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 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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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่น้้าโขง ในพื้นที่  ต. เวียง          
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นเมืองโบราณที่ตั้งห่างกันเพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้น พื้นที่ตั้งเมืองโบราณ
ทั้งสองมีความส้าคัญในด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองและด้านศาสนา ตลอดมาตั้งแต่สมัย
อาณาจักรล้านนา จนถึงปัจจุบัน  

ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีเป็นคูน้้า ก้าแพงเมือง ของเมืองโบราณเชียงแสน 
และคูน้้า  คันดินของเมืองโบราณเชียงแสนน้อย นอกจากนี้ยังปรากฏซากโบราณสถานที่เป็นศาสน
สถานหรือวัดในพระพุทธศาสนาจ้านวนมากกระจายอยู่ทั่วไป  

หลักฐานจากรายงานการส้ารวจโบราณสถานเมืองเชียงแสนของกรมศิลปากร เมื่อปี 
พ.ศ. 2530 พบร่องรอยซากโบราณสถานในเขตก้าแพงเมือง 69 แห่ง นอกก้าแพงเมือง 4 แห่ง รวม 
73 แห่ง1  ต่อมาได้พบโบราณสถานเพิ่มเติมอีก และได้มีการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีและบูรณะ
โบราณสถานดังกล่าวไปโดยส่วนใหญ่แล้ว  

จากการส้ารวจเมืองโบราณเชียงแสนในปัจจุบันพบโบราณสถาน 100 แห่ง ส่วนเมือง
โบราณเชียงแสนน้อยพบโบราณสถาน 12 แห่ง รวมกันเป็น 112  แห่ง กระจายอยู่ทั่วไปทั้งด้านนอก
และในก้าแพงเมือง/คันดิน ซึ่งส่วนใหญ่ท้าการขุดค้นขุดแต่งและบูรณะแล้ว โดยในจ้านวนนั้นมี
โบราณสถานจ้านวน 45 แห่ง แบ่งเป็น โบราณสถานจากเมืองโบราณเชียงแสน  34 แห่ง เมือง
โบราณเชียงแสนน้อย 11 แห่ง ที่พบรายงานการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีที่สามารถน้ามาศึกษา
ได้  

รายงานการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถาน 45 แห่งดังกล่าว พบหลักฐานล้าดับการต่อเติม
ซ้อนทับของอาคารและแผนผังโบราณสถาน มากบ้าง น้อยบ้าง ตลอดระยะเวลาการใช้งาน
โบราณสถานแต่ละแห่งก่อนทิ้งร้างไป  ตลอดจนหลักฐานโบราณวัตถุและรูปแบบทางศิลปะ
สถาปัตยกรรม ที่พบจากการขุดค้นขุดแต่งอาคารโบราณสถานดังกล่าว พบหลักฐานทั้งในลักษณะ
เดียวกันและแตกต่างกันจนอาจจัดเป็นกลุ่ม ๆ ได้  
____________________________ 

1กรมศิลปากร, รำยงำนกำรส ำรวจโบรำณสถำนเมืองเชียงแสน, ม.ป.ท., ม.ป.ป., 23-32. 
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 จากหลักฐานดังกล่าว จึงเกิดข้อสงสัยถึงพัฒนาการของแผนผังโบราณสถานที่พบใน
เมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย ว่ามีความความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันหรือแตกต่างกันไป
ในทางใดระหว่างโบราณสถานที่พบในเมืองโบราณที่ศึกษา และมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
โบราณสถานของเมืองโบราณอื่น ๆ หรือไม่อย่างไร 

โดยในปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับ พัฒนาการของแผนผังโบราณสถานในเมือง
โบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  มาก่อน  

ประกอบกับการศึกษาวิจัยโบราณสถานของเมืองโบราณเชียงแสนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบทางศิลปะของเจดีย์และพระพุทธรูปเป็นส่วนใหญ่ เช่น การศึกษา
พัฒนาการของเจดีย์ล้านนา วิทยานิพนธ์(ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)) ของรัฏฐา ฤทธิศร, 
พระเจดีย์เมืองเชียงแสน ของจิรศักดิ์  เดชวงศ์ญา, เจดีย์กลมแบบพื้นเมืองเชียงแสน ของพิเศษ      
เจียจันทร์พงษ์, เจดีย์วัดป่าสัก เชียงแสน ของเสนอ  นิลเดช  และงานวิจัย พระพุทธรูปในประเทศ
ไทย: รูปแบบ พัฒนาการและความเช่ือของคนไทย ของ ศ.ดร. ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ ที่เนื้อหาส่วนหนึ่ง
กล่าวถึงลักษณะทางศิลปกรรมของพระพุทธรูปที่พบในล้านนาและในเชียงแสน เป็นต้น   

ส่วนงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับวิหารล้านนาหรืออาคารโบราณสถาน ส่วนใหญ่จะเน้น
ศึกษาทางด้านศิลปกรรมและลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมของเจดีย์และวิหาร ในจังหวัด
เชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง น่าน ที่มักจะศึกษาจากเจดีย์และวิหารที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ และการศึกษา
วิหารเหล่านั้นมักเป็นวิหารที่มีอายุการก่อสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 24 เป็นต้นมาแทบทั้งสิ้น เช่น 
วิหารล้านนา ของวรลัญจก์ บุญยสุรัตน์ ที่กล่าวถึงวิหารล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง
และวิหารโถง ซุ้มโขงสกุลช่างล้าปาง ของสามารถ สิริเวชพันธ์ุ ที่กล่าวถึงวิหารและซุ้มโขง           
ในล้าปาง เป็นส่วนใหญ่  โดยยังไม่มีผู้ศึกษาเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือแผนผังโบราณสถาน
ของเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยมากนัก  

 
ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษาล้าดับพัฒนาการของแผนผังโบราณสถานในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียง
แสนน้อย  

2. ศึกษาความสัมพันธ์กันของผังโบราณสถานในเมืองโบราณที่ท้าการศึกษากับเมือง
โบราณร่วมสมัยอื่น ในล้านนาและบริเวณใกล้เคียง  
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ประโยชน์ของกำรศึกษำ 
1. ทราบล้าดับพัฒนาการแผนผังโบราณสถานเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย 

ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
2. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโบราณที่ท้าการศึกษากับเมืองโบราณร่วมสมัย

อื่นในล้านนาและบริเวณใกล้เคียง  

ขอบเขตของกำรศึกษำ 
ศึกษาหลักฐานจากโบราณสถานจ้านวน 45 แห่ง ที่พบรายงานการขุดค้นขุดแต่งทาง

โบราณคดีที่สามารถศึกษาได้ ของเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย ได้แก่ 
 1.โบราณสถานของเมืองโบราณเชียงแสน จ้านวน 34 แห่ง คือ  

      1.1 โบราณสถานหมายเลข 1 (นอกเมือง) 
        1.2 โบราณสถานหมายเลข 4 กลุ่ม 1 (นอกเมือง) 
     1.3 โบราณสถานหมายเลข 4 กลุ่ม 2 (นอกเมือง) 
     1.4 โบราณสถานหมายเลข 7 (นอกเมือง) 
     1.5 โบราณสถานหมายเลข 8 (นอกเมือง) 
     1.6 โบราณสถานหมายเลข 10 (นอกเมือง) 
     1.7 โบราณสถานหมายเลข 11 (นอกเมือง) 
     1.8 โบราณสถานหมายเลข 13 (นอกเมือง) 
     1.9 โบราณสถานวัดสบเกี๋ยง (นอกเมือง) 
     1.10 โบราณสถานวัดป่าสัก (นอกเมือง) 
     1.11โบราณสถานวัดป่าแดง (นอกเมือง) 
     1.12 โบราณสถานวัดจอมหมอก (นอกเมือง) 
     1.13 โบราณสถานหมายเลข 12 
     1.14 โบราณสถานหมายเลข 16 
     1.15 โบราณสถานหมายเลข 17 
     1.16 โบราณสถานหมายเลข 23 
     1.17 โบราณสถานหมายเลข 26 
               1.18 โบราณสถานหมายเลข 27 
     1.19 โบราณสถานวัดบุญยืน 
     1.20 โบราณสถานวัดอ้อมแก้ว 
     1.21โบราณสถานวัดมหาธาตุ 
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     1.22 โบราณสถานวัดอุดม 
     1.23 โบราณสถานวัดป่างัวเชียง 
     1.24 โบราณสถานวัดคว้าง 
     1.25 โบราณสถานวัดมหาโพธ์ิ 
     1.26 โบราณสถานวัดสังฆาแก้วดอนทัน 
     1.27 โบราณสถานวัดเสาเคี่ยน 
     1.28 โบราณสถานวัดร้อยข้อ 
     1.29 โบราณสถานวัดมหาอาราม 
     1.30 โบราณสถานวัดเจดีย์หลวง 
     1.31 โบราณสถานวัดอโศก-ช้างค้้า 
     1.32 โบราณสถานวัดอาทิต้นแก้ว 
     1.33 โบราณสถานวัดบ้านร้อง 
     1.34 โบราณสถานวัดสวัสดี(สัสด)ี 

2. โบราณสถานของเมืองโบราณเชียงแสนน้อย จ้านวน 11 แห่ง 
    2.1 โบราณสถานบ้านสบกก (นอกเมือง) 
    2.2 โบราณสถานข้างวัดธาตุเขียว (นอกเมือง) 
    2.3 โบราณสถานวัดธาตุเขียว (นอกเมือง) 
    2.4 โบราณสถานหมายเลข 16 
    2.5 โบราณสถานหมายเลข 17 ทิศเหนือ 
    2.6 โบราณสถานหมายเลข 17 ทิศใต ้
    2.7 โบราณสถานหมายเลข 18 
    2.8 โบราณสถานหมายเลข 19 
    2.9 โบราณสถานหมายเลข 20 
    2.10 โบราณสถานหมายเลข 21 
    2.11 โบราณสถานวัดพระธาตุสองพ่ีน้อง (ทิศเหนือ)  
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 
1. รวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการ

ศึกษาวิจัย ทั้งข้อมูลด้านเอกสารและขอ้มูลภาคสนาม 
 2. จ้าแนกข้อมูลที่รวบรวมมา โดยแบ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และหลักฐาน

ทางโบราณคดี 
3. ท้าการศึกษาแล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลหลักฐาน ที่รวบรวมและจ้าแนกไว้นั้น 
4. สรุปผลการศึกษา 
5. เรียบเรียงจัดพิมพ์ ท้ารูปเล่มวิทยานิพนธ์และน้าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย 

วิธีกำรศึกษำ 
1.รวบรวมข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการ

ศึกษาวิจัย ทั้งข้อมูลด้านเอกสารและข้อมูลภาคสนาม ท้าการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร จาก จารึก 
ต้านาน พงศาวดาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทความทางวิชาการ แผนที่ ภาพถ่าย 
ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์และข้อมูลจากรายงานการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดีของโบราณสถานทั้ง  
45แห่ง ที่ท้าการศึกษา และรายงานการขุดค้น ขุดแต่งโบราณสถานแห่งอื่น ๆ ของเมืองโบราณ   
เชียงแสน เชียงแสนน้อย และเมืองโบราณร่วมสมัยในล้านนาและใกล้เคียง  

2. รวบรวมข้อมูลภาคสนาม  จากโบราณสถานทั้ง 45 โบราณสถาน ในพื้นที่ตั้ง
โบราณสถาน  แล้วจดบันทึกข้อมูล ถ่ายภาพ ท้าแผนที่  แผนผัง เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติ มจาก
โบราณสถานในสถานที่จริงที่ท้าการศึกษา และเข้าส้ารวจโบราณสถานอื่น ๆ ในบริเวณเมือง
โบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย  

3. การจ้าแนกข้อมูลที่รวบรวมมา โดยแบ่งเป็น หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร จากจารึก ต้านาน พงศาวดาร วรรณกรรม และข้อมูลหลักฐานจากโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ ที่รวมรวมจากรายงานการส้ารวจ ขุดค้น ขุดแต่งทางโบราณคดีและจากข้อมูล
ภาคสนาม ให้เป็นหมวดหมู่ 

4. น้าข้อมูลหลักฐานจากการรวบรวมข้อมูล เอกสารและข้อมูล โบราณวัตถุ
โบราณสถานจากการส้ารวจภาคสนามมาท้าการวิเคราะห์ 
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แหล่งข้อมูล 
1. แหล่งข้อมูลด้ำนเอกสำร 

1.1 หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
1.2 หอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1.3 หอสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
1.4 ห้องสมุดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน 
1.5 โครงการอนุรักษ์และบูรณะเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน จ.เชียงราย 
1.6 ห้องสมุดส้านักศิลปากรที่ 7 น่าน 
1.7 ห้องสมุดส้านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 
1.8 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

2. แหล่งข้อมูลด้ำนโบรำณสถำนและโบรำณวัตถุ 
2.1 จากเมืองโบราณเชียงแสน และเชียงแสนน้อย  
2.2 อุทยานประวัติศาสตร์ วัดป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
2.3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
2.4 โครงการอนุรักษ์และบูรณะเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน จ.เชียงราย 
2.5 ส้านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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บทที ่2 
โบราณสถานเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย  

หลกัฐานจากเอกสารทางประวตัิศาสตร์ 
 

เมืองโบราณเชียงแสนและเมืองโบราณเชียงแสนน้อย เป็นเมืองท่ีมีคูนํ้ า กาํแพงเมือง 
ก่ออิฐ/คนัดิน ลอ้มรอบ ตั้งห่างกนัราว 5 กิโลเมตรริมฝ่ังดา้นขวาของแม่นํ้ าโขง ในอดีตเป็นเมืองท่ี
สาํคญัเมืองหน่ึงของอาณาจกัรลา้นนา ปัจจุบนัตั้งอยูใ่นพื้นท่ี ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย   

ในบริเวณพื้นท่ีเมืองโบราณทั้งสองพบหลกัฐานการอยูอ่าศยัของมนุษยม์าตั้งแต่ยุคก่อน
ประวติัศาสตร์ ดงัหลกัฐานจากเคร่ืองมือหินกะเทาะประเภทขดูและสับตดั อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
ยุคหินเก่าและหินกลาง และเคร่ืองมือหินขดัแบบมีบ่าและไม่มีบ่า อนัเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในยุคหิน
ใหม่ โดยไม่พบหลกัฐานการอยูอ่าศยัท่ีชดัเจนต่อเน่ือง1 

ถัดจากหลักฐานในยุคก่อนประวติัศาสตร์แล้ว หลักฐานท่ีพบในปัจจุบนัยงัไม่พบ
หลกัฐานทางโบราณคดีใดในพื้นท่ีเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยท่ีมีอายุเก่ากว่าพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 เลย2 ดงัหลักฐานท่ีพบว่านอกจากเคร่ืองมือหินในสมยัก่อนประวติัศาสตร์แล้ว
หลกัฐานทางโบราณคดีในสมยัประวติัศาสตร์ท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดท่ีพบในปัจจุบนั พบว่ามีอายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 18-19 ลงมาเท่านั้น ดงัหลกัฐานจากช้ินส่วนภาชนะดินเผาในวฒันธรรมหริภุญชยั
ตอนปลาย(อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18-19), ช้ินส่วนเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หยวน(พ.ศ.1814-
1911) จากการขดุคน้ทางโบราณคดีในเมืองโบราณเชียงแสน3และเชียงแสนนอ้ย4 เป็นตน้  
__________________________ 

 1ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551), 7-8. 
 2เร่ืองเดียวกนั, 12. 
 3บุษยา  ไชยเสโน. การศึกษาร่องรอยทางโบราณคดีจากการขุดค้นบริเวณที่อยู่อาศัยใน
บริเวณเมือง โบราณเชียงแสน . วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2530, 119-124. 

 4กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีเวียงเชียงแสนน้อย 
วัดพระธาตุสองพี่น้อง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 
2552), 54, 60-68, 69-73, 74, 82-83. (อดัสาํเนา) 
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 ถดัจากพุทธศตวรรษท่ี 19 ลงมาจนถึงปี พ.ศ. 2347 อนัเป็นปีท่ีเมืองเชียงแสนและ   
เชียงแสนนอ้ย ถูกทิ้งร้างไปนั้น ระยะเวลาราว 500 ปีดงักล่าว เป็นช่วงเวลาท่ีเมืองโบราณเชียงแสน
และเชียงแสนน้อยท่ีทําการศึกษา มีสภาพเป็นบ้านเมืองท่ีมีผู ้คนอยู่อาศัยสืบเน่ืองตลอดมา             
ดงัหลกัฐานทางโบราณคดี ทั้งโบราณวตัถุ โบราณสถานมากกวา่ 100 แห่ง และรูปแบบทางศิลปะ
สถาปัตยกรรม อายุตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-24 ท่ีพบเป็นจาํนวนมากจากการสํารวจและขุดคน้
ขดุแต่งทางโบราณคดีในปัจจุบนั  
 นอกจากหลักฐานทางโบราณคดีดังกล่าวซ่ึงจะใช้เป็นหลักฐานหลักสําคญัในการ
ทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีนั้น ยงัพบหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ จารึกและตาํนานพงศาวดาร
ท่ีกล่าวถึงเมืองเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยดว้ย โดยหลกัฐานจารึกท่ีพบในบริเวณเมืองโบราณเชียง
แสนและเชียงแสนนอ้ยนั้นพบจาํนวนนอ้ยมาก ส่วนใหญ่เป็นจารึกในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 21-23  
ส่วนหลกัฐานตาํนานและพงศาวดารพบหลายฉบบัดว้ยกนัท่ีกล่าวถึงเมืองโบราณเชียงแสนและเชียง
แสนนอ้ยท่ีทาํการศึกษา เช่น ตาํนานเมืองสุวรรณโคมคาํ, ตาํนานสิงหนวติกุมาร, ตาํนานพื้นเมือง
เชียงแสน, ตาํนานมูลศาสนา, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61, คร่าวเชียงแสนแตก, ชินกาลมาลีปกรณ์ 
เป็นตน้ โดยตาํนานและพงศาวดารดงักล่าวส่วนใหญ่  มีเน้ือหาท่ีสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วงเวลา5  
คือ  สมยัปรัมปราคติหรือสมยัแห่งตาํนาน ซ่ึงน่าจะอยูใ่นช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 12-18 ซ่ึงยงัไม่พบ
หลกัฐานทางโบราณคดีใดในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยท่ีมีอายุสมยัสอดคลอ้งกนั 
และสมยัประวติัศาสตร์ในตาํนานพงศาวดารท่ีน่าจะเร่ิมราวพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา ซ่ึงพบ
หลกัฐานทางโบราณคดีในพื้นท่ีเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ย มีอายสุมยัสอดคลอ้งกนั 
 จากท่ีกล่าวไปข้างต้นหลักฐานทางประวติัศาสตร์จากตาํนานพงศาวดารของเมือง
โบราณท่ีศึกษาซ่ึงน่าจะเร่ิมในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา โดยเฉพาะหลกัฐานจากตาํนาน
พื้นเมืองเชียงแสนนั้น เป็นหลักฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีน่าจะนาํมาเทียบเคียงกบัหลกัฐานทาง
โบราณคดีท่ีพบจากการขดุคน้ขดุแต่งโบราณสถานของเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยได้
เป็นอย่างดี  ซ่ึงน่าจะทาํให้เห็นภาพ ช่วงสมยัทางประวติัศาสตร์ของเมืองเชียงแสนและเชียงแสน
นอ้ยตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ลงไปจนกระทัง่ถูกทิ้งร้างไปใน ปี พ.ศ. 2347 ไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน  
 ดว้ยเหตุน้ีจึงอาจกล่าวไดว้า่ช่วงสมยัทางประวติัศาสตร์ของเมืองโบราณเชียงแสนและ
เชียงแสนน้อย จากหลกัฐานเอกสารทางประวติัศาสตร์ท่ีสามารถสืบคน้ได้และพบหลกัฐานทาง
โบราณคดีสอดคลอ้งกนันั้น  น่าจะเร่ิมข้ึนตั้งแต่สมยัพญาแสนภูมาสร้างเมืองเชียงแสนข้ึนใหม่ ใน 
__________________________ 
 5ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์,12. 
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ช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ต่อเน่ืองไปจนถึงเมืองเชียงแสนและเชียงแสนน้อยเจริญรุ่งเรืองข้ึนใน
ฐานะเมืองสําคญัเมืองหน่ึงในอาณาจกัรลา้นนาจนถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21  และตกเป็นเมืองใน
ปกครองของพม่า ตั้งแต่ พ.ศ. 2100 พร้อมกบัเมืองอ่ืน ๆ ในอาณาจกัรลา้นนา จนกระทัง่ถูกทิ้งร้าง
ไปหลงัจากสงครามใน ปี พ.ศ. 2347  ดงัพบหลกัฐานท่ีกล่าวไวใ้นตาํนานพงศาวดารนั้น 
 ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเอกสารหลักฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกับเมืองโบราณ    
เชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยท่ีทาํการศึกษา พบ 2 ประเภท คือ หลกัฐานจากจารึก และหลกัฐานจาก
เอกสารประเภทตาํนานพงศาวดาร 

หลกัฐานจากจารึก 

  เมืองโบราณเชียงแสน และเชียงแสนนอ้ย เป็นเมืองโบราณท่ีพบหลกัฐานจารึกไม่มาก
นกั โดยจารึกท่ีพบทั้งหมดเป็นจารึกท่ีพบในพื้นท่ีเมืองโบราณเชียงแสนเท่านั้น ซ่ึงพบเพียง 5 จารึก 
โดยเป็นจารึกในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 ในสมยัรุ่งเรืองของลา้นนาและเป็นจารึกในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 22-23 ในสมยัพม่าปกครองลา้นนาและเชียงแสน ดงัน้ี 
 1. จารึกในสมยัรุ่งเรืองของอาณาจกัรลา้นนา      ไดแ้ก่ 
     1.1 จารึกวดัพนัตองแตม้ พ.ศ. 2031  
     1.2 จารึกวดัปราสาท พ.ศ. 2038  

 2. จารึกในสมยัลา้นนาและเชียงแสนตกอยูภ่ายในการปกครองของพม่า ไดแ้ก่   
     2.1 จารึกวดัผา้ขาวป้าน พ.ศ. 2158-2160  
     2.2 จารึกฐานพระฤๅษีวชัมฤค พ.ศ. 2147   
     2.3 จารึกฐานพระพุทธรูปวดัพระเจา้ลา้นทอง พ.ศ. 2269   

1. จารึกในสมัยรุ่งเรืองของอาณาจักรล้านนา   
 1.1 จารึกวัดพันตองแต้ม6 จารึกดว้ยอกัษรธรรมลา้นนา, อกัษรฝักขาม ภาษาบาลี, 
ภาษาไทย ระบุศกัราชตรงกบัปีพุทธศกัราช 2031 สันนิษฐานวา่พบท่ีวดัพวกพนัตอง อ.เชียงแสน    
จ.เชียงราย เน้ือหากล่าวถึง พนัตองแตม้ เคยสร้างวดัแห่งหน่ึงในเมืองเชียงแสน ต่อมา พ.ศ. 2030 ลูก
ของท่าน คือ พนัญากิตติ และแม่เจา้สาวคาํร้อย ถวายวดันั้นแด่พระเจา้แผ่นดินและพระราชมารดา  
ทั้งสองพระองคไ์ดถ้วายนา ภาษี เบ้ีย คน พร้อมทั้งไมส้ัก สร้างวหิารและหอพระไตรปิฏก  
__________________________ 

 6คลงัขอ้มูลจารึกลา้นนา, ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 6 จารึกในพพิิธภัณฑ์ เชียงแสน ภาค
ที ่2 (เชียงใหม่: สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2546), 39-67. 
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 1.2 จารึกวัดปราสาท7 จารึกดว้ยอกัษรฝักขาม ภาษาไทย ระบุศกัราชตรงกบัปี พ.ศ. 
2039 พบท่ีวดัปราสาท  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เน้ือหากล่าวถึง  พ.ศ. 2039 เจา้หม่ืนเชียงแสนคาํลา้น 
ถวายวดัปราสาทแด่พระเจา้แผน่ดินและพระราชมารดา ทั้ง 2 พระองคท์รงส่งตราหลาบคาํ อุทิศนา
และคนแก่วดั และกล่าวถึง พระมหาสังฆราชาญาณวิลาศ วดัพระหลวงกลางเวียง พระมหาสามีวดั
พระบวช พระมหาสามีโสมรังสีวดัพระยนื รู้เห็นถึงการบุญน้ีดว้ย 

 
2. จารึกในสมัยล้านนาและเชียงแสนตกอยู่ภายในการปกครองของพม่า    

 2.1 จารึกวัดผ้าขาวป้าน8  จารึกดว้ยอกัษรฝักขาม ภาษาไทย ระบุศกัราชตรงกบัปี พ.ศ. 
2158-2160 พบท่ีวดัผา้ขาวป้าน (วดัสุนทราราม) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เน้ือหากล่าวถึง  พ.ศ. 2159 
พญาหลวงเมืองเชียงแสน และนางพญาหลวง พร้อมดว้ยพระสงฆ ์3 คณะ ร่วมกนัสร้างวิหาร และ
สร้างพระพุทธรูปองคใ์หญ่ แลว้นิมนตส์มเด็จราชโมลีจิตตสารมงัคละ มาเป็นเจา้อาวาส  พ.ศ. 2160 
สร้างเจดีย ์บรรจุพระธาตุพระพุทธเจา้และธาตุพระสาวก พร้อมทั้งถวายคน 52 คนและสวนหมาก 

 2.2 จารึกฐานพระพุทธรูปวัดพระเจ้าล้านทอง9 (พระพุทธรูปท่ีสร้างข้ึนโดยผูป้กครอง
ชาวพม่า) จารึกดว้ยอกัษรธรรมลา้นนา ภาษาไทย ระบุศกัราชตรงกบัปี พ.ศ. 2269  พบท่ีวดัพระเจา้
ลา้นทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เน้ือหากล่าวถึง พ.ศ. 2269 พระยาหลวงเจา้มงัคละสะแพก เจา้เมือง
เชียงแสนและบุษบาสิริวธนเทพาราชกญัญาเจา้ มีศรัทธาหล่อพระพุทธรูปองคน้ี์ไวท่ี้วดัศรีสองเมือง 
ท่ีสร้างข้ึนบริเวณสุสานเจา้ราชบุตรยอดงาํเมือง 

 2.3. จารึกฐานพระฤๅษีวชัมฤค10 จารึกดว้ยอกัษรฝักขาม, อกัษรธรรมลา้นนา ภาษาไทย
และบาลี ระบุศกัราชตรงกบัปี พ.ศ. 2147  พบบริเวณภูเขาขา้งยอดดอยตุง หรือบริเวณใกลเ้คียง ใน
พื้นท่ี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ในปัจจุบนั อนัเป็นพื้นท่ีใกลเ้คียงกบั อ.เชียงแสน มีเน้ือหากล่าวถึง 
พ.ศ. 2147 (สมเด็จ)บรมบพิตรพระเป็นเจา้เมืองเชียงแสน  พร้อมทั้งพระมหาสมเด็จราชครู วดั    
พระหลวง เป็นประธาน และพระสังฆโมลี ร่วมกนัสร้างรูปพระฤๅษีตนน้ี  ต่อจากนั้นเป็นคาํไหว้
พระธาตุดอยตุง ตาํนานพระธาตุดอยตุงโดยยอ่ และคาํอธิบายรูปท่ีฐานรูปพระฤๅษี 
__________________________ 

 7จารึกล้านนา ภาค 1, เล่ม 1 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเจมส์ เอช ดบัเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534. 
พิมพ์ในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 3 รอบ 
พุทธศกัราช 2534), 6-8.  

 8เร่ืองเดียวกนั, 17-19.  
 9เร่ืองเดียวกนั, 20-21.  
 10เร่ืองเดียวกนั, 14-16. 
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 จารึกดงักล่าวทั้ง 5 จารึกเป็นจารึกซ่ึงระบุศกัราชตรงกบัพุทธศกัราช 2031, 2039, 2158-
2160, 2147 และ พ.ศ. 2269 เน้ือหาในจารึกกล่าวถึงการสร้างวดั สร้างพระพุทธรูป หรือสร้างรูป
เคารพ อนัเก่ียวเน่ืองในพุทธศาสนา  

 โดยจารึกวดัพนัตองแตม้ พ.ศ. 2031 และจารึกวดัปราสาท พ.ศ. 2038 นั้นเป็นจารึกท่ี
ขุนนางเมืองเชียงแสนในยุคทองหรือยุครุ่งเรืองของอาณาจกัรลา้นนา ทาํการบูรณะวดัท่ีมีมาแต่เดิม
ของบรรพบุรุษตนหรือสร้างวดัข้ึนเพื่อถวายกษตัริยร์าชวงศม์งัรายซ่ึงประทบัอยูท่ี่เชียงใหม่  อนัอาจ
แสดงถึงความรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้านของเมืองเชียงแสนและล้านนาในช่วงเวลานั้น เช่นเดียวกับ
หลกัฐานจารึกการบูรณะและการสร้างวดัจาํนวนมากท่ีพบจากเมืองโบราณของลา้นนาในจงัหวดั
พะเยา เชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง ซ่ึงจารึกเหล่านั้นมกัสร้างข้ึนในช่วงรัชกาลพระเจา้ติโลกราชถึงพระ
เมืองเกษเกลา้(พ.ศ. 1984-2081) อนัเป็นยคุทองหรือยคุรุ่งเรืองของอาณาจกัรลา้นนา  

 ส่วนจารึกวดัผา้ขาวป้าน พ.ศ. 2158-2160, จารึกฐานพระฤๅษีวชัมฤค พ.ศ. 2147  และ
จารึกฐานพระพุทธรูปพระเจา้ลา้นทอง พ.ศ. 2269 นั้น เป็นจารึกการสร้างวดัและสร้างรูปเคารพ ใน
สมยัลา้นนาและเชียงแสนตกอยูภ่ายในการปกครองของพม่าแลว้  

 โดยหลกัฐานจากจารึกฐานพระฤๅษีวชัมฤค พ.ศ. 2147 และจารึกวดัผา้ขาวป้าน พ.ศ. 
2158-2160 นั้นเป็นจารึกการสร้างรูปฤาษีและการสร้างหรือบูรณะวดั อุทิศคนและส่ิงของให้กบัวดั 
โดยผูป้กครองหรือขนุนางท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะเป็นคนพื้นเมืองลา้นนาเชียงแสนและครอบครัว ซ่ึง
อาจสันนิษฐานไดว้่าในช่วงเวลาดงักล่าวเมืองเชียงแสนอาจจะยงัคงมีอิสระหรือถูกพม่าปกครอง
อยา่งไม่เขม้งวดนกั โดยชาวพื้นเมืองยงัคงมีอิสระในการปฏิบติัตามจารีตประเพณีท่ีสืบต่อกนัมาได้
เช่นเดิม ดงัหลกัฐานขอ้ความในจารึกวดัผา้ขาวป้าน พ.ศ. 2158-2160 ซ่ึงเป็นขอ้ความการสร้างหรือ
บูรณะวดั อุทิศคนและส่ิงของใหก้บัวดั เช่นเดียวกนักบัจารึกก่อนหนา้นั้นในสมยัท่ีลา้นนาและเมือง
เชียงแสนยงัเป็นอิสระและปกครองโดยกษตัริยร์าชวงศม์งัราย  ดงัหลกัฐานสําคญัในตอนทา้ยของ
จารึกฐานพระฤๅษีวชัมฤคนั้น จารึกยงักล่าวถึงพระนามของกษตัริยร์าชวงศม์งัรายตั้งแต่ พญามงัราย 
ปฐมกษตัริย ์ลงมาอีกดว้ย 

 ซ่ึงต่างจากจารึกฐานพระพุทธรูปในวดัพระเจา้ลา้นทอง พ.ศ. 2269 นั้น  หลกัฐานระบุ
ในจารึกชดัเจนวา่สร้างข้ึนโดยขนุนางชาวพม่า ท่ีมีอาํนาจปกครองเมืองเชียงแสนในช่วงเวลานั้น ซ่ึง
อาจสันนิษฐานได้ว่าในช่วงเวลาน้ีพม่าได้ปกครองเมืองเชียงแสนอย่างใกล้ชิดและอาจมีอาํนาจ
ปกครองแทนท่ีขุนนางชาวพื้นเมืองเชียงแสนมากข้ึนด้วย  แต่ทั้งน้ีอาจสันนิษฐานต่อไปไดว้่าใน
ช่วงเวลานั้นเมืองเชียงแสนน่าจะมีความปกติสุขและน่าจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร จน
สามารถหล่อพระพุทธรูปท่ีทาํจากโลหะสาํริด ท่ีมีขนาดใหญ่ได ้ 
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หลกัฐานจากต านาน พงศาวดาร 

 เอกสารตาํนานพงศาวดารท่ีกล่าวถึง เมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ย ส่วน
ใหญ่ปรากฏอยูใ่นตาํนานพงศาวดาร ดงัน้ี 
 1. ตาํนานเมืองสุวรรณโคมคาํ 
  2. ตาํนานสิงหนวติกุมาร 
  3. ตาํนานพื้นเมืองเชียงแสน ฉบบัใบลานในหอสมุดแห่งชาติ เลขท่ี 951/3 

  4. ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61  
  5. ตาํนานพื้นเมืองเชียงราย เชียงแสนฉบบัใบลานวดัเมธงักราวาส  
  6. เอกสารคาํมะเกล่าเมืองเชียงแสน จาก  The Richard David Collection  
  7. คร่าวเชียงแสนแตก 
  8. ชินกาลมาลีปกรณ์ 
  9. ตาํนานมูลศาสนา 
 ตาํนานหรือพงศาวดารดงักล่าวจะกล่าวถึงเมืองโบราณเชียงแสนเป็นส่วนใหญ่ โดย
เน้ือหาในตาํนานเมืองสุวรรณโคมคาํ, ตาํนานสิงหนวติและเน้ือหาตอนตน้ของตาํนานพื้นเมืองเชียง
แสน จะกล่าวถึงการอยู่อาศยั, การสร้างบา้นเมือง ของผูค้นในบริเวณท่ีราบลุ่มเชียงแสน มาตั้งแต่
ก่อนพุทธกาล เร่ือยมาถึงบา้นเมืองในสมยั ปู่ เจา้ลาวจก และบรรพบุรุษกษตัริยร์าชวงศ์มงัราย อนั
เป็นเน้ือหาในปรัมปราคติหรือสมยัแห่งตาํนานเป็นส่วนใหญ่ ถดัจากนั้นจึงเป็นเน้ือหาในส่วนของ
ประวติัศาสตร์เมืองเชียงแสนตั้งแต่พญามงัรายผูส้ถาปนาอาณาจกัรลา้นนา พญาแสนภูผูส้ร้างเมือง
เชียงแสน และมีเน้ือหากล่าวถึงเมืองเชียงแสนเร่ือยมาจนกระทัง่เมืองเชียงแสนถูกทิ้งร้างไปใน พ.ศ. 
2347 โดยจะกล่าวถึงเน้ือหาการสร้างวดัในพุทธศาสนาอนัจะเป็นโบราณสถานท่ีศึกษา เป็นช่วง ๆ 
ซ่ึงส่วนใหญ่กล่าวไวใ้นตาํนานในส่วนของเน้ือหาท่ีกล่าวถึงกษตัริยร์าชวงศม์งัรายลงมาแลว้ทั้งส้ิน 
ส่วนเน้ือหาเก่ียวกบัเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ยพบกล่าวถึงเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ดงัหลกัฐานจาก 
 1. ต านานเมืองสุวรรณโคมค า11 กล่าวถึงเมืองสุวรรณโคมคาํและเมืองอุโมงคค์เสลา ซ่ึง
ตั้งอยูบ่ริเวณปากแม่นํ้ากก มีอายอุยูใ่นสมยัพระพุทธกสัสปะ(พระพุทธเจา้องคท่ี์ 3)  ต่อมาบา้นเมือง
ไดล่้มจมลงไปในแม่นํ้าโขง 
 
__________________________ 

11กรมศิลปากร, เมืองประวตัิศาสตร์เชียงแสน (กรุงเทพฯ: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 
2549), 29-31.  
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2. ต านานสิงหนวติกุมาร12 กล่าวถึง 52 ปีก่อนพระโคตรมะ(พระพุทธเจา้องคท่ี์ 4 องค์
ปัจจุบนั)จะตรัสรู้  สิงหนวติกุมาร พาบริวาร จากนครไทยเทศ ในอินเดีย เดินทางมายงัท่ีราบเชียง
แสนแลว้สร้างเมือง นาเคนทร์นคร หรือ นาคบุรี หรือ นาคพนัธุสิงหนวตัตินคร หรือ โยนกนคร ใน
บริเวณเมืองสุวรรณโคมคาํเดิม ซ่ึงมีชนพื้นเมืองอาศยัอยู่ตามลาํห้วย ป่าเขามาก่อนแล้ว ราชวงศ์
สิงหลวติัมีเช้ือสายปกครองตลอดมา จนกระทัง่ พ.ศ. 1003 เมืองจึงล่มจมลงเป็นหนองนํ้ าใหญ่ 
ชาวเมืองท่ีรอดชีวติจึงมาสร้างเวยีงปรึกษา(เชียงแสนนอ้ย) ท่ีริมฝ่ังแม่นํ้าโขง 

3. ต านานพืน้เมืองเชียงแสน ฉบับใบลานในหอสมุดแห่งชาติ เลขที่ 951/313 และประชุม
พงศาวดาร ภาคที่ 6114 กล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่อมา เม่ือพระพุทธเจา้นิพพานไปได ้1182 ปี 
เมืองยวนเชียงแสน และเมืองไทยยวนอีกพนัเมืองไม่มีเจา้ปกครองเมือง พระเจา้อนุรุทธเป็นใหญ่
กวา่เมืองทั้งหลาย จึงขอพระอินทร์ให้ส่งเทวดาลงมาปกครองเมือง พระอินทร์จึงส่ง ลาวจงักระเทว
บุตต์และเทวดาอีก 1,000 องค์ ลงมาปกครองเมือง  โดยไต่บนัไดเงินลงมา ชาวเมืองเวียงปรึกษา
(เชียงแสนน้อย)จึงเชิญมาประทบัอยู่ท่ีเวียงปรึกษาแลว้อภิเษกให้เป็นเจา้ปกครองเมืองไทยยวนทั้ง
มวล ในปีท่ีพระเจา้อนุรุทธทรงตดัศกัราช อนัเป็นการเร่ิมจุลศกัราชท่ี 1  

    ในปีนั้น ลาวจง อนัเป็นบรรพบุรุษกษตัริยร์าชวงศม์งัราย สร้างเวียงหิรัญนครเงินยาง
เชียงแสน จากนั้นตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนกล่าวถึงบรรพบุรุษกษตัริยร์าชวงศม์งัราย เป็นลาํดบัไป 
จนกระทัง่ถึงพญามงัราย ปฐมกษตัริยข์องอาณาจกัรลา้นนา  การสร้างเมืองเชียงแสนใน จุลศกัราช  
649(พ.ศ. 1830) โดยเสด็จประทบัท่ีริมนํ้ าโขงในเวียงปรึกษา(เชียงแสนน้อย) แลว้ทรงเสด็จข้ึนไป
สักการบูชาพระธาตุดอยภูเขา้(เมืองเชียงเม่ียง)ก่อน แลว้จึงเสด็จมาสร้างเมืองเชียงแสน ทรงประทบั
อยู่ริมประตูยางเถิงชัว่คราวก่อนจากนั้นจึงให้ก่อกาํแพงเวียง และสร้างคุม้นอ้ยกลางเวียงอนัเป็นท่ี
เก่าแต่ปฐมองค์ลาวเคา้  และตาํนานยงักล่าวถึงกษตัริยใ์นราชวงศ์มงัรายและขุนนางท่ีมาปกครอง
เมืองเชียงแสนเป็นลาํดบัไป จนกระทัง่อาณาจกัรลา้นนาและเมืองเชียงแสน ตกอยูใ่นปกครองของ
พม่า โดยกล่าวถึง จุลศกัราช 1090(พ.ศ. 2271) เท่านั้น 

 
 

__________________________ 
 12ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 61, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (พระนคร: โรงพิมพช์วนพิมพ,์ 2515. 
พิมพใ์นงานศพ นางสมานทะเบียนกิจ(นอ้ม สัจจะเวทะ) มีนาคม 2515), 53-90. 

 13สรัสวดี  อ๋องสกุล ปริวรรต, พืน้เมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 
2546),  24-130. 
 14ประชุมพงศาวดาร ภาคที ่61, 94-197. 
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     ในส่วนของการสร้างวดันั้น ตาํนานพื้นเมืองเชียงแสน กล่าวถึงการสร้างวดั ไว ้2 
ช่วงเวลาคือ  

    3.1 วดัท่ีสร้างในระหวา่ง จุลศกัราช 1 ถึง จุลศกัราช 649(พ.ศ. 1830) 
    3.2 วดัท่ีสร้างหลงัจาก จุลศกัราช 649 (พ.ศ. 1830) เป็นตน้ไป 
          3.1 วดัท่ีสร้างในระหวา่ง จุลศกัราช 1 ถึง จุลศกัราช 649(พ.ศ. 1830) นั้น 

เป็นวดัท่ี ตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนและประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61 กล่าววา่สร้างข้ึนโดยบรรพบุรุษ
กษตัริยร์าชวงศม์งัรายก่อนท่ีพญาแสนภจูะสร้างเมืองเชียงแสนในจุลศกัราช 649(พ.ศ. 1830) ไดแ้ก่ 
                 จุลศกัราช 1 ลาวจงสร้างเวียงหิรัญนครเงินยางเชียงแสนและสร้างเจดียแ์ละ
วหิารวดัสังฆาแกว้ดอนทนัหรือวดัสังฆาแกว้ยางเงินข้ึนพร้อมกนัในเมืองนั้น  

                จุลศกัราช 2 สร้างเจดีย ์วหิาร กาํแพง วดัเชียงมัน่ชา้งคุง้ 
                จุลศกัราช 121 สมยัพญาลาวเกลา้ สร้างพระเจดียท่ี์จอมดอยปูเขา้(เมืองเชียง

เม่ียง) เรียกวา่ พระธาตุเจา้ดอยภูเขา้ เน่ืองจากเช่ือวา่สถานท่ีน้ีพระพุทธเจา้ไดเ้สด็จมาฉันขา้วแลว้
บว้นปากลงไปยงัฝ่ังนํ้าและสถาปนาเกสาธาตุไวเ้ส้นหน่ึงแลว้ทาํนายวา่ ต่อไปจะไดช่ื้อวา่ ดอยฝเูขา้  

                จุลศกัราช 123 พญาลาวเกลา้สร้างวดัผา้ขาวพาน เน่ืองจากมีตาผา้ขาวผกูหน่ึง
ลงอาบนํ้าแลว้ถูกนํ้าพดัไปพานอยูท่ี่หน่ึงแลว้เสียชีวติท่ีนั้น  

                จากนั้นตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนและประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61  ไม่ได้
กล่าวถึงการสร้างวดัในเมืองโบราณท่ีทาํการศึกษาอีก จนกระทัง่ถึงรัชสมยัพญาแสนภู 

          3.2 วดัท่ีสร้างหลงัจาก จุลศกัราช 649(พ.ศ. 1830) เป็นตน้ไป ตาํนานพื้นเมือง
เชียงแสน กล่าวถึง ช่วงเวลาต่อมาเม่ือพญาแสนภูทรงสร้างเมืองเชียงแสนแลว้ ไดส้ร้างวดัดงัน้ี 

                จุลศกัราช 649(พ.ศ. 1830)พ.ศ. 1830 พญาแสนภูสร้างเมืองเชียงแสน ทรง
ประทบัอยูริ่มประตูยางเถิงชัว่คราวก่อนจากนั้นจึงให้ก่อกาํแพงเวียง และสร้างคุม้นอ้ยกลางเวียงอนั
เป็นท่ีเก่าแต่ปฐมองค์ลาวเค้า และให้ก่อพระเจดียแ์ละวิหาร กาํแพงศาลาบาตร ทบัท่ีอารามเก่า 
เรียกช่ือวา่ วดัเชียงหมั้น 

                จุลศกัราช 651(พ.ศ. 1832) พญาแสนภูสร้างวดัแจ่งสรีบุญเรือง เน่ืองจากพบ
จารึกหินและเป็นวดัพระญาสิริอโสกธมัมราชสร้าง ท่านจึงสร้างเจดียค์รอบทบัเจดียเ์ก่านั้น  

                จุลศกัราช 652(พ.ศ. 1833) พญาแสนภูทรงสร้างวดัพระหลวง เน่ืองจากเป็น
วดัท่ีบรรจุกระดูกอกพระพุทธเจา้มาแต่ก่อน  จึงทรงสร้างวหิารวดัพระหลวง สร้างเจดีย ์และกล่าววา่
ธาตุเจา้จอมกิตติ, ธาตุเจา้ดอยภูเขา้, ธาตุเจา้ดอยลงั มีมาก่อน 

                จุลศกัราช 657(พ.ศ. 1838)พญาแสนภูสร้างวดัป่าสักไวน้อกประตูเชียงแสน 
เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุกระดูกตาตุ่มขา้งขวาท่ีไดม้าจากเขตเมืองปาตรีบุตต ์
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   ถดัจากรัชสมยัพญาแสนภู ตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนและประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61  
กล่าวถึงเหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึนในลา้นนาและเมืองเชียงแสน รวมถึงกล่าวถึงกษตัริย,์ ขุนนาง ชาว
ลา้นนา และผูป้กครองชาวพม่า สร้างและบูรณะวดัในเมืองเชียงแสน ตลอดมา ดงัเช่น จุลศกัราช 
919(พ.ศ. 2100) ลา้นนาและเชียงแสนตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของพม่า, พญาจ่าบา้น เจา้เมืองเชียง
แสนยอมสวามิภกัด์ิต่อพระเจ้าอนอคเปตลุน กษตัริย์พม่า(พ.ศ. 2148-2171) และตดัขาดจาก
เชียงใหม่ และในสมยัพระเจา้ตลุน(สุทโธธรรมราชา)กษตัริยพ์ม่า(พ.ศ. 2172-2191)ครองล้านนา 
โปรดใหเ้จา้เมืองเชียงแสนมีอาํนาจดูแลหวัเมืองฟากตะวนัออกของแม่นํ้าคง(สาระวิน)ทั้งหมด 

    โดยเน้ือหาในช่วงพระเจา้ตลุนหรือสุทโธธรรมราชา(พ.ศ. 2172-2191)กษตัริยพ์ม่า
เขา้ครองเมืองเชียงแสน ตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนและประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61 ได้กล่าวถึง
รายช่ือของวดัจาํนวน 141 วดั ทั้งภายในและภายนอกเมืองเชียงแสนในรัศมี 500 วา  ไว ้ซ่ึงอาจ
สันนิษฐานไดว้า่ในช่วงเวลาดงักล่าววดัดงัปรากฏรายช่ือในตาํนานและพงศาวดารนั้น น่าจะมีข้ึนใน
เมืองเชียงแสนแลว้  ดงัรายช่ือวดั ดงัน้ี 

    วดัภายในกาํแพงเมืองเชียงแสน  เร่ิมท่ี วดับุญยืน วดัมหาโพธิ  วดัมงคล  วดัเชียง
นอ้ยตน้ลาน วดัป่างวัเชียง วดัอาทิตน้แกว้ วดัพวกพนัตอง วดัสังกายางเงิน วดัผา้ขาวพาน วดัชุมแสง  

    วดักู่คาํ วดัปราสาทคุม้ วดัเชตะวนั วดัพระยืน วดัพระนอน วดัพระคาํกลางบา้น วดั
ป่าเชียง วดัจ่ายี ่วดัเชียงหิน วดัพระหิน วดัควา้ง วดัเสาดิน 

    วดัแก่งฝา วดับา้นลอ้ง วดัสนุก วดัสวสัสดี วดัแสนรมณ์ วดัสรีบุญเรือง วดัพนัเจ็ด 
วดับา้นนํ้าคาํ วดัสุธมัม ์วดัปทุมใต ้ 

    วดัไชยอาราม วดัเชียง วดัสุทธาวาส วดัโบสถ วดัจมัปาเหลือง วดัราชอาราม วดัหน่อ
สา วดัพวงตน้ วดัสายหมอ วดัออกเลียง  

    วดัสรีคาํ วดัอโศก วดัสอยดาว วดัโกสน วดัหลกัพนั วดัสมภาร วดัพนัโรง วดัแสน
ทอง วดัพระหลวง วดัพระบวช  

    วดัพระทองนอ้ย วดัลา้นทอง วดัพระยอม วดัอุดม วดัเสาเค่ียน วดัหม่ืนเชียง วดัตน้
ตอ้ง วดัพนัเช่า วดัดอกบวั วดัมหาวนั  

    วดัเจ็ดหาง วดัมหาธาตุ วดัมหาอาราม วดัวงกตใน วดัปราสาทประตู วดัหมอแก้ว  
วดัออ้มแกว้ วดัตน้ยางใน วดัสรีบุนโต วดัสรีชุม  

    วดัอารามเชียงหมั้น หวัเวียงริมประตูยางเถิงฝ่ายวนัตก  วดัภูมิเมือง ถดัล่องมา  วดั
แสนเมืองมา วดัร้อยข่อ วดัเสาจนั  

    วดันอกกาํแพงเมืองเชียงแสน ไดแ้ก่  วดัผา้ขาวสายแทนหวัดอน วดัพระแกว้ วดัพระ
คาํ วดัพระทองทิพป่าตาล วดัไผง่าม วดัดอนควา้งใต ้วดัจนั วดัป่าแจงใต ้วดัหนสวน  
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    วดัประสงคท์่าม่าน วดัหยา้รัด วดัเวฬุวนั วดัสังฆโลก วดัป่าปง วดัสมรา วดัป่าแดง
หลวง วดัข่วงซาย วดัป่าอานม วดัโกสนนอก  

    วดักู่เตา้ วดัพระครู วดัลือชา้ง วดัอุโมงคน์อก วดัป่าแดงนอ้ย วดัดอกเกียง วดัสรีคอง
แมน วดัสวนดอกนอก วดัหมากเบิน วดัแกว้กลาย  

    วดัป่าสัก วดันาแล วดัอุโมงค ์วดับา้นแลม วดับ่อเดือด วดัป่าสรีไชย วดับา้นขา้ม วดั
จอมสวนั วดัป่าหลวง วดัดอยเรือใน  

    วดัสวนสนุก วดัจอมแจง้ วดัจอมกิตติธาตุเจา้ วดัดอยวงกตนอก วดัออ้มแกงนอก วดั
ไชยปราการ วดัพระเจา้หลวงดอยเรือนอก วดัป่าทิพ วดับา้นยอง วดัจอมสรี  

    วดัชา้งขวนั วดัป่าเชียงนอก วดัปทุมเหนือ วดัป่าคาํ วดัอินทนิล วดัตน้ลุง วดันอ้ยผา้
ขาว วดัมหาพน วดัยามงาม วดัสบหอม วดัหมากพนัลาํ วดัตน้ยางนอก วดัแจ่งท่านาค วดัสบเก๋ียง 
รวมวดัในเมืองมี 75 วดั ส่วนวดันอกเมืองมี 66  รวมเป็น 141 วดั 

    จากนั้นหลกัฐานตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนและประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61 ฉบบั
ดงักล่าว ยงัคงกล่าวถึงการสร้างและบูรณะวดัของผูป้กครองชาวพม่าและขุนนางพื้นเมืองเชียงแสน 
และเหตุการณ์สาํคญัท่ีเกิดข้ึนในเมืองเชียงแสน เร่ือยมาจนถึง จุลศกัราช 1090(พ.ศ. 2271) เท่านั้น  

4.  ต านานพืน้เมืองเชียงราย เชียงแสน15 ฉบบัใบลานวดัเมธงักราวาส ต.ในเวียง อ.เมือง 
จ. แพร่ เร่ิมตน้กล่าวถึงเหตุการณ์สาํคญัโดยยอ่ตั้งแต่พระเจา้อนุรุทธตดัศกัราช  จุลศกัราช 1 โดยอาจ
กล่าวไดว้่าเป็นเน้ือหายอ่จากเน้ือหาในตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนฉบบัใบลานในหอสมุดแห่งชาติก็
ว่าได้ เพียงแต่เน้ือหาส่วนทา้ยของตาํนานฉบบัน้ี กล่าวถึงเหตุการณ์ต่อจากจุลศกัราช 1090(พ.ศ. 
2271) จนถึงจุลศกัราช 1166(พ.ศ. 2347) ปีท่ีเชียงแสนถูกท้ิงร้าง 

    โดยหลงัจาก จุลศกัราช 1106(พ.ศ. 2287) กล่าวถึงเชียงแสนและลา้นนาทั้งหมดเป็น
กลียุค เกิดศึกสงครามข้ึนในเมืองเชียงแสนหลายคร้ังตลอดมาเป็นลาํดบัจนกระทั้งถึงสงครามในปี
จุลศกัราช 1166(พ.ศ. 2347) เมืองเชียงแสนจึงถูกท้ิงร้างไปดงักล่าววา่ 

      “.....ศกัราช 1166 เจา้อก ชาวเชียงของ เทริง เป็นไฟในไขประตูเวียง พาเอา ลคอร 
เชียงใหม่ น่าน เขา้เผาเวียงไดแ้ลว้ เถิงเดือน 9 เพ็ง ก็เอาไพร่ไทยชาวเชียงแสนทงัมวลลงมาขบัปัด
นบัเส้ียง บ่คา้งสักตน.....” 

 
_______________________________ 
 15สรัสวดี  อ๋องสกุล ปริวรรต, พืน้เมืองเชียงแสน, 150-202. 

         ในส่วนของการสร้างวดันั้นมีเน้ือหากล่าวถึงการสร้างวดัเพียงบางแห่งในเมือง   
เชียงแสนโดยกล่าวถึงเป็นตอน ๆ ไป คือ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 

 
 

    กล่าวถึง พญาแสนภูสร้างวดัป่าสัก ในปีจุลศกัราช 654(พ.ศ.1835)/จุลศกัราช 684 
(พ.ศ.1865) โดยสร้างวิหาร, โรงมหาราชคุรุ, มหาเจดีย,์ วิหารคาํ และกาํแพงและประตูโขงทั้ง 4 
ดา้น ปลูกไมส้ักรอบภายนอก 300 ตน้ 

    จุลศกัราช 771(พ.ศ.1952) พญาแสนเมืองมา สร้างวหิารครอบทบัวิหารเดิมและสร้าง
พระพุทธรูปองคใ์หญ่ ถดันั้นอีก 3 พรรษา สร้างอารามหลงั 1 มุงดว้ยคา 7 ชั้น ถวายราชครู ให้ช่ือวา่ 
วดัพระครูแดน เม่ือออกพรรษาแลว้ ทรงให้หาไมแ้ละให้เงินซ้ือท่ีวดัป่าสัก แลว้สร้างวิหารและโรง 
ถวายราชครู ใหช่ื้อวา่ วดัพระครู 

    จุลศกัราช 753(พ.ศ.1934) สร้างวดัพระแกว้พระคาํ ดอนแท่น 
    จุลศกัราช 995(พ.ศ.2175) สร้างวดัวิไชยอาราม โดยสร้างอุโบสถครอบทบัวิหารเดิม 

ดงักล่าววา่  “...ปลูกขนัธสีมากวมพระหารน้ี... ถดัจากนั้นจึงก่อพระเจดีย ์เป็นตน้   
 5. เอกสารค ามะเกล่าเมืองเชียงแสน16 จาก The Richard David Collection เป็นเอกสาร
กล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเมืองเชียงแสน ต่อจากตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนฉบบัใบลานใน
หอสมุดแห่งชาติซ่ึงเขียนส้ินสุดท่ีจุลศกัราช 1090 (พ.ศ. 2271)เช่นกนั โดยเอกสารฉบบัน้ีกล่าวถึง
เหตุการณ์ต่อไปตั้งแต่จุลศกัราช 1090(พ.ศ. 2271) ถึงจุลศกัราช 1178 (พ.ศ. 2359)  

     โดยกล่าวถึงจุลศกัราช 1090(พ.ศ. 2271) กษตัริยพ์ม่าให้พญาหานวงัตืนครองเมือง
เชียงแสน ให้เป็นใหญ่เหนือเมืองทั้งหลายในฟากตะวนัออกของแม่นํ้ าคง(สาระวิน)ทั้งหมด โดย
กล่าววา่ตลอดระยะเวลา 13 ปีท่ีพญาหานวงัตืนครองเมืองเชียงแสน บา้นเมืองเป็นปกติสุขดี 

     จากนั้นในช่วงจุลศกัราช 1105-1112 (พ.ศ.2286 - 2293) เอกสารฉบบัน้ียงัไดก้ล่าวถึง
การแต่งตั้งสมณศกัด์ิ การทาํนุบาํรุงพระศาสนา โดยการสร้างและบูรณะวดัในเมืองเชียงแสน ไดแ้ก่  
พ.ศ. 2291 ปลูกสิมมาอุโบสถวดับา้นหัวท่งและบา้นลุง, ปกโรงทา้ยวดัสบเกียง, ฉลองวิหารกลาง
ดอนซาว  อนัแสดงถึงเมืองเชียงแสนในช่วงเวลาดงักล่าวน่าจะมีความสงบปกติสุขดี 

     จนกระทัง่ จุลศกัราช 1113(พ.ศ. 2294) เป็นตน้ไป เมืองเชียงแสนอยู่ในสถานะ
สงคราม โดยเกิดสงครามหลายคร้ังตลอดมาจนกระทัง่ถึงสงครามในปีจุลศกัราช 1166(พ.ศ. 2347) 
จากนั้นเมืองเชียงแสนจึงถูกท้ิงร้างไป ดงัความกล่าวไวว้า่ 

 
 
 
 

_______________________________ 
 16เร่ืองเดียวกนั, 226-258. 
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       “....ศกัราช 1166......เจา้อกเช้ือเมืองเชียงของเป็นไฟใน... ไขประตูดินขอ... ยาม
สายฟ้ายก เมืองเชียงแสนแตกเส้ียงปางสุด... ไดต้วัเจา้โมยหงวร นาขวาลูกเมียไพร่ไทยทงัมวล ลง
ไปเชียงใหม่ ลคอร แพล่ น่านนบัเส้ียง ยงัคา้งแต่นํ้ากบัดินแล...” 

     โดยเอกสารยงักล่าวต่อไปถึง จุลศกัราช 1178 (พ.ศ. 2359) ว่าเจา้ 7 ตนพี่น้อง ได้
ครองดินแดนเมืองเหนือทั้งมวล ตั้งแต่ เชียงแสน เชียงตุง เมืองยอง เมืองแลม สิบสองพนันา ลือทั้ง
มวล 

 6. คร่าวเชียงแสนแตก17 ตน้ฉบบัคมัภีร์ใบลานวดัม่วงต๊ึด ต. ม่วงต๊ึด อ. เมือง จ.น่าน 
เป็นเอกสารท่ีแต่งโดยทหารจากกองทพัเมืองน่านท่ีร่วมรบในสงครามตีเมืองเชียงแสนโดยเป็นผูอ้ยู่
ในเหตุการณ์เมืองเชียงแสนแตกในปีจุลศกัราช 1166 (พ.ศ. 2347)   

     โดยไดก้ล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นไวว้า่  เขา้เมืองเชียงแสนไดท่ี้ประตูดินขอ 
ทหารท่ีเขา้เมืองเชียงแสนได้ ก็ไล่ฆ่าทหารพม่า พร้อมทั้งไล่จบัเชลยชาวเมืองเชียงแสน รวมทั้ง
พระภิกษุสงฆ ์สามเณร ทั้งหมด  เม่ือรวบรวมชาวเมืองไดแ้ลว้ ต่อมาจึงยกทพัออกจากเมืองเชียง
แสนพร้อมชาวเมืองทั้งหมด เชียงแสนจึงถูกทิ้งร้างจากนั้นมา ดงัเอกสารบรรยายถึงเหตุการณ์ใน
เวลานั้นวา่ 

     ".....ลาํเวียงไม ้หอเรือนทงัหลาย สนามผามเพียง แทกเฝ่าฉางขา้ว ตูบหอผี โรงชา้ง
เตาเหลา้ ทงัมา้ หอเทพา ทงัตอ๊มวิด เลา้เป็ดตูบปลา ทงัผาคา เลา้ไก่ครกขา้ว เผาจูดเส้ียง... ทุกขเ์ววน 
ทงัหนุ่มทงัเถา้ ปึดหน่ึงเหลียวหลงั หนัพระธาตุเจา้ จอมคีรี... ภิวาทน้ิว ต่างเหนือศีรษา ขอขราบลา 
พระธาตุเจา้........" 
 7. ชินกาลมาลปีกรณ์18 เป็นเอกสารแปลและสอบทานจาก ชินกาลมาลินี ซ่ึงแปลมาจาก
ตน้ฉบบัเดิมท่ีแต่งข้ึนโดยท่านรตนปัญญาเถระ พระภิกษุชาวลา้นนา แต่งไวร้ะหว่าง พ.ศ. 2060-
2071 ในยุครุ่งเรืองของอาณาจกัรลา้นนา ราวรัชกาลพระเมืองแกว้และพระเมืองเกษเกลา้  ดงันั้นจึง
อาจกล่าวไดว้า่เป็นเอกสารสาํคญัท่ีแต่งข้ึนโดยผูท่ี้อยูใ่นช่วงเวลานั้นหรือใกลเ้คียงกบัช่วงเวลานั้นใน
ประวติัศาสตร์ล้านนาและเมืองเชียงแสนไดเ้ป็นอย่างดี  โดยเอกสารกล่าวถึงเมืองเชียงแสนไว้
พอสมควร คือ  
 
_____________________________ 

 17ไพฑูรย ์ ดอกบวัแกว้, คร่าวเชียงแสนแตก (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.),  28-50. 
 18แสง มนวทิูร เปรียญ, ชินกาลมาลีปกรณ์ (กรุงเทพฯ: ศิวพร, 2501), 70, 109, 110-111, 

119, 124-125. 
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     กล่าวถึงกษตัริยต์น้ราชวงศ์มงัราย ไดแ้ก่ พญาไชยสงคราม, พญาแสนภู, พญาคาํฟู
และพญาผาย ูทรงครองราชยส์มบติัเป็นกษตัริยล์า้นนา โดยทรงประทบัอยูท่ี่แควน้โยน(โยนก) ซ่ึงก็
คือบริเวณเมืองเชียงแสน ใกลเ้คียงกบัท่ีกล่าวไวใ้นตาํนานพื้นเมืองเชียงแสน 

     และกล่าวว่า พระเจา้คราม(พญาไชยสงคราม) ครองราชยส์มบติัอยู่แควน้โยน จุล
ศกัราช 687(พ.ศ. 1868)พระเจา้ครามสวรรคต  พญาแสนภู เสด็จจากนครพิงค์(เชียงใหม่) ไป
ครองราชยท่ี์แควน้โยน ในปีนั้น พญาแสนภู ทรงสร้างนครแห่งหน่ึงข้ึนใกลส้บกก(เมืองเชียงแสน
นอ้ย?)พร้อมสร้างพระพุทธรูปยืนดว้ยแก่นจนัทน์ไว ้ จากนั้นจุลศกัราช 689(พ.ศ. 1871) โปรดให้
สร้างเมืองเชียงแสน ต่อมาอีก 4 ปี ทรงสร้างมหาวิหารข้ึนท่ามกลางเมืองเชียงแสน จากหลกัฐาน
ดงักล่าวอาจกล่าวไดว้า่น่าจะมีเมืองซ่ึงตั้งอยูบ่ริเวณสบกก(เมืองเชียงแสนนอ้ย?) ก่อนการสร้างเมือง
เชียงแสน เช่นเดียวกบัท่ีกล่าวไวใ้นตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนซ่ึงกล่าวว่า พญาแสนภูทรงประทบัท่ี
เวยีงปรึกษาหรือเวยีงเชียงแสนนอ้ยก่อนการสร้างเมืองเชียงแสน 

     โดยเน้ือหาในชินกาลมาลีปกรณ์ ส่วนใหญ่กล่าวถึงเร่ืองราวและเหตุการณ์ในพุทธ
ศาสนาท่ีเกิดข้ึนในลา้นนาโดยทัว่ไปและเชียงใหม่ในช่วงก่อน พ.ศ. 2060-2071 เป็นส่วนใหญ่ โดยมี
เน้ือหาบางตอนกล่าวถึงเหตุการณ์ในพุทธศาสนาท่ีเกิดข้ึนในเมืองเชียงแสนดว้ย เช่น 

     จุลศกัราช 795(พ.ศ. 1976) รัชกาลพญาสามฝ่ังแกน พระมหาเถระศาสนาสิงหล มา
เมืองเชียงแสน แควน้โยน ไดอุ้ปสมบทกุลบุตรเป็นอนัมากท่ีเกาะดอนแท่น และให้สร้างมหาวิหาร
วดัป่าแดง ท่ีเชิงดอยจอมกิตติ ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงแสน   

     จากนั้นในรัชกาลพระเจา้ติโลกราช  พระมหาญาณมงคลพร้อมดว้ยภิกษุผูเ้ช่ียวชาญ
พระไตรปิฎก มาทาํขณัฑสีมาท่ีเกาะดอนแท่น เมืองเชียงแสน   

     ต่อมาจุลศกัราช 854(พ.ศ. 2036) รัชกาลพระยอดเชียงราย โปรดให้ชาํระขณัฑสีมาท่ี
พระญาณมงคล สมมติไวท่ี้เกาะดอนแท่น เมืองเชียงแสน 
     และจุลศกัราช 876(พ.ศ. 2058) พระเมืองแกว้ เสด็จไปเมืองเชียงแสน มีพระประสงค์
จะทาํอุปสมบทกรรมในเมืองเชียงแสน จึงนิมนตค์ณะสงฆ ์3 คณะทั้งนอกและในเมืองเชียงใหม่ให้
ไปประชุมกนัท่ีเมืองเชียแสน ต่อมาตรัสสั่งให้ขุดฐานเจดียใ์หญ่กลางเมืองเชียงแสน แลว้ก่อเจดีย์
องคใ์หญ่ ฐานกวา้ง 15 วา สูง 25 วา  และทรงรับสั่งให้ผกูเรือขนานบนหวัเกาะดอนแท่น อุปสมบท
กุลบุตรในคณะสงฆ ์3 คณะ กล่าวคือ คณะสงฆสี์หล มีพระมหาเถรเจา้อาวาสวดัมหาโพธารามเป็น
ประธาน มีกุลบุตรอุปสมบท 235 คน คณะสงฆ์พื้นเมืองมีกุลบุตรอุปสมบท 370 คน คณะสงฆ์
สํานกัวดับุปผาราม มีกุลบุตรอุปสมบท 1,011 คน และโปรดให้ประดิษฐานพลบัพลาท่ีประทบัยก
ใหเ้ป็นหอไตรไวใ้นวดัป่าแดงหลวง ตรงกบัปี พ.ศ. 2059  
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 8. ต านานมูลศาสนา ไดแ้ก่  ตาํนานมูลศาสนา ฝ่ายวดัสวนดอก เชียงใหม่ ปริวตัรจาก
ใบลานวดัเมืองมาง เชียงใหม่,  ตาํนานมูลศาสนา ฝ่ายวดัยางควง เชียงตุง ปริวตัรจาก    ใบลานวดั
บา้นเอ้ือม จ.ลาํปาง และตาํนานมูลศาสนา ฝ่ายวดัป่าแดง เชียงตุง  ปริวตัรจากใบลานวดั    บุพพาราม 
บา้นเอ้ือม จ.ลาํปาง 
     ตาํนานมูลศาสนาทั้ง 3 ฉบบัมีเน้ือหากล่าวถึงเร่ืองราว พุทธศาสนาลงักาวงศ ์นิกาย
สวนดอก, พุทธศาสนาลงักาวงศ ์นิกายป่าแดง และความขดัแยง้ระหวา่งนิกายทั้งสอง โดยเอกสารมี
เน้ือหากล่าวถึงเมืองเชียงแสนเล็กนอ้ย ดงัน้ี 
     8.1 ตาํนานมูลศาสนา ฝ่ายวดัสวนดอก เชียงใหม่19  กล่าววา่ พ.ศ. 1973 ทา้วพระยา
ชาวเมืองเชียงใหม่ ไม่ยินดีในคาํสอนของพระธรรมคมัภีร์   พระธรรมคมัภีร์จึงออกจากเชียงใหม่ 
ไปอยูเ่ชียงราย ไปสั่งสอนชาวเมืองวา่พระพุทธเจา้นิพพานไปแลว้ มีเพียงพระธรรมและสงฆเ์ท่านั้น 
และให้ชาวเมืองนาํพระพุทธรูปไปฝังเสีย ชาวเมืองจึงนาํพระพุทธรูปไม ้หิน ปูน ไปฝังทั้งหมด 
จากนั้นไปอยูพ่ะเยาก็ทาํเช่นเดียวกนั แลว้ข้ึนไปเมืองเชียงแสน ท่ีเมืองเชียงแสนนั้นพระธรรมคมัภีร์  
ให้ชาวเมืองเอาพระพุทธรูปไปลอยในแม่นํ้ าโขง ชาวเมืองส่วนหน่ึงเช่น ชาวบา้นป่าดอก จึงนํา
พระพุทธรูปไปลอยในแม่นํ้ าโขงทั้งหมด  แต่ชาวเมืองท่ียงัคงนับถือพุทธศาสนาลงักาวงศ์ นิกาย
สวนดอกไดไ้ปเก็บเอาพระพุทธรูปเหล่านั้นมาสักการบูชาเช่นเดิม 

     8.2 ตาํนานมูลศาสนา ฝ่ายวดัยางควง เชียงตุง20 กล่าวคลา้ยกนัวา่ พ.ศ. 1977 พระ
ธรรมคมัภีร์ ถูกขบัไล่ออกจากเชียงใหม่ ไปถึงเชียงราย และไปถึงเมืองเชียงแสน โดยกล่าววา่  เม่ือ
ไปถึงท่ีใด ยอ่มใส่โทษแก่ชาวเจา้หมู่เก่า  ทาํให้ชาวบา้นบ่อลา้นเอาพระพุทธรูปไปฝัง ชาวเชียงแสน
หมืนคาํเอาพระพุทธรูปไปทิ้งนํ้ าโขง ส่วนวิหารวิด(ส้วม) ก็เผาไฟเสีย และกล่าววา่ มนัไปถึงท่ีใดก็
ทาํมนตใ์หค้นเช่ือถือมากนกั 
     8.3 ตาํนานมูลศาสนา ฝ่ายวดัป่าแดง เชียงตุง21 กล่าวแตกต่างกนัวา่ พ.ศ. 1981 พระ
ธรรมคมัภีร พระมหาญาณสิทธิ พระจิตตหนุ พร้อมด้วยพระภิกษุทั้งหลาย ข้ึนไปเผยแพร่พุทธ
ศาสนาลงักาวงศ ์นิกายป่าแดง ท่ีเมืองพะเยา เมืองเชียงราย มีผูม้าบวชในนิกายป่าแดงมากมาย   และ
เม่ือถึงเมืองเชียงแสนได้ไปอยู่ป่าไมส้ัก แลว้ไปอยู่ป่าไมย้าง หม่ืนซ้ายหม่ืนขวา และขุนทั้งหลาย 
สร้างอารามถวายในปี พ.ศ. 1983 สร้างพระพุทธรูป สร้างปิฎกธรรมและโรงอุโบสถ แลว้เรียกช่ือวา่ 
_______________________________ 

 19ประเสริฐ ณ นคร และปวงคาํ ตุ้ยเขียว, ต านานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง 
(กรุงเทพฯ : สมาคมประวติัศาสตร์, 2537), 58-59. 

 20เร่ืองเดียวกนั, 119-120. 
 21เร่ืองเดียวกนั, 183-184. 
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สีหฬรัตตรามาปักป่าแดงทวาล พ.ศ. 1984 สร้างวดัจอมกิตติ วดัไชยอาราม วดัป่าไมย้าง ไดช่ื้อวา่วดั
ตน้ยาง ในเวยีงสร้างวดัวงกฎหม่ืนเชียง วดัตน้แกว้ วดัตน้ลานท่านาคสมภาร ในเวียงมี 50 หลงั นอก
เวยีงทั้งมวลมี 122 วดั เขา้นบัถือพุทธศาสนาลงักาวงศ ์นิกายป่าแดง ของพระธรรมคมัภีร์ทั้งหมด 
     จากหลกัฐานตาํนานมูลศาสนาขา้งตน้ทาํให้สันนิษฐานไดว้่า พุทธศาสนาลงักาวงศ ์
นิกายป่าแดง ของพระธรรมคมัภีร์นั้นน่าจะเขา้มาเผยแพร่ในเมืองเชียงแสนและเมืองใกลเ้คียงและ
เป็นท่ียอมรับนบัถือแทนท่ีพุทธศาสนาลงักาวงศ ์นิกายสวนดอกท่ีเจริญรุ่งเรืองมาแต่เดิม ในช่วงราว 
พ.ศ. 1973-1981 แลว้ โดยหลกัฐานจากชินกาลมาลีปกรณ์ และตาํนานมูลศาสนานั้นเป็นเอกสารท่ี
กล่าวถึงเร่ืองศาสนาเป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นหลกัฐานสําคญั อนัอาจกล่าวไดว้า่เป็นเอกสารร่วมสมยัท่ี
กล่าวถึงเร่ืองราวทางศาสนาของลา้นนาและเมืองเชียงแสนในช่วงยคุรุ่งเร่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี 

จากหลกัฐานท่ีกล่าวมาทั้งหมดจึงอาจสรุปหลกัฐานเอกสารประเภทตาํนานพงศาวดาร
ท่ีกล่าวถึงเมืองเชียงแสนไดว้่า หลกัฐานจากตาํนานเมืองสุวรรณโคมคาํ, ตาํนานตาํนานสิงหลวติั, 
ตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนและประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61 เป็นตาํนานและพงศาวดารท่ี พยายาม
แสดงใหเ้ห็นวา่บริเวณพื้นท่ีเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ย เป็นพื้นท่ีท่ีมีการอยูอ่าศยัของ
ผูค้นมานานมากแลว้หรือมีการสร้างบา้นเมืองมาแล้วหลายยุคหลายสมยั รวมถึงแสดงให้เห็นวา่ใน
บรรดาเมืองโบราณท่ีศึกษา เมืองโบราณเชียงแสนนอ้ยหรือเวียงปรึกษา เป็นเมืองโบราณท่ีมีมาก่อน 
ถดัมาจึงมีการสร้างเมืองเชียงแสน และถดัจากนั้นจึงกล่าวถึง แควน้ปูเขา้ และการสร้างวดัพระธาตุภู
เขา้ซ่ึงตั้งอยู่ในเมืองเชียงเม่ียงอนัเป็นเมืองโบราณอีกเมืองท่ีตั้งอยู่ใกลก้นั จากนั้นพญาแสนภูจึงได้
เสด็จมาสร้างเมืองเชียงแสนซอ้นทบัเมืองเดิมของบรรพบุรุษพระองคอี์กคร้ัง 

นอกจากน้ีตาํนานและพงศาวดารดงักล่าว ยงัพยายามแสดงใหเ้ห็นวา่การสร้างวดัสําคญั
ของเมืองโบราณท่ีทาํการศึกษา เช่น วดัสังฆาแกว้ดอนทนั วดัเชียงมัน่ วดัป่าสัก วดัเจดียห์ลวง วดั
พระธาตุภูเขา้  เป็นวดัท่ีสร้างมานานแลว้หรือเป็นวดัท่ีสร้างข้ึนในช่วงตน้ ๆ หรือช่วงแรกสร้างเมือง
เชียงแสนแลว้ โดยหลกัฐานจากตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนและประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61 กล่าวถึง
รายช่ือวดั 141 วดั ในเน้ือหา ช่วงท่ีกล่าวถึงพระเจา้ตลุนหรือสุทโธธรรมราชา(พ.ศ. 2172-2191)
กษตัริยพ์ม่าท่ีมีอาํนาจครอบครองลา้นนาและเมืองเชียงแสนในช่วงเวลานั้น ซ่ึงทาํให้สันนิษฐานได้
วา่วดัเหล่านั้นอาจจะสร้างข้ึนก่อนหรือมีแลว้ตั้งแต่สมยัพระเจา้ตลุน เขา้ครองลา้นนาและเมืองเชียง
แสน และนั้นน่าจะเป็นหลกัฐานสําคญัท่ีอาจกล่าวไดว้่าวดัจาํนวนมากท่ีปรากฏหลกัฐานในเมือง
เชียงแสน อาจจะสร้างข้ึนก่อนหรือมีมาแลว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2172-2191 ก็เป็นได ้ 

จากนั้นหลกัฐานตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนและประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61  ยงัคง
กล่าวถึงเหตุการณ์สําคญัท่ีเกิดข้ึนในเมืองเชียงแสน การสร้างและบูรณะวดัโดยขุนนางเมืองเชียง
แสน หรือผูป้กครองชาวพม่า เป็นลาํดบัเร่ือยมาจนถึง จุลศกัราช 1090(พ.ศ. 2271)  
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ตาํนานพื้นเมืองเชียงราย เชียงแสน และเอกสารคาํมะเกล่าเมืองเชียงแสน เป็นเอกสารท่ี
กล่าวถึงเหตุการณ์ต่อจากจุลศกัราช 1090(พ.ศ. 2271) เร่ือยไปจนกระทั้งเมืองเชียงแสนถูกทิ้งร้างไป 
ส่วนคร่าวเชียงแสนแตก เป็นเอกสารท่ีสําคญัท่ีบรรยายถึงเหตุการณ์การส้ินสุดการเป็นบา้นเมือง
ของเมืองเชียงแสนจากผูแ้ต่งซ่ึงเป็นผูอ้ยูใ่นเหตุการณ์นั้นไดเ้ป็นอยา่งดี  

 หลกัฐานจากตาํนานพื้นเมืองเชียงแสน, ประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี 61, ตาํนานพื้นเมือง
เชียงราย เชียงแสนและเอกสารคาํมะเกล่าเมืองเชียงแสน ดงักล่าวจะพบว่าเมืองเชียงแสนตกอยู่
ภายใตก้ารครอบครองของพม่าค่อนขา้งต่อเน่ืองยาวนานเร่ือยมา นบัแต่พญาจ่าบา้น เจา้เมืองเชียง
แสนยอมสวามิภกัษ์ต่อพระเจา้อนอคเปตลุน กษตัริย์พม่า(พ.ศ.2148-2171) ซ่ึงสันนิษฐานว่าอยู่
ในช่วงราว พ.ศ. 2156-215722 เป็นตน้มา โดยมีเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ไม่ก่ีคร้ังเท่านั้นท่ีเชียงแสนเป็น
อิสระ จนกระทั้งถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 เมืองเชียงแสนเขา้สู่ภาวะสงครามโดยเกิดสงครามข้ึน
หลายคร้ังจนกระทัง่เมืองเชียงแสนถูกท้ิงร้างไปหลงัสงครามปี 2347 นั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________ 

 22สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์, 2551), 
281. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

23 
 

บทที ่3 
แผนผงัโบราณสถาน 

เมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย 
 

เมืองโบราณเชียงแสน และเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย เป็นเมืองโบราณท่ีมีคูนํ้ า กาํแพง
เมืองก่ออิฐ/คนัดิน ลอ้มรอบ ตั้งห่างกนัราว 5 กิโลเมตรริมฝ่ังดา้นขวาของแม่นํ้ าโขง ในพื้นท่ี ต.เวียง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ในปัจจุบนั จากหลกัฐานทางโบราณคดีและงานศิลปกรรมท่ีพบในปัจจุบนั
เมืองโบราณดงักล่าวน่าจะมีอายุตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มา1  โดยถูกทิ้งร้างไปหลงัจาก
สงครามท่ีเมืองเชียงแสนปี พ.ศ. 2347 รวมระยะเวลาการมีสภาพเป็นเมืองท่ีมีผูค้นอยูอ่าศยัสืบเน่ือง
กนัราว 500 ปี  

จากหลกัฐานท่ีตั้งของเมืองโบราณเชียงแสนซ่ึงตั้งอยูต่รงกลาง มีเมืองโบราณเชียงแสน
นอ้ย  ตั้งอยูด่า้นทิศใตข้องเมืองโบราณเชียงแสนห่างกนัราว 5 กิโลเมตร  บริเวณท่ีลาํนํ้ ากกไหลมา
บรรจบกบัลาํนํ้ าโขง(สบกก) และมีเมืองโบราณเชียงเม่ียง ตั้งห่างไปทางทิศเหนือของเมืองโบราณ
เชียงแสนราว 10 กิโลเมตร บริเวณท่ีลาํนํ้ ารวกไหลมาบรรจบกบัลาํนํ้ าโขง(สบรวก) โดยเมือง
โบราณทั้ง 3 ตั้งเรียงอยู่บนฝ่ังลาํนํ้ าโขงด้านเดียวกัน และยงัมีเมืองโบราณท่ีชาวลาวเรียกว่า  
"สุวรรณโคมคาํ" ตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าโขงตรงกนัขา้มกบัเมืองโบราณเชียงแสนน้อยในดินแดนฝ่ัง
ประเทศลาวหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบนัดว้ยนั้น(แผนผงัท่ี 1)  

จากหลักฐานเมืองโบราณเชียงแสนน้อย, เมืองโบราณเชียงเม่ียง, เมืองโบราณ     
สุวรรณโคมคาํ ท่ีตั้งอยูริ่มแม่นํ้าโขงขนาบอยูด่า้นทิศเหนือและทางดา้นทิศใต ้แวดลอ้มเมืองโบราณ       
เชียงแสนดงักล่าว ซ่ึงเมืองโบราณเหล่านั้นตั้ งอยู่ใกล้เคียงกนัมากจนอาจสันนิษฐานได้ว่าเมือง
โบราณทั้งหมดน่าจะเป็นเมืองร่วมสมยักนัและน่าจะมีความสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ดต่อเน่ืองกนัมาช้า
นาน โดยเมืองโบราณเชียงแสนน้อย เมืองโบราณสุวรรณโคมคาํและเมืองโบราณเชียงเม่ียง น่าจะ
เป็นเมืองท่ีมีบทบาทสําคญัในการควบคุมเส้นทางทั้งทางบกและทางนํ้ าจากลาํนํ้ าโขง , ลาํนํ้ ากก 
และลาํนํ้ารวก ก่อนท่ีเขา้สู่เมืองโบราณเชียงแสนก็เป็นได ้ 

 
__________________________ 

 1ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551), 28-29. 
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โดยหลกัฐานจากการขุดคน้ขุดแต่งทางโบราณคดีเท่าท่ีพบในปัจจุบนัจากเมืองโบราณ
เชียงแสน2 เมืองโบราณเชียงแสนน้อย3 และเมืองโบราณเชียงเม่ียง4 พบหลักฐานทางโบราณคดี 
ได้แก่ ช้ินส่วนภาชนะดินเผาในวฒันธรรมหริภุญชัยตอนปลาย(อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18-19), 
ช้ินส่วนเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หยวน(พ.ศ. 1814-1911), สมยัราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187) 
ช้ินส่วนพระพิมพ์ดินเผาในวฒันธรรมหริภุญชัย(อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18-19) จากการขุดแต่ง
โบราณสถานวดัมหาอาราม5, โบราณสถานวดัพระยอม6 ในเมืองโบราณเชียงแสน โบราณสถานวดั
พระธาตุสองพี่น้อง(ทิศเหนือ)7 ในเมืองโบราณเชียงแสนน้อย และโบราณสถานวดัสามมุมเมือง 8  
ในเมืองโบราณเชียงเม่ียง   จากหลกัฐานดงักล่าวทาํให้สันนิษฐานไดว้า่เมืองโบราณท่ีทาํการศึกษา
ทั้ง 3 เมือง น่าจะมีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มาแลว้ 
__________________________ 

 2บุษยา  ไชยเสโน, การศึกษาร่องรอยทางโบราณคดีจากการขุดค้นบริเวณที่อยู่อาศัยใน
บริเวณเมืองโบราณเชียงแสน,  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2530, 111-125. 

 3กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี แหล่งโบราณคดีเวียงเชียงแสนน้อย 
วัดพระธาตุสองพี่น้อง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 
2552), 54, 60-68, 69-73, 74, 82-83. (อดัสาํเนา) 

 4กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นขุดแต่งและบูรณะวัดพระธาตุภูเข้า อ. เชียงแสน      
จ. เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 6 เชียงใหม่, 2545), 71.       
(อดัสาํเนา) 
 5กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดมหาอาราม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
(เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 97. (อดัสาํเนา) 

 6กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัพระยอมเมืองเชียงแสน อ.เชียงแสน 
จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 26. (อดัสาํเนา) 

 7กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 10 วัดพระธาตุสองพี่น้อง บ้านเชียงแสนน้อย ตําบล
เวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 41,82.     
(อดัสาํเนา) 

 8กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดสามมุมเมือง ต.เวียง         
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2549), 36. (อดัสาํเนา) 
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โดยเมืองโบราณเวียงเชียงแสนน่าจะเป็นเมืองท่ีมีความสําคญัท่ีสุด ดงัหลักฐานใน
ปัจจุบนัท่ีพบวา่เมืองโบราณเวยีงเชียงแสนเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด มีคูนํ้ า กาํแพงเมืองและป้อม
ปราการก่อดว้ยอิฐลอ้มรอบ พบโบราณสถานจาํนวน 100 แห่งทั้งภายในและภายนอกกาํแพงเมือง 
ซ่ึงพบรายงานการขดุแต่งโบราณสถานท่ีสามารถนาํมาศึกษาไดถึ้ง 34 แห่ง 

ส่วนเมืองโบราณเชียงแสนน้อยและเมืองโบราณเชียงเม่ียงนั้นเป็นเมืองโบราณท่ีมี
ขนาดเล็กกว่า มีคูนํ้ าและใช้คนัดินล้อมรอบ โดยพบโบราณสถานในเมืองโบราณเชียงแสนน้อย 
จาํนวน 12 แห่ง พบรายงานการขดุแต่งโบราณสถานท่ีสามารถนาํมาศึกษาได ้11 แห่ง 

โดยเมืองโบราณเชียงเม่ียงนั้นมีโบราณสถานท่ีทาํการขุดแต่งและบูรณะมีหลกัฐาน
รายงานการขดุคน้ขดุแต่งเพียงแห่งเดียวคือโบราณสถานวดัพระธาตุภูเขา้เท่านั้น จึงมีตวัอยา่งขอ้มูล
ไม่เพียงพอในศึกษาในคร้ังน้ี  

ส่วนเมืองโบราณสุวรรณโคมคาํนั้นปัจจุบนัตั้งอยู่ในเขตแดนของประเทศลาวทาํให ้  
ไม่มีขอ้มูลท่ีสามารถนาํมาศึกษาได ้

ด้วยเหตุน้ีในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจึงทาํการศึกษาเฉพาะโบราณสถานของเมือง
โบราณเชียงแสนและเมืองโบราณเชียงแสนน้อย ซ่ึงพบหลักฐานโบราณสถานเป็นวดัในพุทธ
ศาสนารวมกนักว่า 112 แห่ง กระจายอยู่ทัว่ไปทั้งดา้นนอกและในกาํแพงเมือง/คนัดิน ส่วนใหญ่     
ทาํการขดุคน้ขดุแต่งและบูรณะแลว้ โดยในจาํนวนน้ีมีโบราณสถาน 45 แห่ง แบ่งเป็น โบราณสถาน
จากเมืองโบราณเชียงแสน  34 แห่งและเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย 11 แห่ง ท่ีพบรายงานการขุดคน้
ขดุแต่งทางโบราณคดีท่ีมีขอ้มูลหลกัฐานสามารถนาํมาศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

1.โบราณสถานของเมืองโบราณเชียงแสน จาํนวน 34 แห่ง คือ  
      1.1 โบราณสถานหมายเลข 1 (นอกเมือง) 
        1.2 โบราณสถานหมายเลข 4 กลุ่ม 1 (นอกเมือง) 
     1.3 โบราณสถานหมายเลข 4 กลุ่ม 2 (นอกเมือง) 
     1.4 โบราณสถานหมายเลข 7 (นอกเมือง) 
     1.5 โบราณสถานหมายเลข 8 (นอกเมือง) 
     1.6 โบราณสถานหมายเลข 10 (นอกเมือง) 
     1.7 โบราณสถานหมายเลข 11 (นอกเมือง) 
     1.8 โบราณสถานหมายเลข 13 (นอกเมือง) 
     1.9 โบราณสถานวดัสบเก๋ียง (นอกเมือง) 
     1.10 โบราณสถานวดัป่าสัก (นอกเมือง) 
     1.11โบราณสถานวดัป่าแดง (นอกเมือง) 
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     1.12 โบราณสถานวดัจอมหมอก (นอกเมือง) 
     1.13 โบราณสถานหมายเลข 12 
     1.14 โบราณสถานหมายเลข 16 
     1.15 โบราณสถานหมายเลข 17 
     1.16 โบราณสถานหมายเลข 23 
     1.17 โบราณสถานหมายเลข 26 
               1.18 โบราณสถานหมายเลข 27 
     1.19 โบราณสถานวดับุญยนื 
     1.20 โบราณสถานวดัออ้มแกว้ 
     1.21โบราณสถานวดัมหาธาตุ 
     1.22 โบราณสถานวดัอุดม 
     1.23 โบราณสถานวดัป่างวัเชียง 
     1.24 โบราณสถานวดัควา้ง 
     1.25 โบราณสถานวดัมหาโพธ์ิ 
     1.26 โบราณสถานวดัสังฆาแกว้ดอนทนั 
     1.27 โบราณสถานวดัเสาเค่ียน 
     1.28 โบราณสถานวดัร้อยขอ้ 
     1.29 โบราณสถานวดัมหาอาราม 
     1.30 โบราณสถานวดัเจดียห์ลวง 
     1.31 โบราณสถานวดัอโศก-ชา้งคํ้า 
     1.32 โบราณสถานวดัอาทิตน้แกว้ 
     1.33 โบราณสถานวดับา้นร้อง 
     1.34 โบราณสถานวดัสวสัดี(สัสดี) 

2. โบราณสถานของเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย จาํนวน 11 แห่ง 
    2.1 โบราณสถานบา้นสบกก (นอกเมือง) 
    2.2 โบราณสถานขา้งวดัธาตุเขียว (นอกเมือง) 
    2.3 โบราณสถานวดัธาตุเขียว (นอกเมือง) 
    2.4 โบราณสถานหมายเลข 16 
    2.5 โบราณสถานหมายเลข 17 ทิศเหนือ 
    2.6 โบราณสถานหมายเลข 17 ทิศใต ้
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    2.7 โบราณสถานหมายเลข 18 
    2.8 โบราณสถานหมายเลข 19 
    2.9 โบราณสถานหมายเลข 20 
    2.10 โบราณสถานหมายเลข 21 
    2.11 โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง (ทิศเหนือ)  
จากการขดุคน้ขดุแต่งโบราณสถาน 45 แห่งดงักล่าว พบลาํดบัการต่อเติม สร้างซ้อนทบั

ของอาคารและลาํดบัการสร้างอาคารเพิ่มเติมข้ึนภายในแผนผงัของแต่ละวดัอยา่งนอ้ย 2 สมยั โดย
บางวดัอาจมีการต่อเติม สร้างซอ้นทบักนั 4 ถึง 6 สมยั  

โดยพบหลกัฐานว่าการต่อเติม สร้างซ้อนทบัของโบราณสถานหรือวดัดงักล่าวทั้ง 45 
แห่ง มีการต่อเติม สร้างซ้อนทบัเป็นช่วงสมยั ตามลาํดบัเวลา  ซ่ึงทาํให้แผนผงัของวดัแต่ละแห่งท่ี
ทาํการศึกษา มีการจดัวางอาคารภายในวดัหรือมีรูปแบบของผงัวดั ปรับเปล่ียนไปในแต่ละช่วงสมยั
ท่ีมีการต่อเติม สร้างซ้อนทบั ทั้งท่ีเหมือนกันและแตกต่างกัน จนกระทัง่โบราณสถานหรือวดัท่ี
ทาํการศึกษาทิ้งร้างไป 

แต่ทั้งน้ีก็ยงัพบวา่โบราณสถานหรือวดับางแห่งมีแผนผงัหรือการจดัวางอาคารภายใน
วดัหรือโบราณสถานตามผงัแบบเดิมตั้งแต่แรกสร้างจนทิ้งร้างไป  โดยไม่พบการต่อเติมซ้อนทบั
หรือพบการต่อเติมซอ้นทบัเพียงเล็กนอ้ยโดยไม่ทาํให้รูปแบบผงัเดิมเปล่ียนแปลงไป 

จากการต่อเติม สร้างซ้อนทบัของโบราณสถานท่ีทาํการศึกษาในแต่ละคร้ัง ท่ีทาํให้ผงั
ของโบราณสถานหรือวดัท่ีทาํการศึกษาปรับเปล่ียนผงัไปเป็นลกัษณะต่าง ๆ มีทั้งท่ีเหมือนกนัและ
แตกต่างกนัไปหรือบางวดัไม่มีการปรับเปล่ียนผงัตลอดอายุการใชง้านนั้น รูปแบบผงัท่ีพบดงักล่าว
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ ตามลาํดบัก่อนหลงัหรือตามลาํดบัววิฒันาการ ไดด้งัน้ี 

กลุ่มท่ี 1  ผงัอาคารหลกัวางตามแนวแกน 
กลุ่มท่ี 2  ผงัท่ีมีอุโบสถ 
กลุ่มท่ี 3  ผงัท่ีมีหมู่อาคาร 
กลุ่มท่ี 4  ผงัท่ีมีอาคารหลกัเพิ่มจากแนวแกนเดิม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนผงัท่ี  1   แสดงท่ีตั้งเมืองโบราณเชียงแสน, เชียงแสนนอ้ย, เชียงเม่ียง และสุวรรณโคมคาํ  
ท่ีมา: ดดัแปลงจากแผนท่ี 3 กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข19 
(เชียงแสนน้อย) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่:สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548),17. 
(อดัสาํเนา) 
 

เมืองโบราณเชียงเม่ียง 

สบรวก 

เมืองโบราณเชียงแสน 

สบกก 

เมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย 

เมืองโบราณสุวรรณโคมคาํ 
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แผนผงัท่ี  2  แสดงท่ีตั้งโบราณสถานท่ีทาํการศึกษา จาํนวน 34 แห่งของเมืองโบราณเชียงแสน 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแผนผงัท่ี 1 กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดอ้อมแก้ว               
อ. เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 48. (อดัสาํเนา) 
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แผนผงัท่ี 3   แสดงท่ีตั้งโบราณสถานท่ีทาํการศึกษา 10  แห่ง ของเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย โดย
 โบราณสถานบา้นสบกก(2.1) อีก 1 แห่งตั้งอยูน่อกแผนผงับริเวณลาํห้วยแม่ปงไหลมา
 บรรจบกับแม่นํ้ าโขง หรือตั้ งห่างจากเมืองโบราณเวียงเชียงแสนน้อยมาทางทิศ
 ตะวนัออก ประมาณ 2 กิโลเมตร ในเขตพื้นท่ี หมู่ 7 บา้นสบกก ต.บา้นแซว  
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากแผนท่ี 3 กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 19 
(เชียงแสนน้อย) ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 18. 
(อดัสาํเนา) 
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กลุ่มที ่1  ผงัอาคารหลกัวางตามแนวแกน 
 

 หมายถึง ผงัท่ีพบหลกัฐานการสร้าง  เจดียห์รือมณฑปประธานและวิหาร เป็นอาคาร
หลกัของโบราณสถาน วางตามแนวแกนหลกัเพียงแนวแกนเดียว ส่วนใหญ่มกัจะวางตามแนวแกน
ทิศตะวันออก-ทิศตะวนัตก โดยบางแห่งพบหลักฐานการสร้างเจดีย์ราย หรืออาคารผงัรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ประกอบในผงัดว้ย โดยไม่พบหลกัฐานการสร้างอุโบสถข้ึนภายในผงันั้นตั้งแต่แรก
สร้าง หลกัฐานจากการต่อเติมสร้างซอ้นทบั พบลาํดบัววิฒันาการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. มีลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ตลอดอายกุารใชง้าน จนกระทัง่ทิ้งร้างไป 
 2. มีลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ในสมยัแรกสร้าง ต่อมามีการต่อเติมจนแผนผงัเปล่ียนแปลงไป
เป็นผงักลุ่มอ่ืน  

1. มีลกัษณะผงักลุ่มที ่1 ตลอดอายุการใช้งาน จนกระทัง่ทิง้ร้างไป เช่น  
 โบราณสถานหมายเลข 12, โบราณสถานวดัมหาธาตุ, วดัออ้มแกว้ ในเมืองโบราณเชียง
แสน และโบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่น้อง(ทิศใต)้, โบราณสถานขา้งวดัธาตุเขียว(นอกเมือง), 
โบราณสถานหมายเลข 16, หมายเลข 17(ทิศเหนือ), หมายเลข 17(ทิศใต)้ ในเมืองโบราณเชียงแสน
นอ้ย เป็นตน้ 

 ผงัน้ีส่วนใหญ่มีรูปแบบการวางผงัวดัประกอบดว้ย เจดียห์รือมณฑปประธานและวิหาร 
โดยไม่พบหลกัฐานการสร้างอาคารถาวรอ่ืนใดในบริเวณใกลเ้คียงตลอดอายุการใชง้าน ดงัหลกัฐาน
จาก 

 

                             
           โบราณสถานหมายเลข 12 ในเมืองโบราณเชียงแสน                    โบราณสถานวดัมหาธาตุ ในเมืองโบราณเชียงแสน       
 

                     
          โบราณสถานวดัออ้มแกว้ ในเมืองโบราณเชียงแสน                      โบราณสถานวดับุญยนื  ในเมืองโบราณเชียงแสน 

แผนผงัท่ี  4  แสดงผงัโบราณสถานผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 1  
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โบราณสถานวดัอุดม  ในเมืองโบราณเชียงแสน 

                 
  โบราณสถานขา้งวดัธาตุเขียว  นอกเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย         โบราณสถานหมายเลข 16  ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย 

แผนผงัท่ี  5  แสดงผงัโบราณสถานผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 

 โบราณสถานหมายเลข 17(ทิศใต)้9 ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย พบฐานกาํแพงก่ออิฐ
เป็นแนวยาว สร้างขนาบโบราณสถานไวท้ั้งสองขา้ง ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีสันนิษฐานไดว้า่แนวกาํแพง
ก่ออิฐดงักล่าวน่าจะเป็นแนวกาํแพงกั้นแบ่งอาณาเขตกบัโบราณสถานหมายเลข 17(ทิศเหนือ)10 ใน
เมืองโบราณเชียงแสนน้อย ท่ีตั้งอยู่ติดกนั อนัเป็นหลกัฐานแสดงว่าโบราณสถานทั้งสองแห่งซ่ึง
ตั้งอยูติ่ดกนันั้น น่าจะเป็นโบราณสถานคนละแห่งกนั และในปัจจุบนัโบราณสถานทั้ง 2 ก็ตั้งอยูใ่น
บริเวณ ฌาปนสถานและไร่ขา้วโพดโดยรอบซ่ึงเป็นท่ีโล่งกวา้งไม่พบหลกัฐานส่ิงปลูกสร้างใดใน
บริเวณใกลเ้คียง  แมจ้ะพบแนวอิฐ/ชั้นทบัถมกระเบ้ืองดินขอ ท่ีสันนิษฐานวา่อาจเป็นฐานอาคารนั้น 
ก็พบห่างจากโบราณสถานหมายเลข 17(ทิศเหนือ) ถึงกวา่  50 เมตรและไม่พบหลกัฐานการใชง้านท่ี
ชดัเจน  

 ส่วนโบราณสถานวดัออ้มแกว้ และโบราณสถานวดัมหาธาตุ ในเมืองโบราณเชียงแสน
นั้น เป็นโบราณสถานท่ีมีอาณาบริเวณโดยรอบเป็นท่ีโล่งกวา้งพอสมควร ถึงแมจ้ะไม่มีหลกัฐาน
ระบุถึงการขุดตรวจทางโบราณคดีโดยรอบ แต่จากการสํารวจก็ไม่พบหลกัฐานร่องรอยอาคารส่ิง
ปลูกสร้างใดโดยรอบเช่นกนั  
______________________________ 

 9กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 17 เมืองเชียงแสน
น้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ , 2548), 72-91 . (อดัสาํเนา) 

 10เร่ืองเดียวกนั, 43-57,87. 
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แผนผงัท่ี  6  โบราณสถานหมายเลข 17 ทิศเหนือและทิศใต ้ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย  
ท่ีมา:  ดดัแปลงจากแผนผงัโบราณสถานหมายเลข 17 ของฝ่ายโบราณคดี สาํนกัศิลปากรท่ี 8 
เชียงใหม่ 

 นอกจากน้ีโบราณสถานขา้งวดัธาตุเขียว(นอกเมือง)11และโบราณสถานหมายเลข 1612 
ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย ยงัพบหลกัฐานการสร้างแนวกาํแพงและฐานซุ้มประตูลอ้มรอบ
โบราณสถานอยา่งชดัเจน โดยไม่พบหลกัฐานอาคารอ่ืนใดภายนอกแนวกาํแพงและฐานซุ้มประตู
นั้น 

ในดา้นอายุสมยันั้น พบหลกัฐานท่ีสันนิษฐานไดว้่าการวางผงัวดัตามลกัษณะดงักล่าว 
น่าจะมีมาตั้งแต่ช่วงแรกสร้างเมืองโบราณท่ีทาํการศึกษา ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เป็นตน้มา 
และน่าจะมีอยูต่ลอดมาจนกระทัง่เมืองโบราณท่ีทาํการศึกษาถูกท้ิงร้างไป ดงัหลกัฐานจาก           
______________________________ 

11กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดี โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 10 วัดธาตุเขียว บ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 27-29. (อดัสาํเนา) 

12กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 16 
เมืองเชียงแสนน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 59. 
(อดัสาํเนา) 
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1.โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่น้อง(ทิศใต้) ในเมืองโบราณเชียงแสนน้อย พบ
หลกัฐานสันนิษฐานไดว้า่วดัน้ีน่าจะมีลกัษณะการวางผงัตามผงัลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 น้ีมา
ตั้งแต่แรกสร้างจนกระทัง่ทิ้งร้างไป ถึงแมจ้ะไม่พบรายงานการขุดแต่ง แต่หลกัฐานท่ีปรากฏใน
ปัจจุบนัท่ีพบเพียง เจดียป์ระธาน และวิหารเป็นอาคารหลกัของวดัเท่านั้นโดยไม่พบหลกัฐานการ
สร้างอาคารอ่ืนใดโดยรอบในรัศมี 50 เมตร(โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ)ท่ีตั้งห่าง
ไปราว 50 เมตรจากการขุดแต่งพบวา่มีแนวกาํแพงลอ้มรอบ) ส่วนดา้นอายุสมยันั้นอาจกาํหนดได้
จากรูปแบบเจดีย์ประธานของโบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่น้อง(ทิศใต)้ ท่ีมีรูปแบบใกล้เคียง
ศิลปะพุกามของพม่ามากแต่ไม่น่าจะเก่าเกินกว่าพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยน่าจะสร้างในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 2013 ซ่ึงรูปแบบเจดียป์ระธานดงักล่าวนบัวา่เป็นรูปแบบของ
เจดียท่ี์เก่าแก่ท่ีสุดท่ีพบในเมืองโบราณท่ีศึกษา  

 

          
 

                   
 

ภาพท่ี  1  เจดียป์ระธานโบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศใต)้ ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย 
______________________________ 
 13ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 57. 



35 

 

     สอดคล้องกับหลกัฐานจากการขุดคน้ทางโบราณคดีของกรมศิลปากรในบริเวณ
โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่น้อง ปีงบประมาณ 2552 พบหลกัฐานช้ินส่วนภาชนะดินเผาใน
วฒันธรรมหริภุญชัยตอนปลาย(อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18-19) ก่อนชั้นดินธรรมชาติ ซ่ึงทาํให้
สันนิษฐานไดถึ้งการเขา้อยูอ่าศยัในพื้นท่ีแห่งน้ีในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้มาเช่นกนั14   

2. หลกัฐานช้ินส่วนภาชนะดินเผาในวฒันธรรมหริภุญชยัท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะมีอายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัออ้มแกว้15 ในเมืองโบราณเชียงแสน, 
โบราณสถานขา้งวดัธาตุเขียว(นอกเมือง)16, โบราณสถานหมายเลข 17(ทิศเหนือ), หมายเลข 17(ทิศ
ใต้)17 ในเมืองโบราณเชียงแสนน้อย  อนัเป็นโบราณสถานท่ีพบหลกัฐานการสร้างเพียง เจดีย์
ประธานและวหิารตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้เท่านั้น ตลอดอายุการใชง้านตามผงัลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 
1 น้ีเช่นกนั    

 

    
โบราณสถานหมายเลข 17 เมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย    วดัขา้งวดัธาตุเขียว เมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย          วดัออ้มแกว้  เมืองโบราณเชียงแสน 

ภาพท่ี  2  ช้ินส่วนภาชนะดินเผาในวฒันธรรมหริภุญชยั      
______________________________ 
 14กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีเวียงเชียงแสนน้อย 
วัดพระ ธาตุสองพี่น้อง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 
2552), 86.  

15กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดอ้อมแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
(เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 103. (อดัสาํเนา) 
 16กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดี โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 10 วัดธาตุเขียว บ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย, 75.  
 17กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 17 เมืองเชียงแสน
น้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 127. 



36 

 

3. หลกัฐานรูปแบบการสร้างมณฑปเป็นอาคารประธานของโบราณสถานวดัมหาธาตุ 
ในเมืองโบราณเชียงแสน, โบราณสถานหมายเลข 17(ทิศเหนือ) ในเมืองโบราณเชียงแสนน้อย      
อนัเป็นโบราณสถานท่ีพบหลกัฐานการสร้างเพียง มณฑปประธาน มีวิหารตั้งอยู่เบ้ืองหนา้เท่านั้น
ตลอดอายกุารใชง้านตามผงัลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 น้ีเช่นกนั   

    โดยรูปแบบมณฑปประธานของวดัดงักล่าว สันนิษฐานว่าน่าจะไดรั้บอิทธิพลจาก
สุโขทยัศรีสัชนาลยั หลงัจากการเผยแพร่ศาสนาของพระสุมนเถระราว พ.ศ. 1913 เป็นตน้มา ดงั
หลกัฐานรูปแบบการสร้างมณฑปเป็นประธานของโบราณสถานวดัศรีชุม, วดัตระพงัทองหลาง,   
วดัตึก ของเมืองโบราณสุโขทยัท่ีมีรูปแบบลกัษณะคลา้ยกบัมณฑปประธานท่ีพบในเมืองโบราณ    
ท่ีศึกษานั้น 

     โดยโบราณสถานวดัมหาธาตุ พบช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาสุโขทยัดว้ย18 
ส่ ว น โ บ ร า ณ ส ถ า น ห ม า ย เ ล ข  17(ทิ ศ เ ห นื อ ) 19 พ บ ห ลัก ฐ า น ว่ า ก า ร ต่ อ เ ติ ม ใ น ส มัย ท่ี  2                          
ให้ฐานท้ายวิหารเช่ือมต่อกับมณฑปประธานและมีการสร้างซุ้มพระซ่ึงพบเศียรพระพุทธรูป         
หินทรายสกุลช่างพะเยา อายุราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษท่ี 2120 นั้ นอาจสันนิษฐานได้ว่า            
การต่อเติมในสมยัท่ี 2 อาจมีข้ึนราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21   

      ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้่าโบราณสถานหมายเลข 17(ทิศเหนือ)น่าจะสร้างมาก่อน
หนา้นั้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 20     หลงัจากการเผยแพร่ศาสนาของพระสุมนเถระ พ.ศ. 1913 แลว้
ก็เป็นได้ สอดคล้องกบัส่วนฐานของมณฑปซ่ึงไม่พบหลกัฐานการต่อเติมเลยตั้งแต่แรกสร้างนั้น
ตกแต่งด้วยฐานบัวท่ีท้องไม้มีลูกแก้วอกไก่เพียงเส้นเดียว ซ่ึงถือเป็นฐานบวัในระยะแรกของ      
เมืองเชียงแสน21  

 
 

______________________________ 

 18กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีวดัมหาธาตุ (ม.ป.ท.: หน่วย
ศิลปากรท่ี 4 เชียงแสน, 2531), 20 . 
 19กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 17 เมืองเชียงแสน
น้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 197-198  . 
 20ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วเิคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกบั
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 320 . 
 21เร่ืองเดียวกนั, 317. 
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ภาพท่ี  3  มณฑปประธานโบราณสถานวดัมหาธาตุ ในเมืองโบราณเชียงแสน 
 
 

 

     
 

ภาพท่ี  4  มณฑปประธานโบราณสถานวดัตึก เมืองโบราณสุโขทยั 
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4. หลักฐานช้ินส่วนภาชนะดินเผาสุโขทยั ซ่ึงเป็นช้ินส่วนภาชนะดินเผาท่ีพบใน
โบราณสถานบางแห่งเท่านั้นในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย โดยพบจากการขุดแต่ง
โบราณสถานวดับุญยนื22, วดัมหาธาตุ23 ในเมืองโบราณเชียงแสน และโบราณสถานขา้งวดัธาตุเขียว
24 นอกเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย อนัเป็นโบราณสถานท่ีพบหลกัฐานการสร้างเพียงเจดียป์ระธาน มี
วหิารตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้เท่านั้นตลอดอายกุารใชง้านตามผงัลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 เช่นกนั    

5. หลกัฐานช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ.1911-2187), ราชวงศชิ์ง(พ.ศ. 
2187-2454) จากโบราณสถานหมายเลข 1225, โบราณสถานวดับุญยืน26, วดัออ้มแกว้27, วดัอุดม28    
ในเมืองโบราณเชียงแสน และโบราณสถานหมายเลข 1629,หมายเลข17(ทิศเหนือ)(ทิศใต)้30ในเมือง 
______________________________ 

22กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดบุญยืน(โบราณ สถานกลุ่ม
ที ่2) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 43. (อดัสาํเนา) 
 23กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีวดัมหาธาตุ, 20. 
 24กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดี โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 10 วัดธาตุเขียว บ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย, 31-32.  

25กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 12 
เมืองเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548),  57.         
(อดัสาํเนา) 
 26กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดบุญยืน(โบราณ สถานกลุ่ม
ที ่2) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 46. 

27กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดอ้อมแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 
40. 

28กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดอุดม เมืองเชียงแสน 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2549), 48. (อดัสาํเนา) 

29กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 16 
เมืองเชียงแสนน้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548),115. 
(อดัสาํเนา) 
 30กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 17 เมืองเชียงแสน
น้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 127. 
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โบราณเชียงแสนน้อย อนัเป็นวดัท่ีพบหลกัฐานการสร้างเพียงเจดียป์ระธานหรือมณฑปประธาน
และวหิารเท่านั้นตลอดอายกุารใชง้านจนทิ้งร้างไป ตามผงัลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 เช่นกนั 

ดงันั้นจากหลกัฐานดงัท่ีกล่าวมายอ่มแสดงให้เห็นวา่รูปแบบวางผงัวดั ตามลกัษณะผงั
กลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 น้ี น่าจะเป็นรูปแบบของแผนผงัในการสร้างวดัท่ีมีข้ึนในเมืองโบราณท่ีศึกษา
มาตั้งแต่แรกสร้างเมืองในราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20  เป็นตน้มาแลว้  

อน่ึงพบหลกัฐานโบราณสถานมีลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 ตลอดอายุการใชง้าน 
จนกระทัง่ทิ้งร้างไป อีกส่วนหน่ึง ซ่ึงผงัวดัดงักล่าวประกอบดว้ย วิหารตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้เจดียป์ระธาน
เป็นอาคารหลกัของผงั วางตามแนวแกนหลกัเพียงแนวแกนเดียว โดยมีอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้
สร้างประกอบอยูด่ว้ย ตลอดอายกุารใชง้านจนทิ้งร้างไป พบหลกัฐานจาก โบราณสถานหมายเลข 4 
พื้นท่ี 1 และพื้นท่ี  2 นอกเมืองโบราณเชียงแสน31 จากการขุดแต่งพบช้ินส่วนภาชนะดินเผาจาก
แหล่งเตาล้านนา เช่น  เตาพาน เตาเวียงกาหลง เตาสันกาํแพง และช้ินส่วนเคร่ืองถ้วยจีนสมยั
ราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187) และอิฐมีจารึกอกัษรฝักขามและรูปหงส์ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-
22, ช้ินส่วนพระพุทธรูปหินทราย อนัเป็นพระพุทธรูปท่ีมีแหล่งผลิตท่ีเมืองพะเยาและแพร่หลายใน
ลา้นนาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 จึงสันนิษฐานว่าวดัน้ีน่าจะสร้างข้ึนในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 21-
2232 แลว้ 

 

        
            โบราณสถานหมายเลข 4 พื้นท่ี 1 นอกเมืองโบราณเชียงแสน                    โบราณสถานหมายเลข 4 พื้นท่ี 2 นอกเมืองโบราณเชียงแสน 

แผนผงัท่ี  7  แสดงผงัโบราณสถานผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 
______________________________ 

 31กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างป่าช้าหมายเลข 4(นอกเมือง)   
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 56. (อดัสาํเนา) 
 32เร่ืองเดียวกนั, 52-56. 
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2.  มีลกัษณะผงักลุ่มที ่1 ในสมัยแรกสร้าง ต่อมามีการต่อเติมจนแผนผังเปลี่ยนแปลงไปเป็นผังกลุ่ม
อืน่  เช่น 
 โบราณสถานหมายเลข 1(นอกเมือง), โบราณสถานวดัป่าสัก(นอกเมือง), โบราณสถาน
หมายเลข 27,โบราณสถานวดัมหาอาราม, วดัเจดียห์ลวง, วดัมหาโพธ์ิ, วดัเสาเค่ียน, วดัร้อยขอ้ ใน
เมืองโบราณเชียงแสน และโบราณสถานหมายเลข 21, โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่น้อง(ทิศ
เหนือ) ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย เป็นตน้ จากการขุดแต่งโบราณสถานดงักล่าวพบหลกัฐานว่า
วดัดงักล่าวในสมยัแรกสร้างมีการสร้าง เจดียป์ระธานท่ีมีวิหารตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้ เป็นอาคารหลกัของ
ผงั วางตามแนว แกนหลกัเพียงแนวแกนเดียว ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 โดยพบหลกัฐานท่ีสันนิษฐาน
ไดว้า่น่าจะมีมาแลว้ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เป็นตน้มาเช่นกนั เพียงแต่ในสมยัต่อ ๆ มาจะมี
การต่อเติมอาคารและแผนผงัวดัดงักล่าวจนทาํใหแ้ผนผงัวดัปรับเปล่ียนไปเป็นผงักลุ่มท่ี 2, 3 หรือ 4 
ดงัหลกัฐานจาก  
           1. โบราณสถานวดัเจดียห์ลวง33 ในเมืองโบราณเชียงแสน  จากการขุดแต่งวดัเจดีย์
หลวง พบว่าในสมยัแรกสร้างผงัวดัน่าจะประกอบดว้ย เจดียป์ระธาน มีวิหารตั้งอยู่เบ้ืองหนา้ เป็น
อาคารหลกัของผงัโบราณสถาน ท่ีวางตวัตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก เพียงแนวแกน
เดียว ตามลักษณะผงักลุ่มท่ี 1 โดยมีการสร้างเจดีย์ราย 4 องค์ และอาคารหมายเลข 5(ผงัรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้) ประกอบตั้งแต่แรกสร้าง  โดยหลกัฐานโบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดคน้ขุดแต่งทาง
โบราณคดี ไดแ้ก่ ช้ินส่วนภาชนะดินเผาในวฒันธรรมหริภุญชยั อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 และ
ช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187) ทาํให้สันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานน้ี
น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เป็นตน้มาแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัฐานจากการขุดคน้ทาง
โบราณคดีของบุษยา  ไชยเสโน ปี พ.ศ.  253034 บริเวณพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ดา้นหลงั
โบราณสถานวดัเจดียห์ลวง ในเมืองโบราณเชียงแสนพบหลกัฐานการอยูอ่าศยัอยา่งเด่นชดัตั้งแต่ราว
ตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มาเช่นกนั 
 
______________________________ 

33กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นขุดแต่งและบูรณะวัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน          
จ. เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 6  เชียงใหม่, 2545), 
116,121,123,125, 131,134,145,146. 

34บุษยา  ไชยเสโน, การศึกษาร่องรอยทางโบราณคดีจากการขุดค้นบริเวณที่อยู่อาศัยใน
บริเวณเมืองโบราณเชียงแสน,  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2530, 123-124. 
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     จากนั้นในสมยัต่อมา พบหลกัฐานวา่โบราณสถานวดัเจดียห์ลวง จะมีการสร้างและ
ต่อเติมอาคารจนทาํใหแ้ผนผงัของโบราณสถานปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2, 3 และ 435 แลว้จึงทิ้งร้าง
ไป  
      2. โบราณสถานวดัมหาอาราม36 ในเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐานวา่โบราณสถาน
ในสมัยแรกสร้างประกอบด้วยเจดีย์ประธาน มีวิหารตั้ งอยู่เบ้ืองหน้า เป็นอาคารหลักของผงั
โบราณสถาน ท่ีวางตวัตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตกเพียงแนวแกนเดียว ตามลกัษณะผงั
กลุ่มท่ี 1 ก่อน  จากนั้นในสมยัท้าย ๆ ของการต่อเติมวดัน้ี ก่อนทิ้งร้างไป จะมีการสร้างอาคาร
เพิ่มข้ึนดา้นขา้งวิหารจนทาํให้ผงัโบราณสถานน้ีปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 4  จากการขุดแต่งพบ
ช้ินส่วนพระพิมพดิ์นเผาในวฒันธรรมหริภุญชยั อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 และช้ินส่วนเคร่ือง
ถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187) ซ่ึงทาํใหส้ันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานน้ีอาจจะมีมาแลว้
ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เป็นตน้มา 

 

   
 

ภาพท่ี 5  พระพิมพดิ์นเผาในวฒันธรรมหริภุญชยั พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัมหาอาราม  
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดมหาอาราม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
(เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 97 . (อดัสาํเนา) 
______________________________ 

35กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นขุดแต่งและบูรณะวดัเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน           
จ. เชียงราย, 146,190. 
 36กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัมหาอาราม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
(เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 47-48 . (อดัสาํเนา) 
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 3. โบราณสถานวดัมหาโพธ์ิ37 ในเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐานวา่โบราณสถาน
ในสมัยแรกสร้างประกอบด้วยเจดีย์ประธาน มีวิหารตั้ งอยู่เบ้ืองหน้า เป็นอาคารหลักของผงั
โบราณสถาน วางตวัตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก เพียงแนวแกนเดียว ตามลกัษณะผงั
กลุ่มท่ี 1 พบช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์ยวน(พ.ศ. 1814-1911) และช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีน
สมยัราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187) ราชวงศ์ชิง(พ.ศ. 2187-2454) จากหลกัฐานดังกล่าวทาํให้
สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานน้ีอาจจะมีมาแลว้ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เป็นตน้มา โดยใน
สมยัต่อมาพบการสร้างอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ประกอบเพิ่มเติมข้ึนภายในวดั 2 หลงัโดยท่ีผงั
ของวดัยงัคงลกัษณะตามผงักลุ่มท่ี 1 อยู ่  จนกระทัง่ในสมยัทา้ย ๆ ของโบราณสถานก่อนทิ้งร้างไป 
พบหลกัฐานการสร้างอาคารครอบทบัอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีสร้างข้ึนดา้นขา้งวิหารหลกัของ
วดัน้ีจนทาํใหว้ดัน้ีปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 4  
 4. โบราณสถานวดัป่าสัก นอกเมืองโบราณเชียงแสน จากหลกัฐานรูปแบบเจดีย์
ประธานทรงปราสาทห้ายอด อายุราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 มีลกัษณะใกล้เคียงกบัรูปแบบศิลปะ
สถาปัตยกรรมพุกามของพม่าเช่นเดียวกบัเจดียป์ระธานโบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศใต)้ 
ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะสร้างข้ึนในเวลาใกลเ้คียงกนั โดยรูปแบบ
เจดียป์ระธานวดัป่าสักนบัวา่เป็นรูปแบบเจดียท่ี์เก่าแก่เป็นอนัดบัท่ี 2 ของเมืองโบราณท่ีศึกษาท่ีพบ
ในปัจจุบนั รองจากเจดียป์ระธานโบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศใต)้ ท่ีน่าจะสร้างในราว
พุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 นั้น จากหลักฐานดังกล่าวทาํให้สันนิษฐานว่า
โบราณสถานน้ีน่าจะมีข้ึนแลว้ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-2038  จากการขุดแต่งโบราณสถานวดัป่า
สัก ในสมยัแรกสร้างพบหลกัฐานประกอบดว้ยเจดียป์ระธาน และวิหาร เป็นอาคารหลกัของโบราณ
สถานท่ีวางตวัตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก เพียงแนวแกนเดียว ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 
โดยโบราณสถานน้ีมีการสร้างอาคารหมายเลข 3, 5(ผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้)ประกอบตั้งแต่แรกสร้าง
ดว้ย ถดันั้นในสมยัต่อมาวดัป่าสัก พบหลกัฐานการสร้างและต่อเติมอาคารโดยรอบอาคารหลกัของ
วดัจนทาํใหโ้บราณสถานน้ีปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 และ 3  ต่อไป 
 
______________________________ 

37กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งวัดมหาโพธ์ิ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (เชียงใหม่: สํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2549), 
45,91,123,125.   (อดัสาํเนา) 
 38ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 37-57. 
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ภาพท่ี 6  เจดียป์ระธานโบราณสถานวดัป่าสัก  นอกเมืองโบราณเชียงแสน 

 5. โบราณสถานหมายเลข 139  นอกเมืองโบราณเชียงแสน หลกัฐานจากรูปแบบเจดีย์
ประธาน(องคใ์น) สมยัแรกสร้างมีลกัษณะเป็นเจดียท์รงระฆงักลมตั้งอยูบ่นฐานเขียงมีชั้นมาลยัเถา
รองรับองคร์ะฆงักลมท่ีแสดงอิทธิพลตามรูปแบบเจดียท์รงระฆงัแบบลงักาท่ีนิยมสร้างในสุโขทยั
ศรีสัชนาลยั  ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะเป็นรูปแบบท่ีรับมาหลงัจากการเผยแพร่พุทธศาสนาของพระ
สุมนเถระ หลงัจากปี พ.ศ. 1913 เป็นตน้มา ซ่ึงทาํให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานน้ีอาจจะสร้างมา
ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 20 แลว้ 
_______________________________ 

39กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดร้าง
หมายเลข 1 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 104.             
(อดัสาํเนา) 



44 

 

     จากการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 1 พบหลกัฐานว่าในสมยัแรกสร้างผงัวดัน้ี
ประกอบดว้ยเจดียป์ระธาน มีวิหารตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้ เป็นอาคารหลกัของโบราณสถาน ท่ีวางตวัตาม
แนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก เพียงแนวแกนเดียว ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 โดยน่าจะมีการ
สร้างอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ประกอบดว้ย จากนั้นในสมยัต่อมาพบหลกัฐานการบูรณะวดัคร้ัง
ใหญ่ทั้งอารามจนผงัวดัปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 และในสมยัสุดทา้ยมีการสร้างอาคารเพิ่มเติมจน
ผงัวดัปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 4 แลว้จึงทิ้งร้างไป 
 6. โบราณสถานวดัเสาเค่ียน ในเมืองโบราณเชียงแสน หลกัฐานจากรูปแบบเจดีย์
ประธานทรงระฆงัแบบลา้นนาท่ีมีส่วนรองรับองคร์ะฆงัเป็นชุดฐานบวัในผงักลมท่ีมีตน้แบบมาจาก
พระธาตุหริภุญชยั ซ่ึงมีพฒันาการดา้นรูปแบบในช่วงระหวา่งรัชกาลพญากือนาถึงรัชกาลพระเจา้ติ
โลกราชราวตน้ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 และแพร่หลายไปทัว่ลา้นนาในช่วงนั้นและในเวลาต่อมา 
โดยเป็นรูปแบบท่ีพบมากในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ถึงราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเป็นช่วง
ยุดทองของลา้นนา40   ซ่ึงทาํให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานน้ีอาจจะสร้างมาตั้งแต่ราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 แลว้ 
      จากการขุดแต่งโบราณสถานวดัเสาเค่ียน พบหลกัฐานว่าในสมยัแรกสร้างผงัวดั
น่าจะประกอบ ดว้ยเจดียป์ระธาน มีวหิารตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้ เป็นอาคารหลกัของโบราณสถาน ท่ีวางตวั
ตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก เพียงแนวแกนเดียว ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ต่อมามีการต่อ
เติมวิหารและอาคารภายในโบราณสถานจนทาํให้ผงัวดัปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 และ 441 แลว้จึง
ทิ้งร้างไป 
 7. โบราณสถานหมายเลข 2742 ในเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐานสันนิษฐานไดว้า่
เจดียป์ระธานในสมยัแรกน่าจะเป็นเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาท่ีมีส่วนรองรับองคร์ะฆงัเป็นชุดบวั
คว ํ่าบวัหงายในผงักลม ซ่ึงมีพระธาตุหริภุญชยัเป็นตน้แบบ ดงัเช่น เจดียว์ดัพระบวช  ซ่ึงเป็นรูปแบบ 
______________________________ 

 40ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วเิคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกบั
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 98-100. 

41กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี โบราณสถานและพระพุทธรูป
ปูนป้ันวดัเสาเคียน ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ม.ป.ท.: หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงแสน, 2532), 
14. 
 42กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีโครงการอนุรักษ์และพฒันาเมือง
ประวตัิศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที ่4 วดัร้างหมายเลข 27 ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
(เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 56,59. (อดัสาํเนา) 
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ภาพท่ี 7 เจดียป์ระธานโบราณสถานวดัเสาเค่ียน ในเมืองโบราณเชียงแสน 

เจดียท่ี์มีอายรุาวกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 2143   ซ่ึงทาํให้สันนิษฐานไดว้า่
โบราณสถานน้ีอาจจะสร้างมาตั้งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 ถึงราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 แลว้ 
      จากการขุดแต่งโบราณสถานวดัหมายเลข 27 พบหลกัฐานในสมยัแรกสร้างผงัวดั
น่าจะประกอบดว้ยเจดียป์ระธาน มีวิหารตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้ เป็นอาคารหลกัของโบราณสถาน ท่ีวางตวั
ตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก เพียงแนวแกนเดียว ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ต่อมาในสมยั
สุดท้ายมีการปรับพื้นท่ีและสร้างอาคารและอุโบสถเพิ่มเติมข้ึนภายในโบราณสถานจนทาํให้
โบราณสถานปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 แลว้จึงทิ้งร้างไป 

จากหลกัฐานดงักล่าวมาจึงน่าจะสันนิษฐานไดว้า่ผงัวดัตามผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 2  คือ 
วดัท่ีมีลักษณะตามผงักลุ่มท่ี 1 ในช่วงสมยัแรกสร้าง แต่ต่อมามีการต่อเติมจนทาํให้แผนผงัวดั
เปล่ียนแปลงไปเป็นผงักลุ่มอ่ืนนั้น น่าจะมีข้ึนในเมืองโบราณท่ีศึกษามาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 
19-20 เป็นตน้มาแลว้เช่นกนั 
 นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานวา่ผงัวดัตามผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 คือ วดัท่ีมีลกัษณะตาม
ผงักลุ่มท่ี 1 ในช่วงสมยัแรกสร้าง แต่ต่อมามีการต่อเติมจนทาํให้แผนผงัวดัเปล่ียนแปลงไปเป็นผงั
กลุ่มอ่ืนนั้น พบหลกัฐานถูกสร้างข้ึนหลงัจากพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ดว้ย  เช่น โบราณสถานวดัพระ
ธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ) และโบราณสถานหมายเลข 21 ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย หลกัฐาน 
 
_____________________________ 

 43ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วเิคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกบั
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 99-100. 
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จากการขุดแต่งพบวา่โบราณสถานดงักล่าวในสมยัแรกสร้างมีการสร้างเจดียป์ระธาน มีวิหารตั้งอยู่
เบ้ืองหน้า ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 โดยหลกัฐานจากรูปแบบเจดียป์ระธานของโบราณสถานทั้ง 2 
แห่งซ่ึงไม่พบหลกัฐานการต่อเติมจนทาํให้รูปแบบของเจดียเ์ปล่ียนแปลงไปนั้น เป็นเจดียป์ระธาน
ทรงระฆงัแบบลา้นนาท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัเป็นชุดบวัคว ํ่าบวัหงายในผงัแปดเหล่ียม มีอายุราว
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 อนัเป็นเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนารูปแบบท่ีนิยมสร้างในเมือง
โบราณเชียงแสนในช่วงเวลานั้น44 สอดคลอ้งกบัโบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดั
พระธาตุสองพี่น้อง(ทิศเหนือ)45 ไดแ้ก่ ช้ินส่วนศิลาจารึกรูปแบบอกัษรในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 
ช้ินส่วนพระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยาท่ีแพร่หลายในล้านนาและเชียงแสนในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 และช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187)จาํนวนหน่ึง     ส่วน
โบราณสถานหมายเลข 2146 พบช้ินส่วนเคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187) 
เช่นเดียวกนั  
 ดงันั้นจึงอาจสันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานทั้งสองน่าจะสร้างข้ึนคร้ังแรกในราวกลาง
ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ก่อน  จากนั้นในสมยัสุดทา้ยจึงมีการสร้างและ
ต่อเติมอาคารภายในวดัจนทาํให้ผงัวดัปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 4 ก่อนทิ้งร้างไปดงัหลกัฐานการ
สร้างซอ้นทบัท่ีพบจากการขดุแต่งโบราณสถานทั้งสองนั้น 
 อีกตวัอย่างหน่ึงคือ โบราณสถานวดัร้อยขอ้47 ในเมืองโบราณเชียงแสน หลกัฐานจาก
หลุมขุดทดสอบพบวา่เดิมสมยัแรกสร้างโบราณสถานวดัร้อยขอ้มีการสร้างเจดียป์ระธาน ท่ีมีวิหาร
ตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้ เป็นอาคารหลกัของโบราณสถาน ท่ีวางตวัตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก  
______________________________ 

 44ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 110-128, 276-277,312-314. 

 45กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 10 วัดพระธาตุสองพี่น้อง บ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย,  37-42. 
 46กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 21 
เมืองเชียงแสนน้อย อ. เชียงแสน จ. เชียงราย, (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 95. 
(อดัสาํเนา) 

 47กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่ง บูรณะปรับปรุงภูมิทศัน์ โบราณสถานวัดร้อยข้อ ต.
เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 6, 
2539), 9-10, 20-24, 134-137. (อดัสาํเนา) 
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ภาพท่ี  8  เจดียป์ระธานโบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ) ในเมืองโบราณ 
                เชียงแสนนอ้ย 

เพียงแนวแกนเดียว ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ก่อน ต่อมาในสมยัสุดทา้ยมีการสร้างอาคารเพิ่มเติมข้ึน
ภายในวดั  จนทาํให้ผงัวดัปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 4  แลว้จึงทิ้งร้างไป  โดยหลกัฐานดา้นอายุสมยั
นั้นเจดียป์ระธานของวดัน้ีซ่ึงไม่พบการต่อเติมนั้น เป็นเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาท่ีมีส่วนรองรับ
องค์ระฆงัเปล่ียนเป็นชุดบวัถลาหรือเจดีย์ทรงระฆงัแบบล้านนาระยะหลงั  อายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 2248  และจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้อยขอ้ยงัพบช้ินส่วน
เคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187) และช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาลา้นนา 
เช่น เตาพาน เตาเวยีงกาหลง เตาสันกาํแพง เช่นเดียวกบัท่ีพบจากการขุดแต่งโบราณสถานอ่ืน ๆ ใน
เมืองโบราณท่ีศึกษา ดงันั้นจากหลกัฐานรูปแบบเจดียป์ระธานจึงอาจสันนิษฐานไดว้า่โบราณสถาน
วดัร้อยขอ้ในสมยัแรกซ่ึงสร้างตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 นั้น น่าจะสร้างข้ึนราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 
21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 22 แลว้  
 
 
______________________________ 

 48ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 115. 
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ภาพท่ี  9 เจดียป์ระธานโบราณสถานวดัร้อยขอ้  ในเมืองโบราณเชียงแสน 

 จากหลกัฐานดงักล่าวมาทั้งหมด ทาํให้สันนิษฐานไดว้่าผงัวดัตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 
น่าจะเป็นรูปแบบผงัท่ีมีมาก่อนผงัรูปแบบอ่ืน ๆ โดยน่าจะเป็นผงัท่ีมีมาแลว้ตั้งแต่แรกสร้างเมือง
โบราณท่ีศึกษาในราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เป็นตน้มาและแผนผงัตามลกัษณะดงักล่าวน่าจะยงัคงมี
การสร้างตลอดมา  เพียงแต่ถัดจากนั้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 หรือในสมยัสุดท้ายของ
โบราณสถานแผนผงัน้ี  ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 จะมีการต่อเติมหรือสร้างอาคารเพิ่มเติมข้ึน
ภายในวดัจนทาํให้ผงัวดัท่ีมีลกัษณะตามผงักลุ่มท่ี 1 ซ่ึงสร้างมาแต่เดิมนั้น ปรับเปล่ียนไปเป็น
โบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 2, 3 หรือ 4  ดงัจะกล่าวต่อไปเป็นลาํดบั 
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กลุ่มที ่2  ผงัทีม่ีอุโบสถ 

 หมายถึง  ผงัท่ีปรากฏหลักฐานการสร้าง "อุโบสถ" ข้ึนภายในผงัโบราณสถาน  
หลกัฐานจากการต่อเติม สร้างซอ้นทบั พบลาํดบัววิฒันาการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1. การสร้างอุโบสถขนาดเล็ก เพิ่มเติมในผงัท่ีมีเจดียป์ระธานและวิหาร เป็นอาคารหลกั
ของผงัอยูแ่ลว้ 
 2. การสร้างอุโบสถแทนท่ีวหิารหลกัของผงัโบราณสถาน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
     2.1 การสร้างอุโบสถแทนท่ีวหิารเดิมท่ีตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้เจดียห์รือมณฑปประธาน ซ่ึง
เป็นอาคารหลกัของผงัโบราณสถาน  
     2.2 การสร้างอุโบสถแทนท่ีวหิารเดิมซ่ึงเป็นอาคารหลกัของผงัโบราณสถานท่ีไม่พบ
หลกัฐานการสร้างเจดียห์รือมณฑปประธาน 

1. การสร้างอุโบสถขนาดเล็ก เพิ่มเติมในผังที่มีเจดีย์ประธานและวิหาร เป็นอาคารหลักของผังอยู่
แล้ว เช่น   
 โบราณสถานหมายเลข 1(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 23(สมยัท่ี 2), หมายเลข 
27, โบราณสถานวดัสังฆาแกว้ดอนทนั, วดัเจดียห์ลวง, วดัอาทิตน้แกว้ ในเมืองโบราณเชียงแสน,  
โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ) ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย  

อุโบสถขนาดเล็กดงักล่าวมีทั้งแบบท่ีสร้างตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก
และแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต ้มกัจะสร้างอยูด่า้นขา้งทางทิศเหนือหรือทิศใตข้องเจดียป์ระธานและ
วหิาร อนัเป็นอาคารหลกัของวดั ส่วนใหญ่พบหลกัฐานการสร้างเพียงสมยัเดียว ไม่พบหลกัฐานการ
ต่อเติมซอ้นทบัมากนกั 
 หลักฐานจากการขุดแต่ง พบว่าอุโบสถขนาดเล็กดงักล่าวน่าจะเป็นอุโบสถท่ีสร้าง
เพิ่มเติมข้ึนในวดัท่ีสร้างตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 มาก่อนช่วงระยะเวลาหน่ึง และเม่ือสร้างอุโบสถ
ขนาดเล็กแล้วผงัวดันั้นจึงปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 จากนั้นยงัคงมีการใช้งานต่อมาอีกช่วง
ระยะเวลาหน่ึงแลว้จึงทิ้งร้างไปหรือบางวดัมีการต่อเติมวดัในสมยัต่อมาอีกจนผงัของวดัปรับเปล่ียน
ไปเป็นผงักลุ่มท่ี 3 หรือ 4 ก่อนจะทิ้งร้างไป   ดงัหลกัฐานจาก 
 1. โบราณสถานหมายเลข 149 นอกเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐานวา่โบราณสถาน
ในสมยัแรกสร้างมีลกัษณะตามผงักลุ่มท่ี 1 ก่อน ในสมยัต่อมา พบการต่อเติมปรับเปล่ียน 
_______________________________ 

49กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวดัร้าง
หมายเลข 1 เมืองเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 76-77,104. 
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โบราณสถานคร้ังใหญ่ทั้งอาราม โดยการสร้างเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาท่ีมีส่วนรองรับองคร์ะฆงั
ในผงัแปดเหล่ียม อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ครอบทบัเจดียอ์งค์เดิม แลว้สร้างวิหาร
หลกัของโบราณสถานข้ึนใหม่มีผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ลดมุขดา้นหน้า 2 ชั้นดา้นหลงั 1 ชั้นอนัเป็น
รูปแบบผงัวิหารท่ีนิยมสร้างในเชียงใหม่และลา้นนาราวพุทธศตวรรษท่ี 21  พร้อมกบัสร้างอุโบสถ
ขนาดเล็กข้ึนทบัลงบนวหิารหลกัของวดัหลงัเดิม  จนทาํใหโ้บราณสถานน้ีซ่ึงเดิมสร้างตามผงักลุ่มท่ี 
1 นั้น ปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 ในการต่อเติมคร้ังใหญ่ในสมยัน้ี โดยหลกัฐานจากรูปแบบเจดีย์
ประธานและรูปแบบผงัวิหารท่ีสร้างใหม่ดงักล่าวขา้งตน้อาจสันนิษฐานไดว้า่ การต่อเติมวดัจากผงั
กลุ่มท่ี 1 ท่ีสร้างมาแต่เดิมจนปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 ผงัท่ีมีอุโบสถน้ีน่าจะมีข้ึนในช่วงราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 ก็เป็นได้ ทั้งน้ีต่อมาในสมยัสุดทา้ยก่อนวดัน้ีจะทิ้งร้างไปพบว่า มีการสร้างอาคาร
เพิ่มเติมจนทาํให้ผงัของวดัน้ีปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 4 ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะอยูใ่นช่วงราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 22-23 ซ่ึงจะกล่าวต่อไป สอดคลอ้งกบัช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาลา้นนา ไดแ้ก่ 
เตาสันกาํแพง เตาพาน เตาเวยีงกาหลง ซ่ึงมีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19-22 และช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีน
สมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187) จากการขดุแต่งโบราณสถานน้ี  
 2. โบราณสถานหมายเลข  2350 ในเมืองโบราณเชียงแสน จากหลกัฐานระดบัพื้นใชง้าน
อุโบสถขนาดเล็กท่ีมีระดบัใกลเ้คียงกบัระดบัพื้นใช้งานของเจดียป์ระธานและวิหารอนัเป็นอาคาร
หลกัของโบราณสถาน ซ่ึงทาํให้สันนิษฐานได้ว่าอุโบสถขนาดเล็กดงักล่าวอาจจะสร้างพร้อมกบั
เจดียป์ระธานและวิหารหลกัของโบราณสถาน ซ่ึงจะทาํให้โบราณสถานน้ีมีผงัแบบกลุ่มท่ี 2 ตั้งแต่
แรกสร้าง หรืออุโบสถขนาดเล็กดงักล่าวอาจสร้างข้ึนหลงัจากการสร้างเจดียป์ระธานและวิหารมา
ช่วงระยะเวลาหน่ึงแลว้ซ่ึงก็คือการปรับเปล่ียนจากโบราณสถานผงักลุ่มท่ี 1 เป็นผงักลุ่มท่ี 2 เม่ือมี
การสร้างอุโบสถขนาดเล็กข้ึนนั้นเอง     โดยอุโบสถเม่ือแรกสร้างเป็นอุโบสถผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้
ลดมุขดา้นหนา้ 1 ชั้นดา้นหลงั 1 ชั้น ตกแต่งฐานบวัลูกฟัก อนัเป็นรูปแบบผงัการสร้างอุโบสถท่ีพบ
ไม่มากนกัในลา้นนาแต่เป็นลกัษณะการตกแต่งฐานอาคารท่ีพบไดท้ัว่ไปในเมืองโบราณสุโขทยั ซ่ึง
พบการสร้างอุโบสถประกอบภายในโบราณสถานท่ีมีเจดียป์ระธานและวหิารเป็นอาคารหลกัของวดั
อยูแ่ลว้เช่นกนั ดงัเช่น อุโบสถของวดัมหาธาตุ กลางเมืองโบราณสุโขทยั เป็นตน้   
     จากหลักฐานดังกล่าวอาจสันนิษฐานได้ว่าอุโบสถขนาดเล็กของโบราณสถาน
หมายเลข 23น้ีอาจสร้างข้ึนในช่วงสมยัท่ีอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากสุโขทยั แพร่เขา้สู่เมือง
โบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ย ซ่ึงน่าเกิดข้ึนหลงัจากพระสุมนเถระจากสุโขทยัเขา้มาเผยแพร่ 
_______________________________ 

 50กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้างหมายเลข 23(ในเมือง) อาํเภอ
เชียงแสน จังหวดัเชียงราย  (เชียงใหม่ : สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 60. (อดัสาํเนา) 
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พุทธศาสนาใน ปี พ.ศ.1913 หรืออย่างน้อยในราวพุทธศตวรรษท่ี 20  ดงัพบหลกัฐานว่าอุโบสถ
ดงักล่าวยงัมีการใช้งานต่อมาและมีการต่อเติมอุโบสถเปล่ียนเป็นผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้และตกแต่ง
เป็นฐานบวัคาดลูกแกว้อกไก่อนัเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีพบทัว่ไปในลา้นนา คลา้ยกบั
หลกัฐานการก่อครอบเจดียป์ระธานองคใ์นอิทธิพลศิลปสุโขทยัของวดัอาทิตน้แกว้ ท่ีสันนิษฐานวา่
สร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 20ให้เป็นเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงั
แปดเหล่ียมอายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 2151 ในภายหลงั   จากนั้นโบราณสถานหมายเลข 23 ยงัคง
มีการใชง้านต่อมาอีกระยะหน่ึง จนในสมยัสุดทา้ยโบราณสถานน้ีจะมีการต่อเติมอาคารจนทาํให้ผงั
โบราณสถานปรับเปล่ียนไปเป็นผงักลุ่มท่ี 4 ก่อนทิ้งร้างไป ใน พ.ศ. 2347 จากการขุดแต่ง
โบราณสถานแห่งน้ีพบช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาลา้นนา เช่น เตาสันกาํแพง เตาพาน เตา
เวยีงกาหลงอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19-22 และช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์ยวน(พ.ศ. 1814-
1911) ราชวงศ ์หมิง(พ.ศ.1911-2187) ราชวงศชิ์ง(พ.ศ.2187-2454)52  

   

    
 

แผนผงัท่ี  8 แสดงตาํแหน่งอุโบสถขนาดเล็กของโบราณสถานหมายเลข 23 ในเมืองโบราณ 
                     เชียงแสน 
ท่ีมา: กรมศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 23(ในเมือง)           
อ. เชียงแสน จ. เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 67. (อดัสาํเนา) 
_______________________________ 
 51ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 118. 

 52กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 23(ในเมือง)             
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 33-38, 60. 

อุโบสถขนาดเล็ก 
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          เจดียป์ระธานวดัจอมหมอก นอกเมืองโบราณเชียงแสน       เจดียป์ระธาน(องคใ์น)วดัอาทิตน้แกว้  ในเมืองโบราณเชียงแสน 

ภาพท่ี 10  เจดียป์ระธานแสดงอิทธิพลศิลปะสถาปัตยกรรมแบบสุโขทยั ท่ีพบในเมืองโบราณ 
                  เชียงแสน 
ท่ีมา: ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับหลักฐานทาง
โบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551), 77, 83. 

 
 

                
 

ภาพท่ี 11  เจดียป์ระธานองคใ์นและองคน์อกของโบราณสถานอาทิตน้แกว้ในเมืองโบราณเชียงแสน 
ท่ีมา:  ศกัด์ิชยั สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วเิคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกบัหลกัฐานทาง
โบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551), 76, 117.     
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 3. โบราณสถานหมายเลข 2753 ในเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐานว่าเดิมในสมยั
แรกสร้างผงัประกอบดว้ยเจดียป์ระธานและวิหารตามผงักลุ่มท่ี 1 มาก่อน โดยหลกัฐานจากการขุด
แต่งและรูปแบบเจดียป์ระธาน สันนิษฐานว่าโบราณสถานน้ีในสมยัแรกสร้างน่าจะอยู่ในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 20-21 ต่อมาพบหลกัฐานการปรับพื้นท่ีแล้วต่อเติมโบราณสถานคร้ังใหญ่ทั้งอาราม    
โดยการก่อครอบทบัเจดียป์ระธานเดิม ขยายขนาดวิหาร และสร้างอุโบสถขนาดเล็ก เพิ่มเติมข้ึน
ภายในโบราณสถานซ่ึงทาํให้โบราณสถานน้ีปรับเปล่ียนจากผงักลุ่มท่ี 1 เป็นผงักลุ่มท่ี 2 ในทนัที 
โดยพบหลกัฐานวา่การปรับเป็นผงักลุ่มท่ี 2 น้ีน่าจะอยูใ่นช่วงราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 
จากหลกัฐานเศียรพระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพระเยา พระพกัตร์รูปไข่ เม็ดพระศกทรงปิรามิด            
พระขนงโก่ง พระเนตรเรียวปลายตวดัข้ึน พระโอษฐ์ แยม้สรวลปลายตวดัข้ึนเล็กน้อย54 ซ่ึงพบใน
ระดบัพื้นอาคารของโบราณสถานน้ี โดยโบราณสถานน้ีมีผงัแบบกลุ่มท่ี 2 ตลอดมาจนทิ้งร้างไป 
สอดคล้องกับหลักฐานจากช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาล้านนา เช่น เตาสันกาํแพง เตา       
เวียงกาหลง เตาพาน ท่ีมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-22,ช้ินส่วนเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิง   
(พ.ศ. 1911-2187) ราชวงศชิ์ง(พ.ศ. 2187-2454)  และช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ
พม่า ท่ีพบจากการขดุแต่ง 
 4. โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ)55 ในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนนอ้ย  
พบหลกัฐานวา่เดิมในสมยัแรกสร้างมีผงัตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ก่อนต่อมามีการสร้างอุโบสถขนาด
เล็กเพิ่มเติมภายในโบราณสถานจนทาํให้โบราณสถานปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 ในภายหลงั
เช่นกนั ดงั หลกัฐานท่ีพบว่าอุโบสถขนาดเล็ก(อาคารหมายเลข 5)สร้างบนชั้นทบัถมสูงกว่าเจดีย์
ประธานและวหิารท่ีสร้างมาแต่เดิม โดยหลกัฐานจากรูปแบบเจดีย์ประธานทรงระฆงัลา้นนามีส่วน
รองรับองคร์ะฆงัในผงัแปดเหล่ียมอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงไม่พบการต่อเติม 
 
______________________________ 
 53กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 4 วัดร้างหมายเลข 27 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
(เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 59. (อดัสาํเนา) 
 54ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 280. 

 55กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 10 วัดพระธาตุสองพี่น้อง บ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย,  45. 
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แผนผงัท่ี  9 ผงัโบราณสถานหมายเลข 27 ในเมืองโบราณเชียงแสนแสดงตาํแหน่งอุโบสถขนาดเล็ก 

        

         
 

ภาพท่ี  12  เศียรพระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยา 
ท่ีมา:  กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 4 วัดร้างหมายเลข 27 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  
(เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 51. (อดัสาํเนา) 
 

  อุโบสถขนาดเล็ก 

     วหิาร      เจดียป์ระธาน 
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ทาํให้สันนิษฐานได้ว่าอุโบสถขนาดเล็กดงักล่าวน่าจะสร้างข้ึนหลงัจากช่วงเวลาการสร้างเจดีย์
ประธานแลว้อยา่งนอ้ยราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 ดงัหลกัฐานจากการขุดแต่งโบราณสถานน้ี
พบหลกัฐานช้ินส่วนพระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยา ท่ีแพร่หลายในลา้นนาและเมืองเชียงแสน
ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21, ช้ินส่วนจารึก ท่ีน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 2156, ช้ินส่วนภาชนะ
ดินเผาจากแหล่งเตาลา้นนา เช่น เตาสันกาํแพง เตาเวียงกาหลง เตาพาน ท่ีมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
19-22,ช้ินส่วนเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187) และช้ินส่วนภาชนะดินเผาจาก
แหล่งเตาในประเทศพม่า ซ่ึงครองเชียงแสนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22-2357 

 
 

                 
 

ภาพท่ี  13  เจดียป์ระธานโบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ) ในเมืองโบราณ 
                  เชียงแสนนอ้ย 
 
 
______________________________ 
 56ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 321. 

 57กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวตัิศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 10 วัดพระธาตุสองพี่น้อง บ้านเชียงแสนน้อย ต. เวียง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย,  39-42. 
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ภาพท่ี  14  จารึกหินทราย อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัพระธาตุ 
                   สองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ) ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย 
ท่ีมา : กรมศิลปากร , รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 10 วัดพระธาตุสองพี่น้อง บ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 100. (อดัสาํเนา) 

 5. โบราณสถานวดัเจดียห์ลวง58 ในเมืองโบราณเชียงแสนนั้น หลกัฐานรายงานการขุด
ค้นขุดแต่งกล่าวว่าอุโบสถขนาดเล็กของโบราณสถานน้ีน่าจะสร้างข้ึนพร้อมกับอาคารผงัรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้อ่ืน ๆ ท่ีสร้างข้ึนรายรอบอาคารหลกัของโบราณสถานหลงัจากการปรับพื้นท่ีใชง้าน
ในสมยัท่ี 3 ของโบราณสถานซ่ึงน่าจะอยูใ่นราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ก่อนหรือพร้อมกบัการ
สร้างทางเดินยกพื้นก่ออิฐทอดยาวจากฐานด้านข้างวิหารหลักของโบราณสถานไปยงัอาคาร
หมายเลข 8( "หมู่อาคาร" ) จนทาํใหโ้บราณสถานน้ีปรับเปล่ียนแผนผงัเป็นผงักลุ่มท่ี 4   ดงัหลกัฐาน
ท่ีพบวา่อาคารท่ีสร้างในสมยัท่ี 3 และทางเดินยกพื้นดงักล่าวซ่ึงน่าสร้างในช่วงเวลาเดียวกนันั้น ใช้
เศษอิฐ,เศษกระเบ้ืองดินขอเป็นฐานรากอาคาร สอดคลอ้งหลกัฐานช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยดินเผาจีนสมยั
ราชวงศ ์ หมิง(พ.ศ. 1911-2187) ราชวงศชิ์ง(พ.ศ. 2187-2454) และตราประทบัดินเผามีจารึกอกัษร
ระบุปีตรงกบั พ.ศ. 2345 ท่ีพบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัเจดียห์ลวงแห่งน้ี 

 
______________________________ 

58กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นขุดแต่งและบูรณะวัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน           
จ. เชียงราย, 66,190,101,102. 
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แผนผงัท่ี 10  แสดงตาํแหน่งอุโบสถขนาดเล็ก ของโบราณสถานวดัเจดียห์ลวง ในเมืองโบราณ 
                      เชียงแสน 
  

      

 
 

ภาพท่ี  15  ตราประทบัดินเผามีจารึก ระบุศกัราชตรงกบั พ.ศ. 2345 พบจากการขดุแต่งโบราณสถาน 
                   วดัเจดียห์ลวง ในเมืองโบราณเชียงแสน 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นขุดแต่งและบูรณะวัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ. เชียงราย 
(เชียงใหม่: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 6  เชียงใหม่, 2545), 102, 174. 

  

 

อุโบสถขนาดเล็ก 
  เจดียป์ระธานและวหิาร 
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 6. โบราณสถานวดัอาทิตน้แก้ว ในเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐานการสร้าง
อุโบสถขนาดเล็กตั้งอยู่ดา้นขา้งทางทิศใตข้องเจดียป์ระธานและวิหารหลกัในผงัโบราณสถานน้ี  
จากการขุดแต่งอุโบสถขนาดเล็กดงักล่าว  พบเศียรพระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยา ท่ีนิยม
แพร่หลายอย่างมากในล้านนาและเชียงแสนช่วงราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21  ซ่ึงสอดคล้องกบั
รูปแบบเจดียป์ระธาน(องคน์อก)ทรงระฆงัแบบลา้นนามีส่วนรองรับองคร์ะฆงัในผงัแปดเหล่ียมอายุ
ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงก่อครอบเจดียป์ระธานองคเ์ดิมท่ีมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20 นั้น59  
จากหลกัฐานดงักล่าวอาจสันนิษฐานไดว้า่อุโบสถขนาดเล็กของโบราณสถานน้ีอาจสร้างเพิ่มเติมข้ึน
พร้อมกบัการบูรณะวดัคร้ังใหญ่โดยการก่อครอบเจดียป์ระธานของวดัน้ีในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 
21 ก็เป็นได้ 

          

 
 

ภาพท่ี 16  เศียรพระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยา พบจากการขดุแต่งอุโบสถขนาดเล็กของ 
                 โบราณสถานวดัอาทิตน้แกว้  ในเมืองโบราณเชียงแสน 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

ส่วนอุโบสถขนาดเล็กของโบราณสถานวดัสังฆาแก้วดอนทนันั้ นไม่พบหลักฐาน
ชัดเจนว่าสร้างเม่ือใด โดยหลักฐานจากการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานวดัสังฆาแก้วดอนทัน 
สันนิษฐานวา่น่าจะมีอายกุารสร้างไม่เก่าไปกวา่ปลายพุทธศตวรรษท่ี 2260 
______________________________ 
 59ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 79, 118, 262, 264. 

60กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีกลุ่มโบราณสถานวัดสังฆาแก้ว
ดอนทนั ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ม.ป.ท.: หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงแสน, 2532), 20-21. 
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จากหลกัฐานดงักล่าวมาจะพบวา่อุโบสถขนาดเล็ก มกัจะสร้างเพิ่มเติมข้ึนภายในวดัท่ีมี
เจดียป์ระธานและวหิารเป็นอาคารหลกัของวดัอยูแ่ลว้(ผงักลุ่มท่ี 1) และเม่ือมีการสร้างอุโบสถขนาด
เล็กเพิ่มเติมเขา้ไปจึงทาํให้ผงัวดันั้นปรับเปล่ียนไปเป็นผงักลุ่มท่ี 2 ผงัท่ีท่ีมีอุโบสถในทนัท่ี โดย
หลกัฐานท่ีกล่าวมาทั้งหมดทาํให้สันนิษฐานไดว้า่การสร้างอุโบสถขนาดเล็กเพิ่มเติมน้ีน่าจะปรากฏ
ข้ึนในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ย ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 เป็นตน้มาแลว้ 
 
2. . การสร้างอุโบสถแทนทีว่หิารหลกัของผงัโบราณสถาน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ  
 2.1 การสร้างอุโบสถแทนท่ีวิหารเดิมท่ีตั้งอยู่เบ้ืองหน้าเจดียห์รือมณฑปประธาน ซ่ึง
เป็นอาคารหลกัของผงัโบราณสถาน เช่น  โบราณสถานวดัป่าสัก(นอกเมือง), วดัสบเก๋ียง(นอก
เมือง), วดัอโศก-ชา้งคํ้า และโบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองโบราณเชียงแสน 
 2.2 การสร้างอุโบสถแทนท่ีวิหารเดิมซ่ึงเป็นอาคารหลกัในผงัโบราณสถานท่ีไม่พบ
หลกัฐานการสร้างเจดียห์รือมณฑปประธาน ดงัพบหลกัฐานจาก โบราณสถานหมายเลข 8 นอก
เมืองโบราณเชียงแสน และโบราณสถานหมายเลข 18, หมายเลข 19 ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย 
 อุโบสถทั้ง 2 รูปแบบ ส่วนใหญ่พบวา่สร้างหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ตามแนวแกน
ทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก มีเพียงอุโบสถหลกัของโบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองโบราณเชียง
แสนแห่งเดียวเท่านั้นท่ีสร้างหนัหนา้ไปทางทิศเหนือ ตามแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต ้
 จากหลกัฐานลาํดบัการต่อเติมสร้างซอ้นทบั พบวา่ อุโบสถทั้ง 2 รูปแบบ ส่วนใหญ่เกิด
จากการปรับเปล่ียนวิหารหลักของผงัโบราณสถานท่ีสร้างมาแต่เดิมให้เป็นอุโบสถหลักของ
โบราณสถานในภายหลงั ดงัพบหลกัฐานหินเสมาท่ีปักอยูถ่ดัจากการก่อขยายต่อเติมฐานวิหารคร้ัง
สุดทา้ยในโบราณสถานวดัป่าสัก(นอกเมือง), วดัอโศก, วดัสัสดี(สวสัดี) ในเมืองโบราณเชียงแสน 
เป็นตน้ 
 ทั้งน้ียกเวน้อุโบสถของโบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองโบราณเชียงแสน, อุโบสถ
ของโบราณสถานหมายเลข 19 ในเมืองโบราณเชียงแสนน้อย ไม่พบหลกัฐานการต่อเติมสร้าง
ซ้อนทบัจึงสันนิษฐานวา่น่าจะสร้างเป็นอุโบสถหลกัของผงัโบราณสถานตั้งแต่แรกสร้างจนทิ้งร้าง
ไป ดงัจะกล่าวต่อไป 
 
 
 
 



60 

 

           2.1 การสร้างอุโบสถแทนที่วิหารเดิมที่ตั้งอยู่เบื้องหน้าเจดีย์หรือมณฑปประธาน ซ่ึง
เป็นอาคารหลกัของผงัโบราณสถาน  เช่น  
 โบราณสถานวดัป่าสัก(นอกเมือง), วดัสบเก๋ียง(นอกเมือง), วดัอโศก-ช้างคํ้า, วดัสัสดี
(สวสัดี), วดัเสาเค่ียนและโบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองโบราณเชียงแสน พบหลักฐานท่ี
สามารถสันนิษฐานได้ถึงช่วงสมยัของการสร้างอุโบสถหรือการปรับเปล่ียนจากวิหารหลกัของ
โบราณสถานมาเป็นอุโบสถหลกัของโบราณสถาน ดงัน้ี 
       1. โบราณสถานวดัป่าสัก นอกเมืองโบราณเชียงแสน พบหลักฐานการสร้าง
ซอ้นทบัวหิารหลกัของโบราณสถานคร้ังใหญ่ 1 คร้ังแลว้จึงทิ้งร้างไป การสร้างซ้อนทบัดงักล่าวเป็น
การสร้างวิหารใหม่ทั้ งหลัง แล้วปักหินเสมาถัดจากการสร้างในคร้ังน้ี ซ่ึงทาํให้วิหารหลักของ
โบราณสถานปรับเปล่ียนเป็นอุโบสถหลกัของโบราณสถาน  จากการขุดแต่งโดยกรมศิลปากรในปี 
2531 พบหลกัฐานช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาล้านนา เช่น เตาพาน เตาเวียงกาหลง อิฐมี
จารึกอกัษรธรรมลา้นนา และอิฐมีจารึกอกัษรธรรมลา้นนาปะปนกบัอกัษรฝักขาม ซ่ึงกาํหนดอายุได้
ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-2261 
           นอกจากนั้นยงัพบหลกัฐานจากการขดุแต่ง อาคารโบราณสถานหมายเลข 4 หรือ 
3/1 (ผงัรูปตรีมุข)ซ่ึงตั้งอยูด่า้นขา้งทางทิศเหนือนอกแนวกาํแพงโบราณสถานวดัป่าสักดงักล่าว พบ
หลกัฐานว่าเดิมอาคารดงักล่าวประกอบ ดว้ยเจดียแ์ละวิหารสร้างมาแต่เดิม(สร้างตามแนวแกนทิศ
ตะวนัออก-ทิศตะวนัตก)ต่อมามีการสร้างอาคารในแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใตเ้พิ่มเติมเขา้ไปจนทาํให้
อาคารดงักล่าวมีผงัรูปตรีมุข ดงัหลกัฐานจากการขุดแต่งท่ีพบว่าฐานอาคารในแนวแกนทิศทั้ง 2 
ซ้อนเกยทบักนัและพบการปักหินเสมาคู่รอบอาคารดงักล่าวหลงัจากการต่อเติมนั้น ซ่ึงก็คือการ
ปรับเปล่ียนหนา้ท่ีการใชง้านเป็นอุโบสถนัน่เอง โดยอาคารในส่วนแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใตท่ี้สร้าง
เพิ่มเติมนั้นพบหลกัฐานอิฐปูพื้นรูปกากบาทมีจารึกอกัษรธรรมลา้นนาอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 
และพบช้ินส่วนภาชนะดินเผาจีนสมยัราชวงศ์หมิงตอนปลายอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-2262 จาก
หลกัฐานดงักล่าวอาจสันนิษฐานไดว้่าการปรับเปล่ียนวิหารเป็นอุโบสถของอาคารดงักล่าวน่าจะมี
ข้ึนตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22   
______________________________ 

 61กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีกลุ่มโบราณสถานวัดป่าสัก         
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ม.ป.ท.: หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงแสน, 2532), 17-20, 34-36. 

 62กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้น-ศึกษาซากโบราณสถานวัดป่าสัก เมืองเชียงแสน     
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ม.ป.ท.: หน่วยศิลปากรท่ี 4, 2527), 15, 63, 78-79. 
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           นอกจากน้ีอาคารดงักล่าวยงัพบการใชอิ้ฐหกเหล่ียมเป็นวสัดุในการขยายต่อเติม
อาคารเหมือนกนัดว้ย ดงัพบจากการใชอิ้ฐหกเหล่ียมปูพื้นอุโบสถโบราณสถานวดัป่าสัก(นอกเมือง)
63และอิฐหกเหล่ียมท่ีใชใ้นการก่อเสาอาคารโบราณสถานหมายเลข 4 หรือ 3/1(ผงัรูปตรีมุข)ในส่วน
แนวแกนทิศเหนือ-ทิศใตท่ี้ต่อเติมใหม่64 และใชปู้พื้นลานประทกัษิณฐานเจดียด์า้นหลงัอุโบสถน้ีซ่ึง
มีฐานต่อเน่ืองเช่ือมถึงกนั65 อิฐหกเหล่ียมดงักล่าวนอกจากจะมีขนาดไม่ต่างกนัแลว้  จากหลกัฐาน
ในปัจจุบนัยงัพบวา่อิฐดงักล่าวเป็นวสัดุท่ีใชใ้นโบราณสถาน 2 แห่งเท่านั้นในเมืองโบราณท่ีศึกษา 
คือ โบราณสถานวดัป่าสัก(นอกเมือง)และโบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองโบราณเชียงแสน  นัน่
ยอ่มทาํใหส้ันนิษฐานไดว้า่ช่วงเวลาในการใชอิ้ฐดงักล่าวอาจเป็นช่วงเวลาเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั
กบัการบูรณะต่อเติมอาคารดงักล่าวในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 ก็เป็นได ้

 

          
 

แผนผงัท่ี  11  แสดงท่ีตั้งอุโบสถหลกัของโบราณสถานวดัป่าสัก  นอกเมืองโบราณเชียงแสน 
______________________________ 

 63กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีกลุ่มโบราณสถานวัดป่าสัก         
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 18. 

 64กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้น-ศึกษาซากโบราณสถานวัดป่าสัก เมืองเชียงแสน      
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 18. 
 65กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีกลุ่มโบราณสถานวัดป่าสัก         
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 11. 

อุโบสถ (อาคารโบราณสถานหมายเลข 4 หรือ 3/1) 

อุโบสถหลกัของโบราณสถานวดัป่าสัก 

เจดียป์ระธานวดัป่าสัก 
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      2. โบราณสถานหมายเลข 1666 ในเมืองโบราณเชียงแสน โบราณสถานน้ีพบ
หลกัฐานวา่น่าจะมีอายสุมยัการสร้างราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 จากหลกัฐานอิฐมีจารึกอกัษรฝักขาม 
อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 และหลกัฐานจากเศียรพระพุทธรูปสกุลช่างพะเยากลุ่มท่ีทาํเม็ดพระ
ศกทรงปิรามิดแสดงรูปแบบท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะสุโขทยั ในช่วงสมยัท่ีศิลปะสกุลช่างพะเยา
รุ่งเรืองสูงสุดในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 2167 จากการขุดแต่งพบว่าอาคารภายในผงัโบราณสถานน้ีมี
ระดบัพื้นการใช้งานใกล้เคียงกนั68 และไม่พบการต่อเติมจึงสันนิษฐานว่าอาคารทุกหลงัของวดัน้ี
น่าจะสร้างข้ึนในเวลาใกลเ้คียงกนัเพียงสมยัเดียวแลว้ทิ้งร้างไป และน่าจะสร้างอุโบสถเป็นอาคาร
หลกัของวดัตั้งอยู่ด้านหน้ามณฑปประธานตั้งแต่แรกสร้างในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 เลย 
เน่ืองจากไม่พบหลกัฐานการต่อเติมอุโบสถแต่อยา่งใด และยงัพบหลกัฐานวา่ช่วงเวลาในการสร้าง
วดัน้ีอาจจะสร้างข้ึนในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการปรับเปล่ียนวิหารของโบราณสถานวดัป่าสัก     
(นอกเมือง) และการต่อเติมอาคารโบราณสถานหมายเลข 4 หรือ 3/1(ผงัรูปตรีมุข) ท่ีตั้งอยู่นอก
กาํแพงวดัป่าสัก นอกเมืองโบราณเชียงแสนให้เป็นอุโบสถดงักล่าวไปขา้งตน้ และจากหลกัฐานท่ี
พบว่าโบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองโบราณเชียงแสน พบการใช้อิฐหกเหล่ียมปูเป็นพื้นลาน
ด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑปประธาน ซ่ึงอิฐหกเหล่ียมดงักล่าวเท่าท่ีพบหลักฐานใน
ปัจจุบนัพบวา่ใชใ้นโบราณสถานท่ีศึกษา 2 แห่งน้ีเท่านั้น เช่นเดียวกนักบัการพบช้ินส่วนท่อนํ้ าดิน
เผาและช้ินส่วนบราลีดินเผาจากการขดุแต่งโบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองโบราณเชียงแสน  
ซ่ึงพบโบราณวตัถุดงักล่าวเช่นเดียวกนัจากการขุดแต่งอาคารโบราณสถานหมายเลข 4 หรือ 3/1(ผงั
รูปตรีมุข) ท่ีตั้งอยูน่อกกาํแพงวดัป่าสัก นอกเมืองโบราณเชียงแสนนั้น โดยท่อนํ้าดินเผาและช้ินส่วน
บราลีดินเผาดงักล่าวก็เป็นโบราณวตัถุท่ีไม่พบในโบราณสถานทัว่ไปในเมืองโบราณท่ีศึกษานกั จาก
หลกัฐานขา้งตน้และจากรูปแบบวสัดุท่ีมีลกัษณะเดียวกนั อาจทาํให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถาน
ทั้ง 2 แห่งดงักล่าวน่าจะมีความเก่ียวขอ้งกนัและอาจจะมีช่วงเวลาในการสร้างหรือบูรณะในช่วงราว
พุทธศตวรรษท่ี 21-22 เช่นเดียวกนั 
 
______________________________ 

66กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 16 (ในเมือง) อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย  (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548). (อดัสาํเนา) 
 67ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 233. 
 68กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 16 (ในเมือง) อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย, 50. 
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แผนผงัท่ี 12  แสดงท่ีตั้งอุโบสถหลกัของโบราณสถานหมายเลข 16  ในเมืองโบราณเชียงแสน 

 

                     
 

ภาพท่ี 17  เศียรพระพุทธรูปหินทราย สกุลช่างพะเยา พบจากการขดุแต่งโบราณสถานหมายเลข 16 
                ในเมืองโบราณเชียงแสน 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้างหมายเลข 16 (ในเมือง) อ.เชียงแสน       
จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 147. (อดัสาํเนา) 
 
 

อุโบสถ 

มณฑปประธาน 
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ภาพท่ี 18  ช้ินส่วนบราลีดินเผา พบจากการขดุแต่งโบราณสถานหมายเลข 16  ในเมืองโบราณ 
                 เชียงแสน 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 16 (ในเมือง) อําเภอเชียงแสน 
จังหวดัเชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 158. (อดัสาํเนา) 
 

 

                    
 

ภาพท่ี 19  ช้ินส่วนบราลีดินเผา พบจากการขดุแต่งอาคารโบราณสถานหมายเลข 4 หรือ 3/1  
                 (ผงัรูปตรีมุข)ซ่ึงตั้งอยูด่า้นขา้งทางทิศเหนือนอกแนวกาํแพงโบราณสถานวดัป่าสัก 
                 นอกเมืองโบราณเชียงแสน 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีกลุ่มโบราณสถานวัดป่าสัก อ.เชียงแสน   
จ.เชียงราย (ม.ป.ท.: หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงแสน, 2532), ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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      3. โบราณสถานวดัอโศก69 ในเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐานช้ินส่วนภาชนะ
ดินเผาจากแหล่งเตาลา้นนา เช่น เตาสันกาํแพง เตาพาน เตาเวียงกาหลง กาํหนดอายุได้ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 19-22  โบราณสถานน้ีพบหลกัฐานการต่อเติม 4 สมยั  
           โดยสมัยแรกสร้างพบหลักฐานการสร้างวิหาร และอาคารด้านข้างวิหารตั้ ง
คู่ขนานกนั ต่อมาในสมยัท่ี 2 มีการก่อขยายขนาดวิหารให้ใหญ่ข้ึนเท่านั้น ส่วนการต่อเติมสมยัท่ี 3 
และ 4 พบวา่เป็นการต่อเติมคร้ังใหญ่ของโบราณสถานน้ีเน่ืองจากทาํให้รูปแบบอาคารและแผนผงั
โบราณสถานปรับเปล่ียนไป   
           โดยการต่อเติมสมยัท่ี 3 นั้นพบหลกัฐานการต่อเติมขยายฐานดา้นขา้งวิหาร ต่อ
เติมฐานชุกชีและเพิ่มเสาวิหาร และพบการปักหินสีมาบริเวณฐานดา้นทิศเหนือถดัจากฐานท่ีขยาย
นั้น ซ่ึงทาํให้โบราณสถานน้ีมีลกัษณะเป็นผงักลุ่มท่ี 2 หลงัจากการต่อเติมในสมยัท่ี 3 น้ี  โดยพบ
หลกัฐานวา่ฐานส่วนท่ีขยายในสมยัท่ี 3 ซ่ึงเป็นฐานชั้นนอกสุดนั้นเป็นฐานบวัท่ีมีลูกแกว้รองรับอนั
เป็นรูปแบบฐานท่ีนิยมสร้างในเมืองโบราณเชียงแสนราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงพุทธศตวรรษ
ท่ี 22 สอดคลอ้งกบัลายปูนป้ันประดบัอาคารท่ีเป็นงานศิลปกรรมรุ่นหลงัในช่วงเวลาเดียวกนั และ
เศียรพระพุทธรูปสําริดมีรูปแบบทางศิลปกรรมกาํหนดอายุไดร้าวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 
เช่นเดียวกบัช้ินส่วนพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยาหลายช้ินซ่ึงพบว่ามีความนิยมแพร่หลาย
อยา่งมากราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 2170 อนัเป็นช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั  
          จากหลกัฐานดงักล่าวทาํให้สันนิษฐานได้ว่าการต่อเติมในสมยัท่ี 3 จนทาํให้
โบราณสถานน้ีปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 น่าจะมีข้ึนในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงพุทธ
ศตวรรษท่ี 22  ถดัจากนั้นในสมยัท่ี 4 โบราณสถานแห่งน้ีจะมีการต่อเติมอาคารท่ีตั้งอยู่ดา้นขา้ง
วิหารจนทาํให้ผงัโบราณสถานน้ีปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 4 ซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะอยูใ่นช่วงราว
พุทธศตวรรษท่ี 22-23 ก่อนเมืองโบราณเชียงแสนจะท้ิงร้างไป ซ่ึงจะกล่าวต่อไป 
 
 
 
 
______________________________ 

69กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวดัอโศก          
อ. เชียงแสน จ. เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 107. (อดัสาํเนา) 
 70ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วเิคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกบั
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 262, 264. 
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ภาพท่ี 20  ช้ินส่วนเศียรพระพุทธรูปสาํริดและหินทราย พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัอโศก 
                  ในเมืองโบราณเชียงแสน 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดอโศก เมืองเชียงแสน 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 80,82 . (อดัสําเนา)
  

 

    
          หินเสมาท่ีฐานดา้นขา้งอุโบสถท่ีต่อขยายใหม่ 

 

    
 

  แผนผงัท่ี  13  แสดงท่ีตั้งอุโบสถหลกัของโบราณสถานวดัอโศก ในเมืองโบราณเชียงแสน 

 
เจดียท์รงชา้งลอ้มองคน์อกและองคใ์น 
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                           สมยัท่ี 1 (สีเหลือง)         สมยัท่ี  2 (สีนํ้ าเงิน)        สมยัท่ี 3 (สีแดง)        สมยัท่ี 4 (สีเขียว) 

แผนผงัท่ี 14  แสดงลาํดบัสมยัการต่อเติมโบราณสถานวดัอโศก ในเมืองโบราณเชียงแสน 4 สมยั 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดอโศก เมืองเชียงแสน 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 67. (อดัสาํเนา) 
  
       4.โบราณสถานวดัเสาเค่ียน ในเมืองโบราณเชียงแสน หลกัฐานโบราณวตัถุจากการ
ขุดแต่ง สันนิษฐานได้ว่าโบราณสถานสมยัแรกสร้างน่าจะมีอายุไม่เกินพุทธศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานรูปแบบเจดียป์ระธานทรงระฆงัแบบลา้นนาท่ีมีส่วนรองรับองคร์ะฆงัในผงั
กลม ซ่ึงมีพระธาตุหริภุญชยัเป็นตน้แบบ น่าจะมีอายุราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 2171 ดงัพบหลกัฐานว่า
โบราณสถานน้ีในสมยัแรกสร้างน่าจะมีแผนผงัตามลักษณะผงักลุ่มท่ี 1 คือประกอบด้วยเจดีย์
ประธานและวหิาร ต่อมามีการต่อเติมขยายขนาดวหิารและปรับเปล่ียนวิหารเป็นอุโบสถโดยการปัก
หินเสมาโดยรอบในภายหลงั72  จากหลกัฐานดงักล่าวทาํให้สันนิษฐานไดว้า่ การปรับเปล่ียนหนา้ท่ี
การใชง้านจากวหิารมาเป็นอุโบสถของโบราณสถานน้ีน่าจะมีข้ึนหลงัจากช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21 
ไปแลว้ และน่าจะเกิดข้ึนก่อนการปรับเปล่ียนผงัโบราณสถานน้ีไปเป็นผงักลุ่มท่ี 4 จากหลกัฐาน 
______________________________ 
 71ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วเิคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกบั
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 99, 100, 105. 

72กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี โบราณสถานและพระพุทธรูป
ปูนป้ัน วดัเสาเคี่ยน  ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ม.ป.ท.: หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงแสน, 2532), 
14, 17.  
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ท่ีพบวา่น่าจะมีการก่อบนัไดดา้นขา้งฐานวิหารและเปล่ียนเป็นอุโบสถจากหลกัฐานการปักหินเสมา
หลังจากการต่อเติมฐานอาคารแล้ว  จากนั้นจึงมีการต่อเติมอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีตั้ งอยู่
ดา้นขา้งวิหารมาแต่เดิมและสร้างทางเดินก่ออิฐมาเช่ือมต่อกบับนัไดขา้งฐานอุโบสถท่ีต่อเติมแลว้
นั้นจนทาํให้ผงัโบราณสถานปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 4 ในสมยัต่อมา ซ่ึงสันนิษฐานว่าอยูใ่นช่วง
ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 จากนั้นจึงท้ิงร้างไป ซ่ึงจะกล่าวต่อไป 
 

        

         
 

ภาพท่ี  21  เจดียป์ระธานโบราณสถานวดัเสาเค่ียน  ในเมืองโบราณเชียงแสน 
 

 

 
 

แผนผงัท่ี  15  แสดงท่ีตั้งอุโบสถหลกัของโบราณสถานวดัเสาเค่ียน  ในเมืองโบราณเชียงแสน 
      

อุโบสถ 
เจดียป์ระธาน 
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       5. โบราณสถานวดัสวสัดี(สัสดี)73 ในเมืองโบราณเชียงแสน ไม่พบหลกัฐานช่วง
สมยัของการปรับเปล่ียนวิหารเป็นอุโบสถท่ีชดัเจน  แต่พบหลกัฐานวา่ในสมยัท่ี 7 สมยัสุดทา้ยของ
การต่อเติมโบราณสถาน พบการถมปรับพื้นและปูอิฐปิดฐานบวัคว ํ่ารอบเจดียป์ระธาน พร้อมทั้ง
ขยายฐานไพทีโดยรอบ และสร้างบนัไดทางข้ึนสู่ฐานไพทีดา้นทิศตะวนัตกและทิศใต้ ก่อขยาย
ขนาดของวิหาร พร้อมทั้งเปล่ียนวิหารเป็นอุโบสถ หลกัฐานจากหินเสมาท่ีปักบนพื้นถดัจากการ
ขยายฐานวิหารและสร้างบนัไดดา้นขา้งวิหารในสมยัสุดทา้ย จากนั้นจึงทิ้งร้างไป ซ่ึงสันนิษฐานว่า
น่าจะทิ้งร้างไปพร้อม ๆ กบัโบราณสถานอ่ืน ๆ ของเมืองน้ีหลงัสงครามปี พ.ศ. 2347  จากการขุด
แต่งโบรานสถานน้ีพบช้ินส่วนฐานพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชยั, พระพุทธรูปสําริดปางมาร
วชิยั ศิลปะช่างพื้นเมือง สันนิษฐานวา่น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22,  ช้ินส่วนภาชนะดินเผา
จากแหล่งเตาลา้นนา ไดแ้ก่ เตาเวียงกาหลง แหล่งเตาพาน, ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาใน
ประเทศจีน สมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187)  
       6. โบราณสถานวดัสบเก๋ียง74 นอกเมืองโบราณเชียงแสน พบหลักฐานว่า
โบราณสถานน้ีน่าจะมีอายสุมยัการสร้างราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 22  จาก
รูปแบบของเจดียป์ระธานทรงระฆงัแบบลา้นนาท่ีมีส่วนรองรับองคร์ะฆงัเป็นชุดบวัคว ํ่าบวัหงายใน
ผงัแปดเหล่ียมอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 2275 และพระพุทธรูปสําริดมี
รูปแบบทางศิลปะลา้นนามีรูปแบบตามแบบช่างพื้นเมืองทอ้งถ่ินท่ีน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
22-23 แลว้และเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187) ราชวงศชิ์ง(พ.ศ. 2187-2454)ซ่ึงอยู่
ปะปนกนันั้น จากหลกัฐานดงักล่าวโบราณสถานน้ีน่าจะสร้างข้ึนในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 
21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 22  เป็นตน้มา และจากรูปแบบเจดียป์ระธานท่ีน่าจะมีอายุการสร้างใน
ช่วงเวลาดังกล่าว โดยสันนิษฐานได้ว่าอาจจะมีการสร้างอุโบสถข้ึนพร้อมกับเจดีย์ประธานใน
ช่วงเวลาเดียวกัน   จากการท่ีไม่พบหลักฐานชัดเจนว่าอุโบสถเดิมเคยเป็นวิหารมาก่อนหรือไม่ 
เน่ืองจากหินสีมาปักอยูบ่ริเวณทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและตะวนัออกเฉียงใตข้องฐานอุโบสถ 
______________________________ 

73กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดสวัสดี(สัสดี) ต.เวียง         
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2549), 67, 111-113. (อดัสาํเนา) 

74กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานวดัสบเกี๋ยง(โบราณสถานกลุ่ม
ที่ 1) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (กรมศิลปากร: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 103.      
(อดัสาํเนา) 
 75ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 277. 
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ซ่ึงไม่พบการต่อเติมฐานอุโบสถบริเวณดงักล่าว ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นไปไดว้า่โบราณสถานวดัสบเก๋ียง
อาจสร้างอุโบสถเป็นอาคารหลกัของโบราณสถานตั้งแต่แรกสร้างในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 
21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 22 แลว้ หรืออาจเกิดจากการปรับเปล่ียนวิหารหลกัของโบราณสถานให้
เป็นอุโบสถหลกัของโบราณสถานหลงัจากปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 22 ไป
แลว้ และในสมยัสุดทา้ยโบราณสถานน้ีจะมีการต่อเติมแลว้ปรับเปล่ียนไปเป็นผงักลุ่มท่ี 4 ซ่ึงจะ
กล่าวต่อไป 

 

                          
 

ภาพท่ี 22  เจดียป์ระธานโบราณสถานวดัสบเก๋ียง  นอกเมืองโบราณเชียงแสน 

 จากหลกัฐานดงักล่าวมาทั้งหมดจึงอาจสันนิษฐานไดว้า่ "การสร้างอุโบสถแทนท่ีวิหาร
เดิมท่ีตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้เจดียห์รือมณฑปประธาน ซ่ึงเป็นอาคารหลกัของผงัโบราณสถาน"  ส่วนหน่ึง
เกิดจากการปรับเปล่ียนวิหารหลกัของโบราณสถานท่ีสร้างมาแต่เดิมให้เป็นอุโบสถในภายหลงั ซ่ึง
สันนิษฐานว่าน่าจะมีข้ึนแลว้ในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 เป็นตน้ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
หลกัฐานจากจารึกวดัพระธาตุศรีจอมทอง76 เชียงใหม่ ระบุศกัราชตรงกบั พ.ศ. 2083 กล่าววา่ 

“บา้นเมืองเป็นจลาจลมากนกั  พระเมืองชายเจา้ พระราชมารดา ให้เอาพิหารวดัวงัหัว
ควายมาเป็นอุโบสถ” 

 
____________________________ 

76กรมศิลปากร, จารึกล้านนา ภาค 2, เล่ม 1-2 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพูน 
และแม่ฮ่องสอน, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551), 66-67. 
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           2.2 การสร้างอุโบสถแทนที่วิหารเดิมซ่ึงเป็นอาคารหลักของผังโบราณสถานที่ไม่พบ
หลักฐานการสร้างเจดีย์หรือมณฑปประธาน  ดงัพบหลกัฐานจาก โบราณสถานหมายเลข 8 นอก
เมืองโบราณเชียงแสน และโบราณสถานหมายเลข 18, หมายเลข 19 ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย   
         โบราณสถานหมายเลข 877 นอกเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐานการสร้าง
อุโบสถตั้งอยู่ก่ึงกลางโบราณสถาน มีอาคารขนาดเล็ก(ภายในแบ่งเป็นห้อง ๆ)ตั้งรายรอบ พบ
หลกัฐานเดิมอุโบสถน่าจะเคยเป็นวิหารหลกัของโบราณสถานโดยไม่พบหลกัฐานการสร้างเจดีย์
หรือมณฑปเป็นอาคารประธานของโบราณสถานมาก่อน ต่อมามีการปรับเปล่ียนวิหารเป็นอุโบสถ
หลงัจากการก่อขยายฐานวิหารในสมยัสุดทา้ย โดยพบหลกัฐานแท่นก่ออิฐมีหินกรวดแม่นํ้ าปักอยู่
ดา้นบน ตั้งถดัจากฐานดา้นขา้งวิหารท่ีก่อขยายใหม่นั้น โบราณสถานน้ีจากการขุดแต่งพบช้ินส่วน
ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาลา้นนา เช่น เตาสันกาํแพง เตาเวยีงกาหลง เตาพาน อายุราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 19-22 เช่นเดียวกบัโบราณ สถานทุกแห่งในเมืองโบราณท่ีศึกษา ส่วนโบราณวตัถุอ่ืน ๆ นั้นพบ
ช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์หยวน 1 ช้ิน(พ.ศ. 1814-1911) สมยัราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-
2187) 20 ช้ิน และอิฐมีจารึกอกัษรฝักขามอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 จึงสันนิษฐานว่า
โบราณสถานน้ีน่าจะมีอายกุารสร้างราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 

 

        
 

 แผนผงัท่ี 16  แสดงตาํแหน่งท่ีตั้ง "แท่นเสมา" อุโบสถหลกัของโบราณสถานหมายเลข 8 นอกเมือง   
                      โบราณเชียงแสน 
____________________________ 

77กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้างหมายเลข 8 (นอกเมือง) อ. 
เชียงแสน จ. เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 31, 46, 82,87. (อดัสาํเนา) 
 

อุโบสถ 

 
แท่นก่ออิฐปักหินเสมา 
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ภาพท่ี 23 แสดงสมยัการขยายฐานอุโบสถหลกัของโบราณสถานหมายเลข 8 นอกเมืองโบราณ 
                 เชียงแสน 
 
      ส่วนโบราณสถานหมายเลข 1878 และหมายเลข 1979 ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย  
พบหลกัฐานการสร้างอุโบสถตั้งอยูใ่นตาํแหน่งประธานของโบราณสถาน โดยไม่พบหลกัฐานการ
สร้างเจดีย/์มณฑปเป็นประธาน  โบราณสถานทั้ง 2 แห่ง ไม่พบหลกัฐานโบราณวตัถุท่ีบ่งบอกอายุ
สมยัไดช้ดัเจนนกั โดยส่วนใหญ่พบช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาลา้นนา เช่น เตาสันกาํแพง 
เตาเวียงกา หลง เตาพาน อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-22 เช่นเดียวกบัโบราณสถานทุกแห่งในเมือง
โบราณท่ีศึกษา จากการขุดแต่งจึงสันนิษฐานวา่โบราณสถานทั้งสองน่าจะมีอายุการสร้างราวปลาย
พุทธศตวรรษท่ี21-22 
 
______________________________ 

78กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 18 (โบราณสถาน
กลุ่มที ่12 : เชียงแสนน้อย) ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 
2548), 42. (อดัสาํเนา) 

79กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 19 (เชียงแสนน้อย) 
ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 55. (อดัสาํเนา) 

 
แท่นก่ออิฐปักหินเสมา 

ฐานอุโบสถสมยัท่ี 1 

ฐานอุโบสถสมยัท่ี 2 

ฐานอุโบสถสมยัสุดทา้ย 
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     โดยโบราณสถานหมายเลข 18 พบหลกัฐานฐานเสาก่ออิฐ เหนือฐานเสานั้นมีชั้นทบั
ถมของช้ินส่วนกระเบ้ืองดินขออยูใ่ตฐ้านอุโบสถดงักล่าว80 จึงทาํให้สันนิษฐานวา่เดิมอาคารน้ีน่าจะ
มีหนา้ท่ีการใชง้านเป็นวิหารมาก่อน ต่อมาน่าจะมีการบูรณะแลว้สร้างอาคารใหม่ท่ีเป็นอุโบสถทบั
ซ้อนลงไปในภายหลงั ดงัพบหลกัฐานการสร้างแท่นปักหินเสมาถดัจากฐานอาคารท่ีสร้างซ้อนทบั
ลงไปใหม่นั้น 
     ส่วนโบราณสถานหมายเลข 19 ไม่พบหลกัฐานการต่อเติมจึงสันนิษฐานว่าน่าจะ
สร้างเพียงสมยัเดียวแลว้ทิ้งร้างไปและน่าจะสร้างเป็นอุโบสถตั้งแต่แรกสร้างแลว้   โบราณสถานทั้ง
สองแห่งพบหลกัฐานแท่นก่ออิฐมีหินกรวดแม่นํ้ าปักอยูด่า้นบนเช่นเดียวกนั ซ่ึงคลา้ยกนักบัแท่นก่อ
อิฐมีหินกรวดแม่นํ้ าปักอยู่ด้านบน ท่ีขา้งฐานด้านทิศเหนือของอุโบสถโบราณสถานหมายเลข 8 
นอกเมืองโบราณเชียงแสน จากหลกัฐานนั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่โบราณสถานทั้ง 3 แห่งมีลกัษณะท่ี
คลา้ยกนัอยูม่ากถึง 2 ประการ คือ พบแท่นก่ออิฐมีหินกรวดแม่นํ้ าปักอยูด่า้นบน ตั้งอยูด่า้นขา้งฐาน
อุโบสถเช่นเดียวกนั แท่นเสมาดงักล่าวคลา้ยกบัลกัษณะของ "เสมานัง่แท่น" ท่ีมีข้ึนในสมยัอยุธยา
ตอนปลาย81 (ราวพุทธศตวรรษท่ี 23) ลกัษณะแท่นเสมาดงักล่าวไม่พบในอุโบสถของเมืองโบราณท่ี
ศึกษามากนกั เน่ืองจากหินเสมาท่ีพบมกัเป็นหินเสมาท่ีปักลงบนพื้นดินโดยรอบอุโบสถมากกว่า  
และพบวา่เป็นโบราณสถานท่ีไม่พบหลกัฐานเจดียห์รือมณฑปเป็นอาคารประธานของโบราณสถาน 
แต่พบการสร้างพระอุโบสถเป็นประธานของวดัเช่นเดียวกนั ซ่ึงคลา้ยกบัลกัษณะการวางผงัวดับาง
แห่งในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ท่ีให้ความสําคญักบัพระอุโบสถมากจนกลายเป็นอาคารประธาน
ของวดั82  
 จากหลกัฐานดงักล่าวจึงอาจสันนิษฐานไดว้า่ "การสร้างอุโบสถแทนท่ีวิหารเดิมซ่ึงเป็น
อาคารหลกัของผงัโบราณสถานท่ีไม่พบหลกัฐานการสร้างเจดียห์รือมณฑปประธาน" ดงัหลกัฐานท่ี
พบจาก โบราณสถานหมายเลข 8 นอกเมืองโบราณเชียงแสน และโบราณสถานหมายเลข 18, 
หมายเลข 19 ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย น่าจะมีข้ึนในช่วงหลงั ๆ ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 แลว้ 
 
 
______________________________ 

80กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 18 (โบราณสถาน
กลุ่มที ่12 : เชียงแสนน้อย) ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 30. (อดัสาํเนา) 
 81สมคิด  จิระทศันกุล, รู้เร่ือง วดั วหิาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย (นนทบุรี: 
อมรินทร์บุค๊เซ็นเตอร์, 2554), 117.  
 82เร่ืองเดียวกนั, 96. 
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แผนผงัท่ี 17 แสดงตาํแหน่งท่ีตั้งอุโบสถหลกัของโบราณสถานหมายเลข 18 ในเมืองโบราณ 
 เชียงแสนนอ้ย 

    

 

 
 

     
 

 
แผนผงัท่ี 18  แสดงท่ีตั้งอุโบสถหลกัของโบราณสถานหมายเลข 19 ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย 
 
 
 

อุโบสถ 

อุโบสถ 

ฐานอาคารก่อดว้ยอิฐหัก 
(ไม่ทราบการใชง้าน) 

 
แท่นเสมา 

 
แท่นก่ออิฐปักหินเสมา 
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 ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่โบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 2 ผงัท่ีมีอุโบสถ ส่วนใหญ่
เคยมีลกัษณะเป็นโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 มาก่อน ต่อมาจึงมีการสร้างอุโบสถขนาดเล็ก
เพิ่มเติมเขา้ไปในโบราณสถานหรือปรับเปล่ียนวิหารหลกัของโบราณสถานเดิมให้เป็นอุโบสถ จน
ทาํให้โบราณสถานตามลักษณะผงักลุ่มท่ี 1 "ผงัอาคารหลักวางตามแนวแกน" ปรับเปล่ียนเป็น
โบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 2 "ผงัท่ีมีอุโบสถ" ซ่ึงพบหลกัฐาน 2 รูปแบบใหญ่ ๆ นั้น แต่ละ
รูปแบบมีช่วงเวลาในการปรากฏข้ึนใกลเ้คียงกนั  
 โดยรูปแบบท่ี 1 อุโบสถขนาดเล็ก ตั้งประกอบภายในโบราณสถานท่ีมีเจดียป์ระธาน
และวิหาร เป็นอาคารหลกัของโบราณสถานอยู่แลว้นั้น น่าจะมีข้ึนแล้วตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี    
20-21  
 ต่อมาในราวพุทธศตวรรษท่ี 21 อันเป็นยุคทองหรือสมัยรุ่งเรืองของล้านนา  
พระพุทธศาสนาในเมืองเชียงแสนน่าจะมีความเจริญรุ่งเรืองมาก น่าจะมีพระจาํพรรษาในวดัมากข้ึน 
จึงจาํเป็นตอ้งมีพื้นท่ีในการทาํสังฆกรรมและประกอบกิจกรรมทางศาสนามากข้ึน จึงน่าจะมีการ
สร้างอุโบสถให้มีขนาดใหญ่ข้ึนหรือให้ความสําคญักบัอุโบสถมากข้ึน จึงมีการปรับเปล่ียนวิหาร
เดิมให้เป็นอุโบสถหรือสร้างอุโบสถข้ึนแทนท่ีวิหารหลกัของโบราณสถานเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการดงักล่าวหรือเพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งสร้างข้ึนใหม่นั้น จึงปรากฏอุโบสถรูปแบบท่ี 2 อุโบสถเป็น
อาคารหลกัของโบราณสถานข้ึน ซ่ึงน่าจะมีแลว้ในเมืองเชียงแสนและเชียงแสนน้อยในราวปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 21-22 และน่าจะมีการใชอุ้โบสถทั้ง 2 รูปแบบตลอดมาจนกระทัง่ทิ้งร้างไป 
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กลุ่มที ่3  ผงัทีม่ีหมู่อาคาร 
 

 หมายถึง ผงัท่ีปรากฏหลกัฐานอาคารตามลกัษณะ "หมู่อาคาร" (อาคารตั้งแต่ 2 หลงัข้ึน
ไปสร้างติดกนัเป็นหมู่หรืออาคารท่ีแบ่งพื้นท่ีภายในเป็นห้อง ๆ) ตั้งอยูภ่ายในผงัของโบราณสถาน 
เช่น  
 อาคารหมายเลข 3 ของโบราณสถานวดัป่าแดง(นอกเมือง), อาคารหมายเลข 2 ของ
โบราณสถานวดัป่าสัก(นอกเมือง) นอกเมืองโบราณเชียงแสน, อาคารหมายเลข  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16  ของโบราณสถานวดัธาตุเขียว(นอกเมือง), อาคารหมายเลข 2 ของโบราณสถาน
หมายเลข 18 ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย เป็นตน้ 
 จากหลกัฐานลาํดบัการต่อเติมสร้างซอ้นทบัพบหลกัฐานวา่  "หมู่อาคาร"  ดงักล่าวส่วน
ใหญ่เกิดจากการต่อเติมอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีสร้างมาแต่เดิมให้เป็นอาคารในลกัษณะ "หมู่
อาคาร" ในภายหลงั ดงัพบหลกัฐานจาก 
 1. โบราณสถานวดัอโศก83 ในเมืองโบราณเชียงแสน ดงักล่าวไปแลว้ในเน้ือหาผงักลุ่ม
ท่ี 2 นั้น โบราณสถานน้ีเม่ือแรกสร้างพบหลกัฐานการสร้างวิหาร และอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้
ตั้งอยู่ดา้นขา้งวิหาร โดยสันนิษฐานวา่น่าจะสร้างข้ึนราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ต่อมาใน
สมยัท่ี 2 พบการต่อเติมโดยขยายขนาดอาคารให้ใหญ่ข้ึนโดยไม่ไดป้รับเปล่ียนผงัอาคารสันนิษฐาน
วา่น่าเกิดข้ึนในราวตน้ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 ต่อมาสมยัท่ี 3 มีการต่อเติมวิหารแลว้เปล่ียนเป็น
อุโบสถซ่ึงทาํให้โบราณสถานปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะมีข้ึนในราวปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 21-22 หลกัฐานจากส่วนฐานอาคารท่ีเป็นฐานบวัมีลูกแกว้รองรับอนัเป็นรูปแบบ
ฐานท่ีนิยมสร้างในเมืองโบราณเชียงแสนราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 22 
ดงักล่าวไปแล้วในเน้ือหาผงักลุ่มท่ี 2(2.1) นั้น  จากหลกัฐานการขุดแต่งพบว่า อาคารผงัรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ซ่ึงตั้งอยูด่า้นขา้งวหิารหรืออุโบสถนั้น พบหลกัฐานในลกัษณะเดียวกนักบัการต่อเติม
วหิาร กล่าวคือในสมยัท่ี 2 ของการต่อเติมอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ พบการสร้างเวจกุฎีท่ีฐานทา้ย
อาคารและขยายขนาดฐานอาคารท่ีสร้างมาแต่เดิมให้ใหญ่ข้ึนแต่ย ังคงมีผ ังเป็นอาคารรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้มีมุขเช่นเดิม ต่อมาในสมยัท่ี 3 พบการก่อขยายหรือสร้างอาคารติดฐานดา้นขา้งทิศ
เหนือของอาคารดงักล่าว ทาํใหผ้งัอาคารเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเป็นอาคารท่ีมีส่วนขยายและ 
_______________________________ 

83กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดอโศก เมือง
เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 51,55.             
(อดัสาํเนา) 
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ภายในแบ่งเป็นหอ้ง ๆ อยา่งชดัเจน ซ่ึงอาจเรียกไดว้า่เป็นลกัษณะ "หมู่อาคาร" ก็วา่ได ้ โดยส่วนฐาน
ท่ีต่อเติมใหม่ดงักล่าวเป็นฐานบวัท่ีมีลูกแกว้รองรับอนัเป็นรูปแบบฐานท่ีนิยมสร้างในเมืองโบราณ
เชียงแสนราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 22 เช่นเดียวกบัการต่อเติมวิหารในสมยัท่ี 
3 แลว้เปล่ียนใหเ้ป็นอุโบสถนั้น จากหลกัฐานดงักล่าวจึงอาจสันนิษฐานไดว้า่อาคารในลกัษณะ "หมู่
อาคาร" อาจปรากฏข้ึนแลว้ในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 หรือในพุทธศตวรรษท่ี 22  ถดัจากนั้นใน
สมยัท่ี 4 สมยัสุดทา้ย พบการต่อเติม "หมู่อาคาร" ดงักล่าว จนทาํให้ผงัโบราณสถานน้ีปรับเปล่ียน
เป็นผงักลุ่มท่ี 4 ในสมยัสุดทา้ยก่อนทิ้งร้างไปใน พ.ศ. 2347 ดงัจะกล่าวในเน้ือหาถดัไป 

 

แผนผงัท่ี 19  แผนผงั "หมู่อาคาร" ของโบราณสถานวดัอโศก ในเมืองโบราณเชียงแสน 

      
                   สมยัท่ี 1 (สีเหลือง)         สมยัท่ี  2 (สีนํ้ าเงิน)        สมยัท่ี 3 (สีแดง)        สมยัท่ี 4 (สีเขียว) 

แผนผงัท่ี 20  แสดงลาํดบัสมยัการต่อเติมโบราณสถานวดัอโศก ในเมืองโบราณเชียงแสน 4 สมยั 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดอโศก เมืองเชียงแสน 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 67. (อดัสาํเนา) 
 

เวจกุฎี 
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  2. โบราณสถานวดัป่าแดง84 นอกเมืองโบราณเชียงแสน โบราณสถานน้ีพบหลกัฐาน
การต่อเติม 3 สมยั โดยในสมยัแรกสร้างไม่พบหลกัฐานชดัเจนนกั ต่อมาในสมยัท่ี 2 พบหลกัฐาน
การบูรณะวดัน้ีคร้ังใหญ่โดยการสร้างใหม่ทั้งอาราม ซ่ึงประกอบดว้ยมณฑปประธาน วิหาร และ
อาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 2 หลงั มีคูนํ้าโดยรอบ ต่อมาในสมยัท่ี 3 สมยัสุดทา้ยพบการก่อพอกผนงั
มณฑปประธานมีช้ินส่วนและเศียรพระพุทธรูปอายรุาวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 2185 มีร่องรอย
ไฟไหม้บรรจุอยู่ภายในและขณะเดียวกันมีการต่อเติมอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้เดิม(อาคาร
หมายเลข 3) โดยการสร้างอาคารข้ึนอีก 1 หลงั มีฐานติดกนัภายในอาคารทั้งสองแบ่งเป็นห้อง ๆ จน
มีลกัษณะของ "หมู่อาคาร"86   
      จากหลกัฐานดงักล่าวจึงอาจสันนิษฐานได้ว่าการต่อเติมอาคารหมายเลข 3 ให้มี
ลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" ท่ีน่าจะมีข้ึนพร้อมกบัการก่อพอกผนังมณฑปประธานในสมยัท่ี 3 นั้น 
น่าจะเกิดข้ึนในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22  คือเกิดข้ึนหลงัจากช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษ
ท่ี 21 จากหลกัฐานอายุสมยัของช้ินส่วนพระพุทธรูปท่ีพบในผนงัส่วนท่ีพอกใหม่นั้น ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับหลักฐานอิฐมีจารึกอกัษรฝักขามและอกัษรธรรมล้านนาท่ีมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22, 
ช้ินส่วนเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187), ราชวงศ์ชิง(พ.ศ. 2187-2454) และ
พระพุทธรูปแสดงอิทธิพลศิลปะพม่าอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22-2387 นั้นยอ่มแสดงให้เห็นถึงช่วง
สมยัการใชง้านของโบราณสถานแห่งน้ีซ่ึงน่าจะมีมาแลว้อยา่งนอ้ยตั้งแต่พุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นตน้
มาจนทิ้งร้างไปใน พ.ศ. 2347 
 
 
_________________________________ 
 84สํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดป่าแดง ต.เวียง      
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548. 152-172. (อดัสาํเนา) 
 85ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 291. 
 86สํานักศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดป่าแดง ต.เวียง      
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 169-172. 
 87ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 178, 299. 
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แผนผงัท่ี  21  แสดงตาํแหน่งท่ีตั้ง "หมู่อาคาร" ของโบราณสถานวดัป่าแดง นอกเมืองโบราณ 
                      เชียงแสน 

 3. โบราณสถานหมายเลข 1888 ในเมืองโบราณเชียงแสนน้อย พบหลกัฐานอาคาร
หมายเลข 2 มีลกัษณะเป็นอาคาร 4 หลงัเช่ือมต่อกนัมีลกัษณะแบ่งพื้นท่ีเป็นส่วน ๆ ในลกัษณะ    
"หมู่อาคาร" อยา่งชดัเจน อาคารดงักล่าวไม่พบหลกัฐานการสร้างหรือต่อเติมท่ีชดัเจนนกั  แต่จาก
หลกัฐาน ท่ีกล่าวไปแลว้ในเน้ือหาผงักลุ่มท่ี 2 วา่เดิมอุโบสถหลกัของโบราณสถานน้ีน่าจะมีหนา้ท่ี
การใชง้านเป็นวหิารมาก่อน ต่อมามีการสร้างอุโบสถทบัซ้อนลงไปในภายหลงั มีแท่นก่ออิฐปักหิน
เสมา คล้ายกบัลกัษณะของ "เสมานั่งแท่น" ในสมยัอยุธยาตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23  
และพบวา่เป็นโบราณสถานท่ีไม่พบหลกัฐานเจดียห์รือมณฑปเป็นอาคารประธานของโบราณสถาน 
แต่พบการสร้างพระอุโบสถเป็นประธานของวดัเช่นเดียวกนั ซ่ึงคลา้ยกบัลกัษณะการวางผงัวดัใน
สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ท่ีใหค้วามสาํคญักบัพระอุโบสถมากจนกลายเป็นอาคารประธานของวดั89 
ประกอบจากการขุดแต่งโบราณสถานน้ี พบหลกัฐานช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาลา้นนา 
เช่น เตาพาน เตาเวียงกาหลง เตาสันกาํแพง และช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาสุโขทยั แหล่ง
เตาในประเทศจีนและเวยีดนาม 
______________________________ 

88กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 18 (โบราณสถาน
กลุ่มที ่12 : เชียงแสนน้อย) ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 26-27.  
 89สมคิด  จิระทศันกุล, รู้เร่ือง วดั วหิาร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถาปัตยกรรมไทย, 96,117. 

"หมู่อาคาร" 

มณฑปประธาน 
วหิาร 
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ท่ีสันนิษฐานว่าโบราณสถานน้ีน่าจะมีอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 นั้น90 จึงอาจสันนิษฐาน
ไดว้่า อาคารหมายเลข 2 ซ่ึงมีลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" น้ี อาจจะเกิดจากการต่อเติมอาคารผงัรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ท่ีสร้างมาตั้งแต่แรกสร้างวดั ให้มีลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" หรือสร้างข้ึนใหม่ทั้งหลงั
พร้อมกบัการสร้างอุโบสถครอบทบัวิหารเดิมในการบูรณะวดัน้ีคร้ังหลงัสุด ซ่ึงน่าจะอยูใ่นราวช่วง
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22  

  

     
 

แผนผงัท่ี 22 แสดงท่ีตั้ง "หมู่อาคาร" ของโบราณสถานหมายเลข 18 ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย 

 4. โบราณสถานวดัป่าสัก นอกเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐานอาคารหมายเลข  391  
มีลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" กล่าวคือเป็นอาคาร 2 หลงัเช่ือมต่อกนัภายในแบ่งเป็นห้อง ๆ และมีห้อง
เวจกุฎีภายในอาคาร จากการขุดแต่งพบหลกัฐานวา่เดิมอาคารหมายเลข 3 ดงักล่าวเคยเป็นอาคารผงั
รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้มีร่องรอยของฐานชุกชี ตั้งอยูด่า้นทิศใตข้องเจดียป์ระธานและวิหารของวดัมาก่อน 
ต่อมามีการสร้างอาคารใหม่มีลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" ทบัลงไปบนฐานอาคารเดิม จากการขุดแต่ง
พบหลกัฐานแผ่นหินชนวนมีจารึกอกัษรไทยนิเทศ จากรูปแบบอกัษรน่าจะมีอายุราว พ.ศ. 2350-
240092 ซ่ึงเป็นหลกัฐานในช่วงเวลาสุดทา้ยก่อนท่ีโบราณสถานวดัป่าสักและเมืองโบราณ 
______________________________ 

90กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 18 (โบราณสถาน
กลุ่มที ่12: เชียงแสนน้อย) ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 42.  

 91กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานขุดแต่ง-คํ้ายันโบราณสถานวัดป่าสักและ
ใกล้เคียง (ม.ป.ท.: โครงการอนุรักษแ์ละพฒันานครประวติัศาสตร์เชียงแสนกรมศิลปากร, 2534), 
13-14. 

92เร่ืองเดียวกนั, 95. 

อุโบสถ ฐานอาคารก่อดว้ยอิฐหัก
เป็นขอบวงกลมไม่ทราบ
การใชง้าน 
 

"หมู่อาคาร" 
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เชียงแสนจะทิ้งร้างไปหลงัจาก พ.ศ. 2347 นั้น จากหลกัฐานดงักล่าวทาํให้สันนิษฐานไดว้่าการต่อ
เติมอาคารดงักล่าวใหมี้ลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" ของโบราณสถานน้ีน่าจะมีข้ึนอยา่งชา้ท่ีสุดในช่วง
ตน้พุทธศตวรรษท่ี 24 แลว้ 
 

 

 
 

แผนผงัท่ี 23  แสดงท่ีตั้ง "หมู่อาคาร" ของโบราณสถานวดัป่าสัก นอกเมืองโบราณเชียงแสน 

         

แผนผงัท่ี 24 แผนผงั "หมู่อาคาร"(อาคารหมายเลข 3) โบราณสถานวดัป่าสัก นอกเมืองโบราณ 
                    เชียงแสน 

"หมู่อาคาร" 

อุโบสถ 

เจดียป์ระธาน 

เวจกุฎี 
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  5. โบราณสถานวดัเจดียห์ลวง ในเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐาน "อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ"(อาคารหมายเลข 8) ตั้งอยู่ดา้นขา้งทางทิศใตข้องเจดีย์
ประธานและฐานวหิารหลกัของโบราณสถาน  
     อาคารดังก ล่ าวพบหลักฐา นว่า เ ดิมสมัย แรกสร้างน่า จะ เ ป็นอาคา รผัง รูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้มาก่อน(อาคารทิศตะวนัออก) ต่อมามีการสร้างอาคารดา้นทิศตะวนัตกเพิ่มข้ึน มีฐาน
อาคารติดกนัใชผ้นงัร่วมกนัภายในพบการแบ่งพื้นท่ีเป็นหอ้ง ๆ ซ่ึงทาํให้อาคารน้ีมีลกัษณะเป็น "หมู่
อาคาร" และทาํใหผ้งัโบราณสถานน้ีปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 3   
     ดังพบหลักฐานจากบนัไดท่ีฐานด้านข้างอาคารทิศตะวนัออกถูกฐานอาคารทิศ
ตะวนัตกสร้างปิดทบัไว(้จากการบูรณะไดเ้วน้ช่องวา่งเป็นหลุมแสดงฐานบนัไดไว)้ และพบร่องรอย
ฐานอาคารทิศตะวนัออกซ่ึงเป็นฐานบวัถูกฐานอาคารทิศตะวนัตกก่อชนปิดทบัไว ้รวมถึงร่องรอย
การถมอดัยกพื้นภายในอาคารทิศตะวนัออกให้สูงข้ึน และหลกัฐานจากการขุดแต่งท่ีพบวา่ฐานราก
อาคารดงักล่าวเป็นดินและทรายอนัแน่น93  ซ่ึงต่างจากทางเดินยกพื้นก่ออิฐทอดยาวจากฐานดา้นขา้ง
วิหารมาเช่ือมต่อกบัฐานมุขด้านหน้าอาคารทิศตะวนัตก ซ่ึงพบหลกัฐานว่าน่าจะต่อเติมข้ึนใน
ภายหลงั จากหลกัฐานท่ีพบวา่ฐานรากของทางเดินยกพื้นเป็นเศษอิฐและช้ินส่วนกระเบ้ืองดินขออนั
เป็นวสัดุฐานรากของอาคารท่ีสร้างข้ึนในการปรับพื้นท่ีและสร้างอาคารในสมยัท้าย ๆ ของ
โบราณสถานน้ีซ่ึงพบหลกัฐานสันนิษฐานไดว้่าน่าจะอยู่ในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 23-2494  
และจากหลกัฐานท่ีพบวา่ทางเดินยกพื้นดงักล่าวสร้างเกยทบัอยูบ่นมุขดา้นหน้าอาคารทิศตะวนัตก
ของ "หมู่อาคาร" นั้น   
 ซ่ึงการสร้างทางเดินยกพื้นดงักล่าวทาํให้ "หมู่อาคาร"  ปรับเปล่ียนเป็น "อาคารมี
ทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" และทาํให้แผนผงัโบราณสถานน้ีปรับเปล่ียน
เป็นผงักลุ่มท่ี 4 จากนั้นโบราณสถานจึงทิ้งร้างไป ใน พ.ศ. 2347 พร้อมกบัโบราณสถานและเมือง
โบราณเชียงแสน ซ่ึงจะกล่าวเพิ่มเติมต่อไปนั้น  จากหลกัฐานดงักล่าวมาทาํให้สันนิษฐานไดว้า่ "หมู่
อาคาร" ของโบราณสถานวดัเจดียห์ลวง น่าจะมีข้ึนก่อนช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 23-24 แลว้ 
 
 
____________________________ 

93กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นขุดแต่งและบูรณะวัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน           
จ.เชียงราย, 64. 

94เร่ืองเดียวกนั, 190. 
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แผนผงัท่ี 25  แสดงท่ีตั้งและการขยายต่อเติม "หมู่อาคาร" ของโบราณสถานวดัเจดียห์ลวง ในเมือง
 โบราณเชียงแสน 
 

 
บนัไดดา้นขา้งฐานอาคารดา้นทิศตะวนัออก 

 
  การก่อชนกนัของฐานอาคารดา้นทิศตะวนัออกและ 
  อาคารดา้นทิศตะวนัตกท่ีสร้างใหม่ 

 
ทางเดินยกพื้นทอดตวัมาเช่ือมต่อกบั "หมู่อาคาร" 

ทางเดินยกพื้น 

"อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐาน
ดา้นขา้งวหิารหรือ
อุโบสถ" (เดิมเคย
เป็น อาคารผงัรูป
ส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
ต่อมามีการต่อเติม
จนเป็น"หมู่อาคาร") 

เวจกุฎี 
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6. โบราณสถานวดัธาตุเขียว95 นอกเมืองโบราณเชียงแสนน้อย พบหลกัฐานอาคาร
หมายเลข 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16   เป็นอาคารท่ีมีลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" ดงัพบ
การสร้างอาคารเช่ือมต่อกนัตั้งแต่ 2 หลงัข้ึนไปมีการแบ่งพื้นท่ีภายในออกห้อง ๆ  และพบการสร้าง
เวจกุฎี(หอ้งส้วม)ภายในอาคารดว้ย  

    โดยอาคารหมายเลข 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 เป็นอาคารฐานเขียงเรียบแบ่งพื้นท่ี
ภายในออกเป็นหอ้ง ๆ พบการสร้างเวจกุฎี(ห้องส้วม)ภายในอาคาร ไม่พบหลกัฐานการต่อเติมส่วน
อาคารหมายเลข5, 12, 16 เดิมเป็นอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ตกแต่งฐานอาคารเป็นฐานบวัมาก่อน  
ต่อมามีการสร้างอาคารเพิ่มเติมมีฐานอาคารเช่ือมต่อกนัจนมีลกัษณะ "หมู่อาคาร" พร้อมกบัสร้างเวจ
กุฎี(ห้องส้วม)ภายในอาคารและปรับเปล่ียนฐานอาคารจากฐานบวัเป็นฐานเขียงเรียบ ในลกัษณะ
เดียวกนักบัอาคารหมายเลข 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 "หมู่อาคาร" ท่ีสร้างข้ึนใหม่ทั้งหลงันั้น จาก
หลกัฐานดงักล่าวจึงอาจสันนิษฐานไดว้่าอาคารหมายเลข 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 เป็น              
"หมู่อาคาร" ท่ีน่าจะสร้างเพิ่มเติมข้ึนภายในผงัโบราณสถานในภายหลงัหรือพร้อมกนักบัการต่อเติม
อาคารหมายเลข 5, 12, 16 ซ่ึงเป็นอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้เดิมให้มีลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" 
จากนั้นอาคารและโบราณสถานน้ีจึงทิ้งร้างไป  

     จากหลกัฐานรูปแบบเจดียป์ระธานของโบราณสถานวดัธาตุเขียว ซ่ึงมีลกัษณะผสม
ระหวา่งเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนากบัเจดียท์รงระฆงัแบบลงักา ซ่ึงน่าจะมีอายุการสร้างอยู่ในราว
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 2196 ประกอบกบัหลกัฐานจากเศษช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตา
ศรีสัชนาลยั จากแหล่งเตาลา้นนา เช่น เตาสันกาํแพง เตาพาน เตาเวยีงกาหลง และช้ินส่วนเคร่ืองถว้ย
จีนสมยัราชวงศชิ์ง(พ.ศ.2187-2454) ท่ีพบจาํนวนมากถึง 180 ช้ิน ขณะท่ีพบช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีน
สมยัราชวงศห์ยวน(พ.ศ. 1814-1911) 1 ช้ิน และราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187) 3 ช้ินเท่านั้นจากการ
ขุดแต่งอาคารหมายเลข 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 โดยกรมศิลปากรในปี 2552  ซ่ึงทาํ
ใหส้ันนิษฐานไดว้า่อาคารหมายเลข 5, 12, 16 ท่ีเป็นอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีสร้างมาแต่เดิมนั้น 
อาจจะสร้างข้ึนพร้อมเจดียป์ระธานและวหิารตั้งแต่ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 หรือ 

 
______________________________ 

95กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดี โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 10 วัดธาตุเขียว บ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 64-110. (อดัสาํเนา) 
 96ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 110. 
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หลงัจากนั้นไม่นานตามอายุสมยัของรูปแบบเจดียป์ระธาน  ส่วนการต่อเติมอาคารหมายเลข 5, 12, 
16 และสร้างอาคารหมายเลข 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ใหมี้ลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" นั้นน่าจะมีข้ึน
หลงัจากช่วงเวลาของการสร้างเจดียป์ระธานดงักล่าว คือในราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 แล้ว ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์ชิง(พ.ศ.2187-2454) ท่ีพบจาํนวนมากจากการขุด
คน้ขุดแต่งบริเวณ "หมู่อาคาร" ดงักล่าว จากนั้นโบราณสถานแห่งน้ีจะถูกทิ้งร้างไป หลงัสงครามปี 
พ.ศ. 2347 หรือในช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัน้ี 

 
 

                 
 

               
 

ภาพท่ี  24  เจดียป์ระธานของโบราณสถานวดัธาตุเขียว นอกเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย 
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แผนผงัท่ี 26 แสดงท่ีตั้งอาคารหมายเลข 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 เป็นอาคารท่ีมี
 ลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" ของโบราณสถานวดัธาตุเขียว นอกเมืองโบราณ 
 เชียงแสนนอ้ย 

 
จากหลกัฐานขา้งตน้ทั้งหมดจึงอาจกล่าวได้ว่าหลกัฐานช่วงสมยัการปรากฏข้ึนของ      

"หมู่อาคาร"  ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 3 ในเมืองโบราณท่ีศึกษา น่าจะเร่ิมมีข้ึนแลว้ตั้งแต่ราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 21-22 เป็นตน้ไป  โดยโบราณสถานบางแห่ง เช่น โบราณสถานวดัอโศก ในเมืองโบราณ
เชียงแสน จะมีการต่อเติมหรือดดัแปลง "หมู่อาคาร"  จนปรับเปล่ียนเป็น "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
กบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ซ่ึงจะทาํให้ผงัโบราณสถานนั้น ๆ ปรับเปล่ียนจากผงักลุ่มท่ี 3 
กลายเป็นผงักลุ่มท่ี 4 ดงัจะกล่าวต่อไป 

 
 
 
 
 
 

อาคารหมายเลข 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16   
เป็นอาคารท่ีมี
ลกัษณะเป็น  
"หมู่อาคาร" 

วหิาร เจดียป์ระธาน 
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กลุ่มที ่4  ผงัทีม่ีอาคารหลกัเพิม่จากแนวแกนเดิม 
 

 หมายถึง ผงัท่ีปรากฏการสร้าง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรือ
อุโบสถ" เพิ่มข้ึนเป็นอาคารหลกัของผงัอีกหลงัหน่ึง (วดัโดยทัว่ไป มกัพบเพียงเจดียป์ระธาน, วิหาร
หรืออุโบสถเป็นอาคารหลกัของวดัเท่านั้น) โดยอาคารดงักล่าวจะตั้งอยู่ในตาํแหน่งดา้นขา้งวิหาร
หรืออุโบสถหลักของผงั โดยมีทางเดินยกพื้นก่ออิฐเช่ือมต่อกันเสมอ  อนัทาํให้ผงัของวดัหรือ
โบราณสถานท่ีศึกษานั้น มีอาคารหลกัของวดั 3 หลงั ประกอบดว้ย เจดียป์ระธาน วิหารหรืออุโบสถ 
และ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ"  หรืออาจกล่าวไดว้า่เป็นผงัท่ีพบ
การสร้าง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกับฐานด้านข้างวิหารหรืออุโบสถ" เป็นอาคารหลกัของผงั
เพิ่มเติมจากอาคารหลกัตามแนวแกนท่ีมีมาแต่เดิม ดงัพบหลกัฐานจาก 

 โบราณสถานหมายเลข 1(นอกเมือง),  โบราณสถานหมายเลข 7(นอกเมือง),
โบราณสถานหมายเลข 13(นอกเมือง), โบราณสถานวดัสบเก๋ียง(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 
23,โบราณสถานหมายเลข 26,โบราณสถานวดัมหาโพธ์ิ, โบราณสถานวดัสังฆาแก้วดอนทนั,
โบราณสถานวดัเสาเค่ียน,โบราณสถานวดัร้อยขอ้, โบราณสถานวดัมหาอาราม, โบราณสถานวดั
เจดียห์ลวง, โบราณสถานวดัอโศก-ชา้งคํ้า ในเมืองโบราณเชียงแสน  และโบราณสถานวดัพระธาตุ
สองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ), โบราณสถานหมายเลข 21 ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย        
 หลกัฐานการต่อเติมสร้างซอ้นทบั พบลาํดบัววิฒันาการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

 1. "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" เกิดข้ึนจากการต่อเติม
หรือสร้างซ้อนทบั อาคารผงัส่ีเหล่ียมผืนผา้ หรือ "หมู่อาคาร" ท่ีมีมาแต่เดิม ดงัพบหลกัฐานจาก 
โบราณสถานหมายเลข 7(นอกเมือง), โบราณสถานวดัสบเก๋ียง(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 
23, โบราณสถานหมายเลข 26,โบราณสถานวดัมหาโพธ์ิ, โบราณสถานวดัสังฆาแก้วดอนทนั,
โบราณสถานวดัเสาเค่ียน,  โบราณสถานวดัเจดียห์ลวง, โบราณสถานวดัอโศก-ช้างคํ้ า ในเมือง
โบราณเชียงแสน  และโบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ) ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย        

 2.  "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ท่ีเกิดจากการสร้าง
อาคารดงักล่าวข้ึนใหม่ทั้งหลงั เพิ่มเติมในตาํแหน่งดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถหลกัของโบราณสถาน  
ดงัพบหลกัฐานจาก โบราณสถานหมายเลข 1(นอกเมือง), โบราณสถานหมายเลข 13(นอกเมือง),   
โบราณสถานวดัร้อยขอ้, วดัมหาอาราม ในเมืองโบราณเชียงแสน  และโบราณสถานหมายเลข 21 
ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย 
 โดยพบวา่ เจดียป์ระธาน วหิาร/อุโบสถหลกัของผงัโบราณสถานกลุ่มท่ี 4 เกือบทั้งหมด
สร้างตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก มีเพียงเจดียป์ระธาน วิหารหลกัของโบราณสถาน
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หมายเลข 21 ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ยเท่านั้นท่ีสร้างหนัหนา้ไปทางทิศเหนือตามตามแนวแกน
ทิศเหนือ-ทิศใต ้ส่วน "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ"  รูปแบบท่ี 1 พบ
การสร้างทั้งในแนวแกนทิศตะวนัออก-ตะวนัตกและในแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต ้ส่วนรูปแบบท่ี 2 
พบการสร้างตามแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใตเ้ท่านั้น   
 
1. "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกับฐานด้านข้างวิหารหรืออุโบสถ" เกิดขึ้นจากการต่อเติมหรือสร้าง
ซ้อนทบั อาคารผงัส่ีเหลีย่มผนืผ้า หรือ "หมู่อาคาร" ทีม่ีมาแต่เดิม ดงัหลกัฐานจาก 
 1. โบราณสถานวดัอโศก ในเมืองโบราณเชียงแสน จากท่ีกล่าวไปแลว้ ถึงการต่อเติม
วหิารแลว้ปรับเปล่ียนเป็นอุโบสถซ่ึงทาํให้โบราณสถานปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 และการต่อเติม
อาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ซ่ึงตั้งอยูด่า้นขา้งวิหารหลกัของผงัโบราณสถานน้ีให้มีลกัษณะเป็น "หมู่
อาคาร" ในสมยัท่ี  3 ของการต่อเติมโบราณสถานน้ีซ่ึงพบหลกัฐานว่าน่าจะมีข้ึนราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 21-22  จากหลกัฐานการตกแต่งส่วนฐานอาคารท่ีเป็นฐานบวัมีลูกแกว้รองรับอนัเป็น
รูปแบบฐานท่ีนิยมสร้างในเมืองโบราณเชียงแสนราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 22 
ซ่ึงทาํใหโ้บราณสถานน้ีมีลกัษณะตามผงักลุ่มท่ี 3 ดงักล่าวไปแลว้นั้น  
     ถดัจากนั้นในสมยัสุดทา้ยของการต่อเติมโบราณสถานวดัอโศก97 พบการก่อขยาย 
"หมู่อาคาร" ดงักล่าวพร้อมสร้างเวจกุฎีภายในอาคารท่ีก่อขยายใหม่นั้นอีก 1 ห้องแลว้สร้างทางเดิน
ยกพื้นก่อดว้ยอิฐเช่ือมต่อระหว่างฐานดา้นขา้งทางทิศเหนือของอุโบสถกบั "หมู่อาคาร" ท่ีต่อเติม
ใหม่ จนทาํใหอ้าคารมีลกัษณะเป็น "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" จึง
ทาํใหโ้บราณสถานน้ีปรับเปล่ียนแผนผงัเป็นผงักลุ่มท่ี 4 จากนั้นโบราณสถานน่าจะทิ้งร้างไปพร้อม
กบัโบราณสถานอ่ืน ๆ หลงัสงครามปี พ.ศ. 2347   
     จากหลกัฐานท่ีพบว่าช่วงเวลาการปรากฏข้ึนของ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐาน
ดา้น ขา้งวหิารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถานวดัอโศก  เกิดข้ึนหลงัจากการต่อเติม "หมู่อาคาร"  ท่ี
น่าจะมีข้ึนราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 และเกิดข้ึนในสมยัสุดทา้ยของโบราณสถานก่อนการทิ้ง
ร้างไปใน พ.ศ. 2347 นั้น จากหลกัฐานดงักล่าวจึงอาจสันนิษฐานไดว้า่ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบั
ฐานด้านขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถานวดัอโศก น่าจะปรากฏข้ึนในช่วงราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 22-23 ก่อนท่ีโบราณสถานและเมืองโบราณน้ีจะทิ้งร้างไปอนัเป็นช่วงเวลาท่ีพม่าครอง 
 
_______________________________ 

97กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวดัอโศก เมือง
เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 42.  
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เมืองเชียงแสนแลว้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัฐานช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศพม่าท่ี
พบในโบราณสถานน้ี98และหลกัฐานปูนป้ันรูปสิงห์ประดบัท่ีฐานดา้นหน้าเจดียว์ดัช้างคํ้า ท่ีตั้งอยู่
ใกล้กนัและน่าจะเป็นวดัเดียวกนัจากหลกัฐานแนวกาํแพงวดัท่ีสร้างอยู่ในแนวเดียวกนันั้น การ
ประดบัรูปสิงห์ดงักล่าวเป็นอิทธิพลศิลปะพม่าท่ีเขา้มาในระยะหลงัราวพุทธศตวรรษท่ี 2299 หรือ
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเชียงแสนถูกปกครองโดยพม่าอยา่งใกลชิ้ดถึงขนาดให้เมือง
เชียงแสนมีฐานะเทียบเท่าเชียงใหม่ให้ข้ึนตรงกบัพม่าและให้เป็นศูนยก์ลางอาํนาจพม่าในบริเวณน้ี 
ใน พ.ศ. 2244100 

 

 

  
 

แผนผงัท่ี  27  แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 และแสดงท่ีตั้ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
   กบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถานวดัอโศก ในเมืองโบราณ 
   เชียงแสน 
  
 
_______________________________ 

98กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดอโศก เมือง
เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 91.  
 99ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 264. 
 100สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์คร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 
2551), 297. 

"อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
กบัฐานดา้นขา้งวหิารหรือ
อุโบสถ" 
 

เวจกุฎี 

ทางเดินยกพื้นก่ออิฐ 

เวจกุฎี 

เจดียท์รงชา้งลอ้ม ของ
วดัชา้งคํ้า ท่ีน่าจะเป็น
วดัเดียวกนักบัวดั
อโศก  

แนวกาํแพง 
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แผนผงัท่ี 28 แสดงลาํดบัสมยัการต่อเติมโบราณสถานวดัอโศก ในเมืองโบราณเชียงแสน 4 สมยั 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดอโศก เมืองเชียงแสน 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548),  67. (อดัสาํเนา) 

  2. โบราณสถานวดัสบเก๋ียง นอกเมืองโบราณเชียงแสน โบราณสถานดงักล่าวพบ
หลกัฐานเจดียป์ระธานเป็นรูปแบบท่ีนิยมสร้างในเมืองเชียงแสน ท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะสร้างข้ึนใน
ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 22101 มีอุโบสถตั้งอยูด่า้นหนา้ซ่ึงสันนิษฐานว่า
อาจจะสร้างข้ึนพร้อมกันในช่วงเวลาดังกล่าวซ่ึงจัดอยู่ในผงักลุ่มท่ี 2 ดังกล่าวไปแล้วนั้ น 
โบราณสถานน้ียงัพบหลักฐาน "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกับฐานด้านข้างวิหารหรืออุโบสถ"      
สร้างอยูด่า้นขา้งทางทิศใตข้องเจดียป์ระธานและอุโบสถ ซ่ึงพบหลกัฐานว่าเดิมอาคารดงักล่าวเป็น
อาคาร 3 ส่วนประกอบกนัในลกัษณะ  "หมู่อาคาร" ตั้งอยูด่า้นขา้งเจดียป์ระธานและอุโบสถมาก่อน
(ฐานแยกจากกนั) ต่อมาพบหลกัฐานการก่อพอกฐาน "หมู่อาคาร" เป็นฐานเขียงทบัฐานเดิมท่ีเป็น
ฐานบวัและพบการสร้างทางเดินยกพื้นก่ออิฐทอดยาวจากส่วนขยายฐานด้านข้างอุโบสถมาชน     
เขา้กบัฐานดา้นขา้ง "หมู่อาคาร"  ท่ีก่อพอกฐานใหม่102จนทาํให ้ "หมู่อาคาร"  มีลกัษณะเป็น 
 
______________________________ 
 101ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 277. 

102กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดสบเกี๋ยง(โบราณสถาน
กลุ่มที่ 1) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 28-33. 
(อดัสาํเนา) 
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"อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ"  จากนั้นโบราณสถานจึงทิ้งร้างไป ซ่ึง
น่าจะทิ้งร้างไปหลงัสงครามปี พ.ศ. 2347 
      จากหลกัฐานดงักล่าวจึงอาจสันนิษฐานไดว้า่ "หมู่อาคาร" อาจสร้างข้ึนในคราวเดียว
พร้อมกบัเจดียป์ระธานและอุโบสถในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 22 
หรือหลงัจากนั้นเล็กนอ้ยแลว้ตามหลกัฐานรูปแบบเจดียป์ระธาน ซ่ึงน่าจะทาํให้โบราณสถานน้ีมีผงั
ตามลักษณะผงักลุ่มท่ี 2 หรือผงักลุ่มท่ี 3 ตั้ งแต่แรกสร้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 
เช่นเดียวกบัโบราณสถานบางแห่งในเมืองโบราณท่ีศึกษาท่ีพบหลักฐาน การสร้างอุโบสถเป็น
อาคารหลกัของผงัและการสร้าง "หมู่อาคาร" ในผงัโบราณสถาน ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี  2 รูปแบบท่ี 
2 และผงักลุ่มท่ี 3 ดงัดงักล่าวไปแลว้นั้น  จากนั้นในสมยัสุดทา้ย มีการต่อเติม "หมู่อาคาร" จนมี
ลกัษณะเป็น "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 
แลว้จึงทิ้งร้างไป 
      โดยจากหลกัฐานท่ีพบวา่ช่วงเวลาการปรากฏข้ึนของ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบั
ฐานด้านข้างวิหารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถานวดัสบเก๋ียง  เกิดข้ึนหลังจากการต่อเติม            
"หมู่อาคาร" ท่ีน่าจะสร้างข้ึนราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 และเกิดข้ึนในสมัยสุดท้ายของ
โบราณสถานก่อนการทิ้งร้างไปใน พ.ศ. 2347 นั้น จากหลกัฐานดงักล่าวจึงอาจสันนิษฐานไดว้่า 
"อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถานวดัสบเก๋ียง น่าจะ
ปรากฏข้ึนในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 ก่อนท่ีโบราณสถานและเมืองโบราณน้ีจะทิ้งร้างไปอนั
เป็นช่วงเวลาท่ีพม่าครองเมืองเชียงแสนแล้ว ซ่ึงสอดคล้องกบัหลกัฐานการขุดคน้ขุดแต่งซ่ึงพบ
เคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187) ราชวงศชิ์ง(พ.ศ. 2187-2454) และช้ินส่วนภาชนะ
ดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศพม่าพบปะปนกนัภายใน "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้ง
วิหารหรืออุโบสถ"  และภายในอาคารดงักล่าวยงัพบเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ืองดนตรี เช่น มีด เสียม 
ชุดเคร่ืองชั่ง ฆอ้ง และอาวุธทาํจากโลหะจาํนวนมาก พร้อมทั้งร่องรอยการหล่อตะกัว่ให้เป็นลูก
กระสุนภายในอาคารดว้ย103 โดยเฉพาะชุดเคร่ืองชัง่นั้นเป็นชุดเคร่ืองชั่งท่ียงัคงพบการใช้งานใน
พื้นท่ีรัฐฉาน ของพม่าและในลา้นนาสืบเน่ืองมาถึงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 ดว้ย จากหลกัฐานดงักล่าว
ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถาน
น้ีน่าจะยงัคงมีอยูแ่ละน่าจะถูกใชง้านในช่วงสงครามคร้ังสุดทา้ยท่ีเมืองเชียงแสนใน พ.ศ. 2347 ก่อน
ทิ้งร้างไป ดงัหลกัฐานคั้นดินและป้อมก่ออิฐซ่ึงพบหลงัจากการขดุแต่งวดัน้ี 
 
______________________________ 
 103เร่ืองเดียวกนั, 57-103.  
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ภาพท่ี 25  เจดียป์ระธานโบราณสถานวดัสบเก๋ียง นอกเมืองโบราณเชียงแสน 
 

   

 
 

แผนผงัท่ี 29  แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 และแสดงท่ีตั้ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
  กบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ"  ของโบราณสถานวดัสบเก๋ียง นอกเมืองโบราณ
  เชียงแสน 

 3. โบราณสถานวดัเจดียห์ลวง ในเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐาน "อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ"(อาคารหมายเลข 8) ตั้งอยู่ด้านขา้งทางทิศใตข้องฐาน
วหิารหลกัของโบราณสถาน ดงักล่าวไปแลว้ในเน้ือหาผงักลุ่มท่ี 3 วา่ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบั 

"อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
กบัฐานดา้นขา้งวหิารหรือ
อุโบสถ" 
 

อุโบสถ 

ทางเดินยกพื้นก่ออิฐ 

เจดียป์ระธาน 

บ่อนํ้ า 



93 

 

ฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถานวดัเจดียห์ลวงเดิมสมยัแรกสร้างน่าจะเป็นอาคาร
ผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้มาก่อน(อาคารดา้นทิศตะวนัออก) ต่อมามีการสร้างอาคารด้านทิศตะวนัตก
เพิ่มข้ึนมีฐานอาคารติดกนัใช้ผนังร่วมกนัภายในพบการแบ่งพื้นท่ีเป็นห้อง ๆ มีลกัษณะเป็น "หมู่
อาคาร" ตั้งอยูด่า้นขา้งวิหารหลกัของโบราณสถานก่อน  ถดัจากนั้นจึงมีการสร้างทางเดินยกพื้นก่อ
อิฐทอดยาวจากฐานดา้นขา้งวิหารมาเช่ือมต่อกบัฐานดา้นหน้า "หมู่อาคาร" บริเวณมุขหน้าอาคาร
ดา้นทิศตะวนัตก โดยพบวา่ฐานมุขอาคารดา้นทิศตะวนัตกของ "หมู่อาคาร" เดิมนั้น อยูใ่นระดบัตํ่า
กว่าทางเดินยกพื้นและส่วนฐานมุขด้านหน้าอาคารกบัทางเดินยกพื้นสร้างเกยทบัไม่อยู่ในแนว
เดียวกนันั้น ซ่ึงการสร้างทางเดินยกพื้นดงักล่าวทาํให้ "หมู่อาคาร" เดิมปรับเปล่ียนเป็น "อาคารมี
ทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" และทาํให้แผนผงัโบราณสถานน้ีปรับเปล่ียน
เป็นผงักลุ่มท่ี 4 จากนั้นโบราณสถานจึงทิ้งร้างไป  จากการขุดแต่งท่ีพบวา่ทางเดินยกพื้นดงักล่าวใช้
เศษอิฐ ช้ินส่วนกระเบ้ืองดินขอถมอดัรับนํ้ าหนกั อนัเป็นวสัดุท่ีใชเ้ป็นฐานรากของอาคารอ่ืน ๆ อีก
หลายหลงัท่ีพบหลกัฐานว่าน่าจะสร้างข้ึนพร้อมกนัหลงัจากการปรับพื้นโบราณสถานและสร้าง
อาคารขนาดเล็กข้ึนในสมยัทา้ย ๆ ของการต่อเติมโบราณสถานน้ีซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะอยูใ่นช่วง
ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 23-24104 ก่อนท่ีโบราณสถานจะท้ิงร้างไป หลงัสงคราม ปี พ.ศ. 2347  
      จากหลกัฐานท่ีพบวา่ช่วงเวลาการปรากฏข้ึนของ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐาน
ดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถานวดัเจดียห์ลวง  เกิดข้ึนหลงัจากการต่อเติม "หมู่อาคาร" 
ท่ีน่าจะสร้างข้ึนราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 ดงัหลกัฐานท่ีสรุปไวใ้นเน้ือหาโบราณสถานผงักลุ่ม
ท่ี 3 ดงักล่าวไปแล้วนั้น และเกิดข้ึนในสมยัสุดทา้ยของโบราณสถานก่อนการทิ้งร้างไปใน พ.ศ. 
2347 นั้น จากหลกัฐานดงักล่าวจึงอาจสันนิษฐานไดว้า่ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้ง
วิหารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถานวดัเจดียห์ลวง น่าจะปรากฏข้ึนในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 23 
ก่อนท่ีโบราณสถานและเมืองโบราณน้ีจะทิ้งร้างไปอนัเป็นช่วงเวลาท่ีพม่าครองเมืองเชียงแสนแลว้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัฐานการปรับพื้นโบราณสถานและสร้างอาคารขนาดเล็กข้ึนในสมยัท่ี 3 ของ
การต่อเติมโบราณสถานน้ีซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะอยูใ่นช่วงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 23-24 ดงักล่าว
ไปนั้นและสอดคลอ้งกบัช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศชิ์ง(พ.ศ. 2287-2454) และตราประทบั
ดินเผามีจารึกตรงกบั พ.ศ. 2345 ท่ีพบจากการขดุแต่งโบราณสถานน้ี105 

 

____________________________ 
104กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นขุดแต่งและบูรณะวัดเจดีย์หลวง อ.เชียงแสน จ. 

เชียงราย, 66,190. 
105เร่ืองเดียวกนั, 101,102. 
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แผนผงัท่ี 30 แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4  ทางเดินยกพื้นปูอิฐและแสดงท่ีตั้ง "อาคาร
 มีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ"  ของโบราณสถานวดัเจดียห์ลวง 
 ในเมืองโบราณเชียงแสน 

 

"อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้ง
วหิารหรืออุโบสถ" 
 

เวจกุฎี 

   
                 ทางเดินยกพืน้ก่ออิฐ เช่ือมต่อระหวา่ง "หมูอ่าคาร" และฐานด้านข้างวิหาร 

เจดียป์ระธาน 

 วหิาร 
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 4. โบราณสถานวดัสังฆาแกว้ดอนทนั ในเมืองโบราณเชียงแสน พบหลกัฐาน "อาคารมี
ทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ"(อาคารหมายเลข 5) ตั้งอยูด่า้นขา้งทางทิศใตข้อง
ฐานวิหารหลักของโบราณสถาน  พบหลักฐานว่าอาคารดังกล่าวเดิมเคยเป็นอาคารผงัรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ตกแต่งฐานบวัมาก่อน ต่อมามีการต่อเติมขยายขนาดอาคารภายในแบ่งเป็นห้อง ๆ มี
ทางเดินก่ออิฐเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารจากนั้นโบราณสถานจึงท้ิงร้างไป ในปี พ.ศ. 2347 ซ่ึง
สันนิษฐานวา่การต่อเติมดงักล่าวน่าจะเกิดข้ึนในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 23 แลว้ ดงัพบหลกัฐานจาก
การขุดแต่งโบราณสถานน้ี พบว่าโบราณสถานน้ีน่าจะมีอายุสมยัในการสร้างไม่เก่าไปกว่าพุทธ
ศตวรรษท่ี 22 และพบหลกัฐานอิฐมีจารึกภาพชาดก มีอกัษรฝักขามปนกบัอกัษรธรรมลา้นนา มีอายุ
ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 พบในส่วนฐานผนงัดา้นหลงัวิหารซ่ึงเป็นส่วนท่ีต่อเติมใหม่เป็นสมยั
สุดทา้ยก่อนทิ้งร้างไปจนทาํให้ฐานส่วนน้ีก่อชนเขา้กบัฐานเจดียท่ี์ตั้งอยู่ด้านหลงัวิหาร โดยฐาน
ดงักล่าวดา้นทิศใตเ้ป็นส่วนท่ีเช่ือม ต่อกบัทางเดินก่ออิฐท่ีเช่ือมต่อไปยงัอาคารหมายเลข 5 ซ่ึงถูกต่อ
เติมจนมีลกัษณะเป็น "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ" นั้น106 

       

         
 

แผนผงัท่ี 31  แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 และแสดงท่ีตั้ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ 
  กบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถานวดัสังฆาแกว้ดอนทนั ในเมือง 
                    โบราณเชียงแสน 
_______________________________ 

106กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีกลุ่มโบราณสถานวัดสังฆาแก้ว
ดอนทนั ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ม.ป.ท.: หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงแสน, 2532), 11,13,21. 

"อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้ง
วหิารหรืออุโบสถ" 
 

ทางเดินก่ออิฐ 

วหิาร 

เจดีย ์
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 5. โบราณสถานวดัมหาโพธ์ิ107ในเมืองโบราณเชียงแสน จากการขุดแต่งพบหลกัฐาน
การต่อเติม 6 สมยั โดยวา่โบราณสถานน้ีในสมยัท่ี 1-4 มีผงัตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 มาก่อน จากนั้น
ในสมยัท่ี 5 พบหลกัฐานการสร้าง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ"
(อาคารหมายเลข 3) ซอ้นทบัลงบนอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้เดิมซ่ึงตั้งอยูด่า้นขา้งทางทิศเหนือของ
วหิารหลกัโบราณสถานน้ีจนทาํใหอ้าคารดงักล่าวปรับเปล่ียนเป็น "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐาน
ดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ" และทาํใหโ้บราณสถานน้ีปรับเปล่ียนผงัเป็นผงักลุ่มท่ี 4  จากนั้นในสมยั
ท่ี 6 สมยัสุดทา้ยก่อนทิ้งร้างไปมีการสร้างเวจกุฎีพร้อมทางเดินก่ออิฐเช่ือมต่อกบัฐานดา้นหลงั 
"อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" จากนั้นโบราณสถานน้ีจึงทิ้งร้างไป 
หลงัสงครามปี พ.ศ. 2347 นั้น  
       จากการขุดแต่งบริเวณพื้นท่ี "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรือ
อุโบสถ" ของโบราณสถานวดัมหาโพธ์ิ พบช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในลา้นนา เช่น เตา
พาน เวียงกาหลง สันกาํแพง ท่ีมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19-23, ช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์
หยวน(พ.ศ. 1814-1911) ราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187) ราชวงศ์ชิง(พ.ศ.2187-2454) และพบ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอาวุธทาํจากโลหะจาํนวนมาก ซ่ึงมีชนิดประเภทคลา้ยกบัท่ีพบจากการขุด
แต่ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถานวดัสบเก๋ียง 
นอกเมืองโบราณเชียงแสนซ่ึงอยูไ่ม่ไกลกนั เพียงแนวกาํแพงเมืองกั้นเท่านั้น 
       จากหลกัฐานดงักล่าวจึงอาจสันนิษฐานไดว้่าโบราณสถานวดัมหาโพธ์ิน่าจะมีข้ึน
อย่างน้อยตั้ งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เป็นต้นมาจนถึงทิ้งร้างไปใน พ.ศ. 2347  โดย
โบราณสถานน้ีน่าจะมีผงัตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 เร่ือยมา ดงัหลกัฐานการต่อเติมโบราณสถานถึง 4 
สมยัท่ียงัคงลกัษณะผงัเช่นเดิม ต่อมาในสมยัท่ี 5-6 สมยัทา้ย ๆ ของการต่อเติมโบราณสถานก่อนทิ้ง
ร้างไป ซ่ึงน่าจะอยูใ่นช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 แลว้จึงมีการสร้าง  "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
กบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ" ซ้อนทบัอาคารเดิมของโบราณสถานน้ีและอาคารดงักล่าวน่าจะ
ยงัคงมีอยูแ่ละน่าจะมีหนา้ท่ีใชง้านในช่วงสงครามคร้ังสุดทา้ยท่ีเมืองเชียงแสนใน พ.ศ. 2347 ก่อน
ทิ้งร้างไปเช่นเดียวกนัดงัพบหลกัฐานเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ทาํจากโลหะจาํนวนมากเช่นเดียวกบัท่ีพบ
จากโบราณสถานวดัสบเก๋ียงนั้น 
 
_______________________________ 

107กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งวดัมหาโพธ์ิ โครงการอนุรักษ์และพฒันาเมือง
ประวตัิ ศาสตร์ ต.เวยีง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2549), 45-
91.(อดัสาํเนา) 
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แผนผงัท่ี 32  แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 และแสดงท่ีตั้ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
  กบัฐานด้านขา้งวิหารหรืออุโบสถ"  ของโบราณสถานวดัมหาโพธ์ิ ในเมืองโบราณ
  เชียงแสน 

6. โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่น้อง(ทิศเหนือ)108 ในเมืองโบราณเชียงแสนน้อย 
หลกัฐานจากการขดุแต่งพบวา่อาคารท่ีสร้างตามแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต ้อยูใ่นระดบัสูงกวา่อาคาร
ท่ีสร้างในแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก อนัไดแ้ก่ เจดียป์ระธาน วหิาร และอาคารหมายเลข 1 
ซ่ึงเป็นกลุ่มอาคารหลักของโบราณสถาน ซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้ งแต่แรกสร้าง
โบราณสถานราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 จากหลกัฐานรูปแบบเจดียป์ระธานทรงระฆงักลม
แบบลา้นนามีส่วนรองรอบองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียมมีอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 
และหลกัฐานช้ินส่วนพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา ซ่ึงแพร่หลายในลา้นนาและเชียงแสนราว
กลางพุทธศตวรรษท่ี 21 และช้ินส่วนจารึกหินทราย ท่ีน่าจะมีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 นั้น109 

 
______________________________ 

 108กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง
ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 10 วัดพระธาตุสองพี่น้อง บ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย,  45. 

109ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 321. 

  

"อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้ง
วหิารหรืออุโบสถ" 
 

เวจกุฎี 

บ่อนํ้ า 

ทางเดินก่ออิฐ 

วหิาร เจดียป์ระธาน 

เวจกุฎี 
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     จากหลักฐานดังกล่าวในสมัยแรกสร้างโบราณสถานวัดพระธาตุสองพี่น้อง          
(ทิศเหนือ) จึงประกอบดว้ย เจดียป์ระธาน-วิหารหลกัของผงั ท่ีตั้งตามแนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศ
ตะวนัตกแนว แกนเดียว ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 "ผงัอาคารหลกัวางตามแนวแกนทิศ" โดยมีอาคาร
หมายเลข 1(ซ่ึงสันนิษฐานวา่สมยัแรกสร้างน่าจะเป็นอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้) สร้างประกอบอยู่
ดว้ย ถดัจากนั้นในสมยัต่อมาจึงมีการปรับพื้นท่ีและสร้างอาคารต่าง ๆ ตามแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต้
เพิ่มเติมข้ึนโบราณ สถานน้ีจึงปรับเปล่ียนไปเป็นผงักลุ่มท่ี 2 ดงัพบการสร้างอุโบสถขนาดเล็กใน
กลุ่มอาคารท่ีสร้างเพิ่มเติมข้ึนใหม่ดว้ยนั้นจากนั้นสันนิษฐานวา่ในสมยัสุดทา้ยของโบราณสถานน้ี
น่าจะมีการต่อเติมฐานวหิารและอาคารหมายเลข 1 จนผงัปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 4 ก่อนทิ้งร้างไป
ดงัพบหลกัฐานวา่ 

     อาคารหมายเลข 1 ดงักล่าวนั้นในสมยัสุดทา้ยก่อนทิ้งร้างไปมีลกัษณะเป็น "อาคารมี
ทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดข้ึนจากการต่อเติม
อาคารเดิมท่ีน่าจะสร้างข้ึนตั้งแต่ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21ในสมยัแรกสร้างโบราณสถาน
น้ี  ดงัพบหลกัฐานว่าอาคารหมายเลข 1 ดงักล่าวเป็นอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ท่ีมีส่วนต่อขยาย
ดา้นขา้งทางทิศเหนือของฐานอาคารและดา้นหลงัอาคารเป็นแนวก่ออิฐแบ่งเป็นห้องพร้อมกบัแนว
ก่ออิฐเป็นบ่อภายในอาคารท่ีสันนิษฐานว่าเป็นเวจกุฎี และหลกัฐานจากแนวก่ออิฐเป็นทางเดินยก
พื้นทอดยาวออกไปเช่ือม ต่อกบัส่วนขยายต่อเติมของฐานวิหารดา้นทิศเหนือซ่ึงน่าจะเป็นส่วนฐาน
วิหารท่ีก่อขยายเพิ่มเติมข้ึนในสมยัสุดทา้ยของโบราณสถานก่อนทิ้งร้างไปดงัท่ีพบหลงัจากการขุด
แต่ง จากหลกัฐานดงักล่าวจึงอาจสันนิษฐานไดว้่า "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหาร
หรืออุโบสถ" ของโบราณสถานน้ีน่าจะมีข้ึนหลงัจากการสร้างอาคารตามแนวแกนทิศเหนือ-ทิศใต้
ซ่ึงเป็นการบูรณะคร้ังใหญ่ของโบราณสถานน้ีโดยการสร้างอาคารข้ึนหลายหลงั ซ่ึงน่าจะสร้างข้ึน
หลงัจากการสร้างอาคารหลกัของผงัในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21ไม่นานนกัซ่ึงน่าจะเป็น
ช่วงท่ีเชียงแสนและลา้นนายงัเจริญรุ่งเรืองอยู่ จากนั้นในสมยัสุดทา้ยซ่ึงน่าจะอยู่ในช่วงราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 22-23ในช่วงท่ีพม่าครองเมืองเชียงแสนและเชียงแสนน้อยแล้วจึงน่าจะมีการต่อเติม
ดดัแปลงอาคารโบราณสถานน้ีจนมีผงัตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 แลว้จึงทิ้งร้างไปดงัหลกัฐานท่ีกล่าว
ไปขา้งตน้ซ่ึงสอดคล้องกบัช้ินส่วนเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ชิง(พ.ศ. 2187-2454) และช้ินส่วน
ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศพม่าท่ีพบจากการขดุแต่งวดัน้ี110 

______________________________ 
 110กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งทางโบราณคดีโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมือง

ประวัติศาสตร์เชียงแสน โบราณสถานกลุ่มที่ 10 วัดพระธาตุสองพี่น้อง บ้านเชียงแสนน้อย ต.เวียง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, ไม่ปรากฏเลขหนา้. 
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แผนผงัท่ี 33  แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 และแสดงท่ีตั้ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
  กบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ"  ของโบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง 
  (ทิศเหนือ)ในเมืองโบราณเชียงแสนนอ้ย 

 นอกจากหลักฐานดังกล่าวยงัพบหลักฐานจาก "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกับฐาน
ดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ"  ของโบราณสถานหมายเลข 7(นอกเมือง) )111, โบราณสถานหมายเลข 
23112,โบราณสถานหมายเลข 26113, โบราณสถานวดัเสาเคียน114 ในเมืองโบราณเชียงแสน  พบ
หลักฐานว่า "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกับฐานด้านข้างวิหารหรืออุโบสถ" ล้วนเกิดจากการ
ปรับเปล่ียนจากอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้เดิมให้เป็น "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้ง
วหิารหรืออุโบสถ" ทั้งส้ิน ดงัพบหลกัฐานจากโบราณวตัถุหรือรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีสามารถ 
______________________________ 

 111กรมศิลปากร, รายงานการปฏิบัติงานขุดแต่ง-คํ้ายันโบราณสถานวัดป่าสักและ
ใกล้เคียง (ม.ป.ท.: โครงการอนุรักษแ์ละพฒันานครประวติัศาสตร์เชียงแสน, 2534), 43-44. 

 112กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 23(ในเมือง) อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย  (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 60. (อดัสาํเนา) 

113กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 26  
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2549), 63-64. (อดัสาํเนา) 

 114กรมศิลปากร,  รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดี โบราณสถานและพระพุทธรูป
ปูนป้ันวดัเสาเคี่ยน  ต.เวยีง  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 14. 

"อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้ง
วหิารหรืออุโบสถ" 
 

เวจกุฎี 

ทางเดินยกพื้นก่ออิฐ 

วหิาร 

อุโบสถ 

เจดียป์ระธาน 
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สันนิษฐานอายุสมยัไม่ชัดเจนนัก แต่โบราณสถานดังกล่าวทุกแห่งพบหลกัฐานเหมือนกันว่า 
"อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานด้านขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ล้วนเกิดจากการต่อเติมหรือสร้าง
ครอบทบัอาคารท่ีมีอยูเ่ดิม ในสมยัทา้ย ๆ ของการต่อเติมผงัโบราณสถานก่อนทิ้งร้างไปทั้งส้ิน โดย
การทิ้งร้างไปนั้น น่าจะมีข้ึนหลังสงครามขบัไล่พม่าออกจากเมืองเชียงแสน ในปี พ.ศ. 2347  
เช่นเดียวกบัโบราณสถานอ่ืน ๆ ในเมืองโบราณน้ี  
 

     

              
     โบราณสถานหมายเลข 7  นอกเมืองโบราณเชียงแสน                              โบราณสถานหมายเลข 23 ในเมืองโบราณเชียงแสน 
 

                    
            โบราณสถานหมายเลข 26 ในเมืองโบราณเชียงแสน                                 โบราณสถานวดัเสาเคี่ยน ในเมืองโบราณเชียงแสน 
 

แผนผงัท่ี 34 แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 และแสดงท่ีตั้ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
 กบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ"  ของโบราณสถานเมืองโบราณเชียงแสน 
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สมยัท่ี 1(สีนํ้ าเงิน)     สมยัท่ี 2(สีแดง)     สมยัท่ี 3(สีเขียว)     สมยัท่ี 4(สีเหลือง)     สมยัท่ี 5 สีม่วง       สมยัท่ี 6(สีเทา)  
  

แผนผงัท่ี  35  แสดงลาํดบัการต่อเติม "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" 
   ของโบราณสถานหมายเลข 26 ในเมืองโบราณเชียงแสน 
ท่ีมา:  กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 26  เมือง
เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2549), 64. (อดัสาํเนา) 
 
2.  "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกับฐานด้านข้างวิหารหรืออุโบสถ" ที่เกิดจากการสร้างอาคารดังกล่าว
ขึ้นใหม่ทั้งหลัง  เพิ่มเติมในตําแหน่งด้านข้างวิหารหรืออุโบสถหลักของโบราณสถาน ดังพบ
หลกัฐานจาก  
 1. โบราณสถานหมายเลข 1 นอกเมืองโบราณเชียงแสน จากหลกัฐานการสร้างซ้อนทบั 
3 สมยั ดงักล่าวแลว้วา่ในสมยัแรกสร้างโบราณสถานน้ีมีผงัตามลกัษณะกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงสันนิษฐานว่า
อาจจะสร้างข้ึนตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 20 แลว้ จากหลกัฐานรูปแบบเจดียท์รงระฆงักลมตั้งอยูบ่น
ฐานเขียงมีชั้นมาลยัเถารองรับองคร์ะฆงักลมท่ีแสดงอิทธิพลตามรูปแบบเจดียท์รงระฆงัแบบลงักาท่ี
นิยมสร้างในสุโขทยัศรีสัชนาลยั ท่ีน่าจะรับมาหลงัจากการเผยแพร่พุทธศาสนาของพระสุมณเถร 
หลงัจากปี พ.ศ. 1913 เป็นตน้  ต่อมาในสมยัท่ี 2 มีการบูรณะโบราณสถานน้ีใหม่ทั้งพระอารามจนผงั
โบราณสถานปรับ เปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2โดยสันนิษฐานวา่น่าจะอยู่ในช่วงราวกลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 จากหลกัฐานท่ีพบว่าเจดียป์ระธานองค์นอกท่ีก่อครอบเจดียเ์ดิมนั้นเป็นเจดียท์รง
ระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียมมีอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 และ
หลกัฐานอ่ืน ๆดงักล่าวไปแลว้ในเน้ือหาผงักลุ่มท่ี 2 นั้น 
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     ต่อมาในสมยัท่ี 3 สมยัสุดท้ายก่อนทิ้งร้างไป พบหลกัฐานการสร้าง "อาคารมี
ทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ข้ึนใหม่ทั้งหลงัเพิ่มเติมท่ีดา้นขา้งทางทิศเหนือ
ของวิหารท่ีสร้างใหม่ในสมยัท่ี 2115 จากนั้นโบราณสถานจึงท้ิงร้างไปใน พ.ศ. 2347 พร้อมกับ
โบราณสถานอ่ืนในเมืองโบราณท่ีศึกษา  ดว้ยเหตุน้ีจึงสันนิษฐานวา่อาคารดงักล่าวน่าจะมีข้ึนในราว
พุทธศตวรรษท่ี 22-23 หลงัจากการปรับผงัโบราณสถานคร้ังใหญ่ในสมยัท่ี 2 ซ่ึงทาํให้โบราณสถาน
น้ีปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 ตั้งแต่ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 นั้น จากการขุดแต่ง
โบราณสถานน้ีพบช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งลา้นนา เช่น เตาพาน เตาเวียงกาหลง  ช้ินส่วน
ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187) เหมือนกับ
โบราณสถานอ่ืน ๆ ในเมืองโบราณท่ีศึกษา 

 

 
      สมยัท่ี 1(สีแดง)       สมยัท่ี 2(สีนํ้ าเงิน)        สมยัท่ี 3(สีเขียว) 

แผนผงัท่ี 36  แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 แสดงท่ีตั้ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบั
  ฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ"  และลาํดบัการต่อเติมโบราณสถานหมายเลข 1 
  นอกเมืองโบราณเชียงแสน 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 1 เมือง
เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 38. (อดัสาํเนา) 
_______________________________ 

115กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดร้าง
หมายเลข 1 เมืองเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, 103-106.  

"อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้ง
วหิารหรืออุโบสถ" 
 

วหิาร 

อุโบสถขนาดเล็ก เจดียป์ระธาน 
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2. โบราณสถานวดัร้อยขอ้116 ในเมืองโบราณเชียงแสน หลกัฐานจากหลุมขุดตรวจทาง
โบราณคดีพบว่าในสมยัแรกสร้างโบราณสถานน้ีพบการสร้างเพียงเจดียป์ระธานและวิหาร ตาม
ลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ก่อนดงัพบหลกัฐานว่าเจดียป์ระธานและวิหารตั้งอยูบ่นชั้นดินธรรมชาติของ
บริเวณน้ี ต่อมาในสมยัสุดทา้ยก่อนทิ้งร้างไป พบหลกัฐานการสร้าง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบั
ฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ข้ึนใหม่ทั้งหลงับริเวณดา้นขา้งวิหารทางทิศใต ้บนชั้นดินดา้นบน
ในระดบัพื้นใชง้านของโบราณสถาน โดยไม่มีการเตรียมฐานรากอาคาร  และพบหลกัฐานวา่มีการ
ก่อขยายฐานดา้นขา้งวิหารทางทิศเหนือและทิศใต ้แลว้สร้างบนัไดทางข้ึน-ลงใหม่ดว้ย โดยบนัได
ด้านข้างทางทิศใต้นั้ นสร้างลงบนทางเดินยกพื้นก่ออิฐท่ีสร้างเพิ่มข้ึนเพื่อไปเช่ือมต่อกับฐาน  
"อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ท่ีสร้างใหม่นั้น   

     ในดา้นอายุสมยันั้นจากหลกัฐานจากรูปแบบเจดียป์ระธานของโบราณสถานซ่ึงไม่
พบการต่อเติมนั้นเป็นเจดียป์ระธานทรงระฆงัแบบลา้นนาท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัเป็นชุดบวัถลา
หรือเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาระยะหลงั อายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 
22117  และช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งลา้นนา เช่น เตาพาน เตาเวียงกาหลง  ช้ินส่วนภาชนะดิน
เผาจากแหล่งเตาในประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง(พ.ศ. 1911-2187) ท่ีพบจากการขุดแต่ง
โบราณสถานน้ี   

      จากหลกัฐานดงักล่าวอาจสันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานวดัร้อยขอ้สมยัแรกสร้างซ่ึง
มีเพียงเจดียป์ระธานและวหิารนั้นน่าจะอยูใ่นช่วงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 
22 แล้วจากรูปแบบเจดียป์ระธานนั้น ส่วน "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกับฐานด้านข้างวิหารหรือ
อุโบสถ" ท่ีสร้างเพิ่มเติมข้ึนในสมยัสุดทา้ยของโบราณสถานก่อนทิ้งร้างไปนั้นน่าจะมีข้ึน หลงัจาก
นั้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22-23 จากนั้นโบราณสถานน้ีน่าจะทิ้งร้างไปหลงัจากสงคราม ปี พ.ศ. 
2347 เช่นเดียวกบัโบราณสถานอ่ืน ๆ ของเมืองโบราณท่ีศึกษาน้ี 

 
 

___________________________ 
 116กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่ง บูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์ โบราณสถานวัดร้อยข้อ 

ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 6 
เชียงใหม่, 2539), 9-10, 134-137. (อดัสาํเนา) 
 117ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 135. 
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แผนผงัท่ี 37  แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 และแสดงท่ีตั้ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
 กบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ"  ของโบราณสถานวดัร้อยขอ้ ในเมืองโบราณ 
 เชียงแสน 

 3. โบราณสถานหมายเลข 13118 นอกเมืองโบราณเชียงแสน จากการขุดแต่ง
โบราณสถานน้ีพบหลกัฐานช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาลา้นนา เช่น เตาพาน เตาเวียงกาหลง 
ช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187), ราชวงศชิ์ง(พ.ศ. 2187-2454), ช้ินส่วน
ศิลาจารึกอกัษรฝักขาม อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22, อิฐมีจารึกอกัษรฝักขาม,อกัษรธรรมลา้นนา 
อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 หลกัฐานดงักล่าวทาํให้สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานน้ีน่าจะมีข้ึน
แล้วตั้ งแต่พุทธศตวรรษท่ี 21-22 โดยหลักฐานจากการขุดแต่งพบการสร้างซ้อนทับของ
โบราณสถานน้ีราว 2-3 สมยั โดยในสมยัแรกสร้างไม่พบหลกัฐานรูปแบบอาคารท่ีชดัเจน สมยั
ต่อมาพบหลกัฐานการก่อครอบเจดียป์ระธานท่ีสร้างมาแต่เดิม โดยมีการประดบัตกแต่งเจดียด์ว้ย
การทาํฐานเจดียเ์ป็นชั้น ๆ ประดบัดว้ยปูนป้ันรูปสิงห์ เทวดา และสถูปจาํลอง  ส่วนวิหารนั้นมีการ
ก่อครอบทบัวหิารเดิมพร้อมทั้งปรับเปล่ียนหนา้ท่ีการใชง้านจากวิหารหลกัของโบราณสถานมาเป็น
อุโบสถหลกัของโบราณสถาน(ซ่ึงทาํใหโ้บราณสถานน้ีมีลกัษณะตามผงักลุ่มท่ี 2) และมีการสร้าง  
"อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" เพิ่มเติมข้ึนใหม่ทั้งหลงัท่ีดา้นขา้งทาง 
_______________________________ 

118กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 13 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 79-127. (อดัสาํเนา) 

วหิาร 

"อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐาน
ดา้นขา้งวหิารหรือ
อุโบสถ" 
 

เจดียป์ระธาน 

ทางเดินยกพื้น 
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ทิศเหนือของฐานอุโบสถ โดยมีทางเดินเช่ือมต่อสร้างออกจากฐานอุโบสถส่วนท่ีก่อขยายแลว้นั้น 
จากนั้นโบราณสถานน้ีจึงทิ้งร้างไป 

     จากหลกัฐานการบูรณะเจดียป์ระธานของโบราณสถานหมายเลข 13 ดว้ยการทาํฐาน
เจดียเ์ป็นชั้น ๆ ประดบัด้วยปูนป้ันรูป สิงห์ เทวดา และสถูปจาํลอง ซ่ึงเป็นรูปแบบเจดียท่ี์แสดง
อิทธิพลแบบพม่าท่ีเขา้ปกครองเมืองเชียงแสนซ่ึงท่ีน่าจะอยูใ่นช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 23119 พร้อม
กบัการสร้างอาคารครอบทบัวิหารเดิมแล้วเปล่ียน เป็นอุโบสถและการสร้าง "อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ซ่ึงมีทางเดินเช่ือมออกจากฐานอุโบสถท่ีสร้างใหม่นั้น 
ทาํให้สันนิษฐานไดว้่าอาคารทั้งหมดอาจจะสร้างข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนัเป็นการบูรณะวดัใหม่ทั้ง
อารามในลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 โดยผูป้กครองชาวพม่าท่ีเขา้มาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 จากนั้น
โบราณสถานน้ีจึงทิ้งร้างไปหลงัจาก พ.ศ. 2347 เช่นเดียวกบัโบราณสถานอ่ืน ๆ ของเมืองโบราณท่ี
ศึกษาน้ี  

       

 
 

แผนผงัท่ี  38  แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 และแสดงท่ีตั้ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
   กบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ" ของโบราณสถานวดัหมายเลข 13 นอกเมือง  
                        โบราณเชียงแสน 
___________________________ 
 119ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 311. 

อุโบสถ 

"อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้ง
วหิารหรืออุโบสถ" 
 

 
   รูปสันนิษฐานเจดียป์ระธาน 

ทางเดินก่ออิฐ 
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ภาพท่ี 26   ช้ินส่วนศิลาจารึกอกัษรฝักขาม อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21-22 พบจากการขดุแต่ง 
                   โบราณสถานหมายเลข 13 นอกเมืองโบราณเชียงแสน 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 13 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 
(เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 124. (อดัสาํเนา) 

 
4. โบราณสถานหมายเลข 21120 ในเมืองโบราณเชียงแสนน้อย  จากการขุดแต่งพบ

หลกัฐานการสร้างซ้อนทบัของโบราณสถาน 2 สมยั โดยในสมยัแรกสร้างพบการสร้างเพียงเจดีย์
ประธานและวิหาร ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 โดยทัว่ไป โดยเจดียป์ระธานซ่ึงไม่พบการต่อเติมจน
เปล่ียนแปลงรูปแบบนั้นเป็นเจดียท์รงระฆงัลา้นนาท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม ท่ี
น่าจะสร้างข้ึนในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22121    

     จากนั้นในสมยัสุดทา้ยก่อนโบราณสถานหมายเลข 21 จะทิ้งร้างไปพบหลกัฐานการ
สร้าง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกับฐานด้านข้างวิหารหรืออุโบสถ" ข้ึนใหม่ทั้ งหลังเพิ่มเติมท่ี
ดา้นขา้งทางทิศตะวนัตกของวหิาร(โบราณสถานน้ีสร้างหนัหนา้ไปทางทิศเหนือตามแนวแกนทิศ  
_______________________________ 
 120กรมศิลปากร, รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 21 
เมืองเชียงแสนน้อย อ. เชียงแสน จ. เชียงราย (เชียงใหม่: สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 
95,126. (อดัสาํเนา) 
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เหนือ-ทิศใต)้ ซ่ึงทาํใหผ้งัโบราณสถานน้ีปรับเปล่ียนไปเป็นผงักลุ่มท่ี 4  ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะมีข้ึน
หลงัจากการสร้างเจดียป์ระธานซ่ึงมีอายรุาวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 22  คือ
ในราวพุทธศตวรรษท่ี 23 แลว้หลงัจากนั้นโบราณสถานจึงทิ้งร้างไป ในปี พ.ศ. 2347 เช่นเดียวกบั
โบราณสถานอ่ืน ๆ ในเมืองโบราณท่ีศึกษา  จากการขุดแต่งโบราณสถานน้ีพบหลกัฐานช้ินส่วน
ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาลา้นนา เช่น เตาพาน เตาเวียงกาหลง เตาสันกาํแพงและช้ินส่วนเคร่ือง
ถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187) 

      

     
         โบราณสถานหมายเลข 21 สมยัท่ี 1                                                          โบราณสถานหมายเลข 21 สมยัท่ี 2 
 

แผนผงัท่ี 39  แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 และแสดงท่ีตั้ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
  กบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ"  ของโบราณสถานวดัหมายเลข 21 ในเมืองโบราณ
  เชียงแสนนอ้ย 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 21 เมืองเชียง
แสนน้อย อ. เชียงแสน จ. เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 127. (อดัสาํเนา) 
 
_______________________________ 
 121ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์, 314. 
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5. โบราณสถานวดัมหาอาราม122 ในเมืองโบราณเชียงแสน  จากการขุดแต่งพบ
หลกัฐานการต่อเติม 6 สมยั โดยในสมยัท่ี 1 และ 2 พบการสร้างเพียงเจดียป์ระธานและวิหาร ตาม
ลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ต่อมาในสมยัท่ี 3 พบหลกัฐานการสร้าง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐาน
ด้านขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ข้ึนใหม่ทั้งหลงัเพิ่มเติมข้ึนท่ีด้านข้างทางทิศใตข้องวิหารหลกัของ
โบราณสถาน ซ่ึงทาํให้แผนผงัโบราณสถานน้ีปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 4 ในทนัที  ต่อมาในสมยัท่ี 
4,  5 และสมยัท่ี 6 ยงัคงมีการต่อเติมฐานอาคารโบราณสถานอยู ่ เพียงแต่เป็นการขยายต่อเติมฐาน
อาคารเดิมอีกเล็กนอ้ยเท่านั้น   จากนั้นโบราณสถานน้ีจึงทิ้งร้างไป ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะทิ้งร้างไป
หลงัจาก พ.ศ. 2347 เช่นเดียวกบัโบราณสถานอ่ืน ๆในเมืองโบราณท่ีศึกษาน้ี โบราณสถานน้ีไม่พบ
หลกัฐานท่ีสามารถกาํหนดช่วงเวลาของการสร้าง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหาร
หรืออุโบสถ" ท่ีชดัเจนนกั แต่อาจสันนิษฐานไดว้า่น่าจะมีข้ึนใน ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23  
  

           

     
  

แผนผงัท่ี 40 แสดงโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 และแสดงท่ีตั้ง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
 กบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ"  ของโบราณสถานวดัมหาอาราม ในเมืองโบราณ
 เชียงแสน 
_______________________________ 

 122กรมศิลปากร,  รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดมหาอาราม อ.เชียงแสน              
จ.เชียงราย (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2548), 31-33, 36-43. (อดัสาํเนา) 

"อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐาน
ดา้นขา้งวหิารหรือ
อุโบสถ" 
 

วหิาร เจดียป์ระธาน
วหิาร 
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เช่นเดียวกบัโบราณสถานอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวมาเน่ืองจากอาคารดงักล่าวสร้างข้ึนในช่วงทา้ย ๆ ก่อนท่ี
โบราณสถานน้ีจะถูกทิ้งร้างไปเช่นกนั  จากการขุดแต่งนอกจากช้ินส่วนพระพิมพดิ์นเผาหริภุญชยั
และเศียรพระหินทราย สกุลช่างพะเยาแลว้ โบราณสถานน้ียงัพบช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่ง
ลา้นนา เช่น เตาพาน เตาเวียงกาหลง เตาสันกาํแพง ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ
จีน สมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187) เช่นเดียวกบัโบราณสถานอ่ืน ๆ 

จากหลกัฐานทั้งหมดจึงอาจกล่าวไดว้่าโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 "ผงัท่ีมี
อาคารหลกัเพิ่มจากแนวแกนเดิม" ทั้งหมดลว้นเคยเป็นโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1, 2 และ 
3 มาก่อน จากนั้นในราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 สมยัสุดทา้ยก่อนท่ีจะทิ้งร้างไปอนัเป็นสมยัท่ีพม่า
ปกครองเชียงแสนนั้น  มีการบูรณะต่อเติมอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้, อาคาร "หมู่อาคาร" ท่ีมีอยู่
แล้วแต่เดิม หรือสร้างอาคารข้ึนใหม่ให้มีลกัษณะเป็น "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานด้านขา้ง
วหิารหรืออุโบสถ" ข้ึนในวดัจนทาํให้วดันั้นปรับเปล่ียนผงัเป็นผงักลุ่มท่ี 4 ในสมยัสุดทา้ยก่อนท่ีจะ
ทิ้งร้างไป 

อน่ึงมีขอ้สังเกตบางประการคือ โบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 "ผงัท่ีมีอาคาร
หลกัเพิ่มจากแนวแกนเดิม" พบหลกัฐานจาํนวน 15 แห่งจากโบราณสถานท่ีทาํการศึกษา 45 แห่ง ซ่ึง
เป็นจาํนวน 1 ใน 3 ของโบราณสถานท่ีทาํการศึกษา และพบวา่มกัเป็นโบราณสถานขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ของเมือง ดงัพบว่าโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 ได้แก่ โบราณสถานวดัเจดีย์
หลวง เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีสุดและสําคญัท่ีสุดท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเชียงแสน เช่นเดียวกบั
โบราณสถานวดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ) ก็เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีสุดและสําคญัท่ีสุดท่ี
ตั้งอยูใ่จกลางเมืองเชียงแสนนอ้ยเช่นกนั  

จากหลกัฐานดงักล่าวยอ่มแสดงให้เห็นวา่ผงักลุ่มท่ี 4  น่าจะเป็นผงัท่ีสําคญัหรือเป็นท่ี
นิยมสร้างในเมืองท่ีทาํการศึกษา ในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพม่าปกครองเชียง
แสนแลว้โดยเฉพาะช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 อนัเป็นช่วงท่ีพม่าปกครองเชียงแสนอยา่งใกลชิ้ดและให้
ความสําคญักบัเมืองเชียงแสนอย่างมากถึงขนาดให้เมืองเชียงแสนมีฐานะเทียบเท่าเชียงใหม่ให้
ข้ึนกบัพม่าโดยตรงและให้เป็นศูนยก์ลางอาํนาจพม่าในบริเวณน้ี ใน พ.ศ. 2244123 จากหลกัฐาน
ดงักล่าวอาจทาํให้สันนิษฐานไดว้า่รูปแบบการสร้างวดัตามลกัษณะโบราณสถานผงักลุ่มท่ี 4 อาจ
ไดรั้บอิทธิพลหรือแนวความคิดในการสร้างมาจากผู ้ปกครองชาวพม่าก็เป็นได ้ซ่ึงจะกล่าวในบท
ถดัไป 
_______________________________ 
 123สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวตัิศาสตร์ล้านนา, 297. 
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จากหลกัฐานท่ีกล่าวมาในบทท่ี 3 ทั้งหมดอาจสรุปไดว้า่โบราณสถานของเมืองโบราณ
เชียงแสนและเชียงแสนน้อยทั้ง 4 กลุ่มมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัและมีพฒันาการร่วมกนัเป็น
ลาํดบัมา โดยจะพบวา่ผงักลุ่มท่ี 1 "ผงัอาคารหลกัวางตามแนวแกน" น่าจะเป็นผงัของโบราณสถาน
ตั้งแต่ช่วงแรกสร้างเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยท่ีศึกษา อย่างน้อยตั้งแต่ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 19-20 เป็นตน้มาและน่าจะเป็นผงัท่ีมีอยูต่ลอดมาจนกระทัง่เมืองโบราณท่ีศึกษาถูกทิ้งร้าง
ไป  

ส่วนผงักลุ่มท่ี 2 "ผงัท่ีมีอุโบสถ" เป็นผงัท่ีมีพฒันาการมาจากผงักลุ่มท่ี 1  โดยแบ่งเป็น 
2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ รูปแบบท่ี 1 การสร้างอุโบสถขนาดเล็กเพิ่มเติมเขา้ไปในโบราณสถานตาม
ลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ท่ีสร้างมาแต่เดิมและรูปแบบท่ี 2 ปรับเปล่ียนวิหารหลกัของโบราณสถานตาม
ลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 เดิมให้เป็นอุโบสถ ซ่ึงมีช่วงเวลาในการปรากฏข้ึนใกลเ้คียงคาบเก่ียวกนัคือใน
ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 และในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 และน่าจะมีการใชอุ้โบสถทั้ง 2 
รูปแบบตลอดมาจนกระทัง่ทิ้งร้างไป 

ส่วนผงักลุ่มท่ี 3 "ผงัท่ีมีหมู่อาคาร" นั้นน่าจะเร่ิมมีข้ึนแลว้ตั้งแต่ราวปลายพุทธศตวรรษ
ท่ี 21-22 เป็นตน้ไป  โดยผงัดงักล่าวน่าจะเป็นผงัท่ีมีพฒันาการมาจากผงักลุ่มท่ี 1 โดยการต่อเติม
อาคารเดิมหรือสร้าง "หมู่อาคาร" เพิ่มเติมเข้าไปในโบราณสถานบางแห่ง และน่าจะมีข้ึนใน
ระยะเวลาใกล้เคียงหรือร่วมสมัยกันกับการปรากฏข้ึนของผงักลุ่มท่ี 2 รูปแบบท่ี 2 ท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนวหิารหลกัของผงัโบราณสถานเดิมใหเ้ป็นอุโบสถ   

ผงักลุ่มท่ี 4 "ผงัท่ีมีอาคารหลกัเพิ่มจากแนวแกนเดิม" ทั้งหมดลว้นมีพฒันาการมาจาก
โบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1, 2 และ 3 ทั้งส้ิน โดยผงัดงักล่าวเป็นรูปแบบผงัท่ีพบหลกัฐาน
ว่าเกิดข้ึนในสมัยสุดท้ายของโบราณสถานก่อนทิ้งร้างไป โดยการบูรณะต่อเติมอาคารผงัรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้, อาคาร "หมู่อาคาร" ท่ีมีอยู่แล้วแต่เดิม หรือสร้างอาคารข้ึนใหม่ให้มีลกัษณะเป็น 
"อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" ข้ึนในวดัท่ีมีผงักลุ่มท่ี 1, 2 หรือ 3 ท่ี
สร้างมาแต่เดิมจนทาํให้วดันั้นปรับเปล่ียนผงัไปเป็นผงักลุ่มท่ี 4 ในสมยัสุดทา้ยก่อนท่ีจะทิ้งร้างไป 
ซ่ึงน่าจะอยูใ่นช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 ซ่ึงเป็นช่วงท่ีพม่าปกครองเชียงแสนแลว้  
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บทที ่4 
วเิคราะห์เปรียบเทยีบ 

 
 จากรูปแบบผงัโบราณสถานทั้ง 4 กลุ่ม ของเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยท่ี
ทาํการศึกษาดงักล่าวไวใ้นบทท่ี 3 นั้น ในบทน้ีจะไดน้าํหลกัฐานรูปแบบผงัท่ีพบไปเปรียบเทียบกบั
โบราณสถานในเมืองโบราณท่ีมีอายุอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันหรือร่วมสมัยกันท่ีพบข้อมูล
หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัได ้คือ เมืองโบราณเวียงท่ากาน, เวียงกุมกาม ของ
อาณาจกัรลา้นนา และเมืองโบราณสุโขทยั ของอาณาจกัรสุโขทยัเป็นหลกั ส่วนเมืองโบราณร่วม
สมยัลา้นนาอ่ืน ๆ อาทิเช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองลาํปาง เมืองพะเยา นั้นโบราณสถานถูกบุกรุกทาํลาย
และส่วนใหญ่พบหลกัฐานองคป์ระกอบผงัอาคารโบราณสถานไม่ครบถว้นเน่ืองจากถูกรบกวนหรือ
ถูกอาคารบา้นเรือนในปัจจุบนัสร้างเบียดบงัจนไม่สามารถขดุคน้ขดุแต่งโบราณสถานให้สมบูรณ์ได ้
จึงไม่ได้นํามาเปรียบ เทียบในคร้ังน้ี ส่วนเหตุผลท่ีนาํโบราณสถานของเมืองโบราณสุโขทยัมา
เปรียบเทียบดว้ยเน่ืองจากพบหลกัฐานรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบสุโขทยัในเมืองโบราณ
ท่ีศึกษาหลายแห่งด้วยกนั ดงัยกตวัอย่างไปบา้งแลว้ในบทท่ี 3 อนัแสดงถึงความสัมพนัธ์กบัเมือง
โบราณสุโขทยัไดเ้ป็นอยา่งดี ประกอบกบัการถ่ายทอดทางศาสนา,ศิลปวฒันธรรมของทั้งอาณาจกัร
ลา้นนาและสุโขทยัท่ีมีมาโดยตลอดก่อนท่ีอาณาจกัรสุโขทยัจะผนวกรวมกบัอยุธยานั้น จึงนาํมา
เปรียบเทียบในคร้ังน้ีดว้ย 
 เมืองโบราณเวยีงท่ากานและเวยีงกุมกาม เป็นเมืองโบราณในสมยัลา้นนา ปัจจุบนัตั้งอยู่
ในพื้นท่ี ต.บา้นกลาง อ.สันป่าตอง และ ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ตามลาํดบั เมืองโบราณ
ดงักล่าวพบโบราณสถานหลายแห่ง ส่วนใหญ่ทาํการขุดคน้ขุดแต่งแลว้ พบหลกัฐานทางโบราณคดี
และรูปแบบแผนผงัโบราณสถานท่ีชดัเจนหลายแห่งดว้ยเช่นกนั  โดยเมืองโบราณเวียงท่ากาน1และ
เวยีงกุมกาม2เป็นเมืองโบราณท่ีพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงถึงการอยูอ่าศยัของผูค้นมาตั้งแต่
สมยัหริภุญชยั อยา่งนอ้ยตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 เป็นตน้มา จนกระทัง่เขา้สู่สมยัลา้นนาใน  
_____________________________ 

1กรมศิลปากร, วัดหนองสระ(ร้าง) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ (เชียงใหม่: 
สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2552), 15. (อดัสาํเนา) 

2กรมศิลปากร, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม (กรุงเทพฯ: สํานกัศิลปากรท่ี 8 
เชียงใหม่, 2548), 15-18,36. 
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ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 และยงัคงมีสภาพเป็นบา้นเมืองเร่ือยมาจนกระทัง่เมืองโบราณเวียงท่ากาน
ถูกทิ้งร้างไปในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 24 ส่วนเมืองโบราณเวียงกุมกามนั้นพบหลกัฐานวา่เกิดนํ้ า
ท่วมใหญ่ซ่ึงสันนิษฐานวา่อาจเกิดข้ึนในราว พ.ศ. 2200 ซ่ึงทาํให้โบราณสถานหลายแห่ง เช่น วดั
หนานช้าง วดักู่ป้าดอ้ม และเมืองน้ีส่วนใหญ่ถูกทิ้งร้างไป ในช่วงเวลาดงักล่าวหรือหลงัจากนั้นไม่
เกินพุทธศตวรรษท่ี 24 ดงัพบวา่ไม่ปรากฏช่ือเวยีงกุมกามแลว้ในตาํนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ตน้
พุทธศตวรรษท่ี 24  
 ส่วนเมืองโบราณสุโขทยั3 ปัจจุบนัตั้งอยู่ในพื้นท่ี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทยั โดย
เมืองโบราณสุโขทยัเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรสุโขทยัตั้งแต่ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 ถึงพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 อนัเป็นช่วงสมยัท่ีอาณาจกัรสุโขทยัยงัคงมีอาํนาจปกครองตนเองอยู่ก่อนท่ีจะถูก
ผนวกรวมเข้ากับอาณาจกัรอยุธยาในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 20  อนัเป็นหลักฐานท่ีดีในการ
เปรียบเทียบกบัผงัโบราณสถานของเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยท่ีทาํการศึกษาท่ีพบ
หลกัฐานในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20  

ดงันั้นเน้ือหาในบทท่ี 4 จึงจะเปรียบเทียบกบัโบราณสถานท่ีพบในเมืองโบราณเวียงท่า
กาน, เวียงกุมกาม ของอาณาจกัรลา้นนา และเมืองโบราณสุโขทยั ของอาณาจกัรสุโขทยัเป็นหลกั 
โดยเปรียบเทียบแยกตามรูปแบบผงัทั้ง 4 กลุ่มท่ีพบหลกัฐานจากเมืองโบราณเชียงแสนและเชียง
แสนนอ้ย 

กลุ่มที ่1  ผงัอาคารหลกัวางตามแนวแกน 

 หมายถึง ผงัท่ีพบหลกัฐานการสร้าง  เจดียห์รือมณฑปประธานและวิหาร เป็นอาคาร
หลกัของผงั วางตามแนวแกนหลกัเพียงแนวแกนเดียว โดยบางแห่งพบหลกัฐานการสร้างเจดียร์าย
หรืออาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ประกอบในผงัดว้ย โดยไม่พบการสร้างอุโบสถข้ึนภายในผงัตั้งแต่
แรกสร้าง แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 1. มีลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ตลอดอายกุารใชง้าน จนกระทัง่ทิ้งร้างไป 
 2. มีลักษณะผงักลุ่มท่ี 1 ในช่วงสมัยแรกสร้าง ต่อมามีการต่อเติมจนแผนผงั
เปล่ียนแปลงไปเป็นผงักลุ่มอ่ืน   
 
_____________________________ 

3วโิรจน์  ชีวาสุขถาวร, การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ 
ต าบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545, 1. 
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 โบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ดงักล่าวมานั้น พบหลกัฐานในเมืองโบราณร่วม
สมยัอ่ืน เช่น เมืองโบราณเวยีงท่ากาน, เวียงกุมกาม ของอาณาจกัรลา้นนา  หรือเมืองโบราณสุโขทยั 
ของอาณาจกัรสุโขทยัดว้ย ดงัน้ี 

ล้านนา 
 เมืองโบราณร่วมสมยัอ่ืนในลา้นนาเช่นเวียงท่ากานและเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่
พบหลกัฐานโบราณสถานตามผงักลุ่มท่ี 1 ทั้ง 2 รูปแบบ ดงัพบหลกัฐานจาก 
 1. หลกัฐานจากแผนผงัโบราณสถานวดัธาตุนอ้ย(สร้างราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19-
20)1, โบราณสถานวดักู่อา้ยหลาน(สร้างราวพุทธศตวรรษท่ี 19-21),2 โบราณสถานวดักู่อา้ยสี(สร้าง
ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22),3  เมืองโบราณเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ หรือหลกัฐานจากแผนผงั
โบราณสถานวดัสันมะโก อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพนู(สร้างราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 20)4 
      โบราณสถานดงักล่าวน่าจะเป็นตวัอย่างของผงัโบราณสถานในเมืองโบราณร่วม
สมยัลา้นนาท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบัผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 ซ่ึงพบในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียง
แสนนอ้ยท่ีศึกษา ดงัหลกัฐานหลงัจากการขดุแต่งท่ีปรากฏการสร้างเพียงเจดียป์ระธาน มีวิหารตั้งอยู่
เบ้ืองหน้า เป็นอาคารหลกัของผงัโบราณสถาน วางตวัตามแนวแกนหลกั เพียงแนวแกนเดียว ตาม
แนวแกนทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก ตลอดอายกุารใชง้านจนทิ้งร้างไป  
 2.โบราณสถานวดักู่ป้าดอ้ม เมืองโบราณเวยีงกุมกาม8 จงัหวดัเชียงใหม่ จากการขุดแต่ง
พบหลกัฐานท่ีสันนิษฐานวา่น่าจะมีช่วงสมยัการสร้างอยา่งนอ้ย 2 สมยั โดยในสมยัแรกสร้างราวตน้
พุทธศตวรรษท่ี 21-22 โบราณสถานน้ีน่าจะประกอบดว้ย เจดียป์ระธาน และวิหาร วางตวัตาม
แนวแกนหลกั  
 
_____________________________ 
 4กรมศิลปากร, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม (กรุงเทพฯ: สํานกัศิลปากรท่ี 8 
เชียงใหม่, 2548), 80. 

5เร่ืองเดียวกนั, 72. 
6เร่ืองเดียวกนั, 64,70. 
7สํานกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่,  รายงานเบื้องต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดสันมะโก

(ร้าง) บ้านสันมะโก ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ล าพูน, 2552, 6-3. (อดัสาํเนา) 
 8กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานวัดกู่ ป้า
ด้อม เวยีงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2547), 39,40. 
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              โบราณสถานวดัธาตุนอ้ย  เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่                                        โบราณสถานวดักู่อา้ยหลาน  เวยีงกุมกาม จ.เชียงใหม่ 
 

                       
               โบราณสถานวดักู่อา้ยสี  เวยีงกุมกาม จ.เชียงใหม่                                            โบราณสถานวดัสันมะโก อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํพูน     

แผนผงัท่ี 41 แสดงโบราณสถานท่ีมีลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 หลกัฐานจากเมืองโบราณร่วมสมยัลา้นนา
 ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และลาํพนู 

  

     
 

แผนผงัท่ี 42  ผงัโบราณสถานวดัวดักู่ป้าดอ้ม เมืองโบราณเวยีงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

อุโบสถ สร้างในสมยัต่อมา 
(ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 2) 

เจดียป์ระธานและวหิาร
สร้างในสมยัท่ี 1 
(ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1) 

"หมู่อาคาร" ? 
สร้างในสมยัต่อมา 
(ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 3 



115 
 

 

เพียงแนวแกนเดียว(ทิศตะวนัออก-ทิศตะวนัตก) ตามลกัษณะเดียวกนักบัผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 ท่ี
พบจากเมืองโบราณท่ีศึกษา  ดงัพบว่าจากนั้นในสมยัต่อมามีการบูรณะโบราณสถานคร้ังใหญ่พบ
หลกัฐานสันนิษฐานไดว้า่น่าจะอยูใ่นช่วงราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21-22 มีการสร้างอาคารเพิ่มเติม
โดยรอบเจดียป์ระธานและวหิาร ซ่ึงรวมถึงการสร้างอุโบสถเพิ่มเติมข้ึนภายในโบราณสถานในสมยั
น้ีดว้ย ซ่ึงทาํใหโ้บราณสถานน้ีปรับเปล่ียนไปเป็นผงักลุ่มท่ี 2 "ผงัท่ีมีอุโบสถ" ตามลกัษณะเดียวกนั
กบัผงักลุ่มท่ี 2 ท่ีพบจากเมืองโบราณท่ีศึกษา และอาจจะมีการสร้าง "หมู่อาคาร" เพิ่มเติมข้ึนในวดั
จนทาํให้โบราณสถานวดักู่ป้าดอ้ม มีลกัษณะตามแบบผงักลุ่มท่ี 3 "ผงัท่ีมีหมู่อาคาร" เหมือนกบัท่ี
พบในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยด้วย จากนั้นโบราณสถานน้ีจึงถูกทิ้งร้างไปซ่ึง
สันนิษฐานวา่น่าจะอยูใ่นช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 23  
     จากหลักฐานโบราณสถานวดักู่ป้าด้อม อาจกล่าวได้ว่าโบราณสถานน้ีน่าจะเป็น
ตวัอย่างของผงัโบราณสถานในเมืองโบราณร่วมสมยัล้านนาท่ีมีลักษณะเดียวกนักบัผงักลุ่มท่ี 1 
รูปแบบท่ี 2 (ผงัท่ีมีลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ในช่วงสมยัแรกสร้าง ต่อมามีการต่อเติมจนแผนผงั
เปล่ียนแปลงไปเป็นผงักลุ่มอ่ืน)  ซ่ึงพบในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยท่ีศึกษา ไดเ้ป็น
อยา่งดีดงัหลกัฐานจากการขดุแต่งโบราณสถานวดักู่ป้าดอ้มนั้น 

สุโขทัย 
 เมืองโบราณสุโขทยัพบหลกัฐานโบราณสถานตามผงักลุ่มท่ี 1 ทั้ง 2 รูปแบบ ดงัพบ
หลกัฐานจาก 
 1. โบราณสถานร้าง ก. 46, โบราณสถานวดัออ้มรอบ, โบราณสถานวดัหินตั้ง, 
โบราณสถานวดัเจดียย์อดหกั, โบราณสถานวดักอ้นแลง, โบราณสถานวดัโพรงเม่นหรือวดัช่างทอง, 
โบราณสถานวดัอโสการาม  โบราณสถานน้ีพบจารึกระบุศักราชท่ีสร้างตรงกับ พ.ศ. 1942, 
โบราณสถานวดัศรีพิจิตรกีรติกญัญารามหรือวดัตาเถรขึงหนงั โบราณสถานน้ีพบจารึกระบุศกัราชท่ี
สร้างตรงกบั พ.ศ. 1943 และโบราณสถานวดัสรศกัด์ิ โบราณสถานน้ีพบจารึกระบุศกัราชท่ีสร้าง
ตรงกบั พ.ศ. 19559 เป็นตน้ 
 
 
_____________________________ 

9สันทนา  ภิรมย์เกียรติ, การวางผังบริเวณพุทธสถานสมัยสุโขทัย  บริเวณเมืองเก่า
สุโขทัย วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545, 209, 229, 243, 255, 270, 272, 277, 294, 161. 
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                                    โบราณสถานวดัออ้มรอบ                                                                             โบราณสถานวดัเจดียย์อดหัก 
 
 

  
                      โบราณสถานวดัโพรงเม่นหรือวดัช่างทอง                                                                      โบราณสถานวดัอโสการาม 
 
 
 

     
              โบราณสถานวดัศรีพิจิตรกีรติกญัญารามหรือวดัตาเถรขึงหนงั                                                     โบราณสถานวดัสรศกัด์ิ 
 

แผนผงัท่ี 43  ผงัโบราณสถานท่ีพบในเมืองโบราณสุโขทยัท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบัผงักลุ่มท่ี 1  
  รูปแบบท่ี 1 "มีลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ตลอดอายกุารใชง้าน จนกระทัง่ทิ้งร้างไป" 
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     ผงัโบราณสถานท่ีพบในเมืองโบราณสุโขทยัดงักล่าวน่าจะเป็นตวัอย่างของผงัท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนักบัผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 1 ซ่ึงพบในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยท่ี
ศึกษา ดงัหลกัฐานหลงัจากการขุดแต่งท่ีปรากฏการสร้างเพียงเจดียป์ระธาน มีวิหารตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้ 
เป็นอาคารหลกัของโบราณสถาน วางตวัตามแนวแกนหลกั เพียงแนวแกนเดียว ตามแนวแกนทิศ
ตะวนัออก-ทิศตะวนัตก ตลอดอายกุารใชง้านจนทิ้งร้างไป 
 2. โบราณสถานวดัมหาธาตุ กลางเมืองสุโขทยั หลักฐานพฒันาการรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารภายในโบราณสถานวดัมหาธาตุ สันนิษฐานไดว้า่โบราณสถานน้ีน่าจะมี
ลาํดบัการก่อสร้างต่อเติมโบราณสถาน 5 ระยะ10 โดยในระยะแรกสร้างวดัมหาธาตุ ซ่ึงสันนิษฐานวา่
น่าจะสร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 18 นั้น11 น่าจะประกอบดว้ยเจดียป์ระธาน มีวิหารตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้ 
เป็นอาคารหลกัของโบราณสถาน วางตวัตามแนวแกนหลกั เพียงแนวแกนเดียว(ทิศตะวนัออก-ทิศ
ตะวนัตก) ตามลกัษณะเดียวกนักบัผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 ท่ีพบจากเมืองโบราณท่ีศึกษา  ดงัพบวา่
ต่อมามีการสร้างอาคารเพิ่มเติมในระยะท่ี 2 และในระยะท่ี 3 มีการสร้างอุโบสถขนาดเล็กข้ึนบริเวณ
ดา้นทิศเหนือของผงัโบราณสถาน ซ่ึงทาํให้ผงัของโบราณสถานน้ีปรับเปล่ียนไปเป็นผงักลุ่มท่ี 2 
"ผงัท่ีมีอุโบสถ" ตามลกัษณะเดียวกนักบัโบราณสถานผงักลุ่มท่ี 2 ท่ีพบจากเมืองโบราณท่ีศึกษา ซ่ึง
สันนิษฐานวา่อุโบสถน่าจะสร้างข้ึนในช่วงราว พ.ศ. 1919 ดงัหลกัฐานจากจารึกลานทองสมเด็จมหา
เถรจุฑามณี พ.ศ. 1919 พบท่ีฐานชุกชีในอุโบสถนั้น12 ต่อมาในระยะท่ี 4 และระยะท่ี 5 เป็นระยะ
สุดทา้ย มีการสร้างอาคารเพิ่มเติมจาํนวนมาก แลว้จึงทิ้งร้างไป 
     จากหลักฐานโบราณสถานวดัมหาธาตุดังกล่าว พบว่าโบราณสถานน้ีน่าจะเป็น
ตวัอยา่งของผงัโบราณสถานท่ีพบในเมืองโบราณสุโขทยัท่ีมีลกัษณะเดียวกนักบัผงักลุ่มท่ี 1 รูปแบบ
ท่ี 2 (ผงัท่ีมีลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ในช่วงสมยัแรกสร้าง ต่อมามีการต่อเติมจนแผนผงัเปล่ียนแปลงไป
เป็นผังกลุ่มอ่ืน) ซ่ึงพบในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยท่ีศึกษา ได้เป็นอย่างดี               
ดงัหลกัฐานท่ีพบจากวดัน้ี 
 
_____________________________ 
 10วโิรจน์  ชีวาสุขถาวร, การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ 
ต าบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545, 303-314. 
 11เร่ืองเดียวกนั, 221-222. 
 12สันทนา  ภิรมย์เกียรติ, การวางผังบริเวณพุทธสถานสมัยสุโขทัย บริเวณเมืองเก่า
สุโขทยั,  134. 
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  จากหลกัฐานท่ีกล่าวมาทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่าผงักลุ่มท่ี 1 "ผงัอาคารหลกัวางตาม
แนวแกน" ท่ีพบหลกัฐานจากเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย น่าจะเป็นแผนผงัในการ
สร้างวดัในเมืองโบราณร่วมสมยัอ่ืน ๆ ของล้านนาหรือสุโขทยั มาตั้งแต่ช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี   
19-20 เป็นตน้มาเช่นเดียวกนักบัเมืองโบราณท่ีทาํการศึกษาดงักล่าว 
 

 

       
 

แผนผงัท่ี 44  ผงัโบราณสถานวดัมหาธาตุ เมืองโบราณสุโขทยั ระยะท่ี 1 ซ่ึงมีลกัษณะเดียวกนักบัผงั
  กลุ่มท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 (ผงัท่ีมีลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1 ในช่วงสมยัแรกสร้าง ต่อมามีการต่อ
  เติมจนแผนผงัเปล่ียนแปลงไปเป็นผงักลุ่มอ่ืน) ซ่ึงพบในเมืองโบราณท่ีศึกษา 
ท่ีมา: วิโรจน์  ชีวาสุขถาวร, การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ ต าบล
เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545, 303-314. 
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กลุ่มที ่2  ผงัทีม่ีอุโบสถ 
 

 หมายถึง  ผงัท่ีปรากฏหลกัฐาน "อุโบสถ" ตั้งอยูภ่ายในผงัโบราณสถาน หลกัฐานจาก
การต่อเติม สร้างซอ้นทบั แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
  1.  การสร้างอุโบสถขนาดเล็ก เพิ่มเติมในผงัท่ีมีเจดียป์ระธานและวิหาร เป็นอาคาร
หลกัของผงัอยูแ่ลว้ 
 2. การสร้างอุโบสถแทนท่ีวิหารหลกัของผงัโบราณสถาน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ
     2.1 การสร้างอุโบสถแทนท่ีวิหารเดิมท่ีตั้งอยูเ่บ้ืองหนา้เจดียห์รือมณฑปประธาน ซ่ึง
เป็นอาคารหลกัของผงัโบราณสถาน  
     2.2 การสร้างอุโบสถแทนท่ีวิหารเดิมซ่ึงเป็นอาคารหลกัของผงัโบราณสถานซ่ึงไม่
พบหลกัฐานการสร้างเจดียห์รือมณฑปประธาน 
 โบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 2 แบ่งเป็น 2 รูปแบบดงักล่าว พบหลกัฐานใน
โบราณสถานของเมืองโบราณเวียงท่ากานและเวียงกุมกาม อาณาจกัรล้านนา เพียงรูปแบบท่ี 1 
เท่านั้น ส่วนโบราณสถานของเมืองโบราณสุโขทยั พบหลกัฐานโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 
2 ครบทุกรูปแบบ ดงัน้ี  
 
ล้านนา   
 โบราณสถานในเมืองโบราณเวียงท่ากานและเวียงกุมกาม จังหวดัเชียงใหม่ พบ
หลกัฐานผงัโบราณสถานมีลกัษณะตามผงักลุ่มท่ี 2 รูปแบบท่ี 1(การสร้างอุโบสถขนาดเล็ก ตั้งอยู่
ภายในวดัท่ีมีเจดียป์ระธานและวิหาร เป็นอาคารหลกัของโบราณสถานอยูแ่ลว้) เพียงเท่านั้น ดงัพบ
หลกัฐานจาก 

1. โบราณสถานวดัตน้โพธ์ิ13 เมืองโบราณเวียงท่ากาน จงัหวดัเชียงใหม่ พบการสร้าง
อุโบสถขนาดเล็ก เพิ่มเติมข้ึนหลงัจากการสร้างโบราณสถานมาแล้วช่วงระยะเวลาหน่ึง ดังพบ
หลกัฐานระดบัพื้นใชง้านของอุโบสถท่ีอยูสู่งกวา่พื้นใชง้านของเจดียป์ระธานและวิหารหลกัของผงั
โบราณสถานและหลกัฐานจากการขุดแต่งอุโบสถขนาดเล็กพบเศษช้ินส่วนภาชนะดินเผาลา้นนา
และจีนในสมยัราชวงศห์มิง(พ.ศ. 1911-2187)ราชวงศชิ์ง(พ.ศ. 2187-2454) โดยไม่พบโบราณวตัถุ
สมยัหริภุญชยัท่ีมีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 18  เช่นท่ีพบในพื้นท่ีขดุแต่งเจดียป์ระธานและวหิารอนั 
_____________________________ 

13กรมศิลปากร, เวยีงท่ากาน 2 รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน (กรุงเทพฯ: 
หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงใหม่, 2532), 60. 
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เป็นอาคารหลกัของผงัโบราณสถาน นั้นอาจสันนิษฐานไดว้า่อุโบสถขนาดเล็กดงักล่าวน่าจะสร้าง
ข้ึนในระดบัชั้นดินดา้นบนสมยัลา้นนาในช่วงเวลาถดัมา ซ่ึงไม่มีโบราณวตัถุสมยัหริภุญชยัปะปน
แลว้ 
 2. โบราณสถานกลางเวียง กลุ่ม 314 เมืองโบราณเวียงท่ากาน จงัหวดัเชียงใหม่ พบ
หลกัฐานการสร้างอุโบสถขนาดเล็กภายในผงัโบราณสถาน  ในดา้นอายุสมยัของการสร้างอุโบสถ
นั้น จากการขดุแต่งโบราณสถานกลุ่มน้ีพบช้ินส่วนเคร่ืองเคลือบสมยัราชวงศห์มิงท่ีมีอายุอยูใ่นช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 21-22 และช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากทุกแหล่งเตาในล้านนาและเคร่ืองถว้ยจาก
แหล่งเตาสุโขทยัท่ีอยูร่่วมสมยักนั ประกอบกบัหลกัฐานจากรูปแบบเจดียป์ระธานของโบราณสถาน
กลางเวียง กลุ่ม 1 และกลุ่มท่ี 2 ท่ีมีอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงตั้งอยู่ในบริเวณ
เดียวกนั ก็อาจสันนิษฐานไดว้า่อุโบสถขนาดเล็กอาจจะมีอายุร่วมสมยักนักบัการสร้างเจดียด์งักล่าว
ในช่วงราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 หรืออาจสร้างข้ึนหลังจากช่วงเวลาน้ีก็เป็นได้ ดัง
หลักฐานช้ินส่วนภาชนะดินเผามีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 ท่ีพบจากการขุดแต่ง
โบราณสถานกลางเวยีง กลุ่ม 3 ดงักล่าว 

   

 
 

แผนผงัท่ี 45 ผงัโบราณสถานวดักลางเวียง กลุ่ม 1, 2, 3 เมืองโบราณเวียงท่ากาน จงัหวดัเชียงใหม่
 แสดงท่ีตั้งอุโบสถขนาดเล็ก ภายในโบราณสถานวดักลางเวยีง กลุ่ม 3 
_____________________________ 

14กรมศิลปากร, เวยีงท่ากาน 1 รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน, (กรุงเทพฯ: 
หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงใหม่, 2532), 78-86. 

อโุบสถขนาดเล็ก 
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 3. โบราณสถานวดักู่ป้าดอ้ม15 เมืองโบราณเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ พบหลกัฐาน
การต่อเติมผงัโบราณสถานน้ี 2 สมยั โดยในสมยัแรกสร้างพบหลกัฐานการสร้างเพียงเจดียป์ระธาน
และวิหาร มีลกัษณะตามผงักลุ่มท่ี 1 ดงักล่าวไปแลว้นั้น ต่อมาในสมยัท่ี 2 พบหลกัฐานการสร้าง
อุโบสถขนาดเล็กเพิ่มเติมข้ึนภายในในผงัของโบราณสถานจนทาํให้ผงัน้ีปรับเปล่ียนเป็นผงักลุ่มท่ี 2 
ซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในช่วงราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21-22  ดงัหลกัฐานจากการขุดแต่งพบ
ช้ินส่วนภาชนะดินเผาลา้นนาและจีนในสมยัราชวงศห์มิงเขียนหลายสีท่ีสามารถกาํหนดอายุไดร้าว
ปลายพุทธศตวรรษ 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 22  ซ่ึงพบจากการขดุแต่งโบราณสถานในช่วงสมยัน้ี  

4. โบราณสถานวดัธาตุขาว เมืองโบราณเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่16จากการขุดแต่ง
พบหลกัฐานการสร้าง 2 สมยั โดยพบหลกัฐานว่าน่าจะมีการสร้างเจดียป์ระธาน และวิหารเป็น
อาคารหลกัของโบราณสถาน มีอุโบสถขนาดเล็กตั้งอยู่ดา้นขา้งตั้งแต่แรกสร้างโบราณสถาน จาก
หลักฐานอิฐจารึกอกัษรฝักขาม อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 21 และรูปแบบทางศิลปกรรมทาํให้
สันนิษฐานว่าวดัน้ีน่าจะมีข้ึนตัง่แต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22  แล้ว จากหลกัฐานดงักล่าวทาํให้
สันนิษฐานไดว้่าอุโบสถขนาดเล็กของโบราณสถานน้ีจึงน่าจะมีข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 21-22   
จากนั้นในสมยัท่ี 2 จึงมีการสร้างมณฑปเพิ่มเติมในโบราณสถานต่อไป 

    

 
 

แผนผงัท่ี 46  ผงัโบราณสถานวดัธาตุขาว เมืองโบราณเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่แสดงท่ีตั้ง
  อุโบสถขนาดเล็ก ภายในโบราณสถาน 
 
_____________________________ 

15กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานวัดกู่ป้า
ด้อม เวยีงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่, 40.  

16กรมศิลปากร, โบราณคดีสามทศวรรษทีเ่วยีงกุมกาม, 16. 

อโุบสถขนาดเล็ก 
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5. โบราณสถานวดัปู่ เป้ีย17 เมืองโบราณเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ โบราณสถาน
ประกอบด้วยเจดีย์ประธาน วิหารเป็นอาคารหลักของโบราณสถาน มีอุโบสถขนาดเล็กตั้ งอยู่
ดา้นขา้ง จากการขุดแต่งพบหลกัฐานการสร้าง 2 สมยั โดยพบวา่ในสมยัท่ี 2 มีการขยายขนาดวิหาร
และสร้างคูหาทา้ยวิหารเพิ่มข้ึนเท่านั้น ส่วนอุโบสถขนาดเล็กไม่พบหลกัฐานการต่อเติม จากการท่ี
ไม่พบหลักฐานลาํดับการสร้างอาคารภายในผงัโบราณสถานท่ีชัดเจนนั้ น  เป็นไปได้ว่าเจดีย์
ประธาน วิหารและอุโบสถขนาดเล็กดังกล่าวอาจสร้างข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนัตั้งแต่แรกสร้าง
โบราณสถานหรืออุโบสถขนาดเล็กดงักล่าวอาจสร้างข้ึนพร้อมกบัการขยายต่อเติมวิหารในสมยัท่ี 2 
ก็เป็นได ้ 

    ทั้งน้ีจากหลกัฐานรูปแบบเจดียป์ระธานของโบราณสถานน้ีท่ีมีอายุราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 และโบราณวตัถุท่ีพบสันนิษฐานวา่โบราณสถานน้ีน่าจะสร้างข้ึนราวพุทธศตวรรษท่ี 
21-22 โดยอุโบสถขนาดเล็กพบการตกแต่งฐานหนา้กระดานอุโบสถดว้ยลายปูนป้ันรูปเมฆหรือลาย
กรอบช่องกระจกโดยรอบ ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบัฐานพระพุทธรูปในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 ท่ีนิยม
เจาะช่องกระจกลายเมฆแบบจีนนั้น18 จากหลักฐานดังกล่าวจึงทาํให้สันนิษฐานได้ว่าอุโบสถ
ดงักล่าวน่าจะสร้างข้ึนแลว้ในช่วงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 พร้อมกบัการสร้างเจดียป์ระธานหรือ
หลงัจากน้ีไป 

 

     
 

แผนผงัท่ี 47  ผงัโบราณสถานวดัปู่ เป้ีย เมืองโบราณเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่แสดงท่ีตั้งอุโบสถ
  ขนาดเล็ก ภายในโบราณสถาน 
___________________________ 

17เร่ืองเดียวกนั, 85-87.  

18ศกัด์ิชัย  สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน: วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับ
หลกัฐานทางโบราณคดีและเอกสารทางประวตัิศาสตร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551), 256. 

อโุบสถขนาดเล็ก 
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จากหลกัฐานขา้งตน้อาจกล่าวไดว้่าโบราณสถานในเมืองโบราณเวียงท่ากานและเวียง
กุมกาม ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ พบหลกัฐานผงัโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 2 รูปแบบท่ี 1 
เช่นเดียวกนักบัโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 2 รูปแบบท่ี 1 ท่ีพบในเมืองโบราณเชียงแสน
และเชียงแสนน้อย โดยอุโบสถขนาดเล็กของเมืองโบราณเวียงท่ากานและเวียงกุมกามน่าจะมีข้ึน
แลว้ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 เป็นตน้ไปเช่นกนั 

ซ่ึงสอดคล้องกับหลักฐานท่ีปรากฏในจารึกและในหลักฐานเอกสาร ในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 20-21 ท่ีกล่าวถึงการสร้างอุโบสถเพิ่มเติมข้ึนภายในโบราณสถานท่ีสร้างมาก่อนแลว้ช่วง
ระยะเวลาหน่ึงหรือการสร้างอุโบสถข้ึนพร้อมกบัเจดียป์ระธานและวิหารอนัเป็นอาคารหลกัของวดั
พร้อมกนั ดงัเช่น 

หลกัฐานจากจารึกเจา้หม่ืนงัว่เชียงของ19 พ.ศ. 1988 กล่าววา่ เจา้หม่ืนงัว่เชียงของ หม่ืน
นอ้ยรัด สร้างวิหารหลวงแลว้ สมเด็จมหาราชมหาเทวีอนุญาตให้มหาเถรคาํเพียรสร้างอุโบสถเสร็จ
แลว้ 

จารึกวดัตโปทาราม20 ระบุศกัราช  854 (พ.ศ. 2035) ตรงกบัสมยัพระยอดเชียงราย 
กล่าวถึงการสร้างวดัตโปทาราม ประกอบดว้ย เจดีย ์วหิาร อุโบสถ  

จารึกวดัศรีสุพรรณ21 ระบุศกัราชตรงกบัปี พ.ศ. 2052 ตรงกับสมยัพระเมืองแก้ว 
กล่าวถึงการสร้างวิหารใน พ.ศ. 2045 ถดัจากนั้น 3 ปีจึงสร้างเจดียใ์นปี พ.ศ. 2048 ถดัไปอีก 5 ปี จึง
อาราธนาสมเด็จพระราชครูเป็นประธานผกูอุโบสถาคารตรงกบัปี พ.ศ. 2052 เป็นตน้ 

หรือหลกัฐานจากเอกสาร "ชินกาลมาลีปกรณ์"22 ท่ีกล่าวถึงพระเจา้ติโลกราช(พ.ศ. 
1984-2030)ทรงสร้างอุโบสถเพิ่มเติมข้ึนในวดัป่าแดงหลวง เมืองเชียงใหม่  ดงักล่าววา่  

 "พ.ศ. 1996 พระเจา้ติโลกราช ทรงให้สร้างโรงอุโบสถในอารามวดัป่าแดงหลวง แทน
การอุปสมบทอุทกุกเขปสีมาแบบเดิมในแม่นํ้ าพิงค ์ไดเ้ป็นท่ีอุปสมบทแก่กุลบุตรทั้งหลายในนคร
เชียงใหม่และนครทั้งหลายแต่นั้นมาจนบดัน้ี"(พ.ศ. 1996-2060)   
 และกล่าวถึงพระเมืองแกว้(พ.ศ. 2038-2068) ทรงการสร้างอุโบสถเพิ่มเติมข้ึนในวดั
มหาโพธารามหรือวดัเจด็ยอดเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบนั ดงัปรากฏหลกัฐานซากฐานอุโบสถตั้งอยู ่
___________________________ 

19กรมศิลปากร, จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1-2: จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และ
แม่ฮ่องสอน, 15. 

20เร่ืองเดียวกนั, 40-44. 
21เร่ืองเดียวกนั, 95-99. 
22แสง มนวทิูร เปรียญ, ชินกาลมาลปีกรณ์, 112-113. 
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บริเวณดา้นทิศทิศตะวนัออกของเจดียบ์รรจุอฐิัพระเจา้ติโลกราชนั้น ซ่ึงการสร้างอุโบสถและสวด
สีมาสมมติกรรมวาจาคร้ังนั้นมีพระเถระจากเมืองเชียงแสนและเมืองอ่ืนซ่ึงเป็นเจา้คณะใหญ่และ
เป็นอาจารยข์องคณะสงฆม์าร่วมดว้ย ดงักล่าววา่23  

 "พระเจา้พิลกปนดัดาธิราช(พระเมืองแก้ว)โปรดให้สร้างโรงอุโบสถข้ึน..ในวดัมหา  
โพธาราม ซ่ึงพระเจา้พิลก(พระเจา้ติโลกราช)ทรงสร้างไว ้ในสถานท่ีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระราชบิดาของพระองค(์พระยอดเชียงราย) ....ในการเม่ือทาํพิธีสวดสีมานั้น....ยงัมีพระเถระอ่ืน ๆ 
อีก คือ.......พระเถระเมืองเชียงใหม่....พระเถระนครหริปุญชยั.....เมืองเชียงราย....เมืองเชียงแสน.....
นครพะเยา....นครเขลางค.์.....นครน่าน......เมืองจาง...."  
 จากหลักฐานท่ีกล่าวมาอาจสันนิษฐานได้ว่าในช่วงรัชกาลพระเจ้าติโลกราช(พ.ศ. 
1984-2030)อนัถือเป็นยุคทองของลา้นนา และสืบต่อมาถึงรัชกาลพระเมืองแกว้(พ.ศ. 2038-2068)24 
อนัเป็นช่วงเวลาท่ีลา้นนามีความเจริญสูงสุดในทุกดา้นรวมทั้งดา้นศาสนานั้น น่าจะเป็นช่วงเวลาท่ีมี
การสร้างวดัหรือบูรณะวดัท่ีมีมาแต่เดิมจาํนวนมากและอาจจะเป็นช่วงเวลาท่ีความนิยมในการสร้าง
อุโบสถอนัเป็นอาคารถาวร เพิ่มภายในวดัท่ีมีมาแต่เดิมมากข้ึน ซ่ึงน่าจะใช้แทนการบวชอุทกุกเขป
สีมาแบบเดิมซ่ึงตอ้งบวชบนแพในนํ้ า อนัอาจจะไม่สะดวกกบัการตอ้งบวชพระจาํนวนมากหรือ
อาจจะสร้างอุโบสถข้ึนเป็นการถาวรเพื่อใชบ้วชพระแทนการบวชแบบอุทกุกเขปสีมา อนัเป็นการ
บวชท่ีนิยมในนิกายสวนดอกหรือนิกายรามญัท่ีเจริญรุ่งเรืองมาแต่เดิมก่อนท่ีนิกายป่าแดงจะรุ่งเรือง
ข้ึนมาแทนท่ีก็เป็นได ้ 
 
สุโขทัย 
 เมืองโบราณสุโขทยั หลกัฐานจากการขุดแต่งพบการสร้างอุโบสถในโบราณสถาน
เพียงบางแห่งเท่านั้นในจาํนวนโบราณสถานกวา่ร้อยแห่ง25 โดยพบลกัษณะการสร้างอุโบสถ คลา้ย
กบัโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 2 "ผงัท่ีมีอุโบสถ" ของเมืองโบราณท่ีศึกษาทุกรูปแบบ  ดงั
หลกัฐานจาก 
 
___________________________ 
 23เร่ืองเดียวกนั, 122-123. 
 24สรัสวดี  อ๋องสกุล,  ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพค์ร้ังท่ี 5 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 
2551), 149. 
 25ธาดา  สุทธิธรรม, สถาปัตยกรรมสุโขทยั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 83. 
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 1. โบราณสถานวดัมหาธาตุ26 เมืองโบราณสุโขทยั  สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 18 พบหลกัฐานการต่อเติมโบราณสถาน 5 ระยะดว้ยกนั โดยในระยะแรกพบหลกัฐานวา่
น่าจะมีผงัตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 1(แผนผงัท่ี 44) ต่อมาในระยะท่ี 3 จึงมีการสร้างอุโบสถขนาดเล็ก
เพิ่มเติมข้ึนภายในโบราณสถาน ซ่ึงทาํให้ผงัโบราณสถานวดัมหาธาตุปรับเปล่ียนไปมีลกัษณะตาม
ผงักลุ่มท่ี 2 รูปแบบท่ี 1  ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะอยูใ่นราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 จากหลกัฐานจารึก
ลานทองสมเด็จพระมหาเถรจุฑามณี27 ระบุศกัราชตรงกบั พ.ศ. 1919  พบท่ีฐานชุกชีภายในอุโบสถ
นั้น จารึกดังกล่าวจารึกด้วยอกัษรไทยสุโขทยั-ธรรมล้านนาและไทย-บาลี จากหลักฐานน้ีอาจ
สันนิษฐานไดว้า่ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งสุโขทยัและลา้นนาในช่วงเวลานั้นและอาจสันนิษฐานได้
วา่การสร้างอุโบสถขนาดเล็กเพิ่มเติมข้ึนในวดัท่ีมีมาแต่เดิมน่าจะมีข้ึนในสุโขทยัและลา้นนาตั้งแต่
ราวพุทธศตวรรษท่ี 20 เป็นตน้มา เช่นเดียวกบัหลกัฐานท่ีพบในเมืองโบราณท่ีศึกษา  
 นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานผงัโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 2 รูปแบบท่ี 1 ใน
ลกัษณะท่ีอุโบสถขนาดเล็กนั้นจะสร้างอยูบ่นเกาะกลางสระนํ้ าหรือมีคูนํ้ าลอ้มรอบตั้งอยูใ่นบริเวณ
ใกล้เคียงกับอาคารหลักของผงัโบราณสถาน ดังพบหลักฐานจาก โบราณสถานวดัสระศรี, 
โบราณสถานวดัตระพงัเงิน, โบราณสถานวดัสังฆาวาส, โบราณสถานวดัชา้งลอ้ม พบจารึกระบุ
ศกัราชตรงกบัปี พ.ศ. 1927,โบราณสถานวดัพระเชตุพน, โบราณสถานวดัเจดียส่ี์หอ้ง28 เป็นตน้ 
 2. โบราณสถานวดัตะกวน, โบราณสถานร้าง ก. 40, โบราณสถานร้าง ก. 43, 
โบราณสถานวดัคุง้หวาย, โบราณสถานวดัชา้งรอบ, โบราณสถานวดัป่ามะม่วง พบจารึกระบุศกัราช
ตรงกบั พ.ศ. 1904,โบราณสถานวดัพระยืน, โบราณสถานวดัมงักร29 พบหลกัฐาน อุโบสถและเจดีย์
ประธานเป็นอาคารหลกัของผงัโบราณสถาน ลกัษณะเดียวกนักบัผงักลุ่มท่ี 2 รูปแบบท่ี  2.1 ท่ีพบใน
เมืองโบราณท่ีศึกษา 
 
 
_____________________________ 
 26วโิรจน์  ชีวาสุขถาวร, การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ 
ต าบลเมืองเก่า จังหวดัสุโขทยั, 303-314. 
 27สันทนา  ภิรมยเ์กียรติ, การวางผังบริเวณพุทธสถานสมัยสุโขทัย  บริเวณเมืองเก่า
สุโขทยั, 134. 
 28เร่ืองเดียวกนั, 139, 143, 238, 248, 286, 290. 
 29เร่ืองเดียวกนั, 155, 202, 207, 242, 312, 325, 345, 333. 
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โบราณสถานวดัมหาธาตุ ระยะท่ี 3 

 

 
โบราณสถานวดัมหาธาตุระยะท่ี 5 ระยะสุดทา้ย 

 

แผนผงัท่ี 48 แสดงท่ีตั้งอุโบสถขนาดเล็ก ภายในผงัโบราณสถานวดัมหาธาตุ เมืองโบราณสุโขทยั  
ท่ีมา: วิโรจน์  ชีวาสุขถาวร, การศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัย กรณีศึกษาวัดมหาธาตุ ต าบล
เมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาประวติัศาสตร์สถาปัตยกรรม 
บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2545, 303-314. 

อุโบสถขนาดเล็ก 

วหิาร 

เจดียป์ระธาน 

อุโบสถขนาดเล็ก 

เจดียป์ระธาน 

วหิาร 



127 
 

 

 3. โบราณสถานวดัโบสถ์, โบราณสถานร้าง ต.ต.17 และโบราณสถานร้าง ต.2530  พบ
หลกัฐานการสร้างอุโบสถเพียงหลงัเดียวในผงั  ใกลเ้คียงกบัโบราณสถานของเมืองโบราณท่ีศึกษา
ตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 2 รูปแบบท่ี 2.2  
     โดยอุโบสถท่ีพบเพียงหลงัเดียวในผงัของเมืองโบราณสุโขทยัน้ี  สันนิษฐานวา่น่าจะ
เป็นอุโบสถของโบราณสถานแห่งใดแห่งหน่ึง ใกล้ ๆ กันนั้น หรือส่วนท่ีเป็นอาคารหลักของ
โบราณสถานอนัเป็นส่วนพุทธาวาสของวดัถูกทาํลายหรือเส่ือมสภาพไปแลว้ เน่ืองจากจะพบว่า
อุโบสถของวดัในเมืองโบราณสุโขทยั มกัตั้งอยูน่อกเขตพุทธาวาสท่ีมีระยะห่างพอสมควร31 ซ่ึงต่าง
จากอุโบสถท่ีตั้งอยูใ่นตาํแหน่งอาคารหลกัของโบราณสถานโดยไม่พบหลกัฐานการสร้างเจดียห์รือ
มณฑปประธาน ของเมืองโบราณท่ีศึกษา ซ่ึงพบวา่เป็นอุโบสถท่ีมีอาคารผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้หรือ
อาคารท่ีมีลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" สร้างประกอบร่วมดว้ย อนัเป็นลกัษณะศาสนาสถานมากกว่า
อุโบสถท่ีสร้างประกอบในเขตพุทธาวาสของวดัใด   
 จากหลกัฐานขา้งตน้ จึงอาจกล่าวไดว้า่ผงักลุ่มท่ี 2 ผงัท่ีมีอุโบสถทั้ง 2 รูปแบบท่ีพบใน
เมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยท่ีศึกษานั้น พบในเมืองโบราณเวียงกุมกาม เวียงท่ากาน 
เมืองโบราณร่วมสมยัลา้นนา ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เพียง 1 รูปแบบ คือ ผงักลุ่มท่ี 2 รูปแบบท่ี 1 
การสร้างอุโบสถขนาดเล็ก เพิ่มเติมในผงัท่ีมีเจดียป์ระธานและวิหาร เป็นอาคารหลกัของผงัอยูแ่ลว้ 
อนัเป็นรูปแบบท่ีพบและนิยมโดยทัว่ไปในลา้นนาเท่านั้น  
 แต่กลับพบรูปแบบการสร้างอุโบสถตามลักษณะผงักลุ่มท่ี 2 ทุกรูปแบบใน
โบราณสถานของเมืองโบราณสุโขทยัซ่ึงเป็นเมืองโบราณร่วมสมยักบัเมืองเชียงแสนและเชียงแสน
นอ้ย ในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เช่นกนั นั้นอาจสันนิษฐานไดถึ้งความสัมพนัธ์และอิทธิพล
ทางศิลปวฒันธรรมแบบสุโขทยัท่ีน่าจะมีข้ึนในเมืองโบราณเวียงเชียงแสนและเชียงแสนน้อยอนั
เป็นเมืองโบราณในวฒันธรรมลา้นนาเมืองหน่ึงท่ีพบหลกัฐานอิทธิพลทางศิลปะสถาปัตยกรรมแบบ
สุโขทยัจาํนวนมาก ดงัเช่นหลกัฐานรูปแบบการสร้างเจดียท์รงระฆงักลมแบบลงักาแสดงอิทธิพล
ศิลปะสุโขทยั ท่ีวดัจอมหมอก นอกเมืองโบราณเชียงแสน, รูปแบบการสร้างมณฑปประธาน ท่ีวดั
มหาธาตุ ในเมืองเชียงแสน, รูปแบบการสร้างมณฑปทา้ยวิหาร ท่ีวดัสัสดี(สวสัดี) ในเมืองเชียงแสน
และท่ีวดัธาตุเขียว ในเมืองเชียงแสนนอ้ย หรือรูปแบบการตกแต่งฐานอาคารดว้ยฐานบวัลูกฟักท่ีพบ
ตกแต่งฐานอุโบสถขนาดเล็ก(สมยัท่ี 1) ของโบราณสถานหมายเลข 23 และอุโบสถหลกัของ
โบราณสถานหมายเลข 16 ในเมืองเชียงแสน เป็นตน้ 
_____________________________ 
 30เร่ืองเดียวกนั, 320. 
 31เร่ืองเดียวกนั, 420. 
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 ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่เมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยน่าจะเป็นเมืองโบราณ 
เมืองหน่ึงในลา้นนาท่ีมีรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างท่ีหลากหลายแตกต่างจาก
เมืองโบราณร่วมสมยัอ่ืน ๆ ในลา้นนาโดยทัว่ไป 

 

  
 

แผนผงัท่ี  49 โบราณสถานวดัสระศรี เมืองโบราณสุโขทยั 

 

 

แผนผงัท่ี 50 โบราณสถานวดัตะกวน  เมืองโบราณสุโขทยั 

 

เจดียป์ระธาน วหิาร อุโบสถขนาดเล็ก 

เจดียป์ระธาน อุโบสถ 
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กลุ่มที ่3  ผงัทีม่ีหมู่อาคาร 

หมายถึง ผงัท่ีปรากฏหลกัฐานอาคารตามลกัษณะ "หมู่อาคาร" (อาคารตั้งแต่ 2 หลงัข้ึน
ไปสร้างติดกนัเป็นหมู่หรืออาคารท่ีแบ่งพื้นท่ีภายในเป็นห้อง ๆ) ตั้งอยูภ่ายในผงัโบราณสถาน  

อาคารลักษณะ "หมู่อาคาร" ดังกล่าว พบหลักฐานในเมืองโบราณร่วมสมัยอ่ืนใน
ลา้นนาเช่นท่ี  เวียงท่ากาน, เวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่เช่นกนั  แต่ไม่พบหลกัฐานว่ามีอาคาร
ลกัษณะดังกล่าวสร้างอยู่ในผงัของโบราณสถานในเมืองโบราณสุโขทยัหรือเมืองร่วมสมยัอ่ืน
โดยทัว่ไปนกั   

โบราณสถานท่ีปรากฏหลกัฐานอาคารตามลกัษณะ "หมู่อาคาร" ในเมืองโบราณเวียง 
ท่ากานและเวยีงกุมกาม เช่น  

1. อาคารหมายเลข 3 ในโบราณสถานวดัพระอุโบสถ32 เมืองโบราณเวียงท่ากาน 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบหลกัฐานวา่อาคารดงักล่าวเป็นอาคาร 3 ส่วนเช่ือมต่อกนัเป็น "หมู่อาคาร" และ
พบหลกัฐานการก่ออิฐมีลกัษณะเป็นบ่อทรงกลม 2 บ่อขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 80 และ 90 ซม. 
บริเวณดา้นทิศเหนือของฐานอาคาร อาคารดงักล่าวไม่พบหลกัฐานช่วงเวลาการสร้างท่ีชดัเจน     

    จากการขุดแต่งโบราณสถานน้ีถึงแมจ้ะพบโบราณวตัถุไดแ้ก่ ช้ินส่วนพระพิมพดิ์น
เผา, ภาชนะดินเผาสมยัหริภุณชัย(พุทธศตวรรษท่ี 17-18), ช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศ์ซุ่ง
ภาคใต(้พุทธศตวรรษท่ี 18-19) ก็ตาม  แต่จากรูปแบบเจดียป์ระธานซ่ึงมีสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์และ
ไม่พบหลกัฐานการต่อเติมนั้นเป็นเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนา ท่ีมีส่วนรองรับองคร์ะฆงัเป็นบวัถลา
ซอ้นกนัหลายชั้นในผงัหลายเหล่ียมซ่ึงเป็นพฒันาการรูปแบบเจดียท่ี์นิยมสร้างในช่วงราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 2133           

    นอกจากน้ียงัพบช้ินส่วนพระร่วงรางปืนอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22 ช้ินส่วนเคร่ือง
ถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 22  และช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนราชวงศชิ์ง อายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 2334  อนัเป็นเคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบจาํนวนมากกว่าเคร่ืองถ้วยจีนสมัยอ่ืน ๆ หรือ
หลกัฐานจากลวดลายปูนป้ันประดบัซุม้ประตูโขงของวดัน้ี ท่ีมีเทคนิคการป้ันลายแบบฉลุโปร่งเป็น 
_______________________________ 

32กรมศิลปากร, เวียงท่ากาน 2 รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน, 
17,19,23,29. 

33ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, รายงานการวิจัยเร่ือง "เวียงท่ากาน: พัฒนาการของเมืองโบราณ
จากหลกัฐานโบราณคดีและศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552), 67. 

34กรมศิลปากร, เวยีงท่ากาน 2 รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน, 29. 
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ลายพรรณพฤกษาแสดงอิทธิพลศิลปะจีนท่ีนิยมใน ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 ลงมา35 จึงทาํให้
สันนิษฐานไดว้า่วดัน้ีน่าจะมีข้ึนแลว้ตั้งแต่ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นตน้มา 

    จากหลกัฐานดงักล่าวจึงอาจสันนิษฐานต่อไปไดว้่าอาคารหมายเลข 3 นั้นอาจจะ
สร้างข้ึนในช่วงเวลาเดียวกนัหรือหลงัจากการสร้างเจดียป์ระธานของโบราณสถานน้ีในราวปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 21 ลงมา  

                              

                                  
 

ภาพท่ี 27  เจดียป์ระธานโบราณสถานวดัพระอุโบสถ เมืองโบราณเวยีงท่ากาน จงัหวดัเชียงใหม่ 

            

 

แผนผงัท่ี 51  แสดงท่ีตั้ง "หมู่อาคาร" ของโบราณสถานวดัพระอุโบสถ เมืองโบราณเวยีงท่ากาน  
_______________________________ 

35ศกัด์ิชยั  สายสิงห์, รายงานการวิจัยเร่ือง "เวียงท่ากาน: พัฒนาการของเมืองโบราณ
จากหลกัฐานโบราณคดีและศิลปกรรม, 66-67. 

"หมู่อาคาร" 

เจดียป์ระธาน 

วหิาร 
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2. อาคารหมายเลข 5 ของโบราณสถานวดัหนานชา้ง เมืองโบราณเวียงกุมกาม จงัหวดั
เชียงใหม่ พบหลกัฐานวา่อาคารดงักล่าวเป็นอาคาร 4 ส่วนเช่ือมต่อกนั36 เป็น "หมู่อาคาร" และพบ
หอ้งท่ีมีลกัษณะคลา้ยหอ้งส้วมบนส่วนท่ีต่อเติมใหม่ดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องอาคาร37  

    จากการขดุแต่งอาคารดงักล่าวพบหลกัฐานวา่อาคารสมยัแรกสร้างเดิมเป็นอาคารผงั
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้เพียงหลังเดียวมาก่อน38 ซ่ึงสันนิษฐานว่าอาจจะมีข้ึนพร้อมกับการสร้าง
โบราณสถานแห่งน้ีในสมยัแรกในช่วงตน้ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 จากหลกัฐานสถาปัตยกรรม
เจดียป์ระธานและลายปูนป้ันฐานชุกชีภายในวิหารหลกัของโบราณสถานน้ี39 จากนั้นในสมยัต่อมา
จึงมีการสร้างอาคารอีก 3 ส่วนภายในแบ่งเป็นห้อง ๆ ต่อเติมเขา้ไปท่ีฐานดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต้
ของอาคารหมายเลข 5 ท่ีสร้างมาแต่เดิม จนทาํให้อาคารน้ีมีลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร"40 ซ่ึงเป็นการ
ต่อเติมข้ึนพร้อมกบัการบูรณะหรือสร้างอาคารหมายเลข 4, 7, 12 ท่ีสร้างหรือบูรณะลงบนชั้นทบัถม
ของซากปรักหกัพงั อนัเป็นการฟ้ืนฟูบูรณะวดัน้ีในสมยัสุดทา้ยก่อนการทบัถมของตะกอนทรายจาก
แม่นํ้ าปิง ซ่ึงทาํให้วดัน้ีถูกทิ้งร้างไปอนัเกิดจากนํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดข้ึนในปี 
พ.ศ. 220041  

    จากหลกัฐานดงักล่าวทาํให้สันนิษฐานไดว้า่อาคารหมายเลข 5 ท่ีมีการต่อเติมจนมี
ลกัษณะเป็น "หมู่อาคาร" ในสมยัสุดทา้ยก่อนทิ้งร้างไปนั้นน่าจะมีข้ึนหลงัจากกลางพุทธศตวรรษท่ี 
21 แลว้ และน่าจะมีแลว้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 ก่อนโบราณสถานน้ีจะทิ้งร้างไป ดงัหลกัฐานการ
ฝังเคร่ืองถว้ยจีนท่ีมีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 22 ในบริเวณวดัในระดบัชั้นดินก่อนการพงัทลายของวดั
และก่อนการเกิดนํ้าท่วมใหญ่42 อนัแสดงถึงการมีอยูข่องอาคารหมายเลข 5 ในลกัษณะ "หมู่อาคาร"   

 
_______________________________ 

36กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดหนานช้าง ต.ท่าวงัตาล     
อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2546), 218-220. 

37กรมศิลปากร, โบราณคดีสามทศวรรษทีเ่วยีงกุมกาม, 25. 
38กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดหนานช้าง ต.ท่าวงัตาล    

อ.สารภี จ.เชียงใหม่, 218. 
39กรมศิลปากร, โบราณคดีสามทศวรรษทีเ่วยีงกุมกาม, 27-28. 
40กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดหนานช้าง ต.ท่าวงัตาล    

อ.สารภี จ.เชียงใหม่, 219,220. 
41กรมศิลปากร, โบราณคดีสามทศวรรษทีเ่วยีงกุมกาม, 27-36. 
42เร่ืองเดียวกนั, 29,30. 
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หรือการมีอยูข่องวดัและชุมชนโดยรอบในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 ก่อนการพงัทลายการทิ้งร้างของ
วดัและชุมชนโดยรอบและการเกิดนํ้าท่วมใหญ่ ซ่ึงสันนิษฐานวา่น่าจะเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2200 นั้น 
 

 
 

 
 

แผนผงัท่ี  52  แสดงท่ีตั้ง "หมู่อาคาร" (อาคารหมายเลข 5) ของโบราณสถานวดัหนานชา้ง 
   เวยีงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

           
 

ภาพท่ี 28 เคร่ืองถว้ยจีน พบบริเวณโบราณสถานวดัหนานชา้ง ในระดบัชั้นดินก่อนการพงัทลาย 
               ของวดั 
ท่ีมา:  กรมศิลปากร, โบราณคดีสามทศวรรษทีเ่วยีงกุมกาม (กรุงเทพฯ: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 
2548), 26,34. 

 
 

"หมู่อาคาร" 

เจดียป์ระธาน วหิาร 
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 3. อาคารหมายเลข 10,11,12 ภายในโบราณสถานวดักู่ป้าดอ้ม เมืองโบราณเวียงกุมกาม 
จงัหวดัเชียงใหม่ โบราณสถานน้ีพบหลกัฐานการต่อเติมอยา่งนอ้ย 2 สมยั43 โดยในสมยัแรกสร้าง
ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 21-22 โบราณสถานน้ีน่าจะประกอบด้วย เจดียป์ระธานและวิหาร ตาม
ลกัษณะเดียวกนักบัผงักลุ่มท่ี 1 ลกัษณะท่ี 2 ท่ีพบจากเมืองโบราณท่ีศึกษา  จากนั้นในสมยัต่อมา พบ
หลกัฐานการสร้างอาคารหมายเลข 10,11,12 มีฐานอาคารเช่ือมต่อกนัในลกัษณะใกลเ้คียงกบั "หมู่
อาคาร" ท่ีพบในโบราณสถานผงักลุ่มท่ี 3 ของเมืองโบราณท่ีศึกษา แต่อาคารดงักล่าวไม่สามารถขุด
แต่งไดท้ั้งหมด โดยหลกัฐานท่ีพบจากการขุดแต่งอาคารท่ีทาํไดบ้างส่วนนั้นพบลายปูนป้ันลายกา้น
ขดท่ีพฒันาจากลายกา้นขดในศิลปะจีนอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 และช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีน
จากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน อายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 22 ,ช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีน
แบบซานโถว เตามณฑลฝูเจ้ียน อายุราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 22 และอิฐมีจารึกอกัษรฝักขาม จาก
รูปแบบอกัษรอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 2244 
      จากหลักฐานดงักล่าวทาํให้สันนิษฐานได้ว่าอาคารหมายเลข 10,11,12 ภายใน
โบราณสถานวดักู่ป้าดอ้ม ท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบั "หมู่อาคาร" นั้นน่าจะมีข้ึนแลว้ในช่วงราวปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 21-22 เช่นเดียวกนักบัโบราณสถานผงักลุ่มท่ี 3 ท่ีพบในเมืองโบราณท่ีศึกษา แต่ทั้งน้ี
คงตอ้งทาํการขุดคน้อาคารหมายเลข 10,11,12  ดงักล่าวให้ครบถว้นทั้งหมดก่อน ซ่ึงอาจทาํให้ได้
หลกัฐานท่ีชดัเจนมากยิ่งข้ึน  ถดัจากนั้นโบราณสถานน้ีจึงถูกท้ิงร้างไปซ่ึงสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่
ในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 23  

จากหลักฐานทั้งหมดข้างตน้ อาจกล่าวได้ว่า อาคารในลักษณะ "หมู่อาคาร" น่าจะ
ปรากฏข้ึนแลว้ในเมืองโบราณเวียงท่ากาน,เวียงกุมกาม เมืองร่วมสมยัวฒันธรรมลา้นนา ในพื้นท่ี
จงัหวดัเชียงใหม่ อย่างน้อยตั้งแต่ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 เป็นตน้มา เช่นเดียวกนักับ
หลักฐานท่ีพบในโบราณสถานผงักลุ่มท่ี 3 ของเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยท่ี
ทาํการศึกษา 

 
 
 
 

_____________________________ 
 43กรมศิลปากร, รายงานการขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะโบราณสถานวัดกู่ป้า
ด้อม เวยีงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ (เชียงใหม่: สาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่, 2547), 39,40. 
 44เร่ืองเดียวกนั, 25,26,28. 
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กลุ่มที ่4  ผงัทีม่ีอาคารหลกัเพิม่จากแนวแกนเดิม 
 

หมายถึง ผงัท่ีปรากฏการสร้าง "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานด้านขา้งวิหารหรือ
อุโบสถ" เป็นอาคารหลักของผงัเพิ่มเติมจากอาคารหลักตามแนวแกนท่ีมีมาแต่เดิม อนัทาํให้ผงั
โบราณสถานนั้น มีอาคารหลกัของวดัหรือโบราณสถาน 3 หลงั ประกอบดว้ย เจดียป์ระธาน วิหาร
หรืออุโบสถ และ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ" 

จากการศึกษาโบราณสถานตามลกัษณะแผนผงัดงักล่าว จากโบราณสถานท่ีทาํการขุด
แต่งแลว้ในพื้นท่ีรับผดิชอบของสาํนกัศิลปากรท่ี 7 น่าน และสาํนกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ในปัจจุบนั
ไม่พบหลกัฐานผงัโบราณสถานในเมืองโบราณร่วมสมยัในลา้นนา ในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ลาํพูน 
ลาํปาง พะเยา และน่าน หรือเมืองโบราณสุโขทยั ศรีสัทชนาลยั จะมีลกัษณะการวางผงัตามลกัษณะ
แผนผงักลุ่มท่ี 4 ดงัท่ีพบหลกัฐานในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยท่ีศึกษา 

นอกจากโบราณสถานบา้นร่องไฮ45 ตั้งอยู่ริมกวา๊นพะเยา อาํเภอเมือง จงัหวดัพะเยา
เพียง 1 แห่งเท่านั้น ท่ีพบหลกัฐานการวางแผนผงัของโบราณสถานคลา้ยกบัผงัโบราณสถานตาม
ลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 ของเมืองโบราณท่ีศึกษา  โดยโบราณสถานดงักล่าวไม่พบหลกัฐานการต่อเติม
หรือช่วงสมยัการสร้างท่ีชดัเจน จากการขุดแต่งพบหลกัฐานช้ินส่วนพระพุทธรูปหินทรายอายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 21,ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาพาน,สันกาํแพง, พะเยา,บ่อสวก, สุโขทยั 
สันนิษฐานวา่มีอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 เป็นตน้มา 

นอกจากน้ียงัพบวดัในปัจจุบนัของเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า ซ่ึงเป็นเมือง
โบราณร่วมสมยักบัเมืองเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ย ท่ียงัดาํรงสืบมาโดยไม่ถูกทาํลายหรือทิ้งร้าง
ไปนั้น  มีรูปแบบการวางแผนผงัวดัในปัจจุบนัคลา้ยกบัโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 ท่ีพบ
หลกัฐานจากเมืองเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยท่ีทาํการศึกษา    ดงัหลกัฐานจากแผนผงัของวดัจอม
คาํอนัเป็นวดัขนาดใหญ่เป็นท่ีตั้งของพระธาตุกลางเมืองเชียงตุง, วดัเชียงยืนอนัเป็นวดัท่ีจาํพรรษา
ของพระอาจญาธรรม พระสังฆราชา ของเชียงตุงในปัจจุบนั, และวดัป่าแดง, วดัอินทบุพผาราม, วดั
ซอมใหม่, วดัเสาเพชร ซ่ึงวดัดงักล่าวส่วนหน่ึงเป็นวดัท่ีสร้างมาแต่โบราณแลว้ เช่น วดัจอมคาํ วดั
ป่าแดง เป็นตน้ 

 
 

__________________________ 
 45กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 และหมู่ที ่
11 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา (น่าน: สาํนกัศิลปากรท่ี 7 น่าน, 2547), 30,79. (อดัสาํเนา) 
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แผนผงัท่ี  53  แผนผงัโบราณสถานบา้นร่องไฮ  อ.เมือง จ. พะเยา 
ท่ีมา: กรมศิลปากร, รายงานเบือ้งต้นการขุดแต่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 ต าบล
แม่ใส อ าเภอเมือง จังหวดัพะเยา (น่าน: สาํนกัศิลปากรท่ี 7 น่าน, 2547), 82. (อดัสาํเนา) 
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แผนผงัท่ี 54 แผนผงัเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่าในปัจจุบนั แสดงท่ีตั้งวดัซ่ึงมีแผนผงั   
                   ใกลเ้คียงกบัผงักลุ่มท่ี 4 "ผงัท่ีมีอาคารหลกัเพิ่มจากแนวแกนเดิม" ท่ีพบหลกัฐาน 
                   ในเมืองโบราณท่ีศึกษา 
ท่ีมา: Google.co.th, แผนทีเ่มืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า, เขา้ถึงเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2556, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://maps.google.co.th/maps/Mops/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid         
=117354822754754245958.0004725582f641a0bc3d2 

   

วดัป่าแดง วดัเสาเพชร 

   

วดัเชียงยนื วดัจอมคาํ วดัอินทบุพผาราม 

วดัซอมใหม่ 
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                     วัดเชียงยืน วัดจอมค า 

 

 
วัดป่าแดง 

แผนผงัท่ี  55  ผงัวดัในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่าในปัจจุบนั ซ่ึงมีแผนผงัใกลเ้คียงกบั 
                      ผงักลุ่มท่ี 4 "ผงัท่ีมีอาคารหลกัเพิ่มจากแนวแกนเดิม" ท่ีพบหลกัฐานใน 
                      เมืองโบราณท่ีศึกษา 
ท่ีมา: กรกนก  รัตนวราภรณ์,  จักรวาลคติในการวางผังวัดหลวงล้านนา: สัญลักษณ์สะท้อนอ านาจ
รัฐในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวชิาภูมิภาคศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2545, 80, 82, 84. 
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 จากการท่ีไม่พบหลกัฐานวดัหรือโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 ในเมืองโบราณ
ร่วมสมยัโดยทัว่ไปในลา้นนาหรือในดินแดนประเทศไทยในปัจจุบนั แต่กลบัพบวดัท่ีมีลกัษณะการ
วางผงัใกลเ้คียงกบัผงักลุ่มท่ี 4 ดงักล่าวในเมืองเชียงตุง อนัเป็นเมืองในการปกครองของพม่า และท่ี
สาํคญัคือ วดัจอมคาํและวดัเชียงยนืท่ีมีการวางผงัใกลเ้คียงกบัผงักลุ่มท่ี 4 ดงักล่าวเป็นวดัขนาดใหญ่
และเป็นวดัสําคัญท่ีสุดท่ีตั้ งอยู่ในเมืองเชียงตุงเช่นเดียวกันกับผงัในสมัยสุดท้ายราวช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 22-23ของโบราณสถานวดัเจดียห์ลวง กลางเมืองเมืองเชียงแสนและวดัพระธาตุสองพี่
นอ้ง(ทิศเหนือ) กลางเมืองเชียงแสนน้อยท่ีทาํการศึกษา ซ่ึงเป็นช่วงสมยัท่ีเมืองเชียงแสนและเชียง
แสนนอ้ยอยูใ่นปกครองของพม่าเช่นเดียวกนั 

จากหลักฐานดังกล่าวจึงทําให้สันนิษฐานได้ถึงความสัมพันธ์ของอิทธิพลและ
แนวความคิดในการวางผงัวดัตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 ท่ีน่าจะได้รับมาจากผูป้กครองชาวพม่าท่ี
แพร่กระจายในบริเวณเมืองเชียงแสนและใกลเ้คียงกนัในช่วงราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 อนัเป็นช่วง
ท่ีพม่าเขา้ปกครองเมืองเชียงแสนอยา่งใกลชิ้ดและใหค้วามสาํคญักบัเมืองเชียงแสนอยา่งมาก จนอาจ
กล่าวไดว้่าเมืองเชียงแสนในช่วงเวลานั้นเป็นเมืองใหญ่และเป็นศูนยก์ลางสําคญัทางการเมืองการ
ปกครองการทหารของพม่าในบริเวณน้ี  และน่าจะมีความเป็นอิสระหรือมีฐานะเป็นแควน้ ๆ หน่ึง
แยกออกจากเชียงใหม่อนัเป็นศูนยก์ลางทางการเมืองการปกครองศาสนาและศิลปวฒันธรรมของ
อาณาจกัรลา้นนามาแต่เดิมอย่างมาก ดงัหลกัฐานดงักล่าวไวใ้นพื้นเมืองเชียงแสน46   ตั้งแต่รัชสมยั
พระเจา้อนอคเปตลุน(พ.ศ. 2148-2171)กษตัริยพ์ม่าท่ีมีอาํนาจปกครองลา้นนาและเชียงแสน  วา่ 

“..ยามนั้นเชียงใหม่บ่มีไผเป็นเจา้เมือง เชียงแสนจึงไดเ้อาราชการเขา้นบพระบาทใน         
หงสาวดี บ่ไดพ้อ้งกบัเชียงใหม่แต่นั้นมา..”  

ต่อมาในรัชสมยัของพระเจา้ตลุนหรือพระเจา้สุทโธธรรมราชาไดเ้ป็นกษตัริยพ์ม่าใน 
พ.ศ. 2172-2191 มีอาํนาจปกครองลา้นนาและเชียงแสน ทรงให้เจา้เมืองเชียงแสนปกครองเมืองใน
ดินแดนฝ่ังตะวนัออกของลุ่มนํ้ าสาละวิน ท่ีทรงมีอาํนาจปกครองทั้งหมด47 ดงักล่าวไวใ้นพื้นเมือง
เชียงแสนวา่48 

 

 
_______________________________ 

46สรัสวดี  อ๋องสกุล ปริวรรต. พืน้เมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์บุค๊เซ็นเตอร์, 
2546), 111-112. 

 47สรัสวดี  อ๋องสกุล, ประวตัิศาสตร์ล้านนา, 281-284. 
 48สรัสวดี  อ๋องสกุล ปริวรรต, พืน้เมืองเชียงแสน, 114,116-117. 
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"ท่านก็ปลงกรูณณาห้ือพระเจา้ฟ้าหลวงทิพพเนตรกบัเจา้ฟ้าหน่อคาํทงัสองพ่อลูกเปน
ใหญ่แก่ลา้นนาทั้งมวล คือวา่  เชียงราย  ภยาว  เมืองฝาง  หาง  สาด  ชวาด  นอ้ย  ยาง  มนั  เมืองต่วน  
ปุ  เลง   เมืองกก  พู  เพียง  เชียงตุง  เมืองกาย  สามทา้ว  เมืองมา้  ท่าลอ้  เมืองวะ  เชียงขาง  บา้นยู ้  
เมืองหลวย  เมืองสิง  นงั  เมืองหลวง  พูคา  แล  บุขคทาง  เชียงชี  เชียงของ  เทริง  เมืองลอ  น่าน  
แพ ่ ลคอรทงัมวล" 

และต่อมาใน พ.ศ. 2244 เป็นตน้ไปเมืองเชียงแสนถูกผนวกเป็นแคว้นหน่ึงของพม่า มี
ฐานะเทียบเท่าเชียงใหม่ เป็นศูนยก์ลางอาํนาจของพม่าในบริเวณน้ี มีเมืองข้ึนจาํนวนมาก49  

จากหลกัฐานในตาํนานพื้นเมืองเชียงแสนดงักล่าวมาย่อมแสดงให้เห็นว่าเมืองเชียง
แสนท่ีศึกษาในช่วงราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 22 ถึงพุทธศตวรรษท่ี 23 เป็นช่วงท่ีเชียงแสนมีความ
ใกลชิ้ดกบัพม่าเป็นอยา่งมาก จนน่าจะไดรั้บอิทธิพลและแนวความคิดในการสร้างวดัตามแบบอยา่ง
พม่าหรืออีกนัยหน่ึงก็อาจจะเป็นการสร้างหรือบูรณะวดัข้ึนใหม่ตามคติในการสร้างวดัของ
ผูป้กครองชาวพม่าท่ีเขา้มาปกครองเมืองโบราณท่ีศึกษาในช่วงเวลานั้น   ดงัหลกัฐานการสร้างหรือ
บูรณะวดัสาํคญั ๆ ในเมืองเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยให้มีลกัษณะตามผงักลุ่มท่ี 4 ซ่ึงพบหลกัฐาน
จากการขดุแต่งสันนิษฐานวา่น่าจะมีข้ึนในช่วงเวลาดงักล่าวนั้น มีลกัษณะคลา้ยกนักบัการแบ่งพื้นท่ี
ใช้สอยหรือแผนผงัอาคารขนาดใหญ่ท่ีสร้างเป็นประธานในวดัของพม่า ซ่ึงมกัจะสร้างเป็นกลุ่ม
อาคารขนาดใหญ่ตั้งเป็นประธานของวดั นิยมสร้างกนัในพม่าหลงัจากพุทธศตวรรษท่ี 19-2050 และ
เป็นท่ีนิยมสร้างสืบต่อมาทั้งในสมยัองัวะและสมยัคองบอง(พุทธศตวรรษท่ี 22-25)51 ซ่ึงในภาษา
พม่าเรียกวา่ "เจาง์"52(Kyaung) หรือ "Monastery" ในภาษาองักฤษ  ซ่ึงมกัจะประกอบดว้ยอาคาร 4 
ส่วน53  คือ อาคารท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป(Hpaya-hsauny), อาคารเช่ือมต่อ(Sanu-hsaung), อาคาร
หลกั(Hsaung-ma-gyi) และอาคารท่ีจาํวดัของพระภิกษุสามเณรหรือห้องเก็บของ(Baw-ga-hsaung) 
ตั้งเช่ือมต่อกนัเป็นกลุ่มมีระเบียงโดยรอบ   อาคารดงักล่าวมกัจะสร้างเป็นอาคารไมข้นาดใหญ่เป็น 
_______________________________ 

 49เร่ืองเดียวกนั, 121-122. 
 50หม่อมหลวงสุรสวสัด์ิ  สุขสวสัด์ิ, ศิลปะในประเทศพม่า (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2554), 

302. 
 51Fraser-Lu Sylvia, Splendour in wood the buddhist monasteries of burma 

(Bangkok: Orchid Press, 2001), 106. 
 52โชติมา  จตุรวงศ์, สถาปัตยกรรมวัดมอญในพม่าตอนล่าง  (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 

2554), 164,166, 175, 339. 
 53Fraser-Lu Sylvia, Splendour in wood the buddhist monasteries of burma, 61. 
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ประธานของวดั มีหน้าท่ีใช้งานเป็นอาคารอเนกประสงค์ ใช้เป็นวิหารท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป, 
โถงอเนกประสงค์สําหรับประกอบพิธีกรรม, รับรองฆราวาส, ส่วนท่ีจาํวดัของเจา้อาวาสและภิกษุ
สามเณร, เป็นโรงเรียนของพระและสามเณร, ห้องเก็บของ, ครัวและเวจกุฎี รวมกนัหรือเช่ือมต่อกนั
เป็นอาคารเดียว   

หลกัฐาน "เจาง์"( kyaung) อาคารขนาดใหญ่เป็นประธานของวดัพม่า ท่ียงัคงสภาพอยู่
จนถึงปัจจุบนัส่วนใหญ่สร้างข้ึนในสมยัราชวงศ์คองบอง ของพม่า(พ.ศ. 2295-2428) ดงัหลกัฐาน
จาก Aung-mye-bon-zan Ok-kyaung สร้างในปี พ.ศ. 2361, Thami-daw Kyaung,  Bha-mo Kyaung 
สร้างระหวา่ง พ.ศ. 2380-2389 เป็นตน้ 

              

 
 

แผนผงัท่ี 56 ผงั Aung-mye-bon-zan Ok-kyaung เมืององัวะ สร้างในปี พ.ศ. 2361 โดยสร้าง
   เลียนแบบสถาปัตยกรรมเคร่ืองไม ้
ท่ีมา:  Fraser-Lu Sylvia, Splendour in wood the buddhist monasteries of burma (Bangkok: 
Orchid Press, 2001), 116. 
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แผนผงัท่ี 57 ผงั Thami-daw Kyaung เมืองอมรปุระ สร้างสมยัพระเจา้ Tha-ra-wadi กษตัริยพ์ม่า 
 ราชวงศค์องบอง ระหวา่ง พ.ศ. 2380-2389 
ท่ีมา: Fraser-Lu Sylvia, Splendour in wood the buddhist monasteries of burma (Bangkok: 
Orchid Press, 2001), 115-119. 
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แผนผงัท่ี 58 ผงั Bagaya Kyaung ท่ีเมืององัวะ กล่าวกนัวา่สร้างในสมยัพระเจา้ Min-ye Kyaw-din 
 ระหวา่งพ.ศ. 2216-2241 แต่จากหลกัฐานทางสถาปัตยกรรมสันนิษฐานวา่น่าจะสร้าง
 ราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 24 
ท่ีมา: Fraser-Lu Sylvia, Splendour in wood the buddhist monasteries of burma (Bangkok: 
Orchid Press, 2001), 199-200. 

 

แผนผงัท่ี 59 ผงั Bha-mo Kyaung ท่ีเมืองมลัฑเลย ์ สร้างสมยัพระเจา้ Tha-ra-wadi กษตัริยพ์ม่า 
 ราชวงศ์ คองบอง พ.ศ. 2380-2389 เดิมสร้างอยู่ท่ีอมรปุระเมืองหลวงเก่าก่อนยา้ย
 มาเมืองมณัฑเลย ์
ท่ีมา: Fraser-Lu Sylvia, Splendour in wood the buddhist monasteries of burma (Bangkok: 
Orchid Press, 2001), 185-186. 
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แผนผงัท่ี 60  แสดงผงัพื้นท่ีใชส้อยของ Yatana-bhon-myint Kyaung หรือสังฆิกวหิารประธาน  
  วดัรัตนบงเมียะ เมืองเมาะละแหม่ง ในพื้นท่ีพม่าตอนล่าง 
ท่ีมา: โชติมา  จตุรวงค์, สถาปัตยกรรมวัดมอญในพม่าตอนล่าง (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2554), 
117,118. 
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สันนิษฐานว่ารูปแบบการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยและลักษณะการวางผังของ "เจาง์" 
(Kyaung)  อนัเป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ท่ีสร้างเป็นประธานของวดัพม่าดงักล่าว น่าจะส่งอิทธิพล
ในการสร้างหรือบูรณะวดัสําคญัและวดับางแห่งในเมืองเชียงแสนและเชียงแสนน้อย ในช่วงราว
พุทธศตวรรษท่ี 22-23 ให้มีรูปแบบการวางผงัและการใช้สอยในรูปแบบเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนั
กบั "เจาง"์ (Kyaung) อาคารประธานขนาดใหญ่ของวดัพม่าดงักล่าว  

ดงัปรากฏหลกัฐานจากผงัของโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 "ผงัท่ีมีอาคารหลกั
เพิ่มจากแนวแกนเดิม" ทั้ง 15 แห่งของเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยท่ีศึกษา ซ่ึงพบการ
ต่อเติมดดัแปลงหรือสร้างอาคารดา้นขา้งวหิารหลกัของผงัโบราณสถาน จนมีลกัษณะเป็น "อาคารมี
ทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" เช่ือมต่อเขา้กบัวิหารหรืออุโบสถหลกัของผงั
โบราณสถานท่ีมีมาแต่เดิม  ซ่ึงทาํใหแ้ผนผงัโดยรวมของวดัหรือของโบราณสถานนั้น มีอาคารหลกั
เพิ่มข้ึนอีก 1 อาคาร รวมเป็น 3 หลงั คือ เจดียป์ระธาน วหิาร/อุโบสถ และ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อ
กบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ"  

โดยวิหาร/อุโบสถ และ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวิหารหรืออุโบสถ" 
จะเช่ือมต่อกนัเสมอและมีลกัษณะการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยเป็นส่วน ๆ เป็นห้อง ๆ คลา้ยกบัการแบ่ง
พื้นท่ีใชส้อยของ "เจาง"์ (Kyaung)ท่ีสร้างเป็นอาคารประธานของวดัพม่า   ซ่ึงอาจเปรียบเทียบกนัได้
ดงัน้ี 

1. อาคารหลกั(Hsaung-ma-gyi)และอาคารท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป(Hpaya-hsauny) 
= ส่วนของวหิาร/อุโบสถหลกัของผงัโบราณสถาน ท่ีพบในเมืองโบราณท่ีศึกษา 

2. อาคารเช่ือมต่อ(Sanu-hsaung),   =  ทางเดินยกพื้นก่ออิฐเช่ือมต่อระหวา่งวิหารและ 
"อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกับฐานด้านข้างวิหารหรืออุโบสถ" ท่ีพบในเมืองโบราณท่ีศึกษา 
(โบราณสถานบางแห่งเช่น วดัสบเก๋ียง, วดัมหาโพธ์ิ พบหลกัฐานของเสาซ่ึงสันนิษฐานวา่มีหลกัคา
คลุม)  

3. อาคารท่ีจาํวดัของพระภิกษุสามเณรหรือห้องเก็บของ(Baw-ga-hsaung)  = "อาคารมี
ทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ" ท่ีพบในเมืองโบราณท่ีศึกษา ซ่ึงภายในแบ่งเป็น
หอ้ง ๆ และโบราณสถานบางแห่ง เช่น วดัมหาโพธ์ิ, วดัอโศก, วดัพระธาตุสองพี่นอ้ง(ทิศเหนือ), วดั
เจดียห์ลวง, วดัสบเก๋ียง พบการสร้างห้องเวจกุฎีภายในอาคาร-เช่ือมต่อกบัฐานอาคารหรือตั้งอยู่
ใกลเ้คียงกนั  ซ่ึงทาํใหส้ันนิษฐานไดว้า่ "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้งวหิารหรืออุโบสถ" 
น่าจะใชเ้ป็นท่ีจาํวดัของเจา้อาวาส,พระภิกษุสงฆห์รือสามเณรดว้ย 
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แผนผงัท่ี 61 แสดงการเปรียบเทียบการใชส้อยพื้นท่ีของโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 ท่ีพบ
 จากเมืองโบราณท่ีศึกษากบั "เจาง"์(Kyaung) ท่ีสร้างเป็นอาคารประธานของวดัในพม่า 

 

     

 
โบราณสถานวดัมหาอาราม   ในเมืองโบราณเชียงแสน 

 
 

 
ผงั Bha-mo Kyaung ท่ีเมืองมลัฑเลย ์ สร้างสมยัพระเจา้ Tha-ra-wadi กษตัริยพ์ม่า ราชวงศ ์คองบอง ระหวา่ง พ.ศ. 2380-2389 

 

"อาคารมีทางเดิน
เช่ือมต่อกบัฐานดา้นขา้ง
วหิารหรืออุโบสถ" 
 วหิาร 

ทางเดินยกพื้นก่ออิฐ 

เจดียป์ระธาน 
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ดงันั้นผงักลุ่มท่ี 4 ซ่ึงพบหลกัฐานวา่มีข้ึนในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ย
ราวพุทธศตวรรษท่ี 22-23 อนัเป็นช่วงสมยัท่ีอยูใ่นปกครองของพม่าก่อนทิ้งร้างไป และไม่พบใน
เมืองโบราณร่วมสมยัของล้านนาโดยทั่วไปนั้ น อาจสันนิษฐานได้ว่าการสร้างและวางผงัตาม
ลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 ดงักล่าว อาจจะไดรั้บอิทธิพลหรือแนวความคิดมาจาก "เจาง"์ (Kyaung)   อาคาร
ประธานขนาดใหญ่อนัเป็นแบบแผนการสร้างวดัท่ีนิยมโดยทัว่ไปในประเทศพม่า  ในช่วงสมยัท่ี
พม่าปกครองเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยอยา่งใกลชิ้ดในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22-23 ก็
เป็นได ้

โดยผูป้กครองหรือชาวเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยในช่วงเวลานั้น อาจจะ
นาํเอารูปแบบหรือแนวความคิดการสร้าง "เจาง"์ (Kyaung) มาดดัแปลงใหเ้ขา้กบัคติและรูปแบบการ
สร้างอาคารศาสนสถานพื้นเมืองเชียงแสนท่ีมีมาแต่เดิม ดงัพบหลกัฐานวา่ "เจาง์" (Kyaung) ท่ีสร้าง
เป็นอาคารประธานของวดัพม่ามกัเป็นอาคารไมย้กพื้นสูงทั้งหลงั แต่อาคารตามผงักลุ่มท่ี 4 ท่ีพบใน
เมืองโบราณเชียงแสน, เชียงแสนนอ้ย หรือเมืองเชียงตุง ซ่ึงเป็นเมืองในวฒันธรรมลา้นนาเดิมนั้น
เป็นอาคารฐานดว้ยก่ออิฐชั้นเดียว เป็นตน้ 

จากหลกัฐานท่ีกล่าวมาทั้งหมดจึงอาจสรุปเน้ือหาในบทท่ี 4 ไดว้า่ ถา้หากเปรียบเทียบ
ผงัโบราณสถานทั้ง 4 กลุ่มของเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยท่ีนํามาศึกษากับผงั
โบราณสถานของเมืองโบราณสุโขทยั จะพบหลกัฐานรูปแบบผงัท่ีสอดคลอ้งกนัเพียง 2 ผงั คือ ผงั
กลุ่มท่ี 1 "ผงัท่ีมีอาคารหลกัตามแนวแกนทิศ" และผงักลุ่มท่ี 2 "ผงัท่ีมีอุโบสถ" เท่านั้น ซ่ึงผงัทั้ง       
2 กลุ่มนั้น อาจกล่าวไดว้า่เป็นผงัท่ีใชใ้นการสร้างโบราณสถานโดยทัว่ไปในเมืองโบราณร่วมสมยั
อ่ืน ๆ ของลา้นนา สุโขทยั หรืออยธุยา  ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั 

แต่ถา้หากเปรียบเทียบกบัเมืองโบราณร่วมสมยัในลา้นนาดว้ยกนัแลว้ จะพบหลกัฐาน
รูปแบบผงัท่ีสอดคลอ้งกนั 3 ผงั คือ  

ผงักลุ่มท่ี 1 ผงัท่ีมีอาคารหลกัตามแนวแกนทิศ  
ผงักลุ่มท่ี 2 ผงัท่ีมีอุโบสถ  
ผงักลุ่มท่ี 3 ผงัท่ีมีหมู่อาคาร  
ซ่ึงพบหลกัฐานช่วงเวลาการปรากฏโบราณสถานตามลกัษณะผงัดงักล่าวใกลเ้คียงกนั

กบัช่วงเวลาการปรากฏผงัดงักล่าวในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนนอ้ยท่ีศึกษา คือ ตั้งแต่ช่วง
ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 และพุทธศตวรรษท่ี  22 เช่นกนั ขณะท่ีไม่พบ
หลกัฐานการสร้างโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 "ผงัท่ีมีอาคารหลกัเพิ่มจากแนวแกนเดิม" 
โดยทัว่ไปในเมืองร่วมสมยัอ่ืน ๆ ของลา้นนาแต่อยา่งใด  
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ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผงัโบราณสถานตามลกัษณะผงักลุ่มท่ี 4 ดงักล่าวเป็นผงัท่ีไดรั้บ
อิทธิพลหรือรูปแบบการสร้างจากผูป้กครองชาวพม่าท่ีเขา้มาปกครองเมืองเชียงแสนและเชียงแสน
น้อย ตั้ งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 22 ดังหลักฐานท่ีพบว่าตั้งแต่รัชสมยัพระเจ้าอนอคเปตลุน(พ.ศ. 
2148-2171) เป็นตน้ไป  พม่าใหค้วามสาํคญักบัเมืองเชียงแสนเป็นอยา่งมากดงัหลกัฐานการให้เมือง
เชียงแสนข้ึนกบัพม่าโดยตรงและใหดู้แลเมืองข้ึนจาํนวนมาก  จนกระทัง่ พ.ศ. 2244 หรือในช่วงราว
พุทธศตวรรษท่ี 23  พม่าไดผ้นวกเมืองเชียงแสนใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของพม่า มีฐานะเทียบเท่าเชียงใหม่
และใหเ้ป็นศูนยก์ลางสาํคญัทางการเมืองการปกครองการทหารของพม่าในบริเวณน้ี ก่อนทิ้งร้างไป
หลงัสงครามขบัไล่พม่าออกจากเมืองเชียงแสนในปี พ.ศ. 2347 ดงักล่าวไวใ้นตาํนานพื้นเมือง    
เชียงแสนนั้น 
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บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
หลักฐานจากการศึกษาแผนผังของโบราณสถานในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียง

แสนน้อย ทั้ง 45 แห่ง ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย  ซึ่งแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ ๆ นั้น สามารถ
สรุปได้ว่าทุกกลุ่มแผนผังมีความสัมพันธ์กันและมีพัฒนาการร่วมกันเป็นล าดับมา และยังคงพบ
โบราณสถานทั้ง 4 ผังในสมัยสุดท้ายของเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยที่ศึกษา ซึ่งท าให้
สามารถสรุปพัฒนาการแผนผังโบราณสถานเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย ได้เป็น 2 
ระยะใหญ่ ๆ ได้คือ   

ระยะที่ 1  ผังที่มีพัฒนาการขึ้นในช่วงสมัยล้านนา(ราวพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 22) ได้แก่ ผังกลุ่มที่ 1, 2 และกลุ่มที่ 3 กล่าวคือ 
                 กลุ่มที่ 1  ผังอาคารหลักวางตามแนวแกน(ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 เป็นต้น
มา)น่าจะเป็นผังที่มีมาแล้วตั้งแต่ช่วงแรกสร้างเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อยที่ศึกษา 
อย่างน้อยตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 19-20 เป็นต้นมาและยังคงพบการสร้างวัดตามลักษณะผังกลุ่มที่ 
1 ตลอดมาจนกระทั่งเมืองโบราณที่ศึกษาถูกทิ้งร้างไป 
                 กลุ่มที่ 2  ผังที่มีอุโบสถ(ราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 เป็นต้นมา) เป็นผังที่มี
พัฒนาการมาจากผังกลุ่มที่ 1 โดยแบง่เป็น 2 รูปแบบใหญ่ ๆ คือ รูปแบบที่ 1 การสร้างอุโบสถขนาด
เล็กเพิ่มเติมเข้าไปในผังโบราณสถานตามลักษณะผังกลุ่มที่ 1 ที่สร้างมาแต่เดิมและรูปแบบที่ 2 การ
ปรับเปลี่ยนวิหารหลักของผังโบราณสถานตามลักษณะผังกลุ่มที่ 1 เดิมให้เป็นอุโบสถหรือสร้าง
อุโบสถขึ้นเป็นอาคารหลักของผัง ซึ่งมีช่วงเวลาในการปรากฏขึ้นใกล้เคียงคาบเกี่ยวกันคือในราว
พุทธศตวรรษที่ 20-21 และในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21-22 และน่าจะมีการใช้อุโบสถทั้ง 2 
รูปแบบตลอดมาจนกระทั่งทิ้งร้างไป 
                 กลุ่มที่ 3  ผังที่มีหมู่อาคาร(ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21-22 เป็นต้นมา) ผัง
ดังกล่าวน่าจะเป็นผังที่มีพัฒนาการมาจากผังกลุ่มที่ 1 หรือผังกลุ่มที่ 2 โดยการต่อเติมอาคาร
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีอยู่เดิมให้มีลักษณะเป็น "หมู่อาคาร" หรือสร้างอาคารในลักษณะ "หมู่อาคาร" ขึ้น
ทั้งหลังเพิ่มเติมเข้าไปในผังของโบราณสถานบางแห่ง โดยน่าจะมีขึ้นในระยะเวลาใกล้เคียงหรือร่วม
สมัยกันกับการปรากฏขึ้นของผังกลุ่มที่ 2 รูปแบบที่ 2  "การสร้างอุโบสถแทนที่วิหารหลักของผัง 
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โบราณสถาน" โดยการปรับเปลี่ยนวิหารหลักของผังที่สร้างมาแต่เดิมให้กลายเป็นอุโบสถหลักของ
ผังแทนนั้น   
                 ผังโบราณสถานทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าว มีพัฒนาการร่วมกันเป็นล าดับมาและเป็น
ผังที่พบได้ในโบราณสถานของเมืองโบราณร่วมสมัยล้านนา เช่น เมืองโบราณเวียงท่ากานและเวียง
กุมกาม ในพื้นที่ อ.สันป่าตองและ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ด้วย โดยพบหลักฐานช่วงเวลาการปรากฏ
ขึ้นของผังทั้ง  3 กลุ่มใกล้เคียงกัน คือ ตั้งแต่ช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
และพุทธศตวรรษที่  22 เช่นกัน  

                ส่วนโบราณสถานในเมืองโบราณสุโขทัยนั้น พบหลักฐานรูปแบบผังที่
สอดคล้องกันเพียง 2 ผัง คือ ผังกลุ่มที่ 1 "ผังที่มีอาคารหลักตามแนวแกนทิศ" และผังกลุ่มที่ 2 "ผังที่
มีอุโบสถ" เท่านั้น ซึ่งผังทั้ง 2 กลุ่มนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นผังที่ใช้ในการสร้างโบราณสถาน
โดยทั่วไปในเมืองโบราณร่วมสมัยอื่น ๆ ของล้านนา สุโขทัย หรืออยุธยา  ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 
19-20 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ว่าได้    

ระยะที่ 2  ผังที่มีพัฒนาการขึ้นในช่วงสมัยพม่าปกครอง(ราวพุทธศตวรรษที่ 22-พ.ศ. 
2347) ได้แก่ ผังกลุ่มที่ 4 กล่าวคือ 

                ผังกลุ่มที่ 4  "ผังที่มีอาคารหลักเพิ่มจากแนวแกนเดิม" หลักฐานจากการขุด
แต่งพบว่าโบราณ สถานซึ่งมีลักษณะตามผังกลุ่มที่ 4 ที่ศึกษาทั้งหมดล้วนมีพัฒนาการมาจาก
โบราณสถานตามลักษณะผังกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 ทั้งสิ้น ผังกลุ่มที่ 4 ดังกล่าวเป็นรูปแบบผังที่พบ
หลักฐานว่าเกิดขึ้นในสมัยสุดท้ายของโบราณสถานก่อนทิ้งร้างไป โดยเกิดจากการต่อเติมอาคารผัง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า, อาคาร "หมู่อาคาร" ที่มีอยู่แล้วแต่เดิม หรือสร้างอาคารขึ้นใหม่ให้มีลักษณะเป็น 
"อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกับฐานด้านข้างวิหารหรืออุโบสถ" ขึ้นในวัดที่สร้างตามลักษณะผังกลุ่มที่ 
1, 2 หรือ 3 เดิมจนท าให้ผังโบราณสถานหรือผังวัดนั้นปรับเปลี่ยนไปเป็นผังกลุ่มที่ 4 ในสมัย
สุดท้ายก่อนที่จะทิ้งร้างไป ซ่ึงน่าจะอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 22 หรือในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 
ซึ่งเป็นช่วงที่เมืองเชียงแสนและเชียงแสนน้อยอยู่ในการปกครองของพม่าแล้ว 

                ผังกลุ่มที่ 4 ดังกล่าวเป็นผังที่ไม่พบในเมืองโบราณร่วมสมัยอื่น ๆ ในล้านนา
หรือในเมืองโบราณสุโขทัยที่น ามาเปรียบเทียบแต่อย่างใด แต่พบว่าเป็นผังที่พัฒนาขึ้นในสมัย
สุดท้ายของโบราณสถานส่วนหนึ่งที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ของเมืองโบราณเชียงแสนและเชียง
แสนน้อยที่ศึกษา เช่น โบราณสถานวัดเจดีย์หลวง ในเมืองโบราณเชียงแสนและโบราณสถานวัด
พระธาตุสองพี่น้อง(ทิศเหนือ) ในเมืองโบราณเชียงแสนน้อยอันเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่และ
ส าคัญของเมืองโบราณที่ศึกษา ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพล ,รูปแบบการสร้างหรือ
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แนวความคิดมาจากผู้ปกครองชาวพม่าที่เข้ามาปกครองเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย 
ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 22-23  

               จากข้อมูลเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่พบหลักฐานว่าโบราณสถานใดในเขต
ภาคเหนือ ของไทย คือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่และน่าน จะมีแผนผังตาม
ลักษณะผังกลุ่มที่ 4  ดังกล่าวนั้น  แต่กลับพบวัดที่มีลักษณะการวางผังใกล้เคียงกับผังกลุ่มที่ 4 
ดังกล่าวในเมืองเชียงตุง อันเป็นเมืองในการปกครองของพม่า และที่ส าคัญคือ วัดจอมค าและวัด
เชียงยืนที่มีการวางผังใกล้เคียงกับผังกลุ่มที่ 4 ดังกล่าวเป็นวัดขนาดใหญ่และเป็นวัดส าคัญที่สุดที่
ตั้งอยู่ในเมืองเชียงตุงเช่นเดียวกันกับผังในสมัยสุดท้ายในราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23  ของ
โบราณสถานวัดเจดีย์หลวง กลางเมืองเมืองเชียงแสนและวัดพระธาตุสองพี่น้อง(ทิศเหนือ) กลาง
เมืองเชียงแสนน้อยที่ท าการศึกษา ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยที่เมืองเชียงแสนและเชียงแสนน้อยตกอยู่ใน
ปกครองของพม่าเช่นเดียวกัน  

                 ทั้งยังพบหลักฐานว่าผังกลุ่มที่ 4 ดังที่พบหลักฐานในเมืองโบราณเชียงแสน
และเชียงแสนน้อยที่ศึกษา มีลักษณะการวางผังและการแบ่งพื้นที่ใช้สอยคล้ายกับผังอาคารขนาด
ใหญ่ที่สร้างเป็นประธานในวัดของพม่าที่เรียกว่า "เจาง์" (Kyaung) หรือ "Monastery" ใน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงมักจะสร้างเป็นกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ตั้งเป็นประธานของวัดที่นิยมสร้างกันในพม่า
หลังจากพุทธศตวรรษที่ 19-20 และเป็นที่นิยมสร้างสืบต่อมาทั้งในสมัยอังวะและคองบอง ในพุทธ
ศตวรรษที่ 22-25 จนถึงปัจจุบันด้วย 

                 จากหลักฐานดังกล่าวจึงท าให้สันนิษฐานได้ถึงความสัมพันธ์ของอิทธิพล
และแนวความคิดในการวางผังวัดตามลักษณะผังกลุ่มที่ 4 ที่น่าจะได้รับมาจากผู้ปกครองชาวพม่าที่
แพร่กระจายในบริเวณเมืองเชียงแสนและใกล้เคียงกันในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 อันเป็นช่วง
ที่พม่าเข้าปกครองเมืองเชียงแสนอย่างใกล้ชิดและให้ความส าคัญกับเมืองเชียงแสนอย่างมาก จนอาจ
กล่าวได้ว่าเมืองเชียงแสนในช่วงเวลานั้นเป็นเมืองใหญ่และเป็นศูนย์กลางส าคัญทางการเมืองการ
ปกครองการทหารของพม่าในบริเวณนี้  และน่าจะมีความเป็นอิสระหรือมีฐานะเป็นแคว้น ๆ หนึ่ง
แยกออกจากเชียงใหม่อันเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของ
อาณาจักรล้านนามาแต่เดิมอย่างมากดังหลักฐานจากต านานพื้นเมืองเชียงแสนที่กล่ าวถึงเมือง
โบราณเชียงแสนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23นั้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 
โบราณสถานตามลักษณะผังกลุ่มที่ 4  "ผังที่มีอาคารหลักเพิ่มจากแนวแกนเดิม"        

อันเป็นผังโบราณสถานที่ไม่พบโดยทั่วไปในเมืองโบราณร่วมสมัยอื่น ๆ ในล้านนานั้น  หลักฐาน
จากรายงานการขุดค้นขุดแต่งในปัจจุบันมักกล่าวถึงหลักฐานโดยรวมที่พบภายในโบราณสถาน     
ซึ่งมักจะให้ความส าคัญกับหลักฐานที่พบจากเจดีย์ประธานและวิหารอันเป็นอาคารหลักในผัง
โบราณสถานเป็นส่วนใหญ่  โดยให้ความส าคัญหรือเก็บหลักฐานจาก "อาคารมีทางเดินเช่ือมต่อกับ
ฐานด้านข้างวิหารหรืออุโบสถ"  น้อย   ด้วยเหตุนี้ในคร้ังต่อไปเมื่อมีการขุดค้นขุดแต่งและ            
พบโบราณสถานที่มีผังตามลักษณะผังกลุ่มที่ 4 อีก จึงต้องการให้เก็บหลักฐานในส่วนของ "อาคาร 
มีทางเดินเช่ือมต่อกับฐานด้านข้างวิหารหรืออุโบสถ" ให้ละเอียดครบถ้วนในทุกด้านมากขึ้น         
ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์หน้าที่การใช้งานให้ชัดเจนย่ิงขึ้น หรืออาจตอบค าถาม
ในเร่ืองอิทธิพลศิลปะสถาปัตยกรรมแบบพม่าที่เข้ามามีอิทธิพลในเมืองโบราณที่ศึกษาในช่วงเวลา
ดังกล่าวรวมถึงความสัมพันธ์กับเมืองที่ได้รับอิทธิพลศิลปะสถาปัตยกรรมแบบพม่าในบริเวณ
ใกล้เคียง เช่น เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า ซึ่งพบหลักฐานวัดในปัจจุบันที่มีผังคล้ายกับ       
ผังกลุ่มที่ 4 ที่พบในเมืองโบราณที่ศึกษาได้ดีย่ิงขึ้น 
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 ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________.รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างป่าช้าหมายเลข 4 (นอกเมือง) อ.เชียงแสน  
 จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม,่  2548. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 8 (นอกเมือง) อ. เชียงแสน  
 จ. เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________.รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 16 (ในเมือง) อ.เชียงแสน  
 จ.เชียงราย.  เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา)  
___________. รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 17 (ในเมือง) อ.เชียงแสน  
 จ. เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________.รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 23 (ในเมือง) อ.เชียงแสน  
 จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดอ้อมแก้ว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: 
 ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 13 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. 
 เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 2548. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานการบูรณะโบราณสถาน วัดต้นกอก(ร้าง) เวียง ท่ากาน ต. บ้านกลาง  
 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, (อัดส าเนา) 
___________.รายงานการบูรณะและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์วัดเจดีย์หลวง ต.เวียง อ.เชียงแสน  
 จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2549. 
___________. รายงานการปฏิบัติงานขุดแต่ง-ค  ายันโบราณสถานวัดป่าสักและใกล้เคียง. เชียงใหม่: 
 ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่, 2534. 
___________. รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีกลุ่มโบราณสถานวัดป่าสัก. ม.ป.ท.: หน่วย
 ศิลปากรที่ 4 เชียงแสน, 2532. 
___________. รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีกลุ่มโบราณสถานวัดป่าสัก อ.เชียงแสน  
 จ.เชียงราย โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว พ.ศ. 2531-2534.  
 ม.ป.ท.: หน่วยศิลปากรที่ 4 เชียงแสน, 2532. 
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กรมศิลปากร. รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีกลุ่มโบราณสถานวัดสังฆาแก้วดอนทัน ต.เวียง 
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย.  ม.ป.ท.: หน่วยศิลปากรที่ 4 เชียงแสน, 2532. 
___________.รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีกลุ่มโบราณสถานหมายเลข 7 วัดป่าสัก. ม.ป.ท.: 
 หน่วยศิลปากรที่ 4 เชียงแสน, 2533. 
___________. รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีโบราณสถานและพระพุทธรูปปูนปั้น วัด 
 เสาเค่ียน ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. ม.ป.ท.: หน่วยศิลปากรที่ 4 เชียงแสน, 2532. 
___________. รายงานการปฏิบัติงานทางโบราณคดีวัดมหาธาตุ . ม.ป.ท.: หน่วยศิลปากรที่ 4 
 เชียงแสน, 2531. 
___________. รายงานการส ารวจโบราณสถานเมืองเชียงแสน. ม.ป.ท., ม.ป.ป.. 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดค้น-ขุดแต่งโบราณสถานร้างวัดธาตุเขียว บ้านเชียงแสนน้อย      
 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2552.  
 (อัดส าเนา) 
___________.รายงานเบื องต้นการขุดค้น-ขุดแต่งโบราณสถานร้างบ้านสบกก ต.บ้านแซว 
 อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2552. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดจอมหมอก เมือง 
 เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. 
  (อัดส าเนา) 
___________.รายงานเบื องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดช้างค  า เมืองเชียงแสน             
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดบ้านร้อง อ. เชียงแสน  
 จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดร้างหมายเลข 1 เมือง 
 เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548.  
 (อัดส าเนา)  
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานวัดอโศก เมืองเชียงแสน  
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________.รายงานเบื องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 12 เมืองเชียงแสน  
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548, (อัดส าเนา). 
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กรมศิลปากร. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 16  เมืองเชียงแสน
 น้อย อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548.  
 (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 26  เมืองเชียงแสน    
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2549. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานนายเก๋ ม.12 บ้านสันหลวง ต. ป่าสัก อ.เมือง
 ล าพูน จ.ล าพูน. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2552. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11 ต.แม่ใส  
 อ.เมือง จ.พะเยา. น่าน: ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, 2547. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดบุญยืน(โบราณสถานกลุ่มที่ 2)  
 อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________.รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดป่างัวเชียง ต.เวียง อ.เชียงแสน  
 จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดสันมะโก(ร้าง) บ้านสันมะโก ต.บ้านแป้น   
 อ.เมือง จ.ล าพูน. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2552. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดสบเกี๋ยง(โบราณสถานกลุ่มที่ 1) ต.เวียง
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________.รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดสามมุมเมือง ต.เวียง อ. เชียงแสน 
 จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2549. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดสวัสดี(สัสดี) ต.เวียง อ.เชียงแสน  
 จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2549. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถาน วัดหนองม่วน(ร้าง) หมู่ที่ 3 บ้านจ าบอน 
 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ล าพูน. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2551.  
 (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานวัดหนานช้าง ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.
 เชียงใหม่. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2546. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 10 ต.เวียง อ.เชียงแสน  
 จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2549. (อัดส าเนา) 
 



157 

กรมศิลปากร. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 17 เมืองเชียงแสนน้อย  
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 18 (โบราณสถานกลุ่มที่ 12 :  
 เชียงแสนน้อย) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 
 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 19 (เชียงแสนน้อย) ต.เวียง 
 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข 20 (โบราณสถานกลุ่มที่ 12  
 เชียงแสนน้อย) ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 
 เชียงใหม่, 2548. (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งทางโบราณคดีโบราณสถานหมายเลข 21 เมืองเชียงแสน
 น้อย อ. เชียงแสน จ. เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2548.  
 (อัดส าเนา) 
___________. รายงานเบื องต้นการขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดอุดม เมืองเชียงแสน อ. เชียงแสน 
 จ.เชียงราย. เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, 2549. (อัดส าเนา) 
___________. วัดหนองสระ(ร้าง) ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่. เชียงใหม่: ส านักศิลปากร
 ที ่8 เชียงใหม่, 2552. (อัดส าเนา) 
__________ . เวียงท่ากาน 1 รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
 2534. 
__________ . เวียงท่ากาน 2 รายงานการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
 2534. 
__________ . สถาปัตยกรรมไทย โดย กรมศิลปากร. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2538. 
เกรียงไกร  เกิดศิริ. ทรรศนะอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: อุษาคเนย,์ 2553. 
กอบยศ  ย้ิมอ่อน. "การศึกษาวิหารไทลื้อในวัฒนธรรมล้านนา (จังหวัดพะเยาและจังหวัดน่าน)."  
 วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม บัณฑิต
 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 
คลังข้อมูลจารึกล้านนา . ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 6 จารึกในพิพิธภัณฑ์ เชียงแสน ภาคที่ 2. 
 เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. 
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จารึกล้านนา ภาค 1, เล่ม 1. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมส์ เอช ดับเบิ้ลยู ทอมป์สัน, 2534. (พิมพ์ในวโรกาส
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 3 รอบ 
 พุทธศักราช  2534).  
จิรศักดิ์  เดชวงศ์ญา. พระเจดีย์เมืองเชียงแสน. เชียงใหม่: สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, 2539.  
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