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ในการศึก ษารู ป แบบเจดี ย์ ก าแพงเพชร พบว่ า เจดี ย์ ป ระธานที่ วัด อาวาสใหญ่ มี
ลักษณะเฉพาะ ผู้ศึกษาจึ งสันนิษฐานทางด้ านรู ปแบบ โดยวิเคราะห์ จากสิ่งก่อสร้ างที่เหลือ ของ
เจดีย์ประธานวัดอาวาสใหญ่ คือฐานล่างสุดทาฐานเขียงแปดเหลี่ยมยืดสูง แล้ วต่อด้ วยฐานบัวย่อ
มุมไม้ ยี่สิบนัน้ จึงทาให้ เกิดข้ อสันนิษฐานถึงรู ปแบบไว้ 2 แนวทาง คือแนวทางแรกสันนิษฐานว่า
เป็ นเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมที่พบในกาแพงเพชร โดยแบ่งออกเป็ นรู ปแบบที่ได้ รับอิทธิพล
ของล้ านนา คือปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 21กับในช่วงที่รับอิทธิพลอยุธยา คือ
กลางพุทธศตวรรษที่ 21 ส่วนแนวทางที่สองคือ เป็ นรูปแบบที่คล้ ายกับวัดศรี พิจิตรกีรติกัลยาราม
เนื่องจากปรากฏหลักฐานว่ามีการเชิญพระเถระชันผู
้ ้ ใหญ่จากกาแพงเพชรไปดูแลการก่อสร้ าง ซึ่งที่
วัดดังกล่าวมีรูปแบบฐานเจดีย์ที่คล้ ายกัน นอกจากเจดีย์ประธานแล้ ว เจดีย์รายวัดอาวาสใหญ่ยงั
ปรากฏถึงความน่าสนใจทางด้ านรู ปแบบและตาแหน่งที่ตงั ้ ที่แสดงให้ เห็นถึงการรับแนวคิดการ
สร้ างรูปแบบใหม่ ซึง่ เป็ นรูปแบบที่ได้ รับอิทธิจากศิลปะอยุธยา
นอกจากนีจ้ ากการศึกษาพบว่า ที่กาแพงเพชรนิยมทาเจดีย์ที่มีการผสมผสานหลาย
ศิล ปะจากหลายสถานที่ สอดคล้ องกับเรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ เมืองกาแพงเพชรเป็ นเมื อง
ทางผ่านให้ กับอาณาจักรสาคัญทังสุ
้ โขทัย ล้ านนา และอยุธยา จึงทาให้ เกิดรับรู ปแบบศิลปกรรม
ของทัง้ 3 เมือง และสามารถนามาปรับเปลี่ยนให้ เกิดเป็ นรูปแบบเฉพาะของตนเอง ตัวอย่างที่เห็น
ได้ ชดั คือการทารูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยม พบว่าในระยะแรกมีรูปแบบใกล้ เคียงเจดีย์
แปดเหลี่ ยมสุพ รรณบุรี -สรรค์บุรี ในช่วงระยะต่อมาจะมี ลักษณะเด่นอยู่ที่ การทาฐานบัวแปด
เหลี่ยม 1 ชันคาดด้
้
วยลูกแก้ วอกไก่ 1 เส้ น ภายหลังทาฐานบัวแปดเหลี่ยมซ้ อนเพิ่มเป็ น 2 ชัน้ โดย
ในช่วงนี ้มีการรับรู ปแบบศิลปะล้ านนาเข้ ามา จนกระทัง่ ในระยะปลายเจดีย์พฒ
ั นาไปเป็ นการทา
ฐานบัวถึง 3 ชัน้ และมีการนาบัวลูกฟั กที่มีอิทธิพลศิลปะอยุธยาเข้ ามาใช้
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Wat Avas Yai was chosen as a case study since the main stupa in the monastic
compound had unique characteristics and can be related to other stupas in Kamphaeng Phet area.
This research aims to restore this main stupa which its architectural remains are an octagonal and a
square bases with indented corners. The restorations have two possible models, an octagonal and a
square bases with indented corners was surmounted by another octagonal base and a bell-shaped
body and second, surmounted by a square base with indented corners and a bell-shaped body.
The first model can be divided into another two types, one with Lanna influence during the 14 th 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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ เ ล่มสาเร็ จลงได้ ด้วยความเมตตาช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึ กษา คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.โชติมา จตุรวงศ์ ที่ให้ ความกรุณาตรวจเนื ้อหา แนะแนวทางการทาวิธีวิจยั อย่างถูกต้ อง
และให้ คาปรึกษาที่เป็ นประโยชน์ในการทาวิทยานิพนธ์ อย่างมากที่สดุ รวมถึงอาจารย์ตะวัน วีระกุล ที่ให้
ความกรุณาชี ้แนะแนวทางตังแต่
้ เริ่มหาหัวข้ อวิทยานิพนธ์จนกระทัง่ สาเร็จลุลว่ งไปได้ ด้วยดี
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์เสนอ นิลเดช, รองศาสตราจารย์สมคิด จิระทัศนกุล,
อาจารย์ พี ร ะพัฒ น์ ส าราญ และอาจารย์ ป องพล ยาศรี ที่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามกรุ ณ าให้ ค าปรึ ก ษาทางด้ า น
สถาปั ตยกรรมไทย อี กทัง้ มุมมองทางความคิดที่ เป็ นประโยชน์ ต่างๆ รวมไปถึง คณาจารย์ ทางคณะ
โบราณคดี ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชยั สายสิงห์ ที่ให้ ความรู้ เรื่ องรู ปแบบเจดีย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร ที่ได้ ให้ ความรู้ ในการค้ นคว้ า ข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ และแนะนาหนังสือที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การทาวิทยานิพนธ์
ขอขอบคุณ มิ ตรภาพจากเพื่ อน รุ่ น พี่ รุ่ นน้ อง ที่ ไ ด้ ม อบให้ ซึ่ง เป็ นส่วนส าคัญอย่างมาก
เนื่ อ งจากลัก ษณะงานวิทยานิพ นธ์ เ ล่ม นี ต้ ้ องมี การเก็ บข้ อ มูลและลงพื น้ ที่ บ่อ ยครั ง้ โดยมี คุณ อภิ ร ดี
พิชิตวิทยา อานวยความสะดวกในการลงเก็บข้ อมูล คุณศิริปนุ ย์ ดิสริ ยะกุล คุณสุพตั รา ทองกลม ช่วย
ในการลงพื น้ ที่ ท าส ารวจรั ง วัด อี ก ทัง้ ในขัน้ ตอนการท าเล่ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ได้ รั บ ความช่ว ยเหลื อ จาก
คุณ อนงค์ ลักษณ์ ไก่แก้ ว ในการเขี ยนและคัดลอกลายเส้ น สถาปั ตยกรรมภายในวัด และคุณศุภ ชัย
ถนอมพันธ์ สาหรับการทาแบบสามมิติ
ขอขอบคุณ เจ้ าหน้ าที่ อุทยานประวัติศาสตร์ กาแพงเพชรและเจ้ าหน้ าที่ พิพิธ ภัณฑสถาน
แห่ง ชาติกาแพงเพชร ที่ ช่วยอานวยความสะดวกในการหาข้ อ มูล ทัง้ ทางด้ านเอกสารและแบบทาง
สถาปั ตยกรรม
ขอขอบคุณพ่อ แม่ ย่าและครอบครัวทุกคน ที่เป็ นส่วนสาคัญในการให้ กาลังใจ
ท้ ายที่สดุ ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ถ่ายถอดผ่าน
ทางคาพูดและตัวอักษร อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การทาวิทยานิพนธ์อย่างมาก ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทา
วิทยานิพนธ์ครัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าขออุทิศให้ กบั บุคคลที่ข้าพเจ้ ากล่าวมาทั ง้ หมด หากเกิดข้ อผิดพลาดประการ
ใด ข้ าพเจ้ าขอน้ อมรับไว้ แต่เพียงผู้เดียว
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