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The creation of Thai Buddhist Architecture, apart from being a means to continue
the religion, is also aimed to strengthen the mind of people who live among the conflicts,
especially those in southernmost provinces of Thailand i.e. Pattani. The process in
architectural design started from awareness of cultural heritage values in the place, learning
about the roles of social components, Buddhist monks, and cultural heritage, understanding
the ways of life, religions, cultures and environment in Yarang community. Then the
information and data were integrated and analyzed, intending to find means to lessen the
problems by proposing a tool for building up a close relationship between the temple, people
and cultural heritage in the community. It has been experienced that this concept and its
process can be adapted in archetypal design project which support participation behavior of
community people, who are the most crucial factor in achieving the goal.
Conceptual Design of The Temple of Yarang City is based on a Buddhist principle of
Three Practices; Sila (behavioral discipline), Samadhi (Buddhist meditation) and Prajñā
(Wisdom). The architecture represents the meaning of Buddhism in the hierarchy of usage
and creation of clearly specified zones. Distinguished local characteristics, that is, the
Dvaravati art, was adapted to the design layout and architectural forms, whereas details and
use of materials were adapted from local style and resources based on evidences and
artifacts of Dvaravati period found in Yarang as well as comparing with those found at other
sites. Apart from the design, activities on meditation are suggested in order to bring about
awareness, learning, and wisdom, which are strong mental principles that lead to a close
relationship and helpfulness in the community, making it livable and sustainable.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาของโครงการ
พื้นที่จังหวัดปตตานีในอดีต เปนที่ตั้งของเมืองที่มีความสําคัญและเกาแกที่สุดแหงหนึง่
บนคาบสมุท รมลายู บริเวณนี้มี ปจจัย ที่เหมาะสมต อการตั้ งถิ่นฐาน มี ความอุ ดมสมบูรณของ
ทรัพยากร ธรรมชาติ ตําแหนงที่ตั้งเมืองอยูบนแนวเสนทางการคาระหวางกลุมประเทศอาหรับ
อินเดียกับประเทศจีน สภาพธรรมชาติที่เอื้ออํานวยคือมีลักษณะเปนแหลมยื่นยาวไปในทะเลเกิด
เปนอาวและที่กําบังลม เหมาะสมที่ใชเปนทาจอดเรือสินคา เปนตลาดการคาที่สําคัญในการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินคาของชนชาติตางๆ จึงทําใหปตตานีเปนดินแดนที่มีความมั่งคั่ง มีบทบาทใน
ดานเศรษฐกิจการเมืองเกี่ยวของกับดินแดนใกลเคียงอยูเสมอ และถูกกลาวถึงในเอกสารของชาว
ตางชาติเปนจํานวนมาก ในฐานะอาณาจักรโบราณ และเมืองทาที่สําคัญ มาตั้งแตพุทธศตวรรษที่
11 และปรากฏในเอกสารมลายูคือ ฮิกยัตมะโรงมหาวงศ วา ลังกะสุกะ ในพุทธศตวรรษที่ 241 สืบ
มาหลายรอยป จนเมืองหมดความสําคัญลงเนื่องจากการลดลงของระดับน้ําทะเลมีผลใหชายฝง
ทะเลถอยหางไปจากเดิม
นักประวั ติศาสตรเชื่ อกันวา ชื่อเมืองที่ปรากฏในเอกสารของชาวตางชาตินั้นน าจะ
หมาย ถึงเมืองเดียวกัน คือ อาณาจักรลังกาสุกะ (Langkasuka) และสันนิษฐานวา เมืองโบราณ
ยะรังในเขตจังหวัดปตตานีปจจุบัน เปนศูนยกลางของ อาณาจักรลังกาสุกะนั่นเอง
เมืองโบราณยะรังมีลักษณะเปนเมืองรูปวงรีขนาดใหญ มีเนื้อที่ 8.99 ตารางกิโลเมตร
วางตามแนวทิศเหนือ - ใตบนพื้นที่ราบลุม มีลําน้ําไหลจากที่สูงและภูเขาผานมาทางทิศตะวันตก
สูที่ราบต่ําทางทิศตะวันออก และลงสูทะเลที่อยูหางออกไป 15 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบล
คือ ตําบลยะรัง ตําบลวัด และตําบลปตูมุดี อําเภอยะรัง เมืองโบราณยะรังเปนกลุมเมืองที่มีการ
วางตัวซอนทับตอเนื่อง 3 เมือง คือ เมืองโบราณบานวัด บานจาเละ และบานประแว พบโบราณ

1

สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, แผนแมบทโครงการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2540), 10,
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สถานรวม 44 แหง ซึ่งอยูในการดําเนินการขุดแตง ชุมชนที่เมืองโบราณยะรัง สันนิษฐานวามีอายุ
อยูในพุทธศตวรรษที่ 11 หรือ 12 นับถือพุทธศาสนาแบบมหายาน และศาสนาฮินดูสิ่งกอสรางใน
ศาสนาที่พบไดแก เจดีย ปราสาท ศาสนสถานทั้งสองสรางดวยอิฐไมสอปูน โบราณวัตถุที่พบแสดง
ถึงศิลปะแบบทวารวดีในพุทธศาสนาและมีอิทธิพลของไศวนิกาย คือ รูป ศิวลึงคและพระโพธิสัตว
แบบศรีวิชัย การกําหนดอายุจากตัวอักษรจารึกที่พบบนสถูปจําลองและพระพิมพ 2 จารึกเปน
อักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต กลาวถึงพระพุทธเจา และคาถา “เย ธมมา” งานประติมากรรมที่
พบ แบงเปน 3 กลุมใหญ3 คือ ประติมากรรมเนื่องในศาสนา พุทธและพราหมณ ประติมากรรมที่
เปนองคประกอบสถาปตยกรรม และประติมากรรมที่เปนเครื่องมือเครื่องใชในการดํารงชีวิต ทั้ง 3
กลุม ทําดวยศิลาและดินเผา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 - 14
เมืองยะรังในปจจุบันมีการพัฒนาทางกายภาพของเมืองใหมขึ้น เนื้อเมืองบางสวนทับ
ซอนในพื้นที่เมืองโบราณซึ่งมีสภาพเปนปาและเนินดินที่ยังไมไดขุดแตงทางโบราณคดี ประชากร
สวนใหญเปนชาวมุสลิม สวนที่เหลืออีกประมาณ 10%เปนพุทธศาสนิกชน ซึ่งมีจํานวนประมาณ
400 คน อาศั ย อยู ห นาแน น บริ เ วณย า นส ว นราชการ ย า นพาณิ ช ยกรรมบริ เ วณริ ม ทางหลวง
หมายเลข 410 (ปตตานี - ยะลา) และบริเวณรอบวัด ถึงแมจะตางศาสนาแตชาวไทยพุทธและไทย
มุสลิมตางก็มีการมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกันทางวัฒนธรรม โดยมีการชวยเหลือและรวมในวัฒนธรรมที่
ไมเกี่ยวเนื่องในพิธีกรรมทางศาสนา เชน งานแตงงาน เปนตน สําหรับวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องใน
พุทธศาสนานั้น ชาวไทยพุทธยังคงถือปฏิบัติอยางเหนียวแนน โดยมีวัดเปนศูนยรวมของชุมชน
จากการพัฒนาทางกายภาพเพื่อความกินดีอยูดีของประชาชน โดยมุงเนนในดาน
ปจจัยเปนหลัก โดยไมมองภาพรวมทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ทําใหแนวทางในการพัฒนา
เปนไปคนละทางกับศักยภาพของพื้นที่ การมองไมเห็นคุณคาของวัฒนธรรมตนเองจะทําใหเกิด
การสลายของวัฒนธรรมเดิมเมื่อมีกระแสอิทธิพลใหมเขามาได หรืออาจเปนชนวนความขัดแยงมา
สูกลุมคนในพื้นที่ ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบางวัฒนธรรมที่เขมแข็งไม
ยอมรับกระแสการพัฒนาใหม ไมวาลักษณะไหนตางก็เปนผลเสียหายอยางมหาศาล กรณีของ
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จังหวัดปตตานีก็เปนเชนกัน การเกิดความเปนเมืองที่มีเอกลักษณและมีทิศทาง ภายใตกรอบของ
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม “วัด” ซึ่งเคยมีบทบาทในการเปนศูนยกลางทุกๆดานของสังคมใน
อดีต นาจะไดมีการทบทวนบทบาทใหมอีกครั้งตามสภาวการณปจจุบัน โดยการเปนแหลงศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานของชุ ม ชน ในแง ที่ เ ป น แหล ง เรี ย นรู ใ นด า นวั ฒ นธรรม และประวั ติ ศ าสตร ท อ งถิ่ น
นอกเหนือจากการสืบตอพระพุทธศาสนา และยังเปนสถานที่บมเพาะความเขมแข็งทางดานจิตใจ
ใหเผชิญตอทุกสถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน จึงเปนที่มาของวิทยานิพนธ โครงการออกแบบวัด
ชุมชนเมืองโบราณยะรัง ชิ้นนี้ ซึ่งสะทอนคุณคาความสําคัญของเมืองโบราณในอดีต ใหมีบทบาท
เปนสวนหนึ่งคูไปการดําเนินชีวิตปจจุบันของชุมชน เพื่อความยั่งยืนของเมืองในอนาคตตอไป
เปาหมายโครงการ
1. เปนการสืบสานพระพุทธศาสนา
2. เปนการอนุรักษและสืบสานสถาปตยกรรมรูปแบบทวารวดี เนื่องในพุทธศาสนา
บริเวณคาบสมุทรภาคใตของไทย
3. เปนแหลงเรียนรูประวัติศาสตรชุมชน และเปนศูนยรวมวัฒนธรรมของชุมชน
4. เปนศูนยอบรมและศูนยการปฏิบัติธรรม สรางจิตใจที่เขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
5. เปนโครงการที่ปลูกฝงใหชุมชนมีความรักและหวงแหนตอมรดกทางวัฒนธรรม อัน
เปนรากเหงาของตน เพื่อใหคงสืบสานเอกลักษณของชุมชนตอไป
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาถึงกระบวนการออกแบบวัดชุมชน และการสรางสรรคที่วางในงานพุทธ
สถาปตยกรรมไทย ที่ตั้งอยูบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมเฉพาะของชุมชน ใหไดรูปแบบอาคารที่เปน
เอกลักษณและสอดคลองเหมาะสมกับปจจุบัน
2 เพื่อศึกษารูปแบบ แนวความคิด การสรางสรรคงานพุทธสถาปตยกรรม และงาน
สถาป ตยกรรมพื้น ถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการออกแบบอัน
แสดงออกซึ่งเอกลักษณเฉพาะถิ่นนั้น
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ขอบเขตการศึกษา
1. จัดทําผังแมบทของโครงการ โดยการปรับปรุงการวางผังเดิมของวัดใหมีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมและพื้นที่ใชสอย
2. ออกแบบสถาปตยกรรมวัดชุมชนเมืองโบราณยะรัง ซึ่งประกอบไปดวยอาคารใน
เขตหลัก 3 เขต คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตธรณีสงฆ
3. กําหนดขอบเขตของกิจกรรม โดยศึกษาลักษณะกายภาพและวิถีชีวิตชุมชนใน
บริเวณชุมชนเมืองยะรัง เพื่อทราบความตองการของชุมชน และศึกษากิจที่เกี่ยวเนื่องกับสงฆ
รวมทั้งศึกษาความสัมพันธระหวางวัด ชุมชน และโบราณสถาน
4. กําหนดขอบเขตทางดานเนื้อหาการออกแบบ โดยศึกษาการออกแบบอาคาร คติ
การกอสราง และการสรางสรรคที่วางในงานพุทธสถาปตยกรรมของชุมชน ศึกษาประวัติศาสตร
การตั้งถิ่นฐาน การดํารงชีวิต ความตอเนื่องของเมือง ความสัมพันธกับชุมชนขางเคียง รวมทั้ง
วัฒนธรรมเนื่องในพุทธศาสนา และรูปแบบงานศิลปสถาปตยกรรมแบบทวาราวดี
5. ศึ ก ษาขั้ น ตอนการขออนุ ญ าตสร า งวั ด การตั้ ง วั ด และการขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมา
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
1.1. การศึกษาจากเอกสาร ไดแก เอกสารทางประวัติศาสตร ขอมูลจากหนังสือ
เอกสาร บทความ ภาพถายเกา ภาพถายทางอากาศ และแบบพิมพเขียว
1.2. การศึกษาภาคสนาม ไดแก ขอมูลจากการสํารวจโบราณสถานในพืน้ ที่
และนอกพืน้ ที่ และการสัมภาษณประชาชนผูที่อาศัยในพื้นที่ พระสงฆ เจาหนาที่ผปู ฏิบัติการ และ
นักวิชาการตางๆ
2. วิเคราะหขอ มูลที่ทาํ การศึกษา เพื่อกําหนดขนาดและขอบเขตโครงการ และเพื่อใช
เปนองคประกอบในการออกแบบเพื่อความ เหมาะสมกับบริบทพืน้ ที่
3. สรุปผลของขอมูลจากการศึกษาและการวิเคราะห เพือ่ จัดทํารายละเอียดโครงการ
เพื่อการออกแบบวัดชุมชน
4. ดําเนินการออกแบบสถาปตยกรรม ประกอบดวย การวิเคราะหที่ตงั้ ความเปนไปได
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ของโครงการ จัดทําความสัมพันธระหวางพื้นที่ใชสอยสวนตางๆ วางกรอบแนวคิด จัดทําแบบราง
ขั้นตน จัดทําแบบรางและพัฒนาแบบราง รวมทัง้ นําเสนอผลงานการออกแบบ
5. จัดทําเอกสารวิทยานิพนธ
แหลงขอมูล
แหลงขอมูลทีใ่ ชคนควา แบงเปน 2 ภาค คือ
1. ขอมูลภาคเอกสาร ไดจาก
- กรมศิลปากร ไดแก สํานักโบราณคดี, สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา,
หอสมุดแหงชาติ และหอจดหมายเหตุแหงชาติ
- สถานที่ราชการตางๆ ในพืน้ ที่อาํ เภอยะรัง ไดแก สํานักงานเทศบาลตําบล
องคการบริหารสวนตําบล
- ศูนยศึกษาเกีย่ วกับภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
- หองสมุดมหาวิทยาลัยตางๆ
- กรมแผนทีท่ หาร
- แหลงขอมูลอืน่ เชน หองสมุดของวัด หองสมุดสวนบุคคล
2. ขอมูลภาคสนาม ไดจาก
- ขอมูลจากการขุดตรวจและขุดแตงโบราณสถาน และหลักฐานโบราณวัตถุที่
พบในการดําเนินการขุดแตงโบราณสถานที่ผานมาในสถานที่จริง
- ขอมูลทางดานโบราณคดีจากการขุดคนในสถานที่จริง
- ขอมูลจากการสํารวจโบราณสถานแหลงตางๆ
- ขอมูลจากทางวัด
- ขอมูลประชากร ลักษณะกายภาพ วิถีชีวติ และวัฒนธรรมตางๆในสถานที่จริง
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บทที่ 3
ความสําคัญของเมืองโบราณยะรัง
ประวัติศาสตรเมืองโบราณยะรัง สังคมวัฒนธรรมและชุมชนโบราณทีเ่ กี่ยวเนื่อง
พื้นที่ของเมืองโบราณยะรังในอดีต เปนที่ตั้งของเมืองที่มีความสําคัญและเกาแกที่สุด
แหงหนึง่ บนคาบสมุทรมลายู บริเวณนี้มปี จจัยที่เหมาะสมตอการตั้งถิน่ ฐาน มีความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากร ธรรมชาติ ตําแหนงที่ตั้งเมืองอยูบนแนวเสนทางการคาระหวางกลุมประเทศอาหรับ
อินเดียกับประเทศจีน สภาพธรรมชาติทเี่ อื้ออํานวยคือมีลักษณะเปนแหลมยืน่ ยาวไปในทะเลเกิด
เปนอาวและทีก่ ําบังลม เหมาะสมที่ใชเปนทาจอดเรือสินคา เปนตลาดการคาที่สําคัญในการซื้อ
ขายแลกเปลี่ยนสินคาของชนชาติตางๆ จึงทําใหเปนดินแดนที่มคี วามมัง่ คั่ง มีบทบาทในดาน
เศรษฐกิจการเมืองเกีย่ วของกับดินแดนใกลเคียงอยูเสมอ และถูกกลาวถึงในเอกสารของชาวตาง
ชาติเปนจํานวนมาก ในฐานะอาณาจักรโบราณ และเมืองทาที่สาํ คัญ มาตั้งแตพทุ ธศตวรรษที่ 11
การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจการคา ทําใหเกิดเสนทางคมนาคมลัดขามคาบสมุทรซึง่ ชวยลด
ระยะเวลาในการเดินทางมากขึ้นจากเดิมทีอ่ าศัยการเดินเรือผานคาบสมุทรมลายู
นักประวัติศาสตรเชื่อกันวาชื่อเมืองที่ปรากฏในเอกสารของชาวตางชาตินนั้ หมายถึง ที่
เดียวกันคืออาณาจักรลังกาสุกะ (Langkasuka) และสันนิษฐานวา เมืองโบราณยะรังในเขตจังหวัด
ปตตานีปจจุบนั ในฐานะที่เปนสถานที่อันมีรองรอยทางวัฒนธรรมเกาแกอยางนอยถึงสมัยทวารวดี
เปนศูนยกลางของ อาณาจักรลังกาสุกะนัน่ เอง
ประวัติความเปนมาของพืน้ ที่เมืองโบราณยะรังโดยสังเขป กอนพุทธศตวรรษที่
10 (สมัยสายวัฒนธรรม ฮินดู – พุทธ) จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศเหลียง ชือ่ เหลียงชู บันทึก
เรื่องราวรัฐ ลัง – ยา - สิ่ว ไวตั้งแตตนพุทธศตวรรษที่ 13 วา ตั้งขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 7 อยูในบริเวณ
ทะเลใต หางจากเมืองทากวางตุง 24,000 ลี้
พ.ศ.1058 จากบันทึกของนักเดินเรือชาวจีน ปที่สบิ แหงศักราชเถียนเจียน กษัตริย
เมืองลังกาสุกะพระนามวา ภคทัต (ยอเจียตาตัว) สงราชฑูตชื่อ อชิตะ (อาเชอตัว) ไปเฝาจักรพรรดิ์
จีน ทางจีน ใหชางเขียน เขียนภาพราชทูตไวเปนที่ระลึก
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แผนทีท่ ี่ 6

แผนที่แสดงเสนทางคมนาคมลัดขามคาบสมุทร รวม 11 เสนทาง เสนทาง
หมายเลข 6 แสดงเสนแมนา้ํ ไทรบุรี ตนน้าํ ในเขตอําเภอบันนังสตา จ.ยะลา ไปลง
แมน้ําปตตานี ที่ปากน้าํ ปตตานี
ที่มา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี, กรมศิลปากร, ทุงเศรษฐี
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2543), 155. อางจาก Paul Wheatly, The Golden Khersonese,
(Connecticut : n.p., 1973), 26.
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พ.ศ.1318 อาณาจักรศรีวิชยั สามารถเอาชนะอาณาจักรตามพรลิงค และขยายอํานาจ
มายังลังกาสุกะที่ปตตานี การปกครองเหนือลังกาสุกะ ศรีวิชัยใชอํานาจทางทะเลและการควบคุม
กิจการทาเรือ โดยกษัตริยลงั กาสุกะตองสงเครื่องราชบรรณาการแกศรีวิชัย
พ.ศ.1567 อาณาจักรลังกาสุกะถูกกองทัพพระเจาราเชนทร แหงโจฬะรุกราน แตสามารถตอสูคืนกลับมาได
เมืองลังกาสุกะและเมืองตามพรลึงคหรือเมืองนครศรีธรรมราช เปน
บานเมืองในยุคเดียวกัน เมืองทัง้ สองเคยมีความเจริญรุงเรือง และประสบภัยพิบัติ จากสงคราม จน
ตองตกเปนเมืองขึ้นของอาณาจักรศรีวิชยั และของโจฬะมาแลวดวยกัน เมืองทั้งสองจึงมีวัฒนธรรม
รวมกันหลายสิ่งหลายอยาง ทัง้ ในดานศาสนา ความเชื่อ โดยเฉพาะสถาปตยกรรมเนื่องใน
พระพุทธศาสนา กอนที่จะรับลัทธิลังกาวงศ เมืองนครศรีธรรมราชมีพระเจดียท ี่มีรปู ลักษณะและ
นามใชเรียกขานเดียวกัน คือ "พระมาลิกะเจดีย" เปนชือ่ อีกชื่อหนึง่ ของเมืองปตตานีในอดีตคือ นั่น
คือเมืองโกตามลิฆัย1 ทางเชิงชางศิลปไทย เรียกเจดียมะลิกะ หรือเจดียมะลิไฆ วา ทรงฉัตราวาลี
พระเจดียแบบนี้ นอกจากจะมีการสรางขึ้นที่เมืองลังกาสุกะและเมืองตามพรลึงค(นครศรีธรรมราช)
แลว ปรากฏวายังมีอยูท ี่เกาะสุมาตราตอนกลางที่มัวราตากุสอีกดวย ซึ่งตางก็รับอิทธิพลมาจาก
รูปแบบการชางของอินเดียใต
ตอมาราชอาณาจักรศรีวิชยั ไดแตกสลายตัวลง ในระยะเดียวกันนี้ อาณาจักรสุโขทัยก็
ไดแผอํานาจเขามาครอบครองละโว อโยธยา สุพรรณภูมิ และนครศรีธรรมราช ไว และไดผนวก
กําลัง ขับไลอิทธิพลของกษัตริยมัชฌปาหิตออกไปจากแหลมไทยมลายู รัฐลังกาสุกะ จึงเขามา
รวมอยูในพระราชอาณาจักรของชาวไทยเปนครั้งแรก ภายใตการควบคุมของเจาเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนพระญาติ ของพอขุนรามคําแหงตั้งแตนนั้ อาณาจักรสุโขทัยหลังจากพอขุนรามคําแหง
สิ้นพระชนม (พ.ศ.1843) แลว กษัตริยองคตอ ๆ มา ไมสามารถ ดํารงความเปน ผูน าํ ไวได
พ.ศ.1885 กษัตริยละโว - อโยธยา สงพระพนมวัง - นางสะเดียงทอง ออกมาปกครอง
เมืองนครศรีธรรมราช พระพนมวัง ไดสรางเมืองนครดอนพระ (อ.กาญจนดิษฐ) จังหวัดสุราษฎร
ธานี ขึน้ เปนศูนยการปกครองชั่วคราว พ.ศ.1887 พระพนมวังแตงตั้งใหพระฤทธิเทวา (เจสุตตรา)
ครองเมืองโกตามหลิฆยั อยูจ นถึงป พ.ศ.1927 ก็สิ้นพระชนม รวมเปนระยะเวลาที่ครองราชยอยู
40 ป กษัตริยอ งคตอไป ไมปรากฏนามชัดเจน ประวัติศาสตรเมืองปตตานีระบุเพียงวาเปนสมเด็จ

1

โกตา หมายถึง เมือง หรือปอมปราการ มลิฆัย (maligei) หมายถึง เจดียหรือปราสาท
ราชวัง มลิกะ นัน้ ทางปตตานีเรียก Maligai (มะลิไฆ) เปนภาษาทมิฬ รับจากอินเดียใต
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พระอัยกาของพญาอินทิรา ครองราชย อยูระหวางป พ.ศ.1927 - 1967 เปนเวลา 40 ป พระโอรสมี
นามวาพญาตุกูรุปมหาจันทรา ไดเสวยราชสมบัติสืบตอมาตั้งแตป พ.ศ.1967 - 2012 รวม 45 ป
พญาอินทิราราชโอรสไดขึ้นครองนครโกตามหลิฆยั เปนองคสุดทาย ระหวางป พ.ศ.2012 - 2057
รวม 45 ป ทัง้ นีท้ ี่บริเวณเนือ่ งจากการลดลงของระดับน้าํ ทะเลมีผลใหชายฝง ทะเลถอยหางไปจาก
เดิม เมืองโบราณยะรังซึง่ เคยอยูใกลฝงก็กลายเปนวาอยูล ึกเกินไป ไมเหมาะสมทีจ่ ะเปนเมืองทา
คาขายอีกตอไป จึงตองสรางเมืองขึ้นในบริเวณที่อยูใกลปากน้ํายิ่งกวา ซึง่ ก็คือที่บานกรือเซะ
อําเภอเมืองปตตานีในปจจุบัน
พ.ศ.2043 - 2229 สมัยราชอาณาจักรมลายู - อิสลาม (ภายใตการปกครองของ
ราชวงศศรีวงั สา) การลมสลายของอาณาตักรมัชปาหิต ในปพ.ศ.2021 เปนโอกาสใหแช็ค ซาอิท
นักการศาสนาอิสลามจากเมืองปาสัย สามารถโนมนาวพญาอินทิราใหเปลี่ยนจากศาสนาพุทธเปน
นับถือศาสนาอิสลามได เมือ่ พ.ศ.2043 และเปลี่ยนพระนามเปนสุลตาน อิสมาอิล ซาฮฺ ซิลลุลลอ
ฮฺ ฟล อาลัม ตอจากนัน้ มีรชั ทายาทขึ้นครองราชยอยางตอเนื่องอีก 8 พระองค โดยกษัตริย 4 องค
สุดทายเปนสตรี และถือเปนยุคทองของปตตานี
ตามประวัติศาสตรเมืองปตตานี ฉบับของนายหะยีหวันอาซัน กลาววา เมืองปตตานี
เพิ่งสรางขึ้นในสมัยของพญาอินทิรา ระหวางป พ.ศ.2012 - 2057 มีนามวา "ปตตานีดารุสสะลาม"
(นครแหงสันติ) ดังนัน้ ชื่อของเมืองลังกาสุกะ จึงไมปรากฏในเอกสารของชนชาติตา งๆ ที่เดินทาง
เขามาคาขายในแหลมมลายู หลังจากป พ.ศ.2058 แตปรากฏ ชื่อเมืองปตตานี ขึ้นมาแทนที่
ตอจากนัน้ มีชว งเวลาสําคัญในประวัติศาสตร อีกหลายชวงเกิดขึ้นกับเมืองปตตานี อัน
สงผลระยะยาวไปสูสภาพการณในปจจุบนั ไดแก พ.ศ.2231 - 2272 สมัยราชอาณาจักรมลายูอิสลาม (การปกครองของราชวงศกลันตัน) มีกษัตริยรวม 8 พระองค เปนชวงที่มปี ญหาการเมือง
ภายใน ทําสงครามเพื่อแยงอํานาจระหวางพีน่ องหลายครั้ง ทําใหผูคนประสบปญหาดานเศรษฐกิจ
การคาที่ไมมั่นคง ขุนนางและประชาชนบางสวนหนีเขาไปอยูรัฐกลันตัน เมื่อเขาพุทธศตวรรษที่ 24
ปตตานีมีชื่อเสียง เปนศูนยกลางแหงอารยธรรมอิสลาม2 และศูนยกลางดานวรรณกรรม เกิดนัก
ปราชญทางศาสนามากมาย มัสยิดและปอเนาะที่สาํ คัญเกิดขึ้นหลายแหง

รัตติยา สาและ, “ปตานี ดารุสสะลาม สูความเปนจังหวัดปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส,” ใน ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ รัฐปตตานี ใน ”ศรีวิชัย” (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมติชน,
2547) , 248.
2
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แผนทีท่ ี่ 7 แผนที่ปตตานีและอาณาจักรมลายูอื่นๆ ในพุทธศตวรรษที่ 20
ที่มา : Slamet Muljana Bhratara, Runtuhnja Keradjaan Hindu - Djawa dan Timbulnja
Negara Islam di Nusantara (Djakarta : n.p. , 1968), 79.
พ.ศ.2319 - 2351 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกแหงกรุง
รัตนโกสินทร หัวเมืองประเทศราชแข็งเมืองและแยงชิงความเปนใหญกันเนือง ๆ จึงทรงโปรดฯ ให
สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถ ยกทัพหลวงลงมาปราบหัวเมืองฝายใตและไดยกทัพตอ
ลงมาปราบปตตานีไดสําเร็จในป พ.ศ. 2328 แตเมืองปตตานียงั คงกอการตอสูเพือ่ กูเอกราช
เรื่อยมา ทําใหตองมีการสงครามตอมาหลายครั้ง
พ.ศ.2351 - 2449 (สมัยเปนเจ็ดหัวเมือง) ในป พ.ศ.2351 พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก จึงโปรดฯ ใหแยกเมืองปตตานีออกเปน 7 หัวเมือง คือ เมืองปตตานี ยะลา ยะ
หริ่ง ระแงะ รามัน สายบุรี และหนองจิก แตละเมืองมีฐานะเปนเมืองระดับสาม ซึ่งตองขึ้นกับ
เมืองสงขลา เจาเมืองแตละเมืองตองไดรับการแตงตั้งจากรัฐบาลสยาม โดยเจาเมืองทีครองแตละ
หัวเมืองเลือกใชผูที่นับถือศาสนาตามประชาชนที่แตละหัวเมืองนั้นนับถืออยู ตอมามีการยายชาว
ไทยพุทธเพื่อเขาไปในพืน้ ที่เพื่อสรางสมดุลแหงอํานาจ เกิดสงครามกูเ อกราชขึ้นอีกหลายครัง้
พ.ศ. 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศ “กฎ
ขอบังคับสําหรับการปกครองบริเวณหัวเมืองทัง้ เจ็ด” (รศ.120) แตละเมืองมีหนวยบริหารราชการ
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บังคับบัญชาของตัวเอง และใหหวั เมืองทัง้ เจ็ดรวมกันเปนเขตปกครองเรียกวา “บริเวณ” มีขาหลวง
ประจําบริเวณเปนหัวหนา ขึน้ ตรงกับขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช
พ.ศ.2449 - 2475 (สมัยเปนมณฑล) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6 มีประกาศพระบรมราชโองการใหปรับหัวเมืองทัง้ 7 ลงเหลือ 4 เมือง ไดแก
1. เมืองปตตานี ประกอบดวยหนองจิกละยะหริง่ เดิม
2. เมืองยะลา ประกอบดวย ยะลาและรามัน
3. เมืองสายบุรี
4. เมืองระแงะ
พ.ศ. 2476 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบราชการบริหารแหงราช
อาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2546 จัดระเบียบการบริหารเปนสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถิน่ ถือวายกเลิกการปกครองแบบมณฑล โดยแยกเปน 3 จังหวัด ไดแก จ.ปตตานี จ.ยะลา
และจ.นราธิวาส ถึงปจจุบัน
ที่ตั้งเมืองโบราณยะรัง เมืองโบราณยะรังตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอยะรัง จังหวัด
ปตตานี หางจากจังหวัดปตตานีตามทางหลวงแผนดิน หมายเลข 410 (ปตตานี - ยะลา) ประมาณ
15 กิโลเมตร เสนทางคมนาคมที่สามารถเดินทางเขาถึงเมืองได 2 ทิศทางดวยกัน คือ
ดานทิศเหนือ ตามเสนทางหลวงหมายเลข 410 จากจังหวัดปตตานีประมาณ 15
กิโลเมตร เลียบแนวคูเมืองทางทิศตะวันตกในแนวเหนือ – ใต ผานทีว่ าการอําเภอยะรัง ไปจังหวัด
ยะลา ซึง่ หางออกไปประมาณ 24 กิโลเมตร
ดานทิศตะวันตก - ตะวันออก ตามเสนทางหลวงหมายเลข 4016 แยกจากตัวอําเภอ
ยะรังไปอําเภอมายอ ถนนตัดผานคูเมืองดานทิศตะวันตกเขาสูกลางเมืองโบราณและตัดผานคู
เมืองโบราณบานจาเละ ไปทางทิศตะวันออก
ตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตร ตั้งอยูในระหวางรุงที่ 06 องศา45 ลิปดา 56.8 พิลปิ ดา
เหนือ ถึง 06 องศา44 ลิปดา 25.39 พิลปิ ดาเหนือ แวง ที่ 101 องศา 88 ลิปดา 55.5 พิลิปดา
ตะวันออกถึง 101องศา 17 ลิปดา49.55 พิลิปดาตะวันออก
สภาพภูมิประเทศ
ปจจุบันแหลงที่ตงั้ ชุมชนโบราณที่อําเภอยะรัง อยูลกึ เขาไปใน
แผนดินประมาณ 15 กิโลเมตร และสูงจากระดับน้าํ ทะเลประมาณ 4 - 7 เมตร มีรองรอยทางน้ํา
จํานวนมากไหลออกสูทะเล สภาพปจจุบนั ตื้นเขินและเปลี่ยนทางเดิน
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แผนทีท่ ี่ 8 แผนที่แสดงทีต่ ั้งเมืองโบราณยะรัง
ที่มา : สํานักโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, โครงการขุดแตงและบูรณะ
โบราณสถานเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2540), 11.
ไปปตตานี

ไป อ. มายอ

ไป. ยะลา

แผนทีท่ ี่ 9 เสนทางการเขาถึงเมืองโบราณยะรัง อ.ยะรัง จ.ปตตานี
ที่มา : สํานักโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, แผนแมบทโครงการอนุรักษ
และพัฒนาเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2540), 61.
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ขอบเขตของเมืองโบราณยะรัง เมืองโบราณยะรังมีลักษณะเปนเมืองรูปวงรีขนาด
ใหญ มีเนื้อที่ 8.99 ตารางกิโลเมตร วางตัวตามแนวทิศเหนือ-ใตบนพืน้ ที่ราบลุม มีลําน้าํ ไหลจากที่
สูงและภูเขาผานมาทางทิศตะวันตก สูท รี่ าบต่ําทางทิศตะวันออก และลงสูทะเลทีอ่ ยูหางออกไป
15 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตําบลคือ ตําบลยะรัง ตําบลวัด และตําบลปตูมุดี อําเภอยะรัง
เมืองโบราณยะรังเปนกลุมเมืองทีม่ ีการวางตัวซอนทับตอเนื่อง 3 เมือง คือ เมืองโบราณบานวัด
บานจาเละ และบานประแว
การสรางเมืองของคนทวารวดีสวนใหญมีลกั ษณะเฉพาะที่คลายคลึงกัน คือ มีรูปแบบ
ผังเมืองเปนรูปวงรี หรือรูปไขและมีการขุดคูน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไวใชประโยชนดา นการเกษตรและใช
เปนเสนทางคมนาคม มีการสรางคันดินลอมรอบเมืองใชเปนทัง้ แนวกําแพงปองกันน้าํ ทวมและ
ปองกันศัตรู รูปแบบคูคันดินของชุมชนโบราณทั้งสามมีลักษณะตางกัน ตามพัฒนาการชุมชนที่
แตกตางกัน สามารถแบงออกไดเปนสามชวงสมัย

ภาพที่ 24 สภาพปจจุบนั ของแนว คันดิน เมืองโบราณยะรัง
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย
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แผนทีท่ ี่ 10 แผนที่ภาพถายทางอากาศ จังหวัดปตตานี ถายเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2475
ที่มา : สํานักโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, โครงการขุดแตงและบูรณะ
โบราณสถานเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2540), 38.
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บานประแว

บานจาเละ

บานวัด

แผนผังที่ 3 เมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี แสดงการทับซอนของเมืองโบราณ 3 เมือง
ที่มา : สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, แผนแมบทโครงการอนุรักษ
และพัฒนาเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2540), 63.
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ภาพที่ 25 สภาพปจจุบนั ของแนวคูน้ํา เมืองโบราณยะรัง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั

ภาพที่ 26 โบราณสถานของเมืองโบราณยะรัง สวนใหญเปนเนินดิน ปกคลุมดวยตนไม ปจจุบนั
ยังไมไดรับการขุดแตง
ที่มา : การสํารวจของผูวิจยั
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ชวงแรก (พุทธศตวรรษ ที่ 12) อยูที่บริเวณใตสุดของเมืองโบราณเรียกวา บานวัด
(บานพงกูวา) ลักษณะคูที่ไมมีคันดินสูง เปนการขุดคูเชื่อมโยงกับทางน้ําธรรมชาติ ขุดลึกถึงระดับ
กักเก็บน้ํา มีแนวตัดกันลอมรอบบริเวณเปนสวน ๆ มีลักษณะเปนรูปเหลี่ยมใชประโยชนเปนคูเมือง
และเสนทางคมนาคม คลุมพื้นที่ประมาณกวา 600 ไร โบราณสถานในเขตนี้ประกอบดวย
1. เมืองโบราณบานวัด เปนเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืนผา กําหนดเขตดวยคูน้ํา เมืองชัน้ ใน
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา เปนเนินสูง กําหนดเขตดวยคูน้ําชัน้ ในซอนทับอยูทางตะวันตกของเมือง สวนคู
น้ํารูปสี่เหลี่ยมลอมรอบศาสนสถานอยูท างตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ซากเนินสิง่ กอสรางอิฐภายในเมืองโบราณบานวัด จํานวน 4 แหง
3. สระน้ําโบราณภายในเมืองโบราณบานวัด 3 แหง
4. ซากสิง่ กอสรางอิฐอยูกนั เปนกลุมทางตะวันตกใกลมัสยิด ปาชาโตะโงะ 13 แหง
5. สระน้ําโบราณขนาดใหญ 2 แหง
6. ซากเนินสิง่ กอสรางอิฐ กระจายตัวอยู จํานวน 11 แหง3

แผนผังที่ 4 แผนผังเมืองโบราณบานวัด
ที่มา : สํานักโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, โครงการขุดแตงและบูรณะ
โบราณสถานเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2540), ไมปรากฏ
เลขหนา.
3

สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, แผนแมบทโครงการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540), 27.
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ความสําคัญของโบราณสถานในเขตบานวัด
1. เปนแหลงที่มซี ากเนินสิง่ กอสรางอิฐทีน่ าจะเปนสถูปโบราณ รวมยุคสมัยเดียวกับ
สถูปที่บา นจาเละ ดังนัน้ แหลงนี้จงึ ถือไดวา เปนเมืองโบราณขนาดใหญที่มีความตอเนื่อง
2. เมืองโบราณบานวัดมีรูปแบบผังเมืองทีน่ าศึกษา อาจเปนแหลงที่อยูอาศัยหรือ
เปนศูนยกลางการปกครองเมืองรุนแรก ๆ ในสมัยโบราณที่สําคัญที่สดุ ของภาคใตตอนลาง

ภาพที่ 27 โบราณสถานบานวัด หมายเลข 9
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ลายเสนที่ 1 ผังโบราณสถานบานวัด หมายเลข 9
ที่มา : “แบบบูรณะโบราณสถานบานวัด หมายเลข 9,” สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา, กรม
ศิลปากร, ลายเสนหมึก, 2547, หมายเลขแบบ A-02.
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ลายเสนที่ 2 รูปดานโบราณสถานบานวัด หมายเลข 9
ที่มา : “แบบบูรณะโบราณสถานบานวัด หมายเลข 9,” สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา, กรม
ศิลปากร, ลายเสนหมึก, 2547, หมายเลขแบบ A-05.
ชวงทีส่ อง (พุทธศตวรรษ ที่ 12 - 15) อยูที่บริเวณ บานจาเละ มีลักษณะเปนคูมีคนั
ดินลอมรอบสามดานคือ ทางดานเหนือ ดานตะวันออก และดานใต ขุดเปนแนวเกือบขนานไป
กับทิศหลักภูมศิ าสตร สวนแนวตะวันออกอาศัยแนวคลองธรรมชาติ คูอยูในระดับสามารถกักเก็บ
น้ําได แนวดานเหนือคูขุดลึกแคบมีคันดินสูงเปนลักษณะของการปองกัน สวนแนวคูดานใตและ
ดานตะวันออกคูกวางไมมีคนั ดินสูง เชื่อมตอกับทางน้าํ ธรรมชาติและระบบคลองของชุมชนในชวง
ระยะเวลาแรกที่บานวัด เปนลักษณะใชในการคมนาคมบริเวณตอนเหนือของเมือง มีสระน้ําใหญ
ขุดเปนรูปสี่เหลี่ยมภายในลดระดับเปนตะพัก บริเวณทางดานใตสวนใหญเปนที่ลุมปจจุบันตื้นเขิน
ใชทํานา มีรอ งรอยแนวคูคลองภายในตัวเมืองตอเชื่อมกับแนวคูดานตะวันออกและดานใต แต
รองรอยเห็นไดไมชัดเจนในรูปถายทางอากาศ โบราณสถานในเขตนีป้ ระกอบดวย
1. คูเมืองลอมรอบพุทธสถานอิฐ 5 แหง
2. เนินซากสิง่ กอสรางอิฐกระจายอยูท างดานตะวันตก ดานตะวันตกเฉียงเหนือและ
ดานตะวันตกเฉียงใตของคูนา้ํ รูปวงรี จํานวน 6 แหง
3. สระน้ําโบราณ รูปสี่เหลีย่ มขนาดใหญทางตะวันตกเฉียงเหนือของคูน้ํารูปวงรี
4. แนวคันดินเมืองจาเละดานเหนือ ดานตะวันออกและดานใต
5. สิ่งกอสรางคลายปอม 2 แหง ทางตะวันออกเฉียงเหนือและดานตะวันตก
เฉียงใต ของคูน้ํารูปวงรี4

4

สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, แผนแมบทโครงการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี , 27.
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แผนผังที่ 5 แผนผังเมืองโบราณบานจาเละ
ที่มา : สํานักโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, โครงการขุดแตงและบูรณะ
โบราณสถานเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2540), ไมปรากฏ
เลขหนา.
ความสําคัญของโบราณสถานในเขตบานจาเละ
1. พุทธสถานอิฐภายในคูนา้ํ รูปวงรี 3 แหง ขุดแตงแลวพบหลักฐานวาเปนสถูปใน
พุทธศาสนาฝายมหายาน สรางขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งนับเปนสถูปในพุทธศาสนา
ฝายมหายานที่เกาแกที่สุดทีพ่ บในประเทศไทย
2. คูน้ํารูปวงรีลอมรอบพุทธสถานอิฐ แสดงใหเห็นแนวความคิดเรื่องการกําหนด
ขอบเขตเสมาดวยน้าํ หรือ อุทกสีมาที่เกาแกที่สุดเทาที่ปรากฏในประเทศไทย
แสดงใหเห็นแนวคิดการ
3. แนวคันดินอาจเปนคันกําแพงเมืองหรือแนวคันกัน้ น้าํ
กําหนดเขตชุมชนทีเ่ กาแก
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ภาพที่ 28 อาคารคลุมโบราณสถานบานจาเละ
หมายเลข 3
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 29 โบราณสถานบานจาเละ
หมายเลข 3
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 30 โบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 3
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ชวงทีส่ าม (พุทธศตวรรษ ที่ 19-20) อยูที่บริเวณบานประแว อยูห า งจากคูคัน
ดินของชุมชนบานวัดขึ้นไปทางเหนือประมาณ 300 เมตร คูคันดินขุดลอมรอบบริเวณเปนรูป
เหลี่ยมมุมไมตั้งฉาก คูขุดลึกถึงระดับกักเก็บน้ําไดแตมีลักษณะลึกแคบมีคันดินสูงดานในและมี
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ปอมทั้งสีม่ ุมมีน้ําลอมรอบ แสดงลักษณะของการสรางขึ้นเพื่อการปองกัน ไมไดใชประโยชนใน
ดานการคมนาคม โบราณสถานในเขตนี้ ประกอบดวย
1. เมืองทีม่ ีคูนา้ํ กําแพงดินและปอมสี่มุมเมืองเรียกกันวา “เมืองประแว” (เมืองพระ
วัง) เปนเมืองรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ขนาด 470 X 510 เมตร
2. แนวคันดินอยูภ ายในกําแพงทางดานทิศใตของเมือง ยาวประมาณ 310 เมตร
กวางประมาณ 180 เมตร
3. เนินซากสิง่ กอสรางอิฐ 2 แหง อยูภายในเมือง5

แผนผังที่ 6 แผนผังเมืองโบราณบานประแว
ที่มา : สํานักโบราณคดีและพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, โครงการขุดแตงและบูรณะ
โบราณสถานเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2540), ไมปรากฏ
เลขหนา.
ความสําคัญของโบราณสถานในเขตบานประแว
1. พบหลั ก ฐานจากการขุ ด ค น ว า เมื อ งประแวสร า งขึ้ น ในสมั ย ต น กรุ ง ศรอยุ ธ ยา
(ปลายพุทธศตวรรษที่ 19) มีความเกี่ยวพันกับการสรางเมืองปตตานีที่บาน กรือเซะ อําเภอเมือง
และการพัฒนาบานเมืองแถบนี้จนกระทั่งมาเปนเมืองปตตานีในปจจุบัน
5

สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, กรมศิลปากร, แผนแมบทโครงการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี , 25.
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2. เมืองประแวเปนตัวอยางของรูปแบบเมืองคูน้ําคันดินที่มีปอมอยู 4 มุม ทีห่ าไดยาก
ในภาคใตตอนลาง
3. โบราณวัตถุที่ไดจากการสํารวจหลายชิน้ เชน ศิวลึงค ในพื้นที่เมืองโบราณบาน
ประแว แสดงใหเห็นวากอนการสรางเมืองบริเวณพืน้ ทีน่ ี้บางสวนมีชุมชนเขาอยูอ าศัยมาแตเดิม
และอาจรวมสมัยกับโบราณสถานในเขตบานจาเละ ซึ่งอยูทางตอนใตของเมือง
ศิลปสถาปตยกรรมเมืองโบราณยะรัง
เมืองโบราณยะรัง แสดงถึง ความเปนเมืองประวัติศาสตร คงคุณคาความสําคัญของ
โบราณสถานไดอยางชัดเจน ถือเปนศูนยกลางของการศึกษา คนควา ขอมูลทางประวัติศาสตร
และโบราณคดีของอาณาจักรโบราณบนคาบสมุทรมลายู และเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรของ
ทองถิน่
ของชาติ ที่ดาํ รงอยูรวมกันไดกับวิถีชวี ิตของชุมชนในปจจุบันอยางกลมกลืนดวยความ
ภาคภูมิใจของประชาชนในพืน้ ที่ จากการศึกษาของบรรดานักวิชาการแขนงตางๆ ในชวงทศวรรษ
ที่ผานมา ยืนยันไดวาเมืองโบราณยะรังแหงนี้ มีรูปแบบศิลปะสถาปตยกรรมทีเ่ ปนลักษณะรวม
ทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา ในรูปแบบทวารวดี
ลักษณะแผนผังและการสรางเมืองแบบทวารวดี ทีเ่ มืองยะรัง การสรางเมืองของ
คนทวารวดีสว นใหญมีลกั ษณะเฉพาะที่คลายคลึงกัน คือ มีรูปแบบผังเมืองเปนรูปวงรี หรือรูปไข
และมีการขุดคูน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไวใชประโยชนดานการเกษตรและใชเปนเสนทางคมนาคมดวย มี
การสรางคันดินลอมรอบเมืองใชเปนทั้งแนวกําแพงปองกันน้าํ ทวมและปองกันศัตรู
ตําแหนงที่ตงั้ ชุมชนโบราณยะรังตั้งอยูในบริเวณที่ภูมิประเทศเปนที่ราบเดลตาปตตานี
ตอนบน ซึ่งมีทางน้าํ ปตตานีในอดีตและสาขาตาง ๆ ไหลผาน ไดแก ทางน้าํ เกาบานเกาะหวาย
และทางน้าํ เกาบานปาหนัน บริเวณที่สรางชุมชนอยูท างดานตะวันออกของฝงแมน้ําปตตานี ทําให
ชุมชนโบราณยะรังขนาบดวยทางน้ําสองสาย คือ แมนา้ํ ปตตานีเกาและทางน้ําเกาบานเกาะหวาย
ซึ่งเปนแขนงแยกของแมน้ําปตตานีเกาทางตะวันออก ชุมชนชวงแรก บานวัด และบานจะเละ ขุด
คูคลองเชื่อมโยงกับทางน้ําทั้งสอง ใชประโยชนในการคมนาคมไดสะดวก แสดงใหเขาใจไดวาเปน
บริเวณที่มนี ้ําไหลตามแนวแมน้ําปตตานีเกาไดตลอดในชวงเวลาที่มกี ารสรางชุมชนในชวงดังกลาว
ลักษณะการขุดคลองกวางเพื่อใชประโยชนในการคมนาคม และวางตัวอยูบนที่ราบ
เดลตาปตตานีตอนบน แสดงใหเห็นวาบริเวณที่ตงั้ ถิน่ ฐานของชุมชนโบราณยะรังเปนบริเวณทีม่ ี
ความอุดมสมบูรณ มีพื้นทีใ่ ชทํานาและเกษตรกรรมไดอยางกวางขวาง ลักษณะการขุดคูคลองซึ่ง
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ใชในการคมนาคมที่บริเวณบานวัดและบานประแว โดยการตอเชือ่ มกับแมนา้ํ ปตตานีของชุมชน
โบราณที่บา นวัดและบานจาเละมีคลองขุดเปนแนวตรงจากชุมชนโบราณไปยังชะวากทะเลยะรังซึง่
เปนทางออกสูท ะเล แสดงใหเห็นวาในชวงเวลานั้นชุมชนโบราณยะรังมีสภาพแวดลอมเปนทาเรือ
ติดตอออกสูทะเลไดสะดวกและมีแมน้ําปตตานีเปนเสนทางขามคาบสมุทรติดตอคาขายกับชุมชน
บนฝงทะเลอันดามันที่เคดาหโดยผานชองเขาที่บริเวณเบตง
ตอมาภายหลังทีท่ ะเลถอยรนออกไปและมีผลทําใหชะวากทะเลยะรังตื้นเขิน และ
แคบลงเปนทางน้าํ โดยแมน้ําตันหยงแยกทางขวาไหลออกสูทะเลตามรองชะวากทะเลยะรัง ออก
สูทะเลที่เมืองปตตานีในปจจุบัน

คือแนวเสนทางหลักในสมัยทวารวดี
คือแนวเสนทางหลักในสมัยกอนทวารวดี

แผนทีท่ ี่ 11 แผนที่เสนทางเดินเรือทางทะเลในนานน้ําเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่มา : ธิดา สาระยา, (ศรี)ทวารวดี ประวัติศาสตรยุคตนของสยามประเทศ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
เมืองโบราณ, 2532), 41.
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ภาพถายทางอากาศและ
ลายเสนเมืองยะรัง จังหวัด
ปตตานี แสดงลักษณะเมืองที่
มีคูน้ําคันดิน 3 เมืองวางตัว
ตอเนื่องกัน

ภาพถายทางอากาศเมือง
สรวง อําเภอเมือง จังหวัด
รอยเอ็ดแสดงลักษณะเมือง
ที่มีคูนา้ํ ขุดขึ้น 2-4 คู เพื่อกัก
เก็บน้าํ ไวใชในฤดูแลง

ภาพถายทางอากาศเมือง
ลําพูน ตั้งอยูท างฝงตะวันตก
ของแมน้ําปง แสดงลักษณะ
ตัวเมืองที่เปนรูปยาวคลาย
วงรี

ภาพถายทางอากาศแสดง
ลักษณะตัวเมืองโบราณ
นครปฐม ทีม่ ีคูน้ําขนาดใหญ
สําหรับใหเรือผานเขา
ออกสูทะเลได

แผนทีท่ ี่ 12 ภาพถายทางอากาศเปรียบเทียบผังเมืองรูปแบบทวารวดีในภาคตาง ๆ
ที่มา : แผนผังและการสรางเมืองแบบทวารวดี [Online], เขาถึงเมื่อ 17 มกราคม 2547. เขาถึงได
จาก http\\www.geocities.com/ dvaravati_th/
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ลักษณะทางสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมในสมัยทวารวดีที่พบในปจจุบันนั้นสวน
ใหญเหลือสมบูรณเฉพาะในสวนฐาน ทําใหการศึกษาเรื่องรูปแบบคอนขางจํากัด ทั้งนี้เนื่องจาก
เหตุผลประการหนึง่ คือการใชอิฐเปนวัสดุหลักในการกอ สอดวยดิน6 ซึ่งพบวามีสวนของดินที่มีสี
คอนขางแดง คลายดินลูกรังผสมทรายละเอียดและยางไมชนิดหนึ่งซึ่งเหนียวคลายกาว7 มีการ
ประดับชิ้นสวนปูนปน หรือชิ้นสวนดินเผาสําเร็จ การกอสรางเจดียมกั มีชองกรุเปนหองขนาดใหญ
อยูภายในองคเจดีย ตรงตําแหนงกึ่งกลางองค รูปแบบการกอสรางทางสถาปตยกรรมและการยึด
โยงวัสดุกอเชนนี้ มีสวนทําใหตัวสถาปตยกรรมสวนใหญพังทลายลง เหลือเฉพาะเพียงฐานของ
อาคาร ดังนัน้ ในการศึกษารูปแบบสถาปตยกรรมทวารวดีจําเปนตองศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบ
สถาปตยกรรมในศิลปะอินเดียหรือประเทศใกลเคียง ประกอบกับสันนิษฐานจากชิน้ สวนจําลอง
ภาพสลักหรือภาพประกอบในงานศิลปกรรมอื่นๆ เชน ประติมากรรม พระพิมพ เปนตน
ประเภทของศาสนสถานทวารวดีทพี่ บในประเทศไทย มีทั้งที่อยูภายในถ้ํา และที่อยู
กลางแจง สวนประเภทของสิ่งกอสรางทีพ่ บมากที่สุด คือ เจดีย สวนสิ่งกอสรางอื่น ไดแก อาคาร
แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผา สันนิษฐานวาเปนวิหาร8 ในสมัยทวารวดีนั้น อาคารสี่เหลีย่ มผืนผานี้กลับ
ไมใชฐานของอาคารธรรมดาที่อาจมีเครื่องไมมุงกระเบือ้ งแบบวิหารทัว่ ไป อาคารดังกลาวไมไดมี
ฐานเตีย้ ธรรมดา แตกลับกอยกสูงขึน้ ไปมีผนัง มีรองรอยการประดับประติมากรรมปูนปน อาคาร
ดังกลาวนี้อาจประกอบดวยเจดียและวิหารอยูดวยกัน มีลานประทักษิณโดยรอบดวยก็ได ลักษณะ
เชนนี้พบในประเทศอินเดีย เชนวิหารที่มหาวิทยาลัยนาลันทา เปนตน สวนในประเทศไทยพบไม
มากนัก เชนทีว่ ัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบวั จ.ราชบุรี ทามะกา จ.กาญจนบุรี
สําหรับที่เมืองโบราณยะรัง ขอพิจารณาในการขุดเปดพื้นที่ทเี่ ปนโบราณสถานนัน้ ได
เลือกที่จะดําเนินการเปนสวนๆ ทัง้ นีเ้ นื่องจากการปฏิกริ ิยาของวัสดุกอ เมื่อสัมผัสกับภายนอกแลว
จะเสื่อมโทรมมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยังไมมีความพรอมในการดูแลกลุมโบราณสถานทั้งหมดไดใน

6

การสอดินนี้ในคัมภีรโลกทีปสารไดมีการกลาวถึงการ ตําดินในครกกระเดื่อง แลว
กรองดวยกระดง บดใหละเอียดในเครื่องบด จักใชปูนสอที่บดละเอียด 1 อัมพณะกอพระเจดีย
7
อนุวทิ ย เจริญศุภกุล,” การศึกษาระบบโครงสรางและระเบียบการกออิฐในอาคาร
โบราณสถาน,” วารสารโบราณคดี 5 , 3 (สิงหาคม 2517) : 283.
8
ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปทวารวดี : วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคแรกเริ่มในดินแดนไทย
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547) , 110.
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ขณะนี้ ดังนัน้ การศึกษาเรือ่ งรูปแบบจึงจํากัดเพียงโบราณสถานที่ขุดแตงและบุรณะเรียบรอยแลว
ซึ่งมีลักษณะเดียวกัน ตางกันที่ขนาด ทิศทาง และบันไดทางขึน้ ตัวอยางโบราณสถานที่บูรณะแลว
ไดแก โบราณสถานบานจาเละหมายเลข 3 ซึ่งเปนซากอาคารกออิฐขัดผิวไมสอปูน ผังรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส กวางดานละ 13 เมตร หันหนาทางทิศตะวันออก องคประกอบที่สําคัญคือสวนฐาน และสวน
อาคาร โดยรวมของสถาปตยกรรมทวารวดีที่เมืองยะรังมีลักษณะสําคัญ สรุปไดดังนี้
1. เปนอาคารประเภท เจดีย ทีม่ ีแผนผังเปนรูปสี่เหลีย่ มจัตุรัส ยกเก็จที่กงึ่ กลางแตละ
ดาน และที่มมุ ทั้ง 4 ดาน

ลายเสนที่ 3 ผังโบราณสถานบานจาเละหมายเลข 3 เมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี
ที่มา : “แบบบูรณะโบราณสถานบานจาเละหมายเลข 3,” สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา, กรม
ศิลปากร, ลายเสนหมึก, 2531.
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2. การยกเก็จหรือยกเปนกระเปาะในสวนฐานอาคาร เพื่อใหผนังที่ฐานอาคารเกิด
ชอง สําหรับประดับงานประติมากรรม สวนการยกเก็จทีม่ ุมทําใหเกิดลักษณะเสาประดับมุม

ภาพที่ 31 โบราณสถานบานจาเละหมายเลข 3 เมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 32 เจดียทุงเศรษฐี จ.เพชรบุรี
ที่มา : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 1 ราชบุรี, กรมศิลปากร, ทุง เศรษฐี
โบราณสถานทวารวดีชายฝง ทะเลเพชรบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2543), 48.
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3. การทําบันไดทางขึ้นไปสูลานประทักษิณ อาจมีดานเดียว หรือมากกวา

ลายเสนที่ 4 ผังโบราณสถานบานวัด หมายเลข 9 เมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี
ที่มา : “แบบบูรณะโบราณสถานบานวัด หมายเลข 9,” สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา, กรม
ศิลปากร, ลายเสนหมึก, 2547, หมายเลขแบบ A - 02.

ลายเสนที่ 5 ผังโบราณสถานบานจาเละหมายเลข 3 เมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี
ที่มา : ขอมูลจากการสํารวจของผูวิจัย ลายเสนจากบอรดจัดแสดงภายในอาคารคลุมโบราณสถาน
บานจาเละหมายเลข 3 เมืองโบราณยะรัง จัดแสดงเดือนธันวาคม 2547

53
4. มุมฐานเจดียทั้งสี่ดา น ประดับดวยสถูปจําลองขนาดเล็กทรงกลม นับไดวา รูปแบบ
สมบูรณของเจดียอาจมีรูปแบบเจดียแบบ 5 ยอด หรือมีลักษณะเปนทรงปราสาทประดับเจดีย
ขนาดเล็กในแตละชั้น
5. ลักษณะบัวฐานอาคารไลจากลางสุด ประกอบดวย ฐานหนากระดานหรือฐานเขียง
ยกระดับคอนขางสูง ถัดไปเปนสวนทองไมที่ยืดขยาย และแบงเปนชองเพื่อประดับ งาน
ประติมากรรม เหนือขึ้นไปมีลักษณะคลายฐานบัวคว่ําและโคงมนคลายลูกแกว สวนนี้เองที่เปน
ลักษณะเฉพาะที่อาจารยพิริยะ ไกรฤกษ เรียกวา ฐานบัววลัย เหนือชัน้ บัววลัยเปนฐานซอนกันเปน
ชั้นเวนทองไมสําหรับงานประติมากรรม เหนือขึ้นไปลักษณะคลายบัวหงาย

ภาพที่ 33 บัวฐานโบราณสถานบานจาเละ
หมายเลข 3 เมืองโบราณยะรัง
จ.ปตตานี
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 34 ลักษณะฐานโบราณสถานบาน
จาเละ หมายเลข 3 เมืองโบราณ
ยะรัง จ.ปตตานี
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

เมื่อเปรียบเทียบกับฐานเจดียในภูมิภาคอื่นจะพบลักษณะรวมของการเจาะชองทองไม
หนากระดานเชนกัน
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ภาพที่ 35 โบราณสถานเจดียวัดอุโมงค
จ.เชียงใหม
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 36 ฐานหนากระดานทองไม เจดียวัด
อุโมงค จ.เชียงใหม
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 37 เจดียฉปด ประเทศพมา
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 38 ฐานหนากระดานทองไม เจดียฉปด
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย
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ภาพที่ 39 ฐานเจดียพระประโทน นครปฐม
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 40 ฐานเจดียพระประโทน นครปฐม
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 41 ฐานเจดียพระประโทน นครปฐม
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 42 ฐานเจดียพระประโทน นครปฐม
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย
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ภาพที่ 43 สถูป Dhamarajika ที่ตักศิลา
ที่มา : “Dhamarajika Taxila, Department of
Archaeology & Museum, Government of
Pakistan,” (n.p.). (Mimeographed)

ภาพที่ 44 ภาพแปลนสถูป Dhamarajika
ที่มา : “Dhamarajika Taxila, Department
of Archaeology & Museum, Government
of Pakistan,” (n.p.). (Mimeographed)

6. ตัวอาคารลักษณะผังสีเ่ หลี่ยม มีมุขยืน่ ออกทัง้ สี่ดาน ฐานอาคารกอเปนฐานเขียง 2
ชั้นตามดวยบัววลัยที่คลายลูกแกว สวนตอจากนี้พงั ทลายหมด
7. สวนกลางอาคารเปนหองสี่เหลีย่ มจัตุรสั กวางประมาณ 5 เมตร มีชอ งทางเขาทาง
ทิศตะวันออก สัมพันธกับบันไดลานประทักษิณและสวนฐานที่ยกเก็จ
ลักษณะงานประติมากรรม นอกจากลักษณะทางสถาปตยกรรมแลว ยังมีภาพสลัก
หรือภาพประกอบในงานศิลปกรรมอื่นๆ เชน ประติมากรรมปูนปน พระพิมพ สถูปจําลอง ที่เปน
หลักฐานสําคัญทีทาํ ใหเราศึกษารูปแบบศิลปกรรมในยุคสมัยทวารวดีไดชัดเจนยิง่ ขึ้น
สําหรับ
ประเภทของงานประติมากรรมที่พบที่เมืองโบราณยะรัง จําแนกกลุม ไดเปน 2 กลุมใหญ9 คือ
ประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธและพราหมณ ประติมากรรมที่เปนองคประกอบสถาปตยกรรม
และประติมากรรมที่เปนเครื่องมือเครื่องใชในการดํารงชีวิต ทัง้ 2 กลุม ทําดวยศิลาและดินเผา อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 11-14 สวนโบราณวัตถุที่พบแสดงถึงศิลปะแบบทวารวดีในพุทธศาสนาและมี
อิทธิพลของไศวนิกาย คือ รูปศิวลึงคและพระโพธิสัตวแบบศรีวิชัย การกําหนดอายุจากตัวอักษร

9

พรทิพย พันธุโกวิท, “การศึกษาประติมากรรมสมัยทวาราวดี ณ เมืองโบราณยะรัง
จังหวัดปตตานี” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2530) , 37.
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จารึกทีพ่ บบนสถูปจําลองและพระพิมพ10 จารึกเปนอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต กลาวถึงพระ
พุทธเจา และคาถา “เย ธมมา”
ประติมากรรมที่เปนองคประกอบสถาปตยกรรม แบงได 2 ลักษณะตามวัตถุดิบไดแก
1. โบราณวัตถุประเภทหิน ไดแก หินทราย หินกรวดแมน้ํา
2. โบราณวัตถุประเภทดิน ไดแก อิฐเผาไฟตางๆ
ประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธและพราหมณ แบงได 2 ลักษณะตามวัตถุดิบไดแก
1. โบราณวัตถุประเภทดิน
- ดินดิบ ไดแก พระพิมพ และชิน้ สวนสถูปจําลอง
- ดินเผาไดแก พระพิมพ และชิน้ สวนสถูปจําลอง เชนกัน
2. โบราณวัตถุประเภทโลหะ
- สําริด ไดแก พระโพธิสัตว 1 ชิน้
- แผนทองรูปกลมแบน

ภาพที่ 45 ชิ้นสวนสถูปจําลอง
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

10

ภาพที่ 46 ชิ้นสวนสถูปจําลอง
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

กองแกว วีระประจักษ, “วิเคราะหจารึกเมืองยะรัง,” วารสารกรมศิลปากร 33, 6
(มกราคม – กุมภาพันธ 2533) : 36.
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ภาพที่ 47 ชิ้นสวนสถูปจําลอง
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 49 ชิ้นสวนสถูปจําลอง
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 48 ชิ้นสวน ยอด กานฉัตร ของสถูป
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 50 ชิ้นสวนสถูปจําลอง
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย
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ภาพที่ 51 เจดียดินเผาสําเร็จรูป
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 52 สถูปจําลอง
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 53 ชิ้นสวนตกแตงสถาปตยกรรม
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 54 ชิ้นสวนตกแตงสถาปตยกรรม
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย
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ภาพที่ 55 ซุมกุฑุปนู ปน ลายดอกไม
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 56 รูดานลางซุมกุฑุสําหรับใสเดือย
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

พระพิมพ
1. คติการสรางพระพิมพ
2. การจําแนกพระพิมพ
2.1 จําแนกตามรูปทรง แบงได 4 ลักษณะ คือ รูปสี่เหลีย่ มผืนผา รูปวงรี ครึ่งวงรี
และรูปครึ่งวงกลม
2.2 จําแนกตามลักษณะภาพ ได 5 กลุมคือ
- พระพิมพที่ทาํ เปนรูปสถูปเดี่ยว
- พระพิมพที่ทาํ เปนรูปสถูป 3 องค
- พระพิมพที่ทาํ เปนรูปบุคคลเดี่ยว
- พิมพทที่ ําเปนรูปบุคคล 2-3 คน (พระพุทธเจา พระโพธิสัตว)
- พระพิมพที่เปนรูปบุคคล 4-6 คน โดยมีการแบงสวนภาพเปน 2 สวน
3. ลักษณะการจารึกอักษร แบงได 2 กลุม คือ
3.1 ขึ้นตนดวยพระนามพระพุทะเจา “ขสมนย นิโรธมารฺเค” แปลวา ในทางแหง
ความดับ โดยนัย
3.2 ขึ้นตนดวยคาถา “เยธรฺมาฯ” แปลวา ธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดนเกิด พระ
ตถาคตตรัสเหตุและความดับแหงธรรมเหลานัน้ พระมหาสมณะมีปรกติ ตรัสอยางนี้
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ภาพที่ 57 พระพิมพดนิ เผาแบบ 1
รูปสถูปเดี่ยว
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 59 พระพิมพดนิ เผาแบบ 3
รูปบุคคลเดี่ยว
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 58 พระพิมพดินเผาแบบ 2
รูปสถูป 3 องค
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย

ภาพที่ 60 พระพิมพดนิ เผาแบบ 4
รูป (พระพุทธเจา พระโพธิสตั ว)
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย
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ภาพที่ 61 พระพิมพดนิ เผาแบบ 5
รูปบุคคล 4-6 คน แบงสวนภาพ
เปน 2 สวน
ที่มา : จากการสํารวจของผูว ิจัย
แผนแมบทโครงการอนุรกั ษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง
ประวัติการศึกษาคนควาเมืองโบราณยะรังและการดําเนินงานทีผ่ านมา
พ.ศ. 2500 นายอนันต วัฒนานิกร (อดีตศึกษาธิการอําเภอยะรัง)ไดสํารวจศึกษา
และเก็บรวบรวมโบราณวัตถุทพี่ บจากแหลงโบราณคดีในเขตบานวัด ตําบลวัด และบานประแว
ตําบลยะรัง อําเภอยะรัง พรอมกับการบันทึกตําแหนงโบราณสถาน และแหลงที่พบโบราณวัตถุ
วามีทั้งหมด 31 แหง
พ.ศ. 2507 นายมานิต วัลลิโภดม นานจํารัส เกียรติกอง และคณะสํารวจชุดแรก
จากกองโบราณคดี กรมศิลปากร เดินทางไปสํารวจและทําแผนผังโบราณสถานในเขตบานประแว
พ.ศ. 2521 นายมานิต วัลลิโภดม นายธราพงศ ศรีสุชาติ นายสมชาย ณ
นครพนม นายวรรณยุทธ ณ วิภาส และคณะ ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมศิลปากร (นาย
เดโช สวนานนท) ใหสํารวจตรวจสอบแหลงโบราณคดีตาง ๆ ในภาคใต เพื่อกําหนดทิศทางของ
งานโบราณคดีในภาคใต ไดมาสํารวจแหลงโบราณคดียะรัง และทํารายงานผลเสนอ จนทําใหเกิด
โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต) ขึ้นในเวลาตอมา
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พ.ศ.2527 – 2528 โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต) กองโบราณคดี โดย
นายเขมชาติ เทพไชย เปนหัวหนาโครงการฯ และนายวรรณยุทธ ณ วิภาส นายชางศิลปกรรม
หนวยศิลปากรที่ 9 สงขลา สมัยนั้น ไดเขาไปดําเนินการสํารวจทําผัง และขุดตรวจสอบทาง
โบราณคดีที่บา นประแวและบานวัด ไดขอ มูลทางวิชาการเบื้องตนและผังคราว ๆ ของเมืองโบราณ
ยะรัง
พ.ศ. 2531 กองโบราณคดี กรมศิลปากร ไดอนุมัติใหดําเนินการโครงการขุดแตง
และบูรณะโบราณสถานเมืองยะรัง จังหวัดปตตานี งบประมาณ 500,000 บาท ซึ่งจัดใหเปน
โครงการหนึง่ ในโครงการบูรณะโบราณสถานเพื่อการอนุรักษ และพัฒนาเปนแหลงศึกษาหาความรู
และทองเที่ยวโดยให นางสาวภัคพดี อยูค งดี และนางสาวพรทิพย พันธุโกวิท นักโบราณคดี
และนายวรรณยุทธ ณ วิภาส นายชางศิลปกรรม หนวยศิลปากรที่ 9 สงขลา เปนผูดําเนินงานใน
โครงการฯ ไดดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
- สํารวจและเก็บขอมูลทางสังคมวิทยาในพื้นที่อําเภอยะรัง เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐาน ในการจัดทําแผนแมบท
- สํารวจทางโบราณคดีและผังบริเวณภายในเขตเมืองโบราณบานประแว และ
บานจาเละ และโบราณสถานประมาณ 15 แหงสํารวจสภาพพืชพันธไม เพื่อประมาณการคา ใช
จายในการชดเชยพืชพันธุไมผลใหกับเจาของที่ดนิ
- ขุดแตงโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 3 เพื่อเปนขอมูลทางวิชาการและ
การวางแนวทางการอนุรักษ
พ.ศ. 2532 - 2534 โครงการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเมืองยะรัง ไดรับจัดสรร
งบประมาณปละ 500,000 บาท ดําเนินงาน
- สํารวจและทําผังบริเวณเมืองโบราณบานวัด และโบราณสถาน
- ขุดแตงโบราณสถานบานจาเละหมายเลข 3 เตรียมกอสรางอาคารคลุมและค้ํา
ยันชัว่ คราว
- อนุรักษโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 3 ดวยการกอสรางอาคารถาวร
คลุมโบราณสถาน
- ศึกษาวิจัยขอมูลทางโบราณคดี โดยการวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุด
แตงโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 3
- จัดสรางสาธารณูปโภค เปนถนนลาดยางเขาสูโบราณสถานบานจาเละ
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- สํารวจสภาพกรรมสิทธิ์และการใชที่ดนิ ในเขตโบราณสถาน 31 แหง เพื่อใช
เปนขอมูลพืน้ ฐานในการจัดทําแผนแมบท
พ.ศ. 2535 โครงการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเมืองยะรัง ไดรับงบประมาณ
3,000,000 บาท ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
- ขุดแตงโบราณสถานบานจาเละ 2
- กอสรางระบบสาธารณูปโภค (ระบบน้ํา) โดยการขุดเจาะบอบาดาล ถัง
กรองและถังเก็บน้าํ เพื่อใชในพืน้ ทีโ่ ครงการ
- ขยายเขตไฟฟาในพืน้ ที่อนุรักษ โบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 3
- ชดเชยพืชพันธุไมในเขตโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 2 และ 8 ใหกับ
เจาของที่ดิน
- จัดทําบอรดนิทรรศการเคลื่อนที่
พ.ศ. 2536 โครงการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเมืองยะรัง ไดรับงบประมาณ
2,500,000 บาท ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
- บํารุงรักษาโบราณสถาน 3 แหง ทีท่ ําการขุดแตงและอนุรักษแลว
- ชดเชยพืชพันธุไมเขตทางเขาโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 2,3 และ 8
- ศึกษาวิจัยขอมูลทางโบราณคดี โดยการวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุด
แตงโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 2,8
- เก็บขอมูลภาพลายเสนโบราณวัตถุ ทีไ่ ดจากการขุดแตงโบราณสถานบานจา
เละหมายเลข 3
- จัดทําตนรางแผนแมบท เพื่ออนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง
- จัดประชุมคณะกรรมการ รวบรวมขอมูลแผนแมบท ครั้งที่ 1
พ.ศ. 2537 - 2539 โครงการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเมืองยะรัง ไดรับจัดสรร
งบประมาณปละ 2,000,000 บาท ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
- จัดทํารางแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง โดยกรม
ศิลปากรไดจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษารวบรวมขอมูล
และจัดทําแผนแมบทโครงการ
อนุรักษและพัฒนาโบราณสถานเมืองยะรัง จังหวัดปตตานี ขึ้น ประกอบดวย คณะกรรมการที่
ปรึกษา และคณะกรรมการดําเนินงาน ดําเนินการตั้งแตป 2537 แลวเสร็จป 2539
- วิเคราะหรูปแบบโบราณสถานเพื่อการออกแบบบูรณะ
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- ชดเชยพืชพันธุไมในเขตโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 2,3,8 บานวัด
หมายเลข 6, 9, 12 เพื่อกันเขตสําหรับเปนทางเขาสูโบราณสถาน
- ค้ํายันโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 2, 8
- กอสรางอาคารคลุมกึ่งถาวรสําหรับโบราณสถานบานวัด หมายเลข 9
อนึ่ง ในป 2537 โครงการฯ ไดรับเงินสนับสนุน งบพัฒนาจังหวัดปตตานี 400,000
บาท เพื่อใชในการทําทางเทาเดินเชื่อมระหวางโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 2,3
พ.ศ. 2540 -2544 โครงการขุดแตงและบูรณะเมืองโบราณยะรัง ไดรับงบประมาณ
ปละ 1,000,000 บาท ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
- ดูแลรักษาสภาพภูมิทัศนและบํารุงพันธุไมเศรษฐกิจซึง่ ไดชดเชยผลอาสินแลว
- ดําเนินการค้ํายัน เสริมความมัน่ คง โบราณสถานที่ไดทําการขุดแตงแลว
- ทํารายงานทางวิชาการ
- ดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาตรวจสอบแผนแม บ ท
โครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง จังหวัดปตตานี ตามคําสั่งกรมศิลปากรที่ 4/2540
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ประกอบดวยคณะกรรมการ จํานวน 15 ทาน มีอธิบดีกรมศิลปากร
และผูวาราชการจังหวัดปตตานีเปนที่ปรึกษา ผูอํานวยการสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติเปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่
10 สงขลา เปนกรรมการและเลขานุการ
- ประชุมและรับรองแผนแมบทฯ ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ที่หอง
ประชุมศาลากลางจังหวัดปตตานี
- จัดพิมพแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง
- นําแผนแมบทเสนอคณะรัฐมนตรี
- นํ า เสนอแผนแม บ ท และแผนผั ง เขตโบราณสถานให ป ระชากรในท อ งถิ่ น
รับทราบโดยผานสภาตําบล
- จัดทําตนฉบับแผนพับ เพื่อพิมพเผยแพรและประชาสัมพันธแหลงโบราณสถาน จัดทําโปสเตอร แผนปลิวประชาสัมพันธเพื่อปลุกจิตสํานึกใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
อนุรักษโบราณสถาน
- ใหบริการนําชม
- ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่อยูในขอบเขตโครงการอนุรักษและพัฒนา
เมืองโบราณยะรัง ในแผนแมบท จํานวน 2 แหง
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พ.ศ. 2545 โครงการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเมืองยะรัง
จังหวัดปตตานี
ไดรับงบประมาณ 2,800,000 บาท ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
- ดูแลรักษาทําความสะอาดโบราณสถานเมืองยะรังที่ขุดแตงแลว ควบคุม ดูแล
รักษาโบราณสถานในเมืองโบราณยะรัง
- ซอมบํารุงอาคารคลุมโบราณสถานชั่วคราว 3 หลัง
- ขุดแตงโบราณสถานบานวัดหมายเลข 9 พืน้ ที่ 1,050 เมตร
- บูรณะโบราณสถานบานจาเละหมายเลข 3 ขนาด 13.50 X 13.50 เมตร สูง
4 เมตร
- จัดแสดงนิทรรศการในศูนยศึกษาประวัติศาสตรเมืองยะรัง
- ชดเชยที่ดินและผลอาสินในเขตโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 1 พืน้ ที่
2.5 ไร
พ.ศ. 2546 โครงการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเมืองยะรัง ไดรับงบประมาณ
1,500,000 บาท ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
ดูแลทําความสะอาดโบราณสถานเมืองยะรังที่ขุดแตงและชดเชยที่ดินแลว
ควบคุมดูแลรักษาโบราณสถานในเมืองยะรัง ซอมบํารุงอาคารคลุมชั่วคราว จํานวน 3 หลัง
- ขุดแตงโบราณสถานบานวัดหมายเลข 9 พื้นที่ 1,050 ตารางเมตร ลึก
ประมาณ 0.70 เมตร ปริมาตร 735 ลูกบาศกเมตร พรอมจัดทํารายงาน
- บูรณะโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 3 พืน้ ที่ 240 ตารางเมตร
- ปรับปรุงแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนาโบราณสถานเมืองยะรัง
จังหวัดปตตานี ฉบับสมบูรณ ป 2540
พ.ศ. 2547 - 2548 โครงการอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาโบราณสถานเมื อ งยะรั ง ได รั บ
งบประมาณปละ1,200,000 บาท ดําเนินงานตาง ๆ ดังนี้
- ดูแลทําความสะอาดโบราณสถานเมืองยะรังที่ขุดแตงและชดเชยแลว
ควบคุมดูแลรักษาโบราณสถานในเมืองยะรัง ซอมบํารุงอาคารคลุม ชัว่ คราว จํานวน 3 หลัง
พื้นที่ 4,678 ตารางเมตร
- บริการนําชมนักเรียน นักศึกษา และนักทองเที่ยว
- บูรณะโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 3
- บูรณะโบราณสถานบานจาเละ หมายเลข 8 ขนาด 7.80 X 13.50 เมตร
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- เสริมความมั่นคงโบราณสถาน และซอมหลังคาคลุมโบราณสถาน (ชั่วคราว)
จํา นวน 2 หลั ง คื อ โบราณสถานบา นจาเละ หมายเลข 8 พื้ น ที่ 714 ตารางเมตร และ
โบราณสถานบานวัด หมายเลข 9 พื้นที่ 900 ตารางเมตร
- จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานรางแผนแมบทฯ เพื่อพิจารณาและ
ปรับปรุงแผนแมบทฯ ฉบับป พ.ศ. 2540
- พิมพหนังสือแผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง จังหวัด
ปตตานี (ฉบับปรับปรุง) จํานวน 1,000 เลม
สรุปเนื้อหาสาระในแผนแมบท ในสวนที่เกี่ยวของโดยสังเขป ขอบเขตพื้นทีข่ อง
โครงการอนุรกั ษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง จังหวัดปตตานี มีพนื้ ที่ครอบคลุมทั้งหมดประมาณ
11 ตารางกิโลเมตร เนื้อทีป่ ระมาณ 6,737 ไร เนื้อหาในแผนแมบทประกอบดวยแผนงานดาน
ตางๆ 7 แผน11 โดยมีมีเปาหมายดังนี้
มีเปาหมายในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ของ
1. แผนงานการใชที่ดิน
โบราณสถานตามระดับความ สําคัญ ไดแก พืน้ ที่สงิ่ กอสรางของโบราณสถาน พืน้ ที่อนุรักษ
ลอมรอบโบราณสถาน และพื้นที่สงิ่ แวดลอมศิลปกรรม เพื่อกําหนดแนวทางในการอนุรักษและ
บริหารจัดการพื้นที่ โดยเฉพาะอยางยิง่ เพื่อเปนการกันพื้นที่ใหสามารถเขาไปดําเนินการศึกษาทาง
โบราณคดี และอนุรักษโบราณสถาน ซึ่งในสวนนี้จําเปนตองดําเนินการชดเชยทีด่ ินและอาสิน
ใหกับราษฎรเจาของพืน้ ที่
โดยมีแนวทางทีจ่ ะดําเนินการเฉพาะจุดที่มคี วามจําเปนเทานัน้
นอกจากนี้ควรจะกําหนดมาตรการในการควบคุมการประกอบกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่ของโครงการ
เพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับการกําหนดขอบเขตโดยแบงออกเปน 4 เขต ตามแผนการ
กําหนดขอบเขตพื้นที่โบราณสถาน
2. แผนงานโบราณคดีประวัติศาสตร เปนการดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งขอ
มูลทางดานโบราณคดีในอันที่จะเปนประโยชนทางดานการศึกษาทางโบราณคดีและประวัติศาสตร
ตลอดจนชวยยืนยันถึงคุณคาความสําคัญ ทางดานประวัติศาสตรและศิลปสถาปตยกรรม ของ
เมืองโบราณแหงนี้ ซึ่งในอดีตเคยมีบทบาททางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในฐานะเมือง
ทาคาขายที่สาํ คัญมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 12 โดยการดําเนินการประกอบดวย การสํารวจทาง
ธรณีฟสิกสและดวยขอมูลดาวเทียม การขุดคนทางโบราณคดีและขุดแตงโบราณสถาน และการ
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กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, แผนแมบทโครงการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรัง (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540,) 33.
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วิเคราะหหลักฐานตาง ๆ เพื่อใหไดมาซึง่ เนื้อหาของประวัติศาสตรโบราณคดีที่สะทอนสภาพชีวติ
ความเปนอยูท ั้งดานเศรษฐกิจ และสภาพแวดลอมของชุมชนในอดีต
3. แผนงานอนุรักษโบราณสถาน เปนการดําเนินการอนุรักษโบราณสถาน
ตามทีก่ ําหนดพื้นที่ในแผนการกําหนดขอบเขตพื้นที่โบราณสถาน
และตามขอมูลที่ไดจากการ
ดําเนินงานทางดานโบราณคดีในแผนการศึกษาคนควาทางโบราณคดี ดวยการเลือกใชวิธกี ารที่
เหมาะสมตามแตละลักษณะ คงคุณคาความสําคัญ ศักยภาพของการดําเนินการอนุรักษ และ
ปจจัยความเสีย่ งที่มีตอโบราณสถานแตละแหงในพืน้ ที่ ตามหลักวิชาการอนุรักษ ทั้งทางดาน
วิทยาศาสตร วิศวกรรมและศิลปสถาปตยกรรม ตลอดจนการปรับปรุงสภาพภูมิทัศนเพื่อใหมี
สภาพแวดลอมที่สงเสริมตอคุณคาของโบราณสถาน
4. แผนงานพัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มีเปาหมายหลักใน
อันที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผูอาศัยอยูใ นเขตพื้นที่ของโครงการในทุกๆดาน ใหมี
ความสะดวกสบายไปพรอมๆ กับการอนุรักษโบราณ-สถาน และรักษาบรรยากาศของเมือง
ประวัติศาสตรไว รวมถึงการสรางสิง่ อํานวยความสะดวก เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในโครงการ
และการทองเที่ยวในอนาคต เชน งานปรับปรุงระบบถนน งานพัฒนาระบบไฟฟา งานพัฒนา
แหลงน้ําและการประปา งานพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคม งานรักษาความสะอาดและกําจัด
ขยะมูลฝอย
5. แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการทองเทีย่ ว มีเปาหมายที่จะดําเนิน
การศึกษาหาแนวทางในการพัฒนา ใหชมุ ชนสามารถอยูรวมกับโบราณสถานไดอยางยั่งยืน ให
ประชาชนในพืน้ ที่มีรายไดเพิม่ พูนจากประโยชนที่ไดรับอันเนื่องมาจากการอาศัยในพืน้ ที่ ที่มีศักยภาพในดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ทัง้ ที่มีคุณคาทาง ดานประวัติศาสตร และการที่เปนแหลง
เกษตรกรรมทีส่ ําคัญ รวมความถึงแผนการจัดการการทองเทีย่ วและการจัดทําขอมูลการทองเทีย่ ว
เพื่อใหโครงการ
6. แผนงานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของชุมชน
สามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ
จําเปนจะตองเกิดจากการมีสวนรวมของ
ประชาชนในพืน้ ที่ ดังนั้นแผนการประชาสัมพันธนี้จงึ เนนไปที่การสรางความเขาใจในแนวทางการ
ดําเนินการตามแผนโครงการ ใหประชาชนรูสึกตระหนักถึงความสําคัญในการมีสวนรวมในการ
อนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรังนี้ ประกอบดวย แผนงานระยะยาว และแผนงานระยะสั้น
7. แผนการบริหารจัดการ มีเปาหมายในการดําเนินการที่สามารถแยก
ออกเปน 2 ชวงเวลา ไดแก แผนการบริหารจัดการในระยะเริ่มตน ซึ่งมีเปาหมายอยูทกี่ ารจัดตั้ง
เปนองคกรกลาง ที่มาจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อเปนผูก ํากับ ควบคุม ดูแลโครงการและ
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ประสานงานฝายตางๆ ใหการดําเนินการเปนไปตามที่แผนแมบททีไ่ ดตั้งเอาไว สวนแผนการ
บริหารจัดการในระยะยาว ไดแก มาตรการซึ่งกําหนดไวสําหรับควบคุมดูแลใหโครงการสามารถ
ดําเนินการตอไปไดอยางยั่งยืน โดยมีการตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการปรับปรุงแผนแมบท
เมื่อมีความจําเปนในอนาคต
สิ่งที่จาํ เปนและจะตองคํานึงถึงในการพิจารณาดําเนินการ ในโครงการที่เกีย่ ว
ของในพืน้ ทีเ่ มืองโบราณและบริเวณโดยรอบตามรายละเอียดในแผนงานดานตางๆ ของแผนแมบท
มีดังนี้
- ขอจํากัดการดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสรางใดๆในพืน้ ที่อนุรักษ มีขอบ
เขตพื้นที่ระบุไวชัดเจน โดยจํากัดในเรื่องชนิดและประเภทสิ่งปลูกสรางที่กอสรางได ที่หา มกอสราง
หรือที่ควบคุม โดยมีการกําหนดขนาด ความสูง ไวเปนแนวทางกวางๆ
- สอดคลองกับกิจกรรมการสงเสริมการทองเทีย่ ว เสนทางการชมตางๆ
- สงเสริมใหมกี ารจัดกิจกรรมสงเสริมความรูและความเขาใจ ที่เนนใหเกิด
การเรียนรูในวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีความหลากหลาย
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แผนผังที่ 8 ผังเสนทางการเขาชมเมืองโบราณยะรัง จ.ปตตานี
ที่มา : สํานักศิลปากรที่ 13 สงขลา, กรมศิลปากร, “แผนแมบทโครงการอนุรักษและพัฒนาเมือง
โบราณยะรัง จ.ปตตานี ฉบับปรับปรุง”, พฤษภาคม 2548. (อัดสําเนา)

บทที่ 4
วัดและการสรางวัด
การสรางวัด
วัด ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆในประเทศไทย พุทธศักราช 2505 กําหนดไววา วัดมี
2 ชนิด คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา หมายถึง เขตพืน้ ทีท่ พี่ ระภิกษุขอพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตเพื่อจัดตั้งวัดขึ้น วัดที่ไดรบั พระราชทานวิสุงคามสีมา ถือวาเปนวัดทีถ่ ูกตองและมี
ฐานะเปนนิตบิ ุคคลตามกฎหมาย โดยแบงได 2 ประเภทคือ วัดหลวงและวัดราษฎร สวนวัดชนิดที่
2 คือ สํานักสงฆ หมายถึงสถานทีพ่ ักอาศัยของหมูพ ระสงฆ ซึ่งไมไดขอพระบรมราชานุญาตใหใช
ผืนที่ดนิ แหงนัน้ จัดตั้งเปนวัดขึ้น ดังนั้นสํานักสงฆจงึ ไมมพี ระอุโบสถเพือ่ ใชในการทําสังฆกรรม
ระเบียบ และ กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับการสรางวัด โดยกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
มีหลักเกณฑสาํ คัญ ที่จาํ เปนตองศึกษาใหดีกอนการพิจารณาจัดตั้งโครงการที่เกี่ยวกับวัดและการ
สรางวัด ระเบียบดังกลาว ไดแก หลักเกณฑการขออนุญาตสรางวัด การขออนุญาตตั้งวัด การ
ขอรับพระราชทานวิสงุ คามสีมา การยกฐานะของวัดราง และการยกฐานะของวัด เปนตน
หลักเกณฑการขออนุญาตสรางวัด สรุปโดยสังเขปไดดังตอไปนี้
1. จํานวนประชากรที่บํารุงวัด ไมนอยกวา 1000 คน
2. อยูหางวัดอืน่ ที่ถูกตองตามกฎหมาย ไมนอ ยกวา 2 กิโลเมตร
3. ความเห็นชอบของเจาคณะและเจาหนาที่บา นเมืองครบถวน
4. มีหนังสือเกีย่ วกับที่ดินที่จะสรางวัด ไมนอยกวา 6 ไร
5. ผูขอสรางตองมีเงินและทรัพยสิน ไมนอยกวา 50,000 บาท
6. ระบุที่ตั้งวัด ชือ่ วัดที่อยูขางเคียงโดยรอบ เสนทางคมนาคม
7. มีแผนผังแสดงอาคารที่วัดจะสราง ตามความเหมาะสม
การจัดตั้งวัด เมื่อไดสรางเสนาสนะขึน้ เปนหลักฐานพรอมจะเปนทีพ่ ํานักสงฆ ใหผู
ไดรับอนุญาตสรางวัดเสนอรายการกอสรางและจํานวนพระภิกษุ ไมนอ ยกวา 4 รูป เสนอนามวัด
นามพระภิกษุที่สมควรเปนเจาอาวาสตอนายอําเภอตามขั้นตอนทีก่ รมศาสนากําหนดไว
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การขออนุญาตสรางวัดจะตองทําตามเงื่อนไขและขั้นตอนดังนี้

ประชาชน
ผูมีจิตศรัทธา

นายอําเภอ
(ศธ.อ.)

กระทรวงวัฒนธรรม
เห็นชอบ

มหาเถรสมาคม
เห็นชอบ

เจาคณะ
อําเภอ

กรมการศาสนา

กรมการศาสนาออก
หนังสืออนุญาต

ผูวาราชการ
จังหวัด

ใหสรางภายใน 5 ป

เปนทีพักสงฆ

ผูวาราชการ
จังหวัด (ศธ.จ)

เจาคณะ
จังหวัด

ประชาชนผู
ขออนุญาต

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการขออนุญาตสรางวัด
ที่มา : กรมการศาสนา, “ขั้นตอนการขออนุญาตสรางวัด,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), (อัดสําเนา)
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การขออนุญาตตั้งวัดจะตองทําตามเงื่อนไขและขั้นตอนดังนี้

ประชาชนผูไดรับ
อนุญาตใหสรางวัด

นายอําเภอ
(ศธ.อ.)

กระทรวงวัฒนธรรม
เห็นชอบ

มหาเถรสมาคม
เห็นชอบ

เจาคณะ
อําเภอ

กรมการศาสนา

กรมการศาสนาออก
หนังสืออนุญาต

ผูวาราชการ
จังหวัด

ผูวาราชการ
จังหวัด (ศธ.จ)

เจาคณะ
จังหวัด

ประชาชนผู
ขออนุญาต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมประกาศ
ตั้งวัด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนทีพ่ ักสงฆ
มาตรา 31(2)

ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา

เปนวัด
มาตรา 31(2)

มีหรือยังไมมี
อุโบสถ

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการขออนุญาตตั้งวัด
ที่มา : กรมการศาสนา, “ขั้นตอนการขออนุญาตสรางวัด,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), (อัดสําเนา)
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การขอรับพระราชทานวิสงุ คามสีมา วัดที่สมควรไดรับวิสุงคามสีมาตองปรากฏวา
ไดสรางหรือบูรณะเปนหลักฐานถาวรและมีพระภิกษุอาศัยอยู ไมนอยกวา 5 รูป เปนเวลาไมนอย
กวา 5 ป แตหา มไมใหใชบงั คับวัดที่สรางอุโบสถเสร็จแลว และกระทรวงวัฒนธรรมเห็นชอบที่จะ
ขอรับพระราชทานวิสงุ คามสีมา แลวเสนอตามขั้นตอนตอไป เมื่อขอพระราชทานวิสุงคามสีมาแลว
ใหนายอําเภอที่วัดนั้นตั้งอยูด าํ เนินการปกหลักเขตที่ดนิ ตามที่ไดรับพระราชทานตอไป

เจาอาวาส

เจาคณะตําบล
เจาคณะอําเภอ

นายอําเภอ

เจาคณะภาค

ผูวาราชการจังหวัด

เจาคณะจังหวัด

กรมการศาสนา

สมเด็จพระสังฆราช
อนุมัติ

กระทรวงวัฒนธรรม
นําความกราบบังคมทูล

นายอําเภอ
ปกเขตวิสุงคามสีมา

พระราชทาน
วิสุงคามสีมา

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
ที่มา : กรมการศาสนา, “ขั้นตอนการขออนุญาตสรางวัด,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), (อัดสําเนา)
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การยกฐานะของวัดราง การทีจะเกิดเปนวัดไดนนั้ ยังมีกรณีการยกวัดรางขึน้ เปนวัด
ที่มีพระภิกษุจาํ พรรษา กระทําโดยทําหนังสือถึงนายอําเภอ วาตนมีศรัทธาจะบูรณะวัดนัน้ และจะ
จัดใหมีพระภิกษุสงฆมาอยูอ าศัยไมนอยกวา 4 รูป ภายในระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่เสนอ
หลักเกณฑ การยกฐานะของวัดราง
1. วัดรางนั้นสมควรที่จะเปนทีอ่ าศัยของพระภิกษุ
2. มีจํานวนประชาชนใกลเคียงมากพอที่จะทํานุบํารุงวัด
3. ตั้งอยูหา งจากวัดอื่นทีม่ ีพระอยู ไมต่ํากวา 2 กิโลเมตร
4. มีที่ดินที่จะขยายวัดไมต่ํากวา 6 ไร
5. ความพอใจของประชาชนที่จะบูรณะวัดนัน้ ใหมีพระภิกษุมาอาศัยไมนอ ย
กวา 4 รูป
การขออนุญาตยกฐานะวัดรางจะตองทําตามเงื่อนไขและขั้นตอนดังนี้
ประชาชนผูเ สนอ
บูรณะวัด

นายอําเภอ
(ศธ.อ.)

มหาเถรสมาคม

มหาเถรสมาคม
เห็นชอบ

เจาคณะ
อําเภอ

กรมการศาสนา

กรมการศาสนาออก
หนังสืออนุญาต

กรมศาสนาทําทะเบียน ยกวัดราง
เปนวัดที่มพี ระอาศัย

ผูวาราชการ
จังหวัด

ผูวาราชการ
จังหวัด (ศธ.จ)

เจาคณะ
จังหวัด

นายอําเภอ

เปนทีพักสงฆ
มาตรา 31(2)

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการขอยกฐานะวัดราง
ที่มา : กรมการศาสนา, “ขั้นตอนการขออนุญาตสรางวัด,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), (อัดสําเนา)
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การยกฐานะของวัด
วัดหลวง คือ วัดที่พระมหากษัตริยห รือพระบรมวงศานุวงศทรงสราง หรือวัดที่รัฐบาล
หรือราษฎรทั่วไปสรางขึ้นแลวทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมภ
การยกฐานะของวัดขึ้นเปนพระอารามหลวงมีหลักเกณฑ ดังนี้
1. เปนวัดที่มหี ลักฐาน มีเสนาสนะถาวร ปูชนียวัตถุทมี่ ีคุณคา
2. มีการปกครองเปนระเบียบ ศึกษาเผยแพรศาสนาเปนหลักฐาน
3. เปนวัดที่มีการพัฒนาและมีกจิ กรรมตอสาธารณะชน
4. มีพระ 4 รูปเปนเวลา 5 ป
5. เปนวัดของทองถิน่ ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร
6. ตองมีอายุ 50 ปขึ้นไป
การยกฐานะของวัดขึ้นเปนพระอารามหลวงจะตองทําตามเงื่อนไขและขั้นตอนดังนี้
ประชาชนผูไดรับ
อนุญาตใหสรางวัด

นายอําเภอ
(ศธ.อ.)

กระทรวงวัฒนธรรมเห็นชอบ

มหาเถรสมาคม
เห็นชอบ

เจาคณะ
อําเภอ

กรมการศาสนา

กรมการศาสนา ขึ้น
ทะเบียน

ผูวาราชการ
จังหวัด

ผูวาราชการ
จังหวัด (ศธ.จ)

เจาคณะ
จังหวัด

ประชาชน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมประกาศ
ตั้งวัด ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการขอยกฐานะวัดขึ้นเปนพระอารามหลวง
ที่มา : กรมการศาสนา, “ขั้นตอนการขออนุญาตสรางวัด,” (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.), (อัดสําเนา)
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ความเปนมาของเสนาสนะในพระพุทธศาสนา
มูลเหตุแหงการสรางวัด เดิมในครั้งพระพุทธกาลยังไมมีการสรางที่อยูอาศัยของสงฆ
โดยเฉพาะ เนื่องจากพระพุทธองคไมทรงอนุญาตใหพระภิกษุมีที่อาศัยเปนที่ถาวร ดวยเกรงจะทํา
ใหเกิดการยึดติดในทรัพยทางโลก เสนาสนะที่ใชอาศัยนั้นทรงกําหนดใหเปนที่อาศัยพืน้ ฐานสุด คือ
“รุกขมูลเสนาสนะ” หมายถึงการอยูรอบโคนตนไม จาริกไปเรื่อยๆ เพือ่ มิใหจิตผูกมัด หากแตพระ
ศาสนาจะดํารงอยูไดตองประกอบดวยองคประกอบ 3 สวนไดแก พระธรรมคําสอน, พระภิกษุผูสงั่
สอนธรรมนัน้ และประชาชนผูรับธรรมคําสอนนัน้ และนําไปปฏิบัติ เหตุนี้ในเวลาถัดมาเมื่อมีผู
เลื่อมใสศรัทธาและผูออกบวชจํานวนมาก เมื่อมีผถู วายสถานที่ให พระพุทธองคจึงทรงรับเพื่อ
เกื้อกูลประโยชนตอการปฏิบัติธรรมของภิกษุทงั้ หลาย ความเปนมาดังตอไปนี้
เมื่อพระผูมพี ระภาคเจาเสด็จถึงเมืองราชคฤหและไดทรงแสดงธรรมโปรดพระเจาพิม
พิสารจนเปนทีเ่ ลื่อมใสศรัทธาแลว พระเจาพิมพิสารจึงดําริเชิญเสด็จพระผูมีพระภาคเจาใหประทับ
อยู ณ เมืองราชคฤหเพื่อแสดงธรรมโปรดคณะบุคคลและประชาชนตางๆ จึงไดถวายเวฬุวนั เปน
อารามที่พักอาศัยแดพระผูม ีพระภาคเจาและภิกษุสงฆทั้งหลาย ดังปรากฏในพระวินัยปฎก มหา
ขันธกะ ทรงรับพระเวฬุวนั สังฆิกาวาส ความวา
พระผูมีพระภาคพึงประทับอยู ณ ที่ใดดีหนอ ซึ่งจะเปนสถานที่ไมไกล ไมใกลจากบานนัก
สะดวกดวยการคมนาคม ควรที่ประชาชนผูตองประสงคจะเขาไปเฝาได กลางวันไมพลุกพลาน
กลางคืนเงียบสงัด เสียงไมกึกกอง ปราศจากลม แตชนผูคนเดินเขาออก ควรเปนที่ประกอบกิจของ
ผูตองการทีสงัดและควรเปนที่หลีกเรนอยูตามสมณวิสัย 1

การถวายอารามของพระเจาพิมพิสารในครั้งนั้น ยังมิไดมีการปลูกสรางวิหาร และ
ถาวรวัตถุใดๆ เพื่อเปนทีพ่ กั อาศัยของภิกษุสงฆ ตราบจนราชคฤหบดีเดินทางมายังอารามเพื่อเขา
เฝาพระผูมพี ระภาคเจา จึงคิดจะปลูกสรางวิหารถวายแดภิกษุสงฆ โดยขอใหภกิ ษุสงฆกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบ ดังปรากฏในพระวินยั ปฎก เสนาสนขันธกะ เรือ่ ง พุทธานุญาต
1

พระวินัยปฏก เลม 4 มหาวรรค ภาคที่ 1 และอรรถกถา (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2525. พิมพเนื่องในวโรกาสครบ 200 ปแหงราชวงศจักรี กรุง
รัตนโกสินทร), 117.
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เสนาสนะ 5 ชนิด ความวา “ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงธรรมีกถาในเพราะเหตุเปนเคามูล
นั้นแลว รับสั่งกับภิกษุทงั้ หลายวา ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย เราอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิด คือ วิหาร1
เรือนมุงแถบเดียว1 เรือนชัน้ 1 เรือนโลน1 ถ้าํ 1 2”
ในการอนุโมทนาวิหารทานของราชคฤหบดีนี้ พระผูม พี ระภาคเจาไดแสดงจุดประสงค
การสรางวิหารหรือเสนาสนะตางๆภายในวัดนั้น มิใชเพื่อการเปนอยูอ ันสุขสบายเหมือนชาวบาน
ทั่วไป แตเพื่อเกื้อกูลประโยชนตอการปฏิบัติธรรมของภิกษุทงั้ หลาย และปองกันอันตรายอุปสรรค
ตางๆ หลังจากนัน้ เกิดมีอารามในพระพุทธศาสนาหลายแหง ซึง่ เกิดจากบุคคลตางๆที่ไดฟงธรรม
และเกิดความเลื่อมใสศรัทธา เชน เชตวนาราม ถวายโดย อนาถบิณฑิกเศรษฐี วัดชีวกัมพวันหรือ
วัดปามะมวง ถวายโดยหมอชีวกโกมารภัจจ วัดโฆษิตาราม ถวายโดยโฆษกเศรษฐี วัดบุปผาราม
ถวายโดยนางวิสาขามหาอุบาสิกา วัดนิโครธาราม ถวายโดยศากยวงศ และวัดอัมพปารลีวัน ถวาย
โดยนางอัมพาปาลี เปนตน
เมื่อพระผูมพี ระภาคเจาทรงบัญญัติใหพระภิกษุสงฆตองอยูจําพรรษาในชวงฤดูฝน
ตลอด 3 เดือน โดยไมอยูโพรงไม คาคบไม ที่แจงหรือเสนาสนะที่ไมมีสิ่งมุงบัง3 ตั้งแตนั้นมา กุฏิ
เสนาสนะที่เปนสิ่งปลูกสรางที่มีทมี่ ุงจึงมีบทบาทมากขึ้นตามจํานวนอารามที่เพิม่ ขึ้นดวย
กุฏิและเสนาสนะอันเปนที่พกั ของสงฆภายหลังพระพุทธกาล
ปรากฏหลักฐานหลง
เหลือใหศึกษา จําแนกได 2 ประเภทใหญ กลุมแรกเปนพวกสิง่ กอสรางทีเ่ รียกวา วิหาร เรือนชั้น
เรือนโลนเปนตน อีกกลุมหนึ่ง เปนสถานที่ตามธรรมฃาติ ที่ถกู ดัดแปลงใชเปนวัด เชนถ้าํ เพิงหิน
พระอารามหลายแหงไดมีการรวมกันเขาเปนมหาวิหาร และเปนศูนยกลางทางการ
ศึกษา เปนมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา ที่สาํ คัญมีอยูหลายแหง เชนมหาวิทยาลัยนาลันทา (พ.ศ.613
- 1700) มหาวิทยาลัยวลภี (พ.ศ.1013 - 1350) เปนศูนยกลางการศึกษาฝายหินยานหรือเถรวาท
หรือมหาวิทยาลัยวิกรมศิลา โอทันตบุรี ฃคัททละ หรือวเรนทรี และโสมปุระ เปนตน
การวางผังพระอารามสมัยหลังพุทธกาลนั้น มีพัฒนาการของการแบงพื้นที่ เพื่อ
ประโยชนใชสอยออกเปนเขตพุทธาวาสและสังฆาราม โดยเขตพุทธาวาสในครั้งนั้นเปนเขตทีห่ า ม

2

พระวินยั ปฏก เลม 7 จุลวรรค ทุติยภาค และอรรถกถา (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2525. พิมพเนื่องในวโรกาสครบ 200 ปแหงราชวงศจักรี กรุง
รัตนโกสินทร), 106.
3
พระราวธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ), พระวินยั ปฏกยอ เลม1 (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2536), 79.

79
บุคคลทั่วไปทีม่ ิใชพระสงฆเขาไปโดยไมจําเปน เพราะถือเปนเขตสําหรับภิกษุสงฆปฏิบัติสังฆกรรม
เทานัน้ 4 สวนสังฆารามอันเปนที่จาํ พรรษาของสงฆ จะอยูเปนเอกเทศใกลกับสวนพุทธาวาส หรือ
จะเชื่อมตอกัน โดยทัง้ หมดจะอยูในเขตกําแพงเดียวกัน
จากการทีพ่ ระสงฆสวนหนึง่ มีการพํานักอาศัยอยางถาวร ทําใหโลกุตรธรรมเปลี่ยนไป
พระภิกษุในเวลาตอมามีการแบงเปน 2 แบบ คือ พระอรัญวาสี เปนฝายที่ตงั้ มัน่ ในแนวปฏิบัติเดิม
ปลีกตัวจากความวุนวายสูความสงบวิเวก เนนทางวิปส สนาธุระ อีกฝายเปนพระคามวาสี อยู
ใกลชิดชุมชน มุงเนนคันถธุระ ศึกษาพระพุทธพจน พระธรรมวินัยและพระอภิธรรมตางๆ
สําหรับเสนาสนะในประเทศไทย สมัยทวารวดีนนั้ จากการศึกษาสิ่งปลูกสรางในวัด
หรืออารามทีพ่ ระปฐมเจดียท ี่สรางในสมัยทวารวดี ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดเสด็จ
ไปตรวจสอบหลักฐาน และกลาวไววา
วัดในสมัยทวารวดี คือเมืองนครปฐมเปนราชธานีของประเทศสยามนั้น ดูเหมือนจะมีแต
สถูปเจดียเปนสิ่งสําคัญ บางทีจะมีวิหารสําหรับเปนที่ประชุมสงฆและสัปบุรุษดวยอีกอยางหนึ่ง
แตโบสถปรากฏหาวามีไม เพราะพระสงฆยังมีนอย การทําสังฆกรรมไมขัดของดวยเขตสีมา กุฏิ
วัดก็ดูเหมือนจะมีแตที่วัดพระพุทธเจดีย แตพระสงฆก็มิไดอยูประจําวัด ยังถือประเพณีอยางพุทธ
สาวก เที่ยวสอนศาสนาไปที่ตางๆ เปนกิจวัตร ไมอยูประจํา ณ แหงที่ใด 5

การใชพื้นที่และองคประกอบทางกายภาพของวัด
วัดโดยทัว่ ไปนิยมแบงเขตพืน้ ที่ภายในออกเปน 3 สวนใหญๆ คือ
1. เขตพุทธาวาส
2. เขตสังฆาวาส
3. เขตธรณีสงฆ

4

ณัฏฐภัทร จันทวิช, “ความเปนมาของพุทธสถาน,” วิวัฒนาการพุทธสถานไทย
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2533), 58.
5
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, มูลเหตุแหงการสรางวัดในประเทศสยาม
(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2504), 15.
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เขตพุทธาวาส เปนพืน้ ที่สาํ หรับพระสงฆประกอบพิธกี รรมทางศาสนา เขตพุทธาวาส
เปนสัญลักษณแหงสถานทีป่ ระทับขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ประกอบดวยสถาปตยกรรม ที่
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค ตางๆ ดังนี้
1. พระเจดีย สรางเพื่อใชเปนศูนยกลางของวัด
เจดีย เปนสถาปตยกรรมหลักของวัด ในฐานะที่บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของ
พระพุทธเจาเปนสื่อสัญลักษณแทนพระพุทธองค คําวา เจดียมีทมี่ าจาก “เจติยะ” ในภาษาบาลี
หรือ “ไจตย” ในภาษาสันสกฤต หมายถึงสิง่ ที่ใชเปนอนุสรณใหระลึกถึง หรือสิ่งที่สรางขึ้นเปน
เครื่องรําลึก 6 เจดียในพุทธศาสนา กําหนดวาเปน 4 อยางตางกัน คือ ธาตุเจดีย บริโภคเจดีย
ธรรมเจดีย อุเทสิกะเจดีย ปรากฏในหนังสือเกาเชนมหาปรินิพพานสูตรและมิลินทปญหา เปนตน7
1. ธาตุเจดีย สรางขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจา
2. ธรรมเจดีย คือ พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ทั้งที่จารึกลง
พระคัมภีร หนังสือ แผนจารึกอักษรธรรม เปนตน
3. บริโภคเจดีย คือ สถานที่สําคัญ 4 แหง ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค
เมื่อครั้งยังมีพระชนมชพี อยู ซึ่งทรงอนุญาตใหใชเปนสังเวชนียสถานสําหรับพุทธศาสนิกชนใชเปน
ที่รําลึกถึงพระองค ไดแก สถานทีท่ รงประสูติ สถานทีท่ รงตรัสรู สถานที่ทรงปฐมเทศนา และสถาน
ที่ทรงเสด็จดับขันธปรินพิ พาน คือ ปาลุมพินวี ัน เมืองกบิลพัสดุ, ตนโพธิ์ ตําบลพุทธคยา, ตําบล
อิสิปตนะมฤคทายวัน เมืองพาราณสี, และตําบลสาละวัน เมืองกุสนิ ารา ตามลําดับ
4. อุเทสิกะเจดีย คือ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่ออุทิศตอพระพุทธองค เชน พระ
พิมพดนิ ดิบ พระพิมพดนิ เผา พระพุทธบัลลังก เปนตน
ศูนยกลางหลักของวัด อาจแทนดวย พระปรางค หรือพระมณฑป ซึ่งพระปรางค
เปนเจดียรูปแบบหนึง่ สรางขึ้นบนพืน้ ฐานคติสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ แทนความหมายของ
แกนกลางแหงจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาฮินดู ถูกใชและพัฒนาเรื่อยมา นับแตพุทธศตวรรษ

6

สมคิด จิระทัศนะกุล , “Monastery 2,” เอกสารประกอบรายวิชา 262 - 114 พืน้ ฐาน
สถาปตกรรมไทย สาขาสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543), 37. อางจาก ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม อักษร ข - ฉ
(กรุงเทพฯ : บริษัทเพื่อนพิมพ, 2530), 151.
7
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพระพุทธเจดีย เลม
1 (กรุงเทพฯ : องคการคาคุรุสภา, 2503), 4.
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ที่ 14 เพื่อใชแทนความหมายของพระมหากษัตริยของขอมในฐานะ “ผูเปนเจาแหงจักรวาล” หรือผู
ทรงเปนภาคอวตารของพระผูเปนเจา กอนที่จะเปลี่ยนเปนพระโพธิสตั ว ตามคติพทุ ธศาสนาลัทธิ
มหายานในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงแมวา คติความเชื่อทางศาสนาจะเปลี่ยนไป แตรูปแบบ
สัญลักษณทางสถาปตยกรรมโดยโครงสรางหลักก็ยงั คงไมเปลี่ยนรูป เพียงแตเปลี่ยนบทบาทจาก
เทวสถานเปนพุทธสถานเทานั้น เพราะตางก็มพี ื้นฐานความเชื่อเรื่องแผนภูมิจักรวาลคลายคลึงกัน
ทางพุทธศาสนาเชื่อวามีเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลางจักรวาล ดังนั้นรูปแบบลักษณะและแผนผังของ
ปรางคปราสาทซึ่งประดิษฐานเทวรูปหรือศิวลึงค
จึงถูกนํามาใชไดกับแนวความคิดในเรื่องของ
ศูนยกลางแหงพระพุทธศาสนา ในฐานะหลักประธานของวัด8
สวนพระมณฑป เกิดขึ้นตัง้ แตสมัยสุโขทัย สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูปขนาด
ใหญ ไมใชเปนสถานที่ประกอบศาสนกิจพิธีแตอยางใด เปนการสรางขึ้นเพื่อเสมือนจําลอง ที่
ประทับ(กุฏิ) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตอมาพระมณฑปไดประดิษฐานสิง่ ตางๆแทน เชน
ประดิษฐานพระพุทธบาท ประดิษฐานพระไตรปฎก หรือประดิษฐานพระบรมธาตุ
2. พระอุโบสถ เปนอาคารที่ใชประกอบพิธกี รรมในการทําสังฆกรรม สวนสีมาหรือ
เสมา เปนตัวกําหนดพืน้ ที่ นางพระวินยั ของสงฆเนนความสําคัญและมีการวางระเบียบกฎเกณฑ
เกี่ยวกับสีมา มากกวาพระอุโบสถ ขนาดพระอุโบสถเปนไปตามสังฆกรรมตางวาระและตางชนิดกัน
ซึ่งพระพุทธองคไดกําหนดจํานวนพระสงฆไว เชน พระสงฆ 20 รูปขึ้นไป สามารถทํากรรมทั้งปวงได
รวมทัง้ การที่พระภิกษุตองสังฆาฑิเสส ดังนัน้ หากวัดตองการทําสังฆกรรมไดทุกประเภทแลว ขนาด
พระอุโบสถตองไมนอยกวา 21 รูป คือรวมพระที่ตองสังฆาฑิเสสดวยดังกลาว
3. พระวิหาร ใชประกอบพิธกี รรมทางศาสนาระหวางพระสงฆและฆราวาส
4. เจดียราย เจดียทิศ เปนอาคารที่ใชบรรจุอัฐิหรือประกอบเพื่อใหผงั รวมสมบูรณ
5. หอระฆัง เปนอาคารที่ใชเปนเครื่องตีบอกเวลาสําหรับพระภิกษุสงฆ
6. ศาลาตางๆ เชน ศาลาราย สําหรับใชเปนทีน่ ั่งพักของผูม าเยือน, ศาลาทิศ :
สําหรับใชลอมอาคารสําคัญสําหรับใหคฤหัสถนั่งพัก หรือประกอบเพื่อใหผังรวมสมบูรณ
7. พระระเบียง เปนที่ลอมอาคารหลักสําคัญหรือลอมแสดงขอบเขตแหงพุทธาวาส

8

สมคิด จิระทัศนะกุล , “Monastery 2,” เอกสารประกอบรายวิชา 262 - 114 พื้นฐาน
สถาปตกรรมไทย สาขาสถาปตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2543), 47.
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เขตสังฆาวาส หมายถึงขอบเขตบริเวณพื้นที่สวนหนึง่ ของวัด ที่กําหนดกันไวใหเปนที่
อยูอาศัยของพระภิกษุสงฆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจสวนตัวที่ไมเกี่ยวเนื่องกับพิธีการใดๆ ทาง
ศาสนาโดยตรง พื้นที่บริเวณนี้จึงมักมีขอบเขตที่มิดชิดและประกอบไปดวยอาคารสถาน ที่สัมพันธ
เฉพาะกับกิจกรรมและวัตรปฏิบัติที่เปนวิถแี หงการดําเนินชีวิตของเพศสมณะเทานัน้ อันไดแก
1. กุฏิ : อาคารที่ใชสําหรับอาศัยหลับนอน
2. กัปปยกุฎี : โรงเก็บอาหาร
3. หอฉันและหอสวดมนต : อาคารที่ใชเปนที่ฉันภัตตาหาร และสวดมนต
4. วัจจกุฎี : อาคารสําหรับใชขับถาย
5. ศาลาการเปรียญ : อาคารที่ใชเปนที่เรียนหนังสือของพระสงฆ ใชเปนอาคาร
เอนกประสงค เชน ทําบุญ ฟงเทศน ฟงธรรม ทําทานหรือที่นิยมเรียกวา หอแจก
6. หอไตร : อาคารที่ใชเก็บรักษาคัมภีรทางศาสนา
7. ชันตาฆร : โรงรักษาไฟและตมน้ํา ในปจจุบันเปนโรงครัว
8. ธรรมศาลา : โรงเทศนาธรรม หรือใชเปนโรงทาน
9. หองสรงน้ํา : หองชําระกาย
10. ศาลาทาน้ํา : อาคารที่ใชเปนทาและทางเขาสูวัดทางน้ํา
เขตธรณีสงฆ หมายถึงเขตพื้นที่ในวัดทีก่ ําหนดพืน้ ที่บางสวนที่เหลือจากการจัดแบง
เขตสําคัญ คือ เขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ใหเปนเขตพืน้ ที่สาํ หรับเอื้อประโยชนใชสอยในเชิง
สาธารณะประโยชนในลักษณะตางๆของวัด เชน ใชเปนพื้นที่เปดโลงเพื่อสรางความรมรื่นใหวัด
หรือใชเปนสถานที่กอสรางอาคารอื่นๆ เชน สรางเมรุสําหรับฌาปนกิจศพชุมชน ตั้งโรงเรียนเพื่อให
การศึกษาแกสังคม ตั้งพิพธิ ภัณฑของวัด ใชเปนพื้นที่สง เสริมกิจกรรมในชุมชน เชน ลานฝกอาชีพ
ลานสําหรับจัดประเพณีตางๆ ลานกีฬาของชุมชน แบงเปนพืน้ ที่ใหคฤหัสถเชาเพื่อใชเปนทอยู
อาศัยหรือเปนแหลงทํามาหากิน ใชเปนทีจ่ อดรถ เปนตน

บทที่ 5
การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ
จากหลักเกณฑการขออนุญาตสรางวัดของกรมศาสนา สองขอแรกกําหนดไววาการขอ
อนุญาตสรางวัดนัน้ จะตองมีจํานวนประชากรที่บาํ รุงวัด ไมนอยกวา 1000 คน และวัดที่จะสราง
จะตองอยูห างวัดอื่นทีถ่ ูกตองตามกฎหมาย ไมนอยกวา 2 กิโลเมตร เมื่อพิจารณาผังรวมของชุมชน
ประกอบกับจํานวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ พบวาไมเปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนดในการขออนุญาต
สรางวัดใหม ดังนัน้ วิทยานิพนธการออกแบบสถาปตยกรรมไทยนี้ จึงไดเสนอที่จะปรับปรุงวัดทีม่ ีอยู
เดิมในพืน้ ที่ โดยนําเสนอรูปแบบใหมทงั้ วัด รายละเอียดความตองการดานพืน้ ที่ใชสอย กลุม ผูใช
และกิจกรรม มีดังตอไปนี้
พื้นที่ใชสอยวัดสุขาวดีกอนการปรับปรุง
ที่ตั้ง
อ.ยะรัง จ.ปตตานี
พื้นที่
4 ไร
จํานวนพระภิกษุสงฆ พระสงฆ 5 รูป สามเณร 3 รูป สามเณรในชวงฤดูรอน/
พระภิกษุที่บวชระหวางพรรษา ประมาณ 5 รูป สังกัดนิกาย มหานิกาย
องคประกอบทางกายภาพของวัด
1. พระอุโบสถ ขนาด 6.00x9.00 เมตร
2. ซุมประตูวัด
3. ศาลาการเปรียญ
4. กุฏิ
5. โรงครัว
6. หองน้ําพระ
7. เมรุ
8. ศาลาโถง
9. หอถังน้าํ
10. ลานเอนกประสงค
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ภาพที่ 63 สภาพแวดลอมโดยทัว่ ไปของวัดสุขาวดี (วัดยะรัง)
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
พื้นที่ใชสอยสําหรับโครงการวัดชุมชนเมืองโบราณยะรัง
พื้นที่ใชสอย วัดชุมชนเมืองโบราณยะรัง (ปรับปรุงวัดสุขาวดีใหมทั้งหมด) มีรายละเอียดองคประกอบ พืน้ ที่ใชสอย และกิจกรรม ดังนี้
องคประกอบทางกายภาพเขตพุทธาวาส
ตารางที่ 3 องคประกอบในพื้นที่เขตพุทธาวาส

1
2

อาคาร
พระเจดีย
พระอุโบสถ1

1

หนาที่ใชสอย
ประธานของวัด สื่อสัญลักษณแทนองคพระพุทธเจา
ประกอบสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ เชน ทําวัตรเชา
ทําวัตรเย็น ลงอุโบสถ ประชุมสงฆ เปนตน
ประกอบกิจกรรมตางๆรวมกับฆราวาส เชน งานบวช
มีสีมา 2 เปนตัวกําหนดพืน้ ที่

เรื่องสมมติโรงอุโบสถ ตอนหนึ่งวา “เราอนุญาตใหสมมติวิหาร เรือนมุงแถบเดียว
เรือนชั้น เรือนโลนหรือถ้าํ ทีส่ งฆจํานงใหเปนโรงอุโบสถแลวทําอุโบสถ”, อางถึงใน วินัยปฎก เลม4
มหาวรรค ภาคที่ 1 และอรรถกถา (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2525.
พิมพเนื่องในวโรกาสครบ 200 ปแหงราชวงศจักรี กรุงรัตนโกสินทร), 397.
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ตารางที่ 3 องคประกอบในพื้นที่เขตพุทธาวาส (ตอ)

3
4
5
6
7

อาคาร
กําแพงแกว
ซุมประตู
พื้นที่ปฏิบัติกมั มัฏฐาน
ศาลาราย
พื้นที่กนั ชน เชนสระน้าํ
ทางเดินรอบ ลานโลง

หนาที่ใชสอย
ทําหนาทีเ่ ปนรัว้ กั้น หรือลอมอาคารสําคัญ
ทําหนาที่ควบคุมกําหนดพื้นที่แตละกิจกรรม
ใชปฏิบัติกัมมัฏฐาน ฝกสมาธิ เดินจงกรม เวียนเทียน
ทําหนาทีพ่ ักรอกอนเขาสูพ นื้ ทีห่ ลัก และเปน
องคประกอบในแผนผังใหการวางผังสมบูรณ
ใชเปนพืน้ ที่กนั ชน เปนตัวเนนกิจกรรมหลักโดยสงเสริม
ใหพนื้ ทีม่ ีความสําคัญมากยิง่ ขึ้น

ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
2. องคประกอบทางกายภาพเขตสังฆาวาส
ตารางที่ 4 องคประกอบในพื้นที่เขตสังฆาวาส

1
2

อาคาร
กุฏิเจาอาวาส
กุฏิสงฆ 3

2

หนาที่ใชสอย
ใชสําหรับเปนเรือนพักอาศัยของเจาอาวาส
ใชสําหรับเปนเรือนพักอาศัยของพระภิกษุสามเณร

อรรถกถาสีมากถา ตอนหนึ่งวา “ภิกษุไมพึงสมมติเสมาใหญเกินถึง 4 โยชนหรือ 6
โยชน เราอนุญาตใหสมมติสีมามีประมาณ 3 โยชนเปนอยางยิ่ง”, อางถึงใน วินัยปฎก เลม4
มหาวรรค ภาคที่ 1 และอรรถกถา (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2525.
พิมพเนื่องในวโรกาสครบ 200 ปแหงราชวงศจักรี กรุงรัตนโกสินทร), 388.
3
เสนาสนขันธกะ ตอนหนึ่งวา “เราอนุญาตเสนาสนะ 5 ชนิด คือวิหาร1 เรือนมุงแถบ1
เรือนชั้น1 เรือนโลน1 ถ้าํ 1...อนุญาตเครื่องลอม 3 อยางคืออิฐ ศิลา ไม”, อางถึงใน วินยั ปฎก เลม 7
จุลวรรค มหาภาค และอรรถกถา (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2525.
พิมพเนื่องในวโรกาสครบ 200 ปแหงราชวงศจักรี กรุงรัตนโกสินทร), 198.
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ตารางที่ 4 องคประกอบในพืน้ ทีเ่ ขตสังฆาวาส (ตอ)

3

อาคาร
หอไตร / หอสมุด

4

หอฉัน4

5

หอกลอง/หอระฆัง

6

ศาลาการเปรียญ

7
8

โรงครัว / กัปปยกุฏิ
หองอาบ/สรงน้ําพระ

4

หนาที่ใชสอย
เปรียบเสมือนหองหนังสือทีม่ ีใหเฉพาะพระภิกษุสงฆใช
เปนที่คน ควา ทบทวน ศึกษาพระธรรมคําสอน
ใชสําหรับเปนที่ฉันอาหารรวมกัน หลังจากนัน้ อาจใช
เปนหอสวดมนต หรือใชเปนทีท่ ําบุญเลีย้ งพระ เปนที่
เทศนาอบรมสัง่ สอน หรือเปนทีพ่ บปะเยี่ยมเยือน
ระหวางพระภิกษุกับโยมอุปฏ ฐาก เปนทีป่ ระชุม
ปรึกษาหารือระหวางพระภิกษุสงฆ มัคทายกวัดหรือ
ลูกบาน
สําหรับตีบอกสัญญาณ เพือ่ ใหพระภิกษุสงฆรูเวลา
สําหรับประกอบกิจกรรมตางๆ เชน “ลงโบสถ” ซึ่ง
หมายถึงการประชุมรวมกันเพื่อสวดมนตไหวพระในพระ
อุโบสถ ฉันเพลพรอมกันทีห่ อฉันเปนตน
อาคารอเนกประสงค เปนอาคารที่พระภิกษุสงฆและ
ฆราวาสใชทํากิจกรรมทางศาสนารวมกัน เชน การ
ทําบุญเลีย้ งพระ การแสดงธรรมเทศนา ศาลาสวด หอ
แจก ลักษณะเปนอาคารเอนกประสงค
สําหรับเปนทีเ่ ก็บอาหารรวมของพระภิกษุสงฆ
สําหรับเปนที่ใหพระภิกษุใชสอยเพื่อการทําความสะอาด
ชําระรางกาย

พุทธานุญาตหอฉัน ตอนหนึ่งวา ”เราอนุญาตหอฉัน ใหถมพื้นที่ใหสงู อนุญาตใหกอ
กรุ อนุญาตบันได ราวสําหรับยึด อนุญาตโรงน้ําฉัน ปะรําน้าํ ฉัน อนุญาตสังขตักน้าํ ดื่ม ขันตักน้าํ
ดื่ม”, อางถึงใน วินัยปฎก เลม 7 จุลวรรค มหาภาค และอรรถกถา (กรุงเทพฯ : มหามกุฏราช
วิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ, 2525. พิมพเนื่องในวโรกาสครบ 200 ปแหงราชวงศจักรี กรุง
รัตนโกสินทร), 234.
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ตารางที่ 4 องคประกอบในพืน้ ทีเ่ ขตสังฆาวาส (ตอ)

9
10

อาคาร
หองน้ําพระ
หองเก็บของ

หนาที่ใชสอย
สําหรับเก็บอุปกรณ เครื่องสังฆภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช
และวัสดุตางๆ

ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
องคประกอบทางกายภาพเขตธรณีสงฆ
ตารางที่ 5 องคประกอบในพื้นที่เขตธรณีสงฆ
อาคาร
1
2
3
4
5

เมรุ
ศาลาเอนกประสงค
ศาลาเก็บศพ
สํานักงานวัด
ศูนยการเรียนรูชุมชน

6
7
8

ศูนยขอมูลชุมชน
หองน้ําสาธารณะ
ลานเอนกประสงค,
ลานทราย
ลานจอดรถ

9
10

ซุมประตู รั้วและ
ปายชื่อวัด

หนาที่ใชสอย
ใชเปนที่ “ปลงศพ” หรือ “เผาศพ”
ใชเปนศาลาสวด ทําบุญอุทศิ สวนกุศล
สําหรับเก็บศพ รอการฌาปนกิจ
สําหรับประสานงานดานตางๆของวัด
สําหรับสงเสริมและจัดกิจกรรมการใหวัดเปนแหลง
เรียนรูชนิดหนึง่
เผยแพรความรูและใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชน
สําหรับฆราวาสใชสอยขณะที่มาทํากิจธุระที่วัด
สําหรับกิจกรรมตางๆ หรือเปนพืน้ ทีก่ ันชน แยกสวนพื้นที่
เปนสวนตัวออกจกสวนสาธารณะ
สําหรับอํานวยความสะดวกแกผูใช ทัง้ นักทองเทีย่ วหรือ
ผูปฎิบัติธรรม
สําหรับกัน้ เขตวัด ประกาศเขตวัด และควบคุมการเขา
ออก
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ตารางที่ 5 องคประกอบในพื้นที่เขตธรณีสงฆ (ตอ)

11

อาคาร
ศาลาพักผอน

12

ที่เก็บอัฎฐิ

หนาที่ใชสอย
สําหรับนั่งพักผอน พักคอย พักของรองานบุญตางๆ
กระจายอยูทวั่ วัด ทัง้ ที่เปน ศาลาหนาวัด ศาลาทาน้ํา
ศาลาโถงตางๆ
สําหรับเก็บอัฎฐิหรือเถากระดูก เพื่อใหลูกหลานมา
ทําบุญอุทิศสวนกุศลในวันสําคัญตางๆ โดยจัดเก็บใน
อาคารแบบรวม หรือแบบเก็บในเจดียขนาดเล็ก เรียกวา
บัว สําหรับเก็บอัฏฐิของแตละครอบครัว

ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
รายละเอียดแตละองคประกอบ และพืน้ ที่ใชสอยแตละสวน
ตารางที่ 6 รายละเอียดพืน้ ที่ใชสอย

เขตพุทธาวาส
1 พระเจดีย
องคเจดีย
พื้นที่ปฏิบัติสมาธิ
ลานประทักษิณ
ลานรอบพระเจดีย
แทนสถูปจําลอง
รวม

จํานวน
ผูใช

พื้นที่
ตอ
หนวย

50
200

2
-

พื้นที่
รวม

400
100
500
800
40
1840

อางอิง

ลักษณะการใช
พื้นที่

89
ตารางที่ 6 รายละเอียดพืน้ ที่ใชสอย (ตอ)
จํานวน
ผูใช
2

3

4
5
6

พระอุโบสถ
ฐานชุกชี - ธรรมาสน
ที่วางสัตตพันธ
พื้นที่สงฆทาํ สังฆกรรม
พื้นที่กิจกรรมฝาย
ฆราวาส
อุโบสถมุข

เขตสีมา – พื้นที่
วันทาสีมา
ลานประทักษิณ
รวม
ศาลาราย รอบ
อุโบสถและเจดีย
รวม 8 หลัง
กําแพงแกว
ซุมประตู 4 ซุม
สระน้ําโดยรอบ/ทาง
สัญจร
รวมพืน้ ที่เขต
พุทธาวาส

พื้นที่
พื้นที่
ตอ
รวม
หนวย

อางอิง

25

1.6

12
0.75
40

25

1.75

43.75

-

-

20

-

-

130

-

-

20

3

500
746.5
480

-

4
-

640
16
1,440 40%ของ

ประมาณ
20% ของ
อุโบสถ
ไมรวมพื้นที่
อุโบสถ

พุทธาวาส

5,040
ตรม.

ลักษณะการใช
พื้นที่

90
ตารางที่ 6 รายละเอียดพืน้ ที่ใชสอย (ตอ)
จํานวน
ผูใช
เขตสังฆาวาส
1 กุฏิเจาอาวาส
พื้นที่รับแขก
พื้นที่จําวัด
พื้นที่ศึกษาธรรม
พื้นที่วางพระธรรม

2

พื้นที่ฉัน
พื้นที่พกั พระ
อุปชฌาย
พื้นที่เก็บของ
รวม
กุฏิพระ / เณร
พื้นที่รับแขก
พื้นที่จําวัด
พื้นที่ศึกษาธรรม
พื้นที่วางพระธรรม
พื้นที่ฉัน
พื้นที่เก็บของ 2 หอง
ชาน

10
1
1

พื้นที่
พื้นที่
ตอ
รวม
หนวย

อางอิง

พระวินัย
กําหนดยาว
12 คืบ โดย
กวาง 7 คืบ
ดวยคืบสุคต
ในรวมใน
(ยาว 3.00
เมตร กวาง
1.75 เมตร)
พรบ.กําหนด
ที่พักอาศัย 9
ตรม.

0.7
10
2.5
1.5

7
10
2.5
1.5

1

4.8
9

4.8
9

1

4

4
38.8

15
12
12
12
4 วง

0.7
9
2.5
1.5
4.8
4

10.5
108
30
18
20
8
18.5 10% ของ
พื้นที่กุฏิ

รวม

213

ลักษณะการใช
พื้นที่
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ตารางที่ 6 รายละเอียดพืน้ ที่ใชสอย (ตอ)
จํานวน
ผูใช
3

4

5
6

หอไตร / หอสมุด
พื้นที่เก็บพระธรรม
คัมภีร
พื้นที่อานหนังสือ
รวม
หอฉัน
พื้นที่ฉัน
พื้นที่ตั้งโตะบูชา
พื้นที่รับรองฆราวาส
พื้นที่เก็บของ
รวม
หอกลอง/หอระฆัง
ศาลาการเปรียญ
พื้นที่ตั้งโตะหมูบูชา
อาสนะสงฆ
พื้นที่ฆราวาส

พื้นที่
พื้นที่
ตอ
รวม
หนวย

12

2

24

12

3.6

44
68

5 วง
15

4.8
1.7
4

23
10
25.2
4
62
6

25
80

0.75
1.2

อางอิง

10
18.75
96 กระทรวงม
หาดไทย

พื้นที่เก็บของ
พื้นที่เตรียมอาหาร

รวม

10
14

148.75

10%ของ
พื้นที่ใช
สอยศาลา

ลักษณะการใช
พื้นที่

92
ตารางที่ 6 รายละเอียดพืน้ ที่ใชสอย (ตอ)
จํานวน
ผูใช
7

8

9

10
11

พื้นที่
พื้นที่
ตอ
รวม
หนวย

โรงครัว / กัปปยปุฏิ
พื้นที่ประกอบ
อาหาร
พื้นที่เก็บวัสดุ

รวม
หองอาบ/สรงน้ํา
พระ
หองอาบน้าํ 4 หอง
หองสวม 4 หอง
รวม
หองน้ําฆราวาส
หองอาบน้าํ 2 หอง
หองสวม ชาย 2
หองสวม หญิง 3
หองเก็บของ
รวม
อาคารเก็บของ /
เก็บพัสดุ
พื้นที่โดยรอบ/ทาง
สัญจร
รวมพืน้ ที่ในเขต
สังฆาวาส

อางอิง

12

50% ของ
พื้นที่ฉัน

6

50% ของ
พื้นที่ปรุง
อาหาร

18

-

2.25
1.88

9
7.5
16.5

2.25
3.36
3.6

4.5
6.7
10.8
4
26
24

-

186
807
ตรม.

30% ของ
พุทธาวาส

ลักษณะการใช
พื้นที่

93
ตารางที่ 6 รายละเอียดพืน้ ที่ใชสอย (ตอ)
จํานวน
ผูใช
เขตสาธารณะสงฆ
(ธรณีสงฆ)
1
เมรุ
2
ศาลาเอนกประสงค

พื้นที่
พื้นที่
ตอ
รวม
หนวย

60

1.2

45
72

3

ศาลาพักผอน 4 จุด

15-20

6

24

4

สํานักงานวัด
โถงติดตอ
หองทํางาน
หองประชุมยอย
หองเก็บของ

6-8
2
6-8

1.2
2
1.5

9.6
4
12
5

5

หองน้ําชาย-หญิง
รวม
ศูนยการเรียนรู
ชุมชน
โถง
หองกิจกรรม
หองเตรียม
อุปกรณ
หองหัวหนาศูนย
รวม

อางอิง

เทาเมรุเดิม
กระทรวงม
หาดไทย
เทาศาลา
เดิม

20% ของ
พื้นที่
สํานักงาน

2-8

4

4
34.6

50
40-50

1.2
1.5

60
75
22.5 30% ของ

1

12

12
170

หองเตรียม
อุปกรณ
มาตรฐาน
ราชการ

ลักษณะการใช
พื้นที่
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ตารางที่ 6 รายละเอียดพืน้ ที่ใชสอย (ตอ)

6

ศูนยขอมูลชุมชน
สวนประชาสัมพันธ
ฝากของ จายบัตร
ติดตอสอบถาม
สวนบริการดาน
การศึกษา
สวนจัดแสดงขอมูล
แบงเปน 4 หัวขอ
ความเปนมา
และการตั้งถิน่ ฐาน
วิถีชีวิต - ความ
เปนอยู
ประเพณี – การ
ละเลน
ลักษณะทาง
กายภาพของชุมชน
หองทํางาน
เจาหนาที่
หองคลัง / เก็บของ

รวม

จํานวน
ผูใช

พื้นที่
พื้นที่
ตอ
รวม
หนวย

40-50

0.65

32.5

20-25

1.5

37.5 50% ของ

อางอิง

ผูใชบริการ

40-50

1.5

75

3-4

2

8
45

198

จํานวน
นักเรียน 1
หอง

30% ของ
พื้นที่จัด
แสดง

ลักษณะการใช
พื้นที่
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ตารางที่ 6 รายละเอียดพืน้ ที่ใชสอย (ตอ)
จํานวน
ผูใช
7

8
9

10
11

หองน้ําสาธารณะ
หองน้ําชาย 3หอง
หองน้ําหญิง 4หอง
หองน้ําผูพ ิการ
หองเก็บของ
รวม
ลานเอนกประสงค
ลานจอดรถ
ที่จอดรถจักรยาน
ที่จอดรถยนต
ที่จอดรถบัส
รวม
ซุมประตู ปายชื่อวัด
พื้นที่ตอเนื่อง-ทาง
สัญจร
รวมพืน้ ที่เขตธรณี
สงฆ

12
8
2

พื้นที่
พื้นที่
ตอ
รวม
หนวย
3.36
3.6
4
2

10.08
14.4
8
2
34.5
600

3
24
96

36
192
192
420
20
485

อางอิง

ลักษณะการใช
พื้นที่

30%ของเขต
ธรณีสงฆ

2105
ตรม.

ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
สรุปพื้นที่โครงการ
1. สวนพุทธาวาส
2. สวนสังฆาวาส
3. เขตสาธารณะสงฆ
รวมพื้นที่สิ่งกอสรางในโครงการ

5,040
807
2,105
7,952

ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร
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สรุปลักษณะกิจกรรมสําคัญ ในรอบป
ตารางที่ 7 ลักษณะกิจกรรมสําคัญ ในรอบป

เดือน

วันสําคัญทางศาสนา

ประเพณีความเชื่อทองถิ่น

มกราคม
กุมภาพันธ
มีนาคม

มาฆบูชา

เมษายน

สงกรานต สรงน้าํ พระ,กอเจดียทราย
ประเพณีลาซังโตะชุมพุก
(อําลาขาว)

พฤษภาคม
มิถุนายน

วิสาขบูชา

กรกฎาคม

อาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา
เตรียม การหุม ” โพน” เพือ่ ใช
ประโคมในวันพิธีชักพระ

สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

ทอดกฐิน,วันออกพรรษา

พฤศจิกายน

ฟงเทศนมหาชาติ

ธันวาคม
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ประเพณีชักพระ,ลากพระ

บทที่ 6
การออกแบบสถาปตยกรรม
แนวความคิดหลักในการออกแบบ
การออกแบบวัดชุมชนเมืองโบราณยะรัง มีแนวความคิดหลักที่จะสรางงานสถาปตยกรรมเพื่อสื่อความหมาย ใหรับรูไดถึงการมีอยูของเมืองโบราณยะรัง มรดกทางวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น ปรับใชคติเดิมที่มีอยูทั้งคติทางศาสนาและคติความเชื่อทางทองถิ่น ใหสอดรับกับกิจกรรม
และบทบาทของวัดในปจจุบัน ทามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ ซึ่งตาง
เปนสายวัฒนธรรมที่เขมแข็ง งานสถาปตยกรรมจะตองสงเสริมใหเกิดการกลไกการสรางความ
เขม แข็ ง ของจิ ต ใจ เป น การสร า งพระใหเ กิด อยูใ นใจ เพื่ อให เ ปน เครื่ อ งยึ ดเหนี่ย วอยา งแท จริ ง
แนวความคิดหลักในประเด็นดังกลาวมุงใหเกิดความสัมพันธที่แนบแนนระหวางวัดชุมชน และ
มรดกทางวัฒนธรรม ที่จะเอื้อประโยชนแกกันและกัน เปนความยั่งยืนของชุมชนตอไป
การสื่อความหมายเพื่อใหรับรูไดถึงการมีอยูของเมืองโบราณยะรังนั้น แสดงออกมาทั้ง
ในแงการมองเห็นดวยตาผานทางรูปรางรูปทรงทางกายภาพของงานสถาปตยกรรมและspace
และที่รับรูไดตามกระบวนการทางความคิดที่เนื่องมาจากการสัมผัส การปฏิบัติ ในลักษณะเชิง
นามธรรมกลาวคือ การออกแบบโดยนําลักษณะกายภาพของเมืองทวาราวดี รูปแบบผังเมือง การ
ขุดคูน้ํา การสรางคันดินลอมเปนแนวกําแพงปองกันน้ําทวมและปองกันศัตรู คติความเชื่อพื้นฐาน
แบบทวารวดีที่ผูกพันกับการกําหนดเขตศักดิ์สิทธิ์ หรือคติการบูชาเจดีย เหลานี้นํามาปรับใชในการ
กําหนดพื้นที่ การจัดวางงานสถาปตยกรรม สอดคลองกับความเหมาะสมของกิจกรรม
กิจกรรมการใชสอยภายในวัดแหงนี้ มีการรวมกิจกรรมของวัดปากับวัดเมืองเขาดวย
กันกลาวคือ กิจกรรมตามแบบอยางของวัดในเมือง (คามวาสี) ซึ่งมีความใกลชิดกันระหวางวัดกับ
ชุมชน การใชสอยพื้นที่บางสวนของวัดเพื่อรองรับกิจกรรมทางสังคมชุมชน และกิจกรรมตามอยาง
วัดปา (อรัญวาสี) โดยคงไวซึ่งความสงบ สันโดด กําหนดใหมีพื้นที่เฉพาะเพื่อการปฏิบัติธรรม
แนวความคิดในการเลือกทําเลที่ตั้งโครงการ ที่ตั้งโครงการจําเปนตองตั้งอยูนอก
เมืองโบราณ เพื่อการบริหารจัดการไมทับซอนกัน เมื่อพิจารณาพื้นที่รอบเมืองโบราณแลว พบวา
พื้นที่ทางฝงตะวันตกของเมืองโบราณมีความเหมาะสมในแงการเขาถึงและการสัญจรหลัก และยัง
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สะดวกสามารถเชื่อมตอไปยังจังหวัดหรืออําเภออื่นได ทั้งนี้เมื่อพิจารณาที่ตั้งวัดที่อยูโดยรอบเมือง
โบราณทั้ง 3 แหงแลว พบวาอยูใกลกันมาก ไมเหมาะที่จะสรางวัดขึ้นใหม เนื่องจากจะเปนการมาก
เกิ น จํ า นวนพุ ท ธศาสนิ ก ชนในพื้น ที่ และยั ง อยูห า งจากวัด อื่น ๆน อ ยกว า 2 กิ โ ลเมตร ทํ า ให ไ ม
สามารถจัดตั้งวัดใหมได ดังนั้นจึงพิจารณาปรับปรุงวัดยะรัง (วัดสุขาวดี) ที่ตั้งอยูทางตะวันตกของ
เมืองโบราณแทนการสรางใหม ตําแหนงดังกลาวใกลกับพื้นที่ซึ่งกําหนดใหเปนพื้นที่ศูนยขอมูล
และพื้นที่รองรับการบริการของโครงการอนุรักษและพัฒนาเมืองโบราณยะรังตามแผนแมบท จึงมี
ความเหมาะสมโดยเปนไดทั้งจุดเริ่มตนกอนการเขาชมโบราณสถานเมืองโบราณยะรัง หรือเปน
จุดสิ้นสุดหลังการเขาชมเมืองโบราณยะรัง เปนทําเลที่ตั้งที่สอดคลองกับเสนทางการเขาชมเมือง
โบราณยะรัง
แนวความคิดในการออกแบบวางผัง จากแนวคิดที่รวมกิจกรรมของวัดในเมืองที่
สามารถตอบสนองตอชุมชน เนนใหเกิดในเรื่องของศรัทธา ถือศีลกอนและนําไปสูการเกิดปญญา
และกิจกรรมของวัดปาเนนใหเกิดในเรื่องของสมาธิและนําไปสูปญญาเชนกัน โดยรวมสาระของ
กิจกรรมของวัดทั้งสองแบบเขาดวยกัน ครบถวนในหลักของไตรสิกขา ทั้ง 3 สวน คือ ศีล สมาธิ
และปญญา ซึ่งหลักธรรมนี้ใชเปนแนวความคิดหลักที่นําไปสูการออกแบบ การจัดพื้นที่ใชสอย
พื้นที่วัดสามสวนหลักคือเขตพุทธาวาส สังฆาวาส และธรณีสงฆ ไดรวมพื้นที่สวนวิปสสนาไวดวย
เพื่อใหแตละพื้นที่มีขอบเขตชัดเจน การประกอบกิจกรรมใดใดเปนอิสระ มีความเปน
สัดสวน สามารถควบคุมการใชสอยพื้นที่ของนักทองเที่ยวหรือผูที่เขามาศึกษาหาความรูในวัดได
และมีการจัดแบงลําดับสรางความสําคัญของแตละพื้นที่ รวมทั้งสรางความหมายในแตละพื้นที่ ซึ่ง
ทั้งสามสิ่งเปนลักษณะเฉพาะในงานสถาปตยกรรมไทย จึงออกแบบใหแตละพื้นที่เปนพื้นที่เฉพาะ
ลอมเขตชัดเจนแตใหมี space ที่เชื่อมตอกัน การกั้นดวยกําแพงเตี้ย กําแพงโปรง ซุมประตู น้าํ หรือ
ตนไม มีที่เวนวางเปนที่กันชน (Buffer Zone) เชนลานโลงดานหนาเขตพุทธาวาส ทางเดิน เปนตน
การเขาถึงโครงการมาจากถนนหลัก (ยะรัง - มายอ) ทางดานทิศเหนือ สวนดานหนา
วัดเปดพื้นที่ดานทิศตะวันออก โดยกลุมอาคารวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ตามคตินิยม
ทางเขาออกและที่จอดรถหลักอยูทางตะวันออกเชนกัน สวนดานอื่นๆจะเปนทางเขายอยและที่จอด
รถยอย กระจายตัวโดยรอบ การวางตําแหนง Zoning เปนดังนี้ ดานหนาวัดทิศตะวันออกประ
กอบ ดวยสวน ซุมประตู ปายชื่อวัด ลานหนาวัด และสวนพุทธาวาส ดานทิศเหนือ เปนลานทราย
ดานทิศใต เปนพื้นที่สวนวิปสสนา กัมมัฏฐาน ตอจากสวนพุทธาวาสไปทางตะวันตก เปนสวน
สังฆาวาส มีศาลาการเปรียญอยูทางดานเหนือ ถัดออกไปทางตะวันออก เปนสวนบริการ ศูนยการ
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เรียนรู ศูนยขอมูล และลานดานทิศเหนือ สวนทายวัดดานตะวันตก เปนสวนเมรุ ศาลาสวดศพ
ศาลาเก็บศพ กลุมเจดียบรรจุอัฐฐิ และที่จอดรถ
แนวความคิดในการออกแบบกลุมอาคารในเขตพุทธาวาส เขตพุทธาวาสเปน
องคประกอบหลักของวัด ประกอบดวย พระเจดีย และพระอุโบสถ ในแงการสื่อความหมายสวน
พุทธาวาสนี้กําหนดใหอยูกึ่งกลางของแผนผังวัด ตั้งอยูอิสระจากสวนอื่นๆ กําหนดขอบเขตโดยใช
น้ําลอมตามลักษณะการวางตัวของกลุมอาคารที่อยูในเขตพุทธาวาส กันขอบดวยกําแพงแกว มีซุม
ประตู 4 ทิศ เปนตัวควบคุมการเขาออก
การแบงเขตพื้นที่ใชงานของวัดมีมหาเจดียเปนแกนกลางของวัด ตั้งบนฐานและลาน
ประทักษิณ การวางผังนอกจากตอบสนองเรื่องการใชสอยของคนและการเขาถึงที่สะดวกแลว ยัง
ไดใหความสําคัญกับแกนหลักในผัง ที่กําหนดใหมีสิ่งที่สื่อความหมายและเปนตัวแทนแหงพระ
พุทธองค โดย
แกนดานทิศตะวันออก เปนที่ตั้งของพระอุโบสถ เนนลักษณะรูปแบบและองคประ
กอบของ ดอกบัว สัญลักษณแสดงถึงการประสูติของพระพุทธเจา กิจกรรมที่เกี่ยวของกับพระสงฆ
กิจของสงฆ
แกนดานทิศใต เปนที่ตั้งของตนโพธิ์ สัญลักษณแสดงถึงการตรัสรู กิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับการปฏิบัติธรรมและการทําสมาธิ
แกนดานทิศตะวันตก เปนที่ตั้งของหอไตร สัญลักษณแสดงถึงการแสดงธรรม เทศนา
สั่งสอน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเผยแผพระธรรม
แกนดานทิศเหนือ เปนลานทราย กําหนดไวเปนที่วาง สัญลักษณแสดงถึงการหลุด
พน และในอีกวาระหนึ่งเมื่อเกิดกิจกรรมการใชพื้นที่ลานทรายดังกลาวในงานบุญ กอพระเจดีย
ทราย ยอมเกิดสัญลักษณในแนวแกนขึ้น เปนแกนที่ถูกสรางขึ้นเมื่อพื้นที่นั้นเกิดกิจกรรมขึ้นนั่นเอง
อนึ่ง แกนกลางหรือองคพระเจดียเอง ก็เปนสัญลักษณสื่อถึงพระพุทธเจาดวยเชนกัน
การแบงพื้นที่ใชสอยสวนพุทธาวาส แยกเด็ดขาดจากสวนสังฆาวาสและธรณีสงฆ โดยใชน้ําเปน
เครื่องกําหนดพื้นที่ในลักษณะน้ําลอมนั้น สอดคลองกับคติการวางผังเมืองของเมืองแบบทวารวดี
การแยกพื้นที่ทําสังฆกรรมออกเด็ดขาดนี้ ทําใหงายตอการควบคุมและจํากัดพื้นที่ใชงานของผูใช
พระเจดียถือเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการออกแบบวัด จึงไดกําหนดตําแหนงใหอยูกึ่งกลาง
ของแผนผัง และออกแบบใหเปนอาคารที่สูงที่สุด สามารถมองเห็นไดจากทุกแหงในวัด นอกจากนี้
การใชน้ํากั้นลอมเขตเพื่อแบงพื้นที่แลวยังเนนใหเกิดความสําคัญของแตละอาคารที่ตางกัน และ
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เพื่ อ แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของเจดี ย ใ นการออกแบบจึ ง ได ใ ช ร ะดั บ ทางดิ่ ง เป น การดึ ง
ความสําคัญของพื้นที่ใหมากยิ่งขึ้น
รูปแบบของพระเจดียนั้นไดรับแนวคิดจากรูปแบบฐานเจดียแบบทวารวดีทพี่ บหลักฐาน
ที่ปรากฏในงานสถาปตยกรรมแบบทวารวดีทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ กลางและใต ส วนที่ เลย
จากนั้นไดแกองคเจดียและสวนยอด ไดออกแบบโดยดึงลักษณะเฉพาะของรูปแบบสถูปจําลองที่
พบที่เมืองโบราณยะรัง รวมทั้งขอมูลหลักฐานรองรอยที่ไดจากซากโบราณสถานมาเปนแนวทางใน
การกําหนดลักษณะและรูปทรงภายนอก สวนรายละเอียดการออกแบบชุดบัวใชลักษณะเฉพาะ
ของชุดบัวแบบทวารวดี แนวคิดในการออกแบบ เปนการนําลักษณะพื้นฐานที่เปนสากลทั่วไป มา
ถูกแปรหรือปรับใหมีลักษณะที่เปนทองถิ่นผสมอยู และเนนใหเอกลักษณประจําถิ่นชัดเจนยิ่งขึ้น
การออกแบบกํ า แพงแก ว ออกแบบให เ ป น กํ า แพงปู น เตี้ ย ๆ ภายในช อ งผนั ง เรี ย ง
กระเบื้องดินเผาพื้นถิ่นแผนโคง ลักษณะผนังโปรงการวางลายกระเบื้องดินเผาเปนลวดลายอยาง
ลายแกวชิงดวง เปนตัวกันเขต
แนวความคิดในการออกแบบกลุมอาคารในเขตสังฆาวาส
เขตสังฆาวาสประกอบดวย หมูกุฏิ หอฉัน-หอสวด หอไตร ศาลาการเปรียญ หองสรงอาบน้ําพระ โรงครัว และหองน้ํา ในแงการใชสอยสวนสังฆาวาสนี้กําหนดใหอยูทามกลางพื้นที่สวน
อื่นๆ เพื่อใหพระสงฆเดินไปประกอบกิจของสงฆไดสะดวก ในสวนอาคารที่ตองการความเปน
สวนตัวสูง ไดคงความเปนสวนตัวไวมากที่สุด โดยออกแบบเปนเรือนยกพื้นใตถุนเตี้ย ใหพื้นที่ใช
งานของสงฆอยูสูงขึ้นจากระดับใชงานของฆราวาส และกําหนดขอบเขตโดยใชซุมประตู และ
กําแพง เปนตัวกําหนด รูปแบบทางสถาปตยกรรมดึงลักษณะเรือนพื้นถิ่นภาคใตมาปรับใชในการ
ออกแบบ ได แ ก ลั ก ษณะของเรื อ นแฝด ทรงหลั ง คาป น หยาเป ด จั่ ว แฝด อาคารมี ตี น เสา
รายละเอียดวัสดุใชของที่มีอยูในพื้นถิ่นทั้งสิ้น

Manatchaya_Wajvisootรายละเอียดงานสถาปตยกรรม
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ลายเสนที่ 6 ผัง Master Plan
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ศาลาเก็บศพ
ที่จอดรถ

เมรุ และ
ศาลาสวด

ศาลาการเปรียญ

พระเจดีย

พระอุโบสถ
ลานหนาวัด

ศูนยขอมูล
หมูกุฏิ
หอไตร
ลานโพธิ์
ที่พักสวนวิปสสนา
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ลายเสนที่ 7 ผัง Layout
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ที่จอดรถ

พระเจดีย

พระอุโบสถ

ลานประทักษิณ
สระน้ํา

ลานโพธิ์
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ลายเสนที่ 8 ผังสวนพุทธาวาส
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ลายเสนที่ 9 รูปดานหนา กลุมอาคารในเขตพุทธาวาส
104

ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ลายเสนที่ 10 รูปดานหนา กลุม อาคารในเขตพุทธาวาส
105

ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
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ลายเสนที่ 11 รูปดานยาว กลุมอาคารในเขตพุทธาวาส
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ลายเสนที่ 12 รูปดานรัว้ และปายชื่อวัด
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ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ลายเสนที่ 13 รูปดาน พระเจดีย
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ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
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ลายเสนที่ 14 รูปตัด พระเจดีย
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
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ลายเสนที่ 15 แบบแปลน พระเจดีย
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ลายเสนที่ 16 รูปดานหนาพระอุโบสถ
111

ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ลายเสนที่ 17 รูปดานขางพระอุโบสถ
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ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ลายเสนที่ 18 รูปดานสวนวิปสสนา
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ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
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ลายเสนที่ 19 แปลนสวนสังฆาวาส
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ลายเสนที่ 20 แปลนหมูก ุฎิ
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ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

116

ลายเสนที่ 21 รูปดานหมูก ุฎิ
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
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ลายเสนที่ 22 รูปดานหมูทพี่ ักผูวิปสสนา
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
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ลายเสนที่ 23 แปลนสวนธรณีสงฆ
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

119

ลายเสนที่ 24 แปลน - รูปดานเมรุ
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
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ลายเสนที่ 25 แปลน - รูปดานศาลาสวด - ศาลาเก็บศพ
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
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ลายเสนที่ 26 แปลน - รูปดานศาลาการเปรียญ
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย
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ลายเสนที่ 27 แปลน - รูปดานศูนยขอมูล
ที่มา : จากการศึกษาของผูว ิจัย

ภาพที่ 63 ทัศนียภาพโดยรวมของโครงการ
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ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ภาพที่ 64 ทัศนียภาพโดยรวมของเขตพุทธาวาส มองจากทิศตะวันตก
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย

ภาพที่ 65 พระเจดีย
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ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ภาพที่ 66 อาคารในแนวแกน
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ภาพที่ 67 ทัศนียภาพโดยรวมของเขตพุทธาวาส มองจากทิศตะวันตก
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ภาพที่ 68 พระอุโบสถ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย

ภาพที่ 69 หอไตร
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ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย

ภาพที่ 70 พืน้ ที่ตอเนื่องกับสวนสังฆาวาส
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ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ภาพที่ 71 ศาลาและลานปฏิบัติธรรม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ภาพที่ 72 ลานปฏิบัติธรรม
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ภาพที่ 73 กลุมเมรุ และศาลาสวด
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ภาพที่ 74 เมรุ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย
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ภาพที่ 75 ภาพหุนจําลองโครงการ
ที่มา : จากการศึกษาของผูวจิ ัย

บทที่ 7
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่เขมแข็งที่มีการพัฒนาเปลี่ยน
แปลงไปมากขึ้นบางสังคมเกิดมีความขัดแยงไมยอมรับกันและกัน อ.ยะรัง จ.ปตตานี เปนเมืองที่มี
เอกลักษณและมีทิศทาง ภายใตกรอบของประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน พุทธสถาน
ประเภท “วัด” เคยมีบทบาทในการเปนศูนยกลางทุกๆดานของสังคมในอดีต กลับถูกลดบทบาทลง
ในสภาวการณปจจุบัน ถึงแมมีความเขมแข็งทางสายวัฒนธรรมเนื่องในพุทธศาสนา แตก็ยังถูก
จํากัดเนื่องจากสายวัฒนธรรมอื่นที่มีอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น การที่จะสรางศูนยรวมของจิตใจ
และเครื่องยึดเหนี่ยวในใจแกพุทธสาสนิกชนในพื้นที่จึงเปนสิ่งจําเปน และเหมาะสมในสภาวการณ
นี้ โดยการปรับปรุงยกระดับ และสรางเครือขาย ของ วัด ที่มีอยูในพื้นที่ ใหมีบทบาท เปนศูนยกลาง
ของพุทธศาสนิกชนในชุมชนและเชื่อมโยงไปยังชุมชนที่อยูใกลเคียง เปนแหลงศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของชุมชน ในแงที่เปนแหลงเรียนรูในดานวัฒนธรรม และประวัติศาสตรทองถิ่น นอกเหนือจากการ
สืบตอพระพุทธศาสนา และยังเปนสถานที่บมเพาะความเขมแข็งทางดานจิตใจใหเผชิญตอทุก
สถานการณที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
การสรางสรรคงานสถาปตยกรรมการออกแบบวัดชุมชนเมืองโบราณยะรัง เพื่อกอให
เกิดกลไกการสรางสิ่งยึดเหนี่ยวศูนยรวมจิตใจ นั้นใชหลักของไตรลักษณ ไดแก ศีล สมาธิ และ
ปญญา มาเป น แนวทาง เริ่ม จากการสรา งศรั ท ธา จากกรรั บ รูแ ละการปฏิบัติ การสรา งสิ่ง สื่ อ
ความหมาย โดยไดดึงลักษณะเดนของมรดกทางวัฒนธรรมในทองถิ่นขึ้นมาตอยอด และพัฒนา
สงเสริม ความสําคัญของเมืองโบราณยะรัง ใหสอดคลองกับทิศทางตามแผนแมบทการอนุรักษ
และพัฒนาเมืองโบราณดังกลาว จนนําไปสูการเกิดปญญา การตระหนักรู และมีหลักยึดในใจที่
เข ม แข็ ง เกิ ด ความสั ม พั น ธ ที่ แ นบแน น ระหว า งวั ด ชุ ม ชน และมรดกทางวั ฒ นธรรม ที่ จ ะเอื้ อ
ประโยชนแกกันและกัน เปนความยั่งยืนของชุมชนตอไป
การออกแบบดังกลาว เกิดขึ้นจากการตระหนักในคุณคาความสําคัญของพื้นที่ ศึกษา
ปญหาในแงที่เ ปนกายภาพ และบทบาททางสังคมของวัดและชุมชนอยางเปนองครวม สูการ
วิเคราะหตีความความหมายและสัญลักษณเดิม ดําเนินไปสูการพยายามลดปญหาที่เกิดขึ้นกับ
บทบาทขององคประกอบตางๆของสังคม ทั้งชุมชน ศาสนสถาน มรดกวัฒนธรรมพื้นถิ่น นําเสนอ
แนวทางการสรางกลไกโดยอาศัยการออกแบบทางสถาปตยกรรม กรออกแบบที่วาง การแสดงออก
136
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ซึ่งการมีอยูของมรดกวัฒนธรรม การสรางสัญลักษณที่ใชสื่อความหมายถึงมรดกทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เกิดการรับรูและ เรียนรูไดดวยตนเอง สงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่แนบ
แนนระหวางวัด ชุมชน และสังคม ดวยมรดกทางวัฒนธรรม เนื่องในพุทธศาสนา
แนวความคิด และกระบวนการศึกษา ที่ผานมา สามารถปรับใชเปนตนแบบในการ
สร า งงานสถาป ต ยกรรม ที่ ส ง เสริ ม พฤติ ก รรมให เ กิ ด การมี ส ว นร ว มของคนในชุ ม ชน ทั้ ง ในแง
ความคิดและการปฏิบัติ ทั้งนี้งานสถาปตยกรรมเปนกลไกตัวหนึ่งเทานั้น สิ่งสําคัญคือ คน ในพื้นที่
เอง ที่เปนพลวัตรในการขับเคลื่อนสิ่งตางๆไปสูจุดหมายที่แทจริง
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