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 ในการศึกษารูปแบบเจดีย์ก าแพงเพชร  พบว่าเจดีย์ประธานท่ีวัดอาวาสใหญ่มี
ลกัษณะเฉพาะ ผู้ศึกษาจึงสันนิษฐานทางด้านรูปแบบ โดยวิเคราะห์จากสิ่งก่อสร้างท่ีเหลือของ
เจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่ คือฐานล่างสดุท าฐานเขียงแปดเหล่ียมยืดสูง แล้วตอ่ด้วยฐานบวัย่อ
มมุไม้ย่ีสิบนัน้ จึงท าให้เกิดข้อสนันิษฐานถึงรูปแบบไว้ 2 แนวทาง คือแนวทางแรกสนันิษฐานว่า
เป็นเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมท่ีพบในก าแพงเพชร โดยแบง่ออกเป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพล
ของล้านนา คือปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21กบัในช่วงท่ีรับอิทธิพลอยธุยา คือ
กลางพทุธศตวรรษท่ี 21 ส่วนแนวทางท่ีสองคือ เป็นรูปแบบท่ีคล้ายกับวดัศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม 
เน่ืองจากปรากฏหลกัฐานวา่มีการเชิญพระเถระชัน้ผู้ใหญ่จากก าแพงเพชรไปดแูลการก่อสร้าง ซึ่งท่ี
วดัดงักล่าวมีรูปแบบฐานเจดีย์ท่ีคล้ายกนั นอกจากเจดีย์ประธานแล้ว เจดีย์รายวดัอาวาสใหญ่ยงั
ปรากฏถึงความน่าสนใจทางด้านรูปแบบและต าแหน่งท่ีตัง้ ท่ีแสดงให้เห็นถึงการรับแนวคิดการ
สร้างรูปแบบใหม ่ซึง่เป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิจากศลิปะอยธุยา  
 นอกจากนีจ้ากการศึกษาพบว่าท่ีก าแพงเพชรนิยมท าเจดีย์ท่ีมีการผสมผสานหลาย
ศิลปะจากหลายสถานท่ี สอดคล้องกับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์เมืองก าแพงเพชรเป็นเมือง
ทางผ่านให้กับอาณาจกัรส าคญัทัง้สโุขทยั ล้านนา และอยุธยา จึงท าให้เกิดรับรูปแบบศิลปกรรม
ของทัง้ 3 เมือง และสามารถน ามาปรับเปล่ียนให้เกิดเป็นรูปแบบเฉพาะของตนเอง ตวัอย่างท่ีเห็น
ได้ชดั คือการท ารูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม พบว่าในระยะแรกมีรูปแบบใกล้เคียงเจดีย์
แปดเหล่ียมสุพรรณบุรี-สรรค์บุรี  ในช่วงระยะต่อมาจะมีลักษณะเด่นอยู่ท่ีการท าฐานบัวแปด
เหล่ียม 1 ชัน้คาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น ภายหลงัท าฐานบวัแปดเหล่ียมซ้อนเพิ่มเป็น 2 ชัน้ โดย
ในช่วงนีมี้การรับรูปแบบศิลปะล้านนาเข้ามา จนกระทัง่ในระยะปลายเจดีย์พฒันาไปเป็นการท า
ฐานบวัถึง 3 ชัน้ และมีการน าบวัลกูฟักท่ีมีอิทธิพลศลิปะอยธุยาเข้ามาใช้  
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Wat Avas Yai was chosen as a case study since the main stupa in the monastic 
compound had unique characteristics and can be related to other stupas in Kamphaeng Phet area. 
This research aims to restore this main stupa which its architectural remains are an octagonal and a 
square bases with indented corners.  The restorations have two possible models, an octagonal and a 
square bases with indented corners was surmounted by another octagonal base and a bell-shaped 
body and second, surmounted by a square base with indented corners and a bell-shaped body.  
The first model can be divided into another two types, one with Lanna influence during the 14th to 15th 
centuries and the other with influence of Ayutthaya in the beginning of 16th century.  While the second 
model was parallel to the main stupa at Wat Sri Phichit Kirati Lalayaram, Sukhothai. The main stupa at 
Wat Avas Yai also had minor stupas to the east, they gained influence from Ayutthaya. 

Stupas at other monastic compounds in Kamphaeng Phet contained influence from those of 
Sukhothai, Lanna, and Ayutthaya which were adapted and transformed into local style, such as a 
bell-shaped body with an octagonal base.  The stupas with these mixed influence reflected history of 
Kamphaeng Phet which was situated on the land routes to Sukhothai, Lanna, and Ayutthaya 
kingdoms.  Bell-shaped stupas with an octagonal base in Kamphaeng Phet can be divided into three 
periods, the first period, they were corresponded to octagonal type stupas of central Thailand during 
the 14th century. The octagonal base was adorned with lotus moulding and surmounted by a large 
bell-shaped body with Sukhothai influence. Second period with Lanna influence, an octagonal base 
had two tiers and was surmounted by a bell-shaped body which was smaller than that of the first 
period. Third period type had the smallest bell-shaped body with three-tier lotus base influenced 
from Ayutthaya. Stupas of Kamphaeng Phet style were also found in Sukhothai and came together 
with monks since according to an inscription, a senior monk from Kamphaeng Phet was invited to 
oversee the construction of Wat Sri Phichit Kirati Lalayaram in Sukhothai. 
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วิทยานิพนธ์เล่มส าเร็จลงได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลือจากอาจารย์ท่ีปรึกษา คือ ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.โชตมิา จตรุวงศ์ ท่ีให้ความกรุณาตรวจเนือ้หา แนะแนวทางการท าวิธีวิจยัอย่างถกูต้อง
และให้ค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์อย่างมากท่ีสดุ รวมถึงอาจารย์ตะวนั วีระกลุ ท่ีให้
ความกรุณาชีแ้นะแนวทางตัง้แตเ่ร่ิมหาหวัข้อวิทยานิพนธ์จนกระทัง่ส าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี  

ขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช, รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทศันกุล, 
อาจารย์พีระพัฒน์ ส าราญ และอาจารย์ปองพล ยาศรี ท่ีได้ให้ความกรุณาให้ค าปรึกษาทางด้าน
สถาปัตยกรรมไทย อีกทัง้มุมมองทางความคิดท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ รวมไปถึงคณาจารย์ทางคณะ
โบราณคดี ศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ์ชยั สายสิงห์ ท่ีให้ความรู้เร่ืองรูปแบบเจดีย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประภัสสร์   ชูวิเชียร ท่ีได้ให้ความรู้ในการค้นคว้าข้อมลูทางประวตัิศาสตร์และแนะน าหนงัสือท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่การท าวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบคุณมิตรภาพจากเพ่ือน รุ่นพ่ี รุ่นน้อง ท่ีได้มอบให้ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างมาก 
เน่ืองจากลักษณะงานวิทยานิพนธ์เล่มนีต้้องมีการเก็บข้อมูลและลงพืน้ท่ีบ่อยครัง้ โดยมีคุณอภิรดี      
พิชิตวิทยา อ านวยความสะดวกในการลงเก็บข้อมลู  คณุศิริปนุย์  ดิสริยะกลุ  คณุสพุตัรา ทองกลม ช่วย
ในการลงพืน้ท่ีท าส ารวจรังวัด อีกทัง้ในขัน้ตอนการท าเล่มวิทยานิพนธ์ ได้รับความช่วยเหลือจาก                  
คุณอนงค์ลักษณ์  ไก่แก้ว ในการเขียนและคัดลอกลายเส้นสถาปัตยกรรมภายในวัด และคุณศุภชัย    
ถนอมพนัธ์ ส าหรับการท าแบบสามมิต ิ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรและเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติก าแพงเพชร ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการหาข้อมูลทัง้ทางด้านเอกสารและแบบทาง
สถาปัตยกรรม 

ขอขอบคณุพอ่ แม ่ยา่และครอบครัวทกุคน ท่ีเป็นสว่นส าคญัในการให้ก าลงัใจ 
ท้ายท่ีสดุขอขอบพระคณุอาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ ถ่ายถอดผ่าน

ทางค าพดูและตวัอกัษร อนัเป็นประโยชน์ตอ่การท าวิทยานิพนธ์อย่างมาก ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท า
วิทยานิพนธ์ครัง้นี ้ข้าพเจ้าขออุทิศให้กบับคุคลท่ีข้าพเจ้ากล่าวมาทัง้หมด หากเกิดข้อผิดพลาดประการ
ใด ข้าพเจ้าขอน้อมรับไว้แตเ่พียงผู้ เดียว 
 

ฉ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


