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Mueang Bang Khlang historical site has a very few artistic work evidences left, mostly
are destroyed or left with just the base. The purpose of this study is to analyze the structure of art
,architectural and the ages of Mueang Bang Khlang. The gathered evidences and data are used to
assume the most possible presumption of Mueang Bang Khlang. The results of presumption are
listed below.
1. Mueang Bang Khlang was located in a similar environment to Mueng Sukhothai,
Mueang Si Satchanalai, Mueang Bang Pan, and Mueang Nakhon Chum.It also had a similar city plan
and water management system to the cities. This study could be assumed that people in Mueang
Bang Khlang were the same group of people from Mueng Sukhothai.
2. There was an evidence that Wat Yai Chai Mongkhon and Wat Bot were used in the
th
middle of 14 century. Further more the renovation and enhancement evidence of this historical site
were found since the 16th century. This study could be presumed that Mueang Bang Khlang was the
most prosperous in around the 15th century era.
3. Art and architectural style of Mueang Bang Khlang could be divided by the
remaining forms into 3 groups, there are; the historical site that can be modeled evidently, the
second is the historical site that remain with the base and may be modeled imprecisely, and lastly is
the group that could not be modeled. City decoration remaining evidence were created into 3D
model by using computer software. Mostly found architecture were bell-shaped octagonal-based
stupas, followed by bell-shaped stupas with enshrined Buddha statue based. These stupas shared
the very same architectural style with Kingdom of Sukhothai.
This study is to analyze the most possible city plan image. It represents the idea of the
Mueang Bang Khlang in a context of Sukhothai culture, not the complete conclusion.
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้
านจึงเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ทุกความสาเร็ จทังในอดี
้
ตและอนาคต จึงขออุทิศบุญกุศลทังหลายที
้
่ได้ จากกรรมดีทงปวงของข้
ั้
าพเจ้ าแก่
ท่านทังสองตลอดไป
้
ในระหว่างการเล่าเรี ยนจวบจนวิทยานิพนธ์สาเร็ จลุลว่ งนัน้ ข้ าพเจ้ าได้ เรี ยน ได้ ร้ ู และได้ ร้ ู สกึ
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ความรู้ มุมมองและคาปรึกษาที่ผ่านมาจากทังการสอนสั
้
ง่ และผลงานวิจยั
ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.สันติ เล็กสุขุม ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชยั สาย
สิงห์ สาหรั บความรู้ ข้ อคิดเห็น แง่มุมต่างๆ ทังข้
้ อดีและข้ อเสียในการทางานวิทยานิพนธ์ อนั จะนาไปต่อ
ยอดในการทางานต่างๆ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้นต่อไป
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ นัน้ เป็ นผู้ ที่ มีค วามส าคัญ ที่ สุด ท่ า นหนึ่ ง ในกระบวนการ
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ช่วยกันแนะนาและผลักดันกันมาตลอด น้ องปลื ้ม น้ องส้ ม หนูน้ ู บุ๊ค ปอ พี่นิกกี ้ ฝ้าย หยก โอม น้ องแว่น
และเด็กๆ เหมียว พี่นุช (ขอขอบคุณน้ องแว่นที่ช่วยให้ การเก็บข้ อมูลภาคสนามเป็ นเรื่ องง่าย) ขอบคุณ
น้ องโบว์ที่มีสว่ นช่วยให้ หลุดพ้ นจาก I-Thesis ขอขอบพระคุณครอบครัวสมาธิ สาหรับกาลังใจและสถานที่
ทางานอันอบอุน่
ขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรและพลังงานด้ านบวกจากพี่น้อง นพ นัส ครอบครัวศรี ศกั ดา เพื่อน
พี่ น้ องคณะสถาปั ตย์ มช. อาจารย์ จุลพร นันทพานิ ช ทราย หวาน พี่ ไก่ กุ๊กกู๋ เพื่ อนสมาคมลับแล เพื่ อน
โรงเรี ยน ส.อ. พี่แชมป์ พี่ตนู แพรวซิลล่า ขอบคุณทิมสาหรับความช่วยเหลือเรื่ องโปรแกรม sketch up พี่นีน่า
พี่ติ เพื่อน ITP พี่น้องเอก พี่จมร พี่อารี ย์ รวมถึงทุกท่านที่ไม่ได้ กล่าวถึง ทุกกาลังใจสาคัญมากเสมอ
สุดท้ ายนี ้จึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี ้ด้ วยความจริ งใจ
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เสาประทีปกึ่งกลางฐานเจดีย์ประธานวัดดงอ้ อยเหนือ ด้ านทิศใต้
เมืองบางขลัง .....................................................................................
ชิ ้นส่วนกลีบขนุน เจดีย์ประธานวัดดงอ้ อยเหนือ เมืองบางขลัง ........................
ชิ ้นส่วนชันฐานบั
้
วเจดีย์ประธานวัดดงอ้ อยเหนือ เมืองบางขลัง .......................
เจดีย์รายทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัย หมายเลข 9 วัดเจดีย์เจ็ดแถว
เมืองศรี สชั นาลัย และภาพขยายชุดวงแหวนส่วนรองรับองค์ระฆัง
ประดับกลีบบัวปูนปั น้ ........................................................................
เจดีย์ประธานทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัย-อยุธยา วัดโพง บริเวณบึงพระราม
อยุธยา ..............................................................................................
ฐานเจดีย์ประธานวัดป่ ามะม่วง ด้ านทิศใต้ ....................................................
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67
70
70
71
71
75
75
76
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81
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84
84
86

ภาพที่
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

หน้ า
ฐานเจดีย์ประธานวัดป่ ามะม่วงด้ านทิศตะวันตก แสดงโครงสร้ างแกนเจดีย์แนว
ทแยงมุม ...........................................................................................
ชิ ้นส่วนหินชนวนประติมากรรมบุคคล ...........................................................
ชิ ้นส่วนปูนปั น้ เทพพนม................................................................................
มณฑปประธานด้ านทิศตะวันออก วัดป่ าสักเหนือ เมืองบางขลัง .....................
มณฑปประธานด้ านทิศเหนือ วัดป่ าสักเหนือ เมืองบางขลัง ............................
พระพุทธรูปจากการขุดแต่ง วัดป่ าสักเหนือ เมืองบางขลัง ฐานพระมีลกั ษณะ
แอ่นเว้ าเข้ าข้ างในไม่ทาลวดลายกลีบบัว..............................................
พระพุทธรูปแบบอูท่ องรุ่นที่ 2 จากพระอุระพระมงคลบพิตร ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เจ้ าสามพระยา .....................................................................
ส่วนองค์พระพุทธรูปแบบอูท่ องรุ่นที่ 3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กาแพงเพชร ......................................................................................
มณฑปประธานด้ านทิศตะวันออก วัดป่ าสักใต้ เมืองบางขลัง .........................
มณฑปประธานด้ านทิศใต้ วัดป่ าสักใต้ เมืองบางขลัง ....................................
รูปแบบสันนิษฐานเจดีย์ประธานทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์ วัดใหญ่ชยั มงคล
เมืองบางขลัง .....................................................................................
เจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ..........................................................
ชิ ้นส่วนกลีบบัวปูนปั น้ ดินเผาของเจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ..........
ชิ ้นส่วนกลีบบัวปูนปั น้ ดินเผาของเจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ..........
เจดีย์ทรงปราสาทห้ ายอด วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นาลัย และกลีบบัวปูนปั น้
ประดับองค์ระฆังและยอดเจดีย์จาลอง .........................................................
การเปรี ยบเทียบชิ ้นส่วนประดับสถาปั ตยกรรมที่คล้ ายงานปูนปั น้ ประดับเจดีย์
ทรงปราสาทห้ ายอด วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นาลัย ................................
รูปแบบสันนิษฐานเจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ..............................
เจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ..............................................................
ชิ ้นส่วนหินชนวนลายเกล็ดปลาของเจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ..........
รูปแบบสันนิษฐานเจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ...................................
เจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประจามุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ ................
ฑ

87
87
87
89
90
90
91
92
93
94
98
99
100
100
101
102
103
103
104
104
105

ภาพที่
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

110

ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์จาลองของเจดีย์ประจามุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ ..................
การเปรี ยบเทียบชิ ้นส่วนซึง่ น่าจะเป็ นส่วนหนึง่ ของเจดีย์จาลองประดับเจดีย์
รูปแบบเดียวกับเจดีย์ทรงปราสาทห้ ายอด วัดเจดีย์เจ็ดแถว
ศรี สชั นาลัย .......................................................................................
รูปแบบสันนิษฐานเจดีย์ประจามุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ น ..............................
เจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประจามุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ............
รูปแบบสันนิษฐานเจดีย์ประจามุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ............................
เจดีย์รายหมายเลข 9 ...................................................................................
ชิ ้นส่วนปูนปั น้ ประดับเจดีย์รายหมายเลข 9 ...................................................
รูปแบบสันนิษฐานฐานเจดีย์รายหมายเลข 9 .................................................
เจดีย์รายหมายเลข 21 .................................................................................
ส่วนหัวสัตว์ดินเผาของเจดีย์รายหมายเลข 21 ...............................................
ส่วนขาสัตว์ดินเผาของเจดีย์รายหมายเลข 21................................................
เจดีย์ทรงปราสาทที่มีทรงระฆังประกอบอยู่วดั เจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นาลัย .........
รูปแบบสันนิษฐาน ฐานเจดีย์หมายเลข 21 ....................................................
เจดีย์รายหมายเลข 16 เหลือเพียงฐานก่ออิฐ 1 ชัน้ ........................................
ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์ดินเผาทรงอมลกะของเจดีย์รายหมายเลข 16 ......................
การเปรี ยบเทียบชิ ้นส่วนประดับเจดีย์ซงึ่ คล้ ายส่วนหนึง่ ของยอดอมลกะ
ในรูปแบบเจดีย์ทรงวิมานที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นาลัย .......................
รูปแบบสันนิษฐาน ฐานเจดีย์หมายเลข 16 ....................................................
เจดีย์รายหมายเลข 14 .................................................................................
ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์ดินเผาของเจดีย์รายหมายเลข 14 .......................................
กลีบบัวปูนปั น้ ติดกับชิ ้นส่วนเจดีย์ดินเผา ของเจดีย์รายหมายเลข 14 ..............
ชิ ้นส่วนกลีบบัวปูนปั น้ จดีย์รายหมายเลข 14..................................................
การเปรี ยบเทียบชิ ้นส่วนประดับเจดีย์ซงึ่ คล้ ายส่วนหนึง่ ของปูนปั น้ กลีบบัว
ปากระฆังและยอดเจดีย์จาลองในรูปแบบเจดีย์ปราสาทห้ ายอดที่
วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นาลัย ..............................................................
รูปแบบสันนิษฐาน ฐานเจดีย์หมายเลข 14 ....................................................
ฒ

หน้ า
105

106
106
107
107
108
108
109
110
110
110
111
111
112
112
113
113
114
115
115
116

117
117

ภาพที่
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

มณฑปรายหมายเลข 28 มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ......................................
มณฑปรายหมายเลข 10 มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ ........................................
มณฑปรายหมายเลข 15 มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ...........................................
มณฑปรายหมายเลข 11 มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ....................................
รูปแบบสันนิษฐานตัวอย่างมณฑปบริ วาร .....................................................
รูปแบบสันนิษฐานวิหารด้ านทิศตะวันออก ....................................................
วิหารด้ านทิศเหนือ วัดใหญ่ชยั มงคล .............................................................
รูปแบบสันนิษฐานวิหารด้ านทิศเหนือ ...........................................................
กลุม่ ฐานโบราณสถานที่ไม่สามารถสันนิษฐานรูปแบบได้ ...............................
กลุม่ ฐานโบราณสถานที่ไม่สามารถสันนิษฐานรูปแบบได้ ...............................
ภาพสันนิษฐานรวมโบราณสถานวัดใหญ่ชยั มงคล.........................................
ภาพสันนิษฐานมณฑปประธาน วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง .................................
ภาพสันนิษฐานเจดีย์รายด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง .....
ภาพสันนิษฐานรวมโบราณสถาน วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง ...............................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดริมทาง เมืองบางขลัง ...................................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดก้ อนแลง เมืองบางขลัง ................................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดไร่ถวั่ เมืองบางขลัง ......................................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดเจดีย์โทน เมืองบางขลัง ...............................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถานระยะที่ 1 วัดมุมเมือง เมืองบางขลัง....................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถานระยะที่ 2 วัดมุมเมือง เมืองบางขลัง....................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดสระคู่ เมืองบางขลัง .....................................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดเขาเดื่อ เมืองบางขลัง ..................................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดดงอ้ อยเหนือ เมืองบางขลัง ..........................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดป่ ามะม่วง เมืองบางขลัง ..............................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดป่ าสักเหนือ เมืองบางขลัง ............................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดป่ าสักใต้ เมืองบางขลัง ................................
ฐานโบราณสถาน วัดป่ ากล้ วย เมืองบางขลัง ................................................

ณ

หน้ า
118
118
119
119
120
121
122
122
123
123
125
126
127
127
128
129
130
131
133
133
134
135
136
137
138
139
140

ภาพที่
138
139
140
141
142
143
144
145

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดป่ ากล้ วย เมืองบางขลัง ................................
ฐานโบราณสถาน วัดต้ นประดู่ เมืองบางขลัง .................................................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดต้ นประดู่ เมืองบางขลัง ................................
ฐานโบราณสถาน วัดเจดีย์คู่ เมืองบางขลัง ....................................................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดเจดีย์คู่ เมืองบางขลัง ...................................
ฐานโบราณสถาน วัดริมคลองยาง เมืองบางขลัง ..........................................
ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์ทรงกรวยศิลาแลงและชิ ้นส่วนฐานวงแหวนศิลาแลง
วัดริมคลองยาง เมืองบางขลัง ............................................................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดริมคลองยาง เมืองบางขลัง ส่วนยอดสีอิฐ
แสดงชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมซึง่ สันนิษฐานว่าเป็ นส่วนหนึ่งของยอดเจดีย์
เมื่อทดลองขึ ้นรูปสันนิษฐานตามสัดส่วนเจดีย์จากการวิเคราะห์รูปแบบ
แล้ วพบว่ามีขนาดที่นา่ จะใกล้ เคียงกัน .................................................
ฐานเจดีย์ประธาน (ด้ านหน้ า) และฐานชุกชี (ด้ านหลัง) วัดต้ นมะเกลือ
เมืองบางขลัง ....................................................................................
ชิ ้นส่วนอิฐครึ่งวงกลม วัดต้ นมะเกลือ เมืองบางขลัง .......................................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถาน วัดต้ นมะเกลือ เมืองบางขลัง ............................
ฐานโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว ด้ านทิศตะวันออก ....................................
ภาพสันนิษฐานกลุม่ โบราณสถานระยะที่ 1 มุมมองด้ านทิศตะวันตก
วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบางขลัง ............................................................
ชิ ้นส่วนกระเบื ้องดินเผาแบนขอเต็ม วัดเจดีย์เจ็ดแถว .....................................
ชิ ้นส่วนอิฐขูดลวดลายไทย วัดเจดีย์เจ็ดแถว ..................................................
ชิ ้นส่วนพระบาทปูนปั น้ วัดเจดีย์เจ็ดแถว .......................................................
ภาพสันนิษฐานโบราณสถานระยะที่ 2 วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบางขลัง ............
ภาพสันนิษฐานโบราณสถานรวม วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบางขลัง....................
มณฑปประธานด้ านทิศเหนือ วัดดงสะเดา เมืองบางขลัง ...............................
มณฑปบริวาร ด้ านทิศตะวันออก วัดดงสะเดา เมืองบางขลัง ..........................
ฐานพระขนาดเล็ก วัดดงสะเดา เมืองบางขลัง ...............................................

ด

หน้ า
140
141
141
142
143
144
145

145
147
147
148
149
150
152
152
153
153
154
155
156
156

ภาพที่
159
160
161
162

เจดีย์ราย ด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ วัดดงสะเดา เมืองบางขลัง ........................
เจดีย์ราย ทิศตะวันออก วัดดงสะเดา เมืองบางขลัง ........................................
เจดีย์ราย ทิศใต้ วัดดงสะเดา เมืองบางขลัง ..................................................
รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถาน วัดดงสะเดา เมืองบางขลัง ...........................

ต

หน้ า
157
157
158
159

สารบัญแผนผัง
แผนผังที่
1
แผนผังเมืองบางขลังแสดงหลักฐานแนวกาแพงเมือง ......................................
2
แผนผังเมืองบางขลังแสดงการกระจายตัวของโบราณสถาน และ
แนวสันนิษฐานคูน ้าคันดิน ...................................................................
3
ระบบชลประทานเมืองสุโขทัย .......................................................................
4
เมืองศรี สชั นาลัย ..........................................................................................
5
เมืองบางพาน ..............................................................................................
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปั ญหำ
เมืองบางขลัง ตังอยู
้ ่บริ เวณกึ่งกลางระหว่างเมืองสุโขทัยและศรี สชั นาลัย และมีลาน ้า
สามสายไหลผ่าน คือ ลาน ้าฝากระดาน คลองมักกะสัน และคลองยาง ซึ่งเป็ นเส้ นทางคมนาคมที่
สามารถเชื่อมต่อได้ กบั เมืองโบราณต่าง ๆ ในแคว้ นสุโขทัย
จารึกสมัยสุโขทัยได้ ระบุถึง ชื่อเมืองที่ใกล้ เคียงกับ เมืองบางขลัง อย่างน้ อย 2 หลัก คือ
จารึ กสุโขทัยหลักที่ 2 (จารึ กวัดศรี ชุม) ในด้ านที่ 1 กล่าวถึง “เมื องบางขลง” ว่าเป็ นจุดรวมพล
ระหว่างทัพของพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาว ก่อนเข้ ายึดสุโขทัยจากขอมสบาดโขลญ
ลาพง1 และด้ านที่ 2 กล่าวถึง สมเด็จพระศรี ศรัทธาราชจุฬามณี ออกจาริ กบุญไปยังปูชนียสถาน
ต่าง ๆ โดยเริ่ มต้ นจากเมืองสุโขทัยผ่าน “เมืองบางฉลัง” แล้ วถึงศรี สชั นาลัย2 จากข้ อความในจารึก
ทาให้ เห็นว่า เมืองบางขลงน่าจะเป็ นเมืองที่สาคัญและมีอายุร่วมสมัยกับเมืองสุโขทัยช่วงก่อนจะ
เป็ นราชธานี แ ละเมื อ งศรี สัช นาลัย ส่ว นชื่ อ เมื อ งบางฉลัง จากจารึ ก ด้ า นที่ 2 มี ต าแหน่ ง ที่ ตัง้
สอดคล้ องกับเมืองบางขลังในปั จจุบนั ดังกล่าวมาแล้ ว เมืองบางขลงหรื อบางฉลังจึ งอาจจะเป็ น
เมืองเดียวกับบางขลังก็เป็ นได้
นอกจากนี ้ชื่อเมืองบางฉลัง ยังปรากฏในจารึกหลักที่ 3 หรื อ จารึกนครชุม ซึ่งพบที่เมือง
กาแพงเพชร ร่ วมกับชื่อเมืองโบราณต่าง ๆ เช่น เมืองเชียงทอง เมืองคนที เมืองบางพาน เมืองพระ
บาง3 ทาให้ สนั นิษฐานได้ ว่าเมืองบางขลังอาจเป็ นเมืองที่มีอายุร่วมสมัยกับเมืองโบราณเหล่านี ้ด้ วย
กลุ่มนักวิชาการท้ องถิ่นที่ศกึ ษาเรื่ องเมืองบางขลัง ได้ กล่าวว่า ไม่พบชื่อเมืองบางขลัง
ในเอกสารประวัติศาสตร์ สมัยอยุธยา อาจจะเป็ นช่วงที่ศนู ย์กลางอานาจเปลี่ยนมาที่อยุธยาทาให้
อาณาจักรสุโขทัยถูกลดความสาคัญลงเป็ นเพียงหัวเมืองฝ่ ายเหนือ แต่มาปรากฏในเอกสารสมัย
รัตนโกสินทร์ อีกครัง้ ในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 4 คือ ใบบอกนครสวรรค์ที่กล่าวถึง เรื่ องส่งเครื่ องยศ
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กรมศิลปากร, จำรึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 63.
2
เรื่ องเดียวกัน, 72.
3
เรื่ องเดียวกัน, 37.
1

2
พระบางขลัง ซึ่งถึงแก่กรรม จ.ศ.1223 เลขที่ 144 ทาให้ เห็นว่า เมืองบางขลังน่าจะยังมีการตังถิ
้ ่น
ฐานของชุมชนเรื่ อยมาจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ แต่อาจจะอยูใ่ นฐานะเมืองเล็ก ๆ ที่เป็ นจุดแวะพัก
ระหว่างทางภายใต้ อานาจของอาณาจักรศูนย์กลางที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา
เอกสารสมัยรัตนโกสินทร์ ที่สาคัญที่สุดฉบับหนึ่งที่กล่าวถึงเมืองบางขลังคือ พระราช
นิพนธ์ เรื่ องเที่ยวเมืองพระร่ วง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.
2450 ได้ เสด็จประพาสเมืองบางขลังและกล่าวถึงรูปแบบศิลปกรรมของโบราณสถานวัดโบสถ์และ
้ องบางขลังได้ เป็ นเมืองร้ างไปแล้ ว
วัดใหญ่ชยั มงคลไว้ 5 โดยในตอนนันเมื
ลักษณะผังเมืองบางขลังเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าด้ านไม่เท่าที่โค้ งตามธรรมชาติ มีลาน ้า
3 สายตัดผ่า น ได้ แก่ ด้ านทิ ศตะวันตกมี คลองยางไหลผ่าน ส่วนด้ านทิ ศตะวันออกมี ล านา้ ฝา
กระดานไหลผ่านซึง่ มีต้นน ้าจากลาน ้าแม่มอก อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง ส่วนลาน ้าอีก 1 สาย เป็ น
แนวตัดผ่านเข้ ากลางเมือง ได้ แก่ คลองมักกะสัง ซึ่งเชื่อมต่อไปสู่แนวถนนพระร่วงซึ่งเป็ นเส้ นทางที่
ติดต่อกับเมืองโบราณอื่น ๆ ได้
จากการศึกษาและสารวจโบราณสถานเมืองบางขลัง พบว่า มีโบราณสถานทังสิ
้ ้น 22
แห่ง โดยส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ ่นอกเมือง มีเพียง 4 แห่งเท่านันที
้ ่อยู่ภายในเมือง 6 โบราณสถานส่วนใหญ่
อยู่ในสภาพชารุดเหลือเพียงส่วนฐาน เช่น วัดใหญ่ชยั มงคล วัดเขาเดื่อ วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดเจดีย์
โทน เป็ นต้ น มีเพียง 1 แห่ง ที่ยงั มีสภาพสมบูรณ์ที่สดุ คือ วัดโบสถ์ พบมณฑปมีร่องรอยการก่ออิฐ
พอกมณฑปรูปแบบเดิมที่ก่อด้ วยศิลาแลงเป็ นมณฑปย่อมุมที่ยงั คงเหลือผนังสี่ด้านแต่ส่วนหลังคา
ได้ พงั ทลายลงแล้ ว
จากข้ อความดังกล่าวจะเห็นว่า หลักฐานศิลปกรรมของเมืองบางขลังเหลืออยู่ น้อย ผู้
ศึกษาจึงมีความสนใจในการค้ นคว้ า รวบรวมข้ อมูลทังหมดที
้
่เกี่ยวกับเมืองบางขลังทังรู้ ปแบบการ
วางผังเมือง การตังถิ
้ ่นฐาน รวมถึงรูปแบบโดยรวมของสถาปั ตยกรรม เพื่อนามาจัดกลุ่ม วิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ และหาสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกับศิลปกรรมในอาณาจักรสุโขทัย ศรี สชั นาลัย และเมือง
โบราณที่ ร่วมสมัยกัน และนาผลการศึกษาทัง้ หมดมาจัดทารู ปแบบสันนิษฐานสามมิติ โดยใช้
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สรุ ปความจาก สมชาย เดือนเพ็ญ, “เมืองบางขลัง,” ใน บำงขลง บำงฉลงง บำงขลัง
(กรุงเทพฯ: พิฆเนศ พริน้ ติ ้ง เซ็นเตอร์ , 2539), 69-70.
5
สรุ ป ความจาก พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏ เกล้ า เจ้ า อยู่หัว , เที่ ยวเมื อ งพระร่ วง
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภา, 2451), 128-130.
6
นาตยา ภูศรี , “บางขลัง ไม่สิ ้นมนต์ขลัง,” ศิลปวัฒนธรรม 28, 10 (สิงหาคม2550): 35.

3
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับการสร้ างภาพจาลองสามมิติ Google SketchUp ร่วมกับโปรแกรม
สาหรับการเขียนแบบ AutoCAD เพื่อให้ เมืองบางขลังที่ปัจจุบนั มีหลักฐานศิลปกรรมเหลือน้ อยเกิด
ภาพจาลองสามมิตทิ งเมื
ั ้ อง
การศึกษาเกี่ยวกับเมืองบางขลังที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์
และเน้ นหลักฐานจากการขุดค้ นทางโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาเพื่ อ
สะท้ อนให้ เห็นพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองบางขลังและการกาหนดอายุเมืองจากชัน้ ดิน
้ งไม่มีผ้ ศู กึ ษาอยูเ่ ลย
ธรรมชาติ7 ในส่วนการศึกษาที่เน้ นหลักฐานงานศิลปกรรมนันยั
อย่างไรก็ตาม นอกจากโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาดังกล่าวแล้ ว ยังมีหลักฐาน
โบราณวัตถุประเภทชิ ้นส่วนทางสถาปั ตยกรรมที่ได้ จากการขุดแต่งซึ่งน่าจะสามารถนามาวิเคราะห์
ร่วมกับหลักฐานเหนือดินที่ยงั เหลืออยูเ่ พื่อเติมเต็มรูปแบบสันนิษฐานที่ใกล้ เคียงได้ เช่น วัดใหญ่ชยั
มงคลพบชิ ้นส่วนองค์เจดีย์ทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์ที่ตกอยูบ่ ริเวณเจดีย์ประธาน ส่วนบริ เวณเจดีย์รายพบ
ชิ ้นส่วนหินชนวนลายมกร เม็ดพระศกปูนปั น้ ยอดเจดีย์จาลองดินเผา เป็ นต้ น ซึ่งสามารถนา
โบราณวัตถุเหล่านี ้มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ว่าสามารถเชื่อมโยงกับ
ศิลปะสมัยใดได้ บ้าง มีความคล้ ายคลึงกับโบราณสถานแห่งใดในศิลปะสุโขทัย หรื อศิลปะสมัยใดที่
เกี่ ยวข้ องเพื่อให้ ได้ ข้อมูลสาหรั บการจัดทารู ปแบบสันนิษฐานที่ ใกล้ เคียงมากที่ สุด ส่วนโบราณ
สถานอื่น ๆ ในเมืองบางขลังล้ วนแล้ วแต่ได้ รับการขุดแต่งจากกรมศิลปากรแล้ วทังหมด
้
ทาให้ เห็น
ร่องรอยโดยรวมของแผนผังที่นา่ จะสามารถสันนิษฐานรูปแบบที่มีความเป็ นไปได้ ตอ่ ไป
จากที่ กล่าวมาข้ างต้ น ผู้ศึกษาเชื่ อว่าเมื่ อนาผลการศึกษาที่ ผ่านกระบวนการทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปะร่ วมกับหลักฐานทางโบราณคดี และใช้ โปรแกรม Google SketchUp สร้ าง
ภาพจาลองสามมิติเมืองบางขลังขึ ้นมา จะทาให้ เห็นภาพหนึ่งในเมืองบริ วารในศิลปะสุโขทัยซึ่ง
ส่งผลให้ บริบททางประวัตศิ าสตร์ ของศิลปะสุโขทัยครบถ้ วนและน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น
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วนาพร คาบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองบาง
ขลังในเขตอาเภอ สวรรคโลกและอาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-22”
(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2553), 482-483.
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ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์รวบรวมหลักฐานทางศิลปกรรม และข้ อมูลทางโบราณคดีทงั ้ หมด
เกี่ยวกับเมืองบางขลัง เพื่อใช้ ในการกาหนดอายุสมัย และเชื่อมโยงเปรี ยบเทียบกับศิลปะสุโขทัย
และศิลปะที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ เห็นภาพสะท้ อนของเมืองโบราณเมืองหนึง่ ในบริเวณลุม่ แม่น ้ายม
2. ใช้ ก ระบวนการทางประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ ร่ ว มกับ เทคโนโลยี ส มัย ใหม่ โ ดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google SketchUp สร้ างภาพสันนิษฐานสามมิติเมืองบางขลังเพื่อให้ เกิด
ภาพที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น
สมมติฐำนกำรศึกษำ
เมืองบางขลังน่าจะมีอายุอยู่ในช่วง พุทธศตวรรษที่ 19-22 และมีงานศิลปกรรมที่ร่วม
สมัย กับ สุโ ขทัย และศรี สัช นาลัย แต่ยัง คงมี ก ารแลกเปลี่ ย นวัฒ นธรรมกับ อาณาจัก รภายนอก
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ ที่สามารถติดต่อกับเมืองโบราณตามแนวถนนพระร่ วงได้ และถูกลด
บทบาทลงเรื่ อย ๆ ตามศูนย์กลางอานาจที่เปลี่ยนไป แต่ยงั คงมีการใช้ งานอยู่จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์
และเป็ นเมืองร้ างไปตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 6 เป็ นอย่างน้ อย การศึกษาโบราณสถานเมืองบางขลัง โดยใช้
ข้ อมูลทางด้ านโบราณคดี โดยเฉพาะชิ ้นส่วนทางสถาปั ตยกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานศิลปกรรม
ตามกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ รวมถึงการวิเคราะห์การวางผังเมืองและการจัดการน ้า เพื่อ
จัดทาภาพสันนิษฐานขึ ้นจากข้ อมูลทัง้ หมด น่าจะช่วยให้ เมืองโบราณบางขลังเป็ นเมืองบริ วารเมือง
หนึง่ ที่สะท้ อนบริ บททางประวัติศาสตร์ ของสุโขทัยให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น
ขอบเขตกำรศึกษำ
ศึก ษางานศิ ล ปกรรมเมื อ งบางขลัง ทัง้ โบราณสถาน โบราณวัต ถุ เอกสารทาง
ประวัติศาสตร์ และข้ อมูลสารวจภาคสนามที่มีความเกี่ยวข้ องกับศิลปะสุโขทัย และเมืองโบราณอื่น ๆ
ที่มีอายุร่วมสมัยกัน และนาข้ อมูล มาทาการประเมิน วิเคราะห์ เชื่อมโยง สังเคราะห์ ให้ ได้ รูปแบบ
สันนิษฐานโบราณสถานทัง้ 22 แห่ง และจัดทาภาพสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่ อให้ เกิด
ภาพสันนิษฐานของเมืองบางขลังในที่สดุ
ขัน้ ตอนกำรศึกษำ
1. ค้ นคว้ าและรวบรวมผลการศึกษาที่เกี่ยวกับโบราณสถานเมืองบางขลังและศิลปะ
สุโขทัย รวมถึงเมืองโบราณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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2. เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ทัง้ หมด จากเอกสารทางประวัติ ศ าสตร์ แหล่ ง โบราณคดี
พิพิธภัณฑ์ ข้ อมูลภาคสนาม ภายในจังหวัดสุโขทัย และเมืองโบราณที่เป็ นเมืองบริ วารของสุโขทัย
ในจังหวัดอื่น ๆ
3. จาแนกข้ อมูล เชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ ภาพสันนิษฐานของ
รูปแบบศิลปกรรมตามวัดต่าง ๆ
4. นาผลการวิเคราะห์ข้อมูล มาใช้ ในการทดลองจัดทารู ปแบบสันนิษฐานเป็ นโมเดล
จาลองสามมิตโิ ดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. นาเสนอข้ อมูล สรุปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ
ประโยชน์ ท่ คี ำดว่ ำจะได้ รับ
1. ทราบถึง แนวคิดการตัง้ ถิ่ นฐาน และการจัดการนา้ รวมถึง การกระจายตัวของ
โบราณสถานเมื องบางขลัง ที่ ส อดคล้ องกับเมื องในวัฒ นธรรมสุโขทัย อันแสดงถึง กลุ่ม คนกลุ่ม
เดียวกัน
2. ทราบถึง อายุสมัยของโบราณสถานในเมืองบางขลังจากการวิเคราะห์หลักฐาน
ด้ านรูปแบบศิลปกรรมร่วมกับข้ อมูลทางโบราณคดีโดยเฉพาะชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรม
3. ได้ เห็นถึงภาพสันนิษฐานเมืองบางขลังซึ่งเป็ นเมืองบริ วารในบริ บทวัฒนธรรมของ
สุโขทัย

บทที่ 2
เมืองบางขลัง จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ และโบราณคดี
เมืองบางขลังซึง่ เรี ยกจากเมืองโบราณแห่งหนึง่ ตังอยู
้ บ่ นถนนพระร่วง (แผนที่ที่ 1)
ซึ่งถือเป็ นเส้ นทางคมนาคมสาคัญในประวัติศาสตร์ ที่ใช้ ติดต่อกันระหว่างเมืองที่อยู่ภายใต้ อานาจ
ของสุโขทัย จากทิศเหนือลงมาทิศใต้ ของเส้ นทางดังกล่าว “เมืองบางขลัง” เป็ นเมืองขนาดเล็กตังอยู
้ ่
ตรงกลางระหว่างเมืองสาคัญคือศรี สชั นาลัยและสุโขทัย ชุมชนแห่งนี ้จึงเสมือนเป็ นเมืองแวะพัก
ระหว่างทางเช่นเดียวกันกับ เมืองบางพานและเมืองเพชรที่อยูร่ ะหว่างเมืองสุโขทัยและกาแพงเพชร

แผนที่ที่ 1 แนวถนนพระร่วงจากศรี สชั นาลัย สุโขทัยถึงกาแพงเพชร
ที่ม า: กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิ ตร, ชุ ดถาม-ตอบ เสริ ม ความรู้ สาระประวัติศ าสตร์ ฉบั บ
นักเรียน นักศึกษา ประวัตศิ าสตร์ สมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2554), 89.
6
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จากการสารวจของกรมศิลปากรตังแต่
้ ปี พ.ศ.2508 ถึงปั จจุบนั พบโบราณสถานเมือง
บางขลังทัง้ สิน้ จานวน 22 แห่ง (แผนที่ที่ 2) ส่วนใหญ่อยู่นอกกาแพงเมือง โบราณสถานที่อยู่
ภายในกาแพงเมืองมีจานวน 4 แห่ง ปั จจุบนั จานวนโบราณสถานเมืองบางขลังถือได้ ว่าพบมาก
ที่สุดเมื่อเทียบกับเมืองบางพานและเมืองเพชรซึ่งเป็ นเมืองขนาดเล็กบนแนวถนนพระร่ วงเช่นกัน
และสภาพโบราณสถานในปั จจุบนั นี ้เหลืออยู่น้อยลง บางแห่งไม่สามารถเข้ าถึงได้ การรวบรวม
หลักฐานข้ อมูลทางด้ านศิลปกรรมและนามาวิเคราะห์เพื่อนาเสนอรูปแบบสันนิษฐานจึงน่าจะเป็ น
แนวทางหนึง่ ที่สามารถทาให้ เห็นภาพเมืองโบราณที่เหลืออยูน่ ้ อยแห่งนี ้ให้ ชดั เจนมากยิ่งขึ ้นได้

แผนที่ที่ 2 แผนที่แสดงการกระจายตัวของโบราณสถานเมืองบางขลัง
ที่มา: ปรับปรุ งจาก รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 5.
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เมืองบางขลัง ในจารึกและเอกสารทางประวัตศิ าสตร์
บางขลง บางฉลัง ชื่ อ เมื อ งทัง้ สองปรากฏอยู่ใ นจารึ ก สมัย สุโ ขทัย และเอกสาร
พงศาวดาร ตานานทางฝั่ งบ้ านเมืองทางเหนือ มักถูกกล่าวถึงในเหตุการณ์เกี่ยวกับการเดินทางไป
มาระหว่างเมืองศรี สชั นาลัยและสุโขทัย โดยมีชื่อเมืองนี ้แทรกอยู่ตรงกลาง จากนันชื
้ ่อเมืองเหล่านี ้ก็
ไม่เคยปรากฏในเอกสารสมัยอยุธยาอีกเลย “บางขลัง” ที่ร้ ู จกั กันในปั จจุบนั นันปรากฏชั
้
ดเจนใน
เอกสารสมัยรัตนโกสินทร์ ด้ วยหลักฐานที่พบในปั จจุบนั เมืองบางขลังอยู่ในตาแหน่งที่สอดคล้ องกับ
เนือ้ หาในเอกสารดังกล่าว นักวิชาการหลายท่านจึงเชื่อว่า บางขลง บางฉลัง เป็ นเมืองเดียวกับ
เมืองโบราณ “บางขลัง” ในปั จจุบนั
บางขลง” จารึ กสมัยสุโขทัยได้ ปรากฏชื่อที่ใกล้ เคียงกับ เมืองบางขลัง จานวน 2 หลัก
ได้ แก่ จารึกหลักที่ 2 (จารึกวัดศรี ชมุ ) กล่าวถึง พ่อขุนผาเมืองเจ้ าเมื องราดและพ่อขุนบางกลางหาว
ได้ ยกทัพมาพบกันที่เมือง “บางขลง” ก่อนเข้ าตีเมืองสุโขทัยจากขอมสบาดโขลญลาพง1
“บางฉลัง” อีกด้ านหนึ่งของจารึกหลักที่ 2 ได้ กล่าวถึง การเดินทางจาริ กแสวงบุญของ
สมเด็จพระศรี ศรั ทธาราชจุฬามณี ว่าได้ เริ่ มต้ นจากเมืองสุโขทัย บางฉลัง ถึงศรี สัช นาลัย 2 จาก
ข้ อความในจารึกทังสองด้
้
านจึงสันนิษฐานในเบื ้องต้ นได้ วา่ ตาแหน่งของเมืองบางขลง และบางฉลัง
คงจะเป็ นเมืองเดียวกับเมืองบางขลังในปั จจุบนั ที่อยู่ระหว่างสุโขทัยและศรี สชั นาลัย
จารึ กหลักต่อมาคือ จารึ กหลักที่ 3 (จารึ กนครชุม) ด้ านที่ 2 กล่าวถึงความวุ่นวายที่
เกิดขึ ้นในสุโขทัยหลังพ่อขุนรามคาแหงสวรรคต โดยขุนหรื อเจ้ าเมืองของเมืองบริ วารพยายามตังตน
้
เป็ นอิสระ ได้ แก่ เมืองคนที เมืองพระบาง เมืองเชียงทอง เมืองบางพาน และเมืองบางฉลัง 3 จาก
เนือ้ หาในจารึ กจึงสามารถระบุได้ ว่าเมืองบางขลังเป็ นเมืองที่ยังมีตวั ตนอยู่ร่วมสมัยกันกั บเมือง
เหล่านี ้รวมถึงเมืองนครชุมด้ วย
ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ของบ้ านเมืองทางเหนือ เช่น ตานานมูลศาสนา 4 และ
พงศาวดารโยนก5 ยังปรากฏชื่อเมืองและตาแหน่งที่ตงที
ั ้ ่ใกล้ เคียงกันกับเมืองบางขลัง ได้ แก่ เมือง
1

กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 63.
2
เรื่ องเดียวกัน, 72.
3
เรื่ องเดียวกัน, 37.
4
ดูเพิ่มเติมใน ตานานมูลศาสนา (ม.ป.ท., 2518), พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั โปรดเกล้ า
ฯให้ พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ปจ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุ
หน้ าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 17 ธันวาคม 2518, 195-196.
5
พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุญนาค), พงศาวดารโยนก (พระนคร: คลังวิทยา,
2507), 263.
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“ปางจา” ในเหตุการณ์การเดินทางของพระสุมนเถระได้ พบพระบรมสารี ริกธาตุที่เมืองปางจา ซึ่งอยู่
ระหว่างทางศรี สชั นาลัยไปสุโขทัย และพระยากือนาให้ อญ
ั เชิญไปประดิษฐานที่เจดีย์ประธานวัด
สวนดอก และพระธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ ในประเด็นนีท้ าให้ นักวิชาการท้ องถิ่นหลายคน
เชื่อว่าบางขลังมีความสาคัญถึงกับเป็ นต้ นกาเนิดพระธาตุดอยสุเทพ 6 อย่างไรก็ตาม ในเอกสารชิน
กาลมาลีปกรณ์ กล่าวเพียงว่าพระสุมนเถระพบพระบรมสารี ริกธาตุที่วิหารเก่า ในเมืองร้ างใกล้
แม่นา้ ฝากระดานระหว่างทางไปศรี สัชนาลัย 7 ซึ่งในตอนนัน้ บางขลังคงมิ ได้ เป็ นเมื องร้ างอย่าง
แน่นอน ในประเด็นนี ้คงต้ องอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้ หลักฐานด้ านโบราณคดี และงานศิลปกรรมใน
บทต่อไป
นอกจากนี ้ศิลาจารึ กเขาสุมนกูฏ ด้ านที่ 4 กล่าวถึงพระยาลิไทนาไพร่พลเดินทางไป
สักการะรอยพระพุทธบาท ที่เมืองสุโขทัยหลังจากทรงผนวชเป็ นเวลา 6-7 ปี โดยปรากฏชื่อเมือง
บริวารต่าง ๆ แต่ไม่พบชื่อเมืองบางขลัง มีข้อความดังนี ้
“ .....มีทงชาวสระหลวง
ั้
สองแคว ปากยม พระบาง ชากังราว สุพรรณภาว นครพระชุม
เบื ้องใน...เมืองบางพาน เมือง... เมืองราด เมืองสะค้ า เมืองลุมบาจาย เป็ นบริ พารจึงขึ ้นมานบพระบาท
ลักษณอันตนหากประดิษฐานแต่ก่อนเหนือจอมเขาสุมนกูฏนี ้ จึงจารจารึกนี ้ไว้ อีกโสด.....”8

จากข้ อความในจารึก เมืองพระบาง เมืองราด และเมืองบางพาน ซึ่งเป็ นเมืองที่น่าจะ
อายุร่วมสมัยกันกับเมืองบางขลังดังที่กล่าวไว้ ในจารึ กหลักที่ 2 ชื่อเมืองที่เป็ นส่วนชารุ ดระหว่าง
เมืองบางพานและเมืองราดอาจเป็ นเมืองบางขลังก็เป็ นได้ เพราะชื่อเมืองไล่เรี ยงมาจากเมืองแถบ
ลุม่ น ้าปิ ง แล้ วเริ่มเปลี่ยนทิศทางเข้ าสู่แนวถนนพระร่วงเริ่ มจากเมืองบางพานไป และเมืองบางขลัง
ก็เป็ นหนึ่งในเมืองบริ วารของสุโขทัย และอยู่ในตาแหน่งใกล้ ชิดกับเมืองสุโขทัย จึงน่าจะรวมอยู่ใน
การเดินทางไปสักการะรอยพระพุทธบาทครัง้ นี ้ด้ วย
เมืองบางขลังน่าจะถูกลดความสาคัญลงพร้ อมกับเมืองอื่น ๆ ที่อยู่ตามเส้ นทางถนน
พระร่วงไม่เกินปี พ.ศ. 2053 เนื่องจากในจารึกฐานพระอิศวรเมืองกาแพงเพชร กล่าวถึงการฟื น้ ฟู

6

สมชาย เดือนเพ็ญ, “เมืองบางขลัง ”ใน ที่นี่...เมืองบางขลัง (ปฐมบทแห่งการสร้ าง
บ้ านแปลงเมือง), 49.
7
รั ต นปั ญ ญาเถระ, ชิ น กาลมาลี ป กรณ์ , พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 5, แปลโดย แสง มนวิ ทู ร
(กรุงเทพฯ: บารุงนุกลู กิจ, 2518), 106.
8
กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, 91.

10
ท่อปู่ พระยาร่ วงกลับคืนหลังจากที่ตื ้นเขินหายไปทาให้ เมืองบางพานต้ องทานาโดยรอน ้าฝนจาก
ธรรมชาติ9 ในช่วงปี พ.ศ. ดังกล่าวนันเป็
้ นช่วงที่ฝ่ายอยุธยาได้ เข้ ามาครอบครองอาณาจักรสุโขทัย
ไว้ แล้ ว การนาท่อปู่ พระยาร่ วงที่เสมือนท่อส่งน ้าหล่อเลี ้ยงเมืองบริ วารของสุโขทัยกลับมาใช้ ใหม่
แสดงถึงช่วงเวลาก่อนหน้ านี ้ทางนา้ หรื อท่อน ้านี ้ได้ ถูกใช้ งานน้ อยลงอาจเป็ นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึง
ขนาดที่เล็กลงของชุมชนตามแนวทางน ้าแห่งนี ้ ชุมชนเมืองบางขลังก็น่าจะมีขนาดเล็กลงแล้ วใน
ช่วงเวลานี ้
จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ ทงหมดอาจสรุ
ั้
ปได้ ในเบื ้องต้ นว่าเมืองบางขลังเป็ นเมือง
ขนาดเล็กที่อยู่ภายใต้ อานาจของสุโขทัย เสมือนเมืองแวะพักระหว่างการเดินทางไปกลับสุโขทัยและ
ศรี สชั นาลัย และมีมาแล้ วอย่างน้ อยช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 ร่ วมสมัยกับเมืองราด เมืองบางพาน
เมืองคนที เมืองพระบาง เมืองนครชุม หลังจากนันเมื
้ องบางขลังคงหมดความสาคัญลงพร้ อม ๆ กับ
เมืองในเส้ นทางถนนพระร่วงไม่เกินปี พ.ศ. 2053 หลังจากที่อาณาจักรอยุธยาเข้ ามายึดอานาจจาก
สุโขทัยแล้ ว
ในเอกสารสมัยอยุธยา ไม่ปรากฏชื่อเมืองบางขลังเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอยู่เลย อาจ
เป็ นไปได้ ว่า เมื องบางขลัง ถูก ลดความส าคัญ ลงเป็ นเพี ย งหมู่บ้ า นริ ม ทางถนนพระร่ ว ง 10 ซึ่ง ก็
กลายเป็ นเส้ นทางคมนาคมที่ถูกลดบทบาทลงด้ วย อย่างไรก็ตาม เมืองสุโขทัยและศรี สชั นาลัยยั ง
เป็ นหัวเมืองเหนือที่มีความสาคัญในสมัยอยุธยามาโดยตลอด ดังเช่น การทาสงครามระหว่างพระ
เจ้ าติโลกราชและสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแย่งชิงหัวเมืองทางเหนือกัน เป็ นระยะเวลายาวนาน
ถึง 8 ปี ดังนัน้ มีความเป็ นไปได้ ว่าเมืองบางขลังน่าจะทาหน้ าที่ในการเป็ นจุดแวะพักระหว่างทาง
เช่นเดิม
ในเอกสารสมัยรัตนโกสินทร์ ได้ ปรากฏชื่ อเมืองบางขลังครัง้ แรกในสมัยรัชกาลที่ 3
จานวน 2 ฉบับ ได้ แก่ ร่างสารตราเจ้ าจักรี ถึงหัวเมืองฝ่ ายเหนือ เรื่ องการส่งไม้ สกั ไปปฏิสงั ขรณ์วดั
และซ่อมแซมพระนคร และอีกฉบับหนึ่งในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เหตุการณ์ปี 2388 ตองซูเข้ ามา

9

เรื่ องเดียวกัน, 174.
10
วนาพร คาบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองบาง
ขลังในเขตอาเภอ สวรรคโลกและอาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-22”
(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2553), 27.

11
ค้ าขายโดยอยู่ภายใต้ บงั คับของอังกฤษ เมื่อยกกระบัตรเมืองบางขลังยักยอกสินค้ าของตองซู จึง
เกิดการฟ้องร้ องกันขึ ้น11
เอกสารสมัยรัชกาลที่ 4 กล่าวถึงเมืองบางขลัง 2 ฉบับ ได้ แก่ จดหมายเหตุรัชกาลที่ 4
ใบบอกนครสวรรค์ เรื่ องส่งเครื่ องยศพระบางขลังซึ่งถึงอนิจกรรม พ.ศ.2404 และชุมนุมฉันท์ดษุ ฎี
สังเวยได้ พรรณาถึงหัวเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้ ปรากฏชื่อเมือง “บางขัง” คู่กับเมืองบางยม
และเมืองใกล้ เคียงอื่น ๆ ด้ วย
“...ชุมศรสาแดงแสดง
พิแรมรมบุรีเรื อง
บางขังทังบางยม
้
ทุง่ ยังทั
้ งกงคราม
้

อิกชุมแสงสงครามเมือง
นครชุมแลไชยนาม
ศรี ภิรมย์พรหมภิราม
ลับแลหล่มแลเลยสวางค์...”

เอกสารสมัยรัชกาลที่ 5 จดหมายระยะทางไปพิษณุโลกของกรมพระยานริ ศรานุวัติ
วงศ์ ได้ เล่าถึงการเดินทางไปเพื่อหล่อถ่ายแบบพระพุทธชินราช เมืองพิษณุโลก มาประดิษฐานเป็ น
พระพุทธรู ปประธานในอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ตามรับสัง่ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 โดยเดินทางผ่านลุ่มน ้าเจ้ าพระยาขึ ้นไปลุ่มน ้าน่านที่เมืองทุ่งยังและไปทางบก
้
เข้ าศรี สัชนาลัย ล่องแม่นา้ ยมไปทางเมื องสุโขทัยใหม่เพื่ อออกส ารวจเมื องเก่าสุโขทัย เส้ นทางที่
พระองค์เสด็จคงจะเป็ นเส้ นทางโบราณที่ใช้ สืบต่อกันมา12 ในการเดินทางจากศรี สชั นาลัยไปเมืองเก่า
สุโขทัย ท่านใช้ การเดินทางโดยแม่น ้ายมแสดงให้ เห็นว่าถนนพระร่วงในช่วงนันคงเป็
้
นเส้ นทางที่ไม่ใช่
เส้ นทางหลักระหว่างศรี สชั นาลัยและสุโขทัยเหมือนในอดีตแล้ ว เมืองบางขลังและเมืองอื่น ๆ ตามแนว
ถนนคง กลายเป็ นเมืองร้ างหรื อเป็ นเพียงหมูบ่ ้ านเล็ก ๆ
เอกสารสาคัญซึ่งบอกเล่าเรื่ องราวของเมืองบางขลังที่เป็ นรูปธรรมมากที่สดุ ฉบับหนึ่ง
คือ พระราชนิพนธ์เที่ยวเมืองพระร่วงในรัชกาลที่ 6 เมื่อครัง้ เสด็จสารวจไปตามเส้ นทางถนนพระร่วง
และได้ พบโบราณสถานสาคัญของเมืองบางขลัง เช่น วัดโบสถ์ วัดใหญ่ชยั มงคล ในสภาพที่อยู่ใน
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จดหมายเหตุ รั ช กาลที่ 3 (กรุ ง เทพฯ: ห้ า งหุ้น ส่ว นสามัญ นิ ติ บุค คลสหประชา
พาณิชย์, 2530).
12
ประภัส สร์ ชูวิเชียร, “บทวิจารณ์ หนังสือ (Book Review) จดหมายระยะทางไป
พิษณุโลกพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอเจ้ าฟ้ากรมพระยานริศรานุวตั วิ งศ์ดารงวิชาการ,”
ดารงวิชาการ 12, 1 (มกราคม - มิถนุ ายน 2556): 61.

12
ป่ าและมีวชั พืชปกคลุม13 ดังนัน้ พื ้นที่เมืองบางขลังที่เป็ นเมืองโบราณได้ กลายเป็ นเมืองร้ างไปแล้ ว
จากการบรรยายสภาพของโบราณสถานมีความเป็ นไปได้ ว่าคงจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เมืองถูกปล่อย
ให้ เป็ นเมืองร้ างเป็ นระยะเวลายาวนานจนพื ้นที่ เมืองโบราณบางขลังถูกปกคลุมไปด้ วยป่ า ชุมชน
จากภายนอกเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานใหม่จึงมิได้ ให้ ความสาคัญหรื อเข้ าไปไม่ถึง ชื่อเมืองบางขลังที่มา
ปรากฏในเอกสารสมัยรัตนโกสินทร์ ก่อนหน้ านี ้จึงน่าจะเป็ นการกล่าวถึงเมืองบางขลังที่เป็ นชุมชน
ใหม่แต่อยูใ่ กล้ พื ้นที่เมืองโบราณแห่งเดิมและไม่ได้ มีวิถีชีวิตผูกพันกับเมืองโบราณแห่งนี ้อีกแล้ ว
ถึงแม้ วา่ พื ้นที่เมืองโบราณบางขลังในปั จจุบนั จะมีตาแหน่งที่ใกล้ เคียงกับเนื ้อความใน
จารึกสมัยสุโขทัยและเอกสารทางประวัตศิ าสตร์ ภาคเหนือ แต่ยงั มีความคิดเห็นของนักวิชาการบาง
ท่านซึง่ ได้ ลงพื ้นที่สารวจเมืองโบราณในเขตลุ่มน ้ายมได้ สนั นิษฐานว่าเมืองบางขลังน่าจะอยู่ในเขต
อาเภอศรี สาโรงปั จจุบนั โดยใช้ เหตุผลทางด้ านภูมิศาสตร์ และซากโบราณสถานที่พบจานวนหนึ่งใน
การอธิบาย14 อย่างไรก็ตาม จากข้ อมูลทางด้ านเอกสารทัง้ หมดมีความเป็ นไปได้ ว่าเมืองโบราณ
บางขลังในปั จจุบนั ตังอยู
้ ่ในพืน้ ที่ที่มี ความสัมพันธ์ กับอาณาจักรสุโขทัย การพิจารณาหลักฐาน
ต่อไปจึงจะศึกษาเปรี ยบเทียบกับเมืองโบราณอื่นๆในอาณาจักรสุโขทัยเป็ นหลัก โดยในหัวข้ อถัดไป
จะทาการวิเคราะห์แนวคิดการเลือกตังถิ
้ ่นฐานของเมืองในเขตลุ่มน ้ายม และการจัดการน ้าในเมือง
รวมถึงการกระจายตัวของโบราณสถานของเมืองในวัฒนธรรมสุโขทัยบนเส้ นทางถนนพระร่วง และ
นาข้ อมูลทังหมดเปรี
้
ยบเทียบกับเมืองบางขลังในปั จจุบนั เพื่อทาให้ เห็นภาพเมืองในอดีตที่ชดั เจน
มากขึ ้นข้ อความ
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สรุ ปความจาก พระบาทสมเด็จ พระมงกุฏ เกล้ าเจ้ าอยู่หัว , เที่ย วเมื องพระร่ วง
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภา, 2451), 128-130.
14
ศรี ศกั ร วัลลิโพดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ,
2552), 56.

13
เมืองบางขลัง : สภาพทางกายภาพ และความสัมพันธ์ ทางด้ านแนวคิดการตัง้ ถิ่นฐานและ
การจัดการนา้ กับเมืองสุโขทัยและเมืองบริวาร
เมืองโบราณบางขลัง ปั จจุบนั ตังอยู
้ ่ในตาบลบางขลังซึ่งมีอาณาเขตกินพื ้นที่ 2 อาเภอ
ได้ แก่ อาเภอสวรรคโลก และอาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยด้ านทิศเหนือและทิศตะวันออก
ติดกับอาเภอสวรรคโลก และทิศตะวันตกติดกับอาเภอทุ่งเสลี่ยม ส่วนด้ านทิศใต้ แนวเขตติดต่อกับ
อาเภอศรี สาโรง ในแผนที่โบราณเส้ นทางถนนพระร่ วงเมืองบางขลังตังอยู
้ ่ตรงกลางระหว่างเมือง
ศรี สชั นาลัยและเมืองสุโขทัย มีระยะห่างจากเมืองศรี สชั นาลัยทางทิศเหนือ 23 กิโลเมตรและห่าง
จากเมืองสุโขทัยทางทิศใต้ 27 กิโลเมตร15
เมืองบางขลัง ตังอยู
้ บ่ นที่ราบเชิงเขาเดื่อ กาแพงเมืองเป็ นคันดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าด้ าน
ไม่เท่า โค้ งเล็กน้ อยตามธรรมชาติ มีคนู ้าคันดินประมาณ 2 ชัน้ วางตัวตามแนวทิศเหนือและทิศใต้
(แผนผัง ที่ 1) และมี พื น้ ที่ ล าดเทไปจากทางด้ านตะวัน ตกไปสู่ตะวันออก กาแพงเมื องด้ านทิ ศ
ตะวันตกและทิศตะวันออกมีลาน ้าสาคัญไหลผ่าน 2 สาย ได้ แก่ คลองยางและลาน ้าแม่มอก16

15

มนต์ชยั เทวัญวโรปกรณ์ “ประวัติศาสตร์ เมืองบางขลัง ” ใน ชมรมเรารั กพระร่ วง
“บางขลง บางฉลงง บางขลัง,” 43.
16
สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 จังหวัดสุโขทัย สานักโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, การขุดค้ นทางโบราณคดีบริเวณคันดินเมืองบาง
ขลัง (ถนนพระร่ วง) (ม.ป.ท., 2543), 1-2.

14

โรงเรียนกมลราษฎร์
คลองยาง

ลานา้ แม่ มอก

แผนผังที่ 1 แผนผังเมืองบางขลังแสดงหลักฐานแนวกาแพงเมือง
ที่มา: ปรับปรุ งจาก จารึก วิไลแก้ ว, การศึกษาวิเคราะห์ แนวถนนพระร่ วงและเมืองโบราณใน
เส้ นทางจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 112.
จากการขุดค้ นทางโบราณคดีแ นวกาแพงเมื องบางขลัง พบว่า เป็ นคัน ดิน อัด แน่น
ความหนาประมาณ 25 – 30 เมตร ยกเว้ น ด้ านทิศใต้ ที่มีความหนา 40 เมตร กาแพงเมืองด้ านทิศ
ตะวันออกเหลือหลักฐานมากที่สุด โดยปรากฏร่ องรอยคันดิน 2 ชันระหว่
้
างกลางน่าจะเป็ นคูน ้า
ความกว้ างประมาณ 25-30 เมตร ด้ านทิศเหนือและทิศใต้ แนวคันดินทอดยาวไปสู่แนวคลองยาง
ด้ านทิศตะวันตก ส่วนทางด้ านทิศตะวันตกมีคลองยางไหลผ่านตลอดแนวกาแพงเมืองและปรากฏ
แนวคันดินอยูด่ ้ านนอกแนวคลองยางจึงมีความเป็ นไปได้ ว่าน่าจะใช้ คลองยางเป็ นคูน ้าของกาแพง

15
เมืองด้ านทิศตะวันตก เช่นเดียวกับเมืองศรี สชั นาลัย และนครชุม ที่ใช้ ลาน ้าสายใหญ่เป็ นคูเมืองไป
ด้ วย17
นอกจากนี น้ กั วิชาการได้ สนั นิษฐานว่าแต่เดิมเมืองบางขลังน่าจะมีลาน ้าผ่านบริ เวณ
กลางเมืองจากทางด้ านทิศเหนือบริ เวณวัดใหญ่ชยั มงคลไหลออกสู่มุมด้ านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้
เชื่อมต่อกับถนนพระร่วงซึง่ เป็ นลาน ้าเดิมซึ่งต่อมาลาน ้าเปลี่ยนเส้ นทางกลายเป็ นแนวคลองยางใน
ปั จจุบนั โดยสังเกตจากแนวคันดินด้ านทิศตะวันตกนันอยู
้ ่ด้านนอกแนวคลองยาง ดังนันคลองสาย
้
นีจ้ ึงน่าจะเคยอยู่กลางเมืองมาก่อน 18 แต่จากการขุดตรวจสอบเพื่อหาลานา้ สายเก่านีย้ ังไม่พ บ
หลักฐานชันดิ
้ นที่แสดงถึงน ้าที่ขงั เป็ นเวลานานจึงอาจจะต้ องมีการขุดตรวจสอบในพื ้นที่อื่นต่อไป
จากข้ อมูลทางกายภาพข้ างต้ น จะเห็นว่า เมืองบางขลัง มี แนวคิดการตังถิ
้ ่นฐานอยู่
บริ เวณที่ราบเชิงเขา ผังเมืองเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าด้ านไม่เท่าโค้ งไปตามธรรมชาติของพื ้นที่และมี
รู ปแบบการจัดการนา้ ที่ มีแหล่งนา้ สาคัญคือนา้ ฝนที่ไหลจากเขาเดื่อและคลองยางซึ่งเป็ นลานา้
สาขาของลาน ้าแม่มอกชักน ้าเข้ าสู่คเู มืองด้ านต่าง ๆ และในฤดูน ้าล้ นปริ มาณน ้าที่มากเกินไปใน
คลองยางจะระบายออกสูล่ าน ้าแม่มอกและระบายออกสูแ่ ม่น ้ายมต่อไป (แผนผังที่ 2)
เมื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลทางกายภาพและแนวคิดดังกล่าวกับเมืองในวัฒนธรรมสุโขทัย
เช่น สุโขทัย (แผนผังที่ 3) ศรี สชั นาลัย (แผนผังที่ 4) บางพาน (แผนผังที่ 5) และนครชุม (แผนผังที่ 6)
พบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก โดยเฉพาะการเลือกที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานบริ เวณที่ราบเชิงเขา และการรับ
น ้าฝนจากภูเขาสูงใกล้ เคียงและลาน ้าธรรมชาติที่มาจากต้ นน ้าบนเทือกเขาที่ไกลออกไป เช่น แหล่ง
น ้าสาคัญของเมืองสุโขทัย ได้ แก่ คลองเสาหอ และระบายน ้าล้ นจากคูเมืองออกสู่ลาน ้าแม่ลาพันซึ่ง
ไหลออกสู่แม่น ้ายมต่อไป ส่วนเมืองนครชุมจะใช้ คลองสวนหมากเป็ นทังแหล่
้ งนา้ ที่เติมเข้ าสู่คเู มือง
และเป็ นทางระบายน ้าลงสูแ่ ม่น ้าปิ งด้ วย เป็ นต้ น แนวคิดดังกล่าวอาจเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นที่แสดงถึงวิธี
คิดในการตัง้ ถิ่ นฐานของกลุ่มคนเมื องบางขลังที่ อาจเป็ นกลุ่มคนที่ มี ความสัมพันธ์ กับวัฒนธรรม
สุโขทัยก็เป็ นได้
นอกจากนี ้การกระจายตัวของโบราณสถานเมืองบางขลังที่มกั จะตังอยู
้ ่ตามแนวลาน ้า
อาจแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการตังถิ
้ ่นฐานกับเส้ นทางคมนาคมทางน ้าอย่างชัดเจน

17

สรุปความจาก จารึก วิไลแก้ ว, การขุดค้ นทางโบราณคดีบริเวณคันดินเมืองบาง
ขลัง (ถนนพระร่ วง) (สุโขทัย: สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 จังหวัดสุโขทัย,
2543), 1-2.
18
เรื่ องเดียวกัน, 1.

16

แผนผังที่ 2 แผนผังเมืองบางขลังแสดงการกระจายตัวของโบราณสถาน และแนวสันนิษฐานคูน ้า
คันดิน

17

คลองยาง

เขาเดื่อ

เมืองบางขลัง
ลาน้ าแม่มอก

ภาพที่ 1 ภาพรวมเมืองบางขลังจาลองแนวคูน ้าคันดิน

แผนผังที่ 3 ระบบชลประทานเมืองสุโขทัย
ที่ม า: กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิ ตร, ชุ ดถาม-ตอบ เสริ ม ความรู้ สาระประวัติศ าสตร์ ฉบั บ
นักเรียน นักศึกษา ประวัตศิ าสตร์ สมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2554), 90.

18

เมืองศรีสัชนาลัย
เมืองเชลียง

แผนผังที่ 4 เมืองศรี สชั นาลัย
ที่มา: ธาดา สุทธิธรรม, สถาปั ตยกรรมสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 25.

แผนผังที่ 5 เมืองบางพาน
ที่มา: จารึก วิไลแก้ ว, การศึกษาวิเคราะห์ แนวถนนพระร่ วงและเมืองโบราณในเส้ นทางจาก
หลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 87.

19

คลองสวนหมาก

กาแพงเมืองนครชุม

วัดพระบรมธาตุนครชุม

เมืองกาแพงเพชร

แผนผังที่ 6 ผังเมืองนครชุม
ที่มา: ปรับปรุงจาก “เมืองนครชุม : การตังถิ
้ ่นฐานและพัฒนาการ วิเคราะห์ผงั เมืองและการจัดการน ้า
วิเคราะห์ แผนผังโบราณสถานทางทิศใต้ ของเมื องนครชุม รู ปแบบศิลปกรรม” (รายงานประกอบ
รายวิชา 317532 การฝึ กภาคสนาม ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 55.

20
สรุ ปได้ ว่า ชื่ อเรี ยกเมื องโบราณที่ มี ตาแหน่งใกล้ เคียงกับ เมื องบางขลังในปั จจุบันใน
เอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่ได้ กล่าวมาอาจยังไม่สามารถระบุได้ ชดั เจนว่าเป็ นเมืองเดียวกันหรื อไม่
แต่จากหลักฐานที่ ได้ ส ารวจพบร่ องรอยคูน า้ คันดินและซากโบราณสถานต่างๆ ในเมื องบางขลัง
ปั จจุบนั ทาให้ ได้ ทราบว่าบริ เวณนีเ้ ป็ นที่ตงั ้ ของเมืองโบราณเมื องหนึ่งอย่างแน่นอน เมื่ อนาข้ อมูล
ทางด้ านกายภาพทังแนวคิ
้
ดการตังถิ
้ ่นฐาน รู ปแบบผังเมือง และวิธีการจัดการน ้า เปรี ยบเทียบกับ
เมืองในวัฒนธรรมสุโขทัยซึ่งตังอยู
้ ่ตามแนวถนนพระร่วง เช่น เมืองสุโขทัย ศรี สชั นาลัย บางพาน และ
นครชุม พบว่ามีลกั ษณะใกล้ เคียงกันจึงมีความเป็ นไปได้ ว่าอาจจะเป็ นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกัน และอาจ
แสดงถึงกลุม่ เมืองโบราณที่ตงอยู
ั ้ ่ตามแนวถนนพระร่วงที่มีรูปแบบแนวคิดดังกล่าวร่วมกันก็เป็ นได้
ในบทที่ 3 จะทาการวิเคราะห์โบราณสถานในเมืองบางขลังทังหมดโดยพิ
้
จารณาจาก
รูปแบบศิลปกรรมและหลักฐานทางโบราณคดีทงจากการขุ
ั้
ดแต่งและขุดค้ นเพื่อเป็ นข้ อมูลในการ
จัดทาภาพสันนิษฐานสามมิตติ อ่ ไป

บทที่ 3
การวิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุและจัดทารู ปแบบสันนิษฐานเมืองบางขลัง
โบราณสถานในเมืองบางขลังมีทงหมด
ั้
22 แห่ง ได้ รับการขุดแต่งโดยกรมศิลปากร
แล้ วทัง้ สิ น้ และพบว่า เหลื อ หลัก ฐานอยู่น้ อยมาก ส่วนใหญ่ มี สภาพช ารุ ดเหลื อ เพี ย งส่ว นฐาน
ปั จจุบนั มีโบราณสถานเพียง 4 แห่ง ที่สามารถเข้ าถึงได้ ง่าย ได้ แก่ วัดโบสถ์ วัดใหญ่ชยั มงคล วัดริ ม
ทาง และวัดเขาเดื่อ ส่วนโบราณสถานอื่นๆ ตังอยู
้ ใ่ นพื ้นที่เกษตรกรรม และบางแห่งหลังจากทาการ
บูรณะแล้ วถูกคลุมด้ วยแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ (Geo-Textile) และกลบทับด้ วยดิน การใช้ หลักฐานงาน
ศิลปกรรมของโบราณสถานส่วนนี ้จึงมีความจาเป็ นต้ องใช้ ภาพถ่ายในระหว่างดาเนินงานบูรณะซึ่ง
ได้ รับการอนุเคราะห์จากสานักศิลปากรที่ 6 จังหวัดสุโขทัย
ในบทที่ 3 จะทาการจัดกลุ่มโบราณสถานตามสภาพที่เหลืออยู่และหลักฐานที่พบ
รวมถึงวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีร่วมกับรูปแบบงานศิลปกรรมเพื่อกาหนดอายุโบราณสถาน
แต่ละแห่งอันจะนาไปสู่การกาหนดอายุภาพรวมของเมืองบางขลัง และเป็ นกลุ่มข้ อมูลที่จะนาไป
พิจารณารูปแบบสันนิษฐานที่มีความเป็ นไปได้ ตอ่ ไปในบทที่ 4
จากสภาพของโบราณสถานและหลักฐานที่พบในเมืองบางขลังสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
กลุ่มที่ 1 โบราณสถานที่สามารถสันนิษฐานรู ปแบบได้ ค่อนข้ างชัดเจน จานวน
2 แห่ง ได้ แก่ วัดโบสถ์ และวัดใหญ่ชยั มงคล
กลุ่มที่ 2 โบราณสถานที่เหลือเพียงส่ วนฐาน สันนิษฐานรู ปแบบได้ ไม่ ชัดเจน
จานวน 11 แห่ง ได้ แก่ วัดริ มทาง วัดเจดีย์โทน วัดป่ ามะม่วง วัดดงอ้ อยเหนือ วัดป่ าสักเหนือ วัด
ก้ อนแลง วัดไร่ถวั่ วัดมุมเมือง วัดสระคู่ วัดป่ าสักใต้ วัดเขาเดื่อ
กลุ่มที่ 3 โบราณสถานที่ไม่ สามารถสันนิษฐานรู ปแบบได้ จานวน 9 แห่ง ได้ แก่
วัดต้ นตะโก วัดริ มคลองเก่า วัดป่ ากล้ วย วัดต้ นประดู่ วัดเจดีย์คู่ วัดริ มคลองยาง วัดต้ นมะเกลือ
วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดดงสะเดา
กลุ่มที่ 1 โบราณสถานที่สามารถสันนิษฐานรู ปแบบได้ ค่อนข้ างชัดเจน
สภาพโบราณสถานในกลุ่มนีโ้ ดยรวมมีความชารุดเสียหายน้ อยกว่าแห่งอื่น ๆ หรื อมี
หลักฐานชิ ้นส่วนประกอบทางสถาปั ตยกรรมเพียงพอในการนามาวิเคราะห์ ภาพรวมของรู ปแบบ
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ศิลปกรรมได้ คอ่ นข้ างชัดเจน กลุ่มโบราณสถานนี ้ มีจานวน 2 วัด ได้ แก่ วัดโบสถ์ และวัดใหญ่ชยั
มงคล ต่อไปนี ้จะนาหลักฐานทังหมดที
้
่พบ8ของทังสองวั
้
ดนี ้มาวิเคราะห์เพื่อ กาหนดอายุและเป็ น
ข้ อมูลในการขึ ้นรูปแบบสันนิษฐานต่อไป
1.1 วัดใหญ่ ชัยมงคล– วิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุและศึกษาแนวทาง
ขึน้ รู ปแบบสันนิษฐาน
วัดใหญ่ชยั มงคล ตังอยู
้ ่ด้านทิศเหนือ นอกกาแพงเมืองบางขลัง ใกล้ แนวลาคลอง
สายเก่า พบซากโบราณสถาน จานวน 36 แห่ง ทังหมดมี
้
สภาพชารุดเหลือเพียงส่วนฐาน จากการ
ขุด ค้ น และขุด แต่ง พบร่ อ งรอยการซ่ อ มแซมและก่ อ สร้ างเพิ่ ม เติ ม อย่ า งน้ อ ย 2 สมัย โดยพบ
หลักฐานจากการเปรี ยบเทียบระดับฐานรากที่แตกต่างกัน รู ปแบบแผนผังที่มีการสร้ างเจดีย์ราย
ขนาดเล็กแทรกตามแนวแกนหลัก และหลักฐานจากการขุดแต่งอื่น ๆ ดังจะกล่าวต่อไป
ความสัมพันธ์ ระหว่ างแผนผังวัดและรู ปแบบเจดีย์ประธาน
แผนผังวัดใหญ่ชยั มงคล (แผนผังที่ 7) ประกอบด้ วย เจดีย์ประธาน เจดีย์ประจา
มุม และมณฑปบริ วารที่สร้ างอยู่ด้านข้ างเจดีย์ประจามุมทังสี
้ ่ เจดีย์รายอื่น ๆ ซึ่งวางตัวเรี ยงแถว
อย่างไม่เป็ นระเบียบขนาบข้ างเจดีย์ประธาน มีฐานอาคารรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าที่อาจจะเป็ นวิหาร
ตัง้ อยู่ด้ านทิ ศเหนื อ ของเจดีย์ ป ระธานวางตัว ตามแนวทิศ ตะวัน ออก-ตะวัน ตก โบราณสถาน
ดังกล่าวทังหมดล้
้
อมรอบด้ วยกาแพงแก้ วก่อด้ วยแท่งศิลาแลงวางในแนวตังและมี
้
คานทับรูปแบบ
เดียวกับวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง
ฐานเจดีย์ประธานก่อด้ วยศิลาแลงมี ระดับฐานรากลึกที่สุด คือประมาณ 1.30
เมตรและฐานเจดีย์ประจามุมก่อด้ วยศิลาแลงทังสี
้ ่มีความลึกใกล้ เคียงกันโดยเฉลี่ยประมาณ 0.500.80 เมตร1

1

นาตยา ภูศรี , โบราณสถานวัดใหญ่ ชัยมงคล, (มปท., 2544), 2.
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แผนผังที่ 7 แผนผังวัดใหญ่ชยั มงคลแสดงหมายเลขโบราณสถานทังหมด
้
36 แห่ง
ที่มา: บริ ษัท นอร์ ทเทิร์นซัน (1936), รายงานการขุดค้ นและบูรณะวัดใหญ่ ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม
จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., 2546).
จากแผนผังดังกล่าวด้ วยตาแหน่งที่ตงของเจดี
ั้
ย์ประจามุมจึงน่าจะสร้ างพร้ อมกัน
หรื อใกล้ เคียงกันกับเจดีย์ประธาน เมื่อทาการเปรี ยบเทียบระดับฐานรากของสิ่งก่อสร้ างบริ วาร
อื่น ๆ รวมทังวิ
้ หาร พบว่า เจดีย์รายที่ก่อสร้ างด้ วยศิลาแลงส่วนใหญ่มีระดับฐานรากที่ใกล้ เคียงกับ
เจดีย์ประจามุมและเจดีย์รายขนาดเล็กที่ก่อสร้ างด้ วยอิฐเกื อบทัง้ หมดมีระดับฐานรากต่างจาก
เจดีย์ประจามุมโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร ขึน้ ไป รวมถึงวิหารด้ านทิศเหนือมีค่าระดับสูงกว่าพื น้
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โดยทัว่ ไป 0.80 เมตร2 จึงมีความเป็ นไปได้ ว่าวิหารแห่งนี ้น่าจะมาสร้ างภายหลัง โดยข้ อมูลการขุด
ค้ นเพื่อหาแนวคูน ้าบริ เวณกาแพงแก้ วด้ านทิศเหนือพบว่าระดับความลึกของแนวกาแพงแตกต่าง
จากพื ้นใช้ งานภายในอย่างมาก 3 จึงน่าจะมีการรื อ้ กาแพงแก้ วด้ านทิศเหนือและสร้ างวิหารแห่งนี ้
ขึ ้นมาภายหลัง
อย่างไรก็ตาม การขุดแต่งบริ เวณโดยรอบวิหารพบเศษกระเบื ้องดินเผาจานวน
มากและชิ ้นส่วนสังคโลกลายเขียนสี (ภาพที่ 2) คล้ ายส่วนประดับหลังคามกรสังคโลกที่นิยมใน
สมัยสุโขทัย แสดงให้ เห็นว่าส่วนประดับหลังคารูปแบบนี ้อาจได้ รับความนิยมถึงช่วงปลายของสมัย
สุโขทัย เศษชิ ้นส่วนสังคโลกดังกล่าวพบว่ากระจายตัวเป็ นบริ เวณกว้ างถึงส่วนหนึ่งของที่ว่างด้ าน
ทิศตะวันออกหน้ าเจดีย์ประธานอีกด้ วย 4 จึงมีความเป็ นไปได้ ว่า อาจจะเคยมีวิหารอีกหลังหนึ่ง
ตังอยู
้ ่ แต่เป็ นวิหารเครื่ องไม้ ขนาดเล็กมุงด้ วยวัสดุธรรมชาติ ดังนันแต่
้ เดิมแผนผังของวัดใหญ่ชัย
มงคล น่าจะประกอบไปด้ วย เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์ เจดีย์ประจามุม เจดีย์รายบางองค์
และมีวิหารเครื่ องไม้ อยูท่ างด้ านทิศตะวันออกของเจดีย์ประธาน

2

นาตยา ภูศรี , โบราณสถานวัดใหญ่ ชัยมงคล, 2.
3
นอร์ ทเทิ ร์ นซั น (1936), รายงานการขุ ด ค้ นและบู ร ณะวั ด ใหญ่ ชั ย มงคล
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, (ม.ป.ท., 2546), 31.
4
วนาพร คาบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองบาง
ขลังในเขตอาเภอ สวรรคโลกและอาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-22”
(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2553), 344.
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ภาพที่ 2 ภาพแสดงตาแหน่งที่พบชิ ้นส่วนมกรเครื่ องเคลือบสังคโลกลายเขียนสี
ที่มา: วนาพร คาบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองบางขลังในเขต
อ าเภอสวรรคโลก และอ าเภอทุ่ง เสลี่ ย ม จัง หวัด สุโ ขทัย ระหว่า งพุท ธศตวรรษที่ 18-22”
(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2553), 344.
เจดีย์ประธาน (ภาพที่ 3) ส่วนบนพังทลายเหลือเพียงส่วนฐานเขียง 2 ชันครึ
้ ่ ง มี
พื ้นลานประทักษิณโดยรอบ และมีเสาประทีปปั กอยู่รอบฐานเจดีย์ หลักฐานสาคัญที่ทาให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ กับแผนผังของวัดในสมัยสุโขทัย ได้ แก่ ชิ ้นส่วนศิลาแลงที่ตกอยู่ด้านข้ างฐานเจดีย์
ประธาน รู ปทรงคล้ ายส่วนหนึ่ง ของดอกบัวตูมซึ่งเป็ นองค์ประกอบของเจดีย์ทรงพุ่ ม ข้ าวบิณฑ์
(ภาพที่ 4) เมื่อพิจารณาร่ วมกับส่วนฐานเขียงที่เหลืออยู่จึงสันนิษฐานได้ ว่าเจดีย์ประธานวัดใหญ่
ชัยมงคลน่าจะเป็ นเจดีย์ทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์
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ภาพที่ 3 ฐานเจดีย์ประธานวัดใหญ่ชยั มงคล

ภาพที่ 4 ชิ ้นส่วนยอดทรงดอกบัวตูมของเจดีย์ประธานทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์ วัดใหญ่ชยั มงคล
จากการศึกษาของ ศ.ดร. ศักดิ์ชยั สายสิงห์ เกี่ ยวกับแผนผังวัดที่มีเจดีย์ทรงพุ่ม
ข้ าวบิณฑ์เป็ นประธานในศิลปะสุโขทัยนัน้ แบ่งออกได้ เป็ น 3 กลุม่ คือ
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กลุ่มที่ 1 มีเ จดีย์บริ วารล้ อมรอบเจดีย์ประธาน 8 องค์ คือเจดีย์ประจามุมและ
เจดีย์ประจาด้ าน และมีวิหารอยูด่ ้ านหน้ าเจดีย์ประธาน เช่น กลุ่มเจดีย์ประธานวัดมหาธาตุ สุโขทัย
(แผนผังที่ 8) เป็ นต้ น
กลุ่มที่ 2 มีแผนผังคล้ ายกลุ่ม ที่ 1 แต่มีการสร้ างเจดีย์แทรกระหว่างเจดีย์ประจา
มุมและประจาด้ านเข้ าไปด้ วย เช่น กลุม่ เจดีย์หมายเลข 17 วัดมหาธาตุ สุโขทัย (แผนผังที่ 9)
กลุ่มที่ 3 ยังคงมีแผนผังคล้ ายกลุ่มที่ 1 และ 2 แต่ท้ายวิหารจะยื่นเข้ ามาใกล้ กับ
บริเวณเจดีย์ประธานทาให้ เจดีย์บริวารประจาด้ านหน้ าหายไป เช่น แผนผังกลุ่มเจดีย์หมายเลข 16
วัดมหาธาตุ สุโขทัย แผนผังวัดเจดีย์เจ็ดแถว (แผนผังที่ 10) และวัดสวนแก้ วอุทยานน้ อย ศรี สชั นาลัย
(แผนผังที่ 11) เป็ นต้ น5

แผนผังที่ 8 กลุม่ เจดีย์ที่มีเจดีย์ประธานทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุสโุ ขทัย
ที่มา: ศักดิช์ ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551),102.
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม (กรุ งเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2551), 102.
5
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แผนผัง 9 กลุม่ เจดีย์ที่มีเจดีย์ประธานทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์ หมายเลข 17 วัดมหาธาตุสโุ ขทัย
ที่มา: ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551),103.

แผนผังที่ 10 กลุม่ เจดีย์ที่มีเจดีย์ประธานทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์ วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นาลัย
ที่มา: สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์สมัยสุโขทัยที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 28.
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แผนผังที่ 11 กลุม่ เจดีย์ที่มีเจดีย์ประธานทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์ วัดสวนแก้ วอุทยานน้ อย ศรี สชั นาลัย
ที่มา: ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 103.
วัดทัง้ 3 กลุ่มมีวิหารตังอยู
้ ่ด้านทิศตะวันออกหน้ าเจดีย์ประธานแต่แตกต่างกันที่
ตาแหน่งของเจดีย์ประจาด้ านและจานวนของเจดีย์แทรก เมื่อพิจารณาแผนผังวัดใหญ่ชยั มงคล
พบว่าสอดคล้ องกับวัดในกลุ่มที่ 3 โดยเฉพาะวัดเจดีย์เจ็ดแถว เนื่องจากน่าจะมีวิหารอยู่ด้านหน้ า
เจดีย์ประธานและไม่ปรากฏเจดีย์ประจาทิศ เจดีย์รายในแผนผัง สร้ างเรี ยงตัวขนาบข้ างเจดีย์
ประธาน หลักฐานที่สาคัญคือ ชิน้ ส่วนประดับสถาปั ตยกรรมที่ พบประกอบกับรู ปแบบฐานเจดีย์
รายที่เหลืออยู่โดยภาพรวมเป็ นระบบแผนผังที่มีเจดีย์บริ วารหลากหลายรู ปแบบคล้ ายกับวัดเจดีย์
เจ็ดแถวโดยจะกล่าวถึงในเรื่ องรูปแบบศิลปกรรมต่อไป อย่างไรก็ตามแผนผังของวัดใหญ่ชยั มงคล
มีข้อแตกต่างกันคือสิ่งก่อสร้ างบริ วารไม่ได้ สร้ างยึดถือแนวแกนต่อจากเจดีย์ประจามุม เหมือนวัด
เจดีย์เจ็ดแถว แต่สร้ างแนวแกนใหม่ต่อมาด้ านข้ างเจดีย์ประจามุมแทน แสดงถึงลักษณะพืน้ ถิ่น
บางประการของวัดใหญ่ชยั มงคล
จากแผนผังของวัดเจดีย์เจ็ดแถวที่จดั อยู่ในกลุ่มที่ 3 สามารถกาหนดอายุได้ อย่าง
น้ อยในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 โดยพิจารณาจากแผนผังที่มีพฒ
ั นาการจากวัดมหาธาตุ สุโขทัย
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แล้ วประการหนึ่ง ส่วนจุดสกัดในการกาหนดอายุได้ จากการปรากฏรูปแบบแผนผังที่คล้ ายกัน ที่วดั
สวนดอก เชียงใหม่ ซึ่งมีระบบเจดีย์บริ วารประจาทิศและประจามุม ด้ วย หลักฐานสาคัญคือเจดีย์
บริ วารองค์หนึ่งที่วัดสวนดอกเป็ นเจดีย์ทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์ (ภาพที่ 5) ทาให้ สันนิษฐานได้ ว่าอาจมี
ระบบเจดีย์บริ วารหลายรู ปแบบเช่นเดียวกันด้ วย แสดงถึงการรับระบบแผนผังมาจากสุโขทัย ซึ่ง
สอดคล้ องกับเหตุการณ์ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 ที่พระเจ้ ากือนาได้ สร้ างวัดสวนดอกให้ เป็ นที่
พักสาหรับพระสุมนเถระที่ มาจากศรี สชั นาลัย จึงเป็ นจุดสกัดให้ การกาหนดอายุของวัดเจดีย์เจ็ด
แถวให้ เกิดขึ ้นอย่างน้ อยช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 206 เมื่อเปรี ยบเทียบกับระบบแผนผังของวัดใหญ่
ชัยมงคลที่น่าจะรับอิทธิพลทางด้ านแนวคิดมาแต่มีรูปแบบที่แสดงลักษณะพื ้นถิ่นที่แตกต่างกันไป
เล็กน้ อยจึงน่าจะกาหนดอายุการสร้ างในเบื ้องต้ นให้ อยูใ่ นช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20

ภาพที่ 5 เจดีย์บริวารทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์ที่วดั สวนดอก จังหวัดเชียงใหม่
ที่มา: ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ ศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551),110.

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม, 109-110.
6
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สรุ ปการวิเคราะห์ แผนผังวัดใหญ่ ชัยมงคล ทาให้ เห็นว่ามีการก่อสร้ างเพิ่มเติม
อย่างน้ อย 2 ครัง้ จากการเปรี ยบเทียบระดับพื ้นฐานรากที่ไม่เท่ากันของเจดีย์ประจามุมและเจดีย์
รายหลายองค์รวมถึงวิหารด้ านทิศเหนือที่น่าจะมีการรื อ้ กาแพงแก้ วด้ านทิศเหนือ ออกเพื่อสร้ าง
วิหารภายหลัง โดยหลักฐานจากการขุดแต่งพบเศษเครื่ องประดับหลังคาบริ เวณพืน้ ที่ด้านหน้ า
เจดีย์ประธานซึ่งน่าจะเป็ นทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์ จึงสันนิษฐานได้ ว่าแต่เดิมวัดใหญ่ชยั มงคลมีวิหารที่
น่าจะเป็ นเครื่ องไม้ อยู่ด้านหน้ าเจดีย์ประธาน และเมื่อประกอบกับชิ ้นส่วนประดับสถาปั ตยกรรมที่
พบบริ เ วณเจดี ย์ ร ายที่ มี ฐ านรู ป แบบต่า ง ๆ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ร ะบบเจดี ย์ บ ริ ว ารที่ มี รู ป แบบ
หลากหลาย ระบบแผนผังดังกล่าวจึงมีความคล้ ายคลึงกับวัดเจดีย์เจ็ดแถวซึ่งกาหนดอายุได้ อย่าง
น้ อยในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 ทาให้ การกาหนดอายุแผนผังวัดใหญ่ชยั มงคลที่มีความแตกต่าง
บางประการแล้ วน่าจะสร้ างขึน้ ในช่วงต้ นถึง กลางพุทธศตวรรษที่ 20 โดยจะต้ องทาการศึกษา
รูปแบบศิลปกรรมต่อไปเพื่อกาหนดอายุโดยภาพรวม
การกาหนดอายุงานศิลปกรรมวัดใหญ่ ชัยมงคล
เจดีย์ประธาน
สภาพเจดีย์ประธานประกอบด้ วยฐานเขียงสามชันส่
้ วนบนพังทลายทังหมด
้
ฐาน
ล่างสุดขนาด 11x11 เมตร มีพื ้นลานประทักษิณที่มีเสาศิลาแลงปั กอยูโ่ ดยรอบยื่นออกจากฐานล่าง
โดยประมาณ 2 เมตร กึ่งกลางของฐานเขียงด้ านทิศตะวันออกและตะวันตกมีร่องรอยฐานก่อยื่น
ออกมา ฐานทังสองฝั
้
่ งมีขนาดต่างกัน พบเม็ดพระศกและกระเบื ้องมุงหลังคาตกอยู่รอบๆ 7 ทาให้
สันนิษฐานได้ ว่าเป็ นซุ้ มจระนาหลังคามุงกระเบือ้ งดินเผา แม้ ว่าขนาดของซุ้มจระนาทัง้ สองจะ
ต่างกันแต่ระดับฐานรากใกล้ เคียงกับเจดีย์ประจามุ มจึงน่าจะสร้ างพร้ อมหรื อใกล้ เคียงกับเจดีย์
ประธานเช่นเดียวกัน หลักฐานสาคัญที่สุดที่ได้ กล่าวมาแล้ วคือ ชิน้ ส่วนศิลาแลงที่บ่งบอกได้ ว่า
เจดีย์ประธานน่าจะเป็ นเจดีย์ทรงพุม่ ข้ าวบิณฑ์
จากหลักฐานที่ปรากฏทังหมดเจดี
้
ย์ประธานจึงน่าจะเป็ นเจดีย์ทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์
ส่วนกึ่งกลางฐานล่างสุดด้ านทิศตะวันออกและตะวันตกประดับซุ้มจระนาหลังคามุงกระเบื ้องดิน
เผา และมีพื ้นลานประทักษิณโดยรอบพร้ อมเสาศิลาแลงปั กตามแนวฐาน
การกาหนดอายุวัดเจดีย์เจ็ดแถวจากแผนผังดังกล่าวข้ างต้ น ที่อย่างน้ อยน่าจะ
เกิดขึ ้นก่อนหรื อในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 ได้ รวมถึงการกาหนดอายุ รู ปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้ าว
บิณฑ์ ซึง่ เป็ นเจดีย์ประธานของวัด และเจดีย์ประธานรูปแบบเดียวกันของวัดอื่น ในกลุ่มที่ 1 และ 2

7

นาตยา ภูศรี , โบราณสถานวัดใหญ่ ชัยมงคล, 1.
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ด้ วย8 เมื่อเปรี ยบเทียบหลักฐานรูปแบบเจดีย์ประธานวัดใหญ่ชยั มงคลที่มีซ้ ุมจระนาประดับที่ส่ วน
ฐานจึงเป็ นรูปแบบที่พฒ
ั นาแล้ วอย่างเห็นได้ ชดั
การก่อซุ้มจระนาที่ส่วนฐาน 4 ด้ าน มีหลักฐานปรากฏที่วดั ศรี พิจิตรกิติกลั ยาราม
อยูน่ อกเมืองสุโขทัย และพบจารึกที่เกี่ยวข้ องกับเมืองกาแพงเพชรระบุปีการสร้ างพุทธศักราช 1947
ความนิยมในการก่อซุ้มจระนาประดับส่วนฐานจึงกล่ าวได้ ว่าอาจจะมีมาก่อนหรื อพร้ อมกับช่วง
กลางพุทธศตวรรษที่ 20 เมื่อเปรี ยบเทียบกับเจดีย์หมายเลข 16 หรื อเจดีย์ห้ายอด วัดมหาธาตุ
สุโขทัย ซึ่งจัดอยู่ในวัดกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีระบบแผนผังใกล้ เคียงกับวัดใหญ่ชยั มงคลแห่งหนึ่ง บริ เวณ
ส่วนฐานปรากฏส่วนต่อขยายและซุ้มจระนา หลักฐานสาคัญคือลวดลายปูนปั น้ โดยรอบฐานแห่งนี ้
เป็ นงานช่างท้ องถิ่นที่คลี่คลายจากงานศิลปะสุโขทัยที่กาหนดอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19
และมีจุดสกัดคือการเปรี ยบเทียบรู ปแบบที่ใกล้ เคียงศิลปะขอมแบบบายนมากกว่าลวดลายแบบ
เดียวกันที่ปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ อยุธยา ราวพุทธศักราช 1967 จึงน่าจะกาหนดอายุลายปูน
ปั น้ ส่วนฐานได้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 209 การก่อซุ้มจระนาที่ส่วนฐานเจดีย์ทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์จึง
น่าจะมีมาตังแต่
้ ชว่ งครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20
เมื่อเปรี ยบเทียบกับวัดใหญ่ชัยมงคลที่มีระบบแผนผังใกล้ เคียงกับวัดเจดีย์เจ็ด
แถว แต่มีส่วนฐานที่ก่อซุ้มจระนาขนาดไม่เท่ากันออกมา และมีเพียง 2 ด้ าน ซึ่งแสดงถึงลักษณะ
พื ้นถิ่นเข้ ามาผสม จึงน่าจะกาหนดอายุให้ อยูใ่ นช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาถึงงานศิลปกรรมรู ปแบบเดียวกันของเมืองบริ วารดังเช่น
เมืองนครชุม ก็พบว่าเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์ทางฝั่ งนครชุมและกาแพงเพชร เช่น วัดเจดีย์
กลางทุง่ (ภาพที่ 6) วัดกะโลทัย (ภาพที่ 7) ที่นา่ จะกาหนดอายุได้ ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่
20 เช่นกัน ยัง มี รู ปแบบสัดส่ว นที่ คล้ า ยกับเจดีย์ ประธานวัด เจดี ย์เ จ็ ดแถว ศรี สัช นาลัยหรื อวัด
มหาธาตุ สุโ ขทัย ซึ่ ง เป็ นเจดี ย์ ท รงพุ่ม ข้ า วบิณ ฑ์ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ก่ อ น แต่มี ข นาดใหญ่ ก ว่า มาก เมื่ อ
เปรี ยบเทียบขนาดของฐานล่างกับฐานเจดีย์ประธานที่วดั ใหญ่ชยั มงคลก็พบว่ามีขนาดใหญ่ เกือบ
สองเท่าและไม่ปรากฏการประดับซุ้มจระนาที่ส่วนฐาน ลักษณะดังกล่าวจึงน่าจะเป็ นลักษณะพื ้น
ถิ่นของเมืองบางขลังที่เพิ่มขึ ้นมา โดยส่วนบนที่พงั ทลายลงก็น่าจะมีรูปแบบสัดส่วนที่ ใกล้ เคียงกัน
ศักดิช์ ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม, 111.
9
ชาญคณิต อาวรณ์, รวมบทความข้ อมูลกับแนวคิดและมุมมอง : ประเด็น
การศึกษาประวัตศิ าสตร์ ศิลปะไทย, (กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550),
18.
8
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ในส่วนขนาดของเจดีย์ที่ใหญ่กว่ากันมาก น่าจะเกี่ยวข้ องกับการเป็ นจุดสังเกตบนเส้ นทางคมนาคม
ที่มีความกว้ างใหญ่ตา่ งกันนัน่ เอง

ภาพที่ 6 เจดีย์ประธานวัดเจดีย์กลางทุง่
เมืองนครชุม

ภาพที่ 7 เจดีย์ประธานวัดกะโลทัย เมือง
กาแพงเพชร

สรุ ป การกาหนดอายุเจดีย์ประธานทรงพุ่ม ข้ าวบิณฑ์ วัดใหญ่ ชัยมงคลดัง ที่ ไ ด้
กล่าวมา จะเห็นว่า หลักฐานที่ ปรากฏซึ่งมีส่วนสาคัญในการกาหนดอายุคือ ร่ องรอยการก่อซุ้ ม
จระนาที่ส่วนฐานของเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์ซึ่งมีมาก่อนแล้ วในเจดีย์หมายเลข 16 วัด
มหาธาตุ สุโขทัย ซึ่งกาหนดอายุได้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 และพบความนิยมในช่วงกลาง
พุทธศตวรรษที่ 20 ที่วดั ศรี พิจิตรกิติกัลยารามและฝั่ งเมืองกาแพงเพชร เมื่อพิจารณาร่ วมกับอายุ
สมัยของแนวคิดระบบแผนผังที่เจดีย์ประธานเป็ นเจดีย์ทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์ ประกอบด้ วยเจดีย์ประจา
มุม และรูปแบบเจดีย์บริวารที่หลากหลายซึ่งน่าจะมีมาก่อนที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นาลัย และวัด
มหาธาตุ สุโขทัยในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19-20 ทาให้ กาหนดอายุเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้ าว
บิณฑ์วดั ใหญ่ชยั มงคลได้ ในช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20
เจดีย์ประจามุม
สภาพเจดีย์ประจามุมทังหมดก่
้
อด้ วยศิลาแลง หักพังทลายเหลือเพียงฐานเขียง
อย่างมากที่สดุ เพียง 2 ชัน้ แต่บริเวณเจดีย์ประจามุมทังสี
้ ่ได้ พบชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมที่สาคัญ เช่น
ชิ ้นส่วนหินชนวนแกะสลักลายเกล็ดปลา (ภาพที่ 8) พบที่เจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ชวน
ให้ นึกถึงส่วนประกอบของเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัยที่มีการประดับซุ้มพระด้ วยลวดลาย
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มกรคายนาคในตาแหน่งหางหงส์ อีกชิ ้นหนึ่งคือชิ ้นส่วนกลีบบัวดินเผาพบที่เจดีย์ประจามุมทิศ
ตะวันตกเฉี ยงเหนือ ซึ่งคล้ ายคลึงกับกลีบบัวปูนปั น้ ประดับส่วนองค์ระฆังเจดีย์ (ภาพที่ 9) หรื อ
ประดับเจดีย์จ าลองของเจดี ย์บริ วารทรงปราสาทห้ ายอดที่ วัด เจดี ย์เจ็ ดแถว ศรี สัช นาลัย โดย
รายละเอียดชิ ้นส่วนทังหมดที
้
่พบจะมีผลกับ การขึ ้นรูปแบบสันนิษฐานของเจดีย์ประจามุมโดยจะ
กล่าวถึงในบทต่อไป

ภาพที่ 8 ชิ ้นส่วนหินชนวนลายเกล็ดปลาของ
เจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงใต้

ภาพที่ 9 ชิ ้นส่วนกลีบบัวปูนปั น้ ดินเผา
ของเจดีย์ประจามุมทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ

การวิเคราะห์ จัดกลุ่มระบบแผนผังที่มี เจดีย์ทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์เป็ นประธานที่ไ ด้
กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ได้ พบว่าตาแหน่งเจดีย์บริ วารประจามุมและประจาทิศ ส่วนใหญ่จะเป็ น
รูปแบบเจดีย์ทรงปราสาท โดยเฉพาะรูปแบบเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัยและทรงปราสาท
ห้ า ยอด และพบความนิย มใช้ เ จดีย์ท รงปราสาทยอดแบบสุโ ขทัย อย่า งมากในวัด สวนแก้ ว
อุทยานน้ อย ศรี สชั นาลัยที่มีระบบแผนผังแบบเดียวกัน แต่ใช้ เจดีย์บริ วารเกือบทังหมดเป็
้
นเจดีย์
ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัย (ภาพที่ 10) แสดงถึง ความนิยมของเจดีย์บริ วารทรงปราสาท 10
ในช่วงครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20

ศักดิช์ ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม, 106.
10
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เจดีย์ประจามุมรู ปแบบดังกล่าวน่าจะสร้ างพร้ อมกันหรื อหลังกว่าเจดีย์ประธาน
ทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์เล็กน้ อย จากการกาหนดอายุเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์วดั ใหญ่ชยั มงคลไว้
ในช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 จึงน่าจะกาหนดอายุเจดีย์ประจามุมได้ ในช่วงเวลาเดียวกัน

ภาพที่ 10 เจดีย์บริวารทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัยที่วดั สวนแก้ วอุทยานน้ อย ศรี สชั นาลัย
สรุ ปได้ ว่า เจดีย์ประจามุมในแผนผังของวัดใหญ่ชัยมงคล น่าจะมีอย่างน้ อย 2
รูปแบบได้ แก่ เจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัย และเจดีย์ทรงปราสาทห้ ายอด และน่าจะกาหนด
อายุไ ด้ ใกล้ เ คียงกับเจดีย์ประธานทรงพุ่ม ข้ าวบิณฑ์ ในช่วงต้ นถึง กลางพุท ธศตวรรษที่ 20 โดย
รายละเอียดด้ านรูปแบบสันนิษฐานจะพิจารณาร่วมกับชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมในบทที่ 4 ต่อไป
สิ่งก่ อสร้ างบริวาร
สภาพสิ่ ง ก่อสร้ างบริ วารส่วนใหญ่ พัง ทลายเหลื อเพียงส่วนฐาน เมื่ อพิจ ารณา
ร่ วมกับหลักฐานจากการขุดแต่ง ที่พบชิ ้นส่วนประดับเจดีย์รูปแบบต่างๆ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น
2 รูปแบบ ได้ แก่ เจดีย์ราย และมณฑปบริวาร
เจดี ย์ราย ทัง้ หมดมี จ านวน 24 แห่ง จากหลัก ฐานการขุดแต่ง เหลื อน้ อยมาก
สันนิษฐานได้ มากที่สดุ เพียง 4 แห่ง เท่านันโดยรายละเอี
้
ยดจะกล่าวถึงในบทที่ 4 ต่อไป
ชิ ้นส่วนประดับสถาปั ตยกรรมที่พบในเจดีย์รายโดยภาพรวมเมื่อพิจารณาร่วมกับ
ส่วนฐานที่เหลืออยู่ชวนให้ นึกถึงรูปแบบเจดีย์รายที่มีความหลากหลายในแผนผังวัดเจดีย์เจ็ดแถว
ศรี สชั นาลัยเป็ นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ชิ ้นส่วนดินเผาคล้ ายหัวมกร (ภาพที่ 11) และขามกร (ภาพ
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ที่ 12) ซึ่งน่าจะเป็ นส่วนประดับของเจดีย์ทรงปราสาท และชิ ้นส่วนยอดเจดีย์อมลกะ (ภาพที่ 13)
ซึง่ เทียบได้ กบั ส่วนยอดของเจดีย์รายทรงวิมาน11 ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์ขนาดเล็กพบร่วมกับกลีบบัวปูน
ปั น้ (ภาพที่ 14) ซึ่งคล้ ายคลึงกับส่วนประดับของเจดีย์รายหมายเลข 14 วัดเจดีย์เจ็ดแถว ที่มีซ้ ุม
จระนาบรรจุพระพุทธรู ปนาคปรก เป็ นต้ น แม้ ว่าชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมที่พบจะไม่สามารถนามา
กาหนดอายุเ จดีย์ ร ายได้ อ ย่า งชัด เจน แต่ก็ แ สดงถึง รู ป แบบเจดี ย์บ ริ วารที่ มี ความหลากหลาย
สอดคล้ องกับระบบแผนผังดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วจึงทาให้ การกาหนดอายุภาพรวมของวัดในช่วงเวลา
ที่ได้ กล่าวมาชัดเจนมากยิ่งขึ ้น

ภาพที่ 11 ส่วนหัวสัตว์ดนิ เผาของเจดีย์ราย
หมายเลข 21
ที่มา: วนาพร คาบุศย์, “การศึกษาพัฒนา การ
ทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองบางขลังใน
เขตอ าเภอ สวรรคโลกและอ าเภอทุ่ง เสลี่ ย ม
จังหวัดสุโขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-22”
(วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
โบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2553), 335.
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2534), 139.

ภาพที่ 12 ส่วนขาสัตว์ดนิ เผาของเจดีย์ราย
หมายเลข 21
ที่มา: วนาพร คาบุศย์, “การศึกษาพัฒนา
การทางวัฒ นธรรมของชุมชนโบราณเมื อง
บางขลังในเขตอาเภอ สวรรคโลกและอาเภอ
ทุ่ง เสลี่ ยม จัง หวัดสุโขทัย ระหว่างพุท ธ
ศตวรรษที่ 18-22” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
มหาบัณฑิ ต สาขาวิ ช าโบราณคดี บัณฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 335.

สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์สมัยสุโขทัย ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
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ภาพที่13 ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์
ดิ น เผาถ้ าสภาพ
สมบูรณ์น่าจะเป็ น

ภาพที่ 14 ชิน้ ส่วนยอดเจดีย์ดินเผาขนาดเล็กพบร่ วมกับกลี บ
บัวปูนปั น้ ของเจดีย์รายหมายเลข 14

ทรงอมลกะ
ข อ ง เ จ ดี ย์ ร า ย
หมายเลข 16
มณฑปบริ วาร สิ่งก่อสร้ างบริ วารที่มีหลักฐานพอจะสันนิษฐานได้ ว่าเป็ นมณฑป
มีจานวน 3 หลัง ก่อด้ วยศิลาแลง 1 หลัง และก่อด้ วยอิฐ 2 หลัง โดยส่วนใหญ่พบหลักฐานที่ปรากฏ
ร่วมกันคือ ส่วนฐานมีร่องรอยประตูทางเข้ าสูห่ ้ องภายใน ผังสี่เหลี่ยมผนังเรี ยบ บางแห่งปรากฏส่วน
ฐานล่างที่ประดับบัวลูกแก้ วอกไก่ และมักจะพบเศษกระเบื ้องมุงหลังคาดินเผาและเม็ดพระศก
กระจายอยู่ร่วมกัน ทาให้ สันนิษฐานได้ ว่าน่าจะเป็ นอาคารมณฑปบริ วารที่มีหลังคาเครื่ องไม้ มุง
ด้ วยกระเบื ้องดินเผา
ความนิยมในการสร้ างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กหรื อมณฑปบริ วาร
พบโดยทัว่ ไปในแผนผังวัดขนาดใหญ่สมัยสุโขทัย เช่น มณฑปบริ วารวัดเจดีย์เจ็ดแถว วิหารรายวัด
พระศรี รั ต นมหาธาตุเ ชลี ย ง (ภาพที่ 15) เป็ นต้ น แต่ ต าแหน่ ง มณฑปบริ ว ารส่ ว นใหญ่ ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์ กับแนวแกนของแผนผังวัด แสดงให้ เห็นว่าน่าจะเป็ นสิ่งก่อสร้ างที่สร้ างเพิ่มขึ ้นมา
ภายหลัง
อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตด้ านตาแหน่งที่ตงของมณฑปบริ
ั้
วารวัดใหญ่ชัยมงคล
คือ ส่วนใหญ่ ม ณฑปบริ ว ารจะตัง้ อยู่ด้านข้ างเจดีย์ประจ ามุม แต่มี ขนาดต่างกัน โดยหลัง ที่ อ ยู่
ด้ านข้ างเจดีย์ประจามุมด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะมีขนาดใหญ่กว่ามณฑปที่อยู่ด้านข้ างเจดีย์
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ประจามุมด้ านทิศตะวันตก และพบว่าด้ านข้ างเจดีย์ประจามุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือพบฐานก่อ
อิฐเหลือเพียง 1 ชัน้ ขนาดใกล้ เคียงกับฐานมณฑปด้ านทิ ศตะวันออกเฉียงใต้ จึงมีความเป็ นไปได้
ว่าแต่เดิมน่าจะมีมณฑปก่ออิฐอยู่บริ เวณนี ้ด้ วย อย่างไรก็ตาม ระดับฐานรากของมณฑปแตกต่าง
กับเจดีย์ประจามุมมาก และส่วนใหญ่ก่อด้ วยอิฐ มีเพียงหมายเลข 28 เท่านันที
้ ่ก่อด้ วยศิลาแลง12
ในส่วนของระบบฐานรากอาจเป็ นเพราะว่ามณฑปเป็ นอาคารที่ใช้ ผนังรับน ้าหนัก
จึงไม่จาเป็ นต้ องก่อสร้ างฐานรากลึก แต่ด้วยวัสดุก่อที่ส่วนใหญ่ใช้ อิฐ ซึ่งโดยภาพรวมแล้ วเจดีย์ราย
ที่ก่ออิฐในวัดใหญ่ชยั มงคลจะมีระดับฐานรากที่สูงกว่าเจดีย์ประจามุมมาก 13 ก็อาจเป็ นไปได้ ว่า
น่าจะก่อสร้ างเพิ่มเติมภายหลัง จากเจดีย์ประจามุมและเจดีย์ประธาน แต่ไม่น่าจะกาหนดอายุได้
ห่างกันมาก โดยสังเกตจากเจดีย์ รายอื่น ๆ ในแผนผังที่เรี ยงตัวขนาบข้ างเจดีย์ประธาน คล้ ายกับ
ก่อสร้ างโดยยึดแนวแกนต่อจากมณฑปบริ วาร และเจดีย์รายเหล่านีจ้ ากการวิเคราะห์ ชิ น้ ส่วน
สถาปั ตยกรรมข้ างต้ น บางองค์นา่ จะมีรูปแบบเชื่อมโยงกับเจดีย์รายวัดเจดีย์เจ็ดแถว ซึ่งน่าจะสร้ าง
ใกล้ เคียงกับเจดีย์ประธานด้ วย จึงน่าจะกาหนดอายุมณฑปบริ วารวัดใหญ่ชัยมงคลให้ อยู่ในช่วง
ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20

ภาพที่ 15 วิหารรายวัดพระศรี รัตนมหาธาตุเชลียง
ที่มา: ธาดา สุทธิธรรม, สถาปั ตยกรรมสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 98.

12

นาตยา ภูศรี , โบราณสถานวัดใหญ่ ชัยมงคล, 5-7.
13
เรื่ องเดียวกัน, 9.
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จะเห็นได้ ว่า รู ปแบบศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้ างบริ วารสอดคล้ องกับระบบแผนผัง
ของวัดใหญ่ชยั มงคลที่ได้ วิเคราะห์มาแล้ วว่าน่าจะจัดอยูใ่ นวัดกลุม่ ที่ 3 และแสดงถึงความเชื่อมโยง
กับงานศิลปกรรมโดยเฉพาะวัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นาลัย ส่วนตาแหน่งที่ตงของมณฑปบริ
ั้
วารที่
น่าจะเป็ นสิ่งก่อสร้ างเพิ่มเติมอายุสมัยใกล้ เคียงกับเจดีย์ประจามุม โดยกาหนดอายุในช่วงครึ่งแรก
ของพุทธศตวรรษที่ 20 และน่าจะมีผลกับแนวการก่อสร้ างเจดีย์รายในระยะต่อมา แสดงถึงแนวคิด
ในการวางแผนผังที่ แสดงลักษณะพื ้นถิ่นของวัดใหญ่ชยั มงคลที่ตา่ งออกไปจากระบบแผนผังของ
วัดเจดีย์เจ็ดแถวเล็กน้ อย จากการวิเคราะห์สิ่งก่อสร้ างบริ วารดังกล่าวทาให้ ภาพรวมการกาหนด
อายุแรกสร้ างโบราณสถานวัดใหญ่ชยั มงคลให้ อยู่ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20 ได้ ชดั เจน
ยิ่งขึ ้น
สรุ ปการวิเคราะห์ รูปแบบและกาหนดอายุโบราณสถานวัดใหญ่ ชัยมงคล
แผนผังวัดใหญ่ชยั มงคลที่มีเจดีย์ประธานเป็ นทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์ และน่าจะมีวิหาร
เครื่ องไม้ อยูท่ างด้ านทิศตะวันออกพบว่ามีระบบแผนผังที่ใกล้ เคียงกับวัดในกลุ่มที่ 3 โดยเฉพาะวัด
เจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นาลัย โดยเฉพาะระบบเจดีย์บริ วารที่เรี ยงตัวขนาบข้ างเจดีย์ประธานและมี
รูปแบบที่หลากหลาย โดยวัดเจดีย์เจ็ดแถวสามารถกาหนดอายุจากระบบแผนผัง และรูปแบบเจดีย์
ประธานได้ ว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19-20 ส่วนแผนผังวัดใหญ่ชัยมงคลที่แสดง
ลักษณะพื ้นถิ่นบางประการแล้ ว เช่น เจดีย์รายที่สร้ างเรี ยงตัวต่อจากแนวมณฑปบริ วารด้ านข้ าง
เจดีย์ประจามุม จึงน่าจะมีกาหนดอายุให้ อยูใ่ นช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งสอดคล้ องกับ
การวิเคราะห์รูปแบบเจดีย์ประธานที่ กาหนดอายุได้ ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีหลักฐานสาคัญคือ
การก่อซุ้มจระนาที่ส่วนฐานเจดีย์ เมื่อเปรี ยบเทียบกับเจดีย์หมายเลข 16 วัดมหาธาตุ สุโขทัยที่มี
ส่วนฐานต่อขยายพร้ อมซุ้มจระนาซึ่งมีลายปูนปั น้ ช่วยกาหนดอายุในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20
ประกอบกับความนิยมในการประดับซุ้มในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ในสมัยสุโขทัย การกาหนด
อายุเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์จึงน่าจะสอดคล้ องกับแผนผังวัดด้ วยในช่วงครึ่ งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 20
ตาแหน่งมณฑปบริ วารด้ านข้ างเจดีย์ประจามุมที่มีเจดีย์รายก่ออิฐขนาดเล็กซึ่ง
ส่วนใหญ่มีระดับฐานรากสูงกว่าเจดีย์ประจามุมมาก สร้ างเรี ยงตามแนวแกนต่อจากมณฑปทาให้
เห็นว่าพื น้ ที่วัดใหญ่ ชัยมงคลน่าจะมี การก่อสร้ างเพิ่ม เติม แสดงถึง การใช้ ง านมาตลอด รวมถึง
หลักฐานการรื อ้ กาแพงด้ านทิศเหนือเพื่อสร้ างวิหารนันก็
้ น่าจะเป็ นหลักฐานหนึ่งที่แสดงให้ เห็นการ
ใช้ พื ้นที่อย่างต่อเนื่องสอดคล้ องกับหลักฐานทางด้ านโบราณคดีจากหลุมขุดค้ นที่พบว่ามีการใช้ งาน
พื น้ ที่ นีอ้ ย่างต่อเนื่ อ งเช่นกัน โดยพบหลักฐานเครื่ องถ้ วยเชลี ยง ซึ่ง กาหนดอายุไ ด้ ในช่วงพุท ธ
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ศตวรรษที่ 19 ในชันดิ
้ นที่ต่ากว่าฐานรากของกลุ่มเจดีย์ประธานและเจดีย์บริ วาร แสดงให้ เห็นว่ามี
ชุมชนอาศัยอยู่ในบริ เวณนี ้ก่อนการสร้ างวัด และพบเครื่ องถ้ วยศรี สชั นาลัยและสุโขทัยที่กาหนด
อายุใน ช่วง 18 - 20 ในชันดิ
้ นถัดมาและเริ่ มพบน้ อยลงเรื่ อยๆ แต่กลับพบเครื่ องถ้ วยจีนสมัย
ราชวงศ์หมิง และพบเครื่ องถ้ วยสมัยราชวงศ์ชิงมากที่สดุ ในชันดิ
้ นสูงขึ ้น ซึง่ กาหนดอายุช่วง พศว.ที่
20-2314
ข้ อสังเกตอีกประการหนึง่ คือในบริเวณเจดีย์ประจามุมและเจดีย์ที่ก่อด้ วยศิลาแลง
บางองค์ได้ พ บภาชนะเนือ้ แกร่ ง บรรจุกระดูกประเภทไหปากแตรซึ่ง น่าจะเกี่ ยวข้ องกับการเก็ บ
กระดูกของชนชันสู
้ ง ในขณะที่ข้างฐานเจดีย์รายก่ออิฐทั่วไปจะพบภาชนะบรรจุกระดูกประเภท
เครื่ องปั น้ ดินเผาธรรมดาอาจแสดงถึงการใช้ งานที่มีลาดับชนชันเข้
้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย
นอกจากนีก้ าแพงศิลาแลงที่ล้อมรอบวัดยังปรากฏงานช่างที่ใกล้ เคียงกับวัดใน
เมื องศรี สัช นาลัย อาจเนื่องมาจากเป็ นเมืองที่ อยู่ใกล้ ที่สุด แต่กาแพงวัดใหญ่ ชัยมงคลปรากฏ
ทางเข้ าหลักทางด้ านทิศตะวันตกและมีทางเข้ ารองซึ่งมีขนาดเล็กกว่าทางด้ านทิศตะวันออก ซึ่ง
น่าจะเกี่ยวข้ องกับเส้ นทางคมนาคมหลักคือคลองยางที่อยูห่ า่ งไปทางทิศตะวันตก 30 เมตร
จากข้ อมูล การวิเ คราะห์ แผนผัง และหลักฐานการใช้ พื น้ ที่ ทัง้ หมดทาให้ เห็นว่า
โบราณสถานวัดใหญ่ชยั มงคลน่าจะกาหนดอายุได้ ในช่วงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20 โดยมีการ
ใช้ งานและก่อสร้ างเพิ่มเติมเรื่ อยมาถึงช่วงปลายสมัยสุโขทัยที่ได้ ถกู กลืนเป็ นส่วนหนึง่ ของอยุธยาแล้ ว
1.2 วัดโบสถ์ – วิ เคราะห์ หลัก ฐานเพื่อกาหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รู ปแบบสันนิษฐาน
วัดโบสถ์ ตงอยู
ั ้ ่ทางด้ านทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ นอกกาแพงเมืองบางขลัง ใกล้ กับ
คลองมักกะสังที่ไหลผ่านกาแพงเมืองด้ านทิศตะวันตกลงมา วัดโบสถ์เป็ นหนึ่งในวัดของเมืองบาง
ขลัง ที่ ปรากฏชื่ อในพระราชนิพ นธ์ เที่ ยวเมื องพระร่ วง เมื่ อครั ง้ พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ เกล้ า
เจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาสตามเส้ นทางถนนพระร่ วง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450
กล่าวถึง สภาพวัดโบสถ์ ว่าเป็ นวัดร้ างที่ ประกอบไปด้ วยมณฑปประธานและเจดีย์ร ายทัง้ สี่ มุม
รวมถึง กาแพงแก้ ว ก่อ ด้ วยแท่ง ศิลาแลงขนาดใหญ่ ที่ ล้อ มรอบสิ่ ง ก่ อสร้ างดัง กล่า วทัง้ หมดไว้ 15
ข้ อมูลโดยส่วนใหญ่ให้ ความสนใจกับสัดส่วนของกาแพงแก้ วอาจเป็ นเพราะการเข้ าถึงสิ่งก่อสร้ าง
14

วนาพร คาบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองบาง
ขลังในเขตอาเภอ สวรรคโลกและอาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-22,”
275.
15
ดูเพิ่มเติมใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั , เที่ยวเมืองพระร่ วง , 129.
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อื่น ๆ ทาได้ ยากและถูกปกคลุมด้ วยวัชพืช แสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่สาคัญของเมืองบางขลังแห่งนี ้ได้
หมดความสาคัญลงแล้ วอย่างน้ อย ปี พ.ศ. 2450
เมื่อปี พ.ศ.2542 กรมศิลปากรได้ ทาการขุดค้ น ขุดแต่งและบูรณะวัดโบสถ์ โดย
หลักฐานส่วนใหญ่ที่พบในปั จจุบนั ตรงกับข้ อความในหนังสือเที่ยวเมืองพระร่วงแต่เจดีย์บริ วารทังสี
้ ่
มุมเหลือเพียงซากฐานเท่านัน้ แผนผังของโบราณสถานวัดโบสถ์ประกอบด้ วย มณฑปประธานและ
ซากฐานเจดีย์บริ วารทังสี
้ ่มมุ ซึ่งสร้ างอยู่บนพื ้นลานปูด้วยศิลาแลงและล้ อมรอบด้ วยกาแพงแก้ วก่อ
เรี ยงด้ วยแท่งศิลาแลงขนาดใหญ่ มีร่องรอยทางเดินปูด้วยศิลาแลงเชื่อมต่อกับซากวิหารซึ่งตังอยู
้ ่
ด้ านทิศตะวันออก ส่วนด้ านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ข้างวิหารพบฐานเจดีย์ราย 1 แห่ง สิ่งก่อสร้ าง
ทังหมดล้
้
อมรอบด้ วยซากกาแพงก่อด้ วยอิฐ (แผนผัง 12) ถัดไปด้ านหน้ ากลุ่มโบราณสถานเป็ นสระ
น ้าขนาดใหญ่ ด้ านข้ างสระน ้าพบฐานอุโบสถก่ออิฐที่มีใบเสมาปั กอยูโ่ ดยรอบ (ภาพที่ 16)
กลุม่ โบราณสถานวัดโบสถ์ดงั กล่าวพบร่องรอยการซ่อมแซมมาแล้ วอย่างน้ อย 2 3 ครัง้ อันบ่งบอกถึงการใช้ งานอย่างต่อเนื่องช่วงสมัยหนึ่งจึงน่าจะเป็ นวัดที่มีความสาคัญในอดีต
โดยโบราณสถานที่เหลือหลักฐานพอจะสันนิษฐานรูปแบบได้ มากที่สดุ คือ มณฑปประธาน (ภาพที่
17) ส่ ว นวิ ห าร (ภาพที่ 18) และเจดี ย์ ร ายด้ า นทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ (ภาพที่ 19) สามารถ
สันนิษฐานได้ ไม่ชดั เจนนัก โดยต่อไปจะทาการวิเคราะห์รูปแบบโบราณสถานและกาหนดอายุจาก
หลักฐานทางโบราณคดี และการเปรี ยบเที ยบกับงานศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยที่ ใกล้ เคียงที่ สุด
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลในการจัดทารูปแบบสันนิษฐานและข้ อมูลในการกาหนดอายุโบราณสถานวัดโบสถ์
ซึง่ จะทาให้ อายุของเมืองโบราณบางขลังชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
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แผนผังที่ 12 แผนผังวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง
ที่มา: สานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถาน
วัดโบสถ์ ตาบลเมืองบางขลัง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ภาพที่ 16 ฐานอุโบสถข้ างสระน ้า ปั จจุบนั ทางวัดได้ ทาการสร้ างตัวอาคารทับฐานเดิม
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ภาพที่ 17 มณฑปประธานวัดโบสถ์

ภาพที่ 18 แนวอาสนะของวิ ห ารด้ า นทิ ศ
ตะวัน ออกซึ่ ง พบร่ อ งรอยการ
ซ่อมแซมอย่างน้ อย 2-3 สมัย

ภาพที่ 19 เจดีย์รายด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้
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มณฑปประธาน
มณฑปประธานอยู่ในผัง สี่เหลี่ยมจัตุรัส (ภาพที่ 20) ขนาดฐานล่างสุด 14x14
เมตร ประกอบด้ วยฐานเขียงซ้ อนกัน 2 ชัน้ ผนังเรื อนธาตุก่อด้ วยศิลาแลงมีความหนาประมาณ 70
ซม.16 ประตูทางเข้ าอยู่ทางด้ านทิศตะวันออก ด้ านหน้ ามีบนั ไดทางขึ ้นโดยบันไดขันแรกท
้
าชานรับ
บันไดก่อยื่นออกมาจากฐานเขียงของมณฑป ผนังเรื อนธาตุมีร่องรอยการซ่อมแซมโดยก่ออิฐพอกที่
มุมผนังทุกด้ าน แต่สภาพพังทลายลงบางส่วนเผยให้ เห็นว่าภายในมีผนังก่อด้ วยศิลาแลงและอยู่ใน
แผนผังแบบย่อมุมไม้ ยี่สิบ ส่วนที่ก่ออิฐนันก่
้ อปิ ดย่อมุมและฐานบัว (ภาพที่ 21-22) เว้ นส่วนที่เป็ น
ซุ้มจระนาทัง้ 3 ด้ านและช่องประตูทางเข้ าเอาไว้ ส่วนหลังคาพังทลายลงแล้ วทังหมด
้

ภาพที่ 20 รูปแบบภายนอกมณฑปประธานวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง

16

พิชญ์ พงษ์ เอนเตอร์ ไพรซ์, รายงานการขุดแต่ งและเสริ มความมั่นคง วัดโบสถ์
ตาบลเมืองบางขลั ง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (สุโขทัย: สานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 5 สุโขทัย), 14.
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ภาพที่ 21 มุ ม ผ นั ง ภ า ย น อ ก ภาพที่ 22 ส่วนผนัง ศิลาแลงย่อมุม ภายในรองรั บ ด้ วยฐาน
มณฑปประธานวั ด
บัวคว่าและบัวหงายย่อมุมไปตามผนังเรื อนธาตุ
โบสถ์ ส่ ว นที่ ก่ อ พอก
ผนังเดิมพังทลาย
จากข้ อมูลข้ างต้ นเห็นได้ วา่ การก่อพอกอิฐเฉพาะที่มมุ ทังสี
้ ่ของมณฑปนัน้ เป็ นการ
ก่ อ อย่ า งหยาบไม่ ไ ด้ แ สดงถึ ง ความต้ อ งการในการเปลี่ ย นรู ป แบบตามสมัย แต่ อ ย่ า งใด จึ ง
สันนิษฐานว่าเป็ นเพียงการซ่อมแซมเพื่อเสริ มความมัน่ คงผนังเท่านัน้ โดยมณฑปรูปแบบเดิมเป็ น
ผนังเรื อนธาตุยอ่ มุมไม้ ยี่สิบ ประดับซุ้มจระนา 3 ด้ าน และมีประตูทางเข้ าอยูท่ างด้ านทิศตะวันออก
เมื่อเปรี ยบเทียบรู ปแบบเดิมของมณฑปประธานวัดโบสถ์ดงั กล่าวกับมณฑปใน
สมัยสุโขทัยทังในเมื
้
องสุโขทัยและศรี สชั นาลัย พบว่ามีรูปแบบใกล้ เคียงกับมณฑปประธานวัดตึก
เมืองสุโขทัยมากที่สุด มณฑปทังสองแห่
้
งจึงน่าจะมีอายุสมัยใกล้ เคียงกันจึงต้ องทาการวิเคราะห์
กาหนดอายุมณฑปประธานวัดตึกก่อนดังจะกล่าวต่อไป
มณฑปประธานวัดตึก (ภาพที่ 23) มี แผนผังแบบมณฑปท้ ายวิหารก่อด้ วยอิฐ
ผนังเรื อนธาตุยอ่ มุมไม้ ยี่สิบ ส่วนหลังคาพังทลายลงทังหมด
้
อายุสมัยของวัดตึกสามารถสันนิษฐาน
ได้ จากการเปรี ยบเทียบตาแหน่งที่ตงและรู
ั้
ปแบบทางด้ านศิลปกรรมกับวัดศรี ชุม เมืองสุโขทัย ซึ่ง
เป็ นมณฑปประธานขนาดใหญ่ที่สุดตังอยู
้ ่ในบริ เวณเขตอรัญญิกเช่นเดียวกันและมีหลักฐานด้ าน

46
จารึกและงานศิลปกรรมที่สามารถกาหนดอายุได้ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19-2017 และวัดตึก
ยังตังอยู
้ ใ่ นบริเวณพื ้นที่ที่เรี ยกว่า ป่ ามะม่วง ซึง่ เชื่อว่าเป็ นขอบเขตที่สถาปั ตยกรรมส่วนใหญ่เกิดขึ ้น
ในสมัยพระยาลิไทเมื่อครัง้ อัญเชิญพระสงฆ์มาเผยแพร่ ศาสนาพุทธ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20
ตามข้ อ ความในจารึ ก วัด ป่ ามะม่ว งหลัก ที่ 418 บริ เ วณเดี ย วกัน นี ย้ ัง พบกลุ่ม วัด ที่ มี ม ณฑปเป็ น
ประธานที่ ก าหนดอายุไ ด้ ในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน เช่น วัดตระพัง ทองหลาง (ภาพที่ 24) ซึ่ง มี
หลักฐานสาคัญคืองานปูนปั น้ พระพุทธรู ปลีลาในซุ้มจระนา ซึ่งเป็ นความนิยมในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19-2019 เป็ นต้ น
จากการเปรี ยบเทียบด้ านรู ปแบบศิลปกรรมและตาแหน่งที่ตงดั
ั ้ งกล่าว วัดตึกจึง
น่าจะกาหนดอายุได้ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 ส่วนการกาหนดอายุ
มณฑปประธานวัดโบสถ์ที่มีรูปแบบใกล้ เคียงกันนันน่
้ าจะกาหนดให้ หลังลงมาเล็กน้ อย เนื่องจาก
แผนผังของมณฑปวัดโบสถ์เป็ นแผนผังแบบที่แยกออกจากวิหารอย่างชัดเจนด้ วยการล้ อมรอบด้ วย
กาแพงแก้ ว ในขณะที่รูปแบบแผนผังของวัดตึกและวัดอื่น ๆ ในบริ เวณเดียวกันเป็ นแบบมณฑป
ท้ ายวิหาร เช่น วัดศรี ชุม วัดตระพัง ทองหลาง เป็ นต้ น ดังนัน้ มณฑปประธานวัดโบสถ์ จึง น่าจะ
กาหนดอายุในช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20

ศักดิช์ ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดีจารึกและ
ศิลปกรรม, 72-73.
18
เรื่ องเดียวกัน, 65.
19
สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2555), 90.
17
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ภาพที่ 23 มณฑปประธานวัดตึก เมืองสุโขทัย

ภาพที่ 24 มณฑปประธานวัดตระพังทองหลาง เมืองสุโขทัย
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หลักฐานส าคัญ อี ก แห่ง หนึ่ง ที่ ช่ว ยให้ สัน นิษ ฐานจุดสกัด ของอายุส มัย มณฑป
ประธานวัดโบสถ์ได้ ว่าน่าจะสร้ างมาก่อนกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ได้ แก่ มณฑปประธานวัดหนอง
พิกุล เมื องนครชุม (ภาพที่ 25) ซึ่ง เป็ นมณฑปที่ มี แผนผัง วัดและรู ปแบบมณฑปคล้ า ยคลึง กัน
กล่าวคือ มณฑปประธานเป็ นมณฑปที่มีผนังเรื อนธาตุย่อมุมและล้ อมรอบด้ วยกาแพงแก้ วที่ก่อ
เรี ยงด้ วยแท่งศิลาแลงขนาดใหญ่ ประตูทางเข้ าทางด้ านทิศตะวันออกมีร่องรอยการทาซุ้มประตู
ลดหลั่นกันตามขัน้ บันไดทางขึน้ ถื อเป็ นรู ปแบบที่มี พัฒนาการไปมากกว่ามณฑปวัดโบสถ์ และ
หลักฐานสาคัญคือลวดลายปูนปั น้ ประดับส่วนบนของผนังเรื อนธาตุ (ภาพที่ 26) คล้ ายกับแผงคอ
สิงห์ที่วดั พระแก้ ว เมืองกาแพงเพชร ซึ่งสามารถกาหนดอายุได้ ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 2020
มณฑปวัด หนองพิ กุล จึง อาจจะสร้ างขึน้ ก่ อนหรื อ สร้ างในช่วงเวลาเดี ย วกัน นี ้ ดัง นัน้ ช่ว งเวลา
ดังกล่าวอาจใช้ เป็ นจุดสกัดในการกาหนดอายุมณฑปประธานวัดโบสถ์ว่าน่าจะสร้ างมาก่อนกลาง
พุทธศตวรรษที่ 20 ได้

ภาพที่ 25 มณฑปประธานวัดหนองพิกลุ เมืองนครชุม

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดีจารึกและ
ศิลปกรรม, 27.
20
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ภาพที่ 26 ลวดลายปูนปั น้ ส่วนบนผนัง มณฑปประธานวัดหนองพิกลุ เมืองนครชุม คล้ ายลวดลาย
แผงคอสิงห์ วัดพระแก้ ว เมืองกาแพงเพชร
สรุ ปได้ ว่ามณฑปประธานวัดโบสถ์เมื่อเปรี ยบเทียบด้ านรู ปแบบที่คล้ ายคลึงกับ
มณฑปวัดตึกแต่มีแผนผังที่พฒ
ั นาไปมากกว่าจึงน่าจะกาหนดอายุสมัยให้ ใหม่กว่าเล็กน้ อยในช่วง
ต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 และเมื่อเปรี ยบเทียบกับมณฑปวัดหนองพิกุลที่มีรูปแบบทางด้ าน
ศิล ปกรรมใกล้ เ คียงกันและมีหลักฐานลวดลายปูนปั น้ ที่ สามารถกาหนดอายุในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ถือเป็ นจุดสกัดในการกาหนดอายุ ดังนัน้ มณฑปประธานวัดโบสถ์ น่าจะสร้ างขึน้
ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 แต่ไม่เกินช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 20
เนื่องจากวัดโบสถ์เหลือหลักฐานด้ านรูปแบบที่พอจะสันนิษฐานได้ ตงแต่
ั ้ ส่วนฐาน
จนถึงส่วนยอดผนัง ส่วนหลังคาได้ พงั ทลายลงทังหมด
้
ดังนันหลั
้ งคามณฑปจึงเป็ นส่วนสาคัญใน
การวิเคราะห์รูปแบบโดยรวมเพื่อเป็ นข้ อมูลในการจัดทารู ปแบบสันนิษฐานต่อไป โดยจะทาการ
วิเคราะห์รูปแบบหลังคาที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ ดังต่อไปนี ้
การวิเคราะห์ เพื่อสันนิษฐานรู ปทรงหลังคามณฑปประธานวัดโบสถ์
หลักฐานที่เหลือน้ อยที่สุดในการนามาวิเคราะห์รูปแบบสันนิษฐาน ได้ แก่ ส่วน
หลังคาที่พงั ทลายลงทังหมดโดยมี
้
หลักฐานสาคัญจากการขุดแต่ง คือพบเศษกระเบื ้องหลังคาทา
ด้ วยดินเผารู ปโค้ ง (ภาพที่ 27) จานวนเล็กน้ อยสันนิ ษฐานว่าใช้ ครอบสันหลังคา และกระเบื ้อง
หลังคาดินขอ (ภาพที่ 28) จานวนมากโดยรอบมณฑป พร้ อมตะปูเหล็กที่ใช้ ตอกยึดเครื่ องไม้ จึง
สันนิษฐานได้ ว่าหลังคาน่าจะเป็ นโครงสร้ างไม้ มุงด้ วยกระเบื ้องดินเผา ต่อไปจะทาการวิเคราะห์
ข้ อมูลในการนาเสนอรูปทรงหลังคาที่นา่ จะใกล้ เคียงมากที่สดุ
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ภาพที่ 27 กระเบื ้องหลังคาทาด้ วยดินเผารูปโค้ งได้ จากการขุดแต่งบริเวณวัดโบสถ์
ที่มา: พิชญ์ พงษ์ เอนเตอร์ ไพรซ์, รายงานการขุดแต่ งและเสริ มความมั่นคง วัดโบสถ์ ตาบล
เมืองบางขลัง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (สุโขทัย: สานักงานโบราณคดีและพิธภัณฑ
สถานแห่งชาติที่ 5 สุโขทัย), ไม่ปรากฏเลขหน้ า.

ภาพที่ 28 กระเบื ้องหลังคาดินขอได้ จากการขุดแต่งบริเวณวัดโบสถ์
ที่มา: พิชญ์ พงษ์ เอนเตอร์ ไพรซ์, รายงานการขุดแต่ งและเสริ มความมั่นคง วัดโบสถ์ ตาบล
เมืองบางขลัง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (สุโขทัย: สานักงานโบราณคดีและพิธภัณฑ
สถานแห่งชาติที่ 5 สุโขทัย), ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
นักวิชาการหลายท่านได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปทรงหลังคาของมณฑปใน
สมัยสุโขทัย ได้ แก่ มณฑปประธานวัดศรี ชุมเนื่องจากเป็ นมณฑปที่เหลือหลักฐานมากที่สุด โดย
พิจ ารณาจากข้ อ ความในศิล าจารึ ก รู ป แบบการรั บ น า้ หนัก ของผนัง และหลัก ฐานชิ น้ ส่ว น
สถาปั ตยกรรมจากการขุดแต่ง โดยสามารถแบ่งข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปทรงหลังคาออกเป็ น 3 ข้ อ
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ได้ แก่ หลังคาก่ออิฐเป็ นยอดเจดีย์ หลังคาเครื่ องไม้ มงุ กระเบื ้องทรงกระโจม และหลังคาเครื่ องไม้ มงุ
กระเบื ้องทรงจัว่ โดยอธิบายการรับอิทธิพลทางด้ านรูปแบบจากสองแห่ง คือพุกาม และลังกา 21 แต่
นักวิชาการบางท่านก็ให้ ข้อคิดเห็นว่าน่าจะรับอิทธิพลแบบผสมผสานจากทังสองแห่
้
งก็เป็ นได้ ซึ่งใน
สมัยสุโขทัยก็มีหลักฐานทางด้ านจารึ กและรูปแบบศิลปกรรมบ่งบอกว่าได้ มีการติดต่อกับเมืองทัง้
้ งยังไม่ชดั เจนมากนัก
สองแห่งในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน22 ข้ อสรุปประเด็นเรื่ องรูปทรงหลังคานันจึ
เมื่อพิจารณาหลักฐานรู ปแบบหลังคามณฑปที่เหลือหลักฐานอยู่ในสมัยสุโขทัย
แล้ ว รู ปทรงหลังคาที่อาจมีความเป็ นไปได้ แบบแรกคือ หลังคาทรงจัว่ และแบบที่สองคือ หลังคา
ทรงกระโจม
แบบหลังคาทรงจั่วพบมากในมณฑปท้ ายวิหารที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ อยู่ในตาแหน่ง
ประธานที่เมืองศรี สชั นาลัย วัสดุหลังคาเป็ นเครื่ องก่อด้ วยศิลาแลงเป็ นทรงชามคว่าและทรงจั่ว
แหลม เช่น วัดสวนแก้ วอุทยานน้ อย (ภาพที่ 29) วัดสระปทุม วัดชมชื่น เป็ นต้ น แต่ที่อยู่ในตาแหน่ง
ประธานก็พบอยู่เล็กน้ อย เช่น วัดกุฎีราย (ภาพที่ 30) วัดพญาดา เป็ นต้ น รู ปแบบมณฑปดังกล่าว
ยังพบแพร่หลายในวัฒนธรรมล้ านนาอีกด้ วย จึงเป็ นหลักฐานหนึ่งที่แสดงถึงความแพร่หลายของ
การใช้ หลังคาทรงจัว่ เครื่ องก่อที่มกั ปรากฏกับมณฑปที่อยูท่ ้ ายวิหาร
รู ปแบบทรงจั่วเครื่ องก่อนีก้ ็ยังเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่น่า สนใจว่าอาจเป็ นรู ปทรงของ
หลัง คามณฑปท้ ายวิหารที่ ทาด้ วยเครื่ องไม้ มุง กระเบือ้ งด้ วย เนื่ องจากเมื่ อพิจ ารณาในแง่ การ
ออกแบบแล้ วมีความเป็ นไปได้ ว่ามณฑปที่อยู่ท้ายวิหารน่าจะออกแบบให้ เป็ นหลังคาทรงจัว่ ที่เข้ า
กับวิหารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ าด้ วย เช่น มณฑปวัดตึกและวัดตระพังทองหลาง เป็ นต้ น แต่อาจไม่
รวมถึงมณฑปประธานวัดศรี ชุมเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าวิหารด้ านหน้ ามากจนสัดส่วนหลังคา
อาจจะแยกกันอย่างชัดเจนประกอบกับน่าจะเป็ นพระพุทธรูปสาคัญของเมืองจึงน่าจะมีทรงหลังคา
ที่ตา่ งออกไป

21

ทรงยศ วีระทวีมาศ, “มณฑปแบบสุโขทัยในศรีสัชนาลัย,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิ
มหาบัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร อักษรสมัย, 2531), 59.
22
สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะสุโขทัย, 53-54.
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ภาพที่ 29 มณฑปท้ ายวิหาร วัด
ภาพที่ 30 มณฑปประธานท้ ายวิหารวัดกุฎีราย 1 หลังคา
สวนแก้ วอุทยานน้ อย
ทรงจัว่ เครื่ องก่อศิลาแลง
หลังคาทรงจั่วเครื่ อง
ก่อศิลาแลง
แบบหลังคาทรงกระโจม เป็ นทรงหลังคาของมณฑปประธานวัดศรี ชุมที่ สันติ
เล็กสุขุม ได้ สนั นิษฐานไว้ 23 (ภาพที่ 31) โบราณสถานที่พบหลังคาทรงนี ้ในเมืองศรี สชั นาลัย ได้ แก่
มณฑปกุฏิ พ ระร่ วงในวัดพระศรี รัตนมหาธาตุเชลี ยง เมื องศรี สัช นาลัย (ภาพที่ 32) ตัง้ อยู่นอก
กาแพงแก้ วทางด้ านทิศตะวันออกของอุโบสถ มีลกั ษณะเป็ นมณฑปห้ องสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสขนาดเล็ก
หลังคาใช้ วสั ดุก่อฉาบปูนทรงกระโจมซ้ อนกัน 4 ชัน้ ส่วนยอดเป็ นรูปดอกบัว อาคารหลังนี ้อยู่นอก
แผนผังของวัด อาจเป็ นไปได้ วา่ เป็ นสิ่งก่อสร้ างเพิ่มเติมภายหลังจากสมัยสุโขทัยมาแล้ ว แต่อย่างไร
ก็ตามมณฑปกุฏิพระร่วงก็แสดงถึงงานอาคารห้ องสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสที่มีรูปทรงหลังคาทรงกระโจมซ้ อน
ชันก่
้ ออิฐฉาบปูนที่น่าจะทาเลียนแบบเครื่ องไม้ ซึ่งอาจเป็ นไปได้ ว่าก่อนหน้ านี ้มีอาคารที่มีรูปทรง
แบบเดียวกันที่เป็ นเครื่ องไม้ ปรากฏอยู่ก่อนหน้ านี ้แล้ ว จึงเป็ นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการออกแบบ
รูปทรงหลังคาอาคารในผังสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสสาหรับบรรจุสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ในสมัยโบราณ
เมื่อพิจารณาหลังคาทังสองแบบ
้
ผู้วิจยั มีความเห็นว่าหลังคาทรงจัว่ ไม่น่าจะเป็ น
รู ปแบบหลัง คาของมณฑปวัดโบสถ์ เมื องบางขลัง ด้ วยเหตุผลด้ านการออกแบบ 2 ประการ
ดังต่อไปนี ้
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเรื่ อง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ
สร้ าง พัฒนาการทางรู ปแบบและการวิเคราะห์ ทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 403.
23
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ประการที่ 1 หลังคาทรงจัว่ น่าจะเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมกับมณฑปที่ตงอยู
ั ้ ่ติดกับ
ท้ ายวิหาร เนื่องจากหลังคาทรงจัว่ นันเป็
้ นรู ปแบบที่ทาให้ เกิดความต่อเนื่องกั บหลังคาของวิหารที่
เป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ส่วนมณฑปประธานของวัดโบสถ์นนั ้ มีกาแพงแก้ วล้ อมรอบกัน้ แยกออกจาก
วิหารเป็ นสัดส่วนชัดเจน ทาให้ แนวคิดในการออกแบบรูปทรงหลังคาอาจจะไม่จาเป็ นต้ องใช้ ทรงจัว่
ประการที่ 2 หลังคาทรงจัว่ หรื อทรงโรงไม่เข้ ากับแผนผังแบบย่อมุมที่มีซ้ ุม จระนา
ทัง้ 3 ด้ านเนื่องจากชายคาของทรงจัว่ อาจพาดลงมาต่าบดบังส่วนบนของหลังคาซุ้มจระนาด้ านทิศ
เหนื อและใต้ และการออกแบบหลังคามณฑปที่ บรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประธานอาจทาการซ้ อนชัน้
หลังคา ในกรณีที่ออกแบบให้ ทรงหลังคาจัว่ ซ้ อนชันทั
้ บกันขึ ้นไปตามจานวนย่อมุมทังด้
้ านหน้ าและ
หลังจะทาให้ สดั ส่วนหลังคาดูแคบลงไม่ สวยงาม หลังคาทรงกระโจมนันน่
้ าจะมีความเหมาะสม
เรื่ องสัดส่วนการซ้ อนชันของหลั
้
งคามากกว่า
ด้ วยเหตุผ ลด้ านการออกแบบข้ างต้ น หลัง คามณฑปประธานวัดโบสถ์ ที่อยู่ใน
แผนผัง แบบย่อมุม และแยกออกจากท้ ายวิหารอย่างชัดเจนจึง น่าจะมี รู ปทรงหลัง คาแบบทรง
กระโจมมากกว่า

ภาพที่ 31 รูปทรงสันนิษฐานหลังคามณฑปประธาน วัดศรี ชมุ เมืองสุโขทัย โดย สันติ เล็กสุขมุ
ที่มา : ศักดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเรื่ อง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการสร้ าง
พัฒนาการทางรู ปแบบและการวิเคราะห์ ทางประวัติศาสตร์ (กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 403.
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ภาพที่ 32 ภาพถ่ายเก่ามณฑปกุฎีพระร่วง วัดพระศรี รัตนมหาธาตุเชลียง เมืองศรี สชั นาลัย
ที่มา: ธาดา สุทธิธรรม, สถาปั ตยกรรมสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 103.
สรุปได้ วา่ จากการเปรี ยบเทียบรูปแบบมณฑปประธานวัดโบสถ์ พบว่าน่าจะมีอายุ
สมัยอยู่ในช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 โดยกาหนดอายุจากรู ปแบบที่ มีความคล้ ายคลึงกับ
มณฑปประธานวัด ตึก เมื องสุโขทัย ซึ่ง ก าหนดอายุไ ด้ ใ นช่ว งปลายพุท ธศตวรรษที่ 19-20 แต่
มณฑปประธานวัดโบสถ์ที่มีรูปแบบด้ านศิลปกรรมคล้ ายกันแต่มีกาแพงแก้ วล้ อมรอบกันวิ
้ หารออก
อย่างเป็ นสัดส่วน จึงน่าจะกาหนดอายุให้ ใหม่กว่าเล็กน้ อยคือในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 ส่วนจุด
สกัดอายุสมัยใช้ รูปแบบของมณฑปวัดหนองพิกลุ เมืองนครชุมที่มีแผนผังและรูปแบบคล้ ายคลึงกัน
แต่พฒ
ั นาไปกว่า และพบหลักฐานลวดลายปูนปั น้ กาหนดอายุได้ ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 20
ทาให้ เ ป็ นจุดสกัด อายุส มัยของมณฑปประธานวัดโบสถ์ ไ ด้ มณฑปประธานวัดโบสถ์ จึง น่าจะ
กาหนดอายุได้ ในช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20
การวิเคราะห์เพื่อสันนิษฐานรูปแบบทรงหลังคา ใช้ แนวทางการออกแบบให้ เข้ ากับ
สัดส่วนของอาคารและบริ บทในเรื่ องแผนผังที่ไม่ได้ ติดกับท้ ายวิหาร พบว่าหลังคาทรงกระโจมมี
ความเป็ นไปได้ มากกว่าหลังคาจั่วโดยใช้ เหตุผลทางด้ านแนวทางการออกแบบที่หลังคาทรงจั่ว
น่าจะเข้ ากับมณฑปที่มีสว่ นเชื่อมต่อกับวิหารที่เป็ นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามากกว่า ในขณะที่มณฑปวัด
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โบสถ์แยกออกจากส่วนวิหารอย่างชัดเจนจึงไม่จาเป็ นต้ องออกแบบเป็ นทรงจั่ว และการซ้ อนชัน้
หลังคามณฑปสัดส่วนของรูปแบบทรงกระโจมจึงน่าจะมีความงดงามกว่า
วิหารด้ านทิศตะวันออก
วิหารวัดโบสถ์มีร่องรอยการซ่อมแซมอย่างน้ อยสามครัง้ โดยครัง้ แรกพบร่ องรอย
เพียงการก่ออาสนสงฆ์ด้วยอิฐขึ ้นมาทางฝั่ งทิศใต้ จึงสันนิษฐานว่าในยุคแรกวิหารอาจจะเป็ นเสาไม้
และพื ้นอาจเป็ นไม้ หรื อปูด้วยอิฐ และถูกรื อ้ ออก เพราะพื ้นชันที
้ ่สองปูอิฐทับเศษกระเบื ้องหลังคา
ส่วนร่องรอยการซ่อมแซมครัง้ ที่สามคือการพบซากฐานเจดีย์ซึ่งมีภาชนะบรรจุกระดูกฝั งอยู่ที่เจดีย์
ด้ วย และการซ่อมแซมครัง้ สุดท้ ายได้ มีการปูพื ้นอิฐทับซากฐานเจดีย์อีกครัง้ คล้ ายกับการฟื น้ ฟูวิหาร
กลับมาใช้ ใหม่24
จากการขุดแต่งบริเวณวิหารพบชิ ้นส่วนที่สาคัญ ได้ แก่ เศษกระเบื ้องมุงหลังคาดิน
เผา และชิ ้นส่วนประดับหลังคา เช่น บราลีเคลือบสีเขียวจากเตาศรี สชั นาลัย เป็ นต้ น
จากหลักฐานทัง้ หมดจะเห็นว่าวิหารถูกใช้ งานและซ่อมแซมหลายครัง้ รู ปแบบ
วิหารครัง้ แรกสร้ างจึงน่าจะเป็ นวิหารโถงเครื่ องไม้ มงุ ด้ วยกระเบื ้องดินเผา มีส่วนประดับหลังคาตาม
รูปแบบวิหารทัว่ ไป และมีอาสนสงฆ์ทางฝั่ งทิศใต้ แต่หลักฐานที่พบไม่เพียงพอในการกาหนดอายุ
จึงน่าจะอ้ างอิงอายุสมัยตามมณฑปประธานในช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 ดังที่ได้ กล่าว
มาแล้ ว
เจดีย์รายด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้
ฐานเจดีย์ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้างวิหาร ประกอบด้ วยฐานเขียง 1 ชัน้ ถัดขึ ้น
ไปคือฐานบัวคว่าและท้ องไม้ ส่วนบนพังทลายทังหมด
้
จากการขุดแต่งพบชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมที่
สาคัญคือเศียรนาคปูนปั น้ 1 ชิ ้น (ภาพที่ 33) ลวดลายระหว่างเศียรนาคเป็ นลายดอกกลมสลับกับ
ดอกเหลี่ยมซึ่งเป็ นลายเดียวกับเศียรนาคเครื่ องสังคโลกที่พบทัว่ ไปในสุโขทัย 25 พบอยู่ที่มมุ ด้ านทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ และกลีบขนุนปูนปั น้ 2 ชิน้ ที่มีขนาดต่างกัน ชิ ้นส่วนดังกล่าวคล้ ายกับส่วน
ประดับของเจดีย์ในสมัยสุโขทัย เช่น เจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัย ซึ่งมักจะพบอยู่ในตาแหน่ง
เจดีย์ประจามุมของเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์ เช่น เจดีย์ประจามุมวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย
และวัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรี สชั นาลัย อายุสมัยของเจดีย์รูปแบบนี ้สามารถสันนิษฐานได้ ว่าน่าจะ
สร้ างพร้ อมกันหรื อใกล้ เคียงกับเจดีย์ประธานในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19-20
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ส านัก งานโบราณคดี แ ละพิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติที่ 5, รายงานการขุ ด แต่ ง
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นอกจากนี ย้ ัง พบร่ องรอยของเจดีย์รูปแบบนีใ้ นเมืองบางขลัง ด้ วย เช่น บริ เวณ
ตาแหน่งเจดีย์ประจามุมด้ านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ วัดใหญ่ชยั มงคล ซึ่งจากการวิเคราะห์รูปแบบ
เจดีย์ประธานในหัวข้ อข้ างต้ น เจดีย์รูปแบบนี ้จึงน่าจะสร้ างพร้ อมกั บเจดีย์ประธานในช่วงต้ นถึง
กลางพุทธศตวรรษที่ 20

ภาพที่ 33 ชิ ้นส่วนเศียรนาคปูนปั น้ ขนาดใหญ่ บริ เวณเจดีย์รายด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดโบสถ์
เมืองบางขลัง
เมื่อพิจารณาตาแหน่งที่ตงของเจดี
ั้
ย์รายด้ านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งไม่ได้ อยู่ใน
ตาแหน่งเจดีย์ประจามุมและอยู่นอกแนวแกนหลักของวัด จึงน่าจะกาหนดอายุให้ ใหม่กว่าในช่วง
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21
สรุ ปได้ ว่า วัด โบสถ์ เมื อ งบางขลัง มี ร่อ งรอยการซ่อมแซมหลายครั ง้ แสดงถึ ง
สถานที่สาคัญที่ มีการใช้ งานมาโดยตลอด การวิเคราะห์รูปแบบและกาหนดอายุสมัยมณฑป
ประธานซึ่งมีหลักฐานมากที่สุดจากการเปรี ยบเทียบรู ปแบบกับวัดตึก เมืองสุโขทัยและวัดหนอง
พิกุล เมืองนครชุม โดยกาหนดอายุได้ ในช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 และรู ปทรงหลังคา
น่าจะเป็ นทรงกระโจมซ้ อนชันขึ
้ ้นไปจากการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบที่สอดคล้ องกับแผนผัง
และสัดส่วนของมณฑป
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เจดีย์รายด้ านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ พบหลักฐานชิ ้นส่วนประดับสถาปั ตยกรรมที่
บ่งบอกได้ ว่าน่าจะเป็ นเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยแต่มีตาแหน่งอยู่นอกแผนผั งหลักของวัดใน
ขณะที่เจดีย์รูปแบบเดียวกันส่วนใหญ่เป็ นเจดีย์ประจามุมที่กาหนดอายุในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่
20 จึงน่าจะกาหนดอายุให้ ใหม่กว่าในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21 จึงน่าจะเป็ นเจดีย์
ของบุคคลสาคัญที่มาสร้ างภายหลัง ส่วนวิหารไม่พบร่องรอยที่สามารถกาหนดอายุ ได้ อย่างชัดเจน
แต่มี หลักฐานว่ามี การสร้ างซ่อมแซมซ้ อนทับอย่างน้ อย 3 ครั ง้ ซึ่ง สอดคล้ องกับร่ องรอยการ
ซ่อมแซมมณฑปประธานที่พบอย่างน้ อย 2 ครัง้ เช่นกัน
จากหลักฐานที่ได้ กล่าวมา การกาหนดอายุโดยภาพรวมของวัดโบสถ์ เมืองบาง
ขลัง จึงน่าจะสร้ างในช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 และใช้ งานมาโดยตลอดตังแต่
้ ถึงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20-21 นอกจากนี ้การขุดค้ นทางด้ านโบราณคดีบริ เวณแนวกาแพงวัดก่ออิฐด้ านใน
ยังพบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกประเภทไหปากแตรไม่เคลือบผิวจานวนมากฝั งอยู่เป็ นกลุ่มใหญ่
บริ เวณสามารถกาหนดอายุได้ ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19-20 และพบภาชนะดินเผาเนือ้ ดิน
บริ เวณเจดีย์ขนาดเล็กที่สร้ างทับบนวิหาร 26 จึงอาจจะสะท้ อนให้ เห็นถึงช่วงเวลาการใช้ งานของ
กลุม่ คนในสมัยแรกที่นา่ จะเป็ นชนชันสู
้ งและในช่วงระยะหลังเมืองบางขลังได้ ถกู ลดความสาคัญลง
จึงมีกลุม่ คนทัว่ ไปมาใช้ งาน
กลุ่มที่ 2 โบราณสถานที่เหลือเพียงส่ วนฐาน สันนิษฐานรู ปแบบได้ ไม่ ชัดเจน
โบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐาน สันนิษฐานรู ปแบบได้ ไม่ชดั เจน จานวน 11 วัด
ได้ แก่ วัดริ มทาง วัดเจดีย์โทน วัดป่ ามะม่วง วัดดงอ้ อยเหนือ วัดป่ าสักเหนือ วัดก้ อนแลง วัดไร่ ถั่ว
วัดมุมเมือง วัดสระคู่ วัดป่ าสักใต้ วัดเขาเดื่อ โบราณสถานทังหมดเหลื
้
อเพียงส่วนฐานพอให้ เห็น
ลักษณะลวดบัวฐานและมีหลักฐานจากการขุดแต่งและขุดค้ นที่สามารถกาหนดอายุได้ ในช่วงเวลา
กว้ างๆ การขึน้ รู ปแบบสันนิษฐานทัง้ หมดจะพิจ ารณาเปรี ยบเทียบกับการสร้ างงานศิลปกรรม
ในช่วงต้ นถึงปลายสมัยสุโขทัยประกอบกับการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีและรู ปแบบฐาน
โบราณสถานที่เหลืออยูเ่ พื่อให้ ได้ ข้อเสนอด้ านรูปแบบสถาปั ตยกรรมที่ผ้ วู ิจยั คิดว่าใกล้ เคียงที่สดุ
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2.1 วัดริ มทาง – วิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รู ปแบบสันนิษฐาน
วัดริ มทางตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือของเมืองบางขลังอยู่ห่างจากวัดใหญ่ชยั มงคลขึ ้นไป
ประมาณ 200 เมตร แผนผังของโบราณสถานวัดริ มทาง (แผนผังที่ 13) ประกอบด้ วย ฐานเจดีย์
ประธานทรงแปดเหลี่ยมตังแต่
้ ฐานเขียง ความกว้ างและความยาวด้ านละ 5.50 เมตร (ภาพที่ 34)
ส่วนบนฐานเจดีย์พ บโครงสร้ างชัน้ รองรั บองค์ระฆัง ก่อด้ วยอิฐ ลักษณะเอ็นหลายแฉก บริ เวณ
โดยรอบเจดีย์พบแนวอิฐล้ อมรอบคล้ ายฐานเขียงสี่เหลี่ยมซึง่ น่าจะเป็ นร่องรอยการก่อพอกภายหลัง
(ภาพที่ 35) ถัดออกมาปรากฏร่ องรอยกาแพงแก้ วเป็ นแนวอิฐสองชัน้ และด้ านหน้ าเจดีย์พบ
ร่ องรอยฐานวิหารเหลือเพียงแนวอิฐเล็กน้ อย และพบชิน้ ส่วนของพระพุทธรู ปปูนปั น้ ขนาดใหญ่
(ภาพที่ 36) ข้ อมูลจากการสารวจพบว่าฐานเจดีย์สร้ างทับอยู่บนสิ่งก่อสร้ างทรงกลมก่อด้ วยอิฐมี
ั ้ องบาง
ความลึกจากผิวดินปั จจุบนั 2.50 เมตร27 วัดริ มทางแห่งนี ้จึงน่าจะสร้ างขึ ้นหลังจากที่ตงเมื
ขลังมาได้ ระยะหนึง่ แล้ ว
หลัก ฐานจากการขุ ด แต่ ง พบชิ น้ ส่ ว นประดับ สถาปั ต ยกรรมที่ ส าคัญ ได้ แ ก่
กระเบื ้องมุงหลังคาดินเผาและโลหะยึดเครื่ องไม้ 28 ซึ่งพบบริ เวณด้ านหน้ าของเจดีย์ประธานอัน
แสดงถึงร่ องรอยของสถาปั ตยกรรมประเภทวิหารที่ หลังคาเครื่ องไม้ มุงด้ วยกระเบือ้ งดินเผาได้
ชัดเจนขึ ้น
หลักฐานที่ปรากฏทังหมดจึ
้
งสามารถสันนิษฐานได้ ว่าวัดริ มทางประกอบไปด้ วย
เจดี ย์ ประธานทรงแปดเหลี่ ย มมี ก าแพงแก้ วล้ อ มรอบ มี วิห ารเครื่ อ งไม้ มุง กระเบือ้ งดินเผาอยู่
ด้ านหน้ า ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปปูนปั น้ ขนาดใหญ่ซึ่งสัดส่วนของชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปจะ
เป็ นข้ อมูลในการคานวณความสูงของวิหารในการขึ ้นรูปแบบสันนิษฐานในบทต่อไปอีกด้ วย
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กระทรวงวัฒ นธรรม, กรมศิลปากร, สานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, เมื องบางขลัง ,
จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
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วนาพร คาบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองบาง
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68.
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แผนผังที่ 13 แผนผังโบราณสถาน วัดริมทาง
ที่มา: กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, สานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, เมืองบางขลัง, จัดพิมพ์
เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรเมืองโบราณ
บางขลัง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย วันศุกร์ ที่ 29 มิถนุ ายน 2550, 56.

ภาพที่ 34 ฐานเจดีย์ประธานทรงแปดเหลี่ยม วัดริมทาง
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ภาพที่ 35 โครงสร้ างส่วนบนเจดีย์ประธาน วัดริ ม ภาพที่ 36 ชิ ้นส่วนท่อนแขนพระพุทธรูปพบ
บริเวณแนววิหาร วัดริมทาง
ทาง
ลักษณะแผนผังของวัดริ มทางที่มีกาแพงแก้ วล้ อมรอบเจดีย์ประธานและมีวิหาร
ด้ านหน้ าดังกล่าวเป็ นแผนผังที่พบโดยทัว่ ไปในวัดสาคัญสมัยสุโขทัย เช่น วัดช้ างล้ อม ศรี สชั นาลัย
เป็ นต้ น ดังนัน้ หลักฐานสาคัญที่นามาใช้ ในการกาหนดอายุวดั ริ มทางได้ มากที่สุด คือ ฐานเจดีย์
ประธานในผังแปดเหลี่ยมตังแต่
้ ฐานเขียงขึน้ ไป เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมดังกล่าวได้ รับความนิยม
อย่างมากในล้ านนาช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 2129 และในช่วงเวลาใกล้ เคียงกันเจดีย์
รู ปแบบนีย้ ังพบว่าแพร่ หลายในสมัยอยุธยาตอนต้ นอีกด้ วย รู ปแบบของเจดีย์ส่วนใหญ่อยู่ในผัง
แปดเหลี่ยมตังแต่
้ ฐานเขียงขึ ้นไป ตัวอย่างที่สาคัญ ได้ แก่ เจดีย์ประจามุมวัดราชบูรณะซึ่งน่าจะ
สร้ างขึ ้นพร้ อมกับเจดีย์ประธานซึง่ กาหนดอายุในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 นอกจากนี ้ยังพบที่วดั
ในแถบเมืองกาแพงเพชรและนครชุมด้ วย เช่น เจดีย์วดั พระธาตุ วัดพระนอน วัดดงหวาย วัดหนอง
ยายช่วย เป็ นต้ น30
กลุ่มเจดีย์ในผังแปดเหลี่ยมในเมืองสุโขทัย พบว่าส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่ในวัดบริ เวณ
เขตอรัญญิ กซึ่งกาหนดอายุได้ ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 โดยมีส่วนฐานเขี ยงในผัง
สี่เหลี่ยมไม่ยกเก็จเหมือนทางล้ านนา และมีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม เช่น วัดมุม
ลังกา วัดสังฆาวาส วัดทัพเก่า เป็ นต้ น เจดีย์กลุ่มนี ้ในสุโขทัยอาจได้ รับอิทธิพลมาจากทังจากทาง
้
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเรื่ องเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ
สร้ าง พัฒนาการทางรู ปแบบและการวิเคราะห์ ทางประวัตศิ าสตร์ , 580-581.
30
เรื่ องเดียวกัน, 826.
29
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ล้ านนาและอยุธยา กาแพงเพชร อย่างไรก็ตามหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ ในช่ วงกลางถึง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เมืองสุโขทัยมีความสัมพันธ์ กับทางฝั่ งบ้ านเมืองสมัยอยุธยาตอนต้ นที่
เจริ ญขึน้ ในกาแพงเพชรมากกว่าประกอบกับความต่อเนื่องของช่วงเวลาที่เจดีย์รูปแบบนีไ้ ด้ รับ
ความนิยมในสมัยอยุธ ยาตอนต้ นมี ม ากกว่าและยัง พบเรื่ อยมาจนถึง ช่วงอยุธยาตอนปลายดัง
ปรากฏตัวอย่างที่เจดีย์ทองแดง วัดมเหยงค์ที่สร้ างในสมัยพระเจ้ าท้ ายสระ31 จึงเชื่อได้ ว่าเจดีย์ในผัง
แปดเหลี่ยมทางฝั่ งสุโขทัยน่าจะได้ รับอิทธิพลจากอยุธยามากกว่า
เมื่อเปรี ยบเทียบรูปแบบเจดีย์ประธานวัดริ มทางที่อยู่ในผังแปดเหลี่ยมตังแต่
้ ฐาน
เขียงกับกลุ่มเจดีย์ในเมืองสุโขทัยที่มีฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมและมีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปด
เหลี่ยมซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัดในเขตอรัญญิกซึ่งสามารถกาหนดอายุอยู่ในช่วงกลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 20 การกาหนดอายุเจดีย์ประธานวัดริ มทางซึ่งมี ฐานเขียงในผังแปดเหลี่ยมจึงน่าจะ
กาหนดให้ หลังลงมาอีกในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21 สอดคล้ องกับรู ปแบบเจดีย์ที่อยู่ในผัง
แปดเหลี่ ยมตัง้ แต่ฐ านเขี ยงขึน้ ไปได้ รับความนิยมอย่า งมากในฝั่ ง ก าแพงเพชร นครชุม ซึ่ง เป็ น
บ้ านเมืองที่เจริญขึ ้นในช่วงอยุธยาตอนต้ นในช่วงเวลาเดียวกันอีกด้ วย
2.2 วัดก้ อนแลง – วิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุแ ละศึกษาแนวทางขึน้
รู ปแบบสันนิษฐาน
ตังอยู
้ ่นอกกาแพงเมืองบางขลังด้ านทิศเหนือ จากการขุดแต่งพบฐานก่อด้ วยศิลา
แลง 1 ชัน้ ขนาด 3.17 x 4.70 เมตร สูง 70 เซนติเมตร และตังอยู
้ ่บนเนินดินสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาด
18x15.40 เมตร (แผนผังที่ 14) อยู่สูงกว่าระดับพืน้ ดินโดยรอบ 1.20 เมตร (ภาพที่ 37) พบ
ั ้ ่ในวิหาร
กระเบื ้องมุงหลังคากระจายอยูท่ วั่ ไป32 จึงสันนิษฐานว่าฐานที่พบน่าจะเป็ นฐานชุกชีที่ตงอยู
โถงมุงด้ วยกระเบื ้องดินเผา ในส่วนโบราณวัตถุที่พบโดยส่วนใหญ่เป็ นเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดิน
และเนื ้อแกร่งจากเตาศรี สชั นาลัย กาหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 วัดแห่งนี ้จึงน่าจะยังอยู่
ในช่วงวัฒนธรรมสมัยสุโขทัย

31

สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะอยุธยา : งานช่ างหลวงแห่ งแผ่ นดิน (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,

2550), 85.
32

จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ าง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),
117-118.
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หลักฐานของวัดก้ อนแลงที่เหลืออยู่ยงั แสดงให้ เห็นลักษณะพื ้นถิ่นบางประการของบ้ านเมืองเล็กๆ
ที่อาจสร้ างเฉพาะพื ้นที่ในการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยการถมดินให้ เป็ นเนินสูงแทนที่การปูพื ้น
ซึง่ พื ้นที่บริเวณนี ้อาจจะไม่ใช่วดั แต่เป็ นที่พกั ริมทางใกล้ คลองยางก่อนเข้ าเมื องก็เป็ นได้

แผนผังที่ 14 แผนผังและรูปด้ าน วัดก้ อนแลง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 130.

ภาพที่ 37 ฐานโบราณสถานวัดก้ อนแลง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 125.
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2.3 วัดไร่ ถ่ วั – วิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้ รู ปแบบ
สันนิษฐาน
ตังอยู
้ ่นอกกาแพงเมืองบางขลังด้ านทิศเหนือ พบหลักฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ าก่อด้ วย
อิฐ 1 ชัน้ ขนาด 3.00 x 4.60 เมตร (แผนผังที่ 15) รองรับฐานบัวคว่าที่พงั ทลายเกือบหมด33 (ภาพที่
38-39) สันนิษฐานว่าเป็ นแท่นประดิษฐานพระพุทธรู ปถึงแม้ การขุดแต่งจะไม่พบกระเบือ้ งมุง
หลังคาเลย แต่น่าจะมีหลังคาคลุมมุงด้ วยวัสดุธรรมชาติ เนื่องจากหลักฐานด้ านศิลปกรรมในสมัย
สุโขทัย ไม่พบแท่นพระหรื อมณฑปที่ไม่มีหลังคาคลุมอยู่เลย โบราณสถานแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ใกล้ กับวัด
ก้ อนแลงและมีลกั ษณะคล้ ายกัน พื ้นที่บริเวณนี ้จึงอาจเป็ นพื ้นที่ชมุ ชนที่ตอ่ เนื่องกันก็เป็ นได้
โบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่เป็ นภาชนะดินเผาเนือ้ แกร่ งจากเตาศรี สัชนาลัยและ
ไหปากแตรเคลือบสีเขียวแต่ไม่พบกระดูกหรื อสิ่งของภายใน กาหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่
19-20

แผนผังที่ 15 แผนผังและรูปด้ าน วัดไร่ถวั่
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 139.

33

จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ าง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 129-130.
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ภาพที่ 38 ฐานโบราณสถานวัดไร่ถวั่ ด้ านทิศเหนือ
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 132.

ภาพที่ 38 : ฐานโบราณสถานวัดไร่ถวั่ ด้ านทิศเหนือ
ที่มา : ห้ างหุ้นส่วนจากัด จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ ง
โบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.
สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 132.

ภาพที่ 39 ฐานบัวคว่าโบราณสถานวัดไร่ถวั่
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 134.
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2.4 วัดเจดีย์โทน – วิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รู ปแบบสันนิษฐาน
ตังอยู
้ ่นอกกาแพงเมื องบางขลัง ฝั่ ง ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ใกล้ กับคลองมักกะสัง
หลักฐานจากการขุดแต่งพบฐานเขียงสี่เหลี่ยมก่อด้ วยศิลาแลง จานวน 3 ชัน้ (ภาพที่ 40-41) ความ
ยาวฐานล่างสุดด้ านละ 9.10 เมตร ถือเป็ นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ ส่วนชันบนสุ
้
ดเป็ นชันบั
้ วคว่าก่อด้ วย
อิฐ ด้ านทิศเหนือและทิศใต้ หา่ งจากฐานเจดีย์ออกไปข้ างละ 2 เมตร พบแนวศิลาแลงยาวขนาบข้ าง
ฐานเจดีย์ (ภาพที่ 42) สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นแนวกาแพงแก้ วไม่ใช่แนวทางเดินโดยรอบเนื่องจาก
มีฐานรากลึกลงไปจากระดับพื ้นใช้ งานอีก 60 ซม.34
ชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมที่ได้ จากการขุดแต่งที่สาคัญคือ อิฐหน้ าวัว (ภาพที่ 43 )และ
อิฐครึ่งวงกลมสองชิ ้น เจดีย์องค์นี ้จึงน่าจะมีองค์ระฆังเป็ นส่วนประกอบอยูด่ ้ วย35
นอกจากนี ้ยังพบอิฐขีดขึ ้นรูปลายหอยสังข์อีก 1 ชิ ้น (ภาพที่ 44) และลายดอกไม้
1 ชิ ้น36 (ภาพที่ 45) อิฐมีลวดลายดอกไม้ พบว่าเป็ นลวดลายที่มีส่วนคล้ ายคลึงกับลายดอกไม้ สมัย
อยุธยาตอนต้ นซึง่ เป็ นหลักฐานส่วนหนึง่ ที่ช่วยในการกาหนดอายุวดั เจดีย์โทนได้ โดยจะกล่าวต่อไป

ภาพที่ 40 แนวอิฐชันบน
้ ฐานเจดีย์ประธานวัดเจดีย์โทน
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 30.
34

จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ าง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และอ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 25-26.
35
เรื่ องเดียวกัน, 26.
36
เรื่ องเดียวกัน.
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ภาพที่ 41 ฐานเขียงซ้ อนชัน้ เจดีย์ประธานวัดเจดีย์โทน
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 30.

ภาพที่ 42 รูปด้ านข้ างเจดีย์ประธานวัดเจดีย์โทน
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 37.
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ภาพที่ 43 ชิ ้นส่วนอิฐหน้ าวัว เจดีย์ประธานวัด
เจดีย์โทน
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ ง
โบราณสถานวั ดเจดี ย์ เจ็ ด แถว และ
โบราณสถานข้ า งเคี ยงในเขต อ.สวรรค
โลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.), 33.

ภาพที่ 45 ลวดลายอิฐ ขีดลายดอกไม้ เจดีย์
ประธานวัดเจดีย์โทน
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ด
แต่ งโบราณสถานวั ด เจดี ย์เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ าง เคียงในเขต อ.สวรรค
โลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.), 36.

ภาพที่ 44 อิ ฐ ขี ด ลายหอยสั ง ข์ เจดี ย์
ประธานวัดเจดีย์โทน
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุด
แต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ
โบราณสถานข้ าง เคียงในเขต อ.สวรรค
โลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.), 35.

ภาพที่ 46 ลายประจ ายามก้ ามปู ใ นสมั ย
อยุธยาตอนต้ นเช่น แท่งหินสลัก
ในวัดมหาธาตุ อยุธยา
ที่ ม า: สันติ เล็ก สุขุม , วิวัฒ นาการของชัน้
ประดับ ลวดลาย และลวดลายสมัย อยุธ ยา
ตอนต้ น (กรุ ง เทพฯ: อัม ริ น ทร์ ก ารพิ ม พ์ ,
2522), 51.
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จากหลักฐานข้ างต้ นจะเห็นว่าฐานเจดีย์แห่งนี ้มีความเป็ นไปได้ ว่าอาจเป็ นเจดีย์
ทรงระฆัง เนื่ องจากพบชิ น้ ส่วนอิ ฐ หน้ า วัว และอิฐ ครึ่ ง วงกลม และน่าจะอยู่ในต าแหน่ง เจดี ย์
ประธาน เพราะมี ขนาดใหญ่ ม ากและปรากฏแนวอิฐ ข้ างฐานเจดีย์ที่น่าเชื่ อว่าเป็ นกาแพงแก้ ว
ล้ อมรอบเจดีย์ประธานตามแบบแผนผังวัดที่ปรากฏในสุโขทัย เช่น วัดช้ างล้ อม ศรี สชั นาลัย หรื อวัด
โบสถ์ เมืองบางขลัง เป็ นต้ น แต่น่าจะกาหนดอายุให้ หลังกว่าวัดโบสถ์และวัดช้ างล้ อมที่อยู่ในช่วง
ต้ นพุทธศตวรรษที่ 20เนื่องจากงานช่างเป็ นกาแพงแก้ วก่ออิฐแล้ วจึงน่าจะอยู่ในช่วงกลางถึงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 20
หลักฐานอิฐมีลวดลายดอกไม้ และหอยสังข์ดงั กล่าว ใช้ เทคนิคการขีดลายซึ่งมัก
ปรากฏโดยทัว่ ไปในภาชนะเครื่ องปั น้ ดินเผา และพบว่าคล้ ายคลึงกับลายดอกไม้ ประดิษฐ์ ที่ปรากฏ
ในลายประจายามก้ ามปูในสมัยอยุธยาตอนต้ นเช่น แท่งหินสลักในวัดมหาธาตุ อยุธยา 37 (ภาพที่
46) แต่มีความแตกต่างกันที่กลีบดอกแทรกของลายบนก้ อนอิฐยาวกว่า อาจเป็ นเพราะเขียนได้
อย่างอิสระไม่ได้ เขียนประกอบลายดอกกลมตามช่องแนวยาวอย่างแบบลายประจายามก้ ามปู
ลวดลายดอกไม้ บนก้ อนอิฐดังกล่าวจึงสามารถกาหนดอายุได้ ช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ที่อิทธิ พลของอยุธยาได้ เข้ ามาในสุโ ขทัยแล้ ว ดังนัน้ จึงเป็ นหลักฐานประกอบอย่างหนึ่งในการ
กาหนดอายุเจดีย์ประธานวัดเจดีย์โทนให้ อยูใ่ นช่วงเวลาเดียวกัน
จากการกาหนดอายุที่กล่าวมาแล้ วรู ปแบบเจดีย์ประธานวัดเจดีย์โทน จึงน่าจะ
เป็ นรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังที่อยู่ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ในสมัยสุโขทัยตอนปลายอยุธยาตอนต้ นอันได้ แก่ กลุ่มเจดีย์ที่ประกอบไปด้ วย ชุดฐานเขียงซ้ อนชัน้ ถัดขึน้ ไปเป็ นฐานบัว
คว่า-บัวหงาย มีสว่ นรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็ นรูปแบบเจดีย์ที่พบหลายองค์ในเมือง
กาแพงเพชร เช่น เจดีย์วดั พระธาตุตงอยู
ั ้ ่ในเขตวัดพระแก้ ว -พระธาตุ เจดีย์ประธานวัดพระนอน38
เป็ นต้ น
2.5 วัดมุมเมือง – วิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รู ปแบบสันนิษฐาน
วัดมุมเมืองเป็ นหนึ่งในสองวัดที่ตงอยู
ั ้ ่ภายในกาแพงเมืองบางขลังอยู่บริ เวณทิศ
เหนือและตังอยู
้ ่ทางด้ านทิศใต้ ของวัดใหญ่ชยั มงคล พบฐานเขียงก่อด้ วยอิฐ 1 ชัน้ ขนาด 12.50 x
37

สันติ เล็กสุขมุ , วิวัฒนาการของชัน้ ประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยา
ตอนต้ น (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์ การพิมพ์, 2522), 51.
38
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเรื่ อง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ
สร้ าง พัฒนาการทางรู ปแบบและการวิเคราะห์ ทางประวัตศิ าสตร์ , 417.
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12.50 เมตร ถือได้ วา่ เป็ นเจดีย์ขนาดใหญ่จึงน่าจะมีความสาคัญแห่งหนึ่งในเมืองบางขลัง (แผนผัง
ที่ 16) จากการขุดแต่งพบร่ องรอยการก่อสร้ างอย่างน้ อย 2 สมัย โดยพบว่าสมัยแรกเป็ นฐาน
สี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อด้ วยศิลาแลง และในสมัยที่สองมีการก่ออิฐพอกฐานเจดีย์เดิม โดยรื อ้ ศิลาแลง
เดิมบางส่วนออกและถมอัดเศษอิฐพร้ อมกับก่ออิฐขยายพอกฐานเดิมออกมา39 (ภาพที่ 47-48)

แผนผังที่ 16 แผนผังโบราณสถาน วัดมุมเมือง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 169.

39

จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ าง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 140-152
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ภาพที่ 47 ฐานโบราณสถานวัดมุมเมือง ด้ านทิศตะวันออก แสดงแนวโครงสร้ างเอ็นเจดีย์
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 157.

ภาพที่ 48 ฐานโบราณสถานวัดมุมเมือง ด้ านทิศเหนือ
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 156.
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ส่วนบนสุดของฐานเขียงสภาพพังทลายทาให้ พบว่าเจดีย์มีโครงสร้ างเอ็นยึดแปด
แฉกที่ใช้ วสั ดุสองแบบ คืออิฐและศิลาแลง โดยก่อศิลาแลงในแนวทแยงและก่ออิฐในแนวฉาก
หลักฐานโบราณคดีที่พบด้ วย คือโบราณวัตถุที่พบเป็ นจานวนมากส่วนใหญ่เป็ น
เศษภาชนะพื ้นเมืองประเภทดินเผา เนื ้อดิน เนื ้อแกร่ง กาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-2140
ชิ ้นส่วนจากการขุดแต่งที่สาคัญคือ ส่วนยอดเจดีย์ปนู ปั น้ ที่มีวงแหวนปล้ องไฉน
(ภาพที่ 49) และชิ ้นส่วนฐานพระพุทธรูปดินเผา (ภาพที่ 50)

ภาพที่ 49 ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์ปนู ปั น้ วัดมุมเมือง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 166.

40

ห้ างหุ้นส่วนจากัด จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์
เจ็ดแถวและโบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 140152.
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ภาพที่ 50 ชิ ้นส่วนฐานพระพุทธรูปดินเผา วัดมุมเมือง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 167.
ต่อไปจะทาการวิเคราะห์เจดีย์ทงสองสมั
ั้
ยเพื่อกาหนดอายุและเป็ นแนวทางในการ
สันนิษฐานรูปแบบต่อไป การวิเคราะห์เจดีย์องค์นอกซึ่งเหลือหลักฐานมากกว่าองค์ในจะเป็ นกรอบ
ให้ การกาหนดอายุเจดีย์องค์ในนันให้
้ แคบลงมาได้ อีก
วิเคราะห์ ฐานเจดีย์ประธานสมัยที่ 1 วัดมุมเมือง
ฐานของเจดีย์สมัยแรกเหลือหลักฐานเป็ นแนวฐานศิลาแลงเดิมก่อนถูกก่อพอก
ด้ วยอิฐและโครงสร้ างศิลาแลงแนวทแยงบางส่วนซึ่งน่าจะเป็ นโครงสร้ างฐานที่รองรับส่วนองค์
ระฆัง เจดีย์ประธานในสมัยแรกจึงมีความเป็ นไปได้ ว่าน่าจะเป็ นเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนรูปแบบเจดีย์
ทรงระฆังที่มีความเป็ นไปได้ มากที่สดุ น่าจะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังในผังกลมแบบสุโขทัยที่ได้ รับความ
นิ ย มในช่ว งปลายพุท ธศตวรรษที่ 19-20 เช่ น เจดี ย์ ป ระธานวัด ช้ า งล้ อ มศรี สัช นาลัย เป็ นต้ น
เนื่องจากตาแหน่งที่ตงซึ
ั ้ ่งอยู่ภายในกาแพงเมือง งานศิลปกรรมที่เกิดขึ ้นจึงน่าจะมีอายุสมัยในช่วง
ที่เมืองบางขลังเจริญขึ ้นในสมัยพญาลิไท ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19-20
เมื่อเปรี ยบเทียบกับอายุสมัยของโบราณสถานที่พบในบริ เวณนอกกาแพงเมือง
บางขลังซึ่งส่วนใหญ่กาหนดอายุในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 จึงทาให้ สามารถกาหนด
อายุเจดีย์ประธานวัดมุมเมืองในสมัยแรกให้ เก่ากว่าคือในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20
หลักฐานสาคัญอีกอย่างหนึง่ ที่ทาให้ การกาหนดอายุสมัยของเจดีย์ประธานวัดมุม
เมืองสมัยแรกชัดเจนขึ ้น คือ เจดีย์ประธานสมัยที่สองที่ก่อพอกขึ ้นมามีโครงสร้ างเอ็นแปดแฉกและ
มีหลักฐานจากการขุดแต่งสาคัญที่สามารถกาหนดอายุได้ โดยจะกล่าวต่อไป
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วิเคราะห์ ฐานเจดีย์ประธานสมัยที่ 2 วัดมุมเมือง
ฐานเจดีย์สมัยที่สองก่อพอกฐานด้ วยอิฐออกมาจากฐานเจดีย์ก่อด้ วยศิลาแลง
สมัยแรกจึงสันนิษฐานจากวัสดุก่อได้ ว่าโครงสร้ างศิลาแลงที่เป็ นแนวทแยงน่าจะมีมาก่อนซึ่งเจดีย์
สมัยแรกก็ น่าจะเป็ นเจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์สมัยที่สองใช้ อิฐ เสริ มโครงสร้ างในแนวฉากเป็ น
โครงสร้ างเจดีย์แบบแปดแฉกดังกล่าวทาให้ สนั นิษฐานได้ ว่าเจดีย์องค์นอกหลังจากการก่อพอก
แล้ วก็นา่ จะยังคงรูปแบบเป็ นเจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังกลมหรื อแปดเหลี่ยมที่มี
ขนาดใหญ่ขึ ้น
หลักฐานจากการขุดแต่งที่สาคัญคือ พบฐานพระพุทธรู ปดินเผาที่มีลกั ษณะแอ่น
เว้ าเข้ าข้ างในไม่ทาลวดลายกลีบบัว ซึ่งถือเป็ นลักษณะของกลุ่มพระพุทธรูปอู่ทองรุ่นที่ 2 และรุ่นที่
3 เป็ นศิลปะอยุธยาตอนต้ นช่วงต้ นถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เช่น พระพุทธรู ปแบบอู่ทองรุ่ นที่ 2
จากพระอุระพระมงคลบพิตร พระพุทธรู ปแบบอู่ทองรุ่ นที่ 3 เมืองกาแพงเพชร41 กลุ่มพระพุทธรู ป
ดังกล่าวพบเป็ นจานวนมากบริเวณเมืองกาแพงเพชร42 ซึง่ เป็ นเมืองที่เจริ ญขึ ้นในช่วงกลางถึงปลาย
สมัยสุโขทัยจึงนามาเป็ นหลักฐานหนึ่งในการกาหนดอายุเจดีย์ประธานวัดมุมเมืองได้ ในช่วงกลาง
ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20
รูปแบบเจดีย์ประธานวัดมุมเมืองสมัยที่สองเมื่อวิเคราะห์จากหลักฐานโครงสร้ าง
เอ็นแปดแฉก ประกอบกับชิน้ ส่วนฐานพระพุทธรู ปที่มีฐานแอ่นเว้ าเข้ าข้ างในซึ่งแสดงถึงอิทธิพล
ศิลปะอยุธยา จากข้ อมูลทังหมดเจดี
้
ย์ประธานวัดมุมเมืองจึงน่าจะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังที่กาหนดอายุ
ได้ ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20
ช่วงกลางถึงปลายสมัยสุโขทัยนันพบว่
้
ารูปแบบเจดีย์ทรงระฆังที่ได้ รับความนิยมมี
อยู่สองแบบ คือ แบบแรกเจดีย์ทรงระฆังที่ยกฐานสูงและมีการทามุขยื่น เช่น เจดีย์ประธานวัดศรี
พิจิตรกิติกัลยาราม และแบบที่สองเจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม เช่น
กลุม่ วัดในเมืองนครชุมและกาแพงเพชร โดยจะกล่าวในบทต่อไป
จากการวิเคราะห์เจดีย์ประธานในสมัยที่สองซึ่งสามารถกาหนดอายุได้ ในช่วง
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 จึงเป็ นข้ อมูลซึ่งเป็ นจุดสกัดของอายุสมัยของเจดีย์สมัยที่ 1 ได้ อีก
ด้ วย เจดีย์สมัยแรกซึ่งตังอยู
้ ่ภายในกาแพงเมืองบางขลังน่าจะมีอายุสมัยในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่

ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย รู ปแบบ พัฒนาการ และความ
เชื่อของคนไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 390.
42
เรื่ องเดียวกัน, 218.
41
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20 และไม่เกินช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ตามการกาหนดอายุเจดีย์สมัยที่สองที่ก่ออิฐ
พอกออกมา
2.6 วั ด สระคู่ – วิ เ คราะห์ หลัก ฐานเพื่อก าหนดอายุและศึก ษาแนวทางขึน้
รู ปแบบสันนิษฐาน
ตังอยู
้ น่ อกกาแพงเมืองบางขลังฝั่ งทิศตะวันออก หลักฐานที่พบ ได้ แก่ ฐานเขียงรูป
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสก่อด้ วยอิฐซ้ อนกัน 3 ชัน้ ฐานล่างมีขนาดด้ านละ 10 เมตร ด้ านทิศตะวันออกก่อแท่น
พระยื่นด้ านเดียว (แผนผังที่ 17, ภาพที่ 51-52) ชิ ้นส่วนทางสถาปั ตยกรรมที่สาคัญคือ ชิ ้นส่วนอิฐ
กลมเจาะรู ตรงกลาง (ภาพที่ 53) ซึ่งน่าจะเป็ นชิน้ ส่วนของปล้ องไฉน และพบเม็ดพระศกปูนปั น้
จานวน 5 ชิ ้น43 (ภาพที่ 54)

แผนผังที่ 17 แผนผังโบราณสถาน วัดสระคู่
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 185.

43

จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ าง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 170.
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ภาพที่ 51 ฐานโบราณสถานวัดสระคู่ ด้ านทิศเหนือ
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 174.

ภาพที่ 52 แนวมุขยื่นบริเวณฐานด้ านทิศตะวันออก วัดสระคู่
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 177.
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ภาพที่ 53 ชิ ้นส่วนอิฐกลมเจาะรู วัดสระคู่
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุด
แต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ
โบราณสถานข้ าง เคียงในเขต อ.สวรรค
โลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.), 182.

ภาพที่ 54 ชิ น้ ส่วนประดับเจดีย์และเม็ ดพระ
ศกปูนปั น้ และ วัดสระคู่
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ ง
โบ ร า ณส ถ า น วั ด เ จ ดี ย์ เ จ็ ด แถ ว แ ล ะ
โบราณสถานข้ า งเคี ย งในเขต อ.สวรรค
โลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย , (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.), 167.

โบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่เป็ นเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดินและเนื ้อแกร่ งจากแหล่ง
เตาเมืองศรี สชั นาลัย พบไหเคลือบสีเขียวบรรจุกระดูก และชิ ้นส่วนพระพิมพ์ดินเผา กาหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 19-2144
ฐานเจดี ย์ วัด สระคู่ถื อ ได้ ว่ า มี ข นาดใหญ่ จึ ง มี ค วามเป็ นไปได้ ว่ า น่ า จะอยู่ใ น
ตาแหน่งเจดีย์ประธานและด้ านทิศตะวันออกน่าจะมีวิหารโถงเครื่ องไม้ มุงด้ วยวัสดุธรรมชาติอยู่
ด้ วยตามแผนผังของวัดทั่วไปในศิลปะสุโขทัย หลักฐานจากการขุดแต่งในเบื ้องต้ นบ่งบอกได้ ว่า
น่าจะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังที่มีซ้ ุมพระด้ านทิศตะวันออก จากหลักฐานชิ ้นส่วนปล้ องไฉน ร่องรอยการ
ทามุขยื่น และชิ ้นส่วนเม็ดพระศกปูนปั น้
หลักฐานสาคัญที่น่าจะทาให้ การกาหนดอายุแคบลงมาได้ มากที่สุด คือ รู ปแบบ
เจดีย์ประธานที่มีการก่อมุขยื่น เนื่องจากลักษณะดังกล่าวมักจะปรากฏในเจดีย์ประธานช่วงกลาง
ถึงปลายศิลปะสุโขทัย ดังเช่น วัดศรี พิจิตรกิติกลั ยารามซึ่งมีหลักฐานด้ านจารึกระบุว่าสร้ างขึ ้นช่วง
กลางพุทธศตวรรษที่ 20 และมีรูปแบบการก่อมุขยื่นเพียงด้ านเดียวเช่นเดียวกับวัดสระคู่ จึงน่าจะ
44

จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ าง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 170.
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เป็ นหลักฐานที่ชว่ ยกาหนดอายุรูปแบบความนิยมการก่อมุขยื่นเป็ นซุ้มพระที่เจดีย์ประธานว่าคงจะ
อยู่ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 จึงอาจจะใช้ เป็ นหลักฐานหนึ่งในการกาหนดอายุเจดีย์
ประธานวัดสระคูใ่ ห้ อยูใ่ นช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน
ดังนัน้ รู ปแบบสันนิษฐานเจดีย์ประธานของวัดสระคู่จึงน่าจะสามารถใช้ รูปแบบ
ของเจดีย์ประธานวัดศรี พิจิตรกิตกิ ลั ยารามเป็ นแนวทางในการขึ ้นรูปสันนิษฐานร่วมกับข้ อมูลขนาด
ฐานเจดีย์ประธานวัดสระคูท่ ี่เหลืออยูใ่ นบทต่อไป
2.7 วัดเขาเดื่อ– วิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รู ปแบบสันนิษฐาน
วัดเขาเดื่อ ตังอยู
้ ่บนยอดเขาเดื่อทางฝั่ งทิศตะวันตกเฉียงใต้ นอกกาแพงเมืองบาง
ขลัง ซึ่งเป็ นพื น้ ที่ที่สูงที่ สุดในบริ เวณนี ้ จากการขุดแต่งพบฐานเจดีย์ขนาดใหญ่ก่อด้ วยศิลาแลง
สภาพค่อนข้ างพังทลายแต่ยงั พอมีหลักฐานที่สังเกตเห็นได้ ว่าน่าจะเป็ นเจดีย์ประธานทรงระฆัง
ด้ านทิศเหนือกึ่งกลางองค์เจดีย์พบฐานพระขนาดเล็กซึง่ พังทลายลงทังหมด
้ 45 (ภาพที่ 55-57)
เจดี ย์ป ระธานวัด เขาเดื่อ ประกอบด้ วยฐานเขี ยงสี่ เหลี่ ยมซ้ อ นกัน 2 ชัน้ ฐาน
ล่างสุด ขนาด 10 x 10 เมตร ถัดขึ ้นไปเป็ นฐานบัวคว่า -บัวหงายที่น่าจะอยู่ในผัง 8 เหลี่ยม ประดับ
ลวดบัว 2 เส้ น ซึ่ง น่าจะเป็ นบัวลูกแก้ วอกไก่ และพบร่ องรอยการก่ออิฐ เป็ นเอ็นยึดเจดีย์เหลื อ
หลักฐานเพียงด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถัดขึ ้นไปเหลือหลักฐานให้
เห็นเล็กน้ อยว่าส่วนรองรับองค์ระฆังของเจดีย์นา่ จะเป็ นบัวถลาแบบสุโขทัย46 (ภาพที่ 58)

45

จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ าง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 170.
46
เรื่ องเดียวกัน, 242.
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เจดีย์ประธาน

ร่ องรอยฐานชุกชี

ภาพที่ 55 ฐานเจดีย์ประธานวัดเขาเดื่อ และพบร่ องรอยฐานชุกชีอยู่ด้านทิศตะวันออกของเจดีย์
ประธาน บริเวณนี ้จึงน่าจะมีวิหารเครื่ องไม้ ตงอยู
ั้ ่

ภาพที่ 56 ฐานโบราณสถานวัดเขาเดื่อ พบแนวชุดฐานบัวแปดเหลี่ยม
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ภาพที่ 57 ฐานพระตั ง้ อยู่ กึ่ ง กลางเจดี ย์
ประธานวั ด เขาเดื่ อ ด้ านทิ ศ
เหนือ

ภาพที่ 58 ชัน้ อิฐบนสุดแสดงร่ องรอยชุดฐานบัว
คว่า-บัวหงาย วัดเขาเดื่อ
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ ง
โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและโบราณ
สถานข้ า งเคี ย งในเขต อ.สวรรคโลก และ
อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 246.

รู ปแบบเจดีย์ที่สามารถกาหนดอายุได้ คือร่ องรอยส่วนรองรับองค์ระฆังในผัง 8
เหลี่ยม เจดีย์ประธานวัดเขาเดื่อจึงจัดอยูใ่ นกลุม่ เดียวกับเจดีย์ประธานวัดมุมเมืองระยะที่สอง เมือง
บางขลัง เจดีย์กลุ่มนี ้มักพบอยู่ในเขตอรัญญิกนอกเมืองสุโขทัย กาหนดอายุได้ ในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เช่น วัดสังฆาวาส วัดมุมลังกา วัดมังกร เป็ นต้ น 47 โบราณสถานวัดเขาเดื่อจึงน่าจะ
กาหนดอายุในช่วงเวลาเดียวกันนี ้ด้ วย
นอกจากนีแ้ นวคิดการสร้ างศาสนสถานบนยอดเขาเป็ นแบบแผนสาคัญในสมัย
สุโขทัย ตาแหน่งของเจดีย์ประธานวัดเขาเดื่อจึงเป็ นงานศิลปกรรมส่วนหนึ่งที่สะท้ อนถึงการตังถิ
้ ่น
ฐานของชุมชนสมัยสุโขทัยด้ วย

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเรื่ อง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ
สร้ าง พัฒนาการทางรู ปแบบและการวิเคราะห์ ทางประวัตศิ าสตร์ , 301.
47
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2.8 วัดดงอ้ อยเหนือ– วิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุและศึกษาแนวทาง
ขึน้ รู ปแบบสันนิษฐาน
ตังอยู
้ น่ อกเมืองบางขลังด้ านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พบฐานเจดีย์ก่อด้ วยศิลาแลง
ประกอบด้ วยฐานเขียงรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสซ้ อนกัน 3 ชัน้ ฐานล่างสุด ขนาด 9.10 x 9.10 เมตร ถัดขึ ้น
ไปเป็ นฐานบัวคว่าย่อมุมไม้ ยี่สิบที่มีขนาดมุมเท่ากัน (แผนผังที่ 18) ส่วนบนสภาพหักพังแต่ยงั เห็น
ร่องรอยท้ องไม้ และบัวหงาย48 (ภาพที่ 59-60)
ด้ านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออกพบเสาศิลาแลงขนาดเล็กที่น่าจะเป็ นเสา
ประทีปปั กอยู่ (ภาพที่ 61) ซึง่ พบได้ ทวั่ ไปในโบราณสถานสมัยสุโขทัย49

แผนผังที่ 18 แผนผังโบราณสถาน วัดดงอ้ อยเหนือ เมืองบางขลัง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 107.

48

จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ าง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 89.
49
เรื่ องเดียวกัน.
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ภาพที่ 59 ฐานเจดีย์ประธาน วัดดงอ้ อยเหนือ เมืองบางขลัง
ที่มา : จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 96.

ภาพที่ 60 ฐานบัวยกเก็จ เจดีย์ประธานวัดดง
อ้ อยเหนือ เมืองบางขลัง

ภาพที่ 61 เสาประที ป กึ่ ง กลางฐานเจดี ย์
ประธานวัดดงอ้ อยเหนือ ด้ านทิศ

ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ ง
โ บ ร า ณ ส ถ า น วั ด เ จ ดี ย์ เ จ็ ด แ ถ ว แ ล ะ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก
และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย.(ม.ป.ท., ม.ป.ป.),
97.

ใต้ เมืองบางขลัง
ที่มา : จ.วิศวะก่อสร้ าง,รายงานการขุดแต่ ง
โ บ ร า ณ ส ถ า น วั ด เ จ ดี ย์ เ จ็ ด แ ถ ว แ ล ะ
โบราณสถานข้ า งเคี ย งในเขต อ.สวรรค
โลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.), 99.

82
หลักฐานชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมจากการขุดแต่งที่สาคัญซึ่งบ่งบอกได้ ว่ารู ปแบบ
เจดีย์ประธานน่าจะคล้ ายกับกลุ่มเจดีย์รายทรงปราสาทที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรี สชั นาลัย ได้ แก่
กลีบขนุน จานวน 1 ชิ ้น (ภาพที่ 62) เม็ดพระศกปูนปั น้ ซึ่งกระจายอยู่รอบเจดีย์ และชันฐานบั
้
วปูน
ปั น้ ซึ่งพบด้ านทิศตะวันตก จานวน 2 ฐาน ซึ่งมีขนาดต่างกัน 50 (ภาพที่ 63) ฐานชิ ้นแรกประดับ
ลวดลายกลีบบัวปูนปั น้ ที่มีไส้ ตรงกลาง51 โดยรอบฐานคล้ ายงานประดับชุดฐานวงแหวนรองรับองค์
ระฆังของเจดีย์ทรงปราสาทยอด และฐานชิน้ ที่ 2 เป็ นฐานที่มีลายกลีบบัวคล้ ายกับส่วนฐานบัว
รองรับพระพุทธรูปยืน จึงมีความเป็ นไปได้ วา่ เจดีย์ประธานน่าจะเป็ นเจดีย์ที่มีส่วนรองรับองค์ระฆัง
เป็ นชุดวงแหวนที่ประดับปูนปั น้ ลายกลีบบัวมีไส้ ตรงกลาง และมีซ้ ุมจระนาที่เป็ นพระยืน ซึ่งชิ ้นส่วน
ที่กล่าวมาทัง้ หมดรวมถึงระเบียบของส่วนฐานที่ปรากฏจากการขุดแต่ง พบว่ารู ปแบบโดยรวม
น่าจะใกล้ เคียงกับกับกลุ่มเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัยที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว โดยเฉพาะเจดีย์
รายทรงปราสาทหมายเลข 952 (ภาพที่ 64) การกาหนดอายุเจดีย์ ประธานวัด ดงอ้ อยเหนื อใน
เบื ้องต้ นจึงอาจเทียบเคียงกับกลุม่ เจดีย์ทรงปราสาทยอดในวัดเจดีย์เจ็ดแถวดังจะกล่าวต่อไป

50

เรื่ องเดียวกัน, 89.
51
ลวดลายกลีบบัวปูนปั น้ ที่มีไส้ ตรงกลางมีปรากฏแล้ วเป็ นลวดลายประดับปากองค์
ระฆัง ในเจดี ย์ ทรงระฆัง สมัย สุโ ขทัย ที่ กาหนดอายุช่ว งปลายพุท ธศตวรรษที่ 19-20 เช่น เจดี ย์
ประธาน วัดช้ างล้ อม เมืองศรี สชั นาลัย เป็ นต้ น
52
สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์สมัยสุโขทัย ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
2534), 107.
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ภาพที่ 62 ชิ ้นส่วนกลีบขนุน เจดีย์ประธานวัดดงอ้ อยเหนือ เมืองบางขลัง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 102.

ภาพที่ 63 ชิ ้นส่วนชันฐานบั
้
วเจดีย์ประธานวัดดงอ้ อยเหนือ เมืองบางขลัง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ,.ท.ป.ม) สุโขทัย. ม(.ป.ป., 100.
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ภาพที่ 64 เจดีย์รายทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัย หมายเลข 9 วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรี สชั นาลัย
และภาพขยายชุดวงแหวนส่วนรองรับองค์ระฆังประดับกลีบบัวปูนปั น้

ภาพที่ 65 เจดีย์ประธานทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัย -อยุธยา วัดโพง บริ เวณบึงพระราม อยุธยา
ที่มา: ศักดิ์ชัย สายสิงห์ , รายงานวิจัยเรื่ อง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการสร้ าง
พัฒนาการทางรู ปแบบและการวิเคราะห์ ทางประวัติศาสตร์ (กรุ งเทพฯ: สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558), 820.
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การกาหนดอายุเจดีย์ทงหมดในวั
ั้
ดเจดีย์เจ็ดแถวจากลักษณะรูปแบบและแผนผัง
ทังหมดพบว่
้
าสร้ างขึ ้นพร้ อม ๆ กันและน่าจะมีอายุในสมัยของพญาลิไทในช่วงปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 19-2053 อย่างไรก็ตามการกาหนดอายุเจดีย์ประธานวัดดงอ้ อยเหนือ ซึ่งน่าจะมีรูปแบบเป็ นเจดีย์
ทรงปราสาทยอดแบบสุโ ขทัย แต่อ ยู่ใ นต าแหน่ง เจดี ย์ ป ระธานซึ่ง ไม่พ บเจดี ย์ รู ป แบบนี อ้ ยู่ใ น
ตาแหน่งเจดีย์ประธานในเมืองสุโขทัยและศรี สชั นาลัยเลย แต่กลับพบแนวคิดนี ้ที่วดั โพง บริ เวณบึง
พระราม อยุธยา (ภาพที่ 65) ซึ่งใช้ เจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัยซึ่งรูปแบบมีศิลปะอยุธยาเข้ า
มาผสมผสานแล้ ว54เป็ นเจดีย์ประธาน จึงอาจเป็ นไปได้ ว่าเป็ นค่านิยมที่เกิดขึ ้นในช่วงที่มีอิทธิพล
อยุธยาเข้ ามาแล้ ว จากหลักฐานดัง กล่าวจึงน่าจะกาหนดอายุเจดีย์ประธานวัดดงอ้ อยเหนือได้
ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21 ซึ่งสอดคล้ องกับโบราณวัตถุเครื่ องถ้ วยราชวงศ์หมิงที่
พบจากการขุดแต่งโดยกาหนดอายุชว่ งพุทธศตวรรษที่ 20-21 อีกด้ วย
2.9 วัดป่ ามะม่ วง– วิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รู ปแบบสันนิษฐาน
ตังอยู
้ ่นอกเมืองบางขลังด้ านทิศใต้ ติดกับแนวคลองมักกะสัง อยู่ใกล้ กับวัดป่ า
กล้ วยซึง่ ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเล็กน้ อย หลักฐานจากการขุดแต่งพบฐานเขียงซ้ อนลดหลัน่ กัน
3 ชัน้ ชันล่
้ างสุดก่อด้ วยศิลาแลงกว้ างด้ านละ 9.10 เมตร สูง 1 เมตร ชันที
้ ่ 2 ก่ออิฐ สูง 1 เมตร และ
ชันที
้ ่ 3 ก่ออิฐ สูง 75 เซนติเมตร (แผนผังที่ 19) มุมด้ านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของฐานด้ านบนสุดพบ
ร่องรอยการก่อแกนยึดเจดีย์แนวทแยง55 (ภาพที่ 66-67)
หลักฐานชิน้ ส่วนสถาปั ตยกรรมที่สาคัญ ได้ แก่ ชิน้ ส่วนหินชนวนประติมากรรม
บุคคล จานวน 2 ชิ ้น (ภาพที่ 68) ชิ ้นส่วนมกรหินชนวน จานวน 43 ชิ ้น และชิ ้นส่วนปูนปั น้ เทพพนม
จานวน 1 ชิ ้น56 (ภาพที่ 69)

ศักดิช์ ยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเรื่อง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ
สร้ าง พัฒนาการทางรู ปแบบและการวิเคราะห์ ทางประวัตศิ าสตร์ , 380.
54
เรื่ องเดียวกัน, 820.
55
จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ าง, รายงานการขุ ด แต่ งโบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 38.
56
เรื่ องเดียวกัน, 40.
53
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แผนผังที่ 19 แผนผังโบราณสถาน วัดป่ ามะม่วง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ,.ท.ป.ม) สุโขทัย. ม,(.ป.ป. 50.

ภาพที่ 66 ฐานเจดีย์ประธานวัดป่ ามะม่วง ด้ านทิศใต้
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ,.ท.ป.ม) สุโขทัย. ม,(.ป.ป. 45.

87

ภาพที่ 67 ฐานเจดีย์ประธานวัดป่ ามะม่วงด้ านทิศตะวันตก แสดงโครงสร้ างแกนเจดีย์แนวทแยงมุม
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 45.

ภาพที่ 68 ชิ ้นส่วนหินชนวนประติมากรรมบุคคล
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ ง
โ บ ร า ณ ส ถ า น วั ด เ จ ดี ย์ เ จ็ ด แ ถ ว แ ล ะ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก
และ อ.ทุ่ งเสลี่ ยม จ.สุ โ ขทั ย (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.), 48.

ภาพที่ 69 ชิ ้นส่วนปูนปั น้ เทพพนม
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ ง
โบ รา ณ สถ าน วั ดเ จดี ย์ เจ็ ดแ ถ ว แ ล ะ
โบราณสถานข้ า งเคี ย งในเขต อ.สวรรค
โลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท.,
ม.ป.ป.), 48.
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ส่วนฐานโบราณสถานที่พบมีสัดส่วนฐานสูงและขนาดใหญ่ จึงน่าจะเป็ นเจดีย์
ประธาน ส่วนร่ องรอยโครงสร้ างแกนก่ออิฐในแนวทแยงมุมด้ านทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ น่าจะทาให้
สันนิษฐานส่วนถัดไปได้ สองรูปแบบคือ เป็ นส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมหรื อผังกลม แต่
เนื่องจากพบชิ ้นส่วนมกรหินชนวนปริ มาณมาก ซึ่งเป็ นหลักฐานที่บง่ บอกได้ ว่าเจดีย์ประธานน่าจะ
ทามุขยื่นทัง้ 4 ทิศ เป็ นซุ้มจระนา ซึ่งแนวคิดการทามุขยื่นมักพบในเจดีย์สมัยสุโขทัยในระยะหลังที่
กาหนดอายุได้ ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เช่น เจดีย์วดั ศรี พิจิตรกิติกัลยาราม เมือง
สุโขทัย เจดี ย์ วัดหนองยายช่วย เมื อ งนครชุม เป็ นต้ น ลักษณะเจดี ย์ที่มี การทามุขยื่ นดัง กล่า ว
สามารถกาหนดอายุได้ ในช่วงเวลาเดียวกับเจดีย์ทรงระฆัง ที่ มีส่วนรองรับองค์ระฆัง ในผังแปด
เหลี่ยม ดังนันมี
้ ความเป็ นไปได้ ว่าส่วนรองรับองค์ระฆังของเจดีย์ประธานวัดป่ ามะม่วงน่าจะอยู่ใน
ผังแปดเหลี่ยมมากกว่าผังกลม และน่าจะกาหนดอายุได้ ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20
2.10 วัดป่ าสักเหนือ– วิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุและศึกษาแนวทาง
ขึน้ รู ปแบบสันนิษฐาน
วัดป่ าสักเหนือ ตังอยู
้ ่ด้านทิศเหนือนอกกาแพงเมืองบางขลัง โบราณสถานที่พบ
เป็ นสถาปั ตยกรรมประเภทมณฑปผังสี่ เหลี่ยมจัตรุ ัสก่อด้ วยศิลาแลง ประกอบด้ วย ฐานเขียงซ้ อน
กัน 2 ชัน้ ขนาดฐานล่างสุด 5 x 5 เมตร มีช่องประตูทางเข้ าด้ านทิศตะวันออกกว้ าง 1 เมตร ถัดขึ ้น
ไปเป็ นฐานบัวคว่าและผนังเรื อนธาตุซึ่งพังทลายลงเกื อบทัง้ หมด ส่วนหลังคาไม่เหลือหลักฐาน
แล้ ว57(แผนผังที่ 20),(ภาพที่ 70, 71)

57

จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ าง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 107.
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แผนผังที่ 20 แผนผังโบราณสถาน วัดป่ าสักเหนือ
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ,.ท.ป.ม) สุโขทัย. ม(.ป.ป., 116.

ภาพที่ 70 มณฑปประธานด้ านทิศตะวันออก วัดป่ าสักเหนือ เมืองบางขลัง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 111.
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ภาพที่ 71 มณฑปประธานด้ านทิศเหนือ วัดป่ าสักเหนือ เมืองบางขลัง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 113.
จากการขุดแต่งพบหลักฐานสาคัญคือ พระพุทธรูปสาริ ดปางมารวิชยั อยู่ภายใน
ห้ องมณฑป ฐานพระมีลกั ษณะแอ่นเว้ าเข้ าข้ างในไม่ทาลวดลายกลีบบัว 58 (ภาพที่ 72) ซึ่งถือเป็ น
ลักษณะของกลุม่ พระพุทธรูปอูท่ องรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 เป็ นศิลปะอยุธยาตอนต้ น ในช่วงต้ นถึงปลาย
พุ ท ธศตวรรษที่ 20 เช่ น พระพุ ท ธรู ป แบบอู่ ท องรุ่ น ที่ 2 จากพระอุ ร ะพระมงคลบพิ ต ร ใน
พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ เจ้ า สามพระยา (ภาพที่ 73) พระพุท ธรู ป แบบอู่ท องรุ่ น ที่ 3 เมื อ ง
กาแพงเพชร59 60 (ภาพที่ 74)

58

ห้ างหุ้นส่วนจากัด จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ด
แถวและโบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 108.
59
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย รู ปแบบ พัฒนาการ และความ
เชื่อของคนไทย, 389.
60
สันติ เล็กสุขมุ , งานช่ างหลวงแห่ งแผ่ นดิน ศิลปะอยุธยา, 142.
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ภาพที่ 72 พระพุทธรู ปจากการขุดแต่ง วัดป่ าสักเหนือ เมืองบางขลัง ฐานพระมีลกั ษณะแอ่นเว้ า
เข้ าข้ างในไม่ทาลวดลายกลีบบัว
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 114.

ภาพที่ 73 พระพุทธรูปแบบอูท่ องรุ่นที่ 2 จากพระอุระพระมงคลบพิตร ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เจ้ าสามพระยา
ที่มา : ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย รู ปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของ
คนไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 382.
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ภาพที่ 74 ส่วนองค์พระพุทธรูปแบบอูท่ องรุ่นที่ 3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาแพงเพชร
ที่มา : ศักดิช์ ยั สายสิงห์, พระพุทธรู ปในประเทศไทย รู ปแบบ พัฒนาการ และความเชื่อของ
คนไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 218.
กลุม่ พระพุทธรูปดังกล่าวพบเป็ นจานวนมากบริ เวณเมืองกาแพงเพชร 61 ซึ่งเป็ น
เมืองที่เจริ ญขึ ้นในช่วงกลางถึงปลายสมัยสุโขทัยจึงนามาเป็ นหลักฐานในการกาหนดอายุมณฑป
วัดป่ าสักเหนือได้ ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20
2.11 วัดป่ าสักใต้ – วิเคราะห์ หลักฐานเพื่อกาหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รู ปแบบสันนิษฐาน
ตังอยู
้ น่ อกเมืองกาแพงเมืองบางขลังด้ านทิศใต้ สิ่งก่อสร้ างที่พบมีลกั ษณะเป็ นมณฑป
ก่ออิฐฉาบปูนผังสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส มีประตูทางเข้ าอยู่ทางด้ านทิศตะวันออก ประกอบไปด้ วยฐานเขียง
ซ้ อนกัน 3 ชัน้ ขนาด 4 x 4 เมตร ถัดขึ ้นไปเป็ นฐานบัวคว่าและผนังเรื อนธาตุที่มีลวดบัวลูกแก้ ว
อกไก่ประดับผนังส่วนล่าง ภายในมณฑปพบเม็ดพระศกปูนปั น้ 62 (แผนผังที่ 21), (ภาพที่ 75-76)

61

สันติ เล็กสุขมุ , งานช่ างหลวงแห่ งแผ่ นดิน ศิลปะอยุธยา, 218.
62
จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ าง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 201-203.
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แผนผังที่ 21 แผนผังโบราณสถาน วัดป่ าสักใต้ เมืองบางขลัง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ,.ท.ป.ม) สุโขทัย. ม(.ป.ป., 212.

ภาพที่ 75 มณฑปประธานด้ านทิศตะวันออก วัดป่ าสักใต้ เมืองบางขลัง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 206.
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ภาพที่ 76 มณฑปประธานด้ านทิศใต้ วัดป่ าสักใต้ เมืองบางขลัง
ที่มา: จ.วิศวะก่อสร้ าง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 206.
รูปแบบมณฑปประธานวัดป่ าสักใต้ เป็ นห้ องสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสเรี ยบไม่มีซ้ ุมจระนา
ประตูทางเข้ าอยู่ทางด้ านทิศตะวันออก ไม่มีหลักฐานที่สามารถกาหนดอายุได้ ชัดเจน แต่เป็ น
รูปแบบที่ใกล้ เคียงกับมณฑปวัดป่ าสักเหนือซึง่ เป็ นโบราณสถานในเมืองบางขลังที่มีสถาปั ตยกรรม
มณฑปเป็ นประธานเช่นเดียวกัน จึงอาจกาหนดอายุอย่างกว้ าง ๆ ให้ อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันในช่วง
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20
สรุ ปได้ ว่า จากการวิเคราะห์และกาหนดอายุโบราณสถานกลุ่มที่ 2 ซึ่งไม่
สามารถสันนิษฐานรูปแบบให้ ชดั เจนได้ ทงหมด
ั้
พบว่าโบราณสถานส่วนใหญ่สามารถกาหนดอายุ
ได้ ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 จากการพิจารณาชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมและส่วนฐาน
โบราณสถานที่เหลืออยู่ และมีความเป็ นไปได้ ว่ ารูปแบบงานศิลปกรรมประเภทเจดีย์ประธานทรง
ระฆังที่มีสว่ นรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมมีจานวนมากที่สดุ เช่น วัดเจดีย์โทน วัดเขาเดื่อ วัด
มุมเมืองระยะที่ 2 และเจดีย์ประธานวัดริ มทางที่อยู่ในผังแปดเหลี่ยมตังแต่
้ ส่วนฐานเขียง เป็ นต้ น
รองลงมาเป็ นเจดีย์ประธานทรงระฆังที่มีมุขประดิษฐานพระพุทธรู ป เช่น วัดสระคู่ วัดป่ ามะม่วง
เป็ นต้ น ซึง่ เป็ นรูปแบบเจดีย์ที่ปรากฏในช่วงปลายของสมัยสุโขทัยทังสิ
้ ้น ส่วนโบราณสถานอื่น ๆ ที่
ไม่ใช่เจดีย์ทรงระฆัง ได้ แก่ มณฑป ศาลาประดิษฐานพระพุทธรู ป เจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบ
สุโขทัย ก็มีหลักฐานที่สามารถกาหนดอายุได้ ในช่วงเวลาเดียวกันด้ วย
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ความหลากหลายของงานศิลปกรรมและอายุสมัยดังกล่าวทาให้ เห็นภาพขนาดชุมชน
ของเมืองบางขลังที่ขยายตัวตามโบราณสถานออกมาในช่วงเวลากลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21
กลุ่มที่ 3 โบราณสถานที่ไม่ สามารถสันนิษฐานรู ปแบบได้
โบราณสถานที่ไม่สามารถสันนิษฐานรู ปแบบได้ จานวน 9 แห่ง ได้ แก่ วัดต้ นตะโก
วัดริ มคลองเก่า วัดป่ ากล้ วย วัดต้ นประดู่ วัดเจดีย์คู่ วัดริ มคลองยาง วัดต้ นมะเกลือ วัดเจดีย์เจ็ด
แถว วัดดงสะเดา
โบราณสถานกลุ่มนี ้เหลือข้ อมูลหลักฐานทังทางด้
้
านโบราณคดีและงานศิลปกรรมไม่
เพียงพอสาหรับการวิเคราะห์รูปแบบและกาหนดอายุ บางแห่งมีเพียงเศษอิฐหรื อศิลาแลงกระจาย
ตัว อยู่ เ ท่ า นั น้ จึ ง ไม่ ข อกล่ า วถึ ง ในบทนี ้ โดยจะท าการขึ น้ รู ป สัน นิ ษ ฐานโดยใช้ ข้ อมู ล จาก
โบราณสถานแห่งอื่นโดยจะกล่าวต่อไปในบทที่ 4
อย่ า งไรก็ ต าม ต าแหน่ ง ที่ ตัง้ ของกลุ่ม วัด เหล่ า นี ก้ ็ แ สดงถึ ง การกระจายตัว ของ
โบราณสถานเมืองบางขลังซึ่งทาให้ เห็นขอบเขตของตัวเมืองที่มีความสัมพันธ์ กับผังเมืองดังที่ได้
กล่าวไว้ แล้ วในบทที่ 2
สรุ ปการวิเคราะห์ รูปแบบและกาหนดอายุโบราณสถานเมืองบางขลัง
สรุปได้ วา่ เมืองบางขลังจากการวิเคราะห์รูปแบบและกาหนดอายุโบราณสถานของวัด
ทัง้ 3 กลุ่ม ทาให้ เห็นว่าหลักฐานทางด้ านโบราณคดีและศิลปกรรมทัง้ หมดมีความสัมพันธ์ กับ
ศิลปะสุโขทัยแสดงถึงความเป็ นเมืองโบราณในวัฒนธรรมสุโขทัยเป็ นอย่างยิ่ง ดังเช่นสิ่งก่อสร้ าง
ประธานที่สาคัญซึ่งมักปรากฏในศิลปะสุโขทัยมากกว่าแหล่งอื่นๆ ได้ แก่ เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้ า ว
บิณฑ์ที่วดั ใหญ่ชยั มงคล และมณฑปประธานที่วดั โบสถ์ เมืองบางขลัง เป็ นต้ น ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
โบราณสถานที่ 1 ที่สามารถสันนิษฐานรูปแบบได้ คอ่ นข้ างชัดเจนและพบร่องรอยการซ่อมแซมและ
สร้ างเพิ่มเติม จึงกาหนดอายุได้ ในช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 และน่าจะเป็ นวัดสาคัญที่มี
การใช้ งานไปถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 21
โบราณสถานในกลุ่มที่ 2 ซึ่งเหลือเพียงส่วนฐาน เมื่อพิจารณาถึงหลักฐานชิ ้นส่วน
สถาปั ตยกรรมร่วมกับหลักฐานที่ปรากฏ พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้ มด้ านรูปแบบเป็ นเจดีย์ทรงระฆัง
ที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม และโบราณสถานเกื อบทังหมดก
้
าหนดอายุได้ ในช่วง
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21
โบราณสถานในกลุม่ ที่ 3 ส่วนใหญ่ไม่มีหลักฐานเพียงพอในการวิเคราะห์อายุสมัย แต่
สามารถขึ ้นรู ปสันนิษฐานได้ จากการใช้ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ของโบราณสถานกลุ่มที่ 1 และ 2
โดยจะกล่าวในบทต่อไป
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จากการวิ เ คราะห์ ห ลัก ฐานทัง้ หมดในบทที่ 3 การก าหนดอายุโ ดยภาพรวมของ
โบราณสถานเมื องบางขลังจึงอยู่ในช่วงต้ นถึง กลางพุทธศตวรรษที่ 20-21 ช่วงเวลาดังกล่าว
สอดคล้ องกับรัชกาลของพญาลิไทและคาบเกี่ยวกับช่วงที่อยุธยาเริ่ มเข้ ามามีอิทธิพลในอาณาจักร
สุโขทัย แสดงถึงระยะเวลาที่บ้านเมืองนี ้เจริญเติบโตขึ ้น และมีการใช้ พื ้นที่ในบริเวณนี ้มาโดยตลอด
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ การวิเคราะห์ภาพรวมการกาหนดอายุของเมืองบางขลังจะอยู่ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว แต่โบราณสถานเกือบทังหมดที
้
่เหลืออยู่เป็ นวัดที่อยู่นอกกาแพงเมืองซึ่งอาจจะ
เป็ นส่วนขยายของเมืองบางขลังในระยะเวลาต่อมาก็เป็ นได้ ในขณะที่ภายในเมืองนันพบหลั
้
กฐาน
น้ อยแต่อาจเป็ นเพราะว่าถูกไถกลบจากการทาเกษตรในปั จจุบนั เป็ นจานวนมาก เมื่อพิจารณา
ร่วมกับหลักฐานการขุดค้ นทางโบราณคดีบริ เวณมุมกาแพงเมืองด้ านทิศตะวันออกเฉียงเหนือพบ
หลักฐานสาคัญในชันดิ
้ นที่ 3 ได้ แก่ เครื่ องถ้ วยสมัยราชหยวนประเภทชามเคลือบสีเขียว กาหนด
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 และเครื่ องถ้ วยสังคโลกรุ่นแรก 63 แสดงให้ เห็นว่าชุมชนเมืองบาง
ขลังอาจมีการตังถิ
้ ่นฐานมาตังแต่
้ ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19 อาจเป็ นลักษณะหมู่บ้านขนาด
เล็กและเมืองเริ่มเจริญขึ ้นในช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20-21 ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว
ในบทที่ 4 จะทาการนาข้ อมูลจากการวิเคราะห์รูปแบบและกาหนดอายุในบทที่ 3 มา
ช่วยในการสันนิษฐานรูปแบบโบราณสถานที่ใกล้ เคียงที่สดุ เพื่อให้ ได้ ภาพจาลองของเมืองบางขลัง
ต่อไป

63

จารึ ก วิไลแก้ ว, การขุดค้ นทางโบราณคดีบริ เวณคั นดินเมืองบางขลัง (ถนน
พระร่ วง) (สุโขทัย: ม.ป.ท, 2543), 9-10.
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บทที่ 4
รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานเมืองบางขลัง
ในบทที่ 4 จะทำกำรวิเครำะห์ด้ำนรู ปทรงที่มีควำมเป็ นไปได้ ร่ วมกับข้ อมูลด้ ำนกำร
วิเครำะห์รูปแบบที่ได้ จำกบทที่ 3 และจัดทำรู ปแบบสันนิษฐำนโดยใช้ โปรแกรม Sketchup ขึน้
รูปทรงสำมมิติของโบรำณสถำนแต่ละแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่สำมำรถขึ ้นรูปโดยกำรใช้ คำสัง่ เบื ้องต้ นได้
โดยใช้ ควำมเข้ ำใจเรื่ องกำรขึ ้นรูปจำกกำรสร้ ำงพื ้นผิวสองมิติโดยใช้ แถบคำสัง่ วำดเส้ น (Draw) เช่น
กำรสร้ ำงเส้ น (Lines) กำรสร้ ำงเส้ นโค้ ง (Arcs) กำรสร้ ำงรู ปทรงสำเร็ จรู ปต่ำงๆ (Shape) เป็ นต้ น
และเริ่ มจัดกำรกับรู ปทรงสองมิติให้ เป็ นสำมมิติด้วยแถบคำสัง่ เครื่ องมือ (Tool) เช่น กำรดึงหรื อ
ผลัก พื น้ ผิ ว ขึน้ ลง(Push/Pull) กำรยื ด หดขนำดรู ป ทรง (Scale) กำรสร้ ำงรู ป ทรงตำมแนวเส้ น ที่
กำหนด (Follow me) เป็ นต้ น ดังจะกล่ำวต่อไป
กระบวนกำรขึ ้นรูปสันนิษฐำนสำมมิติใช้ โปรแกรมสองมิติ Auto CAD 2013 ในกำร
วำดลำยเส้ นก่อนแล้ วจึง ส่งเข้ ำโปรแกรม Sketchup เพื่อขึน้ รู ปสำมมิ ติต่อไปโดยใช้ ลำยเส้ นที่
ปรับปรุงจำกหนังสือเจดีย์สมัยสุโขทัย ที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว ของสันติ เล็กสุขุ ม1 และหนังสือ รำยงำน
กำรวิจยั เรื่ อง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติกำรสร้ ำง พัฒนำกำรทำงรูปแบบและกำรวิเครำะห์
ทำงประวัติศำสตร์ ของศักดิ์ชัย สำยสิง ห์ 2 ยกเว้ น ภำพสันนิษฐำนวัดโบสถ์ เมืองบำงขลัง ที่ใช้
ลำยเส้ นที่ขึ ้นจำกแบบของกรมศิลปำกร จำกนันน
้ ำมำเทียบสัดส่วนกับฐำนเจดีย์ของวัดต่ำง ๆ ซึ่ง
สำมำรถวัดระยะได้ จำกแบบแผนผังที่มีแถบบอกระยะ (Scale bar) และทดลองขึ ้นรูปสันนิษฐำน
รูปแบบที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์ว่ำน่ำจะเป็ นไปได้ ที่สดุ สำหรับวัดบำงแห่งที่พบชิ ้นส่วนสถำปั ตยกรรม
เช่น ชิ ้นส่วนอิฐหน้ ำวัว ยอดเจดีย์ เป็ นต้ น จะนำมำใช้ เทียบเคียงกับขนำดของเจดีย์ที่ทดลองขึ ้นรูป
สันนิษฐำนด้ วย ดังจะกล่ำวต่อไป

1

ดูเพิ่มเติมใน สันติ เล็กสุขุม , เจดีย์สมั ยสุ โขทัย ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุ ง เทพฯ:
เมืองโบรำณ, 2534), 27-145.
2
ดูเพิ่มเติมใน ศักดิช์ ยั สำยสิงห์, รายงานวิจัยเรื่อง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด
คติ ก ารสร้ าง พั ฒ นาการทางรู ป แบบและการวิ เ คราะห์ ท างประวั ติศ าสตร์ (กรุ ง เทพฯ:
สถำบันวิจยั และพัฒนำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2558), 267-417.
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1. รู ปแบบสันนิษฐาน โบราณสถานกลุ่มที่ 1
สันนิษฐำนรูปแบบได้ คอ่ นข้ ำงชัดเจน จำนวน 2 แห่ง ได้ แก่ วัดโบสถ์ วัดใหญ่ชยั มงคล
1.1 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดใหญ่ ชัยมงคล
โบรำณสถำนวัดใหญ่ชยั มงคล จำกกำรวิเครำะห์ในบทที่ 3 น่ำจะกำหนดอำยุได้
ในช่วงต้ นถึงกลำงพุทธศตวรรษที่ 20 จำกกำรวิเครำะห์แผนผังและชิ ้นส่วนสถำปั ตยกรรมต่ำง ๆ บ่ง
บอกได้ ว่ำเจดีย์ ประธำนเป็ นเจดีย์ ทรงพุ่ม ข้ ำวบิณฑ์ ที่มี ซ้ ุ ม ประดิษฐำนพระพุทธรู ปที่ ส่วนฐำน
ทำงด้ ำนทิศตะวันออกและตะวันตก และสิ่งก่อสร้ ำงบริ วำรโดยรอบมีรูปแบบที่หลำกหลำย ดังนัน้
ภำพรวมของโบรำณสถำนวัดใหญ่ชยั มงคลจึงน่ำจะมีควำมคล้ ำยกับโบรำณสถำนวัดเจดีย์เจ็ดแถว
รูปแบบสันนิษฐำนโบรำณสถำนวัดใหญ่ชยั มงคลเท่ำที่สำมำรถศึกษำได้ จำกข้ อมูล
กำรวิเครำะห์ และกำหนดอำยุในบทที่ 3 มีข้อมูลที่สำมำรถสันนิษฐำนได้ อยู่ทงั ้ หมดจำนวน 14 แห่ง
ประกอบด้ วย เจดีย์ประธำนทรงพุ่มข้ ำวบิณฑ์ เจดีย์ประจำมุม 4 องค์ ฐำนโบรำณสถำนที่น่ำจะเป็ น
เจดีย์รำย 4 องค์ มณฑปบริวำร 4 องค์ วิหำรด้ ำนทิศตะวันออก 1 หลัง โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้ าวบิณฑ์
กำรขึน้ รู ปภำพสำมมิติเจดีย์ประธำนทรงพุ่มข้ ำวบิณฑ์ใช้ กำรเทียบสัดส่วนจำก
กลุ่ม เจดีย์แบบเดียวกันประกอบกับชิ น้ ส่วนองค์พุ่ม ข้ ำวบิณฑ์และส่วนฐำนที่ พ บ จึง ได้ รูปแบบ
สันนิษฐำนเจดีย์ประธำนวัดใหญ่ชยั มงคลซึ่งประกอบไปด้ วย ส่วนชุดเขียงประกอบจำกเขียงซ้ อน
ลดหลัน่ กัน 4 ชัน้ รองรับชุดฐำนบัวคว่ำ – บัวหงำย ประดับลูกแก้ วอกไก่ 2 เส้ น 1 ชัน้ ถัดขึ ้นไปคือ
ส่วนเรื อนธำตุเป็ นฐำนแว่นฟ้ำ และส่วนยอดทรงพุ่มข้ ำวบิณฑ์ที่ส่วนล่ำงมีก ลีบขนุนประดับอยู่ และ
ถัดขึ ้นไปคือยอดทรงกรวยที่ประกอบด้ วยวงแหวนซ้ อนชันเป็
้ นปล้ องไฉนและปลี (ภำพที่ 77)

ภำพที่ 77 รูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประธำนทรงพุม่ ข้ ำวบิณฑ์ วัดใหญ่ชยั มงคล เมืองบำงขลัง
ที่มำ: สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์สมัยสุโขทัย ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบรำณ, 2534)
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เจดีย์ประจามุม 4 องค์ เจดีย์ประจามุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ภำพที่ 78) พบ
ลวดลำยปูนปั น้ ประดับเจดีย์กลีบบัวดินเผำ (ภำพที่ 79) และเม็ดพระศก (ภำพที่ 80) จำนวน 45
ชิ ้น3 รูปแบบของกลีบบัวคล้ ำยกับกลีบบัวปูนปั น้ ประดับส่วนองค์ระฆังเจดีย์ หรื อประดับส่วนเจดีย์
จำลองของเจดีย์บริ วำรทรงปรำสำทห้ ำยอดที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นำลัย (ภำพที่ 81, 82) ส่วน
เม็ดพระศกอำจจะเป็ นส่วนของพระพุทธรูปในซุ้มจระนำของเจดีย์รูปแบบเดียวกันนี ้ด้ วยอำจเป็ นไป
ได้ วำ่ เจดีย์ประจำมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือน่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงปรำสำทห้ ำยอด (ภำพที่ 83)

ภำพที่ 78 เจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วัดใหญ่ชยั มงคล

3

วนำพร คำบุศย์, “กำรศึกษำพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำง
ขลังในเขตอำเภอ สวรรคโลกและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ 18-22”
(วิทยำนิพนธ์ ปริ ญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร,
2553), 315.
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ภำพที่ 79 ชิ ้นส่วนกลีบบัวปูนปั น้ ดินเผำของเจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ภำพที่ 80 ชิ ้นส่วนกลีบบัวปูนปั น้ ดินเผำของเจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ที่มำ: วนำพร คำบุศย์, “กำรศึกษำพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำงขลังในเขต
อำเภอ สวรรคโลกและอำเภอทุ่ง เสลี่ ยม จัง หวัด สุโ ขทัย ระหว่ำ งพุทธศตวรรษที่ 18-22”
(วิทยำนิพนธ์ ปริ ญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร,
2553), 315.

101

ภำพที่ 81 เจดีย์ทรงปรำสำทห้ ำยอด วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นำลัย และกลีบบัวปูนปั น้ ประดับองค์
ระฆังและยอดเจดีย์จำลอง

102

ภำพที่ 82 กำรเปรี ยบเที ยบชิ น้ ส่ว นประดับ สถำปั ตยกรรมที่ ค ล้ ำ ยงำนปูน ปั น้ ประดับเจดี ย์ท รง
ปรำสำทห้ ำยอด วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นำลัย

103

ภำพที่ 83 รูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วัดใหญ่ชยั มงคล
เจดี ย์ ป ระจ ามุ ม ทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ (ภำพที่ 84) พบชิ น้ ส่ ว นส ำคัญ คื อ
ชิ ้นส่วนทำด้ วยหินชนวนมีลำยคล้ ำยเกล็ดปลำ (ภำพที่ 85) ลักษณะของชิ ้นส่วนเช่นนีพ้ บในเจดีย์
ทรงปรำสำทที่มีกำรประดับซุ้มพระด้ วยลวดลำยมกรคำยนำคในตำแหน่งหำงหงส์ ด้ วยตำแหน่งที่
เป็ นเจดีย์ประจำมุมเจดีย์องค์นี ้จึงน่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงปรำสำทแบบสุโขทัย (ภำพที่ 86)

ภำพที่ 84 เจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ วัดใหญ่ชยั มงคล

104

ภำพที่ 85 ชิ ้นส่วนหินชนวนลำยเกล็ดปลำของเจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้

ภำพที่ 86 รูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ วัดใหญ่ชยั มงคล

105
เจดีย์ประจามุ มทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ (ภำพที่ 87) เหลือหลักฐำนส่วนฐำน
มำกที่สุดคือ มีฐำนเขียง 3 ชัน้ และฐำนบัว 1 ฐำน พบหลักฐำนชิน้ ส่วนเจดีย์ดินเผำซึ่งน่ำจะเป็ น
ส่วนยอดของเจดีย์จำลอง (ภำพที่ 88) ที่เป็ นส่วนประดับของเจดีย์ทรงปรำสำทแบบห้ ำยอด จึง
สันนิษฐำนว่ำเจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ น่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงปรำสำทห้ ำยอดเหมือนกับ
เจดีย์มมุ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ภำพที่ 89,90)

ภำพที่ 87 เจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประจำมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดใหญ่ชยั มงคล

ภำพที่ 88 ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์จำลองของเจดีย์ประจำมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้
ที่มำ: วนำพร คำบุศย์, “กำรศึกษำพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำงขลังในเขตอำเภอ
สวรรคโลกและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ 18-22” (วิทยำนิพนธ์ปริ ญญำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2553),316.

106

ภำพที่ 89 กำรเปรี ยบเที ยบชิ น้ ส่วนซึ่ง น่ำจะเป็ นส่วนหนึ่ง ของเจดีย์จำลองประดับเจดีย์รูปแบบ
เดียวกับเจดีย์ทรงปรำสำทห้ ำยอด วัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นำลัย

ภำพที่ 90 รูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประจำมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดใหญ่ชยั มงคล

107
เจดีย์ประจามุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ภำพที่ 91) เหลือหลักฐำนน้ อยมำก พบ
ชิ ้นส่วนปูนปั น้ ประดับเจดีย์และเม็ดพระศกปูนปั น้ แต่ไม่มีชิ ้นส่วนใดบ่งบอกถึงรู ปแบบได้ ชดั เจน
แต่เมื่อพิจำรณำจำกระบบเจดีย์ประจำมุมทัง้ หมดเปรี ยบเทียบกับแผนผังของวัดที่มีเจดีย์ประธำน
เป็ นทรงพุ่ม ข้ ำวบิณ ฑ์ ซึ่งนิยมทำเจดีย์ประจ ำมุม เป็ นเจดีย์ทรงปรำสำทห้ ำยอดหรื อเจดี ย์ทรง
ปรำสำทแบบสุโขทัย ทำให้ สันนิษฐำนได้ ว่ำ เจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือก็น่ำจะเป็ น
เจดีย์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถ้ ำพิจำรณำจำกหลักฐำนเจดีย์ทรงปรำสำทที่เป็ นเจดีย์ประจำมุมใน
แผนผังวัดที่เหลืออยู่ที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นำลัยและวัดมหำธำตุ สุโขทัย เจดีย์ประจำมุมทรง
ปรำสำทห้ ำยอดนิยมอยู่ในตำแหน่งประจำมุม ในขณะที่เจดีย์ทรงปรำสำทแบบสุโขทัยนิยมทำเป็ น
เจดีย์บริ วำรและเจดีย์ประจำด้ ำน รู ปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ จึง
น่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงปรำสำทห้ ำยอด (ภำพที่ 92)

ภำพที่ 91 เจดีย์ประจำมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประจำมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดใหญ่ชยั มงคล

ภำพที่ 92 รูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประจำมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดใหญ่ชยั มงคล

108
ฐานโบราณสถานที่สันนิษฐานว่ าน่ าจะเป็ นเจดีย์ราย
ฐำนโบรำณสถำนที่น่ำจะเป็ นเจดีย์รำย มีจำนวนทังสิ
้ ้น 24 แห่ง มีเพียง 4 แห่งที่
พอจะสันนิษฐำนรูปแบบได้ จำกหลักฐำนกำรขุดแต่ง ได้ แก่
ฐานเจดีย์หมายเลข 9 (ภำพที่ 93) ประกอบด้ วย ส่วนฐำนย่อมุมก่อด้ วยศิลำ
แลง ประกอบด้ วย ฐำนเขียง 1 ฐำนถัดขึ ้นไปเป็ นฐำนบัว ด้ ำนทิศตะวันออกมีร่องรอยบันไดถัดขึ ้น
ไปพังทลำยหมด จำกกำรขุดแต่งพบปูนปั น้ ประดับเจดีย์ (ภำพที่ 94) ซึ่งคล้ ำยกับปูนปั น้ บริ เวณ
ปำกองค์ระฆังของเจดีย์จำลองในเจดีย์ทรงปรำสำทห้ ำยอดที่มีบนั ไดทำงขึ ้นด้ ำนหน้ ำ และลักษณะ
ฐำนใกล้ เคียงกันเป็ นเจดีย์รำยพบที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นำลัย แต่เจดีย์รำยหมำยเลข 9 นี ้น่ำจะมี
ลักษณะที่ใกล้ เคียงกันแต่อำจจะมีขนำดเล็กกว่ำ (ภำพที่ 95)

ภำพที่ 93 เจดีย์รำยหมำยเลข 9 วัดใหญ่ชยั มงคล

ภำพที่ 94 ชิ ้นส่วนปูนปั น้ ประดับเจดีย์รำยหมำยเลข 9
ที่มำ: วนำพร คำบุศย์, “กำรศึกษำพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำงขลังในเขตอำเภอ
สวรรคโลกและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ 18-22” (วิทยำนิพนธ์ปริ ญญำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2553),323.

109

ภำพที่ 95 รูปแบบสันนิษฐำนฐำนเจดีย์รำยหมำยเลข 9 วัดใหญ่ชยั มงคล
ฐานเจดีย์หมายเลข 21 (ภำพที่ 96) ก่อด้ วยศิลำแลง ประกอบด้ วยฐำนเขียง 1 ฐำน
ถัดขึ ้นมำเป็ นฐำนบัวยกเก็จ ส่วนบนพังทลำย บริ เวณนี ้พบชิ ้นส่วนคล้ ำยมกรดินเผำ 2 ชิ ้น คือ ส่วน
หัว (ภำพที่ 97) และส่วนขำ (ภำพที่ 98) จำกรู ปแบบฐำนและส่ว นประดับที่ พ บสอดคล้ องกับ
รูปแบบเจดีย์รำยทรงปรำสำท ที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว ที่มีส่วนฐำนเป็ นฐำนเขียง 1 ฐำน ถัดขึ ้นไปเป็ น
ฐำนบัวลูกฟั กยกเก็จในผังสี่เหลี่ยม ส่วนเรื อนธำตุยกเก็จตำมส่วนฐำนมีซ้ ุมพระทัง้ 4 ด้ ำน มีส่วน
ประดับ ต ำแหน่ง หำงหงส์ เ ป็ นมกรปูน ปั น้ ส่ว นบนสันนิ ษ ฐำนว่ำเป็ นชัน้ ลดและเป็ นเจดีย์ ท รง
้ งสันนิษฐำนว่ำ เจดีย์หมำยเลข 21 น่ำจะมี
ปรำสำทที่มีทรงระฆังประกอบอยู่4 (ภำพที่ 99) ดังนันจึ
รูปแบบเดียวกัน (ภำพที่ 100)

4

2534), 81.

สันติ เล็กสุขมุ , เจดีย์สมัยสุโขทัย ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบรำณ,
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ภำพที่ 96 เจดีย์รำยหมำยเลข 21 วัดใหญ่ชยั มงคล

ภำพที่ 97 ส่ ว น หั ว สั ต ว์ ดิ น เ ผ ำ ข อ ง เ จ ดี ย์ ร ำ ย
หมำยเลข 21
ที่มำ: วนำพร คำบุศย์ , “กำรศึกษำพัฒนำกำรทำง
วัฒ นธรรมของชุม ชนโบรำณเมื อ งบำงขลัง ในเขต
อำเภอ สวรรคโลกและอำเภอทุ่ง เสลี่ ยม จัง หวัด
สุโขทัย ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ 18-22” (วิทยำนิพนธ์
ปริ ญ ญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บัณฑิต
วิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2553), 335.

ภำพที่ 98 ส่ว นขำสัต ว์ ดินเผำของเจดี ย์
รำยหมำยเลข 21
ที่ ม ำ: วนำพร ค ำบุศ ย์ , “กำรศึก ษำ
พั ฒ นำกำรทำงวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
โบรำณเมืองบำงขลังในเขตอำเภอ สวรรค
โลกและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
ระหว่ำ งพุท ธศตวรรษที่ 18-22” (วิ ทยำนิ พ นธ์ ป ริ ญ ญำมหำบัณ ฑิ ต สำขำวิ ช ำ
โบรำณคดี บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัย
ศิลปำกร, 2553), 335.

111

ภำพที่ 99 เจดีย์ทรงปรำสำทที่มีทรงระฆังประกอบอยูว่ ดั เจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นำลัย

ภำพที่ 100 รูปแบบสันนิษฐำน ฐำนเจดีย์หมำยเลข 21 วัดใหญ่ชยั มงคล

112
ฐานเจดี ย์หมายเลข 16 (ภำพที่ 101) เหลื อส่วนฐำนก่อด้ วยศิลำแลงที่ ไ ม่
สำมำรถอธิบำยรูปแบบได้ แต่จำกกำรขุดแต่งพบหลักฐำนสำคัญ คือชิ น้ ส่วนยอดเจดีย์ดินเผำทรง
อมลกะ(ภำพที่ 102, 103) ซึ่งเทียบได้ กบั ส่วนยอดของเจดีย์รำยทรงวิมำน พบที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว
วัดตระพังเงิน และวัดชัยชนะสงครำม ส่วนยอดประดับอมลกะรูปแบบปูนปั น้ ชนิดนี ้ไม่พบในเจดีย์
รำยแบบอื่นๆในสุโขทัย ทำให้ สนั นิษฐำนได้ ว่ำ ซำกเจดีย์รำยหมำยเลข 16 น่ำจะเป็ นรูปแบบเจดีย์
ทรงวิมำน (ภำพที่ 104)

ภำพที่ 101 เจดีย์รำยหมำยเลข 16 เหลือเพียงฐำนก่ออิฐ 1 ชัน้ วัดใหญ่ชยั มงคล

ภำพที่ 102 ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์ดนิ เผำทรงอมลกะของเจดีย์รำยหมำยเลข 16

113

ภำพที่ 103 กำรเปรี ยบเทียบชิน้ ส่วนประดับเจดีย์ซึ่งคล้ ำยส่วนหนึ่งของยอดอมลกะในรู ปแบบ
เจดีย์ทรงวิมำนที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นำลัย

ภำพที่ 104 รูปแบบสันนิษฐำน ฐำนเจดีย์หมำยเลข 16 วัดใหญ่ชยั มงคล

114
ฐานเจดีย์รายหมายเลข 14 (ภำพที่ 105) ก่อด้ วยอิฐ มีร่องรอยกำรลักลอบขุด
จนไม่สำมำรถสันนิษฐำนรูปแบบได้ 5 จำกกำรขุดแต่งพบหลักฐำนสำคัญคือ ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์ดิน
เผำ (ภำพที่ 106) กลีบบัวปูนปั น้ ติดกับชิ ้นส่วนเจดีย์ดินเผำ (ภำพที่ 107) และชิ ้นส่วนกลีบบัวปูน
ปั น้ (ภำพที่ 108) ซึง่ ส่วนประดับทังหมดนี
้
้น่ำจะอยู่ในเจดีย์ที่มีส่วนประกอบคือ องค์ระฆัง อำจจะมี
เจดีย์จำลองประดับอยู่ ลักษณะกลีบบัวปูนปั น้ แบบหลังสุดนันพบมำกในงำนประดั
้
บปำกองค์ระฆัง
ทังเจดี
้ ย์จำลองและองค์ระฆังหลัก เช่น เจดีย์รำยและเจดีย์ประจำด้ ำนทรงปรำสำทยอดหลำยแบบ
ในเจดีย์วดั เจ็ดแถว แต่มีรูปแบบหนึ่งที่มีทงกำรประดั
ั้
บเจดีย์จำลองและประดับกลีบบัวแบบนี ้คือ
เจดีย์รำยทรงปรำสำทที่มี มุขประดิษฐำนพระพุทธรู ปยื่นออกมำด้ ำนทิศตะวันออกประดิษฐำน
พระพุทธรูปนำคปรก (ภำพที่ 109) เจดีย์รำยหมำยเลข 14 จึงน่ำจะเป็ นรูปแบบนี ้ (ภำพที่ 110)

ภำพที่ 105 เจดีย์รำยหมำยเลข 14 วัดใหญ่ชยั มงคล

5

วนำพร คำบุศย์, “กำรศึกษำพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำง
ขลังในเขตอำเภอ สวรรคโลกและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ 18-22,”
327.

115

ภำพที่ 106 ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์ดนิ เผำของเจดีย์รำยหมำยเลข 14
ที่มำ: วนำพร คำบุศย์, “กำรศึกษำพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำงขลังในเขต
อำเภอ สวรรคโลกและอำเภอทุ่ง เสลี่ ยม จัง หวัด สุโ ขทัย ระหว่ำ งพุทธศตวรรษที่ 18-22”
(วิทยำนิพนธ์ ปริ ญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร,
2553), 329.

ภำพที่ 107 กลีบบัวปูนปั น้ ติดกับชิ ้นส่วนเจดีย์ดนิ เผำ ของเจดีย์รำยหมำยเลข 14
ที่มำ: วนำพร คำบุศย์, “กำรศึกษำพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำงขลังในเขตอำเภอ
สวรรคโลกและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ 18-22” (วิทยำนิพนธ์ปริ ญญำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2553), 329.

116

ภำพที่ 108 ชิ ้นส่วนกลีบบัวปูนปั น้ จดีย์รำยหมำยเลข 14
ที่มำ: วนำพร คำบุศย์, “กำรศึกษำพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำงขลังในเขตอำเภอ
สวรรคโลกและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ 18-22” (วิทยำนิพนธ์ปริ ญญำ
มหำบัณฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2553), 329.

117

ภำพที่ 109 กำรเปรี ยบเทียบชิ ้นส่วนประดับเจดีย์ซึ่งคล้ ำยส่วนหนึ่งของปูนปั น้ กลีบบัวปำกระฆัง
และยอดเจดีย์จำลองในรูปแบบเจดีย์ปรำสำทห้ ำยอดที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นำลัย

ภำพที่ 110 รูปแบบสันนิษฐำน ฐำนเจดีย์หมำยเลข 14 วัดใหญ่ชยั มงคล

118
มณฑปบริวาร
กลุ่มสิ่งก่อสร้ ำงรำยที่สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็ นมณฑปบริ วำรตังอยู
้ ่ด้ำนข้ ำงเจดีย์
ประจำมุมทังสี
้ ่ มีจำนวน 4 หลัง ได้ แก่ หลังที่ 1 หมำยเลข 28 ตังอยู
้ ่ที่มุมทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ
(ภำพที่ 111) หลัง ที่ 2 หมำยเลข 10 ตัง้ อยู่มุม ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ (ภำพที่ 112) หลัง ที่ 3
หมำยเลข 15 ตัง้ อยู่ทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ (ภำพที่ 113) และหลัง ที่ 4 หมำยเลข 11 ตัง้ อยู่ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ภำพที่ 114)

ภำพที่ 111 มณฑปรำยหมำยเลข 28 มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ วัดใหญ่ชยั มงคล

ภำพที่ 112 มณฑปรำยหมำยเลข 10 มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดใหญ่ชยั มงคล

119

ภำพที่ 113 มณฑปรำยหมำยเลข 15 มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ วัดใหญ่ชยั มงคล

ภำพที่ 114 มณฑปรำยหมำยเลข 11 มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดใหญ่ชยั มงคล

120
มณฑปบริวำรทังหมดมี
้
ลกั ษณะร่วมกันคือ มีส่วนฐำนที่เหลืออยู่เป็ นห้ องสี่เหลี่ยม
ย่อมุม และมีกระเปำะยื่นออกมำด้ ำนหน้ ำ คล้ ำยเป็ นทำงเข้ ำหรื อที่วำงสิ่งบูชำในห้ อง แต่หลังที่ 3 นี ้
มีหลักฐำนบนดินเหลือมำกที่สุดจำกกำรขุดแต่งพบว่ำไม่มีฐำนรำกคือสร้ ำงวำงอยู่บนระดับดิน
และยังเหลือร่องรอยห้ องสี่เหลี่ยมย่อมุม ส่วนฐำนเป็ นฐำนบัว คว่ำถัดขึ ้นไปเป็ นเส้ นลวดบัวลูกแก้ ว
อกไก่ ด้ ำนหน้ ำเว้ นช่องประตูทำงเข้ ำเป็ นรู ปแบบของมณฑปอย่ำงชัดเจน จึงเป็ นรูปแบบหนึ่งที่ใช้
อ้ ำงอิงรูปแบบส่วนฐำนของมณฑปรำยหลังอื่น ๆ ได้
หลักฐำนสำคัญจำกกำรขุดแต่งคือ พบกระเบื ้องดินเผำและเม็ดพระศกปูนปั น้ ตก
อยู่บริ เวณสิ่งก่อสร้ ำงรู ปแบบนี ้เป็ นจำนวนมำก ทำให้ สนั นิษฐำนได้ ว่ำหลังคำเป็ นโครงสร้ ำงไม้ มุง
กระเบื ้องดินเผำและน่ำจะเป็ นหลังคำทรงจั่วตำมรู ปแบบที่พบทั่วไปตำมมณฑปขนำดเล็กที่เป็ น
เครื่ องก่อซึ่งสร้ ำงแทรกกับสิ่งก่อสร้ ำงรำยที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว ศรี สชั นำลัย หรื อวัดพระศรี รัตนมหำ
ธำตุเชลียง ศรี สชั นำลัย เป็ นต้ น
จำกหลักฐำนดังกล่ำวรูปแบบสันนิษฐำนของมณฑปรำยแต่ละหลังจึงประกอบไป
ด้ วย ฐำนเขียง 2-3 ชัน้ รองรับฐำนบัวคว่ำประดับถัดขึ ้นไปเป็ นเส้ นลวดบัวลูกแก้ วอกไก่ ถัดไปคือ
ผนังเรื อนธำตุเป็ นห้ องสี่เหลี่ยมเรี ยบ ด้ ำนทิศตะวันออกเป็ นช่องประตูทำงเข้ ำ ส่วนยอดผนังเป็ นบัว
หงำย และส่วนหลังคำเป็ นทรงจัว่ เครื่ องไม้ มงุ กระเบื ้องดินเผำ (ภำพที่ 131)

ภำพที่ 115 รูปแบบสันนิษฐำนตัวอย่ำงมณฑปบริวำร วัดใหญ่ชยั มงคล

121
วิหารด้ านทิศตะวันออก
วิหำรด้ ำนทิศตะวันออกไม่เหลือหลักฐำนใด ๆ แต่พบชิ ้นส่วนซึ่งเชื่อว่ำเป็ นเครื่ อง
ประดับหลังคำสังคโลกลำยเขียนสี กระจำยอยู่บริ เวณพืน้ ที่ว่ำงด้ ำนหน้ ำเจดีย์ประธำนแต่ไม่พบ
กระเบื ้องดินเผำ หลังคำจึงน่ำจะเป็ นเครื่ องไม้ มงุ ด้ วยวัสดุธรรมชำติ เช่น หลังคำแป้นเกล็ดไม้ เป็ น
ต้ น รู ปทรงหลังคำน่ำจะเป็ นทรงจั่วมีหลังคำปี กนกด้ ำนข้ ำง ตำมสัดส่วนวิหำรที่พบโดยทั่วไปใน
สุโขทัย ส่วนพื ้นวิหำรไม่เหลือหลักฐำนใด ๆ จึงน่ำจะใช้ วสั ดุธรรมชำติ เมื่อพิจำรณำจำกหลักฐำนที่
พบฐำนชุกชีในตำแหน่งที่น่ำจะเป็ นวิหำรของวัดหลำยแห่งในเมืองบำงขลัง เช่น วัดก้ อนแลง วัดไร่
ถั่ว เป็ นต้ นลักษณะเขียงชัน้ แรกของฐำนชุกชีมีควำมสูง ไม่มำกนัก ดังนันระดั
้ บพืน้ วิหำรจึงน่ำจะ
ใกล้ เคียงกับผิวดินและน่ำจะไม่ใช่พื ้นไม้ เนื่องจำกอำจผุกร่อนได้ ง่ำยจำกควำมชื ้นของผิวดินและ
น ้ำฝน อำจเป็ นไปได้ วำ่ เป็ นพื ้นไม้ ไผ่สำนเป็ นโครงและดำดด้ วยปูนหมักหนำประมำณ 5-10 ซม. ขึ ้น
ไป ซึง่ วัสดุปนู หมักนี ้ยังใช้ กนั อยูถ่ ึงปั จจุบนั
ขนำดควำมกว้ ำงของวิหำรโถงน่ำจะใกล้ เคียงกับระยะระหว่ำงกลำงของเจดีย์
ประจำมุมทังสององค์
้
ทำงด้ ำนทิศตะวันออกและควำมยำวไม่เกินแนวฐำนโบรำณสถำนหมำยเลข
26 และ 38 (ภำพที่ 116)
จำกหลักฐำนทังหมดสรุ
้
ปได้ ว่ำวิหำรด้ ำนทิศตะวันออกน่ำจะเป็ นวิหำรโถงหลังคำ
เครื่ องไม้ ทรงจัว่ มีปีกนกด้ ำนข้ ำงมุงแป้นเกล็ดไม้ ส่วนพื ้นเป็ นพื ้นโครงไม้ ไผ่สำนดำดปูนหมัก ควำม
หนำประมำณ 5-10 ซม. รูปแบบวิหำรดังกล่ำวจะใช้ เป็ นแนวทำงในกำรขึ ้นรูปสันนิษฐำนของวิหำร
วัดในเมืองบำงขลังที่ไม่มีหลักฐำนชิ ้นส่วนเกี่ยวกับหลังคำมำกพอต่อไป

ภำพที่ 116 รูปแบบสันนิษฐำนวิหำรด้ ำนทิศตะวันออก วัดใหญ่ชยั มงคล

122
วิหารด้ านทิศเหนือ
จำกกำรขุดแต่งพบฐำนวิหำรก่อด้ วยอิฐ พบร่องรอยฐำนพระพุทธรู ปก่อศิลำแลง
อยู่ด้ำนทิศตะวันตก (ภำพที่ 117) และมีบนั ไดทำงขึ ้นทำงด้ ำนทิศตะวันตกและตะวันออก บริ เวณ
โดยรอบพบเศษกระเบื ้องมุงหลังคำดินเผำและชิ ้นส่วนประดับหลังคำลำยเขียนสีดำคล้ ำยชิ ้นส่วน
มกรสังคโลก แต่ไม่พบแนวเสำหรื อหลุมเสำปรำกฏบริ เวณฐำนจึงมีควำมเป็ นไปได้ ว่ำอำจจะเป็ น
เสำไม้ ที่มีแนวเสำอยูด่ ้ ำนนอกฐำนวิหำร (ภำพที่ 118)
วิหำรด้ ำนทิศเหนื อจึง น่ำ จะเป็ นวิห ำรโถงหลัง คำเครื่ อ งไม้ มุง กระเบื อ้ งดินเผำ
หลังคำทรงจัว่ มีหลังคำปี กนกด้ ำนข้ ำง ตำมสัดส่วนวิหำรที่พบโดยทัว่ ไปในสุโขทัย แต่มีส่วนฐำนก่อ
อิฐภำยในประดิษฐำนพระพุทธรูป

ภำพที่ 117 วิหำรด้ ำนทิศเหนือ วัดใหญ่ชยั มงคล

ภำพที่ 118 รูปแบบสันนิษฐำนวิหำรด้ ำนทิศเหนือ วัดใหญ่ชยั มงคล

123
กลุ่มสิ่งก่ อสร้ างบริวารที่ไม่ สามารถสันนิษฐานรู ปแบบได้
สภำพสิ่ ง ก่ อ สร้ ำงบริ ว ำรที่ ไ ม่ส ำมำรถสัน นิ ษ ฐำนได้ ส่ว นใหญ่ มี ส ภำพช ำรุ ด
เสียหำยมำก เหลือเพียงส่วนฐำนและไม่พบชิ ้นส่วนสถำปั ตยกรรมที่สำมำรถนำมำวิเครำะห์ได้ แต่
แบ่งวัสดุก่อออกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ ศิลำแลง และอิฐ (ภำพที่ 119-120)

ภำพที่ 119 กลุม่ ฐำนโบรำณสถำนที่ไม่สำมำรถสันนิษฐำนรูปแบบได้ วัดใหญ่ชยั มงคล

ภำพที่ 120 กลุม่ ฐำนโบรำณสถำนที่ไม่สำมำรถสันนิษฐำนรูปแบบได้ วัดใหญ่ชยั มงคล
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ฐำนที่ก่อด้ วยศิลำแลง มีจำนวน 3 แห่ง และฐำนที่ก่ออิฐ มีจำนวน 18 แห่ง ข้ อมูล
เกี่ยวกับระดับฐำนรำกและกำรวิเครำะห์รูปแบบในบทที่ 3 ทำให้ สนั นิษฐำนในเบื ้องต้ นได้ ว่ำโบรำณ
สถำนที่ก่อด้ วยศิลำแลงน่ำจะมีอำยุสมัยเก่ำกว่ำที่ก่อด้ วยอิฐ ถ้ ำใช้ เกณฑ์ดงั กล่ำวในกำรขึ ้นรูปแบบ
สันนิษฐำน โบรำณสถำนที่ก่อด้ วยศิลำแลงก็น่ำจะใช้ รูปแบบเจดีย์บริ วำรที่น่ำจะมีควำมนิยมที่สุด
ในระบบแผนผังวัด แบบเดียวกัน โดยวัดสวนแก้ วอุทยำนน้ อย ศรี สัชนำลัย เป็ นตัวอย่ำงหนึ่ง ที่
ปรำกฏเจดีย์บริ วำรทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทัยจำนวนมำก น่ำจะแสดงถึงควำมนิยมของเจดีย์
รูปแบบนีข้ องวัดในระบบแผนผังเดียวกัน ดังนันฐำนโบรำณสถำนที
้
่ไม่สำมำรถสันนิ ษฐำนรูปแบบ
ได้ ซงึ่ ก่อด้ วยศิลำแลงจึงน่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงปรำสำทแบบสุโขทัย
ฐำนโบรำณสถำนที่ก่อด้ วยอิฐส่วนที่เหลือ ซึ่งสันนิษฐำนว่ำน่ำจะสร้ ำงเพิ่มเติม
ภำยหลัง อำจใช้ เกณฑ์สนั นิษฐำนจำกรูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ที่นิยมในเมืองบำงขลังซึ่งวิเครำะห์
รูปแบบไว้ แล้ วในส่วนถัดไป ซึ่งสำมำรถกำหนดอำยุได้ ในช่วงกลำงพุทธศตวรรษที่ 20 ได้ แก่ เจดีย์
ทรงระฆังที่มีสว่ นรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม เป็ นต้ น
สรุ ป ได้ ว่ำ รู ป แบบสัน นิ ษ ฐำนของสิ่ ง ก่ อ สร้ ำงบริ ว ำรที่ ไ ม่ส ำมำรถสัน นิ ษ ฐำน
รู ปแบบได้ ในส่วนที่ก่อด้ วยศิลำแลงน่ำจะมีอำยุสมัยเก่ำกว่ำฐำนที่ก่อด้ วยอิฐ จำกกำรวิเครำะห์
รู ปแบบเจดีย์บริ วำรที่นิยมในระบบแผนผังแบบเดียวกับเมืองบำงขลัง ฐำนที่ก่อด้ วยศิลำแลงจึง
น่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทัย ส่วนฐำนเจดีย์ที่ก่อด้ วยอิฐซึ่งน่ำจะสร้ ำงในสมัยหลัง
กว่ำจะใช้ คำ่ เฉลี่ยของรู ปแบบเจดีย์ที่พบมำกที่สดุ ในเมืองบำงขลังและกำหนดอำยุได้ ในช่วงกลำง
พุทธศตวรรษที่ 20 ได้ แก่ เจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม โดยจะแสดง
โบรำณสถำนในกลุม่ นี ้ไว้ ในภำพสันนิษฐำนวัดใหญ่ชยั มงคลเป็ นสีน ้ำตำล
จำกหลัก ฐำนทัง้ หมดโบรำณสถำนวัด ใหญ่ ชัยมงคลที่ พ อจะสัน นิ ษ ฐำนได้ มี
จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้ วย เจดีย์ประธำนทรงพุ่มข้ ำวบิณฑ์ มีวิหำรเครื่ องไม้ ตงอยู
ั ้ ่ทำงด้ ำนทิศ
ตะวันออก มีเจดีย์ประจำมุมทัง้ 4 มุม เป็ นเจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทัย 2 องค์และเจดีย์ทรง
ปรำสำทห้ ำยอด 2 องค์ มณฑปบริ วำรสร้ ำงด้ ำนข้ ำงเจดีย์ประจำมุมทังสี
้ ่ มีวิหำรโถงหลังคำเครื่ อ ง
ไม้ มุงกระเบื ้องดินเผำที่น่ำจะสร้ ำงเพิ่มเติมภำยหลังอยู่ทำงด้ ำนทิศเหนือ ส่วนเจดีย์รำยโดยรอบ
ตำมชิ ้นส่วนสถำปั ตยกรรมที่พบมีควำมใกล้ เคียงกับรูปแบบเจดีย์รำยวัดเจดีย์เจ็ดแถว ได้ แก่ เจดีย์
ทรงวิมำน เจดีย์ทรงปรำสำท และเจดีย์ยอดแบบล้ ำนนำที่ประดับซุ้มจระนำ 1 ด้ ำน กลุ่มสิ่งก่อสร้ ำง
บริ วำรที่สนั นิษฐำนขึน้ โดยใช้ เกณฑ์ดงั ที่กล่ำวมำแล้ วจะแสดงเป็ นสีนำ้ ตำล โดยมี 2 รู ปแบบคือ
เจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทัย และเจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม
ดังภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำนรวมทังหมด
้
(ภำพที่ 121)
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ภำพที่ 121 ภำพสันนิษฐำนรวมโบรำณสถำนวัดใหญ่ชยั มงคล
1.2 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดโบสถ์
จำกกำรวิเครำะห์หลักฐำนที่เหลืออยู่ วัดโบสถ์มีโบรำณสถำนที่พอจะสันนิษฐำน
ได้ จำนวน 3 แห่ง ได้ แก่ มณฑปประธำน วิหำรด้ ำนทิศตะวันออก และเจดีย์รำยข้ ำงวิหำรด้ ำนทิศใต้
โดยจะกล่ำวถึงรูปแบบสันนิษฐำนจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในบทที่ 3 ตำมลำดับ
รู ปแบบสันนิษฐานมณฑปประธาน
จำกกำรวิ เ ครำะห์ เ ปรี ย บเที ย บรู ป แบบกับ วัด ตึก และข้ อ สัน นิ ษ ฐำนเรื่ อ งกำร
ออกแบบรู ปทรงหลังคำ ภำพสันนิษฐำนโดยรวมของมณฑปประธำนวัดโบสถ์ ประกอบไปด้ วย
หลักฐำนที่เหลืออยูใ่ นปั จจุบนั เป็ นรูปแบบก่อนกำรซ่อมแซมผนังเรื อนธำตุทงสี
ั ้ ่มมุ และทรงหลังคำที่
ได้ จำกกำรสันนิษฐำน ซึง่ ประกอบไปด้ วย ฐำนเขียง 2 ชัน้ รองรับชุดบัวคว่ำ-บัวหงำยประดับลูกฟั ก
ย่อมุมไม้ ยี่สิบตำมเรื อนธำตุที่ประดับซุ้มพระพุทธรูปทัง้ 3 ด้ ำน ด้ ำนทิศตะวันออกมีประตูทำงเข้ ำที่
ทำบันไดเข้ ำไปสูห่ ้ องมณฑป ถัดขึ ้นไปเป็ นหลังคำทรงกระโจมซ้ อนกัน 4 ชันและส่
้
วนยอดน่ำจะเป็ น
เจดีย์จำลองขนำดเล็กทรงระฆังซึ่งน่ำจะเป็ นรูปแบบเจดีย์สมัยสุโขทัยที่ได้ รับควำมนิยมในช่วงต้ น
พุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งมีอำยุสมัยร่วมกับมณฑปในสมัยสุโขทัยโดยทัว่ ไป ได้ แก่ เจดีย์ที่ประกอบไป
ด้ วยฐำนเขียงรองรับฐำนบัวถลำและส่วนยอดทรงกรวย (ภำพที่ 122)
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ภำพที่ 122 ภำพสันนิษฐำนมณฑปประธำน วัดโบสถ์ เมืองบำงขลัง
วิหารด้ านทิศตะวันออก
วิหำรด้ ำนทิศตะวันออก พบหลักฐำนกำรซ่อมแซมประมำณ 3 ครัง้ โดยเชื่อว่ำครัง้
ที่น่ำจะร่ วมสมัยกับมณฑปน่ำจะเป็ นวิหำรหลังคำมุงกระเบื ้องดินเผำเนื่องจำกพบเศษกระเบื ้อง
หลังคำดินเผำตกอยูโ่ ดยรอบ และไม่พบร่องรอยของผนัง รูปแบบสันนิษฐำนของวิหำรจึงน่ำจะเป็ น
วิหำรโถงเครื่ องไม้ มงุ กระเบื ้องดินเผำ รูปทรงหลังคำทรงจัว่ มีปีกนกด้ ำนข้ ำงตำมรูปแบบทัว่ ไป
เจดีย์รายด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้างวิหาร
ฐำนเจดีย์ด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ ข้ำงวิหำร ประกอบด้ วยฐำนเขียง 1 ชัน้ ถัดขึ ้น
ไปคือฐำนบัวคว่ำและท้ องไม้ ส่วนบนพังทลำยทังหมด
้
จำกกำรขุดแต่งพบชิ ้นส่วนสถำปั ตยกรรมที่
สำคัญคือเศียรนำคปูนปั น้ 1 ชิ ้น พบอยู่ที่มมุ ด้ ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ และกลีบขนุนปูนปั น้ 2 ชิ ้น
ที่มีขนำดต่ำงกัน ชิน้ ส่วนดัง กล่ำวคล้ ำยกับส่วนประดับของเจดีย์ในสมัยสุโขทัย เช่น เจดีย์ทรง
ปรำสำทยอดแบบสุโขทัย ซึ่งมักจะพบอยู่ในตำแหน่งเจดีย์ประจำมุมของสิ่งก่อสร้ ำงประธำนแสดง
ถึงควำมสำคัญของรู ปแบบเจดีย์ประเภทนี ้ และยังพบร่ องรอยที่น่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงเดียวกันเป็ น
เจดีย์ประธำนที่วดั ดงอ้ อยเหนือเมืองบำงขลังอีกด้ วย ดังนันเจดี
้ ย์รำยด้ ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ องค์
นี ้น่ำจะมีรูปแบบเป็ นเจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทัย (123)
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ภำพที่ 123 ภำพสันนิษฐำนเจดีย์รำยด้ ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ วัดโบสถ์ เมืองบำงขลัง
สรุปได้ ว่ำ โบรำณสถำนวัดโบสถ์ประกอบไปด้ วย มณฑปประธำนหลังคำทรงกระโจม
ส่วนยอดเป็ นเจดีย์ขนำดเล็ก โบรำณสถำนทังหมดล้
้
อมรอบด้ วยกำแพงแก้ วศิลำแลงตำมรูปแบบที่
ปรำกฏ ถัดออกมำด้ ำนทิศตะวันออกเป็ นวิหำรโถงเครื่ องไม้ มุงกระเบื ้องดินเผำหลังคำทรงจัว่ มี
หลังคำปี กนกด้ ำนข้ ำง และเจดีย์รำยด้ ำนทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ข้ำงวิหำรน่ำจะเป็ นเจดีย์รำยทรง
ปรำสำทยอดแบบสุโขทัยของบุคคลสำคัญ (ภำพที่ 124)

ภำพที่ 124 ภำพสันนิษฐำนรวมโบรำณสถำน วัดโบสถ์ เมืองบำงขลัง
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2. รู ป แบบสั นนิ ษ ฐานโบราณสถาน กลุ่ ม ที่ 2 โบราณสถานที่เ หลื อเพี ยงส่ ว นฐาน
สันนิษฐานรู ปแบบได้ ไม่ ชัดเจน
รู ป แบบสัน นิษ ฐำนโบรำณสถำน กลุ่ม ที่ 2 โบรำณสถำนที่ เ หลื อเพี ย งส่ว นฐำน
สันนิษฐำนรูปแบบได้ ไม่ชดั เจน จำนวน 12 วัด ได้ แก่ วัดริ มทำง วัดก้ อนแลง วัดไร่ถวั่ วัดเจดีย์โทน
วัดมุมเมือง วัดสระคู่ วัดเขำเดื่อ วัดดงอ้ อยเหนือ วัดป่ ำมะม่วง วัดป่ ำสักเหนือ วัดป่ ำสักใต้
2.1 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดริมทาง
หลักฐำนงำนศิล ปกรรมที่ ปรำกฏและกำรกำหนดอำยุที่ไ ด้ กล่ำวมำแล้ ว เจดีย์
ประธำนวัดริมทำงน่ำจะเป็ นเจดีย์ในผังแปดเหลี่ยมที่มีรูปแบบสัมพันธ์กบั เจดีย์แบบเดียวกันที่เมือง
สุโขทัยในเขตอรัญญิก และโดยเฉพำะเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเป็ นเมืองที่เจริ ญขึ ้นในช่วงที่สโุ ขทัยได้
รวมเข้ ำเป็ นส่วนหนึ่งของอยุธยำแล้ ว เจดีย์ที่ในกลุ่มดัง กล่ำวจึงกำหนดอำยุในช่วงสุโขทัยตอน
ปลำย – อยุธยำตอนต้ นช่วงกลำงถึงปลำยพุทธศตวรรษที่ 20 รูปแบบเจดีย์ในผังแปดเหลี่ยมที่เมือง
กำแพงเพชรจึงน่ำจะนำมำเป็ นตัวอย่ำงในกำรขึ ้นรูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประธำนวัดริมทำงได้
รู ปแบบสันนิษฐำนโบรำณสถำนวัดริ มทำงตำมหลักฐำนและข้ อมูลกำรกำหนด
อำยุ ประกอบไปด้ ว ย เจดี ย์ ป ระธำนในผัง แปดเหลี่ ย ม มี ก ำแพงแก้ วล้ อ มรอบ และด้ ำ นทิ ศ
ตะวันออกมีวิหำรโถงแบบสุโขทัยโดยทัว่ ไปที่เป็ นหลังคำจัว่ มีหลังคำปี กนกด้ ำนข้ ำง โครงสร้ ำงเป็ น
เครื่ องไม้ มงุ กระเบื ้องดินเผำและพิจำรณำสัดส่วนควำมสูงให้ เหมำะสมกับองค์พระพุทธรูปที่เหลือ
หลักฐำนเพียงท่อนแขนเท่ำนัน้ (ภำพที่ 125)

ภำพที่ 125 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดริมทำง เมืองบำงขลัง
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รูปแบบเจดีย์ประธำนส่วนที่พงั ทลำยประกอบกับส่วนที่เหลืออยู่จะใช้ กลุ่มเจดีย์ในผัง
แปดเหลี่ยมตังแต่
้ ฐำนเขียงทำงฝั่ งกำแพงเพชร-นครชุมมำเป็ นแนวทำงหลักในกำรขึน้ รู ปสันนิษฐำน
ประกอบไปด้ วย ฐำนเขียงแปดเหลี่ยมรองรับฐำนบัวคว่ำ-บัวหงำยในผังแปดเหลี่ยม ส่วนใหญ่มีสองชัน้
ฐำนชัน้ ล่ำงประดับลูกแก้ วอกไก่ที่มีขนำดใหญ่เป็ นลักษณะพิเศษในพืน้ ที่นีแ้ ละฐำนชัน้ บนประดับ
ลูกแก้ วอกไก่สองเส้ น รองรับชันบั
้ วถลำสำมฐำน ถัดไปเป็ นองค์ระฆัง บัลลังก์ และส่วนยอด6
2.2 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดก้ อนแลง
หลัก ฐำนที่ ป รำกฏที่ วัด ก้ อนแลง มี เ พี ย งฐำนชุก ชี ที่ ตัง้ อยู่บ นเนิ น ดิน และพบ
ร่องรอยกระเบื ้องมุงหลังคำดินเผำกระจำยอยูโ่ ดยรอบ จึงมีควำมเป็ นไปได้ ว่ำวัดก้ อนแลงอำจเป็ นที่
แวะพักริมคลองยำงซึง่ ทำขึ ้นเพื่อสักกำระสิ่งศักดิส์ ิทธิ์
รูปแบบสันนิษฐำนจึงน่ำจะเป็ นลักษณะวิหำรโถงเครื่ องไม้ หลังคำทรงจัว่ ตังอยู
้ ่บน
เนินดินสี่เหลี่ยมผืนผ้ ำ มีส่วนประกอบหลัก ๆ ของวิหำรโดยทั่วไป ได้ แก่ ส่วนหลังคำทรงจัว่ เป็ น
เครื่ องไม้ มุงกระเบื ้องดินเผำประดับด้ วยเครื่ องลำยอง และหน้ ำบัน มีหลังคำปี กนกด้ ำนข้ ำงและ
ประดับ หน้ ำ อุด ภำยในประดิษ ฐำนพระพุท ธรู ป ส่ว นพื น้ ไม่มี ห ลัก ฐำนกำรปูอิ ฐ เหลื อ อยู่ แต่มี
ข้ อสังเกตคือฐำนชุกชีที่เหลืออยู่มีเพียงฐำนเขียงก่อด้ วยศิลำแลง 1 ชัน้ ส่วนบนที่พงั ทลำยน่ำจะ
เทียบได้ กับฐำนชุกชีของวัดไร่ ถั่ว เมืองบำงขลัง ซึ่ง ประกอบด้ วย ฐำนเขียง 1 ชัน้ รองรับฐำนบัว
คว่ำ-บัวหงำย (ภำพที่ 126) จึงอำจเป็ นไปได้ วำ่ ไม่ใช่วิหำรยกพื ้น ส่วนพื ้นน่ำจะติดพื น้ ดินและปูด้วย
วัสดุธรรมชำติ เช่น พืน้ ทำด้ วยไม้ ไผ่สำนเป็ นโครงดำดปูนหมัก ดังที่ได้ กล่ำวมำแล้ วตำมรู ปแบบ
วิหำรด้ ำนทิศตะวันออกที่วดั ใหญ่ชยั มงคล

ภำพที่ 126 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดก้ อนแลง เมืองบำงขลัง
ศักดิ์ชยั สำยสิงห์, รายงานวิจัยเรื่ องเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ
สร้ าง พัฒนาการทางรู ปแบบและการวิเคราะห์ ทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถำบันวิจยั
และพัฒนำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2556), 825.
6

130
2.3 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดไร่ ถ่ วั
วัดไร่ ถั่วปรำกฏหลักฐำนที่ใกล้ เคียงกับวัดก้ อนแลง โดยพบฐำนชุกชีตงอยู
ั ้ ่โดด ๆ
บนเนินดินเตี ้ย ๆ เช่นเดียวกันแต่ไม่พบหลักฐำนกระเบื ้องมุงหลังคำดินเผำเลย รูปแบบสันนิษฐำน
ของวัดไร่ถวั่ จึงน่ำจะเทียบเคียงกับวัดก้ อนแลงได้ กล่ำวคือเป็ นวิหำรโถงเครื่ องไม้ ลกั ษณะเดียวกัน
แต่วสั ดุมงุ น่ำจะเป็ นวัสดุธรรมชำติเพรำะไม่พบกระเบื ้องมุงหลังคำดินเผำ อำจเป็ นแป้นเกล็ดไม้ ก็
เป็ นได้
ส่วนรูปแบบฐำนชุกชีของวัดไร่ถวั่ นันเหลื
้ อร่องรอยมำกกว่ำวัดก้ อนแลง ได้ แก่ ฐำน
เขียง 1 ชัน้ รองรับฐำนบัวคว่ำ-บัวหงำย ส่วนบนน่ำจะรองรับพระพุทธรูป รูปแบบดังกล่ำวจึงน่ำจะ
เป็ นหลักฐำนที่นำไปขึ ้นรูปสันนิษฐำนฐำนชุกชีของวัดก้ อนแลงให้ เป็ นแบบเดียวกันได้ (ภำพที่ 127)

ภำพที่ 127 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดไร่ถวั่ เมืองบำงขลัง
2.4 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดเจดีย์โทน
กำรกำหนดอำยุประกอบกับหลักฐำนลวดลำยดอกไม้ ที่พบว่ำน่ำจะอยู่ช่วงอยุธยำ
ตอนต้ นในบทที่ 3 รู ปแบบเจดีย์ประธำนวัดเจดีย์โทน จึง น่ำจะเป็ นรู ปแบบเจดีย์ทรงระฆังที่ อยู่
ในช่วงกลำงถึงปลำยพุทธศตวรรษที่ 20 ในสมัยสุโขทัยตอนปลำย-อยุธยำตอนต้ น โดยรู ปแบบ
สันนิษฐำนส่วนบนที่พงั ทลำยน่ำจะเทียบเคียงได้ กบั กลุม่ เจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังใน
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ผังแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็ นรู ปแบบเจดีย์ที่พบหลำยองค์ในเมื องกำแพงเพชร เช่น เจดีย์วดั พระธำตุซึ่ง
ตังอยู
้ ใ่ นเขตวัดพระแก้ ว-พระธำตุ และเจดีย์ประธำนวัดพระนอน7 เป็ นต้ น
รู ปแบบเจดีย์ประธำนวัดเจดีย์โทนจึงประกอบไปด้ วย ส่วนหลักฐำนที่ปรำกฏ ได้ แก่ ชุด
ฐำนเขียงสี่เหลี่ยมก่อด้ วยศิลำแลง จำนวน 3 ชัน้ ถัดขึ ้นไปชันบนสุ
้
ดเป็ นชันบั
้ วคว่ำก่อด้ วยอิฐ ถัดขึ ้น
ไปจำกส่วนนี ้เป็ นรูปแบบสันนิษฐำน ได้ แก่ ชันบั
้ วหงำย และส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม
ถัดขึ ้นไปคือ ส่วนองค์ระฆัง บัลลังก์และส่วนยอด (ภำพที่ 128)

ภำพที่ 128 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดเจดีย์โทน เมืองบำงขลัง
2.5 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดมุมเมือง
วัดมุมเมืองเป็ นวัดขนำดใหญ่ที่เหลืออยู่ภำยในกำแพงเมืองเพียงแห่งเดียวที่เหลือ
หลักฐำนมำกที่สดุ จำกกำรวิเครำะห์ในบทที่ 3 มีร่องรอยกำรซ่อมแซม 2 สมัย โดยสมัยที่ 1 พบว่ำ
น่ำจะเป็ นเจดีย์ที่กำหนดอำยุได้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 และน่ำจะมีจดุ สกัดอำยุสมัยไม่เกิน
ศักดิช์ ยั สำยสิงห์, รายงานวิจัยเรื่ องเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการสร้ าง
พัฒนาการทางรู ปแบบและการวิเคราะห์ ทางประวัตศิ าสตร์ , 417.
7
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กลำงถึงปลำยพุทธศตวรรษที่ 20 เนื่องจำกพบว่ำเจดีย์สมัยที่ 2 ซึ่งก่ออิฐพอกออกมำพบหลักฐำน
ทำงด้ ำนรู ปแบบและชิ น้ ส่วนพระพุทธรู ปที่สำมำรถกำหนดอำยุได้ ตำมระยะเวลำที่ เป็ นจุดสกัด
ดังกล่ำว
รูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประธำนสมัยที่ 1 ตำมอำยุสมัยดังกล่ำวน่ำจะเป็ นเจดีย์ที่
ได้ รับควำมนิยมมำตัง้ แต่ช่วงปลำยพุทธศตวรรษที่ 19 อันได้ แก่ เจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัย
ประกอบด้ วย ฐำนเขียง 2-3 ชัน้ ถัดขึ ้นไปเป็ นชุดฐำนบัว 1 ฐำน รองรับองค์ระฆังที่มีส่วนรองรับเป็ น
ชุดฐำนบัวถลำในผังกลม ส่วนยอดเป็ นทรงกรวย เช่น เจดีย์ประธำนวัดตระกวน วัดสระศรี สุโขทัย
เป็ นต้ น
รูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประธำนสมัยที่ 2 ที่มีหลักฐำนกำรก่ออิฐเป็ นเอ็นแปดแฉก
และมีหลักฐำนกำรกำหนดอำยุตำมจุดสกัดดังกล่ำว ซึ่งรูปแบบเจดีย์ ทรงระฆังที่ปรำกฏในสุโขทัย
ในช่วงเวลำนี ้มีสองแบบ ได้ แก่ เจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม และเจดีย์
ทรงระฆังที่มีกำรก่อมุขประดิษฐำนพระพุทธรูปยื่นออกจำกฐำน แต่ฐำนเจดีย์สมัยที่ 2 ของวัดมุม
เมืองไม่มีร่องรอยกำรก่อมุขยื่นจึงน่ำจะมีรูปแบบเป็ นเจดีย์ในแบบแรกมำกกว่ำ
นอกจำกนี ้ยังพบชิ ้นส่วนสถำปั ตยกรรมที่สำคัญ ได้ แก่ ปล้ องไฉนที่มีวงแหวนชิด
ติดกันซึ่งเป็ นลักษณะของเจดีย์ในสมัยสุโขทัย 8 เมื่อประกอบกับฐำนพระพุทธรูปดินเผำที่เป็ นฐำน
แอ่นเว้ ำสมัยอยุธยำแล้ ว เจดีย์ส่วนที่ก่อพอกขึน้ มำในสมัยหลังจึงน่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังแบบ
สุโขทัยที่มี อิทธิ พ ลศิล ปะอยุธ ยำเข้ ำมำผสมผสำนแล้ วในช่วงกลำงถึง ปลำยพุทธศตวรรษที่ 20
ดังนัน้ เจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมน่ำจะเป็ นรู ปแบบที่ใกล้ เคียงกับ
เจดีย์ประธำนวัดมุมเมืองในสมัยที่ 2 มำกที่สุด โดยมีตวั อย่ำงต้ นแบบดังเช่น เจดีย์ประธำนวัด
สังฆำวำสและวัดมังกร สุโขทัย เป็ นต้ น
กำรขึ ้นรูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประธำนวัดมุมเมืองสมัยที่ 1 ซึ่งเป็ นเจดีย์ประธำน
ในผังกลม (ภำพที่ 129) จะใช้ ขนำดฐำนตำมร่ องรอยเดิมที่ยงั ไม่ก่อพอกซึ่งต่ำงกับส่วนฐำนเจดีย์
สมัยที่ 2 ประมำณ 1 เมตร และเจดีย์ประธำนสมัยที่ 2 ซึ่งเป็ นเจดีย์ประธำนทรงระฆังที่มีส่วน
รองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม (ภำพที่ 130) จะมีขนำดฐำนตำมที่ก่อพอกอิฐออกมำและมี
ควำมสูงเท่ำกับฐำนของเจดีย์สมัยที่ 1 เนื่องจำกส่วนบนมีร่องรอยกำรรื อ้ ของเดิมออกแสดงว่ำ
ควำมสูงน่ำจะเท่ำเดิมและใช้ ชิ ้นส่วนปล้ องไฉนช่วยในกำรคำดเดำสัดส่วนของเจดีย์ด้วย
ศักดิช์ ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: ภำควิชำประวัตศิ ำสตร์ ศลิ ปะ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลัยศิลปำกร,
2556), 83.
8
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ภำพที่ 129 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำนระยะที่ 1 วัดมุมเมือง เมืองบำงขลัง

ภำพที่ 130 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำนระยะที่ 2 วัดมุมเมือง เมืองบำงขลัง
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2.6 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดสระคู่
รูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประธำนของวัดสระคู่น่ำจะสำมำรถใช้ รูปแบบของเจดีย์
ประธำนวัดศรี พิจิตรกิตกิ ลั ยำรำมเป็ นแนวทำงในกำรขึ ้นรูปสันนิษฐำนร่วมกับข้ อมูลขนำดฐำนเจดีย์
ประธำนวัดสระคู่ที่เหลืออยู่ได้ รู ปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประธำนวัดสระคู่ จึงน่ำจะเป็ นเจดีย์ทรง
ระฆังที่มีกำรทำมุขยื่นเป็ นซุ้มจระนำแบบเดียวกับ วัดศรี พิจิตรกิติกลั ยำรำม สุโขทัย แต่ใช้ สดั ส่วน
ของฐำนที่เหลืออยูม่ ำกำหนดขนำดสัดส่วน (ภำพที่ 131)

ภำพที่ 131 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดสระคู่ เมืองบำงขลัง
2.7 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดเขาเดื่อ
จำกกำรวิเครำะห์ในบทที่ 3 รู ปแบบเจดีย์วดั เขำเดื่อน่ำจะกำหนดอำยุได้ ในช่วง
กลำงพุทธศตวรรษที่ 20 ดังนันแนวคิ
้
ดที่สร้ ำงเจดีย์บนภูเขำอำจจะไม่ได้ แพร่หลำยมำในระยะแรกๆ
และมำก่อสร้ ำงเพิ่มเติมภำยหลังจำกที่เมืองบำงขลังเจริ ญขึ ้นในสมัยพญำลิไทขึ ้นครองรำชย์มำ
ระยะหนึง่ แล้ ว จึงทำให้ ปรำกฏเจดีย์ที่มีฐำนบัวลูกแก้ วอกไก่ในผังแปดเหลี่ยม และรองรับองค์ระฆัง
ในชุดบัวถลำซึ่งกำหนดอำยุได้ ในช่วงกลำงพุทธศตวรรษที่ 20 ดังที่ได้ กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ น (ภำพที่
132)
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ภำพที่ 132 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดเขำเดื่อ เมืองบำงขลัง
2.8 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดดงอ้ อยเหนือ
ชิ ้นส่วนสถำปั ตยกรรมจำกกำรขุดแต่งที่สำคัญ ได้ แก่ กลีบขนุน ชันฐำนประดั
้
บ
กลี บ บัว ปูน ปั น้ และฐำนบัว พระพุท ธรู ปยื น ประกอบกับ ส่ว นฐำนที่ ย กเก็ จ น่ำ จะคล้ ำยกับ องค์
ประกอบของเจดีย์รำยทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทัย หมำยเลข 9 วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรี สชั นำลัย
มำกที่สุด ซึ่งประกอบไปด้ วย ฐำนเขียงซ้ อนกัน 2 ชัน้ ถัดขึ ้นไปคือฐำนบัวคว่ำ-บัวหงำยย่อมุม ถัด
ขึ ้นไปเป็ นเรื อนธำตุที่ประดับซุ้มจระนำทัง้ 4 ทิศ และหลังคำซุ้มเรื อนธำตุซ้อนกัน 2 ชัน้ ที่ประดับ
ด้ วยกลีบขนุนปูนปั น้ ตำมมุม ส่วนยอดซุ้มชันบนประดั
้
บยอดเจดีย์ขนำดเล็ก ถัดไปคือส่วนรองรับ
องค์ระฆังที่เป็ นชุดฐำนบัวลูกฟั กทรงแปดเหลี่ยม รองรับชุดฐำนวงแหวนบัวคว่ำ -บัวหงำยประดับ
กลีบบัวปูนปั น้ 2 ชัน้ รู ปแบบเดียวกับชิน้ ส่วนที่พ บจำกกำรขุดแต่ง ถัดขึน้ ไปคื อส่วนรองรั บองค์
ระฆังและบัลลังก์สี่เหลี่ยม
อย่ำงไรก็ ตำม ส่วนฐำนของเจดีย์ประธำนวัดดงอ้ อยเหนือมี ควำมแตกต่ำงกัน
เล็กน้ อย ได้ แก่ เจดีย์รำยหมำยเลข 9 เป็ นฐำนแบบย่อมุม ส่วนฐำนเจดีย์ประธำนวัดดงอ้ อยเหนือ
เป็ นฐำนยกเก็จ แต่หลักฐำนชุดฐำนวงแหวนที่ประดับบัวปูนปั น้ 2 ชัน้ มีควำมคล้ ำยคลึงกันอย่ำง
มำก จึงอำจเป็ นไปได้ ว่ำรูปแบบสันนิษฐำนเบื ้องต้ นของเจดีย์องค์นี ้น่ำจะอ้ ำงอิงส่วนประกอบอื่นๆ
จำกเจดีย์รำยทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทัย หมำยเลข 9 วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรี สชั นำลัยได้
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เจดีย์วัดดงอ้ อยเหนือ มีขนำดฐำนล่ำงด้ ำนละ 9.10 เมตร ซึ่งมีขนำดใหญ่กว่ำ
เจดีย์รำยหมำยเลข 10 ที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว และเจดีย์ทรงปรำสำทแบบสุโขทัยโดยทัว่ ไป ที่มีขนำด
ฐำนล่ำงสุดโดยเฉลี่ย 4 – 6 เมตร จึงสันนิษฐำนว่ำอำจจะเป็ นเจดีย์ประธำนที่บรรจุอฐั ิ ของบุคคล
ส ำคัญ แสดงลัก ษณะพื น้ ถิ่ น หรื อ ค่ำ นิ ย มในสมัย หลัง และน่ำ จะมี วิ ห ำรสร้ ำงอยู่ท ำ งด้ ำ นทิ ศ
ตะวันออกตำมแผนผังวัดโดยทัว่ ไปซึง่ อำจจะเป็ นวิหำรเครื่ องไม้ มงุ ด้ วยวัสดุธรรมชำติ
สรุ ปเจดีย์วดั ดงอ้ อยเหนือน่ำจะเป็ นเจดีย์ประธำนที่มีวิหำรเครื่ องไม้ มุงด้ วยวัสดุ
ธรรมชำติ โดยมี รูปแบบเจดีย์ใกล้ เคีย งกับเจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทัย (ภำพที่ 149) ที่
ปรำกฏเป็ นเจดีย์รำยหมำยเลข 9 ที่วดั เจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรี สชั นำลัย และสำมำรถกำหนดอำยุได้
จำกไม่เก่ำไปกว่ำช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 ตำมกำรกำหนดอำยุกลุ่มเจดีย์วดั เจดีย์เจ็ดแถว เมือง
ศรี สัชนำลัย และเมื่อประกอบกับแนวคิดกำรนำเจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทัยมำเป็ นเจดี ย์
ประธำนซึ่ง ปรำกฏหลักฐำนในสมัยอยุธยำตอนต้ น ที่วัดโพง อยุธยำ จึงน่ำจะกำหนดอำยุให้ อยู่
ในช่วงกลำงพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งสอดคล้ องกับโบรำณวัตถุเครื่ องถ้ วยรำชวงศ์หมิงที่กำหนดอำยุ
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 อีกด้ วย

ภำพที่ 133 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดดงอ้ อยเหนือ เมืองบำงขลัง
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2.9 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดป่ ามะม่ วง
จำกกำรวิเครำะห์รูปแบบดังกล่ำว รูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประธำนวัดป่ ำมะม่วง
จึงประกอบไปด้ วย ฐำนเขียงซ้ อนกัน 3 ชัน้ ถัดขึ ้นไปคือส่วนสันนิษฐำนขึ ้นทังหมด
้
ได้ แก่ องค์ระฆัง
ที่มีสว่ นรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมทำมุขยื่นเป็ นซุ้มจระนำทัง้ 4 ทิศ ถัดขึ ้นไปคือบัลลังก์และ
ส่วนปลียอด (ภำพที่ 134)

ภำพที่ 134 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดป่ ำมะม่วง เมืองบำงขลัง
นอกจำกนี ้ชิ ้นส่วนปูนปั น้ บุคคลพนมมือ ควำมยำวประมำณ 15 ซม. และท่อน
แขนบุคคลหินชนวน ควำมยำวประมำณ 26 ซม. ทังสองชิ
้
้นที่พบจำกกำรขุดแต่งปรำกฏเพียงส่วน
พำหุรัดเท่ำนันไม่
้ สำมำรถบ่งบอกได้ ชดั เจนว่ำเป็ นประติมำกรรมของบุคคลใด แต่ชิ ้นส่วนมีขนำด
ใหญ่เกินกว่ำจะอยูใ่ นซุ้มหน้ ำบันได้ จึงน่ำจะประดับไว้ ที่ฐำนเจดีย์มำกกว่ำ
2.10 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดป่ าสักเหนือ
จำกหลักฐำนข้ ำงต้ นสำมำรถกำหนดอำยุมณฑปวัดป่ ำสักเหนือได้ ในช่วงกลำง
ถึงปลำยพุทธศตวรรษที่ 20 สถำปั ตยกรรมมณฑปในสมัยสุโขทัยไม่ได้ มีพฒ
ั นำกำรที่ชดั เจนมำกนัก
รู ปแบบสันนิษฐำนของวัดป่ ำสักเหนือจึงน่ำจะเป็ นมณฑปห้ องสี่เหลี่ยมก่อด้ วยศิลำแลง มีประตู
ทำงเข้ ำด้ ำนทิศตะวันออก ส่วนหลังคำมณฑปน่ำจะเป็ นหลังคำทรงจัว่ เนื่องจำกไม่มีร่องรอยของ
กำแพงแก้ วหรื อสิ่งก่อสร้ ำงล้ อมรอบ จึงมีควำมเป็ นไปได้ วำ่ น่ำจะมีวิหำรอยู่ด้ำนหน้ ำตำมแบบอย่ำง
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มณฑปประธำนในเมืองสุโขทัยและศรี สชั นำลัย แต่วสั ดุที่ใช้ ทำหลังคำอำจเป็ นได้ ทงเครื
ั ้ ่ องไม้ มุง
ด้ วยวัสดุธรรมชำติหรื อเครื่ องก่อ (ภำพที่ 135)

ภำพที่ 135 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำนมณฑป วัดป่ ำสักเหนือ เมืองบำงขลัง
นอกจำกนีย้ ังพบมณฑปลักษณะเดียวกันแต่มีขนำดเล็กกว่ำที่วดั ป่ ำสักใต้ อยู่
ทำงด้ ำนทิศใต้ ของเมืองบำงขลัง ดังจะกล่ำวในหัวข้ อถัดไป
2.11 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดป่ าสักใต้
รูปแบบสันนิษฐำนของมณฑปวัดป่ ำสักใต้ น่ำจะเทียบเคียงได้ กบั มณฑปวัดป่ ำ
สักเหนือ ได้ แก่ ฐำนเขียงซ้ อนกัน 3 ชัน้ ถัดขึน้ ไปเป็ นชัน้ บัวคว่ำรองรับผนังเรื อนธำตุที่ส่วนล่ำง
ประดับบัวลูกแก้ วอกไก่ ถัดขึ ้นไปเป็ นส่วนสันนิษฐำนคือ ส่วนหลังคำมณฑปน่ำจะคล้ ำยกับรูปแบบ
หลังคำสันนิษฐำนของมณฑปประธำนวัดป่ ำสักเหนือที่เป็ นหลังคำทรงจัว่ อำจจะเป็ นเครื่ องไม้ มุง
ด้ วยวัสดุธรรมชำติหรื อเครื่ องก่อ (ภำพที่ 136) เนื่องจำกเป็ นสถำปั ตยกรรมประเภทเดียวกันใน
เมืองบำงขลัง
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ภำพที่ 136 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำนมณฑป วัดป่ ำสักใต้ เมืองบำงขลัง
3. รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถาน กลุ่มที่ 3 โบราณสถานที่ไม่ สามารถสันนิษฐานได้
กลุ่มที่ 3 โบรำณสถำนที่ไม่สำมำรถสันนิษฐำนได้ จำนวน 9 แห่ง ได้ แก่ วัดต้ นตะโก
วัดริ มคลองเก่ำ วัดป่ ำกล้ วย วัดต้ นประดู่ วัดเจดีย์คู่ วัดริ มคลองยำง วัดต้ นมะเกลือ วัดเจดีย์เจ็ด
แถว วัดดงสะเดำ แต่ในบทนี ้จะกล่ำวถึงเพียง 7 แห่ง เนื่องจำกวัดต้ นตะโก และวัดริ มคลองเก่ำ มี
หลักฐำนเพียงเนินดินและเศษอิฐกระจำยอยู่เท่ำนันท
้ ำให้ หลักฐำนไม่เพียงพอในกำรขึน้ รู ปแบบ
สันนิษฐำนจึงจะไม่กล่ำวถึงในบทนี ้
3.1 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดป่ ากล้ วย
วั ด ป่ ำกล้ วยตั ง้ อยู่ น อกเมื อ งบำงขลั ง ด้ ำนทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ พบฐำน
โบรำณสถำนสี่เหลี่ยมก่อด้ วยศิลำแลงและอิฐ 2 ชัน้ ฐำนล่ำงสุด ขนำด 4 x 4 เมตร ถัดขึ ้นไปคือ
ร่องรอยชันบั
้ วคว่ำที่หกั พังเกือบทังหมด
้ 9 (ภำพที่ 137)
กำรขึ ้นรู ปแบบสันนิษฐำนจึงจะใช้ สถิติของรู ปแบบเจดีย์ที่พบมำกที่สุดจำกกำร
วิเครำะห์รูปแบบของโบรำณสถำนกลุ่มที่ 2 ได้ แก่ เจดีย์ประธำนทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆัง
ในผัง แปดเหลี่ ยม เช่น วัดเขำเดื่อ วัดมุม เมื องระยะที่ 2 เป็ นต้ น ประกอบกับขนำดฐำนของ
โบรำณสถำนวัด ป่ ำกล้ ว ยที่ พ บเพื่ อ ให้ ได้ สัด ส่ ว นที่ ใ กล้ เ คี ย งที่ สุ ด ดัง นัน้ รู ป แบบสัน นิ ษ ฐำน
ศักดิช์ ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม, 51.
9
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โบรำณสถำนวัดป่ ำกล้ วยจึงประกอบด้ วย ฐำนเขียง 2 ชัน้ ถัดขึ ้นไปเป็ นฐำนบัวคว่ำ -บัวหงำย
รองรับองค์ระฆังที่มีสว่ นรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม ส่วนยอดทรงกรวย (ภำพที่ 138)

ภำพที่ 137 ฐำนโบรำณสถำน วัดป่ ำกล้ วย เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 55.

ภำพที่ 138 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดป่ ำกล้ วย เมืองบำงขลัง

141
3.2 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดต้ นประดู่
วัดต้ นประดู่ตงั ้ อยู่นอกกำแพงเมืองบำงขลังด้ ำนทิศ ใต้ พบฐำนโบรำณสถำน
สี่เหลี่ยมก่อด้ วยอิฐ ประกอบด้ วย ฐำนเขียง 3 ชัน้ ขนำดฐำนล่ำง 4.20 x 4.20 เมตร ส่วนด้ ำนบน
พังทลำยทังหมด
้ 10 (ภำพที่ 139)
กำรขึ ้นรูปแบบสันนิษฐำนจึงใช้ วิธีกำรหำรูปแบบโดยใช้ สถิติรูปแบบเจดีย์ที่พบมำกที่สดุ ใน
เมืองบำงขลังเช่นกัน ดังนันรู
้ ปแบบสันนิษฐำนของวัดต้ นประดูจ่ ึงน่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วน
รองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมเช่นเดียวกับวัดป่ ำกล้ วย (ภำพที่ 140)

ภำพที่ 139 ฐำนโบรำณสถำน วัดต้ นประดู่ เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 217.

ภำพที่ 140 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดต้ นประดู่ เมืองบำงขลัง
ศักดิช์ ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม, 212.
10
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3.3 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดเจดีย์ค่ ู
วัดเจดีย์ค่ตู งอยู
ั ้ ่นอกกำแพงเมืองบำงขลังด้ ำนทิศตะวันตก หลักฐำนจำกกำรขุด
แต่งพบฐำนโบรำณสถำนสี่เหลี่ยมก่อด้ วยศิลำแลง 3 ชัน้ ขนำดฐำนล่ำงสุด 4 x 4 เมตร ส่วนบนที่
พังทลำยก่อด้ วยอิฐ11 (ภำพที่ 141) ยังมีร่องรอยให้ เห็นว่ำน่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงระฆัง ถัดออกไปด้ ำน
ทิศตะวันออก 4 เมตร พบฐำนก่อด้ วยศิลำแลง 1 ชัน้ ขนำด 3 x 3 เมตร สันนิษฐำนว่ำเป็ นฐำน
ชุกชี12

ภำพที่ 141 ฐำนโบรำณสถำน วัดเจดีย์คู่ เมืองบำงขลัง
ที่มำ: ห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 81.
จำกหลักฐำนดังกล่ำวสรุ ปได้ ว่ำ โบรำณสถำนวัดเจดีย์ค่นู ่ำจะประกอบไปด้ วย
เจดีย์ประธำนขนำดเล็ก และวิหำรอยูท่ ำงด้ ำนทิศตะวันออกจำกร่องรอยฐำนชุกชีดงั กล่ำว แต่วิหำร
น่ำจะเป็ นเครื่ องไม้ มงุ ด้ วยวัสดุธรรมชำติ
เมื่อพิจำรณำจำกหลักฐำนเจดีย์ที่เหลืออยู่ส่วนบนซึ่งมีกำรก่ออิฐลดหลัน่ กัน และ
ไม่มีโครงสร้ ำงเอ็นแปดแฉกและไม่มีร่องรอยของอิฐที่เป็ นมุมเหลี่ยม จึงมีแนวโน้ มว่ำน่ำจะเป็ นเจดีย์

ศักดิช์ ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม, 73.
12
เรื่ องเดียวกัน.
11
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ทรงระฆังในผังกลม และอำจมีส่วนรองรับองค์ระฆังเป็ นชันบั
้ วถลำ 3 ฐำน เนื่องจำกเป็ นรูปแบบ
เจดีย์ในผังกลมที่นิยมในสมัยสุโขทัยมำกที่สดุ
รู ปแบบสันนิษฐำนโบรำณสถำนวัดเจดีย์คู่ ได้ แก่ เจดีย์ประธำนซึ่งประกอบด้ วย
ฐำนเขียงสี่เหลี่ยม ซ้ อนกัน 3 ชัน้ ขนำดฐำนล่ำง 4 x 4 เมตร ถัดขึ ้นไปเป็ นฐำนบัวคว่ำ -บัวหงำย 1
ชัน้ ส่วนบนเป็ นชัน้ ฐำนบัวถลำ 3 ฐำน ในผังกลม รองรับองค์ระฆังและส่วนยอดทรงกรวย ถัด
ออกไปด้ ำนทิศตะวันออกเป็ นวิหำรเครื่ องไม้ มงุ ด้ วยวัสดุธรรมชำติภำยในเป็ นฐำนชุกชี ขนำด 3 x 3
เมตร ตำมสัดส่วนที่พบจำกกำรขุดแต่ง (ภำพที่ 142)

ภำพที่ 142 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดเจดีย์คู่ เมืองบำงขลัง
3.4 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดริมคลองยาง
วัดริ ม คลองยำงตัง้ อยู่นอกกำแพงเมื องบำงขลังด้ ำนทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ริ ม
คลองยำง พบฐำนโบรำณสถำนสี่เหลี่ยมก่อด้ วยศิลำแลงซ้ อนกัน 3 ชัน้ ขนำด 4 x 4 เมตร ส่วนบน
พังทลำยทัง้ หมด (แผนผังที่ 22) (ภำพที่ 143) พบชิ ้นส่วนสถำปั ตยกรรมที่สำคัญคือชิน้ ส่วนยอด
เจดีย์ทรงกรวยทำด้ วยศิลำแลงและชิ ้นส่วนวงแหวนศิลำแลงขนำดใกล้ เคียงกับฐำนของยอดทรง
กรวย (ภำพที่ 144) จึ ง มี ค วำมเป็ นไปได้ ว่ำ น่ ำ จะเป็ นส่ว นรองรั บ ยอดทรงกรวย ดัง นัน้ ฐำน
โบรำณสถำนนี ้อำจจะเป็ นเจดีย์ประธำนทรงระฆัง ถัดออกไปด้ ำนทิศตะวันตกพบฐำนก่อด้ วยอิฐ
ขนำดเล็กสันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็ นฐำนชุกชี13
ศักดิช์ ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม, 224.
13

144
จำกข้ อมูลดังกล่ำวโบรำณสถำนวัดริ ม คลองยำง น่ำจะประกอบไปด้ วย เจดีย์
ประธำนทรงระฆังและวิหำรตังอยู
้ ท่ ำงด้ ำนทิศตะวันตกเป็ นวิหำรเครื่ องไม้ มงุ ด้ วยวัสดุธรรมชำติจำก
หลักฐำนที่ปรำกฏฐำนชุกชีและไม่พบกระเบื ้องมุงหลังคำดินเผำ

แผนผังที่ 22 แผนผังและรูปด้ ำนโบรำณสถำน วัดริมคลองยำง เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 232.

ภำพที่ 143 ฐำนโบรำณสถำน วัดริมคลองยำง เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 228.
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ภำพที่ 144 ชิ ้นส่วนยอดเจดีย์ทรงกรวยศิลำแลงและชิ ้นส่วนฐำนวงแหวนศิลำแลง วัดริ มคลองยำง
เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 231.
กำรสันนิษฐำนรู ปแบบเจดีย์ประธำนพบหลักฐำนสำคัญคือชิน้ ส่วนยอดเจดีย์ทรง
กรวยและวงแหวนที่นำ่ จะเป็ นฐำนรับส่วนยอด จึงน่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังซึง่ น่ำจะสันนิษฐำนในรูปแบบ
เดียวกับวัดอื่น ๆ ได้ โดยเป็ นเจดีย์ทรงระฆังที่มีสว่ นรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม (ภำพที่ 161)

ภำพที่ 145 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดริ มคลองยำง เมืองบำงขลัง ส่วนยอดสีอิฐแสดงชิ ้นส่วน
สถำปั ตยกรรมซึ่งสันนิษฐำนว่ำเป็ นส่วนหนึ่งของยอดเจดีย์ เมื่อทดลองขึ ้นรู ปสันนิษฐำน
ตำมสัดส่วนเจดีย์จำกกำรวิเครำะห์รูปแบบแล้ วพบว่ำมีขนำดที่น่ำจะใกล้ เคียงกัน
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รูปแบบสันนิษฐำนโบรำณสถำนวัดริ มคลองยำง น่ำจะประกอบไปด้ วย เจดีย์ทรง
ระฆัง ที่มี ส่วนรองรั บองค์ระฆัง ในผัง แปดเหลี่ยม และมี วิหำรเครื่ องไม้ มุง ด้ วยวัสดุธ รรมชำติอยู่
ทำงด้ ำนทิศตะวันตกซึง่ อำจมีควำมสัมพันธ์กบั เส้ นทำงคมนำคมหลักคือคลองยำงนัน่ เอง
3.5 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดต้ นมะเกลือ
ตังอยู
้ น่ อกกำแพงเมืองบำงขลังด้ ำนทิศตะวันตกใกล้ กบั วัดเจดีย์เจ็ดแถว พบซำก
ฐำนเจดีย์ที่เหลือเพียงฐำนเขียงรูปสี่เหลี่ยม ซ้ อนกัน 4 ชัน้ 3 ชันแรกก่
้
อด้ วยศิลำแลงและชันบนก่
้
อ
ด้ วยอิฐแต่หกั พังทลำยแต่ยงั พอปรำกฏร่องรอยของฐำนบัวคว่ำ ควำมยำวฐำนล่ำงด้ ำนละ 7 เมตร
(แผนผังที่ 23) (ภำพที่ 146) ชิ ้นส่วนสถำปั ตยกรรมสำคัญที่พบมีเพียงชิ ้นเดียวคือ อิฐครึ่ งวงกลม
(ภำพที่ 147) รูปแบบเจดีย์ประธำนองค์นี ้จึงน่ำจะมีองค์ระฆังประกอบอยูด่ ้ วย
ด้ ำนทิศตะวันออกของซำกโบรำณสถำนพบฐำนอิฐสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสกว้ ำงด้ ำนละ 4
เมตรสันนิษฐำนว่ำเป็ นฐำนชุกชีซึ่งน่ำจะเป็ นส่วนของวิหำรที่ทำด้ วยเครื่ องไม้ มุงหลังคำด้ วยวัสดุ
ธรรมชำติเนื่องจำกไม่พบกระเบื ้องมุงหลังคำดินเผำ
จำกหลักฐำนที่ ปรำกฏโบรำณสถำนวัดต้ นมะเกลือ น่ำจะประกอบด้ วย เจดีย์
ประธำนน่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังจำกกำรพบชิ ้นส่วนอิฐครึ่งวงกลม ส่วนด้ ำนทิศตะวันออกน่ำจะมี
วิหำรเครื่ องไม้ มงุ หลังคำด้ วยวัสดุธรรมชำติ

แผนผังที่ 23 แผนผังและรูปด้ ำนโบรำณสถำน วัดต้ นมะเกลือ เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 72.
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ภำพที่ 146 ฐำนเจดีย์ประธำน (ด้ ำนหน้ ำ) และฐำนชุกชี (ด้ ำนหลัง) วัดต้ นมะเกลือ เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 62.

ภำพที่ 147 ชิ ้นส่วนอิฐครึ่งวงกลม วัดต้ นมะเกลือ เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 70.
รู ปแบบสันนิษฐำนของเจดีย์ประธำนวัดต้ นมะเกลือจะใช้ วิธีกำรสันนิษฐำนโดยใช้
สถิติทำงด้ ำนรู ปแบบเจดีย์ในเมืองบำงขลังเช่นเดียวกับวัดข้ ำงต้ นที่มีหลักฐำนเหลือน้ อยดังที่กล่ำว
มำแล้ ว ดังนันรู
้ ปแบบเจดีย์ประธำนของวัดต้ นมะเกลือจึงน่ำจะเป็ นเจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์
ระฆังในผังแปดเหลี่ยม ส่วนรูปแบบวิหำรเป็ นอำคำรเครื่ องไม้ มงุ ด้ วยวัสดุธรรมชำติ (ภำพที่ 148)
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ภำพที่ 148 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดต้ นมะเกลือ เมืองบำงขลัง
3.6 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว
วัด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวตัง้ อยู่ท ำงด้ ำ นทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ด้ ำ นนอกก ำแพงเมื อ ง
โบรำณสถำนที่พบเหลือเพียงกลุ่มซำกฐำนโบรำณสถำน จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้ วย กลุ่มฐำน
เจดีย์ มณฑปและแนวฐำนชุกชี14 (แผนผังที่ 24)
จำกกำรขุดแต่ง พบว่ำมีกลุ่มโบรำณสถำนที่ มีระดับพืน้ ต่ำงกันมำกอยู่ 2 กลุ่ม
แสดงถึงร่ องรอยกำรก่อสร้ ำงเพิ่มเติมอย่ำงน้ อย 2 ระยะ กลุ่มที่สร้ ำงในระยะที่ 1 ที่มีระดับพืน้ ต่ำ
กว่ำ ได้ แก่ กลุ่มฐำนเจดีย์และมณฑปขนำดเล็ก จำนวน 8 แห่ง และกลุ่มที่สร้ ำงในระยะที่ 2 ได้ แก่
ฐำนโบรำณสถำนที่นำ่ จะเป็ นวิหำร15 (ภำพที่ 149)

ศักดิช์ ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม, 8-92.
15
เรื่ องเดียวกัน, 8-9.
14

149

กลุ่มโบราณสถาน
ระยะที่ 2

กลุ่มโบราณสถาน
ระยะที่ 1

แผนผังที่ 24 แผนผังโบรำณสถำน วัดเจดีย์เจ็ดแถว
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 25.

ภำพที่ 149 ฐำนโบรำณสถำนวัดเจดีย์เจ็ดแถว ด้ ำนทิศตะวันออก
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 17.

150
กลุ่มโบราณสถานที่สร้ างในระยะที่ 1
กลุ่มฐำนเจดีย์และมณฑปขนำดเล็ก กลุ่มที่สร้ ำงในระยะแรกก่อสร้ ำงด้ วยศิลำ
แลงและอิฐ จำนวน 8 แห่ง ประกอบไปด้ วย เจดีย์ตรงกลำงผังซึ่งสันนิษฐำนว่ำเป็ นเจดีย์ประธำน
เนื่องจำกมีขนำดใหญ่ที่สดุ และก่อสร้ ำงด้ วยศิลำแลงทังหมด
้
ด้ ำนทิศตะวันตกและทิศใต้ ของเจดีย์
ประธำนมีเจดีย์รำยที่ก่อสร้ ำงด้ วยอิฐผสมศิลำแลง จำนวน 6 องค์ เรี ยงตัวกันเป็ นรูปตัว L ล้ อมรอบ
ด้ ำนนอกผังทำงด้ ำนทิศใต้ มีมณฑปขนำดเล็กที่มีร่องรอยประตูทำงเข้ ำด้ ำนทิศตะวันออกตังอยู
้ ่16
จำกกำรพิจำรณำแผนผังในกลุ่มแรกถึงแม้ ว่ำแผนผังดังกล่ำวไม่ได้ เป็ นไปตำม
ระเบียบแบบแผนของสิ่งก่อสร้ ำงประธำนโดยทัว่ ไปที่มกั จะเป็ นศูนย์กลำงของผัง แต่เจดีย์รำยที่
เรี ยงตัวกันลักษณะรูปตัว L ดังกล่ำวน่ำจะยังคงบ่งบอกถึงกำรให้ ควำมสำคัญกับพื ้นที่ตรงกลำงได้
เช่นกันอำจจะเป็ นกำรแสดงถึงลักษณะพื ้นถิ่นบำงประกำรก็เป็ นได้ จึงสันนิษฐำนได้ ว่ำกลุ่ม ฐำน
เจดีย์ นัน้ น่ำจะเป็ นวัดแห่ง หนึ่ง ซึ่ง ประกอบด้ วย เจดีย์ ประธำนที่ มี เ จดีย์ บริ วำรเรี ยงตัวล้ อมใน
ลักษณะรู ปตัว L อำจจะสร้ ำงขึ ้นพร้ อมกันหรื อใกล้ เคียงกันก็เป็ นได้ ส่วนมณฑปขนำดเล็กน่ำจะ
สร้ ำงหลังจำกกลุม่ เจดีย์เล็กน้ อยเพรำะไม่ได้ อยูต่ ำมแนวแผนผัง
จำกกำรขุดแต่งไม่พบชิ ้นส่วนสถำปั ตยกรรมใด ๆ ที่สำมำรถบ่งบอกถึงรูปแบบได้
เลย มีเพียงลักษณะกำรใช้ วสั ดุก่อที่ตำ่ งกัน ได้ แก่ ศิลำแลงและอิฐ จึงสันนิษฐำนว่ำเจดีย์ที่ก่อด้ วย
ศิลำแลงอันได้ แก่ เจดีย์ประธำน ส่วนเจดีย์บริ วำรและมณฑปขนำดเล็กมีทงอิ
ั ้ ฐและศิลำแลงผสม
กัน17 จึงน่ำจะสันนิษฐำนได้ วำ่ เจดีย์ประธำนน่ำจะสร้ ำงขึ ้นก่อนในช่วงแรก และต่อมำในระยะเวลำ
ใกล้ กันได้ สร้ ำงเจดีย์ ก่ออิฐ ดังนันเจดี
้ ย์ประธำนน่ำจะสันนิษฐำนให้ มีรูปแบบที่เก่ำกว่ำโดยน่ำจะ
เป็ นเจดีย์ทรงระฆังในผังกลมซึ่งพบว่ำนิยมใช้ ในตำแหน่งเจดีย์ประธำนในระยะแรกของเมืองใน
วัฒนธรรมสุโขทัย และเจดีย์บริ วำรน่ำจะเป็ นรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังในผัง
แปดเหลี่ ยมซึ่งพบโดยทั่วไปจำกกำรวิเครำะห์ รูปแบบสั นนิษฐำนในเมื องบำงขลัง ส่วนมณฑป
บริ วำรขนำดเล็กน่ำจะมีรูปแบบคล้ ำยกับมณฑปประธำนวัดป่ ำสักเหนือหรื อวัดป่ ำสักใต้ ที่เป็ น
มณฑปหลังคำทรงจัว่ (ภำพที่ 150)

ศักดิช์ ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์ หลักฐานโบราณคดี จารึกและ
ศิลปกรรม, 8-9.
17
วนำพร คำบุศย์, “กำรศึกษำพัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำง
ขลังในเขตอำเภอ สวรรคโลกและอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่ำงพุทธศตวรรษที่ 18-22,”
350.
16
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มณฑปบริวำร

เจดีย์ประธำน

ภำพที่ 150 ภำพสันนิษฐำนกลุ่มโบรำณสถำนระยะที่ 1 มุมมองด้ ำนทิศตะวันตก วัดเจดีย์เจ็ดแถว
เมืองบำงขลัง
กลุ่มโบราณสถานระยะที่ 2
กลุ่มที่สร้ ำงในระยะที่สอง ได้ แก่ ฐำนโบรำณสถำน ตังอยู
้ ่ทำงด้ ำนทิศตะวันออก
ของกลุ่มเจดีย์ประธำน ฐำนโบรำณสถำนมีระดับพื ้นสูงกว่ำกลุ่มเจดีย์ที่สร้ ำงในระยะแรกดังกล่ำว
ข้ ำงต้ น18 จึงสันนิษฐำนว่ำได้ มำก่อสร้ ำงเพิ่มเติมภำยหลัง19
ฐำนโบรำณสถำนมีรูปทรงเป็ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ ำ ขนำด 7.40 x 7.00 เมตร (ภำพที่
151) จำกกำรขุดแต่งพบเศษกระเบื ้องดินเผำ (ภำพที่ 152) ปริ มำณมำกกระจำยอยู่โดยทัว่ ไป
และพบอิฐขีดลวดลำยไทย จำนวน 1 ชิ ้น (ภำพที่ 153) และชิ ้นส่วนปูนปั น้ คล้ ำยเม็ดพระศกและ
พระบำทพระพุทธรูป (ภำพที่ 154) สันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็ นแนวฐำนของวิหำรโถงเครื่ องไม้ มุงด้ วย
กระเบื ้องดินเผำ20 และน่ำจะหันหน้ ำไปทำงทิศตะวันออกเนื่องจำกเป็ นทิศทำงโดยทัว่ ไปของวิหำร
ในแผนผังโบรำณสถำนส่วนใหญ่ ดังนันอำคำรหลั
้
งนี ้น่ำจะเป็ นวิหำรโถงเครื่ องไม้ มงุ ด้ วยกระเบื ้อง
ดินเผำ พื ้นปูด้วยอิฐและภำยในน่ำจะมีฐำนชุกชี (ภำพที่ 155)

18

จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ ำง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 9.
19
เรื่ องเดียวกัน, 8-9.
20
เรื่ องเดียวกัน.
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ภำพที่ 151 ชิ ้นส่วนกระเบื ้องดินเผำแบนขอเต็ม วัดเจดีย์เจ็ดแถว
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 19.

ภำพที่ 152 ชิ ้นส่วนอิฐขูดลวดลำยไทย วัดเจดีย์เจ็ดแถว
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 20.
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ภำพที่ 153 ชิ ้นส่วนพระบำทปูนปั น้ วัดเจดีย์เจ็ดแถว
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 20.

ภำพที่ 154 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำนระยะที่ 2 วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบำงขลัง

154
สรุปได้ ว่ำ โบรำณสถำนวัดเจดีย์เจ็ดแถว ระยะที่ 1 ประกอบด้ วย เจดีย์ประธำน
ทรงระฆังในผังกลมและเจดีย์บริ วำรทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม 6 องค์
เรี ยงตัวล้ อมเจดีย์ประธำนเป็ นรู ปตัว L และมณฑปขนำดเล็กหลังคำทรงจัว่ ทำงด้ ำนทิศใต้ และ
ระยะที่ 2 ได้ แก่ วิหำรเครื่ องไม้ มงุ กระเบื ้องดินเผำตังอยู
้ ท่ ำงด้ ำนทิศตะวันออก (ภำพที่ 155)

ภำพที่ 155 ภำพสันนิษฐำนโบรำณสถำนรวม วัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบำงขลัง
3.7 รู ปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดดงสะเดา
ตังอยู
้ ่นอกกำแพงเมืองบำงขลังด้ ำนทิศตะวันออก พบฐำนโบรำณสถำนก่อด้ วย
อิฐ จำนวน 5 แห่ง มีสว่ นบนสภำพพังทลำยเกือบทังหมดเหลื
้
อเพียงฐำนอย่ำงมำกที่สดุ เพียง 3 ชัน้
แต่ยังมีร่องรอยที่สนั นิษฐำนได้ ว่ำเป็ นสถำปั ตยกรรมประเภทมณฑปอยู่ จำนวน 2 แห่ง โดยมี
ลักษณะเป็ นฐำนสี่เหลี่ยมซ้ อนชันและพบแนวฐำนพระอยู
้
่ด้ำนบนสุด ส่วนฐำนโบรำณสถำนอีก 3
แห่ง น่ำจะเป็ นเจดีย์รำย21 (แผนผังที่ 25)
แผนผังโบรำณสถำนวัดดงสะเดำ จึงประกอบไปด้ วย มณฑปประธำนอยู่ตรง
กลำงซึ่งมีฐำนพระขนำดเล็กตังอยู
้ ่กึ่งกลำงฐำนด้ ำนทิศเหนือและทิศใต้ มณฑปบริ วำรตังอยู
้ ่ด้ำน
ทิศตะวันตก มีเจดีย์รำย จำนวน 3 องค์ ตังอยู
้ ่ทำงด้ ำนทิศเหนือ มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ
มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ 22(ภำพที่ 156-158)

จ.วิ ศ วะก่ อ สร้ ำง, รายงานการขุ ด แต่ ง โบราณสถานวั ด เจดี ย์ เ จ็ ด แถวและ
โบราณสถานข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 185.
22
เรื่ องเดียวกัน, 185-186.
21
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แผนผังที่ 25แผนผังโบรำณสถำน วัดดงสะเดำ เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 185.

ภำพที่ 156 มณฑปประธำนด้ ำนทิศเหนือ วัดดงสะเดำ เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 192.
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ภำพที่ 157 มณฑปบริวำร ด้ ำนทิศตะวันออก วัดดงสะเดำ เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 192.

ภำพที่ 158 ฐำนพระขนำดเล็ก วัดดงสะเดำ เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุดแต่ งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 195.

157

ภำพที่ 159 เจดีย์รำย ด้ ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้ วัดดงสะเดำ เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 192.

ภำพที่ 160 เจดีย์รำย ทิศตะวันออก วัดดงสะเดำ เมืองบำงขลัง
ที่มำ: จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 192.
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ภำพที่ 161 เจดีย์รำย ทิศใต้ วัดดงสะเดำ เมืองบำงขลัง
ที่มำ : จ.วิศวะก่อสร้ ำง, รายงานการขุ ดแต่ งโบราณสถานวั ดเจดี ย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้ างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 192.
มณฑปประธำนพบร่องรอยฐำนพระอยู่ภำยในเช่นเดียวกับมณฑปบริ วำร แต่ไม่
พบร่ องรอยประตูทำงเข้ ำ แต่น่ำจะสันนิษฐำนได้ ว่ำน่ำจะอยู่ทำงเดียวกับมณฑปบริ วำรที่ปรำกฏ
ร่ องรอยกำรก่ออิฐ ยื่ นออกไปเล็กน้ อยทำงด้ ำนทิศตะวันตก ส่วนรู ปแบบที่ น่ำจะเป็ นไปได้ ที่สุด
อำจจะเปรี ยบเทียบได้ กบั มณฑปที่ปรำกฏหลักฐำนคล้ ำยคลึงกัน ในเมืองบำงขลังที่วดั ป่ ำสักเหนือ
และ วัดป่ ำสักใต้ อันประกอบไปด้ วย ฐำนเขียงสี่เหลี่ยมซ้ อนชัน้ ถัดขึ ้นไปเป็ นฐำนบัวคว่ำประดับ
ลวดบัวลูกแก้ วอกไก่ ผนังส่วนบนเป็ นบัวหงำยรับหลังคำทรงจัว่ เครื่ องก่อหรื อเป็ นเครื่ องไม้ มงุ ด้ วย
วัสดุธรรมชำติ แต่ประตูทำงเข้ ำ ของมณฑปวัดดงสะเดำจะอยู่ทำงด้ ำนทิศตะวันตกตำมหลักฐำนที่
ปรำกฏ
รูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์รำยทังหมด
้
3 องค์ จะใช้ รูปแบบเจดีย์ที่มีส่วนรองรับองค์
ระฆังในผังแปดเหลี่ยมซึ่ง พบมำกที่สุดในเมื องบำงขลังตำมแนวทำงของวัดอื่น ๆ ดังที่ ได้ กล่ำว
มำแล้ วข้ ำงต้ น
สรุ ปได้ ว่ำ รู ปแบบสันนิษฐำนโบรำณสถำนวัดดงสะเดำ ประกอบด้ วย มณฑป
ประธำนและมณฑปบริ ว ำร แผนผัง ห้ องสี่ เ หลี่ ย ม ผนัง เรี ย บไม่ มี ซ้ ุ ม จระน ำ หลัง คำทรงจั่ว
เช่น เดี ย วกับ วัด ป่ ำสัก เหนื อและวัด ป่ ำสัก ใต้ เมื องบำงขลัง ส่ว นประตูท ำงเข้ ำ อยู่ท ำงด้ ำ นทิ ศ
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ตะวันตก ส่วนเจดีย์บริ วำรอีก 3 องค์ เป็ นเจดีย์ทรงระฆังที่มีส่วนรองรับองค์ ระฆังในผังแปดเหลี่ยม
ตำมสถิตริ ูปแบบเจดีย์ที่พบมำกที่สดุ ในเมืองบำงขลัง (ภำพที่ 162)

ภำพที่ 162 รูปแบบสันนิษฐำนโบรำณสถำน วัดดงสะเดำ เมืองบำงขลัง
กำรกำหนดอำยุวดั ดงสะเดำ ไม่มีหลักฐำนที่สำมำรถกำหนดอำยุได้ ชดั เจนแต่อำจคำด
เดำโดยเทียบเคียงกับวัดในเมืองบำงขลังที่มีสถำปั ตยกรรมมณฑปเป็ นประธำนที่มีรูปแบบเดียวกัน
เหมือนกัน อันได้ แก่ วัดป่ ำสักเหนือที่กำหนดอำยุได้ ในช่วงกลำงถึงปลำยพุทธศตวรรษที่ 20-21 จึง
อำจจะกำหนดอำยุโบรำณสถำนวัดดงสะเดำให้ อำยุสมัยอยูใ่ นช่วงเวลำเดียวกันได้
สรุ ปการสันนิษฐานรู ปแบบโบราณสถานเมืองบางขลัง
จำกกำรศึกษำวิเครำะห์เพื่อขึน้ รู ปแบบสันนิษฐำนทังหมดพบว่
้
ำ เจดีย์ทรงระฆังที่มี
ส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมพบมำกที่สดุ จึงนำมำใช้ เป็ นแนวทำงหลักในกำรสันนิษฐำน
ซำกโบรำณสถำนที่เหลือหลักฐำนอยูน่ ้ อย รูปแบบที่พบรองลงมำคือเจดีย์ที่ก่อซุ้มจระนำยื่นออกมำ
ที่ส่วนฐำน ทังสองรู
้
ปแบบที่ได้ กล่ำวมำสำมำรถกำหนดอำยุได้ ในช่วงครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่
20-21 สะท้ อนถึงรูปแบบเจดีย์ที่มีควำมนิยมในวัดที่ตงอยู
ั ้ น่ อกกำแพงเมืองบำงขลัง
รูปแบบสิ่งก่อสร้ ำงประธำนของวัดใหญ่ชยั มงคล และวัดโบสถ์เมืองบำงขลังแสดงงำน
ศิลปกรรมที่น่ำจะมีควำมสำคัญในวัฒนธรรมสุโขทัย จึงพบในวัดขนำดใหญ่ที่มีพื ้นที่ใช้ งำนอย่ำง
ต่อเนื่องและตังอยู
้ ใ่ นจุดสำคัญที่เป็ นเข้ ำ-ออกเมือง
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ทำงด้ ำ นทิ ศ เหนื อ ซึ่ ง เป็ นฝั่ ง ที่ มี โ บรำณสถำนกระจุ ก ตัว มำกที่ สุด ได้ พ บรู ป แบบ
ศิลปกรรมที่มีควำมเชื่อมโยงกับกำรอยูอ่ ำศัยในบริเวณนัน้ เช่น กำรสร้ ำงเฉพำะวิหำรโถงเครื่ องไม้ ที่
ประดิษฐำนพระพุทธรูปวัดก้ อนแลงและวัดไร่ถวั่ ชวนให้ นึกถึงศำลำแวะพักริ มทำงซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก
จำกคลองยำงซึง่ เป็ นเส้ นทำงคมนำคมสำยหลัก
วัดที่มีมณฑปเป็ นประธำนซึง่ มีขนำดใกล้ เคียงกันที่พบบริ เวณกำแพงเมืองทำงด้ ำนทิศ
เหนือและใต้ ได้ แก่ วัดป่ ำสักเหนือและวัดป่ ำสักใต้ ซึ่งกำหนดอำยุได้ ในช่วงกลำงถึงปลำยพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ทำให้ ได้ ทรำบว่ำกำรสร้ ำงอำคำรประดิษฐำนพระพุทธรูปนันได้
้ รับควำมนิยมมำโดย
ตลอดที่เมืองแห่งนี ้
ส่วนวัดมุมเมืองซึ่งเป็ นวัดขนำดใหญ่แห่ง เดียวที่เหลือหลักฐำนมำกที่สุดที่ ตงอยู
ั ้ ่ใ น
กำแพงเมืองเป็ นร่ องรอยที่แสดงถึงชุมชนขนำดใหญ่ที่น่ำจะใช้ งำนพื ้นที่ในบริ เวณนันมำยำวนำน
้
โดยเห็นได้ จำกร่องรอยกำรสร้ ำงเจดีย์องค์ใหม่ครอบองค์เดิม
แผนผังของวัดสำคัญดังเช่นวัดใหญ่ชยั มงคลสะท้ อนให้ เห็นควำมนิยมในกำรสร้ ำงวัด
ที่มีเจดีย์ทรงพุม่ ข้ ำวบิณฑ์เป็ นประธำน เจดีย์มมุ เป็ นทรงปรำสำท และเจดีย์รำยหลำกหลำยรูปแบบ
เช่นเดียวกับวัดเจดี ย์เ จ็ ดแถว เมื องศรี สัช นำลัยและวัดมหำธำตุ เมื องสุโขทัย แสดงให้ เ ห็นถึ ง
ควำมสัมพันธ์ของทังสำมเมื
้
องเป็ นอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำมลักษณะกำรก่อกำแพงแก้ วและกำแพง
วัดที่ใช้ แท่งศิลำแลงขนำดใหญ่ที่วัดใหญ่ชัยมงคลและวัดโบสถ์ เมืองบำงขลัง เป็ นงำนช่ำงที่
สะท้ อนให้ เห็นควำมใกล้ ชิดกับงำนศิลปกรรมที่เมืองศรี สัชนำลัยมำกกว่ำสุโขทัย ดังปรำกฏที่วัด
หลำยแห่ง เช่น วัดช้ ำงล้ อม วัดพระศรี รัตนมหำธำตุเชลียง เป็ นต้ น อำจเนื่องมำจำกตำแหน่งที่ตงั ้
ของเมืองบำงขลังอยูใ่ กล้ เคียงกันมำกกว่ำนัน่ เอง
กำรวิเ ครำะห์ เ พื่ อ จัดทำรู ป แบบสันนิ ษฐำนเมื องบำงขลัง ทัง้ หมดทำให้ ท รำบได้ ว่ำ
โบรำณสถำนเมืองบำงขลังมีควำมเชื่อมโยงกับงำนศิลปกรรมสุโขทัยซึ่งสอดรับตำมตำแหน่งที่ตงที
ั้ ่
อยูร่ ะหว่ำงสองเมืองสำคัญในวัฒนธรรมสุโขทัยคือสุโขทัยและศรี สชั นำลัย จึงอำจกล่ำวได้ ว่ำเมือง
บำงขลังเป็ นกลุ่มเมืองในวัฒนธรรมสุโขทัยในพื ้นที่บริ เวณนี ด้ ้ วย และสะท้ อนให้ เห็นถึงภำพรวม
ของเมืองโบรำณขนำดเล็กที่มีควำมสัมพันธ์กบั เมืองในวัฒนธรรมสุโขทัยขนำดใหญ่ทงสองเมื
ั้
อง ซึ่ง
เป็ นบริบทหนึง่ ของประวัตศิ ำสตร์ สโุ ขทัย

บทที่ 5
บทสรุป
จารึ กในสมัยสุโขทัยและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ได้ กล่าวถึงชื่อเมืองโบราณเมือง
หนึง่ ที่อยูร่ ะหว่างเมืองศรี สชั นาลัยและสุโขทัย ซึง่ ในปั จจุบนั ได้ ปรากฏร่องรอยเมืองโบราณที่ตรงกับ
ตาแหน่งเมืองในเอกสารโบราณดังกล่าว ในปั จจุบนั จึงเรี ยกชื่อเมืองโบราณแห่งนี ้ว่าเมืองบางขลัง
แม้ ว่าการศึกษาโบราณสถานเมืองบางขลัง จะไม่สามารถตอบได้ ว่าเป็ นเมืองเดียวกับที่อยู่ในจารึก
หรื อไม่ แต่เชื่อได้ ว่าเป็ นเมืองในวัฒนธรรมสุโขทัยเมืองหนึ่งด้ วยผลการศึกษาเปรี ยบเทียบแนวคิด
การเลือกตังถิ
้ ่นฐานบนที่ราบเชิงเขา การจัดการน ้าที่รับน ้าจากภูเขาและระบายน ้าออกโดยใช้ คลอง
สาขาของลาน ้าสายใหญ่ และการกระจายตัวของโบราณสถานที่แสดงถึง แนวคิดการใช้ พื ้นที่ซึ่ง
ใกล้ เคียงกับเมืองในวัฒนธรรมสุโขทัยบนเส้ นทางถนนพระร่วง ดังเช่น เมืองสุโขทัย เมืองศรี สชั นา
ลัย เมืองบางพาน และเมืองนครชุม โดยเฉพาะการกระจายตัวของตาแหน่งโบราณสถานแสดง
แนวคิดที่ใกล้ เคียงกับเมืองนครชุมที่ให้ ความสาคัญกับเส้ นทางคมนาคมโดยโบราณสถานส่วน
ใหญ่จะกระจายตัวอยู่นอกเมืองบริ เวณริ มคลองสายหลักโดยเฉพาะบริ เวณทางเข้ า -ออกของเมือง
ด้ านทิศเหนือและใต้
สภาพโบราณสถานเมืองบางขลังในปั จจุบนั เท่าที่กรมศิลปากรได้ สารวจพบ มีจานวน
ทังหมด
้
22 แห่ง ส่วนใหญ่ชารุดทรุ ดโทรมเหลือเพียงส่วนฐาน จากการรุกล ้าของพื ้นที่เกษตรกรรม
และการลักลอบขุดหาสมบัติ การศึกษาเพื่อสันนิษฐานรูปแบบโบราณสถานเมืองบางขลังในครัง้ นี ้
จึงทาการรวบรวมข้ อมูลทางด้ านศิลปกรรมเพื่อวิเคราะห์ร่วมกับข้ อมูลทางโบราณคดีที่ได้ มีผ้ ศู กึ ษา
ไว้ แล้ ว1 โดยเฉพาะชิ น้ ส่วนประดับสถาปั ตยกรรมซึ่งมีผลกับการวิเคราะห์อย่างมาก การศึกษา
วิเคราะห์ รูปแบบและกาหนดอายุโบราณสถานเมืองบางขลัง แบ่งออกตามสภาพได้ เป็ น 3 กลุ่ม
ได้ แก่

1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน วนาพร คาบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของ
ชุมชนโบราณเมืองบางขลังในเขตอาเภอ สวรรคโลกและอาเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง
พุทธศตวรรษที่ 18-22” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 84.
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กลุ่มที่ 1 โบราณสถานที่สามารถสันนิษฐานรู ปแบบได้ ค่อนข้ างชัดเจน จานวน
2 แห่ง ได้ แก่ วัดโบสถ์ และวัดใหญ่ชยั มงคล
กลุ่มที่ 2 โบราณสถานที่เหลือเพียงส่ วนฐาน สันนิษฐานรู ปแบบได้ ไม่ ชัดเจน
จานวน 11 แห่ง ได้ แก่ วัดริ มทาง วัดเจดีย์โทน วัดป่ ามะม่วง วัดดงอ้ อยเหนือ วัดป่ าสักเหนือ วัด
ก้ อนแลง วัดไร่ถวั่ วัดมุมเมือง วัดสระคู่ วัดป่ าสักใต้ วัดเขาเดื่อ
กลุ่มที่ 3 โบราณสถานที่ไม่ สามารถสันนิษฐานรู ปแบบได้ จานวน 9 แห่ง ได้ แก่
วัดต้ นตะโก วัดริ มคลองเก่ า วัดป่ ากล้ วย วัดต้ นประดู่ วัดเจดีย์คู่ วัดริ มคลองยาง วัดต้ นมะเกลือ
วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดดงสะเดา
การวิเคราะห์รูปแบบโบราณสถานทัง้ 3 กลุ่ม พบว่าเมืองบางขลังมีรูปแบบศิลปกรรม
ที่มีความสัมพันธ์ กับศิลปะสุโขทัยอันมี ลักษณะพืน้ ถิ่นเข้ ามาผสมเล็กน้ อยซึ่งแสดงถึงบ้ านเมือง
ขนาดเล็กที่รับแนวคิดหลักทางด้ านศิลปะเข้ ามาและปรับปรุงงานช่างตามลักษณะการใช้ พื ้นที่ ของ
ตัวเองโดยไม่ได้ เคร่งครัดตามระเบียบแบบแผนหลักมากนัก ดังเช่น แผนผังวัดใหญ่ชยั มงคลที่ได้ รับ
แนวคิดด้ านระบบแผนผังจากวัดเจดีย์เจ็ดแถวแต่ได้ ปรับลักษณะการสร้ างเจดีย์รายที่ขนาบข้ าง
เจดีย์ประธานต่อจากมณฑปบริ วารแทนที่จะยึดแนวแกนจากเจดีย์ประจามุม หรื อบางวัดที่ปรากฏ
ร่องรอยวิหารอยูด่ ้ านทิศตะวันตกซึง่ เป็ นด้ านที่ติดกับคลองยางเส้ นทางคมนาคมสายหลักของเมือง
แสดงถึงการยึดถือเส้ นทางที่สะดวกในการกาหนดทางเข้ าหลักของวัด เป็ นต้ น นอกจากนี ้รู ปแบบ
วัดโบสถ์ เมืองบางขลังยังมีความเชื่อมโยงกับงานศิลปกรรมในเมืองนครชุมอีกด้ วยอันแสดงถึง
ความสัมพันธ์กบั เมืองบริวารในอาณาจักรสุโขทัยที่ถือว่าเป็ นบริ บททางวัฒนธรรมเดียวกัน
จากการศึกษารู ปแบบเพื่อกาหนดอายุภาพรวม พบว่าเมืองขลัง น่าจะมีการใช้ พืน้ ที่
มาแล้ วอย่างน้ อยในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 จากการวิเคราะห์แผนผังและงานศิลปกรรมของวัด
ใหญ่ชยั มงคลและวัดโบสถ์เมืองบางขลังซึ่งปรากฏการซ่อมแซมและก่อสร้ างเพิ่มเติมมาโดยตลอด
และน่าจะเจริ ญขึ ้นในช่วงต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20-21 ตามอายุสมัยเฉลี่ยโดยส่วนใหญ่ของ
โบราณสถานทังหมด
้
ช่วงเวลาดังกล่าวใกล้ เคียงกับรัชกาลพระยาลิไทและคาบเกี่ยวกับช่วงที่อยุธยา
เริ่ มเข้ ามากลืนอานาจของสุโขทัย แสดงถึงระยะเวลาที่บ้านเมืองแห่งนี ้เจริ ญขึ ้น และมีการใช้ พื ้นที่ใน
บริเวณนี ้มาโดยตลอด
เมื่อนาข้ อมูลจากการวิเคราะห์และกาหนดอายุมาศึกษาเพื่อเป็ นแนวทางในการขึน้
รู ปแบบสันนิษฐานของวัดทัง้ 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 และ 2 ใช้ รูปแบบศิลปกรรมที่เหลืออยู่ร่วมกับ
ชิน้ ส่วนประดับสถาปั ตยกรรมเพื่อวิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบรู ปแบบที่ เป็ นไปได้ ม ากที่ สุด และเป็ น
ตัวอย่างในการสันนิษฐานรู ปแบบโบราณสถานในกลุ่มที่ 3 ที่ไม่มีหลักฐานเหลือเพียงพอ ข้ อมูล

163
จากการศึกษาดังกล่าวเมื่อนามาขึ ้นรูปแบบสันนิษฐานแล้ ว พบว่าโบราณสถานส่วนใหญ่เป็ นเจดีย์
ทรงระฆังที่มีสว่ นรอบรับองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยม และรองลงมาคือเจดีย์ทรงระฆังที่มีการก่อมุข
ประดิษฐานพระพุทธรูปยื่นออกมา ซึง่ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นงานศิลปกรรมที่ได้ รับความนิยมในช่วงต้ นถึง
กลางพุทธศตวรรษที่ 20 ภาพรวมรูปแบบสันนิษฐานงานศิลปกรรมของเมืองบางขลังจึงทาให้ เห็น
เมืองที่เจริญขึ ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นส่วนใหญ่ผ่านโบราณสถานที่ตงอยู
ั ้ ่นอกเมืองเกือบทังหมด
้
และมีวดั สาคัญขนาดใหญ่ที่อยูท่ างด้ านทิศเหนือและใต้ ได้ แก่ วัดใหญ่ชยั มงคล และวัดโบสถ์ เป็ น
เสมื อนตัวแทนสิ่ ง ก่อสร้ างส่วนน้ อยที่ แสดงพัฒ นาการของเมื องที่ บ่ง บอกถึง การใช้ พื น้ ที่ ส่วนที่
สาคัญมาตลอดตังแต่
้ ชว่ งต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 จนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21
ผลการศึก ษาวิเ คราะห์ เ พื่ อหาแนวทางในการสัน นิ ษ ฐานรู ปแบบที่ ใกล้ เ คีย งที่ สุด
ดังกล่าวทาให้ เห็นภาพรวมของโบราณสถานเมืองบางขลังที่เป็ นเมืองในวัฒนธรรมสุโขทัยสะท้ อน
ผ่านรูปแบบสันนิษฐานที่ได้ จากการศึกษาผ่านกระบวนการทางประวัติศาสตร์ ศิลปะซึ่งน่าจะทาให้
ได้ ภาพสันนิษฐานของเมืองบางขลังที่เป็ นบริบทหนึง่ ของศิลปะสุโขทัยได้ ใกล้ เคียงที่สดุ
อนึ่ ง ด้ วยสภาพของโบราณสถานส่ วนใหญ่ เหลือหลักฐานอยู่น้อยมาก และ
บางแห่ งได้ ทาการบูรณะพร้ อมปกป้องโบราณสถานด้ วยการคลุมด้ วยแผ่ นจีโอเท็กซ์ ไทล์
(Geo-Textile) เกือบทัง้ หมดจึงไม่ สามารถเข้ าถึงโบราณสถานได้ การศึกษาดังกล่ าวจึงเป็ น
เพี ยงข้ อ เสนอด้ า นรู ป แบบเท่ า นั น้ มิ ใช่ ข้ อสรุ ป ของรู ป แบบโบราณสถานเมื องบางขลั ง
ทัง้ หมด
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