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 The purpose of this research is to study the style of Kamphaeng Phet’s 
bell-shaped octagonal-based stupas. From the field exploration, it has been identified 
that there are differences in details of each stupas; in which can be divided in to 2 main 
groups. One group can be identified by the pointed torus moulding base. Another group 
can be identified by the mullion moulding base. Both groups did have Sukhothai style 
bell body. 
 This research shows that Kamphaeng Phet’s stupas architectural style 
mainly influenced by Sukhothai art, Lanna art, and Ayutthaya art from early 16 centuries 
until middle of 17 centuries. The affiliations to the influence originators are consistence 
with the historical event. Kamphaeng Phet act as a fortress for Ayutthaya during those 
frequent war period. The family founded relationship between Ayutthaya and Sukhothai 
dynasty was presented since early 16 centuries. Lastly there was an alliance pact with 
Lanna kingdom. The mixture of art and architectural styles then creates unique 
Kamphaeng Phet’s style; which are presently stand throughout the city. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญในกำรศึกษำ 

เมืองก ำแพงเพชร เป็นเมืองโบรำณท่ีตัง้อยู่ทำงฝ่ังตะวนัออกของแม่น ำ้ปิงตรงข้ำมกบั
เมืองนครชุม ผงัเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำนไปกับแม่น ำ้ปิงท่ีเป็นแม่น ำ้สำยส ำคญัท่ีใช้เป็น
เส้นทำงกำรติดตอ่ระหวำ่งบ้ำนเมืองในลุม่แมน่ ำ้เจ้ำพระยำของภำคกลำงและภำคเหนือมำช้ำนำน1  
จึงท ำให้เมืองก ำแพงเพชรท่ีนอกจำกจะเป็นเมืองท่ีส ำคญัในกำรเป็นทำงผ่ำนระหว่ำงเมืองสโุขทยั 
กับกรุงศรีอยุธยำแล้ว ยงัเป็นจุดเช่ือมต่อไปยงัล้ำนนำ และอำจไปจนถึงทำงตอนใต้ของพม่ำได้  
อีกด้วย2  

จำกหลกัฐำนจำรึกหลกัท่ี 3 (จำรึกนครชมุ) สมเด็จกรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพทรง
ตรวจสอบว่ำเป็นศลิำจำรึกท่ีเคยอยูท่ี่วดัพระบรมธำตใุนเมืองนครชมุนี ้3 โดยมีเนือ้หำกลำ่วถึงตอนท่ี
พระมหำธรรมรำชำลิไท ได้เสด็จมำสถำปนำพระศรีรัตนมหำธำต ุและปลกูต้นพระศรีมหำโพธ์ิไว้ท่ี
เมืองนครชมุเม่ือปี พ.ศ.19004 เป็นหลกัฐำนหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นว่ำเมืองนครชมุนัน้เป็นเมืองท่ีอยู่ใน
อิทธิพลของสโุขทยัตัง้แตช่่วงปลำยพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 เป็นช่วงท่ีสโุขทยัได้
ขยำยอ ำนำจไปตำมลุม่แม่น ำ้ปิง5   สว่นช่ือเมืองก ำแพงเพชรไม่มีปรำกฏในจำรึกท่ีมีอำยกุ่อน พ.ศ.
1916 เลย จนมำปรำกฏอยู่ในศิลำจำรึกหลกัท่ี 38 หรือจำรึกกฎหมำยลกัษณะโจร ท่ีกลำ่วถึงพระ
นำมจกัรพรรดริำชได้เสวยรำชสมบตัิท่ีเมืองก ำแพงเพชร เมื่อ พ.ศ.19406 

                                                            
1ศรีศักร วัลลิโภดม, “ควำมมหัศจรรย์ของก ำแพงเพชร”,  เมืองโบรำณ  19,  

2 (เมษำยน – มิถนุำยน, 2536) : 26. 
2พจนีย์ ศกัดิ์เดชำกุล, “ลวดลำยประดบัศำสนสถำนเมืองก ำแพงเพชร” (กำรศึกษำ

เฉพำะบคุคลศิลปศำสตร์บณัฑิต ภำควิชำโบรำณคดี มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 2546), 1. 
3กรมศิลปำกร, จำรึกสมัยสุโขทยั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปำกร, 2527), 26. 
4เร่ืองเดียวกนั, 29. 
5สจิุตต์ วงษ์เทศ, กรุงสุโขทยั มำจำกไหน? (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 125. 
6รำยงำนกำรบูรณะเสริมควำมม่ันคงโบรำณสถำนวัดเจดีย์กลำงทุ่ง ต ำบลนคร

ชุม อ ำเภอเมือง จังหวัดก ำแพงเพชร (กรุงเทพฯ: ดบัเบิล้ย ูเอ อำร์ คอนสตรัคชัน่, 2554), 4. 
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พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์ ได้วิเครำะห์ไว้วำ่เมืองก ำแพงเพชรเกิดขึน้ภำยหลงัจำกเมืองนคร
ชมุ โดยอิทธิพลของรำชวงศ์สพุรรณภมูิ เพื่อท่ีจะย้ำยศนูย์กลำงอ ำนำจมำจำกเมืองนครชมุท่ีอยู่ใน
อ ำนำจของสุโขทัย7 ซึ่งผู้ ครองเมืองก ำแพงเพชรนัน้ก็มีควำมเก่ียวดองทำงเครือญำติระหว่ำง
รำชวงศ์สโุขทยัและอยธุยำในสำยรำชวงศ์สพุรรณภมูิ8 จนถึงช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 กรุงศรีอยธุยำก็
มีอ ำนำจเหนือเมืองสโุขทยั เมืองก ำแพงเพชรก็กลำยเป็นเมืองผ่ำนระหว่ำงภำคกลำง และเมือง
เหนือ9 

ในด้ำนควำมสมัพนัธ์กบัล้ำนนำนัน้ อำจเป็นเพรำะเมืองก ำแพงเพชรมีควำมเก่ียวข้อง
กบัสโุขทยั ซึง่สโุขทยักบัล้ำนนำมีกำรติดตอ่สมัพนัธ์กนัตัง้แตค่รัง้เร่ิมสร้ำงเมืองเชียงใหม่ เม่ือ พ.ศ. 
183910 และจะเห็นควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงก ำแพงเพชร และล้ำนนำ ในสมยัท่ีท้ำวมหำพรหมแห่ง
เมืองเชียงรำย รำว พ.ศ. 1929 ชิงรำชสมบตัิพ่ำยแพ้ต่อพระเจ้ำแสนเมืองมำ จึงหนีมำประทบัท่ี
เมืองก ำแพงเพชร โดยขอก ำลงัจำกกรุงศรีอยธุยำเพื่อท ำศกึกบัเมืองเชียงใหม่11  

จำกท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำเมืองก ำแพงเพชรมีควำมสัมพันธ์กับทัง้
อำณำจักรสุโขทัย ล้ำนนำ และอยุธยำ ในด้ำนงำนศิลปกรรมภำยในเมืองก ำแพงเพชร ก็พบ
หลกัฐำนท่ีมีอิทธิพลจำกท่ีต่ำง ๆ และปรำกฏรูปแบบท่ีผสมผสำนจนเกิดเป็นลกัษณะเฉพำะของ
เมืองก ำแพงเพชรด้วยเช่นกนั 

ในเมืองก ำแพงเพชรปรำกฏงำนสถำปัตยกรรมท่ีน่ำสนใจ คือ เจดีย์แปดเหลี่ยม ซึง่จำก
กำรส ำรวจเบือ้งต้น พบว่ำในเมืองก ำแพงเพชร มีกำรสร้ำงเจดีย์ทรงระฆังท่ีมีฐำนอยู่ในผงัแปด
เหลี่ยมอยู่หลำยองค์ด้วยกัน แสดงให้เห็นว่ำเจดีย์รูปแบบนีน้่ำจะเป็นท่ีนิยมในเมืองก ำแพงเพชร 
โดยมีรูปแบบท่ีแตกต่ำงไปจำกเจดีย์แปดเหลี่ยมท่ีพบในศิลปะอ่ืน ๆ เช่น ในศิลปะล้ำนนำ หรือ
อยธุยำ จึงอำจถือได้ว่ำเป็นอีกหนึ่งรูปแบบเฉพำะท่ีนิยมในเมืองก ำแพงเพชร โดยเจดีย์ท่ีสมบูรณ์

                                                            
7พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, ศำสนำและกำรเมืองในประวัตศิำสตร์สุโขทัย – อยุธยำ 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 159. 
8เร่ืองเดียวกนั, 162. 
9สนัติ เล็กสขุมุ, รวมบทควำม มุมมอง ควำมคิดและควำมหมำย : งำนช่ำงไทย

โบรำณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบรำณ, 2548), 82. 
10จิรศกัดิ ์เดชวงศ์ญำ, พระเจดย์ีเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่: วรรณรักษ์, 2541), 17. 
11ศกัดิช์ยั สำยสงิห์, เอกสำรประกอบค ำสอน ศิลปะล้ำนนำ (ฉบับปรับปรุงใหม่), 

(ภำควิชำประวตัิศำสตร์ศิลปะ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 2552), 9. 
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พอท่ีจะศกึษำรูปแบบได้ พบว่ำมีอยู่ในวดั 6 วดัด้วยกนั ได้แก่ วดัพระธำต ุวดัพระนอน วดัดงหวำย 
วดัช้ำง วดันำคเจ็ดเศียร ในฝ่ังเมืองก ำแพงเพชร และวดัหนองยำยช่วย ในฝ่ังเมืองนครชมุ 

รูปแบบของเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีฐำนอยู่ในผงัแปดเหลี่ยมท่ีพบในก ำแพงเพชรแตล่ะองค์
มีลกัษณะท่ีคล้ำยคลึงกนั ประกอบด้วยฐำนเขียงในผงัสี่เหลี่ยม 1 ฐำน ชดุฐำนเขียงในผงัแปด
เหลี่ยม 3 ฐำน รองรับฐำนบวัในผงัแปดเหลี่ยม ซึง่ในสว่นฐำนบวันีพ้บว่ำแตล่ะองค์มีรำยละเอียดท่ี
แตกตำ่งกนั คือ บำงองค์ก็มีเพียงฐำนเดียว เช่น เจดีย์ท่ีวดัพระนอน วดัป่ำมืด วดัช้ำง และวดัหนอง
ยำยช่วย บำงองค์มีกำรท ำฐำนบวัซ้อนกนัมำกกว่ำหนึ่งฐำน เช่น เจดีย์ประธำนท่ีวดัพระธำต ุวดัดง
หวำย เป็นต้น ท่ีสว่นท้องไม้ของฐำนบวันัน้โดยมำกจะประดบัด้วยลกูแก้วอกไก่ขนำดใหญ่ 1 เส้น 
ซึ่งสันนิษฐำนว่ำเป็นลักษณะเฉพำะของก ำแพงเพชร เน่ืองจำกไม่พบว่ำนิยมในศิลปะอ่ืน  
นอกจำกนีย้งัพบกำรประดบัลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีนิยมในเจดีย์ทรงระฆงัของ
ล้ำนนำ  และบวัลกูฟักท่ีเป็นลกัษณะของศิลปะอยุธยำด้วยเช่นกัน  ต่อจำกชัน้ฐำนบวัในผงัแปด
เหลี่ยมเป็นองค์ระฆงัแบบสโุขทยั ท่ีมีชดุฐำนรองรับองค์ระฆงัเป็นบวัถลำในผงักลม  

ชดุบวัถลำรองรับองค์ระฆงัในผงักลม ท ำให้ทรำบว่ำรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆงัท่ีฐำน
ในผงัแปดเหลี่ยมของเมืองก ำแพงเพชรนัน้มีอิทธิพลศิลปะสโุขทยัผสมผสำนกบัศิลปะอ่ืน ประเด็น
ปัญหำคือ หำกเจดีย์รูปแบบนีเ้กิดขึน้จำกกำรผสมผสำนระหว่ำงศิลปะสโุขทยักบัศิลปะอ่ืนจริงแล้ว 
ควรจะเป็นศลิปะใด ระหวำ่งศลิปะอยธุยำ หรือศิลปะล้ำนนำ  

จำกข้อสนันิษฐำนของ สนัติ เล็กสุขุม กล่ำวว่ำกำรท ำฐำนบวัในผงัแปดเหลี่ยมของ
เจดีย์ทรงระฆังในก ำแพงเพชร สะท้อนถึงอิทธิพลของเจดีย์แบบล้ำนนำในคร่ึงหลังของพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจำกมีข้อสนันิษฐำนว่ำผู้ครองเมืองก ำแพงเพชรเม่ือรำว พ.ศ.1967 ช่ือพระยำ
แสนสอยดำวอำจมำจำกล้ำนนำ อิทธิพลศิลปะล้ำนนำจึงอำจแพร่หลำยในเมืองก ำแพงเพชรตัง้แต่
ช่วงกลำงพทุธศตวรรษท่ี 20 แล้ว12  

ในศลิปะล้ำนนำช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 ปรำกฏรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆงัแบบล้ำนนำ
ท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัเป็นชดุฐำนบวัในผงัแปดเหลี่ยม โดยท่ีท้องไม้นิยมประดบัลกูแก้วอกไก่ 2 
เส้น13 ซึง่คล้ำยคลงึกบัฐำนบวัท่ีประดบัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้นในผงัแปดเหลี่ยมของเจดีย์แปดเหลี่ยม
ในก ำแพงเพชร นอกจำกนี ้กำรท ำบลัลงัก์เหลี่ยมย่อมุม ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของเจดีย์ทรงระฆงั
แบบล้ำนนำ ก็ปรำกฏอยูท่ี่เจดีย์วดัพระแก้ว ในก ำแพงเพชรอีกด้วย  

                                                            
12สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะสุโขทยั (กรุงเทพฯ: เมืองโบรำณ, 2555), 69. 
13ศกัดิช์ยั สำยสงิห์, เอกสำรประกอบค ำสอน ศิลปะล้ำนนำ (ฉบับปรับปรุงใหม่), 76. 
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ในอีกแนวคดิหนึง่ เจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีฐำนอยูใ่นผงัแปดเหลี่ยมในก ำแพงเพชร อำจเป็น
กำรรับอิทธิพลมำจำกอยุธยำ ซึ่งกำรท ำเจดีย์แปดเหลี่ยมของอยุธยำ น่ำจะมีควำมเก่ียวข้องกับ
เจดีย์แปดเหลี่ยมในสำยสพุรรณบุรี เช่น เจดีย์วดัพระรูป จงัหวดัสพุรรณบรีุ และเจดีย์วดัพระแก้ว 
เมืองสรรคบรีุ ท่ีมีอำยสุมยัอยู่ในช่วงปลำยพทุธศตวรรษท่ี 19 – ต้นพทุธศตวรรษท่ี 2014 โดยเจดีย์
แปดเหลี่ยมในอยธุยำนัน้ พบว่ำมีอยู่ 2 แบบใหญ่ ๆ คือ กลุ่มท่ีมีกำรยกฐำนประทกัษิณสงู เช่น 
เจดีย์วดัอโยธยำ เจดีย์วดัใหญ่ชยัมงคล เจดีย์วดัขนุเมืองใจ  และ กลุม่ท่ีไม่ท ำฐำนประทกัษิณ เช่น 
เจดีย์ประจ ำมมุวดัรำชบรูณะ โดยพบวำ่สว่นรองรับองค์ระฆงัท่ีอยู่ในผงัแปดเหลี่ยม มกัท ำเป็นฐำน
บวัซ้อนกนั 2 ถึง 3 ชัน้ ประดบัด้วยบวัลกูฟัก 2 เส้น เป็นลกัษณะมีควำมคล้ำยคลงึกบัเจดีย์แปด
เหลี่ยมในก ำแพงเพชรเช่นเดียวกนั 

ท่ีผ่ำนมำ เจดีย์แปดเหลี่ยมในเมืองก ำแพงเพชรยังไม่มีกำรก ำหนดอำยุสมัยไว้  
แน่ชัด โดยมีเพียงข้อสันนิษฐำนอำยุสมัยของงำนศิลปกรรมในเมืองก ำแพงเพชร จำกกำรใช้
หลกัฐำนจำรึกในกำรก ำหนดอำยุสมยัของเมืองก ำแพงเพชร ว่ำน่ำจะมีอำยุตัง้แต่คร่ึงหลงัพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมำ15 และมีข้อสงัเกตจำกกำรศกึษำงำนศิลปกรรมของเมืองก ำแพงเพชร ว่ำ
ศิลปะของเมืองก ำแพงเพชรในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20 มีลกัษณะท่ีผสมผสำนระหว่ำงศิลปะสโุขทยั 
กบัศิลปะอยธุยำ สว่นในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 พบว่ำมีควำมผสมผสำนระหว่ำงศิลปะอยธุยำ กบั
ศิลปะล้ำนนำ16 ซึ่งข้อมลูเหล่ำนีส้ำมำรถน ำมำช่วยในกำรศึกษำรูปแบบของเจดีย์แปดเหลี่ยมใน
เมืองก ำแพงเพชร โดยอำจใช้เป็นกรอบอำยวุ่ำเจดีย์รูปแบบนีน้่ำจะมีอำยอุยู่ในช่วงต้น - กลำงพทุธ
ศตวรรษท่ี 21   

เจดีย์แปดเหลี่ยมท่ีอยู่ในเมืองก ำแพงเพชรนัน้มีอยู่เป็นจ ำนวนมำก อีกทัง้ยงัปรำกฏ
เป็นประธำนในวัดส ำคญัของเมือง และอีกหลำย ๆ วัด ดงันัน้ เจดีย์รูปแบบนีจ้ึงเป็นศิลปกรรม
ส ำคญัในเมืองก ำแพงเพชรท่ีควรจะท ำกำรศกึษำ ซึง่อำจท ำให้สำมำรถทรำบได้ว่ำสำยวิวฒันำกำร
ของเจดีย์รูปแบบนีม้ำจำกท่ีใด จนกระทั่งพัฒนำมำเป็นรูปแบบเฉพำะกลุ่มหนึ่งของเจดีย์เมือง
ก ำแพงเพชร และเกิดขึน้ในช่วงเวลำท่ีสอดคล้องกับหลกัฐำนทำงประวตัิศำสตร์ และโบรำณคดี

                                                            
14สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยำ (กรุงเทพฯ: เมืองโบรำณ, 2550), 79. 
15ประภัสสร์ ชูวิเชียร, “ว่ำด้วยเขต “อรัญญิก” ของเมืองก ำแพงเพชร,” นิตยสำร

ศิลปำกร 54, 5 (กนัยำยน – ตลุำคม, 2554): 32.  
16สันติ เล็กสุขุม, “ศิลปะท่ีเมืองก ำแพงเพชร ส่วนผสมของศิลปะอยุธยำกับศิลปะ

ล้ำนนำ,” เมืองโบรำณ 19, 2 (เมษำยน – มิถนุำยน, 2536): 51. 
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หรือไม่ โดยผลท่ีได้จะเป็นหลกัฐำนอีกอย่ำงหนึ่งท่ีแสดงถึงควำมเป็นเมืองก ำแพงเพชร รวมถึง
สภำพสงัคมและควำมสมัพนัธ์กบัเมืองอ่ืน ๆ 

 
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

2.1 เพื่อศกึษำรูปแบบของเจดีย์แปดเหลี่ยมท่ีอยูใ่นเมืองก ำแพงเพชร 
2.2 เพื่อตรวจสอบถึงท่ีมำกำรรับอิทธิพล ในกำรสร้ำงเจดีย์แปดเหลี่ยมในก ำแพงเพชร 
2.3 เพื่อตรวจสอบเร่ืองรำวประวัติศำสตร์ของเมืองก ำแพงเพชร ในเร่ืองของควำม 

สมัพนัธ์ระหวำ่งเมืองก ำแพงเพชร และเมืองอื่น ๆ ผำ่นทำงงำนสถำปัตยกรรม 
 

3. สมมตฐิำนของกำรศึกษำ 
3.1 เจดีย์ทรงระฆังท่ีมีฐำนในผังแปดเหลี่ยมของเมืองก ำแพงเพชร มีพืน้ฐำนจำก

ศิลปะสโุขทยัจำกที่บริเวณนีเ้คยมีอิทธิพลของสโุขทยัเจริญมำก่อน และเน่ืองจำกท่ีตัง้ของเมืองเป็น
จุดท่ีสำมำรถเช่ือมต่อกับเมืองสุโขทัย อยุธยำ และล้ำนนำ จึงท ำให้รูปแบบของเจดีย์มีควำม
ผสมผสำนกันทัง้สำมศิลปะ สมัพันธ์กับเหตุกำรณ์ทำงประวตัิศำสตร์ โดยอยู่ในช่วงปลำยพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 หรือต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 จนถึงปลำยพทุธศตวรรษท่ี 21  

3.2 ฐำนบวัลกูแก้วอกไก่ในผงัแปดเหลี่ยม คำดวำ่เป็นอิทธิพลจำกศลิปะล้ำนนำ  
3.3 ฐำนบวัลกูฟักในผงัแปดเหลี่ยม คำดวำ่เป็นอิทธิพลจำกศลิปะอยธุยำ  
                                                                                                              

4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ศึกษำเจดีย์แปดเหลี่ยมท่ีอยู่ในเมืองก ำแพงเพชรทัง้ในและนอกก ำแพงเมือง รวมถึง

เจดีย์แปดเหลี่ยมท่ีอยู่ในฝ่ังเมืองนครชมุ แล้วน ำไปเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะในแหลง่อ่ืนท่ีคำดว่ำ
มีควำมเก่ียวข้องกันคือเจดีย์แปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยำ และเจดีย์แปดเหลี่ยมในศิลปะล้ำนนำ 
รวมไปถงึศกึษำเจดีย์ท่ีมีรูปแบบท่ีมีควำมคล้ำยคลงึกนัในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ เพื่อหำควำมสมัพนัธ์ท่ีอำจจะ
เช่ือมโยงกบัเจดีย์แปดเหลี่ยมในเมืองก ำแพงเพชร  

 
5. ขัน้ตอนกำรศึกษำ 

5.1 รวบรวมและศกึษำข้อมลู หลกัฐำนทำงเอกสำร เพื่อข้อมลูศกึษำเบือ้งต้น และเป็น
แนวทำงในกำรส ำรวจ 

5.2 ส ำรวจภำคสนำม และรวบรวมข้อมลูหลกัฐำน  
5.3 วิเครำะห์ข้อมลูท่ีได้รวบรวมมำ เพื่อให้ได้ผลกำรศกึษำ 
5.4 สรุปผลท่ีได้และน ำเสนอผลงำน 
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6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
6.1 เข้ำใจในรูปแบบ และท่ีมำของเจดีย์แปดเหลี่ยมในเมืองก ำแพงเพชร 
6.2 สำมำรถบอกถึงอิทธิพลของรูปแบบศิลปกรรมท่ีปรำกฏอยู่ในเจดีย์แปดเหลี่ยม

เมืองก ำแพงเพชร 
6.3 สำมำรถบอกถึงพัฒนำกำรทำงด้ำนรูปแบบของเจดีย์แปดเหลี่ยมในเมือง

ก ำแพงเพชร ท่ีสมัพนัธ์กบัเหตกุำรณ์ทำงประวตัิศำสตร์ได้ 
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บทที่ 2 
ประวัตศิาสตร์และความสัมพันธ์ของเมืองก าแพงเพชร 

 
1. ที่ตัง้ของเมืองก าแพงเพชร 

เมืองก ำแพงเพชร ปัจจุบนัอยู่ในเขตอ ำเภอเมือง จังหวดัก ำแพงเพชร ในเขตภำคกลำง
ตอนบน เมืองตัง้อยู่บนพืน้ท่ีรำบลุ่มริมฝ่ังแม่น ำ้ปิง ท่ีอยู่ระหว่ำงภำคเหนือและภำคกลำง ซึง่เป็นพืน้ท่ี
อนัอดุมสมบรูณ์เหมำะแก่กำรตัง้ถ่ินฐำนดงัจะเห็นได้จำกหลกัฐำนทำงโบรำณคดีตำ่ง ๆ ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงกลุม่คนท่ีมำอยูอ่ำศยัในบริเวณนีต้ัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศำสตร์สืบเน่ืองมำจนถึงปัจจบุนั 

นอกจำกจะมีสภำพแวดล้อมท่ีดีแล้ว เมืองก ำแพงเพชรยงัมีท ำเลท่ีตัง้อนัเหมำะสม ท่ี
จะติดตอ่กบัชมุชนอ่ืน ๆ ทัง้ทำงบกและทำงน ำ้ โดยในทำงบก มีถนนพระร่วงเป็นเส้นทำงส ำคญัใน
กำรเดินทำง และอำจใช้ในกำรล ำเลียงสินค้ำ ก ำลงัอำวธุจำกก ำแพงเพชรไปยงัเมืองสโุขทยั และ      
ศรีสชันำลยั1 นอกจำกนีพ้ืน้ท่ีรำบลุ่มริมฝ่ังแม่น ำ้ปิงก็ยังมีพืน้ท่ีติดต่อกับท่ีรำบลุ่มแม่น ำ้ยม กับ
แม่น ำ้น่ำนในจงัหวดัพิจิตร และจงัหวดัพิษณุโลก ต่อไปจนถึงท่ีรำบลุ่มริมแม่น ำ้ป่ำสกัในจงัหวดั
เพชรบูรณ์ ท ำให้สำมำรถติดต่อกับชุมชนอ่ืน ๆ ได้สะดวก ส่วนทำงทิศเหนือและทิศตะวันตกมี
ลกัษณะภมูิประเทศเป็นภเูขำ ติดกบัจงัหวดัตำก และจงัหวดัสโุขทยับริเวณเมืองก ำแพงเพชรนี ้จึง
เป็นท่ีท่ีใช้พกัสนิค้ำกำรเดินทำงก่อนจะเปลี่ยนกำรคมนำคมจำกท่ีรำบไปยงัเขตภเูขำอีกด้วย2 

ในทำงน ำ้ เมืองก ำแพงเพชรตัง้อยู่ริมแม่น ำ้ปิงท่ีเป็นแม่น ำ้สำยส ำคญัสำยหนึ่งของประเทศ
ไทย แม่น ำ้สำยนีมี้ต้นน ำ้เกิดในบริเวณดอยถ้วย เขตอ ำเภอเชียงดำว จงัหวดัเชียงใหม่ ไหลลงทำงใต้ผ่ำน
จงัหวดัล ำพูน บรรจบกบัแม่น ำ้วงั จงัหวดัตำก ก่อนท่ีจะไหลผ่ำนอ ำเภอเมือง จงัหวดั ก ำแพงเพชร แล้ว
บรรจบกับแม่น ำ้น่ำนบริเวณท่ีเรียกว่ำปำกน ำ้โพ ต ำบลแควใหญ่ จงัหวดันครสวรรค์ มีควำมยำวทัง้สิน้ 
600 กิโลเมตร แล้วจงึรวมกบัแม่น ำ้น่ำนเกิดเป็นแมน่ ำ้เจ้ำพระยำ3 (ภำพท่ี 1) 

                                                            
1ปรุงศรี วัลลิโภดม และคนอ่ืน ๆ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

เอกลักษณ์และภมูิปัญญา จังหวัดก าแพงเพชร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมกำร, 2544), 33. 
2สมัย สุทธิธรรม, อุทยานประวัติศาสตร์ ก าแพงเพชร , (กรุงเทพฯ, ด่ำนสุทธำ 

กำรพิมพ์, 2546), 27. 
3จำรุวรรณ โปษยำนนท์, “กำรศึกษำพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณ 

บริเวณลุ่มแม่น ำ้ปิงตอนล่ำง ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 18”  (วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต 
สำขำวิชำประวตัิศำสตร์ ภำควิชำ บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยั, 2543), 9. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ภำพท่ี 1 แผนท่ีแสดงเส้นทำงของแมน่ ำ้ปิง และท่ีตัง้ของจงัหวดัก ำแพงเพชร 

ท่ีมำ: ทรัพยำกรธรรมชำตกิบัอำหำรประเทศไทย-พมำ่, ภมูิประเทศไทย, เข้ำถึงเม่ือ 20 ตลุำคม 
2558, เข้ำถึงได้จำก https://f5767.wordpress.com/ ภมูิประเทศ/ภมูปิระเทศไทย/ 

 
แม่น ำ้ปิงเป็นแม่น ำ้สำยส ำคญัท่ีนอกจำกจะใช้ในกำรเกษตรกรรม ยงัใช้เป็นเส้นทำง

คมนำคมติดตอ่ระหวำ่งผู้คนทำงภำคเหนือกบัภำคกลำงตัง้แตส่มยัโบรำณ ตวัอยำ่งเช่น ในต ำนำนกำรเกิด
เมืองหริภญุชยัของทำงภำคเหนือ เร่ืองรำวของพระนำงจำมเทวี กล่ำวถึงเม่ือรำวพทุธศตวรรษท่ี 12– 14 
ฤๅษีวำสเุทพ ได้สร้ำงเมืองหริภญุชยัแล้วจึงไปทลูเชิญพระนำงจำมเทวี ซึง่เป็นพระธิดำของกษัตริย์เมือง
ละโว้ให้ขึน้มำครองรำชย์ พระนำงจำมเทวีก็ได้จดัขบวนเสด็จพร้อมด้วยข้ำรำชบริพำร และผู้ เช่ียวชำญใน
ศิลปะวิทยำกำรด้ำนตำ่ง ๆ  จ ำนวนมำก โดยเสด็จทำงแมน่ ำ้ปิงไปยงัเมืองหริภญุชยั4 เป็นต้น 

                                                            
4สุพจน์ พรหมมำโนช, โบราณคดีลุ่มแม่น า้ปิงตอนบน (กรุงเทพฯ: ฝ่ำยวิชำกำร 

กองโบรำณคดี กรมศิลปำกร, 2534), 35. 
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ก่อนกำรเกิดขึน้ของเมืองก ำแพงเพชร พืน้ท่ีบริเวณนีไ้ด้มีกำรสร้ำงเมืองมำก่อนแล้ว
ในช่วงปลำยพุทธศตวรรษท่ี 20 โดยอำณำจักรสุโขทัย เน่ืองจำกเป็นพืน้ท่ีท่ีเหมำะสมในกำร
เดินทำงไปยงัเมืองอ่ืน ๆ ในรัฐสโุขทยั เช่น เมืองบำงพำน เมืองนครสวรรค์ และเมืองสโุขทยั5 อีกทัง้
ยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ระหว่ำงภำคเหนือและภำคกลำงของไทย ซึ่งถกูใช้เป็นเมืองหน้ำด่ำนทำงใต้ของ
สุโขทัยเพื่อสู้ รบกองทัพท่ีมำจำกล้ำนนำ และอยุธยำ ต่อมำเม่ือเมืองก ำแพงเพชรเกิดขึน้ ก็ยังมี
ฐำนะเป็นเมืองหน้ำด่ำนส ำคญัเพื่อต่อต้ำนกองทพัของล้ำนนำท่ีพยำยำมแผ่อ ำนำจทำงกำรทหำร
เข้ำมำแทนท่ีสโุขทยั6 ดงันัน้งำนศิลปกรรมภำยในเมืองก ำแพงเพชรจะพบว่ำมีรูปแบบทำงศิลปะ
จำกหลำย ๆ พืน้ท่ี  เน่ืองจำกควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบ้ำนเมืองตำ่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้บริเวณพืน้ท่ีแถบนี ้

 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองก าแพงเพชร และสุโขทยั 

ในรัชสมยัของหรือพระมหำธรรมรำชำท่ี 1 หรือพญำลิไท ผู้ครองเมืองสโุขทยั ได้มีกำร
แผ่ขยำยอ ำนำจกำรปกครองตำมลุม่แมน่ ำ้สำยส ำคญั ได้แก่ แม่น ำ้ปิง วงั ยม น่ำน  ในเส้นทำงของ
แม่น ำ้ปิงนัน้ พระองค์ได้ตัง้เมืองขึน้บนริมฝ่ังแม่น ำ้ปิงทำงทิศตะวนัตก บริเวณปำกคลองสวนหมำก 
ช่ือวำ่เมืองนครชมุ  (ภำพท่ี 2-3) 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                            
5ศรีศกัร วลัลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบรำณ, 

2552), 155. 
6วิทยำลยัครูก ำแพงเพชร สหวิทยำลยัพทุธชินรำช, รายงานการสัมมนาทางวิชาการ

เร่ือง ก าแพงเพชร : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต (ก ำแพงเพชร: วิทยำลัยครูก ำแพงเพชร, 
2534), 131. 
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ภำพท่ี 2 ภำพถ่ำยทำงอำกำศของเมืองนครชมุ 
ท่ีมำ: ภาพถ่ายทางอากาศของเมืองนครชุม, เข้ำถึงเม่ือ 17 ตลุำคม 2558, เข้ำถงึได้จำก 
https://earth.google.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 3  ภำพผงัเมืองนครชมุ 
ท่ีมำ: เมืองโบรำณ, “แผนท่ีเมืองก ำแพงเพชร ฉบบัเมืองโบรำณ,” เมืองโบราณ 40, 3 (กรกฎำคม 
2557): ภำพปก 
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ช่ือของเมืองนครชมุ ปรำกฎอยู่ในหลกัฐำน จารึกหลักที่ 3 ศิลำจำรึกนครชมุ ระบวุ่ำ 
เม่ือปี พ.ศ.1900 พญำลิไท ได้อญัเชิญพระศรีรัตนมหำธำตจุำกลงักำทวีปมำประดิษฐำนท่ีเมือง
นครชมุ อีกทัง้ยงัน ำต้นพระศรีมหำโพธ์ิมำปลกูไว้เบือ้งหลงัพระมหำธำตอีุกด้วย ดงันี ้

 
“… จึงขึน้ช่ือศรีสริุยพงศ์มหำธรรมรำชำธิรำช หำกเอำพระศรีรัตนมหำธำตอุนันี ้
มำสถำปนำในเมืองนครชุมนีปี้นัน้พระมหำธำตุพระมหำธำตุอันนีใ้ช่ธำตุอัน
สำมำนย์ คือพระธำตแุท้จริงแล เอำลกุแต่ลงักำทวีปพู้น มำดำย เอำทัง้พืชพระ
ศรีมหำโพธิ อันพระพุทธเจ้ำเรำเสด็จอยู่ใต้ต้นและผจญพลขุนมำรำธิรำช ได้
ปรำบแก่สพัพญัญตุญำณเป็นพระพทุธ มำปลกูเบือ้งหลงัพระมหำธำตนีุ…้.”7  
  
หลงัจำกสถำปนำเมืองนครชมุแล้ว พญำลิไทก็ได้ขยำยอ ำนำจไปยงัทิศทำงอ่ืน ๆ และ

เร่ิมขยำยไปยงัลุม่แมน่ ำ้ป่ำสกั ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่อยธุยำ เน่ืองจำกเป็นเส้นทำงท่ีจะเข้ำถึง
เมืองอยธุยำได้ สมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 1 (พระเจ้ำอู่ทอง) ผู้ เป็นกษัตริย์อยธุยำในขณะนัน้ จึงต้อง
ยกทพัไปยึดเมืองสองแควบริเวณลุ่มแม่น ำ้น่ำน อนัเป็นเมืองท่ีมัน่ส ำคญัของสโุขทยัเอำไว้ และให้
ขนุหลวงพะงัว่เจ้ำเมืองสพุรรณบรีุ มำครองเมืองสองแคว8 มีนกัวิชำกำรสนันิษฐำนว่ำพญำลิไทจะ
ประทบัอยู่ในเมืองสองแควระหว่ำง พ.ศ. 1905 – 1911 และสวรรคตลงในปี พ.ศ. 19129 อ ำนำจ
กำรปกครองของสโุขทยัในแถบนีก็้คงจะเสื่อมถอยลง กลำยเป็นอยู่ภำยใต้อ ำนำจของอยธุยำและ
ย้ำยศนูย์กลำงอ ำนำจไปท่ีเมืองก ำแพงเพชรท่ีอยูใ่นฝ่ังตรงข้ำมแทน 

หลกัฐำนนีแ้สดงให้เห็นว่ำในช่วงปลำยพทุธศตวรรษท่ี 19 เมืองนครชุมเป็นเมืองท่ี
ส ำคญัเมืองหนึ่งของสโุขทยั ดงัจะเห็นได้จำกรูปแบบกำรเลือกต ำแหน่งท่ีตัง้ของเมือง ท่ีตัง้อยู่บน
พืน้ท่ีรำบลุ่มต ่ำลำดเอียงไปตำมแนวเทือกเขำทำงทิศตะวันตก มีคลองสวนหมำกท่ีไหลจำก
เทือกเขำลงสู่แม่น ำ้ปิง10 ในแบบเดียวกนักบักำรเลือกท ำเลท่ีตัง้เมืองของชำวสโุขทยั โดยลกัษณะ 

                                                            
7กรมศิลปำกร, จารึกสมัยสุโขทยั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปำกร, 2527), 29. 
8สจิุตต์ วงษ์เทศ, กรุงสุโขทยัมาจากไหน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 125. 
9ประเสริฐ ณ นคร, ประวัตศิาสตร์เบด็เตล็ด (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 49. 
10งำมพรรณ เทพทำ และคนอ่ืนๆ, “เมืองนครชุม” (รำยงำนวิชำ 317 532 กำรฝึก

ภำคสนำม ภำคเรียนท่ี 1 2556 สำขำวิชำประวตัิศำสตร์ศิลปะ มหำวิทยำลยัศลิปำกร), 9. 
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ภูมิประเทศท่ีลำดเอียงแบบนีจ้ะท ำให้น ำ้ฝน และน ำ้จำกเทือกเขำ ไหลลงสู่เมืองท่ีอยู่ต ่ำกว่ำ 11   
สอดคล้องกบัรูปแบบของวดัและเจดีย์ท่ีพบในฝ่ังเมืองนครชมุ  ท่ีจะเห็นได้ว่ำเป็นรูปแบบของเจดีย์
ในศิลปะสโุขทยั หลกัฐำนท่ีหลงเหลืออยู่ในกลุ่มโบรำณสถำนนอกเมืองนครชมุ พบว่ำมี เจดีย์ทรง
พุ่มข้ำวบิณฑ์ ท่ีเจดีย์วดัเจดีย์กลำงทุ่ง (ภำพท่ี 4) และเจดีย์ทรงระฆงัแบบสโุขทัย ท่ีเจดีย์วดัหม่อง
กำเล เจดีย์วดัหนองลงักำ(ภำพท่ี 5) เป็นต้น  แผนผงัของวดัมีควำมเรียบง่ำย โดยมีเจดีย์ประธำน 
วิหำรอยูด้่ำนหน้ำ และคนู ำ้ล้อมรอบ ตำมแบบผงัวดัของสโุขทยัอีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 4 เจดีย์วดัเจดีย์กลำงทุ่ง ภำพท่ี 5 เจดีย์วดัหนองลงักำ 
 
ถึงแม้ว่ำในภำยหลงักรุงศรีอยุธยำจะขึน้มำมีอ ำนำจแทนสโุขทยั และย้ำยศนูย์กลำง

กำรปกครองมำยงัเมืองก ำแพงเพชรท่ีตัง้อยูท่ำงฝ่ังตะวนัออกของแมน่ ำ้ปิงแล้วก็ตำม เมืองนครชมุก็
น่ำจะยงัคงมีกำรอยูอ่ำศยัของผู้คนตอ่มำไม่ได้ทิง้ร้ำงไป ดงัจะเห็นได้จำกรูปแบบของงำนเจดีย์บำง

                                                            
11ประทีป เพ็งตะโก, “ปัจจยักำรตัง้ถ่ินฐำนของชมุชนโบรำณสมยัสโุขทยั ท่ีต ำบลเมือง

เก่ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย” (สำรนิพนธ์ปริญญำบัณฑิต คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร, 2525), 28. 
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องค์ท่ีไม่ใช่รูปแบบท่ีนิยมในศิลปะสโุขทยัซึง่น่ำจะเกิดขึน้ในภำยหลงั จำกกำรท่ีมีอิทธิพลศิลปะอ่ืน ๆ 
ปะปนเข้ำมำ เช่น เจดีย์ทรงระฆงัในผงัแปดเหลี่ยม ท่ีวดัหนองยำยช่วย (ภำพท่ี 6) เจดีย์รูปแบบนีพ้บ
มำกในฝ่ังก ำแพงเพชรจงึน่ำจะสร้ำงขึน้ช่วงเวลำเดียวกนักบัเจดีย์ทำงฝ่ังเมืองก ำแพงเพชรในภำยหลงั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 6 เจดีย์วดัหนองยำยช่วย 
 

นอกจำกเมืองสโุขทยัจะเคยมีอ ำนำจปกครองบริเวณพืน้ท่ีนีม้ำก่อนแล้ว สโุขทยัยงัมี
ควำมสมัพนัธ์เก่ียวดองทำงเครือญำติกบัรำชวงศ์สพุรรณภมูิของกรุงศรีอยธุยำอีกด้วย ในเร่ืองนีไ้ด้
มีผู้ ศึกษำไว้ว่ำ กษัตริย์อยุธยำในสำยรำชวงศ์สุพรรณภูมินัน้ล้วนมีพระมำรดำเชือ้สำยสุโขทัย
ทัง้สิน้12 ตวัอยำ่งเหตกุำรณ์ท่ีแสดงถึงควำมสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวดองระหว่ำงรำชวงศ์สโุขทยั และรำชวงศ์
สพุรรณภมูิ เช่น ในช่วงท่ีพญำลิไทต้องไปครองเมืองสองแควนัน้ พระองค์ได้ให้พระขนิษฐำครอง
เมืองสโุขทยั และให้ติปัญญำอ ำมำตย์ หรือพระยำญำณดิศ ผู้ เป็นพระโอรสของพระขนิษฐำ ครอง
เมืองก ำแพงเพชร และจำกต ำนำนพระพทุธสิหิงค์ของพระโพธิรังสี พระยำญำณดิศประสงค์ท่ีจะได้
พระพุทธสิหิงค์มำไว้บูชำ จึงส่งพระรำชมำรดำของพระองค์ให้เป็นพระชำยำของขุนหลวงพะงั่ว 
แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของรำชวงศ์สุพรรณภูมิท่ีเข้ำมำยงัรำชวงศ์สโุขทัยโดยควำมสมัพนัธ์ทำง

                                                            
12พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, ศาสนาและการเมืองในประวัตศิาสตร์สุโขทัย – อยุธยา 

(กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 84. 
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เครือญำติ ตัง้แต่ช่วง พ.ศ. 1905 – พ.ศ.193113 เมืองก ำแพงเพชรจึงเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีอ ำนำจของ
รำชวงศ์สพุรรณภมูิมีควำมมัน่คงในพืน้ท่ีของอำณำจกัรสโุขทยั14  

ดงันัน้ ศิลปะสโุขทยัจงึเป็นเหมือนรำกฐำนของศิลปะภำยในเมืองก ำแพงเพชร ทัง้จำก
ท่ีพืน้ท่ีแถบนีเ้คยเป็นท่ีตัง้เมืองนครชมุซึง่เป็นเมืองส ำคญัเมืองหนึง่ในอำณำจกัรสโุขทยั ตัง้แต ่พ.ศ. 
1900 ในสมยัพญำลิไท เป็นต้นมำ และถึงแม้ว่ำหลงัจำกท่ีตกอยู่ภำยใต้กำรปกครองของรำชวงศ์
สพุรรณภูมิแล้ว เมืองก ำแพงเพชรก็ยงัมีควำมเก่ียวข้องกับทำงสโุขทัยอยู่ ด้วยเหตผุลนีจ้ึงน่ำจะ
สง่ผลตอ่รูปแบบของเจดีย์ท่ีอยูใ่นเมืองก ำแพงเพชรด้วย 
 
3. เมืองก าแพงเพชรในสมัยอยุธยา  

ตวัเมืองก ำแพงเพชร ตัง้อยู่ทำงริมฝ่ังตะวนัออกของแม่น ำ้ปิง ตรงข้ำมกบัเมืองนครชมุ 
มีผงัเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำยำวขนำนไปตำมแมน่ ำ้ปิง (ภำพท่ี 7, ภำพท่ี 8)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 7  ภำพถ่ำยทำงอำกำศของเมืองก ำแพงเพชร  
ท่ีมำ: ภาพถ่ายทางอากาศของเมืองก าแพงเพชร, เข้ำถึงเม่ือ 17 ตลุำคม 2558, เข้ำถึงได้จำก 

https://earth.google.com 

                                                            
13เร่ืองเดียวกนั, 160. 
14เร่ืองเดียวกนั, 167. 
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ภำพท่ี 8  แผนผงัของเมืองก ำแพงเพชร 
ท่ีมำ: ปรุงศรี วลัลิโภดม และคนอ่ืน ๆ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ เอกลักษณ์

และภมูิปัญญา จังหวัดก าแพงเพชร (กรุงเทพฯ: คณะกรรมกำร, 2544), 39. 
 

ลกัษณะของเมืองก ำแพงเพชรถึงแม้ว่ำจะมีควำมคล้ำยคลงึกบัเมืองนครชมุ แต่เมือง
ก ำแพงเพชรท ำคนู ำ้ และก ำแพงเมืองท่ีก่อด้วยศลิำแลงเพียงชัน้เดียว ลกัษณะของก ำแพงและป้อม
เมืองแสดงให้เห็นวำ่เป็นเมืองในสมยัหลงัจำกเมืองนครชมุแล้ว15 

ช่วงเวลำท่ีเกิดเมืองก ำแพงเพชรนัน้ จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์  ช่ือเมือง
ก ำแพงเพชรปรำกฏครัง้แรกใน จำรึกหลกัท่ี 38 ศิลำจำรึกกฎหมำยลกัษณะโจร ระบเุวลำในช่วงปี
พ.ศ.1940 โดยกล่ำวถึงกษัตริย์ทำงอยุธยำผู้ ท่ีครองเมืองก ำแพงเพชร ผู้ มีพระนำมว่ำศรีบรม
จักรพรรดิรำช มำประกำศกฎหมำยไว้ท่ีกลำงเมืองสุโขทัย นำมพระจักรพรรดินัน้ เป็นพระนำม
อย่ำงเป็นทำงกำรของสมเด็จพระศรีนครินทรำธิรำช ในสพุรรณบฏั16  ท่ีพบในวดัพระศรีมหำธำตุ
สพุรรณบรีุ  ซึง่พระองค์มีศกัดิเ์ป็นพระรำชนดัดำของขนุหลวงพะงัว่ และมีมำรดำเป็นชำวสโุขทยั   
                                                            

15ศรีศกัร วลัลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทยั, 155. 
16สจิุตต์ วงษ์เทศ, ก าแพงเพชรมาจากไหน, เข้ำถึงเม่ือ 11 กมุภำพนัธ์ 2556, เข้ำถึง

ได้จำก  http://www.sujitwongthes.com/2012/11/kamphaengphet_09112555-1/, 64. 
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กำรออกกฎหมำยดงักล่ำวแสดงให้เห็นว่ำอ ำนำจของสุโขทัยเร่ิมเสื่อมถอย และอยู่
ภำยใต้อ ำนำจกำรปกครองของอยธุยำแล้ว จึงอำจท ำให้มีไพร่ท่ีหนีเจ้ำนำยจำกฝ่ังนครชมุไปอยู่ฝ่ัง
ก ำแพงเพชร17 โดยผู้ปกครองเมืองก ำแพงเพชรเป็นเชือ้พระวงศ์ทำงกรุงศรีอยุธยำสำยรำชวงศ์
สพุรรณบุรี ท่ีมีเชือ้สำยของสโุขทยั ซึ่งควำมสมัพนัธ์ดงักล่ำวช่วยเป็นฐำนอ ำนำจให้กบัรำชวงศ์
สพุรรณภมูิจนได้ขึน้เป็นกษัตริย์กรุงศรีอยธุยำ และในภำยหลงัเมืองก ำแพงเพชรก็ได้เข้ำสู่ระบบ
รำชกำรของกรุงศรีอยธุยำอยำ่งเต็มตวั18  

กำรปกครองเมืองของกรุงศรีอยธุยำนัน้ มีลกัษณะท่ีอยธุยำเป็นเมืองศนูย์กลำง และมี
เมืองบริวำร โดยจะส่งเจ้ำนำยเชือ้พระวงศ์ไปปกครองเมืองบริวำรท่ีส ำคญั เพื่อป้องกนัศตัรู และ
ควบคมุหวัเมืองเหล่ำนัน้ไม่ให้แยกตวัออกเป็นอิสระ เมืองท่ีมีเจ้ำนำยท่ีส ำคญั เช่น พระรำชโอรส
ของพระเจ้ำแผ่นดินไปปกครองจะเป็นเมืองใหญ่และมีก ำลังกว่ำหัวเมืองอ่ืน ๆ เรียกว่ำ เมือง
ลกูหลวง19 นอกจำกนีย้งัมีเมืองบริวำรท่ีเรียกว่ำ เมืองพระยำมหำนคร หมำยถึงหัวเมืองชัน้นอก 
หรือเมืองประเทศรำชท่ีถกูผนวกเข้ำกบัอยธุยำ โดยมีเจ้ำนำยผู้ เป็นเชือ้พระวงศ์ หรือขนุนำงผู้ใหญ่ท่ี
กษัตริย์สง่ไปเป็นผู้ปกครอง   

ในสว่นของเมืองก ำแพงเพชร ในรำวปี พ.ศ. 1952 สมยัสมเด็จพระอินทรำชำ หรือพระ
นครอินทร์ขึน้เป็นกษัตริย์อยธุยำ มีหลกัฐำนเป็นกฎมลเฑียรบำลระบใุห้เมืองก ำแพงเพชรเป็นเมือง
ลูกหลวง เช่นเดียวกับเมืองพิษณุโลก เมืองสวรรคโลก เมืองลพบุรี และเมืองสิงห์บุรี 20และในปี    
พ.ศ.1994 ในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถ กล่ำวถึงเร่ืองท่ีเมืองก ำแพงเพชรอยู่ในฐำนะเป็น
เมืองพระยำมหำนคร หรือเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยุธยำอยู่ในพงศำวดำรกรุงศรีอยุธยำฉบบั
หลวงประเสริฐอกัษรนิติ2์1 โดยเมืองท่ีเป็นทัง้เมืองลกูหลวง และเมืองพระยำมหำนครนีล้้วนแล้วแต่
เป็นหวัเมืองเหนือท่ีถกูรวมเข้ำกบัอยธุยำในภำยหลงั ซึง่จำกหลกัฐำนอำจสนันิษฐำนได้ว่ำเปลี่ยน
ฐำนะจำกหวัเมืองเหนือมำเป็นเมืองลกูหลวงในสมยัของพระบรมไตรโลกนำถ22  
                                                            

17พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, การเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหา

ธรรมราชากษัตราธิราช (กรุงเทพฯ: มติชน, 2553), 45. 
18สจิุตต์ วงษ์เทศ, ก าแพงเพชรมาจากไหน, 66. 
19มำนพ ถำวรวฒัน์สกลุ, ขุนนางอยุธยา (กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์, 

2547), 69. 
20อำคม พฒัิยะ และนิธิ เอียวศรีวงศ์, รวมความเรียงด้วยประวัติศาสตร์อยุธยา

ตอนต้น : ศรีรามเทพนคร (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2545), 49. 
21กนกวรรณ โสภณวฒันวิจิตร, ก าแพงเพชร (กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ 1999, 2543), 42. 
22มำนพ ถำวรวฒัน์สกลุ, ขุนนางอยุธยา, 74. 
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เมืองพระยำมหำนคร จะมีขนุนำง หรือเชือ้พระวงศ์จำกกรุงศรีอยุธยำเป็นผู้ปกครอง
เมือง ในส่วนของเมืองก ำแพงเพชรนัน้ปรำกฏหลักฐำนท่ีกล่ำวถึงผู้ ปกครองเมืองหลำยครัง้ 
นอกจำกนำมของพระจกัรพรรดิแล้ว ก็ยงัมีปรำกฏช่ือของขนุนำงจำกอยธุยำท่ีมียศเป็นพระยำมำ
เป็นเจ้ำเมืองก ำแพงเพชรด้วย ตวัอยำ่งเช่น จำกหลกัฐำนจารึกลานเงนิเสดจ็พ่อพระยาสอย พบ
ท่ีเจดีย์เก่ำหน้ำวดัพระยืน (วดัพระสี่อิริยำบท) จ.ก ำแพงเพชร จำรึกขึน้รำว พ.ศ. 1963 ตรงกบัสมยั
พระนครอินทรำธิรำช ในจำรึกมีข้อควำมกล่ำวถึงสมเด็จพ่อพระยำสอยได้เสวยรำชย์ในเมือง
ก ำแพงเพชร และกลำ่วถึงสมเดจ็พระมหำมนีุรัตนโมลีฯ กบักำรประดิษฐำนผอบพระธำตไุว้วำ่ 

 “เสด็จพ่อพระยำสอย เสวยรำชย์ในบุรีศรีก ำแพงเพชร เสด็จฤกษ์ (บรูพคณิุนกัษัตร) ได้
ขึน้รำชำอำสน์อภิรมย์ สมกอรป คลำมำสูอ่ยูเ่สยมโนรมย์ สอดสมเสพย์ ควรเทพชมุสนกุ ปลกุใจเดิน”23 

ช่ือของพระยำสอยนีน้่ำจะเป็นผู้ เดียวกบั พระยำแสนสอยดำว เจ้ำเมืองก ำแพงเพชร ท่ี
ปรำกฏอยู่ในพระรำชพงศำวดำรกรุงศรีอยธุยำ ฉบบัหอพระสมดุ วชิรญำณเลขท่ี 222.2/ก.104 
หรือพระรำชพงศำวดำรกรุงศรีอยธุยำฉบบัปลีก ซึง่ยงักลำ่วถึงเจ้ำเมืองในรัฐสโุขทยัอีก 3 เมือง คือ 
เมืองพิษณุโลก เมืองเชลียง และเมืองสโุขทยั เป็นทพัของท้ำวพระยำฝ่ำยเหนือทัง้ 4 24 สอดคล้อง
กบัตำมต ำนำนมลูศำสนำวดัป่ำแดง (เชียงตงุ) ท่ีกลำ่วว่ำในช่วงปี พ.ศ. 1972  สมยัเจ้ำสำมพระยำ 
สโุขทยัถกูแบ่งออกเป็น 4 สว่น มีพระยำบำล ครองพิษณโุลก  พระยำรำมรำชครองสโุขทยั พระยำ
เชลียงครองเมืองเชลียง และพระยำแสนสอยดำวครองเมืองก ำแพงเพชร25 โดยเมืองก ำแพงเพชร

                                                            
23วินยั พงศ์ศรีเพียร บรรณำธิกำร, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 7 : ประมวลจารึกที่พบ

ในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมกำรช ำระประวตัิศำสตร์ไทยฯ ส ำนัก
เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี, 2534), 61. 

24วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณำธิกำร, ความยอกย้อนของประวัตศิาสตร์ (กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมกำร, 2539), 177. 

25อ. ศรีศกัร วลัลิโภดม ได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่ำ ช่ือแสนสอยดำว เป็นช่ือท่ีเป็นส ำมญัของ
ล้ำนนำ ประกอบกบัหลกัฐำนทำงศิลปกรรมในเมืองก ำแพงเพชรท่ีมีศิลปะล้ำนนำปรำกฏอยู่ อำจ
เป็นไปได้วำ่เมืองก ำแพงเพชรเคยมีเจ้ำเชือ้สำยล้ำนนำปกครอง  โดยจำกกฎหมำยมงัรำยศำสตร์ฉบบั
เชียงหมัน้ ได้กลำ่วถึง ยศของขนุนำงล้ำนนำ มีล ำดบัขัน้จำกน้อยไปมำก ได้แก่ นำยสิบ นำยร้อย เจ้ำ
พนั เจ้ำหม่ืน เจ้ำแสน และพระยำ ตวัอย่ำงช่ือยศของขนุนำงทำงล้ำนนำ เช่น พระยำแสนหลวง เป็น
ต ำแหน่งขนุพลในยำมศกึสงครำม เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมไม่ปรำกฏหลกัฐำนท่ีบง่บอกได้อย่ำงชดัเจน
วำ่พระยำแสนสอยดำวมีเชือ้สำยล้ำนนำหรือไม่ แตช่ื่อของพระยำแสนสอยดำว ปรำกฏในพระอยักำร
ต ำแหน่งนำทหำรหวัเมือง  และมีหลกัฐำนเพียงแคเ่ป็นขนุนำงของทำงฝ่ำยอยธุยำเท่ำนัน้ 
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ในช่วงนีมี้ฐำนะเป็นหวัเมืองของกรุงศรีอยุธยำ ท ำหน้ำท่ีเป็นเมืองหน้ำด่ำนท่ีส ำคญัคอยป้องกัน
ข้ำศกึจำกทำงเหนือ เม่ือกรุงศรีอยธุยำจะยกทพัขึน้ไปตีเมืองเชียงใหม ่หรือพมำ่ จะต้องหยดุพกัไพร่
พลท่ีเมืองก ำแพงเพชรก่อน ในทำงกลบักนัเม่ือกองทพัพม่ำยกทพัผ่ำนทำงภำคเหนือลงมำเพื่อตี
กรุงศรีอยธุยำ ก็จะหยดุพกัทพัท่ีเมืองก ำแพงเพชรเช่นเดียวกนั26 

เมืองก ำแพงเพชรจึงเป็นเมืองท่ีกรุงศรีอยุธยำให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำก เช่น ใน
สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถขึน้ครองรำชย์ ก็ได้ให้พระยำเชลียง พระยำรำมรำช และพระยำ
แสนสอยดำวผู้ เป็นเจ้ำเมืองก ำแพงเพชรไปช่วยแต่งกำรมหรสพ 27  หรือรำวปี พ.ศ. 1987                  
สมเด็จพระบรมไตรโลกนำถได้สง่คนมำเชิญตวัพระยำแสนสอยดำวไปยงักรุงศรีอยธุยำ เพื่อหำรือ
กนัเร่ืองรบกบัเมืองน่ำนร่วมกบัพระยำทัง้สำมอีกด้วย28 

ช่ือของเจ้ำเมืองก ำแพงเพชรอีกช่ือหนึ่งปรำกฏอยู่ใน จารึกหลักที่ 13 จารึกบนฐาน
พระอิศวร เมืองก ำแพงเพชร ในจำรึกกล่ำวถึง เจ้ำพระยำศรีธรรมำโศกรำช ผู้ เป็นเจ้ำเมือง
ก ำแพงเพชร เมื่อ พ.ศ. 2053 ทรงประดิษฐำนรูปพระอิศวรไว้เพื่อคุ้มครองผู้คนในเมืองก ำแพงเพชร 
และบ ำรุงพระศำสนำ ทัง้ศำสนำพุทธ ไสยศำสตร์ และศำสนำพรำหมณ์ ให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียว  
ท ำกำรซ่อมแปลงวดัมหำธำต ุและวดับริพำรทัง้ในเมืองและนอกเมือง นอกจำกนีย้งัได้ซ่อมถนน 
รวมถึง ขดุลอกคลองแม่ไตรบำงพร้อ และฟืน้ฟูคลองส่งน ำ้จำกเมืองก ำแพงเพชรไปถึงเมืองบำงพำน 
โดยถวำยพระรำชกุศลแด่พระเจ้ำอยู่หวัทัง้สองพระองค์  ซึง่หมำยถึง สมเด็จพระรำมำธิบดีท่ี 2 และ
อีกพระองค์หนึง่หมำยถึง พระอำทิตยวงศ์ท่ีอยูใ่นฐำนะพระมหำอปุรำชครองเมืองพิษณโุลก29  

ดงันัน้นอกจำกเมืองก ำแพงเพชรจะท ำหน้ำท่ีเป็นเมืองท่ีต้องคอยตัง้รับข้ำศกึท่ียกทพั
มำจำกล้ำนนำหลำยตอ่หลำยครัง้ ยงัให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบัปัญหำควำมเป็นอยู่ของผู้คนในเมือง
โดยมีกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ และให้ควำมส ำคัญกับศำสนำ ทัง้ศำสนำพุทธ และศำสนำ
พรำหมณ์อีกด้วย  โดยเมืองก ำแพงเพชรนัน้มีควำมเจริญรุ่งเรืองในด้ำนพทุธศำสนำเป็นอย่ำงมำก 
และมีพระเถระชัน้ผู้ ใหญ่อยู่ท่ีน่ี จำกหลกัฐำน จารึกหลักที่ 46 ศิลำจำรึกวดัตำเถรขงึหนงั ท่ีจำรึก

                                                            
26สมัย สุทธิธรรม, อุทยานประวัติศาสตร์ ก าแพงเพชร (กรุงเทพฯ: ด่ำนสุทธำ         

กำรพิมพ์, 2546), 7. 
27วินยั พงศ์ศรีเพียร, บรรณำธิกำร, ความยอกย้อนของประวัตศิาสตร์, 176. 
28เร่ืองเดียวกนั, 197. 
29พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, การเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหา

ธรรมราชากษัตราธิราช, 86. 
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ขึน้เม่ือปี พ.ศ. 194730 กล่ำวถึงสมเด็จพระรำชชนนีศรีธรรมรำชมำรดำ และสมเด็จพระมหำธรรม
รำชำธิบดีพระรำชโอรส ผู้ เป็นกษัตริย์ครองเมืองสโุขทยั ได้อำรำธนำสมเด็จพระมหำศรีกิรติ จำก
เมืองก ำแพงเพชร ขึน้มำสร้ำงวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยำรำมท่ีเมืองสุโขทัย 31 อำจนับได้ว่ำเมือง
ก ำแพงเพชรเป็นเมืองศนูย์กลำงทำงศำสนำแห่งหนึ่ง สอดคล้องกบัท่ีเมืองก ำแพงเพชรมีวดัอยู่เป็น
จ ำนวนมำกทัง้ในก ำแพงเมืองและนอกก ำแพงเมือง และขนำดของศำสนสถำนท่ีมีขนำดใหญ่ 

 
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองก าแพงเพชรกับล้านนา 

ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงเมืองก ำแพงเพชรกับล้ำนนำ อำจเกิดขึน้ตัง้แต่สมัยท่ีบริเวณ
เมืองก ำแพงเพชรนีย้งัเป็นเมืองนครชมุ เน่ืองจำกระหว่ำงสโุขทยั และล้ำนนำนัน้มีควำมสมัพนัธ์ท่ีดี
ตอ่กนั โดยในสมยัพญำลิไทก็มีกำรติดต่อสมัพนัธ์ทำงด้ำนพทุธศำสนำ โดยท่ีพระองค์ได้โปรดเกล้ำฯ
ให้พระสมุนเถระ พระภิกษุชำวสโุขทยัท่ีได้เดินทำงไปบวชในเมืองพนั ขึน้ไปเผยแผ่พระพทุธศำนำท่ี
ล้ำนนำ ตำมค ำทลูขอจำกพระเจ้ำกือนำแห่งเมืองเชียงใหม่32 

เม่ือเมืองก ำแพงเพชรอยูใ่นอ ำนำจกำรปกครองของอยธุยำ ควำมสมัพนัธ์กบัล้ำนนำท่ี
ปรำกฏมักเป็นกำรสู้ รบกันโดยเฉพำะในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนำถท่ีท ำศึกกับทำง
ล้ำนนำเพื่อแย่งชิงดินแดนเมืองเหนืออย่ำงยำวนำน33 เจ้ำเมืองก ำแพงเพชรก็จะต้องน ำกองทพัเข้ำ
ร่วมในศึกอยู่เสมอ ๆ ในปี พ.ศ. 2003 เจ้ำเมืองเชลียงเอำใจเข้ำกับเมืองเชียงใหม่ น ำทหำรจำก
เชียงใหม่มำตีหัวเมืองในกลุ่มเมืองสุโขทัย ซึ่งเมืองก ำแพงเพชรก็ได้รับผลกระทบจำกศึกนัน้
เช่นกัน34  ในส่วนของเหตกุำรณ์ท่ีมีบนัทึกในพระรำชพงศำวดำรท่ีเก่ียวข้องกับเมืองก ำแพงเพชร 

                                                            
30ประชุมศิลาจารึก ภาคที่  3 (พระนคร: คณะกรรมกำรจัดพิมพ์เอกสำรทำง

ประวตัิศำสตร์ วฒันธรรม และโบรำณคดี ส ำนกันำยกรัฐมนตรี, 2508), 71. 
31สจิุตต์ วงษ์เทศ, ก าแพงเพชรมาจากไหน, 60. 
32สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะสุโขทยั, 12. 
33พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, การเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหา

ธรรมราชากษัตราธิราช, 82. 
34ปฏิพฒัน์ พุ่มพงษ์แพทย์, “ก ำแพงเพชร : เมืองท่ีถกูลืมไปจำกหน้ำประวตัิศำสตร์,” 

ศิลปากร 32, 5 (พฤศจิกำยน – ธนัวำคม 2531): 17. 
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เช่น ในปี พ.ศ. 2004 พระเจ้ำติโลกรำชได้ยกทพัตีเมืองก ำแพงเพชรนำน 7 วนั แต่ไม่ส ำเร็จจึงต้อง
ยกทพักลบัเมืองเชียงใหม่35  

หลงัจำกท่ีพระบรมไตรโลกนำถได้เสด็จออกผนวช กำรรบระหว่ำงอำณำจกัรอยุธยำ 
และล้ำนนำก็ลดน้อยลง จนในปี พ.ศ. 2018 จึงได้มีกำรท ำพระรำชไมตรีกนั ในช่วงเวลำนีพ้ระองค์
ได้ท ำกำรบ ำรุงพระศำสนำจนสิน้รัชกำล มีผู้ตัง้ข้อสนันิษฐำนว่ำในช่วงเวลำนี ้เมืองก ำแพงเพชรเอง
ก็คงจะสร้ำงบ้ำนเมือง และวดัวำอำรำมขึน้เป็นจ ำนวนมำกเช่นกนั36  

หลังจำกนีไ้ม่พบหลักฐำนท่ีกล่ำวถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเมืองก ำแพงเพชรและ
อำณำจกัรล้ำนนำอีก แต่เมืองก ำแพงเพชรต้องท ำหน้ำท่ีเป็นเมืองหน้ำด่ำนเพื่อตัง้รับกองทพัจำก
พมำ่ เช่นในปี พ.ศ. 2091 อยธุยำได้ท ำศกึกบัพมำ่  โดยเมืองก ำแพงเพชรมีบทบำทเป็นท่ีตัง้ทพัของ
กรุงศรีอยุธยำ แต่ก็กลำยเป็นท่ีตัง้ก ำลังศึกของทำงพม่ำด้วยเช่นกัน ท ำให้บำงครัง้ทำงกรุงศรี
อยธุยำต้องตดัสินใจมำตีท ำลำยเมืองก ำแพงเพชรเพื่อไม่ให้เป็นท่ีตัง้ฐำนของศตัรู37  หลงัจำกนีไ้ป
เมืองก ำแพงเพชรก็ต้องเก่ียวข้องกบักำรท ำสงครำมอีกหลำยตอ่หลำยครัง้จนปี พ.ศ. 2109 สมเด็จ
พระมหำธรรมรำชำก็โปรดให้อพยพชำวเมืองก ำแพงเพชร รวมถึงหวัเมืองต่ำงๆไปตัง้รับกองทัพ
พม่ำท่ีกรุงศรีอยธุยำ ท ำให้บทบำทของเมืองก ำแพงเพชรหมดลง และน่ำจะถกูทิง้ร้ำงไปในสมยัต้น
รัตนโกสนิทร์38  

สรุปได้วำ่เมืองก ำแพงเพชรนัน้เกิดขึน้ในช่วงปลำยพทุธศตวรรษท่ี 20 จำกกำรดดูกลืน
อ ำนำจกำรปกครองของสโุขทยั โดยรำชวงศ์สพุรรณภมูิ เมืองก ำแพงเพชรนัน้มีควำมส ำคญัทัง้เป็น
หวัเมืองท่ีมีบทบำทในกำรสู้ รบ และเป็นทัง้เมืองส ำคญัทำงพระพทุธศำสนำ ถึงแม้ว่ำจะเป็นเมืองท่ี
ตัง้อยู่ไม่นำนก่อนท่ีจะถูกทิง้ร้ำงไป  แต่ก็ปรำกฏงำนศิลปกรรม และสถำปัตยกรรมท่ีส ำคญัอยู่
จ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำมจำกประวตัิศำสตร์ท่ีได้ศกึษำมำดงักล่ำว จึงจะสนันิษฐำนไว้เบือ้งต้นว่ำ
รูปแบบของงำนศิลปกรรมในเมืองก ำแพงเพชร น่ำจะสร้ำงขึน้ในช่วงปลำยพุทธศตวรรษท่ี 20 
จนถึงปลำยพทุธศตวรรษท่ี 21 เท่ำนัน้ เพรำะหลงัจำกนีไ้ปเมืองก ำแพงเพชรต้องพบกบักำรสู้รบท่ี
รุนแรงจนกระทัง่เมืองก ำแพงเพชรหมดควำมส ำคญัลง 

                                                            
35ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุง

เก่า ฉบับหลวงปรเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร: คลงัวิทยำ), 448. 
36ปฏิพฒัน์ พุม่พงษ์แพทย์, “ก ำแพงเพชร : เมืองท่ีถกูลืมไปจำกหน้ำประวตัิศำสตร์,” 18. 
37ปรุงศรี วลัลิโภดม และคนอ่ืน ๆ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

เอกลักษณ์และภมูิปัญญา จังหวัดก าแพงเพชร, 44. 
38เร่ืองเดียวกนั, 45. 
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5. ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับเจดย์ีทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมในเมืองก าแพงเพชร 
จำกกำรส ำรวจเมืองก ำแพงเพชร พบว่ำมีโบรำณสถำนอยู่เป็นจ ำนวนมำก เกือบ

ทัง้หมดนัน้เป็นวดัในพทุธศำสนำ รำว 67 วดั ประกอบไปด้วยวดัท่ีอยู่ในก ำแพงเมือง 14 วดั กลุ่ม
โบรำณสถำนนอกก ำแพงเมืองท่ีจดัเป็นเขตอุทยำนประวตัิศำสตร์เมืองก ำแพงเพชร อยู่ถัดขึน้ไป
ทำงด้ำนทิศเหนือของก ำแพงเมืองก ำแพงเพชรรำว 300 เมตรและโบรำณสถำนท่ีเป็นวดับำงส่วน
ตัง้อยู่กระจดักระจำยรอบเมืองก ำแพงเพชร รวม 53 วดั อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนวดัเหลำ่นีอ้ำจไม่ใช่
จ ำนวนท่ีแน่นอนเน่ืองจำกยงัมีกำรด ำเนินกำรขดุค้นเพิ่มเติมอยู่ในปัจจุบนั โดยเฉพำะในพืน้ท่ีใน
เขตนอกก ำแพงเมือง (ภำพท่ี 9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 9  แผนท่ีระบท่ีุตัง้วดัเมืองก ำแพงเพชร 
 (ข้อมลูจำกอทุยำนประวตัิศำสตร์เมืองก ำแพงเพชร) 
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ในจ ำนวนวดัเหล่ำนีพ้บว่ำมีเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีฐำนในผงัแปดเหลี่ยมอยู่เป็นจ ำนวน
มำก ทัง้ท่ีเป็นเจดีย์ประธำน และเจดีย์บริวำรกระจำยอยู่ทัง้ในกลุ่มวดัในเขตก ำแพงเมือง นอก
ก ำแพงเมือง รวมถึงฝ่ังเมืองนครชุม และเมืองไตรตรึงส์ท่ีอยู่ทำงทิศใต้ของเมืองก ำแพงเพชร 15 
กิโลเมตร จำกกำรส ำรวจพบว่ำวดัท่ีมีเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีฐำนในผงัแปดเหลี่ยมเป็นประธำนมีอยู่ถึง 
18 วดัด้วยกนั และยงัพบเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีฐำนในผงัแปดเหลี่ยมเป็นเจดีย์บริวำรอยู่ทัว่ไป ทัง้ใน
วดัท่ีมีเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีฐำนในผงัแปดเหลี่ยมเป็นประธำนเอง และวดัท่ีมีเจดีย์รูปแบบอ่ืน ๆ เป็น
ประธำน แตโ่ดยมำกจะอยู่ในสภำพท่ีไม่สมบรูณ์ มกัจะเหลือเพียงฐำนเขียงสี่เหลี่ยม และฐำนแปด
เหลี่ยมขึน้มำ 1-3 ชัน้เท่ำนัน้ 

ในจ ำนวนวดัเหล่ำนี ้เจดีย์ประธำนวดัพระธำต ุเมืองก ำแพงเพชร เป็นเจดีย์ทรงระฆงั
ฐำนแปดเหลี่ยมองค์หนึ่งท่ีมีนักวิชำกำรได้ศึกษำรูปแบบไว้บ้ำงแล้ว วัดพระธำตุ เป็นวัดท่ีตัง้อยู่
ภำยในเมืองก ำแพงเพชรติดกับบริเวณวังจึงน่ำจะเป็นวัดท่ีมีควำมส ำคัญของเมือง จึงจะ
ยกตวัอย่ำง เจดีย์วดัพระธำตนีุม้ำกล่ำวถึงรูปแบบ เพื่อเป็นกำรก ำหนดอำยอุย่ำงคร่ำว ๆ ก่อนท่ีจะ
ไปยงับทวิเครำะห์ในบทตอ่ไป  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 10  ภำพถ่ำยทำงอำกำศวดัพระธำต ุ
ท่ีมำ: ภาพถ่ายทางอากาศวัดพระธาตุ, เข้ำถึงเม่ือ 20 ธนัวำคม 2559,  เข้ำถึงได้จำก 
https://earth.google.com 
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วดัพระธำต ุตัง้อยูด้่ำนหน้ำวดัพระแก้วโดยตัง้อยูใ่นแนวเดียวกนัคือแนวทิศตะวนัออก-
ตะวนัตก แผนผงัของวดัพระธำตเุป็นอิทธิพลจำกศิลปะอยธุยำตอนต้น (ภำพท่ี 10) โดยประกอบไป
ด้วยเจดีย์ประธำนท่ีมีระเบียงคดล้อมรอบ วิหำรอยู่ด้ำนหน้ำท้ำยวิหำรยื่นเข้ำมำในระเบียงคดซึ่ง
เป็นแบบแผนของวดัในสมยัอยธุยำตอนต้น แตพ่บวำ่พระพทุธรูปท่ีประดิษฐำนอยู่ในระเบียงคดหนั
พระพักตร์ออกไปด้ำนนอกซึ่งน่ำจะเป็นอิทธิพลจำกสุโขทัย 39 มีเจดีย์บริวำร 2 องค์อยู่ด้ำนหน้ำ
วิหำร และก ำแพงแก้วล้อมรอบตวัวดั รูปแบบของเจดีย์ประธำนมีดงันี ้(ภำพท่ี 11) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 11  ภำพลำยเส้นเจดย์ีประธำนวดัพระธำต ุก ำแพงเพชร 
 

                                                            
39ศกัดิช์ยั สำยสงิห์, รายงานการวิจัยเร่ืองเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คตกิาร

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ (นครปฐม: สถำบนัวิจยั
และพฒันำ มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 2558), 295. 
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ส่วนฐาน ประกอบด้วยฐำนเขียงในผงัสี่เหลี่ยม 1 ชัน้ และฐำนเขียงในผงัแปดเหลี่ยม 
2 ชัน้ซ้อนกัน ก่อนจะเป็นฐำนบวัคว ่ำ-บวัหงำยท่ีซ้อนกันอยู่ 2 ชัน้ ซึ่งมีทัง้แบบท่ีฐำนบวัชัน้ล่ำง
ประดบัลวดบวัลกูแก้วอกไก่ขนำดใหญ่ 1 เส้นเหมือนกบักบักลุ่มแรก ส่วนชัน้ท่ีสองประดบัลวดบวั
ลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น หรือประดบัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น ทัง้สองชัน้ 

ส่วนองค์ระฆัง องค์ระฆงัอยู่ในผงักลมส่วนรองรับองค์ระฆงัเป็นบวัถลำ 3 ชัน้ มีกำร
ประดบับวัปำกระฆงัแบบเจดีย์สโุขทยั  

ส่วนยอด มีบัลลังก์อยู่ในผังสี่เหลี่ยมย่อมุม คำดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น ซึ่งเป็น
อิทธิพลมำจำกศลิปะล้ำนนำ40 ในขณะท่ีเจดีย์สว่นใหญ่ท่ีพบในเมืองก ำแพงเพชรมกัจะเป็นบลัลงัก์
แบบสโุขทยัท่ีอยูใ่นผงัสี่เหลี่ยมเสมอ สว่นปล้องไฉนมีลกัษณะชิดกนัแบบสโุขทยั 

รูปแบบของเจดีย์วัดพระธำตุ เมืองก ำแพงเพชรนัน้ จะเห็นได้ว่ำรูปแบบมีควำม
คล้ำยคลึงกับเจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัย คือมีบัวถลำรองรับองค์ระฆังในผังกลม แต่ มีกำร
ผสมผสำนของศิลปะล้ำนนำเข้ำมำ เช่น กำรประดบัลูกแก้วอกไก่ หรือบลัลงัก์ท่ีอยู่ในผงัย่อมุม 
ในขณะท่ีแผนผงัเป็นวดัแบบอยธุยำตอนต้น รูปแบบเช่นนีมี้กำรก ำหนดอำยไุว้ว่ำน่ำจะเกิดขึน้รำว
ช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 

 อย่ำงไรก็ตำม ตัวอย่ำงนีแ้สดงให้เห็นว่ำเจดีย์ทรงระฆังฐำนแปดเหลี่ยมในเมือง
ก ำแพงเพชร ไม่ได้แยกรูปแบบตำมศิลปะตำ่งๆอย่ำงชดัเจน แต่มีกำรผสมผสำนอิทธิพลท่ีได้รับมำ
เข้ำด้วยกนัอยำ่งลงตวั 

ดงันัน้ จำกกำรศึกษำข้อมูลเบือ้งต้นของเมืองก ำแพงเพชรทัง้ในด้ำนประวตัิศำสตร์ 
และตวัอย่ำงงำนศิลปกรรมท่ีพบดงักล่ำว ท ำให้ทรำบว่ำเมืองก ำแพงเพชรมีกำรติดต่อสมัพนัธ์กบั
อำณำจกัรต่ำงๆ ท่ีส่งผลต่องำนศิลปกรรมในเมืองก ำแพงเพชร  รวมถึงเจดีย์ทรงระฆงัในผงัแปด
เหลี่ยมด้วย และน่ำจะมีอำยุอยู่ในช่วงปลำยพุทธศตวรรษท่ี 20 – พุทธศตวรรษท่ี 21  ซึ่งข้อมูล
เหลำ่นีอ้ำจจะสำมำรถน ำมำพิจำรณำแบง่กลุม่ เพื่อวิเครำะห์หำท่ีมำ และอำยสุมยักำรสร้ำงเจดีย์ 
ในบทถดัไป 

 
 
 

                                                            
40ศกัดิช์ยั สำยสงิห์, รายงานการวิจัยเร่ืองเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คตกิาร

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัตศิาสตร์, 827. 
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บทที่ 3 
รูปแบบของเจดย์ีทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมที่พบในเมืองก าแพงเพชร 

 
จากหลกัฐานท่ีเหลืออยู่ พบว่าเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมในเมืองก าแพงเพชร

โดยทัว่ไปมีลกัษณะท่ีเหมือนกนั คือ มีส่วนรองรับองค์ระฆงัเป็นบวัถลา 3 ชัน้ และมีส่วนขององค์
ระฆงัอยู่ในผงักลมแบบเดียวกับเจดีย์ทรงระฆงัในศิลปะสโุขทยั แต่ในส่วนฐานขององค์เจดีย์นัน้ 
น่าจะมีการผสมผสานรูปแบบจากอิทธิพลของศิลปะอ่ืน ๆ  คือ ฐานเขียงท่ีอยูใ่นผงัแปดเหลี่ยมซ้อน
กนั 3 ฐาน หรือหากเป็นเจดีย์บริวารท่ีขนาดเล็กลงมาอาจจะมีเพียง 2 ฐาน และตอ่ด้วยฐานบวัคว ่า – 
บวัหงายในผงัแปดเหลี่ยม  

เน่ืองจากในส่วนของฐานบวันี ้พบว่าบางองค์มีลกัษณะท่ีเหมือนกัน แต่บางองค์ก็มี
รายละเอียดท่ีแตกตา่งออกไป  คือในสว่นของลวดบวัประดบัฐานบวัคว ่า – บวัหงาย พบว่ามีการใช้
ลวดบวัอยู่ 2 แบบด้วยกนั คือ ลวดบวัลกูแก้วอกไก่ และลวดบวัลกูฟัก  ลกัษณะของการใช้ลวดบวั
ท่ีแตกตา่งกนัทัง้ 2 แบบนี ้สนันิษฐานวา่อาจเป็นการรับอิทธิพลจากศิลปะอ่ืน ๆ โดยลวดบวัลกูแก้ว
อกไก่นัน้เป็นท่ีนิยมในศิลปะล้านนา และลวดบวัลกูฟักเป็นท่ีนิยมในศิลปะอยธุยา ซึ่งอาจบ่งบอก
ถึงท่ีมาของรูปแบบเจดีย์ และช่วงเวลาท่ีเกิดขึน้ได้ ดงันัน้จึงจะจัดแบ่งกลุ่มของเจดีย์ออกเป็น 2 
กลุม่ ตามแบบของลวดบวั ดงันี ้
 
1. กลุ่มที่ 1 เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม ที่มีฐานบัวคว ่า-บัวหงาย ประดบับัวลูกแก้วอกไก่  

เจดีย์กลุ่มท่ีมีฐานบวัประดบัลูกแก้วอกไก่ พบอยู่เป็นจ านวนมาก ทัง้ท่ีอยู่ในฐานะ
เจดีย์ประธานของวดั และเจดีย์บริวาร โดยมีลกัษณะท่ีแตกต่างกันจ าแนกได้เป็นกลุ่มย่อยอีก  
2 กลุม่ คือ 

1.1  กลุ่มที่มีฐานบัวประดบัลวดบัวลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น 

 เจดีย์กลุ่มนี ้เป็นรูปแบบท่ีพบอยู่เป็นจ านวนมากท่ีสุด โดยเฉพาะในเขตนอก
ก าแพงเมืองก าแพงเพชร ตวัอย่างเช่น เจดีย์ประธานวดัพระนอน (ภาพท่ี 12) เจดีย์วดัหนองยาย
ช่วย ท่ีอยู่ทางฝ่ังเมืองนครชุม (ภาพท่ี 13) และเจดีย์องค์อ่ืน ๆ ท่ีเป็นเจดีย์บริวาร หรือองค์ท่ี
หลงเหลือเพียงแคส่ว่นฐานขึน้มาจนถึงฐานบวัเท่านัน้ แตย่งัมีระเบียบท่ีบง่บอกได้ว่าเป็นเจดีย์ท่ีอยู่
ในกลุ่มเดียวกัน ตวัอย่างเช่น เจดีย์รายในวดัเพการาม (ภาพท่ี 14) เจดีย์บริวารวดัอาวาสใหญ่ 
(ภาพท่ี 15 และภาพท่ี 16) เป็นต้น 
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ภาพท่ี 12 เจดีย์ประธานวดัพระนอน จงัหวดัก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 13 เจดีย์ประธานวดัหนองยายช่วย จงัหวดัก าแพงเพชร  ตัง้อยูใ่นเมืองนครชมุ 
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ภาพท่ี 14 เจดีย์รายวดัเพการาม จงัหวดัก าแพงเพชร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 15 เจดีย์บริวารบนฐานไพที วดัอาวาสใหญ่ จงัหวดัก าแพงเพชร   
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ภาพท่ี 16 เจดีย์บริวาร ด้านหน้าของวดัอาวาสใหญ่ จงัหวดัก าแพงเพชร   

 
 จากตวัอย่างของเจดีย์ข้างต้น สงัเกตได้ว่าเจดีย์กลุ่มนี ้ มีรูปแบบท่ีเป็นระเบียบ

ชดัเจน แต่ละองค์มีรูปแบบท่ีเหมือนกัน ยกตวัอย่างท่ีส าคญัคือ เจดีย์ประธานท่ีวดัพระนอน วดั
ขนาดใหญ่ท่ีตัง้อยู่ในเขตนอกเมือง ซึ่งองค์เจดีย์มีสภาพท่ีสมบูรณ์มากกว่าเจดีย์องค์อ่ืน ๆ โดย
รูปแบบของเจดีย์มีลกัษณะดงันี ้  
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ภาพท่ี 17 ภาพลายเส้นเจดีย์ประธานวดัพระนอน  จงัหวดัก าแพงเพชร   
ท่ีมา: สรุพนัธ์ กลิ่นขจร,  “รูปแบบทรงเจดีย์เมืองเก่าก าแพงเพชร” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2523). 

 
 ส่วนฐาน  ประกอบด้วยฐานชัน้ล่างสดุเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชัน้ รองรับฐาน

เขียงท่ีอยู่ในผงัแปดเหลี่ยมซ้อนกนัขึน้ไป 3 ชัน้  ต่อจากนัน้เป็นฐานบวัคว ่า – บวัหงายในผงัแปด
เหลี่ยม 1 ฐาน ท่ีท้องไม้คาดด้วยลกูแก้วอกไก่ท่ีมีขนาดใหญ่จนเกือบเต็มท้องไม้ 1 เส้น  

 ส่วนองค์ระฆัง  อยู่ในผังกลมรองรับด้วยชุดบวัถลา 3 ชัน้ ซึ่งเป็นรูปแบบของ
เจดีย์ทรงระฆงัในศิลปะสโุขทยั ท่ีนิยมสร้างในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี  19 – ต้นพทุธศตวรรษ 
ท่ี 201   แตส่ดัสว่นขององค์ระฆงัมีขนาดไม่ใหญ่มากนกัเน่ืองจากมีการเพิ่มชัน้ฐานท าให้องค์เจดีย์
สงูขึน้ ต่างจากองค์ระฆงัในเจดีย์ของสโุขทยัในช่วงเวลาดงักล่าวท่ีองค์ระฆงัจะมีขนาดใหญ่และ

                                                            
1ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานการวิจัยเร่ืองเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คตกิาร

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ (นครปฐม: สถาบนัวิจยั
และพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2558), 295. 



30 
 

เตีย้ เน่ืองจากรับรูปแบบมาจากลงักา เช่นเดียวกนักบัในศิลปะอยธุยา2 เจดีย์องค์นีจ้ึงน่าจะสร้าง
ขึน้ในช่วงหลงัจากนัน้แล้ว 

 ส่วนยอด  ในเจดีย์กลุ่มนี ้ส่วนยอดตัง้แต่บลัลงัก์ขึน้ไป มกัจะพงัทลายไปแล้ว 
ยกเว้นท่ีวดัพระนอนนีพ้บว่ามีบลัลงัก์ท่ีอยู่ในผงัสี่เหลี่ยมจตัุรัส ตามแบบศิลปะสุโขทัย แต่มีการ
ประดบัท้องไม้ด้วยลวดบวัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น ซึง่น่าจะเป็นการรับอิทธิพลจากศลิปะล้านนา 

 รูปแบบของเจดีย์นัน้เห็นได้ว่ามีจดุเดน่ของเจดีย์อยู่ท่ีสว่นฐานบวัแปดเหลี่ยมซึง่มี
ท้องไม้ประดบัลวดบวัลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่ 1  เส้น ซึง่เป็นจดุท่ีแตกตา่งจากเจดีย์รูปแบบอ่ืน ๆ 
ดงันัน้จึงจะใช้ส่วนนีเ้ป็นส่วนส าคญัในการวิเคราะห์รูปแบบของเจดีย์ เพื่อท่ีจะน าไปสู่การก าหนด
อายสุมยัของเจดีย์ในกลุม่นีไ้ด้ 

 1.1.1 ประเดน็วิเคราะห์เก่ียวกับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ขนาดใหญ่ของเจดีย์
ทรงระฆงัในก าแพงเพชร กรณีศึกษาเจดย์ีประธานวัดพระนอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 สว่นฐานบวัประดบัลกูแก้วอกไก่ เจดีย์ประธานวดัพระนอน  จงัหวดัก าแพงเพชร   
 

 ฐานบวัลกูแก้วอกไก่ พบว่าใช้ประกอบอยู่ในเจดีย์ทรงต่าง ๆ ของศิลปะ
ล้านนา สโุขทยั โดยเฉพาะในศิลปะล้านนาท่ีการประดบัลกูแก้วอกไก่ได้รับความนิยมเป็นอย่าง
มาก แตก่ารสร้างลวดบวัลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่เส้นเดียวท่ีพบเป็นจ านวนมากอยูใ่นกลุม่เจดีย์ของ
เมืองก าแพงเพชรเช่นนี ้ถือได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของเจดีย์แปดเหลี่ยมก าแพงเพชร เพราะ
นอกจากท่ีเมืองก าแพงเพชรก็ไม่พบว่าได้รับความนิยมสร้างเป็นจ านวนมากเช่นนีใ้นพืน้ท่ีอ่ืน ๆ อีก  
โดยปกติแล้ว การท าฐานบวัประดบัลกูแก้วอกไก่ มกัจะสร้างให้สมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีของท้องไม้ หากพืน้ท่ี
                                                            

2เร่ืองเดียวกนั, 271. 
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ของท้องไม้น้อยก็จะประดบัลกูแก้วอกไก่เส้นเดียว หากท้องไม้ยืดสงูพืน้ท่ีของท้องไม้มากก็จะประดบั 2 
เส้น เน่ืองจากความเหมาะสมของพืน้ท่ี3 การท าลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่เช่นนี ้จึงสนันิษฐานว่าเหตผุล
หนึง่จงึน่าจะเป็นเพราะความเหมาะสมตอ่สดัสว่นของท้องไม้เน่ืองจากฐานบวัมีขนาดใหญ่เช่นกนั  

 อีกข้อสนันิษฐานหนึ่ง อาจเป็นการปรับเปลี่ยนจากการท าฐานบวัลกูฟักเต็ม
ท้องไม้ของศิลปะอยธุยา ท่ีพบในเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยม สมยัอยธุยาตอนต้น ราวพทุธศตวรรษ
ท่ี 20  คือ เจดีย์วดัสามปลืม้ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ที่ส่วนฐานบวัอยู่ในผงัแปดเหลี่ยมชัน้เดียว
ประดบัด้วยลกูฟักขนาดใหญ่เต็มท้องไม้ ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีคล้ายคลึงกบัการท าบวัลกูฟักในฐานของ
ปรางค์ในสมยัอยธุยาตอนต้น4 อยา่งไรก็ตาม ในเมืองก าแพงเพชรไมพ่บว่ามีการท าเจดีย์ท่ีมีฐานบวัลกู
ฟักขนาดใหญ่แบบเดียวกนักบัศิลปะอยธุยา แต่พบเป็นฐานบวัท่ีเส้นเล็กกว่า อาจเป็นไปได้ว่าเม่ือส่ง
อิทธิพลมายงัเมืองก าแพงเพชร อาจนิยมลกูแก้วอกไก่มากกวา่ จงึได้ท าการปรับเปลี่ยนก็เป็นได้  

 อย่างไรก็ตาม พบว่า มีเจดีย์ทรงระฆงัในเมืองสโุขทยั ท่ีปรากฏการใช้ลกูแก้ว
อกไก่ขนาดใหญ่ในลกัษณะเดียวกนันี ้ คือ เจดีย์ประธานวดัโพรงเม่น จงัหวดัสโุขทยั (ภาพท่ี 19)  ตัง้อยู่
ทางทิศใต้ของเมืองสโุขทยัเป็นเจดีย์ทรงระฆงัในผงักลมท่ีมีการท าฐานบวัลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 19 เจดีย์วดัโพรงเมน่ จงัหวดัสโุขทยั 
                                                            

3สนัติ เล็กสุขุม, เจดีย์ : ความเป็นมาและค าศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ใน

ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: มติชน,  2552), 68. 
4สนัติ เล็กสขุมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2550), 41. 
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 รูปแบบของเจดีย์วดัโพรงเมน่ ประกอบไปด้วยฐานเขียงชัน้ลา่งสดุอยู่ในผงั
แปดเหลี่ยม  และฐานเขียงในผงักลมซ้อนกนั 3 ชัน้ แล้วจึงตอ่ด้วยสว่นฐานบวัคว ่า-บวัหงายขนาด
ใหญ่ ท่ีท้องไม้ประดบัด้วยลวดบวัลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่ 1 เส้น ส่วนรองรับองค์ระฆงัเป็นมาลยั
เถา 3 ชัน้ และองค์ระฆงัในผงักลม ตามแบบสโุขทยั 

 เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัเจดีย์ประธานวดัพระนอนจะเห็นได้ว่า นอกจาก
เจดีย์วดัโพรงเมน่จะมีฐานบวัขนาดใหญ่ท่ีประดบัลกูแก้วอกไก่ 1 เส้นท่ีเหมือนกนัแล้ว ยงัมีระเบียบ
ของเจดีย์ท่ีคล้ายคลงึกนัอีกด้วย สิง่ท่ีแตกตา่งออกไปคือ เจดีย์วดัโพรงเม่นนัน้อยู่ในผงักลม มีเพียง
ฐานเขียงชัน้ล่างสุดเท่านัน้ท่ีอยู่ในผังแปดเหลี่ยม ซึ่งน่าจะเป็นการลดระดับของฐานจากแปด
เหลี่ยมก่อนท่ีจะขึน้ไปเป็นฐานกลม ซึง่ในสว่นนีข้องเจดีย์ประธานวดัพระนอน รวมไปถึงอีกหลาย ๆ
องค์ในก าแพงเพชร ฐานชัน้ลา่งสดุจะเป็นฐานสี่เหลี่ยมก่อนท่ีจะซ้อนด้วยแปดเหลี่ยม  

 จากระเบียบท่ีคล้ายคลึงกันกับกลุ่มเจดี ย์ฐานแปดเหลี่ยมท่ีเมือง
ก าแพงเพชร สนันิษฐานว่าน่าจะมีความเก่ียวข้องกนัหรืออาจจะสร้างขึน้ในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกนั 
แต่จากการท่ีสร้างอยู่ในผงักลมตามแบบของเจดีย์สโุขทยั เจดีย์องค์นีจ้ึงอาจจะมีอายท่ีุเก่าไปกว่า
กลุม่ของเจดีย์ท่ีเมืองก าแพงเพชรก็เป็นได้  

 ในสว่นของอายกุารสร้างเจดีย์ ได้มีผู้ศกึษาเก่ียวกบัจารึกวัดอโสการาม ท่ี
กล่าวถึงสมเด็จพระราชเทวีศรีจุฬาลกัษณ์ เม่ือปี พ.ศ. 1942 และสนันิษฐานว่าวดัโพรงเม่นนี ้มี
ความเป็นไปได้มากวา่อาจจะเป็นวดัลงัการาม หนึง่ในวดัท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในจารึกวดัอโสการามว่า
พระองค์เป็นผู้สถาปนาขึน้5 เจดีย์วดัโพรงเมน่นีจ้งึน่าจะมีอายอุยูใ่นช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 20   

 จากการเปรียบเทียบกบัเจดีย์วดัโพรงเม่น โดยเจดีย์ในเมืองก าแพงเพชร
นัน้มีระเบียบท่ีคล้ายคลงึกนั และมีการท าฐานบวัลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่ 1 เส้นเหมือนกบัเจดีย์วดั
โพรงเม่น แต่มีส่วนฐานอยู่ในผงัแปดเหลี่ยมตามรูปแบบท่ีนิยมในเมืองก าแพงเพชร เจดีย์แบบ
สุโขทัยฐานแปดเหลี่ยมของเมืองก าแพงเพชรนัน้น่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบท่ีเกิดขึน้
ภายหลงัจากเจดีย์สุโขทัยท่ีอยู่ในผงักลมแล้ว ดงันัน้เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยม ท่ีมีฐานบวั
คว ่า-บวัหงาย ประดบับวัลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น ในเมืองก าแพงเพชร ก็น่าจะสร้างขึน้ในช่วงหลงัจาก
ต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 ลงมา 

 เจดีย์อีกองค์หนึ่งท่ีมีลกัษณะคล้ายกัน คือ เจดีย์มเุตา (ภาพท่ี 5) ตัง้อยู่
นอกก าแพงแก้วด้านหลังปรางค์ประธานของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง เมืองศรีสัชนาลัย 

                                                            
5ศักดิ์ชัย สายสิงห์, “การค้นหาวัดบูรพาราม วัดทักษิณารามและวัดลังการาม ท่ี

กลา่วถึงในศลิาจารึกวดัอโสการาม,” ด ารงวิชาการ 3, 5 (มกราคม – มิถนุายน  2547): 12. 
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จงัหวดัสโุขทยั เป็นเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีสว่นฐานในผงัแปดเหลี่ยมซ้อนกนั 3 ฐาน เช่นเดียวกบัเจดีย์วดั
พระนอน ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัลกูแก้วอกไก่ 1 เส้นในผงักลม และมีสว่นรองรับองค์ระฆงัเป็นบวัถลา มี
ระเบียบท่ีคล้ายคลงึ กบัเจดีย์วดัโพรงเมน่ และกลุม่เจดีย์วดัพระนอนมาก  ถึงแม้ว่าสว่นฐานบวัจะอยู่
ในผงักลมเช่นเดียวกบัวดัโพรงเม่น แต่ก็มีส่วนฐานเขียงในผงัแปดเหลี่ยมคล้ายคลงึกบักลุ่มเจดีย์วดั
พระนอนแล้ว อยา่งไรก็ตามเจดีย์องค์นีไ้มป่รากฏหลกัฐานจารึกท่ีจะใช้บง่บอกถึงอายสุมยัวา่สร้างขึน้
เม่ือใด มีหลกัฐานเก่ียวกบัการสร้างพระศรีรัตนมหาธาตเุชลียง วา่องค์ปรางค์ประธานสร้างขึน้ในสมยั
อยธุยาตอนต้นราว พ.ศ. 2018 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ หลงัจากกรุงศรีอยธุยาได้เข้ามา
ยดึเมืองจากล้านนาได้6 เจดีย์มเุตานีส้นันิษฐานวา่อาจจะสร้างขึน้ในช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกนันีก็้เป็นได้  
อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีต้องการตัง้ข้อสงัเกต คือวดัพระศรีรัตนมหาธาตเุชลียงนีเ้ป็นวดัในอิทธิพล
ของกรุงศรีอยธุยาท่ีสร้างขึน้ในพืน้ท่ีท่ีเคยอยู่ในการปกครองของสโุขทยั เช่นเดียวกนักบัเจดีย์วดัพระ
นอนเมืองก าแพงเพชร จึงสนันิษฐานจากรูปแบบว่าอาจเป็นเจดีย์อีกองค์หนึ่งท่ีมีความเก่ียวข้องกบั
กลุม่เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมแบบวดัพระนอนก็เป็นได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 เจดย์ีมเุตา วดัพระศรีรัตนมหาธาตเุชลียง อ าเภอศรีสชันาลยั  จงัหวดัสโุขทยั 
ท่ีมา: ฉวีงาม มาเจริญ  และคณะ, จอมเจดีย์ (กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวตัิศาสตร์ กรม
ศิลปากร, 2543), 145. 

                                                            
6สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ, 108. 
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 1.1.2 หลักฐานบริบทที่ช่วยในการก าหนดอายุ  
 อยา่งไรก็ตาม การก าหนดอายสุมยัของเจดีย์กลุม่นีจ้ะต้องใช้หลกัฐานอ่ืน ๆ

มาช่วยประกอบ  เพื่อให้ได้ช่วงอายท่ีุแคบมากขึน้ โดยในวดัพระนอนมีหลกัฐานส าคญัท่ีสามารถ
น ามาช่วยเปรียบเทียบในการก าหนดอายเุจดีย์ได้ คือ ใบเสมาของวดัพระนอน (ภาพท่ี 21-22)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 ใบเสมาจากวดัพระนอน ภาพท่ี 22 ใบเสมาจากวดัพระนอน   
 
 ลกัษณะของใบเสมาท่ีพบในวดัพระนอนนี ้สลกัมาจากหินชนวน ลกัษณะ

ของใบเสมา มีสดัส่วนของใบเสมาเล็กกว่าใบเสมาในอยุธยาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 207 แต่ก็ยังมี
ขนาดคอ่นข้างใหญ่ และมีเอวคอด ตรงสว่นฐานงอนขึน้ 2 ข้าง ซึง่เป็นรูปแบบใบเสมาของทางกรุง
ศรีอยธุยา แต่บนใบเสมามีการสลกัลวดลายนูนต ่า ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นอิทธิพลมา
จากศิลปะล้านนา เช่น ลายเทพพนม ลายพรรณพฤกษา และลายดอกโบตัน๋8 ซึ่งเป็นท่ีนิยมใน
                                                            

7สนัติ เล็กสขุมุ, รวมบทความ มุมมอง ความคิด และความหมาย : งานช่างไทย

โบราณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 83. 
8สนัติ เล็กสขุุม, “ศิลปะท่ีเมืองก าแพงเพชร ส่วนผสมของศิลปะอยุธยากับศิลปะ

ล้านนา,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน-มิถนุายน 2536): 53. 
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ศิลปะล้านนาตัง้แต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 แสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลทางศิลปะในเมือง
ก าแพงเพชร ท่ีผสมผสานระหว่างศิลปะอยุธยา และศิลปะล้านนาท่ีเข้ามาในช่วงเวลาดงักล่าว 
ดงันัน้ใบเสมาในวดัพระนอนจึงน่าจะท าขึน้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 และวดัพระนอนก็ควรจะ
สร้างขึน้ในช่วงเวลาเดียวกนักบัท่ีท าใบเสมา 

นอกจากนีใ้นเมืองก าแพงเพชรยงัมีงานศิลปกรรมท่ีส าคญัอีกอย่างหนึ่ง คือ 
เทวรูปพระอิศวรส าริด (ภาพท่ี 23) ในท านองเดียวกนักบัใบเสมาท่ีวดัพระนอน เทวรูปพระอิศวรนีก็้
มีลกัษณะท่ีเป็นศลิปะแบบทางกรุงศรีอยธุยา เช่นลกัษณะของพระพกัตร์ และเคร่ืองทรง ท่ีสามารถ
เปรียบเทียบได้กบัพระพทุธรูปทรงเคร่ืองน้อยของศิลปะอยธุยาตอนต้น – ตอนกลาง9 สว่นลวดลาย
ท่ีประดับอยู่บนเทวรูปนัน้กลับไม่ปรากฏอิทธิพลศิลปะอยุธยาเด่นชัด แต่มีการปะปนอยู่กับ
ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติตามแบบอิทธิพลศิลปะล้านนา (ภาพท่ี 24)  นอกจากนีย้ังมีลาย
กระหนกปลายแหลมท่ีประดบัขอบของชายผ้าเทวรูป ซึง่เป็นลายแบบเดียวกบัท่ีประดบัอยู่บนขอบ
ของใบเสมา10 ท่ีพบในวดัพระนอนอีกด้วย ดงันัน้ใบเสมา และเทวรูปพระอิศวรจึงน่าจะสร้างขึน้
ในช่วงสมยัเดียวกนั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
9ธนธรณ์ ฤทธ์ิถกล. “กลุ่มเทวรูปส าริดพบท่ีเมืองก าแพงเพชร : ร่องรอยศาสนา

พราหมณ์สมยัอยธุยา” (การศกึษาโดยเสรีในแขนงวิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ ภาควิชาประวตัิศาสตร์
ศิลปะ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2548), 49. 

10สนัติ เล็กสขุมุ, รายงานการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง ก าแพงเพชร : อดีต 

ปัจจุบัน และอนาคต, 285. 
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ภาพท่ี 23 เทวรูปพระอิศวร ในเมืองก าแพงเพชร ภาพท่ี 24 ลวดลายบนชายผ้าของเทวรูปอิศวร 
   เมืองก าแพงเพชร  

 
 ท่ีส่วนฐานของเทวรูปพระอิศวรนัน้ มีจารึกอกัษรไทยระบุวนัท่ีว่า จารึกขึน้

เม่ือปี พ.ศ. 2053 ข้อความกล่าวถึงเจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช ผู้ เป็นเจ้าเมืองก าแพงเพชร ท่ีได้
ประดิษฐานรูปพระอิศวรองค์นีไ้ว้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระเจ้าอยู่หวัสองพระองค์ผู้ เป็น
กษัตริย์ในกรุงศรีอยุธยา11 โดยช่วงเวลาท่ีสร้างนัน้มีความสอดคล้องกันกับลวดลายท่ีปรากฏ
อิทธิพลล้านนา ท่ีเข้ามาในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 

 ดงันัน้ จากหลกัฐานท่ีได้กลา่วถึง สามารถน ามาใช้ประกอบการสนันิษฐาน
ช่วงอายท่ีุเกิดเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมท่ีมีฐานบวัประดบับวัลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่ 1 เส้น
ได้วา่ น่าจะสร้างขึน้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21  

1.2 กลุ่มเจดย์ีที่มีฐานบัวลูกแก้วอกไก่ซ้อนกัน 2 ฐาน  
 เจดีย์ในกลุ่มนี ้มีการท าฐานบวัในผงัแปดเหลี่ยมประดบัลกูแก้วอกไก่เช่นกนั แต่

ซ้อนเพิ่มชัน้ฐานบวัขึน้ไปอีกเป็นสองชัน้ โดยบางองค์ท าฐานบวัประดบัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้นในสว่น

                                                            
11จตพุร ศริิสมัพนัธ์, ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2548), 274. 
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ของฐานชัน้บน ในขณะท่ีชัน้ลา่งประดบัลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่เส้นเดียวเหมือนกบักลุม่แรก ได้แก่ 
เจดีย์ประธานวดัพระธาตุ (ภาพท่ี 25) และเจดีย์ประธานวดันาคเจ็ดเศียร (ภาพท่ี 26) นอกจากนี ้
ยงัพบเจดีย์ท่ีใช้การประดบัลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น กับฐานบวัทัง้สองชัน้อีกด้วย คือ เจดีย์บริวารท่ี
ตัง้อยู่เป็นคู่ด้านหน้าของวดัพระธาต ุโดยองค์ทางขวานัน้เหลือเพียงแค่ส่วนฐานเขียงและฐานบวั
ซ้อนกันสองฐาน(ภาพท่ี 27) ส่วนองค์ทางซ้าย ตัง้แต่ส่วนฐานชัน้บนจนถึงส่วนรองรับองค์ระฆงั
ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถดรููปแบบได้ แต่สนันิษฐานวา่คงจะมีรูปแบบเดียวกนั (ภาพท่ี 28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 25 เจดีย์ประธานวดัพระธาต ุจงัหวดัก าแพงเพชร 
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ภาพท่ี 26 เจดีย์ประธานวดันาคเจ็ดเศียร จงัหวดัก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 27 เจดีย์บริวารด้านหน้าวดัพระธาต ุจงัหวดัก าแพงเพชร (ทิศเหนือ) 
 
 
 



39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 28 เจดีย์บริวารด้านหน้าวดัพระธาต ุจงัหวดัก าแพงเพชร (ทิศใต้) 
 

  เจดีย์ในกลุ่มนีส้่วนมากจะอยู่ในสภาพท่ีไม่สมบูรณ์และเหลือเพียงส่วนฐาน
เท่านัน้  มีเจดีย์ประธานวัดพระธาตุท่ีพบว่าเป็นองค์ท่ีมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด และเป็นเจดีย์
ประธานของวดัท่ีมีความส าคญัในเมืองก าแพงเพชร ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์รูปแบบท่ีสมัพนัธ์กับ
บริบทมาแล้วนัน้ วา่สามารถก าหนดอายจุากรูปแบบว่าควรมีอายใุนช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21  

 จากรูปแบบท่ีปรากฏของเจดีย์กลุ่มนี ้จะเห็นถึงจุดท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มแรกใน
ส่วนของฐานบัวท่ีมีการซ้อนกัน 2 ชัน้ และคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ ซึ่งในบางองค์อาจมีการใช้
ผสมผสานกันทัง้ลูกแก้วอกไก่  1 เส้น และ 2 เส้น การวิเคราะห์หาท่ีมาของการสร้างชุดฐานใน
ลกัษณะนี ้จากเหตุผลท่ีศิลปะในเมืองก าแพงเพชร ได้รับอิทธิพลทางศิลปะจากหลายเส้นทาง 
เพราะการติดต่อสมัพนัธ์กบัเมืองอ่ืน ๆ ในเบือ้งต้นจึงสนันิษฐานท่ีมาของรูปแบบว่าอาจได้รับมา
จาก 2 เส้นทาง คือ  ทางแรกเป็นอิทธิพลจากศิลปะล้านนา สว่นอีกทางหนึ่งคือ อิทธิพลจากทางภาค
กลาง สายสพุรรณภมูิ  
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 1.2.1 วิเคราะห์ที่มาของส่วนฐานบัวลูกแก้วอกไก่ซ้อนกัน 2 ฐาน ในเจดีย์
ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมเมืองก าแพงเพชร 

 ในสว่นฐานของเจดีย์กลุม่นี ้ท่ีท าเป็นชัน้ฐานบวัซ้อนกนั 2 ฐาน ประดบัลวด
บวัลกูแก้วอกไก่  โดยสว่นมาก ชัน้ลา่งจะประดบัด้วยลกูแก้วอกไก่เส้นเดียว ในลกัษณะเดียวกนักบั
เจดีย์ในกลุ่มแรก แล้วซ้อนชัน้ด้วยฐานบวัประดบัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้นอยู่ด้านบน แต่ก็พบว่ามีเป็น
บางองค์ท่ีท าเป็นฐานบวัประดบัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น ทัง้ 2 ชัน้ ซึ่งการท าฐานบวัท่ีประดบัลกูแก้ว
อกไก่ 2 เส้นซ้อนกนัเช่นนีเ้ป็นรูปแบบท่ีคล้ายคลงึกบัเจดีย์ในศลิปะล้านนา และศิลปะอยธุยา 

 เจดีย์ทรงระฆังท่ีมีฐานในผงัแปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยา เช่ือว่าเกิดจาก
สายท่ีวิวฒันาการมาจากเจดีย์ล้านนากลุ่มเจดีย์ทรงปราสาทยอดท่ีมีเรือนธาตใุนผงัแปดเหลี่ยม
และสว่นยอดเป็นเจดีย์ทรงระฆงั คือ  รัตนเจดีย์ ในวดัจามเทวี จ.ล าพนู และได้พฒันามาเป็นเจดีย์
ทรงปราสาทยอดในแถบเมืองสพุรรณ12  เช่น วดัพระแก้ว เมืองสรรคบรีุ จ.ชยันาท  เจดีย์วดัพระรูป 
จ.สพุรรณบรีุ เป็นต้น ก่อนท่ีจะพฒันากลายเป็นเจดีย์ทรงระฆงัในผงัแปดเหลี่ยมเม่ือช่วงกลางพทุธ
ศตวรรษท่ี 20  

 เจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีฐานในผงัแปดเหลี่ยมของศิลปะอยธุยา ท่ีมีสว่นของฐาน
บวัซ้อนชัน้ ท่ีท้องไม้ของฐานบวัประดบัด้วยลวดบวั 2 เส้น พบว่ามีการสร้างอยู่หลายองค์ด้วยกนั 
เช่น เจดีย์วดัหสัดาวาส เจดีย์วดัหลงัคาขาว เจดีย์วดัสวุรรณาวาส เจดีย์วดัพระงาม เป็นต้น แต่
ตวัอยา่งที่ส าคญั ได้แก่ เจดีย์ประจ ามมุบนฐานไพทีของวดัราชบรูณะ จ.พระนครศรีอยธุยา (ภาพท่ี 
29-30) เน่ืองจากมีการศึกษามาก่อนแล้วว่าน่าจะสร้างขึน้ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20  โดย
สร้างขึน้พร้อมกับปรางค์ประธานของวดัราชบูรณะ ท่ีมีการระบุไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงเก่า
ฉบบัหลวงประเสริฐฯ วา่ได้สร้างขึน้เมื่อปี พ.ศ. 1967 ในสมยัของพระเจ้าสามพระยา13     

 
 

 
 
 

                                                            
12ศกัดิช์ยั สายสงิห์, รายงานการวิจัยเร่ืองเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คตกิาร

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัตศิาสตร์, 767. 
13สนัติ เล็กสขุมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: เมือง

โบราณ, 2542), 58. 
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ภาพท่ี 29 เจดีย์บริวารบนฐานไพที วดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 30 เจดีย์บริวารบนฐานไพที วดัราชบรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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 รูปแบบของเจดีย์เหล่านี ้ประกอบไปด้วยส่วนฐาน ท่ีเป็นฐานแปดเหลี่ยม
ซ้อนกันขึน้ไป 3 ชัน้ บางองค์ท าฐานชัน้ล่างสุดค่อนข้างสูงและมีการเจาะคูหาประดิษฐาน
พระพทุธรูป ถดัขึน้ไปเป็นชดุฐานบวัในผงั 8 เหลี่ยม คาดด้วยลวดบวัลกูฟัก 2 เส้น รองรับองค์ระฆงั
ในผงักลม สว่นยอดเป็นบลัลงัก์ในผงั 8 เหลี่ยม ก้านฉตัรอยูใ่นผงัแปดเหลี่ยม และปล้องไฉน 

 ในสว่นของศิลปะล้านนา  การท าชดุฐานบวัในผงักลมซ้อนกนั 3 ชัน้ ท่ีท้อง
ไม้ของชุดฐานบัวประดับด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น เป็นลักษณะท่ีนิยมของศิลปะล้านนา โดย
ลกัษณะเช่นนี ้มีการสนันิษฐานว่าอาจเป็นการพฒันามาจากฐานบวัประดบัลกูแก้วกลม 2 เส้น ใน
เจดีย์แบบวดัอโุมงค์เถรจนัทร์เมืองเชียงใหม่ (ภาพท่ี 31) ท่ีเป็นลกัษณะท่ีรับมาจากกลุม่เจดีย์ฉปัฏ
ในศลิปะพกุาม14   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 31 เจดีย์วดัอโุมงค์ จงัหวดัเชียงใหม ่
 

  

                                                            
14จิรศกัดิ์ เดชวงศ์ญา, พระเจดีย์เมืองเชียงแสน (เชียงใหม่: สริุวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 

2539), 24. 
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ภาพท่ี 32 พระธาตหุริภญุชยั  จงัหวดัล าพนู 
 

 สว่นของฐานบวัท่ีซ้อนกนั 3 ชัน้นี ้ท าให้เจดีย์ยืดสงู องค์ระฆงัจงึมีขนาดเล็ก
ลง เจดีย์ลกัษณะดงักลา่ว ได้พฒันาจนกลายเป็นรูปแบบของเจดีย์ทรงระฆงัแบบล้านนา ต้นแบบท่ี
สมบูรณ์ของเจดีย์รูปแบบนีไ้ด้แก่ พระธาตุหริภุญชัย (ภาพท่ี 32) ท่ีสร้างขึน้ในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 2015 เป็นท่ีนิยมสร้างต่อมาจนถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 จึงปรากฏความนิยมสร้าง
เจดีย์ทรงระฆงัในผงัแปดเหลี่ยม 

 เจดีย์ท่ีอยู่ในผงัแปดเหลี่ยมในศิลปะล้านนาในช่วงแรก มกัจะอยู่ในรูปแบบ
ของเจดีย์ทรงปราสาท ตัง้แตร่าวปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 - พทุธศตวรรษท่ี 20   จนกระทัง่ราวพทุธ
ศตวรรษท่ี 21 จึงพบว่ามีการสร้างเจดีย์องค์ระฆงัในผงัแปดเหลี่ยม และได้รับความนิยมอย่างมาก
โดยเฉพาะในเมืองเชียงแสน โดยรูปแบบท่ีพบ เป็นเจดีย์ท่ีมีชุดฐานบวัรองรับองค์ระฆงัอยู่ในผงั

                                                            
15ศกัดิช์ยั สายสงิห์, รายงานการวิจัยเร่ืองเจดย์ีในประเทศไทย : แนวคดิ คตกิาร

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวเิคราะห์ทางประวัตศิาสตร์, 475. 
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แปดเหลี่ยมซ้อนกนั 3 ชัน้ ประดบัด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น  ตวัอยา่งเช่น เจดีย์หลวง เมืองเชียงแสน
(ภาพท่ี 33) ท่ีมีลกัฐานวา่ได้รับการบรูณะเป็นรูปแบบท่ีปรากฏในช่วง พ.ศ. 205816  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 33 เจดีย์หลวง เมืองเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย 
 

เจดีย์แปดเหลี่ยมในศิลปะล้านนานัน้ ได้มีนกัวิชาการท าการศกึษาวิเคราะห์เก่ียวกบั
ท่ีมาและอายสุมยัดงันี ้

1. สนันิษฐานว่าท่ีมาของเจดีย์รูปแบบนีเ้กิดจากการพฒันารูปแบบต่อมาจากเจดีย์
ทรงระฆงัในผงักลมแบบล้านนา และมีอายท่ีุห่างลงมาไม่มากนกั โดยยงัมีลกัษณะท่ีส าคญัท่ีเป็น
แบบแผนเดียวกนัคือ สว่นของฐานบวัซ้อนกนั และคาดลกูแก้วอกไก่ 2 เส้นเสมอ17  
                                                            

16ศกัดิช์ยั สายสงิห์, ศิลปะล้านนา (กรุงเทพฯ: มติชน, 2556), 131. 
17ศกัดิช์ยั สายสงิห์, รายงานการวิจัยเร่ืองเจดย์ีในประเทศไทย : แนวคดิ คตกิาร

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวเิคราะห์ทางประวัตศิาสตร์, 581. 
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2.  จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา สนันิษฐานเก่ียวกับการน ารูปทรงแปดเหล่ียมเข้ามาใช้ใน
ศิลปะล้านนาว่า อาจเกิดขึน้จากการรับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา ท่ีมีการสร้างเจดีย์ในผังแปด
เหลี่ยมอยู่ทั่วไปในสมยัอยุธยาตอนต้น เน่ืองจากทางล้านนานัน้มีการติดต่อสมัพนัธ์กับอยุธยา
ตัง้แตส่มยัพระเจ้าสามฝ่ังแกน ราวปี พ.ศ. 1969 และตอ่มาในสมยัพระเจ้าติโลกราช ทางล้านนาก็
มีการสู้ รบกับอยธุยาท่ีอยู่ในช่วงเดียวกับสมยัของพระบรมไตรโลกนาถ ควบคู่ไปกับการส่งทูตไป
เจริญสมัพนัธไมตรีเป็นระยะ18   

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรูปแบบระหว่างกลุ่มเจดีย์ท่ีมีฐานบวัซ้อนกนั 2 ชัน้ ประดบั
ลวดบวัลูกแก้วอกไก่ท่ีปรากฏในเมืองก าแพงเพชร กับเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมในศิลปะ
ล้านนา และอยธุยาแล้ว มีข้อสงัเกตดงันี ้

สดัส่วนขององค์เจดีย์ มีความใกล้เคียงกับเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมในศิลปะ
อยธุยามากกวา่ในศิลปะล้านนา โดยแตกตา่งจากเจดีย์ทรงระฆงัในศิลปะล้านนาท่ีมกัท าสว่นฐาน
ชัน้ลา่งสงู ประกอบกบัฐานบวัท่ีซ้อนกนั 3 ชัน้ ท าให้เจดีย์ยืดสงู องค์ระฆงัมีขนาดเลก็กวา่จนเห็นได้ชดั  

แตใ่นสว่นของการประดบัฐานบวัด้วยลวดบวัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น สนันิษฐานว่าน่าจะ
เป็นอิทธิพลมาจากศลิปะล้านนาท่ีนิยมประดบัฐานบวัด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น และบลัลงัก์ท่ีอยู่ใน
ผงัสี่เหลี่ยมย่อมุมนัน้ก็แสดงถึงอิทธิพลศิลปะล้านนาเช่นกัน เน่ืองจากเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปด
เหลี่ยมท่ีปรากฏในอยุธยา พบว่ามักจะใช้ลวดบัวลูกฟักเส้นเล็ก ๆ 2 เส้นประดับฐานบัว ส่วน
บลัลงัก์นัน้มกัจะมีแบบแผนท่ีอยูใ่นผงัแปดเหลี่ยมเป็นสว่นใหญ่  

ดงันัน้ รูปแบบของเจดีย์กลุ่มท่ีมีฐานบวัซ้อนกัน 2 ชัน้ ประดบัลวดบวัลกูแก้วอกไก่นี ้
สนันิษฐานวา่เป็นรูปแบบศลิปะท่ีได้รับอิทธิพลคอ่นไปทางศิลปะล้านนามากกวา่ศลิปะอยธุยา โดย
น ามาผสมผสานกบัการท าลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่ 1 เส้น อนัเป็นรูปแบบเฉพาะของเจดีย์ทรงระฆงั
ในผงัแปดเหลี่ยมของเมืองก าแพงเพชร การก าหนดอายสุมยัจากรูปแบบจึงอาจสนันิษฐานได้ว่ามี
อายอุยู่ตัง้แตใ่นช่วง ต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา ซึง่เป็นช่วงเวลาเดียวกบักลุม่แรก แตอ่าจจะ
เป็นรูปแบบท่ีเกิดขึน้หลงัจากกลุม่แรกท่ีมีฐานบวัเพียงชัน้เดียวเลก็น้อย 

นอกจากนีย้งัมีการพบโบราณวตัถจุ านวนหนึ่ง จากการขดุแตง่วดันาคเจ็ดเศียร เม่ือปี 
พ.ศ. 2536 วตัถุท่ีพบ เช่น เคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีเป็นภาชนะแบบต่าง ๆ รวมถึงเคร่ืองถ้วยจีน ท่ีเป็น
ลายครามแบบราชวงศ์หมิง ส่วนเคร่ืองเคลือบเขียวแบบราชวงศ์หยวน  พระพุทธรูปปนูปัน้ และ

                                                            
18จิรศกัดิ ์เดชวงศ์ญา, พระเจดย์ีเมืองเชียงแสน, 33. 
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พระพทุธรูปส าริด19  ท่ีพบส่วนของพระเศียร โดยลกัษณะของเศียรพระพทุธรูปท่ีพบนี ้มีพระพกัตร์
เป็นรูปไข่ พระนลาฏกว้าง พระหนุเสีย้ม ขมวดเกศาเล็ก พระขนงโค้ง รัศมีรูปเปลวสงู พระขนงมี
เส้นระหวา่งขอบบนและขอบพระเนตรป้ายเป็นแผ่นใหญ่  ซึง่เป็นลกัษณะของพระพทุธรูปสกลุช่าง
ก าแพงเพชร ท่ีมีอายอุยู่ในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 – ต้นพทุธศตวรรษท่ี 2120  จึงอาจสามารถ
น ามาช่วยประกอบในการพิจารณาอายสุมยัของเจดีย์ในกลุม่นีว้่าน่าจะอยู่ในช่วงต้นพทุธศตวรรษ
ท่ี 21 

จากการศกึษาวิเคราะห์รูปแบบและอายสุมยัของเจดีย์ในกลุม่ท่ี 1 เจดีย์ทรงระฆงัฐาน
แปดเหลี่ยมท่ีมีฐานบวัคว ่า-บวัหงาย ประดบับวัลกูแก้วอกไก่นี ้สรุปได้ว่าเป็นกลุม่ท่ีมีรูปแบบพิเศษ
ท่ีเมืองก าแพงเพชรได้สร้างขึน้ ผสมผสานกับเจดีย์ทรงระฆงัแบบสโุขทยัท่ีมีมาแต่ก่อน กับศิลปะ
ล้านนา และอยธุยา โดยได้รับอิทธิพลจากศลิปะล้านนาคอ่นข้างเดน่ชดักวา่ศลิปะอยธุยา 

เม่ือวิเคราะห์กับหลักฐานแวดล้อมแล้วอาจพบว่า กลุ่มท่ีมีส่วนฐานแปดเหลี่ยม
ประดบับวัลูกแก้วอกไก่ขนาดใหญ่ 1 เส้น น่าจะสร้างขึน้ในช่วง ต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 และกลุ่ม
รูปแบบของเจดีย์กลุม่ท่ีมีฐานบวัซ้อนกนั 2 ชัน้ สนันิษฐานวา่มีอายอุยูต่ัง้แตใ่นช่วงต้นพทุธศตวรรษ
ท่ี 21 เป็นต้นไป เจดีย์ทัง้ 2 รูปแบบนีจ้งึน่าจะมีอายท่ีุใกล้เคียงกนั 

 
2. กลุ่มที่ 2 เจดย์ีทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม ที่มีฐานบัวคว ่า-บัวหงาย ประดบับัวลูกฟัก 

ลวดบวัลูกฟัก เกิดขึน้ในศิลปะขอมช่วงพุทธศตวรรษท่ี 1521 โดยมกัเป็นการประดบั
สว่นฐานของปราสาท ส่งตอ่มาถึงในสมยัสโุขทยั และสมยัอยธุยาตอนต้น ท่ีนิยมการใช้ฐานบวัลกู
ฟักเป็นอยา่งมาก ในศลิปะอยธุยาพบวา่มีการใช้ฐานบวัลกูฟักกบัเจดีย์ทกุรูปแบบ โดยเฉพาะเจดีย์
ทรงปรางค์ในสมยัอยธุยาตอนต้น22 โดยท่ีลกูฟักยงัมีขนาดใหญ่จนเกือบเต็มท้องไม้ ใกล้เคียงกบั
การท าลกูฟักในศิลปะขอม  และมีขนาดเล็กลงในเวลาต่อมา จนกระทัง่ในสมยัอยธุยาตอนปลาย

                                                            
19พีรพน พิสณุพงศ์ และอมรรัตน์ พงศ์พรหม, “ผลการขุดแต่งวดันาคเจ็ดเศียรใน

อรัญญิกของเมืองก าแพงเพชร,” เมืองโบราณ 19, 2 (เมษายน-มิถนุายน 2536): 83. 
20ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปส าคัญและพุทธศิลป์ในดนิแดนไทย (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบราณ, 2554), 86. 
21นงนุช ภู่มาลี, “ฐานบวัลกูแก้วอกไก่ของปราสาทในศิลปะขอมสมยัเมืองพระนคร,”

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3, 1 (มกราคม – มิถนุายน 2554): 117. 
22สนัติ เล็กสขุมุ, ประมวลผลงานด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ (กรุงเทพฯ: เอราวญั

การพิมพ์, 2554), 115.  
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ถึงจะไม่นิยมการท าฐานบัวลูกฟักอีกต่อไป 23  ในส่วนของกลุ่มเจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมในเมือง
ก าแพงเพชรนัน้พบว่ามีการใช้ฐานบวัลูกฟักอยู่บ้าง แต่พบว่ามีจ านวนท่ีน้อยกว่าการใช้ลูกแก้ว
อกไก่ และลูกฟักท่ีพบมีขนาดไม่ใหญ่มากนักหากเทียบกับลูกฟักในเจดีย์ปรางค์สมัยอยุธยา
ตอนต้น และเล็กกว่าลูกแก้วอกไก่เส้นเดียวของกลุ่มเจดีย์รูปแบบแรก คาดว่าเจดีย์ลักษณะนี ้
อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอยธุยา  ระเบียบของเจดีย์โดยรวมมีความคล้ายคลงึกนักบัเจดีย์
กลุม่แรก แบง่ออกเป็นได้ 2 กลุม่ยอ่ย ดงันี ้ 

2.1 กลุ่มที่มีฐานแปดเหล่ียมประดบัลวดบัวลูกฟัก 1 เส้น     
 เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยม ท่ีมีฐานบวัประดบัลวดบวัลกูฟัก 1 เส้น ลกัษณะ

ของเจดีย์ในกลุ่มนีมี้ความคล้ายคลึงกบักลุ่มเจดีย์วดัพระนอน เพียงแต่เปลี่ยนจากการใช้ลวดบวั
ลกูแก้วอกไก่เป็นลวดบวัลกูฟัก มีอยู่เป็นจ านวนไม่มากนกั โดยพบอยู่ 4 วดัด้วยกัน ได้แก่ เจดีย์
ประธานวดัช้าง (ภาพท่ี 34) เจดีย์ประธานวดัป่ามืด (ภาพท่ี 35)  เจดีย์ประธานวดัฆ้องชยั(ภาพท่ี 
36)  และเจดีย์วดัเชิงหวาย (ภาพท่ี 37)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 34 เจดีย์ประธานวดัช้าง จงัหวดัก าแพงเพชร 

                                                            
23สนัติ เล็กสขุมุ, เจดีย์ : ความเป็นมาและค าศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ใน

ประเทศไทย, 66. 
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ภาพท่ี 35 เจดีย์ประธานวดัป่ามืด จงัหวดัก าแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 36 เจดีย์ประธานวดัฆ้องชยั จงัหวดัก าแพงเพชร 
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ภาพท่ี 37 เจดีย์วดัเชิงหวาย จงัหวดัก าแพงเพชร 
 

 รูปแบบของเจดีย์ในกลุม่นีป้ระกอบด้วย 
 ส่วนฐาน  ชัน้ล่างสดุเป็นฐานเขียงในผงัสี่เหลี่ยม 1 ชัน้  ก่อนท่ีจะเป็นฐานเขียง

แปดเหลี่ยม 3 ชัน้  และฐานบวัคว ่า – บวัหงายประดบัลวดบวัลกูฟัก 1 เส้น ส่วนฐานนีอ้าจมีข้อ
แตกต่างในเจดีย์บางองค์ เช่น เจดีย์วดัช้าง มีฐานประดบัประติมากรรมช้างล้อมในผงัสี่เหลี่ยม
รองรับชุดฐานแปดเหลี่ยม  หรือเจดีย์วัดเชิงหวายท่ีมีส่วนฐานเป็นฐานบวัลูกฟักในผังสี่เหลี่ยม
รองรับสว่นฐานในผงัแปดเหลี่ยม ท าให้องค์เจดีย์มีความสงูมากกวา่  

 ส่วนองค์ระฆัง ฐานรองรับองค์ระฆังเป็นชุดบวัถลา และองค์ระฆังในผังกลม 
ตามแบบเจดีย์แบบสโุขทยั  

 ส่วนยอด  หลงเหลืออยู่แค่เพียงบลัลงัก์ของเจดีย์วดัช้าง โดยเป็นบลัลงัก์ในผงั
สี่เหลี่ยม ตามแบบศิลปะสโุขทยั ท่ีท้องไม้ประดบัด้วยลวดบวัลกูฟัก 1 เส้น 

 การวิเคราะห์ก าหนดอายขุองเจดีย์รูปแบบนี ้เน่ืองจากระเบียบของเจดีย์ท่ีพบว่ามี
รูปแบบท่ีคล้ายคลึงกันกับกลุ่มวดัพระนอน ต่างกันเพียงแค่ส่วนลวดบวัเท่านัน้ จึงสนันิษฐานใน
เบือ้งต้นวา่น่าจะมีอายท่ีุใกล้เคียงกนั คืออยู่ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21  
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 2.1.1  วิเคราะห์เพื่อทราบถึงอายุสมัยของเจดีย์ทรงระฆังผังแปดเหล่ียม
ประดบัลวดบัวลูกฟัก 1 เส้น     

เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมท่ีประดบัฐานบวัด้วยลกูฟัก พบได้ในศิลปะ
อยธุยา แต่ไม่พบว่านิยมในศิลปะสโุขทยั หรือล้านนา ดงันัน้รูปแบบของเจดีย์กลุ่มนีจ้ึงน่าจะเป็น
อิทธิพลของศิลปะอยธุยา ตวัอย่างเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมท่ีมีการประดบัลวดบวัลกูฟัก 1 
เส้นท่ีพบในศิลปะอยุธยา ได้แก่ เจดีย์วดัสามปลืม้ จ.อยุธยา (ภาพท่ี 38)  มีส่วนฐานในผงัแปด
เหลี่ยมประดบัลวดบวัลกูฟักท่ีมีขนาดใหญ่เต็มท้องไม้ แบบเดียวกบัปรางค์ในสมยัอยธุยาตอนต้นท่ี
สืบทอดมาจากวัฒนธรรมเขมร  ส่วนฐานสามารถเทียบได้กับฐานของปรางค์ในสมัยอยุธยา
ตอนต้นได้ คืออยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 2024 เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบักลุม่เจดีย์ของก าแพงเพชรท่ี
มีฐานบวัในผงัแปดเหลี่ยมประดบัลวดบวัลกูฟัก 1 เส้น  จะเห็นว่าลวดบวัลกูฟักมีขนาดท่ีเล็กกว่า
มาก ดงันัน้เจดีย์ในกลุ่มนีข้องก าแพงเพชรจึงน่าจะสร้างขึน้ในภายหลงัจากเจดีย์วดัสามปลืม้ท่ีมี
อายอุยูใ่นช่วงอยธุยาตอนต้น คือหลงัจากช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20 ลงมาแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 38 เจดย์ีวดัสามปลืม้ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ท่ีมา: ผู้จดัการออนไลน์, เจดย์ีวัดสามปลืม้, เข้าถึงเม่ือ 20 ธนัวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9580000044578. 

                                                            
24สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ, 80. 
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 หลกัฐานเพิ่มเติมท่ีอาจน ามาใช้ก าหนดอายุสมยัได้นัน้ พิจารณาในส่วน
ของเจดีย์วดัช้าง ท่ีเป็นเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีการประดบัรูปช้างท่ีสว่นฐาน แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจาก
ศิลปะสโุขทยั มีนกัวิชาการได้ท าการศกึษาเจดีย์รูปแบบนี ้และกลา่วว่าเจดีย์ช้างล้อมแบบสโุขทยัท่ี
แพร่หลายออกไปยงัเขตเมืองต่างๆทัง้ในเขตและนอกเขตการปกครองของสุโขทยั ควรจะมีอายุ
สมยัตัง้แตช่่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นไปแล้ว25  

 นอกจากนีท่ี้เจดีย์บริวารองค์หนึ่งของเจดีย์ประธาน ยงัพบว่ามีหลกัฐาน
ลวดลายปนูปัน้หลงเหลืออยู่ เป็นลายพรรณพฤกษาแบบศิลปะล้านนาท่ีอยู่ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 
(ภาพท่ี 39) เจดีย์บริวารองค์นีอ้าจจะสร้างขึน้พร้อมกนัหรือ หลงัจากเจดีย์ประธานเล็กน้อย ดงันัน้
เจดีย์วดัช้างจงึน่าจะสร้างขึน้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21-ปลายพทุธศตวรรษท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 39 ลายปนูปัน้ประดบับนเจดีย์บริวารวดัช้าง 
 

 นอกจากเจดีย์วดัช้างแล้ว ในเมืองก าแพงเพชรยงัมีวดัท่ีมีเจดีย์ช้างล้อมเป็น
ประธานวดัเช่นเดียวกนั เช่น วดัช้างรอบท่ีสร้างอยูบ่นเนินภายในเขตอรัญญิกของเมืองก าแพงเพชร 
ท่ีวดัช้างรอบนีไ้ด้มีการก าหนดอายุไว้ว่าน่าจะสร้างขึน้ในช่วงต้น - กลางพุทธศตวรรษท่ี 21 จาก
ลวดลายท่ีประดบัอยู่บนช้างทรงเคร่ือง (ภาพท่ี 40)  ซึง่สามารถเปรียบเทียบได้กบัลายประดบับน

                                                            
25สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ, 69. 
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เทวรูปพระอิศวร เมืองก าแพงเพชร ท่ีมีจารึกสร้างขึน้เมือง พ.ศ. 205326  จงึอาจเป็นอีกข้อสนบัสนนุ
หนึ่งเก่ียวกับการสร้างเจดีย์ช้างล้อม ในเมืองก าแพงเพชร ว่าน่าจะสร้างขึน้ในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นไป และอาจใช้เป็นข้อสนบัสนนุอายกุารสร้างวดัช้างได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 40 ช้างทรงเคร่ือง เจดีย์วดัช้างรอบ จงัหวดัก าแพงเพชร 

 
มีข้อสงัเกตเพิ่มเตมิ คือ เจดีย์วดัช้าง และวดัเชิงหวายนัน้ สร้างอยู่ห่างออกไปทางด้าน

นอกเขตอรัญญิก ในขณะท่ีเจดีย์วดัป่ามืด และวดัฆ้องชยั ตัง้อยู่เป็นกลุม่รวมกนัอยู่ในเขตอรัญญิก 
และดมีูความเรียบง่าย มีส่วนฐานท่ีเตีย้กว่า ด้วยเหตนีุจ้ึงสนันิษฐานว่าวดัช้าง และวดัเชิงหวาย 
อาจจะสร้างขึน้ภายหลงัจากวดัป่ามืด และวดัฆ้องชยั เลก็น้อย   

ดงันัน้ การศึกษาอายุสมยัของเจดีย์ในกลุ่มนี ้สนันิษฐานว่าน่าจะเกิดขึน้ในช่วง ต้น
พทุธศตวรรษท่ี 21  โดยรับการประดบัฐานบวัลกูฟักจากศิลปะอยุธยามาใช้ ผสมผสานกับเจดีย์
ทรงระฆงัแบบสโุขทยั 

 
 

                                                            
26ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551), 28. 
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2.2 กลุ่มที่มีฐานบัวลูกฟักในผังแปดเหล่ียมซ้อนกัน 2 ฐาน  
เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมท่ีมีฐานบวัประดบัลวดบวัลกูฟักซ้อนกนั 2 ชัน้ จาก

การส ารวจในเมืองก าแพงเพชรพบว่ามีอยู่เพียงองค์เดียว คือ เจดีย์ประธานวดัดงหวาย (ภาพท่ี 41, 
ภาพท่ี 42)  ท่ีเหลือเพียงสว่นฐานไปจนถึงสว่นองค์ระฆงัเท่านัน้ โดยมีรูปแบบดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 41 เจดีย์ประธานวดัดงหวาย จงัหวดัก าแพงเพชร 

 
 ส่วนฐาน  ชัน้ล่างสุดเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยม 1 ชัน้ ต่อด้วยฐานเขียงในผังแปด

เหลี่ยม 3 ชัน้ ด้านหน้าประดบัด้วยซุ้มพระ เจดีย์องค์นีมี้ลกัษณะท่ีแปลกไปจากเจดีย์ทรงระฆงัฐาน
แปดเหลี่ยมในก าแพงเพชรองค์อ่ืน ๆ ตรงท่ีมีฐานบวัคว ่า-บวัหงายซ้อนกนัถึง 3 ชัน้ โดยท่ี 2 ชัน้ลา่ง
อยู่ในผงัแปดเหลี่ยม ชัน้แรกประดบัด้วยลวดบวัลกูฟัก 2 เส้น ชัน้ท่ีสองประดบั 1 เส้น  จากนัน้จึง
เป็นฐานบวัในผงักลม ประดบัด้วยลวดบวัลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น 

 ส่วนองค์ระฆงั มีฐานรองรับองค์ระฆงัเป็นบวัถลา 3 ชัน้ ท่ีน่าจะรองรับองค์ระฆงั
กลมตามแบบเจดีย์สโุขทยัเหมือนกบัองค์อ่ืน ๆ ท่ีพบในเมืองก าแพงเพชร  
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ภาพท่ี 42 ลายเส้นเจดย์ีประธานวดัดงหวาย จงัหวดัก าแพงเพชร 
 
 รูปแบบเจดีย์องค์นีแ้ม้ว่าจะมีระเบียบท่ีคล้ายกบัเจดีย์รูปแบบอ่ืน ๆ คือ ประกอบ 

ด้วย ส่วนฐานเขียงในผงัแปดเหลี่ยม 3 ชัน้ ฐานบวัในผงัแปดเหลี่ยม และบวัถลารองรับองค์ระฆงั
แบบเจดีย์สโุขทยั แตจ่ะเห็นได้วา่มีสว่นท่ีแตกตา่งออกไปจากเจดีย์กลุม่อ่ืน ๆ คือ มีสว่นของฐานบวั
ท่ีอยู่ในผงักลมเพิ่มเข้ามา ท าให้มีฐานบวัอยู่ถึง 3 ชัน้ สดัสว่นขององค์เจดีย์จึงคอ่นข้างสงู  อีกทัง้
ต าแหน่งของลวดบวั ท่ีในกลุ่มของฐานบวัประดบัลกูแก้วอกไก่ 2 ชัน้นัน้ พบว่าลวดบวัท่ีเป็นเส้น
เดียวมกัจะประดบัอยู่ในฐานบวัชัน้ล่าง โดยท่ีลวดบวันัน้มีขนาดใหญ่กว่าลวดบวั 2 เส้นท่ีประดบั
อยูบ่นฐานบวัชัน้บน  แตส่ าหรับเจดีย์วดัดงหวายนีท่ี้ประดบัลวดบวัลกูฟัก ท่ีฐานบวัชัน้ลา่งประดบั 
2 เส้น เจดีย์กลุ่มรูปแบบนีน้่าจะได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มเจดีย์แปดเหลี่ยมในศิลปะอยุธยา
เช่นเดียวกนั เน่ืองจากการใช้ลวดบวัลกูฟัก  
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 ลักษณะดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับเจดีย์รายทรงแปดเหลี่ยม 2 องค์ในวัด
มหาธาต ุจงัหวดัสพุรรณบุรี (ภาพท่ี 43) ท่ีน่าจะสร้างขึน้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกบัปรางค์ประธาน
ของวดั ท่ีมีการก าหนดอายไุว้ว่าอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 2027  รูปแบบของเจดีย์ประกอบ 
ด้วยส่วนฐานเขียงในผงัแปดเหลี่ยม ถดัขึน้ไปเป็นเรือนธาตเุจาะช่องคหูาอยู่ด้านหนึ่ง เหนือเรือน
ธาตเุป็นฐานบวัในผงัแปดเหลี่ยมประดบับวัลกูฟัก 2 เส้น และสว่นรองรับองค์ระฆงัเป็นฐานบวัลกู
ฟักในผงักลม 

 รูปแบบของกลุ่มเจดีย์ในเมืองก าแพงเพชรอาจได้แรงบนัดาลใจมาจากเจดีย์กลุ่ม
นีก็้เป็นได้ โดยผ่านทางความสมัพนัธ์ในสายราชวงศ์สพุรรณภูมิ ท่ีมีต่อเมืองก าแพงเพชรมาโดย
ตลอด จากการท่ีผู้ ปกครองเมืองก าแพงเพชรเป็นเชือ้พระวงศ์ทางกรุงศรีอยุธยาสายราชวงศ์
สพุรรณบรีุ28 และเมืองก าแพงเพชรก็ถือวา่เป็นเมืองส าคญัท่ีเป็นฐานก าลงัให้แก่ราชวงศ์สพุรรณภมูิ
อีกด้วย โดยเม่ือรับรูปแบบเจดีย์มาแล้ว อาจท าการลดรูปในสว่นท่ีเป็นเรือนธาตลุง ในช่วงหลงัจาก
ปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 ลงไปแล้ว ราวช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 

 ลวดบวัลกูฟักนัน้สนันิษฐานได้วา่เป็นอิทธิพลศลิปะอยธุยา แตก่ารประดบัลวดบวั 
2 เส้นนัน้ ได้มีผู้ ศึกษาว่าน่าจะเป็นแนวคิดท่ีเกิดจากศิลปะล้านนา ท่ีส่งให้กับทางอยุธยา แล้ว
อยธุยาได้เปลี่ยนมาใช้ลวดบวัลกูฟักท่ีนิยมแทนลวดบวัลกูแก้วอกไก่ จากนัน้เมืองก าแพงเพชรก็คง
รับผ่านมาทางกลุม่เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมในศิลปะอยธุยาอีกทีหนึง่29 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
27สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ, 111. 
28พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, การเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหา

ธรรมราชากษัตราธิราช, 45. 
29ศกัดิช์ยั สายสงิห์, รายงานการวิจัยเร่ืองเจดย์ีในประเทศไทย : แนวคดิ คตกิาร

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวเิคราะห์ทางประวัตศิาสตร์, 829. 
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ภาพท่ี 43  เจดีย์รายในวดัมหาธาตสุพุรรณ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 
 รูปแบบโดยรวมของเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมในศิลปะอยธุยาดงักล่าว จะ

ประกอบไปด้วยฐานบวัลกูฟัก 2 เส้นในผงัแปดเหลี่ยมซ้อนกนั 3 ชัน้  ซึง่พบเจดีย์รูปแบบนีอ้ยู่หลาย
องค์ด้วยกนั เช่น เจดีย์ประธานวดัธรรมิกราช ท่ีมีการก าหนดอายรุาวกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 (ภาพ
ท่ี 44) เจดีย์บริวารบนฐานไพทีวดัราชบรูณะ อยธุยา ท่ีน่าจะสร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. 196730(ภาพท่ี 29-
ภาพท่ี 30) เจดีย์ประธานวดัหสัดาวาส (ภาพท่ี 45) เป็นต้น  

 ดงันัน้ เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับเจดีย์กลุ่มท่ีมีฐานบวัในผงัแปดเหลี่ยมซ้อนกัน  
2 ชัน้ ประดบัลวดบวัลกูฟัก 2 เส้น ท่ีพบในเมืองก าแพงเพชร  ก็น่าจะมีอายหุลงัจากเจดีย์ทรงระฆงั
ฐานแปดเหลี่ยมในอยธุยาลงมาเลก็น้อยคือ เกิดขึน้ราวช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นไป 

 
 
 

                                                            
30สนัต ิเลก็สขุมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ, 58. 
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ภาพท่ี  44  เจดีย์ประธานวดัธรรมิกราช จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 45 เจดีย์ประธานวดัหสัดาวาส จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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จากการศกึษาวิเคราะห์รูปแบบและอายสุมยัของเจดีย์ในกลุม่ท่ี 2 เจดีย์ทรงระฆงัฐาน
แปดเหลี่ยม ท่ีมีฐานบวัคว ่า-บวัหงาย ประดบับวัลกูฟักนี ้สรุปได้ว่า การท าฐานบวัลกูฟักนัน้เป็น
การรับอิทธิพลมาจากศลิปะอยธุยา ผสมผสานกบัรูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัแบบสโุขทยั โดยกลุม่ท่ีท า
ฐานบวัลกูฟักในผงัแปดเหลี่ยม 1 ฐาน มีอายอุยู่ราวต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 สว่นกลุม่ท่ีมีฐานบวัลกู
ฟักในผงัแปดเหลี่ยมซ้อนกนั  2 ฐาน น่าจะอยูใ่นช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกนั 

สรุปผลการวิ เคราะห์ รูปแบบเจดี ย์ทรงระฆัง ผังแปดเหล่ียมในเมือง
ก าแพงเพชร 

จากการศึกษารูปแบบของเจดีย์ทรงระฆังในฐานแปดเหลี่ยมในเมืองก าแพงเพชร 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดงันี ้

1.  กลุ่มของเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมเมืองก าแพงเพชร สามารถแบ่งออกได้เป็น
สองกลุม่ และเจดีย์ทัง้สองกลุม่นัน้มีอายท่ีุใกล้เคียงกนั  คือ อยูใ่นประมาณช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 

2.  กลุ่มแรก เป็นเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมท่ีมีฐานบวัประดบับวัลกูแก้วอกไก่ 
พบวา่มีศิลปะสโุขทยัปะปนกบัอิทธิพลศลิปะล้านนา  

เจดีย์กลุ่มท่ีมีฐานบวัลกูแก้วอกไก่ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั
คือ กลุ่มท่ีท าฐานบวัลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่เส้นเดียว 1 ฐาน สนันิษฐานว่าสร้างขึน้อยู่ในช่วงต้น
พทุธศตวรรษท่ี 21 และกลุม่ท่ีท าฐานบวัลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น และ 2 เส้น ซ้อนกนั 2 ฐาน สนันิษฐาน
วา่อยูใ่นช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 เช่นเดียวกนั แตอ่าจจะสร้างขึน้ภายหลงัเลก็น้อย    

3. กลุ่มท่ีสอง คือเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยม ท่ีมีฐานบวัลกูฟัก เป็นกลุ่มท่ีได้รับ
อิทธิพลศลิปะอยธุยา มาผสมผสานกบัอิทธิพลศลิปะสโุขทยั และล้านนา 

เจดีย์กลุ่มท่ีมีฐานบวัลกูฟัก สามารถแบ่งเป็นกลุ่มย่อยสองกลุ่มเช่นกัน คือ กลุ่มท่ีมี
ฐานบวัลกูฟักเส้นเดียว 1 ฐาน และกลุม่ท่ีมีฐานบวัลกูฟัก 2 เส้น ซ้อนกนั 2 ฐาน สนันิษฐานวา่สร้าง
ขึน้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21  

 
3. ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบอายุสมัยของเจดย์ีกับประวัตศิาสตร์เมืองก าแพงเพชร 

จากการศกึษารูปแบบของเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมในเมืองก าแพงเพชร ท าให้
ทราบวา่รูปแบบของเจดีย์เกิดขึน้จากการผสมผสานระหว่าง 3 อิทธิพลทางศิลปะ คือ ศิลปะสโุขทยั 
อยุธยา และล้านนา เม่ือน ามาพิจารณาร่วมกับข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ท่ีมีนกัวิชาการได้ศึกษา
ค้นคว้าไว้แล้ว พบว่าอายุสมัยของเจดีย์นัน้สนับสนุนกับเหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์ของเมือง
ก าแพงเพชร ดงันี ้
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1.  จากหลกัฐานจารึกหลกัท่ี 3 ท าให้ทราบว่าพืน้ท่ีแห่งนีเ้คยเป็นเขตปกครองของ
อาณาจกัรสโุขทยั ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 2031 และภายหลงัแม้จะอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรี
อยธุยาในราชวงศ์สพุรรณภมูิแล้วแล้ว ก็ยงัมีความสมัพนัธ์กบัราชวงศ์สโุขทยัเร่ือยมา ดงัเช่นท่ีมีผู้
ศึกษาว่ากษัตริย์อยุธยาในสายราชวงศ์สุพรรณภูมินัน้ล้วนมีพระมารดาเชือ้สายสุโขทัยทัง้สิน้ 32  
ข้อมลูนีต้รงกบัหลกัฐานทางศิลปกรรมท่ีปรากฏในเมืองก าแพงเพชร เช่น เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปด
เหลี่ยมในเมืองก าแพงเพชรนัน้ พบว่าเกือบทุกองค์มีพืน้ฐานเป็นเจดีย์ทรงระฆงัตามแบบศิลปะ
สโุขทยั  

2. จากการศกึษารูปแบบศิลปะของเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมในเมืองก าแพงเพชร 
พบวา่มีอายไุมเ่ก่าไปกวา่ช่วงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 ตรงกบัหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ท่ีพบว่ามีการ
กลา่วถึงช่ือเมืองก าแพงเพชรเป็นครัง้แรก ในจารึกหลกัท่ี 38 โดยระบปีุ พ.ศ. 194033 

3. บทบาทของเมืองก าแพงเพชร ท่ีส าคญัต่อราชวงศ์สุพรรณภูมิท่ีเข้ามาปกครอง
เมืองก าแพงเพชรและสร้างฐานก าลงัจนได้เป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยธุยาในเวลาต่อมา 34 สะท้อน
ออกมาในรูปแบบเจดีย์ในเมืองก าแพงเพชรด้วย ท่ีจะเห็นว่ามีอิทธิพลของศิลปะอยธุยาโดยเฉพาะ
ในสายราชวงศ์สพุรรณภมูิท่ีนิยมการสร้างเจดีย์แปดเหลี่ยม 

4. การติดต่อสัมพันธ์กับล้านนา ส่งผลให้เจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมในเมือง
ก าแพงเพชรได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 ท่ีมี
หลกัฐานว่ากรุงศรีอยุธยาสู้ รบกับล้านนาโดยใช้เมืองก าแพงเพชรเป็นฐานทัพอยู่บ่อยครัง้ แต่ใน
บางช่วงก็เป็นมิตรต่อกัน รวมถึงหลกัฐานท่ีกล่าวถึงการพฒันาบ้านเมืองและบูรณะศาสนสถาน
ตา่ง ๆ ในปี พ.ศ. 2053 จากจารึกฐานพระอิศวร35 สอดคล้องกบัการก าหนดอายเุจดีย์ทรงระฆงัฐาน
แปดเหลี่ยมเมืองก าแพงเพชรท่ีพบว่าส่วนมากแล้วจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 เจดีย์แปด
เหลี่ยมในเมืองก าแพงเพชรท่ีพบ อาจสร้าง หรือได้รับการบรูณะในช่วงเวลานีก็้เป็นได้ 

 

                                                            
31กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทยั, 29. 
32พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, ศาสนาและการเมืองในประวัตศิาสตร์สุโขทยั – อยุธยา, 84. 
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จากการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบเจดีย์เจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยม และการ 
เปรียบเทียบกบัข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ของเมืองก าแพงเพชรดงันีแ้ล้ว อาจกล่าวได้ว่าเจดีย์ทรง
ระฆงัฐานแปดเหลี่ยมในเมืองก าแพงเพชร สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 โดย
ผสมผสานรูปแบบศลิปะอยธุยา เข้ากบัอิทธิพลศลิปะของเมืองตา่งๆ ท่ีมีพบว่าความสมัพนัธ์อยู่กบั
เมืองก าแพงเพชรจากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ คือ อาณาจกัรสโุขทยั ล้านนา จนเป็นรูปแบบท่ี
อาจเรียกได้วา่เป็นรูปแบบเฉพาะท่ีพบในเมืองก าแพงเพชร 
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บทที่ 4 
บทสรุป 

 
รูปแบบของเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมในเมืองก าแพงเพชร เป็นเจดีย์ท่ีมีรูปแบบ

ไม่เหมือนกบัเจดีย์แปดเหลี่ยมท่ีพบในท่ีอ่ืน ๆ  รูปแบบหลกั ๆ คือ มีพืน้ฐานของเจดีย์ทรงระฆงัแบบ
สโุขทยั เน่ืองจากอิทธิพลของสโุขทยัท่ีเคยมีเหนือดินแดนแถบนีม้าก่อน แตก็่ยงัคงได้รับความนิยม
เร่ือยมาแม้จะตกอยู่ภายใต้อ านาจของกรุงศรีอยุธยาแล้ว เน่ืองจากความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ
ระหวา่งกษัตริย์อยธุยาราชวงศ์สพุรรณภมูิ และราชวงศ์สโุขทยั สิ่งท่ีแตกตา่งไปจากเจดีย์ทรงระฆงั
แบบสโุขทยัคือส่วนฐาน ท่ีท าเป็นฐานเขียงในผงัแปดเหลี่ยม 3 ฐาน และฐานบวัในผงัแปดเหลี่ยม
รองรับองค์ระฆัง เจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมนี ้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ     
กลุม่ท่ีมีฐานบวัเป็นฐานบวัลกูแก้วอกไก่ และกลุม่ท่ีมีฐานบวัเป็นฐานบวัลกูฟักกลุม่ท่ีมีฐานบวัเป็น
ฐานบวัลกูแก้วอกไก่ สนันิษฐานว่าเป็นการรับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา โดยแบง่ได้เป็นอีก 2 กลุ่ม
ย่อย คือ กลุ่มท่ีมีฐานบวั 1 ฐาน ประดบัลกูแก้วอกไก่ท่ีมีขนาดใหญ่  ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นลกัษณะ
เฉพาะท่ีพบวา่นิยมแคใ่นเมืองก าแพงเพชรเท่านัน้ ตวัอยา่งเช่น เจดีย์วดัพระนอน จากการวิเคราะห์
รูปแบบ ประกอบกบัหลกัฐานบริบทอ่ืน ๆ สามารถก าหนดอายสุมยัไว้ในช่วงกลางพทุธศตวรรษท่ี 
20 จนถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 

อีกกลุ่มหนึ่งมีการท าฐานบวัซ้อนกนั 2 ฐาน โดยเพิ่มฐานบวัท่ีประดบัลวดบวัลกูแก้ว
อกไก่ 2 เส้นเข้าไป ตวัอยา่งเช่น เจดีย์วดัพระธาต ุการท าฐานบวัในผงัแปดเหลี่ยมซ้อนกนัเช่นนีอ้าจ
ได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์แปดเหลี่ยมในศิลปะอยธุยา เช่น เจดีย์ประจ ามมุบนฐานไพทีของวดัราช
บูรณะ (พ.ศ. 1967) แต่การประดบัด้วยลูกแก้วอกไก่เส้นเล็ก 2 เส้นนัน้คาดว่าเป็นอิทธิพลจาก
ศิลปะล้านนา เจดีย์กลุม่นี ้ก าหนดอายไุว้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 ลงมาแล้ว 

กลุ่มท่ีมีฐานบวัเป็นฐานบวัลูกฟัก เป็นกลุ่มท่ีรับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยา สามารถ
แบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยอีกเช่นกัน คือ กลุ่มท่ีมีฐานบวั 1 ฐาน ประดบัลวดบวัลกูฟักเส้นเดียว 
ก าหนดอายใุนช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 - ปลายพุทธศตวรรษท่ี 21  อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มท่ีมี
ฐานบวัลกูฟัก 2 ฐาน มีการประดบัลวดบวัลกูแก้วอกไก่เส้นเล็ก ๆ 2 เส้น ก าหนดอายอุยู่ในช่วงต้น
พทุธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นไป 
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ดงันัน้แล้ว เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมในเมืองก าแพงเพชร น่าจะมีอายอุยู่ในช่วง
กลางพุทธศตวรรษท่ี 20 – ปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 โดยมีรูปแบบท่ีเกิดขึน้จากการผสมผสาน
ระหวา่งอิทธิพลศลิปะสโุขทยั อยธุยา และล้านนา จนเกิดเป็นเจดีย์รูปแบบใหมท่ี่เป็นรูปแบบเฉพาะ
ของเมืองก าแพงเพชร 

เจดีย์รูปแบบเฉพาะของเมืองก าแพงเพชรนี ้เกิดขึน้จากการปัจจัยต่าง  ๆ ทัง้ด้าน
ภูมิศาสตร์ และการเมืองการปกครองของเมืองก าแพงเพชร คือ เมืองก าแพงเพชรตัง้อยู่ริมฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่น า้ปิง ตรงข้ามกบัเมืองก าแพงเพชร เป็นท่ีตัง้ของเมืองนครชุมท่ีเป็นเมืองส าคญั
เมืองหนึง่ในอาณาจกัรสโุขทยั หลงัจากนัน้อยธุยาได้ขยายอิทธิพลเข้าสูส่โุขทยัโดยใช้ความสมัพนัธ์
ทางเครือญาติของราชวงศ์สพุรรณภมูิ และมีอ านาจเหนือสโุขทยัได้ในท่ีสดุ จากนัน้จึงมีการสร้าง
เมืองก าแพงเพชรขึน้ ปรากฏหลกัฐานจากจารึกหลกัท่ี 38 ศิลาจารึกกฎหมายลกัษณะโจร ว่าอย่าง
น้อยในช่วง พ.ศ. 1940 เมืองก าแพงเพชรได้ถูกสร้างขึน้แล้ว และมีหลกัฐานท่ีบ่งบอกถึงผู้ครอง
เมืองเป็นเชือ้พระวงศ์สพุรรณภมูิ ท่ีมีเชือ้สายสโุขทยั 

เมืองก าแพงเพชรเป็นเมืองท่ีมีบทบาทส าคัญต่ออาณาจักรอยุธยาเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากตัง้อยูริ่มแมน่ า้ปิง มีท าเลอนัเหมาะสมในการติดตอ่คมนาคมกบัเมืองตา่ง ๆ อีกทัง้ยงัเป็น
เมืองหน้าดา่นท่ีคอยต้านทพัจากทางล้านนา ท่ีพยายามเข้ายดึครองเมืองก าแพงเพชรเพื่อท่ีจะเข้า
ตีกรุงศรีอยธุยา  และนอกจากมีหน้าท่ีทางศกึสงครามแล้ว เมืองก าแพงเพชรยงัให้ความส าคญัต่อ
พระพทุธศาสนาเป็นอย่างมากอีกด้วย ดงัจะเห็นได้จากวดัวาอารามตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่เป็นจ านวนมาก 
ด้วยเหตท่ีุกลา่วนี ้ท าให้เมืองก าแพงเพชรจึงเป็นเหมือนกบัจดุศนูย์รวมงานศิลปกรรมจากท่ีต่าง ๆ 
เช่น ศิลปะสโุขทยั ศิลปะอยุธยา และศิลปะล้านนา  แสดงให้เห็นจากโบราณสถาน รวมถึงเจดีย์
ทรงระฆงัฐานแปดเหลี่ยมในวดัภายในเมืองก าแพงเพชรด้วย 
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