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52101215: สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ 
ค าส าคญั: เมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ย/พฒันาการของแผนผงัโบราณสถาน 

เอกสิทธ์ิ  เรือนทอง: พฒันาการของแผนผงัโบราณสถานในเมืองโบราณเชียงแสนและ
เชียงแสนนอ้ย. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: ผศ. ดร. จิรัสสา  คชาชีวะ.  151 หนา้. 

งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฒันาการของแผนผงัโบราณสถานในเมืองโบราณ 
เชียงแสนและเชียงแสนนอ้ย โดยใชข้อ้มูลการขดุคน้ขดุแต่งทางโบราณคดีจากโบราณสถาน  45  
แห่งของเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย ผลการศึกษาสามารถแบ่งแผนผงัโบราณสถาน
ของเมืองโบราณท่ีศึกษาได ้4 กลุ่ม คือ  

กลุ่มท่ี 1  ผงัอาคารหลกัวางตามแนวแกน(ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เป็นตน้มา) 
กลุ่มท่ี 2  ผงัท่ีมีอุโบสถ(ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 เป็นตน้มา) 
กลุ่มท่ี 3  ผงัท่ีมีหมู่อาคาร(ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 เป็นตน้มา) 
กลุ่มท่ี 4  ผงัท่ีมีอาคารหลกัเพิ่มจากแนวแกนเดิม(ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23) 
ทุกกลุ่มแผนผงัมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัและมีพฒันาการร่วมกนัเป็นล าดบัมา 

โดยสามารถจดัแบ่งช่วงสมยัพฒันาการของแผนผงัโบราณสถานในเมืองโบราณเชียงแสนและ 
เชียงแสนนอ้ย ไดเ้ป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 ผงัท่ีมีพฒันาการข้ึนในช่วงสมยัลา้นนา(ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้ 
พุทธศตวรรษท่ี 22) ไดแ้ก่ ผงักลุ่มท่ี 1, กลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 อนัเป็นผงัท่ีพบไดใ้นเมืองโบราณ 
ร่วมสมยัในลา้นนา 

ระยะท่ี 2  ผงัท่ีมีพฒันาการข้ึนในช่วงสมยัพม่าปกครอง(ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23) 
ไดแ้ก่ ผงักลุ่มท่ี 4 อนัเป็นผงัท่ีไม่พบในเมืองโบราณร่วมสมยัอ่ืน ๆ ในลา้นนา แต่พบวา่เป็นผงั 
ท่ีเกิดข้ึนในสมยัสุดทา้ยของโบราณสถานบางแห่งในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ย 
ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะไดรั้บอิทธิพล,รูปแบบการสร้างหรือแนวความคิดมาจากพม่า 
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      DEVELOPMENT OF MONUMENT'S PLANS 
 AKEGASIT  RAUNTHONG: DEVELOPMENT OF MONUMENT'S PLANS IN 
CHIANG SAEN AND CHIANG SAEN NOI ANCIENT CITIES. THESIS ADVISOR: 
ASST.PROF. JIRASSA  KACHACHIVA, Ph.D. 151 pp. 
 
 The purpose of this research is to study the development of monument's plans in 
Chiang Saen and Chiang Saen Noi ancient cities based on archaeological evidences of 45 
monuments. The result show that the plans of monuments can be divided into 4 groups: 
 1) The main buildings(chedi or mondop and vihara) placed along the axis. (about 
      14th-15th century A.D. onwards) 
 2)  Plan with the chapel.(add or replace) (about 15th-16th century A.D. onwards) 
 3)  Plan with the groups building. (from the end of 16th-17th century A.D. onwards) 
 4)  Plan with the main building added to the original axis. (about 17th-18th century 
      A.D.)  
 These 4 plans relate to each other and develop side by side. Thus, we can conclude 
that the monument's plans in these ancient cities developed in 2 phases, i.e.: 
 Phase 1. Plans developing during the Lanna Period. (about 14th - 16th century A.D.) 
viz, plan of group 1, 2 and 3. 
 Phase 2. The latest plan, developing during the domination of the Burmese in the 
area. (about 17th-18th century A.D.), viz, group 4. Such plan which is supposed to influence by the 
Burmese, totally differ from other contemporary cities.  
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ขอขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรัสสา  คชาชีวะ อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ท่ีกรุณาให้โอกาส ให้ค  าแนะน า ให้ขอ้คิด ให้การสนบัสนุนให้ความช่วยเหลือในการ
ปรับปรุงแกไ้ข ในการศึกษาวจิยัจนสามารถจดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมาโดยตลอด 
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ขอขอบพระคุณศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ผาสุข  อินทราวธุ, รองศาสตราจารยม์ยรีุ 
วรีะประเสริฐ, รองศาสตราจารยสุ์รพล  นาถะพินธุ, ศาสตราจารย ์ดร.หม่อมราชวงศ ์สุริยวฒิุ 
สุขสวสัด์ิ, ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ชัรี สาริกบุตร, รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์, อาจารย ์
ดร.กรรณิการ์  สุธีรัตนาภิรมย ์อาจารยภ์าควิชาโบราณคดีท่ีให้โอกาส ให้ความรู้ อบรมสั่งสอน 
ตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในคณะโบราณคดี 

ขอขอบพระคุณกรมศิลปากร ส านักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ และพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ เชียงแสน ท่ีใหข้อ้มูลในการศึกษาวจิยั จนสามารถจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไห้ส าเร็จลงได้
ตลอดจนขอขอบพระคุณหวัหนา้พิพิธพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ขา้ราชการและเจา้หนา้ท่ี
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ท่ีให้โอกาส ให้ขอ้มูล เสียสละเวลา และสนบัสนุนจนสามารถ
จดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีใหส้ าเร็จลงได ้
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