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MISS Naharutai PENGKAEW: A study and compare the Amrapura – Mandalay’s
sculpture which influenced the sculpture at Chiangmai Thesis advisor : Associate Professor
Chedha Tingsanchali, Ph.D.
From the study of sculpture from group of Burma’s pagoda in Chiangmai can tell
about sculpture pattern which found also Amrapura – Mandalay’s Art and ฺBurmese artist in
Chiangmai .
The kala face with arms motif and the triangle chestnut (ka – nok) swich along with
bo leaf motif are the pattern from Amrapura – Mandalay’s Art. Generally, the between platform
and chedi there is petal lotus motif also invert and stand site which pattern. But the motif
sculpture by Burmese artist in Chiangmai can found petal lotus motif just only stand site, the
invert site was replaced by acanthus leaf.
Other than from the history group of temple in Chiangmai can know; the build and
restore pagoda support by wood merchant from Burma who England native subject, his name is
Luang Yon Karn Pijit or Mhong Pan Yo
Although study Burma’s pagoda in Chiangmai, but the sculpture pattern can found
also Burma Art (Amrapura – Mandalay’s Art) and Burmese artist in Chiangmai that blend with
harmonize level at identity of Burma Art in Lanna.
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บทที่ 1
บทนา

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
เชี ยงใหม่เป็ นจังหวัดหนึ่ งทางภาคเหนื อของไทย ที่ มีอตั ลักษณ์ เฉพาะตนในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะในเรื่ องของศิลปะหรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าศิลปะล้านนา ทั้งนี้รากเหง้าความเป็ นศิลปะล้วน
ได้รับอิ ทธิ พลจากศิลปะในพื้นที่ต่างๆ ทั้งศิ ลปะอิ นเดี ย ศิลปะจี น ศิลปะพม่า เป็ นต้น ซึ่ งอิทธิ พล
ของศิ ล ปะพม่ า ได้ส่ ง ผลต่ อ ศิ ล ปะล้า นนามากที่ สุ ด ด้ว ยลัก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ใ กล้เ คี ย งกัน
จากประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองโดยพม่าถึ ง 200 ปี (พ.ศ. 2101-2301) หรื อแม้กระทัง่ การติดต่อ
ค้า ขายที่ มี ม าอย่ า งยาวนาน ล้ว นมี ผ ลต่ อ การส่ ง ผ่ า นศิ ล ปวัฒ นธรรมซึ่ งกัน และกัน ก่ อ ให้ เ กิ ด
การสร้างพุทธสถานแบบพม่าในดินแดนล้านนา โดยเฉพาะเจดียท์ ี่ก่อสร้างด้วยศรัทธาของชาวพม่า
และไทใหญ่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 พม่ากาลังเผชิ ญกับการถูกกลืนประเทศโดยอังกฤษ อิทธิ พลของ
ตะวันตกจึงได้เข้ามามีส่วนที่ทาให้ศิลปะในงานศิลปกรรมพม่า ดังจะเห็นได้จากการประดับลวดลาย
ใบอะแคนตัส ซึ่ งต่ อมาส่ ง อิ ท ธิ พ ลรู ป แบบลวดลายดัง กล่ า วต่ อ การประดับ ลวดลายปู น ปั้ นใน
จัง หวัด เชี ย งใหม่ เ ช่ น กัน นอกจากนี้ ไม่ เ พี ย งแต่ อิ ท ธิ พ ลตะวัน ตกที่ ส่ ง ผ่า นงานศิ ล ปกรรมพม่ า
สู่ เชี ยงใหม่เท่านั้น จากการเก็บข้อมูลเบื้ องต้นยังปรากฏการประดับลวดลายปูนปั้ นด้วยระเบี ย บ
ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ ของพม่า ได้แก่ ระเบียบการประดับลวดลายหน้าหน้ากาล – หน้ายักษ์
ใต้รัดอกองค์ระฆัง หรื อระเบียบการประดับลวดลายกระหนกสามเหลี่ ยมสลับใบโพธิ์ เหนื อรัดอก
องค์ระฆัง เป็ นต้น
อย่ า งไรก็ ดี ยัง ปรากฏการประดับ ด้ว ยลวดลายที่ เ ป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะพื้ น ที่ ได้ แ ก่
การประดับลวดลายใบอะแคนตัสในตาแหน่งบัวคว่า จากกลุ่มตัวอย่างวัดในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ ง
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แตกต่างจากระเบียบของบัวปากระฆังที่มกั มีรูปแบบบัวคว่า – บัวหงาย ที่เป็ นกลีบบัวเสมอ จนอาจ
กล่ า วได้ว่า ใบอะแคนตัส ในฐานะบัวคว่ า คื อรู ป แบบเฉพาะของสกุ ล ช่ า งพม่ า ในเมื องเชี ย งใหม่
เป็ นต้น
อนึ่งจากประวัติการสร้างและบูรณะกลุ่มตัวอย่างเจดียใ์ นจังหวัดเชี ยงใหม่ลว้ นเกี่ยวข้องกับ
พ่ อ ค้า ชาวพม่ า ซึ่ งเป็ นในบัง คับ ของอัง กฤษ นามว่า “หม่ อ งปั น โย” ทั้ง สิ้ น จึ ง เป็ นที่ ม าของ
การเลือกศึกษาอิทธิ พลของศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ ในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 24 ที่ส่งผลต่อ
รู ปแบบลายปูนปั้ นประดับองค์เจดียจ์ ากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาอิทธิ พลศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ จากลวดลายปูนปั้ นประดับองค์เจดี ยจ์ าก
กลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษานั้น ยังไม่มีผูศ้ ึกษาวิจยั ถึ งความสัมพันธ์ ระเบียบและรู ปแบบของการ
ประดับลวดลาย การศึกษาในที่น้ ี จึงน่ าจะเป็ นประโยชน์ ต่อผูส้ นใจศึกษาในประเด็นเดี ยวกันหรื อ
ใกล้เคียงกันต่อไป
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษารู ปแบบของช่างพม่าในจังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ที่ส่งผลต่อลวดลายปูนปั้ นในจังหวัด
เชียงใหม่
3. เพื่อเป็ นแนวทางการศึ กษาให้ผูส้ นใจท่านอื่นต่อไปและแนวทางในการอนุ รักษ์
งานศิลปกรรมในพื้นถิ่น
สมมติฐานของการศึกษา
1. เมื่ อประเทศพม่าอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ งานศิลปกรรมพม่า
อาจได้รับอิทธิ พลของตะวันตก และต่อมาได้ส่งผลต่อลวดลายปูนปั้ นประดับองค์เจดียก์ ลุ่มตัวอย่าง
ในจังหวัดเชียงใหม่
2. การเข้ามาของอิทธิ พลศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ อาจมาจากกลุ่มพ่อค้าไม้ชาว
พม่า ซึ่ งเป็ นคนในบังคับของอังกฤษ
3. รู ปแบบการประดับลวดลายปูนปั้ นจากกลุ่มตัวอย่างเจดียบ์ างประการอาจแสดงถึง
เอกลักษณ์ความเป็ นถิ่นของช่างพม่าในเชียงใหม่
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ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษารู ปแบบและเปรี ยบเที ยบลวดลายปูนปั้ นประดับองค์เจดี ยใ์ นจังหวัดเชี ยงใหม่
ได้แก่ วัดแสนฝาง วัดชัยมงคลและวัดป่ าเป้ า เพื่อวิเคราะห์ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ ที่ส่งอิทธิ พล
ต่อการประดับลวดลายองค์เจดียด์ งั กล่าว นอกจากนี้เพื่อแยกความเป็ นพื้นถิ่นของช่างพม่าในจังหวัด
เชียงใหม่
ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการศึกษา
1. ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ลวดลายปู น ปั้ น ประวัติ ศ าสตร์ แ ละศิ ล ปกรรมอื่ น ๆ ช่ ว งพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 24 ทั้งในประเทศพม่าและจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยรวบรวมข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษา
ค้นคว้าและตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางโครงเรื่ อง และกาหนดขอบเขตการศึกษา
2. เก็ บ ข้อ มู ล จากการลงพื้ น ที่ ภ าคสนามทั้ง ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ แ ละกลุ่ ม เมื อ งที่
เกี่ ยวข้องกับศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ ได้แก่ มัณฑะเลย์ อมรปุระ อังวะและสะกาย เพื่อนามา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลในขอบเขตของการศึกษา
3. รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารวิชาการและการสารวจภาคสนามเพื่อประกอบ
การทาวิจยั
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สรุ ปผลการศึกษา
แหล่ งข้ อมูล
1. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ
2. ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ข้อมูลภาคสนามทั้งในประเทศพม่าและจังหวัดเชียงใหม่ตามขอบเขตการศึกษา
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ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อให้ทราบถึงรู ปแบบการประดับลวดลายปูนปั้ นจากองค์เจดียต์ วั อย่างในจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ได้รับอิทธิ พลศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ และปรากฏเอกลักษณ์เฉพาะของช่างพม่าใน
จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเป็ นแนวความคิดให้ผสู ้ นใจท่านอื่นต่อไป
3. เพื่ อ เป็ นแนวทางและข้อ มู ล หนึ่ ง ในการอนุ รั ก ษ์ล วดลายประดับ องค์เ จดี ย ์ที่ มี
รู ปแบบเฉพาะของช่างพื้นถิ่น

5

บทที่ 2
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์
ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ เป็ นศิลปะ ณ. ช่วงเวลาหนึ่ งของประเทศพม่า ขนาน
นามตามชื่อราชธานี 2 ราชธานี ดว้ ยกัน เมืองอมรปุระตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 23251 โดยย้ายมาจาก
เมืองอังวะ ในสมัยพระเจ้าปดุ ง 2 ต่ อมาในสมัยพระเจ้ามิ นดงได้โปรดย้ายเมื องหลวงอี กครั้ งจาก
เมืองอมรปุระมายังเนิ นเขามัณฑะเลย์ ในปี พุทธศักราช 24003 จากช่ วงเวลาดังกล่าวในพื้นที่ของ
เมืองเชี ยงใหม่ตรงกับสมัยพระเจ้ากาวิละ (พ.ศ. 2325 – 2358)4 เป็ นช่ วงเวลาที่เชี ยงใหม่กลับมา
ปกครองตนเองอีกครั้งหลังจากถูกปกครองโดยพม่าถึง 200 ปี
ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าในช่ วงเวลาที่ใกล้เคียงกันนั้น ทั้งพม่าและเชี ยงใหม่
ล้วนมี ค วามความสั ม พันธ์ ก ันระหว่า งพื้ นที่ ซึ่ ง จะอธิ บ ายรายละเอี ย ดในหัวข้อถัดไปและจากัด
ภูมิหลังประวัติศาสตร์ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 เป็ นต้นมาเท่านั้น

1

ภภพพล จันทร์ วฒั นกุล, ประวัตศิ าสตร์ และประวัตศิ าสตร์ ศิลปะพม่ า , (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 48.
2
หม่อง ทิน อ่อง, ประวัติศาสตร์ พม่ า, , trans. เพ็ชรี สุ มิตร (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2519).120 – 123.
3
ธิดา สาระยา, มัณฑะเล นครราชธานี ศูนย์กลางแห่ งจักรวาล, (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 65.
4
สรัสสวดี อ๋ องสกุล, กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ , (เชียงใหม่: ศูนย์ลา้ นนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557), 96.

6
ภูมิหลังประวัติศาสตร์ ประเทศพม่ าช่ วงพุทธศตวรรษที่ 24
หลังจากที่พระเจ้ามินดง (พ.ศ. 2396 – 2421) ย้ายเมืองหลวงมายังมัณฑะเลย์ในปี
พ.ศ. 2400 พม่ายังคงประสบปั ญหาภายนอกจากการถูกรุ กรานจากอังกฤษ5 โดยพระองค์ได้ทา
สนธิ สัญญากับอังกฤษ พม่าจึงถูกแบ่งออกเป็ นสองส่ วนคือ ส่ วนภาคใต้ ปกครองโดยอังกฤษ เมือง
หลวงอยูท่ ี่ยา่ งกุง้ ส่ วนภาคเหนือปกครองโดยพม่า มีเมืองหลวงอยูท่ ี่อมรปุระ6
ต่อมาในสมัยพระเจ้าสี ป่อ (Thibaw) (พ.ศ. 2421- 2428) พระโอรสองค์เล็กของ
พระเจ้ามินดงได้ข้ ึนครองราชย์ต่อมาในปี พ.ศ. 2421 ในรัชกาลนี้ มีความวุน่ วายแย่งชิ งอานาจกัน ทา
ให้สถาบันกษัตริ ยพ์ ม่าอ่อนแอลงมาก ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2428 อังกฤษได้ส่งกองทัพเข้ายึดพม่า
ภาคเหนือที่เมืองมัณฑะเลย์ จับพระเจ้าสี ป่อและพระนางศุภายาลัตไปประทับที่เมืองรัตนคีรีทางภาค
ตะวันตกของอินเดีย จนสิ้ นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2458 พระนางศุภยาลัตจึงได้เสด็จกลับมาประทับที่
ย่างกุง้ และสิ้ นพระชนม์ในอีก 10 ปี ต่อมา คือในปี พ.ศ. 2468 เป็ นอันสิ้ นสุ ดสถาบันกษัตริ ยข์ องพม่า
และประวัติศาสตร์ พม่าในราชวงศ์คองบอง7
อย่างไรก็ตามในช่ วงเวลาดังกล่ าวนี้ กลับเป็ นช่ วงเวลาที่ ราชสานักพม่ามี โอกาส
ส่ ง เสริ ม ความเจริ ญทางด้านศิ ลปะ วัฒนธรรม การละเล่ น ช่ า งฝี มื อ และทางด้า นอัก ษรศาสตร์ 8
ดัง นั้นผูศ้ ึ ก ษาจึ งจะกล่ า วถึ ง ภู มิ หลัง ประวัติศ าสตร์ พ ม่ า ไว้เพี ย งเท่ า นี้ เพื่ อให้สอดคล้องกับ กลุ่ ม
ตัวอย่างวัดของพม่าในศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ ที่นามาศึกษาเปรี ยบเทียบกับกลุ่มตัวอย่างวัดใน
จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติกลุ่มตัวอย่ างวัดในประเทศพม่ าที่นามาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ตัวอย่างวัดของพม่าที่นามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบนั้น เป็ นกลุ่มตัวอย่างวัดในศิลปะ
อมรปุระ – มัณฑะเลย์ สร้างขึ้นในราชวงศ์คองบองหรื อก่อนสิ้ นสุ ดสถาบันกษัตริ ยข์ องพม่า ปรากฏ
ทั้งกลุ่มวัดที่มีเอกสารระบุแน่นอนและเจดียท์ ี่ไม่มีเอกสารระบุอายุ ดังจะกล่าวต่อไปนี้

5

ก่อนหน้านี้พม่าได้พา่ ยแพ้สงครามกับอังกฤษครั้งที่ 1 ตรงกับสมัยพระเจ้าพคยีดอในปี พ.ศ. 2369 และสงคราม
ครั้งที่ 2 ตรงกับสมัยพระเจ้าปกันมิน ในปี พ.ศ. 2394 อ้างอิงจาก หม่อง ทิน อ่อง.ประวัติศาสตร์ พม่ า, 135 – 143.
6
ภภพพล จันทร์ วฒั นกุล. ประวัตศิ าสตร์ และประวัตศิ าสตร์ ศิลปะพม่ า, 48.
7
เรื่ องเดียวกัน, 49.
8
ธิดา สาระยา. มัณฑะเล นครราชธานี ศูนย์กลางจักรวาล, 45.

7
ตัวอย่ างกลุ่มเจดีย์ทมี่ ีเอกสารระบุอายุแน่ นอน ได้แก่
(1) เจดีย์ปาโตโดจี เมืองอมรปุระ
สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าพคยีดอ โดยถูกเรี ยกในชื่ ออื่นว่า “Royal Work of Merit”
แปลได้วา่ การทาบุญกุศลแห่ งราชวงศ์ นอกจากนี้ ยงั มีชื่อเรี ยกทัว่ ไปว่า Maha – wizaya – Zanti –
hpaya หรื อ “Great Victory Pagoda” แปลได้วา่ เจดียแ์ ห่งชัยชนะที่ยงิ่ ใหญ่9 (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 เจดียป์ าโตโดจี เมืองอมรปุระ
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

(2)

วัดจอกตอจี เมืองอมรปุระ

ตั้ง อยู่ อี ก ฝากหนึ่ งของทะเลสาบตองตะมาน พระเจ้า ปกัน มิ น โปรดให้ ส ร้ า ง
ตามแบบอานันทเจดีย ์ เมืองพุกาม ในปี พ.ศ. 2390 สถูปจอกตอจีอยู่บนฐานยกพื้นเตี้ย บันไดกว้าง
ประตูใหญ่ ตัวศาสนสถานล้อมรอบด้วยมนุ ษยสี หะหรื อนรสิ งห์ท้ งั หมด 12 ตน เพื่อไว้บูชาและเพื่อ
ป้ องกันอันตรายแก่ผคู ้ น (ภาพที่ 2)

9

Donald M. Stadtner, Sacred Sites of Burma, 243 - 44.

8

ภาพที่ 2 วัดจอกตอจี เมืองอมรปุระ
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

ภายในปรากฏภาพเขีย นแบบเฟรสโกบริ เวณฝาผนังและเพดาน แสดงพระราช
กรณี ยกิจด้านศาสนาของกษัตริ ย ์ เช่น การสร้างศาสนสถานรู ปแบบต่างๆ แผนภูมิจกั รวาลในระบบ
ความคิ ด ของคนพม่ า ภาพแสดงชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ขนบประเพณี แ ละการแต่ ง กายของผู ้ค น
ที่น่าสนใจคือเทวดาบางองค์มีปีกและสวมหมวกแบบฝรั่ง10 (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารวัดจอกตอจี เมืองอมรปุระ
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

10

ธิดา สาระยา. มัณฑะเล นคราชธานี ศูนย์กลางแห่ งจักรวาล, 115

9

(3)

เจดีย์เอ็นดอยา เมืองมัณฑะเลย์

อยูท่ างตะวันตกเฉี ยงเหนื อของเซจาตีหะสถาน พระเจ้าปกันมินโปรดให้สร้างเมื่อ
พ.ศ. 2390 ตรงบริ เวณที่ประทับของพระองค์ก่อนขึ้นครองราชย์เมื่อครั้งอมรปุระยังเป็ นราชธานี
พระองค์โปรดให้ส ร้ า งถนนเชื่ อมเจติ ยสถานแห่ ง นี้ ก ับ พระราชวัง ส าหรั บ ให้พระองค์เสด็ จไป
ทอดพระเนตรและสักการะได้ทุกวัน นอกจากนี้ ยังเคยเป็ นที่ ประดิ ษฐานพระพุทธรู ปสาคัญที่ได้
มาจากวิหารมหาโพธิ พุทธคยา (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 เจดียเ์ อ็นดอยา เมืองมัณฑะเลย์

10

ตัวอย่ างเจดีย์ทไี่ ม่ มีเอกสารระบุอายุแน่ นอน ได้แก่
(1) วัดมหาอองมเยบอนซาน เมืองอังวะ
มเหสี เ อกของพระเจ้า พคยี ด อ ชื่ อ พระนางนานมาดอเมนู โปรดให้ ส ร้ า งใน
พ.ศ. 2361 ถวายพระสังฆราชที่โปรดปรานนามว่า ชะยาดออูโป11 ต่อมาพระนางซิ นบะยูมาแซง
ราชธิ ดาซึ่ งเป็ นพระมเหสี ของพระเจ้ามินดงโปรดให้ซ่อมแซมใน พ.ศ. 2461 หลังจากทรุ ดโทรม
จากแผ่นดิ นไหว12 สาหรับเจดี ยใ์ นวัดมหาอองมเยบอนซาน องค์ที่ 2 (ภาพที่ 5) ไม่ควรเก่ ากว่า
พระเจ้าพคยีดอซึ่งเป็ นรัชกาลที่สร้างวัดมหาอองมเยบอนซาน13

ภาพที่ 5 เจดียใ์ นวัดมหาอองมเยบอนซาน องค์ที่ 2 เมืองอังวะ

11

ภภพพล จันทร์ วฒั นกุล, 60 วัด วัง และสถานทีส่ าคัญในพม่ า, (กรุ งเทพฯ เมืองโบราณ, 2553), 171.
ธิดา สาระยา. มัณฑะเล นครราชธานี ศูนย์กลางแห่ งจักรวาล, 116 – 117.
13
เชษฐ์ ติงสัญชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่ า – มอญ: พัฒนาการทางด้ านรูปแบบตั้งแต่ศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑเลย์ ,
(กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2555), 108.
12

11

(2)

เจดีย์ในวัดชเวกูจี องค์ ที่ 1 เมืองอมรปุระ

อายุไ ม่ เก่ า แก่ ก ว่า พระเจ้า โบดอพญา ซึ่ ง เป็ นรั ช กาลที่ ส ถาปนาเมื อ งอมรปุ ร ะ14
(ภาพที่ 6

ภาพที่ 6 เจดี ยใ์ นวัดชเวกูจี องค์ที่ 1 เมื องอมรปุ ระ
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

ภูมิหลังประวัติศาสตร์ จังหวัดเชี ยงใหม่ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24
ในช่ ว งเวลานี้ ชาวอัง กฤษและคนในบัง คับ เข้า มาติ ด ต่ อ ค้า ขายเพิ่ ม มากขึ้ น
สิ นค้า จากโรงงานอุ ต สาหกรรมของอัง กฤษส่ ง เข้า มาค้า ขายในเมื องเชี ย งใหม่ โดยผ่า นมาทาง
เมืองมะละแหม่ง เมืองท่าของอังกฤษด้านหัวเมืองมอญ คนพม่าในบังคับอังกฤษเข้ามาตัดไม้สักเพิ่ม
มากขึ้น จนนาไปสู่ ปัญหาการให้สัมปทานซ้ าซ้อน พระเจ้ากาวิโลรสสุ ริยวงศ์ ถูกฟ้ องร้ องเป็ นคดี
มากมาย ปั ญหานี้สืบมาในสมัยพระเจ้าอินทรวิชยานนท์15 ซึ่ งตรงกับรัชกาลที่ 5 ของไทย
ในเวลาต่อมา รัชกาลที่ 5 โปรดให้มีการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองประเทศราช
จัดตั้งเป็ นการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล (พ.ศ. 2427 – 2476)16 ทาให้เจ้าเมืองเชี ยงใหม่และ

14

เรื่ องเดียวกัน, 109.
สรัสสวดี อ๋ องสกุล. กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ , 114.
16
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิ
ปัญญาจังหวัดเชียงใหม่ , (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 55.
15

12
เมืองต่างๆ ในล้านนาต่างสู ญเสี ยอานาจและผลประโยชน์ตามลาดับ จนถึงสมัยพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ
ซึ่ งเป็ นเจ้าหลวงองค์สุดท้าย ได้สิ้นสุ ดลงในปี พ.ศ. 2482 สถาบันกษัตริ ยล์ า้ นนาเชี ยงใหม่ที่เคยดารง
อยูใ่ นดินแดนล้านนาประเทศ เคยมีศูนย์กลางอานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ที่สืบเนื่องมาหลายร้อยปี สลายลงอย่างสิ้ นเชิง17
จากการที่คนพม่าในบังคับของอังกฤษเข้ามาเป็ นพ่อค้าค้าไม้ในจังหวัดเชี ยงใหม่
ได้นาไปสู่ การมีฐานะเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์พระศาสนา ดังจะเห็ นได้จากประวัติการสร้ างและบูรณะจาก
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ น ามาศึ ก ษา ล้ ว นได้ รั บ การสนั บ สนุ น ปั จ จัย โดย หลวงโยนการพิ จิ ต ร หรื อ
หม่องปั นโย ทั้งสิ้ น
ประวัติกลุ่มตัวอย่ างวัดในจังหวัดเชี ยงใหม่ ทนี่ ามาศึกษา
(1) วัดแสนฝาง
วัดแสนฝางตั้งอยู่บนถนนท่าแพ ตามประวัติที่มีการสื บค้นกันไว้แต่เดิ ม ระบุ ว่า
วัดแสนฝาง (ภาพที่ 7) แห่งนี้เดิมชื่อ “วัดแสนฝัง” เป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ่งเมืองเชี ยงใหม่ นักโบราณคดี
ของล้านนาหลายท่านได้สันนิ ษฐานว่า สร้างมาประมาณ 600 ปี เศษ โดยพญาแสนภู เมื่อได้ครอง
เมืองเชี ยงใหม่เป็ นครั้งที่ 2 ระหว่างปี พ.ศ. 1867 – 1870 ในส่ วนของคาว่า “แสน” มาจากชื่ อ
พญาแสนภู ผูส้ ร้างวัด ส่ วนคาว่า “ฝัง” หมายถึงการทาบุญกุศลสร้างวัดไว้ เป็ นการฝังบุญกุศลสะสม
ไว้น้ นั เอง18

17
18

สรัสสวดี อ๋ องสกุล. กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ , 136.
อนุ เนินหาด, วัดแสนฝาง สั งคมเมืองเชียงใหม่ เล่มที่ 28, (เชียงใหม่: พลอยการพิมพ์เชียงใหม่, 2554), 2.
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อนึ่ ง วัดแสนฝางมี
เอกสารเชิ
ง ประวั
ภาพที่ 7 เจดี
ยว์ ดั แสนฝาง
จังหวัตดิ ศเชีาสตร์
ยงใหม่ที่ ค รู โ สภาเถิ้ ม อดี ต เจ้า อาวาสได้
บันทึกไว้ในปั๊ บกระดาษสาเป็ นภาษาล้านนาและพระครู ประจักษ์พฒั นคุณ เจ้าอาวาสรู ปปั จจุบนั ได้
แปลไว้ โดยได้กล่าวถึงประวัติการบูรณะเจดียว์ ดั แสนฝาง ดังนี้
(๒๓) นะมะสะตุจุลศักราชได้ ๑๒๖๒ ตั๋วปี กัดใจ้ เดื อน ๑๒ ออก ๙ คา่ วันอังการมหาธาตุ
เจ้ าวัดแสนฝางหลังเก่ าแดก ปี นีน้ านองนักเต็มที่ ขัวต้ องประต่ าแป ทนบ่ ได้ จนปอป๊ ดไปอยู่
ต่ อมาในศักราชปี เดี ยวกันนี เ้ ถิงเดื อน ๗ ออก ๘ คา่ วัน ๕ เวลาบ่ าย ๔ ทุ่มสู่ แจ้ ง ครู บาเจ้ า
ปั ญญาวัดแสนฝาง อนิจจะกรรม เอาศพครู บาไว้ เถิงศักราช ๑๒๖๖ ตั๊วปี เต่ าสี่ เดือน ๘ ออก
๑๓ คา่ เอาศพครู บาปั ญญาลงนอนโม้ รอด แรม ๒ คา่ เป็ งวันลากถวายเพลิงก็วนั นีแ้ ล19
จากบันทึกข้างต้นได้มีการแปลความไว้วา่ พ.ศ. 2443 ครู บาปัญญาเจ้าอาวาสวัด
แสนฝาง มรณภาพลง เจ้าอาวาสรู ปใหม่ คือ ครู บาเถิ้ม ดารงตาแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2443 เรื่ อยมา
จนถึง พ.ศ. 2477
เหตุ การณ์ ส าคัญที่วดั แสนฝาง คื อพระธาตุหรื อพระเจดี ยล์ ้มพังทลายลง สาเหตุอาจเนื่ องมาจาก
น้ าท่วมมาจนถึงถนนท่าแพได้ท่วมในวัดแสนฝางด้วย20
สาหรั บ การบู รณะเจดี ย ์ข้ ึ นใหม่ โดยท่า นพระครู โสภาโณเถระ (โสภาเถิ้ ม ) นั้น
ได้ก่อสร้ างเสริ มพระเจดี ยเ์ ก่าทาแบบพม่า คือ เลี ยนแบบมาจากพระเจดี ยช์ เวดากอง (ส่ วยตะโก่ง)
ที่เมืองย่างกุง้ ทาอย่างประณี ตสวยงาม นัยว่าเอาช่ างมาจากเมืองมัณฑะเลย์ประเทศพม่า พระเจดี ย ์
องค์น้ ีมีสัดส่ วนทรวดทรงสวยงาม เป็ นจุดเด่นสง่า21

19

เรื่ องเดียวกัน, 73.
เรื่ องเดียวกัน, 74.
21
เรื่ องเดียวกัน, 76.
20

14
จากหนัง สื อ วัด แสนฝาง สั ง คมเมื อ งเชี ย งใหม่ เล่ ม ที่ 28 ของ พัน ต ารวจเอก
อนุ เนินหาด ได้กล่าวถึงการบูรณปฏิสังขรณ์เจดียว์ ดั แสนฝางประมาณปี พ.ศ. 2443 ได้มีการจาลอง
แบบมาจากเจดียช์ เวดากอง (ภาพที่ 8) โดยเป็ นช่ างชาวพม่าจากเมืองมัณฑะเลย์ อย่างไรก็ดีเมื่อใช้
ความรู ้ ท างด้า นประวัติศ าสตร์ ศิ ล ปะพบว่า ไม่ ส อดคล้องกับ รู ป แบบของวัดแสนฝาง เนื่ อ งจาก
ส่ ว นรองรั บ องค์ ร ะฆัง ของเจดี ย ์ช เวดากองไม่ ป รากฏบัว ปากระฆัง และหากใช้ ค วามรู ้ ท าง
สถาปั ตยกรรมมาวิเคราะห์เพิม่ เติม เช่น เจดียม์ อญจะประดับเจดียบ์ ริ วารไว้ที่ฐานรองล่าง โดยตั้งอยู่
รอบเจดี ย ์ แต่ไม่ได้ต้ งั บนฐาน เห็นได้จากรู ปแบบเจดี ยช์ เวดากอง ซึ่ งแตกต่างจากเจดียแ์ บบพม่าแท้
ที่มี สิ งห์ – สถูปิกะ ตั้งอยูด่ า้ นบนฐานแต่ละชั้น22 อย่างที่วดั แสนฝาง

ส่วนรองรับองค์ระฆังไม่
ปรากฏบัวปากระฆัง

ภาพที่ 8 เจดียช์ เวดากอง เมืองย่างกุง้

22

เชษฐ์ ติงสัญชลี. เจดีย์ในศิลปะพม่ า – มอญ: พัฒนาการทางรูปแบบตั้งแต่ ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑะเลย์ , 210.

15
จากการวิเคราะห์ เบื้ องต้นทาให้พิจารณาต่อได้อีกว่า หากช่ างพม่าที่ มาจากเมื อง
มัณฑะเลย์น้ นั มีความเข้าใจในรู ปแบบเจดียพ์ ม่าแท้มากกว่าเจดี ยช์ เวดากองซึ่ งเป็ นเจดียม์ อญ จึงทา
ให้การบูรณะเจดี ยว์ ดั แสนฝางเป็ นแบบเจดี ยพ์ ม่า ดังนั้นข้อมูลประวัติการบูรณะที่กล่าวว่าเจดี ยว์ ดั
แสนฝางจาลองแบบมาจากเจดียช์ เวดากองนั้นคือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ตอ้ งพิจารณาองค์ประกอบ
อื่นๆ ขององค์เจดียร์ ่ วมด้วย
(2)

วัดชัยมงคล

วัดชัยมงคลเป็ นวัดแห่ งเดี ยวของย่านถนนเจริ ญประเทศ จากเอกสารประวัติวดั
สันนิ ษฐานว่าสร้ างขึ้นในสมัยพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1984 – 2030)23 กษัตริ ยเ์ ชี ยงใหม่ เดิมเป็ น
วัดมอญ (เม็ง) ชื่อวัดมะเล่อ หรื อ มะเลิ่ง (แปลว่า รุ่ งแจ้ง หรื อ รุ่ งอรุ ณ) ช่วงที่พม่าปกครองเชี ยงใหม่
วัดแห่ งนี้ ถูก เรี ยกว่า วัดอุ ป าเพ็ง หรื อวัดอุ ป านอก เพราะถื อว่าเป็ นวัดพี่ วดั น้องกับวัดบุ พพาราม
(วัดอุปาใน) ถนนท่าแพ ต่อมาพระราชชายาดารารัศมีได้เปลี่ยนชื่อเป็ นวัดชัยมงคล24 (ภาพที่ 9)

ภาพที่ 9 เจดียว์ ดั ชัยมงคล จังหวัดเชียงใหม่

23
24

สรัสสวดี อ๋ องสกุล. กษัตริย์ล้านนาเชียงใหม่ , 65.
ศุภนิมิตร กิจจาพิพฒั น์, ปันนาล้านนา, (เชียงใหม่: ศิริปันนา, 2555), 184.

16
เดิ มเนื้ อที่ ของวัดชัย มงคลเป็ นพื้นที่ สี่เหลี่ ยมผืนผ้า โดยยาวไปแนวยาวเหนื อใต้
พื้นที่ติดแม่น้ าปิ งไม่มีพ้นื ที่ติดถนนเจริ ญประเทศ ส่ วนสถานกงสุ ลฝรั่งเศสที่อยูต่ ิดกันก็ไม่มีพ้ืนที่ติด
แม่น้ าปิ ง โดยพื้นที่น้ ี ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 525 สมัยครู บาดวงแก้ว คันธิ ยะ ดารงตาแหน่ ง
เจ้าอาวาสเห็ นว่าต่อไปคนจะมาทาบุ ญจะหาทางเข้าวัดลาบาก ครู บาดวงแก้วจึ งเจรจากับรั ฐบาล
ฝรั่งเศสเพื่อขอแลกที่ดิน ด้านทิศเหนื อแลกกับทิศตะวันตกเพื่อให้ที่ดินของวัดและสถานกงสุ ลเป็ น
รู ปสี่ เหลี่ยมด้านเท่า ซึ่ งจะทาให้พ้ืนที่วดั ติดถนนเจริ ญประเทศและพื้นที่ของสถานกงสุ ลฝรั่งเศสติด
แม่น้ าปิ ง รัฐบาลฝรั่งเศสได้ตกลงตามข้อเสนอ ครู บาแก้วจึงดาเนิ นการย้ายเจดียอ์ งค์เก่าซึ่ งติดกับรั่ว
ของกงสุ ลฝรั่ งเศสมาสร้ างเป็ นทรงมอญในที่ดินใหม่26 ดังนั้นจึ งกาหนดปี ที่ สร้ างเจดี ยไ์ ม่เกิ นปี
พ.ศ. 2453
(3)

วัดป่ าเป้า

วัดป่ าเป้ าสร้ างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2426 เพื่อเป็ นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ของชาวเงี้ ยวหรื อชาวไทยใหญ่ที่เข้ามาตั้งรกรากในล้านนาเนื่ องจากเป็ นคนในบังคับของอังกฤษ
ที่เข้ามาสัมปทานป่ าไม้ในภาคเหนือของไทย (ภาพที่ 10)
ภายหลัง จากการก่ อสร้ า งวัด ขึ้ นแล้ว แต่ ย งั ไม่ มี ก ารสร้ า งอุ โ บสถและเจดี ย ์ข้ ึ น
ภายในวัด จนกระทั้งหม่อมบัวไหลซึ่ งเป็ นหม่อมในพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ได้ทูลขออนุ ญาตเพื่อ
ท าการก่ อ สร้ า งองค์ เ จดี ย ์ข้ ึ นภายในวัด และได้ รั บ การโปรดเกล้ า ให้ ก่ อ สร้ า งพระเจดี ย ์เ มื่ อ
ปี พ.ศ. 2434 ปี เถาะ ตรี ศก เดือน 8 แรม 14 ค่า27 ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมเป็ นเจดียแ์ บบพม่าแท้
ที่มี สิ งห์ – สถูปิกะ ตั้งอยูด่ า้ นบนฐานแต่ละชั้น

25

อนุ เนินหาด, ย่านถนนเจริญประเทศ สั งคมเมืองเชียงใหม่ เล่มที่ 30, (เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์, 2555), 133.
เรื่ องเดียวกัน, 135.
27
อมรเทพ แสนอินทร์ ฤทธิ์ , "การศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมพม่ าทีว่ ดั ป่ าเป้า อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ " (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542), 76.
26
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ภาพที่ 10 เจดียว์ ดั ป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่

การศึ ก ษารู ป แบบเจดี ย ์พ ม่ า ในเชี ย งใหม่ เป็ นการสร้ า งและบู รณะขึ้ น ระหว่า ง
พ.ศ. 2400 – 2460 เป็ นส่ วนมาก ในช่ วงเวลาดังกล่าวได้เกิดการติดต่อค้าขายไม้และการเข้ามาทา
สั ม ปทานไม้ ในบริ เวณภาคเหนื อร่ วมกับ อัง กฤษ ดัง นั้น เมื่ อคนพม่ า จึ ง ได้นาศิ ล ปะอมรปุ ระ –
มัณฑะเลย์ เข้ามาด้วย จากประวัติการบูรณะเจดียจ์ ากกลุ่มตัวอย่างวัดในจังหวัดเชี ยงใหม่ ล้วนได้รับ
การอุปถัมภ์จากพ่อค้าชาวพม่าชื่อ “หม่องปั นโย” ทั้งสิ้ น

18
หม่องปั นโย หรื อ หลวงโยนการพิจิตร (ภาพที่ 11) มีชีวิตระหว่างปี พ.ศ. 2388 –
2470 ต้นตระกูล “อุปโยคิน” เป็ นพ่อค้าชาวพม่า เชื้ อสายชนชั้นสู งชาวปะกันและเป็ นคนในบังคับ
อัง กฤษ ทวดเป็ นเจ้า เมื อ งเมทิ ล า ซึ่ งเป็ นเมื อ งเล็ ก ๆ ห่ า งจากมัณ ฑะเลย์ 90 กิ โ ลเมตร
หลวงโยนการพิจิตรเกิ ดที่เมืองมะละแหม่ง ซึ่ งในขณะนั้นเป็ นศูนย์กลางการค้าไม้สัก โดยในเวลา
ต่อมาจึงได้เข้ามาประกอบอาชีพค้าไม้สักในเมืองเชี ยงใหม่ปลายสมัยของพระเจ้ากาวิโลรสสุ ริยวงศ์
เจ้า หลวงเชี ย งใหม่ อ งค์ที่ 5 จนกระทัง่ มี ฐานะร่ า รวยช่ วยเหลื อ ราชการและสร้ า งถาวรวัต ถุ ท าง
พุทธศาสนาไว้มากมายในจังหวัดเชี ยงใหม่28 ดังนั้นจึงเลือกศึกษาศิลปะอมระปุระ – มัณฑะเลย์จาก
ลวดลายประดับองค์เจดียจ์ ากวัดแสนฝาง วัดชัยมงคลและวัดป่ าเป้ า

ภาพที่ 11 หลวงโยนการพิจิตรหรื อหม่องปันโย
ที่มาภาพ: อนุ เนินหาด, ย่ านถนนเจริญประเทศ
สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่ มที่ 30,
(เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์, 2555), 37.

28

อนุ เนินหาด, ย่านถนนเจริญประเทศ สั งคมเมืองเชียงใหม่ เล่มที่ 30,, 36 - 37.
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ตารางเปรียบเทียบช่ วงเวลาการเกิดงานศิลปกรรมในพืน้ ที่ประเทศพม่ าและจังหวัดเชียงใหม่
ประเทศพม่ า
จังหวัดเชียงใหม่
รัชสมัย

กลุ่มตัวอย่ างวัดที่
นามาเปรียบเทียบ

รัชกาลของไทย

พระเจ้าโบดอพญา
(พ.ศ. 2325 – 2362)
เมืองหลวง : อมรปุระ
พระเจ้าพคยีดอ
(พ.ศ. 2362 – 2380)
เมืองหลวง : อมรปุระ

เจดียว์ ดั ชเวกูจี
องค์ที่ 1
เมืองอมรปุระ
เจดียป์ าโตโดจี
เมืองอมรปุระ
เจดียว์ ดั มหาอองมเย
บอนซาน องค์ที่ 2
เมืองอังวะ
วัดจอกตอจี
เมืองอมรปุระ
เจดียเ์ อ็นดอยา
เมืองมัณฑะเลย์

รัชกาลที่ 2
(พ.ศ. 2352 – 2357)

พระเจ้าปกันมิน
(พ.ศ. 2389 – 2396)
เมืองหลวง : อมรปุระ
พระเจ้ามินดง
(พ.ศ. 2396 – 2421)
เมืองหลวง : มัณฑะเลย์

-

กลุ่มตัวอย่ างเจดีย์ที่
นามาศึกษา

รัชกาลที่ 3
(พ.ศ. 2367 – 2394)

รัชกาลที่ 4
(พ.ศ. 2394 – 2411)

รัชกาลที่ 5
วัดป่ าเป้ า (พ.ศ. 2426)
(พ.ศ. 2411 – 2453) วัดแสนฝาง (พ.ศ. 2443)
วัดชัยมงคล (กาหนดอายุ
ไม่เกินปี พ.ศ. 2453)
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บทที่ 3
วิเคราะห์ ลวดลายปูนปั้นประดับองค์ ระฆังเจดีย์จากกลุ่มตัวอย่ างในจังหวัดเชี ยงใหม่
ลายปูน ปั้ นประดับ องค์เ จดี ย จ์ ากกลุ ่ ม ตัว อย่า งในจัง หวัด เชี ย งใหม่ที ่ ใ ช้ใ น
การศึ ก ษาได้แ ก่ วัด แสนฝาง วัด ชัย มงคล และวัด ป่ าเป้ า ซึ่ งเป็ นวัด ที่ มี ป ระวัติ ก ารสร้ า งและ
การบูรณะโดยชนชั้นสู งทั้งชาวพม่าและชาวไทยใหญ่
สาหรับลวดลายปูนปั้ นประดับองค์เจดี ยจ์ ากแหล่งการศึกษาทั้งสามวัดศึกษาได้จาก องค์ประกอบ
ส่ วนกลางขององค์ระฆัง คือ ลวดลายบัวปากระฆัง ลวดลายประดับใต้รัดอก ลวดลายรัดอก และ
ลวดลายประดับเหนือรัดอก มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ลวดลายบัวปากระฆัง
บัวปากระฆัง คือ ส่ วนรองรับองค์ระฆัง มีลกั ษณะเป็ นชุดลวดบัวทานองแถวบัวคว่า – บัวหงาย จึงดู
เป็ นรู ปดอกบัวบานรองรับทรงระฆัง 29 โดยทัว่ ไปลวดลายส่ วนนี้ ในศิลปะปาละ ศิลปะพุกาม และ
ศิลปะอมรปุระ-มัณฑะเลย์ เป็ นกลีบบัวคว่า -บัวหงายที่มีปลายกลีบแหลม และมีขอบของกลีบบัว
เป็ นสองชั้น (ภาพที่ 12)

29

สันติ เล็กสุ ขมุ , งานช่ าง คาช่ างโบราณ, (กรุ งเทพฯ กรมศิลปากร, 2553), 136.
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ศิลปะปาละ

ศิลปะพุกาม

ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์
ภาพที่ 12 ลักษณะกลี บบัวคว่า -บัวหงายที่ มีปลายกลี บ
แหลม และมีขอบของกลีบบัวเป็ นสองชั้นในศิลปะปาละ
ศิลปะพุกาม และศิลปะอมรปุระ-มัณฑะเลย์

การประดับลวดลายบัวปากระฆังด้วยรู ปแบบบัวคว่า – บัวหงายเกิดขึ้นในศิลปะปา
ละ ก่ อนที่ จะได้รับ ความนิ ย มอย่า งยิ่งในศิ ลปะพุก าม 30 บัวปากระฆัง ปรากฏเป็ นครั้ งแรกที่ เจดี ย ์
จาลองสลักหินที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย ศิลปะปาละ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 1631 (ภาพที่ 13)

30
31

เชษฐ์ ติงสัญชลี. เจดีย์ในศิลปะพม่ า – มอญ: พัฒนาการทางรูปแบบตั้งแต่ ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑะเลย์ , 147.
เรื่ องเดียวกัน, 54 – 57.
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บัวปากระฆัง (เกิดขึ้น
ครั้งแรกในศิลปะปาละ)

ภาพที่ 13 การประดับบัวปากระฆังปรากฏครั้งแรกในศิลปะปาละ
ที่พทุ ธคยา ประเทศอินเดีย พุทธศตวรรษที่ 16
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

อิทธิ พลปาละที่เข้าสู่ พุกามมีผลต่อรู ปแบบงานศิลปกรรม เช่ นการประดับบัวปาก
ระฆังที่ปรากฏในเจดียพ์ ุกามบางองค์ ได้แก่ เจดียเ์ สี ยนเยทนยิมา เป็ นต้น (ภาพที่ 14)

กลีบบัวปลายแหลมมีขอบสองชั้นเป็ น
ลักษณะของกลีบบัวปาละ

ภาพที่ 14 เจดียเ์ สี ยนเยทนยิมา ศิลปะพุกาม
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี
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ระเบียบการประดับบัวปากระฆังด้วยกลีบบัวคว่า - กลีบบัวหงาย ในศิลปะปาละที่
ปรากฏในศิ ลปะพุก ามยังสื บเนื่ องมาถึ งสมัย อมรปุระ – มัณฑะเลย์เช่ นกันตัวอย่า งส าคัญ ได้แก่
เจดียป์ าโตโดจี ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าพจีดอซึ่ งตรงกับรัชกาลที่ 3 ของไทย (ภาพที่ 15)
และเจดียเ์ อ็นดอยา องค์ประธาน ที่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าปกันมินซึ่ งตรงกับรัชกาลที่ 4 ของไทย
(ภาพที่ 16)

ในศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์
ปรากฏกลีบบัวแบบปาละ

ภาพที่ 15 บัวปากระฆังเจดียป์ าโตโดจี ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

กลีบบัวปลายแหลม
มีขอบสองชั้น

ปรากฏกลีบบัว
ทาหน้าที่บวั คว่า
ภาพที่ 16 บัวปากระฆังเจดียเ์ อ็นดอยา องค์ประธาน ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์
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ระเบียบการประดับบัวปากระฆังดังกล่าวถื อเป็ นแบบแผนที่ปรากฏเสมอและยัง
พบความนิ ย มในกลุ่ ม ตัวอย่า งการศึ ก ษาลวดลายปู นปั้ นประดับ องค์ร ะฆัง ของเจดี ย ์ใ นจัง หวัด
เชียงใหม่ ซึ่ งมีรายละเอียดและข้อปลีกย่อยในการประดับที่น่าสนใจ ซึ่ งผูศ้ ึกษาจาแนกเป็ นลวดลาย
ของกลีบบัวหงายและลวดลายของกลีบบัวคว่าที่นิยมใช้ใบอะแคนตัสมาประดับแทนกลีบบัวคว่า
อย่างที่เคยนิยมมาก่อน (ภาพที่ 17)

ภาพที่ 17 ลวดลายประดับบัวปากระฆังตัวอย่างจาก วัดแสนฝาง ลวดลายกลีบบัวหงายมีปลายกลีบ
แหลม และมีขอบของกลีบบัวเป็ นสองชั้น แต่ลวดลายบัวคว่านิยมใช้ลวดลายใบอะแคนตัสประดับแทน

ส าหรั บ ลวดลายกลี บ บัว หงายที่ พ บในกลุ่ ม ตัว อย่า งการศึ ก ษาลวดลายปู น ปั้ น
ประดับองค์ระฆังของเจดียใ์ นจังหวัดเชี ยงใหม่ท้ งั สามแห่ ง มีรูปแบบการใช้ลวดลายกลีบบัวหงายที่
คล้ายกัน คือ เป็ นกลีบบัวแบบศิลปะปาละ
ส่ วนรายละเอี ย ดปลี ก ย่อ ยบางประการ ได้แก่ การประดับ ที่ วดั ป่ าเป้ ามี ก ารท า
กลี บ บัวหงายซ้อนเพิ่ มอี กหนึ่ งชั้น ท าให้ดูคล้าย “บัวคลุ่ ม ” ถื อเป็ นลัก ษณะพิเศษเฉพาะแห่ ง นี้
(ภาพที่ 18) จึ ง เป็ นไปได้ว่า ช่ า งยัง คงยึดติ ดกับ ระเบี ย บของบัวปากระฆัง จึ ง มี รูป แบบบัวคว่ า –
บัวหงาย โดยกลีบบัวหงายซ้อนเพิ่มอีกหนึ่ งชั้นในรู ปแบบบัวคลุ่มนั้น เป็ นการผสมผสานที่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเป็ นช่างพม่าในเมืองเชียงใหม่
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กลีบบัวที่ซอ้ นกัน
สองชั้นในแนวตั้ง
ภาพที่ 18 กลีบบัวหงายซ้อนเพิ่มอีกหนึ่งชั้น ทาให้ดูคล้ายบัวคลุ่ม ที่วดั ป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่

สาหรับลวดลายกลีบบัวคว่าที่พบในกลุ่มตัวอย่างการศึกษาลวดลายปูนปั้ นประดับ
องค์ ร ะฆัง ของเจดี ย ์ใ นจัง หวัด เชี ย งใหม่ ท้ ัง สามแห่ ง มี รู ป แบบที่ ค ล้า ยกัน คื อ ไม่ ใ ช้ ล วดลาย
กลีบบัวคว่าแบบศิลปะปาละ แต่ใช้ลวดลายใบอะแคนตัสมาประดับแทนมีการประดับห้อยเป็ นโค้ง
คว่าลงโดยจรดปลายเป็ นทรงสามเหลี่ยมต่อเนื่ องกัน ล้อรับกับส่ วนกลี บบัวหงายด้านบน ลักษณะ
เช่นนี้ปรากฏทั้งวัดแสนฝาง วัดชัยมงคล และวัดป่ าเป้ า (ภาพที่ 19) เมื่อนาข้อมูลจากการสารวจเจดีย ์
ในศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ มาศึกษาเปรี ยบเทียบพบว่าการประดับบัวปากระฆังองค์เจดี ยใ์ น
ศิล ปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ นิ ยมใช้กลี บ บัวปาละในตาแหน่ ง บัวคว่ าเสมอ ดังจะเห็ นได้จาก
องค์ระฆังเจดียเ์ อ็นดอยยา องค์ประธาน (ภาพที่ 16) ยิ่งเป็ นสิ่ งเน้นย้ าว่ากระบวนการดังกล่ าวเป็ น
รู ปแบบศิลปกรรมเฉพาะของสกุลช่างพม่าในจังหวัดเชียงใหม่32

32

เนื่องจากยังไม่ได้ทาการตรวจสอบเจดียพ์ ม่าในประเทศไทย เพราะฉะนั้นใบอะแคนตัส ในฐานะบัวคว่าอาจจะ
เจอที่อื่นด้วย แต่ในที่น้ ีขอสรุ ปไว้วา่ เป็ นสกุลช่างที่เกิดขึ้นในเชียงใหม่, ผูศ้ ึกษา.
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วัดแสนฝาง

วัดชัยมงคล

วัดป่ าเป้ า
ภาพที่ 19 ภาพเปรี ยบเทียบการประดับใบอะแคนตัสที่หอ้ ยโค้งคว่าลงโดยจรดปลายเป็ นทรงสามเหลี่ยม
ต่อเนื่องกันของทั้งสามวัด ได้แก่ วัดแสนฝาง วัดชัยมงคล และวัดป่ าเป้ า

ส่ วนรายละเอี ยดปลี กย่อยบางประการ ได้แก่ การประดับลวดลายที่ วดั แสนฝาง
นิ ยมใช้ลวดลายดอกกลมประดับ บริ เวณพื้ นที่ ว่า งระหว่างใบอะแคนตัสที่ เกิ ดเป็ นช่ อง ลวดลาย
ดังกล่าวยังนิ ยมใช้ประดับส่ วนอื่นๆขององค์เจดียอ์ งค์น้ ี อีกด้วย ได้แก่ การประดับใต้รัดอกองค์ระฆัง
และการประดับเหนือรัดอกองค์ระฆัง เป็ นต้น (ภาพที่ 20)
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ภาพที่ 20 การประดับลวดลายดอกกลมที่ส่วนต่างๆขององค์ระฆังเจดียว์ ดั แสนฝาง

อย่างไรก็ตาม แม้ลวดลายการประดับบัวปากระฆังของกลุ่มตัวอย่างการศึกษาใน
จังหวัดเชี ยงใหม่มี ความพิ เศษของลัก ษณะเฉพาะที่ เปลี่ ย นจากลวดลายกลี บ บัวคว่า เป็ นลวดลาย
ใบอะแคนตัส ดังได้ก ล่ า วไปแล้ว แต่ล วดลายดัง กล่ าวก็อยู่ใ นตาแหน่ งบัวคว่า ที่ ป รากฏคู่ก ันกับ
ลวดลายบัวหงายตาแหน่งบน ตามระเบียบการประดับบัวปากระฆังในศิลปะปาละ ศิลปะพุกาม และ
ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ จึงกล่ าวได้ว่า ทั้งระเบียบการประดับและการใช้ลวดลายกลี บบัวใน
กลุ่มตัวอย่างการศึกษาในจังหวัดเชี ยงใหม่ ยังคงสื บทอดแบบแผนและลักษณะบางประการมาจาก
ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์
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ตารางสรุ ปประเด็นบัวปากระฆังของวัดแสนฝาง, วัดชัยมงคลและวัดป่ าเป้า จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่ม
บัวหงาย
บัวควา่
สรุ ป
ตัวอย่างวัด
กลี บ บัวปลายแหลม ป ร า ก ฏ ล ว ด ล า ย ส่ วนรองรับองค์ระฆัง คือ
วัดแสนฝาง มี ข อบ 2 ชั้น ตาม ใบอะแคนตั ส ในฐานะ “บัว ปากระฆัง ” เนื่ อ งจากมี
รู ปแบบของบัวปาละ บัวคว่า ซึ่ งแตกต่างจากเจดีย ์ องค์ ป ระกอบของบัว คว่ า –
กลีบบัวได้ถูกจัดวาง ใ น ศิ ล ป ะ อ ม ร ปุ ร ะ – บัวหงาย
ใ ห้ ซ้ อ น กั น ใ น มั ณ ฑ ะ เ ล ย์ ที่ ก ลี บ บั ว
แนวนอน
ด้ า น ล่ า ง เ ป็ น บั ว ป า ล ะ
เหมือนกับกลีบบัวหงาย จน
อ า จ ก ล่ า ว ไ ด้ ว่ า ใ บ อ ะ
แคนตัสในฐานะบัวคว่าคือ
รู ปแบบเฉพาะของสกุลช่าง
เชียงใหม่
ก ลี บ บั ว ห ง า ย มี ป ร า ก ฏ ล ว ด ล า ย ส่ วนรองรับองค์ระฆัง คือ
วัดชัยมงคล ลั ก ษ ณ ะ บั ว ป า ล ะ ใบอะแคนตัสเช่นเดียวกับที่ “บัว ปากระฆัง ” เนื่ อ งจากมี
และกลี บบัวซ้อนกัน วัดแสนฝาง จึ งถู กจัดอยู่ใน องค์ ป ระกอบของบัว คว่ า –
ในแนวนอนอย่ า งที่ กระบวนการเดียวกัน
บัวหงาย
วัดแสนฝาง
ก ลี บ บั ว ห ง า ย มี ป ร า ก ฏ ล ว ด ล า ย เป็ นไปได้ว่า ช่ า งยัง ยึ ดติ ดกับ
วัดป่ าเป้า ลัก ษณะบัวปาละแต่ ใบอะแคนตัสเช่นเดียวกับที่ ระเบียบของบัวปากระฆัง จึง
กลีบบัวกลับซ้อนกัน วัดแสนฝางและวัดชัยมงคล มีรูปแบบบัวคว่า – บัวหงาย
2 ชั้น ในแนวตั้ง ซึ่ ง กระบวนการดัง กล่ า วเป็ น โดยกลีบบัวด้านบนซ้อนกัน 2
ต่ า งไปจาก 2 วัด สิ่ ง เน้ น ย้ า และสะท้อ นให้ ชั้ นในรู ปแบบของบั ว คลุ่ ม
ข้า งต้นทั้ง นี้ ล ักษณะ เห็ น ว่ า ใบอะแคนตั ส ใน เป็ นการผสมผสานของช่ า ง
ดังกล่ าวเป็ นรู ปแบบ ฐานะบั ว คว่ า คื อ รู ปแบบ สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง ความเป็ น
ของบัวคลุ่ม
เ ฉ พ า ะ ข อ ง ส กุ ล ช่ า ง พื้นถิ่น
เชียงใหม่

29
3.2 ลวดลายประดับใต้ รัดอก
การศึ ก ษาลวดลายประดับ ใต้รั ด อกของกลุ่ ม ตัว อย่ า งวัด ในเชี ย งใหม่ ปรากฏ
ลวดลายแตกต่างกันแบ่งได้ 3 ลวดลาย คือ การประดับลวดลายหน้ากาล – หน้ายักษ์มีแขนมือจับ
กระหนก การประดับลวดลายยัก ษ์ที่มี ท่า ทางยืนอย่างโขนและในมื อจับใบอะแคนตัส และการ
ประดับลวดลายใบอะแคนตัสที่หอ้ ยโค้งคว่าลงโดยจรดปลายเป็ นทรงสามเหลี่ยมต่อเนื่ องกันรวมถึง
การประดับลวดลายแบบทัว่ ไป (ภาพที่ 21) โดยผูศ้ ึกษาจะวิเคราะห์ตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้

วัดแสนฝาง

วัดชัยมงคล

วัดป่ าเป้ า
ภาพที่ 21 ภาพเปรี ยบเทียบลวดลายประดับใต้รัดอกของทั้งสามวัด
ได้แก่ วัดแสนฝาง วัดชัยมงคล และวัดป่ าเป้ า
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การประดับลวดลายหน้ ากาล – หน้ ายักษ์ มีแขนมือจับกระหนก
ในศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ หน้ากาลคือหน้ายักษ์ไม่สามารถแยกรู ปแบบได้
อย่างที่เคยปรากฏมาก่อนในศิลปะโบราณ ผูศ้ ึกษาจึงใช้คาว่า “หน้ากาล – หน้ายักษ์” แทนลวดลาย
เช่นนี้
การประดับลวดลายใต้รัดอกมักประดับด้วยหน้ากาลมีแขนเสมอ จนอาจกล่าวได้
ว่าเป็ นลักษณะเฉพาะของศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์อย่างแท้จริ ง ลายหน้ากาลดังกล่าวคงมีเค้า
โครง มาจากการประดับแบบเดี ยวกันในศิ ลปะพุกามนั้นเอง33 โดยในศิลปะพุกาม หน้ากาลไม่มี
องค์ประกอบของหน้ายักษ์ไทย ทั้งรู ปหน้า เครื่ องแต่งกาย ไม่มีแขนและมื อที่ จบั วัตถุ ใดๆ อยู่ใน
ลักษณะคายท่อนพวงมาลัย ดังจะเห็นได้จากเจดียเ์ สี ยนเยทนยิมา (ภาพที่ 22)

หน้ากาลคาย
พวงมาลัย – พวงอุบะ
ภาพที่ 22 หน้ากาลคายท่อนพวงมาลัยเจดียเ์ สี ยนเยทนยิมา ศิลปะพุกาม
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

ต่อมาในศิลปะอมรปุ ระ – มัณฑะเลย์ ได้เกิ ดกระบวนการใหม่ รู ปหน้ากาลได้
เปลี่ ยนเป็ นหน้ายักษ์ โดยช่ างได้เพิ่มองค์ประกอบของ พลายโอษฐ์ มีแขนและมือที่ถือวัตถุ เครื่ อง
แต่งกายปรากฏลวดลายอย่างกรองศอและอินทรธนู 34 โดยจะอธิ บายถึ งพัฒนาการและอิทธิ พลที่
ปรากฏใน วัดชัย มงคล ซึ่ ง เป็ นวัดเดี ย วในแหล่ ง การศึ ก ษานี้ ที่ ล วดลายปรากฏลัก ษณะดัง กล่ า ว
สามารถวิเคราะห์รายละเอียดส่ วนต่างๆได้ดงั ต่อไปนี้

33
34

เชษฐ์ ติงสัญชลี. เจดีย์ในศิลปะพม่ า – มอญ: พัฒนาการทางรูปแบบตั้งแต่ ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑะเลย์ , 150.
คาว่า “กรองศอ” และ “อินทรธนู” เรี ยกเครื่ องแต่งกายบริ เวณหน้าอกและไหล่ ในนาฏศิลป์ ไทย, ผูศ้ ึกษา
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รู ปหน้ า ในสมัยพระเจ้าพคยีดอ (พ.ศ. 2326 – 2380) ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาเดี ยวกับ
รัชกาลที่ 3 ของไทย ได้มีการสร้างเจดียป์ าโตโดจีข้ ึน35 (ภาพที่ 23) โดยลวดลายประดับองค์เจดียน์ ้ ี
ได้ปรากฏรู ปหน้ายักษ์ไทยขึ้น แตกต่างจากเจดียเ์ สี ยนเยทนยิมาในศิลปะพุกามที่ปรากฏลายหน้ากาล
คายพวงมาลัย – พวงอุมา ซึ่ งเจดียป์ าโตโดจีเป็ นเจดี ยท์ ี่สร้ างขึ้นในรัชกาลนี้ โดยใช้รูปแบบอย่าง
เจดียท์ วั่ ไปในศิลปะพุกาม
องค์ป ระกอบรู ป หน้า ที่ เปลี่ ย นไปของหน้า ยักษ์ ได้แก่ การเพิ่ ม เขี้ ย ว เพิ่ม พลาย
โอษฐ์ (ขอบลายเส้นหยักรอบปาก) และเพิ่มกรรเจียกจร ทาให้ผศู ้ ึกษามีความคิดเห็นว่าคล้ายกับรู ป
หน้าของยักษ์ในศิลปะไทย

กรรณเจียกจร

พลายโอษฐ์

เขี้ยว

ภาพที่ 23 ภาพยักษ์ไม่มีมือ (ช่างไทย) เจดี ยป์ าโตโดจี
เมืองอมรปุระ

แขนและเครื่องแต่ งกาย ในระยะเวลาต่อมาได้ปรากฏหน้ากาล – หน้ายักษ์ที่มีแขน
เห็นได้จากภาพจิตรกรรมยักษ์ไทยจับใบอะแคนตัส วัดจอกตอจี เมืองอมรปุระ (ภาพที่ 24) ซึ่ งสร้าง
ขึ้นในสมัยพระเจ้าปกันมิน โดยเป็ นช่วงเวลาเดียวกับรัชกาลที่ 4 ของไทย ภาพจิตรกรรมดังกล่าวรู ป
หน้ายักษ์มีเขี้ยว พลายโอษฐ์ และกรรณเจียกจร เช่นเดียวกับลวดลายยักษ์เจดียป์ าโตโดจี เห็นได้ชดั
ว่ายักษ์ประดับองค์เจดียใ์ นศิลปะพม่ามีพฒั นาการทางด้านรู ปแบบ

35

เชษฐ์ ติงสัญชลี. เจดีย์ในศิลปะพม่ า – มอญ: พฒนาการทางรูปแบบตั้งแต่ ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑะเลย์ , 422.
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อย่างไรก็ดีเมื่อสังเกตบริ เวณต้นแขนของยักษ์จากภาพจิตรกรรมของวัดแห่ งนี้ พบ
รายละเอียดของส่ วนประดับเครื่ องแต่งกายมีการคาดแถบพาหุ รัด36 ซึ่ งแตกต่างจากวัดชัยมงคลที่มี
เครื่ องแต่งกายอย่างกรองศอและอินทรธนู ทั้งนี้ จากการสารวจวัดในศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์
เพิ่มเติ มพบว่าลวดลายประดับองค์เจดี ยเ์ อ็นดอยา องค์ประธาน (ภาพที่ 25) ซึ่ งสร้ างขึ้นในสมัย
พระเจ้าปกันมิน ปรากฏลายยักษ์ที่มีอินทรธนูและกรองศอ ผูศ้ ึกษาจึงสันนิ ษฐานว่าลวดลายประดับ
วัดชัยมงคลอาจได้รับอิทธิ พลมาจากเจดียอ์ งค์น้ ี

กรรณเจียกจร
เขี้ยว
พาหุรัด

พลายโอษฐ์

ภาพที่ 24 ภาพยักษ์ไทยจับใบอะแคนตัส วัดจอกตอจี เมืองอมรปุระ
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

กรองศอ
อินทรธนู

ภาพที่ 25 ลวดลายยักษ์มีแขนประดับองค์เจดียเ์ อ็นดอยา องค์ประธาน
เมืองมัณฑะเลย์

36

คาว่า “พาหุรัด” ใช้เรี ยกเครื่ องแต่งกายบริ เวณต้นแขน ในนาฏศิลป์ ไทย, ผูศ้ ึกษา.

33
รู ปแบบการจั บ สิ่ งของ จากการส ารวจและศึ ก ษาข้อมูล วัดในศิ ล ปะอมรปุ ระ –
มัณฑะเลย์ พบว่าสิ่ งของที่อยูใ่ นมือยักษ์ลว้ นแตกต่างกันออกไป ซึ่ งสามารถจาแนกได้ 3 อย่าง ดังนี้
1. จับ ใบอะแคนตัส จากการส ารวจวัดในศิ ล ปะอมรปุ ระ – มัณฑะเลย์ พบลวดลาย
หน้า กาล – หน้า ยัก ษ์จบั ใบอะแคนตัส จานวนมาก ดังจะเห็ นได้จากเจดี ย ์ร้าง 37 ข้าง
วัดเชหาวตะมายเวน (Shay Hung Thamingwin) เมืองอังวะ (ภาพที่ 26) ซึ่ งเป็ นลวดลาย
ใบอะแคนตัสที่คดโค้งอย่างซับซ้อน แต่แตกต่างจากรู ปแบบใบอะแคนตัสวัดชัยมงคล

จับใบอะแคนตัส

ภาพที่ 26 หน้ากาลวัดร้างข้างวัดเชหาวตะมายเวน (Shay Hung Thamingwin) เมืองอังวะ

2. จับกระหนก เท่าที่ผศู ้ ึกษาสารวจวัดในศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ ยัง ไม่ พ บเจดี ย ์
องค์ ใ ด ที่ มี ก ารประดับ ด้ว ยลวดลายยัก ษ์จ ับ กระหนก แต่ ก ลับ พบภาพจิ ต รกรรม
ยักษ์จบั กระหนกที่มีรูปแบบคล้ายใบอะแคนตัสที่วดั จอกตอจี ซึ่ งลายกระหนกดังกล่าว
ปรากฏชัด เจนในภาพเทวดาของจิ ต รกรรมวัด เดี ย วกัน แต่ จ ับ กระหนกที่ มี ค วาม
พลิ้วไหวมากกว่า (ภาพที่ 27) ซึ่ งลักษณะกระหนกดังกล่าวคล้ายกับลายใบอะแคนตัส
พลิ้วไหวอย่างกระหนกไทยที่วดั ชัยมงคลเป็ นอย่างมาก ผูศ้ ึกษาจึงสันนิ ษฐานว่าช่างที่
สร้ างเจดี ยว์ ดั ชัยมงคลอาจมีความเข้าใจเรื่ องการจับกระหนกไทยจากภาพจิตรกรรม
วัดจอกตอจี

37

สาเหตุที่เรี ยกวัดร้างเนื่องจากไม่พบข้อมูลและป้ ายใดที่บ่งบอกชื่อวัด บริ เวณโดยรอบปรากฏเพียงป้ ายชื่อ
วัดเชหาวตะมายเวน (Shay Hung Thamingwin) เท่านั้น, ผูศ้ ึกษา
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ภาพที่ 27 ภาพยักษ์ไทยจับใบอะแคนตัสและภาพเทวดาไทยจับกระหนก
วัดจอกตอจี เมืองอมรปุระ คล้ายลวดลายกระหนกไทยที่วดั ชัยมงคล
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

3. จับแบบผสม มีรูปแบบเป็ นใบอะแคนตัสแต่ไม่ได้อยูใ่ นลักษณะที่คดโค้ง ซึ่ งจะเห็นได้
จากลวดลายประดับองค์เจดียว์ ดั มหาอองมเยบอนซาน องค์ที่ 2 (ภาพที่ 28)

ภาพที่ 28 การประดับ ลวดลายย กั ษ์ม ี แ ขนจับ สิ ่ ง ของที ่ ต ่า งกัน
จากองค์เจดี ย ว์ ดั มหาอองมเยบอนซาน องค์ที่ 2 เมืองอังวะ

กระบวนการดังกล่าวแสดงให้เห็นอิทธิ พลศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ที่ส่งผลต่อ
การประดับลวดลายที่วดั ชัยมงคลโดยเมื่อพิจารณาในส่ วนขององค์ประกอบของเครื่ องแต่งกายอย่าง
กรองศอและอินทรธนูที่นูนออกมาจากองค์เจดีย ์ ทาให้มิติในการมองเสมือนยักษ์ครึ่ งตัวที่คล้ายคลึง
กับลวดลายยักษ์มีแขนของเจดียเ์ อ็นดอยา องค์ประธาน และเมื่อพิจารณาในส่ วนลวดลายที่อยูใ่ นมือ
ที่เป็ นใบอะแคนตัสลายกระหนกพลิ้วไหวแสดงให้เห็ นถึ งความคล้ายคลึงกับภาพจิตรกรรมเทวดา
อย่า งไทยถื อ กระหนกที่ จอกตอจี (ดู ภาพที่ 27) และเป็ นที่ น่า สั ง เกตว่า การปรากฏรู ป แบบงาน
ศิ ล ปกรรมของไทยที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ งานช่ า งพม่ า ในช่ ว งเวลานี้ อาจมาจากสมัย พระเจ้า อัง วะ
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ตีก รุ ง ศรี อยุธ ยาส าเร็ จในปี พ.ศ. 2310 และกวาดต้อนเทครั วคนไทยที่ มี ความรู้ ความสามารถ
ในงานศิลป์ แขนงต่างๆมาด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับประวัติของวัดจอกตอจีที่สร้ างขึ้นในสมัยพระเจ้า
ปกันมิน (2389 – 2396) ที่เป็ นสมัยหลัง แต่ยงั คงปรากฏอิทธิ พลของช่างไทยในศิลปะพม่า
การประดับลวดลายยักษ์ ทมี่ ีท่าทางยืนอย่างโขนจับใบอะแคนตัส
ลักษณะของยักษ์ดงั กล่าวปรากฏที่วดั ป่ าเป้ า เป็ นยักษ์เต็มตัวที่ถือใบอะแคนตัสที่มี
ลัก ษณะคดโค้ง ดู ค ล้า ยใบไม้ (ภาพที่ 29) ต่ า งจากวัด ชัย มงคลที่ เ ป็ นยัก ษ์ ค รึ่ งตัว มี แ ขน แต่ ถื อ
ใบอะแคนตัสเช่นกันโดยเป็ นใบที่คล้ายกับกระหนก

ปริ มาตรลายที่คดโค้ง และมีการเซาะ
ร่ องปูนตรงกลางให้เหมือนใบไม้

คล้ายกับการยืน
ของยักษ์ในการ
แสดงโขน

ภาพที่ 29 การประดับลวดลายยักษ์ยนื ท่าทางโขนถือใบอะแคนตัส วัดป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่

อย่า งไรก็ ต าม การท ารู ป ยัก ษ์แ บบเต็ ม ตัว และใช้ป ระดับ ใต้รั ด อกยัง ปรากฏที่
วัดมหาวันอีกแห่ง แต่เป็ นภาพยักษ์เหาะถืออาวุธคล้ายมีด (ภาพที่ 30)
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ภาพที่ 30 การประดับลวดลายยักษ์เหาะถืออาวุธ วัดมหาวัน จังหวัดเชียงใหม่

จากการศึกษาข้อมูลพบว่ารู ปแบบยักษ์เช่นนี้มีความใกล้เคียงกับภาพจาหลักศิลารู ป
กุมภกรรณที่เมืองมนยวา (ภาพที่ 31) เมื่ อนามาวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบแล้วเห็ นได้ชัดว่ามี ลกั ษณะ
การยืนอย่างโขนคล้ายกับที่วดั ป่ าเป้ าและท่าทางการถืออาวุธคล้ายกับวัดมหาวัน

ภาพที่ 31 ภาพเปรี ยบเทียบท่าทางการยืนอย่างโขนระหว่างยักษ์วดั
ป่ า เ ป้ า กั บ ภ า พ จ า ห ลั ก ศิ ล า รู ป กุ ม ภ ก ร ร ณ เ มื อ ง ม น ย ว า
ที่ ม าภาพ: อรวิน ท์ ลิ ขิ ต วิ เ ศษกุ ล , ช่ างอยุ ธ ยาในเมือ งพม่ า รามั ญ
(กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์พริ้ นติ้ง, 2553), 103.
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สาหรั บภาพจาหลักศิ ลาเมื องมนยวาสร้ า งขึ้ นประมาณปี พ.ศ. 238938 ตรงกับ
ราชวงศ์คองบองร่ วมสมัยกับตอนต้นรัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งเป็ นไปได้ว่างานช่ างที่มีลกั ษณะไทยนี้ อาจ
สร้างขึ้นหรื อได้รับอิทธิ พลจากช่างฝี มือชาวกรุ งศรี อยุธยาเมื่อครั้งถูกกวาดต้อนไปในสงครามเมื่อปี
พ.ศ. 2310 โดยอาจจะเป็ นการสื บทอดสู่ รุ่นลูกหรื อหลาน39 ทั้งนี้ ผศู ้ ึกษาจึงค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
อิทธิ พลไทยที่ได้รับความนิ ยมในพม่าสมัยดังกล่าว พบเนื้ อความที่น่าสนใจปรากฏในพระนิ พนธ์
ของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์ไว้ในละครฟ้ อนรา ว่าด้วยตานานละคร ความว่า
“...พระเจ้ า อั งวะมัง ระทรงโปรดละครไทย จึ งรั บสั่ ง ให้ รวบรวมพวกละครและปี่ พาทย์
ไว้ เป็ นกรมหนึ่ ง และประทานที่ ให้ ตั้ ง บ้ านเรื อนอยู่ ในราชธานี ..ละครที่ ถื อ กั น ว่ าเป็ น
เรื่ องสาคัญก็คือ เรื่ องอิ เหนากับรามเกี ยรติ์ เรื่ องอิ เหนาเล่ นร้ องอย่ างละคร แต่ เรื่ องรามเกี ยรติ์ เล่ น
พากย์ และเจรจาอย่ างโขน มักเล่ นตามงานนักขัตฤกษ์ ..40
จากพระนิพนธ์ขา้ งต้น แสดงให้เห็นถึงอิทธิ พลของงานศิลปกรรมในอีกแขนงที่มี
อิทธิ พลต่องานศิลปกรรมพม่าในช่วงพระเจ้ามังระ (พ.ศ. 2306 – 2319) เรื่ องรามเกียรติ์เป็ นที่นิยมใน
ราชสานักย่อมบ่งชี้ให้เห็นถึงเส้นทางการกระจายตัวของศิลปกรรมไทยไปสู่ กลุ่มสังคมอื่นๆต่อไป
ทั้งนี้ หลังจากสมัยพระเจ้ามังระ การแสดงโขนเรื่ องรามเกียรติ์เริ่ มเสื่ อมความนิ ยม
ลง มีการปรับเปลี่ ยนเครื่ องแต่งกายตัวนางให้มีรูปแบบอย่างพม่า แต่เครื่ องแต่งกายตัวพระและตัว
ยักษ์ไม่ได้ปรับเปลี่ ยนมากนัก41 อย่างไรก็ตามรามเกี ยรติ์ยงั คงเป็ นมหรสพที่นิยมแสดงกันอยู่ แต่
ในช่ วงเวลานี้ ได้เกิดละครคู่แข่งขึ้น คือละครเรื่ องอิเหนา ซึ่ งเดิมเป็ นละครของชาวสยามที่นกั เขียน
ชื่อ Myawaddi Mingyi U Sa เป็ นผูแ้ ปลในปี พ.ศ. 2328 ในรัชสมัยของพระเจ้าคองบองมิน และพระ
ราชโอรสปกันมิน (พ.ศ. 2389 – 2396) รามเกียรติ์ยงั เป็ นเรื่ องที่นิยมและเครื่ องบันเทิงประจาราช
สานักอยู42่ จะเห็นได้ชดั ว่าอิทธิ พลของศิลปกรรมอยุธยายังมีผลต่องานศิลปกรรมพม่าอย่างต่อเนื่ อง
ดังนั้นการปรากฏลวดลายลายปูนปั้ นรู ปยักษ์ในท่ายืนแบบนาฏลักษณ์ที่วดั ป่ าเป้ าจึงเป็ นการสะท้อน
ความนิยมรู ปแบบบางประการของไทยที่ยงั ปรากฏในลวดลายประดับของศิลปะพม่าสมัยอมรปุระ มัณฑะเลย์
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อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล, ช่ างอยุธยาในเมืองพม่ ารามัญ, (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์พริ้ นติ้ง, 2553), 89.
เรื่ องเดียวกัน, 19.
40
เรื่ องเดียวกัน, 27. อ้างจาก,สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, ละครฟ้อนรา ประชุ มเรื่องละครฟ้อนรากับระบา
ราเต้น (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2546), 328 -329.
41
สุ เนตร ชุตินธรานนท์, พม่ าอ่านไทย, (กรุ งเทพฯ: มติชน, 2542), 153.
42
เรื่ องเดียวกัน, 155.
39
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การประดับลายใบอะแคนตัสทีห่ ้ อยโค้ งควา่ ลงโดยจรดปลายเป็ นทรงสามเหลีย่ ม
ต่ อเนื่องกันร่ วมกับการประดับลวดลายทัว่ ไป
ลักษณะเช่นนี้ ถือเป็ นรู ปแบบพิเศษเฉพาะวัดแสนฝาง ไม่ปรากฏกับเจดียอ์ งค์อื่นๆ
ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และในศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์
การประดับลวดลายใต้รัดอกองค์ระฆังวัดแสนฝาง ปรากฏลายใบอะแคนตัสที่ห้อย
โค้ง คว่ า ลง โดยจรดปลายเป็ นทรงสามเหลี่ ย มต่ อ เนื่ องกัน พื้ น ที่ ว่า งของสามเหลี่ ย มด้า นล่ า งมี
ลวดลายดอกซี กดอกซ้อนและลายดอกกลมปรากฏอยู่ (ภาพที่ 32)

ภาพที่ 32 การประดับลายใบอะแคนตัสที่หอ้ ยโค้งคว่าลง โดยจรดปลายเป็ นทรง
สามเหลี่ยมต่อเนื่องกันและการประดับลวดลายทัว่ ไป วัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ลายดอกซี กดอกซ้อนที่วดั แสนฝางมีลกั ษณะของกลีบดอกหลักทั้งสี่ เป็ นรู ปใบไม้
ซ้อนกับกลีบดอกขนาดเล็ก กึ่งกลางเป็ นวงกลม ซึ่ งโดยทัว่ ไปลายดอกซี กดอกซ้อนมักมีรูปแบบเป็ น
ลายประจายาม ส่ วนลวดลายดอกกลมที่ปรากฏในงานประดับนี้ เป็ นลายพื้นฐานทัว่ ไป ตาแหน่งลาย
ไม่ตายตัวใช้เป็ นลายประกอบเพียงเท่านั้น43
จากการสารวจเจดียใ์ นศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ ทั้งในพม่าและเชียงใหม่ ไม่พบ
การประดับลวดลายเช่นนี้ ที่ส่วนใต้รัดอกองค์ระฆัง เช่น การประดับที่เจดียเ์ อ็นดอยา องค์ประธาน
เป็ นต้น (ภาพที่ 33) ผูศ้ ึ กษาจึ ง มี ความคิ ดเห็ นว่า การประดับ ดังกล่ าวเป็ นลักษณะพิเศษที่ เกิ ดขึ้ น
เฉพาะเจดียว์ ดั แสนฝางแห่งนี้ที่มีการประดับด้วยกระจกสี ซึ่ งช่างใส่ ลวดลายพื้นฐานลงไปเพื่อไม่ให้
เกิดพื้นที่วา่ งเปล่า

43

ลายดอกกลมเป็ นลายพื้นฐานทัว่ ไป ตาแหน่งลายไม่ตายตัวใช้เป็ นลายประกอบเพียงเท่านั้น อ้างอิงจาก จิรศักดิ์
เดชวงศ์ญา, ลวดลายปูนปั้นประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม่ , (ลาพูน เฌอกรี น, 2545), 92 - 94.
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ภาพที่ 33 การประดับลวดลายหน้ากาลมีแขนตาแน่งใต้รัดอกองค์ระฆัง
เจดียเ์ อ็นดอยา องค์ประธาน ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์

ลวดลายใต้รัดอกองค์ระฆังของกลุ่มตัวอย่างจากทั้งสามวัด มีรายละเอียดที่แตกต่าง
กันดังได้กล่าวถึงไปแล้ว จึงสามารถสรุ ปแนวความคิดของงานศิลปกรรมได้ดงั นี้
แนวความคิดศิ ลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ ได้แก่ รู ปแบบ หน้ายักษ์มีแขนจับใบอะแคนตัสที่วดั ชัย
มงคล และลายใบอะแคนตัสที่วดั แสนฝาง หากหน้ากาลมีแขนคือรู ปแบบเฉพาะของศิลปะอมรปุระ
– มัณฑะเลย์ ลวดลายที่ วดั ชัยมงคลแสดงให้เห็ นเพียงรู ปแบบเท่านั้น อย่างไรก็ดีเมื่ อพิจารณาถึ ง
รายละเอี ย ด กลับ พบเป็ นหน้ายัก ษ์อย่า งไทย และใบอะแคนตัส ลายกระหนก ซึ่ ง จะกล่ า วถึ ง ใน
ประเด็นถัดไป ในส่ วนของลายใบอะแคนตัส เป็ นลวดลายอิทธิ พลศิลปะตะวันตก พม่าได้รับเข้าใน
คราวที่ตกอยูภ่ ายใต้การปกครองของอังกฤษ ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาเดียวกับการทาสัมปทานป่ าไม้เกิดขึ้น
โดยชาวพม่ า ที่ ผ นั ตัว มาเป็ นพ่ อ ค้า ติ ด ต่ อ การค้า ระหว่า งพม่ า และเชี ย งใหม่ จึ ง ส่ ง ผลให้ ไ ด้รั บ
แนวความคิดลวดลายใบอะแคนตัสมาด้วย
แนวความคิดศิลปะพม่ าในเชี ยงใหม่ ที่มีต้นทางมาจากศิลปะไทย ได้แก่ หน้ายักษ์จบั ใบอะแคนตัส
ลายกระหนกอย่างไทยที่วดั ชัยมงคล และยักษ์ยืนอย่างโขนที่วดั ป่ าเป้ า รู ปแบบเหล่านี้ น่าจะมาจาก
คราวเสี ย กรุ ง ครั้ งที่ 2 (พ.ศ. 2310) ได้มี กวาดต้อนชาวกรุ ง ศรี อยุธ ยา จึ ง ท าให้เกิ ดอิ ทธิ พ ลงาน
ศิลปกรรมไทยเกิดขึ้นในในเมืองพม่า ที่ส่งต่อกลับมาโดยฝี มือช่างชาวพม่า
แนวความคิดศิลปกรรมทัว่ ไป ได้แก่ ลวดลายดอกซี กดอกซ้อนและลายดอกกลมที่วดั แสนฝาง ทั้งนี้
ลายทั้งสองไม่ได้มีระเบียบลายเป็ นแถวอย่างที่เคยปรากฏในรู ปแบบลายหน้ากระดาน โดยลายดอก
ซี กดอกซ้อนและลายดอกกลมเป็ นรู ปแบบพิเศษที่ เกิ ดขึ้นเฉพาะกับเจดี ยอ์ งค์น้ ี เนื่ องจากเป็ นการ
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ประดับด้วยกระจกสี ซึ่ งช่างสามารถประยุกต์ให้เหมาะสมกับวัดแสนฝาง โดยใส่ ลวดลายพื้นฐานลง
ไปเพื่อไม่ให้เกิดพื้นที่วา่ งเปล่า
อย่างไรก็ดี ข้อสรุ ปเกี่ยวกับแนวความความคิดดังกล่าวเป็ นเพียงการประดับเฉพาะ
ส่ วนใต้รัดอกองค์ระฆังเท่านั้น ทั้งนี้ ยงั มี องค์ประกอบอื่ นๆเพิ่มเติมที่ ผศู ้ ึ กษาจะกล่ าวถึ งในลาดับ
ถัดไป
3.3 ลวดลายรัดอก
รัดอกองค์ระฆังมักจะปรากฏเป็ นเส้นที่ประดับเป็ นแถบคาดโอบล้อมกึ่งกลางของ
องค์ระฆัง ในศิ ล ปะพม่ า เสมอ มี ท้ งั แบบเรี ย บและแบบที่ มี ก ารประดับ ด้วยลวดลายปู นปั้ นหรื อ
การประดับกระจก เป็ นต้น หรื อบางแห่ งทาเป็ นแผ่นโลหะฉลุ ลายงดงามประดับอยู่ก่ ึ งกลางของ
องค์ระฆังเป็ นรู ปพันธ์พฤกษา44
การทาแถบรัดอกปรากฏแล้วในศิลปะอินเดียและส่ งผ่านวัฒนธรรมมาแถบเอเชี ย
อาคเนย์ ในสมัยปาละ – เสนะของอินเดี ย มาสู่ พุกามและอาณาจักรล้านนาเป็ นลาดับ45 ลวดลาย
ในตาแหน่งนี้ ของแต่ละวัดในกลุ่มตัวอย่างมีลวดลายที่ไม่ซบั ซ้อนมากนัก แต่มีรายละเอียดแตกต่าง
กันออกไป (ภาพที่ 34)

44

สิ ทธิพร เนตรนิยม, "การศึกษาเรื่องเข็มขัดรัดองค์ระฆังเจดีย์ภายในเขตกาแพงเมืองเชียงใหม่ " (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาบัณฑิต ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538), 15.
45
เรื่ องเดียวกัน, 135.
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วัดแสน

วัดชัยมงคล

วัดป่ าเป้ า
ภาพที่ 34 ภาพเปรี ยบเทียบลวดลายประดับรัดอกของทั้งสามวัด
ได้แก่ วัดแสนฝาง วัดชัยมงคล และวัดป่ าเป้ า

ลวดลายรัดอกองค์ระฆังวัดแสนฝาง (ภาพที่ 34) มีลกั ษณะเป็ นเส้นปูนปั้ นนูนเรี ยบ
สองชั้นและมีลวดลายดอกกลมมีกลีบเล็กล้อมรอบ ตรงกลางดอกเป็ นปูนปั้ นนู น ประดับกระจกสี
จากประวัติก ารบู รณะโดยเป็ นช่ า งชาวพม่า จากเมื องมัณฑะเลย์และได้มี การจาลองแบบมาจาก
เจดียช์ เวดากอง46 (ภาพที่ 35) อย่างไรก็ตามจากการศึกษารู ปแบบพบประเด็นที่ขดั แย้งกับข้อมูล
ดัง กล่ า ว คื อ ลวดลายรั ดอกองค์ระฆัง เจดี ย ์ช เวดากองไม่ มีก ารประดับ ลวดลายใดๆ อย่า งไรก็ ดี
การประดับ ลวดลายรั ดอกองค์ระฆัง จะปรากฏหรื อไม่น้ ัน ไม่ใ ช่ รูปแบบที่ ตายตัว แต่เส้ นรั ดอก
องค์ระฆังจะปรากฏกับเจดียม์ อญและเจดียพ์ ม่าเสมอ

46

อนุ เนินหาด, วัดแสนฝาง สั งคมเมืองเชียงใหม่ เล่มที่ 28,, 76.
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รัดอกองค์ระฆังไม่มีการ
ประดับลวดลายใดๆ
ภาพที่ 35 เส้นรัดอกองค์ระฆังเจดียช์ เวดากอง
ประเทศพม่า

สาหรับลวดลายรัดอกองค์ระฆังเจดียว์ ดั ชัยมงคลมีลกั ษณะเป็ นปูนปั้ นนู นสองชั้น
ชั้นแรกเป็ นเส้นเรี ยบล้อมรอบองค์ระฆัง ในชั้นถัดมาเป็ นเส้นบัวนูนคล้ายบัวลูกแก้วอกไก่ ประดับ
กระจกสี (ภาพที่ 30)47
ต่อมาในส่ วนของการประดับลวดลายรั ดอกองค์ระฆัง วัดป่ าเป้ า มี ล ักษณะเป็ น
ปู น ปั้ นนู นสองชั้น เช่ น เดี ย วกับ วัด แสนฝางและวัด ชัย มงคล โดยในส่ วนของชั้นแรกนั้น เป็ นที่
เชื่ อมโยงกับลายกรอบสี่ เหลี่ ยมที่ ล้อมรู ป ยักษ์ถื อใบอะแคนตัส ในส่ วนของชั้นถัดมามี ล ักษณะ
เป็ นเส้นบัวแบบโค้งมน ประดับด้วยกระจกสี เว้นเป็ นระยะ แต่ไม่ประดับทัว่ ทั้งองค์อย่างวัดแสนฝาง
และวัดชัยมงคล (ภาพที่ 34)

47

ศึกษา.

เส้นคาดดังกล่าวทาให้นึกถึงเส้นคาดอกไก่ในล้านนา ซึ่ งช่างอาจนาลักษณะเช่นนี้มาใช้กบั การประดับรัดอก, ผู้
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เนื่องจากลวดลายประดับส่ วนรัดอกองค์ระฆัง ไม่ได้มีรูปแบบแน่นอนที่จะบ่งบอก
ถึงเอกลักษณ์ของศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ได้ ผูศ้ ึกษาจึงนาลักษณะลวดลายรัดอกองค์ระฆังของ
กลุ่มตัวอย่างเจดียท์ ้ งั 3 วัด มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับตัวอย่างเจดียใ์ นพม่าเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการ
ของรัดอกองค์ระฆัง โดยจะวิเคราะห์เป็ น 2 กระบวนการ ดังนี้
กระบวนการแรกคือ จากต้นแบบของเจดียแ์ บบพม่าแท้ท้ งั ในศิลปะพุกามสื บเนื่ อง
มายังศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ คือ เจดียช์ เวซิกอง48 (ภาพที่ 36) จึงได้นากลุ่มตัวอย่างเจดียท์ ้ งั สาม
วัดมาเปรี ยบเที ยบพบว่ามี ลวดลายปูนปั้ นนู น 2 ชั้น ในส่ วนของชั้นแรกเป็ นเส้ นเรี ยบล้อมรอบ
องค์เจดีย ์ เช่นเดียวกับวัดแสนฝาง วัดชัยมงคลและวัดป่ าเป้ า

ลวดลายดอกตั้งสามเหลี่ยม
ส่วนกลางป่ องนูน

ภาพที่ 36 การประดับลวดลายรัดอกองค์ระฆัง เจดียช์ เวซิกอง ต้นแบบของ
เจดี ย ์พ ม่ า แท้ท้ ัง ในศิ ล ปะพุก ามและในศิ ล ปะอมรปุ ร ะ – มัณฑะเลย์
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

อย่างไรก็ตามเส้นลวดชั้นที่ 2 มีลกั ษณะที่ แตกต่างออกไป โดยเป็ นเส้นลวดบัว
แบบโค้งมนเช่ นเดี ยวกับวัดป่ าเป้ า (ภาพที่ 34) อีกทั้งยังมีลวดลายดอกไม้อย่างวัดแสนฝาง แต่ที่
เจดี ย ์ชเวซิ กองปรากฏลายดอกตั้ง สามเหลี่ ย มส่ วนกลางป่ องนู น 49 ในขณะที่วดั แสนฝางปรากฏ
ลวดลายดอกกลม (ภาพที่ 37)

48
49

เชษฐ์ ติงสัญชลี.เจดีย์ในศิลปะพม่ า – มอญ: พัฒนาการทางรูปแบบตั้งแต่ ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑะเลย์ , 83.
สิ ทธิพร เนตรนิยม. การศึกษาเรื่องเข็มขัดองค์ระฆังเจดีย์ภายในเขตกาแพงเมืองเชียงใหม่ , 25.
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ลวดลายดอกกลม

ภาพที่ 37 การประดับลวดลายรัดอกองค์ระฆังเจดียแ์ สนฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กระบวนการที่สองคือนากลุ่มตัวอย่างเจดี ยท์ ้ งั 3 วัดมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกับ
กลุ่มตัวอย่างเจดียศ์ ิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ ตัวอย่างคือเจดียแ์ รกคือ เจดียเ์ อ็นดอยา องค์ประธาน
เมืองมัณฑะเลย์ (ภาพที่ 38) สร้างขึ้นโดยพระเจ้าปกันมิน50 ลักษณะเป็ นปูนปั้ นนูนสองชั้นเรี ยบ ชั้น
แรก มีการปั้ นปูนกลมนูนเหมือนไข่ปลาตลอดแนวล้อมรอบกลางเจดีย ์ ส่ วนชั้นถัดมามีลกั ษณะเป็ น
เส้นบัวแบบโค้งมนเช่นเดียวกับวัดป่ าเป้ าที่เชียงใหม่ (ภาพที่ 34)

เส้นบัวแบบโค้งมน

ปูนปั้นเม็ดกลมนูน
เหมือนไข่ปลาตลอดแนว
ภาพที่ 38 การประดับลวดลายรัดอกองค์ระฆังเจดียเ์ อ็นดอยา องค์ประธาน เมืองมัณฑะเลย์

ตัวอย่างเจดียท์ ี่สองคือ เจดียม์ หาอองมเยบอนซานองค์ที่ 2 เมืองอังวะ (ภาพที่ 39)
ไม่มีเอกสารระบุ อายุ แต่ไม่ควรเก่ ากว่าพระเจ้าพจี ดอ ซึ่ งเป็ นรั ชกาลที่ สร้ างวัดมหาอองมเยบอน
ซาน51 ลักษณะลวดลายเป็ นปูนปั้ นนู นสองชั้น ชั้นแรกเป็ นเส้นเรี ยบปั้ นรอบองค์ระฆัง ชั้นที่สอง
เป็ นปริ มาตรนูนแหลมคล้ายลวดบัวอกไก่อย่างวัดชัยมงคล (ภาพที่ 34) และยังมีการประดับดอกตั้ง

50
51

เชษฐ์ ติงสัญชลี.เจดีย์ในศิลปะพม่ า – มอญ: พัฒนาการทางรูปแบบตั้งแต่ ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑะเลย์ , 111.
เรื่ องเดียวกัน, 108.

45
สามเหลี่ยมอย่างเจดียช์ เวซิ กอง (ภาพที่ 36) อย่างไรก็ตามลายดอกตั้งสามเหลี่ยมได้มีวิวฒั นาการที่
เปลี่ยนเป็ นลายกระจังตาอ้อยไป52
สาหรับลวดลายดอกไม้ที่ประดับเจดียว์ ดั มหาอองมเยบอนซาน องค์ที่ 2 ผูศ้ ึกษามี
ความเห็นว่า มีลกั ษณะลวดลายดอกตั้งสามเหลี่ยมอย่างเจดียช์ เวซิ กอง และลวดลายดอกไม้ที่พบจาก
วัดแสนฝางนั้น (ภาพที่ 37) สันนิษฐานว่าเป็ นการปรับให้เป็ นลายดอกกลมซึ่ งเป็ นลวดลายพื้นฐานที่
กระจายตัวอยูใ่ นทุกศิลปะ
ลวดลายดอกตั้งสามเหลี่ยม

ปริ มาตรนูนแหลมคล้ายลวดบัวอกไก่
ภาพที่ 39 การประดับลวดลายรัดอกองค์ระฆังเจดียม์ หาอองมเยบอนซาน องค์ที่ 2 เมืองอังวะ

ตัวอย่างเจดียว์ ดั สุ ดท้ายคือ เจดียใ์ นวัดชเวกูจี เมืองอมรปุระ องค์ที่ 1 (ภาพที่ 40) ไม่
มี เ อกสารระบุ อ ายุ ซึ่ งอายุ ค งไม่ เ ก่ า แก่ ก ว่ า พระเจ้ า โบดอพญาโดยเป็ นรั ช กาลที่ ส ถาปนา
เมื องอมรปุ ระ 53 มี ล วดลายปู นปั้ นเช่ นเดี ย วกับ เจดี ย ์องค์อื่นๆ ดัง ที่ ก ล่ าวไปแล้วข้า งต้น โดยเป็ น
ลายปูนปั้ นนูน 2 ชั้น ซึ่ งชั้นแรกและชั้นที่สองเป็ นเส้นเรี ยบอย่างวัดแสนฝาง (ภาพที่ 37) แต่ไม่มีการ
ประดับลวดลายดอกไม้ใดๆ
จากการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้างต้นแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถบ่งชี้ ถึงพัฒนาการ
ของลวดลายประดับรัดอกองค์ระฆังได้เลย แต่สามารถสรุ ปในเบื้องต้นอย่างคร่ าวๆ ได้วา่ ลวดลาย
ประดับองค์มีหลายรู ปแบบ ทั้งเส้ นลวดบัวโค้ง, เส้ นลวดอกไก่และเส้นปูนเรี ยบๆ โดยรู ปแบบ
เหล่านี้ไม่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์เฉพาะในศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์

52
53

สิ ทธิพร เนตรนิยม.การศึกษาเรื่องเข็มขัดองค์ระฆังเจดีย์ภายในเขตกาแพงเมืองเชียงใหม่ , 25.
เชษฐ์ ติงสัญชลี.เจดีย์ในศิลปะพม่ า – มอญ: พัฒนาการทางรูปแบบตั้งแต่ ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑะเลย์ , 109.
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เส้นลวดแบบเรี ยบ

ภาพที่ 40 การประดับลวดลายรัดอกองค์ระฆังเจดียเ์ จดียใ์ นวัดชเวกูจี องค์ที่ 1เมืองอมรปุระ
ที่มาภาพ: รศ.ดร. เชษฐ์ ติงสัญชลี

การประดับ ลวดลายรั ด อกองค์ ร ะฆัง จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งวัด ในเชี ย งใหม่ แ ละ
กลุ่ มตัวอย่างวัดในพม่าที่ นามาเปรี ยบเที ยบนั้นมี รูปแบบที่ เหมื อนกันคื อ เป็ นลายปูนปั้ น 2 ชั้น
โดยชั้นแรกมักจะเป็ นเส้นลวดแบบเรี ยบเสมอ แต่ในส่ วนของชั้นที่ 2 จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ออกไปซึ่ งสามารถสรุ ปได้ 3 รู ปแบบ คือ แบบเรี ยบ แบบนูนโค้ง และแบบลวดบัวอกไก่ ทั้งนี้ ยงั มี
การประดับดอกไม้เพิ่มเติมด้วย อย่างวัดแสนฝาง ซึ่ งปรากฏเป็ นดอกกลมมีกลีบล้อมรอบ แตกต่าง
จากกลุ่ ม ตัวอย่า งวัดในพม่ า ที่ เป็ นดอกตั้ง สามเหลี่ ย ม ตัวอย่า งเช่ น เจดี ยช์ เวซิ ก องและเจดี ย ์จาก
วัดมหาอองมเยบอนซาน องค์ที่ 2 นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างวัดในพม่าและกลุ่มตัวอย่างวัดในเชี ยงใหม่
มีขอ้ แตกต่างกันคือ มีการประดับกระจกสี เฉพาะกลุ่มตัวอย่างวัดในเชี ยงใหม่เท่านั้น มีลกั ษณะเป็ น
ปูนประกอบกระจกเป็ นเทคนิ คก่อปูนเป็ นรู ปเข็มขัดแล้วประดับกระจกปิ ดทับลงไปบนเข็มขัดปูน
สี กระจกที่พบได้แก่ สี ขาว, สี น้ าเงิน, สี แดง, สี ทองและสี เขียว สาหรับกลุ่มตัวอย่างเจดียใ์ นพม่า
ส่ วนใหญ่เป็ นองค์เจดียส์ ี ขาว และทาสี ทองเพื่อเน้นลวดลายหรื อทาสี ทองทั้งองค์
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3.4 ลวดลายเหนือรัดอกองค์ ระฆัง
จากการศึ กษาการประดับลวดลายเหนื อรั ดอกองค์ระฆังจากกลุ่ มตัวอย่างวัดใน
เชียงใหม่ พบว่ามีลกั ษณะและรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยปรากฏการประดับลวดลายรู ปแบบ
อิทธิ พลศิลปะพม่า (ภาพที่ 41) โดยผูศ้ ึกษาจะวิเคราะห์ตามลาดับหัวข้อดังต่อไปนี้

วัดแสนฝาง

วัดชัยมงคล

วัดป่ าเป้ า
ภาพที่ 41 ภาพเปรี ยบเทียบลวดลายประดับเหนือรัดอกของทั้งสาม
วัด ได้แก่ วัดแสนฝาง วัดชัยมงคล และวัดป่ าเป้ า
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การประดับลวดลายกระหนกสามเหลีย่ มสลับใบโพธิ์
การประดับลวดลายเหนือรัดอกองค์ระฆังของวัดชัยมงคลและวัดป่ าเป้ า มีรูปแบบที่
เหมื อนกันแตกต่างเพียงรายละเอี ยดลวดลายที่ มีเอกลักษณ์ เฉพาะของแต่ละวัด จึ งจะอธิ บายและ
วิเคราะห์เปรี ยบเทียบทั้ง 2 วัดไปพร้อมกัน (ภาพที่ 42)

วัดชัยมงคล

วัดป่ าเป้ า
ภาพที่ 42 การประดับลวดลายเหนือรัดอกของวัดชัยมงคลและวัดป่ าเป้ า จังหวัดเชียงใหม่

ลักษณะลวดลายที่ปรากฏทั้งสองวัดเป็ นลวดลายกระหนกสามเหลี่ยมซึ่ งปรากฏมา
ก่ อ นแล้ ว กับ เจดี ย ์ใ นศิ ล ปะพุ ก าม โดยมี ล ัก ษณะคล้า ยลายกรวยเชิ ง แต่ ใ นศิ ล ปะอมรปุ ร ะ –
มัณฑะเลย์ กระหนกสามเหลี่ยมมักเป็ นลายคล้ายใบโพธิ์ หรื อช่อดอกไม้สลับกระหนกสามเหลี่ ยม
เตี้ยที่ยาวต่อเนื่ องกัน (คล้ายลายกระทงในศิลปะไทย) โดยลายแรกมักวางอยู่ดา้ นบน สลับกับลาย
กระทงซึ่ งวางรองรับอยูด่ า้ นล่างตัวอย่างเช่นที่เจดียว์ ดั มหาอองมเยบอนซาน54 (ภาพที่ 43)

54

เรื่ องเดียวกัน, 149.
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ลายกระหนกสามเหลี่ยมสลับใบโพธิ์

ภาพที่ 43 ลายกระหนกสามเหลี่ ย มสลับ ใบโพธิ์
เจดียใ์ นวัดมหาอองมเยบอนซาน องค์ที่ 2 เมืองอังวะ

อนึ่ ง ระเบี ยบดังกล่ าวปรากฏทั้งที่ วดั ชัยมงคลและวัดป่ าเป้ า แต่รายละเอี ยดของ
ลวดลายจะแตกต่างกันไป (ภาพที่ 42)
การประดับลวดลายกระหนกสามเหลี่ ยมที่วดั ชัยมงคล จะมีลกั ษณะกระหนกพลิ้ว
ไหว ทั้งนี้สอดคล้องกับลายใบอะแคนตัสใต้รัดอกองค์ระฆังที่ได้วิเคราะห์ไปแล้วก่อนหน้านี้ ดังนั้น
ผูศ้ ึกษาจึงตั้งข้อสังเกตว่าลวดลายกระหนกที่พลิ้วไหวเช่นนี้อาจได้รับอิทธิ พลมาจากช่างพม่าที่ได้รับ
อิทธิ พลช่างไทยในพม่าอีกทอดหนึ่ ง นอกจากนี้ ยงั เป็ นลายใบไม้ที่ต่อเนื่ องกันเสมือนเป็ นการเชื่ อม
ลายกระหนกสามเหลี่ ย มกั บ ลายใบโพธิ์ มากกว่ า เป็ นการสลั บ ลายกั น ดั ง ปรากฏกั บ ที่
เจดียว์ ดั มหาอองมเยบอนซาน องค์ที่ 2 และวัดป่ าเป้ า
สาหรับลวดลายกระหนกสามเหลี่ยมสลับใบโพธิ์ จากวัดป่ าเป้ ามีระเบียบใกล้เคียง
กับศิ ลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ อย่างไรก็ดีมีรายละเอียดปลี กย่อยในเรื่ องการประดับกระจกสี
เพื่ อเน้นเส้ นลวดลาย ซึ่ งแตกต่า งจากเจดี ย ์ศิล ปะอมรปุ ระ – มัณฑะเลย์ โดยส่ วนใหญ่ป รากฏ
องค์เจดียส์ ี ขาว และทาสี ทองเพื่อเน้นลวดลายหรื อทาสี ทองทั้งองค์
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การประดับลวดลายใบอะแคนตัส
การประดับเหนือรัดอกองค์ระฆังด้วยลวดลายใบอะแคนตัสปรากฏกับวัดแสนฝาง
มี ลกั ษณะเป็ นลวดลายใบอะแคนตัส พันคดกันอย่างซับซ้อน นอกจากนี้ ป รากฏลวดลายดอกซี ก
ดอกซ้อนและลวดลายดอกกลมซึ่ งเป็ นลายที่วางไว้ในตาแหน่งที่มีพ้ืนที่เล็กน้อยเพื่อไม่ให้เกิดพื้นที่
ว่างเปล่า (ภาพที่ 44)
อนึ่ งผูศ้ ึกษาได้กล่าวถึงประเด็นการประดับด้วยลวดลายดอกกลมและลายดอกซี ก
ดอกซ้อนไปก่อนหน้านี้แล้ว55

ภาพที่ 44 การประดับลวดลายเหนือรัดอกองค์ระฆังเจดีย ์ วัดแสนฝาง จังหวัดเชียงใหม่

จากการส ารวจเจดี ย ์ศิ ล ปะอมรปุ ร ะ – มัณ ฑะเลย์ พบว่ า เจดี ย ์ ว ัด ร้ า งข้ า ง
เจดียว์ ดั ชะหาวตะมายเวน (Shay Hung Thamingwin) เมืองอังวะ ปรากฏลวดลายใบอะแคนตัส
ตาแหน่งใต้รัดอกองค์ระฆัง56 ทั้งนี้ เมื่อค้นหาข้อมูลเกี่ ยวกับใบอะแคนตัสพบว่า ลวดลายเช่ นนี้ เป็ น
ศิลปกรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิ พลต่องานศิลปกรรมพม่าภายหลังพม่าตกเป็ นเมืองขึ้นของอังกฤษ
แล้ว57 (ภาพที่ 45)

55

ดูเพิม่ เติมในประเด็นลวดลายประดับใต้รัดอกองค์ระฆัง, ผูศ้ ึกษา
แม้วา่ ลวดลายส่ วนนี้จะประดับใต้รัดอกองค์ระฆัง แต่กรณี น้ ีขอศึกษาเฉพาะลวดลาย ใบอะแคนตัส โดยไม่คานึง
ตาแหน่งว่าอยูเ่ หนือรัดอกองค์ระฆังหรื อใต้รัดอกองค์ระฆัง, ผูศ้ ึกษา
57
เชษฐ์ ติงสัญชลี, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศิลปะพม่า (2556), ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 191.
56
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ภาพที่ 45 ภาพลวดลายใบอะแคนตัสที่เจดียว์ ดั ร้างข้างเจดียว์ ดั ชะหาวตะมายเวน
(Shay Hung Thamingwin) เมืองอังวะ

นอกจากนี้ยงั มีความคล้ายคลึงกับลายกาบประดับซุ ม้ โขงทางเข้าหอแปดเหลี่ยมเก่า
วัด เชี ย งยืน 58 ซึ่ งเป็ นรู ป แบบของศิ ล ปะพม่ า รุ่ น หลัง ลวดลายภายในเป็ นลายใบไม้ข นาดใหญ่
(ภาพที่ 46)

วัดแสนฝาง

วัดเชียงยืน

ภาพที่ 46 ภาพเปรี ยบเที ยบลายใบอะแคนตัสวัดแสนฝาง (ภาพซ้าย) และลาย
กาบประดั บ ซุ ้ ม โขงทางเข้ า หอแปดเหลี่ ย มเก่ า วัด เชี ย งยื น (ภาพขวา)
ที่มาภาพ: จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ลวดลายประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม่
(ลาพูน: เฌอกรี น, 2545), 133.

ลวดลายใบอะแคนตัสเป็ นอิทธิ พลตะวันตกเข้ามาภายหลังพม่าตกเป็ นเมืองขึ้นของ
อังกฤษในปี พ.ศ. 2428 ทั้งนี้จากประวัติการบูรณะเจดียว์ ดั แสนฝางในปี พ.ศ. 2443 แสดงให้เห็นถึง
อิทธิ พลของตะวันตกผ่านงานศิลปกรรมพม่าสู่ งานศิลปกรรมในดินแดนล้านนา

58

จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา. ลวดลายประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม่ , 66.
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การประดับ ลวดลายเหนื อ รั ด อกองค์ร ะฆั ง จากกลุ่ ม ตัว อย่ า งเจดี ย ์ใ นจัง หวัด
เชี ย งใหม่ มีล วดลายที่ แตกต่า งกันออกไป โดยได้รับ อิ ท ธิ พ ลศิ ลปกรรมพม่า ทั้ง 3 วัด กล่ า วคื อ
ลายกระหนกสามเหลี่ ยมสลับใบโพธิ์ ซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ ของศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ ปรากฏที่
วัด ชัย มงคลและวัด ป่ าเป้ า ทั้ง นี้ ในส่ ว นของวัด ป่ าเป้ ามี ค วามคล้า ยคลึ ง กับ ศิ ล ปะอมรปุ ร ะ –
มัณฑะเลย์มากที่สุด ในส่ วนของวัดชัยมงคลสันนิษฐานว่าได้รับระเบียบลายกระหนกสามเหลี่ยมกับ
ลายใบโพธิ์ แต่ช่างได้ประยุกต์รายละเอียดเป็ นลวดลายใบไม้ที่ยาวต่อเนื่ องกัน และสาหรับลวดลาย
ใบอะแคนตัสนั้นเป็ นอิ ท ธิ พลจากตะวันตก ซึ่ งแพร่ หลายในงานประติ ม ากรรมพม่าและล้านนา
ในช่วงศิลปะอมปุระ – มัณฑะเลย์ เช่น ลายกาบประดับซุ ้มโขงทางเข้าหอแปดเหลี่ยมเก่าวัดเชี ยงยืน
จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้
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ตารางสรุ ปประเด็นการประดับลวดลายองค์ ระฆังเจดีย์จากกลุ่มตัวอย่ างในจังหวัดเชี ยงใหม่
กลุ่มตัวอย่ างวัด
ลวดลาย
ลวดลาย
ลวดลายรัดอก
ลวดลายประดับ
บัวปากระฆัง
วัดแสนฝาง

ประดับใต้ รัดอก

ส่ วนรองรับ
ประดับ ลวดลาย
องค์ระฆัง คือ
ใบอะแคนตัส ที่
“บั ว ป า ก ร ะ ฆั ง ” ห้ อ ยโค้ ง คว่ า ลง
โ ด ย ป ร า ก ฏ โดยจรดปลาย

เหนือรัดอก
ลักษณะเป็ นเส้น ลักษณะเป็ นลวดลาย
ปู น ปั้ นนู น เรี ย บ ใบอะแคนตัส พัน
ส อ ง ชั้ นแ ล ะ มี คดกันอย่างซับซ้อน
ล ว ด ล า ย ด อ ก นอกจากนี้ ปรากฏ

ล ว ด ล า ย เ ป็ น ท ร ง กลมมี ก ลี บ เล็ ก ลวดลายดอกซี กดอก
ใบอะแคนตัส ใน ส า ม เ ห ลี่ ย ม ล้ อ ม ร อ บ ซ้ อ นและลวดลาย
ฐ า น ะ บั ว ค ว่ า ต่ อ เ นื่ อ ง กั น ตรงกลางดอก ดอกกลมซึ่ งเป็ นลาย
สาหรับบัวหงาย มี ร ว ม ถึ ง ก า ร เป็ นปู น ปั้ นนู น ที่ วางไว้ในตาแหน่ ง
ลักษณะบัวปาละ

วัดชัยมงคล

ประดับ ลวดลาย ประดับกระจกสี ที่มีพ้นื ที่เล็กน้อยเพื่อ
ดอกซี กดอกซ้อน

ไม่ ใ ห้ เ กิ ด พื้ น ที่ ว่ า ง

และลายดอกกลม

เปล่า

ส่ วนรองรับ
ประดับ ลวดลาย
องค์ระฆัง คือ
ห น้ า ก า ล –
“บั ว ป า ก ร ะ ฆั ง ” หน้ า ยัก ษ์ มี แ ขน
โ ด ย ป ร า ก ฏ มือถือกระหนก
ล ว ด ล า ย
ใบอะแคนตัส ใน
ฐ า น ะ บั ว ค ว่ า
ส าหรั บ บัวหงายมี
ลักษณะบัวปาละ

ลัก ษณะเป็ นปู น ป ร ะ ดั บ ล ว ด ล า ย
ปั้ นนู น สองชั้ น กระหนกสามเหลี่ยม
ชั้นแรกเป็ นเส้ น ลั ก ษ ณะ พลิ้ ว ไหว
เรี ยบล้ อ มรอบ โดยลายใบไม้ที่ ย าว
องค์ ร ะฆั ง ใน ต่ อ เนื่ อ งกัน เสมื อ น
ชั้ น ถั ด ม า เ ป็ น เป็ นการเชื่ อมลาย
เส้นบัวนูนคล้าย กระหนกสามเหลี่ยม
บั ว อ ก ไ ก่ กับลายใบโพธิ์
ประดับกระจกสี
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วัดป่ าเป้า

ช่ างยั ง ยึ ด ติ ด กั บ
ระ เบี ยบของบั ว
ป า ก ร ะ ฆั ง จึ ง มี
รู ป แบบบัว คว่ า –
บัวหงาย โดยกลี บ
บั ว ด้ า นบนซ้ อ น
กั น 2
ชั้ นใน
รู ป แ บ บ ข อ ง บั ว
ค ลุ่ ม เ ป็ น ก า ร
ผสมผสานของช่าง
สะท้อนให้เห็ นถึ ง
ความเป็ นพื้นถิ่น

ประดับ ลวดลาย ลัก ษณะเป็ นปู น ป ร ะ ดั บ ล ว ด ล า ย
ยักษ์ที่มีท่าทางยืน ปั้ น นู น ส อ ง กระหนกสามเหลี่ยม
อย่างโขนและใน ชั้น ในส่ ว นของ ส ลั บ ใ บ โ พ ธิ์ ซึ่ ง มี
มื อ ถื อ ใ บ อ ะ ชั้น แรกนั้ น เป็ น ระเบียบใกล้เคียงกับ
แคนตัส

ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ศิ ล ปะ อมรปุ ระ –
ล า ย ก ร อ บ มัณฑะเลย์ อย่างไรก็
สี่ เหลี่ ย มใต้ รั ด ดี มี ร า ย ล ะ เ อี ย ด
อก ในส่ วนของ ปลีกย่อยในเรื่ องการ
ชั้ น ถั ด ม า มี ประดับกระจกสี เพื่อ
ลักษณะเป็ นเส้น เน้นเส้นลวดลาย
บัว แบบโค้ง มน
ป ร ะ ดั บ ด้ ว ย
กระจกสี เว้นเป็ น
ระยะ
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บทที่ 4
สรุ ป

ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์เกิ ดขึ้นในปี พ.ศ. 2327 – 2400 โดยเป็ นช่ วงเวลา
เดียวกับรัชกาลที่ 2 – 5 ของไทย ทั้งนี้ ได้ส่งอิทธิ พลทางด้านศิลปกรรมต่อลวดลายปูนปั้ นประดับ
องค์ เ จดี ย ์จ ากกลุ่ ม ตัว อย่ า งวัด ในจัง หวัด เชี ย งใหม่ ซึ่ งมี ป ระวัติ ก ารสร้ า งและบู ร ณะในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 5 ของไทย และอุปถัมภ์โดยพ่อค้าชาวพม่าที่เข้า
มาทาการค้าไม้ในจัง หวัดเชี ยงใหม่ จากการศึกษาลวดลายปูนปั้ นประดับองค์ระฆังเจดี ยจ์ ากกลุ่ ม
ตัวอย่างในจังหวัดเชี ยงใหม่พบทั้งอิทธิ พลศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์และสกลุ ช่างพม่าในเมือง
เชียงใหม่ กล่าวคือ หากหน้ากาล มีแขนคือรู ปแบบเฉพาะของศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ ลวดลาย
ที่ วดั ชัย มงคลแสดงให้ เห็ นเพี ย งรู ป แบบเท่ า นั้น เพราะเมื่ อพิ จารณาถึ ง รายละเอี ย ดหน้า กาลจับ
ใบอะแคนตัสที่ วดั ชัยมงคล กลับพบเป็ นหน้ายักษ์อย่างไทย และใบอะแคนตัสลวดลายกระหนก
อย่างไทย จากประเด็นหน้ายักษ์จบั ใบอะแคนตัสลายกระหนกอย่างไทยที่วดั ชัยมงคลและยักษ์ยืน
อย่างโขนที่วดั ป่ าเป้ า รู ปแบบดังกล่าวน่าจะมาจากคราวเสี ยกรุ งครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2310) ได้มีกวาดต้อน
ชาวกรุ งศรี อยุธยา จึงทาให้เกิดอิทธิ พลงานศิลปกรรมไทยเกิดขึ้นในในเมืองพม่า ที่ส่งต่อกลับมาโดย
ฝี มือช่างชาวพม่า นอกจากนี้ยงั พบอิทธิ พลศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ จากลายกระหนกสามเหลี่ยม
สลับลายใบโพธิ์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะในส่ วนลวดลายเหนื อรัดอกองค์ระฆังวัดป่ าเป้ า แต่ที่วดั ชัย
มงคลอาจได้รับอิทธิ พลในแนวทางรู ปแบบมากกว่าเพราะลวดลายใบไม้ที่ยาวต่อเนื่ องกันแต่ยงั อยู่
ในระเบียบลายกระหนกสามเหลี่ยมสลับใบโพธิ์
ส าหรั บ การประดับ ลวดลายปู น ปั้ นสกุ ล ช่ า งเชี ย งใหม่ พบได้จ ากส่ ว นรองรั บ
องค์ระฆังของวัดป่ าเป้ าที่กลีบบัวหงายมีลกั ษณะบัวปาละแต่กลีบบัวกลับซ้อนกัน 2 ชั้น ในแนวตั้ง
ซึ่ งต่างไปจากวัดแสนฝางและวัดชัยมงคลทั้งนี้ ลกั ษณะดังกล่าวเป็ นรู ปแบบของบัวคลุ่ม อาจเป็ นไป
ได้วา่ ช่างยังยึดติดกับระเบียบของบัวปากระฆัง จึงมีรูปแบบบัวคว่า – บัวหงาย โดยกลีบบัวด้านบน
ซ้อนกัน 2 ชั้นในรู ปแบบของบัวคลุ่ม เป็ นการผสมผสานของช่างสะท้อนให้เห็นถึงความเป็ นพื้นถิ่น
จนอาจกล่ า วได้ ว่ า เป็ นรู ป แบบเฉพาะของสกุ ล ช่ า งพม่ า ในเมื อ งเชี ย งใหม่ ส าหรั บ ลวดลาย
ใบอะแคนตัสจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชี ยงใหม่ พบมากสุ ดที่วดั แสนฝาง การปรากฏลวดลาย
ใบอะแคนตัสในฐานะ บัวคว่า ที่วดั แสนฝาง วัดชัยมงคล และวัดป่ าเป้ า กระบวนการดังกล่าวเป็ น
สิ่ งเน้นย้าและสะท้อนให้เห็นว่า ใบอะแคนตัสในฐานะบัวคว่าคือรู ปแบบเฉพาะของสกุลช่างพม่าใน
เมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ใบอะแคนตัสเป็ นลวดลายอิทธิ พลศิลปะตะวันตก พม่าได้รับเข้ามาในคราวที่ตก
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อยูภ่ ายใต้การปกครองของอังกฤษ ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาเดียวกับการทาสัมปทานป่ าไม้ โดยชาวพม่าที่ผนั
ตัวมาเป็ นพ่อค้าติ ดต่อการค้าระหว่างพม่าและเชี ยงใหม่ จึ งส่ งผลให้ได้รับแนวความคิ ดลวดลาย
ใบอะแคนตั ส มาด้ ว ย ดั ง นั้ นจึ ง แพร่ หลายในงานประติ ม ากรรมพม่ า และล้ า นนาในช่ ว ง
ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์
จากการศึกษาการศึกษาลวดลายปูนปั้ นประดับองค์ระฆังเจดี ยจ์ ากกลุ่มตัวอย่างใน
จังหวัดเชี ยงใหม่ ยังพบรายละเอียดปลีกย่อยที่น่าสนใจ ดังจะเห็นได้จากลวดลายดอกซี กดอกซ้อน
และลวดลายดอกกลมที่วดั แสนฝาง เป็ นรู ปแบบพิเศษที่เกิดขึ้นเฉพาะกับเจดียอ์ งค์น้ ี เนื่ องจากเป็ น
การประดับด้วยกระจกสี ซึ่ ง ช่ างสามารถประยุก ต์ใ ห้เหมาะสมกับ วัดแสนฝาง โดยใส่ ล วดลาย
พื้นฐานลงไปเพื่อไม่ให้เกิดพื้นที่วา่ งเปล่า อนึ่ง การประดับกระจกสี เกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มตัวอย่างวัดใน
จังหวัดเชี ยงใหม่เท่านั้น กระจกที่พบจะเป็ น สี ขาว, สี น้ าเงิน, สี แดง, สี ทองและสี เขียว ส่ วนกลุ่ม
ตัวอย่างเจดียใ์ นพม่าปรากฏองค์เจดียส์ ี ขาว และทาสี ทองเพื่อเน้นลวดลายหรื อทาสี ทองทั้งองค์
นอกจากนี้ จากการศึกษาลวดลายส่ วนรัดอกองค์ระฆังจากกลุ่มตัวอย่างในจังหวัด
เชี ยงใหม่ สามารถสรุ ปในเบื้ องต้นได้ว่า เส้ นลวดรั ดอกส่ วนใหญ่ปรากฏลวดลายปูนปั้ น 2 ชั้น
โดยในชั้นแรกมักจะเป็ นเส้นลวดแบบเรี ยบเสมอ แต่ในส่ วนของชั้นที่ 2 จะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน
ออกไปซึ่ งสามารถสรุ ป ได้ 3 รู ป แบบ คื อ แบบเรี ย บ แบบนู น โค้ง และแบบลวดบัว อกไก่
อย่า งไรก็ ตามลวดลายรั ดอกองค์ระฆัง ไม่ ไ ด้มีรูป แบบที่ ตายตัวที่ จะสามารถบ่ ง บอกเอกลัก ษณ์
ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์ได้ จากกลุ่มตัวอย่างเจดี ยท์ ้ งั สามวัดในจังหวัดเชี ยงใหม่สามารถสรุ ป
ได้วา่ แม้วา่ ระเบียบสถาปั ตยกรรมเป็ นแบบพม่าก็ตาม แต่รูปแบบการประดับลวดลายปูนปั้ นกลับ
พบทั้งศิลปะพม่า (ศิลปะอมรปุระ – มัณฑะเลย์) และสกุลช่างพม่าในเมืองเชี ยงใหม่ผสมผสานกัน
อย่างลงตัวเกิดเป็ นเอกลักษณ์ของงานช่างพม่าในดินแดนล้านนา
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อรวินท์ ลิขิตวิเศษกุล. ช่างอยุธยาในเมืองพม่ารามัญ, . กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติ้ง, 2553.
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ประว ัติผู ้เขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒิการศึกษา
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

ณหฤทัย เพ็งแก้ว
14 กรกฎาคม 2530
กรุ งเทพมหานคร
ศ.บ.(ประวัติศาสตร์ )
68/442 หมู่ 3 ถนนศาลายา - นครชัยศรี ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

