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เป็นประโยชน์ตอการเรียบเรียงสารนิพนธ์ฉบบันี อีกทงัยงัเป็นกาลงัใจให้ผูท้าํเสมอมา ผูท้าํวิจยัจึง่ ํ้ ้
ขอกราบขอบพระคุณทานเป็นอยางสูง่ ่  
 ขอขอบพระคุณอาจารยทุ์ก ๆ ทาน ในภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี่  ท่ี
ไดใ้หค้วามรู้ตลอดการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณทานเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ทุกรูป ทุกวดั ท่ีไดก้รุณาให้ความรู้และ่
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ประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี สําหรับความชวยเหลือ ทาํให้งานชินนีสําเร็จลุลวงไปได ้่ ่้ ้
ผูเ้ขียนจึงขอมอบคุณคาของสารนิพนธ์ฉบบันีแกผูมี้พระคุณทุก่ ้ ่  ๆ ทาน ท่ีไดก้ลาวมาแลว้ขา้งตน้่ ่  
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 การสร้างเจดียป์รากฏหลกัฐานมาตงัแตประเทศอินเดีย และประเทศท่ีรับพุทธศาสนาเขา้้ ่
มา โดยในประเทศไทยพบการสร้างเจดียทุ์กสมยัตามคติจากอินเดียดว้ยเชนกน แตในระยะหลงัเกด่ ั ่ ิ
ความเปล่ียนแปลงเร่ืองแนวความคิดท่ีไมไดส้ร้างเจ่ ดียเ์พ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแตเพียงอยาง่ ่
เดียว ผูอ้อกแบบยงัคาํนึงถึงประโยชนใ์นการใชง้านของเจดียอี์กดว้ย ซ่ึงถือวาเป็นแนวความคิดใหม่ ่
ในการสร้างพทุธสถานในสมยัปัจจุบนั ซ่ึงแนวความคิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นรูปแบบศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมในการสร้างพุทธสถานเห็นไดช้ดัอยางยิงในพุทธศตวรรษท่ี ่ ่ 26 จากความ
เปล่ียนแปลงแนวความคิดในการสร้างพุทธสถานไทยขา้งตน้นีเอง จึงเกดเป็นประเด็นปัญหาอนั้ ิ
นาํไปสูความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวความคิดใหม สัญลกัษณ์ส่ือถึงคติความหมายตาง่ ่ ่  ๆ 
และรูปแบบศิลปกรรมท่ีสงอิทธิพลถึงกนท่ีเป็นเหตุให้เ่ ั กดพุทธสถานรูปแบบใหม  เพื่อนาํไปิ ่
สนบัสนุนหลกัฐานท่ีพบในผลงานการออกแบบของ หมอมราชวงศมิ์ตรารุณ  เกษมศรี่  
 หมอมราชวงศมิ์ตรารุณ เกษมศรี เป็นโอรสคนท่ี ่ 2 ในจาํนวน 12 คน ของหมอมเจา้่
สมภพ เกษมศรี และหมอมเยือน เกษมศรี ณ อยุธยา เกดเม่ือวนัท่ี ่ ิ้ 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.24581 ทาน่
ไดรั้บการศึกษาในแผนกสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยมีอาจารยศิ์ววงศ ์กุญชร ณ 
อยุธยา เป็นผูปู้พืนฐานศิลปะทุกแขนง สวนวิชาการออกแบบ หมอมเจา้โวฒยากร วรวรรณ เป็น้ ่ ่
ผูส้อน สําหรับการเรียนสถาปัตยกรรมไทยนันไดศึ้กษากบพระพรหมพิจิตร และในปีสุดท้ายได้้ ั
เรียนวิชาการออกแบบกบทานอาจารยน์ารถ  โพธิประสาทั ่ 2 หลงัจากท่ีทานสาํเร็จการศึกษาแลว้กได้่ ็
ทาํงานท่ีกรมโยธาเทศบาล กรมศิลปากร สาํนกัพระราชวงั รวมถึงรับงานออกแบบตาง่  ๆ เม่ือมีเวลา
วางหลงัจากเกษียณอายุ การออกแบบของทานใชภู้มิปัญญาไทยโบราณของทอ้งถินนาํมาเป็นแรง่ ่ ่

                                                            

 1 หนังสือพระราชทานในงานพระราชทานเพลงิศพ หม่อมราชวงศ์มติรารณ เกุ ษมศรี,  
(บริษทัอมรินทร์พรินติงแอนดพ์บัลิซซิง จาํกด ้ ้ ่ ั (มหาชน), 2541), 1. 
 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร, สถาปัตยกรรมไทยเฉลมิพระเกยีรต,ิ 
119. 
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บนัดาลใจในการออกแบบ กอนท่ีจะเริมเสนอรูปธรรมใหมแหงสถาปัตยกรรม เพ่ือตอบรับการใช้่ ่ ่ ่
งานในชีวิตประจาํวนัในปัจจุบนั โดยใหมี้เคา้ศิลปกรรมเดิมของทอ้งถินอย ูและมีประโยชน์ใชส้อย่ ่
อยูภายใน อีกทงันาํความสุนทรียข์องลวดลาย เส้นสาย และสีสันมาเป็นองค์ประกอบสําคญัอยู่ ่้
ภายนอก3 โดยผลงานการออกแบบท่ีโดดเดนและกาลงัทาํการศึกษาตอไปนี คือ พระธุตงัคเจดีย ์่ ํ ่ ้  
พระมหาธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ พระมหาธาตุเจดียศ์รีนครินทรา มหาสันติคีรี และ
พระมหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ 
 แนวคิดและคติการสร้างพระมหาธาตุเจดียท์งัส่ีแหงท่ีกลาวมาขา้งตน้นนั หมอมราชวง้ ้่ ่ ่ ศ์
มิตรารุณ เกษมศรี ไดค้าํนึงถึงประโยชน์การใชส้อยของพืนท่ี โดยสร้างเป็นอาคารอเนกประสงค์้
หลายชนั และจดัวางเจดียเ์พื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไวด้า้นบน โดยนาํรูปแบบศิลปกรรมไทย้
ประเพณีท่ีงดงามมีความเป็นเอกลกัษณ์ของภูมิภาคนนั้  ๆ มาเป็นตน้แบบ จากนนัจึงออกแบบและ้
พฒันารูปแบบให้เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของทานเอง คือ การสร้างพทุธสถานบนเนินเขาเพ่ือเป็นจุด่
ดึงดูดสายตา ให้โดดเดน เพิมพืนท่ีใชส้อยภายในตวัอาคาร ซ่ึงสามารถประกอบศาสนกจตาง่ ิ ่่ ้  ๆ ได ้
และท่ีสําคญัมีการใช้การแสดงออกทางศิลปกรรมเชิงสัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงจุดประสงค์ในการสร้าง
พุทธสถานแตละแหง เชน การออกแบบลวดลายหน้าบัน กระจกสีเป็นตราสัญลักษณ์ประจาํ่ ่ ่
พระมหากษตัริยแ์ตละพระองคท่ี์สร้างถวาย จาํนวนของหมูพระเจดียท่ี์หมายความหมายเชิงคติธรรม ่ ่
ทงันีจากการผสมผสานรูปแบบศิลปกรรมไทยประเพณีและแนวคิดในการออกแบบของหมอม้ ้ ่
ราชวงศมิ์ตรารุณ เกษมศรี ทาํใหเ้กดพุทธสถานรูปแบบใหมท่ีแทบไมเคยมีมากอน และสามารถนาํิ ่ ่ ่
รูปแบบนีไปพฒันาเพื่อสร้างผลงานใหม้ ่ ๆ ได้ในพืนท่ีอนัจาํกด แตสามารถคงเอกลกัษณ์และ้ ั ่
สามารถใชป้ระโยชน์จากพืนท่ีเอนกประสงคภ์ายในอาคาร อีกทงัหมอมราชวงศมิ์ตรารุณ เกษมศรี ้ ้ ่
เป็นลูกศิษยพ์ระพรหมวิจิตร งานท่ีออกแบบจึงคงลกัษณะของงานครู ตามแนวความคิดของอาจารย์
คือเนน้รูปทรง ลกัษณะ จงัหวะ พืนท่ี รูปทรงและองคป์ระกอบของสถาปัตยกรรม โดยความคิดท่ี้
เหมือนและสงตอมายงังานของหมอมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี คือการมีพืนท่ีวางภายในอาคาร ่ ่ ่ ่้
สามารถใชง้านไดจ้ริง และการใชก้ระจก หรือการสร้างชองประตูเพ่ือใหแ้สงจากธรรมชาติสูภายใน่ ่
อาคาร การศึกษาแนวคิดและคติการสร้างท่ีเกดการเปล่ียนแปลงนีจะชวยสร้างความรู้และความิ ่้
เขา้ใจเกยวกบแนวความคิดและคติการสร้างพุทธสถานไทยรูปแบบใหม ซ่ึงมีการพฒันาในปัจจุบนั ี่ ั ่
อาจถือวาเป็นจุดเปล่ียนแปลงสูงสุดในการออ่ กแบบพุทธสถานไทยเลยกวาได้็ ่  

                                                            

 3 หมอมราชวงศแ์นงนอ้ย ศกัดิศรี และวทญัญู เทพหตัถี่ ่ ์ , ช่างหลวง ผลงาน
สถาปัตยกรรมไทย ของ หม่อมราชวงศ์มติรารณ เกษมศรีุ  (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2539), 2. 
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จากท่ีกลาวมาขา้งตน้จึงทาํการศึกษาแนวความคิดและคติการสร้างพระมหาธาตุเจดียท์งั่ ้  4 แหง ่
ไดแ้ก พระธุตงัคเจดีย ์พระมหาธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ พระมหาธาตุเจดียศ์รีนครินทรา ่
มหาสันติคีรี และพระมหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ เน่ืองจากการจดัวางพระมหาธาตุเจดียท์งัสามแหง้ ่
หลงันี ถูกจดัวางบนเนินเชิงเขา มีบนัไดนาคทอดตวัสูตวัเรือนธาตุ เพ่ือสร้างจุดนาํสายตาสูองคพ์ระ้ ่ ่
มหาธาตุเจดียใ์หมี้ความโดดเดนมากขึน่ ้  สิงท่ีสาํคญัคือการออกแบบเพ่ือใหเ้กดพืนท่ีวางภายในตวั่ ิ ่้
อาคารเป็นประโยชน์ในการใช้สอย ซ่ึงสถาปนิกในยุคนันน้อยคนท่ีจะสร้างพระมหาธาตุเจดียมี์้
พืนท่ีใชง้านในแนวดิงหลายชนั และลกัษณะท่ีพิเศษตางออกไปจากงานสถาปัตยกรรมทวัไปคือ ้ ่ ้ ่่
การรวมพระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดียเ์ขา้ไวด้ว้ยกนในแหงเดียว นับวาเป็นผลงานการั ่ ่
ออกแบบของหมอมราชวงศมิ์ตรารุณ เกษมศรี ท่ีสามารถสรร่ คส์ร้างงานในพืนท่ีอนัจาํกดไดเ้ป็น้ ั
อยางดี โดยท่ีไมลืมเอกลกัษณ์ของรูปแบบศิลปกรรมทอ้งถินในแตละท่ีท่ีทานไดอ้อกแบบนาํมา่ ่ ่ ่่
ประยุกต์กบแนวความคิดของทานไดอ้ยางลงตวั และคงความเป็นทอ้งถินไว ้ดงัท่ีพระธุตงัคเจดีย ์ั ่ ่ ่
วดัอโศการาม จงัหวดัสมุทรปราการ ตามความประสงค์ของพระสุทธิธรรมรังสีคมัภีรเมธาจารย ์
หรือ หลวงพอลี ธมฺมธโร เพื่อการฉลองพระพุทธศาสนา ่ 25 พุทธศตวรรษ เพ่ือบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ และพระอรหนัตธาตุของ  28 พระอรหนัตใ์นยคุปัจจุบนั บรรจุพระพุทธรูป บรรจุพระ
ธรรม อีกทงัเพ่ือเป็นอนุสรณ์สถานแกพระเจา้อโศกมหาราช  ผูมี้คุณู้ ่ ปการตอพระบวรพุทธศาสนา่
อยางหาท่ีสุดไมได ้ในปี พ่ ่ .ศ.2500 หลวงพอลี ธมฺมธโร ให้หมอมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี ่ ่
ออกแบบพระเจดียธุ์ดงควตัรขึนหมูหน่ึง ตามหลกัธุดงควตัรซ่ึงเป็นหลกัท่ีพระธุดงคย์ดึถือปฏิบติักน้ ่ ั
มา โดยท่ีทานไมเคยรู้จักหมอมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี ม่ ่ ่ ากอนเลย หลวงพอลี ธมฺมธโร ได้่ ่
กาหนดไวว้าให้มีพระเจดียจ์าํนวน ํ ่ 13 องค ์องคก์ลางเป็นประธาน มีเจดียบ์ริวารอย ู่ 4 มุม มุมละ 4 
องค์ แตยงัไมทนัไดท้าํการกอสร้างพระเจดีย ์หลวงพอลี ธมฺมธโร กมรณภาพไปกอน ในปี พ่ ่ ่ ็่ ่ .ศ.
2504 จึงได้เริมทาํการกอสร้าง โดยรูปแบบพระธุตงัคเจ่ ่ ดียมี์ความสัมพนัธ์ทางดา้นรูปแบบ
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมคลา้ยคลึงกบพระสมุทรเจดียท่ี์นบัวาเป็นเจดียท่ี์สาํคญัท่ีสุดในจงัหวดัั ่
สมุทรปราการ ซ่ึงเป็นเจดียท์รงระฆงัตามระเบียบของเจดียท์รงระฆงัในสมยัรัชกาลท่ี  4  แตสวน่ ่
ฐานของเจดียบ์ริวารท่ีเป็นฐานขาสิงห์ยอมุมไมสิ้บ่ สองนนั นาจะไดรั้บอิทธิพลมากจากเจดียใ์นสมยั้ ่
ศิลปะอยธุยาท่ีเริมนิยมทาํฐานเจดียเ์ป็นขาสิงห์ ดงัเชนท่ี เจดียศ์รีสุริโยทยั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ่ ่
และไดรั้บความนิยมเร่ือยมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ดว้ย เชน เจดียท์องคู หน้าปราสาทพระเทพ่ ่
บิดร ในพระบรมมหาราชวงั กรุงเทพฯ จึงอาจมีการประยุกต์หยิบยกรูปแบบศิลปกรรมท่ีไมคอย่ ่
ปรากฏในยคุปัจจุบนัมาใช ้ อีกทงัองคเ์จดียก์อปูนแบบเรียบ การนาํฐานขาสิงห์มาประยกุตใ์ชอ้าจทาํ้ ่
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ให้ดูมีรายละเอียดท่ีเพิมขึนและแปลกตาไปจากเจดียท์รงระฆงัในผงักลมในยคุปัจจุบนั โดยภายใน่ ้
เนน้พืนท่ีการใชง้าน และลา้ นประทกัษิณโดยรอบ  3  ชนั สร้างแลว้เสร็จในปี พ้ .ศ.25054 แหงท่ีสอง่
คือพระมหาธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ วดัพุทธาธิวาส จงัหวดัยะลา สร้างขึนเพ่ือเฉลิมพระ้
เกยรติสมเดจ็พระนางเจา้สิริกติพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ี ิ ์
5 รอบ เม่ือ พ.ศ.2535 และให้เป็นศูนยร์วมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทางภาคใตแ้ละชาว
มาเลเซียเชือสายจีนท่ีนับถือพระพุทธศาสนา อีกทงัให้เป็นสถานท่ีศกัดิสิทธิของบ้านเมืองและ้ ้ ์ ์
สถานท่ีทองเท่ียวให้กบชาวไทยและชาวมาเลเซียท่ีผานไปมา่ ั ่ 5เน่ืองจากอาํเภอเบตง มีภูมิประเทศท่ี
เป็นท่ีสูง พระมหาธาตุฯจึงตงัอยบูนเนินจึงทาํให้โดดเดน เน่ืองจากพระมหาธาตุฯตงัอยูในภาคใต้้ ้่ ่ ่
ของไทย หมอมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี จึงออกแบบให้มีความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบ่
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมคลา้ยคลึงกบพระบรมธาตุไชยา จงัหวดัสุราษฎร์ธานีั 6 โดยเฉพาะสวน่
ฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัสยกพ้ืนสูงยกเกจโดยรอบ และองค์พระเจดียป์ระธานตงัอยูดา้นบนสุด มีบนัได็ ่้
ทางขึนสูตัวอาคารเรือนธาตุ แตองค์เจดีย์นันได้รับอิทธิพลจากพระมหาธาตุเจดีย์ จังหวัด้ ่ ่ ้
นครศรีธรรมราช7 ท่ีสาํคญัการจดัวางเจดียส์นันิษฐานวาคล่ีคลายมาจากการประดิษฐานสถูปิกะแนบ่
ชิดองคพ์ระธาตุไชยา แต่พระมหาธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศมีขนาดของพืนท่ีกวา้งกวาจึงทาํ้ ่
ใหมี้การจดัวางเจดียบ์นหลงัคาแทน รูปแบบคล่ีคลายมาจากเดิมและมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
แหงท่ีสามคือพระมหาธาตุเจดียศ์รีนครินทรา มหาสันติคีรี่  จงัหวดัเชียงราย สร้างขึนเพ่ือเฉลิมพระ้
เกยรติสมเดจ็พรี ะศรีนครินทรา บรมราชชนนี “สมเดจ็ยา่”8 โดยการออกแบบนนัประยกุตแ์ละไดรั้บ้
อิทธิพลศิลปกรรมทอ้งถินมาจากพระเจดียว์ดัป่าสัก อาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ซ่ึงเป็นพระ่
เจดียท่ี์งดงามท่ีสุดองคห์น่ึงของเชียงแสน9 จงัหวดัเชียงราย โดยแผนผงัของอาคารทรงปราสาทเป็น

                                                            

 4 พระธตงัคเจดย์ี เจดย์ีแห่งพระอรหันต์ุ , ธรรมบรรณาการเน่ืองในงานฉลองพระธุตงัค
เจดีย ์เจดียแ์หงพระอรหนัต ์และในงานบาํเพญ็กศุลอุทิศถวายครบรองวนัมรณภาพพระวิสุทธิธรรม่
รังสีคมัภีรเมธาจารย ์ หรือหลวงพอลี่   ธมฺมธโร 22-30 เมษายน 2551 หนา้ 23 
 5 หมอมราชวงศแ์นงนอ้ย ศกัดิศรี และวทญัญู เทพหตัถี่ ่ ์ , ช่างหลวง ผลงาน
สถาปัตยกรรมไทย ของ หม่อมราชวงศ์มติรารณ เกษมศรีุ  (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2539), 277. 
 6 เร่ืองเดียวกนั, 283. 
 7 เร่ืองเดียวกนั, 285. 
 8 เร่ืองเดียวกนั, 59. 
 9 เร่ืองเดียวกนั, 65. 
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รูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสยอมุมไมสิ้บสองซ้อนกน ่ ั 3 ชนั ดา้นบนประดิษฐานพระเจดียท์รงระฆงัมีความ้
คอดท่ีเอวประดบัลวดลายท่ีองค์ระฆงั สันนิษฐานวาไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะเชียงแสน ท่ีรับจาก่
ศิลปะพกุามอีกทอดหน่ึง และยงัคงซ่ึงเอกลกัษณ์ของผูอ้อกแบบไวคื้อการสร้างบนัไดนาคสูตวัเรือน่
ธาตุ การใชก้ระจกสีและการสร้างพุทธสถานบนเนินเขาเพ่ือสร้างความโดดเดน่  และแหงท่ีส่ีคือพระ่
มหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สร้างขึนเพ่ือเป็นสัญลกัษณ์แหงตาํบลบา้นกรูด ้ ่
และเป็นจุดเดนท่ีสามารถมองเห็นไดใ้นระยะไกลจากทะเล อีกทงัผูส้ร้างมีความช่ืนชอบ  ใน่ ้ ผลงาน
การออกแบบของหมอมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี สันนิษฐานวาได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบ่ ่
ศิลปกรรมประเพณีทอ้งถินมาจากพระมหาธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ จงัหวดัยะลา ซ่ึงคติการ่
สร้างคลา้ยกบเจติยสถานคือมีเจดียอ์ยดูา้นบนของเรือนธาตุ มีพืนท่ีใชง้านดา้นในโถงของเรือนธาตุั ่ ้  
นอกจากนียงัไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะศรีวิชยั คือการทาํบนัไดขึนสูเรือนธาตุ แตหมอมราชวงษมิ์ตรา้ ้ ่ ่ ่
รุณ เกษมศรี ทานมีเอกลกัษณ์เฉพาะในการงานออกแบบของทานคือการใชบ้นัไดนาคสีขาว พบได้่ ่
ในหลายผลงานท่ีกลาวมาขา้งตน้ของทาน สันนิษฐานวาการใชบ้นัไดนาคสีขาวนนันอกจากจะเป็่ ่ ่ ้ น
การสร้างเชิงสัญลกัษณ์ท่ีแฝงคติความเช่ือเร่ืองนาคแลว้ ยงัเป็นการนาํสายตาไปยงัพุทธสถาน สร้าง
ความโดดเดนยงิขึนจากการสร้างพทุธสถานไวบ้นเนินเขา การตกแตงภายในยงัใชก้ระจกสีซ่ึงถือวา่ ่ ่่ ้
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของทานท่ีเนน้เร่ืองแสงสวาง แตแฝงไปดว้ยการแสดงออกเชิงสัญลั่ ่ ่ กษณ์ท่ีส่ือ
ถึงความหมายคติในการสร้างตาง่  ๆ พระเจดียแ์หงนีเป็นงานท่ีหมอมราชวงศ ์   มิตรารุณ เกษมศรีได้่ ่้
เสนอแนวทางในความคิดขึนใหม โดยการรวมเขตพุทธาวาสเขา้ดว้ยกนทงัหมด มีทงัพระเจดีย ์พระ้ ่ ั ้ ้
อุโบสถ พระวิหาร พระวิหารทิศ และพระระเบียง เขา้ไวใ้นอาคารหลงัเดียวกนั โดยมีการติดตอกน่ ั
ทงัในแนวราบและแนวดิง ซ่ึงเหมาะท่ีจะพฒันาตอไปในการสร้างพระอารามในพืนท่ีดินจาํกด้ ่ ่ ั้ 10 แต่
ในรูปแบบศิลปกรรมกยงัสะทอ้นให้เห็นถึงเอกลกัษณ์เฉพาะถินท่ีมีการถายทอดเอกลกัษณ์บาง็ ่่
ประการ 
 จากท่ีกลาวมารูปแบบศิลปกรรมของพระมหาธาตุเจดียท์งั ่ ้ 4 แหงนี่ ้  มีการสงตออิทธิพล่ ่
ทางศิลปะ  จากตน้แบบสูงานชินใหม แตในแตละแหงจะมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดนแตกตางกนไป หาก่ ่ ่ ่ ่ ่ ่ ั้
หยิบการประยุกต์ใช้พืนท่ีโดยการรวมพระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดีย์เข้าไว้ด้วยกนจะ้ ั
เหมือนกบพระอุโบสถวดัหลวงพอโสธรวรารามผลงานการออกแบบของคุณประเวศ  ลิมั ่ ปรังสี มี
ความคิดในการออกแบบท่ีคลา้ยคลึงกนกบหมอมราชวงศมิ์ตรารุณ เกษมศรี ท่ีจะใหเ้ป็นพุทธสถานั ั ่

                                                            

 10 หมอมราชวงศแ์นงนอ้ย ศกัดิศรี และวทญัญู เทพหตัถี่ ่ ์ , ช่างหลวง ผลงาน
สถาปัตยกรรมไทย ของ หม่อมราชวงศ์มติรารณ เกษมศรีุ  (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถมัภ,์ 2539), 297. 
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แนวใหมในยคุรัชกาลท่ี ่ 9  ซ่ึงผลงานการออกแบบระยะหลงันีจะเห็นไดว้ามีการพฒันาความคิด การ้ ่
ออกแบบพุทธสถานให้แปลกใหม รองรับการใชง้านในปัจจุบนัใหท้นัสมยัมากยิงขึน แล่ ่ ้ ะสามารถ
พฒันาแนวความคิดเพือ่ตอยอดงานสถาปัตยกรรมตอไปในอนาคตได้่ ่  
 
ความม่งหมายและวตัถประสงค์ในการศึกษาุ ุ  
 1. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบศิลปกรรมพระธุตงัคเจดีย ์พระมหาธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรม
ประกาศ พระมหาธาตุเจดียศ์รีนครินทรา มหาสนัติคีรี และพระมหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ 
 2. เพ่ือศึกษาถึงแนวความคิดและคติการสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของหมอม่
ราชวงศมิ์ตรารุณ เกษมศรี ในการสร้างพระมหาธาตุเจดียท์งั ้ 4 แหง่  
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 ระบบการสร้างพระมหาธาตุเจดียท์งั ้ 4 แหงนาจะไดรั้บแนวคิดและรูปแบบการสร้าง่ ่
จากงานพุทธสถานชินเอกของท้อ้ งถินนัน่ ้  ๆ โดยผสมผสานแนวคิดทังแบบไทยประเพณีมา้
ประยกุตก์บแนวคิดอยางใหมท่ีใหค้วามสาํคญักบความโดดเดน แสงสวางจากธรรมชาติผานกระจกั ่ ่ ั ่ ่ ่
สีเชิงสัญลกัษณ์และประโยชน์ใชส้อยจากพืนท่ีวางภายในตวัอาคารและลานประทกัษิณดา้นนอก้ ่
ของพุทธสถาน ท่ีมีการออกแบบแบงหน้าท่ีการใชง้่ านในแตละสวนไดอ้ยางลงตวั พฒันาจนเป็น่ ่ ่
รูปแบบเฉพาะของตวัเองและเป็นแนวคิดใหมในการสร้างพุทธสถานตามกระแสนิยมในปัจจุบนั่   
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาครังนีจะทาํการศึกษาเฉพาะพระมหาธาตุเจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ พระ้ ้
มหาธาตุเจดียศ์รีนครินทรา มหาสันติคีรี และพระมหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ โดยศึกษาเฉพาะคติ
การสร้าง รูปแบบศิลปกรรม สถาปัตยกรรมและหนา้ท่ีการใชง้านในสวนตาง่ ่  ๆ ของพระมหาธาตุ
เจดีย ์และการสงตออิทธิพลทางศิลปะจากพุทธสถานทอ้งถินท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สูผลงานการ่ ่ ่่
ออกแบบสมยัใหมของหมอมราชวงศมิ์ตรารุณ เกษมศรี่ ่  
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 ในการศึกษาวิจัยครังนีนันเป็นการศึกษาเร่ืองคติการสร้างและแนวความคิดในการ้ ้้
ออกแบบพระมหาธาตุเจดีย ์ผลงานการออกแบบโดยหมอมราชวงศมิ์ตรารุณ เกษมศรี โดยมีลาํดบั่
ขนัตอนของการศึกษาดงันี้ ้  
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 1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารท่ีเกยวขอ้ง ไดแ้ก หนงัสือหรือบทความวิชี่ ่ าการ และเอกสาร
อ่ืน ๆ ไดแ้ก หนงัสือ นิตยสาร บทความ รวมถึงภาพถาย ซีดี และอินเทอร์เน็ต ท่ีมีเนือหาเกยวขอ้ง่ ่ ี่้
ในประเดน็ดงัตอไปนี่ ้  
  1.1 ประเภท วิวฒันาการรูปแบบของเจดียส์มยัแตละสมยั อาทิ สุโขทยั อยุธยา ่
รัตนโกสินทร์ 
  1.2 ประวติั  การศึกษา  และผลงานในอดีต  ของหมอมราชวงศมิ์ตรารุณ  เกษมศรี่  
  1.3 ประวติัความเป็นมาของการสร้าง องค์ประกอบของพระมหาธาตุเจดียท์งั ้ 4 
แหง ไดแ้ก พระธุตงัคเจดีย ์ พระมหาธาตุเจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศ พระมหาธาตุเจดียศ์รีนครินท่ ่
รา มหาสันติคีรี และพระมหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ 
  1.4 ขอ้มูลของพระมหาธาตุเจดียท์งั ้ 4 แหง ไดแ้ก พระธุตงัคเจดีย ์ พระมหาธาตุ่ ่
เจดียพ์ระพุทธธรรมประกาศ พระมหาธาตุเจดียศ์รีนครินทรา มหาสันติคีรี และพระมหาธาตุเจดีย์
ภกัดีประกาศ ไดแ้ก วตัถุประสงคใ์นการสร้าง แนวคิดในการออกแบบ รูปแบบ และการใชส้อย่
พืนท่ีในพระมหาธาตุเจดีย์้  
 2. สาํรวจเกบขอ้มูลภาคสนาม บนัทึกภาพแตละสวนของพระมหาธาตุเจดียท์งั ็ ่ ่ ้ 4 แหง ่
ตลอดจนสมัภาษณ์ผูท่ี้เกยวขอ้งกบการสร้างี่ ั  
 3. รวบรวมเอกสารท่ีเกยวข้องและเป็นประโยชน์ตอการศึกษาทังด้านรูปแบบี่ ่ ้
ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและเชิงสัญลกัษณ์ 
 จดัระเบียบขอ้มูลและเอกสาร โดยการแยกประเภทขอ้มูลท่ีไดม้าบนัทึก คดัสรร และจดั
กลุมใหเ้ป็นหมวดหมูตามเนือหาท่ีตอ้งการศึกษาพร้อมประเมินคาและลาํดบัความสาํคญั่ ่ ่้  
 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได ้โดยการนาํขอ้มูลหลกัฐานทงัหมดมาเป็นพืนฐานในการ้ ้
พิจารณา ศึกษารูปแบบศิลปกรรมและคติการสร้าง โดยนาํมาวิเคราะห์วาไดรั้บอิ่ ทธิพลจากศิลปะ
สมยัใด และมีลกัษณะพิเศษท่ีเป็นแนวคิดในการสร้างอยางไรบา้ง แลว้จึงนาํมาสรุปผล่  
 เขียนรายงานและนาํเสนอผลการศึกษา  
 
แหล่งข้อมลู  
 1. แหลงขอ้มูลภาคสนาม่  
  1.1 พระธุตงัคเจดีย ์ วดัอโศการาม จงัหวดัสมุทรปราการ 
  1.2 พระมหาธาตุเจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศ วดัพทุธาธิวาส จงัหวดัยะลา 
  1.3 พระมหาธาตุเจดียศ์รีนครินทรา มหาสนัติคีรี วดัสนัติคีรี จงัหวดัเชียงราย 
  1.4 พระมหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ วดัทางสาย จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
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 2. แหลงขอ้มูลอกัษร ่  
  2.1 สาํนกัหอสมุดกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร 
  2.2 สาํนกัหอจดหมายเหตุแหงชา่ ติ 
  2.3 หนังสือและเอกสารตาง่  ๆ ของวดั และผลงานของหมอมราชวงศ์มิตรารุณ่  
เกษมศรี 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ไดท้ราบถึงประวติัความเป็นมา แนวความคิดและคติการสร้างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
พระธุตงัคเจดีย ์พระมหาธาตุเจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศ พระมหาธาตุเจดียศ์รีนครินทรา มหาสันติ
คีรี และพระมหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ 
 2. เพ่ือในคนในชุมชนไดเ้ลง็เห็นคุณคาของงานสถาปัตยกรรม ซ่ึงกอใหเ้กดการเขา้มามี่ ิ่
สวนรวมในการอนุรักษแ์ละหวงแหนในมรดกทางงานศิลปกรรมของทอ้งถิน่ ่ ่  
 
 
 



บทท่ี 2 
 

ประวัติความเปนมาและความสําคัญของพระมหาธาตุเจดียในการออกแบบของ 
หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี 

 
ชีวประวัติและผลงานของหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี 
 

 
 
ภาพท่ี 1 หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี 
ท่ีมา: หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทย 
ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 4. 
 

9 
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 หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (ภาพท่ี 1) เกิดเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2458 ท่ี
บานส่ีกั๊กพระยาศรี ริมถนนเจริญกรุง ตําบลพาหุรัด อําเภอพาหุรัด (ขณะน้ัน) กรุงเทพมหานคร เปน
โอรสองคท่ี 2 ในจํานวน 12 คนของพันโทหมอมเจาสมภพ เกษมศรี และหมอมเย้ือน เกษมศรี ณ 
อยุธยา ทานเกิดในครอบครัวชางท่ีสืบตอมาหลายช่ัวอายุคน  เร่ิมจากเสด็จปูคือพระเจาบรมวงศเธอ
กรมหม่ืนทิวากรวงษประวัติ พระราชโอรสองคท่ี 30 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และ
บิดาของทานเปนทหารชางรับราชการในกรมแผนท่ีทหารบก 
 หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ไดรับการศึกษาในแผนกสถาปตยกรรม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารยศิววงศ กุญชร ณ อยุธยา เปนผูปูพื้นฐานศิลปะทุกแขนง สวนวิชาการ
ออกแบบ หมอมเจาโวฒยากร วรวรรณ เปนผูสอน สําหรับการเรียนสถาปตยกรรมไทยน้ันไดศึกษา
กับพระพรหมพิจิตร และในปสุดทายไดเรียนวิชาการออกแบบกับทานอาจารยนารถ โพธิประสาท 
 เม่ือสําเร็จการศึกษาไดเขารับราชการในกรมโยธาเทศบาลระยะหนึ่งกอนท่ีจะโอนยาย
ไปทํางานกองสถาปตยกรรม กรมศิลปากร เพื่อจะไดมีโอกาสเรียนรูงานดานสถาปตยกรรมไทยให
แตกฉานตอกับทานอาจารยพระพรหมพิจิตร จนกระท่ังป พ.ศ.2503 จึงไดลาออกจากราชการเพื่อ
ปฏิบัติงานสวนตัว 
 ในป พ.ศ.2504 หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรีไดกลับเขารับราชการใหมอีกคร้ังหนึ่ง 
เปนสถาปนิกพิเศษประจําสํานักพระราชวัง โดยไดทํางานรับใชใตเบ้ืองพระยุคลบาทในการ
ออกแบบพระตําหนักตาง ๆ  
 ในป พ.ศ.2540 ทานไดประสบอุบัติเหตุจากทางรถยนต สิริรวมอายุได 82 ป 9 เดือน 10 
วัน สวนผลงานสถาปตยกรรมของหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี นั้นเปนท่ียอมรับกันท้ังในวง
วิชาการและวิชาชีพประจักษวาเปนงานท่ีมีคุณภาพสูง เหมาะสมท่ีจะเปนแบบอยางใหกับอนุชนรุน
หลังดําเนินรอยตามเพื่อสืบสานศิลปะสถาปตยกรรมไทยใหดํารงคงอยูตลอดไป  
 โดยผลงานการออกแบบของหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี นั้นมีหลายประเภท 
ไดแก  ผลงานออกแบบและตอเติมพระราชวัง  โดยออกแบบตอเติมพระท่ีนั่งบรมพิมาน 
พระบรมมหาราชวัง, พลับพลาทรงพระสําราญ ในสวนสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ, 
บูรณะพระท่ีนั่งเวหาสนจํารูญ พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, พระตําหนักภูพิง
คราชนิเวศ ดอยบวกหา จังหวัดเชียงใหม, พระตําหนัก ภายในพระราชวังสวนจิตรลดา, พระตําหนัก 
ภายในพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร, พระตําหนัก ภายในพระราชวังไกลกังวล หัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ, พระตําหนัก ภายในพระตําหนักภูพานราชนิเวศน จังหวัดสกลนคร, ออกแบบตอ
เติม ศาลาดุสิตดาลัย, ออกแบบเรือนพักรับรองผูติดตามในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
ผลงานออกแบบอาคารราชการ  โดยออกแบบสถานีตํารวจบางเขน  อนุสาวรียบางเขน 
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กรุงเทพมหานคร, ศาลากลางจังหวัด, ศาลจังหวัด ผลงานออกแบบโรงแรม โดยออกแบบอาคาร
หลังท่ีหนึ่งและสอง โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพมหานคร ผลงานออกแบบโรงพยาบาล โดยออกแบบ
ตึกจงกลนีวัฒนวงศ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ ผลงานออกแบบอาคารพาณิชย โดยออกแบบอาคาร
ไทยลายทอง ผลงานออกแบบบานพักอาศัย โดยออกแบบเรือนไทยภาคกลาง คุณศักดิ์ทิพย ไกร
ฤกษ อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี, เรือนไทยภาคกลางหลังเล็กช้ันเดียว ของคุณ ตุล-จันทรแจม 
บุนนาค สุขุมวิท 80 กรุงเทพมหานคร ผลงานออกแบบพระเจดีย พระมหาธาตุเจดียพุทธาจาโร ณ 
สํานักสงฆถํ้าผาปลอง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม, พระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม จังหวัด
สมุทรปราการ, พระธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย, 
พระธาตุเจดียวัดตรีทศเทพวรวิหาร วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร, พระมหาธาตุเจดียพระพุทธ
ธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส จังหวัดยะลา, พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ วัดทางสาย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ผลงานออกแบบพระอุโบสถ โดยออกแบบพระอุโบสถวัดตรีทศเทพวรวิหาร 
กรุงเทพมหานคร ผลงานออกแบบพระวิหาร โดยออกแบบพระวิหารมลคลบพิตร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตามแนวทางสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ, วิหารพระพุทธสิหิงค จังหวัด
ชลบุรี ผลงานออกแบบมณฑป โดยออกแบบพระมหามณฑปพุทธบาท “ภปร” “สก” วัดญาณสังว
ราราม จังหวัดชลบุรี ผลงานออกแบบเมรุ โดยออกแบบเมรุหนาพลับพลาอิสริยาภรณ วัดเทพศิรินท
ราวาส ผลงานออกแบบศาลา โดยออกแบบศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี, ศาลาไทย กรุงบรัสเซลล 
ประเทศเบลเยี่ยม ในงาน World Exposition, ศาลามรุพงศ วัดมกุฎกษัตริยาราม, ศาลา 100 ป วัด
ตรีทศเทพวรวิหาร, ศาลาวัดบวรนิเวศฯ และผลงานการออกแบบอ่ืน ๆ เชนตราสัญลักษณตาง ๆ 
ออกแบบตาลปตร และออกแบบเคร่ืองเรือนตกแตงภายใน เปนตน1 
 แนวทางการออกแบบท่ีพยายามออกแบบสืบสานวัฒนธรรมทางสถาปตยกรรม โดยการ
นํารูปแบบของอาคารทางประวัติศาสตรมาเปนตนแบบในการสรางแรงบันดาลใจ แลวทําการ
คล่ีคลายดัดแปลง ตลอดจนพัฒนาตนแบบน้ันใหสอดรับกับความตองการในเง่ือนไขแหง
สภาวการณปจจุบัน ท้ังในเชิงการใชสอย เทคนิควิทยาการกอสราง และคานิยมทางวัฒนธรรม แม
ไมใชแนวความคิดใหมแตอยางใด แตกลาวไดวามีผลงานสถาปตยกรรมนอยช้ินนักท่ีสามารถใช
เปนบทพิสูจนแนวทางการออกแบบดังกลาวนี้ไดอยางเปนรูปธรรม ปจจัยหนึ่งนั้นอาจเปนอยางท่ี
ทราบกันดีวาการนําตนแบบซ่ึงบรรลุถึงจุดสมบูรณทางศิลปะแลวมาพัฒนาใหไดมาซ่ึงของใหมท่ี
ดีกวานั้น เปนเร่ืองยากมากทีเดียว อีกท้ังการท่ีสถาปนิกจะมีความสามารถดังกลาว ก็จะตองเปนผูท่ีมี

                                                            

 1 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต,ิ 
116. 
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ความเขาใจอยางถองแทถึงระเบียบแบบแผนของสถาปตยกรรมไทยประเพณีเปนอยางดี จนถึงข้ันท่ี
สามารถนํามาทําการออกแบบใหมได ตลอดจนตองเปนคนท่ีมีความคิดริเร่ิมและพลังการ
สรางสรรคในระดับสูง อยางท่ีพูดกันวาสามารถ “กินของดี ๆ ใหยอยจนกล่ันออกมาเปนเหง่ือ”2 ใน
จํานวนผลงานนอยช้ินเหลานั้นอาจกลาวไดวา งานสถาปตยกรรมชวงทาย ๆ ในชีวิตของ หมอม
ราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ผูท่ีไดรับการยกยองเปนศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (สถาปตยกรรม) 
ประจําปพุทธศักราช 2530 เปนงานท่ีบรรลุถึงอุดมการณทางความคิดขางตนไดอยางนาช่ืนชม  การ
ทํางานออกแบบอยางสม่ําเสมอ ท้ังทางดานสถาปตยกรรมไทยและการออกแบบอยางสากล เม่ือถึง
จุดหนึ่งแนวทางการออกแบบท้ังสองน้ีจึงไดถูกประสานเขาดวยกัน โดยทานไดใชพื้นฐานความรู
ความเขาใจของการออกแบบอยางสากลเขามารวมในการสรางสรรคผลงานสถาปตยกรรมไทย งาน
ท่ีหากมองอยางผิวเผินแลวอาจจะเห็นวามีความคลายคลึงกับงานสถาปตยกรรมแบบโบราณช้ินเดน 
ๆ ในประวัติศาสตร แตท้ังนี้ท้ังนั้นก็ไมใชการถอดแบบออกมาสรางใหมเสียทีเดียว ขณะเดียวกันก็
ยิ่งไมใชอะไรท่ีหลุดพนออกไปจนไมมีความสืบเนื่อง หากท้ังหมดคือการสืบสานเช่ือมโยงอยางมี
พัฒนาการ พูดอีกอยางหนึ่งก็คือ ทานไดใชปรัชญาการออกแบบรวมสมัยเขามารวมในกระบวนการ
สรางสรรค เพ่ือใหสามารถสนองประโยชนใชสอยอันแทจริงตามความตองการในปจจุบัน โดยยัง
คงไวซ่ึงรูปแบบท่ีมีคตินิยมดานประเพณีไทยอยางครบถวน 
 
ประวัติความเปนมาและหลักฐานการสรางพระมหาธาตุเจดีย ในการออกแบบของหมอมราชวงศ
มิตรารุณ เกษมศรี 
 ในชวงชีวิตของหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ทานไดออกแบบงานไวมากมาย ท้ัง
ทางดานสถานท่ี ตราสัญลักษณตาง ๆ ผูศึกษาจึงเลือกผลงานการออกแบบเจดียของทาน 4 แหง คือ 
พระธุตังคเจดีย  วัดอโศการาม  จังหวัดสมุทรปราการ,  พระมหาธาตุเจดีย พระพุทธธรรมประกาศ 
วัดพุทธาธิวาส อําเภอเบตง จังหวัดยะลา, พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี 
ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย และ พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ วัดทางสาย จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงเปนการออกแบบพุทธสถานท่ีตางจากท่ีปรากฏในผลงานของทาน ถือวาเปน
งานสมัยใหมท่ีนาศึกษาถึงประวัติความเปนมา หลักฐานการสรางพระมหาธาตุเจดีย และงาน
ตนแบบที่เปนแรงบันดาลใจที่นําไปสูแนวความคิดในการออกแบบพุทธสถานท้ัง  4  แหงน้ี 
 

                                                            

 2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต,ิ, 
118. 
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 พระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม  จังหวัดสมุทรปราการ  
 วัดอโศการามต้ังอยูบนพื้นท่ี “นาแมขาว” เจาของท่ีดิน ช่ือ นางกิมหงษ และนายสุเมธ 
ไกรกาญจน ไดถวายท่ีดินสรางวัดประมาณ 53 ไร เม่ือป พ.ศ.2497 จนกระท่ังป พ.ศ.2498 หลวงพอ
ลี ธมฺมธโรไดเร่ิมกอต้ังสํานักสงฆเนนวัตรปฏิบัติในทางธุดงควัตร โดยหลวงพอลี  ธมฺมธโร ใหพระ
ลูกศิษย คือพระครูใบฎีกาทัศน มาเฝาสํานักแทน พรอมกับลูกศิษยอีก 5 รูป รวมมีพระที่สํานักนี้ใน
คร้ังเร่ิมต้ัง จํานวน 6 รูป 
 การท่ีวัดนี้ไดช่ือวา วัดอโศการาม เพราะหลวงพอลี  ธมฺมธโร ประสงคจะใหเปน
อนุสรณระลึกถึงคุณของพระเจาอโศกมหาราช กษัตริยของอินเดียท่ีไดเผยแผพระพุทธศาสนามายัง
แถบเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทย  หลวงพอลี  ธมฺมธโร ไดคิดต้ังช่ือวัดนี้ไวตั้งแตคร้ังท่ีทานจํา
พรรษาอยูในตําบลสารนาถ เมืองพาราณสี คําวา “อโศการาม” เปนคําสนธิเปนคํา 2 คํา คือ “อโศก” 
ท่ีแปลวา “ไรความเศรา” กับคําวา “อาราม” ท่ีมีความหมายวา “แหลงร่ืนรมย” เม่ือนํารวมกันแลวจะ
ไดความหมายท่ีดีคือ แหลงร่ืนรมยท่ีไรความเศราหมอง 
 ยอนกลับไปเม่ือ  ป พ.ศ. 2482 กอนท่ีหลวงพอลี  ธมฺมธโร จะมาสรางวัดอโศการาม 
ดวยปณิธานมุงม่ันแนวแนในทางพระพุทธศาสนา และดวยกําลังแหงญาณหย่ังทราบเหตุการณ
บางอยางในอดีตชาติ  หลวงพอลี  ธมฺมธโร  ตัดสินใจธุดงคไปยังประเทศอินเดียโดยผานทาง
ประเทศพมา เม่ือถึงอินเดียทานไดเดินทางเท่ียวชม และพิจารณาสังเวชนียสถานตามตําบลตาง ๆ 
ทานรูสึกสลดใจยิ่งนัก พระพุทธสาสนาเส่ือมสูญไปอยางมาก รองรอยอารยธรรมอันประเสริฐอัน
เปนทิฏฐานุคติ เหลือเพียงนอยนิด พระสงฆก็สุดท่ีจะยอหยอนในพระธรรมวินัย หลักฐานแหง
พระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญเหลือเพียงศิลาจารึกของพระเจาอโศกมหาราชพอเปนแนวทางใหคนควา
และรําลึก ป พ.ศ. 2493 หลวงพอลี ธมฺมธโร ไดจาริกตามรอยบาทพระศาสดาไปยังดินแดนพุทธภูมิ 
ประเทศอินเดียเปนคร้ังท่ี 2 คราวนี้ทานไดอยูจําพรรษาท่ีปาอิสิปตนมฤคทายวัน ตําบลสารนาถ 
แขวงเมืองพาราณสี  วันหนึ่งทานบําเพ็ญเพียรในอิริยาบถ 4  เขาสมาธิเพงดูยอดพระเจดียเปน
เวลานาน คร้ังนั้น วาระจิตหวนรําลึกถึงระคุณของพระเจาอโศกมหาราช ผูซ่ึงอุทิศชีวิตอุปถัมภคํ้าชู
พระพุทธศาสนา ทานเพงจิตอยูนาน เกิดแสงสวางจา วูบวาบ สองสวางอาบไปท่ัวบริเวณ มองเห็น
ตนไมใบหญา และพระเจดีย ภาพนิมิตท่ีปรากฏดานหนาทาน คือ พระเจดียและพระสถูปท่ีพระเจา
อโศกมหาราชทรงสรางไวอยางงดงามอลังการยิ่งนัก แตอีกไมนาน พระเจดียก็พลันทรุดโทรม หัก
พังทลาย สูญสลาย แลวคราทีนั้น ทานก็พลันเห็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาเสด็จมาสอง
แสงประกายปรากฏสีสันวรรณะตาง ๆ เปนท่ีนาอัศจรรย  ทานจึงคิดวา “เราจักตองสรางวัดอโศกา
รามและพระเจดียสักแหงในประเทศไทย เพ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเพื่อเปนอนุสรณสถาน
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แกพระเจาอโศกมหาราช ผูมีคุณูปการตอพระบวรพุทธศาสนาอยางหาท่ีสุดมิได”3 อันสืบเนื่องจาก
ทานเคยนิมิตวาท่ีตั้งของวัดอโศการามจะเปนบริเวณท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
 เม่ือออกพรรษา  พ.ศ. 2498 หลวงพอลี ธมฺมธโร  จึงไดออกไปจําพรรษาท่ีวัดอโศการาม 
ในป พ.ศ.2500  หลวงพอลี ธมฺมธโร ไดจัดงานฉลองสมโภช 25 พุทธศตวรรษ ท่ีวัดอโศการาม เม่ือ
จัดงานสมโภชฯ  สําเร็จไปดวยดี ทานต้ังวัตถุประสงคจะสรางพระเจดีย เพื่อบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุ บรรจุพระพุทธรูป บรรจุพระธรรม อันเปนอริยสมบัติอันลํ้าคาไวเปนท่ีระลึก ในป พ.ศ.
2503 หลวงพอลี ธมฺมธโร ใหสรางพระเจดียขนาดยอมข้ึน ซ่ึงเปนองคประธานแกนกลางของพระธุ
ตังคเจดีย เจดียหมู  13  องค ในปจจุบัน  (ภาพท่ี 2)  ทานไดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีเสด็จมาดวย
บุญญานุภาพและแรงอธิษฐานของทาน  เม่ือทานสรางพระเจดียตามความประสงค หลวงพอลี 
ธมฺมธโร ก็ไดมรณภาพในวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ.25044 จากนั้นพระมหาวีรวงศ  (จวน  อุฏฐายี) วัด
มกุฎกษัตริยาราม รักษาการเจาอาวาสวัดอโศการาม ไดประกอบพีธีวางศิลาฤกษพระธุตังคเจดีย  เม่ือ
วันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2505 มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม พล.ท.พงษ ปุณณกันต  เปน
ประธานกรรมการการกอสรางฝายคฤหัสถ พรอมคณะศิษยานุศิษย และทายกทายิกาผูรวมศรัทธา
รวมบริจาคเงินเพื่อสรางถวายหลวงพอลี ธมฺมธโร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 3 พระธุตังคเจดีย เจดียแหงพระอรหันต, ธรรมบรรณาการเน่ืองในงานฉลองพระธุตังค
เจดีย เจดยีแหงพระอรหันต และในงานบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรองวันมรณภาพพระวิสุทธิธรรม
รังสีคัมภีรเมธาจารย  หรือ  หลวงพอลี  ธมฺมธโร 22-30 เมษายน 2551 หนา 14 
 4 เร่ืองเดียวกัน, 23. 
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ภาพท่ี 2 พระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 ตอมาวัดอโศการามไดรับการพัฒนาสืบเนื่องมาโดยลําดับ แมหลังหลวงพอลี ธมฺมธโร 
ไดมรณภาพไปแลว ไดมีการขยายพื้นท่ีออกไปทางดานทิศตะวันออก ซ่ึงเปนสถานที่ตั้งของวิหาร
สุทธิธรรมรังสีในปจจุบัน วัดอโศการามเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานภาวนา ท่ีหลวงพอลี ได
วางรากฐานไว เหลาศิษยานุศิษยไดปฏิบัติสืบ ๆ กันมาตราบเทาทุกวันนี้ โดยเฉพาะหลักอานาปาน
สติกัมมัฏฐาน ไดวางรากฐานไว เหลาศิษยานุศิษยไดปฏิบัติสืบไป 
 ในป พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ   พรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาหญิงอุบลรัตนราชกัญญา5 เสด็จพระราช
ดําเนินมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสูคอระฆังพระเจดียองคประธานถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกเมื่อวันท่ี 24 
เมษายน และคร้ังท่ีสองเม่ือวันท่ี  4 มิถุนายน ในปเดียวกัน 
 ตอมาในป พ.ศ. 2546 พระธุตังคเจดียผุกรอนไปตามกาลเวลา (ภาพท่ี 3) พระธรรมวิสุทธิ
มงคล  (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) พระอริยเจาผูสืบสานตํานานแหงพระปา  บูรณปฏิสังขรณ 
                                                            

 5 พระธุตังคเจดีย เจดียแหงพระอรหันต, ธรรมบรรณาการเน่ืองในงานฉลองพระธุตังค
เจดีย เจดยีแหงพระอรหันต และในงานบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรองวันมรณภาพพระวิสุทธิธรรม
รังสีคัมภีรเมธาจารย หรือหลวงพอลี  ธมฺมธโร 22-30 เมษายน 2551 หนา 5 
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พระธุตังคเจดีย  ในป พ.ศ. 2551 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของ 28 พระ
อรหันตในยุคปจจุบัน  มีทานพระอาจารเสาร กนฺตสีโล ทานพระอาจารยม่ัน ภูริทตฺโต และหลวงพอ
ลีธมฺมธโร เปนตน โดยบูรณปฏิสังขรณพระธุตังคเจดียใหมีขนาดใหญกวาเดิม (ภาพท่ี 4) โดยคง
สภาพพระเจดียองคเดิมไวขางใน  แลวบูรณะสรางองคใหมครอบพระเจดียองคเดิมไวอีกทีหนึ่ง 
ภายในพระเจดียองคเดิมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  
 

 
ภาพท่ี 3 พระธุตังคเจดียองคเดิมวัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 
ท่ีมา:  พระธุตังคเจดีย เจดียแหงพระอรหันต, ธรรมบรรณาการเนื่องในงานฉลองพระธุตังคเจดีย 
เจดียแหงพระอรหันต และในงานบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรองวันมรณภาพพระวิสุทธิธรรมรังสี
คัมภีรเมธาจารย หรือหลวงพอลี  ธมฺมธโร 22-30 เมษายน 2551 หนา 6 
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ภาพท่ี 4 พระธุตังคเจดียหลังจากปฏิสังขรณใหม 
ท่ีมา:  พระธุตังคเจดีย เจดียแหงพระอรหันต, ธรรมบรรณาการเนื่องในงานฉลองพระธุตังคเจดีย 
เจดียแหงพระอรหันต และในงานบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายครบรองวันมรณภาพพระวิสุทธิธรรมรังสี
คัมภีรเมธาจารย หรือหลวงพอลี  ธมฺมธโร 22-30 เมษายน 2551 หนา 6 
 
 เม่ือคร้ังหลวงพอลี ธมฺมธโร  ยังมีชีวิตอยูไดรางแบบพระธุตังคเจดียใหมีลักษณะเปน
พระเจดียหมูรวม 13 องค ซ่ึงเปนสัญลักษณแหง “ธุดงควัตร 13 ขอ” ทุกองคมีพระบรมสารีริกธาตุ
บรรจุไวในผอบทอง เงิน นาก และมอบหมายใหหมอมราชวงศมิตรารุณ  เกษมศรี ดําเนินการเขียน
แบบตอ แตยังไมทันไดทําการกอสรางพระเจดีย หลวงพอลี ธมฺมธโร ก็มรณภาพไปกอน หมอม
ราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี จึงออกแบบองคพระเจดีย 13 องค สรางกลุมเดียวกัน 3 ช้ัน ช้ันละ 4 องค 
องคกลางอีกองคหนึ่งเปนองคใหญ ฐานส่ีเหล่ียม  กวาง 3 วา สูง 13 วา นอกนั้นเปนองคเล็กโดยรอบ 
ใหมีความสัมพันธทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม และศิลปกรรมคลายคลึงกับพระสมุทรเจดียท่ี
นับวาเปนเจดียท่ีสําคัญท่ีสุดในจังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงเปนเจดียทรงระฆังตามระเบียบของเจดีย
ทรงระฆังในสมัยรัชกาลท่ี 4 แตสวนฐานของเจดียบริวารที่เปนฐานขาสิงหยอมุมไมสิบสองนั้น 
นาจะไดรับอิทธิพลมากจากเจดียในสมัยศิลปะอยุธยาท่ีเร่ิมนิยมทําฐานเจดียเปนขาสิงหดังเชนท่ี 
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เจดียศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดรับความนิยมเร่ือยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร
ดวย เชน เจดียทองคู หนาปราสาทพระเทพบิดร ในพระบรมมหาราชวัง จึงอาจมีการประยุกตหยิบ
ยกรูปแบบศิลปกรรมที่ไมคอยปรากฏในยุคปจจุบันในใช อีกท้ังองคเจดียกอปูนแบบเรียบ การนํา
ฐานขาสิงหมาประยุกตใชอาจทําใหดูมีรายละเอียดท่ีเพิ่มข้ึน และแปลกตาไปจากเจดียทรงระฆังใน
ผังกลมในยุคปจจุบัน 
 งานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมท่ีเปนแรงบันดาลใจของหมอมราชวงศมิตรารุณ  
เกษมศรี 
 เนื่องจากพระธุตังคเจดีย ไมปรากฏหลักฐานงานตนแบบ มีเพียงแตความศรัทธาของ
หลวงพอลี  ธมฺมธโร ท่ีมีความประสงคใหสรางเจดียเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุ
พระพุทธรูป บรรจุพระธรรม  อันเปนอริยสมบัติอันลํ้าคาไวเปนท่ีระลึก โดยวัตถุประสงคของผูให
สรางตองการเจดียของกรรมฐาน ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติของวัดอโศการาม ท่ีเนนไป
ในทางวัตรปฏิบัติในทางธุดงควัตร ดังนั้นอาจกลาวไดวาการสรางหมูเจดียแหงนี้ สรางตามหลักนัย
ธรรม แหงหลักธุดงควัตร คือ ขอปฏิบัติประเภทวัตร  เปนเครื่องกําจัดกิเลส ขัดเกลาจิตใจ ผูท่ีสมัคร
ใจจะสมาทานธุดงควัตรหรือประพฤติวัตร ปฏิบัติธรรม จะตองเปนผูมักนอย สันโดษ อยูอยาง
สมถะ มีท้ังหมด 13 ขอ ไดแก 
 1. การสมาทานผาบังสุกุลเปนวัตร 
 2. การสมาทานธุดงคดวยการถือใชผาเพียงสามผืนเปนวัตร 
 3. การสมาทานบิณฑบาตเปนวัตร 
 4. การเท่ียวไปบิณฑบาตลําดับเรือนเปนวัตร 
 5. การสมาทานถือธุดงคการฉันอาสนะเดียวเปนวัตร 
 6. การสมาทานฉันเฉพาะอาหารในบาตรเปนวัตร 
 7. การสมาทานไมรับภัตรท่ีนํามาสงทีหลังเปนวัตร 
 8. การสมาทานอยูปาเปนวัตร 
 9. การสมาทานอยูรุกขมูลโคนไมเปนวัตร 
 10. การสมาทานถืออยูกลางแจงเปนวัตร 
 11. การสมาทานอยูในปาชาเปนวัตร 
 12. การสมาทานยินดีในเสนาสนะท่ีถูกจัดใหเปนวัตร 
 13. การสมาทานไมนอนเปนวัตร 
 พระธุตังคเจดียไดสรางตามแบบท่ีหลวงพอลี ธมฺมธโร กําหนดไวทุกประการ คือ เจดีย
หมู 13 องค เปนสัญลักษณแหง “ธุดงควัตร 13 ขอ” ตั้งอยูบนพื้นท่ีส่ีเหล่ียมจัตุรัส ช้ันบนตรงกลาง
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เปนพระเจดียใหญ ซ่ึงเปนองคประธาน พระเจดียทุกองคมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไวในผอบทอง 
เงิน นาก พระเจดียองคประธานลอมรอบ ดวยบริวาร 3 ช้ัน ช้ันละ 4 องค มีความหมายถึงสมาธิจิต 
เม่ือเปนตามอรนิยมรรคโดยถูกตองครบถวนแลวจะเกิดญาณหย่ังรูสังขารทั้งปวงตามความเปนจริง 
พระธุตังคเจดีย มีฐานส่ีเหล่ียมเปรียบดวยมหาสติปฎฐาน 4 กวาง 3 วา หมายถึง ไตรสิกขา สูง 13 วา 
หมายถึง ธุดงควัตร 13 ประการ เม่ือมองประสานตรง ๆ จะเห็นเจดียลอมวงเปนคู หมายถึง พระ
ธรรมกับพระวินัย อันเปนหลักของพระพุทธศาสนา แตถาดูแนวเฉียงจะไดพระเจดีย 7 องค หมายถึง 
โพชฌงค 7 ประการ  พระธุตังคเจดีย เปนเจดียหมู 13 องค  3 ช้ัน แหงเดียวในประเทศไทยท่ีเปน
สัญลักษณและมีความหมายใน ธุดงควัตร 13 ขอ ในพระพุทธศาสนาของกรรมฐาน พระพุทธเจา
ตรัสไวเพื่อพวกเราท้ังหลายปฏิบัติ เพื่อสละโลกามิส ไมติดอยูในบวงของโลก คือ บุตร ภรรยา สามี 
ทรัพยสมบัติ ยศศักดิ์ ช่ือเสียง อันเปนเครื่องยึดถือ หนวงเหนี่ยวใจใหหลงทาง และก็ทะนงตนวา
สมบูรณ ฉลาดดี การปฏิบัติธุดงค ตองไมอาลัยเสียดายในชีวิต ตองปฏิบัติใหถึงความสําเร็จเพียง
เทานั้นเปนท่ีหมาย ตองมีสัจจะ และมีปญญาในการเลือกปฏิบัติ เราไมตองปฏิบัติท้ังหมด แตเลือก
เฉพาะขอท่ีเห็นวาเหมาะแกกาล สถานท่ี บุคคล และประกอบไปดวยประโยชน  ขอปฏิบัตินี้ ดับ
ความข้ีเกียจไดชะงัดนัก ตัดเคร่ืองผูกพันใจ เนื่องในความสุขในการนอน สุข ในการเอกเขนก สุขใน
ความหลับ เม่ือไมนอนยอมสะดวกในการประกอบกรรมฐานท้ังปวง มีอิริยาบถอันนํามาซ่ึงความ
เล่ือมใส เหมาะสมท่ีจะทําความเพียร และความเพียรเพิ่มพูนดี 
 จากการศึกษาขอมูลวัดท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนในจังหวัดสมุทรปราการแลว พบเหตุผล
ท่ีเปนตัวสนับสนุนแนวความคิดของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี จากหนาท่ีรางแบบท่ีไดรับ
มอบหมายจากหลวงพอลี ธมฺมธโร นั้น หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ยังไดออกแบบรูปแบบ
ศิลปกรรมของพระธุตังคเจดียแหงนี้ โดยสันนิษฐานวารูปแบบศิลปกรรมของพระธุตังคเจดียนี้มา
จากพระสมุทรเจดีย (ภาพที่ 5)  เจดียที่มีประวัติความเปนมาท่ีสําคัญในจังหวัดสมุทรปราการ   
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ภาพท่ี 5 องคพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 อีกทั้งพระสมุทรเจดีย ยังเปนปูชนียสถานท่ีสําคัญของสยามประเทศคร้ังสมัยโบราณ  ท่ี
ชาวตางชาติเดินทางเขามาในดินแดนไทยก็จะไดเห็นพระเจดียกลางน้ํากอนศาสนสถานอ่ืน ๆ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร ทรงโปรดฯใหพระเจา
นองยาเธอกรมหม่ืนศักดิ์พลเสพ  และกรมพระยาราชสงครามเปนผูออกแบบพระมหาเจดีย และทรง
พระราชนิพนธนามวา พระสมุทรเจดียเปนนามคูกับเมืองสมุทรปราการ แตยังมิโปรดฯใหสรางใน
ตอนนั้น เนื่องจากเกรงวาหินท่ีถมพื้นดินในบริเวณนั้นจะสามารถรองรับน้ําหนักของพระมหาเจดีย
ไดหรือไม จึงโปรดฯใหถมพื้นท่ีบริเวณท่ีจะทําการกอสรางพระมหาเจดียอีกคร้ังหนึ่ง แต
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลท่ี 2 ก็เสด็จสวรรคตเสียกอน ในป พ.ศ.23676 ตอมา
เม่ือสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 3 แหงกรุงรัตนโกสินทร ข้ึนครองราชสมบัติแลว ก็โปรด
ฯใหเร่ิมดําเนินการกอสรางพระสมุทรเจดียตอไปตามพระราชประสงคของสมเด็จพระบรมชนก
นาถ เม่ือทรงพิจารณาวาพื้นท่ีสําหรับกอสรางพระสมุทรเจดียมั่นคง แข็งแรงแลว จึงโปรดฯ
เจาพระยาศรีธรรมราช เดชาชาติ อํามาตยานุชิตพิพิธรัตนราชโกษาธิบดี อภัยพิริยะปรากรมพาหุ  
(นอย) เจาพระยาพระคลัง (ดิษ) เปนแมกองอํานวยการกอสรางพระสมุทรเจดีย ตามแบบของพระ
บรมชนกนาถ องคพระสมุทรเจดียรูปส่ีเหล่ียมไมสิบสอง สูง 10 วา เร่ิมลงมือกอสรางเม่ือวันท่ี 30 
ตุลาคม พ.ศ.2370  กอสรางแลวเสร็จเม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2371 ใชเวลากอสราง 7 เดือน กับ 
4 วัน  ภายหลังการกอสราง  รัชกาลท่ี 3 พรอมดวยพระบรมวงศานุวงศ ขาราชบริพาร และพระ
เถรานุเถระ ทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระปฎกธรรม จากกรุงเทพมหานคร
ลงไปทางเมืองสมุทรปราการทางชลมารค โปรดฯใหนําเขาบรรจุไวในองคพระสมุทรเจดียท่ีองค
ระฆัง แลวจึงบําเพ็ญพระราชกุศล และใหมีการสมโภชฉลองเปนการใหญ เ ม่ือ พ.ศ.2403 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร เสด็จประพาสเมือง
สมุทรปราการ และเสด็จไปนมัสการพระสมุทรเจดียดวย ทรงมีพระราชปรารภวา “พระสมุทรเจดีย
เปนมหาเจดียท่ีสําคัญ ท่ีชาวตางประเทศจะตองพบเห็นเปนเกียรติยศแกแผนดินกอนเจดียสําคัญอ่ืน 
ๆ แตพื้นท่ีเกาะยังคับแคบ องคพระเจดียก็ต่ําเตี้ย สมควรจะสถาปนาใหสูงใหญข้ึนไปอีก ใหมีพระ
วิหารเปนเรือนพระเจดียดวย”7 จึงทรงหารือกับเจาพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดี ซ่ึงเปนผูทราบเร่ือง
วามีคนรายข้ึนไปขุดลักเอาพระบรมสารีริกธาตุบนองคพระสมุทรเจดียไปต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี 3 เห็น
เปนโอกาสเหมาะจึงกราบทูลสนับสนุนตามพระราชปรารภ รัชกาลท่ี 4 จึงมีพระราชดําริวา “เพราะ
พระสมุทรเจดียท่ีสรางข้ึนนั้นเปนแบบยอเหล่ียมไมสิบสอง มีองคระฆังเล็กเรียว ขางปลายฐานเปน
บัวหงาย หนากระดานซอนกันเปนช้ัน ๆ ท้ังท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ไมแนนหนาเพราะองค
ระฆังเล็ก การท่ีจะสถาปนาองคพระสมุทรเจดียข้ึนมาใหมนั้นจะตองทําใหแนนหนาม่ันคงยิ่งข้ึน” 
เม่ือทรงจะปฏิสังขรณ จึงโปรดฯใหชางไปถายแบบพระเจดียแบบลอมฟาง มาจากพระนครศรีอยุธยา
มาแลวพระราชทานให  กรมหมื่นราชสีหวิกรม เปนนายชาง  เจาพระยารวิวงศมหาโกษาธิบดี เปน
แมกองเจาของการ  พระยามหาอรรคนิกร  และพระอมรมหาเดช  เปนผู คุมทหารปนใหญ

                                                            

 6 ทิพากรวงศ, เจาพระยา, พระราชพงศาสดารกรุงรัตนโกสินทร  รัชกาลท่ี  4 (ตนฉบับ, 
2547), 24. 
 7 ประวัติพระสมุทรเจดียและวัดกลางวรวิหาร  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสวนทองถ่ิน, 
2508), 11. 



 22

สมุทรปราการ เปนผูชวยเหลือในการสรางคร้ังนี้ดวย การปฏิสังขรณเร่ิมดวยการขยายบริเวณเกาะ
โดยรอบใหกวางขวางกวาเดิม แลวจึงทําการขยายฐานองคพระสมุทรเจดีย ซ่ึงแตเดิมกวางเพียง  8 
วา 2 ศอก ขยายเปน 10 วา กอเจดียแบบลังกา (ลอมฟาง) หุมองคพระเจดียของเดิมใหสูงข้ึนไปอีก 8 
วา  รวมเปนสูง 18 วา สรางพระเจดียองคเล็กอีก 4 องค ตั้งอยู 4 ทิศ บนฐานประทักษิณช้ันท่ี 2 และ
ปนชางบรรจุไวรอบ ๆ ฐานองคพระสมุทรเจดียอีก 40 ตัว วันท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ.2403 รัชกาลท่ี 4 
จึงเสด็จพระราชดําเนินทางชลมารค แหอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 12 องค, พระพุทธปฏิมากร
ไชยวัฒน และพระพุทธรูปปางหามสมุทรอีกองคหนึ่ง ลงมายังพระสมุทรเจดีย แลวจึงประกอบพิธี
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปท้ัง 2 องคไวในหองแผนศิลาใหญท่ีทําไวท่ีองคพระ
สมุทรเจดีย แลวจึงโปรดฯใหกออิฐปดชองนั้นเสีย   
 ดานรูปแบบศิลปกรรมของพระสมุทรเจดียนั้น แผนผังของพระเจดียมีลักษณะทรงกลม
ในฐานแปดเหล่ียม 3 ช้ัน แตละช้ันเปนลานประทักษิณรอบเจดีย ซ่ึงลานประทักษิณช้ันท่ี 2 
ประดิษฐานชางปูนปนในชองโคง จํานวน 40 ตัว รอบฐาน ลานประทักษิณช้ันท่ี 3 ท่ีมุมพระเจดีย
ประดิษฐานพระเจดียรายขนาดเล็ก  มุมละองค โดยพระเจดียรายท้ัง 4 องค ตั้งอยูบนฐานบัว เหนือ
ฐานบัวเปนบัวกลุมซอนกันข้ึนไป 5 ช้ัน ปลียอดสวนตนเปนกลุม ปลายสุดเปนลูกแกวแบบกลม 
ตรงกลางเปนเจดียประธานทรงระฆังกลมขนาดใหญแบบอยุธยา ประกอบดวยฐานเขียงกลม มาลัย
เถา องคระฆังทรงกลมเรียบ บัลลังกส่ีเหล่ียม เสาหารลักษณะเปนเสาเหล่ียม ปลองไฉน ปลียอดและ
ลูกแกว 
 จากลักษณะของรูปแบบพระสมุทรเจดียนั้น หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรีไดนํา
รูปแบบศิลปกรรมมาของพระเจดียประธานของพระสมุทรเจดียมาออกแบบหมูพระเจดียในพระธุ
ตังคเจดีย โดยตางกันท่ีจํานวนและขนาดของพ้ืนท่ี เนื่องจากหลวงพอลี ธมฺมธโร ไดกําหนดให
จํานวนของหมูพระธุตังคเจดียเปนไปตามหลักธุดงควัตร 13 ประการ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษม
ศรี จึงออกแบบอาคารเปน 3 ช้ัน  เพื่อทําใหเกิดพื้นท่ีใชสอยภายในตัวอาคารได และทําใหหมูพระ
เจดียมีความโดดเดนจากการไลระดับช้ัน โดยยังคงรักษารูปแบบประเพณีเดิมไว คือการประดิษฐาน
เจดียทรงระฆังกลมตามลักษณะไทยประเพณีของ  รัชกาลท่ี 4  ทําใหรูปแบบทางศิลปกรรมนั้นไม
แตกตางไปอยางส้ินเชิง ยังคงมีเคาโครงเดิมใหเห็นอยูบาง แตฐานในแตละช้ันของหมูพระเจดียมี
พื้นที่วางภายในตัวอาคารรองรับการใชงานในตัวพุทธสถานในสมัยปจจุบันไดอยางลงตัว 
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 พระมหาธาตุเจดีย พระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 วัดพุทธาธิวาส เดิมช่ือวัดเบตง ไดรับอนุญาตใหตั้งเปนวัด เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 
พ.ศ.2460 โดยมีคณะผูเร่ิมดําเนินการ คือ พระพิทักษธานี (เล็ก), นายอําเภอเบตงในสมัยนั้น, นายพุม 
คชฤทธ์ิ, นายกิมซุย ฟุงเสถียร และนายผล สุภาพ พื้นท่ีตั้งวัดเปนเนินเขาสูงเอียงลาดไปทางทิศเหนือ 
จัดแบงพ้ืนท่ีวัดออกเปนช้ันรวม 5 ช้ัน วัดพุทธาธิวาส ตั้งเดนเปนสงาอยูบนเนินเขา ในป พ.ศ.2535 
คุณสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกา ไดรวมมือกับขาราชการกระทรวงยุติธรรม พอคา 
คหบดี และขาราชการทองถ่ินท่ีอําเภอเบตง จังหวัดยะลา จัดสรางพระบรมธาตุเจดียข้ึนองคหนึ่ง 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลสมัยท่ีทรงเจริญ
พระชนมายุครบ 60 พรรษา และเพื่อเปนศูนยรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ซ่ึงเปนพระเจดียขนาด
ใหญโดดเดนเปนสงาใหแกเมืองเปนอยางยิ่ง และใหเปนศูนยรวมความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน
ทางภาคใตและชาวมาเลเซียเช้ือสายจีนท่ีนับถือพระพุทธศาสนา อีกท้ังใหเปนสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิของ
บานเมืองและสถานท่ีทองเท่ียวใหกับชาวไทยและชาวมาเลเซียท่ีผานไปมา 
 สืบเนื่องจากการท่ีคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมาย
จากกระทรวงยุติธรรมใหทําการออกแบบศาลฎีกาหลังใหมข้ึนในสถานที่เดิม แตมีปญหาเรื่องแบบ
ซ่ึงยังไมลงตัว จึงไดมีผูแนะนําใหคุณวิชัย ช่ืนชมพูนุช ซ่ึงเปนผูพิพากษาและผูประสานงานเกี่ยวกับ
การสรางศาลฎีกาหลังนี้ ติดตอหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ใหเขียนแบบรางศาลฎีกาข้ึนมาเพื่อ
เปนตนแบบและตามแนวทางที่คณะกรรมการควบคุมแบบตองการ ดวยเหตุนี้ทานอดีตประธานศาล
ฎีกาจึงไดเห็นฝมือในการออกแบบของหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี วาเปนผูมีความสามารถใน
การออกแบบงานสถาปตยกรรมไทยประเพณี จึงไดขอรองใหทานเปนสถาปนิกออกแบบพระ
มหาธาตุองคนี้ดวย ทานใชเวลาเขียนแบบและกอสรางเปนระยะเวลาประมาณ 3 ป ตอมาเม่ือการ
กอสรางสําเร็จลง ทานอดีตประธานศาลฎีกาและผูท่ีเกี่ยวของในการสรางพระมหาธาตุเจดียพระ
พุทธธรรมประกาศ ไดกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทาน
เสด็จพระราชดําเนินมายกยอดฉัตร และบรรจุพระบรมธาตุ หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมพระราชทานนามวา “พระมหาธาตุเจดีย พระพุทธธรรมประกาศ”8 (ภาพท่ี 6) 
 
 

                                                            

 8 หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงาน
สถาปตยกรรมไทย ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2539), 397. 
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ภาพท่ี 6 พระมหาธาตุเจดีย พระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  
ท่ีมา: เอลิเจนตทัวร, พระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ ยะลา, เขาถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ 
2559, เขาถึงไดจาก http://www.agilenttour.com/product-th-436509-5337764-พระมหาธาตุเจดีย
พระพุทธธรรมประกาศ++,+ยะลา.html 
 
 งานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมท่ีเปนแรงบันดาลใจของหมอมราชวงศมิตรารุณ  
เกษมศรี 
 จากการศึกษาขอมูลวัดท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนในภาคใตแลว พบเหตุผลท่ีเปนตัว
สนับสนุนแนวความคิดของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ในการเลือกพระบรมธาตุไชยา 
จังหวัดสุราษฎรธานี  เมืองไชยาเดิม ท่ีนักประวัติศาสตรสันนิษฐานไววา เมืองไชยานี้นาจะเปน
ศูนยกลางของอาณาจักรศรีวิชัย ตามท่ี ควอริทช เวลส นักประวัติศาสตรชาวอังกฤษ และหมอมเจา
จันทรจิรายุ รัชนี เสนอไว แตก็มีนักประวัติศาสตรอีกหลายทานท่ีสันนิษฐานวาศูนยกลางของ
อาณาจักรศรีวิชัยนั้นอยูบนเกาะชวา และตอมาไดยายมาตั้งท่ีเมืองนครศรีธรรมราชบาง หรือต้ังอยู
บนเกาะสุมาตราบาง9 คําวา ไชยา นั้นนาจะนํามาจากคําวาศรีวิชัย ซ่ึงขุดพบศิลาจารึก พ.ศ.1318 ท่ี
                                                            

 9 พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ และคณะ, อาณาจักรตามพรลิงคและศรีวิชัย (กรุงเทพฯ:  
เพื่อนเรียน เดก็ไทย), 33. 
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ระบุช่ือ พระยาศรีวิชัยนั้นวา ศรีวิชเยนทรราชา, ศรีวิชเยศวรภูบดี และศรีวิชยนฤบดี ท่ีหมายถึง พระ
เจาแผนดินเมืองศรีวิชัย  เมืองไชยาโบราณนี้เดิมเปนเมืองท่ีมีขนาดใหญกวาเมืองตามพรลิงค (เมือง
นครศรีธรรมราช) ซ่ึงมีชุมชนเมืองเกา และสรางพระบรมธาตุไชยา เจดียท่ีวัดแกว เจดียท่ีวัดเวียง 
เจดียท่ีวัดหลง และพระอวโลกิเตศวรขนาดเทาคนท่ีมีช่ือเสียงรูจักกันดี 
 อยางไรก็ตามขาพเจาคิดวาหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ทานไดเลือกพระบรมธาตุ
ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานีมาเปนตนแบบ ท่ีไมเลือกเจดียท่ีวัดแกว วัดเวียง วัดหลง นั้นอาจเปน
เพราะองคเจดียมีสภาพไมสมบูรณ แตพระบรมธาตุไชยาไดรับการบูรณปฏิสังขรณมาโดยตลอด บง
บอกถึงฐานะและความสําคัญขององคพระบรมธาตุ  รวมถึงดวยเหตุผลขางตนและดวยความท่ีพระ
บรมธาตุไชยานี้ เปนเจดียส่ีเหล่ียมทรงมณฑป แบบจันทิเมนดุตในชวา สามารถดัดแปลงใหมีพื้นท่ี
วางภายในแบบจันทิได ซ่ึงก็ตรงกับแนวความคิดในการออกแบบของทานท่ีเนนการใชงานจาก
พื้นท่ีวางภายในองคพระเจดีย  อีกท้ังอาณาจักรไชยาเปนอาณาจักรท่ีรุงเรืองทางดานพระพุทธศาสนา
อยูในราวพุทธศตวรรษท่ี 13-17 และเปนเหตุหนึ่งท่ีเช่ือวาพระพุทธศาสนาไดเดินทางเขามาเผยแผท่ี
เมืองไชยา เมืองตามพรลิงค (เมืองนครศรีธรรมราช) ดังปรากฏหลักฐานในการสรางพระบรมธาตุ
สําคัญท่ีเมืองตามพรลิงคและเมืองไชยา โดยเฉพาะเมืองไชยาน้ัน ไดพบพระพุทธรูปอวโลกิเตศวร 
และมีการสรางพระบรมธาตุไชยา ซ่ึงเปนสถานท่ีสําคัญของพระพุทธศาสนาท่ีเผยแผเขามาในสมัยนั้น 
 เมืองไชยานั้นไดมีการสรางเจดียแบบมหายาน ใหองคเจดียเปนรูปสีขระ แปลวา แบบ
ภูเขา คือเจดียท่ีมียอดจํานวนมาก ตามคติใหมีพระพุทธเจาหลายพระองค เชน พระพุทธเจาพุทธะ 
พระมัญชุศรีพุทธะ พระธยานิพุทธะ เปนตน ซ่ึงตรงกับเร่ืองราวท่ีวา พระเจากรุงศรีวิชัยใหสราง
ไอษฎิเคหะ คือ เรือนอิฐหรือปราสาทอิฐข้ึน 3 หลัง สําหรับประดิษฐานพระปฏิมาของ ปทมปาณี 
วัชรปาณี และมารวิชัย10 ซ่ึงแนวความคิดใหองคเจดียเปนรูปสีขระน้ี หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษม
ศรี อาจหยิบยกมาใชดวยก็เปนได คือการออกแบบพระเจดียไวบนภูเขาอีกช้ันหนึ่ง 
 พื้นท่ีอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เปนเมืองมาแตสมัยโบราณ  บริเวณนอกเมืองไช
ยาโบราณมีศาสนสถานแหงหนึ่งซ่ึงมีรูปแบบคลายกับ “จันทิ” ในอินโดนีเซีย  นักวิชาการ
สันนิษฐานวาศาสนสถานแหงนี้เม่ือแรกสรางในราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15 นาจะเปนเพียงศาสน
สถานเล็ก ๆ ของพุทธนิกายมหายาน แตตอมาในสมัยอยุธยากลับมีความสําคัญมากข้ึน มีการบูรณะ
ใหเปนเจดียสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งมีการสรางโบสถ วิหาร จนกลายเปนวัดพระ
บรมธาตุไชยา และมีการบูรณปฏิสังขรณใหญหลายคราว คร้ังสําคัญคือในสมัยรัชกาลท่ี 5 แหงกรุง

                                                            

 10 พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ และคณะ, อาณาจักรตามพรลิงคและศรีวิชัย (กรุงเทพฯ:  
เพื่อนเรียน เดก็ไทย, 34. 
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รัตนโกสินทร พระชยาภิวัฒนสุภัทรสังฆปาโมกข (หนู ติสโส) เจาคณะเมืองไชยา ไดชักชวน
พุทธศาสนิกชนรวมกันบูรณะตอเติมองคพระบรมธาตุใหสมบูรณอยางท่ีเห็นกันในปจจุบัน โดยใช
เวลาถึง 14 ปเศษ 
 พระบรมธาตุไชยา เปนพุทธเจดียสมัยศรีวิชัย สรางตามลัทธิมหายาน ประมาณ 
พ.ศ.1300 ในสมัยท่ีอาณาจักรศรีวิชัยกําลังรุงเรืองและไดแผอํานาจปกคลุมตลอดแหลมมาลายูจนถึง
เมืองไชยา11 ตั้งอยูระหวางพระอุโบสถกับวิหารหลวงในบริเวณกึ่งกลาง ลอมรอบดวยพระระเบียง
คดท้ัง 4 ดาน ฐานพระบรมธาตุขุดเปนสระกวางประมาณ 50 ซม. ลึกประมาณ 60-70 ซม. จนเห็น
ฐานเดิม กอสรางดวยอิฐโบกปูน ซ่ึงกอนหนาท่ีจะบูรณะในสมัยพระชยาภิวัฒน (หนู) ฐานพระบรม
ธาตุฝงจมอยูต่ํากวาระดับพื้นดิน ปจจุบันมีน้ําขังอยูโดยรอบฐานตลอดป บางปในหนาแลงรอบ ๆ 
ฐานพระบรมธาตุจะแหง และมีตาน้ําพุข้ึนมาจนชาวบานพากันแตกต่ืน และถือวาเปนน้ําทิพยท่ี
ศักดิ์สิทธ์ิสามารถแกโรคภัยตาง ๆ ได ตอมาทางวัดใหใชปูนซีเมนตปดตาน้ํานั้นเสีย 
 เกี่ยวกับเร่ืองฐานพระบรมธาตุอยูต่ํากวาระดับพื้นดิน สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพทรงวินิจฉัยไววา12 “ขอซ่ึงทรงตรัสปรึกษาวาเหตุใดพ้ืนวัด เชน ท่ีวัดพระมหาธาตุ เมืองไชยา 
เปนตน ดินจึงมักสูงข้ึนจนทวมฐานเจดีย วัตถุในบริเวณนั้น หมอมฉันคิดเห็นมี 2 อยาง คือ แตกอ
พระทรายอยางหนึ่ง การกอพระทรายนั้นหมอมฉันเขาใจวา เดิมเขาคิดสําหรับวัดในช้ันแรกเม่ือท่ีวัด
ยังลุม กอพระทรายเพื่อใหไดทรายถมท่ีวัดใหสูงข้ึน หรือมิฉะนั้นก็ดวยตองการทรายสําหรับใช
กอสรางเจดียสถาน แตพิธีกอพระทรายเปนการครึกคร้ืน ร่ืนเริงของพวกชาวบาน ไมอยากใหหยุด
เสีย เม่ือไดทรายพอการแลวจึงเลยมีงานกอพระทรายประจําป เม่ือเสร็จงานแลว พวกชาววัดก็เฉล่ีย
ทรายฉายไปในลานวัด พื้นท่ีวัดจึงสูงข้ึนเสมอดวยเหตุนี้อยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่งนั้นเพราะลมพายุก็ดี 
น้ําไหลก็ดี ยอมพาดินทรายมาหลนอยูในลาน หรือใบไมหลนคางอยูจนกลายเปนดินถมใหสูงข้ึน 
แตจะคอย ๆ สูงนานเวลาชากวาอยางกอน” 
 องคพระบรมธาตุไชยา เปนปูชนียสถานสําคัญคูเมืองสุราษฎรธานีและภาคใต ลักษณะ
พระบรมธาตุนั้นสรางเปนแบบศรีวิชัย  วัดจากฐานใตดินถึงยอดสุดมีความสูง 24 เมตร ฐานวัดจาก
ทิศตะวันออกถึงตะวันตกยาว 13 เมตร และจากดานเหนือถึงดานใตยาว 18 เมตร เรือนธาตุเปนผัง
รูปกากบาท โดยมีพระธาตุเจดียองคประธานอยูกลางและรอบองคพระธาตุนั้นมีเจดียเล็กต้ังไว 4 ทิศ 
องคเจดียประธาน (ภาพท่ี 7) สรางทรงส่ีเหล่ียมจัตุรมุขยอ มุขดานหนาหรือมุขตะวันออกมีบันไดข้ึน

                                                            

 11 กรมศิลปากร, ประวัติพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎรธานี และ
บทความเรื่องอาณาจักรศรีวิชัย (กรุงเทพฯ: อมรินทรการพิมพ), 8 . 
 12 เร่ืองเดียวกัน, 8. 
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ใหเขาไปนมัสการพระพุทธรูปท่ีอยูในเจดียพระธาตุ เม่ือเขาไปภายในจะเห็นองคพระเจดียหลวงซ่ึง
เปนผนังกออิฐแบบไมสอปูนลดหล่ันกันข้ึนไปถึงยอดมุข สวนมุขอีก 3 ดานนั้นปดทึบท้ังหมด แต
ละช้ันมีกุฑุเปนสวนประดับสําคัญ ซ่ึงนิยมทําในอินเดียกอน จากน้ันอินโดนีเซียและบานเมืองใน
คาบสมุทรท่ีรับวัฒนธรรมจากอินเดียก็สรางตาม ท่ีมุมฐานทักษิณนั้นมีเจดียทิศหรือเจดียบริวารตั้ง
ซอนอยูดวย หลังคาทําเปนซุม 3 ช้ันลดหล่ันกันข้ึนไป ซุมแตละช้ันประดับกรอบโคงขนาดเล็กและ
ตั้งสถูปจําลองรวม 24 องค เหนือข้ึนไปเปนสวนยอดเจดียพระธาตุองคระฆังมีลักษณะเปนรูปแปด
เหล่ียม ตั้งอยูบนรูปดอกบัวขนาดใหญ สวนยอดไดรับการตอเติมเปนเจดียในสมัยรัชกาลท่ี 5 แต
ของเดิมนาจะเปนยอดศิลาสลักคลายรูปกลีบดอกบัวซอนกัน  ซ่ึงปจจุ บันจัดแสดงอยู ใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา เหนือองคระฆังเปนบัวคลุม และปลียอดตามลําดับ เฉพาะปลียอด
หุมดวยเงิน เหนือปลียอดประดับดวยฉัตรทองปรุ 3 ช้ัน ฉัตรนี้ของเดิมทําดวยทองคํา ตอมาถูก
คนรายลักไปจึงตองทําดวยทองวิทยาศาสตรข้ึนประดิษฐานแทน  
 

 
 
ภาพท่ี 7 พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
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 จากลักษณะของรูปแบบพระบรมธาตุไชยานั้น หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ไดนํา
รูปแบบสวนมณฑปทรงจัตุรมุขมาดัดแปลงขยายตามขนาดพ้ืนท่ีในการสรางพระมหาธาตุเจดีย พระ
พุทธธรรมประกาศ  ทําใหเกิดพื้นท่ีใชสอยภายในตัวอาคารได โดยยังคงรักษารูปแบบประเพณีเดิม
ไวคือการประดิษฐานเจดียประจํามุมตามช้ันตาง ๆ ท่ีคล่ีคลายจากการประดิษฐานสถูปกะ ทําให
รูปแบบทางศิลปกรรมน้ันไมแตกตางไปอยางส้ินเชิง ยังคงมีเคาโครงเดิมใหเห็นอยูบาง แตองคเจดีย
นั้นปรับใหเขากับยุคสมัยเปนองคระฆังกลมท่ีเปนสมัยนิยมในยุครัตนโกสินทร อีกท้ังตอเติมช้ัน
เพื่อเพ่ิมความสูงใหพุทธสถานแหงน้ีโดดเดนและมีพื้นที่ในการใชงานมากข้ึนอีกดวย 
 พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย 
 ดอยแมสลอง เดิมมีเพียงสํานักสงฆเล็ก ๆ ไมมีสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
จนกระท่ัง พลเอก แปง มาลากุล ณ อยุธยา อดีตผูบัญชาการหนวยเฉพาะกิจ 327 ไดกราบทูลเร่ือง
แนวคิดการสรางวัดแกสมเด็จพระสังฆราชและทานก็ทรงเห็นดีดวย ในขณะน้ันพลเอก แปง มาลา
กุล ณ อยุธยา ไดรับเงินบริจาคสรางวัดจากผูมีจิตศรัทธา ซ่ึงมีท้ังจากกรุงเทพฯ เชียงใหม พี่นองเช้ือ
สายจีนในประเทศไตหวัน รวมท้ังเงินทอดผาปาจากชาวบานและพุทธศาสนิกชนในชุมชนใกลเคียง 
ในเวลานั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระชนมายุใกลครบ 90 พรรษา  ในป 
พ.ศ.2533 พลเอก แปง มาลากุล ณ อยุธยา และผูมีสวนริเร่ิมในการสรางวัดสันติคีรี จึงคิดวาควรมี
การสรางพระมหาธาตุเจดียเพื่อเปนพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี  และเม่ือความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคในการ
กอสรางองคละหนึ่งแสนบาท สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดรับ
การสรางพระมหาธาตุเจดียไวในพระบรมราชูปถัมภ พรอมท้ังพระราชทานทรัพยสวนพระองค
จํานวนหนึ่งแสนบาท ในการเร่ิมดําเนินการดวยองคพระมหาธาตุเจดีย ไดรับการออกแบบเพ่ือให
เปนพระมหาธาตุเจดียเอนกประสงค ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิ
วัฒนา มีหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี สถาปนิกของสํานักพระราชวังเปนผูออกแบบโดย
ประยุกตมาจากเจดียวัดปาสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยพระมหาธาตุเจดียถูกออกแบบแบงเปน
สามช้ัน ช้ันแรกและช้ันท่ีสองเปนสถานท่ีปฏิบัติธรรมและช้ันสามเปนท่ีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2545 สมเด็จพระสังฆราชทรงประทานนามวัดวา วัดสันติคีรีญาณสันวราราม 
โดยมีพระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี เปนพระเจดียประธาน (ภาพท่ี 8) 
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ภาพท่ี 8 พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย  
ท่ีมา: มูกูระ, พระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี สถานท่ีทองเท่ียวท่ีโดดเดนบนยอด
ดอยแมสลอง, เขาถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ 2559, เขาถึงไดจาก http://www.mu-ku-ra.com/2016/06/ 
blog-post.html 
 
 งานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมท่ีเปนแรงบันดาลใจของหมอมราชวงศมิตรารุณ  
เกษมศรี 
 จากการศึกษาขอมูลวัดท่ีมีสถาปตยกรรมท่ีโดดเดนในจังหวัดเชียงรายแลว พบเหตุผลท่ี
เปนตัวสนับสนุนแนวความคิดของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ในการเลือกเจดียประธานทรง
ปราสาทยอด วัดปาสัก อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มาเปนเจดียตนแบบในการออกแบบพระ
มหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย เนื่องจากเมือง
เชียงแสนถือไดวาเปนศูนยกลางของอาณาจักรและศาสนาในสมัยลานนาตอนตน ทําใหงาน
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมมีความประณีตงดงาม รวบรวมศิลปะจากพุกาม หริภุญชัย ขอม 
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สุโขทัย ท่ีผสมผสานจนกอใหเกิดงานลํ้าคา ถึงแมวาในสมัย รัชกาลท่ี  1 เมืองนี้ถูกทําลายจน
กลายเปนเมืองราง เพื่อไมใหเปนฐานท่ีม่ันของกองทัพพมา แตอยางไรก็ตามเจดียประธานวัดปาสัก
ยังคงงดงามอยู และมีสภาพท่ีคอนขางสมบูรณ มาจนถึงทุกวันนี้ 
 พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี ลักษณะเปนสถาปตยกรรมผสมผสาน
แนวคิดใหมกับไทยประเพณีโดยมีสถาปตยกรรมแบบพระเจดียวัดปาสัก อําเภอเชียงแสน (ภาพท่ี 9) 
มาเปนแรงบันดาลใจ ขอสันนิษฐานการเลือกพระเจดียวัดปาสักมาเปนแรงบันดาลใจนั้น อาจ
สันนิษฐานไดวาพระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัด
เชียงราย สรางข้ึนเพื่อเปนพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(ภาพท่ี 10) 
 

 
 
ภาพท่ี 9 เจดียวัดปาสัก จังหวัดเชียงราย 
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ภาพท่ี 10 พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย 
ท่ีมา: หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทย 
ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 62. 
 
 พระเจดียท่ีกลาวมาขางตนนี้ลวนตั้งอยูในจังหวัดเชียงราย  จังหวัดท่ีเปนบานหลังแรก 
ซ่ึงคือพระตําหนักดอยตุง  ท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มีพระราชกระแสรับส่ังหลัง
พระชนมายุ 90 พรรษา จะไมเสด็จไปประทับท่ีประเทศสวิตเซอรแลนด สํานักงานราชเลขานุการใน
พระองคจึงไดเลือกดอยตุงซ่ึงมีทิวทัศนสวยงาม ขณะเดียวกันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เม่ือทรงทอดพระเนตรพื้นท่ี เมื่อตนป พ.ศ. 2530 ก็ทรงพอพระราชหฤทัยและมีพระราชดําริจะสราง
บานท่ีดอยตุง พรอมกันนี้ยังมีพระราชกระแสรับส่ังจะปลูกปาบนดอยสูงจึงกําเนิดเปนโครงการ
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พัฒนาดอยตุงข้ึน โครงการพัฒนาดอยตุงจึงเร่ิมดําเนินการโดยความรวมมือจากหนวยราชการทุก
สวน เชน กรมปาไม กรมชลประทาน หนวยงานดานปกครอง นอกจากทําการปลูกปาฟนฟูสภาพ
พื้นที่แลวยังมีการฝกอาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเขาบนดอยตุง ซ่ึงประกอบดวยชาวเขา
เผาอาขา ลาหู ไทยใหญ และจีนฮอ ขณะเดียวกันยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของตนไว พระ
ตําหนักดอยตุงเร่ิมดําเนินการกอสรางเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เม่ือสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี มี พระชนมายุ 88 พรรษา  ท้ังนี้อาจสันนิษฐานไดวางานศิลปกรรมท่ีจะสรางข้ึน
ใหมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  จะเปนงานศิลปกรรมที่มีลักษณะท่ี
คลายคลึงกันกับงานทองถ่ินดังเชนท่ีวัดปาสัก ตั้งอยูนอกกําแพงเมืองเชียงแสนโบราณไปทางทิศ
ตะวันตก ปจจุบันต้ังอยูในเขต ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สรางข้ึนเม่ือราว 
พ.ศ.1871 ในรัชกาลของพญาแสนภู13 กษัตริยองคท่ี 3 ในราชวงศมังราย ในคราวนั้นพระมหาเถระ
องคหนึ่งช่ือพุทธโฆษาจารยไดอัญเชิญพระธาตุโคปผกะ (กระดูกตาตุมขางขวา) ของพระพุทธเจา
ขนาดเทาเมล็ดถ่ัวเขียวจากเมืองปาฏลีบุตร พญาแสนภูจึงโปรดฯใหสรางพระเจดียเพื่อเปนท่ีบรรจุ
พระบรมธาตุและสถาปนาเปนพระอาราม แลวใหปลูกตนสักลอมรอบวัดจํานวน 300 ตน จึงเปน
ท่ีมาของชื่อวัด ตอมาใหสรางกุฏิถวายแกพระพุทธโฆษาจารยจําพรรษาและอภิเษกใหเปนสังฆราช 
ในสมัยลานนาตอนตน เมืองนี้จึงเปนศูนยกลางของอาณาจักรและพุทธศาสนา ดังปรากฏ
โบราณวัตถุสถานจํานวนมาก ในสมัยรัชกาลท่ี 1 แหงกรุงรัตนโกสินทรเมืองแหงนี้ถูกทําลายจน
กลายเปนเมืองราง เพื่อไมใหเปนฐานท่ีม่ันสําคัญของพวกพมาอีกตอไป จนสมัยรัชกาลท่ี 5 จึงมีการ
ฟนฟูเมืองข้ึนมาใหม และพบวาเจดียประธานทรงปราสาทยอด วัดปาสักนั้น ยังคงมีสภาพท่ี
คอนขางสมบูรณอยู 
 เจดียประธานวัดปาสัก อยูในตําแหนงสําคัญเปนหลักประธานของวัด คืออยูกึ่งกลาง
บริเวณของวัด โดยวิหารมีตําแหนงท่ีสัมพันธกับพระธาตุเจดีย ซ่ึงนิยมสรางไวดานหนาทางทิศ
ตะวันออก ผังของพระธาตุเจดียสวนลางเปนรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส ฐานลางสุดมีลวดบัวท่ีเรียบงาย (ภาพ
ท่ี 11) แถวจระนําประจําดานท้ังส่ีของช้ันเหนือข้ึนไป โดยแตละดานมีจระนํา  3 จระนํา แตละ
จระนําประดิษฐานพระพุทธรูปยืน โดยมีจระนําขนาดเล็กอีก 4 จระนําสลับไวสําหรับประดิษฐาน
รูปเทวดายืน การมีจระนําเชนนี้อาจเกี่ยวของกับเจดียวัดกูกุดในศิลปะหริภุญชัยไมมากก็นอย เหนือ

                                                            

 13 ปท่ีสรางวัดปาสักของพระเจาแสนภูระบุไวในตาํนานบางเลมไมตรงกนั พงศาวดาร
โยนก (หนา 284) ระบุการสรางเมืองเชียงแสนไวในป พ.ศ.1871 สวนพงศาวดารเมืองเงินยางเชยีง
แสน (หนา 134) ระบุไวในป พ.ศ.1838 



 33

ช้ันข้ึนไปยังนับเปนสวนลางของเจดีย ซ่ึงประกอบดวยฐานเขียงซอนลดหล่ันกัน 4 ช้ัน ช้ันตาง ๆ ท่ี
กลาวมานี้เพิ่มข้ึนนอกเหนือจากท่ีมีอยูท่ีเจดียในวัดเกาะกลาง และเจดียเชียงยืน ของลําพูน 
 

 
ภาพท่ี 11 สวนลาง เจดียวัดปาสัก จังหวัดเชียงราย 
 
 พนจากสวนนี้ข้ึนไปคือฐานรองรับเรือนธาตุ (ภาพท่ี 12) เปนฐานบัวลูกแกวอกไก เรือน
ธาตุมีช้ันลด เปนสวนท่ีมีพื้นท่ีสําหรับประดับลวดลายปูนปนมากกวาสวนอ่ืน เรือนธาตุช้ันลดมีเสา
อิงประดับมุม จระนําซุมลดประจําอยูท้ังส่ีดาน ภายในจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ซุมของ
จระนําประดับแถวฝกเพกา ซ่ึงปรากฏเปนประจํา มีช่ือเรียกโดยเฉพาะในศิลปะพุกาม ซ่ึงมีช่ือเรียก
ซุมลักษณะเฉพาะแบบนี้วาเคล็ก สวนปลายกรอบซุมรูปหัวพญานาคหลายหัวโคง ไดรับแรงบันดาล
ใจจากศิลปะลพบุรีท่ีอาจผานข้ึนมาทางศิลปะสุโขทัย ทรงเจดียขนาดเล็กประจําอยูท่ีมุมบนท้ังส่ีของ
ช้ันลด ลอมแทนแปดเหล่ียมซ่ึงรองรับช้ันบัวคลุมซอนสลับกับทรงระฆัง สวนปลายคือปลองไฉน
และปลี  
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ภาพท่ี 12 สวนบน เจดียวัดปาสัก จังหวัดเชียงราย 
 
 เนื่องจากงานออกแบบของหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี นั้นจะเนนท้ังความงามและ
ประโยชนของพ้ืนท่ีใชงาน หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรีอาจเล็งเห็นวาเจดียวัดปาสักนั้นเปน
เจดียทรงปราสาทหายอด ซ่ึงเปนส่ิงกอสรางเดียวท่ีคงสภาพไดสมบูรณท่ีสุดในเมืองเชียงแสน คําวา 
“ปราสาท” หมายถึงเรือนหลายช้ันเปนท่ีประทับของพระมหากษัตริย หรือท่ีอยูของเศรษฐี หรือ
หมายถึงเรือนมียอดแหลม เรียกวา “กุฏาคาร”14 การมีจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปก็เปนระเบียบ
ของทรงปราสาท ซ่ึงมีทรงระฆังเปนสวนยอด อันเปนระเบียบท่ีมีอยูในศิลปะอินเดียโดยเฉพาะปา
ละท่ีนิยมมาก อิทธิพลจากศิลปะปาละสงผานมาทางศิลปะพุกามของพมา รูปแบบเจดียจําลองท่ีมี
องคระฆังเปนสวนบนไมปรากฏในศิลปะขอมท่ีรวมสมัยอยูในชวงเวลานั้น ความแพรหลายของ
รูปแบบเจดียจําลองแบบน้ีไดพบท้ังในศิลปะทางภาคเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย ตั้งแต
ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 เปนตนมา โดยลักษณะทางสถาปตยกรรมของเจดียวัดปาสักนาจะไดรับ

                                                            

 14 ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระบรมวงศเธอ กรมพระยา, ตาํนานพระพุทธเจดีย, พิมพ
คร้ังท่ี 3 (กรุงเทพ: องคการคาของคุรุสภา, 2518), 102-103. 
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อิทธิพลมาจากศิลปะหริภุญชัยท่ีเกิดกอนหนานี้ ดังเชนเจดียเชียงยัน เมืองลําพูน (ภาพท่ี 13)  มีเรือน
ธาตุทรงส่ีเหล่ียม มีจระนําประจําดานท้ังส่ีของเรือนธาตุสวนบนมี 5 ยอด ยอดกลางเปนยอด
ประธาน สันนิษฐานวาไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปะพุกามอีกทอดหนึ่ง15  
 

 
 
ภาพท่ี 13 พระเจดียเชียงยัน วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน 
 
 ดวยแนวคิดท่ีไดรับการสงผานอิทธิพลทางศิลปะเชนนี้จึงกอใหเกิดสถาปตยกรรมใหม
ท่ีสามารถสนองประโยชนใชสอยไดเหมาะกับความตองการในปจจุบัน ดังเชนพระมหาธาตุเจดียศรี
นครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย 

                                                            

 15 พงศาวดารโยนก, 308, 341, ชินกาลมาลีปกรณ, 111 , สงวน โชติสุขรัตน, ประชุม
ตํานานลานนาฯ, 154-160. 
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 พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ วัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 วัดทางสาย เร่ิมกอสรางเมื่อป พ.ศ.2527 โดยขึ้นกับวัดถํ้าคีรีวงศ มีนายศิริ รอดภัย เปน
ผูริเร่ิม และมีพระอาจารยไมตรี จิตปญโญ เปนเจาอาวาส (เปนเจาอาวาสตั้งแตเร่ิมกอสรางวัดและ
จนถึงปจจุบัน) ตอมาไดรับอนุญาตใหตั้งเปนวัด เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 ไดเร่ิมมีการ
พัฒนาวัด และวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ.2533 ไดเร่ิมกอสรางพระพุทธรูปองคใหญ ซ่ึงมีพระนามวา 
“พระพุทธกิติสิริชัย”  ตอมาไดวางศิลาฤกษสรางอุโบสถ มีนามวา “พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ” 
(ภาพที่ 14) วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2539 พระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2542 
ผูกพัทธสีมา ปดทองฝงลูกนิมิต เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.254516 
 

 
ภาพท่ี 14 พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ วัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

                                                            

 16 ชยาภรณ สุขประเสริฐ, ศึกษาปริศนาธรรมจากพุทธศิลปท่ีปรากฏในพุทธธรรมสถาน
อุทยานวัดทางสาย ตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, 2553), 8. 
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 คหบดีแหงตําบลบานกรูด อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธมีความประสงค
จะสรางเจดียข้ึนองคหนึ่ง ณ บริเวณท่ีเคยเปนสํานักสงฆ โดยต้ังอยูท่ีปลายแหลมท่ียื่นลงไปในทะเล
ซ่ึงมีภูมิประเทศสวยงามมาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ 
ในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ในป พ.ศ.2539 อีกท้ังเพื่อใหเปนจุดเดนท่ีสามารถ
มองเห็นไดในระยะไกลจากทะเล และเปนสัญลักษณของตําบลบานกรูดแหงนี้ คหบดีทานนี้มีความ
ประทับใจในพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ ท่ีวัดพุทธาธิวาส อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
เปนอันมาก จึงไดขอแบบพระมหาธาตุเจดียองคนั้นจากหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี เพื่อมา
สรางข้ึนบาง แตทานไดแนะนําวาไมควรจะสรางใหเหมือนกัน ทานจึงไดออกแบบใหใหมและ
แปลกออกไปจากเดิมท้ังหมด ทานจึงไดนําความคิดใหมที่ใหพระเจดียแหงนี้เปนท่ีรวมท้ัง โบสถ 
วิหาร พระเจดีย และพระระเบียงเขาดวยกัน สามารถใชงานไดสมบูรณในตัวเอง สามารถให
พุทธศาสนิกชนมาประกอบพิธีทางศาสนาได และพระสงฆสามารถใชในกิจของสงฆไดเชนกัน17 
 งานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมท่ีเปนแรงบันดาลใจของหมอมราชวงศมิตรารุณ  
เกษมศรี 
 เนื่องจากพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ ไมปรากฏหลักฐานงานตนแบบ มีเพียงแต
ความศรัทธาของชาวบานท่ีอยากใหสรางเจดียเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และเพ่ือเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจของชาวบานในละแวกนั้น หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี เกิด
ความคิดใหมข้ึนมา เนื่องจากวัดทางสาย ในขณะนั้น ยังไมมีวิหาร อุโบสถ สําหรับประกอบพิธีทาง
ศาสนา และดวยพื้นท่ีราบดานลางเชิงเขาน้ัน ไมกวางขวางพอท่ีจะสรางพระเจดีย วิหาร และอุโบสถ 
ไวใกลเคียงกันได หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี จึงมีแนวคิดใหมท่ีรวมสถานท่ีประกอบพิธีทาง
ศาสนา คือ พระเจดีย วิหารและอุโบสถเขาไวดวยกัน เพื่อความสะดวกในการใชงานสวนตาง ๆ ของ
พื้นที่ ท่ีแบงสัดสวนไวอยางชัดเจนและสามารถใชประโยชนไดหลายดาน เนื่องจากถูกออกแบบให
มีลักษณะในแนวดิ่ง 5 ช้ัน บนเนินเขา ท่ีไมจําเปนตองกวางขวางมากแตสามารถใชงานไดเกิด
ประโยชนสูงสุดตามความตองการในยุคปจจุบัน 
 
 

 

 17 หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงาน
สถาปตยกรรมไทย ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2539), 290. 
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บทท่ี 3 
 

วิเคราะหท่ีมาและรูปแบบของพระมหาธาตุเจดีย 
 
 เนื ่องจากพระมหาธาตุเจดียทั้ง 4 แหง คือ พระธุตังคเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ  
พระมหาธาตุเจดีย พระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส อําเภอเบตง จังหวัดยะลา, พระมหาธาตุ
เจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย และพระมหาธาตุเจดีย
ภักดีประกาศ วัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงพระมหาธาตุเจดียแตละองคนั้นมีท่ีตั้งอยูคนละ
ภูมิภาคของประเทศไทย จึงมีท่ีมาของอิทธิพลทางรูปแบบศิลปะ ท่ีตางกันไปดวยในแตละทองถ่ิน
นั้น ๆ โดยหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ไดหยิบยกงานสถาปตยกรรมและศิลปกรรมช้ินเอก ท่ีมี
ลักษณะโดดเดนของงานเดิม มาใชในงานใหม มีการดัดแปลงรูปแบบบางแตคงไวซ่ึงเอกลักษณเดิม
ท่ีผสมผสานแนวความคิดใหมไดอยางลงตัว แตท้ังนี้ท้ังนั้นมีจุดประสงคการใชงานท่ีเหมือนกัน คือ 
การออกแบบเพื่อใหเกิดพื้นท่ีวางสําหรับใชสอยภายใน อีกท้ังใหแสงสวางสองผานเขาถึงผานชอง
ประตูท่ีเพิ่มจํานวนมากข้ึน รวมถึงการใชกระจกสีท่ีมีลวดลายสัมพันธกับองคพระเจดียอีกดวย 
 
พระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 แผนผังและหนาท่ีการใชงานในสวนตาง ๆ ของพระธุตังคเจดีย 
 หมูพระเจดียตั้งอยูในผังพื้นเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุม (ภาพท่ี 15) แบงพื้นท่ีการใช
งานออกเปน  3 ช้ัน แตละชั้นต้ังพระเจดียบริวารบนฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุม สวนเจดียประธาน
ฐานยืดสูงประดิษฐานพระพุทธรูปในซุมจรนําประจําทิศท้ัง 4 ทิศ หมูพระเจดียท้ัง 13 องคตั้งอยูบน
ฐานประทักษิณ 3 ช้ัน แตละช้ันเปนฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมโดยรอบ มีบันไดทางข้ึน – ลง 4 
ดาน 
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ภาพท่ี 15 แบบจําลองพระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 ภายในอาคารมีพื้นที่สวนใชสอยแบงเปน 3 ช้ัน ช้ันลางอยูตรงฐานประทักษิณช้ันท่ี 1 ใช
งานเปนหองเอนกประสงค  ช้ันท่ีสองต้ังอยูตรงฐานประทักษิณช้ันท่ี 2 เปนหองเอนกประสงค
เชนกัน ประดิษฐานรูปหลอและพระธาตุอาจารยพระกรรมฐาน ในยุครัตนโกสินทร  (ภาพท่ี 16) 
และช้ันบนสุดฐานของพระเจดียองคประธาน ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําทิศในซุมจระนํา 
ไดแก ทิศเหนือ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเปดโลก (ภาพท่ี 17) ทิศใต ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางหามญาติ ทิศตะวันออก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรําพึง และทิศตะวันตก ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางอุมบาตร   
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ภาพท่ี 16 ภายในอาคารชั้นที่  2  ประดิษฐานประดิษฐานรูปหลอและพระธาตุอาจารย

พระกรรมฐาน ในยุครัตนโกสินทร 
 

 
 
ภาพท่ี 17 ฐานพระเจดียองคประธาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเปดโลกในซุมจระนํา ประจํา

ทิศเหนือ 
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 รูปแบบศิลปกรรมพระธุตังคเจดีย 
 พระธุตังคเจดียหมูนี้มีลักษณะเปนสถาปตยกรรมไทยประเพณี โดยมีสถาปตยกรรม
แบบเจดีย  ศิลปะในสมัยรัชกาลท่ี 4 มาเปนแรงบันดาลใจ เห็นไดจากเจดียท้ัง 13 องค (ภาพท่ี 18) มี
รูปแบบศิลปกรรมเหมือนกันท้ังหมด องคระฆังในผังกลม มาลัยเถารองรับองคระฆังกลม บัลลังก
ส่ีเหล่ียม เสาหารลอมรอบกานฉัตร ปลองไฉนและปลียอด ยกเวนองคประธานท่ียืดฐานสูง ท่ีกลาว
มาขางตนนี้มีลักษณะใกลเคียงกับเจดียในศิลปะอยุธยาตอนกลาง บวกกับการออกแบบที่คํานึงถึง
พื้นท่ีใชสอยในปจจุบัน จึงทําใหเกิดสถาปตยกรรมรูปแบบใหมท่ีสามารถตอบสนองประโยชนใช
สอยไดตามความตองการของสังคมปจจุบัน อีกท้ังตัวพุทธสถานเปนปูนท้ังหมด จึงมีความคงทนตอ
สภาพอากาศและการทรุดโทรมเปนอยางมาก 
 

 
 
ภาพท่ี 18 หมูพระธุตังคเจดีย 13 องค วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ   
 
 ลักษณะเดนคือ พระเจดียองคประธานต้ังอยูบนเรือนธาตุส่ีเหล่ียมยืดฐานสูงยอมุมไมสิบ
สอง มีซุมจระนําปูนปนสองช้ันท้ัง 4 ทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําทิศท้ัง 4 ไดแก ทิศเหนือ 
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเปดโลก ทิศใต ประดิษฐานพระพุทธรูปปางหามญาติ ทิศตะวันออก 
ประดิษฐานพระพุทธรูปปางรําพึง และทิศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางอุมบาตร องคพระ
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เจดียเปนทรงกลม รองรับดวยมาลัยลูกแกว ตั้งอยูบนเรือนธาตุส่ีเหล่ียมยอมุมไมสิบสอง เหนือองค
ระฆังเปนบัลลังกรูปส่ีเหล่ียมเชนกันตอดวยเสาหารติดผนังลอมรอบกานฉัตร ปลองไฉน ปลี 
ลูกแกว และหยาดน้ําคาง (ภาพท่ี 19)  
 

 
 
ภาพท่ี 19 พระเจดียประธาน พระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 สวนพระเจดียบริวารส่ีมุม (ภาพที่  20) ตั้งอยูช้ันลาง ช้ันท่ีสอง และช้ันบนสุด รวม 12 
องค อยูบนฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไมสอบสองเชนกัน มีรูปทรงของพระเจดียเหมือนกับพระ
เจดียองคประธาน ยกเวนแตไมมีเรือนธาตุ ซุมจระนําเหมือนเจดียองคประธาน และมีการลดรูปโดย
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ตัดสวนฐานออก โดยประกอบดวยฐานเขียงยอมุมไมสิบสอง เปนฐานสิงหยอมุมไมสิบสอง รองรับ
บัวลูกแกว มาลัยเถา องคระฆังกลม บัลลังกรูปส่ีเหล่ียม ตอดวยเสาหารติดผนังลอมรอบกานฉัตร 
ปลองไฉน ปลี ลูกแกว และหยาดน้ําคาง 
 

 
 
ภาพท่ี 20 พระเจดียบริวาร พระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ 
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 สวนการตกแตงสีภายในแตละช้ัน  ไมมีการตกแตงใด ๆ  เนื่องจากพื้นท่ีใชงาน
เอนกประสงค  อีกท้ังอาจเปนความตั้งใจของหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ท่ีออกแบบพระธุตังค
เจดียตามความประสงคของหลวงพอลี ธมฺมธโร ใหพระเจดียแหงนี้เปนเจดียสําหรับปฏิบัติกรรมฐาน
จึงไมมีการตกแตงใด ๆ ท้ังภายในและภายนอกอาคาร สวนภายนอกทาดวยสีขาว เรียบท้ังหมด 
 ดานการใหแสงสวาง จะเห็นวามีการเจาะชองประตูและหนาตางท่ีตัวอาคารท้ัง 3 ช้ัน 
เพื่อใหแสงสวางเขาถึงภายในตัวอาคาร 
 วิเคราะหเพื่อหาแหลงท่ีมาจากลักษณะเดนของรูปแบบศิลปกรรม 
 เนื่องจากพระธุตังคเจดีย  ตั้งอยูในภาคกลางของประเทศไทย หมอมราชวงศมิตรารุณ 
เกษมศรี อาจเลือกรูปแบบพระธุตังคเจดียใหมีความสัมพันธกับสถาปตยกรรมและศิลปกรรมท่ีโดด
เดนและเปนเอกลักษณคลายคลึงกับพระสมุทรเจดียท่ีนับวาเปนเจดียท่ีสําคัญท่ีสุดในจังหวัด
สมุทรปราการ  ซึ่งเปนเจดียทรงระฆังตามระเบียบของเจดียทรงระฆังในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ซ่ึงพระองคทรงฟนฟูระเบียบแบบแผนของศาสนสถานใหม  
เนื่องจากชาติตะวันตกเร่ิมเขามาติดตอคาขาย  เจริญสัมพันธไมตรี  พรอมกับการแพรเขามาของ
อารยธรรมตะวันตก จึงทําใหพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 หันกลับไปใช
ศิลปะแบบประเพณีนิยมตามอยางคติเดิมสมัยอยุธยาเพราะตองการท่ีจะสะทอนใหเห็นวามีการสืบ
ทอดขนบธรรมเนียมประเพณีจากสมัยอยุธยาเปนราชธานี ซ่ึงนับไดวาเปนอาณาจักรท่ียิ่งใหญเหนือ
ดินแดนอ่ืนมาเปนระยะเวลานานถึง 414 ป   
 หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี จึงออกแบบใหมีความสัมพันธทางดานรูปแบบ
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมคลายคลึงกับพระสมุทรเจดีย โดยเฉพาะสวนองคระฆัง ท่ีมีลักษณะไม
ใหญและไมผายมากจนปอมเกินไป ตามแบบเจดียทรงระฆังในสมัยอยุธยาตอนปลาย แตสวนฐาน
ของเจดียบริวารที่เปนฐานขาสิงหยอมุมไมสิบสองนั้น นาจะไดรับอิทธิพลมากจากเจดียในสมัย
ศิลปะอยุธยาท่ีเร่ิมนิยมทําฐานเจดียเปนขาสิงห  ดังเชนท่ี เจดียศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(ภาพท่ี  21, 22)  
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ภาพท่ี 21 เจดียศรีสุริโยทัย  จังวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 
ภาพท่ี 22 ภาพขยายฐานสิงห  เจดียศรีสุริโยทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 สมัยสมเด็จพระนารายณ เชน เจดียรายยอมุมไมสิบสอง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัด
ลพบุรี  (ภาพท่ี  23)  เจดียยอมุมไมสิบสองเปนเจดีย แบบอยุธยาตอนปลาย ท่ีเขาใจวาคงไดสรางข้ึน
พรอมกับการบูรณะปฏิสังขรณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุคร้ังใหญในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ และ
ไดรับความนิยมเร่ือยมาจนถึงรัตนโกสินทรดวย เชน เจดียทองคู  หนาปราสาทพระเทพบิดร ใน
พระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานครฯ (ภาพที่  24) ถึงแมวารูปแบบฐานสิงหของหมูพระธุตังค
เจดียนั้นมีลักษณะท่ีไมเหมือนกันทั้งหมดกับตัวอยางท่ียกมาขางตน  มีเพียงแคช้ันเดียว เรียบ ๆ และ
องคระฆังไมยอมุมตามฐานสิงหท่ียอมุม  แตก็ทําใหหวนนึกถึงฐานสิงหท่ีมีท่ีมาจากศิลปะอยุธยา
ตอนปลาย  สงผานมายังศิลปะลพบุรีจนถึงสมัยรัตนโกสินทรในยุคปจจุบัน  จึงอาจมีการประยุกต
หยิบยกรูปแบบศิลปกรรมท่ีไมคอยปรากฏในยุคปจจุบันมาใช  อีกท้ังองคเจดียกอปูนแบบเรียบ  การ
นําฐานสิงหมาประยุกตใชอาจทําใหดูมีรายละเอียดท่ีเพิ่มข้ึนและแปลกตาไปจากเจดียทรงระฆังใน
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ผังกลมในยุคปจจุบัน ทําใหมีการผสมผสานดานรูปแบบและคล่ีคลายมาจากเดิมจนมีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว  โดยภายในเนนพื้นท่ีการใชงาน และลานประทักษิณโดยรอบ 3 ช้ัน 
 

 
 
ภาพท่ี 23 เจดียราย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 
 

 
 
ภาพท่ี 24 เจดียทอง  หนาปราสาทเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานครฯ  
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 หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี คงไดรับแรงบันดาลใจมาจากพระสมุทรเจดีย โดยมี
รูปแบบท่ีสําคัญท่ีใกลเคียง ตั้งแตสวนรองรับองคระฆังจนถึงสวนยอดของพระเจดีย  สวนท่ีถือเปน
งานออกแบบใหม ไดแก การเพิ่มสวนของอาคารเพ่ือการใชงานถึง  3  ช้ัน แลวจึงจัดวางเจดียบริวาร
ท่ีมุมช้ันละ  4  องค  จํานวน  3  ช้ัน  และประดิษฐานพระเจดียประธานไวตรงกลางหมูพระเจดียช้ัน
บนสุด  มีบันไดข้ึน-ลง ท้ัง  4  ทิศ  โดยพ้ืนท่ีภายในอาคารช้ันท่ี  1-2  ถูกออกแบบใหใชงานไดจริง  
มีทางเดินเขาสูอาคาร  มีลานประทักษิณและมีประตูทางเขาไปภายในอาคารหลายทาง มีหนาตาง
รอบดานเพื่อใหแสงเขาไปภายใน  ภายในใชเปนหองอเนกประสงค   ประดิษฐานพระพุทธรูป  รูป
หลอและพระธาตุอาจารยพระกรรมฐาน  ในยุครัตนโกสินทร  และช้ันบนสุดฐานของพระเจดียองค
ประธาน ประดิษฐานพระพุทธรูปประจําทิศในซุมจระนํา  ไดแก ทิศเหนือ ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางเปดโลก  ทิศใต  ประดิษฐานพระพุทธรูปปางหามญาติ  ทิศตะวันออก  ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางรําพึง  และทิศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธรูปปางอุมบาตร ซุมจระนําท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปยื่นออกมาจากเจดียท้ัง  4  ทิศ  เปนแนวความคิดเดียวกันกับพระปรางควัดราชบูรณะ  
กลาวคือการทํามุขยื่นออกมา   เทากับวาเปนการสรางอาคารเพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท้ัง  
4  ดาน  ทําใหสามารถมองเห็นพระบรมสารีริกธาตุในทุก ๆ ดาน  ไมวาจะมาจากดานไหน  โดยการ
สรางมุขจระนํานี้ไดรับอิทธิพลจากเจติยวิหารศิลปะพุกาม  และคลายกับมุมมองพระพิมพพุทธคยา
ท่ีประดิษฐานในซุมเรือนธาตุและบนยอดมีเจดียอยูดานบน  อีกขอสันนิษฐานคือไดรับอิทธิพลดาน
รูปแบบบางประการจากเจดียประธานวัดนางพญา  เนื่องจากเคาโครงคลายคลึงกันมาก  กลาวคือ  
พระเจดียวัดนางพญามีมุขจระนําประจํา  3  ทิศ  และมีมุขทางเขาสูคูหาเจดีย  และเจดียประธานวัด
พระศรีสรรเพชญมีมุขท้ัง  4  ทิศ  มีหลังคาคลุมยื่นออกมาพนองคระฆังเปนหนามุขขนาดเล็กและ
ประดับเจดียจําลองบนสันหลังคา  แตพระธุตังคเจดียแหงนี้ไมมีการประดับเจดียไวบนสันหลังคา  
เปนเจดียองคระฆังโดยใชมาลัยเถา 3 ช้ัน รองรับองคระฆังแบบเจดียทรงระฆังสมัยอยุธยาและ
รัตนโกสินทร องคระฆังคอด บัลลังกส่ีเหล่ียมรองรับเสาหารติดหนัง  สวนยอดเปนปลองไฉน และ
ปลีตามระเบียบของเจดียทรงระฆัง 
 จากการศึกษารูปแบบศิลปกรรมแลวสันนิษฐานวาไดรับแรงบันดาลใจมาจากพระ
สมุทรเจดียเกือบทั้งหมด  จะมีเพียงสวนฐานท่ีเพิ่มฐานสิงหเขาไปใหพระเจดียมีรายละเอียดมากข้ึน  
อาจกลาวไดวาหมอมราชวงศมิตรารุณ  เกษมศรี  อาจใชศิลปกรรมไทยประเพณีของพระบาทสมเดจ็
พระจอมเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลท่ี  4  ท่ีมีการยอนกลับไปสรางเจดียใหเหมือนสมัยอยุธยา  จึงทําให
หมอมราชวงศมิตรารุณ  เกษมศรี  หยิบรายละเอียดสวนฐานสิงหท่ีนิยมใชในสมัยอยุธยาตอนปลาย  
สงตอไปยังสมัยสมเด็จพระนารายณ  และตนกรุงรัตนโกสินทร  แตไมคอยไดพบในสมัยปจจุบันจึง
มาประดับเพิ่ม  อีกท้ังยังเพิ่มซุมจระนําท่ีฐานของพระเจดียประธานท้ัง  4  ทิศ  สวนการออกแบบที่มี
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เจดียประธานตรงกลางและมีเจดียบริวารแตละช้ันดูโดยรวมแลวนาจะไดแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบมาจากหลายศิลปะ  เชน  การมีหลายช้ันและมีเจดียบริวารในแตละมุมคลายกับปราสาท
นครวัด  ในศิลปะเขมร  หรือ  เจดีติยวิหารในศิลปะพุกาม  รวมทั้งอาจจะไดแนวความคิดสวนหนึ่ง
นาจะมาจากโลหะปราสาท  วัดราชนัดดา  กรุงเทพมหานครฯ 
 
พระมหาธาตุเจดีย พระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  
 แผนผังและหนาท่ีการใชงานในสวนตาง ๆ ของพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ 
 พระเจดียองคประธานมีผังพื้นเปนรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส มีมุขยื่นออกมาท้ัง 4 ดาน (ภาพท่ี 
25) แตละมุขต้ังพระเจดียบริวารบนฐานรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสเชนกัน หมูพระเจดียท้ัง 5 องคตั้งอยูบน
ฐานประทักษิณ 2 ช้ัน แตละช้ันเปนฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอเก็จโดยรอบ มีบันไดทางข้ึน – ลง 4 
ดาน ดานทิศตะวันออกเปนบันไดประธาน มีบันไดนาคจากดานหลังพระอุโบสถหลังเดิมนําไปสู
องคพระมหาธาตุเจดีย โดยผานศาลาโถงท่ีพัก 2 ขาง ดานทิศเหนือเปนทางเขาจากดานท่ีจอดรถ 
สวนดานทิศตะวันตกและทิศใตเปนลานกวางลอมรอบดวยสวนยางพาราซ่ึงเปนลักษณะพืชพรรณ
ในบริเวณท่ีตั้ง 
 

 
 
ภาพท่ี 25 แผนผังพระมหาธาตุเจดีย พระพุทธธรรมประกาศ 
ท่ีมา: หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทย 
ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 284. 
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 ภายในพระเจดียมีสวนใชสอยแบงเปน 3 ช้ัน (ภาพที่ 26) ช้ันลางอยูตรงฐานประทักษิณ
ช้ันท่ี 1 มีขนาดกวางและยาว 40.00 × 40.00 เมตร1 ใชงานเปนหองเอนกประสงค ประดิษฐานพระ
พุทธบาทจําลองเพ่ือใหประชาชนเขามานมัสการ ช้ันท่ีสองต้ังอยูตรงฐานประทักษิณช้ันท่ี 2 เปน
หองเอนกประสงคเชนกัน ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปพระธรรมประกาศ และช้ันบนสุดตรง
กลางพระเจดียองคประธาน ภายในประดิษฐานพระสถูปบรรจุพระธาตุ 
 

 
 
ภาพท่ี 26 โครงสรางภายในองคพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ 
ท่ีมา: หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทย 
ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 284. 
 
 รูปแบบศิลปกรรมพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ 
 พระมหาธาตุเจดียองคนี้มีลักษณะเปนสถาปตยกรรมไทยประเพณี โดยมีสถาปตยกรรม
แบบศรีวิชัยมาเปนแรงบันดาลใจ เห็นไดจากผังของพระมหาธาตุเจดียแผนผังเปนรูปกากบาท มี
ลักษณะใกลเคียงกับเจดียในศิลปะศรีวิชัย  บวกกับการออกแบบท่ีคํานึงถึงพ้ืนท่ีใชสอยในปจจุบัน  
จึงทําใหเกิดสถาปตยกรรมรูปแบบใหมท่ีสามารถตอบสนองประโยชนใชสอยไดตามความตองการ
                                                            

 1 หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงาน
สถาปตยกรรมไทย ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2539), 285. 
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ของสังคมปจจุบัน โครงสรางเปนคอนกรีตเสริมเหล็กระบบเสาและคานท้ังหลัง โดยไมตองตอก
เสาเข็ม เพราะต้ังบนภูเขาและดินสามารถรับน้ําหนักไดดี 
 ลักษณะเดนคือ พระเจดียองคประธานต้ังอยูบนเรือนธาตุส่ีเหล่ียมฐานสูงยอเก็จ องค
พระเจดียเปนทรงกลม รองรับดวยฐานทรงกลมซอนกัน 3 ชั้นท่ีเรียกวา “มาลัยลูกแกว” ตั้งอยูบน
ฐานเขียงแปดเหล่ียม เหนือองคระฆังเปนบัลลังกรูปแปดเหล่ียมเชนกันตอดวยปลองไฉน ปลี 
ลูกแกว และหยาดนํ้าคาง มีฉัตร 5 ช้ัน ประดับอยูตอนบน (ภาพท่ี 27) สวนพระเจดียบริวารท้ังส่ีมุม 
ซ่ึงตั้งอยูบนฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสเชนกัน มีรูปทรงของพระเจดียเหมือนกับพระเจดียองคประธาน 
ยกเวนแตท่ีฐานรูปจัตุรัสท้ัง 3 ดาน (ดานท่ี 4 ชิดกับพระเจดียองคประธาน) ทําเปนซุมปูนปนทรง
บันแถลงนาคสามเศียร 2 ช้ัน (ภาพที่ 28) ซ่ึงหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ไดผูกลายข้ึนใหมให
ยอดซุมเปนรูปหนากาลตามแบบศิลปะศรีวิชัยท่ีพบตามจันทิในประเทศอินโดนีเซีย สวนตอนปลาย
ลายเปนนาคสามเศียร คลายกับนาคมีชีวิต ดานหนาของซุมท้ังส่ีทิศ ประดิษฐานพระพุทธรูปปดทอง
ปางรําพึง (ภาพที่ 29) ซ่ึงเปนพระประจําวันศุกร ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซุมดานขางเปนผนังทึบทาสีแดงชาด 
 

 
 
ภาพท่ี 27 องคพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ 
ท่ีมา: หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทย 
ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 285. 
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ภาพท่ี 28 ซุมหนากาล พระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ  
ท่ีมา: หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทย 
ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 286.
      

 
 
ภาพท่ี 29 พระพุทธรูปปดทองปางรําพึงในซุมหนากาล  พระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ 
ท่ีมา: หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทย 
ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี. (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 286. 
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 สวนฐานประทักษิณท้ัง 2 ช้ัน เปนฐานยอเก็จโดยรอบ แตละช้ันของฐานทําเปนลูกกรง
เต้ียมีเสารูปหัวเม็ดทรงมัณฑค่ันเปนระยะไป การทําเสารูปหัวเม็ดทรงมัณฑ ตรงกลางฐานช้ันลางตดิ
ลูกแกว กระเบ้ืองเคลือบทรงสูงสีขาว สวนฐานช้ันตอไปทําเปนชองส่ีเหล่ียมค่ันดวยเสารูปหัวเม็ด
ทรงมัณฑเชนกัน สวนบันไดนาคนั้นทําเปนรูปมกรหรือตัวเหราอมนาคคลายกับศิลปะลานนา แต
ตัวนาคประดับดวยกระเบ้ืองเคลือบสีขาวใหมีลักษณะเปน “นาคเผือก” (ภาพท่ี 30)  
 

 
 
ภาพท่ี 30 บันไดนาครูปมกรนําไปสูองคพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ 
ท่ีมา: หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทย 
ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 288. 
 
 ซ่ึงนาคเผือกนี้จะปรากฏตามพุทธสถานท่ีหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ไดออกแบบ
ไวนอกเหนือจากพุทธสถานท่ีทําการศึกษา ไดแก พระมหามณฑปพุทธบาท “ภปร” “สก” วัด
ญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี 
 ลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของพระมหาธาตุเจดียองคนี้คือ การใชสีตามหลักของชาง
ไทยโบราณท่ีเรียกวา “เงาทอง” โดยการไลสีจากสีเขมไปหาสีออน โดยฐานประทักษิณท้ัง 2 ช้ัน 
เปนทรายลางสีน้ําตาล สวนฐานลางขององคพระเจดียชั้นลางประดับดวยโมเสคสีน้ําตาลเขม ฐาน
เหนือข้ึนไปประดับดวยโมเสคสีน้ําตาลออนและสีเหลืองตามลําดับ สวนองคพระเจดียท้ังองค
ประธานและองคบริวารประดับดวยโมเสคสีทองท่ีส่ังมาจากประเทศอิตาลี เม่ือมองภาพโดยรวม
แลวจะพบวาเปนพระเจดียสีทองท้ังองคไลจากสีเขมไปหาสีออน  นับเปนความชาญฉลาดในการ
เลือกใชท้ังสีและวัสดุท่ีจะใหไดความงดงามท่ีสุดและมีความทนทานตอดินฟาอากาศไดเปนอยางดี 
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 นอกจากนั้น พื้นอาคารท้ังภายนอกและภายในต้ังแตสวนฐานประทักษิณตลอดจน
ภายในองคพระเจดีย ปูดวยหินออนสีขาวที่นํามาจากเมืองอิโปท ประเทศมาเลเซีย 2 ซ่ึงใกลกับ
สถานท่ีกอสรางและมีราคาถูกกวาท่ีจะไปขนมาจากภาคกลางของไทย 
 สวนการตกแตงสีภายในแตละช้ัน มีการตกแตงท่ีเรียงลําดับความสําคัญจากมากไปหา
นอย โดยช้ันบนสุดมีการตกแตงท่ีประดิษฐานพระธาตุ ดวยการปดทองท้ังหมด และเขียนลาย
ดอกไมรวงท่ีผนังโดยรอบ ช้ันกลางมีการตกแตงดวยการเขียนผนังเปนลายดอกไมรวงท่ีผนังรอบ
องคพระพุทธธรรมประกาศ และตกแตงผนังรอบนอกดวยภาพเขียนพระมหาธาตุเจดียตามท่ีตาง ๆ 
ท้ังในและนอกประเทศ ช้ันลางเปนหองเอนกประสงคจึงไมมีการตกแตงใด ๆ  
 ดานการใหแสงสวาง จะเห็นวาหนาตางในช้ันท่ี 2 จะเปนรูปโคงแหลม (Pointed Arch) 
ภายในติดกระจกสี (Stained Glass) (ภาพที่ 31) สวนยอดของโคงแหลมจะประดิษฐานพระนามาภิไธย
ยอ “สก” ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ลอมรอบดวยพระรัศมี ภายใตพระมหา
มงกุฎนารี กลางหนาตางเปนรูปวงกลมบรรจุลายดอกบัวบาน มีรูปดอกบัวตูมพรอมกานแยกจาก
วงกลมเปนรัศมีโดยรอบ การออกแบบลายดังกลาวนี้ วงกลมหมายถึงพระจันทร ซ่ึงเปนนามของ
พระบิดา (กรมหม่ืนจันทรบุรีสุรนาถ) และดอกบัวหมายถึงนามของพระมารดา (ม.ล.บัว กิติยากร) 
 

 
ภาพท่ี 31 การประดับกระจกสี สวนยอดของโคงแหลมจะประดิษฐานพระนามาภิไธยยอ “สก” 
ท่ีมา: หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทย 
ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 289. 
                                                            

 2 หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงาน
สถาปตยกรรมไทย ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2539), 287. 
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 วิเคราะหเพื่อหาแหลงท่ีมาจากลักษณะเดนของรูปแบบศิลปกรรม 
 เนื่องจากพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ ตั้งอยูในภาคใตของประเทศไทย 
หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี จึงเลือกรูปแบบพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศใหมี
ความสัมพันธกับสถาปตยกรรมของภาคใตคือ แบบสถาปตยกรรมศรีวิชัย อาณาจักรศรีวิชัยมีความ
เจริญมาก อาณาจักรเหลานี้นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายาน และศิลปะของไชยากับนครศรีธรรมราช 
เหมือนกับท่ีพบในชวา ดังเจดียพระธาตุไชยา เปนเจดียส่ีเหล่ียมทรงมณฑป แบบจันดีเมนดุดในชวา 
(ภาพท่ี 32) อยางไรก็ดี มีความเจริญของศิลปะศรีวิชัยปรากฏอยูที่นครศรีธรรมราช และไชยา 
โดยเฉพาะเจดียสถานท่ีวัดแกว อันเปนแหลงสําคัญจนนักโบราณคดีบางทานเช่ือวา อาณาจักร
ศรีวิชัยนั้นแทจริงอยูท่ีไชยา  
 

 
ภาพท่ี 32 จันทิ เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย 
ท่ีมา: เคทียู [นามแฝง], ทองชวาและบาลี (3) : บุโรพุทโธ (ตอ) จันทิเมนดุต, เขาถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ 
2559, เขาถึงไดจาก http://oknation.nationtv.tv/blog/ktu/2009/05/03/entry-1 
 
 หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี จึงออกแบบใหมีความสัมพันธทางดานรูปแบบ
สถาปตยกรรมและศิลปกรรมคลายคลึงกับพระบรมธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 
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3จังหวัดสุราษฎรธานี  (ภาพท่ี 33) โดยเฉพาะสวนฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัสยกพ้ืนสูงยกเก็จโดยรอบ และ
องคพระเจดียประธานต้ังอยูดานบนสุด มีบันไดทางข้ึนสูตัวอาคารเรือนธาตุ แตองคเจดียนั้นไดรับ
อิทธิพลจากพระมหาธาตุเจดีย จังหวัดนครศรีธรรมราช4 ท่ีสําคัญการจัดวางเจดียสันนิษฐานวา
คล่ีคลายมาจากการประดิษฐานสถูปกะแนบชิดองคพระธาตุไชยา แตพระมหาธาตุเจดียพระพุทธ
ธรรมประกาศมีขนาดของพื้นท่ีกวางกวาจึงทําใหมีการจัดวางเจดียบนหลังคาแทน รูปแบบคล่ีคลาย
มาจากเดิมและมีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว 
 

 
 
ภาพท่ี 33 พระบรมธาตุเจดียไชยา วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 
                                                            

 3 หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงาน
สถาปตยกรรมไทย ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2539), 283. 
 4 เร่ืองเดียวกัน, 285. 
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 หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี คงไดรับแรงบันดาลใจมาจากพระบรมธาตุไชยา โดยมี
รูปแบบท่ีสําคัญท่ีใกลเคียง ตั้งแตสวนฐานท่ีใชระบบยกเก็จ มีเรือนธาตุ และตอยอดดวยเจดียท่ีมีการ
ประดับสถูปกะ ท่ีมุมและที่ดาน คลายกับจันทิในศิลปะชวาภาคกลาง สวนท่ีถือเปนงานออกแบบใหม 
ไดแก การเพิ่มสวนของอาคารเพื่อการใชงานถึง 2 ช้ัน แลวจึงตอดวยสวนเรือนธาตุของเจดีย เจดีย
องคนี้จึงเหมือนมีเรือนธาตุ 3 ช้ัน ช้ันลางสุดมีการออกแบบเหมือนอาคารจริง มีทางเดินข้ึนสูอาคาร 
มีลานประทักษิณและมีประตูทางเขาไปภายในอาคารหลายทาง ภายในใชเปนท่ีประดิษฐานรอยพระ
พุทธบาทจําลอง และเปนหองอเนกประสงค สวนช้ันท่ี 2 มีซุมประตูทางเขา 4 ดาน สวนดานขางทํา
เปนชองหนาตางรูปกลีบบัวประดับกระจกเพื่อใหแสงเขาไปภายใน ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 
สวนช้ันท่ี 3 เปนเรือนธาตุของเจดีย ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 5 ท่ีเรือนธาตุมีมุขยื่น
ออกมาท้ังส่ีดาน เหนือหลังคามุขประดับดวยเจดียยอด มุขจระนําประจําท้ังส่ีบนหลังคาประดับเจดีย
บริวารทุกทิศเปนลักษณะพิเศษของเจดียประธาน ชวยใหเสนรอบนอกของเจดียมีความสัมพันธท่ี
เล่ือนไหลและตอเนื่องกันนุมนวลยิ่งข้ึน  ซุมจระนําท่ีเคยประดิษฐานพระพุทธรูปยื่นออกมาจาก
เจดียท้ัง 4 ทิศ  เปนแนวความคิดเดียวกันกับพระปรางควัดราชบูรณะ กลาวคือการทํามุขยื่นออกมา
และประดับเจดียบนสันหลังคา  เทากับวาเปนการสรางอาคารเพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ท้ัง 4 ดาน ทําใหสามารถมองเห็นพระบรมสารีริกธาตุในทุก ๆ ดาน ไมวาจะมาจากดานไหน โดย
การสรางมุขจระนํานี้ไดรับอิทธิพลจากเจติยวิหารศิลปะพุกาม และคลายกับมุมมองพระพิมพพุทธค
ยาท่ีประดิษฐานในซุมเรือนธาตุและบนยอดมีเจดียอยูดานบน อีกขอสันนิษฐานคือไดรับอิทธิพล
ดานรูปแบบบางประการจากเจดียประธานวัดนางพญา เนื่องจากเคาโครงคลายคลึงกันมาก กลาวคือ พระ
เจดียวัดนางพญามีมุขจระนําประจํา 3 ทิศ และมีมุขทางเขาสูคูหาเจดีย และเจดียประธานวัดพระศรีสรร
เพชญมีมุขท้ัง  4  ทิศ  มีหลังคาคลุมยื่นออกมาพนองคระฆังเปนหนามุขขนาดเล็กและประดับเจดีย
จําลองบนสันหลังคา  สวนยอดเปนเจดียองคระฆังโดยใชมาลัยเถา 3 ช้ัน รองรับองคระฆังแบบเจดีย
ทรงระฆังสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร องคระฆังคอด และสวนยอดเปนปลองไฉน และปลีตาม
ร เจดียทรงระฆัง 
 จากการศึกษารูปแบบศิลปกรรมแลวสันนิษฐานวาไดรับแรงบันดาลใจมาจากพระบรมธาตุ
ไชยาเพียงเคาโครงท่ีเปนเจดียทรงปราสาทยอดท่ีมีเรือนธาตุ สวนบนเปนเจดีย มีการประดับสถูปกะ
ท่ีมุมและท่ีดานเทานั้น สวนอ่ืนมีการประยุกตรูปแบบแลวท้ังหมด ตั้งแตการทําเรือนธาตุท่ีเปน
อาคาร 3 ช้ัน สวนยอดตอดวยเจดียทรงระฆังเลย มีการประดับสถูปกะเพียงช้ันเดียว ในขณะท่ีพระ

ะเบียบของ

                                                            

 5 พินัย สิริเกยีรติกุล, “การสืบสานวัฒนธรรมทางสถาปตยกรรม : การคล่ีคลายจาก
ตนแบบ,” สถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต,ิ พิมพคร้ังท่ี 2 (คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 125. 
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บรมธาตุไชยาตองมีเรือนช้ันซอนหลายช้ัน มีการประดับสถูปกะตามช้ันตาง ๆ หลายช้ัน สวนเจดีย
ทรงระฆังนั้น มีสวนรองรับองคระฆังทําเปนช้ัน ๆ แตท่ีพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ 
ใชมาลัยเถาแบบอยุธยาและรัตนโกสินทร สําหรับสวนยอด พระบรมธาตุไชยาทําเปนบัวทรงคลุมเถา 
ซ่ึงเปนแบบยอดของเจดียทรงเคร่ืองท่ีนิยมในสมัยรัตนโกสินทรเปนงานซอมใหมในสมัยรัชกาลท่ี 5 
(ภาพท่ี 34) แตพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ ทําเปนปลองไฉนแบบเจดียทรงระฆัง 

ี่ 35) 
 
(ภาพท

 
 
ภาพที่ 34 สวนยอดพระบรมธาตุไชยา 
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ภาพท่ี 35 สวนยอดพระมหาเจดียพระพุทธธรรมประกาศ 
พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย 
 

 
 
ภาพท่ี 36 พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย 
ท่ีมา: หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงานสถาปตยกรรมไทย 
อง หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ, 2539), 62. ข

 
 แผนผังและหนาท่ีการใชงานในสวนตาง ๆ ของพระมหาธาตุเจดีย 
 พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา  มหาสันติคีรี  (ภาพท่ี 37)  มีผังเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอ
มุมไมสิบสองซอนกัน 3 ช้ัน เรียงจากใหญไปหาเล็ก ตั้งอยูบนฐานประทักษิณยอมุมไมสิบสอง
เชนกัน  (ภาพท่ี 24)  ซ่ึงมีบันไดนาคเปนทางข้ึน (ภาพท่ี 38)โดยช้ันลางมีทางเขาได 4 ทิศ แตละทิศมี
ประตู 3 บาน โดยบานกลางถือเปนทางหลักซ่ึงต้ังอยูตรงกับบันไดนาคช้ันฐานประทักษิณ ภายใน
เปนหองโถงอเนกประสงคเชนกัน ลอมรอบดวยระเบียงมีพนักกันตกโดยรอบ มีประตูทางออกไปสู
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ระเบียงตั้งอยูกึ่งกลางผนัง ขนาบดวยชองแสงสวางติดกระจกสีตรงบริเวณมุมอาคาร ภายในหองมี
บันไดทางข้ึนไปสูช้ันท่ี 3 ซ่ึงเปนท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุ ภายในเปนผนังกออิฐฉาบปูนทาสีขาว 
ลางผนังภายนอกเปนซุมประดิษฐานพระพุทธรูปปางตาง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

 
ก

 
ภาพท่ี 37 ะมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัด

เชียงราย 

 

 

แผนผังพร
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ภาพท่ี 38 บันไดนาคทางข้ึนเรือนธาตุ ช้ันประทักษิณ พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี 

วัดสันติคีรี 
ท่ีมา: อี-แม็กกาซีน, ดอยแมสลอง สถานท่ีทองเที่ยว ชมดอกนางพญา, เขาถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ 
2559, เขาถึงไดจาก http://www.emagtravel.com/archive/doi-maesalong.html 
 

รูปแบบศิลปกรรมพระมหาธาตุเจดีย  
 ลักษณะเปนสถาปตยกรรมไทยประเพณีโดยมีสถาปตยกรรมแบบพระเจดียวัดปาสัก 
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (ภาพท่ี 39) มาเปนแรงบันดาลใจ กอใหเกิดสถาปตยกรรมใหมท่ี
สามารถสนองประโยชนใชสอยไดเหมาะกับความตองการในปจจุบัน พระเจดียมีขนาดใหญกวา
เจดียวัดปาสักมาก โดยทําเปนพระเจดียตั้งอยูบนฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไมสิบสอง 3 ช้ัน เรียงกัน
จากใหญไปหาเล็ก มีพระเจดียองคกลางเปนเจดียประธาน ลอมรอบดวยพระเจดียบริวารอีก 4 องค 
โดยพระเจดียท้ัง 5 องค  มีรูปแบบท่ีสะทอนถึงพระเจดียแบบเชียงแสน  ท่ีมีหองเรือนธาตุรองรับ
องคระฆังและยอดทรงสูงข้ึนไป  ประดับเจดียจําลองขนาดเล็กเหนือเรือนธาตุท้ัง  4  มุม   
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ภาพท่ี 39 เจดียวัดปาสัก จังหวัดเชียงราย 
 
 สวนฐานช้ันลางของพระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา  มหาสันติคีรี  (ภาพที่ 40)  เปนรูป
ส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไมสิบสองขนาดใหญทาสีเทา มีทางเขา 4 ทิศ แตละทิศมีซุมประตูจํานวน 3 ซุม 
มีบันไดนาคจํานวน 5 ข้ันลงไปสูลานประทักษิณช้ันลาง ซ่ึงเปนลานยอมุมไมสิบสองเชนกัน มีราว
บันไดกันตกเปนพนักระเบียงทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีเทาโดยรอบ แตละยอมุมทําเสาเปนรูป
หัวเม็ดทรงมัณฑค่ันเปนระยะไป (ภาพท่ี 41)  ซุมประตูท้ัง 3 ซุมทําเปนซุมยอเก็จซอนกัน 2 ช้ัน 
(ภาพท่ี 42) ซุมดังกลาวเปนซุมโคงคร่ึงวงกลมที่หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี เรียกวา “กระบัง
หนา” (ภาพท่ี 43)  ยอดซุมเปนรูปหนากาล ซ่ึงทานอธิบายไววา “เปนแบบเชียงแสนแท ๆ ตามแบบ
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6พระเจดียปางเปดโลก เม่ือเสด็จลงจากดาวดึงส”  ปลายลายเปนนาคสามเศียร ตัวนาครวยเปนรูปโคง
ข้ึนตามแบบศิลปะลานนา (ภาพท่ี 44) เฉพาะสวนกระบังหนานี้เนนดวยการปดทองแตสวนตัวซุม
ทาสีเทาลวนเหมือนผนัง  
 

 
ภาพท่ี 40 รูปดานของพระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี  
 
 
 
 
 
   

                                                            

 6 หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงาน
สถาปตยกรรมไทย ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2539), 63. 
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ภาพท่ี 41 เสารูปหัวเม็ดทรงมัณฑ พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี  
 

 
ภาพท่ี 42 ซุมประตูท้ัง 3 ซุม พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี 
ท่ีมา: อี-แม็กกาซีน, ดอยแมสลอง สถานท่ีทองเที่ยว ชมดอกนางพญา, เขาถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ 
2559, เขาถึงไดจาก http://www.emagtravel.com/archive/doi-maesalong.html 
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ภาพท่ี 43 กระบังหนานาคสามเศียรปดทอง ฐานช้ันท่ี 1 พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี  
 

 
 
ภาพท่ี 44 ลวดลายปูนปนซุมจระนํา พระเจดียพระยืน วัดพระยืน จังหวัดลําพูน 
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 ฐานช้ันท่ี 2 เปนฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไมสิบสองขนาดกลางทาสีขาวลวน มี
ระเบียงลอมรอบ ซุมประตูยอเก็จซอนกัน 2 ช้ัน เปนทางเขาดานละซุม รูปแบบเหมือนซุมของฐาน
ช้ันท่ี 1 สวนท่ีอยูใกลมุมอาคารเปนชองเปดรูปโคงแหลม ภายในกรุกระจก 2 ช้ัน ช้ันนอกเปน
กระจกใส ช้ันในเปนกระจกสี (stained glass) มีลวดลายเปนดอกบัว (ภาพท่ี 45, 46) 
 

   
 
ภาพท่ี 45 กระจกสีดานในพระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง 

จังหวัดเชียงราย 
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ภาพท่ี 46 กระจกสีดานในพระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง 

จังหวัดเชียงราย 
 
 ฐานช้ันท่ี 3 เปนฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสยอมุมไมสิบสองขนาดเล็กทาสีขาวลวน ผนังดาน
นอกมีซุมดานละ 1 ซุม ซ่ึงมีลักษณะเหมือนกับซุมช้ันลาง ภายในซุมประดิษฐานพระพุทธรูปปาง
ตาง  ๆ  อันไดแก  พระพุทธรูปปางลีลา  พระประจําวันจันทร  วันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, พระพุทธรูปปางรําพึง พระประจําวันศุกร วันพระบรมราชสมภพ
ของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และพระพุทธรูปปางถวายเนตร พระประจําวันอาทิตย  
(ภาพท่ี 47)  วันพระบรมราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี และสมเด็จพระนาง
เจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ขาง ๆ ซุมท้ัง 4 มุมเปนชองเปด
กรุกระจก 2 ช้ัน ช้ันนอกเปนกระจกใส ช้ันในเปนกระจกสีมีลวดลายเปนรูปดอกบัว ตอนบน
ประดิษฐานพระนามาภิไธยยอ “สว” ของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ภายในฐานช้ันนี้
เปนท่ีประดิษฐานพระบรมธาตุ สวนบนของฐานชั้นนี้ตั้งพระเจดียบริวารไวท้ัง 4 มุม นอกจากนั้นยัง
มีพระเจดียลักษณะเดียวกันต้ังอยูบนหลังคาซุมชั้นท่ี 2 และตรงกับจระนําซุมชั้นท่ี 3 ท่ีประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางตาง ๆ ดังกลาว 
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ภาพท่ี 47 ซุมพระพุทธรูปปางถวายเนตรพระประจําวันอาทิตย พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา 

มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี 
 
 สวนยอดเปนองคพระเจดียสีทองอราม ลักษณะเปนเจดียทรงลังกาแตเอวคอด รัดดวย
สายสังวาลยตามพระนามเดิมของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี พระเจดียองคนี้ตั้งอยูบน
ฐานรูปแปดเหล่ียมปดทอง ตอนบนเหนือองคระฆังเปนบัวทรงคลุมซอนกันหลายช้ัน ตอดวยปลอง
ไฉน ปลี และหยาดน้ําคาง  (ภาพท่ี 48) 
 
 
 
 
 
 



 68

 
ภาพท่ี 48 สวนยอดพระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัด

เชียงราย 
 
 โครงสรางพระเจดียเปนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสาและคานท้ังหลังโดยไม
ตองตอกเข็ม เพราะอาคารต้ังอยูบนภูเขาอยูแลว โดยสรางองคพระเจดียไวตรงสวนกลางของสันเขา 
เพื่อไมใหขยับเขยื้อนไปไหนได  
 สวนเร่ืองสีภายนอก ใชเพียง 3 สี เชนเดียวกับพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ 
ท่ีอําเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยฐานช้ันลางทาดวยสีเทาแก ฐานรองรับพระเจดียทาดวยสีขาว และ
องคพระเจดียประดับดวยโมเสคสีทอง การเลือกสีดังกลาวนี้ สันนิษฐานวามีความหมายในดานของ
นามธรรม โดยสีเทาท่ีฐานลางหมายถึงจิตใจของปุถุชนท่ียังหางพระพุทธศาสนา สีขาวท่ีฐานรองรับ
องคพระเจดียแสดงถึงความบริสุทธ์ิของจิตใจท่ีเพิ่มข้ึน และสีทองขององคพระเจดียซ่ึงเปรียบเสมือน
ตัวแทนองคพระพุทธเจา ซ่ึงการใชสีแกไปหาสีออนดังกลาวเชนนี้มักจะปรากฏท่ีเสาภายในพระ
อุโบสถหรือพระวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 4 ทรงสรางหรือ
บูรณปฏิสังขรณ โดยเสาตนแรกจากประตูทางเขาจะเปนสีเขม และจะใชสีออนลงเปนลําดับในเสา
ตอมา และเสาตนสุดทายจะเปนสีขาว ไปจนถึงพระองคพระพุทธรูปซ่ึงเปนสีทอง 
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 วิเคราะหเพื่อหาแหลงท่ีมาจากลักษณะเดนของรูปแบบศิลปกรรม 
 รูปแบบของเจดียไดรับแรงบันดาลใจมาจากเจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย โดยมีสวนท่ีเพิ่มข้ึนมาและถือเปนงานออกแบบสมัยใหม คือ การเพ่ิมพื้นท่ีใชสอยดานลาง
ท่ีเปนอาคารขนาดใหญ สูง 2 ช้ัน สวนบน (ช้ันที่ 3) จึงเปนสวนของเจดียท่ีไดรับรูปแบบมาจากเจดีย
วัดปาสัก ซ่ึงออกแบบเพิ่มเติมภายใน ตรงกับเรือนธาตุ เปนหองสําหรับสรางกู (ปราสาทหลังเล็ก ๆ 
แบบลานนา) สําหรับประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ7 
 วิเคราะหรูปแบบเจดียจะเห็นไดวาสวนท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้นเหมือนเปนอาคารทรงตึก 2 ช้ัน 
เรือนช้ันลางเหมือนสวนฐานของเจดียวัดปาสัก คือการประดับซุมทางเขาดานละ 3 ซุม สามารถเดิน
เขาไปใชพื้นที่ภายในพระเจดียและแสงจากธรรมชาติสามารถสองเขาไปยังดานในได ตางจากวัดปา
สักท่ีเจาะชองจระนําเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปและเทวดาเทานั้น  สวนช้ันท่ี 2 คือสวนท่ี
ผูออกแบบเพิ่มข้ึน คลายเรือนธาตุอีกช้ันหนึ่งมีซุมจระนําท้ังส่ีดาน ผนังดานขางเจาะชองจระนํารูป
กลีบบัวไมมีซุม 
 ในสวนของรูปแบบท่ีตางออกไปจากวัดปาสัก คือ สวนท่ีเพิ่มข้ึนมาของช้ันท่ี 2 มีการ
ดัดแปลงเปนอาคารใชงานภายใน  (ภาพท่ี 49)  รูปแบบของเจดียมีสวนฐานท่ีเล็กและคอดกวาวัดปา
สัก แตก็ยังทําใหนึกถึงเจดียในศิลปะพุกาม ท่ีนิยมทําเจดียลักษณะคอดลางผายบน ซ่ึงมีท่ีมาจากทรง
หมอบรรจุกระดูก เชน กลุมเจดียงคีเวนะดวง 8 เจดียโลกนันทะ เปนตน ลักษณะนี้พบเฉพาะใน
ศิลปะพุกาม ดังนั้นลักษณะของเจดียทรงระฆังแบบน้ีนาจะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะพุกาม และได
พบเจดียแบบนี้อยูในศิลปะสุโขทัยดวยเชนกัน เชน เจดียรายท่ีตั้งอยูบนวิหาร วัดพระพายหลวง 
เมืองสุโขทัย เช่ือวาเปนศิลปะในยุคตนของสุโขทัยในชวงพุทธศตวรรษท่ี 199 การสรางโดยไมมี
บัลลังก นั้นเห็นไดชัดวาไดรับอิทธิพลจากศิลปะพุกามจากพมา รวมถึงการประดับเจดียขนาดเล็กท่ี
เรียกวา  “สถูปกะ” ซ่ึงมีความสูงมากกวา ท่ีสําคัญ คือ ลักษณะของซุมท่ีทําเปนแบบลานนา ไมใชซุม
ฝกเพกาแบบวัดปาสักท่ีเปนแบบพุกาม นอกจากน้ียังมีรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ท่ีแตกตางออกไป 
เชน สถูปกะท่ีมีขนาดใหญและสูง สันนิษฐานวาความสูงท่ีเพิ่มข้ึน จะทําใหรับกับพระเจดียท่ีมีความ

                                                            

 7 พินัย สิริเกยีรติกุล, “การสืบสานวัฒนธรรมทางสถาปตยกรรม : การคล่ีคลายจาก
ตนแบบ,” สถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต,ิ พิมพคร้ังท่ี 2 (คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549), 127. 
 8 สันติ เล็กสุขุม, “เจดียทุกแหงหนในพุกาม”  ใน เท่ียวดงเจดียในพมาประเทศทาง
ประวัติศาสตรศิลปะและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, 2545), 122. 
 9 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพเมืองโบราณ, 2540), 50. 
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สูงหลายชั้น ดูชะลูดข้ึนไป ไมไดสัดสวนแบบตนแบบ การไมประดับลวดลาย และท่ีสําคัญ คือ 
ความแข็งกระดาง และความคมของรูปทรงท่ีเกิดจากงานคอนกรีต แตสรางความคงทนใหกับพุทธ
สถานกวาการประดับงานปูนปน และกออิฐในแบบเดิม 
 

 
  
ภาพท่ี 49 พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรา มหาสันติคีรี วัดสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย 
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พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ วัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 แผนผังและหนาท่ีการใชงานในสวนตาง ๆ ของพระมหาธาตุเจดีย 
 

 
 
ภาพท่ี 50 พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ วัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 
 อาคารหลังนี้มีพระระเบียงรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสความกวางท่ีฐานวัดได 40 เมตร เปน
ขอบเขตช้ันนอกโดยรอบ ช้ันในเปนอาคารประธานท่ีรวมพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดียเขา
ไวดวยกัน  (ภาพท่ี 50)  มีแผนผังเปนรูปจัตุรมุขมีขนาดกวางและยาวเทากันท้ัง 4 ดาน สามารถใช
ประโยชนจากพื้นท่ีของอาคาร 5 ช้ัน โดยแตละช้ันออกแบบใหมีการงานพื้นท่ีอยางคุมคา ดังน้ี  
 ช้ันที่ 1 ช้ันใตดิน เปนอางเก็บน้ําขนาดใหญ 
 ช้ันท่ี 2 ช้ันเสมอพื้นดิน (ภาพท่ี 51) เปนศาลาเอนกประสงคปฏิบัติธรรม หองประชุม 
และสํานักงานมูลนิธิ 
 
 
 
 



 72

 
ภาพท่ี 51 ภายในช้ันท่ี 2 ช้ันเสมอพื้นดิน พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ 
 

 ช้ันท่ี 3 ช้ันพระวิหาร ใชในการจัดงานท่ีเกี่ยวกับบุญพิธี เชน รับผากฐิน รับผาปา และ
การฟงพระธรรมเทศนา ซ่ึงสามารถบรรจุสาธุชนไดถึง 1,000 คน ตรงกลางของช้ันนี้ประดิษฐาน
พระพุทธรูป 4 อิริยาบถประจํา 4 ทิศ (ภาพที่ 52) ไดแก พระพุทธรูปปางสมาธิ พระพุทธรูปปางสีห
ไสยาส พระพุทธรูปปางมารวิชัย และพระพุทธรูปปางประทานพร โดยการสรางพระพุทธรูป 4 
อิริยาบถประจํา 4 ทิศนี้เปนคติความเช่ือท่ีไดรับการถายทอดสืบตอกันมาจากชางสกุลสุโขทัยท่ีนิยม
สรางซุมเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปท้ัง 4 ดาน เชน พระเจดียวัดตระพังเงิน เมืองสุโขทัย และพระ
เจดียท่ีวัดเจดียทอง เมืองพิษณุโลก10 สวนทางดานฝาผนังประกอบดวยภาพเขียนงานพระราชพิธี 12
เดือน และประเพณีทองถ่ินภาคตาง ๆ ของประเทศไทย (ภาพท่ี 53) รวมท้ังหมด 52 ภาพ  
 
 

                                                            

 10 พระมหาสุเทพ พุทธจรรยา (ปสิวิโก). “อิทธิพลพระพุทธศาสนามหายานท่ีมีตอพุทธ
ศิลปในอาณาจักรสุโขทัย” (วิทยานิพนธศาสนศาตรมหาบัณฑิต บัณฑติวิทยาลัย มหามกุฎ 
ราชวิทยาลัย, 2539), 87. 
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ภาพท่ี 52 ภายในอาคารช้ันท่ี 3 ช้ันพระวิหาร พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ ประดิษฐาน

พระพุทธรูป 4 อิริยาบถประจํา 4 ทิศ  
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ภาพท่ี 53 ภาพเขียนงานพระราชพิธี 12 เดือน และประเพณีทองถ่ินภาคตาง ๆ ของประเทศไทย 

พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ 
 
 ช้ันท่ี 4 ช้ันพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางลีลาเปนพระประธาน (ภาพที่ 54) 
โดยถือวาสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสรางพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯในมหามงคลสมัยฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 
ป ในป พ.ศ.2539 ซ่ึงพระพุทธรูปปางลีลาเปนพระพุทธรูปประจํารัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในรัชกาลปจจุบัน และพระพุทธรูปปางลีลาโดยคตินิยมแลว นิยมกัน
มากในสมัยสุโขทัย ผนังดานหลังพระประธานเปนภาพจิตรกรรมภาพพระพุทธเจาเสด็จลงมาจาก
ดาวดึงสเทวโลก นอกจากนี้ ตามชองหนาตางเปนแผนกระจกสีเร่ืองราวพระมหาชนก จํานวน 20 
ภาพ (ภาพท่ี 55) 
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ภาพท่ี 54 ภายในอาคารช้ันท่ี 4 ช้ันพระอุโบสถ พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ ประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางลีลาเปนพระประธาน 
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ภาพท่ี 55 กระจกสีเร่ืองราวพระมหาชนก ภายในพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ 
 
 ช้ันท่ี 5 ช้ันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปทองคําปางประจําพระชน
มวารแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ11 
 ผังพ้ืนช้ันลางมีระดับความสูงเสมอกันกับพระระเบียง พื้นท่ีระหวางพระระเบียงกับ
อาคารประธานดังกลาวเปนพื้นท่ีเปดโลงรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสเปนชองใหแสงสวางกับอาคารดานใน 
ตรงกลางมีเสา 4 ตน เปนโครงสรางรับฐานพระเจดียซ่ึงอยูในระดับชั้น 2 ระหวางเสามีความกวาง
เทากับ 5 เมตร12 ขณะเดียวกัน พื้นท่ีเปดโลงในระดับช้ัน 2 หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี ไดเพิ่ม
พระเจดียบริวารข้ึนอีก 4 มุม โดยยกฐานใหสูงข้ึนเปนฐานรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ใตฐานพระเจดียทําเปน
หองเพ่ิมข้ึน และมีทางเดินเช่ือมตอกับอาคารประธานซ่ึงเปนสวนพระอุโบสถไดดวย สวนพ้ืนช้ันท่ี 
2 ของอาคารประธานมีแผนผังเปนรูปจัตุรมุขเหมือนกับพื้นช้ันท่ี 1 ทุกประการ แตตอนบนสวนท่ี
มุขท้ัง 4 มาพบกัน เปนท่ีตั้งของพระเจดียองคประธานซ่ึงอยูกึ่งกลางของอาคาร 
 พระระเบียงโดยรอบมีทางข้ึนจากภายนอกเปนบันไดนาคทอดเดียวจํานวน 12 ข้ัน ข้ึน
ไปสูพื้นพระระเบียงซ่ึงยกสูง 2.50 เมตร จากระดับดิน พระระเบียงนี้มีความกวาง 5 เมตร มีมุข
                                                            

 11 วัดทางสาย, พระพุทธกิตตสิิริชัย และพระมหาธาตุเจดียภักดปีระกาศ  
(ประจวบคีรีขันธ: วัดทางสาย, 2540), 5-7. 
 12 หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงาน
สถาปตยกรรมไทย ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2539), 292 
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ทางเขาอยูกึ่งกลางพระระเบียงท้ัง 4 ดาน ขนาดกวางยาวดานละ 10 เมตรเหมือนกัน ภายในมุขนี้เปน
ทางเดินเช่ือมตอไปยังอาคารประธานภายในระดับเดียวกัน และเปนท่ีตั้งของบันไดท่ีจะนําไปสู
อาคารประธานในช้ันท่ี 2 ไดดวย พระระเบียง (ภาพที่ 56) แหงนี้ไมเหมือนกับพระระเบียงท่ัวไปท่ี
มักจะมีผนังทึบดานนอกและมีเสาเรียงรายอยูดานใน แตเปนพระระเบียงท่ีเปดโลงท้ัง 2 ดาน มีเสา
ขนาดใหญ 2 แถว เปนเสารับโครงหลังคาโดยเสาแถวในกวาง 3 เมตร หางจากเสาแถวนอกดานละ 1 
เมตร สวนตอนมุมหักของพระระเบียงทําเปนโถงโลง กวาง 5 เมตร มีมุขยื่นออกไปท้ังสองดาน 
ตอนบนหองโถงต้ังพระเจดียบริวารไวท้ัง 4 มุม (ภาพท่ี 57) 
  

 
ภาพท่ี 56 พระระเบียง พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ 
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ภาพท่ี 57 เจดียบริวาร ภายในเปนโถงอาคาร บริเวณมุมของพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ 
 

 อาคารประธานดานในมีผังพื้นเปนรูปจตุรมุขกวางยาวดานละ 10 เมตร เทากันท้ัง 4 ดาน 
โดยมีเสาในประธานกวาง 5 เมตร หางจากเสาแถวนอกดานละ 250 เมตร เหมือนกันท้ังช้ันลางและ
ช้ันบน เฉพาะช้ันลางมีบันไดเช่ือมตอกับพระระเบียงตรงมุขทางเขาท้ัง 4 ดาน ผนังดานท่ีหันเขาสู
ชองเปดโลง (court) ภายในเจาะเปนซุมทรงบันแถลงนาคสามเศียร 2 ช้ัน เหมือนกันท้ังหมดอาคาร  
(ภาพท่ี 58) 
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ภาพท่ี 58 ซุมทรงบันแถลงนาคสามเศียร  พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ 
 
 สวนองคพระเจดียประธาน (ภาพท่ี 59) ซ่ึงต้ังอยูบนฐานบัวท่ีเปนมาลัยลูกแกว 3 ช้ัน 
เจาะชองท่ีฐานมาลัยลูกแกวเปนชองประตู ตอนบนเปนซุมท้ัง 4 ทิศ สวนพระเจดียบริวารชั้นท่ี 2 มี
ฐานยกสูงจึงเปดเปนชองแสงสวางท้ัง 4 ทิศ โดยทําเปนซุมจระนํารูปแบบเดียวกัน 
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ภาพท่ี 59 เจดียประธาน พระมหาตุเจดียภักดีประกาศ 
 
 รูปแบบศิลปกรรมพระมหาธาตุเจดีย 
 พระเจดียแหงน้ีมีรูปแบบสถาปตยกรรมเปนแบบไทยประเพณี แตมีการประยุกตการจัด
แผนผังใหใชงานไดหลายอยางในเวลาเดียวกัน จึงทําใหองคประกอบและสัดสวนของพระเจดีย
แตกตางไปจากท่ีเคยมีมาในอดีต ฐานลางของอาคารเปนฐานกออิฐฉาบปูนยกข้ึนสูง มีการตกแตง
เปนฐานบัว ตรงกลางเปนหนากระดานขนาดใหญ กลางผนังเจาะชองระบายอากาศ 
 พระระเบียงและอาคารประธานรวมไปถึงองคพระเจดียเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ระบบเสาและคานตั้งแตฐานรากถึงโครงหลังคา ตลอดจนองคประกอบทางสถาปตยกรรม พระ
ระเบียงคลุมดวยหลังคาจ่ัวมีปกนกลด 1 ตับ กลางพระระเบียงยกเปนมุขเพื่อเนนทางเขาเปนหลังคา
จั่ว (ภาพท่ี 60) ดานขางมีปกนกซอนกัน 2 ช้ัน และมีปกนกช้ันเดียวท้ังดานหนาและดานขาง ในช้ัน
ลางตรงกลางเปนซุมประตูทางเขาทรงบันแถลงนาคสามเศียร 2 ช้ัน ตรงมุมหักของพระระเบียงซ่ึง
เปนหองโถงตอนลาง ตอนบนต้ังพระเจดียทรงลังการูปแบบเดียวกับพระเจดียประธาน  
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ภาพท่ี 60 กลางพระระเบียง พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ ยกเปนมุขเพื่อเนนทางเขาเปนหลังคาจั่ว 
 
 สวนอาคารประธาน คลุมดวยหลังคาทรงไทยความลาดเอียงสูงท้ัง 4 มุม โดยตรงกลาง
หลังคายกเปนหลังคาจัตุรมุขคลุมเสาในประธาน และมีหลังคาจั่วขนาดเล็กคลุมทางเดินไปเช่ือมกับ
พระเจดียบริวาร ซ่ึงตั้งอยูกลางท่ีวางระหวางอาคาร (court) พระเจดียบริวารดังกลาวนี้ มีรูปแบบ
เหมือนพระเจดียประธาน ปลายสุดของอาคารประธานท้ัง 4 มุมในชวงที่ยกหลังคาสูง มีการเจาะ
ชองแสงสวางบริเวณคอสอง เพื่อรับแสงสวางผานกรอบชองแสงซ่ึงทําเปนซุมเรือนแกว วางเรียง
ซอนกัน 5 ชองค่ันดวยเสาอิงทุกชอง 
 พระเจดียมีท้ังหมด 9 องค พระเจดียขนาดใหญอยูกลางเปนเจดียประธาน (ภาพท่ี 61)  มี
เจดียบริวารอยู 4 มุม และอีก  4 องคตรงมุมหักของพระระเบียง ลักษณะเปนพระเจดียทรงลังกา
เหมือนกันหมด ผิดกันแตขนาดและตําแหนงท่ีตั้ง พระเจดียนี้ตั้งอยูบนฐานมาลัยลูกแกวซอนกัน 3 
ช้ันบนฐานปทม ตอนบนเปนบัวปากระฆังตอดวยองคระฆัง บัลลังก ปลองไฉน ปลี และหยาด
น้ําคาง   
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ภาพท่ี 61 เจดียประธานและเจดียบริวาร พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ 
 
 วิเคราะหเพื่อหาแหลงท่ีมาจากลักษณะเดนของรูปแบบศิลปกรรม 
 เนื่องจากพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ ตั้งอยูในภาคใตของประเทศไทย หมอม
ราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี จึงเลือกรูปแบบพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศใหมีความสัมพันธกับ
สถาปตยกรรมของภาคใตคือ แบบสถาปตยกรรมศรีวิชัย จึงออกแบบใหมีความสัมพันธทางดาน
รูปแบบสถาปตยกรรมและศิลปกรรมคลายคลึงกับพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ วัด
พุทธาธิวาส อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ซ่ึงถือวาเปนผลงานการออกแบบของหมอมราชวงศมิตรารุณ 
เกษมศรี ท่ีไดนําเอาศิลปกรรมท่ีโดดเดนในภาคใตดังเชนพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี13 
โดยเฉพาะสวนฐานสี่เหล่ียมจัตุรัสยกพื้นสูงยกเก็จโดยรอบ และองคพระเจดียประธานตั้งอยูดาน
บนสุด มีบันไดทางข้ึนสูตัวอาคารเรือนธาตุ แตองคเจดียนั้นไดรับอิทธิพลจากพระมหาธาตุเจดีย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช14 มาพัฒนาการออกแบบเปนพระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ 
และพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ ท่ีมีการสงตออิทธิพลทางศิลปกรรมท่ีโดดเดนในดานพื้นท่ีวาง
ภายในเพื่อประโยชนใชสอยภายใตรูปแบบศิลปกรรมท่ีคงความเปนเอกลักษณเฉพาะภาคใต หมอม
ราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี คงไดรับแรงบันดาลใจมาจากพระบรมธาตุไชยาและพระมหาธาตุเจดีย
                                                            

 13 หมอมราชวงศแนงนอย ศักดิ์ศรี และวทัญู เทพหัตถี, ชางหลวง ผลงาน
สถาปตยกรรมไทย ของ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี (สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ, 2539), 283. 
 14 เร่ืองเดียวกัน, 285. 
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พระพุทธธรรมประกาศ โดยมีรูปแบบท่ีสําคัญท่ีใกลเคียง ตั้งแตสวนฐานท่ีใชระบบยกเก็จ มีเรือน
ธาตุ และตอยอดดวยเจดียท่ีมีการประดับสถูปกะ แตพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศนั้นพื้นท่ีในการ
สรางมีมาก จึงขยายส่ิงปลูกสรางดวยการวางแนวพระระเบียงและประดับองคเจดียบริวารไวบน
หลังคาในแตละมุมของพระระเบียง อยางไรก็ตาม สวนท่ีถือเปนงานออกแบบใหม ไดแก 
 การเพิ่มสวนของอาคารเพ่ือการใชงานถึง 5 ช้ัน แลวจึงตอดวยสวนเรือนธาตุของเจดีย 
เจดียองคนี้จึงเหมือนมีเรือนธาตุ 5 ช้ัน ท่ีเรือนธาตุมีมุขยื่นออกมาท้ังส่ีดาน เหนือหลังคามุขประดับ
ดวยเจดียยอด มุขจระนําประจําท้ังส่ีบนหลังคาประดับเจดียบริวารทุกทิศเปนลักษณะพิเศษของเจดีย
ประธาน  ชวยใหเสนรอบนอกของเจดียมีความสัมพันธท่ีเล่ือนไหลและตอเนื่องกันนุมนวลยิ่งข้ึน  
มุขจระนําท่ีเคยประดิษฐานพระพุทธรูปยื่นออกมาจากเจดียท้ัง  4  ทิศ  เปนแนวความคิดเดียวกันกับ
พระปรางควัดราชบูรณะ  กลาวคือการทํามุขยื่นออกมาและประดับเจดียบนสันหลังคา  เทากับวา
เปนการสรางอาคารเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุท้ัง 4 ดาน ทําใหสามารถมองเห็นพระบรม
สารีริกธาตุในทุก ๆ ดาน  ไมวาจะมาจากดานไหน  โดยการสรางมุขจระนํานี้ไดรับอิทธิพลจากเจติย
วิหารศิลปะพุกาม  และคลายกับมุมมองพระพิมพพุทธคยาท่ีประดิษฐานในซุมเรือนธาตุและบนยอด
มีเจดียอยูดานบน  อีกขอสันนิษฐานคือไดรับอิทธิพลดานรูปแบบบางประการจากเจดียประธานวัด
นางพญา  เนื่องจากเคาโครงคลายคลึงกันมาก กลาวคือ พระเจดียวัดนางพญามีมุขจระนําประจํา 3 
ทิศ และมีมุขทางเขาสูคูหาเจดีย และเจดียประธานวัดพระศรีสรรเพชญมีมุขท้ัง  4  ทิศ  มีหลังคาคลุม
ยื่นออกมาพนองคระฆังเปนหนามุขขนาดเล็กและประดับเจดียจําลองบนสันหลังคา 
 สวนยอดเปนเจดียองคระฆังโดยใชมาลัยเถา 3 ช้ัน รองรับองคระฆังแบบเจดียทรงระฆัง
สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร องคระฆังคอด และสวนยอดเปนปลองไฉน และปลีตามระเบียบของ
เจดียทรงระฆัง 
 โดยรูปแบบแลวมีรูปแบบท่ีถือวานาจะไดรับแรงบันดาลใจมาจากพระมหาธาตุเจดีย
พระพุทธธรรมประกาศ สวนเจดียทรงระฆังนั้น มีสวนรองรับองคระฆังทําเปนช้ัน ๆ ใชมาลัยเถา
แบบอยุธยาและรัตนโกสินทร สําหรับสวนยอด พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศมีการเพ่ิมบัลลังกยอ
มุมประดับเสาหารแบบศิลปะอยุธยา 
 
ลักษณะของความเปนพระมหาธาตุเจดียสมัยใหมในการออกแบบของหมอมราชวงศมิตรารุณ 
เกษมศรี 
 จากการศึกษาแนวความคิดในการออกแบบของหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี พบวา
ปจจัยและขอจํากัดสําคัญท่ีนําไปสูแนวความคิดในการสรางพระมหาธาตุเจดียสมัยใหมนั้น สามารถ
นํามาพิจารณาไดจากผูส่ังสราง ใหสรางเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ท่ีหมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี 
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ออกแบบผานเชิงสัญลักษณไดอยางชัดเจน การเจาะชองแสง การออกแบบชองกระจกสี บอกเลา
เร่ืองราวผานกระจกสี  การเพิ่มพื้นท่ีใชสอยในตัวอาคาร โดยเจดียสมัยใหมมักสรางตัวอาคารไวเปน
สวนฐานรองรับองคเจดีย มีจํานวนหลายช้ัน ตามวัตถุประสงคของผูออกแบบ นอกจากนี้พระ
มหาธาตุเจดียยังมีลักษณะสงางามสมพระเกียรติ ทรงคุณคาทางศิลปกรรม และเปนศูนยรวมจิตใจ
ของประชาชนในทองถ่ิน ดวยสภาพพื้นท่ีเปนเนินเขา หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี จึง
ออกแบบสรางในแนวด่ิง ท่ีมีพื้นท่ีจํากัดแตเพ่ิมช้ันของตัวอาคารเพื่อเพิ่มพื้นท่ีใชสอย เนนการเปน
งานสถาปตยกรรม ในรัชกาลท่ี 9 รวมถึงความโดดเดนของตัวพุทธสถาน แตไมลืมท่ีจะหยิบยกงาน
ศิลปกรรมทองถ่ินเพื่อนํามาประยุกตกับศิลปะสมัยใหมโดยคงเอกลักษณของศิลปกรรมทองถ่ินแต
ละแหงไวไมใหสูญหาย 
 พระธุตังคเจดีย วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ สรางตามความประสงคขออง
หลวงพอลี ธมฺมธโร โดยออกแบบเปนนัยธรรม ตามหลักพระธุดงควัตร 13 ประการ โดยคํานึงถึง
ประโยชนจากพื้นท่ีวางเพื่อการใชงาน แตไมลืมความคงเปนเอกลักษณในรูปแบบศิลปกรรม
ทองถ่ิน ท่ีออกแบบโดยอาจมีแรงบันดาลใจจากพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ  
 พระมหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส จังหวัดยะลา สรางเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระมหาธาตุเจดียตั้งอยูในภาคใตของ
ประเทศไทย โดยมีแรงบันดาลใจจากพระบรมธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุ
ราษฎรธานี หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี หยิบยกงานช้ินเอกของทองถ่ินมาประยุกตเขากับ
รูปแบบศิลปกรรมยุคปจจุบัน  ทําใหเกิดเปนเจดียท่ีมีเรือนธาตุแบบศรีวิชัยผสมผสานกับเจดียองค
ระฆัง และสวนยอดแบบรัตนโกสินทร อีกท้ังยังมีพื้นท่ีการใชงานภายในอาคารที่ตอบสนองความ
ตองการของพุทธศาสนิกชนในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในยุคปจจุบันไดเปนอยางดี 
 พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรามหาสันติคีรี วัดสันติคีรี จังหวัดเชียงราย สรางเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมหาธาตุเจดียตั้งอยูในภาคเหนือของประเทศ
ไทย โดยมีแรงบันดาลใจจากเจดียท่ียังคงความสมบูรณและงดงามในจังหวัดเชียงราย คือเจดียวัดปาสัก 
วัดปาสัก จังหวัดเชียงราย หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี หยิบยกงานช้ินเอกของทองถ่ินมาประยุกต
เขากับรูปแบบศิลปกรรมยุคปจจุบัน  โดยยังคงรูปแบบศิลปกรรมเจดียทรงปราสาทหายอด แตดวย
พื้นท่ีของพระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรามหาสันติคีรี วัดสันติคีรี มีขนาดกวางกวา และคํานึงถึง
พื้นท่ีการใชงานในปจจุบัน หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี จึงขยายสัดสวนของพระมหาธาตุเจดีย
นี้ใหสูงและขนาดใหญข้ึน ภายในตัวอาคารสามารถใชงานได โดยท่ีไมลืมท่ีจะใชสัญลักษณตาง ๆ 
เพื่อ บงบอกถึงจุดประสงคในการสราง เชน เจดียประธานออกแบบใหมีสายสังวาลยรัดท่ีองคระฆัง 
เพื่อเปนสัญลักษณและเปนการระลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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 พระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ วัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ สรางเพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ หมอมราชวงศมิตรารุณ เกษมศรี จึง
ออกแบบใหหมูพระเจดียมีจํานวน 9 องค มีการเลาเร่ืองพระมหาชนกผานชองกระจกสี ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปางลีลา พระพุทธรูปประจําพระชนมวาร รัชกาลท่ี 9 เปนพระประธาน อีกท้ังยัง
ออกแบบรวมพระวิหาร พระเจดีย ไวในท่ีแหงเดียว นับวาเปนเจดียสมัยใหมท่ีออกแบบการใชงาน
ของพ้ืนท่ีในแนวด่ิงไดอยางคุมคา 
 การใชวัสดุ เนนคุณภาพใหคงทน เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแตละแหง พระธุตังค
เจดีย  จังวัดสมุทรปราการ ฉาบปูนเรียบ สีขาว เนนความขาวสะอาด และคงทนแข็งแรง, พระ
มหาธาตุเจดียพระพุทธธรรมประกาศ วัดพุทธาธิวาส จังหวัดยะลา ใชทรายลางเปนวัสดุหลักของผิว
อาคาร เนื่องจากในภาคใตมีฝนตกชุก, พระมหาธาตุเจดียศรีนครินทรามหาสันติคีรี วัดสันติคีรี 
จังหวัดเชียงราย ใชหินออน เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นการใชหินออนชวยเรื่องอากาศภายใน
ตัวอาคารไดเปนอยางดี และพระมหาธาตุเจดียภักดีประกาศ วัดทางสาย จังหวัดประจวบคีรีขันธ ใช
การฉาบปูนและประดับกระเบ้ืองโมเสคท่ีองคเจดีย นอกจากใหความคงทนแลวยังทําใหองคเจดียมี
ความสวยงามอีกดวย 
 
พุทธสถานรวมสมัยท่ีมีความสัมพันธดานแนวความคิดในการออกแบบสมัยใหม 
 ในยุคปจจุบันนี้จุดประสงคของการเขาวัด อาจกลาวไดวาไมใชการทําบุญเพียงอยาง
เดียว แตยังใชเวลาในการเยี่ยมชมความงดงามของพุทธสถานอีกดวย ทําใหพุทธสถานท่ีสรางใหม
ในปจจุบัน ถูกออกแบบใหมีความโดดเดน มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว อีกท้ังยังมีพื้นท่ีวางเพ่ือ
การใชงาน ตอบสนองความตองการในสังคมยุคปจจุบันไดเปนอยางดี  
 พระธาตุเจดียศรีจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค 
 วัดจันเสน เปนวัดท่ีสรางข้ึนเม่ือ พ.ศ.2450 โดยหลวงพอเขียน เจาอาวาสองคแรก ตั้งอยู
ทางทิศตะวันออกของเมืองจันเสน ซ่ึงเปนเมืองโบราณสมัยทวารวดีตอนตนท่ีเกาแกท่ีสุดแหงหนึ่ง
ในลุมแมน้ําเจาพระยา ตอมาพระครูนิสัยจริยคุณ หรือหลวงพอโอดไดดําริสรางพระมหาธาตุเจดยีศรี
จันเสน (ภาพท่ี 63) ข้ึนภายในวัด โดยมีความประสงคใหเมืองจันเสนกลับมามีความเจริญรุงเรือง
ทางพุทธศาสนาอีกคร้ังหนึ่งดังเชนอดีต เพื่อถวายเปนพุทธบูชาสืบพระศาสนาใหดํารงอยูตอไป ท้ัง
เปนสถานท่ีประกอบใชทํากิจกรรมทางศาสนา ใหการศึกษา และปฏิบัติธรรมแกภิกษุสงฆและ
ฆราวาส และประการสําคัญคือหลวงพอโอดมีดําริใหสรางเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินเมืองจันเสน เพ่ือ
เปนแหลงความรูของคนในชุมชน กอใหเกิดศูนยรวมใจของคนในชุมชนท่ีแสดงออกซ่ึงเอกลักษณ
ของชุมชนและทองถ่ิน การดําเนินการกอสรางพระมหาธาตุเจดียศรีจันเสนใชเวลากอสราง 5 ป 
ระหวาง พ.ศ.2533-2538 จนกระท่ังดําเนินการสําเร็จลุลวง 
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ภาพท่ี 62 พระมหาธาตุเจดียศรีจันเสน จังหวัดนครสวรรค 
ท่ีมา: มิวเซียมสยาม, พระมหาธาตุเจดียศรีจันเสน, เขาถึงเม่ือ 16 กุมภาพันธ 2559, เขาถึงไดจาก  
https://www.museumsiam.org/upload/MUSEUM_151/2015_12/1449549705_126.jpg 
 
 พระมหาธาตุเจดียแบงพื้นท่ีการใชงานออกเปนสามสวนสําคัญ คือ สวนบนสุดเปนสวน
ขององคระฆังบรรจุพระบรมสารีริกธาตุท่ีสวนยอดมณฑป พระพุทธรูปและพระพิมพเพื่ออุทิศถวาย
เปนพุทธบูชา สวนท่ีสองคือสวนมณฑปซ่ึงเปนท่ีประดิษฐานหลวงพอนาคปรกหินทราย ซ่ึงจําลอง
จากหลวงพอนาค (พระพุทธรูปหินทรายสมัยลพบุรี) และสวนท่ีสาม คือพื้นท่ีภายในฐานดานลาง
หรือฐานมณฑป เปนพื้นท่ีใชงานรวมกันระหวางสงฆและฆราวาส ซ่ึงเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินท่ีจัด
แสดงเร่ืองราวประวัติศาสตรความเปนมาของทองถ่ิน นับแตประวัติศาสตรเมืองโบราณสมัยทวาร
วดีจวบจนพัฒนามาสูชุมชนเมืองในปจจุบัน 
 สําหรับแนวความคิดในการออกแบบทางดานสถาปตยกรรมไทยน้ัน  อาจารยวนิดา พึ่ง
สุนทร ไดศึกษาคนควาจากศิลปกรรมท่ีเกี่ยวของในสมัยทวารวดี  พบวาหลักฐานทางดาน
สถาปตยกรรมนั้นปรากฏนอยมาก สามารถสรางความเขาใจในลักษณะของแผนผังและรูปแบบ
สถาปตยกรรมเพียงบางสวน ผูออกแบบจึงไดศึกษาศิลปะสถาปตยกรรมเพิ่มเติมจากหลักฐาน
โบราณวัตถุเขามาประกอบ โดยหลักฐานตาง ๆ ท่ีรวบรวมมาน้ี ไมไดถูกนํามาใชโดยตรงแตเปน
การนํามาประยุกตใชโดยเฉพาะอยางยิ่งในการออกแบบลวดลาย สวนของงานโครงสรางได
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ประสานงานกับวิศวกร คือ อาจารยบัญชา ชุมเกษร โดยไดออกแบบโครงสรางใหเปนสวนเดียวกับ
งานตกแตงสถาปตยกรรม คํานึงถึงสภาพดิน ฟา อากาศ ท้ังนําฝน แรงลม ฟาผา การทรุดตัวของ
อาคาร หรือแมกระท่ังแผนดินไหว สวนท่ีมักประสบปญหาอยูเสมอคือ บริเวณลานระทักษิณสอง
ช้ันตอนบนของอาคาร ซ่ึงเปนหลังคา slab ท่ีอาจเกิดการแตกราวไดนั้น ไดมรการนําใยสังเคราะห
เขามาผสมในงานคอนกรีต เพื่อแกไขปญหาดังกลาวใหหมดไป15  
 ในสวนของระบบแสงสวางไดมีการออกแบบใหนําประโยชนจากแสงธรรมชาติเขามา
ใชใหมากท่ีสุด สวนแสงประดิษฐไดมีการติดตั้งในจุดท่ีกลมกลืนไปกับตัวสถาปตยกรรม ท้ังรูป
สถาปตยกรรมภายนอกและสอดคลองกับประโยชนใชสอยภายใน 
 รายละเอียดในการตกแตงนั้นเปนจุดท่ีนาสนใจ เนื่องจากมีการประยุกตลวดลายใน
ศิลปะสมัยทวารวดีเขามาใช ท่ีเห็นไดชัดคือ สวนของหนาบันท่ีมีสวนยอดของปนลมเปนทาวกุเวร 
ซ่ึงเปนเทพเจาแหงความมั่งค่ังพบในศิลปกรรมมัยทวารวดีประกอบลายพันธุพฤกษา และในหนา
บันแตละทิศมีตราสัญลักษณของสังเวชนียสถานท่ีส่ีแหง สวนของประตูไมแกะสลักและฐานอาคาร
มณฑปจะเห็นลักษณะประติมากรรมหินทรายรูปสัตว ชาง วัว คนแคระ หรือแมแตสิงห ซ่ึงเปน
เอกลักษณสําคัญของศิลปะทวารวดีอยางชัดเจน  ในสวนของการตกแตงภายในเนนจุดสําคัญ ๆ ใน
บริเวณโถงกลางคือในสวนของคอสองตรงกลางท่ีเปนงานจิตรกรรมเขียนสีเลาเร่ืองพุทธประวัติเปน
หอง ๆ โดยใชกานธรรมจักรเปนตัวแบงเร่ืองราว นับเปนการสรางสรรคท่ีสอดคลองกับศิลปะสมัย
ทวารวดีไดอยางลงตัวและงดงามอยางยิ่ง และการประดับตกแตงดาวเพดานก็สอดคลองกบัสวนของ
ฝาเพดานที่มีระดับสูงตํ่าไมเทากันไดอยางสวยงามเชนกัน 
 จากพุทธสถานท่ีไดยกตัวอยางในขางตนนั้น แนวความคิดของผูสรางนั้นพัฒนาใหเขา
กับสภาพสังคมในสมัยปจจุบัน ซ่ึงเจดียสมัยใหมท่ีนอกจากจะเปนพุทธสถานแลวยังถือวาเปน
สถานที่สําคัญท่ีเปนจุดรวมความศรัทธาท้ังคนทองถ่ินและผูมาเยือน เกิดความรัก ความหวงแหน
พุทธสถานทองถ่ินของคนในทองถ่ิน โดยพุทธสถานนี้ดึงดูดนักทองเที่ยวดวยงานศิลปกรรม
รูปแบบใหมจากพุทธสถานท่ีเคยมีมา ผูสรางคํานึงถึงความโดดเดน ความคงเอกลักษณพื้นถ่ิน 
ประโยชนการใชสอยในพ้ืนท่ีของพุทธสถานโดยแสดงออกผานศิลปะในเชิงสัญลักษณตาง ๆ อีกท้ัง
พื้นท่ีการใชงาน ท่ีแบงออกเปนสัดสวนอยางชัดเจน สรางสุนทรียภาพและความรูแกผูมาเย่ียมชม 
เพื่อดึงดูดพุทธศาสนิกชนใหเขาวัดมากข้ึน ทําใหหนาท่ีของพุทธสถานในปจจุบันนั้นมีมากกวาการ
ประกอบศาสนพิธีเพียงอยางเดียว  

 

 15 คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, สถาปตยกรรมไทยเฉลิมพระเกียรต,ิ 
282. 
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บทที ่4 
 

บทสรปุ  
 
 การศึกษาแนวคิดและคติการสร้างพระมหาธาตุเจดียท์ังส่ีแหง ซ่ึงเป็นผลงานการ้ ่
ออกแบบของหมอมราชวงศ์มิตรารุณ  เกษมศรี  นัน  ทาํให้ทราบถึงการพฒันาความคิดของ่ ้
สถาปนิกในยุคปัจจุบนั  ท่ีไมเพียงแตเลือกนาํสวนท่ีงดงามของงานศิลปกรรมชินเอกในทอ้งถินมา่ ่ ่ ้ ่
เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างพุทธสถานแหงใหม  แตยงัคาํนึงถึงประโยชน์การใชส้อยของพุทธ่ ่ ่
สถานนัน้  ๆ ท่ีในปัจจุบันความต้องการใช้พืนท่ี  และบทบาทหน้าท่ีของพืนท่ีแตละสวนนันมี้ ้ ่ ่ ้
มากกวาสมยักอนอยางเห็นไดช้ดั  โดยทานไดเ้ลือกใชส้วนดีของศิลปะในยคุกอน่ ่ ่ ่่ ่  ๆ และปรับให้มี
ความทนัสมยั  รองรับการใชง้านในปัจจุบนัมากขึน  รวมถึงยงัพบลกัษณะเฉพาะของรูปแบบศิลปะ้
ลา้นนา  เชียงแสน  ศรีวิชยั  อยธุยา  รัตนโกสินทร์  ท่ีสงตอมายงังานของทานอีกดว้ย  โดยอาจกลาว่ ่ ่ ่
ไดว้าพระธุตงัคเจดีย ์ แหงวดัอโศการาม  จงัหวดัสมุทรปราการ  ไดรั้บอิทธิพลดา้นศิลป่ ่ กรรมจาก
พระสมุทรเจดีย ์  จงัหวดัสมุทรปราการท่ีเป็นศิลปกรรมประเพณีราชนิยมของรัชกาลท่ี  4  ถูกหยิบ
ยกรูปแบบศิลปะอยุธยากลับมาอีกครังหน่ึง  ทาํให้พระธุตังคเจดีย์  วัดอโศการาม  จังหวัด้
สมุทรปราการท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากพระสมุทรเจดีย ์ มีรูปแบบศิลปะไทยประเพณีในสมยัอยธุยา
ด้วยเชนกน  นอกจากนีหมอมราชวงศ์มิตรารุณ  เกษมศรี  ยงันําศิลปะอยุธยาตอนปลายมา่ ั ่้
ประยกุตใ์ช ้ คือ  ฐานสิงห์  สนันิษฐานวาฐานสิงห์ท่ีหมอมราชวงศมิ์ตรารุณ  เกษมศรี  นาํมาปรับใช้่ ่
กบหมูพระธุตงัคเจดีย ์ นาจะเป็นฐานสิงห์เจดียร์าย  วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ  จงัหวดัลพั ่ ่ บุรี  ในชวง่
สมยัสมเด็จพระนารายณ์  ซ่ึงตวัฐานสิงห์จะไมเนน้ลวดลายปูนปันประดบั  เป็นเพียงฐานสิงห์เรียบ่ ้  
ๆ ท่ีประกอบด้วย  ขาสิงห์  แขง้สิงห์  และนมสิงห์เพียงหน่ึงเทานัน  สวนด้านพืนท่ีการใช้งาน  ่ ่้ ้
หมอมราชวงศมิ์ตรารุณ  เกษมศรี  ออกแบบตวัอาคาร  ่ 3  ชนั  มีพื้ ้นท่ีการใชง้านเอนกประสงคด์า้น
ในอาคาร  และลานประทกัษิณภายนอกอาคาร  ซ่ึงตรงกบการใช้งานในปัจจุบนัเป็นอยางมาก    ั ่
นอกจากนีแลว้การสร้างหมูพระเจดีย ์้ ่ 13 องค ์ท่ีมาจากหลกัธุดงควตัร 13ประการ เป็นคติการสร้าง
พุทธสถานสมยัใหม คือ ผูอ้อกแบบพยายามอธิบายคติการสร้างและค่ วามหมายผานตวัพุทธสถาน ่
ทาํให้ประชาชนเกดความศรัทธาและเขา้ถึงคติธรรมมากขึน แหงท่ีสองนนัตงัอยใูนภาคใต ้ไดรั้บิ ่ ่้ ้ ้
อิทธิพลดา้นศิลปกรรมจากจนัทิ  ในศิลปะชวากลาง  ประเทศอินโดนีเซีย  ท่ีสงอิทธิพลตอมายงัพระ่ ่
บรมธาตุไชยา  จงัหวดัสุราษฏร์ธานี  สงตอมายงัพระมหาธาตุเจ่ ่ ดีย ์พระพุทธธรรมประกาศ วดั
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พุทธาธิวาส อาํเภอเบตง จงัหวดัยะลา  จึงเกดเป็นพุทธสถานแหงแรกในภาคใตข้องหมอมราชวงศมิ์ิ ่ ่
ตรารุณ  เกษมศรี  ท่ีออกแบบโดยคาํนึงถึงขนาดของพืนท่ีท่ีมีอยู  จึงทาํให้มีการจัดวางเจดียบ์น้ ่
หลงัคาพระมหาธาตุเจดียพ์ระพทุธธรรมประกาศแทนการประดิษฐานสถูปิกะแนบชิดแบบองคพ์ระ
ธาตุไชยา รูปแบบคล่ีคลายมาจากเดิมและมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั  แตยงัคงลกัษณะรูปแบบ่
ศิลปกรรมทอ้งถินไว ้ ผสมผสานกบรูปแบบเจดียท์รงระฆงัท่ีเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนัไดอ้ยางลงตวั มี่ ั ่
พืนท่ีการใชส้อยภายในอาคารถึง  ้ 3  ชนั  รองรับกบความตอ้งการ้ ั ในปัจจุบนัเชนกน  อีกทงัยงัสร้าง่ ั ้
ความโดดเดนให้กบพุทธสถานอีกดว้ย  จากนนักไดน้าํมาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบพระ่ ั ็้
มหาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศ วดัทางสาย  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ท่ีมีรูปแบบดา้นศิลปกรรมคลา้ยกนั
ในหลายจุด ดว้ยพืนท่ีท่ีกวา้งกวา  หมอมราชวงศมิ์ตรา้ ่ ่ รุณ  เกษมศรี  จึงขยายสิงปลูกสร้างดว้ยการ่
วางแนวพระระเบียงและประดบัองคเ์จดียบ์ริวารไวบ้นหลงัคาในแตละมุมของพระระเบียง่   โดยผงั
พระหมาธาตุเจดียภ์กัดีประกาศเป็นแบบจตุัรมุข  ตวัอาคารเช่ือมตอกนดว้ยพระระเบียง  เพิมพืนท่ี่ ั ่ ้
การใชง้านดว้ยอาคาร  5  ชนั   และเป็นท่ีรวมของพระอุโบสถ พระวิหารและพระเจดียใ์นท่ีเดียวอีก้
ดว้ย และผลงานการออกแบบพระมหาธาตุเจดียศ์รีนครินทรา มหาสันติคีรี วดัสันติคีรี ดอยแมสลอง ่
จงัหวดัเชียงราย  กไดน้าํรูปแบบศิลปกรรมชินเอกในทอ้งถินมาเป็นตน้แบบอยางเจดียว์ดัป่าสัก  ็ ่้ ่
จงัหวดัเชียงราย  โดยปรับเปล่ียนเรือนธาตุจากท่ีไมสามารถเขา้ไปดา้นในได ้ ให้สามารถใชง้าน่
พืนท่ีภายในตวัเรือนธาตุได้้  
 นอกจากการเช่ือมโยงรูปแบบดา้นศิลปกรรมท่ีสงตอถึงกนแลว้การใชก้ระจกสีกยงัพบ่ ่ ั ็
ในพุทธสถานอีกเชนกน  โดยการใหแ้สงจากธรรมชาตินอกตวัอาคารสองผานกระจกสีท่ีมีล่ ั ่ ่ วดลาย
เชิงสัญลกัษณ์ท่ีหมอมราชวงศมิ์ตรารุณ  เกษมศรี  ไดอ้อกแบบให้ส่ือถึงคติในการสร้างพุทธสถาน่
เพ่ือเฉลิมพระเกยรติแดพระมหากษตัริย ์ พระราชวงศ์  และตามคติธรรม  ท่ีสามารถบงบอกถึงี ่ ่
วตัถุประสงคใ์นการสร้างไดเ้ป็นอยางดี  รวมถึงการใชสี้เพ่ือไลโทนสีของตวัอาคาร  แล่ ่ ะราวบนัได
สีขาวสะอาดตาเพ่ือดึงดูดสายตาไปยงัตวัอาคารท่ีหมอมราชวงศมิ์ตรารุณ  เกษมศรีไดเ้ลือกวางไวบ้น่
เนินสูง  หรือเพิมชันของตวัอาคาร  เพ่ือให้ความโดดเดนและแสดงถึงความสําคญัตอพระบรม่ ้ ่ ่
สารีริกธาตุรวมถึงสิงศกัดิสิทธิท่ีประดิษฐานในตวัอาคารอีกดว้ย  ่ ์ ์  
 แมว้าหมอ่ ่ มราชวงศมิ์ตรารุณ  เกษมศรี  จะรักษารูปแบบไทยประเพณีกไมใชกลบัไป็ ่ ่
เลียนแบบของเกาอยางไมมีการพฒันา เพราะลกัษณะบางประการของพุทธสถานท่ีหมอมราชวงศมิ์่ ่ ่ ่
ตรารุณ  เกษมศรีออกแบบกมีแบบปัจจุบนั  ดงัเชนแนวความคิดในการรวมอุโบสถ  วิหาร  และ็ ่
เจดียเ์ขา้ไวด้ว้ยกน   ซ่ึงเป็ั นแนวความคิดท่ีไมไดส้ร้างเจดียเ์พื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแตเพียง่ ่
อยางเดียว ผูอ้อกแบบยงัคาํนึงถึงประโยชนใ์นการใชง้านของเจดียอี์กดว้ย ซ่ึงถือวาเป็นแนวความคิด่ ่
ใหมในการสร้างพุทธสถานในสมยัปัจจุบนั ซ่ึงแนวความคิดการเปล่ียนแปลงทางดา้นรูปแบบ่
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ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในการสร้างพุทธสถานเห็นไดช้ดัอยางยิงในพุทธศตวรรษท่ี ่ ่ 26 อาจ
เรียกไดว้าเป็นการสร้างอาคารเอนกประสงค์ท่ีคงรูปแบบศิลปกรรมไทยประเพณีผสมผสานกบ่ ั
แนวความคิดใหมในปัจจุบนั จนทาํใหเ้กดพทุธสถานท่ีทรงคุณคาทงัดา้นความงดงามและประโยชน์่ ิ ่ ้
ใชส้อยในสถานท่ีเดียวกนั 
 ในยุคปัจจุบนันีอาจกลาวไดว้าหากพุทธสถานใดมีความโดดเดน  งดงาม  กเป็นสวน้ ่ ่ ่ ็ ่
สาํคญัในการดึงดูดพุทธศาสนิกชนใหเ้ขา้มารวมพิธีทางศาสนา  เกดความศรัทธา หรือเขา้มาเยีย่มชม่ ิ
เพ่ือศึกษาไดม้ากกวาพุทธสถานทวัไป  ทงันีขา้พเจ้าคิดวาการออกแบบพุทธสถานของหมอม่ ่ ่่ ้ ้
ราชวงศมิ์ตรารุณ  เกษมศรี  นบัเป็นตวัอยางท่ีดีในยุคปัจจุบนั  ท่ีพุทธศาสนิกชนไมเพียงแตเขา้วดั่ ่ ่
เพ่ือทาํบุญ  ปฏิบติัธรรม  แตยงัเขา้วดัเพ่ือชมความงามด้านสถาปัตยกรรม ท่ีแฝงคติธรรมและ่
ความหมายของตวัพุทธสถาน การแบงพืนท่ีการใช้งานได้ตามความตอ้งการในปัจจุบนั  โดยท่ี่ ้
ผูอ้อกแบบไมลืมท่ี่ จะใช้สัญลกัษณ์ตาง่  ๆ ผานงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมเพ่ือบอกเลา่ ่
เร่ืองราว  จุดประสงคใ์นการสร้างผานความงาม  ทาํให้การเขา้ถึงพุทธศาสนาหรือคติธรรมตาง่ ่  ๆ 
นนังายมากขึน  ้ ่ ้  
 อยางไรกตามการเกดขึนของพุทธสถานในยุคปัจจุบนั  ผูอ้อกแบบยงัคงออกแบบพระ่ ็ ิ ้
มหาธาตุเจดียเ์พ่ือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สิงท่ีศกัดิสิทธิสูงสุดแกการสักการบูชา ซ่ึงเป็นการ่ ์ ์ ่
ปฏิบติัแบบไทยประเพณีดงัเดิมท่ีสืบตอกนมา นบัวาพุทธสถานสมยัใหมยงัคงเป็นศูนยร์วมจิตใจ้ ่ ั ่ ่
ของพทุธศาสนิกชนทงัใกลแ้ละไกลท่ีเป่ียมไปดว้ยแรงศรัทธาในพุทธสถานนนั้ ้  ๆ  
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