
 
จอมเจดีย์ ๔ ภาค บนหน้าเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด 

 
จิรศักดิ์ อินทะวิชัย 

ภัณฑารักษ์ปฏิบตัิการ 
 

 ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยนั้น ได้รับการออกแบบเป็นภาพ           
ภายในวงกลม ซ่ึงกำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญที่แสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่นั้น ๆ อย่างชัดเจน นิยมใช้
สถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมในตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด พบว่ามีการใช้ภาพศาสนสถานในพุทธศาสนาจำนวน 
๒๙ ภาพ เป็นสถานที่ประเภทเจดีย์หรือพระธาตุมีจำนวนถึง ๑๕ ภาพ ซึ่งล้วนแต่เป็นศาสนสถานที่เคารพ
สักการะสำคัญของผู้คน เป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว มีความเป็นมาและพัฒนาการด้านวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์สัมพันธ์กับสังคมพ้ืนที่นั้น ๆ ทั้งสิ้น 

  ที่มาในการสร้างตราประจำจังหวัด  
  ปี พ.ศ. 2483 รัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้กำหนด    

ให้แต่ละจังหวัดนั้นกำหนดตราประจำจังหวัดขึ้น โดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบ ตามแนวคิดที่แต่ละจังหวัด
กำหนดไว้ ตราประจำจังหวัดในยุคเริ่มแรกนั้น ถูกดัดแปลงมาจากตราประจำตำแหน่งของเจ้าผู้ครองนคร         
หรือเจ้าเมืองต่าง ๆ สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ รวมถึงตราประจำธงประจำกองลูกเสือ จำนวน 14 มณฑล1          
ที่มีใช้ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ในรูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล ปัจจุบันตราของบางจังหวัดที่ใช้อยู่นั้น 
บางตราได้รับการออกแบบใหม่ แต่ยังคงลักษณะหลักของดวงตราแบบเดิมไว้ 

  ลักษณะของสังคมไทยตั้งแต่อดีตเรื่อยมาจนปัจจุบันนั้น มีพุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญก่อให้เกิด
คติหรือแนวคิดที่ส่งผลต่อความเชื่อ โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องราวในพระบรมสารีริกธาตุ หรือการเคารพบูชา    
พระธาตุ ทั้งของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสาวก ตลอดจนพระสงฆ์องค์ต่าง ๆ การบูชาสักการะสิ่งดังกล่าว 
เริ่มมาจากสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ราวพุทธศตวรรษที่ ๘ ทรงส่งพระสมณทูต พร้อมทั้งพระราชทาน         
พระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในพระเจดีย์ยังดินแดนต่าง ๆ ของโลก รวมถึงประเทศไทย2 ส่งผลให้เกิดคติการสร้าง  
ศาสนสถานประเภทสถูปหรือเจดีย์ขึ้น โดยกลุ่มชนชั้นนำของสังคม เช่น กษัตริย์ ขุนนาง และพระสงฆ์ ในพ้ืนที่    
รัฐโบราณต่าง ๆ เรื่อยมา ซึ่งเจดีย์หรือสถูปแต่ละองค์นั้นล้วนมีความเป็นมา รูปแบบสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
แตกต่างกันไป 

           
 

ตราประจำจังหวัดขอนแก่นใช้รูปพระธาตุขามแก่น และตราประจำจังหวัดสกลนครใช้รูปพระธาตุเชิงชุม 
ซึ่งได้รับการออกแบบจากรมศิลปากร และประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ 

 
1 กรมศิลปากร. ตราประจำจังหวัด. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2542. หน้า ๑๕ 
2 จำนงค ์ทองประเสริฐ (ศ.ดร.). ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย.์ กรุงเทพฯ: ดวงแก้ว, 25๕4. หน้า ๒๗ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2483
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
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  ความหมายของเจดีย์ 
  เจดีย์ หมายถึง ที่ เคารพนับถือ บุคคล สถานที่หรือวัตถุที่ควรเคารพบูชา เจดีย์เกี่ยวกับ

พระพุทธเจ้ามี ๔ อย่าง คือ ๑. ธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ๒. บริโภคเจดีย์ คือ สิ่งหรือสถานที่              
ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย ๓. ธรรมเจดีย์ บรรจุพระธรรม คือ พุทธพจน์ ๔. อุทเทสิกเจดีย์ คือ พระพุทธรูป 
ในทางศิลปกรรมไทย หมายถึง สิ่งที่ก่อเป็นยอดแหลม เป็นที่บรรจุสิ่งที่เคารพนับถือ เช่นพระธาตุและอัฐิ       
บรรพบุรุษ เป็นต้น3 

 ภาพเจดีย์ถูกนำมาใช้เป็นตราประจำจังหวัด  
 ประเทศไทยนั้นแบ่งเขตภูมิภาคทางวัฒนธรรมแบบกว้าง ๆ ออกเป็นจำนวน ๔ ภาค ได้แก่

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ประกอบด้วย ๗๖ จังหวัด และการปกครองรูปแบบ
พิเศษ จำนวน ๑ แห่ง พบว่า มีตราประจำจังหวัดที่ปรากฎภาพเจดีย์ จำนวนทั้งสิ้น 15 เหรียญ ได้แก่ จังหวัด
น่าน ภาพพระธาตุแช่แห้ง จังหวัดแพร่ ภาพพระธาตุช่อแฮ จังหวัดขอนแก่น ภาพพระธาตุขามแก่น จังหวัดยโสธร 
จังหวัดร้อยเอ็ด ภาพพระมหาเจดีย์รัชมงคล ภาพพระธาตุอานนท์ จังหวัดเลย ภาพพระธาตุศรีสองรัก จังหวัด
สกลนคร ภาพพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสมุทรปราการ ภาพพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดกาญจนบุรี ภาพเจดีย์ ๓ องค์ 
จังหวัดพัทลุง ภาพเจดีย์บนเขาอกทะลุ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาพพระบรมธาตุไชยา จังหวัดลำพูน                
ภาพพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดนครปฐม ภาพพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครพนม ภาพพระธาตุพนม และ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาพพระบรมธาตุ4 

ในที่นี้จะพบว่าเจดีย์สำคัญจำนวน ๔ องค์หลังที่กล่าวถึง ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต่างกันใน ๔ ภูมิภาค     
ซึ่งครั้งหนึ่งถูกนำมาอธิบายแนวคิดอุดมคติเรื่องพ้ืนที่และเขตแดนของสยามยุคใหม่ ในช่วงเปลี่ยนแปลง          
การปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ตามแนวการทรงอธิบายของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ 
โดยใช้เขตความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นตัวกำหนด เจดีย์ที่ปรากฏบนตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด        
จำนวน ๔ องค์นี้นั้น ต่างมีความสำคัญกับท้องถิ่น ประกอบด้วยภูมิหลังทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์         
อันซับซ้อนกับวิถีชีวิตในความรับรู้เรื่องชาติทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 
 

3  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ: ผลิธัมม์, ๒๕๖๑ 
หน้า ๒๔ 

4  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กำหนดภาพเคร่ืองหมายราชการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายราชการ 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับท่ี ๒๑๔) จำนวน ๗๕ จังหวัด 
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (๒๔๐๕ - ๒๔๘๖) 

ทรงนพินธ์ตำราและหนังสือด้านวฒันธรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ไว้เป็นจำนวนมาก  
รวมถึงทรงอรรถาธิบายแนวคดิคตจิอมเจดีย์ ๘ แห่งของสยามประเทศ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

พระเจดีย์ จำนวน ๔ องค์ตามคติจอมเจดีย์ทั้ง ๘ ที่ถูกนำมาใช้เป็นตราประจำจังหวัดในปัจจุบัน 
 

 

 

 

 

พระธาตุหริภุญชัย 
จังหวัดล าพูน  

 

 

 

พระปฐมเจดีย ์
จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

พระธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

 

 

พระบรมธาต ุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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 เจดีย์ ๔ ภูมิภาคกับจอมเจดีย์ ๘ แห่ง 
 การสถาปนาแนวคิดจอมเจดีย์ จำนวน ๘ องค์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรง    

ราชานุภาพฯ ทรงนิยามขึ้น ราวปี พ.ศ. ๒๔๕๙5 ทรงคัดเลือกเจดีย์ จำนวน ๘ แห่ง เป็นจอมเจดีย์ อันหมายถึง 
เจดีย์ซึ่งมีความเยี่ยมยอดในหมู่เจดีย์ด้วยกัน ซึ่งเจดีย์ทั้ง ๘ องค์ นั้นตั้งอยู่กระจายไปอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของสยาม 
ณ ขณะนั้น ประกอบด้วย 

 ๑. พระปฐมเจดีย์ พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม 
 ๒. พระปรางค์ วัดพระศรรีัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี 
 ๓. พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน 
 ๔. พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
 ๕. พระปรางค์ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง จังหวัดสุโขทัย 
 ๖. พระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๗. พระเจดีย์ช้างล้อม เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 ๘. พระเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา6 
 คติดังกล่าวนี้สะท้อนตามพระดำริ  ซึ่งทรงตรัสบทสนทนาดังกล่าวแก่สมเด็จพระวันรัต         

(ปลด กิตติโสภโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรมหาวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ว่า 
 “..การที่ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งพระบวรพุทธศาสนา ทำให้มีพุทธสถานกระจายกล่น

เกลื่อนอยู่ทั่วประเทศ มีอายุและแบบศิลปกรรมแตกต่างกันตามคตินิยมและยุคสมัย ในบรรดาปูชนียสถาน       
นับร้อยนับพันมีเพียง ๘ แห่งเท่านั้น ที่ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นจอมเจดีย์แห่งสยามประเทศ..”7 

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ ซึ่งเป็นผู้นำทางความคิดด้าน
การเมืองการปกครองยุคนั้น ถ่ายทอดคติจอมเจดีย์ทั้ง ๘ แห่งดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านภาพจิตรกรรม
เจดีย์ ๘ แห่งในช่องคูหาทั้ง ๘ ช่อง ภายในพระอุโบสถของวัดเบญจมบพิตร ซึ่งว่าจ้างให้กรมศิลปากรออกแบบ
และเขียนขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๘๙8 ขณะที่สยามเป็นศูนย์กลางพ้ืนที่วัฒนธรรมการเมืองที่อ่อนไหว 
ลักษณะดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดผ่านงานเขียนรูปภาพจิตรกรรมแผนใหม่ ซึ่งเปลี่ยนจากเดิม
ที่เน้นภาพอุดมคติอันเป็นภาพตามจินตนาการ มาเป็นภาพวาดเหตุการณ์และสถานที่ที่มีอยู่จริง เน้นสัดส่วนและสี
ที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งมีนัยทางการเมืองอันสะท้อนฐานะการเป็นเจ้าของพ้ืนที่ รวมถึงแสดงขอบเขต
อาณาเขตแท้จริงอย่างแบบตะวันตก  
 

 

 
5 แต่เดิมนั้นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ ทรงคัดเลือกเจดีย์องค์สำคัญต่าง ๆ 

จาก ๑๐ มณฑล สำหรับวาดไว้ท่ีเพดานโดมของพระที่น่ังบรมพิมาน แต่ไม่ได้วาดแต่อย่างใด ภายหลังพระยาอนุมานราชธน อธิบดี
กรมศิลปากรจึงเสนอต่อพระพรหมมุนี (ปลด กิตฺติโสภโณ) ในปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ให้วาดภาพเจดีย์ดังกล่าว จำนวน ๘ แห่งจาก ๑๐ 
แห่ง บริเวณผนังช่องหน้าต่างภายในพระอุโบสถ ซึ่งแต่เดิมนั้นกำหนดวาดภาพพระอัครสาวก ใน สมคิด จิระทัศนกุล (รศ.). งาน
ออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์, 25๕๖. หน้า ๔๙ 

6 กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. จอมเจดีย์. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 25๓๘. หน้า ๓๐ 
  7 สมคิด จิระทัศนกุล (รศ.). งานออกแบบสถาปัตยกรรมไทยฝีพระหัตถ์สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยา
นริศรานุวัติวงศ์, 25๕๖. 

8 เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๗ 



- ๕ - 

  นอกจากนี้ยังจะพบได้ว่าภาพวาดจอมเจดีย์ที่ได้ทรงบัญญัติไว้ ๔ แห่ง อันได้แก่ พระปรางค์     
วัดมหาธาตุ จังหวัดลพบุรี พระศรีรัตนมหาธาตุ พระเจดีย์ช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย และพระเจดีย์ชัยมงคล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ใช้หลักเกณฑ์ความเก่าแก่หรือยุคสมัยในการสร้าง รวมถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกั บ
พระมหากษัตริย์ในวัฒนธรรมหลัก คือ พ่อขุนรามคำแหง สมัยสุโขทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมัยอยุธยา 
มาทรงอธิบาย 

 

        
                พระปรางค์วดัพระศรีรัตนมหาธาตเุชลียง จ.สุโขทัย  พระปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุจังหวัดลพบุร ี

                               
                   พระเจดีย์ช้างล้อม เมืองศรีสัชนาลยั จังหวัดสโุขทัย   พระเจดยี์วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

 คติจอมเจดีย์ทั้ง ๘ แห่งนั้น ได้ถูกผลิตซ้ำอีกครั้งโดยวาดในคูหาทั้ง ๘ ช่อง ภายหลังการจำลอง
แบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ไปสร้าง ณ วัดประชาธิปไตย หรือวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร (บางเขน)         
ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔9  

  

 

 
9 การวาดภาพจอมเจดีย์ทั้งแปดนั้นนับได้ว่าเป็นการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับมหาธาตุองค์สำคัญในอดีต สอดคล้อง

กับพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๕ ซึ่งทรงต้องการให้วัดเบญจมบพิตรเป็นพิพิธภัณฑ์ 
และมุ่งแสดงเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๔ ซึ่งทรงให้ความสำคัญกับมหาธาตุองค์สำคัญต่าง ๆ 
ใน ธนธร กิตติกานต์ (ดร.). มหาธาตุ กรุงเทพฯ: มติชน, 25๕๗. หน้า ๒๘๗ 
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 ภาพจอมเจดีย์ ๔ องค์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี และถูกนำมาสร้างเป็นตราประจำจังหวัด ๔ จังหวัด นั้น ได้แก ่
 ๑. พระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน                             ภาคเหนือ 
 ๒. พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓. พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ภาคกลาง 
 ๔. พระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้ 

เจดีย์ทั้ง ๔ แห่งนั้นล้วนแต่เป็นศาสนสถานสำคัญของแต่ภูมิภาค ในฐานะวัฒนธรรมพุทธศาสนา
แบบลังกาวงศ์ร่วมของแต่ละท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการกำหนดโดยใช้ เกณฑ์ความเก่าแก่ คือ สร้างก่อน        
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ เป็นอย่างน้อย ประการนี้ อาจด้วยเหตุที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชา   
นุภาพฯ พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ช่วงปี พ.ศ. ๒๔๓๕ - ๒๔๕๘ จึงทำให้ทรงทราบ
ถึงภูมิหลังการรับรู้ ความเชื่อของแต่ละพ้ืนถิ่นที่สามารถยึดโยงผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เป็นอย่างดี 

 

    
 (ซ้าย) 

ภาพวาดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวหิาร จังหวัดนครปฐม 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฏฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ ทรงรับเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้าง 

  (ขวา) 
ภาพวาดพระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ทรงรับเป็นเจ้าภาพในการจัดสรา้ง 
 
 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
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พระธาตุหริภุญชัย: ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดลำพูน 
 “เครื่องหมายราชการกำหนดให้เป็นภาพพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์

คู่บ้านคู่ เมืองของจังหวัด พ้ืนสีฟ้า ปักด้วยสีทอง”10 พระธาตุหริภุญชัยประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ                
ส่วนกระหม่อม กระดูกอก กระดูกนิ้วมือ และพระธาตุย่อย ๆ อีกเต็มบาตรหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช 
กษัตริย์หริภุญชัย ราชวงศ์จามเทวี ในปี พ.ศ. ๑๖๐๗ แต่เดิมเป็นสถูปมณฑปสี่เหลี่ยมทรงปราสาท ภายหลังได้
เปลี่ยนรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆังในสมัยพญามังราย (พ.ศ. ๑๘๒๖ - ๑๘๕๙) และมีการบูรณะในสมัยราชวงศ์    
มังรายอีกหลายครั้ง ครั้นต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราชทรงร่วมกับพระมหาเมธังกรเถระก่อพระเจดีย์ให้สูงขึ้น
เป็น ๙๒ ศอก กว้างยาวเป็น ๕๒ ศอก พร้อมทั้งปิดทอง ดังเป็นรูปทรงที่เห็นในปัจจุบัน11 วัดพระธาตุหริภุญชัย
ได้รับการยกให้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ ตามราชกิจจานุเบกษา        
เล่ม ๕๕ หน้า ๑๔๗๖ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๔๘๑ ประเพณีสำคัญเกี่ยวเนื่อง คือ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหรือ
ประเพณีแปดเป็ง ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ (เดือน ๘ เหนือ) ได้รับการยกย่องให้เป็นจอมเจดีย์
ด้วยเหตุเป็นเจดีย์ท่ีสร้างก่อนองค์อื่นในแคว้นล้านนาไทย 
 

 

พระธาตุหริภญุชัย จ. ลำพูน  
 

 
ธงประจำจังหวัดลำพูน มีพื้นสีฟ้า กลางธงเป็นรูปตราเป็นรูปพระธาตุหริภญุชยั  

เบื้องล่างมีข้อความ "จังหวัดลำพูน" สีขาว เช่นเดียวกับตราสญัลักษณ์ประจำจังหวัด  
 

 
10

 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กำหนดภาพเคร่ืองหมายราชการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายราชการ 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับท่ี ๒๑๔) จำนวน ๗๕ จังหวัด 

11 กรมศิลปากร. ตำนานพระธาตุหริภุญชัย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๐๕. หนา้ ๖๕ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3


- ๘ - 
 

พระปฐมเจดีย์: ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม 
 “เครื่องหมายราชการกำหนดให้เป็นภาพเจดีย์องค์ใหญ่และมีมงกุฎประดิษฐานที่พระปฐมเจดีย์”  
 เจดีย์องค์ใหญ่ หมายถึง องค์พระปฐมเจดีย์ที่พระโสณะและพระอุตระได้สร้างขึ้น 

  มงกุฎ หมายถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงอุปถัมภ์สร้างองค์พระเจดีย์      
ต่อเติมให้สูงใหญ่สง่างามตามท่ีปรากฎอยู่ในปัจจุบัน”12 

 ตราประจำจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นรูปพระปฐมเจดีย์ ประดับด้วยเครื่องหมายเลข ๔ ไทย        
ในพระมหาพิชัยมงกุฎ ซึ่งตรานี้เป็นตราเดิมในธงประจำกองลูกเสือของมณฑลนครชัยศรี13 

 

   
บริเวณพระปฐมเจดยี์เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๘ 

 
 เป็นพระเจดีย์ทรงลังกาขนาดใหญ่ ก่ออิฐถือปูนประดับด้วยกระเบื้อง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๖     

โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงสร้างครอบเจดีย์องค์เดิม ๒ องค์ คือ เจดีย์ทรงสถูป
สาญจีสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งสร้างราว พ.ศ. ๑๘๐๐  และเจดีย์ทรงขอมโบราณ ซึ่งสร้างราว พ.ศ. ๑๑๐๐ 
พร้อมทั้งทรงพระราชทานว่า “พระปฐมเจดีย์” ด้วยทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า พระธมเจดีย์นี้อาจเป็นเจดีย์องค์แรก
ของสยามประเทศ สร้างขึ้นเมื่อคราวพระสมณทูตในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชมาเผยแผ่พระศาสนายังสุวรรณ
ภูมิ14 วัดพระปฐมเจดีย์มีลำดับศักดิ์เป็นพระอารามหลวงในหัวเมืองชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร ตามราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม ๓๒ หน้า ๒๘๔ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๔๕๘ ประกาศกระทรวงธรรมการ พแนกกรมสังฆการี เรื่อง      
จัดระเบียบพระอารามหลวง ประเพณสีำคัญเกี่ยวเนื่อง คือ ประเพณนีมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งจัดขึ้นทุกปี  
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 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กำหนดภาพเคร่ืองหมายราชการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายราชการ 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับท่ี ๒๑๔) จำนวน ๗๕ จังหวัด 

13
 กรมศิลปากร. ตราประจำจังหวัด. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2542. หน้า ๓๖ 

14
 กรมศิลปากร. เร่ืองพระปฐมเจดีย์ กรมศิลปากรตรวจสอบชำระใหม่ และการบูรณะปฏิสังขรณ์และปฏิสังขรณ์

พระปฐมเจดีย์ โดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานเพลิงศพพระธรรมสิริชัย (ชิต ชิตวิปุลเถร) ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๗. หน้า ๑๒๔ 



- ๙ - 
 
ในวันขึ้น ๑๒ ค่ำ ถึงวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ได้รับการยกย่องให้เป็นจอมเจดีย์ด้วยเหตุเพราะสร้างเม่ือแรก
พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในสยามประเทศ 

 
 

 
พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ พระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม 

 
 

 
ธงประจำจังหวัดนครปฐม มีพื้นสนี้ำเงิน กลางธงเป็นรูปพระปฐมเจดีย์ ประดับด้วยเครื่องหมายเลข 4 ไทย ในพระมหาพิชัยมงกุฎ 

เบื้องล่างมีข้อความ "นครปฐม" สขีาว เช่นเดียวกับตราสญัลักษณ์ประจำจังหวัด 
 

พระธาตุพนม: ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครพนม 
 “เครื่องหมายราชการกำหนดให้เป็นภาพพระธาตุพนม หมายถึง จังหวัดนครพนมมีองค์พระธาตุพนม 
ซึ่งเป็นพระธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะ ศูนย์รวมจิตใจ ความศรัทธาของชาวจังหวัดนครพนม  ถือเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครพนมมาแต่โบราณกาลกว่า ๒,๕๐๐ ปี”15 มีความเป็นมาตามอุรังคนิทานว่าพระพุทธเจ้า
และพระอานนท์ได้เสด็จมา ณ ที่แห่งนี้ ทรงปรารภและมีพุทธพยากรณ์ องค์พระธาตุพนมประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุส่วนหน้าอกเบื้องซ้าย สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. ๑๒๐๐ - ๑๔๐๐ ได้รับการปฏิสังขรณ์มาโดยลำดับ 
ครั้นถึง พ.ศ. ๒๕๑๘ เกิดฝนตกพายุพัดแรงหลายวัน พระธาตุพนมได้พังทลายลงทั้งองค์ จึงได้บูรณะครั้งใหญ่แล้วเสร็จ 
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  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กำหนดภาพเคร่ืองหมายราชการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายราชการ 
พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับท่ี ๒๑๔) จำนวน ๗๕ จังหวัด 

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1


- ๑๐ - 

ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒16 พระธาตุพนมถือได้ว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของประชาชนสองฝั่งแม่น้ำโขง ทั้งชาวไทย
และชาวลาว ประเพณีสำคัญเกี่ยวเนื่อง คือ ประเพณีนมัสการพระธาตุพนม ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันขึ้น ๘ ค่ำ 
เดือน ๒ ถึงวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ ได้รับการยกย่องให้เป็นจอมเจดีย์ด้วยเหตุเพราะเป็นเจดีย์ที่สร้างก่อน
องค์อ่ืนในภาคอีสาน 

 

ภาพวาดพระธาตุพนมองค์เดมิ ครัง้บูรณะโดยเจ้าราชครูหลวงโพนเสม็ด เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๓๓ 
บันทึกโดยคณะสำรวจแม่น้ำโขง ฟรานซิส การ์นิเยร์ นายทหารเรือชาวฝรั่งเศส ในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ 

 
 

 
องค์พระธาตุพนม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ 

 
 

 

 

 
16 จักรมนตรี ชนะพันธ์. ๔๓ ปี พระธาตุพนมล้มสู่การรอเป็นมรดกโลก. กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, 2๕๖๑. 
 



- ๑๑ - 

 
พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม พระอารามหลวงช้ันเอก ชนิดวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม 

  

 
ธงประจำจังหวัดนครพนม มีพื้นสแีดง-ดำแบ่งครึ่งตามแนวนอน กลางธงเป็นตราพระธาตุพนม  

มีลักษณะเช่นเดยีวกับตราสญัลักษณ์ประจำจังหวัด 
 

พระบรมธาตุ: ตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  
 เครื่องหมายราชการกำหนดให้เป็นภาพพระบรมธาตุเจดีย์เมืองนครศรีธรรมราช มีรูปสัตว์     

ตามปีนักษัตรล้อมรอบ หมายถึงเมือง ๑๒ นักษัตรจากตำนานเมืองนครศรีธรรมราช ในช่วงพุทธศตวรรษที่       
๑๗ - ๑๘ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ เมือง ในสมัยอาณาจักรตามพรลิงค์17 แต่เดิมสร้างขึ้นเป็นเจดีย์แบบศรีวิชัย         
เมื่อ พ.ศ. ๘๕๔ โดยเจ้าชายนนทกุมารและพระนางเหมชาลา เมืองทันทบุรี ร่วมกับบาคู (นักบวช) ชาวสีหล    
ครั้นต่อมา พ.ศ. ๑๐๙๓ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ต้นราชวงศ์ปทุมวงศ์ อาณาจักรตามพรลิงค์ ได้ทรงก่อสร้าง
เจดีย์ขึ้นใหม่เป็นสถูปแบบสาญจีขึ้น พร้อมกับการสร้างเมืองนครศรีธรรมราช ใน พ.ศ.๑๗๗๐ พระเจ้าจันทรภาณุ
ศรีธรรมาโศกราช พระอนุชาจึงได้ทรงบูรณะให้เป็นเจดีย์แบบลังกา ทรงระฆังคว่ำ พร้อมทั้งหุ้มทองคำบริเวณ     
ปลียอด18 ดังที่ เห็นในปัจจุบัน ประเพณีสำคัญเกี่ยวเนื่อง คือ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ซึ่งจัดปีละ ๒ ครั้ง            
ในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชาของทุกปี ได้รับการยกย่องให้เป็นจอมเจดีย์ด้วยเหตุเพราะเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้น
เมื่อพุทธศาสนาลังกาวงศ์สถาปนาในสยามประเทศ 
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 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เร่ือง กำหนดภาพเคร่ืองหมายราชการตามพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายราชการ 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับท่ี ๒๑๔) จำนวน ๗๕ จังหวัด 
18 ธนธร กิตติกานต์ (ดร.). มหาธาตุ กรุงเทพฯ: มติชน, 25๕๗. หน้า ๑๒๕ 

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A


- ๑๒ - 

 
พระบรมธาตุ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 
ธงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นสีม่วง-เหลืองแบ่งครึ่งตามแนวนอน  

กลางธงเป็นตราพระบรมธาตุวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ล้อมรอมด้วยตราสิบสองนักษัตร  
มีลักษณะเช่นเดียวกับตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัด 

 
 เจติยสถานทั้งสี่แห่งในสี่ภูมิภาคของไทยดังกล่าว มิเพียงเป็นสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรม      
ทางศาสนาในพ้ืนที่นั้น ๆ แล้ว ยังเป็นหลักฐานในความหมายของพ้ืนที่รัฐไทยช่วงหนึ่ง ซึ่งถูกอธิบายโดยชนชั้นนำ
ของไทยช่วงทศวรรษที่ ๒๔๙๐ ได้เป็นอย่างดี ภาพเหล่านี้จึงเป็นการนิยามคติแบบไทยใหม่ ในช่วงสังคม          
การปกครองแบบรัฐรวมศูนย์ ที่ชาติและศาสนาถูกนิยาม โดยอธิบายให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐ และมีอิทธิพล
ต่อการเป็นสัญลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว การนำภาพเจดีย์เหล่านี้มาเป็นตราประจำจังหวัด        
จึงเสมือนเป็นภาพแทนทางความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นได้ชัดเจนยิ่ง  
 
 
 
 

************************************ 

 

https://th.m.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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