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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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                     RESTORATION / HISTORY ARCHITECTURE 
 PARANEE INLEK: STUPAS IN KAMPHAENG PHET: A CASE STUDY OF WAT AVAS YAI. 
THESIS  ADVISOR:  ASST.PROF.CHOTIMA CHATURAWONG., Ph.D.  276 pp. 
 

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  
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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 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 การศกึษาสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะรูปแบบเจดีย์ พบว่าไม่ว่าจะในสมยัใดก็ตาม
ทัง้สุโขทัย ล้านนา อยุธยา รัตนโกสินทร์ ถูกออกแบบ สร้าง ถ่ายทอด โดยฝีมือช่างและน ามาใช้
ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมในตอนนัน้ ขณะเดียวกันสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคม หรือแสดงถึง
อ านาจของผู้ปกครอง ในการสร้างเจดีย์ช่วงยุคแรกไม่ได้ถูกออกแบบให้สามารถเข้าไปใช้พืน้ท่ี
ภายใน เป็นลกัษณะก่อทบึตนั วสัดท่ีุใช้พบทัง้ศิลาแลงและอิฐขึน้อยู่กบัความนิยมหรือหาได้ง่ายใน
ท้องถ่ิน โดยเจดีย์จะปรากฏในแผนผงัอยู่แกนประธานของวดัควบคูไ่ปกบัอโุบสถหรือวิหาร ในทาง
สถาปัตยกรรมอินเดีย เจดีย์เป็นเหมือนสญัลกัษณ์ ท าหน้าท่ีส่ือความคดิทางนามธรรม และสะท้อน
ถึงความต้องการพืน้ท่ีสอดคล้องกนั โดยให้ความส าคญัในเร่ืองของสญัลกัษณ์ท่ีจะเป็นตวัก าหนด
ศนูย์กลาง ก าหนดแกนหลกัในลกัษณะหนัทางทิศตะวนัออก ดงันัน้จะเห็นได้ว่า การส่ือความทาง
ระบบสญัลกัษณ์ของอินเดีย จงึเสมือนก าหนดรูปแบบทางสถาปัตยกรรม เฉกเช่นกบัการวางแปลน
สิ่งก่อสร้าง1 
 ทางพทุธศาสนาในเขตสงัฆกรรม เจดีย์จึงท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนสญัลกัษณ์มีบทบาท 
ในฐานะเป็นประธานหลักของวัด โดยมีอาคารคือโบสถ์หรือวิหาร เป็นสถานท่ีในการประกอบ
พิธีกรรม เพ่ือแสดงออกโดยนยัว่า ศาสนพิธีจะต้องมีพระพทุธเจ้าทรงเป็นประธานร่วมรับรู้ 2 จึงจะ
เห็นได้วา่เจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมท่ีได้ออกแบบตอบสนอง ทัง้ทางด้านวตัถปุระสงค์และสญัลกัษณ์
คือ ได้แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างโลกท่ีปรากฏการณ์กับความเป็นจริง เป็นสิ่งปลูก
สร้างท่ีใช้การได้สมบรูณ์จะท าให้โลกท่ีสมัผสัได้กบัโลกท่ีสมัผสัไมไ่ด้เกิดความใกล้ชิดกนั3 
  

                                                           
1 เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, พิมพ์ครัง้ท่ี 3, แปลโดย ภัทรพร 

สิริกาญจนและคณะ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์วิชาการ, 2541), 5. 
2 สมคิด จิระทศันกุล, วัด : พุทธศาสนสถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2544), 28. 
3 เอเดรียน สนอดกราส, สัญลักษณ์แห่งพระสถูป, 1. 
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 จุดเร่ิมของเจดีย์ คือการสร้างมูลดินขึน้คลุมสิ่งท่ีประสงค์จะบรรจุไว้ ซึ่งก็คือเป็น     
เนินฝังศพ โดยในหนงัสือธรรมบทตอนหนึ่งกล่าวว่า พระพาหิอรหนัต์สาวกถูกโคขวิดถึงมรณภาพ 
พระพทุธเจ้าให้เผาศพพระอรหนัต์ แล้วตะลอ่นดนิเป็นเจดีย์ มีสณัฐานเป็นโคกหรือจอมปลวกเหนือ
กองฟอน4   จากแรกเ ร่ิมเจดีย์ท่ี เป็นลักษณะเนินดินได้มีการพัฒนารูปแบบโดยเพิ่มเติม
องค์ประกอบ มีการเพิ่มส่วนฐานและส่วนยอด การเพิ่มฐานคือการยกฐานโอคว ่าของเจดีย์ขึน้ 
เปรียบเหมือนกบัการให้คณุคา่กบัของสิ่งนัน้โดยเพิ่มเติมองค์ประกอบ มีการเพิ่มส่วนฐานและส่วน
ยอด การเพิ่มฐานคือการยกฐานโอคว ่าของเจดีย์ขึน้ เปรียบเหมือนกบัการให้คณุค่ากับของสิ่งนัน้ 
โดยจะต้องไม่วางลงพืน้ท่ีปราศจากสิ่งรองรับ ส่วนการเพิ่มส่วนยอดคือการแสดงเกียรติยศ
เชน่เดียวกบัการกัน้สปัทนแก่บคุคลชัน้สงู5  
 เดิมทีเจดีย์มีลักษณะเป็นเนินดินท่ีเกิดจากการเผาศพ จนกระทั่งมีวิวัฒนาการ
ทางด้านรูปแบบ และท าหน้าท่ีเป็นสัญลักษณ์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดิษฐานอยู่ใน
ต าแหนง่แกนประธานของแผนผงัหรือท่ีเรียกว่าเจดีย์ประธาน แสดงให้เห็นถึงเจดีย์มีการพฒันาทัง้
ทางด้านรูปแบบแล้ว ยังสามารถบ่งบอกความส าคญัและหน้าท่ีของเจดีย์จากต าแหน่ง ตวัอย่างท่ี
เห็นได้ชดัถึงการอธิบายเร่ืองรูปแบบเจดีย์และต าแหน่งของเจดีย์ได้ดีคือ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ใน
สมยัสโุขทยั ท่ีได้สะท้อนถึงภาพรวมไว้ทกุด้าน ไมว่่าจะเป็นทางด้านฝีมือช่างท่ีใช้ระบบการลดทอน
เชิงปริมาตรของรูปทรงส่ีเหล่ียมไปสูรู่ปทรงกลม ทางด้านการเมืองมีการน าสญัลกัษณ์ดอกบวัโดยมี 
นยัยะสอดคล้องกับความต้องการสญัลกัษณ์ใหม่ ในกระบวนการจดัตัง้รัฐในสมยัพระมหาธรรม -
ราชาลิไท โดยรูปแบบเจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์จะปรากฏบทบาทและหน้าท่ีเป็นเจดีย์ประธานของวดั
ท่ีมีศกัดิแ์ละความส าคญั หรือตามธรรมเนียมของลทัธิลงักาวงศ์คือมีการสร้างวดัมหาธาตเุป็นหลกั
เมือง6 นอกจากนีแ้ล้วเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ยงัปรากฏอยู่รอบบริเวณเมืองท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
วฒันธรรมพทุธศาสนากบัสโุขทยั เป็นการแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพอ านาจการเมืองการปกครอง
ของรัฐสโุขทยั7  

                                                           

 4 พระยาอนมุานราชธน, เร่ืองเจดีย์ (กรุงเทพฯ: ราชบณัฑิตยสถาน, 2503), 8. 
 

5
 โชต ิกลัยาณมิตร, ทฤษฎีการก าหนดองค์ประกอบในงานศิลปะและ

สถาปัตยกรรมไทย (กรุงเทพฯ: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, ม.ป.ป.), 5. 
6 ธงทอง จนัทรางศ,ุ มหาธาตุ (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2534), 31. 
7 คทา จนัทรลกัขณา, “การศกึษาเจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ในสมยัสโุขทยั”  (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศลิปากร, 2545), บทน า. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 
 

 
  

 ดงันัน้การน าเจดีย์มาใช้ในแผนผังวัด จึงเป็นยิ่งกว่าสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 
เพราะได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมทัง้หมดของคนในยุคสมยันัน้ ทัง้เร่ืองแนวความคิด ความเช่ือ 
ความสามารถของช่าง อีกทัง้อิทธิพลอ านาจทางการเมือง ผ่านทางรูปแบบและต าแหน่งท่ีปรากฏ
ในเขตพทุธาวาส 
 เม่ือน าเร่ืองรูปแบบเจดีย์มาเช่ือมโยงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ จะพบถึงความ 
สัมพันธ์ในลักษณะสอดคล้องกัน ซึ่งในบางครัง้เจดีย์ถูกน ามาอธิบายถึงในเร่ืองราวการติดต่อ
ระหวา่งรัฐทัง้ในด้านศาสนาและทางการเมือง  โดยมีการรับรูปแบบมาใช้ท่ีขึน้อยู่กบัอ านาจ ความ
เช่ือ ความนิยมในตอนนัน้  ดงันัน้แล้ว ถ้าพืน้ท่ีหรือเมืองใดมีการติดตอ่ระหว่างเมืองอ่ืนๆ ยิ่งมีการ
ติดตอ่หรือมีความสมัพนัธ์หลายเมืองมากเท่าไหร่ รูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏย่อมมีความหลากหลาย
ด้วยเช่นกัน และจากเอกสารทางประวตัิศาสตร์ มีการกล่าวถึงเมืองหนึ่ง ท่ีถือได้ว่าท าหน้าท่ีเป็น
เมืองหน้าด่านส าหรับในการท าศึกสงคราม แสดงให้เห็นถึงย่อมมีความสัมพันธ์กับเมืองอ่ืนๆ
หลายๆเมือง เมืองท่ีวา่นัน้คือเมืองก าแพงเพชร และรูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในก าแพงเพชรก็มีความ
หลากหลายสอดคล้องกบัความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองอ่ืนเชน่กนั 
 จากหลกัฐานทางโบราณคดีอยู่ใต้ดินซึ่งต ่าลงไป บริเวณลุ่มแม่น า้ปิงท่ีเมืองไตรตรึงษ์
พบเคร่ืองพวกตะเกียงแบบอินเดียท่ีจดัอยู่ในสมยัทวารวดี แตเ่ป็นการพบในลกัษณะเป็นตามราย
ทางจุดๆไป ไม่พบว่าเป็นชมุชนขนาดใหญ่ โดยความส าคญัของบริเวณลุ่มแม่น า้ปิง ตามต านาน
พงศาวดารเป็นเส้นทางการเดินทางของพระนามจามเทวี  ซึ่งเป็นเส้นทางการติดต่อกันระหว่าง
ลพบรีุและหริภุญชยั8  และเม่ือสงัเกตจากรูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏบริเวณลุ่มแม่น า้ปิงตอนบนมาถึง
ลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาตอนบนและล่าง พบว่ามีการนิยมสร้างรูปแบบเจดีย์แปดเหล่ียมหรือเจดีย์ทรง
ระฆังฐานแปดเหล่ียมมาก โดยรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมพบมากท่ีสุดในบริเวณ
จงัหวดัก าแพงเพชรเม่ือเทียบกบัรูปแบบเจดีย์อ่ืนๆ  
 ในการศกึษาข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชรเร่ิมแรก เร่ืองราวจะถกูเช่ือมโยงกบั
เมืองสโุขทยั ข้อมลูทางประวตัิศาสตร์มีการระบุความสมัพนัธ์ระหว่างเมืองก าแพงเพชรกบัสโุขทยั 
เห็นจากศลิาจารึกนครชมุหลกัท่ี 3 กล่าวไว้ว่าศิลาจารึกได้ถกูสร้างขึน้ในสมยัพระมหาธรรมราชาลิ
ไท ในปี พ.ศ. 1900 แสดงวา่เมืองนครชมุน่าจะมีการสร้างก่อนท่ีจะมีการน าเอาพระศรีมหาธาตมุา
ประดษิฐานไว้  และยงัท าให้เห็นถึงการขยายตวัของรัฐสโุขทยัเข้าครอบครองลุ่มแม่น า้ปิง หลกัฐาน
ท่ีแสดงถึงอิทธิพลของสุโขทยัท่ีมีต่อนครชุมคือการนับถือพุทธศาสนาแบบลงักาวงศ์ มีการนิยม

                                                           
8 ศรีศกัร วลัลิโภดม,  “เมืองโบราณในแถบลุม่แมน่ า้ปิง,” ใน รายงานสัมมนา

ประวัตศิาสตร์เมืองก าแพงเพชร (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2528), 17-18. 
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สร้างอุทกสีมาคือมีคูน า้ล้อมรอบศาสนสถาน อีกทัง้รูปแบบเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ ก็ยังปรากฏใน
บริเวณนครชุม เช่น ท่ีวดัเจดีย์กลางทุ่ง และท่ีวดัพระบรมธาต ุสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ
ทรงเคยเห็นลกัษณะของพระเจดีย์ท่ีบรรจพุระบรมธาตใุนเขตวดันีม้าก่อน โดยทรงระบวุ่าเป็นแบบ
พระเจดีย์ทรงสโุขทยั9 
 เม่ือพูดถึงรูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ในก าแพงเพชรนัน้ พบมากบริเวณฝ่ัง
ตะวนัตกแม่น า้ปิง ท่ีเมืองนครชุมได้แก่วดัเจดีย์กลางทุ่ง ส่วนเมืองไตรตรึงษ์ ได้แก่ วดัวังพระธาต ุ
วดัเจดีย์เจ็ดยอด ทัง้สองเมืองมีการใช้วสัดใุนการก่อเจดีย์ท่ีเหมือนกันคือใช้อิฐ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องกันบางอย่างระหว่างสองพืน้ท่ี อีกทัง้ยงัพบว่าทัง้นครชมุและไตรตรึงษ์มีการท าคู
น า้ 3 ชัน้ ซึง่ตา่งจากบริเวณฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิง ท่ีไมมี่การท าคนู า้ 3 ชัน้ เป็นเพียงคนัดินเพียงชัน้
เดียว10 ทางด้านก าแพงเพชรฝ่ังแม่น า้ปิงตะวนัออก ไม่มีการท าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ในบริเวณ
ก าแพงเมืองและเขตอรัญญิก11  ยกเว้นบริเวณนอกกก าแพงเมืองฝ่ังตะวนัออก มีการท าเจดีย์ทรง
พุ่มข้าวบิณฑ์ท่ีวดักะโลทยั การใช้วสัดก็ุต่างจากนครชมุและไตรตรึงษ์ โดยฝ่ังตะวนัออกแม่น า้ปิง
นิยมใช้ศลิาแลงผสมกบัอิฐ หรือไมก็่ศลิาแลงล้วน 

บริเวณแม่น า้ปิงฝ่ังตะวนัออก ซึ่งประกอบไปด้วยเขตในก าแพงเมือง เขตนอกก าแพง
เมืองฝ่ังตะวนัออก และเขตอรัญญิก แนวคดิเร่ืองพฒันาการของเมืองก าแพงเพชรฝ่ังนีมี้ 2 ทฤษฎี  

1. พฒันาการของเมืองฝ่ังนีสื้บเน่ืองจากแม่น า้ปิงฝ่ังตะวนัตก เน่ืองมาจากเหตผุลทาง
ภูมิศาสตร์ ซึ่งบริเวณแม่น า้ฝ่ังตะวนัออกท่ีสร้างขึน้ใหม่นีถู้กต้องตามลกัษณะเมืองท่ีดี คือ มีแม่น า้
ปิงเป็นคนู า้ขวางกัน้การรุกรานของข้าศกึท่ีจะยกมาทางฝ่ายใต้ไม่ให้เข้ามาตีเมืองได้อย่างสะดวก 
การจดัตัง้เมืองเชน่นีใ้ห้ถกูต้องตามต าราพิชยัสงคราม เรียกวา่ การจดัตัง้แบบ “นาคนาม”12  

                                                           
9 ศรีศกัร วลัลิโภดม , เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2552), 152-153. 
10 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “เมืองโบราณในแถบลุม่แมน่ า้ปิง,” 27. 
11 บริเวณเขตอรัญญิก ท่ีวดัสิงห์มีการสนันิษฐานจากรูปแบบฐานล่างเจดีย์ประธานท่ี

เหลืออยูปั่จจบุนั วา่นา่จะเป็นเจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ 
12 ปฎิพฒัน์ พุม่พงษ์, “ก าแพงเพชร : เมืองท่ีถกูลืมไปจากหน้าประวตัศิาสตร์,” 

ศิลปากร 32, 5 (พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2531), 6. 
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2. เมืองฝ่ังนีมี้มาพร้อมกบัเมืองฝ่ังแม่น า้ปิงตะวนัตก โดยดจูากศิลาจารึกหลกัท่ี 8 มี
การระบุช่ือเมืองนครชุมและเมืองชากังราว13 โดยเมืองฝ่ังนีใ้ช้แนวแม่น า้ปิงเป็นทัง้แนวป้องกัน
ข้าศกึศตัรูทางด้านทิศตะวนัตก และอาศยัการน าน า้จากแมน่ า้ปิงเข้ามาหลอ่เลีย้งคเูมือง 
 ลกัษณะเมืองในก าแพงเป็นรูปส่ีเหล่ียมยาวไปตามล าน า้ปิง มีก าแพงชัน้เดียวท่ีก่อ
ด้วยศิลาแลง มีคนู า้เพียงชัน้เดียว บนก าแพงมีเชิงเทินและใบเสมาเป็นอิทธิพลทางตะวนัตก และ
ลกัษณะก าแพงท่ีแข็งแรงของเมืองนีป้รากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยธุยาฉบบัวนัวลิต กล่าวว่าสร้าง
ขึน้ในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1999-2031) ซึ่งเป็นสมยัท่ีกรุงศรีอยธุยาท าสงคราม
ชิงดนิแดนแคว้นสโุขทยักบัพระเจ้าตโิลกราช14 

ทางด้านรูปแบบเจดีย์ท่ีพบส่วนใหญ่ จะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ท่ีมีฐานแปดเหล่ียม 
บริเวณในก าแพงเมืองพบวา่ การท าเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีฐานแปดเหล่ียมนัน้ มีการผสมผสานหลายๆ
ศิลปะเข้าด้วยกัน เช่น การท าฐานบัวแปดเหล่ียมท่ีมีลูกแก้วอกไก่คาดหนึ่งหรือสองชัน้ ซึ่งเป็น
อิทธิพลของล้านนา และการจัดวางเจดีย์บริวารท่ีเป็นระบบอย่าง เช่นเจดี ย์บริวารคู่หน้าของ       
วดัพระธาต ุเป็นอิทธิพลอยุธยา แต่ก็ยงัพบรูปแบบพิเศษ คือ มีบลัลงัก์ย่อเหล่ียมไม้สิบสอง และ
การท าปลียอดมีบวักลุม่ ส่วนเร่ืองวสัดท่ีุใช้มีสองลกัษณะ คือใช้ศิลาแลงล้วนและใช้ศิลาแลงแทรก
บางสว่น เชน่ ใช้ศลิาแลงก่อท่ีฐานแล้วจงึก่อด้วยอิฐตอ่ไปจนถึงชัน้ยอด เป็นต้น การใช้วสัดกุ่อผสม
กนัระหวา่งอิฐและศลิาแลงนัน้ไมไ่ด้จ ากดัเฉพาะในก าแพงเมือง และยงัรวมถึงเขตนอกก าแพงเมือง
ฝ่ังตะวนัออกและเขตอรัญญิก แตพ่บข้อสงัเกตบริเวณวดัในอรัญญิกนัน้เกือบทัง้หมดใช้ศิลาแลง มี
เพียงบางวดั เชน่ เจดีย์ประธานท่ีวดัสิงห์ ใช้วสัดผุสมกนัระหวา่งอิฐกบัศลิาแลง 
 เขตอรัญญิกในปัจจบุนั ตัง้อยู่ทางด้านทิศตะวนัตกของเมืองก าแพงเพชร บริเวณแห่ง
นีพ้บสิ่งก่อสร้างท่ีใช้วัสดุเป็นศิลาแลงขนาดใหญ่ในการก่อ มีการสร้างเจดีย์วิหารขนาดใหญ่ 
ตวัอยา่งเชน่ วดัพระนอน ซึง่การขดุตดัศลิาแลงรวมทัง้การก่อสร้างศาสนาสถานขนาดใหญ่ เป็นสิ่ง
ท่ีต้องใช้ก าลงัคนและความรู้ทางเทคโนโลยี เห็นได้จากการตดัเสาขนาดใหญ่ทัง้แท่งจากบ่อแลง
เช่นนีย้ังไม่เคยพบท่ีไหน15 ซึ่งขัดต่อแนวทางของพระวัดป่า ท่ีพระสงฆ์จะต้องมานั่งวิปัสสนาใน

                                                           
13 สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงเช่ือว่า เมืองชากงัราวคือเมืองเดิมก่อนท่ีจะ

เป็นเมืองก าแพงเพชรในปัจจบุนั 
14 วนัวลิต, พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวันวลิต พ.ศ. 2182, แปลโดย วนาศรี    

ลามนเสน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  2523), 41. 
15 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ความมหศัจรรย์ของก าแพงเพชร,”  เมืองโบราณ 19, 2 

(เมษายน – มถินุายน 2536), 38. 
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สถานท่ีเรียบง่ายเป็นไปตามสภาพแวดล้อม จึงมีข้อสนันิษฐานถึงบริเวณนีว้่า ควรเป็นวดัของคณะ
สงฆ์ท่ีเป็นหลักของเมืองก าแพงเพชร น่าจะเป็นท่ีพ านักหรือประกอบพิธีกรรมของพระเถระชัน้
ผู้ ใหญ่ท่ีมีสมณศกัดิเ์ป็นพระราชาคณะ16 สอดคล้องกบัหลกัศิลาจารึกสโุขทยัท่ี 46 (จารึกวดัตาเถร
ขงึหนงั) วา่มีการอญัเชิญพระเถระชัน้ผู้ใหญ่จากเมืองก าแพงเพชรมาชว่ยควบคมุการก่อสร้างวดัศรี
พิจิตรกิรติกัลยาราม แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาของก าแพงเพชร จนทาง
สโุขทยักบัต้องเชิญพระเถระผู้ใหญ่ไปดแูล17 อีกนยัยะหนึ่งอาจแสดงให้เห็นว่างานช่างก าแพงเพชร
เป็นท่ียอมรับของกษัตริย์สโุขทยั และจากพระราชนิพนธ์เท่ียวเมืองพระร่วงของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั กล่าวถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมบริเวณแห่งนีมี้ความงดงามและอาจจะ
สร้างก่อนกลุ่มงานในท่ีปรากฏในก าแพงเมือง โดยบรรยายไว้ว่า “อนึ่งสงัเกตดวูดัท่ีสร้างในเมือง
ก าแพงเพชร สนันิษฐานว่าจะเป็นของสร้างชัน้หลงัด้วยฝีมือเลวกว่าวดัซึ่งสร้างไว้ในอรัญญิกข้าง
หลงัเมืองออกไป”18 
 วดัท่ีส าคญัในบริเวณนีแ้ละยงัหลงเหลือพอให้ศกึษาอยู่ถึงปัจจุบนัได้แก่ วดัพระนอน 
วดัพระส่ีอิริยาบถ วดัช้างรอบ วดัอาวาสใหญ่ เป็นต้น รูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในบริเวณแห่งนีส้่วน
ใหญ่เป็นเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีฐานแปดเหล่ียมก่อด้วยศิลาแลง แต่ก็ได้พงัทลายลงมาตามกาลเวลา
หลงเหลือไว้เพียงส่วนฐานท่ีเป็นลกัษณะแปดเหล่ียม พอท่ีจะสามารถสนันิษฐานได้ว่าน่าจะเป็น
เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม  โดยอาศยัการเทียบเคียงเจดีย์องค์อ่ืนท่ียงัหลงเหลืออยู่ มีเพียงวัด
อาวาสใหญ่ท่ีเดียวท่ีมีรูปแบบเจดีย์ลักษณะจากท่ีอ่ืน คือ ชัน้ล่างสุดเป็นฐานหน้ากระดานแปด
เหล่ียม ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัย่อมมุไม้ย่ีสิบ นอกนัน้เป็นส่วนฐานบวัย่อมมุไม้ย่ีสิบท่ีมีการยืดท้องไม้
สงู ประดบัด้วยบวัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น ส่วนยอดท่ีเหนือขึน้ไปไม่ทราบรูปแบบแน่ชดั19 อาจเป็นไป
ได้ทัง้การพังทลายลงมาหรือยังสร้างไม่เสร็จ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
สนันิษฐานวา่เจดีย์องค์นีน้า่จะเป็นพระธาตท่ีุพระมหาธรรมราชาลิไทมาประดษิฐานไว้ 

                                                           
16 เร่ืองเดียวกนั, 37. 
17 เร่ืองเดียวกนั, 35. 
18 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, เที่ยวเมืองพระร่วง  (กรุงเทพฯ: กอง

วรรณคดีและประวตัิศาสตร์ กรมศลิปากร, 2520),  20. 
19 สามเพชร, “รายงานบรูณะโบราณสถานวดัอาวาสใหญ่ ก าแพงเพชร” (เสนออทุยาน

ประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร, 2545), 52. 

   ส
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วดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถวนีก้็คือวดัท่ีเรียกตามช่ือราษฎรวา่ อาวาสใหญ่ ชิน้ส าคญัในวดันีค้ือ
พระธาตใุหญ่ อยู่กลางลาน รอบลานก าแพงมีลานเป็นก าแพงสงูประมาณ 5  ศอก บนก าแพงมีเจดีย์
ย่อมๆก่อเป็นระยะไว้รอบ เป็นบริวารพระมหาธาต ุตวัพระมหาธาตเุองตัง้บนฐานทกัษิณ มีบนัไดขึน้สี่ด้าน 
มีก าแพงล้อมรอบทกัษิณ ทัง้ท่ีก าแพงและท่ีประตมูีรูปสลกังามๆเป็นยกัษ์บ้างเทวดาบ้าง ฝีมือสลกัแลงาม
น่าดนูกั น่าจะสนันิษฐานวา่ พระธาตอุงค์นีเ้ป็นองค์ท่ีกลา่วในศิลาจารึกเมืองก าแพงเพชร20 

เหตท่ีุพระองค์สนันิษฐานว่าเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่เป็นพระธาตนุัน้ เน่ืองจาก
พระองค์สนันิษฐานตามลกัษณะเจดีย์วา่ควรจะเป็นพระธาต ุแตภ่ายหลงัพระองค์ได้วินิจฉัยใหม่ว่า
เจดีย์องค์ดงักล่าวไม่ใช่พระธาตุ เพราะพระธาตุท่ีระบุในศิลาจารึก น่าจะอยู่ท่ีเมืองนครชุมฝ่ัง
ตะวนัตกท่ีปากคลองสวนหมากแตเ่ปล่ียนรูปแบบเป็นเจดีย์พมา่ ซึง่ก็คือวดัพระบรมธาตใุนปัจจบุนั 

นอกจากรูปแบบเจดีย์ประธานท่ีมีความเก่ียวข้องกับการสนันิษฐาน ถึงเร่ืองราวการ
ประดิษฐานพระธาตแุล้ว  เจดีย์รายท่ีอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน พบว่ายงัแตกตา่งจากวดัรอบๆใน
บริเวณนัน้ ทัง้เร่ืองรูปแบบและต าแหนง่ กลา่วคือ เจดีย์รายโดยทัว่ไปท่ีพบในแผนผงัวดั สนันิษฐาน
วา่สร้างไมพ่ร้อมกนั โดยดจูากรูปแบบและขนาดท่ีแตกตา่งกนั อีกทัง้การวางต าแหน่งไม่เป็นระบบ
คือ ความห่างระหว่างเจดีย์รายแต่ละองค์ไม่มีความสม ่าเสมอกัน มีการเรียงตวัของเจดีย์รายใน
แนวนอน แนวตัง้  หรือล้อมรอบเจดีย์ประธานจากด้านหลงัในลกัษณะตวั U  

แต่เจดีย์รายในวดัอาวาสใหญ่ มีการท ารูปแบบเจดีย์ในลกัษณะท่ีเช่ือว่า น่าจะสร้าง
พร้อมกนั สงัเกตจากการใช้ฐานไพทีร่วมกัน ลกัษณะฐานไพทีส่ีเหล่ียมผืนผ้าเป็นรูปตวั L โดยอยู่
ด้านวิหารในลกัษณะท่ีสมมาตรซ้ายขวา ขนาดเจดีย์เท่ากนัและฐานเจดีย์รายมีรูปแบบเรียงตวัท่ี
เหมือนกนั คือ เรียงจากฐานเขียงส่ีเหล่ียม ฐานย่อมมุไม้ย่ีสิบ ฐานแปดเหล่ียม ซึ่งรูปแบบเจดีย์ราย
ท่ีปรากฏในวดันี ้เป็นรูปแบบเจดีย์ประธานปรากฏในวดัอ่ืน เชน่ เจดีย์รายท่ีมีฐานย่อมมุย่ีสิบ คล้าย
กบัรูปแบบเจดีย์ประธานวดัตะแบกลาย เขตนอกก าแพงเมืองฝ่ังตะวนัออก และเจดี ย์รายท่ีมีฐาน
แปดเหล่ียม คล้ายกับรูปแบบเจดีย์ประธานวัดพระปรางค์เขตไตรตรึงษ์ ซึ่งการท าเจดีย์รายใน
ลกัษณะเช่นนี ้อาจเป็นการแสดงให้เห็นถึงเช่ือมโยงบางอย่างระหว่างพืน้ท่ี และมีแนวคิดการท า
เจดีย์รายท่ีแตกตา่งจากวดัอ่ืน 

โดยรวมวัดนี ้มีอาณาบริเวณท่ีกว้างขวางกว่าวัดอ่ืน นอกจากจะพบเจดีย์ประธาน 
เจดีย์ราย วิหาร ยงัพบกฏิุเป็นจ านวนมาก อีกทัง้บอ่ศิลาแลงขนาดใหญ่ อาจเป็นไปได้ว่าวดันีเ้คยมี
พระสงฆ์อยู่จ านวนมาก สถาปัตยกรรมทัง้หมดภายในวดัถกูสร้างด้วยศิลาแลง ท าให้เช่ือว่าน่าจะ
น ามาจากการขดุศลิาแลงบริเวณด้านหน้าวดัมาใช้  

                                                           
20 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, เที่ยวเมืองพระร่วง, 13. 
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จากทัง้หมดท่ีกลา่วมา สถาปัตยกรรมภายในวดัอาวาสใหญ่ จึงควรเป็นกรณีศกึษาใน
การหาค าตอบหลายๆด้านเพ่ืออธิบายเร่ืองราวประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร เช่น ทางด้านความ 
สัมพันธ์ระหว่างเมืองต่างๆซึ่งกันและกัน หรือเช่ือมโยงกันระหว่างแม่น า้ปิงฝ่ังตะวันออกกั บ
ตะวันตก ในลกัษณะเป็นวิวฒันาการสืบเน่ืองกันหรือไม่ ส่วนทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมี
ขนาดใหญ่โตว่า บริเวณทางด้านตะวันตกของตัวเมืองก าแพงเพชร ท่ีเรียกว่าเขตอรัญญิกใน
ปัจจบุนั แท้จริงแล้วควรจดัเป็นเขตวดัอรัญญิกหรือเขตวดัคามวาสี ทางด้านความสามารถของช่าง
เมืองก าแพงเพชร ท่ีดจูากการใช้วสัดุ พบว่าตา่งจากท่ีอ่ืน แสดงให้เห็นถึงการใช้เทคนิคท่ีสามารถ
สร้างศาสนาท่ีใหญ่โตแข็งแรง ท่ีส าคญัวดันีมี้รูปแบบการท าเจดีย์ท่ีแตกตา่งจากวดัอ่ืนอย่างชดัเจน 
เช่ือว่าวดันีท้ัง้เจดีย์ประธานและเจดีย์รายมีแนวคิดท่ีต่างจากวดัอ่ืน จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจท่ีจะหา
ถึงข้อสนันิษฐานรูปแบบการสร้างเจดีย์วดัอาวาสใหญ่ จนท้ายท่ีน าไปสูก่ารอธิบายภาพรวมรูปแบบ
เจดีย์ท่ีพบในก าแพงเพชร 

 

 

แผนภาพท่ี 1 แสดงผงัเช่ือมโยงแนวคดิ (Conceptualization diagram) 
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 2.1 ศกึษาเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ของเมืองก าแพงเพชร  
           2.1.1 เร่ิมตัง้แตก่่อนประวตัิศาสตร์ 
           2.1.2 ระยะก่อนสโุขทยั (ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12-18)  
          2.1.3 สมยัสโุขทยั 
 2.1.3.1 ช่วงภายใต้อ านาจราชวงศ์สโุขทยั   ตัง้แตพ่ระมหาธรรมราชาลิไท 
น าพระบรมสาริกธาต ุมาประดษิฐานเมืองนครชมุ พ.ศ.1900 จนกระทัง่สวรรคต พ.ศ.1913 
 2.1.3.2 ช่วงภายใต้อ านาจราชวงศ์สพุรรณภูมิ แห่งอาณาจกัรอยุธยาเร่ิม
ตัง้แตส่มเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 1 พ.ศ.1914 ยึดอาณาจกัรสโุขทยั จนถึงพระบรมราชาธิราชท่ี 2      
ยกทพัไปตีเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 1985 
 2.1.4 สมยัอยุธยา เป็นช่วงก าแพงเพชรท าหน้าท่ีเป็นเมืองหน้าดา่นของอยุธยา 
เร่ิมตัง้แตส่มเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ ท าศกึกบัพระเจ้าติโลกราช พ.ศ.1999 จนถึงเป็นเมืองในการ
ท าศกึระหวา่งอยธุยากบัพมา่ โดยเมืองก าแพงเพชรมีต าแหนง่เป็นหวัเมืองชัน้โท ภายใต้การน าของ
สมเดจ็พระนเรศวร ในปี พ.ศ. 2128 
 2.1.5 สมยักรุงธนบรีุ หลงัจากสงครามกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 เมืองก าแพงเพชร
เป็นสนามรบระหวา่งกองทพัพมา่และพระเจ้าตากสินอยูห่ลายครัง้ 
 2.2 ศกึษาสมมตุิฐานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัพฒันาการของเมืองก าแพงเพชร  หาความ
เช่ือมโยงระหวา่งแมน่ า้ปิงฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออก 
 2.3 ศกึษารูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในก าแพงเพชร 
 2.4 ศึกษารูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในวดัอาวาสใหญ่ และรูปแบบเจดีย์ท่ีคล้ายคลึงกับ
วดัอาวาสใหญ่ อีกทัง้ศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมอ่ืนๆภายในวดั เพ่ือน ามาใช้เป็นอธิบายภาพรวม
ของวดัอาวาสใหญ่ 
 2.5 ทราบถึงรูปแบบและท่ีมาในการสร้างรูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในวดัอาวาสใหญ่  
 
3. สมมุตฐิานของการศึกษา  
 รูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในก าแพงเพชร เป็นการผสมผสานระหว่างสโุขทยั อยธุยา และ
ล้านนา ซึ่งเกิดจากการท่ีแรกเร่ิมเมืองนครชุมฝ่ังแม่น า้ปิงตะวนัตก เป็นเมืองลูกหลวงของสุโขทยั 
เป็นเส้นทางในการเดินทางของสโุขทยัไปยงัเมาะตะมะ ช่วงภายหลงัเมืองก าแพงเพชรฝ่ังแม่น า้ปิง
ตะวันตกกลายเป็นเมืองหน้าด่านในการท าศึกสงครามระหว่างอยุธยาและล้านนา จึงเกิดการ
ผสมผสานรูปแบบเจดีย์ ภายใต้รูปแบบการสร้างเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม ซึ่งเป็นรูปแบบท่ี
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นิยมในบริเวณลุ่มแม่น า้ปิง  อีกทัง้การใช้วัสดุศิลาแลง ท่ีแสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่าง
ก าแพงเพชร จนเกิดรูปแบบเจดีย์เฉพาะในก าแพงเพชร  
 
4. ขอบเขตของการศึกษา  
 แบ่งออกเป็นการศึกษาสถาปัตยกรรมภายวดัอาวาสใหญ่โดยเน้นท่ีเจดีย์และศึกษา
เจดีย์ท่ีปรากฏในก าแพงเพชร ในการศกึษาเจดีย์วดัอาวาสใหญ่จะท าการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้
 4.1 องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม โดยท าการรางวดัเจดีย์ทกุองค์ภายในวดั 
 4.2 รูปแบบและท่ีมาทางสถาปัตยกรรม โดยศกึษาจากการลงส ารวจพืน้ท่ีวดัท่ีมีเจดีย์
รูปแบบใกล้เคียงเจดีย์วดัอาวาสใหญ่ 
     4.3 ส่วนสถาปัตยกรรมอ่ืนๆท่ีพบภายในวดั จะท าการเก็บข้อมลูด้วยวิธีรางวดัเฉพาะ
ในเขตพทุธาวาส ส่วนสถาปัตยกรรมภายในเขตสงัฆาวาส  จะท าการศกึษาโดยการเก็บข้อมลูเป็น
ภาพถ่าย  
 
5. ระเบียบวิธีวิจัย  
 5.1 การเก็บข้อมูลเร่ิมจากศึกษาข้อมูลพืน้ฐานก่อน เม่ือเกิดความเข้าใจถึงข้อมูล
พืน้ฐานแล้วจงึสามารถศกึษาข้อมลูเชิงลกึได้ แล้วน าข้อมลูทัง้หมดมาวิเคราะห์ตามวตัถปุระสงค์ได้  
 5.1.1 การศกึษาข้อมลูทางภาคเอกสาร (Documentary Research) แบง่ออกเป็น
ข้อมลู   ทางสถาปัตยกรรมและข้อมลูทางประวตัิศาสตร์ 
 5.1.1.1 ข้อมูลทางสถาปัตยกรรม โดยจะด าเนินการค้นคว้าทางเอกสาร 
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น ข้อมูลทางวิชาการ 
หนังสือ วารสาร ท่ีกล่าวถึง ข้อมูลทางสถาปัตยกรรมในแง่ของรูปแบบ เพ่ือรวบรวมโดยเฉพาะ
ประเด็นท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือความกระชบั ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในส่วนของวิเคราะห์ตอ่ไป ในส่วน
ของข้อมลูท่ีเป็นแผนผงั ภาพถ่ายเก่า เชน่ เอกสารการขดุแตง่ของกรมศิลปากร  ในส่วนนีจ้ะแสดง
ให้เห็นต าแหน่งท่ีตัง้ของเจดีย์ในแตล่ะวดั  และน าข้อมลูส่วนนีม้าสนบัสนนุและเป็นส่วนประกอบ
ของเนือ้หาท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 5.1.1.2 ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เช่น เอกสารประวัติศาสตร์ต้นฉบับ 
(พงศาวดาร จดหมายเหตุ ต านาน) และเอกสารประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ (ผลงาน ของ
นักวิชาการประเภทหนังสือหรือบทความ) ซึ่งข้อมูลส่วนนีจ้ะเป็นข้อมูลท่ีจะน ามาศึกษา แล้ว
วิเคราะห์เพ่ือหาเหตผุลสนบัสนนุ 
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 5.1.2 การศกึษาข้อมลูทางภาคสนาม (Field Research) เป็นข้อมลูท่ีได้จากการ
ลงพืน้ท่ีวิจยั โดยการส ารวจ ท ารังวดั บนัทึกภาพถ่าย ข้อมลูในส่วนนีจ้ าเป็นต้องใช้ความละเอียด
อยา่งมากเพ่ือให้ได้น ามาซึง่การวิเคราะห์ท่ีถกูต้อง 
 5.1.3 การศึกษาข้อมูลจากการสมัภาษณ์ (Interview) เป็นข้อมูลท่ีเกิดจากท่ีไม่
สามารถศกึษาได้จากทางเอกสารหรืออาจพบปัญหาท่ีเกิดจากการลงภาคสนาม จึงจ าเป็นต้องใช้
ความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของผู้ ท่ีมีประสบการณ์ 
 5.2 วิเคราะห์ข้อมลู คือการน าข้อมลูท่ีศกึษาทางเอกสารซึง่เป็นความรู้เบือ้งต้น ช่วยให้
เกิดความเข้าใจได้ง่ายเม่ือลงไปสู่การเก็บข้อมลู แล้วเม่ือเก็บข้อมูลจากพืน้ท่ีวิจยัได้แล้ว จดัล าดบั
ข้อมูลและท าการวิเคราะห์โดยใช้พืน้ฐานความรู้จากการศึกษาทางภาคเอกสาร และอาจใช้
การศกึษาจากการสมัภาษณ์ของผู้ รู้เพ่ือเป็นการตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูไปในตวั 
 5.3 สรุปผลการศกึษา 
 

 
แผนภาพท่ี 2 แสดงขัน้ตอนและวิธีการวิจยั (Methodology diagram)   
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6. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา 
 ประมาณ 1 ปี 6 เดือน คาดวา่เร่ิมงานวิจยัตัง้แตเ่ดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 และเสนอ
วิทยานิพนธ์ภายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 
 
7. แหล่งข้อมูล 
 ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาแบง่ออกตามแหลง่ข้อมลูเป็น 2 ประเภท มีรายละเอียดดงันี ้
 7.1 ข้อมลูทางภาคเอกสาร ประกอบด้วยข้อมลูประเภทศิลาจารึก พงศาวดาร เอกสาร
วิชาการ บทความ ภาพลายเส้น ภาพถ่ายเก่า โดนอยูใ่นแหลง่ค้นคว้าดงันี ้
 7.1.1 หอสมดุแหง่ชาต,ิ หอจดหมายเหต ุ
 7.1.2 หนว่ยงานในพืน้ท่ีภาคสนาม เชน่ อทุยานประวตัศิาสตร์ พิพิธภณัฑ์สถาน
แหง่ชาติ 
 7.1.3 ห้องสมดุสถาบนัการศกึษา 
 7.2 ข้อมูลภาคสนาม ได้แก่ ข้อมูลทางกายภาพท่ีปรากฏในพืน้ท่ีวิจัย คือจังหวัด
ก าแพงเพชร นอกจากนีเ้พ่ือความสมบูรณ์ของงานวิจยัจึงต้องลงพืน้ท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบเจดีย์
ก าแพงเพชร เชน่ สโุขทยั ศรีสชันาลยั อยธุยา เป็นต้น พืน้ท่ีวิจยัในจงัหวดัก าแพงเพชร ได้แก่ 
 7.2.1 พืน้ท่ีเขตเมืองไตรตรึงษ์ 
 7.2.2 พืน้ท่ีเขตเมืองนครชมุ 
 7.2.3 พืน้ท่ีเขตในก าแพงเมือง 
 7.2.4 พืน้ท่ีเขตอรัญญิก 
 7.2.5 พืน้ท่ีเขตนอกก าแพงเมืองฝ่ังตะวนัออก 
 
8. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 8.1 อปุกรณ์ถ่ายภาพประกอบด้วย กล้องถ่ายรูป เลนซ์ขนาดตา่งๆ ขาตัง้กล้อง 
 8.2 อปุกรณ์ในการส ารวจรางวดัประกอบด้วย เลเซอร์วดัระยะ ตลบัเมตร กระดาษ  
 8.3 อปุกรณ์ส าหรับการจดัท าข้อมลูประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ ปริน้เตอร์ 
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บทที่ 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
1. พัฒนาการเมืองก าแพงเพชร 

เน่ืองด้วยสภาพท่ีตัง้ของเมืองก าแพงเพชรมีแม่น า้ปิงไหลผ่ากลางเมือง ท าให้มี
ลกัษณะเป็นเมืองอกแตก ข้อสนันิษฐานถึงพฒันาการเมืองก าแพงเพชรจึงมี 2 ทฤษฎีด้วยกนั คือ
ทฤษฎีแรกพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีตัง้ โดยเช่ือว่าเมืองทางฝ่ังแม่น า้ปิงตะวนัตกเป็นเมืองท่ี
เกิดก่อน พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสนันิษฐานว่า “เพราะล าน า้เก่าแห้งเขิน จึง
ต้องย้ายเมืองลงไปหาล าน า้ท่ียงัมีน า้บริบรูณ์”1 ซึ่งสอดคล้องกบัข้อสนันิษฐานของสมเด็จกรมพระ
ยาด ารง ถึงท่ีตัง้เมืองก าแพงเพชรฝ่ังตะวนัตก (นครชุม) ไว้ว่า “แต่เดิมคงจะเอาคลองสวนหมาก
เป็นคเูมืองด้านเหนือ นานๆมาสายน า้ในแม่น า้ปิงกบัในคลองสวนหมากกดัเซาะตลิ่งตอนมมุเมือง
ด้านตะวนัออกเฉียงเหนือพังลงน า้ไป”2 โดยเมืองทางฝ่ังตะวนัออกแม่น า้ปิงจะตัง้อยู่บนตลิ่งสูง 
ระดบัพืน้ดินริมตลิ่งมีความสงูและคอ่ยๆลาดลงไปทางทิศตะวนัออกเม่ือไกลออกจากแม่น า้เร่ือยๆ 
การน าน า้จากแม่น า้เข้าไปสู่ตวัเมืองจึงต้องอาศยัการเปล่ียนแปลงของระดบัน า้ในแตล่ะปีเพ่ือเติม
น า้ให้แก่คูเมือง คือในแต่ละปีน า้ในแม่น า้จะแห้งขอดยามฤดูแล้ง แต่ในฤดูฝนน า้ในแม่น า้จะมี
ปริมาณมากจนล้นฝ่ังเข้าไปสู่แผ่นดินภายใน การบากช่องท่ีริมตลิ่งเพ่ือให้น า้ล้นในฤดฝูนไหลผ่าน
เข้าไป จงึเป็นวิธีการน าน า้เข้าสูต่วัเมืองอีกแบบ หลงัจากนัน้จงึมีท านบปิดกกัเก็บน า้ไว้ไม่ให้น า้ไหล
ย้อนกลบัลงแมน่ า้3  

 

                                                           
1 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, เที่ยวเมืองพระร่วง (กรุงเทพฯ: กอง

วรรณคดีและประวตัิศาสตร์ กรมศลิปากร, 2520), 9. 
2 มานิต วลัลิโภดม “เน่ืองในก าแพงเพชร,” เมืองโบราณ 7, 1 (ธนัวาคม-มีนาคม

2524), 9, อ้างจาก สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, ระยะทางล่องล าน า้พิง (ม.ป.ท., 2464),
ไมป่รากฏเลขหน้า. 

3 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ความเป็นมาของก าแพงเพชร,” เมืองโบราณ 19, 2 
(เมษายน-มิถนุายน 2536): 44. 
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แสดงให้เห็นว่าคนท่ีเลือกท าเลท่ีตัง้ฝ่ังตะวนัออกแม่น า้ปิง นัน้มีความคิดต่างไปจาก
คนท่ีเลือกท าเลท่ีตัง้นครชมุ ศรีสชันาลยั สโุขทยั ซึง่มีภมูิประเทศเป็นท่ีราบเอียงลาด หมายความว่า
บริเวณฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิงถกูสร้างขึน้โดยกลุม่คนท่ีราบลุม่แมน่ า้ภาคกลาง ซึ่งมีภูมิประเทศเป็น
ท่ีแบนราบ ดงันัน้บริเวณฝ่ังตะวนัออกแม่น า้ปิงจึงไม่ใช่เมืองแคว้นของสโุขทยั แตเ่ป็นเมืองท่ีสร้าง
ขึน้เม่ือแคว้นสโุขทยัเส่ือมลง4 อาจกล่าวได้ว่า ศนูย์กลางการปกครองสมยัพระมหาธรรมราชาลิไท
นัน้อยู่ฟากตะวนัตกแม่น า้ปิงท่ีเป็นเมืองนครชมุ ต่อมาเม่ือพระองค์สวรรคตแล้ว เชือ้สายหนึ่งของ
พระมหาธรรมลิไทซึง่ผกูพนัอยูก่บัราชวงศ์สพุรรณภมูิได้มาตัง้เมืองฝ่ังตะวนัออก5 ซึ่งในช่วงเวลานัน้
นา่จะเป็นเมืองชากงัราว 
 อยา่งไรก็ดีจากจารึกท่ีระบทุัง้ช่ือเมืองชากงัราวและนครชมุในหลกัเดียวกนั อาจเป็นไป
ได้ว่าเมืองทัง้สองแห่งนีอ้ยู่ในช่วงเวลาร่วมสมัยกัน ไม่ได้เป็นเมืองท่ีมีพัฒนาการสืบเน่ืองต่อกัน 
ดงัท่ีเคยมีการสนันิษฐานว่าเม่ือเกิดเหตแุม่น า้ปิงกดัเซาะตลิ่งเมืองนครชุม ท าให้ชมุชนโยกย้ายมา
สร้างเมืองชากงัราวหรือก าแพงเพชร  โดยสนันิษฐานใหม่ว่าเมืองชากงัราวเป็นเมืองท่ีมีพฒันาการ
มาพร้อมกบัๆเมืองนครชมุ คือช่วงสมยัก่อนสโุขทยัจนถึงสมยัสโุขทยั มีเขตคคูนัดินสามชัน้ และผงั
เมืองสร้างตามลกัษณะภูมิประเทศ โดยใช้แนวแม่น า้ปิงเป็นทัง้แนวป้องกันข้าศึกศตัรูทางด้านทิศ
ตะวนัตก และอาศยัการน าน า้จากแม่น า้ปิงเข้ามาหล่อเลีย้งคเูมือง อีกทัง้ค าว่าชากงัราวเป็นภาษา
มอญนัน้ แปลวา่ “ชมุทาง” แสดงถึงความเป็นศนูย์กลางการตดิตอ่ค้าขาย6 
 
2. ศิลาจารึกหลักที่ 3 

ศิลาจารึกหลักท่ี 3 นัน้ สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพได้กล่าวไว้ในหนังสือ
อธิบายระยะทางร่องล าน า้พิงว่า จากการสอบถามพระครูเจ้าอาวาสวัดมหาธาตนุครชุมว่าศิลา
จารึกหลกันีเ้ดมิทีอยูท่ี่วดันี ้โดยตัง้อยู่ท่ีมขุเด็จวิหารหลวง พระครูได้พาไปดฐูานท่ีตัง้ศิลาจารึกแผ่น
นัน้ยังอยู่ท่ีมุขเด็จเป็นศิลาแลงแท่งใหญ่ เจาะตรงกลางเป็นช่องเฉพาะฝังโคนศิลาจารึก  วิหาร
หลวงหลงันัน้เป็นวิหารเก้าห้องก่อด้วยศิลาแลงกองเกล่ือนกลาดอยู่ เม่ือซ่อมพระมหาธาตผุู้ซ่อม

                                                           
4 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ก าแพงเพชรกบัสโุขทยันอนไมเ่หมือนกนั,” ใน หาพระหา

เจ้า (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2545), 49-50. 
5 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ความเป็นมาของก าแพงเพชร,” 45. 
6 ไกรสิน อุ่นใจจินต์, “การตัง้ถ่ินฐานชมุชนและโบราณสถานเมืองก าแพงเพชร:

ข้อเสนอใหม,่” เมืองโบราณ 26, 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2543): 11-12. 
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เอาช้างลากก้อนแลงเหล่านัน้ลงไปทิง้น า้ท าเข่ือนกันน า้เซาะ ยังปรากฏจนทุกวันนี ้องค์พระ
มหาธาตุนัน้พระครูบอกว่า ฐานล่างเป็นศิลาแลง ส่วนพระเจดีย์ก่อด้วยอิฐอย่างแบบพระเจดีย์
สโุขทยั 3 องค์ อยู่ตรงกลางพระวิหารหลวงองค์หนึ่งตอ่มาทางตะวนัออกองค์หนึ่ง ทางตะวนัตก
องค์หนึง่ อยูบ่นฐานเดียวกนั  
 ทัง้นีมี้การตีความศิลาจารึกดงักล่าวว่า ในช่วงแรกของจารึกได้เล่าว่า พระยาลิไทเป็น
โอรสของพระยาเลอไท และเป็นนดัดาของพระยารามราช(รามค าแหง) เม่ือกระท าการราชาภิเษก 
(พ.ศ.1890) แล้วเฉลิมพระนามาภิไธยว่า “ศรีสุริยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช” ทรงสถาปนาพระ
มหาธาตเุจดีย์ ทรงบรรจุประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตท่ีุได้มาจากประเทศลงักา ขึน้เม่ือวนัศกุร์
ขึน้ 5 ค ่าเดือน 8 ปีระกา พ.ศ.1900 (ม.ศ. 1279) แต่ข้อความในจารึกบรรทดัท่ี 19-21  กล่าวว่า 
“พระยามหาธรรมราช” ทรงก่อพระธาตเุจดีย์ในปีเถาะ ปีนกัษัตรแตกต่างกัน และในบรรทดัท่ี 63-
67 มีข้อความท่ีสอ่วา่เป็นกษัตริย์คนละองค์ 

    (บรรทดัท่ี 19 -21) เมื่อปีอนัพระยามหาธรรมราชก่อพระธาตนีุ ้ชนม์คนถอยจากร้อยปีนัน้ได้
ร้อยสามสิบเก้าปีแล ปีอนัถอยนัน้วา่ไซร้ในปีเถา (บรรทดัท่ี 63-67) ผิมีคนถามดงันีโ้สด ดงัฤาแล
ไปรู้ระบับปีเดือนวนัคืนอนัถอยแท้ ดงัอัน้ ผู้ ใดหารังพิจารณาสงัขยาคูณดูแลรู้แท้ดงัอัน้สิน้ ให้
ขานว่าดงันี ้ผู้คูณสงัขยาพิจารณาดูอัน้คือตนพระยาศรีสุริยพงศ์มหาธรรมราชาธิราชแล พระ
ยามหาธรรมราชนัน้ .....7 

 จากข้อความดงักลา่วท าให้ทราบวา่พระยามหาธรรมราช สร้างพระมหาธาตนุครชมุใน
ปีเถาะ พ.ศ. 17628 แสดงให้เห็นว่าพระองค์คือ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ท้ายท่ีสุดจึงน าไปสู่ข้อ
สนันิษฐานว่า เจดีย์มหาธาตนุครชมุ 3 องค์บนฐานเดียวกนั โดยศิลาจารึกกล่าวพระนามกษัตริย์
ผู้สร้างไว้ 2 พระองค์ อาจเป็นได้ว่า พระยามหาธรรมราชาทรงสร้างหนึ่งองค์ พระยารามราชหรือ
พระยาลือไททรงสร้างหนึ่งองค์ และพระมหาธรรมราชาลิไททรงสร้างหนึ่งองค์ หรืออีกกรณีหนึ่ง
อาจเป็นพระยามหารธรรมราชทรงสร้างองค์กลาง และพระมหาธรรมราชาลิไททรงสร้างองค์ซ้าย
ขวา เพ่ืออทุิศพระราชกศุลถวายแดพ่ระยาผู้ปู่ กบัพระยาผู้ เป็นพอ่ก็ได้9 

                                                           

 7 กรมศลิปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2527),31-33. 
8 ค านวณจากการน าปีพระยามหาธรรมราชก่อพระธาตเุจดีย์ในยคุท่ีคนมีอายุไมถ่ึง 

100 ปีและเป็นปีเถาะ จงึเอาปีระกา พ.ศ.1900 เป็นเกณฑ์ นบัย้อนหลงัไป 139 ปี ก็พบวา่พระยาม
หาธรรมราชทรงก่อพระธาตเุจดีย์ปีเถาะ พ.ศ. 1762  

9 มานิต วลัลิโภดม, “เน่ืองในก าแพงเพชร,” 10-12. 
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อย่างไรก็ดีเร่ืองจารึกนครชุมหรือจารึกสุโขทยัหลกัท่ี 3  โดยเฉพาะข้อความ พ.ศ. 1762 มีการ
อธิบายเพิ่มขึน้ว่าเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา ไม่ได้เก่ียวข้องกบัการเมืองท่ีจะสามารถเช่ือมโยง
กับการใช้มาเป็นปีเสวยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ โดยศาสตราจารย์ ยอรช์    เซเดส์ อ่าน
ความหมายของจารึกนครชมุ ว่าตัง้แต ่พ.ศ.1762 เป็นต้นมา ในช่วงนัน้กษัตริย์พราหมณ์ เศรษฐีก็
ถอยยศศักดิ์ หมอโหรหมอยาก็เส่ือมถอย ไม่มีคนเคารพนับถือ จึงสันนิษฐานว่าช่วงดังกล่าว
ใกล้เคียงกบัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 สิน้พระชนม์ อีกทัง้ช่ือพระยามหาธรรมราชา พระยาธรรมราช 
และพระยาศรีสูรยพงศ์มหาธรรมราชาธิราช หมายถึงพระเจ้าลิไทเหมือนกันทัง้หมด เพราะค าว่า
ธรรมราชาเป็นพระนามสามญัเรียกกษัตริย์องค์ท่ีเสวยราชย์อยู่ในขณะนัน้ ส่วนมหาธรรมราชาเป็น
นามเฉพาะของพระเจ้าลิไทมาก่อน  และต่อมาภายหลังมหาธรรมราชากลายเป็นสามัญนาม
กษัตริย์สโุขทยัตอ่มาหลายพระองค์10 
 
3. ช่ือเมืองชากังราว 

เมืองชากงัราว มีการกลา่วถึงในจารึกหลกัท่ี 8 หรือจารึกเขาสมุณกฎุ พ.ศ.1902 กล่าว
ว่าพระมหาธรรมราชาลิไท หลังจากเสด็จไปประทับอยู่ท่ีเมืองสองแคว 7 ปี พระองค์ได้เสด็จ
กลับมาสุโขทัยอีกครัง้ (ประมาณ พ.ศ. 1909-1912) และได้ทรงขึน้ไปนมัสการรอยพระบาทท่ี
พระองค์ได้เคยน าขึน้ไปประดิษฐานไว้บนเขาสุมนกฎู ครัง้นัน้มีไพร่พลบริวารจากเมืองต่างๆตาม
เสด็จขึน้นมัสการรอยพระพุทธบาทด้วย11 ในศิลาจารึกได้ระบุช่ือเมืองต่างๆไว้ “...มีทัง้ชาวสระ
หลวงสองแควปากยม พระบาง ชากงัราว สพุรรณภาว นครพะชมุ เบือ้งใ.....เมืองพาน...... เมือง....
เมืองราด เมืองสะค้า เมืองลมุบาจายเป็นบริพาร....”12 

จากเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชท่ี 1 ได้ยกทพัมาปราบเมืองชากงัราวถึง 4  ครัง้ (พ.ศ.1916, 1919, 1921, 1931) 

 
 

                                                           
10 ประเสริฐ ณ นคร, “ข้อคิดเก่ียวกบัจารึกนครชมุ.” ใน รายงานการสัมมนา

ประวัตศิาสตร์เมืองก าแพงเพชร, (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2528), 230-232. 
11 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ก าแพงเพชรไมใ่ชเ่มืองชากงัราว เมืองชากงัราวอยูท่ี่ไหน,” 

ในศาสนาและการเมืองในประวัตศิาสตร์สุโขทัย-อยุธยา (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2545), 179. 
12 กรมศลิปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, 91. 
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    ศกัราช 735 ฉลศูก (พ.ศ.1916) เสดจ็ไปเมืองชากงัราว แลพระยาใสแก้ว แลพระยา
ค าแหง เจ้าเมืองชากงัราวออกตอ่รบ ท่านๆได้ฆ่าพระยาใสแก้วตาย แลพระยาค าแหงยก
พลทัง้ปวงหนีเข้าเมืองได้ แลทพัหลวงเสดจ็กลบัคืนมา13 
    ศกัราช 738 มะโรงศก (พ.ศ. 1919) เสดจ็ไปเอาเมืองชากงัราวเลา่ ครัง้นัน้พระยาค าแหง
แลท้าวผ่าคอง คิดด้วยกนัวา่ยอทพัหลวง แลจะท ามิได้ แลท้าวผ่าคองเลิกทพัหนี แลจงึ
เสดจ็ยกทพัหลวงตามแลท้าวผ่าคองนัน้แตก แลจบัได้ตวัท้าวพระยาแลเสนา ขนุหมื่นครัง้
นัน้มาก แลทพัหลวง เสดจ็กลบัคืน14 
    ศกัราช 740 มะเมียศก (พ.ศ.1921) เสดจ็ไปเอาเมืองชากงัราวเลา่ ครัง้นัน้มหาธรรม
ราชาออกทพัหลวงเป็นสามารถ แลเห็นวา่จะตอ่ด้วยทพัหลวงมิได้ จงึมหาธรรมราชาออก
ถวายบงัคม15 
    ศกัราช 750 มะโรงศก (พ.ศ.1931) เสดจ็ไปเอาเมืองชากงัราวเลา่ ครัง้นัน้สมเดจ็พระ
บรมราชาธิราชเจ้าทรงประชวรหนกั แลเสดจ็กลบัคนื ครัน้เถิงกลางทางสมเดจ็พระบรม

ราชาเจ้านฤพาน16 

หลงัจากรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 รัชกาลของกษัตริย์กรุงศรีอยธุยาตอ่มา 
คือสมเดจ็พระราเมศวร สมเดจ็พระรามราชาธิราช สมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 2 ไม่ปรากฏช่ือของ
เมืองชากังราวอีกเลย น่าจะแสดงให้เห็นถึงการยุติเป็นปฏิปักษ์กับกรุงศรีอยุธยา  จนกระทั่งใน
รัชกาลของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีการกล่าวถึงเมืองชากงัราวในพระราชพงศาวดารกรุงศรี
อยธุยาฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ์อีกครัง้และเป็นครัง้สดุท้าย17  

    ศกัราช 813 มแมศก (พ.ศ.1994) ครัง้นัน้มหาราชมาเอาเมืองชากงัราวได้แล้ว จึ่งมาเอา
เมืองศกุโขทยั เข้าปล้นเมืองมิได้ก็เลิกทพักลบัคืน18 

                                                           
13 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม

หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1 (พระนคร: โรงพิมพ์ส านกัท าเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510), 93. 
14 เร่ืองเดียวกนั, 93. 
15 เร่ืองเดียวกนั. 
16

 เร่ืองเดียวกนั, 94. 
17 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ก าแพงเพชรไมใ่ชเ่มืองชากงัราว เมืองชากงัราวอยูท่ี่ไหน,” 

175. 
18 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม

หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1, 95. 
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ส าหรับช่ือเมืองก าแพงเพชรนัน้ ปรากฏครัง้แรกในศิลาจารึกหลกัท่ี 38 จารึกกฎหมาย
ลกัษณะโจร โดยให้ตรากฎหมายลกัษณะลกัพาเพื่อใช้บงัคบัร่วมกนั มาปักไว้ท่ีวดัมหาธาต-ุสระศรี 
ในเขตเมืองสุโขทัย แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ทางการปกครองของกษัตริย์ก าแพงเพชร 19 
ประมาณปีพ.ศ. 194020 

    (บรรทัดท่ี 2) พระนครนีส้ิทธิสมเด็จบพิตร (มหาราชบุตร).....ราช ศรีบรมจักรพรรดิราช 
ท่านได้เสด็จขึน้เสวย...........ภิรมย์ สมดงัพระราชมโนรถ ทดแทนแดนพระธรรมราชสีมานี ้
ดจุตาวติงสา พระองค์ท่านเสดจ็ในก าแพงเพชรบรีุศรีวิมลลาสน์ ด้วยพระราชศฤงคารบริพาร

พลและจตรุงคนิกรธาร   ล าน า้21 (บรรทดัท่ี 16-17) กลางเมืองสโุขทยัอนัเป็นประธาน กึ่งใน

เมือง ท เนปรเชลียง ก าแพงเพชร ทุ่งย้าง ปากยม สองแคว22 

ข้อสนันิษฐานเร่ืองช่ือเมืองชากงัราว เร่ิมจากสมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรง
หาหลกัฐานและเหตุผลมาอธิบายเร่ืองนี ้โดยปรากฏอยู่ในพระนิพนธ์ค าอธิบายพงศาวดารฉบับ
ราชหตัถเลขา ดงัความตอนหนึ่งว่า “...ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแผนท่ีเข้ากับเร่ืองท่ีมีมาในพระราช
พงศาวดาร เห็นว่าเมือง  ชากังราวจะเป็นเมืองอ่ืนนอกจากเมืองก าแพงเพชรทุกวันนีไ้ม่ได้.... ”23 

และได้ทรงอธิบายเหตผุลเพิ่มว่า พบกฎหมายเก่าครัง้สมยัสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 แห่งกรุงศรี
อยธุยาได้เรียกช่ือเมืองหนึง่วา่ ชาดงราวก าแพงเพชร ทรงเห็นว่าเป็นการคดัลอกมาผิดจากค าว่า 

                                                           
19 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์ เรียบเรียง, ล าดับเหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับแคว้นสุโขทัย 

(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 101. 
20 อายหุลกัศลิาจารึกอา่นไมไ่ด้ความแนช่ดัเพราะช ารุด แตก่ารอ่านและตีความของ 

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร พอสรุปได้วา่เป็นพ.ศ.1940  ดใูน รายงานการสัมมนาประวัตศิาสตร์
เมืองก าแพงเพชร, 211. 

21
 กรมศลิปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, 156. 

22 เร่ืองเดียวกนั, 157. 
23 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ก าแพงเพชรไมใ่ชเ่มืองชากงัราว เมืองชากงัราวอยูท่ี่ไหน,” 

ใน ศาสนาและการเมืองในประวัตศิาสตร์สุโขทัย-อยุธยา, 177 
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ชากังราวก าแพงเพชร24 โดยการกลา่วช่ือคูเ่ชน่นีเ้ป็นการน าช่ือเก่าคือช่ือชากงัราวมาเรียกรวมกบั
ช่ือก าแพงเพชรซึง่เป็นช่ือใหม่25 

ความหมายของ ชากังราว แปลได้ 2 ความหมาย คือ เมืองหน้าด่านป้องกันการ
รุกรานเชียงใหม่ของอยุธยา หรือเมืองด่านท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยตลาด หนทาง ชุมทาง ส่วน
ความหมาย ของ ชาดงราว แปลได้ 2 ความหมายเช่นกนัคือ เมืองหน้าด่านของเมืองเชียงใหม่ท่ี
เป็นพวกชาวดงของทางลาว หรือ คนท่ีอาศยัอยูต่ามราวป่าราวดง26 

ในการตรวจสอบเร่ืองช่ือเมืองชากงัราวนัน้ ได้ตรวจสอบกบัศิลาจารึกหลกัท่ี 8  พบว่า 
ตวัอกัษรจารึกเป็นค าว่า “ชากนราว” อย่างชดัเจน แตเ่ม่ือคณะกรรมการจดัท าหนงัสือประชมุศิลา
จารึกภาคท่ี 1 น าเสนอในส่วนท่ีเป็นค าอ่านได้ใช้ค าว่า “ชากงัราว” เพราะเข้าใจว่าเป็นช่ือเดียวกบั
ช่ือเมือง สว่นช่ือ ชาดงราว ตามเนือ้ความท่ีเขียนในกฎหมายยกช่ือเมือง ชาดงราวก าแพงเพชร โดย
เขียนตดิกนัไมเ่ว้นวรรค “เชลียงศกุโขไททุ่งย้างบางยมสองแก้วสหลวงชาวดงราวก าแพงเพชรเมือง
ทา่นเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนันี”้ และเนือ้ความตอ่มาเขียนว่า “เชลียงทุ่งย้างบางยมสหลวงสองแก้ว
ชาวดงราวก าแพงเพชรศกุโขไทใตล่าฟ้าเขียว” จากประโยคทัง้สองจะเห็นว่าศกุโขไทซึ่งเดิมล าดบั
ช่ือไว้เป็นช่ือท่ีสอง แตค่ราวหลงัล าดบัไว้ช่ือสดุท้าย ท าให้การจบัคูช่ื่อเมืองเปล่ียนไป จึงไม่สามารถ
อ้างได้ว่าชาดงราวคู่กับแพงเพชร แท้ท่ีจริงแล้วการยกช่ือเมืองทัง้แปดช่ือ เป็นการยกตวัอย่างช่ือ
เมืองในกลุม่เมืองเหนือท่ีเห็นวา่อยูไ่กล ดงัวลีตอ่ท้าย “ใตลา่ฟ้าเขียว” ซึง่หมายความถึงระยะไกล27 

ท้ายท่ีสุดจึงมีการสันนิษฐานถึงต าแหน่งเมืองชากังราว โดยอาศัยหลักฐานทาง
ประวตัิศาสตร์  จากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยาฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ์ กล่าวถึงเมือง
ชากังราวเป็นครัง้สุดท้ายเม่ือ พ.ศ.1994 และจากหนังสือพงศาวดารโยนกได้เล่าเหตกุารณ์เม่ือ 
พ.ศ.1994 ไว้ตรงกนัว่าในปีนัน้พระยาธิษฐิระ เจ้าเมืองสองแควเกิดผิดใจกับสมเด็จพระบรมไตร

                                                           
24 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ชากงัราวเป็นช่ือเก่าแก่ของเมืองก าแพงเพชรจริงหรือ?,”

ศิลปวัฒนธรรม 5, 9 (กรกฎาคม 2527): 45. 
25

 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ก าแพงเพชรไมใ่ชเ่มืองชากงัราว เมืองชากงัราวอยูท่ี่ไหน,” 
ใน ศาสนาและการเมืองในประวัตศิาสตร์สุโขทัย-อยุธยา, 181. 

26 นคร พนัธุ์ณรงค์ และ พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์ “ก าแพงเพชรในประวตัศิาสตร์สโุขทยั,” 
ใน รายงานการสัมมนาประวัตศิาสตร์เมืองก าแพงเพชร, 137-138. 

27
  พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ก าแพงเพชรไมใ่ชเ่มืองชากงัราว เมืองชากงัราวอยูท่ี่ไหน,” 

ใน ศาสนาและการเมืองในประวัตศิาสตร์สุโขทัย-อยุธยา, 179-181. 
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โลกนาถ และเข้าสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าติโลกราช ได้ชกัชวนให้พระเจ้าติโลกราชยกทัพลงมาเอา
ดนิแดนในกลุม่เมืองฝ่ายเหนือ พระเจ้าตโิลกราชจงึยกทพัมาตัง้อยูท่ี่ “ทุง่ย้างเมืองฝาง”  

โดยเอกสารของล้านนาได้ชีใ้ห้เห็นเส้นทางการยกทัพของพระเจ้าติโลกราชว่า 
พระองค์มาจากเขตล้านนาทางเมืองแพร่หรือเมืองน่าน จนมาถึงท่ีราบคือทุ่งย้างเมืองฝาง ซึ่งก็คือ
เมืองทุง่ยัง้ในเขตจงัหวดัอตุรดิตถ์ หลงัจากนัน้จึงจบัเส้นทางแม่น า้น่านมายงัเมืองสองแคว  พกัอยู่
ริมแมน่ า้ตัง้ ตอ่จากนัน้จงึลอ่งตามแมน่ า้นา่นในเขตจงัหวดัพิจิตร จงึสง่หม่ืนนครยกทพัเพ่ือยึดเมือง
เชลียง โดยเส้นทางนีต้้องผา่นสโุขทยัก่อน หม่ืนนครได้พา่ยแพ้กลบัมาท่ีตัง้ทพัเมืองใหญ่ท่ีเมืองสอง
แคว กองทัพพระเจ้าติโลกราชยกทัพกลับตามเส้นทางขามา ซึ่งจากเอกสารล้านนาเขียงอย่าง
ละเอียดและเม่ือพิจารณาถึงข้อความพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาท่ีกล่าวไว้อย่างรวบรัดว่า 
“....มหาราชมาเอาเมิงชากังราวได้...” ชากงัราวควรตัง้อยู่บนท่ีราบลุ่มแม่น า้น่านตอนใดตอนหนึ่ง
ระหวา่งเมืองทุง่ยัง้ถึงเมืองปากยม แตเ่ม่ือพิจารณาเหตกุารณ์ตามล าดบัว่า พระยาผากองเจ้าเมือง
นา่นลงมาชว่ยเมืองชากงัราวรบหลงัจากท่ีเมืองสองแควตกอยู่ใต้อ านาจสมเด็จพระบรมราชาธิราช
ท่ี 1 แล้ว จงึแสดงวา่เมืองชากงัราวควรอยูร่ะหวา่งเมืองทุง่ยัง้กับเมืองสองแคว28 

 
4. เขตอรัญญิกในเมืองก าแพงเพชร 
 เขตอรัญญิกก าแพงเพชรมีช่ือเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมท่ีมีขนาดใหญ่โต ท่ีสร้าง
ด้วยศิลาแลงขนาดใหญ่เช่นกัน อีกทัง้ยังเป็นงานท่ีเรียกได้ว่ามีประณีตเม่ือเทียบกับงาน
สถาปัตยกรรมภายในเมืองก าแพงเพชรท่ีสร้างออกมาได้ด้อยกว่า 29 งานสถาปัตยกรรมภายใน
บริเวณอรัญญิกมีการใช้ศิลาแลงเยอะมาก อีกทัง้ยงัพบเห็นการใช้ศิลาแลงขนาดใหญ่มาท าเสา 
แสดงให้เห็นถึงความรู้เทคโนโลยีในระดบัสงู ผิดกบัการสร้างวดัในเขตอรัญญิกทางสุโขทยั ท่ีมีกุฏิ
เล็กเพ่ือวิปัสสนาและเป็นวัดท่ีไม่มีขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากเมืองไปตาม เนินเขา  จึงได้มีการ
ข้อสงัเกตถึงกลุม่โบราณสถานนอกเมืองก าแพงเพชร วา่มีลกัษณะหลายอยา่งท่ีไมอ่าจกล่าวชดัเจน
ว่าอยู่ในสถานะวดัป่า คือความใหญ่โตโอ่อ่าของพระอาราม และความประณีตในการก่อสร้าง ท่ี
ผิดกับความเรียบง่ายของศาสนาสถานแบบสุโขทยั อีกทัง้กรรมวิธีการก่อสร้างท่ี ใช้ศิลาแลงขนาด
ใหญ่ในวิหารวัดพระนอน ซึ่งเป็นวิธี ท่ีไม่พบแพร่หลายในงานก่อสร้างทางสุโขทัยมาก่อน  
สนันิษฐานวา่บริเวณนีน้า่จะเป็นสถานท่ีพ านกัหรือประกอบพิธีกรรมของพระเถระของชัน้ผู้ ใหญ่ท่ีมี

                                                           
28 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ก าแพงเพชรไมใ่ชเ่มืองชากงัราว เมืองชากงัราวอยูท่ี่ไหน,” 

ใน ศาสนาและการเมืองในประวัตศิาสตร์สุโขทัย-อยุธยา, 184-187. 
29 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, เที่ยวเมืองพระร่วง, 19. 



21 
 

 

สมณศกัดิ์เป็นพระราชาคณะ มากกว่าบรรดาพระท่ีพึงวิปัสสนาธุระ หรือเป็นวดัของบรรดามหา
เถระปู่ ครู30 

ความส าคญัและลกัษณะของวดัอรัญญิกนัน้ ตามความหมายของวดัอรัญวาสี คือ วดั
ท่ีอาศยัอยู่ในป่า หรือต้องห่างออกจากชุมชนให้มากท่ีสุด ตามพระวินยัสงฆ์ก าหนดไว้ว่า วดัฝ่าย
อรัญวาสี ต้องตัง้ห่างจากชุมชนท่ีใกล้ท่ีสดุในระยะห่างประมาณ 500 ชัว่คนัธน ูหรือประมาณ 1 
กิโลเมตร เน่ืองจากพระภิกษุสงฆ์ไม่อาจประกอบอาชีพเลีย้งตวัได้ ความจ าเป็นในการพึ่งพาอาศยั
การแบง่ปันอาหารจากสงัคมจงึยงัต้องมีอยู ่วดัฝ่ายนีน้ิยมตัง้บนเขาท่ีไม่ไกลจากแหล่งน า้ธรรมชาต ิ
เป็นวัดท่ีมีองค์ประกอบในแผนผังไม่มากนัก ไม่เน้นการก าหนดแบบแผนทัง้ในเชิง รูปแบบและ
แผนผังรวมท่ีมีเกณฑ์ตายตัว ทุกอย่างเป็นการปรับตวัให้กลมกลืนกับธรรมชาติ อาคารส าคัญ
ภายในวัดอาจไม่ใช่พระเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร หากแต่กลับเป็น ”กุฏิ” หรือ “อาคาร
เอนกประสงค์” ใช้เป็นหอฉัน หอสวดมนต์ หรือศาลาการเปรียญ) มากกว่า ทัง้นีเ้พราะ พระสงฆ์
เหล่านีจ้ะอยู่จ าวดัเฉพาะเพียงช่วงเข้าพรรษา เม่ือพ้นฤดฝูนแล้วก็จะมุ่งธุดงค์เข้าป่าลึก ปักกลด 
ฝึกหดักรรมฐานจิต และจาริกไปเร่ือยๆก่อนกลบัออกมาจ าวดัอีกครัง้เม่ือถึงฤดเูข้าพรรษาใหม่ ฝ่าย
นีเ้น้นศึกษาธรรมอันเกิดจากการแสวงหาด้วยตนเอง มุ่งปฏิบัติเฉพาะตน มากกว่าปฏิบัติเชิ ง
พิธีกรรม การประกอบพิธีกรรมอาศยัการก าหนดขึน้เป็นการชัว่คราวเทา่นัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระ
เจดีย์ดูเหมือนจะไม่มีการสร้างในวัดอรัญญิก หรือว่า วัดป่าแท้ๆเลย ทัง้ นีค้งเป็นเพราะ
แนวความคิดของพระภิกษุสายนีเ้น้นท่ี “ธรรม” อนัพึงปรากฏขึน้จากการแสวงหาด้วยการปฏิบตัิ
ของตนเองมากกวา่”รูป” ท่ีแม้เป็นตวัแทนองค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า แตก็่เป็นเพียงภาพสญัลกัษณ์
ท่ีไม่ใช่วิถีทางแห่งการหลุดพ้น การยึดมั่นในพระพุทธองค์จึงไม่ใช่แนวทางปฏิบตัิตามพระพุทธ
วจนะท่ีวา่ “เม่ือใดเห็นธรรมเม่ือนัน้เห็นตถาคต”31 

เม่ือพิจารณาถึงขนาด ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีปรากฏในบริเวณเขต
อรัญญิกก าแพงเพชร ไม่สอดคล้องไปตามแนวทางความหมายการสร้างวดัอรัญญิกเหมือนอย่าง
ทางสุโขทยั เป็นเหตใุห้สนันิษฐานได้ว่า วดัโบราณของเมืองก าแพงเพชรโดยเฉพาะภายนอกเมือง
ได้รับการสร้างขึน้จากผู้ มีอ านาจในมมุมองและคติท่ีตา่งไปจากชาวสโุขทยั โดยกลุ่มผู้ มีบทบาทใน

                                                           
30 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ความมหศัจรรย์ของก าแพงเพชร,” เมืองโบราณ 19, 2 

(เมษายน-มิถนุายน 2536): 37. 
 31สมคดิ จิระทศันกลุ, รู้เร่ือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย 
(กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพลส, 2554), 13-14. 
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การก่อสร้างโบราณสถานขนาดใหญ่จ านวนมากนี ้น่าจะได้แก่กลุ่มเชือ้พระวงศ์ทางสายอยุธยา -
สพุรรณบรีุ ท่ีขึน้มาครองเมืองก าแพงเพชรตัง้แตค่ร่ึงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา 

ข้อสงัเกตของเขตอรัญญิกในก าแพงเพชร มีประเดน็ส าคญัคือ32 
1. ระยะหา่งของแตล่ะวดัในเขตอรัญญิกตัง้ใกล้ชิดกนัมาก บางวดัแทบจะใช้ก าแพง

แก้วร่วมกนั ลกัษณะเชน่นีเ้ป็นลกัษณะของวดัในชมุชนเมืองมากกวา่จะเป็นวดัในเขตป่า 
2. มีการก่อสร้างท่ีประณีต มีระบบการวางผงัซบัซ้อน ผิดไปจากจดุประสงค์ในการ

สร้างวดัเพ่ือการเจริญวิปัสสนาของพระภิกษุในสายอรัญวาสี 
3. การท่ีมีวดัขนาดใหญ่สร้างเรียงติดกนั แสดงให้เห็นว่าชมุชนท่ีรายล้อมเป็นชมุชน

ขนาดใหญ่ในระดบัเมืองไมด้่อยไปกวา่กลุม่วดัพระแก้ว-วดัพระธาต ุ
4. ข้อจ ากัดของเมืองก าแพงเพชรท่ีเป็นเมืองขนาดเล็ก ไม่สามารถสร้างวดัอาราม

ขนาดใหญ่เพิ่มเตมิในสมยัหลงั พืน้ท่ีเหมาะสมส าหรับการขยายชมุชนเมือง 
5. ผลพวงจากการขุดศิลาแลง ท าให้สามารถตอบสนองปัจจัยของชุมชนท่ีขยาย

ออกไปนอกเมืองก าแพงเพชรในเขตอรัญญิก คือ บอ่น า้จ านวนมากท่ีเกิดจากบอ่ขดุศลิาแลง 
ดงันัน้เม่ือพิจารณาจากข้อมลูด้านประวตัิศาสตร์ผนวกกบัข้อมลูของโบราณสถาน จะ

พบว่าอายุสมยั ขนาดของวัด ถูกสร้างขึน้เม่ือก าแพงเพชรตกอยู่ภายใต้อ านาจของราชวงศ์ทาง
อยุธยา-สุพรรณบุรี ท าให้จุดประสงค์การสร้างและคตินิยมในการสร้างสนสถานวัดนอกก าแพง
เมืองจงึตา่งไปจากของทางสโุขทยั 

                                                           
32 ประภสัรร์ ชวูิเชียร, “ว่าด้วยเขตอรัญญิก”ของเมืองก าแพงเพขร” ศิลปากร 24, 5 

(กนัยายน-ตลุาคม 2554): 26-39. 
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บทที่ 3  
ประวัตศิาสตร์ก าแพงเพชร 

 
จังหวัดก าแพงเพชรตัง้อยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลางตอนบนของ

ประเทศไทย  เป็นจงัหวดัท่ีมีอาณาบริเวณแวดล้อมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มี
แม่น า้ปิงไหลผ่านกลางเมือง จึงมีลกัษณะเป็นเมืองอกแตก ทิศตะวนัออกของเมืองเป็นท่ีราบสลบั
ไปกบัเนินเขาเตีย้ๆ สว่นทิศตะวนัตกเป็นภเูขาสงูสลบัซบัซ้อนเป็นเขตของป่าไม้ ด้วยต าแหน่งแห่งท่ี
และสภาพแวดล้อมดงักล่าว เมืองก าแพงเพชรจึงมีฐานะความเป็นเมืองส าคญัมาตัง้แต่อดีต ทั ง้
เมืองท่ีเป็นจดุเช่ือมตอ่การคมนาคมจากทางเหนือ รวมถึงการเป็นเมืองหน้าดา่นในยามศกึสงคราม 

เพราะสภาพพืน้ท่ีดงัท่ีได้กล่าวมาข้างต้น จึงท าให้ตลอดเวลาท่ีผ่านมานับแต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั อาณาบริเวณท่ีเป็นจงัหวดัก าแพงเพชร จึงเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายท่ีผ่านเข้ามา
ตัง้รกรากและถ่ินฐานอยู่ไม่ขาดตัง้แตยุ่คก่อนประวตัิศาสตร์เป็นต้นมา โดยเฉพาะบริเวณท่ีราบติด
กับภูเขา จะพบร่องรอยการตัง้ ถ่ินฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดี พอมาถึงยุคแรกเร่ิม
ประวตัิศาสตร์ยงัคงพบร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานจากร่องน า้คเูมืองแถบริมแม่น า้ปิง จนกระทัง่คนใน
แถบนีเ้ร่ิมรู้จกัการสญัจรทางน า้ การโยกย้ายและอพยพของคนจากถ่ินต่างๆ จึงมีในปริมาณมาก
ขึน้ และด้วยความสะดวกในการสญัจรนีเ้องท าให้เกิดการกระจายตวัของความเช่ือทางศาสนาท่ี
เข้ามาแผป่กคลมุพืน้ท่ี โดยเฉพาะจากหลกัฐานด้านสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเก่ียวกบัศาสนา
ท่ีกระจายตวัทิง้ร่องรอยอยู่ตามแนวริมแม่น า้ปิง ท าให้เห็นพฒันาการและความส าคญัของพืน้ท่ีใน
การก่อร่างสร้างเมือง ในชัน้หลงัของการตัง้ถ่ินฐานของผู้คนในเมืองก าแพงเพชร ได้เร่ิมใช้แม่น า้ปิง
เป็นปัจจยัส าคญัในการอปุโภคและบริโภค รวมไปถึงการจดัการน า้ให้ไหลผ่านมายงัคเูมืองเพ่ือใช้
เป็นปราการส าคญัในการป้องกนัการรุกรานจากศตัรู 

จากท่ีกลา่วมาข้างต้น ท าให้เห็นอย่างชดัเจนถึงความส าคญัของก าแพงเพชรในฐานะ
ของการเป็นพืน้ท่ียุทธศาสตร์ ท่ีผูกสมัพนัธ์ เกาะเก่ียว เช่ือมโยงกับพฒันาการทางประวตัิศาสตร์
และการสร้างเมืองมาโดยตลอด 
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ดังนัน้ การจะศึกษาประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องขยาย
ความรู้ความเข้าใจให้ครอบคลมุมากไปกว่าการรู้เชิงประวตัิศาสตร์การตัง้ถ่ินฐานแตถ่่ายเดียว นัน้
เพราะประวตัิศาสตร์สมัพนัธ์กบักลุ่มคนท่ีเกาะเก่ียวอยู่กบัระบบนิเวศอย่างแนบแน่น ความเข้าใจ
ภูมิศาสตร์ นิเวศ และสภาพแวดล้อม จะเป็นการเพิ่มมิติ มุมมองและความเข้าใจบริบททาง
ประวตัศิาสตร์ได้อยา่งชดัเจนมากขึน้   
 จากต าแหนง่ท่ีตัง้จงัหวดัก าแพงเพชรมีอาณาเขตติดตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียงดงันี ้ 

ทิศเหนือ        ตดิตอ่กบัอ าเภอเมือง จงัหวดัตาก และอ าเภอคีรีมาศ จงัหวดัสโุขทยั 
ทิศใต้        ตดิตอ่กบัอ าเภอบรรพตพิสยั จงัหวดันครสวรรค์    
ทิศตะวนัออก      ติดตอ่กบัอ าเภอบางระก า จงัหวดัพิษณุโลก อ าเภอสามง่าม  
                         และ อ าเภอโพทะเล  จงัหวดัพิจิตร     

 ทิศตะวนัตก        ตดิตอ่กบัอ าเภออุ้มผาง จงัหวดัตาก  (แผนท่ีท่ี 1) 

 
แผนท่ีท่ี 1 แสดงอาณาบริเวณจงัหวดัก าแพงเพชรกบัจงัหวดัใกล้เคียง 
ท่ีมา: Wikipedia, ก าแพงเพชร, เข้าถึงเม่ือ 31 มีนาคม พ.ศ.2557, เข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/จงัหวดัก าแพงเพชร 
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 จงัหวดัก าแพงเพชรมีลกัษณะพืน้ท่ีด้านตะวนัตกเป็นภูเขาสงูลาดลงมาทางตะวนัออก 
แม่น า้สายหลกัท่ีไหลผ่านจงัหวดันี ้คือ แม่น า้ปิง ซึ่งมีต้นก าเนิดจากดอยอินทนนท์ ดอยเชียงดาว 
และเทือกเขาขุนตาล ไหลผ่านอ าเภอเชียงดาว อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอเมือง อ าเภอสารภี จงัหวัด
เชียงใหม่ เข้าสู่จงัหวัดล าพูน จังหวัดตาก แล้วไหลเข้าเขตจงัหวดัก าแพงเพชรในพืน้ท่ีก่ิงอ าเภอ
โกสมัพีนคร ผ่านอ าเภอเมือง อ าเภอคลองขลงุ และอ าเภอขาณุวรลกัษบรีุ เป็นระยะทางประมาณ 
104 กิโลเมตร จากนัน้ไหลลงสู่ท่ีราบลุ่มภาคกลางรวมกบัแม่น า้ยมและน่านท่ีจงัหวดันครสวรรค์1 
(แผนท่ี 2) 

ในอดีตเม่ือถึงฤดนู า้หลาก น า้ในแม่น า้ปิงจะล้นฝ่ังพาตะกอนของอินทรียวตัถตุา่งๆมา
ทบัถม เกิดเป็นดินดอนสามเหล่ียมรูปพดัแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้าง ลาดเอียงลงสู่แม่น า้ยมและ 
น่าน ท าให้พื น้ ท่ีทางด้านตะวันออกของจังหวัด ตัง้แต่อ าเภอลานกระบือ  ไปจนถึง เขต             
ขาณุวรลกัษบรีุ มีหนอง บงึ ร่องน า้ และล าธารอยู่มากมาย บางร่องมีขนาดใหญ่เท่าแม่น า้ปิง ร่อง
น า้เหล่านีเ้รียกว่า “แม่น า้ประสานสาย” ซึ่งในปัจจบุนัเป็นล าน า้เก่าท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ทัว่ไป ส่วน
ฝ่ังตะวันตกของแม่น า้ปิง มีลักษณะเป็นท่ีราบแนวแคบตามท่ีราบลุ่มของแม่น า้ปิง  และตามล า
คลองท่ีไหลมาจากทางด้านตะวนัตกลงสูแ่มน่ า้ปิง เชน่คลองสวนหมาก และคลองขลงุ2 

สภาพทัว่ไปแบ่งได้เป็นท่ีราบลุ่ม เนินเขาเตีย้ๆ และภูเขาสูง บริเวณท่ีราบครอบคลุม
พืน้ท่ีด้านตะวนัออกของจงัหวดั นบัตัง้แต่ขาณุวรลักษณ์บุรีขึน้มา อ าเภอคลองขลุง อ าเภอเมือง
ก าแพงเพชร อ าเภอไทรงาม ก่ิงอ าเภอพรานกระตา่ย สภาพพืน้ท่ีเป็นท่ีราบขัน้บนัได หรือเป็นแบบ
ลานตะพักลุ่มน า้ มีระดบัความสูงประมาณตัง้แต่ 43-170 เมตร จากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 
บริเวณท่ีเป็นเขาเตีย้อยู่ถัดจากบริเวณท่ีราบไปทางตะวันตก ระดบัความสูงของพืน้ท่ีประมาณ   
100-300 เมตร ท่ีเป็นเขาหรือเนินมีความสงูประมาณ 200-500 เมตร และบริเวณภูเขาสูงต่อกัน
เป็นเทือก กัน้เขตแดนระหว่างจังหวัดก าแพงเพชรกับอ าเภออุ้ มผางจังหวัดตาก  ทิวเขาตัง้แต ่

                                                           
1 ประเสริฐ ศรีสวุพนัธ์และคณะ, พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาต ิก าแพงเพชร 

(กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์การพิมพ์, 2540), 44. 
2 สามเพชร, “รายงานการบรูณะโบราณสถานวดัอาวาสใหญ่ จงัหวดัก าแพงเพชร”  

(เสนออทุยานประวตัศิาสตร์ก าแพงเพชร, 2545), 23, อ้างจาก สามเพชร, รายงานการบูรณะ

ก าแพงเมืองเพชร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิฑรูการปก, 2541), 14. 
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1,000-2,150 เมตร เทือกเขาบริเวณนีเ้ป็นแหล่งต้นน า้ของคลองขลงุ คลองสวนหมาก คลองวงัเจ้า
และคลองวงัไทร ไหลลงสูแ่มน่ า้ปิงทางด้านตะวนัออก3 (แผนท่ี 3)    
 จากการท่ีมีพืน้ท่ีเป็นภูเขาสงูและลกูเนินหรือเขาเตีย้ๆ ท าให้ก าแพงเพชรมีพืน้ท่ีป่าไม้
ขนาดใหญ่ ส่วนบริเวณท่ีราบลุ่มทางทิศตะวนัออก และแม่น า้ปิงซึ่งไหลผ่านกลางจังหวัดและมี    
ล าคลองสาขาตา่งๆเหมาะแก่การท าเกษตรกรรมและการอปุโภคบริโภค ปรากฏหลกัฐานว่าแม่น า้
สายนีเ้คยเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคญัระหว่างชุมชนในภาคเหนือตอนล่าง  กับชุมชนในท่ีลุ่ม
แมน่ า้เจ้าพระยา ตลอดจนเป็นเส้นทางการออกทะเลของชมุชนบริเวณนีม้าแตอ่ดีตกาล4 

จากการทราบถึงลกัษณะทางภูมิศาสตร์ก าแพงเพชร ท าให้เห็นถึงสภาพพืน้ทัง้สองฝ่ัง
ริมแม่น า้ปิง โดยจะเห็นได้ว่าฝ่ังตะวนัตกแม่น า้ปิงจะเป็นพืน้ท่ีภูเขาสูง มีทิวเขาท่ีเป็นแหล่งต้นน า้
ไหลสูแ่มน่ า้ปิงทางด้านตะวนัออก สภาพพืน้ท่ีราบขัน้บนัไดหรือเป็นลานตะพกัลุ่มน า้ ปัจจยัทัง้หมด
นี ้เป็นบริบทในการกล่าวถึงเร่ืองราวความเป็นมาของเมืองก าแพงเพชร โดยเร่ิมจากสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ท่ีมีการด ารงชีพอาศยัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ น าไปสู่สมยัประวตัิศาสตร์ ท่ี
ผู้คนเร่ิมตดิตอ่และเดนิทางโดยอาศยัลกัษณะทางภมูิศาสตร์ท่ีแม่น า้เอือ้ตอ่การคมนาคม โดยช่วงนี ้
จดัอยูใ่นชว่งก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 หรือยคุก่อนสโุขทยั มาถึงสมยัสโุขทยัท่ีเร่ิมมีการขยายอ านาจ
ทางการเมือง จนกระทัง่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงศนูย์กลางเมืองก าแพงเพชร มีการย้ายจากฝ่ัง
ตะวนัตกมายงัฝ่ังตะวนัออก ภายใต้ผู้น าใหม่คือราชวงศ์สพุรรณภูมิแทนท่ีราชวงศ์สุโขทยั ซึ่งการ
ย้ายศนูย์กลางนัน้ สาเหตเุกิดจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การสร้างเมืองและศกึสงคราม 
และจากสาเหตดุงักล่าวเป็นตวัก าหนดบทบาทเมืองก าแพงเพชรใหม่ ท่ีได้กลายมาเป็นเมืองหน้า
ดา่นในการท าศกึสงครามในชว่งสมยัอยธุยาตอ่จนกระทัง่ถึงธนบรีุ 
 

 

 

 

 

 

                                                           
3 ประเสริฐ ศรีสวุพนัธ์และคณะ, พพิธิภัณฑ์สถานแห่งชาต ิก าแพงเพชร, 44. 

 4 พีรพน พิสณพุงศ์, “ก าแพงเพชรก่อนสมยัสโุขทยั,” เมืองโบราณ 23, 1 (มกราคม-
มีนาคม 2540): 58. 
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 แผนท่ีท่ี 2 แสดงท่ีตัง้จงัหวดัก าแพงเพชรและแสดงเส้นทางแมน่ า้ปิงไหลผา่น 
 ท่ีมา: กรมแผนท่ีทหาร, สภาพภูมิประเทศลุ่มแม่น า้ปิง, เข้าถึงเม่ือ 28 มีนาคม พ.ศ.2557,    
 เข้าถึงได้จาก http://www.haii.or.th/wiki/images/f/fd/PImage002.jpg 
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1. สมัยก่อนประวัตศิาสตร์ 
 ด้วยความหลากหลายของสภาพภูมิศาสตร์ มีผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานตัง้แต่ยุคก่อน
ประวตัิศาสตร์ในสมัยหินใหม่หรือสมยัท่ีใช้หินขัดเป็นเคร่ืองมือ โดยผู้คนเหล่านีไ้ด้เข้ามาท าการ
เพาะปลูกและเลีย้งสตัว์ ต่อมาจึงพัฒนาขึน้เป็นชุมชนเมืองในสมยัก่อนสุโขทยั และสมัยสุโขทัย  
จากการส ารวจแหล่งโบราณคดีเขากะล่อน พบโบราณวัตถุเป็นจ านวนมาก เช่น เคร่ืองมือหิน 
เคร่ืองปัน้ดินเผา เคร่ืองประดบัท าจากหินและแก้ว แวดินเผา เคร่ืองมือท่ีพบจะเป็นขวานหิน ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นหินผึ่งขัด ขวานหินขัด สิ่วหินขัด เคร่ืองมือหินรูปร่างคล้ายมีดและหินลับ 
เคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีพบได้แก่ ภาชนะดินเผา ตุ้มถ่วงแหดินเผา และลกูกระสนุดินเผา ภาชนะดินเผา
ก้นกลม ภาชนะดินเผามีเชิง ตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ ลายขูดขีด และเคลือบน า้ดิน ส่วน
เคร่ืองประดบัจะมีทัง้ท่ีท าจากหินและแก้ว เช่น ก าไลหิน ลกูปัดหิน ลกูปัดแก้ว  ชมุชนโบราณท่ีเขา
กะล่อนนีน้่าจะมีอายปุระมาณ 2,000-3,000 ปี มาแล้ว อยู่ในราวยคุหินใหม่พฒันาตอ่มาเป็นยคุท่ี
มีการใช้โลหะ5 โดยพบขวานหินท าด้วยทองแดง นอกจากนีบ้ริเวณบ้านหนองกอง ต าบลนาบอ่ค า 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร พบหลกัฐานเป็นเคร่ืองประดบัประเภทลกูปัดแก้วแร่อะเกต ลกูปัดแร่คาร์
นีเลียน  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีท าจากเหล็กและส าริด ชุมชนแห่งนีมี้อายุอยู่ในช่วงยุคโลหะตอน
ปลาย ประมาณ 2,000-1,500 ปีมาแล้ว6 (แผนท่ีท่ี 4) 

หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในก าแพงเพชร ท าให้สนันิษฐานถึงสภาพการด ารงชีพ
ของผู้ คนในอดีตได้ว่า กลุ่มชนดัง้เดิมท่ีอาศัยอยู่มีการด ารงชีพโดยอาศัยสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ และมีพัฒนาการโดยล าดบัจากการเก็บของป่าล่าสัตว์ มีการท าเคร่ืองมือหินกะเทาะ 
ภาชนะดนิเผาเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวนั สูก่ารเป็นชมุชนท่ีเร่ิมตัง้ถ่ินฐาน สร้างสรรค์ประดิษฐ์เพ่ือการ
ด ารงชีวิต อาทิ การท าเคร่ืองมือหินท่ีมีการตกแต่งคมด้วยการขัดฝนผิวเพ่ือการใช้งาน การท า
ภาชนะดินเผา การรู้จกัน าเส้นใยธรรมชาติมาผลิตเป็นสิ่งทอ เคร่ืองนุ่งห่ม การหล่อโลหะประเภท
ส าริดและเหล็ก รวมทัง้มีการแลกรับวฒันธรรมกบัชมุชนใกล้เคียง ซึ่งน าไปสู่พฒันาเป็นชมุชนเมือง
ในสมยัประวตัศิาสตร์7 
 

 

                                                           
5 พีรพน พิสณพุงศ์, “ก าแพงเพชรก่อนสมยัสโุขทยั,” เมืองโบราณ  23, 1 (มกราคม – 

มีนาคม 2540): 57-59. 
6 กนกวรรณ โสภณวฒันวิจิตร, ก าแพงเพชร (กรุงเทพฯ: ต้นอ้อ1999, 2543), 26-27. 
7 ข้อมลูจากพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตกิ าแพงเพชร 
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2. สมัยประวัตศิาสตร์ 
2.1 สมัยก่อนสุโขทัย  
จากหลักฐานทางโบราณคดีมีการค้นพบว่า ชุมชนโบราณก่อนสมัยสุโขทัยท่ี

ก าแพงเพชร มีพฒันาการมาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ตอนปลาย ต่อเน่ืองจนถึงช่วงอิทธิพล
ทางวฒันธรรมทวารวดี เมืองโบราณเหล่านีไ้ด้แก่เมืองโกสมัพี เมืองนครชุม เมืองเทพนคร เมือง
ไตรตรึงษ์ (แผนท่ีท่ี 5) หลกัฐานท่ีแสดงถึงการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนโบราณในสมยัทวารวดีนีอ้อยู่ท่ี
บริเวณสองฝ่ังริมน า้ปิง ตวัอย่างเช่น เมืองโบราณบ้านคลองเมืองหรือเมืองโกสมัพี ลกัษณะของ
เมืองโบราณเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแบบไม่สม ่าเสมอ ขนาดกว้าง 180 เมตร ยาว 350 เมตร คนู า้
และคนัดนิมีเพียงชัน้เดียว ปรากฏร่องรอยชดัทัง้สามด้าน ส่วนด้านทิศเหนือของเมืองใช้แนวคลอง
เมืองเป็นปราการ พบโบราณวตัถ ุเชน่ ขวานหรือผึง่หินขดั แวดินเผา ตุ้มถ่วงแห ก าไลหิน เคร่ืองมือ
เหล็ก เศษเคร่ืองปัน้ดินเผา เศษภาชนะเนือ้แกร่งทัง้ชนิดเคลือบและไม่เคลือบสมัยสุโขทัยและ
ล้านนา หลักฐานท่ีส าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ พระพุทธรูปศิลปะหริภุญชัย ซึ่งอาจใช้เป็นหลักฐาน
อธิบายเร่ืองราวสมยัก่อนสุโขทยัหรืออธิบายเร่ืองราวของพระนางจามเทวีกบัชุมชนแห่งนีไ้ด้ และ
จากหลกัฐานเหล่านีท้ าให้สนันิษฐานในขัน้ต้นว่า เมืองโบราณแห่งนีน้่าจะมีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 
พ.ศ. 1100 - 1300 หรือประมาณ 1200 - 1300 ปีมาแล้ว 8 

เมืองไตรตรึงษ์ มีลกัษณะเป็นเมืองมีแผนผงัส่ีเหล่ียมมุมมน ขนาดกว้าง 800 เมตร 
ยาว 840 เมตร มีประตเูมืองด้านละ 1 ประต ู มีก าแพงดินล้อมรอบสองชัน้ และมีคนู า้ล้อมรอบ
ทางด้านเหนือ โดยมีแม่น า้ปิงเป็นคูน า้ติดก าแพงดิน ตวัเมืองตัง้อยู่ริมฝ่ังตะวันตกของแม่น า้ปิง 
ตรงกนัข้ามกบัเมืองเทพนคร  (แผนท่ีท่ี 6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 พีรพน พิสณพุงศ์, “ก าแพงเพชรก่อนสมยัสโุขทยั,” 61-62. 
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แผนท่ีท่ี 5 แสดงต าแหนง่เมืองโบราณสมยัก่อนสโุขทยัและโบราณวตัถท่ีุพบ 

 
 

 
แผนท่ีท่ี 6 แสดงต าแหนง่เมืองไตรตรึงษ์และต าแหนง่โบราณสถาน 
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จากการขุดค้นภายในบริเวณเมืองไตรตรึงษ์ พบเศษภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี 
ตะเกียงดินเผาแบบโรมนั ลูกปัดหินและลกูปัดแก้วสีเหลือง ส้ม เขียว ฟ้า น า้เงิน ด า และสีน า้ตาล
แดง แวดนิเผา คล้ายกบัท่ีพบชมุชนโบราณบ้านคเูมือง อ าเภออินทร์บรีุ จงัหวดัสิงห์บรีุ ซึ่งหลกัฐาน
เหล่านีแ้ละชัน้ดินทางโบราณคดีท่ีเมืองไตรตรึงษ์ สนันิษฐานได้ว่า มีชนกลุ่มหนึ่งเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน
อยู่ในเมืองไตรตรึงษ์ และได้ประดิษฐ์สิ่งของใช้ตา่งๆร่วมสมยักบักลุ่มวฒันธรรมทวารวดี ซึ่งมีอายุ
ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 12-16 อยู่เร่ือยมาจนถึงศตวรรษท่ี 20 แล้วจึงร้างไป หลกัฐานนีอ้าจจะ
กล่าวได้ว่ากลุ่มชนในลุ่มแม่น า้ปิงได้มีการติดต่อกับกลุ่มชนในบริเวณลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา เพราะ
พบสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกันและจดัอยู่ในช่วงเดียวกัน แต่สิ่งท่ีพบเหล่านัน้ไม่ได้
ยืนยนัวา่บริเวณท่ีพบเป็นชมุชนระดบัเมืองอาจจะเป็นหมูบ้่าน หรือเป็นเพียงท่ีพกัสินค้า เพราะจาก
การศึกษาพบร่องรอยโบราณวัตถุตามลุ่มแม่น า้ปิง ตัง้แต่เขตนครสวรรค์เร่ือยมาจนถึงตาก พบ
เพียงเศษเคร่ืองปัน้ดินเผาและลกูปัดเหมือนกนั แตเ่ป็นการกระจกุตวัเล็กๆ ไม่สามารถบอกได้ว่ามี
พฒันาการเป็นบ้านเมืองในขณะนัน้9 

เมืองไตรตรึงษ์ได้ปรากฏช่ือในจารึกหลักท่ี 38 (ศิลาจารึกกฎหมายลักษณะโจร) 
ระหวา่งพ.ศ.1856-1976 โดยในจารึกได้กลา่วว่า มีบรรดาเจ้าเมืองเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์จากกรุง
ศรีอยุธยาท่ีไปประทับอยู่ ณ เมืองก าแพงเพชร ซึ่งหนึ่งในบรรดาเจ้าเมืองท่ีเข้าเฝ้านัน้ได้มีช่ือเจ้า
เมืองไตรตรึงษ์รวมอยูด้่วย สนันิษฐานวา่ชว่งเวลานัน้อยูใ่นราวรัชกาลสมเด็จพระนครินทราชาธิราช
จนมาถึงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 แห่งกรุงศรีอยธุยา แสดงให้เห็นว่าเมืองไตรตรึงษ์ยงัคง
เป็นบ้านเมืองตอ่เน่ืองมา10 

 พระนครนีส้ิทธิสมเดจ็ขึน้เสวย….ภิรมย์ สมดงัพระราชมโนรถ ทดแดนพระธรรมราชสีมา
นี ้ดุจตาวติงสา พระองค์ท่านสเด็จในก าแพงเพชรบุรีศรีวิมลาสน์ ด้วยพระราชศฤงคารบริพาลพล
และ จตรุงคนิกร ธารล าน า้พระยาพงัเกษตร สคาบุรีพระยาพงัไทวยนทีศรียมนาท่ีพระยาทานพงันร
ไทย แ-….พระราชมาตลุะ บพิตรมนตรีอนชิุต ลงุตนเลีย้ง….เจ้าเมืองไตรตรึง(ส์ กับ) ด้วยนกัปราชญ์

ราชกวี (มีสกลุพ) รรณ นัง่ถวายอญัชลุี(พระบาท)11 

                                                           
9 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “เมืองโบราณในแถบลุม่แมน่ า้ปิง,” ใน รายงานการสัมมนา

ประวัตศิาสตร์เมืองก าแพงเพชร (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2528), 17-18.  
 10 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ก าแพงเพชร,” ใน สัมมนาประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น 
ก าแพงเพชร-สุโขทัย, (กรุงเทพฯ: สมาคมประวตัิศาสตร์, 2523), 15. 

11 กรมศลิปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2527), 156. 
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เมืองไตรตรึงษ์เป็นแหล่งก าเนิดต านานพืน้บ้านมากมาย โดยเฉพาะเร่ืองท้าวแสนปม
และท้าวอู่ทอง มีต านานกล่าวเร่ืองเล่ากล่าวต่อกนัมาว่า พระราชธิดาของเจ้าเมืองแปบหรือเมือง
ไตรตรึงษ์พระองค์หนึ่งประสตูิกมุารองค์หนึ่ง ไม่รู้ว่าผู้ ใดเป็นบิดาต้องสืบสวนเส่ียงทายจึงได้ความ
ว่าเป็นคนยากไร้อปัลกัษณ์ช่ือนายแสนปม เจ้าเมืองแปบละอายพระทยั จึงขบัไล่พระราชธิดาและ
กุมารออกไปจากพระนครพร้อมกับนายแสนปม แต่พระอินทร์ได้ช่วยไว้โดยให้กลองทิพย์แก่นาย
แสนปม นายแสนปมตีกลองขึน้ 3 ครัง้ โดยครัง้แรกขอให้รูปร่างงดงาม ครัง้ท่ี 2 ขอบ้านเมือง พระ
อินทร์ก็เนรมิตเมืองให้ตัง้ช่ือเมืองเทพนคร ครัง้ท่ี 3 แสนปมขอเปลหรืออู่ทองค าให้กมุาร จึงได้ช่ือว่า 
เจ้าอูท่อง12 
 อีกเร่ืองราวท่ีคล้ายกัน คือ ท้าวแสนปมผู้ ท่ีมีร่างกายอัปลักษณ์ ผิวหนังเป็นปุ่ มไป
ทัง้ตวั ท้าวแสนปมเดิมทีอาศยัอยู่กับพระท่ีวดั ต่อมาได้ไปถางป่าท าไร่หาเลีย้งชีพอยู่คนเดียว วนั
หนึ่งเม่ือปราบไร่เสร็จแล้วกลบับ้านนอน วนัรุ่งขึน้ปรากฏว่าต้นไม้ในไร่กลบัมาลกุยืนต้นดงัเดิมซึ่ง
เป็นเช่นนีอ้ยู่บอ่ยครัง้ ท้าวแสนปมจึงแอบดเูห็นลิงตวัหนึ่งตีฆ้องให้ต้นไม้กลบัมายืนขึน้อีก จึงวิ่งไล่
จบัลิงมาลิงตวันัน้ขอร้องให้ปล่อยตน โดยมีฆ้องมาแลกเปล่ียนและบอกว่าฆ้องนีเ้ป็นฆ้องวิเศษ ตี
แล้วขออะไรก็ได้ ท้าวแสนปมจึงได้ฆ้องและปล่อยลิงไป ตอ่มาได้จึงได้ตีฆ้องขอให้ร่างกายตน รูป
งาม ในเวลาต่อมาท้าวแสนปมก็ได้ลกูสาวเจ้าเมืองก าแพงเพชรมาเป็นภรรยา ช่ือว่านางผกาแก้ว 
ท้าวแสนปมเกิดทะเลาะกับเจ้าเมืองก าแพงเพชร จึงเอาช้างหลายโขลงไปลงแม่น า้หน้าเมือง
ไตรตรึงษ์จนเต็มล าน า้ปิง แล้วให้ช้างถ่ายมูลไปลอยท่ีหน้าเมืองก าแพงเพชร เจ้าเมืองจึงยอมแพ้ 
ตอ่มาท้าวแสนปมไปทอดแหท่ีคลองเหนือวดัพระปรางค์ ได้ปลามาเป็นจ านวนมาก แตพ่อดงึขึน้มา
ปลาได้กลายเป็นขมิน้ไปหมด ท้าวแสนปมจึงน าขมิน้กลบัมาบ้าน ขมิน้นัน้ได้กลายเป็นทองค าเต็ม
ไปหมด จงึน ามาตีแผท่ าเป็นเปลให้ลกู ดงันัน้ลกูท้าวแสนปมจงึมีช่ือวา่ ท้าวอูท่อง 13 

นอกเหนือจากเร่ืองท้าวแสนปมแล้ว ยังมีเร่ืองพระเจ้าไชยศิริ  ตามต านานสิงหนวัติ
กมุาร พรหมกมุารหรือพระเจ้าพรหมเป็นโอรสของพระองค์พงั  เกิดท่ีเมืองศรีทวง เม่ือศกัราช 283 
ตรงกบัพ.ศ. 1464 ครัน้พระองค์อายไุด้ 16 ปี ได้ตามก าจดัและขบัไล่พระยาขอมด าและขอมบริวาร
ลงมาทิศใต้จนพ้นเขตแดนของพระบิดา จนกระทัง่ถึงแดนเมืองลวะรัฐระยะทางเป็นเวลา 1 เดือน 
พระอินทร์จึงให้เทวบุตรลงมานิรมิตก าแพงศิลากัน้หน้าพรหมกุมารไว้  พรหมกมุารจึงกลบัไปแล้ว
ทลูเชิญพระองค์พงัผู้ เป็นบดิาให้กลบัคืนไปครองเมืองโยนกนครไชยบรีุศรีช้างแสนซึ่งพระยาขอมด า

                                                           

 12 กนกวรรณ โสภณวฒันวิจิตร, ก าแพงเพชร, 29-30. 
13 สมยั สทุธิธรรม, ก าแพงเพชร (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2542), 51.         
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มาแย่งเอาไป ส่วนพรหมกมุารเองสร้างเมืองใหม่อยู่ทางแม่น า้กกใต้ ห่างจากเมืองโยนกไชยบรีุศรี
ช้างแสนหนึ่งคืน ตัง้ช่ือเมืองท่ีสร้างขึน้ใหม่ว่า เวียงไชยปราการ พระองค์พรหมราชเจ้าครองเมือง
ไชยปราการมาได้ 59 ปี รวมอายไุด้ 77 ปี ก็ทิวงคต   

พระองค์ไชยศิริ ผู้ เป็นโอรสครองเมืองไชยปราการสืบตอ่มาได้ 6 ปี ครัง้นัน้มีกษัตริย์
องค์หนึ่งผู้ เป็นใหญ่ในเมืองสธุรรมวดีเมืองเมงอนัมีหนหรดีฝ่ายแม่น า้ก า้ตะวนัตก ยกเอารีพ้ลข้าม
แม่น า้คงมารบ พระองค์ไชยศิริสู้ ไม่ได้ก็สัง่ให้ทิง้เมือง พาประชาชนของพระองค์หนีลงมาทางใต้ 
เม่ือศกัราช 366 (พ.ศ. 1547) พระองค์ไชยศิริ พาพลเมืองหนีมาได้เดือนหนึ่ง ก็มาถึงท่ีพระยา
พรหมราชพอ่ของตนเคยไลข่อมมาถึง พระอินทร์จงึแปลงกายเป็นตาผ้าขาวลงมาบอกให้สร้างเมือง
ลงท่ีนัน้ พระองค์ไชยศิริก็สร้างเวียงอยู่ท่ีนัน้ แล้วเรียกช่ือเมืองว่าก าแพงเพชร  เพราะเป็นเมืองท่ี
พระอินทร์เนรมิตก าแพงหินกัน้ครัน้เม่ือพรหมกมุารผู้ เป็นพระบิดาไล่พระยาขอมด า มีคนแสนครัว
ตัง้อยูริ่มแมน่ า้ระมิง แล้วเปล่ียนนามพระองค์วา่ พระองค์ไชยศริิเชียงแสน14 

แตใ่นต านานต้นพงศาวดาร กลา่ววา่พระองค์ไชยศริิมาพบเมืองแปบร้าง อยู่ทางทิศใต้
ของก าแพงเพชรทางฝ่ังตะวันตกของแม่น า้ปิง แล้วสร้างเมืองไตรตรึงษ์ขึน้เป็นราชธานี เม่ือปี
พุทธศกัราช 1731 ชาวบ้านจึงได้ผูกนิทานเร่ืองท้าวแสนปมให้เป็นเจ้าไชยศิริเชียงแสน ซึ่งสร้าง
เมืองไตรตรึงษ์นีข้ึน้มา15 

เมืองเทพนคร ตัง้อยู่ฝ่ังริมตะวนัออกของแม่น า้ปิงตรงกันข้ามกับเมืองไตรตรึงษ์ เป็น
เมืองรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดกว้าง 800 เมตร ยาว 900 เมตร   มีคนู า้คนัดินล้อมรอบ ปัจจบุนันีถ้กู
ท าลายไปจนเกือบหมดสิน้  หลงเหลือหลกัฐานท่ีด้านตะวนัออกเพียงด้านเดียวเท่านัน้ เพราะถกูไถ
ท าลายมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2530  จากลกัษณะเมืองท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมสม ่าเสมอ มีคเูมืองเพียงชัน้เดียว 
เมืองเทพนครน่าจะเป็นเมืองยคุหลงัลงมาจากเมืองไตรตรึงษ์ หรืออาจเป็นไปได้ว่า เมืองเทพนคร
กบัเมือง    ไตรตรึงษ์คือเมืองเดียวกนั โดยเร่ิมสร้างเมืองจากฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้แล้วคอ่ยย้ายไป

                                                           
14 ธนิต อยูโ่พธ์ิ, “เมืองไตรตรึงส์,” ศิลปากร 7,  7 (ธนัวาคม 2496): 77-78. 
15 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพ ทรงไม่เห็นด้วยในเร่ืองพระองค์ไชยศิริลงมาตัง้

ราชธานีท่ีเมืองแปบ ทรงสนันิษฐานว่ามาตัง้ท่ีเมืองไชยศิริ หรือ ศิริไชย คือนครปฐม เน่ืองจากทรง
พิจารณาว่าตามเลขศกัราช พระองค์ไชยศิริหนีข้าศกึมาเม่ือ พ.ศ. 1731 แล้วมาครองสืบพระวงศ์
ตอ่มาท่ีเมืองก าแพงเพชร 160 ปีได้อย่างไร เพราะในระหว่าง 160 ปีนัน้ ได้เกิดอาณาจกัรสโุขทยั
แล้ว พระร่วงได้ตัง้อาณาจกัรสโุขทยัขึน้ ดงันัน้จึงพิจารณาว่าไม่สามารถครองราชย์สมบตัิซ้อนอยู่
กบัพระร่วงได้ ธนิต อยูโ่พธ์ิ, “เมืองไตรตรึงส์,” ศิลปากร 7,  7 (ธนัวาคม 2496): 76-77. 
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ฝ่ังตะวนัออก และเม่ือพิจารณาถึงต านานเร่ืองเล่าท้าวแสนปม ท่ีเจ้าเมืองไตรตรึงษ์ได้ขบัไล่พระ
ราชธิดา พระกุมารไปกับนายแสนปม นายแสนปมได้สร้างเมืองเทพนคร จึงท าให้เช่ือได้ว่าเมือง
เทพนครจงึนา่จะเป็นเมืองชัน้หลงัของเมืองไตรตรึงษ์16  

เมืองนครชุม ตัง้อยู่บนต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร  ริมฝ่ังตะวันตกของ
แม่น า้ปิง บริเวณปากคลองสวนหมาก ตรงกนัข้ามกับเมืองก าแพงเพชร ตวัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมรี 
ขนาดกว้าง 400 เมตร ยาว 2,900 เมตร (แผนท่ีท่ี 7) เมืองนครชมุถกูกล่าวในจารึกสมยัยคุสโุขทยั
แรกๆ และจากลกัษณะของเมืองฝ่ังตะวนัตกของแม่น า้ปิง ซึ่งตัง้อยู่บริเวณปากคลองสาขาดกัทาง
ขนสง่แร่และของป่า จงึนา่จะเป็นชมุชนหรือเมืองท่ีมีมาก่อนสโุขทยัเป็นราชธานี นอกจากนีล้กัษณะ
เป็นชมุชนปากคลองสาขา ก็นา่จะมีพฒันาการยาวนานกวา่สมยัสโุขทยั เชน่เดียวกบัเมืองบางพาน 
ตัง้อยู่ต าบลเขาคีริส อ าเภอพรานกระต่าย  เป็นเมืองรูปเกือบกลม มีคนู า้คนัดินล้อมรอบ ท่ีเช่ือว่า
นา่จะมีพฒันาการตอ่มาในสมยัสโุขทยัเชน่กนั17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 16 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ก าแพงเพชร,” ใน สัมมนาประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น 
ก าแพงเพชร-สุโขทัย, 17. 

17 พีรพน พิสณพุงศ์, “ก าแพงเพชรก่อนสมยัสโุขทยั,” 64. 
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 2.2 สมัยสุโขทัย 

 ประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรในช่วงระยะเวลานีมี้ความสัมพันธ์ราชวงศ์สุโขทัยและ
ราชวงศ์สุพรรณภูมิ โดยในช่วงราชวงศ์สุโขทัยมีอ านาจนัน้จะมี เมืองนครชุมท าหน้าท่ีเป็นเมือง
ลกูหลวง ศนูย์กลางก าแพงเพชรจึงอยู่ทางด้านตะวนัตกแม่น า้ปิง แคว้นสโุขทยัได้ใช้เมืองนครชุม
เป็นเส้นทางการเดินทางไปยงัเขตฝ่ังทะเลเมืองเมาะตะมะของชาวมอญ อีกทัง้มีการน าพระบรม
สารีริกธาตุมาสถาปนาท่ีเมืองนครชุม (ภาพท่ี 1) ภายหลังราชวงศ์สุโขทัยเส่ือมอ านาจท าให้
ความส าคญัของเมืองนครชมุได้ลดลงเช่นกนั   กลายเป็นราชวงศ์สพุรรณภูมิเข้ามีอ านาจแทนและ
ได้ย้ายศนูย์กลางไปท่ีเมืองชากงัราว (บริเวณเมืองก าแพงเพชรทางด้านตะวนัออกแม่น า้ปิง) เข้ามา
มีบทบาทแทนนครชมุ ซึ่งในประวตัิศาสตร์ได้ระบถุึงความพยายามของสมเด็จพระบรมราชาธิราช
ในการยดึครองเมืองชากงัราวถึง 4 ครัง้ และในท่ีสดุชากงัราวจงึยอมตอ่อยธุยา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 พระบรมธาตนุครชมุ เปรียบเทียบระหวา่งอดีตกบัปัจจบุนั 
ท่ีมา:     (ภาพถ่ายเก่าจากพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตกิ าแพงเพชร) 
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 2.2.1 ช่วงภายใต้ราชวงศ์สุโขทัย ในศิลาจารึกหลกัท่ี 3 หรือเรียกอีกช่ือว่าศิลา
จารึกนครชมุ ชว่งเวลานัน้สโุขทยัเป็นราชธานี มีนครชมุเป็นเมืองลกูหลวง18 และเป็นเมืองหน้าดา่น
ทางตะวนัตกของสโุขทยั โดยข้อความในศิลาจารึกระบพุระมหาธรรมราชาลิไท น าพระบรมสาริก
ธาตมุาประดษิฐานเม่ือปี พ.ศ.1900 และข้อความในศิลาจารึกยงัระบถุึงเมืองอ่ืนๆเอาไว้ เช่น เมือง
ศรีสัชนาลัย เมืองคนที เมืองบางพาน เมืองเชียงทอง  เนือ้หาในศิลาจารึกหลกันีก้ล่าวโดยสรุป
ดงัตอ่ไปนี ้

 1.   พระยาลิไทได้ขึน้เสวยราชย์โดยชอบธรรม ซึง่มีท้าวพระยามิตรสหายทัง้หลาย
สนบัสนนุ 

2. ได้เอาพระมหาธาตแุละต้นมหาโพธ์ิท่ีพระพทุธเจ้าตรัสรู้มาจากลงักา 
3.    เชิญชวนวา่ถ้าใครมาไหว้พระธาตแุละต้นโพธ์ิแล้วจะเท่ากบัไหว้พระพทุธเจ้า 
4. อายขุองคน 100 ปี ได้ลดลงเม่ือ พ.ศ. 1762  
5. ค านวณวนั เดือน ปี  ตัง้แตต่รัสรู้จนถึงวนัจารึก ซึง่สอบดแูล้วเห็นวา่ใช้สตูรตรงกบั

คมัภีร์สริุยยาตร์ในปัจจบุนั คือปีหนึง่มี 365.25875 วนั ยาวเกินไปท าให้ต าแหนง่ดวงดาวทางโหร
ศาสตร์ปัจจบุนัลา่ช้ากวา่ดวงดาวบนท้องฟ้าไป 20 กวา่วนั 

6.    ศาสนาพทุธจะเรียวลงเล็กลงทกุที เช่น พ.ศ. 3000 ศีลจะเหลือเพียง 4 ข้อ และ
เม่ือถึง พ.ศ.4000 จะดใูครว่าเป็นพระสงฆ์ให้ดท่ีูผ้าเหลืองท่ีเหน็บหไูว้เพียงนิดเดียว พอ พ.ศ.5000 
พระธาตทุัง้หมดจะไปรวมกนัท่ีต้นโพธ์ิท่ีตรัสรู้และเกิดไฟไหม้ไปถึงพรหมโลก พระธาตจุะสูญหมด  
จากนัน้คนจะไม่รู้จักบุญรู้จักกรรม ถ้าผู้ ใดบูชาพระเจดีย์และต้นโพธ์ิแล้วจะไปเกิดในชัน้ฟ้า ให้
กลบัมาเกิดพร้อมกับพระศรีอาริย์ ผู้ ท่ีสามารถค านวณ วนั เดือน ปี รู้เร่ืองได้ละเอียดคือพระมหา
ธรรมราชา รู้ศลิปะศาสตร์ตา่งๆ บอกได้ว่าจะเกิดไฟไหม้ เกิดลม  และได้เล่าสมยัพ่อขนุรามค าแหง 
บ้านเมืองกว้างขวาง ตอ่มาบ้านเมืองได้แตกแยกเป็นส่วนๆ เมืองเล็กเมืองน้อยตัง้ตนเป็นอิสระ มี
ขนุตนเอง เช่น คนทีพระบาง ตอ่มาพระยาลิไทได้ขึน้เสวยครองราชย์แทนปู่ ย่าพ่อแม่ ได้เมืองคนที
พระบางมา ผู้ใดจะมาครองนครชมุให้รู้บญุ รู้ธรรม บชูาต้นโพธ์ิ ถ้าใครมาปกครองนครชมุนี ้ปฏิบตัิ
ดี ปฏิบตัชิอบ บ้านเมืองจะคงอยูยื่นนาน และในต้นท้ายของศลิาจารึกบอกว่าให้เมืองอ่ืนๆ คือเมือง

                                                           

 18 เมืองลกูหลวง หรือ เมืองหน้าดา่น เรียกอีกอยา่งว่าหวัเมืองชัน้ใน ตัง้อยู่รายรอบราช
ธานีทัง้ 4 ทิศ ห่างจากเมืองหลวงมีระยะทางเดินเท้า 2 วนั มีความส าคญัรองจากเมืองหลวง ผู้ ท่ี
สง่ไปปกครองคือเจ้านายเชือ้พระวงษ์ 



40 
 

 
 

เชลียง เมืองฝาง ให้ไปจ าลองพระพุทธบาทเขาสุมนกูฎในลังกามาประดิษฐานไว้ท่ีศรีสัชนาลัย 
สโุขทยั บางพาน และท่ีจอมเขาหน้าปากพระบางให้เขียนจารึกติดไว้ด้วยทกุแหง่19 

จารึกนครชมุหลกันีย้งับอกถึงให้เห็นถึงการสร้างศนูย์กลางทางศาสนา สญัลกัษณ์ท่ี
ปรากฏให้เห็น เช่นการสร้างพระธาตุเป็นหลักเมือง อีกทัง้ช่ือ “นครชุม” ก็ยังมีความสัมพันธ์กับ
มอญมาก เพราะเป็นช่ือท่ีนิยมในบรรดาคนมอญ20 มีการควบคมุเส้นทางการค้าท่ีมาจากเมาะตะ
มะ และบ้านเมืองทางภาคเหนือท่ีล่องมาตามแม่น า้ปิง แล้วส่งผ่านไปยงัเมืองสุโขทยัลุ่มแม่น า้ยม 
โดยในระยะแรกนัน้ผู้ น าสุโขทัยให้ความส าคัญกับทางด้านตะวันตกตอนบนของแม่น า้ปิงก่อน      
ซึ่งเป็นเส้นทางส าคญัในการติดต่อทัง้ภายในและภายนอก ทางด้านตะวนัตกมีเส้นทางส าคญัมี
เส้นทางส าคญัผา่นเมืองตาก เมืองระแหง เมืองเชียงทอง ออกไปทางเมืองฉอด เข้าแดนเมืองมอญ
และพม่าออกสู่ทะเลท่ีอ่าวเมาะตะมะ เส้นทางนีต้ิดต่อกับสุโขทัย ศรีสชันาลัย โดยผ่านทางบาง
จนัทร์ บางพาน และบางขลงั (แผนท่ีท่ี 8) ส่วนหลกัฐานด้านอ่ืนๆเช่น เส้นทางจาริกแสวงบญุของ
มหาเถร หรือต านานพืน้บ้าน ก็มกัเล่าเร่ืองการเดินทางขึน้ล่องตามล าน า้ปิง ผ่านเมืองตาก เห็นได้
จากเร่ืองพระนางจามเทวี แสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อในระยะแรกของผู้คนคงเน้นทางด้านทิศ
ตะวนัตกก่อน21 

 
 
 
 

 

                                                           
19 ประเสริฐ ณ นคร, “ประวตัิศาสตร์เมืองก าแพงเพชรจากต านานพงศาวดารและ

จารึก,” ใน รายงานการสัมมนาประวัตศิาสตร์เมืองก าแพงเพชร, 109-110.   
20 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ความมหศัจรรย์ของก าแพงเพชร,” เมืองโบราณ 19,  2 

(เมษายน-มิถนุายน 2536): 33. 
21 ธิดา สาระยา, “ก าแพงเพชรในประวตัศิาสตร์สโุขทยั,” ใน รายงานการสัมมนา

ประวัตศิาสตร์เมืองก าแพงเพชร, 117-119.  
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แผนท่ีท่ี 8 แสดงเส้นทางการเดนิทางจากสโุขทยัไปเมาะตะมะ 

 และจากข้อความของหลกัศลิาจารึกท่ี 3 บรรทดัท่ี  8-10  มีความว่า “พระมหาธาตอุนั
นีใ้ช่ธาตุสามานย์คือพระธาตุแท้จริงแล เอาลุตัง้แต่ลังกาทวีปพู้ นมาได้ ” ก็แสดงให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัเกาะลงักา โดยความสมัพนัธ์นีน้่าจะมีมาก่อนสมยัพระยาลิไท และเม่ือ
หลังจากสมัยพระยาลิไทแล้ว ยังอาจมีความสมัพันธ์กับลังกาได้อีกประมาณ 50 ปี แต่หลงัจาก
สโุขทยัเลิกเป็นราชธานีแล้ว คงไมมี่ความสมัพนัธ์โดยตรงกบัลงักา ดงันัน้หากสิ่งใดท่ีเป็นของลงักา
ท่ีเข้ามาอยูใ่นสโุขทยัก็นา่จะเข้ามาในสมยัพระยาลิไทหรือสงูกวา่นัน้ขึน้ไป22   
 

                                                           
22

 ไมเคลิ ไรท์ “ประวตัิศาสตร์เมืองก าแพงเพชรจากต านานพงศาวดารและจารึก,” ใน 
รายงานการสัมมนาประวัตศิาสตร์เมืองก าแพงเพชร, 102. 
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ความส าคญัของเมืองนครชุมได้ลดลงในสมัยปลายรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไท 
และได้ย้ายศูนย์กลางมายังฝ่ังตะวันออกของแม่น า้ปิงหรือเมืองก าแพงเพชรในปัจจุบัน เหตุท่ี
เปล่ียนแปลงต าแหน่งเมืองเน่ืองมาจากการสู้ รบ เพราะปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาว่า
สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 (ขนุหลวงพะงั่ว)  เสด็จยกกองทพัมาตีก าแพงเพชรหลายครัง้ การ
ย้ายต าแหนง่จากเมืองนครชมุมาฝ่ังเมืองก าแพงเพชรอยูใ่นต าแหนง่ท่ีดีกวา่ทางฝ่ังนครชมุท่ีมีแม่น า้
ปิงขวางกัน้ อีกทัง้บริเวณเมืองก าแพงเพชรก็อยู่บนเส้นทางคมนาคมไปเมืองสุโขทัยและเมือง  
ศรีสชันาลยัได้สะดวก (แผนท่ี 9) เหมาะแก่การเคล่ือนย้ายก าลงัพลและเสบียงมาช่วยเหลือ23 หรือ
อาจเป็นเหตผุลทางด้านภูมิศาสตร์ ท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัทรงสนันิษฐานว่า 
“เพราะล าน า้เก่าแห้งเขิน จงึต้องย้ายเมืองลงไปหาล าน า้ท่ียงัมีน า้บริบรูณ์”24 

สภาพภมูิศาสตร์ท่ีตัง้ของฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิงตัง้อยู่บนตลิ่งสงู ระดบัพืน้ดินริมตลิ่งมี
ความสงูและคอ่ยๆลาดลงไปทางทิศตะวนัออกเม่ือไกลออกจากแม่น า้เร่ือยๆ การน าน า้จากแม่น า้
เข้าไปสูต่วัเมืองจงึต้องอาศยัการเปล่ียนแปลงของระดบัน า้ในแตล่ะปีเพ่ือเติมน า้ให้แก่คเูมือง คือใน
แตล่ะปีน า้ในแม่น า้จะแห้งขอดยามฤดแูล้ง แตใ่นฤดฝูนน า้ในแม่น า้จะมีปริมาณมากจนล้นฝ่ังเข้า
ไปสูแ่ผน่ดนิภายใน การบากชอ่งท่ีริมตลิ่งเพ่ือให้น า้ล้นในฤดฝูนไหลผ่านเข้าไป จึงเป็นวิธีการน าน า้
เข้าสูต่วัเมืองอีกแบบ หลงัจากนัน้จงึมีท านบปิดกกัเก็บน า้ไว้ไมใ่ห้น า้ไหลย้อนกลบัลงแม่น า้25 แสดง
ให้เห็นว่าคนท่ีเลือกท าเลท่ีตัง้ฝ่ังตะวนัออกแม่น า้ปิง นัน้มีความคิดตา่งไปจากคนท่ีเลือกท าเลท่ีตัง้
นครชุม ศรีสัชนาลัย สุโขทัย ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นท่ีราบเอียงลาด หมายความว่าบริเวณฝ่ัง
ตะวันออกแม่น า้ปิงถูกสร้างขึน้โดยกลุ่มคนท่ีราบลุ่มแม่น า้ภาคกลาง ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นท่ีแบน
ราบ ดงันัน้บริเวณฝ่ังตะวนัออกแม่น า้ปิงจึงไม่ใช่เมืองแคว้นของสุโขทยั แตเ่ป็นเมืองท่ีสร้างขึน้เม่ือ
แคว้นสโุขทยัเส่ือมลง26  

                                                           
23 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ความมหศัจรรย์ของก าแพงเพชร,”: 34. 
24 พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั, เที่ยวเมืองพระร่วง (กรุงเทพฯ: กอง

วรรณคดีและประวตัิศาสตร์ กรมศลิปากร, 2520), 9. 
25 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ความเป็นมาของก าแพงเพชร,” เมืองโบราณ 19, 2 

(เมษายน-มิถนุายน  2536):  44. 
26 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ก าแพงเพชรกบัสโุขทยันอนไมเ่หมือนกนั,” ใน หาพระหา

เจ้า (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2545), 49-50. 
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อาจกล่าวได้ว่า ศูนย์กลางการปกครองสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทนัน้อยู่ฟาก
ตะวนัตกแม่น า้ปิงท่ีเป็นเมืองนครชุม ต่อมาเม่ือพระองค์สวรรคตแล้ว เชือ้สายหนึ่งของพระมหา
ธรรมลิไทซึ่งผูกพนัอยู่กบัราชวงศ์สพุรรณภูมิได้มาตัง้เมืองฝ่ังตะวนัออก 27 ซึ่งในช่วงเวลานัน้น่าจะ
เป็นเมืองชากงัราว (แผนท่ีท่ี 10-11) 
 

 
          แผนท่ีท่ี 9 แสดงเส้นทางการเดนิทางจากเมืองก าแพงเพชรฝ่ังตะวนัออกไปสโุขทยั 

                                                           
27 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ความเป็นมาของก าแพงเพชร,” 45. 
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 2.2.2 ช่วงภายใต้ราชวงศ์สุพรรณภูมิ (แผนภาพท่ี 3)  
 ในชว่งยคุสมยัพระมหาธรรมราชาลิไทพยายามขยายอ านาจแคว้นสโุขทยั โดยการไป
ตีเมืองแพร่ทางเหนือ และพยายามขยายขอบเขตออกไปจนถึงเมืองในลุ่มแม่น า้ป่าสัก ท าให้
กระทบกระทัง่กบักรุงศรีอยธุยาท่ีมีความเก่ียวข้องอยู่กบับ้านเมืองแถบนัน้ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 
1 (พระเจ้าอู่ทอง) จึงยกทพัมายึดเมืองสองแคว(พิษณุโลก)ไว้ได้  และโปรดให้ขนุหลวงพ่องั่ว (ใน
ชินกาลมาลีปกรณ์เรียก “วตัตเิดชอ ามาตย์”) ซึง่ขณะนัน้ครองเมืองสพุรรณบรีุมาปกครองเมืองสอง
แคว และเพ่ือเป็นการขอเมืองสองแควมาจากพระรามาธิบดีท่ี 1 พระมหาธรรมราชาลิไทต้องถวาย
บรรณาการเป็นอนัมาก ในท่ีสดุสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 ทรงมอบเมืองสองแควคืน และโปรดให้
ขุนหลวงพ่องั่วกลับไปครองเมืองสุพรรณบุรีดังเดิม แต่ในการคืนเมืองสองแคว สมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี 1 ทรงตัง้เง่ือนไขวา่ พระมหาธรรมราชาลิไทจะต้องเสดจ็ไปประทบัเมืองสองแคว ดงันัน้
พระมหาธรรมราชาลิไทจงึให้พระมหาเทวีพระขนิษฐาปกครองเมืองสโุขทยัแทน และให้อ ามาตย์ช่ือ 
“ติปัญญา” (พระยาญาณดิศ) พระราชโอรสของพระมหาเทวีมาขึน้ครองเมืองก าแพงเพชร ในปี
พ.ศ.1905  

ในปี พ.ศ.1912 สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 สวรรคต พระมหาธรรมราชาลิไทจึง
พยายามรวบรวมก าลงัพลจากเมืองต่างๆในแคว้นสุโขทยั  และเสด็จมายงักรุงสุโขทยัเพ่ือท าการ
นมสัการพระพทุธบาทจ าลองท่ีพระองค์ได้เคยทรงประดิษฐานไว้ หลงัจากไปประทบัอยู่ท่ีเมืองสอง
แคว 7 ปี อีกทัง้ยงัได้เร่ิมสานสมัพนัธ์กับแคว้นล้านนา โดยพระองค์ได้ส่งสมณทูตคือ พระสุมนะ
เถระขึน้ไปเผยแพร่พทุธศาสนายงัเมืองเชียงใหม่ ขนุหลวงพ่องัว่ได้เห็นถึงความเคล่ือนไหวของพระ
มหาธรรมชาลิไท จงึเข้ายดึอ านาจกรุงศรีอยธุยาสถาปนาพระองค์เป็น สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 
1 และให้พระราเมศวรซึง่ครองเมืองอยูต่อนนัน้ไปครองเมืองลพบุรีแทน แตพ่ระมหาธรรมราชาลิไท
ก็เสดจ็สวรรคตในปี พ.ศ.191328 
 หลงัจากพระมหาธรรมราชาลิไทสวรรคตแล้ว อาณาจกัรสโุขทยัคงจะแตกแยกอีกครัง้ 
เจ้าเมืองต่างๆในแคว้นสุโขทัยต้องการจะมายึดเมืองสุโขทัย จึงเป็นเหตุให้สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชท่ี 1 เสด็จยกทพัไปปราบโดยพระองค์ยึดเมืองพิษณุโลกไว้ และให้ทหารของพระองค์คือ
อ ามาตย์พรหมไชยยึดเมืองสุโขทัยไว้ ดงัปรากฏในพระราชพงศาวดารฉบบัหลวงประเสริฐฯว่า  

                                                           
28 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, ผู้ เรียบเรียง, ล าดับเหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับแคว้น

สุโขทัย (ม.ป.ท. ,ม.ป.ป.), 97-99. 
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พ.ศ. 1914 สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 ยึดอาณาจักรสุโขทัยได้ทัง้หมด29 ส่วนทางเมือง
ก าแพงเพชรก็พลอยสัน่ไหวไปด้วย เพราะเป็นเมืองหน้าดา่นของกรุงสโุขทยั      อ ามาตย์ติปัญญาผู้
ครองเมืองก าแพงเพชรขณะนัน้ ได้ส่งพระมารดาของท่านเป็นพระสนมให้แก่สมเด็จพระบรม
ราชาธิราชท่ี 1 และได้ทลูขอพระพทุธสิหิงค์จากพระองค์มาบชูาท่ีเมืองก าแพงเพชร เร่ืองราวในช่วง
นีแ้สดงให้เห็นว่าก าแพงเพชรเปล่ียนสภาพจากเมืองส าคญัของสุโขทัย มาเป็น เมืองส าคญัของ
อยธุยา30  และจากเหตกุารณ์อ ามาตย์ติปัญญาทลูขอพระพทุธสิงห์มาประดิษฐานไว้ท่ีเมือง ท าให้
พระเจ้ามหาพรหมแห่งนครเชียงราย ยกทัพลงมาพร้อมก าลังของพระเจ้าเชียงใหม่ผู้ เป็นพระ
เชษฐาธิราชซึ่งก็คือ   พระเจ้ากือนา ท าให้อ ามาตย์ติปัญญาจ าต้องยอมพระพทุธสิหิงค์ให้แก่พระ
เจ้ามหาพรหม 

ในปี พ.ศ.1916 เกิดเหตกุารณ์ท่ีพระบรมราชาธิราชท่ี 1 เสด็จไปเอาเมืองชากงัราวเป็น
ครัง้แรก ในศึกคราวนัน้พระยาใสแก้วและพระยาก าแหงเจ้าเมืองชากังราวออกรบ พระยาใส
แก้วตายสว่นพระยาก าแหงกบัทหารหนีเข้าเมือง31ท าให้ไมส่ามารถตีเมืองได้ 

     ศกัราช 735 ฉลศูก (พ.ศ.1916) เสดจ็ไปเมืองชากงัราว แลพระยาใสแก้ว แลพระยา
ค าแหง เจ้าเมืองชากงัราวออกตอ่รบ ท่านๆได้ฆ่าพระยาใสแก้วตาย แลพระยาค าแหงยกพล
ทัง้ปวงหนีเข้าเมืองได้ แลทพัหลวงเสดจ็กลบัคืนมา32 

ภายหลงัเหตกุารณ์ในครัง้นัน้ ฝ่ายอยุธยายกทพัมาตีเมืองชากงัราวเป็นครัง้ท่ี 2 เม่ือ
พ.ศ. 1919 ครัง้นัน้พญาค าแหงเจ้าเมืองชากงัราว ขออาศยัก าลงัหนุนจากพญาผากองเจ้าเมือง
นา่น สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1 จึงเสด็จยกทพัมาตีชากงัราว พญาผากองสู้ ไม่ได้ จึงยกทพัหนี
กลบัเมืองนา่น 

 
 

                                                           
29 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, “การรวมอาณาจกัรสโุขทยักบัอยธุยา,” เมืองโบราณ 1, 2 

(มกราคม-มีนาคม 2518):  35.   
30 ประยรู อลุชุาฎะ, “ศลิปะแห่งก าแพงเพชร,” เมืองโบราณ 7,  1 (ธนัวาคม – 

มีนาคม 2524):  49. 
31 ปฏิพฒัน์ พุม่พงษ์แพทย์, “ก าแพงเพชร : เมืองท่ีถกูลืมไปจากหน้าประวตัศิาสตร์,” 

ศิลปากร 32 (พฤศจิกายน – ธนัวาคม 2531): 13.  
32 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม

หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1 (พระนคร: โรงพิมพ์ส านกัท าเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510), 93. 
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 ศกัราช 738 มะโรงศก (พ.ศ. 1919) เสดจ็ไปเอาเมืองชากงัราวเลา่ ครัง้นัน้พระยา
ค าแหงแลท้าวผ่าคอง คิดด้วยกนัวา่ยอทพัหลวง แลจะท ามิได้ แลท้าวผ่าคองเลิกทพัหนี แล
จงึเสดจ็ยกทพัหลวงตามแลท้าวผ่าคองนัน้แตก แลจบัได้ตวัท้าวพระยาแลเสนา ขนุหมื่นครัง้
นัน้มาก แลทพัหลวง เสดจ็กลบัคืน33 

ครัง้ท่ี 3 คือเม่ือพ.ศ.1921  พญาค าแหงเจ้าสถาปนาตนเองเป็น  พระมหาธรรมราชา
เมืองชากงัราว สมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 1 ยกทพัมาตี พระมหาธรรมราชา เมืองชากงัราวสู้ ไม่ได้ 
จงึยอมออกมาถวายบงัคมออ่นน้อมตอ่กรุงศรีอยธุยา34 

 ศกัราช 740 มะเมียศก (พ.ศ.1921) เสด็จไปเอาเมืองชากงัราวเล่า ครัง้นัน้มหาธรรม
ราชาออกทัพหลวงเป็นสามารถ แลเห็นว่าจะต่อด้วยทัพหลวงมิได้ จึงมหาธรรมราชาออก
ถวายบงัคม35 

และในปีเดียวกันนีอ้ยุธยาได้ใช้อ านาจทางการทหารของตนขึน้ไปบีบบงัคบั ท าให้  
พระมหาธรรมราชาท่ี 2 ออกมาถวายบงัคมท่ีเมืองก าแพงเพชร  ในท่ีสดุอาณาจกัรสโุขทยัต้องยอม
อ่อนน้อมเป็นเมืองขึน้ตอ่อยุธยา36 ท าให้เมืองก าแพงเพชรกลบัไปขึน้ตรงตอ่กรุงศรีอยุธยาอีกครัง้ 
และลดฐานะเป็นเมืองชัน้โท ขึน้ประแดงเสนาฎขวา มีออกญารามณรงค์สงครามภักดีอภัยพิชัย
รามนาหม่ืนเป็นเจ้าของ37 

สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงวินิจฉัยว่า กรุงศรีอยุธยาได้แบ่งเขตแคว้น
สโุขทยัออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนหนึ่งคือ เขตล าน า้ยมและน่านมีเมืองสองแควหรือพิษณุโลกเป็น
เมืองส าคญั ให้พระมหากษัตริย์สโุขทยัปกครองสืบตอ่มา อีกสว่นหนึง่เป็นเขตแดนส่วนหนึ่งเป็นเขต
แดนบริเวณล าน า้ปิง มีเมืองก าแพงเพชรเป็นเมืองส าคญัอยู่ในการปกครองดแูลของกรุงศรีอยธุยา 
แต่หลังจากนัน้ไม่นานก าแพงเพชรได้ตัง้ตวัเป็นอิสระจากกรุงศรีอยุธยาอีกครัง้ โดยเอาเมืองไป

                                                           
33 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม

หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1 (พระนคร: โรงพิมพ์ส านกัท าเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510), 93. 
34 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, ผู้ เรียบเรียง, ล าดับเหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับแคว้น

สุโขทัย, 99-100. 
35 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม

หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1, 93. 
36 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, “การรวมอาณาจกัรสโุขทยักบัอยธุยา,”  32.   
37 มะลิ โคกสนัเทียะ และ พิทยา ด าเดน่งาม, น าชมโบราณวัตถุสถาน (กรุงเทพฯ: 

กรมศลิปากร, 2513), 8.g 
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ขึน้กบัพญาแสนเมืองมา กษัตริย์เชียงใหม่แห่งล้านนา และขอให้กองทพัพญาแสนเมืองมาไปช่วย
รบ ท าให้สมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 1 ต้องยกทพัขึน้ไปปราบอีกครัง้ในปี พ.ศ. 1931 แตค่รัง้นีท้รง
ประชวรจงึเสดจ็ยกทพักลบัและสวรรคตในระหวา่งทาง38 

 ศกัราชได้ 750 มะโรงศก (พ.ศ.1931) เสดจ็ไปเอาเมืองชากงัราวเลา่ ครัง้นัน้สมเดจ็
พระบรมราชาธิราชเจ้าทรงประชวรหนกั แลเสดจ็กลบัคนื ครัน้เถิงกลางทางสมเดจ็พระบรม
ราชาเจ้านฤพาน39 

 หลงัจากท่ีสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 1 เสด็จสวรรคต สมเด็จพระราเมศวรเสด็จจาก
เมืองลพบรีุประหารพระเจ้าทองลนัโอรสของสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 1 แล้วเสด็จขึน้ครองราชย์ 
ในขณะท่ีเมืองสุโขทัย พระศรีเทพาหูราช40น่าจะได้กลับไปท่ีสุพรรณบุรี ปกครองเมืองในแคว้น
สุพรรณภูมิโดยอิสระ ไม่ขึน้ตรงต่อกรุงศรีอยุธยา และให้โอรสของพระมหาธรรมราชาลิไทอยู่ท่ี
ศรีสชันาลยั มีอ านาจครองทัง้ศรีสชันาลยัและสโุขทยั 

ขณะท่ีสโุขทยัเป็นอิสระอยูร่ะยะเวลาหนึง่ซึ่งคงไม่นานมาก ได้มีศิลาจารึกลกัษณะโจร 
มาปักไว้ท่ีวัดมหาธาตุ-วัดสระศรีในเขตเมืองสุโขทัยท่ี แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ทางการ
ปกครองของกษัตริย์ก าแพงเพชร ในศิลาจารึกระบุว่าเจ้านครอินทร์ได้เสด็จมาท าพิธีราชาภิเษกท่ี
เมืองก าแพงเพชร บรรดาพระญาตทิางฝ่ายมารดาเชือ้สายวงศ์สโุขทยัท่ีครองเมืองตา่งๆ ได้เข้าร่วม
พิธีสรงน า้อภิเษกด้วยเป็นอนัมาก ปรากฏพระนามว่า “...สมเด็จบพิตร (มหาราชบตุร) ..... ราชศรี
บรมจกัรพรรดริาช” และโปรดให้ตรากฎหมายลกัษณะลกัพาเพ่ือใช้บงัคบัร่วมกนัมาประดิษฐาน ณ 
กลางเมืองสโุขทยั อนัอยูก่ลางเมืองตา่งๆ41 ปีพ.ศ.194042 

                                                           
38 กนกวรรณ โสภณวฒันวิจิตร, ก าแพงเพชร, 41. 
39 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม

หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค, 94. 
40 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์ สนันิษฐานวา่พระองค์คือคนเดียวกบั “อ ามาตย์ตปัิญญา” 

ในหนงัสือชินกาลมาลีปกรณ์ หรือ ”พญาญาณดิศ” ในหนงัสือนิทานพระพทุธสิหิงค์ ดใูน “ความ
เป็นมาของก าแพงเพชร,” 45. 

41 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, เรียบเรียง, ล าดับเหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับแคว้นสุโขทัย

,101. 
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 (บรรทัดท่ี 2-6) พระนครนีส้ิทธิสมเด็จบพิตร (มหาราชบุตร)....ราชศรีบรมจกัรพรรดิ
ราช ท่านได้เสด็จขึน้เสวย....ภิรมย์สมเด็จพระราชมโนรถ ทดแทนแดนพระธรรมราชสีมา ดุจ
ตาวติงสา พระองค์ ท่านเสด็จในก าแพงเพชรบุรี ศรีวิมลลาสน์ ด้วยพระราชศฤงคาร บริพาร
พลและจตรุงคนิกร ธารล าน า้  (บรรทดัท่ี16-18) กลางเมืองสโุขทยัอนัเป็นประธาน กึ่งในเมือง 

ท านปรเชลียง ก าแพงเพชร ทุ่งย้าง ปากยม สองแคว.....เมืองนัน้43 
สนันิษฐานวา่กษัตริย์ท่ีระบใุนศิลาจารึกผู้ นีคื้อสมเด็จพระนครินทราชาธิราช  จากการ

ขึน้ครองราชย์ของสมเดจ็พระนครินทราชาธิราชนัน้ มีผลท าให้แคว้นอยธุยา สพุรรณภูมิและสโุขทยั
มีความสมัพนัธ์กันแน่นกว่าก่อน และการมีอ านาจของก าแพงเพชรเหนือเมืองสุโขทยันัน้ ท าให้
ภาพลกัษณ์ท่ีสุโขทยัเป็นศนูย์กลางพุทธศาสนา ท่ีพระมหาธรรมราชาลิไทสร้างขึน้มาได้ถูกลบไป 
เห็นได้จาก หลกัศิลาจารึกท่ี 46 (จารึกวดัตาเถรขึงหนงั) พ.ศ. 1947 เม่ือมหาธรรมราชาองค์หนึ่ง
ของสโุขทยัจะสร้างวดัศรีพิจิตรกีรตกิลัยารามขึน้พระองค์จงึนิมนต์พระผู้ ใหญ่จากเมืองก าแพงเพชร
มาเป็นผู้อ านวยการก่อสร้าง44 

 นิมนต์ตนสมเดจ็พระ (มหา) ศรี (กิรติ) เจ้าเหง้าพุทธางกูรดรุณพ้นลอก ฝูงอริยะ จาก
สถานสถิระ คือ พชรบรีุศรีก าแพงเพชร มาสร้างพระอาวาสอาสน์อนัดีมีช่ือศรีพิจิตรกิรติกลัยา

ราม...45 

 และความเป็นศูนย์รวมทางอ านาจและศาสนาของเมืองก าแพงเพชรได้หมดลงไป
พร้อมกบัเวลาท่ี สมเดจ็พระนครินทราชาธิราชเสด็จขึน้เสวยราชย์ท่ีกรุงศรีอยธุยาเม่ือ พ.ศ. 195246 
จากนัน้พระองค์ยกทพัไปตีเมืองสโุขทยัจนได้มาเป็นเมืองขึน้  พร้อมกบัได้พระราชธิดาของพระมหา
ธรรมราชาท่ี 3 (ไสยลือไท) มาอภิเษกสมรสกบัเจ้าสามพระยาพระราชโอรสของพระองค์ ตอ่มาทัง้
สองพระองค์มีพระโอรสคือ พระบรมไตรโลกนาถ 

 ในปีพ.ศ. 1962 สมเดจ็พระนครินทราชาธิราช เสด็จขึน้ไปปราบจลาจลท่ีแคว้นสโุขทยั 
ท่ีเกิดจากพระมหาธรรมราชาท่ี 3 (ไสลือไท) สิน้พระชนม์ พระโอรส 2 พระองค์คือ เจ้าบรมปาลกบั

                                                                                                                                                                      
42 อายหุลกัศลิาจารึกอา่นไมไ่ด้ความแนช่ดัเพราะช ารุด แตก่ารอ่านและตีความของ 

ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร พอสรุปได้วา่เป็นพ.ศ.1940  ดใูน รายงานการสัมมนาประวัตศิาสตร์
เมืองก าแพงเพชร, 211. 

43 กรมศลิปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, 156. 
44

 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ความเป็นมาของก าแพงเพชร,” 47. 

45 กรมศลิปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, 359. 
46 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ความเป็นมาของก าแพงเพชร,” 47. 
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เจ้ารามแยง่ชิงราชสมบตัิ พระองค์จึงทรงไกล่เกล่ียโดยให้เจ้าบรมปาลขึน้ครองราชย์ประทบัท่ีเมือง
สองแคว และให้เจ้ารามครองราชย์เมืองเชลียง ซึ่งในขณะเกิดเหตคุวามวุ่นวายท่ีหัวเมืองเหนือ 
พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯให้พระยาบาลเมือง (คือพระมหาธรรมราชาบาลเมืองในเวลาตอ่มา) ครอง
เมืองก าแพงเพชร47สมเด็จพระนครินทราชาธิราชสวรรคตในปี พ.ศ.1967 เจ้าสามพระยาท่ีครอง
เมืองสองแควได้ขึน้เสวยราชสมบตัิกรุงศรีอยุธยา ทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 2 
เม่ือเสด็จครองราชย์ก็ส่งพระราเมศวรขึน้ไปครองเมืองพิษณุโลก เมืองก าแพงเพชรในช่วง
ระยะเวลานัน้ไม่ได้มีฐานะเป็นเมืองลกูหลวง เจ้าผู้ครองนครถูกลดฐานะลงมาเป็นเพียงขุนนางท่ี
ราชส านกักรุงศรีอยธุยาจดัให้ขึน้มาปกครอง ศนูย์กลางอ านาจท่ีแท้จริงอยูท่ี่เมืองพิษณโุลกแทน 
 หลกัฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าเมืองก าแพงเพชร เช่น จารึกสมเด็จพระมหามณีุรัตน
โมลี ซึ่งพบท่ีเจดีย์เก่าวดัพระยืน ก าแพงเพชร กล่าวถึงเจ้าเมืองก าแพงเพชรผู้หนึ่งช่ือว่า “สมเด็จ
พญาสอย” ได้ขึน้เสวยราชย์ในเมืองก าแพงเพชรเม่ือพ.ศ. 1963  พญาสอยผู้ นีน้่าจะตรงกับช่ือ 
“พญาแสนสอยดาว” เจ้าเมืองก าแพงเพชรซึ่งปรากฏช่ือพร้อมเจ้าเมืองอ่ืนๆอีก 3 เมืองในแคว้น
สโุขทยัเม่ือ พ.ศ.1983 ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยา ฉบบัหอพระสมดุวชิรญาณ ระบเุมือง
อีก 3 เมือง ได้แก่เมืองพิษณโุลก เมืองเชลียง และอาจเป็นเมืองสโุขทยั ซึ่งตา่งก็มีเจ้าเมืองและเป็น
ก าลงัส าหรับสมเดจ็พระบรมราชาธิราชท่ี 2 (เจ้าสามพระยา) ในการท าศกึ48  
 ปี พ.ศ.1985 พระบรมราชาธิราชท่ี 2 ยกทพัขึน้มาจะตีเมืองเชียงใหม่ท่ีในขณะนัน้ได้
เกิดเหตจุลาจลเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางการปกครอง โดยจะให้เชียงใหม่เป็นเมืองขึน้ของกรุง
ศรีอยธุยา แตเ่หตกุารณ์ทางเชียงใหม่สงบเร็วกว่าท่ีกองทพักรุงศรีอยธุยาจะไปถึง การขึน้ไปตีเมือง
เชียงในครัง้นีไ้ด้ตระเตรียมเกณฑ์ทหารหัวเมืองต่างๆ เช่น เมืองเชลียง เมืองสุโขทัย เมือง
ก าแพงเพชร และเมืองพิษณุโลกขึน้ไปรบด้วย ในต านานเมืองเหนือเรียกต าแหน่งเจ้าผู้ครองนคร
เมืองพิษณโุลกและเมืองเชลียงวา่ พระยา ในขณะท่ีเรียกต าแหนง่เจ้าเมืองก าแพงเพชรเป็นเพียงชัน้
หม่ืนก าแพงเพชรเทา่นัน้ แสดงให้เห็นถึงฐานะของเมืองก าแพงเพชรท่ีลดลง49 

                                                           
47 กนกวรรณ โสภณวฒันวิจิตร, ก าแพงเพชร, 42. 
48 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “ความเป็นมาของก าแพงเพชร,” 49. 
49 ปฏิพฒัน์ พุม่พงษ์แพทย์, “ก าแพงเพชร : เมืองท่ีถกูลืมไปจากหน้าประวตัศิาสตร์,” 

17. 
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    แผนภาพท่ี 3 แสดงล าดบัเหตกุารณ์ในชว่งภายใต้อ านาจราชวงศ์สพุรรณภมูิ 
 

สีเขียว คือ เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัราชวงศ์สโุขทยัหรือเกิดในเมืองสโุขทยั  สีฟ้า 
คือ เหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัราชวงศ์สพุรรณภมูิ 
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 2.3 สมัยอยุธยา 
ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยธุยาฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิติ์ว่า เมืองก าแพงเพชร

อยูใ่นการปกครองของกรุงศรีอยธุยาอยา่งเดด็ขาดเม่ือปี พ.ศ. 1994 ในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ  
     ศกัราช 813 มแมศก ครัง้นัน้มหาราชมาเอาเมิองชากงัราวได้แล้ว จึ่งมาเอา เมิองศกุ
โขทยั เข้าปล้นเมืองมิได้ กเลิกทบักลบัคืน50 

 เมืองก าแพงเพชรอยู่ในความปกครองของกรุงศรีอยุธยาในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ  
โดยถกูจดัให้อยูใ่นฐานะเมืองพญามหานคร51 ดงัปรากฏในหลกักฎหมายเก่าสมยักรุงศรีอยธุยาว่า
ด้วยกฎมณเฑียรบาล(กฎหมายตราสามดวง) ความวา่  

 พญามหานคร แตไ่ด้ถือน า้พระพทั 8 เมือง คือ เมืองพิศณโุลก เมืองสชันาไล เมืองสโุข

ไท เมืองก าแพงเพชร เมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครราชสีมา เมืองตนาวศรีเมืองทวาย....52 

 เมืองก าแพงเพชรในฐานะเมืองพญามหานครนีไ้ด้ถูกยกให้มีฐานะเป็นเมืองลกูหลวง 
ดงัมีหลกัฐานในกฎหมายหมวดเดียวกนันีต้อ่มาว่า 

 พระเจ้าลูกเธอกินถวายบงัคมแก่สมเด็จหน่อพระพุทธิเจ้า พระเยาวราชถวายบังคม 
แก่พระเจ้าลูกเธอกินเมือง เมืองลูกหลวงคือเมืองพิศณุโลก เมืองสวรรคโลก เมือง
ก าแพงเพชร เมืองลพบรีุ เมืองสิงห์บรีุ.....53 

เมืองก าแพงเพชรในฐานะเมืองพระยามหานคร ซึ่งมีพระราชวงศ์ชัน้ลูกหลวงมา
ปกครองในสมยัอยุธยาตอนต้น ท าหน้าท่ีเป็นเมืองหน้าด่านส าคญัของกรุงศรีอยุธยาคอยปกป้อง
ข้าศึกศัตรูไม่ให้เข้ามาเมืองหลวง54 และถูกผนวกเข้ากับเมืองสองแคว เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจกัรอยธุยา ภายใต้การปกครองสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมืองก าแพงเพชรท าหน้าท่ีเป็น
เมืองรับศกึท่ีป้องกนัการรุกรานจากแคว้นล้านนา มีสมเดจ็พระเจ้าตโิลกราชแห่งราชวงศ์มงัรายเป็น
ผู้น า บริเวณท่ีเก่ียวข้องกบัการสงครามนีก็้คือบริเวณท่ีเป็นศนูย์กลางของบ้านเมืองในรัฐสโุขทยั คือ

                                                           

 50 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม
หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1, 95. 

51 เมืองพญามหานคร พระมหากษัตริย์จะทรงแตง่ตัง้ขนุนางชัน้ผู้ใหญ่หรือผู้ ท่ี
เหมาะสมไปปกครองดแูลเมืองเหลา่นี ้โดยขึน้ตรงตอ่พระมหากษัตริย์ 

52 กรมศลิปากร, เร่ืองกฎหมายตราสามดวง (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2521), 34. 
 53 เร่ืองเดียวกนั, 35. 

54 บหุลง ศรีกนก, “ประวตัิศาสตร์เมืองก าแพงเพชร ในสมยักรุงศรีอยธุยา- กรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น,”  ใน รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร,330-331. 
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ลุ่มแม่น า้ปิง ยม และน่าน เมืองศรีสัชนาลัยได้ถูกยึดครองไปเป็นของล้านนา และมีช่ือเรียก           
”เชียงช่ืน”  สว่นก าแพงเพชรและสองแควเป็นท่ีมัน่ของอยธุยา โดยสองแควนัน้ได้รับการขยายและ
เปล่ียนแปลงให้เป็นเมืองคลมุทัง้สองแมน่ า้นา่น เรียกช่ือใหมว่า่ “เมืองพิษณโุลก” เป็นท่ีประทบัของ
สมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถ55 
 สงครามได้เร่ิมต้นเม่ือ พ.ศ.1994 พระยายุธิษเฐียรไม่พอใจท่ีพระบรมไตรโลกนาถ
แตง่ตัง้ให้เป็นเพียงเจ้าเมืองพิษณโุลก56 จงึหนัไปผกูมิตรกบัพระเจ้าติโลกราชเมืองเชียงใหม่ ยกทพั
มาตีเมืองก าแพงเพชรได้ส าเร็จ และให้พระยายุธิษเฐียรกลบัไปเมืองเชียงใหม่ ส่งไปเป็นเจ้าเมือง
พร้าว57   

พ.ศ. 1999 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและพระอินทราชาพระโอรส คิดท าศึกกับ            
พระเจ้าติโลกราช ยกทพัจากกรุงศรีอยธุยาร่วมกบักองทพัจากกลุ่มเมืองเหนือ (แคว้นสโุขทยัเดิม) 
เช่น      ขนุเพชรผู้ครองเมืองก าแพงเพชร และขุนอาสาครองเมืองสโุขทยั เดินทพัไปทางเมืองเถิน  
ข้ามดอยลีเ้พ่ือจะตีเมืองล าปาง แตถ่กูสกดัทพั กรุงศรีอยธุยาถกูแผนของพระเจ้าติโลกราชหลอกให้
ยกทพัขึน้มา ครัง้นัน้พระอินทราชาถกูปืนท่ีพระพกัตร์ กรุงศรีอยธุยาต้องประสบความพ่ายแพ้ ในปี
พ.ศ.2003 พระยาเชลียง เจ้าเมืองศรีสชันาลยั ได้เอาเมืองไปขึน้กบัพระเจ้าตโิลกราช  

ความส าคญัของเมืองก าแพงเพชรในสมัยกรุงศรีอยุธยาคือ การเป็นเมืองหน้าด่าน
ส าคญัท่ีต้องปะทะกับข้าศกึศตัรูทางหวัเมืองฝ่ายเหนือ โดยฐานะนีเ้มืองก าแพงเพชรได้ช่ือว่าเป็น
เมืองท่ีได้ต่อสู้ ป้องกันศตัรูอย่างเข้มแข็ง เห็นได้จากเหตกุารณ์ปีพ.ศ.2004 พระยาเชลียงน าทัพ   
พระเจ้าติโลกราชตีเมืองพิษณุโลก แต่ไม่ส าเร็จ จึงยกไปตีเมืองก าแพงเพชรแต่ไม่สามารถตีได้
เชน่กนั จงึเลิกทพักลบัไป 

                                                           
55 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ความมหศัจรรย์ของก าแพงเพชร,” 40. 
56 ในปีพ.ศ.1991 สมเด็จพระบรมราชาธิราชสวรรคต พระราชกมุารท่านขึน้เสวยราช

สมบตัิกรุงศรีอยธุยา ทรงพระนามว่า”สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” ด้วยเหตท่ีุพระองค์เคยประทบั
อยู่เมืองพิษณุโลกเม่ือครัง้ยงัเป็นต าแหน่งพระราเมศวรอยู่นัน้ คงได้มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับ
พระยายุธิษเฐียรถึงกับสัญญาว่า หากพระองค์ได้ราชสมบตัิกรุงศรีอยุธยา จะแต่งตัง้ให้พระยา    
ยธิุษเฐียรเป็นมหาอปุราชครองเมืองคร่ึงหนึ่ง ดใูน ปฏิพฒัน์ พุ่มพงษ์แพทย์, “ก าแพงเพชร : เมืองท่ี
ถกูลืมไปจากหน้าประวตัศิาสตร์” 17. 

57 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, ผู้ เรียบเรียง, ล าดับเหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับแคว้น

สุโขทัย, 105. 
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      ศกัราช 823 มเสงศก พญาซเลียงน ามหาราชมาจเอาเมิองพิษณุโลก เข้าปล้นเมิอง
เปนสามารถ มิได้เมิอง แลจึ่งยกทบัเปร่อไปเอาเมิองก าแพงเพชร แลเข้าปล้นเมืองเถิงเจดวนั 
มิใด้เมิอง แลมหาราชเลิกทบัคืนไปเชิยงใหม่58 

และเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเก่ียวกับกลุ่มเมืองเหนือ ควบคุมก าลังหัวเมืองให้มั่นคง
แข็งแรง ไม่ไปขึน้กับเมืองเชียงใหม่  สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จไปเสวยราชสมบตัิเมือง
พิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2006 และโปรดให้พระอินทราชาครองกรุงศรีอยุธยาแทนพระองค์ ทรงพระ
นามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 3 ในระหว่างท่ีพระองค์ครองเมืองพิษณุโลกนัน้ กองทพัเมือง
เชียงใหม่โดยมีพระยายธิุษเฐียรและหม่ืนด้งนครน าทพัเข้ามาล้อมเมืองพิษณุโลก การสู้ รบในครัง้
นัน้ฝ่ายกรุงศรีอยธุยาเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ต้องให้ขนุเจ้าเมืองก าแพงเพชร อาสาออกล่อลวงข้าศึก
เพ่ือเปิดโอกาสให้ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถหลบหนีออกมาในปี พ.ศ.2008   สมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ ทรงคิดท่ีจะหย่าศกึเมืองเชียงใหม่ จึงเสด็จออกผนวช ณ วดัจฬุามณี เมืองพิษณุโลก 
ในระหว่างออกผนวชนัน้ การศึกสงครามได้ยุติลงชั่วคราว สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้อาศยั
สมณะเพศแต่งทูตไปขอบิณฑบาตเมืองศรีสชันาลยัคืนจากพระเจ้าติโลกราชแต่ไม่ส าเร็จ จึงลา
ผนวชหลงัจากผนวชได้ 8 เดือน  และเม่ือปี พ.ศ. 2017 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้ยึดเมือง          
ศรีสชันาลยัคืนมาได้ ในท่ีสดุทัง้สองพระองค์สงบศกึสงครามในปี พ.ศ.2018 ทัง้สองพระองค์ได้หนั
มาท านุบ ารุงศาสนาจนกระทั่งสองพระองค์สิน้พระชนม์ ทัง้นีมี้เหตเุป็นไปได้ว่า ในช่วงระหว่างท่ี
อาณาจกัรทัง้สองยตุสิงครามแก่กนันัน้ทางเมืองก าแพงเพชรนา่จะเร่งสร้างบ้านเมืองวดัวาอาราม59 

หลังจากท่ีพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตท่ีเมืองพิษณุโลกในปี พ.ศ. 2031 สภาพ
บ้านเมืองศาสนาสถานและถาวรวตัถตุ่างๆในก าแพงเพชร คงจะช ารุดทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก 
เจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชท่ีครองเมืองก าแพงเพชรอยู่ในขณะนัน้ ให้ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร 
(ภาพท่ี 2-3) มีจารึกท่ีฐานเทวรูปวา่สถาปนาเม่ือปีพ.ศ. 2053 จารึกบอกว่าเจ้าพระยาศรีธรรมาโศก
ราชเป็นผู้สร้างขึน้ ได้สร้างเทวรูปเพ่ือคุ้มครองคนและสตัว์ในเมืองก าแพงเพชร ให้ช่วยบ ารุงพุทธ
ศาสนา พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ ได้จดัให้มีการซ่อมแปลงพระมหาธาตแุละวดับริวารทัง้ในเมือง
และนอกเมือง ซ่อมถนน ขดุแม่ไตรท่ีบางพร้อ ห้ามมิให้ขายววัแก่ละว้า ไม่ให้เอาข้าวเปลือกในยุ้ ง
ไปท าข้าวปลกู และทอ่น า้ท่ีปู่ พระยาร่วงท าไว้ถกูดนิถมสญูหายได้ซอ่มเป็นนาเหมืองฝายดงัแตก่่อน 
                                                           

 58 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม
หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค, 95. 
 59 ปฏิพฒัน์ พุม่พงษ์แพทย์, “ก าแพงเพชร : เมืองท่ีถกูลืมไปจากหน้าประวตัศิาสตร์” 
17-18. 
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สดุท้ายได้ถวายพระราชกศุลแดส่มเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทัง้สองพระองค์60 คือสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 
และพระอาทิตยวงศ์ซึง่เป็นท่ีนบัถือของขนุนางท่ีปกครองกลุม่เมืองเหนือ61 

     (บรรทดัท่ี 1) เจ้าพรญาศรีธรรมาโศกราชประดิษฐานพระอิศวรเจ้านี ้ไว้ให้ครองสตัว์
สี่ตีนสองตีนในเมืองก าแพงเพชร และช่วยเลิกศาสนาพุทธศาสตร์ และไสยศาสตร์และ
พระเทพกรรมมิให้หม่นให้หมอง (บรรทัดท่ี 2) ให้เป็นอนัหนึ่งอนัเดียว แลซ่อมแปลงพระ
มหาธาตุ และวดับริพารในเมืองนอกและท่ีแดนเหย้าเรือนถนนทะลาอนัเป็นตรธานไปเถิง
บางพาน ขดุแม่ไตรบางพร้อ อนึ่งแต่ก่อนยอมขายววัไปแก่ละว้า อนัจะให้ขายดจุก่อนนัน้ก็
ห้ามมิให้ขาย อนึ่งเมื่อท านาไซร้ ย่อมเอาพืชข้าวในนานัน้ปลูกเอง มิไ ด้เอาข้าวในยุ้ งไป
หว่านไปด าทัง้หลาย( บรรทัดท่ี 3 ) อนึ่งท่อปู่ พรญาร่วงท าเอาน า้ไปเถิงบางพานนัน้ ก็ถม
หายสิน้ และเขาญ่อนท านาทางพ้า และหาท่อน า้พบ กระท าท่อเอาน า้เข้าไปเลีย้งนาให้เป็น
นาเหมืองนาฝายมิได้เป็นทางพ้ากัน ท าทัง้นีถ้วายพระราชกุศลแด่สมเด็จบพิตรพระ
เจ้าอยู่หวัทัง้สองพระองค์62 

คติการสร้างพระเทวรูปในศาสนาฮินดูนีค้งสืบเน่ืองมาตัง้แต่สุโขทัย อย่างน้อยใน
รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท เพราะปรากฏพบเทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระนารายณ์
เนือ้ท่ีอาณาบริเวณเทวสถาน น่าจะมีพวกพราหมณ์อยู่ประจ า รวมทัง้ผู้ ท่ีเป็นพราหมณ์นัน้คงมี
บทบาทในการประกอบพิธีกรรมทัง้พทุธและไสยศาสตร์แบบทางศาสนาพราหมณ์63 

 

                                                           
60 ประยรู อลุชุาฏะ, “ศลิปะแหง่ก าแพงเพชร,” 58. 
61 พิเศษ เจียจันทร์พงษ์, ผู้ เรียบเรียง, ล าดับเหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับแคว้น

สุโขทัย ,108. 
62

 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม
หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1, 30. 

63 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ความมหศัจรรย์ของก าแพงเพชร,” 41. 
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                              ภาพท่ี 2 เทวรูปพระอิศวร 

 

       ภาพท่ี 3 จารึกท่ีฐาน 



58 
 

 
 

 ความส าคญัของเมืองก าแพงเพชรได้เพิ่มขึน้เร่ือยๆ เห็นได้จากความต้องการของทาง
อยุธยาท่ีต้องการรวบรวมสุโขทยัและล้านนาไว้เป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา แตเ่ม่ือปี พ.ศ.2081 พระ
ไชยราชาธิราชซึง่ครองราชย์เป็นกษัตริย์แหง่กรุงศรีอยธุยาในขณะนัน้ ได้ประหารชีวิตพระนารายณ์
เจ้าเมืองก าแพงเพชรเพราะคิดตัง้ตัวเป็นอิสระ ถึงกระนัน้ก าแพงเพชรยังคงเมืองยุทธศาสตร์ท่ี
ส าคญัท่ีกษัตริย์อยธุยาทรงใช้เป็นฐานในการขยายอ านาจสู่หวัเมืองเหนือ ในช่วงเวลานัน้สงคราม
ภูมิภาคมีแต่จะขยายตัวออกไปเร่ือยๆ ไม่ได้ยุติไว้ท่ีการรวมสุโขทัยหรือขึน้ไปตีล้านนาเท่านัน้ 
เพราะว่าในช่วงหลงัเกิดการเผชิญหน้าระหว่างรัฐพม่ากับอยธุยา กลบัส่งผลโดยตรงต่อการคงอยู่
ของเมืองก าแพงเพชรในฐานะเมืองยุทธศาสตร์ท่ีส าคญั64 คือเป็นท่ีพกัพลเม่ือจะยกทพัไปตีพม่า 
ในทางกลบักนัทางพม่าก็พยายามยึดให้ได้เพ่ือเป็นแหล่งเสบียงอาหารส าหรับเข้าตีกรุงศรีอยุธยา
ตอ่ไป 65 ดงัเหตกุารณ์ในปีพ.ศ. 2088 สมเด็จพระไชยราชาธิราชเสด็จไปเมืองเชียงใหม่ ให้พระยา
พิษณโุลกเป็นทพัหน้า ตัง้ทพัท่ีเมืองบางพานแล้วจงึยกทพัตอ่ไปประทบัท่ีเมืองก าแพงเพชร 

     ศกัราช ๙๐๗ สมเดจพระไชยราชาธิราชเจ้าเสดจไปเมิองเชิยงใหม.่....ให้พญา
พิษณโุลกเปนทบัหน้า แลยกพลออกต้งทพัไชยต าบลบางพาน ณ วนั ๗๑๕

ฯ๗ ค ่า จงึยกทบั
หลวงจากท่ีทบัไชยไปเมืองก าแพงเพช เถิง ณ วนั ๓ฯ

๙๗ ค ่า เสดจออกตัง้ทบัไชย ณ เมือง
ก าแพงเพช ณ วนั ๑ฯ

๑๒๗ ค ่า...
66 

บทบาทของเมืองก าแพงเพชร ในการเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยายิ่งทวี
ความส าคญัมากขึน้ เน่ืองจากเมืองก าแพงเพชรตัง้อยู่บนเส้นทางการเดินทพัของพม่า ผ่านเทือก 
เขาตะนาวศรี เข้ามายงักรุงศรีอยธุยาได้ อีกทัง้เมืองก าแพงเพชรยงัเป็นเมืองท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ 
เหมาะสมในการตัง้ทพัสะสมเสบียงและเตรียมจดัทพัตัง้รับข้าศกึได้เป็นอย่างดี เมืองก าแพงเพชร
จงึเป็นเมืองท่ีทัง้ฝ่ายพมา่และฝ่ายกรุงศรีอยธุยาตา่งต้องการยึดไว้เป็นเมืองยทุธศาสตร์ฐานท่ีมัน่67 
พงศาวดารฉบับหอแก้วของพม่ากล่าวว่า ในปีแรกท่ีพม่ายกทัพมาล้อมอยุธยาในปีพ.ศ.2091    
พระเจ้าหงสาวดีล้อมอยุธยาแล้วไม่สามารถตีอยุธยาได้ส าเร็จ พม่าได้ถอยทัพขึน้ไปยังเมือง
                                                           

64สเุนตร ชตุนิธรานนท์, “ก าแพงเพชรในสมยักรุงศรีอยธุยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” 
ใน รายงานการสัมมนาประวัตศิาสตร์ก าแพงเพชร,152-153.  

65 บหุลง ศรีกนก, “ประวตัิศาสตร์เมืองก าแพงเพชร ในสมยักรุงศรีอยธุยา-กรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น,” ใน เร่ืองเดียวกัน, 333. 

66 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม
หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค, 97. 

67 กนกวรรณ โสภณวฒันวิจิตร,  ก าแพงเพชร, 43. 



59 
 

 
 

ก าแพงเพชร68 จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2106 (สงครามช้างเผือก) บเุรงนองยกเข้าทพัเข้ามาโดยยึดเมือง
ก าแพงเพชรก่อน แล้วจึงมาล้อมเมืองพิษณุโลกของสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ พระมหาธรรมราชา
และเจ้าเมืองตา่งๆในแคว้นสโุขทยัยอมเป็นพนัธมิตรกบัพม่า ร่วมก าลงัเข้าล้อมกรุงศรีอยธุยา ครัง้
นัน้ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิขอหย่าศึก โดยยินยอมส่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระราเมศวร    
พระยาจกัรี พระสนุทรสงครามกบัช้างเผือก 4 เชือก 69 

     ศกัราช 910 ....แลครัน้เสวยราชสมบดัดิได้ 7 เดือน พญาหงษาปังเสวกิยกพลมายงั
พระนครศรีอยุทธยาในเดือน 4 นัน้ เมื่อสมเดจพระมหาจักรพรรดิเจ้าเสดจออกไปรบศึก
หงษานัน้ สมเดจพระอรรคมเหษี สมเดจพระเจ้าลูกเธอพระราชบุตรี เสดจทรงช้างออกไป
โดยเสดจด้วย แลเมื่อได้รับศกึหงษานัน้ ทบัหน้าแตกมาปะทบัหลวงเปนโกลาโหลใหญ่ แล
สมเดจพระอรรคมเหษี แลสมเดจพระเจ้าลกูเธอพระราชบุตรีนัน้ได้รบด้วยข้าศกึถึงสิน้พระ
ชนมกบัคอช้างนัน้ แลศกึหงษาครัง้นัน้ เสียสมเดจพระมหาธรรมราชาธิราชเจ้า แลสมเดจ
พระเจ้าลกูเธอพระราเมศวรไปแก่พญาหงษา แลจึ่งเอาพญาปราบ แลช้างต้นพญานุภาพ 
ตามไปสง่พญาหงษาถงึเมิองก าแพงเพชร...70 

ด้วยอ านาจของพระเจ้ากรุงหงสาวดีท่ีสนบัสนนุพระมหาธรรมราชาท่ีพิษณุโลกท าให้มี
อิทธิพลครอบง าการบริหารภายในกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงสละสมบัติให้      
พระมหินทราธิราชขึน้เสวยราชสมบตัิแทนในปี พ.ศ.2109 แตส่มเด็จพระมหาจกัรพรรดิได้เสด็จขึน้
ครองราชย์สมบตัใิหมใ่นปี พ.ศ.2111 ส่วนพระมหินทราธิราชได้กราบทลูสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ
พระราชบิดาว่า เมืองก าแพงเพชรเป็นทางก าลงัข้าศกึเป็นเมืองหน้าดา่นทางเดินทพัของพม่าจาก
แม่สอด จะขอท าลายเมืองก าแพงเพชร71 แต่พระองค์ไม่สามารถตีก าแพงเพชรได้ส าเร็จจึงเสด็จ
กลบั และปลายปีเดียวกนัพระมหาจกัรพรรดิทรงประชวรเสด็จสวรรคตท าให้พระมหินทราธิราชได้

                                                           
68 สเุนตร ชตุินธรานนท์, “ก าแพงเพชรในสมยักรุงศรีอยธุยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” 

ใน รายงานการสัมมนาประวัตศิาสตร์ก าแพงเพชร,154. 
69 พิเศษ เจียรจันทร์พงษ์, ผู้ เรียบเรียง, ล าดับเหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับแคว้น

สุโขทัย, 110. 
 70 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม
หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1, 98. 

71 มะลิ โคกสนัเทียะ และ พิทยา ด าเดน่งาม, น าชมโบราณวัตถุสถาน, 9. 
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ขึน้ครองราชย์อีกครัง้ซึ่งพระองค์ครองราชย์ได้เพียงปีเดียว กรุงศรีอยธุยาตกเป็นเมืองขึน้พม่าในปี
พ.ศ.211272 

ถึงแม้กรุงศรีอยธุยาจะเสียแก่พม่าครัง้ท่ี 1 แล้ว พม่าก็ยงัคงเห็นความส าคญัของเมือง
ก าแพงเพชร ดงัมีปรากฏหลกัฐานว่าพระเจ้าหงสาวดีนนัทบุเรงส่งขุนนาง 2 คน คือนนัทสูและ
ราชสงัค า ทหารชัน้ผู้ใหญ่ของพมา่พร้อมพล 10,000 มาตัง้ยุ้งฉางอยูท่ี่เมืองก าแพงเพชร73 

     ศกัราช 946 วอกศก ครัง้นัน้สมเดจพระนารายณเปนเจ้าเสวยราชสมบดัดิ ณ เมือง
พิศณโุลก รู้ข่าวมาวา่พระเจ้าหงษากบัพระเจ้าองัวะผิดกนั ครัง้นัน้เสดจไปช่วยการเศิกพระเจ้า
หงษา....ครัง้เถิง ณ วนั ๔ ฯ ๙ ๕ ค ่า เสดจออกตัง้ทบัไชย ต าบลวดัยมทาย เมืองก าแพงเพช...” 
ศกัราช 947 ....ในปีเดียวนัน้ มหาอปุราชายกพลลงมา โดยทางก าแพงเพชรตัง้ท านาอยู่ท่ีนัน้

...”74 

ปีพ.ศ.2128 เกิดการขดัแย้งระหวา่งกรุงศรีอยธุยาและกรุงหงสาวดี สมเด็จพระนเรศวร
ประกาศไม่ยอมเป็นพันธมิตรกับกรุงหงสาวดีอีกต่อไป75 มีค าสัง่ให้ประชาชนอพยพเข้ามาอยู่หัว
เมืองฝ่ายเหนือ  พระองค์ได้ทรงรวมอ านาจศนูย์กลางขึน้ใหม่ โดยทรงแตง่ตัง้ขนุนางผู้ ใหญ่เป็นเจ้า
เมืองแทนบรรดาเจ้ายศ เจ้าฟ้า หรือบรรดาพระบรมวงศานวุงศ์ ซึ่งอาจมีอ านาจจนเป็นอนัตรายตอ่
รัฐบาลกลาง 

 

 

                                                           
72 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, ผู้ เรียบเรียง, ล าดับเหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับแคว้น

สุโขทัย, 111. 
73 สเุนตร ชตุนิธรานนท์, “ก าแพงเพชรในสมยักรุงศรีอยธุยาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น,” 

ใน รายงานการสัมนาประวัตศิาสตร์ก าแพงเพชร, 154. 
74 คณะกรรมการจดัพิมพ์เอกสารทางประวตัิศาสตร์ ส านกันายกรัฐมนตรี, ประชุม

หมายจดเหตุสมัยอยุธยา ภาค 1,101-102. 
75 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, ผู้ เรียบเรียง, ล าดับเหตุการณ์ส าคัญเก่ียวกับแคว้น

สุโขทัย, 112. 
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 และการฟืน้ฟูในครัง้นี ้สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงยกเลิกหวัเมืองพระยามหานครและ
ได้แบง่หวัเมืองออกเป็น เมืองเอก เมืองโท เมืองตรี เมืองก าแพงเพชรมีฐานะหวัเมืองชัน้โทหรือหวั
เมืองชัน้นอก76 

ทางด้านพม่านัน้พระเจ้ากรุงหงสาวดีโปรดให้พระมหาอุปราชยกพล 50,000 มาโดย
ทางก าแพงเพชรและตัง้ทพัท่ีนัน้ เป้าหมายจะอาศยัเมืองก าแพงเพชรให้เป็นท่ีรวมทพับกและทาง
เรือ77  พระมหาอุปราชก็ตรัสให้พระเจ้าเชียงใหม่ตัง้อยู่ท่ีเมืองก าแพงเพชร ความทราบถึงพระเจ้า
กรุงหงสาวดี ก็ตรัสให้พระเจ้าเชียงใหม่ออกจากเมืองก าแพงเพชร ไปจัดเตรียมเสบียง ณ เมือง
เชียงใหม ่ตอ่เดือนสิบสองพระเจ้าหงสาวดีจงึยกช้างม้ารีพ้ลมาโดยทางเชียงทอง และชมุพลทางบก
ทางเรือ ท่ีเมืองก าแพงเพชร เม่ือทพัอ่ืนมาสมทบจึงเคล่ือนย้ายลงมายงันครสวรรค์ ทพัพระเจ้ากรุง
หงสาวดีมาตดิท่ีกรุงศรีอยธุยาถึง 6 เดือน เห็นวา่คงเอากรุงศรีอยธุยาไมไ่ด้จงึเลิกทพักลบัไป78 

เมืองก าแพงเพชรในฐานะท่ีเป็นเมืองยุทธศาสตร์ได้สิน้สุดลงในสงครามข้ามภูมิภาค
ระหวา่งรัฐอยธุยากบัพมา่ หลงัจากนัน้ก าแพงเพชรมีฐานะเป็นเมืองพระมหานคร และเป็นหวัเมือง
ชัน้โทร่วมกบัเมืองสวรรคโลก สโุขทยั และเพชรบรีุ นอกจากนีใ้นรัชสมยัพระเจ้าปราสาททองและรัช
สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชถือเป็นช่วงเวลาท่ีมีความสัมพันธ์ติดต่อค้าขายกับประเทศ
ตะวันตก เมืองก าแพงเพชรจดัเป็นเมืองหนึ่งท่ีค้าขายกับประเทศตะวันตก มีหลกัฐานปรากฏว่า
เมืองก าแพงเพชรเป็นเมืองสมัปทานท่ีต้องค้าหนงักวางให้แก่ประเทศฮอลนัดาผู้ เดียว รวมถึงการ
พบปืนใหญ่ท่ีเจ้าเมืองก าแพงเพชรซือ้มาจากประเทศฮอลนัดา79 

 

  
 
                                                           

76 บหุลง ศรีกนก, “ประวตัิศาสตร์เมืองก าแพงเพชร ในสมยักรุงศรีอยธุยา-กรุง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น,” ใน รายงานการสัมมนาประวัตศิาสตร์ก าแพงเพชร, 331, อ้างจาก ควอ
ลิช เวลส แตง่, กาญจนี สมเกียรติกลุ : ยพุา ชมุจนัทร์ แปล, การปกครองและการบริหารของ
ไทยสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ: โครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ สมาคมสงัคมศาสตร์
แหง่ประเทศไทย, 2519), 170-177. 

77 กนกวรรณ โสภณวฒันวิจิตร, ก าแพงเพชร, 44. 
78 มะลิ โคกสนัเทียะ และ พิทยา ด าเดน่งาม, น าชมโบราณวัตถุสถาน, 10-11. 
79 กนกวรรณ โสภณวฒันวิจิตร, ก าแพงเพชร, 44. 
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 2.4 สมัยกรุงธนบุรี 
 หลงัจากสงครามครามกรุงศรีอยธุยาครัง้ท่ี 2 เม่ือพ.ศ. 2310 เมืองส าคญัตามรายทาง
นับตัง้แต่เมืองก าแพงเพชรจนถึงกรุงศรีอยุธยาได้รับความเสียหายมาก แต่อย่างไรก็ตามเมือง
ก าแพงเพชรก็ยงัคงมีสภาพเป็นเมืองหน้าดา่นส าคญัของกรุงศรีอยธุยาตลอดจนถึงสมยัธนบรีุ และ
ได้กลายเป็นสมรภูมิในสงครามระหว่างไทยกับพม่าอีกครัง้หนึ่ง ในตอนนัน้สมเด็จพระเจ้าตากสิน
มหาราช ซึ่งมีพระยศเป็นพระยาตากได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นพระยาวชิรปราการเป็นเจ้าเมือง
ก าแพงเพชร แตไ่ม่ทนัได้ครองเมืองก็เสียกรุงเสียก่อน หลงัจากนัน้สมเด็จพระเจ้าตากสิน สามารถ
กอบกู้ เอกราชกลบัคืนมาได้ แตก็่ยงัมีศกึจากพม่าติดพนัอยู่  สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเป็นแม่ทพั
ใหญ่ เจ้าพระยาจกัรีและเจ้าพระยาสุรสีห์เป็นแม่ทพักองน้อย รบกับกองทพัพม่าซึ่งมีอะแซหวุ่นกี ้
เป็นแมท่พัใหญ่ ในการรบครัง้นัน้ได้ตอ่สู้อยูถ่ึง 10 เดือน ผลดักนัรับรุกไปมา สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ได้ยกทพัหลวงมาตัง้ท่ีเหนือปากน า้คลองขลุง ส่วนกองทัพพม่าได้ตัง้ทัพอยู่ทางฝ่ังตะวันตกของ
แมน่ า้ปิง หลงัจากนัน้บริเวณเขตเมืองก าแพงเพชรเป็นสมรภมูิรบระหวา่งทพัพมา่กบัทพัสมเด็จพระ
เจ้าตากสินอยูห่ลายครัง้ ท าให้เมืองก าแพงเพชรอยูใ่นสภาพทรุดโทรมเป็นอยา่งมาก 
 ในปีพ.ศ. 2313 สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบรีุโปรดเกล้าฯให้ตัง้พระยาสรุบดินทร์ ข้าหลวง
เดมิเป็นพระยาก าแพงเพชร อยูค่รองเมืองก าแพงเพชร ในสมยักรุงธนบรีุนีเ้มืองก าแพงเพชรยงัคงมี
ฐานะเป็นหวัเมืองชัน้โทมาตลอด80 
 จากเร่ืองราวของเมืองก าแพงเพชรท่ีได้กล่าวจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าฐานะของเมืองจะ
เปล่ียนจากเมืองลูกหลวงของกรุงสุโขทยัมาเป็นเมืองพระยามหานครในสมยักรุงศรีอยธุยายคุต้น 
และได้ถกูยกฐานะให้เป็นหวัเมืองชัน้โทตอ่มา บทบาทท่ีส าคญัท่ีพงศาวดารบนัทึกเก่ียวกบัเมืองนี ้
ล้วนเต็มไปด้วยศึกสงคราม ซึ่งเมืองก าแพงเพชรได้ท าหน้าท่ีของหัวเมืองท่ีตัง้อยู่จุดยุทธศาสตร์
ส าคญัได้อยา่งเตม็ความสามารถ81 
 

                                                           
80 กนกวรรณ โสภณวฒันวิจิตร, ก าแพงเพชร, 45. 
81 บหุลง ศรีกนก, “ประวตัิศาสตร์เมืองก าแพงเพชร ในสมยักรุงศรีอยธุยา-กรุง

รัตนโกสินทร์ตอนต้น,” ใน รายงานการสัมมนาประวัตศิาสตร์ก าแพงเพชร, 331. 
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บทที่ 4 
รูปแบบเจดีย์ก าแพงเพชร 

 
แรกเร่ิมก าแพงเพชรหรือนครชุมฝ่ังแม่น า้ปิงตะวันออก ถูกกล่าวในฐานะเป็นเมือง

ลกูหลวงของอาณาจกัรสโุขทยั สิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมจึงถกูสร้างภายใต้รูปแบบและความ
เช่ือทางศาสนาท่ีได้รับอิทธิพลจากสุโขทยั  เมืองนครชุมในเวลานัน้ได้ถูกท าให้กลายเป็นเมือง
ศนูย์กลางคมนาคมในการตดิตอ่ระหวา่งสโุขทยักบัมอญเพ่ือจะออกทะเลไปเมาตะมะ โดยเร่ิมจาก
การท่ีพระมหาธรรมราชาลิไท สถาปนาสถานะส าคญัให้กบัเมืองนครชมุผ่านความเช่ือทางศาสนา 
คือ การสร้างพระบรมธาตเุจดีย์นครชมุ ภายใต้รูปแบบเจดีย์สโุขทยัท่ีเรียกว่าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 
(พ.ศ.1900)  ซึง่เป็นรูปแบบเจดีย์ท่ีเกิดจากแนวคิดความต้องการศนูย์กลางทางสญัลกัษณ์ใหม่1  

ในขณะท่ีพืน้ท่ีฝ่ังแม่น า้ปิงตะวันตก ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่ีได้กล่าวถึง
ราชวงศ์สุพรรณภูมิแห่งอาณาจักรอยุธยามีอ านาจเหนือบริเวณดังกล่าว ท าให้รูปแบบเจดีย์ท่ี
ปรากฏนัน้ได้รับอิทธิพลในการสร้างภายใต้รูปแบบเจดีย์ทรงแปดเหล่ียม และเน่ืองจากก าแพงเพชร
ในช่วงเวลานัน้มีสถานะเป็นเมืองพญามหานคร ท าหน้าท่ีเป็นเมืองหน้าในศึกสงครามระหว่าง
อยุธยากับล้านนา (พ.ศ.1994) จึงท าให้รูปแบบเจดีย์ก าแพงเพชรได้รับอิทธิพลจากล้านนา  
กลายเป็นเจดีย์ท่ีมีรูปแบบเฉพาะและเป็นเอกลกัษณ์ในท่ีสดุ 
 จะเห็นได้ว่าเมืองก าแพงเพชรได้รับอิทธิพลในการสร้างเจดีย์มาจากเมืองท่ีเป็นชนขัน้
ปกครอง จงึท าให้เกิดการรับรูปแบบทางศิลปกรรมมาใช้ ท่ีเห็นได้ชดัคือความหลากหลายทางด้าน
รูปแบบ จากการศกึษาลงส ารวจพืน้ท่ีพบว่า รูปแบบเจดีย์ก าแพงเพชรท่ีพบในปัจจุบนั สอดคล้อง
กับเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ โดยรูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในก าแพงเพชรนัน้ แบ่งออกเป็น  6 
รูปแบบ คือ 1.เจดีย์ทรงพุม่ข้าวบิณฑ์ 2. เจดีย์ทรงระฆงั 3. เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม 4.เจดีย์
ช้างล้อม-สิงห์ล้อม 5.เจดีย์ยอ่มมุไม้ย่ีสิบ 6.เจดีย์ทรงปราสาทยอดระฆงั 

 

                                                           
1 คทา จนัทลกัขณา, “การศกึษาเจดีย์พุม่ข้าวบณิฑ์สมยัสโุขทยั” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศลิปากร, 2545), บทน า.  
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1. รูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (แผนท่ีท่ี 12) 
 ในการศกึษารูปแบบเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ท่ีเมืองนครชมุปัจจบุนันัน้ ปรากฏให้เห็นเหลือ
น้อยมาก แม้กระทัง่องค์พระบรมธาตยุงัถกูบรูณะให้เป็นเจดีย์ทรงพม่าในสมยัรัชกาลท่ี 5 โดยองค์
พระธาตอุงค์เดิมนัน้ ในพระราชบนัทึกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้บรรยาย
วา่ พระเจดีย์ 3 องค์ท่ีนีเ้หมือนพระเจดีย์ท่ีวงัพระธาตุ2 ดงันัน้ในการศกึษารูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าว
บณิฑ์ จงึต้องอาศยัหลกัฐานข้อมลูของนกัวิชาการท่ีผ่านมา ถึงทราบได้ว่ารูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าว
บณิฑ์มีมากกวา่ปัจจบุนัท่ีพบ โดยเฉพาะในเขตนครชมุ ท่ีพบเพียงเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ท่ีสมบรูณ์
เพียงแคว่ดัเจดีย์กลางทุ่งเท่านัน้ เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์องค์อ่ืนบางองค์ถกูพอกทบัให้เป็นเจดีย์รูปทรง
กลมไว้ภายนอก เห็นได้จากร่องรอยการหกัพงัของเจดีย์ท่ีแสดงให้เห็นถึงทรงดอกบวัอยู่ข้างใน3  

การปรากฏให้เห็นรูปแบบเจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ในบริเวณเขตนครชมุ แสดงให้เห็นว่า 
แรกเร่ิมพืน้ท่ีตรงนีอ้ยู่ภายใต้อิทธิพลสุโขทยั ในช่วงสมยัรัชกาลพระมหาธรรมราชาลิไท แล้วจึงมี
อิทธิพลอ่ืนหรืออาณาจักรอ่ืนเข้ามาในภายหลัง เห็นจากการท่ีมีความพยายามก่อพอกรูปแบบ
เจดีย์อ่ืนทบัเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ แต่อิทธิพลท่ีเข้ามาภายหลงันัน้ไม่ได้เปล่ียนแปลงนอกเหนือจาก
เจดีย์ หมายความวา่ วดัตา่งๆท่ีปรากฏในเขตนครชมุ ยงัคงเห็นถึงการวางแผนผงัในรูปแบบของวดั
สุโขทัย คือ แผนผังวัดยังคงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ท าคูน า้ล้อมรอบวัด วัดหันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก อาคารวางตัวในแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก มีวิหารอยู่ด้านหน้า มีเจดีย์หรือ
มณฑปอยูท้่ายวิหาร  

อย่างไรก็ดีรูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ยังปรากฏในบริเวณเมืองอ่ืนเช่นกัน อาทิ
เมืองไตรตรึงษ์และเมืองทางฝ่ังแม่น า้ปิงตะวันออก การปรากฏให้เห็นรูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าว
บิณฑ์ท่ีกระจายออกไปนัน้ อาจหมายถึงอิทธิพลทางสโุขทยัท่ีแพร่หลายออกไปด้วยเช่นกัน ดงันัน้
ทัง้ พืน้ ท่ีเมืองไตรตรึงษ์และเมืองทางฝ่ังแม่น า้ปิงตะวันออก ย่อมมีรูปแบบการสร้างงาน
สถาปัตยกรรมท่ีได้รับอิทธิพลทางสโุขทยัในช่วงเวลาใกล้เคียงกนักบันครชมุ 

 

                                                           

 2 ปรีดา ศรีชลาลยั, “ส ารวจความในจารึกนครชมุหลกัท่ี 3,”  ศิลปากร 8, 4 (กนัยายน 
2497), 41. 
 3 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ก าแพงเพชร,” เมืองโบราณ 7, 1 (ธนัวาคม-มีนาคม 2524), 
34. 
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  และในการแพร่กระจายรูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ท่ีปรากฏในนครชุมนัน้ ท า
ออกมาเป็นในลกัษณะพระธาตเุจดีย์ ดงันัน้จึงมีบทบาทและหน้าท่ีเป็นศนูย์กลางในเชิงสญัลกัษณ์ 
ท่ีมีผลสร้างศูนย์รวมทางจิตใจ และเป็นศูนย์กลางของเมืองในการสถาปนาเมืองนครชุมให้เป็น
เมืองส าคญัทางศาสนา ภายใต้การด าเนินการจัดตัง้รัฐของพระมหาธรรมราชาลิไท อย่างเป็น
รูปธรรมหลงัจากขึน้ครองราชย์4 
  

 

 

แผนท่ีท่ี 12 แสดงต าแหนง่เจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ในจงัหวดัก าแพงเพชร 

 

 

 

                                                           

 4คทา จนัทลกัขณา, “การศกึษาเจดีย์พุม่ข้าวบณิฑ์สมยัสโุขทยั”, 288. 
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 ต าแหนง่เจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ท่ีปรากฏในผงัวดัในก าแพงเพชร โดยทัง้หมดท าหน้าท่ี
เป็นเจดีย์ประธาน ด้านหน้าจะมีวิหารอยูใ่นแกนเดียวกนั คือเรียงตวัในแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก 
และบางวดัอาจมีเจดีย์รายล้อมรอบเจดีย์ประธานอีกที  
 รูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ทัว่ไป 
คือสว่นฐาน มีฐานเขียง 3-5 ชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น  ถดัไปเป็นชัน้
พานแว่นฟ้าย่อมุมไม้ย่ีสิบซ้อนกัน 2 ชัน้ ในส่วนของเรือนธาตทุ าเป็นย่อมุมไม้ย่ีสิบ ต่อด้วยองค์
ดอกบวั และปล้องไฉน รูปแบบลกัษณะดงักลา่วพบท่ี วดัวงัพระธาต ุวดัเจดีย์กลางทุง่ วดักะโลทยั  
สว่นแบบท่ี 2 เจดีย์ทรงพุม่ข้าวบิณฑ์ท่ีมีการท าซุ้ม คือ มีการท าซุ้มท่ีฐานบวั เช่นท่ีวดัเจดีย์เจ็ดยอด 
การท าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ท่ีนีถื้อได้ว่าเป็นลักษณะเฉพาะของก าแพงเพชร แต่ยังคงจัดเป็น
รูปแบบเป็นเจดีย์พุม่ข้าวบณิฑ์เหมือนท่ีสโุขทยั5 

วัสดุท่ีใช้ในการก่อเจดีย์ พบว่ามีการใช้ทัง้ศิลาแลงและอิฐ โดยท าออกมาเป็น 2 
ลกัษณะ คือ ก่อเจดีย์ด้วยอิฐทัง้หมด และ ก่อเจดีย์ด้วยศิลาแลงในส่วนฐานเขียงเหนือจากฐาน
เขียงก่อด้วยอิฐ ซึง่จะพบลกัษณะการก่อเจดีย์ทัง้ 2 รูปแบบ ทัง้สองฝ่ังของแมน่ า้ปิง 
 1.1 วัดเจดีย์กลางทุ่ง (ภาพท่ี 4) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั  

ปัจจบุนัอยูใ่นต าบลนครชมุ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัตกแมน่ า้ปิง) วดัตัง้อยู่
นอกเมืองนครชมุออกไปทางตะวนัตกเฉียงใต้  
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 ตวัวดัหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก ไม่ปรากฏแนวก าแพงวดั แตมี่การขดุคนู า้โดยรอบ
เพ่ือแสดงขอบเขตวดั ในแผนผงัเจดีย์ตัง้อยูบ่นแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก  โครงสร้างผงั
ท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์ประธานของวัด โดยตามต าแหน่งมีศักดิ์และบทบาทหน้าท่ีสูงสุดในแผนผัง 
ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีวิหารอยูใ่นแกนเดียวกนั  
 
 
 
 

                                                           

 5 เสนอ นิลเดช, “สถาปัตยกรรมเมืองก าแพงเพชร,” ใน รายงานสัมมนา
ประวัตศิาสตร์เมืองก าแพงเพชร (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์,  2528): 49. 
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 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ประกอบด้วย ส่วนฐานได้แก่ฐานเขียงซ้อนกนั 5 ชัน้ โดยฐานเขียงชัน้ล่างสดุมีความ
สงูเท่ากับฐานไพทีวิหาร ถดัจากชดุฐานเขียงไป เป็นฐานบวัคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้นบนล่าง 
ถดัไปเป็นชัน้แว่นฟ้าย่อเหล่ียมไม้ย่ีสิบซ้อนกัน 2 ชัน้ ถัดไปเป็นส่วนชัน้เรือนธาตทุ าเป็นย่อมมุไม้
ย่ีสิบ เหนือชัน้เรือนธาตุเป็นองค์พุ่มข้าวบิณฑ์ ถัดจากองค์พุ่มข้าวบิณฑ์เป็นชัน้ยอดประกอบไป
ด้วยปล้องไฉน 
 วสัด ุ
 ใช้อิฐเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้าง ใช้ระบบก่ออิฐแถวยาวสลบัแถวสัน้  
 1.2 วัดเจดีย์เจ็ดยอด (ภาพท่ี 5) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั  

ปัจจบุนัอยูใ่นต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง (ฝ่ังตะวนัตกแมน่ า้ปิง) หรืออยูใ่นก าแพง
เมืองไตรตรึงษ์ในอดีต  
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 ในแผนผงัตัง้อยู่บนแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก  อีกทัง้มีเจดีย์รายล้อมรอบ
ทางด้านทิศใต้ ทิศตะวนัตก ทิศเหนือ ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีวิหารอยู่ในแกนเดียวกนั โครงสร้าง
ผงัท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์ประธานของวดั โดยตามต าแหนง่มีศกัดิแ์ละบทบาทหน้าท่ีสงูสดุในแผนผงั 
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ประกอบด้วย สว่นฐานได้แก่ฐานเขียงซ้อนกนั 4 ชัน้ ถดัไปเป็นฐานบวัคาดด้วยลกูแก้ว
อกไก่ 2 เส้นบนลา่ง ในสว่นของชัน้ฐานเขียงและบวัลกูแก้วอกไก่มีการท าซุ้มย่ืนออกมาทางด้านทิศ
ตะวนัออก ถดัไปเป็นชัน้แว่นฟ้าย่อเหล่ียมไม้ย่ีสิบซ้อนกนั 2 ชัน้ ถดัไปเป็นส่วนชัน้เรือนธาตทุ าเป็น
ย่อมุมไม้ย่ีสิบ ในส่วนยอดพงัทลายหายไป สนันิษฐานว่าเป็นดอกบวัตมู ปล้องไฉน และปลียอด
ตามล าดบั 
 วสัด ุ
 ใช้อิฐเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้าง ใช้ระบบก่ออิฐแถวยาวสลบัแถวสัน้ 

 1.3 วัดวังพระธาตุ (ภาพท่ี 6) 
ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั  
ปัจจบุนัอยูใ่นต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง (ฝ่ังตะวนัตกแมน่ า้ปิง) หรืออยูน่อกก าแพง

เมืองไตรตรึงษ์ในอดีต  
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 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 ในแผนผงัตัง้อยูบ่นแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก  โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็น
เจดีย์ประธานของวดั โดยตามต าแหนง่มีศกัดิแ์ละบทบาทหน้าท่ีสงูสดุในแผนผงั  ด้านหน้าเจดีย์
ประธานมีวิหารอยูใ่นแกนเดียวกนั 
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ส่วนฐานประกอบด้วยฐานเขียงซ้อนกนั 4 ชัน้ ฐานเขียงท่ีน่ีแตกตา่งจากรูปแบบเจดีย์
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ท่ีอ่ืนๆ โดยฐานชัน้ล่างสุดในส่วนของชุดฐานเขียง ท าเป็นฐานบวัลูกแก้วอกไก่ 
เหนือชัน้ฐานเขียง 4 ชัน้ เป็นฐานบวัคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้นบนล่าง ถัดไปเป็นชัน้แว่นฟ้าย่อ
เหล่ียมไม้ย่ีสิบซ้อนกัน 2 ชัน้เหนือชัน้พานแว่นฟ้า เป็นส่วนชัน้เรือนธาตุท าเป็นย่อมุมไม้ย่ีสิบ
ประดบัด้วยกลบัขนุนและบนัแถลง เหนือชัน้เรือนธาตเุป็นองค์พุ่มข้าวบิณฑ์ ถัดจากองค์พุ่มข้าว
บณิฑ์เป็นชัน้ยอดประกอบไปด้วยปล้องไฉนและปลียอด 
 วสัด ุ

ใช้อิฐเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้าง ใช้ระบบก่ออิฐแถวยาวสลบัแถวสัน้ 

 1.4 วัดกะโลทัย (ภาพท่ี 7) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั  
 ปัจจบุนัอยูใ่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร วดัตัง้อยู่บริเวณทางด้านนอก
ก าแพงเมืองไปทางทิศตะวนัออก 
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 ในแผนผงัตัง้อยูบ่นแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก  โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็น
เจดีย์ประธานของวดั โดยตามต าแหนง่มีศกัดิแ์ละบทบาทหน้าท่ีสงูสดุในแผนผงั อีกทัง้มีเจดีย์ราย
ล้อมรอบในระยะประชิดทางทิศเหนือ ทิศตะวนัออก ทิศใต้ สว่นทิศตะวนัตกถกูผลกัออกไปในแนว
เดียวกนักบัแนวแกนประธาน ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีวิหาร 7 ชว่งเสาอยูใ่นแกนเดียวกนั6 
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ประกอบด้วยฐาน สว่นฐานได้แก่ฐานเขียงซ้อนกนั 4 ชัน้ ถดัไปเป็นฐานบวัคาดด้วย
ลกูแก้วอกไก่ 2 เส้นบนลา่ง ในสว่นของชัน้ฐานเขียงและบวัลกูแก้วอกไก่ มีการท าซุ้มย่ืนออกมา
ทางด้านทิศตะวนัออก ถดัไปเป็นชัน้แวน่ฟ้ายอ่เหล่ียมไม้ย่ีสิบซ้อนกนั 2 ชัน้ ถดัไปเป็นสว่นชัน้เรือน
ธาตทุ าเป็นย่อมมุไม้ย่ีสิบ ถดัขึน้ไปเป็นองค์พุม่ข้าวบณิฑ์ เหนือองค์พุม่ข้าวบณิฑ์เป็นปล้องไฉน 

                                                           
6 คทา จนัทลกัขณา, “การศกึษาเจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ในสมยัสโุขทยั” 204. 
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 วสัด ุ
วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงและอิฐ โดยใช้ศลิาแลงในการก่อชว่งฐานเขียง 3 ชัน้ลา่ง เหนือ

ขึน้ไปใช้อิฐในการก่อทัง้หมด ใช้ระบบก่ออิฐแถวยาวสลบัแถวสัน้ 

 1.5 วัดลายคราม (สันนิษฐาน) (ภาพท่ี 8) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 
 ปัจจบุนัอยูใ่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิง) วดัตัง้  
อยูบ่ริเวณทางด้านนอกก าแพงเมืองไปทางทิศตะวนัออก 
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 ในแผนผงัตัง้อยู่บนแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก  โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็น
เจดีย์ประธานของวดั โดยตามต าแหน่งมีศกัดิ์และบทบาทหน้าท่ีสูงสุดในแผนผงั ด้านหน้าเจดีย์
ประธานมีวิหาร 
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ประกอบด้วย ส่วนฐานได้แก่ฐานเขียงซ้อนกัน 4 ชัน้ มีการท าซุ้มทางทิศตะวนัออก
ถดัไปเป็นฐานบวัคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้นบนล่าง เหนือฐานบวัขึน้ไปพงัทลายลงมา  เห็นแต่
เพียงร่องรอยบางส่วนของชัน้พานแว่นฟ้า และเน่ืองจากสภาพปัจจบุนัเป็นวดัเต็มไปด้วยหญ้ารก 
ไมส่ามารถเห็นถึงรายละเอียดของเจดีย์ได้ชดัเจน   
 วสัด ุ
 ใช้อิฐเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้าง ใช้ระบบก่ออิฐแถวยาวสลบัแถวสัน้ 

 1.6 วัดสิงห์ (สันนิษฐาน) (ภาพท่ี 9) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 
 วดัตัง้อยู่บริเวณอรัญญิกนอกก าแพงเมือง ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
(ฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิง) 
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 ในแผนผงัตัง้อยูบ่นแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก แตต่วัวดัหนัหน้าคอ่นไปทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงใต้  โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์ประธานของวดั  โดยตามต าแหน่งมีศกัดิ์

และบทบาทหน้าท่ีสูงสุดในแผนผงั อีกทัง้มีเจดีย์รายท่ีมุมทัง้ส่ีของเจดีย์ประธาน ด้านหน้าเจดีย์
ประธานมีวิหารอยูใ่นแกนเดียวกนั 
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 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ประกอบด้วย สว่นฐานได้แก่ฐานเขียงซ้อนกนั 4 ชัน้ ถดัไปเป็นฐานบวัคาดด้วยลกูแก้ว
อกไก่ 2 เส้นบนลา่ง เหนือฐานบวัขึน้ไปพงัทลาย เจดีย์ประธานท่ีน่ีมีการท าซุ้มท่ีฐาน ย่ืนออกมาทัง้ 
4 ทิศ โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกสมบูรณ์ท่ีสุด เน่ืองจากส่วนองค์เจดีย์ท่ีหายไป               
กรมศลิปากรสนันิษฐานวา่นา่จะเป็นเจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ (ภาพท่ี 10-11) 
 วสัด ุ
 วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงและอิฐ โดยใช้ศลิาแลงในการก่อชว่งฐานเขียง 3 ชัน้ลา่ง และซุ้ม
ท่ีย่ืนออกมา แตใ่นสว่นหลงัคาของซุ้มใช้อิฐก่อ เหนือชัน้ฐานเขียงขึน้ไปใช้อิฐในการก่อทัง้หมด ใช้
ระบบก่ออิฐแถวยาวสลบัแถวสัน้ 
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ภาพท่ี 9 วดัสิงห์ (สนันิษฐาน) 

 

 

ภาพท่ี 10 รูปแบบสนันิษฐานสามมิตวิดัสิงห์ มมุมองจากด้านบน 
ท่ีมา:      (อทุยานประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร กรมศลิปากร) 
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ภาพท่ี 11 รูปแบบสนันิษฐานสามมิตวิดัสิงห์ มมุมองจากระดบัสายตา 
ท่ีมา:       (อทุยานประวตัศิาสตร์ก าแพงเพชร กรมศลิปากร) 
 
2. รูปแบบเจดีย์ทรงระฆัง  
 พบเจดีย์ทรงระฆงัผงักลมกระจายตวัทัง้สองฝ่ังแม่น า้ จ านวนท่ีพบมีทัง้หมด 4 วดั พบ
ท่ีเมืองนครชุม ได้แก่ วดัหนองลงักา และวัดหม่องกาเล ส่วนทางเมืองก าแพงเพชร ฝ่ังแม่น า้ปิง
ตะวนัออก พบในเขตอรัญญิก 1 วดั ได้แก่ วดัก าแพงงาม ทางด้านนอกก าแพงเมืองฝ่ังตะวนัออก
พบ 1 วดั คือ วดัเชิงหวาย (แผนท่ีท่ี 13)  

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์ทรงระฆงัผงักลม พบว่าในเขตนครชุมมีการท า
เจดีย์ท่ีมีองค์ประกอบคล้ายกนั คือ สว่นฐานลา่งสดุเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียมซ้อนกนั 2-3 ชัน้ มีการท า
มณฑปย่ืนออกมาจากฐานในลักษณะเป็นการต่อเติมภายหลัง  เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัท่ีหน้า
กระดานประดบัด้วยช่องส่ีเหล่ียม ซึ่งการประดบัช่องท่ีฐานและองค์ระฆงัท่ีใหญ่เก่ียวข้องกบัแบบ
แผนเจดีย์แบบหนึ่งของพุกามราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 18 (ภาพท่ี 12) เช่น เจดีย์ในบริเวณ  
วดัถิทสวดี (Thitsavadi Temple) ในหมู่บ้านปวาสอ (Pwasaw) ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของเมือง
พกุาม7   อีกทัง้ยงัมีการท าฐานบวัในผงักลมซ้อนกัน 3 ชัน้แทนท่ีจะท าบวัถลาแบบสโุขทยัอย่าง 
เช่นท่ีวัดหนองลังกา   เป็นไปได้ว่าเจดีย์ทรงระฆังผังกลมท่ีปรากฏในนครชุม นอกจากจะได้รับ
อิทธิพลสโุขทยัแล้ว นา่จะได้รับอิทธิพลของพมา่ด้วยเชน่กนั 

                                                           

 7 สนัต ิเล็กสขุมุ, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : 
เมืองโบราณ,2549), 68-69 อ้างจาก M.C.S., Pictorial Guide to Pagan, (Rangoon, 1975), 
color. 
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แผนท่ีท่ี 13 แสดงต าแหนง่เจดีย์ทรงระฆงัในก าแพงเพชร 
 

 
ภาพท่ี 12 เปรียบเทียบระหว่างฐานเจดีย์ทรงระฆงัท่ีนครชมุและเจดีย์พมา่ 
ท่ีมา: Uasean, เจดีย์ชเวซิกอง, เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ.2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.uasean.com/images/blog/kerobow01/20130704152351.jpg 
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สว่นเขตทางฝ่ังแม่น า้ปิงตะวนัออก ส่วนฐานจะขยายสงูขึน้ ท าฐานเขียงส่ีเหล่ียมซ้อน
กนั 3 ชัน้ เหนือฐานเขียงเป็นฐานบวั เหนือขึน้ไปเป็นชัน้บวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้ มีการท าบวัปากระฆงั 
องค์ระฆงัจะเล็กลง ส่วนยอดองค์ระฆงัหายไป 

ต าแหน่งเจดีย์ทรงระฆังผงักลมในผงัวดั พบว่าทัง้หมดอยู่ในต าแหน่งเจดีย์ประธาน 
โดยมีวิหารอยูด้่านหน้าเรียงตวัในแกนเดียวกนั คือ เรียงตวัแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก  

วัสดุท่ีใช้มีทัง้การใช้อิฐ ศิลาแลง และผสมกัน วัดท่ีก่อเจดีย์ด้วยอิฐทัง้หมด คือ         
วดัหม่องกาเล และ วดัเชิงหวาย วดัท่ีใช้ศิลาแลงในการก่อทัง้หมด คือ วดัก าแพงงาม วดัท่ีใช้วสัดุ
ผสมกนั คือ วดัหนองลงักา 
 2.1 วัดหนองลังกา (ภาพท่ี 13) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั  

ปัจจบุนัอยูใ่นต าบลนครชมุ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัตกแมน่ า้ปิง) วดัตัง้อยู่
นอกเมืองนครชมุออกไปทิศใต้  
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 แผนผังวัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีการขุดคูน า้
โดยรอบเพ่ือแสดงขอบเขตวัด ในแผนผังเจดีย์ตัง้อยู่บนแนวแกนประธานตะวันออก-ตะวันตก 
โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์ประธานของวัด มีก าแพงวดักัน้ล้อมเจดีย์ประธานและเจดีย์ราย 
แยกออกจากวิหารท่ีอยูด้่านหน้าเจดีย์ประธาน โดยวิหารเรียงตวัในแกนเดียวกนักบัเจดีย์ประธาน   
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ประกอบไปด้วย ส่วนฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียม ถัดขึน้ไปเป็นชุดฐานบัว 
บริเวณหน้ากระดานประดบัด้วยช่องกระจก ท่ีฐานมีการท ามณฑปย่ืนออกมาทัง้ 4 ทิศ เหนือฐาน
บวัเป็นฐานเขียงในผงักลม  รองรับฐานบวัลกูแก้วซ้อนกนั 3 ชัน้ โดยลกัษณะชัน้ฐานบวัลูกแก้ว
รองรับองค์ระฆงัท่ีวดันี ้เป็นรูปแบบเฉพาะพบท่ีวดันีเ้พียงวดัเดียวในก าแพงเพชร เหนือขึน้ไปเป็น
องค์ระฆงั สว่นยอดองค์ระฆงัมีบลัลงัก์ ก้านฉตัร บวัฝาละมี  ปล้องไฉน 
 วสัด ุ

วสัดท่ีุใช้เป็นศิลาแลงและอิฐ โดยใช้ศิลาแลงในการก่อฐานเขียงผังกลมรองรับองค์
ระฆงั นอกนัน้ใช้อิฐในการก่อ ใช้ระบบการก่ออิฐแถวยาวสลบัแถวสัน้ 
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 2.2 วัดหม่องกาเล (ภาพท่ี 14) 
ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 
ปัจจบุนัอยูใ่นต าบลนครชมุ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัตกแมน่ า้ปิง) วดัตัง้อยู่

นอกเมืองนครชมุออกไปทิศใต้ ใกล้กบัวดัหนองพิกลุ 
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 แผนผังวัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีการขุดคูน า้
โดยรอบเพ่ือแสดงขอบเขตวัด ในแผนผังเจดีย์ตัง้อยู่บนแนวแกนประธานตะวันออก-ตะวันตก 
โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์ประธานของวดั มีวิหารอยู่ด้านเจดีย์ประธาน วิหารเรียงตวัในแกน
เดียวกนักบัเจดีย์ประธาน   
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

 ประกอบด้วย ส่วนฐานล่างสดุเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียม 2 ชัน้รองรับฐานบวัท่ีประดบั
ด้วยช่องกระจกท่ีหน้ากระดานของฐานบวั อีกทัง้มีการท ามณฑปย่ืนออกมาท่ีฐานทัง้ 3 ด้าน คือ 
ทิศเหนือ ทิศตะวนัออก และทิศใต้ เหนือขึน้ไปเป็นฐานเขียงผงักลม รองรับชัน้บวัถลาแบบสโุขทยั
ซ้อนกนั 3 ชัน้และบวัปากระฆงั เหนือขึน้ไปเป็นองค์ระฆงั สว่นยอดองค์ระฆงัมีบลัลงัก์ ก้านฉตัร 
 วสัด ุ

 ใช้อิฐเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้าง ระเบียบการก่ออิฐไมช่ดัเจน 

 2.3 วัดก าแพงงาม (ภาพท่ี 15) 
ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 

 ต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิง) วดัตัง้อยูบ่ริเวณ
อรัญญิก โดยตัง้เยือ้งไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือใกล้กบัวดัสิงห์  
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 แผนผงัวดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า วดัหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก ในแผนผงัเจดีย์ตัง้อยู่
บนแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์ประธานของวดั มีวิหาร
อยู่ด้านเจดีย์ประธาน วิหารเรียงตวัในแกนเดียวกนักับเจดีย์ประธาน  ด้านหน้าและด้านหลงัเจดีย์
ประธานมีเจดีย์เรียงตวักนัในลกัษณะแกนนอนตัง้ฉากกบัแกนประธาน โดยมีเจดีย์รายด้านหน้า 3 
องค์ ด้านหลงั 3 องค์ 
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 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ประกอบด้วย ส่วนฐานล่างสดุเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียม 3 ชัน้ มีการท าซุ้มพระขนาดเล็ก
ย่ืนออกมาจากฐานทางทิศตะวันออก เหนือชัน้ฐานเขียงขึน้ไปเป็นฐานบวั  เหนือขึน้ไปเป็นฐาน
เขียงส่ีเหล่ียม 1 ชัน้ ตอ่ด้วยฐานเขียงผงักลมรองรับชัน้บวัถลาแบบสโุขทยัซ้อนกนั 3 ชัน้ ตอ่ด้วยบวั
ปากระฆงั   
 วสัด ุ

วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงในการก่อ 
 2.4 วัดเชิงหวาย (ภาพท่ี 16) 

ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 
ตัง้อยูน่อกเมืองทางทิศตะวนัออก ริมคลองชลประทาน อยูถ่ดัจากวดัดงหวาย ไปทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 แผนผงัวดัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า วดัหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก ในแผนผงัเจดีย์ตัง้อยู่
บนแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์ประธานของวดั มีวิหาร
อยูด้่านเจดีย์ประธาน วิหารเรียงตวัในแกนเดียวกนักบัเจดีย์ประธาน 
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 เน่ืองจากสภาพปัจจุบนัยงัไม่ได้รับการบูรณะ ท าให้ไม่สามารถเห็นลกัษณะได้อย่าง
ชัดเจน แต่พอสันนิษฐานได้ว่า ฐานล่างสุดเป็นฐานบัวมีการประดับด้วยบัวลูกฟัก ถัดขึน้ไป
สนันิษฐานว่าเป็นฐานบวัแปดเหล่ียม แล้วจึงเป็นชัน้ฐานบวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นบวั
ปากระฆงั แล้วจงึเป็นองค์ระฆงั 
 วสัด ุ
 ใช้อิฐเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้าง ระเบียบการก่ออิฐไมช่ดัเจน 
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3. รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียม 
 รูปแบบการเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมท่ีพบทัง้หมดในก าแพงเพชรทัง้สองฝ่ัง
แม่น า้ปิง  เจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมกระจายทุกพืน้ท่ีในก าแพงเพชร  พบมากท่ีสุดในเขต
อรัญญิกมีทัง้หมด 9 วัด คือ วดัก าแพงงาม (เจดีย์ราย) วดัฆ้องชัย วัดนาคเจ็ดเศียร วดัป่ามืด      
วดัป่ามืดนอก วดัป่าแลง วดัพระนอน วดัเพการาม (เจดีย์ราย) วดัรามณรงค์  เขตในก าแพงเมือง
พบ 3 วดั คือ วดัพระธาต ุวดัพระแก้ว (เจดีย์ราย) วดัช้างเผือก (เจดีย์ราย) เขตนอกก าแพงเมืองฝ่ัง
ตะวนัออกพบ 3 วดั คือ วดัดงหวาย วดัช้าง (เจดีย์ราย) วดัโพธ์ิสามขา (เจดีย์ราย) เขตอรัญญิกพบ 
2 วดัคือวดัซุ้มกอและวดัหนองยายชว่ย ในเขตเมืองไตรตรึงษ์ 1 วดั คือ วดัพระปรางค์ (แผนท่ีท่ี 14)  
 
 

แผนท่ีท่ี 14 แสดงต าแหนง่เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมท่ีพบในก าแพงเพชร 
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 รูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมก าแพงเพชร มีรายละเอียดแตกตา่งท่ีสามารถ
แบง่ออกเป็นกลุม่ท าฐานบวัแปดเหล่ียม 1 ชัน้ และกลุม่ท าฐานแปดเหล่ียมซ้อนกนั 2 ชัน้ 
 กลุม่ท่ี 1 ท าฐานบวัในผงัแปดเหล่ียม 1 ชัน้ ยงัสามารถแบง่ยอ่ยเป็นเจดีย์ท่ีมีองค์ระฆงั
เล็กขยายเรือนธาตสุงู กบั องค์ระฆงัใหญ่  
 1.1 กลุ่มเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียม ขยายเรือนธาตุสูง องค์ระฆังเล็ก มี
องค์ประกอบสถาปัตยกรรม คือ ท าฐานเขียงส่ีเหล่ียมเตีย้ๆ 1 ชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นฐานเขียงแปด
เหล่ียมซ้อนชัน้ลดหลัน่ 3ชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียม 1 ชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นเรือน
ธาตแุปดเหล่ียม เหนือเรือนธาตแุปดเหล่ียมเป็นชัน้บวัลกูแก้วซ้อนกนั 3 ชัน้และบวัปากระฆงัรองรับ
องค์ระฆังขนาดเล็กเน่ืองจากการท าเรือนธาตุท่ีสูงขึน้ โดยเจดีย์ท่ีจัดอยู่ในรูปแบบนีมี้เพียงองค์
เดียวในก าแพงเพชร คือ วดัพระปรางค์ ในเมืองไตรตรึงษ์ ซึ่งรูปแบบดงักล่าวคล้ายคลึงกับเจดีย์ท่ี
พบในภาคกลาง เช่น สพุรรณบุรี ชยันาท, ราชบุรี, สระบุรีเป็นเจดีย์รูปแบบเฉพาะของชุมชนภาค
กลางตอนล่าง8 และนิยมสร้างเจดีย์รูปแบบนีใ้นราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 ต้นแบบของเจดีย์คง
แพร่หลายลงมาจากศิลปะหริภุญชัย ซึ่งมีหลักฐาน คือ เจดีย์ทรงแปดเหล่ียม มีช่ือเรียกว่า       
“รัตนเจดีย์” ในวดักู่กดุ จงัหวดัล าพนู9 
  จะเห็นได้ว่ารูปแบบเจดีย์แปดเหล่ียม เป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบศิลปกรรมท่ีเกิดขึน้ใน
ภาคกลาง โดยเป็นอารยธรรมจากภาคกลางแพร่หลายขึน้มาในบ้านเมืองของภาคเหนือ 10 ตรงกับ

                                                           

 8 จฬุิศพงศ์ จฬุารัตน์, “การศกึษาวิวฒันาการทางสถาปัตยกรรมของสถปูทรงกลม 2 
แบบ (ทรงระฆงักลม และทรงระฆงับนฐานแปดเหล่ียม)ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” 
(ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวตัศิาสตร์สถาปัตยกรรม ภาควิชาศลิปสถาปัตยกรรม บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2535): 351. 
 9 สนัต ิเล็กสขุมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดินศิลปะอยุธยา, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ 
: เมืองโบราณ, 2550),79. 
 10 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “แคว้นหริภญุชยั”,ใน ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ : กรมศลิปากร, 2517),251-253. อ้างถึงใน สนัต ิเล็กสขุมุ, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญ
ชัย-ล้านนา, พิมพ์ครัง้ท่ี  2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ ,2549),18. 
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ต านานท่ีกล่าวถึงการสร้างเมืองหริภุญชัย โดยอัญเชิญพระนางจามเทวีจากเมืองละโว้ (ลพบุรี) 
ขึน้มาครอง โดยมีคณะนกัปราชญ์ ราชบณัฑิตตามเสดจ็ขึน้มาด้วย11  
 ทางด้านรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมท่ีปรากฏในเมืองทางฝ่ังตะวันออก
แม่น า้ปิงนัน้ น่าจะมาพร้อมกับกษัตริย์ราชวงศ์สุพรรณภูมิ ตามประวัติศาสตร์กษัตริย์ราชวงศ์
สพุรรณภมูิท่ีเข้ามามีอ านาจในพืน้ท่ีนัน้(ชากงัราว) คือ พระบรมราชาธิราชท่ี 1 โดยก่อนท่ีจะเข้ามา
มีอ านาจท่ีชากังราว พระองค์ได้ครองเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งท่ีนัน้มีรูปแบบเจดีย์แปดเหล่ียมเป็นท่ี
แพร่หลาย 
 1.2 กลุ่มเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียม ท าฐานบวัแปดเหล่ียม 1 ชัน้ รองรับองค์
ระฆงัท่ีใหญ่ เกิดหลงัจากท่ีพระบรมราชาธิราชท่ี 1 ได้เข้ามามีอ านาจในชากงัราวแล้ว จึงเกิดการ
ผสมผสานทางรูปแบบเจดีย์ระหว่างเจดีย์แปดเหล่ียม (สุพรรณภูมิ) กับเจดีย์ทรงระฆงั (สุโขทยั)    
ท่ีก่อนหน้านีเ้มืองชากงัราวถกูปกครองโดยอ ามาตย์ติปัญญา (พระยาญาณดิศ) พระราชโอรสของ
พระมหาเทวีพระขนิษฐาของพระมหาธรรมราชาลิไท ท าให้รูปแบบเจดีย์แปดเหล่ียมท่ีปรากฏใน
พืน้ท่ีก าแพงเพชร จึงแตกต่างจากรูปแบบเจดีย์แปดเหล่ียมท่ีปรากฏในบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทย โดยมีลกัษณะองค์ระฆงัท่ีใหญ่ขึน้ แตย่งัคงไว้ซึง่ฐานแปดเหล่ียม จงึเป็นท่ีมาของเจดีย์
ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมแบบใหม ่
 รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมดังกล่าว มีลักษณะทางสถาปัตยกรรม
ประกอบด้วย ฐานลา่งสดุเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียม เหนือขึน้ไปเป็นฐานเขียงแปดเหล่ียมซ้อนกนั 3 ชัน้ 
เหนือขึน้ไปฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น โดยลกัษณะการท าฐานบวัในผงั
แปดเหล่ียมคาดลกูแก้วอกไก่1 เส้นนีเ้ป็นข้อสงัเกตท่ีคดิวา่นา่จะเป็นรูปแบบเฉพาะของก าแพงเพชร 
แล้วจึงเป็นชัน้บวัถลาซ้อนกัน 3 ชัน้ บางองค์มีการท าบวัปากระฆัง แล้วจึงเป็นองค์ระฆังและ
บลัลงัก์ รูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมท่ีจดัอยูใ่นชว่งได้แก่ วดัหนองยายช่วย (นครชมุ) วดั
พระนอน (อรัญญิก) วดัซุ้มกอ12 (อรัญญิก)  

                                                           

 11 จามเทวี พงศวดารเมืองหริภุญชัย, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (ในงานฌาปนกิจศพ ชชั แดงดี
เลิศ 1 ตลุาคม 2515),32-34. อ้างถึงใน สนัติ เล็กสขุมุ, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา, 
18. 
 

12
 ด้วยสภาพปัจจุบันไม่เห็นรายละเอียดของการท าชัน้ฐานบัวในผังแปดเหล่ียม 

อย่างไรก็ตามเจดีย์ท่ีวัดซุ้มกอสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงยุคต้นของเจดีย์ทรงระฆังฐานแปด
เหล่ียม เน่ืองจากยงัมีความคล้ายคลงึกบัเจดีย์ท่ีวดัพระปรางค์อยูพ่อสมควร 
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 กลุ่มท่ี 2 เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมท่ีมีการท าฐานบวัซ้อนกนั 2 ชัน้ โดยรูปแบบ
เจดีย์ท่ีเกิดในช่วงนีน้่าจะเป็นช่วงท่ีก าแพงเพชรอยู่ภายใต้การปกครองของอยุธยา อีกทัง้ได้มี
อิทธิพลจากล้านนาเข้ามาใหม่ เป็นช่วงท่ีพระบรมไตรโลกนาถแห่งราชวงศ์อยธุยา ได้ท าสงคราม
กับล้านนาในสมัยพระเจ้าติโลกราช ปีพ.ศ.1994 และได้สงบศึกสงครามในปี พ.ศ.2018 ซึ่ง
หลงัจากนัน้ทัง้สองพระองค์ได้หนัมาท านบุ ารุงพระศาสนา ตอ่มาอีก 35 ปี ในปีพ.ศ. 2053 ได้มี
จารึกบอกวา่ให้เจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชซึง่เป็นเจ้าเมืองก าแพงเพชรในขณะนัน้ ให้ช่วยท านบุ ารุง
ศาสนา ให้มีการซ่อมแปลงพระมหาธาตแุละวดับริวารทัง้ในเมืองและนอกเมือง จากจารึกน่าจะ
แสดงให้เห็นถึงในชว่งนัน้มีการสร้างพระธาตแุล้ว และนา่จะเป็นช่วงท่ีก าแพงเพชรสามารถสร้างวดั
วาอารามได้มากมาย เน่ืองจากเมืองก าแพงเพชรเป็นเมืองท่ีต้องรับท าหน้าท่ีเป็นเมืองหน้าดา่นมา
ตลอด  
 รูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในช่วงนีจ้ึงเป็นรูปแบบเจดีย์ท่ีมีลกัษณะศิลปะอยุธยาผสมกับ
ศิลปะล้านนา คือ เป็นเจดีย์ยงัคงมีการท าฐานแปดเหล่ียมท่ีสืบเน่ืองมาจากเจดีย์ทรงระฆังฐาน
แปดเหล่ียมรุ่นก่อน แตเ่พิ่มชัน้ฐานให้สงูขึน้ โดยท าฐานบวัเพิ่มเป็น 2 ชัน้ ท าให้องค์ระฆงัเล็กลง 
อีกทัง้ยงัมีการบลัลงัก์ในผงัยอ่มมุไม้สิบสอง ซึง่การเพิ่มฐานสงูขึน้ องค์ระฆงัเล็กลง และบลัลงัก์ย่อ
มมุไม้สิบสองเป็นสิ่งท่ีได้จากศิลปะล้านนา ตวัอย่างเจดีย์ดงักล่าวท่ีเห็นได้ชดัคือ เจดีย์วดัพระธาต ุ
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมประกอบด้วย ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียม เหนือขึน้ไปเป็นฐาน
เขียงแปดเหล่ียมซ้อนกนั 3 ชัน้ลดหลัน่ เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วยลูกแก้ว
อกไก่ 1 เส้น เหนือขึน้เป็นเป็นฐานเขียงในผงั 1-2 ชัน้ เหนือขึน้เป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาด
ด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น แล้วจึงชัน้บวัถลาซ้อนกัน 2-3 ชัน้ มีการประดบัองค์ระฆงัด้วยบวัปาก
ระฆงั ในสว่นองค์ระฆงัจะเล็กลง แล้วจงึตอ่ด้วยชัน้ยอดคือบลัลงัก์ในผงัยอ่มมุไม้สิบสอง เจดีย์ท่ีจดั
อยูใ่นชว่งนีคื้อ เจดีย์ประธานวดัพระธาตุ เจดีย์รายคูห่น้าวดัพระธาต ุและเจดีย์วดัดงหวาย ซึ่งท่ีวดั
ดงหวายได้ท าฐานบวัในผงักลมซ้อนเป็นชัน้ท่ี 3 ตอ่จากฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมท่ีซ้อนกนั 2 ชัน้ ยิ่ง
ท าองค์ระฆงัเล็กลงไป 
 รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมยังมีอีกหลายรูปแบบ  โดยมากเป็นรูปแบบ
เฉพาะและในสภาพปัจจุบันเหลือให้เห็นเพียงบางส่วน คือเห็นเพียงแค่ส่วนฐานบัวในผังแปด
เหล่ียมชัน้ลา่งสดุ ซึง่ไมส่ามารถน ามาจดัในพฒันาการได้  
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 3.1 วัดพระปรางค์ (ภาพท่ี 17) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 

ปัจจบุนัอยูใ่นต าบลไตรตรึงษ์ อ าเภอเมือง (ฝ่ังตะวนัตกแมน่ า้ปิง) หรืออยูใ่นก าแพง
เมืองไตรตรึงษ์ในอดีต ติดกบัวดัเจดีย์เจ็ดยอด 

ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 

ในแผนผงัตัง้อยู่บนแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก  โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็น
เจดีย์ประธานของวดั โดยตามต าแหน่งมีศกัดิ์และบทบาทหน้าท่ีสูงสุดในแผนผงั ด้านหน้าเจดีย์
ประธานมีวิหารอยูใ่นแกนเดียวกนั 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

ประกอบด้วย สว่นฐานได้แก่ชัน้ฐานล่างสดุเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียม 1 ชัน้ ถดัไปเป็นชัน้
ฐานเขียงแปดเหล่ียมซ้อนกนั 3 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นฐานเป็นฐานบวัอยู่ในผงัแปดเหล่ียม 1 ชัน้ แล้วจึง
เป็นชัน้เรือนธาตยืุดสูง ถัดขึน้ไปเป็นชัน้ฐานบวัถลาซ้อนกัน 3 ชัน้ เหนือชุดฐานบวัถลาเป็นองค์
ระฆงั เหนือสว่นองค์ระฆงัได้พงัทลายลง 
 วสัด ุ

 ใช้อิฐเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้าง ใช้ระบบก่ออิฐแถวยาวสลบัแถวสัน้  
 3.2 วัดซุ้มกอ (ภาพท่ี 18) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั  

ปัจจบุนัอยู่ในต าบลนครชมุ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัตกแม่น า้ปิง) วดัตัง้อยู่
เขตอรัญญิกของเมืองนครชมุออกไปทางทิศใต้ ริมถนนสายก าแพงเพชร-สโุขทยั 

ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 

โบราณสถานไม่ปรากฏแนวก าแพงวดั แต่มีการขุดคนู า้โดยรอบเพ่ือแสดงขอบเขตวดั 
ในแผนผังเจดีย์ตัง้อยู่บนแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก  โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์
ประธานของวดั โดยตามต าแหนง่มีศกัดิแ์ละบทบาทหน้าท่ีสงูสดุในแผนผงั  

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

 ประกอบด้วย ส่วนฐานได้แก่ชัน้ฐานแปดเหล่ียมซ้อน 2-3 ชัน้ ถดัไปเป็นฐานบวัในผงั
แปดเหล่ียม 1 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นฐานเขียงแปดเหล่ียมรองรับบวัถลา 3 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นองค์ระฆงั
โดยมีปนูปัน้บวัปากระฆงัแสดงให้เห็น สว่นเหนือองค์ระฆงัปัจจบุนัได้พงัทลายหมด 
 วสัด ุ

        ใช้อิฐเป็นวสัดหุลกัในการก่อสร้าง ใช้ระบบก่ออิฐแถวยาวสลบัแถวสัน้. 
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 3.3 วัดหนองยายช่วย (ภาพท่ี 19) 
ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 

ปัจจบุนัอยู่ในต าบลนครชมุ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัตกแม่น า้ปิง) วดัตัง้อยู่
เขตอรัญญิกของเมืองนครชมุออกไปทางทิศใต้ ริมถนนสายก าแพงเพชร-สโุขทยั 

ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 

แผนผังวัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีการขุดคูน า้โดยรอบ ในแผนผังเจดีย์ตัง้อยู่บน
แนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก  โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์ประธานของวดั โดยตาม
ต าแหน่งมีศักดิ์และบทบาทหน้าท่ีสูงสุดในแผนผัง ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีวิหารอยู่ในแกน
เดียวกนั 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

ประกอบด้วย สว่นฐานลา่งสดุเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียม 1 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นฐานเขียงแปด
เหล่ียมซ้อนกนั  3 ชัน้ มีการท ามขุย่ืนออกมาจากฐาน 4 ด้าน ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียม
คาดด้วยบวัลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น ถดัขึน้ไปเป็นฐานเขียงแปดเหล่ียมรองรับบวัถลา 3 ชัน้ แล้วจึงเป็น
องค์ระฆงัท่ีมีบวัปากระฆงั ถดัขึน้ไปเป็นบลัลงัก์ท่ีสภาพหกัพงั สว่นยอดพงัทลายหมด 

วสัด ุ
วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงและอิฐ โดยใช้ศลิาแลงในการก่อฐานเขียงส่ีเหล่ียมและฐานเขียง

แปดเหล่ียมชัน้ท่ี 1 อีกทัง้ยงัพบว่ามีการใช้ศิลาแลงก่อชัน้บวัถลา นอกนัน้ส่วนท่ีเหลือองค์เจดีย์ก่อ
ด้วยอิฐ วิธีการก่ออิฐใช้ระบบแถวยาวสลบัแถวสัน้ 
 3.4 วัดพระนอน (ภาพท่ี 20) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 
 ปัจจบุนัอยูใ่นต าบลหนองปลิง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิง) อยู่
ทางทิศใต้ของโบราณสถานของวดัพระส่ีอิริยาบถ 

 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 

ในแผนผงัเจดีย์ตัง้อยูบ่นแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก  โครงสร้างผงัท าหน้าท่ี
เป็นเจดีย์ประธานของวัด โดยตามต าแหน่งมีศกัดิ์และบทบาทหน้าท่ีสูงสุดในแผนผัง ด้านหน้า
เจดีย์ประธานมีวิหารและอุโบสถ ทางด้านทิศใต้ของเจดีย์ประธาน มีเจดีย์เรียงกัน 7 องค์ อยู่ใน
แกนตัง้ฉากกบัแกนประธาน  
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รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

ประกอบด้วย ส่วนฐานล่างสดุก่อเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียมมีซุ้มพระขนาดเล็กย่ืนออกมา
จากฐาน  ถดัขึน้ไปฐานเขียงแปดเหล่ียมซ้อนกนั 3 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาด
ด้วยลวดบวัลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น ถัดขึน้ไปเป็นฐานเขียงแปดเหล่ียม 1 ชัน้ รองรับชัน้ฐานบวัถลา
ซ้อนกนั 3 ชัน้ ถดัขึน้ไปองค์ระฆงั สว่นยอดเหลือบลัลงัก์และก้านฉตัร 

วสัด ุ
 วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงในการก่อ ข้อสงัเกตท่ีพบในการใช้ศิลาแลงท่ีเจดีย์ประธานวดั
พระนอน คือ ส่วนฐานเจดีย์ท่ีเป็นชัน้ฐานเขียงส่ีเหล่ียมล่างสดุ มีการตดัแทง่ศลิาแลงขนาดใหญ่
แทนท่ีจะตดัศลิาแลงเป็นก้อน 
 3.5 เจดีย์ประธานวัดพระธาตุ (ภาพท่ี 21) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 

 ปัจจุบันตัง้อยู่ในต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวันออกแม่น า้ปิง)  
บริเวณวดัตัง้อยูใ่นก าแพงเมือง และอยูด้่านหน้าวดัพระแก้ว  
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 

แผนผังบริเวณวัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ในแผนผงัเจดีย์ตัง้อยู่บนแนวแกนประธาน
ตะวนัออก-ตะวนัตก  โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์ประธานของวดั โดยตามต าแหน่งมีศกัดิ์และ
บทบาทหน้าท่ีสงูสดุในแผนผงั ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีวิหารอยูใ่นแกนเดียวกนั อีกทัง้มีระเบียงคด
เช่ือมตอ่จากวิหารด้านหน้าล้อมรอบเจดีย์ประธาน ด้านหน้าวิหารมีเจดีย์คู่หน้า 2 องค ์

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

ประกอบด้วย ส่วนฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียม  ถัดขึน้ไปเป็นฐานเขียงในผัง
แปดเหล่ียมซ้อนกนั 2 ชัน้ ถัดขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วยลวดบวัลูกแก้วอกไก่ 1 
เส้น ถัดขึน้ไปเป็นฐานเขียงแปดเหล่ียมรองรับฐานบวัในผังแปดเหล่ียม คาดด้วยลวดบวัลูกแก้ว
อกไก่ 2 เส้น ถดัขึน้ไปเป็นชัน้บวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นบวัปากระฆงัท่ีเห็นร่องรอยปนูปัน้
เป็นรูปกลีบบวัรองรับองค์ระฆงั เหนือองค์ระฆงัเป็นส่วนยอดประกอบด้วย บงัลงัก์ย่อมมุไม้สิบสอง 
ก้านฉตัรท่ีมีการตกแตง่เป็นเสาเซาะร่อง บวัฝาละมี ปล้องไฉน และปลี 
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วสัด ุ
วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงและอิฐ โดยใช้ศลิาแลงในการก่อฐานเขียงส่ีเหล่ียมและฐานเขียง

แปดเหล่ียมชัน้ท่ี 1 เล็กน้อย อีกทัง้ยงัพบว่ามีการใช้ศิลาแลงก่อชัน้บวัถลา นอกนัน้ส่วนท่ีเหลือองค์
เจดีย์ก่อด้วยอิฐ วิธีการก่ออิฐใช้ระบบแถวยาวสลบัแถวสัน้ 
 3.6 เจดีย์รายวัดพระธาตุ หมายเลข 1 (ภาพท่ี 22) 

ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 

อยู่ด้านหน้าวิหารในลกัษณะเป็นเจดีย์คู่หน้าวัด โดยอยู่ทางด้านฝ่ังซ้ายของวัดหรือ
ทางทิศเหนือ  ในผังเจดีย์ต าแหน่งอยู่แกนรองเหนือ-ใต้ ตามต าแหน่งมีความส าคญัสัมพันธ์กับ
สถาปัตยกรรมในแกนประธาน  

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

ประกอบด้วย ส่วนฐานล่างสดุเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียม  ท่ีมีการท ามุขย่ืนออกมาในทิศ
ตะวนัออก ถดัขึน้ไปเป็นฐานเขียงแปดเหล่ียม 1 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วย
ลวดบวัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น ถดัขึน้ไปเป็นฐานเขียงในผงัแปดเหล่ียมรองรับฐานบวัในผงัแปดเหล่ียม 
คาดด้วยเส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น เหนือขึน้ไปอยูใ่นสภาพพงัทลาย 

วสัด ุ
วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงและอิฐ โดยใช้ศิลาแลงในการก่อฐานเขียงส่ีเหล่ียม นอกนัน้ส่วน

ท่ีเหลือองค์เจดีย์ก่อด้วยอิฐ วิธีการก่ออิฐใช้ระบบแถวยาวสลบัแถวสัน้ 
 3.7 เจดีย์รายวัดพระธาตุ หมายเลข 2 (ภาพท่ี 23) 

ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 

อยู่ด้านหน้าวิหารในลกัษณะเป็นเจดีย์คู่หน้าวัด โดยอยู่ทางด้านฝ่ังซ้ายของวัดหรือ
ทางทิศเหนือ  ในผงัเจดีย์ต าแหน่งอยู่แกนรองเหนือ-ใต้ โดยตามต าแหน่งมีความส าคญัสมัพนัธ์กบั
สถาปัตยกรรมในแกนประธาน  

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

ประกอบด้วย ส่วนฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียม ถัดขึน้ไปเป็นฐานเขียงแปด
เหล่ียม 1 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วยลวดบวัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น ถดัขึน้ไป
เป็นฐานเขียงในผงักลมรองรับองค์ระฆงั เหนือองค์ระฆงัเป็นบลัลงัก์ย่อไม้สิบสอง ถัดไปเป็นก้าน
ฉตัร บวัฝาละมี ปล้องไฉน ปลี บวักลุม่ 
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วสัด ุ
วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงและอิฐ โดยใช้ศลิาแลงในการก่อฐานเขียงส่ีเหล่ียม นอกนัน้สว่น

ท่ีเหลือองค์เจดีย์ก่อด้วยอิฐ วิธีการก่ออิฐใช้ระบบแถวยาวสลบัแถวสัน้ 
 3.8 วัดดงหวาย (ภาพท่ี 24) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 
 ตัง้อยูใ่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิง) วดัตัง้อยูน่อก
ก าแพงเมือง หา่งจากประตสูะพานโคดมประมาณ 200 เมตร ปัจจบุนัทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 
101 ก าแพงเพชร-สโุขทยั ตดัผา่นด้านหลงัของวดั 
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 

ในแผนผงัเจดีย์ตัง้อยู่บนแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก  โครงสร้างผงัท าหน้าท่ี
เป็นเจดีย์ประธานของวดั โดยตามต าแหนง่มีศกัดิแ์ละบทบาทหน้าท่ีสงูสดุในแผนผงั ด้านหน้า
เจดีย์ประธานมีวิหาร เรียงตวัในแกนประธาน มีเจดีย์รายท่ีมมุทางด้านทิศตะวนัออก 2 องค์เรียงตวั
ในแกนเหนือใต้ และอีก 2 องค์ทางด้านทิศใต้ ทิศตะวนัตก ของเจดีย์ประธาน 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 

ประกอบด้วย ส่วนฐานล่างสุดก่อเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียม  ถัดขึน้ไปเป็นฐานเขียงแปด
เหล่ียมซ้อนกนั 3 ชัน้ ในชัน้นีมี้การท ามขุย่ืนออกจากฐานทางด้านทิศตะวนัออก ถดัขึน้ไปเป็นฐาน
บวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วยบวัลกูฟัก 2 เส้น ถดัขึน้ไปเป็นบวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วยบวัลกูฟัก
1 เส้น ถดัขึน้ไปฐานเขียงผงักลมรองรับฐานบวัในผงักลมคาดด้วยบวัลกูแก้วอกไก่  1 เส้น ถดัขึน้ไป
เป็นชัน้บวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้ เหนือขึน้ไปอยูใ่นสภาพพงัทลาย 

วสัด ุ
วสัดท่ีุใช้เป็นศิลาแลงและอิฐ โดยใช้ศิลาแลงในการก่อช่วงฐานเขียงส่ีเหล่ียมล่างสุด 

และฐานเขียงในผงัแปดเหล่ียมชัน้ท่ี 1 เหนือขึน้ไปใช้อิฐในการก่อทัง้หมด ใช้ระบบการก่ออิฐแถว
ยาวสลบัแถวสัน้ 
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4. รูปแบบเจดีย์ช้างล้อม-สิงห์ล้อม 
 ทางด้านเจดีย์ช้างล้อม-สิงห์ล้อม เป็นรูปแบบเจดีย์ท่ีพบได้เฉพาะบริเวณฝ่ังตะวนัออก
แม่น า้ปิง ไม่พบทัง้ในเขตนครชุมและไตรตรึงษ์ซึ่งเป็นเมืองฝ่ังตะวนัตกแม่น า้ปิง หมายความว่า
เจดีย์ช้างล้อม-สิงห์ล้อมท่ีปรากฏในบริเวณฝ่ังแม่น า้ปิงตะวนัออก น่าจะเป็นอิทธิพลของอยุธยา -
ล้านนาท่ีเข้ามาภายหลงั โดยเจดีย์ช้างล้อมท่ีก าแพงเพชรพบทัง้หมด 3 วดั คือ เจดีย์ช้างเผือกวดั
พระแก้ว วดัช้าง และวดัช้างรอบ และเจดีย์สิงห์ล้อมท่ีวดัพระแก้ว (แผนท่ีท่ี 15)   
 

 
แผนท่ีท่ี 15 แสดงต าแหนง่เจดีย์ช้างล้อม-สิงห์ล้อมท่ีพบในก าแพงเพชร 
 
 จากการศกึษาเจดีย์ช้างล้อมของสรุพล ด าริห์กลุ ท าให้เห็นถึงรูปแบบเจดีย์ช้างล้อมใน
ประเทศไทยท่ีเกิดขึน้ในแคว้นสโุขทยั ล้านนา อยธุยา ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20 โดยการท าเจดีย์ช้าง
ล้อมเกิดจากส านกัพระพทุธศาสนาลงักาวงศ์สายสีหลและสายรามญัพยายามแข่งขนัเพ่ือให้ได้รับ
การสนบัสนนุและเป็นท่ียอมรับ ในช่วงแรกคือช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 20 หลงัจากพระมหาธรรม
ราชาลิไทสวรรคต คณะสงฆ์ลงักาวงศ์สายสีหลได้รับการสนบัสนนุจากเจ้าเมืองสโุขทยัและเชือ้พระ
วงศ์อยธุยา เจดีย์ช้างล้อมในช่วงนีจ้ึงเป็นการสร้างเพ่ือประกาศถึงความเป็นพระพทุธศาสนาลงักา
วงศ์อนับริสุทธ์ิท่ีมาจากเกาะลังกาของคณะสงฆ์สายสีหล รูปแบบเจดีย์ช้างล้อมในช่วงนีจ้ึงเป็น
ลกัษณะทรงกลมแบบลงักา13  

                                                           

 13 สรุพล ด าริห์กลุ, เจดีย์ช้างล้อมกับประวัตศิาสตร์บ้านเมืองและ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), 323. 
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 คร่ึงหลังของพุทธศตวรรษท่ี 20 พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์สายสีหล ภายใต้การ
อปุถมัภ์ของกษัตริย์กรุงศรีอยธุยามีบทบาทมากขึน้ ช่วงเวลานีแ้คว้นสโุขทยัอยู่ภายใต้การปกครอง
อยธุยา ท าเกิดการผสมผสานกนัระหวา่งศลิปะอยธุยากบัสโุขทยั เจดีย์ช้างล้อมท่ีปรากฏในช่วงนี ้มี
รูปแบบเป็นเจดีย์ทรงกลมช้างล้อมแบบสงู ลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบทรงสงูท่ีฐานมีช้างล้อม 
แบบแผนของลวดบวัคล้ายคลึงกับเจดีย์ทรงกลมแบบลังกา แต่ได้เพิ่มจ านวนชัน้ของฐานใต้ชัน้
มาลยัเถาเพ่ือยืดเจดีย์ให้มีความสงูมากขึน้ จึงท าให้รูปทรงเจดีย์เพรียวสงูขึน้และองค์ระฆงัมีขนาด
เล็กลง14  
 ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 21 เป็นชว่งท่ีเกิดเจดีย์ช้างล้อมมากท่ีสดุ โดยการปรากฏขึน้ของ
เจดีย์ช้างล้อมในชว่งเวลานี ้นา่จะมีความเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์สีหลใหม่หรือ
สายวัดป่าแดง ท่ีได้รับการอุปถัมภ์ค า้จุนอย่างดีจากพระเจ้าติโลกราช โดยท าให้มีลักษณะเป็น
เจดีย์ทรงปราสาทยอดเจดีย์ตัง้อยูบ่นฐานประทกัษิณช้างล้อม ซึง่เป็นศลิปะผสมระหว่างล้านนากบั
สโุขทยั โดยมีพฒันาการมาจากเจดีย์ช้างล้อมท่ีวดัป่าแดงหลวง (ร้าง) เมืองเชียงใหม่15 
 ดงันัน้เจดีย์ช้างล้อมทัง้ 3 วดั ท่ีพบในก าแพงเพชรสามารถแบง่ออกเป็นเจดีย์ช้างล้อม
ตามลกัษณะทางสถาปัตยกรรมได้ว่า เจดีย์ช้างเผือกวดัพระแก้ว และเจดีย์วัดช้าง ควรจดัอยู่ใน
ประเภทเจดีย์ท่ีมีอายหุลงัพทุธศตวรรษท่ี 20 ส่วนเจดีย์วดัช้างรอบน่าจะมีอายใุนช่วงพทุธศตวรรษ
ท่ี 2116 แตอ่ย่างไรก็ตาม เจดีย์ช้างรอบองค์ปัจจบุนัน่าจะมีเจดีย์ท่ีเก่ากว่าอีกองค์ถกูเจดีย์องค์ใหม่
ก่อครอบไว้17  
 ส่วนเจดีย์สิงห์ล้อมท่ีปรากฏในวดัพระแก้วน่า จะเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงศรีอยุธยาท่ี
สร้างขึน้เพ่ือแสดงอ านาจทางการเมืองท่ีอยู่เหนือแคว้นสโุขทยั ดงันัน้เจดีย์สิงห์ล้อมจึงควรปรากฏ

                                                           

 
14 สรุพล ด าริห์กลุ, เจดีย์ช้างล้อมกับประวัตศิาสตร์บ้านเมืองและ

พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), 325. 
 15 เร่ืองเดียวกนั, 332. 
 16 เร่ืองเดียวกนั, 318. 
 17 เสนอ นิลเดช, “สถาปัตยกรรมเมืองก าแพงเพชร,” ใน รายงานสัมมนา
ประวัตศิาสตร์เมืองก าแพงเพชร, 48. 
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ขึน้ในชว่งกึ่งกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 ซึง่เป็นเวลาท่ีเมืองก าแพงเพชรมีฐานะเป็นเมืองพญา
มหานคร และมีความเก่ียวข้องกบัพระพทุธศาสนาสายพืน้เมืองเดมิของอยธุยา18 
 ต าแหน่งเจดีย์ช้างล้อม-สิงห์ล้อมในผงัวดั ปรากฏในรูปแบบเจดีย์ประธาน โดยต าแหน่งมี
วิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน วางอยู่ในแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก มีการท าเจดีย์รายใน
ล้อมรอบเจดีย์ประธานทัง้ในรูปแบบเจดีย์ประจ ามมุ ประจ าทิศ 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีเหมือนกัน ในกลุ่มเจดีย์ประเภทมีสตัว์ล้อมรอบฐาน คือ มี
การประดบัปนูปัน้สตัว์ท่ีฐานเขียงหรือฐานบวัในผงัส่ีเหล่ียม เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัหรือฐานเขียง
ในผงัแปดเหล่ียม แล้วจึงเป็นบวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้ ตอ่ด้วยบวัปากระฆงัแล้วจึงองค์ระฆงั แสดงให้
เห็นถึงการทอนสดัสว่น จากส่ีเหล่ียมแปดเหล่ียมและวงกลม 
 วสัดท่ีุใช้มีการใช้ศิลาแลงก่อทัง้หมดเพียงแคเ่จดีย์ช้างเผือก นอกนัน้เจดีย์แตล่ะองค์มีการ
ใช้วสัดรุ่วมกนัทัง้ศลิาแลงและอิฐ 
 4.1 วัดช้าง (ภาพท่ี 25) 

 ต าแหนง่ท่ีตัง้ปัจจบุนั 
ตัง้อยูใ่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิง) วดัตัง้อยูท่าง

นอกเมืองทางด้านทิศตะวนัออก  
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 

ในผงัเจดีย์ตัง้อยูใ่นแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็น
เจดีย์ประธานของวดั โดยตามต าแหนง่มีศกัดิ์และบทบาทสงูสดูภายในวดั ด้านหน้าเจดีย์มีวิหาร 
เรียงตวัในแกนประธาน 

ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
ฐานลา่งสดุเป็นฐานเขียงประดบัด้วยช้างโผลม่าคร่ึงตวั 18 เชือก บริเวณทิศตะวนัออก

มีการท าแท่นบูชาต่อย่ืนออกมาจากฐานในลกัษณะต่อเติมภายหลงั เหนือฐานช้างล้อมเป็นฐาน
เขียงแปดเหล่ียมซ้อนกนั 3 ชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัแปดเหล่ียม คาดด้วยบวัลกูแก้ว 1 เส้น เหนือ
ขึน้ไปเป็นฐานเขียงผงักลมรองรับชัน้ฐานบวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นบวัปากระฆงัรองรับ
องค์ระฆงั เหนือองค์ระฆงัเป็นบลัลงัก์และก้านฉตัร 

                                                           

 18 สรุพล ด าริห์กลุ, เจดีย์ช้างล้อมกับประวัตศิาสตร์บ้านเมืองและ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ :  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2554), 
328. 
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วัสดุ 
วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงและอิฐ โดยใช้ศลิาแลงในการก่อฐานเขียงส่ีเหล่ียมด้านลา่ง และ

ชัน้บวัถลา นอกนัน้สว่นท่ีเหลือองค์เจดีย์ก่อด้วยอิฐ วิธีการก่ออิฐใช้ระบบแถวยาวสลบัแถวสัน้ 
 4.2 เจดีย์ช้างเผือก วัดพระแก้ว (ภาพท่ี 26) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 

ปัจจบุนัตัง้อยูใ่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิง)  
บริเวณวดัอยูใ่นก าแพงเมือง ทางด้านหลงัตอ่เน่ืองกบัวดัพระแก้ว  
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 ในผงัเจดีย์ตัง้อยูใ่นแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็น
เจดีย์ประธานของวดั ด้านหน้าเจดีย์มีวิหาร เรียงตวัในแกนประธาน  
 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม  
 ฐานล่างสดุเป็นฐานหน้ากระดานส่ีเหล่ียมจตัรัุส หน้ากระดานท าเป็นช่องประดบัด้วย
ช้างโผล่มาคร่ึงตวั ด้านละ 7 เชือก และท่ีมมุ 4 เชือก จ านวน 32 เชือก ด้านบนฐานช้างล้อม มีการ
ท าเจดีย์ท่ีมมุขนาดเล็กทัง้ 4 เหนือฐานช้างล้อมเป็นฐานเขียงแปดเหล่ียม 1 ชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นชัน้
บวัถลาเหลือเพียง 2 ชัน้  
 วสัด ุ

วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงในการก่อ 
  4.3 วัดช้างรอบ  (ภาพท่ี 27) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั 
 ตัง้อยูใ่นต าแหนง่จดุสงูสดุของเนินเขาลกูรังในเขตอรัญญิก เมืองก าแพงเพชร (ฝ่ัง
แมน่ า้ปิงตะวนัออก) โดยอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือโบราณสถานวดัสิงห์ 
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 ขอบเขตวัดก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบเป็นรูปส่ีเหล่ียม ในแผนผังเจดีย์ตัง้อยู่บน
แนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก ด้านหน้าเจดีย์ประธานมีวิหารอยู่ในแกนเดียวกนั โครงสร้าง
ผงัท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์ประธานของวดั โดยตามต าแหนง่มีศกัดิแ์ละบทบาทหน้าท่ีสงูสดุในแผนผงั 
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ฐานล่างสุดเป็นฐานช้างล้อม  ประกอบไปด้วย ชัน้ล่างสดุเป็นฐานเขียงซ้อนกนั 2-3 
ชัน้ รองรับฐานบวัคาดด้วยลูกแก้วฟัก 2 เส้น เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัมีร่องรอยประดบัด้วยบวั
ลกูแก้วอกไก่คาด 2 เส้น  และประดบัด้วยช้างปนูปัน้คร่ึงตวั จ านวน 68 เชือก มีบนัไดขึน้ทัง้ส่ีทิศ 
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บนัไดทิศตะวันออกมีซุ้ มยอดระฆังประดับ เหนือฐานช้างล้อมขึน้ไปเป็นลานประทักษิณ ท่ีมุม
ประทกัษิณมีเจดีย์ทิศตัง้อยู่ทัง้ส่ีมมุ มีลกัษณะเป็นยอดปรางค์ ส่วนองค์เจดีย์เหลือเฉพาะส่วนฐาน
ไม่มีองค์ระฆงั ส่วนฐานองค์ระฆงัประกอบด้วย ฐานบวัแปดเหล่ียม 1 ชัน้ มีบนัไดทางด้านทิศ
ตะวนัออก เหนือขึน้ไปเป็นฐานเขียงกลมซ้อนกนั 3 ชัน้ ฐานหน้ากระดานกลมล่างสดุมีปนูปัน้ และ
ในฐานชัน้มีร่องรอยท่ีแสดงให้เห็นถึงฐานบวัในผงักลมท่ีถกูพอกทบั เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงักลม
คาดด้วยบวัลกูฟัก 1 เส้น  
 วสัด ุ

วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงในการก่อ 
 4.4 วัดพระแก้ว (ภาพท่ี 28) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ 
 ปัจจบุนัตัง้อยูใ่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิง)  
บริเวณวดัตัง้อยูใ่นก าแพงเมือง และอยู่ด้านหลงัวดัพระธาต ุ

  ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
ในผงัเจดีย์ตัง้อยู่ในแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็น

เจดีย์ประธานของวดั โดยตามต าแหน่งมีศกัดิ์และบทบาทสูงสดูภายในวดั ด้านหน้าเจดีย์มีวิหาร 
เรียงตวัในแกนประธาน 
 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม 
 ฐานลา่งสดุเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียมรองรับฐานบวัชัน้ท่ีหนึ่ง เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัชัน้ท่ี
สองมีการประดบัปนูปัน้สิงห์โผล่มาคร่ึงตวัด้านละ 8 ตวั รวม 32 ตวั เหนือฐานสิงห์เป็นฐานบวัใน
ผงัแปดเหล่ียมซ้อน 2 ชัน้ โดยชัน้ท่ีสองมีการท าซุ้มพระ จ านวน 16 ซุ้ม เหนือขึน้ไปเป็นชัน้บวัถลา
ซ้อนกนั 2 ชัน้ มีการท าบวัปากระฆงัรองรับองค์ระฆงั เหนือขึน้ไปเป็นบลัลงัก์ในผงัย่อมมุ ตามด้วย
ก้านฉตัร บวัฝาละมี ปล้องไฉน 
 วสัด ุ
 โดยรวมใช้วสัดุศิลาแลงในการก่อ ยกเว้นบริเวณเหนือซุ้มพระและก้านฉัตรใช้อิฐใน
การก่อ 
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ภาพท่ี 25 วดัช้าง 

 

  
ภาพท่ี 26 เจดีย์ช้างเผือกวดัพระแก้ว   
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 ภาพท่ี 27 วดัช้างรอบ   

 

 
 ภาพท่ี 28 วดัพระแก้ว  
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5. รูปแบบเจดีย์ผังย่อมุมไม้ย่ีสิบ 

จากการส ารวจพบเฉพาะในฝ่ังแม่น า้ปิงตะวันออก ในเขตก าแพงเมืองพบท่ีวัด
ช้างเผือก (เจดีย์ราย) และเขตนอกก าแพงเมืองทิศตะวนัออกพบท่ีวดัตะแบกลาย (แผนท่ีท่ี 16) 

ต าแหน่งเจดีย์ท่ีปรากฏในผงั พบทัง้ต าแหน่งเจดีย์ประธานและเจดีย์ราย ในต าแหน่ง
เจดีย์ประธานท่ีวดัตะแบกลาย จะมีวิหารอยู่ด้านหน้าเรียงตวัในแกนเดียวกนั คือ เรียงตวัแกนทิศ
ตะวนัออก-ตะวนัตก ส่วนต าแหน่งเจดีย์รายจะอยู่ในวดัพระแก้ว ใกล้กบัเจดีย์ช้างเผือก จะวางใน
ต าแหนง่ประจ าทิศของเจดีย์ประธาน หรือเรียกอีกอยา่งวา่เป็นเจดีย์ประจ าทิศ  

ลกัษณะพิเศษรูท่ีพบในการท าเจดีย์ผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบ คือ มีการท าลวดบวัลกูแก้วอกไก่
ท่ีฐานเพียง 1 เส้น คล้ายกบัการประดบัฐานบวัแปดเหล่ียมในเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมท่ี
นิยมท าในก าแพงเพชร จึงเป็นไปได้ว่าการใช้ลวดบวัลกูแก้วอกไก่ในงานสถาปัตยกรรมเจดีย์ เป็น
เร่ืองรูปแบบเฉพาะในก าแพงเพชร   

วัสดุท่ีใช้มีทัง้การใช้อิฐ ศิลาแลง และผสมกัน วัดท่ีก่อเจดีย์ด้วยอิฐทัง้หมด คือ วัด
ตะแบกลาย วดัท่ีใช้ศิลาแลงในการก่อทัง้หมด คือ เจดีย์รายทิศเหนือ-ใต้วดัช้างเผือก และท่ีเจดีย์
รายทิศตะวนัตกใช้ผสมกนั  
 

 
แผนท่ีท่ี 16 แสดงต าแหนง่เจดีย์ย่อมมุไม้ย่ีสิบในจงัหวดัก าแพงเพชร 
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 5.1  วัดตะแบกลาย (ภาพท่ี 29) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั  

ตัง้อยูใ่นต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวนัออกแมน่ า้ปิง) วดัตัง้อยูท่าง
นอกเมืองทางด้านทิศตะวนัออก  
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 ในผงัเจดีย์ตัง้อยู่ในแนวแกนประธานตะวนัออก-ตะวนัตก โครงสร้างผงัท าหน้าท่ีเป็น
เจดีย์ประธานของวดั โดยตามต าแหน่งมีศกัดิ์และบทบาทสูงสดูภายในวดั ด้านหน้าเจดีย์มีวิหาร 
เรียงตวัในแกนประธาน  
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ประกอบไปด้วย ส่วนฐานล่างสุดถกูดินปกคลุมอยู่ สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นฐานเขียง
ส่ีเหล่ียม เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น ซ้อนกนั 2 ชัน้ ใน
ส่วนของฐานรองรับองค์เป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียม เหนือขึน้ไปเป็นชัน้บวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้ มี
การท าบวัปากระฆงั แล้วจงึเป็นองค์ระฆงั 
 วสัด ุ

วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงในการก่อทัง้หมด 
 5.2 เจดีย์รายวัดพระแก้วบริเวณเจดีย์ช้างเผือก (ภาพท่ี 30) 
 ต าแหนง่ท่ีตัง้ในจงัหวดั  

ปัจจุบันตัง้อยู่ในต าบลในเมือง อ าเภอเมืองก าแพงเพชร (ฝ่ังตะวันออกแม่น า้ปิง)  
บริเวณวดัอยูใ่นก าแพงเมือง ทางด้านหลงัตอ่เน่ืองกบัวดัพระแก้ว  
 ท่ีตัง้และบทบาทหน้าท่ี 
 ก าหนดให้ตัง้ประกอบในผงัท่ีทิศทัง้ 4 ท าหน้าเป็นเจดีย์ประจ าทิศ ท าให้เจดีย์ประธาน
มีความส าคญัมากขึน้  
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม 
 ประกอบไปด้วย ส่วนฐานล่างสดุเป็นฐานเขียงส่ีเหล่ียมในผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบซ้อนกนั 3 
ชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัอยูใ่นผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น  เหนือขึน้ไป
พงัทลายลงมา 
 วสัด ุ

วสัดท่ีุใช้เป็นศลิาแลงในการก่อทัง้หมด 
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ภาพท่ี 29 วดัตะแบกลาย  
 

 
ภาพท่ี 30  เจดีย์รายวดัพระแก้วบริเวณเจดีย์ช้างเผือก 
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6. รูปแบบเจดีย์ทรงปราสาทยอดระฆัง 
 พบท่ีวดัพระส่ีอิริยาบถในเขตอรัญญิก (แผนท่ีท่ี 17) ต าแหน่งในผงัวดัเป็นเจดีย์รายประจ า
มมุของอาคารประธาน คือพระส่ีอิริยาบถ ต าแหน่งเจดีย์มีความสมัพนัธ์กบัอาคารประธาน ท าให้
อาคารในแกนประธานมีความส าคญัยิ่งขึน้ ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม ผงัเจดีย์เป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุส 
ฐานชัน้ล่างเป็นฐานเขียงอยู่ในผงัย่อมุมไม้สิบสอง มีบันไดขึน้ต่อเน่ืองไปกับเรือนธาตอุยู่ในผงัย่อ
มมุไม้สิบสอง ท่ีเรือนธาตมีุการท าซุ้มพระ เหนือชัน้เรือนธาตเุป็นองค์ระฆงั ประกอบด้วย ฐานเขียง
ผงักลมรองรับบวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้ มีการท าบวัปากระฆงัรองรับองค์ระฆงั วสัดท่ีุใช้พบว่ามีการใช้
วสัดุร่วมกับทัง้ศิลาแลงและอิฐ โดยในส่วนของฐานและเรือนธาตุก่อด้วยศิลาแลง ส่วนยอดองค์
ระฆงัก่อด้วยอิฐ (ภาพท่ี 31) 

 
แผนท่ีท่ี 17  แสดงต าแหนง่เจดีย์ทรงปราสาทยอดระฆงัในก าแพงเพชร 
 

 
                    ภาพท่ี 31 เจดีย์ทรงปราสาทยอดระฆงั 
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บทที่ 5 
สถาปัตยกรรมวัดอาวาสใหญ่ 

 
 จากการศึกษาวัดต่างๆในก าแพงเพชร จะเห็นได้ว่า ในเมืองก าแพงเพชรมีรูปแบบ
เจดีย์ปรากกฎอยูม่ากมาย ทัง้รูปแบบ เจดีย์ทรงพุม่ข้าวบิณฑ์ เจดีย์ทรงระฆงัแบบสโุขทยั เจดีย์ทรง
ระฆังฐานย่อมุมไม้ย่ีสิบ อีกทัง้ยังมีรูปแบบเจดีย์อ่ืนๆท่ีพบประปรายกระจายทั่วไป โดยรูปแบบ
เจดีย์ท่ีปรากฏมากท่ีสดุในก าแพงเพชรนัน้ คือ รูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม พบมากใน
บริเวณอรัญญิก ซึ่งเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่นัน้ มีองค์ประกอบท่ีมีส่วนฐานเป็นฐานเขียงแปด
เหล่ียม คล้ายกบัเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมองค์อ่ืน นอกจากฐานเจดีย์ท่ีมีส่วนประกอบคล้าย
ฐานเขียงเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมแล้ว ยงัพบว่าเหนือฐานเขียงแปดเหล่ียมดงักล่าวท่ีเจดีย์
ประธานท่ีน่ี ยังมีการท าฐานบวัในผงัย่อมุมไม้ย่ีสิบ จากรูปแบบลกัษณะดงักล่าวนัน้ ท าให้เจดีย์
ประธานท่ีนีน้บัเป็นเจดีย์ลกัษณะพิเศษท่ีไมเ่คยปรากฏท่ีไหนมาก่อน 
 ทางด้านสถาปัตยกรรมอ่ืนๆภายในวดัอาวาสใหญ่ นอกจากเจดีย์ประธานแล้ว ภายใน
เขตพทุธาวาส ยงัมีวิหาร กลุ่มเจดีย์ราย ศาลาราย ท่ีมีการท าฐานไพทีในรูปแบบเดียวกัน และใน
เขตสงัฆาวาสพบหมู่กุฏิเป็นจ านวนมาก อีกทัง้เว็จกุฎิ ท่ีน่าจะแสดงให้เห็นว่า วดันีมี้ความพิเศษ
กวา่วดัอ่ืนๆในบริเวณใกล้เคียง โดยวดัอาวาสใหญ่ในปัจจบุนัเป็นวดัท่ีอยู่ในเขตอรัญญิก ซึ่งเขตนัน้
อรัญญิกตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของก าแพงเมือง ห่างจากประตสูะพานโคมประมาณ 2 กิโลเมตร 
วดัอาวาสใหญ่จดัเป็นวดัท่ีขนาดใหญ่ มีพืน้ท่ีกว้าง 150 เมตร ยาว 190 เมตร ทางด้านทิศเหนือติด
กับวัดตึกพราหมณ์  ทางด้านทิศตะวันออกติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 
(ก าแพงเพชร – สุโขทัย) และบ่อสามแสน ทางด้านทิศใต้ติดท่ีท าการอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร ทางด้านทิศตะวนัตกตดิกบัวดัริมทาง (แผนท่ีท่ี 18) 

ประวตักิารสร้างวดัอาวาสใหญ่ ไมพ่บหลกัฐานทางเอกสารหรือจารึกใดท่ีระบปีุในการ
สร้าง จนกระทัง่พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้เสด็จขึน้ไปประพาสเมืองก าแพงเพชร 
เมืองสุโขทัย เมืองสวรรคโลก เมืองอุตรดิตถ์ และเมืองพิษณุโลกเม่ือ พ.ศ. 2450 เพ่ือตรวจ
โบราณวตัถสุถานของเมืองเหลา่นี ้และจากการเสด็จในคราวนี ้พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ เร่ือง 
เท่ียวเมืองพระร่วง เม่ือ พ.ศ. 2451 ช่ือของวดัอาวาสใหญ่ได้ปรากฏในตอนหนึ่งของพระราชนิพนธ์
ใจความวา่ 
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    ข้อความท่ี 1  ท่ีนอกเมืองออกไปทางด้านตะวนัออก เดินไปตามถนนโบราณ ผ่านสระแก้ว 
สระคา ทางไปจากเมืองราว 100 เส้น ถึงหมู่วัดใหญ่ๆน่าดูมีอยู่หลายวัด ท่ีแถบนีเ้ป็นท่ีซึ่ง
สนันิษฐานวา่เป็นท่ีตัง้นครปุโบราณ1 วดัต่างๆในแถบนีเ้หลือท่ีจะดใูห้ทัว่ และท่ีจริงก็ไม่สู้ เป็น
การจ าเป็นท่ีจะดใูห้ทกุวดัเลือกดแูตท่ี่วดัใหญ่ๆก็พอ วดัท่ีใหญ่ท่ีสดุในแถวนีก้็คือวดัท่ีเรียกตาม
ช่ือของราษฎรว่า อาวาสใหญ่ ชิน้ส าคัญในวัดนีค้ือพระธาตุใหญ่ อยู่กลางลาน รอบลานมี
ก าแพงสูงประมาณ 5 ศอก บนก าแพงมีเจดีย์ย่อมๆก่อเป็นระยะไว้รอบ เป็นบริวารพระ
มหาธาตตุวัพระมหาธาตเุองตัง้บนฐานทกัษิณ มีบนัไดขึน้สี่ด้าน มีก าแพงล้อมรอบทกัษิณ ทัง้
ท่ีก าแพงและท่ีประตมูีรูปสลกังามๆเป็นยกัษ์บ้างเทวดาบ้าง ฝีมือสลกัแลงงามน่าดนูกั น่าจะ
สนันิษฐานวา่ พระธาตอุงค์นีเ้ป็นองค์ท่ีกลา่วถงึในศิลาจารึกเมืองก าแพงเพชร2 
    ข้อความท่ี 2   ท่ีวดัอาวาสใหญ่นัน้นอกจากองค์พระธาตแุละพระเจดีย์บริวารยงัมีสิ่งน่าดู
อยู่อย่างหนึง่ คือท่ีนอกก าแพงแก้วออกไป มีบ่อน า้ใหญ่อยู่บ่อหนึง่เป็นรูปสี่เหลี่ยม แตแ่รกดไูม่
ทราบวา่ก่อด้วยอะไร ครัน้พิจารณาดแูล้วจงึได้ความวา่ บ่อนัน้หาได้มีสิ่งอะไรก่อเป็นผนงัไม่ ท่ี
แผ่นดินตรงนัน้เป็นแลง ขุดบ่อลงไปในแลง ข้างๆบ่อนัน้พอถูกอากาศก็แข็งเป็นศิลาแลง จึงดู
เหมือนก่อเรียบร้อยเป็นของควรดอูย่างหนึ่ง และเมื่อดแูล้วจะต้องออกรู้สกึอิจฉาว่าเขาท าบ่อ
ได้ดีและถาวร โดยไม่ต้องเปลืองโสหุ้ ยค่าก่อข้างบ่อด้วยศิลาหรืออิฐปูนอะไรเลย บ่อนีเ้ป็น
พยานให้เห็นได้วา่น่าจะเป็นวดัใหญ่มีพระสงฆ์อยู่มาก คงจะเป็นวดัส าคญัในนครปโุบราณนัน้
เป็นแน่โดยเหตนีุแ้ละสนันิษฐานตามรูปพระเจดีย์ จงึเห็นว่าน่าจะเป็นท่ีนีเ้องซึง่ท่ีบรรจุพระศรี
รัตนมหาธาต ุอนักลา่วถงึในศิลาจารึกนัน้3 
    ข้อความท่ี 3 ……ลวดลายมีบ้าง แต่สู้ ท่ีวัดอาวาสใหญ่ไม่ได้ มีวิหารอยู่ติดพระเจดีย์
ทางด้านตะวนัออก วิหารนัน้ก็ยกพืน้ขึน้บนฐานสงูประมาณ 4 ศอก ท่ีวดันีก้็เป็นวดัใหญ่น่าจะ
มีพระสงฆ์ประจ าอยู่ พระศรีรัตนมหาธาตนุัน้นอกจากท่ีอาวาสใหญ่ จะมีท่ีสมควรจะบรรจุได้
อีกแห่งหนึง่ก็ท่ีวดันีเ้ท่านัน้4 

  

                                                           

 1 ในตอนแรกพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ทรงเข้าใจวา่ในสว่นท่ีหา่ง
ออกไปจากเมืองราว 100 เส้น คือ “นครป”ุ หรือ “นคระชุ ” ตามช่ือในจารึก ตอ่มาภายหลงัพระองค์
ทรงกลา่วใหมว่่า บริเวณแหง่นีเ้ป็นอรัญญิก ดเูพิ่มเตมิใน พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั
, เที่ยวเมืองพระร่วง,  (กรุงเทพฯ: กองวรรณคดีและประวตัศิาสตร์ กรมศลิปากร,2520),19.  
 2 เร่ืองเดียวกนั, 13. 
 3 เร่ืองเดียวกนั, 15. 
 4 เร่ืองเดียวกนั, 15. 
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 วัดอาวาสใหญ่ เป็นวัดท่ีมีความส าคัญมากอีกแห่งหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์
ก าแพงเพชร โดยได้รับการคุ้มครองให้เป็นโบราณสถานของชาติเป็นครัง้แรก พร้อมกับโบราณ 
สถานอ่ืนๆในเขตเมืองก าแพงเพชรและนครชมุ  ตามประกาศในราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี 52 ตอน
ท่ี 75 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2478 และเล่มท่ี 85 ตอนท่ี 41 วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2511 ซึ่งกรมศิลปากร
โดยคณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจงัหวดัสุโขทยัและก าแพงเพชร มีจอมพลถนอม 
กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้เป็นประธาน โดยการด าเนินการขุดแต่งและบูรณะ
โบราณสถานครัง้แรกตัง้แตปี่ พ.ศ.2508-2512  กรมศิลปากรได้บรูณะกลุ่มโบราณสถานส าคญัใน
เขตพทุธาวาส ได้แก่ เจดีย์ประธาน วิหาร และเจดีย์รายบนฐานไพทีหกัมมุท่ีด้านหน้าวดัจ านวน 11 
องค์ และมีส่วนท่ีอยู่นอกเขตพุทธาวาส เช่น บ่อสามแสน ในการขุดแต่งโบราณสถานวัดอาวาส
ใหญ่เม่ือปี พ.ศ. 2509 ได้พบเศียรพระพทุธรูปทัง้ท่ีเป็นแบบศลิปะสโุขทยัและอยธุยาปะปน 
  ต่อมาในปีงบประมาณ 2533-2534 อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร ได้รับ
งบประมาณเพ่ือด าเนินการขุดแต่ง โดยมีเป้าหมายท่ีจะศึกษาการจดัแผนผงั กุฎิ เว็จกุฎิ (ส้วม)  
ศาลาราย และบอ่น า้ ในเขตสงัฆาวาสด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของวดั ตลอดจนการศึกษาสภาพ
ความเป็นอยูข่องพระสงฆ์ในอดีต  
 แม้จะได้มีโครงการขดุแตง่บรูณะโบราณสถานภายในวดัอาวาสใหญ่มาแล้วถึง 2 ครัง้ 
แตก็่ยงัคงมีอาคารโบราณสถานท่ีกระจายอยู่โดยรอบวดัท่ียงัไม่ได้รับการบรูณะ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2545 กรมศิลปากร โดยอุทยานประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร จึงได้ท าการบูรณะในส่วนของ
โบราณสถานท่ียงัไม่ได้รับการบูรณะ เช่น วิหาร (ปรับดีดเสา) ศาลารายทางเดินยาว บ่อน า้สาม
แสน และบอ่น า้ในเขตพทุธาวาส อโุบสถ เป็นต้น5  (ภาพท่ี 32-36) 
 

                                                           

 5 สามเพชร, “รายงานบรูณะโบราณสถานวดัอาวาสใหญ่ ก าแพงเพชร” (เสนออทุยาน
ประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร, 2545,) 34. 
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  แผนท่ีท่ี 18 แสดงต าแหนง่วดัอาวาสใหญ่ในจงัหวดัก าแพงเพชร 
 

 
ภาพท่ี 32   ภาพถ่ายเก่าสนันิษฐานวา่เป็นหมูเ่จดีย์วดัอาวาสใหญ่ พ.ศ. 2499 
ท่ีมา:         (ภาพถ่ายเก่าหอจดหมายเหต ุรัชกาลท่ี 5 เสด็จประพาสต้น พ.ศ. 2449) 
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                ภาพท่ี 33  ภาพถ่ายเก่าเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่  
                ท่ีมา:        (ภาพถ่ายเก่าหอจดหมายเหต)ุ 
 

 
ภาพท่ี 34 ภาพถ่ายเก่าเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่ 

                                  ท่ีมา:      (พิพิธภณัฑ์สถานก าแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ) 
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ภาพท่ี 35 เจดีย์ประธาน และวิหาร ในการบรูณะครัง้ท่ี 1 
ท่ีมา: กรมศลิปากร, รายงานส ารวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานเมืองเก่าก าแพงเพชรเมือง

ศรีสัชนาลัย พ.ศ. 2508 -2512 (พระนคร: กรมศลิปากร, 2514), 
 

 
ภาพท่ี 36 บอ่สามแสนและหมูเ่จดีย์ราย ในการบรูณะครัง้ท่ี 1 
ท่ีมา: กรมศลิปากร, รายงานส ารวจและขุดแต่งโบราณวัตถุสถานเมืองเก่าก าแพงเพชรเมือง

ศรีสัชนาลัย พ.ศ. 2508 -2512 (พระนคร: กรมศลิปากร, 2514), 
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1. แผนผังวัด (ลายเส้นท่ี 1) 
วดัอาวาสใหญ่หนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก วางแนวตามแกนทิศตะวนัออก -ตะวนัตก  

มีพืน้ท่ี 20 ไร่ ความยาว 230 เมตร กว้าง 145 เมตร บริเวณโดยรอบวดัไมมี่ก าแพงวดัล้อมชดัเจน มี
เพียงก าแพงแก้วท่ีก่อด้วยศิลาแลงล้อมรอบเขตพุทธาวาส โดยล้อมส่วนท่ีเป็นวิหาร เจดีย์ประธาน 
เจดีย์ราย อุโบสถ ศาลารายทิศใต้และทิศตะวันตก บ่อน า้ แต่ก าแพงแก้วในส่วนทางด้าน
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีตดิกบัทางหลวงแผน่ดนิได้ถกูรือ้ออก  
2. สถาปัตยกรรมภายในวัด  
 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นพุทธาวาส และ ส่วนท่ีเป็นสังฆาวาส 
สถาปัตยกรรมภายในวดัประกอบไปด้วย       
 วิหาร (หมายเลข 1)       
 เจดีย์ประธาน (หมายเลข 2)      
 เจดีย์ราย (หมายเลข 3)       
 ฐานเจดีย์ราย (หมายเลข 4)      
 อโุบสถ (หมายเลข 5)      
 ศาลาราย  (หมายเลข 6)       
 บอ่ศลิาแลง (หมายเลข 7)       
 กฏิุ (หมายเลข 8)        
 ส้วม หรือ เว็จกฎิุ  (หมายเลข 9)      
 บอ่น า้ (หมายเลข 10) 
 2.1 สถาปัตยกรรมภายในเขตพุทธาวาส 

ในเขตพุทธาวาสจะอยู่ทางด้านหน้าวัด มีก าแพงแก้วล้อมเขตพุทธาวาสแยกกับ
สังฆาวาส ปัจจุบันก าแพงแก้วปรากฏให้เห็นชัดทางด้านเจดีย์ราย ฝ่ังทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
สถาปัตยกรรมภายในเขตพุทธาวาส ประกอบด้วยอาคารโบราณสถาน คือ วิหาร 1 หลงั  เจดีย์
ประธาน  1 องค์  เจดีย์ราย 18 องค์ อโุบสถ 1 หลงั ศาลา 2 หลงั และบอ่ศลิาแลง 1 บอ่  
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 2.1.1 วิหาร (หมายเลข 1) วางตวัอยู่ในลักษณะเป็นแนวดิ่ง วางตวัในแกน
ประธานของผงัวดั วิหารตัง้อยูบ่ริเวณเกือบก่ึงกลางของเขตพทุธาวาส โดยส่วนท้ายวิหารเช่ือมกบั
เจดีย์ท่ีตัง้อยู่ทางด้านหลัง ในลักษณะท่ีฐานไพทีวิหารก่อทับฐานเขียงเจดีย์ประธานฝ่ังทิศ
ตะวนัออก และฐานย่อมมุไม้ย่ีสิบของเจดีย์ประธานซ้อนทบัฐานวิหารอีกที วสัดท่ีุใช้ก่อด้วยศิลา
แลง ขนาดประมาณ กว้าง 0.10 เมตร ยาว 0.30 เมตร วิหารวดัอาวาสใหญ่แบง่ออกเป็น 2 ส่วน 
คือ สว่นฐานไพที และสว่นอาคารวิหาร (ลายเส้นท่ี 2) 
 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของวิหารเป็นผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้า อาคารตัง้อยู่บนฐานไพที
ขนาดใหญ่ท าเป็นบวัลูกแก้วอกไก่ อาคารวิหารท าเป็นมุขเด็จทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั มีบนัได
ขนาบมขุเด็จ ภายในเป็นอาคารใช้ระบบผนงัเตีย้หรืออาจจะเป็นระเบียง มีเสาร่วมใน ด้านนอกมี
เสาพาไลด้านนอกรอบอาคาร ซึ่งเป็นรูปแบบวิหารหลงัสมยัสุโขทยั โดยวิหารสมยัสโุขทยัจะเป็น
วิหารโถง แบบไม่มีผนงั ผงัวิหารเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า ท าฐานเตีย้ๆไม่ยกพืน้สงู โครงสร้างเสาเป็น
ศลิาแลงก่อขึน้รับหลงัคาโครงไม้ ลกัษณะวิหารท่ีคล้ายกบัวดัอาวาสใหญ่ในเขตอรัญญิกได้แก่ วดั
ก าแพงงาม วดัฆ้องชยั วดัเจดีย์กลม วดัช้างรอบ วดัสิงห์และอโุบสถวดัพระนอน 

 2.1.1.1 ฐานไพที  เป็นฐานส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง 23.67 เมตร ยาว 45.63 
เมตร และสูง 1.88 เมตร (ไม่รวมราวลูกกรง) ลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมท าเป็นฐานบัว
ประกอบไป ฐานหน้ากระดานล่างชัน้ท่ีหนึ่ง 0.49 เมตร ฐานหน้ากระดานล่างชัน้ท่ีสอง 0.21 เมตร 
ลวดบวั 0.10 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.23 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.56 เมตร โดยประดบัเส้น
ลวดบวัลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น ฐานบวัหงาย 0.21 เมตร ลวดบวั 0.08 เมตร  เหนือฐานไพทีมีการท า
ราวลูกกรงสูง 0.69 เมตร มีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วยฐานหน้ากระดานสงู 0.10 
เมตร ฐานบวัคว ่าสงู 0.11 เมตร แท่งศิลาแลงท าเป็นราวลกูกรงสงู 0.28 เมตร (โดยแตล่ะแท่งห่าง
กนั 0.20 เมตร) ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัหงาย 0.10 เมตร และลวดบวัสงู 0.10 เมตร 
 ฐานไพทีด้านทิศตะวนัออก (ลายเส้นท่ี 3-4) (ภาพท่ี 37-38)  มีความยาว 23.67 เมตร 
สงู 2.19 เมตร มีบนัไดอยู่ตรงกลางฐานไพที บนัไดกว้าง 1.97 เมตร  ย่ืนออกจากฐาน 1.88 เมตร  
จ านวนขัน้บนัไดมีทัง้หมด 10 ขัน้ ลกูนอนจากล่างไปบนเฉล่ีย 0.27 เมตร  ลูกตัง้จากล่างไปบน
เฉล่ีย  0.18 เหนือบนัไดเป็นซุ้มประตทูางเข้ากว้าง 1.96 เมตร ยาว 1.53 เมตร  สงู 2 เมตร  ย่อมมุ
เข้าไปสามครัง้ ย่อมมุแรกกว้าง 0.38 เมตร ลึก 0.20 เมตร ย่อมมุท่ีสองกว้าง 0.20 เมตร ลึก 0.20 
เมตร ย่อมมุท่ีสามกว้าง 0.18 เมตร ลึก (ส่วนท่ีติดกบัราวลกูกรง) 0.60 เมตร ท่ีมมุเสาด้านติดผนงั
ก่อเป็นฐานบวั องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วย ฐานหน้ากระดาน 0.40 เมตร  ลวด
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บวั 0.20 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.33 เมตร ประดบัด้วยเส้นลวด
บวัลกูแก้วอกไก่ ถดัไปจงึเป็นตวัซุ้มสงู 1 เมตร 
 ฐานไพทีด้านทิศใต้ (ลายเส้นท่ี 5-6) มีความยาว  45.63  เมตร สูง  1.97  เมตร มี
บนัไดอยูก่ลางฐานไพที กว้าง 1.36  เมตร  ย่ืนออกจากฐาน 1.30 เมตร  จ านวนขัน้บนัไดมีทัง้หมด 
11 ขัน้ (ภาพท่ี 39-40)  ลูกนอนจากล่างไปบนเฉล่ีย 0.24 เมตร ลูกตัง้จากล่างไปบนเฉล่ีย  0.17 
เมตร  เหนือบนัไดเป็นซุ้มประตทูางเข้ากว้าง 0.96 เมตร ยาว 1.23 เมตร สงู 1.97 เมตร   (ภาพท่ี 
41)  ยอ่มมุเข้าไปสามครัง้ ยอ่มมุแรกกว้าง 0.18 เมตร ลึก 0.22 เมตร ย่อมมุท่ีสองกว้าง 0.09 เมตร 
ลึก 0.23 เมตร ย่อมมุท่ีสามกว้าง 0.12 เมตร (ส่วนท่ีติดราวลูกกรง 0.65 เมตร) ท่ีมมุเสาด้านติด
ผนงัก่อเป็นฐานบวั องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วย ฐานหน้ากระดาน 0.14 เมตร 
ลวดบวั 0.13 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.16 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.58 เมตร  
 ฐานไพทีด้านทิศตะวนัตก (ลายเส้นท่ี 7) มีความยาว  21.57 เมตร สงู  2 เมตร  ฐาน
ไพทีด้านนีจ้ะชนกบัเจดีย์ประธานท่ีอยูด้่านหลงัในส่วนท่ีเป็นฐานเขียงแปดเหล่ียม (ภาพท่ี 42-43) 

 รูปด้านฐานไพทีด้านทิศเหนือ (ลายเส้นท่ี 8) มีความยาว  45.63  เมตร  สงู 2.28 
เมตร บนัไดอยู่กลางฐานไพที กว้าง 1.40  เมตร  ย่ืนออกจากฐาน 1.62 เมตร  จ านวนขัน้บนัไดมี
ทัง้หมด 8 ขัน้  ลกูนอนจากล่างไปบนเฉล่ีย 0.29 เมตร    ลกูตัง้จากล่างไปบนเฉล่ีย  0.16 เมตร  
เหนือบนัไดเป็นซุ้มประตทูางเข้ากว้าง 0.96 เมตร ยาว 1.23 เมตร สงู 1.97 เมตร  ย่อมมุเข้าไปสาม
ครัง้ ยอ่มมุแรกกว้าง 0.18 เมตร ลกึ 0.22 เมตร ยอ่มมุท่ีสองกว้าง 0.09 เมตร ลึก 0.23 เมตร ย่อมมุ
ท่ีสามกว้าง 0.12 เมตร (ส่วนท่ีติดราวลูกกรง 0.65 เมตร) ท่ีมุมเสาด้านติดผนังก่อเป็นฐานบวั 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วย ฐานหน้ากระดาน 0.14 เมตร ลวดบวั 0.13 เมตร 
ฐานบวัคว ่า 0.16 เมตร  ฐานหน้ากระดานท้องไม้0.58เมตร (ภาพท่ี 44) 
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ภาพท่ี 42 ฐานไพทีวิหารทิศตะวนัตก 

 

ภาพท่ี 43 ฐานไพทีวิหารทิศตะวนัตก 
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 2.1.1.2 อาคารวิหาร  (ลายเส้นท่ี 9-10) ตัง้อยู่บนฐานไพที  ฐานของ
อาคารวิหารมีความสูง 1.32 เมตร ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับฐานไพที ประกอบไปด้วย ฐานหน้า
กระดานล่าง 0.40 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.26 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.32 เมตร ประดบัด้วย
เส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่ ฐานบวัหงาย 0.12 เมตร ฐานหน้ากระดานบน  0.10 เมตร ลวดบวัเหนือ
หน้ากระดานบน  0.12 เมตร  โดยส่วนฐานวิหารชัน้นีจ้ะตัง้อยู่บนลานทกัษิณซึ่งมีขนาดพืน้ท่ีความ
ยาว  44.25  เมตร ความกว้าง 21.57 เมตร รอบพระวิหารมีแนวเสาพะไลรับ ปีกนกโดยรอบ 
เส้นผ่าศนูย์กลางเสาโดยเฉล่ีย 0.33 เมตร  รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวิหารเป็นวิหารทึบ 7 
ห้อง ความยาวของอาคารวิหาร 24.89 เมตร ความกว้าง 13.71 เมตร ภายในวิหารมีเสากลาง
อาคาร 4 แถว แถวละ 8 ต้น เป็นเสาทรงส่ีเหล่ียมขนาด 0.52 x 0.52 เมตร ท้ายวิหารพบฐานชกุชี 
(ภาพท่ี 45-46) อยู่ในผงัส่ีเหล่ียมย่อมมุเฉพาะด้านหน้าขนาด 5.92 x 5.66 เมตร ความสงูของฐาน 
1.51 เมตร  ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วย ฐานเขียง  0.24 เมตร ฐานหน้ากระดาน
ล่าง 0.23 เมตร ลวดบวั  0.10 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.23 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.36 เมตร 
ประดบัเส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น ฐานบวัหงาย 0.17 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.09 เมตร 
ลวดบวัเหนือหน้ากระดานบน 0.09 เมตร มีเสาท่ีมมุทัง้ส่ีของฐานขนาด 0.52 x 0.50 เมตร เหนือ
ฐานชกุชีมีร่องรอยฐานพระกว้าง 3.25 เมตร ด้านหลงัฐานชกุชีมีเสาสงู 5 เมตร พบรูเต้า 3 รู  ขนาด
รูเต้า 0.35 x 0.35 เมตร (ภาพท่ี 47-48)  ทางด้านซ้ายของพระวิหารมีอาสนะสงฆ์ (ภาพท่ี 49) 
กว้าง 1.84 เมตร ยาว 20.02 เมตร สงู 0.53 เมตร  
 นอกจากนีว้ิหารมีมขุเด็จทางด้านหน้าทิศตะวนัออก (ภาพท่ี 50)  ย่ืนออกมาจากฐาน 
3.40 เมตร มีความกว้าง 5.80 เมตร  ขนาดของเสารับหลงัคามุขเด็จด้านซ้ายเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.54 เมตร เสาด้านขวาเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.56 เมตร มีบนัไดขึน้ขนาบสองข้าง บนัไดด้านซ้ายย่ืน
ออกจากฐาน 1.19 เมตร กว้าง 1.43 เมตร จ านวนขัน้บนัได 6 ขัน้ ลกูนอนเฉล่ีย 0.21 เมตร (0.22, 
0.23, 0.24, 0.18, 0.19) ลกูตัง้เฉล่ีย 0.18 บนัไดด้านขวาย่ืนออกจากฐาน 1.62 เมตร กว้าง 1.40 
เมตร  จ านวนขัน้บนัได 8 ขัน้ ลกูนอนเฉล่ีย 0.29 เมตร) ลกูตัง้เฉล่ีย 0.16 เมตร มขุเด็จทางด้านหลงั
ทิศตะวนัตก (ภาพท่ี 51) ย่ืนออกมาจากฐาน 3.86 เมตร ความกว้าง 5.73 เมตร ขนาดของเสารับ
หลงัคามขุเด็จด้านซ้ายเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.55 เมตร เสาด้านขวาเส้นผ่าศนูย์กลาง 0.54 เมตร มี
บนัไดขึน้ขนาบสองข้าง บนัไดด้านซ้ายย่ืนออกจากฐาน 0.82 เมตร กว้าง 1.62 เมตร จ านวน
ขัน้บนัได 5 ขัน้ ลกูนอนเฉล่ีย 0.25 เมตร ลกูตัง้เฉล่ีย 0.17 เมตร บนัไดด้านขวาย่ืนออกมาจากฐาน 
0.80 เมตร กว้าง 1.59 เมตร จ านวนขัน้บนัได 6 ขัน้ ลกูนอนเฉล่ีย 0.23 เมตร ลกูตัง้เฉล่ีย 0.15 
เมตร 
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ภาพท่ี 47 เสาอาคารหลงัฐานชกุชี                 ภาพท่ี 48 เสาอาคารหลงัฐานชกุชี 

 

ภาพท่ี 49 อาสนะสงฆ์ 
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ภาพท่ี 50 มขุเดจ็ทิศตะวนัออก 

 

ภาพท่ี 51 มขุเดจ็ทิศตะวนัตก 
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 2.1.2 เจดีย์ประธาน (หมายเลข 2) ต าแหน่งเจดีย์ประธานอยู่บริเวณติดท้าย
วิหารวางอยู่ในแกนดิ่งตะวันออก-ตะวันตก  เม่ือพิจารณาจากต าแหน่งเจดีย์ประธานในเขต
พุทธาวาสจะตัง้ค่อนไปทางท้ายของแผนผัง แต่ถ้าดูจากแผนผังของวัด เจดีย์ประธานจะตัง้อยู่
บริเวณกึ่งกลางของแผนผงัวดั วสัดท่ีุใช้เป็นศิลาแลง ขนาดประมาณ กว้าง 0.10 เมตร ยาว 0.30 
เมตร ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม พบเพียงแตส่่วนฐานและเรือนธาตรุวมความสงู 8.84 เมตร ฐาน
กว้าง 12.65 เมตร  x 14.30 เมตร (ลายเส้นท่ี 11-14) (ภาพท่ี 52)  องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ประกอบไปด้วย  
 สว่นฐาน ฐานลา่งสดุเป็นฐานเขียงในผงัแปดเหล่ียมสงู 1.88 เมตร แตล่ะด้านมีความ
กว้าง เร่ิมจากทางด้านทิศตะวนัออกกว้าง 5.5 เมตร แตโ่ดนฐานไพทีวิหารก่อทบั (ภาพท่ี 53) ทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้กว้าง 4.12 เมตร ทิศใต้กว้าง 5.88 เมตร ทิศตะวนัตกเฉียงใต้กว้าง 5.65 เมตร 
ทิศตะวนัตกกว้าง 6.19 เมตร ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือกว้าง 5.88 เมตร ทิศเหนือกว้าง 5.98 เมตร 
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือกว้าง 4.14 เมตร 
 ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบสงู 1 เมตร (ภาพท่ี 54) ประกอบไปด้วยฐาน
หน้ากระดานลา่ง 0.08 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.30 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.25 เมตร ฐานบวั
หงาย 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.11 เมตร ลวดบวัเหนือหน้ากระดานบน 0.13 เมตร  แต่
ละด้านมีความกว้าง เร่ิมจากทางด้านทิศตะวนัออกกว้าง 5.23 เมตร  ทิศใต้กว้าง 5.53 เมตร ทิศ
ตะวนัตกกว้าง 5.1 เมตร ทิศเหนือกว้าง 5 เมตร ขนาดยอ่มมุในฐานชัน้นีโ้ดยเฉล่ีย ยอ่มมุท่ีหนึง่มี
ขนาด 1.06 x 1.03 เมตร ยอ่มมุท่ีสอง 1.15 x 1.02 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 1.18 x 1.22 เมตร ยอ่มมุท่ี
ส่ี 1.10 x 0.95 เมตร  
 สว่นเรือนธาต ุ (ภาพท่ี 55)  ฐานเขียงในผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบชัน้ท่ีหนึง่สงู 1.11 เมตร  แต่
ละด้านมีความกว้าง เร่ิมจากทางด้านทิศตะวนัออกกว้าง 4 เมตร  ทิศใต้กว้าง 4.2 เมตร ทิศ
ตะวนัตกกว้าง 4 เมตร ทิศเหนือกว้าง  3.9 เมตร ขนาดยอ่มมุในฐานชัน้นีโ้ดยเฉล่ีย ยอ่มมุท่ีหนึง่มี
ขนาด 1.05 x 1.01 เมตร ยอ่มมุท่ีสอง 0.86 x 0.96 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 1.18 x 1.14 เมตร ยอ่มมุท่ี
ส่ี 0.97 x 0.89 เมตร  
 ถดัไปเป็นฐานเขียงในผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบชัน้ท่ีสองสงู 0.81 เมตร แตล่ะด้านมีความกว้าง 
เร่ิมจากทางด้านทิศตะวนัออกกว้าง 3.51 เมตร  ทิศใต้กว้าง 3.25 เมตร ทิศตะวนัตกกว้าง 3.24 
เมตร ทิศเหนือกว้าง 3.49 เมตร ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นีโ้ดยเฉล่ียยอ่มมุท่ีหนึง่มีขนาด 0.92 x 0.97 
เมตร ย่อมมุท่ีสอง 1.23 x 0.91 เมตร ยอ่มมุท่ีสาม 0.89 x 1.02 เมตร ยอ่มมุท่ีส่ี 0.93 x 0.93 เมตร 
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 ถัดไปเป็นฐานบวัยืดท้องไม้สูงในผังย่อมุมไม้ย่ีสิบ (ภาพท่ี 56) สูง 4.63 เมตร 
ประกอบไปด้วยฐานหน้ากระดานลา่ง 0.11 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.48 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้  
3.34 เมตร ฐานบวัหงาย 0.30 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.15 เมตร ลวดบวัเหนือหน้ากระดาน
บน 0.25 เมตร แตล่ะด้านมีความกว้าง เร่ิมจากทางด้านทิศตะวนัออกกว้าง 2.51 เมตร  ทิศใต้
กว้าง 2.50 เมตร ทิศตะวนัตกกว้าง 2.16 เมตร ทิศเหนือกว้าง 2.18 เมตร ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นี ้
โดยเฉล่ียย่อมุมท่ีหนึ่งมีขนาด 0.91 x 0.87 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 1.06 x 1.07 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 
1.05 x 1.20 เมตร ยอ่มมุท่ีส่ี 0.90 x 1.01 เมตร 
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ภาพท่ี 53 ฐานเขียงในผงัแปดเหล่ียม ทิศตะวนัออก 
 

 
ภาพท่ี 54 ฐานบวัในผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบ ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 
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ภาพท่ี 55 ฐานเขียงในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบ ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
 

 
ภาพท่ี 56 ฐานบวัยืดท้องไม้สงูในผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบ ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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 2.1.3 เจดีย์ราย (หมายเลข 3) ต าแหน่งเจดีย์รายอยู่ด้านหน้าวิหาร (ลายเส้นท่ี 
15) มีทัง้เจดีย์รายคูห่น้าและเจดีย์รายบนฐานไพทีรูปตวัแอล (L) แบ่งเจดีย์รายออกเป็นเจดีย์ราย
ฝ่ัง A คือเจดีย์รายท่ีอยู่ทางด้านทิศใต้ของวิหาร และเจดีย์รายฝ่ัง B คือเจดีย์รายท่ีอยู่ทางด้านทิศ
เหนือของวิหาร รวมมีเจดีย์รายปรากฏในวดัทัง้หมด 18 องค์ ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์
รายสามารถแบง่ออกเป็น 3 แบบ คือ แบบท่ีหนึ่งเจดีย์ทรงระฆงัในผงัแปดเหล่ียมมีทัง้หมด 8 องค์ 
ได้แก่ เจดีย์ราย A1, A3, A6, A9, B1, B3, B6, B9 แบบท่ีสองเจดีย์ผงัย่อมมุไม้ยีสิบมีทัง้หมด 6 
องค์  ได้แก่ เจดีย์ราย A2, A5, A8, B2, B5, B8 แบบท่ีสามเจดีย์บนฐานส่ีเหล่ียมมีทัง้หมด 4 องค์ 
ได้แก่ เจดีย์ราย A4, A7, B4, B7(ลายเส้นท่ี 16)(ตารางท่ี 1) 
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 2.1.3.1 เจดีย์ราย A1 (ภาพท่ี 57-58) (ลายเส้นท่ี 17) เป็นรูปแบบเจดีย์
ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม อยู่บนฐานบวัลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น ตัง้อยู่ทางด้านหน้าของวดั ต าแหน่ง
เป็นเจดีย์รายคูห่น้ากบัเจดีย์ราย B1 ฐานไพทีสงู 1.98 เมตร ประกอบด้วย ล่างสดุเป็นฐานเขียงพืน้
ส่ีเหล่ียมขนาด 8.26 x 8.10 เมตร สงู 0.30 เมตร ถดัไปเป็นฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีหนึ่งขนาด 5.57 
x 5.60 เมตร สงู 0.44 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสอง 0.19 เมตร ลวดบวั 0.13 เมตร ฐานบวัคว ่า 
0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.41 เมตร ประดบัด้วยลวดบวัลูกแก้วอกไก่ ฐานบวัหงาย 
0.15 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.12 เมตร ลวดบวัเหนือหน้ากระดานบน 0.11 เมตร มีเศษคล้าย
องค์ระฆังวางอยู่ท่ีพืน้ทางด้านทิศเหนือ  ในส่วนองค์เจดีย์เป็นเจดีย์ในผังแปดเหล่ียมสูง  2.20 
เมตร ประกอบด้วยฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีหนึ่งสูง 0.47 เมตร หน้ากว้าง 1.30 เมตร ฐานหน้า
กระดานชัน้ท่ีสอง 0.33 เมตร หน้ากว้าง  1.23 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.30 เมตร หน้า
กว้าง 1.08 เมตร ลวดบวั 0.11 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้  0.23 เมตร  
ฐานบวัหงาย 0.12 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.15 เมตร เศษศลิาแลงท่ีเหลือสงู 0.36 เมตร 

 
 
 

 

ภาพท่ี 57 เจดีย์ราย A1 ทิศตะวนัตก                 ภาพท่ี 58 เศษคล้ายองค์ระฆงั  
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 2.1.3.2  เจดีย์ราย A2 (ภาพท่ี 59-60) (ลายเส้นท่ี 18)  เป็นเจดีย์ในผงัย่อ
มุมไม้ย่ีสิบ ตัง้อยู่บนฐานไพทีรูปตวัแอล ความสูงของเจดีย์ 1.42 เมตร ล่างสุดเป็นฐานหน้า
กระดานชัน้ท่ีหนึ่งสงู 0.68 เมตร หน้ากว้าง 3.18 ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นี ้ ย่อมมุท่ีหนึ่ง 0.30 x 
0.26 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 0.28 x 0.32 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 0.29x0.22 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 0.24 x 0.32 
เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.31 เมตร หน้ากว้าง 2.85 เมตร ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นี ้ย่อ
มมุท่ีหนึ่ง 0.32 x 0.25 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 0.27 x 0.26 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 0.26 x 0.32 เมตร ย่อ
มมุท่ีส่ี 0.32 x  0.24 เมตร เหนือขึน้ไปเป็นเศษศลิาแลงสงู 0.43 เมตร 
 
 

 
                    ภาพท่ี 59 เจดีย์ราย A2 ทิศตะวนัออก    
          

  
                   ภาพท่ี 60 เจดีย์ราย A2 ทิศใต้ 
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 2.1.3.3 เจดีย์ราย A3 (ภาพท่ี 61-62)(ลายเส้นท่ี 19)  เป็นเจดีย์บนฐาน
แปดเหล่ียม ระยะห่างจากเจดีย์ราย A2 2.17 เมตรความสงูของเจดีย์ 2.16 เมตร ล่างสดุเป็นฐาน
หน้ากระดานสงู 0.78 เมตร หน้ากว้างด้านละ 2.04 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.40 เมตร 
หน้ากระดานกว้างด้านละ 1.90 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.34 เมตร หน้ากระดานกว้าง
ด้านละ 1.80 เมตร เหนือขึน้ไปเป็นเศษศลิาแลง สนันิษฐานวา่นา่จะเป็นชัน้ฐานบวัสงู 0.64 เมตร  

 

 
                ภาพท่ี 61 เจดีย์ราย A3 ทิศตะวนัออก    
             

 
                ภาพท่ี 62 เจดีย์ราย A3 ทิศใต้ 
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 2.1.3.4 เจดีย์ราย A4 (ภาพท่ี 63-64) (ลายเส้นท่ี 20) เป็นเจดีย์บนฐาน
ส่ีเหล่ียม ระยะหา่งจากเจดีย์ราย A3 2.14 เมตร ความสงูของเจดีย์ 2.24 เมตร ลา่งสดุฐานหน้า
กระดานชัน้ท่ีหนึง่สงู 0.55 เมตร หน้ากระดานกว้าง 5.30 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.47 
เมตร หน้ากระดานกว้าง 5.15 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.42 เมตร หน้ากระดานกว้าง 
4.72 เมตร เหนือขึน้ไปเป็นเศษศลิาแลง สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นชัน้ฐานบวัสงู 0.80 เมตร 
 

 

               ภาพท่ี 63 เจดีย์ราย A4 ทิศตะวนัตก 

 

              ภาพท่ี 64 เจดีย์ราย A4 ทิศใต้ 
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 2.1.3.5  เจดีย์ราย A5 (ภาพท่ี 65-66)(ลายเส้นท่ี 21) เป็นเจดีย์ในผงัย่อ
มมุไม้ย่ีสิบ ระยะห่างจากเจดีย์ราย A4 2.08 เมตร ความสงูของเจดีย์ 2.28 เมตร ล่างสดุฐานหน้า
กระดานชัน้ท่ีหนึ่งสงู 0.83 เมตร หน้ากระดานกว้าง 3.02 เมตร ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นี ้ ย่อมมุท่ี
หนึ่ง 0.32 x 0.26 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 0.26 x 0.30 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 0.28 x 0.30 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 
0.26 x 0.28 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.40 เมตร หน้ากระดานกว้าง 2.62 เมตร ขนาด
ย่อมมุในฐานชัน้นี ้ย่อมมุท่ีหนึ่ง 0.28 x 0.24 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 0.25 x 0.30 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 
0.32 x 0.27 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 0.27 x 0.29 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.33 เมตร หน้า
กระดานกว้าง 2.30 เมตร  ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นี ้ย่อมมุท่ีหนึ่ง 0.24 x 0.23 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 
0.26 x 0.28 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 0.35 x 0.22 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 0.23 x 0.29 เมตร เหนือขึน้ไปเป็น
เศษศลิาแลงสงู 0.72 เมตร 

 
                           ภาพท่ี 65 เจดีย์ราย A5 ทิศตะวนัออก 

 

 
                           ภาพท่ี 66 เจดีย์ราย A5 ทิศตะวนัตก 
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 2.1.3.6 เจดีย์ราย A6 (ภาพท่ี 67-68) (ลายเส้นท่ี 22)  เป็นเจดีย์บนฐาน
แปดเหล่ียม ระยะห่างจากเจดีย์ราย A5 2.20 เมตร ความสงูของเจดีย์ 2.12 เมตร ล่างสดุเป็นฐาน
เขียงหน้ากระดานสงู 0.58 เมตร หน้ากระดานกว้างด้านละ 2.33 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสอง
สงู 0.41 เมตร หน้ากระดานกว้างด้านละ 2.05 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.30 เมตร 
หน้ากระดานกว้างด้านละ 1.88 เมตร เหนือขึน้ไปเศษศิลาแลง สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นชัน้ฐานบวั
สงู 0.88 เมตร 
 
 

 
               ภาพท่ี 67 เจดีย์ราย A6 ทิศตะวนัออก 
 

 
               ภาพท่ี 68 เจดีย์ราย A6 ทิศใต้ 
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 2.1.3.7  เจดีย์ราย A7 (ภาพท่ี69-70)(ลายเส้นท่ี 23) เป็นเจดีย์บนฐาน
ส่ีเหล่ียม ระยะหา่งจากเจดีย์ราย A6 2.46 เมตร ความสงูของเจดีย์ เมตร ล่างสดุฐานหน้ากระดาน
ชัน้ท่ีหนึ่งสงู 0.85 เมตร หน้ากระดานกว้าง 5.12 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.41 เมตร 
หน้ากระดานกว้าง 4.66 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.30 เมตร หน้ากระดานกว้าง 4.22 
เมตร เหนือขึน้ไปเป็นชัน้ฐานบวัซ้อนกันสามชัน้ ฐานบวัชัน้ท่ีหนึ่งประกอบด้วย ฐานหน้ากระดาน
ล่าง 0.11 เมตร  ฐานบวัคว ่า 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.33 เมตร ประด้วยเส้นลวดบวั
ลูกแก้วอกไก่ ฐานบัวหงาย 0.12 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.11 เมตร ฐานบัวชัน้ท่ีสอง
ประกอบด้วยฐานหน้ากระดานล่าง 0.11 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.11 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้  
0.37 เมตร ประด้วยเส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่ ฐานบวัหงาย 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.13 
เมตร ฐานบวัชัน้ท่ีสามประกอบด้วยฐานหน้ากระดานล่าง 0.13 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.13 เมตร ฐาน
หน้ากระดานท้องไม้  0.37 เมตร ประด้วยเส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่ ฐานบวัหงาย 0.13 เมตร 

 

 
                                ภาพท่ี 69 เจดีย์ราย A7 ทิศเหนือ 
 

 
                         ภาพท่ี 70  เจดีย์ราย A7 ทิศใต้ 
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 2.1.3.8  เจดีย์ราย A8 (ภาพท่ี 71-72) (ลายเส้นท่ี 24) เป็นเจดีย์ในผงัย่อ
มมุไม้ย่ีสิบ ระยะห่างจากเจดีย์ราย A7 2.34 เมตร ความสงูของเจดีย์ 2.36 เมตร ล่างสดุเป็นฐาน
หน้ากระดานชัน้ท่ีหนึ่งสงู 0.40 เมตร หน้ากระดานกว้าง 3 เมตร ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นี ้ย่อมมุท่ี
หนึ่ง 0.23 x 0.28 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 0.28 x 0.27 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 0.24 x 0.36 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 
0.27 x 0.28 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.55 เมตร หน้ากระดานกว้าง 2.71 เมตร ขนาด
ย่อมมุในฐานชัน้นี ้ย่อมมุท่ีหนึ่ง 0.25 x 0.29 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 0.29 x 0.27 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 
0.25 x 0.38 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 0.25 x 0.39 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.29 เมตร หน้า
กระดานกว้าง 2.39 เมตร  ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นี ้ย่อมมุท่ีหนึ่ง 0.25 x 0.25 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 
0.29 x 0.30 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 0.24 x 0.36 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 0.27 x 0.29 เมตร ถดัขึน้ไปเป็นชัน้
ฐานบวัสงู 0.72 เมตร เหนือขึน้ไปเศษศลิาแลงสงู 0.40 เมตร 

 
                         ภาพท่ี 71 เจดีย์ราย A8 ทิศตะวนัออก 
 

 
                         ภาพท่ี 72 เจดีย์ราย A8 ทิศตะวนัตก 
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 2.1.3.9 เจดีย์ราย A9 (ภาพท่ี 73-74)(ลายเส้นท่ี 25) เป็นเจดีย์ในผงัแปด
เหล่ียม ระยะห่างจากเจดีย์ A8 1.60 เมตร ความสูงของเจดีย์ 1.89 เมตร ล่างสุดเป็นฐานหน้า
กระดานชัน้ท่ีหนึง่สงู 0.66 เมตร หน้ากระดานกว้าง 2.19 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.46 
เมตร หน้ากระดานกว้าง 2 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.31 เมตร ฐานหน้ากระดานกว้าง 
1.90 เมตร ถดัขึน้ไปสนันิษฐานวา่เป็นชัน้ฐานบวัคว ่าสงู 0.46 เมตร 

 

 
                  ภาพท่ี 73 เจดีย์ราย A9 ทิศตะวนัออก 
 

 
                    ภาพท่ี 74 เจดีย์ราย A9 ทิศใต้ 



159 
 

 
 

 

 

 

ลา
ยเ
ส้น
ที่ 

25
  เ
จด
ีย์ร
าย

 A
9 



160 
 

 
 

 2.1.3.10 เจดีย์ราย B1 (ภาพท่ี 75)(ลายเส้นท่ี 26) ตัง้อยู่ทางด้านหน้า
ของวดั ต าแหน่งเป็นเจดีย์รายคูห่น้ากบัเจดีย์ราย A1 ลกัษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม 
ฐานไพทีสงู 1.64 เมตร ประกอบด้วยฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีหนึ่ง  ความกว้าง 5.60 x 5.60 เมตร สงู 
0.53 เมตร ถัดไปเป็นฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสอง สงู 0.21 เมตร ลวดบวั 0.11 เมตร ฐานบวัคว ่า 
0.22 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.33 เมตร ประดบัด้วยเส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่ ฐานบวัหงาย 
0.24 เมตร 
  ในส่วนของตวัเจดีย์ทัง้หมดสูง  4.03 เมตร ประกอบด้วย ฐานหน้ากระดานแปด
เหล่ียมชัน้ท่ีหนึ่งสูง 0.76 เมตร หน้ากว้าง 1.35 เมตร ฐานหน้ากระดานแปดเหล่ียมในชัน้ท่ีสอง 
0.33 เมตร หน้ากว้าง  1.15 เมตร ฐานหน้ากระดานแปดเหล่ียมชัน้ท่ีสามสงู 0.30 เมตร หน้ากว้าง 
1.10 เมตร เหนือชดุฐานเขียงเป็นชดุฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมซ้อนกนัสองชัน้ ชดุฐานบวัในผงัแปด
เหล่ียมชัน้ล่างประกอบด้วย ลวดบวั 0.08 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.24 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 
0.23 เมตร  ฐานบวัหงาย 0.14 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.13 เมตร ถดัไปเป็นชดุฐานบวัในผงั
แปดเหล่ียมชัน้บนประกอบด้วย ฐานหน้ากระดานใน 0.11 เมตร ลวดบวั  0.10 เมตร ฐานบวัคว ่า 
0.24 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.20 เมตร  ฐานบวัหงาย 0.12 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 
0.10 เมตร ถดัไปเป็นชัน้ฐานบวัคว ่า 0.26 เมตร ชัน้มาลยัเถาสามชัน้ 0.69 เมตร  นอกจากนีย้งัพบ
เศษอิฐเรียงตอ่กนัเป็นฐานเขียงอยูท่างด้านทิศตะวนัตกของเจดีย์ราย มีความยาว 5.60 เมตร กว้าง 
3.73 เมตร สงู 0.80 เมตร 
 

 
                 ภาพท่ี 75 เจดีย์ราย B1 ทิศตะวนัออก 
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 2.1.3.11 เจดีย์ราย B2 (ภาพท่ี 76-77)(ลายเส้นท่ี 27) ตัง้อยู่บนฐานไพที
รูปตัวแอล เป็นเจดีย์ในผังย่อมุมไม้ย่ีสิบ  ความสูงของเจดีย์ 2.87 เมตร ล่างสุดเป็นฐานหน้า
กระดานชัน้ท่ีหนึ่งสงู 0.79 เมตร หน้ากว้าง 3.05 ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นี ้ ย่อมมุท่ีหนึ่ง 0.24 x 
0.23 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 0.24 x 0.25 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 0.24 x 0.24 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 0.26 x 0.26 
เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.53 เมตร หน้ากว้าง 2.72 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 
0.40 หน้ากว้าง 2.38 เมตร ถัดไปเป็นชุดฐานบวัในผงัย่อมุมไม้ย่ีสิบ ประกอบไปด้วย ฐานหน้า
กระดานล่าง 0.10 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.12 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.32 ประดบัดวัยบวัลกู
ฟัก ฐานบวัหงาย 0.10 เมตร  ฐานหน้ากระดานบน 0.11 เหนือชดุฐานบวัในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบเป็น
ฐานเขียงในผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบชัน้ท่ีหนึง่ 0.20 เมตร ชัน้ท่ีสอง 0.20 เมตร 
 

 
                     ภาพท่ี 76 เจดีย์ราย B2 ทิศตะวนัออก 

 

 
                      ภาพท่ี 77 เจดีย์ราย B2 ทิศเหนือ 
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 2.1.3.12 เจดีย์ราย B3 (ภาพท่ี 78-79)(ลายเส้นท่ี 28) เป็นเจดีย์บนฐาน
ผงัแปดเหล่ียม ระยะห่างจากเจดีย์ B2 2.19 เมตร ความสงูของเจดีย์ 5.11 เมตร ล่างสดุเป็นฐาน
หน้ากระดานชัน้ท่ีหนึ่งสงู 0.55 เมตร หน้ากระดานกว้าง 2.05 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 
0.42 เมตร หน้ากระดานกว้าง 1.98 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.39 เมตร ฐานหน้า
กระดานกว้าง 1.87 เมตร เหนือชดุฐานเขียงเป็นชดุฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมประกอบด้วย ลวดบวั 
0.13 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.12เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.35 เมตร  ฐานบวัหงาย 0.13 เมตร 
ฐานหน้ากระดานบน 0.11 เมตร  ถดัไปเป็นชดุฐานบวัในผงักลมประกอบด้วย ฐานหน้ากระดาน 
0.10 เมตร ลวดบวั 0.10 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.11 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.22 เมตร  ฐาน
บวัหงาย 0.12 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.10 เมตร ถดัไปเป็นลวดบวั 0.10 เมตร ฐานบวัคว ่า 
0.13 เมตร มาลยัเถาชัน้ท่ีหนึ่ง 0.25 เมตร มาลยัเถาชัน้ท่ีสอง 0.27 เมตร มาลยัชัน้ท่ีสาม 0.25 
เมตร ฐานท้องไม้ 0.13 เมตร ชัน้บวัปากระฆงั 0.23 เมตร องค์ระฆงั 0.8 เมตร 

 

 
                         ภาพท่ี 78 เจดีย์ราย B3 ทิศตะวนัออก 
 

 
                         ภาพท่ี 79 เจดีย์ราย B3 ทิศใต้ 
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 2.1.3.13 เจดีย์ราย B4 (ภาพท่ี 80-81)(ลายเส้นท่ี 29) เป็นเจดีย์รายบน
ฐานส่ีเหล่ียม ระยะห่างจากเจดีย์ B3 2.27 เมตร ความสงูของเจดีย์ 2.74 เมตร ล่างสุดฐานหน้า
กระดานชัน้ท่ีหนึง่สงู 0.55 เมตร หน้ากระดานกว้าง 5.12 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.44 
เมตร หน้ากระดานกว้าง 4.76 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.31 เมตร หน้ากระดานกว้าง 
4.34 เมตร เหนือขึน้ไปเป็นชัน้ฐานบวัซ้อนกนัสองชัน้ ฐานบวัชัน้ล่างประกอบด้วยฐานหน้ากระดาน
ล่าง 0.09 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.11 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.31 เมตร ประด้วยเส้นลวดบวั
ลกูแก้วอกไก่ ฐานบวัหงาย 0.11เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.21เมตร ฐานบวัชัน้บนประกอบด้วย
ฐานหน้ากระดานล่าง 0.12 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.12 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้  0.37 เมตร 
ประด้วยเส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่ 
 

 
                         ภาพท่ี 80 เจดีย์ราย B4 ทิศตะวนัออก 
 

 
                   ภาพท่ี 81 เจดีย์ราย B4 ทิศใต้ 
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 2.1.3.14 เจดีย์ราย B5 (ภาพท่ี 82) (ลายเส้นท่ี 30)  เป็นเจดีย์ในผงัย่อมมุ
ไม้ย่ีสิบ ระยะห่างจากเจดีย์ราย B4 2.25 เมตร ความสูงของเจดีย์ 4.20 เมตร ล่างสดุฐานหน้า
กระดานชัน้ท่ีหนึ่งสงู 0.62 เมตร หน้ากระดานกว้าง 3.02 เมตร ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นี ้ ย่อมมุท่ี
หนึ่ง 0.24 x 0.24 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 0.28 x 0.28 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 0.26 x 0.26 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 
0.23 x 0.25 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.51 เมตร หน้ากระดานกว้าง 2.71 เมตร ขนาด
ย่อมมุในฐานชัน้นี ้ย่อมมุท่ีหนึ่ง 0.26 x 0.24 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 0.23 x 0.25 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 
0.28 x 0.23 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 0.21 x 0.24 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.34 เมตร หน้า
กระดานกว้าง 2.54 เมตร  ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นี ้ย่อมมุท่ีหนึ่ง 0.24 x 0.26 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 
0.26 x 0.25 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 0.24 x 0.25 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 0.22 x 0.24 เมตร เหนือฐานชดุฐาน
เขียงสามชัน้ในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบเป็นฐานบวัในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบ ประกอบไปด้วย ฐานหน้ากระดาน
ล่าง 0.11 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.40เมตร ประดบัด้วยบวัลกูฟัก 
1 เส้น ฐานบวัหงาย 0.14 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.11 เมตร ถดัไปเป็นฐานบวัยืดท้องไม้สงูใน
ผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบ ประกอบด้วย  ฐานหน้ากระดานล่าง 0.24 เมตร ฐานลวดบวั 0.11 เมตร ฐานบวั
คว ่า 0.10 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.84 เมตร ประดบัด้วยลวดบวัลกูแก้วอกไก่สองเส้น ฐาน
บวัหงาย 0.10เมตร ถดัไปเป็นเศษศลิาแลงกองสงู 0.45 เมตร 
 

 

               ภาพท่ี82 เจดีย์ราย B5 ทิศตะวนัออก 
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 2.1.3.15 เจดีย์ราย B6 (ภาพท่ี 83)(ลายเส้นท่ี 31) เป็นเจดีย์ในผงัแปด
เหล่ียม ระยะห่างจากเจดีย์ราย B5 2.20 เมตร ความสงูของเจดีย์ 2.29 เมตร ล่างสดุเป็นฐานหน้า
กระดานสงู 0.65 เมตร หน้ากว้างด้านละ 2.25 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสูง 0.41 เมตร 
หน้ากระดานกว้างด้านละ 2.06 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.34 เมตร หน้ากระดานกว้าง
ด้านละ 1.87 เมตร เหนือขึน้ไปเป็นชุดฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมหนึ่งฐานและชุดฐานบวัในผงักลม
สองฐาน ชดุฐานบวัในผังแปดเหล่ียมประกอบด้วย ฐานหน้ากระดานล่าง 0.10 เมตร ฐานบวัคว ่า 
0.11 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.38 เมตร ประด้วยลวดบวัลกูแก้วอกไก่ ฐานบวัหงาย 0.12 
เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.10 เมตร ชุดฐานบวัในผังกลมชัน้ท่ีหนึ่งประกอบด้วย ฐานหน้า
กระดานล่าง 0.11 เมตร ฐานลวดบวั 0.11 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.12 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้  
0.22 เมตร ฐานบวัหงาย 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.10 เมตร  ชดุฐานบวัในผงักลมชัน้ท่ี
สองประกอบด้วย ฐานลวดบวั 0.09 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.10 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.35 
เมตร ประดบัด้วยลวดบวัลกูแก้วอกไก่ เหนือขึน้ไปเป็นเศษศลิาแลงกอง 0.15 เมตร 
 
 

 
        ภาพท่ี 83 เจดีย์ราย B6 ทิศตะวนัออก 
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 2.1.3.16 เจดีย์ราย B7 (ภาพท่ี 84)(ลายเส้นท่ี 32) เป็นเจดีย์รายบนฐาน
ส่ีเหล่ียม ระยะห่างจากเจดีย์ B6 2.55 เมตร ความสูงของเจดีย์ 3.76 เมตร ล่างสุดฐานหน้า
กระดานชัน้ท่ีหนึง่สงู 0.71 เมตร หน้ากระดานกว้าง 4.82 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.40 
เมตร หน้ากระดานกว้าง 4.55 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.29 เมตร หน้ากระดานกว้าง 
4.19 เมตร เหนือขึน้ไปเป็นชัน้ฐานบวัซ้อนกันสามชัน้ ฐานบวัชัน้ท่ีหนึ่งประกอบด้วยฐานหน้า
กระดานล่าง 0.10 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.18 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.33 เมตร ประด้วยเส้น
ลวดบวัลูกแก้วอกไก่ ฐานบวัหงาย 0.12เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.13เมตร ฐานบวัชัน้ท่ีสอง
ประกอบด้วยฐานหน้ากระดานล่าง 0.10 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้  
0.36 เมตร ประด้วยเส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่ ฐานบวัหงาย 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.11 
เมตร ฐานบวัชัน้ท่ีสามประกอบด้วยฐานหน้ากระดานล่าง 0.10 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.12 เมตร ฐาน
หน้ากระดานท้องไม้  0.34 เมตร ประด้วยเส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่ ฐานบวัหงาย 0.13 เมตร ฐาน
หน้ากระดานบน 0.11 เมตร 
 
 

 

          ภาพท่ี 84 เจดีย์ราย B7 ทิศใต้ 
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 2.1.3.17 เจดีย์ราย B8 (ภาพท่ี 85)(ลายเส้นท่ี 33) เป็นเจดีย์รายในผงัย่อ
มมุไม้ย่ีสิบ ระยะห่างจากเจดีย์ราย B7 2.50 เมตร ความสงูของเจดีย์ 3.95 เมตร ล่างสดุเป็นฐาน
หน้ากระดานชัน้ท่ีหนึ่งสูง 0.55 เมตร หน้ากระดานกว้าง 3.03 เมตร ขนาดย่อมุมในฐานชัน้นี ้ย่อ
มมุท่ีหนึ่ง 0.33 x 0.22 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 0.24 x 0.24 เมตร ย่อมมุท่ีสาม 0.22 x 0.23 เมตร ย่อ
มมุท่ีส่ี 0.22 x 0.20เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.44 เมตร หน้ากระดานกว้าง 2.64 เมตร 
ขนาดย่อมมุในฐานชัน้นี ้ย่อมมุท่ีหนึ่ง 0.28 x 0.21 เมตร ย่อมมุท่ีสอง 0.25 x 0.22 เมตร ย่อมมุท่ี
สาม 0.24 x 0.21 เมตร ย่อมมุท่ีส่ี 0.20 x 0.24 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.31 เมตร 
หน้ากระดานกว้าง 2.34 เมตร  เหนือชุดฐานเขียงสามชัน้เป็นชุดฐานบัวในผังย่อมุมไม้ย่ีสิบ 
ประกอบด้วย ฐานหน้ากระดานล่าง 0.09 เมตร  ฐานบวัคว ่า 0.22 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 
0.37 เมตร ประด้วยเส้นลวดบวัลกูฟักฐานบวัหงาย 0.11 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.11 เมตร 
เหนือชุดฐานบวัในผงัย่อมุมไม้ย่ีสิบเป็นชดุฐานบวัยืดท้องไม้สูงในผงัย่อมุมไม้ย่ีสิบ ประกอบด้วย 
ฐานหน้ากระดานล่าง 0.24 เมตร ลวดบวั 0.22 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดาน
ท้องไม้ 0.80 เมตร ประดบัด้วยเส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่สองเส้น ถดัไปเศษศิลาแลงเรียงกันสงู 0.36 
เมตร 
 

 
       ภาพท่ี 85 เจดีย์ราย B8 ทิศใต้ 
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 2.1.3.18 เจดีย์ราย B9 (ภาพท่ี 86-87)(ลายเส้นท่ี 34) เป็นเจดีย์รายบน
ฐานแปดเหล่ียม ระยะห่างจากเจดีย์ B8 1.94 เมตร ความสงูของเจดีย์ 3.20 เมตร ล่างสดุเป็นฐาน
หน้ากระดานชัน้ท่ีหนึ่งสงู 0.49 เมตร หน้ากระดานกว้าง 2.39 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสองสงู 
0.49 เมตร หน้ากระดานกว้าง 2.23 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสามสงู 0.37 เมตร ฐานหน้า
กระดานกว้าง 2 เมตร ถดัขึน้ไปชดุฐานบวัในผงัแปดเหล่ียม ประกอบไปด้วยลวดบวั 0.10 เมตร  
ฐานบวัหงาย 0.14 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.20 เมตร ฐานบวัหงาย 0.12 เมตร ฐานหน้า
กระดานบน 0.13 เมตร ถัดขึน้ไปเป็นชุดฐานบวัในผงักลม ประกอบไปด้วย ลวดบวั 0.12 เมตร 
ฐานบวัคว ่า 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.23 เมตร ฐานบวัหงาย 0.13 เมตร ฐานหน้า
กระดานบน 0.10 เมตร เหนือขึน้ไปเศษศลิาแลงเรียงกนัสงู 0.45 เมตร 
 

 

                     

 

 

 
 
                            ภาพท่ี 86 เจดีย์ราย B9 ทิศเหนือ 
 

 
                       ภาพท่ี 87  เจดีย์ราย B9 ทิศตะวนัตก 
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 2.1.4 ฐานไพทีเจดีย์ราย (หมายเลข 4) ฐานไพทีมีลกัษณะส่ีเหล่ียมผืน ผ้าท า
มมุฉากรูปตวัแอล (ฐานรูปตวั L) ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม เป็นฐานบวัคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 
ฐานไพทีเจดีย์รายรูปตวั L ปรากฏอยู่บริเวณด้านหน้าวิหารทางเข้าวดั มีทัง้หมด 2 ฐาน คือฐาน
ด้านทิศใต้ของวิหาร (ด้านเจดีย์ราย A) และฐานด้านทิศเหนือของวิหาร (ด้านเจดีย์ราย B) วสัดท่ีุใช้
ก่อด้วยศลิาแลง ขนาดประมาณ กว้าง 0.10 เมตร ยาว 0.30 เมตร  
 ฐานไพทีด้านทิศใต้ ด้านเจดีย์ราย A(ลายเส้นท่ี 35-36) (ภาพท่ี 88-89)  ความกว้าง
ของฐานด้านเจดีย์ราย A2 กว้าง 7.43 เมตร ความกว้างของฐานด้านเจดีย์ราย A9 กว้าง 7.60 
เมตร ความยาวขอบฐานด้านนอกเจดีย์ราย A2 ถึง A5 ยาว 30.10 เมตร ความยาว ความยาวขอบ
ฐานด้านนอกเจดีย์ราย  A5  ถึง A9 ยาว ยาว 36.90 เมตร ความยาวขอบฐานด้านใน A2 ถึง A5 
ยาว 22.60 เมตร ความยาวขอบฐานด้านใน A5 ถึง A9 ยาว 29.58 เมตร ความสงูของฐาน 1.64 
เมตร ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมประกอบด้วย ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีหนึ่งสงู 0.58 เมตร ฐานหน้า
กระดานชัน้ท่ีสองสงู 0.22 เมตร ฐานลวดบวั 0.12 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.12 เมตร ฐานหน้ากระดาน
ท้องไม้สงู 0.37 เมตร ตรงกลางประดบัด้วยเส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่ ฐานบวัหงายสงู 0.12 เมตร 
ฐานหน้ากระดานบนสงู 0.11 เมตร  
 ฐานไพทีด้านทิศเหนือ ด้านเจดีย์ราย B (ลายเส้นท่ี 37-38)(ภาพท่ี 90-91) ความกว้าง
ของฐานด้านเจดีย์ราย B2 กว้าง 7.88 เมตร ความกว้างของฐานด้านเจดีย์ราย B9 กว้าง 7.57 
เมตร ความยาวขอบฐานด้านนอกเจดีย์ราย B2 ถึง B5 ยาว 29.87 เมตร ความยาวขอบฐานด้าน
นอกเจดีย์ราย B5 ถึง B9 ยาว  36.68 เมตร ความยาวขอบฐานด้านใน B2 ถึง B5 ยาว 22.62 เมตร 
ความยาวขอบฐานด้านใน B5 ถึง B9 ยาว 29.93 เมตร ความสงูของฐาน 1.60 เมตร ลกัษณะทาง
สถาปัตยกรรมประกอบด้วย ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีหนึ่ง 0.58 เมตร ฐานหน้ากระดานชัน้ท่ีสอง 
0.22 เมตร ฐานลวดบวั 0.11 เมตร ฐานบวัคว ่า 0.13 เมตร ฐานหน้ากระดานท้องไม้ 0.34 เมตร 
ตรงกลางประดบัด้วยเส้นลวดบวัลกูแก้วอกไก่ ฐานบวัหงาย 0.12 เมตร ฐานหน้ากระดานบน 0.10 
เมตร  ข้อสงัเกตของฐานไพทีด้านนีมี้ประติมากรรมปนูปัน้คล้ายรูปสิงห์บริเวณด้านกว้างของทิศ
ตะวนัตก  
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ภาพท่ี 88 ฐานไพทีเจดีย์รายทิศเหนือ (ฝ่ัง A) 

 

ภาพท่ี 89 ฐานไพทีเจดีย์รายทิศตะวนัออก (ฝ่ัง A) 
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ภาพท่ี 90 ฐานไพทีเจดีย์รายทิศใต้ (ฝ่ัง B) 

 

 

ภาพท่ี 91 ฐานไพทีเจดีย์รายทิศตะวนัออก (ฝ่ัง B) 
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 2.1.5 อุโบสถ (หมายเลข 5) (ภาพท่ี 92)(ลายเส้นท่ี 39) ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของ
วดัอยู่ทางด้านกลุ่มเจดีย์รายฝ่ัง B และอยู่ทางทิศตะวนัออกของวิหาร รอบอโุบสถมีแท่งศิลาแลง
ลกัษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้าปักอยู่ขนาด 0.25 x 0.25 เมตร สงูประมาณ 0.50 เมตร มีทัง้หมด 5 แท่ง 
(หายไป 3 แทง่) โดยมีศิลาแลงก่อล้อมเป็นฐานขนาด 1 x 1 เมตร สงู 0.22 เมตร จากต าแหน่งแล้ว
สนันิษฐานวา่นา่จะเป็นใบเสมา หรืออาจจะเป็นเสารองรับเคร่ืองบน   
 ตวัอาคารอุโบสถเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้าตัง้อยู่บนฐานสองชัน้ ฐานพืน้ล่างกว้าง 9 เมตร 
ยาว 14.40 เมตร สงู 0.13 เมตร ฐานอาคารชัน้นีมี้เสาพะไลศิลาแลงแปดเหล่ียมตัง้อยู่โดยรอบฐาน 
เส้นผา่ศนูย์กลางเสา 0.25 เมตร  ระยะเสาด้านกว้าง 5 ห้อง และด้านยาว 7 ห้อง มีทัง้หมด 23 เสา 
มีบนัไดทางขึน้อยู่ด้านหน้าตรงเสาห้องท่ี 2 นบัจากทิศเหนือบนัไดย่ืนออกมาจากฐานชัน้ท่ีสอง 
1.37 เมตร กว้าง 1.15 เมตร บนัไดมี 8 ขัน้ ลูกตัง้ 0.41 เมตร ลูกนอน 0.47 เมตร ฐานชัน้ท่ีสอง
กว้าง 7.04 เมตร ยาว 12 เมตร สงู 1.45 เมตร พืน้อโุบสถภายในยาว 10.91 เมตร กว้าง 5.96 เมตร 
มีเสาอาคารเฉพาะขอบแนว เป็นเสาก่อด้วยศิลาแลงขนาดเดียวกบัท่ีใช้ก่อตวัอาคาร และต าแหน่ง
เสาแบง่ตวัอาคารเป็นด้านกว้าง 3 ห้อง และด้านยาว 5 ห้อง  

 

 

ภาพท่ี 92 บนัไดอโุบสถทางทิศตะวนัออก 
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 2.1.6 ศาลารายหมายเลข 6.1 (ภาพท่ี 93)(ลายเส้นท่ี 41-42) ตัง้ทางทิศ
ตะวนัตกหรือหลงัเจดีย์ประธาน เป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าตัง้อยู่บนฐานสองชัน้ ฐานพืน้ล่าง
กว้าง 12.62 เมตร ยาว 25.24 เมตร สงู 0.60 เมตร  เมตร ฐานอาคารชัน้นีมี้เสาพะไลศิลาแลงแปด
เหล่ียมตัง้อยู่โดยรอบฐาน ระยะเสาด้านกว้าง 3 ห้อง และด้านยาว 7 ห้อง มีทัง้หมดท่ียงัเหลืออยู ่
16 เสา มีบนัไดทางขึน้อยู่ตรงเสาห้องท่ี 2 นบัจากทิศเหนือ บนัไดย่ืนออกมาจากฐาน 1.44 เมตร 
กว้าง 1.30 เมตร บนัไดมี 4 ขัน้ ลกูตัง้ 0.20 เมตร ลกูนอน 0.30 เมตร เหนือบนัไดมีซุ้มยอ่มมุ  
 ฐานชัน้ท่ีสองกว้าง 7.53 เมตร ยาว 19.60 เมตร สงู 2.30 เมตร มีบนัไดทางขึน้อยู่ตรง
เสาห้องท่ี 2 นบัจากทิศเหนือ บนัไดย่ืนออกมาจากฐาน 3.10 เมตร กว้าง 2 เมตร บนัไดมี 11 ขัน้ 
ลกูตัง้ 0.20 เมตร ลกูนอน 0.30 เมตร  
 พืน้ท่ีศาลารายภายในยาว 18.90 เมตร กว้าง 6.83 เมตร เป็นวิหาร 7 ห้อง บริเวณ
ท้ายศาลามีร่องรอยคล้ายฐานพระ มีลักษณะเป็นฐานย่อมุมเฉพาะด้านหน้า ความกว้าง 4.80 
เมตร ความยาว 6.20 เมตร  
 

 

ภาพท่ี 93 ศาลารายหมายเลข 6.1 
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 2.1.7 ศาลารายหมายเลข 6.2 (ภาพท่ี 94-95)(ลายเส้นท่ี 43) ตัง้บริเวณทางทิศ
ใต้ของวดัหรือด้านหลงัหมู่เจดีย์รายด้าน A เป็นอาคารทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า ตัง้อยู่บนฐานไพทีกว้าง 
7.25 เมตร ยาว 17.35 เมตร สูง 1.37 เมตร ระยะเสาด้านกว้าง 3 ห้อง และด้านยาว 7 ห้อง มี
ทัง้หมด 20 เสา เส้นผ่าศนูย์กลางเสา 0.17 เมตร เสาสงู 0.50 เมตร ก าแพงห้องหนา 0.40 เมตร มี
บนัไดทางขึน้อยู่ด้านทิศใต้ตรงเสาห้องท่ี 4 นบัจากทิศตะวนัตก จ านวนบนัได 7 ขัน้ บนัไดกว้าง 
1.20 เมตร ลูกตัง้ 0.20 เมตร ลูกนอน 0.20 เมตร พืน้อาคารมีการก่อก าแพงกัน้ห้องบริเวณท้าย
อาคาร กว้าง 4.41 เมตร ก าแพงสงู 0.37 เมตร  

 

               ภาพท่ี 94  บนัไดทางทิศใต้ ศาลารายหมายเลข 2 

  

                  ภาพท่ี 95 ก าแพงกัน้ห้องภายในอาคาร 
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 2.1.8 บ่อศิลาแลงหมายเลข 7.1 (ภาพท่ี 96)(ลายเส้นท่ี 45) อยู่ทางด้านหลงั
เจดีย์ประธาน รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าความกว้าง 10 เมตร ยาว 17.80 เมตร ลึก 6 เมตร ขอบบ่อ
กว้าง 0.80 เมตร มีแนวก าแพงแก้วเป็นแท่งศิลาแลงขนาดความกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.20 เมตร 
สงู 0.80 เมตร ปักล้อมรอบบอ่ยกเว้นด้านทิศตะวนัออก  

 

 

 

ภาพท่ี 96 บอ่ศลิาแลงหมายเลข 7.1 
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 2.2 สถาปัตยกรรมภายในเขตสังฆาวาส 
 บริเวณเขตสงัฆาวาสอยู่ทางด้านหลงัของเขตพุทธาวาส หรือทางทิศตะวนัตกของวดั 
กระจายไปทางทิศเหนือและทิศใต้ ประกอบด้วย กลุม่อาคารท่ีเป็นกฏิุสงฆ์ 25 หลงั และศาลาราย
จ านวน 6 หลงั เว็จกฎีุ (ส้วม) 4 แหง่ บอ่น า้ 2 บอ่ บอ่ศลิาแลงหน้าวดั 1 บอ่ 

 2.2.1 ศาลารายหมายเลข 6.3 ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของวดั ใกล้กบั
บอ่น า้ในเขตพทุธาวาส แบง่อาคารออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ีเป็นอาคารศาลาห้องตะวนัออก-ห้อง
ตะวนัตก และสว่นท่ีตอ่เตมิทางทิศเหนือของห้องตะวนัตก  
 สว่นแรกอาคารศาลาเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าอยูบ่นฐาน 2 ชัน้ ฐานชัน้แรกสงู 0.45 เมตร 
กว้าง 10.42 เมตร ยาว 34 เมตร ด้านหน้าอาคารมีทางเดิน (ภาพท่ี 97) ยาว  29.20 เมตร กว้าง 
3.13 เมตร ก าแพงของทางเดินท าด้วยศิลาแลง ลกัษณะเป็นแผ่นปักเรียงกนั และคัน่ด้วยเสาศิลา
แลงแปดเหล่ียมฝ่ังละ 12 เสา ห่างเป็นระยะเฉล่ียห่าง 2.50 เมตร เส้นผ่าศนูย์กลางเสาศิลาแลง
แปดเหล่ียม 0.20 เมตร  ด้านหน้าทางเดินมีบนัไดย่ืนออกมา 0.60 เมตร กว้าง 1.25 เมตร จ านวน
ขัน้บนัได 3 ขัน้ ลูกตัง้ 0.23 เมตร ลูกนอน 0.30 เมตร ตวัอาคารศาลาสามารถเป็นอาคาร
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าสูง 2 เมตร กว้าง 7.80 เมตร ยาว 34 เมตร รอบอาคารศาลามีแท่งศิลาแลงแปด
เหล่ียม ตวัอาคารศาลาสามารถแบ่งออกเป็น อาคารด้านหน้าห้องตะวันออกและด้านหลังห้อง
ตะวนัตก  
 อาคารด้านหน้าห้องตะวนัออก (ภาพท่ี 98) มีลกัษณะส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง 7.80 เมตร 
ยาว 17.15 เมตร สงู 2 เมตร มีบนัไดทางขึน้ด้านหน้าทางทิศตะวนัออกย่ืนออกมา  2 เมตร กว้าง 
0.80 เมตร จ านวนขัน้บนัได 10 ขัน้ ลูกตัง้ 0.23 เมตร ลกูนอน 0.30 เมตร ตวัศาลาด้านกว้าง 3 
ห้อง มีเสา 4 แถว เสาช่วงกลางซึ่งเป็นเสารองรับหน้าจั่วมีระยะห่าง 3 เมตร เสาช่วงริมห่าง 1.6 
เมตร ด้านยาว 7 ห้อง มีเสาจ านวน 10 แถว  
 อาคารด้านหลังห้องตะวันตก (ภาพท่ี 99) มีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง 7.60 
เมตร ยาว 13.76 เมตร สงู 1.60 เมตร มีบนัไดขึน้ทางทิศเหนือย่ืนออกมา 1.40 เมตร กว้าง 0.90 
เมตร จ านวนขัน้บนัได 9 ขัน้ ลกูตัง้ 0.20 เมตร ลกูนอน 0.25 เมตร ต าแหน่งเสาด้านกว้างเท่ากบั
ศาลาด้านหน้า ด้านยาว 6 ห้อง ภายในอาคารมีแนวเสากลางห้อง ระหว่างช่วงรอยต่ออาคาร
ด้านหน้าและด้านหลงัมีร่องรอยการฉาบปนู  
 ส่วนท่ีสองคือทางทิศเหนือของห้องตะวันตก (ภาพท่ี 100) มีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียม    
ผืนผ้า ความกว้าง 10.23 เมตร ยาว 14.01 เมตร มีหกัมมุบริเวณตะวนัออกเฉียงเหนือและมีการปู
พืน้ด้วยศลิาแลงตรงสว่นมมุตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นพืน้ท่ีราว 4 x 4 เมตร  
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ภาพท่ี 97 ทางเดนิยาวศาลารายหมายเลข 6.3 

 

 
ภาพท่ี 98 อาคารด้านหน้า ห้องตะวนัออก 
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ภาพท่ี 99 อาคารด้านหลงั ห้องตะวนัตก 

 

 
 ภาพท่ี 100 สว่นทิศเหนือของห้องตะวนัตก 
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 2.2.2 ศาลารายหมายเลข 6.4 ตัง้อยู่ทางด้านหน้าของวดัทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต้ มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง 7.80 เมตร ยาว 22.90 เมตร สงู 0.70 เมตร ภายใน
ปรากฏให้เห็นเสาร่วมในเป็นลกัษณะก้อนศลิาแลงแปดเหล่ียมวางซ้อนกนั ผนงัอาคารมีการใช้ศิลา
แลงแผน่ใหญ่วางเรียง (ภาพท่ี 101)   

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 101  ศาลารายหมายเลข 6.4 

 

 

 

 

 

 

 



200 
 

 
 

 2.2.3 ศาลารายหมายเลข 6.5 เป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า บนัไดทางขึน้อยู่
ทางทิศใต้จ านวน 6 ขัน้ และท าชานย่ืนออกจากบนัได 0.80 เมตร กว้าง 0.50 เมตร สงู 0.25 เมตร 
รอบอาคารมีเสาศิลาแลงแปดเหล่ียม ด้านกว้าง 6 เสา ด้านยาว 7 เสา ตวัอาคารมีขนาดความ
กว้าง 4.9 เมตร ยาว 6.4 เมตร ฐานอาคารก่อด้วยศิลาแลงยืดสูง 1.20 เมตร ภายในอาคารปรับ
พืน้ดินด้วยดินลกูรังอดัแน่น เสาอาคารใช้ศิลาแลงส่ีเหล่ียมก่อขึน้ อาคารด้านกว้าง 3 ห้อง มีเสา 4 
แถว ด้านยาว 5 ห้อง มีเสา 6 แถว (ภาพท่ี 102) 

 

 

 
ภาพท่ี 102 ศาลารายหมายเลข 6.5 

 

 

 

 

 

 



201 
 

 
 

 2.2.4 ศาลารายหมายเลข 6.6 เป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า แบ่งออกเป็นสอง
ส่วนวางตวัในแนวแกนตะวนัออก-ตะวนัตก อาคารส่วนตะวนัออกมีขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 
8 เมตร ฐานอาคารก่อด้วยศิลาแลงยืดสูง 1.30 เมตร ภายในอาคารปรับพืน้ดินด้วยดินลูกรังอดั
แนน่ เสาอาคารใช้ศลิาแลงแปดเหล่ียมเรียงก่อขึน้ อาคารด้านกว้าง 3 ห้อง มีเสา 4 แถว ด้านยาว 3 
ห้อง มีเสา 4 แถว ลักษณะพิเศษคือ ท าชานย่ืนออกมาทางทิศเหนือเช่ือมทัง้สองอาคาร  โดยย่ืน
ออกมาลกัษณะเป็นบนัได มีขนาด 3 เมตร ความกว้าง 5 เมตร ส่วนอาคารส่วนตะวนัตก มีขนาด
ความกว้าง 3 เมตร ยาว 4.30 เมตร ฐานอาคารก่อด้วยศิลาแลง 1.60 เมตร ภายในอาคารปรับ
พืน้ดนิด้วยดนิลกูรังอดัแนน่ (ภาพท่ี 103) 

 

 

 
ภาพท่ี 103 ศาลารายหมายเลข 6.6 
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 2.2.5 ศาลารายหมายเลข 6.7 อยูท่างด้านหลงัของศาลารายในเขตพทุธาวาส 
สภาพเป็นเนินมีเสาศลิาแลงแปดเหล่ียมวางอยูก่ระจดักระจาย สนันิษฐานวา่นา่จะเป็นอาคารรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า มีขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 11 เมตร (ภาพท่ี 104) 

 

 

 

 
ภาพท่ี 104 ศาลารายหมายเลข 6.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

 
 

 2.2.6 ศาลารายหมายเลข 6.8 อยูท่างด้านหลงัของบอ่ศิลาแลงในเขตพทุธาวาส 
สภาพเป็นเนินมีแผ่นศิลาแลงส่ีเหล่ียมวางเรียงไปตามด้านยาว ด้านกว้างมีเสาศิลาแลงส่ีเหล่ียม
เป็นแทง่ปัก มีเสาศลิาแลงแปดเหล่ียมเรียงในแนวนอนยาว 2 เมตร อาคารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า มี
ขนาดความกว้าง 3 เมตร ยาว 16 เมตร (ภาพท่ี 105) 
 

 

 

 

 
ภาพท่ี 105 ศาลารายหมายเลข 6.8 
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 2.2.7 บ่อศิลาแลงหมายเลข 7.2  หรือบ่อสามแสน อยู่ด้านหน้าวดัติดถนน 
ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 16 เมตร ลกึ 8 เมตร ขอบบอ่ก่อด้วยศิลาแลงเป็นแนวกว้าง 0.80 เมตร 
ก่อสงูจากระดบัพืน้ดินประมาณ 0.50 เมตร ช่ือบอ่สามแสนนีม้าจากเร่ืองราวท่ีเล่าตอ่กนัมาว่า ใน
สมยัโบราณนัน้ชาวบ้านและขบวนทพัตา่งๆท่ีผ่านเมืองนีไ้ด้อาศยัน า้จากบอ่นีเ้พ่ือการอปุโภคและ
บริโภค ซึง่มีผู้คนจ านวนถึงสามแสนคนท่ีได้ใช้น า้จากบอ่นีต้ลอดทัง้ปีไม่มีหมด จึงได้เรียกช่ือบอ่น า้
แหง่นีว้า่ บอ่สามแสน จนถึงปัจจบุนั6 (ภาพท่ี 106) 

 
 
 

 
ภาพท่ี 106 บอ่ศลิาแลงหมายเลข 7.2   

 
 

 

                                                           

 
6 สามเพชร, “รายงานบรูณะโบราณสถานวดัอาวาสใหญ่ ก าแพงเพชร” (เสนออทุยาน

ประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร, 2545), 34. 
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 2.2.8  กุฎิ (หมายเลข 8) ตัง้กระจายอยู่ทางทิศใต้ ทิศตะวนัตก และทิศเหนือ
ของวดั มีทัง้หมด 25 หลงั (ลายเส้นท่ี 46) สามารถแบง่ออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัตอ่ไปนี ้
 

 
ลายเส้นท่ี 46 ต าแหนง่กฏิุกระจายบริเวณเขตสงัฆาวาส 

 

 แบบท่ี 1 เป็นลกัษณะอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า อาคารวางตวัในแกนทิศตะวนัออก-
ตะวนัตก มีบนัไดขึน้ลง 1-2 ด้าน มีกฏิุลกัษณะแบบนีท้ัง้หมด 16 หลงั  
 ขนาดของอาคารโดยรวมกว้าง 4.80 เมตร ถึง 5 เมตร  ขนาดความยาว 6.40 เมตร ถึง 
7.50 เมตร ฐานอาคารก่อด้วยศิลาแลงยืดสงู 0.60 เมตร ถึง 1 เมตร ภายในอาคารอาคารปรับพืน้
ด้วยดินลกูรังอดัแน่น เสาอาคารใช้ศิลาแลงส่ีเหล่ียมก่อขึน้ กฏิุด้านกว้าง 2 ห้อง มีเสา 3 แถว ด้าน
ยาว 3 ห้อง มีเสา 4 แถว บันไดทางขึน้กุฏิพบว่าสร้างทางขึน้เพียงทิศเดียว (ภาพท่ี 107)               
มีข้อสังเกตกุฏิหลังหนึ่งทางด้านทิศใต้ พบว่ามีการท าบันไดขึน้สองทิศ คือทิศตะวันออกและ
ตะวนัตก อีกทัง้กฏิุดงักล่าวมีด้านกว้างมี 3 ห้อง ด้านยาว 4 ห้อง ซึ่งใหญ่กว่ากฏิุรูปแบบนีท้กุหลงั 
และกฏิุอีกหลงัหนึ่งบริเวณทางทิศใต้ของวดัมีการท าบนัไดขึน้ทางทิศตะวนัออก โดยจะท าชานย่ืน
ออกมาจากฐาน 1 เมตร กว้าง 2 เมตร สงู 0.60 เมตร ออกมา 2 ข้างขนาบบนัได  (ภาพท่ี 108) 
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           ภาพท่ี 107 กฏิุแบบท่ี 1 บนัไดขึน้ทางใดทางหนึง่ 
 
 

 
          ภาพท่ี 108 กฏิุแบบท่ี 1 ท าบนัไดขึน้ทางเดียว แตท่ าชานขึน้มาเป็นพิเศษ 
 
 
 
 



207 
 

 
 

 แบบท่ี 2 เป็นอาคารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า อาคารวางตวัในแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตก    
มีบนัไดทางขึน้ 1-2 ทาง มีการท าห้องเพิ่มยกพืน้ภายในอาคารอีกห้อง บางอาคารท าชานเพิ่ม มีกฏิุ
ลกัษณะนีท้ัง้หมด 8 หลงั  
 ขนาดของอาคารโดยรวมกว้าง 5 เมตร ยาว 7.50 เมตร  ฐานอาคารก่อด้วยศิลาแลง
ยดึสงู 0.80 ถึง 0.90 เมตร  เสาอาคารใช้ศิลาแลงส่ีเหล่ียมก่อขึน้ กฏิุด้านกว้าง 2 ห้อง มีเสา 3 แถว 
ด้านยาว 3 ห้อง มีเสา 4 แถว ภายในตวัอาคารยกพืน้เป็น  2 ระดบั ท าเป็นยกพืน้รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า
ติดผนงัทางด้านทิศเหนือหรือทิศใต้ โดยยกพืน้สงูจากเดิม 0.30 เมตร (ภาพท่ี 109) ข้อสงัเกตคือ 
บนัไดทางขึน้จะไม่ท าฝ่ังเดียวกับแท่นยกพืน้ส่ีเหล่ียมผืนผ้า เช่น ถ้ายกพืน้เหล่ียมผืนผ้าฝ่ังทิศใต้ 
บันไดทางขึน้จะท าฝ่ังทิศเหนือหรือทิศตะวันตก (ภาพท่ี 110) เป็นต้น นอกจากนีกุ้ฏิบางหลัง
บริเวณบนัไดทางขึน้ยงัมีการท าชานยกพืน้สงูประมาณ 0.30 เมตร ถึง 0.40 เมตร (ภาพท่ี 111) 
 
 

 
ภาพท่ี 109 กฏิุแบบท่ี 2 ท าห้องภายในโดยยกพืน้สงูรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
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   ภาพท่ี 110 กฏิุแบบท่ี 2 บนัไดจะอยูฝ่ั่งตรงข้ามห้องยกพืน้เสมอ 

 

 

   ภาพท่ี 111 กฏิุแบบท่ี 2 บางกฏิุท าชานบริเวณบนัได 
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 แบบท่ี 3 เป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า อาคารวางตวัในแกนทิศเหนือ-ใต้ มีบนัไดทาง
ขึน้เพียง 1 ด้าน ท้ายอาคารมีห้องเพิ่ม ภายในมีบอ่ศลิาแลง พบ 1 หลงั อยูท่างทิศตะวนัตกของวดั 
  มีขนาดกว้าง 3.35  เมตร ยาว 9.50 เมตร ฐานอาคารก่อศิลาแลงยึดสงู 0.90 เมตร 
ตวัอาคารจดัวางตามแนวแกนทิศเหนือ-ใต้ ภายในปรับพืน้ดินลกูรังอดั มีขนาดเสาสองแถว 4 ห้อง 
มีบนัไดขึน้ทางทิศตะวนัออกของห้องทิศเหนือ มีแนวศิลาแลงกัน้เป็นก าแพงระหว่างห้องทิศเหนือ
และห้องทิศใต้  ทางห้องทิศใต้มีบอ่ส่ีเหล่ียม ภายในก่อศิลาแลงเป็นผนงับอ่ขนาดกว้าง 0.25 เมตร 
ยาว 0.16 เมตร ลกึ 0.87 เมตร (ภาพท่ี 112) 
 

 

 

ภาพท่ี 112 กฏิุแบบท่ี 3 
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 2.2.9 ส้วม (เว็จกุฏิ) หมายเลข 9 พบอยู่บริเวณมีทัง้หมด 2  แบบ  ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

 แบบท่ี 1  เป็นห้องอาคารคอ่นข้างส่ีเหล่ียมจตัรัุส บริเวณส้วมมีหลมุส้วมและรางน า้อยู่
ท่ีเดียวกัน โดยอาคารตัง้อยู่ทางทิศใต้ค่อนไปทางทิศตะวนัตก บริเวณด้านหลงัหมู่กุฏิ มีลกัษณะ
เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส กว้าง 2.11 เมตร ยาว 2.22 เมตร ฐานก่อศิลาแลงมีความสงู 0.55 เมตร ด้าน
ทิศตะวนัออกมีบนัไดศิลาแลงย่ืนออกมา 0.90 เมตร กว้าง 0.69 เมตร ลกูตัง้ 0.23 เมตร ลกูนอน 
0.29 เมตร จ านวนบนัได 4 ขัน้  ชัน้บนก่อผนงัห้องสงู 0.47 เมตร ฐานส้วมเป็นทรงส่ีเหล่ียมจตัรัุส 
ความยาว 1.21 เมตร กว้าง 0.85 เมตร มีบอ่กว้าง 0.27 เมตร ยาว 0.42 เมตร มีรางน า้ย่ืนออกมา
จากฐานส้วมยาว 0.96 เมตร กว้าง 0.35 เมตร ร่องรางน า้กว้าง 0.08 เมตร (ภาพท่ี 113) 
 

 

 

ภาพท่ี 113 ส้วมแบบท่ี 1 
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 แบบท่ี 2 เป็นห้องรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าหรือจตัรัุส มีผนงักัน้ระหวา่งห้องแบง่ออกเป็น 2 
ห้อง ลกัษณะหลมุส้วมเป็นหลมุแปดเหล่ียม หรือวงกลม พบด้วยกนั 3 ห้อง 

ห้องท่ี 2.1 ผงัห้องน า้เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  กว้าง 0.23 เมตร ยาว 3.20 เมตร ฐานก่อ
ด้วยศลิาแลงสงู 0.67 เมตร ด้านทิศตะวนัออกมีบนัไดศิลาแลงย่ืนออกมา 1 เมตร กว้าง 0.56 เมตร 
ลกูตัง้ 0.14 เมตร ลกูนอน 0.23 เมตร ชัน้บนก่อผนงัสงู 0.19 เมตร มีผนงักัน้ห้องแยก ห้องภายใน
เป็นห้องรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส มีบ่อเป็นทรงแปดเหล่ียม ขนาดบ่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.49 เมตร       
(ภาพท่ี 114)         
 
 

 
ภาพท่ี 114 ส้วมแบบท่ี 2 (ห้องท่ี 2.1) 
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 ห้องท่ี 2.2 อยูท่างทิศเหนือ  มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส กว้าง 2.11 เมตร ยาว 
2.22 เมตร ฐานก่อด้วยศลิาแลงสงู 0.56 เมตร พืน้ห้องมีการก่อศลิาแลงกัน้ก าแพงกลางห้อง มีบอ่
อยูท่างทิศเหนือเป็นทรงกลมเส้นผา่ศนูย์กลาง 0.50 เมตร (ภาพท่ี 115) 

 
               ภาพท่ี 115 ส้วมแบบท่ี 2 (ห้องท่ี 2.2) 

 
 ห้องท่ี 2.3 อยู่ทางทิศตะวนัตก มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมจตัรัุสขนาด กว้าง 2.2 เมตร 
ยาว2.4 เมตร ฐานอาคารก่อด้วยศิลาแลงสงู 0.60 เมตร ด้านทิศตะวนัออกมีบนัไดศิลาแลงย่ืน
ออกมา 0.30 เมตร กว้าง 0.69 เมตร ลกูตัง้ 0.12 เมตร ลกูนอน 0.15เมตร จ านวนบนัได 3 ขัน้  พืน้
ห้องมีการก่อศลิาแลงกัน้ก าแพงกลางห้องสงู 0.30 เมตร แตไ่มพ่บบอ่ (ภาพท่ี 116)   

  
                  ภาพท่ี 116  ส้วมแบบท่ี 2 (ห้องท่ี 2.3) 
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 2.2.10 บ่อน า้ หมายเลข 10 พบบอ่น า้ขนาด 1 x 1 เมตร ทัง้หมด 2 แห่ง คือ บริเวณ
ทิศเหนือและทิศใต้ของวดั (ภาพท่ี 117-118)   

 

 

            ภาพท่ี 117 บอ่น า้ด้านทิศเหนือ 

 

            ภาพท่ี 118 บอ่น า้ด้านทิศใต้ 
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บทที่ 6 
บทวิเคราะห์ 

 
วดัอาวาสใหญ่เป็นวัดท่ีมีงานสถาปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์ทัง้ทางด้านรูปแบบและ

ขนาด ซึง่ในงานวิจยัครัง้นีมุ้ง่เน้นไปท่ีการศกึษารูปแบบเจดีย์ โดยพบวา่วดัอาวาสใหญ่ได้มีเจดีย์อยู ่
2 ประเภทด้วยกัน คือ เจดีย์ประธานและเจดีย์ราย ในการศึกษาเจดีย์ทัง้ 2 ประเภทนัน้จ าเป็นท่ี
ต้องศึกษางานสถาปัตยกรรมภายในวดัทัง้เร่ืองต าแหน่งและรูปแบบ เพ่ือท่ีจะทราบว่าวดัอาวาส
ใหญ่สร้างอยู่ในช่วงไหนจึงจะสามารถก าหนดหรือสนันิษฐานรูปแบบเจดีย์ทัง้สองประเภท ซึ่งใน
การสนันิษฐานรูปแบบเจดีย์วดัอาวาสใหญ่นอกจากจะใช้ข้อมูลท่ีได้จากการศกึษาสถาปัตยกรรม
ภายในวัดแล้ว ยังต้องน ารูปแบบเจดีย์ท่ีมีองค์ประกอบและลักษณะใกล้เคียงมาร่วมใช้ในการ
วิเคราะห์ พร้อมทัง้น าข้อมูลทางด้านประวตัิศาสตร์มาใช้ในแนวทางสอดคล้องและสนบัสนุนกับ
การสนันิษฐานรูปแบบเจดีย์ 
1. ภาพรวมงานสถาปัตยกรรมวัดอาวาสใหญ่ 

ภาพรวมกลุ่มอาคารภายในวัดหันไปทางทิศตะวันออก แต่เม่ือสังเกตจะเห็นได้ว่า 
กลุ่มอาคารภายในวดัแบง่ออกเป็น 2 ส่วน คือกลุ่มอาคารหนัไปทางทิศตะวนัออกพอดี และกลุ่ม
อาคารท่ีหนัไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ สนันิษฐานว่ากลุ่มอาคารท่ีหนัไปทางทิศตะวนัออกพอดี
นัน้เป็นกลุม่อาคารท่ีเกิดขึน้เม่ือแรกเร่ิมสร้างวดั ได้แก่ (ลายเส้นท่ี 47) 

1. ศาลารายหมายเลข 6.1  
2. ศาลารายหมายเลข 6.3  
3. ศาลารายหมายเลข 6.7  
4. ศาลารายหมายเลข 6.8  
5. บอ่ศลิาแลงหมายเลข 7.1  
6. กฏิุ 2 หลงัทางด้านทิศตะวนัตก (ด้านหลงัศาลารายหมายเลข 6.8) 
ซึง่มีล าดบัพฒันาการดงัตอ่ไปนี ้ 
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ลายเส้นท่ี 47  กลุม่อาคารท่ีสนันิษฐานว่าเกิดขึน้เม่ือแรกเร่ิมสร้างวดั 

 
 ศาลาราย 6.1 และ บอ่ศลิาแลงหมายเลข 7.1 เป็นสิ่งก่อสร้างภายในเขตพทุธาวาสท่ีมี
การหนัทิศตา่งออกไปกลุ่มอาคารอ่ืนๆในเขตพทุธาวาส อีกทัง้ระยะห่างระหว่างศาลาราย 6.1 กับ
เจดีย์ประธาน (หมายเลข 2) ท่ีดจูะชิดเกินไป และลกัษณะการวางอาคารศาลารายหมายเลข 6.1 
ไม่ได้เรียงในแกนเดียวกับกลุ่มสิ่งก่อสร้างแกนประธาน คือ เจดีย์ประธาน วิหาร ซึ่งถ้าศาลาราย
หมายเลข 6.1 สร้างในคราวหลงัก็ควรจะสร้างให้ตรงตามแนวแกนประธานดงักล่าว ตามหลกัการ
วางผงัทัว่ไปในเขตพทุธาวาส ดงันัน้ศาลารายหมายเลข 6.1 ก็ควรจะเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมาก่อน
อาคารอ่ืนๆในเขตพทุธาวาส จงึท าให้สนันิษฐานตอ่ไปวา่ บอ่น า้ 7.1 ศาลารายหมายเลข 6.3 ศาลา
รายหมายเลข 6.7 ศาลารายหมายเลข 6.8 และกฏิุทางด้านทิศตะวนัตก 2 หลงั ท่ีมีการหนัทิศไป
ทางเดียวกับศาลารายหมายเลข 6.1 เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีมาพร้อมกันทัง้หมดและน่าจะเป็นกลุ่ม
อาคารแรกสร้างของวดันี ้
 เม่ือพิจารณาเพียงแคศ่าลารายหมายเลข 6.1 บ่อน า้ 7.1 ศาลาราย 6.3 ศาลาราย
หมายเลข 6.7 ศาลารายหมาย 6.8 และกฏิุทางด้านทิศตะวนัตก 2 หลงั เป็นกลุ่มอาคารแรกในการ
ก่อสร้างวัด ท าให้ต้องกลับไปตรวจสอบการวางผังวัดว่า แรกเร่ิมนัน้วัดนีมี้เจดีย์ประธานหรือ
มณฑปอยู่ด้านหลงัศาลารายหมาย 6.1 หรือไม่ เม่ือดจูากรายงานการบูรณะวดัอาวาสใหญ่ทัง้ 3 
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ครัง้ ไม่พบการสร้างเจดีย์หรือมณฑปหลังศาลารายหมายเลข 6.1 ตามแบบแผนวัดในเขต
พทุธาวาสทัว่ไปท่ีนิยมวางผงัในแกนดิง่ตะวนัออก-ตะวนัตก ดงันัน้จงึสนันิษฐานได้ว่าวดันีแ้รกสร้าง
มีการวางอาคารท่ีไม่มีแกนประธาน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มผู้สร้างแรกเร่ิมวดันีเ้ป็นเพียงบุคคล
ธรรมดาท่ีมีความต้องการสร้างวดัท่ีเรียบง่ายตามแนวทางหลกัปฏิบตัขิองพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี 
 ถ้าหลักการสนันิษฐานไปเป็นตามดงัท่ีกล่าวมา กลุ่มสิ่งก่อสร้างท่ีเกิดขึน้ภายในวัด
ครัง้ท่ี 2 จงึควรจะประกอบไปด้วย (ลายเส้นท่ี 48)  

1. วิหาร (หมายเลข 1)  
2. เจดีย์ประธาน (หมายเลข 2)  
3. เจดีย์ราย (หมายเลข 3)  
4. ฐานวิหาร (หมายเลข 4)  
5. อโุบสถ (หมายเลข 5)  
6. ศาลารายหมายเลข 6.2  
7. ศาลาราย 6.4  
8. ศาลาราย 6.5 
9. ศาลาราย 6.6  
10. หมูก่ฏิุ (หมายเลข 8) 
11. เว็จกฎิุ (หมายเลข 9) 
12. บอ่น า้ (หมายเลข 10) 

 พฒันาการล าดบัการสร้างกลุ่มอาคารครัง้ท่ี 2 สิ่งแรกท่ีน่าจะเกิดขึน้คือ เจดีย์ประธาน 
แล้วค่อยไล่สร้างจากหลงัไปหน้า คือ ก าหนดจุดศนูย์กลางวดัได้แก่การท าเจดีย์ประธาน ต่อด้วย
การท าวิหาร โดยแรกเร่ิมเจดีย์ประธานกับวิหารน่าจะสร้างแยกออกจากกัน แล้วภายหลงัมีการ
บูรณะให้ทัง้เจดีย์และวิหารมาชนกันอีกที โดยสงัเกตจากการท าฐานบวัย่อมุมไม้ย่ีสิบของเจดีย์
ประธานซ้อนทบัฐานไพทีวิหารอีกที  
 กลุม่สิ่งก่อสร้างท่ีมาครัง้ท่ี 2 นัน้มีล าดบัพฒันาการคอ่ยๆเกิดขึน้ ไม่อาจเกิดคราวเดียว
พร้อมกนัทัง้หมด คราวแรกสร้างของกลุ่มอาคารชุด 2 นัน้ สนันิษฐานว่าผู้สร้างยึดหลกัการสร้าง
ตามแผนผงัรูปแบบสโุขทยัในครัง้แรก คือ วิหารอยู่ด้านหน้า เจดีย์ประธานอยู่ด้านหลงัในลกัษณะ
เรียงตวักนัในแกนประธาน มีอโุบสถอยูด้่านข้างกลุ่มอาคารหลกั หลงัจากนัน้จึงมีการสร้างเพิ่มเติม 
ซึง่คราวนีเ้ร่ิมใช้แบบแผนการสร้างวดัของอยธุยา คือ มีการวางผงัแบบสมมาตร มีการท าเจดีย์ราย
ท่ีมาพร้อมกนัและมีการท าเจดีย์คูห่น้า เป็นต้น  
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ลายเส้นท่ี 48  กลุม่อาคารท่ีสนันิษฐานวา่เกิดขึน้ครัง้ท่ี 2 

 
ในส่วนเขตสังฆาวาสเร่ิมมีการสร้างกุฏิ ท่ีมากขึน้  ซึ่งเป็นสิ่งมาพร้อมกับกลุ่ม

สิ่งก่อสร้างครัง้ท่ี 2 ดงันัน้ เป็นไปได้ว่าช่ือวดัอาวาสใหญ่ เป็นช่ือท่ีตัง้ขึน้ภายหลงัท่ีเกิดหมู่กุฏิท่ี
มากมาย โดยความหมายของช่ือวดัอาวาสใหญ่นัน้ น่าจะมาค าว่า “อาวาส” โดยให้ความหมายท่ี
เน้นไปทางเชิงตัวเรือนท่ีใช้อยู่อาศัยมากกว่า “อาวาส” จึงเป็นส่วนท่ีย่อยภายใน “อาราม” ท่ี
หมายถึงพืน้ท่ีท่ีเป็นศาสนสถานทัง้เขต1 ดังนัน้ช่ือวัดอาวาสใหญ่ จึงน่าจะหมายถึงวัดที่ มีกุฏิ
ขนาดใหญ่ 

 ทางด้านสถาปัตยกรรม เร่ิมจากวิหาร อาคารตัง้อยู่บนฐานไพทีขนาดใหญ่ ผงัวิหาร
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท าฐานบวัยืดสงูประดบัด้วยบวัลกูแก้วอกไก่ 1เส้น  ซึ่ง
ลกัษณะการท าฐานดงักล่าวเหมือนกบัฐานไพทีของเจดีย์ราย ทางด้านอาคารวิหารท าเป็นมุขเด็จ
ทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั มีบนัไดขนาบมขุเด็จ ภายในเป็นอาคารใช้ระบบผนงัเตีย้หรืออาจจะเป็น
ระเบียง มีเสาร่วมใน ด้านนอกมีเสาพาไลด้านนอกรอบอาคาร ลกัษณะวิหารท่ีคล้ายกบัวดัอาวาส

                                                           

 1 สมคดิ จิระทศันกลุ, รู้เร่ือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย 
(กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพลส, 2554), 7. 
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ใหญ่ในเขตอรัญญิกได้แก่ วดัก าแพงงาม วดัฆ้องชยั วดัเจดีย์กลม วดัช้างรอบ วดัสิงห์และอโุบสถ
วัดพระนอน ซึ่งเป็นรูปแบบวิหารท่ีนิยมท าในสมัยอยุธยา ในขณะท่ีวิหารในสมัยสุโขทัยจะเป็น
วิหารโถง ผงัวิหารเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า ท าฐานเตีย้ๆไม่ยกพืน้สงู โครงสร้างเสาเป็นศิลาแลงก่อขึน้รับ
หลงัคาโครงไม้ ทางด้านอุโบสถยงัอยู่ในต าแหน่งอยู่ด้านข้างกลุ่มแนวอาคารหลกั แสดงให้เห็นถึง
ชว่งสร้างอโุบสถในครัง้แรกวดันีย้งัคงยึดแผนผงัวดัในสโุขทยั ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมผงัอาคาร
เป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า ท าฐาน 2 ชัน้ ฐานชัน้ล่างสุดไพทีเตีย้ ท่ีฐานชัน้นีมี้เสาพาไลล้อมรอบอาคาร 
ส่วนฐานชัน้ท่ีสองเป็นฐานเขียงยืดสูง ภายในอาคารเป็นเสาศิลาแลงเรียงต่อกัน สันนิษฐานว่า
อโุบสถมีการตอ่เติม 2 ครัง้ โดยครัง้แรกสร้างพืน้อโุบสถคือพืน้ฐานไพทีวางต าแหน่งของเสาพะไล
ในปัจจุบนั ภายหลังจึงก่อฐานเขียงสูงทับฐานเก่า หรืออาจสร้างแบบนีไ้ว้ตัง้แต่แรกเพราะงาน
สถาปัตยกรรมท่ีก าแพงเพชรนิยมปรับพืน้ลา่งเป็นฐานไพทีเพ่ือท าให้ฐานมัน่คง  

การปรับพืน้ลา่งลกัษณะเตีย้แล้วคอ่ยก่อฐานยืดสงูทบัฐานเดิมนัน้ พบรูปแบบเดียวกนั
ท่ีฐานของศาลารายหมายเลข 6.1 แตอ่ย่างไรก็ดีจากข้อสนันิษฐานข้างต้นเร่ืองพฒันาการของการ
สร้างอาคารภายในวดั ศาลารายหมายเลข 6.1 น่าจะเคยเป็นวิหารมาก่อน เน่ืองจากเห็นร่องรอย
ของฐานพระในตัวอาคารและขนาดท่ีใหญ่กว่าศาลารายหลังอ่ืน ศาลารายอีกหลังท่ีอยู่ในเขต
พทุธาวาสคือ ศาลารายหมายเลข 6.2 โดยตามต าแหน่งท่ีตัง้อยู่ทางทิศใต้ในแผนผงัวดั อีกทัง้งาน
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมต่างจากศาลารายหลงัอ่ืน เช่น ไม่มีการท าฐานล่างรองรับฐานอาคาร
และบนัไดทางขึน้อยูท่างทิศใต้ ลกัษณะทางขึน้แบบนีส้นันิษฐานได้ 2 อย่าง คือ เป็นทางขึน้ส าหรับ
บุคคลพิเศษ เช่น กษัตริย์หรือชนชัน้สูง หรืออาจจะเป็นทางขึน้ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ สงัเกตจาก
ทางด้านทิศใต้มีกลุม่กฏิุสงฆ์อยูม่าก การท าทางขึน้ทิศนีค้งเป็นการสะดวกให้กบัพระภิกษุสงฆ์ 

 ในส่วนของเขตสังฆาวาสรูปแบบกุฏิวัดอาวาสใหญ่ ท าจากศิลาแลงลักษณะท า
ใหญ่โตตา่งจากกฏิุในเขตอรัญญิกของสโุขทยั ซึ่งเป็นกฏิุวิปัสสนาอย่างแท้จริง มีลกัษณะเป็นห้อง
ส่ีเหล่ียมจตัรัุสขนาดกว้างยาว 3 เมตร ขนาดกว้างยาวเล็กท่ีสดุ 2.50 เมตร  วสัดท่ีุใช้ในการท ากฏิุ
ใช้หินชนวนมากะเทาะให้เป็นแผ่นๆเรียงซ้อนๆกัน และหลงัคากฏิุคงเป็นหินชนวนเช่นกนั กฏิุส่วน
ใหญ่ยกพืน้ ผนังด้านข้างเจาะช่องหน้าต่างให้แสงสว่างเข้าไม่มาก และถ้าหากวัดอรัญญิกมี
พระสงฆ์มาจ าพรรษามากขึน้จนไม่มีกฏิุเพียงพอส าหรับบ าเพ็ญวิปัสสนา อาจจะขยบัขยายเข้าไป
เจาะกุฏิอยู่ภายในถ า้ ซึ่งอาจเป็นเพราะมีพระสงฆ์ต้องการปลีวิเวก2 โดยหลักของอรัญวาสีกุฎี
มกัจะมีขนาดเล็กตามพระวินยัซึ่งก าหนดให้ใช้อยู่เฉพาะเดียว การก่อสร้างก็มีลกัษณะท่ีเรียบง่าย 

                                                           

 2 พิทยา ด าเดน่งาม, “วดัอรัญญิกของพอ่ขนุรามค าแหง,” ศิลปากร 8, ฉบบัท่ี 1 
(พฤษภาคม 2507), 35-38. 
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วางผังกลุ่มอาคารในลักษณะท่ีกระจายไปตามสภาพของภูมิประเทศ ไม่มีการจัดระเบียบท่ีมี
กฎเกณฑ์หรือก าหนดแนวแกนผังแต่อย่างไร แต่ท่ีวัดอาวาสใหญ่กลับมีลักษณะท่ีแตกต่างกัน
ออกไปนอกจากจะมีขนาดใหญ่แล้วยังมีการท าฐานอาคารสูงเหมือนสิ่งก่อสร้างท่ีเป็นอาคาร
ภายในเขตพทุธวาส  ท่ีส าคญัต าแหน่งของกุฏิกระจายตวัล้อมรอบเขตพุทธวาสจากด้านหลงัไป
ด้านหน้าในลักษณะโอบล้อมเป็นรูปตวั U ซึ่งเป็นการวางท่ีมีแบบแผน อีกทัง้กุฏิบางหลัง (กุฏิ
ประเภทท่ี 2)มีการแบ่งพืน้ท่ีภายในโดยการยกพืน้ขึน้ซึ่งบริเวณนัน้น่าจะเป็นส่วนนอนพระ 
นอกจากนีก้ฏิุประเภทท่ี 3 ยงัพบสิ่งท่ีคล้ายส้วมมีลกัษณะเป็นหลุมส่ีเหล่ียมอยู่ภายในกฏิุโดยหนั
ทิศต่างไปจากหลงัอ่ืน สนันิษฐานว่ากุฏินีอ้าจเป็นกฏิุเฉพาะของพระผู้ ใหญ่ และเป็นส้วมท่ีเดียวท่ี
อยูใ่นกฏิุ เพราะส้วมหลงัอ่ืนจะท าแยกออกมา 

 โดยทัว่ไปส้วมท่ีก าแพงเพชรมกัจะพบเป็นอาคารเล็กแยกออกจากลุ่มอาคาร ลกัษณะ
ส้วมประเภทท่ี 1 ในวดัอาวาสใหญ่มี คือ มีการเจาะช่องอจุจาระอยู่ทางด้านหลงั มีรางปัสสาวะไป
ทางด้านหน้า เพ่ือไปสูห่ลมุตืน้ท่ีรับแสงแดดนอกอาคาร3 จากลกัษณะส้วมท่ีปรากฏแสดงให้เห็นว่า
เม่ือพระภิกษุถ่ายสิ่งปฏิกลูออกมา จะต้องขยบัขึน้มานัง่ให้ตรงกบัหลมุปัสสาวะเพ่ือต้องการแยกให้
อจุจาระท่ีถ่ายลงหลมุแห้งไม่หมกักบัน า้ปัสสาวะ4 ลกัษณะการท าส้วมเช่นนีค้ล้ายกบัส้วมในลงักา
เพียงแต่แตกต่างกันในเร่ืองวัสดุซึ่งท่ีลังกาจะท าเป็นเขียงหินเหมือนกับท่ีสุโขทยั รูปแบบการท า
เขียงหินได้น าเอามาใช้ตัง้แตส่มยัสุโขทยั ส่วนใหญ่พบในเขตภาคเหนือตัง้แต่สโุขทยัขึน้ไปรวมถึง
ดินแดนล้านนาด้วย โดยจากรูปแบบน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์บางประการระหว่าง
ลงักา5 

จากรูปแบบสิ่งก่อสร้างทัง้ในเขตพทุธาวาสและสงัฆาวาสตา่งก็มีลกัษณะท่ีใหญ่โตซึ่ง
ผิดไปจากลักษณะแบบแผนการเป็นวัดในเขตอรัญวาสี อย่างไรก็ดียังพบสิ่งก่อสร้างท่ีเป็น
องค์ประกอบของวดัอรัญญิกอยา่งในสโุขทยั เช่น ศาลารายหมายเลข 6.3 จากลกัษณะอาคารแล้ว

                                                           
3อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, “วจัจกฎีุสมยัโบราณ : ศกึษาจากเขียงหินของศรีลงักาและไทย,” 

ใน ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสน์และพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกา พม่า และไทย (กรุงเทพฯ : 
เอราวณัการพิมพ์, 2555), 164.  

4 พีรพน พิสณพุงศ์, “ส้วมสมยัโบราณท่ีอรัญญิกเมืองก าแพงเพชร,” เมืองโบราณ 19, 
2 (เม.ย.-มิ.ย. 2536) :81. 
 5 อรุณศกัดิ ์ก่ิงมณี, “วจัจกฎีุสมยัโบราณ : ศกึษาจากเขียงหินของศรีลงักาและไทย,” 
ใน ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสน์และพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกา พม่า และไทย, 180. 
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แบ่งอาคารออกเป็น 2 ส่วนตามการใช้งาน คือ ส่วนแรกอาคารด้านทิศตะวนัออกทางด้านหน้ามี
ทางเดนิยาว 29 เมตร กว้าง 3 เมตร ในสว่นของอาคารท าฐาน 2 ชัน้ คือชัน้แรกเป็นฐานไพทีเตีย้ 
มีเสาพะไลเรียง ฐานชัน้ท่ีสองท าฐานสูง สันนิษฐานว่าในส่วนของทางเดินยาวอาจเป็นท่ีเดินจง
กลมส าหรับพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี หรืออาจจะเป็นอาคารศาลารายธรรมดาท่ีมีฉนวนทางเดิน
ส าหรับกษัตริย์  ส่วนท่ีสองอาคารทางด้านทิศตะวันตกเป็นอาคารท่ีต่อเติมจากอาคารทิศ
ตะวนัออก สนันิษฐานวา่ในสว่นอาคารท่ีตอ่เติมนัน้น่าจะเป็นห้องเก็บของ เน่ืองจากมีบนัไดทางขึน้
ท่ีมีความสงูประมาณ 160 เซนตเิมตร แสดงวา่สว่นนีท้ าเป็นชัน้ยกสงู โดยชัน้บนเป็นอาคารไม้ ส่วน
ชัน้ล่างอาจเป็นใต้ถุนไว้ส าหรับเก็บของ เพราะว่าทางทางทิศตะวนัตกมีส่วนตอ่เติมอาคารไปทาง
ทิศเหนือ พบเศษขีเ้ถ้าปน6 บริเวณส่วนนีจ้ึงน่าจะเป็นส่วนท่ีเรียนกว่า “ชนัตาฆร”7 หรืออาคารท่ีใช้
เป็นท่ีรักษาไฟหรือต้มน า้ สอดคล้องกับบริเวณใกล้เคียงมีบ่อน า้ศิลาแลงขนาดใหญ่ตัง้อยู่ในเขต
พทุธาวาส โดยลกัษณะแล้วไมมี่การก่อขอบบอ่ จงึนา่จะเป็นเกิดจากขดุบอ่ศลิาแลงเพ่ือน าศิลาแลง
มาใช้ในการก่อสร้าง และอาศยัลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของพืน้ท่ีลาดเอียงเพ่ือกกัเก็บในการใช้ท า
พิธี สว่นบอ่น า้ด้านหน้าวดัมีการก่อขอบบอ่จงึนา่จะเป็นบอ่น า้ไว้ส าหรับอปุโภคบริโภคของชาวบ้าน 
สว่นบอ่น า้ขนาดเล็กท่ีอยูใ่นเขตสงัฆาวาสนา่จะมีไว้เพ่ืออปุโภคบริโภคเทา่นัน้  
 โดยสรุปจากการศึกษาภาพรวมของวดัอาวาสใหญ่นัน้ สนันิษฐานได้ว่าแรกสร้างวดั
เป็นวดัท่ีสร้างขึน้โดยยึดตามหลกัการของการพระสงฆ์อรัญวาสี8  เป็นวดัท่ีไม่เน้นการก าหนดแบบ

                                                           

 
6 สามเพชร, “รายงานการบรูณะโบราณสถาน วดัอาวาสใหญ่ จงัหวดัก าแพงเพชร”, 

(ม.ป.ท. : สามเพชร, 2545), 55. 
 7 ในสมยัครัง้พทุธกาลอากาศมีแตค่วามหนาว การก่อไฟเพ่ือให้เกิดความอบอุ่นและ
น าไปใช้ในการหุงต้ม เป็นสิ่งท าได้ยากในแตล่ะครัง้ ไฟจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต้องรักษาหรือเลีย้งไว้เพ่ือ
ประโยชน์  พระพุทธองค์เองทรงพิจารณาเห็นแล้วว่าการกระท าท่ีพระภิกษุต้องนั่ งสมาธิเป็น
เวลานาน ย่อมท าให้กล้ามเนือ้อ่อนแรง ทรงพระปรารถค าแนะน าหมอชีวกโกมารภัจจ์ท่ีเคยกราบ
ทลูให้พระภิกษุสามารถเจริญภาวนาสมาธิในลกัษณะเดินจงกรมได้ รวมทัง้ยงัทรงอนญุาตให้สร้าง 
“ชันตาฆร” หรือ “เรือนไฟ” ขึน้เพ่ือใช้เป็นท่ีอบตวั ดูเพิ่มเติมใน สมคิด จิระทัศนกุล, รู้เร่ือง วัด 
วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย, 222. 

8 ในบริเวณเขตอรัญญิกก าแพงเพชรพบวา่มีการสร้างวดัในลกัษณะดงักล่าว คือมีการ
ท าเพียงแคอ่าคารวิหารและศาลาหรือเจดีย์รายไมพ่บการท าเจดีย์ประธาน มีทัง้หมด 8 วดั ได้แก่ 
1.วดักรุส่ีห้อง 2.วดัตะแบกคู ่3.วดัริมทาง 4.วดัเพการาม 5.วดัวิหารงาม 6.วดัท้ายหนอง 7.วดับอ่
สามแสน 8.วดัศาลพระภมูิ 
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แผนทัง้ในเชิงรูปแบบและแผนผัง รวมทัง้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ทุกอย่างเป็นการปรับตัวให้
กลมกลืนกบัธรรมชาติ อาคารส าคญัภายในวดัอาจไม่ใช่พระเจดีย์ พระอุโบสถ พระวิหาร หากแต่
กลับเป็น”กุฏิ” หรือ “อาคารเอนกประสงค์” ใช้เป็นหอฉัน หอสวดมนต์ หรือศาลาการเปรียญ) 
มากกวา่9 ซึง่ก็คือศาลาหมายเลข 6.1และกลุม่อาคารท่ีหนัไปทางทิศตะวนัออก  
 หลงัจากนัน้จึงเร่ิมมีการสร้างอาคารท่ีมากขึน้ และได้ใช้ระเบียบแบบแผนในการสร้าง
อาคารในวัดโดยยึดหลักการวางผังสร้างวัดแบบสุโขทัย คือ เจดีย์ประธานและวิหาร หรือ
สถาปัตยกรรมหลกัท่ีส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธองค์และพิธีกรรมทางศาสนา ถกูวางต าแหน่ง
ลงในผงัตรงส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของเขตพทุธาวาส เช่น บริเวณกึ่งกลางหรือศนูย์กลางหรือแกนของ
แผนผงั อาคารส าคญัรองลงมามากลุ่มแรกคือ อโุบสถ ซึ่งเป็นอาคารท่ีมกัใช้ประกอบคูก่นักบัเจดีย์ 
หรืออาจใช้ประกอบร่วมกนัทัง้ 3 ประเภท ทัง้นีเ้พราะทัง้วิหารและอุโบสถใช้เป็นสถานท่ีประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา จึงต้องอิงร่วมกับพระเจดีย์ เพ่ือเป็นความหมายโดยนัยว่าศาสนพิธีหรือ     
สังฆกรรมทัง้ปวงท่ีเกิดขึน้ จะมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานร่วมท่ีจะรับรู้ใน
พิธีกรรมเหล่านัน้ เหตุนีอุ้โบสถหรือวิหารจึงมกัวางทางด้านหน้าของเจดีย์เสมอ ในลักษณะของ
แนวแกนดิง่เพ่ือวา่เวลาประกอบพิธีกรรมจะได้หนัหน้าไปยงัพระพทุธองค์10 และท้ายท่ีสดุยงัพบว่า
มีงานสถาปัตยกรรมท่ีสร้างขึน้ภายใต้รูปแบบสมยัอยุธยาทัง้การวางต าแหน่งและรูปแบบซึ่งก็คือ 
เจดีย์รายคูห่น้าและเจดีย์รายบนฐานไพที 
  ดงันัน้จากการศกึษาภาพรวมทัง้หมดสถาปัตยกรรมวดัอาวาสใหญ่ เพ่ือหาระยะเวลา
ในการสร้างเจดีย์ประธานนัน้ จึงพอสรุปได้อย่างพอสงัเขปว่า เจดีย์วัดอาวาสใหญ่น่าจะสร้าง
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นช่วงปลายสุโขทัยถึงต้น
อยุธยา สอดคล้องกับทางหลกัฐานท่ีได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีของวดัอาวาสใหญ่ (ภาพที่ 
189) พบไหดินเผาเคลือบสีน า้ตาลกลุ่มเตาแม่น า้น้อย จงัหวดัสิงห์บรีุ (พทุธศตวรรษ 20-22) ขนั
ส าริด   (พทุธศตวรรษ 20-23)  หวัมกรสงัคโลก (พทุธศตวรรษ 20-21)  อีกทัง้ยงัพบชามลายคราม 
โถพร้อมฝาลายคราม โถพร้อมฝาลายเขียนสี ช้อนมุก จานรองลายคราม ทัง้หมดจัดอยู่ในสมัย
ราชวงศ์หมิง (ต้นพทุธศตวรรษท่ี 22) 

                                                           

 9 สมคดิ จิระทศันกลุ, รู้เร่ือง วัด วิหาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย, 13-
14. 
 10 เร่ืองเดียวกนั, 36-37. 
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ภาพท่ี 119 โบราณวตัถท่ีุได้จากการขดุค้นวดัอาวาสใหญ่ 

 
2. เจดีย์ประธานวัดอาวาสใหญ่ 
 ต าแหน่งเจดีย์ประธานอยู่บริเวณติดท้ายวิหารวางอยู่ในแกนดิ่งตะวนัออก-ตะวนัตก  
เม่ือพิจารณาจากต าแหนง่เจดีย์ประธานในเขตพทุธาวาสจะตัง้คอ่นไปทางท้ายของแผนผงั แตถ้่าดู
จากแผนผงัของวดั เจดีย์ประธานจะตัง้อยู่บริเวณกึ่งกลางของแผนผงัวัด วสัดท่ีุใช้เป็นศิลาแลง 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรม พบเพียงแต่ส่วนฐานและเรือนธาตุรวมความสูง 8.84 เมตร 
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วย ฐานล่างสดุเป็นฐานเขียงในผงัแปดเหล่ียม ถดัขึน้
ไปเป็นฐานบวัในผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบ ส่วนเรือนธาตปุระกอบไปด้วย ฐานเขียงในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบซ้อน
กนัสองชัน้ ฐานบวัยืดท้องไม้สงูในผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น 
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 จากรูปแบบดงักล่าวในการศกึษาท่ีผ่านมา มีการสนันิษฐานถึงเจดีย์ไว้หลายรูปแบบ
ดงัตอ่ไปนี ้
 แบบท่ี 1 สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นทรงมณฑปยอดปราสาทท่ีพฒันามาจากปราสาท
ขอม แต่มีพัฒนาการไปไกลจากต้นแบบจนไม่เข้าใจระเบียบวิธีของปราสาทขอมแล้ว ลักษณะ
เดียวกันกับศาลหลกัเมืองท่ีเมืองศรีสชันาลัย ส่วนฐานท าเป็นฐานสูง มีการประดบัลูกแก้วอกไก่ 
นา่จะอยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 21 แล้ว 11  
 แบบท่ี 2 สนันิษฐานว่าคล้ายเจดีย์ประธานวดัเจดีย์สูง นอกเมืองเก่าสโุขทยัด้านทิศ
ตะวนัออก เน่ืองจากมีส่วนคล้ายกับฐานเจดีย์ประธานวดัเจดีย์สูง ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรง
ระฆงั ท่ีสว่นฐานมีลกัษณะการขยายชว่งท้องไม้ของฐานบวัชัน้ลา่งให้เป็นผนงัสงู12  
 แบบท่ี 3 สนันิษฐานวา่คล้ายกบัเจดีย์มณฑปและทรงวิมานท่ีพบในวดัเจดีย์เจ็ดแถว13 
 2.1 แนวทางในการสันนิษฐานเจดีย์ประธานวัดอาวาสใหญ่ 
 อย่างแรกคือการพิจารณาถึงรูปแบบฐานเจดีย์ท่ียังคงเหลือ เร่ิมจากฐานเขียงแปด
เหล่ียม ซึ่งเป็นฐานท่ีนิยมในการท าเจดีย์ทรงระฆงัท่ีก าแพงเพชร และฐานบวัในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบ
คาดด้วยลกูแก้วอกไก่เป็นฐานของเจดีย์ทรงระฆงัเชน่กนั ดงันัน้แล้วความเป็นไปได้ว่าส่วนท่ีหายไป
ตอ่จากฐานเจดีย์ท่ีเหลืออยูน่ัน้นา่จะเป็นการท าเจดีย์ทรงระฆงั 
 จากการส ารวจรูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัในเมืองก าแพงเพชรนัน้ พบว่ามีการท าเจดีย์ทรง
ระฆงัฐานกลมและฐานแปดเหล่ียม โดยเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมเป็นรูปแบบท่ีนิยมท าใน
ก าแพงเพชรมากท่ีสดุ สามารถจดัล าดบัพฒันาการได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

                                                           

 
11 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม (กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร,2547), 27. 
 12 อนนัต์ ชโูชต ิ“มรดกทางวฒันธรรม” ก าแพงเพชรเมืองมหัศจรรย์ (เอกสาร
ประกอบการอบรมเยาวชนเพ่ือการอนรัุกษ์แหลง่มรดกโลกทางวฒันธรรมจงัหวดัก าแพงเพชร
,2542), 71. อ้างจาก สามเพชร, “รายงานการบรูณะโบราณสถาน วดัอาวาสใหญ่ จงัหวดั
ก าแพงเพชร”,52. 
 13 กองโบราณคดี, กรมศลิปากร. รายงานทางวิชาการเพื่อประกอบการพจิารณา

จัดท าแผนแม่บทโครงการอุทยานประวัตศิาสตร์ศรีสัชนาลัย (กรุงเทพฯ : สมาพนัธ์ จ ากดั
,2533),133-135 อ้างจาก สามเพชร, “รายงานการบรูณะโบราณสถาน วดัอาวาสใหญ่ จงัหวดั
ก าแพงเพชร”, 52. 
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 2.1.1 สันนิษฐานจากรูปแบบเจดีย์ฐานแปดเหล่ียมในก าแพงเพชร จาก
การศึกษาได้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านรูปแบบท่ีสอดคล้องกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ พบว่า
รูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมระยะแรกนัน้คล้ายกบัรูปแบบเจดีย์แปดเหล่ียมในภาคกลาง 
ท่ีนิยมสร้างราวต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 (ลายเส้นท่ี 49)  
  โดยรูปแบบเจดีย์แปดเหล่ียมนัน้พบได้ตัง้แตบ่ริเวณลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาไปตามล าน า้
ปิงขึน้ไปทางบ้านเมืองในภาคเหนือ สอดคล้องกบัตามต านานทางภาคเหนือ14 เช่นพงศาวดารสร้าง
เมืองหริภญุไชยในต านานจามเทวีวงศ์ว่ามีฤาษีตนหนึ่งช่ือวาสเุทพ ได้หาต าแหน่งเมืองท่ีมีชยัภูมิท่ี
ดีและได้เจอเมืองหนึ่งริมฝ่ังแม่น า้ปิง จึงได้เขียนหนงัสือลงในใบลานผกูติดไว้กบักอไผ่ลอยไปตาม
แม่น า้ปิงลงไปยังเมืองลวปุระ เพ่ือบอกให้สุกกทนต์ทูลเชิญพระจักรพรรดิแห่งเมืองลวปุระ เจ้า
เมืองลวปรุะได้ส่งพระนางจามเทวีซึ่งก าลงัตัง้ครรภ์ได้ 3 เดือนมาพร้อมกบับริวารหมู่ใหญ่จ าพวก
ละ 500 องค์ กบัพระมหาเถรทรงไตรปิฎก 500 องค์ พร้อมด้วยชาวเมืองทัง้ปวงลงเรือมาตามแม่น า้
ปิงโดยใช้เวลาในการเดนิทางทัง้สิน้ 7 เดือน15  
 จากต านานสะท้อนให้เห็นว่ามีอารยธรรมจากภาคกลางแพร่หลายขึน้มาในระยะแรก
ของบ้านเมืองในภาคเหนือ16 และในการเดินทางขึน้มาของพระนางจามเทวีได้น ารูปแบบการสร้าง
เจดีย์แปดเหล่ียมท่ีน ามาจากลวปรุะมาสร้างท่ีวดักู่กดุ จงัหวดัล าพนู ท่ีแพร่หลายเม่ือประมาณพทุธ
ศตวรรษท่ี 16-17 โดยลกัษณะรูปแบบเจดีย์ลวปรุะหรือละโว้ คือ เป็นสถูปแปดเหล่ียมมีพระยืน
แปดทิศ สง่อิทธิพลให้กบัเจดีย์แปดเหล่ียมภาคกลางอยธุยา-สพุรรณภมูิ17 
 
 

                                                           

 14 ศรีศกัร วลัลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: 
เมืองโบราณ, 2552), 202. 
 15 พระโพธิรังสี, ค าแปลจามเทวีวงศ์พงศาวดารเมืองหริปุญไชย, พิมพ์ครัง้ท่ี 5, 
แปลโดย พระยาปริยตัธิรรมธาดา (แพ ตาละลกัษณ์) และ พระญาณวิจิตร (สิทธ์ิ โจรนานนท์) 
(นนทบรีุ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2555), 41-42. 

16 สนัต ิเล็กสขุมุ, ศิลปะภาคเหนือ : หริภุญชัย-ล้านนา, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพ: 
เมืองโบราณ, 2549), 18. อ้างจาก ศรีศกัร วลัลิโภดม, “แคว้นหริภญุชยั,” ใน ศิลปะและ
โบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพ: กรมศลิปากร, 2517), 253.  

17น. ณ ปากน า้ (นามแฝง), ความเป็นมาของสถูปเจดีย์ในสยามประเทศ 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2529), 77. 
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อย่างไรก็ดีรูปแบบเจดีย์แปดเหล่ียมท่ีพบในวัดพระปรางค์เมืองไตรตรึงส์  มีความ
ใกล้เคียงกับเจดีย์แปดเหล่ียมภาคกลางในช่วงยคุต้น คือ มีลกัษณะแปดเหล่ียมตลอดองค์ ระฆงั
กลม แตไ่ม่พบว่ามีการท าซุ้มแปดทิศประทบัท่ีเรือนธาต ุเหนือชัน้เรือนธาตุเป็นเพียงชัน้มาลยัเถา
ซ้อนกนัสามชัน้ แล้วจงึเป็นชัน้บวัปากระฆงัและองค์ระฆงั การท่ีพบเจดีย์แปดเหล่ียมท่ีนิยมสร้างใน
ภาคกลางท่ีเมืองไตรตรึงษ์ น่าจะตรงกบัช่วงท่ีราชวงศ์สพุรรณภูมิมีอ านาจในบริเวณนัน้ โดยเมือง
ไตรตรึงษ์ได้ปรากฏช่ือในจารึกหลกัท่ี 38 (ศิลาจารึกกฎหมายลกัษณะโจร)18 ในจารึกได้กล่าวว่า มี
บรรดาเจ้าเมืองเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์จากกรุงศรีอยธุยาท่ีไปประทบัอยู่ ณ เมืองก าแพงเพชร ซึ่ง
หนึง่ในบรรดาเจ้าเมืองท่ีเข้าเฝ้านัน้ได้มีช่ือเจ้าเมืองไตรตรึงษ์รวมอยู่ด้วย สนันิษฐานว่าช่วงเวลานัน้
อยูใ่นราวรัชกาลสมเดจ็พระนครินทราธิราช19 

 การปรากฏเจดีย์แปดเหล่ียมท่ีมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์สุพรรณภูมิยังคงสืบเน่ือง
ตอ่มาในระยะท่ี 2  และในใช้ในการท าเจดีย์ทรงแปดเหล่ียมในก าแพงเพชรทัง้ฝ่ังนครชุมและฝ่ัง
เมืองฝ่ังตะวันออกของแม่น า้ปิง โดยในระยะท่ีสองของเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมใน
ก าแพงเพชรพฒันาจากเดิมให้ใหญ่ขึน้ ซึ่งเป็นอิทธิพลท่ีได้รับจากเจดีย์แปดเหล่ียมสายสุพรรณ
อย่างชัดเจน  เร่ิมตัง้แต่ชัน้ฐานเขียงแปดเหล่ียมไล่ขึน้ไปฐานบวัแปดเหล่ียม  ท่ีชัน้ฐานบวัแปด
เหล่ียมได้มีการประดบัลกูแก้วอกไก่ขนาดใหญ่ 1 เส้น เรียกได้ว่าเป็นงานรูปแบบเฉพาะท่ีเกิดใน
ก าแพงเพชร เน่ืองจากซึ่งนอกจากจะประดบัท่ีฐานเจดีย์แล้ว ยงัพบว่ามีการประดบัวิหาร ต่อจาก
ชัน้ฐานบวัแปดเหล่ียมแล้วจงึเป็นชัน้บวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้ แล้วจึงบวัปากระฆงัรององค์ระฆงัขนาด
ใหญ่ ซึง่เป็นรูปแบบท่ีนิยมท าในสโุขทยั (ลายเส้นท่ี 50) 
 การพบรูปแบบเจดีย์ท่ีมีการผสมระหว่างเจดีย์แปดเหล่ียมสายสพุรรณกบัการท าองค์
ระฆังแบบสุโขทัยในช่วงเวลานี ้เป็นหลักฐานในการอธิบายถึงประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรได้ว่า 
เมืองก าแพงเพชรทัง้ฝ่ังแม่น า้ปิงตะวนัออกและตะวนัตกเป็นเมืองท่ีถูกใช้งานมาพร้อมกนั ไม่ได้มี
การทิง้ร้างจากฝ่ังตะวันตกย้ายมาอยู่ฝ่ังตะวันออก เป็นไปได้ว่าอาจเป็นการเปล่ียนศูนย์กลาง
เน่ืองมาจากการเปล่ียนผู้น า 
 

                                                           

 18 ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ตีความสรุปอายศุิลาจารึกวา่เป็นพ.ศ.1940 
 19 ศรีศกัร วลัลิโภดม, “ก าแพงเพชร,” ใน สัมมนาประวัตศิาสตร์ท้องถิ่น 
ก าแพงเพชร-สุโขทัย, สภุาภรณ์ ตณัศลารักษ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : สมาคมประวตัศิาสตร์, 
2523), 15. 
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ลายเส้นท่ี 50 เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมระยะท่ี 2 วดัพระนอน  
ท่ีมา:          (อทุยานประวตัศิาสตร์ก าแพงเพชร กรมศิลปากร) 
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 ซึง่ในกรณีท่ีก าแพงเพชรนัน้พืน้ท่ีเดิมคงได้รับรูปแบบการสร้างงานศิลปกรรมภายใต้รูปแบบศิลปะ
สโุขทยั เน่ืองจากเห็นรูปแบบเจดีย์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของสโุขทยั คือ เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ปรากฏ
ทัง้สองพืน้ท่ี แล้วเม่ือกลุม่คนท่ีมาจากท่ีอ่ืนซึ่งก็คือราชวงศ์สพุรรณภูมิเข้ามา จึงได้มีการสร้างเจดีย์
รูปแบบใหม่ท่ีเกิดจากการรวมรูปแบบศิลปะซึ่งก็คือเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมได้ปรากฏทัง้
สองพืน้ท่ีเชน่กนั ดงันัน้เจดีย์ท่ีรวมทัง้สองรูปแบบสนันิษฐานได้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายสโุขทยัหรือ
ต้นอยธุยา คือชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 
 การพฒันาเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมก าแพงเพชรยงัคงมีตอ่ไปเร่ือยเข้าสู่ระยะท่ี 
3 โดยในคราวนีไ้ด้พฒันาเจดีย์ไปในทางท่ีสงูและกว้างขึน้ จากเดิมท าฐานเขียงแปดเหล่ียมซ้อนกนั 
3 ชัน้ ตอ่ด้วยฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น ได้เพิ่มเป็นฐานบวัแปดเหล่ียมคาด
ด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น จากการท าสว่นฐานยืดสงูนัน้ ส่งผลให้การท าองค์ระฆงัเล็กลง จะให้ได้ว่า
การท าชว่งฐานยืดสงู มีการท าฐานบวัลกูแก้วอกไก่คาดสองเส้นและองค์ระฆงัเล็ก เป็นระเบียบการ
ท าเจดีย์ทรงระฆงัแบบล้านนา ซึ่งก็เกิดจากอิทธิพลภายนอกเข้ามาอีกเช่นกัน ศิลปะล้านนาได้ลง
มาพร้อมกบัการท าสงครามกบัอยธุยาน าโดยพระเจ้าติโลกราช ในปีพ.ศ.1994 หลงัจากท่ีสงคราม
ระหวา่งล้านนาและอยธุยาสิน้สดุลงในปี พ.ศ.2018  เป็นช่วงเวลาและกษัตริย์ทัง้สองพระองค์ตา่ง
ก็กลบัไปท านุบ ารุงพระศาสนาครัง้ใหญ่ซึ่งพระองค์เองเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาพทุธนิกายวดัป่าแดง 
โดยวดัท่ีสร้างในนิกายในป่าแดงนิยมสร้างเจดีย์แปดเหล่ียม20 อย่างเช่นเจดีย์วดัเจดีย์หลวงท่ีมีการ
ท าฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น ซ้อนกนั 3 ฐาน เป็นพฒันาการในราวกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 21ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีพบมากในเชียงแสน21 แต่อย่างไรก็ตามส่วนรองรับองค์ระฆัง
ยงัคงเป็นรูปแบบสืบเน่ืองท่ีได้รับอิทธิพลจากสุโขทยั ในส่วนของยอดองค์ระฆงัปรากฏให้อิทธิพล
ศิลปะล้านนาอีกเช่นกัน คือ การท าบงัลงัก์ย่อมุมไม้สิบสอง ตวัอย่างเจดีย์ท่ีปรากฏในช่วงนีคื้อ
เจดีย์ประธานวดัพระธาต ุ(ลายเส้นท่ี 51)  
 
 
 
 

                                                           
20 ศริิพร รัตนพานิช, “วดัป่าแดง ศนูย์กลางพระพทุธศาสนา นิกายสีฬภิกขใุน

อาณาจกัรล้านนา พทุธศตวรรษท่ี 20-21” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
สมยัประวตัศิาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 115. 

21ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ศิลปะล้านนา (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2556), 137. 
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ลายเส้นท่ี 51 เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมระยะท่ี 3 วดัพระธาต ุ 
ท่ีมา:           (อทุยานประวตัศิาสตร์ก าแพงเพชร กรมศิลปากร) 
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 ในชว่งเวลาหลงัจากเหตกุารณ์สงครามระหว่างล้านนากบัอยธุยาได้คล่ีคลายลง เมือง
ก าแพงเพชรในฐานะเมืองพระยามหานครท าหน้าท่ีเป็นเมืองหน้าดา่นในการท าศึกสงครามให้กับ
อยธุยา มีสภาพบ้านเมืองอยู่ในสภาพทรุดโทรม เป็นเหตใุห้ต้องได้รับการบรูณะโดยเจ้าพระยาศรี
ธรรมโศกราช22 ผู้ปกครองเมืองก าแพงเพชร โดยปรากฏเร่ืองราวในศิลาจารึกบริเวณฐานพระอิศวร
วา่ให้มีการท านบุ ารุงศาสนา ซ่อมพระธาต ุบรูณะวดัทัง้ในเมืองและนอกเมือง งานศิลปกรรมท่ีพบ
ในชว่งนีป้รากฏให้เห็นรูปแบบศลิปะอยธุยาในงานสถาปัตยกรรมภายในวดัชดัเจน คือการใช้บวัลกู
ฟักประดบัฐานอาคารและฐานเจดีย์แทนท่ีการใช้บวัลูกแก้วอกไก่ของล้านนา ฐานลูกฟักไม่ใช่
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของล้านนา การท าฐานบวัลูกฟักเป็นรูปแบบท่ีรับมาจากวฒันธรรม
ขอม ปรากฏอยูใ่นเจดีย์ทรงปรางค์ในสมยัอยธุยา23ดงันัน้ในช่วงยคุสมยันีจ้ึงมีการใช้ฐานบวัลกูฟัก
แทนบวัลกูแก้วอกไก่ เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมในรุ่นนีจ้ึงได้รับอิทธิพลของศิลปะอยธุยาเข้า
มา โดยเร่ิมจาการท าฐานเขียงแปดเหล่ียมซ้อนกันสามชัน้ลดหลั่นรองรับฐานบวัซ้อนกันสามชัน้ 
โดยชัน้ท่ีหนึ่งและชัน้ท่ีสองนบัจากล่างท าเป็นฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยบวัลกูฟัก  2 เส้นและ 1 
เส้นตามล าดบั ส่วนฐานบวัชัน้ท่ีสามหรือชัน้บนสุดเป็นฐานบวัในผงักลมคาดด้วยบวัลกูฟัก 1 เส้น 
ซึ่งการท าบวัลูกฟัก 1 เส้นเป็นระเบียบของงานศิลปะอยุธยา แตถ้่าเป็นการประดบั 2 เส้น น่าจะ
เป็นการผสมผสานระหว่างอยุธยากับล้านนา24 ในส่วนของชัน้ซ้อนรองรับองค์ท าเป็นชัน้บวัถลา
แบบสุโขทยั ดงันัน้รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมในระยะท่ี 4 จึงจัดอยู่ในช่วงกลางถึง
ปลายพทุธศตวรรษท่ี 21 (ลายเส้นท่ี 52) 
 
 
 

                                                           
22 ศรีธรรมาโศกราชในจารึกบนฐานพระอิศวร อาจแสดงให้เห็นวา่ต าแหนง่ศรีธรรมา

โศกราช อาจใช้กบัต าแหนง่เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชหรืออาจจะใช้ในกรณีท่ีผู้นัน้เป็นเชือ้สายของ
ผู้ปกครองเมืองนครศรีธรรมราช ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัราชวงศ์สโุขทยั จงึได้ขึน้ไปบรูณะเมือง
ก าแพงเพชร ดใูน ประทีป ชมุพล, “ศรีธรรมาโศกราช กบัการตีความเก่ียวกบัจารึกบนฐานพระ
อิศวรจงัหวดัก าแพงเพชร,” ใน รายงานสัมมนาประวัตศิาสตร์เมืองก าแพงเพชร (กรุงเทพฯ: 
กรุงสยามการพิมพ์, 2528),  240. 

23 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ: รุ่งศลิป์การพิมพ์, 2551), 78. 
 24 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 28. 
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ลายเส้นท่ี 52  เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมระยะท่ี 4 วดัดงหวาย  
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จะเห็นได้วา่พฒันาการเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมในก าแพงเพชรมีแบบแผนท่ี
ส าคญัดงัตอ่ไปนี ้(ลายเส้นท่ี 53) 

1. ฐานล่างสดุท าเป็นฐานเขียงแปดเหล่ียมซ้อน 3 ชัน้ลดหลัน่ โดยการท าฐานเขียง
แปดเหล่ียมนัน้เป็นเร่ืองรูปแบบเจดีย์ท่ีรับมาจากเจดีย์แปดเหล่ียมบริเวณภาคกลางแถบลุ่มแม่น า้
เจ้าพระยา ซึ่งมาพร้อมกับราชวงศ์สายสุพรรณภูมิท่ีได้มามีอิทธิพลกับเมืองก าแพงเพชรหลงัจาก
อิทธิสโุขทยัเส่ือมลงไป 

2. เหนือฐานเขียงแปดเหล่ียมเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมท่ีสามารถแบง่ย่อยออกเป็น 
    1.  ฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น เป็นรูปแบบเฉพาะท่ีเกิด 

                             ในก าแพงเพชร 
    2.  ฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น เป็นรูปแบบท่ีรับมาจาก 

                              ศลิปะล้านนา 
    3.  ฐานบวัในผงักลมแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูฟัก 1 เส้น เป็นรูปแบบท่ีเกิดจากการ 

                              ศลิปะอยธุยา 
    4.  ฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลูกฟัก 2 เส้น เป็นรูปแบบท่ีรับมาจากการศิลปะ 

                             ล้านนาผสมกบัอยธุยา 
3. ส่วนรองรับองค์ท าเป็นบวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้เสมอ เป็นการรับเอาการท ารูปแบบ

เจดีย์จากสโุขทยัมาใช้อยา่งตอ่เน่ือง 
ข้อสงัเกตทางรูปแบบเจดีย์ท่ีพบในก าแพงเพชรนอกจากเร่ืองฐานบวัแปดเหล่ียมแล้ว 

ยงัพบว่าเจดีย์ท่ีก าแพงเพชรนิยมท าฐานเขียงส่ีเหล่ียมอยู่ท่ีฐานล่างสุด มีทัง้การท าฐานเขียงเตีย้
และสูง ซึ่งการท าฐานเขียงสงูจะพบมากในวดัเขตอรัญญิก เป็นไปได้ว่าช่างต้องการปรับหน้าดิน
เพ่ือท าฐานให้มัน่คงหรือปรับพืน้ให้เทา่กนั25 

ข้อสรุปของพัฒนาการรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมจึงน าไปสู่รูปแบบ
สนันิษฐานเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่ โดยตัง้สมมติฐานยึดหลกัจากฐานล่างสุดของเจดีย์ คือ 
ฐานเขียงแปดเหล่ียม ร่วมกบัการใช้ข้อมลูท่ีได้จากการสนันิษฐานอายขุองวดัอาวาสใหญ่ สามารถ
สร้างรูปสนันิษฐานได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

                                                           

 25 อจัฉรา แข็งสาริกิจ, “การใช้ศลิาแลงในโบราณสถานฝ่ังตะวนัออกของแมน่ า้ปิง 
ตอนอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร,” (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2523), 38. 
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 2.1.1.1  แบบสันนิษฐานแรก (ลายเส้นท่ี 54-56) สนันิษฐานว่าส่วนท่ี
หายไปของเจดีย์ประธานน่าจะเป็นรูปแบบเจดีย์ท่ีได้รับอิทธิพลล้านนา คืออยู่ในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 โดยสนันิษฐานจากบริบทสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายในวดัอาวาสใหญ่ มีการ
วางผงัท่ีเป็นรูปแบบสมยัสโุขทยั คือ วิหารเจดีย์อยู่ในแกนประธาน ต าแหน่งวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ 
อุโบสถอยู่ในแกนรอง ซึ่งเจดีย์ประธานนัน้น่าจะมาพร้อมกับการสร้างวิหารและอุโบสถ แต่ถึงจะ
เป็นการวางต าแหนง่ของรูปแบบสมยัสโุขทยั แตล่กัษณะทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์ประธานท่ียงั
หลงเหลือปรากฏให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะล้านนา  คือการท าฐานบวัย่อมุมไม้ย่ีสิบคาดด้วย
ลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น เป็นการท าฐานเจดีย์ท่ีวิวฒันาการไปจากเจดีย์ทรงกลม ซึ่งเป็นรูปแบบฐานท่ี
นิยมท าหลังสมัยพระเจ้าติโลกราช ช่วงระยะเวลาอยู่ในสมัยพระเมืองแก้ว (พ.ศ.2038-2068)26 
อย่างไรก็ดีลกัษณะการย่อมุมของฐานบวัคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้นท่ีวดัอาวาสใหญ่นีท้ าใน
ลกัษณะย่อเข้าไปลึกหรือท่ีเรียกว่าย่อมุมแสดงให้เห็นถึงลกัษณะงานช่างท่ีเป็นช่างทางภาคกลาง 
ในขณะท่ีชา่งทางล้านนาจะท าเป็นฐานยอ่เก็จหรือยกเก็จ  
 ดงันัน้เม่ือรูปแบบการท าเจดีย์ทางล้านนามาเทียบเคียงทางด้านรูปแบบเจดีย์ประธาน
วดัอาวาสใหญ่ น ามาเช่ือมโยงกับข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร ซึ่งในช่วงเวลาท่ีอิทธิพล
ทางศิลปะล้านนาได้แพร่ลงมาโดยพระเจ้าติโลกราชในเหตกุารณ์การท าสงคราม พ.ศ. 1994 – 
2018   จึงสันนิษฐานได้ว่าเจดีย์ประธานวัดอาวาสใหญ่ควรสร้างหลังพ.ศ. 2018 หรือ ต้น
พุทธศตวรรษที่ 21 โดยมีลักษณะดังต่อไปนี ้
 ในส่วนท่ีหายไปเร่ิมจากการท าฐานล่างสุดท าเป็นบัวแปดเหล่ียมคาดด้วยลูกแก้ว
อกไก่ 1 เส้น ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีท าสืบเน่ืองต่อกันมา อีกทัง้การประดบัเส้นลวดเป็นลักษณะบัว
ลกูแก้วพบท่ีฐานของวิหาร จงึเป็นไปได้ท่ีฐานบวัแปดเหล่ียมชัน้แรกจะประดบัด้วยบัวลกูแก้วอกไก่ 
1 เส้นเพ่ือความสอดคล้องกนั 
 ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น เป็นรูปแบบท่ีรับมาจาก
ศลิปะล้านนาเชน่เดียวกนักบัฐานบวัย่อมมุไม้ย่ีสิบคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น โดยรูปแบบการท า
ฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น นิยมท าหลงัจากรัชกาลพระเจ้าติโลกราชซึ่งใน
สมยัพระองค์นิยมท าเจดีย์ทรงระฆงัฐานบวัผงักลม แตห่ลงัจากรัชกาลพระองค์นิยมท าเป็นเจดีย์
ทรงระฆงัท่ีมีฐานบวัแปดเหล่ียม อาจเป็นไปได้ว่าการปรับเปล่ียนชุดฐานบวัผงักลมเป็นฐานแปด
เหล่ียมเป็นการเกิดขึน้ตามล าดับของวิวัฒนาการ แต่การได้รับความนิยมนีจ้ะสังเกตได้ว่าเร่ิม

                                                           

 
26 พิเศษ เจียรจนัทร์พงษ์, “เจดีย์ทรงกลมแบบเชียงใหม,่” โบราณคดี  2, 2 (ต.ค-ธ.ค. 

2511), 64. 
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ปรากฏตัง้แต่รัชกาลของพระเมืองแก้ว ในคราวสร้างวดัอาทิต้นแก้ว ราวพ.ศ.  205827 ปรากฏ
แพร่หลายในบริเวณวดัป่านิกายวดัป่าแดงในเมืองเชียงแสน เชน่เจดีย์วดัแสนเมืองมา เจดีย์วดัอาทิ
ต้นแก้ว เจดีย์วดัพระธาตสุองพ่ีน้อง เจดีย์วดัพระยืน และเจดีย์วดัเจดีย์หลวง โดยวดัท่ีกล่าวมานัน้
มีการท าฐานบวัยอ่มมุผงัไม้ย่ีสิบคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น แล้วจึงท าฐานชัน้บวัแปดเหล่ียมคาด
ด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น ยกเว้นวดัเจดีย์หลวงท าฐานล่างสดุเป็นฐานบวัแปดเหล่ียมซึ่งสนันิษฐาน
ว่าเป็นรูปแบบท่ีถูกซ่อมและเปล่ียนรูปแบบในภายหลัง28 จึงเป็นไปได้ว่าท่ีเมืองก าแพงเพชร
นอกจากจะรับเร่ืองรูปแบบเจดีย์แล้ว น่าจะเป็นวัดท่ีเก่ียวข้องกับนิกายวัดป่าแดงซึ่งเป็นนิกายท่ี
ได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าติโลกราช เพราะจากเหตุการณ์ความขดัแย้งระหว่างพระสงฆ์ 2 
นิกายในพ.ศ. 1967-2060 เป็นผลท าให้เจ้าเมืองนครเข้าไปเก่ียวข้องคือทัง้พระเจ้าติโลกราชแห่ง
ล้านนาและพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา เสด็จออกผนวชแสดงถึงความพยายามใช้
ศาสนาเป็นเคร่ืองมือแผข่ยายอ านาจทางการเมือง29  
 ถึงแม้ว่าการท าฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้นเป็นรูปแบบท่ีรับจาก
ภายนอกคือศลิปะล้านนา แตใ่นการท าชัน้ฐานรองรับองค์ระฆงัของเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม
ในก าแพงเพชร ยงัคงท าในรูปแบบชัน้บวัถลาแบบสโุขทยั  
 จากลกัษณะท่ีกลา่วมาทัง้หมด แนวทางในการสนันิษฐานส่วนท่ีหายไปของวดัอาวาส
ใหญ่ในแบบท่ี 1 นัน้ จึงมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียม
ก าแพงเพชรในระยะท่ี 3 ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกบัเจดีย์ประธานวดัพระธาต ุโดยความพิเศษของเจดีย์
ประธานองค์นี ้คือยงัปรากฏให้เห็นในส่วนยอดองค์ระฆงัมีการท าบลัลงัก์ย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งเป็น
ลกัษณะการท าบลัลงัก์ในเจดีย์ทรงระฆงัท่ีล้านนา  
 
 

                                                           

 27 จิรศกัดิ ์เดชวงศ์ญา, พระเจดีย์เมืองเชียงแสน (เชียงใหม:่ สริุวงศ์บุ๊คเซนเตอร์
,2539), 33. 

28 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, “เจดีย์กลมแบบพืน้เมืองเชียงแสน,” โบราณคดี 2, 1 (ก.ค-
ก.ย 2511): 108. 
 29 จฬุิศพงศ์ จฬุารัตน์, “ศกึพระสงฆ์ในสยามประเทศ สงัฆเภทของคณะสงฆ์ลงักาวงศ์ 
พ.ศ.1967-2060,” ศิลปวัฒนธรรม 20, 7 (พ.ค. 2542): 68. 
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ลายเส้นท่ี 54 แบบสนันิษฐานรูปด้านและผงัแบบสนันิษฐานเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่ แบบท่ี 1 
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 2.1.1.2  แบบสันนิษฐานที่สอง (ลายเส้นท่ี 57-59)  สนันิษฐานว่าส่วนท่ี
หายไปของเจดีย์ประธานนา่จะเป็นรูปแบบเจดีย์ท่ีได้รับอิทธิพลอยธุยา คืออยู่ในช่วงกลางถึงปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 21 โดยสนันิษฐานจากบริบทสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมภายในวดัอาวาสใหญ่ 
ท่ีเร่ิมมีการวางผงัท่ีใช้รูปแบบของอยธุยา คือสนันิษฐานว่าเจดีย์ประธานมาพร้อมกบัวิหาร อโุบสถ 
และเจดีย์ราย โดยการปรากฏต าแหน่งเจดีย์ในบริเวณเขตพุทธาวาสเป็นสิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึง
อิทธิพลของอยธุยาอย่างชดัเจน และอีกเหตผุลท่ีเช่ือได้ว่าเจดีย์ประธานได้รับอิทธิพลอยุธยาแล้ว
เช่นกนั คือ รูปแบบวิหารท าเป็นมขุเด็จซึ่งเป็นรูปแบบวิหารท่ีนิยมท าในวดัอรัญญิกในก าแพงเพชร 
โดยวดัเหลา่นีจ้ะพบเห็นรูปแบบศลิปกรรมท่ีได้รับอิทธิพลอยธุยา เชน่ วดัช้างรอบมีการท าเจดีย์ช้าง
ล้อม ฐานช้างล้อมท าขนาดใหญ่และสูง โดยท่ีฐานช้างล้อมมีการท าฐานบวัประดบับวัลูกฟักตรง
กลาง 1 เส้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการรับแนวคิดการสร้างสถาปัตยกรรมในวฒันธรรมของขอมผ่าน
ศลิปะอยธุยา  

ดงันัน้ถ้าเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่มาพร้อมกบัสิ่งก่อสร้างท่ีได้รับอิทธิพลการสร้าง
จากอยุธยา จะท าให้เจดีย์ประธานมีรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลของอยุธยา น ามาเช่ือมโยงกับข้อมูล
ทางประวตัิศาสตร์ก าแพงเพชร ซึ่งในช่วงเวลาท่ีอิทธิพลทางศิลปะอยธุยาเข้ามาก าแพงเพชรอย่าง
ชดัเจน ได้ปรากฏเป็นหลกัฐานศิลาจารึกพระอิศวรเม่ือปีพ.ศ. 2053 ว่ามีเจ้าเมืองท่ีมีเชือ้สายทาง
นครศรีธรรมราชมาปกครองท่ีเมืองก าแพงเพชร ซึ่งในขณะนัน้เมืองนครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่ีอยู่
ในความปกครองของอยุธยา ได้เข้ามาเป็นเจ้าเมืองโดยท าการบูรณะวัดทัง้ในและนอกเมือง
ก าแพงเพชร จงึเป็นไปได้วา่วดัอาวาสใหญ่นา่จะเป็นหนึง่ในวดัท่ีได้รับการบรูณะในคราวนัน้ เพราะ
พบรูปแบบศิลปกรรมท่ีเก่ียวข้องกับศิลปะอยุธยา จึงสันนิษฐานได้ว่าเจดีย์ประธานวัดอาวาส
ใหญ่ควรสร้างหลังพ.ศ. 2053 หรือ ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 โดยมีลักษณะ
ดังต่อไปนี ้

สว่นฐานลา่งสดุเป็นฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูฟัก 2 เส้น แทนท่ีการท าบวัลกูแก้ว
อกไก่ 1 เส้นท่ีเป็นรูปแบบท่ีนิยมมาก่อนหน้านี ้ในส่วนชัน้ถัดเป็นควรจะเป็นฐานบวัแปดเหล่ียม
คาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้นเช่นกนั โดยรูปแบบการท าบวัลกูฟักนัน้มาจากการท าฐานบวัลกูฟักท่ี
เกิดขึน้ในศลิปะลพบรีุซึง่สืบทอดมาจากศลิปะขอมท าเป็นฐานของปราสาท ลกูฟักเป็นลวดบวัแบบ
หนึง่มีขนาดใหญ่เกือบเต็มพืน้ท่ีท้องไม้ น ามาปรับปรุงใช้กบัฐานของปรางค์ในสมยัอยธุยาตอนต้น
โดยท าขนาดลกูฟักใหญ่ ในกรณีท่ีท้องไม้มีพืน้ท่ีวา่งมากขนาดลกูฟักมีขนาดเล็กลงและมกัจะท า 2 
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แถบประดับตอนบนล่าง30 อย่างไรก็ดีการใช้บัวลูกฟักในการประดับงานสถาปัตยกรรมท่ี
ก าแพงเพชรมีการใช้บวัลกูฟัก 1 ถึง 2 เส้น ซึ่งการใช้บวัลกูฟักประดบั 1 เส้นมกัจะพบท่ีฐานขนาด
ใหญ่ เช่นท่ีฐานช้างล้อมวดัช้างรอบ และท่ีฐานบวัชัน้ท่ี 2 และ 3 วดัดงหวาย ซึ่งเป็นรูปแบบการ
ประดบับวัลกูฟักในงานสถาปัตยกรรมอยธุยา ในขณะท่ีการใช้บวัลกูฟักประดบั 2 เส้นจะพบในการ
ท าฐานบวัแปดเหล่ียมเจดีย์ท่ีวดัดงหวาย ซึง่นา่จะเกิดจากการผสมระหวา่งศลิปะล้านนากบัอยธุยา
ท่ีเดิมทีเป็นการท าบวัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น เปล่ียนมาเป็นบวัลกูฟัก 2 เส้น ดงันัน้จึงเป็นไปได้ว่าใน
การสนันิษฐานแบบของการท าฐานบวัแปดเหล่ียมในช่วงท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะอยธุยา จึงเป็นไปได้
ท่ีจะมีการประดบัลกูฟัก 1 และ 2 เส้น ท่ีฐานบวัแปดเหล่ียมวดัอาวาสใหญ่ แตใ่นการสนันิษฐาน
แบบชัน้ฐานเจดีย์แปดเหล่ียมวดัอาวาสใหญ่เลือกท าเป็นบวัลกูฟักประดบั 2 เส้น เน่ืองจากเช่ือว่า
เป็นรูปแบบท่ีมาก่อน 1 เส้น เพราะมีรูปแบบการท าใกล้เคียงกบัการประดบับวัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น
ของล้านนาซึง่เป็นรูปแบบท่ีนิยมท าก่อนหน้านี ้

ในสว่นของชัน้ฐานรองรับองค์ระฆงัยงัคงพบเป็นรูปแบบบวัถลาแบบสโุขทยั และส่วน
ยอดองค์ระฆงัสนันิษฐานจากรูปแบบเดิม เน่ืองจากไม่พบการท าส่วนยอดในรูปแบบเจดีย์ท่ีอยู่ใน
รุ่นนี ้โดยสรุปจากลกัษณะท่ีกลา่วมาทัง้หมด แนวทางในการสนันิษฐานส่วนท่ีหายไปของวดัอาวาส
ใหญ่ในแบบท่ี 2 นัน้ จึงมีความน่าจะเป็นไปได้ว่าเป็นรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียม
ก าแพงเพชรในระยะท่ี 4 ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับเจดีย์ประธานวัดดงหวาย แต่อย่างไรก็ดีเจดีย์
ประธานวดัดงหวายมีการท าชัน้บวัซ้อนกนัถึง 3 ชัน้ โดยฐานบวัชัน้บนท าเป็นผงักลมซึ่งน่าจะเป็น
เร่ืองรูปแบบเฉพาะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

30 สนัต ิเล็กสขุมุ, เจดีย์ความเป็นมาและค าศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2535),  42. 
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ลายเส้นท่ี 57 แบบสนันิษฐานรูปด้านและผงัเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่ แบบท่ี 2 
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 2.1.2 สันนิษฐานจากรูปแบบเจดีย์ฐานบัวในผังย่อมุมไม้ยี่สิบคาดด้วย
ลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น แบบสันนิษฐานที่  3 (ลายเส้นท่ี 60-62)  แนวทางในการสนันิษฐานนี ้
พิจารณาจากเร่ืองรูปแบบและหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ โดยเร่ิมจากเหตกุารณ์ท่ีสมเด็จพระนคริ
นทราชาธิราชเสดจ็มาท าราชาภิเษกท่ีเมืองก าแพงเพชร ประกอบกบัข้อความในศิลาจารึกท่ีเป็นตวั
บทกฎหมายลกัษณะลกัพาเป็นกฎหมายตราสามดวงซึ่งเป็นกฎหมายของกรุงศรีอยธุยา อาจกล่าว
อีกนยัว่าขณะนัน้เมืองก าแพงเพชรเป็นเมืองท่ีอยู่ในอ านาจอยุธยา31 บทบาททางด้านศาสนาของ
เมืองก าแพงเพชรเร่ิมมีความส าคญัมากกว่าเมืองสโุขทยั โดยในศิลาจารึกหลกัท่ี 46 (จารึกวดัตา
เถรขึงหนงั) พ.ศ. 1947 เม่ือมหาธรรมราชาองค์หนึ่งของสโุขทยัจะสร้างวดัศรีพิจิตรกีรติกลัยาราม
ขึน้พระองค์จึงนิมนต์พระผู้ ใหญ่จากเมืองก าแพงเพชรมาเป็นผู้อ านวยการก่อสร้าง จากเหตกุารณ์
ดงักล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเมืองก าแพงเพชรท่ีอยู่เหนือเมืองสุโขทัยแล้ว ภาพลักษณ์
ศนูย์กลางของพทุธศาสนาของเมืองสโุขทยัเร่ิมหมดไป 

ในสว่นของรูปแบบเจดีย์ท่ีวดัศรีพิจิตรกีรติกลัยาราม จดัเป็นเจดีย์ท่ีมีพฒันาการระยะ
สดุท้ายของสุโขทยั คือ เป็นเจดีย์ทรงระฆงัสูงโดยการเพิ่มส่วนฐานบวัเหนือฐานเขียงอีก 2  ฐาน 
ส่วนท้องไม้ของฐานบวัชัน้ล่างขยายสูงอย่างมากจนเกือบเท่าสัดส่วนของ เรือนธาตุหรือมณฑป 
ด้านหน้าของฐานเจาะชอ่งเว้าลกึประดษิฐานพระพทุธรูปในส่วนฐานบวัชัน้ท่ีสองมีการเพิ่มมมุและ
ประดบัลกูแก้วอกไก่ไม่ใช่ระเบียบของเจดีย์ทรงระฆงัสโุขทยัทัว่ไป  ซึ่งพบได้ในบริเวณทางด้านทิศ
ใต้นอกเมืองของสโุขทยั ได้แก่วดัเจดีย์สงู วดัอโศการาม เป็นต้น32 

จากหลกัฐานทางศิลาจารึกท่ีแสดงให้เห็นถึงเร่ืองราวและเหตกุารณ์ความเก่ียวข้อง
ระหว่างก าแพงเพชรและสุโขทยั อีกทัง้รูปแบบเจดีย์ท่ีวดัศรีพิจิตรกีรติกลัยารามมีความคล้ายคลึง
กบัเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่ คือ มีการท าฐานบวัในผงัย่อมุมไม้ย่ีสิบคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 
เส้น จงึเป็นไปได้วา่เจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่น ารูปแบบจากเจดีย์ประธานวดัศรีพิจิตรกีรติกลัยา
รามมาใช้ เน่ืองจากพบว่ามีการท าฐานบัวในผังย่อมุมไม้ย่ีสิบคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น
เหมือนกนั จึงสันนิษฐานได้ว่าเจดีย์ประธานวัดอาวาสใหญ่ควรมีรูปแบบใกล้เคียงกับวัดศรี
พจิิตรกีรตกัิลยาราม ซึ่งอาจสร้างหลัง พ.ศ. 1947 โดยมีลักษณะดังต่อไปนี ้

 
 

                                                           
31 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, “ใคร มาท าอะไรท่ีเมืองก าแพงเพชร,” ศิลปวัฒนธรรม  
32 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี จารึก 

และศิลปกรรม, 88. 
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ส่วนท่ีหายไปเร่ิมจากฐานบวัในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น แล้วจึง
เป็นชัน้ฐานบวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้ ในการวิเคราะห์รูปแบบสนันิษฐานแบบท่ี 3 นี ้จะแตกตา่งไปจาก
แบบท่ี 1และ 2 เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ีอ้างอิงจากเจดีย์สุโขทยัคือเจดีย์ประธานวดัศรีพิจิตรกีรติ
กลัยาราม โดยทัว่ไปแล้วเจดีย์สโุขทยัมีท่ีมาและรูปแบบจากเจดีย์ทรงระฆงัในลงักา ลกัษณะของ
องค์ระฆงัจะมีขนาดใหญ่หรือท่ีเรียกว่าโอคว ่าอยู่บนฐานเขียงธรรมดา 3 ฐาน ท่ีเรียกว่า “ตรีมาลา” 
หรือ “บปุผาสนะ” เป็นแท่นส าหรับวางดอกไม้ และได้เปล่ียนเป็นฐานบวัคว ่า-บวัหงาย 3 ฐานท่ีให้
อิทธิพลมายงัศิลปะสุโขทยั ล้านนา อยุธยา โดยท่ีศิลปะสุโขทยัจะเป็นท าเป็นรูปบวัคว ่าซ้อนกนั 3 
ชัน้ หรือท่ีเรียกว่าบวัถลามาจากส านักของอุทุมพรมหาวิหารนีผ้่านมายังเมืองพนั33 ซึ่งโดยทัว่ไป
แล้วเจดีย์สุโขทยัชัน้บวัถลา 3 ชัน้จะอยู่เหนือฐานเขียงผงักลมท่ีอยู่เหนือฐานบวัอีกที แต่ท่ีวดัศรี
พิจิตรกีรติกลัยารามท าฐานบวัท่ีอยู่ในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2  เส้น ซึ่งสนันิษฐาน
ได้ว่าเป็นรูปแบบท่ีรับมาจากศิลปะล้านนาโดยตรง นอกจากนีย้งัพบว่าส่วนยอดองค์ระฆงัท าเป็น
บงัลงัก์คาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น ก็เป็นอิทธิพลจากล้านนาเชน่เดียวกนั34  

ดงันัน้ถ้าเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่มีรูปแบบลกัษณะคล้ายวดัศรีพิจิตรกีรติกัลยา
ราม ฐานบวัในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้นท่ีปรากฏให้เห็นอยู่ เป็นรูปแบบรับมา
จากท่ีศิลปะล้านนาโดยผ่านเมืองสโุขทยั ซึ่งรับมาในคราวท่ีมหาธรรมราชาองค์หนึ่งของสโุขทยัจะ
สร้างวัดศรีพิจิตรกีรติกัลยารามขึน้พระองค์จึงนิมนต์พระผู้ ใหญ่จากเมืองก าแพงเพชรมาเป็น
ผู้อ านวยการก่อสร้าง 
 ข้อสรุปในการวิเคราะห์สนันิษฐานรูปแบบเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่ มีแนวทางการ
สนันิษฐาน 2 แนวทาง 3 รูปแบบ แนวทางแรกสนันิษฐานว่าเป็นเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมท่ี
พบในก าแพงเพชร โดยแบง่ออกเป็นรูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลของล้านนา คือปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 
ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 21กบัในช่วงท่ีรับอิทธิพลอยธุยา คือกลางพทุธศตวรรษท่ี 21 ส่วนแนวทางท่ี
สองคือ เป็นรูปแบบท่ีคล้ายกับวดัศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม เน่ืองจากปรากฏหลกัฐานว่ามีการเชิญ
พระเถระชัน้ผู้ ใหญ่จากก าแพงเพชรไปดูแลการก่อสร้าง ซึ่งท่ีวัดดังกล่าวมีรูปแบบฐานเจดีย์ท่ี
คล้ายกนั 

                                                           
33 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, “บทบาทของศลิปะลงักาท่ีมีตอ่สโุขทยัและล้านนา: เจดีย์ทรง

ระฆงั,” ใน ความสัมพันธ์ทางพุทธศาสน์และพุทธศิลป์ระหว่างศรีลังกา พม่า และไทย, 115-
119. 

34
 ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดี จารึก 

และศิลปกรรม, 88. 
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ลายเส้นท่ี 60 แบบสนันิษฐานรูปด้านและผงัเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่ แบบท่ี 3 
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3. เจดีย์รายวัดอาวาสใหญ่ 
 ตัง้อยูท่างด้านหน้าวดัอาวาสใหญ่ ปรากฏให้เห็นทางด้านทิศตะวนัออก เรียงตวักนับน
ฐานไพทีรูปตวั L ท่ีมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นฐานบวัคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น โดยฐาน
ไพทีลกัษณะนีเ้ป็นรูปเฉพาะท่ีพบเพียงท่ีวดัอาวาสใหญ่เท่านัน้ ในขณะท่ีวดัอ่ืนจะท าเจดีย์รายบน
ฐานไพทีท่ีมีลกัษณะฐานเขียงสีเหล่ียมไม่มีการหกัมมุหรือประดบับวัลกูแก้วอกไก่ท่ีฐาน เช่นท่ีวดั
ช้างรอบ ซึ่งแนวคิดการท าเจดีย์รายบนฐานไพทีสนันิษฐานว่าเป็นแนวคิดท่ีนิยมท าในสมยัอยธุยา 
เน่ืองจากในสมยัสโุขทยัมกัสร้างเจดีย์รายโดยไม่ก าหนดต าแหน่งหรือสร้างไม่พร้อมกนั ท าให้เจดีย์
รายในวัดสมยัสุโขทยันัน้สร้างเรียงติดกัน ซึ่งเกิดจากแนวคิดการสร้างเจดีย์รายเพ่ือบรรจุอฐิัของ
เจ้านายท่ีส าคญั แตใ่นสมยัอยธุยามกัมีการท าเจดีย์รายท่ีเป็นระบบ คือมีการก าหนดการวางเจดีย์
รายให้เข้ากบัผงัวดัหรือเข้ากบัเจดีย์ประธาน ดังนัน้เจดีย์รายวัดอาวาสใหญ่จึงเป็นการท าเจดีย์
รายให้อยู่บนฐานเดียวกัน ท าให้เจดีย์เหล่านัน้ท าหน้าที่เป็นเจดีย์บริวารแทน  
 ซึ่งแนวคิดรูปแบบการท าเจดีย์บริวารของอยุธยานัน้ เป็นแนวคิดในการสร้างงาน
สถาปัตยกรรมท่ีจ าลองจกัรวาลในรูปสญัลกัษณ์ของจกัรวาลเล็กๆ (Microcosm) ซึ่งเป็นรูปจ าลอง
ย่อของโครงสร้างของมหาจกัรวาล (Macrocosm) โดยแนวคิดนีไ้ด้เร่ิมตัง้แต่สมยัอยุธยาตอนต้น
ตัง้แตพ่ระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอูท่อง)ได้สถาปนากรุงศรีอยธุยาขึน้เม่ือพ.ศ.1893 พระองค์ได้ทรง
น าคติความเช่ือและแบบแผนประเพณีในพระพุทธศาสนาท่ีมีมาตัง้แต่ดัง้เดิมมาร่วมกับแนวคิด
ความเช่ือในศาสนาพราหมณ์ โดยน าเอาแนวปฏิบตัิด้านพิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ท่ีกษัตริย์มี
ฐานะเป็นเทวราชา ผู้ทรงอ านาจเด็ดขาดและทรงความศกัดิ์สิทธ์ิในมณฑล ท่ีมีเมืองหลวงเป็น
ศนูย์กลางปกครองบริวาร โดยแสดงออกผา่นทางงานสถาปัตยกรรมด้วยการสร้างปรางค์หรือเจดีย์
เป็นประธานวดั มีการสร้างระเบียงคด และเจดีย์ประจ ามมุ ประจ าทิศ35 ดงันัน้จากรูปแบบการท า
เจดีย์รายบนฐานรูปตวั L ท่ีท าในลกัษณะท ามมุเข้ากบัวิหาร จึงท าให้วิหารดสู าคญัมากขึน้ วิหาร
จึงกลายเป็นอาคารหลักท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธานของผงัวดั หรืออีกความหมายหนึ่งเจดีย์รายบน
ฐานรูปตวั L ท าหน้าท่ีเป็นก าแพงเพ่ือก าหนดขอบเขตพุทธาวาส โดยแนวคิดการท าก าแพงวดัใน
สมยัอยธุยาตอนต้นนัน้เป็นแนวคดิท่ีเก่ียวกบัเร่ืองศนูย์กลางจกัรวาล36 ในขณะท่ีวดัในอยธุยา 

                                                           

 35 ปัทมา วิชิตจรูญ, “การศกึษาแผนผงัวดัสมยัอยธุยาในเขตจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2543), 86. 
 

36
 สนัต ิเล็กสขุมุ, ศิลปะอยุธยา:งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ

, 2542), 33. 
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เจดีย์รายจะสร้างแยกเป็นองค์ ประดิษฐานอยู่ท่ีมุมหรือทิศของปรางค์หรือเจดีย์ประธานเพ่ือให้มี
ความส าคญัหรือดเูด่นยิ่งขึน้ โดยการสร้างเจดีย์ประจ ามุมภายในเขตพุทธาวาสเพ่ือล้อมรอบนัน้ 
เป็นความคดิท่ีสืบเน่ืองมาจากการสร้างองค์ประกอบของจกัรวาลเพ่ือจ าลองภูมิจกัรวาล โดยเจดีย์
ประจ ามุมท่ีตัง้อยู่ในแผนผังวัดจะมีฐานะเป็นองค์ประกอบย่อยหนึ่งของภูมิจักรวาลโดย
เปรียบเทียบเสมือนทวีป 4 ทวีปท่ีล้อมรอบเขาพระสเุมรุแกนกลางของจกัรวาลซึ่งก็คือปรางค์หรือ
เจดีย์ประธาน37 

 จะเห็นได้ว่าการท าเจดีย์รายบนฐานรูปตวั L นัน้ เป็นรูปแบบท่ีน ามาจากการจดัวาง
อาคารในผงัวดัสมยัอยธุยา คือ หลกัในการวางผงับริเวณพทุธวาสของวดัในสมยัอยธุยาจะใช้ความ
สมดุลชนิด 2 ข้างเท่ากันรอบแกนใดแกนหนึ่ง (Axial Balance) อันเป็นลักษณะเฉพาะตวัของ
อาคารทางศาสนา เพ่ือเป็นจุดประสงค์ในด้านความเป็นระเบียบ ตรงไปตรงมา  และมีการจัด
องค์ประกอบอาคารชนิดท่ี 2 ข้างของแกนกลางเหมือนกันทุกประการ (Approximately 
Symmetry) ให้เกิดความสมดลุท่ีรู้สึกถึงความเป็นทางการ (Formal Balance)38 โดยส่วนประกอบ
ทางด้านซ้ายและขวาของแกนสมดลุมีลกัษณะคล้ายกนั และมีระยะห่างจากแกนใกล้เคียงกนั แต่
ไมเ่หมือนกนัทกุประการ แตเ่ม่ือดภูาพรวมแสดงให้เห็นถึงความสมดลุชดัเจน39 
 ในส่วนของการท าเจดีย์รายประดิษฐานอยู่คู่หน้าทางทิศตะวันออกหรือทางเข้า
ด้านหน้าวดั (เจดีย์ราย A 1 และ เจดีย์ราย B1) ตามต าแหน่งแผนผงัวดัท าหน้าท่ีเป็นเจดีย์คูห่น้า
ท าให้แผนผังเกิดความสมดลุ และเน้นทางเข้าวดัคือทางทิศตะวันออก ซึ่งรูปแบบการท าเจดีย์คู่
หน้าท่ีก าแพงเพชรนอกจากจะปรากฏในวดัอาวาสใหญ่แล้ว ยงัปรากฏท่ีวดัพระธาตใุนเขตก าแพง
เมืองเชน่กนั  
 จากการศกึษาเร่ืองการวางต าแหน่งเจดีย์คูห่น้า พบว่าแผนผงัวดัสมยัอยธุยามีการจดั
วางเจดีย์ท่ีมีขนาดและลกัษณะเหมือนกนั 2 องค์ใน เช่น ท่ีแผนผงัวดัพทุไธศวรรย์ โดยท าเป็นเจดีย์
อยูคู่ก่นัทางด้านตะวนัออกขนาบกบัซุ้มประตทูางเข้าก าแพงแก้ว ซึ่งเป็นรูปแบบท่ีคล่ีคลายมาจาก
ปรางค์ขนาดเล็กขนาบปรางค์องค์ใหญ่ในศลิปะลพบรีุ โดยเป็นการรูปแบบรับมาจากการจดัวางผงั

                                                           

 37 ปัทมา วิชิตจรูญ, “การศกึษาแผนผงัวดัสมยัอยธุยาในเขตจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา” ,502. 
 38 ผสุดี ทิพทสั, หลักเบือ้งต้นในการจัดองค์ประกอบในงานสถาปัตยกรรม 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานิช จ ากดั, 2530), 71. 
 

39
 ปัทมา วิชิตจรูญ, “การศกึษาแผนผงัวดัสมยัอยธุยาในเขตจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา” ,524. 
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ของกลุม่ปราสาทประธานบายนในศิลปะขอมสมยับายนท่ีพบอยู่ในภาคกลางจงัหวดัลพบรีุซึ่งเป็น
บริเวณท่ีมีอิทธิพลของวฒันธรรมเขมรปรากฏในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 16-1840  ดงันัน้รูปแบบการวาง
ต าแหน่งเจดีย์รายบนฐานไพทีและเจดีย์รายคู่หน้าท่ีวัดอาวาสใหญ่ สันนิษฐานได้ว่าเป็นการน า
เร่ืองรูปแบบจดัวางในแผนผงัวดัในสมยัอยุธยา โดยท าในรูปแบบของการวางผงัท่ีสมมาตร มีการ
วางสิ่งก่อสร้างในลักษณะท่ีเหมือนกันทัง้ซ้าย-ขวา ซึ่งการจัดวางรูปแบบดงักล่าวเก่ียวข้องกับ
แนวคิดการก าหนดแผนผังวัดให้มีฐานะเป็นองค์ประกอบย่อยหนึ่งของภูมิจักรวาล โดย
เปรียบเทียบเสมือนทวีป 4 ทวีปท่ีล้อมรอบเขาพระสุเมรุแกนกลางของจกัรวาล  ซึ่งแบบแผนการ
จ าลองจกัรวาลนัน้ได้น าแนวคิดของศาสนาพราหมณ์ท่ีกษัตริย์มีฐานะเป็นเทวราชา ผู้ทรงอ านาจ
เด็ดขาดและทรงความศักดิ์สิทธ์ิในมณฑล ท่ีมีเมืองหลวงเป็นศูนย์กลางปกครองบริวาร โดย
แสดงออกผา่นทางงานสถาปัตยกรรม 
 ทางด้านรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเจดีย์ราย พบว่า เจดีย์รายทัง้สองฝ่ังมีการสร้างท่ี
เหมือนกันทัง้สองฝ่ัง ด้านละ 9 องค์  มีการสร้างเจดีย์ผงัแปดเหล่ียม ผังย่อมุมไม้ย่ีสิบ และผัง
ส่ีเหล่ียม วางเรียงสลับกันไป สภาพปัจจุบนัเจดีย์รายท่ีเหลือสมบูรณ์มากท่ีสุดคือ เจดีย์ผังแปด
เหล่ียม มีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมประกอบไปด้วย  ฐานเขียงผงัแปดเหล่ียมซ้อนกนั 3 ชัน้ เหนือ
ขึน้ไปฐานบวัในผงัแปดเหล่ียม และมีฐานบวัในผงักลมรองรับชัน้มาลยัเถาซ้อนกัน 3 ชัน้ แล้วจึง
เป็นชัน้บวัปากระฆงัและองค์ระฆงั ความสงูโดยรวมของเจดีย์องค์นีป้ระมาณ 5 เมตร ส่วนเจดีย์ผงั
ยอ่มมุไม้ย่ีสิบและผงัส่ีเหล่ียมไมป่รากฏให้เห็นถึงสว่นองค์ระฆงั 
 3.1 แนวทางในการสันนิษฐานเจดีย์รายวัดอาวาสใหญ่ 
 ในการสนันิษฐานรูปแบบเจดีย์รายวดัอาวาสใหญ่ ดจูากเจดีย์ท่ีมีสภาพสมบูรณ์มาก
ท่ีสุด คือเจดีย์ท่ีท าฐานแปดเหล่ียม เน่ืองจากยังคงเหลือให้เห็นถึงองค์ระฆงั จึงสนันิษฐานได้ว่า 
เจดีย์ในผงัยอ่มมุและเจดีย์ในผงัส่ีเหล่ียม ควรจะมียอดเป็นทรงระฆงัเหมือนกบัเจดีย์ท่ีท าฐานแปด
เหล่ียม และจากสภาพปัจจุบนัของเจดีย์ฐานแปดเหล่ียมท่ีเห็นส่วนรองรับองค์ระฆงัเป็นชัน้บวั
ลกูแก้วหรือชัน้มาลยัเถา อีกทัง้ท่ีฐานเจดีย์ในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบมีการประดบับวัลกูฟัก 1 เส้น ซึ่งเป็น
ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมท่ีพบในงานศลิปะอยธุยา แตอ่ย่างไรก็ดียงัพบการท าบวัลกูแก้วอกไก่ท่ี
ได้รับอิทธิพลศลิปะล้านนา ดังนัน้ เจดีย์รายในวัดอาวาสใหญ่จึงน่าจะสร้างอยู่ในช่วงท่ีได้รับ
อิทธิพลปลายล้านนาต้นอยุธยาหรือประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 20  
 

                                                           

 40 ปัทมา วิชิตจรูญ, “การศกึษาแผนผงัวดัสมยัอยธุยาในเขตจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา” , 553-554. 
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 3.1.1 เจดีย์ฐานแปดเหล่ียม  
 เจดีย์ฐานแปดเหล่ียมองค์ท่ีเหลือสมบรูณ์ท่ีสดุคือ เจดีย์ราย B3 ประกอบไปด้วยฐาน
เขียงในผังแปดเหล่ียมซ้อนกันสามชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วยลูกแก้ว
อกไก่ 1 ชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงักลม จากนัน้จึงชัน้มาลยัเถาซ้อนกัน 3 ชัน้ รองรับองค์
ระฆงั จากลกัษณะท่ีเหลือท าให้สนันิษฐานได้ว่าส่วนยอดเป็นองค์ระฆงั แล้วตามด้วยบลัลงัก์ ก้าน
ฉัตร ปล้องไฉน และปลี ในส่วนของเจดีย์รายองค์อ่ืนท่ีมีฐานแปดเหล่ียมสันนิษฐานว่าควรจะมี
รูปแบบท่ีสมบรูณ์เหมือนกบัเจดีย์องค์นี ้(ลายเส้นท่ี 63-64) 
 3.1.2 เจดีย์ฐานผังย่อมุมไม้ยี่สิบ 
 เจดีย์ฐานผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบองค์ท่ีเหลือสมบรูณ์ท่ีสดุคือ เจดีย์ราย B8 ประกอบไปด้วย
ฐานเขียงในผงัยอ่มมุไม้ย่ีสิบซ้อนกนัสามชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบคาดด้วยลกู
ฟัก 1 เส้น เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น จากลกัษณะท่ี
เหลือท าให้สนันิษฐานได้เป็น  2 รูปแบบ คือรูปแบบท่ี 1 (ลายเส้นท่ี 65-66) เป็นเจดีย์ทรงระฆงั ท่ีมี
การท าบวัลกูแก้วซ้อนกนั 3 ชัน้รองรับองค์ระฆงั แล้วตามด้วยบลัลงัก์ ก้านฉัตร ปล้องไฉน และปลี 
ส่วนรูปแบบท่ี 2 สนันิษฐานว่ามีลกัษณะคล้ายเจดีย์รายวดัเจดีย์เจ็ดแถว แตกต่างตรงท่ีวดัเจดีย์
แถวมีการท าคูหาท่ีเรือนธาตุ โดยเรียกรูปแบบเจดีย์นีว้่าทรงวิมานหรือทรงมณฑป ซึ่งเป็นเจดีย์
ลกัษณะพิเศษ อาจจดัอยู่ในประเภทเจดีย์ทรงปราสาทเพราะมีการซ้อนชัน้ส่วนบน 41 1 (ลายเส้นท่ี 
67-68) 
 3.1.3 เจดีย์ฐานส่ีเหล่ียม 
 เจดีย์ฐานส่ีเหล่ียมองค์ท่ีเหลือสมบรูณ์ท่ีสดุคือ เจดีย์ราย B7 ประกอบไปด้วยฐานเขียง
ส่ีเหล่ียมซ้อนกนัสามชัน้ เหนือขึน้ไปเป็นฐานบวัซ้อนกนั 3 ชัน้ คาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 1 เส้นในแต่
ละชัน้ จากลกัษณะท่ีเหลือท าให้สนันิษฐานได้วา่สว่นยอดเป็นองค์ระฆงั แล้วตามด้วยบลัลงัก์ ก้าน
ฉตัร ปล้องไฉน และปลี ในสว่นของเจดีย์รายองค์อ่ืนท่ีมีฐานส่ีเหล่ียมสนันิษฐานว่าควรจะมีรูปแบบ
ท่ีสมบรูณ์เหมือนกบัเจดีย์องค์นี ้(ลายเส้นท่ี 69-70) 
 
 
 
 

                                                           

 41 สนัต ิเล็กสขุมุ, ศิลปะสุโขทัย,  พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 57. 



253 
 

 
 

 
ลายเส้นท่ี 63 แบบสนันิษฐานรูปด้านและผงัเจดีย์รายบนฐานแปดเหล่ียม 
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ลายเส้นท่ี 65 แบบสนันิษฐานรูปด้านและผงัเจดีย์รายบนฐานย่อมมุไม้ย่ีสิบ (แบบท่ี 1) 
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ลายเส้นท่ี 67 แบบสนันิษฐานรูปด้านและผงัเจดีย์รายบนฐานย่อมมุไม้ย่ีสิบ (แบบท่ี 2) 
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ลายเส้นท่ี 69 แบบสนันิษฐานรูปด้านและผงัเจดีย์รายบนฐานส่ีเหล่ียม 
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บทที่ 7 
สรุป 

 
 จากการศกึษาหวัข้อรูปแบบเจดีย์ก าแพงเพชร กรณีศกึษาวดัอาวาสใหญ่ ซึง่มี
วตัถปุระสงค์ในการศกึษา คือ 
 1. ศกึษาเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ของเมืองก าแพงเพชร  
 2. ศกึษาสมมุติฐานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับพฒันาการของเมืองก าแพงเพชร  หาความ
เช่ือมโยงระหวา่งแมน่ า้ปิงฝ่ังตะวนัตกและตะวนัออก 
 3. ศกึษารูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในก าแพงเพชร 
 4. ศกึษารูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในวดัอาวาสใหญ่ และรูปแบบเจดีย์ท่ีคล้ายคลึงกบัวดั
อาวาสใหญ่ อีกทัง้ศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมอ่ืนๆภายในวดั เพ่ือน ามาใช้เป็นอธิบายภาพรวม
ของวดัอาวาสใหญ่ 
 5. ทราบถึงรูปแบบและท่ีมาในการสร้างรูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในวดัอาวาสใหญ่  
 
เหตุการณ์ทางประวัตศิาสตร์ของเมืองก าแพงเพชร 
 เน่ืองจากเมืองก าแพงเพชรมีความส าคญัทางยุทธศาสตร์ในเร่ืองการคมนาคมของ
สโุขทยั ท่ีเป็นเส้นทางผา่นออกไปสูอ่า่วเมาะตะมะ และในเวลาตอ่มาท าหน้าท่ีเป็นเมืองหน้าดา่นท่ี
ส าคญัของอาณาจกัรอยธุยาในการท าศกึสงครามกบัอาณาจกัรล้าน ท าให้เมืองก าแพงเพชรได้รับ
อิทธิพลจากการเป็นเมืองทางผ่านของอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา และล้านนา โดยเร่ิมจาก
เหตกุารณ์ส าคญัท่ีเกิดขึน้ในเมืองก าแพงเพชรเม่ือปีพ.ศ. 1900 ในคราวนัน้ก าแพงเพชรหรือนครชมุ
ในขณะนัน้เป็นเมืองลกูหลวงของอาณาจกัรสโุขทยั ศนูย์กลางก าแพงเพชรจึงอยู่ทางด้านตะวนัตก
แม่น า้ปิง อาณาจกัรสโุขทยัได้ใช้เมืองนครชมุเป็นเส้นทางการเดินทางไปยงัเขตฝ่ังทะเลเมืองเมาะ
ตะมะของชาวมอญ อีกทัง้มีการน าพระบรมสารีริกธาตมุาสถาปนาท่ีเมืองนครชมุ แสดงให้เห็นถึง
ความต้องการท่ีจะให้นครชมุเป็นศนูย์กลางให้เป็นเมืองส าคญัทางศาสนา ภายใต้การด าเนินการ
จดัตัง้รัฐของพระมหาธรรมราชาลิไท อยา่งเป็นรูปธรรมหลงัจากขึน้ครองราชย์  
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ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ราชวงศ์สุพรรณภูมิต้องการขึน้มายึดเมืองสุโขทยั โดยได้เร่ิมขยาย
อิทธิพลขึน้มาในรัชกาลสมเดจ็พระนครินทราชาธิราช โดยการเร่ิมจากการยึดเมืองก าแพงเพชร ท า
ให้ทัง้ 3 เมือง คือสุพรรณภูมิ สุโขทยั ก าแพงเพชร มีความเก่ียวข้องกันมากขึน้ โดยทางราชวง ศ์
สพุรรณภูมิได้มีความพยายามยึดเมืองก าแพงเพชร ซึ่งในคราวนัน้ก าแพงเพชรคือเมืองชากังราว 
ตามหลกัฐานทางพงศาวดารได้ระบถุึงความพยายามในการยึดครองถึง 4 ครัง้ ซึ่งการเข้ามาของ
ราชวงศ์สุพรรณภูมิท าให้อาณาจกัรสุโขทัยเร่ิมสัน่คลอนทัง้ทางการเมืองและศาสนา หลงัจากท่ี
ราชวงศ์สพุรรณภูมิได้ยึดเมืองก าแพงเพชรแล้ว สมเด็จพระนครินทราชาธิราชได้เสวยราชสมบตัิท่ี
อยุธยา เมืองก าแพงเพชรก็ได้ถูกลดฐานะลง เมืองก าแพงเพชรในช่วงระยะเวลานัน้ไม่ได้มีฐานะ
เป็นเมืองลูกหลวง เจ้าผู้ครองนครถูกลดฐานะลงมาเป็นเพียงขนุนางท่ีราชส านกักรุงศรีอยุธยาจดั
ให้ขึน้มาปกครอง ศนูย์กลางอ านาจท่ีแท้จริงอยูท่ี่เมืองพิษณโุลกแทน 

จนกระทัง่ในสมยัพระบรมไตรโลกนาถ เมืองก าแพงเพชรอยู่ในความปกครองของกรุง
ศรีอยุธยา โดยถกูจดัให้อยู่ในฐานะเมืองพญามหานคร ท าหน้าท่ีเป็นเมืองหน้าดา่นของอยธุยาใน
การท าสงครามกับอาณาจักรล้านนา มีสมเด็จพระเจ้าติโลกราชแห่งราชวงศ์มังรายเป็นผู้ น า 
ความส าคญัของเมืองก าแพงเพชรในสมยักรุงศรีอยุธยาคือ การเป็นเมืองหน้าด่านส าคญัท่ีต้อง
ปะทะกบัข้าศกึศตัรูทางหวัเมืองฝ่ายเหนือ โดยฐานะนีเ้มืองก าแพงเพชรได้ช่ือว่าเป็นเมืองท่ีได้ตอ่สู้
ป้องกันศตัรูอย่างเข้มแข็ง เห็นได้จากเหตกุารณ์ปีพ.ศ.2004 พระยาเชลียงน าทพั   พระเจ้าติโลก
ราชตีเมืองพิษณุโลก แตไ่ม่ส าเร็จ จึงยกไปตีเมืองก าแพงเพชรแตไ่ม่สามารถตีได้เช่นกนั จึงเลิกทพั
กลบัไป สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงคิดท่ีจะหย่าศกึเมืองเชียงใหม่ จึงเสด็จออกผนวช ณ วดั
จฬุามณี เมืองพิษณโุลก ในระหวา่งออกผนวชนัน้ การศกึสงครามได้ยตุลิงชัว่คราว สมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถได้อาศยัสมณะเพศแต่งทตูไปขอบิณฑบาตเมืองศรีสชันาลยัคืนจากพระเจ้าติโลกราช
แต่ไม่ส าเร็จ จึงลาผนวชหลงัจากผนวชได้ 8 เดือน  และเม่ือปี พ.ศ. 2017 สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถได้ยดึเมืองศรีสชันาลยัคืนมาได้ ในท่ีสดุทัง้สองพระองค์สงบศกึสงครามในปี พ.ศ.2018 ทัง้
สองพระองค์ได้หนัมาท านบุ ารุงศาสนาจนกระทัง่สองพระองค์สิน้พระชนม์ ทัง้นีมี้เหตเุป็นไปได้ว่า 
ในช่วงระหว่างท่ีอาณาจักรทัง้สองยุติสงครามแก่กันนัน้ทางเมืองก าแพงเพชรน่าจะเร่งสร้าง
บ้านเมืองวดัวาอาราม 

 หลงัจากท่ีพระบรมไตรโลกนาถสวรรคตท่ีเมืองพิษณุโลกในปี พ.ศ. 2031 สภาพ
บ้านเมืองศาสนาสถานและถาวรวัตถุต่างๆในก าแพงเพชร ได้ช ารุดทรุดโทรมลงเป็นอย่างมาก 
เจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชท่ีครองเมืองก าแพงเพชรอยู่ในขณะนัน้ ให้ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวร 
มีจารึกท่ีฐานเทวรูปว่าสถาปนาเม่ือปีพ.ศ. 2053 โดยใจความส าคญัได้ระบวุ่าให้มีการซ่อมแปลง
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พระมหาธาตุและวัดบริวารทัง้ในเมืองและนอกเมือง  ซึ่งเป็นไปได้ว่างานศิลปกรรมส่วนใหญ่ใน
ก าแพงเพชรน่าจะเกิดขึน้ในช่วงนี ้
 
พัฒนาการของเมืองก าแพงเพชร 
 จากเหตกุารณ์ทางประวตัศิาสตร์ท่ีแสดงเร่ืองราวเมืองก าแพงเพชรทัง้สองฝ่ังแม่น า้ปิง 
จะเห็นได้วา่เมืองทางด้านฝ่ังตะวนัตกหรือเมืองนครชมุได้ถกูกล่าวถึงก่อนเมืองชากงัราว โดยเมือง
นครชุมในช่วงนัน้ถือเป็นหนึ่งในเมืองลูกหลวงของอาณาจกัรสุโขทยั อิทธิพลทางด้านศิลปกรรม
ของสโุขทยัได้แพร่ขยายไปทัง้เมืองรวมถึงเมืองไตรตรึงษ์และเมืองทางฝ่ังแม่น า้ปิงตะวนัออก เห็น
ได้จากแผนผงัวดัท่ียดึหลกัการวางผงัในสโุขทยั อีกทัง้ยงัพบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เหตท่ีุเมืองนคร
ชุมทางฝ่ังแม่น า้ปิงตะวันตกถูกกล่าวถึงทางประวัติศาสตร์ก่อนเมืองทางฝ่ังตะวันออก อาจเป็น
เพราะมีหลักฐานท่ีบ่งบอกปีพ.ศ.อย่างชัดเจนในการสร้างพระบรมธาตุ และในการเดินทาง
สมยัก่อนนัน้จะเร่ิมจากทางฝ่ังตะวนัตก ไมว่า่จะเป็นเส้นทางการเดินทางของพระนางจามเทวี หรือ
จะเป็นเส้นทางการเดินทางเพ่ือท่ีไปยงัอ่าวเมาะตะมะออกสู่ทะเลของสโุขทยั ดงันัน้พืน้ท่ีตรงนีจ้ึง
ถูกกล่าวถึงก่อน ซึ่งหลงัจากอิทธิพลอ านาจสุโขทยัได้ลดลงท าให้ผู้ ท่ีเข้ามาเลือกท่ีจะยึดเมืองอีก
ฝากของแม่น า้ปิง เน่ืองจากความต้องการในการยึดเมืองนัน้มีแนวคิดแตกตา่งจากสโุขทยั คือ ยึด
เพ่ือเป็นเมืองในการท าศกึสงครามเน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์เอือ้อ านวย โดยใช้แนวแม่น า้ปิง
เป็นทัง้แนวป้องกันข้าศึกศตัรูทางด้านทิศตะวนัตก และอาศยัการน าน า้จากแม่น า้ปิง เข้ามาหล่อ
เลีย้งคเูมือง โดยผู้ ท่ีเข้ามายึดและมีอ านาจแทนท่ีสโุขทยันัน้มาจากกลุ่มคนท่ีมาจากพืน้ท่ีราบ ซึ่งก็
คือราชวงศ์สพุรรณภมูิ  
 หลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการมีอิทธิพลของราชวงศ์สพุรรณภูมิ คือ การท าเจดีย์แปด
เหล่ียมท่ีเป็นท่ีนิยมในบริเวณภาคกลางลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา โดยเจดีย์รูปแบบดงักล่าวปรากฎใน
ก าแพงเพชรเป็นการท าเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมซึ่งพบทัง้ฝ่ังแม่น า้ปิงตะวันออกและ
ตะวนัตก แสดงให้เห็นถึงการแพร่ขยายอิทธิพลของราชวงศ์สุพรรณภูมิไปท่ีครอบคลมุไปถึงเมือง
นครชุม ดงันัน้แล้วในการศกึษาถึงพฒันาการเมืองก าแพงเพชร จึงสรุปได้ว่าเมืองทัง้สองฝ่ังแม่น า้
ปิงเกิดขึน้พร้อมกนั เพียงแตใ่นช่วงเร่ิมต้นท่ีมีอิทธิพลของสโุขทยัมีเมืองนครชมุเป็นศนูย์กลาง และ
เม่ืออาณาจกัรสโุขทยัหมดอ านาจลง ราชวงศ์สพุรรณภูมิได้เข้ามาเลือกพืน้ท่ีฝ่ังแม่น า้ปิงตะวนัออก 
คือเมืองชากงัราวและกลายเป็นศนูย์กลางแทนนครชมุ ซึ่งก็คือเมืองทัง้สองได้มีพฒันาการคูข่นาน
ไปพร้อมกนั เพียงแตมี่การลดและเพิ่มความส าคญัของแตล่ะเมืองแทนท่ีกนั 
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รูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในก าแพงเพชร 
 เมืองก าแพงเพชรได้รับอิทธิพลในการสร้างเจดีย์มาจากเมืองท่ีเป็นชนขัน้ปกครอง จึง
ท าให้เกิดการรับรูปแบบทางศลิปกรรมมาใช้ ท่ีเห็นได้ชดัคือความหลากหลายทางด้านรูปแบบ จาก
การศึกษาลงส ารวจพืน้ท่ีพบว่า รูปแบบเจดีย์ก าแพงเพชรท่ีพบในปัจจุบนั สอดคล้องกับเร่ืองราว
ทางประวตัศิาสตร์ โดยรูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในก าแพงเพชรนัน้ แบง่ออกเป็น  6 รูปแบบ คือ 

 1. เจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์  
 2. เจดีย์ทรงระฆงั  
 3. เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม 
 4. เจดีย์ช้างล้อม-สิงห์ล้อม  
 5. เจดีย์ยอ่มมุไม้ย่ีสิบ  
 6. เจดีย์ทรงปราสาทยอดระฆงั 
  โดยรูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์ทรงระฆังฐานแปด
เหล่ียม พบได้ทัง้ 2 ฝ่ัง สันนิษฐานว่าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์น่าจะเป็นเจดีย์รูปแบบท่ีเก่าท่ีสุด 
เน่ืองจากเช่ือว่าเป็นรูปแบบท่ีสร้างในสมยัพระมหาธรรมราชาลิไทครัน้เม่ืออาณาจกัรสโุขทยัมียงัมี
อ านาจอยู ่ซึง่นอกจากเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แล้วยงัเช่ือว่าเจดีย์ทรงระฆงัฐานส่ีเหล่ียมน่าจะสร้าง
ในสมยันีเ้ช่นกัน  หลงัจากอาณาจกัรสุโขทยัเส่ือมอ านาจลง ราชวงศ์สุพรรณภูมิเข้ามามีบทบาท
บริเวณนี ้โดยปรากฏให้เห็นรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมท่ีนิยมสร้างแถบภาคกลาง
ในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 ต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 มาสร้างในบริเวณเมืองก าแพงเพชรทัง้สอง
ฝ่ังแมน่ า้ปิง และยงัเป็นรูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในเมืองก าแพงเพชรมากท่ีสดุ 
 หลงัจากเกิดเหตุการณ์ส าคญัคือสงครามระหว่างอยุธยาและล้านนา ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางด้านรูปแบบเจดีย์ คือมีอิทธิพลทางศิลปะทัง้ล้านนาและอยธุยาปรากฏในรูปแบบ
เจดีย์ ตวัอย่างเช่น เจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมรับการท าบลัลงัก์ย่อมุมท่ีเป็นอิทธิพลจากทาง
ล้านนา หรือการท าบวัลกูฟักหรือมาลยัเถาเป็นอิทธิพลจากอยธุยา นอกจากนีเ้จดีย์รูปแบบอ่ืนเช่น
เจดีย์ช้างล้อม-สิงห์ล้อมก็ได้รับรูปแบบอิทธิพลจากล้านนา อยุธยา เช่นกัน ซึ่งรูปแบบเจดีย์นี ้
ปรากฏเฉพาะในเขตฝ่ังแมน่ า้ปิงตะวนัออก แสดงให้เห็นถึงพืน้ท่ีบริเวณนีมี้การใช้อย่างตอ่เน่ืองและ
ส าคญักวา่พืน้ท่ีเมืองนครชมุหรือแมน่ า้ปิงฝ่ังตะวนัตก  
  
 
 
 



265 
 

 
 

ภาพรวมสถาปัตยกรรมภายในวัดอาวาสใหญ่ 
 เร่ิมจากการศึกษาแผนผังวัดพบว่าสิ่งก่อสร้างภายในวัดอาวาสใหญ่หันทางทิศ
ตะวันออกและหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสนันิษฐานว่ากลุ่มอาคารท่ีหันไปทางทิศ
ตะวันออกน่าจะเป็นกลุ่มอาคารท่ีอยู่ในคราวแรกสร้างวัด โดยเป็นการวางอาคารท่ีไม่มีแกน
ประธาน ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มผู้ สร้างแรกเร่ิมวัดนีเ้ป็นเพียงบุคคลธรรมดาท่ีมีความต้องการ
สร้างวดัท่ีเรียบง่ายตามแนวทางหลกัปฏิบตัิของพระสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี พฒันาการล าดบัการสร้าง
กลุม่อาคารครัง้ท่ี 2 ซึง่หนัไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ สิ่งแรกท่ีนา่จะเกิดขึน้คือ เจดีย์ประธาน แล้ว
คอ่ยไลส่ร้างจากหลงัไปหน้า คือ ก าหนดจดุศนูย์กลางวดัได้แก่การท าเจดีย์ประธาน ตอ่ด้วยการท า
วิหาร โดยแรกเร่ิมเจดีย์ประธานกบัวิหารน่าจะสร้างแยกออกจากกัน แล้วภายหลงัมีการบรูณะให้
ทัง้เจดีย์และวิหารมาชนกันอีกที โดยสังเกตจากการท าฐานบวัย่อมุมไม้ย่ีสิบของเจดีย์ประธาน
ซ้อนทบัฐานไพทีวิหารอีกที ซึ่งกลุ่มสิ่งก่อสร้างท่ีมาครัง้ท่ี 2 นัน้มีล าดบัพฒันาการคอ่ยๆเกิดขึน้ ไม่
อาจเกิดคราวเดียวพร้อมกนัทัง้หมด คราวแรกสร้างของกลุ่มอาคารชดุ 2 นัน้ สนันิษฐานว่าผู้สร้าง
ยึดหลักการสร้างตามแผนผังรูปแบบสุโขทัยในครัง้แรก คือ วิหารอยู่ด้านหน้า เจดีย์ประธานอยู่
ด้านหลงัในลกัษณะเรียงตวักันในแกนประธาน มีอโุบสถอยู่ด้านข้างกลุ่มอาคารหลกั หลงัจากนัน้
จึงมีการสร้างเพิ่มเติม ซึ่งคราวนีเ้ร่ิมใช้แบบแผนการสร้างวัดของอยุธยา คือ มีการวางผังแบบ
สมมาตร มีการท าเจดีย์รายท่ีมาพร้อมกันและมีการท าเจดีย์คูห่น้า ในส่วนเขตสงัฆาวาสเร่ิมมีการ
สร้างกฏิุท่ีมากขึน้ ซึ่งเป็นสิ่งมาพร้อมกบักลุ่มสิ่งก่อสร้างครัง้ท่ี 2 ดงันัน้ เป็นไปได้ว่าช่ือวดัอาวาส
ใหญ่ เป็นช่ือท่ีตัง้ขึน้ภายหลงัท่ีเกิดหมูก่ฏิุท่ีมากมาย 
 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพบว่ามีการท าท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของก าแพงเพชร คือ
การท าฐานไพทีมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นฐานบวัคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 1 เส้น โดยพบท่ี
ฐานไพทีวิหารและฐานไพทีเจดีย์ราย นอกจากนีก้ารท าฐานสงูก็เป็นลกัษณะเฉพาะเช่นกนัไม่ว่าจะ
เป็นกุฏิหรือศาลารายต่างก็ท าฐานยืดสูง รูปแบบทางสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างอ่ืนภายในวดัโดย
สว่นใหญ่จดัอยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา เร่ิมจากภายในเขตพทุธาวาส อาคารวิหารท า
เป็นอาคารมุขเด็จทัง้ด้านหน้าและหลงั ซึ่งเป็นรูปแบบอาคารในช่วงปลายสุโขทยัต้นอยุธยา โดย
รูปแบบอาคารจดัอยู่ในกลุ่มเดียวกับวดัก าแพงงาม วดัฆ้องชยั วดัเจดีย์กลม วดัช้างรอบ วดัสิงห์
และอโุบสถวดัพระนอน ซึง่เป็นรูปแบบอาคารท่ีนิยมท าในสมยัอยธุยา 
 ทางด้านบริเวณสงัฆาวาสของวดัอาวาสใหญ่มีกฏิุหลายหลงั แสดงให้เห็นถึงจ านวน
พระสงฆ์ท่ีอาศยัอยูใ่นวดัสอดคล้องขนาดบอ่ศลิาแลงขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากการขดุเพ่ือน าศิลาแลง
มาใช้ก่อสร้าง และใช้เป็นท่ีกักเก็บน า้ในการท าพิธีกรรม ซึ่งจากการพบบ่อศิลาแลงภายในเขต
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พทุธาวาสและพบอาคารหมายเลข 6.3 ซึ่งสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นพืน้ท่ีไว้ส าหรับเดินจงกลม โดย
อาคารท่ีกล่าวมาทัง้หมดนีพ้บได้ในวดัทางเขตอรัญญิกของสโุขทยั ดงันัน้วดัอาวาสใหญ่จึงน่าจะ
จัดเป็นวัดในเขตอรัญญิกเช่นเดียวกับท่ีสุโขทัย เพียงแต่มีขนาดใหญ่เน่ืองจากปัจจัยทางวัสดุท่ี
เอือ้อ านวย  
 
อิทธิพลท่ีปรากฏในรูปแบบเจดีย์วัดอาวาสใหญ่ 

เจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่ มีฐานล่างสดุเป็นเขียงแปดเหล่ียม ซึ่งเป็นฐานท่ีนิยมใน
การท าเจดีย์ทรงระฆงัท่ีก าแพงเพชร และฐานบวัในผงัย่อมุมไม้ ย่ีสิบคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ซึ่งเป็น
ฐานท่ีนิยมท าในเจดีย์ทรงระฆงัเช่นกนั ดงันัน้แล้วความเป็นไปได้ว่าส่วนท่ีหายไปตอ่จากฐานเจดีย์
ท่ีเหลืออยู่นัน้น่าจะเป็นการท าเจดีย์ทรงระฆงั ในการสนันิษฐานรูปแบบเจดีย์ทรงระฆงันัน้ ได้ใช้
ข้อมลูจากการศกึษา 2 แนวทาง แนวทางแรกคือศกึษาพฒันาการเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียม
ในก าแพงเพชรแล้วน าไปสรุปหาถึงรูปสนันิษฐาน แนวทางท่ีสองคือศึกษาจากข้อมูลทางเอกสาร
โดยปรากฏถึงความเช่ือมโยงระหว่างวัดพระศรีพิจิตรกีรติกัลยารามกับเมืองก าแพงเพชร ซึ่ง
รูปแบบเจดีย์ประธานท่ีวดัพระศรีพิจิตรกลัยารามคล้ายกบัเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่ จึงมีความ
เป็นไปได้วา่ของสว่นท่ีหายไปจะมีรูปแบบคล้ายกนั 

ในการสนันิษฐานแนวทางท่ี 1 คือ ศกึษาจากพฒันาการรูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัฐาน
แปดเหล่ียมในก าแพงเพชรท่ียงัคงปรากฏให้เห็น โดยสามารถสรุปเป็นแบบแผนท่ีส าคญัดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ฐานล่างสดุท าเป็นฐานเขียงแปดเหล่ียมซ้อน 3 ชัน้ลดหลัน่ โดยการท าฐานเขียง
แปดเหล่ียมนัน้เป็นเร่ืองรูปแบบเจดีย์ท่ีรับมาจากเจดีย์แปดเหล่ียมบริเวณภาคกลางแถบลุ่มแม่น า้
เจ้าพระยา ซึ่งมาพร้อมกับราชวงศ์สายสุพรรณภูมิท่ีได้มามีอิทธิพลกับเมืองก าแพงเพชรหลงัจาก
อิทธิสโุขทยัเส่ือมลงไป 

2. เหนือฐานเขียงแปดเหล่ียมเป็นฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมท่ีสามารถแบง่ย่อยออกเป็น 
    1.  ฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 1 เส้น เป็นรูปแบบเฉพาะท่ีเกิด 

                             ในก าแพงเพชร 
    2.  ฐานบวัในผงัแปดเหล่ียมคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น เป็นรูปแบบท่ีรับมาจาก 

                              ศลิปะล้านนา 
    3.  ฐานบวัในผงักลมแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูฟัก 1 เส้น เป็นรูปแบบท่ีเกิดจากการ 

                              ศลิปะอยธุยา 
    4.  ฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลูกฟัก 2 เส้น เป็นรูปแบบท่ีรับมาจากการศิลปะ 

                             ล้านนาผสมกบัอยธุยา 
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3. ส่วนรองรับองค์ท าเป็นบวัถลาซ้อนกนั 3 ชัน้เสมอ เป็นการรับเอาการท ารูปแบบ
เจดีย์จากสโุขทยัมาใช้อยา่งตอ่เน่ือง 

ข้อสรุปของพัฒนาการรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหล่ียมจึงน าไปสู่รูปแบบ
สนันิษฐานเจดีย์ประธานวดัอาวาสใหญ่ โดยข้อสนันิษฐานยึดหลักจากฐานล่างสุดของเจดีย์ คือ 
ฐานเขียงแปดเหล่ียม ร่วมกบัการใช้ข้อมลูท่ีได้จากการสนันิษฐานอายขุองวดัอาวาสใหญ่ สามารถ
สร้างรูปสนันิษฐานได้ 2 แบบ ดงัตอ่ไปนี ้
 แบบท่ี 1  รูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลของล้านนา อยู่ในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 ถึงต้น
พทุธศตวรรษท่ี 21 โดยศิลปะล้านนาได้เข้ามาในช่วงท่ีพระเจ้าติโลกราชเสด็จลงมาท าสงครามกบั
พระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1994 จึงท าให้เมืองก าแพงเพชรได้รับรูปแบบศิลปะล้านนาในการท า
เจดีย์ โดยในสว่นท่ีหายไปเร่ิมจากการท าฐานลา่งสดุท าเป็นบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 1 
เส้น ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น เป็นรูปแบบท่ีรับมาจากศิลปะ
ล้านนาเช่นเดียวกันกบัฐานบวัย่อมมุไม้ย่ีสิบคาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น ถึงแม้ว่าการท าฐานบวั
แปดเหล่ียมคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 เส้นเป็นรูปแบบท่ีรับจากภายนอกคือศิลปะล้านนา แตใ่นการ
ท าชัน้ฐานรองรับองค์ระฆงัของเจดีย์ทรงระฆงัฐานแปดเหล่ียมในก าแพงเพชร ยงัคงท าในรูปแบบ
ชัน้บวัถลาแบบสโุขทยั 
 แบบท่ี 2 รูปแบบท่ีได้รับอิทธิพลอยุธยา อยู่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 โดย
ศิลปกรรมอยุธยาได้ปรากฏเข้ามาในช่วงท่ีก าแพงเพชรอยู่ภายใต้การปกครองของอยุธยา ซึ่งใน
คราวนัน้ได้มีหลกัฐานเทวรูปส าริดพระอิศวรโดยระบท่ีุฐานว่าในปีพ.ศ.2053 เจ้าเมืองท่ีมีเชือ้สาย
ทางนครศรีธรรมราชมาปกครองท่ีส่งมาโดยราชส านกัอยุธยา รูปแบบศิลปกรรมท่ีปรากฏในช่วงนี ้
จึงได้รับรูปแบบตาม ส่วนในการสันนิษฐานรูปแบบเจดีย์ในส่วนท่ีหายไปนัน้ เร่ิมจากส่วนฐาน
ล่างสดุเป็นฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูฟัก 2 เส้น แทนท่ีการท าบวัลกูแก้วอกไก่ 1 เส้นท่ีเป็น
รูปแบบท่ีนิยมมาก่อนหน้านี ้ในสว่นชัน้ถดัเป็นควรจะเป็นฐานบวัแปดเหล่ียมคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 
2 เส้นเช่นกนั โดยรูปแบบการท าบวัลกูฟักนัน้มาจากการท าฐานบวัลกูฟักในศิลปะอยธุยา ในส่วน
ของชัน้ฐานรองรับองค์ระฆงัยงัคงพบเป็นรูปแบบบวัถลาแบบสโุขทยั 
 แนวทางสนันิษฐานรูปแบบท่ี 2 สนันิษฐานจากในส่วนชัน้ฐานบวัในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบ
คาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 2 เส้น ซึ่งเป็นฐานท่ีคล้ายกับวดัพระศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม เมืองสุโขทยั 
โดยวดัดงักล่าวได้ปรากฏหลกัฐานว่าได้อญัเชิญพระเถระจากก าแพงเพชรไปด าเนินการสร้างในปี
พ.ศ. 1947  ดงันัน้จงึเป็นไปได้ว่ารูปแบบเจดีย์ในส่วนท่ีหายไปของวดัอาวาสใหญ่น่าจะมีรูปแบบท่ี
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คล้ายกบัวดัพระศรีพิจิตรกีรติกลัยาราม คือ ท าฐานบวัในผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบคาดด้วยลกูแก้วอกไก่ 2 
เส้น แล้วจงึเป็นฐานบวัถลารองรับองค์ระฆงัท่ีเป็นระเบียบแบบแผนของเจดีย์สโุขทยั 
 ในส่วนของเจดีย์รายวัดอาวาสใหญ่ รูปแบบการวางต าแหน่งเจดีย์รายบนฐานไพที
และเจดีย์รายคูห่น้าท่ีวดัอาวาสใหญ่ สันนิษฐานได้ว่าเป็นการน าเร่ืองรูปแบบจดัวางในแผนผงัวดั
ในสมัยอยุธยา โดยท าในรูปแบบของการวางผังท่ีสมมาตร มีการวางสิ่งก่อสร้างในลักษณะท่ี
เหมือนกนัทัง้ซ้าย-ขวา ซึ่งการจดัวางรูปแบบดงักล่าวเก่ียวข้องกบัแนวคิดการก าหนดแผนผงัวดัให้
มีฐานะเป็นองค์ประกอบย่อยหนึ่งของภูมิจักรวาล โดยเปรียบเทียบเสมือนทวีป 4 ทวีปท่ีล้อมรอบ
เขาพระสเุมรุแกนกลางของจกัรวาล ซึ่งแบบแผนการจ าลองจกัรวาลนัน้ได้น าแนวคิดของศาสนา
พราหมณ์ท่ีกษัตริย์มีฐานะเป็นเทวราชา ผู้ทรงอ านาจเดด็ขาดและทรงความศกัดิส์ิทธ์ิในมณฑล ท่ีมี
เมืองหลวงเป็นศูนย์กลางปกครองบริวาร โดยแสดงออกผ่านทางงานสถาปัตยกรรม ทางด้าน
รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเจดีย์ราย พบว่าเจดีย์รายทัง้สองฝ่ังมีการสร้างท่ีเหมือนกันทัง้สองฝ่ัง 
ด้านละ 9 องค์  มีการสร้างเจดีย์ผงัแปดเหล่ียม ผงัย่อมมุไม้ย่ีสิบ และผงัส่ีเหล่ียม วางเรียงสลบักนั
ไป ในการสนันิษฐานรูปแบบเจดีย์รายวดัอาวาสใหญ่ ดจูากเจดีย์ท่ีมีสภาพสมบูรณ์มากท่ีสุด คือ
เจดีย์ท่ีท าฐานแปดเหล่ียม เน่ืองจากยงัคงเหลือให้เห็นถึงองค์ระฆงั จึงสนันิษฐานได้ว่า เจดีย์ในผงั
ย่อมุมและเจดีย์ในผังส่ีเหล่ียม ควรจะมียอดเป็นทรงระฆังเหมือนกับเจดีย์ท่ีท าฐานแปดเหล่ียม 
ทางด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีพบมีการท าทัง้บวัลกูแก้วอกไก่และบวัลกูฟัก แสดงให้เห็นถึงการ
น าศิลปะล้านนามาใช้ร่วมกบัอยธุยา ดงันัน้ เจดีย์รายในวดัอาวาสใหญ่จึงน่าจะสร้างอยู่ในช่วงท่ี
ได้รับอิทธิพลปลายล้านนาต้นอยธุยาหรือประมาณต้นพทุธศตวรรษท่ี 20  
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