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This research attempts to study the art styles of the decorative motifs in the Kamphang
Phet Ancient Monuments with other art styles that were used in the same period to learn the
relationship, influences and variation of the decorative style as well as the particular style of the
decorative motifs  at Kamphang Phet Ancient Monuments, which was also done in this research.
Inspecting the history, archaeology and art history were the principled methods utilized in the
research. The results of this research are :

The decorative motifs were classified into two parts with were the structure of the
decorative motifs patterns and the details of the decorative motif styles. The structures and details
of the decorative motif patterns were influenced by the Sukhothai Dynasty and Khmer Art which
brought by Suphannabhumi Dynasty of Ayuthaya. Both of them, Sukhothai Dynasty and
Suphannabhumi Dynasty, were ruled Kamphang Phet earlier.

The details of the decorative motifs had been modified to suit indicating tastes and had
the development of styles. It also showed the connections with Lanna region especially in the
floral decorative art, which were popular at that time. The decorative motifs patterns had been
adapted and finally became the prevalent style in Kamphang Phet area.
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บทนํา
ลวดลายประดับศาสนสถานเมืองกําแพงเพชร

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
   งานประดับศาสนสถานเปนการลดความราบเรียบของพื้นผิว  และทําใหผิวเกิดปริมาตร

อันเปนความงามชนิดหนึ่ง  มีทั้งการแกะลงบนพื้นผิวของศาสนสถานและการนําวัสดุอ่ืนๆ เชน ปูน
ปน หรือดินเผา  มาประดับ  มีทั้งที่เปนลวดลายและเปนภาพเลาเรื่อง  ซ่ึงมักจะเปนเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
ในศาสนา  ในประเทศไทยไดพบชิ้นสวนประติมากรรมประดับศาสนสถาน  มีอายุรวมสมัยกับ
ศิลปะอมราวดี(มีอายุราวระหวางพุทธศตวรรษที่ 6 - 11) อันอาจเปนศิลปกรรมของฟูนัน (กอนสมัย
ทวารวดี)  มีลักษณะเปนแผนดินเผา รูปพระสงฆครองจีวรเปนร้ิว  และมีแผนอิฐติดอยูดานหลัง  ซ่ึง
เปนการยืนยันวาแผนดินเผานี้เปนชิ้นสวนประดับสถาปตยกรรม  โดยคนพบที่เมืองอูทอง  จังหวัด
สุพรรณบุรี1

   หลักฐานทางดานโบราณวัตถุสถานที่พบในแตละยุคสมัย  สามารถสะทอนใหเห็นถึง
ระดับพัฒนาการทางการชาง  คานิยม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ความเปนอยู ในแตละยุค
สมัย  รวมถึงการติดตอสัมพันธกับสังคมอื่นๆ    ดังนั้น ลวดลายประดับศาสนสถานในแตละที่  แต
ละสมัยจึงมีความแตกตางกันไปตามฝมือชาง และรายละเอียดซ่ึงเปนความนิยมเฉพาะกลุม  หรือ
ความนิยมในชวงเวลานั้นๆ  แตอยางไรก็ตาม มักยังคงปรากฏลวดลาย หรือเร่ืองราว ที่เปนความเชื่อ
หรือมีแนวคิดเดียวกัน หรือความนิยมในชวงเวลาเดียวกัน แมจะตางสถานที่ ปรากฏอยูเสมอเชนกัน

   เมืองกําแพงเพชรเปนเมืองที่ปรากฏขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 20  มีประวัติความ
เปนมาที่นาสนใจ  เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของเมืองกําแพงเพชร  ตั้งอยูบริเวณจุดยุทธ
ศาสตรสําคัญอันเปนจุดเชื่อมตอระหวางดินแดนสุโขทัยกับกรุงศรีอยุธยา  ขณะเดียวกันก็เปนจุดติด
ตอไปยังเขตแควนลานนาโดยทางแมน้ําปง    รวมถึงเปนทางผานไปทางตอนใตของพมาไดอีกดวย2

                                                                                

   1 ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539),  2 - 3.

   2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน พิเศษ  เจียจันทรพงษ, กําแพงเพชร มรดกโลกทางวัฒนธรรม  
(กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 2541) และ  ศรีศักร  วัลลิโภดม, “ความมหัศจรรยของกําแพงเพชร”  เมืองโบราณ,  
9 , 2  ( เมษายน - มิถุนายน 2536),  41 - 42.
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ดวยเหตุนี้  หลักฐานทางดานโบราณคดีที่พบที่เมืองกําแพงเพชร  จึงแสดงถึงลักษณะการเกี่ยวของ
กับดินแดนตางๆ ที่กลาวมาแลวขางตน

   เมืองกําแพงเพชรจัดวาเปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่งในอาณาจักรสุโขทัย  ปรากฏหลักฐาน
เปนลายลักษณอักษรดังตัวอยางเชน  ในศิลาจารึกหลักที่ 46  ศิลาจารึกวัดตาเถรขึงหนัง กลาวถึง
สมเด็จพระศรีธรรมราชมาดา  ซ่ึงเปนมารดาของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 2   ไดโปรดฯ ให
…นิมนตตนสมเด็จพระ(มหา)ศรี(กิรติ)เจาเหงาพุทธางกูรดรุณพันลอก  ฟูงอริยะจากสถานสถิระคือ
เพชรบุรีศรีกําแพงเพชร  มาสรางพระอาวาสนอันดีมีช่ือพิจิตรกิรติกัลยาราม…3

   สวนหลักฐานทางดานศิลปกรรม ไดพบศิลปกรรมสุโขทัยที่เมืองกําแพงเพชรเปนจํานวน
มาก เชน เจดียทรงดอกบัวตูมที่วัดวังพระธาตุ  วัดกะโลทัย  เปนตน  อาคารทรงมณฑป เชน วัดสี่
อิริยาบถ  เจดียทรงระฆังที่มีชางลอมที่ฐานเชน วัดชางรอบ  รวมถึงกลุมพระพุทธรูปสกุลชาง
กําแพงเพชรที่เปนสวนหนึ่งของประติมากรรมสุโขทัย  ตัวอยางเหลานี้ แสดงใหเห็นถึงความ
สัมพันธของเมืองกําแพงเพชรที่เกี่ยวของกับอาณาจักรสุโขทัยไดเปนอยางดี

   ในชวงเวลาใกลเคียงกัน  เมืองกําแพงเพชรก็เปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่งในสมัยกรุงศรี
อยุธยา  ดังตัวอยางจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ  ที่กลาวถึง สมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) ยกทัพมาตีเมืองกําแพงเพชรหลายครั้งหลายหน4   และจากที่
กลาวมาแลวขางตนวา  เมืองกําแพงเพชรเปนเมืองสําคัญของอาณาจักรสุโขทัย  ดังนั้น จึงเกิดการทํา
สงครามเพื่อแยงชิงเมืองกําแพงเพชรขึ้นระหวางกรุงศรีอยุธยากับสุโขทัย  นอกจากนี้  ชินกาลมาลี
ปกรณไดกลาวถึง พระยาญาณดิศ ผูครองเมืองกําแพงเพชร ซ่ึงมีมารดาเปนพระสนมของสมเด็จพระ
บรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว)  และมีความสัมพันธใกลชิดมากจนถึงกับขอพระพุทธสิหิงค
จากสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพะงั่ว) มาบูชาที่เมืองกําแพงเพชรได5  ในสวนของ
หลักฐานทางดานศิลปกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปกรรมอยุธยา ไดแก  กําแพงเมืองที่มีในเสมาและ
ปอมปราการ เปนตน

   เมืองกําแพงเพชรยังมีความสัมพันธเกี่ยวของกับทางลานนาอีกดวย ดังปรากฏหลักฐาน
ทางดานพงศาวดารและตํานาน เชน ในชินกาลมาลีปกรณไดกลาวถึง เจามหาพรหมเจาเมือง
เชียงราย      ซ่ึงเปนพระอนุชาของพระเจากือนา ยกกองทัพมายังเมืองกําแพงเพชรและขอพระพุทธ
                                                                                

   3  กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย  (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2527), 359.
   4 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐ  (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 2504), 2 -

3.
   5 พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ,พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง -

กรณราชวิทยาลัย, 2540), 296 - 297.
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สิหิงคไปจากพระยาญาณดิศ6  หรือเร่ืองการทําสงครามระหวางกรุงศรีอยุธยากับแควนลานนา  ใน
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถกับพญาติโลกราชแหงลานนา  ซ่ึงใชศูนยกลางบานเมืองเดิมของ
อาณาจักรสุโขทัยมาเปนบริเวณที่เกี่ยวของในการทําสงครามครั้งนี้  โดยกําแพงเพชรและสองแคว
เปนที่มั่นของกรุงศรีอยุธยา   สวนทางลานนาไดยึดครองเมืองศรีสัชนาลัย  การสงครามครั้งนี้ใช
เวลายืดเยื้อกวา 7 ป  และไดเกิดลิลิตยวนพายขึ้น  เพื่อเปนการสรรเสริญชัยชนะของทางกรุงศรี
อยุธยา7

   ประวัติศาสตรของเมืองกําแพงเพชรที่กลาวมาแลวขางตน  พบวามีความสัมพันธทั้งทาง
ดานสังคมและวัฒนธรรมกับทั้งอาณาจักรสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  และลานนา  ซ่ึงความสัมพันธดัง
กลาวทั้งแบบเครือญาติและการสงครามนั้น ไดกอใหเกิดการผสมผสานทางดานศิลปกรรมขึ้น  เปน
เหตุใหศิลปกรรมของเมืองกําแพงเพชรมีรูปแบบที่แตกตางออกไปจากศิลปกรรมสุโขทัย  อยุธยา
และลานนา  อันเปนพื้นฐานของศิลปกรรมเมืองกําแพงเพชร  โดยนํารูปแบบศิลปกรรมตางๆ มา
ปรับเปลี่ยนใหเขากับรสนิยมของตน  จนมีลักษณะและรูปแบบเฉพาะเปน สกุลชางกําแพงเพชร

   ดังนั้น  การศึกษาลวดลายประดับศาสนสถานที่เมืองกําแพงเพชร  จึงเปนการศึกษางาน
ลวดลายประดับที่มีอิทธิพลของศิลปะตางๆ ที่กลาวมาแลว  และลักษณะเฉพาะของสกุลชาง
กําแพงเพชร  ซ่ึงมีตัวอยางสําหรับการศึกษาในครั้งนี้  สวนใหญเปนงานประดับประเภทปูนปน และ
ดินเผา จากวัดชางรอบและวัดพระแกว  ซ่ึงพบงานลวดลายประดับมากที่สุด  แตปจจุบันไดหลุด
รอนออกมาจากศาสนสถานและถูกเก็บรักษารวมทั้งจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
กําแพงเพชร

   งานประดับที่วัดชางรอบ  ทําจากดินเผา  เปนภาพเลาเรื่องพุทธประวัติแบงออกเปนตอนๆ
ภาพลักษณะนี้มักปรากฏอยูในงานประดับสถาปตยกรรมของอาณาจักรสุโขทัย  เชน วัดพระพาย
หลวง และวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย เปนตน    หากแตการใชดินเผาเปนวัสดุหลักในงานประดับนา
จะเปนลักษณะเฉพาะของเมืองกําแพงเพชร  เพราะโดยทั่วๆ ไปมักประดับดวยปูนปน  หรือใน
อาณาจักรสุโขทัยมีชวงเวลาหนึ่งที่นิยมประดับดวยเครื่องเคลือบดินเผา

   สวนงานปูนปนประดับที่วัดพระแกว เมืองกําแพงเพชร เปนภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์  ซ่ึง
ยังไมเคยปรากฏพบในงานปูนปนประดับของอาณาจักรสุโขทัยและลานนามากอน  ภาพเลาเรื่องดัง
กลาว จึงอาจเปนหลักฐานสําคัญทางดานศิลปกรรม   ที่สนับสนุนความสัมพันธของเมือง
กําแพงเพชรกับกรุงศรีอยุธยา
                                                                                

   6 เร่ืองเดียวกัน, 288 - 298.
   7 ศรีศักร  วัลลิโภดม, คนหาอดีตของเมืองโบราณ (กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, 2538),

623 - 624.
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   นอกจากภาพเลาเรื่องดังกลาว  ยังไดพบลวดลายที่มีรูปแบบเฉพาะที่เรียกวา  กระหนก
อันเปนลายที่เกิดจากการประดิษฐขึ้น  เพื่อใชตกแตงสถาปตยกรรมอีกจํานวนหนึ่ง เชน ลายกลีบบัว
ลายพันธพฤกษา  ลายรักรอย  ลายมวนโคง  เปนตน  ซ่ึงลายเหลานี้มีแหลงที่มี  พัฒนาการ  และมีรูป
แบบที่เกี่ยวของกับลายในลักษณะเดียวกันของสุโขทัย  อยุธยา และลานนา  หรือไม  อยางไร

   ดังนั้น  การศึกษาลวดลายประดับศาสนสถานเมืองกําแพงเพชร  จึงจะศึกษาจากชิ้นสวนที่
เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร  โดยจะจัดแบงกลุมตามประเภทของลาย เชน
ลายกลีบบัว  ลายประดับหนากระดาน    ลายรักรอย   ลายกานตอดอก  เปนตน  ศึกษาความเปนมา
ของลายตางๆ  เปรียบเทียบลวดลายที่ยังคงเหลืออยูกับลายในลักษณะเดียวกันของศิลปะสุโขทัย
อยุธยา และลานนา  รวมถึงศิลปะอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของสัมพันธกัน  เพื่อทราบถึงแหลงบันดาลใจและ
พัฒนาการของลายนั้นๆ  รวมถึงรูปแบบเฉพาะของลายใน สกุลชางกําแพงเพชร

ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
   1. เพื่อศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดี  และประวัติศาสตรศิลปะที่มีความ

เกี่ยวของสัมพันธกับศิลปกรรมของเมืองกําแพงเพชร
   2. เพื่อความเขาใจและพิจารณาเปรียบเทียบถึงความแตกตางและลักษณะรวมในงานศิลป

กรรมดานลวดลายประดับที่มีอายุรวมสมัยกันในเมืองกําแพงเพชร
   3. เพื่อหาขอสรุปถึงลักษณะเฉพาะในเรื่องลวดลายประดับศาสนสถานของเมือง

กําแพงเพชร
   4.  เพื่อทราบถึงแหลงบันดาลใจ  และการคลี่คลายทางดานรูปแบบ

ขอบเขตของการศึกษา
   ศึกษาเฉพาะลวดลายประดับศาสนสถานที่เมืองกําแพงเพชร  ที่เปนภาพเลาเรื่องและลวด

ลาย  มีทั้งที่ทําดวยปูนปนและดินเผา  ซ่ึงพบจากการปฏิบัติงานทางดานโบราณคดีที่วัดชางรอบและ
วัดพระแกว  ปจจุบันสวนใหญเก็บรักษาและจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร
โดยศึกษาถึงที่มา  รูปแบบ  แหลงบันดาลใจ  และความสัมพันธกับศิลปะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 1
กําแพงเพชรและภูมิหลังทางประวัติศาสตร

กําแพงเพชร1

   กําแพงเพชรเปนจังหวัดในกลุมภาคเหนือตอนลาง  จากตําแหนงที่ตั้งทางภูมิศาสตรจัดวา
อยูในบริเวณที่ราบลุมภาคกลางตอนบน คอนไปทางตะวันตกของประเทศไทย  อยูหางจาก
กรุงเทพมหานครตามถนนสายเอเชียประมาณ   358 กิโลเมตร จังหวัดกําแพงเพชรปจจุบัน(2546)
แบงเขตการปกครองออกเปน 9 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ มีพื้นที่ประมาณ  8,607.5 ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ    5,379,687.5 ไร

   สภาพภูมิประเทศแบงไดเปน 3 ลักษณะ2 ดังนี้
ที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนบน  ครอบคลุมพื้นที่ดานตะวันออกของจังหวัด  สภาพพื้น

ที่ประกอบไปดวยที่ราบขั้นบันไดหรือแบบตะพักลุมน้ํา(Alluvial Terrace)   ถัดจากบริเวณที่ราบไป
ทางทิศตะวันตก  พื้นแผนดินมีระดับสูงขึ้นในลักษณะเปนลูกเนินหรือเขาเตี้ยๆ เกิดเปนหยอมๆ 
สลับกับพื้นที่  สวนดานตะวันตก เปนทิวเทือกเขาสูงครอบคลุมและกั้นเขตแดนกับอําเภออุมผาง  
จังหวัดตาก  เทือกเขาบริเวณนี้เปนแหลงตนน้ําของคลองสวนหมากและคลองวังเจา  ซ่ึงไหลลงสูแม
น้ําปงทางทิศตะวันออก

แมน้ําปงนี้เกิดจากเทือกเขาดอยอินทนนท  ดอยเชียงดาว และเทือกเขาขุนตาล  ไหลผาน
อําเภอเชียงดาว  อําเภอแมแจม  อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  เขาสูจังหวัดลําพูน  จังหวัดตาก  และ
ไหลเขาสูจังหวัดกําแพงเพชรที่บานวังกเจา  แลวไหลลงในแนวตะวันออกเฉียงใตผานอําเภอโกสัม
พีนคร  อําเภอเมือง  อําเภอคลองขลุง  และเขาอําเภอขาณุวรลักษบุรี  จากนั้นจึงไหลลงสูที่ราบลุม
ภาคกลาง เขารวมกับแมน้ํานานที่ปากน้าํโพ จังหวัดนครสวรรค   แมน้ําปงไหลผานจังหวัด
กําแพงเพชรเปนระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร  โดยแบงพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรออกเปนฝง
ตะวันออกและฝงตะวันตก

   ลําน้ํายอยที่ไหลลงไปสมทบกับแมน้ําปงไดแก คลองสวนหมากและคลองขลุง  ซ่ึงมีตน
น้ําอยูในเขตเขาสูงและทิวเขาดานตะวันตก
                                                                                

   1 ธีรศักดิ์  วิเศษชัยนุสรณ,  เมืองกําแพงเพชร ใน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร
(กรุงเทพมหานคร : รุงศิลปการพิมพ, 2540), 44.

   2  เร่ืองเดียวกัน, 44 - 45.
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   ประชากรสวนใหญของจังหวัดกําแพงเพชร3 ตั้งถ่ินฐานอยูกันอยางกระจัดกระจาย  มีการ
ติดตอกันแบบตัวตอตัว  มีแบบอยางขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่คลายคลึงกัน  
มีความสัมพันธแบบเครือญาติ  พระพุทธศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวในการควบคุมความประพฤติ
ของคนในสังคม  ประชากรในจังหวัดกําแพงเพชรมีหลายกลุมอพยพมาจากทั่วทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย เขามาตั้งหลักแหลงทํามาหากิน  ดังนั้นลักษณะการตั้งถ่ินฐานจึงเปนแบบเกาะกลุม  มี
ระเบียบ ประเพณี และวัฒนธรรมดั้งเดมิของตน  กลายเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม  เชน กลุมคน
เหนืออพยพมาจากเชียงใหมและลําปางตามลําน้ําปงมาตั้งถ่ินฐานในอําเภอเมือง อําเภอคลองขลุง
และอําเภอคลองลาน     กลุมคนลาว เชนลาวครั่งจากสุพรรณบุรี  กลุมคนอีสานที่อําเภอลานกระบือ  
อําเภอคลองขลุงและอําเภอไทรงาม  เปนตน  นอกจากนี้ยังมีชาวไทยภูเขาอีกหลายเผา เชน มง  เยา  
กะเหรี่ยง  มูเซอ  ลีซอ  ปจจุบันอยูในพื้นที่อําเภอคลองลาน

ภูมิหลังทางประวัติศาสตร
เมืองกําแพงเพชรสมัยกอนพุทธศตวรรษที่ 19 4(สมัยกอนประวัติศาสตร - กอนสมัยสุโขทัย)

   จังหวัดกําแพงเพชรมีความหลากหลายของสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมทั้งทางดานการ
เกษตร การคมนาคม และความสมบูรณของแรธาตุรวมถึงผลผลิตจากปา ทําใหกําแพงเพชรมี
พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมอยางยาวนาน  ผลจากการสํารวจและดําเนินการทางดานโบราณ
คดี  บริเวณพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรไดพบหลักฐานการอยูอาศัยของกลุมชนมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรในยุคหินใหม (Neolithic) หรือสมัยที่ใชหินขัดเปนเครื่องมือ ทําการเพาะปลูกและ
เล้ียงสัตว ซ่ึงมีอายุประมาณ 5,000 - 1,000 ป  ตอมาจึงพัฒนาขึ้นเปนชุมชน หรือเมืองในสมัยกอน
สุโขทัย  สําหรับแหลงที่พบตัวอยางโบราณวัตถุในสมัยดังกลาว เชน  บริเวณเขากะลอน  ตั้งอยูที่
บานหาดชะอม  ตําบลปาพุทรา  อําเภอขาณุวรลักษบุรี  ไดพบโบราณวัตถุประเภท ขวานหินขัด  หัว
ธนูหิน  กําไลหิน  ลูกปดหิน  หินลับมีด  จักรหิน และชิ้นสวนภาชนะดินเผารูปทรงตางๆ เชน ทรง
พาน  หรือที่แหลงโบราณคดีเชิงเขาโปงตะคอง  ไดพบเครื่องมือหินขัดแบบตางๆ  และภาชนะดิน
เผาประเภทเนื้อหยาบเผาอุณหภูมิต่ํา  มีลักษณะคลายกับพบที่แหลงโบราณคดีเขาสามเหลี่ยม  
จังหวัดกาญจนบุรี  ที่มีกําหนดอายุประมาณ 2,000 - 2,500 ป  ซ่ึงจัดอยูในยุคหินใหม
                                                                                

   3  สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร , ประวัติมหาดไทยสวนภูมิภาคจังหวัดกําแพงเพชร 
(กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ, 2536).

   4 มูลนิธิปริยัติศึกษา, พิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดกําแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุรวัฒน, 2540), 51 และ  นคร สําเภาทิพย เขากะลอน แหลงโบราณคดีที่จุด
ประกายความคิดโบราณคดีมวลชน เมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน - มิถุนายน 2536), 95 - 104.
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   นอกจากนี้ยังไดพบหลักฐานชุมชนโบราณสมัยทวารวดี  อันเปนชวงรอยตอระหวางสมัย
กอนประวัติศาสตรกับสมัยประวัติศาสตร  เชน ชุมชนโบราณริมแมน้ําปงทั้งสองฟาก ไดแก เมือง
ไตรตรึงสทางฝงตะวันตกและเมืองเทพนครทางฝงตะวันออก  ที่ยังคงปรากฏรองรอยของคูน้ํา - คัน
ดิน  และโบราณวัตถุอ่ืนๆ เชน ลูกปดแกว  ตะเกียงดินเผาแบบอินเดีย และชิ้นสวนภาชนะดินเผา 
เปนตน  ซ่ึงหลักฐานเหลานี้มีกําหนดอายุอยูในสมัยทวารวดีจนถึงสมัยลพบุรี

   บริเวณพื้นที่บานลานดอกไมและบานโกสัมพี  ยังไดพบรองรอยของโบราณสถานขนาด
ใหญรวมถึงชิ้นสวนพระพุทธรูปแบบหริภุญไชยที่ทําดวยชินเปนจํานวนมาก  ซ่ึงโบราณวัตถุสถาน
เหลานี้ถูกกําหนดอายุอยูในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 185

   ตัวอยางหลักฐานทางดานโบราณคดีที่กลาวมาขางตนนี้  ทําใหสามารถสันนิษฐานไดวา  
มีกลุมชนตั้งถ่ินฐานในบริเวณพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชรมาแลวตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอน
ปลาย  ซ่ึงเปนสมัยที่ใชโลหะเปนเครื่องมือใชสอย  อยูอาศัยสืบเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี โดยมี
ความเกี่ยวของสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดี  ในลักษณะชุมชนที่มีการสรางคูน้ํา - คันดิน  ดังที่พบ
ไดทั่วไปในวัฒนธรรมทวารวดีในเขตพื้นที่ภาคกลาง  และยังมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดี
แบบหริภุญไชย  ที่นาจะติดตอกันทางลําน้ําปง  เนื่องจากหลักฐานประเภทศิลปวัตถุที่พบไดจาก
เมืองโบราณอันเปนที่ตั้งของชุมชนบนที่ราบลุมแมน้ําปงทั้งสองฟากฝง   และปรากฏหลักฐานวา  
แมน้ําสายนี้เคยเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญระหวางชุมชนในภาคเหนือตอนลางกับชุมชนในที่ราบ
ลุมแมน้ําเจาพระยา  ตลอดจนเปนเสนทางออกสูทะเลของชุมชนบริเวณนี้มาตั้งแตอดีตกาล

เมืองกําแพงเพชรสมัยสุโขทัย
    สุโขทัยเปนเมืองสําคัญอันเปนศูนยกลางและเปนราชธานีเมื่อพุทธศตวรรษที่ 19 

(ประมาณ   พ.ศ.1800 - 1981)  มีปรากฏเปนลายลักษณอักษรและมีหลักฐานทางดานศิลปวัตถุ  ซ่ึง
แสดงถึงความเจริญรุงเรืองเรื่อยมา  จนเมื่อกรุงศรีอยุธยาไดรวมอํานาจของราชสํานักสุโขทัยได
สําเร็จ หลักฐานงานชางของสุโขทัยก็ไมปรากฏอีกภายหลังจากชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 21       
เปนตนมา

   เมื่อคร้ังที่สุโขทัยยังคงมีความเปนอิสระในการปกครองตนเองอยูนั้น  เมืองกําแพงเพชร
ไมปรากฏหลักฐานการถูกจัดตั้งขึ้นมา  แตสันนิษฐานวา บริเวณดังกลาวอาจมีชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู    
ตอมาในราวรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท(พ.ศ.1890 - 1911)  ไดพบหลักฐานเปนลายลักษณ
อักษรการเกิดเมืองนครชุม  ซ่ึงตั้งอยูฝงตรงขามเมืองกําแพงเพชร(ปจจุบัน)  จากศิลาจารึกหลักที่ 3 
(ศิลาจารึกนครชุม)  ไดกลาวถึง พระมหาธรรมราชาลิไทไดนําพระบรมสารีริกธาตุมาสถาปนาไวที่
                                                                                

   5  ธีรศักดิ์  วิเศษชัยนุสรณ, ประวัติศาสตรและโบราณคดีกําแพงเพชร  8.
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เมืองนครชุม เมื่อ พ.ศ.1900 6 แสดงใหเห็นวาเมืองนครชุมในขณะนั้นมีฐานะเปนหัวเมืองสําคัญของ
สุโขทัย

   เมืองนครชุมที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาในสมัยนี้  อาจกลาวไดวา  เพื่อเปนศูนยกลางอํานาจการปก
ครองของสุโขทัยบริเวณลุมน้ําปงตอนลาง7  สาเหตุที่พระมหาธรรมราชาลิไทเลือกบริเวณนี้     นา
จะมาจากตําแหนงที่ตั้งของเมือง มีชัยภูมิเหมาะสมในการแลกเปลี่ยนสินคาระหวางที่ราบสูง(เมือง
ตางๆ บริเวณตนแมน้ําปง)กับที่ราบภาคกลาง โดยใชแมน้ําปงเปนเสนทางหลักที่สําคัญในการติดตอ
คาขาย  นอกจากนี้  บริเวณนี้ยังเปนชองทางที่สามารถติดตอผานไปยังเมืองมอญ ซ่ึงอยูทางดานทิศ
ตะวันตกของสุโขทัย  อันเปนทางออกทะเลที่อาวเมาะตะมะไดอีกดวย  ดังนั้นเมืองนครชุมจึงเปน
เสมือนปากประตูดานตะวันตกของแควนสุโขทัย

เมืองกําแพงเพชรสมัยกรุงศรีอยุธยา
   สวนเมืองกําแพงเพชรนาจะเกิดขึ้นหลังจากการสวรรคตของพระมหาธรรมราชาลิไท  

และตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพองั่ว)8  กษัตริยราชวงศสุพรรณภูมิ
แหงกรุงศรีอยุธยา  ซ่ึงครองราชยเมื่อประมาณพ.ศ.1913 - 1931

    ช่ือเมือง  กําแพงเพชร ปรากฏอยูในหลักฐานเกาที่สุดคือ ศิลาจารึกหลักที่ 38 กฎหมาย
ลักษณะโจร พ.ศ.19409  ที่กลาวถึงกษัตริยทรงพระนาม ศรีบรมจักรพรรดิราช  ผูเสวยราชสมบัติ
เมืองกําแพงเพชร  และใหจารึกกฎหมายลักษณะโจรไปประกาศที่กลางเมืองสุโขทัย  กษัตริยพระ
องคนี้นาจะหมายถึง เจานายในราชวงศสุพรรณบุรี   ผูซ่ึงมีความสัมพันธทางเครือญาติกับราชวงศ
สุโขทัย  คือ เจานครอินทร10   (กอนที่จะเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยา เปนสมเด็จพระนค
                                                                                

   6  คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร, หลักที่ 3 ศิลาจารึกนครชุม จังหวัด
กําแพงเพชร  ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2521),
67 - 69.

   7  พิเศษ  เจียจันทรพงษ, กําแพงเพชร มรดกโลกทางวัฒนธรรม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุ
สภาลาดพราว, 2541), 5 - 8.

   8  ศรีศักร  วัลลิโภดม, “ความมหัศจรรยของกําแพงเพชร” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน - มิถุนายน
2536), 20 - 43.

   9  คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และโบราณคดี, หลักที่ 38 ศิลาจารึก
กฎหมายลักษณะโจร ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 3 (พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, 2508),
26.

   10  พิเศษ  เจียจันทรพงษ, “แนวคิดเกี่ยวกับการสืบราชสมบัติของแควนสุโขทัย”  ศิลปากร 21, 6
(มีนาคม 2521), 21 - 24.
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รินทราชาธิราช (พ.ศ.1952) ที่ทรงมีอิทธิพลเหนือเมืองสุโขทัยและมีอํานาจตอรองที่สําคัญตอราช
สํานักอยุธยา   อาจกลาวไดวา  ราชวงศสุพรรณบุรีใชเมืองกําแพงเพชร เปนฐานอํานาจในการเขาปก
ครองกรุงสุโขทัยและขึ้นสูราชบัลลังกกรุงศรีอยุธยาไดในที่สุด

   ภายหลังจากที่สมเด็จพระนครินทราธิราชขึ้นครองราชยที่กรุงศรีอยุธยาแลว  เมือง
กําแพงเพชรมีฐานะเปนหัวเมืองหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาเชนเดียวกับเมืองอื่นๆ ในแควนสุโขทัย  ใน
ชวงเวลานั้นแบงแยกออกเปน 4 สวน คือ สุโขทัย เชลียง พิษณุโลกและกําแพงเพชร  ซ่ึงตางก็เปน
หัวเมืองขึ้นตรงตอกรุงศรีอยุธยา เปนกําลังสําคัญในการทําศึกและมีเจาเมืองเอง  โดยเมืองอื่นๆ ยัง
คงมีเจาเมืองที่สืบเชื้อสายในราชวงศสุโขทัยตามเดิม  แตเมืองกําแพงเพชรนั้นเปนเสมือนเมืองของ
ราชวงศสุพรรณบุรี  เจาเมืองจึงมีความเกี่ยวของผูกพันกับเชื้อสายราชวงศสุโขทัยนอย  ดังตัวอยาง
จากจารึกสมเด็จพระมหามุนีรัตนโมลี ซ่ึงพบที่เจดียวัดพระยืนกําแพงเพชร  ไดกลาวถึงเจาเมือง
กําแพงเพชรที่เสวยราชยเมื่อ พ.ศ.1963 ช่ือ สมเด็จพระญาสอย  ซ่ึงมีผูสันนิษฐานวา นาจะเปนผูเดียว
กับพญาแสนสอยดาว ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ  และใหขอ
สังเกตวา ช่ือแสนสอยดาวเปนชื่อที่เปนชื่อสามัญของทางลานนา   ซ่ึงเมื่อนํามาประกอบกับหลัก
ฐานทางโบราณคดีอ่ืนๆ ของเมืองกําแพงเพชรแลว พบวาหลักฐานเหลานี้สอดคลองกับเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรที่วา กําแพงเพชรเคยมีเจาเมืองที่มีเชื้อสายเกี่ยวของกับทางลานนามาปกครอง
เมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยา

   เมืองกําแพงเพชรนอกจากจะมีความสําคัญทางดานการเมืองการปกครองมากขึ้นแลว  ใน
ชวงตนของศิลาจารึกวัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม(วัดตาเถรขึงหนัง)11 พบในเมืองสุโขทัย ไดกลาวถึง
กษัตริยของสุโขทัยทรงพระนาม พระมหาธรรมราชา และพระราชมารดา พระศรีธรรมราชมารดา
ไดมีจิตศรัทธาที่จะสรางพระอาราม(วัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม)ขึ้น  จึงไดทรงนิมนตพระมหาเถระผู
ทรงคุณความรูมาจากเมืองกําแพงเพชร  เพื่อมาอํานวยการสรางในครั้งนี้  ศิลาจารึกหลักนี้มีสาระ
สําคัญอันเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา  ในชวงเวลานี้ (พ.ศ.1947)  เมืองกําแพงเพชรมีความรุง
เรืองทางดานพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก  ซ่ึงหมายถึง  ศูนยกลางทางพุทธศาสนาเดิมที่เคยอยูที่
เมืองสุโขทัยนั้น  ไดยายมาอยูที่เมืองกําแพงเพชรแลว

   หลักฐานจากศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจรและศิลาจารึกวัดศรีพิจิตรกีรติกัลยารามนั้น 
เปนหลักฐานลายลักษณอักษรที่เกาที่สุดที่ปรากฏชื่อ เมืองกําแพงเพชร  นอกจากนี้ยังเปนหลักฐาน
สําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอํานาจทางการเมือง การปกครอง และศูนยกลางทางพระ
พุทธศาสนา  ที่เคล่ือนยายจากเมืองสุโขทัยมาอยูที่เมืองกําแพงเพชร
                                                                                

   11  คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และโบราณคดี, หลักที่ 46 ศิลาจารึก
วัดตาเถรขึงหนัง  เร่ืองเดียวกัน, 73.
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   เมืองกําแพงเพชรนาจะยายศูนยกลางมาจากเมืองนครชุม เมืองที่ตั้งอยูทางฟากตะวันตก
ของแมน้ําปงที่ปรากฎมาตั้งแตในสมัยสุโขทัย  โดยยายมาอยูฝงตรงขามกับเมืองนครชุมทางฟาก
ตะวันออกของแมน้ําปง  อยางนอยเมื่อประมาณ พ.ศ.1940  ดังที่ปรากฏหลักฐานชื่อ เมือง
กําแพงเพชรเปนลายลักษณอักษรอยูในศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร หลักฐานที่แสดงวาเมือง
กําแพงเพชรเกิดขึ้นจากอํานาจของบานเมืองทางภาคกลาง  มิใชสุโขทัย  โดยนาจะมาจากแนวคิดใน
การเลือกทําเลที่ตั้งเมือง12    เมืองกําแพงเพชรตั้งอยูบนที่ราบลาดเอียงออกไปจากลําน้ําปง  น้ําที่จะ
นํามาหลอเล้ียงคูเมืองตลอดจนพื้นที่เกษตรกรรมภายใน  จึงตองนํามาจากลําน้ําปง  ลักษณะการชล
ประทานแบบนี้มีความคลายคลึงกับบานเมืองที่ตั้งอยูในที่ราบลุมภาคกลาง  ซ่ึงมีความแตกตางอยาง
ตรงกันขามกับเมืองนครชุม ที่สรางดวยแนวคิดตามแบบสุโขทัย  โดยเลือกทําเลที่ตั้งเมืองบนพื้นที่
ลาดเอียงเขาหาแมน้ํา  น้ําที่จะนํามาหลอเล้ียงพื้นที่เกษตรกรรม  จึงเปนน้ําที่ไหลมาจากที่สูงโดยการ
ชลประทานแบบเหมืองฝาย

   เอกสารของทางลานนา13  ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณที่แตงขึ้นโดยพระภิกษุช่ือ พระ
รัตนปญญาแหงเมืองเชียงใหม เมื่อ พ.ศ.2060  และหนังสือนิทานพระพุทธสิหิงค  ซ่ึงพระโพธิรังสี  
พระภิกษุแหงเมืองเชียงใหมแตงขึ้นกอนชินกาลมาลีปกรณ ประมาณเกือบ 100 ป  หนังสือทั้งสอง
เร่ืองนี้แตงขึ้นเปนภาษาบาลี เรียกชือ่เมอืงกาํแพงเพชรวา  วชิรปราการ  อันแปลไดวา กาํแพงเพชรนัน่เอง

   พระมหาธรรมราชาลิไทแหงแควนสุโขทัยสวรรคตระหวาง พ.ศ.1913 - 1914    ตรงกับ
รัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพองั่ว) แหงกรุงศรีอยุธยา (เสวยราชสมบัติ พ.ศ. 
1913 - 1931)  เอกสารของลานนาทั้งสองฉบับกลาวตรงกันวา เมื่อพระมหาธรรมราชาลิไทสวรรคต
แลว  เมืองสุโขทัยก็ตกอยูในอํานาจของกรุงศรีอยุธยา  กษัตริยกรุงศรีอยุธยาไดนําพระพุทธสิหิงค
ไปบูชาที่กรุงศรีอยุธยา  คร้ังหนึ่ง ติปญญาอํามาตยหรือพระยาญาณดิศ  เจาเมืองกําแพงเพชรผูถูกสง
มาจากเมืองสุโขทัย  อยากไดพระพุทธสิหิงคกลับคืนมาไวที่เมืองของตน  จึงไดถวายพระมารดาของ
ตนแกกษัตริยกรุงศรีอยุธยา  พระนางเปนที่โปรดปรานของกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยาเปนอยางมาก 
และสามารถไดพระพุทธสิหิงคกลับมาไวที่เมืองกําแพงเพชรไดดวยกลอุบายนี้   เรื่องราวจาก
เอกสารลานนาแสดงใหเห็นถึงการเกี่ยวดอง ระหวางเจานายในราชวงศสุโขทัยกับกษัตริยกรุงศรี
อยุธยา ราชวงศสุพรรณบุรี ไดในระดับหนึ่ง

                                                                                

   12  พิเศษ  เจียจันทรพงษ, กําแพงเพชร มรดกโลกทางวัฒนธรรม , 10 - 17.
   13  รัตนปญญาเถร, ชินกาลมาลีปกรณ แปลโดย แสง  มนวิทูร (พระนคร : กรมศิลปากร, 2517),

110 -113 และ พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค แปลโดย แสง มนวิทูร (พระนคร : กรมศิลปากร, 2506), 56
- 60.
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   เมืองกําแพงเพชรนี้นาจะเกิดขึ้นจากเจานายในราชวงศสุพรรณบุรี ที่มีเมืองอันเปนศูนย
กลางทางอํานาจอยูในที่ราบลุมแมน้ําภาคกลางคือ เมืองสุพรรณบุรี   และเปนผูซ่ึงมีความสัมพันธ
ทางเครือญาติกับราชวงศสุโขทัย   โดยไดเขามาใชเมืองกําแพงเพชร  ซ่ึงเปนเมืองที่ตั้งอยูในดินแดน
ที่เคยเปนเมืองในแวนแควนสุโขทัยมาแตเดิม  มาเปนฐานกําลังอํานาจในการเขาปกครองกรุง
สุโขทัยและขึ้นสูราชบัลลังกกรุงศรีอยุธยาไดในที่สุด14

   เมืองกําแพงเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีฐานะเปนเมืองพระยามหานคร15  อันหมายถึง
หัวเมืองชั้นนอก  เจาเมืองเปนเชื้อพระวงศหรือขุนนางผูใหญที่พระเจาแผนดินสงไปปกครองเมือง  
ทําหนาที่เปนเมืองหนาดานในการสงครามหลายตอหลายครั้ง ทั้งสงครามกับลานนาและพมา  หลัก
ฐานสําคัญที่ยังคงปรากฏอยูคือรองรอยของกําแพงเมืองที่แข็งแรง จนปจจุบัน  ซ่ึงพงศาวดารกรุงศรี
อยุธยาฉบับวันวลิต16  กลาววาไดมีการซอมสรางกําแพงเมืองกําแพงเพชรขึ้นใหม ในรัชกาลสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ(พ.ศ.1991 - 2031) ซ่ึงในสมัยนี้ เปนสมัยที่กรุงศรีอยุธยาทําสงครามชิงดิน
แดนแควนสุโขทัยเดิม กับพระเจาติโลกราชแหงลานนา

   สําหรับดานการคา  จากที่กลาวมาขางตนวาเมืองกําแพงเพชรเปนศูนยกลางการคาทางบก
ทางน้ําตามลําน้ําปงแลว  ตําแหนงที่ตั้งของเมืองยังเปนเสนทางผานที่เชื่อมการลําเลียงสินคาจากทิศ
ตะวันออกไปยังอาวเมาะตะมะทางทิศตะวันตก  การที่ราชวงศสุพรรณบุรีเขามาตั้งศูนยกลางอํานาจ
ที่เมืองกําแพงเพชรนี้  นาจะเพื่อการควบคุมการลําเลียงสินคาใหไปยังเมืองทาทางภาคกลางเพียง
อยางเดียว  อันเปนการบีบใหสุโขทัยตองพึ่งพาบานเมืองทางภาคกลางในดานเศรษฐกิจ  สินคาที่
สําคัญของเมืองกําแพงเพชรคือ สินคาของปา เชน หนังกวาง เปนตน

เมืองกําแพงเพชรสมัยธนบุรี
   เมื่อ พ.ศ.2310  กรุงศรีอยุธยาตกเปนเมืองขึ้นของพมา  ตอมาสมเด็จพระเจาตากสินทรงกู

เอกราชได  และไดทรงทําสงครามศึกอะแซหวุนกี้หลายครั้ง ใน พ.ศ.2319
…พระเจากรุงธนบุรีประทับอยูที่คายหลวงตําบลบางแขม  ไดทรงทราบวามีพมาตั้งอยูที่เมือง
กําแพงเพชรประมาณ 2,000 คนเศษ (พมากองนี้คือกองกะละโบ)  จึงตรัสส่ังใหกองทัพพระยายม
ราชเดินบกขึ้นไปทางแมน้ําปงฟากตะวันตกกอง 1 ใหกองทัพพระยาราชสุภาวดียกขึ้นไปทางฟาก

                                                                                

   14  เร่ืองเดียวกัน, 53 - 58. และ พิเศษ  เจียจันทรพงษ “สุพรรณภูมิ : ตําแหนงที่ตั้งและความสัมพันธ
กับสุโขทัย”  ศิลปวัฒนธรรม 17, 12 (ตุลาคม 2539) : 70 - 74.

   15  กรมศิลปากร, กฎหมายตราสามดวง (2521), 35.
   16 วันวลิต, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ.2182 แปลโดย วนาศรี สามนเสน

(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523), 41.
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ตะวันออกกอง 1 ใหพระยานครสวรรค ซ่ึงตั้งคายอยู ณ บานโคนใตเมืองกําแพงเพชรยกขึ้นไปสม
ทบกันตีทัพพมาที่เมืองกําแพงเพชร  สวนพระเจากรุงธนบุรีก็เสด็จยกกองทัพหลวงหนุนขึ้นไปตั้ง
อยูที่ปากคลองขลุง…17

   จากขอความขางตนพบวา เมืองกําแพงเพชรในสมัยกรุงธนบุรี  ยังคงมีฐานะเปนเมืองใน
ระดับเมืองพระยามหานคร และหัวเมืองชั้นโทที่มีความสําคัญในดานการสงคราม  มีชัยภูมิเหมาะ
สมที่พมายังคงใชเพื่อการทําสงครามกับกรุงธนบุรีหลายตอหลายครั้ง

   นอกจากนี้ เมืองกําแพงเพชรยังตองสงสวยไมประเภทตางๆ โดยเฉพาะไมสัก และของปา
ประเภทขี้ผ้ึง ผลเรว และผลกระวาน ใหแกพระราชวังหลวงและพระราชวังบวร ตัวอยางการสงไม
สักเพื่อใชในงานกอสราง พระเมรุ เชนงานพระเมรุของพระราชมารดาของพระเจากรุงธน18

เมืองกําแพงเพชรสมัยรัตนโกสินทร
   เมืองกําแพงเพชรมีฐานะเปนเมืองหนาดานที่สําคัญทางยุทธศาสตร ในระดับเมืองพระ

ยามหานครและหัวเมืองชั้นโท  มาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  กรุงธนบุรี เร่ือยมาจนถึงตนกรุงรัตน
โกสินทร  จนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเกลาเจาอยูหัว  ไดมีการปฏิรูป
การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาลขึ้นเมื่อป พ.ศ.2435  โดยจัดสงขาราชการ  หรือผูสําเร็จราชการ
สวนกลางไปเปนผูดูแลระเบียบการปกครอง  การศาล และการเก็บภาษีอากร  เพื่อใหเกิดความเปน
ระเบียบแบบแผน  เมืองกําแพงเพชรเปนเมืองหนึ่งภายใตการควบคุมดูแลของผูสําเร็จราชการจาก
มณฑลนครสวรรค ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.243819

   สําหรับดานเศรษฐกิจ20  เมืองกําแพงเพชรเปนเมืองที่มีความอุดมสมบูรณทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งปาไมและพืชพันธุนานาชนิด  ดังปรากฏหลักฐานของการสงสวยสําคัญเขา
สูพระนคร อันไดแก  ของปาประเภทตางๆ  เชน ขี้ผ้ึง  ไมสัก  กระวาน  เปนตน  ขณะเดียวกันยังมี
หลักฐานของการทําสัมปทานปาไมในสมัยรัชกาลที่ 5   นอกจากนี้ยังมีการเพราะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เชน การทํานา  และการปลูกออย

                                                                                

   17  สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ไทยรบพมา ภาค 2 (พระนคร : อักษร
เจริญทัศน, 2494),  211 - 212.

   18 บุหลง  ศรีกนก, ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยา - กรุงรัตนโกสินทรตอนตน
รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร (กรุงเทพมหานคร : กรุงสยามการพิมพ, 2528),334 -
340.

   19  สํานักงานจังหวัดกําแพงเพชร, เร่ืองเดียวกัน.
   20 บุหลง  ศรีกนก, เร่ืองเดียวกัน, 339 - 340.
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   สวนในดานการศาสนา21  ไดพบหลักฐานที่พระยาตะกา  ชาวกะเหรี่ยง เขามาดําเนินการ
ซอมแซมและบูรณะวัดพระบรมธาตุนครชุม จนแลวเสร็จ ในชวงของพะโปที่เปนนองชาย
     สําหรับหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับเรื่องราวความเปนมาของเมืองกําแพงเพชร  ในสมัยรัช
กาลที่ 5  นั้น สามารถศึกษาไดจากพระราชนิพนธใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่
เสด็จประพาสหัวเมืองฝายเหนือ ในป พ.ศ.2449 ช่ือ เสด็จประพาสตน22  ที่ทรงบันทึกความรูทาง
ดานประวัติศาสตรไว

สรุป
   บริเวณพื้นที่เมืองกําแพงเพชร  ไดพบหลักฐานทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดี         

อันแสดงถึงรองรอยการอยูอาศัยของชุมชนโบราณสมัยกอนประวัติศาสตรมาตั้งแตเมื่อประมาณ       
2,000 ปที่ผานมา  และมีพัฒนาการมาเปนเมืองตั้งอยูบนสองฟากฝงแมน้ําปงในสมัยสุโขทัย  เนื่อง
จากมีชัยภูมิเหมาะสมในเรื่องของการคาขาย โดยใชแมน้ําปงเปนเสนทางคมนาคมที่สําคัญ  และ
บริเวณนี้เปนจุดเปลี่ยนเสนทางการคาจากทางบกเปนทางน้ําและทางน้ําเปนเสนทางบก จึงมีเมือง
สําคัญเกิดขึ้นหลายเมืองบนสองฟากฝงแมน้ําปง  จากสาเหตุดังกลาวนี้ เชน เมืองไตรตรึงษ เมือง
เทพนคร  เมืองนครชุม  รวมถึงเมืองกําแพงเพชรดวย

    เมื่อราชวงศสุพรรณภูมิไดขยายอาณาเขตดินแดนเขาสูบริเวณที่เคยเปนแควนสุโขทัยเดิม  
ไดมีการยายศูนยกลางของเมือง จากเมืองนครชุมมาที่กําแพงเพชรที่อยูฝงตรงขาม โดยใชแนวคิด
การเลือกทําเลที่ตั้งเมืองแบบภาคกลาง  เพื่อใชเปนฐานกําลังอํานาจ ในการเขาปกครองกรุงสุโขทัยที่
เร่ิมออนแอลง  และขึ้นสูราชบัลลังกแหงกรุงศรีอยุธยาในเวลาตอมา  เมืองกําแพงเพชรในชวงเวลานี้
มีบทบาทในดานการเปนเมืองยุทธศาสตรปองกันขาศึกจากพมาและลานนา

   สมัยกรุงธนบุรี  เมืองกําแพงเพชรยังคงเปนยุทธศาสตรในการสงครามกับพมาจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร  บานเมืองเริ่มสงบจากการศึกสงคราม  มีการฟนฟูบานเมือง  ประชากรอยูอาศัยหนา
แนนขึ้น

   ในชวงตนรัตนโกสินทร  กําแพงเพชรเปนเมืองสงสวยน้ําตาลและของปาคูกับเมืองตาก  
มีการสงไมสักเขามาสรางวัดที่กรุงเทพมหานคร และเมื่อมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 
เมื่อป พ.ศ.2435  และจัดตั้งมณฑลนครสวรรคขึ้นเมื่อ พ.ศ.2438  โดยกําแพงเพชรขึ้นอยูกับมณฑลนี้

                                                                                

   21 ธีรศักดิ์  วิเศษชัยนุสรณ, เร่ืองเดียวกัน, 26.
   22 สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เสด็จประพาสตน(กรุงเทพมหานคร : ชินพรการพิมพ,

2519).

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2
เมืองกําแพงเพชร : หลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตรศิลปะ

เมืองโบราณกําแพงเพชรและเมืองโบราณอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ1

   บริเวณพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร ไดพบรองรอยหลักฐานของชุมชนโบราณมาแลวตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตร   มีการอยูอาศัยอยางตอเนื่องเรื่อยมาจนปจจุบัน  เมืองโบราณตางๆ ที่สําคัญ
และมีความเกี่ยวของกับเมืองกําแพงเพชร  มีดังนี้

เมืองนครชุม
   เปนเมืองโบราณตั้งอยูบนฝงแมน้ําปงฟากตะวันตกบนพื้นที่ราบลุมต่ํา ซ่ึงเอียงลาดจาก

ทิศตะวันตกมาสูแมน้ําปงทางทิศตะวันออก บริเวณปากคลองสวนหมาก และวางตัวเมืองขนานไป
กับลําน้ําปง  มีผังเมืองเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผารูป  ภายในเมืองมีโบราณสถานที่สําคัญคือ เจดียวัดพระ
บรมธาตุ ที่สันนิษฐานวา เปนเจดียที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อบรรจุพระ
บรมสารีริกธาตุเมื่อ พ.ศ.1900  ดังปรากฎอยูในศิลาจารึกหลักที่ 3 (นครชุม)  เดิมมีหลักฐานวาเปน
เจดียทรงดอกบัวตูม แตในปจจุบันเจดียองคนี้ไดรับการบูรณะจนมีรูปแบบเปนเจดียพมา

   โบราณสถานสําคัญของเมืองนครชุมโดยเฉพาะกลุมวัดนอกเมืองดานทิศใต หางจากตัว
เมืองประมาณ 1 กิโลเมตร  สวนใหญสรางดวยอิฐ  มีขนาดไมใหญโตนัก  ลักษณะแผนผังของวัด
เปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา หันหนาไปทางทิศตะวันออก มีเจดียหรือมณฑปเปนประธานของวัด        
ดานหนาเจดียประธานเปนวิหารโถงไมมีผนังดานขาง  อาจมีโบสถขนาดเล็กตั้งอยูนอกแกนหลัก
ของวัด  เนื่องจากกลุมวัดนี้ตั้งอยูในที่ลุมต่ํา  จึงมีการขุดคูน้ําเปนขอบเขตของวัด  จากจัดวางผังวัด
เชนนี้นิยมกันมากในสมัยสุโขทัย

                                                                                

   1 กรมศิลปากร, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัด
กําแพงเพชร  เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว 2544), 66 - 86.,มูลนิธิปริยัติศึกษา, พิธีเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัด
กําแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสุรวัฒน 2540), 54 - 57., สํานักงานจังหวัด
กําแพงเพชร ประวัติมหาไทยสวนภูมิภาค จังหวัดกําแพงเพชร (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ 2536),
162 - 164. และ ศรีศักร  วัลลิโภดม กําแพงเพชร เมืองโบราณ 7,1 (ธันวาคม 2523 - มีนาคม 2524), 27 - 38.
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   นอกจากนี้  พบกลุมโบราณสถานที่มีรูปแบบเหมือนกับโบราณสถานในเมืองสุโขทัย  
เชนเจดียทรงดอกบัวตูมที่วัดเจดียกลางทุงและที่วัดพิกุล พบมณฑปแบบวัดตระพังทองหลางใน
เมืองสุโขทัย เปนตน   บริเวณนี้เรียกวา บริเวณอรัญญิก

   จากหลักฐานดานศิลาจารึก  ลักษณะของผังเมือง คู - กําแพงเมือง และรูปแบบทาง
สถาปตยกรรมที่พบในเมืองนครชุมอาจกลาวไดวา  เมืองนครชุมนี้มีมาแลวตั้งแตตนสมัยสุโขทัย
    นอกจากนี้ยังไดพบ โบราณสถานแหงหนึ่งที่เรียกกันวา  ปอมทุงเศรษฐี มีลักษณะเปน
ปอมรูปสี่เหล่ียมจตุรัส  มีอิทธิพลจากทางตะวันตกเชน ลักษณะชองกุดที่เจาะเปนรูปโคงเขาไปใน
ตัวกําแพง  นาจะเปนการสรางขึ้นในภายหลังในสมัยกรุงศรีอยุธยา

เมืองไตรตรึงส
   อยูบริเวณทางดานใตของเมืองกําแพงเพชรเปนเมืองโบราณมีแผนผังเปนรูปสีเ่หล่ียมผืนผา 

ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําปงอันเปนบริเวณพื้นที่สูงน้ําทวมไมถึง  แตเดิมเรียกวา ดงแสนปม  
ที่มีความสัมพันธกับนิทานเรื่องทาวแสน  ภายในเมืองมีโบราณสถานที่สําคัญตั้งอยูหลายแหง         
ที่สําคัญเชน วัดเจ็ดยอด ที่มีเจดียเปนทรงยอดดอกบัวตูม  และวัดพระปรางค  สวนนอกเมืองทาง
ดานทิศใต มีวัดวังพระธาตุ มีเจดียประธานเปนทรงดอกบัวตูมอีกเชนเดียวกันและบริเวณโดยรอบ 
ไดพบชิ้นสวนภาชนะดินเผาแบบสุโขทัยปรากฎอยูทั่วไป  ดังนั้น เมืองนี้จึงนาจะมีอายุอยูในชวง
สมัยสุโขทัย เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 19 ลงมา  และมีการอยูอาศัยตอเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัย
กรุงศรีอยุธยา     อยางไรก็ตาม ไดพบโบราณวัตถุที่มีอายุรวมสมัยกับวัฒนธรรมทวารวดีที่บริเวณ
เมืองไตรตรึงสนี้อีกดวย อาจเปนรองรอยหลักฐานของชุมชนขนาดเล็กที่อยูบนเสนทางคมนาคม(แม
น้ําปง)และสามารถเชื่อมตอไปยังเมืองหรือชุมชนใหญที่อยูทางเหนือ หรือที่ราบภาคกลางได

เมืองเทพนคร(เมืองแปบ)
   ตั้งอยูบนริมฝงแมน้ําปงทางฟากตะวันออก  ตรงขามกับเมืองไตรตรึงส  มีแผนผังของ

เมืองเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา สันนิษฐานวา เมืองนี้นาจะสรางในลักษณะที่คลายกับเมืองนครชุมกับ
เมืองกําแพงเพชร  เปนไปไดวา เมื่อเมืองไตรตรึงสหมดความสําคัญลงแลว มีการยายชุมชนไปอยู
ทางฝงตะวันออกของแมน้ําปงคือเมืองเทพนคร แตเมืองนี้ไมไดมีบทบาทสําคัญในการเปนยุทธ
ศาสตรเฉกเชนเมืองกําแพงเพชร  และคงดํารงอยูเพียงแคระยะหนึ่งก็หมดความสําคัญลงไป

   เมืองเทพนครนี้ มีช่ือปรากฏอยูในนิทานพื้นเมืองเรื่องทาวแสนปมดวย  โดยไดระบุวา  
หลังจากที่เจาเมืองไตรตรึงสขับไลพระราชธิดาและพระราชกุมารไปกับนายแสนปมแลวนั้น        
นายแสนปมไดไปสรางเมืองเทพนครขึ้น
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เมืองคนที(บานโคน)
   ตั้งอยูที่ตําบลบานโคน  บนฝงตะวันออกของแมน้ําปง  บริเวณตอนใตของเมืองไตร

ตรึงส  แตไดพบรองรอยของโบราณสถานหลายแหงภายในเมือง  เมืองนี้มีช่ือปรากฏอยูในศิลา
จารึกนครชุม2วา  เปนเมืองที่รวมสมัยกับเมืองนครชุม  เมืองชากังราว  ดังนั้น จึงนาจะเปนเมืองที่มี
อายุรวมอยูในสมัยสุโขทัย  ชุมชนโบราณบานโคนนี้เชื่อกันวา นาจะเปนเมืองคนที  ตามที่กลาวไว
ในจารึกหลักที่ 1 ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงวา …เบื้องหัวนอน  รอดคนที  พระบาง …  นอกจากนี้
ที่บานโคนยังมีตํานานที่กลาวถึงเรื่องเกี่ยวกับบรรพบุรุษของพอขุนศรีอินทราทิตยอีกดวย

เมืองบางพาน
   ตั้งอยูระหวางเขานางทองกับบานวังพาน  ตําบลเขาคีริส  อําเภอพรานกระตาย  เปน

เมืองโบราณขนาดเล็ก   ตั้งอยูริมถนนพระรวง ซ่ึงเปนเสนทางคมนาคมระหวางกําแพงเพชรกับเมือง
สุโขทัย  เมืองนี้ไดถูกกลาวถึงในจารึกสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทหลายครั้ง  เนื่องจากเมือง
บางพานเปนชุมทางการคมนาคมของสุโขทัย
    เมืองนี้มีระบบชลประทานที่สามารถทําการเกษตรไดดี  เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร  
เมืองนี้ตั้งอยูในเขตที่ลุมตอนตนน้ําของลําน้ําสายตางๆ  ที่ไหลจากที่สูงทางทิศใตหรือตะวนัตกเฉยีงใต  
ผานที่ราบลุมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปลงแมน้ํายม  จากลักษณะที่ตั้งดังกลาว  จึงทําใหบาง
ครั้งเกิดกันดารน้ํา  จึงเปนเหตุให มีการสรางถนนและคลองสงน้ําจากเมืองกําแพงเพชรซึ่งอยูใน
ตอนสูงตนน้ํา  ระบายน้ําเขาไปใชในการเพาะปลูกของเมืองบางพาน3 ภายในเมืองพบรองรอยของ
โบราณสถานขนาดเล็กที่สรางจากศิลาแลง และโบราณวัตถุที่มีอายุรวมสมัยสุโขทัยจํานวนหนึ่ง  
ดานตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเปนเขานางทอง ที่ไดพบรอยพระพุทธบาทหินสีเขียว เชื่อกันวา  
สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไททรงประดิษฐานไวพรอมๆ กันกับพระพุทธบาทที่เขาพระบาทใหญ 
(เขาสมณกูฎ)   เมืองสุโขทัย     บนยอดเขาที่เมืองศรีสัชนาลัย และบนยอดเขากบที่เมืองพระบาง
(นครสวรรค)

                                                                                

   2 คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร, หลักที่ 3 ศิลาจารึกนครชุม
จังหวัดกําแพงเพชร  ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,
2521), 59 - 73.

   3 กรมศิลปากร, “จารึกฐานพระอิศวรเมืองกําแพงเพชร” จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพมหานคร : กรม
ศิลปากร, 2527), 174.
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เมืองโบราณที่บานคลองเมือง
   อยูในเขตตําบลโกสัมพี  ตั้งอยูบนฝงตะวันตกของแมน้ําปง พบหลักฐานการอยูอาศัย

ของชุมชนมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย เปนเครื่องมือโลหะ   ตอมาชุมชนแหงนี้นาจะ
มีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรมทวารวดี ในลักษณะชุมชนที่มีการกอสรางคูน้ําคันดินลอมรอบ ดังที่
พบไดทั่วไปในวัฒนธรรมทวารวดีเขตภาคกลาง สมัยสุโขทัยพบรองรอยการตั้งถ่ินฐานเปนชุมชน
ขนาดเล็ก  ไดพบรองรอยของโบราณสถานขนาดเล็กและโบราณวัตถุรวมสมัยสุโขทัย จํานวนหนึ่ง
ไมสามารถสันนิษฐานไดวา  ชุมชนในแตละสมัยมีความสัมพันธเกี่ยวของกันหรือไม อยางไร

เมืองกําแพงเพชร
   เมืองกําแพงเพชร ตั้งอยูบนฝงตะวันออกของแมน้ําปงตรงขามกับเมืองนครชุม  ลักษณะ

ผังเมืองเปนรูปสี่เหล่ียมคางหมู  วางตัวตามแนวยาวขนานไปกับลําน้ําปง  ตามทิศตะวันตกเฉียง
เหนือถึงทิศตะวันออกเฉียงใต  ความยาวของกําแพงเมืองดานเหนือประมาณ 2,200 เมตร  ความยาว
ดานใตประมาณ 2,000 เมตร  ความกวางที่ดานสกัดทางทิศตะวันออกประมาณ 500 เมตร  และที่
ดานสกัดทิศตะวันตกประมาณ 250 เมตร  สวนกําแพงเมืองดานทิศใตถูกร้ือทําลายไปประมาณ 475
เมตร สําหรับคูเมืองกวางประมาณ 15 - 33 เมตร ลึกประมาณ 5 - 10 เมตร

   กําแพงเมืองเดิมมีลักษณะเปนกําแพงเมือง 3 ช้ัน  ตอมาไดมีการซอมสรางกําแพงเมือง
ช้ันในเปนศิลาแลง(แกนในเปนดินที่ขุดจากคูเมืองขึ้นมาถมเปนคันดิน  จากนั้นกอศิลาแลงหุมคัน
ดินขึ้นไปจนถึงชั้นเชิงเทินและใบเสมา)  สวนบนมีการสรางชั้นเชิงเทินสําหรับตั้งปนใหญ และใบ
เสมา กําแพงกวางประมาณ 10 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร     กําแพงเมืองที่เปนคันดินชั้นกลางและ
ช้ันนอกยังคงพบรองรอยบางทางทิศเหนือ  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต4 กลาวถึง
ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ(พ.ศ.1991 - 2031) พระองคทรงสรางกําแพงเมืองและปอม
ปราการรอบเมืองสําคัญๆ หลายแหง รวมถึงเมืองกําแพงเพชรดวย

   กําแพงเมือง(ภาพที่ 1)โดยรอบมีปอมประตูทางเขา - ออก รวม 10 ประตู  ไดแก  ประตู
น้ําออย(ถูกรื้อทําลายไปแลว)  ประตูบานโนน  ประตูดั้น  ประตูเจาอินทร  ประตูหัวเมือง  ประตูผี
หรือประตูผีออก  ประตูสะพานโคม  ประตูวัดชาง    ประตูเตาอิฐ  และประตูทายเมือง  นอกจาก
ประตูเขา - ออกทุกดานของกําแพงเมืองแลว  ยังมีปอมปราการ  ทั้งในแนวกําแพงเมืองและปอม
หนาประตูเมือง  ปจจุบันเหลือเพียง 9 ปอม  ไดแก  ปอมมุมเมือง 3 ปอม (มุมดานตะวันออกเฉียงใต
                                                                                

   4 วันวลิต, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ.2182 แปลโดย วนาศรี สามนเสน
(กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2523), 41.
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ถูกรื้อทําลายไปหมดแลว)สําหรับตั้งปนใหญ   ปอมเจาจันทร(ปอมหนาประตูดั้น)  ปอมเจาอินทร  
ปอมเพชร  ปอมประตูวัดชาง (หนาประตูวัดชาง)  ปอมประตูเตาอิฐ(หนาประตูเตาอิฐ)  และปอม
ประตูบานโนน

   กําแพงเมืองดานทิศใตนาจะมีความสําคัญในอดีต  เนื่องจากติดกับแมน้ําปง  บริเวณกึ่ง
กลางแนวกําแพงเมืองมีประตูดั้นและคูน้ําลอมรอบปอมเจาจันทร  สันนิษฐานจากลักษณะที่ตั้งดัง
กลาว  อาจใชปอมเจาจันทรเปนปอมหลักในการควบคุมเสนทางแมน้ําปงที่โอบโคงเขามา  และอาจ
ใชเปนจุดในการควบคุมการเขาออกในการติดตอระหวางเมือง

   ที่ตั้งของเมืองกําแพงเพชรทางฝงตะวันออกของแมน้ําปง  ตั้งอยูบนตลิ่งสูง  ระดับพื้น
ดินริมตล่ิงมีความสูงและคอยๆ ลาดลงไปทางทิศตะวันออก  ไดพบหลักฐานวา มีระบบนําน้ําจาก
แมน้ําปงเขามาหลอเล้ียงคูเมืองทั้ง 3 ช้ัน  โดยการสรางคลองไขน้ําเขาสูคูเมืองบริเวณมุมเมืองดาน
ทิศตะวันตกเฉียงใต  (ปจจุบันถูกทําลายเนื่องมาจากการสรางถนนสายกําแพงเพชร - หนองปลิง)      
เมื่อน้ําจากแมน้ําปงเขาสูคูเมืองเต็มที่จนเกินควาตองการ  ก็จะมีการระบายน้ําออกทางมุมเมืองดาน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ซ่ึงจะเปนมุมเมืองที่ทะแยงกับดานที่ไขน้ําเขาเมือง  น้ําที่ระบายออกจะ
ไหลไปรวมกับคลองแมน้ําเกาที่ไหลไปยังหมูบานลํามะโกรก  คลองระบายน้ําออกดานนี้ปจจุบัน
ถูกถมเพื่อปลูกสรางบานเรือนและถนน5

    ภายในเมือง บริเวณเกือบกลางเมืองมีกลุมโบราณสถานวัดพระแกวและวัดพระธาตุ
เปนศูนยกลาง โดยกอสรางศาสนสถานขนานไปกับแนวกําแพงเมืองดานทิศใต  วัดพระแกวเปนวัด
ที่มีขนาดใหญที่สุดของเมือง  ดานทิศตะวันออกของวัดพระแกว เปนบริเวณที่เรียกวา สระมน            
ซ่ึงสันนิษฐานวา เปนเขตวัง ไดพบศาลพระอิศวรซึ่งเปนเทวาลัยในศาสนาฮินดูเพียงแหงเดียวในเขต
เมืองกําแพงเพชรอีกดวย  นอกจากนี้ยังพบรองรอยของโบราณสถานขนาดเล็กอีกจํานวนหนึ่ง

   บริเวณนอกเมืองทางดานทิศเหนือเปนบริเวณอรัญญิก  หางจากกําแพงเมืองทางดานทิศ
เหนือประมาณ 500 เมตร  พบกลุมวัดในพระพุทธศาสนา  โดยตั้งอยูบนเนินเขาลูกรังขนาดยอม 
มากกวา 40 แหง  บริเวณนี้เปนเขตสําคัญและเปนจุดเดนของโบราณสถานเมืองกําแพงเพชร  เนื่อง
จากโบราณสถานมีขนาดและเทคนิคการกอสรางที่นาสนใจและแตกตางออกไปจากกลุมโบราณ
สถานภายในเมือง  วัดที่สําคัญประกอบดวย วัดพระนอน  วัดปามืด  วัดพระสี่อิริยาบถ  วัดฆองชัย          
วัดสิงห  วัดกําแพงงาม  วัดชางรอบ  วัดนาคเจ็ดเศียร  วัดอาวาสใหญ  วัดอาวาสนอย  เปนตน

   สวนนอกเมืองทางดานทิศตะวันออก มีโบราณสถานกระจัดกระจาย ไมหนาแนน
เหมือนเขตอรัญญิก   ประกอบกับมีการใชพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรมและสรางบานเรือน  โบราณ
                                                                                

   5 กรมศิลปากร, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัด
กําแพงเพชร, 76 - 78.
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สถานจึงถูกทําลายไปมาก  โบราณสถานที่สําคัญไดแก วัดกะโลทัย  วัดตะแบกลาย  วัดโพธิ์สามขา  
วัดชาง  วัดดงหวาย  เปนตน

   เมืองกําแพงเพชรเปนเมืองที่สืบเนื่องมาจากเมืองนครชุม  อันเปนเมืองที่ไดรับอิทธิพล
รูปแบบวัฒนธรรมสุโขทัยสืบมา  และมีพัฒนาการอยางตอเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา    มีการ
กอสรางศาสนสถานขนาดใหญอยูกลางเมืองและอยูบริเวณเดียวกันกับเขตวัง มีการสรางวัดนอก
เมืองในเขตอรัญญิก  ซ่ึงแบบแผนการสรางวัดเชนนี้มีมาแลวในสมัยสุโขทัย

โบราณวัตถุสถานสําคัญ : สถาปตยกรรม  ประติมากรรม  และลวดลายประดับ
   โบราณวัตถุสถานของเมืองกําแพงเพชรเปนหลักฐานสําคัญ ที่แสดงใหเห็นถึง

พัฒนาการและความตอเนื่องของชุมชนโบราณ ในเมืองกําแพงเพชรไดเปนอยางดี  แยกประเภทได
ดังนี้

   สถาปตยกรรม  กรมศิลปากร ไดประกาศขึ้นทะเบียนพื้นที่โบราณสถานเมือง
กําแพงเพชรเปนโบราณสถานแหงชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ 52 ตอนที่ 75  วันที่ 
8 มีนาคม พ.ศ. 2478  เลมที่ 54 วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2480  และเลมที่ 85 ตอนที่ 41 วันที่ 7 
พฤษภาคม พ.ศ.2511 และประกาศขอบเขตโบราณสถาน เลมที่ 92  ตอนที่ 112  วันที่ 17  มิถุนายน 
พ.ศ.25196

    เมื่อป พ.ศ.2534  องคการวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ(UNESCO) 
คณะกรรมการมรดกโลกแหงอนุสัญญาคุมครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลกได
ประกาศในการประชุม ณ กรุงคารเทจ ประเทศตูนิเซีย พิจารณาคัดเลือกใหอุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - กําแพงเพชร เปนมรดกโลก  เนื่องจาก มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงผลงาน
ทางดานสถาปตยกรรมอันยอดเยี่ยม และความงดงามทางดานศิลปกรรม

     พื้นที่โบราณสถานทั้งหมด มีจํานวน 2,407 ไร 8 งาน  แบงเปนกลุมตามสถานที่ตั้ง    
ไดดังนี้

1. กลุมโบราณสถานภายในกําแพงเมือง
2. กลุมโบราณสถานภายในเขตอรัญญิก  ทางดานทิศเหนือของกําแพงเมือง
3. กลุมโบราณสถานนอกเมืองทางดานตะวันออกของกําแพงเมือง

    4.  กลุมโบราณสถานบริเวณดานทิศตะวันตกของแมน้ําปง(นครชุม)

                                                                                

   6  สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, นําชมอุทยานประวัติศาสตร สุโขทัย        ศรี
สัชนาลัย กําแพงเพชร ( กรุงเทพมหานคร : ประชาชน, 2542), 167 - 169.
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   1. กลุมโบราณสถานภายในกําแพงเมืองกําแพงเพชร ที่สําคัญคือกลุมโบราณสถานกลาง
เมืองไดแก วัดพระแกว(ภาพที่ 2)กับวัดพระธาตุ(ภาพที่ 3) ที่อยูติดกันไดพบรองรอยของโบราณ
สถานขนาดใหญ เชน เจดีย  วิหาร โบสถ  และพระพุทธรูปปูนปน รวมทั้งรองรอยการกอสรางทับ
ซอนกันหลายตอหลายครั้ง อันแสดงใหเห็นถึงความสําคัญและการบูรณะปฏิสังขรณที่ตอเนื่องของวัด

   แผนผังของวัด เปนการผสมผสานรูปแบบผังวัดระหวางศิลปะสุโขทัยกับอยุธยา  กลาว
คือ การกําหนดใหวิหารตั้งอยูดานหนาเจดียประธานที่เปนเจดียทรงระฆัง เปนรูปแบบที่นิยมแพร
หลายในศิลปะสุโขทัย7  สวนการสรางระเบียงคดรูปสี่เหล่ียมผืนผาลอมรอบเจดียประธานและเชื่อม
ตอกับฐานวิหารดานขาง โดยสวนทายวิหารยื่นเขาไปในระเบียงคดนั้น เปนรูปแบบที่พบไดทั่วไป
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน8   และมีการสรางอาคารอื่นๆ ตอออกไปทางดานหนา(ตะวันออก)
ซ่ึงนาจะเปนการสรางเพิ่มเติมในชวงหลังจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย  ที่เนนความสําคัญของ
อุโบสถใหเปนหลักของวัด9

   รูปแบบสถาปตยกรรมในสวนของเจดีย  พบวายังคงแนวคิดอันเปนแบบแผนของศิลปะ
สุโขทัยอยางชัดเจน  กลาวคือ การทําชางลอมที่ฐานเจดียประธานวัดพระแกว  รวมทั้งการใชลวดบัว
คว่ําซอนกันสามชั้น (ชุดบัวถลา)รองรับองคระฆัง  ซ่ึงพบทั้งที่วัดพระแกวและวัดพระธาตุ

   อยางไรก็ตามพบวา มีอิทธิพลของศิลปะลานนาปรากฏอยูที่กลุมเจดียกลางเมืองแหงนี้
ดวย  นั่นคือ การทําฐานที่มีการเพิ่มมุมจํานวนมากซอนกันหลายชั้นจนสูงขึ้นไปมาก  ทําใหองค
ระฆังมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบสัดสวนทั้งองคเจดีย   รวมทั้งการเพิ่มมุมในสวนของบัลลังก10  ปรากฏ
พบที่เจดียในวัดพระแกว

   ในสวนของวิหารที่มีขนาดใหญโตและทําฐานสูงมาก ช้ีใหเห็นถึงความนิยมตอแบบ
แผนที่สรางความอลังการของศิลปกรรมในที่ราบลุมแมน้ําภาคกลาง

   อาจกลาวไดวา  กลุมโบราณสถานกลางเมืองกําแพงเพชรนี้  ไดรับอิทธิพลทางดานแนว
ความคิดและรูปแบบมาจากศิลปกรรมสุโขทัย ลานนา และศลิปกรรมจากทีร่าบลุมแมน้าํภาคกลาง      (อยุธยา,
ลพบุรี, สุพรรณบุรี)  มีการปรับเปลี่ยน พฒันาจนกลายเปนรูปแบบทีม่คีวามเฉพาะตวัในทีสุ่ด

                                                                                

   7  เอกสารประกอบการสัมมนา “ประวัติศาสตรเมืองกําแพงเพชร ฉบับที่ 11”    ณ  หองลิไท  โรงแรม
เพชร อ.เมือง จ.กําแพงเพชร  7 - 9  กุมภาพันธ 2527, 12.

   8  สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการ
พิมพ, 2542), 44.

   9  เร่ืองเดียวกัน, 50.
   10 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญไชย ลานนา (กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการ

พิมพ,2538), 103 - 119.
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    2.  กลุมโบราณสถานภายในเขตอรัญญิกเปนกลุมวัดขนาดใหญ  อยูบริเวณฝงทิศตะวัน
ออกของแมน้ําปงนอกเมืองกําแพงเพชร ทางดานทิศเหนือ(ภาพที่ 4)  จุดเดนของโบราณสถานกลุม
นี้คือ  ขนาดของสถาปตยกรรมที่มีขนาดใหญ  มีฐานกอสูง  แสดงความโออา  ขึงขึง อลังการ อัน
เปนรูปแบบที่นิยมในศิลปะอยุธยา   โดยเฉพาะวิหารที่วัดพระนอนและวัดพระสี่อิริยาบถ  ดวย
ขนาดที่ใหญและฐานสูง  รวมถึงการทําผนังเจาะเปนชองยาวๆ แทนหนาตางของอาคารนั้น  เปนรูป
แบบที่พบทั้งที่วัดมหาธาตุ (อยุธยา)  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ(พิษณุโลก) และวัดนางพญา (ศรีสัชนา
ลัย สุโขทัย)  ลักษณะดังกลาวนิยมทําขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาชวงตน11

   ในขณะเดียวกัน  แมรูปแบบของศาสนสถานจะมีขนาดใหญโตดังลักษณะที่นิยมกันใน
สมัยกรุงศรีอยุธยา  แตอยางไรก็ตามยังคงไดพบแนวความคิดของการสรางศาสนสถานตามแบบ
สุโขทัยอยู  เชน การสรางพระพุทธรูปสี่อิริยาบถภายในมณฑปที่วัดพระสี่อิริยาบถ      หรือการทํา
รูปชางลอมรอบฐานที่สูงชันของเจดียประธานวัดชางรอบ เหลานี้ลวนเปนแนวคิดของการกอสราง
ศาสนสถานตามแบบสุโขทัยทั้งส้ิน

   นอกจากนี้  ยังไดพบหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการติดตอทางพระพุทธศาสนาโดยตรง
กับลังกา  นั่นคือ  พบหลักฐานการสรางศาลาเล็กๆ ตรงทางเขาวัด  โดยอยูเยื้องไปทางดานขางของ
สถาปตยกรรมที่เปนประธาน  เครื่องบนของศาลานาจะเปนเครื่องไม  รวมทั้งที่นั่งยาวดวย
ตําแหนงที่ตั้งของศาลสดังกลาวมีความคลายคลึงกับวัดในอรัญญิกของลังกา  และไมพบวามี
ลักษณะดังกลาวในเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย  จึงอาจกลาวไดวา  ศาลานี้เปนหลักฐานการติดตอ
กับลังกาโดยตรง  และความรุงเรืองทางดานพระพุทธศาสนาของเมืองกําแพงเพชร

   3. กลุมโบราณสถานนอกกําแพงเมืองทางดานทิศตะวันออก  ตัวอยางที่ชัดเจนคือ เจดีย
ดอกบัวตูมที่วัดกะโลทัย (ภาพที่ 5)  ซ่ึงมีเพียงแหงเดียวที่พบบนฟากตะวันออกของแมน้ําปง จึงได
รับการสันนิษฐานวา เจดียองคนี้นาจะมีอายุอยูรวมสมัยกับเมืองนครชุม ที่รูปแบบศิลปกรรมไดรับ
อิทธิพลจากสุโขทัย   และวัดนี้นาจะสรางมากอนเมืองกําแพงเพชร

   4. กลุมโบราณสถานบริเวณดานทิศตะวันตกของแมน้ําปง(นครชุม)  โดยกลุมโบราณ
สถานเหลานี้ตั้งอยูนอกเมืองออกไปทางทิศใต ซ่ึงสันนิษฐานวาอยูในเขตอรัญญิกของเมอืงนครชุม
ศาสนสถานเหลานี้ มีขนาดเล็กประกอบดวยเจดียประธานตั้งอยูดานหลังของวิหาร  และมักมีคูน้ํา
ลอมรอบบริเวณเปนรูปสี่เหล่ียม    พบเจดียทรงดอกบัวตูมที่วัดกลางทุง(ภาพที่ 6) และมูลคันธกุฎี
เปนประธานของวัดหนองพิกุล    ขนาด แผนผัง  และรูปแบบของของโบราณสถานเชนนี้ พบไดทั่ว
ไปตามโบราณสถานที่เปนวัดในเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยอันมีแบบแผนทางศิลปะเปนแบบ
สุโขทัยอยางแทจริง
                                                                                

   11 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา : งานชางหลวงแหงแผนดิน, 122.
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   รูปแบบทางสถาปตยกรรมของเมืองกําแพงเพชรอาจแบงออกไดเปนลักษณะใหญๆ 
สามประการคือ  ลักษณะที่เปนแบบศิลปกรรมสุโขทัยอยางแทจริง  ลักษณะที่เปนแบบผสมระหวาง
ศิลปะสุโขทัยกับศิลปกรมมที่พบในเขตที่ราบลุมแมน้ําภาคกลาง  และลักษณะที่เปนแบบผสม
ระหวางศิลปะสุโขทัยกับลานนา  รูปแบบศิลปกรรมเมืองกําแพงเพชรที่ปรากฏในลักษณะดังกลาวนี้
มีความสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศที่ตั้งของเมืองกําแพงเพชร  ที่อยูในตําแหนงของเสนทาง
คมนาคมจากลุมแมน้ําภาคกลางทางใตแมน้ําปงลงไปกับจากแควนลานนาทางภาคเหนือ  ที่มาพบ
กันตรงบริเวณที่อยูในเขตแควนสุโขทัยมากอน

   ประติมากรรม  งานประติมากรรมที่เมืองกําแพงเพชรมีความเกี่ยวเนื่องในศาสนา พบวา
มีทั้งพระพุทธรูปและเทวรูป  ทั้งที่เปนสําริดและปูนปนซึ่งมีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง ดังในราย
ละเอียดตอไปนี้

   1. พระพุทธรูป  งานประติมากรรมที่พบในเขตเมืองกําแพงเพชรถูกจัดเปนศิลปะกรรม
สุโขทัย  แตชางทองถ่ินไดพัฒนาฝมือและรูปแบบ จนกอใหเกิดเปนลักษณะเฉพาะของตนเองเชน
พระพุทธรูปหมวดกําแพงเพชรในศิลปะสุโขทัย (ภาพที่ 7) พบวามีทั้งที่เปนพระพุทธรูปสําริดและ
พระพุทธรูปปูนปน  มีลักษณะสําคัญที่แตกตางจากพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย คือ  ลักษณะพระ
พักตรตอนบนกวาง(พระนลาฏ)  พระหนุเสี้ยม  มีลักษณะพิเศษคือพระเนตรมีลักษณะเรียวเล็ก
ปลายพระเนตรแหลมขึ้นไปและเรียวออกไปมาก คลายกับตาคนจีน  และไดพบกลุมพระพุทธรูป มี
ลักษณะพระพักตรคอนขางเปนรูปสี่เหล่ียมแบบประติมากรรมอูทอง  (อยุธยาตอนตน) เชนที่วัด
พระแกว  แตก็ยงัคงมีลักษณะพระเนตรเรียวเล็กและแหลมขึ้นไปเชนเดียวกัน

   พระพุทธรูปปูนปนเมืองกําแพงเพชร  ใชศิลาแลงเปนแกนหรือเปนโกลนดานใน  มีทั้ง
ที่ใชศิลาแลงชิ้นเดียวและใชเปนชิ้นเล็กๆ  กอใหเปนองคพระพุทธรูปกอน    แลวใชปูนปนตกแตง
ผิวภายนอก

   2.  เทวรูป  ไดพบกลุมเทวรูปสําริดจํานวนหนึ่ง  โดยเฉพาะเทวรูปพระอิศวร(ภาพที่ 8)
ที่มีจารึกที่ฐานระบุวาหลอข้ึนใน พ.ศ.2053 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  ของกรุงศรี
อยุธยา เปนเทวรูปยืน  ลักษณะทางประติมากรรมแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายน
เชน พระพักตรเปนรูปสี่เหล่ียม  กรองศอ  และสายรัดพระองคที่มีอุบะสั้นๆ หอยอยู  ผาโจงกระเบน
ที่มีชายผานุงเปนรูปสามเหลี่ยมหอยอยูดานหนา  มีขอนาสังเกตคือมีกรรเจียกหรือครีบอยูบนกระบัง
หนาหรือรัดเกลา สองขางพระเศียร ซ่ึงเครื่องประดับในลักษณะดังกลาวไมปรากฏในเทวรูปสมัย
สุโขทัย
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   นอกจากนี้ยังพบประติมากรรมสําริดอีก 2 องค    องคหนึ่งนาจะเปนพระนารายณ(ภาพ
ที่ 9) เนื่องจากยังคงพบรองรอยของพระกรทั้งส่ีอยูอยางชัดเจน  แมวาสวนพระเศียรจะขาดหายไป
แลวก็ตาม  ลักษณะทับทรวงของพระนารายณนั้น เปนลักษณะประจําของประติมากรรมทรงเครื่อง
ในสมัยอยุธยา  ซ่ึงไดพบมาบางแลวตั้งแตในสมัยสุโขทัยตอนปลาย   นอกจากนี้ยังมีประติมากรรม
รูปสตรีที่อาจเปนพระลักษมีหรือพระอุมา(ภาพที่ 10)  ที่มีกรองศอลักษณะเดียวกันกับเทวรูปพระ
อิศวร คือเปนสายสรอยที่มีอุบะสั้นๆ หอยประดับอยูโดยรอบ

   สําหรับผาทรงนั้น ไดรับวิวัฒนาการมาจากผาทรงของเทวรูปสุโขทัย  คือจะทรงผาสอง
ช้ิน  ช้ินหนึ่งนุงรอบองคคลายผาจีบอีกชิ้นหนึ่งเปนเครื่องประดับอยูดานหนา คือ สอดชายบนไวใต
เข็มขัด  และชายลางแหวกออกทั้งสองชาย  (ถาเปนผานุงจริงตองเย็บติดกับผาชิ้นใน)
ประติมากรรมรูปสตรีนั้นพบวา ชายผาทั้งสองขางแหวกออกไปมากยิ่งกวาในเทวรูปสมัยสุโขทัย
จนทําใหเห็นผาชั้นในที่มีลวดลายประดับอยางชัดเจน  สําหรับลวดลายนั้น มีลวดลายรูปชายผา
สามเหลี่ยมคลายกับที่เทวรูปพระอิศวร  ดังนั้น กลุมเทวรูปนี้จึงนาจะสรางขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน
นั่นคือ ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21   อันเปนชวงกลางสมัยกรุงศรีอยุธยา

   รูปแบบศิลปกรรมที่มีการผสมผสานดังกลาวมาแลวนั้น  แสดงใหเห็นถึงแบบแผนของ
วัฒนธรรมพื้นฐานวา เปนแบบสุโขทัยมากอน  จากนั้นจึงมีรูปแบบของอยุธยาและลานนาเขามา
ผสมผสานภายหลัง  เนื่องมาจากเมืองกําแพงเพชรเปนจุดผานในการคมนาคมขนสงสินคา จากพื้นที่
ทางภาคเหนือและทางดานใตโดยเสนทางลําน้ําปง และเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของอํานาจ
ทางการเมืองการปกครองดังไดกลาวมาแลวในบทที่   จนทายที่สุดศิลปกรรมของเมืองกําแพงเพชร
ก็มีลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง  กลายเปน สกุลชางกําแพงเพชร นั่นเอง

 แหลงท่ีพบลวดลายประดับ
วัดพระแกว

   ไมพบหลักฐานทางดานเอกสารกลาวถึงประวัติการสรางวัดพระแกวและชื่อวัดพระแกว
ก็มิใชช่ือเดิมของกลุมโบราณสถานแหงนี้  เปนเพียงชื่อท่ีเรียกกันตามความเชื่อวา  ครั้งหนึ่งเคยเปน
วัดที่ประดิษฐานพระแกวมรกต12 มากอนและรวมทั้งเชื่อวาเปนที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงคอีกดวย

   ตามตํานานพระแกวมรกตกลาววา พระนาคเสน เปนพระภิกษุในอินเดีย  ตองการจะ
บํารุงพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองสืบไป  จึงดําริสรางพระพุทธรูปดวยแกวมณี  เมื่อสรางเสร็จได
อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 7 องค เขาประดิษฐานในองคพระพุทธรูปและไดพยากรณวา พระพุทธ
                                                                                

   12  ประพัฒน  ตรีณรงค, “พระแกวมรกตเคยอยูวัดพระแกวเมืองกําแพงเพชรหรือ ?”  ศิลปากร 24,3
(กรกฎาคม 2523), 39 - 50.
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รูปนี้จะตกอยูในประเทศกัมโพช  มาน และสยาม  โดยแรกเริ่มไดประดิษฐานอยูในนครปาตลีบุตร
ตอมาเกิดสงคราม  ประชาชนจึงอัญเชิญไปยังลังกาทวีป  จากนั้น(หลังป พ.ศ.1000)พระแกวมรกต
ไดประดิษฐานอยูที่มหานครเอกราช  แตเกิดอุทกภัยทําใหประชาชนลมตายทั้งพระนคร จึงได
อัญเชิญไปประดิษฐานที่อ่ืน  ตอมาในสมัยพระเจาอาทิตยราช แหงอโยชฌา ทรงยกทัพมาตีเมืองชาย
แดนมหานครเอกราช  จึงอัญเชิญพระแกวมรกตไปไวอโยชฌา  ตอมาพระยาวิเชียรปราการแหง
เมืองกําแพงเพชรไดมาอัญเชิญพระแกวมรกตไปประดิษฐานที่เมืองกําแพงเพชร  ตอมาไดถูก
อัญเชิญไปประดิษฐานที่เชียงราย เชียงใหม และกรุงเทพมหานครตามลําดับ13

   สําหรับเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธสิหิงค ตามที่กลาวไวในตํานานพระพุทธสิหิงค ซ่ึง
พระโพธิรังสี14 ภิกษุแหงลานนาไดเรียบเรียงไวเมื่อประมาณ พ.ศ.1994 - 2000 และในชินกาลมาลี
ปกรณ ซ่ึงพระรัตนปญญาเถระ15  ไดเรียบเรียงไวเมื่อ พ.ศ.2060 - 2071  ไดกลาวถึงการอัญเชิญพระ
พุทธสิหิงคมาประดิษฐานที่เมืองกําแพงเพชรในสมัยพระยาญาณดิศ(ติปญญาอํามาตย) เปนเจาเมือง
นั้น  ระยะเวลาดังกลาวตรงกับรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท แหงสุโขทัย  และพระบรม
ราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพองั่ว) แหงกรุงศรีอยุธยา  พระพุทธสิหิงคที่อัญเชิญมานี้นาจะประดิษฐาน
อยูที่วัดพระแกวแหงนี้

   เนื่องมาจากความโดดเดนของกลุมโบราณสถานกลางเมือง  จึงมีความเปนไปไดวาวัด
เหลานี้คงไมมีพระสงฆจําวัดแตใชเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปเคารพที่สําคัญของเมือง  
ดังนั้น  ตามตํานานที่กลาวถึงการประดิษฐานพระแกวมรกตและพระพุทธสิหิงคที่เมืองกําแพงเพชร
จึงมีความเปนไปไดสูงที่จะประดิษฐานอยูในบริเวณนี้16  ดังนั้น เมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวเสด็จมาที่เมืองโบราณกําแพงเพชร  ทรงเรียกกลุมโบราณสถานขนาดใหญ กลางเมือง
นี้เปนวัดพระแกว  และเรียกกันตอมาจนปจจุบัน

                                                                                

   13 กรมศิลปากร, พระแกวมรกต (กรุงเทพมหานคร : หจก.ภาพพิมพ 2528), 11 - 15. และราย
ละเอียดเพิ่มเติมใน พิเศษ  เจียจันทรพงษ  คํานําเสนอพระแกวมรกตกับประวัติศาสตรตํานาน พระแกวมรกต
(กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร, 2546), 9 - 27.

   14  พระโพธิรังสี, นิทานพระพุทธสิหิงค  แปลโดย  แสง  มนวิทูร(พระนคร : กรมศิลปากร, 2506), 56
-60.

   15 รตนปญญาเถร, ชินกาลมาลีปกรณ  แปลโดย  แสง  มนวิทูร(พระนคร : กรมศิลปากร, 2517),
110 - 113.

   16  ศรีศักร  วัลลิโภดม, ความมหัศจรรยของกําแพงเพชร เมืองโบราณ 9,2 (เมษายน - มิถุนายน
2536), 36.
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   วัดพระแกวตั้งอยูติดกับวัดพระธาตุ  บริเวณกลางเมืองกําแพงเพชรโดยวางตัวยาวขนาน
ไปกับแนวกําแพงเมืองดานทิศใต  ดานทิศเหนือติดกับสระมน(วังของเจาเมือง)  เปนวัดที่มีขนาด
ใหญที่สุดของเมือง  เปนวัดหลวงที่ไมมีพระสงฆจําพรรษา  มีเพียงพุทธาวาสเทานั้น   ส่ิงกอสราง
ภายในวัดไดรับการบูรณะซอมแซมเพิ่มเติมอยางชัดเจน

   แผนผังของวัดเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา  หันหนาไปทางทิศตะวันออก  แตส่ิงกอสรางภาย
ในวัดไมตรงตามแกน ตะวันออก-ตะวันตก แตวางตัวยาวขนานไปกับแนวกําแพงเมืองดานทิศใต  มี
กําแพงศิลาแลงเปนขอบเขตของวัด    ลักษณะของกําแพงวัดและขนาดของวัสดุที่นํามากอสรางมี
ความแตกตางกัน  เชน แนวกําแพงวัดดานทิศเหนือบางตอนใชเสาศิลาแลงขนาดใหญปกเปนแนว
เรียงติดตอกันไป  และมีศิลาแลงรูปหกเหลี่ยมวางพาดดานบนเปนทับหลังอีกชั้นหนึ่ง  กําแพงวัด
ดานหนา(ทิศตะวันออก)ใชศิลาแลงขนาดเล็กกวาดานทิศเหนือมาก  สวนกําแพงวัดดานทิศใตชวง
ดานหนาใชศิลาแลงกอนเล็กกอเปนแบบฐานบัวลูกแกวอกไก(ทองไมประดับบัวลูกแกวอกไก 2
แถบ)  จากลักษณะรูปแบบและขนาดของวัสดุที่ใชในการกอสรางกําแพงวัดนี้  เปนหลักฐานที่แสดง
ใหเห็นวา  โบราณสถานที่วัดพระแกวนี้  มิไดสรางขึ้นในสมัยเดียว  หากแตคงจะสรางเพิ่มเติมและ
มีการปฏิสังขรณในหลายยุคหลายสมัย
สถาปตยกรรมที่สําคัญประกอบดวย17

   เจดียทรงระฆัง ฐานเตี้ย  ตั้งอยูภายในระเบียงคดที่กอดวยศิลาแลง  สวนฐานสี่เหล่ียม
ดานลางประดับดวยชางปูนปนครึ่งตัวจํานวน 32 เชือก  องคเจดียสวนบนเหลือเพียงชั้นมาลัยเถาที่
ทําเปนชั้นบัวถลา 2 ช้ัน  ฐานหนากระดานสี่เหล่ียมที่ประดับชางปูนปน มีรองรอยการประดับเจดีย
ที่มุมทั้งส่ี  ปจจุบันเหลือเฉพาะฐานหนากระดานกลม

   ระเบียงคด  สรางลอมรอบเจดียทรงระฆังขนาดใหญที่ฐานประดับรูปชาง  โครงสราง
ของหลังคามีหลักฐานวา เปนเครื่องไมมุงกระเบื้องดินเผา  ปจจุบันชํารุดเหลือเพียงเฉพาะเสาศิลา
แลงรูปสี่เหล่ียม  ภายในระเบียงคดเปดโลง  มีแทนประดิษฐานพระพุทธรูปกอดวยอิฐเปนแบบฐาน
บัวคว่ําบัวหงาย  เดิมประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนปจจุบันเหลือเฉพาะโกลนศิลาแลง

   พระอัฏฐารศ  เปนพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ  อยูดานหนา(ตะวันออก)ของเจดียทรง
ระฆังชางลอม  พระพุทธรูปประดิษฐานอยูภายในซุมที่กอผนังหนาและสรางขึ้นเฉพาะองคพระ
พุทธรูปเทานั้น  ปจจุบันทั้งพระพุทธรูปและซุมชํารุดเหลือเฉพาะเพียงสวนพระบาท

   วิหาร ดานหนาระเบียงคด  กอดวยศิลาแลง  แผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา  มีมุขทั้งดาน
หนาและดานหลัง  โดยมุขดานหลังยื่นเขาไปในระเบียงคดจนเกือบถึงฐานเจดียทรงระฆังชางลอม
                                                                                

   17 หางหุนสวนจํากัด สามเพชร, รายงานการบูรณะโบราณสถานวัดพระแกว จังหวัดกําแพงเพชร
ปงบประมาณ 2543 , 45 - 78.
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จากแผนผังดังกลาวนี้พบวา พระอัฏฐารศที่กลาวขางตนประดิษฐานอยูที่มุขดานหลังของอาคารหลัง
นี้  ลักษณะของฐานวิหารเปนแบบฐานบัวลูกแกวอกไก  เสาอาคารเปนรูปแปดเหลี่ยม  สําหรับหลัง
คาสันนิษฐานวา นาจะเปนเครื่องไมมุงกระเบื้องที่ปจจุบันชํารุดลงมาแลว มุขดานหนายกพื้นสูง
ภายในวิหารมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน  โดยกอเปนฐานบัวคว่ํา - บัวหงาย ซอน
กัน 2 ช้ัน

   วิหาร  บริเวณตอนกลางของวัด(ภาพที่ 11)  กอดวยศิลาแลง  แผนผังของอาคารเปนรูปสี่
เหล่ียมผืนผา  สวนฐานเปนชั้นฐานหนากระดานประดับ   ดวยลายปูนปน ภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์
ปจจุบันชํารุด หลุดกะเทาะเกือบหมดแลว (ภาพที่ 12) ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปน
ขนาดใหญ 3 องค  เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย 2 องค และพระพุทธรูปนอนอีก 1 องค หันพระ
เศียรไปทางทิศใต  อยูดานหนาพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ลักษณะของพระพุทธรูปปูนปนทั้งสาม
องค คอนขางเปนสี่เหล่ียมตามแบบศิลปะอูทอง หรืออยุธยาตอนตน  พระขนงตอกันคลายรูปปกกา
พระเนตรเรียวเล็ก  ปลายพระเนตรแหลมขึ้นไปและเรียวมาก  ลักษณะดังกลาวนี้มีความแตกตาง
จากพระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่พบในเมืองกําแพงเพชร  ดานขางและดานหลังของกลุมพระพุทธรูป
ดังกลาวนี้  มีเจดียรายทรงระฆัง กอดวยศิลาแลงรวม 7 องค  และมีรองรอยของโกลนศิลาแลงพระ
พุทธรูปปูนปนขนาดเล็ก ประดิษฐานบนแทน รวม 18 องค  วิหารหลังนี้เดิมกอผนังสูงแลวเจาะผนัง
ระหวางเสาเปนซี่ลูกกรง  ที่เรียกกันวา ผนังชองลม

   บริเวณตอนกลางของวัดพระแกว  นอกจากมีวิหารที่ประดิษฐานกลุมพระพุทธรูปปูน
ปนดังกลาวแลว  ยังไดพบฐานของอาคารที่สรางเบียดชิดกันอีก 3 หลัง  และโดยรอบยังมีเจดียราย
ทั้งขนาดเล็กและใหญอีกหลายองค

   เจดียทรงระฆัง  ตั้งอยูดานหนา(ทิศตะวันออก)ของวิหาร(ประดิษฐานกลุมพระพุทธรูป
ปูนปน) กอดวยศิลาแลง  เจดียตั้งอยูบนฐานไพทีที่มีวิหารอีกหลังหนึ่งตั้งอยูดวย    ฐานสี่เหล่ียมดาน
ลางทําเปนซุมคูหา  มีสิงหปูนปนประดับอยูภายในโดยรอบ รวม 32 ตัว ชํารุดเกือบทั้งหมด  ถัดขึ้น
ไปเปนฐานแปดเหลี่ยม  ประดับดวยซุมที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนจํานวน 16 ซุม  พระพุทธ
รูปมีสภาพชํารุดเชนกัน  ตอจากนั้นเปนชุดบัวถลา  รองรับองคระฆัง ที่ประดับดวยบัวปากระฆัง
ถัดขึ้นไปเปนบัลลังกรูปฐานบัว  ทําเปนซุมออกมาทั้ง 4 ทศิ  แกนของปลองไฉนมีลักษณะกลมและ
ประดับดวยลูกแกวอกไก 2 แถบ  เหนือข้ึนไปเปนปลองไฉนและปลียอด

   ดานหนาของเจดียองคนี้เปนวิหาร ซ่ึงตั้งอยูบนฐานไพทีเดียวกัน ฐานยกพื้นขึ้นเล็กนอย
เสาที่ใชรองรับเครื่องหลังคามีทั้งรูปสี่เหล่ียมและเสากลม  เดิมกอผนัง และเจาะเปนชองลูกกรง

   ตอนหนาสุดของวัดพระแกวเปนฐานไพทีขนาดใหญ  ยกพื้นสูง  กอดวยศิลาแลง
ฐานเปนแบบฐานบัวลูกแกวอกไก มีซุมลดทางดานหนา  บนฐานไพทีตอนหนาเปนฐานอุโบสถ ที่มี
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มุขเด็จทางดานหนาและมีบันไดขนาบขางมุขเด็จ  พบในเสมาหินชนวนลอมรอบ  ภายในอุโบสถ
พบฐานชุกชีประดิษฐานโกลนศิลาแลงพระพุทธรูปประธาน  เสาเปนแบบสี่เหล่ียม  แตละชองเสา
กอผนังขึ้นมาเล็กนอย

   การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรม  อาจกลาวไดวา กลุมโบราณสถานที่เกาที่สุดของ
วัดพระแกว นาจะสรางขึ้นในชวงสมัยสุโขทัย  คือกลุมโบราณสถานที่อยูตอนหลัง  ประกอบดวย
เจดียทรงระฆังฐานเตี้ยที่ประดับดวยชางปูนปนโดยรอบ  พระพุทธรูปยืน ที่พบรองรอยเพียงพระ
บาท  และวิหารที่อยูดานหนา  รวมทั้งกําแพงวัดที่อยูในบริเวณนั้น  ที่เปนเสาศิลาแลงขนาดใหญปก
เรียงติดตอกันไปและมีทับหลังกําแพงที่เปนศิลาแลงวางพาดดานบน  สวนโบราณสถานอื่นๆ นาจะ
สรางเพิ่มเติมในสมัยอยุธยา  โดยเฉพาะฐานไพทีขนาดใหญที่อยูตอนหนาสุด นาจะสรางขึ้นครั้ง
หลังสุด  เนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยานิยมสรางอุโบสถใหมีขนาดใหญและเปนแกนหลักของวัด

วัดชางรอบ
   โบราณสถานวัดชางรอบ อยูในเขตอรัญญิก ตั้งอยูบนจุดสูงสุดของภูเขาลูกรังขนาดยอม

แผนผังของวัดเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผาหันหนาไปทางทิศตะวันออก  มีกําแพงวัดเปนศิลาแลง เหลือยู
เพียงดานตะวันออกและดานใต  ส่ิงกอสรางสําคัญภายในวัดประกอบดวย วิหารและเจดียประธาน
ซ่ึงเปนเจดียทรงระฆังบนฐานสี่เหล่ียมขนาดใหญ  ดานหนาวิหารมีบอรูปสี่เหล่ียมที่ขุดลงไปในศิลา
แลงเพื่อนํามาใชในการกอสราง  ซ่ึงบอนี้ไดถูกดัดแปลงใหเปนสระน้ําหนาวัด  ดานหนาของบอน้ํา
นี้พบฐานเจดียขนาดเล็กสององค  อุโบสถเปนอาคารขนาดเล็ก มีใบเสมารอบโบสถ ตั้งอยูเกือบติด
กําแพงวัดดานตะวันออก  วิหารมีแผนผังเปนรูปสี่เหล่ียมผืนผา  ลักษณะฐานเปนแบบฐานบัวลูก
แกวอกไก  มีมุขเด็จหนา - หลัง  บันไดดานหนาและดานหลังสรางขนาบมุขเด็จ  ภายในวิหารยัง
ปรากฏแนวอาสนสงฆ  ฐานชุกชีที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน (พระพุทธรูปประธานชํารุด
แลว) เสาศิลาแลงรูปสี่เหล่ียมรองรับเครื่องหลังคาที่ชํารุดลงมาหมดแลว  ดานทิศใตของวัดพบรอง
รอยอาคารคลายศาลาขนาดเล็กสองแหง

   บริเวณที่ติดกับวิหารดานหลัง มีเจดียประธานของวัด โดยรอบมเีจดยีประจาํทศิทีม่มุทัง้สี่
และระหวางมุมดานทิศเหนือ พบเจดียรายขนาดเล็กองคหนึ่ง  สวนทางดานทิศใต พบเจดียรายขนาด
เล็ก 11 องค สวนมากชํารุดเหลือเพียงสวนฐานเทานั้น
    เจดียประธาน(ภาพที่ 13) มีลักษณะทางสถาปตยกรรมดังนี้  ฐานดานลางเปนฐาน
ทักษิณขนาดใหญ  ดานบนมีลานสําหรับประทักษิณไดรอบองคเจดีย  ฐานทักษิณทําเปนฐานแบบ
บัวคว่ํา - บัวหงาย 2 ช้ัน  ฐานบัวช้ันบนยืดสวนทองไมจนกลายเปนผนังสูง  ประดับชางปูนปนครึ่ง
ตัวโดยรอบ จํานวน 68 เชือก  ชางมีลักษณะเปนชางทรงเครื่อง ประดับลานปูนปนตามสวนตางๆ
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ระหวางชางแตละเชือกตกแตงลวดลายปูนปนนูนสูงเปนรูปตนไม  และสัตวเล็กๆ เชนกระรอก นก
และงู เกาะเกี่ยวกิ่งไม  บริเวณกึ่งกลางของฐานทักษิณมีบันไดขึ้น - ลง ทั้ง 4 ดาน  เดิมคงทําราว
บันไดไวดวยแตปจจุบันพังทลายลงมาหมดแลว  ชานบันไดแตละดานประดับสิงหและทวารบาล
ปูนปนอยูบนแทนเตี้ยๆ หันหนาออกดานนอก ตอนรับผูเดินเขาสูศาสนสถาน

   บันไดที่จะขึ้นลานทักษิณทําเปนซุมประตู  หลังคาซุมมีเจดียยอดระฆังขนาดเล็กตั้งอยู
ลักษณะเชนนี้ไมพบในโบราณสถานศิลปะสุโขทัย  แตรูปแบบนี้ปรากฏอยูตามโบราณสถานขนาด
ใหญในศิลปะอยุธยา  เชนที่ วัดราชบูรณะ  และวัดพระศรีสรรเพชญ เปนตน   ลานทักษิณกอผนังอิฐ
เตี้ยๆ เชื่อมตอระหวางซุมประตูแตละทิศ  มีฐานเจดียประจํามุมอยูทั้งส่ีมุม  พบหลักฐานสวนยอด
ของเจดียมุมที่หักพัง  ทําใหทราบวา เดิมเจดียประจํามุมนาจะเปนเจดียทรงปรางคกลีบมะเฟอง ที่มี
รูปแบบคลายคลึงกับเจดียทรงปรางคกลีบมะเฟองที่เปนเจดียราย ในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
จังหวัดลพบุรี

    องคเจดียที่อยูบนฐานทักษิณประกอบดวยฐานหนากระดานแปดเหลี่ยม  ถัดขึ้นไปเปน
ฐานหนากระดานทรงกลม  ฐานชั้นนี้ประดับลวดลายปูนปนเปนภาพเลาเรื่องพุทธประวัติ  โดยแบง
ออกเปนชอง(ภาพที่ 14)  รอบองคเจดียรวม 44 ชอง  สวนใหญภาพหลุดกะเทาะ  อยางไรก็ตามยังคง
พบภาพหนึ่งที่สามารถอธิบายเรื่องราวได  นั่นคือ ภาพในพิธีการยกธนูสยุมพรของเจาชายสิทธัตถะ
ภาพพระนางพิมพาประทับอยูบนที่บรรทมกับพระราหุล และภาพเจาชายสิทธัตถะออกบรรพชา
โดยมีนายฉันนะตามเสด็จ  ที่เทามาทั้งส่ีขางมีเทวดากําลังเหาะโดยใชพระหัตถรองรับเทามา  บาง
ชองที่ปูนปนหลุดออกมา พบวามีเสนรางสีดํา(ภาพที่ 15) ที่ชางไดเขียนบนพื้นผิวกอนที่จะปนปูน
ดานลางของปูนปนภาพเลาเรื่องพุทธประวัติ  ประดับดวยหงสดินเผา  นอกจากนี้แลวยังไดพบงาน
ดินเผาอื่นๆ เชน รูปกินนร  กินรี  เศียรเทวดา  แตไมทราบตําแหนงการประดับที่แนนอน  ถัดจากชั้น
ฐานหนากระดานกลมนี้ขึ้นไป ทําเปนฐานกลมแบบฐานบัวปทมซอนลดหล่ันกัน 2 ช้ัน  องคเจดียที่
อยูถัดขึ้นไปหักพังทลายลงมาหมด

   ลวดลายที่ประดับเจดียประธานวัดชางรอบนี้  นอกจากประโยชนในดานความงาม หรือ
สุนทรียภาพแลว  เมื่อพิจารณาอยางละเอียดพบวา บรรดาลวดลายประดับเหลานี้มีคติความเชื่อ
สัมพันธกับพระพุทธศาสนาอีกดวย  เชน รูปสัตวทั้ง ชาง หงส  สิงห  นางอัปสร กินนร และภาพเลา
เร่ืองพุทธประวัติ  โครงสรางการจัดวางลวดลายดังกลาว สามารถเปรียบเทียบไดกับความเชื่อใน
เร่ืองไตรภูมิ18 ที่เขามาพรอมกับพระพุทธศาสนา  มีความนิยมในสมัยสุโขทัย โดยเฉพาะในรัชสมัย
สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทย    ดังนั้น จึงสามารถเปรียบเทียบไดวา  ฐานเจดียช้ันที่ประดับรูป
                                                                                

   18 อนันต  ชูโชติ, “เจดียชางรอบ  อ.เมือง จ.กําแพงเพชร”, (สารนิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต  คณะ
โบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 21 - 43.
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สัตวนั้นเปนติรัจฉานภูมิ  ภาพพุทธประวัติเปนมนุษยภูมิ  และชั้นบนคือสวรรคภูมิ  โดยสวนยอด
และองคระฆังคือพระเจดียจุฬามณีบนสวรรคช้ันดาวดึงส  อยางไรก็ตามคติเร่ืองไตรภูมินี้  ก็ไดมี
การดัดแปลงเพื่อความเหมาะสมในการนํามาประดับสถาปตยกรรม  แตก็ยังคงเนื้อหาหลักไว

   เจดียทรงระฆังที่ประดับชางปูนปนโดยรอบที่ฐาน  หรือที่เรียกกันทั่วไปวา เจดียชาง
ลอม  เปนรูปแบบที่นิยมสรางกันมากในศิลปะสุโขทัย  ทั้งที่เมืองสุโขทัย  และเมืองที่มีรูปแบบ
ศิลปะเดียวกัน เชน ศรีสัชนาลัย  และกําแพงเพชร    สันนิษฐานวา ไดรับอิทธิพลมาจากลังกา โดย
ผานมาทางเมืองนครศรีธรรมราช  เจดียชางลอมในลังกาเชน เจดียรุวันเวลิ  เมืองอนุราธปุระ  เมื่อ
พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศเขาสูเมืองนครศรีธรรมราช  ไดมีการสรางเจดียทรงระฆังขนาดใหญ
ที่วัดพระบรมธาตุ  เมืองนครศรีธรรมราช  เปนเจดียทรงระฆังรุนเกาที่ประดับชางปูนปนภายในซุม
รอบฐานลาง  เมื่อสุโขทัยรับพระพุทธศาสนาจากเมืองนครศรีธรรมราช  คงจะรับคติการสรางเจดีย
ชางลอม  จากเมืองนครศรีธรรมราชดวย  ดังปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 กลาวถึง
การนิมนตพระสังฆราชที่มีความรอบรูในพระไตรปฎกจากเมืองนครศรีธรรมราชใหขึ้นมาเผยแผ
พระพุทธศาสนาที่เมืองสุโขทัย

   เจดียวัดชางรอบเมืองกําแพงเพชร นับเปนเจดียทรงระฆังที่ประดับชางปูนปนโดยรอบ
ฐานที่ใหญที่สุดในแควนสุโขทัย  คงจะสรางมาตั้งแตสมัยสุโขทัย  เพราะคติการสรางเจดียแบบนี้
เปนที่นิยมอยางแพรหลายในสมัยนั้น โดยพบทั้งที่เมืองสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชรและเมือง
อ่ืนๆ ที่มีความสัมพันธในชวงเวลานั้น   ตอมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21  นา
จะมีการบูรณะปฏิสังขรณคร้ังใหญ  ตามที่กลาวไวในจารึกที่ฐานพระอิศวรเมืองกําแพงเพชรวา …
และซอมแปลงพระมหาธาตุและวัดบริพารในเมืองนอกเมือง…  การปฏิสังขรณในสมัยกรุงศรี
อยุธยานาจะรวมไปถึงการสรางเจดียประจํามุมที่เปนเจดียทรงปรางคกลีบมะเฟอง  และเจดียยอด
ระฆังบนหลังคาซุมประตูที่จะขึ้นสูลานทักษิณ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3
ลวดลายประดับศาสนสถาน

   งานประดับศาสนสถานเปนการลดความราบเรียบของพื้นผิว  และทําใหพื้นผิวเกิด
ปริมาตร มีมิติขึ้นอันกลายเปนความงามชนิดหนึ่ง  มีทั้งการแกะลงบนพื้นผิวของศาสนสถานและนํา
วัสดุ เชน ปูนปน หรือดินเผา  มาประดับ  มีทั้งที่เปนลวดลายและเปนภาพเลาเรื่อง  ซ่ึงมักจะเปน
เร่ืองที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา  เร่ืองราวเหลานี้มีความสอดคลองกับศาสนสถาน  อันนาจะเปนวิธีการ
ชักจูงใจใหผูมาสักการะศาสนสถานนั้นๆ  ไดเกิดความซาบซึ้งและเขาใจวัตถุประสงคของศาสนา
นั้นๆ ในแบบรูปธรรมไดงายยิ่งขึ้น

   หลักฐานทางดานโบราณวัตถุสถานที่พบในแตละยุคสมัย  สามารถสะทอนใหเห็นถึง
ระดับพัฒนาการทางการชาง  คานิยม  ประเพณี  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ความเปนอยู ในแตละยุค
สมัย  รวมถึงการติดตอสัมพันธกับสังคมอื่นๆ    ดังนั้น ลวดลายประดับศาสนสถานในแตละที่  แต
ละสมัยจึงมีความแตกตางกันไปตามฝมือชาง และรายละเอียดซ่ึงเปนความนิยมเฉพาะกลุม  หรือ
ความนิยมในชวงเวลานั้นๆ  แตอยางไรก็ตาม มักยังคงปรากฏลวดลาย หรือเร่ืองราว ที่เปนความเชื่อ
หรือมีแนวคิดเดียวกัน หรือความนิยมในชวงเวลาเดียวกัน แมจะตางสถานที่ ปรากฏอยูเสมอเชนกัน

งานปูนปน
   การใชปูนปน(mortar) พบหลักฐานในวรรณกรรมอินเดียที่ใชภาษาทองถ่ินวา มีการใช

ปูนปนมากอนสมัยคันธาระ  โดยใชคําวา saudha เปนภาษาสันสกฤต หมายถึง บานแหงปูนปน
(stucco) และคําวา harmya หมายถึง บานที่มีหลังคาราบ harmya จะถูกเรียกวา saudha เมื่อเปนสิ่งกอ
สรางที่ฉาบดวยปูนปน(stucco)  การฉาบพื้นที่ราบของหลังคาจะเรียกวา saudha โดยลักษณะดัง
กลาวนี้ เปนการพัฒนาการใชปูนปน  ซ่ึงความหมายดั้งเดิมของคําวา saudha หมายถึง บางสวนของ
บานที่หลังคาปกคลุมดวยปูนปน (stucco)1

   การใชปูนปน (stucco) ในลักษณะของงานประติมากรรมประกอบศาสนสถาน ปรากฏ
ในสมัยคันธาระ  ซ่ึงไดรับอิทธิพลศิลปะแบบกรีกรุนหลังที่เจริญอยูในดินแดนของชาวโรมันทาง
ตะวันออก  และไดแผเขามายังดินแดนแถบตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย  อันเนื่องมาจาก
                                                                                

   1 K.M.Varma, Stucco in India from Pre - Mohenjodaro Times to the Beginning of the
Christian Era, 45 - 46.
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การคาขายของชาวโรมัน  โดยศิลปะแบบคันธาระครอบคลุมพื้นที่แควนคันธาระ  กาปศะ   บัคเตรีย
ซอคเดียนา  และบาดักซาน  ในดินแดนสวนหนึ่งของแควนปญจาบ  ประเทศอัฟกานิสถาน  และ
แควนตุรกีสถานในปจจุบัน  มีเขตสุดทางตะวันออกคือ เมืองตักสิลา  ทางตะวันตกคือแควนคาบูล
และกาปศะ เปนตน  และศิลปะแบบคันธาระไดแผขยายไปยังทวีปเอเชีย  ถึงแมวาศูนยกลางจะเลิก
ผลิตงานศิลปะแบบคันธาระแลวก็ตาม2   การใชปูนปนประดับ หรือเปนลวดลายประกอบ
สถาปตยกรรมนั้นทํามาจากปูนขาว(lime) และหินกอนเล็กๆ3 ปูนปนนี้ใชสลักกอนที่จะแข็งตัว มัก
ใชสีทองอันประกอบดวยยางไมหอมชนิดหนึ่ง(myrrh) ชัน(copal) และน้ํามันระบายกอนที่จะฉาบ
ดวยน้ํามันอักครั้งหนึ่ง  ที่ตักสิลาพบการใชปูนปน(stucco) ประดับสถาปตยกรรมมากมาย เชน หัว
เสาปูนปนแบบโครินเธียน  มีพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็กอยูตรงกลาง พบที่เมืองฮัดดา4  เปนตน
นอกจากนั้น ยังพบประติมากรรมปูนปนรูปบุคคล  รูปพระโพธิสัตว และลวดลายประดับตางๆ ตาม
ศาสนสถานอีกมากมาย

   ในดินแดนประเทศไทยพบวา งานปูนปนเปนเทคนิคการประดับตกแตง ที่ชางในสมัย
ตางๆ นิยมนํามาใชในการตกแตงลวดลายบนงานสถาปตยกรรมที่กอสรางดวยอิฐหรือศิลาแลง
มีปรากฏมาแลวตั้งแตสมัยทวารวดี มีหลักฐานวา พอคาชาวอินเดียเขามาติดตอคาขายรวมทั้งไดมีนัก
บวชและนักปราชญตางๆ รวมเดินทางมาเผยแพรวัฒนธรรม5  ซ่ึงรวมถึงงานปูนปนที่นาจะเขามาใน
ชวงนี้ พรอมกับบุคคลกลุมดังกลาว และงานปูนปนยังคงนิยมสืบเนื่องกันตอมาทุกยุคสมัย  ดังจะ
พบเห็นไดในตามศาสนสถานสถานทั่วไป  ลวดลายปูนปนประดับสถาปตยกรรมมีทั้งที่เปนรูป
บุคคล  รูปสัตว  ลวดลายพันธุพฤกษา  เปนภาพเลาเรื่องอันเกี่ยวเนื่องในศาสนาและอื่นๆ  มีทั้งที่เปน
ภาพนูนสูง นูนต่ํา หรือที่ทําเปนประติมากรรมลอยตัว    ทั้งนี้ขึ้นอยูกับแนวคิด  คตินิยม และฝมือ
ชางของแตละทองถ่ินและยุคสมัย

   การปนปูนแบงออกเปน 2 วิธีใหญๆ คือการปนสดหรือการปนที่ขึ้นรูปดวยมือโดยตรง
และการอัดปูนลงในแมพิมพเปนรูปลาย  ปูนที่นํามาปนนั้น คือปูนขาวที่ไดมาจากหินปูนจากภูเขา

                                                                                

   2  ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศสกุล, ศิลปะอินเดีย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : องคการคาคุรุสภา,
2519), 76 - 77.

   3  Sir John Marshall, Taxila : an Illustrated Account of Archaeological Excavation Carried
out Taxila Under the Order of the Government of India Between the Year 1913 and 1934, VII(Delhi :
Motial Banarsidass, 1975),  513 - 514.

   4  ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย 79.
   5 ผาสุข  อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี

(กรุงเทพมหานคร : อักษรสมัย, 2542), 1 - 20.
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หรือเปลือกหอยจํานวนมาก  นํามาเผาไฟจนสุกแลวทิ้งไวจนเย็น  โดยมักจะนําไปแชน้ําทิ้งไว   แช
ยิ่งนานยิ่งดีทําใหปูนมีพิษนอยลงและตองเปลี่ยนน้ําบอยๆ   วิธีการที่จะทําใหปูนจับตัวแนน ไมมี
รอยแตกคือ ตองผสมดวย เปลือกขอย  หนังสัตวที่ตมจนเปอยเหนียวกลายเปนกาว นํามาโขลกให
เขากับปูนขาว6

   ลวดลายปูนปนที่ประดับศาสนสถานรวมทั้งเทคนิควิธีการในแตละยุคสมัย  จะมีราย
ละเอียดรูปแบบ  ที่สามารถใชกําหนดอายุโบราณสถานที่มีลวดลายปูนนั้นๆ ประดับอยูได  แตมีขอ
เสียที่ลายปูนปนเหลานั้น โดยทั่วไปมักอยูในสภาพที่ชํารุดเสียหาย  เพราะภูมิอากาศ  ความชื้นและ
ฝน  ทําใหหักพังและหลุดรวงไดงาย  จึงเหลือเปนหลักฐานจํานวนไมมากนัก  รวมทั้งบอยครั้งที่มี
การตอเติมหรือซอมแซมลวดลายปูนปนนั้น  ดังนั้น  การใชลวดลายปูนปนในการศึกษาจึงจําเปน
ตองใชความละเอียดออนในการวิเคราะหศึกษา

งานดินเผา
   ในประเทศไทยไดพบชิ้นสวนประติมากรรมประดับศาสนสถาน  ลักษณะเปนแผนดิน

เผาประติมากรรมนูนต่ํา  รูปพระสงฆสามองคอุมบาตร(ภาพที่ 16) ครองจีวรเปนร้ิวใหญๆ  และมี
แผนอิฐติดอยูดานหลัง  ซ่ึงเปนหลักฐานยืนยันวาเปนชิ้นสวนประดับสถาปตยกรรม  คนพบที่เมืองอู
ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี7 ลักษณะการครองจีวรแบบคลุมไหล และจีวรเปนร้ิวขนาดใหญ เปรียบ
เทียบไดกับจีวรในศิลปะอมราวดี ในศิลปะอินเดีย(มีอายุราวระหวางพุทธศตวรรษที่ 6 - 11)  ดังนั้น
แผนดินเผานี้จึงอาจเปนศิลปกรรมของฟูนัน (กอนสมัยทวารวดี)  มีกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 8
- 9 และที่เมืองอูทองนี้เชนกัน ยังไดพบชิ้นสวนซุมบัญชรดินเผา  มีลักษณะเปนแผนดินเผา  มีรูป
บุคคลกําลังโผลออกมาจากหนาตาง  ซ่ึงเชื่อวาแตเดิมคงใชประดับหลังคาแตละชั้นของศาสนสถาน
ในรูปแบบของปราสาท  ที่มักทําเปนหลังคาซอนกันเปนชั้นๆ  เพื่อแสดงวา เปนอาคารที่มีหลายชั้น
รูปบุคคลที่ไวผมเปนลอนเกลาเปนจุกและสวมตางหูคลายกับในศิลปะอินเดีย  สมัยราชวงศคุปตะ(มี
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 8 - 10) มีกําหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 10 -118  นอกจากนี้ยังไดพบรูป

                                                                                
6 ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, “เมืองทวารวดีที่สิงหบุรี” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรบัณฑิต(โบราณคดี)

มหาวิทยาลัย ศิลปากร, 2519),104.
7 ม.จ.สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 11 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 2 - 3.
8  เร่ืองเดียวกัน.
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กินนรีดินเผากําลังฟอนรําที่เจดียหมายเลข 2       อันเปนโบราณสถานในเขตเมืองอูทอง9 ซ่ึงแสดง
อิทธิพลศิลปะอินเดียแบบคุปตะเชนเดียวกัน

   ลักษณะสําคัญของดินเผาคือแตกหักงาย  ไมสะดวกในการเคลื่อนยาย  เปนวัสดุที่ผลิตขึ้น
ในทองถ่ิน  ไมใชวัตถุที่นําเขามาจากที่อ่ืน  จากรูปแบบศิลปกรรมของแผนดินเผาเหลานั้น มักแสดง
อิทธิพลของศิลปะอินเดีย  จึงทําใหนาเชื่อไดวา  การใชประติมากรรมดินเผาในการประดับ
สถาปตยกรรมนั้น คงเปนวัฒนธรรมที่ไดรับมาจากอินเดียเฉกเชนเดียวกันกับรูปแบบของศิลปกรรม

   วัสดุในการทําดินเผานั้น คือ ดินเหนียวปนเปนรูปแลวจึงนํามาเผา  กอนเผาตองไมใหดิน
แนนเกินไป  เพื่อปองกันการขยายตัวซ่ึงจะเปนเหตุใหแตกราวและชํารุด ถือไดวางานดินเผานั้นเปน
งานที่ตองใชฝมือสูง  เทคนิคการทําดินเผา มีอยู 2 ชนิด10 คือ ดินขาว ใชในการทําเครื่องปน เมื่อเผา
แลว สีของดินจะไมเปลี่ยนแปลง  และดินเหนียว  ซ่ึงมีสีเทา  เมื่อเผาแลวจะกลายเปนสีแดง  เนื่อง
จากมีสารจําพวกออกไซดของเหล็กผสมอยูดวย

 ภาพเลาเรื่อง
   ภาพเลาเรื่องนาจะมีที่มาจากรูปคนหรือรูปสัตว  อันเปนรูปของเทพเจาที่แสดงอํานาจ

สําหรับเปนที่เคารพบูชา  ตอมาจึงเกิดเปนภาพเลาเรื่องซึ่งแสดงถึงเรื่องราวอันเกี่ยวของกับเทพเจา,
เทพนิยาย  หรือเร่ืองราวของวีรบุรุษ  เร่ืองราวเหลานี้สวนมากมักมีความเกี่ยวของกับศาสนา  ภาพที่
พบมักจะเปนตอนที่ผูชมสามารถเขาใจเรื่องราวไดทันที เพราะเปนเรื่องที่ทราบกันโดยทั่วไปอยูแลว
หรือเปนตอนที่สําคัญของเรื่องราวนั้นๆ  ภาพเลาเรื่องในชวงแรกมักมีเพียงภาพบุคคลที่สําคัญใน
เร่ืองราวตอนนั้นเทานั้น  ภายหลังตอมา เมื่อผูสรางงานมีพัฒนาการทางดานเทคนิค  การจัดวางภาพ
และอ่ืนๆ ที่ซับซอนมากขึ้น  จึงไดเพิ่มภาพบุคคลและสิ่งประกอบรายละเอียดอ่ืนๆ เชน ตนไม
อาคารบานเรือน  รูปสัตวตางๆ ฯลฯ  เขาไป  แตถึงอยางไรก็ตาม  เนื้อหาของภาพเลาเรื่องเหลานั้น
ยังคงมีความหมายและคุณลักษณะเฉพาะเปนของตนเอง  แมวาจะปรากฏอยูในศิลปกรรมที่มีรูป
แบบศิลปะ, ชวงเวลา, ฝมือชาง, วัสดุที่ใช ฯ ที่มีความแตกตางกัน   โดยทั่วไปแลวภาพเลาเรื่องเหลา
นี้มักพบบนผนังของสถาปตยกรรมเพื่อเปนการสะดวกในการชมภาพ การจัดวางเรื่องราวพบวา มัก
เวียนตามเข็มนาฬิกาสอดคลองกับการเดินทักษิณาวัตร(การเวียนไปทางขวา) อันนาจะเปนอุบาย
ของผูสรางงาน ที่ทําใหผูกระทําทักษินาวัตรเขาใจถึงหลักอันแทจริงของศาสนานั้นๆ จากการชม
เร่ืองราวที่ภาพเลาเรื่อง และใชภาพเลาเรื่องนี้เปนเครื่องประดับศาสนสถานไปในคราวเดียวกัน
                                                                                

   9 เขมชาติ เทพไชย, โบราณคดีและประวัติศาสตรเมืองสุพรรณบุรี (กรุงเทพมหานคร : สารรัง
สรรค, 2542), 78 - 82.

   10 ม.ร.ว. สุริยวุฒิ  สุขสวัสดิ์, “เมืองทวารวดีที่สิงหบุรี” ,84.
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   ภาพเลาเรื่องที่ใชประดับสถาปตยกรรมที่สําคัญมักเปน เร่ืองราวอันเกี่ยวเนื่องในศาสนา
ดังเชนในศาสนาพุทธ  ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับ พุทธประวัติ  ชาดก หรือทศชาติ ฯ เปนตน  นอกจากนี้ ยัง
มีเรื่องราวที่เปนวรรณกรรมเนื่องในศาสนา เชน รามายณะ(รามเกียรติ์) หรือมหาภารตะ  เปนตน

   สําหรับที่เมืองกําแพงเพชรพบหลักฐานภาพเลาเรื่อง 2 เร่ือง  คือ  ภาพเลาเรื่องพุทธ
ประวัติที่วัดชางรอบ  และภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระแกว  ซ่ึงทั้งสองเรื่องนี้มีความเปนมา ดัง
ตอไปนี้

พุทธประวัติในงานศิลปกรรม
   การศึกษางานศิลปกรรมพบวา ในประเทศอินเดียซ่ึงเปนถ่ินกําเนิดของพระพุทธองค

เร่ิมทําภาพพุทธประวัติเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 7 แตก็มิไดปรากฏรูปพระพุทธองค สวนกอน
หนานั้น (กอนพุทธศตวรรษที่ 6) ไมมีการทําภาพเลาเรื่องแตใชสัญลักษณแทน รูปที่นิยมคือดอกบัว
บาน11  ดอกบัวเปนดอกไมศักดิ์สิทธิ์ของทุกลัทธิ ศาสนา มีความหมายถึงความบริสุทธิ์ การเกิด
ความอุดมสมบูรณ12 ดอกบัวเปนสัญลักษณตางๆ ในพระพุทธศาสนา  และมีความสัมพันธเกี่ยวของ
อยูบอยครั้ง อุปมาเปรียบดอกบัวกับส่ิงตาง ๆ เพื่อใหเห็นเปนรูปธรรม เชน รูปดอกบัวบานเปน
สัญลักษณของการประสูติแลวยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณ ภาพที่ปรากฏเปนภาพสลักบนหิน
ใชประดับศาสนสถาน

   ตอมามีภาพแสดงเรื่องราวในลักษณะภาพเหมือน แตไมมีการทําภาพพระพุทธองค นิยม
ใชสัญลักษณแทน เชน รอยพระพุทธบาท, พระพุทธอาสน, ดอกบัว, ธรรมจักร เปนตน ดังตัวอยาง
ภาพสลักพุทธประวัติที่ประดับพุทธศาสนา ในสมัยพระเจาอโศกจนถึงกอนพุทธศตวรรษที่ 6
สัญลักษณเหลานี้เมื่อเร่ิมทํารูปพระพุทธองคก็จะเสื่อมความนิยมลงไป แตที่ยังคงอยูบางอยางเชน
รอยพระพุทธบาท ซ่ึงจัดเปนอุเทสิกะเจดียที่พุทธศาสนิกชนในประเทศลังกาและไทยนิยมอยูจนถึง
ปจจุบัน

   ภาพเหมือนของพระพุทธองคเร่ิมพบหลักฐานในสมัยพระเจากนิษกะราชวงศกุษาณะ     
ที่มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมเปอรเซียและกรีก จึงนาจะไดรับอิทธิพลภาพเหมือนจริงมาและพุทธ
ศาสนาในขณะนั้นมีความเจริญรุงเรืองมาก การสรางพระพุทธรูปในขณะนั้นมี 2 สกุลคือ  สกุลคัน
ธาระ (สกุลชางกรีกที่นับถือพุทธศาสนา) และสกุลมถุรา ตั้งอยูทางทิศใตของกุษาณะ มีมถุราเปน
ศูนยกลางสกุลชางพื้นเมือง
                                                                                

   11  เร่ืองเดียวกัน., 53.
   12 เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณแหงพระสถูป, แปลโดย ภัทรพร  สิริกาญจน (กรุงเทพมหานคร

: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537).
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   เมื่อพระพุทธศาสนาไดถูกเผยแผเขามาถึงดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต  พบหลักฐาน
เปนภาพประดับพุทธสถานเลาเรื่องพุทธประวัติจํานวนมาก เชน ภาพสลักนูนต่ําที่บุโรพุทโธ ใน
ศิลปะชวาภาคกลาง  หรือแผนดินเผาเคลือบใชประดับที่อานันทเจดีย  ศิลปะพมา  ที่มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 20  เปนตน

   ในงานศิลปกรรมพบวา นิยมสรางงานขึ้นดวยเนื้อหาที่แตกตางกันไป ดังนี้
   1. ไดรับแรงบันดาลใจมาจากการนับถือสังเวชนียสถาน  4  คือ    สถานที่ที่พุทธศาสนิก

ชนไปกราบไหว เมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานแลว 4 แหงคือ ตอนประสูติ (ที่ลุมพินีในประเทศเน
ปาล) ตอนตรัสรู (ที่พุทธคยา รัฐพิหาร) ตอนแสดงปฐมเทศนา (ที่สารนาถ รัฐพิหาร) และตอน
ปรินิพพาน (ที่กุสินาราคือ เมืองกาเลีย อุตตรประเทศ)

   2.   มีเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับบริโภคเจดีย หรืออัฏฐมหาสถาน 8 แหง  โดยเปน ตอนที่เกี่ยว
กับสังเวชนียสถานทั้ง 4 แหงแลว ไดเพิ่มที่พระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยอีก 4 แหงคือ ตอนพระพุทธ
เจาเสด็จลงจากดาวดึงส  ภายหลังจากเทศนโปรดพุทธมารดาที่เมืองสังกิสสะ ตอนพระพุทธเจา
แสดงปาฏิหาริยปราบเดียรถีย ที่สาวัตถี ตอนปราบชางนาฬาคีรีที่ราชคฤห และ ตอนพญาวานรถวาย
น้ําผ้ึงเมืองเวศาลี

   3.  เนื้อหาเกี่ยวกับสัตตมหาสถาน  คือสถานที่ที่พระพุทธเจาประทับเสวยวิมุติสุข 7 แหง
ภายหลังจากพระพุทธองคทรงตรัสรู  โดยทรงประทับอยูแหงละ 7 วัน คือ ประทับ ณ รัตนบัลลังก
(โพธิบัลลังก),  ประทับ ณ อนิมมิสเจดีย ลืมพระเนตรบูชาพระมหาโพธิ (อนิมิสสก),  เสด็จรัตน
จงกรม(จงกม เสฏฐ),  ประทับ รัตนฆระ คือเรือนแกว (รัตนาฆร),  ประทับ ณ ไมอัชปาลนิโครธ มี
ธิดาพญามารมารบกวนดวยอิตถีมายา แตไมสําเร็จ(อัชชปาลญจ),  ประทับ ณ มุจจลินทพฤกษ มี
พญานาคมาปดปองพระองคจากพายุฝน(มุจจลินเทน)  และประทับ ณ ราชายตนพฤกษ มีนายตระปุ
ษะและภัลลิกะ พอคา 2 พี่นอง นําขาวสัตตุกอน  สัตตุผง มาถวาย และทาวจตุโลกบาลไดนําบาตรมา
ถวาย  และไดทรงประสานบาตรทั้งส่ีนั้นเขาเปนใบเดียวกัน

   4. เนื้อหาเกี่ยวกับการปรากฏดอกมณฑา ซ่ึงเปนดอกไมสวรรค  มาปรากฏในโลกมนุษย
อันเกี่ยวของกับเหตุการณสําคัญในพุทธประวัติ 8 ตอน  ไดแก ตอนพระโพธิสัตวเสด็จลงมาจุติยัง
ครรภพระมารดา  ตอนประสูติ  ตอนออกมหาภิเนษกรมณ  ตอนตรัสรู  ตอนปฐมเทศนา   ตอนยมก
ปาฏิหาริย  ตอนเสด็จลงจากดาวดึงส และตอนปรินิพพาน

   สําหรับในดินแดนประเทศไทย  ไดพบหลักฐานภาพเลาเรื่องพุทธประวัติมาตั้งแตในสมัย
ทวารวดี  โดยภาพที่พบจํานวนมาก ซ่ึงนาจะเปนที่นิยม ไดแกตอนมหาปาฏิหาริยที่เมืองสาวัตถี
ตามที่บรรยายไวในชาดกอรรถกถา ภาษาบาลีของนิกายเถรวาท ที่กลาวถึงการแสดงมหาปาฏิหาริย
ใตตนมะมวง  โดยนิยมทําเปนแผนหินสลักขนาดใหญ  ดังเชนภาพสลักที่พบที่เมืองนครปฐม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36

โบราณ(ภาพที่ 17)  ภาพในลักษณะนี้ ไดรับอิทธิพลทางดานรูปแบบศิลปะมาจากศิลปะอินเดียสมัย
หลังคุปตะ   นอกจากนี้ยังไดพบพุทธประวัติ 8 ตอน คือพุทธประวัติตอนสําคัญ 4 ตอน คือตอนพระ
พุทธเจาประสูติ  ตรัสรู  ปฐมเทศนา และปรินิพพาน  รวมกับอีก 4 ตอนที่พระพุทธองคทรงแสดง
ปาฏิหาริยตามสถานที่ตางๆ ปรากฏอยูบนพระพิมพ 8 ปาง ในสมัยทวารวดีเชนกัน  ซ่ึงพระพิมพ 8
ปางนี้นาจะเปนการไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดียแบบปาละ  โดยผานเขามาทางศิลปะพมาแบบ
พุกาม  และไดพบเปนจํานวนมากในบริเวณพื้นที่แถบภาคเหนือของไทยเชนที่ เมืองลําพูนหรือหริ
ภุญไชย และเมืองอื่นๆ ในวัฒนธรรมทวารวดี

   ในสมัยสุโขทัย  เชื่อวานาจะมีความนิยมทําภาพเลาเรื่องพุทธประวัติประดับศาสนาสถาน
เปนอยางมาก ราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 19  ปรากฏงานปูนปนเลาเรื่องพุทธประวัติที่หนาบัน
ปราสาทองคทิศเหนือของกลุมปราสาท 3 องค ในวัดพระพายหลวง ภาพที่ยังเหลืออยูมี 3 ตอนคือ
ตอนเจาชายสิทธัตถะทรงตัดพระเกศา  ตอนมารผจญ  และตอนใดตอนหนึ่งภายหลังจากตรัสรู  ซ่ึง
ภาพดังกลาวนี้มีรูปแบบศิลปะที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ ในดานการสงอิทธิพลใหกับ ภาพ
จิตรกรรมฝาผนังที่กรุของปรางคประธานวัดราชบูรณะ  และรูปยักษแบกที่ประดับฐานของปก
ปรางคดานทิศใตของปรางคประธานวัดราชบูรณะอีกดวย13

   วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย  ที่หนาบันเจดียทรงปราสาทแบบสุโขทัย  ซ่ึงเปนเจดียประจํา
ทิศหลัก  พบภาพปูนปนเลาเรื่องพุทธประวัติ ที่เหลืออยู(ภาพที่ 18) คือ  ตอนประสูติเจาชายสิทธัต
ถะ  ตอนเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ และตอนปรินิพพาน  ภาพปูนปนแหงนี้เปนงานสมัยหลังภาพ
ปูนปนที่วัดพระพายหลวง  กลาวคือคงจะทําขึ้นในคราวปฏิสังขรณพระศรีรัตนมหาธาตุในรัชกาล
พระยาเลอไทย14      นอกจากนี้ยังไดพบภาพปูนปนตอนพระพุทธองคทรงทรมานชางนาฬาคีรี
ตอนยมกปาฏิหาริย และตอนเสด็จจากดาวดึงส  ที่จระนําของมณฑปวัดตระพังทองหลาง(ภาพที่ 19)

   ในสมัยอยุธยานิยมทํางานปูนปนเปนอันมาก แตที่ยังคงพบหลักฐานเกี่ยวกับพุทธประวัติ
มีนอยมาก เชนงานปูนปนที่ผนังหุมกลองดานนอกของวิหารวัดไลย  จังหวัดลพบุรี  เปนตอนเสด็จ
จากดาวดึงส โดยภาพดังกลาวอยูตรงกลาง และมีภาพปูนปนเปนชาดกเรื่องตางๆ ทั้ง 10 เร่ือง
ประดับอยูโดยรอบ  ภาพนี้นาจะมีอายุอยูในสมัยอยุธยาตอนกลาง

   นอกจากนี้ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ไดพบหลักฐานเปนงานปูนปนที่เมรุทิศ ประจํามุม
ของวัดไชยวัฒนาราม(ภาพที่ 20)  ปจจุบันสภาพชํารุดมาก  ที่ยังคงเหลือหลักฐาน เชนที่ผนังดาน
เหนือของเมรุทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  เปนตอนพระพุทธองคเทศนาโปรดพระพุทธมารดาบน

                                                                                

   13  สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ, 2540), 86.
   14  เร่ืองเดียวกัน, 88.
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สวรรคช้ันดาวดึงส   เปนตนงานปูนปนที่วัดไชยวัฒนารามนี้ นาจะสรางขึ้นพรอมกับการสถาปนา
วัดในรัชสมัยสมเด็จพระเจาปราสาททอง15

พุทธประวัติในงานศิลปกรรมวัดชางรอบ
   สําหรับภาพเลาเรื่องพุทธประวัติที่วัดชางรอบ  เมืองกําแพงเพชร  ทําจากปูนปนประดับ

บริเวณฐานหนากระดานทรงกลม  แบงเปนชองรอบองคเจดีย จํานวน 44 ชอง  ภาพดังกลาวชํารุด
หลุดรอนเกือบทั้งหมด  บางแหงพบเพียงรองรอยที่ชางไดรางเสนสีดําไวบนพื้นปูนกอนที่จะปนปูน
ทับ  อยางไรก็ตามทําใหผูศึกษาทราบถึงวิธีการทํางานของชางเมืองกําแพงเพชรได

   จากภาพลายเสน(เนื่องจากภาพชํารุดเสียหายทั้งหมด ผูศึกษาจึงใชภาพลายเสนประกอบ
จากสารนิพนธเร่ือง เจดียวัดชางรอบ ฯ ของอนันต ชูโชติ  ประกอบคําอธิบาย)  พบวาภาพที่พอจะ
อธิบายเรื่องราวไดคือ ภาพตอนพิธีการยกธนูสยุมพรของเจาชายสิทธัตถะ(ภาพที่ 21)  ภาพนาง
พิมพาประทับบนพระที่กับพระราหุลและภาพเจาชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ(ภาพที่ 
22)โดยมีนายฉันนะตามเสด็จที่ เทามาทั้งสี่มีเทวดากําลังเหาะโดยใชพระหัตถรองรับเทามา       
เปนตน

   เร่ืองราวที่นํามาเปนภาพเลาเรื่องในที่นี้  มีการแบงแยกรายละเอียดมากขึ้น  นาจะเนื่องมา
จากมีพื้นที่ในการประดับเพิ่มมากขึ้นกวาการประดับที่สวนของหนาบันดังเชนในสมัยสุโขทัย ที่มี
เพียงตอนสําคัญๆ  4 หรือ 8 ตอนดังไดกลาวมาแลว  และภาพเลาเรื่องราว  สันนิษฐานวา นาจะเริ่ม
จากทางดานทิศเหนือของฐานเจดียเวียนตามเข็มนาฬิกาหรือทักษิณาวัตร  อันเปนการศึกษาเรื่องราว
พุทธประวัติไปพรอมกับการสักการะศาสนสถานแหงนี้  เนื่องจากพบหลักฐานภาพในตอนแรกๆ
ของพุทธประวัติ ในบริเวณดานทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ  และคงจะไลเรียงลําดับไปจน
จบครบรอบของฐานเจดีย

   ลักษณะทาทาง  พระพักตร  เครื่องแตงกาย  ลักษณะมงกุฎที่มีรัดเกลาทรงสูง  คาดดวยวง
แหวนเปนชั้นๆ มีลักษณะใกลเคียงกับลายเสนภาพพระอดีตพุทธเจาในอิริยาบถลีลาในรอยพระ
พุทธบาทสําริดวัดเสด็จ กําแพงเพชร(ภาพที่ 23)  ที่กําหนดอายุจากลักษณะตัวอักษรและภาษา(พระ
นามของแตละพระองคกํากับอยูใตภาพ)  สันนิษฐานวา พระพุทธบาทนี้นาจะสรางขึ้นระหวาง พ.ศ.
1901 - 200016  ซ่ึงนาจะอยูในปลายรัชกาลของพญาลิไทยหรือหลังจากนั้น17  อยางไรก็ตาม  ไม
                                                                                

   15 ประทีป เพ็งตะโก, ประติมากรรมและจิตรกรรม วัดไชยวัฒนาราม (กรุงเทพมหานคร :
ไอเดยีสแควร, 2537), 62.

   16  กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, 205.
   17 สันติ  เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 105.
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สามารถศึกษาลงไปในรายละเอียดไดเทาที่ควร  เนื่องจากที่กลาวแลวในเรื่องปญหาการชํารุดของตัว
อยางหลักฐานที่พบ

รามเกียรติ์ ในงานศิลปกรรม
   รามเกียรติ์หรือรามายณะ  แตเดิมเปนเพียงเรื่องราวของวีรบุรุษในอินเดียที่เลาเปนตํานาน

ปาก เลาตอกันมา  ขณะที่ถายทอดมักมีการตอเติมจากแกนเรื่องเดิม  ตอมาเรื่องราวนี้ไดถูกแตงขึ้น
เปนกาพย ใชวิธีทองจําและสวด  แลวจึงเขียนเปนลายลักษณอักษรใชเปนคัมภีรในลิทธิฮินดู
จนกระทั่งประมาณ พ.ศ. 200    พระรามก็ไดรับการยกยองใหเปนวิษณุอวตาร            เร่ืองราวของ
รามายณะจึงกลายเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย   และยังเปนกาพยสอนศีล
ธรรมจรรยา(didactic poem) ในเรื่องของ ธรรมะยอมชนะอธรรม อีกดวย18  จากที่กลาวมาขางตน
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของรามายณะในทางศาสนาและชีวิตประจําวัน

   เรื่องรามายณะ เปนมหากาพยที่สําคัญของอินเดียมาตั้งแตสมัยพระเวท  ดังนั้น เมื่ออารย
ธรรมอินเดียไดแผเขามาครอบคลุมดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต  พรอมกับการเดินทางเขามา
ของชาวอินเดีย ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 5 - 6  นิทานเรื่องพระราม จึงเปนที่รูจักของผูคนโดยทั่วไป
เร่ืองราวเหลานี้ในชวงแรกเปนการเลาหรือรองดวยปากเปลา(มุขปาฐะ)เหมือนกับการเลานิทานใน
สมัยโบราณ  เรื่องราวจึงเกิดความคลาดเคลื่อนแตกตางกันไปในรายละเอียด  สําหรับรามเกียรติ์ของ
ไทยนั้น  คือนิยายพระรามที่ไดเดินทางจากอินเดียผานชวา19  แลวเขามาสูไทยทางมลายู20

   จากที่กลาวมาแลวขางตนวา อินเดียเปนถ่ินกําเนิดของรามายณะ  ซ่ึงเปนมหากาพยที่
สําคัญและมีช่ือเสียงแพรหลาย  ในขณะเดียวกันไดพบวา มีศิลปกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับรามายณะเกิด
ขึ้นดวยเชนกันโดยพบหลักฐานมาตั้งแตในศิลปะอินเดียสมัยโบราณเชน ภาพสลักที่ภารหุต
(Bharhut) และสาญจี (Sanchi) เปนเรื่องราวตอน พาลกัณฑ  ( พาล หมายถึง เด็กอายุตั้งแต 1 ถึง 16
ป 21) การกําเนิดของพระราม พระลักษมณ และนางสีดา

                                                                                

   18 ปรีชา  นุนสุข, อิทธิพลของมหากาพยรามายณะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต, สํานักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2534 : 24.

   19 นิยายเรื่องพระรามของชวามีหลายสํานวน เชน ศรัทกาณฑ (ภาษาชวา)  รามกะลิง(ภาษาชวา) หิ
กายัตศรีราม(ภาษามลายู) เปนตน

   20 พระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤติยากร, เรื่องวิจารณนิทานปนหยีหรืออิเหนา  เรื่อง
พระรามและสูจิบัตรโขน - ละคร (กรุงเทพมหานคร : กรมศิลปากร, 2518), 137 - 138.

   21 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว,บอเกิดรามเกียรติ์ (พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร,
2504),  865.
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    สําหรับในดินแดนประเทศไทยไดพบภาพเลาเรื่องรามายณะหรือรามเกียรติ์ เชนที่
ปราสาทหินพิมาย นครราชสีมา  ซ่ึงเปนอิทธิพลศิลปะขอม มักสลักไวที่หนาบันและทับหลัง ตอนที่
นิยมทําและไดพบหลักฐาน   ไดแก   ตอนพระรามฆารากษส   ตอนพระลักษมณนําสุครีพไปเฝา
พระราม ตอนพระรามจองถนนไปเมืองลงกา และตอนพระลักษมณถูกศรนาคบาศ  เปนตน

    นอกจากนี้  พบวานิยมในงานจิตรกรรม เชน จิตรกรรมภาพรามเกียรติ์ที่ตําหนักสมเด็จ
พระพุทธโฆษาจารย  วัดพุทไธยศวรรย จังหวัดพระนครศรอียุธยา  อยูบริเวณผนังพื้นปูน ดานสกัด
ทิศใต   ที่ถูกกําหนดอายุอยูในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 23  ชวงสมัยอยุธยาตอนปลาย22  ซ่ึงนาจะ
เขียนในรัชกาลสมเด็จพระเพทราชา  ราว พ.ศ. 2331 - 224523  ภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยตอมายัง
คงนิยมเรื่องรามเกียรติ์ เชน   พระที่นั่งพุทไธ ศวรรย (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร), ที่ผนัง
พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม, หอไตร วัดระฆังโฆษิตาราม  หรือที่วัดพระเชตุพนวิมลมัง
คลาราม  เปนตน

   นอกจากนี้ยังไดพบภาพลายรดน้ําที่หอเขียน  วังสวนผักกาด  กรุงเทพมหานคร  เขียนอยู
บนฝาดานขางของอาคาร24  สันนิษฐานวา  เขียนขึ้นในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณมหาราช
ราว พ.ศ.2200 - 2231  ลงมาถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตน25

   นอกจากในงานจิตรกรรมแลว  ยังไดพบภาพตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ในงานประดับมุก
สําหรับตกแตงบานประตู หรือหนาตาง เชน  บานประตูมุกทางดานทิศตะวันตกที่หอพระมณเฑียร
ธรรม  ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร นอกจากบานประตูหนาตางแลว  ยังพบ
ภาพอันเกี่ยวเนื่องกับรามเกียรติ์ไดอีกที่ตูพระไตรปฎก  และตูไทยโบราณ ซ่ึงพบหลักฐานมาตั้งแต
สมัยอยุธยา เร่ือยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร26

                                                                                

   22 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา งานชางหลวงแหงแผนดิน (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ,
2542),181 - 184.

   23 สน สีมาตรัง,จิตรกรรมฝาผนังสกุลชางรัตนโกสินทร (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ,
2522),14 - 29.

   24 ม.ร.ว.หญิง พันทิพย บริพัตร, หอเขียนวังสวนผักกาด (กรุงเทพมหานคร : ศิวพร, 2502), 43 - 50.
   25 เร่ืองเดียวกัน, 40 - 42 .
   26 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  สัญญา  สุดลํ้าเลิศ,  “การศึกษาภาพรามเกียรติ์จากตูไทยโบราณสมัย

อยุธยาและธนบุรี”  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร  ภาควิชา
โบราณคดี  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา 2528).
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รามเกียรติ์ในงานศิลปกรรมวัดพระแกว
   หลักฐานทางดานเอกสาร ที่กลาวถึงภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระแกว จังหวัด

กําแพงเพชร  ปรากฏอยูในหนังสือ เสด็จประพาสตน ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา
อยูหัว รัชกาลที่ 5  นิพนธโดย  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ  มีขอความดังนี้

   ……..ที่สําคัญคงอยูฝายเหนือ  ซ่ึงเปนที่ตั้งวัดใหญที่ตกลงเรียกกันวา  วัดพระแกว  อยูขาง
เหนือวังอยูใตใกลกัน … ตอนั้นไปเปนวิหารโถงมีกําแพงแกว  กําแพงกอดวยแลงแตปนปูน
เปนรูปรามเกียรติ์  ทําใหเห็นไดชัดวาเคร่ืองแตงตัวอยางโบราณนั้นไมไดนุงผาแน  แลว
สวมกางเกง 2 ชั้นๆ หนึ่งยาวหุมแขง  ชั้นนอกเขินเพียงเขา  แลวคาดผาปลอยชายยาวลงมา
ท้ังสองชาย  จึงสวมเสื้ออยางนอยซ่ึงมีชายเสื้อทับผาคาด  แลวสวมเสื้อทับอีกชั้น 1  ใน
ระหวางชายเสื้อกับเสื้อแขนสั้นคาดเข็มขัด  แตหมวกจะเปนอยางไรพิจารณายังไมเห็นชัด
เพราะชํารุดมากเวลาไมพอ  ผูหญิงก็ดูเหมือนจะนุงผา 2 ผืนคลายเทวรูป  แตยังเห็นไมได
ชัด….27

   ปจจุบันอาคารที่มีภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์นั้น  มีช่ือเรียกปรากฏในรายงานบูรณะโบราณ
สถานวัดพระแกว28 วา  วิหารหมายเลข 2 (วิหารพระนอน)   ลักษณะทางสถาปตยกรรมมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้

   อาคารนี้ตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกของเจดียประธาน (หมายเลข 1 )  ดานหลังวิหาร
(หมายเลข 3)  เปนวิหารโปรงกอดวยศิลาแลง  มีแผนผังรูปสี่เหล่ียมผืนผา  กวาง 18 เมตร  ยาว 33
เมตร  ฐานเปนฐานบัว  ขอบดานบนทําเปนระเบียงเตี้ยๆ  ดานหนามีชองทางเขา 1 ทางอยูบริเวณกึ่ง
กลาง  สวนดานหลังมีทางเขา 1 ชองทาง อยูบริเวณมุมทิศตะวันตกเฉียงใต  และมีเสารองรับเครื่อง
หลังคา เปนเสาสี่เหล่ียมจตุรัสมุมปาน  ภายในอาคารมีเสาเรียงในแนวเดียวกันกับเสาที่ผนังระเบียง
รวมเสาทั้งหมด 48 ตน  บริเวณผนังอาคารดานนอก  ในชวงระหวางชองเสา  มีการทําเปนกรอบรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผาประดับลายปูนปน  ภาพบุคคล  ภาพเลาเรื่อง

   ฐานอาคารสภาพคอนขางดี  โดยเฉพาะขอบระเบียงเนื่องจากเคยบูรณะแลว29  สวนที่
ชํารุดมากคือขอบฐานดานลาง  แตละดานมีสภาพดังนี้
                                                                                

    27 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, จดหมายเหตุเรื่องประพาสตนในรชักาลที ่ 5,
(กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยาอินเตอร-เนชั่นแนล, 2519), 100 - 102.

   28 หางหุนสวนจํากัด สามเพชร,รายงานบูรณะโบราณสถาน วัดพระแกว จังหวัดกําแพงเพชร,
(กรุงเทพมหานคร : วิฑูรยการปก,2544),  56 -57.

   29 อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร,รายงานการขุดแตงวัดพระแกว พ.ศ.2527, (เอกสารอดัสําเนา)
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   ดานทิศตะวันออก  ขอบฐานดานลางดานนอกชํารุดตลอดแนว  มุมตะวันออกเฉียงใตยัง
คงมีปูนฉาบหลงเหลือบางเล็กนอย

   ดานทิศใต  เหมือนดานทิศตะวันตก  แตมีรองรอยปูนฉาบเหลือมากกวา และยังคงมีปูน
ปนรูปบุคคลซึ่งเหลือแตสวนเทา อยูบริเวณชองเสาที่สองจากมุมอาคารดานทิศตะวันตกเฉียงใต
สภาพปูนปนชํารุดมาก สวนปูนฉาบเสาและขอบระเบียงยังอยูในสภาพดี

   ดานทิศตะวันตก  มีสภาพชํารุดทรุดโทรมมากกวาดานอื่นๆ  รวมถึงฐานและระเบียงดวย
   ดานทิศเหนือ   ขอบฐานดานลางชํารุดตลอดแนว  ยังคงมีปูนปนและปูนฉาบขอบฐาน

เหลืออยูคอนขางมาก  เสาระหวางผนังตนที่ 5 (นับจากซาย)  เปนตนที่มีปูนฉาบอยูในสภาพดีมาก
บริเวณดานขางของเสาตนนี้ มีปูนปนเปนกรอบชองสี่เหล่ียมที่ยังคงพบลวดลายเปนรูปดอกไมกลม
มีลายใบไมมวนแตกออกทั้งสองขาง อยางชัดเจน

   สวนขอบระเบียงดานใน  ยังคงเหลือปูนฉาบอยูบาง  คือ บริเวณมุมอาคารดานทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือ  ลายปูนปนเปนรูปดอกไม มีใบไมแตกออกไปดานบน  ดานขางลายดอกไม  มี
ลักษณะเหมือนชายผาของบุคคล  ลายสวนนี้ยังคงอยูในสภาพดี  ที่ผนังดานทิศใตบริเวณชวงเสา
แรก(นับจากทางซาย)พบรูปบุคคลพนมมือ มีสภาพดี  นอกจากนี้ บริเวณชวงกลางแทนพระที่ติดกับ
ผนังดานทิศตะวันตก ยังพบปูนปนรูปบุคคลพนมมือ เชนเดียวกัน

   หองโถงดานหนา  บริเวณชวงเสากลางอาคาร  มีการกอขอบศิลาแลงเปนระเบียงเตี้ยๆ
ขอบดังกลาวยังคงปรากฎรองรอยลวดลายปูนปนเปนรูปบุคคล ภาพเลาเรื่อง  ตลอดดาน  แตอยูใน
สภาพชํารุดมาก

   ภาพเลาเรื่องนี้ชํารุดเสียหายมาเปนเวลานานแลว  พบหลักฐานในเอกสารที่ สมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ ไดตอบจดหมายของหลวงบริบาลบุรีภัณฑ30 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.
2475  เกี่ยวกับภาพรามเกียรติ์ที่วัดพระแกวเมืองกําแพงเพชรวา

   ภาพรามเกียรติ์ปนปูนไวที่พนักศาลาวัดโบราณเมืองกําแพงเพชร  ฉันไปดูคร้ังแรกเมื่อ
พ.ศ.2435  ยังบริบูรณดีเปนฝมือไทยเลียนแบบขอม(ทํานองเดียวกับพระอิศวรหลอทองสัมฤทธิ์ที่
เมืองกําแพงเพชร) แตเมื่อไปคราวหลังสัก 7 - 8 ปมานี้ หักสูญเสียไปมากยังเหลืออยูบาง

   ปจจุบันชิ้นสวนและลวดลายปูนปน จากวัดพระแกว ถูกเก็บรักษาไวที่พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ กําแพงเพชร  โดยเก็บรวบรวมมาจากการขุดแตงโบราณสถานเมืองกําแพงเพชร ป พ.ศ.
2508 - 2512  และไดนํามาจัดแสดงไวที่ตูหมายเลข 4 และ  5 บริเวณปกขวา ช้ันลางของอาคาร

                                                                                

   30 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ, เรื่องโบราณคดี (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ, 2531), 28.
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   ช้ินสวนปูนปนสวนใหญ ไมสามารถบอกไดวาเปนตอนใดของเรื่องรามเกียรติ์  เนื่องจาก
มีสภาพแตกหักและชํารุด  บางภาพพอสันนิษฐานไดเพียงแควาเปนภาพของอะไร  แตอยางไรก็ตาม
ยังคงไดพบภาพของลิง  ซ่ึงนาจะเปนหนุมานอยูถึง 2 ภาพ  จึงนาจะเปนการยืนยันไดวา ภาพปูนปน
เลาเรื่องที่วัดพระแกวเปนเรื่องรามเกียรติ์อยางแนนอน

   กลุมชิ้นสวนปูนปนจากวัดพระแกว ที่จัดแสดงอยูนั้นสามารถแบงไดดังนี้
   1.  กลุมเศียรปูนปน  พบจํานวน 4 ช้ิน(ภาพที่ 24)  เปนเศียรของมนุษยหรือเทวดา?  ช้ินที่

พิเศษคือมีสามพระพักตร  ซ่ึงที่แทจริงควรมีส่ีพระพักตร  แตเนื่องจากเปนประติมากรรมนูนสูง
มองเห็นดานเดียว จึงละไวในฐานที่เขาใจ  เศียรนี้นาจะเปนพระพรหม  สวนเศียรอ่ืนๆ มีใบหนา
เปนมนุษย   รูปหนาเปนวงรี รูปไข  มีเครื่องประดับเศียรเปนมงกุฎ แบบกรัณฑมงกุฎ
(Karandamakuta)  คือมงกุฎรูปทรงกรวย  ประกอบดวยกะบังหนา (Diadem) และรัดเกลา (Cone
Shape)  มงกุฎแบบนี้สวมครอบพระเศียร  ดานหนาปดลงมาถึงไรพระศก เหนือพระนลาฏ  แลววก
ออมเหนือพระกรรณไปดานหลังโคงลงปดทายทอย  ดานหนาตรงกึ่งกลางกะบังหนาพบรองรอย
คลายดอกไมประดับไว (ตัวหามรัดเกลามงกุฎ)  มีช้ินหนึ่งเปนรูปแผนสามเหลี่ยมประดับอยูเหนือ
กะบังหนา ภายในพบรองรอยการประดับตกแตงลาย  กะบังหนาทุกชิ้นพบรองรอยการประดับตก
แตงดวยลายเม็ดประคําโดยทั่วไป  ในสวนของรัดเกลาที่แตเดิมนั้นคงทําขึ้นเพื่อรัดผมที่เกลาให
แนน  ตอมาจึงไดพัฒนาใหเปนรูปกรวยครอบผม  และทําเชื่อมตอเปนชิ้นเดียวกันกับกะบังหนา
รวมกันเปนมงกุฎ  รัดเกลานี้มีลักษณะเปนทรงกรวยแบบปอม  มีวงแหวนรัดประมาณ 3 ปลอง
สวนยอดคลายดอกบัวตูม  มีเม็ดประคําประดับที่ปลองวงแหวน   ในสวนของเศียรที่เปนรูปพระ
พรหมนั้น  กะบังหนาเรียบ แทบไมมีการตกแตงใดๆ  ยกเวนรอยขีดกดลึก เพื่อแสดงขอบเขตและ
รูปรางคราวๆ ของกะบังหนา  ในสวนของรัดเกลา  คลายเปนมุนมวยผมงายๆ ขึ้นมาทั้งส่ีดานรวม
กัน  ภาพโดยรวมคลายดอกบัวที่กลังแยมบาน  ไมมีเครื่องประดับตกแตงใดๆ  เศียรนี้หากมีความ
เกี่ยวของกับภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์จริง  สันนิษฐานวานาจะเปน  ธาดาพรหม (เปนตนวงศกษัตริย
ในเมืองลงกา)  ที่สหบดีพรหม (ผูสรางเมืองลงกา) ไดมอบใหครองเมืองลงกาคนแรก  ซ่ึงมีลักษณะ
ที่สําคัญคือ มีส่ีพักตรจึงไดช่ือวา ทาวจตุพักตร31 เมื่อมีโอรสสืบทอดราชสมบัติตอมาไดกลายเปน
ยักษ จนกระทั่งถึงชั้นของทศกัณฐหรือราพณนั่นเอง

   เปนที่นาสังเกตวา กลุมเศียรปูนปนที่ส่ีช้ินนี้  หนาตาและเครื่องประดับแสดงความเปน
มนุษยหรือเทวดา  ไมพบรองรอยวามีลักษณะของยักษ  ซ่ึงเปนตัวละครสําคัญในเรื่องรามเกียรติ์เลย
ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะวา  กลุมประติมากรรมฝายยักษไดถูกทําลายหรือมีสภาพชํารุดไปหมด
                                                                                

   31 เสาวณิต  จุลวงศ,  “โลกของรามเกียรติ์” วารสารศิลปศาสตร 1 , 1 (มกราคม - มิถุนายน,2544),
64.
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แลว  หรือกลุมเศียรปูนปนนี้มิไดประกอบอยูในภาพเลาเรื่องรามเกียรติ์  อาจใชเปนเพียงภาพปูนปน
ประดับศาสนสถานเทานั้น

   2. รูปบุคคล สวนมากพบเพียงเฉพาะสวนรางกาย  สวนอื่นๆ เชน คอ  แขน  หรือขา
ชํารุดหมดแลว เนื่องจากเปนสวนที่ยื่นออกมา  ไมมีความแข็งแรง  ภาพบุคคลที่พบแสดงทาทาง
ตางๆ มักเปนการตอสู  ภาพที่สมบูรณที่สุดเห็นจะเปนภาพลิงถือตรี

   - ภาพลิงถือตรีดวยมือซายชูขึ้นเหนือศีรษะ(ภาพที่ 25)  แขนขวาและสวนขา ชํารุด แสดง
ทาทางขมขู  สวนใบหนาชํารุด  หลุดกะเทาะ ไมสวมเสื้อหรือสวมเสื้อเนื้อบาง ไมมีลาย สําหรับผา
นุงเปนผาพันทับสวนของกางเกงหรือสนับเพลา  มีลวดลายประดับ  และคาดทับดวยเข็มขัด มีชาย
ผาหอยลงมาดานหนา ยังคงพบรองรอยวานาจะเปนลิง  และลิงที่มีตรีเปนอาวุธก็คือหนุมานนั่นเอง  

   - ภาพบุคคลถือพระขรรคดวยมือซาย  ชูขึ้นเหนือศีรษะ(ภาพที่ 26)  มือขวาแสดงทาคลาย
เหาะ  เนื่องจากปลายเทาซายหักพับขึ้นจนรองรับขอศอกซาย  สวนใบหนาและขาขวาชํารุดหักหาย
พบรองรอยของกรองศอ  ไมสวมเสื้อหรือสวมเสื้อเนื้อบางไมมีลาย  ขอบผานุงเวาลงดานหนา
คลายเปนการนุงผาแบบหลวมๆ  ผานุงประดับตกแตงลวดลาย

   - พบเพียงชวงอก(ภาพที่ 27) ลงมาถึงตนขาแสดงทาคลายยืนยอขา  กางแขนออก  ไมสวม
เสื้อหรือสวมเสื้อเนื้อบางไมมีลาย พบรองรอยของพาหุรัดที่ตนแขนซาย  นุงผาเอวต่ํา        มีลายเปน
รูปวงกลม  ชายผาหอยลงมาดานหนาทับดวยเข็มขัดที่มีเครื่องประดับโดยรอบ

   - พบตั้งแตชวงเอวลงมา(ภาพที่ 28)  ชํารุดขาดานซายสวนปลายเทา  แสดงทาคลายโขน
ใชเทาซายเปนหลักแลวยกงอเทาขวาขึ้น  นุงผาสองชั้นเปนกางเกงชั้นแรกสั้นเหนือเขา  ช้ันในยาว
ลงมาถึงหนาแขง  ประดับตกแตงดวยลายวงกลม  มีผาคาดทับดานบน  ปลอยชายผาลงมาเปนจีบ
แบบพับทบ หอยลงมาดานลาง  สวนปลายผาพล้ิวออก  พบรองรอยคลายกําไลขอเทา

   - พบตั้งแตสวนบาลงมาถึงเอว(ภาพที่ 29)  มือดานขวาทาบอยูบนอก  แขนซายหักหาย
พบรองรอยกรองศอ  พาหุรัด และทองกร  ไมสวมเสื้อหรือสวมเสื้อเนื้อบางไมมีลาย  สวนผานุงพบ
รองรอยชายผาพันทบอยูดานหนา  เหนือชายผาขึ้นมามีลักษณะคลายลําตัวของงู มีเกล็ด  พันรัดอยู
รอบเอว  และยื่นยาวออกมาจนรองรับศอกดานขวา  ช้ินสวนปูนปนนี้อาจเปนตอนที่พระลักษมณ
และพระราม ถูกศรนาคบาศโดยแสดงเปนรูปพญานาคมารัดตัวไวก็เปนได  เนื่องมาจากเครื่อง
ประดับเต็มที่ของบุคคลผูนี้จึงนาจะเปนบุคคลสําคัญของภาพ  รวมถึงแสดงทาทางตกใจดวยการใช
มือทาบอกอีกดวย จึงมีความเปนไปไดวาอาจจะเปนตอนนาคบาศ

   - บุคคล 2 คนแสดงทาทางตอสู  กอดรัดกัน(ภาพที่ 30)  บุคคลดานลางซึ่งอยูในลักษณะ
เสียเปรียบ  แสดงอาการเจ็บปวดจากการถูกกดทับดวยการแหงนหนาขึ้นดิ้นรน  ไมสามารถ
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สันนิษฐานไดวาเปนตอนใดของเรื่อง  เนื่องจากภาพชํารุดอยางมาก  แตอยางไรก็ตาม  ภาพนี้แสดง
พลังและความรูสึกไดเปนอยางดี

   - ภาพบุคคลยืนพนมมือ(ภาพที่ 31)  สวนใบหนา และเทา ชํารุด หลุดกะเทาะ  บุคคลผูนี้
สวมกะบังหนา และนาจะมีรัดเกลาแตสวนนี้หักหายไปแลว  สวมกรองศอ  พาหุรัด  ทับทรวง  และ
ทองกร  สําหรับผานุงชั้นในยาวลงมา  ตกแตงลวดลายผาเปนรูปวงกลม คลายลายเม็ดประคํา  ช้ัน
นอกชักชายผาออกดานบนและดานขาง  ปลายสะบัดออกไปเต็มที่  คาดเข็มขัดทับ  และมีชายพก
หอยลงมาดานหนาเล็กนอย

   - พบรองรอยของผานุงของบุคคล 2 คน(ภาพที่ 32)  เปนบุคคลกําลังยืน  ผานุงยาวกรอมเทา
มีลวดลายประดับ ตกแตง  มีดอกไมคั่นกลางระหวางบุคคลทั้งสอง

   นอกจากนี้ยังไดพบชิ้นสวนปูนปนอีกจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงลวนแตแตกหัก  ชํารุด  ไมสามารถ
อธิบายเรื่องราวได  แตบางภาพอาจมีประโยชนในการอธิบายถึงเครื่องประดับ ฉัตรเครื่องสูง(ภาพที่
33 และ 34)  ตนไม หรือดอกไมตอไป

   จากการศึกษาพบวา เร่ืองราวของรามายณะมีความนิยมเปนอยางมาก ในการทําเปนภาพ
เลาเรื่องประดับสถาปตยกรรม มาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16 สําหรับในดินแดนประเทศไทย พบหลัก
ฐานเปนภาพสลักที่หนาบันและทับหลัง  ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอม  ดังนั้น ภาพเลาเรื่อง
รามเกียรติ์หรือรามายณะที่วัดพระแกว เมืองกําแพงเพชร จึงนาจะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะขอม

   ในบทที่ 1 ไดกลาวมาแลวถึงความสัมพันธของกษัตริยกรุงศรีอยุธยา ราชวงศสุพรรณภูมิ
วา มีความเกี่ยวของสัมพันธกับเมืองสุโขทัยและเมืองกําแพงเพชร อันเปนความสัมพันธแบบเครือ
ญาติ  และในขณะเดียวกัน กษัตริยราชวงศสุพรรณภูมิไดมีราโชบายที่จะรวมเขมร(กัมพูชา)เขากับ
กรุงศรีอยุธยาดวยอํานาจทางการทหาร32  ในพระราชพงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาไดกลาวถึง การ
ยกทัพเขาโจมตีเขมร โดยกษัตริยของกรุงศรีอยุธยาถึง 3 คร้ัง   ในชวงพุทธศตวรรษที่ 20 คือใน พ.ศ.
1912  พ.ศ.1931 และ พ.ศ. 1974 33  ครั้งที่สําคัญและนาจะมีความเกี่ยวของกับเหตุการณนี้คือ ในรัช
สมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา) ผูเปนกษัตริยในราชวงศสุพรรณภูมิ
ไดเสด็จไปโจมตีเมืองพระนครหลวง  โดยโปรดฯให พระนครอินทร ผูเปนพระโอรส ไปเสวยราช
สมบัติ ณ เมืองพระนครหลวงนั้น  และโปรดฯ ใหเชิญพระยาแกว พระยาไทย และรูปภาพ(รูป
สําริด) มายังกรุงศรีอยุธยา34  จึงมีความเปนไปไดวา อิทธิพลทางดานวัฒนธรรมและศิลปกรรมตางๆ
                                                                                

   32  ความคิดนี้นาจะมีมาแลวตั้งแตสมัยกษัตริยกรุงศรีอยุธยาราชวงศอูทอง
   33 ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล, อาณาจักรอยุธยา ประวัติศาสตรไทย เอกสารการสอนสาขาวิชาศิลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532 , 263.
   34  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ประชุมพงศาวดารภาคที่ 1 , 5.
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ของขอม รวมถึงการใชภาพเลาเรื่องรามายณะประดับสถาปตยกรรมไดแพรเขาสูกรุงศรีอยุธยาใน
เวลาดังกลาว (อีกทั้งเรื่องราวของรามายณะก็เปนที่คุนเคยในดินแดนแถบนี้อยูแลว )  และไดเขามาสู
เมืองกําแพงเพชร  โดยกษัตริยในราชวงศสุพรรณภูมิ  ผูมีความสัมพันธแนบแนนในฐานะเครือญาติ
นั่นเอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4
วิเคราะหเปรียบเทียบลวดลายประดับ

   นอกจากภาพเลาเรื่องที่กลาวมาแลวในบทที่ 3  ยังไดพบลวดลายประดับประกอบ
สถาปตยกรรมอีกจํานวนหนึ่ง ซ่ึงปจจุบันเก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร
สวนใหญมีสภาพชํารุด เสียหาย เนื่องจากทําดวยวัสดุที่ไมคงทนคือ ปูนปน และดินเผา อีกทั้งกอนที่
จะนํามาเก็บรักษา ตองอยูในสภาพที่ตากแดด ตากฝน และฝงอยูในพื้นดิน เปนเวลานาน ดังนั้นจึง
อยูในสภาพที่ไมสมบูรณนัก  แตอยางไรก็ตามการศึกษาลวดลายประดับดังกลาว ก็สามารถที่จะ
บอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปกรรมของเมืองกําแพงเพชร อันมีความเปนมา และความสัมพันธเกี่ยว
ของกับศิลปกรรมอื่นๆ ไดในระดับหนึ่ง

   ลวดลายประดับมีหนาที่ชวยลดความราบเรียบของพื้นผิวของสถาปตยกรรม กอใหเกิด
เปนมิติ มีความลึกตื้น กลายเปนความงาม  ลวดลายประดับยังชวยลดความแข็งกระดาง ขึงขัง และ
เครงครัดของสถาปตยกรรม ทําใหมีความนุมนวลและออนหวานขึ้น เพิ่มความงามทางดาน
สุนทรียภาพ และแสดงใหเห็นถึงแบบแผน ขนบประเพณี และความศรัทธาในการสรางงานนั้นๆ
ของผูสรางงาน นอกจากนี้ ยังเปนการแสดงถึงภูมิปญญาของชางในการเลือกสรรรูปแบบของลวด
ลาย นํามาใชใหเหมาะสมกับลักษณะของสถาปตยกรรมแตละแบบ ซ่ึงลวดลายที่นํามาใชมักตอง
ประกอบดวยความนิยมและคติความเชื่อตางๆ ดวย จนเกิดเปนความงดงามลงตัวดวยฝมือชางนั้นๆ

   ลวดลายประดับที่พบ มีตนแบบแรงบันดาลใจที่มาจากธรรมชาติ  ไดรับการสืบทอดมา
เปนระยะเวลาที่ยาวนาน ซ่ึงลวดลายเหลานี้มักมีกระหนก เปนสวนประกอบที่สําคัญ กระหนกใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  หมายถึง ลวดลาย  แตสะกดวากนกก็ได  สมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ  ทรงอธิบายใน สาสนสมเด็จ (เลมที่ 3, 2526
: 56, 63, เลมที่ 20, 2505 : 120) วา กนกคงใชเรียกตูลายทอง (ที่เรียกกันทั่วไปวาตูลายรดน้ํา) แลวเขา
ใจวาเคลื่อนผิดไปเปนวาลวดลายอยางสะบัดไมสะบัดนั้นเปนกนก1  ดังนั้น กระกนกจึงหมายถึงลาย
ประดิษฐตางๆ ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ เชน ลายบนตัวสัตว พืช หรือปรากฏการณ
ธรรมชาติตางๆ  ไดรับการสืบทอดมาเปนระยะเวลาที่ยาวนาน  มักใชประดับอยูกับสถาปตยกรรม

                                                                                

   1  สันติ  เล็กสุขุม,กระกนกในดินแดนไทย พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ดานสุทธาการพิมพ,
2545),15.
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ประเภทวัดหรือวัง  ซ่ึงถือกันวาเปนของสูง  สวยงาม  และศักดิ์สิทธิ์  ในภายหลังจึงนํามาใชประดับ
สถาปตยกรรมอื่นๆ

   ลวดลายประดับสถาปตยกรรม  ไดพบหลักฐานมาแลวตั้งแตในศิลปะอินเดีย  อันเปนแม
แบบที่สงอิทธิพลมาใหศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในดินแดนประเทศไทย และศิลปกรรมอื่นๆ   ในสมัย
อินเดียโบราณ  ลวดลายที่พบเปนการเลียนแบบสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เชน การเลียนแบบ
สถาปตยกรรมเครื่องไมรูปกันสาด  ที่ตอมาภายหลังกลายเปนลวดลายประดับที่เรียกวา กุฑุ
อันหมายถึง ลายวงโคงรูปเกือกมา ใชเปนสัญลักษณแทนชั้นวิมานตางๆ2 (ภาพที่ 35) หรือลายคด
โคงที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ เชน ลายผักกูด ที่เปนเหมือนกับการมวนตัวของยอดผัก
กูด อันเปนพืชตระกูลเฟรนชนิดหนึ่ง ลายผักกูดนี้มีลักษณะแกนกลางเปนลายเปนแผนโคงเหมือน
คล่ืน  สวนดานขางทําเปนหยักและขมวดลายมวนตัว  ไดพบลายลักษณะดังกลาวปรากฏที่ แผนหิน
รูปประภามณฑลของพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา สมัยคุปตะที่สารนาถ  ซ่ึงลายนี้ไดสงอิทธิพลเขา
มายังศิลปะทวารวดี อีกดวย

   การเรียกชื่อลวดลายประดับสามารถแบงไดตามรูปลักษณะของลายนั้นเชน ลายพันธุ
พฤกษา ลายกลีบบัว  ลายดอกกลม  เปนตน กับเรียกชื่อลายตามตําแหนงที่ลายนั้นๆ ประดับอยู เชน
ลายหนากระดาน  ลายลวดบัว  ลายกรวยเชิง หรือลายเฟองอุบะ เปนตน

   ช้ินสวนลวดลายประดับที่พบที่เมืองกําแพงเพชร ซ่ึงพบทั้งที่ทําจากดินเผาจากการขุดแตง
โบราณสถานของวัดชางรอบ และชิ้นสวนที่ทําจากปูนปน ซ่ึงพบจากการขุดแตงโบราณสถานที่วัด
พระแกวนั้น  สามารถแยกเปนประเภทไดดังนี้

 ลายกระหนก
   ลายกระหนกของเมืองกําแพงเพชรมักประกอบอยูกับลวดลายตางๆ  มีลักษณะเปนลาย

มวนโคงคลายตัวเหงา  ซ่ึงนาจะเลียนแบบมาจากธรรมชาติที่เปนพืชประเภทไมเล้ือย ซ่ึงใชหนวดใน
การเกาะยึด  ลายกระหนกเมืองกําแพงเพชรไมเนนการขมวดหัวแบบกระหนกขอม และไมมีปลาย
แหลมสะบัดแบบกระหนกในศิลปะอยุธยา  หากแตเปนเพียงกระหนกที่เรียบงาย  มวนตัวไปตาม
ธรรมชาติ  ซ่ึงลักษณะเชนนี้มีความใกลเคียงกับกระหนกในศิลปะสุโขทัยและลานนา  อยางไรก็
ตามการสะบัดปลายกระหนกก็ไมพล้ิวเทากระหนกลานนา

   ลายกระหนกสําคัญของเมืองกําแพงเพชรอยูที่สวนหางของรูปหงสดินเผา(ภาพที่ 36)
จากการขุดแตงเจดียประธานวัดชางรอบ รูปหงสนี้ประดับที่สวนฐานของเจดียทรงระฆัง  การใชรูป

                                                                                

   2  ม.จ. สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ศิลปะอินเดีย, 48.
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หงสประดับอาจมีความหมายถึงเปนเขตของสวรรค  ซ่ึงการตีความเจดียประธานวัดชางรอบนั้นมี
ความเกี่ยวของกับคติของจักรวาลไดกลาวมาแลวในตอนตน3

   ความนิยมใชรูปหงสประดับศาสนสถานมีปรากฎมาแลวบอยครั้งในศิลปะขอม  และ
ศิลปะขอมที่ผานเขามายังดินแดนประเทศไทย  โดยมักประดับอยูที่เรือนธาตุของปราสาทหรือเจดีย
ทรงปรางค เชนรูปหงสเดินเรียงกันแสดงภาพดานหนาแบบเฉียง ประดับที่ลวดบัวหงายของบัวเชิง
ของตรีมุข ของปรางควัดพระศรีมหาธาตุลพบุรี เปนตน  ซ่ึงเหลานี้ นาจะเปนแรงบันดาลใจในการ
ใชรูปหงสมาประดับที่เจดียวัดชางรอบ เมืองกําแพงเพชร4  แมวาเจดียองคนี้จะมิใชเจดียทรงปรางค
ก็ตาม  หากแตชางก็สามารถปรับเปลี่ยนนํามาใชกับเจดียทรงกลมได  ซ่ึงถือวาเปนความสามารถ
ของชางอยางหนึ่ง

   รูปหงสที่เมืองกําแพงเพชรทําจากดินเผา  แสดงภาพดานขาง ในลักษณะกําลังกาวเดิน
ตกแตงลวดลายโดยใชวิธีขูดขีด โดยเฉพาะบริเวณปกตกแตงจนคลายขนฟูขึ้นมา  มีเครื่องประดับ
สวมบริเวณคอ  ที่บริเวณสวนหัว คือหงอนและสวนหางประดับเปนลายประดิษฐ ดวยลายกระหนก
ลักษณะมวนโคงเปนรูปตัวเหงา   ที่สวนหางก็เปนการนําลายมวนโคงมาประกอบกัน จนกลายเปน
ลายกระหนกสามตัว  จากการสังเกตพบวาลายมวนโคงดังกลาวยังคงไมสะบัดปลายแหลมดังเชน
สวนหางของรูปหงสที่ประดับที่เจดียวัดจุฬามณี พิษณุโลก ซ่ึงเปนศิลปะอยุธยามีอายุราวตนพุทธ
ศตวรรษที่ 215

ลายพันธุพฤกษา
   พบวา ลายพันธุพฤกษาที่เมืองกําแพงเพชรประกอบอยูกับลายโดยทั่วไป ซ่ึงนาจะเปนที่

นิยม  โดยเฉพาะลายดอกไมกลมกลีบซอน 2 ช้ัน  มีใบไมปลายแหลมขนาดเล็ก(ภาพที่ 37) ซ่ึงได
พบวาประกอบอยูกับลายกลีบบัว  และลายหนากระดาน เปนตน  ลายดอกไมกลมมักประกอบอยู
กับลายมวนโคงคลายรูปตัวเหงา ดังตัวอยางลายพันธุพฤกษาที่ประดับอยูภายในลายเครื่องประดับ
ของชางทรงเครื่อง  จากวัดชางรอบ(ภาพที่ 38) ที่เปนชิ้นสวนปูนปนรูปสามเหลี่ยม มีลักษณะเปนพู
หอยลงมา ภายในประกอบดวยดอกกลมกลีบซอน ประกอบลายมวนโคง ซ่ึงลายพันธุพฤกษาใน

                                                                                

   3 อนันต  ชูโชติ, เจดียวัดชางรอบ อ.เมือง จ.กําแพงเพชร, 2 : 21 - 43.
   4 สันติ  เล็กสุขุม, ปรางคและลายปูนปนประดับวัดจุฬามณี พิษณุโลก (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริน้ติง้

แอนดพับลิชช่ิง จํากัด, 2539), 52.
   5 เร่ืองเดียวกัน, 52 - 54.
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ลักษณะเชนนี้เปนที่นิยมอยางมากในศิลปะลานนา6  ดังนั้นจึงเปนไปไดวา ศิลปกรรมที่เมือง
กําแพงเพชรไดรับอิทธิพลเกี่ยวกับเรื่องลวดลายพันธุพฤกษามาจากลานนา

   พบชิ้นสวนลวดลายประดับเปนดินเผา  มีลักษณะเปนลายพันธุพฤกษาประเภทลายดอก
ไมและใบไม อยูภายในวงโคงหลายวงที่ประกอบตอเนื่องกันเปนรูปสามเหลี่ยม(ภาพที่ 39) รูปแบบ
โครงสรางลายในลักษณะดังกลาวนี้ไดพบวามีการพัฒนามาแลวเปนเวลานานในศิลปะจีน  ตั้งแตใน
สมัยราชวงศซุง เมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ 16 - 19  จัดอยูในลายประเภทลายหัวหยูอ่ี (Cloud
Collar)  อันเปนลวดลายสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาของชาวจีน มีความหมายถึงประตูสวรรค
และพบวานิยมอยูเสมอในลวดลายเครื่องประดับของเครื่องเคลือบดินเผาสมัยราชวงศหงวนและ
ราชวงศหมิง7

   ลวดลายพันธุพฤกษาประกอบอยูภายในวงโคงหลายวงในรูปสามเหลี่ยม  อันเปนอิทธิพล
มาจากลวดลายของเครื่องถวยในศิลปะจีนนั้น เขามามีอิทธิพล และไดรับการปรับปรุงจนมีรูปแบบ
เฉพาะเปนที่นิยมในศิลปะลานนา(ภาพที่ 40)  เมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ 21

   ดังนั้น ลายดังกลาวซึ่งพบที่เมืองกําแพงเพชรนั้น  จึงนาจะไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน
ที่ผานเขามาทางศิลปะลานนา ที่ในชวงเวลานั้นไดพบหลักฐานความสัมพันธของเมืองทั้งสอง อยาง
ไรก็ตามพบวา ในดานรายละเอียดนั้นพบวาวงโคงที่ประกอบเปนรูปสามเหลี่ยมในศิลปะลานนา
นิยมวงโคงที่มีทั้งโคงเขาและโคงออก  แตของเมืองกําแพงเพชรกรอบรูปสามเหลี่ยมประกอบ
เฉพาะวงโคงเขาเทานั้น และภายในเปนลายชอดอกไมที่เปนระเบียบ  ซ่ึงลักษณะที่กลาวมา มีความ
ใกลเคียงกับลายเฟองอุบะปูนปนของปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี(ภาพที่ 41)  แมวา
กรอบรูปสามเหลี่ยมที่ปรางควัดพระศรีรัตนมหาธาตุสุพรรณบุรีจะโปรง เพรียวกวา และเพรียวบาง
ยิ่งขึ้นที่ลายเฟองอุบะและกรวยเชิงของปรางควัดจุฬามณี พิษณุโลก(ภาพที่ 42)  แมวาในสวนราย
ละเอียดจะแตกตางกันไปบางตามรสนิยมของชางพื้นถ่ิน แตระเบียบโครงสรางของลายมีความ
สัมพันธกันอยางใกลชิด และนาจะเปนไปไดวาลายดังกลาวของเมืองกําแพงเพชรนาจะเปนตนเคา
เนื่องจากลวดลายมีลักษณะหนาหนัก ดูแนนทึบกวาลายประเภทเดียวกันที่พบอีก 2 แหง ดังไดกลาว
มาแลวขางตน ที่ดูโปรง เพรียว บางและลงตัวกวามาก

                                                                                

   6 จิรศักดิ์  เดชวงศญา, ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม (เชียงใหม : นพบุรี
การพิมพ, 2545), 3 : 37 - 105.

   7 สันติ  เล็กสุขุม, ลายกรอบสามเหลี่ยมประกอบจากวงโคง : อิทธิพลศิลปะจีนในรัชกาลสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ รวมบทความทางวิชาการ 72 พรรษา  ทานอาจารย ศาสตราจารย หมอมเจาสุภทัรดศิ
ดิศกุล( กรุงเทพมหานคร : พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร, 2538), 92.
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   นอกจากนี้ยังไดพบลายพันธุพฤกษาประกอบอยูในลายกรอบรูปสามเหลี่ยมคลายหนาบัน  
กรอบดานบนเปนลายโคงเขานอยๆ จนเกือบกลายเปนเสนตรง   ที่มีฝกเพกาซึ่งตกแตงดวยลายขูด
ขีดประดับอยูดานบน(ภาพที่ 43)  ลายดอกไมภายในเปนลายดอกไมกลมกลีบซอน คลายมี 2 ดอก
ซอนเหลื่อมกัน  ดานขางประกอบดวยลายมวนโคง ขนาบอยู  รวมถึงดานลางก็มีเชนกันและเปนที่
นาสังเกตวา ลายมวนโคงนี้มวนเขาดานใน  และที่ดานนอกมีลายคลายใบไมสะบัดปลาย  ซ่ึงตอมา
นาจะประกอบเขาเปนสวนเดียวกัน  กลายเปนกระหนกที่ปลายสะบัดในภายหลัง  ดังนั้น ลวดลาย
ช้ินนี้อาจเปนตนเคาของการทํากระหนกปลายสะบัด  ที่เกิดจากลายมวนโคงประกอบกับใบไมปลาย
แหลมประกอบกันนั่นเอง

ลายกลีบบัว
   ลายกลีบบัวคือลายประดับที่อยูในลักษณะดานหนึ่งปานแลวคอยเรียวข้ึนตอนปลาย  หรือ

เปนรูปสามเหลี่ยม อันเปนลักษณะโดยรวมตามธรรมชาติของกลีบดอกบัวนั่นเอง  ลายกลีบบัวนี้มี
หนาที่ประดับบริเวณสวนตางๆ ของสถาปตยกรรม เพื่อเพิ่มมิติในพื้นที่ระนาบ ลดความกระดาง
ของพื้นผิวใหมีความงามมากขึ้น  โดยทั่วไปมักพบการประดับลายกลีบบัวบริเวณชั้นฐานบัว บริเวณ
ปากระฆังและปลองไฉน เปนตน

   ลายกลีบบัวนี้มีปรากฏมาแลว8ตั้งแตในศิลปะทวารวดี  ซ่ึงไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะ
อินเดีย ที่เขามาพรอมกับการเผยแผพระพุทธศาสนา โดยดอกบัวนั้นมีความสัมพันธใกลชิดกับพระ
พุทธศาสนา ในดานที่เปนสัญลักษณของความบริสุทธ  ความเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ฯลฯ  จึงไมนา
แปลกที่สัญลักษณเกี่ยวกับดอกบัวจะปรากฏอยูเสมอ ในงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องในศาสนา
ลายกลีบบัวในศิลปะทวารวดีมีลักษณะเปนกลับบัวคว่ํา - บัวหงาย  มักประกอบกันเปนรูปดอกบัว
บาน  ซ่ึงมีความตางจากลายกลีบบัวในศิลปะขอม(ภาพที่ 44)  ที่มีลักษณะทึบ ตัน ดูแลวรูสึก หนา
หนัก เปนลายประดิษฐ  ภายในลายกลีบบัวแบบขอมแบงออกเปนสามสวนในแนวตั้ง  โดยสวน
กลางของลายจะมีขนาดใหญกวาสวนที่ประกอบดานขางทั้งสอง  บริเวณของของลายกลีบบัวแบบ
ขอมมักประดับดวยแถวของกระหนกเรียงตามรูปของกลีบบัวไปโดยรอบ

   ลายกลีบบัวแบบขอมนี้ไดสงอิทธิพลใหกับลายกลีบบัวในศิลปะสุโขทัย(ภาพที่ 45)  คือมี
ลักษณะโครงสรางแบบเดียวกัน ที่แบงลายออกเปนสามสวนในแนวตั้ง  แตการประดับลวดลายภาย
ใน ลายกลีบบัวของสุโทัยกลับไดรับอิทธิพลจากศิลปะจีน  ที่ผานเขามาทางศิลปะลานนาและเปนที่
นิยมอยางมากมาย
                                                                                

   8 สันติ  เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 63 - 72 และสันติ  เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของชั้น
ประดับลวดลายและลวดลายสมัยอยุธยาตอนตน (กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการพิมพ, 2522), 58 - 66.
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   นอกจากนี้ลายกลีบบัวในศิลปะอยุธยาตอนตน(ภาพที่ 46)  ก็รับอิทธิพลขอมมาเชนเดียว
กัน  แตมีความเรียบงายมากกวา  และไดพบหลักฐานวา ลายกลีบบัวในสมัยนี้ประดับลวดลายภาย
ในดวยลายพันธพฤกษา อันเปนอิทธิพลศิลปะจีนที่พบมาแลว เชนเดียวกับในศิลปะสุโขทัย

   ลายกลีบบัวพบที่เมืองกําแพงเพชร  พบจากการขุดแตงโบราณสถานวัดชางรอบ  เปนลาย
กลีบบัวที่ทําจากดินเผามีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม มีการตกแตงลวดลายซึ่งมีความแตกตางกันไป
สามารถแบงไดเปน  2 ลักษณะ ดังนี้

   1. ลายกลีบบัว   มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมทรงสูง  ภายในลายกลีบบัว แบงออกไดเปน
2 สวน(ภาพที่ 47)  โดยสวนลางมีขนาดหนึ่งในสามของขนาดลาย  ซ่ึงเปนลายทึบ  เปนรูปดอกไม
แปดกลีบจํานวนสองดอก  ตรงระหวางดอกไมทั้งสองเปนกานของชอดอกที่อยูในสวนดานบนของ
ลาย  ซ่ึงลายดานบนประกอบดวยลายพันธพฤกษาที่เปนชอดอก และใบ ตั้งอยูตรงกลาง  ที่ดานขาง
ของชอดอกประดับดวยตัวเหงาขนาดเล็กทั้งสองขาง

   ลายกลีบบัวที่มีลวดลายภายในเปนชอดอกไมและใบไม เปนอิทธิพลจากศิลปะจีน       
ซ่ึงปรากฏมาแลวในศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยาตอนตน  ดานรูปแบบโครงสราง ลายกลีบบัว
ของเมืองกําแพงเพชรมีความผอมเพรียวกวาและมีลักษณะตรงขามกับลายกลีบบัวในศิลปะขอม ที่มี
ลักษณะปอม ปาน กลีบบัวยาวลักษณะนี้นาจะใชประดับในสวนที่เปนพื้นที่แคบและสูง และอาจใช
ประดับสวนมุม  เนื่องจากพบวาดานหลังของแผนลายมีมุมเล็กๆ ปรากฏอยู และมุมดังกลาวมินาจะ
ใชมุมของสถาปตยกรรม เชนเจดีย เพราะมีขนาดเล็กเกินไป  และไดพบวาลายกลีบบัวของเมือง
กําแพงเพชรลายนี้ มีความสัมพันธกับลายกลีบบัวที่มีลวดลายประดับภายในที่ประดับที่เจดียแปด
เหล่ียม วัดไกเตี้ย สุพรรณบุรี(ภาพที่ 48)  อันเปนศิลปะอยุธยา  ที่มีอายุราวครึ่งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 209

   ลายกลีบบัวดินเผาอีกชิ้นหนึ่ง(ภาพที่ 49) มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยมปลายมนกวาชิ้น
แรกที่กลาวขางตน ภายในประดับดวยลายพันธพฤกษาเปนรูปดอกไมกลมกลีบแหลมเปนแฉก
ขนาดใหญมีดอกไมกลมขนาดเล็กซอนภายใน  ดานขางของดอกไมประกอบดวยตัวเหงาเล็กๆ ทั้ง
สองขาง  มีการทําเม็ดกลมเรียงเปนกรอบลาย(ลายไขปลา)    ระเบียบลายที่เปนดอกไมกลมประกอบ
ลายมวนโคงนี้   เปนที่นิยมในศิลปะลานนา ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากลวดลายในเครื่องถวยของศิลปะ
จีน10  และยังไดพบอยูในกลีบบัวที่เปนแผนทองคําดุนนูน(ภาพที่ 50) พบภายในกรุปรางคประธาน
วัดราชบูรณะ ศิลปะอยุธยา ที่มีอายุราว ปลายพุทธศตวรรษที่ 2011  แตเมื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบใน
                                                                                

   9 เร่ืองเดียวกัน, 60.
   10 สันติ  เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 67.
   11 เร่ืองเดียวกัน, 61.
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ลายลักษณะเดียวกันของเมืองกําแพงเพชร พบวา  ลายกลีบบัวของเมืองกําแพงเพชรมีความใกลเคียง
กับธรรมชาติมากกวาลายที่แผนทองคํา  ซ่ึงมีการประดิษฐ นอกจากนี้ยังมีความแตกตางที่ดานขาง
ของลายดอกไมประกอบดวยกระหนก  มิใชตัวเหงาเหมือนที่เมืองกําแพงเพชรอีกดวย  ดังนั้น
ลายกลีบบัวดินเผาของเมืองกําแพงเพชรลายนี้จึงนาจะมีมากอนลายที่แผนทองคําดุนนูนของกรุ
ปรางควัดราชบูรณะ  เนื่องจากลายประกอบดานขางยังมีลักษณะงายๆ คือยังเปนตัวเหงาเล็กๆ อยู
ยังมิไดประดิษฐจนกลายเปนลายกระหนก ดังในสมัยตอมา

   2.  ลายกลีบบัวคอนขามปอมสั้นกวาแบบแรก (ภาพที่ 51)      ภายในประกอบดวยการใช
เสนประดับสามารถแบงออกไดเปน 3 สวนตามแนวตั้ง  มีลักษณะเรียบงาย  จนคลายกระดาง
ที่โคนกลีบประดับดวยลายกลีบบัวส้ันๆ ทรงสามเหลี่ยม หรือกระจัง ที่เรียกวา กกลาย  ลักษณะเชน
นี้ไดพบอยูในศิลปะขอม ที่สงผานเขามายังศิลปะขอมในประเทศไทย12  ดังตัวอยางเชนลายกลีบบัว
ที่ปรางคสามยอดลพบุรี อันมีอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19 (ภาพที่ 52)  หรือ ที่ปรางคหมายเลข
16 ค. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี (ภาพที่ 53) เปนตน  หากแตเมื่อศึกษาถึงรายละเอียดพบวา
ลายกลีบบัวที่เมืองกําแพงเพชรมีทรงสูงเพรียวและเรียบงายกวามาก

   นอกจากนี้ ยังไดพบลายในลักษณะคลายกัน ในรูปทรงที่คอนขางปอม ส้ัน(ภาพที่ 54)
ซ่ึงโครงสรางของลายในลักษณะเชนนี้ นามีความสัมพันธกับกลีบบัวปูนปนที่ประดับเจดียทรง
ปรางค เชนที่ปรางควัดนครโกษา ลพบุรี(ภาพที 55) หรือปรางคพระศรีรัตนมหาธาตุ ราชบุรีเปนตน
ซ่ึงถูกจัดอยูในศิลปะกอนอยุธยา มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19  ซ่ึงลายดังกลาวนี้ ไดรับอิทธิพลมา
จากศิลปะขอมที่ผานเขามาทางศิลปะขอมในประเทศไทย13  ภายในลายประกอบดวย การประดิษฐ
โดยใชเสนโคงหยัก จนคลายแบงออกไดเปน 3 สวนในแนวตั้ง  ที่โคนของลายกลีบบัวอยูใน
ระเบียบของกรอบรูปสามเหลี่ยม ประกอบดวยลายมวนโคงของพันธุพฤกษา โดยมีตัวเหงา
ประกอบอยูดานขางทั้งสอง  ซ่ึงเปนความแตกตางไปจากที่เคยเปนเพียงลายนูนเรียบๆ ในรูปครึ่งวง
กลม     ดังเชนในศิลปะกอนอยุธยาดังตัวอยางที่กลาวมาแลว  ลักษณะของลายมวนโคงประกอบ
จากตัวเหงานี้ เปนลักษณะที่นิยมในศิลปะลานนา  ดังนั้น ลายกลีบบัวลักษณะนี้ของเมือง
กําแพงเพชร จึงเปนการผสมผสานเรื่องโครงสรางลายจากศิลปะขอมในประเทศไทยที่ผานมาถึง
ศิลปะกอนอยุธยา      มาปรับปรุงและตกแตงลวดลายภายในดวยอิทธิพลของศิลปะที่นิยมของลาน
นา

   นอกจากนี้ ยังไดพบลายกลีบบัวอีกชนิดหนึ่งซ่ึงไมสามารถจัดเขากลุมลายกลีบบัวทั้งสอง
กลุมขางตนได(ภาพที่ 56)  มีลักษณะเปนลายกลีบัวทรงสูง  แบงเปนสองสวน  ที่โคนกลีบเปนรูป
                                                                                

   12 สันติ  เล็กสุขุม, วิวัฒนาการชั้นประดับลวดลายและลวดลายสมัยอยุธยาตอนตน, 58.
   13 สันติ  เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 64 - 65.
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สามเหลี่ยมภายในเปนลายมวนโคง  สวนดานบนแบงเปนชั้นๆ ตามรูปของกลีบบัว สามชั้น  แตละ
ช้ันประกอบดวยรอยกดประทับเปนรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กเรียงเปนแถวตามรูปกลีบ ลายใน
ลักษณะเชนนี้อาจเปนลายที่เกิดจากการซอมแซมลวดลายที่พยายามเลียนแบบลวดลายเดิม  หรืออาจ
เปนลายที่เปนฝมือของชางพื้นถ่ินคิดสรางสรรคขึ้นมาเองก็เปนได

   นอกจากนี้ยังไดพบลายกลีบบัวแบบเรียบ(ภาพที่ 57) มีลักษณะเปนรูปสามแบบเรียบงาย
ตกแตงดวยลายวงกลม และเสนขูดขีดงายๆ แบงเปน 2 สวน  โดยสวนลางจะสั้นกวาสวนบน
พบทั้ งแบบที่ ใชประดับมุมและประดับในสวนที่ เปนดานอาจจะใชตกแตงในสวนของ
สถาปตยกรรมที่อยูสูง  จึงไมจําเปนตองมีลวดลายประกอบมากนัก   หรือไมก็อาจเปนงานซอมแซม
บูรณะในภายหลัง

ลายรักรอย
   ลายรักรอย14จัดอยูในประเภทลายตอเนื่อง  คือรูปสามเหลี่ยมเรียงเปนแถบยาวคลายหนา

กระดานแตจะมีพื้นที่แคบกวา  นิยมใชประดับแนวตั้ง หรือในชวงแรกปรากฏอยูบนแนวเฉียงของ
กรอบหนาบันปราสาทขอม  โดยมีตนเคาที่คล่ีคลายมาจากลายกานตอดอกมากอน เพราะมีการใช
ลายกานตอดอก ประดับกรอบซุมในศิลปะขอม เชน พบที่ ปราสาทพนมรุง เปนตน ลายประเภทรัก
รอยมีลักษณะที่คล่ีคลายอยางมากในศิลปะตนกรุงศรีอยุธยา ดังปรากฏในงานจิตรกรรมที่คูหาของ
ปรางคมุมตะวันตกเฉียงเหนือของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อยุธยา  เขียนขึ้นเมื่อประมาณตนพุทธ
ศตวรรษที่ 20 (ภาพที่ 58)

        เขาใจวาชื่อรักรอยเกิดจากการประดิษฐลายใหคลายดอกรักเรียงรอยเปนมาลัย  คงเริ่ม
คิดประดิษฐกันในสมัยรัตนโกสินทร หรืออาจกอนหนานั้นเพียงเล็กนอย  แตอนุโลมเอามาใชเปน
ช่ือเรียกลายซึ่งทํากันมากอน15

   ลายรักรอยที่เมืองกําแพงเพชร(ภาพที่ 59) ประกอบดวยลายหลักคือ ลายรักรอย  มีตัวเหงา
ประกอบดานขางทั้งสองของลายรูปสามเหลี่ยมแตละรูป  นอกจากนี้นอกกรอบดานขางของลายก็ยัง
คงประกอบดวยแถวกระหนกแบบมวนโคงอยูทั้งสองขาง  จากการศึกษาพบวา  ลายรักรอยของ
เมืองกําแพงเพชรมีความคลายคลึงกับลายรักรอยปูนปน ที่ผนังดานทิศใตของวิหารวัดนางพญา  ศรี
สัชนาลัย(ภาพที่ 60)  ศิลปะสุโขทัย มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20  ถึงอยางไรก็ตามพบวา มี
ความแตกตางในสวนรายละเอียด  โดยที่ลายรักรอยของเมืองกําแพงเพชรเปนตัวเหงาประกอบอยู
                                                                                

   14 เร่ืองเดียวกัน, 91 - 92.และ สันติเล็กสุขุม, ลวดลายปูนปนแบบอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2172
- 2310) (กรุงเทพมหานคร : อมรินทร พริ้นติ้ง กรุพ, 2532), 47.

   15 สันติ  เล็กสุขุม,กระหนกในดินแดนไทย, 91 - 94.
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ดานขางลายรูปสามเหลี่ยม  แตที่วิหารวัดนางพญาเปนกระหนก  จึงสันนิษฐานไดวา ลายรักรอยที่
หนาทึบและตัวเหงาที่มวนโคงที่เมืองกําแพงเพชรนาจะมีมากอนลายรักรอยที่วิหารวัดนางพญา    
ซ่ึงลายมวนโคงของตัวเหงาไดกลายเปนกระหนกประดับแทน

   ที่เมืองกําแพงเพชรพบวา ลายรักรอยนาจะเปนที่นิยมในการใชประดับเปนเครื่องประดับ
เนื่องจากเปนลายแถบยาวสามารถโคงงอไปตามรูปได เพราะนอกจะพบวาใชเปนเครื่องประดับของ
ชาง(ภาพที่ 61)  ที่วัดชางรอบแลวยังไดพบที่ลายบนพาหุรัด(ภาพที่ 10) อันเปนเครื่องประดับของ
เทวสตรีที่นาจะมีอายุรวมสมัยกับพระอิศวรที่มีจารึกการสรางเมื่อพ.ศ. 2053  ดังนั้นจึงอาจกลาวได
วา ลายรักรอยที่เมืองกําแพงเพชรนาจะมีมากอนพุทธศตวรรษที่ 20 และนาจะเปนที่นิยมในชวงเวลา
ดังกลาว     โดยยังไดสงอิทธิพลใหกับลายในลักษณะเดียวกันที่วิหารวัดนางพญาอีกดวย

ลายไขปลา
   ลายไขปลาหรือลายแถวเม็ดประคํา คือการทําเม็ดกลมขนาดเล็กเปนกรอบลาย  ลายไข

ปลาเปนเพียงสวนประกอบของลายหลักที่มักพบประดับอยูที่ใตหนากระดาน ที่ลวดบัว มีลายไข
ปลาเล็กๆ เรียงรายไปโดยตลอด  เนื่องจากตัวลายมีขนาดเล็ก เมื่อนํามาเรียงตอกันเปนเสนยาวจึงดู
ไมนาเกลียด  กลายเปนการลดความกระดางของหนากระดานลง  ลายไขปลานี้มีปรากฏอยูในลาย
แบบเขมร16ไดเขามามีอิทธิพลอยางมากในศิลปะอูทอง  เชน ลายตรงขอบใบเสมาสมัยอูทอง   สมัย
อโยธยา สุพรรณภูมิ และยังปรากฏบนลายเครื่องประดับอีกหลายแหง  เขาใจวานาจะนิยมกันอยาง
แพรหลายในระหวางพุทธศตวรรษที่ 11 - 16  ในดินแดนแถบลุมแมน้ําเจาพระยาทั่วไป  ในสมัย
อยุธยาตอนตนก็ยังคงนิยมอยู  ลายชนิดนี้พบบนเครื่องทองในกรุวัดราชบูรณะ  อยุธยา  สวนบนใน
เสมาสมัยอยุธยาลายชนิดนี้ไดหายไป  ไมนิยมกันแลว17

   ช้ินสวนลวดลายประดับของเมืองกําแพงเพชร  ปรากฏลายไขปลาเปนจํานวนมากโดย
เฉพาะที่ลายกลีบบัว และปรากฏบนลายผานุงและเครื่องประดับของเทวรูปพระอิศวรที่ฐานมีจารึกป
การสราง พ.ศ.2053 และเทวสตรี(ภาพที่ 62) ลายไขปลาที่เมืองกําแพงเพชรมักประดับอยูบริเวณ
ขอบของลายที่เปนลายหลัก และลายไขปลานี้จะเปนสวนชวยเสริมใหลายหลักนั้นดูเดนชัดขึ้น
รวมทั้งเปนการขยายพื้นที่ในการประดับลายหลักใหกวางขึ้น โดยท่ีมไิดลดความสาํคญัของลายหลกัลงเลย

                                                                                

   16 สันติ  เล็กสุขุม, วิวัฒนาการชั้นประดับลวดลายและลวดลายสมัยอยุธยาตอนตน, 61.
   17 ศูนยสงเสริมคนควาศิลปวัฒนธรรมไทย เมืองโบราณ, “เกร็ดความรูศิลปไทย : ลายหนากระดาน”

เมืองโบราณ 7, 2 (เมษายน - กรกฎาคม 2524) :124.
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ลายประเภทหนากระดาน
   ลายหนาหนากระดาน คือลายที่บรรจุลงบนพื้นที่ในแนวยาว  เชน สันขอบหนากระดาน

ของบัวคว่ํา บัวหงาย  ฐานพระพุทธรูป  ฐานธรรมาสนและในงานสถาปตยกรรม    เนื่องจากพื้นที่ที่
ใชบรรจุลายมีสวนแคบแตยาว  ดังนั้นการบรรจุลายซํ้าๆ กัน จึงดูเล่ียนตา  ชางจึงไดทําการยักยายทํา
รูปวงกลมสลับกับรูปสี่เหล่ียม  หรือรูปวงกลมกับรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนตั้งตรง  ลายลักษณะเชน
นี้ไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย  มีที่มาจากศิลปะคุปตะ  เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 11
ลวดลายชนิดนี้ไดสงแบบแผนมายังประเทศที่รับทั้งพระพุทธศาสนาและศิลปกรรมที่เขามาเผยแผ
พรอมกัน  ดังนั้น ศิลปะที่พบในผืนแผนดินไทยรุนแรกๆ จึงคอนขางเลียนแบบศิลปะอินเดียโดย
ตรง  ยังมิไดมีการดัดแปลงมาเปนของตนเอง

   ลายหนากระดานของศิลปะคุปตะเปนลายงายๆ ประกอบดวยดอกกลมสลับกับรูปสี่
เหล่ียมขนมเปยกปูนตั้งหรือรูปกลม  กับรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนตะแคงนั่นเอง  ระบบลายชนิดนี้
ตอมาไดกลายเปนแบบแผนของลายหนากระดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปะไทยที่รับจากอินเดียมา
ไดพัฒนาการมาเปนลําดับ  ยิ่งในรุนหลังๆ  ไดมีการสอดสลับใสตัวลายลงไป มีลายกระหนกที่แยก
ออกไปหลายชั้นเชิง  แตยังคงพบวา แมจะพลิกแพลงไปเชนไร  ก็ยังไมอาจทิ้งโครงรางเดิมหรือ
หลักการอันมีรูปแบบวงกลมและสี่เหล่ียมสลับกันไป  อันเปนตนแบบของลายประจํายามกามปู 18

   ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร ไดพบชิ้นสวนปูนปนชิ้นหนึ่ง มีลักษณะเปน
ลายดอกกลมในกรอบรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูน(ภาพที่ 63)  โครงสรางรูปแบบของลายนาจะจัดอยู
ในประเภทดอกซีกดอกซอน  ซ่ึงมักพบวาประดับอยูบริเวณชั้นหนากระดาน  ช้ินสวนปูนปนนี้นา
จะเปนสวนของดอกซอน กลาวคือ แมวาชิ้นสวนดังกลาวจะชํารุด แตโครงสรางของลายยังคงเปน
รูปดอกสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนที่มีดอกกลมซอนอยูภายใน  ถาหากนํามาวางเรียงตอกันในแนวยาว
จะเกิดชองวางระหวางดอกดานบนและดานลาง  จึงใชสวนครึ่งหนึ่งของดอกซอน(ดอกซีก)มาวาง
ปดสวนที่วาง จึงกลายเปนที่มาของลายหนากระดานที่เรียกวาดอกซีกดอกซอน

   ลายประเภทดอกซีกดอกซอน พบวานิยมอยูในศิลปะขอมมากอน19และสืบทอดผานเขา
มาที่งานปูนปนประดับปรางควัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี(ภาพที่ 64) นอกจากนี้ ในศิลปะอยุธยาตั้ง
แตตนพุทธศตวรรษที่ 20   เชนที่ปรางควัดสม และแผนทองดุนนูน  พบในกรุปรางคประธานวัดราช

                                                                                

   18 ศูนยสงเสริมคนควาศิลปวัฒนธรรมไทย เมืองโบราณ, 123 -127.
   19 สันติ  เล็กสุขุม, กระหนกในดินแดนไทย, 80.
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บูรณะ ก็ไดพบลายดังกลาวเชนกัน หากแตลายนี้ไดถูกปรับเปลี่ยนไป   มีลักษณะเรียบงายขึ้นกวาใน
ศิลปะขอม

   ลายดอกซอนของเมืองกําแพงเพชร ถึงแมวาจะไมสมบูรณนัก แตยังคงพบวาที่บริเวณ
กลีบดอกทั้งส่ีกลีบในกรอบรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูนนั้น มีการใชตัวเหงาขนาดเล็กประดับโดยรอบ
ของกลีบ โครงสรางของลายมีความซับซอนมากกวาลายอันเรียบงายในศิลปะอยุธยาตอนตน
แตอยางไรก็ตาม ยังคงมีเคาโครงตนแบบของลายอันเปนอิทธิพลศิลปะขอมอยู  และมีการตกแตง
เพิ่มเติมดวยตัวเหงา  ซ่ึงเปนความนิยมและมีพบบอยครั้งในศิลปะที่เมืองกําแพงเพชร

   นอกจากนี้ ยังไดพบชิ้นสวนดินเผา ชํารุด มีลักษณะที่พอจะสันนิษฐานไดวา  นาจะเปน
ลายดอกสลับกานแนวทแยง(ภาพที่ 65)  ซ่ึงลายนี้ก็จัดอยูในประเภทลายหนากระดานเชนกัน
โดยลายนี้จะวางตัวตอเนื่องไปในแนวระนาบยาวตามพื้นที่ของหนากระดาน  โครงสรางโดยรวม
ของลายคือ ลายดอกกลมชนิดตางๆ วางตัวอยูในตําแหนงที่หางจากกันเปนระยะๆ และเชื่อมตอ
ระหวางดอกดวยกานใบในแนวทแยง  พื้นที่ระหวางกานประดับดวยลายใบไมหรือกระหนกมวน
โคง ลายประเภทดอกสลับกานในแนวทแยงนี้ พบหลักฐานในศิลปะจีนมาแลวตั้งแตสมัยราชวงศ
หยวน20     และพบแพรหลายบนลายภาชนะดินเผาศิลปะสุโขทัย21(ภาพที่ 66) และภาชนะดินเผาใน
ศิลปะลานนา22 (ภาพที่ 67)ซ่ึงลายดังกลาวนาจะมีตนเคามาจากลายในศิลปะจีนทั้งส้ิน

   สําหรับลายนี้ของเมืองกําแพงเพชร  มีลักษณะเปนรูปดอกไมกลมสลับกานในแนวทแยง
ที่ประกอบดวยกระหนกมวนโคง  ซ่ึงเมื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบพบวา ลายดังกลาว มีความ
สัมพันธกับลายเดียวกันที่ปรากฏบนภาชนะดินเผาจากแหลงเตาเมืองศรีสัชนาลัย สุโขทัย  ที่มีอายุ
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20 - ตนพุทธศตวรรษที่ 21

 

                                                                                

   20 Lee Chuen - Fang. Chinese Decorative Design. (Thaipei : Department of Textiles &
clothing. Fuyen Cathotic University 1987), : 36.

   21 อุษา  งวนเพียรภาค, “การศึกษาลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องถวยสุโขทัย”. (วิทยานิพนธปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534), 68-
69.

   22 วิสิฐ  ตีรณวัฒนากูล, “การศึกษาเครื่องปนดินเผาจากแหลงเตาเผากลุมเวียงกาหลง”. (วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2531), 47.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทสรุป

   บริเวณพื้นที่เมืองกําแพงเพชร  ไดพบหลักฐานทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีตั้ง
แตเมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปที่ผานมา  และพัฒนาการจนกลายเปนเมือง  ตั้งอยูบนสองฟากฝงแมน้ํา
ปง เนื่องจากบริเวณนี้อยูในตําแหนงที่เหมาะสมทั้งในดานยุทธศาสตรและเศรษฐกิจ   กําแพงเพชร
ในชวงแรกมีฐานะเปนเมืองสําคัญในสมัยสุโขทัย  โดยเฉพาะเมืองนครชุม

   ตอมาเมื่อราชวงศสุพรรณภูมิไดขยายอาณาเขตดินแดนเขาสูบริเวณที่เคยเปนแควน
สุโขทัยเดิม  มีการยายศูนยกลางของเมืองจากเมืองนครชุมมาที่กําแพงเพชรซึ่งอยูฝงตรงขาม  เพื่อใช
เปนฐานกําลังอํานาจในการเขาปกครองกรุงสุโขทัยที่เร่ิมออนแอลง  และขึ้นสูราชบัลลังกแหงกรุง
ศรีอยุธยา ในเวลาตอมา  เมืองกําแพงเพชรในชวงเวลานี้มีบทบาทในดานการเปนเมืองยุทธศาสตร
ปองกันขาศึกจากพมาและลานนา  ซ่ึงลานนาก็ตองการแยงชิงดินแดนบริเวณนี้เชนเดียวกัน

   เนื่องจากเมืองกําแพงเพชรเปนศูนยกลางการคาทางบกทางน้ําตามลําน้ําปง  ตําแหนงที่ตั้ง
ของเมืองเปนเสนทางผานที่เชื่อมการลําเลียงสินคาจากทิศตะวันออกไปยังอาวเมาะตะมะทางทิศ
ตะวันตก  และเปนเมืองที่สามารถควบคุมการลําเลียงสินคาใหไปยังเมืองทาทางภาคกลาง

   ความสําคัญของเมืองทั้งในดานยุทธศาสตรทางการสงครามและดานเศรษฐกิจ  ทําให
เมืองกําแพงเพชรมีความสัมพันธกับเมืองตางๆ ทั้งสุโขทัยที่เคยมีอํานาจเหนือดินแดนมากอน
กรุงศรีอยุธยาโดยราชวงศสุพรรณภูมิ  ที่ใชเมืองกําแพงเพชรเปนฐานอํานาจในการเขาครอบครอง
ดินแดนที่เคยเปนแควนสุโขทัย  และแควนลานนาที่พยายามเขามาแยงชิงดินแดนที่เคยเปนแควน
สุโขทัยเดิมกับกรุงศรีอยุธยา

   เนื่องจากสถานที่ตั้งของเมืองซึ่งสามารถติดตอไปยังดินแดนตางๆ ไดอยางสะดวก มี
ความสอดคลองกับหลักฐานทางดานโบราณคดีที่พบในบริเวณเมืองกําแพงเพชร  อันแสดงถึงความ
สัมพันธเกี่ยวของกันดังไดกลาวมาแลว ซ่ึงเปนสวนสําคัญอันแสดงถึงใหเห็นการคลี่คลายทาง
ประวัติศาสตรของเมืองกําแพงเพชร

   ศิลปกรรมที่เมืองกําแพงเพชรจึงเปนการรวบรวมศิลปกรรมตางๆ ในชวงเวลานั้นเขาดวย
กันเนื่องจากประวัติศาสตรของเมืองกําแพงเพชร ทั้งสถานะของเมือง และเจาผูครองเมือง มีความ
เกี่ยวของสัมพันธกับดินแดนแวนแควนตางๆ และกําแพงเพชรยังอยูในจุดที่เชื่อมโยงการเปลี่ยน
แปลงในชวงหัวเล้ียวหัวตอ  จากการที่เคยเปนดินแดนสวนหนึ่งทั้งทางดานวัฒนธรรมและการเมือง
กับสุโขทัย  มาเปนสวนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยา  โดยที่กรุงศรีอยุธยาโดยราชวงศสุพรรณภูมิเปนผูจัด
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ตั้งเมืองกําแพงเพชรขึ้นมา  ดังนั้น  จึงไดพบความหลากหลายของศิลปกรรมที่เมืองกําแพงเพชร  ซ่ึง
เปนการสะทอนใหเห็นถึงการผสมผสานกันอยางกลมกลืนระหวางศิลปกรรมสุโขทัย  อยุธยาและ
ลานนา  จนเกิดเปนความโดดเดนของศิลปกรรมเมืองกําแพงเพชรขึ้นมา

   ศิลปกรรมของเมืองกําแพงเพชรจากลักษณะโดยรวม สามารถแบงไดเปน 3 แบบ คือแบบ
ของศิลปกรรมสุโขทัย  แบบอยางการผสมผสานระหวางศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยา  และแบบ
ผสมระหวางศิลปะสุโขทัยกับศิลปะลานนา

   ศิลปกรรมแบบสุโขทัยที่เมืองกําแพงเพชร ปรากฏหลักฐานชัดเจนอยูในกลุมโบราณ
สถานนอกเมืองนครชุมทางดานทิศใต โดยเปนศาสนสถานขนาดเล็ก เจดียทรงดอกบัวตูมหรือ
มณฑปเปนประธานอยูดานหลังของวิหาร มีคูน้ําลอมรอบเปนรูปสี่เหล่ียมลักษณะของ
สถาปตยกรรม ขนาด และแผนผัง  แบบนี้พบไดทั่วไปที่ศาสนสถานในเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย

   สําหรับศิลปกรรมอันเปนการผสมผสานระหวางศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยา  ปรากฏ
รูปแบบชัดเจนในกลุมโบราณสถานขนาดใหญ เขตอรัญญิก  ดานทิศเหนือของเมืองกําแพงเพชร
เปนศาสนสถานขนาดใหญที่แสดงความโออา  ตัวอยางการเจาะผนังเปนชองยาวแทนหนาตางนั้น
ปรากฏอยูในศาสนสถานที่มีอายุอยูในชวงตนกรุงศรีอยุธยา  อยางไรก็ตาม  แนวคิดแบบศิลปกรรม
สุโขทัยที่มีอยูกอนนั้นก็ยังคงอยู เชน มณฑปพระสี่อิริยาบถ หรือ เจดียชางลอม  โดยมีการปรับ
เปลี่ยนไปตามสมัยนิยมของผูที่มีอํานาจเขามาปกครองเมืองกําแพงเพชรตอจากสุโขทัย  อันไดแก
ราชวงศสุพรรณภูมิแหงกรุงศรีอยุธยานั่นเอง

   ศิลปกรรมแบบผสมระหวางศิลปะสุโขทัยกับศิลปะลานนานั้น  ปรากฏหลักฐานบริเวณ
กลุมศาสนสถานกลางเมืองกําแพงเพชร  ในเรื่องของรูปแบบสถาปตยกรรมแบบลานนา เชนการทํา
ฐานยอมุมซอนกันหลายชั้นจนฐานสูงและองคระฆังมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบสัดสวนกันทั้งองคเจดีย
อยางไรก็ตามยังคงปรากฏแนวคิดเดิมอันเปนศิลปกรรมสุโขทัยอยู เชน  เจดียชางลอม เปนตน

   สรุปความสัมพันธของศิลปกรรมเมืองกําแพงเพชรไดวา  เปนการพัฒนารูปแบบมาจาก
ศิลปกรรมสุโขทัยอันมีมาแตเดิม  ศิลปกรรมอยุธยาที่เขามามีอํานาจปกครองในสมัยตอมา  และศิลป
กรรมลานนาที่มีความสัมพันธกับเมืองกําแพงเพชรมาชานาน ทั้งในดานเศรษฐกิจและการสงคราม
นํามาปรับปรุงจนกลายเปนรูปแบบศิลปกรรมที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะตน

   การศึกษาศิลปกรรมที่เมืองกําแพงเพชร ในสวนของเรื่องราว ที่ใชประดับศาสนสถานพบ
วา มี 2 เรื่องคือ  การใชพุทธประวัติและรามเกียรติ์หรือรามายณะประดับเปนภาพเลาเรื่องในศาสน
สถาน  โดยพุทธประวัตินั้นเปนเรื่องราวที่รับทราบกันดีอยูแลว เนื่องจากชาวกําแพงเพชรเปนพุทธ
ศาสนิกชน สําหรับในสวนของการนําเรื่องราวพุทธประวัติมาทําเปนภาพเลาเรื่องนั้น นาจะเปนอิทธิ
พลมาจากศิลปะสุโขทัย เนื่องจากไดพบหลักฐานวาเปนที่นิยมอยูในชวงเวลานั้น และภาพเลาเรื่อง
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ในศิลปกรรมสุโขทัยนิยมการใชปูนปนทําเชนกัน  แมวาจะแตกตางกันบางในสวนรายละเอียดของ
ภาพ  แตแนวคิดนี้นาจะเปนแนวคิดพื้นฐานที่มีมาแลวตั้งแตสุโขทัยเขามาปกครอง

     สวนของเรื่องรามเกียรติ์นั้น เปนเรื่องราวที่มีความคุนเคยและรับรูอยูในดินแดนแถบนี้
มากอนแลว รวมถึงในเรื่องของการใชดินเผามาสรางงานศิลปกรรม ซ่ึงพบอยูในศิลปกรรมทวารวดี
บริเวณที่ราบลุมภาคกลางที่มีมาชานาน  สําหรับในเรื่องของการทําเปนศิลปกรรมภาพเลาเรื่องนั้น มี
หลักฐานวานาจะเปนการรับมาจากศิลปะขอมโดยราชวงศสุพรรณภูมิของกรุงศรีอยุธยาเมื่อราว
พุทธศตวรรษที่ 20   โดยเขามาปกครองเมืองกําแพงเพชรแหงนี้     หลังจากเคยไปทําสงครามที่เขมร
ซ่ึงนิยมทําภาพเลาเรื่องรามายณะอยูในขณะนั้น

   สําหรับลวดลายประดับของเมืองกําแพงเพชร  แบงไดเปนเรื่องโครงสรางระเบียบลายนั้น
มีอิทธิพลของศิลปะขอม ศิลปะสุโขทัย และศิลปะของราชวงศสุพรรณภูมิ ซ่ึงสุโขทัยและราชวงศ
สุพรรณภูมิ เคยมีอิทธิพลทางดานปกครองอยูในดินแดนแถบนี้มากอน  จึงมีความคุนเคยในการสืบ
ทอดงานศิลปกรรมในแบบดังกลาว ในสวนของรายละเอียดและการประดับตกแตงลวดลายนั้น เปน
การสืบทอดมาแตเดิม โดยมีการปรับปรุงใหเขากับรสนิยมของเมืองกําแพงเพชร  และอิทธิพลมา
จากลานนา โดยเฉพาะลายที่เกี่ยวกับพันธพฤกษา ซ่ึงเปนอิทธิพลของศิลปะจีนที่ผานเขามาในศิลปะ
ลานนาและเปนที่นิยมอยางมากมายมาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 20 ไดเขามามีสวนอยางมากเชนกัน

   ดังนั้น อาจกลาวไดวา งานประดับลวดลายของเมืองกําแพงเพชรนั้น  เปนการสืบทอดใน
เร่ืองของโครงสรางและระเบียบลาย  มาจากศิลปกรรมของผูที่เคยเขามามีอํานาจปกครองในดินแดน
แหงนี้มาชานาน  ซ่ึงก็คือ สุโขทัย  และศิลปะขอมที่ผานมาทางราชวงศสุพรรณภูมิแหงกรุงศรี
อยุธยา  ในสวนของรายละเอียดการประดับตกแตง  นอกจากการปรับแตงลายที่มีมาแตเดิม  ใหเขา
กับรสนิยมตนเองและเปนพัฒนาการทางดานศิลปกรรมแลว  ยังเปนการนําความความนิยมจากการ
ติดตอสัมพันธกับแควนลานนา  โดยเฉพาะในเรื่องของการนําลายพันธุพฤกษาซึ่งนิยมในขณะนั้น
มาปรุงแตง และปรับใหเขากับระเบียบโครงสรางที่มีมากอน  จนกลายเปนลักษณะที่โดดเดนของ
เมืองกําแพงเพชร
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