
แต่เดิม ก่อนหน้าใคร ๆ  
 “กาชาด” น่าจะหมายถึง พระสงฆ์ที่มีเช้ือ “ชาติ” เป็นชาวลังกามาแต่กําเนิด 
 “การาม” น่าจะหมายถึง “ลังการาม” ซึ่งน่าจะเป็นช่ือคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องกับลังกาทาง
ใดทางหน่ึง (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, 2548) 
 การตีความว่า “กา” เป็นการลดรูปจากคําว่า “ลังกา” น้ี สอดคล้องลงตัวกันดีกับตํานาน
พระบรมธาตุที่เก่ียวพันกับตํานานพระเขี้ยวแก้วของลังกา รวมทั้งรูปแบบของพระบรมธาตุเจดีย์ที่เรียก
ได้ว่าถอดแบบจากเจดีย์ในศิลปะลังกามาเกือบครบถ้วนอีกด้วย 
 
สัญลักษณ์แห่งความศรัทธาและความม่ังคั่ง 
 ลักษณะอันโดดเด่นของพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ประการหน่ึง คือ มีปลียอดที่
หุ้มด้วยทองคํา) ซึ่งเป็นที่มาของช่ือที่บางท่านเรียกว่า “พระธาตุยอดทอง” ปลียอดน้ีอยู่ในรูปทรง
กรวยแหลมภายนอกหุ้มด้วยทองคําที่ตีเป็นแผ่นยาวคล้ายใบลาน บางแผ่นมีจารึกและลวดลายประดับ 
 กรมศิลปากรเคยทําการบูรณะปลียอดเมื่อ พ.ศ.2533 พบว่าโครงสร้างภายในเป็นอิฐ ปูน 
และแกนไม้ที่ผุเป่ือยแล้ว ส่วนภายนอกเป็นโลหะสําริด หล่อเป็นกรวยครอบไว้และหุ้มด้วยแผ่นทองคํา
ดุนลายอีกช้ันหน่ึงโดยภายในกรวยสําริดนี้ยังพบอัญมณีต่าง ๆ จํานวนมาก เช่น ลูกแก้ว หินมีค่า และ
ดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทําจากทองคํา ทั้งหมดถูกร้อยรัดกันไว้ด้วยเส้นลวดทองคํา ส่วนบริเวณภายในกรวย
ที่อยู่บนยอดสุดก็มีอัญมณีหลายช้ิน ถูกร้อยเข้าด้วยกันด้วยเส้นลวดทองคําเช่นเดียวกัน นอกจาก
จําพวกแหวน และกําไลทองคําจํานวนมากถูกแขวนไว้ด้วยลวด คาดว่าเป็นสิ่งของที่ผู้ศรัทธานํามา
ถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าถูกนํามาแขวนถวายไว้ต้ังแต่สมัยใด 
 นอกเหนือจากทองคําที่หุ้มปลียอดและอัญมณีจํานวนมากท่ีถูกแขวนเป็นพุทธบูชาไว้บน
ส่วนยอดแล้ว ที่บรรดาพุทธศาสนิกชนนํามาถวายแด่องค์พระบรมธาตุเพ่ือเป็นพุทธบูชา เช่น ธนบัตร 
เคร่ืองประดับ ภาชนะ ถ้วยโถโอชามที่หายาก และดอกไม้ประดิษฐ์ที่ทําจากโลหะเงินและทอง 
ปัจจุบันวัตถุสิ่งของเหล่าน้ีส่วนหน่ึงทางวัดนํามาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัด 
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 ปลียอดทองคํา อัญมณี และวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ที่มีเป็นจํานวนมากมายเหล่าน้ี แสดงให้
เห็นว่าชาวพุทธในสมัยโบราณมีความศรัทธาต่อพระบรมธาตุองค์น้ีอย่างสูงย่ิง และยังสื่อให้เห็นถึง
ความมั่งคั่งของเมืองนครศรีธรรมราชที่สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน จนสามารถแปรรูปออกมาเป็น
ทองคําจํานวนมหาศาล ดังเช่นที่หุ้มอยู่ที่ส่วนปลียอดน้ี 
 
สร้างครอบ “เจดีย์เก่าแก่สมัยศรีวิชัย”  
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงเช่ือว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์
ที่เห็นในปัจจุบันน้ี ได้สร้างครอบทับเจดีย์องค์เดิมที่เป็นเจดีย์ทรงปราสาทสมัยศรีวิชัย ซึ่งมีอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 14-15 และมีรูปทรงคล้ายพระบรมธาตุไชยาไว้ภายใน เน่ืองจากมีข้อความในตํานานที่
กล่าวถึงการสร้างเสริมเจดีย์ซ้อนทับกันหลายคร้ัง โดยทรงสันนิษฐานว่าเจดีย์รายทรงปราสาทองค์หน่ึง 
ที่ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออก นอกระเบียงคด อาจจะเป็นองค์จําลองของพระบรมธาตุเจดีย์องค์เดิมก็
เป็นได้ 
 แต่จากการสํารวจโครงสร้างทางวิศวกรรมขององค์พระบรมธาตุเจดีย์โดยสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอชีย (AIT) ด้วยการเจาะหลุมทดสอบขนาดเล็กเข้าไปภายในบริเวณฐานประทักษิณ
และองค์ระฆัง เพ่ือนําตัวอย่างของวัสดุก่อสร้างที่อยู่ภายในออกมาตรวจสอบก็ไม่พบว่ามีสิ่งก่อสร้าง
หรือมีเจดีย์องค์ด้ังเดิมอยู่ภายในแต่อย่างใดพบเพียงคันอิฐที่ก่อขึ้นโดยรอบ และมีการอัดดินเหนียว
ผสมอิฐหักกากปูนไว้ภายในจนเต็ม 
 ขณะเดียวกันผลการศึกษารูปแบบของเจดีย์รายทรงปราสาทท่ีเคยเช่ือว่าเป็นองค์จําลอง
ของพระบรมธาตุเจดีย์องค์เดิม หรืออาจล่วงเลยมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เลยก็ได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบ
จาก “เจดีย์เหลี่ยมเพ่ิมมุม” ที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาเรื่อยมาถึงต้นรัตนโกสินทร์ (ตัวอย่างของเจดีย์
แบบนี้ที่รู้จักกันดีก็คือ เจดีย์ศรีสุริโยทัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) รวมทั้งยังอาจผสมผสานกับ
รูปแบบของเจดีย์พ้ืนเมือง เช่น พระบรมธาตุไชยา อีกด้วย 
 นอกจากน้ีแล้ว ตําแหน่งที่ต้ังของเจดีย์รายที่อยู่นอกระเบียงคดก็เป็นอีกหลักฐานหน่ึงที่
แสดงให้เห็นว่าเจดีย์องค์น้ีคงสร้างขึ้นภายหลังซึ่งในระยะนั้นพ้ืนที่ว่างภายในระเบียงคดคงไม่มีเหลืออยู่
แล้ว ทําให้ต้องไปสร้างไว้ด้านนอกก็เป็นได้ 
 
พระบรมธาตุเมืองนคร “ต้นแบบ” ของเจดีย์ทั้งปวงในคาบสมุทรภาคใต้ 
 องค์พระบรมธาตุเมืองนครนับเป็นปูชนียสถานอันศักด์ิสิทธ์ิสูงสุดในบริเวณภาคใต้ อีกทั้ง
ยังถือเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรมลายูอีกด้วย จึงย่อมเป็นแรงบันดาลใจทางด้าน
รูปแบบให้แก่เจดีย์องค์อ่ืน ๆ ที่สร้างในท้องถิ่นทั่วภาคใต้ ดังพบว่าหากมีการสร้างเจดีย์ขึ้นคร้ังใด ก็มัก
มีการถ่ายแบบจากพระบรมธาตุองค์น้ีไปสร้างโดยช่างพ้ืนถ่ินมักจะดึงเอาเฉพาะโครงสร้างที่มีลักษณะ
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เด่นขององค์พระบรมธาตุไปใช้ในการก่อสร้าง เพียงเพ่ือสื่อให้รู้ว่าเป็นการจําลองมาจากพระบรมธาตุ
เมืองนคร ซึ่งรูปลักษณ์ที่โดดเด่นที่ช่างนิยมนําไปใช้ ก็ คือ ฐานสี่เหลี่ยม องค์ระฆังที่มีขนาดใหญ่ และที่
สําคัญคือมีบัลลังก์และยอดปลีทรงกรวยยืดสูง เจดีย์ที่มีรูปแบบเช่นน้ีพบได้ทั่วไปในภาคใต้ เช่น เจดีย์
วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ) เจดีย์วัดพระเจดีย์งาม เจดีย์วัดสทิงพระ อําเภอสิงพระ จังหวัดสงขลา 
เจดีย์วัดเขียนบางแก้ว อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และพระธาตุสวี อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 การจําลองหรือการถ่ายแบบพระบรมธาตุองค์สําคัญเช่นน้ี ยังพบได้กับเจดีย์องค์สําคัญ
ของภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วไทยด้วยเช่นกัน อาคารสําคัญอ่ืน ๆ ในวัด 
 นอกจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของวัดแห่งน้ีแล้ว ยังมีอาคารต่าง 
ๆ ที่สร้างขึ้นภายในอาณาบริเวณรอบ ๆ อีก จํานวนมาก เช่น 
 

 

  
 
ภาพที่ 11 องค์ประกอบของเจดีย์วัดพระมหาธาตุ 
 
 



 30 

 
 
ภาพที่ 12 เจดีย์วัดพระมหาธาตุ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 เจดีย์ทรงศรีวิชัย นักวิชาการส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าเจดีย์องค์เดิมคงจะมีรูปทรงแบบน้ี 
ก่อนที่จะมีการสร้างเจดีย์ทรงลังกาครอบทับเอาไว้ ดังน้ันจึงสร้างเจดีย์องค์น้ีขึ้นเพ่ือให้คนรุ่นหลังได้รู้
ถึงลักษณะที่แท้จริงของเจดีย์องค์เดิม คาดว่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่ก็มีบางกระแสว่ามีมา
นานแล้ว แต่มาบูรณะให้เป็นรูปแบบเดิมในสมัยหลัง 
 เร่ืองน้ีมีการกล่าวถึงกันมากอยู่พอสมควร ดังที่สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเล่า
ไว้ในหนังสือสาสน์สมเด็จ ว่าได้รับการบอกเล่าจากพระครูเทพมุนี (ปาน) ถึงเมื่อครั้งที่ซ่อมวิหารทรง
ม้า ได้ขุดพบบันไดพระมหาธาตุองค์เดิมอยู่ใต้ดินอีกองค์หน่ึง และเมื่อสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพ วิเคราะห์จากหลักฐานต่าง ๆ แล้วก็ทรงสันนิษฐานว่า เจดีย์องค์เดิมน่าจะเป็นศิลปะศรีวิชัย
เหมือนที่ไชยา แต่ก็ยังไม่ได้ยืนยันอย่างชัดเจน 
 
รูปลักษณ์-ทรวดทรงองค์เจดีย์เลียนแบบมาจากลังกา 
 องค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช มีรูปแบบที่เรียกว่าเป็น “เจดีย์ทรงระฆัง” 
เน่ืองจากมีรูปทรงคล้ายกับระฆังควํ่า หรือที่นิยมเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า “เจดีย์ทรงลังกา” เน่ืองจาก
ได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์ในลังกา พระเจดีย์องค์น้ีมีขนาดที่ใหญ่โตทั้งยังได้รับการนับถืออย่างต่อเน่ือง
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ยาวนาน รวมท้ังได้รับการซ่อมสร้างสืบเน่ืองมาหลายยุคหลายสมัย สะท้อนให้เห็นว่าเป็นเจดีย์ที่มี
ความสําคัญเป็นอย่างมาก 
 รูปแบบขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ สามารถแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ส่วนฐาน ส่วนกลาง
และส่วนยอด  
 ส่วนฐาน  
 เป็นฐานประทักษิณที่ใช้สําหรับการเดินเวียนขวาเพ่ือบูชาองค์พระบรมธาตุ ที่ผนังของฐาน
ประดับรูปช้างล้อมโผล่ออกมาจากซุ้มเรียงรายรอบทุกด้าน มีหลังคาทําเป็นเพิงย่ืนออกมาคลุมรูปช้าง
ไว้ปัจจุบันเรียกฐานประทักษิณน้ีว่า”วิหารทับเกษตร” ซึ่งมีความหมายว่า “ขอบเขตขององค์พระบรม
ธาตุเจดีย์”  
 การทําเจดีย์ที่มีช้างล้อมเช่นน้ี น่าจะได้รับแนวความคิดมาจากเจดีย์ลังกา ซึ่งถือเป็น
รูปแบบที่สําคัญและเป็นเอกลักษณ์แบบหน่ึงของเจดีย์ลังกา เช่ือกันว่าต้นกําเนิดของการสร้างเจดีย์ที่มี
ช้างล้อมรอบฐาน เกิดขึ้นภายหลังจากที่พระเจ้าทุฏฐคามนีแห่งกรุงอนุราธปุระทรงกระทํายุทธหัตถี
หรือชนช้างชนะพระยาเอฬารทมิฬ จากน้ันพระองค์จึงโปรดฯให้สร้างเจดีย์ที่มีช่ือว่า “มหาสถูปรุวันเว
ลิ” ขึ้นเป็นอนุสรณ์ โดยทํา “หัตถีปราการ” หรือกําแพงรูปช้างล้อมอยู่ที่ส่วนฐาน หลังจากน้ันการ
สร้างเจดีย์ช้างล้อมก็ได้รับความนิยมต่อมาในศิลปะลังกา 
 อย่างไรก็ตาม ความหมายของ “ช้าง” รอบฐานเจดีย์ นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับ
การกระทํายุทธหัตถีของกษัตริย์ลังกาในอดีตแล้ว เช่ือว่ายังน่าจะสอดคล้องกับคติเรื่องจักรวาลอีกด้วย 
เพราะคัมภีร์ทางศาสนาระบุว่าช้างเป็นสัตว์ที่ค้ําจักรวาล ดังน้ันการสร้างเจดีย์ที่มีช้างล้อม จึงอาจสื่อได้
ว่าทั้งองค์เจดีย์และพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ภายในเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ซึ่งเช่ือว่าคติ
ดังกล่าวน้ีคงถ่ายทอดมายังพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ด้วยเช่นกัน 
 ระหว่างช้างแต่ละตัวที่อยู่รอบฐานประทักษิณน้ี ยังมีการสลับคั่นไว้ด้วยพระพุทธรูป
ประทับยืนอยู่ภายในซุ้มด้วย ซึ่งพระพุทธรูปเหล่าน้ีสร้างทับลงไปบนเสาติดผนังของฐาน ยังสามารถ
เห็นว่าร่องรอยการพอกทับได้อย่างชัดเจน คาดว่าซุ้มพระพุทธรูปเหล่าน้ีคงสร้างทับซ้อนลงไปภายหลัง
เน่ืองจากลวดลายของซุ้มและพระพุทธรูปมีรูปแบบศิลปะสมัยอยุธยา  
 สําหรับเสาติดผนังที่ถูกซุ้มพระพุทธรูปสร้างทับลงไปน้ัน มีรูปแบบเฉพาะที่น่าจะสืบมา
จากเจดีย์ศิลปะศรีวิชัยในภาคใต้ของประเทศไทย จึงกล่าวได้ว่าส่วนฐานของพระบรมธาตุองค์น้ี แต่
เดิมน่าจะผสมผสานรูปแบบระหว่างศิลปะศรีวิชัยกับศิลปะลังกาเข้าไว้ด้วยกัน (ก่องแก้ว  วีระ
ประจักษ์, 2537.) 
 อย่างไรก็ตาม ในส่วนหลังคาท่ีย่ืนออกมาคลุมบริเวณฐาน คาดว่าเป็นส่วนที่สร้างเสริมข้ึน
ภายหลัง เน่ืองจากในศิลปะลังกาไม่นิยมทําหลังคาคลุมเช่นน้ี เพราะพบเจดีย์บางองค์ในสมัยสุโขทัยที่
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มีร่องรอยการสร้างหลังคาคลุมส่วนฐานด้านล่างให้เป็นระเบียงทางเดินรอบเช่นกัน เช่น เจดีย์ประธาน 
วัดช้างล้อม เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 ส่วนกลาง  
เหนือส่วนฐานข้ึนมาเป็นองค์ระฆัง รอบองค์เจดีย์มีลานกว้างสามารถเดินได้รอบ เรียกว่า “ลาน
ประทักษิณ” สามารถข้ึนมายังลานน้ีได้ด้วยบันไดที่ต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือ และหากข้ึนมาที่ลานแห่งน้ี
แล้วสามารถแตะสัมผัสฐานปากระฆังเจดีย์ได้อย่างใกล้ชิด 
 องค์เจดีย์ประกอบด้วยชุดฐานรองรับองค์ระฆังที่ทําเป็นฐานบัวลูกแก้วซ้อนลดหล่ันกัน
สามฐานในสัดส่วนเต้ีย ๆ รองรับองค์ระฆังทรงโอควํ่าขนาดใหญ่ ต่อขึ้นไปเป็นบัลลังก์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ซึ่งเป็นรูปแบบที่เด่นชัดของศิลปะลังกา  โดยเฉพาะชุดฐานรองรับองค์ระฆังที่เป็นฐานบัวน้ัน เป็นที่
นิยมสร้างกันในศิลปะลังกา สมัยโปลนนารุวะ (Polonnaruva) ต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 เป็น
ต้นมา 
 ที่องค์ระฆังบริเวณใกล้กับบัลลังก์ทั้งสี่ด้าน จะสังเกตเห็นแท่งหินเล็ก ๆ ที่ปักลงไป คล้าย
กับที่พบในเจดีย์บางองค์ของศรีลังกา แท่งหินน้ีมีช่ือเรียกตามนักวิชาการชาวศรีลังกาว่า “เสายูปะ” 
(Yupa) เสาน้ีแต่เดิมนิยมปักลงบนองค์ระฆังของสถูปลังกาโบราณ โดยมีนัยที่เกี่ยวข้องกับพระบรม
สารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ภายในสถูปโดยตรง เพราะเท่ากับเป็นการยกย่องให้พระพุทธองค์ทรงเป็น
ศูนย์กลางของจักรวาล ต่อมานิยมปักเสายูปะที่ด้านทั้งสี่ของบัลลังก์ เช่น เจดีย์รังโกต (Rankot) เมือง
โปลนนารุวะ แสดงให้เห็นอย่างชัดว่าได้รับอิทธิพลมาจากลังกาอย่างแน่นอน 
 นอกจากน้ีเมื่อมองจากลานประทักษิณลงไปยังหลังคาของวิหารทับเกษตร จะเห็นท่อ
ระบายนํ้ารูปหัวสัตว์โผล่ออกมา ซึ่งเป็นทางระบายน้ําไม่ให้นํ้าขังอยู่บนลานประทักษิณ ระบบการทํา
ท่อนํ้ารูปหัวสัตว์เช่นน้ี พบที่ลานประทักษิณของเจดีย์ในลังกาด้วยเช่นกัน  
 ส่วนยอด 
 คือส่วนที่อยู่เหนือบัลลังก์ขึ้นไปจนถึงยอดสุด มีจุดที่น่าสนใจจุดแรกคือ ส่วนที่อยู่เหนือ
และติดกับบัลลังก์ นิยมเรียกว่า “ก้านฉัตร” หรือ แกนของปล้องไฉน บริเวณน้ีมีเสาเรียงรายอยู่รอบ
คล้าย “เสาหาน” บนเสาเหล่าน้ีมีรูปพระสาวกกําลังเดินเรียงอยู่โดยรอบ เรียกกันว่า “พระเวียน” 
เพ่ือสื่อว่าพระสาวกกําลังเดินประทักษิณกระทําการบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่อยู่ภายในองค์พระบรม
ธาตุเจดีย์ 
 การสร้าง “พระเวียน” ในตําแหน่งก้านฉัตร คงได้รับแบบอย่างมาจากศิลปะลังกา โดยมี
ช่ือเรียกในลังกาว่า “เทวดาโกฎุวะ” (Devata Kotuva) เป็นตําแหน่งที่ชาวลังกาเช่ือว่าเป็นที่ประทับ
ของเทวดาที่คอยปกปักรักษาพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในเจดีย์ สันนิษฐานว่ารูปแบบเดิมอาจเคย
ทําเป็นเทวดายืนประนมมืออย่างลังกามาก่อน แต่ต่อมาถูกซ่อมแซมเปลี่ยนให้เป็นรูปพระสาวกเดิน
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รอบแกนฉัตร คล้ายกับที่พบในศิลปะสุโขทัย ซึ่งคาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะลังกา
เช่นเดียวกัน แต่ได้ปรับเปลี่ยนจากรูปเทวดามาทําเป็นพระลีลาแทน 
 สิ่งก่อสร้างที่อยู่เหนือพระเวียนข้ึนไปคือ ปล้องไฉนทรงสูง และปลีรูปกรวยที่หุ้มด้วยแผ่น
ทองคํา ซึ่งมีรูปแบบยืดสูงเหมือนที่นิยมในเจดีย์ไทยทั่วไป คาดว่าส่วนน้ีคงถูกสร้างเสริมให้สูงข้ึนใน
ภายหลัง โดยแต่เดิมคงมีสัดส่วนออกไปทางป้อมเต้ียเหมือนที่นิยมในศิลปะลังกา 
เป็นพุ่มเรือนรัศมี ทําเป็นรูปสาแหรกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์มีลูกแก้วประดับ  ยอดสุดมีหม้อทองคําหรือ
บาตรทองคํา หน่ึงใบ โตขนาดวางไข่ไก่ได้หน่ึงฟอง ในหม้อมีป่ินทองคําทําเป็นคันธงห้อยใบโพธ์ิ มี
ดอกไม้ทําด้วยกระดุมเพชรสี่ทิศ สี่ดอก ใต้หม้อทองคําจะมีกําไลหยกรองรับอยู่อีกช้ันหน่ึง ใต้รองแก้ว
ทําเป็นพานสัมฤทธ์ิรูปทองเกลี้ยง มีกลีบย่ืนออกไปสี่ทิศ สี่กลีบ กลางพานจะมีลวดทองแดงสี่อัน ย่ืน
ขึ้นมาระหว่างพานตัดออกตามขอบพานแล้วรวบปลายเป็นพุ่มบัว หรือ พุ่มข้าวบิณฑ์ มีลูกแก้วลูกใหญ่
ขนาดลูกหมากร้อยอยู่ตามซี่ของสาแหรก ซี่ละ 16 ลูก รวมสี่ด้าน เท่ากับ 64 ลูก อีกซี่หนึ่งที่อยู่ตรง
กลาง จะมีลูกแก้ว 9 ลูก ในพานสัมฤทธ์ิ จะมีลูกแก้วหลากสีอีกหลายลูก ถักด้วยลวดทองคําติดกับ
แกนกลาง ระหว่างซี่และกรงสาแหรกจะมีตะกรุดและลูกประคํา รวมทั้งหินที่ร้อยด้วยลวดทองคําผูก
เป็นตาข่ายกั้นรอบ 
 เมื่อพิจารณาจากรูปแบบทั้งหมดที่กล่าวมาน้ี สามารถกําหนดอายุโดยรวมของพระบรม
ธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 หรือกว่า 800 ปีมาแล้ว โดย
ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของลังกาแพร่ขยายเข้ามายังดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ พร้อม ๆ กับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
 การถ่ายแบบการสร้างสถูปเจดีย์จากศิลปะลังกาเช่นน้ี นอกจากจะเป็นกระแสที่มาพร้อม
คติทางศาสนาแล้ว ยังอาจมองได้ว่าเป็นการจงใจจําลองสถูปเจดีย์จากลังกา เพ่ือสร้างความศักด์ิสิทธ์ิ
ให้แก่พ้ืนที่เน่ืองจากถือว่าเป็นเจดีย์จากศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาอันเก่าแก่บริสุทธ์ิแท้ และศักด์ิสิทธ์ิ 
เช่นเดียวกับการสร้างตํานาน “พระพุทธสิหิงค์” ของทางล้านนาที่เน้นที่มาของพระพุทธรูปว่า “มา
จากลังกา” เพ่ือแสดงถึงความเก่าแก่ บริสุทธ์ิแท้ และดูศักด์ิสิทธ์ิเช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 13 รูปทรงองค์พระธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 
 
 ส่วนประกอบของพระบรมธาตุเจดีย์ 
 1. ความสูงของพ้ืนถึงยอด สูง 37 วา  
 2. ฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 3 ศอก  
 3. ฐานยาวด้านละ ยาว18 วา 1 ศอก 15 น้ิว  
 4. ยอดหุ้มด้วยทองคําหนัก 800 ช่ัง (600 กิโลกรัม)  
 5. ส่วนที่หุ้มทองคํา สูง 6 วา 2 ศอก 1 คืบ  
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 6. ปล้องไฉน 52 ปล้อง  
 7. รอบก้านฉัตรปล้องไฉนมีพระเวียน 8 องค์  
 8. บัวควํ่า บัวหงาย หุ้มด้วยทองคําแผ่น สูง 6 วา 2 ศอก 1 คืบ  
 9. ทองรูปพรรณหลายชนิด เช่น แหวน จํานวนมากกําไล ต่างหู ผูกแขวนบนปลียอด
ทองคํา  
 10. บนยอดสุดมีบาตรน้ํามนต์ 1 ใบ  
 11. รอบองค์เจดีย์ระฆังควํ่า มีกําแพงแก้ว 4 ด้าน เท่ากัน กว้าง/ยาว 12 วา 2 ศอก  
 12. รอบกําแพงแก้วมีใบเสมา และรั้วเหล็กรอบกําแพงแก้ว ฉัตร บังสูรย์ และกระด่ิงเป็น
ระฆัง ห้อย  
 13. ฐานพระบรมธาตุเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหัวช้างย่ืนออกจากฐาน 22 หัว  
 14. สัดส่วนของพระบรมธาตุน้ัน เคยมีการวัดไว้ด้วยมาตรวัดความยาวแบบไทย (วา-
ศอก-คืบ-น้ิว) ได้ความสูงจากพ้ืนถึงยอด 77 วา หรือ 74 เมตร บ้างก็ว่า 38 วา 2 ศอก หรือ ๗๗ เมตร 
แต่จากการบูรณะของกรมศิลปากร ได้มีการวัดระยะสัดส่วนต่าง ๆ อย่างละเอียดโดยใช้มาตรวัดเป็น
เมตริก มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  
  ระดับพ้ืนวิหารทับเกษตร – พ้ืนทักษิณ 5.00  เมตร   
  ระดับพ้ืนทักษิณ – บัวปากระฆัง 3.10  เมตร 
  ระดับผิวปากระฆัง – หลังองค์ระฆัง 9.80  เมตร 
  หลังองค์ระฆัง – หลังบัลลังก์ 5.30  เมตร      
  หลังบัลลังก์ – ถึงฐานบัวปล้องไฉน 3.15  เมตร 
  ฐานบัวปล้องไฉน – ใต้บัวกาบปลีทองคํา 17.55  เมตร 
  ใต้บัวควํ่ากาบปลีทองคํา – หลังบัวหงายกาบปลีทองคํา 1.20  เมตร 
  หลังบัวกาบปลีทองคํา – ปลายสุดของปลียอดทองคํา 10.89  เมตร 
  รวมความสูงของพระบรมธาตุทั้งหมดจากระดับพ้ืนดินถึงปลายยอด 55.99  เมตร 
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ภาพที่ 14 ส่วนยอดสุด 
 

 

    
 
ภาพที่ 15 ส่วนปลียอด 
 
 ปลียอดพระบรมธาตุปรากฏจารึก จารอยู่บนแผ่นทองที่หุ้มปลียอด เท่าที่พบและอ่านแปล
ได้มีจํานวน 52 แผ่น ส่วนใหญ่จารึกเป็นอักษรไทย และอักษรขอม จะบอกวันเดือนปี ที่ทําการซ่อม
สร้างแผ่นทอง รวมทั้งบอกนามผู้บริจาค จารึกบนแผ่นทองเป็นหลักฐานว่ามีการนําแผ่นทองขึ้นไป
บูรณะหลายช่วงเวลาด้วยกัน ศักราชที่เก่าที่สุดอยู่ในสมัยอยุธยา ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ 
พ.ศ. 2155  
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 ลักษณะอันโดดเด่นของเจดีย์พระบรมธาตุ นครศรีธรรมราชคือมีปลียอดท่ีหุ้มด้วยทองคํา 
ปลียอดน้ีอยู่ในรูปทรงกรวยแหลมภายนอกหุ้ม ด้วยทองคําที่ตีเป็นแผ่นยาวคล้ายใบลาน บางแผ่นมี
จารึกและลวดลายประดับปลียอดหุ้มด้วยทองคําเหลืองอร่าม หนาขนาดใบตาล สูงถึง 6 วา 1  ปลี
ยอดทองคําและอัญมณีบนยอดเจดีย์สัญลักษณ์แห่งความม่ันคงและม่ังคั่งของชาวนครศรีธรรมราช 
 
พบจารึกบนปลียอด เผยข้อมูล “บรูณะส่วนยอด” ในสมัยพระเจ้าปราสาททอง 
 การบูรณะพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช โดยกรมศิลปากรเม่ือ พ.ศ. 2533 ทําให้ได้พบ
แผ่นทองคําหลายแผ่นหุ้มอยู่บนปลียอดซึ่งมีจารึกที่กล่าวถึงการทําบุญและอุทิศสิ่งของมีค่าถวายเป็น
พุทธบูชา 
 จารึกบนแผ่นทองที่หุ้มยอดพระบรมธาตุเจดีย์ระบุถึงระยะเวลาที่นําเอาแผ่นทองขึ้นไป
ประดับบนปลียอดแตกต่างกันออกไป คือมีต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนกลาง เรื่อยไปจนถึงต้นสมัย
รัตนโกสินทร์ ส่วนใหญ่จารึกด้วยอักษรขอม ภาษาไทย  
 สําหรับจารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ที่ระบุศักราชไว้เก่าที่สุดตรงกับ พ.ศ.
2155 คือ สมัยสมเด็จพระเอกาทศรถนอกจากนี้ยังพบจารึกแผ่นทองแดงบริเวณปลียอด ซึ่งกล่าวว่า
ส่วนปลียอดได้หักพังลงและถูกซ่อมแซมเมื่อ พ.ศ. 2290 ตรงกับราชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
แห่งอยุธยา ด้วยเหตุน้ีจึงเช่ือได้ว่ารูปทรงของส่วนยอดองค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่เห็นในปัจจุบัน คงถูก
สร้างเสริมขึ้นใหม่ต้ังแต่สมัยอยุธยาตอนกลางเป็นต้นมา ซึ่งตรงกันกับข้อความในตํานานเมือง
นครศรีธรรมราช ที่กล่าวว่ายอดพระบรมธาตุเจดีย์เคยพังทลายลงมาคร้ังหน่ึง 
 ตัวอักษรบนจารึกแผ่นทองแผ่นหน่ึงที่พบบนยอดพระบรมธาตุเจดีย์ อายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 23-24 เป็นอักษรขอม ภาษาไทย จารึกที่พบส่วนใหญ่มักกล่าวถึงการทําบุญถวายเงินทองของมีค่า
เป็นพุทธบูชา แล้วพรรณนาถึงความปรารถนาที่จะได้เกิดในยุคของพระศรีอาริยเมตไตรย 
 
ตารางที่ 1 แสดงข้อความจารึกที่เขียนไว้ในส่วนปลียอด (แผ่นจารึก) 
 

ปีที่จารึก จํานวนของบริจาค รายนามท่ีปรากฏ 

พ.ศ. ๒๑๕๕ 
  

ทอง ๖ ตําลึง ๓ บาท ๓ สลึง 
  

ออกญาพัทลุงมาเป็นพระยานคร 
พระมหาศรีราชปรีชญา 

พ.ศ. ๒๑๕๙ ทองกว้างคืบน้ิวคร่ึง ยาว ๔ ศอก ตี
ซ่อมทอง ๓ แผ่น 

  

พ.ศ. ๒๑๙๐   จารึกเหตุการณ์ยอดพระเจดีย์หัก 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อความจารึกที่เขียนไว้ในส่วนปลียอด (แผ่นจารึก)  (ต่อ) 
 

ปีที่จารึก จํานวนของบริจาค รายนามท่ีปรากฏ 

พ.ศ. ๒๑๙๒ ไม่ระบุจํานวน   

พ.ศ. ๒๒๑๑ แผ่นทองไม่ระบุจํานวน   

ปีที่จารึก จํานวนของบริจาค รายนามที่ปรากฏ 

พ.ศ. ๒๒๑๓ ๓๖ ตําลึงทอง เศษเฟ้ืองหน่ึง ออกพระสวย ออกหลวงเทวเสนา ออก
พิบูลย์สมบัติเศรษฐี ออกหลวงไชยปัญญา
บดี 

พ.ศ. ๒๒๒๙ ไม่ระบุจํานวน   

พ.ศ. ๒๒๓๐ ทองไม่ระบุจํานวน ออกญาพัทลุง 

พ.ศ. ๒๒๓๕ ๑๐ ตําลึงทอง   

พ.ศ. ๒๒๔๒ ๑ ช่ัง ๑ ตําลึง ๒ บาท ๑ เฟ้ือง ออกหลวงไกร 

พ.ศ. ๒๒๔๓ ไม่ระบุจํานวน   

พ.ศ. ๒๒๗๗ ๗ บาท ๑ สลึง เจ้าคุณเสน่ห์มนตรี 

พ.ศ. ๒๒๙๐ แหวน ทอง ๒ สลึง ๑ เฟ้ือง   

พ.ศ. ๒๓๒๑ ทองช่ังเศษ   

พ.ศ. ๒๓๗๗ ๒๓ ตําลึง ๑ เฟ้ือง, ๓ ตําลึง ๓ สลึง  

พุทธศตวรรษ
ที่ ๒๓-๒๔ 

๑๖ ตําลึง ๑ บาท ๓ สลึง 
๒ ช่ัง โพธ์ิทอง ๔ ใบ เป็นทอง ๕ บาท 
๑๕ ตําลึง, ๓๘ ตําลึง, ๙ ตําลึง 
๑ ตําลึง ๒ บาท ๓ สลึง ๑ เฟ้ือง 

ออกหลวงไชยปัญญา หลวงสงครามวิชิต 
ออกขุนสบรมพรมรักษา ศรีราชสงคราม
ราม 

 
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ เทมิ มีเต็ม, “จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช,” ศิลปากร,  17, 5 (กันยายน – ตุลาคม 2537): 3-118. 
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ภาพที่ 16 ส่วนเคร่ืองสักการะพระบรมธาตุ 
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ เทมิ มีเต็ม, “จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช,” ศิลปากร 17, 5 (กันยายน – ตุลาคม 2537): 3-118. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 ส่วนบัวควํ่า บัวหงาย 
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ เทมิ มีเต็ม, “จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช,” ศิลปากร 17, 5 (กันยายน – ตุลาคม 2537): 3-118. 
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ภาพที่ 18 กลีบบัวทองคํา 
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ เทมิ มีเต็ม, “จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช,” ศิลปากร 17, 5 (กันยายน – ตุลาคม 2537): 3-118. 
 
 บัวกาบปลีทองคํา (บัวควํ่า บัวหงาย) หรือ กลีบบัวทองคํา เป็นชุดที่เริ่มต้นหุ้มทองคํา ถ้า
นับรวมจากบัวควํ่า บัวหงาย จนถึงปลายสุดของเรือนรัศมี จะเป็นทองคําหนักประมาณ 161 บาท 
นอกจากน้ียังมีพระพุทธรูปห้อยแขวนอยู่รอบ ๆ ปลียอดอีกเป็นจํานวนมาก 
 

 
 
ภาพที่ 19 ส่วนปล้องไฉน 
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ เทมิ มีเต็ม, “จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช,” ศิลปากร 17, 5 (กันยายน – ตุลาคม 2537): 3-118. 
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ภาพที่ 20 ส่วนก้านฉัตร เสาหาร 
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ เทมิ มีเต็ม, “จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช,” ศิลปากร 17, 5 (กันยายน – ตุลาคม 2537): 3-118. 
 
 ก้านฉัตร เสาหารมีพระเวียน สร้างด้วยปูนป้ันปิดทอง คือ พระมหาสาวก 8 องค์ ประนม
มือยืนเวียนเป็นทักษิณาวัตร ได้เเก่  
 1. พระโกณฑัญญะ  
 2. พระมหากัสสปะ  
 3. พระสารีบุตร  
 4. พระอุบาลี  
 5. พระอานนท์  
 6. พระควัมปติ  
 7. พระโมคคัลลานะ  
 8. พระราหุล 
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ภาพที่ 21 ส่วนบัลลังก์ 
ที่มา: ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และ เทมิ มีเต็ม, “จารึกแผ่นทองหุ้มปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช,” ศิลปากร 17, 5 (กันยายน – ตุลาคม 2537): 3-118. 
 
พระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สู่มรดกโลก 
 มรดกโลก (อังกฤษ: World Heritage Site; ฝรั่งเศส: Patrimoine Mondial) คือสถานที่ 
อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือก
โดยองค์การ 6ยูเนสโกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือ 8

ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่าน้ันได้อย่างไร เพ่ือให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต 
 ขั้นตอนการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
 ประเทศที่ต้องการเสนอชื่อสถานท่ีในประเทศของตนให้ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก อันดับแรกจะต้องจัดทําบัญชีรายช่ือสถานท่ีที่มีความสําคัญทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมทั้งหมดภายในประเทศของตน บัญชีน้ีจะเรียกว่า บัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative List) 
ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะมีเพียงสถานที่ที่มีช่ืออยู่ในบัญชีน้ีเท่าน้ันที่จะมีสิทธิได้รับการเสนอช่ือ ขั้น
ต่อมา ประเทศน้ัน ๆ จะต้องเลือกรายช่ือสถานท่ีที่ต้องการเสนอช่ือมาจากบัญชีรายช่ือเบ้ืองต้น เพ่ือ
จัดทําเป็นแฟ้มข้อมูล (Nomination File) โดยทางศูนย์มรดกโลกอาจให้คําแนะนําและช่วยเหลือใน
การจัดทําแฟ้มข้อมูลน้ี 
 เมื่อถึงขั้นตอนน้ี แฟ้มข้อมูลจะถูกตรวจสอบและพิจารณาจากองค์กร 2 แห่ง ได้แก่ สภา
นานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (International Council on 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515�
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Monuments and Sites) และ สหภาพสากลเพ่ือการอนุรักษ์ (World Conservation Union) แล้ว
ทั้งสององค์กรน้ีจะย่ืนข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการมรดกโลก ทางคณะกรรมการจะมีการประชุม
ร่วมกันปีละหน่ึงครั้ง เพ่ือตัดสินว่าสถานที่ที่มีการเสนอชื่อแห่งใดบ้างที่ควรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดก
โลก หรือทางคณะกรรมการอาจร้องขอให้ประเทศที่เสนอช่ือได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับสถานที่เพ่ิมเติม โดย
การพิจารณาว่าจะขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งใดจะต้องมีลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหน่ึงหรือ
หลายข้อ 
 กระท่ังปี พ.ศ. 2548 มีข้อกําหนดและหลักเกณฑ์ทั้งหมด 6 ข้อสําหรับมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม และ 4 ข้อสําหรับมรดกโลกทางธรรมชาติในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก  ดังน้ี 
 1. เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานช้ินเอกที่จัดทําขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของ
มนุษย์ 
 2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลย่ิง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่
เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดข้ึนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง หรือบนพ้ืนที่
ใด ๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 
 3. เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน
หรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว 
 4. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา
ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของ
มนุษยชาติ 
 5. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ง
สถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา 
 6. มีความคิดหรือความเช่ือที่เก่ียวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นย่ิงใน
ประวัติศาสตร์ 
 ฉะนั้นในการผลักดันให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่หมาย
สําคัญ (destination) ของนักแสวงบุญและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในแต่ละปีจะ
มีประชาชนจํานวนมากที่เดินทางมาเย่ียมชม สักการะบูชาองค์พระบรมธาตุเจดีย์ จนเป็นที่กล่าวขาน
กันทั่วไป การเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ มีความสําคัญ ความมีช่ือเสียงเหล่าน้ี ชวนครศรีธรรมราช
และประชาชนหลายฝ่ายได้เห็นถึงความสําคัญจึงได้มีการเสนอขอบรรจุเป็นมรดกโลก โดยเมื่อเร็ว ๆ น้ี 
นางโสมสุดา ลียะวณิช อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยความคืบหน้าการเสนอช่ือ วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ไปที่ศูนย์มรดกโลกของยูเนสโกแล้วและได้รับการพิจารณาเข้าสู่บัญชี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2548�
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รายช่ือเบ้ืองต้น (Tentative Lists) เพ่ือเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอนาคต ซึ่งหลังจากน้ี
คณะกรรมการของจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องจัดทํารายละเอียดข้อมูลคุณสมบัติต่าง ๆ ที่โดดเด่น
ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพ่ือส่งไปยังคณะกรรมการมรดกโลกภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
2556 ก่อนเข้าสู่การพิจารณาขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจะต้องใช้เวลาอีก 1 ปีคร่ึง จากน้ันจะบรรจุเข้าการ
ประชุมสมัยสามัญคร้ังที่ 38 หรือสมัยที่ 39 ระหว่างปี พ.ศ.2557-2558 เพ่ือให้คณะกรรมการมรดก
โลกพิจารณาประกาศข้ึนทะเบียนมรดกโลก 
 ก่อนหน้าน้ีชาวนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันเตรียมงานใหญ่เพ่ือรับการขึ้นบัญชีรายช่ือให้วัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกมาแล้ว โดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เชิญหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนชาวนครศรีธรรมราช หลังจากที่ รัฐบาลได้พิจารณาอนุมัติให้นําเสนอวัดพระ
มหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และเพ่ือส่งให้คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาของยูเนสโก (อีโคโมส) ลงสํารวจพ้ืนที่ 
 ทางผู้เกี่ยวข้องจึงได้มีการพิจารณาโดยได้มีการแบ่งเขตวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพ่ือ
เป็นพ้ืนที่มรดกโลกออกเป็น 2 ส่วน คือ พ้ืนที่หลัก (Core zone) เน้ือที่ 20.10 ไร่ และพื้นที่กันชนเพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์ (Buffer zone) เน้ือที่ 233.15 ไร่  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
ทั้ง 2 ส่วน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขของยูเนสโก ได้มอบหมายให้คณะกรรมการได้ไปสร้าง
ความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่อีกประการหน่ึงด้วย 
 "ขณะนี้ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันจัดเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
และพื้นที่รายรอบที่เกี่ยวข้องในการรับการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ให้ก้าวขึ้นสู่การเป็น
มรดกโลกท่ียังคงมีชีวิตอยู่ผ่านรุ่นต่อรุ่น จากบรรพบุรุษในอดีตกาลที่ยาวนานจนมาถึงปัจจุบัน ที่มีวิถี
ชีวิตอย่างไร ก็ยังคงเป็นไปอย่างนั้น” 
 นอกจากน้ีคณะกรรมการยังได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมขับเคล่ือนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และมีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และสร้าง
ภาพลักษณ์ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชก้าวเข้าสู่ระดับนานาชาติ   
 “ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ทุกอย่างคงจะเสร็จเรียบร้อย”  (คํากล่าวของนายทรง
พล สวาสด์ิธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ที่มีคุณสมบัติ
หรือเกณฑ์ที่จะจัดเข้าเป็นมรดกโลกนั้น ในเบ้ืองต้นได้มีการพิจารณาของหลักเกณฑ์แล้วพบว่า มีอยู่ 3 
ข้อใน 10 ข้อของคุณสมบัติการเป็นมรดกโลก ได้แก่ 
 หลักเกณฑ์ข้อที่ 1 เป็นตัวแทนผลงานของการสร้างจากอัจฉริยะของมนุษย์ แสดงถึงการ
ออกแบบอาคาร และการออกแบบแผนผังของสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา โดยพระบรมธาตุเจดีย์
องค์น้ีมีสถูปทรงกลมขนาดใหญ่มีต้นแบบมาจากสถูปในศิลปะลังกา และปลียอดทรงดอกบัวตูมที่



 45 

ประดับด้วยลูกปัดแก้ว ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะสุโขทัย จึงเป็นการออกแบบสถาปัตยกรรมช้ินเลิศ
ที่สร้างจากอัจฉริยภาพของศิลปิน 
 หลักเกณฑ์ข้อที่ 2 แสดงถึงความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตาม
กาลเวลา หรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหน่ึงของโลก ในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือทาง
เทคโนโลยีศิลปสถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผังเมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์ โดยพระบรม
ธาตุเจดีย์  แสดงถึงการสืบทอดคติความเช่ือทางพระพุทธศาสนา พัฒนาการสถาปัตยกรรม การ
ก่อสร้าง และแผนผัง ที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะของคาบสมุทรไทยตอนบนกับศิลปะลังกา 
นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่รับพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทมาจากศรีลังกา และเผยแผ่ไปยังอาณาจักร
สุโขทัยและอยุธยา ที่ต้ังอยู่ทางทิศเหนือของอาณาจักรศรีวิชัย ที่ปรากฏเจดีย์ทรงระฆังในอาณาจักร
เหล่าน้ี และ 
 หลักเกณฑ์ข้อท่ี 6 มีความสัมพันธ์โดยตรง หรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์ หรือประเพณี
ที่ยังคงอยู่ หรือความคิด หรือความเช่ือ งานศิลปกรรม และวรรณกรรม ที่มีความสําคัญโดดเด่นเป็น
สากล ประเพณีพิธีกรรมประจําปีที่เกี่ยวเน่ืองกับพระบรมธาตุองค์น้ี คือ ประเพณีแห่ผ้าข้ึนธาตุ มี
ความสัมพันธ์กับพุทธศาสนิกชนในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ในฐานะสัญลักษณ์
แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธศาสนสถานที่สําคัญแห่งหน่ึงของโลก มี
พุทธศาสนิกชนจํานวนมหาศาลเดินทางเข้ามาร่วมพิธีกรรมปีละหลายคร้ัง 
 นิยามของคําว่า มรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) คือ สถานที่อันได้แก่ ป่า
ไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ รวมไปถึงเมือง ซึ่งคัดเลือกโดยองค์การ
ยูเนสโก เพ่ือเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้น  และควรจะ
ปกป้องสิ่งเหล่าน้ัน เพ่ือให้ตกทอดไปถึงอนาคต    
 มรดกของโลกมีอยู่ 2 ประเภท คือ “มรดกโลกทางวัฒนธรรม” และ “มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ” ในปัจจุบัน มีมรดกโลกทั้งหมด 830 แห่ง ใน 138 ประเทศ แบ่งเป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรม 644 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 162 แห่ง และอีก 24 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสอง
ประเภท   
 เป็นที่น่าสังเกตว่าหลักเกณฑ์การได้รับการยกย่องหรือยอมรับให้เป็นมรดกโลกของ
สถานที่สําคัญ ๆ ของประเทศไทยน้ัน ไม่มีแหล่งมรดกโลกใดเลยที่เข้าเหตุผลตามเกณฑ์การพิจารณา 
หรือเง่ือนไขในลักษณะเช่นเดียวกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช แม้แต่มรดกโลก
ทางวัฒนธรรมเช่นเดียวกันก็ตาม เช่น อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา แหล่งมรดกโลก
สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร และ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  ล้วนแล้วแต่แสดงให้เห็นว่า 
สถานที่เหล่าน้ันเป็นมรดกโลกของสถานท่ีเหล่าน้ีได้สิ้นสุดความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมมนุษย์ลง
ไปแล้ว ไม่มีการสืบทอดประเพณีหรือวัฒนธรรมที่ยังคงความมีชีวิต มีจิตวิญญาณของคนในท้องถิ่น
หลงเหลืออยู่เลย แม้ว่าแหล่งมรดกโลกบางแห่งจะมีอายุน้อยกว่าหรือมีความเคยอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์
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ในยุคปัจจุบันมากกว่าก็ตาม ก็ไม่มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอย่างชัดเจนเท่ากับ "วัฒนธรรม
ของวัดพระมหาธาตุฯ" แต่อย่างใดเลย 
 แต่ในขณะที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ยังคงดํารงความเจริญรุ่งเรือง 

มีความเคลื่อนไหวของวัฒนธรรมของผู้ศรัทธาต่อวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและองค์พระบรมธาตุ

เจดีย์อยู่จวบจนถึงปัจจุบันน้ี แสดงให้เห็นว่าชาวนครศรีธรรมราชและประชาชนผู้ศรัทธายังคงสืบทอด

รักษาวัฒนธรรมเหล่าน้ันเอาไว้ได้มาจนถึงปัจจุบันน้ัน จึงต้องมีความเป็นสิ่งที่พิเศษมากกว่า 

 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณาข้อหลักเกณฑ์การยอมรับให้เป็นมรดกโลกแล้ว ในหลักเกณฑ์ข้อ

ที่ 1 (เป็นตัวแทนผลงานของการสร้างจากอัจฉริยะของมนุษย์) และ  หลักเกณฑ์ข้อที่ 2 (แสดงถึง

ความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าของมนุษย์ตามกาลเวลา หรือในวัฒนธรรมด้านใดด้านหน่ึงของ

โลก ในการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม หรือทางเทคโนโลยีศิลปสถาปัตยกรรมโบราณ การออกแบบผัง

เมือง หรือการออกแบบภูมิทัศน์) ยังพบความเป็นพิเศษอีกว่า หลักเกณฑ์ข้อที่ 6 ซึ่งแสดงว่ามี

ความสัมพันธ์โดยตรง หรือเห็นได้ชัดเจนกับเหตุการณ์ หรือประเพณีที่ยังคงอยู่ หรือความคิด หรือ

ความเช่ือ งานศิลปกรรม และวรรณกรรม ที่มีความสําคัญโดดเด่นเป็นสากล จึงเป็นเหตุผลที่ชัดเจน

ว่า  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และองค์พระบรมธาตุเจดีย์ มีความสําคัญและมีความโดดเด่นอย่าง

หาที่สถานที่เป็นมรดกโลกของประเทศมาเปรียบมิได้ 

 หากพิจารณากันอย่างถ่องแท้แล้วยังพบว่า ความสัมพันธ์ในหลักเกณฑ์ข้อที่ 6  น้ีเองที่มี

ผลสะท้อนออกมาให้เห็นในพฤติกรรม ลักษณะอุปนิสัยใจคอของชาวนครศรีธรรมราชและผู้ศรัทธาท่ี

อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงอีกด้วย เช่น การเป็นผู้มีศิลปะในจิตใจของชาวนครศรีธรรมราช หรือความ

เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน การเป็นผู้สนใจใฝ่ศึกษาสืบทอดกันมาต้ังแต่โบราณ การมีความคิด ความเช่ือ

ในวัฒนธรรมของตนเองที่ฝังอยู่อย่างแนบแน่นมาช้านาน 

 

ประเพณีเก่ียวกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  

 ความเช่ือความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อพระบรมธาตุเจดีย์ได้ทําให้เกิดประเพณี

ต่าง ๆ ขึ้นในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ประเพณีสวดด้าน ประเพณี

แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประเพณีตักบาตรธูปเทียน ซึ่งนักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงประเพณีต่าง ๆ ดังกล่าว

สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 ประเพณีสวดด้าน 

 ประเพณีสวดด้าน เป็นประเพณีหน่ึงที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราช เป็น

ประเพณีที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางด้านพระพุทธศาสนา และความเจริญทางด้านภาษาและ

วรรณกรรมของเมืองนครศรีธรรมราชด้วย มีนักวิชาการได้กล่าวถึงประเพณีสวดด้านไว้ ซึ่งพอจะ

ประมวล ได้ดังน้ี 
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 เปรมจิตต์  ชนะวงศ์ (2529: 36-95) ได้กล่าวถึงประเพณีสวดด้านสรุปได้ว่า ประเพณีสวด

ด้านเป็นประเพณีท้องถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นการ “สวดหนังสือ” (อ่านทํานอง

เสนาะ) ประเภทนิทานต่าง ๆ ในวันพระ โดยสวดกันที่บริเวณลานรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งจะมี

ชาวบ้านมาน่ังรอฟังเทศน์ที่ระเบียง ก่อนที่พระสงฆ์จะไปถึงหากน่ังกันเฉย ๆ คงเบ่ือ ดังน้ันในช่วงที่น่ัง

รอพระสงฆ์อยู่น้ัน จึงหาเร่ืองราวมาบอกเล่าหรือนําหนังสือมาสวดให้ฟังกัน จนเกิดความนิยมต่อ ๆ 

กันมาจนกลายเป็นประเพณีสวดด้านเร่ืองที่ใช้สวดจะนํามาจากหนังสือบุด หนังสือที่จัดพิมพ์บ้าง เช่น 

รามเกียรต์ิ พระอภัยมณี สุวรรณศิลป์ สังข์ทอง เป็นต้น การสวดด้านเริ่มลดความนิยมลงไปเรื่อย ๆ 

จนปัจจุบันได้เลิกไปแล้ว 

 ปรีชา  นุ่นสุข และวิรัตน์  ธีระกุล (2529: 10) ได้กล่าวถึงประเพณีสวดด้านสรุปได้ว่า 

ประเพณีสวดด้านเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นระหว่างการน่ังรอฟังเทศน์ ซึ่งจะมีขึ้นในวันธรรมสวนะ (วัน

พระ) โดยชาวบ้านที่น่ังรอฟังเทศน์เกิดความคิดข้ึนว่า หากได้นําเอาเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังจะดีกว่ามา

น่ังรออยู่เฉย ๆ จึงได้มีการสวดหนังสือหรืออ่านหนังสือเป็นทํานองเสนาะที่เรียกว่า “สวดด้าน” โดย

หาหนังสือเก่า ๆ มาสวด เช่น หนังสือบุด (หรือสมุดข่อย) เรื่องที่นํามาอ่านหรือสวดจะเป็นเร่ืองจักร ๆ 

วงศ์ ๆ หรือไม่ก็เป็นวรรณกรรมท่ีสําคัญที่เก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนา ตํานานเมืองนครศรีธรรมราช หรือ

พระบรมธาตุเจดีย์ 

 ทรรศนะของนักวิชาการดังกล่าวสรุปได้ว่า ประเพณีสวดด้านเป็นประเพณีที่มีขึ้นในวัน

ธรรมสวนะ ประชาชนจะมาน่ังรอพระสงฆ์บริเวณลานพระบรมธาตุเจดีย์เพ่ือฟังพระสงฆ์เทศนา ใน

ระหว่างที่พระสงฆ์ยังไม่มา ชาวบ้านจะนําเอาหนังสือมาสวดหรืออ่านเป็นทํานองเสนาะ จนในที่สุดได้

กลายมาเป็นประเพณีสวดด้านแต่ในปัจจุบันประเพณีน้ีได้เสื่อมความนิยมและเลิกไปแล้ว 

 ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

 นักวิชาการหลายคนได้กล่าวถึงประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ พอจะประมวลสรุปได้ ดังน้ี 

 วิเชียร ณ นคร และคนอ่ืน ๆ (2521) ได้กล่าวถึงประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ สรุปได้ว่า 

ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเป็นประเพณีที่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชนท่ัวไปได้ร่วมใจกัน

บริจาคเงินตามกําลังศรัทธา เพ่ือไปซื้อผ้าพ้ืนสีขาว สีแดง หรือสีเหลืองมาเย็บต่อกันเป็นแถบยาวนับ

พันหลา แล้วจัดขบวนแห่ผ้าดังกล่าวไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร แล้วนําแถบผ้าน้ันไปพันโอบ

รอบฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์ อันเป็นเจดีย์ที่เป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพสักการะของชาวเมือง  
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ศิลปะวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับนครศรีธรรมราช 
 ทอผ้า คือ ผ้ายกเมืองนครศรีธรรมราช เป็นหัตถกรรมที่มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักกันทั้งภาคใต้
และทั้งในเมืองหลวงต้ังแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ผ้ายกเมืองนครถือว่าเป็นของที่มีไว้เฉพาะ เจ้าเมือง
นครศรีธรรมราช ข้าราชการผู้ใหญ่ในวัง และคหบดีเท่าน้ัน ใช้แต่งกายในโอกาสพิเศษ เช่น  เข้าเฝ้า 
ข้าราชการเมือง ใช้นุ่งในพิธีถือนํ้าพิพัฒน์สัตยา และรับเสด็จเจ้านาย  
 ผ้ายกเมืองนครมีอยู่หลายชนิด สมัยก่อนใช้นุ่งกันทั้งผู้หญิงและผู้ชาย มีดังน้ี 
 1. ผ้าพ้ืน ได้แก่ ผ้าที่ทอด้วยด้ายล้วน ไม่จํากัดสี 
 2. ผ้าด้ายแกมไหม ได้แก่ ผ้าที่ทอด้วยไหมปนกับเส้นด้าย 
 3. ผ้าไหม ได้แก่ ผ้าที่ทอด้วยไหมล้วน ๆ  
 4. ผ้ายก ได้แก่ ผ้าที่ทอยกเป็นดวกดวง ดูเด่นด้วยไหมต่างสี 
 5. ผ้าทอง ได้แก่ ผ้าที่ทอด้วยเส้นลวดทองเป็นดอก 
 6. ผ้ายกทอง ได้แก่ ผ้าที่ทอยกเส้นลวดทองเป็นดอก 
 7. ผ้าปูม ได้แก่ ผ้าที่ทอให้มีลวดลายเต็มทั้งผืน 
 8. ผ้าม่วง ได้แก่ ผ้าที่ทอเกลี้ยง ๆ ไม่มีลาย 
 9. ผ้าม่วงเชิง ได้แก่ ผ้าที่ทอให้มีลวดลายท่ีเชิงผ้า 
 10.ผ้าลาย ได้แก่ ผ้าที่ทอเป็นลาย เป็นตาหมากรุก หรือเป็นตาอ่ืน ๆ เป็นลายที่ช่าง 
ประดิษฐ์ขึ้น 
 ปัจจุบันผ้ายกเมืองนครมีอยู่เพียงไม่กี่แบบ  ปัญหาและอุปสรรคที่สําคัญ คือ เป็นงานฝีมือ
ที่ประณีต เริ่มต้ังแต่การคัดเลือกเส้นไหม การออกแบบลาย การทอ การจําหน่าย การทอผ้ายกเมือง
นคร ยังมีทอกันอยู่บ้าง ที่ตําบลนาสาร ตําบาลช้างซ้าย อําเภอพระพรหม (ถนอม พูนวงศ์, 2550: 
107-108) 
 การทําเคร่ืองประดับสตรี คือ แหวน สร้อยคอ สังวาล ตาบ ทับทรวง ต่างหู กําไล เข็มขัด 
จี้ ฯลฯ โดยมากเป็นช่างชาวไทยเช้ือสายมลายู ซึ่งเป็นช่างฝีมือที่ทําสืบทอดกันมาแต่โบราณ ถือเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถ่ิน ตอนหลังมีการนําหัว “นอโม” ซึ่งเป็นเงินตราโบราณมาทําเป็นสร้อยแบบต่าง ๆ 
รวมท้ังลูกปัดโบราณจากแหล่งโบราณคดีภาคใต้  
 สร้อยสามกษัตริย์  เป็นสร้อยประกอบด้วย ทอง นาก และเงิน ซึ่งเป็นศิลปหัตถกรรมอัน
เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครอีกอย่างหน่ึง โดยเป็นผีมือของคนไทยที่อพยพมาจากเมืองไทรบุรี ซึ่งเคย
เป็นดินแดนของไทยมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย และถูกอังกฤษใช้อํานาจบีบบังคับยึดครองไปในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศมาเลเซีย  
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 การหล่อโลหะ โดยมากจะเป็นเคร่ืองทองเหลือง ทําเป็นภาชนะ เครื่องใช้สอยประจํา
ครัวเรือนทุกชนิด เช่น ชุดเช่ียนหมาก โตก พาน ทัพพี หม้อ กระทะ ถาด แจกัน กระบอกโรยเส้น
ขนมจีน ขัน พระพุทธรูป ฯลฯ  
 เครื่องถม เป็นงานประณีตศิลป์ช้ันสูงอีกประเภทหน่ึงที่คนไทยรู้จักมาเป็นเวลาช้านาน
แล้วเพราะปรากฏในพงศาวดารว่า เครื่องถมนี้นับเป็นหน่ึง ในเครื่องราชูปโภคของไทยต้ังแต่ครั้ง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และต่อมาในสมัย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เคร่ืองถมก็กลายเป็น
เคร่ืองราชบรรณาการที่โปรดฯ ให้ราชฑูตไทย นําไปถวายสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส และ
สมเด็จพระสันตปาปา ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งเคร่ืองถมทั้งหลายในครั้งน้ัน สมเด็จพระนารายณ์ฯ โปรดฯ 
ให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช จัดหาช่างถมฝีมือเลิศเข้าไปทํา ณ กรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. 2199–
2231 จึงทําให้หลายฝ่ายสรุปว่า ถมนคร น้ันรับมาจากฝรั่งชาติโปรตุเกสที่เข้าไปต้ังหลักแหล่งทํามาหา
กิน ในนครศรีธรรมราช ต้ังแต่ปี พ.ศ.2061 (นครศรีธรรมราช, 2534: 221) 
 

 
 
ภาพที่ 22 เคร่ืองถมที่เป็นรูปเต่า 
ที่มา: นครศรีธรรมราชท้องถ่ินของเรา (นครศรีธรรมราช: วุฒิสาส์น, 2534) 
 

 
 
ภาพที่ 23 เคร่ืองถมที่ทําเป็นกระเป๋า 
ที่มา: นครศรีธรรมราชท้องถ่ินของเรา (นครศรีธรรมราช: วุฒิสาส์น, 2534) 
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 ย่านลิเพา หรือย่ีเพา หรือย่านเพา เป็นเถาวัลย์ที่งอกข้ึนมาเองตามธรรมชาติในบริเวณที่
เป็นเนินดินและป่าเขาทั่วไป ลําต้นกลมขนาดก้านไม้ขีดไฟ ต้นยาวประมาณ 1-2 วา ใบเรียวยาว มี
หลายชนิด ชนิดลําต้นเล็ก เรียก “ย่านเพาะหยอง” หรือ “ย่านเพายุ่ง” ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ชนิดใบแฉก 
ไส้สีนํ้าตาล ไส้สีนํ้าตาล หรือไส้สีดํา ลําต้นใหญ่ ใช้ประโยชน์ได้ ตัดต้นที่แก่มาตัดปลายทิ้งตากแดดให้
แห้ง ปอกเอาแต่เปลือกนอก เอาไส้ทิ้ง ต้นหน่ึง ๆ จะได้ 3-4 เส้น แล้วชักเรียดด้วยแป้นแผ่นสังกะสี
เจาะรูขนาดที่ต้องการ แล้วสานเป็นของใช้ เช่น กระเป๋าสตรี เช่ียนหมก หมวก กระเชอ พาน กล่อง
บุหรี่ กล่องกระดาษชําระ กําไล กรอบรูป เป็นต้น  
 การสานย่านลิเพาน้ันต้องใช้ฝีมือความชํานาญการ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความ
ประณีตเน้นลวดลายท่ีสวยงาม มีลวดลายเป็นดอกสี่เหลี่ยม ลายลูกแก้ว ลายสอง ลายตาสับปะรด  
และลายอ่ืน ๆ แล้วแต่ช่างจะประดิษฐ์ขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง หลังจากน้ันก็ลงนํ้ามันชักเงา 
(ถนอม  พูนวงศ์, 2550: 105-106) 
 เครื่องปั้นดินเผา เคร่ืองป้ันดินเผาศรีวิชัยและตามพรลิงค์ เป็นเคร่ืองป้ันดินเผาพ้ืนเมืองที่
พบในภาคใต้มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-18 กรมศิลปากรได้ขุดค้นแหล่งเตาเผาที่สําคัญเมื่อ พ.ศ. 
2521 ที่บริเวณคลองปะโอ บ้านปะโอ ตําบลม่วงงามและที่ตําบลวัดขนุน กิ่งอําเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา ซึ่งพบว่ามีแหล่งเตาเผาหลายแห่ง คือ เตาหม้อ 1  เตาหม้อ 2  เตาหม้อ 3  เตาโคกหม้อและ
เตาโคกไฟ นอกจากน้ียังพบเคร่ืองป้ันดินเผาแบบอ่ืน ๆ ในแถบสทิงพระ แต่ไม่พบเตาเผา อาจเป็นไป
ได้ว่าน่าจะใช้วิธีเผากลางแจ้ง ด้วยเป็นภาชนะเน้ือดินเผาธรรมดาที่ไม่ต้องการความร้อนสูงนัก 
เครื่องป้ันดินเผาจากบ้านปะโอ มีผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ คือ คนที (หม้อนํ้า) และหม้อมีเชิงผลิตภัณฑ์จาก
เตาเผาน้ีได้ส่งไปขายในเมืองสําคัญต่าง ๆ ในภาคใต้ของไทย  โดยพบทั้งที่อําเภอไชยา  จังหวัด สุ
ราษฎร์ธานี ที่อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
 ลักษณะของเคร่ืองป้ันดินเผาศรีวิชัยแบ่งตามลักษณะเน้ือดินป้ันออกเป็น 2 ชนิด คือชนิด
หน่ึงเป็นภาชนะที่มีเน้ือดินเผาหยาบหนา มีสีแดง สีเทา และสีเหลือง มีการตกแต่งภาชนะด้วยเทคนิค
ต่าง ๆ เช่น การป้ันติด การขูดขีด การขุด การกด และการเขียนสี เครื่องป้ันดินเผาชนิดน้ีจะเป็น
ภาชนะท่ีใช้สอยในชีวิตประจําวัน เช่น หม้อ จาน ชาม พาน และคนที ส่วนอีกชนิดหน่ึง เป็นภาชนะที่
มีเน้ือดินป้ันขาวบางละเอียดสวยงาม ที่พบมากคือ คนที หม้อมีเชิงและหม้อก้นกลมคนทีน้ันรูปกลม 
คอกว้างสูง ปากมีขอบผายกว้างพวยยาวตรงเฉียงข้ึน รอบคอส่วนล่างหรือไหล่มีเส้นนูนรอบ เชิงที่ก้น
หม้อมีทั้งเชิงเต้ียและเชิงสูงที่ปลายเชิงผายกว้างขอบเชิงเป็นเส้นนูน บางใบคอคอดเล็กสูงขอบปากผาย
กว้าง ปากพวยคนทีมีทั้งเรียบและตกแต่งเป็นเหลี่ยม มีเดือยโดยรอบและบางใบรอบไหล่มีการตกแต่ง
ด้วยเส้นสีแดง 2-3 เส้น บางทีมีแถวรอยจุดอยู่ระหว่างแนวเส้นสีแดง ซึ่งภาชนะชนิดนี้นับว่าเป็น
เอกลักษณ์พิเศษของเคร่ืองป้ันดินเผาศรีวิชัย ภาชนะเหล่าน้ีพบมากที่บริเวณวัดสวนหลวง (ร้าง) ตําบล
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ศาลามีชัยอําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันอยู่ข้างบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นครศรีธรรมราช และที่อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  (วิจิตร  ศรีสุวรรณ, 2543: 65) 
 มโนห์รา หรือชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่า “โนรา” เป็นการละเล่นพ้ืนเมืองของชาว
ภาคใต้โดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นิยมเล่นแพร่หลายกันมานาน แต่เดิมเรียกว่า “ชาตรี” 
ต่อมาเมื่อการละเล่นประเภทน้ีแพร่หลายเข้าสู่ภาคกลาง ชาวภาคกลางเห็นว่ามีลักษณะคล้ายละครจึง
เรียกกันว่า “ละครชาตรี” และต่อมาเมื่อมีผู้นําเรื่องพระสุธน-มโนห์รามาเล่นเป็นแบบชาตรี และมีการ
ปรับแต่งเคร่ืองต่างกายและคิดท่ารําให้สอดคล้องกับลีลาของกินรีจึงได้รับความนิยมมากขึ้น ชาวบ้าน
เรียกว่า “มโนห์รา”  
 มโนห์ราจะแสดงในงานประเพณีสําคัญตามนักขัตฤกษ์ งานวัดและงานพิธีเฉลิมฉลอง 
แตกต่างกับปัจจุบันมีการจัดแสดงมโนห์ราร่วมกับมหรสพอ่ืนเพ่ือหากําไรจากการเก็บค่าผ่านประตูใน
ส่วนของลําดับการแสดงน้ันจะเร่ิมด้วยการ “ต้ังเคร่ือง” คือ การประโคมดนตรีเพ่ือขอที่ขอทางตาม
ความเช่ือทางไสยศาสตร์ หลังจากน้ันเป็นการ “โหมโรง” และ “กาศครู” (การขับร้องบทไหว้ครู) จบ
การกาศครูจะปล่อยตัวนางรําออกรําซึ่งมีท่ารําอยู่ 12 ท่าประกอบด้วย ท่าแม่ลายหรือท่าแม่ลายกนก 
ท่าราหูอมจันทร์หรือท่าเขาควาย ท่ากินนรหรือท่าข้ีหนอน ท่าจับระบํา ท่าลงฉาก ท่าฉากน้อย ท่าผา
หลา ท่าบัวตูม ท่าบัวบาน ท่าบัวคลี่ ท่าบัวแย้มและท่าแมงมุมชักใย หลังจากนางรําออกรําเสร็จก็จะ 
“ออกพราน” เป็นการเกร่ินให้คอยชมนายโรง ตามด้วยการออกตัวนายโรงหรือโนราใหญ่ และออก
พรานอีกคร้ังเพ่ือบอกเรื่องที่จะแสดง สุดท้ายเป็นการเล่นเร่ืองโดยที่แสดงมักเป็นเร่ืองพระสุธน-มโนห์
รา แต่ปัจจุบันนิยมเอานวนิยายสมัยใหม่มาแสดงแบบละครจนแทบจะไม่มีการรําและการร้องบท โดย
จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงเป็นวงดนตรีลูกทุ่งในตอนท้าย ๆ ของการแสดง 
 การแสดงหนังตะลุง คือ ศิลปะการแสดงประจําท้องถิ่นอย่างหน่ึงของภาคใต้ เป็นการเล่า
เรื่องราวที่ผูกร้อยเป็นนิยาย ดําเนินเร่ืองด้วยบทร้อยกรองที่ขับร้องเป็นสําเนียงท้องถิ่น หรือที่เรียกกัน
ว่าการ "ว่าบท" มีบทสนทนาแทรกเป็นระยะ และใช้การแสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของ
ผู้ชม ซึ่งการว่าบท การสนทนา และการแสดงเงานี้ นายหนังตะลุงเป็นคนแสดงเองทั้งหมด 
 นักวิชาการหลายท่านเช่ือว่า มหรสพการแสดงเงาจําพวกหนังตะลุงนี้ เป็นวัฒนธรรม
เก่าแก่ของมนุษยชาติ เคยปรากฏแพร่หลายมาท้ังในแถบประเทศยุโรป และเอเชีย โดยอ้างว่า มี
หลักฐานปรากฏอยู่ว่า เมื่อครั้งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมีชัยชนะเหนืออียิปต์ ได้จัดให้มีการ
แสดงหนัง(หรือการละเล่นที่คล้ายกัน)เพ่ือเฉลิมฉลองชัยชนะและประกาศเกียรติคุณของพระองค์ และ
เช่ือว่า มหรสพการแสดงเงาน้ีมีแพร่หลายในประเทศอียิปต์มาแต่ก่อนพุทธกาล ในประเทศอินเดีย 
พวกพราหมณ์แสดงหนังที่เรียกกันว่า ฉายานาฏกะ เรื่องมหากาพย์รามายณะ เพ่ือบูชาเทพเจ้าและ
สดุดีวีรบุรุษ ส่วนในประเทศจีน มีการแสดงหนังสดุดีคุณธรรมความดีของสนมเอกแห่งจักรพรรด์ิยวนต่ี 
(พ.ศ. 411 - 495) เมื่อพระนางวายชนม์  
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ภาพที่ 24 การแสดงหนังตะลุง 
ที่มา: นครศรีธรรมราชท้องถ่ินของเรา (นครศรีธรรมราช: วุฒิสาส์น, 2534) 
 
 รูปหนัง เป็นอุปกรณ์สําคัญในการแสดงหนังตะลุง หนังคณะหน่ึง ๆ ใช้รูปหนังประมาณ 
150-200 ตัว หนังตะลุงแกะโดยนายช่างผู้ชํานาญ ในจังหวัดหนึ่ง ๆ ของภาคใต้ มีเพียง 2-3 คน
เท่าน้ัน ต้นแบบได้มาจากรูปหนังใหญ่ เพราะรูปเก่าแก่ที่เหลืออยู่เท้าเหยียบนาค มีอายุกว่า 100 ปีไป
แล้ว ต้นแบบสําคัญคือรูปเรื่องรามเกียรต์ิที่ฝาผนังรอบวัดพระแก้ว ผสมผสานกับรูปหนังของชวา ทํา
ให้รูปกะทัดรัดขึ้นและมือหน้าเคลื่อนไหวได้ รูปหนังจะจัดเก็บไว้ใน แผงหนัง โดยวางเรียงอย่างเป็น
ระเบียบและตามศักด์ิของรูป น่ันคือ เอารูปเบ็ดเตล็ดและรูปตลกที่ไม่สําคัญซึ่งเรียกรวมกันว่า รูปกาก 
ไว้ล่าง ถัดข้ึนมาเป็นรูปยักษ์ พระ นาง เจ้าเมือง ตัวตลกสําคัญ รูปปรายหน้าบท พระอิศวร และฤาษี 
ตามลําดับ  
 

 
 
ภาพที่ 25 การแกะหนังตะลุง 
ที่มา: นครศรีธรรมราชท้องถ่ินของเรา, (นครศรีธรรมราช: วุฒิสาส์น, 2534) 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Kanang_3.jpg�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Kanang_10.jpg�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Kanang_3.jpg�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Kanang_10.jpg�
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 ตัวตลกหนังตะลุง ตัวตลกหนังตะลุง เป็นตัวละครที่มีความสําคัญอย่างย่ิง และเป็นตัว
ละครที่ "ขาดไม่ได้" สําหรับการแสดงหนังตะลุง บทตลกคือเสน่ห์ หรือสีสัน ที่นายหนังจะสร้างความ
ประทับใจให้กับคนดู เมื่อการแสดงจบลง สิ่งที่ผู้ชมจําได้ และยังเก็บไปเล่าต่อก็คือบทตลก นายหนัง
ตะลุงคนใดที่สามารถสร้างตัวตลกได้มีชีวิตชีวาและน่าประทับใจ สามารถทําให้ผู้ชมนําบทตลกนั้นไป
เล่าขานต่อได้ไม่รู้จบ ก็ถือว่าเป็นนายหนังที่ประสบความสําเร็จในอาชีพโดยแท้จริง  
 

 

   
 
ภาพที่ 26 ตัวตลกหนังตะลุง 
ที่มา: นครศรีธรรมราชท้องถ่ินของเรา (นครศรีธรรมราช: วุฒิสาส์น, 2534) 
 
 เพลงบอก เพลงบอกเป็นเพลงพ้ืนเมืองที่นิยมเล่นแพร่หลายที่สุดในสมัยก่อน เมื่อถึงหน้า
สงกรานต์ยังไม่มีปฏิทินบอกสงกรานต์แพร่หลายอย่างปัจจุบัน จะมีแม่เพลงนํารายละเอียดเกี่ยวกับ
สงกรานต์ออกป่าวประกาศแก่ชาวบ้าน โดยร้องเป็นเพลงพ้ืนบ้านและมีลูกคู่รับเป็นทํานองเฉพาะ จึงมี
ช่ือเรียกว่าเพลงบอก 
 กลอนเพลงบอกดัดแปลงมาจากเพลงพ้ืนบ้านโบราณชนิดหน่ึง ซึ่งเรียกว่าเพลงเห่ หรือ
เพลงฉะ บ้างก็เรียกเพลงแปดบท เพลงชนิดน้ีจะมีแม่เพลงว่าเป็นแบบกลอนด้น คร้ังละ 2 วรรค แล้ว
ลูกคู่รับดะ กลอนแปดบทเฟ่ืองฟูอยู่ทาง นครศรีธรรมราชประมาณ 150-200 ปีที่แล้ว และมีการ
ดัดแปลงมาเป็นลําดับ จนถึงรัชกาลที่ 5 พระรัตนธัชมุณี เจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช ได้จัด
ระเบียบกฏเกณฑ์กลอนเพลงบอกขึ้นใหม่ โดยจะมีการรับของลูกคู่และอาจแทรกวลีหรือถ้อยคํา
ระหว่างกลอนที่แม่เพลงกําลังว่าอยู่ เพ่ือให้ลีลากลอนครึกครื้นสนุกสนาน และช่วยแก้ปัญหาการติดกล
อดของแม่เพลงได้ วิธีการน้ีของลูกคู่เรียกว่า "ทอยเพลงบอก" 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Kanang_6.jpg�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Kanang_4.jpg�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Kanang_6.jpg�
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:Kanang_4.jpg�
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 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

 ความเป็นมา 

 อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่

มีการบริหารงานลักษณะเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ มีจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้าน

สังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมือง

มหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University และเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี (Green 

Campus) และมีภารกิจหลัก 4 ประการที่สําคัญ ประการแรก คือ ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูง 

ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประการที่

สอง คือ ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถนําไปใช้ในการผลิตให้มี

คุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการพึ่งตนเองและการแข่งขันในระดับนานาชาติ 

ประการที่สาม คือ ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในด้านการให้

คําปรึกษาและแนะนํา การวิจัยและพัฒนา การทดสอบ การสํารวจ รวมท้ังการฝึกอบรมและการ

พัฒนาอันก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จําเป็นและเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของภูมิภาคและประเทศชาติ และประการสุดท้าย คือ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็น

จารีตประเพณีรวมท้ังศิลปะบริสุทธ์ิและศิลปะประยุกต์ โดยในภารกิจสุดท้ายน้ี มหาวิทยาลัยได้กําหนด

แนวคิดไว้ในโครงการจัดต้ังว่า  “เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับวัฒนธรรม  โดยให้

เป็นศูนย์รวมของชุมชนทางด้านจิตใจและวัฒนธรรม โดยให้มีการจัดการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมศึกษา 

เพ่ือธํารงรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์และมรดกทางจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ”  

และเพ่ือให้แนวคิดดังกล่าวเป็นจริง มหาวิทยาลัยจึงได้ดําเนินงานผลิตบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมศึกษาใน

ระดับบัณฑิตศึกษา ขึ้นต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2543  

 ส่วนกิจกรรมทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยทั่วไป  มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการมาต้ังแต่ 

พ.ศ. 2541  ในรูปแบบ “คณะกรรมการดําเนินงานทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์”  ต่อมาในปี พ.ศ. 2543  ได้พัฒนาขึ้นเป็นโครงการ “อาศรมวัฒนธรรม”  ซึ่งได้ดําเนินงานใน

การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเน่ือง  ต่อมาในปี พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดต้ังโครงการ “อาศรมวัฒนธรรม” เป็นหน่วยงานประจํารับผิดชอบ

ภารกิจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้ช่ือหน่วยงาน 

“อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์” และดําเนินงานกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมมาจนถึง

ปัจจุบัน 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์  
 ในปี พ.ศ. 2554 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการดําเนินกิจกรรมของหน่วยงาน ดังน้ี 
 ปรัชญา: อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ใช้มิติทางด้านวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนเพ่ือการ
พัฒนา  
 วิสัยทัศน์: อาศรมวัฒนธรรมเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยในการประสาน และ
ดําเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาฟ้ืนฟู คุณธรรมพัฒนา และ
สํานึกคุณค่าความเป็นไทย     
 พันธกิจ 4 ประการ ประกอบด้วย 
 1. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยวัฒนธรรม 
        2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวัฒนธรรม 
 3. พัฒนางานสารนิทัศน์ 
        4. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ 5 ประการ ประกอบด้วย 
 1. ใช้ปัญหาและความต้องการของชุมชนเป็นฐานของการจัดทําแผนดําเนินการ 
 2. เช่ือมโยงเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ เพ่ือรวมพลังปัญญาและทรัพยากรในการดําเนินการ 
 3. เสริมการดําเนินงานของหน่วยงานภายนอกที่มีจุดประสงค์แนวเดียวกัน 
 4. บูรณาการงานวัฒนธรรมกับหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 5. เน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน 
 วัตถุประสงค์ 4 ประการ ประกอบด้วย 
 1. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานวัฒนธรรมให้เกิดการประสานปัญญาและทรัพยากร ทั้ง
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2. เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวัฒนธรรม 
 3. เพ่ือเป็นเวทีวิชาการสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บ่มเพาะ พัฒนาความเป็นนักคิด 
นักวิจัยด้านวัฒนธรรม 
 4. เพ่ือจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ส่งผลท้ังด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม เผยแพร่ 
ถ่ายทอด และพัฒนา เพ่ือให้เกิดความตระหนักในคุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 เป้าหมาย 10 ประการ ประกอบด้วย 
 1. อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสถานภาพมั่นคงและมี
ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 
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 2. โบราณสถานในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดคุณค่าทาง
ปัญญา และเป็นปัจจัยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 3. ศาสนสถาน/ธรรมสถานในชุมชุนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนาและวัดในเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมและประกอบกิจกรรมทางศาสนาของนักศึกษา 
บุคลากรและประชาชน 
 4. มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้มีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 5. มหาวิทยาลัยเป็นเวทีวิชาการ และแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญทางด้านวัฒนธรรมของ
นักเรียน นักศึกษาและประชาชน 
 6. มหาวิทยาลัยมีวัฒนธรรมองค์กรซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม สุขสงบ 
 7. ชุมชนในเขตพ้ืนที่เมืองมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจในรากฐานและพัฒนาการทาง
สังคม วัฒนธรรมของชุมชนของตน เกิดความภาคภูมิใจและรักท้องถิ่น 
 8. กลุ่มองค์กรในชุมชนได้รับการพัฒนาให้สามารถดูแลมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนได้ 
 9. บุคลากรทางวัฒนธรรมที่มีผลงานดีเด่น ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติคุณให้เป็นแบบอย่าง
ของสังคม และมีบทบาทในการถ่ายทอดภูมิปัญญา 
 10. มีการใช้ทรัพยากรวัฒนธรรมเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ 6 ประการ ประกอบด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาองค์การด้านทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
 1. จัดโครงสร้างองค์การและพัฒนาระบบบริหารงานวัฒนธรรมแบบบูรณาการโดย
ประสานปัญญาและทรัพยากรท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 2. พัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างต่อเน่ืองตามสภาพบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
 3. พัฒนาโครงการอาศรมวัฒนธรรมให้มีศักยภาพและยกระดับสถานภาพเป็นหน่วยงาน
ประจํา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 1. ศึกษาวิจัยภูมิปัญญาทั้งที่ยึดพ้ืนที่ศึกษา ยึดเนื้อหา และยึดปราชญ์ชาวบ้านเป็นสําคัญ 
 2. จัดเวทีวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประชุมทางวิชาการ อบรม เสวนา อภิปราย 
สัมมนา 
 3. จัดค่ายวัฒนธรรมและวัฒนธรรมสัญจร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รสนิยม และความตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม 
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 1. เผยแพร่วัฒนธรรมทางสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ 
เว็บไซต์ 
 2. พัฒนาบุคลากรด้านวัฒนธรรม 
 3. จัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญ งานเทศกาล และนักขัตฤกษ์ 
 4. จัดประกวด แข่งขัน ทางวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับความรู้ ทักษะ และมาตรฐานผลงาน 
 5. คัดสรร ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมหรือปราชญ์ชาวบ้าน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมและศาสนสถานในเขตพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยและอาณาบริเวณเมืองมหาวิทยาลัย 
 1. โบราณสถาน เช่น ตุมปัง บ้านเนินอิฐ วัดร้างที่มีร่องรอยโบราณวัตถุสถาน 
 2. ศาสนสถาน/ธรรมสถานในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา และวัดในบริเวณมหาวิทยาลัย 
 3. พิพิธภัณฑ์/ศูนย์วัฒนธรรมชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนในมิติวัฒนธรรม 
 1. สนับสนุนการจัดต้ังและพัฒนากลุ่มหรือเครือข่ายอนุรักษ์ พิทักษ์วัฒนธรรม กลุ่ม/ศูนย์
ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาวัฒนธรรมชุมชน กลุ่มอาสาป้องกัน ลด ละ เลิกอบายมุข 
 2. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร 
 1. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เช่น “สะอาด ซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย นํ้าใจ สามัคคี” 
 2. จัดกิจกรรมศาสนสัมพันธ์ กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม (เช่น ค่ายคุณธรรม)  
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โครงสร้างและภาระหน้าท่ีของอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                
แผนภูมิที่ 1   โครงสร้างการบริหารงานอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 ภาระหน้าท่ี 
 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  แบ่งงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่าย
วิชาการและวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ฝ่ายอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสารนิทัศน์  ฝ่ายอุทยาน
โบราณคดีและอุทยานธรรมนิทัศน์ และฝ่ายจัดการด้านทรัพย์สิน ซึ่งกําหนดหน้าที่แต่ละฝ่ายดังน้ี 
 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบเก่ียวกับ แผนงาน  การควบคุมภายใน การประกัน
คุณภาพการศึกษา งานสารบรรณ  งานการประชุม งานการเงิน  พัสดุ  บุคลากร  อาคารสถานที่  
และงานเลขานุการ  
 2. ฝ่ายวิชาการและวิจัย  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านวิชาการ
เกี่ยวกับวัฒนธรรม สนับสนุนและ/หรือผลิตบัณฑิตด้านวัฒนธรรมศึกษา และดําเนินการเก็บรวบรวม
องค์ความรู้จากพฤฒิธรรมเมธี (ปราชญ์ / ผู้เช่ียวชาญทางด้านวัฒนธรรม) รับผิดชอบเกี่ยวกับ
คลังข้อมูลทางวัฒนธรรม 

ฝ่ายบริหารงาน 
ทั่วไป 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
ด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

ฝ่ายอนุรักษ์ สง่เสริม 
เผยแพร่ และสารนิทศัน ์

ฝ่ายจัดการด้านทรัพย์สนิ 

ฝ่ายอุทยานโบราณคดี 
และอุทยานธรรมนิทัศน ์

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารและอํานวยการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ ์

(ผู้อํานวยการ) 
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  3. ฝ่ายอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสารนิทัศน์  จัดกิจกรรมอนุรักษ์ พ้ืนฟู ส่งเสริม 
เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ฝึกอบรม 
ประชุมสัมมนา จัดการแสดง  การจัดกิจกรรมเชิงประเพณี  ประกวด  แข่งขัน  เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ 
วิทยุโทรทัศน์  สิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์     
 4. ฝ่ายอุทยานโบราณคดีและอุทยานธรรมนิทัศน์ มีหน้าที่ประสานงานให้เกิดการ
ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านอุทยานโบราณคดี และอุทยานธรรมนิทัศน์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี และศาสนาต่าง ๆ ตลอดจนดําเนินการศึกษารวบรวมองค์
ความรู้เกี่ยวกับแหล่งโบราณสถานในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ใกล้เคียงที่เกี่ยวข้อง และจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศทางการเรียนรู้ในมติด้านประวัติศาสตร์
โบราณคดีและศาสนาแก่นักศึกษา เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 
 5. ฝ่ายจัดการด้านทรัพย์สิน  มีหน้าที่จัดหารายได้เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดูแลเรื่องลิขสิทธ์ิ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เป็นผลงานการคิดค้น
หรือผลิตขึ้นในนามอาศรมวัฒนธรรมไทยทักษิณและงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 
 
แผนการดําเนินงานของอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 เพ่ือให้การจัดต้ังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นไปตามแผนแม่บทในการจัดต้ัง
มหาวิทยาลัยซึ่งได้กําหนดไว้ จึงกําหนดแผนงานในการดําเนินงานตามโครงการไว้ 7 แผนงาน ได้แก่ 
 1. แผนงานการบริหารจัดการอาศรมวัฒนธรรมไทยทักษิณ 
 2. แผนงานวิชาการและวิจัยด้านวัฒนธรรม 
 3. แผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสารนิทัศน์ 
 4. แผนงานจัดการด้านทรัพย์สิน 
 5. แผนงานพัฒนาอุทยานโบราณคดีและอุทยานธรรมนิทัศน์ 
 6. แผนงานการออกแบบอาศรมวัฒนธรรมไทยทักษิณ 
 7. แผนงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานที่ 1  การบริหารจัดการอาศรมวัฒนธรรม 
 เพ่ือเป็นการวางแผนเตรียมการให้อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม ตาม
แนวคิดที่ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 
พ.ศ.2539 มีความชัดเจน จําเป็นต้องจัดตั้งองค์กรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เพ่ือให้โครงการอาศรมวัฒนธรรมมีการเจริญรุดหน้าต่อไปในอนาคต 
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 แนวทางการดําเนินงาน  คือ  พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติตามแผนแม่บทโครงการเพ่ือให้
การดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 1. จัดต้ังองค์กรบริหารงานในระดับนโยบาย ระดับอนุกรรมการ และระดับคณะทํางาน
ในพ้ืนที่ ให้มีการดําเนินงานและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. พิจารณาและกําหนดแนวทาง ขั้นตอนการดําเนินงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
 3. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดต้ังอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
 4. ดําเนินการพัฒนาโครงการอาศรมวัฒนธรรมเป็นอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โดย
แบ่งงานออกเป็น 5 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการและวิจัย ฝ่ายอนุรักษ์ ส่งเสริม 
เผยแพร่ และสารนิทัศน์ ฝ่ายอุทยานโบราณคดีและธรรมนิทัศน์ และฝ่ายจัดการด้านทรัพย์สิน 
 5. ติดตามการดําเนินงานและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนําผลมาปรับปรุงแนว
ทางการบริหารและการดําเนินงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ต่อไป 
 แผนงานที่ 2  วิชาการและวิจัยด้านวัฒนธรรม 
 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมด้านวิชาการ
เก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุน/หรือผลิตบัณฑิตด้านวัฒนธรรมศึกษา และดําเนินการเก็บ
รวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งจากพฤฒิธรรมเมธี (ปราชญ์/ 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านวัฒนธรรม) และอื่น ๆ รวมท้ังนําผลการศึกษา/วิจัยจัดทําเป็นคลังข้อมูลทางด้าน
วัฒนธรรม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. จัดทําแผนงานวิชาการและวิจัยด้านวัฒนธรรม เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมายและ
กรอบการดําเนินงาน และตัวช้ีวัดในการประเมินผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน เป็นแผนงานระยะ 2 
ปี และ 5 ปี โดยผ่านการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารอาศรมวัฒนธรรม 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอาศรมวัฒนธรรมจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี
ด้านวิชาการและวิจัยด้านวัฒนธรรม 
 3. จัดทํารายละเอียดโครงการตามกรอบแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ ประกอบด้วย 
  3.1 โครงการจัดเวทีวิชาการด้านวัฒนธรรม เช่น การจัดประชุม สัมมนา เสวนา 
ทางด้านวิชาการ เก่ียวกับวัฒนธรรม 
  3.2 โครงการศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรม 
  3.3 โครงการศึกษาและเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากพฤฒิธรรมเมธี (ปราชญ์/ผู้รู้ด้าน
วัฒนธรรม) 
  3.4 โครงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการและการศึกษาวิจัยด้านวัฒนธรรม 
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 4. เสนอคณะกรรมการดําเนินงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พิจารณารายละเอียด
โครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย 
 5. แต่งต้ังคณะทํางานของแต่ละโครงการ 
 6. ประชุมคณะทํางาน/มอบหมายภาระงานแก่หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 7. ดําเนินงานโครงการตามแผนที่กําหนดไว้ 
 8. ประเมินผลการจัดโครงการ /จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการและจัดทํา
รายงาน สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการ 
 แผนงานที่ 3  อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสารนิทัศน์ 
 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ส่งเสริม เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนา
วัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ฝึกอบรม ประชุมสัมมนา จัดการแสดง การจัด
กิจกรรมเชิงประเพณี ประกวด แข่งขัน เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ วิทยุโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนดําเนินงานควบคู่กับงานด้านอุทยานโบราณคดีร่วมพัฒนาโบราณสถานและ
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพ้ืนบ้านในท้องถิ่น และงานด้านอุทยานธรรมนิทัศน์ มีแนวทางการดําเนินงาน 
ดังน้ี 
 1. จัดทําแผนงานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสารนิทัศน์ เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ 
เป้าหมายและกรอบการดําเนินงาน และตัวช้ีวัดในการประเมินผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน เป็น
แผนงานระยะ 2 ปี และ 4 ปี โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารอาศรมวัฒนธรรมไทย
ทักษิณ 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีด้านงานอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ และสารนิทัศน์ 
 3. จัดทํารายละเอียดโครงการตามกรอบแผนปฏิบัติการประจําปีที่กํ าหนดไว้ 
ประกอบด้วย 
  3.1 โครงการจัดประกวด/แข่งขันด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.2 โครงการจัดกิจกรรมเน่ืองในวันสําคัญ และประเพณีต่าง ๆ  
  3.3 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมทางสื่อต่าง ๆ 
เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  3.4 โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาวัฒนธรรมในรูปแบบ
การประชุม อบรม สัมมนา และเสวนา เป็นต้น 
  3.5 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านวัฒนธรรม (คลังข้อมูลด้านวัฒนธรรม) 
 4. เสนอคณะกรรมการดําเนินงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พิจารณารายละเอียด
โครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย 
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 5. แต่งต้ังคณะทํางานของแต่ละโครงการ 
 6. ประชุมคณะทํางาน/มอบหมายภาระงานแก่หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 7. ดําเนินงานโครงการตามแผนที่กําหนดไว้ 
 8. ประเมินผลการจัดโครงการ /จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการ 
 แผนงานที่ 4  จัดการด้านทรัพย์สิน 
 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดูแล
เร่ืองลิขสิทธ์ิ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เป็นผลงานการคิดค้นหรือผลิตข้ึนในนามอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์และงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีแนวการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. จัดทําแผนงานจัดการด้านทรัพย์สิน เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมายและกรอบการ
ดําเนินงาน และตัวช้ีวัดในการประเมินผลการดําเนินงานอย่างชัดเจน เป็นแผนงานระยะ 2 ปี และ 4 
ปี โดยผ่านการความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอาศรมวัฒนธรรมจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีด้านงานการจัดด้านทรัพย์สิน 
 3. จัดทํารายละเอียดโครงการตามกรอบแผนปฏิบัติการประจําปีที่กํ าหนดไว้ 
ประกอบด้วย 
  3.1 โครงการจําหน่ายของที่ระลึกและผลผลิตทางด้านวัฒนธรรม 
  3.2 โครงการจัดหารายได้จากการผลิตสื่อในนามอาศรมวัฒนธรรม  เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ 
สื่อวิดีทัศน์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
  3.3 โครงการจัดหารายได้โดยการจัดทําหลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรฝึกอบรม/
เพ่ิมทักษะและประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมศึกษา 
  3.4 โครงการจัดหารายได้จากการให้บริการด้านสถานที่ในส่วนอาศรมวัฒนธรรม
เสนอคณะกรรมการดําเนินงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พิจารณารายละเอียดโครงการ/เสนอขอ
อนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย 
 4. เสนอคณะกรรมการดําเนินงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พิจารณารายละเอียด
โครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย 
 5. แต่งต้ังคณะทํางานของแต่ละโครงการ 
 6. ประชุมคณะทํางาน/มอบหมายภาระงานแก่หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 7. ดําเนินงานโครงการตามแผนที่กําหนดไว้ 
 8. ประเมินผลการจัดโครงการ /จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการ 
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 แผนงานที่ 5  พัฒนาอุทยานโบราณคดีและอุทยานธรรมนิทัศน์ 
 มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประสานงานให้มีการพัฒนางานด้านอุทยานโบราณคดีและอุทยานธรรม
นิทัศน์ตามแผนแม่บทในการจัดต้ังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้าน
ประวัติศาสตร์โบราณคดี และหลักธรรมคําสอนของศาสนาต่าง ๆ เพ่ือการดํารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
สุขของคนในสังคม มีแนวการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. จัดทําแผนงานด้านอุทยานโบราณคดี และแผนงานอุทยานธรรมนิทัศน์ เพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายและกรอบการดําเนินงาน และตัวช้ีวัดในการประเมินผลการดําเนินงานอย่าง
ชัดเจน เป็นแผนงานระยะ 4 ปี และ 10 ปี โดยผ่านการความเห็นชอบจากคณะทํางานอุทยานไทย
ทักษิณ อุทยานธรรมนิทัศน์ และอุทยานโบราณคดี 
 2. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีด้านงานด้านอุทยานโบราณคดีและอุทยานธรรมนิทัศน์ 
 3. จัดทํารายละเอียดโครงการตามกรอบแผนปฏิบัติการประจําปีที่กําหนดไว้ ประกอบด้วย 
  3.1 โครงการพัฒนาผังกายภาพแหล่งโบราณสถานตุมปัง 
  3.2 โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับแหล่งโบราณสถานในเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง ตลอดจนองค์ความรู้ในด้านศาสนา และพิธีกรรมต่าง ๆ  
  3.3 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอุทยานโบราณคดี และอุทยานธรรมนิทัศน์ใน
รูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  
  3.4 โครงการค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ/ค่ายยุวมัคคุเทศก์/ค่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  และค่ายอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
  3.5 โครงการให้บริการนําชมพร้อมวิทยากรและเอกสารประกอบการบรรยาย 
 4. เสนอคณะกรรมการดําเนินงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์พิจารณารายละเอียด
โครงการ/เสนอขออนุมัติโครงการต่อมหาวิทยาลัย 
 5. แต่งต้ังคณะทํางานของแต่ละโครงการ 
 6. ประชุมคณะทํางาน/มอบหมายภาระงานแก่หน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 7. ดําเนินงานโครงการตามแผนที่กําหนดไว้ 
 8. ประเมินผลการจัดโครงการ /จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการและจัดทํา
รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละโครงการ 
 แผนงานที่ 6  การออกแบบอาศรมวัฒนธรรม  
 ในแผนพัฒนาอุทยานการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”  จะ
ดําเนินการพัฒนาโครงการอาศรมวัฒนธรรมเป็นอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ซึ่งจะต้องมีอาคารเฉพาะ
เพ่ือรองรับปริมาณงานที่ขยายตัว และเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น มีแนวการดําเนินงาน ดังน้ี 
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 1. ประชุมคณะทํางาน เพ่ือร่วมกันศึกษารูปแบบภูมิสถาปัตย์ของอาศรมวัฒนธรรมวลัย
ลักษณ์ โดยมีกรอบแนวคิดในการออกแบบอาคารและภูมิทัศน์ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ใน
เบ้ืองต้น ดังน้ี 
  1.1 สะท้อนวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน อาคารแสดงเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมพ้ืนบ้าน
ภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงรูปทรงหลังคา (จั่ว ป้ันหยา  บลานอ  ชิโนโปรตุกีส) ภูมิทัศน์เน้นพันธ์ุไม้
ท้องถิ่น มีสวนสมุนไพรเป็นองค์ประกอบสําคัญส่วนหน่ึง 
  1.2 เน้นประโยชน์ใช้สอย ความเรียบง่าย ความสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ การ
ประหยัดพลังงาน 
  1.3 มีบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่รองรับการให้บริการชาวบ้านทั่วไปโดยไม่เกิด
ความรู้สึกแปลกแยกจากวิถีชีวิตจริง 
  1.4 มีความเช่ือมโยงกับอุทยานสัมมนาและสาธิต อุทยานธรรมนิทัศน์ หอเฉลิมพระ
เกียรติและสวนสุขภาพ 
 2. จัดทําแบบภูมิสถาปัตย์ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
 แผนงานที่ 7  โครงสร้างพื้นฐาน  
 เพ่ือเป็นการจัดเตรียมพ้ืนที่โครงการให้เป็นอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ การวางรากฐาน
ด้านอาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับกรอบคิดและแผนการดําเนินงานที่
กําหนดไว้ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามอัธยาศัย และแหล่งบริการด้าน
วิชาการด้านวัฒนธรรมแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปแล้ว จึงจําเป็นจะต้องมีการลงทุนเพ่ือปรับปรุงและ
ก่อสร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องเหมาะสมกับระบบการสร้างอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
มีแนวการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ดําเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานและอาคารที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินงานของ
อาศรมวัฒนธรรมไทยทักษิณที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ 
 ที่ต้ัง อยู่นอกเขตการศึกษาทางฝั่งทิศเหนือของสระน้ําด้านทางเข้ามหาวิทยาลัย เน้ือที่
ประมาณ 150 ไร่  เช่ือมต่อกับลานจอดรถรวม  หอเฉลิมพระเกียรติอุทยานสัมมนาและสาธิต และอุทยาน
ธรรมนิทัศน์  
 หลาบ้านจัน (ศาลาบ้านจัน) เป็นศาลาบริเวณปากทางเข้าอุทยานเป็นจุดพักและแสดงผัง
อุทยาน 
 อาคารอาศรมวัฒนธรรมทักษิณ เป็นอาคารจัดนิทรรศการถาวร นิทรรศการหมุนเวียน 
การสาธิตทางวัฒนธรรม ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่   
 1. ส่วนประชาสัมพันธ์และจําหน่ายผลผลิตทางวัฒนธรรม 
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 2. ส่วนนิทรรศการถาวร ประกอบด้วยอาศรมต่าง ๆ เช่น อาศรมคนช่าง  อาศรมลักเลงก
ลอนและการแสดง  อาศรมกีฬาและการละเล่น  อาศรมหมอยา  อาศรมเจ้าพิธี  อาศรมแม่บ้านคน
ครัว  อาศรมคนทํากิน (อาชีพ) 
 3. ส่วนนิทรรศการหมุนเวียนและสาธิต 
 4. ส่วนเตรียม ผลิต และจัดเก็บช้ินงานนิทรรศการ 
 5. ส่วนผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 อาคารทักษิณสัมมนาคาร   เป็นอาคารปฏิบัติงานของส่วนงานต่าง ๆ และเป็น
สถานที่ประชุมสัมมนา  ประกอบด้วย 
 1. ส่วนบริหารท่ัวไปและธุรการ 
 2. ส่วนศึกษาวิจัยและพัฒนา 
 3. ส่วนกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่ 
 4. ส่วนผลิตสื่อ (เอกสารสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือการเผยแพร่ 
 5. ห้องประชุม  ประกอบด้วย  ขนาด 400 ที่น่ัง 1 ห้อง   ขนาด 150 ที่น่ัง 1 ห้อง  และ
ขนาด 50 ที่น่ัง 4 ห้อง 
 6. ห้องเตรียมอาหาร 
 7. โถงเลี้ยงอาหาร 
 8. ศาลาที่พัก  3 หลัง 
 9. เรือนนอน 3 หลัง หลังละ 50 คน 
 10. ลานวัฒนธรรมและเวทีกลางแจ้ง 
 11. การจัดภูมิทัศน์ เน้นใช้พันธ์ุไม้พ้ืนเมือง สร้างสวนสมุนไพร และสวนพรรณไม้เกี่ยวกับ
ศาสนาต่าง ๆ  
 12. ระบบสาธารณูปโภค 
 
บทสรุปการทบทวนวรรณกรรมสู่การออกแบบสิ่งแวดล้อมภายใน 
 จากการสัมภาษณ์พนักงานบุคลากรที่สังกัดหน่วยงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ได้ให้
ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการจัดแสดงนิทรรศการไว้ว่า  “การออกแบบสิ่งแวดล้อมภายในอาคารอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะต้องสะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสะท้อนความ
เป็นศิลปะวัฒนธรรมชาวถิ่นใต้ (นครศรีธรรมราช) และต้องคํานึงถึงพันธกิจหลักของหน่วยงาน ต้อง
ดึงดูดน่าสนใจ เป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชุมชนจับต้องได้”  (สายฝน  
จิตนุพงศ์, 2555)  
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 “นิทรรศการที่ดีจะต้องครอบคลุมความเป็นเมืองนครศรีธรรมราชที่มีความย่ิงใหญ่ มีกลิ่น
ไอของพุทธศาสนา พราหมณ์ ความเป็นเมืองโบราณอาณาจักรของดินแดนใต้ที่มีความมั่งค่ัง 
วัฒนธรรม ศิลปะ จะต้องมีการจัดแสดงอย่างเป็นหมวดหมู่ครบทุกด้าน เช่น ศิลปะการละเล่น การ
แต่งกาย อาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม ภูมิปัญญาต่าง ๆ ที่สําคัญ ประเพณี เหล่าน้ีเป็นสิ่งสวยงาม มี
คุณค่าในตัวเอง มีมนต์ขลังติดตรึงลุ่มลึก น่าเยี่ยมชม” (ปริญญา หาญสวัสด์ิ, 2555) 
 
ประเด็นทัศนคติที่มีต่อการจัดต้ังอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
 “การมีอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือเป็นสิ่งที่ดี
เพราะองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีของชุมชนจะถูกรวบรวมอยู่ในอาคารอาศรมวัฒนธรรมฯ แห่งน้ี และเป็น
การส่งเสริมให้เกิดสังคมของการเรียนรู้แลกเปลี่ยน เกิดการพัฒนาทําให้คนในชุมชนเกิดความรัก
สามัคคี ในการที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรมของตนไว้ไม่ให้สูญหาย” (สายฝน  จิตนุพงศ์, 2555) 
 “อยากให้มีอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์มานานแล้ว เพราะจะได้เป็นแหล่งรวมวิชาความรู้
เฉพาะด้าน ที่สําคัญพวกเราจะได้มีสถานท่ีทํากิจกรรมและฝึกซ้อมอย่างน้อยคนที่มาเย่ียมชนจะได้เห็น
ว่าศิลปวัฒนธรรมของนครศรีธรรมราชมีอะไรที่น่าสนใจมากมาย” 
 
องค์ประกอบที่สําคัญของศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
 “ต้องมีห้องนิทรรศการ ห้องอบรม ห้องค้นคว้าความรู้ ส่วนนิทรรศการถาวร ประกอบด้วย
อาศรมต่าง ๆ เช่น อาศรมคนช่าง  อาศรมลักเลงกลอนและการแสดง  อาศรมกีฬาและการละเล่น  
อาศรมหมอยา  อาศรมเจ้าพิธี  อาศรมแม่บ้านคนครัว  อาศรมคนทํากิน (อาชีพ)” 
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บทที ่3 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

 การศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สู่การออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ศึกษาอัต
ลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ที่แสดงให้เห็นถึงความวิจิตร สง่า สู่ความเกลี้ยงเกลาอัน
ทรงคุณค่า สะท้อนความเป็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจําท้องถ่ินของเมืองนครศรีธรรมราช ที่มี
ความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา การดําเนินการศึกษาค้นคว้าดังกล่าวอยู่บนพ้ืนฐานข้อมูลและ
ความรู้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาวิเคราะห์สู่กระบวนการแปรรูปใน
งานออกแบบสิ่งแวดล้อมภายใน ซึ่งการศึกษานี้มุ่งเน้นการหาปัจจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพ่ือก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการพัฒนาการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสามารถนําไปเป็นตัวอย่างในการพัฒนาการศึกษาอัตลักษณ์ประจําท้องถิ่นอ่ืนของ
ประเทศไทยในอนาคต 
 
แนวทางและวิธีการวิจัย  

 แนวทางเชิงคุณภาพ (Qualitative approach) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-

depth interview) ที่เน้นประเด็นเร่ือง อัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จากผู้เช่ียวชาญ 

โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกจากบุคคลท่ีเก่ียวข้อง การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงคุณภาพด้วยวิธีการวิเคราะห์เน้ือหาดังจะได้กล่าวถึงรายละเอียดในหัวข้อต่อไป 

 แนวทางเชิงปริมาณ (Quantitative approach) ผู้วิจัยใช้วิธีการเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถาม

และการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม จากวัยรุ่นและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย อายุระหว่าง 18-22 ปี ที่

มีความสนใจเกี่ยวกับมหรสพไทย ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนําไปวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง

ต่อไป 

 

ประชากรเป้าหมาย และการสุ่มตัวอย่างประชากร  

 ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มผู้ที่มีความเช่ียวชาญ

เก่ียวกับพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จํานวน 3 ราย 
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 ประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุ่มวัยรุ่นและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

อายุระหว่าง 18-22 ปี เป็นหน่วยวิเคราะห์ของการวิจัยครั้งน้ี ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ความผูกพันธ์กับ

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของภาคใต้ จํานวน 200 ราย 

 
การสุ่มตัวอย่าง  
 การสุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการแบบ บอลล์หิมะ 
(Snowball sampling) เน่ืองจากหน่วยที่จะศึกษายากต่อการเข้าถึง หรือที่ไม่ทราบพฤติกรรมของ
หน่วยวิเคราะห์ที่ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา เน่ืองจากเป็นบุคคลที่มีความเก่ียวข้องและสัมพันธ์โดยตรงกับ
เน้ือหาและเรื่องราวที่ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์  
 การสัมภาษณ์เจาะลึกตัวอย่าง จํานวน 3 คน ซ่ึงข้อมูลบันทึกไว้ได้ ผู้วิจัยสัมภาษณ์ประชากร คือ กลุ่มผู้ท่ี

มีความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชคือ รศ.ดร. สืบพงษ์ ธรรมชาติ, นพ.พัญชา 
พงษ์พานิช และอ.สุเมธ รุจิวนิจกุล 
 การวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยจําเป็นต้องทําการสุ่มตัวอย่างตัวแทนประชากรเป้าหมาย ใช้การ
สุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลากได้ 5 มหาวิทยาลัย จากน้ันใช้วิธีสุ่มแบบยกกลุ่ม และการเก็บข้อมูลแบบ
ตามสะดวก จํานวนกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่เป็นตัวอย่าง 200 คน  

 
การสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  จากการทบทวนวรรณกรรม ได้กําหนดกรอบแนวความคิดของการวิจัยใน การศึกษาอัตลักษณ์
ของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพ่ือออกแบบสภาวะแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกรอบแนวความคิดหลักสําหรับการดําเนินการวิจัย 

ดังน้ี 
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แผนภูมิที่ 2  ผังแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 
  สมมุติฐานของการศึกษา 
  การศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือนําอัตลักษณ์ ลักษณะ และความหมายในเชิงนามธรรมของพระ
บรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่เป็นมากกว่าสถานที่ยึดเหน่ียวจิตใจในพุทธศาสนา แต่สามารถสื่อให้
เห็นถึงภูมิปัญญานครศรีธรรมราช แปรรูปเป็นรูปธรรม โดยนําเสนอผ่านการออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้อย่าง
เหมาะสม กลมกลืนกับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม และยังส่งผลต่อชุมชนในด้านการสืบสาน 
อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 
 
 
 

อั ต ลั ก ษ ณ์  
พ ร ะ บ ร ม ธ า ตุ เ จ ดี ย์  

อ า ศ ร ม วั ฒ น ธ ร ร ม  

ประวัติศาสตร์ 

รูปลักษณ์ ทรวดทรง 
วัสดุ 

ความหมาย 

สัญลักษณ์ 

ความเช่ือ 

นัยยะ 

บริบทรายรอบ 

User 

Organization 

จิตวิทยา 

โ ค ร ง ก า ร อ อ ก แ บ บ อ า ศ ร ม วั ฒ น ธ ร ร ม  ม . ว ลั ย ลั ก ษ ณ์  
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 การทบทวนวรรณกรรม และนําองค์ความรู้มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวคิดในการออกแบบ 
ซึ่งได้กําหนดวิธีการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังแผนภูมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3   แสดงกระบวนการในการดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง การออกแบบอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จากการศึกษาอัต
ลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลมีการเช่ือมโยงกันระหว่างรูปธรรม
และนามธรรม โดยศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชที่เกี่ยวกับลักษณะ 
ประเภท วิวัฒนาการรูปแบบของเจดีย์สมัยแต่ละยุคสมัย  ประวัติความเป็นมาของการสร้าง 
องค์ประกอบ บริบทของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่เหมาะสมกับพันธกิจหลักของอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โดยมีพ้ืนฐานความคิดดังแผนภูมิ 
 

หัวข้อที่จะศึกษา 

จําแนกประเด็นและรวบรวมข้อมูล 

พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 
(อัตลักษณ์) 

วิเคราะห์และสรุปผล 

ออกแบบ (สิ่งแวดล้อมภายใน) 
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แผนภูมิที่ 4  แสดงการออกแบบวิธีการศึกษาหาข้อมูล 
 
 การศึกษาวิจัยข้อมูล “พระบรมธาตุเจดีย์” จากการทบทวนวรรณกรรมนั้น ได้ค้นคว้า
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ และจําแนกออกเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษา โดยออกแบบกระบวนการ
ในการศึกษานี้เพ่ือนําไปสู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในโครงการ ซึ่งได้จากการทบทวน
วรรณกรรมข้างต้น ตามแผนภูมิข้างล่างน้ี 
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แผนภูมิที่ 5  แสดงกรอบการศึกษาข้อมูล “พระบรมธาตุเจดีย์” 

 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์เน้ือหาจาก
บทสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 3 คน โดยข้ันที่ 1 ได้ถอดเทปคําสัมภาษณ์เจาะลึกของแต่
ละตัวอย่างออกมา ขั้นที่ 2 ได้ทําการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ และจับประเด็นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจและได้
กําหนดไว้ในกรอบแนวคิดการวิจัย ขั้นที่ 3 ทําการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ตามตัวแปร และขั้นที่ 4 
ทําการสรุปเน้ือหาของแต่ละตัวแปร เพ่ือนําเสนอเป็นความเรียงต่อไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม “พระบรมธาตุเจดีย์” 

ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานประวัติความเป็นมา ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานในการออกแบบ 

ศึกษาความเชือ่ในเร่ืองเจดีย ์ในแต่ละด้าน 
กรณีศึกษา ศึกษาที่ต้ังโครงการ 

การจําแนกลักษณะของพระบรมธาตุ
เจดีย์ตามยุคสมัย 

ศึกษาเรื่องลวดลาย สี วัสดุ รูปแบบ 
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บทที ่4 
 

ศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรธีรรมราช ที่มีการเชื่อมโยงกัน 

ระหว่างรูปธรรมและนามธรรม  

 

 จากการศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สู่การออกแบบสภาพแวดล้อม

ภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 

 1. ศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่มีการเช่ือมโยงกันระหว่าง

รูปธรรมและนามธรรม  

 2. ศึกษาประวัติความเป็นมาของการสร้าง องค์ประกอบ บริบทของพระบรมธาตุเจดีย์

นครศรีธรรมราช อาทิ วิหารต่างๆ ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ และ  

 3. นําความรู้จากการศึกษาอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชในการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล

ทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณได้นําไปใช้เพ่ือการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะ

ได้นําเสนอผลการวิเคราะห์เป็นลําดับต่อไป 

 วัตถุประสงค์ข้อ 1 เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่มีการ

เช่ือมโยงกันระหว่างรูปธรรมและนามธรรม 

 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ตามข้ันตอนของการศึกษาสามารถนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์

และสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในกระบวนการออกแบบ

สภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบ

และแนวคิดดังต่อไปน้ี 

 จากการศึกษาสรุปได้ว่าพระบรมธาตุเจดีย์ได้แสดงให้เห็นถึง ความวิจิตร สง่า ทรงคุณค่า 
โดยจําเป็นต้องประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ องค์ประกอบ รูปทรง ซึ่งแต่ละส่วนต่างต้องมี
ความสัมพันธ์เช่ือมโยงสอดคล้องกลมกลืนกัน เพ่ือนําไปสู่ความเกลี้ยงเกลาอันทรงคุณค่า และสามารถ
นํามาประยุกต์สู่แนวคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในชุมชน 
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 การศึกษาจากกรณีตัวอย่างสําคัญต่อการศึกษาวิจัยเป็นอย่างมาก เพราะกรณีศึกษาจะ
แสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการออกแบบในอดีต เพ่ือจะนํามาปรับปรุงงานที่กําลังออกแบบใหม่ใน
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษากรณีศึกษา คือ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในมิติของงานต่างๆ 
มากข้ึน เพ่ือค้นหาและพัฒนาแนวคิดที่ได้สู่งานออก ในช้ินใหม่ ดังน้ัน การเลือกกรณีศึกษาในการวิจัย
คร้ังน้ี จึงเลือกกรณีศึกษาที่มีขนาดใกล้เคียงกับโครงการที่จะดําเนินการออกแบบเพ่ือเปรียบเทียบ
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน เพ่ือหาข้อสรุปที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับโครงการที่
ทําการศึกษา 
 เ น่ืองจากงานศึกษาน้ีเ ป็นการนําแนวคิดจากอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุ เจดี ย์ 
นครศรีธรรมราช มาแปรรูปสู่งานออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ แนวคิด
หลักของโครงการเป็นลักษณะกว้างไม่ได้จําเพาะเจาะจงประเด็นเฉพาะ ดังน้ัน การวิเคราะห์
กรณีศึกษาจึงเป็นการวิเคราะห์ในด้านการใช้สอยพ้ืนที่ในส่วนต่างๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน
ในปัจจุบัน จากการจัดวางพ้ืนที่และรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแล้ววิเคราะห์เพ่ือจะนําแนวคิดของอัต
ลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชมาใช้ในการออกแบบภายในส่วนต่างๆ ทั้งในด้านรูปธรรม
และนามธรรมอย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้สอยภายใน เพ่ือให้โครงการที่ทําการศึกษามีความสมบูรณ์
มากย่ิงขึ้น  และเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะในด้านภาพลักษณ์ที่ง่ายต่อการจดจําและความเป็นอาคาร
ลักษณะพิเศษ จึงจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องนําเสนอแนวคิดในงานออกแบบสถาปัตยกรรมควบคู่กันไป 
จึงจะทําให้การนํา “พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช” เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบให้ได้
ประโยชน์สูงสุดในทุกมิติ 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ได้นําผล
ของการวิเคราะห์ข้อมูล ประเด็นต่างๆ ตามขั้นตอนการศึกษา นํามาสู่กระบวนการเรียบเรียงข้อมูล
เพ่ือเป็นสาระสําคัญในการพัฒนาและเข้าสู่กระบวนการแปรรูปความคิดในการออกแบบสภาวะภายใน
อาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กําหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบ ภายใต้คํา
สําคัญ Key Word คือ วิจิตร สง่า สู่ความเกลี้ยงเกลาอันทรงคุณค่า โดยได้สรุปความสัมพันธ์ดังน้ี 
 
คําสําคัญ Key Word 
 การศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เมื่อได้ศึกษาอัตลักษณ์ของการ
แสดงออกมิตินามธรรมในเร่ือง “วิจิตร สง่า เกลี้ยงเกลา อันทรงคุณค่า” สู่การออกแบบรูปธรรม
“วิจิตร สง่า” รูปธรรมที่สะท้อน ได้แก่ การแสดงผลผลิตทางวัฒนธรรมที่มีความปราณีต/สูงส่ง/
ผลิตภัณฑ์ของชนช้ันสูง/ศาสนา และคุณค่าในทางโลก สะท้อนความวิจิตรด้วยผลงานที่ใช้ใน
นิทรรศการ และความวิจิตรด้วยการออกแบบ Interior Design (พ้ืน ฝ้า ผนัง lighting สี เสียง เวลา) 
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 “เกลี้ยงเกลา”  วัสดุ  รูปทรง  สัดส่วน  แสง และสี   
 “ทรงคุณค่า” พ้ืนที่ใช้สอยที่สามารถยกระดับจิตใจให้สูงข้ึน พ้ืนที่ที่สามารถสร้างสํานึก
คุณค่าในเชิงตระหนักถึงวัฒนธรรม พ้ืนที่สามารถสร้างนิสัยทัศนคติที่ผู้ใช้ได้ภูมิใจในเมืองนครศรีฯ 
และพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามคําสอนของพระพุทธเจ้า 
 

 

  
 
แผนภูมิที่ 6 แสดงแนวคิดในการออกแบบภายใต้ Key word 
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แผนภูมิที่ 7 แสดงแนวคิดในการออกแบบภายใต้ Key word (ต่อ) 
 

 

 
 
แผนภูมิที่ 8 แสดงแนวคิดในการออกแบบภายใต้ Key word (ต่อ) 
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 จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการลงพ้ืนท่ีพบว่าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาภาคใต้ สะท้อนให้เห็นถึงสัญลักษณ์
เชิงอํานานของการเมือง “อํานาจรัฐ”  เพ่ือให้ความเป็นศูนย์กลางของการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องและภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชน ผสานความกลมเกลียวของวัฒนธรรม ชุมชน 
การบริหารจัดการสู่การออกแบบสิ่งแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม 
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บทที ่5 
 

การวิเคราะหข์้อมูลและผลการวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ 
 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ทางพุทธศาสนาที่โดดเด่น และเป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรศรีวิชัย ที่มี

ความเป็นมาอันยาวนาน นอกจากน้ันจังหวัดนครศรีธรรมราชยังเป็นแหล่งรวมของโบราณสถาน

โบราณวัตถุที่ล้ําค้าทรงคุณค่า วิจิตรงดงาม อีกทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพันธกิจหลักในการดํารง

รักษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยตามพ้ืนถิ่น เพ่ือเป็นการเผยแพร่และรักษามรดกของไทยให้คง

อยู่ต่อไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เล็งเห็นว่าหน่วยงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จะต้องเป็น

หน่วยงานขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกทางหน่ึง  

 พระบรมธาตุเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นสัญลักษณ์ของศูนย์รวมจิตวิญญาณของ

ผู้คนในชุมชนและบ้านเมือง การสร้างมหาธาตุเจดีย์เป็นกุศโลบายทางการเมืองการปกครองแบบหนึ่ง

ด้วย โดยถือเป็นการเสริมสร้างพระบารมีให้เป็น “ธรรมราชา” และแสดงถึงพระราชอํานาจในการกะ

เกณฑ์ควบคุมไพร่พลจํานวนมากมาสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ได้ รวมทั้งยังแสดงถึงทรัพยากรหรือ

ความมั่งคั่งที่ล้นเหลือของบ้านเมืองอีกด้วย พระบรมธาตุเจดีย์แห่งน้ีมีความสําคัญในฐานะที่เป็น

ศูนย์กลางพุทธศาสนาในดินแดนคาบสมุทรภาคใต้มาแต่โบราณ เรื่องราวขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่

ปรากฏอยู่ในตํานาน แสดงถึงความผูกพันชุมชนเมืองนครศรีธรรมราชอย่างแยกกันไม่ออก  

 และเน่ืองจากอาคารอาศรมวัฒนธรรมมีความต้องการท่ีจะส่งเสริม และปลูกจิตสํานึก

ให้กับคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชให้มีความสํานึกรักบ้านเกิดเมืองนอน ถิ่นอาศัยให้มีความรู้ความ

เข้าใจถึงศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ดังน้ันผู้วิจัยได้ทํา

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งได้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมายคือวัยรุ่น

ระดับอุดมศึกษา จํานวน 200 คน โดยสอบถามเก่ียวกับประเด็น ตัวแปรท่ีปรากฏอยู่ในกรอบ

แนวความคิดการวิจัยในบทที่ 1 และข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจในการการเข้าชมพิพิธภัณพ์ต่าง ๆ  
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบคุคล 
 
ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามมหาวิทยาลัยทีก่ําลังศึกษา 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 
มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 
50 

 
25.0 

 วลัยลักษณ ์ 50 25.0 
 ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 50 25.0 
 สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 50 25.0 

รวม 200 100.0 
เพศ 
 ชาย 

 
68 

 
34.0 

 หญิง 132 66.0 
รวม 200 100.0 

สถานภาพ 
 โสด 

 
200 

 
100.0 

เขตที่อยู่อาศัย 
 นครศรีธรรมราช 

 
100 

 
50 

 สุราษฎร์ธานี 50 25 
 พัทลุง 50 25 

รวม 200 100.0 
การศึกษา 
 ปริญญาตร ีช้ันปีที่ 1 

 
36 

 
18.0 

 ปริญญาตร ีช้ันปีที่ 2 75 37.5 
 ปริญญาตร ีช้ันปีที่ 3 42 21.0 
 ปริญญาตร ีช้ันปีที่ 4 47 23.5 

รวม 200 100.0 
ศาสนา 
 พุทธ 

 
62 

 
31.0 

 อิสลาม 138 69.0 
รวม 200 100.0 

   ส
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ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม 
 พฤติกรรมภายในของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 

ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมภายใน 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 
ความรูส้ึกเก่ียวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ไม่ชอบ 

 
48 

 
24.0 

 แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ 33 16.5 
 เมืองแห่งประวัติศาสตร์ 66 33.0 
 บ้านเกิดเมืองนอน 27 13.5 
 ศูนย์รวมอารยธรรมภาคใต้ 74 37.0 

รวม 200 100.0 
ความสนใจศิลปะวัฒนธรรม 
 โขน 

 
74 

 
48.7 

 ผ้ายกเมืองนคร 37 18.5 
 การทําเคร่ืองประดับ 16 8.0 
 ย่านลิเพา 13 6.5 
 มโนห์รา 34 17.0 
 รูปหนัง  19 9.5 
 การหลอโลหะ 12 6.0 
 เคร่ืองถม 14 7.0 
 เคร่ืองปนดินเผา 13 6.5 
 หนังตะลุง 33 16.5 
 เพลงบอก 9 4.5 

รวม 200 100.0 
การรู้จักพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 
 ไม่เคยชม 

 
31 

 
15.5 

 พ่อ-แม ่ 8 4.0 
 ครู - อาจารย์ 78 39.0 
 วิทยุ / โทรทศัน์ / อินเตอร์เน็ต 114 57.0 

รวม 200 100.0 

   ส
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ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมภายใน (ต่อ) 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ความชืน่ชอบในพระบรมธาตุเจดีย์นครศรธีรรมราช 
     1 วัน 

 
20 

 
10.0 

     สถาปัตยกรรมที่มคีวามงดงาม 67 33.5 
     สัญลกัษณแ์ห่งพระมหากษัตริย์ 14 7.0 
     ความเช่ือ ความศรัทธา 74 37.0 
     ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาภาคใต้ 45 22.5 

รวม 200 100.0 

ความรูส้ึกต่อพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช   
     จิตใจสงบ 13 6.5 
      ความเลื่อมใส ศรัทธา 93 46.5 
      เครื่องยึดเหน่ียวจิตใจ 87 43.5 
     ความหรูหรา 2 1.0 
     ความสวยงามตระการตา 5 2.5 

รวม 200 100.0 

ลักษณะภายนอกของ พระบรมธาตุเจดีย์ ที่สะดุดตา    
     ส่วนฐาน 28 14.0 
     ส่วนกลาง 77 38.5 
     ส่วนปลาย 95 47.5 

รวม 200 100.0 

ลักษณะของพ้ืนผิว พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรธีรรมราช   
     พ้ืนผิวทีส่มัผัสได้ด้วยมือ   123 61.5 
     พ้ืนผิวทีส่มัผัสได้ด้วยสายตา   77 38.5 

รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมภายใน (ต่อ) 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

ประเภทความสนใจในการเข้าชมนทิรรศการ   
 การนําเสนอด้วยระบบ interactive 25 12.5 
 การนําเสนอด้วยวัสดุจริง 78 39.0 
 การนําเสนอด้วยการจัดแสดงภาพถ่าย 53 26.5 
 การนําเสนอด้วยวิดิทัศน์ 44 22.0 

รวม 200 100.0 

 
พฤติกรรมภายนอกของนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมภายนอก 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

จํานวนของการเข้าชมพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 
 1 ครั้ง 

 
132 

 
66.0 

 2-3 ครั้ง 33 16.0 
 4-5 ครั้ง 26 13.0 
 มากกว่าน้ัน 9 4.5 

รวม 200 100.0 

จํานวนของการเข้าชมพพิิธภัณฑ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1 ครั้ง 

 
73 

 
36.5 

 2-3 ครั้ง 88 44.0 
 4-5 ครั้ง 20 10.0 
 มากกว่าน้ัน 19 9.5 

รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมภายนอก (ต่อ) 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 
วิธีการรบัข่าวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรม   
 หนังสือพิมพ์ 8 4.0 
 วิทยุ 11 5.5 
 อินเตอร์เนท  81 40.5 
 นิตยสาร 18 9.0 
 โทรทัศน์ 3 1.5 
 คนรอบข้าง 79 39.5 

รวม 200 100.0 
ความต้องการสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม   
 มีอาคารที่ทันสมัย 84 42.0 
 มีความปลอดภัย 47 23.5 
 มีบรรยากาศร่มรื่น 69 34.5 

รวม 200 100.0 
เหตุผลในการเข้าชมนทิรรศการ   
 มีกิจกรรมเสริมควบคู่ไปกับนิทรรศการ 78 39.0 
 ใกล้ที่พักอาศัย 24 12.0 
 เป็นพ้ืนที่ที่ให้ความรู้ 98 49.0 

รวม 200 100.0 
ส่วนบริการเสริมที่ต้องการภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม 
 กิจกรรมมีความน่าสนใจ 

 
63 

 
31.7 

 ร้านขายของที่ระลึก 7 3.5 
 ห้องสมุด  18 9.0 
 ลานกิจกรรม 85 42.5 
 ร้านอาหาร 14 7.0 
 นิทรรศการหมนุเวียน  76 38.0 

รวม 200 100.0 
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ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามพฤติกรรมภายนอก (ต่อ) 
 

รายการข้อความ จํานวน ร้อยละ 

วัสดุที่เหมาะสมกับอาคารอาศรมวัฒนธรรม   
 ไม้จริง  / หวาย-ไผ ่ 137 68.5 
 หนัง - ผ้า    53 26.5 
 พลาสติก 10 5.5 

รวม 200 100.0 

โทนสีทีเ่หมาะสมภายในอาศรมวัฒนธรรม   
 สีโทนร้อน 14 7.0 
 สีโทนเย็น 86 43.0 
 สีขาว-ดํา  75 37.5 
 หลาย ๆ สผีสมกัน 25 12.5 

รวม 200 100.0 

จํานวนการเขา้ขมนิทรรศการร่วมกันต่อ 1ครั้ง   
 1 คน 22 11.0 
 2 คน 43 21.5 
 3-5 คน 84 42.0 
 5 คนข้ึนไป 51 25.5 

รวม 200 100.0 

ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเข้าชมนิทรรศการ 20 10.0 
 เช้า (08.00-11.00น.) 43 21.5 
 กลางวัน (12.00-15.00น.) 112 56.0 
 เย็น (16.00-18.00น.) 32 16.0 
 กลางคืน (19.00-22.00น.) 13 6.5 

รวม 200 100.0 

ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเข้าชมนิทรรศการ 56  
 30 นาท-ี1 ช่ัวโมง  108 54.0 

 1 ชั่วโมงครึ่ง – 2 ชั่วโมง 74 37.0 

 2 ช่ัวโมงขึ้นไป 18 9.0 

รวม 200 100.0 

   ส
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การวิเคราะห์พื้นที่ต้ังโครงการ 
 อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่
มี แนวคิดไว้ในโครงการจัดต้ังว่า  “เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับวัฒนธรรม  โดยให้
เป็นศูนย์รวมของชุมชนทางด้านจิตใจและวัฒนธรรม โดยให้มีการจัดการศึกษาทางด้านวัฒนธรรมศึกษา 
เพ่ือธํารงรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์และมรดกทางจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ”  
รวมถึงการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยทั่วไป จากความสําคัญข้างต้น พ้ืนที่ดังกล่าวมีศักยภาพ
และความเป็นไปได้ต่อการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางชุมชนแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 พื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 อาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ต้ังอยู่ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อําเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่ที่มีความสําคัญ คือ เป็นเมืองโบราณท่ีมีโบราณสถานตุมปัง ชุมชน
บ้านโมคลาน ซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองที่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจ การท่องเท่ียว 
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27 แผนที่แสดงที่ต้ังของโครงการ 
 

ชุมชนโมคลานแหล่งโบราณสถานตุมปัง 

ชุมชนเมืองใน
ปัจจุบัน 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพที่ 28 แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เลือกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยเป็นพ้ืนที่ที่มีความน่าสนใจ
ในแง่เขตการศึกษาเพราะสามารถขับเคล่ือนพ้ืนที่ให้มีศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบได้ ออกแบบพ้ืนที่
สามารถรองรับเอ้ือประโยชน์ต่อกิจกรรมต่าง ๆ โดยคํานึงถึงพ้ืนที่ในเชิงกายภาพ ทั้งอาคารข้างเคียง
ภายใน และการล้อมพ้ืนที่ด้วยแนวต้นไม้ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามฤดูกาล เพ่ือสร้างประสบการณ์การ
รับรู้ของผู้ใช้อาคาร ลานกิจกรรม ที่เป็นศูนย์กลางระหว่างพ้ืนที่ของศูนย์ เพ่ือเป็นจุดรองรับกิจกรรมที่
เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 จากการสํารวจลงพ้ืนที่ศึกษา จากการวิเคราะห์หาข้อมูลเพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันอาคาร
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ไม่มีอาคารของตนเองต้องใช้พ้ืนที่ของโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีสภาพเป็นสนามกีฬาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของกิจกรรมได้
อย่างครบถ้วน ผู้ศึกษาเห็นควรว่ามีการก่อสร้างสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมและสอดคล้องกับแนวคิด
ของการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย
คํานึงถึงบริบทโดยรอบเป็นสําคัญ และเพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับการออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยนําองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาของพระ
บรมธาตุเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาอันเป็นมรดกโลกของท้องถิ่นของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  สู่กระบวนการแปรรูปงานออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรม

   ส
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วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การศึกษาคร้ังน้ีจึงทําการวิเคราะห์ประเด็นที่มีความสําคัญโดย
แสดงรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 
การวิเคราะห์คุณค่าของพื้นที่ต้ังโครงการ 
 1. ด้านประวัติศาสตร์ 
  เมืองนครศรีธรรมราช เป็นเมืองประวัติศาสตร์มีอายุมากกว่า 1,000 ปี เคยเป็น
อาณาจักรอิสระ มีพระราชาเป็นผู้ปกครอง มีพระบรมธาตุเจดีย์ยอดทองคํา มีเมืองเก่าหลายเมือง มี
ศิลปะโบราณสถาน ศิลปะโบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณีภาษา การละเล่นมหรสพพ้ืนเมือง
มากมาย กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดมาถึงเยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา จนเกิด
ความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและท้องถ่ินของตน นครศรีธรรมชาติมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ มี
ช่ือเสียงด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในป่าเขาลําเนาไพร มีถ้ํา นํ้าตก และหาดทราย เป็นต้น 
เป็นศูนย์กลางการค้าสินค้าการเกษตร การประมง สินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมือง นครศรีธรรมราชยังคง
รักษาความเก่าความแก่ของโบราณสถาน อันเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองไว้ได้อย่างเหนียวแน่น 
พร้อมกับการพัฒนาความเป็นเมืองสมัยใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่มี
เสน่ห์ชวนให้ท่องเที่ยวและชวนให้ศึกษา 
  จากการศึกษาชุมชนโบราณในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช R. O. Winstedt  (อ้างถึงใน 
ประทีป ชุมพล, 2536: 8) ได้แบ่งชุมชนออกเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
  1.1 กลุ่มชุมชนโบราณในอําเภอเมือง ได้แก่ ชุมชนตําบลปากพูน ตําบลท่าเรือ เมือง
พระเวียง และตัวเมืองนครศรีธรรมราชปัจจุบัน 
  1.2 กลุ่มชนชนโบราณในอําเภอสิชล อําเภอท่าศาลา ได้แก่ กลุ่มชุมชนแถบวัดโมค
คลาน ตําบลไทยบุรี และกลุ่มชุมชนโบราณในบริเวณตําบลสิชล อําเภอสิชล 
  1.3 กลุ่มชุมชนโบราณในอําเภอขนอม บริเวณตําบลควนทอง 
  1.4 กลุ่มชุมชนโบราณในอําเภอทุ่งสง ได้แก่ บริเวณตําบลหนองหงส์ 
 2. คุณค่าและความสําคัญด้านสภาพภูมิทัศน์ 
  มีลักษณะพ้ืนที่เป็นแนวยาวขนานชายฝั่งทะเลตามแนวเหนือใต้ เกิดจากคล่ืนหรือ
กระแสนํ้าทะเลพัดพาเอาทรายขึ้นไปกองสะสม จนเกิดเป็นสันทรายยาวตลอดแนวชายฝั่ง เน้ือดินเป็น
ทรายจัด ดินลึก มีการระบายนํ้าค่อนข้างมาก ได้แก่ พ้ืนที่อําเภอท่าศาลา (บางส่วน) อําเภอเมือง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอเชียรใหญ่ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
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 3. คุณค่าและความสําคัญทางด้านสถาปัตยกรรม 
  จังหวัดนครศรีธรรมราชต้ังอยู่บนฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีที่ราบกว้างใหญ่ ต้ังแต่อําเภอ
สิชลไปจนถึงอําเภอเมือง มีที่ราบชายฝั่งทะเลอันเกิดจากสันทรายธรรมชาติเป็นทิวยาวทอดลงไป มี
ร่องรอยชุมชนโบราณน้อยใหญ่เรียงรายกันเป็นระยะ ๆ ที่จัดเป็นบริเวณที่มีความสําคัญในทางโบราณคดี
ได้แก่ ในเขตอําเภอสิชลและอําเภอท่าศาลา โบราณสถานที่พบส่วนมากเป็นโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ในศาสนาฮินดู พบช้ินส่วนพระนารายณ์หรือพระวิษณุ ศิวลึงค์และฐานศิวลึงค์ สระนํ้า เช่น ทีบ้่านนาขอม
และเขาคาในเขตอําเภอสิชล โบราณวัตถุสมัยหลัง ๆ ลงมาส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปหินทรายสีแดง ที่วัด
โมคคลาน อําเภอท่าศาลา พบพระพิมพ์ดินดิบแบบทวราวดี และแบบศรีวิชัย นอกจากน้ียังพบช้ินส่วน
ของศาสนาสถานที่ ทําด้วยแท่งหินอัคนี ซึ่งมีลวดลาย บริเวณถัดจากอําเภอท่าศาลา และอําเภอเมืองเปน็
ที่ราบกว้างใหญ่มีร่องรอยเมืองโบราณ และซากโบราณวัตถุสถานมากมาย ต่อจากอําเภอเมืองลงไปทาง
ใต้เป็นเขตอําเภอเชียรใหญ่และอําเภอหัวไทร ไม่ค่อยพบร่องรอยชุมชนโบราณ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็น
ที่ราบลุ่มมีนํ้าท่วมถึง (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ุ, 2525: 350-351) 
 4. คุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ 
  ชุมชนในนครศรีธรรมราชที่ได้ก่อตัวขึ้นจากสถานีการค้าและเมืองท่าที่มีชาวอินเดียเข้า
มาก่อต้ัง ได้ค่อย ๆ พัฒนาข้ึนมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่โดยผสมผสานกับคนพ้ืนเมืองซึ่งได้สรรค์สร้าง
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองขึ้น การต้ังชุมชนของภาคใต้มักกระจายไปตามริมฝั่งทะเล
ทางด้านตะวันออกและตะวันตก จะเห็นข้อแตกต่างได้ว่าทําเลท่ีเหมาะแก่การเกษตรกรรมอันมีผลให้
เกิดเสบียงอาหารเลี้ยงคนเป็นจํานวนมาก จนเกิดเป็นบ้านเมือง มีชุมชนหนาแน่นคือ ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี 
ส่วนทางชายฝั่งทะเลตะวันตกเกิดชุมชนท่ีไม่ใหญ่เท่าฝั่งตะวันออก ได้แก่ บริเวณในเขตจังหวัดพังงา 
จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดตรัง การต้ังหลักแหล่งของชุมชนโบราณจึงมักมารวมกันอยู่ด้านชายฝั่งทะเล
ตะวันออกและเกิดเป็นบ้านเมืองใหญ่โต (วิเชียร  ณ นคร และคณะ, 2521: 29-30)   
 
การวิเคราะห์การเข้าถึงของโครงการ 
 รถยนต์ส่วนบุคคล จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชสามารถขับรถยนต์มาตามถนนสาย
นครศรีธรรมราชไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัดออกทางแยกซ้ายหน้าห้างเทสโก้โลตัสอําเภอท่าศาลา เข้า
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 รถโดยสาร รถตู้ และรถส่ีล้อสีนํ้าเงินเข้ม คือรถโดยสารรับจ้าง ในรูปแบบของรถสองแถว
ขนาดเล็กในตัวอําเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช โดยผู้ขับรวมตัวในรูปแบบธุรกิจส่วนตัว ลักษณะการ
ว่ิงของรถจะประจําทาง โดยจะว่ิงในเส้นทางที่ผู้โดยสารต้องการคล้ายกับแท็กซี่แต่จะรับผู้โดยสาร
เพ่ิมเติมตลอดทาง และเปลี่ยนเส้นทางตามผู้โดยสาร 
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การวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศของที่ต้ังโครงการ 
 จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีลมจาก
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้ประเทศ
ไทยตอนบนต้ังแต่ภาคกลางขึ้นไปมีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง แต่ภาคใต้ ต้ังแต่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ลงไปกลับมีฝนตกชุกเพราะมรสุมน้ีพัดผ่านอ่าวไทย อากาศจึงไม่หนาวเย็นดังเช่นภาค
อ่ืน ๆ ที่อยู่ทางตอนบนของประเทศ และจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ทางด้านฝั่งตะวันออกได้รับ
อิทธิพลของลมน้ีเต็มที่จึงมีฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และมีอากาศเย็นเป็นคร้ังคราว ลมมรสุมอีกชนิด
หน่ึงคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย จึงพาเอาไอนํ้าและความชุ่มช้ืนมาสู่
ประเทศไทย แต่เน่ืองจากเทือกเขาตะนาวศรีด้านตะวันตกปิดก้ันกระแสลมไว้ ทําให้บริเวณภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออกและจังหวัดนครศรีธรรมราชมีฝนน้อยกว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลม 
 เน่ืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลด้านตะวันออกได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุม
ออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยอย่างเต็มที่ ทําให้ได้รับไอนํ้าและความชุ่มช้ืนมาก อุณหภูมิเฉลี่ยจึงไม่
สูงมาก และอากาศไม่ร้อนจัดในฤดูร้อน อากาศจะอบอุ่นในช่วงฤดูฝน ส่วนฤดูหนาวอากาศจะเย็นได้

ในบางครั้ง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27.5 ซ. อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 22.8 ซ. อุณหภูมิสูงสุด

เฉลี่ย 31.9 ซ.  แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น 3 ฤดู 
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แผนภูมิที่ 9 แสดงทิศทางลมในที่ต้ังโครงการ 
 
 ฤดูกาล 
 ฤดูกาลของจังหวัดนครศรีธรรมราชแบ่งตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยออกได้
เป็น 3 ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เร่ิมต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนฤดู
มรสุม หลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้วอากาศจะเร่ิมร้อนและมีอากาศร้อนจัดใน
เดือนเมษายนและพฤษภาคม แต่ไม่ร้อนมากนักเน่ืองจากอยู่ใกล้ทะเล กระแสลมและไอนํ้าจากทะเล
ทําให้อากาศคลายความร้อนลงไปมาก 
 ฤดูฝน เร่ิมต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้มีฝนตกทั่วไปและในช่วงฤดูฝนยังมีร่องความกดอากาศตํ่าปก
คลุมภาคใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย จึงทําให้มีฝนตกมากและเน่ืองจากเป็นจังหวัดที่อยู่ด้านตะวันออกของ
ภาคใต้จึงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยอย่างเต็มที่ ทําให้มีฝนตก
มากในช่วงฤดูหนาวคือระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอีกช่วงหน่ึงจึงนับว่าจังหวัดน้ีมีฤดูฝนที่
ยาวนาน 
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 ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในช่วงฤดูมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุม
ประเทศไทย ทําให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็น แต่เน่ืองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่
ทางด้านตะวันออกของภาคใต้จึงมีฝนตกชุกในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม อุณหภูมิจึง
ลดลงเล็กน้อยเป็นคร้ังคราวและอากาศจึงไม่สู้หนาวเย็นมากนัก 
 
สถานการณ์ของที่ต้ังโครงการ (SWOT) 
 ที้ต้ังโครงการเป็นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีพ้ืนท่ีอาณาเขตกว่า 9,000 ไร่ ซึ่งมีศักยภาพ
ที่สามารถพัฒนาโครงการรูปแบบต่าง ๆ ได้ ถือว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนอําเภอท่าศาลา สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มีการบริหารจัดการที่มีกลยุทธ์ที่ขับเน้นวัฒนธรรม และ
มีชุมชนเป็นส่วนร่วมที่สําคัญ 
 จากการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานท่ีต้ังโครงการ สามารถนํามาวิเคราะห์สรุปเป็น
ตารางได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 5 วิเคราะห์สถานการณ์ของโครงการ (SWOT) 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีบริเวณกว้างขวางสามารถขยายพ้ืนที่
โครงการได้ในอนาคต 

2. ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ
การถ่ายทอด 

3. ความสําคัญทางประวัติศาสตร์และ
โบราณวัตถุ 

4. การเดินทางสะดวก 

1. ขาดบุคลากร 
2. การมีส่วนร่วมจากชุมชนยังน้อย 
3. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
4. ห่างไกลจากอําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

โอกาส วิกฤต 

1. ศักยภาพของพ้ืนที่ในการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้ 

2. ผู้คนในชุมชนเร่ิมต่ืนตัว 
3. ศักยภาพของพ้ืนที่เช่ือมโยงกับพ้ืนที่รอบนอก 
4. มีสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 

วัฒนธรรมบริโภคนิยมและสือ่กระแสนิยมความ
ทันสมัยมีเพ่ิมข้ึน 
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การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารโครงการ 
 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ทําให้ได้ข้อมูลในส่วนของบุคลากร ในการบริหาร
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
                
 

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงรูปแบบการบริหารโครงการ 
 
 การศึกษาและทบทวนอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชที่มีมาแต่โบราณ 
เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการแปรรูปสู่งานออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ์ โดยกําหนดแนวทางการศึกษาไว้ คือ การจัดวางผังและการสร้างสภาพแวดล้อมของ
โครงการได้คํานึงถึงโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงานอาศรมวัฒนธรรมเป็นสําคัญ และเป็น
แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมตามอัธยาศัย และแหล่งบริการด้านวิชาการด้านวัฒนธรรม
แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป  
 
การวิเคราะห์ผู้ใช้งาน 
 การวิเคราะห์ผู้ใช้ภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ สามารถจําแนกประเภทของ
ผู้ใช้อาคารไว้ 2 ประเภท  

ฝ่ายบริหารงาน 

ทั่วไป 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ฝ่ายอนุรักษ์ สง่เสริม 
เผยแพร่ และสารนิทศัน ์

ฝ่ายจัดการด้านทรัพย์สิน 

ฝ่ายอุทยานโบราณคดี 

และอุทยานธรรมนิทัศน์ 

อธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารและอํานวยการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 

(ผู้อํานวยการ) 
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 1. ผู้ใช้อาคารประจํา คือ บุคลากรประจําหน่วยงานอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
บุคลากรพิเศษที่ทํางานในช่วงเวลาว่าจ้าง พฤติกรรมของผู้ใช้อาคารประเภทน้ีขึ้นอยู่กับหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละบุคคล กลุ่มผู้ใช้อาคารอ่ืน ๆ ที่จะมาใช้พ้ืนที่เป็นช่วงเวลาหนึ่งเท่าน้ัน ในบางคร้ัง
สามารถทําให้หน่วยงานมีรายได้จากการใช้พ้ืนที่ได้อีกทางหน่ึงด้วย  
  การเดินทางของผู้ใช้โครงการมีทั้งแบบโดยรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารชนิดต่าง ๆ 
เวลาในการมายังโครงการจะแตกต่างกับบุคคลประเภทอื่น บุคลากรประจําและมีพฤติกรรมการใช้
โครงการ คือ 
  08.00-08.30 น. ลงเวลาทํางาน 
  08.30-12.00 น. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
  12.00-13.00 น. ช่วงเวลาพักกลางวัน 
  13.00-16.30 น. ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
  16.30 น.  ลงเวลาเลิกงาน 
  จํานวนพนักงานอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
  ผู้อํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 1 อัตรา 
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา 
  พนักงานธุรการ 1 อัตรา 
 2. ผู้ใช้อาคารทั่วไป คือ นักเรียน ประชาชนท่ัวไป และผู้สนใจมาเท่ียวชมอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เพ่ือหาความรู้ และความเพลิดเพลิน จะเห็นได้ว่าผู้ใช้อาคารภายในโครงการมี
หลายประเภท และมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป ดังน้ัน การออกแบบอาคารต้องศึกษาพฤติกรรม 
และการใช้อาคารที่แตกต่างกัน เพ่ือจะได้อาคารท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในแต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสม  
  2.1 นักเรียน ประชาชนท่ัวไป เข้าชมเพ่ือต้องการศึกษาความรู้ ต้องการความ
เพลิดเพลินจากการชมศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ  
  2.2 วิทยากรพิเศษ เข้าชมเพ่ือแสดงความรู้ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ต่าง ๆ ที่โครงการได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการเชิญ 
 พฤติกรรมการใช้โครงการ 
 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ 
 ผู้ใช้บริการ คือ กลุ่มที่มาเข้าชมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ได้แก่ นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป และกลุ่มผู้มาเย่ียมชมโครงการ 
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แผนภูมิที่ 11 แสดงพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มผู้รับบริการ 
 
กลุ่มผู้ให้บริการ 
 ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารโครงการประจําสํานักงาน และกลุ่มเจ้าหน้าที่บริการโครงการ 
ในพ้ืนที่ส่วนน้ี ได้มีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการแสดง และส่วนการเรียนรู้ 
 
ตารางที่ 6 แสดงการสรุปพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการ 
 

ส่วนการแสดง ส่วนการเรียนรู้ 

1. ทางเข้า 
2. พักคอย 
3. แนะนําอาศรม 
4. อาคารอาศรมวัฒนธรรม 
5. ลานกิจกรรม 
6. ลานวัฒนธรรม 
7. อาคารสัมมนา 
8. ห้องสุขา 

1. ทางเข้า 
2. ส่วนต้อนรับ 
3. อาคารอาศรมวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 

นิทรรศการถาวร นิทรรศการช่ัวคราว  
4. ห้องสํานักงาน 
5. ลานวัฒนธรรมกลางแจ้ง 
6. อาคารสัมมนา 
7. ห้องสุขา 
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แผนภูมิที่ 12 แสดงรายละเอียดการใช้พ้ืนที่ภายในโครงการ 
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 การกําหนดองค์ประกอบสําหรับโครงการสามารถสรุปองค์ประกอบได้จากความต้องการ
ใช้สอยของพ้ืนที่ของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ และขอบเขตของโครงการ ซึ่งสามารถ
วิเคราะห์ได้ดังน้ี 
 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 13 แสดงการจัดแบ่งภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
 
 จากการศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช พบว่า เป็นศูนย์กลางชุมชน 
ศูนย์กลางพระพุทธศาสนา สะท้อนความคิดวิจิตร สู่ความเกลี้ยวเกลาอันทรงคุณค่า สอดคล้องกับการ
บริหารจัดการ วัฒนธรรม ชุมชน สู่การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัย
ลักษณ์ 
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แผนภูมิที่ 14 แสดงแนวคิดในการออกแบบโครงการ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 15 แสดงอัตลักษณ์ องค์ประกอบและแนวคิดจากพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช      
ในการออกแบบ 

 
การออกแบบพ้ืนที่และทางสัญจรภายในอาคาร 
 การกําหนดองค์ประกอบสําหรับโครงการ สามารถสรุปองค์ประกอบได้จากความต้องการ
ใช้สอยของพ้ืนที่โครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ และขอบเขตของโครงการ ซึ่งสามารถวิเคราะห์
ได้ดังน้ี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 98 

 

  
 
แผนภูมิที่ 16 แสดง Zoning Diagram 
 

  
 
แผนภูมิที่ 17 แสดง Zoning Diagram First floor plan 
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แผนภูมิที่ 18 แสดงการ Circulation Diagram 
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บทที่ 6 
 

การแปรรูปสู่กระบวนการออกแบบโครงการ 
 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและจากการลงพ้ืนท่ีพบว่าพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาภาคใต้ สะท้อนให้เห็นถึงสัญลักษณ์
เชิงอํานานของการเมือง “อํานาจรัฐ”  เพ่ือให้ความเป็นศูนย์กลางของการศึกษาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องและภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชน ผสานความกลมเกลียวของวัฒนธรรม ชุมชน 
การบริหารจัดการสู่การออกแบบสิ่งแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม 
 จากบทวิเคราะห์และตีความน้ันจะเห็นสิ่งที่คล้ายกันเป็นกลุ่ม ๆ จึงเอาทฤษฎีการเคลื่อนที่
มาจับทําให้สามารถจําแนกเป็นการแสดงออกทางการเคล่ือนไหวท่ีและค่าความสัมพันธ์ ที่มีความ
เก่ียวข้องกัน นํามาเปรียบเทียบเพ่ือนําไปสู่การออกแบบของโครงการได้ ดังน้ี 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
แผนภูมิที่ 19 แสดงความสัมพันธ์ของการแปรรูปสู่งานออกแบบ 

 
 

Master Plan 
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 จากแผนภูมิที่แสดงถึงการแปรรูปจากคําสําคัญสู่งานออกแบบ ก็สามารถอธิบายหลักของ

แนวคิดได้ ดังน้ี 

 1. Master Plan จากการศึกษาบริบทของการใช้งานของอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์

แปรรูปมาสู่การออกแบบ Master Plan โดยนําบริบทการวางผังงานวัด มาสรุปได้ดังน้ี 

  จะเห็นได้ว่า การวาง Master Plan ได้มาจากการศึกษาบริบทการใช้สอยของอาคาร

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ที่มีหน้าที่เพ่ือสื่อสารกับสิ่งที่มองเห็น เช่น สัดส่วนของพระบรมธาตุเจดีย์ 

สู่การออกแบบพ้ืนที่ส่วนลานกลางแจ้ง และลานเวที 

 2. Space ลักษณะของหมุนเวียนของทางเดินเวียนขวา 

 3. Building ลักษณะตัวอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ แทนค่าเป็นลักษณะ

โครงสร้างของอาคาร โดยออกแบบให้มีรูปแบบที่ดึงเอกลักษณ์จากการศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุ

เจดีย์ ล้อมด้วยพ้ืนที่ใช้สอยของโครงการ 

 4. Function ได้จากการสรุปตามแนวทางออกแบบศิลปะ วัฒนธรรมท้องถ่ิน จากอดีตสู่

ปัจจุบัน โดยสรุปพ้ืนที่การออกแบบเป็นโซนต่าง ๆ ดังน้ี 

  โถงทางเข้า  

  ประชาสัมพันธ์ 

  ส่วนนิทรรศการ 

  ลานวัฒนธรรมหรือลานกิจกรรม 

  ห้องสํานักงาน 

  ห้องสุขา 

 5. Technology ลักษณะที่ใช้ในการแสดงเป็นการออกแบบ 3-4 มิติ เพ่ือเพ่ิมมุมมอง

สะท้อนความเด่นสง่าของพ้ืนที่ให้มีความเป็นเอกลักษณ์มากย่ิงขึ้น 

 6. Material วัสดุที่ใช้ในการออกแบบลานวัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ใช้วัสดุท้องถิ่นที่สะท้อนคุณค่าวิจิตร สง่า ความเกลี้ยงเกลาอันทรงคุณค่า 

ใช้ในการออกแบบภายในอาคาร 

 7. Pattern การออกแบบลักษณะลวดลายต่าง ๆ ที่เกิด จากการนําศิลปพ้ืนถิ่นมาสะท้อน

ออกเป็นลวดลาย เพ่ือประดับผนัง พ้ืนผิว ลวดลาย เพ่ือให้เกิดความวิจิตรสง่า เกลี้ยงเกลาอันทรงคุณค่า 

 8. Timing ช่วงเวลาต่าง ๆ จากแสงภายในและภายนอกท่ีเป็นแสงที่ทําให้เกิดเงา ตลอด

ทั้งวัน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สร้าง Movement ภายในและภายนอกอาคารให้เหมือนมีการ

แสดงการแสดงเงาของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช  
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แนวคิดการใช้วัสดุตกแต่ง 
 เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศโดยเฉพาะและเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย แสดงความเป็นเอกลักษณ์
ชุมชนได้อย่างชัดเจน ซึ่งสามารถแยกออกได้ตามประโยชน์ใช้สอยตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
 1. วัสดุตกแต่งพ้ืน 
  1.1 กระเบ้ืองเซรามิคขอบตัดสีขาวผิวด้าน ขนาด 0.30x0.60 
  1.2 ปูนซีเมนต์ขัดมัน 
  1.3 กระเบ้ืองเซรามิคขอบตัดสีเทาผิวธรรมชาติ ขนาด 0.30x0.60 
  1.4 พ้ืนไม้เน้ือแข็งเข้าลิ้น ขนาด 0.10 x 0.60 หนา 1.5 น้ิว ทําสีธรรมชาติฃ 
 2. วัสดุตกแต่งผนัง 
  2.1 กระเบ้ืองเซรามิคขอบตัดสีขาวผิวด้านขนาด 0.30x0.60 
  2.2 กระเบ้ืองเซรามิคขอบตัดสีขาวผิวธรรมชาติ 0.30x0.60 
  2.3 โครงไม้เน้ือแข็งกรุ MDF. Bord หนา 10 มม. ฉาบเรียบทําสีพ่น 
  2.4 โครงไม้เน้ือแข็งกรุแผ่นไม้อัดหนา 8 มิลลิเมตร ทําสีธรรมชาติ 
  2.5 กระจกใส (Tempered) หนา 10 มม. ติดสต๊ิกเกอร์ภาพพิมพ์ลาย 
 3. วัสดุตกแต่งเพดาน 
  3.1 โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นยิปซั่มบอร์ดหนา 10 มม. ฉาบเรียบทาสีนํ้า
พลาสติกอคลีลิคสีขาว 
 4. งานระบบปรับอากาศ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เปิดโล่งที่ต้องการแสง และอากาศ
ธรรมชาติ เข้าเป็นส่วนประกอบหลักภายในโครงการจึงมีการปรับอากาศเฉพาะส่วนเจ้าหน้าที่และส่วน
นิทรรศการถาวร ใช้เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะจุด 
 5. งานระบบป้องกันอัคคีภัย ใช้เครื่องดับอัคคีภัยวางเฉพาะจุด เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นไม้
ที่สามารถติดไฟง่าย ดังน้ันจึงจําเป็นต้องติดต้ังบริเวณท่ีสะดวกแก่การใช้งานและมองเห็น 
 
งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
 ซึ่งแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้ดังน้ี 
 ช้ันวางจัดแสดงงาน (ตําแหน่งบนเพดาน และภายในช้ันแสดงสินค้า) หลอดไฟ LED 220 
V.สีขาว ขนาดของหลอดกว้าง 12 ซม. สูง 14 ซม. หลอด LED (Light emiiting diodes) 18 หลอด 
ขั้วต่อเป็นเกลียวมาตรฐาน 
 1. ช้ันวางสินค้า เฟอร์นิเจอร์ Built-in หลอดไฟ LED Duralight พร้อมอุปกรณ์เช่ือมต่อ 
 2. ไฟเพดานส่วนจัดแสดงงาน หลอดไฟ LED 220V. สีขาว ขนาดของหลอดกว้าง 12 ซม. 
สูง 14 ซม. หลอด Led (Light emitting diodes) 18 หลอด ขั้วต่อเป็นเกลียวมาตรฐาน 

   ส
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 3. ส่วนทางเดินทั่วไป โคม Down light หลอดคอมแพค ฟลูโอเรสเซนต์ 20 วัตต์  
 4. ส่วนห้องนํ้าหลอดฟลูโอเรสเซนต์ 54 วัตต์ 
 5. ห้องสมุด ใช้หลอด LED220V สีขาว ขั้วต่อเป็นเกลียวมาตรฐาน ขนาดหลอด 12x14 ซม. 
 
แนวความคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคาร 
 หลังจากได้ทําการศึกษาความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดดังกล่าว จากการศึกษาได้นําผล
ของการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวความคิดในออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรม
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เหมาะสมกับแนวการดําเนินการของโครงการ โดยมีขั้นตอน
การออกแบบดังน้ีแนวความคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 
 

  
 

แผนภูมิที่ 20 แนวความคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม 
 
กระบวนการในการพัฒนาสู่งานออกแบบภายใน 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบและความสัมพันธ์ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช 
องค์ความรู้ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นหน่ึงเดียวกันของ
ศิลปะ และสามารถนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้เป็นแนวคิดในการการออกแบบสภาพแวดล้อม
ภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดังน้ี 
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ภาพที่ 29 ศิลปะและลวดลายแบบลังกาสู่แนวคิดทางเดิน 
 

 

 
 
ภาพที่ 30 ลวดลายฝ้าเพดานในวิหารสู่การออกแบบไฟฟ้า 
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ภาพที่ 31 ลวดลายไทยที่ใช้ในการออกแบบเสา 
 

 

 
 
ภาพที่ 32 การทับซ้อนกันของเจดีย์เพ่ือการออกแบบ patturn รูปหงายและควํ่า 
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ภาพที่ 33 แนวคิดในการออกแบบพ้ืนท่ีภายในอาคารและส่วนลานกลางแจ้ง 
 

  
 
ภาพที่ 34 แนวความคิดในการออกแบบพ้ืนที่ในส่วนต้อนรับ 
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ภาพที่ 35 แสดงกระบวนการนําประเพณีการบูชาผ้าในลวดลายในการจัดนิทรรศการ 
 

 

  
 
ภาพที่ 36 แสดงกระบวนการออกแบบจากพระธาตุ สู่ส่วนแสดงนิทรรศการ 
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ภาพที่ 37 แสดงกระบวนการออกแบบลานกิจกรรมกลางแจ้ง 
 
 แบบร่างครั้งที่1 
 

 

 
 
ภาพที่ 38 แบบร่างคร้ังที่1 บริเวณทางเข้าอาศรมวัฒนธรรม 
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ภาพที่ 39 แบบร่างคร้ังที่1 โถงต้อนรับ   
 

 

 
 
ภาพที่ 40 แบบร่างคร้ังที่1 ลวดลายประดับตกแต่งภายในอาศรมวัฒนธรรม 
 
 
 
 



 110 

 

 
 
ภาพที่ 41 แบบร่างคร้ังที่1 โถงต้อนรับและบริเวณพักคอย   
 

 
 
ภาพที่ 42 แบบร่างคร้ังที่ 1 นิทรรศการถาวรส่วนศิลปะหัตถกรรมประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(ผ้ายก) 
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ภาพที่ 43 แบบร่างคร้ังที่1 นิทรรศการถาวร 
 

 

  
 
ภาพที่ 44 แบบร่างคร้ังที่1 นิทรรศการถาวรเก่ียวกับวิถีชุมชนหมู่บ้านคีรีวง ภายในอาคารอาศรม

วัฒนธรรม 
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ภาพที่ 45 แบบร่างคร้ังที่ 1 นิทรรศการช่ัวคราวช้ันที่2 
 

 
 
ภาพที่ 46 แบบร่างคร้ังที่1 บริเวณลานกิจกรรมกลางแจ้ง 



 113 

 1. การจัดผัง MASTER PLAN ของอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 
 
ภาพที่ 47 ผังMASTER PLAN ของอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
 2. การจัดผัง FURNITURE – PLAN ของอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาพที่ 48 ผัง FURNITURE – PLAN ของอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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 3. การจัดผัง FURNITURE – PLAN ของนิทรรศการถาวร ภายในอาคารอาศรม
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

  
 
ภาพที่ 49 ผัง FURNITURE – PLAN ของนิทรรศการถาวร ภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 4. การจัดผัง FURNITURE – PLAN ของนิทรรศการช่ัวคราวช้ันที่2 ภายในอาคาร
อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

  
 
ภาพที่ 50 ผัง FURNITURE – PLAN ของนิทรรศการช่ัวคราวช้ันที่2 ภายในอาคารอาศรม

วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 5. การจัดผัง ELECTRICAL PLAN ของนิทรรศการช่ัวคราวช้ันที่2 ภายในอาคารอาศรม
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

  
 
ภาพที่ 51 ผัง ELECTRICAL PLAN ของนิทรรศการช่ัวคราวช้ันที่2 ภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 5. ทัศนียภาพของอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ภาพที่ 56 ทัศนียภาพแสดงงานนิทรรศการถาวรเก่ียวกับวิถีชีวิตชาวนครศรีธรรมราช ภายในอาคาร

อาศรมวัฒนธรรม 
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บทที ่7 
 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 
 จากการออกแบบสภาวะแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทําให้ได้ข้อค้นพบที่ได้นําเสนอไปแล้ว แต่เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
นัยสําคัญที่มีคุณค่าทางด้านวิชาการ ตลอดจนคุณประโยชน์ของการนําข้อค้นพบไปใช้ในการออกแบบ
เพ่ือนําไปสู่ความเกลียวเกลาอันทรงคุณค่า และสามารถนํามาประยุกต์สู่แนวคิดในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เ พ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนใน ตามเจตนารมณ์ ผู้วิจัยจะได้เสนอข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย และข้อค้นพบที่ได้จากการทดสอบสมมติฐาน หลังจากน้ันได้ทําการอภิปรายผลจากการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แล้วจึงเสนอแนะแนวเชิงนโยบาย และเชิงวิชาการต่อไป 
 
สรุปผลของการศึกษา  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่มีการเช่ือมโยงกนั
ระหว่างรูปธรรมและนามธรรม ที่เก่ียวกับลักษณะ ประเภท วิวัฒนาการรูปแบบของเจดีย์สมัยแต่ละยุค
สมัย อาทิ ทราวดี สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาและนําผลมาวิเคราะห์ถึงการนําไป
ประยุกต์ใช้ สู่งาน ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของชาวนครศรีธรรมราช จึงได้นําแนวคิด
รูปธรรมและนามธรรม มาตัดทอน และแปรรูปรังสรรค์สู่งานออกแบบตกแต่งภายใน ในรูปลักษณ์ใหม่ที่
เหมาะสมกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการสร้าง องค์ประกอบ บริบทของ
พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อาทิ วิหารต่างๆ ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และ
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งได้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 200 คน โดยสอบถามใน
ประเด็นตัวแปรต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในกรอบแนวความคิดการวิจัย 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ความรู้จากการศึกษาอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
ในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของชาวนครศรีธรรมราชซึ่งผู้วิจัยการศึกษารูปแบบ
และเกณฑ์การออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงการศึกษาถึงผังองค์กรภายใน พฤติกรรมผู้ใช้ การ
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วิเคราะห์พ้ืนที่ใช้สอยและสภาพแวดล้อมภายในโครงการ ทําให้เกิดแนวความคิดใหม่ในการออกแบบ 
ให้กับทุกคนที่เข้ามาใช้โครงการในปัจจุบันเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  
 
ข้อค้นพบ 
 1. จากการศึกษาศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่มีการเช่ือมโยงกัน
ระหว่างรูปธรรมและนามธรรม ที่เก่ียวกับลักษณะ ประเภท วิวัฒนาการรูปแบบของเจดีย์สมัยแต่ละ
ยุคสมัย อาทิ ทราวดี สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ สรุปได้ว่าพระบรมธาตุเจดีย์ได้แสดงให้เห็นถึง 
ความเกลี้ยงเกลาอันทรงคุณค่า โดยจําเป็นต้องประกอบด้วย ประวัติศาสตร์ องค์ประกอบ รูปทรง ซึ่ง
แต่ละส่วนต่างต้องมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงสอดคล้องกลมกลืนกัน เพ่ือนําไปสู่ความเกลียวเกลาอัน
ทรงคุณค่า  
 2. จากการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถนํามาประยุกต์สู่แนวคิดในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของคนในชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพ่ือออกแบบสภาวะแวดล้อม
ภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี 
 เชิงวิชาการ 
 1. ศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่มีการเช่ือมโยงกันระหว่าง
รูปธรรมและนามธรรม ที่เก่ียวกับลักษณะ ประเภท วิวัฒนาการรูปแบบของเจดีย์สมัยแต่ละยุคสมัย 
อาทิ ทราวดี สุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ควรศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับวิวัฒนาการในปัจจุบันเพ่ือให้
สอดคล้องกับสังคม 
 2. ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของการสร้าง องค์ประกอบ บริบทของพระบรมธาตุ
เจดีย์นครศรีธรรมราช อาทิ วิหารต่างๆ ภายในพระบรมธาตุเจดีย์ เน้นการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้าน
เดียว ทั้ง ๆ ที่น่าจะมีข้อเท็จจริงอ่ืนๆในอีกหลายแง่มุม  
 3. เน้นเร่ืองการศึกษากลุ่มวัยรุ่น ในแง่หลักจิตวิทยาให้มากข้ึน เพ่ือส่งผลสู่การออกแบบท่ี
มีประสิทธิภาพ 
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 เชิงนโยบาย 
 1. การเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ควรมีความเช่ือโยงที่ส่งผลถึงประชาชนภาคใต้ในปัจจุบัน เพ่ือความสอดคล้องของการดําเนิน
ชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
 2. งานวิจัยฉบับน้ีมุ้งเน้นการศึกษาศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่
มีการเช่ือมโยงกันระหว่างรูปธรรมและนามธรรม ที่เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท วิวัฒนาการรูปแบบของ
เจดีย์สมัยแต่ละยุคสมัยเพียงอย่างเดียว ดังน้ันจึงขอเสนอแนะผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช ให้ศึกษาเพ่ิมเติมในส่วนของรูปแบบภาษาถ่ินในแต่ละภาคซึ่งล้วนเป็นอัตลักษณ์ของ
พ้ืนที่ หรือ พ้ืนถิ่นน้ันๆ  
 4. กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มอุดมศึกษา ซึ่งอาจมีกลุ่มเป้าหมายอื่นที่สามารถ

ตอบสนองการเผยแพร่ของโครงการ โดยดูได้จากคุณสมบัติ และพฤติกรรม 
 5. การบริหารภายในโครงการ ผู้ใช้บริการ-ผู้ให้บริการ อาจปรับเปล่ียนระยะเวลาการให้บริการ 
หรือพื้นที่ใช้สอย ที่สามารถรองรับผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเพื่อความคุ้มค่าในการจัดโครงการในแต่ละครั้ง 
 6. การนําเสนอแนวใหม่ อาจเพิ่มเติมงานระบบอื่นๆที่มีความน่าสนใจต่อกลุ่มเป้าหมายมากกว่านี้  
 7. ผู้วิจัยอยากให้ภาครัฐ สถาบันการศึกษาหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วม 
กับการอนุรักษ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชนี้อย่างจริงจัง รวมถึงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงคุณค่าความสําคัญ ที่ได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 
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แบบสอบถามนักศึกษา(กลุม่อุดมศึกษา) 
 

เรื่อง 
การศึกษาอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อออกแบบสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร

อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ช่ือมหาวิทยาลัย.............................................…………………….................... 
อําเภอ/เขต................................................................................................ 
จังหวัด………………..................................................................................... 
  
 
คําชี้แจง 
 แบบสอบถามน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นส่วนประกอบในการทําวิจัย เรื่อง การศึกษาอัตลักษณ์
ของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อออกแบบสภาวะแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก นักศึกษา
มหาวิทยาลัยต่างๆ 
 โปรดตอบตามความเป็นจริงจากประสบการณ์ และความคิดเห็นของท่าน การตอบ
แบบสอบถามน้ีจะไม่มีผลต่อตัวท่าน ข้อมูลต่าง ๆ จะเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลโดย
ส่วนตัวใด ๆ ทั้งสิ้น 
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รายการข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

ให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําเคร่ืองหมาย  ลงใน (    ) และแสดงความคิดเห็น…………………….. 
  
 
ข้อความ 
  
 
ปัจจัยส่วนบุคคล (personal characteristics) 
(1). เพศ (    ) ชาย (    ) หญิง 
(2). อายุ……………………………ปี 
(3). สถานภาพ (    ) โสด (    ) แต่งงาน 
  (    ) หย่า (    ) อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรส 
  (    ) อ่ืน ๆ………………………………. 
(4). เขตที่อยู่อาศัย………………………………………… 
(5). การศึกษา (    ) ปริญญาตรี ปีที่ 1 (    ) ปริญญาตรี ปีที่ 2     
  (    ) ปริญญาตรี ปีที่ 3 (    ) ปริญญาตรี ปีที่ 4 
  (    ) ปริญญาโท (    ) ปริญญาเอก 
  (    ) อ่ืน ๆ ……………………………… 
(6). ศาสนา……………………………… 
(7). ช่ือมหาวิทยาลัย........................................................ 
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รายการข้อคําถามเก่ียวกับปัจจัยทางพฤติกรรมของวัยรุ่นระดับอุดมศึกษา  
โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน O และเติมตอบลงในช่องว่าง…………………. 
  
 
ข้อความ 
  
 
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) 
 
(8). ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
  O แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ O  เมืองแห่งประวัติศาสตร์ 
  O บ้านเกิดเมืองนอน O ศูนย์รวมอารยธรรมภาคใต้ 
(9). ศิลปะวัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ท่านสนใจคืออะไร  
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  O ผ้ายกเมืองนคร O  การหล่อโลหะ 
  O การทําเคร่ืองประดับ O เคร่ืองถม 
  O ย่านลิเพา O  เคร่ืองป้ันดินเผา 
  O มโนห์รา O หนังตะลุง 
  O รูปหนัง O  เพลงบอก 
(10). ท่านรู้จัก พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จากที่ใดบ้าง 
  O พ่อ-แม่ O ครู - อาจารย์  
  O วิทยุ / โทรทัศน์ / อินเตอร์เน็ต O อ่ืนๆ.........................................  
(11). ท่านมีความรู้สึกช่ืนชอบพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ในด้านใด 
  O สถาปัตยกรรมที่มีความงดงาม O ความเช่ือ ความศรัทธา 
  O สัญลักษณ์แห่งพระมหากษัตริย์ O ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาภาคใต้ 
(12). ท่านคิดว่า พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชให้ความรู้สกึอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  O จิตใจสงบ O ความเลื่อมใส ศรัทธา 
  O เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ O ความหรูหรา 
  O ความสวยงามตระการตา O อ่ืนๆ...................................... 
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(13). ลักษณะภายนอกของ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ที่พบเห็นและสะดุดสายตาที่สุดคือ

ส่วนใด 
  O ส่วนฐาน O ส่วนกลาง 
  O ส่วนปลาย  
(14). ในความคิดของท่านพ้ืนผิว( Texture ) พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช จะมีลักษณะเป็น

อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 
   O พ้ืนผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือ   
 (หมายถึง - สัมผัสพ้ืนผิวที่เป็นอยู่จริง ๆ ของ ผิวหน้าของวัสดุน้ันๆ เช่น กอ้นหิน, หญ้า, ต้นไม้ 

ฯลฯ) 
  O พ้ืนผิวที่สัมผัสได้ด้วยสายตา   
 (หมายถึง - จากการมองเห็นแต่ไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของผิว วัสดุน้ันๆ) 
(15). ท่านมีความสนใจในการเข้าชมนิทรรศการประเภทใด 
  O การนําเสนอด้วยระบบ interactive O การนําเสนอด้วยวัสดุจริง 
  O การนําเสนอด้วยการจัดแสดงภาพถ่าย O การนําเสนอด้วยวิดิทัศน์ 
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พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior)  
 
(16). ท่านไปชมพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช กี่ครั้งใน1เดือน (โดยประมาณ) 
  O 1 ครั้ง O 2-3 ครั้ง 
  O 4-5 ครั้ง O มากกว่าน้ัน  
(17). ท่านไปชมพิพิธภัณฑ์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช กี่ครั้งใน1เดือน (โดยประมาณ) 
  O 1 ครั้ง O 2-3 ครั้ง 
  O 4-5 ครั้ง O มากกว่าน้ัน 
(18). ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมของการจัดนิทรรศการต่างๆโดยวิธีใด 
  O หนังสือพิมพ์ O นิตยสาร 
  O วิทยุ O โทรทัศน์ 
  O อินเตอร์เนท O คนรอบข้าง  
  O อ่ืนๆ ระบุ..............................  
(19). ท่านต้องการให้สภาพแวดล้อม ภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมเป็นอย่างไร  
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
  O มีอาคารที่ทันสมัย O มีความปลอดภัย  
  O มีบรรยากาศร่มรื่น O อ่ืนๆ.............................. 
(20). เหตุผลที่ท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการเพราะเหตุใด(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  O มีกิจกรรมเสริมควบคู่ไปกับนิทรรศการ O ใกล้ที่พักอาศัย 
  O เป็นพ้ืนที่ที่ให้ความรู้ O อ่ืนๆ.......................................... 
(21). ท่านต้องการให้มีส่วนบริการใดเพ่ิมเติม นอกเหนือไปจากการชมนิทรรศการเพียงอย่างเดียว 

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย 5-1) 
  O ร้านขายของที่ระลึก O ร้านอาหาร 
  O ห้องสมุด O นิทรรศการหมุนเวียน 
  O ลานกิจกรรม O อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 
(22). ท่านช่ืนชอบวัสดุของเฟอร์นิเจอร์ประเภทใด ที่เหมาะสมกับการจัดนิทรรศการภายในอาคาร

อาศรมวัฒนธรรม 
  O ไม้จริง  / หวาย-ไผ่ O หนัง - ผ้า 
  O พลาสติก O อ่ืนๆ..............................  
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(23). ท่านชอบสีสันของเฟอร์นิเจอร์ โทนสีประเภทใด ที่เหมาะสมกับการจัดนิทรรศการภายในอาคาร
อาศรมวัฒนธรรม 

  O สีโทนร้อน O สีขาว-ดํา   
  O สีโทนเย็น O หลายๆสีผสมกัน 
(24). ท่านต้องการให้ศูนย์ฯ ใช้วัสดุปูพ้ืนภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมประเภทใด 
  O ไม้จริง / ไม้ลามิเนต O กระเบ้ืองเซรามิค / กระเบ้ืองยาง  
  O หินอ่อน - หินแกรนิต O อ่ืนๆ.................................. 
(25). เมื่อท่านไปชมนิทรรศการท่านไปกี่คน 
  O 1 คน O 2 คน    
  O 3-5 คน O 5 คนข้ึนไป 
(26). ท่านคิดว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรับชมนิทรรศการคือเวลาใด 
  O เช้า (08.00-11.00น.) O กลางวัน (12.00-15.00น.)  

 O เย็น (16.00-18.00น.) O กลางคืน (19.00-22.00น.) 
(27). ท่านคิดว่าระยะที่เหมาะสมในการเข้าชมนิทรรศการคือเวลาประมาณเท่าใด 
  O 30 นาที-1 ช่ัวโมง O 1 ช่ัวโมงคร่ึง – 2 ช่ัวโมง 
   O 2 ช่ัวโมงข้ึนไป 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ – สกุล นายสุรสิทธ์ิ เวทย์ประสิทธ์ิ 
ที่อยู่ 596/60 ตําบลปากพูน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000  
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2527-2532 สําเร็จการศึกษา ในระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 

นครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2533-2535 สําเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 

นครศรีธรรมราช 
 พ.ศ.2535-2536 สําเร็จการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2537-2539 สําเร็จการศึกษา ในระดับ ปวช สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม สถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา 
 พ.ศ. 2540-2542 สําเร็จการศึกษา ในระดับ ปวส สาขาออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่ง

ภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 พ.ศ.2543-2545 สําเร็จการศึกษา ในระดับปริญาตรี สาขาออกแบบเคร่ืองเรือนและตกแต่ง

ภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 พ.ศ. 2546-2547 สําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา ม.วลัยลักษณ์ 
 พ.ศ.2551-ปัจจุบัน ศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2545-2547   มัณฑนากร บริษัทบาริโอแอนด์ไอซิส จํากัด 
 พ.ศ. 2548-2550   เจ้าของ-มัณฑนากร สํานักงานออกแบบ มัณฑนากร นครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2550 อาจารย์ตําแหน่งครูอัตราจ้าง คณวิชาการออกแบบ วิทยาลัยศลิปหตัถกรรม 

นครศรีธรรมราช 
 
ประวัติทางด้านศิลปะ 
 พ.ศ. 2527-2531 ตัวแทนโรงเรียนวัดพระมหาธาตุแข่งขันวาดภาพงานเดือนสิบระดับ

ประถมศึกษา (ป.2-ป.6) รางวัลชนะเลิศ 
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 พ.ศ. 2537 ตัวแทนสาขาช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคใต้ สงขลา แข่งขันเทคนิคการเขียนแบสถาปัตยกรรม 
รางวัลชนะเลิศระดับ ปวช. 

 พ.ศ.2543 ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ศิลปกรรมรุ่นเยาว์ครั้งที่ 15-17 
 พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน สร้าสรรค์ผลงานศิลปะแขนงต่างๆโดยเฉพาะงานด้านมัณฑนศิลป์มาอย่าง

ต่องเน่ืองถึงปัจจุบัน 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


	title_page
	abstract
	content
	chapter1
	chapter2
	chapter3
	chapter4
	chapter5
	chapter6
	chapter7
	bibliography
	appendix

