
 ง 

51154312: สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
คําสําคัญ: อัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์ 
 สุรสิทธ์ิ  เวทย์ประสิทธ์ิ: การศึกษาอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพ่ือออกแบบ
สภาวะแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช.  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. พยูร โมสิกรัตน์, รศ. ดร. ร.ต.อ. เอกชาติ จันอุไรรัตน์ และ ผศ. 
เทิดศักด์ิ เหล็กดี.  143 หน้า. 
 การศึกษาและนําเสนอแนวคิดการศึกษาอัตลักษณ์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช สู่
การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 การศึกษาอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ใช้แนวคิดอัตลักษณ์เป็น
เครื่องมือในการหาอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์อัตลักษณ์
ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรมราชที่เกี่ยวกับลักษณะ ประเภท วิวัฒนาการรูปแบบของเจดีย์แต่ละ
ยุคสมัย ประวัติความเป็นมาของการสร้าง องค์ประกอบ บริบทของพระบรมธาตุเจดีย์ โดยนําความรู้
จากการศึกษาอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นแนวความคิดในการออกแบบ
สภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของชาวนครศรีธรรมราช 
 ผลการศึกษา พบว่า อัตลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช คือ ความเป็นอัต
ลักษณ์ของการแสดงออกมิตินามธรรมในเรื่อง วิจิตร สง่า และเกลี้ยงเกลา รูปธรรมที่สะท้องให้เห็น
การแสดงผลผลิตทางวัฒนธรมท่ีมีความประณีต/สูงส่ง/ผลิตภัณฑ์ของชนช้ันสูง/ศาสนา และคุณค่า
ในทางโลก สะท้อนความวิจิตรด้วยผลงานที่ใช้ในนิทรรศการ และความวิจิตรด้วยการออกแบบ เกลี้ยง
เกลาของวัสดุ รูปทรง สัดส่วน แสง และสี อันทรงคุณค่า สู่การออกแบบรูปธรรม 
 จากข้อมูลอัตลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์ผู้ศึกษานําเสนอแนวทางการพัฒนาและเข้าสู่
กระบวนการแปรรูปความคิดในการออกแบบสภาพแวดล้อมภายในอาคารอาศรมวัฒนธรม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้อย่างเหมาะสม กลมกลืนกับวัฒนธรมและสภาพแวดล้อม และยังส่งผลต่อ
ชุมชนในด้านการสืบสานอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป 
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 SURASIT VATPRASIT: THE IDENTITY STUDY OF PHRAMAHATHAT NAKHON SI 

THAMMARAT TRANSFORM INTERIOR ENVIRONMENT FOR CULTURE HERITAGE 

CENTER, WALAILAK UNIVERSITY. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. PAYOON 

MOSIKARAT, ASST.PROF. POL.CAPT. ANUCHA PANGKESORN, Ph.D. AND 

ASST.PROF. TERDSEK LAKDEE. 164 pp. 

 

 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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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความกรุณาและการดูแลอย่างดีจาก อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้คําแนะนําแนวทาง ข้อคิดต่างๆ ในการดําเนินงาน และเป็นกําลังใจให้
ผู้ทําวิจัยเสมอมา ผู้ทําวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่สละเวลาคอยกระตุ้นให้ผู้ทําวิจัยต่ืนตัวโดยตลอด 
ร่วมหาข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล จนทําให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์  
 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ที่เอ้ือเฟ้ือข้อมูลต่างๆ 
และเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงไปในสังคม วัฒนธรรมในปัจจุบัน ทําให้ผู้วิจัยเข้าถึงความหมายของอัต
ลักษณ์ของพระบรมธาตุเจดีย์ ช่วยปลุกจิตสํานึกหวงแหน ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีและจะต้อง
ช่วยกันสืบสาน เผยแพร่ ภูมิปัญญา  
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อและคุณแม่ผู้ที่คอยเป็นกําลังใจให้เสมอ ตลอดจนพ่ีน้อง 
เพ่ือนๆ และผู้ที่คอยช่วยเหลือที่มิได้เอ่ยนามที่คอยเป็นกําลังใจให้ตลอดมาไม่ว่าจะมีปัญหาหรือ
อุปสรรคใดๆ  
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