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 บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) การสรางความเขาใจภูมิปญญาของศาสนสถาน

สถาปตยกรรม (เจดีย) งานปฎิมากรรม (พระพุทธรูป) สกุลชางกำแพงเพชร ตามแนวคิดสัญวิทยา

2) การสื่อสารเพื่อการครอบงำทางวัฒนธรรมภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชร ผลการ

ศึกษาพบวา 1) การส่ือสารของผูสงสารเพ่ือสรางความเขาใจ มี 3 แบบ ไดแก (1) ไอคอน คือ เจดีย

อันเปนศาสนสถานที่มีความหมายถึงสิ่งกอสรางในพุทธศาสนาที่สรางขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิ  หรือเพื่อ

ประดิษฐานพระพุทธรูป  หรือเพ่ือเปนท่ีระลึกถึง กับ พระพุทธรูป ซ่ึงเปนรูปท่ีสรางข้ึนแทนองคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อใหศาสนิกชนกราบไหวบูชา (2) อินเด็คส คือ เจดียและพระพุทธรูปสกุล

ชางกำแพงเพชรที่มีเอกลักษณเฉพาะที่มีความสวยงาม ออนชอย และละมุนละไม สะทอนถึงภูมิ

ปญญาของชางศิลปกรรมในยุคนั้นวามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (3) ซิมโบว คือ ใบเสมาที่

เปนตัวแทนของวัดโดยชาวเมืองกำแพงเพชรนับถือพุทธศาสนาตลอดจนนำไปใชเปนสัญลักษณ 

ไดแก ตราประจำจังหวัดกำแพงเพชร  2) การสื่อสารเพื่อการครอบงำทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาฯ

พบวา  ชางศิลปกรรมกำแพงเพชรไดสรางงานเจดียและพระพุทธรูปดวยระบบวิธีคิด  โลกทัศน 

ความเช่ือ และคานิยมจากการไดรับอิทธิพลมาจากหัวเมืองใหญไดแก สุโขทัย อยุธยา และลานนา

จนเปนเอกลักษณของงานศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรตลอดจนไดขยายการสรางงานศิลปกรรม

โดยเฉพาะการสรางพระพุทธรูปสกุลชางกำแพงเพชรไปยังเมืองพะเยาในพุทธศตวรรษที่ 21 – 22

ปจจุบันงานศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรไดเส่ือสภาพไปตามกาลเวลาแตยังปรากฎใหเห็นหลักฐาน

ใหเห็นอยูบาง
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 This article aimed to study 1) comprehension of wisdom of religious places, 

2) The communication for the cultural domination of technical fine art of Kamphaeng 

Phettechnicians architecture (pagoda) Sculpture (Buddha statue) of Kamphaeng Phet 

technicians based on the concept of semiology  The results revealed that 1) There were 3 

forms as follows: (1) icon was pagoda; religious places of Buddhism used for containing

bone ash, placing Buddha statue or being memorials.Furthermore, Buddha statue was 

established to replace the lord Buddha for Buddhists’worship (2) Index was both pagoda

and Buddha statue of Kamphaeng Phet technicians that were unique,  attractive and 

delicate  They referred to the wisdom of the technicians of that era and belief in Buddhism

(3) Symbol was Sema; the representative of the temple of Kamphaeng Phet as well as

using Sema as the symbol of Provincial seal. 2) Kamphaeng Phet technicians has built

pagoda and Buddha statue by systems thinking,  worldview,  belief and values that

influenced by the big cities, such as Sukhothai, Ayutthaya and Lanna until they became

the characteristic of artwork of Kamphaeng Phet technicians. Furthermore, the artworks

has expanded,  especially building Buddha image of Kamphaeng Phet technicians to 

Phayao City in the 21st - 22nd century.  At present, the fine art of Kamphaeng Phet 

technicians has been degenerated as time flied but there were still some evidences left.

Communication to understand, the wisdom of technical fine art,

the fine arts of Kamphaeng Phet technicians.

 Abstract

Keywords :

The Communication to Understand the Unique of the Art

    Creation among Kamphaeng Phet Technicians
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 ภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรในบทความน้ี หมายถึง ศาสนสถาน (สถาปตยกรรม) และ ศาสนวัตถุ 

(ปฏิมากรรม) เพ่ือรับใชพุทธศาสนาของชางทองถ่ินเมืองกำแพงเพชรโบราณซ่ึงผูเขียนไดสรุปการส่ือสารเพ่ือสรางความ

เขาใจภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรไว ตามทฤษฏีการรับรู  บุษบา สุธีธร (2548, น. 366-374) ไดอธิบาย

ทฤษฎีการรับรูเก่ียวของกับความหมายและกระบวนการรับรูอันจะนำไปสูการคาดคะเนพฤติกรรมของมนุษย

  1.1) ความหมายของการรับรู เปนกระบวนการในการเลือกใหความสนใจเลือกรับรูและรวบรวม

แปลผลของความหมายหรือสรางความหมาย จากสิ่งเราอันเกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การเห็น การไดกลิ่น 

การรับรส การไดยิน และการสัมผัส

     1.2) กระบวนการรับรู เปนกระบวนการที่เกิด 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการเกิดการกระตุนประสาทสัมผัส

ขั้นตอนรวบรวมและประมวลผลสิ่งเรา 

    1.2.1) ข้ันการเกิดการกระตุนประสาทสัมผัส ในข้ันตอนน้ีประสาทสัมผัสของมนุษยจะไดรับ

การกระตุนจากส่ิงเราตางๆ ท่ีผานเขามาในกระบวนการับรู ซ่ึงผูรับสารสามารถเลือกใหความสนใจและรับรูส่ิงเราเหลาน้ัน

ตามความตองการหรือความชอบของตนเทาน้ันทำใหขาวสารสามารถผานเขาไปในกระบวนการรับรูเพียงบางสวนเทาน้ัน

                 1.2.2) ขั้นการรวบรวม และประมวลผลสิ่งเรา ในขั้นตอนนี้เปนการประมวลผลสิ่งเราที่ผานการรับรู

เขามาของแตละบุคคลซึ่งนักจิตวิทยาไดเสนอหลักเกณฑที่มนุษยใชประมวลผลสิ่งเราโดยพิจารณาจากความคิดใกลชิด

ความคลายคลึง ความตอเนื่อง และการเสริมปด

  1.2.3) ขั้นแปลผลประเมินสิ่งเรา ในขั้นตอนนี้เปนการประเมินผลและแปลความหมายของสิ่งเราที่

ผานเขามาในกระบวนการเรียนรู และการประเมินผลรวมทั้งการแปลความหมายนั้นขึ้นอยูกับปจจัยภายในบุคคล เชน

ประสบการณ ความเชื่อ อารมณ ความรูสึก และปจจัยภายนอก เชน สภาพการณแวดลอมในขณะนั้น 

 ดังนั้นผูเขียนสรุป การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรได ดังภาพที่ 1

ภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชร

การครอบงำทางวัฒนธรรม 
แกรมซี

สัญวิทยา
1) ไอคอน 2) อินเด็คส 3) ซิมโบว

กระบวนการรับรูประยุกตสรางสรรค
ศิลปกรรมสกุลชางเมืองกำแพงเพชร

ความหมายของการรับรู
และกระบวนการรับรู

แรงบันดาลใจ (อิทธิพลการสรางสรรค)

ตอบสนองการรับใชพุทธศาสนา

ภาพที่ 1 การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชร
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 จากภาพที่ 1 การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชร

ข้ึนอยูกับตัวผูสงสาร (ชางศิลปกรรมกำแพงเพชร) ในการใชความหมาย และกระบวนการรับรูของ

ตนสงผลในการสรางแรงบันดาลใจเพ่ือสรางกระบวนการรับรูประยุกตสรางสรรคศิลปกรรมสกุลชาง

กำแพงเพชรผานแนวคิดสัญวิทยา(1) ไอคอน (2) อินเด็คส (3) ซิมโบว ทั้งนี้เพื่อสรางการครอบงำ

ทางวัฒนธรรมเพื่อตอบสนองการรับใชพระพุทธศาสนา ซึ่งผูเขียนไดจำแนกกระบวนการสื่อสาร

เพื่อสรางความเขาใจภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชร ตามองคประกอบการสื่อสารตาม

แบบจำลองการสื่อสารของเดวิด เค เบอรโล (David K. Berlo อางถึงใน บุญเลิศ ศุภดิลก, 2548,

น. 81) ประกอบไปดวย ผูสงสาร สาร ชองทาง และผูรับสาร

 1. ผูสงสาร คือ ผูท่ีถายทอดหรือสงขอมูลขาวสาร ไดแก ความคิด ความรูสึก ประสบการณ

ทัศนคติ ฯลฯ ออกไปเปนสัญญาณ สัญลักษณ โดยการเขารหัส ซึ่งผูสงสารจะทำการสื่อสารไดมี

ประสิทธิภาพตองประกอบดวยคุณสมบัติดังนี้ 

  1.1) ทักษะในการสื่อสาร ไดแก ทักษะในการเขารหัส คือการเขียน และการพูด

ทักษะการถอดรหัส คือ การอานและการฟง และทักษะในการคิดและใชเหตุผล 

  1.2) ทัศนคติ ความคิดเห็น ความมีน้ำใจโนมเอียงของบุคคล หรือเหตุการณ ที่จะ

นำไปสูพฤติกรรมในการสื่อสารของบุคคล ทัศนคติของผูสงสาร 

  1.3) ความรู ความรูของผูสงสารในเรื่องของกระบวนการสื่อสารซึ่งจะมีผลตอความ

นาเชื่อถือตอผูสงสาร ความรูในเรื่องของสื่อ และการใชสื่อ เปนตน

  1.4) ระบบสังคม คือ อิทธิพลของสังคมที่เปนตัวกำหนดรูปแบบวิธีการสื่อสาร และ

พฤติกรรมการสื่อสารของคนในสังคม

  1.5) วัฒนธรรม คือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเช่ือ ของคนในสังคม วัฒนธรรม

ยังเปนตัวกำหนดในการเลือกเนื้อหาหาขาวสารที่จะสงไปรวมไปถึงการกำหนดรูปแบบการดำเนิน

ชีวิตของมนุษย

 แสดงใหเห็นวา  ผูสงสาร คือ  ชางศิลปกรรมกำแพงเพชร ไดใชทักษะการสื่อสารเขา

รหัสกับถอดรหัสอยางเปนเหตุผลในงานศิลปกรรมผานทัศนคติ ความรู ระบบสังคม และวัฒนธรรม

เพื่อตอบสนองรับใชพระพุทธศาสนาโดยการสรางงานศิลปกรรมเจดีย  และพระพุทธรูปที่เปน

เอกลักษณเฉพาะของเมืองกำแพงเพชร 

 2. สาร คือ ผลผลิตที่ไดรับจากความรูสึกนึกคิด เนื้อหาสาร ความตองการของผูสงสาร

ในการสื่อสารที่ปรากฏในรูปของวัจนภาษา/อวัจนภาษา ซึ่งองคประกอบสำคัญดังนี้

  2.1) รหัสสาร คือ สวนที่เล็กที่สุดของสารซึ่งกลุมสัญลักษณแทนการใหความหมาย

ส่ิงตางๆ เชน ภาษาพูด ภาษาเขียน รูปภาพ กิริยาทาทาง ซ่ึงรหัสสาร ประกอบดวยองคประกอบ

2 สวน คือ สวนแรก คือ สวนประกอบไดแก สระ พยัญชนะ สวนท่ีสอง คือ โครงสราง ไดแก การ

นำเอาสวนประกอบมารวมเปนคำท่ีมีความหมาย เชน นำพยัญชนะ (ข) มารวมกับสระ (า) กลาย

เปนคำวา ขา เปนตน
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  2.2) เนื้อหาของสาร คือ ขอความเรื่องราวที่ถายทอดความคิด ทัศนคติ วัตถุประสงคของผูสงสาร

ที่ใชสื่อความหมายไปยังผูรับสาร ประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวน คือ สวนประกอบ ไดแก ประเด็นตางๆ ที่ตองการ

นำเสนอสวนท่ีสอง คือ โครงสราง ไดแก การนำประเด็นตางของสวนประกอบมาเรียบเรียงใหถูกตองตามหลักไวยากรณ 

  2.3) การจัดลำดับสาร คือ การท่ีผูสงสารตัดสินใจเลือกและเรียบเรียงลำดับของรหัสและเน้ือหาสาร

เชน หนังสือพิมพจะมีวิธีการจัดหนา และเรียงลำดับของเนื้อหาขาวสารที่ไมเหมือนกัน อยูที่นโยบายของหนังสือพิมพ

น้ันๆ การจัดลำดับสาร มีองคประกอบ 2 สวน คือ สวนประกอบ ไดแก วิธีในการนำเสนอ ในการจัดรูปแบบ สวนท่ีสองคือ

โครงสราง ไดแก การจัดรูปแบบใหสอดคลองกับเทคนิควิธีการนำเสนอ เพื่อใหสอดคลองกับการตองการของผูรับสาร 

 แสดงใหเห็นวา สาร คือ รูปแบบของเน้ือหาสารท่ีเปนแบบอวัจนภาษาในงานศิลปกรรมท่ีถายทอดความคิดของ

ชางศิลปกรรมกำแพงเพชรท่ีตองการนำเสนอรูปแบบสัญลักษณศิลปกรรม ไดแกเจดีย คือการสรางดวยหินศิลาแลง และ

พระพุทธรูป คือการประทับนั่งขัดสมาธิเพชรที่พระบาทลอยขึ้นไมเรียบเสมอกันโดยไดรับอิทธิพลจากลานนา เปนตน

ซึ่งการจัดลำดับสารอยูที่การไดรับอิทธิพลในการสรางงานศิลปกรรมจากหัวเมืองใหญตามชวงเวลาที่เจริญรุงเรือง  

 3. ชองทาง คือ ตัวกลางท่ีใชในการสงหรือถายทอดขาวสารจากผูสงสารมายังผูรับสาร โดยเช่ือวามนุษยสามารถ

ใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดแก การเห็น การไดยิน การสัมผัส  การไดกลิ่น และการลิ้มรส 

 แสดงใหเห็นวา ชองทาง คือ พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ชางศิลปกรรมเลือกในการสรางเจดียและพระพุทธรูป

ที่เปนเอกลักษณเฉพาะกำแพงเพชร เพราะวาเมืองกำแพงเพชรเปนหัวเมืองหนาดานที่เปนจุดพักการเดินทางรบหรือ

การคาขายของหัวเมืองใหญตางๆเปรียบเหมือนตัวกลางของผูที่มาเยือน

 4. ผูรับสาร คือ ผูที่รับขอมูลขาวสาร หรือจุดหมายปลายทางของสารที่ผูสงสารตองการสื่อไปถึง

 แสดงใหเห็นวาผูรับสาร คือ ชาวเมืองกำแพงเพชรท่ีนับถือพระพุทธศาสนา ซ่ึงชางศิลปกรรมกำแพงเพชรไดส่ือ

ไปถึง โดยใชงานศิลปกรรมเจดีย และพระพุทธรูปผานการหลอหลอมจากทักษะการส่ือสารเขารหัสกับถอดรหัส ทัศนคติ

ความรู ระบบสังคม และวัฒนธรรมซึ่งไดรับอิทธิพลจากหัวเมืองใหญที่เจริญรุงเรืองในขณะนั้น
 

 ดังนั้น ผูเขียนสรุปไดวาการสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรจะใหความ

สำคัญกับผูสงสาร (ชางศิลปกรรมกำแพงเพชร) ในการใชความหมาย และกระบวนการรับรูของตนสงผลในการสราง

แรงบันดาลใจเพื่อสรางกระบวนการรับรูประยุกตสรางสรรคศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรอยางไรก็ตามการใหความ

สำคัญกับผูสงสารอยางเดียวยังไมเพียงพอซ่ึงตองใหความสำคัญกับองคประกอบการส่ือสารท่ีประกอบดวย ผูสงสาร สาร

ชองทาง และผูรับสาร ซ่ึงในการสรางความเขาใจภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชร ผูสงสาร คือ ชางศิลปกรรม

กำแพงเพชร สาร คือรูปแบบของงานศิลปกรรมที่ถายทอดความคิดของชางศิลปกรรมกำแพงเพชร ชองทาง คือ พื้นที่

จังหวัดกำแพงเพชร และผูรับสาร คือ ชาวเมืองกำแพงเพชรที่นับถือพระพุทธศาสนา ทั้งนี้เพื่อตอบสนองการรับใชพระ

พุทธศาสนา

การสรางความเขาใจภูมิปญญาของศาสนสถาน สถาปตยกรรม (เจดีย)
งานปฎิมากรรม (พระพุทธรูป) สกุลชางกำแพงเพชร ตามแนวคิดสัญวิทยา
(Semiology)
 นพดล วศินสุนทร (2556) กลาวไววาเปนการศึกษาเกี่ยวกับระบบของสัญลักษณ ที่ปรากฏอยูในความคิดของ

มนุษย อันถือเปนทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวของเรา สัญลักษณไดแก ภาษา รหัส สัญญาณ เครื่องหมาย ฯลฯ สามารถ

อธิบายการสื่อสารของมนุษย คือ จุดกำเนิดของความหมาย ซึ่งเปนการศึกษาแนวทางเชิงสังคมหรือความแตกตางของ

วัฒนธรรมระหวางผูสงสารและผูรับสาร การศึกษาสัญญะตามแนวของเพียรซ (Peirce) ไดใหความสนใจในความสัมพันธ

ระหวางตัวสัญญะกับวัตถุมีองคประกอบ 2 สวนคือ สวนที่เปนตัวหมาย (Signifier) และตัวหมายถึง (Signified) โดยจัด

แบงประเภทของสัญญะ (Sign) ออกเปน 3 แบบ (กาญจนา แกวเทพ, 2552 น. 62)
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  (1) ไอคอน (Icon) เปนสัญญะท่ีมีรูปรางหนาตาคลายกับ วัตถุมากท่ีสุด เชนภาพถาย

รูปปน รูปวาด โดยการถอดรหัสของไอคอน เพียงแคเห็นก็สามารถถอดความหมายถึงตัววัตถุไดงาย

ซึ่งสัญญะแบบไอคอนที่เกิดขึ้นในงานสถาปตยกรรมและงานปฎิมากรรมจากสกุลชางกำแพงเพชร

ในที่นี้ก็คือ เจดีย  อันเปนศาสนสถานที่มีความหมายถึงสิ่งกอสรางในพุทธศาสนาที่สรางขึ้นเพื่อ

บรรจุอัฐิ หรือเพ่ือประดิษฐานพระพุทธรูป หรือเพ่ือเปนท่ีระลึกถึง และพระพุทธรูป ซ่ึงเปนรูปท่ีสราง

ขึ้นแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อใหศาสนิกชนกราบไหวบูชา

         (2)  อินเด็คส (Index) เปนสัญญะที่มีความเกี่ยวพันแบบเปนเหตุเปนผลโดยตรงกับ

วัตถุที่มีอยูจริงเชน ควันไฟเปน Index ของไฟหรือรอยเทาสัตวก็จะเชื่อมโยงถึงสัตว การถอดรหัส

ของ Index จึงจำเปนจะตองอาศัยเหตุผลเชื่อมโยงเพื่อหาความสัมพันธระหวาง Index กับวัตถุ

จริงซึ่งในที่นี้ทั้งเจดียและพระพุทธรูปสกุลชางกำแพงเพชรนอกจากจะสะทอนถึงภูมิปญญาของ

ชางศิลปกรรมในยุคนั้นวามีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแลวยังมีผลงานสรางสรรคดานงาน

สถาปตยกรรมและดานงานปฎิมากรรมจนมีเอกลักษณเฉพาะที่มีความสวยงาม ออนชอย และ

ละมุนละไมมากเพียงใด

         (3) ซิมโบว (Symbol) เปนสัญญะที่ไมมีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงอันใดเลยระหวางตัว

สัญญะกับวัตถุจริง หากแตความหมายเกิดจากการตกลงรวมกันในหมูผูใชสัญญะเชน ตัวอักษร

หรือโลโกตางๆท่ีสรางข้ึน การถอดรหัสจึงจำเปนตองอาศัยการเรียนรูรวมกันของผูใชสัญญะ ในสวน

นี้สะทอนใหเห็นไดจากการนำใบเสมาเพื่อเปนตัวแทนของวัดโดยชาวเมืองกำแพงเพชรนับถือพุทธ

ศาสนาตลอดจนนำไปใชเปนสัญลักษณประจำจังหวัดกำแพงเพชร ไดแก ตราประจำจังหวัด ท่ีเปน

รูปกำแพงมีเพชรฝงอยูในใบเสมา และ คำขวัญประจำจังหวัด คือ "กรุพระเครื่อง เมืองคนแกรง 

ศิลาแลงใหญ กลวยไขหวาน น้ำมันลานกระบือ เลื่องลือมรดกโลก"

ภาพที่ 2 ตราประจำจังหวัดกำแพงเพชร

(ที่มา : จังหวัดกำแพงเพชร, 2561)

ศักดิ์ชัย สายสิงห (ม.ป.ป., น. 8-20 ไดแบงศิลปกรรมสกุล

ชางกำแพงเพชรไว 2 รูปแบบดังน้ี คือ 1. การส่ือสารในงาน

ศาสนสถาน  (สถาปตยกรรม)  2. การสรางความเขาใจ

ภูมิปญญาของงานปฎิมากรรม (พระพุทธรูป) แบงออกเปน

 1. การสื่อสารในงานศาสนสถาน สถาปตยกรรม

(เจดีย)  แบงออกเปน 1.1 การสื่อสารในงานศาสนสถาน

(สถาปตยกรรม) สกุลชางกำแพงเพชรในสมัยสุโขทัย 1.2 

การสื่อสารในงานศาสนสถาน (สถาปตยกรรม) สกุลชาง

กำแพงเพชรหลังสมัยสุโขทัย

 1.1 การสื่อสารในงานศาสนสถาน สถาปตยกรรม (เจดีย) สกุลชางกำแพงเพชรในสมัย

สุโขทัย

สถาปตยกรรมที่สรางขึ้นจะมีลักษณะเปนเจดียทรงดอกบัวตูมซึ่งเมืองกำแพงเพชรตามหลักฐาน

ไดแก วัดเจดียกลางทุง วัดพระเจดียทอง วัดกะโลทัย วัดเจดียยอดทอง วัดสิงห วัดวังพระธาตุ

(ไตรตรึงษ) และวัดพระบรมธาตุ (นครชุม) ปจจุบันถูกสรางครอบดวยเจดียแบบมอญพมา
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 อยางไรก็ตามเจดียทรงดอกบัวตูมท่ียังคงเหลือรูปแบบสมบูรณใหศึกษาได คือ เจดียวัดกะโลทัยและเจดียกลางทุง

เจดียท้ัง 2 องคมีระเบียบเดียวกับเจดียทรงยอดดอกบัวตูมโดยท่ัวไป โดยเฉพาะสวนสำคัญ คือ สวนฐานบันลูกฟก 2 ข้ัน

เพียงแตสวนท่ีเปนลูกแกวอกไกและลูกฟกไดรับการบูรณะใหมโดยกรมศิลปากร ทำเปนแถบส่ีเหล่ียมธรรมดาไมไดปนปูน

เปนลวดลายบัวลูกแกวอกไกและลูกฟก แตก็ทำความเขาใจไดวา เปนลูกแกวอกไกและลูกฟกตามระเบียบของฐานเจดีย

ทรงยอดดอกบัวตูม สำหรับวัดกะโลทัยน้ันมีรูปแบบครบถวนสมบูรณ สวนท่ีวัดเจดียกลางทุงมีสวนท่ีแตกตางจากระเบียบ

ของเจดียทรงยอดดอกบัวตูมเพียงเล็กนอยคือ มีสวนฐานและช้ันเขียนท่ีอาจผิดระเบียบอยู เพราะมี ช้ันเขียน 3 ช้ัน แต

ช้ันท่ี 1 และช้ันท่ี 3 สูงกวาช้ันท่ี 2 มากและผิดสวนและผิดระเบียบของเจดียรูปแบบน้ี จึงสันนิษฐานวานาจะเกิดจากการ

ซอมผิด ซ่ึงจริงๆ ควรจะเปนช้ันเขียนท่ีมีสัดสวนเทาๆกัน ประมาณ 4-5 ช้ัน ตามระเบียบโดยท่ัวไป ดังภาพท่ี 4 และ 5

ภาพที่ 3
รูปแบบเจดียทรงดอกบัวตูมในสมัยสุโขทัย

ที่พบในจังหวัดกำแพงเพชร
(ที่มา : ศักดิ์ชัย สายสิงห, 2561)

ภาพที่ 4
รูปแบบเจดียทรงดอกบัวตูม

ของวัดกะโลทัย

ภาพที่ 5
รูปแบบเจดียทรงดอกบัวตูม
ของวัดเจดียกลางทุง
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ภาพที่ 6 เจดียวัดวังพระธาตุ

ภาพที่ 7 เจดียวัดพระแกว

 สวนวัดเจดียทองและวัดสิงห ปจจุบันสภาพพังทลายจนไมสามารถศึกษาระเบียบไดอยาง

ละเอียด อาจกลาวไดวาเจดียทรงยอดดอกบัวตูมเมืองกำแพงเพชรน้ันมีหลักฐานสำคัญ คือ วัดพระ

บรมธาตุที่มีหลักฐานเดิมวา เปนเจดียทรงยอดดอกบัวตูมและมีจารึกที่พบในวัดนี้ คือจารึกหลักที่

33 นครชุมที่กลาวถึง พญาลิไทเสด็จมาประดิษฐานพระธาตุยังเมืองกำแพงเพชร ในป พ.ศ. 1900

จึงอาจเปนขอสันนิษฐานไดวา เจดียท่ีพระองคทรงสถาปนานาจะเปนเจดียทรงยอดดอกบัวตูม ทำให

อาจกลาวไดตอไปอีกกวาท้ังวัดเจดียกลางทุง และวัดเจดียทองท่ีอยูบริเวณเมืองนครชุมอันเปนเมือง

ในสมัยสุโขทัย นาจะสรางขึ้นในระยะเวลาเดียวกันนี้ หรืออาจจะหลังกวาเพียงเล็กนอย 

 1.2 การสื่อสารในงานศาสนสถาน สถาปตยกรรม (เจดีย) สกุลชางกำแพงเพชรหลังสมัย

สุโขทัย เปนสถาปตยกรรมภายหลังจากอาณาจักรสุโขทัยถูกผนวกกับกรุงศรีอยุธยา เมืองสำคัญ

ในชวงน้ีมาอยูท่ีกำแพงเพชรและพิษณุโลกแตหลักฐานทางศิลปกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ

ในชวงระยะเวลานี้พบหลักฐานคอนขางมากที่เมืองกำแพงเพชร ไดแก กลุมเจดียทรงระฆังที่การ

ผสมผสานระหวางเจดียแบบสุโขทัย ลานนาและอยุธยา บทบาทของอยุธยาและลานนาปรากฏอยูใน

พุทธศตวรรษที่ 21 สามารถแบงได 3 กลุมดังนี้

 เจดียวัดวังพระธาตุ เมืองไตรตรึงษ ซึ่งอยูหางจากเมืองกำแพงเพชรลงมาทางทิศใต ราว

11 กิโลเมตร เปนวัดที่สำคัญที่สุดของเมืองเปรียบเสมือนมหาธาตุประจำเมืองรูปแบบของเจดียมี

ระเบียบโดยรวมเหมือนกับเจดียทรงยอดดอกบัวตูมทุกประการ มีสวนท่ีแตกตางอยู 2 สวนและนับ

เปนสวนสำคัญมาก คือ มีฐานบัวลูกแกวอกไกแบบเตี้ย เพิ่มมา 1 ฐาน และฐานเขียงกวางมากซึ่ง

  ฐานสวนนี้ไมเคยปรากฏในเจดียทรงยอดดอกบัวตูมเลย  จากการเพิ่มฐานบัว

  ทำใหสวนชั้นเขียนเหลือเพียง 3 ชั้น ซึ่งพิจารณาสวนนี้นาจะเปนสวนที่เพิ่มขึ้น

  อาจเปนรุนหลังที่มีการบูรณะ เมื่อเพิ่มแลวจึงมาลดชั้นเขียนเหลือเพียง 3 ชั้น

  อีกสวนหน่ึงของรูปแบบท่ีเปล่ียนไปเล็กนอย คือ สวนฐานบัวท่ีรูปแบบโดยท่ัวไป

  เปนฐานบัวลูกแกวอกไก 2 เสน แตที่นี่เปนลูกฟก 2 เสน ซึ่งไมเคยปรากฏมา

  กอนอาจจะเปนการบูรณะผิดของคนในยุคหลังที่ไมเขาใจ รูปแบบเดิมแลว

  ดังภาพที่ 6

 กลุมที่ 1 การสื่อสารในงานเจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย-อยุธยา (ที่มี

อิทธิพลศิลปะอยุธยา) : เจดียที่มีสิงหลอม

 เจดียวัดพระแกวมีลักษณะโดยรวมท่ียังเปนเจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย

คือ มีชุดบัวถลารองรับ องคระฆัง และเปนกลุมเจดียแบบพิเศษ คือ การมีชอง

จระนำท่ีฐานประดิษฐานพระพุทธรูปโดยรอบลักษณะเดียวกับเจดียวัดชางลอม

เมืองศรีสัชนาลัย และ ที่ฐานมีการประดับสิงหลอม (รูปที่ 6) โดยรูปแบบแลว

เหมือนกับชางลอม ปจจุบันสวนหัวสิงหชำรุดหายไปหมดแลว แตสิ่งที่ทำให

ทราบวาเปนสิงหโดยดูจากเทาสิงหที่มีกรงเล็บยื่นออกมา ตางจากเทาชางที่จะ

ตรงๆ นอกจากนี้ยังดูจากเครื่องทรงของสิงหคลายกับเครื่องทรง

ที่ปรากฏในเจดียสิงหลอม สมัยอยุธยา ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 8
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 เจดียวัดสิงหสันนิษฐานไดวา ไดรับอิทธิพลมาจาก

อยุธยาเพราะในศิลปะสุโขทัยไมพบวามีการทำเจดียท่ีมีสิงห

ลอมในลักษณะนี้ แตพบอยูในศิลปะสมัยอยุธยาตอนตน

กลุมหนึ่ง เชน เจดียที่วัดธรรมิกราช วัดแมนางปลื้ม วัด

สามวิหาร เปนตน ซึ่งกำหนดอายุวาอยูในสมัยอยุธยาตอน

ตนเพราะลักษณะของสิงหนั้นเปนแบบที่ไดรับอิทธิพลมา

จากศิลปะเขมร สอดคลองกับหลักฐานทางประวัติศาสตรท่ี

กลาววาเจาสามพระยาไดเสด็จไปตีอาณาจักรกัมพูชาได

และมีการนำสิงหและทวารบาล สำริด จากเมืองพระนคร

 กลุมที่ 2 การสื่อสารในงานเจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย -ลานนา: เจดียที่มีฐานและสวนรองรับองคระฆัง

แปดเหลี่ยม อิทธิพลศิลปะหริภุญชัย-ลานนา

 รูปแบบเจดียวัดพระธาตุมีสวนฐานที่แตกตางจากที่พบอยูในศิลปะสุโขทัยโดยทั่วไป คือ มีชั้นฐานเขียนในผัง

แปดเหลี่ยมหลายชั้น รองรับฐานบัวคว่ำ-บัวหงาย ซึ่งมีถึง 2 ฐาน อยูในผังแปดเหลี่ยมฐานชั้นลางประดับลูกแกวอกไก

กลางทอนไม 1 เสน ลูกแกวอกไกมีขนาดใหญมาก แตกตางจากท่ีพบ โดยท่ัวไป ซ่ึงถือเปนลักษณะพิเศษได โดยมีสวน

ท่ีแตกตาง คือเจดียองคน้ีมีช้ันบัวคว่ำ-บัวหงายในผังแปดเหล่ียมเพ่ิมข้ึนอีก 1 ช้ัน เปนฐานบังลูกแกวอกไกท่ีมีการประดับ

ลูกแกว 2 เสน ซ่ึงลักษณะฐานในผังแปดเหล่ียมน้ีไมใชศิลปะสุโขทัยและลังกา อีกสวนหน่ึงท่ีแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลศิลปะ

ลานนา ไดแก บัลลังกในผังยอมุมไมสิบสองอันเปนรูปแบบที่นิยม อยูในศิลปะลานนาซึ่งมาจากสายเจดียปาละ สวน

สายเจดียสุโขทัยและอยุธยาจะเปนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ไดสืบตอมาจากศิลปะลังกากลาวโดยสรุป คือ เจดียองคนี้มีการ

ผสมผสานรูปแบบระหวางลานนากับสุโขทัยโดยมีแผนผังท่ีเปนแบบอยุธยาตอนตนแลว ดังน้ันจึงแสดงใหเห็นถึงยุคสมัย

ที่สัมพันธกับเจดียวัดพระแกวในสมัยอยุธยาตอนตน ที่สุโขทัยนาจะหมดอำนาจลงแลว เมืองกำแพงเพชรเปนเมืองปาก

ประตูที่ติดระหวางลานนากับอยุธยา จึงมีศิลปกรรมที่ผสมผสานกันทั้ง 3 สมัย คือ ที่เปนแบบแผนดั้งเดิม คือ สุโขทัย

และอยุธยาปนกับลานนา และเจดียองคนี้มีแรงบันดาลใจมาจากศิลปะลานนามากกวา  

ภาพที่ 8 เจดียวัดพระแกว

ภาพที่ 9 รูปแบบสันนิษฐาน วัดสิงห (ที่มา : สันติ เล็กสุขุม, 2557)

มายังพระนครศรีอยุธยา แตในภายหลังเม่ือพระเจาบุเรงนอง

มาตีกรุงศรีอยุธยา ไดนำประติมากรรมชุดดังกลาวไปไวยัง

เมืองพมา จึงสันนิษฐานวา การนำประติมากรรมรูปสิงหมา

ประดับฐานเจดียแทนชาง นาจะเกิดขึ้นในรัชกาลเจาสาม

พระยาเปนตนมา เพราะท้ังลักษณะและรูปแบบน้ันเหมือนกับ

ประติมากรรมสิงหสำริดในศิลปะเขมรนั้น กับอีกสวนหนึ่ง

ลวดลายที่ประดับสิงห เปนลายแบบอยุธยาตอนตนที่ไดรับ

อิทธิพลมาจากศิลปะเขมร คลายกับลายกรุยเชิง และสอด

คลองกับรูปแบบของเจดียทรงระฆังในกลุมน้ีท่ีมีสวนรองรับ

องคระฆังเปนขุดบัวคว่ำ-บัวหงายใน ผังแปดเหล่ียม ซ่ึงจัด

เปนงานศิลปะในสมัยอยุธยาตอนตน  ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตน
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ภาพที่ 10

เจดียวัดพระธาตุ เมืองกำแพงเพชร

 กลุมท่ี 3 การส่ือสารในงานเจดียทรงระฆังแบบ
สุโขทัย-ลานนา-อยุธยา : เจดียท่ีมีสวนรองรับองคระฆัง
เปนบัวคว่ำบัวหงายแบบลานนา

 วัดชางรอบตั้งอยูในเขตอรัญญิก ดานทิศเหนือของเมืองกำแพงเพชร ถือเปนวัดที่มีขนาด

ใหญมากวัดหน่ึงและนาจะสรางข้ึนตามคติของความเปนศูนยกลางจักรวาล กลาวคือ มีการยกชั้น

ประทักษิณสูงมาก ทางขึ้นมีการประดับสิงหและเทวดา รอบฐานประดับชางโดยรอบและที่ผนังทำ

เปนงานปูนปนรูปตนไม อาจหมายถึง คติของปาหิมพานต มีชางเปนผูค้ำจุนจักรวาลมีสิงหที่เปน

สัญลักษณของปาหิมพานตและเทวดา เปนทวารบาลหรือสัญลักษณของสวรรค นอกจากนี้ทางนี้

ทางข้ึนประทักษิณยังมีชุมประตูท่ีมียอดปราสาทอีทดวย ท่ีมีลานประทักษิณท้ัง 4 มีการประดับเจดีย

จำลอง (สถูปกะ) ที่ฐานเจดียบริเวณชั้นประทักษิณ มีแถวหงส โดย หงสหมายถึง สัญลักษณของ

สวรรค เชนเดียวกัน เหมือนแถวหงสมีประติมากรรมปูนปนเลาเรืองพุทธประวัต ที่แบงเปนชองๆ 

(ปจจุบันชำรุดสูญหายเกือบหมดแลว) สำหรับรูปแบบเจดีย สภาพในบัจจุบันพังทลายลงมาเหลือ

ตั้งแตฐานลางขึ้นไปจนถึงชุดรองรับองคระฆังชั้นที่ 2 เทานั้น แตจากสวนที่เหลือสามารถศึกษารูป

แบบไดจากสวนรองรับองคระฆัง ที่ทำเปนชุดบัวคว่ำ-บัวหงายเตี้ยๆทองไมประดับลูกฟก 1 เสน

เต็มทองไมนาจะมี 3 ชั้น ตามระเบียบของเจดียทรงระฆังทั่วไป และสวนองคระฆังละยอดก็นาจะ

เหมือนเจดียทรงระฆังโดยทั่วไป

 ลักษณะสำคัญท่ีชวยในการกำหนดอายุได คือ ลวดลายประดับชาง ไดพบวาลายสวนใหญ

เปนลายพรรณพฤกษา คือ ลายดอกไม ใบไม มีลวดลายท่ีใบระกาท่ีสวนคอชาง ไดพบวาลายสวน

คอชางนั้นเหมือนกับลวดลายที่ผานุงของเทวรูปสำริดพระอิศวรที่พบที่เมืองกำแพงเพชร มีจารึกที่

ฐานระบุ พ.ศ. 2053 ดังน้ันลวดลายน้ีจึงนาจะมีความสัมพันธกันและเปนลายท่ีเกิดข้ึนในสมัยอยุธยา

ตอนตน อายุของเจดียจึงนาจะรวมสมัยกับอายุพระอิศวรองคน้ี คือในราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษ

ที่  21 แลว 
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ภาพที่ 11

รูปรายละเอียดเจดียวัดชางรอบ

เมืองกำแพงเพชร

(ที่มา : ศักดิ์ชาย สายสิงห, 2561

 ดังนั้น ผูเขียนสรุปไดวาการสื่อสารในงานศาสนสถาน สถาปตยกรรม (เจดีย) สกุลชางกำแพงเพชรในสมัย

สุโชทัย เปนรูปแบบเจดียทรงดอกบัวตูม โดยไดรับแรงบันดาลใจของสกุลชางสุโขทัยอิทธิพลซ่ึงมีกระบวนการรับรูประยุกต

สรางสรรคศิลปกรรมสกุลชางเมืองกำแพงเพชรโดยมีกลีบขนุนปรางค บรรพแถลง เปนแบบของเขมร เรือนธาตุ 2 รูปแบบ

คือ แบบไมมีจระนำซุมประดับ และแบบมีจระนำซุมประดิษฐาน ฐานลูกบัวแกวประกอบไปดวยบัวคว่ำ และบัวหงาย

มีฐานบัวลูกฟก 2 ฐาน (ชั้นแวนฟา) สวนทองประดับดวยแกวอกไก 2 เสนเปนระเบียบ เปนแบบลานนา และฐานเขียง

ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ฐาน 

 การส่ือสารในงานศาสนสถาน สถาปตยกรรม (เจดีย) สกุลชางกำแพงเพชรหลังสมัยสุโขทัย แบงออกเปน 3 กลุม

คือ กลุมท่ี 1 เจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย-อยุธยา (ท่ีมีอิทธิพลศิลปะอยุธยา) : เจดียท่ีมีสิงหลอม กลุมท่ี 2 เจดียทรงระฆัง

แบบสุโขทัย-ลานนา : เจดียที่มีฐานและสวนรังรับองคระฆังแปดเหลี่ยม อิทธิพลศิลปะหริภุญชัย-ลานนา และกลุมที่ 3

เจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย-ลานนา-อยุธยา : เจดียท่ีมีสวนรองรับองคระฆังเปนบัวคว่ำ บัวหงายแบบลานนา ท้ังน้ีเพราะวา

เมืองกำแพงเพชรเปนจุดพักของการเดินทางหรือการรบจากหัวเมืองเหนือลงหัวเมืองใตและจากหัวเมืองใตข้ึนมาหัวเมือง

เหนือซ่ึงชางศิลปกรรมกำแพงเพชรไดนำเอาจุดเดนตางๆของหัวเมืองใหญเหลาน้ีมาสรางเจดียเปนรูปแบบของตนจนเปน

เอกลักษณของสกุลชางกำแพงเพชรเพื่อตอบสนองการรับใชพระพุทธศาสนา

 2. การสื่อสารในงานงานปฎิมากรรม (พระพุทธรูป)
 จากการศึกษาพระพุทธรูปเมืองกำแพงเพชร ไดแบงเปน 3 กลุมดังน้ี 2.1 การส่ือสารในงานพระพุทธรูปหมวดใหญ

สมัยสุโขทัย 2.2 การสื่อสารในงานอิทธิพลพระพุทธรูปลานนา 2.3 การสื่อสารในงานอิทธิพลศิลปะอยุธยา
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 เปนสกุลชางกำแพงเพชรมีลักษณะยอยท่ีสามารถแบงไดเปนหมวดกำแพงเพชรตามท่ีใชกัน

อยูโดยท่ัวไป คือ พระพุทธรูปท่ีมีลักษณะเชนเดียวกับพระพุทธรูปหมวดใหญในสมัยสุโขทัยแตลักษณะ

เฉพาะของสกุลชางกำแพงเพชร คือ พระนลาฏกวาง และพระหนุเสี้ยม พระพักตรยาวอยางมาก

เมื่อพระพักตรยาวทำใหสวนตางๆยาวหรือสูงตามไปดวย ไดแก พระเศียร(ขมวดพระเกศา)สูง

พระอุษณีษะสูง และพระรัศมีทรงสูงอยางมากดวยเชนกัน ถาเทียบสัดสวนกับพระพุทธรูปหมวด

ใหญโดยทั่วไปในศิลปะสุโขทัย จะมีขมวดพระเกศาเล็กกวาหมวดใหญอยางมากและใกลเคียงกับ

พระพุทธรูปสมัยอยุธยา และไดพบวาในหมวดกำแพงเพชรนี้สวนหนึ่งมีอิทธิพลของศิลปะอยุธยา

เขามาผสม ไดแก การทำพระขนงที่ระหวางพระขนงกับเสนเปลือกพระเนตรที่ปายเปนแผนโคง

และพระโอษฐบางครั้งไมหยักเปนคลื่นแบบสุโขทัย แตเปนพระโอษฐที่ยกริมพระโอษฐแบบอยุธยา

ตัวอยางพระพุทธรูปสำคัญคือ พระพุทธรูปสำริดพบจากวัดตางๆ ในเมืองกำแพงเพชร จัดแสดง

ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกำแพงเพชร เชน พระพุทธรูปปางมารวิชัย (ดังภาพท่ี 12 และภาพท่ี 13)

2.1 การสื่อสารในงานพระพุทธรูปหมวดใหญ สมัยสุโขทัย

ภาพที่ 13 พระเศียรพระพุทธรูป หมวดกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กำแพงเพชร

ภาพที่ 12 พระพุทธรูปปางมารวิชัย หมวดกำแพงเพชร
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กำแพงเพชร

 2.2 การสื่อสารในงานอิทธิพลพระพุทธรูปลานนา
 เปนกลุมพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ลักษณะโดยรวมแลวแสดง

ใหเห็นถึงรูปแบบที่ผสมผสานระหวางพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรในศิลปะ

ลานนาและสุโขทัยอยางแทจริง โดยท่ีมีลักษณะเฉพาะแบบสุโขทัยปรากฏ

อยูและเปนลักษณะท่ีแตกตางจากพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรในศิลปะลานนา

คือ การประทับน่ังขัดสมาธิเพชรเปนแบบสุโขทัยท่ีพระซงฆไขวกันชัดเจน

เปนสามเหลี่ยมและพระบาทลอยขึ้นไมเรียบเสมอกันแบบลานนา และมี

ชายผา 2 ชายซอนกัน ปลายมวนคลายเขี้ยวตะขาบ อยางไรก็ตามพระ

พักตรของพระพุทธรูปเมืองกำแพงเพชรกลับมีลักษณะท่ีตางไปจากสุโขทัย

อยางมาก คือ พระพักตรเล็กพระโอษฐเล็ก ไมใชพระโอษฐหยักเปนครึ่ง

แบบสุโขทัยสวนพระวรกายคอนขางเล็กและปอม จากลักษณะของการ

ผสมผสานรูปแบบระหวางลานนากับสุโขทัยเปนแบบพี่พัฒนาไปจากตน

แบบแลว ซ่ึงนาจะสรางข้ึนในชวงหลังกวาท่ีพบท่ีสุโขทัย และสรางข้ึนตาม

คติของพระพุทธสิหิงคในลานนา ท่ีแพรหลายอยางมากในชวงพุทธศตวรรษ

ท่ี 21 แลว โดยเฉพาะภายหลังจากสุโขทัยหมดอำนาจลงและผนวกเขากับ

อยุธยาเมืองกำแพงเพชรกลางเปนเมืองศูนยกลางการติดตอกันระหวาง

ลานนากับอยุธยา โดยไดพบงานศิลปกรรมทั้งเจดียและพระพุทธรูปที่มี

การผสมผสานกันระหวางศิลปะลานนากับศิลปะอยุธยาอยางแทจริง

ดังภาพที่ 14
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ภาพที่ 14 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร
  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กำแพงเพชร

ภาพที่ 15 ศิลปะพระพุทธรูปปางมารวิชัย
  อิทธิพลศิลปะอยุธยา 
  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

 2.3 การสื่อสารในงานอิทธิพลศิลปะอยุธยา
 เปนพระพุทธรูปสุโขทัยไดรับอิทธิพลศิลปะอยุธยามีลักษณะของ

การทำพระขนงปาย หรือลักษณะพระโอษฐที่เปนแบบอยุธยา และที่เปน

กลุมพระพุทธรูปแบบอยุธยา ไดแก พระพุทธรูปแบบอูทองรุนที่ 2 และ

แบบอูทองรุนที่ 3 พระพุทธรูปดังกลาวมีลักษณะสำคัญของพระพุทธรูป

แบบอูทอง ไดแก การมีไรพระศก ขมวดพระเกศาเปนเกลียวเล็กมาก

พระรัศมีเปนเปลวสูงอยางมาก ประทับน่ังบนฐานหนากระดานหรือฐานบัว

ที่เวาเปนรอง สวนที่เปนพระพุทธรูปแบบอูทองรุนที่ 2 คือ พระพักตรสี่

เหล่ียมสีพระพักตรถมึงทึง สวนท่ีเปนแบบอูทองรุนท่ี 3 คือพระพักตรยาว

และมีลักษณะเดียวงกับพระพุทธรูปหมวดใหญสมัยสุโขทัย เพียงแตมีสวน

ทีแตกแตงอยางมากคือ ขมวดพระเกศาเล็กมาก พระรัศมีเปนเปลวสูง

อยางมาก มีไรพระศก เปนตน ดังภาพที่ 15

 ดังน้ัน ผูเขียนสรุปไดวา แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 การ

สื่อสารในงานพระพุทธรูปหมวดใหญ สมัยสุโขทัยตามลักษณะสกุลชาง

กำแพงเพชร คือ พระนลาฏกวาง และพระหนุเสี้ยม พระพักตรยาวอยาง

มากทำใหสวนตางๆยาวหรือสูงตามไปดวย ไดแก พระเศียร (ขมวดพระ

เกศา)สูง พระอุษณีษะสูง และพระรัศมีทรงสูงอยางมาก กลุมท่ี 2 การส่ือ

สารในงานอิทธิพลพระพุทธรูปลานนาตามลักษณะสกุลชางกำแพงเพชร

คือ พระพักตรเล็กพระโอษฐเล็ก พระวรกายคอนขางเล็กและปอม โดย

พระพุทธรูปการประทับน่ังขัดสมาธิเพชรเปนแบบสุโขทัยท่ีพระซงฆไขวกัน

ชัดเจนเปนสามเหลี่ยมและพระบาทลอยขึ้นไมเรียบเสมอกันแบบลานนา

และมีชายผา 2 ชายซอนกัน ปลายมวนคลายเขี้ยวตะขาบ และกลุมที่ 3

การสื่อสารในงานอิทธิพลศิลปะอยุธยาตามลักษณะสกุลชางกำแพงเพชร

คือ ไรพระศก ขมวดพระเกศาเปนเกลียวเล็กมาก พระรัศมีเปนเปลวสูงอยางมาก ประทับนั่งบนฐานหนากระดานหรือ

ฐานบัวที่เวาเปนรอง

 แกรมซี (อางถึงใน Baran & Davis, 2009, p. 201) กลาววา สาระสำคัญของทฤษฎีการครอบงำทางวัฒนธรรม

(cultural hegemony) คือ “การสรางระบบวิธีคิด โลกทัศน ความเชื่อ และคานิยมของชนชั้นหน่ึงใหเปนระบบคิดหลัก

และกีดกันระบบคิดอื่นออกไปอยูชายขอบ ตามปกติ อุดมการณหลักของสังคมแตละแหง คือ ชุดของแนวคิดพื้นฐาน

ซึ่งจัดเปนสามัญสำนึกของพลเมืองในสังคมนั้น หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ รองรอยของการจัดสรรอำนาจอยางถูกตองตาม

กฎหมาย อุดมการณหลักของสังคม ทำใหโครงสรางของอำนาจดูราวกับวาเปนเรื่องธรรมชาติเรื่องปกติธรรมดา หรือ

เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เพราะฉะนั้นจึงเปนเรื่องปกติที่อุดมการณหลักจะถูกทายทายเปนระยะ” ทฤษฎีนี้ไมไดให

การครอบงำทางวัฒนธรรมของภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรในงานศาสนสถาน
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ความสนใจตอปจจัยหรือสภาวะทางเศรษฐกิจและโครงสรางที่เปนตัวกำหนดอุดมการณของชนชั้น

(โครงสรางของความไมเสมอภาคทางชนชั้น) แตทฤษฎีนี้กลับไปเนนตัวอุดมการณเอง โดยให

ความสนใจตอตัวอุดมการณหรือแนวความคิดในฐานะที่เปนรูปลักษณะของการแสดงออก และวิธี

การที่ทำใหเกิดความหมายขึ้น  (หรือวิธีการที่ชัดเจน)  ตลอดจนความเปนระบบหรือกลไกของ

อุดมการณท่ีสามารถทำเกิดการยอมปฏิบัติตาม รวมท้ังความสำเร็จของอุดมการณในการสรางจิต

สำนึก ตามความเช่ือของแกรมช่ี อุดมการณเปนส่ิงท่ีถูกสรางข้ึน เม่ือถูกสรางข้ึนโดยไมไดมีอยูตาม

ธรรมชาติ จึงเปนเรื่องธรรมดาที่จักตองถูกทาทายดวยอุดมการณใหมๆ จากกลุมอำนาจอื่นที่

แสวงหาอำนาจเชนกัน ทั้งนี้แสดงใหเห็นวาอำนาจทางสังคมของชนชั้นนำจะไดรับการเสริมสราง

ใหมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อประชาชนสวนใหญไมรูซึ้งถึงสภาพความเปนจริงของสังคม โดยเนนถึงความ

ชอบธรรมของสถาบันของชนช้ันนำท่ีไดรับการสถาปนาข้ึนมาจากชนช้ันปกครองไดแก ไดแก กษัตริย

พระบรมวงศานุวงศ ขุนนางชั้นผูใหญ และหากมีกลุมที่ตองทาทายสิ่งเกาๆ ของสังคมขึ้นมาก็จะ

มีการสรางภาพพจนใหกลุมทาทายดังกลาวขาดความชอบธรรมในการกระทำของตน ซ่ึงในสมัยน้ัน

เวลาเดินทางเพ่ือสรางความสัมพันธหรือการเดินทางไปรบจะนำชางฝมือศิลปกรรมรวมขบวนไดดวย

ทั้งนี้เพื่อเผยแพรศิลปะวิทยาการของตนตลอดจนการครอบงำทางวัฒนธรรมของตนแกพื้นที่เมือง

กำแพงเพชร ประกอบกับเมืองกำแพงเพชรเปนเมืองดานดานทำใหไดรับอิทธิพลจากเมืองใหญไดแก

สุโขทัย ลานนา อยุธยา ทำใหศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรตองสรางเอกลักษณเฉพาะตนโดย

ผสมผสานวัฒนธรรมงานศิลปกรรมเขากับหัวเมืองใหญ 

 นอกจากน้ี การครอบงำทางวัฒนธรรมของสกุลชางกำแพงเพชรไปยังพะเยา ลานนา และ

เชียงแสน ศิลปะสกุลชางกำแพงเพชรนอกจากจะเผยแพรอิทธิพลไปเปนสวนหนึ่งสวนเสริมเปน

รูปแบบตนแบบ  ดั้งเดิมของกรุงศรีอยุธยาแลวยังไดมีการเผยแพรอิทธิพลเกี่ยวกับในดานพุทธ

ปะติมากรรมพระพุทธทางตอนเหนือ ซ่ึงอยูในแถบของเมืองพะเยาทางตอนเหนือ พระพุทธรูปสลัก

จากศิลาทรายสกุลชางพะเยาใน ระยะแรกๆมีรูปแบบคลายคลึงกับพระพุทธรูปแบบเชียงแสนรุนแรก

จากนั้นจึงปรากฏการรับอิทธิพลจากศิลปะสุโขทัย สกุลชางกำแพงเพชร อยูในชวงสั้นๆกอนจะมี

พัฒนาการจนมีลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นไปในที่สุด การคลี่คลายเปนลักษณะพื้นบานของพระพุทธรูป

สลักหินสกุลชางพะเยานี้ เกิดขึ้นพรอมกับการคลี่คลายของพระพุทธรูปตามเมืองอื่นๆในดินแดน

ลานนารวมทั้งที่เมืองเชียงใหมแตเนื่องจากเปนงานสลักศิลาจึงมีการ คลี่คลายที่หลากหลายนอย

กวาในพระพุทธรูปสำริดหรือปูนปน และอาจเปนเพราะพะเยาเปนเมืองชายเขตท่ีหางไกลจากศูนย

กลางจึงทำใหมีวิวัฒนาการทางศิลปะดำเนินไปชากวาเมืองที่อยูใกลศูนยกลาง

 การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระพุทธรูปสลักศิลาสกุลชางพะเยา แบงไดเปน 3 รูปแบบคือ

 1. พระพุทธรูปสลักศิลาที่มีรูปแบบสัมพันธกันกับพระพุทธรูปหลอดวยสำริดแบบเชียงแสน

รุนแรก

 2. พระพุทธรูปรุนแรกของศิลปะสุโขทัยที่ปนดวยปูน ทั้งยังเกี่ยวของกับอิทธิพลศิลปะหริ

ภุญไชย โดยการสลักนิ้วพระหัตถใหยาวเทากัน
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 3. พระพุทธรูปสลักศิลาที่มีรูปแบบอันแสดงถึงอิทธิพลของพระพุทธรูปสุโขทัยที่วิวัฒนาการมาเปนพระพุทธรูป

ที่เรียกวาหมวดใหญและพระพุทธรูปสุโขทัยสกุลชางกำแพงเพชร 

 การแพรหลายสูเมืองเชียงใหมชวงตนพุทธศตวรรษท่ี 20 ไดปรากฏพระพุทธรูปสลักศิลาท่ีพะเยา เพราะชวงเวลา

นั้นเมืองพะเยาถูกรวมอยูในแควนลานนา ดังจะเห็นไดจากเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายจากวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง

จังหวัดพะเยาที่แสดงลักษณะแบบสุโขทัยคือ มีพระพักตรรูปรี พระขนงโกง หัวพระขนงจรดกันลงมาเปนสันพระนาสิก

รูปพระนาสิกโดง พระโอษฐอิ่ม ริมพระโอษฐบางเมมเล็กนอย คลายคลึงกับสกุลชางกำแพงเพชรที่ยังคงความเปน

เอกลักษณ พระพักตรตอนบนกวาง พระหนุเสี้ยมจะแคบงุมและมีลักษณะยาว ขนงเปลือก พระเนตร พระนาสิกและ

พระโอษฐดูมีขนาดเล็ก พระขนงตีกวางเปนเหมือนปกกา

 พระพุทธรูปสลักศิลาท่ีแสดงอิทธิพลของศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยาท่ีแฝงอยูกับศิลปะสกุลชางเมืองกำแพงเพชร

คงแพรหลายมาท่ีเมืองพะเยาในคราวท่ีพระยายุธิษฐิระ เจาเมืองกำแพงเพชร ข้ึนมาครองเมืองพะเยาในตนพุทธศตวรรษ

ที่ 21 และไดสรางพระพุทธรูปสำริดมีจารึกที่ฐาน ระบุปสรางพุทธศักราช 2091 และคงเปนตนแบบทางศิลปะใหแก

พระพุทธรูปสกุลชางพะเยา อันจะนำไปสูการแสดงลักษณะทองถ่ินในเวลาตอมาความเจริญรุงเรืองและในความงามท่ีมี

ของฝมือสกุลชางกำแพงเพชรของเราท่ีเปนเอกลักษณไมซ้ำใครน้ันยังไดแพรอิทธิพลไปยังเมืองเชียงแสนพบความงดงาม

ของพระพุทธรูปศิลปะลานนาเมืองเชียงแสน โดยเราจะสามารถจัดกลุมตามลักษณะวิวัฒนาการรูปแบบและกำหนดอายุ

สมัยออกเปน 3 ระยะ 

 ระยะที่ 1 ระหวางปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20พระพุทธรูปที่สรางขึ้นในระยะนี้ ไดรับ

อิทธิพลจากพระพุทธรูปศิลปะลานนาระยะที่ 1 ที่สรางขึ้นในเมืองเชียงใหม ซึ่งเดิมเรียกกันวา พระเชียงแสนรุนแรก

หรือ สิงหหน่ึง และพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ ซ่ึงสรางข้ึนราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 กลุมพระพุทธรูปสำคัญ

ไดแก พระพุทธรูปปูนปนท่ีเจดียประธานวัดปาสัก กลุมพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ จากวัดปงสนุกและพระเจาลานทอง

ที่วัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน

 ระยะท่ี 2 ระหวางพุทธศตวรรษท่ี 21 – 22 พุทธลักษณะมีวิวัฒนาการสืบเน่ืองมาจากระยะท่ี 1 มีการผสมผสาน

ทางรูปแบบมีอิทธิพลของศิลปะอยุธยาสกุลชางกำแพงเพชรและพ้ืนเมืองแรกเขามาอยางเห็นไดชัด พระพุทธรูปท่ีสรางข้ึน

ในระยะน้ีมักมีแนวเสนไรประศกปรากฏอยูเหนือกรอบพระนลาฏ ปลายน้ิวพระหัตถท้ังส่ียาวไลเล่ียกัน สวนฐานมักขยาย

ขึ้นและมีการตกแตงลวดลายเปนพิเศษ นอกจากนี้ยังมีการสรางพระพุทธรูปทรงเครื่องและรูปเคารพ เชน องคอื่นเชน

พระสาวก และรูปเทวดา เปนตน

 ระยะท่ี 3 ระหวางพุทธศตวรรษท่ี 23 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 24 ราว 150 ป กอนท่ีเมืองเชียงแสนจะถูกท้ิงราง

ไปในป พ.ศ. 2347 น้ัน บรรดาพระพุทธรูปท่ีสรางมีรูปแบบหลากหลายมากข้ึนตามอิทธิพลท่ีไดรับ ท้ังศิลปะลาว ศิลปะ

อยุธยา และอิทธิพลของฝมือชางทองถิ่นที่แทรกเขามาสูงมากในระยะนี้ แมวารูปแบบและปางของพระพุทธรูปจะมีมาก

ขึ้นกวาระยะกอน แตฝมือชางเสื่อมลงอยางเห็นไดชัด ทั้งสัดสวนของพระพุทธรูป การหลอสำริด และแกะสลัก
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 การสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรเปนรูปแบบที่

ผสมผสานจากศิลปะสกุลชางจากหัวเมืองใหญตางๆ ไดแก สุโขทัย อยุธยาและลานนา เพราะวา

กำแพงเพชรเปนเมืองปากประตูท่ีอยูก่ึงกลางการสัญจรคาขาย การสูรบ และการเจริญสัมพันธไมตรี

โดยชางศิลปกรรมกำแพงเพชรเลือกใชความหมาย และกระบวนการรับรูของตนผานงานศิลปกรรม

สถาปตยกรรม (เจดีย) งานปฎิมากรรม (พระพุทธรูป) สงผลในการสรางแรงบันดาลใจเพื่อสราง

กระบวนการรับรูประยุกตสรางสรรคโดยมีจุดมุงหมาย คือ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาผาน

แนวคิดสัญวิทยา 3 แบบ ไดแก (1) ไอคอน คือ เจดีย เปนส่ิงกอสรางในพุทธศาสนาท่ีสรางข้ึนเพ่ือ

บรรจุอัฐิ หรือเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป หรือเพื่อเปนที่ระลึกถึง และพระพุทธรูป เปนตัวแทนที่

สรางข้ึนแทนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเพ่ือใหศาสนิกชนกราบไหวบูชา (2) อินเด็คส คือเจดีย

และพระพุทธรูปสกุลชางกำแพงเพชรสะทอนถึงภูมิปญญาของชางศิลปกรรมในยุคน้ันผานการสราง

สรรคจนมีเอกลักษณเฉพาะที่มีความสวยงาม ออนชอย และละมุนละไม (3) ซิมโบว คือ ใบเสมา

เปนตัวแทนของวัดตลอดจนนำไปใชเปนตราประจำจังหวัด 

 จากการศึกษาการสื่อสารในงานศาสนสถานสถาปตยกรรม (เจดีย) สกุลชางกำแพงเพชร

ในสมัยสุโขทัย เจดียมีลักษณะเปนทรงดอกบัวตูม กลีบขนุนปรางค บรรพแถลง เปนแบบของเขมร

เรือนธาตุ 2 รูปแบบ คือ แบบไมมีจระนำซุมประดับ และแบบมีจระนำซุมประดิษฐาน ฐานลูกบัว

แกวประกอบไปดวยบัวคว่ำ และบัวหงาย มีฐานบัวลูกฟก 2 ฐาน (ช้ันแวนฟา) สวนทองประดับดวย

แกวอกไก 2 เสนเปนระเบียบ เปนแบบลานนา และฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส 1 ฐาน สวนงาน

ศาสนสถานสถาปตยกรรม (เจดีย) หลังสมัยสุโขทัย แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่ 1 เจดียทรง

ระฆังแบบสุโขทัย-อยุธยา กลุมที่ 2 เจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย-ลานนา อิทธิพลศิลปะหริภุญชัย-

ลานนา และกลุมที่ 3 เจดียทรงระฆังแบบสุโขทัย-ลานนา-อยุธยา การศึกษาการสื่อสารในงาน

ปฎิมากรรม (พระพุทธรูป) สกุลชางกำแพงเพชร แบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ี 1 การส่ือสารใน

งานพระพุทธรูปหมวดใหญสมัยสุโขทัย กลุมท่ี 2 การส่ือสารในงานอิทธิพลพระพุทธรูปลานนา และ

กลุมที่ 3 การสื่อสารในงานอิทธิพลศิลปะอยุธยา 

 การครอบงำทางวัฒนธรรมของภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรในงานศาสนสถาน

ตามแนวคิดของแกรมซี ไดแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองของงานปฎิมากรรม (พระพุทธรูป)

สกุลชางกำแพงเพชร โดยอธิบายได คือ ชางศิลปกรรมกำแพงเพชรไดสรางระบบวิธีคิด โลกทัศน

ความเช่ือ และคานิยมการสรางพระพุทธรูปลักษณะของสกุลชางกำแพงเพชรไปยังเมืองพะเยาจาก

หลักฐานพระพุทธรูปสลักศิลาของเมืองพะเยา  ทั้งนี้เนื่องจากวาเมืองพะเยามีความเจริญทาง

วัฒนธรรมนอยกวาเมืองกำแพงเพชรในพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 จนปรากฎเปนหลักฐานงานศิลป

กรรมสกุลชางกำแพงเพชรมาจนถึงปจจุบัน

บทสรุป
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 อยางไรก็ตาม การศึกษาการส่ือสารเพ่ือสรางความเขาใจภูมิปญญาศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรผูเขียนไดมี

ขอเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังน้ี คือ วัฒนธรรมจังหวัดหรือสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สามารถนำผลการศึกษาน้ีไปเปนฐานขอมูลดานวัฒนธรรม และเพ่ือใหขอมูลครอบคลุมมากย่ิงข้ึนควรเพ่ิมการเก็บขอมูล

เชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญดานงานศิลปกรรมของกรมศิลปากร และผูเชี่ยวชาญดานงานศิลปกรรมของกระทรวงวัฒนธรรม

เพื่อใหงานศิลปกรรมสกุลชางกำแพงเพชรไดคงอยูอยางยั่งยืน
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