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46107202 : สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ

คําสําคัญ : เจดียแบบพมา / เมืองลําปาง / สมัยรัชกาลที่ 5
 บงกช  นันทิวัฒน : เจดียแบบพมาสมัยรัชกาลที่ 5 ในเมืองลําปาง. อาจารยที่ปรึกษาการ

คนควาอิสระ   : รศ. ดร.ศกัด์ิชัย  สายสิงห. 127 หนา.

งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาเจดียแบบพมาสมัยรัชกาลที่  5 ในเมืองลําปาง

เปรียบเทียบกับเจดียในพมาโดยเนนรูปแบบและลวดลาย ซึ่งแมจะมีผูศึกษาถึงเร่ืองราวตางๆที่

เกี่ยวกับดินแดนลานนามาบางแลว แตในสวนของงานศิลปกรรมโดยเฉพาะอยางยิ่งเจดียน้ันยังพบ

ไมมากนัก ซึ่งจากผลการศึกษาไดขอสรุปดังน้ี

1. รูปแบบของเจดียแบบพมาสมัยรัชกาลที่ 5 ในเมืองลําปางน้ันแมจะไดรับมาจากพมา

แตก็มีลักษณะบางประการที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเปนลักษณะของพื้นเมืองที่เขามาปะปนหรือ

เปนสิ่งที่คิดขึ้นใหม และกลายมาเปนความนิยมเฉพาะของทองถิ่น ลักษณะเชนน้ีเห็นไดชัดในเจดีย

เมืองเชียงใหมที่นํามาศึกษาเพิ่มเติม ในสวนของลวดลายก็เชนเดียวกัน ทั้งรูปแบบและตําแหนงที่

ประดับน้ันไดรับมาพรอมกับรูปแบบของเจดีย แตขณะเดียวกันลักษณะที่ตางจากตนแบบซึ่งอาจ

เรียกวาเปนความนิยมของแตละทองถิ่นก็มีอยูบาง ทั้งในเจดียเมืองลําปางและเชียงใหม

ความแตกตางที่เปนเอกลักษณของเจดียเมืองลําปางและเชียงใหมดังกลาวแสดงใหเห็น

วาชางที่สรางงานไมควรเปนกลุมเดียวกัน อยางไรก็ดีลักษณะที่ตางออกไปน้ันบางอยางก็ไมไดพบ

เพียงเมืองใดเมืองหน่ึง แตเปนลักษณะที่พบรวมกันดวย

2. ชางที่เปนผูสรางสรรคงานศิลปกรรมแบบพมาในเมืองลําปางน้ัน แมวาจะไดเคยมี

ผูทําการศึกษาและสันนิษฐานเอาไววามาจากเมืองมัณฑะเลยก็ตาม แตในการศึกษาคร้ังน้ีก็ยังไม

สามารถสรุปลงไปไดแนชัด เน่ืองจากยังขาดหลักฐานอีกมาก อยางไรก็ดีเจดียแบบพมาในเมือง

ลําปางรวมไปถึงเชียงใหมน้ัน ก็มีลักษณะทีใ่กลเคียงกับเจดียทางเมืองมัณฑะเลยและยางกุงมากกวา

เจดียเมืองพุกาม

ภาควิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปการศึกษา 2550
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46107202 : MAJOR : ART HISTORY

KEY WORD : BURMESE CHEDIS / LAMPANG / KING RAMA V

BONGKOCH NANTIWAT : BURMESE CHEDIS IN LAMPANG DURING THE REIGN

OF KING RAMA V. AN INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSOC. PROF. SAKCHAI

SAISINGHA, Ph.D. 127 pp.

The purpose of this research is to study the style and decoration of Burmese

Chedis in Lampang province during the reign of King Rama V, comparing with Chedis in

Myanmar. Although there are some studies regarding Lanna, as for the Lanna art, especially

Lanna-styled chedis, is hardly ever mentioned.

The results of this research are as follows:

1. Even though the style of Burmese Chedis in Lampang during the King Rama V

period is derived from Burmese Chedis in Myanmar, there are some changed characteristics which

could be local style or a new idea becoming popular in Lampang and Chiang Mai. These

characteristics are obviously seen in Burmese Chedis in Chiang Mai which are additionally studied.

As for the motifs, the style and position of decoration are influenced by Burmese

Chedis in Myanmar simultaneously with the style of Chedis, but at the same time Burmese

Chedis both in Lampang and Chiang Mai have their own popular local characteristics which are

different from the original style in Myanmar.

Due to the different unique style and motifs between Burmese Chedis in

Lampang and Chiang Mai, the artisans who built the Chedies in both towns should not belong

to the same group. However, some of these characteristics are found not only in Lampang but

also in Chiang Mai.

2. In spite of the fact that some researchers studied and assumed that the

artisans, who created the Burmese styled works of art in Lampang, came from Mandalay, we

can not definitely conclude for lack of evidence. Burmese Chedis in Lampang and Chiang Mai

are, however, more similar to Chedis in Mandalay and Rangoon than those in Bagan.
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บทท่ี 1

บทนํา

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the problem)

ลําปางเปนเมืองหน่ึงในอาณาจักรลานนาที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนานและมี

ความสําคัญมาต้ังแตอดีต ชวงที่ลานนาตกอยูภายใตการปกครองของพมาต้ังแตราวตนพุทธศตวรรษ

ที่ 22 ถึงตนพุทธศตวรรษที่ 24 น้ัน ลําปางเองก็ไดรับผลกระทบไปดวย แมในระยะแรกจะไมปรากฎ

หลักฐานของงานศิลปกรรมที่ชัดเจนนักก็ตาม1

แตในราวตนพุทธศตวรรษที่ 25 ก็ไดมีการพบหลักฐานที่เปนงานศิลปกรรมแบบพมา

ในลําปางเปนจํานวนมาก ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจาก การที่ชาวอังกฤษไดเขาไปทําไมในพมาจนปาไมใน

พมาเร่ิมลดนอยลงอยางมาก ตอมาจึงไดขยับขยายเขามาทําปาไมในเขตหัวเมืองทางเหนือของไทย

รวมถึงลําปางดวย เน่ืองจากมีปาไมที่อุดมสมบูรณ2 โดยชาวอังกฤษที่เขามาไดนําเอาลูกจางชาวพมา

ซึ่งมีความชํานาญในการทําไมเขามาดวย ชาวพมาเหลาน้ีไดบูรณะซอมแซมและสรางวัดตางๆขึ้น

ตามแบบศิลปกรรมที่ตนคุนเคย3 จึงทําใหเกิดมีศาสนสถานที่มีรูปแบบทางศิลปกรรมเปนแบบพมา

ขึ้นเปนจํานวนมากในเมืองลําปาง ชวงเวลาดังกลาวน้ีตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พ.ศ.2411 - พ.ศ.2453) ซึ่งนับวามีชาวอังกฤษและพมาเขามาทํากิจการปาไม

สกัในลําปางกันมาก4

1 สุรพล ดําริหกุล, ศิลปกรรมลานนากับคุณคาที่กําลังเปล่ียนแปลงไป : รวมบทความทางวิชาการของ

ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม (เชียงใหม : โรงพิมพเซนต, 2540), 32.
2 ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตรเก่ียวกับกิจการปาไมทางภาคเหนือของไทย

ตั้งแตพ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2475” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2521), 225. ; A.C. Pointon, The Bombay Burmah Trading Corporation Ltd., 1863-1963, 32-34.
อางถึงใน ชมัยโฉม สุนทรสวัสดิ์, “การศึกษาเชิงประวัติศาสตรเก่ียวกับกิจการปาไมทางภาคเหนือของไทยตั้งแต

พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2475”, 150.
3 สงบ ฉิมพลีย, “อิทธิพลศิลปพมาที่มีตอโบราณสถานในจังหวัดลําปางในตนพุทธศตวรรษที่ 25”

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 22.
4 มารโก ทาเก-แมคมอรแรน, “ประวัติและพัฒนาการของการคาขายในลําปางตั้งแตปลาย

คริสตศตวรรษที่ 19 ถึง ค.ศ. 1939,” วารสารมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 12,1 (กรกฎาคม-ธันวาคม.
2527): 1.
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ศิลปกรรมแบบพมาที่ปรากฏในเมืองลําปางน้ัน บางคร้ังอิทธิพลที่ปรากฏในแตละวัด

อาจมีมากนอยแตกตางกันออกไป บางวัดอาจมีลักษณะทางศิลปกรรมเปนแบบพมาทั่วทั้งวัด

กลาวคือ สิ่งกอสรางตางๆภายในวัดลวนแลวแตเปนศิลปะพมาทั้งสิ้น ขณะที่บางวัดอาจมีเพียงเจดีย

ที่มีลักษณะเปนแบบพมาเทาน้ัน เปนตน ซึ่งในสวนของงานสถาปตยกรรมแบบพมาน้ันก็มีอยูหลาย

รูปแบบ ไมวาจะเปนโบสถวิหารทรงพญาธาตุ หรือเจดียแบบพมา ซึ่งเจดียแบบพมาน้ันนับวามี

ลักษณะทีโ่ดดเดน ตางจากเจดียที่พบเห็นกันทั่วไปในดินแดนลานนา

ลักษณะทั่วไปของเจดียแบบพมาน้ัน เปนเจดียทรงระฆังที่เนนรูปทรงทางกวางมากกวา

สูง ฐานเต้ีย ยกเก็จต้ืน ซอนลดหลั่นกันรองรับองคระฆังขนาดใหญที่มีการประดับลวดลาย เหนือ

องคระฆังไมมีบัลลังก แตตอขึ้นไปเปนปลองไฉน ปทมบาท ปลียอดและฉัตร5 ลักษณะเชนน้ีจัดอยู

ในกลุมของเจดียพมาแบบที่ไมมีบัลลังกหรือที่เรียกวา ”เจดียมอญ-พมา”6  โดยในการศึกษาน้ีจะ

เรียกเจดียกลุมน้ีโดยรวมๆวา ”เจดียแบบพมา” เน่ืองจากเจดียพมาที่พบในเมืองลําปางสมัยรัชกาลที่ 

5 โดยทั่วไป มีแบบแผนที่ใกลเคียงกับเจดียพมากลุมน้ีเทาน้ัน

วัดพมาในเมืองลําปางน้ันมีอยูมากมาย แตบางแหงก็ไมมีประวัติการสรางที่ชัดเจน 

ดังน้ันในคร้ังน้ีจึงไดกําหนดขอบเขตของการศึกษาไวเฉพาะเจดียที่มีประวัติแนชัดวาชาวพมาเปน

ผูสราง เพื่อใหงายตอการศึกษา โดยวัดที่จะทําการศึกษามีอยู 3 วัดดวยกัน คือ วัดศรีรองเมือง วัดไชย

มงคล(จองคา) และวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน) เน่ืองจากทั้ง 3 วัดน้ีเปนวัดที่มีประวัติวาสรางขึ้นใน

สมัยรัชกาลที่ 5 โดยชาวพมา  การศึกษาในคร้ังน้ีจะศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบของเจดียในวัดพมาทั้ง 

3 วัดดังกลาว ซึ่งมีเจดียทั้งหมดรวม 3 องค เพื่อวิเคราะหและทําการแบงกลุม นอกจากน้ีก็จะ

ตรวจสอบเอกสารทางประวัติศาสตรควบคูไปดวย ซึ่งนาจะทําใหผลของการศึกษามีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้น

ไดมีนักวิชาการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางพมาและลานนา รวมถึงลําปางกัน

ไปบางแลว สวนใหญเปนเร่ืองของประวัติศาสตรและการเมือง แตในสวนของงานศิลปกรรมแบบ

พมาน้ันยังไมมีการศึกษากันมากนัก ตัวอยางของงานวิจัยที่เกี่ยวกับสถาปตยกรรมพมาในลําปางน้ัน

5 จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงใหม (เชียงใหม : วรรณรักษ, 2541), 176.
6  วัดของชุมชนมอญในประเทศไทย บางครั้งเรียกเจดียแบบนี้วา เจดียมอญ-พมา ดูรายละเอียดใน

หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล และสันติ เล็กสุขุม, เที่ยวดงเจดียที่พมาประเทศทางประวัติศาสตรศิลปะและวัฒนธรรม

(กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 121.
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ก็เชน ”อิทธิพลศิลปพมาที่มีตอโบราณสถานในจังหวัดลําปางในตนพุทธศตวรรษที่ 25”7 ซึ่งเปน

งานที่มักมีผูอางถึงอยูเสมอ โดยในงานวิจัยน้ีไดศึกษาเร่ืองของโบสถวิหารที่มีหลังคาซอนชั้นแบบ

พมาหรือที่เรียกวาทรงพญาธาตุ แตไมมีการกลาวถึงเร่ืองของเจดีย ซึ่งงานวิจัยสวนใหญน้ันมัก

กลาวถึงเจดียแบบพมาในลานนาแตเพียงคราวๆ ไมไดมีการศึกษากันในรายละเอียดเทาใดนัก

เจดียแบบพมาในเมืองลําปางน้ันโดยรวมแลวก็มีรูปแบบที่ไมตางจากตนแบบในพมา

นัก สวนที่แตกตางนาจะเปนในสวนของรายละเอียดปลีกยอย เชน ลวดลายประดับบางแหง ซึ่งอาจ

เกิดจากฝมือของชางที่ไมมีความเชี่ยวชาญ หรืออาจมีการผสมผสานความเปนพื้นเมืองเขาไป

นอกจากน้ีกลุมคนที่สรางงานที่เปนชาวพมาน้ัน จากการตรวจสอบกับงานวิจัยที่ไดเคยมีผูศึกษา

เอาไวพบวาชางเหลาน้ีอาจมาจากเมืองมัณฑะเลย8 อีกทั้งในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 ที่มีการพบ

ศิลปกรรมแบบพมาในลําปางน้ัน ก็เปนชวงเวลาที่รวมสมัยกับเมืองมัณฑะเลย(พ.ศ.2400 – พ.ศ.
2428) ดวย

การศึกษาในคร้ังน้ีนาจะกอใหเกิดความรูความเขาใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับเจดียแบบพมา

ในเมืองลําปางในพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งผลที่ไดอาจนําไปเทียบเคียงเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา

เจดียแบบพมาหรือศิลปกรรมแบบพมาอ่ืนๆในลานนาตอไป ซึ่งจะทําใหความเขาใจเกี่ยวกับ

ศลิปกรรมแบบพมาในลานนาชวงพทุธศตวรรษที่ 25 มีความกระจางชัดมากขึ้น 

2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective)

1. เพื่อศึกษารูปแบบของเจดียแบบพมาในเมืองลําปางในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 โดย

ตรวจสอบกับเอกสารทางประวัติศาสตร

2. เพื่อศึกษาถึงมูลเหตุของการสรางเจดียแบบพมาในเมืองลําปางในชวงพุทธ

ศตวรรษที่ 25 รวมถึงบทบาทของชางชาวพมาซึ่งเปนผูสรางงานศลิปกรรมดังกลาว

3. เพื่อเพิ่มเติมองคความรูจากที่มีผูศึกษาไวแลว

7 ดรูายละเอียดใน สงบ ฉิมพลีย, “อิทธิพลศิลปพมาที่มีตอโบราณสถานในจังหวัดลําปางในตนพุทธ

ศตวรรษที่ 25” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2529)

8 เรื่องเดียวกัน, 133.
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3. สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)

1. รูปแบบของเจดียแบบพมาสมัยรัชกาลที่ 5 ในเมืองลําปาง ไมนาจะแตกตางจาก

เจดียในศิลปะพมาที่เปนตนแบบมากจนเกิดเปนลักษณะเฉพาะ ความแตกตางที่อาจจะเกิดขึ้นคงเปน

เร่ืองของฝมือชางและขนาดของเจดียมากกวา

2. ลวดลายที่ประดับเจดียรวมทั้งตําแหนงที่ประดับนาจะรับมาจากพมา พรอมๆกับ

การรับรูปแบบเจดีย เน่ืองจากสามารถเทียบเคียงไดกับการประดับตกแตงในสวนเดียวกัน สวน

ลักษณะบางประการที่ตางออกไปน้ันคงเปนเร่ืองของความเปนพื้นเมืองที่เขามาปะปน 

3.  กลุมคนที่สรางงานศิลปกรรมแบบพมาในเมืองลําปางน้ัน สวนใหญอาจเปนชาว

พมาที่มาจากเมืองมัณฑะเลย ตามที่เคยมีผูทําการศึกษาไว นอกจากน้ีระยะเวลาของการสรางศาสน

สถานแบบพมาในเมืองลําปางน้ัน ก็เปนชวงเวลาที่รวมสมัยกับเมืองมัณฑะเลย(พ.ศ.2400 – พ.ศ.
2428) อีกดวย 

4. ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study)

ศึกษาเจดียแบบพมาในเมืองลําปาง ซึ่งโดยมากสรางขึ้นในชวงที่พมาเขามาทําไมใน

สมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411- พ.ศ. 2453) โดยจะศึกษาเจดียในวัดที่อยูในเขตอําเภอเมือง เฉพาะที่มี

ประวัติแนชัดวาชาวพมาเปนผูสราง ซึ่งมีอยู 3 วัดดวยกัน คือ วัดศรีรองเมือง วัดไชยมงคล(จองคา)
และวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน) โดยมีเจดียทั้งหมดรวม 3 องค นอกจากน้ียังจะศึกษาเปรียบเทียบ

กับเจดียเมืองเชียงใหมและพมาที่เปนตนแบบ รวมทั้งเจดียเมืองลําปางเองดวย

5. ข้ันตอนของการศึกษา (Process of the study)

1. เก็บขอมูลเอกสาร โดยรวบรวมขอมูลทางดานเอกสารที่เกี่ยวของและมีประโยชน

ตอการวิจัย เชน ประวัติการสรางวัด เอกสารทางประวัติศาสตร และผลการคนควาของนักวิชาการที่

ผานมา

2. เก็บขอมูลจากภาคสนามโดยการสัมภาษณ และถายภาพเจดียที่อยูในขอบเขตของ

การศึกษาจํานวน 3 องค รวมทั้งเจดียที่นํามาศึกษาเพิ่มเติมดวย

3. ดําเนินการวิจัย ศึกษารูปแบบของเจดียโดยการแบงกลุม โดยใชการปรากฏของซุม

เปนหลักในการแบง และยังใชองคประกอบอ่ืนๆของเจดีย เชน ลวดลาย ฯลฯ ในการวิเคราะหรวม

ดวย

4. วิเคราะหขอมูลที่ไดรวมกับเอกสารทางประวัติศาสตร และบริบททางสังคม

5. สรุปและเสนอผลการศึกษา
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6. ขอตกลงเบื้องตน

“เจดียแบบพมา” หมายถึง เจดียที่สรางขึ้นตามแบบเจดียในศิลปะพมายุคหลัง  คือราว

พุทธศตวรรษที่ 23-24 ที่มีพัฒนาการสืบเน่ืองมาจากเจดียกลุมที่เรียกวา”เจดียมอญ-พมา”ในพุทธ

ศตวรรษที่ 17 ซึ่งมลีักษณะพิเศษที่ตางจากเจดียพมาแบบอ่ืนๆ คือไมมีบัลลังก

7. ประโยชนของการศึกษา

1. เพื่อใหเขาใจรูปแบบของเจดียแบบพมาในเมืองลาํปางในชวงพุทธศตวรรษที่ 25
2. เพื่อใหเขาใจถึงมูลเหตุของการสรางเจดียแบบพมาในเมืองลําปางในชวงพุทธ

ศตวรรษที่ 25
3. เพื่อใหความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของชาวพมาที่มีตองานศิลปกรรมในเมือง

ลําปางมีความชัดเจนมากขึ้น 

4. เพื่อเปนประโยชนแกผูที่สนใจจะทําการวิจัยในหัวขอเกี่ยวเน่ืองตอไปในอนาคต 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



6

บทท่ี 2

เจดียแบบพมาสมัยรัชกาลท่ี 5 ในเมืองลําปาง (เฉพาะกรณีศึกษา 3 วดั)

1. ประวัติศาสตรเมืองลําปางสมัยรัชกาลท่ี 5 โดยสังเขป

ลําปางเปนเมืองที่มีพัฒนาการมาอยางตอเน่ืองและยาวนาน มีตํานานและพงศาวดาร

มากมายที่กลาวถึงเมืองโบราณหลายแหงในเขตเมืองลําปางปจจุบันที่อยูรวมสมัยกับเมืองหริภุญชัย

และลานนา1 ในสมัยลานนาลําปางก็มีบทบาทโดยเปนฐานกําลังที่สําคัญในการทําศึกสงครามตางๆ

โดยเฉพาะการตอสูเพื่อกอบกูเอกราชจากพมา2 แมในสมัยที่ลานนากลายมาเปนประเทศราชของ

สยามแลว ความสําคัญของเมืองลําปางก็ยังคงมีเ ร่ือยมา และยิ่งเพิ่มมากขึ้นในสมัยของเจา

หลวงนรนันทชัยชวลิต (พ.ศ.2425-2440) ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว แหงกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ.2411-2453) เมื่อลําปางกลายมาเปนศูนยกลางของการคาขาย

แหงหน่ึงของลานนา อันเปนผลมาจากการทํากิจการปาไมในดินแดนภาคเหนือของไทยในปจจุบัน

กิจการปาไมที่แพรหลายในสมัยรัชกาลที่ 5 น้ันมีมานานแลว โดยในสมัยรัชกาลที่ 3
(พ.ศ. 2367-2394) ไดเร่ิมมีชาวมอญและพมาในบังคับอังกฤษเขามาทําปาไมในเขตชายแดนลานนา

ที่ติดตอกับพมา แถบเมืองตาก เชียงใหม ลําปาง และลําพูน3 ซึ่งในสมัยน้ันการทําปาไมยังมีไมมาก

นัก และการควบคุมดูแลก็ยังคงเปนสิทธิของเจาเมืองประเทศราชเชนเดิม4 พอมาในสมัยรัชกาลที่ 5

1 ตํานานและพงศาวดารที่กลาวถึงประวัติการสรางเมืองโบราณในลําปางไดแก ตํานานวัดพระธาตุ

ลําปางหลวง จามเทวีวงศ ชินกาลมาลีปกรณ ตํานานมูลศาสนา และพงศาวดารโยนก เปนตน ดูรายละเอียดใน

ระวิวรรณ ภาคพรต, “ลําปางในอดีต,” ใน ลําปาง : นครเขลางคแหงลุมน้ําวัง, มานพ ถนอมศรี, บรรณาธิการ 

(กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2541), 140.
2 สุรพล ดําริหกุล, ประวัติศาสตรและศิลปะหริภุญไชย (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2547), 108.
3 สรัสวดี ประยูรเสถียร, “การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล : มณฑลพายัพ,” ใน มณฑลเทศาภิบาล 

: วิเคราะหเปรียบเทียบ, วุฒิชัย มูลศิลป และสมโชติ อองสกุล, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตรแหง

ประเทศไทย, 2524), 30-31, ; สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2529),
332-334.

4 สรัสวดี ประยูรเสถียร, “การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล : มณฑลพายัพ,” ใน มณฑลเทศาภิบาล 

: วิเคราะหเปรียบเทียบ, วุฒิชัย มูลศิลป และสมโชติ อองสกุล, บรรณาธิการ, 30.
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เมื่อพมาตกเปนอาณานิคมของอังกฤษแลว ในชวงเวลาน้ันปาไมในพมาเร่ิมลดนอยลง อังกฤษจึงหัน

มาสนใจการทําไมในลานนา5 ทําใหกิจการปาไมในดินแดนลานนาขยายตัวมากขึ้น

เมื่อมีการทําปาไมมากขึ้นก็ทําใหเกิดปญหา อันเน่ืองมาจากผลประโยชนมหาศาลจาก

การทําปาไมตามมา เชน การใหสัมปทานปาไมซ้ําซอน เปนตน ซึ่งปญหาดังกลาวไมเพียงแตจะ

กอใหเกิดผลกระทบทางดานเศรษฐกิจเทาน้ัน แตยังสงผลถึงความสัมพันธระหวางสยามกับอังกฤษ

รวมไปถึงความมั่นคงของประเทศดวย รัฐบาลกลางจึงตองเขามาควบคุมดูแลอยางใกลชิด6

การเขามาควบคุมการทําปาไมในลานนารวมถึงลําปางน้ัน นับเปนสวนหน่ึงของ

การปฎิรูประบบการปกครองมาเปนแบบมณฑลเทศาภิบาล ที่ทางรัฐบาลจะสงขาหลวงไปประจํา

ตามหัวเมืองตางๆเปนการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง ตางจากการปกครองแบบเดิมที่เจาเมืองมี

อํานาจเด็ดขาด นับเปนการจํากัดสิทธิของเจาเมืองที่มีมาแตเดิมไปมาก การปกครองแบบมณฑล

เทศาภิบาลน้ีไดนําไปสูการยกเลิกหัวเมืองประเทศราชและรวมลานนาเขาเปนสวนหน่ึงของไทย

อยางแทจริงในเวลาตอมา7

2. วดัท่ีมเีจดียแบบพมาสมัยรัชกาลท่ี 5 (เฉพาะกรณีศึกษา 3 วดั)

เจดียแบบพมาที่พบในเมืองลําปางน้ันมีอยูมากมาย ทั้งที่สรางมาต้ังแตสมัยรัชกาลที่ 5
และในสมัยตอๆมาคือสมัยรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ซึ่งรูปแบบไมไดแตกตางกันมากนัก แมใน

ปจจุบันก็ยังคงมีการสรางอยูบางเพียงแตรูปแบบก็ไดปรับเปลี่ยนไป 

สาํหรับการศกึษาในคร้ังน้ีน้ันจะพิจารณาเจดียที่ชาวพมาเปนผูสรางในชวงสมัยรัชกาล

ที่ 5 ที่มีชาวพมาเขามาคาขายและประกอบกิจการปาไมในลําปางเปนจํานวนมาก ซึ่งวัดพมาใน

ลําปางน้ันโดยมากสรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 อยางไรก็ตามแมบางคร้ังจะทราบถึงชวงเวลาในการ

สรางวัด รวมไปถึงสิ่งกอสรางตางๆของวัดก็ตาม แตชวงเวลาของการสรางเจดียกลับไมแนชัด

อีกทั้งในระยะแรกของการสรางวัด ก็มักมีการสรางสิ่งกอสรางที่จําเปนกอน เชน วิหาร 

ฯลฯ แลวจึงสรางเจดียในภายหลัง ซึ่งในบางคร้ังกวาที่จะมีการสรางเจดีย เวลาก็ลวงเลยจนผานรัช

สมัยของรัชกาลที่ 5 ไปแลว แตอยางไรก็ดีรูปแบบของเจดียก็ไมไดเปลี่ยนแปลงไปเทาไรนัก ยัง

สามารถนํามาศึกษาควบคูกันได ดังน้ันในสวนของเจดียที่ไมทราบกําหนดอายุที่แนนอนน้ัน จึง

5 สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, 334.
6 สรัสวดี ประยูรเสถียร, “การปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล : มณฑลพายัพ,” ใน มณฑลเทศาภิบาล 

: วิเคราะหเปรียบเทียบ, วุฒิชัย มูลศิลป และสมโชติ อองสกุล, บรรณาธิการ, 31.
7 เรื่องเดียวกัน, 42.
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นาจะถือเอาชวงเวลาของการสรางวัดเปนชวงเวลาของการสรางเจดียได แตเน่ืองจากเจดียเปน

สิ่งกอสรางที่มักสรางขึ้นภายหลัง จึงควรกําหนดอายุไวหลังจากที่มีการสรางวัดไปแลวระยะหน่ึง

ในสวนของวัดที่มีเจดียแบบพมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่จะทําการศึกษาน้ันมีอยู 3 วัด

ดวยกัน คือ วัดศรีรองเมือง วัดไชยมงคล(จองคา) และวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน) โดยมีเจดีย

ทั้งหมดรวม 3 องค

2.1 วดัศรีรองเมือง

2.1.1 ประวัติ

วัดศรีรองเมือง ต้ังอยูเลขที่ 80 ถ.ทาคราวนอย ต.สบตุย อ.เมือง จ.ลําปาง8 (ภาพที่ 1
และแผนผังที่ 1) เดิมทีกอนที่จะมีการสรางวัดขึ้นน้ัน ในปพ.ศ.2434 ที่บริเวณน้ีไดสรางเปนสํานัก

สงฆชื่อวา ”สํานักสงฆศรีสองเมือง” ซึ่งต้ังตามชื่อสกุลของผูบริจาคที่ดินคือ จองตะกาอินตะ และ

แมจองตะกาคําออน ศรีสองเมือง9

ตอมาในปพ.ศ.2448 กลุมคหบดีชาวพมาที่เขามาทําไมในลําปางไดสรางวัดขึ้น10

เรียกกันวา ”วัดทาคราวนอยพมา”(ทาคะนอยพมา) เน่ืองจากวัดต้ังอยูในเขตบานทาคราวนอยและ

กลุมคนที่สรางวัดเปนชาวพมา แตตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “วัดศรีสองเมือง” ตามชื่อของสํานักสงฆที่

มีมาแตเดิม สวนปจจุบันที่เรียกกันวาวัดศรีรองเมืองน้ัน สันนิษฐานวาคงเกิดจากความผิดพลาดใน

การเขียน จาก “ส” เปน “ล” กลายเปนศรีลองเมือง แลวจึงเพี้ยนมาเปนศรีรองเมืองเชนในปจจุบันซึ่ง

ไมมีความหมายเฉพาะ11

2.1.2 ศลิปกรรมตางๆภายในวัด

ศลิปกรรมตางๆภายในวัดประกอบดวย เจดีย วิหารและอุโบสถ

เจดีย (ภาพที่ 2) เปนเจดียขนาดเล็กต้ังอยูดานขางของอุโบสถ แผนปายดานหนาเจดีย

รวมทั้งแผนปายประชาสัมพันธวัดที่อยูภายในวิหาร ใหขอมูลวาเจดียสรางขึ้นในปพ.ศ.2445 โดยแม

เฒาจองตอง ปะโอ แตจากการสอบถามเจาอาวาส12 ไดใหความเห็นวาผูสรางและปพ.ศ.ดังกลาวอาจ

8 กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 8 (กรุงเทพฯ : กองพุทธศาสนสถาน, 2532),
279.

9 สัมภาษณ พระชลฌาทิศ ชิตจิตฺโต, เจาอาวาสวัดศรีรองเมือง, 13 พฤษภาคม 2549.
10 “เอกสารประชาสัมพันธวัดศรีรองเมือง” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) (แผนพับ)
11 สัมภาษณ พระชลฌาทิศ ชิตจิตฺโต, เจาอาวาสวัดศรีรองเมือง, 13 พฤษภาคม 2549.
12 เรื่องเดียวกัน.
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เปนของเจดียองคเดิม  สวนเจดียที่เห็นอยูในปจจุบันน้ันคงสรางครอบเจดียองคเดิมที่นาจะเปนกู

บรรจุอัฐิ แตจะสรางครอบเมื่อใดน้ันไมปรากฏหลักฐานแนชัด สันนิษฐานวาคงจะสรางขึ้นในชวงที่

มีการบูรณะวัดคร้ังใหญในราวปพ.ศ. 2474 พรอมๆกับการสรางอุโบสถและถาวรวัตถุตางๆของวัด 

ลักษณะของเจดียเหมือนกับเจดียแบบพมาโดยทั่วไป คือ ฐานลางเปนฐานบัวรองรับชุด

ฐานบัวยกเก็จ 3 ฐาน เหนือขึ้นไปเปนฐานบัวแปดเหลี่ยม ซึ่งฐานทั้งหมดน้ีจะประดับลูกแกว 1 เสน

เหนือชุดฐานบัวยกเก็จและฐานแปดเหลี่ยมประดับดวยกลีบบัวขนาดเล็กโดยรอบ ถัดจากฐานแปด

เหลี่ยมเปนฐานกลมที่ประดับดวยกลีบบัวขนาดใหญ อันเปนลักษณะของบัวปากระฆัง 

องคระฆังมีขนาดเล็กประดับดวยรัดอก ดานบนขององคระฆังสวนที่ติดกับปลองไฉน

หรือที่เรียกวาบัวคอเสื้อทําเปนลายรูปใบไมสามเหลี่ยม  สวนดานลางขององคระฆังใตรัดอกประดับ

ลายยักษจับลายพันธุพฤกษา ถัดจากองคระฆังขึ้นไปเปนปลองไฉน ปทมบาท13 และปลียอด 

ตามลําดับ

ที่มุมของฐานแตละชั้นตกแตงดวยประติมากรรม โดยเหนือฐานบัวชั้นลางสุดประดับ

เจดียจําลอง ถัดขึ้นไปบนฐานยกเก็จชั้นที่ 1 และ 2 ประดับดวยหมอนํ้า  ฐานชั้นที่ 3 ประดับดวยนร

สงิห สวนที่มุมเจดียก็มีประติมากรรมรูปสิงหต้ังอยู 4 มุม นอกจากน้ีดานหนาของเจดียยังทําเปนซุม

ประดิษฐานพระพุทธรูปน่ังปางมารวิชัย ศิลปะพมา และมีประติมากรรมรูปสตรีต้ังอยูทางดานขวา

ของบันไดทางขึ้นซุม ซึ่งแมจะมีสวนที่หักหายไปแตก็ยังเชื่อไดวานาจะเปนพระแมธรณีบีบมวยผม

วิหาร (ภาพที่ 1) เปนวิหารไมขนาดใหญแบบพมา หรือที่เรียกวา”จอง” เปนอาคาร

อเนกประสงค ใชเปนทั้งที่อยูของพระสงฆและใชทํากิจกรรมทางศาสนาตางๆ วิหารน้ีเร่ิมกอสราง

ต้ังแตปพ.ศ.2448-2455 รวมระยะเวลา 7 ป โดยชาวบานทาคราวนอยไดรวมกันสรางขึ้น14

ลักษณะเดนของวิหารคือมีหลังคาเปนทรงจ่ัวซอนชั้นตามแบบศิลปะพมา15 เดิมวิหาร

เปนอาคารไมใตถุนสูง แตตอมาไดตอเติมสวนของใตถุนโดยกออิฐถือปูนทําเปนที่อยูอาศัยและเก็บ

13 ปทมบาทเปนสวนประกอบของยอดเจดียแบบพมา มีลักษณะเหมือนดอกบัว คือมีกลีบบัวควํ่าบัว

หงาย และมีเกสรบัวคั่นกลาง 
14 จารึกประวัติการสรางวัดศรีรองเมือง แปลจากภาษาพมาโดยสลาหนานตา อินตะกา
15 วิหารไมแบบพมาหรือจอง มีการทําหลังคาซอนช้ัน 2 แบบ คือ 1.แบบพญาธาตุ ซ่ึงหลังคาซอน

ลดหล่ันกันเปนยอดแหลม มี 5-9 ช้ัน 2.แบบหลังคาจั่วซอนช้ัน คือช้ันหลังคาทําเปนหลังคาขนาดเล็กซอนกันขึ้น

ไป ดูรายละเอียดใน ธีรศักดิ์ วงศคําแนน และประสงค แสงแกว, สถาปตยกรรมสําคัญเมืองลําปางกับการอนุรักษ

(ลําปาง : หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมศิลปกรรมทองถ่ิน, 2531), 302.
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ของ16 ภายในวิหารทั้งเสาและเพดานประดับตกแตงดวยกระจกสีและไมแกะสลักอยางสวยงาม 

พื้นที่ก็แบงเปนสัดสวนชัดเจน มีการยกพื้นสูงตํ่าลดหลั่นกันตามแบบวิหารของพมา โดยดานในสุด

ของวิหารซึ่งเปนสวนที่สูงที่สุด เปนที่ประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยศิลปะพมาและ

พระพุทธรูปอีกหลายองค พื้นที่ดานขางซึ่งมีความสูงลดหลั่นลงมาน้ันเปนกุฎิของพระสงฆ สวน

พื้นที่ดานหนาสุดซึ่งเปนสวนที่ตํ่าที่สุดของวิหารใชเปนที่ประกอบกิจกรรมตางๆ เชน สอนหนังสือ

สามเณร และเปนที่ฟงเทศนฟงธรรมของชาวบาน เปนตน

อุโบสถ (ภาพที่ 3) เปนอาคารกออิฐถือปูนแบบตะวันตก ที่หนาบันของอุโบสถมีจารึก

วาสรางขึ้นในปพ.ศ.2474 ซึ่งตรงกับชวงเวลาที่มีการบูรณะปฎิสังขรณวัดคร้ังใหญ โดยจองตะกา

สางโตกับแมเฒาจันทรฟอง รัตนคํามล และญาติเปนผูนําในการบูรณะ17 ซึ่งในคร้ังน้ีไดมีการ

ซอมแซมและสรางสิ่งกอสรางตางๆเพิ่มเติมมากมาย รวมทั้งอุโบสถน้ีดวย

2.2 วดัไชยมงคล (จองคา)

2.2.1 ประวัติ

วัดไชยมงคล(จองคา) ต้ังอยูเลขที่ 292 ถ.สนามบิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง18

(ภาพที่ 4 และแผนผังที่ 2) เยื้องกับวัดปาฝาง ประวัติตามที่ปรากฏในเอกสารของทางวัด19กลาววา 

ในราวปพ.ศ.2420 พอคาชาวไทยและพมาไดรวมกันสรางสํานักสงฆขึ้นในที่ดินรกรางที่มีหญาคา

ขึ้นอยูมาก จึงไดเรียกสํานักสงฆแหงน้ีวา”สํานักสงฆจองคา”20 ตอมาในป 2450 เจาหลวงบุญวาทย

วงศมานิตย เจาเมืองลําปางสมัยน้ันไดยกฐานะสํานักสงฆจองคาขึ้นเปนวัดนามวา “วัดไชยมงคล

(จองคา)” ปจจุบันภายในวัดยังเปนที่ต้ังของสถานปฎิบัติธรรม ชื่อวาสถานปฎิบัติธรรมกัมมัฎฐาน

จินดามณีอีกดวย

2.2.2 ศลิปกรรมตางๆภายในวัด

ศลิปกรรมภายในวัดที่สําคัญประกอบดวย เจดีย และวิหาร

16 ธีรศักดิ์ วงศคําแนน และประสงค แสงแกว, สถาปตยกรรมสําคัญเมืองลําปางกับการอนุรักษ, 309-
310.

17 “เอกสารประชาสัมพันธวัดศรีรองเมือง” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) (แผนพับ)
18 กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 8, 36.
19 “ประวัติวัดไชยมงคล(จองคา)” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) (แผนพับ)
20 จอง แปลวา วัด สวน คา คือ หญาคา
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เจดีย (ภาพที่ 5) ต้ังอยูดานหลังของวิหารทางดานทิศใต โดยมีกําแพงลอมรอบเปน

สดัสวน เจดียน้ีตามประวัติ21กลาววาสรางขึ้นในปพ.ศ.2460 โดยการนําของอุปโยขิ่นคหบดีชาวพมา 

การที่เจดียมีขนาดคอนขางใหญ บริเวณโดยรอบกวางขวาง ทั้งยังมีกําแพงลอมรอบตางหาก แสดง

ใหเห็นวาในอดีตเจดียองคน้ีคงมีความสําคัญไมนอย

ลักษณะของเจดียเปนเจดียแบบพมา มีฐานบัวลูกแกว 1 เสนรองรับชุดฐานบัวยกเก็จ

ซอนกัน 3 ฐาน แตละฐานจะประดับดวยลูกแกว 2 เสน ถัดขึ้นไปเปนฐานบัวแปดเหลี่ยมยกเก็จ

ประดับลูกแกว 1 เสน เหนือชุดฐานบัว 3 ฐานและฐานแปดเหลี่ยมมีกลีบบัวขนาดเล็กประดับ

โดยรอบ เหนือขึ้นไปเปนฐานกลมที่ประดับกลีบบัวขนาดใหญรองรับองคระฆัง

องคระฆังประดับดวยรัดอก ดานบนขององคระฆังตรงสวนบัวคอเสื้อทําเปนลายรูป

ใบไมสามเหลี่ยม  สวนดานลางขององคระฆังประดับลายยักษจับลายพันธุพฤกษา เหนือองคระฆัง

เปนปลองไฉน ปทมบาท และปลียอด ตามลําดับ

ที่ฐานแตละชั้นของเจดียมีการตกแตงประติมากรรมที่มุม โดยเหนือฐานบัวชั้นลางสุด

ประดับเจดียจําลอง เหนือขึ้นไปบนฐานยกเก็จชั้นที่ 1 ประดับดวยดอกบัว ชั้นที่ 2 ประดับดวย นร

สงิห  และชั้นที่ 3 ประดับดวยดอกบัวเชนเดียวกับฐานชั้นที่ 1

วิหาร (ภาพที่ 4) เปนอาคาร 2 ชั้นกออิฐถือปูน หลังคาเปนเคร่ืองไมทรงจ่ัวซอนชั้น

แบบพมา ทั้งภายนอกและภายในอาคารมีการประดับกระจกสีและไมฉลุลายอยางสวยงาม วิหารน้ี

สรางขึ้นราวพ.ศ. 2440-2450 ภายในประดิษฐาน”พระพุทธไชยมงคล” ซึ่งเปนพระพุทธรูปสัมฤทธิ์

ปางมารวิชัยที่นํามาจากเมืองมัณฑะเลย ประเทศพมา เมื่อป 245022 สวนชั้นลางเปนที่สอนหนังสือ

พระสงฆและสามเณร ปจจุบันวิหารมีสภาพทรุดโทรมมาก ทางวัดจึงไดปดไวรอการบูรณะจากกรม

ศลิปากร 

2.3 วดัมอนปูยักษ (มอนสัณฐาน)

2.3.1 ประวัติ

วัดมอนปูยักษ หรือวัดมอนสัณฐาน ต้ังอยูเลขที่ 15 ถ.มอนจําศีล (หรือ 213 ถ.ปา

ขาม) ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง (ภาพที่ 6 และแผนผังที่ 3) ตัววัดต้ังอยูบนเนินเขาเต้ียๆทางทิศ

21 “ประวัติวัดไชยมงคล(จองคา)” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) (แผนพับ)
22 เรื่องเดียวกัน.
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ตะวันออกเฉียงใตของตัวเมืองลําปาง23 ใกลกับวัดมอนจําศีล ที่มาของชื่อมอนปูยักษและมอนจําศีล

น้ันมีความเกี่ยวพันกัน โดยมีตํานานกลาวไววา ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาไดเสด็จมาเผยแพร

พระพุทธศาสนาจนถึงมอนจําศีลและมียักษมาขัดขวาง แตเมื่อยักษไดฟงธรรมจากพระพุทธเจาก็เกิด

ความเลื่อมใส จึงไดขอบําเพ็ญศีลภาวนาอยูที่มอนจําศีล และตอมาไดสิ้นชีพที่มอนปูยักษซึ่งอยูไม

ไกลกัน นอกจากน้ียังมีผูพบรอยพระพุทธบาทและรอยเทายักษในวัดพระบาทที่อยูหางออกไปอีก

ดวย ภายหลังชาวบานจึงไดสรางวัดขึ้นตามที่ตางๆเหลาน้ี24

สวนที่มาของชื่อมอนสัณฐานน้ัน เกิดจากในสมัยที่รัฐบาลกลางเร่ิมเขามามีบทบาทใน

การควบคุมหัวเมืองลานนามากขึ้น รัฐไดมีคําสั่งใหทุกวัดตองมีอุโบสถตามแบบแผนของวัดไทย 

และใหต้ังชื่อวัดใหมเปนภาษาไทย จึงไดมีการเปลี่ยนชื่อวัดจาก ”วัดมอนปูยักษ” เปน ”วัดมอน

สณัฐาน” อันถือเปนชื่อที่เปนทางการในปจจุบัน25

ในสวนของประวัติการสรางวัดน้ัน มีที่กลาวแตกตางกันออกไป 3 แบบดวยกัน คือ

1. หนังสือ”ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 8” กลาววา วัดมอนสัณฐานสรางเมื่อพ.ศ.2442 ในวัน

เสารที่ 5 กันยายน โดยพอเฒานันตานอย พอเฒานันตาโก พรอมพี่นองอีก 3 คน26

2. สนันิษฐานกันวากอนการสรางวัดน้ัน สถานที่น้ีถือเปนสถานที่ศักด์ิสิทธิ์ของชาวบาน มีการสราง

ศาลากราบไหวบูชากันอยูกอนแลว และภายหลังในราวพ.ศ. 2335-2338ไดสรางเปนวัดขึ้น โดยพี่

นอง 4 คน คือ จางนันติ จางวิชชะ จางปญจุม และจางอินตะ ซึ่งเปนพอคาไมมีฐานะรวมกับชาวบาน

หมูบานปาขามสรางขึ้น27

3. ศลิาจารึกที่ต้ังอยูขางวิหารแบบตะวันตก28จารึกไววา วัดน้ีสรางโดยจองนันตาแกง ชาวพมาจากรัฐ

ฉาน แตในสวนของปที่สรางน้ันภาษาพมาและภาษาไทยใหญใหขอมูลไมตรงกัน โดยภาษาพมา

จารึกไววาวัดสรางเสร็จในป 2447 ขณะที่ภาษาไทยใหญกลาววาสรางเสร็จในป 244429

23 กรมศิลปากร, “รายงานการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน) ต.พระบาท อ.
เมือง จ.ลําปาง” กรมศิลปากร, 2541 (อัดสําเนา)

24 เรื่องเดียวกัน.
25 เรื่องเดียวกัน.
26 กองพุทธศาสนสถาน, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม 8, 217.
27 กรมศิลปากร, “รายงานการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน) ต.พระบาท อ.

เมือง จ.ลําปาง” กรมศิลปากร, 2541 (อัดสําเนา)
28 ศิลาจารึกหลักนี้ นายเจมส การดเนอรไดทําการศึกษาไว
29 กรมศิลปากร, “รายงานการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน) ต.พระบาท อ.

เมือง จ.ลําปาง” กรมศิลปากร, 2541 (อัดสําเนา)
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จะเห็นไดวาประวัติความเปนมาของวัดมอนปูยักษ น้ันคอนขางสับสน มีการ

สนันิษฐานถึงผูสรางและเวลาที่สรางวัดตางๆกันไปโดยไมมีหลักฐานที่แนชัด แมกระทั่งศิลาจารึกที่

นาจะเปนหลักฐานที่เชื่อถือไดมากที่สุดก็ยังบันทึกเอาไวขัดแยงกันเอง

ในขอสันนิษฐานที่ 2 ที่กลาววาวัดสรางขึ้นโดยพอคาไมในราวพ.ศ. 2335-2338 น้ัน 

ชวงเวลาดังกลาวเทียบไดกับสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งในเวลาน้ันการทําไมยังมีไม

มากนัก คงเปนเพียงแคการเก็บของปาขายเทาน้ัน ตางจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่กิจการปาไม

เจริญรุงเรือง มีพอคาไมชาวพมาเขามาอาศัยอยูในลําปางเปนจํานวนมาก ดังน้ันจึงเปนไปไดวาอาจ

เกิดความผิดพลาดในการบันทึก โดยอยางนอยที่สุดปที่สรางวัดก็นาจะเปนพ.ศ. 2435-2438 หรือ 

2445-2448 ซึ่งอยูในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 แลวมากกวา

แมในตอนน้ีจะยังไมมีหลักฐานเพียงพอที่จะกําหนดอายุการสรางวัดที่แนนอนได แต

เมื่อพิจารณาจากประวัติวัดประกอบกับลักษณะทางศิลปกรรมที่ปรากฏแลว เราก็สามารถทราบ

กําหนดอายุอยางคราวๆได โดยจะเห็นไดวาศิลปกรรมภายในวัดน้ันเปนศิลปะแบบพมาที่แพรหลาย

ในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีชาวพมาเขามาทําปาไมในภาคเหนือกันมาก 

และเมื่อเทียบกับวัดอ่ืนๆที่มีลักษณะทางศิลปกรรมที่คลายคลึงกันดวยแลว วัดมอนปูยักษก็นาจะ

สรางขึ้นในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 25

2.3.2 ศลิปกรรมตางๆภายในวัด

ศลิปกรรมตางๆภายในวัดมอนปูยักษที่สําคัญประกอบดวย เจดีย วิหารและอุโบสถ

โดยวิหารมีอยูดวยกัน 2 หลังคือ วิหารแบบพมา และวิหารแบบตะวันตก

เจดีย (ภาพที่ 7) ต้ังอยูทางทิศตะวันตกของวิหารแบบตะวันตกบนฐานไพทีเดียวกัน 

โดยฐานไพทน้ีียกสูงจากพื้นดินประมาณ 2 เมตรและมีกําแพงแกวลอมรอบ นอกจากเจดียและวิหาร

แลว บนฐานไพทียังมีอาคารขนาดเล็กสําหรับทําวิปสสนากรรมฐานเรียงรายอยูอีกดวย(ภาพที่ 8)
เจดียองคน้ีไมปรากฏหลักฐานวาสรางขึ้นเมื่อใด ในศิลาจารึกก็กลาวถึงเพียงวาเจดียชื่อจุฬามณี

สัณฐาน30 แตเน่ืองจากเจดียต้ังอยูบนฐานไพทีเดียวกับวิหาร จึงสันนิษฐานไดวานาจะสรางขึ้นใน

ชวงเวลาที่ใกลเคียงกัน

ลักษณะของเจดียเปนเจดียแบบพมา มีฐานบัวลูกแกว 1 เสนรองรับชุดฐานบัวยกเก็จ

ซอนกัน 3 ฐาน แตละฐานประดับดวยลูกแกว 2 เสน เหนือขึ้นไปเปนฐานบัวแปดเหลี่ยมยกเก็จ

30 กรมศิลปากร, “รายงานการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน) ต.พระบาท อ.
เมือง จ.ลําปาง” กรมศิลปากร, 2541 (อัดสําเนา)
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ประดับลูกแกว 1 เสน เหนือชุดฐานบัวยกเก็จ 3 ฐานและฐานแปดเหลี่ยมน้ีประดับดวยกลีบบัวขนาด

เล็กโดยรอบ ถัดจากฐานแปดเหลี่ยมเปนฐานกลมที่ประดับดวยกลีบบัวขนาดใหญรองรับองคระฆัง

องคระฆังประดับดวยรัดอก ดานบนขององคระฆังตรงบัวคอเสื้อทําเปนลายรูปใบไม

สามเหลี่ยม  สวนดานลางขององคระฆังประดับลายยักษจับลายพันธุพฤกษา ถัดจากองคระฆังขึ้นไป

เปนปลองไฉน ปทมบาท และปลียอด ตามลําดับ

ที่มุมของฐานแตละชั้นประดับดวยประติมากรรม โดยเหนือฐานบัวชั้นลางสุดประดับ

เจดียจําลอง เหนือขึ้นไปเปนหมอดอกไมไหว นรสิงห และดอกบัว ตามลําดับ สวนที่มุมของเจดียก็

มีสงิหต้ังอยู 4 มุม นอกจากน้ีที่กลางดานของเจดียทั้ง 4 ดานยังทําเปนซุมประดิษฐานพระพุทธรูปน่ัง

ปางมารวิชัยศิลปะพมาอีกดวย

วิหารแบบตะวันตก (ภาพที่ 9) เปนอาคารกออิฐถือปูนแบบตะวันตก ต้ังอยูดานหนา

ทางทิศตะวันออกของเจดีย มีการใชปูนปนตกแตงสวนตางๆของอาคารอยางเรียบงาย โดยจะเนน

เฉพาะกรอบโครงสรางเทาน้ัน เชน เหนือประตูและหนาตางทําเปนกรอบซุมโคง เปนตน ภายใน

วิหารประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยขนาดใหญ ศิลปะพมาสกุลชางมัณฑะเลย31 และมี

พระพุทธรูปศลิปะพมาที่มีพุทธลักษณะเชนเดียวกันอีกหลายองคอยูเบื้องหลัง นอกจากน้ีวิหารหลัง

น้ียังมีลักษณะที่ตางไปจากวิหารโดยทั่วไปคือ มีการใชเสากลมขนาดใหญ 2 ตนรองรับนํ้าหนัก

โครงสรางหลังคาอยูตรงสวนกลางของวิหารดวย(ภาพที่ 10)
วิหารน้ีสนันิษฐานวาสรางขึ้นราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งนาจะเปนชวงเวลา

เดียวกันกับการสรางเจดีย และอาคารขนาดเล็กสําหรับทําวิปสสนากรรมฐานที่อยูบนฐานไพที

เดียวกัน รวมไปถึงอุโบสถดวย32

ในสวนของจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารน้ัน เขียนเร่ืองทศชาติชาดกและพุทธประวัติ 

ศลิปะพมายุคหลัง สกุลชางมัณฑะเลย(ภาพที่ 11) โดยจัดวางตําแหนงของภาพไวเฉพาะตอนบนของ

ผนัง สวนดานลางปลอยวางซึ่งเปนความนิยมของศิลปะแบบพมายุคหลัง33และมีการเขียนคํา

บรรยายที่ขอบลางของภาพ นอกจากน้ียังมีการวาดภาพแบบสมจริงมากขึ้นโดยนําเทคนิคทัศนีย

วิทยาแบบตะวันตกเขามาใชรวมกับภาพแนวประเพณี ซึ่งชางคงยังไมเขาใจเทคนิควิธีมากนัก จึงทํา

31 กรมศิลปากร, “รายงานการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน) ต.พระบาท อ.
เมือง จ.ลําปาง” กรมศิลปากร, 2541 (อัดสําเนา)

32 ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2541), 122,124.
33 ศุภเกียรติ เหลาธีรศิริ , “สถาปตยกรรมทรงพญาธาตุที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังลานนาในชวง

พุทธศตวรรษที่ 25” (การศึกษาโดยเสรีประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 42.
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ใหภาพยังไมมีมิติตามหลักทัศนียวิทยาอยางแทจริงและไมประสานกลมกลืนกันเทาที่ควร ลักษณะ

เชนน้ีสามารถเทียบเคียงไดกับจิตรกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 4 - รัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ไดรับ

อิทธิพลจากตะวันตกในระยะแรกเชนเดียวกัน34

จิตรกรรมฝาผนังในวิหารน้ีสันนิษฐานวาเขียนขึ้นโดยชางชาวพมาพรอมกับการสราง

วิหาร35 แตยังเขียนไมเสร็จและถูกทิ้งคางไว ปจจุบันไดรับการบูรณะจากกรมศิลปากรแลว

วหิารแบบพมา (ภาพที่ 6) ต้ังอยูดานลางทางทศิตะวันตกของฐานไพที เปนวิหารไมที่มี

หลังคาทรงจ่ัวซอนชั้นแบบพมาหรือที่เรียกวา”จอง” เปนอาคารอเนกประสงคที่ใชเปนทั้งวิหารและ

กุฎิ และยังเปนที่ประกอบกิจกรรมตางๆ อาคารหลังน้ีนับเปนสิ่งกอสรางรุนแรกของวัด สรางขึ้น

ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 2536

ภายในวิหารมีการแบงพื้นที่ใชสอยออกเปนสัดสวน ประกอบดวยพื้นที่โถงกลาง ถัด

เขาไปเปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะพมาหลายองค สวนดานขางเปนที่อยูของพระสงฆ ซึ่ง

พื้นแตละสวนจะตางระดับกัน โดยสวนที่ประดิษฐานพระพุทธรูปจะเปนพื้นทีท่ี่สงูที่สุด

บริเวณโถงกลางมีภาพจิตรกรรมบนผืนผาในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผาติดต้ังอยูระหวางชวง

เสาตอนบน(ภาพที่ 12) ซึ่งเดิมมีอยูโดยรอบแตปจจุบันเหลือเพียง 2 ภาพและชํารุดมาก กําลังรอการ

บูรณะซอมแซม ลักษณะโดยทั่วไปของจิตรกรรมน้ีเปนงานสมัยราชวงศคองบองตอนกลาง สกุล

ชางอมรปุระ มีอายุราวคร่ึงหลังพุทธศตวรรษที่ 24 สันนิษฐานวาคงเปนภาพที่นําเขามาจากพมา

โดยตรง37 ซึ่งจากรูปแบบที่ปรากฏน้ันเปนศิลปะพมาที่ยังไมมีอิทธิพลตะวันตกเขามาปะปน สวน

เน้ือหาของภาพน้ันภาพหน่ึงสันนิษฐานวาเปนเร่ืองพรหมนาถชาดก สวนอีกภาพเปนรูปขบวนเสด็จ

ซึ่งยังระบุไมไดแนชัดวาเปนเร่ืองอะไร38

34 ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา, 125-126.
35 กรมศิลปากร, “รายงานการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน) ต.พระบาท อ.

เมือง จ.ลําปาง” กรมศิลปากร, 2541 (อัดสําเนา)
36 ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา, 121.
37 กรมศิลปากร, “รายงานการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน) ต.พระบาท อ.

เมือง จ.ลําปาง” กรมศิลปากร, 2541 (อัดสําเนา)
38 ภาณุพงษ เลาหสม, จิตรกรรมฝาผนังลานนา, 123.
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อุโบสถ (ภาพที่ 13) ต้ังอยูดานลางทางทิศใตของฐานไพที เปนอาคารกออิฐถือปูนขนาด

เล็ก ทรงตึกสูงแบบตะวันตก ประดับตกแตงดวยไมแกะสลักและปูนปนปดทองประดับกระจก ทาง

วัดเรียกอาคารหลังน้ีวา”วิหารทรงโปรตุเกส”39

ตามประวัติกลาววาเดิมอุโบสถหลังน้ีเคยเปนวิหารมากอน ซึ่งอาคารหลักของวัดทั้ง 3
หลังคือ วิหารแบบพมา วิหารแบบตะวันตก และอุโบสถน้ันลวนแลวแตเคยเปนวิหารทั้งสิ้น ตาม

ความนิยมของวัดในภาคเหนือโดยทั่วไป แตเมื่อทางรัฐบาลกลางไดมีคําสั่งใหวัดตองมีอุโบสถตาม

ระเบียบแบบแผนของวัดไทย ทางวัดจึงไดแปลงวิหารหลังน้ีเปนอุโบสถ เน่ืองจากมีพื้นที่ใชสอย

นอยเหมาะกับการเปนอุโบสถที่ใชในการอุปสมบทเทาน้ัน40

39 กรมศิลปากร, “รายงานการอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน) ต.พระบาท อ.
เมือง จ.ลําปาง” กรมศิลปากร, 2541 (อัดสําเนา)

40 เรื่องเดียวกัน.
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บทท่ี 3

รูปแบบและลวดลายของเจดียแบบพมาท่ีพบในเมืองลําปาง

เจดียแบบพมาในเมืองลําปางที่ยกมาเปนกรณีศึกษาจํานวน 3 องค คือเจดียวัดศรีรอง

เมือง เจดียวัดไชยมงคล(จองคา) และเจดียวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน)น้ัน แมจะมีรายละเอียดตางๆ

ที่นาจะนํามาเปรียบเทียบเพื่อศึกษารูปแบบของเจดียได แตเจดียเพียง 3 องคน้ันอาจไมมีความหลาก

หลายมากพอ ดังน้ันเพื่อใหการศึกษาคร้ังน้ีสมบูรณยิ่งขึ้น จึงไดนําเจดียองคอ่ืนๆในเมืองลําปางและ

เชียงใหมซึ่งสวนใหญมีอายุอยูในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 6 มาพิจารณาเพิ่มเติม โดยเปนวัด

ในเมืองลําปาง 4 วัด และเชียงใหม 5 วัด รวมไปถึงเจดียในประเทศพมาซึ่งเปนตนแบบดวย ทั้งน้ี

เพื่อใหเห็นภาพรวมของเจดียแบบพมาในเมืองลําปาง และเพื่อใหทราบถึงความแตกตางที่อาจเปน

ลักษณะเฉพาะของเจดียแบบพมาในเมืองลําปาง โดยการศึกษาจะแบงออกเปนในสวนของรูปแบบ

และลวดลาย

1. รูปแบบของเจดียแบบพมาท่ีพบในเมืองลําปาง

เจดียแบบพมาที่ยกมาเปนกรณีศึกษาทั้ง 3 องคน้ันมีทั้งเจดียแบบมีซุมและไมมีซุม โดย

เจดียวัดศรีรองเมืองและเจดียวัดมอนปูยักษเปนเจดียแบบมีซุม สวนเจดียวัดไชยมงคลน้ันไมมีซุม

แมเจดียแตละองคจะไมไดมีลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมด แตก็มีลักษณะบางประการรวมกันดังน้ี

สวนฐานของเจดียทั้ง 3 องคน้ันมีฐานบัวลูกแกวเปนฐานชั้นลางสุด รองรับชุดฐานบัว

ยกเก็จประดับลูกแกวซอนกัน 3 ฐาน และฐานบัวแปดเหลี่ยมที่ประดับลูกแกวเชนเดียวกัน โดย

เหนือชุดฐานบัวยกเก็จและฐานแปดเหลี่ยมจะมีการประดับกลีบบัวโดยรอบ ในสวนของ

ประติมากรรมที่ประดับบนฐานแตละชั้นก็จะมีเจดียจําลอง หมอดอกไม นรสิงห และดอกบัว ซึ่ง

ฐานชั้นไหนจะประดับประติมากรรมแบบใดน้ัน ก็จะตางกันออกไปตามเจดียแตละองค นอกจากน้ี

ที่มุมเจดียยังมักประดับประติมากรรมรูปสิงหอีกดวย 

ถัดจากฐานสี่เหลี่ยมและฐานแปดเหลี่ยมขึ้นไป เปนฐานกลมที่ทําเปนฐานบัวคว่ําหรือ

ฐานลาด รองรับฐานกลมที่ประดับดวยกลีบบัวหงายซึ่งเปนลักษณะของบัวปากระฆัง รูปทรงของ

องคระฆังน้ันจะตางกนัไปในเจดียแตละองค โดยมีทั้งที่คอนขางตรงและเอนสอบ สวนปากระฆังก็

จะผายออกตามลักษณะของเจดียแบบพมา ซึ่งทั้ง 3 องคปากระฆังจะผายออกมากเชนเดียวกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18

ที่กลางองคระฆังมีการประดับแถบลายที่เรียกวารัดอก สวนบนและลางของรัดอกก็

ประดับลวดลายเชนกัน โดยดานบนตรงสวนไหลขององคระฆังหรือที่เรียกวา”บัวคอเสื้อ” จะ

ประดับลายใบไมสามเหลี่ยมหรือลายกลีบบัว สวนดานลางประดับลายยักษจับลายพันธุพฤกษา 

เหนือองคระฆังขึ้นไปเปนสวนยอดที่ประกอบดวยปลองไฉน ปทมบาท และปลียอด ตามลําดับ 

รูปทรงของยอดน้ันก็จะตางกันออกไปเชนเดียวกับองคระฆัง โดยจะมีทั้งแบบที่ปลองไฉนตรงและ

แบบที่โคงเล็กนอยกอนตรงขึ้นไปรับปทมบาทและปลียอด

นอกจากลักษณะที่เหมือนกันแลว เจดียทัง้ 3 องคก็ยังมคีวามแตกตางกันทั้งในเร่ืองของ

รูปแบบและการประดับตกแตง โดยเจดียวัดศรีรองเมืองน้ัน ฐานแปดเหลี่ยมจะประดับลูกแกวเพียง

อยางเดียวโดยไมมีการยกเก็จ ตางจากเจดียวัดมอนปูยักษและวัดไชยมงคล สวนประติมากรรมที่

ประดับบนฐานน้ัน ฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1 ของเจดียวัดไชยมงคลจะประดับดอกบัว ตางจากอีก 2 วัด

ที่ประดับหมอดอกไม สวนฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 2 และ 3 ของเจดียวัดศรีรองเมือง จะประดับดวยหมอ

ดอกไมและนรสิงห ตามลําดับ ตางจากเจดียวัดมอนปูยักษและวัดไชยมงคลที่ฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 2
ประดับนรสิงห และฐานชั้นที่ 3 ประดับดอกบัวเชนเดียวกัน นอกจากน้ีที่มุมฐานของเจดียวัดไชย

มงคลก็ไมมีสงิหประดับดวย

ในสวนรูปทรงขององคระฆังและสวนยอดน้ัน มีเพียงเจดียวัดมอนปูยักษที่มีลักษณะที่

ตางไปจากเจดียองคอ่ืนๆ คือ องคระฆังจะเอนสอบเล็กนอยและปลองไฉนจะโคงกอนตรงขึ้นไปรับ

สวนยอดที่อยูเหนือขึ้นไป

ลักษณะที่แตกตางกันเหลาน้ีน้ัน แมบางอยางจะเปนเพียงรายละเอียดปลีกยอยแตก็

นับวาสําคัญตอการศึกษาเปรียบเทียบ ซึ่งอาจชวยใหผลของการศึกษามีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 

นอกจากความแตกตางดังกลาวแลว ลักษณะอีกประการหน่ึงที่ตางกันอยางเห็นไดชัดของเจดียทั้ง 3
องคก็คือการมีซุม ซึ่งซุมนับเปนองคประกอบหน่ึงของเจดียที่มีความนาสนใจและนาจะนํามาใชใน

การแบงกลุมเจดียได ดังน้ันในที่น้ีจึงจะแบงรูปแบบของเจดียออกอยางกวางๆเปนแบบมีซุม และ

แบบไมมีซุม

1.1 แบบมีซุม

1.1.1 เจดียแบบมีซุมในเมืองลําปาง

เจดียแบบมีซุมในเมืองลําปางที่ทําการศึกษามีอยูดวยกัน 2 วัด ไดแก วัดศรีรอง

เมือง(ภาพที่ 1)  และวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน)(ภาพที่ 6) ซึ่งเจดียวัดศรีรองเมืองน้ันเปนเจดีย

ขนาดเล็ก มีซุมสําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป 1 ซุมอยูทางดานหนาของเจดีย สวนเจดียวัดมอนปู

ยักษเปนเจดียขนาดกลางที่มีซุมประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ดาน
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ในสวนของเจดียเมืองลําปางองคอ่ืนๆที่จะนํามาศึกษาเพิ่มเติมอีก 4 วัดน้ัน แบงเปน

แบบมีซุม 3 วัด ไดแก วัดปารวก(ภาพที่ 14) วัดมอนจําศีล และวัดเจดียซาวหลัง(ภาพที่ 15) โดยวัด

มอนจําศีลน้ันมีเจดียอยูดวยกัน 3 องค ในที่น้ีเลือกมาเฉพาะเจดียองคที่ 3 ที่อยูทางดานทิศเหนือของ

วัด ซึ่งมีลักษณะโดยรวมที่สามารถเทียบเคียงกับเจดียที่ยกมาเปนกรณีศึกษาได1 (ภาพที่ 18) สวนวัด

เจดียซาวหลังน้ันมีทั้งเจดียแบบมีซุมและไมมีซุมรวม 20 องค ซึ่งขนาดและลักษณะโดยทั่วไปก็

ใกลเคียงกันเกือบทั้งหมด จึงจะกลาวถึงโดยรวม อยางไรก็ดีเน่ืองจากเจดียของวัดเจดียซาวหลังน้ันมี

ขนาดเล็กกวาเจดียในเมืองลําปางทั้งหมดที่ทําการศึกษา รายละเอียดปลีกยอยจึงอาจตางออกไป

สวนอีก 1 วัดคือวัดพระเจาทันใจน้ันไมมีซุมจึงจะยังไมกลาวถึงในหัวขอน้ี

เจดียแบบมีซุมที่นํามาศึกษาเพิ่มเติมทั้ง 3 วัดน้ัน มีทั้งเจดียแบบมีซุม 1 ซุมและ 4 ซุม 

โดยเจดียวัดปารวกและเจดียวัดมอนจําศีลองคที่ 3 เปนเจดียแบบมี 4 ซุม สวนวัดเจดียซาวหลัง ซึ่งมี

เจดียแบบมีซุมอยู 6 องคจากทั้งหมด 20 องคน้ัน มีการทําซุมทั้งแบบ 1 ซุมและ 4 ซุม โดย 5 องคเปน

แบบมีซุม 1 ซุม สวนอีก 1 องคมี 4 ซุม ซึ่งรูปแบบเจดียของวัดน้ีจะมีความใกลเคียงกันทั้งหมด ซุม

ของเจดียแบบมีซุมในเมืองลําปางน้ี นอกจากเจดียวัดปารวกแลวทุกองคลวนเปนซุมประดิษฐาน

พระพุทธรูปทั้งสิ้น ซึ่งก็มีทั้งแบบที่มีซุมประดิษฐานพระพุทธรูป 1 ซุมทางดานหนาและแบบที่

ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ดาน สวนเจดียวัดปารวกน้ันจะเปนซุมบันไดทั้ง 4 ดาน โดยบันไดจะ

ขึ้นไปถึงฐานยกเก็จชั้นที่ 3 แตไมสามารถเดินประทักษิณได

ความแตกตางของซุมประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันไดน้ันดูจะตางกันออกไปตาม

การใชสอย แตในความเปนจริงแลวซุมทั้ง 2 แบบตางก็เปนเพียงสิ่งที่มาประดับเจดียเทาน้ัน เห็นได

ชัดจากซุมบันไดที่แมจะมีบันไดขึ้นไปถึงฐานชั้นบนของเจดีย แตก็ไมสามารถเดินประทักษิณได

เน่ืองจากขอจํากัดของพื้นที่ ลักษณะเชนน้ีพบไดในเจดียในประเทศพมาที่เปนตนแบบเชนกันโดย

เจดียที่ใชประโยชนในการเดินประทักษิณไดน้ันมีเพียงเจดียขนาดใหญเทาน้ัน สวนเจดียที่มีขนาด

รองลงมาไมสามารถทําได

ซุมของเจดียเมืองลําปางในหัวขอน้ีน้ัน โดยมากแลวจะต้ังอยูบนฐานบัวซึ่งเปนฐานชั้น

ลางสุด โดยเจดียวัดศรีรองเมือง วัดมอนปูยักษ และวัดปารวกน้ัน ฐานบัวจะประดับลูกแกวและมี

บันไดขึ้นไปยังซุม ขณะที่วัดเจดียซาวหลังน้ันเจดียแบบมี 1 ซุมจะไมมีการประดับลูกแกวที่ฐานบัว

(ภาพที่ 19) สวนเจดียแบบมี 4 ซุมซึ่งมีอยูเพียงองคเดียวคือเจดียประธานของวัดน้ัน ตัวซุมจะต้ังอยู

บนฐานบัวลูกแกวที่ทําเปนฐานสูงซึ่งไมใชฐานชั้นลางสุด เน่ืองจากมีฐานเขียงรองรับอยูอีก 3 ฐาน

ดวยกัน เจดียทั้ง 2 แบบไมมีบันไดขึ้นไปยังซุมเน่ืองจากเจดียมีขนาดเล็ก อีกทั้งในสวนของเจดีย

1 เจดียของวัดมอนจําศีลนั้นมีอยูทั้งหมด 3 องค โดยองคแรกอยูทางทิศใตของวัด(ภาพที่ 16) องคที่ 2
เปนเจดียแปดเหล่ียมอยูทางตอนกลาง(ภาพที่ 17) และองค ที่ 3 คือองคที่จะทําการศึกษานั้นอยูทางดานทิศเหนือ
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ประธานน้ันตัวซุมยังอยูสูงกวาปกติอีกดวย(ภาพที่ 20) สวนเจดียวัดมอนจําศีลองคที่ 3 ซุมจะต้ังอยู

บนฐานเขียงชั้นที่ 2 และไมมีบันไดขึ้นไป(ภาพที่ 18)
ลักษณะของซุมโดยทั่วไปทั้งซุมประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันไดน้ัน กรอบซุม

จะประดับดวยลายพันธุพฤกษาที่ทําคลายลายกานขดหรือลายดอกไมใบไมพันเกี่ยวกัน จนมาถึง

ใบไมที่อยูในรูปทรงของกระหนกที่ปลายกรอบซุม(ภาพที่ 21) ซึ่งบางคร้ังลายเหลาน้ีก็มีลักษณะที่

เหมือนจริงมาก กลางกรอบซุมมักมีประติมากรรมรูปบุคคลประดับอยู โดยมากจะเปนบุคคลน่ังชัน

เขา ซึ่งซุมของเจดียวัดศรีรองเมืองน้ันไมมีรูปบุคคลประดับ(ภาพที่ 22) ขณะที่เจดียวัดมอนปูยักษมี

การประดับเพียง 3 ดาน เหนือจากซุมขึ้นไปเปนอาคารซอนชั้น(ภาพที่ 21)
เจดียวัดเจดียซาวหลังน้ัน ในสวนของกรอบซุมจะมีลักษณะเชนเดียวกันทั้งหมดคือ จะ

มีเฉพาะตัวกรอบซุมโดยไมมีอาคารซอนชั้น และไมมีรูปบุคคลที่กลางกรอบซุมแตจะทําเปนใบไม

แทน ซึ่งเหนือกรอบซุมก็มีการประดับใบไมที่ยื่นขึ้นไปเหมือนใบระกาเชนเดียวกัน(ภาพที่ 23) สวน

เจดียวัดมอนจําศีลองคที่ 3 น้ัน กลางกรอบซุมจะประดับใบไมเชนเดียวกับเจดียวัดเจดียซาวหลัง

และเหนือซุมจะทําเปนเจดียแทนอาคารซอนชั้น(ภาพที่ 24)
ในสวนของซุมที่มีบันไดขึ้นไปน้ัน บางคร้ังจะมีการทําราวบันไดเปนรูปสัตวดวย ซึ่ง

เจดียวัดมอนปูยักษก็มีการประดับรูปสงิหเปนราวบันได(ภาพที่ 26) สวนเจดียวัดศรีรองเมืองและวัด

ปารวกน้ันไมมีการประดับ

การทําซุมจระนําที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูภายในน้ันมีที่มาจาก 2 แหลงดวยกัน

คือ เจดียทรงระฆัง และเจติยวิหารในสมัยพุกาม ซึ่งซุมจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปรวมทั้งซุม

บันไดของเจดียแบบพมาในเมืองลําปางและเชียงใหมน้ัน ลวนมีที่มาจากเจดียทรงระฆังในสมัย

พุกามทั้งสิ้น เชนเดียวกับรูปแบบของเจดียที่พัฒนามาจากเจดียในสมัยดังกลาวเชนกัน ซึ่งเจดียใน

สมัยพุกามที่นับวาเปนตนแบบใหกับเจดียทั้งในสมัยเดียวกันและสมัยตอๆมาน้ันก็คือเจดียชเวสิกน 

เจดียชเวสิกนเปนเจดียขนาดใหญ ประกอบดวยฐานบัวยกเก็จซอนกัน 3 ฐาน แตละ

ฐานมีการประดับชองสี่เหลี่ยมที่ทองไม ตอเน่ืองดวยฐานบัวแปดเหลี่ยมยกเก็จและฐานกลมซอน

ลดหลั่นกันรองรับบัวปากระฆังที่ประดับดวยกลีบบัวควํ่าบัวหงาย เหนือขึ้นไปเปนองคระฆังขนาด

ใหญประดับดวยรัดอกและลวดลายตางๆ ตอขึ้นไปดวยปลองไฉน ปทมบาท และปลียอด ตามลําดับ 

เจดียมีซุมและบันไดทางขึ้นทั้ง 4 ดานโดยบันไดจะขึ้นไปถึงฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 3 ซึ่งสามารถใชเดิน

ประทักษิณได  ทางด านล างของเจดียมีมณฑปประดิษฐานพระพุทธ รูปยืนประดับอยู2

2 Pictorial guide to Pagan (Rangoon : Ministry of Union Culture, Government of the Union of
Burma, 1955), 22.
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นอกจากน้ีที่ฐานแตละชั้นยังมีการประดับเจดียจําลองและหมอปูรณฆฎะ3ดวย 

สวนซุมจระนําแบบที่มีที่มาจากเจติยวิหารน้ันจะพัฒนามาในเจดียทรงปราสาทยอด ซึ่ง

รูปแบบของเจดียก็เปนพัฒนาการจากเจติยวิหารในสมัยพุกามเชนกัน โดยซุมประดิษฐาน

พระพุทธรูปจะมาจากซุมทางเขาอาคารเจติยวิหารที่สามารถมองเห็นพระพุทธรูปที่อยูภายในได 

สวนอาคารซอนชั้นก็เปนการจําลองลักษณะของอาคารและยอดประธานมาไวเหนือซุม

เจติยวิหารในสมัยพุกามน้ันมีลักษณะโดยทั่วไปเปนอาคารขนาดใหญ ผังเปนรูป

สี่เหลี่ยมจัตุรัส รองรับสวนบนซึ่งทําเปนยอดทรงศิขรหรือทรงระฆัง เจติยวิหารมีทั้งแบบที่เขาได

ดานเดียวทางดานหนาและเขาไดทั้ง 4 ดาน ภายในมักมีการทําเสากลางรับนํ้าหนักของสวนบนและ

มีการประดับพระพุทธรูปที่แตละดานของเสา ในสวนของการประดับตกแตงน้ัน ตามมุมของ

หลังคาแตละชั้นรวมทั้งที่สันหลังคาของมุขทางเขาจะประดับเจดียจําลอง4(ภาพที่ 27)
จากลักษณะของเจติยวิหารดังกลาว เมื่อพัฒนามาเปนเจดียทรงปราสาทยอดแลวก็ยังคง

ลักษณะของอาคารเอาไว โดยอาคารไดกลายเปนสวนของเรือนธาตุที่มีซุมจระนําประดิษฐาน

พระพุทธรูปทั้ง 4 ดาน เหนือขึ้นไปเปนสวนยอดที่เปนเจดีย และบางคร้ังก็มีเจดียจําลองประดับที่มุม

ทั้ง 4 ของหลังคาดวย ซึ่งนับวายังมีความใกลเคียงกับเจติยวิหารอยูพอสมควร(ภาพที่ 28) อยางไรก็

ตามเจดียที่ทําการศึกษาในคร้ังน้ีลวนเปนเจดียทรงระฆังทั้งสิ้น แมวาเจดียประธานของวัดเจดียซาว

หลังจะมีการประดับซุมสูงกวาปกติก็ตาม แตก็ไมใชลักษณะของเจดียทรงปราสาทยอด

นอกจากซุมที่ เปนสวนสําคัญที่ใชในการแบงกลุมของเจดียในคร้ังน้ีแลว ก็ยังมี

องคประกอบอื่นๆของเจดียที่ไดนํามาพิจารณาดวย โดยจะแบงออกเปนสวนฐาน องคระฆัง และ

สวนยอด

สวนฐาน โดยปกติสวนฐานของเจดียแบบพมาน้ันจะประกอบไปดวย ฐานสี่เหลี่ยม 

ฐานแปดเหลี่ยม และฐานกลม ตามลําดับ เพื่อใหเกิดความกลมกลืนและตอเน่ืองกับองคระฆัง

(ลายเสนที่ 1) เจดียแบบพมาในเมืองลําปางก็เชนเดียวกัน โดยมากแลวจะมีฐานลางสุดเปนฐานบัว

รองรับชุดฐานบัวยกเก็จซอนกัน 3 ฐาน ตอเน่ืองดวยฐานบัวแปดเหลี่ยม เหนือชุดฐานสี่เหลี่ยมและ

3 หมอปูรณฆฎะคือหมอน้ําหรือแจกันแหงความอุดมสมบูรณ  ดูรายละเอียดใน เอเดรียน สนอดกราส,
สัญลักษณแหงพระสถูป ภัทรพร สิริกาญจน และ ธรรมเกียรติ กันอริ บรรณาธิการ, พิมพครั้งที่ 2 [แกไขเพ่ิมเติม]
(กรุงเทพฯ : อมรินทรวิชาการ, 2541), 403. ซ่ึงในงานประติมากรรมประดับเจดียและจิตรกรรมมักทําในรูปของ

หมอน้ําที่มีดอกไมงอกออกมา
4 หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล และสันติ เล็กสุขุม, เที่ยวดงเจดียที่พมาประเทศทางประวัติศาสตรศิลปะ

และวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 138-139.
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ฐานแปดเหลี่ยมจะมีการประดับกลีบบัวโดยรอบ เหนือขึ้นไปเปนฐานกลมที่ทําเปนฐานบัวควํ่าหรือ

ฐานลาด รองรับฐานกลมที่ประดับกลีบบัวหงายอันเปนลักษณะของบัวปากระฆัง(ภาพที่ 29)
ฐานของเจดียวัดศรีรองเมือง วัดมอนปูยักษ และวัดปารวกตางก็มีลักษณะดังกลาว

เชนเดียวกัน ตางกันเพียงการประดับลูกแกวและการยกเก็จเทาน้ัน โดยเจดียวัดศรีรองเมืองน้ันฐาน

บัวทั้งหมดจะประดับดวยลูกแกว 1 เสนทั้งสิ้น ซึ่งฐานบัวแปดเหลี่ยมจะไมยกเก็จ(ภาพที่ 30)
ในขณะที่เจดียวัดมอนปูยักษน้ัน ฐานบัวลางสุดและฐานบัวแปดเหลี่ยมมีลักษณะเชนเดียวกับเจดีย

วัดศรีรองเมือง แตฐานบัวแปดเหลี่ยมจะยกเก็จ สวนฐานบัวยกเก็จ 3 ฐานจะประดับลูกแกว 2 เสน

(ภาพที่ 29) ในสวนของฐานสี่เหลี่ยมของเจดียวัดปารวกน้ันจะเหมือนกับเจดียวัดมอนปูยักษ แต

เหนือขึ้นไปฐานบัวแปดเหลี่ยมยกเก็จจะประดับลูกแกว 2 เสน(ภาพที่ 31) และแมวาปจจุบันจะไม

พบการประดับกลีบบัวเหนือชุดฐานสี่เหลี่ยมของเจดียวัดปารวก แตเน่ืองจากที่ฐานบัวแปดเหลี่ยม

ยังคงมีการประดับอยู จึงเชื่อไดวาเหนือชุดฐานสี่เหลี่ยมก็นาจะเคยมีการประดับเชนเดียวกัน

นอกจากเจดียทั้ง 3 องคที่สวนฐานมีลักษณะใกลเคียงกันแลว ก็ยังมีเจดียวัดมอนจําศีล

องคที่ 3 และเจดียวัดเจดียซาวหลังที่มีลักษณะที่ตางออกไปเล็กนอย โดยเจดียวัดมอนจําศีลองคที่ 3
น้ัน ฐานลางจะทําเปนฐานเขียงซอนกัน 2 ฐานแทนที่จะเปนฐานบัว สวนฐานบัวยกเก็จ 3 ฐานและ

ฐานบัวแปดเหลี่ยมจะเหมือนกับเจดียวัดศรีรองเมือง แตเหนือฐานบัวแปดเหลี่ยมจะเพิ่มฐานกลม

ประดับกลีบบัวหงายซอนกัน 3 ฐานเขามา กอนจะตอขึ้นไปเปนฐานบัวควํ่าในผังกลมรองรับบัว

ปากระฆัง(ภาพที่ 32)
สวนวัดเจดียซาวหลังน้ัน เจดียแบบมี 1 ซุมและเจดียประธานซึ่งมี 4 ซุมน้ันมีลักษณะที่

ตางกันเล็กนอย ในสวนของเจดียแบบมี 1 ซุมน้ันเน่ืองจากมีเจดียอยูถึง 5 องค จึงมีรูปแบบของฐาน

ที่แตกตางกันอยูบาง แตโดยทั่วไปแลวก็คลายคลึงกันคือฐานลางสุดเปนฐานบัว เหนือขึ้นไปเปน

ฐานบัวลูกแกวยกเก็จ 2-3 ฐานซึ่งจะประดับลูกแกวจํานวนตางๆกันไป โดยแบบที่มีฐานบัวยกเก็จ 2
ฐานน้ัน ฐานชั้นแรกจะเปนฐานสูงประดับลูกแกว 2 เสน ตอเน่ืองดวยฐานชั้นที่ 2 ที่ประดับลูกแกว 

1 เสน(ภาพที่ 19) สวนอีก 3 องคที่มีฐานบัวยกเก็จซอนกัน 3 ฐานน้ัน จะประดับลูกแกว 1 เสนเฉพาะ

ฐานชั้นที่ 1 สวนฐานชั้นที่ 2 และ 3 ไมมีการประดับลูกแกว(ภาพที่ 33)
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ลักษณะของฐานบัวยกเก็จประดับลูกแกว 2 เสนซึ่งเปนฐานสูงน้ัน นับวาเปน

ลักษณะเฉพาะของฐานแบบลานนา5 ซึ่งเจดียแบบลานนาน้ันในสวนของลูกแกวจะทําเปนลูกแกว

อกไกตางจากพมาที่เปนลูกแกวกลม สวนฐานบัวยกเก็จที่ประดับลูกแกว 1 เสนรวมทั้งแบบที่ไมมี

ลูกแกวประดับน้ัน แมจะมีรูปแบบที่ใกลเคียงกับฐานแบบลานนาแตก็นับวามีความคลายคลึงกับทาง

พมามากกวา เน่ืองจากการทําฐานเชนน้ีไมเปนที่นิยมนักในลานนา ซึ่งการทําฐานทั้ง 2 แบบรวมกัน

ของเจดียวัดเจดียซาวหลังทั้งแบบมีซุมและไมมีซุมหลายองคน้ัน ก็แสดงใหเห็นถึงการผสมผสาน

ระหวางศิลปะพมาและลานนาไดเปนอยางดี

เหนือชุดฐานบัวยกเก็จของเจดียแบบมีซุม 1 ซุมและ 4 ซุมมีการประดับกลีบบัว

โดยรอบเชนเดียวกัน แตในเจดียแบบมี 1 ซุมน้ันที่เหนือฐานบัวชั้นลางสุดก็มีการประดับดวย ซึ่ง

กลีบบัวน้ีจะมีลักษณะที่ตางไปจากฐานชั้นอ่ืน โดยทําเปนวงโคงที่เจาะชองตรงกลางและมีการเวน

ระยะหางระหวางวงโคงแตละวงเล็กนอย(ภาพที่ 33) ถัดจากชุดฐานสี่เหลี่ยมขึ้นไปเปนฐานบัวแปด

เหลี่ยมที่ประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายที่ฐานหนากระดานบนเปนบัวปากระฆัง(ภาพที่ 34)
สวนเจดียประธานวัดเจดียซาวหลังน้ัน เน่ืองจากเปนเจดียประธานของวัดจึงมีลักษณะ

ที่ตางออกไป โดยเจดียองคน้ีมีฐานลางสุดเปนฐานเขียง ถัดขึ้นไปเปนฐานเขียงยกเก็จ 2 ฐานรองรับ

ฐานบัวยกเก็จประดับลูกแกว 2 เสนซึ่งเปนฐานสูง ลักษณะเชนน้ีเปนลักษณะของฐานแบบลานนา

ดังไดกลาวไปแลว ตอเน่ืองดวยชุดฐานบัวยกเก็จซอนกัน 3 ฐาน(ภาพที่ 35) และฐานบัวแปดเหลี่ยม

ที่มีลักษณะเชนเดียวกับเจดียแบบมี 1 ซุม(ภาพที่ 36) ซึ่งนอกจากการทําฐานแปดเหลี่ยมในลักษณะน้ี

แลว ก็ยังมีแบบที่ทําเปนฐานแปดเหลี่ยมซอนลดหลั่นกันรองรับฐานกลมที่ประดับกลีบบัวหงายดวย

(ภาพที่ 88) โดยจะพบในเจดียแบบไมมีซุมซึ่งมีการทําฐานแปดเหลี่ยมทั้ง 2 แบบ

โดยฐานแปดเหลี่ยมทั้ง 2 แบบน้ัน ไดเปลี่ยนฐานที่รองรับองคระฆังจากฐานกลมมา

เปนฐานแปดเหลี่ยมและตัดสวนของฐานแปดเหลี่ยมเดิมออก ซึ่งนับวาตางจากฐานบัวแปดเหลี่ยม

ของเมืองลําปางโดยทั่วไป ลักษณะเชนน้ีทําใหเจดียไมสูงจนเกินไปและยังคงความตอเน่ืองระหวาง

ฐานสี่เหลี่ยมและองคระฆังเอาไวไดเชนเดิมอีกดวย

ประติมากรรมท่ีประดับฐานเจดียน้ันจะพบในเจดียเพียง 4 องคคือ เจดียวัดศรีรองเมือง 

วัดมอนปูยักษ วัดปารวก และเจดียวัดมอนจําศีลองคที่ 3 สวนเจดียวัดเจดียซาวหลังน้ันไมมีการ

5 ลักษณะของฐานเจดียแบบลานนานั้นจะมีฐานเขียงส่ีเหล่ียมซอนลดหล่ันกัน 2-3 ฐาน รองรับฐานบัว

ส่ีเหล่ียมสูงยกเก็จประดับลูกแกวอกไก 2 เสนหรือแบบฐานบัวซอนกัน 2 ฐาน เหนือขึ้นไปเปนชุดฐานบัวในผัง

กลม 3 ฐานที่ประดับดวยลูกแกวอกไก 2 เสน ดูรายละเอียดใน จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงใหม,
(เชียงใหม : วรรณรักษ, 2541), 20, และ สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ลานนา, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2549), 69-70.
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ประดับประติมากรรมเน่ืองจากเจดียมีขนาดเล็ก ประติมากรรมที่ใชประดับฐานแตละชั้นก็จะมีเจดีย

จําลอง หมอดอกไม นรสิงห และดอกบัว รวมทั้งสิงหซึ่งมักพบที่มุมเจดียดวย โดยเจดียวัดศรีรอง

เมืองน้ันบนฐานบัวจะประดับเจดียจําลอง ถัดขึ้นไปบนฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1 และ 2 ประดับหมอ

ดอกไม สวนฐานชั้นที่ 3 ประดับนรสิงห(ภาพที่ 30)
เจดียวัดมอนปูยักษน้ัน เหนือฐานบัวและฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1 จะประดับเจดียจําลอง

และหมอดอกไมเชนเดียวกับเจดียวัดศรีรองเมือง สวนฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 2 ประดับนรสิงห และ

ฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 3 ประดับดอกบัว ซึ่งเจดียวัดปารวกก็มีลักษณะเชนเดียวกันน้ี นอกจากน้ีที่มุม

ของเจดียทั้ง 3 องคยังมีสิงหต้ังประกอบอยูอีกดวย(ภาพที่ 29 และภาพที่ 37)
สวนเจดียวัดมอนจําศีลองคที่ 3 จะมีลักษณะที่ตางออกไปเล็กนอย คือเหนือฐานเขียง

ชั้นที่ 1 มีสิงหต้ังขนาบอยูทางดานลางของซุม ขางสิงหมีเจดียจําลองต้ังอยูขางละ 1 องค และยังมี

เจดียประดับที่มุมอีกดวย เหนือขึ้นไปบนฐานเขียงชั้นที่ 2 ซึ่งเปนที่ต้ังของซุมก็มีการประดับเจดีย

จําลอง บนฐานบัวยกเก็จมีการประดับประติมากรรมเฉพาะฐานชั้นที่ 1 และ 3 โดยประดับนรสิงห

และหมอดอกไม ตามลําดับ(ภาพที่ 38)
ประติมากรรมที่นํามาใชประดับเจดียน้ันมีอยูไมมากนัก ทําใหบางคร้ังดูคลายจะมีแบบ

แผนวาฐานชั้นใดประดับอะไร และถึงแมจะเปนเชนน้ัน ประติมากรรมก็ยังมีความหลากหลายในแง

ของการจัดวาง ซึ่งคงสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ดังจะเห็นไดจากเจดียที่ได

ทําการศกึษาในหัวขอน้ี ที่มีการจัดวางประติมากรรมที่ตางกันออกไป

องคระฆัง ลักษณะทั่วไปขององคระฆังของเจดียแบบพมาก็คือ องคระฆังจะเวาเขาและ

ผายออกตอนปลาย ซึ่งจะมากหรือนอยน้ันก็ขึ้นอยูกับเจดียแตละองค โดยที่พบน้ันมีทั้งแบบที่องค

ระฆังตรงคลายทรงกระบอกและแบบที่เอนสอบ ซึ่งไมแตกตางกันมากนัก ลักษณะดังกลาวแม

ไมไดมีความสําคัญตอรูปแบบของเจดียโดยตรง แตก็มีผลตอรูปทรงโดยรวมของเจดีย 

เจดียแบบมีซุมที่ศึกษาน้ันองคระฆังจะมีรูปทรงคอนขางตรง ปากระฆังผายมาก มีเพียง

เจดียวัดมอนปูยักษที่องคระฆังจะเอนสอบเล็กนอยและเจดียวัดปารวกที่ปากระฆังผายเล็กนอย

เทาน้ัน(ภาพที่ 39) ในสวนของเจดียองคอ่ืนๆน้ัน องคระฆังของเจดียวัดมอนจําศีลองคที่ 3 จะตรง

คลายทรงกระบอกแตลาดลงมากตอนปลาย(ภาพที่ 40) ตางจากเจดียโดยทั่วไปที่สวนกลางขององค

ระฆังจะคอดเวากอนผายออกตรงสวนปลาย สวนเจดียวัดเจดียซาวหลังจะพบทั้งรูปทรงตรงและเอน

สอบซึ่งตางกันเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ปากระฆังที่ผายก็เชนกัน มีลักษณะใกลเคียงกันมากจนแทบไม

เห็นความแตกตาง(ภาพที่ 34)
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ลวดลายประดับองคระฆัง โดยทั่วไปแลวเจดียแบบพมาจะมีการประดับรัดอกที่กลาง

องคระฆัง บางคร้ังดานบนเหนือรัดอกก็มีการประดับลายใบไมดวย ซึ่งในเจดียแบบมีซุมของเมือง

ลําปางน้ันไดพบที่เจดียวัดปารวกเทาน้ัน(ภาพที่ 41) นอกจากน้ีตรงสวนบัวคอเสื้อขององคระฆังก็มี

การประดับลายใบไมเชนกัน(ภาพที่ 42) หรือบางคร้ังก็เปนลายกลีบบัว(ภาพที่ 40) สวนดานลางมี

ทั้งที่มีการประดับลวดลายตางๆและแบบที่ไมมีการประดับ ซึ่งแบบที่มีลวดลายน้ันก็จะมีทั้งลาย

ยักษจับลายพันธุพฤกษา ลายยักษในชอง และลายดอกไม โดยเจดียวัดศรีรองเมืองและวัดมอนปูยักษ

จะประดับลายยักษจับลายพันธุพฤกษา ซึ่งมทีั้งยักษที่สวมชฏาและไมสวม ยักษจะไมมีลําตัวแตมีมือ

ยื่นออกมาจับลายพันธุพฤกษาที่ทําคลายวงโคงตอเน่ืองกัน ซึ่งที่ เจดียวัดมอนปูยักษน้ันมีการ

ประดิษฐกรองศอของยักษใหเหมือนลายพันธุพฤกษาดวย(ภาพที่ 42 และภาพที่ 39)
เจดียวัดปารวกน้ันประดับลายยักษอยูในชอง โดยจะเปนยักษยืนเต็มตัวและจับลาย

พันธุพฤกษาหรือถืออาวุธ ระหวางยักษแตละตนจะมีลายพันธุพฤกษาที่หอยลงมาเปนรูปสามเหลี่ยม

กั้นแบงออกเปนชองๆ(ภาพที่ 41) สวนเจดียวัดเจดียซาวหลังน้ันมีทั้งที่ประดับลายดอกไมและที่ไมมี

ลาย ซึ่งลายดอกไมน้ันจะพบเฉพาะในเจดียแบบมีซุม(ภาพที่ 36) สวนแบบที่ไมมีลายน้ันจะพบทั้ง

ในเจดียแบบมีซุมและไมมีซุม นอกจากน้ียังพบลายยักษในชองซึ่งคลายกับเจดียวัดปารวก แตมีไม

มากนักและจะพบในเจดียแบบไมมีซุมเทาน้ัน(ภาพที่ 43) สวนเจดียวัดมอนจําศีลองคที่ 3 น้ันไมมี

การประดับลายดานลาง
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สวนยอด สวนยอดของเจดียแบบพมาน้ันประกอบดวย ปลองไฉน ปทมบาท และปลี

ยอด ซึ่งทั้ง 3 สวนนับเปนองคประกอบที่จะขาดเสียไมไดในเจดียแบบพมา ดังน้ันความแตกตางของ

สวนยอดของเจดียแตละองคจึงอยูที่รูปทรงเชนเดียวกับองคระฆัง ซึ่งสวนยอดของเจดียน้ันก็มีทั้ง

ยอดสั้นและยอดยาว โดยลักษณะของยอดดังกลาวนับเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหน่ึงที่แสดงถึง

ความแตกตางระหวางเจดียพมาและเจดียมอญ แมวาในสมัยหลังจะมีการสรางอยางปะปนกันแลวก็

ตาม6

ซึ่งในสมัยหลังน้ันการจะแยกวาเจดียองคใดเปนเจดียพมา องคใดเปนเจดียมอญอยาง

ชัดเจนก็ทําไดไมงายนัก เน่ืองจากเจดียทั้ง 2 แบบมีมานานแลวและการสรางตอๆกันมาก็อาจทําให

รูปแบบของเจดียเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการสรางเจดียที่มีรูปแบบปะปนกันระหวางเจดียพมาและ

เจดียมอญดวย ลักษณะเชนน้ีไมไดปรากฏแตในประเทศพมาเทาน้ัน แตยังพบในไทยที่มีชางชาว

พมาเขามาอีกดวย ดวยเหตุน้ีจึงไดมีผูเรียกเจดียแบบพมาที่สรางขึ้นในประเทศไทยวา “เจดียแบบ

มอญ-พมา”7 เน่ืองจากการปะปนกันของเจดียทั้ง 2 แบบดังกลาว 

เจดียแบบมีซุมในเมืองลําปางตางก็มีลักษณะของสวนยอดที่ปลองไฉนเอนสอบไปรับ

ปทมบาทที่ประดับดวยบัวกลีบยาว ตอเน่ืองดวยปลีที่มีขนาดยาวเชนกัน(ภาพที่ 44) ซึ่งโดยมาก

ปลองไฉนจะมีรูปทรงตรง มีเพียงเจดียวัดมอนปูยักษและเจดียแบบมี 1 ซุมของวัดเจดียซาวหลังบาง

องคที่ปลองไฉนจะโคงเล็กนอยกอนตรงขึ้นไปรับปทมบาทและปลี(ภาพที่ 45) ลักษณะเชนน้ีนับวา

คลายคลึงกับสวนยอดของเจดียเมืองเชียงใหม ซึ่งในสวนของวัดเจดียซาวหลังน้ัน เน่ืองจากมีเจดีย

6 อยางไรก็ดีลักษณะที่ตางกันอยางเห็นไดชัดของเจดียทั้ง 2 แบบที่สามารถแยกออกจากกันไดก็คือใน

สวนของฐาน ฐานของเจดียพมาเปนฐานส่ีเหล่ียมขนาดใหญซอนกัน 3 ฐานและประดับชองส่ีเหล่ียมที่ทองไม 

ตอเนื่องดวยฐานแปดเหล่ียมและฐานกลมซอนลดหล่ันกันรองรับบัวปากระฆังและองคระฆัง เหนือขึ้นไปเปน

ปลองไฉนขนาดใหญที่มีความลาดเอนมากเพ่ือรับปทมบาทและปลีขนาดเล็ก เจดียมีซุมและบันไดขึ้นไปทั้ง 4
ดาน ที่ฐานแตละช้ันรวมทั้งมุมเจดียมีการประดับประติมากรรม(ลายเสนที่ 1)

สวนเจดียมอญนั้นจะประกอบไปดวยฐานส่ีเหล่ียมขนาดใหญ ตอเนื่องดวยฐานแปดเหล่ียมและฐาน

กลมซอนลดหล่ันเชนเดียวกัน แตโดยทั่วไปไมมีการทําบัวปากระฆัง และจากความนิยมในการใชฐานบัวควํ่าเขา

มาประกอบฐานอยางมากนั้น ทําใหฐานดูมีความลาดเอนตางจากเจดียพมาที่ดูเปนฐานซอนช้ันอยางชัดเจน

มากกวา ถัดจากองคระฆังขึ้นไปเปนสวนยอดที่มีลักษณะเรียวแหลม ปลองไฉนจะเอนสอบขึ้นรับปทมบาทที่เปน

บัวกลีบยาวตามดวยปลีที่ยาวเหมือนปลีกลวย ดูรายละเอียดใน หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ประวัติศาสตรศิลปะ

ประเทศใกลเคียง : อินเดีย, ลังกา, ชวา, จาม, ขอม, พมา, ลาว (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 314. นอกจากนี้เจดียมอญ

ยังไมมีการทําซุมและบันได รวมไปถึงประติมากรรมประดับฐานดวย(ลายเสนที่ 2)
7 ดูรายละเอียดใน หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล และสันติ เล็กสุขุม, เที่ยวดงเจดียที่พมาประเทศทาง

ประวัติ ศาสตรศิลปะและวัฒนธรรม, 121.
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ทั้งหมดอยูถึง 20 องคปลองไฉนจึงมีลักษณะที่ตางกนัไปบาง โดยมีทั้งแบบที่ปลองไฉนตรงกับแบบ

ที่โคงเล็กนอย โดยแบบหลังจะพบมากกวา อยางไรก็ดีความแตกตางของปลองไฉนทั้ง 2 แบบน้ีก็มี

เพียงเล็กนอยเทาน้ัน

1.1.2 เจดียแบบมีซุมในเมืองเชียงใหม

นอกจากเจดียในเมืองลําปางที่นํามาศึกษาเพิ่มเติมแลว ก็ยังไดนําเจดียเมือง

เชียงใหมมาพิจารณาประกอบดวยเพื่อใหไดผลการศึกษาที่กวางขึ้น โดยเจดียเมืองเชียงใหมมี

ทั้งหมด 7 องคจากจํานวน 5 วัด แบงเปนแบบมีซุม 4 องคและไมมีซุม 3 องค โดยเจดียที่มีซุมน้ัน

เปนแบบมีซุมทุกดานทั้งสิ้น 

ในสวนของเจดียแบบมีซุมของเมืองเชียงใหมที่จะนํามาพิจารณาประกอบในหัวขอน้ีก็

มีอยู 4 วัดดวยกันไดแก วัดปาเปา(ภาพที่ 46) วัดแสนฝาง(ภาพที่ 47) วัดมหาวัน(ภาพที่ 48) และวัด

เชตวัน ซึ่งวัดเชตวันน้ันมีเจดียอยูทั้งหมด 3 องคทั้งแบบมีซุมและไมมีซุม วางเรียงกันในแนวเหนือ

ใตและอยูเหลื่อมกันเล็กนอย โดยเจดียองคที่ 1 หรือองคกลางเปนเจดียแบบมีซุม(ภาพที่ 49) สวนอีก 

2 องคที่อยูทางดานเหนือและใตน้ันไมมีซุม(ภาพที่ 50 และภาพที่ 51) เจดียในเมืองเชียงใหมทั้งหมด

น้ีนับวาเปนเจดียที่มีขนาดคอนขางใหญเมื่อเทียบกับเจดียเมืองลําปาง

ซุมของเจดียเมืองเชียงใหมน้ัน โดยมากจะต้ังอยูบนฐานบัวซึ่งเปนฐานลางสุดและมี

บันไดขึ้นไปยังซุม โดยเจดียวัดปาเปาน้ันฐานบัวจะมีการประดับลูกแกว สวนซุมก็มีลักษณะพิเศษ

คือ ภายในมีเสากลางที่ใชรับนํ้าหนักโครงสรางของเจดียและมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูทั้ง 4 ดาน

ของเสา ลักษณะเชนน้ีนับวาเปนรูปแบบเฉพาะที่นิยมกันในพมา8 ซุมของเจดียวัดแสนฝางและเจดีย

วัดมหาวันน้ันก็ต้ังอยูบนฐานบัวลางสุดและมีบันไดขึ้นไปเชนกัน แตเจดียวัดมหาวันจะมีซุม

ประดิษฐานพระพุทธรูป 2 ดาน สวนอีก 2 ดานเปนซุมบันได 

เจดียวัดเชตวันองคที่ 1 น้ันมีซุมประดิษฐานพระพุทธรูป 1 ซุมอยูทางดานหนาติดกับ

ตัวเจดียและไมมีบันไดขึ้นไป สวนอีก 3 ดานไมมีซุมแตมีบันไดขึ้นไปยังฐานบัวชั้นลางสุด(ภาพที่ 

52) แมวาเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 จะมีซุมเพียงซุมเดียว แตก็สามารถจัดอยูในกลุมของเจดียแบบมีซุม

4 ซุมได เน่ืองจากบันไดและซุมบันไดน้ันก็มีลักษณะเชนเดียวกันคือ เปนเพียงสวนที่มาประดับเจดีย

แตไมไดใชงานจริง ดังน้ันไมวาจะมีซุมหรือไมวัตถุประสงคก็ไมตางกัน

8 การใชเสากลางขนาดใหญรับน้ําหนักโครงสรางสวนบนของเจดีย และมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู

ที่แตละดานของเสานั้น เปนลักษณะที่พบมากในเจดียพมาสมัยพุกามโดยเฉพาะเจติยวิหาร โดยมีมาแลวตั้งแตพุทธ

ศตวรรษที่ 17 ดูรายละเอียดใน จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงใหม, 77, และ หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล 

และสันติ เล็กสุขุม, เที่ยวดงเจดียที่พมาประเทศทางประวัติศาสตรศิลปะและวัฒนธรรม, 120,139.
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จะเห็นไดวาเจดียเมืองเชียงใหมแบบมีซุมซึ่งในที่น้ีลวนเปนเจดียแบบมี 4 ซุมน้ัน แมจะ

มีทั้งซุมประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันได ก็ไมไดมีความแตกตางกันมากนักทั้งในเร่ืองของ

รูปแบบและประโยชนใชสอย โดยเฉพาะซุมบันไดและบันไดซึ่งไมไดทําหนาที่เปนทางขึ้นสูลาน

ประทักษิณอีกตอไป เน่ืองจากขอจํากัดทางดานขนาดของเจดียเชนเดียวกับเจดียในพมาที่มีขนาด

ใกลเคียงกัน ดังน้ันการที่ยังคงทําบันไดจึงนาจะเพื่อคงรูปแบบเอาไวมากกวา

สวนการที่เจดียวัดเชตวันองคที่ 1 ไมทําซุมใหเหมือนกันทั้ง 4 ดาน หรือแมแตทําซุม

ประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันไดอยางละ 2 ดานแบบเจดียวัดมหาวันน้ัน อาจเกิดจากการ

ดัดแปลงในภายหลัง โดยเจดียองค น้ี เดิมก็คงมีบันไดทั้ง 4 ดานแตตอมาไดมีการสรางซุม

ประดิษฐานพระพุทธรูปขึ้นทางดานหนาของเจดีย ดังจะเห็นไดจากฐานของซุมที่ยังคงมีเสาที่ยื่น

ออกมาจากตัวเจดียติดอยู ซึ่งนาจะเปนรองรอยที่หลงเหลือจากการสรางเพิ่มเติม(ภาพที่ 53) ลักษณะ

ของเสาเชนน้ีก็ไดพบในอีก 3 ดานที่เปนบันไดเชนเดียวกัน(ภาพที่ 52) นอกจากน้ีที่ดานหนาของ

ฐานซุมก็ยังจารึกปพ.ศ. 2517 เอาไวอีกดวย ดังน้ันซุมจึงไมควรสรางขึ้นกอนหนาน้ัน

จะเห็นไดวาเจดียเมืองเชียงใหมเทาที่ไดศึกษามาน้ัน หากเปนแบบมีซุมก็จะเปนแบบ 4
ซุมทั้งสิ้น ไมพบแบบมีซุมเดียวเลย ที่เปนเชนน้ีอาจเพื่อใหเหมาะกับขนาดของเจดียที่คอนขางใหญ

ก็เปนได 

ลักษณะของซุมทั้งซุมประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันไดน้ัน จะมีการประดับลาย

พันธุพฤกษาที่กรอบซุม ซึ่งลายพันธุพฤกษาน้ีจะทําคลายลายกานขดหรือดอกไมใบไมพันเกี่ยวกัน 

ปลายกรอบซุมจะเปนใบไมที่อยูในรูปทรงของกระหนก ลายเหลาน้ีมักมีลักษณะที่เหมือนจริงมาก

ซึ่งในสวนของลวดลายประดับกรอบซุมของเจดียวัดปาเปาน้ันจะคลายกับของเจดียวัดปารวกใน

เมืองลําปางมาก(ภาพที่ 54 และภาพที่ 25) เหนือกรอบซุมบางคร้ังจะประดับใบไมที่ยื่นขึ้นไป

เหมือนใบระกา ดังจะพบไดในซุมบางซุมของเจดียวัดแสนฝาง(ภาพที่ 55) ซึ่งเจดียวัดแสนฝางน้ันก็

มักพบวามีการทําลวดลายที่ประดับตามสวนตางๆของเจดียอยางประณีตงดงามกวาเจดียองคอ่ืน

กลางกรอบซุมของเจดียวัดแสนฝางและเจดียวัดมหาวันจะมีการประดับประติมากรรม

รูปบุคคล โดยมีทั้งบุคคลน่ังชันเขา เทวดา หรือบุคคลอ่ืนยืนในทาทางตางๆ ลางลงไปบางคร้ังจะ

เปนรูปสัตว สวนเจดียวัดปาเปาและเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 น้ันไมมีการประดับ เหนือจากซุมขึ้นไป

จะเปนอาคารซอนชั้น นอกจากประติมากรรมกลางกรอบซุมแลว ที่เสาซุมของเจดียวัดมหาวันยังมี

การประดับรูปเทพนมหรือเทวดาในทาทางตางๆดวย(ภาพที่ 56) สวนซุมของเจดียวัดเชตวันองคที่ 1
ที่ไดกลาวไปแลววาอาจสรางขึ้นในภายหลังน้ันมีลักษณะที่ตางออกไป โดยเปนอาคารขนาดใหญ

ในผังสี่เหลี่ยมที่มียอดเปนอาคารซอนชั้น การประดับตกแตงคอนขางเรียบงาย มีเพียงการใชกระจก

สปีระดับตามโครงสรางของลายเทาน้ัน
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ในสวนของบันไดขึ้นซุมน้ัน เจดียเมืองเชียงใหมทั้ง 4 องคจะมีบันไดขึ้นไปยังซุม

ทั้งสิ้น และที่ราวบันไดก็มีการประดับรูปสัตว แมซุมของเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 จะไมมีบันได

สําหรับขึ้นไปก็ตาม แตอีก 3 ดานก็มีการทําบันได ซึ่งเจดียวัดปาเปาน้ันจะประดับสิงหเปนราว

บันได(ภาพที่ 57) เจดียวัดแสนฝางและเจดียวัดมหาวันทําเปนตัวมอม(ภาพที่ 58 และภาพที่ 59) สวน

เจดียวัดเชตวันองคที่ 1 น้ันประดับรูปสิงห 2 ดาน สวนอีกดานเปนมอม(ภาพที่ 60)
ในสวนขององคประกอบอื่นๆของเจดียน้ัน แบงไดเปนสวนฐาน องคระฆัง และสวน

ยอด

สวนฐาน รูปแบบของฐานที่มีฐานเขียงหรือฐานบัวรองรับชุดฐานบัวยกเก็จ 3 ฐาน 

ตอเน่ืองดวยฐานแปดเหลี่ยมและฐานกลมน้ัน เปนรูปแบบที่มีอยูในเจดียแบบพมาโดยทั่วไป ดังน้ัน

ความแตกตางของเจดียแตละองคจึงนาจะอยูในสวนของรายละเอียดปลีกยอยและการประดับ

ตกแตง ซึ่งรวมทั้งจํานวนของลูกแกวที่มาประดับดวย โดยรวมแลวลักษณะของเจดียเมืองเชียงใหม

แบบมีซุมก็คือ ฐานลางสดุเปนฐานบัว ถัดขึ้นไปเปนชุดฐานบัวยกเก็จซอนกัน 2-3 ฐาน ซึ่งมีเจดียวัด

ปาเปาเพียงองคเดียวที่ทําซอนกัน 2 ฐาน ตอเน่ืองดวยฐานบัวแปดเหลี่ยมที่มีทั้งแบบยกเก็จและไม

ยกเก็จ รองรับฐานบัวกลมที่สวนของทองไมเวาเขาไปและประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายที่ฐานหนา

กระดานบนเปนลักษณะของบัวปากระฆัง(ภาพที่ 61)
เหนือชุดฐานสี่เหลี่ยมและฐานแปดเหลี่ยมจะมีการประดับกลีบบัวโดยรอบ ซึ่งเจดียวัด

แสนฝาง เจดียวัดมหาวัน และเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 จะประดับที่ฐานบวัชั้นลางสุดดวย โดยเจดียวัด

มหาวันและเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 น้ันจะมีลักษณะเชนเดียวกันคือ เหนือกลีบบัวจะมีกลีบบัวขนาด

ใหญคลายใบเสมาประดับอยูอีกชั้นหน่ึง และที่ทองไมก็มีกลีบบัวลักษณะเดียวกันประดับอยูดวย

(ภาพที่ 61)
ในสวนของฐานเจดียแตละองคน้ัน ฐานบัวลางสุดของเจดียวัดปาเปาจะมีการประดับ

ลูกแกว 2 เสน ตางจากเจดียองคอ่ืนๆที่ไมมีการประดับลูกแกว เหนือขึ้นไปเปนชุดฐานบัวสี่เหลี่ยม

ซอนกัน 2 ฐานและฐานบัวแปดเหลี่ยม ซึ่งแตละฐานจะยกเก็จและประดับดวยลูกแกว 4 เสน โดย

ลูกแกว 2 เสนบนและลางทําเปนแผนแบนใหญตางจากตรงกลางที่เปนลูกแกวกลม เหนือฐานแปด

เหลี่ยมเปนฐานบัวกลม ที่มีลักษณะเชนเดียวกับฐานกลมของเจดียเมืองเชียงใหมแบบมีซุมองคอ่ืนๆ

แตที่วัดปาเปาน้ันจะมีลักษณะพิเศษคือมีการทํากลีบบัวหงายซอนกัน 2 ชั้น(ภาพที่ 62)
ชุดฐานบัวยกเก็จของเจดียวัดแสนฝางและเจดียวัดมหาวันน้ัน มีทั้งที่ประดับลูกแกว 2

เสนและ 4 เสน โดยเจดียวัดแสนฝางน้ัน 2 ฐานแรกประดับลูกแกว 4 เสน ซึ่ง 2 เสนบนและลางมี
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ขนาดใหญกวา 2 เสนตรงกลางเล็กนอย สวนอีก 1 ฐานจะประดับลูกแกว 2 เสน เหนือขึ้นไปเปน

ฐานบัวแปดเหลี่ยมยกเก็จประดับลูกแกว 2 เสนเชนเดียวกัน(ภาพที่ 63)
สวนเจดียวัดมหาวันน้ัน ฐานบัวลางสุดจะมีกลีบบัวขนาดใหญลักษณะคลายใบเสมา

ประดับอยูเต็มพื้นที่ของทองไม เหนือขึ้นไปเปนชุดฐานบัวยกเก็จ 3 ฐาน ฐานชั้นแรกประดับลูกแกว 

4 เสนที่มีขนาดใกลเคียงกัน สวนฐานชั้นที่ 2 และ 3 รวมไปถึงฐานบัวแปดเหลี่ยมยกเก็จที่อยูเหนือ

ขึ้นไปประดับลูกแกว 2 เสน(ภาพที่ 61) สวนเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 น้ันฐานบัวลางสุดจะประดับ

ดวยกลีบบัวขนาดใหญเชนเดียวกับเจดียวัดมหาวัน ถัดขึ้นไปเปนชุดฐานบัวยกเก็จ 3 ฐานและฐาน

บัวแปดเหลี่ยมไมยกเก็จที่ประดับลูกแกว 2 เสนเชนเดียวกัน(ภาพที่ 64)
จะเห็นไดวาในบรรดาเจดียทั้ง 4 องคซึ่งเปนเจดียแบบมี 4 ซุมน้ัน เจดียวัดปาเปาเปน

เพียงองคเดียวที่ทําชุดฐานบัวยกเก็จซอนกัน 2 ฐาน ทั้งน้ีคงเน่ืองมาจากการที่ฐานมีความสูงมาก 

หากทําฐานบัว 3 ฐานรองรับฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเปนฐานสูงเชนเดียวกันอีกน้ัน อาจทําใหเจดียดูสูง

เกินไป จึงไดลดเหลือเพียง 2 ฐาน นอกจากน้ียังลดความสูงขององคระฆังลงอีกดวย

ในสวนของการประดับตกแตงน้ัน นอกจากเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 ที่มีการทําลูกแกว 2
เสนแลว เจดียอีก 3 องคตางก็มีการประดับลูกแกว 4 เสนทั้งสิ้น เพียงแตเจดียวัดมหาวันจะทําลูกแกว 

4 เสนเฉพาะฐานชั้นแรก สวนเจดียวัดแสนฝางก็ประดับเฉพาะฐานชั้นแรกและฐานชั้นที่ 2 เทาน้ัน

และนอกจากลูกแกวกลมแบบเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 และเจดียวัดมหาวันแลว ก็ยังมีการทําลูกแกว 2
เสนบนและลางใหมีขนาดใหญกวาปกติ หรือทําเปนแผนแบนใหญในขณะที่ตรงกลางเปนลูกแกว

กลม เชนที่พบในเจดียวัดแสนฝาง(ภาพที่ 65) และเจดียวัดปาเปา(ภาพที่ 66) ตามลําดับดวย

การประดับลูกแกว 4 เสนรวมถึงการทําลูกแกวใหมีขนาดใหญกวาปกติน้ัน คงเพื่อให

เหมาะกับความสูงของฐาน ซึ่งการประดับลูกแกวเชนน้ีอาจนับไดวาเปนลักษณะพิเศษของเจดีย

เมืองเชียงใหมที่ตางไปจากลําปาง โดยเจดียเมืองลําปางเทาที่พบมักมีขนาดไมใหญนักเมื่อเทียบกับ

เจดียในเมืองเชียงใหม จึงอาจทําใหไมพบการประดับลูกแกว 4 เสนก็เปนได นอกจากน้ีลักษณะของ

ฐานกลมที่มีสวนของทองไมเวาเขาไปและประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายที่ฐานหนากระดานบนน้ัน 

ยังอาจเรียกไดวาเปนรูปแบบที่นิยมกันในเจดียเมืองเชียงใหมดวย เน่ืองจากเจดียเมืองเชียงใหมที่ได

ศกึษาในหัวขอน้ีลวนทําฐานเชนน้ีทั้งสิ้น

สวนประติมากรรมท่ีประดับบนฐานน้ันก็จะมีสิงห เจดียจําลอง นรสิงห หมอดอกไม 

ดอกบัว และฉัตร ซึ่งสิงหก็มีทั้งที่ต้ังประดับมุมเจดียและที่อยูบนฐาน และหากไมนับฉัตรแลวจะ

เห็นไดวาประติมากรรมที่ใชประดับน้ันเหมือนกันกับของเจดียเมืองลําปาง ซึ่งการจะประดับอะไร

บนฐานชั้นใดน้ันแมจะมีแบบแผนอยูบาง แตก็ยังตางกันออกไปตามเจดียแตละองคเชนเดียวกัน
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โดยเจดียวัดปาเปาน้ัน เหนือฐานบัวชั้นลางสุดจะประดับเจดียจําลอง ถัดขึ้นไปบนฐาน

บัวยกเก็จชั้นที่ 1 ประดับนรสิงห ฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 2 ประดับหมอดอกไม และฐานแปดเหลี่ยม

ประดับดอกบัว(ภาพที่ 62) สวนเจดียวัดมหาวัน บนฐานบัวจะประดับอาคารจําลอง เหนือขึ้นไปบน

ฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1 ถึงฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 3 จะประดับประติมากรรมเชนเดียวกับที่ฐานบัว

สี่เหลี่ยมของเจดียวัดปาเปา คือเจดียจําลอง นรสิงห และหมอดอกไม ตามลําดับ(ภาพที่ 61)
เจดียวัดแสนฝางน้ันบนฐานบัวประดับฉัตรและสิงห โดยสิงหจะต้ังอยูมุมละ 2 ตัว

เหนือขึ้นไปบนฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1 ประดับหมอดอกไม ฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 2 ประดับนรสิงห

เชนเดียวกับเจดียวัดมหาวัน และฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 3 ประดับเจดียจําลอง(ภาพที่ 63) สวนเจดียวัด

เชตวันองคที่ 1 บนฐานบัวจะเปนฉัตร เหนือฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1 และ 2 ประดับนรสิงหและหมอ

ดอกไม ตามลําดับเชนเดียวกับเจดียวัดปาเปา สวนฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 3 ประดับดอกบัวที่มีการทํา

ดอกไมยื่นออกมาในลักษณะเดียวกับหมอดอกไมที่อยูบนฐานชั้นลาง(ภาพที่ 64)

องคระฆัง เจดียเมืองเชียงใหมก็เชนเดียวกับเจดียเมืองลําปาง คือความแตกตางขององค

ระฆังจะอยูที่รูปทรง ซึ่งองคระฆังของเจดียทั้ง 4 องคน้ีก็มีรูปทรงที่ตางกันเล็กนอย โดยเจดียวัดปา

เปาน้ันองคระฆังมีลักษณะคอนขางตรงในขณะที่องคอ่ืนๆเอนสอบ สวนปากระฆังของเจดียวัดปา

เปาและวัดแสนฝางน้ันจะผายออกมากกวาเจดียอีก 2 องค(ภาพที่ 67)
ลวดลายท่ีประดับองคระฆังน้ัน ดานบนตรงสวนบัวคอเสื้อขององคระฆังจะเปนลาย

ใบไมหรือลายกลีบบัว บางคร้ังเหนือรัดอกก็มีการประดับลายใบไมดวยเชนกันแตพบไดไมมากนัก 

ซึ่งในเจดียแบบมีซุมของเมืองเชียงใหมที่ไดศึกษาน้ันจะพบที่เจดียวัดมหาวันเทาน้ัน สวนลาย

ดานลางก็จะมีทั้งลายยักษในชองและลายพันธุพฤกษา โดยลายยักษในชองน้ันจะพบที่เจดียวัดปาเปา

และเจดียวัดมหาวัน ซึ่งจะเปนยักษเต็มตัวยืนอยูในกรอบสี่เหลี่ยมที่มีลักษณะคลายคลึงกัน แตของ

เจดียวัดปาเปาน้ันยักษจะจับลายพันธุพฤกษา(ภาพที่ 68) ตางจากเจดียวัดมหาวันที่เปนยักษถืออาวุธ

และบางคร้ังจะจับลายพันธุพฤกษาดวย(ภาพที่ 69) นอกจากน้ียักษของเจดียวัดปาเปายังมีทั้งที่สวม

และไมสวมชฏา สวนเจดียวัดมหาวันน้ันยักษจะสวมชฏา

สวนลายพันธุพฤกษาน้ันไดพบที่เจดียวัดแสนฝางและเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 ซึ่งเจดีย

วัดแสนฝางน้ันการประดับตกแตงดูจะสวยงามประณีตกวาเจดียองคอ่ืน ทั้งลายตรงบัวคอเสื้อที่ทํา

คลายลายกานขดในรูปทรงสามเหลี่ยม ลายพันธุพฤกษาทางดานลาง และยังมกีารใชกระจกสีตกแตง

พื้นที่วางเปนลายดอกไมดวย(ภาพที่ 67) สวนเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 น้ันดานลางของรัดอกจะทํา

เปนลายคลายพวงมาลัย ภายในประดับกระจกสีเปนรูปดอกไมใบไม พื้นที่วางทั้งดานบนและลาง
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ของรัดอกก็มีการประดับกระจกสีเปนรูปดอกไม นอกจากน้ียังมีการประดับกระจกสีที่รัดอก ปาก

ระฆัง และสวนยอดอีกดวย(ภาพที่ 70)
นอกจากลวดลายตางๆที่ใชประดับสวนลางของรัดอกดังกลาวแลว ก็ยังมีลายยักษจับ

ลายพันธุพฤกษาที่ไดพบในเจดียเมืองลําปาง ซึ่งในเมืองเชียงใหมน้ันแมจะไดพบเชนกันที่เจดียวัด

ปาเปา แตก็เปนลายยักษที่อยูในชองและยังเปนยักษยืนเต็มตัวอีกดวย ซึ่งลักษณะที่ตางกันเชนน้ีอาจ

เกี่ยวของกับความนิยมที่เกิดขึ้นในแตละทองถิ่นก็เปนได

สวนยอด สวนยอดของเจดียเมืองเชียงใหม ทั้งเจดียวัดปาเปา วัดแสนฝาง วัดมหาวัน 

และเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 น้ันมีลักษณะคลายคลึงกันคือ ปลองไฉนที่เรียวยาวเอนสอบไปรับปทม

บาทและปลีที่มีขนาดยาวเชนกัน โดยสวนฐานของปลองไฉนจะใหญและคอยๆลดขนาดลงโดยการ

ทําใหตัวปลองไฉนโคง กอนจะตรงขึ้นไปรับปทมบาทและปลียอด(ภาพที่ 71) ซึ่งลักษณะเชนน้ีตาง

จากสวนยอดของเจดียเมืองลําปางโดยทั่วไป ที่ปลองไฉนจะตรงขึ้นไปรับปทมบาทและปลียอดเลย

1.1.3 เจดียแบบมีซุมในพมา

นอกจากเจดียในเมืองลําปางและเชียงใหมแลว ก็ยังไดศึกษาเจดียแบบพมาใน

ประเทศพมาเพิ่มเติมดวย ซึ่งในสวนของเจดียในพมาที่เปนตนแบบน้ันจะพิจารณาเจดียที่สรางใน

สมัยหลัง คือสมัยอมรปุระและมัณฑะเลยซึ่งอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 24-25 เน่ืองจากเปนชวงเวลา

ที่ตรงกับการสรางศาสนสถานแบบพมาในเมืองลําปาง เจดียที่สรางในสมัยหลังน้ันนอกจากจะพบ

ในเมืองอมรปุระและมัณฑะเลยแลว ก็ยังพบในเมืองพุกามและเมืองอ่ืนๆดวย ซึ่งในที่น้ีจะเนนศึกษา

ไปที่เจดียสมัยหลังในเมืองพุกาม โดยเมืองพุกามก็ไมไดมีเพียงเจดียที่สรางในสมัยพุกามเทาน้ัน แต

ยังมีเจดียที่สรางในสมัยตอๆมาอีกดวย9

9 เจดียที่พบในเมืองพุกามนั้นสรางขึ้นตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16-24 ดูรายละเอียดใน Pierre Pichard,
Inventory of monuments at Pagan (Hongkong : UNESCO, 1992) vol 1, 9.
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โดยรวมแลวรูปแบบของเจดียในสมัยพกุามและสมัยตอๆมาก็ไมไดแตกตางกันมากนัก

นอกจากน้ีในสมัยหลังเองก็ยังมีการสรางเจดียเลียนแบบเจดียในสมัยพุกามดวย10 แมจะมีลักษณะ

บางประการที่เปลี่ยนแปลงไปก็ตาม เจดียในพมาน้ันแมจะมีรูปแบบที่ใกลเคียงกัน แตจากขนาดที่

ตางก็ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนลักษณะบางอยางไปตามความเหมาะสม ประการหน่ึงน้ันอาจเปน

เร่ืองของซุม ซึ่งโดยมากแลวเจดียขนาดใหญและขนาดกลางมักพบการทําซุม 4 ซุม ในขณะที่เจดีย

ขนาดเล็กจะพบทั้งแบบ 4 ซุม 1 ซุม และไมมีซุม

ซึ่งในสวนของเจดียขนาดเล็กน้ัน นอกเหนือจากสวนฐานที่บางคร้ังมีการลดขนาดและ

จํานวนลง รวมทั้งมกีารปรับเปลี่ยนรูปแบบของฐานแลว การประดับตกแตงก็ยังแตกตางออกไปอีก

ดวย และแมจะเปนเจดียขนาดเล็กเชนเดียวกัน แตในรายละเอียดปลีกยอยแลวก็ยังมีสวนที่ตาง เชน

ขนาดและจํานวนของลูกแกวที่มาประดับเจดีย เปนตน ลักษณะเชนน้ีแมไมมีผลตอรูปแบบโดยรวม

แตก็แสดงใหเห็นถึงการปรับรายละเอียดบางประการใหเขากับเจดียแตละองค ซึ่งนับวามีความ

หลากหลายมาก

สําหรับการศึกษาเจดียแบบพมาในประเทศพมาน้ัน จะเนนไปที่เจดียขนาดกลางและ

ขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนมาก อีกทั้งขนาดก็ใกลเคียงกับเจดียที่พบในไทยมากกวา และเน่ืองจากเจดียมี

รูปแบบที่หลากหลาย จึงจะพิจารณาเฉพาะรูปแบบที่คลายคลึงที่สามารถนํามาเทียบเคียงกับเจดียที่

พบในไทยได นอกจากน้ีก็จะพิจารณาเจดียในภาพรวมโดยไมเจาะจงเจดียองคใดองคหน่ึงเปนการ

เฉพาะ เพื่อใหทราบถึงรูปแบบทั่วไปของเจดียแบบพมาในพมาที่เปนตนแบบ โดยเจดียที่จะนํามา

ศึกษาน้ันก็มีอยู 42 องค ซึ่งเปนเจดียที่มาจากสมัยตางๆกัน แบงเปนแบบมีซุม 18 องค และไมมีซุม 

24 องค

ในสวนของเจดียแบบมีซุมที่ไดนํามาศึกษาทั้ง 18 องคน้ัน แบงเปนเจดียแบบมี 1 ซุม 6
องคและแบบมี 4 ซุม 12 องค ซึ่งมีทั้งเจดียขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก สวนอายุสมัยก็มี

ต้ังแตสมัยพุกามไปจนถึงสมัยหลัง โดยเจดียแบบมี 1 ซุมน้ันจะเปนเจดียขนาดเล็กทั้งสิ้นและมีอายุ

อยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 23-24 ตรงกับสมัยอังวะและรัตนปุระ และแมเจดียแตละองคจะมีลักษณะ

ที่ตางกันออกไปบาง แตโดยทั่วไปแลวก็มีรูปแบบที่คลายคลึงกัน โดยฐานชั้นลางสุดจะเปนฐาน

10 ในสมัยอมรปุระและมัณฑะเลย มีการสรางเจดียตามแบบเจดียในสมัยพุกามหลายองคดวยกัน 

ตัวอยางเชน เจดียวัดกุโสดอและวัดสันตมุนทีี่เมืองมัณฑะเลย ซ่ึงพระเจามินดงโปรดใหถายแบบเจดียชเวสิกนแหง

เมืองพุกามมาสรางในปพ.ศ.2400 และราวตนพุทธศตวรรษที่ 25 ตามลําดับ เปนตน ดูรายละเอียดใน U. Aung
Thaw, Historical sites in Burma (Rangoon : Ministry of Union Culture. Govt. of the Union of Burma, 1972),
146,149, และหมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล และสันติ เล็กสุขุม, เที่ยวดงเจดียที่พมาประเทศทางประวัติ ศาสตรศิลปะ

และวัฒนธรรม, 55.
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เขียงหรือฐานบัวรองรับชุดฐานบัวยกเก็จ 1-3 ฐาน เหนือขึ้นไปเปนฐานแปดเหลี่ยมตอเน่ืองดวยบัว

ปากระฆังที่มักทําเปนฐานกลมประดับกลีบบัวหงายซอนกัน 1-3 ฐาน รองรับองคระฆังและสวน

ยอดที่ประกอบดวย ปลองไฉน ปทมบาท และปลียอด ตามลําดับ(รูปที่ 72)
สวนซุมน้ันก็แบงไดเปนซุมประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันได ซึ่งเจดียแบบมีซุม 1

ซุมน้ันจะเปนซุมประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสิ้น สวนเจดียแบบมี 4 ซุมจะพบทั้ง 2 แบบ แตแบบที่

เปนซุมบันไดจะพบไดมากกวา ในสวนของซุมประดิษฐานพระพุทธรูปก็มีทั้งแบบที่มีบันไดและ

ไมมีบันไดขึ้นไปยังซุม ซึ่งแบบที่มีบันไดน้ันตัวซุมจะต้ังอยูบนฐานบัวชั้นลางสุด หรือในกรณีที่ฐาน

ลางสูงจากพื้นดินไมมาก ซุมก็จะต้ังบนฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1 ที่อยูเหนือขึ้นไปแทน แตหากซุมต้ังอยู

บนฐานเขียงหรือฐานบัวชั้นลางสุดเชนเดิมก็จะไมมีการทําบันไดขึ้นไป สวนซุมบันไดน้ันตัวซุมจะ

ต้ังอยูบนฐานเขียงลางสุดหรือฐานบัวยกเก็จชั้นแรก และโดยมากจะมีบันไดขึ้นไปถึงฐานบัวยกเก็จ

ชั้นที่ 3 ซึ่งปกติแลวไมสามารถใชเดินประทักษิณได นอกจากจะเปนเจดียขนาดใหญเทาน้ัน

ลักษณะของซุมทั้งซุมประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันไดของเจดียแบบมีซุมของ

พมาน้ัน โดยทั่วไปปลายกรอบซุมจะขดมวนและมีการประดับลายพันธุพฤกษาในรูปทรงของ

กระหนก เหนือกรอบซุมมักประดับลายพันธุพฤกษาที่ยื่นขึ้นไปคลายใบระกา กลางกรอบซุม

บางคร้ังจะมีการทํารูปเทวดายืนหรือบุคคลน่ังชันเขา แตโดยมากจะทําเปนลายพันธุพฤกษาหรือ

ใบไมที่มีลักษณะคลายกับที่ประดับเหนือกรอบซุมแตมีขนาดใหญกวา(ภาพที่ 73)
เหนือซุมขึ้นไปมักไมมีอาคารซอนชั้น โดยเจดียแบบมี 1 ซุมจะมีเพียงกรอบซุมเทาน้ัน

สวนเจดียแบบมี 4 ซุมจะมีการทําทั้ง 2 แบบแตแบบที่มีอาคารซอนชั้นจะพบมากกวา สําหรับเจดียที่

มีขนาดใหญน้ันตัวซุมมักทําคลายกับซุมของเจติยวิหาร คือซุมจะเปนซุมคดโคงที่มีขนาดใหญและมี

การตกแตงอยางมากมาย เหนือกรอบซุมจะประดับดวยเคล็กหรือใบระกา ซึ่งใบที่อยูตรงกลางจะมี

ขนาดใหญกวาใบอ่ืนๆและมักมีรูปบุคคลหรือเทวดายืนประดับ ปลายกรอบซุมอาจมีการประดับรูป

สตัว และเหนือซุมขึ้นไปจะมีอาคารซอนชั้น(ภาพที่ 74)
ในสวนของซุมบันไดและซุมประดิษฐานพระพุทธรูปที่มีบันไดขึ้นไปน้ัน บางคร้ังจะมี

การประดับราวบันไดเปนรูปสัตวดวย โดยจะมีทั้งสิงห มอม และมกรกับนรสิงห ซึ่งอยางหลังน้ีจะ

พบคูกันในเจดียขนาดใหญ โดยราวบันไดจะเปนมกรและมีนรสิงหอยูขางใต(ภาพที่ 74)
ในสวนขององคประกอบอื่นๆของเจดียที่จะทําการศึกษาน้ัน แบงไดเปนสวนฐาน องค

ระฆัง และสวนยอด

สวนฐาน ฐานของเจดียแบบมีซุมในพมาน้ัน โดยทั่วไปลางสุดจะเปนฐานเขียงหรือ

ฐานบัวรองรับชุดฐานบัวยกเก็จ 1-3 ฐานซึ่งโดยมากมักซอนกัน 3 ฐาน และมีการประดับลูกแกว 1-2
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เสนหรือประดับชองสี่เหลี่ยมที่ทองไมที่เรียกวาบัววลัยดวย(ภาพที่ 75) เหนือชุดฐานสี่เหลี่ยมทั้ง 3
ฐานจะมีการทําฐานบัวควํ่าหรือฐานสี่เหลี่ยมเต้ียๆซอนลดหลั่นกัน ลักษณะของฐานเชนน้ีนับวา

คลายคลึงกับฐานบัวหงายของเจดียแบบพมาโดยทั่วไป ที่หากไมทําเปนฐานบัวก็มักทําฐานสี่เหลี่ยม

ซอนลดหลั่นกันแทนซึ่งหนาที่ก็ยังคงเดิม เชนเดียวกับฐานบัวควํ่าที่ไดพบแบบที่เปนฐานสี่เหลี่ยม

ดวยแตมีจํานวนไมมากนัก นอกจากน้ีเหนือชุดฐานสี่เหลี่ยมก็มักมีการประดับกลีบบัวโดยรอบ โดย

จะประดับเหนือฐานบัวควํ่าดังกลาว

ถัดจากชุดฐานสี่เหลี่ยมขึ้นไปเปนฐานแปดเหลี่ยม ซึ่งมีทั้งที่ทําเปนฐานบัวและฐานบัว

ควํ่าหรือฐานลาด โดยฐานบัวแปดเหลี่ยมน้ันจะมีทั้งแบบยกเก็จและไมยกเก็จ และอาจมีการประดับ

ชองสี่เหลี่ยมหรือลูกแกวที่ทองไมดวย ฐานแปดเหลี่ยมน้ีบางคร้ังอาจทําเปนสิบสองเหลี่ยม เหนือ

ฐานแปดเหลี่ยมจะเปนฐานกลมรองรับบัวปากระฆัง ซึ่งฐานกลมก็จะมีทั้งแบบที่เปนฐานบัวกลม 

ฐานกลมซอนลดหลั่นกันหรือฐานลาด และแบบที่ไมมีฐานกลมรองรับบัวปากระฆังแตจะตอขึ้นไป

เปนฐานบัวปากระฆังเลยซึ่งจะพบมากที่สุด โดยทําเปนฐานกลมซอนลดหลั่นกัน 1-3 ฐานและ

ประดับกลีบบัวหงายรองรับองคระฆัง ซึ่งโดยมากจะมีเพียงฐานเดียว โดยเจดียแบบมีซุม 1 ซุมจะทํา

ฐานกลมในลักษณะเชนน้ีทั้งสิ้น (ภาพที่ 76)
สวนแบบที่เปนฐานบัวกลมและฐานกลมซอนลดหลั่นหรือฐานลาดน้ัน เหนือขึ้นไปจะ

เปนฐานบัวปากระฆังซึ่งเปนฐานกลมประดับกลีบบัวหงาย หรือกลีบบัวควํ่าบัวหงายซึ่งฐานกลม

ดานลางทําเปนฐานบัวควํ่า(ภาพที่ 77) โดยฐานกลมแบบแรกจะพบมากกวา ซึ่งการทําฐานบัวปาก

ระฆังที่เปนฐานกลมประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายของเจดียแบบมีซุมของพมาน้ัน นับไดวาตางจาก

บัวปากระฆังแบบเดียวกันที่พบไดทั่วไปในเจดียเมืองเชียงใหม ที่เปนฐานบัวกลมที่มีสวนของทอง

ไมเวาเขาไปและประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายที่ฐานหนากระดานบน(ภาพที่ 67)
ประติมากรรมท่ีประดับบนฐานเจดียน้ันก็จะมีสิงห หมอดอกไม เจดียจําลอง และ

บางคร้ังมีนรสิงหดวย โดยทั่วไปสิงหจะประดับบนฐานเขียงชั้นลางสุดหรือบางคร้ังก็ประดับที่มุม

เจดีย เหนือขึ้นไปบนฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1 และ 2 ประดับหมอดอกไม สวนฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 3
ประดับเจดียจําลอง(ภาพที่ 78) เหนือฐานบัวยกเก็จชั้นที่  2 และ 3 น้ัน อาจมีการประดับ

ประติมากรรมอ่ืนๆเชนนรสิงหดวยแตพบไดไมบอยนัก นอกจากน้ียังอาจมีการประดับ

ประติมากรรมเพียงบางฐานดวย

องคระฆัง ลักษณะองคระฆังของเจดียแบบมีซุมของพมาน้ัน มีทั้งรูปทรงตรงและเอน

สอบเล็กนอยซึ่งไมตางกันมากนัก ปากระฆังที่ผายซึ่งเปนลักษณะเฉพาะอยางหน่ึงของเจดียแบบ

พมาก็มีลักษณะที่ใกลเคียงกันมากเชนกัน โดยสวนมากจะผายออกเล็กนอย(ภาพที่ 79)
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ในสวนของลวดลายประดับองคระฆังน้ัน โดยมากแลวดานบนขององคระฆังจะ

ประดับลายรูปสามเหลี่ยมที่เหนือรัดอกหรือทําเปนลายใบไมที่บัวคอเสื้อ แตบางคร้ังก็อาจประดับคู

กัน ดานลางหากไมทําเปนลายรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่ประดับเหนือรัดอก ก็จะเปน

ลายหนากาลคายลายพวงมาลัยหรือเฟองอุบะ11 (ภาพที่ 77) สวนลายยักษจับลายพันธุพฤกษาหรือถือ

อาวุธก็พบไดเชนกันแตไมมากนัก ซึ่งลายหนากาลคายลายพวงมาลัยน้ันจะมีลักษณะเปนยักษที่มี

เพียงสวนหัว คายพวงมาลัยที่ตอกันเปนวงโคงและบางคร้ังจะมีพวงอุบะหอยลงมา  และมีการ

ประดับลายพันธุพฤกษา ดอกไม หรือพวงอุบะบนพื้นที่วางดวย นอกจากน้ีก็ยังมีแบบที่มีเพียงรัดอก

โดยไมมีการประดับลวดลายใดๆทั้งดานบนและดานลางขององคระฆังดวย

สวนยอด ยอดของเจดียแบบมีซุมในพมาน้ัน มีทั้งยอดสั้น(ภาพที่ 80)และยอดยาวที่

บางคร้ังจะโคงเล็กนอย(ภาพที่ 81) โดยทั้ง 2 แบบไดพบในจํานวนที่ใกลเคียงกัน ซึ่งต้ังแตสมัยหลัง

คือสมัยเมืองอมรปุระและมัณฑะเลยเปนตนมา ลักษณะของยอดดังกลาวก็กลายเปนเพียงรูปแบบ

หน่ึงของยอดเจดียที่ไมไดบงบอกถึงการเปนเจดียพมาหรือเจดียมอญอีกตอไป การทํายอดทั้ง 2 แบบ

ปะปนกันจึงเปนเพียงการเลือกใชรูปแบบที่ตางกันเทาน้ัน ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนลักษณะอยางหน่ึงที่

เปลี่ยนแปลงไปของเจดียที่สรางขึ้นในสมัยหลัง ที่แมวาจะยังคงรูปแบบเหมือนในสมัยพุกามแตก็มี

ลักษณะที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ซึ่งอาจเปนความนิยมที่เกิดขึ้นในภายหลังก็เปนได

1.2 แบบไมมีซุม

1.2.1 เจดียแบบไมมีซุมในเมืองลําปาง

เจดียแบบไมมีซุมในเมืองลําปางที่นํามาเปนกรณศีกึษามีเพียงองคเดียวคือ เจดียวัด

ไชยมงคล(จองคา) (รูปที่ 4) ซึ่งเปนเจดียที่มีขนาดไมใหญนัก สวนเจดียเมืองลําปางแบบไมมีซุมที่จะ

ศึกษาเพิ่มเติมน้ันก็ไดแก เจดียวัดพระเจาทันใจ(ภาพที่ 82) และเจดียวัดเจดียซาวหลัง(ภาพที่ 15)
โดยวัดเจดียซาวหลังมีเจดียแบบไมมีซุมอยู 15 องคดวยกัน ซึ่งรูปแบบโดยรวมก็จะคลายคลึงกัน 

ในสวนขององคประกอบของเจดียที่จะนํามาพิจารณาน้ัน แบงไดเปนสวนฐาน องค

ระฆัง และสวนยอด

11 ลายหนากาลคายลายพวงมาลัยหรือเฟองอุบะนั้นเปนลายที่พบมากในพมา โดยปรากฎอยูทั่วไปใน

งานประดับสถาปตยกรรมของศิลปะพมาสมัยเมืองพุกาม ลายในลักษณะนี้ตางจากในศิลปะเขมรที่เปนลายหนา

กาลคายทอนพวงมาลัย ดูรายละเอียดของลายหนากาลที่ประดับทับหลังในศิลปะเขมรไดใน หมอมเจา สุภัทรดิศ 

ดศิกุล, ศิลปะขอม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : อัมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชช่ิง, 2547), 44-59.
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สวนฐาน สวนฐานของเจดียเมืองลําปางแบบไมมีซุมน้ัน มีเพียงเจดียวัดไชยมงคลและ

เจดียวัดพระเจาทันใจที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สวนเจดียวัดเจดียซาวหลังจะตางออกไป ฐานของ

เจดียวัดไชยมงคลน้ัน ลางสุดเปนฐานบัวลูกแกว 1 เสนรองรับชุดฐานบัวยกเก็จประดับลูกแกว 2
เสนซอนกัน 3 ฐาน เหนือขึ้นไปเปนฐานบัวแปดเหลี่ยมยกเก็จประดับลูกแกว 1 เสน ซึ่งเหนือชุด

ฐานบัวยกเก็จทั้งหมดจะมีการประดับกลีบบัวโดยรอบ ตอเน่ืองดวยฐานบัวควํ่าหรือฐานลาดในผัง

กลมรองรับบัวปากระฆังที่มีลักษณะเปนฐานกลมประดับดวยกลีบบัวหงาย(ภาพที่ 83) ซึ่งลักษณะ

ของสวนฐานเชนน้ีน้ันเหมือนกบัฐานของเจดียวัดมอนปูยักษที่ไดกลาวถึงไปแลว(ภาพที่ 29)
สวนเจดียวัดพระเจาทันใจน้ันนอกจากขนาดจะใกลเคียงกับเจดียวัดไชยมงคลแลว 

สวนฐานก็ยังมีความคลายคลึงกันมาก ตางกันเพียงจํานวนของลูกแกวที่มาประดับ โดยทั้งฐาน

สี่เหลี่ยมและฐานแปดเหลี่ยมของเจดียวัดพระเจาทันใจจะประดับลูกแกว 1 เสน และฐานบัวแปด

เหลี่ยมก็ไมมีการยกเก็จ(ภาพที่ 84) สวนฐานกลมน้ันแมจะมีลักษณะที่ตางจากฐานกลมของเจดีย

เมืองลําปางโดยทั่วไปอยูบาง คือฐานจะโคงคลายกับฐานกลมแบบเจดียเชียงใหม แตในสวนของบัว

ปากระฆังก็ยังคงเปนฐานกลมประดับกลีบบัวหงายเชนเดียวกับที่พบในเจดียเมืองลําปาง(ภาพที่ 85)
เจดียแบบไมมีซุมของวัดเจดียซาวหลังทั้ง 15 องคน้ัน แมจะมีลักษณะที่ตางกันออกไป

บางแตก็สามารถแบงไดกวางๆเปน 2 แบบดวยกันคือ แบบที่มีฐานบัวรองรับชุดฐานบัวยกเก็จซอน

กัน 3 ฐาน(ภาพที่ 86) และแบบที่มีฐานบัวรองรับฐานบัวยกเก็จประดับลูกแกว 2 เสนซึ่งเปนฐานสูง

และเปนลักษณะเฉพาะของฐานแบบลานนา ตอเน่ืองดวยฐานบัวยกเก็จประดับลูกแกว 1 เสน ซึ่งมี

ลักษณะเหมือนกับเจดียแบบมีซุมของวัดเดียวกัน(ภาพที่ 87) ในสวนของการประดับกลีบบัวน้ัน

นอกจากจะประดับเหนือชุดฐานบัวยกเก็จแลว บางคร้ังเจดียแบบไมมีซุมก็มีการประดับที่เหนือฐาน

บัวชั้นลางสุดเชนเดียวกับเจดียแบบมีซุม 1 ซุม โดยกลีบบัวจะมีลักษณะแบบเดียวกัน(ภาพที่ 87)
ถัดจากชุดฐานสี่เหลี่ยมขึ้นไปจะมีเพียงฐานแปดเหลี่ยมโดยไมมีฐานกลม ซึ่งฐานแปด

เหลี่ยมน้ีทําขึ้นแทนฐานกลมที่ใชรองรับองคระฆัง และไมมีการทําฐานแปดเหลี่ยมที่ปกติจะอยู

ระหวางฐานสี่เหลี่ยมและฐานกลมอีก(ภาพที่ 86) อยางไรก็ดีแมเจดียสวนใหญของวัดเจดียซาวหลัง

จะมีลักษณะดังกลาว แตการทําฐานแปดเหลี่ยมก็ยังพบในเจดียแบบไมมีซุมบางองคของวัดดวย

เชนกัน ในสวนของฐานแปดเหลี่ยมรองรับองคระฆังน้ัน นอกจากฐานบัวแปดเหลี่ยมที่ประดับกลีบ

บัวควํ่าบัวหงายดานบนแลว(ภาพที่ 36) ก็ยังมีแบบที่เปนฐานแปดเหลี่ยมเต้ียๆซอนลดหลั่นกัน

รองรับฐานกลมที่ประดับกลีบบัวหงาย(ภาพที่ 88) โดยแบบแรกน้ันจะพบทั้งในเจดียแบบมีซุมและ

ไมมีซุม ซึ่งมีจํานวนมากกวาแบบหลังที่พบเฉพาะในเจดียแบบไมมีซุม

ประติมากรรมท่ีประดับบนฐานเจดียน้ันจะพบในเจดียวัดไชยมงคลและเจดียวัดพระ

เจาทันใจ สวนเจดียวัดเจดียซาวหลังไมมีการประดับ ประติมากรรมที่ใชประดับฐานแตละชั้นก็จะมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



38

เจดียจําลอง ดอกบัว นรสิงห และหมอดอกไม โดยเจดียทั้ง 2 องคจะมีการประดับตกแตงที่ตางกัน 

โดยเจดียวัดไชยมงคลน้ันเหนือฐานบัวชั้นลางสุดจะประดับเจดียจําลอง ถัดขึ้นไปบนฐานบัวยกเก็จ

ชั้นที่ 1 ประดับดอกบัว ฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 2 ประดับนรสิงห และฐานชั้นที่ 3 ประดับดอกบัว

เชนเดียวกับฐานชั้นแรก(ภาพที่ 89) สวนเจดียวัดพระเจาทันใจน้ันต้ังแตฐานบัวไปจนถึงฐานบัวยก

เก็จชั้นที่ 2 จะประดับดวยหมอดอกไมทั้งสิ้น สวนฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 3 ไมมีการประดับ(ภาพที่ 90)
นอกจากน้ีที่มุมของเจดียทั้ง 2 องคก็ไมมีการประดับรูปสิงหเชนเดียวกัน

องคระฆัง เจดียแตละองคจะมีรูปทรงขององคระฆังที่ตางกันเล็กนอย โดยองคระฆัง

ของเจดียวัดไชยมงคลมีลักษณะคอนขางตรง ปากระฆังผายออกมาก ขณะที่เจดียวัดพระเจาทันใจ

น้ันปากระฆังผายออกมากเชนกัน แตองคระฆังจะเอนสอบเล็กนอย(ภาพที่ 85) สวนองคระฆังของ

เจดียวัดเจดียซาวหลังน้ันแมจะมีรูปทรงที่ตางกันไปบาง แตโดยมากแลวองคระฆังจะเอนสอบ ปาก

ระฆังผายออกเล็กนอย(ภาพที่ 88)
ในสวนของลวดลายประดับองคระฆังน้ัน ดานบนตรงสวนบัวคอเสื้อจะประดับลาย

ใบไม สวนลายดานลางน้ันเจดียวัดไชยมงคลและเจดียวัดพระเจาทันใจจะประดับลายยักษจับลาย

พันธุพฤกษา โดยยักษจะไมมีลําตัวแตมีมือยื่นออกมาจับลายเชนเดียวกับที่พบในเจดียเมืองลําปาง

ทั่วไป(ภาพที่ 91 และภาพที่ 85) ซึ่งเจดียวัดไชยมงคลน้ันจะมีทั้งยักษที่สวมและไมสวมชฏา ตางจาก

เจดียวัดพระเจาทันใจที่ยักษจะไมสวมชฏา สวนเจดียวัดเจดียซาวหลังน้ันก็มีทั้งที่มีการประดับ

ลวดลายและที่ไมมีการประดับ โดยแบบที่มีลวดลายน้ันจะเปนลายยักษที่อยูในชอง ซึ่งยักษจะจับ

ลายพันธุพฤกษาหรือถืออาวุธและมีดอกไมกั้นแบงออกเปนชองๆ โดยยักษจะไมมีลําตัวและไม

สวมชฏาเชนเดียวกับเจดียวัดพระเจาทันใจ(ภาพที่ 43)

สวนยอด เจดียแบบไมมีซุมของเมืองลําปาง ทั้งเจดียวัดไชยมงคล เจดียวัดพระเจา

ทันใจ และเจดียวัดเจดียซาวหลังน้ันมีสวนยอดที่คลายกันคือ ปลองไฉนจะเอนสอบไปรับปทมบาท

และปลีที่มีขนาดยาว(ภาพที่ 92) ซึ่งนอกจากลักษณะดังกลาวแลว เจดียแบบไมมีซุมของวัดเจดียซาว

หลังก็ยังมีปลองไฉนทีโ่คงเล็กนอยแบบเจดียเมืองเชียงใหมดวย ตามที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอเจดีย

แบบมีซุม สวนเจดียวัดพระเจาทันใจน้ันถึงแมปทมบาทและปลียอดจะมีขนาดยาว แตในสวนของ

ปลองไฉนก็มีความลาดเอนมากกวาเจดียองคอ่ืนๆ(ภาพที่ 93)
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1.2.2 เจดียแบบไมมีซุมในเมืองเชียงใหม

นอกจากเจดียในเมืองลําปางแลว เจดียเมืองเชียงใหมแบบไมมีซุมที่จะนํามาศึกษา

เพิ่มเติมน้ันก็มีอีก 2 วัด คือวัดบุพพาราม(ภาพที่ 94)และวัดเชตวัน ซึ่งมีเจดียรวม 3 องคดวยกันโดย

เปนเจดียวัดบุพพาราม 1 องค และเจดียวัดเชตวัน 2 องค คือเจดียองคที่ 2 และ 3 (ภาพที่ 50 และ 51)
ซึ่งเปนเจดียแบบไมมีซุม

ในสวนขององคประกอบของเจดีย สามารถแบงออกไดเปน สวนฐาน องคระฆัง และ

สวนยอด ดังน้ี

สวนฐาน ลักษณะของฐานเจดียเมืองเชียงใหมแบบไมมีซุมทั้ง 3 องคน้ัน ฐานลางสุด

เปนฐานเขียงหรือฐานบัวซึ่งบางคร้ังอาจมีฐานเขียงรองรับอยูอีกชั้นหน่ึง เหนือขึ้นไปเปนชุดฐานบัว

ยกเก็จซอนกัน 2-3 ฐานและประดับลูกแกว 1 เสน ตอเน่ืองดวยฐานบัวแปดเหลี่ยมที่มีทั้งยกเก็จและ

ไมยกเก็จ รองรับฐานกลมซึ่งมีทั้งแบบที่สวนของทองไมเวาเขาไปและประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงาย

ที่ฐานหนากระดานบน และแบบที่เปนฐานกลมซอนลดหลั่นกันรองรับบัวปากระฆัง (ภาพที่ 95)
เจดียวัดบุพพารามน้ันฐานลางสุดประดับดวยกลีบบัวขนาดใหญที่มีลักษณะคลายใบ

เสมาเต็มพื้นที่(ภาพที่ 96) คลายกับเจดียวัดมหาวันและเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 ที่มีขนาดใกลเคียงกัน

(ภาพที่ 61 และภาพที่ 64) แตเน่ืองจากเจดียวัดบุพพารามน้ันไมมีสวนของฐานหนากระดานบน และ

สวนลางของฐานถูกทับไป จึงไมอาจทราบไดวาลักษณะของฐานที่แทจริงเปนเชนไร

เหนือฐานลางสุดขึ้นไปเปนชุดฐานบัวยกเก็จซอนกัน 3 ฐาน แตละฐานประดับดวย

ลูกแกว 1 เสน แตการประดับลูกแกวของเจดียวัดบุพพารามน้ันจะตางจากเจดียทั่วไป คือลูกแกว

ไมไดอยูตรงกลางของทองไมแตจะอยูติดกับฐานบัวหงายดานบน นอกจากน้ีที่เหนือฐานบัวยกเก็จ

ชั้นที่ 2 และ 3 ก็ยังมีการทําฐานบัวควํ่าเพิ่มเขามาอีกดวย(ภาพที่ 96) ซึ่งการทําฐานบัวควํ่าเหนือฐาน

บัวเชนน้ีเปนลักษณะเฉพาะอยางหน่ึงที่มักพบในเจดียแบบพมา ทั้งในเจดียพมาและเจดียมอญ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในเจดียมอญซึ่งฐานบัวควํ่าเปนที่นิยมอยางมาก

แมวาชดุฐานบัวทั้ง 3 ฐานน้ีจะเปนฐานบัวลูกแกว 1 เสนเชนเดียวกัน แตฐานบัวชั้นแรก

ก็มีลักษณะที่ตางออกไปคือ ฐานหนากระดานลางมีความสูงมากและมีการประดับลูกแกวขนาด

ใหญที่ดานบนของฐาน สวนฐานหนากระดานบนก็มีการประดับกลีบบัวเหนือฐานโดยไมมีการทํา

ฐานบัวหงายขางใต และถึงแมฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1 น้ีจะไมไดประดับลูกแกวที่ดานบนของทองไม

เหมือนกับฐานชั้นอ่ืนก็ตาม แตก็ยังประดับที่ดานบนของฐานเชนเดียวกัน โดยรวมแลวจึงนาจะจัด

อยูในประเภทของฐานบัวลูกแกวไดเชนเดียวกับฐานแปดเหลี่ยมที่จะไดกลาวตอไป
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ถัดจากชุดฐานสี่เหลี่ยมขึ้นไปเปนฐานแปดเหลี่ยมยกเก็จที่ประดับลูกแกว 1 เสนเชนกัน

ฐานแปดเหลี่ยมน้ีจะประกอบดวยฐานบัวซอนกัน 2 ฐานและมีลูกแกวคั่นอยูตรงกลาง ซึ่งลูกแกวน้ี

เปนลูกแกวที่ใชรวมกันทั้งฐานชั้นลางและฐานชั้นบน โดยต้ังแตสวนของลูกแกวลงมาน้ันจะมี

ลักษณะเหมือนกับฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 2 และ 3 เพียงแตไมมีฐานบัวหงาย หนากระดานบน และบัว

ควํ่าเหนือฐาน สวนฐานชั้นบนน้ันก็เหมือนกับฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1 ที่มีการประดับลูกแกวที่ฐาน

หนากระดานลาง(ภาพที่ 97)
การทําฐานบัวที่มีแตฐานบัวควํ่าโดยไมมีฐานบัวหงายน้ันเปนลักษณะที่พบไดทั่วไปใน

เจดียมอญและพบในเจดียพมาเชนกัน ซึ่งถึงแมจะไมมีฐานบัวหงายแตก็มีการทําฐานสี่เหลี่ยมซอน

ลดหลั่นกันแทน ลักษณะเชนน้ีอาจเรียกวาเปนฐานบัวหงายแบบหน่ึงไดเ น่ืองจากมีหนาที่

เชนเดียวกัน ซึ่งเจดียแบบพมาในไทยน้ันก็พบการทําฐานทั้ง 2 แบบ โดยแบบที่เปนฐานสี่เหลี่ยม

ซอนกันน้ันจะพบมากกวา

สวนการทําฐานบัวซอนกัน 2 ฐาน ทั้งยังเปนฐานที่มีรูปแบบเหมือนฐานบัวยกเก็จชั้นที่

1 กับฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 2 และ 3 ซอนกันน้ัน นอกจากจะเปนการเพิ่มความสูงของฐานแลว ก็ยัง

กลมกลืนกับชุดฐานสี่เหลี่ยมทั้งหมดดวย นอกจากน้ีการประดับลูกแกวระหวางฐานบัวทั้ง 2 ที่กลาว

วาเปนการใชลูกแกวรวมกันน้ัน เห็นไดจากการที่ลูกแกวมีขนาดใหญและสวนบนของฐานบัวชั้น

ลางก็ถูกตัดออกไปบางสวน ซึ่งการทําลูกแกวใหมีขนาดใหญยังอาจเปนการลอกับลูกแกวของฐาน

บัวยกเก็จชั้นที่ 1 ที่มีขนาดใกลเคียงกันดวยก็เปนได

จะเห็นไดวาแมฐานแปดเหลี่ยมน้ีจะประกอบขึ้นจากฐานบัว 2 ฐาน แตจากการจัดวาง

องคประกอบของฐานและลูกแกวดังกลาว ก็ทําใหเกิดความกลมกลืนจนกลายเปนฐานเดียวกัน

เหนือฐานแปดเหลี่ยมขึ้นไปเปนฐานกลมสูงซอนลดหลั่นกัน 4 ฐาน รองรับฐานกลมประดับกลีบบัว

หงาย 2 แถว(ภาพที่ 98) ซึ่งการทําฐานกลมสงูทั้งยังรองรับบัวปากระฆังที่มีกลีบบัวหงายซอนกันถึง 

2 แถวน้ัน อาจเพื่อใหเจดียสูงขึ้นก็เปนได

สวนเจดียวัดเชตวันองคที่ 2 และ 3 น้ันนอกจากจะมีขนาดใกลเคียงกัน คือเล็กกวาเจดีย

องคที่ 1 เล็กนอยแลว ลักษณะของเจดียก็ยังคลายคลึงกันมากอีกดวย โดยหากไมนับฐานเขียงที่เปน

ฐานลางสุดของเจดียวัดเชตวันองคที่ 2 แลว ต้ังแตฐานบัวขึ้นไปจะมีลักษณะที่เหมือนกันเกือบทุก

ประการ โดยเปนฐานบัวลูกแกว 1 เสนรองรับชุดฐานบัวยกเก็จประดับลูกแกว 1 เสนซอนกัน 2 ฐาน 

เหนือขึ้นไปเปนฐานบัวแปดเหลี่ยมที่ประดับลูกแกว 2 เสนเชนเดียวกันทั้ง 2 องค แตฐานของเจดีย

องคที่ 2 ไมยกเก็จ ขณะที่ฐานของเจดียองคที่ 3 เปนฐานยกเก็จ(ภาพที่ 95 และ 99)
เหนือฐานบัวขึ้นไปจนถึงฐานแปดเหลี่ยมจะมีการประดับกลีบบัวโดยรอบ ถัดจากฐาน

แปดเหลี่ยมเปนฐานกลมที่มีลักษณะเชนเดียวกับที่พบในเจดียเมืองเชียงใหมโดยทั่วไปคือ เปนฐาน
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กลมที่สวนของทองไมเวาเขาไปและประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายที่ฐานหนากระดานบน(ภาพที่ 100
และ 101)

สวนประติมากรรมท่ีประดับฐานเจดยีน้ัน มีทั้งเจดียจําลอง หมอดอกไม และสิงห โดย

เหนือฐานชั้นลางสุดของเจดียวัดบุพพารามจะประดับดวยสิงห ถัดขึ้นไปบนฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1
และ 2 ประดับเจดียจําลอง และฐานชั้นที่ 3 เปนหมอดอกไม(ภาพที่ 96) สวนเจดียวัดเชตวันองคที่ 2
น้ันนอกจากสิงหที่ประดับบนฐานเขียงแลว ฐานชั้นอ่ืนๆก็ไมมีการประดับประติมากรรมอีก และไม

มีการทําสงิหที่มุมเจดียเชนเดียวกับเจดียวัดบุพพาราม(ภาพที่ 95) ตางจากเจดียวัดเชตวันองคที่ 3 ที่มี

เพียงสิงหประดับที่มุมเจดียเทาน้ัน

องคระฆัง องคระฆังของเจดียแบบไมมีซุมแตละองคจะมีรูปทรงที่ตางกันเล็กนอย โดย

เจดียวัดบุพพารามน้ันองคระฆังจะมีรูปทรงคอนขางตรงคลายทรงกระบอก ปากระฆังผายออกมาก

(ภาพที่ 98) ขณะที่องคระฆังของเจดียวัดเชตวันทั้ง 2 องคมีลักษณะเชนเดียวกันคือ องคระฆังเอน

สอบเล็กนอย ปากระฆังผายออกไมมาก(ภาพที่ 100)
สําหรับลวดลายประดับองคระฆังน้ัน เจดียวัดบุพพารามจะประดับลายใบไมที่บัวคอ

เสื้อขององคระฆังอยางประณีตสวยงาม นอกจากน้ียังมีการประดับกระจกสีบนพื้นที่วางขององค

ระฆังโดยเฉพาะดานลางที่ไมมีการประดับลวดลาย รวมทั้งในสวนของปลองไฉนดวย(ภาพที่ 98)
สวนเจดียวัดเชตวันองคที่ 2 และ 3 น้ันที่บัวคอเสื้อประดับลายกลีบบัว ลางลงมาจะประดับกระจกสี

ในรูปทรงคลายสามเหลี่ยม ดานลางขององคระฆังเปนลายใบไมประดับดวยกระจกสีเชนกันแต

ลักษณะของลายจะตางกัน นอกจากน้ียังมีการประดับกระจกสีที่รัดอก ปากระฆัง และสวนยอด

เชนเดียวกับเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 อีกดวย(ภาพที่ 100 และ 101)

สวนยอด สวนยอดของเจดียวัดบุพพารามน้ันจะมีฐานของปลองไฉนที่มีขนาดใหญ

และลาดเอนอยางมาก ขณะเดียวกันปทมบาทและปลีก็มีขนาดยาว(ภาพที่ 102) ลักษณะเชนน้ีคลาย

กับสวนยอดของเจดียวัดพระเจาทันใจในเมืองลําปางที่ไดกลาวไปแลว(ภาพที่ 93) สวนเจดียวัดเช

ตวันทั้ง 2 องคน้ัน สวนยอดมีลักษณะเชนเดียวกันคือ ปลองไฉนเอนสอบไปรับปทมบาทและปลีที่มี

ขนาดยาว โดยฐานของปลองไฉนจะใหญและคอยๆลดขนาดลงโดยการทําใหปลองไฉนโคง

เล็กนอย กอนจะตรงขึ้นไปรับปทมบาทและปลียอด(ภาพที่ 103) ลักษณะดังกลาวน้ีเหมือนกันกับ

เจดียวัดเชตวันองคที่ 1 ซึ่งเปนลักษณะที่พบไดในเจดียเมืองเชียงใหมโดยทั่วไป
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1.2.3 เจดียแบบไมมีซุมในพมา

ในสวนของเจดียแบบไมมีซุมในพมาที่ไดนํามาศึกษาน้ันมีจํานวน 24 องคดวยกัน 

สวนใหญสรางขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 คือในสมัยพุกาม สวนที่สรางในสมัยตอๆมาก็ไดพบ

เชนกันแตไมมากนัก เจดียมีอยูหลายขนาดต้ังแตขนาดใหญไปจนถึงขนาดเล็ก โดยขนาดเล็กจะพบ

มากที่สดุ

องคประกอบของเจดียที่จะทําการศึกษาน้ันแบงไดเปนสวนฐาน องคระฆัง และสวน

ยอด

สวนฐาน ฐานของเจดียแบบไมมีซุมในพมาน้ัน โดยทั่วไปชั้นลางสุดมักเปนฐาน

สี่เหลี่ยมสูงยกเก็จ รองรับชุดฐานบัวยกเก็จ 1-3 ฐานที่โดยมากจะมีเพียงฐานเดียวและมีการประดับ

ชองสี่เหลี่ยมที่ทองไม(ภาพที่ 104) เหนือชุดฐานสี่เหลี่ยมน้ีมีการทําฐานบัวควํ่าหรือฐานสี่เหลี่ยม

เต้ียๆซอนลดหลั่นกันเชนเดียวกับเจดียแบบมีซุม และยังมีการประดับกลีบบัวเหนือฐานดวย

ถัดจากฐานสี่เหลี่ยมขึ้นไปเปนฐานบัวแปดเหลี่ยมไมยกเก็จ ซึ่งบางคร้ังอาจทําเปนสิบ

สองเหลี่ยมหรือมากกวาน้ัน ตอเน่ืองดวยฐานบัวปากระฆังที่โดยมากจะทําเปนฐานกลม 2 ฐาน

ประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงาย โดยฐานลางจะทําเปนฐานบัวควํ่า(ภาพที่ 105) และบางคร้ังเหนือฐาน

แปดเหลี่ยมจะทําเปนฐานบัวกลม รองรับฐานบัวปากระฆังที่ประดับดวยกลีบบัวหงายซึ่งโดยมากจะ

มีเพียงฐานเดียว (ภาพที่ 106)
สวนประติมากรรมท่ีประดับเหนือฐานแตละชั้นน้ัน หากมีก็มักประดับดวยสิงห หมอ

ดอกไม และเจดียจําลอง โดยสิงหน้ันมักประดับบนฐานบัวชั้นลางสุดที่มีความสูงไมมากนัก ซึ่ง

ลักษณะของฐานเชนน้ีจะพบไดนอยกวาแบบที่เปนฐานสูง เหนือขึ้นไปบนฐานบัวยกเก็จมักประดับ

ดวยหมอดอกไมและเจดียจําลอง สวนฐานสี่เหลี่ยมชั้นลางสุดซึ่งเปนฐานสูงที่มีลักษณะเหมือน

อาคารน้ัน บางคร้ังจะมีหนากาลคายลายพวงมาลัยประดับอยูที่ดานบนของฐานดวย(ภาพที่ 107)

องคระฆัง องคระฆังของเจดียแบบไมมีซุมทั้งหมดน้ันก็มีลักษณะเชนเดียวกับเจดีย

แบบมีซุมคือรูปทรงไมแตกตางกันมากนัก โดยมากแลวองคระฆังจะคอนขางตรงและปากระฆังผาย

ออกเล็กนอย ซึ่งแตละองคนับวามีความคลายคลึงกันมาก(ภาพที่ 106) ในสวนของลวดลายประดับ

องคระฆังน้ัน ที่พบมากที่สุดคือดานบนเหนือรัดอกจะทําเปนลายรูปสามเหลี่ยม สวนดานลาง

ประดับลายหนากาลคายลายพวงมาลัย หรือทําเปนลายรูปสามเหลี่ยมเชนเดียวกับดานบน(ภาพที่ 

105) บางคร้ังองคระฆังก็ไมมีการประดับลวดลายใดๆแตจะมีเพียงรัดอกเทาน้ัน ซึ่งพบไดไมบอยนัก
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สวนยอด สวนยอดของเจดียแบบไมมีซุมในพมาน้ันก็มีทั้งแบบยอดสั้น(ภาพที่ 108)
และยอดยาวซึ่งมีทั้งที่ยอดโคงเล็กนอยและแบบที่ยอดตรง(ภาพที่ 109) ซึ่งยอดของเจดียแบบพมาทั้ง 

2 แบบน้ันจะพบในจํานวนเทาๆกนั โดยแบบที่ยอดยาวจะพบมากกวาเล็กนอย อยางไรก็ดีการจะทํา

สวนยอดแบบใดน้ันก็คงเปนเร่ืองของการเลือกใชรูปแบบเทาน้ัน ซึ่งอาจเกิดจากความนิยมที่ตางกัน

ไป

2. ลวดลายประดับเจดียแบบพมาท่ีพบในเมืองลําปาง

เจดียแบบพมาน้ันนอกจากรูปแบบที่เปนเอกลักษณแลว สิ่งที่มาประดับตกแตงเจดียก็มี

ความสําคัญ โดยจะพบอยูเสมอจนอาจเรียกไดวาเปนสวนหน่ึงของโครงสรางเจดียเลยทีเดียว ซึ่งใน

เจดียแบบพมาทั้งที่พบในไทยและพมาน้ัน ลวดลายที่นํามาประดับตกแตงเจดียจะมีอยูหลายแบบ

ดวยกัน และตามสวนตางๆของเจดียก็ประดับดวยลวดลายที่แตกตางกันออกไป โดยอาจแบงตาม

ตําแหนงของการประดับไดเปนในสวนของลวดลายประดับองคระฆัง ลวดลายประดับสวนอ่ืนของ

เจดีย และประติมากรรมประดับเจดีย

2.1 ลวดลายประดับองคระฆัง

ในบรรดาลวดลายที่ประดับตามสวนตางๆของเจดียน้ัน ลายที่ประดับองคระฆังนับวา

เปนลวดลายที่มีขนาดใหญและมีความโดดเดนเปนอยางมาก เพราะนอกจากจะประดับอยูที่

สวนกลางของเจดียแลว ลายก็ยังตางไปจากที่ประดับสวนอ่ืน และบางคร้ังก็มีการประดับประดา

อยางมากมายอีกดวย

ตําแหนงของการประดับลวดลายบนองคระฆังน้ัน สามารถแบงไดเปน 3 สวนดวยกัน 

คือสวนกลาง สวนบน และสวนลาง โดยสวนกลางขององคระฆังจะประดับรัดอก ซึ่งมักมีการ

ตกแตงที่ตัวรัดอกหรือขอบดานบนและลางของรัดอกอยางสวยงาม สวนบนขององคระฆังมัก

ประดับลายใบไมหรือลายกลีบบัว และสวนลางขององคระฆังจะมีการทําลวดลายตางๆกันไปหลาย

แบบ ซึ่งก็มีทั้งลายยักษจับลายพันธุพฤกษา ลายยักษในชอง ลายหนากาลคายลายพวงมาลัย ลายพนัธุ

พฤกษาตางๆ และยังมีแบบที่ไมมีการประดับลวดลายดวย

สวนกลางขององคระฆังน้ันจะประดับดวยรัดอก ซึ่งเจดียแบบพมาโดยทั่วไปจะมีการ

ประดับรัดอกทั้งสิ้น โดยรัดอกจะมีลักษณะเปนแถบแบนหรือเปนเสนคาดรอบองคระฆัง บางคร้ังที่

ขอบของรัดอกจะมีการประดับลายกลีบบัวหรือใบไมเล็กๆดวย ดังจะพบไดในเจดียทั้งแบบมีซุม

และไมมีซุมของเมืองลําปางและเชียงใหม(ภาพที่ 69) อยางไรก็ดีที่วัดเจดียซาวหลังในเมืองลําปาง

น้ัน ไดพบเจดียแบบที่ไมมีการประดับรัดอกที่กลางองคระฆังดวยแตมีไมมากนัก
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เจดียเมืองเชียงใหมน้ันนอกจากลวดลายดังกลาวแลว ก็ยังมีการประดับกระจกสีที่ตัวรัด

อกดวย ซึ่งที่เจดียวัดแสนฝางและเจดียวัดบุพพารามก็มีการตกแตงอยางสวยงามเชนเดียวกับลายตรง

สวนอ่ืน สวนเจดียในพมาทั้งแบบมีซุมและไมมีซุมน้ัน บนรัดอกมักประดับลายรูปดอกไม(ภาพที่ 

77) และอาจมีการประดับเม็ดกลมคลายไขปลาทั้งดานบนและดานลางของขอบดวย ซึ่งแบบที่มี

เพียงรัดอกโดยไมมีการประดับลวดลายอ่ืนก็พบไดเชนกันแตมีเปนจํานวนนอย

สวนบนขององคระฆังน้ันจะมีการประดับใน 2 สวนดวยกันคือ สวนบัวคอเสื้อและ

สวนที่อยูเหนือรัดอก โดยเจดียเมืองลําปางและเชียงใหมลวนมีการประดับลายที่บัวคอเสื้อขององค

ระฆังทั้งสิ้น ในขณะที่ลายตรงสวนเหนือรัดอกน้ันมีเพียงเจดียวัดปารวกในเมืองลําปาง และเจดียวัด

มหาวันในเมืองเชียงใหมซึ่งเปนเจดียแบบมีซุมเทาน้ันที่มีการประดับ

ลายที่ประดับที่บัวคอเสื้อขององคระฆังของเจดียเมืองลําปางและเชียงใหมน้ัน มักทํา

เปนลายใบไมหรือกลีบบัวโดยลายจะทําคลายรูปสามเหลี่ยมหรือวงโคง(ภาพที่ 42 และภาพที่ 69)
ซึ่งแมรูปแบบของลายจะเปลี่ยนแปลงไปมากแลว แตจากการเทียบเคียงกับลายในลักษณะเดียวกันที่

ประดับสวนอ่ืนของเจดีย เชน สวนบัวควํ่าของบัวปากระฆัง(ภาพที่ 69) ก็ทําใหทราบวานาจะเปน

ลายใบไมหรือกลีบบัวเชนเดียวกัน แมลักษณะจะไมเหมือนกันทีเดียวแตเคาโครงของลายก็ยัง

สามารถบงบอกไดวามาจากลายเดียวกัน 

เคาโครงของลายเชนน้ียังอาจทําเปนลายกลีบบัวหรือลายพันธุพฤกษาที่บางคร้ังมี

ลักษณะขดมวนอีกดวย(ภาพที่ 98) นอกจากน้ีลวดลายที่ประดับที่บัวคอเสื้อของเจดียบางองคก็ยังมี

ลักษณะที่คลายใบไมหรือกลีบบัวอยู(ภาพที่ 40) จึงอาจอนุมานไดวาลายที่ประดับที่ตําแหนงน้ีเปน

ลายใบไมหรือกลีบบัว สวนเหนือรัดอกน้ันเน่ืองจากลักษณะของลายมีความคลายคลึงกับลายที่บัว

คอเสื้อขององคระฆัง จึงนาจะเปนลายเดียวกัน(ภาพที่ 69)
ลักษณะของลายที่ประดับสวนบนของรัดอก ทั้งสวนของบัวคอเสื้อและเหนือรัดอกน้ัน

แมโดยมากจะเปนลายใบไมที่อยูในรูปทรงสามเหลี่ยมเชนเดียวกัน แตก็มีรูปแบบที่แตกตางกันอยู

บางซึ่งคงเกี่ยวของกับตําแหนงที่ประดับ นอกจากน้ีลายที่อยูในตําแหนงเดียวกันก็ยังมีลักษณะที่

ตางกันออกไปตามเจดียแตละองคดวย

ในพมาน้ันทั้งเจดียแบบมีซุมและไมมีซุมก็มีการประดับลายที่ดานบนขององคระฆัง

เชนกัน โดยเจดียเมืองพุกามมักพบประดับที่เหนือรัดอก ลักษณะของลายจะเปนลายรูปสามเหลี่ยมที่

มีลักษณะเหมือนฟนซี่ๆที่บางคร้ังจะมีการประดับตกแตงอยางสวยงาม(ภาพที่ 77) แตแบบที่ทําเปน

ลายสามเหลี่ยมคลายกับที่พบในไทยก็พบไดเชนกัน จึงเปนไปไดวาการประดับลายรูปสามเหลี่ยม

ของเจดียในพมาดังกลาว อาจมีที่มาจากลายใบไมเชนเดียวกับของไทยก็เปนได ซึ่งบางคร้ังดานลาง
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ของรัดอกก็มีการประดับลายในลักษณะเดียวกันนี้ดวย เจดียที่เมืองมัณฑะเลยเทาที่ไดพบน้ัน หากมี

การประดับลายก็มักประดับที่เหนือรัดอกเชนเดียวกัน ซึ่งลักษณะก็จะคลายกับของไทย

สวนการประดับที่บัวคอเสื้อขององคระฆังน้ันในเมืองพุกามจะพบไมมากนัก ลวดลาย

ในสวนน้ีมีทั้งที่ทําเปนลายใบไม กลีบบัวและลายใบไมขดมวน ซึ่งลายใบไมน้ันแบบที่คลายกับที่

พบในไทยหรือแบบที่มีลักษณะเหมือนกลีบบัวก็พบเชนกัน สวนลายใบไมขดมวนก็มีพบใน

ตําแหนงเดียวกันของเจดียเมืองเชียงใหมบางองคเชนกัน โดยในเจดียวัดบุพพารามน้ันจะพบทั้งลาย

ใบไมและลายใบไมขดมวนดวย(ภาพที่ 98)
ที่เจดียและมณฑปรอบเจดียชเวดากองในเมืองยางกุงน้ัน สวนมากจะมีการประดับลาย

ที่บัวคอเสื้อขององคระฆังเปนลายใบไม ดอกไม หรือลายพันธุพฤกษาตางๆ ซึ่งมักจะอยูในรูปทรง

สามเหลี่ยมเชนเดียวกัน(ภาพที่ 110) แตจากการทําลวดลายภายในที่ตางกันออกไปจึงทําใหเกิด

รูปแบบที่หลากหลาย เชนในสวนของลายใบไมน้ันบางคร้ังจะมีการตกแตงลวดลายที่คลายกับใบไม

จริง แตบางคร้ังก็มีเพียงโครงของลายเทาน้ัน ซึ่งในสวนของลายทั้งลายใบไม ดอกไมและพันธุ

พฤกษาตางๆ โดยเฉพาะลายใบไมน้ันนับวามีสวนคลายกับของไทย เพียงแตลายของไทยดูจะยนยอ

หรือคลี่คลายมามากกวา

สวนลางขององคระฆังมักมีการประดับลวดลายที่ตางไปจากลายทางดานบน ซึ่งก็คง

เพื่อใหเหมาะสมกับตําแหนงที่ประดับดวย โดยในเมืองลําปาง เชียงใหม และพมาก็มีการประดับ

ลวดลายที่ตางกันไป ลายที่พบในเจดียเมืองลําปางน้ันไดแก ลายยักษจับลายพันธุพฤกษา ลายยักษใน

ชอง ลายดอกไม รวมทั้งยังมแีบบที่ไมมีการประดับลวดลายดวย ซึ่งทุกแบบจะพบทั้งในเจดียแบบมี

ซุมและไมมีซุม ยกเวนลายดอกไมซึ่งจะพบในเจดียแบบมีซุม สวนเจดียเมืองเชียงใหมน้ัน นอกจาก

ลายยักษในชองและแบบที่ไมมีลวดลายประดับซึ่งเหมือนกับของเจดียเมืองลําปางแลว ก็ยังมีลาย

ใบไมและลายกลีบบัวดวย

ในสวนของลายยักษจับลายพันธุพฤกษาน้ันในเมืองลําปางจะพบที่เจดียวัดศรีรองเมือง 

วัดมอนปูยักษ วัดไชยมงคล และวัดพระเจาทันใจ ซึ่งยักษจะมีเพียงสวนหัวและมีมือยื่นออกมาจับ

ลายพันธุพฤกษาที่ทําเปนวงโคงตอเน่ืองกัน ยักษจะมีทั้งที่สวมและไมสวมชฏา โดยเจดียวัดมอนปู

ยักษน้ันมีการประดิษฐกรองศอของยักษเปนลายพันธุพฤกษาดวย(ภาพที่ 39)
สวนลายยักษในชองน้ันในเมืองลําปางจะพบที่เจดียวัดปารวกและเจดียแบบไมมีซุม

ของวัดเจดียซาวหลังบางองค สวนในเมืองเชียงใหมจะพบที่เจดียวัดปาเปาและเจดียวัดมหาวันซึ่ง

เปนเจดียแบบมีซุม ลักษณะทั่วไปของลายจะเปนยักษยืนเต็มตัวจับลายพันธุพฤกษาหรือถืออาวุธ

ยักษมีทั้งที่สวมและไมสวมชฏาเชนเดียวกับยักษในลายยักษจับพันธุพฤกษา ซึ่งของเจดียวัดปารวก

น้ันยักษจะจับลายพันธุพฤกษาหรือถืออาวุธ และมีลายพันธุพฤกษาหอยลงมาเปนรูปสามเหลี่ยมกั้น
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แบงยักษแตละตนออกจากกัน(ภาพที่ 41) สวนเจดียวัดเจดียซาวหลังน้ันยักษจะมีเพียงสวนหัวและมี

มือจับลายพันธุพฤกษาหรือถืออาวุธ และมีดอกไมกั้นแบงออกเปนชอง(ภาพที่ 43)
เจดียวัดปาเปาและเจดียวัดมหาวันจะมีลักษณะคลายคลึงกันคือ ยักษจะอยูในกรอบ

สี่เหลี่ยม แตเจดียวัดปาเปาน้ันจะทําเปนยักษจับลายพันธุพฤกษา(ภาพที่ 68) สวนเจดียวัดมหาวันจะ

เปนยักษถืออาวุธและบางคร้ังจะจับลายพันธุพฤกษาดวย(ภาพที่ 69) จะเห็นไดวาลวดลายที่ประดับ

ในชองน้ันมีความคลายคลึงกับลายยักษจับลายพันธุพฤกษา ตางเพียงการมีกรอบหรือลายมาแบง

และรายละเอียดบางประการเทาน้ัน

ในสวนของลายพันธุพฤกษาซึ่งเจดียเมืองลําปางทําเปนลายดอกไมน้ัน จะพบในเจดีย

แบบมีซุมของวัดเจดียซาวหลัง 3 องคซึ่งรวมทั้งเจดียประธานดวย(ภาพที่ 36) สวนเจดียเมือง

เชียงใหมน้ันลายพันธุพฤกษามักทําเปนลายใบไมในรูปทรงสามเหลี่ยม(ภาพที่ 100) คลายกับที่

ประดับสวนบนขององคระฆังของเจดียเมืองเชียงใหมบางองค(ภาพที่ 69) โดยลายใบไมน้ีจะพบที่

เจดียวัดแสนฝางและเจดียวัดเชตวันองคที่ 2 และ 3 ซึ่ง 2 องคหลังเปนเจดียแบบไมมีซุม สวนเจดีย

วัดเชตวันองคที่ 1 น้ันจะมีลักษณะทีต่างออกไปคือ เคาโครงของลายจะคลายลายพวงมาลัย แตมีการ

ประดับกระจกสีเปนรูปดอกไมใบไม (ภาพที่ 70)
สวนแบบที่ไมมีการประดับลวดลายที่องคระฆังน้ัน ไดพบทั้งในเจดียแบบมีซุมและไม

มีซุมของวัดเจดียซาวหลังและเจดียวัดมอนจําศีลองคที่ 3 ในเมืองลําปาง สวนเมืองเชียงใหมก็พบที่

เจดียวัดบุพพารามซึ่งเปนเจดียแบบไมมีซุม สวนในพมาเทาที่ไดศึกษาน้ันพบไมมากนัก

ลวดลายที่ใชประดับสวนลางขององคระฆังของเจดียในสมัยพุกามน้ัน ที่พบมากก็คือ

ลายหนากาล12คายลายพวงมาลัยหรือเฟองอุบะ ซึ่งจะมีลักษณะเปนยักษที่มีเพียงสวนหัว คาย

พวงมาลัยที่ตอกันเปนวงโคงและมีพวงอุบะหอยลงมา บางคร้ังมีการประดับลายดอกไมหรือพวง

อุบะบนพื้นที่วางดวย(ภาพที่ 105) สวนลายยักษจับลายพันธุพฤกษาและลายยักษถืออาวุธแบบที่พบ

ในไทยก็พบในเมืองพุกามเชนกันแตไมมากนัก นอกจากน้ียังมีลายใบไมและลายรูปสามเหลี่ยมที่

เหมือนฟนซี่ๆ ลักษณะเดียวกับที่ประดับเหนือรัดอกดวย

12 หนากาลหรือเกียรติมุขนั้น เปนใบหนาของอสูรที่เปนหนายักษปนหนาสิงห มีลักษณะดุราย นยันตา

กลมถลน ปากกวาง มีทั้งที่มีขากรรไกรลางและไมมี บางชนิดมีแขนออกมาทั้ง 2 ขาง เกียรติมุขนิยมใชประดับ

ศาสนสถานทั้งในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู โดยใชเปนเครื่องหมายของผูปกปองเพ่ือขจัดส่ิงช่ัวรายตางๆมิให

เขามาสูสถานที่นั้น ดูรายละเอียดใน ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน :
อักษร ก-ช (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550), 66, ; ชูจิต จิตตแกว, “การศึกษาลายหนากาลบนทับหลังแบบ

เขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 2.
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สวนเจดียในสมัยหลังที่เมืองมัณฑะเลยและที่เจดียชเวดากองเมืองยางกุงน้ัน มักพบลาย

ยักษจับลายพันธุพฤกษาและไมพบลายหนากาลคายลายพวงมาลัย โดยที่เจดียชเวดากองน้ันก็มีการ

ประดับลายใบไมที่อยูในรูปทรงสามเหลี่ยมเชนเดียวกับที่พบในเมืองเชียงใหมดวย ซึ่งการที่ไมพบ

ลายหนากาลคายลายพวงมาลัยน้ัน ก็คงเน่ืองมาจากในสมัยหลังจากพุกามน้ันความนิยมลายหนากาล

คายพวงมาลัยไดลดลง และมีการปรับเปลี่ยนมาเปนยักษที่มีมือจับลายพันธุพฤกษาแทน

เปนที่นาสังเกตวาลวดลายที่นิยมใชประดับเจดียในพมาคือลายหนากาลคายลาย

พวงมาลัยและลายยักษจับลายพันธุพฤกษาน้ัน แมจะเปนยักษเชนเดียวกันแตก็มีลักษณะที่ตางกัน

โดยหนากาลจะมีเพียงสวนหัวและจะคายลายเทาน้ัน สวนลายยักษจับลายพันธุพฤกษาหรือถืออาวุธ

น้ันจะมีมือออกมาดวยและบางคร้ังจะสวมชฏาซึ่งเปนลักษณะที่คลายกับที่พบในไทย นอกจากน้ี

เจดียในพมาที่ไดทําการศกึษาน้ันไมพบการทําลายยักษในชองและไมมียักษยืนเต็มตัวเลย

2.2 ลวดลายประดับสวนอื่นของเจดีย

ลวดลายที่ประดับบนเจดียน้ันนอกเหนือจากที่องคระฆังแลว ที่มีความสําคัญไมแพกัน

ก็คือในสวนของซุม ซึ่งมีทั้ งการประดับลวดลายที่กรอบซุมและบางคร้ังยังมีการประดับ

ประติมากรรมที่ตัวซุมและราวบันไดอีกดวย โดยในหัวขอน้ีจะศึกษาเฉพาะในสวนของลวดลายที่

ตัวกรอบซุมเทาน้ัน สวนประติมากรรมจะไดกลาวถึงในหัวขอตอไป นอกจากน้ีก็ยังมีลายกลีบบัวที่

ใชประดับสวนตางๆของเจดียต้ังแตสวนฐานไปจนถึงสวนยอดอีกดวย

ในสวนของซุม ทั้งซุมประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันไดของเจดียเมืองลําปางและ

เชียงใหมโดยทั่วไปน้ันจะมีลักษณะของกรอบซุมเชนเดียวกันคือ มีการประดับลายพันธุพฤกษาที่ทํา

คลายลายกานขดหรือลายดอกไมใบไมพันเกี่ยวกัน ปลายกรอบซุมจะเปนใบไมที่อยูในรูปทรงของ

กระหนก และเหนือกรอบซุมบางคร้ังจะประดับใบไมที่ยื่นขึ้นไปเหมือนใบระกาดวย นอกจากน้ี

กลางกรอบซุมยังมีการประดับลายรูปใบไมหรือดอกไม หรือบางคร้ังจะเปนประติมากรรมรูปบุคคล

และอาจมีสตัวประกอบดวย (ภาพที่ 21)
จะเห็นไดวาลวดลายที่นํามาประดับกรอบซุมต้ังแตสวนบนไปจนถึงสวนปลายกรอบ

น้ันจะเปนลายพันธุพฤกษาทั้งสิ้น ซึ่งก็มีทั้งลายกานขดหรือลายพันธุพฤกษาพันเกี่ยวกันและลาย

ใบไม ซึ่งลายทั้งหมดน้ีจะมีลักษณะที่เหมือนจริงมาก ในสวนของปลายกรอบซุมที่ปกติจะอยูใน

รูปทรงคลายกระหนกน้ัน ก็มีการนําเอาลายใบไมซึ่งมีรูปทรงคลายกันมาใชประดับ โดยลายใบไม

น้ันจะมีลักษณะที่พลิ้วไหวเหมือนจริง นอกจากน้ีลวดลายตรงสวนอ่ืนของกรอบซุมก็ยังมีการใชลาย

ใบไมและพันธุพฤกษามาประดับเชนเดียวกันอีกดวย โดยเฉพาะในสวนของใบระกาน้ันจะมีการ

ประดับลายใบไมในลักษณะเดียวกันกับที่ปลายกรอบซุม
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ลวดลายประดับกรอบซุมของเจดียวัดปารวกในเมืองลําปางน้ัน มีลักษณะที่คลายคลึง

กับลายที่ประดับกรอบซุมบางซุมของเจดียวัดปาเปาในเมืองเชียงใหม แมตัวซุมจะมีลักษณะที่

ตางกันอยูบางก็ตาม(ภาพที่ 25 และภาพที่ 54) ลักษณะเชนน้ีนาจะแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยว

เน่ืองกันบางประการของเจดียเมืองลําปางและเจดียเมืองเชียงใหม นอกเหนือไปจากที่เจดียวัดเจดีย

ซาวหลังมีการทําบัวปากระฆังคลายกับเจดียเมืองเชียงใหม เปนตน

ในสวนของการประดับซุมของเจดียแบบพมาในเมืองพุกามน้ัน ก็จะมีทั้งซุม

ประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันไดเชนเดียวกับของไทย ลักษณะของกรอบซุมโดยทั่วไปจะตาง

กับซุมของเจดียเมืองลําปางและเชียงใหม คือปลายกรอบซุมจะขดมวนและเหนือขึ้นไปมีการ

ประดับลายในรูปทรงของกระหนก เหนือกรอบซุมมักประดับลายกระหนกที่ยื่นขึ้นไปคลาย

ใบระกา กลางกรอบซุมโดยมากแลวจะทําเปนลายดอกไมหรือใบไมที่มีลักษณะคลายกับที่ประดับ

เหนือกรอบซุมแตมีขนาดใหญกวา หรือบางคร้ังก็จะมีการประดับประติมากรรมรูปบุคคล(ภาพที่ 

73) ซึ่งกรอบซุมของเจดียวัดเจดียซาวหลังน้ันแมจะคลายกับเจดียในเมืองพุกาม คือมีสวนของใบไม

หรือกระหนกยื่นขึ้นไปเหมือนใบระกา แตก็มีลักษณะที่พลิ้วไหวกวา(ภาพที่ 23)
อยางไรก็ดีแบบที่ประดับลายพันธุพฤกษาในรูปของลายกานขดที่มีความเหมือนจริง

เชนเดียวกับของไทยน้ันก็พบไดเชนกันในมณฑปที่รายรอบเจดียชเวดากองหลายองค แตลักษณะ

ของลายจะดูแข็งกระดางมากกวา(ภาพที่ 111) สาํหรับซุมของเจดียที่มีขนาดใหญน้ันจะมีการประดับ

ตกแตงอยางมากมาย เหนือกรอบซุมจะประดับดวยเคล็ก13 โดยใบที่อยูตรงกลางกรอบซุมจะมีขนาด

ใหญกวาใบอ่ืนๆและมักมีรูปบุคคลหรือเทวดายืนประดับ ปลายกรอบซุมอาจมีการประดับรูปสัตว

ดวย(ภาพที่ 74)
การประดับลวดลายที่มีลักษณะเหมือนจริงน้ัน ชวนใหนึกถึงอิทธิพลของลวดลาย

ประดับแบบจีนที่แพรหลายในศิลปะพมาและลานนา โดยเฉพาะอยางยิ่งลายพันธุพฤกษาน้ัน

เกี่ยวของกับอิทธิพลศิลปะจีนมาก14 ซึ่งลักษณะของลายดอกไมใบไมที่ทําเลียนแบบธรรมชาติน้ัน มี

13 เคล็ก เปนเครื่องประดับกรอบซุมของเจดียแบบพมา มีลักษณะเปนแทงสูง ปลายแหลม ตั้งเรียง

ประดับคลายครีบ ซ่ึงนับเปนลักษณะเฉพาะของซุมในสมัยพุกาม ดรูายละเอียดใน หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล และ

สันติ เล็กสุขุม, เที่ยวดงเจดียที่พมาประเทศทางประวัติศาสตรศิลปะและวัฒนธรรม (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545),
142.

14 สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ลานนา, พิมพครั้งที่ 2, 122, 132.
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อยูในศิลปะจีนมายาวนานและยังมีพัฒนาการมาอยางตอเน่ือง15 ดังน้ันการทําลวดลายพันธุพฤกษาที่

เหมือนจริงของกรอบซุมน้ัน จึงอาจมีสวนเกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลศลิปะจีนก็เปนได

อยางไรก็ดีการทําลวดลายในรูปแบบดังกลาวอาจเปนอิทธิพลที่ไดรับมาจากตะวันตก

ดวย โดยต้ังแตสมัยราชวงศคองบองของพมา16น้ันก็เร่ิมมีการนําลวดลายพันธุพฤกษาและดอกไม

แบบตะวันตก ซึ่งลอกเลียนมาจากหนังสือพิมพ นิตยสาร และเคร่ืองเรือนของยุโรป มาอยูใน

รูปแบบของลายพันธุพฤกษาแบบประเพณีของพมา17 และนอกจากน้ีในไทยเองน้ันชวงเวลาของการ

กอสรางศาสนสถานแบบพมาทั้งในเมืองลําปางและเชียงใหม โดยมากก็อยูในราวรัชสมัยของ

รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ซึ่งในสมัยดังกลาวก็เปนชวงเวลาที่มีชาวตางชาติเขามามากและมีการ

แพรหลายของอิทธิพลตะวันตกดวยเชนกัน ลักษณะของลายเชนน้ีจึงอาจไดรับอิทธิพลมาโดยตรง

จากชาวตะวันตกที่เขามายังลานนา หรืออาจรับผานมาทางพมาอีกทอดหน่ึงก็เปนได 

แมวาไทยจะไดรับแบบแผนการประดับลวดลายมาพรอมกับรูปแบบก็ตาม แตลักษณะ

ที่เปลี่ยนแปลงไป เชนในสวนของลวดลายที่มีความออนชอยมากขึ้น ตางจากลายของพมาที่มี

ลักษณะเปนลายประดิษฐมากกวาน้ัน ก็นาจะแสดงใหเห็นถึงรสนิยมของไทยซึ่งอาจสืบเน่ืองมาจาก

กลุมคนที่สรางงานซึ่งคงมีคนพื้นเมืองอยูดวย และยังอาจเปนการผสมผสานอิทธิพลตะวันตกที่

ไดรับมาในชวงเวลาที่ใกลเคียงกันก็เปนได

สวนการประดับกลีบบัวท่ีสวนตางๆของเจดียน้ัน มีทั้งการประดับที่สวนฐาน ปาก

ระฆัง และสวนยอด ซึ่งเจดียในไทยทั้งเมืองลําปางและเชียงใหมน้ันไดพบการทํากลีบบัวที่ตางกัน

ไปใน 2 ลักษณะดวยกัน(ภาพที่ 42 และภาพที่ 39) สวนมากแลวการประดับก็คลายกับจะมีแบบแผน

อยูบางวาลายแบบใดจะประดับที่ตําแหนงใด ซึ่งความแตกตางของลายที่เกิดขึ้นน้ันก็คงมาจากความ

เหมาะสมในการประดับในแตละสวนของเจดียดวย สวนในพมาน้ันกลีบบัวที่ประดับเจดียแมจะมี

ลักษณะที่ตางกันออกไปบาง แตก็มีลักษณะเปนกลีบบัวแบบแรกทั้งสิ้น

15 จิรศักดิ์ เดชวงศญา, ลวดลายปูนปนประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม (เชียงใหม : สถาบันวิจัย

สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545), 82.
16 ราชวงศคองบองหรือราชวงศอลองพญาเปนราชวงศที่ปกครองพมาในชวงพ.ศ.2295-2428 ดู

รายละเอียดใน หมองทิน ออง, ประวัติศาสตรพมา, แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร (กรุงเทพฯ : โครงการตําราสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร สมาคมสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทย, 2519), 221.
17 Sylvia Fraser-Lu, Burmese crafts : past and present (Kuala Lumpur : Oxford University Press,

1994), 72, และดูภาพใน Ibid., 74.
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ในสวนของเจดียเมืองลําปางและเชียงใหมน้ัน โดยปกติแลวกลีบบัวที่ประดับสวนฐาน

ของเจดียจะทําเปนลักษณะของกลีบบัวแบบแรกทั้งสิ้น(ภาพที่ 30)  สวนบัวปากระฆังน้ันแบบที่

ประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายจะมีการทํากลีบบัวทั้ง 2 แบบคูกัน โดยในสวนของบัวหงายจะทํากลีบ

บัวแบบแรก สวนบัวควํ่าจะเปนแบบหลัง(ภาพที่ 34) แตแบบที่ทํากลีบบัวแบบที่ 2 ทั้งในสวนของ

บัวควํ่าและบัวหงายก็พบไดเชนกัน เชนในเจดียวัดเชตวันองคที่ 3 (ภาพที่ 101) และเจดียวัดเจดีย

ซาวหลังบางองค(ภาพที่ 36) โดยวัดเจดียซาวหลังนั้นเน่ืองจากเจดียมีจํานวนมาก และมีการทําบัว

ปากระฆังทั้งแบบบัวควํ่าบัวหงายและแบบที่ประดับกลีบบัวหงายเพียงอยางเดียว จึงพบการทํากลีบ

บัวหลายแบบ

สวนบัวปากระฆังแบบที่ประดับกลีบบัวหงายน้ัน โดยมากจะทําเปนกลีบบัวแบบแรก

แตแบบที่เปนกลีบบัวแบบที่ 2 และแบบที่ทํากลีบบัวทั้ง 2 แบบซอนกันก็พบไดเชนกัน(ภาพที่ 40)
อยางไรก็ดีลายกลีบบัวแบบที่ 2 น้ันอาจมองเปนลายใบไมที่อยูในรูปทรงสามเหลี่ยมไดเชนเดียวกับ

ลายที่ประดับองคระฆัง แตเน่ืองจากตําแหนงที่ประดับอยูในสวนของปากระฆัง จึงนาจะเปนกลีบ

บัวมากกวา

ซึ่งลายแบบน้ีในพมาเองก็มีพบเชนกันแตเปนลักษณะของลายใบไมซึ่งมักประดับที่บัว

คอเสื้อขององคระฆังดังไดกลาวไปแลว การที่ไทยนําลายที่เหมือนกับลายใบไมของพมามาประดับ

สวนปากของระฆังโดยเฉพาะอยางยิ่งสวนบัวหงายน้ัน จึงอาจเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของชาง

หรือดวยรูปรางของลายที่มีสวนคลายคลึงกับกลีบบัวชางจึงนํามาประยุกตใชก็เปนได อยางไรก็ดี

เจดียรายองคหน่ึงบนฐานของเจดียชเวมอดอในเมืองหงสาวดีก็มีการประดับลายที่คลายกันน้ีที่ปาก

ระฆังดวย แมลักษณะจะยังคงเหมือนกับลายใบไมมากกวาก็ตาม และเน่ืองจากไดพบในเจดียเพียง

องคเดียว จึงอาจเปนลักษณะที่เพิ่มเขามาในคราวที่มีการซอมแซมเจดียชเวมอดอก็เปนได18

สวนยอดของเจดียซึ่งมีการประดับกลีบบัวในสวนของปทมบาทน้ัน ของเจดียในไทย

ทั้งเมืองลําปางและเชียงใหมจะมีการทํากลีบบัวทั้ง 2 แบบปะปนกัน ซึ่งนับเปนรายละเอียดปลีกยอย

ที่ตางกันออกไปตามเจดียแตละองค(ภาพที่ 45) สวนเจดียในพมาเทาที่พบน้ันจะทํากลีบบัวแบบแรก

ทั้งสิ้น

2.3 ประตมิากรรมประดับเจดีย

ตําแหนงของเจดียที่มีการนําเอาประติมากรรมมาประดับน้ันมีอยูหลายแหงดวยกัน ทั้ง

ในสวนของฐานเจดียและสวนของซุม โดยที่ฐานเจดียน้ันโดยทั่วไปก็จะมีการประดับประติมากรรม

18 เจดียชเวมอดอหรือพระธาตุมุเตาในเมืองหงสาวดี ไดเคยพังทลายลงเนื่องจากแผนดนิไหวเม่ือปพ.ศ.
2473 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ดรูายละเอียดใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวเมืองพมา, 129.
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บนฐานบัว ชุดฐานสี่เหลี่ยมยกเก็จ และฐานแปดเหลี่ยม สวนซุมน้ันจะพบการประดับใน 3 สวน

ดวยกันทั้งที่กรอบซุม ภายในซุม และราวบันได โดยเหนือกรอบซุมจะมีประติมากรรมรูปบุคคล 

ภายในซุมมีพระพุทธรูปประดิษฐาน และสําหรับซุมที่มีบันไดขึ้นไปก็อาจมีประติมากรรมรูปสัตวที่

ทําเปนราวบันไดดวย

ประติมากรรมท่ีใชประดับฐานแตละชั้นทั้งเจดียแบบมีซุมและไมมีซุมของเมืองลําปาง 

เชียงใหม และพมาน้ัน โดยทั่วไปจะมีการประดับสงิห เจดียจําลอง และหมอดอกไมเชนเดียวกัน แต

บางคร้ังก็อาจมีการประดับนรสิงหและดอกบัวดวย โดยเจดียเมืองลําปางน้ันจะมีสิงหประดับที่มุม

เจดีย เหนือฐานบัวชั้นลางสุดจะประดับเจดียจําลอง ถัดขึ้นไปบนฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1 ประดับดวย

หมอดอกไม ฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 2 ประดับนรสิงห และฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 3 ประดับดอกบัว(ภาพที่

29)
เจดียเมืองเชียงใหมมักมีการประดับสิงหที่มุมเจดียหรือฐานชั้นลางสุด ซึ่งที่ฐานชั้น

ลางสุดน้ันโดยมากแลวหากไมประดับสิงหก็จะประดับเจดียจําลอง เหนือฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 1
ประดับเจดียจําลองหรือนรสิงห ฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 2 ประดับนรสิงหหรือหมอดอกไม และฐานบัว

ยกเก็จชั้นที่ 3 เปนหมอดอกไม(ภาพที่ 61) บางคร้ังบนฐานจะมีการประดับฉัตรดวย โดยจะพบใน

เจดียวัดแสนฝางและเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 ซึ่งประดับบนฐานบัวเชนเดียวกัน แตของเจดียวัดแสน

ฝางน้ันนอกจากฉัตรแลวบนฐานบัวก็ยังมีการประดับสิงหดวย โดยสิงหจะต้ังอยูมุมละ 2 ตัว(ภาพที่ 

63)
สวนเจดียในพมาน้ันโดยทั่วไปดานลางจะมีการทํารูปสิงหซึ่งหากไมประดับที่มุมเจดีย

ก็จะอยูบนฐานเขียงหรือฐานบัวชั้นลางสุดเชนเดียวกับเจดียเมืองเชียงใหม เหนือขึ้นไปบนฐานบัว

ยกเก็จชั้นที่ 1 และ 2 น้ันจะประดับหมอดอกไมเชนเดียวกันและบางคร้ังจะเปนเจดียจําลอง สวน

ฐานบัวยกเก็จชั้นที่ 3 ประดับเจดียจําลอง(ภาพที่ 78) บางคร้ังอาจมีการประดับหมอดอกไมหรือนร

สงิหแตพบไดไมมากนัก นอกจากน้ีในสวนของฐานลางสุดของเจดียแบบไมมีซุมแบบที่เปนฐานสูง

น้ัน บางคร้ังจะมีการประดับลายหนากาลคายลายพวงมาลัยที่ดานบนของฐานดวย(ภาพที่ 107) ซึ่ง

ลายก็มีลักษณะเชนเดียวกับที่ประดับสวนลางขององคระฆัง และการประดับลายดังกลาวที่สวนบน

ของฐานเจดียซึ่งมีลักษณะเหมือนอาคารน้ัน ก็ยังนับวามีความคลายคลึงกับการประดับที่สวน

เดียวกันของเจติยวิหารอีกดวย

อยางไรก็ดี โดยปกติแลวเจดียแตละองคก็จะมีการประดับประติมากรรมที่ตางกัน

ออกไป ซึ่งของเจดียเมืองลําปางน้ันนอกจากเจดียวัดมอนปูยักษและวัดปารวกที่มีการประดับ

ประติมากรรมเชนเดียวกันแลว เจดียองคอ่ืนๆจะประดับตางกันออกไปทั้งสิ้น ความแตกตางที่

เกิดขึ้นน้ันโดยมากก็เปนเพียงความแตกตางของการจัดวางประติมากรรมบนฐานแตละชั้นเทาน้ัน
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เน่ืองจากประติมากรรมที่มาประดับน้ันมีอยูไมกี่ชนิด และบางคร้ังยังอาจมีการประดับ

ประติมากรรมเพียงบางฐานหรือประดับไมครบทุกฐานดวย

ประติมากรรมแตละชนิดน้ันจะมีลักษณะที่ไมตางกันมากนักในเจดียแตละองค โดย

สิงหจะตาโปน ปากอา มีเคราใตคาง และมีการประดับลายพันธุพฤกษารูปดอกไมใบไมตามลําตัว

ดวย สิงหที่ประดับที่มุมเจดียน้ันบางคร้ังจะน่ังบนฐานแตบางคร้ังก็อยูบนพื้น ซึ่งที่เจดียวัดมหาวัน

น้ันจะมีการทําสิงหทั้งที่มุมและดานของเจดีย โดยจะประดับที่มุมทั้ง 4 และขนาบซุมทั้ง 2 ขาง ซึ่ง

จะมีทั้งสิงหน่ังแบบที่พบไดทั่วไป และสิงหที่มีการทําทาทางตางๆหรือมีประติมากรรมอ่ืนมา

ประกอบดวย(ภาพที่ 113) ลักษณะเชนน้ีไดพบมาแลวในพมาที่เจดียชเวดากอง(ภาพที่ 114) โดยเปน

สิงหที่ต้ังประดับอยูดานหนาของมณฑป ซึ่งมีทั้งสิงหน่ังแบบทั่วไปและแบบที่มีประติมากรรมอ่ืน

มาประกอบดวย หรือบางคร้ังก็อาจเปนรูปยักษและอ่ืนๆ

เจดียจําลองมักทําต้ังแตสวนของฐานกลมขึ้นไป บางคร้ังจะมีการทําฐานรองรับฐาน

กลมดวย โดยลักษณะของเจดียไมไดเปนการจําลองเจดียประธานของวัดมาโดยเฉพาะ แตก็อาจมี

การประดับที่ตางกันออกไปบางในแตละองค สวนหมอดอกไมหรือหมอปูรณฆฏะน้ันมักทําเปน

หมอที่มีดอกไมยื่นออกมาเชนเดียวกับที่มักพบในงานจิตรกรรม นรสิงห19ก็มีลักษณะที่คลายคลึงกัน

คือเปนคนที่มีตัวเปนสิงห สวนดอกบัวก็มีลักษณะเปนพุม โดยของเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 น้ันจะมี

การทําดอกไมยื่นออกมาจากดอกบัวในลักษณะเดียวกับหมอดอกไมที่อยูบนฐานชั้นลางดวย

นอกจากน้ีในเจดียเมืองเชียงใหมน้ัน บางคร้ังประติมากรรมจะต้ังอยูบนฐานซึ่งมีสวนของทองไมเวา

เขาไปและมีการประดับลายใบไมหรือกลีบบัวเชนเดียวกับสวนปากระฆังดวย เชนที่เจดียวัดปาเปา 

เจดียวัดมหาวัน และเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 (ภาพที่ 62)

การประดับประติมากรรมท่ีซุมของไทยและพมา ทั้งซุมประดิษฐานพระพุทธรูปและ

ซุมบันไดน้ัน จะแบงเปนในสวนของกรอบซุม ภายในซุม และราวบันได ซึ่งในสวนของ

ประติมากรรมที่ประดับกลางกรอบซุมน้ัน โดยทั่วไปจะนิยมทําเปนลายพันธุพฤกษาหรือดอกไม

ใบไม(ภาพที่ 23) แตประติมากรรมรูปบุคคลก็พบไดเชนกันโดยมักเปนรูปบุคคลหรือเทวดาทําทา

น่ังชนัเขา20หรือยืน ซึ่งในเจดียเมืองลําปางไดพบที่เจดียวัดปารวกและเจดียวัดมอนปูยักษ ซี่งเจดียวัด

19 นรสิงห หรือ มนุษยสิงห มีหัวเปนมนษุยสวมชฎา แตมีลําตัวเปนสิงห ดรูายละเอียดและตํานานของ

สิงหและมนุษยสิงหไดใน สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวเมืองพมา, 33.
20 ทานั่งชันเขานี้มีที่เรียกวา ทามหาราชลีลา เปนทานั่งของกษัตริย โดยจะยกขาชันเขาขึ้นขางหนึ่ง

สวนอีกขางวางขัดสมาธิอยูบนอาสนะแบบหลวมๆ ดูรายละเอียดใน พิริยะ ไกรฤกษ , ประวัติศาสตรศิลปใน

ประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา, (กรุงเทพฯ : อมรินทรการพิมพ, 2528), 69.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



53

มอนปูยักษน้ันมีการประดับเพียง 3 ดานเทาน้ัน อีกดานที่เหลือเปนลายพันธุพฤกษา(ภาพที่ 21) สวน

เจดียเมืองเชียงใหมน้ันพบที่เจดียวัดแสนฝางและเจดียวัดมหาวัน

รูปบุคคลของเจดียเมืองลําปางและเชียงใหมน้ัน นอกจากจะทําเปนบุคคลน่ังชันเขาขาง

เดียวแลวก็ยังมีแบบที่น่ังชันเขา 2 ขาง และแบบที่ทําทาทางตางๆกัน เชน ทั้งน่ังชันเขาและหอยขา

ไปดวย นอนเอามือเทาศีรษะ เปนตน และบางคร้ังก็มีการทํารูปบุคคลมีเคราดวย ในสวนของเจดีย

วัดแสนฝางน้ันดานลางของรูปบุคคลจะมีการประดับรูปสัตว ซึ่งจะตางกันไปในแตละดาน(ภาพที่

55) สวนเจดียวัดมหาวันก็พบเชนกันแตมีเพียงดานเดียว

ในพมาเองก็มีการทํารูปบุคคลที่มีลักษณะทาทางตางๆกันไปเชนกัน แตโดยมากแลว

มักจะเปนรูปเทพนม การประดับกรอบซุมในสวนน้ีจึงนาจะเปนรายละเอียดที่ไมไดกําหนดเอาไว

ตายตัว ทําใหสามารถดัดแปลงเปนแบบตางๆไดหลายแบบ ดวยเหตุน้ีลักษณะของบุคคลที่ตางกัน

ไปในเจดียแตละองคของเมืองลําปางและเชียงใหม จึงอาจเปนการผสมผสานความเปนพื้นเมืองเขา

ไปดวย

และนอกจากประติมากรรมกลางกรอบซุมแลว ระหวางเสาซุมของเจดียวัดมหาวันยังมี

การประดับรูปเทพนมหรือเทวดาทําทาทางตางๆดวย(ภาพที่ 56) ลักษณะเชนน้ีไดพบมาแลวในพมา

เชนที่มณฑปหลังเล็กๆที่ ต้ังอยูรอบเจดียชเวดากอง ซึ่งจะมีเทวดาหรือบุคคลยืนทําอากัปกิริยา

ตางๆกันไป(ภาพที่ 112) ประติมากรรมในลักษณะน้ีนาจะเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปไดเชนเดียวกับ

ประติมากรรมที่ประดับกลางกรอบซุม

พระพุทธรูปท่ีประดิษฐานภายในซุมของเจดียเมืองลําปางและเชียงใหมรวมทั้งพมาน้ัน

ลวนแตเปนพระพุทธรูปในศิลปะพมาเชนเดียวกับพระพุทธรูปประธานภายในวิหารทั้งสิ้น ยกเวน

เจดียวัดแสนฝางและเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 ที่ตัวซุมสรางขึ้นใหม ซึ่งคงมีการประดับพระพุทธรูป

เขาไปในภายหลัง พระพุทธรูปสวนใหญจะเปนพระพุทธรูปประทับน่ังปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร

(ภาพที่ 21) สวนที่เปนพระพุทธรูปยืนน้ันจะพบในเจดียวัดมหาวัน โดยพระพุทธรูปจะยืนในปาง

ตางๆ เชน ปางเปดโลก เปนตน(ภาพที่ 56) นอกจากน้ีเจดียวัดปาเปายังมีพระพุทธรูปบางองคที่มี

อิทธิพลของศิลปะลานนาดวย ดังจะเห็นไดจากลักษณะของพระพักตร พุทธลักษณะที่ประทับ

น่ังขัดสมาธิราบ และลักษณะของชายสังฆาฏทิี่เปนลายเขี้ยวตะขาบและยาวจรดพระนาภี เปนตน21

ทั้งซุมประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันไดน้ันมักจะมีบันไดขึ้นไปยังซุม แตมีเพียง

บางองคที่มีการทําราวบันไดเปนรูปสัตว โดยเมืองลําปางน้ันมีเจดียวัดมอนปูยักษเพียงองคเดียวที่มี

21 พุทธลักษณะเชนนี้เปนแบบที่เรียกวา พระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุนหลัง ซ่ึงมีอิทธิพลของศิลปะ

สุโขทัยเขามาปะปนแลว ดูรายละเอียดใน หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 12,
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 22-23.
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การประดับ สวนเมืองเชียงใหมน้ันเจดียแบบมีซุมทุกองคจะมีการประดับรูปสัตวเปนราวบันได

ทั้งสิ้น ซึ่งประติมากรรมที่ใชประดับน้ันก็จะมีสิงหและมอม โดยสิงหจะพบที่เจดียวัดมอนปูยักษ

และเจดียวัดปาเปา ในขณะที่มอมจะพบที่เจดียวัดแสนฝางและเจดียวัดมหาวัน สวนเจดียวัดเชตวัน

องค ที่ 1 น้ันจะมีการประดับที่ราวบันไดของบันไดทั้ง 3 ดาน ซึ่งจะมีทั้งสิงหและมอม โดย 2 ดาน

จะประดับรูปสิงห สวนอีก 1 ดานเปนรูปมอม

ลักษณะของสิงห22ที่ประดับราวบันไดน้ัน จะมีลักษณะเชนเดียวกับสิงหที่มุมหรือฐาน

ของเจดีย แตตางกันที่ลวดลายประดับและลักษณะบางอยาง เชนลําตัวจะมีเกล็ดคลายนาค และสวน

ของลําตัวจะทอดยาวขึ้นไปตามราวบันได เปนตน สิงหมีทั้งที่หันหนาตรงและที่หันลําตัวออก

ทางดานขางเล็กนอย โดยสิงหที่ประดับที่เจดียวัดมอนปูยักษน้ันจะหันหนาตรง สวนสิงหของเจดีย

วัดปาเปาและเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 น้ัน สิงหจะหันออกทางดานขางเล็กนอย (ภาพที่ 57)
สวนมอม23น้ันลําตัวจะพาดขึ้นไปเปนราวบันไดเชนเดียวกัน มอมจะมีหนากลมแปน

ปากแบะ บางคร้ังตาจะถลนออกมามากซึ่งจะพบไดในเจดียวัดมหาวัน ตัวมอมน้ีมีลักษณะที่ไม

แนนอน มีผูกลาวถึงวามีรูปรางตางๆกันไป24 แตโดยมากจะมีลักษณะคลายสิงห(ภาพที่ 59)
สวนซุมของพมาน้ันบางคร้ังก็จะมีการประดับราวบันไดเปนรูปสัตวเชนกันแตพบได

นอย โดยนอกจากสิงหและมอมซึ่งลักษณะก็ใกลเคียงกับของไทยแลว ก็ยังมีมกรกับนรสิงหซึ่งจะ

ทําคูกัน โดยราวบันไดจะทําเปนมกรและมีนรสิงหอยูขางใต ซึ่งจะพบไดในเจดียขนาดใหญ เชนที่

เจดียกุโสดอในเมืองมัณฑะเลย เปนตน(ภาพที่ 74)

22 ลักษณะของสิงหที่ประดับราวบันไดนั้น อาจเรียกวาเปนไกรสรนาคาได เนื่องจากมีลักษณะที่คลาย

คลึงกัน โดยไกรสรนาคาเปนสัตวหิมพานตพวกหนึ่งที่มีลักษณะคลายสิงห แตมีเกล็ดและหางเหมือนพญานาค ดู

รายละเอียดและภาพใน ภิญโญ สุวรรณคีรี, สัตวหิมพานต, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2543), 4. และ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทศิลปกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน : อักษร ก-ช , (กรุงเทพฯ :
ราชบัณฑิตยสถาน, 2550), 72.

23 มอม ใชเรียกสัตวในจินตนาการอยางหนึ่งรูปรางอยางราชสีหผสมมังกร มักปนขึ้นเพ่ือใชประดับ

สถานที่ ดูรายละเอียดและภาพใน พจนานุกรมฉบับมติชน, (กรุงเทพฯ : มติชน, 2547), 667, และ มอม ใชเรียกรูป

สัตวในนิยายที่มักสักตามรางกาย สวนใหญเปนรูปสิงห ดูรายละเอียดใน ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ : นานมีบุคสพับลิเคช่ันส, 2546), 843.
24 ตัวมอมเปนสัตวในตํานาน เปนพาหนะของเทพปชชุนนะเทวบุตรซ่ึงเปนเทพเจาแหงฝนในคติ

ลานนา มีรูปรางคลายแมวผสมสิงโต บุคลิกของมอมจึงดูเหมือนนากลัวแตบางครั้งก็ดูขี้เลน ผูสรางมักออกแบบ

ลวดลายปูนปนรูปมอมตามจินตนาการของตัวเอง บางตัวมีลักษณะคลายกับลิง บางตัวคลายแมว บางตัวก็ดูองอาจ

ผึ่งผายราวสีหราช แตบางตัวอาจคลายกับก้ิงกาหรือตุกแกก็มี ดูรายละเอียดใน วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร,
ตัวมอม [ออนไลน], เขาถึงเม่ือ 10 กุมภาพันธ 2551. เขาถึงไดจาก http://www.doisuthep.com/Text/Mom.html
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บทท่ี 4

วเิคราะหรูปแบบของเจดียแบบพมาท่ีพบในเมืองลําปาง

จากการศกึษารูปแบบของเจดียแบบพมาในเมืองลําปางที่นํามาเปนกรณีศึกษาจํานวน 3
องค และเจดียองคอ่ืนๆในเมอืงลําปางและเชียงใหม ซึ่งสวนมากสรางขึ้นในชวงสมัยรัชกาลที่ 5 ถึง

รัชกาลที่ 6 รวมทั้งเจดียในพมาที่เปนตนแบบ ซึ่งมีต้ังแตเจดียในสมัยพุกามไปจนถึงสมัยหลังแลว 

จะเห็นไดวามีสวนที่เปนลักษณะรวมกันอยูหลายประการ แตในขณะเดียวกันก็มีลักษณะที่แตกตาง

ที่อาจเปนความนิยมเฉพาะถิ่นอยู ซึ่งมีประเด็นที่นาสนใจดังจะไดกลาวถึงตอไป ทั้งในเร่ืองของซุม 

สวนฐานของเจดีย การประดับลูกแกวบนฐานบัว ลวดลายประดับองคระฆัง และประติมากรรม

ประดับฐานเจดีย

1. ซุม

ในขั้นตอนของการศึกษาน้ัน ไดแบงเจดียออกเปนเจดียแบบมีซุมและไมมีซุมเพื่อให

งายตอการศึกษา ซึ่งถึงแมวาซุมจะเปนองคประกอบสําคัญที่ใชแบงเจดียทั้ง 2 แบบออกจากกันก็

ตาม แตอันที่จริงแลวซุมก็เปนเพียงสวนที่มาประดับตกแตงเจดียเชนเดียวกับประติมากรรมอ่ืนๆ

เทาน้ัน ไมไดสงผลตอรูปแบบของเจดีย การจะทําหรือไมทําซุม รวมทั้งจะทําจํานวนเทาใดและเปน

ซุมแบบใดน้ันคงขึ้นอยูกับขนาดของเจดียและความเหมาะสม 

เชนเดียวกับการทําบันไดขึ้นไปยังซุมซึ่งในเจดียที่มีขนาดเล็กมักไมมีการประดับ ทั้งน้ี

ก็เพื่อใหเหมาะสมกับขนาดของเจดียเชนเดียวกัน และแมวาตัวของซุมเองดูเหมือนจะมีหนาที่ใช

สอยทั้งในสวนของซุมประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันได แตในความเปนจริงแลวก็มีเพียง

พระพุทธรูปที่ยังคงเปนที่เคารพสักการะ สวนซุมบันไดน้ันไมสามารถใชงานไดจริง

โดยทั่วไปแลวเจดียแบบมีซุมของไทยที่ไดทําการศึกษาจะมีรูปแบบเชนเดียวกันคือ 

เปนเจดียกอตันที่มีซุมบันไดหรือซุมประดิษฐานพระพุทธรูป 1 หรือ 4 ดาน แตเจดียวัดปาเปาใน

เมืองเชียงใหมน้ันมีลักษณะพิเศษที่ตางออกไปคือ มีการใชเสากลางขนาดใหญรับนํ้าหนักโครงสราง

สวนบนของเจดีย และมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยูทั้ง 4 ดานของเสา ซึ่งลักษณะเชนน้ีเปนรูปแบบ

เฉพาะทีนิ่ยมใชในการสรางเจติยวิหารในสมัยพุกาม1 เชน อานันทเจดีย เปนตน 

1 หมอมเจา สุภัทรดศิ ดิศกุล และสันติ เล็กสุขุม, เที่ยวดงเจดียที่พมาประเทศทางประวัติศาสตรศิลปะ

และวัฒนธรรม, 120.
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ซึ่งการนําเอาเทคนิคการกอสรางเจติยวิหารในพมาโดยทั่วไปมาใช นอกเหนือไปจาก

การนํารูปแบบของเจดียมาน้ัน อาจเปนการแสดงใหเห็นถึงความใกลชิดกับศิลปะพมาที่มากกวา

เจดียองคอ่ืนก็เปนได อยางไรก็ดีพระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่เสาแตละดานของเจดียวัดปาเปาน้ัน

เปนพระพุทธรูปน่ัง ตางจากอานันทเจดียในพมาที่ทําเปนพระพุทธรูปยืน2

นอกจากเทคนิควิธีการกอสรางที่ไมเปนที่คุนเคยแลว ในเมืองเชียงใหมก็ยังมีการทําซุม

ประดิษฐานพระพุทธรูปและซุมบันไดอยูในเจดียองคเดียวกันดวย โดยจะพบในเจดียวัดมหาวันซึ่งมี

การทําซุมประดิษฐานพระพุทธรูป 2 ดาน สวนอีก 2 ดานเปนซุมบันได การทําซุมในลักษณะน้ีน้ัน

ไมพบในเจดียเมืองลําปางและเจดียในพมาที่ทําการศึกษา สวนในเมืองเชียงใหมเองน้ันแมจะพบการ

ทําซุมประดิษฐานพระพุทธรูป 1 ซุมทางดานหนา สวนที่เหลืออีก 3 ดานเปนบันไดโดยไมมีการทํา

ซุมในเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 ก็ตาม แตซุมของเจดียองคดังกลาวก็มีหลักฐานวานาจะเปนการตอเติม

เขาทีหลัง ดังน้ันเจดียวัดมหาวันจึงเปนเจดียเพียงองคเดียวที่มีการทําซุมในลักษณะเชนน้ี

หากซุมในลักษณะน้ีไมพบมากอนในศิลปะพมา ก็เปนไปไดวาเปนลักษณะที่คิดขึ้นมา

ใหม ซึ่งอาจเรียกไดวาเปนลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้นในเจดียเมืองเชียงใหมที่ตางจากตนแบบ อยางไรก็

ดีวัดมหาวันน้ันตามประวัติกลาววาเปนวัดที่สรางมาคูกันกับวัดเชตวัน3 ดังน้ันการทําบันไดโดยไมมี

การทําซุมของเจดียวัดเชตวันองคที่ 1 จึงอาจเปนความต้ังใจของชางที่จะทําใหซุมมีลักษณะที่แปลก

ออกไปเชนเดียวกับเจดียวัดมหาวันก็เปนได

2. สวนฐานของเจดีย

จากการพิจารณาฐานของเจดียเมืองลําปางทั้งแบบมีซุมและไมมีซุม พบวาโดยมากจะมี

รูปแบบเชนเดียวกันคือ ฐานลางสุดเปนฐานบัวรองรับชุดฐานบัวยกเก็จ 3 ฐาน เหนือขึ้นไปเปนฐาน

บัวแปดเหลี่ยมและฐานบัวควํ่าในผังกลม รองรับฐานกลมประดับกลีบบัวหงายหรือบัวปากระฆัง

(ภาพที่ 29) ซึ่งลักษณะที่ตางกันของเจดียแตละองค เชนการยกเก็จและการประดับลูกแกวน้ัน ก็เปน

เพียงรายละเอียดปลีกยอยเทาน้ัน อยางไรก็ดีเจดียที่มีรูปแบบของฐานที่เหมือนกันทุกประการก็พบ

ไดเชนกัน เชน เจดียวัดศรีรองเมืองกับเจดียวัดพระเจาทันใจ และเจดียวัดมอนปูยักษกับเจดียวัดไชย

มงคล 

2 สันติ เล็กสุขุม, “เจดียพุกาม-สุโขทัย-ลานนา,” ใน รวมบทความ มุมมอง ความคิดและความหมาย :
งานชางไทยโบราณ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 149.

3 แฝนปายประชาสัมพันธวัดเชตวันใหขอมูลวา นักโบราณคดีสันนิษฐานวาวัด 2 แหงนี้สรางขึ้น

พรอมกัน และจากคําบอกเลาสืบตอกันมากลาววา วัดทั้ง 2 แหงนี้เปนวัดพ่ีวัดนองกัน
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สวนเจดียวัดเจดียซาวหลังน้ันแมจะมีรูปแบบที่ตางกันออกไปหลายแบบซึ่งตางจาก

เจดียเมืองลําปางอยูบาง แตโดยรวมแลวก็จะมีฐานบัวรองรับชุดฐานบัวยกเก็จซอนกัน 2-3 ฐาน(ภาพ

ที่ 33) ซึ่งแบบที่มี 2 ฐานจะเปนฐานสูง เหนือขึ้นไปเปนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งมีทั้งที่ทําเปนฐานบัวแปด

เหลี่ยมที่ประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายที่ฐานหนากระดานบน(ภาพที่ 36) และแบบที่เปนฐานแปด

เหลี่ยมซอนกันรองรับฐานกลมประดับกลีบบัวหงาย

เจดียเมืองเชียงใหมทั้งแบบมีซุมและไมมีซุมสวนใหญจะมีลักษณะเชนเดียวกันคือ ฐาน

ลางสุดเปนฐานบัวรองรับชุดฐานบัวยกเก็จซอนกัน 3 ฐาน เหนือขึ้นไปเปนฐานบัวแปดเหลี่ยม

รองรับฐานบัวกลมที่ทองไมเวาเขาไปและประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายที่ฐานหนากระดานบน(ภาพ

ที่ 61) มีเพียงเจดียวัดบุพพารามที่ทําฐานกลมซอนลดหลั่นกันรองรับฐานกลมประดับกลีบบัวหงาย

(ภาพที่ 98)
เมื่อเปรียบเทียบเจดียแบบพมาในเมืองลําปางและเชียงใหมแลวจะเห็นไดวารูปแบบ

ของฐานมีความคลายคลึงกัน สวนที่ตางกันอยางเห็นไดชัดก็คือในสวนของบัวปากระฆัง ซึ่งเจดีย

เมืองลําปางจะมีการทําฐานบัวควํ่าในผังกลม รองรับฐานบัวปากระฆังซึ่งทําเปนฐานกลมประดับ

กลีบบัวหงาย สวนเจดียเมืองเชียงใหมจะทําเปนฐานบัวกลมที่ทองไมเวาเขาไปและประดับกลีบบัว

ควํ่าบัวหงายที่ฐานหนากระดานบนเปนบัวปากระฆัง

อยางไรก็ดีเจดียวัดเจดียซาวหลังในเมืองลําปางก็มีการทําบัวปากระฆังในลักษณะ

เดียวกับเจดียเมืองเชียงใหมเชนกัน เพียงแตของเจดียวัดเจดียซาวหลังจะเปลี่ยนจากฐานกลมมาเปน

ฐานแปดเหลี่ยม และทองไมก็ยังคงลักษณะของฐานบัวอยางชัดเจนตางจากเจดียเมืองเชียงใหมที่จะ

มีลักษณะโคงเวามากกวา(ภาพที่ 36) สวนเจดียวัดพระเจาทันใจน้ันก็ไดพบการทําฐานกลมที่ทองไม

เวาเขาไปเล็กนอยคลายกับเจดียเมืองเชียงใหม แตปากระฆังก็ยงัคงประดับกลีบบัวหงายเชนเดียวกับ

เจดียในเมืองลําปางทั่วไป(ภาพที่ 85)
สวนรูปแบบของฐานเจดียในพมาเทาที่ไดศึกษาน้ันไมวาสมัยใดก็จะมีความใกลเคียง

กันทั้งหมด โดยฐานลางสุดจะเปนฐานเขียงหรือฐานบัวซึ่งบางคร้ังจะทําเปนฐานสูง รองรับชุดฐาน

บัวยกเก็จ 1-3 ฐาน ตอเน่ืองดวยฐานบัวแปดเหลี่ยม ฐานบัวควํ่าในผังแปดเหลี่ยม หรือฐานแปด

เหลี่ยมซอนลดหลั่นกัน เหนือขึ้นไปเปนฐานบัวกลมประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงาย หรือฐานกลม

ประดับกลีบบัวหงายซอนกัน 1-3 ฐานซึ่งเปนลักษณะของบัวปากระฆัง แตบางคร้ังก็ไมมีการทํา

(ภาพที่ 72)
บัวปากระฆังของเจดียในพมาน้ันแมจะมีทั้งแบบที่เปนฐานกลมประดับกลีบบัวหงาย

และแบบที่ประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายเชนเดียวกับของไทยแตก็มีลักษณะที่ตางออกไป โดยแบบที่

ประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายน้ันไมมีการทําทองไมเวาเขาไป และประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายที่ฐาน
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หนากระดานบนแบบเจดียเมืองเชียงใหม แตจะทําเปนฐานกลมซอนกัน 2 ฐานโดยฐานชั้นลางเปน

ฐานบัวควํ่าและจะประดับกลีบบัวลงไปบนฐานทั้ง 2 เลย(ภาพที่ 77) สวนแบบที่ประดับกลีบบัว

หงายก็จะทําเปนฐานกลมซอนกัน 1-3 ฐาน ซึ่งในไทยน้ันแมจะพบการทําฐานเชนน้ีที่เจดียวัดมอน

จําศลีองคที่ 3 แตก็เปนเพียงการประดับฐานกลมที่รองรับบัวปากระฆังเทานั้น ไมใชลักษณะของบัว

ปากระฆัง

จะเห็นไดวาเจดียแบบพมาในไทยทั้งเมืองลําปางและเชียงใหมน้ันก็มีรูปแบบที่ไมตาง

จากเจดียในพมานัก โดยทั่วไปก็มีความคลายคลึงกันตามรูปแบบฐานของเจดียแบบพมาที่

ประกอบดวยฐานสี่เหลี่ยม แปดเหลี่ยม และฐานกลม โดยฐานจะเปนฐานซอนชั้นที่ไมมีความลาด

เอนตามแบบของเจดียพมา(ลายเสนที่ 1) ตางกับเจดียมอญที่ฐานมีความลาดเอนมากเน่ืองมาจาก

ความนิยมในการทําฐานบัวควํ่า(ลายเสนที่ 2) โดยฐานของเจดียในพมาน้ันสวนมากจะเปนฐานแบบ

พมาทั้งสิ้น สวนฐานแบบมอญจะพบในเมืองที่เปนถิ่นของชนชาติมอญ เชน หงสาวดี และยางกุง 

เปนตน

และแมจะไดรับรูปแบบมาจากพมาเชนเดียวกัน แตเจดียเมืองลําปางและเชียงใหมก็มี

ลักษณะบางประการที่เปลี่ยนแปลงไปจากตนแบบ เชนในสวนของบัวปากระฆังที่แมจะเปนแบบที่

ประดับกลีบบัวควํ่าบัวหงายเชนเดียวกัน แตของเจดียเมืองเชียงใหมและพมาก็มีลักษณะที่ตางกัน ซึ่ง

การที่เจดียในเมืองเชียงใหมที่ทําการศึกษาเกือบทั้งหมดมีการทําบัวปากระฆังในลักษณะที่ทองไม

เวาเขาไป และประดับกลีบบัวคว่ําบวัหงายที่ฐานหนากระดานบนน้ัน นาจะเรียกไดวาเปนความนิยม

ของเจดียเมืองเชียงใหม ขณะที่ในเมืองลําปางน้ันนอกจากที่วัดเจดียซาวหลังแลว เจดียองคอ่ืนๆก็ไม

มีการทําบัวปากระฆังเชนน้ีเลย ลักษณะดังกลาวอาจแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกันระหวางเจดีย

เมืองลําปางโดยเฉพาะเจดียวัดเจดียซาวหลังและเจดียเมืองเชียงใหม 

นอกจากบัวปากระฆังแลว สวนยอดของเจดียเมืองเชียงใหมก็มีลักษณะที่อาจเรียกไดวา

เปนความนิยมอยางหน่ึงของเจดียเมืองเชียงใหมเชนกัน โดยเจดียเมืองเชียงใหมเกือบทั้งหมดที่

ทําการศกึษาน้ันลวนมีการทํายอดโคงเล็กนอยทั้งสิ้น(ภาพที่ 73) ตางจากเจดียเมืองลําปางที่สวนมาก

จะมียอดตรง อยางไรก็ดีลักษณะเชนน้ีก็ไดพบในเจดียเมืองลําปางดวย เชนที่เจดียวัดมอนปูยักษ 

และเจดียวัดเจดียซาวหลังบางองค(ภาพที่ 47) สวนเจดียในพมาน้ันไดพบรูปทรงของยอดทั้ง 2 แบบ 

3. การประดับลูกแกวบนฐานบัว

การประดับลูกแกวบนฐานบัวแตละฐานของเจดียแบบพมาน้ัน แมจะตางกันไปในเจดีย

แตละองค แตโดยทั่วไปก็จะมีลูกแกว 1-2 เสน ซึ่งในเจดียเมืองเชียงใหมน้ันนอกจากจะประดับ

ลูกแกว 1-2 เสนแลว ก็ยังมีการประดับลูกแกว 4 เสนอีกดวย ซึ่งลักษณะเชนน้ีไมพบในเจดียเมือง
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ลําปางและแมแตในพมาเลย ดังน้ันจึงนาจะเปนลักษณะที่คิดขึ้นใหมซึ่งอาจทําขึ้นเพื่อใหเหมาะสม

กับความสงูของฐานดวย ดังจะเห็นไดจากการที่บางคร้ังมีการทําลูกแกวเปนแผนแบนใหญ อยางไร

ก็ดีการประดับลูกแกวเชนน้ีชวนใหนึกถึงการประดับลูกแกว 4 เสนของเจดียในศิลปะลานนา4 ซึ่ง

อาจมีความเกี่ยวของกันไมทางใดก็ทางหน่ึงก็เปนได

นอกจากน้ีเจดียวัดบุพพารามในเมืองเชียงใหมก็ยังมีการทําลูกแกวที่ตางไปจากเจดีย

องคอ่ืนๆ คือลูกแกวจะมีขนาดใหญและอยูติดกับฐานบัวหงายดานบนมาก ซึ่งเปนลักษณะที่พบ

เฉพาะเจดียองคน้ี(ภาพที่ 96) และยังมีการทําฐานบัวแปดเหลี่ยมที่เปนการผสมผสานระหวาง

รูปแบบของฐานบัวยกเก็จดานลาง 2 แบบเขาดวยกัน ที่เหนือฐานแตละชั้นก็มีการทําฐานบัวควํ่าดวย

ซึ่งการทําฐานบัวควํ่าเหนือฐานน้ันเปนลักษณะที่พบไดบอยในเจดียแบบพมาในพมา แตในไทยน้ัน

มักจะทําเปนฐานสี่เหลี่ยมเต้ียๆซอนกนัมากกวาซึ่งก็พบไดเชนกันในพมา

จากการที่เจดียองคน้ีมีลักษณะหลายประการที่แปลกไปกวาเจดียองคอ่ืนในเมือง

เชียงใหม หรือแมแตในเมืองลําปางและพมาน้ัน ทําใหเชื่อไดวาลักษณะที่แตกตางเหลาน้ีนาจะเปน

เพียงรูปแบบเฉพาะองคของเจดีย มากกวาจะเปนสวนที่เปลี่ยนแปลงไปของเจดียแบบพมาในเมือง

เชียงใหม

นอกจากเจดียในเมืองเชียงใหมที่มีการทําลูกแกวที่ตางออกไปแลว ในพมาเอง

นอกเหนือจากการประดับลูกแกว ก็ยังมีการประดับชองสี่เหลี่ยมที่ทองไมหรือที่เรียกวาบัววลัยดวย

(ภาพที่ 75) ซึ่งการประดับชองสี่เหลี่ยมที่ทองไมน้ีมีตนกําเนิดมาจากอินเดีย และใชประดับฐานเจดีย

ในศิลปะพมามานานทั้งเจดียขนาดเล็กและขนาดใหญ5 แตในลานนากลับไมเปนที่นิยมนัก โดย

ลักษณะเชนน้ีเคยมีปรากฏอยูชวงหน่ึงในศิลปะลานนาแตไมนานกห็ายไป

4. ลวดลายประดับองคระฆัง

ในสวนของลวดลายประดับเจดียน้ัน ที่โดดเดนและมีความสําคัญอยางหน่ึงก็คือ

ลวดลายประดับองคระฆังซึ่งมีทั้งที่ประดับดานบนและดานลาง โดยลายที่ประดับดานบนขององค

ระฆังน้ันในเจดียเมืองลําปางและเชียงใหมจะมีรูปแบบที่คลายกันคือมักทําเปนลายรูปสามเหลี่ยม

4 สําหรับเรื่องพัฒนาการของการประดับลูกแกวที่ฐานเจดียแบบลานนานั้น สามารถคนควาเพ่ิมเติมได

ใน จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระเจดียเมืองเชียงใหม.
5 เจดียทรงระฆังในเมืองเชียงใหมที่พบการประดับชองส่ีเหล่ียมที่ทองไมนั้น ไดแก เจดียวัดอุโมงคเถร

จันทร เชิงดอยสุเทพ  มีอายุอยูในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 19 ดูรายละเอียดใน จิรศักดิ์ เดชวงศญา, พระ

เจดียเมืองเชียงใหม, 16, และ สันติ เล็กสุขุม, “เจดียพุกาม-สุโขทัย-ลานนา,” ใน รวมบทความ มุมมอง ความคิด

และความหมาย : งานชางไทยโบราณ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 169.
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ประดับที่สวนบัวคอเสื้อขององคระฆัง ลักษณะเชนน้ีเหมือนกับที่พบในเจดียและมณฑปที่รายรอบ

เจดียชเวดากองเมืองยางกุง ซึ่งตางจากเจดียในเมืองพุกามที่มักทําเปนลายรูปสามเหลี่ยมที่มีลักษณะ

เปนฟนซี่ๆประดับเหนือรัดอก ลายที่ใชประดับเจดียในไทยซึ่งมักเปนลายรูปสามเหลี่ยมนั้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับลายที่มีลักษณะใกลเคียงกันคือที่สวนบัวควํ่าของฐานบัวปากระฆังแลว พบวานาจะ

เปนลักษณะของลายกลีบบัวเชนเดียวกัน (ภาพที่ 36)
แตในสวนของลายที่เจดียรายและมณฑปในเจดียชเวดากองซึ่งเปนลายในรูปแบบ

เดียวกันน้ัน กลับมีที่ทําเปนลายใบไมในรูปทรงสามเหลี่ยมอยางชัดเจน(ภาพที่ 111) ดังน้ันลายที่ใช

ประดับที่สวนบัวควํ่าของปากระฆังของเจดียในไทยจึงอาจเรียกวาเปนลายใบไมดวยก็เปนได 

อยางไรก็ดีลายในลักษณะน้ียังใชประดับสวนบัวหงายดวย ซึ่งโดยทั่วไปแลวสวนของปากระฆังไม

นามีการประดับดวยลวดลายอ่ืนนอกเหนือไปจากลายกลีบบัว การนําลายเชนน้ีมาประดับที่ปาก

ระฆังจึงอาจเกิดจากความไมเขาใจของชางซึ่งคงมีชาวพื้นเมืองรวมอยูดวยก็เปนได 

สวนในพมาน้ันแมจะพบการประดับในสวนบัวหงายของปากระฆังเชนเดียวกัน แตก็

พบในเจดียเพียงองคเดียวคือ เจดียรายบนฐานของเจดียชเวมอดอในเมืองหงสาวดี ซึ่งอาจเปนสิ่งที่

เพิ่มขึ้นมาจากการซอมแซมเจดียชเวมอดอเมื่อคร้ังที่พังทลายลงมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปน

ชวงเวลาที่ใกลเคียงกับการสรางเจดียแบบพมาในไทยก็เปนได

นอกจากน้ีลายที่ใชประดับสวนบนขององคระฆังในพมาน้ัน บางคร้ังก็มีการประดับที่

ตางกันออกไป แตโดยมากก็ยังคงอยูในเคาโครงของลายสามเหลี่ยมเชนเดิม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการ

ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของการประดับตกแตงที่ทําใหเกิดเปนลวดลายตางๆมากมาย เชน ลาย

ดอกไม เปนตน โดยจะเห็นไดชัดที่เจดียรายและมณฑปในเจดียชเวดากอง

ในสวนของลวดลายที่ประดับดานลางขององคระฆังของเจดียเมืองลําปางน้ัน ที่พบมาก

ก็คือลายยักษจับลายพันธุพฤกษา ซึ่งเจดียเมืองเชียงใหมก็มีการประดับลายยักษเชนกันแตจะเปนลาย

ยักษในชองที่ไดพบในเมืองลําปางดวยแตไมมากนัก ลายยักษในชองน้ันความจริงแลวก็มีลักษณะที่

คลายกับลายยักษจับลายพันธุพฤกษาและลายยักษถืออาวุธ เพียงแตยักษจะอยูในชองเทาน้ัน

ในพมาน้ันไดพบลายทั้ง 2 แบบ โดยลายยักษจับลายพันธุพฤกษาจะพบหลังสมัยพุกาม

ที่เมืองมัณฑะเลย เชนที่เจดีย Eindawya6(ภาพที่ 115) ที่เจดียและมณฑปรอบเจดียชเวดากองเมือง

ยางกุงก็ไดพบเชนกันซึ่งลักษณะก็คลายกันกับของไทย แมบางคร้ังจะมีสวนที่ตางออกไปบางเชน 

6 เจดีย Eindawya ในเมืองมัณฑะเลย สรางขึ้นราวพ.ศ.2390 ในรัชสมัยของพระเจาพุกาม(Pagan-min)
แหงราชวงศคองบอง โดยเลียนแบบจากเจดียชเวสิกนในเมืองพุกามเชนเดียวกับเจดียหลายองคในสมัยหลัง ดู

รายละเอียดใน Sylvia Fraser-Lu, Burmese crafts : past and present, 71. อยางไรก็ดีเจดียก็มีลักษณะที่ตางไปจาก

เจดยีชเวสิกน เชน มีการทํายอดยาวและประดับลายยักษจับลายพันธุพฤกษาที่ดานลางขององคระฆัง เปนตน
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ทําเปนลายเทพนมที่มีลายพันธุพฤกษามาประกอบ เปนตน สวนในสมัยพุกามน้ันลายที่พบมากคือ

ลายหนากาลคายลายพวงมาลัย ซึ่งหลังจากสมัยพุกามไปแลว ลายหนากาลคายลายพวงมาลัยจะ

กลายเปนยักษที่มีมือมาจับลายพันธุพฤกษาแทน ดังจะเห็นไดในเจดียเมืองมัณฑะเลยและที่เจดียชเว

ดากอง ซึ่งการที่เจดียในไทยไดพบลายยักษจับลายพันธุพฤกษา โดยไมพบลายหนากาลคายลาย

พวงมาลัยน้ัน อาจแสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวของกันของเจดียแบบพมาในไทยกับเจดียในสมัยหลัง

พุกาม เชนที่เมืองมัณฑะเลยและยางกุงก็เปนได

สวนลายยักษในชอง เทาที่ไดตรวจสอบในเมืองพุกามและเมืองมัณฑะเลยน้ันไมพบ มี

เพียงเจดียรายองคหน่ึงของเจดียชเวดากองที่พบการแบงชองที่องคระฆัง แตภายในจะทําเปนลาย

กลีบบัวและจะประดับอยูที่สวนบนของรัดอก นอกจากน้ียังไมพบการทํายักษยืนเต็มตัวอีกดวย ซึ่ง

การไมพบลายยักษในชองรวมทั้งยักษยืนเต็มตัวในพมาน้ัน นาจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะที่คิดขึ้น

ใหมในไทย 

นอกจากน้ีการประดับลายยักษในชองที่เปนยักษยืนเต็มตัว(ภาพที่ 69) ซึ่งมีรูปแบบที่

คลายคลึงกันทั้งในเจดียเมืองลําปางและเจดียเมืองเชียงใหมน้ัน ยังอาจเปนเคร่ืองยืนยันถึงความ

เกี่ยวของกันของเจดียทั้งสองเมือง ซึ่งรวมถึงกลุมคนที่สรางงานซึ่งคงมีการติดตอกันอยูบาง แตทั้งน้ี

ไมไดหมายความวามีการแลกเปลี่ยนชางหรือชางเปนกลุมเดียวกัน เน่ืองจากความแตกตางที่นาจะ

เปนลักษณะเฉพาะถิ่นของเจดียในเมืองลําปางและเชียงใหมที่ยังคงมีอยู

5. ประติมากรรมประดับฐานเจดีย

ประติมากรรมที่ประดับฐานเจดียทั้งในไทยและพมาน้ันโดยมากแลวจะมีอยูไมกี่ชนิด

ไดแก สิงห เจดียจําลอง และหมอดอกไม บางคร้ังอาจมีนรสิงหและดอกบัวดวย ซึ่งลักษณะของ

ประติมากรรมก็จะมีความคลายคลึงกัน เจดียแตละองคจะมีการประดับที่ตางกันออกไป แตทั้งเจดีย

เมืองลําปางและเชียงใหมก็ดูคลายจะมีความนิยมในการประดับของแตละที่อยูบาง อยางไรก็ดีมี

ประติมากรรมอยางหน่ึงที่มีความนาสนใจ ซึ่งแมจะเปนประติมากรรมที่มีความสําคัญและเปนที่

นิยมในพมา แตเทาที่ไดพบน้ันไมมีการนํามาประดับบนฐานเจดีย น่ันก็คือฉัตร ซึ่งไดพบบนฐาน

ของเจดียบางองคในเมืองเชียงใหม เชนเจดียวัดแสนฝาง(ภาพที่ 63) แตไมพบในเจดียเมืองลําปาง 

ขณะเดียวกันการประดับฉัตรก็พบไดในเจดียลานนาโดยทั่วไป แมอาจเปนอิทธิพลจาก

พมาที่มีมานานแลวก็ตาม เชนที่เจดียวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งไดพบประดับที่มุมเจดีย เปนตน ซึ่ง

นอกจากจะประดับฉัตรที่มุมเจดียแลว ลักษณะของฉัตรก็ยังมีความคลายคลึงกันอีกดวย จึงเปนไป

ไดวาการนําฉัตรมาประดับบนฐานเจดียน้ัน อาจเปนการนําเอาความเปนพื้นเมืองของลานนาเขามา

ผสมผสานในเจดียแบบพมาของเมืองเชียงใหมดวยก็เปนได
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จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและลวดลายของเจดียแบบพมาในเมืองลําปาง 

รวมทั้งในเมืองเชียงใหมและพมา เพื่อทดสอบสมมติฐานของการศึกษาที่ไดต้ังไววา รูปแบบและ

ลวดลายของเจดียแบบพมาสมัยรัชกาลที่ 5 ในเมืองลําปางน้ันมีลักษณะที่แตกตางไปจากตนแบบ แต

ไมมากพอที่จะเรียกไดวาเปนลักษณะเฉพาะจริงหรือไม และความแตกตางที่อาจเกิดขึ้นคงเปนเร่ือง

ของฝมือชางและขนาดของเจดียน้ัน พบวาความแตกตางดังกลาวทั้งในเจดียเมืองลําปางและ

เชียงใหมนาจะเปนเพียงลักษณะที่เกิดขึ้นเฉพาะถิ่น หรือเฉพาะเจดียองคใดองคหน่ึงเทาน้ัน 

แมโดยทั่วไปเจดียแบบพมาจะมีลักษณะที่คลายคลึงกัน แตในบางคร้ังก็มีการ

ปรับเปลี่ยนลักษณะบางประการใหเขากับขนาดของเจดียหรือฐาน ตามความเหมาะสมของเจดียแต

ละองค ซึ่งอาจมีเร่ืองของทองถิ่นหรือความนิยมที่เกิดขึ้นในที่ใดที่หนึ่งเขามาปะปนดวย เชน การตัด

ฐานแปดเหลี่ยมออกไปและเปลี่ยนฐานกลมมาเปนฐานแปดเหลี่ยม และการทําฐานแบบลานนาผสม

กับพมาของเจดียวัดเจดียซาวหลัง หรือการประดับลูกแกว 4 เสนของเจดียเมืองเชียงใหม เปนตน

ซึ่งเจดียเมืองเชียงใหมน้ันก็มักจะมีลักษณะที่คิดขึ้นมาใหมที่ตางจากเจดียเมืองลําปาง 

ซึ่งอาจมีการผสมผสานลักษณะความเปนพื้นเมืองเขาไปดวย เชน การนําฉัตรมาประดับบนฐานแต

ละชั้น แตบางคร้ังเจดียของทั้ง 2 เมืองก็มีลักษณะที่เหมือนกันที่ตางออกไปจากตนแบบ ซึ่งนาจะ

แสดงใหเห็นถึงความเกี่ยวพันกันบางประการ เห็นไดจากเจดียวัดเจดียซาวหลังในเมืองลําปางที่มี

ลักษณะที่เหมือนกับเจดียเมืองเชียงใหมอยูหลายประการ ขณะที่เจดียองคอ่ืนๆในเมืองลําปางไมมี

ลักษณะดังกลาว 

สาํหรับลวดลายประดับเจดียที่ไดต้ังสมมติฐานเอาไววานาจะไดรับมาพรอมกับรูปแบบ

เจดีย โดยรับมาทั้งรูปแบบของลายและตําแหนงที่ประดับ เน่ืองจากสามารถเทียบเคียงไดกับการ

ประดับในสวนเดียวกัน สวนลักษณะบางประการที่ตางออกไปคงเปนเร่ืองของความเปนพื้นเมืองที่

เขามาปะปนน้ัน ในสวนของลายที่ใชประดับองคระฆังทั้งในเจดียเมืองลําปางและเชียงใหม จะเห็น

ไดวามีลักษณะที่เปนแบบแผนอยูบาง โดยดานบนขององคระฆังทั้งในสวนบัวคอเสื้อและเหนือรัด

อกหากมีน้ันมักจะประดับดวยลายใบไมในรูปทรงสามเหลี่ยม สวนดานลางก็มีการประดับลวดลาย

ตางๆกัน เชนลายยักษจับลายพันธุพฤกษา 

ซึ่งการประดับลวดลายดังกลาวทั้งสวนบนและลางขององคระฆังน้ัน ก็ไดพบประดับที่

สวนเดียวกันของเจดียในพมาเชนกัน อยางไรก็ดีเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแลวพบวาการประดับ

ลวดลายตางๆที่องคระฆังน้ันนาจะเกี่ยวของกับเจดียในสมัยหลังที่อยูนอกเมืองพุกาม เชนที่เมือง

มัณฑะเลยและเมืองยางกุง เน่ืองจากรูปแบบการประดับและลักษณะของลวดลายมีความคลายคลึง

กันมากกวาเจดียในเมืองพุกาม
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เร่ืองของกลุมคนที่เปนผูสรางงานศิลปกรรมแบบพมาในเมืองลําปาง ที่ไดสันนิษฐาน

ไววาสวนใหญอาจเปนชาวพมาที่มาจากเมืองมัณฑะเลยตามที่เคยมีผูทําการศึกษาเอาไว7น้ัน ก็

สอดคลองกับระยะเวลาของการสรางศาสนสถานแบบพมาในเมืองลําปาง ซึ่งเปนชวงเวลาที่รวม

สมัยกับเมืองมัณฑะเลย(พ.ศ.2400 – พ.ศ.2428) โดยในชวงเวลาดังกลาวไดมีชาวพมาเขามาทํา

กิจการปาไมและคาขายเปนจํานวนมาก ดังปรากฎใหเห็นตามวัดตางๆที่มีรูปแบบทางศิลปกรรมเปน

แบบพมา ซึ่งก็มีหลักฐานจากประวัติการสรางวัดตางๆหลายวัดวาชาวพมาเปนผูสรางขึ้น และแม

บางคร้ังจะไมมีหลักฐานทางเอกสารที่แนชัดวาเปนวัดที่สรางโดยชาวพมา แตบริเวณที่อยูใกลเคียง

กันก็มักเปนชุมชนชาวพมา

นอกจากน้ีการที่ประวัติของวัดตางๆ มักกลาวอางถึงการนําพระพุทธรูปหรือสิ่งของ

เคร่ืองใชตางๆมาจากเมืองมัณฑะเลยน้ัน8 แมจะมีความเปนไปไดเน่ืองจากอยูในชวงระยะเวลา

เดียวกัน แตจากหลักฐานที่มีอยูนอยมากและสวนใหญก็เปนเพียงคําบอกเลาที่ไมมีหลักฐานยืนยัน 

จึงเปนการยากที่จะศึกษาถึงเร่ืองราวของกลุมคนที่เขามาสรางสรรคงานศิลปะในเมืองลําปางได ซึ่ง

แมจะไดมีการศึกษาเจดียในพมาในชวงสมัยหลังที่มีชวงเวลาคาบเกี่ยวกันแลวก็ตาม แตเน่ืองจาก

เจดียที่ทําการศึกษาน้ันสวนมากเปนเจดียสมัยหลังในเมืองพุกาม สวนเจดียในเมืองมัณฑะเลยก็มี

เปนจํานวนนอย จึงยังไมสามารถระบุอะไรลงไปได

7  ดรูายละเอียดใน สงบ ฉิมพลีย, “อิทธิพลศิลปพมาที่มีตอโบราณสถานในจังหวัดลําปางในตนพุทธ

ศตวรรษที่ 25” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2529), 133.

8 ตามประวัติวัดของวัดไชยมงคลกลาววา พระพุทธไชยมงคล ซ่ึงประดิษฐานอยูภายในวิหารของวัด

นั้น เปนพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิปางมารวิชัยที่นํามาจากเมืองมัณฑะเลย ประเทศพมา เม่ือป 2450 ดูรายละเอียดใน 

“ประวัติวัดไชยมงคล(จองคา)” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) (แผนพับ)
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บทท่ี 5

สรุปและขอเสนอแนะ

หลังจากที่ไดศึกษาเจดียที่เปนกรณีศึกษาในเมืองลําปาง 3 องค คือเจดียวัดศรีรองเมือง 

เจดียวัดไชยมงคล(จองคา) และเจดียวัดมอนปูยักษ(มอนสัณฐาน)โดยเปรียบเทียบกับเจดียองคอ่ืนๆ

ในเมืองเชียงใหมและพมา ทั้งในสวนของรูปแบบรวมไปถึงลวดลายและประติมากรรมประดับเจดีย

แลว จะเห็นไดวาแมรูปแบบของเจดียจะมีความคลายคลึงกัน แตก็มีลักษณะบางประการที่ตาง

ออกไปที่แสดงใหเห็นถึงความเปนลักษณะเฉพาะของเจดียในแตละเมืองอยู รวมทั้งยังนาจะมีความ

เกี่ยวเน่ืองกันบางประการของเจดียเมืองลําปางและเจดียเมืองเชียงใหมดวย 

จะเห็นไดวารูปแบบของเจดียเมืองลําปางและเชียงใหมโดยทั่วไปน้ัน ยังคงทําตามแบบ

แผนของศิลปะพมา ทั้งในเร่ืองของรูปแบบและการประดับตกแตงซึ่งนาจะรับมาพรอมๆกัน 

เน่ืองจากตําแหนงของการประดับลวดลายตางๆยังคงเดิม แตขณะเดียวกันก็มีลักษณะบางประการที่

เปนสิ่งที่คิดขึ้นมาใหมซึ่งก็มักเปนลักษณะที่มีเฉพาะถิ่น ซึ่งอาจมีการผสมผสานรูปแบบศิลปะของ

พื้นเมืองลงไปดวย เชนในสวนของลวดลายและการประดับตกแตงบางอยาง หรือบางคร้ังก็เปน

ลักษณะเฉพาะของเจดียแตละองค

ลักษณะที่เกิดขึ้นเฉพาะถิ่น หรืออาจเรียกวาเปนความนิยมเฉพาะถิ่นของเมืองลําปาง

และเชียงใหมน้ัน บางอยางก็มีปรากฏในอีกเมืองหน่ึงดวย ลักษณะเชนน้ีแสดงใหเห็นถึงความ

เกี่ยวของกันของเมืองลําปางและเชียงใหม ซึ่งอาจเปนเร่ืองของกลุมชางที่มีการติดตอแลกเปลี่ยน

ความคิดหรือเดินทางไปมาหาสูกัน แตอยางไรก็ดีชางไมนาจะเปนกลุมเดียวกัน เน่ืองจากมีลักษณะ

บางประการที่เปนความนิยมในเจดียเมืองลําปางและเชียงใหมที่ดูคลายเปนลักษณะเฉพาะกลุม

โดยเฉพาะอยางยิ่งเจดียเมืองเชียงใหมที่มักมีลักษณะที่ตางออกไปอยางเห็นไดชัด

จากการศึกษารูปแบบของเจดียทั้งในพมาและในไทยน้ันพบวา เจดียแมจะอยูในชวงสมัยหลัง

เชนเดียวกันแตก็มีรูปแบบและการประดับตกแตงที่ตางกันไปในแตละเมือง ซึ่งการศึกษาก็ทําให

ทราบถึงลักษณะพิเศษของแตละทองถิ่นอยูบาง อยางไรก็ดีจากการพิจารณาเจดียในหลายเมืองน้ัน

พอจะสรุปไดวา เจดียแบบพมาในเมืองลําปางและเชียงใหมน้ันไมนาจะไดรับรูปแบบมาจากเจดียใน

เมืองพุกามโดยตรง หรือแมแตเจดียสมัยหลังในเมืองพุกามก็ตาม แตควรเกี่ยวของกับเจดียสมัยหลัง

พุกามอยางในเมืองมัณฑะเลยและยางกุงมากกวา เน่ืองจากชวงเวลาที่ใกลเคียงกับชวงเวลา
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ที่มีการสรางศาสนสถานแบบพมาในไทย อีกทั้งรูปแบบและรายละเอียดที่ปรากฎยังมีความ

คลายคลึงกันมากกวาอีกดวย 

ซึ่งรูปแบบและการประดับลวดลายของเจดียในเมืองมัณฑะเลย รวมทั้งเจดียและ

มณฑปที่รายรอบเจดียชเวดากองที่เมืองยางกุงน้ันมีความใกลเคียงกับที่พบในไทยมาก ทั้งน้ีอาจ

เพราะเจดียสรางขึ้นในชวงสมัยหลังจากเมืองพุกามมาแลวเชนเดียวกัน แตทั้งน้ีก็ไมไดหมายความวา

ไทยจะรับเอารูปแบบและการประดับตกแตงมาจากเมืองมัณฑะเลยหรือเมืองยางกุง ยังคงตองมี

การศึกษาในสวนของขอมูลทางประวัติศาสตรกันตอไป

สวนที่มีผูสันนิษฐานไววากลุมชางที่สรางวัดและเจดียในเมืองลําปางเปนชาวพมาจาก

เมืองมัณฑะเลยน้ันก็มีความเปนไปไดมาก เพราะจากชวงเวลาของการสรางศาสนสถานแบบพมาใน

เมืองลําปางและชวงสมัยเมืองมัณฑะเลยน้ันมีความคาบเกี่ยวกัน แตอยางไรก็ตามเน่ืองจากเจดียที่

ทําการศึกษาน้ันสวนมากเปนเจดียสมัยหลังในเมืองพุกาม สวนเจดียในเมืองมัณฑะเลยก็มีจํานวนไม

มากนัก ทําใหไมสามารถบอกไดแนชัดวาเปนเชนน้ันหรือไม รวมทั้งหลักฐานทางเอกสารที่กลาวถึง

การเขามาของกลุมชางชาวพมาจากเมืองใดเมืองหน่ึงน้ันก็ไมปรากฏ จากการศึกษาทั้งหมดน้ีจึงคิด

วายังไมเพียงพอที่จะสรุปลงไปไดวากลุมคนที่เปนผูสรางสรรคงานศิลปกรรมในเมืองลําปางสมัย

รัชกาลที่ 5 มาจากที่ใดกันแน

สําหรับการศึกษาเจดียแบบพมาในเมืองลําปางรวมไปถึงเชียงใหมในคร้ังน้ีน้ัน นับวา

เปนเพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน เน่ืองจากยังมีเจดียในลานนาซึ่งไดรับอิทธิพลศิลปะพมาหรือไดรับ

รูปแบบศิลปะจากพมาอยูอีกหลายเมือง ไมวาจะเปนลําพูน แมฮองสอน ฯลฯ ซึ่งแตละที่ก็อาจมีการ

เขามาของกลุมพอคาและชางชาวพมาที่ตางชวงเวลากัน และยังอาจมีลักษณะเฉพาะทางรูปแบบ

ศิลปกรรมดวย นอกจากน้ีการศึกษาเจดียแบบพมาในลานนาหลายๆเมืองน้ัน นาจะทําใหไดผล

การศึกษาที่กวางขึ้นและยังอาจทําใหเร่ืองราวของกลุมคนที่สรางงานศิลปกรรมแบบพมาในเมือง

ลําปางกระจางขึ้นบางก็เปนได 
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล นางสาวบงกช นันทิวัฒน

ที่อยู 7 ซอยเพชรพลอย ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม 10500
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2545 สาํเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาญ่ีปุน วิชาโท

ภาษาอังกฤษและประวัติศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2546 ศกึษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศลิปะ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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