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บ ท คั ด ย่ อ

เมืองกำาแพงเพชรเป็นเมืองทีม่คีวามสำาคญัในสมยัสโุขทยั และเมือ่อาณาจกัร
สโุขทยัถูกผนวกรวมกบัอยธุยาแล้ว เมอืงกำาแพงเพชรได้กลายมาเป็นหวัเมอืงสำาคญั
ในสมัยอยุธยา ในฐานะเมืองศูนย์กลางการติดต่อระหว่างอยุธยากับล้านนา ด้วย
เหตุนี้เองงานศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่จึงเป็นงานที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง
ศลิปะสโุขทยัทีมี่อยูเ่ดิม อยธุยาและล้านนา โดยเฉพาะเจดย์ีได้เกดิมีลกัษณะเฉพาะ
จนสามารถเรียกว่าเป็น “เจดีย์ทรงระฆังสกุลช่างกำาแพงเพชร” และมีอายุในราว
ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 

เจดีย์ทรงระฆังในเมืองกำาแพงเพชร แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มรูปแบบ คือ
กลุ่มท่ี 1 เจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัย-อยุธยา: เจดีย์ที่มีสิงห์ล้อม มีรูป

แบบเหมือนกับเจดีย์ทรงระฆังในสมัยสุโขทัย มีชุดบัวถลา 3 ชั้นรองรับองค์ระฆัง 
บัลลังก์ในผังสี่เหลี่ยม ส่วนที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะอยุธยา ได้แก่ การปรับ
เปลี่ยนส่วนฐานจากแต่เดิมเคยเป็นฐานช้างล้อมมาเป็นสิงห์ล้อมแทน

กลุ่มที่ 2 เจดีย์ทรงระฆังที่มีฐานและส่วนรองรับองค์ระฆังแปดเหลี่ยม 
(ลกัษณะเฉพาะของเมอืงก�าแพงเพชร) คอื มกีารผสมผสานกนัระหว่างเจดย์ีทรง
ระฆงัแบบสโุขทยัและหริภุญชยั-ล้านนา โดยมลีกัษณะพเิศษคอื ช้ันฐานบวัลกูแก้ว
อกไก่ในผังแปดเหลี่ยมหลายชั้นและมีการประดับลูกแก้วขนาดใหญ่มาก 

กลุ่มที่ 3 เจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัย-ล้านนา: เจดีย์ที่มีส่วนรองรับองค์
ระฆงัเป็นบวัคว�า่-บวัหงายแบบล้านนา โดยมีส่วนสำาคญัคอื มชีดุบวัควำา่-บวัหงาย 
3 ชั้น รองรับองค์ระฆัง อันเป็นลักษณะเฉพาะของเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา 

ค�าส�าคัญ: เจดีย์ทรงระฆัง, สกุลช่างกำาแพงเพชร
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A b s t r a c t

Kamphaengphet was an important city in the Sukhothai period. 
After the Sukhothai kingdom merged into the Ayutthaya kingdom, the 
city remained important as a center connecting Ayutthaya with Lanna. 
Thus, the art works of Kamphaengphet portray a mixture of Sukhothai, 
Ayutthaya and Lanna art styles. One significant example is the city’s 
stupas which are called “the bell-shaped stupas of Kamphaengphet 
School ” and were built around the 16th century A.D.

This group of stupas can be further categorised into three groups, 
as follows:

Group I Bell-shaped stupas with a mixture of Sukhothai and 
Ayutthaya styles (the stupa with surrounding lion figures): This 
category has three tiers of sloping moldings and a square form above 
the bell-shaped form that is reminiscent of Sukhothai-styled bell-shaped 
stupas. However, the usage of lions as decorations shows an influence 
from Ayutthaya.

Group II Bell-shaped stupas with octagonal bases (the typical 
type of Kamphaengphet): This group shows an amalgam of Sukhothai 
and Haripunchai-Lanna art styles. Their important characteristics are a 
multi-tiered octagonal base decorated with large pointed moldings.

Group III Bell-shaped stupas with a mixture of Sukhothai and 
Lanna art styles (the stupa with a set of Lanna-styled bases): The 
important features of this group is a three-tiered lotus base supporting 
a bell-shaped form, derived from Lanna-styled bell-shaped stupas.

Keywords: Bell-shaped Stupas, Kamphaengphet School
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บทน�า
เมืองกำาแพงเพชรเป็นเมืองท่ีมีความสำาคัญเมืองหนึ่งในสมัยสุโขทัย 

และเม่ืออาณาจักรสุโขทัยถูกผนวกรวมกับอยุธยาแล้ว เมืองกำาแพงเพชร
ได้กลายมาเป็นหัวเมืองสำาคัญในสมัยอยุธยา ในฐานะเมืองศูนย์กลางการ
ติดต่อระหว่างอยุธยากับล้านนา ด้วยเหตุนี้เองงานศิลปกรรมที่ปรากฏอยู่
จึงเป็นงานที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างศิลปะสุโขทัยที่มีอยู่เดิม อยุธยา
และล้านนา โดยปรากฏอยูอ่ย่างมากในงานสถาปัตยกรรมประเภทเจดีย์ท่ีมี
การรวมงานศิลปกรรมจากแหล่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันและได้พัฒนาจนเกิด
เป็นรูปแบบเฉพาะของตนเอง  

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม ได้กล่าวถึงหลักฐานทาง
ศลิปกรรมท่ีเมอืงกำาแพงเพชร แสดงให้เหน็ความสำาคญัของเมอืงกำาแพงเพชร 
ภายหลงัจากอาณาจกัรสโุขทัยถูกผนวกกบักรงุศรอียธุยา เมอืงกำาแพงเพชร
จึงกลายเป็นเมืองกันชนระหว่างอาณาจักรอยุธยากับล้านนา ในฐานะ
เมืองผ่านระหว่างราชธานีเมืองใต้กับราชธานีเมืองเหนือ ในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ศิลปะเกิดการผสมผสานระหว่าสุโขทัยกับอยุธยา ส่วนหนึ่ง
ยงัคงสบืทอดมาจากสมยัสโุขทยั ต่อมาในพทุธศตวรรษที ่21 จงึเกดิการผสม
ผสานระหว่างเจดีย์แบบสุโขทัย ล้านนาและอยุธยา (สันติ เล็กสุขุม 2548: 
82) สำาหรับเจดีย์เมืองกำาแพงเพชรได้เสนอว่ากลุ่มเจดีย์ทรงระฆังที่เมือง
กำาแพงเพชร มีการใช้ชุดบัวถลาแบบสุโขทัยแต่มีฐานบัว 2 ชั้นในผังแปด

เจดีย์ทรงระฆังสกุลช่างกำาแพงเพชร 
การผสมผสานรูปแบบสุโขทัย ล้านนาและอยุธยา
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ศั ก ดิ์ ชั ย   ส า ย สิ ง ห์

เหลี่ยมซึ่งน่าจะมีอิทธิพลของศิลปะล้านนาในราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 
21 (สันติ เล็กสุขุม 2540: 58)  

 จากข้อสังเกตของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ ดังกล่าว จึงมี
การศึกษากลุม่เจดย์ีทรงระฆงั เมืองกำาแพงเพชร จนได้คำาอธบิายด้านรปูแบบ
เพ่ิมเติมว่าช่างเมืองกำาแพงเพชรได้สร้างเจดีย์ท่ีมีลักษณะขององค์ประกอบ
บางอย่างทีเ่กดิข้ึนใหม่และเป็นรปูแบบเฉพาะ เช่น เจดีย์ทรงระฆงักลุม่หนึง่
ทีม่ฐีานบวัลกูแก้วอกไก่ในผงัแปดเหลีย่มซึง่พบอยู่เป็นจำานวนมาก เป็นเจดีย์
ขนาดใหญ่และใช้เป็นเจดีย์ประธานของวัด ลักษณะดังกล่าวนี้ไม่พบที่อื่น 
จึงอาจจัดเป็นลักษณะเฉพาะของเจดีย์เมืองกำาแพงเพชร จนสามารถเรียก
ว่าเป็น “เจดีย์ทรงระฆังสกุลช่างกำาแพงเพชร” ได้ 

เจดีย์ทรงระฆังในเมืองกำาแพงเพชรที่แสดงให้เห็นถึงการผสมผสาน
รูปแบบศิลปกรรมระหว่างเจดีย์แบบสุโขทัย ล้านนาและอยุธยา แบ่งออก
ได้เป็น 3 กลุ่มรูปแบบ คือ

กลุ่มที่ 1 เจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัย-อยุธยา: เจดีย์ที่มีสิงห์ล้อม 
เจดีย์ในกลุ่มน้ีมีรูปแบบเหมือนกับเจดีย์ทรงระฆังในสมัยสุโขทัยโดย

ทั่วไป โดยมีองค์ประกอบสำาคัญ คือ มีชุดบัวถลา 3 ชั้นรองรับองค์ระฆัง 
บลัลงัก์ในผงัสีเ่หลีย่ม ส่วนท่ีแสดงให้เหน็ถึงอิทธพิลศลิปะอยธุยา ได้แก่ การ
ปรับเปลี่ยนส่วนฐานจากแต่เดิมเคยเป็นฐานช้างล้อมมาเป็นสิงห์ล้อมแทน
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ตัวอย่างเจดีย์ท่ีสำาคัญ คือ เจดีย์ประธานวัดพระแก้วที่ตั้งอยู่บริเวณ
กลางเมืองกำาแพงเพชร (ภาพที่ 1)
 

ภาพที่ 1 เจดีย์ประธาน วัดพระแก้ว เมืองกำาแพงเพชร 

วัดพระแก้ว ปัจจุบันเป็นวัดร้างตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองกำาแพงเพชร 
วัดนี้ไม่ปรากฏหลักฐานเรื่องประวัติการก่อสร้าง รวมทั้งชื่อวัดก็เป็นชื่อที่ตั้ง
ขึน้ในภายหลงั ชือ่วดัคงมาจากข้อสนันิษฐานตามตำานานทีก่ล่าวว่าพระแก้ว
มรกตและพระพุทธสิหิงค์ แต่เดิมประดิษฐานอยู่ท่ีเมืองกำาแพงเพชร ก่อน
ที่จะมีการอัญเชิญขึ้นไปยังอาณาจักรล้านนา ด้วยเหตุที่วัดนี้มีขนาดใหญ่
และอยู่กลางเมืองกำาแพงเพชร จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปท้ังสององค์ จึงตั้งชื่อว่า วัดพระแก้ว ส่วนวัดพระธาตุนั้นคง
เกี่ยวข้องกับวัดที่อยู่กลางเมือง หมายถึงพระธาตุประจำาเมือง

ตามตำานานของชาวล้านนากล่าวว่า ในรชัสมยัของพระเจ้ากอืนาหรอื
พระเจ้าแสนเมืองมา ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ท้าวมหาพรหม พระอนุชา
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ของพระเจ้ากือนา เจ้าเมืองเชียงราย เป็นผู้ไปอัญเชิญพระแก้วมรกตและ
พระพุทธสิหิงค์จากเมืองกำาแพงเพชรขึ้นไปสู่ล้านนา (พระรัตนปัญญาเถระ 
2510: 119 และ พระยาประชากิจกรจักร 2507: 300) 

วิเคราะห์รูปแบบเจดีย์วัดพระแก้ว 
เจดีย์วัดพระแก้วมีลักษณะโดยรวมที่ยังเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบ

สุโขทัย คือ มีชุดบัวถลารองรับองค์ระฆัง และเป็นกลุ่มเจดีย์แบบพิเศษ คือ 
การมีช่องจระนำาที่ฐานประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบ ลักษณะเดียวกับ
เจดย์ีวดัช้างล้อม เมืองศรีสชันาลยั และท่ีฐานมกีารประดับสิงห์ล้อม (ภาพที่ 
2) โดยตำาแหน่งของการประดบัเหมือนกับการประดับช้างล้อม ปัจจบุนัส่วน
เศยีรของสงิห์ชำารุดหายไปหมดแล้ว แต่ทีท่ราบว่าเป็นสิงห์โดยดูจากเท้าสิงห์
ที่ยื่นออกมาและมีกรงเล็บ ต่างจากเท้าช้างที่จะตรงๆ นอกจากนี้ยังดูจาก
เคร่ืองทรงของสงิห์คล้ายกบัเครือ่งทรงทีป่รากฏในเจดย์ีสงิห์ล้อม สมยัอยธุยา

ภาพที่ 2 สิงห์ประดับฐานเจดีย์ประธาน  
วัดพระธาตุ  

ภาพที่ 3 พระพุทธรูปประดับในซุ้มจระนำา เจดีย์
ประธาน วัดพระธาตุ
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จากรูปแบบของเจดีย์ท่ีมีสิงห์ล้อมนี้เอง ทำาให้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะ
ได้รับอิทธิพลมาจากอยุธยา เพราะในศิลปะสุโขทัยไม่พบว่ามีการทำาเจดีย์
ที่มีสิงห์ล้อมลักษณะนี้ แต่พบอยู่ในศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้นกลุ่มหนึ่ง เช่น 
เจดย์ีทีว่ดัธรรมิกราช วดัแม่นางปลืม้ วดัสามวหิาร เป็นต้น ซึง่กำาหนดอายวุ่า
อยูใ่นสมัยอยธุยาตอนต้น เพราะลกัษณะของสงิห์นัน้เป็นแบบทีไ่ด้รบัอทิธพิล
มาจากศิลปะเขมร สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวว่าเจ้า
สามพระยาได้เสด็จไปตีอาณาจักรกัมพูชาและได้มีการนำาสิงห์และทวาร
บาลสำาริดจากเมืองพระนครมายังพระนครศรีอยุธยา แต่ในภายหลังเมื่อ
พระเจ้าบุเรงนองมาตีกรุงศรีอยุธยา ได้นำาประติมากรรมชุดดังกล่าวไปไว้
ยังประเทศพม่า (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 2 2542: 11) 
จึงสันนิษฐานว่าการนำาประติมากรรมรูปสิงห์มาประดับฐานเจดีย์แทนช้าง 
น่าจะเกิดขึ้นในรัชกาลเจ้าสามพระยาเป็นต้นมา เพราะทั้งลักษณะและรูป
แบบนั้นเหมือนกับประติมากรรมสิงห์สำาริดในศิลปะเขมร กับอีกส่วนหนึ่ง
ลวดลายที่ประดับสิงห์ เป็นลายแบบอยุธยาตอนต้นที่ได้รับอิทธิพลมาจาก
ศิลปะเขมร คล้ายกับลายกรุยเชิง และสอดคล้องกับรูปแบบของเจดีย์ทรง
ระฆังในกลุ่มนี้ที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังเป็นชุดบัวควำ่า-บัวหงายในผังแปด
เหล่ียม ซึ่งจัดเป็นงานศิลปะในสมัยอยุธยาตอนต้น (สันติ เล็กสุขุม 2550: 
66-71) ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้น 

ดังนั้นเจดีย์ที่มีสิงห์ล้อมที่วัดพระแก้วนี้น่าจะได้รับมาจากอยุธยาใน
สมยัอยธุยาตอนต้นด้วยเช่นกนั สอดคล้องกบัระบบแผนผังทีพ่บทีเ่จดีย์ช้าง
ล้อม (วัดเดียวกันนี้) และเจดีย์วัดพระธาตุ ที่เป็นแบบอยุธยาตอนต้น คือมี
ระเบยีงคดล้อมรอบ และมวีหิารอยูด้่านหน้า ท้ายวหิารยืน่เข้ามาในระเบยีง
คด ทีเ่จดย์ีช้างล้อมยงัมพีระอโุบสถอยูด้่านหลงั นอกจากนีย้งัได้พบหลักฐาน
ว่ามพีระพุทธรูปในซุม้จระนำาท่ีเป็นพระพทุธรปูขัดสมาธเิพชร (ภาพที ่3) ได้
พบว่าในเมอืงกำาแพงเพชรพบพระพทุธรปูสำารดิ ขดัสมาธเิพชรกลุ่มหนึง่ทีไ่ด้
รบัอทิธพิลมาจากล้านนา กำาหนดอายไุด้ว่าน่าจะอยูใ่นราวต้นพุทธศตวรรษท่ี  
21 (ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 2556: 250) ดังนั้นจึงน่าจะกำาหนดอายุเจดีย์องค์นี ้
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ว่าควรอยูใ่นราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 แล้ว อนัเป็นระยะเวลาทีสุ่โขทยัหมด
อำานาจลง และเมอืงกำาแพงเพชรตกอยูภ่ายใต้การปกครองของอยธุยา เมอืง
กำาแพงเพชรถือเป็นเมืองปากประตูของการติดต่อกันระหว่างอยุธยาและ
ล้านนา ด้วยเหตุน้ีเองจงึมงีานศลิปกรรมท่ีมทีัง้ศลิปะล้านนาและอยธุยาผสม
ผสานกบัศลิปะสโุขทัยเดิมท่ียงัคงมอียู ่ซึง่ได้พบงานศิลปกรรมลักษณะนีอ้ยู่
หลายแห่ง เช่น ที่เจดีย์วัดพระธาตุ วัดช้างรอบ เป็นต้น 

จากตำานานที่กล่าวถึงเหตุการณ์ท้าวมหาพรหมมาอัญเชิญพระแก้ว
มรกตและพระพุทธสหิงิค์ข้ึนไปยงัล้านนาท่ีเกดิขึน้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 
20 นั้นไม่น่าจะสอดคล้องกับรูปแบบเจดีย์แห่งนี้ ที่น่าจะอยู่ในราวต้นพุทธ
ศตวรรษที ่21 ดงันัน้วดันีอ้าจไม่ใช่วดัทีส่นันษิฐานกนัว่าเคยประดิษฐานพระ
แก้วมรกตและพระพุทธสิหิงค์ หรือถ้าใช่ก็น่าจะไม่ใช่เจดีย์องค์ที่ปรากฏอยู่
ในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตาม ได้พบว่าทั้งพระแก้วมรกตและพระพุทธสิหิงค์ 
มีรูปแบบศิลปกรรมแบบล้านนาทั้งสององค์ ซึ่งน่าจะสร้างขึ้นในล้านนา ไม่
ได้อัญเชิญไปจากเมืองกำาแพงเพชรแต่อย่างใด รวมทั้งตำานานก็เขียนขึ้นใน
ล้านนาทั้งสิ้น (ศักดิ์ชัย สายสิงห์ 2556: 277-278, และ 292-294) ดังนั้น
วัดนี้จึงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระพุทธสิหิงค์
แต่ประการใด 

กลุ่มที่ 2 เจดีย์ทรงระฆังที่มีฐานและส่วนรองรับองค์ระฆัง 
แปดเหลี่ยม (ลักษณะเฉพาะของเมืองก�าแพงเพชร)

เจดีย์ในกลุ่มน้ีมีรูปแบบท่ีเกิดจาการผสมผสานกันระหว่างเจดีย์ทรง
ระฆังแบบสุโขทัยและหริภุญชัย-ล้านนา กล่าวคือ 

ส่วนฐาน มีชั้นฐานเขียงในผังแปดเหลี่ยมหลายชั้น ต่อด้วยฐานบัวลูก
แก้วอกไก่ในผังแปดเหลี่ยม โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีฐานบัวควำ่า-บัวหงาย
อยู่ในผังแปดเหลี่ยม ส่วนใหญ่มี 2 ฐาน ฐานชั้นล่างประดับลูกแก้วอกไก่
กลางท้องไม้ 1 เส้น ลูกแก้วอกไก่มีขนาดใหญ่มาก แตกต่างจากที่พบโดย
ทั่วไป ซึ่งถือเป็นลักษณะพิเศษของฐานเจดีย์เมืองกำาแพงเพชร ส่วนฐานบัว
ชั้นบนประดับลูกแก้ว 2 เส้น 
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ส่วนกลาง เป็นส่วนขององค์ระฆงัทีม่ชีดุบวัถลา 3 ชัน้ รองรบัองค์ระฆัง 
แบบเจดย์ีทรงระฆังสมัยสโุขทัย มีบวัปากระฆงั องค์ระฆงัมขีนาดเล็กลงกว่า
สมัยสุโขทัย เพราะมีการยกส่วนฐานสูงขึ้น

ส่วนยอด มีบัลลังก์อยู่ในผังย่อมุมไม้สิบสอง เหนือขึ้นไปเป็นรูปแบบ
ของเจดีย์ทรงระฆังโดยทั่วไป คือ มีบัวฝาละมี ปล้องไฉน และปลี ตามลำาดับ  

เจดย์ีในกลุ่มนีม้รีปูแบบทีเ่กดิจากการผสมผสานกนัระหว่างเจดีย์ทรง
ระฆังแบบสุโขทัยและหริภุญชัย-ล้านนา กล่าวคือ มีส่วนบนคือส่วนรองรับ
องค์ระฆัง เป็นบัวถลาแบบสุโขทัยโดยทั่วไป แต่มีส่วนฐานเท่านั้นที่แตก
ต่างจากเจดย์ีทรงระฆงัในสมยัสโุขทัยอย่างมาก คอืมชีัน้ฐานเขยีงในผังแปด
เหลีย่มหลายชัน้อยูใ่นผงัแปดเหลีย่ม และฐานประดับลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่
มากกลางท้องไม้ 1 เส้น ซึ่งแตกต่างจากที่พบโดยทั่วไป 

เจดีย์วัดพระธาตุ (ลายเส้นจากภาพที่ 4)
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ลกัษณะของฐานเจดย์ีในผงัแปดเหลีย่มนีไ้ม่ใช่ศลิปะสโุขทยัและลงักา 
เพราะฐานเจดีย์สมัยสุโขทัยและลังกาจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสมอ ดังนั้นรูป
แบบนีน่้าจะคลีค่ลายมาจากทางศลิปะล้านนา ประการแรกได้พบว่าในศลิปะ
ล้านนามีการสร้างเจดย์ีทีม่ฐีานแปดเหลีย่มท่ีสืบทอดมาตัง้แต่สมยัหริภญุชยั 
เช่น รัตนเจดีย์ วัดจามเทวี เมืองลำาพูน มายังสมัยล้านนาตอนต้น เช่น เจดีย์
ทีว่ดัอินทขลีสะดอืเมอืง เมอืงเชยีงใหม่ ซึง่เจดีย์ทัง้สององค์เป็นทรงปราสาท
ยอด ที่เจดีย์วัดอินทขีลนี้มีส่วนฐานบัวควำ่า-บัวหงายในผังแปดเหลี่ยม 

อีกส่วนหนึ่งคือ การประดับลูกแก้วอกไก่ ซึ่งเป็นแบบแผนที่นิยมอยู่
ในศิลปะล้านนา โดยเฉพาะฐานบัวท่ีมีการขยายท้องไม้ให้สูงและประดับ
ลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น ซึ่งพบอยู่เป็นจำานวนมาก นอกจากนี้ยังมีส่วนที่แสดง
ให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะล้านนา ได้แก่ บัลลังก์ในผังย่อมุมไม้สิบสองอันเป็น
รูปแบบที่นิยมอยู่ในศิลปะล้านนาซ่ึงมาจากอิทธิพลศิลปะปาละ ส่วนเจดีย์
ทรงระฆังสมัยสุโขทัยและอยุธยาจะเป็นผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ได้สืบต่อมาจาก
ศิลปะลังกาเสมอ

อย่างไรก็ตาม พบว่าการทำาฐานบัวลูกแก้วอกไก่ในผังแปดเหลี่ยม  
มีลูกแก้วอกไก่ท่ีท้องไม้ 1 เส้น และลูกแก้วมีขนาดใหญ่มากนี้ ไม่พบใน
ศิลปะอ่ืน จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของเจดีย์เมือง
กำาแพงเพชร เจดีย์ในกลุ่มนี้พบอยู่เป็นจำานวนมากที่เมืองกำาแพงเพชรและ
เป็นเจดีย์ที่อยู่ในวัดที่มีความสำาคัญและมีขนาดใหญ่ เช่น เจดีย์วัดพระธาตุ 
(วัดพระธาตุ-พระแก้ว) วัดพระนอน วัดหนองยายช่วย วัดดงหวาย วัดช้าง 
เป็นต้น

เจดย์ีในกลุม่น้ีจงึเป็นการผสมผสานรปูแบบระหว่างล้านนากบัสโุขทยั 
และพบร่วมสมยักบัอทิธพิลศลิปะอยธุยา เช่น ทีเ่จดีย์วดัพระธาตุ ทีม่แีผนผัง
ที่เป็นแบบอยุธยาตอนต้นแล้ว คือ มีระเบียงคดล้อมรอบ มีท้ายวิหารยื่นลำ้า
เข้าไปในระเบียงคด แสดงให้เห็นถึงยุคสมัยที่อาณาจักรสุโขทัยน่าจะหมด
อำานาจลงแล้ว ตามข้อสันนิษฐานที่ว่าเมืองกำาแพงเพชรจึงกลายเป็นเมือง
ปากประตูที่ติดต่อระหว่างล้านนากับอยุธยา จึงปรากฏงานศิลปกรรมที่
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ภาพที่ 4 เจดีย์วัดพระธาตุ เมืองกำาแพงเพชร 

เจดีย์วัดพระธาตุ อยู่ในเขตวัดพระธาตุ-พระแก้ว ซึ่งแต่เดิมอาจเป็น
คนละวัดกัน เพราะว่ามีแผนผังเป็นวัดวัดหนึ่ง ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน
ที่มีระเบียงคดล้อมรอบ มีวิหารอยู่ด้านหน้า และมีเจดีย์คู่ขนาบด้านหน้า
วิหารในลักษณะของแกนสมมาตร มีกำาแพงวัดล้อมรอบและด้านหน้ามีซุ้ม
ประตูทางเข้า

จากลักษณะของแผนผังแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะอยุธยา 
ตอนต้นอย่างชัดเจน คอื ประการแรก เจดย์ีมรีะเบยีงคดล้อมรอบ ซึง่ระเบยีง

ผสมผสานกันทั้งสุโขทัยและอยุธยาปนกับล้านนา ส่วนเจดีย์ในกลุ่มนี้มีแรง
บนัดาลใจมาจากศิลปะล้านนามากกว่า อายสุมยัจงึน่าจะเกิดขึน้พร้อมๆ กนั 
คือในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 21 แล้ว
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คดนี้ได้รับความนิยมอยู่ในศิลปะอยุธยาตอนต้น เพราะสืบทอดมาจาก
วฒันธรรมเขมร ในศลิปะสโุขทยัและล้านนาไม่พบความนยิมนี ้ อกีส่วนหนึง่
ที่มาควบคู่กันกับระเบียงคด คือ การทำาท้ายวิหารที่ยื่นเข้าไปในระเบียงคด 
ถือเป็นแบบแผนสำาคัญที่ปรากฏในสมัยอยุธยาตอนต้น วัดที่มีอุโบสถก็จะ
ตั้งอยู่ด้านหลังเจดีย์ตรงข้ามกับวิหาร แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่าที่ระเบียง
คดมีการประดิษฐานพระพุทธรูปรายรอบและพระพุทธรูปอยู่ที่ผนังด้านใน 
คือ การหันพระพักตร์ออกด้านนอก รูปแบบนี้น่าจะเป็นแบบอย่างของสมัย
สุโขทัย เช่น พบที่วัดมหาธาตุ สุโขทัย เป็นต้น

รูปแบบเจดีย์วัดพระธาตุมีส่วนฐานที่แตกต่างจากที่พบอยู่ในศิลปะ
สุโขทัยโดยทั่วไป ดังรูปแบบท่ีกล่าวแล้วข้างต้น คือ มีชั้นบัวควำ่า-บัวหงาย
ในผังแปดเหลี่ยมเพิ่มขึ้นอีก 1 ชั้น เป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ที่มีการประดับ
ลูกแก้ว 2 เส้นถึง 2 ฐาน อยู่ในผังแปดเหลี่ยม ฐานชั้นล่างประดับลูกแก้ว
อกไก่กลางท้องไม้ 1 เส้น ลูกแก้วอกไก่มีขนาดใหญ่มาก แตกต่างจากที่
พบโดยทั่วไป ซึ่งถือเป็นลักษณะพิเศษของเจดีย์กลุ่มนี้ในเมืองกำาแพงเพชร 
ซึ่งลักษณะฐานในผังแปดเหลี่ยมนี้ไม่ใช่ศิลปะสุโขทัยและลังกา น่าจะเป็น 
รูปแบบที่คล่ีคลายมาจากทางศิลปะล้านนาดังกล่าวแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะล้านนา ได้แก่ บัลลังก์ในผังย่อมุมไม้สิบสอง 
อันเป็นรูปแบบที่นิยมอยู่ในศิลปะล้านนาซึ่งมาจากสายเจดีย์ปาละ 

อย่างไรก็ตาม เจดีย์วัดพระธาตุยังมีส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น
เจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัย คือ มีชุดบัวถลา 3 ชั้นรองรับองค์ระฆังและมี
บัวปากระฆังที่มีกลีบบัวแบบปาละประดับ

กล่าวโดยสรปุคอื เจดย์ีองค์นีม้กีารผสมผสานรปูแบบระหว่างล้านนา
กับสุโขทัย โดยมีแผนผังวัดที่เป็นแบบอยุธยาตอนต้นแล้ว ดังนั้นจึงแสดงให้
เหน็ถงึยคุสมยัทีส่มัพนัธ์กบัเจดย์ีวดัพระแก้วในสมยัอยธุยาตอนต้นทีสุ่โขทยั
น่าจะหมดอำานาจลงแล้ว เจดีย์องค์นี้มีแรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนา
มากกว่า ในขณะเจดีย์วัดพระแก้วนั้นเป็นแบบอยุธยามากกว่า 
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วัดพระนอน เป็นวดัท่ีมขีนาดใหญ่วดัหนึง่ของเมอืงกำาแพงเพชร และ
น่าจะเป็นวัดที่มีความสำาคัญมากวัดหน่ึงในเขตอรัญญิกที่อยู่ในกลุ่มวัดที่มี
ขนาดใหญ่ คือ วัดพระสี่อิริยาบถ วัดอาวาสใหญ่ วัดสิงห์ เป็นต้น  

รูปแบบของเจดีย์ประธานเหมือนดังที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ มีส่วน
สำาคัญที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเจดีย์แบบสุโขทัย คือ การมีชั้นบัวถลา 3 
ชัน้รองรับองค์ระฆัง แต่มส่ีวนฐานท่ีได้รบัอทิธพิลมาจากล้านนา คอื ฐานบวั
ลูกแก้วอกไก่ในผังแปดเหลี่ยม 1 ฐาน และมีส่วนที่น่าจะเป็นลักษณะเฉพาะ
ของเจดย์ีทรงระฆงัแบบเมืองกำาแพงเพชร คอื เป็นฐานบวัทีม่กีารประดับลูก
แก้วอกไก่เส้นเดียวและลูกแก้วอกไก่มีขนาดใหญ่มาก โดยรวมแล้ววัดนี้ม ี
รูปแบบใกล้เคียงกับเจดีย์วัดพระธาตุมาก แต่มีส่วนที่ต่างกันเพียงส่วนเดียว 
คอื ท่ีวัดพระนอนมีฐานบวัควำา่-บวัหงายในผงัแปดเหลีย่มเพยีงชัน้เดยีว เจดย์ี
ในลกัษณะนีย้งัพบอีกหลายองค์ เช่น เจดย์ีวดัหนองยายช่วย ทีเ่มอืงนครชมุ 
(ภาพที่ 6) เป็นต้น

เจดีย์ประธาน วัดพระนอน ในเขตอรัญญิก เมืองกำาแพงเพชร (ภาพ
ที่ 5)

ภาพที่ 5 เจดีย์วัดพระนอน เมืองกำาแพงเพชร ภาพที ่6 เจดย์ีวดัหนองยายช่วย เมอืงกำาแพงเพชร 
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ภาพที่ 7 เจดีย์วัดดงหวาย เมืองกำาแพงเพชร 

เจดีย์ในกลุ่มที่ 2 นี้ได้พบในเมืองกำาแพงเพชรอีกหลายองค์ เช่น วัด 
ดงหวาย วัดป่ามืดใน ในเขตอรัญญิก เมืองกำาแพงเพชร เป็นต้น โดยมีรูป
แบบโดยรวมเหมือนกันเกือบทุกองค์ เพียงแต่ต่างกันตรงที่กลุ่มหนึ่งจะมี
ฐานบัวควำ่า-บัวหงายในผังแปดเหลี่ยม 2 ฐาน และถ้ามี 2 ฐาน ฐานล่างจะ
ประดับลูกแก้วอกไก่ขนาดใหญ่เต็มท้องไม้ ฐานบนจะประดับลูกแก้วอกไก่ 
2 เส้นแบบเดียวกับเจดีย์วัดพระธาตุ กับอีกกลุ่มหนึ่งจะมีฐานบัวควำ่า-บัว
หงายแปดเหลี่ยม ประดับลูกแก้วอกไก่ขนาดใหญ่เพียงฐานเดียวเหมือนวัด
พระนอน เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มนี้ยังมีเจดีย์บางองค์ที่มีงานประดับท้องไม ้
ทีแ่ตกต่างออกไป คือการเปลีย่นจากลกูแก้วอกไก่เป็นลูกฟักแทน เช่น เจดีย์
วดัดงหวาย อยูใ่นเขตอรัญญกิด้านทศิเหนอืของเมอืงกำาแพงเพชร (ภาพที ่7) 
วัดนี้อยู่ในกลุ่มเจดีย์วัดพระธาตุ คือมีส่วนชั้นเขียงและฐานบัวอยู่ในผังแปด
เหล่ียม 2 ฐานและยงัมชีัน้บวัลกูแก้วอกไก่รองรบัชดุบวัถลาอีก 1 ชัน้ แต่ส่วนที ่
แตกต่างและเป็นส่วนท่ีสำาคัญมากคือฐานบัวทั้ง 2 ฐานนั้นประดับลูกฟัก 
ที่ท้องไม้ ฐานล่างประดับ 2 เส้น ส่วนฐานบนประดับ 1 เส้น 
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ส่วนสำาคญัของรูปแบบ คอื ฐานบวัควำา่-บวัหงายทีป่ระดับลูกฟัก โดย
เฉพาะลูกฟัก 2 เส้น ซึ่งได้พบที่วัดช้างรอบ เมืองกำาแพงเพชร และมาพบอีก
กลุ่มหนึ่งในเจดีย์ทรงระฆังที่มีฐานแปดเหลี่ยม สมัยอยุธยาตอนต้น เช่น วัด
ธรรมกิราช เจดย์ีประจำามมุวดัราชบรูณะ พระนครศรอียธุยา เป็นต้น ซ่ึงการ
ประดับลูกฟักที่ฐานบัวน้ันเป็นงานศิลปกรรมท่ีเกิดในสายวัฒนธรรมเขมร 
มาปรากฏยังสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยาตอนต้น แต่สายวัฒนธรรมเขมร
จะมีเส้นเดียวและมีขนาดใหญ่เต็มท้องไม้ ส่วนการประดับลวดบัวที่ท้องไม้ 
2 เส้นนั้นพบอยู่ในศิลปะล้านนา แต่ในศิลปะล้านนาลวดบัวจะเป็นลูกแก้ว
อกไก่ ดังนั้นการประดับลูกฟักที่ท้องไม้เล็กๆ 2 เส้นนี้น่าจะได้แนวความคิด
ในการประดับมาจากศิลปะล้านนา ส่วนรูปแบบของลูกฟักได้มาจากเขมร 
ทัง้นีน่้าจะได้รบัผ่านมาจากอยธุยาในกลุม่เจดย์ีทรงระฆังทีม่ฐีานแปดเหล่ียม 
เช่น วัดธรรมิกราช และน่าจะขึ้นมาพร้อมกับเจดีย์ที่มีสิงห์ล้อมวัดพระแก้ว 
ดังนั้นเจดีย์ในกลุ่มนี้จึงน่าจะมีอายุในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 21 แล้ว 

ภาพที่ 8 เจดีย์วัดช้าง  เมืองกำาแพงเพชร 
(ที่มา: ปวีณา บุหร่า)
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นอกจากนี้เจดีย์ในกลุ่มที่ 2 ยังมีรูปแบบพิเศษที่เพิ่มข้ึน คือ การ
ประดบัช้างล้อมท่ีฐาน โดยองค์ประกอบของเจดีย์ทัง้หมดเหมอืนกบัทีก่ล่าว
มาข้างต้น เพียงแต่มีการเพิ่มส่วนฐานล่างเป็นช้างล้อมอยู่ในผังสี่เหลี่ยม ซึ่ง
ช้างทีม่ขีนาดใหญ่มาก และเหนือฐานช้างเป็นชัน้เขยีงทีย่กสูงและมร่ีองรอย
คล้ายการประดับซุ้มหรือการประดับประติมากรรม น่าจะนำาแนวความคิด
ในการสร้างมาจากเจดีย์วัดช้างล้อมท่ีมีอยู่ในสมัยสุโขทัยมาสร้าง ตัวอย่าง
สำาคัญ คือ วัดช้างที่อยู่ในเขตอรัญญิก (ภาพที่ 8)

กลุ่มที่ 3 เจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัย-ล้านนา: เจดีย์ที่มีส่วนรองรับ
องค์ระฆังเป็นบัวคว�่า-บัวหงายแบบล้านนา 

เจดีย์วัดช้างรอบ เมืองกำาแพงเพชร (ภาพที่ 9, 10)
 

ภาพที่ 9 เจดีย์วัดช้างรอบ เมืองกำาแพงเพชร 
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ภาพที่ 10 รูปสันนิษฐานเจดีย์วัดช้างรอบ เมืองกำาแพงเพชร
(ที่มา: สันติ เล็กสุขุม) 

วัดช้างรอบตั้งอยู่ในเขตอรัญญิก ด้านทิศเหนือของเมืองกำาแพงเพชร 
ถือเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มากวัดหน่ึงและน่าจะสร้างขึ้นตามคติของความ
เป็นศูนย์กลางจักรวาล กล่าวคือ มีการยกชั้นประทักษิณสูงมาก ทางขึ้น
มีการประดับสิงห์และเทวดา รอบฐานประดับช้างโดยรอบ และที่ผนังทำา
เป็นงานปูนปั้นรูปต้นไม้ อาจหมายถึงคติของป่าหิมพานต์ มีช้างเป็นผู้คำ้าจุน
จักรวาล มีสิงห์ที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าหิมพานต์ และเทวดา เป็นทวารบาล
หรือสัญลักษณ์ของสวรรค์ นอกจากนี้ทางขึ้นชั้นประทักษิณยังมีซุ้มประตู 
ทีม่ยีอดปราสาทอกีด้วย ท่ีลานประทักษณิท้ังสีมุ่มมีการประดับเจดีย์จำาลอง 
ที่ฐานเจดีย์บริเวณช้ันประทักษิณ มีแถวหงส์โดยหงส์หมายถึงสัญลักษณ์
ของสวรรค์ เช่นเดยีวกัน เหนือแถวหงส์มปีระตมิากรรมปนูป้ันเล่าเรือ่งพทุธ
ประวัติที่แบ่งเป็นช่องๆ  (ปัจจุบันชำารุดสูญหายเกือบหมดแล้ว)

สำาหรับรูปแบบเจดีย์ สภาพในปัจจุบันพังทลายลงมาเหลือต้ังแต่
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ฐานล่างขึ้นไปจนถึงชุดรองรับองค์ระฆังชั้นที่ 2 เท่านั้น แต่จากส่วนที่เหลือ
สามารถศึกษารูปแบบได้จากส่วนรองรับองค์ระฆังที่ทำาเป็นชุดบัวควำ่า-บัว
หงายเตีย้ๆ ท้องไม้ประดบัลกูฟัก 1 เส้นเตม็ท้องไม้ น่าจะม ี3 ชัน้ตามระเบียบ
ของเจดีย์ทรงระฆังทั่วไป และส่วนองค์ระฆังและยอดก็น่าจะเหมือนเจดีย์
ทรงระฆังโดยทั่วไป

ลักษณะสำาคัญที่ช่วยในการกำาหนดอายุได้ คือ ประการแรก ที่ฐาน
ประดับช้างนั้นพัฒนาสูงข้ึนอย่างมากจากเดิมของกลุ่มเจดีย์ที่มีช้างล้อม 
ซึ่งโดยปกติฐานช้างจะอยู่ในระดับพื้น โดยมีฐานบัวมารองรับฐานช้าง 1 
ฐาน และฐานบัวนี้ประดับลูกฟัก 2 เส้นคู่ และส่วนที่เป็นฐานช้างก็เป็นฐาน
บัวที่ประดับลูกฟัก 2 เส้นเช่นเดียวกัน ประการที่สอง ชุดรองรับองค์ระฆัง 
ทีเ่ป็นชดุบวัควำา่-บวัหงาย 3 ชัน้นีน่้าจะรบัมาจากล้านนา หรืออาจจะย้อนไป
นำาแบบอย่างมาจากศิลปะลังกาต้นแบบก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การประดับ
ลกูฟัก 1 เส้นและการใช้แถบลกูฟักเลก็ๆ ประดับฐานบวัแบบนีพ้บอยูใ่นฐาน
ของเจดย์ีสมยัสโุขทยัทีร่บัมาจากเขมร และมาพบในฐานบวัสมยัอยธุยาตอน
ต้น ส่วนที่จะช่วยในการกำาหนดอายุจึงน่าจะอยู่ที่การประดับลูกฟัก 2 เส้น 
ที่นำาแนวความคิดของล้านนามาใช้ ส่วนรูปแบบของลูกฟักน่าจะนำามาจาก
อยุธยา ทั้งนี้น่าจะรับมาจากกลุ่มเจดีย์ทรงระฆังที่มีฐานแปดเหลี่ยมในสมัย
อยุธยา ซึ่งน่าจะมีอายุอยู่ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ที่อยุธยาขึ้นมายึด
ครองเมืองกำาแพงเพชรและมีงานศิลปะล้านนาลงมาผสมผสาน
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ภาพที่ 11 ช้างประดับฐานเจดีย์ วัดช้างรอบ เมืองกำาแพงเพชร

ภาพที่ 12 พระอิศวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำาแพงเพชร  
(ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำาแพงเพชร)
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อีกส่วนหนึง่ทีใ่ช้ในการกำาหนดอายไุด้อย่างดีทีส่ดุ คอื ลวดลายประดบั
ช้าง (ภาพที่ 11) พบว่าลายส่วนใหญ่เป็นลายพรรณพฤกษา คือ ลายดอกไม้ 
ใบไม้ มีลวดลายท่ีใบระกาที่ส่วนคอช้างนั้นเหมือนกับลวดลายที่ผ้านุ่งของ
เทวรูปสำาริดพระอิศวรที่พบที่เมืองกำาแพงเพชร (ภาพที่ 12) มีจารึกที่ฐาน
ระบ ุพ.ศ. 2053 (กรมศลิปากร 2527: 173) ดังนัน้ลวดลายนีจึ้งน่าจะมคีวาม
สัมพันธ์กันและเป็นลายที่เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น อายุของเจดีย์จึงน่า
จะร่วมสมยักบัอายพุระอศิวรองค์นี ้(สนัต ิเลก็สุขมุ 2550: 66-71) คือในราว
ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 แล้ว

บทสรุป
จากหลักฐานงานศิลปกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการฟื้นฟูบ้าน

เมอืงกำาแพงเพชรขึน้มาอีกครัง้หนึง่ น่าจะสอดคล้องกบัจารกึท่ีฐานพระอศิวร 
เมืองกำาแพงเพชรที่กล่าวถึงพระยาศรีธรรมโศกราช (เจ้าเมืองกำาแพงเพชร) 
ที่สถาปนาพระอิศวรขึ้นในปี พ.ศ. 2053 และยังมีข้อความกล่าวถึงการซ่อม
แปลงพระมหาธาตุและวัดบริวารในเมืองนอกเมืองและที่แดนเหย้าเรือน 
(กรมศิลปากร 2527: 173) อันเป็นช่วงที่อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมลงแล้วและ
ถกูผนวกเข้ากบักรงุศรอียธุยา ในขณะเดยีวกันกม็กีารติดต่อสมัพนัธ์กบัทาง
อาณาจักรล้านนา ด้วยเหตุนี้เองงานศิลปกรรมจึงมีทั้งรูปแบบที่เป็นสุโขทัย
อันเป็นพ้ืนฐานดัง้เดมิ ศิลปะล้านนาทีล่งมาและศลิปะอยธุยาทีข่ึน้มา อย่างไร
ก็ตาม ส่วนหนึ่งช่างเมืองกำาแพงเพชรก็ได้สร้างสรรค์งานของตัวเองขึ้นมา  
อนัได้แก่เจดย์ีท่ีมีฐานแปดเหลีย่มท่ีมีลกัษณะเฉพาะของฐานบวัลกูแก้วอกไก่
ที่มีลูกแก้วอกไก่ขนาดใหญ่เส้นเดียวในผังแปดเหลี่ยม ปรากฏอยู่หลายองค์
ขณะที่ที่อื่นๆ ไม่พบเจดีย์ลักษณะนี้ 
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