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             The objective of this thesis is the understanding of cultural changes and 
developments of the ancient city of Muang Bang Khlang. It was done through studying and 
examining the gathered historical documents and evidences in all aspects, those include the 
field reports of the archaeological sites, artifacts and the field excavation of my own. The 
historical data collected were analyzed and brought the light to the history, expansions and 
the relations with other cities in the ages. The field of the study was restricted into the area 
of Muang Bang Khlang and nearby ancient cities. 

 
               From the past excavations, there were 22 temples.In the age determination, 
according to the natural soil study, architecture and artifacts discovered. We can determine 
that the city’s important sites were constructed during early 19th Buddhist era century and 
were abandoned at the end of the age of Ayudhaya due to the change of capital city. 
          The development of Muang Bang Khlang can be divided into 3 periods, 
              1st period, during the end of 18th Buddhist era century, there was an evidence about 
area usage. The earth layer around the city's eastern earth wall shown the man made 
activity from the third layer, 170-210 cm.dt., fragments of the first generation Chalieng wares 
made from Ban Kho noi kilns and fragments of black lineage under green coating 
Sangkhalok. during Yuan dynasty. There were plenty coal and animal bones shards which 
assumed that from making bonfire and burning animals such as stags, cattles and buffaloes. 
The activity continued to the fourth layer .The said area might had been used for camping or 
a specific activity over a long period of time. In the fourth layer, 220-270 cm.dt, found the 
more intensed yellow spots representing constant flood in the area. The flood might caused 
people to abandoned the city which came to the hypothesis that the city was settled during 
the end of 18th Buddhist era century 
    2nd period, during 19th to 20th Buddhist era century, from the archaeological 
research, important historical sites were constructed during early 19th Buddhist era century. 
They were Buddhist temple. Also from architectural study shown that additional construction 
were built through out 19th Buddhist era century and a large number of potteries were 
discovered. It could be evaluated that during that century, Muang Bang Khlang had enjoyed 
its most glorious days. The cultures continued to develop in the age of Ayudhaya, judging 
from the architectural design of pagodas found around Wat Bot and Wat Yaichaiyamongkol. 
    3rd period, during 21st to 22nd Buddhist era century, from the excavation we found 
the type of Sangkhalok Ceramic Ware potteries with black line written under the coat which 
were made during the middle age of Ayudhaya and Qing dynasty china which existed during 
21st to 22nd Buddhist era century. It was possible that Ayudhaya decreased its relationship 
with Muang Bang Khlang from the few number of artifacts related excavated. That was the 
period where Sukhothai lost its influence over the area and Muang Bang Khlang was 
reduced to a minor community in the north. Finally, Muang Bang Khlang was abandoned 
until it was discovered again during the age of Rattanakosin. 
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128 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทพานสงัคโลก (Bag#645) .............................  162 
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160 Grid:F2 BODY  ลายกดประทบัรูปส่ีเหล่ียม ระดบั0-20cm.dt .................................  180 
161 Grid:G1 BODY ลายเชือกทาบ   ระดบั 0-20cm.dt ...................................................  180 
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ปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ยโอสถสภา .............................  371 
334 เคร่ืองถว้ยสุโขทยั หรือเคร่ืองสงัคโลก อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 ....................  374 
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335 โบราณวตัถุทะเบียน #138 Grid: N4W5 ช้ินส่วนปากชามโคง้ออก Level:140-170  

cm.dt. เคร่ืองถว้ยสุโขทยั เป็นภาชนะเน้ือหิน พบบริเวณวดัเจดียเ์จด็แถว ......  374 
336 โบราณวตัถุทะเบียน #020 Grid:S7E12 Level: 0-20 cm.dt. แหล่งเตาเผาสุโขทยั  

ประเภทกน้ชาม เขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ เป็นภาชนะเน้ือหิน เขียนลายสีดาํ 
ใตเ้คลือบ .......................................................................................................  375 

337 จาน เขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี19-20 จากเตาเมืองสุโขทยัเก่า  375 
338 โบราณวตัถุทะเบียน #012  Site:SWY’2001 Grid:S6E8 จากแหล่งเตาเผาสุโขทยั ...  375 
339 โบราณวตัถุทะเบียน # 043 Site:vNWY’2001 Grid: N5E4 Level: 5-170 cm.dt.  

เคลือบสีขาวขุ่น เป็นภาชนะเน้ือหิน จากแหล่งเตาเผาสุโขทยั .......................  376 
340 จานเคลือบสีเขียว พทุธศตวรรษท่ี 19 เตาเมืองศรีสชันาลยั ......................................  378 
341 โบราณวตัถุทะเบียน# 230 Grid:B4 Level: 60-80 cm.dt. (WB’1999 ) ปากและ 

ลาํตวัจานเคลือบสีเขียวมะกอก แหล่งเตาเมืองศรีสชันาลยั พบบริเวณ 
โบราณสถานวดัโบสถ ์..................................................................................  378 

342 โบราณวตัถุหมายเลข #009 หลุมขดุคน้ท่ี1 Level: 181-190 cm.dt. เป็นลกัษณะกน้ 
ของจานแบบเชลียง เคลือบสีเขียวมะกอก เตาเกาะนอ้ย ศรีสชันาลยั .............  379 

343 โบราณวตัถุหมายเลข #013 Level:80-100 cm.dt. กน้จานเคลือบสีเขียว ลายเซาะ 
ร่อง ผลิตจากแหล่งเตาศรีสชันาลยัพบบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล  380 

344 เคร่ืองถว้ยสุโขทยัประเภทเคลือบสีเขียวผลิตจากเตาเมืองศรีสชันาลยั อายรุาวปลาย 
พทุธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 20 จากพิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ย 
โอสถสถา ......................................................................................................  380 

345 กระปุกเคลือบสีเขียวจากเตาศรีสชันาลยั (เตามอญ) .................................................  381 
346 กระปุกในPottery #78 , WB’99/160 ภาชนะเน้ือหิน กระปุก แหล่งเตาเผา 

ศรีสชันาลยั ....................................................................................................  381 
347 Pottery #82, WB’99/71  Bag#544  ภาชนะเน้ือหิน ประเภทหมอ้มีฝาปิดแหล่งเตา 

เผาศรีสชันาลยั Grid: A’1 Level: 137-146   cm.dt. พบบริเวณวดัโบสถ ์.......  381 
348 โบราณวตัถุทะเบียน #401 Grid: N10E9  ลาํตวั ภาชนะเน้ือหิน เคลือบสีขาวขุ่น 

จากเตาเกาะนอ้ย ศรีสชันาลยั .........................................................................  382 
349 โบราณวตัถุทะเบียน #086 ลาํตวัถว้ย ทานํ้าดินแลว้เคลือบเขียวใส Level: 120- 

140 cm.dt. แหล่งเตาศรีสชันาลยั พบท่ีวดัเจดียเ์จด็แถว .................................  383 
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350 Pottery # 147, WB’99/137 Bag#630 Grid: S8 ภาชนะเน้ือหิน ไหทรงสูงมีหู 4 หู  

แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั ................................................................................  383 
351 ไหส่ีหูเคลือบสีนํ้าตาล ผลิตจากแหล่งเตาศรีสชันาลยั ราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 19  

ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ยโอสถสภา .............................  383 
352 โบราณวตัถุทะเบียน #002 Grid: 90-110 cm.dt. ภาชนะเน้ือหินเป็นบริเวณไหล่ 

ของไหมีหู แหล่งเตาศรีสชันาลยั ...................................................................  384 
353 โบราณวตัถุทะเบียน # 406 Site:WY.2001 Grid:N9W5 กน้คลือบแบบเชลียง ........  384 
354 กลุ่มขวดเคลือบสีนํ้าตาล ผลิตจากเตาเมืองศรีสชันาลยั พิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ย 

โอสถสภา ......................................................................................................  385 
355 โบราณวตัถุทะเบียน #171 Grid: N7W1  Site: WJT,2001 Level:140-170 cm.dt.  

ภาชนะเน้ือหินขวดขนาดเลก็ แหล่งเตาศรีสชันาลยั .......................................  385 
356 ภาพSite:WB’1999  Grid: H1 (NEQ) H2(NWQ) I1(SEQ) I2(SWQ) กลุ่ม 

POTTERY#71-84พบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั ..............  386 
357 Pottery #112 , WB’99/101 Bag#585 ภาชนะเเน้ือหิน ประเภทไหปากแตร แหล่ง 

เตาเผาศรีสชันาลยั .........................................................................................  386 
358 Pottery # 116, WB’99/105 Bag#589 ภาชนะเน้ือหิน ประเภทไหปากแตร แหล่ง 

เตาเผาศรีสชันาลยั .........................................................................................  387 
359 ไหปากแตร ไม่เคลือบ ผลิตจากเตาเมืองศรีสชันาลยั  อายรุาวปลายพทุธศตวรรษ 

ท่ี19 ถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20  พิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ยโอสถสภา .................  387 
360 ไหส่ีหู จากเตาเกาะนอ้ย ลายป้ันแปะ ลกัษณะคลา้ยตวัอุณาโลม ..............................  387 
361 โบราณวตัถุทะเบียน #509 Grid:N13E3 Site:NWY’2001 ช้ินส่วนลาํตวั ประเภท 

ภาชนะไห   แหล่งเตาศรีสชันาลยั ..................................................................  388 
362 โบราณวตัถุหมายเลข#314  Level: 15 cm.dt. Site:WY’2001 กน้ภาชนะประเภท 

ไห แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั ..........................................................................  389 
363 ไหทรงปากแตรไม่เคลือบ ผลิตจากเตาเมืองศรีสชันาลยั ..........................................  389 
364 โบราณวตัถุหมายเลข#008 เจดียห์มายเลข# 3 Grid: S4W1 ครก แหล่งเตา 

ศรีสชันาลยั ....................................................................................................  390 
365 โบราณวตัถุหมายเลข# 055 Grid: N3E5 Level: 80-100 cm.dt. กน้ครก ภาชนะ 

เน้ือหิน...........................................................................................................  390 
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366 โบราณวตัถุหมายเลข#645   Grid: PIT1 ภาชนะเน้ือหิน พานสงัคโลก แหล่งเตาเผา 

ศรีสชันาลยั ....................................................................................................  391 
367 ปากชาม (Site:WB’1999) Grid:W7Level:60-80 cm.dt.  ประเภทเขียนลายสีดาํใต ้

เคลือบพทุธศตวรรษท่ี 21 เตาเมืองศรีสชันาลยั..............................................  391 
368 โบราณวตัถุหมายเลข#113 Grid: N4E4 Level: 120-140 cm.dt. Site:Wy’2001 กน้ 

เขียนลายใตเ้คลือบ  เป็นภาชนะเน้ือหิน ผลิตจากแหล่งเตาศรีสชันาลยั .........  392 
369 โบราณวตัถุหมายเลข#015 Grid: S6E12 Site:SWY’2001 เป็นภาชนะเน้ือหิน เขียน 

ลายสีเขียวใตเ้คลือบ  แหล่งเตาศรีสชันาลยั ...................................................  392 
370 จานเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ เขียนลายช่อดอกไม ้ผลิตจากแหล่งเตาเมืองศรีสชันาลยั ...  393 
371 โบราณวตัถุหมายเลข Pottery # 125, Bag#602 ภาชนะเน้ือหิน จาน (เขียนลายดาํ 

ใตเ้คลือบ) แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั ...............................................................  393 
372 โบราณวตัถุหมายเลข #363 Grid: N8E1 Site:WY’2001 ช้ินส่วนกระปุก เคลือบ 

สีขาวเขียนลายสีนํ้าตาล  แหล่งเตาศรีสชันาลยั ..............................................  395 
373 คณฑีเคลือบสองสี ไดจ้ากการขดุแต่ง บริเวณดา้นทิศใตข้องวดัมหาธาตุสุโขทยั ....  395 
374 คณฑีและตลบัพร้อมฝา ทรงผลไม ้เคลือบสองสี .....................................................  395 
375 โถ (พร้อมฝา) เคลือบสีเขียว พทุธศตวรรษท่ี 20-21 เตาเมืองศรีสชันาลยั ................  396 
376 โบราณวตัถุทะเบียน Pottery #136 ภาชนะเน้ือแกร่ง ชนิดเคลือบสีเขียว พบท่ี

โบราณสถานวดัโบสถ ์ประเภทโถ (มีฝาปิด) Grid: N’6  Level:66-91 cm.dt  397 
377 กน้ภาชนะดินเผาแบบน้ือหิน ประเภทพาน แหล่งเตาศรีสชันาลยั ...........................  397 
378 โบราณวตัถุหมายเลข#001 Grid:D7 Level:60-80 cm.dt. จาน ลายขดุสลกัดอกไม ้ 

เคลือบสีเขียว  อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20 ......................................................  398 
379 โบราณวตัถุทะเบียน# 230 Grid:B4 Level: 60-80 cm.dt. (WB’1999 ) ปากและ 

ลาํตวั จานเคลือบสีเขียวมะกอก แหล่งเตาเมืองศรีสชันาลยั พบบริเวณ
โบราณสถานวดัโบสถ ์..................................................................................  398 

380 ไหขนาดใหญ่ คอแคบ ไม่เคลือบ ผลิตจากแหล่งเตาบา้นบางปูน ปัจจุบนัจดัแสดง 
อยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ...........................................  404 

381 ไหไม่เคลือบ บริเวณคอและไหล่กดประทบัลายชา้งและลายคลา้ยใบโพธ์ิ ผลิตจาก 
แหล่งเตาบา้นบางปูน พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร ............................  404 

382 ช้ินส่วนไห จากเตาบา้นบางปูน จงัหวดัสุพรรณบุรี พบบริเวณวดัเจดียเ์จด็แถว .......  404 
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383 โบราณวตัถุทะเบียน #001 เจดียร์ายหมายเลข#3 Grid:S4W4 ภาชนะเน้ือหิน  

กน้ครก ผลิตจากเตาบา้นบางปูน พบบริเวณโบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถว ....  405 
384 โบราณวตัถุทะเบียน#342Grid:N9W1Site:NWY’2001Level:90-120cm.dt.  

ช้ินส่วนลาํตวัไหขนาดใหญ่  ผลิตจากบา้นเตาไห จงัหวดัพิษณุโลก ..............  406 
385 ภาพเปรียบเทียบลกัษณะเน้ือดิน ระหวา่ง เตาบา้นเตาไห กบัเตาเมืองศรีสชันาลยั ...  407 
386 โบราณวตัถุทะเบียน  #314+#285 Site: NWY’2001 Level: 15cm.dt.และ Level:  

100-120cm.dt.ช้ินส่วนปากโคง้ออกของกระปุกเน้ือหินผลิตจากเตาบา้นเตาไห .  407 
387 กระปุกพร้อมฝา เคลือบสีเขียว อายพุทุธศตวรรษท่ี 19-20 ผลิตจากเตาสนักาํแพง 

โบราณวตัถุทะเบียน #122 Grid:N8E7 Site:NWY’2001 Level: 140-160 cm.dt .....  409 
388 ภาชนะประเภทเน้ือหิน ผลิตจากเตาสนักาํแพง ........................................................  410 
389 โบราณวตัถุทะเบียน #008 Grid:  N3W1 Site: NWY’2001 Level: 180 cm.dt. ........  410 
390 จาน เคลือบสีเขียว อายพุทุธศตวรรษท่ี 19-20 ผลิตจากเตาสนักาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่  411 
391 จาน เคลือบสีเขียว พทุธศตวรรษท่ี 19-20  ผลิตจากเตาสนักาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่  411 
392 Pottery # 128/2, WB’99/118 ภาชนะเน้ือหิน ประเภทกระปุก แหล่งเตาพาน ..........  412 
393 Pottery # 22, WB’99/16  Bag#429,SF138 เคร่ืองถว้ยน่านบ่อสวกเคลือบสีเขียว ....  414 
394 ไหทรงเต้ีย ปากกวา้ง เคลือบสีนํ้าตาล ผลิตจากแหล่งเตาแม่นํ้านอ้ย ........................  415 
395 โบราณวตัถุทะเบียน #174 Grid: N11E4  Site:NWY’2001 Level: 70-90 cm.dt.  

ช้ินส่วนปากครกโคง้เขา้ เป็นภาชนะเน้ือ ผลิตจากเตาแม่นํ้านอ้ย  จงัหวดั 
สิงห์บุรี ..........................................................................................................  417 

396 ไห เคลือบสีนํ้าตาล อายพุทุธศตวรรษท่ี21-22 ผลิตจากเตาแม่นํ้านอ้ย จงัหวดัสิงห์บุรี  418 
397 ช้ินส่วนคร่ืองป้ันดินเผาเคลือบสีนํ้าตาลจากแหล่งเตาแม่นํ้านอ้ย จงัหวดัสิงห์บุรี .....  418 
398 กระปุกจากเตาหลงเฉวียน สมยัราชวงศเ์อวีย๋นท่ีมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19 .........  420 
399 Pottery # 112, WB’99/111 ภาชนะเน้ือแกร่ง (Celadon)  Grid: S2 (SWQ)  Bag#595 

Level :90-94.5cm.dt. แหล่งเตาหลงฉวน มณฑลเจอ้เจียง .............................  421 
400 กระปุกสองหูเคลือบสีเขียวเซลาดอน ผลิตจากเตาหลวงฉวน ราชวงศห์ยวน ..........  421 
401 Pottery #158 , WB’99/148 ภาชนะเน้ือเน้ือหิน ประเภทจาน (เคร่ืองถว้ยจีนเคลือบ 

สีเขียว) แหล่งเตาเผาผูเ่ถียน มณฑลฝเูจ้ียน .....................................................  422 
402 โบราณวตัถุทะเบียน  #005 Level: 40-60 cm.dt. Grid:F7 Site:WB’1999 เป็น 

ภาชนะเน้ือหิน พบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถเ์มืองบางขลงั ....................  422 
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403 จานเคลือบสีเขียวเซลาดอน ศิลปะจีน สมยัราชวงศห์ยวนพบท่ีจงัหวดัตาก.............  422 
404 จานเคลือบสีเขียวเซลาดอน ศิลปะจีน สมยัราชวงศห์มิง .........................................  424 
405 โบราณวตัถุทะเบียน #012  Grid: S5E3 เจดียห์มายเลข#14 Site:WJT’2001  

ช้ินส่วนปากลกัษณะโคง้เขา้ และลาํตวั ของชาม ผลิตจากเตาหลงเฉวียน ......  433 
406 จานเคลือบสีเขียว ตวัจานเซาะร่อง ผลิตจากเตาหลงเฉวียนสมยัราชวงศเ์อวี๋ยน ........  434 
407 โบราณวตัถุทะเบียน #072 Grid: N4E5 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt.  

ช้ินส่วนปากผายออกของชาม ประเภทเน้ือแกร่ง  เคลือบสีเขียว แหล่ง 
หลงฉวน ราชวงศห์มิงตอนปลาย ..............................................................................  434 

408 โบราณวตัถุทะเบียน #013 Grid: S7E12 Site:SWY’2001  Level: Surface  
ช้ินส่วนกน้ของจาน เคลือบสีเขียว แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง .............  435 

409 จานเคลือบสีเขียวแหล่งเตาหลงเฉวียน สมยัราชวงศห์มิง ........................................  435 
410 จานเคลือบสีเขียว แหล่งเตาหลงเฉวียน สมยัราชวงศซุ่์งภาคใต ้...............................  435 
411 ชามเคลือบสีเขียวแหล่งเตาเมืองศรีสชันาลยั อายรุาวพทุศตวรรษท่ี 19 ...................  435 
412 โบราณวตัถุทะเบียน #012 Grid: S5E3 เจดียห์มายเลข#14 Site:WJT’2001 ช้ินส่วน 

ปากลาํตวั และกน้ ของชาม เคลือบสีเขียว แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศ ์
หมิง ...............................................................................................................  436 

413 ชามเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหล่งเตาหลงเฉวยีน มณฑลเจอ้เจียง ศิลปะจีนสมยัราชวงศ์
เอวี๋ยน อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 พิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ยโอสถสภา .........  436 

414 #008  Grid: D 6 Level: 40-60 cm.dt.Site: WB’1999  กน้ชาม เขียนลายสีคราม 
ใตเ้คลือบเคร่ืองถว้ยจีน  สมยัราชวงศห์มิง.....................................................  438 

415 ชามเขียนลายสีบนเคลือบ เขียนลายช่อดอกไมด้ว้ยสีแดงและสีเขียว ศิลปะจีน  
สมยัราชวงศห์มิง ราวพทุธศตวรรษท่ี 21 พบท่ีจงัหวดัตาก............................  439 

416 โบราณวตัถุทะเบียน #475 Grid: N6W3 Site:WY’2001 กน้ชาม เขียนลายสีคราม 
ใตเ้คลือบ ....................................................................................................................  440 

417 โบราณวตัถุทะเบียน # 006/10 กน้แบบเน้ือแกร่ง ประเภทชาม เขียนลายคราม ........  440 
418 โบราณวตัถุทะเบียน #048 (WY’2001)/ SF#006 ภาชนะเน้ือแกร่ง (Pocelain)  

แหล่งเตาจีน มณฑลกวา้งตุง้ (สมยัราชวงศชิ์ง) Site :WY’2001 Grid: N3E5 .  441 
419 โบราณวตัถุทะเบียน #055 Grid: N3E5 Level: 80-100 cm.dt. Site:WY’2001  

ภาชนะเน้ือแกร่ง จาน แหล่งเตาประเทศจีน (ตอนใต)้ สมยัราชวงศชิ์ง ..........  442 
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ภาพท่ี   หนา้ 
420 โบราณวตัถุทะเบียน #299 Site:WY’2001 Grid: N6E4 Level: 120-150 cm.dt.  

ภาชนะเน้ือแกร่ง เขียนลายสีครามใตเ้คลือบ แหล่งเตาประเทศจีน  
สมยัราชวงศชิ์ง ..............................................................................................  443 

421 โบราณวตัถุทะเบียน #124 Grid: N9E6 Level: 140-160 cm.dt. Site:WY’2001  
เขียนลายครามใตเ้คลือบ  แหล่งเตาประเทศจีน สมยัราชวงศชิ์ง ....................  443 

422 โบราณวตัถุทะเบียน  # 002/10 กน้ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่งประเภทชาม)  
เขียนลายครามใตเ้คลือบ  แหล่งเตาประเทศจีน  สมยัราชวงศชิ์ง ...................  444 

423 โบราณวตัถุทะเบียน # 001/6 กน้แบบเน้ือแกร่ง ประเภทชาม  เขียนลายคราม ........  444 
424 โบราณวตัถุทะเบียน # 002/9 กน้แบบเน้ือแกร่ง ประเภทชาม .................................  445 
425 โบราณวตัถุทะเบียน #444 SITE :WY’2001  GRID:N11E6  LEVEL:201 cm.dt. ...  445 
426 ภาชนะเน้ือแกร่งเขียนลายคราม เคร่ืองถว้ยจีน สมยัราชวงศชิ์ง ...................................  446 
427 โบราณวตัถุทะเบียน #441 Grid:N12W3 Site:WY’2001 แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น ...  451 
428 โบราณวตัถุทะเบียน ชามลายคราม เขียนลายมงักรกบัไข่มุกไฟ ผลิตจากแหล่งเตา 

ในประเทศญ่ีปุ่น พิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ยโอสถสภา .........................................  452 
429 โบราณวตัถุทะเบียน #231  Site:WY’2001 Grid:N8W2 Level:120-140 cm.dt.  

ช้ินส่วนปากลกัษณะตรงของชาม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น .......................  452 
430 โบราณวตัถุทะเบียน #015  Grid:S6E12 Site:SWY’2001 ระดบั Surface ช้ินส่วน 

กน้ของชาม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น .........................................................  453 
431 โบราณวตัถุทะเบียน #001  Grid: S6E5 Site:SWY’2001 ช้ินส่วนกน้ของชาม  

แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น .............................................................................  454 
432 โบราณวตัถุทะเบียน #441 WY’2001 Grid:N13W3 ภาชนะเน้ือหิน เคร่ืองถว้ยพม่า  455 
433 กระปุกและชามเคลือบสีขาว เตาในสหภาพพม่า พทุธศตวรรษท่ี 20-21 .................  456 
434 โบราณวตัถุทะเบียน #009 Grid E6 Level: 40-60 cm.dt. Site:WB’1999 ภาชนะ 

ประเภทกระปุก เน้ือหิน แหล่งเตาประเทศพม่า .............................................  457 
435 โบราณวตัถุทะเบียน #047 Grid: N2E4 Site: NWY’2001 Level: 170 cm.dt.  

ช้ินส่วนกน้ชาม ประเภทเน้ือหิน เคลือบสีเขียว เคร่ืองถว้ยเวยีดนาม .............  460 
436 โบราณวตัถุทะเบียน #020 Grid:  S7E12  Site: SWY’2001 ระดบั Surface ช้ินส่วน 

ลาํตวัของชาม ภาชนะเน้ือหิน  เคร่ืองถว้ยเวียดนาม ............................................  460 
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ภาพท่ี   หนา้ 
437 ชามเขียนลายคราม เขียนลายช่อดอกไม ้ขอบปากเป็นรูปกลีบดอกไม ้ศิลปะ 

เวียดนาม สมยัราชวงศต์รัน-โห ราวพทุธศตวรรษท่ี 20 .......................................  461 
438 ตาํแหน่งการฝังภาชนะบรรจุกระดูกท่ีพบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์.................  463 
439 ตาํแหน่งการฝังภาชนะบรรจุกระดูกท่ีพบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์.................  464 
440 ตาํแหน่งการฝังภาชนะบรรจุกระดูกท่ีพบจากการขดุแต่งโบราณสถาน วดัใหญ่ชยัมงคล 

เมืองบางขลงั .................................................................................................  465 
441 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก ( Stonewares )ท่ีฝังติดกบัฐานเจดียป์ระธาน .................  466 
442 เตา้ปูนสาํริดและภาชนะประเภทกระปุกขนาดเลก็ ..................................................  468 
443 พบท่ีโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล .........................................................................  469 
444 SF#033 ขนัสาํริด พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ(์WB’2007) ................  470 
445 โบราณวตัถุประเภทกระดูกเผาไฟพบบรรจุในเจดียห์มายเลข#3 (J3) ท่ีบริเวณ 

อุโบสถGrid: N2E3 พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั ....................  472 
446 Pottery #83 , WB’99/72  Bag#545 ภาชนะท่ีพบร่วมกนัฝาปิด ภาชนะดินเผา 

ประเภทเน้ือดินและเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีขาวประเภทจาน .............................  473 
447 Pottery #47 WB’99/38 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินประเภทไห ไหคอสั้น แหล่ง 

เตาเผาศรีสชันาลยั กริด I4 พบร่วมกบัฝาปิดภาชนะประเภทเน้ือดิน ................  473 
448 Pottery # 34, WB’99/27 Bag#447ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทไหปากแตร 

แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั พบร่วมกบัตะคนัดินเผา ..........................................  474 
449 Pottery # ,158 WB’99/148Bag#658 ภาชนะเน้ือหิน ไหปากแตร แหล่งเตาเผา 

ศรีสชันาลยัภาชนะท่ีพบร่วมกนัคือเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียวประเภทจาน .  474 
450 Pottery # 125, Bag#602 WB’99/114, Bag#602 ภาชนะเน้ือหิน ภาชนะประเภทไห  

พบร่วมกบัจาน (เขียนลายดาํใตเ้คลือบ) แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั .................  475 
451 Pottery #22, WB’99/16Bag#429, (เคร่ืองถว้ยน่านบ่อสวกเคลือบสีเขียว) ...............  475 
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สารบัญแผนผงั 
 
แผนผงัท่ี  หนา้ 

1 แผนผงัเมืองโบราณบางขลงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ..................................................  14 
2 แผนผงัเมืองบางขลงัแสดงตาํแหน่งกลุ่มโบราณสถานและลาํนํ้าสาํคญั ..................  16 
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เมืองศรีสชันาลยั ............................................................................................  17 
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7 แผนผงับริเวณวดัใหญ่ชยัมงคล ...............................................................................  48 
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9 แผนผงับริเวณโบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถว ............................................................  69 

10 แผนผงัแสดงตาํแหน่งของภาชนะดินเผาท่ีบรรจุกระดูกมนุษยภ์ายใน จาก 
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั .............................................................  94 

11 แผนผงัแสดงภาพเจดียว์ดัมุมเมือง หลงัการขดุแต่ง ..................................................  353 
12 แผนผงัเมืองบางขลงัแสดงตาํแหน่งกลุ่มโบราณสถานและลาํนํ้าสาํคญั ..................  359 
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แผนภูมิท่ี  หนา้ 

1 กราฟแสดงตาํแหน่งของภาชนะดินเผาท่ีพบในโบราณสถานวดัโบสถ ์...................  175 
2 กราฟแสดงปริมาณลวดลายของเศษภาชนะเน้ือดิน พบในโบราณสถานวดัโบสถ ์..  176 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
         เมืองบางขลงั ตั้งอยูใ่นเขตอาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงอยู่
ห่างจากเมืองสุโขทยัเก่าไปทางทิศเหนือ ประมาณ 24 กิโลเมตร และห่างจากเมืองศรีสัชนาลยัทาง
ทิศตะวนัตกเฉียงใตร้าว 27 กิโลเมตร 
                 เมืองบางขลงัเป็นเมืองโบราณท่ีเก่าแก่ปรากฎช่ืออยูใ่นศิลาจารึกสุโขทยัอยา่งนอ้ย 2 หลกั 
ตามท่ีปรากฏในศิลาจารึกหลกัท่ี2 (จารึกวดัศรีชุม) ดา้นท่ี 1  บรรทดัท่ี 22-23  กล่าวถึงพ่อขุนผา
เมือง และพ่อขนุบางกลางหาว  ยกทพัมาพบกนัท่ีเมืองบางขลงั  เพื่อร่วมกนัปราบขอมสบาดโขลญ
ลาํพงตอ้งถอยทพัจากการยึดครองกรุงสุโขทยัและเป็นเหตุให้มีการสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาว
เป็นพอ่ขนุศรีอินทราทิตย ์ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศพ์ระร่วงของกรุงสุโขทยั  มีขอ้ความดงัน้ี 

"…… เม่ือก่อนพ่อขุนบางกลางหาวข้ึนไปเมืองบางยางให้สิริจดัพลพ่อขุนผาเมือง เจา้
เมืองราดพาพอ่ขนุผาเมืองผดาจกนัแลกนั พอ่ขนุบางกลางหาวไดเ้มืองศรีเสชนาไล…….พอ่ขนุผาเมือง
เจา้เมืองราดเอาพลมาตบกนัท่ีบางขลง ไดเ้วนบางขลงแก่พอ่ขนุผาเมือง .....” 1 

ดา้นท่ี 2 บรรทดัท่ี 8.....นครสุโขทยั บางฉลงั ศรีสชันาลยั2 
นอกจากน้ีในศิลาจารึกนครชุม (พ.ศ.1890-1900) ดา้นท่ี 2 บรรทดัท่ี 19 
“...เมืองคนที  พระบาง  หาเป็นขนุหน่ึง.... เมืองเชียงทอง  หาเป็นขนุหน่ึง  เมือง....หา

เป็นขนุหน่ึง เมืองบางพานหาเป็นขนุหน่ึง  เมือง.....หาเป็นขนุหน่ึง  เมืองบางฉลงัหาเป็นขนุหน่ึง...” 3 
หลกัฐานอ่ืน ๆ กล่าวถึงการก่อตั้งสุโขทยัเป็นราชธานีใน พ.ศ. 17804ในปลายพุทธ

ศตวรรษท่ี18 มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองโดยพ่อขนุผาเมืองและพ่อขนุบางกลางหาวไดร่้วมกนั

                                                 
1กรมศิลปากร, จารึกสมยัสุโขทยั  (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 63. 
2เร่ืองเดียวกนั, 72. 
3เร่ืองเดียวกนั, 37. 
4หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพค์ร้ังท่ี 2 (พระนคร: โรงพิมพ์

กรุงสยาม, 2518), 26. 
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ยึดอาํนาจจากขอมสมาดโขลญลาํพงไดส้าํเร็จในราว พ.ศ.17925 จากหลกัฐานดา้นเอกสารขา้งตน้
อย่างนอ้ยก็อาจจะกล่าวไดว้่ามีเมืองบางขลงัแลว้ในระหว่างปลายพุทธศตวรรษท่ี18-19 แต่อย่างไรก็
ตามจะตอ้งศึกษาทางโบราณคดีเพิ่มเติมในกลุ่มเมืองโบราณบางขลงัและเมืองในเสน้ทางถนนพระร่วง 
วดั และชุมชนโบราณ 

เมืองบางขลงัยงัปรากฎช่ือในเอกสารสมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอนตน้หลายฉบบั เช่น 
ในร่างสารตราเจา้จกัรี ถึงหวัเมืองฝ่ายเหนือเกณฑไ์มส้ักปฎิสังขรณ์วดัและซ่อมแซมพระนคร จ.ศ. 
1193 สมุดไทยดาํเลขท่ี 24 พ.ศ.2374 และในสมยัรัชกาลท่ี 4 ปรากฏช่ือเมืองบางขลงัในจดหมาย
เหตุรัชกาลท่ี4“ใบบอกนครสวรรค“์ เร่ืองส่งเคร่ืองยศพระบางขลงั ซ่ึงถึงแก่อนิจกรรมจ.ศ.1223
เลขท่ี 14 พ.ศ. 2404 เป็นตน้ 

สภาพภูมิประเทศ  โดยทัว่ไปของพื้นท่ีเมืองบางขลงั ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของเขาเด่ือ  
ซ่ึงเป็นเขาลูกโดด  ทางดา้นทิศตะวนัออกมีคลองยางไหลผา่น ห่างจากโบราณสถานประมาณ 400 
เมตร โดยมีตน้นํ้ ามาจากลาํนํ้ าฝากระดาน (ลาํนํ้ าแม่มอก) จงัหวดัลาํปาง6 เมืองบางขลงัเป็นเมือง
โบราณท่ีมีกาํแพงเมืองท่ีก่อถมสูงข้ึนเป็นกาํแพงดินลว้นๆ รูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ จากตาํแหน่งท่ีตั้งและ
ลักษณะภูมิประเทศของเมืองบางขลังแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมในการเลือกตั้ งถ่ินฐาน 
ตลอดจนมีศาสนสถานท่ีสาํคญัหลายแห่งแสดงถึงพฒันาการท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของเมืองบางขลงัใน
สมยัสุโขทยั ซ่ึงยงัไม่มีการวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีช้ีให้เห็นชัดเจนว่าระยะเวลาของ
พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองบางขลงัจะอยูใ่นช่วงใด 

จากภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2496 พบว่าเมืองบางขลงัเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ริมเส้นทาง
ถนนพระร่วง ซ่ึงอยู่ก่ึงกลางระหว่างเมืองสําคญั 2 เมือง คือเมืองสุโขทยัและศรีสัชนาลยั ซ่ึงจะมี
ชุมชนเกษตรกรรมและวดัตั้งอยูโ่ดยรอบเมือง จากการท่ีเมืองบางขลงัอยูใ่นเส้นทางผ่านสัญจรไป
มาของชุมชนอ่ืน ๆ และหัวเมืองต่าง ๆ ท่ีเขา้มายงัเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัยย่อมจะได้รับ
วฒันธรรมต่างๆไวไ้ดโ้ดยง่าย 

จากการศึกษาและสํารวจทางโบราณคดีจนถึงปัจจุบนัพบว่าเมืองโบราณบางขลงัมี
โบราณสถานทั้ งส้ิน 22 แห่ง ประกอบด้วยโบราณสถานกลุ่มท่ีอยู่ภายในเมือง จาํนวน 4 แห่ง 

                                                 
5สนัติ เลก็สุขมุ, ศิลปะเชียงแสนและศิลปะสุโขทยั (นครปฐม: โรงพิมพม์หาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2534), 150. 
6จารึก วิไลแก้ว, การขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 จงัหวดัสุโขทยั และสํานักงานโบราณคดี
และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2543), 1.  
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โบราณสถานท่ีอยูน่อกเมืองบางขลงัจาํนวน 18 แห่ง และโบราณสถานท่ีตั้งอยูบ่นภูเขานอกเมืองไป
ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้คือโบราณสถานบนเขาเด่ือจาํนวน 1 แห่ง เขาเด่ือน้ีสันนิษฐานว่าจะเป็นภูเขา
สาํคญัของเมือง เน่ืองจากพบโบราณสถานเป็นเจดียท์รงระฆงัขนาดใหญ่บนเขาเด่ือ ปัจจุบนัเหลือส่วน
ฐานเพียงเล็กน้อย7 ซ่ึงโบราณสถานทั้งหมดในเมืองบางขลงัเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลทัธิ 
เถรวาท8 

วสัดุในการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นศิลาแลง9  เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่โบราณสถานขนาดใหญ่
มกัจะอยูน่อกเมือง อาทิเช่น วดัโบสถ ์วดัใหญ่ชยัมงคล และโบราณสถานบนเขาเด่ือ เป็นตน้     

นอกจากร่องรอยหลกัฐานแห่งความเจริญของชุมชนในอดีต เร่ืองราวของโบราณ
สถานท่ีสาํคญัของเมืองบางขลงั 2 แห่งคือ วดัโบสถ ์และวดัใหญ่ชยัมงคล มีปรากฏอยูใ่นพระราช
นิพนธ์เท่ียวเมืองพระร่วงในพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั อีกดว้ย10 

กลุ่มโบราณสถานบางแห่งในเมืองบางขลงัมีขนาดใหญ่และไดรั้บการขุดคน้และขุด
แต่งบา้งแลว้ มีหลกัฐานของอาคารท่ีใชใ้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาประเภทวิหาร เช่น วดั
โบสถ ์วดัใหญ่ชยัมงคล วดัริมทาง  และวดัเจดียเ์จด็แถว  ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าวิหารของวดัโบสถ์
เป็นวิหารรุ่นแรก ๆ ท่ีใชเ้ทคนิคในการก่อสร้างไม่เหมือนวดัอ่ืนๆ ซ่ึงจะไดก้ล่าวถึงดงัต่อไปน้ี 
 

โบราณสถานวดัโบสถ์ 
โบราณสถานวดัโบสถเ์มืองบางขลงั ตั้งอยูท่ี่บา้นวดัโบสถ ์หมู่ท่ี 5 ตาํบลเมืองบางขลงั 

อําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  วัดโบสถ์เป็นโบราณสถานสําคัญท่ีเหลือหลักฐานทาง
สถาปัตยกรรมมากท่ีสุดของเมืองบางขลงั  ภายในวดัโบสถก่์อดว้ยศิลาแลงมีรูปทรงเป็นมณฑปหัน

                                                 
7นาตยา ภูศรี, “บางขลงั: ไม่ส้ินมนตข์ลงั,” ศิลปวฒันธรรม 28, (สิงหาคม 2550) : 34. 
8กรมศิลปากร และ สาํนกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 

จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอกพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550, 
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2550), 23. 

9สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งและ
เสริมความมัน่คงวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกั
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, 2540), 19. 

10พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว, เท่ียวเมืองพระร่วง, พิมพ์คร้ังท่ี 8 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา, 2519). 
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หน้าไปทางทิศตะวนัออก มณฑปมีขนาดกวา้งดา้นละ 14 เมตร ก่อดว้ยศิลาแลงย่อมุม 20 มุม มี
ทางเข้าออกทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว  วัดโบสถ์นั้ นก่อกําแพงแก้วล้อมรอบ 
โบราณสถานมีลกัษณะเดียวกบักลุ่มโบราณสถานเมืองศรีสัชนาลยั กาํแพงแกว้รอบตวัอาคารก่อ
ดว้ยศิลาแลงเป็นแท่งกลม  ตวัมณฑปท่ีผนงัดา้นนอกทั้ง 3 ดา้น  มีร่องรอยการก่อพระพุทธรูปปูน
ป้ันติดผนงั 

รูปแบบของวิหารเป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ก่อศิลาแลงเป็นขอบโดยรอบ แลว้บด
อดัดินไวภ้ายใน ศิลาแลงกวา้งยาวแต่ละกอ้นไม่เท่ากนัแต่มีขนาดโดยเฉล่ียประมาณ 1 เมตร ศิลา
แลงเหล่าน้ีวางเรียงเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้โดยบดอดัดินไวภ้ายใน11 ลกัษณะเป็นอาคารโถงไม่
ปรากฏร่องรอยของผนังสันนิษฐานว่าใชเ้สาไมรั้บนํ้ าหนักโครงสร้างหลงัคา12 ซ่ึงเป็นหลงัคามุง
กระเบ้ืองดินเผา รูปแบบวิหารเช่นน้ี มีหลกัฐานท่ีวดัโบสถ ์วดัใหญ่ชยัมงคล วดัริมทาง และวดัเจดีย์
เจด็แถว   

วดัโบสถน้ี์มีการขดุคน้ขดุแต่งในหลุมขนาด 4x4 เมตร  กาํหนดคร้ังละ10 เซนติเมตร 
โดยขดุลอกตามระดบัชั้นดินสมมุติ เม่ือพบโบราณวตัถุจะทาํการบนัทึกตาํแหน่งของโบราณวตัถุลง
ในผงัและถ่ายภาพ สาํหรับหลุมขดุคน้ กาํหนดพ้ืนท่ีขนาด 2x2 เมตร โดยขดุลอกตามชั้นดินสมมุติ 
กาํหนดคร้ังละ 10 เซนติเมตร หลุมขดุคน้ทางโบราณคดีวดัโบสถอ์ยูบ่ริเวณดา้นทิศใตข้องมณฑป 
33.50 เมตร ขนาดของหลุมขดุคน้ 2x2 เมตร โดยใชเ้ทคนิคการขดุคน้แบบระดบัชั้นดินสมมติโดย
ขดุตามแนวด่ิงคร้ังละ 10 เซนติเมตร สามารถจดัลาํดบัชั้นดินธรรมชาติได ้3 ชั้น 

ผลจากการขดุคน้ขดุแต่งท่ีผา่นมา ไดพ้บหลกัฐานเก่ียวกบัการฝังศพท่ีสาํคญั เน่ืองจาก
ได้พบว่ามีการฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเป็นจาํนวน 147 ใบ13 ภาชนะดินเผาท่ีนิยมใช้เป็น
ภาชนะบรรจุกระดูก เป็นภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งประเภทไม่เคลือบมีรูปทรงท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า 
ไหปากแตร ภายในภาชนะเหล่าน้ีบรรจุกระดูกมนุษยท่ี์มีร่องรอยการเผาแลว้14  ดังนั้นภายใน

                                                 
11สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งและ

เสริมความมัน่คงวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,” : 10. 
12กรมศิลปากร และ สาํนกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 

24. 
13นาตยา ภูศรี, ประเพณีการฝังศพท่ีเมืองบางขลงั (สุโขทยั: สํานักโบราณคดีและ

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, 2542), 4. 
14สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งและ

เสริมความมัน่คงวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,” : 12. 
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โบราณสถานแห่งน้ี จึงแสดงให้เห็นว่าเมืองบางขลงัเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีมีความสาํคญัแห่งหน่ึง
ในอดีต 

จะเห็นไดว้่าโบราณสถานวดัโบสถมี์หลกัฐานทั้งดา้นโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ี
น่าสนใจอย่างยิ่ง ลกัษณะของมณฑปย่อมุม วิหารท่ีใช้ศิลาแลงเป็นกรอบแลว้บดอดัดินภายใน 
เหล่าน้ีเป็นรูปแบบท่ีไม่เคยพบท่ีใด รวมทั้งการฝังภาชนะบรรจุกระดูกจาํนวนมากดว้ย 

 
วดัใหญ่ชัยมงคล 
วดัใหญ่ชยัมงคลตั้งอยู่ท่ีบา้นท่าวิเศษ ต.บา้นใหม่ชยัมงคล  อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดั

สุโขทยั ตั้งห่างจากแนวกาํแพงเมืองบางขลงัดา้นทิศเหนือประมาณ 150 เมตร ในการขุดแต่ง
โบราณสถานเม่ือปี 2546 พบหลกัฐานสาํคญัท่ีเป็นส่วนยอดเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ ์ หรือเจดียท์รง
ดอกบวัตูมตกอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน ทาํให้สันนิษฐานไดว้่าเจดีย์
ประธานของวดัใหญ่ชยัมงคล เป็นเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ์ นอกจากเจดียป์ระธานแลว้ยงัมีเจดีย์
ประจาํทิศและเจดียป์ระจาํดา้น จาํนวนเจดียร์ายท่ีพบมีทั้งหมด 32 แห่งก่อดว้ยอิฐและศิลาแลง15  

วิหารตั้งอยูท่างดา้นทิศเหนือของเจดียป์ระธาน วิหารหนัหนา้ไปทางดา้นทิศตะวนัออก 
มีบนัไดทางข้ึนทางดา้นทิศตะวนัออก จากเอกสารการขุดคน้แสดงให้เห็นถึงค่าระดบัของวิหาร 
เน่ืองจากค่าระดบัพื้นของวิหารต่างจากระดบัพื้นทัว่ไปถึง 80 เซนติเมตร                   

ส่วนโบราณสถานท่ีมาสร้างเพ่ิมเติมในระยะหลงันั้นพบว่ามกัจะสร้างดว้ยอิฐและหาก
ยึดถือเอาหลกัฐานท่ีพบจากอิฐท่ีมีตวัเลข 1 กบัเลข 3 เป็นตวักาํหนดอายจึุงสันนิษฐานไดว้่ามีการ
สร้างเพิ่มเติมในระยะพทุธศตวรรษท่ี21-22  ส่วนเจดียร์ายท่ีสร้างดว้ยอิฐและมีระดบัพื้นใชง้านท่ีสูง
กว่าเจดียก์ลุ่มแรกนั้นจะพบว่ามีการฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท่ีเป็นภาชนะประเภทเน้ือดิน
ธรรมดา16 

นอกจากน้ี มีหลักฐานเก่ียวกับการฝังภาชนะบรรจุกระดูกท่ีอยู่กับฐานเจดีย์รายท่ี
น่าสนใจ กล่าวคือ ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท่ีเป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (ไหปากแตร) จะพบ
อยูก่บัเจดียป์ระธานและเจดียร์ายท่ีสร้างดว้ยศิลาแลงและเป็นเจดียป์ระจาํดา้น 

 

                                                 
15สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล 

ตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2544), 8, (เอกสารอดัสาํเนา). 

16เร่ืองเดียวกนั, 8. 
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วดัริมทาง 
โบราณสถานวดัริมทางตั้งอยู่ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดั

สุโขทยั นอกเมืองบางขลงัดา้นทิศเหนือ ห่างจากวดัใหญ่ชยัมงคลประมาณ 200 เมตร โบราณสถาน
วดัริมทางไดรั้บการขุดแต่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2544 ส่ิงก่อสร้างท่ีสําคญั คือ เจดียป์ระธานซ่ึง
เหลือหลกัฐานเพียงส่วนฐานเขียงซอ้นกนัสามชั้น ความยาวของแต่ละดา้น 5.50 เมตร ทางดา้นทิศ
ตะวนัออกของเจดียพ์บร่องรอยของวิหาร แต่เหลือหลกัฐานนอ้ยมาก นอกจากน้ียงัพบกาํแพงแกว้
ลอ้มรอบเจดียอี์กดว้ย แต่จากการสํารวจก่อนการขุดแต่งไดพ้บช้ินส่วนของพระพุทธรูปปูนป้ัน
ขนาดใหญ่ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่วดัริมทางน้ีคงเป็นวดัสาํคญัวดัหน่ึงของเมืองบางขลงั17 

ส่ิงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเจดียป์ระธานวดัริมทางนัน่คือ พบวา่ฐานของเจดียป์ระธานองคน้ี์
ตั้งทบัอยูบ่นส่ิงก่อสร้างก่ออิฐเป็นวงกลม ซ่ึงก่อลึกลงไปจากผิวอิฐปัจจุบนัถึง 2.50 เมตร ขณะน้ียงั
ไม่ทราบประโยชน์การใชง้านท่ีแน่ชดัของส่ิงก่อสร้างน้ี เน่ืองจากไม่สามารถขดุเปิดดูไดท้ั้งหมด แต่
สนันิษฐานในเบ้ืองตน้วา่อาจจะเป็นบ่อนํ้าของชุมชนโบราณ ต่อมาเม่ือมีการสร้างเจดียป์ระธานองค์
น้ีจึงไดถ้มกลบบ่อนํ้าและใชป้ระโยชน์เป็นฐานรากของเจดียไ์ปดว้ย18 

ในการขดุคน้ให้ขุดในระดบั 10-20 เซนติเมตร จากเส้นกาํหนดมาตรฐาน (Datumline) 
โดยให้เร่ิมขุดดา้นใดดา้นหน่ึงของโบราณสถานเป็นลกัษณะเป็นหลุมแนวยาวรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
(Grid System) แลว้ดาํเนินการขดุคน้ต่อไปในหลุมท่ีทาํการขดุคน้ใหถึ้งระดบัเดิมของโบราณสถาน 
แลว้ดาํเนินการขดุคน้หลุมทดสอบ 1-2 จุด เพื่อการศึกษาโครงสร้างการบดอดัชั้นดินในการก่อสร้าง
โบราณสถานพร้อมทั้งทาํผงัชั้นดิน (Soil List)19 

จากการขุดแต่งโบราณสถานวดัริมทางน้ี โบราณวตัถุท่ีพบส่วนใหญ่เป็นโบราณวตัถุ
ประเภทช้ินส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม ช้ินส่วนรูปเคารพทางพระพุทธศาสนา ช้ินส่วน
ลวดลายท่ีประดบัเจดีย ์และเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบเน้ือดินธรรมดา เน้ือแกร่ง และเคร่ืองเคลือบ               

 
 
 

                                                 
17กรมศิลปากร และสาํนกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 56. 
18เร่ืองเดียวกนั, 57. 
19สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการบูรณะวดัริมทาง 

ตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2544), 8, (เอกสารอดัสาํเนา). 
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วดัเจดีย์เจ็ดแถว 
โบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถว ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั 
โบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถว เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีประกอบดว้ยเจดียป์ระธานและ

เจดียร์าย แต่มีหลกัฐานเหลือนอ้ยมากจนไม่สามารถระบุรูปทรงของเจดียไ์ด ้
ในการวางผงัขุดคน้ใชแ้กนทิศเหนือ-ใตเ้ป็นหลกัและคลุมเนินโบราณสถานทั้งหมด 

โดยใช้ตัวอักษรโรมันตามแนวแกนทิศเหนือ-ใต้ และใช้ตัวอักษรอารบิค ตามแนวแกนทิศ
ตะวนัออก-ตะวนัตก แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็นตารางส่ีเหล่ียมจตุัรัส(Grid System) ขนาด 5x5 เมตร ซ่ึง
สามารถขยายหลุมขุดค้นออกไปได้ทุกส่วนในกรณีท่ีพบแนวโบราณสถานต่อเน่ืองออกไป 
กาํหนดให้หมุดสํารวจของสํานักโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั เป็นจุด
กาํหนดตายตวั (Fix Point) และกาํหนดเส้นมาตรฐาน (Datum line) อยูสู่งจากพ้ืนท่ี 30 cm.dt และ
กาํหนดวางไปตามแนวผงัทุกจุด เพื่อใหมี้ความถูกตอ้งมากท่ีสุด 

โบราณวัต ถุ ท่ีพบส่วนใหญ่เ ป็นโบราณวัต ถุประเภทช้ินส่วนประกอบทาง
สถาปัตยกรรม (กระเบ้ืองและโลหะยึดเคร่ืองไม)้ ช้ินส่วนรูปเคารพทางพระพุทธศาสนา (ช้ินส่วน
เมด็พระศกปูนป้ันและเมด็พระศกดินเผา เศียรพระปูนป้ัน) ช้ินส่วนลวดลายท่ีประดบัเจดีย ์และ เศษ
ภาชนะดินเผาทั้งแบบเน้ือดิน เน้ือแกร่ง และเคร่ืองถว้ยจีน20 

 
การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (ถนนพระร่วง) 
การขดุคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (ถนนพระร่วง)ดา้นทิศตะวนัออก 

ซ่ึงตรวจสอบลกัษณะและรูปแบบของกาํแพงเมืองและเทคนิคการก่อสร้างดว้ยดินอดัแน่น โดยวาง
ผงัคลุมแนวกาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัออก ห่างจากมุมทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมาราว 1,120 
เมตร มีขนาด 6x16 เมตร ครอบคลุมแนวกาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ซ่ึงก่อน

                                                 
20สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการบูรณะวดัเจดีย์

เจ็ดแถว ตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกัโบราณคดีและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2544), 11, (เอกสารอดัสาํเนา). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

8 

การขุดคน้พบว่าบนผิวดินมีเศษเคร่ืองสังคโลก เคร่ืองป้ันดินเผาเน้ือแกร่งประเภทไห และเน้ือไม่
แกร่ง กระจายอยูท่ ัว่ไป นอกจากน้ียงักระจายทัว่ไปตามคนักาํแพงเมือง21 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเกิดจากการปรับบดอดัจนแน่น และมีความสูงวดัไดใ้น
ปัจจุบนั ราว 220 เซนติเมตร คงมิใช่เพื่อเป็นกาํแพงเมืองท่ีมีความแขง็แรงเพียงอยา่งเดียว22  

การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลัง (ถนนพระร่วง)มีการศึกษา
ลกัษณะของชั้นดิน23 จากเอกสารการขดุคน้พบภาชนะดินเผาเป็นจาํนวนมาก มีหลายประเภททั้งท่ี
ผลิตในบริเวณแหล่งเตาของศรีสัชนาลยัและแหล่งเตาอ่ืนๆ รวมทั้งแหล่งเตาเผาของจีน หลกัฐาน
เหล่าน้ีจะช้ีใหเ้ห็นว่าถนนพระร่วงจากเมืองสุโขทยัผา่นเมืองบางขลงัและไปส้ินสุดท่ีเมืองศรีสัชนา
ลยั นอกจากจะเป็นคนัดินกั้นนํ้าแลว้เสน้ทางน้ียงัมีบริบทอ่ืนๆแอบแฝงอยูอี่ก 

นอกจากโบราณสถานสาํคญัทั้งส่ีขา้งตน้และคนัดินเมืองบางขลงั (ถนนพระร่วง) แลว้
เมืองบางขลงัยงัมีโบราณสถานขนาดเลก็ๆอีกหลายแห่ง แต่ส่วนใหญ่ถูกรบกวนจากการลกัลอบขดุ
ทาํให้การวิเคราะห์หลกัฐานทางดา้นสถาปัตยกรรมทาํไดย้ากเน่ืองจากมีหลกัฐานเหลือน้อย ใน
การศึกษาจึงเน้นการศึกษาจากโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ียงัหลงเหลืออยู่และหลักฐานทาง
โบราณวตัถุเป็นสาํคญั 

เม่ือทบทวนผลการศึกษาทางโบราณคดีเก่ียวกบัเมืองบางขลงั ผูว้ิจยัเห็นว่ายงัไม่มีการ
วิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีช้ีให้เห็นชดัเจนว่าระยะเวลาของพฒันาการทางวฒันธรรมของ
เมืองบางขลงัอยูใ่นช่วงใด และเมืองบางขลงัไดติ้ดต่อสัมพนัธ์แลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและการคา้
ขายกบัเมืองโบราณท่ีอยูใ่กลเ้คียงอยา่งไร จากการขดุคน้ขดุแต่งหลกัฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่ยงั
ไม่ไดท้าํการศึกษาอย่างจริงจงั ซ่ึงจะทาํให้ทราบถึงช่วงระยะเวลาการอยู่อาศยัของเมืองน้ี รวมทั้ง
พฤติกรรมทางวฒันธรรม ความเคารพนับถือยึดมัน่ต่อพระพุทธศาสนา ตลอดจนความคิดท่ีจะ
เสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่สังคมของตนเอง หลักฐานข้อมูลเหล่าน้ีล้วนเป็นส่ิงท่ีน่า
ทาํการศึกษาคน้ควา้หาความชดัเจนถึงความเป็นมาของเมืองบางขลงัในอดีต 

ดงันั้นจากการท่ีเมืองบางขลงัเป็นเมืองท่ีเป็นทางผ่านเขา้ไปยงัเมืองสุโขทยัและเมือง
ศรีสัชนาลยัย่อมจะไดรั้บวฒันธรรมต่างๆไวไ้ดโ้ดยง่าย และก่อนท่ีหลกัฐานแห่งความเจริญทาง

                                                 
21จารึก วิไลแกว้,“การขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั,” (กรุงเทพฯ: 

สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 จงัหวดัสุโขทยั และสํานักงานโบราณคดี
และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2543), 2, (เอกสารอดัสาํเนา). 

22เร่ืองเดียวกนั, 2 . 
23เร่ืองเดียวกนั, 10. 
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วฒันธรรมของชุมชนจะถูกทาํลายสูญหายไป หรือเป็นเมืองโบราณท่ีเหลือเพียงช่ือปรากฎในศิลา
จารึกเท่านั้น ควรจะมีการศึกษาไวใ้หเ้ป็นหลกัฐานทางดา้นโบราณคดีต่อไป จึงนบัว่าการวิจยัคร้ังน้ี
เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจยิง่ 

 
2. ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษาให้ทราบถึงอายุของแหล่งโบราณคดี และกิจกรรมทางวฒันธรรมของ
สงัคมในเมืองโบราณบางขลงัในอดีต จากหลกัฐานท่ีไดจ้ากการสาํรวจและขดุคน้ 

2.2 เพื่อศึกษาอายสุมยัความต่อเน่ืองทางวฒันธรรมจากโบราณสถานและโบราณวตัถุ
ท่ีไดจ้ากการสาํรวจและขดุคน้ 

2.3 เพื่อศึกษาประเดน็การติดต่อความสัมพนัธ์ และการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมโดย
เปรียบเทียบกบัแหล่งขดุคน้บริเวณเมืองต่างๆท่ีอยูร่่วมสมยักนั เช่น เมืองสุโขทยั เมืองศรีสัชนาลยั 
เมืองกาํแพงเพชร เป็นตน้                                    

 
3. สมมติฐานของการศึกษา 

3.1 การกาํหนดอายุสมัยความต่อเน่ืองกจิกรรมของมนุษย์ในเมืองบางขลงั  
  จากการศึกษาของผูว้ิจัยมีความเห็นว่าหลักฐานทางด้านโบราณวตัถุประเภท

ภาชนะดินเผาแบบท่ีเรียกกนัว่า เคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัแบบเชลียง ผลิตจากแหล่งเตาเกาะนอ้ย เมือง
ศรีสัชนาลยั ท่ีขุดพบบริเวณวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั ทาํให้ตั้งสมมุติฐานเบ้ืองตน้ไดว้่า มีเมืองบาง
ขลงัแลว้ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี18 และจากการท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม
บางส่วนท่ีพบในเมืองโบราณบางขลงั เช่น ลกัษณะของกาํแพงแกว้ท่ีสร้างดว้ยศิลาแลงขนาดใหญ่
ลอ้มรอบบริเวณมณฑปของวดัโบสถ ์และวดัใหญ่ชยัมงคลมีความคลา้ยคลึงกบัวดัพระศรีรัตนมหา
ธาตุเชลียง เมืองศรีสัชนาลยั ซ่ึงมีอายอุยูใ่นช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี18 และจากการขดุคน้ขุดแต่ง
โบราณสถานของเมืองบางขลงัท่ีผ่านมาสามารถยืนยนัให้เห็นถึงความต่อเน่ืองของกิจกรรมทาง
วฒันธรรมของมนุษยใ์นเมืองบางขลงัหลงัสมยัน้ี โดยเฉพาะในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 นั้นมี
การก่อสร้างโบราณสถานเพ่ิมเติมหลายแห่งในเมืองบางขลงั เพราะฉะนั้นในช่วงน้ีคงเป็นช่วงเวลา
ท่ีเมืองบางขลงัเจริญรุ่งเรืองท่ีสุด หลงัจากช่วงสมยัน้ียงัคงมีการใชพ้ื้นท่ีของโบราณสถานในเมือง
บางขลงัเพ่ือการประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสนาและมีพฒันาการทางวฒันธรรมมาเร่ือยๆจนถึง
ในช่วงท่ีกรุงศรีอยธุยาเจริญรุ่งเรือง เมืองบางขลงัจึงเป็นเพียงหวัเมืองเลก็ๆ  แต่อยา่งไรก็ตามจะตอ้ง
ศึกษาทางโบราณคดีเพิ่มเติม ทั้งโบราณสถานและโบราณวตัถุในเมืองบางขลงั และเมืองโบราณ
ใกลเ้คียง  รวมทั้งการขดุคน้บริเวณแนวถนนพระร่วงร่วมดว้ย 
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 ดา้นความสัมพนัธ์ทางการคา้ขายและการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหว่างเมือง
บางขลงักบัเมืองโบราณใกลคี้ยง เมืองบางขลงัน่าจะเป็นศูนยก์ลางทางการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้
ท่ีสําคญั เพราะเป็นเมืองท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่างเมืองศรีสัชนาลยัและเมืองสุโขทยั เพราะฉะนั้น 
หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในเมืองบางขลงั โดยเฉพาะเศษภาชนะดินเผาท่ีขุดพบเป็นประเด็น
สําคัญ จึงเป็นหลักฐานท่ีปรากฏให้เห็นถึงบทบาทหน้าท่ีสําคัญของถนนพระร่วง และการ
เปล่ียนแปลงความสําคญัของถนนพระร่วงตามช่วงเวลา และเน่ืองจากทั้งเมืองสุโขทยัและเมือง
ศรีสัชนาลยัมีแหล่งเตาเผากลุ่มใหญ่ เพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาชนิดท่ีเอามาจาก
กลุ่มเตา 2 กลุ่ม จะสามารถสนันิษฐานไดถึ้งการขนส่งสินคา้กนัระหวา่งเมืองสาํคญัสองเมืองน้ี 

 
4. ขอบเขตการศึกษา            

4.1 ทาํการศึกษาจากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีไดจ้ากการสาํรวจและการขดุคน้ขดุแต่ง
ในเขตเมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั   

4.2 ศึกษาวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งใกล้เคียง หรือจากแหล่ง
โบราณคดีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกนั เช่น เมืองสุโขทยั เมืองศรีสชันาลยั เมืองกาํแพงเพชร เมืองบางพาน 
เป็นตน้                 

 
5. ขั้นตอนของการศึกษา 

ไดก้าํหนดวิธีการศึกษาตามลาํดบัดงัน้ี 
5.1 การเกบ็ข้อมูล 
 5.1.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งจากหลกัฐานขอ้มูล

จากศิลาจารึก ตาํนาน แผนผงั แผนท่ีต่างๆ บทความในห้องสมุด เอกสารการขดุคน้ในพิพิธภณัฑ์
และสาํนกังานโบราณคดีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองบางขลงั จงัหวดัสุโขทยั 

 5.1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยการสํารวจ  รวบรวมหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีปรากฎภายในบริเวณเมืองบางขลงั ศึกษาหลกัฐานทางโบราณคดีจากพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติรามคาํแหง สุโขทยั และจากแหล่งโบราณคดีบริเวณเมืองบางขลงั จงัหวดัสุโขทยัและเมือง
ท่ีอยูใ่นช่วงสมยัเดียวกนั  

5.2 การลาํดับข้อมูล 
   เป็นการนาํขอ้มูลในขั้นตอนเก็บขอ้มูล มาเรียบเรียงและลาํดบัความสําคญั จดั

หมวดหมู่ของหลกัฐานขอ้มูลต่างๆออกไปตามความมุ่งหมายและความสําคญัของหลกัฐาน เพื่อ
สะดวกต่อการนําไปศึกษาและวิเคราะห์ให้ทราบถึงอายุของแหล่งโบราณคดี  กิจกรรมทาง
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วฒันธรรม และประเดน็การติดต่อความสัมพนัธ์ ,การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและพฤติกรรมทาง
วฒันธรรมโดยเปรียบเทียบกบัแหล่งขุดคน้บริเวณเมืองต่างๆท่ีอยู่ร่วมสมยักนั เช่น เมืองสุโขทยั 
เมืองศรีสัชนาลัย เมืองกาํแพงเพชร เมืองบางพาน เป็นต้น  และศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง
หลกัฐานขอ้มูลท่ีได ้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ต่อไป     

5.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  เป็นการนาํขอ้มูลขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี2 เขา้สู่ระเบียบของการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการ

นาํมาตรวจสอบและเปรียบเทียบขอ้มูลทางดา้นต่างๆเพ่ือใหท้ราบถึงอายขุองแหล่งโบราณคดี ความ
ต่อเน่ืองของชุมชนท่ีมาอยู่อาศยัในเมืองบางขลงั กิจกรรมทางวฒันธรรม และประเด็นการติดต่อ
ความสมัพนัธ์ การแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมกบัชุมชนโบราณอ่ืนๆในยคุสมยัเดียวกนั 

5.4 การสรุปผล 
   เป็นการรวบรวมผลของการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ นาํมาอธิบายเพื่อให้ทราบ

ถึงอายุของแหล่งโบราณคดี กิจกรรมทางวฒันธรรมและประเด็นการติดต่อความสัมพนัธ์ การ
แลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและพฤติกรรมทางวฒันธรรมใหถู้กตอ้ง และเป็นประโยชน์ 

            
6. วธีิการศึกษา 

6.1 สาํรวจและเกบ็ขอ้มูลทางดา้นเอกสารประวติัศาสตร์และโบราณคดีท่ีเก่ียวขอ้งและ
นาํมาวิเคราะห์ประเมินค่า ก่อนท่ีจะนาํมาใชอ้า้งอิง 

6.2 ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารการขดุคน้บริเวณเมืองโบราณบางขลงั 
6.3 เกบ็ขอ้มูลภาคสนามโดยการสาํรวจเพิ่มเติม การถ่ายภาพและวาดภาพลายเสน้ 
6.4 ดาํเนินการวิจยัแบบอธิบายและบรรยาย โดยใชก้ารวิเคราะห์ การจดัรูปแบบและ

เปรียบเทียบกบัหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.5 สรุปและรวบรวมเป็นเล่มรายงาน 
 

7. แหล่งข้อมูล 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาสามารถจาํแนกออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ  
7.1 ขอ้มูลภาคสนาม ออกศึกษา และเกบ็ขอ้มูล ไดแ้ก่  
     7.1.1 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามคาํแหง สุโขทยั 
     7.1.2 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
     7.1.3 แหล่งโบราณคดีในเมืองบางขลงั จงัหวดัสุโขทยั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

12 

7.2 ขอ้มูลดา้นเอกสารทาํการคน้ควา้จากแหล่งต่างๆ ไดแ้ก่ 
    7.2.1 หอสมุดกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร 
     7.2.2 สาํนกังานโบราณคดีท่ี 6 สุโขทยั 
      7.2.3 หอสมุดแห่งชาติ  
     7.2.4 หอ้งสมุดสาํนกังานโบราณคดี 
      7.2.5 ศูนยภู์มิภาควา่ดว้ยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ 
 

8.ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
8.1 เพื่อใหท้ราบถึงอายขุองแหล่งโบราณคดี และกิจกรรมทางวฒันธรรมของสังคมใน

เมืองโบราณบางขลงั  
8.2 เพ่ือให้ทราบถึงอายุช่วงสมยัแห่งความเจริญทางวฒันธรรม ท่ีเคยมีต่อเน่ืองกนัมา

ในเมืองโบราณบางขลงั 
8.3 เพื่อได้ทราบถึงการติดต่อความสัมพนัธ์  การแลกเปล่ียนและพฤติกรรมทาง

วฒันธรรมของชุมชนเมืองเมืองขลงั กบัเมืองโบราณในยคุเดียวกนั โดยเปรียบเทียบกบัแหล่งขดุคน้
บริเวณเมืองต่างๆท่ีอยูร่่วมสมยักนั                             

8.4 ทาํให้มีองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยเร่ืองอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 

 
9.นิยามศัพท์เฉพาะ 

พฒันาการ  หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงอย่างเป็นขั้นตอนหรือการคล่ีคลาย
ขยายตวัของส่ิงต่างๆ  

วฒันธรรม  มีความหมายครอบคลุมถึงทุกส่ิงทุกอยา่งอนัเป็นแบบแผนในความคิดและ
การกระทาํท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษยใ์นสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง หรือสังคมใดสังคมหน่ึง 
มนุษยไ์ดคิ้ดสร้างระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการในการปฏิบติั การจดัระเบียบตลอดจนความเช่ือ ความ
นิยม ความรู้ และเทคโนโลยต่ีาง ๆ ในการควบคุม และใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติ  

ชุมชนโบราณ  หมายถึง  พื้นท่ีท่ีมีหลกัฐานวา่เคยมีการตั้งถ่ินฐานชุมชนมาก่อน 
มณฑป หมายถึง  อาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบแผนผงัรูปส่ีเหล่ียม ใชเ้ป็นสถานท่ี

สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ตวัอย่างเช่น มณฑปวดัศรีชุม ในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  
และมณฑปวดัตระพงัทองหลาง ในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั เป็นตน้                                         
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บทที ่2 
ข้อมูลทัว่ไปของเมืองบางขลงั 

 
1. ตําแหน่งทีต่ั้งและอาณาเขต 
                “เมืองบางขลงั” ในปัจจุบนั คือ ตาํบลบางขลงัซ่ึงอยูใ่นอาณาเขตของอาํเภอสวรรคโลก
และตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั ตาํบลเมืองบางขลงัน้ีตั้งอยูห่่างจากตวั
อาํเภอสวรรคโลกประมาณ 23 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตมี้อาณาเขตติดต่อกบัตาํบลและ
อาํเภอต่างๆ ดงัน้ีคือ 
              ทิศเหนือ  ติดต่อกบั ตาํบลนาทุ่ง อาํเภอสวรรคโลก 
                ทิศใต ้ติดต่อกบั  บา้นวงัมีด อาํเภอศรีสาํโรง 
                ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ตาํบลหนองกลบั อาํเภอสวรรคโลก 
                ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม 
                สภาพภูมิประเทศ โดยทัว่ไปของพ้ืนท่ีเมืองบางขลงั  ตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกของ
เขาเด่ือ  มีความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 250 เมตร  ทางดา้นทิศตะวนัตกของเมือง
โบราณบางขลังมีคลองยางไหลผ่าน  ห่างจากโบราณสถานประมาณ 400 เมตร ทางด้านทิศ
ตะวนัออกของเมืองโบราณบางขลงัมีลาํนํ้ าฝากระดานไหลผ่าน โดยลาํนํ้ าน้ีมีตน้นํ้ ามาจาก ลาํนํ้ า 
แม่มอก อาํเภอ เถิน จงัหวดัลาํปาง  คลองยางน้ีเป็นคลองท่ีไหลต่อไปยงับา้นวงัมีด ซ่ึงเป็นคลอง
เดียวกนักบัคลองมกักะสังซ่ึงแยกออกเป็นลาํนํ้ าเลก็ๆ อีกหลายสาขา ลาํนํ้ าเหล่าน้ีแยกเป็นคลองเลก็ ๆ 
กระจายอยูท่ ัว่ตาํบล  
 เมืองบางขลงัน้ีมีพื้นท่ีติดต่อ1  ดงัน้ี 
                 ทิศเหนือ  ติดต่อกบั บา้นใหม่ชยัมงคลและบา้นท่าวิเศษ 
                 ทิศใต ้ติดต่อกบั  เขาเด่ือและคลองมกักะสงั 
                 ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั แม่นํ้าฝากระดานและเขาวงพระจนัทร์ 
                 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั คลองยาง คลองมกักะสงัและเขาเด่ือ 

                                                 
1จารึก วิไลแก้ว, “การขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั,” (สุโขทยั: 

สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2543), 1, (เอกสารอดัสาํเนา). 
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            เมืองบางขลงัเป็นเมืองโบราณท่ีมีกาํแพงเมืองท่ีก่อถมสูงข้ึนเป็นกาํแพงดินลว้นๆ ผงั
เมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ดา้นไม่เท่า  ดา้นกวา้งของเมืองอยูด่า้นทิศเหนือ ยาวประมาณ 625 เมตร  
ดา้นทิศใตมี้ความกวา้งดา้นละประมาณ 300 เมตร ดา้นยาวของเมืองตั้งอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกยาว
ประมาณ 1,600 เมตร  และซอ้นอีกชั้นหน่ึงยาวประมาณ  900 เมตร  ดา้นทิศตะวนัตก มีความยาว
ดา้นละประมาณ 1,150 เมตร คิดเป็นพื้นท่ีของตวัเมืองประมาณ 41 ไร่ สภาพของคูเมืองมีความกวา้ง
ขนาด 19.30 เมตร (ทิศตะวนัตก) ขดุเป็นแนวยาวลอ้มรอบกาํแพงเมืองไวท้ั้ง 4 ดา้น  
                          

          
           
แผนผงัท่ี 1 แผนผงัเมืองโบราณบางขลงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ 
ท่ีมา: สํานักงานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 
จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2550), 17. 
 

ลาํนํ้าฝากระดาน 
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                 เมืองบางขลงัมีผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมดา้นไม่เท่ากาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัตกเหลือ
หลกัฐานเพียงเลก็นอ้ย ส่วนใหญ่อยูใ่กลแ้นวบา้นเรือนราษฎร  สาํหรับแนวกาํแพงเมืองดา้นทิศใต้
ไม่ปรากฏหลกัฐานชดัเจน  เมืองบางขลงัตั้งอยูร่ะหวา่งลาํนํ้ าสาํคญัสองสายคือ  ทางดา้นทิศตะวนัออก
มีลาํนํ้ าฝากระดานหรือลาํนํ้ าแม่มอก  ห่างจากกาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัออกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซ่ึงมี
ตน้กาํเนิดมาจากอาํเภอเถิน  จงัหวดัลาํปาง และจะไหลไปบรรจบคลองสะเกตุ ก่อนจะไหลไปรวมกบั
แม่นํ้ ายมบริเวณบา้นท่าชา้ง  ในเขตอาํเภอศรีสาํโรง ลาํนํ้ าอีกสายหน่ึงคือคลองยางไหลผา่นตวัเมือง
ขนานไปกบัแนวกาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัตก ในแผนท่ีทหารเรียกคลองมกักะสัง คลองยางเป็นลาํ
นํ้ าสาขาของลาํนํ้ าแม่มอก  จากการสํารวจพบว่าเมืองบางขลงัมีโบราณสถานทั้ งส้ิน  22  แห่ง  
โบราณสถานส่วนใหญ่อยู่นอกเมือง ภายในเมืองพบเพียง 4 แห่งเท่านั้ น  เป็นท่ีน่าสังเกตว่า
โบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีมีความสาํคญัจะอยูน่อกเมือง  เช่น  วดัใหญ่ชยัมงคลอยูน่อกเมืองดา้นทิศ
เหนือและวดัโบสถต์ั้งอยูน่อกเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ นอกจากน้ียงัมีโบราณสถานท่ีอยู่
บนเขา  คือ  โบราณสถานบนเขาเด่ือ  วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างโบราณสถานเมืองบางขลงัส่วนใหญ่
เป็นศิลาแลง โดยมีแหล่งตดัศิลาแลงอยูท่ี่บริเวณเชิงเขาเด่ือ 
                 สภาพปัจจุบนัของเมืองบางขลงัไดช้าํรุดทรุดโทรมลงไปทั้งกาํแพงเมืองและคูเมือง
เกือบทั้งหมด  ซ่ึงยงัหลงเหลือใหเ้ห็นไดท้างดา้นทิศตะวนัออก-ทิศเหนือ และทางดา้นทิศตะวนัตก  
ส่วนทางใตน้ั้ นพงัทลายเกือบหมดซ่ึงเป็นผลมาจากการถูกไถหน้าดิน เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีในการ
เกษตรกรรมของชาวบา้นละแวกนั้น  สภาพคูเมืองค่อนขา้งต้ืนเขินเสมอกบัพื้นท่ีราบ ยงัมองเห็นได้
ชดัเจนเพียงทางดา้นทิศตะวนัตกเพียงดา้นเดียว 
 พื้นท่ีโดยรอบตวัเมืองบางขลงัยงัมีโบราณสถานท่ีเป็นวดั เจดีย ์ตั้งเป็นระยะเรียงรายอยู่
โดยรอบ ๆ ตวัเมือง  จากการสาํรวจพื้นท่ีโดยรอบพบว่าเดิมทีจะเป็นโบราณสถาน  วดัและเจดีย ์อยู่
โดยรอบ ๆ แต่โดนขุดทาํลายจนเกือบหมดส้ิน  พบเศษอิฐ และศิลาแลง กองกระจดักระจายอยู่
โดยทัว่ไป ปัจจุบนัมีโบราณสถานท่ีหลงเหลืออยู่เพียง 4-5 แห่งโดยรอบ  โดยมีการเรียกช่ือท่ี
ชาวบา้นตั้ งกันมาแต่อดีต  ได้แก่ วดัโบสถ์  วดับางใหญ่ชัยมงคล วดัเจดียเ์จ็ดแถว วดันากลาง        
วดัโบสถ ์ และ ตะพงัโรง (สระนํ้าโบราณ) เป็นตน้ 
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แผนผงัท่ี 2 แผนท่ีเมืองบางขลงัแสดงตาํแหน่งกลุ่มโบราณสถานและลาํนํ้าสาํคญั 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งและเสริม
ความมัน่คงวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,” (กรุงเทพฯ: หจก.
พิชญพ์งษ ์เอนเตอร์ไพรซ์, 2540).  
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แผนผงัท่ี 3 แผนท่ีแสดงตาํแหน่งท่ีตั้งเมืองบางขลงัซ่ึงอยู่ก่ึงกลางระหว่างเมืองสุโขทยั และเมือง
ศรีสชันาลยั 

ท่ีมา : สาํนักงานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 
จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2550), 15. 
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2. ลกัษณะภูมิประเทศ 
                ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นพื้นท่ีราบ มีเขาสูงไม่เกิน 250 เมตร กระจายอยู่ 2 
แห่งคือ เขาเด่ือ อยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกและเขาวงพระจนัทร์อยู่ทางดา้น ทิศตะวนัออกของตาํบล
เมืองบางขลงั กลุ่มดินมีเน้ือดินร่วนและระบายนํ้ าไดดี้ มกัมีนํ้ าท่วมขงั บนผิวดินในช่วงฤดูฝนเป็น
ระยะเวลาสั้น ดินมี  ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง บนสนัดิน ริมลาํนํ้ าเก่ามีสภาพพื้นท่ี
ค่อนขา้งเรียบมีความลาดชนั 0-1% ระดบัความสูงจากระดบันํ้ าทะเลปานกลางนอ้ยกว่า 60 เมตร 
พืชผลเกิดความเสียหายบา้งในฤดูฝน เพราะเน้ือดินชุ่มนํ้ าเกินไป มีบางช่วงท่ีกลุ่มดินเป็นเน้ือดิน
ร่วนปนหิน ปนกรวดเป็นดินต้ืนระบายนํ้ าไดดี้ แต่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติตํ่าในเขตเนิน
เขาเด่ือบริเวณหมู่ 5 วดัโบสถ ์มีแหล่งศิลาแลงอยู ่
 
3. ลกัษณะทางธรณวีทิยา 
 3.1 ดิน 
       เมืองบางขลงั มีพื้นท่ีครอบคลุมอาํเภอสวรรคโลก และอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดั
สุโขทยั มีสภาพดินเหมาะสมกบัการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการกสิกรรมประเภทนาขา้ว พืชไร่ 
และพืชสวน ดินในพื้นท่ีของจงัหวดัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 
     3.1.1 กลุ่มดินนา  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ ร้อยละ 28 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด กระจาย
อยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มของอาํเภอเมือง อาํเภอกงไกรลาศ อาํเภอคีรีมาศ อาํเภอศรีสําโรง อาํเภอสวรรคโลก  
อาํเภอทุ่งเสล่ียม  อาํเภอศรีสชันาลยั  และอาํเภอศรีนคร 
        3.1.2 กลุ่มดินไร่ ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ ร้อยละ 27 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  เป็น
พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนักระจายอยู่ในพื้นท่ีอาํเภอคีรีมาศ อาํเภอศรีสําโรง อาํเภอสวรรคโลก อาํเภอ 
ทุ่งเสล่ียม  อาํเภอบา้นด่านลานหอย  และอาํเภอศรีนคร 
  3.1.3 กลุ่มดินต้ืน ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ ร้อยละ 18 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของ
จงัหวดั กระจายอยูใ่นอาํเภอศรีสชันาลยั อาํเภอบา้นด่านลานหอย อาํเภอศรีสาํโรง และอาํเภอคีรีมาศ 
  3.1.4 พื้นท่ีสูงและภูเขา ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณร้อยละ 27 ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของ
จงัหวดั กระจายอยูใ่นอาํเภอศรีสชันาลยั อาํเภอบา้นด่านลานหอย อาํเภอทุ่งเสล่ียม อาํเภอศรีสาํโรง  และ
อาํเภอคีรีมาศ 
               พื้นดินในกลุ่มดินต้ืน พื้นท่ีสูงและภูเขา พื้นดินไม่เหมาะในการเพาะปลูก พื้นท่ี
ส่วนใหญ่ถูกปล่อยใหเ้ป็นป่าธรรมชาติ  มีการทาํไร่เล่ือนลอยในบางทอ้งท่ี 
             พื้นดินในบางส่วนของอาํเภอเมืองสุโขทยัและอาํเภอกงไกรลาศ เป็นท่ีราบลุ่มมากนํ้ าท่วมม
ถึงทุกปี 
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4. ลกัษณะทางภูมิอากาศ 
         ตาํบลเมืองบางขลงัเป็นตาํบลหน่ึงในอาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ซ่ึงจดัอยูใ่นเขต
ร้อนของประเทศไทยมีลกัษณะดินฟ้าอากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาล คือ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือน
กมุภาพนัธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ในเดือนกมุภาพนัธ์จะมีลมสองกระแสมาปะทะกนั คือลมเหนือท่ีพดั
มา จากประเทศจีนและลมตะวนัออกฉียงใตซ่ึ้งพดัมาจากประเทศจีนตอนใต ้เป็นผลใหเ้กิดพายรุ้อน
เป็นคร้ังคราวในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน อุณหภูมิจะสูงข้ึนถึง 40 องศาเซลเซียส อากาศร้อน
อบอา้ว ในระยะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเร่ิมมีฝนตกประปรายอุณหภูมิจะเร่ิมลดตํ่าลงใน ฤดูฝน เร่ิม
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม บางปีฝนจะตกเร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน และฝนจะแลง้ในช่วง
กลางฤดูฝนอยา่งไรก็ตามในช่วงท่ีมีโอกาสเกิดฝนตกไม่ไดห้มายความว่าฝนจะตกสมํ่าเสมอทุกวนั 
ในบางแห่งแมว้่าจะมีฝนตกปริมาณมาก แต่จาํนวนท่ีฝนตกมีนอ้ยคร้ัง ปริมาณนํ้ าท่ีมีมากจึงทาํให้
เกิดนํ้าท่วมสลบักบัความแหง้แลง้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเดือนกรกฎาคม จึงเรียกว่า “ฝนท้ิงช่วง” ฝน
ท้ิงช่วงเป็นปัญหาต่อการเพาะปลูกเป็นอยา่งมากแต่โดยปกติมกัจะเกิด พายโุซนร้อนพดัผา่น ฝนตก
ชุกในเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน ซ่ึงเป็นผลดีต่อการทาํการเกษตรกรรม แต่ในบางปีมีพายุ
โซนร้อนพดัผา่นมากทาํใหเ้กิดสภาวะนํ้าท่วมก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่พืชไร่นาเป็นอยา่งยิง่ 
               ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ในฤดูหนาวบางปีมี
อากาศหนาวจดัเน่ืองจากไดรั้บลมหนาวจากไซบีเรีย และจากตอนเหนือของประเทศจีนอากาศจะ
หนาวเยน็มากระหว่างปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์และอุณหภูมิจะสูงข้ึนเร่ือยๆจนถึง
ปลายเดือนกมุภาพนัธ์ซ่ึงเร่ิมเขา้ฤดูร้อน 
  
5. แหล่งนํา้  
              เมืองบางขลงัมีแหล่งนํ้ าธรรมชาติเป็นนํ้ าผิวดินท่ีไหลผา่นตาํบลเมืองบางขลงัมีลาํนํ้ าท่ี
เรียกวา่คลองไหลผา่นหลายสาย ท่ีสาํคญัดงัน้ี 
               นํา้ผวิดิน ไดแ้ก่ ลาํนํ้าแม่มอก หรือลาํนํ้าฝากระดาน   
 5.1 ลํานํ้าแม่มอก หรือ ลํานํ้าฝากระดาน เกิดจากเทือกเขาในเขตจงัหวดัลาํปาง ไหล
จากทิศตะวนัตกไปทิศตะวนัออกผา่นอาํเภอทุ่งเสล่ียม อาํเภอสวรรคโลก อาํเภอศรีสาํโรง และเขา้สู่
อาํเภอเมืองสุโขทยั จะถูกกลืนไปกบัลกัษณะพ้ืนท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่ เป็นระยะทางประมาณ 90 
กิโลเมตร  
                 5.2 คลองยาง เป็นลาํนํ้ าสาขาของลาํนํ้ าแม่มอก คลองยางน้ีไหลผ่านตวัเมืองบางขลงั
และขนานไปกบัแนวกาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัตก ในแผนท่ีทหารเรียกวา่ “คลองมกักะสงั”  
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             นอกจากแหล่งนํ้าตามธรรมชาติแลว้ ยงัมีแหล่งนํ้ าเพื่อใชใ้นการทาํเกษตรกรรมและนํ้ า
กินในส่วนท่ีราชการไดพ้ฒันาข้ึน ไดแ้ก่  การขดุลอกคลองยาง คลองแม่มอก ขดุบ่อนํ้าต้ืน สร้างฝาย
นํ้าลน้และกกัเกบ็นํ้า คลองวงัเด่ือ และคลองยางเป็นตน้ 
 
6. ทรัพยากรธรรมชาติ 

แร่ธาตุ 
แหล่งแร่ท่ีสาํคญัของจงัหวดัสุโขทยัทีมีอยูบ่ริเวณภูเขาทางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือบริเวณอาํเภอ

ทุ่งเสล่ียม และอาํเภอศรีสัชนาลยั ในทอ้งท่ี 2 อาํเภอน้ีพบแหล่งแร่ท่ีสําคญัหลายชนิด ไดแ้ก่ แร่
พลวง ฟลูออไรท ์แมงกานีส และหินอ่อน  

ปัจจุบนัยงัไม่มีการสํารวจแหล่งแร่อย่างจริงจงั จึงทาํให้ไม่ทราบแหล่งและปริมาณ 
ท่ีแน่นอนของแหล่งแร่  
 

 
 

แผนผงัท่ี 4 แผนท่ีตาํบลเมืองบางขลงั จงัหวดัสุโขทยั 
ท่ีมา : สุมาลิน วงศม์ณี, “รายงานการศึกษาวิจยัเมืองโบราณบางขลงั สุโขทยั : หน่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มศิลปะกรรมทอ้งถ่ิน จงัหวดัสุโขทยั”, (ม.ป.ท., 2550). 
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แผนผงัท่ี 5 แผนท่ีเมืองบางขลงัแสดงตาํแหน่งกลุ่มโบราณสถานและลาํนํ้าสาํคญั 
ท่ีมา : สาํนักงานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 
จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2550), 16. 

วดัโบสถ์ 

วดัใหญ่ชัยมงคล 

วดัริมทาง 

วดัเจดย์ีเจด็แถว 

คลองยาง 

กาํแพงเมอืงด้านทศิ
ตะวนัออก (ถนนพระร่วง) 

ลาํนํา้ฝากระดาน 

กาํแพงเมอืงด้านทศิ
ั
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7. การศึกษาทีผ่่านมาเกีย่วกบัเมืองบางขลงั 
               จากการศึกษาและสํารวจทางโบราณคดีจนถึงปัจจุบนัพบว่าเมืองโบราณบางขลงัมี
โบราณสถานทั้งส้ิน 22 แห่งส่วนใหญ่อยูน่อกเมือง มีเพียง 4 แห่งท่ีอยูภ่ายในเมือง 
               ในปี พ.ศ.2451 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หัว โปรดเกลา้ฯ ให้พิมพ ์ 
พระราชนิพนธ์ เท่ียวเมืองพระร่วงข้ึนเป็นคร้ังแรก ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่ัวได้
ทรงพระราชนิพนธ์ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2450 ซ่ึงในเวลานั้นยงัดาํรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช ไดเ้สด็จข้ึนไปประพาสเมืองกาํแพงเพชร เมืองสุโขทยั เมืองสวรรคโลก เมืองอุตรดิตถ ์และ
เมืองพิษณุโลก ตามลาํดับ ได้ทรงตรวจตราโบราณสถาน และสอบสวนเร่ืองตาํนานของเมือง
เหล่านั้น ซ่ึงรวมไปถึงเมืองบางขลงัในขณะนั้นดว้ย 
              ในปี พ.ศ.2508–2512 หน่วยศิลปากรท่ี 3 เร่ิมทาํการสํารวจเมืองบางขลงั พบ
โบราณสถาน เช่น วดัโบสถ ์วดัใหม่ชยัมงคล วดัเจดียเ์จด็แถว และบ่อนํ้าโบราณ 
               ในปี พ.ศ.2509 ประโชติ สังขนุกิจ หน่วยศิลปากรท่ี 3 ทาํรายงานการสํารวจถนน 
พระร่วงจากเมืองสุโขทยัถึงเมืองศรีสชันาลยั 
               ในปี พ.ศ.2510 พิทยา ดาํเด่นงาม  หน่วยศิลปากรท่ี 3 ทาํรายงานการสํารวจถนน 
พระร่วงจากเมืองสุโขทยัถึงเมืองกาํแพงเพชร 
               ในปี พ.ศ.2526 กรมศิลปากรไดจ้ดัพิมพ ์หนังสือจารึกสมยัสุโขทยั เน่ืองในโอกาส
ฉลอง 700ปี ลายสือไทย 
               ในปี พ.ศ.2533 หน่วยศิลปากรท่ี 3 ทาํการสาํรวจ และทาํผงับริเวณเมืองบางขลงั ไดพ้บ
แนวคนัดินดา้นทิศตะวนัตก 1 ชั้น ยาวประมาณ 100 เมตร ดา้นทิศตะวนัออกมีคนัดิน 2 ชั้น มีคูนํ้ า
กั้นกลางยาวประมาณ 200 เมตรเศษ 
               ในปี พ.ศ. 2537 โดยอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั จดัทาํรายงาน
การสาํรวจเมืองบางขลงั ตาํบลบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก ตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม 
และ ป้อมปราการอิฐ ตาํบลกลางดง อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั 
               ในปี พ.ศ. 2537-2538 สุมาลิน วงศ์มณี, เฉลิม พรกระแส และ อมรพนัธ์ อุตสาหกิจ 
โดยหน่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มศิลปกรรมทอ้งถ่ินจงัหวดัสุโขทยั จดัทาํรายงานการศึกษาวิจยัเมือง
โบราณบางขลงั เพื่อเสนอต่อสาํนกังานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม 
               ในปี พ.ศ.2542 ฝ่ายวิชาการ สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 
สุโขทยั  จดัทาํรายงานการขดุตรวจชั้นดินทางโบราณคดี บริเวณกาํแพงเมืองบางขลงัทิศตะวนัออก 
(ถนนพระร่วง) ตาํบลบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 
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              ในปี พ.ศ.2543 จารึก วิไลแกว้ สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 
สุโขทยั ไดท้าํการขดุคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (ถนนพระร่วง) 
               ในปี พ.ศ. 2543 นาตยา ภูศรี นกัโบราณคดีแห่งสํานักงานศิลปากรท่ี 5 สุโขทยั ได้
ทาํการศึกษาเร่ือง ประเพณีการฝังศพท่ีเมืองบางขลงั จงัหวดัสุโขทยั                
               ในปีพ.ศ.2540-2542 กรมศิลปากรไดด้าํเนินการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์ โดย
สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั ในรายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั 
               ในปี พ.ศ.2544 นาตยา ภูศรี นกัโบราณคดีแห่งสาํนกังานศิลปากรท่ี 5 สุโขทยั กรม
ศิลปากร ได้ดําเนินงานโดยสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทัย 
ดาํเนินการขุดคน้ขุดแต่งโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล ตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม 
จงัหวดัสุโขทยั  
               ในปี พ.ศ. 2544 สาํนกังานโบราณคดีและสาํนกังานศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั จดัทาํรายงาน
การบูรณะวดัริมทาง ตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั  
               ในปี พ.ศ. 2544 สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั จดัทาํ
รายงานการขดุแต่งวดัเจดียเ์จด็แถว ตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั  
               ในปี พ.ศ. 2545 สาํนกังานโบราณคดีและสาํนกังานศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั จดัทาํรายงาน
การขดุแต่งโบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลก และ 
อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั 
               ในปี พ.ศ. 2546 นาตยา ภูศรี นกัโบราณคดีแห่งสาํนกังานศิลปากรท่ี 5 สุโขทยั กรม
ศิลปากร ได้ดําเนินงานโดยสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทัย 
ดาํเนินการขดุคน้ขดุแต่งวดัโบสถแ์ละวดัใหญ่ชยัมงคล  ซ่ึงตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงั ในรายงานการ
ขดุแต่งและเสริมความมัน่คงวดัโบสถบ์างขลงั(หจก.พิชญพ์งษเ์อนเตอร์ไพรซ์) และ รายงานการ
บูรณะวดัใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม ปีงบประมาณ2546 การขุดคน้คร้ังน้ีไดพ้บหลกัฐาน
เพิ่มเติมท่ีทาํใหก้ารตีความเก่ียวกบัเมืองโบราณบางขลงัเป็นรูปร่างมากข้ึน     
               ในปี  พ.ศ. 2550 สํานักศิลปากรท่ี 6 สุโขทัยและ สํานักงานศิลปากร กระทรวง
วฒันธรรม.จัดพิมพ์เน่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
ทอดพระเนตรเมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 
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              ล่าสุดในปี  พ.ศ. 2551 โก มูไก ทาํรายงานการทาํวิจยักลุ่มภาชนะดินเผาท่ีใชใ้นการฝังศพ 
จากโบราณสถานวดัโบสถ ์ตาํบลบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั เสนอพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติรามคาํแหง  
 
8. ข้อมูลทางด้านเอกสารเกีย่วกบัเมืองบางขลงั 

8.1 จารึก 
       เมืองบางขลงัเป็นเมืองท่ีปรากฎอยูใ่นเอกสารทางประวติัศาสตร์ มีอายรุ่วมสมยักบั

เมืองเก่าสุโขทยัและเมืองเก่าศรีสัชนาลยั เมืองน้ีมีช่ือปรากฏข้ึนคร้ังแรกอยู่ในจารึกสุโขทยั ไดแ้ก่ 
ศิลาจารึกหลกัท่ี 2 (จารึกวดัศรีชุม) ดา้นท่ี 1  บรรทดัท่ี 24  กล่าวถึงพ่อขนุผาเมือง และพ่อขนุบาง
กลางหาว ยกทพัมาพบกนัท่ีเมืองบางขลงั เพื่อร่วมกนัปราบขอมสบาดโขลญลาํพงจนตอ้งถอยทพั
จากการยดึครองกรุงสุโขทยัและเป็นเหตุใหมี้การสถาปนาพอ่ขนุบางกลางหาวเป็นพ่อขนุศรีอินทรา
ทิตย ์ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศพ์ระร่วงของกรุงสุโขทยั  มีขอ้ความดงัน้ี 

 “…… เม่ือก่อนพ่อขนุบางกลางหาวข้ึนไปเมืองบางยางใหสิ้ริจดัพลพ่อขนุผาเมือง 
เจา้เมืองราดพาพ่อขนุผาเมืองผดาจกนัแลกนั  พ่อขนุบางกลางหาวไดเ้มืองศรีเสชนาไล…….พ่อขนุ
ผาเมืองเจา้เมืองราดเอาพลมาตบกนัท่ีบางขลง ไดเ้วนบางขลงแก่พอ่ขนุผาเมือง .....” 2 

  ในดา้นท่ี2 บรรทดัท่ี 8 ของจารึกหลกัเดียวกนัน้ี บรรยายว่า สมเด็จพระศรีศรัทธา
ราชจุฬามุนี เสด็จออกบวชแลว้จาริกไปยงัปูชนียสถานต่าง ๆ โดยเร่ิมตน้จากเมืองสุโขทยัไปเมือง
บางขลงั แลว้ถึงศรีสชันาลยั มีขอ้ความดงัน้ี 

 “.........คงจงเตร่หาพระศรีรัตนมหาธาตุ ปรารถนา เพื่อจกัหากุศลแก่สัพพญัญต
ญาณอิงใตต้น้พระศรีมหาโพธ์ิ จึงแสวงหาเพ่ือปลูก.....นครสุโขทยั บางฉลงั ศรีสัชนาลยั ใคร่ใจจกั
ใหเ้ป็นธรรมบูชาลางแห่ง......” 3 

 จากขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีสามารถสันนิษฐานไดว้่า “เมืองบางขลงั” น่าจะ
เป็นเมืองโบราณตั้งอยูร่ะหวา่งเมืองสุโขทยัและศรีสชันาลยั 

 นอกจากน้ีในดา้นท่ี 2 บรรทดัท่ี19 ของจารึกหลกัท่ี 3 (จารึกนครชุม) กล่าวนามช่ือ
เมืองร่วมสมยัในขณะนั้น คือ เมืองเชียงทอง เมืองบางพาน เมืองบางขลงั มีความดงัน้ี 

 

                                                 
2กรมศิลปากร, จารึกสมยัสุโขทยั (กรุงเทพฯ:  กรมศิลปากร, 2526), 63. 
3เร่ืองเดียวกนั, 72. 
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 “...เมืองคนที  พระบาง หาเป็นขนุหน่ึง.... เมืองเชียงทอง  หาเป็นขนุหน่ึง  เมือง....หา
เป็นขนุหน่ึง  เมืองบางพานหาเป็นขนุหน่ึง  เมือง.....หาเป็นขนุหน่ึง  เมืองบางฉลงัหาเป็นขนุหน่ึง...” 4 

 จารึกหลกัท่ี 3 (จารึกนครชุม) ศิลาจารึกหลกัน้ีเดิมอยู่ท่ีวดัพระบรมธาตุ ริมแม่นํ้ า
ปิงดา้นทิศใต ้หน้าเมืองกาํแพงเพชร ไดจ้ารึกเม่ือมหาศกัราช 1279 ปีระกา (พ.ศ. 1900) เป็นเร่ือง
พระยาฦาไทย คือ พระธรรมราชาท่ี 1 ไดป้ระดิษฐานพระศรีรัตนมหาธาตุและไดป้ลูกพระศรีมหา
โพธิ ซ่ึงไดม้าจากลงักาทวีป เร่ืองน้ีมีในดา้นท่ี1 ตั้งแต่บรรทดัท่ี1 ถึงบรรทดัท่ี14 ในส่วนบรรทดัท่ี 
15 ถึง 63 กล่าวถึงเร่ืองสัทธรรมอนัตรทาน5 และเป็นคาํตกัเตือนสัตบุรุษให้รีบเร่งทาํบุญกุศลเม่ือ
พทุธศาสนายงัมีอยู ่ตั้งแต่บรรทดัท่ี64 ถึงดา้นท่ี2 บรรทดัท่ี47 เป็นคาํสรรเสริญพระเจา้ธรรมราชาท่ี1 
ว่าเป็นกษตัริยผ์ูด้าํรงอยูใ่นทศพิธราชธรรมและเป็นธรรมมิกะมหาราช ท่ีสุดกล่าวถึงศิลาจารึกและ
รอยพระพทุธบาทต่างๆ ท่ีพระธรรมราชาทรงสร้าง ในหวัเมืองต่างๆ ในอาณาเขตของพระองค์5 

8.2 ตํานาน 
      เมืองบางขลงัมีปรากฏอยูใ่นหนงัสือคาํใหก้ารชาวกรุงเก่า ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึน

เม่ือคร้ังกรุงเก่า ซ่ึงเป็นคาํใหก้ารของเฉลยชาวไทยตอนเสียกรุงศรีอยธุยาแก่พม่าคร้ังท่ี2 (พ.ศ.2310) 
เล่าเร่ืองราวบา้นเมืองและพม่าจดบนัทึกไว ้เร่ืองของขนุแผนในคาํใหก้ารชาวกรุงเก่าเป็นทหารเอก
ของพระพนัวษาแห่งกรุงศรีอยธุยา พระนามน้ีจดเป็นภาษาพม่าว่า “วาตะถ่อง” แปลว่า สาํลีพนัหน่ึง 
แต่เน่ืองจากผูแ้ปลรู้เร่ืองขนุชา้งขนุแผนอยูแ่ลว้ว่ากษตัริยอ์ยธุยาในเร่ืองขนุชา้งขนุแผนพระนามว่า
อะไร จึงแปลพระนามท่ีจดบนัทึกเป็นภาษาพม่าวา่ วาตะถ่อง นั้นเป็นภาษาไทยวา่ พระพนัวษา6 

 ขนุชา้งขุนแผนเป็นวรรณกรรมอมตะไทยมาชา้นาน ตามประวติักล่าวว่านกัขบั
เสภาคร้ังกรุงศรีอยุธยาเป็นผูแ้ต่ง (เสภาคือหนงัสือกลอนโบราณ ท่ีนาํเอานิทานมาแต่งเป็นกลอน
สําหรับขบัลาํนาํ) แต่เหลือมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์บางตอน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้
นภาลยั รัชกาลท่ี 2 จึงโปรดใหเ้หล่ากวีในพระราชสาํนกัแต่งข้ึนใหม่ รวมทั้งพระองคท่์านเองทรง
พระราชนิพนธ์ ตอน "พลายแกว้เป็นชูก้บันางพิมพ"์ ตอน "ขนุแผนข้ึนเรือนขนุชา้ง" และ ตอน "เขา้
หอ้งแกว้กิริยาและพาวนัทองหนี" รัชกาลท่ี 3 ทรงพระราชนิพนธ์ตอน "ขนุชา้งตามวนัทอง" บรม
ครูสุนทรภู่แต่งตอน "กาํเนิดพลายงาม" ต่อมาครูแจง้ในรัชกาลท่ี 4 แต่งตอน "กาํเนิดกุมารทอง" 
ตอน "ขุนแผน พลายงามแกพ้ระทา้ยนํ้ า" และตอน "ขุนแผนพลายงามสะกดเจา้เมืองเชียงใหม่"  

                                                 
4เร่ืองเดียวกนั, 37. 
5เร่ืองเดียวกนั, 27. 
6พิเศษ เจียจนัทร์พงษ,์ “ขนุชา้งขนุแผนแต่งเม่ือไร,” ศิลปวฒันธรรม  19, 7 (พฤษภาคม 

2541) : 128. 
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              ท่ีมาของเร่ือง กล่าวกนัว่าเป็นจริงตามนิทานพ้ืนบา้น เกิดข้ึนในรัชกาลสมเด็จพระ
รามาธิบดีท่ี 2 ระหว่าง พ.ศ.2034-2072 สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 ถูกสมมุติพระนามในเสภาว่า 
"พระพนัวษา"  เน้ือเร่ืองเอาเกร็ดประวติัศาสตร์ตอนไทยทาํสงครามกบัเชียงใหม่และลา้นชา้ง  แลว้
เอามาผกูเขา้กบัวิถีชีวิตของชาวเมืองสุพรรณและกาญจนบุรี โดยเฉพาะการชิงรักหักสวาทของ 1 
หญิง 2 ชาย คือ นางพิมพิลาลยัหรือนางวนัทอง ขุนแผนหรือพลายแกว้ และขุนชา้ง อรรถรส
ทางดา้นภาษาและเน้ือหา เป็นวิถีชีวิตวฒันธรรมของคนยคุสมยันั้น จนเป็นวรรณกรรมอมตะมา
จนถึงทุกวนัน้ี 

 ในเสภาขุนชา้งขุนแผนกล่าวถึง “นายบุญ” มีตาํแหน่งเป็นขุนไกร นายด่าน บา้น 
ท่าเกวียนแห่งเมืองสวรรคโลก ไดส่้งใบบอกทา้รบจากพระเจา้เชียงใหม่เขา้ไปให้พระยาเกษตร
สงคราม หรือพระยาสวรรคโลก ดงัขอ้ความท่ีปรากฏในวรรณคดี เร่ือง ขุนชา้งขุนแผน มีใจความ
ตอนหน่ึงวา่ 

 “คราน้ันพระยาจักรี               ได้ทกีป็ระนมก้มเกศา 
กราบทูลขึน้พลนัมิทนัช้า              อนัชีวาอยู่ใต้บาทบงส์ 
บัดนีท้างเชียงใหม่มีราชสาร          มอบให้นายด่านท่าเกวยีนส่ง 
พระยาเกษตรสงครามรามณรงค์  ให้พนัมโนจํานงน้ันถือมา” 
 
และกล่าวถึงนายบุญเป็นขนุไกรตาํแหน่งขนุด่านวา่ 
 
 “ขุนไกรได้สารขึน้มาใช้   สะบัดย่างวิง่ใหญ่ขึน้ในป่า 
ข้ามทุ่งชะเลยีมเร่งตะเบงมา       บ่ายหน้าม้าลงตรงธานี 
ถึงสังคะโลกพลนัทนัใด             ลงจูงม้าคลาไคลไปเร็วร่ี” 
 
ด่านบา้นท่าเกวียนนั้นน่าจะไดแ้ก่ บริเวณหอรบหมู่ 6 บา้นแม่บ่อทอง ตาํบลกลางดง 

อาํเภอทุ่งเสล่ียม ปัจจุบนับา้นท่าเกวียนเป็นช่ือหมู่บา้นทา้ยสุดของลา้นนา อยูใ่นความปกครองของ
ตาํบลเวียงมอก อาํเภอเถิน จงัหวดัลาํปาง โดยมีหอรบ7 เป็นเสน้แบ่งเขตระหว่างจงัหวดัสุโขทยั และ
จงัหวดัลาํปาง เขตเมืองบางขลงัน่าจะครอบคลุมถึงทุ่งชะเลียม หรือ ทุ่งเสล่ียมในปัจจุบนัดว้ย โดยมี
ขนุไกรเป็นขนุด่าน 

                                                 
7หอรบ หรือหอรบโบราณ ปัจจุบนัยงัเหลือซากปรักหกัพงัปรากฏอยูใ่นเขตอาํเภอทุ่งเสล่ียม  

จงัหวดัสุโขทยั 
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 ขอ้มูลเก่ียวกับตาํนานของเมืองบางขลัง ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฎ
หลักฐานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวถึงเมืองบางขลัง ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะเมืองบางขลังลด
ความสาํคญัลงเป็นเพียงชุมชนเลก็ๆแห่งหน่ึงในหัวเมืองเหนือก็เป็นไปได ้ แต่มีปรากฏในเสภาขนุ
ชา้งขุนแผน ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในคร้ังกรุงเก่า เน้ือความปรากฏจดไวใ้นหนังสือคาํให้การ
ชาวกรุงเก่า บทเสภาเม่ือคร้ังกรุงเก่าท่ีมีหลงเหลือมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์น้ี ไดม้าดว้ยมีคนเสภา
คร้ังกรุงเก่าเหลือมาบา้ง แต่บทท่ีคนเหล่านั้นจะไดห้นังสือมาหรือจาํมาได้ก็จะมีเพียงไม่ก่ีตอน 
ปรากฏว่าไดม้าพอเป็นเช้ือบทเสภาท่ีขบักนัในกรุงรัตนโกสินทร์น้ี แมใ้นชั้นสาํนวนเก่า ไดส้ังเกต
สาํนวนดู เช่ือไดว้่าเป็นของท่ีมาคิดแต่งข้ึนใหม่ในกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งนั้น8 เร่ืองขนุชา้งขนุแผนมี
การดดัแปลงเพิ่มเติมจนมีลกัษณะคลา้ยนิทานเพื่อให้เน้ือเร่ืองสนุกสนานชวนติดตามยิ่งข้ึน คุณค่า
ของเร่ืองขุนชา้งขนุแผน นอกจากจะมีเน้ือเร่ืองท่ีสนุกสนานแลว้ รายละเอียดในการดาํเนินเร่ืองยงั
สะทอ้นภาพการดาํเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมในคร้ังอดีตอีกดว้ย 

 เร่ืองย่อ 
       เร่ืองขนุชา้งขนุแผนเป็นเร่ืองจริง ตามหนงัสือคาํใหก้ารชาวกรุงเก่า กล่าวว่า มีกษตัริย์

ใน สมยักรุงศรีอยธุยาพระองคห์น่ึง ทรงพระนามวา่ พระพนัวษา คร้ังหน่ึงเกิดสงครามกบันครเชียงใหม่ 
เน่ืองจากพระเจา้โพธิสารราชกุมาร เจา้เมืองเชียงใหม่ ไม่ชอบท่ีพระเจา้กรุงศรีสัตนาคนหุตลานชา้ง มา
เป็นมิตรกบัอยธุยา จึงยกทพัมาแยง่ชิงพระธิดาแห่งลานชา้งไป พระพนัวษาทรงพระพิโรธ จึงมี 
ราชโองการส่ังให้เตรียมทพัและตรัสกบัพระหม่ืนศรีมหาดเลก็ ให้เลือกทหารท่ีมีฝีมือมารบ ซ่ึงใน
บดันั้นผูท่ี้จะเก่งกลา้เกินกวา่ขนุแผนนั้นไม่มี แต่พระหม่ืนศรีมหาดเลก็ทูลพระพนัวษาวา่ ขนุแผนยงั
อยูใ่นคุก พระพนัวษาก็ทรงระลึกไดถึ้งขนุแผน จึงทรงพระกรุณาโปรดใหข้นุแผนพน้โทษโดยเร็ว 
และแต่งตั้งขนุแผนเป็นแม่ทพัออกรบ ก่อนท่ีขนุแผนจะออกรบไดแ้วะท่ีเมืองพิจิตร เพื่อรับดาบและ
มา้วิเศษประจาํตวัขุนแผน (ดาบฟ้าฟ้ืนและมา้สีหมอก) ท่ีฝากไวก้บัพระพิจิตร และขุนแผนก็
สามารถตีกองทพัเชียงใหม่จนแตกพ่าย ในคาํให้การชาวกรุงเก่า มีเร่ืองขนุชา้งขนุแผนปรากฏอยู่
เท่าน้ี เห็นไดว้่าไม่ตรงกบัเร่ืองขนุชา้งขนุแผนท่ีเราขบัเสภากนัอยู ่ เพราะเร่ืองน้ีนาํมาเล่าเป็นนิทาน
นานมาแลว้และยงัแต่งเป็นกลอนเสภาอีก สนันิษฐานไดว้า่คงมีการตกแต่งเร่ืองใหแ้ปลกสนุกสนาน
และยาวยิง่ข้ึน  

                                                 
8สมเดจ็ฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ, “เสภาเร่ืองขนุชา้งขนุแผน,” ตาํนานเสภาและว่า

ดว้ยชาํระหนงัสือเสภา, พิมพค์ร้ังท่ี 18 (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพศิ์ลปาบรรณาคาร, 2544), 12. 
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8.3 จดหมายเหตุ 
 เอกสารสมัยรัตนโกสินทร์ทีเ่กีย่วข้องกบัเมืองบางขลงั  
 ในสมยัอยุธยา ไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร กล่าวถึงเมืองบางขลงั 

ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะเมืองบางขลงัลดความสาํคญัลงเป็นเพียงชุมชนเลก็ๆแห่งหน่ึงในหวัเมืองเหนือ 
ช่ือเมืองบางขลงั กลบัมาปรากฏอีกคร้ังในเอกสาร สมยัรัตนโกสินทร์ดงัน้ี  

 เอกสารสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเมืองบางขลงั เร่ิมปรากฏสมยัรัชกาลท่ี 3 
ในร่างสารตราเจา้จกัรี ถึงหวัเมืองฝ่ายเหนือเกณฑไ์มส้ักปฎิสังขรณ์วดัและซ่อมแซมพระนคร จ.ศ. 
1193 สมุดไทยดาํเลขท่ี24พ.ศ.2374ความว่า “....เมืองสวรรคโลก มีเมืองทุ่งย ั้ง เมืองบางขลงั เป็น
เมืองข้ึนอยูใ่นความปกครอง........ 9 

รัชสมยัน้ียงัปรากฏเหตุการณ์สาํคญัท่ีเรียกวา่ คดีตองซู ระบุไวใ้น จดหมายเหตุ ร.3 
เลขท่ี 50 จ.ศ.1207 กล่าวว่าปี พ.ศ.2388 ตองซูเขา้มาคา้ขายท่ีเมืองบางขลงั และยกกระบตัรเมือง 
บางขลงัยกัยอกสินคา้ตองซู เน่ืองจากตองซู อยู่ในบงัคบัองักฤษ จึงเกิดเร่ืองราวฟ้องร้องขา้ม
ประเทศกนัข้ึน (จดหมายเหตุ ร.3 เลขท่ี 50 จ.ศ. 1207) 

 ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี4 ปรากฏช่ือเมืองบางขลงัในจดหมายเหตุรัชกาลท่ี4 ใบบอก
นครสวรรค ์ เร่ืองส่งเคร่ืองยศพระบางขลงั ซ่ึงถึงแก่อนิจกรรม จ.ศ. 1223 เลขท่ี 14 พ.ศ. 2404 มี
เน้ือความวา่  

 ..... พ.ศ. 2404 พระบางขลงั เจา้เมืองบางขลงั ลงไปรับสัญญาบตัร และเคร่ืองยศ
สาํหรับเจา้เมืองบางขลงัขากลบัถ่อเรือข้ึนมาถึงบา้นยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค ์เขา้เมืองบาง
ขลงัป่วยถึงแก่กรรมท่ีวดับา้นยางตาล ร.4 จดหมายเหตุไปบอกเมืองนครสวรรคเ์ร่ืองส่งเคร่ืองยศ
พระบาขลงัซ่ึงถึงแก่กรรม (จดหมายเหตุ ร.4 เลขท่ี 14 จ.ศ. 1223)  

 .... พ.ศ. 2411 เจา้เมืองสวรรคโลกขอพระราชทานใหข้นุเมือง ลูกชายพระบางขลงั
ท่ีถึงแก่กรรมข้ึนดาํรงตาํแหน่งพระบางขลงั ศกัดินา 1,000 ไร่ เหตุการณ์ตอนน้ีปรากฏในจดหมาย
เหตุ ร.5 ใบบอกเมืองสวรรคโลก จ.ศ.1247 เลขท่ี7  

 ...พ.ศ.2411เจา้เมืองสวรรคโลกพระราชทานให้ขุนเมืองลูกชายพระบางขลงัท่ีถึง
แก่กรรม ข้ึนดาํรงตาํแหน่งพระบางขลงัถือศกัดินา 1,000 ไร่ สาํเนาตราตั้งฉบบัน้ีไม่พระราชทาน
สัปทนเคร่ืองยศเป็นเพียงโลหะเงิน พร้อมสั่งมาว่าราษฎรเมืองบางขลงับางเบาร่วงโรย ให้เจา้เมือง
บางขลงัชกัชวนไพร่พลเขา้มาอยูอ่าศยัใหม้ากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบการแต่งตั้งเจา้เมืองศรีสาํโรง ซ่ึงมี

                                                 
9จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3, (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคลสหประชาพาณิชย,์ 

2530). 
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ศกัดินา 1,000 ไร่ เท่าเมืองบางขลงัแต่เจา้เมืองศรีสําโรงไดรั้บพระราชทานสัปทนและเคร่ืองยศ
มากกว่า คงจะดว้ยเหตุน้ีจึงมีการชักชวนราษฎรเมืองเถิน เมืองลาํปางให้ขา้มหอรบด่านบา้นท่า
เกวียน เขา้มาอยู่ในดินแดนเมืองสวรรคโลกกนัมากข้ึน และมีพฒันาการเป็นชุมชนทุ่งเสล่ียมใน
ปัจจุบนั (จดหมายเหตุแห่งชาติ ร.5 ม.2 12ก/7 เลขท่ี7จ.ศ.1230)  

...พ.ศ. 2428 กรุงเทพฯ ตอ้งการทราบเขตป่าไมแ้ขวงเมืองสวรรคโลก เจา้เมืองสวรรคโลก
รายงานดงัต่อไปน้ี 

ป่าฝากระดานตั้งแต่บางขลงัถึงด่านท่าเกวียนเขตเมืองเถินป่าหน่ึง ดา้นตะวนัตกหว้ยฝา
กระดาน ตั้งแต่บางขลงัถึงมะขามแดน ซ่ึงเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างเมืองสวรรคโลก เมืองสุโขทยั 
เมืองเถินต่อกนัป่าหน่ึงดา้นตะวนัออกแม่นํ้ายมมีป่าไม ้3 ตาํบลดงัน้ี         

ป่าเขากา เขาเขน ไผต่ะล่อม คลองเชิน ถึงด่านแม่ลาํมนั ต่อเขตเมืองพิชยัไดซุ้ง ป่าน้ีชกั
ลากออกคลองละมุง เมืองพิชยัป่าหน่ึง 

ป่าเมืองดง้ จรดลาํหว้ยแม่สิน ขนุหว้ยแม่เถินแม่สูง จรดป่าขวางยาง ป่าหน่ึง สาํหรับ
แผนท่ีเมืองสวรรคโลก ต่อเขตเมืองพิชยั สุโขทยั เถิน ลาํปางนั้น เจา้เมืองสวรรคโลกถวายไวก้บัเจา้
เมืองนอ้งยาเธอกรมหลวงพชิิตปรีชากรแลว้ (หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.5 ม.2 12ก/7 จศ.1247 แผน่
ท่ี 51-53)  

วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2433 พระศรีนพมาศ เจา้เมืองบางขลงัป่วยเป็นโรคชราถึงแก่
กรรม ท่ีพระบางขลงัว่างลงเจา้เมืองสวรรคโลกสั่งใหก้รมการเมืองบางขลงัรับตาํแหน่งเป็นผูรั้กษา
การเมืองจนกว่าจะหาผูท่ี้เหมาะสมข้ึนดาํรงตาํแหน่งต่อไป ดงัปรากฏในจดหมายเหตุ ร.5 “ ใบบอก
เมืองสวรรคโลก จศ. ม.2 12ก/7  แผน่ท่ี420” 

พ.ศ. 2437 ได้มีการปรับปรุงการปกครอง เร่ิมดึงอาํนาจทอ้งถ่ินเขา้สู่ส่วนกลางท่ี
เรียกว่าระบบ “เทศาภิบาล” กระทรวงมหาดไทย ไดร้วมเมืองพิจิตร พิษณุโลก สุโขทยั สวรรคโลก 
เขา้ดว้ยกนัรวม เรียกวา่ มณฑลพิษณุโลก 

สาํหรับเมืองสวรรคโลก ปรากฏนามตาํเหน่งท่ีรัฐบาลกรุงเทพฯ พยายามสอดเทรกเขา้
มาในตาํแหน่งจางวางกาํกบัราชการ ปลดักรมการจีน เมืองสวรรคโลก เมืองชั้นโท มีเมือง 6 เมือง 
ดงัน้ี 1. เมืองดง้  2. เมืองวิเศษไชยศกัด์ิ 3. เมืองบางยม 4. เมืองศรพนมมาศ 5. เมืองพิรามรงค ์และ  
6. เมืองบางขลงั 
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ตารางที ่1 แสดงบัญชีจดหมายเหตุเมืองบางขลงัสมัยกรุงรัตนโกสินทร์10 
 

ลาํดับที ่ เร่ือง จ.ศ. พ.ศ. อ้างองิ เมือง 
1. เลขท่ี 24 เกณฑไ์มข้อนสกัส่วย 

หวัเมืองเหนือ 
1193 2374 หอสมุดแห่งชาติ 

สมุดไทยดาํ 
บางขลงั 

2. เลขท่ี 31 ใบบอกพระกาํแหงสงคราม 
 ปลดัเมืองสวรรคโลก 
เร่ืองส่งไมเ้กณฑต์ดั 58 ตน้ 

1198 2379 หอสมุดแห่งชาติ 
กระดาษเพลา 

บางขลงั 

3. เลขท่ี 141 ใบบอกเมืองสวรรคโลก  
เร่ืองส่งไม่ขอนสกั จาํนวน 
เกณฑต์ดั 

1202 2383 หอสมุดแห่งชาติ 
กระดาษเพลา 

บางขลงั 
 
 

4. เลขท่ี 75 ใบบอกพระยาวิชิตภกัดี 1205 2386 หอสมุดแห่งชาติ 
กระดาษเพลา 

บางขลงั 

5. เลขท่ี 78 ใบบอกพระยาวิชิตภกัดี 1205 2386 หอสมุดแห่งชาติ 
กระดาษเพลา 

บางขลงั 

6. เลขท่ี 128 ใบบอกพระยาวิชิตภกัดี 
เร่ืองบอกส่งไมข้อนศกัด์ิ 
เกณฑต์ดั 

1206 2387 หอสมุดแห่งชาติ 
 

บางขลงั 

7. เลขท่ี 50 สารตราเจา้พระยาจกักรี 1207 2388 หอสมุดแห่งชาติ 
สมุดไทยดาํ 

บางขลงั 

8. เลขท่ี 207 ใบบอกเมืองสวรรคโลก 1207 2388 หอสมุดแห่งชาติ 
สมุดไทยดาํ 

บางขลงั 

9. เลขท่ี 299 
 

หนงัสือพระยามหา 
อาํมาตยถึ์งพระยา 
สวรรคโลกเมืองลกัชา้ง 

1207 
 

2388 
 

หอสมุดแห่งชาติ 
สมุดไทยดาํ 

บางขลงั 
 

10. เลขท่ี301 ตราสารเจา้พระยาจกัรี 
ถึงพระยาสวรรคโลก 

1207 2388 หอสมุดแห่งชาติ 
สมุดไทยดาํ 

บางขลงั 

                                                 
10สุมาลิน วงศม์ณี, “รายงานการศึกษาวจิยัเมืองโบราณบางขลงัสุโขทยั  (สุโขทยั: 

หน่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มศิลปกรรมทอ้งถ่ิน, 2538), 16-17. 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 

ลาํดับที ่ เร่ือง จ.ศ. พ.ศ. อ้างองิ เมือง 
11. เลขท่ี 109 ใบบอกหลวงปราบ 

สงครามขนุพรหมถิราม 
1210 

 
2391 หอสมุดแห่งชาติ 

กระดาษเพลา 
บางขลงั 
 
 

12. เลขท่ี 14 ใบบอกเมืองนครสวรรค ์
 เร่ืองส่งเคร่ืองยศพระบาง 
ขลงัถึงแก่กรรม 

1223 2404 หอสมุดแห่งชาติ 
กระดาษเพลา 

บางขลงั 

13. เลขท่ี 28 เมืองสวรรคโลกขอตั้งขนุ 
เมืองเป็นท่ีพระบางขลงั 
 เจา้เมืองบางขลงั 

1230 2411 หอสมุดแห่งชาติ 
เอกสารเยบ็เล่ม  
กระทรวงมหาดไทย 
เล่มท่ี2 หนา้ 65 

บางขลงั 

14. ใบบอก 
เมืองสวรรคโลก 

การทาํป่าไม่ขอนสกั 
แขวงเมืองสวรรคโลก 

1247 2428 หจช. ร.5 ม.2 12ก/7 บางขลงั 

15.ใบบอก 
เมืองสวรรคโลก 

วนัท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 
2433 
พระศรีพนมมาศเจา้ 
เมืองบางขลงัป่วยเป็น 
โรคชราถึงแก่กรรม 
 ท่ีพระบางขลงัวา่งป่าว 

1252 2433 หจช. ร.5 ม.2 
12ก/แผน่ท่ี 420 

บางขลงั 

 
การศึกษาท่ีผ่านมาเก่ียวกบัเมืองบางขลงั ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ีสาํคญั

อีกหนา้หน่ึงระบุว่า วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2450 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจา้ฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมารเสด็จประพาสตามเส้นทางถนนพระร่วงพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์
ประสบการณ์คร้ังนั้นในเร่ือง เท่ียวเมืองพระร่วง11 

 

                                                 
11พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั,  เท่ียวเมืองพระร่วง (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ ์

คุรุสภา, 2451). 
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มีข้อความทีเ่กีย่วข้องกบัวดัโบสถ์และเมืองบางขลงัดงันี ้ 
...วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ ข่ีชา้งออกจากตาํบลหนองยาว เวลาประมาณ 4 โมงเชา้ เดินเขา้ใน

ป่าไปประมาณ 68 เส้น ผา่นวดัร้างวดัหน่ึง ราษฎรเรียกช่ือว่าวดัป่าแดงใต ้โบสถต์ั้งอยูริ่มทางท่ีไป 
เป็นโบสถย์อ่ม ๆ ก่อดว้ยอิฐมีเสาแลง แต่เห็นไม่เป็นท่ีสาํคญั จึงมิไดแ้วะเขา้ไปดู ต่อไปเดินทางไป
ไดป้ระมาณ 110 เส้น ขา้มเขา้แดนเมืองสวรรคโลก เวลาเท่ียงถึงวดัร้างเรียกตามคาํชาวบา้นว่า วดั
โบสถ ์ ถนนพระร่วงจากหนองยาวมาจนถึงวดัโบสถเ์กือบจะไม่แลเห็นเลย แต่ยงัมีทิวไมม้าพอ
สนันิษฐานเป็นเคา้ไดแ้ละเขาวา่ท่ีถนนนั้นดินยงัรู้สึกไดว้า่แน่นกวา่ท่ีขา้งๆ ถนน ตวัวดัโบสถเ์องนั้น
ก็เป็นท่ีน่าดูอยู ่ ยงัมีส่ิงท่ีเป็นช้ินควรดูเหลืออยู่ช้ินหน่ึง คือ มณฑปมีกาํแพงแกว้รอบ มณฑปนั้น
ส่ีเหล่ียมจตุรัส ดา้นละ 5 วา ในนั้นพิจารณาดูเห็นท่าทางจะมีพระพุทธรูปนัง่ มีพระเจดียเ์ลก็ๆก่อไว้
ในลานรอบมณฑป กาํแพงแกว้ท่ีลอ้มลานนั้นทาํดว้ยแลง เป็นกอ้นกลมหรือแปดเหล่ียมปักยึดกนั
ทาํนองร้ัวเพนียด แลว้มีแลงแท่งยาวๆพาดเป็นพนกั พนกัทาํเป็นรูปหลงัเจียดตดัยอด คะเนว่าสูง
ประมาณ 2 ศอก แต่เด๋ียวน้ีคือประตู ซ่ึงมีอยูส่องประตู ทางดา้นหนา้วิหารกบัดา้นหลงั ดา้นหนา้พงั
เสียแลว้แต่ดา้นหลงัศิลาทบักรอบบานประตูยงัวางอยูต่ามท่ี ประตูดา้นหลงัน้ีเวลาน้ีคนธรรมดาจะ
ลอดตอ้งกม้ จึงตอ้งเขา้ใจว่าแต่เดิมตอ้งสูงกว่าน้ี ศิลาแลงกอ้นท่ีทบับนกรอบประตูนั้นใหญ่พอใช ้
เป็นรูปหลงัเจียดตดัเหมือนท่ีพาดบนกาํแพงแกว้ วดัดูไดค้วามว่าศิลากอ้นนั้นยาว 6 ศอก คืบ 10 น้ิว 
กวา้ง 2 ศอก 6 น้ิว หนา แต่ล่างท่ีพาดอยูก่บัเสาจนถึงยอดศอกคืบ หลงัเจียดขา้งๆกวา้งขา้งละ 1 ศอก 
บนสันท่ีตดักวา้ง 1 ศอก เสาท่ีรับแท่งศิลาใหญ่น้ีวดัโดยรอบ 6 ศอก ทางสูงวดัไม่ไดแ้น่นอน เพราะ
ไม่รู้วา่ดินพนูข้ึนมาเสียเท่าไหร่ ศิลาเสาทั้งสองคู่นั้นเป็นแลงทั้งแท่ง ไม่ใช่ตอ้งต่อกนัเพราะฉะนั้นก็
ตอ้งนบัว่าแท่งใหญ่อยู่ลานภายในร่วมกาํแพงแกว้นั้นประมาณ13 วา ส่ีเหล่ียมจตุรัสมณฑป ตั้งอยู่
ตรงกลาง ขา้งหนา้มณฑปนอกกาํแพงแกว้ออกไปมีสระลึกและเข่ืองอยูมี่นํ้ าขงั พิจารณาดูก็เห็นได้
วา่วดัน้ีไม่ใช่วดัเลก็จึงทาํใหเ้ป็นท่ีพิศวงวา่เหตุไฉนวดัท่ีทาํดว้ยฝีมือและเขา้ใจวา่ตอ้งใชก้าํลงัคนมาก
เช่นน้ี จึงมาตั้งอยูก่ลางป่า สืบดูไดค้วามว่าทางทิศตะวนัออกของวดัน้ีท่ีริมลาํนํ้ าฝากระดานมีตาํบล
หน่ึง เรียกว่า เมืองบางขลงั ห่างจากวดัโบสถ ์ระยะประมาณ 70 เส้น แต่ไม่มีคูมีเทินอะไรเหลืออยู่
เลย12 

มีข้อความทีเ่กีย่วข้องกบัวดัใหญ่และเมืองบางขลงัดงันี ้
จากท่ีวดัโบสถน้ี์ไดข่ี้มา้ไปทางประมาณ 100 เส้น ถึงวดัท่ีราษฎรเรียกว่าวดัใหญ่ ท่ีน้ีมี

กาํแพงแลงลอ้มรอบ ทาํเช่นเดียวกบักาํแพงแกว้ท่ีลอ้มมณฑปวดัโบสถ์ ในช่วงกาํแพงเป็นลาน

                                                 
12พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั, เท่ียวเมืองพระร่วง,  พิมพค์ร้ังท่ี 8 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุ์รุสภา, 2519), 120-122. 
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กวา้งยาวประมาณเส้น 10 วา ส่ีเหล่ียม กลางลานนั้นมีพระธาตุฐานส่ีเหล่ียม แต่ตวัวดัพระธาตุพงัลง
มาเสียแลว้ รอบพระธาตุมีเจดียบ์ริวารหลายองค ์ขา้งดา้นเหนือพระเจดียมี์อุโบสถ หนา้หันไปทาง
ตะวนัออก การก่อสร้างใช้แลงก้อนใหญ่น้อยกบัอิฐแผ่นเข่ืองๆ ดูเน้ือแน่นดีราวกับอิฐพิมพ์ใน 
ปัตยุบนัน้ี ท่ีน้ีไดพ้บช้ินเขา้ที คือเป็นรูปดอกบวัตูมมีกลีบป้ันซับซ้อนกนังามดีมีเป็นรูปอยู่ท่ีโคน 
เขา้ใจว่าคงจะเป็นยอดเจดีย ์บวันั้นทาํดว้ยดินเผาอย่างหมอ้ วดัน้ีดูก็เป็นวดัใหญ่จริงอยู่ ทาํให้เช่ือ
มากข้ึนว่าตอ้งมีเมืองอยู่ตามแถบน้ี ภายหลงัจึงไดค้วามจากพระยาอุทยัมนตรี ว่าในป่าระหว่างวดั
โบสถก์บัวดัใหญ่น้ี มีบ่ออยูห่ลายบ่อ ซ่ึงเป็นพยานว่ามีบา้นเมืองอยูต่ามแถบน้ี แต่คงไม่ใช่เมืองด่าน
จึงไม่ไดมี้คูหรือเทิน แม่นํ้าเดิมมีเคา้อยูว่า่ไดเ้ขา้มาจนเกือบถึงริมทางเดิน แต่เด๋ียวน้ีลาํนํ้ าฝากระดาน
ออกไปอยูห่่างมาก จึงพอสันนิษฐานไดว้่าเมืองท่ีแถบน้ีตอ้งยา้ยไปเพราะลาํนํ้ าเปล่ียนร่อง ลาํนํ้ าเก่า
เขินแหง้ไปไม่มีนํ้ากินกต็อ้งอพยพลงไปหาลาํนํ้าใหม่ 

การเดินทางตั้งแต่ออกจากวดัโบสถไ์ปสะดวก และโดยมากร่มสบายดี เพราะเดินไปใน
ป่าเป็นพื้น ในป่าตามแถบน้ีไดเ้ห็นตน้สักอยูบ่า้งแต่ตน้ยางนั้นไดเ้ห็นมาก ทางเดินเลียบถนนพระร่วง
ไปโดยมาก บางทีกไ็ดเ้ดินไปบนถนนนั้นทีเดียว ไปจากวดัโบสถไ์ดป้ระมาณ 140 เส้น ขา้มลาํนํ้ าฝา
กระดาน ลาํนํ้าน้ีกวา้งประมาณ 4 วา ลึกประมาณ 7 ศอก ตน้นํ้าไหลมาจากเมืองเถินผา่นเมืองสวรรค
โลก ไปตกแม่นํ้ ายมในเขตเมืองสุโขทยั มีนํ้ าไหลเสมอไม่ขาด ตามริมฝ่ังนํ้ าน้ีเป็นท่ีดูน่าสบายได้
ปรากฏว่า น่าจะพกันอนตามเหล่าน้ี เทศาภิบาลบอกว่าชาวบา้นแถบนั้นถือกนัว่าความไขชุ้มจึง
ไม่ไดจ้ดัไวใ้ห้พกัท่ีนั้น ตลอดไปจนถึงหนองจิก ขา้งถนนมีคลองหรือคูไปตลอด บางแห่งกวา้ง
เกือบ 8 ศอก เขา้ใจว่าขดุดินในคลองน้ีเองข้ึนไปถมถนนก็กวา้งและแน่นหนาดี ถนนบางตอนกวา้ง 
6 วา หรือว่าเป็นอย่างกวา้งเสมอไปไดเ้ป็นตอนยาวๆ ยิ่งกว่าน้ีไดเ้คยเห็นมาแลว้ เดินทางไปได้
ประมาณ 270 เสน้ถึงตาํบลหนองจิก อยูริ่มถนนพระร่วง ไดพ้กันอนท่ีนัน่คืนนึง13... 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพได้อธิบายความเพิ่มเติมใน
ตอนที ่17 ไว้ดังต่อไปนี ้

...ท่ีตรงแก่งหลวงแต่เดิมเห็นจะเป็นท่ีดอน ดว้ยมีปากนํ้ ายมเล้ียวไปทางตะวนัออกขา้ง
เหนือแก่งหลวง แลว้วกลงมาขา้งใต ้เด๋ียวน้ีเรียกว่าลาํนํ้ ายมเก่า มีเมืองบางยม เมืองบางขงัโบราณ
ตั้งอยู่ริมลาํนํ้ าน้ี แลว้ลาํนํ้ ายมเก่าผ่านหลงัเมืองสวรรคโลกใหม่ และเมืองสุโขทยัใหม่ลงไปจนถึง
บา้นไกร อาํเภอกงไกรลาส จึงมารวมลาํนํ้ ายมใหม่ ส่วนลาํนํ้ ายมใหม่นั้น ขา้พเจา้สันนิษฐานว่าเดิม
เห็นจะเรียกลาํนํ้ าเชลียงยอดนํ้ ามาแต่ทางเมืองเถิน ผ่านเมืองเชลียงเคียงกบัลาํนํ้ ายมใหม่ลงมาจน
บา้นไกร จึงมารวมกนั สันนิษฐานว่า ณ กาลคร้ังหน่ึงในสมยัสุโขทยัเห็นจะขดุคลองเช่ือมลาํนํ้ ายม

                                                 
13เร่ืองเดียวกนั, 122-123. 
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กบัลาํนํ้าเชลียงใหใ้ชเ้รือไดถึ้งกนั ทีหลงัสายนํ้ายมมาเดินเสียทางคลองนั้น ทาํใหล้าํนํ้ ายมเดิมต้ืนเขิน 
และทาํให้ลาํนํ้ าเชลียงกลายเป็นลาํนํ้ ายม จึงได้เรียกกันว่าลาํนํ้ ายมเก่าและลาํนํ้ ายมใหม่มาจน
บดัน้ี14... 

ในระหว่าง พ.ศ. 2440-2475 น้ี เป็นระยะเวลาท่ีมีการตั้ งตาํแหน่งกํานันเป็นขุน 
ผูใ้หญ่บา้นเป็นหม่ืน ตาํบลเมืองบางขลงั มีขนุอภิบาลบางขลงั ตน้สกุลพลธีระ บา้นหนองกลบัเป็น
กาํนนั มีหม่ืนเปรมชยัชนะนิกร บา้นคลองแหง้ และหม่ืนแกวน่ภยัพาล บา้นซอนซุงเป็นผูใ้หญ่บา้น 

 
สรุปข้อมูลทางด้านเอกสารเกีย่วกบัเมืองบางขลงั มีดังต่อไปนี ้
ขอ้มูลดา้นจารึกเมืองบางขลงัมีปรากฏอยู่ในจารึกสุโขทยั ไดแ้ก่ ศิลาจารึกหลกัท่ี2 

(จารึกวดัศรีชุม) สันนิษฐานว่าไดจ้ารึกเม่ือพุทธศตวรรษท่ี 19-20 (ประมาณ พ.ศ.1884-1910) 15 ทาํ
ดว้ยหินดินดานลกัษณะเป็นแผน่รูปใบเสมา พบในอุโมงคว์ดัศรีชุม อาํเภอเมือง จงัหวดัสุโขทยั ดา้น
ท่ี1  บรรทดัท่ี 24  กล่าวถึงพ่อขนุผาเมือง และพ่อขนุบางกลางหาว ยกทพัมาพบกนัท่ีเมืองบางขลงั 
เพ่ือร่วมกนัปราบขอมสบาดโขลญลาํพงตอ้งถอยทพัจากการยึดครองกรุงสุโขทยัและเป็นเหตุให้มี
การสถาปนาพ่อขนุบางกลางหาวเป็นพ่อขนุศรีอินทราทิตย ์ ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศพ์ระร่วงของ
กรุงสุโขทยั  จึงสามารถสันนิษฐานไดว้่าเมืองบางขลงัน้ีน่าจะเป็นจุดกาํเนิดแห่งความเป็นอิสระเสรี
ภาพของชาวไทยท่ีหลุดพน้จากอาํนาจและอิทธิพลของขอมในขณะนั้น 

ในดา้นท่ี2 บรรทดัท่ี 8 ของจารึกหลกัเดียวกนัน้ี บรรยายว่า สมเด็จพระศรีศรัทธาราช
จุฬามุนี เสด็จออกบวชแลว้จาริกไปยงัปูชนียสถานต่าง ๆ โดยเร่ิมตน้จากเมืองสุโขทยัไปเมือง 
บางขลงั แลว้ถึงศรีสัชนาลยั จากขอ้ความท่ีกล่าวมาน้ีสามารถสันนิษฐานไดว้่า “เมืองบางขลงั” 
น่าจะเป็นเมืองโบราณตั้งอยูร่ะหวา่งเมืองสุโขทยัและศรีสชันาลยั               

จารึกหลกัท่ี 3 (จารึกนครชุม) สันนิษฐานว่าไดจ้ารึกเม่ือ พ.ศ.1900 ทาํดว้ยหินทราย
แป้ง แซกสลบักับหินดินดาน ลกัษณะเป็นแผ่นรูปใบเสมา พบท่ีวดัพระบรมธาตุ อาํเภอเมือง 
จงัหวดักาํแพงเพชร ดา้นท่ี 2 บรรทดัท่ี19  กล่าวนามช่ือเมืองร่วมสมยัในขณะนั้น คือ เมืองเชียงทอง 
เมืองบางพาน เมืองบางขลงั  

ขอ้มูลดา้นจดหมายเหตุ ช่ือเมืองบางขลงั มีปรากฏในเอกสาร สมยัรัตนโกสินทร์ ใน
จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 (พ.ศ.2374)ในร่างตราสารพระยาจกัรี ซ่ึงในขณะนั้นเมืองบางขลงัเป็นเพียง
ชุมชนเลก็ๆแห่งหน่ึงในหวัเมืองฝ่ายเหนือ  

                                                 
14เร่ืองเดียวกนั, 195. 
15กรมศิลปากร, จารึกสมยัสุโขทยั, 58. 
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เมืองบางขลงัยงัมีปรากฏให้เห็นในจดหมายเหตุรัชกาลท่ี 4 (พ.ศ.2404) ในใบบอก
นครสวรรคเ์ร่ืองส่งเคร่ืองยศพระบางขลงัซ่ึงถึงแก่กรรมและในจดหมายเหตุรัชกาลท่ี 5 (พ.ศ.2411)ใน
ใบบอกนครสวรรค์เร่ืองขอพระราชทานให้ขุนเมือง ลูกชายพระบางขลังท่ีถึงแก่กรรมข้ึนดาํรง
ตาํแหน่งพระบางขลงั และในใบบอกเมืองสวรรคโลก(พ.ศ.2433) พระศรีนพมาศ เจา้เมืองบางขลงั
ป่วยเป็นโรคชราถึงแก่กรรม ท่ีพระบางขลงัว่างลงเจา้เมืองสวรรคโลกสั่งให้กรมการเมืองบางขลงั
รับตาํแหน่งเป็นผูรั้กษาการเมืองจนกวา่จะหาผูท่ี้เหมาะสมข้ึนดาํรงตาํแหน่งต่อไป            

พ.ศ. 2437 ไดมี้การปรับปรุงการปกครอง มีการดึงอาํนาจทอ้งถ่ินเขา้สู่ส่วนกลางท่ี
เรียกว่าระบบ “เทศาภิบาล” กระทรวงมหาดไทย ไดร้วมเมืองพิจิตร พิษณุโลก สุโขทยั สวรรคโลก 
เขา้ดว้ยกนั รวมเรียกวา่ มณฑลพิษณุโลก 

ขอ้มูลทางดา้นเอกสารเก่ียวกบัเมืองบางขลงัมีปรากฏอยูต่ ั้งแต่สมยัสุโขทยั   ต่อมาใน
สมยัอยธุยา ไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ท่ีกล่าวถึงเมืองบางขลงั ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะ
ในขณะนั้นเมืองบางขลงัลดความสาํคญัลงเป็นเพียงชุมชนเลก็ ๆ แห่งหน่ึงในหวัเมืองเหนือ ช่ือเมือง
บางขลงั กลบัมาปรากฏอีกคร้ังในเอกสาร สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ 
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บทที ่3 
การขุดค้นขุดแต่งทีเ่มืองโบราณบางขลงั 

อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสลีย่ม จังหวดัสุโขทยั 

 
1. โบราณสถานในเมืองบางขลงั 
              โบราณสถานท่ีสําคญัของเมืองบางขลงั  ประกอบดว้ยโบราณสถานกลุ่มท่ีอยู่ภายใน
เมืองจาํนวน 4 แห่ง โบราณสถานท่ีอยูน่อกเมืองบางขลงัจาํนวน 18 แห่ง  และโบราณสถานท่ีตั้งอยู่
บนภูเขานอกเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ คือ โบราณสถานบนเขาเด่ือจํานวน1 แห่ง  
โบราณสถานในเมืองโบราณบางขลงัมีทั้งท่ีก่อสร้างดว้ยศิลาแลง โบราณสถานท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐ  
และโบราณสถานท่ีใชท้ั้งศิลาแลงและอิฐ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานท่ีพบจดัเป็น
ศิลปะในสมยัสุโขทยัราวพุทธศตวรรษท่ี 19 – 20 และ เป็นท่ีน่าสังเกตว่าโบราณสถานขนาดใหญ่
มกัจะอยูน่อกเมือง เช่น วดัโบสถ ์วดัใหญ่ชยัมงคล วดัริมทาง  และโบราณสถานบนเขาเด่ือ เป็นตน้ 
              โบราณสถาน ของเมืองบางขลงัมีขนาดไม่ใหญ่มากนกั ส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีการทาํ
เกษตรกรรม โบราณสถานเกือบทั้งหมดสร้างดว้ยศิลาแลง บางแห่งพบหลกัฐานเพียงมณฑปโดย 
ไม่พบหลกัฐานในส่วนของวิหาร บางแห่งพบเพียงแท่นพระประธานรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้บนเนินดินสูง  
โดยไม่พบกระเบ้ืองมุงหลงัคา    
              รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานเมืองบางขลงัคลา้ยกบัโบราณสถานท่ีเมือง
สุโขทยัและมืองศรีสัชนาลยั  เช่น การก่อสร้างมณฑปขนาดใหญ่ท่ีวดัโบสถ ์ การสร้างเจดียป์ระธาน
ทรงพุ่มขา้วบิณฑ์ท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล   รวมทั้งการใชศิ้ลาแลงตดัเป็นแท่งขนาดใหญ่ปักเป็นกาํแพง
แกว้ท่ีวดัโบสถ์และวดัใหญ่ชยัมงคล ซ่ึงลกัษณะคลา้ยกบักาํแพงแกว้ของวดัพระศรีรัตนมหาธาตุ
เชลียงท่ีเมืองศรีสชันาลยั 
              จากการสาํรวจท่ีผา่นมาพบว่าเมืองบางขลงัมีแหล่งตดัศิลาแลงอยูบ่ริเวณเชิงเขาเด่ือ ซ่ึง
อยูน่อกเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ พบลกัษณะของการตดัศิลาแลงเป็นแท่งส่ีเหล่ียม  บางช้ิน
ยงัมีร่องรอยของการตดัยงัไม่สาํเร็จ  เขาเด่ือน้ีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภูเขาสาํคญัของเมือง เน่ืองจาก
พบโบราณสถานเป็นเจดียท์รงระฆงัขนาดใหญ่บนเขาเด่ือ  ปัจจุบนัเหลือส่วนฐานเพียงเลก็นอ้ย  ซ่ึง
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ลกัษณะเช่นน้ีคลา้ยกบัยอดเขาพระศรีของเมืองศรีสัชนาลยั ท่ีมีโบราณสถานอยูบ่นเขาและมีแหล่ง
ตดัศิลาแลงอยูบ่ริเวณเชิงเขา1 
  

 
 
ภาพท่ี 1 แหล่งตดัศิลาแลงบริเวณเชิงเขาเด่ือ ทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองบางขลงั 

 
 วดัโบสถ์ 
             ท่ีตั้ง 
            วดัโบสถ์เมืองบางขลงั  เป็นแหล่งโบราณสถานท่ีสําคญัแห่งหน่ึงของเมืองบางขลงั  
ตั้งอยูท่ี่บา้นวดัโบสถ ์ หมู่ท่ี 5 ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั  ตาํบลเมืองบาง
ขลงัทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัตกติดต่อกบัพื้นท่ีราบท่ีเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ดา้นทิศ
ตะวนัออกติดต่อกบัโรงเรียนวดัโบสถ ์
            โบราณสถานภายในวดัโบสถก่์อดว้ยศิลาแลงมีรูปทรงเป็นมณฑปหันหนา้ไปทางทิศ
ตะวนัออก มณฑปมีขนาดกวา้งดา้นละ 14 เมตร ก่อดว้ยศิลาแลงยอ่มุม 20 มุม ซ่ึงเป็นมณฑปท่ีคลา้ย
กบัมณฑปวดัตึก นอกเมืองสุโขทยัดา้นทิศตะวนัตก มีทางเขา้ออกทางดา้นทิศตะวนัออกเพียงดา้น
เดียว วดัโบสถน์ั้นก่อกาํแพงแกว้ลอ้มรอบ โบราณสถานมีลกัษณะเดียวกบักลุ่มโบราณสถานเมือง
ศรีสัชนาลยั  กาํแพงแกว้รอบตวัอาคารก่อดว้ยศิลาแลงเป็นแท่งกลม ตวัมณฑปท่ีผนังดา้นนอก 3 
ดา้น  มีร่องรอยการก่อพระพุทธรูปปูนป้ันติดผนงั  โดยสันนิษฐานว่าผนงัทางดา้นทิศเหนือและดา้น
ทิศใตเ้ป็นพระพทุธรูปปางลีลา ส่วนทางดา้นทิศตะวนัตกสงัเกตไดไ้ม่ชดัเจน เพราะชาํรุดค่อนขา้งมาก   
               บริเวณดา้นล่างของฐานมณฑปเป็นแท่นบูชารูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ แท่นบูชาทางดา้นทิศ
ตะวนัออกมีขนาดใหญ่กว่าด้านอ่ืน คือ มีขนาด 90 x 200 เซนติเมตร ผนังมณฑปมีความหนา

                                                 
1นาตยา ภูศรี, “บางขลงั: ไม่ส้ินมนตข์ลงั,” ศิลปวฒันธรรม 28, 10 (สิงหาคม 2550) : 34. 
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ประมาณ 70 เซนติเมตร เน่ืองจากตอ้งรองรับนํ้ าหนักโครงสร้างหลงัคาและกระเบ้ืองดินเผาท่ีมี
นํ้ าหนกัค่อนขา้งมาก นอกจากน้ียงัพบวา่มีการบูรณะซ่อมแซมคร้ังใหญ่โดยการก่ออิฐปิดยอ่มุมทั้ง 4 
ดา้น ปัจจุบนัเหลือหลกัฐานให้เห็นชดัเจนท่ีสุด คือ ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ภายในมณฑปเดิม
ประดิษฐานพระพทุธรูปประทบันัง่ขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบนัหกัพงัสูญเสียจนหมด 
 

 
 
ภาพท่ี 2 มณฑปวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั ก่อนการบูรณะ 
ท่ีมา: สํานักงานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 
จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2550). 
 
 สภาพโดยทัว่ไปก่อนการขดุคน้ขดุแต่ง 
            ก่อนการบูรณะ มณฑปอยูใ่นสภาพท่ีทรุดโทรมขาดการดูแลเอาใจใส่ บริเวณฐานของ
มณฑปมีร่องรอยการขุดคน้หาวตัถุโบราณ ผนังของมณฑปมีสภาพแตกร้าว มีวชัพืชข้ึนปกคลุม
บริเวณรอบ ๆ กาํแพงรอบ ๆ มณฑปอยูใ่นสภาพปรักหกัพงั ทรุดโทรม ถูกดินทบัถมเป็นบางส่วน  
              โบราณสถานทั้งหมดถูกดินปกคลุม มีพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 1,760 ตารางเมตร สภาพ
ก่อนการขดุแต่ง มีวขัพืชปกคลุมทัว่ไป บางส่วนมีศิลาแลงวางตวัเป็นแถว และพบว่ามีเศษกระเบ้ือง
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มุงหลงัคากระจายตวัอยูท่ ัว่ไป พื้นท่ีจะลาดเอียงจากดา้นทิศตะวนัตกของเนิน ซ่ึงเป็นท่ีสูงจะลาดลง
สู่ดา้นทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีตํ่า2 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                           
 
 
ภาพท่ี 3 เสาประตูทางเขา้มณฑปทาํดว้ยศิลาแลงขนาดใหญ่ 
 
              วิหารน่าจะมีการสร้างข้ึนในสมยัเดียวกับมณฑป โครงสร้างของหลงัคาวิหารนั้น
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเคร่ืองไมมุ้งกระเบ้ืองดินเผาแบบแบนท่ีมีขอเก่ียว จากการขุดแต่งพบ
กระเบ้ืองมุงหลงัคาจาํนวนมาก (ปริมาณท่ีชัง่นํ้ าหนกัได ้12,000 กิโลกรัม)3 เป็นกระเบ้ืองแบนมีขอ
เก่ียวและพบช้ินส่วนของบราลี เคลือบสีเขียวท่ีใชเ้คลือบสันหลงัคา กาํหนดอายจุากกระเบ้ืองวิหาร
อยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 วิหารหลงัน้ีน่าจะเป็นวิหารโถงสันนิษฐานว่าใชเ้สาและคานรับ
นํ้ าหนักของหลงัคา เน่ืองจากไม่พบหลกัฐานของผนังวิหาร พื้นวิหารในสมยัแรกไม่พบหลกัฐาน

                                                 
2สาํนกังานกรมศิลปากรและศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน

วดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากร
และศิลปากรท่ี 6, 2542), 7. (เอกสารอดัสาํเนา). 

3สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 
จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็ทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2550), 30. 
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การปูพื้น พบแนวอาสนสงฆด์า้นทิศใตข้องวิหารก่อดว้ยศิลาแลงวางเรียงกนั 2 แถว บนัไดทางข้ึน
ทางดา้นหนา้อยูท่างขวา ส่วนบนัไดดา้นหลงัอยูต่รงกลาง เช่ือมต่อกบัประตูกาํแพงแกว้ 
               กาํแพงแกว้ท่ีสร้างดว้ยศิลาแลงทั้งแท่งและซุ้มประตูทางเขา้จะมีความคลา้ยกบัท่ีวดั
พระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมในยคุตน้ของสุโขทยั  ทั้งน้ียงัไม่พบหลกัฐานท่ีจะ
ช้ีชดัลงไปไดว้่า  มณฑปวดัโบสถจ์ะเป็นอาคารในยคุตน้ของสุโขทยัหรือไม่  ส่ิงท่ีจะเป็นไปไดคื้อ
อาคารน้ีเป็นมณฑปท่ีอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมจตุัรัส  เพิ่มมุมเพ่ือรองรับจรนมัและมุขซ่ึงต่างจากมณฑป
โดยทัว่ไป  ซ่ึงมกัจะอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมจตุัรัส  ในส่วนเหนือฐานบวัลูกฟักข้ึนไปเป็นชุดฐานบวัคว ํ่า-
บวัหงายเล็กๆหน่ึงชุด น่าจะเป็นส่วนเช่ือมต่อของตวัอาคารระหว่างฐานล่างกบัส่วนกลางท่ีเป็น
เรือนธาตุ หรือผนงัมณฑปเพื่อใหเ้กิดความกลมกลืนและความสวยงามทางดา้นรูปแบบ    
 

                                
 
 
แผนผงัท่ี 6 แผนผงัแสดงขอบเขตแนวกาํแพงแกว้ และมณฑปวดัโบสถ ์
ท่ีมา: สํานักงานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 
จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2550). 
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             ส่วนกลางตวัอาคารประกอบดว้ยผนงัส่ีดา้นในผงัส่ีเหล่ียมปิด 3 ดา้น แต่ละดา้นเพ่ิมมุม
เพื่อรับกบัจระนาํท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป ทางดา้นหนา้เพิ่มมุมเพื่อรับมุขท่ีเจาะเป็นประตูทางเขา้
ไปในตวัอาคารห้องคูหาภายในอยู่ในผนงัส่ีเหล่ียมไม่เพิ่มมุมประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ซ่ึงเหลือ
เฉพาะส่วนฐานชุกชี และฐานล่างของพระพทุธรูปเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 
                 

 
 

ภาพท่ี 4  มณฑปโบราณสถานวดัโบสถ์ เป็นมณฑปท่ีอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมจตุัรัส เพิ่มมุมเพื่อรองรับ
จระนาํและมุข  ซ่ึงต่างจากมณฑปโดยทัว่ไป  ซ่ึงมกัจะอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมผนืผา้ 

 

 
 

ภาพท่ี 5  หอ้งคูหาภายในประดิษฐานพระพทุธรูปนัง่ซ่ึงเหลือ เฉพาะส่วนฐานชุกชีและฐานล่างของ
พระพทุธรูปเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 
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       วดัโบสถ์ภายหลงัการขุดแต่ง 
 สภาพหลงัการขดุแต่งส่วนผนงัอยูใ่นสภาพชาํรุดทรุดโทรม ผนงัทั้ง 3 ดา้นมีการประดบั
พระพทุธรูปยนืขนาดใหญ่ ท่ียงัเหลือเคา้โครงอยูคื่อผนงัทางดา้นทิศเหนือและทิศใตซ่ึ้งเป็นพระพทุธรูป
ปางลีลา ส่วนทางดา้นทิศตะวนัตก (ดา้นหลงั) ชาํรุดหลุดหายไปหมดแลว้ เหลือเฉพาะส่วนแนวปูนป้ัน
และรูแกนท่ีเจาะพระพทุธรูปยดึติดกบัผนงั  เป็นเคา้โครงของพระพทุธรูปยนืค่อนขา้งชดัเจน 

 
 

ภาพท่ี 6 ผนงัทางดา้นทิศเหนือและทิศใตซ่ึ้งอาจจะเป็นพระพทุธรูปปางลีลาทั้งสองดา้น 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ส่วนผนงัทางดา้นทิศตะวนัตก (ดา้นหลงั) หลุดหายไปหมดแลว้ เหลือเฉพาะส่วนแนวปูนป้ัน
และรูแกนท่ีเจาะพระพทุธรูปยดึติดกบัผนงั  มีเคา้โครงของพระพทุธรูปยนืค่อนขา้งชดัเจน 
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        นอกจากนี ้ยงัมีสถาปัตยกรรมอืน่ ๆ ภายในวดัโบสถ์ ดังต่อไปนี ้
1. เจดียร์าย  อยูท่างทิศใตข้องวิหาร  ลกัษณะเป็นเจดียก่์อดว้ยศิลาแลง  ทางดา้นหนา้มี

มุขยื่นออกไปก่อดว้ยอิฐลกัษณะคลา้ยกบัเป็นการก่อเพิ่ม  จากการขุดแต่งพบหลกัฐานสําคญั คือ 
เศียรนาคปูนป้ัน มีลกัษณะคลา้ยกบัเศียรนาคปูนป้ันท่ีวดัเจดียเ์จด็แถว ศรีสัชนาลยั จากลกัษณะของ
สถาปัตยกรรมท่ีเหลืออยูป่ระกอบกบัหลกัฐานท่ีพบ  สันนิษฐานว่ารูปทรงของเจดียโ์ดยสมบูรณ์น่าจะ
เป็นเจดียท์รงปราสาท (คลา้ยกบัท่ีวดัเจดียเ์จ็ดแถว) เศียรนาคท่ีพบคงจะประดบัท่ีมุม ผลจากการขุด
แต่งพบวา่  ระดบัชั้นดินของเจดียร์าย วิหาร และมณฑป เป็นระดบัเดียวกนัจึงน่าจะสร้างข้ึนพร้อมกนั 
 

 
 

ภาพท่ี 8 เจดียร์ายหมายเลข 1 ดา้นทิศตะวนัออก โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั     
                         

 
 

ภาพท่ี 9 เจดียร์ายหมายเลข 1 ดา้นทิศตะวนัตก โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั     
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ภาพท่ี10 เจดียร์ายหมายเลข 1 ดา้นทิศเหนือ  โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั     
                                          

 
 
 ภาพท่ี11 เจดียร์ายหมายเลข 1 ดา้นทิศใตโ้บราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั     
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ภาพท่ี 12  วิหาร วดัโบสถ ์

 

               2. วิหาร รูปแบบของวิหารเป็นอาคารรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดกวา้ง 11.5 เมตร ยาว 20 
เมตร ฐานวิหารก่อศิลาแลงเป็นขอบโดยรอบแลว้บดอดัดินไวภ้ายใน  ไม่พบหลุมเสา ได้พบ
กระเบ้ืองดินเผาปริมาณมาก ไม่พบว่ามีการปูพื้น จากการขุดแต่งไม่พบฐานชุกชี แต่พบแนว
อาสนะสงฆซ่ึ์งใชศิ้ลาแลงวางเรียงตามดา้นกวา้ง 2 แถว ขนานกนัไป 
 

                         
                       
ภาพท่ี 13 บนัไดทางข้ึนดา้นหนา้ 
ท่ีมา: สํานักงานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 
จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2550). 
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 ทาง ข้ึนวิ ห ารบ ริ เ วณด้ านหน้ า วิ ห ารพบแนว อิ ฐอยู่ ติ ดกับฐ านวิ ห ารด้ าน
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ลกัษณะคลา้ยบนัได  บนพื้นวิหารพบว่ามีการสร้างเจดียข์นาดเลก็ๆ ซอ้นทบั
ลงไปบนวิหาร ทางดา้นหนา้เจดียย์งัพบว่ามีช่องบรรจุกระดูก โดยอยูลึ่กจากพ้ืนวิหารลงไปประมาณ 
30 เซนติเมตร ลกัษณะก่อเป็นช่องดว้ยอิฐประมาณ 3 กอ้น แลว้ใชก้ระเบ้ืองปิดแนวอิฐก่อนจะฉาบ
ปูนดา้นใน ภายในพบกระดูกมนุษยบ์รรจุเป็นจาํนวนมาก พบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก 
 สรุปไดว้า่  วิหารหลงัน้ีสร้างข้ึนในสมยัเดียวกบัมณฑป ลกัษณะวิหารเป็นอาคารเคร่ือง
ไมมุ้งกระเบ้ืองและน่าจะเป็นวิหารโถง  ใช้เสาและคานรับนํ้ าหนักของหลงัคา ไม่ใดใ้ช้ผนังรับ
นํ้ าหนกั  พื้นวิหารในสมยัแรกไม่พบหลกัฐานการปูพื้น พบแนวอาสนะสงฆด์า้นซา้ยของวิหารก่อ
ดว้ยศิลาแลงวางเรียงกนั 2 แถว  บนัไดท้างข้ึนทางดา้นหนา้อยูท่างขวา ส่วนบนัไดดา้นหลงัอยูต่รง
กลาง เช่ือมต่อกบัประตูกาํแพงแกว้ 
 ในสมยัต่อมามีการสร้างเจดียร์ายองคเ์ล็กๆ บนพื้นวิหาร ซ่ึงสร้างข้ึนหลงัจากหลงัคา
วิหารหลงัเดิมพงัทลายหมดแลว้ โดยสร้างทบัลงบนเศษกระเบ้ืองมุงหลงัคาและอาจมีการปรับพื้นท่ี
ดว้ย และในสมยัสุดทา้ย  เจดียร์ายเหล่าน้ีถูกทาํลายเหลือแต่ฐานเต้ียๆ แลว้ใชอิ้ฐวางปูเป็นพื้นวิหาร  
หลกัฐานของแนวอิฐท่ีพบทางดา้นหลงัของวิหารซ่ึงปูทบับนชั้นกระเบ้ือง  แนวอิฐปูพื้นดา้นหลงัน้ี
อยู่ในระดบัเดียวกบัอิฐกอ้นบนของฐานเจดียร์ายบนวิหาร จึงอาจเป็นไปไดว้่ามีการปรับพื้นท่ีโดย
ใชแ้นวอิฐของเจดียร์ายเป็นพื้นของวิหารในสมยัสุดทา้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 14 ลกัษณะการเรียงอิฐเป็นแนวกาํแพงแกว้                        
ท่ีมา: สํานักงานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 
จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2550). 
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       3. กาํแพงแกว้ กาํแพงแกว้ของวดัโบสถมี์สองชั้น โดยก่อดว้ยอิฐลอ้มรอบโบราณสถาน
ทั้งหมด  มีลกัษณะท่ีน่าสังเกตคือ  แนวกาํแพงแกว้ชั้นในดา้นทิศเหนือ  ทิศตะวนัออก และทิศใต ้ใช้
อิฐวางตามยาวโดยวางดา้นหนาของอิฐลงแลว้ใชอิ้ฐอีกกอ้นวางตะแคงทบับนส่วนท่ีวางตั้งอยูโ่ดยจะ
วางตวัในลกัษณะน้ีเป็นแนวยาว  ส่วนกาํแพงแกว้ดา้นทิศตะวนัตกนั้นใชอิ้ฐแตกหักวางเรียงกนัไว ้ 
กาํแพงแกว้น้ีไม่พบการก่อซ้อน ทั้งน้ีอาจเป็นผลจากการท่ีมีการไดป้รับพื้นท่ีบริเวณน้ีแลว้ ส่วน
กาํแพงแกว้ชั้นนอกกมี็ลกัษณะเหมือนกบักาํแพงแกว้ชั้นใน 

 

 
 

ภาพท่ี 15 กาํแพงแกว้ของโบราณสถานวดัโบสถมี์สองชั้น โดยจะก่อดว้ยอิฐลอ้มรอบโบราณสถาน
ทั้งหมด 

 

 
 

ภาพท่ี 16 กาํแพงแกว้ ดา้นทิศตะวนัตก ของโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 
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 วดัใหญ่ชัยมงคล 
             ท่ีตั้ง 
             วดัใหญ่ชยัมงคลตั้งอยูท่ี่บา้นท่าวิเศษ ตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล  อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดั
สุโขทยั ทิศเหนือติดต่อกบัพื้นท่ีเกษตรกรรม ดา้นทิศใตติ้ดต่อกบัพื้นท่ีวดัใหญ่ชยัมงคลและโรงเรียน
บา้นกมลราษฏร์ ดา้นทิศตะวนัออกติดต่อกบัวดัใหญ่ชยัมงคล และพ้ืนท่ีเกษตรกรรมดา้นทิศตะวนัตก
ติดต่อกบัถนนลูกรังเสน้ทางระหวา่งบา้นวดัโบสถถึ์งบา้นท่าวิเศษ  
            วดัใหญ่ชยัมงคลตั้งห่างจากแนวกาํแพงเมืองบางขลงัดา้นทิศเหนือประมาณ 150 เมตร ใน
การขดุแต่งโบราณสถานเม่ือปีพ.ศ. 2546 พบหลกัฐานสาํคญัท่ีเป็นส่วนยอดเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ ์
หรือเจดียท์รงดอกบวัตูมตกอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน ทาํให้สันนิษฐานไดว้่า
เจดียป์ระธานของวดัใหญ่ชยัมงคล เป็นเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ ์ นอกจากเจดียป์ระธานแลว้ยงัมีเจดีย์
ประจาํทิศและเจดียป์ระจาํดา้น จาํนวนเจดียร์ายท่ีพบมีทั้งหมด 32 แห่งก่อดว้ยอิฐและศิลาแลง พบ
วิหารอยูท่างดา้นทิศเหนือ ซ่ึงต่างจากผงัวดัในสมยัสุโขทยัท่ีมีวิหารตั้งอยูท่างดา้นหนา้    
  

 
 

 แผนผงัท่ี 7 ผงับริเวณวดัใหญ่ชยัมงคล 
ท่ีมา: สํานักงานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 
จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2550). 
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ภาพท่ี 17 สภาพโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลก่อนการขดุคน้ขดุแต่ง ในปี พ.ศ.2544 
ท่ีมา: สํานักงานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 
จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2550). 
 

  ในปี พ.ศ. 2544  กรมศิลปากร  โดยสาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 
สุโขทยั  ดาํเนินการขุดคน้ขุดแต่งโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล จากการขุดคน้ขุดแต่ง พบว่า 
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลเป็นวดัขนาดใหญ่ท่ีมีองคป์ระกอบของโบราณสถาน ดงัน้ี4 
 เจดียป์ระธาน (โบราณสถานหมายเลข 1) 
               ฐานเจดียป์ระธาน  เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาดกวา้งดา้นละ 11 เมตร ท่ีก่ึงกลางเจดีย์
ทางดา้นทิศตะวนัออกมีแท่นพระก่อยืน่ออกไปเหลือแต่ฐาน ขนาด 2.30 x 2.80 เมตร ใชศิ้ลาแลงปน
กบัอิฐ ฐานรากลึก 40 เซนติเมตร  ส่วนทางดา้นทิศตะวนัตกมีแท่นพระก่อยื่นออกไปเช่นกนัแต่มี
ขนาดเลก็กว่า คือ 1.20 x 1.80 เมตร  ฐานรากก่อดว้ยศิลาแลงวางตามดา้นยาว  ซอ้นกนั 5 ชั้น ศิลา
แลงยาว 40 เซนติเมตร หนา 12 เซนติเมตร ลึก 60 เซนติเมตร พบเม็ดพระศกและกระเบ้ืองมุง
หลงัคาในบริเวณแท่นพระทั้งสองดา้นเป็นจาํนวนมาก 
                                                 

4สาํนกังานโบราณคดีและพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, รายงานการขดุแต่ง
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล ตาํบลบา้นใหม่ไชยมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2544), 1-9, (เอกสารอดัสาํเนา). 
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 เทคนิคการสร้าง ก่อฐานรากดว้ยศิลาแลงวางตามดา้นยาวซอ้นกนัทุกชั้น แต่ละชั้นให้
กอ้นศิลาแลงเหล่ือมกนัเลก็นอ้ย ศิลาแลงท่ีเป็นชั้นฐานรากจะมีขนาดใหญ่กว่าชั้นบนท่ีเป็นชั้นฐาน
เขียง ขนาดของศิลาแลง 70 x 70 เซนติเมตร  หนา 25 เซนติเมตร  ฐานรากประกอบดว้ยศิลาแลงวาง
ตามแนวยาว ซอ้นเหล่ือมกนั 5 ชั้น  ความลึกของฐานรากเจดียป์ระธาน 1.30 เมตร ฐานรากมีขนาด 
12.8 x 13.5 เมตร ฐานรากดา้นบนใชเ้ป็นลานประทกัษิณดว้ย 

 พื้นลานประทกัษิณเป็นแผ่นศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดใหญ่  ลกัษณะเช่น น้ี
คล้ายกับ พ้ืนลานประทักษิณที่ว ัดโบสถ์ นอกจากน้ียงัพบเสาศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมขนาด 25x 
25 ซม. ท่ีปักเรียงเป็นระยะ ๆ  รอบลานประทกัษิณ  อาจจะใชเ้ป็นเสาตามประทีป 
 ถดัจากพื้นลานประทกัษิณ  เป็นชุดฐานเขียงรูปส่ีเหล่ียมซ้อนกนั 2 ชั้น ชั้นท่ี 1 สูง 1 
เมตร  วางศิลาแลงตามยาวซอ้นเหล่ือมกนั   ชั้นท่ี 2 สูง 1.50 เมตร วางศิลาแลงตามยาวซอ้นเหล่ือม
กนั พบภาชนะดินเผาฝังอยู่ชิดกบัฐานรากของเจดียป์ระธาน เป็นภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง ประเภท
ไหปากแตรภายในบรรจุกระดูก          
 สาํหรับรูปทรงของเจดียป์ระธานนั้น เน่ืองจากเหลือหลกัฐานไม่มากนกัมีเพียงฐานเขียง 
รูปส่ีเหล่ียม 2 ชั้น   แต่เน่ืองจากพบศิลาแลงขนาดใหญ่ตดัเป็นรูปคลา้ยอิฐหนา้ววั และยงัพบศิลาแลง
ขนาดใหญ่เป็นรูปกลม  จึงสันนิษฐานในเบ้ืองตน้ว่าเจดียป์ระธานน่าจะเป็นเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ ์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้ดาํเนินการบูรณะโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคลและได้พบหลักฐาน
เพิ ่ม เติม เ ป็นชิ้นส่วนของยอดเจดีย ์ทรงพุ ่มข ้าวบิณฑ์หรือเจดีย ์ทรงดอกบ ัวตูมที่ตกอยู่
ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน  จึงทาํใหส้รุปไดช้ดัเจนว่าเจดียป์ระธานของวดัใหญ่
ชยัมงคล คือเจดียท์รงพุม่ขา้วบิณฑห์รือเจดียท์รงดอกบวัตูม 
 

 
 

ภาพท่ี 18 สภาพเจดียป์ระธานวดัใหญ่ชยัมงคล หลงัการขดุแต่ง 
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ภาพท่ี 19 ช้ินส่วนยอดเจดียพ์ุม่ขา้วบิณฑศิ์ลาแลงของเจดียป์ระธาน วดัใหญ่ชยัมงคล 
 
  วิหาร  (โบราณสถานหมายเลข 2) 
 ตั้งอยูท่างดา้นทิศเหนือของเจดียป์ระธาน  วิหารหันหนา้ไปทางดา้นทิศตะวนัออกเป็น
วิหารท่ีมีหลงัคาเคร่ืองไมมุ้งกระเบ้ือง  มีบนัไดทางข้ึนทางดา้นทิศตะวนัออก  จากการขดุแต่งไดพ้บ
อิฐปูพื้นวิหาร โดยจะวางอิฐในลกัษณะวางตามดา้นกวา้งทุกแถว และวางให้ขอบเสมอกนั ขนาด
ของวิหาร กวา้ง 12 เมตร ยาว 18.5 เมตร  สูงจากพื้น 30 เซนติเมตร ฐานรากก่อดว้ยอิฐเต้ีย ๆ  โดยใช้
อิฐวางเรียงตามดา้นยาวซอ้นเหล่ือมกนัแต่ละชั้นฐานรากของวิหารมีความลึกเพียง 15 เซนติเมตร  
ฐานชุกชี  อยู่ทางดา้นทิศตะวนัตก ใชศิ้ลาแลงก่อเป็นแท่นพระขนาดใหญ่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาด 
6.2 x 6.8 เมตร  ดา้นบนยงัมีร่องรอยของศิลาแลงซ่ึงก่อเป็นรูปคร่ึงวงกลม  ซ่ึงเป็นลกัษณะของพระ
ประธานในลกัษณะประทบันัง่ พบเมด็พระศกเป็นจาํนวนมาก ทางดา้นหลงัของวิหารยงัพบแนวอิฐ
ลม้ ซ่ึงเป็นผนงัของวิหารดา้นทิศตะวนัตกแต่ไม่พบร่อยรอยของเสา ซ่ึงอาจเป็นไปไดท่ี้เสานั้นเป็น
เสาไม ้จึงไม่เหลือหลกัฐานใหเ้ห็น   
              จากการตรวจค่าระดบัของวิหารทาํให้ทราบว่า วิหารน่าจะเป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนใน
ภายหลงั  เน่ืองจากระดบัพื้นของวิหาร  จะสูงกว่าระดบัพื้นของเจดียป์ระธานและระดบัพื้นทัว่ ๆ  
ไปถึง 80  เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 20 วิหารวดัใหญ่ชยัมงคล หลงัการขดุแต่ง 
 

        เจดียร์าย 
 หลงัการขดุแต่งพบเจดียร์ายเป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงมีทั้งท่ีก่อดว้ยอิฐ และศิลาแลง  ดงัน้ี 

 เจดียร์ายประจาํมุมดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (โบราณสถานหมายเลข 3)  
 เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง เหลือหลกัฐานไม่มากนัก ขนาดของเจดียก์วา้ง ดา้นละ 

4.70 เมตร  ประกอบดว้ยชุดฐานราก  ซ่ึงวางศิลาแลงโดยเรียงตามดา้นยาว 1 ชั้น สลบักบัดา้นกวา้ง 
1 ชั้น โดยฐานรากมีศิลาแลงทั้งหมด 4 แถว สูงประมาณ 50 เซนติเมตร ถดัข้ึนมาเป็นชุดฐานเชียง 
ชั้นท่ี 1 ซ่ึงวางศิลาแลงซอ้นกนั 3 แถว  โดยวางตามกวา้ง 1 แถวสลบัดา้นยาว 1 แถว  ชั้นท่ี 1 สูง 50 
เซนติเมตร  ฐานเชียง ชั้นท่ี 2   วางศิลาแลงดา้นยาว โดยวางเหล่ือมกนั  ชั้นท่ี 3  เหลือเพียงศิลาแลงแถว
เดียว ดา้นในถมอดัดว้ยดิน  ก่ึงกลางเจดียด์า้นทิศตะวนัออก ปักเสาศิลาแลงรูปกลม  
 

 
 

ภาพท่ี 21 สภาพเจดียร์ายประจาํมุมดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ หลงัการขดุแต่ง  
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       เจดียร์ายประจาํมุมดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (โบราณสถานหมายเลข 4)  
              เป็นเจดียร์ายท่ีก่อดว้ยศิลาแลง เหลือหลกัฐานน้อยมาก ขนาดของเจดียก์วา้ง ดา้นละ 
4.80 เมตร ประกอบด้วยชุดฐานรากเป็นศิลาแลงวางเรียงกนัตามด้านกวา้งสลบัยาว 4 ชั้น  ลึก 50 
เซนติเมตร ถดัจากชุดฐานรากเป็นฐานเขียง 2 ชั้น ฐานเขียงชั้นท่ี 1 สูง 50 เซนติเมตร ก่อดว้ยศิลาแลง 4 ชั้น 
วางเรียงดา้นยาว 1 ชั้น สลบัดา้นกวา้ง 1 ชั้น   ฐานเขียงชั้นท่ี 2  เหลือหลกัฐานสูง 50 เซนติเมตร ถดั
จากน้ีถูกทาํลายหมดแลว้ 

  ส่ิงท่ีน่าสงัเกต คือ ทางดา้นทิศตะวนัออกของเจดียร์ายองคน้ี์พบเสาศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียม
ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร ปักอยู ่ โดยมีแผน่ศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาด50 x 120 เซนติเมตร 
วางอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ถัดไปอีกเล็กน้อย  เสาศิลาแลง 2 ต้น ปักห่างกันประมาณ 35 
เซนติเมตร  ลกัษณะคลา้ยกบัเป็นแท่นบูชา เพื่อวางส่ิงของสกัการะ  
 

 
 

ภาพท่ี 22 สภาพเจดียร์ายประจาํมุมดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
 

 เจดียร์ายประจาํมุมทิศตะวนัออกเฉียงใต ้(โบราณสถานหมายเลข 5) 
 เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง ขนาดกวา้งดา้นละ 5.20 เมตร ประกอบดว้ย ชุดฐานเขียง ซ่ึง

มีศิลาแลงเรียงตามดา้นยาว 1 แถว สลบักบัดา้นกวา้ง 1 แถว ฐานรากมีทั้งหมด 5 ชั้น  สูง 80 เซนติเมตร  
ถดัไปเป็นฐานเขียงชั้นท่ี 1  สูง 50 เซนติเมตร ซ่ึงมีศิลาแลง 3 ชั้น เรียงกวา้ง 1 แถว สลบัยาว 1 แถว  
ฐานเขียงชั้นท่ี 2  สูง 45 เซนติเมตร  มีศิลาแลง 3 ชั้น  ถดัไปเป็นฐานบวั ทางดา้นทิศตะวนัออก ห่างจาก
ฐานเจดียป์ระมาณ 40 เซนติเมตร ปักเสาศิลาแลงรูปกลมไว ้2 เสา โดยมีส่วนท่ีโผล่พน้จากพ้ืนดินไม่
มากนกั 
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ภาพท่ี 23 สภาพเจดียร์ายประจาํมุมทิศตะวนัออกเฉียงใต ้หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
 
 เจดียร์ายประจาํมุมทิศตะวนัตกเฉียงใต ้(โบราณสถานหมายเลข 6) 

 เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง ขนาดกวา้งดา้นละ 4.20 เมตร ประกอบดว้ยชุดฐานเขียง 
ซ่ึงวางศิลาแลงซอ้นกนั 5 ชั้น สูง 75 เซนติเมตร ถดัไปเป็นฐานเขียงชั้นท่ี 1 วางศิลาแลงยาว 1 แถว 
สลบัดา้นกวา้ง 1 แถว  จาํนวน 3 แถว สูง 50 เซนติเมตร  ฐานเขียงชั้นท่ี 2 ไม่สมบูรณ์วางศิลาแลง
ลกัษณะเดียวกนั ก่ึงกลางเจดียท์างดา้นทิศตะวนัออก ติดกบัฐานเจดีย ์พบเสาศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมปัก
อยู ่1 ตน้ สูงจากระดบัพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร  
 

 
 

ภาพท่ี24 สภาพเจดียร์ายประจาํมุมทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
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 เจดีย์ประจาํมุมทั้ ง 4 องค์ สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในคราวเดียวกัน เพราะมีรูปแบบท่ี
คลา้ยกนั รวมถึงระดบัพื้นและฐานรากก็ใกลเ้คียงกนั  สาํหรับรูปทรงของเจดียร์ายทั้ง 4  องคน้ี์ จึง
น่าจะเป็นรูปแบบเดียวกนั  โดยเจดียร์ายหมายเลข 5 เป็นเจดียท่ี์มีหลกัฐานมากท่ีสุด และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเจดียร์ายวดัเจดียเ์จด็แถวเมืองศรีสัชนาลยั พบว่า มีรูปแบบใกลเ้คียงกบัเจดียร์ายองค์
หน่ึงท่ีมียอดเป็นทรงดอกบวัตูม  จึงสันนิษฐานว่าเจดียร์ายประจาํมุมทั้ง 4 องค ์น่าจะเป็นเจดียท์รง
พุม่ขา้วบิณฑห์รือทรงดอกบวัตูม  
 โบราณสถานหมายเลข 7   

 เ ป็น เจ ดีย ์รายที่ตั้ งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย ์ประธาน  เจ ดีย ์ก่อด้วย
ศิลาแลง ขนาด 3.9 x 3.9 เมตร  ประกอบดว้ยฐานราก เป็นศิลาแลงแถวเดียว สูง 15 เซนติเมตร  ถดั
ข้ึนมาเป็นฐานเขียงชั้นท่ี 1  สูง 40 เซนติเมตร  และฐานเขียงชั้นท่ี 2  สูง 30 เซนติเมตร  ถดัข้ึนไป
จากน้ีไม่สมบูรณ์   พบวา่เจดียอ์งคน้ี์ส่วนท่ีต่อจากฐานเขียงข้ึนไปมีการใชอิ้ฐในการก่อสร้างดว้ย แต่
ไม่พบแนวท่ีชดัเจนไม่พบว่ามีเสาศิลาแลงปักท่ีดา้นทิศตะวนัออก หรือทิศตะวนัตก ของเจดียอ์งคน้ี์  
เจดียร์ายองคน้ี์น่าจะสร้างข้ึนหลงัจาก เจดียป์ระจาํมุมทั้ง 4 เพราะระดบัฐานราก อยูสู่งกว่าประมาณ 
50 เซนติเมตร  
 โบราณสถานหมายเลข 8 

  เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง เหลือหลกัฐานนอ้ยมาก  เหลือเพียงฐานรากซ่ึงเป็นศิลาแลง
วางเรียงกนั 2 แถว และมีอิฐวางปิดดา้นบน สูง 50 เซนติเมตร  ฐานเขียงเหลือเพียงศิลาแลง 2 แถว  สูง 
25 เซนติเมตร  เจดียร์ายองคน้ี์น่าจะสร้างข้ึนหลงัจากสร้างเจดียป์ระจาํมุมทั้ง 4 เพราะค่าระดบัอา้งอิง
ฐานรากอยูสู่งกว่าประมาณ 30 เซนติเมตร น่าสังเกตว่า ทางดา้นทิศตะวนัออก และทิศใตข้องเจดียร์าย
องคน้ี์ มีเจดียป์ระจาํดา้นองคเ์ลก็ ๆ  ก่อดว้ยอิฐ อยูป่ระจาํแต่ละดา้น โดยเจดียป์ระจาํดา้นทิศตะวนัออก 
นั้น (เจดียร์าย # 31)  ก่อดว้ยอิฐเป็นรูปส่ีเหล่ียม ขนาด 70 x 70 เซนติเมตร  ส่วนเจดียป์ระจาํดา้นทิศใต ้
(เจดีย ์# 32)  ก่ออิฐเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาด 70x70 เซนติเมตร  เจดียท์ั้ง 2 องคน้ี์ เป็นเจดียท่ี์สร้างข้ึนใน
ภายหลงั เพราะค่าระดบัอา้งอิงท่ีอยู่สูงกว่าเจดีย ์# 8 ถึง 60 เซนติเมตร ภายในเจดียท์ั้ง 2 องค ์มี
ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก  โดยจะวางกอ้นอิฐปิดภาชนะไวช้ั้นหน่ึงก่อน  แลว้จึงวางกอ้นศิลาแลง
ปิดทบัไวอี้กชั้นหน่ึง   
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ภาพท่ี 25 สภาพโบราณสถานหมายเลข 8 หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
 

 โบราณสถานหมายเลข 9  
 อยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง ขนาด3.5 

x 3.5 เมตร ประกอบดว้ยชุดฐานรากรูปส่ีเหล่ียม ซ่ึงวางศิลาแลงตามดา้นยาวซ้อนกนั4 ชั้น สูง 50 
เซนติเมตร  ถดัข้ึนไปเป็นฐานเขียงย่อมุมสูง 20 เซนติเมตร  ก่อดว้ยศิลาแลง 2 ชั้น ถดัข้ึนไปเป็นชุด
ฐานบวัยอ่มุม สูง 70 เซนติเมตร ถดัจากน้ีไม่เหลือหลกัฐาน ทางดา้นทิศตะวนัออกมีร่องรอยของบนัได 

 รูปทรงของเจดียร์ายองคน้ี์ น่าจะเป็นเจดียร์ายทรงปราสาทยอด ลกัษณะเช่นเดียวกบั
เจดียร์ายในวดัเจดียเ์จด็แถวเมืองศรีสัชนาลยั  อยา่งไรก็ตามฐานบวัเช่นน้ีก็อาจจะเป็นฐานของเจดีย์
ทรงระฆงัไดเ้ช่นเดียวกนัดงัเช่น เจดียร์ายองคห์น่ึงในวดัเจดียเ์จด็แถว เมืองศรีสชันาลยั 
            

 
 

ภาพท่ี 26 สภาพโบราณสถานหมายเลข 9 หลงัการขดุ 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
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              โบราณสถานหมายเลข 10 
 อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเจดีย์ประธาน เป็นมณฑปขนาดเล็ก ก่อด้วยอิฐ

เน่ืองจากพบกระเบ้ืองมุงหลงัคาปริมาณมากในบริเวณน้ี   สันนิษฐานว่าน่าจะใชผ้นังรับนํ้ าหนัก
ขนาดของมณฑป  กวา้ง 3 เมตร  ยาว 4 เมตร  ทางดา้นทิศตะวนัออกเป็นบนัไดทางข้ึน  ขนาด  1 x 
1.6 เมตร  พื้นโดยรอบปูอิฐเป็นลานประทกัษิณ กวา้งออกไป 80 เซนติเมตร  โดยรอบฐานรากลึก
ประมาณ 20 เซนติเมตร เทคนิคการก่ออิฐ วางอิฐตามดา้นกวา้ง 1 แถว สลบักบัดา้นยาว 1 แถว  
ลกัษณะพิเศษส่วนฐานราก ใชอิ้ฐวางตะแคงปิดทบัอีกชั้นหน่ึง ระดบัพื้นใชง้านเหลือฐานเขียง 1 ชั้น  
กบัฐานบวัคว ํ่า  ถดัจากน้ีไม่มีหลกัฐานเหลืออยู ่
 

 
 
ภาพท่ี 27 สภาพโบราณสถานหมายเลข 10 (มณฑป)หลงัการขดุแต่ง                              
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
        
            โบราณสถานหมายเลข 11 

 เป็นเจดียร์ายก่ออิฐอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเจดียป์ระธาน ขนานกบั
โบราณสถานหมายเลข 10  ชุดฐานรากก่อดว้ยศิลาแลงวางดา้นยาว 1 แถว  สลบัดา้นกวา้ง 1 แถว 
จาํนวน 5 ชั้น  ความสูงของฐานราก 55 เซนติเมตร ขนาดของเจดีย ์5.50 x 5.50 เมตร  ถดัจากฐาน
รากเป็นชั้นฐานเขียงก่ออิฐ 2 ชั้น ชั้นท่ี 1 สูง 40 เซนติเมตร  ชั้นท่ี 2  ไม่สมบูรณ์พงัทลายจนหมด  
ไม่สามารถวิเคราะห์รูปทรงได ้ อาจเป็นฐานของเจดียท์รงระฆงัก็ได ้ ทางดา้นทิศตะวนัตก  มีเสา
ศิลาแลงทรงกลมปักอยู ่1 ตน้  
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             โบราณสถานหมายเลข 12   
 อยูท่างดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ของเจดียป์ระธานเป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลงขนาน

กบัโบราณสถานหมายเลข 13  รูปทรงของเจดียอ์งคน้ี์ไม่เหมือนเจดียร์ายองคอ่ื์น ๆ  คือ เป็นเจดีย์
ทรงหกเหล่ียม  ทางดา้นทิศตะวนัออกมีบนัไดทางข้ึน เทคนิคการก่อสร้างใชศิ้ลาแลงดา้นยาววาง 1 
แถว  แลว้ซอ้นอีกชั้นดว้ยศิลาแลงท่ีวางตามดา้นกวา้งอีก 1 แถว สลบักนัไป ชุดฐานรากเป็นศิลาแลง 
2 แถว สูง 18 เซนติเมตร ถดัข้ึนมาเป็นฐานเขียง สูง 24 เซนติเมตร  และชุดฐานบวัคว ํ่าสูง 29 
เซนติเมตร   ส่วนหนา้กระดานไม่สมบูรณ์  และพงัทลายไปจนหมด   สันนิษฐานว่ารูปทรงสมบูรณ์ 
น่าจะเป็นเจดียท์รงมณฑป 
   โบราณสถานหมายเลข 13   

 อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเ ฉียง เหนือของเจดี ย ์ประธานขนานกับ เจดี ย ์ราย
หมายเลข 12 เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง  ขนาด 3.40 x 3.40 เมตร  เทคนิคการสร้างใชศิ้ลาแลงวาง
เรียงตามดา้นยาว 1แถว สลบักบัดา้นกวา้ง 1 แถว สลบัไปมา  ฐานรากสูง 45 เซนติเมตร  ฐานเขียง
ชั้นท่ี 1 สูง 60 เซนติเมตร  ชั้นท่ี 2 ไม่สมบูรณ์  เหลือศิลาแลงเพียงแถวเดียว  แกนดา้นในถมดินอดั
แน่น  ทางดา้นทิศตะวนัออกมีเสาศิลาแลงทรง 6 เหล่ียมปักอยู่ 1 ตน้ พบว่ามีการฝังภาชนะดินเผา
บรรจุกระดูกไวติ้ดกบัฐานเจดียด์ว้ย 
 

 
 
ภาพท่ี28 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกอยูติ่ดกบัฐานเจดีย ์(โบราณสถานหมายเลข 13) 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

59 

                โบราณสถานหมายเลข 14  
  อยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยอิฐ ขนาด 3.50 x 

3.50 เมตร  เทคนิคการสร้างใชอิ้ฐวางตามดา้นยาว 1 แถว  สลบักบัดา้นกวา้ง 1 แถว สภาพหลงัการ
ขดุแต่งพบวา่มีร่องรอยถูกลกัลอบขดุจนไม่สามารถวิเคราะห์รูปทรงใด ๆ ได ้
 โบราณสถานหมายเลข 15 

  อยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน  เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง ขนาด 
3.20 x 3.20 เมตร เป็นเจดียท่ี์ไม่มีชุดฐานราก  ประกอบดว้ยชุดฐานบวัคว ํ่ายอ่มุม สูง 50 เซนติเมตร 
ถดัไปเป็นฐานหนา้กระดานยอ่มุม มีลูกแกว้อกไก่ มีช่องประตูทางเขา้ดา้นทิศตะวนัออก  กวา้ง 1.20 
เมตร  และมีบนัไดทางข้ึนเต้ีย ๆ เจดียร์ายองคน้ี์หากสมบูรณ์จะมีรูปทรงเป็นมณฑปขนาดเล็ก  ซ่ึง
จะพบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองศรีสชันาลยั 

 

 
 

ภาพท่ี  29 โบราณสถานหมายเลข 15 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
 

            โบราณสถานหมายเลข 16 
 อยู่ทางดา้นทิศใตข้องเจดียป์ระธาน  เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง  แต่เหลือหลกัฐาน

นอ้ยมากจนไม่อาจวิเคราะห์รูปแบบใด ๆ ได ้
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            โบราณสถานหมายเลข 17, 18 และ 19 
 เป็นโบราณสถานก่ออิฐขนาดเล็ก ๆ  ท่ีสร้างเพ่ิมเติมในระยะหลงัสุด  อยู่ทางดา้นทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน  ขนาดประมาณ 2 x 2 เมตร หรือ 2.50 x 2.50 เมตร 
            โบราณสถานหมายเลข 20 

 เป็นเจดียร์ายก่ออิฐขนาดเลก็อยู่ทางดา้นทิศใตข้องเจดียป์ระธาน  ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร  เหลือหลกัฐานนอ้ยมาก  
            โบราณสถานหมายเลข 21 
            เป็นเจดียร์ายท่ีอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน ก่อดว้ยศิลาแลง 
ขนาด 2.65 x 2.65 เมตร ประกอบดว้ยฐานรากซ่ึงเป็นฐานเขียงรูปส่ีเหล่ียมใชศิ้ลาแลงวางตามดา้น
ยาวซอ้นเหล่ือมกนั  สูง 85 เซนติเมตร  ถดัมาเป็นฐานบวัยอ่มุม ๆ ละ 5 มุม  ถดัจากน้ีไม่มีหลกัฐาน
เหลืออยู่ ลกัษณะของฐานเจดียร์ายองคน้ี์มีลกัษณะใกลเ้คียงกบัเจดียร์ายทรงมณฑปท่ีวดัเจดียเ์จ็ด
แถว  แต่ฐานลกัษณะน้ีก็อาจเป็นฐานของเจดียท์รงระฆงัไดเ้ช่นกนั เช่น เจดียร์ายองคห์น่ึงท่ีวดัเจดีย์
เจด็แถว  ทางดา้นทิศตะวนัตกของเจดียร์ายองคน้ี์  มีเสาศิลาแลงทรงกลมปักอยู ่1 ตน้ 
 

 
 

ภาพท่ี 30 สภาพโบราณสถานหมายเลข 21 หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
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              โบราณสถานหมายเลข  22 
             เป็นเจดียร์ายท่ีอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน ก่อดว้ยอิฐ เหลือ
หลกัฐานน้อยมาก ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร ความสูงของเจดียเ์พียง 20 เซนติเมตร ทางด้านทิศ
ตะวนัออกมีเสาศิลาแลงปักอยู ่1 ตน้ 
 

 
 

ภาพท่ี  31 สภาพโบราณสถานหมายเลข 22 หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
     
  โบราณสถานหมายเลข 23 

 เป็นเจดียร์ายท่ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน ก่อดว้ยศิลาแลง เหลือ
หลกัฐานเพียงฐานเขียงขนาด 3 x 3 เมตร  ทางดา้นทิศตะวนัออกของเจดียมี์เสา ศิลาแลงปักอยู ่1 ตน้ 
              โบราณสถานหมายเลข 24 และ 25 
              เป็นเจดียร์ายท่ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน ก่อดว้ยอิฐ เหลือหลกัฐาน
เพียงฐานเขียง ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร  และขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความสูงจากพื้น  30  เซนติเมตร จาก
การขดุแต่งพบช้ินส่วนยอดเจดียต์กอยูข่า้งเจดียส์ององคน้ี์ เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงหากเป็นยอดของเจดียส์อง
องคน้ี์ก็อาจสันนิษฐานไดว้่า  เจดียท์ั้งสององคน่์าจะเป็นทรงระฆงั  เพราะพบช้ินส่วนยอดเจดียส่์วนท่ี
เป็นปลอ้งไฉนจาํนวนมาก  นอกจากน้ียงัพบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกฝังอยูติ่ดกบัเจดียด์ว้ย 
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              โบราณสถานหมายเลข 26 
 เป็นเจดียร์ายท่ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเจดียป์ระธาน ก่อดว้ยอิฐ เหลือ

หลกัฐานไม่มากนกั  เหลือฐานเขียงชั้นเดียว  เป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาด 1.75 x 2.5  เมตร  ซ่ึงลกัษณะท่ี
เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้เช่นน้ี  อาจเกิดจากการถูกลกัลอบขดุจนทาํใหฐ้านเจดียไ์ม่สมบูรณ์  ขนาดของ
เจดียท่ี์ถูกตอ้งจึงควรจะเป็น 2.50x2.50 เมตร 
              โบราณสถานหมายเลข 27 

 เป็นเจดียร์ายท่ีอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน ก่อด้วยอิฐ เหลือ
หลกัฐานนอ้ยมาก มีเพียงฐานเขียง 2 ชั้นเท่านั้น คือส่วนท่ีเป็นฐานราก สูงประมาณ 20 เซนติเมตร 
และส่วนท่ีเป็นฐานเขียงในระดบัพื้นใชง้านสูง 30 เซนติเมตร จากการขดุแต่งไดพ้บอิฐกอ้นหน่ึงท่ีมี
ตวัเลข ๑ กบั เลข ๓  

 

 
 

ภาพท่ี 32  อิฐท่ีมีตวัเลข ๑ กบั เลข ๓ พบบริเวณฐานเจดีย ์(โบราณสถานหมายเลข27) 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
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ภาพท่ี33 สภาพโบราณสถานหมายเลข 27 หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
                               

              โบราณสถานหมายเลข 28 
 เป็นเจดียร์ายท่ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเจดียป์ระธาน ก่อดว้ยอิฐลกัษณะ

คลา้ยกับมณฑปขนาดเล็กท่ีอยู่ทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน(โบราณสถาน
หมายเลข 10)  ขนาดของมณฑป 3 x 3 เมตร  มีบนัไดทางข้ึนอยู่ทางด้านทิศตะวนัออก 
ประกอบดว้ยฐานเขียงและฐานบวั สนันิษฐานวา่เป็นมณฑปท่ีมีหลงัคาเป็นกระเบ้ืองดินเผา 

 

 
 

ภาพท่ี34 สภาพโบราณสถานหมายเลข 28 หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
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                  โบราณสถานหมายเลข 29-35   
 เป็นเจดียร์ายขนาดเล็กท่ีมาสร้างข้ึนในระยะหลงัสุด โบราณสถานหมายเลข 29,30  
และ 34  อยูด่า้นหนา้วิหาร  เหลือแนวอิฐเพียงเลก็นอ้ย  ขนาดของโบราณสถานหมายเลข29  ขนาด
กวา้งดา้นละ 2.30 x 2.30 เมตร   พบว่ามีการฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกติดกบัฐานเจดียร์ายองคน้ี์  
โบราณสถานหมายเลข 30  วดัขนาดไม่ไดเ้พราะเหลือหลกัฐานนอ้ยมาก  โบราณสถานหมายเลข 34  
ขนาดกวา้ง 1.20 x 1.20 เมตร  ภายในเป็นช่องบรรจุกระดูก  
 โบราณสถานหมายเลข 31  และโบราณสถานหมายเลข 32  เป็นเจดียบ์รรจุกระดูกและ
เป็นเจดียร์ายประจาํทิศของโบราณสถานหมายเลข 8 (ดูรายละเอียดในโบราณสถานหมายเลข 8) 
 

 
 

ภาพท่ี35 โบราณสถานหมายเลข 32  ภายในเป็นช่องบรรจุภาชนะบรรจุกระดูก 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 

 
 โบราณสถานหมายเลข 33  อยูท่างทิศเหนือของเจดียป์ระธาน  เหลือเพียงฐานเขียงชั้น
เดียวก่ออิฐขนาด 1.30x 1.30 เมตร 
 โบราณสถานหมายเลข 35 เป็นโบราณสถานท่ีมีลกัษณะพิเศษ กล่าวคือ เป็นแนวอิฐท่ี
วางเป็นรูปตาราง  โดยใชอิ้ฐวางตะแคง  ภายในช่องส่ีเหล่ียมไม่พบโบราณวตัถุใด ๆ  แนวอิฐน้ีอยู่
ทางดา้นทิศตะวนัออกของเจดียป์ระธาน สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นแนวอิฐท่ีใชใ้นการวางศิลาฤกษ ์ 
ขนาด 1 x 1 เมตร  
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ภาพท่ี 36 โบราณสถานหมายเลข 34 แนวอิฐท่ีใชว้างศิลาฤกษ ์
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 

 
 กาํแพงแกว้ (โบราณสถานหมายเลข 35) 

              สร้างโดยใช้ศิลาแลงเ ป็นท่อนยาวปักเ รียง เ ป็นแถวรูปส่ีเหล่ียมลอ้มรอบกลุ่ม
โบราณสถาน โดยมีทบัหลงัวางทบัดา้นบนอีกชั้นหน่ึง  จากการขดุแต่งพบว่าความยาวของแท่งศิลา
แลงท่ีนาํมาปักเป็นกาํแพงแกว้นั้นยาวประมาณ  220  เซนติเมตร   เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 35 – 
40  เซนติเมตร   ทบัหลงัซ่ึงจะทบัอยู่ดา้นบนอีกชั้นหน่ึงนั้นส่วนใหญ่ตกอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง  
ขนาดของทบัหลงักวา้ง 40 - 50 เซนติเมตร  ยาว 1.20 – 1.40 เมตร    
 กาํแพงแกว้ดา้นทิศเหนือยาว 52 เมตร   ดา้นทิศตะวนัออกยาว 57 เมตร ดา้นทิศใตย้าว 
60 เมตร  และด้านทิศตะวนัตกยาว 57 เมตร  โดยมีช่องประตูทางเขา้-ออกสามด้าน คือ ด้านทิศ
ตะวนัตกซ่ึงเป็นทางเขา้ออกหลกั  และช่องประตูทางดา้นทิศตะวนัออกและดา้นทิศใต ้ ส่วนทางดา้น
ทิศเหนือไม่พบช่องทางเขา้ออก  ส่วนสาเหตุท่ีทางเขา้ออกหลกัอยูท่างดา้นทิศตะวนัตก  อาจมีเหตุผล
เน่ืองจากทางดา้นทิศตะวนัตกเป็นดา้นท่ีมีคลองยางไหลผ่านห่างจากวดัประมาณ 30 เมตรเท่านั้น 
เน่ืองจากเป็นเสน้ทางคมนาคมท่ีสาํคญัจึงจาํเป็นตอ้งมีประตูเขา้–ออกอยูท่างดา้นท่ีติดกบัคลองยาง 
             ลกัษณะของกาํแพงแกว้เช่นน้ีคลา้ยกบัท่ีวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั วดัพระศรีรัตนมหา
ธาตุเมืองศรีสชันาลยั  และโบราณสถานอีกหลายแห่งภายในเมืองกาํแพงเพชร 
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ภาพท่ี 37 สภาพแนวกาํแพงแกว้ของวดัใหญ่ชยัมงคลก่อนการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 

 

 
 

ภาพท่ี 38  สภาพหลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “ขอ้มูลรายงานการบูรณะวดั
ใหญ่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2546). 
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ภาพท่ี 39 สภาพแนวกาํแพงแกว้ของโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลหลงัการขดุแต่ง 
 

             วดัริมทาง 
 โบราณสถานวดัริมทาง ตั้งอยูใ่นเขต ตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม  จงัหวดั

สุโขทยั นอกเมืองบางขลงัดา้นทิศเหนือเช่นเดียวกบัวดัใหญ่ชยัมงคล โดยห่างจากวดัใหญ่ชยัมงคล
ข้ึนไปประมาณ 200 เมตร 
 

 
 

แผนผงัท่ี8 ผงับริเวณโบราณสถานวดัริมทาง เมืองบางขลงั 
ท่ีมา : สาํนักงานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั กระทรวงวฒันธรรม, เมืองบางขลงั, 
จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จังหวดัสุโขทยั ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
(สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2550), 16. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

68 

 ส่ิงก่อสร้างสาํคญัคือ เจดียป์ระธานทรงระฆงับนฐานแปดเหล่ียม  หลกัฐานจากการขดุ
แต่งเหลือเฉพาะส่วนฐานแปดเหล่ียมเท่านั้น ความยาวของแต่ละดา้น 5.50 เมตร ทางดา้นทิศตะวนัออก
พบร่องรอยของฐานวหิารเลก็นอ้ย แต่จากการสาํรวจก่อนการขดุแต่งไดพ้บช้ินส่วนขอพระพทุธรูปปูน
ป้ันขนาดใหญ่  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่วดัริมทางน้ีคงเป็นวดัสาํคญัวดัหน่ึงของเมืองบางขลงั 

 

 
 

ภาพท่ี 40 เจดียท์รงระฆงับนฐานแปดเหล่ียมท่ีวดัริมทาง 
 
 ส่ิงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัเจดียป์ระธานวดัริมทางนัน่คือ พบวา่ฐานของเจดียป์ระธานองคน้ี์
ตั้งทบัอยูบ่นส่ิงก่อสร้างก่ออิฐเป็นวงกลม  ซ่ึงก่อลึกลงไปจากผวิดินปัจจุบนัถึง 2.50 เมตร  ขณะน้ียงั
ไม่ทราบประโยชน์การใชง้านท่ีแน่ชดัของส่ิงก่อสร้างน้ี  เน่ืองจากไม่สามารถขดุเปิดดูไดท้ั้งหมด    
               จากการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้างริมทางทางด้านทิศเหนือของวดัใหญ่ชัยมงคล
โบราณวตัถุท่ีพบส่วนใหญ่เป็นโบราณวตัถุประเภทช้ินส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม (กระเบ้ือง
และโลหะยดึเคร่ืองไม)้ ช้ินส่วนรูปเคารพทางพระพุทธศาสนา (ช้ินส่วนเมด็พระศกปูนป้ันและเมด็
พระศกดินเผา เศียรพระปูนป้ัน) ช้ินส่วนลวดลายท่ีประดบัเจดีย ์และเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบเน้ือ
ดินธรรมดา เน้ือแกร่ง และเคร่ืองเคลือบ   

  นอกจากโบราณสถานสําคญัทั้งสามวดัขา้งตน้แลว้  เมืองบางขลงัยงัมีโบราณสถาน
ขนาดเล็ก ๆ อีกจาํนวนมาก  แต่ส่วนใหญ่ถูกรบกวนจากการลกัลอบขุดหาโบราณวตัถุทาํให้การ
วิเคราะห์หลกัฐานทางดา้นสถาปัตยกรรมทาํไดย้ากเน่ืองจากมีหลกัฐานนอ้ยเกินไป  วดัอ่ืน ๆ ของ
เมืองบางขลงั ไดแ้ก่ 
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 วดัเจดีย์เจ็ดแถว 
 ตั้งอยู่นอกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ในเขตตาํบลบา้นใหม่มงคล  
อาํเภอทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั   
 เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีประกอบดว้ยเจดียป์ระธานและเจดียร์าย  แต่มีหลกัฐานเหลือ
น้อยมากจนไม่สามารถระบุรูปทรงของเจดียไ์ด้ แต่จากการสังเกตศิลาแลงและอิฐท่ีใช้ในการ
ก่อสร้างสามารถวิเคราะห์ไดว้่าน่าจะมีการก่อสร้างอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง  ทั้งน้ีแบ่งตามวสัดุท่ีใชใ้นการ
ก่อสร้าง คือ ศิลาแลง และอิฐ โดยสนันิษฐานวา่กลุ่มท่ีสร้างดว้ยศิลาแลง น่าจะเป็นกลุ่มโบราณสถานท่ี
สร้างข้ึนในช่วงแรก และต่อมาไดมี้การสร้างเพ่ิมเติมดว้ยเจดียร์ายองคเ์ลก็ ๆ ท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐ 
   

 
 

แผนผงัท่ี 9 ผงับริเวณโบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถว 
ท่ีมา : สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั,2550 
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ภาพท่ี 41 ภาพถ่ายจากการสาํรวจโบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถว 
 

 วดัเจดีย์โทน 
                ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตก ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก  
จงัหวดัสุโขทยั   
               จากการขุดแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรมเป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ความ
ยาวดา้นละ 9.10 เมตร พบเฉพาะส่วนฐานเขียงท่ีก่อดว้ยศิลาแลง ส่วนชั้นบนเป็นชั้นบวัคว ํ่าท่ีก่อ
ดว้ยอิฐ พบช้ินส่วนของอิฐหนา้ววัดว้ย  จากการขดุแต่งพบโบราณวตัถุไม่มากนกั  
 

 
 

ภาพท่ี 42 สภาพโบราณสถานวดัเจดียโ์ทน หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
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 วดัป่ามะม่วง 
 นอกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตก ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก  
จงัหวดัสุโขทยั   
   จากการขดุแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม  เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุรัสความยาว
ดา้นละ 9.10 เมตร พบเฉพาะส่วนฐานเขียงท่ีก่อดว้ยอิฐ ไม่สามารถสนันิษฐานรูปทรงท่ีสมบูรณ์ได ้ 
           จากการขดุแต่งพบโบราณวตัถุจาํนวนมาก  ส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน และ
เศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง และช้ินส่วนเคร่ืองประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นลวดลายปูนป้ันต่าง ๆ    
 

 
 

ภาพท่ี 43 สภาพโบราณสถานวดัป่ามะม่วง หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
 

 วดัป่ากล้วย 
              ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตก  ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก  
จงัหวดัสุโขทยั   
 จากการขดุแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม  เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ความ
ยาวดา้นละ 4 เมตร พบเฉพาะส่วนฐานเขียงท่ีก่อดว้ยศิลาแลงและอิฐ ไม่สามารถสันนิษฐานรูปทรง
ท่ีสมบูรณ์ได ้ และไม่พบโบราณวตัถุจากการขดุแต่งเลย   
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ภาพท่ี 44 โบราณสถานวดัป่ากลว้ย หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 

 

 วดัต้นมะเกลอื 
               ตั้งอยู่นอกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตก  ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล  อาํเภอ
ทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั   
 จากการขดุแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุรัส ความยาว
ดา้นละ 7 เมตร พบเฉพาะส่วนฐานเขียงท่ีก่อดว้ยศิลาแลงและอิฐ จากการขุดแต่งพบช้ินส่วนของอิฐ
หนา้ววัและอิฐท่ีถากเป็นเหล่ียม ทางดา้นทิศตะวนัออกพบฐานอิฐรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาดกวา้งดา้นละ 4 
เมตร ไม่ทราบประโยชน์การใชง้านท่ีแน่ชดั โบราณวตัถุส่วนใหญ่ เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดินและ
เน้ือแกร่ง   
 

 
 

ภาพท่ี 45โบราณสถานวดัตน้มะเกลือ หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
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 วดัเจดีย์คู่ 
 ตั้งอยู่นอกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตก  ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอ 
ทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั   
 จากการขุดแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุรัสความ
ยาวดา้นละ 4 เมตร  พบเฉพาะส่วนฐานเขียงท่ีก่อดว้ยศิลาแลง 2 ชั้น  และฐานอิฐ 1 ชั้น ไม่สามารถ
สันนิษฐานรูปทรงท่ีสมบูรณ์ได ้ ทางดา้นทิศตะวนัออกพบฐานอิฐรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาดกวา้งดา้นละ 
3 เมตร ไม่ทราบประโยชน์การใชง้านท่ีแน่ชดั โบราณวตัถุส่วนใหญ่ เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน
และเน้ือหิน (พบช้ินส่วนของเศษภาชนะดินเผาเคลือบสีเขียวดา้นในเพียงดา้นเดียวแบบท่ีนิยมเรียก
กนัวา่ เคร่ืองถว้ยเชลียง ซ่ึงเป็นภาชนะท่ีผลิตข้ึนในระยะตน้ ๆ ของสมยัสุโขทยั) 
 

 
 
ภาพท่ี 46 โบราณสถานวดัเจดียคู์่ หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
 
 วดัดงอ้อยเหนือ 

 ตั้งอยู่นอกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล  
อาํเภอทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั   

 จากการขดุแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ความยาว
ดา้นละ 9.10 เมตร  ส่วนฐานเขียงซอ้นกนั 2 ชั้น รองรับฐานบวัคว ํ่ายอ่มุม 20 มุม ก่อดว้ยศิลาแลง จาก
การขุดแต่งพบกลีบขนุนตกอยู่ทางด้านทิศตะวันออก 1 ช้ิน พบเสาตามประทีปประจําด้าน  
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โบราณวตัถุส่วนใหญ่ เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดินและเน้ือแกร่ง  และช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยั
ราชวงศห์มิงอีกเลก็นอ้ย  

 

 
 
ภาพท่ี 47  สภาพโบราณสถานวดัดงออ้ยเหนือ หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 

 

 
 

ภาพท่ี 48 ช้ินส่วนปูนป้ันประดบัเจดียข์องวดัดงออ้ยเหนือ สภาพหลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
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ภาพท่ี 49 เสาตามประทีปประจาํดา้นท่ีวดัดงออ้ยเหนือ 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 

 

 วดัป่าสักเหนือ 
 ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศเหนือ ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม  
จงัหวดัสุโขทยั   
            รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นมณฑปขนาด 5 x 5 เมตร ก่อดว้ยศิลาแลง มีประตู
ทางเขา้-ออก อยู่ทางดา้นทิศตะวนัออก จากการขุดแต่ง  ไดพ้บพระพุทธรูปสาํริดปางมารวิชยั  ท่ีมี
รูปแบบอยูใ่นสมยัสุโขทยัตอนปลาย-สมยัอยธุยาตอนตน้   
 

 
 

ภาพท่ี 50 สภาพโบราณสถานมณฑปวดัป่าสกัเหนือ หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
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ภาพท่ี 51 พระพทุธรูปสาํริดจากวดัป่าสกัเหนือ 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
 
 วดัก้อนแลง 
            ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศเหนือ ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม  
จงัหวดัสุโขทยั   
 จากการขุดแต่งพบฐานหน้ากระดานก่อดว้ยศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาด 3.17x 
4.70 เมตร สูง 70 เซนติเมตร ฐานหนา้กระดานน้ีตั้งอยูบ่นเนินดินสูง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแท่น
ประดิษฐานพระพทุธรูป   เน่ืองจากลกัษณะของฐานท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้จึงไม่น่าจะเป็นรูปแบบ
ของเจดีย ์บริเวณแท่นพระน้ีไดพ้บกระเบ้ืองมุงหลงัคากระจายตวัอยูท่ ัว่ไป  แต่ในพ้ืนท่ีทางดา้นทิศ
ตะวนัออกของเนินดินกลับไม่พบกระเบ้ืองมุงหลังคาเลย  บริเวณพ้ืนท่ีส่วนหน้าทางด้านทิศ
ตะวนัออกอาจจะเป็นส่วนของอาคารโถงท่ีอาจจะมุงหลงัคาดว้ยวสัดุธรรมชาติ เช่น หญา้คา หญา้
แฝก หรือเป็นกระเบ้ืองไม ้ ดงันั้น จึงไม่พบหลกัฐานของกระเบ้ืองมุงหลงัคาในบริเวณน้ี   
 โบราณวตัถุท่ีพบส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน และเน้ือแกร่ง   
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       วดัไร่ถ่ัว 
             ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศเหนือ  ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคลอาํเภอทุ่งเสล่ียม  
จงัหวดัสุโขทยั   
             จากการขดุแต่งพบฐานหนา้กระดานก่อดว้ยอิฐ 1 ชั้น ขนาด 3.00 x 4.60 เมตรรองรับ
ฐานบวัคว ํ่าท่ีพงัทลายเหลือหลกัฐานให้เห็นเพียงเลก็นอ้ย  สันนิษฐานว่าเป็นแท่นพระหันหนา้ไป
ทางดา้นทิศตะวนัออก  จากการขดุแต่งไม่พบกระเบ้ืองมุงหลงัคาดินเผาเลย   
 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขดุแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง และพบไห
ปากแตรเคลือบสีเขียวแต่ไม่มีกระดูก หรือส่ิงของอ่ืนบรรจุอยูภ่ายใน   
 

      
 

ภาพท่ี 52 สภาพโบราณสถานวดัไร่ถัว่ หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
 
 วดัมุมเมือง 
            ตั้งอยูภ่ายในเมืองบางขลงัทางดา้นทิศเหนือ ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม  
จงัหวดัสุโขทยั   
            จากการขุดแต่งพบฐานเจดียข์นาดใหญ่  ขนาดความยาวดา้นละ12.50 เมตร พบลกัษณะ
ของการก่อเอน็ยดึเจดียเ์ป็นรูปแปดแฉก โบราณวตัถุท่ีพบจากการขดุแต่งมีปริมาณมาก ส่วนใหญ่เป็น
เศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน เน้ือแกร่ง และช้ินส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมอาทิ ลวดลายปูนป้ันต่าง ๆ  
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ภาพลายเสน้ท่ี 1 ภาพลายเสน้แสดงสภาพเจดียว์ดัมุมเมือง หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 

 

 
ภาพลายเสน้ท่ี 2 ภาพลายเสน้แสดงรูปดา้นเจดียว์ดัมุมเมือง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
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 วดัสระคู่ 
          ตั้งอยู่นอกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัออกในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอ 
ทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั    
 หลกัฐานทางสถาปัตยกรรมท่ีพบ เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุัรัสก่อดว้ยอิฐ เจดียมี์
ขนาดใหญ่ ความยาวดา้นละ 10 เมตร  พบหลกัฐานเฉพาะส่วนฐานเขียง 3 ชั้น เท่านั้น พบช้ินส่วน
ของอิฐกลมท่ีมีการเจาะรูตรงกลาง (อาจจะใชส้าํหรับส่วนของปลอ้งไฉน) เจดียอ์งคน้ี์มีแท่นพระก่อ
ยืน่ออกไปทางดา้นทิศตะวนัออก 
 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน  และเศษ
ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งจากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั ได้พบไหเคลือบสีเขียวขนาดเล็กบรรจุ
กระดูก และช้ินส่วนพระพิมพดิ์นเผา   

 
ภาพลายเสน้ท่ี 3 ภาพลายเสน้แสดงสภาพหลงัการขดุแต่งวดัสระคู่ 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
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 วดัดงสะเดา 
 ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัออก ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล  อาํเภอ

ทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั   
 เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีมีส่ิงก่อสร้างค่อนขา้งมาก  แต่มีสภาพไม่สมบูรณ์  สันนิษฐาน

วา่ส่ิงก่อสร้างท่ีสาํคญั คือ มณฑปท่ีมีเจดียร์ายโดยรอบ วสัดุท่ีใชก่้อสร้างเป็นอิฐ 
 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งจากแหล่ง

เตาเมืองศรีสชันาลยั   
 

      
 

ภาพท่ี 53 สภาพโบราณสถานวดัดงสะเดา หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
 
 วดัป่าสักใต้ 

 ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศใต ้ ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั  อาํเภอสวรรคโลก  
จงัหวดัสุโขทยั   

 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นมณฑปก่ออิฐฉาบปูน ในผงัรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาด 
4x4 เมตร หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ภายในมณฑปพบเมด็พระศกปูนป้ันจาํนวนหน่ึง   

 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขดุแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง  
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ภาพท่ี 54 ภาพขณะทาํการขดุแต่งมณฑปวดัป่าสกัใต ้
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 

 

 วดัต้นประดู่ 
           ตั้งอยู่ภายในเมืองบางขลงั (ใกลก้บักาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัออก) ในเขตตาํบลบา้น
ใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั   
 หลกัฐานทางสถาปัตยกรรมเป็นฐานเจดียส่ี์เหล่ียมจตุัรัส  ขนาดกวา้งดา้นละ 4.20 เมตร  
ฐานเจดียน้ี์ก่อดว้ยอิฐ ยกเวน้ส่วนฐานรากซ่ึงก่อดว้ยศิลาแลง  
          โบราณวตัถุท่ีพบจากการขดุแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง 
  

 
 

ภาพท่ี55 สภาพโบราณสถานวดัตน้ประดู่ หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
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 วดัริมคลองยาง 
 ตั้งอยู่ภายในเมืองบางขลงัทางดา้นทิศใต ้ใกลก้บัคลองยาง ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั  

อาํเภอสวรรคโลก  จงัหวดัสุโขทยั   
             หลกัฐานทางสถาปัตยกรรม เป็นฐานเจดียส่ี์เหล่ียมจตุัรัสก่อดว้ยศิลาแลง ขนาดกวา้ง
ดา้นละ 4 เมตร พบหลกัฐานเพียงฐานเขียง 3 ชั้น แต่ไดพ้บช้ินส่วนของยอดเจดีย ์ ส่ิงท่ีน่าสังเกต คือ  
เจดีย์องค์น้ีมีฐานท่ีอยู่ลึกกว่าเจดีย์องค์อ่ืน ๆ จึงสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างข้ึนในระยะแรก ๆ  
นอกจากน้ีตาํแหน่งท่ีตั้งอยูริ่มคลองยางก็อาจจะมีผลทาํใหมี้ดินตะกอนทรายท่ีเกิดจากนํ้ าท่วมทาํให้
เจดียอ์งคน้ี์อยูต่ ํ่ากวา่ระดบัผวิดินปัจจุบนัมาก 

 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งจากแหล่ง
เตาเมืองศรีสชันาลยั   

 

 
 

ภาพท่ี 56 สภาพโบราณสถานวดัริมคลองยาง หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
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 วดัเขาเดื่อ 
  ตั้งอยูบ่นยอดเขาเด่ือ (หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่เขาพระ) ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตน้อก
เมืองบางขลงั ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั  อาํเภอสวรรคโลก  จงัหวดัสุโขทยั 
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นเจดียท์รงระฆงัขนาดใหญ่ก่อสร้างดว้ยศิลาแลงเหลือ
หลกัฐานเฉพาะส่วนฐานเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น ฐานชั้นล่างสุดเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาด 10 x 10 เมตร 
โบราณวตัถุท่ีพบจากการขดุแต่งเป็นช้ินส่วนทางสถาปัตยกรรม เช่น ส่วนของปลอ้งไฉนดินเผา    
 

 
 

ภาพท่ี 57 สภาพโบราณสถานเจดียว์ดัเขาเด่ือ หลงัการขดุแต่ง 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัเจดียเ์จด็แถว และโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” 
(สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2549), (เอกสารอดัสาํเนา). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



84 

 
 

บทที ่4 
หลกัฐานทางโบราณคดี 

 
       โบราณสถานวัดโบสถ์มีการขุดค้นขุดแต่งทั้งส้ิน 2 คร้ัง ซ่ึงจัดทําโดยสํานักงาน
โบราณคดีและพพิธิภัณฑสถานแห่งชาติที ่5 สุโขทยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2542 และ พ.ศ.2550 
  
การวางผงัการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์ พ.ศ.2542 
                การวางผงัใชแ้กนทิศเหนือ-ใต ้เป็นหลกั และคลุมเนินโบราณสถานทั้งหมด โดยใช้
ตวัอกัษรโรมนั ตามแนวแกนทิศเหนือ-ใต  ้และใช้ตวัเลขอารบิค ตามแนวแกนทิศตะวนัออก-
ตะวนัตก แบ่งพื้นท่ีออกเป็นตารางส่ีเหล่ียมจตุัรัส (grid sytem) ขนาด 4x4 เมตร  ซ่ึงสามารถขยาย
หลุมขุดคน้ออกไปไดทุ้กส่วน ในกรณีท่ีพบแนวโบราณสถานต่อเน่ืองออกไป กาํหนดให้หมุด
สํารวจของสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี5 สุโขทยั เป็นจุดกาํหนดตายตวั 
(Fix Point) และกาํหนดเส้นมาตรฐาน (Datum Line)อยูสู่งจากพ้ืนท่ี 30 CM.DT.และกาํหนดวางไป
ตามแนวผงัทุกจุดเพื่อใหมี้ความถูกตอ้งมากท่ีสุด 
 
เทคนิคการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์ พ.ศ.2542 
               วดัโบสถ์น้ีมีการขุดคน้ขุดแต่งในหลุมขนาด 4x4 เมตร  กาํหนดคร้ังละ10-20 
เซนติเมตร โดยขุดลอกตามระดบัชั้นดินสมมุติ เม่ือพบโบราณวตัถุจะทาํการบนัทึกตาํแหน่งของ
โบราณวตัถุลงในผงัและถ่ายภาพ สาํหรับหลุมขุดคน้ ทางโบราณคดีวดัโบสถอ์ยู่บริเวณดา้นทิศใต้
ของมณฑป 33.50 เมตร ขนาดของหลุมขดุคน้ 2x2 เมตร โดยใชเ้ทคนิคการขดุคน้แบบระดบัชั้นดิน
สมมุติโดยขดุตามแนวด่ิงคร้ังละ 10 เซนติเมตร สามารถจดัลาํดบัชั้นดินธรรมชาติได ้3 ชั้น 
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โบราณวตัถุทีพ่บจากการขุดแต่งวดัโบสถ์ ในปี พ.ศ. 2542 
       โบราณวตัถุทีเ่ป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 
       กระเบือ้งมุงหลงัคา 
                วดัโบสถ ์ใชก้ระเบ้ืองมุงหลงัคาแบบแผ่นเรียบปลายตดัตรง มีขอสาํหรับเก่ียวกบัไม้
ระแนงโครงหลงัคา เรียกกระเบ้ืองชนิดน้ีว่า กระเบ้ืองขอเต็ม 1กระเบ้ืองมุงหลงัคาท่ีพบ มีปริมาณ
มากถึง 12,457.02 กิโลกรัม พบอยูใ่นบริเวณวิหารและพื้นท่ีใกลเ้คียง แต่ก็พบว่าบริเวณ Grid, C3 
ซ่ึงเป็นพื้นท่ีระหว่างวิหารและเจดียไ์ดพ้บกลุ่มกระเบ้ืองกองทบัถมเป็นปริมาณมาก กระเบ้ืองส่วน
ใหญ่แตกหักเสียหาย แต่ก็ยงัพบท่ีสมบูรณ์บา้ง กระเบ้ืองท่ีพบเกือบทั้งหมดจะมีขนาดใกลเ้คียงกนั 
นํ้าหนกัโดยเฉล่ียของกระเบ้ืองมุงหลงัคาแต่ละแผน่ ประมาณ 0.960 กิโลกรัม 
 

  
 

ภาพท่ี 58 กระเบ้ืองมุงหลงัคา 
  

 บราล ี
               บราลีเป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม โดยจะใชว้างครอบบนสันหลงัคาจากการ
ขดุแต่งไดพ้บบราลี กระจดักระจายทัว่ไป ในบริเวณพ้ืนท่ีของวิหารและบริเวณใกลเ้คียง บราลีท่ีพบ 
ส่วนใหญ่จะหกัเสียหาย พบบาลีท่ีมีสภาพท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์หน่ึงช้ิน (Grid B3) ลกัษณะของบาลีท่ี
พบเป็นสังคโลกเคลือบสีเขียว ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 13.5  ซม. สูง 23 ซม. ดา้นล่างมีขาสองขา้ง
ท่ีมีการเจาะรูสาํหรับใส่ตะปูยึดให้ติดกบัสันหลงัคา ลาํตวั เป็นทรงกลมส่วนยอดเป็นทรงกลมเรียว
ข้ึนจนแหลม ปริมาณของบาลีท่ีพบทั้งหมด 6,020 กรัม รูปแบบของบาลีท่ีเป็นสังคโลกเคลือบสี
เขียว ในระยะแรกหรือท่ีเรียกว่าแบบเชลียง เป็นผลิตภณัฑจ์ากแหล่งเตาเกาะนอ้ย เมืองศรีสัชนาลยั
ราวพทุธศตวรรษท่ี19-20 
                                                 

1สาํนกังานโบราณคดีและพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั, “รายงานการขดุแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,”  (สุโขทยั: สาํนกังาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2542), 14. 
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ตารางท่ี 2 WB’99/170Bag#220,SF45 

 
 
ภาพท่ี 59 บราลี พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมือง

บางขลงั อ.สวรรคโลก จ. สุโขทยั 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 4 ภาพลาย เส้ นบร า ลี  พบ ท่ี

โบราณสถานวัดโบสถ์ เมือง 
บางขลงั อ.สวรรคโลก จ. สุโขทยั 

ทะเบียน WB’99/170 
Bag#220,SF45 

ภาชนะดินเผา เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน  
ประเภท บราลีสังคโลก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด B3 (NWQ) 
ระดบั(cm.dt.) 63-73 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

5 
สูง: 
23 

ศก.กน้: 
10 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ี 
พบร่วมกนั 

- 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียด 
สีเน้ือ          : Hue 5y 6/1 (สีเทาปานกลาง) 
ส่วนผสม    : เน้ือดินค่อนขา้งละเอียด 
มีส่วนผสมของเมด็ทรายสีขาวนอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ     : Hue 7.5y 6/2 (สีเขียวไข่กา) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น มีการ 
เคลือบทั้งหมดยกเวน้บริเวณฐาน  
ไม่มีรอยแตกราน 

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน กลวงจากฐานดา้นใน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ บาลีสังคโลก (แบบเชลียง)สีเขียวไข่กา  

น้ีมีลกัษณะไม่สมบูรณ์ แตกหกับริเวณ 
ปากและกน้ภาชนะ 
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      ช่อฟ้า 
            ช่อฟ้า คือ ส่วนขององคป์ระกอบท่ีอยูบ่นหลงัคาในตาํแหน่งท่ีสูงท่ีสุดของหลงัคา ช่อ
ฟ้าท่ีพบจากการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานวัดโบสถ์ เ ป็นโบราณวัตถุหมายเลข  SF#124  
WB’99/189  ช่อฟ้าน้ีทาํดว้ยดินเผา พบบริเวณกริด G2 ระดบั 22-30 cm.dt. ลกัษณะเน้ือดินหยาบ 
 

                                 
                  

ภาพท่ี  60 ช่อฟ้าดินเผาพบท่ีวดัโบสถเ์มืองบางขลงั อ. สวรรคโลก จ.สุโขทยั 
 
 กระจัง  
           กระจงัเป็นลายพื้นฐานประเภทหน่ึงท่ีสําคญัของลายไทย มีพื้นฐานจากธรรมชาติ 
เช่นเดียวกบัลายกระหนก จากการขดุคน้ขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ ์เป็นโบราณวตัถุหมายเลข 
SF#115,WB,99/190 ภาชนะมีลกัษณะแบบเน้ือดิน พบในกริด F2 ระดบั 16 cm.dt. ลกัษณะเน้ือดิน
ค่อนขา้งละเอียด สีเน้ือ 5yr 7/3(สีสม้อ่อน) ข้ึนรูปดว้ยแม่พิมพ ์
 

                               
 
ภาพท่ี 61 กระจงัพบท่ีวดัโบสถเ์มืองบางขลงั อ. สวรรคโลก จ.สุโขทยั 
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 ตะปูเหลก็ 
            ตะปูเหลก็ท่ีพบจากการขดุแต่งมีทั้งส้ิน 73ตวั กระจายตวัทัว่ไปในพื้นท่ีขดุแต่ง โดยจะ
พบมากบริเวณวิหาร ลกัษณะของตะปูเป็นแท่งส่ีเหล่ียม ปลายแหลมดา้นหน่ึง อีกดา้นหน่ึงมว้นหัว
ตะปู มีขนาดกวา้งยาวต่างกนั เพื่อการใชง้านท่ีเหมาะสม 
 

  
                            
ภาพท่ี 62 ตะปูเหลก็พบท่ีวดัโบสถเ์มืองบางขลงั อ. สวรรคโลก จ.สุโขทยั  
 
 กลบีขนุนปูนป้ัน  
            กลีบขนุนปูนป้ัน พบบริเวณเจดียร์าย โดยพบทั้งส้ิน 2 ช้ิน ขนาด 20x30 ซม. และ 
18x19ซม. (Grid A3 และ A2) ตามลาํดบั แกนกลางของกลีบขนุนเป็นอิฐสองกอ้น ต่อกนัโดยมี 
ปูนป้ันทบัอยูด่า้นนอก 
 
 บัลลงัก์และยอดเจดีย์ 
            พบท่ีบริเวณดา้นขา้งของวิหารดา้นทิศเหนือ บริเวณน้ีพบแนวอิฐก่อเป็นแนวและมีปูน
ฉาบดา้นนอก แต่ว่าเหลือเพียงฐานอิฐเต้ียๆ จึงไม่อาจสันนิษฐานรูปทรงท่ีแน่นอนได ้แต่จากส่วน
ยอดของเจดียท่ี์พบจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฐานของเจดีย ์ลกัษณะของบลัลงัท่ีพบ เป็นบลัลงัปูน
ป้ันรูปส่ีเหล่ียม ส่วนยอดเจดียท่ี์พบ 2 ชั้น เป็นยอดเจดียท์รงกลีบมะเฟือง ทาํจากดินเผาตรงกลาง
เป็นรูกลวงสาํหรับเสียบต่อยอดไล่ข้ึนไปเร่ือยๆ 
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ตารางท่ี 3 WB’99/181/1 ,Bag#361 
 

 
 

ภาพท่ี 63 ยอดเจดียดิ์นเผา พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั อ.สวรรคโลก 
จ. สุโขทยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 5 ภาพลายเส้น ยอดเจดียดิ์นเผา 

พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์
เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก 
จ. สุโขทยั 

ทะเบียน WB’99/181/1 
Bag#361 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือดิน 
ประเภท ช้ินส่วนประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรม 

 (กลีบมะเฟืองส่วนยอดเจดีย)์ 
แหล่งผลิต แหล่งเตาพ้ืนเมือง 
กริด G1(NEQ) 
ระดบั(cm.dt.) 14-23,40 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

5.5 
สูง: 
8 

ศก.กน้: 
6 

หนา: 
1.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ : Hue 2.5yr 7/6 (ส้มอ่อนปนแดง) 
ส่วนผสม: มีส่วนผสมของเมด็ทรายสี 
ขาวและสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณ
เลก็นอ้ย 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป ข้ึนรูปโดยใชแ้ม่พิมพ ์
ฐาน - 
การตกแต่ง ลกัษณะเป็นกลีบมะเฟือง 

 
หมายเหตุ สองช้ินน้ีต่อกนัได ้
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ตารางท่ี4  WB’99/181/2 ,Bag#361 
 

 

 
 
ภาพท่ี 64 ยอดเจดียดิ์นเผา พบท่ีโบราณสถาน

วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั อ.สวรรคโลก  
จ. สุโขทยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 6 ภาพลายเส้นยอดเจดีย์ดินเผา 

พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์
เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก  
จ. สุโขทยั 

ทะเบียน WB’99/181/2 
Bag#361 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือดิน 
ประเภท ช้ินส่วนประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรม 

 (กลีบมะเฟืองส่วนยอดเจดีย)์ 
แหล่งผลิต แหล่งเตาพ้ืนเมือง 
กริด G1(NEQ) 
ระดบั(cm.dt.) 14-23,40 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2.5 
สูง: 
6 

ศก.กน้: 
2 

หนา: 
1.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 2.5yr 6/6 (สีสม้แดง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็ทราย 
สีขาวและสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณ
นอ้ย 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป ข้ึนรูปโดยใชแ้ม่พิมพ ์
ฐาน - 
การตกแต่ง ลกัษณะเป็นกลีบมะเฟือง 
หมายเหตุ - 
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 โบราณวตัถุทีเ่ป็นรูปเคารพ 
 โบราณวตัถุทีเ่ป็นรูปเคารพประเภทหิน  
              โบราณวตัถุหมายเลข WB’99/01 พระพุทธรูปหินพบอยูบ่นวิหาร( Grid C2 ) จาํนวน1 
องคล์กัษณะเป็นโกลนของพระพุทธรูปท่ียงัสร้างไม่แลว้เสร็จ ยงัไม่อาจระบุปางได ้ส่วนพระเศียร
หกัหายไป ขนาดของพระพุทธรปหนา้ตกั 3.2 ซม. สูง 5.7 ซม. หนา1.8  ซม. พบในระดบั 49 cm.dt. 
สร้างดว้ยวิธีการแกะสลกัหิน 
 

 
 

ภาพท่ี 65 โบราณวตัถุหมายเลข WB’99/01  พระพทุธรูปหินพบอยูบ่นวิหาร 
 
 โบราณวตัถุทีเ่ป็นรูปเคารพประเภทดินเผา  
               พระพิมพ์ดินเผาปางสมาธิ โบราณวตัถุหมายเลข WB’99/02 พบอยู่ดา้นขา้งของ 
เจดียร์าย (Grid A2) จาํนวน 1องค ์ ลกัษณะเป็นพระพิมพดิ์นเผาปรางคส์มาธิ ส่วนบนหกัหายไป 
ขนาดของพระพทุธรูป 1.5 x1.5x 0.5 ซม. ดา้นหลงัเรียบไม่มีลวดลาย 
 

 
 

ภาพท่ี 66 โบราณวตัถุหมายเลข WB’99/02 พบอยูด่า้นขา้งของเจดียร์าย 
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               พระพมิพ์ดินเผาปางมารวิชัย โบราณวตัถุหมายเลข WB’99/03 พบอยูบ่นวิหาร (Grid 
F2) จาํนวน 1 องค ์ขนาด กวา้ง 1.5 เซนติเมตร สูง 2.3 เซนติเมตร พทุธลกัษณะเป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยัอยูใ่นกรอบรูปสามเหล่ียม ส่วนพระพกัตร์ชาํรุด ดา้นหลงัของพระพิมพแ์อ่นโคง้คลา้ยเลบ็ 
ดา้นหลงัเรียบไม่มีลวดลาย 
 

             
 
ภาพท่ี 67 โบราณวตัถุหมายเลข WB’99/03 พบอยูบ่นวิหาร 

 

              แม่พมิพ์ดินเผาพระพมิพ์ปางสมาธิ โบราณวตัถุหมายเลข WB’99/04 พบอยูด่า้นหลงั
วิหาร (Grid E1) (SEQ) พบในระดบั 50 cm.dt จาํนวน 1 ช้ิน ลกัษณะเป็นแม่พิมพดิ์นเผา ขนาด 
3.3x4 x1.8 ซม. รูปสามเหล่ียมมุมมน ภายในแกะเป็นรูปพระพทุธรูปปางสมาธิ 
 

             
 

ภาพท่ี 68 โบราณวตัถุหมายเลข WB’99/04 พบอยูด่า้นหลงัวิหาร 
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  โบราณวตัถุประเภทปูนป้ัน 
           เศียรนาคปูนป้ัน พบอยูท่ี่มุมดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องเจดียร์าย (Grid A3) ลกัษณะ
ของเศียรนาคท่ีพบเป็นเศียรนาคท่ีมีรัศมีแผอ่อกไปดา้นหลงั หากพิจารณาจากส่วนของรัศมีท่ีมีการ
แบ่งเป็น 2 ขา้งสมมาตรกนั ก็สันนิษฐานไดว้่า น่าจะมีเศียรนาคทั้งหมด 5 เศียร ประกอบกนัแต่
สภาพท่ีพบนั้น เหลือเศียรนาคตรงกลางเท่านั้นท่ีเห็นชัดเจน ส่วนเศียรท่ีสองจะมองเห็นไดจ้าก
ดา้นซ้าย ท่ีเหลือไม่อาจมองเห็นไดล้วดลายท่ีประดบับนรัศมี เป็นลายกนกผสมกบัลายดอกกลม 
และลายดอกไมล้กัษณะของลายเช่นน้ี คลา้ยกบัท่ีปรากฎในตวันาคสังคโลกแบบเขียนลายดาํใต้
เคลือบ ดงันั้น เศียรนาคปูนป้ันช้ินน้ีจึงน่าจะมีอายุเก่ากว่าพุทธศตวรรษท่ี20 หรืออาจจะมีอายุราว
พทุธศตวรรษท่ี19-20 
 

                               
 

ภาพท่ี 69 เศียรนาคปูนป้ัน พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั อ.สวรรคโลก จ. สุโขทยั 
 

 เทพพนมปูนป้ัน 
             พบช้ินส่วนเทพพนมปูนป้ันตกอยูด่า้นขา้งของเจดียร์ายท่ีอยูบ่นวหิาร (Grid D1) ขนาด
ของเทพพนม กวา้ง 24 ซม. ยาว  40 ซม. ระดบั60-80 cm.dt. ศรีษะหกัออกจากกนั รายละเอียดส่วน
พระพกัตร์ไม่มี 
 

              
 

ภาพท่ี  70  ช้ินส่วนเทพพนมปูนป้ัน พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์ กริด D1(SEQ) 60-80 cm.dt. 
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 โบราณวตัถุประเภทภาชนะและเศษภาชนะดินเผา 
                    จากการขดุคน้ขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ ์ไดพ้บภาชนะดินเผาเป็นจาํนวนมาก ส่วน
ใหญ่เป็นภาชนะบรรจุกระดูกมนุษย ์ซ่ึงจะฝังอยู่ภายในกาํแพงแกว้ของวดั มีภาชนะบรรจุกระดูก
เพียงสามใบ ท่ีอยูด่า้นนอกกาํแพงแกว้ ภาชนะดินเผาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นไหปากแตร ไม่เคลือบผิว 
ภาชนะดินเผาและเศษภาชนะท่ีพบจะแบ่งตามประเภทของเน้ือดินของภาชนะ ดงัน้ี 
 

แผนผงัแสดงตําแหน่งของภาชนะดินเผาทีบ่รรจุกระดูกมนษย์ภายในจากโบราณสถานวดัโบสถ์ จงัหวดัสโุขทยั

ภายในกาํแพงแกว้ดา้น
ทิศตะวนัตกเฉียงใต้

S8-Grids

ภายในกาํแพงแกว้ดา้น
ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ

N10-Grids

ภายในกาํแพงแกว้ดา้น
ทิศตะวนัออกเหลืองเหนือ

I4-Grids

ภายในกาํแพงแกว้ดา้นทิศใต้
A1, A’1,A0,A2,S1,S2-Grids

ภายในกาํแพงแกว้ดา้นทิศเหนือ
A1,H1,H’1,H2,I’1,I2,N1-Grids

 

แผนผงัท่ี 10 แผนผงัแสดงตาํแหน่งของภาชนะดินเผาท่ีบรรจุกระดูกมนุษยภ์ายในจากโบราณสถาน
วดัโบสถ ์

 
 ภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดิน (Earthenware)  
           ในการวิจยัภาชนะดินเผาท่ีขดุพบจากวดัโบสถ ์เมืองบางขลงัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถทาํ
การวิจยัภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดินไดท้ั้งส้ิน 8 ใบ ซ่ึงประกอบดว้ยภาชนะเน้ือดินประเภทหมอ้
กน้กลม 2 ใบ ไหปากแตร 2 ใบ ตะคนัดินเผา 6 ใบ 
  
 ตะคนัดินเผา  
                จากการขดุคน้ ขดุแต่งไดพ้บตะคนัดินเผาจาํนวนทั้งส้ิน 6 ช้ิน มีลกัษณะรูปทรงและ
เน้ือดินท่ีแตกต่างกนั ส่วนใหญ่พบบริเวณวิหาร มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางต่างๆกนั โดยเฉล่ียตั้งแต่ 
8.3-10  ซม. สูง 2.2-3.2 ซม. 
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ภาพท่ี 71 ตะคนัดินเผา พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั อ.สวรรคโลก จ. สุโขทยั 
 
 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก ประเภทเนือ้ดิน (Earthenware) 
              จากการขุดคน้โบราณสถานวดัโบสถ ์ประจาํปีงบประมาณ2542 พบภาชนะดินเผา
บรรจุกระดูกท่ีเป็นภาชนะประเภทเน้ือดินทั้งส้ิน14 ใบ โดยฝังอยูโ่ดยรอบเจดียร์ายบนวิหาร  ในการ
วิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกมาวิเคราะห์ทั้งส้ิน 4 ใบ ซ่ึงประกอบดว้ยภาชนะดินเผาซ่ึงจดัอยูใ่นสมยัแรก 2 
ใบ คือลกัษณะเน้ือดินหยาบ เผาดว้ยอุณหภูมิตํ่า เน้ือดินมีสีเหลืองอมส้มและภาชนะดินเผาเน้ือดินท่ี
จดัอยูใ่นสมยัหลงั 2 ใบคือลกัษณะเน้ือดินละเอียด เผาดว้ยอุณหภูมิสูงกว่าสมยัแรก เน้ือดินมีสีส้ม 
ทั้ง 4 ใบ มีลกัษณะค่อนขา้งสมบูรณ์ ซ่ึงภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดินส่วนใหญ่ท่ีพบนั้น จะแตกหกั
เสียหายจนไม่สามารถต่อได ้ ภาชนะดินเผาท่ีเลือกมาทาํการวิจยัมีดงัต่อไปน้ี 
              ภาชนะดินเผาหมายเลข Pottery # 4 เป็นภาชนะหมอ้กน้กลมจดัเป็นภาชนะดินเผาแบบ
เน้ือดินสมยัแรกคือลกัษณะเน้ือดินหยาบ เผาด้วยอุณหภูมิตํ่า เน้ือดินมีสีเหลืองอมส้ม เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางปาก 8 เซนติเมตร ความสูง 8 เซนติเมตร มีลกัษณะเน้ือหยาบ มีสีสม้อ่อน (Hue 7.5yr 7/4 ) 
มีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํขนาดเลก็ผสมในเน้ือดินปริมาณมาก ข้ึนรูปดว้ยมือ มีการใชหิ้นดุกบั
ไมช่้วยในการข้ึนรูป มีการตกแต่งดว้ยลายกดประทบับริเวณไหล่  ภายในภาชนะบรรจุกระดูกท่ีเผา
แล้ว เม่ือนํามาเปรียบเทียบลักษณะของภาชนะประเภทเน้ือดินอีกใบหน่ึง คือ ภาชนะดินเผา
หมายเลข Pottery # 6 เป็นภาชนะดินเผาแบบเน้ือดินจดัอยูใ่นสมยัหลงัคือลกัษณะเน้ือดินละเอียด 
เผาดว้ยอุณหภูมิสูงกว่าสมยัแรก เน้ือดินมีสีส้ม เส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 8 เซนติเมตร ความสูง 7 
เซนติเมตร เป็นภาชนะประเภทหมอ้กน้แบน มีการข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ไม่มีการตกแต่งหรือแบบ
เรียบ มีส่วนผสมของเมด็ทรายสีแดงกบัสีเทาค่อนขา้งมากผสมกนัเน้ือดิน สีเน้ือ   Hue 5 yr7/6 (สี
ส้มอ่อน)  ฐานแบนและมีการเจาะรูฐานจากดา้นนอก  รูมีขนาด 0.7 เซนติเมตร บรรจุเศษกระดูก
ภายในภาชนะ และภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์บริเวณขอบปากหกัหายเพียงเลก็นอ้ย 
 

ทะเบียน WB’99/187,Bag#174 
ดินเผาแบบ เน้ือดิน 
ประเภท ตะคนัดินเผา 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั 
กริด C2 (NWQ) 
ระดบั(cm.dt.) 47 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

96 

             ภาชนะเน้ือดินประเภทไหปากแตร ไดเ้ลือกมาทาํการวิจยั 2 ใบ คือ Pottery # 125 เป็น
ภาชนะประเภทไหปากแตรท่ีจดัเป็นภาชนะดินเผาแบบเน้ือดินสมยัแรกคือลกัษณะเน้ือดินหยาบ 
เผาดว้ยอุณหภูมิตํ่า เน้ือดินมีสีเหลืองอมส้ม เส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 9 เซนติเมตร ความสูง 15 
เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือหยาบ Hue 5yr 7/6 (มีสีส้มอ่อน)  เน้ือดินมีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํผสม
กบัเน้ือดินปริมาณมาก ฐานแบน มีการเจาะรูจากส่วนกน้ รูขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร บรรจุเศษ
กระดูกภายในภาชนะ และภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ บริเวณขอบปากหักหายเล็กน้อย พบ
ร่วมกับเคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัประเภทจานมีการเขียนลายใตเ้คลือบ จานน้ีใช้เพื่อเป็นฝาปิดไห
ปากแตร  
            ภาชนะดินเผาหมายเลข Pottery # 93  เป็นภาชนะประเภทไหปากแตรท่ีจดัเป็นภาชนะ
ดินเผาแบบเน้ือดินสมยัหลงั คือลกัษณะเน้ือดินละเอียด เผาดว้ยอุณหภูมิสูงกว่าสมยัแรก เน้ือดินมีสี
สม้ เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 13.5 เซนติเมตร ความสูง 27 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินละเอียด เน้ือดิน
สี Hue 2.5yr 6/6 (สีส้มอ่อน)  เน้ือดินมีส่วนผสมของมด็ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณนอ้ย  ข้ึน
รูปดว้ยแป้นหมุน ฐานแบน ลายเส้นขูดขีดขนาน และป้ันแปะหูหลอก 4 หูบริเวณไหล่ บรรจุเศษ
กระดูกภายในภาชนะจาํนวนมาก ไหปากแตรใบน้ีพบร่วมกบัก๋ีงบนํ้ าออ้ยจากแหล่งเตาเผาเมือง
สุโขทยั   
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ตารางท่ี 5 Pottery # 4,Bag#268, WB’99/06 
 

 

 
 

ภาพท่ี 72 ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน (Pottery # 4, 
WB’99/06) ภายในบรรจุกระดูก  พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์จงัหวดัสุโขทยั 

 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี 7 ภาพลายเส้นภาชนะดินเผาประเภท
เน้ือดิน (Pottery # 4, WB’99/06) 
ภ า ย ใ น บ ร ร จุ ก ร ะ ดู ก  พบ ท่ี
โบราณสถานวัดโบสถ์  จังหวัด
สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery # 4,Bag#268, WB’99/06 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือดิน 
ประเภท หมอ้กน้กลม 
แหล่งผลิต แหล่งเตาพ้ืนเมือง 
กริด D3 (SWQ) เจดียร์ายบนวหิาร 
ระดบั(cm.dt.) 28.5-36 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

8 
สูง: 
8 

ศก.กน้: 
12 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 7.5yr 7/4 (สีสม้
อ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํขนาดเลก็ผสมกบัเน้ือ 
ดินปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป มือ 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง มีการตกแต่งดว้ยการกดประทบั

บริเวณไหล่ 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ  
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ตารางท่ี6 Pottery # 6,WB’99/07 , Bag#267 
 

 
 

ภาพท่ี73 ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน (Pottery # 
6,WB’99/07  )ภายในบรรจุกระดูก  พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์จงัหวดัสุโขทยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 74 ภาพลายเส้นภาชนะดินเผาประเภท

เน้ือดิน (Pottery # 6,WB’99/07 )
ภ า ย ใ น บ ร ร จุ ก ร ะ ดู ก  พ บ ท่ี
โบราณสถานวัดโบสถ์ จังหวัด
สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery # 6, 
 WB’99/07 , Bag#267 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือดิน 
ประเภท หมอ้กน้แบนขนาดเลก็ 
แหล่งผลิต พ้ืนเมือง 
กริด D3 (NWQ)เจดียร์ายบนวหิาร 
ระดบั(cm.dt.) 43-49 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

8 
สูง: 
7 

ศก.กน้:
5 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 5 yr7/6 (ส้ม
อ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีแดงกบัสีเทาผสมกนัเน้ือดิน
ค่อนขา้งมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : ไม่เคลือบ 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน 
 

ฐานแบนและมีการเจาะรูจาก 
ดา้นนอกรูมีขนาด 0.7 cm. 

การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ 

และภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์
(บริเวณขอบปากหกั 
หายเลก็นอ้ย) มีการเจาะรูส่วนกน้ 
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ตารางท่ี7 Pottery # 125, Bag#602, WB’99/114 
 

 

 
ภาพท่ี 75 ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน (Pottery # 

125, WB’99/114) ภายในบรรจุกระดูก พบ
ท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์จงัหวดัสุโขทยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 8 ภาพลายเส้นภาชนะดินเผาประเภท

เน้ือดิน (Pottery # 125, WB’99/114) 
ภายในบรรจุกระดูก พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์จงัหวดัสุโขทยั 

ทะเบียน Pottery # 125, Bag#602, 
WB’99/114 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือดิน 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาบา้นเกาะนอ้ย 

 ศรีสัชนาลยั 
กริด N4 ฝังอยูใ่นกาํแพงแกว้ดา้นทิศ

เหนือ 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.

ปาก: 
9 

สูง: 
15 

ศก.กน้: 
6 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั เคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัประเภทจาน
มีการเขียนลายใตเ้คลือบ 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 5yr 7/6 (สีส้ม
อ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณ
มาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน มีการเจาะรูจากส่วนกน้ รู

ขนาดประมาณ 0.3 เซนติเมตร 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ 

และภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์
บริเวณขอบ 
ปากหกัหายเลก็นอ้ย 
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ตารางท่ี8  Pottery # 125, Bag#602 , WB’99/114 (ใหแ้ทนฝาปิดไห)       
  

 

 
ภาพท่ี 76 ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือหิน ประเภทจาน

เขียนลายดาํใตเ้คลือบพบร่วมกบั Pottery # 
125, WB’99/114) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์จงัหวดัสุโขทยั 

 

 
 

 
ภาพลายเส้นท่ี 9 ภาพลายเส้นภาชนะดินเผาประเภท

เน้ือหิน ประเภทจานเขียนลายดาํใต้
เคลือบพบร่วมกบั Pottery # 125, 
WB’99/114) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์จงัหวดัสุโขทยั 

ทะเบียน Pottery # 125, Bag#602 , 
WB’99/114 (ใหแ้ทนฝาปิดไห) 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท จาน (เขียนลายดาํใตเ้คลือบ) 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด N4  ฝังอยูใ่นกาํแพงแกว้ดา้นทิศ

เหนือ 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.

ปาก: 
- 

สูง: 
- 

ศก.กน้: 
6.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั ภาชนะเน้ือดินประเภทไหปากแตร 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 10yr 4/2 (สี
นํ้าตาลอ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือดิน
ปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ  : Hue 5y7/2 
(สีเขียวอ่อน) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นนํ้า
เคลือบมีลายแตกราน 

การทานํ้าดิน ดา้นใน 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เวน้จากขอบฐานประมาณ 1 

เซนติเมตร ขอบปุ๋มเขา้ 
การตกแต่ง มีการเขียนลายดาํใตเ้คลือบเป็น 

รูปพนัธ์ุพฤกษาดา้นในภาชนะ 
หมายเหตุ  
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   ตารางท่ี9 Pottery # 93, WB’99/82 
 
 

 
 
ภาพท่ี 77 ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือหินหรือเน้ือแกร่ง 

(Pottery # 93, WB’99/82) แหล่งเตาพ้ืนเมือง 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถเ์มืองบางขลงั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 10 ภาพลายเส้นภาชนะดินเผาประเภท

เน้ือหินหรือเน้ือแกร่ง (Pottery # 93, 
WB’99/82) แหล่งเตาพ้ืนเมือง พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถเ์มืองบางขลงั 

ทะเบียน Pottery # 93, WB’99/82 
ภาชนะดินเผา ประเภทเน้ือดิน (Earthenware) 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาสุโขทยั 
กริด A’1’ บริเวณกาํแพงแกว้ดา้นทิศใต ้
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

13.5 
สูง: 
27 

ศก.
กน้: 
8.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั ก๋ีงบนํ้าออ้ยจากแหล่งเตาเผาเมือง
สุโขทยั 

 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียด 
สีเน้ือ          : Hue 2.5yr 6/6  
(สีส้มอ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณ
นอ้ย 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน ดา้นนอกภาชนะ 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง ลายเส้นขดูขีดขนาน และป้ันแปะหู

หลอก 4 หูบริเวณไหล่ 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ

จาํนวนมากบริเวณลาํตวัตอนบน 
มีรอยร้าว 
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           ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน จาํนวน 12 ใบ ท่ีฝังอยูโ่ดยรอบเจดียร์ายท่ีสร้างทบับน
วิหารนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะผิวเรียบไม่มีลาย ส่วนท่ีมีการตกแต่งนั้น เม่ือพิจารณาลวดลายท่ี
ปรากฎบนภาชนะ ซ่ึงส่วนมากมกัจะปรากฎอยูบ่ริเวณไหล่เป็นลายกดประทบัรูปต่างๆ เช่น รูปซ่ีหวี 
รูปโคง้ รูปกา้งปลา ลวดลายเช่นน้ี ลกัษณะคลา้ยกบัลายท่ีพบบนภาชนะสมยัอยธุยา ประกอบกบัเม่ือ
พิจารณากบัตาํแหน่งท่ีพบ ซ่ึงอยู่รอบเจดียร์ายขนาดเล็ก ซ่ึงสร้างทบัวิหารอีกชั้นหน่ึง ดงันั้นกลุ่ม
ภาชนะกลุ่มน้ีจะตอ้งเป็นภาชนะในสมยัหลงัพุทธศตวรรษท่ี 20 หรืออาจจะอยู่ในระหว่างพุทธ
ศตวรรษท่ี 20-21 
             ส่วนกลุ่มภาชนะดินเผาเน้ือดินอีก 2 ใบ ซ่ึงฝังอยู่ในระดบัท่ีลึกกว่าโดยฝังอยู่ภายใน
กาํแพงแกว้นั้น จะพบว่าภาชนะดินเผาทั้ง2ใบฝังอยู่ร่วมกบัภาชนะเน้ือแกร่งทั้งท่ีเคลือบและไม่
เคลือบ โดยท่ีรูปทรงของภาชนะเน้ือดินทั้ง 2 ใบ เป็นไหปากแตร และมีการตกแต่งลวดลายคลา้ยกบั
ภาชนะเน้ือแกร่ง จึงแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีอายุร่วมสมยักนัและน่าจะเป็นผลิตภณัฑ์จากแหล่ง
เตาเผาเมืองศรีสชันาลยั (เตาเกาะนอ้ย) เช่นเดียวกบักลุ่มภาชนะเน้ือแกร่งท่ีพบร่วมกนั 
 

 ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อแกร่งหรือเนื้อหิน (Stoneware) ซ่ึงสามารถแบ่งออกตาม
ลกัษณะการตกแต่งผวิภาชนะไดอี้กเป็น 
 ประเภทไม่เคลือบนํ้ายา 
 ประเภทเคลือบนํ้ายา ซ่ึงสามารถแบ่งตามลกัษณะการตกแต่งผวิภาชนะไดอี้กเป็น 
 ประเภทเคลือบนํ้ายาสีเขียว 
 ประเภทเคลือบนํ้ายาสีขาวขุน่ 
 ประเภทเคลือบนํ้ายาสีนํ้าตาล 
 ประเภทเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ 
 

 ภาชนะดินเผาประเภทเนือ้แกร่งหรือเนือ้หิน (stoneware) 
 ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน แบบไม่เคลือบ  จากการขุดแต่งพบ

ภาชนะดินเผาประเภทน้ีมากท่ีสุด จาํนวนทั้งส้ิน 111 ใบ โดยฝังอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มๆ ภายในกาํแพง
แกว้  มีเพียง 3 ใบท่ีอยูน่อกแนวอิฐ  ภาชนะประเภทน้ีส่วนใหญ่ผลิตเป็นไหปากแตรขนาดแตกต่าง
กนัไป  การตกแต่งลวดลายท่ีผวิภาชนะมีหลายรูปแบบ เช่น ลายขดูขีด กดประทบั และการป้ันแปะ 
เป็นตน้ โดยเฉพาะลายป้ันแปะนั้นจะมีลายปรากฎบริเวณไหล่มากท่ีสุด ลายท่ีป้ันแปะ ไดแ้ก่ ลายตวั
อุ ป้ันแปะลายปุ่มรูปส่ีเหล่ียมนูน ส่วนลายท่ีเกิดจากการกดประทบั ไดแ้ก่ ลายซ่ีหวี ลายจุด ลายรูป
ส่ีเหล่ียมเรียงเป็นแถว เป็นตน้ ภาชนะเกือบทั้งหมดเป็นผลิตภณัฑจ์ากแหล่งเตาบา้นเกาะนอ้ย เมือง
ศรีสชันาลยั  กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19-20    
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ภาพท่ี 78 ไหกระดูกขดุพบท่ีวดัโบสถ ์ ตาํบลเมืองบางขลงั จงัหวดัสุโขทยั 
ท่ีมา : สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั,“รายงานการขดุแต่งและเสริม
ความมัน่คงวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,”  (กรุงเทพฯ: หจก.
พิชญพ์งษ ์เอนเตอร์ไพรซ์, 2540).  

 

 
 

ภาพท่ี 79 กลุ่มภาชนะท่ีฝังอยูมุ่มกาํแพงแกว้ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ท่ีมา : สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั,“รายงานการขดุแต่งและเสริม
ความมัน่คงวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,”  (กรุงเทพฯ: หจก.
พิชญพ์งษ ์เอนเตอร์ไพรซ์, 2540).  
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ภาพท่ี 80 กลุ่มภาชนะดา้นทิศเหนือในกาํแพงแกว้ 
ท่ีมา : สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั,“รายงานการขดุแต่งและเสริม
ความมัน่คงวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,”  (กรุงเทพฯ: หจก.
พิชญพ์งษ ์เอนเตอร์ไพรซ์, 2540).  

 

 
 

ภาพท่ี 81 ภาชนะบรรจุกระดูกท่ีอยูมุ่มดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของช่องบรรจุกระดูก 
ท่ีมา : สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั,“รายงานการขดุแต่งและเสริม
ความมัน่คงวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,”  (กรุงเทพฯ: หจก.
พิชญพ์งษ ์เอนเตอร์ไพรซ์, 2540).  
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ภาพท่ี82 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกฝังอยูใ่ตแ้นวอิฐ 
ท่ีมา : สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั,“รายงานการขดุแต่งและเสริม
ความมัน่คงวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,”  (กรุงเทพฯ: หจก.
พิชญพ์งษ ์เอนเตอร์ไพรซ์, 2540).  
 
             ภาชนะเนือ้แกร่งชนิดไม่เคลอืบ (Stoneware) สามารถแบ่งตามการตกแต่งลวดลายและ
ลกัษณะเน้ือดินไดด้งัน้ี 

1. กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยการป้ันแปะลายตวัอุ  
2. กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลายป้ันแปะลกัษณะคลา้ยหูหลอก ผสมกบัลายขดุหรือขดูขีดและ

ลายกดประทบัรูปต่างๆผสมกนั  
3. กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยการทาํฐานสูง 5 ชั้น    
4. กลุ่มท่ีไม่มีการตกแต่ง หรือแบบเรียบ  

 
             กลุ่มที่ตกแต่งด้วยการป้ันแปะลายตัวอุ จากการขุดคน้โบราณสถานวดัโบสถ ์ภาชนะ
ดินเผากลุ่มน้ีพบทั้งส้ิน 10 ใบ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้าํการเลือกมาเพ่ือวิเคราะห์ 2 ใบ วิธีการตกแต่งดว้ยการ
ป้ันแปะลายตวัอุน้ีจะเป็นภาชนะทรงไหปากแตรทั้งหมด ใบแรกภาชนะดินเผาหมายเลข   pottery 
#37 (WB’99/29) เป็นภาชนะเน้ือแกร่งประเภทไหปากแตร เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 18.5 เซนติเมตร 
ความสูง 33 เซนติเมตร ภาชนะใบน้ีลายตวัอุจะตกแต่งอยูบ่ริเวณไหล่ของภาชนะ ภาชนะบางใบลาย
ป้ันแปะตวัอุก็จะวางสลบักบัลายอ่ืนๆ เช่น ลายป้ันแปะปุ่มวงกลมขนาดเล็ก เป็นตน้ นอกจากน้ียงั
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อาจผสมกบัลายกดประทบัอีกดว้ย บริเวณลาํตวัตอนล่างมีการตกแต่งดว้ยลายขูดขีดดว้ยซ่ีหวีเป็น
ลายเส้นคล่ืนบางสองชั้นลกัษณะเน้ือดินหยาบ สีเทาเขม้ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ (ดูภาพท่ี 
83) 
                อีกหน่ึงใบภาชนะหมายเลข pottery #112 ( WB’99/101) เป็นภาชนะเน้ือแกร่งประเภท
ไหปากแตร เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 19 เซนติเมตร ความสูง 32 เซนติเมตร ภาชนะใบน้ีมีการป้ัน
แปะลายตวัอุท่ีตกแต่งเรียงเป็นแถวบริเวณรอบคอของภาชนะ มีการตกแต่งบริเวณไหล่ดว้ยการป้ัน
แปะตวัอุ 4 ตวัชนกนั โดยป้ันแปะปุ่มขนาดเลก็อยูต่รงกลาง ส่วนการตกแต่งบริเวณไหล่บางคร้ังจะ
ทาํเป็นตวัอุ 3หรือ 4 ตวัชนกนั โดยมีปุ่มอยู่ตรงกลาง ลกัษณะเน้ือดินหยาบมีสีเทาอ่อน ฐานแบนมี
การเจาะรูจากดา้นนอก รูเลก็มีขนาด 1.4 เซนติเมตร ภายในบรรจุเศษกระดูก นอกจาก pottery #112 
ยงัมีเคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัชนิดไม่เคลือบประเภทไหปากแตรท่ีมีการตกแต่งดว้ยลวดลายลกัษณะ
เดียวกนัหลายใบ(ดูภาพท่ี 84) 
                           
                 กลุ่มทีต่กแต่งด้วยลายป้ันแปะลกัษณะคล้ายหูหลอกผสมกบัลายขุดหรือลายขูดขีด และ
ลายกดประทับรูปต่างๆ คือมีวิธีการตกแต่งผิวภาชนะ 3 เทคนิควิธีรวมกนั จากการขดุคน้ขดุแต่ง
ภาชนะดินเผากลุ่มเป็นกลุ่มท่ีพบมากท่ีสุด และเป็นภาชนะประเภทไหปากแตรทั้งหมด ภาชนะดิน
เผากลุ่มน้ีพบทั้งส้ิน 91 ใบ เป็นภาชนะจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยัทั้งส้ิน ลายป้ันแปะลกัษณะคลา้ยหู
หลอกผสมกบัลายขดูขีดและลายกดประทบัรูปต่างๆน้ี ลวดลายจะอยู่บริเวณไหล่ของภาชนะ บาง
ใบมีหูหลอก 2 หู บางใบมี 3หู บางใบมี 4 หู กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลายป้ันแปะลกัษณะคลา้ยหูหลอก
ผสมกบัลายขดุหรือลายขดูขีดและลายกดประทบัผสมกนัน้ี เป็นภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่คือ ความสูง 
30 เซนติเมตรข้ึนไปและขนาดกลางคือมีความสูงตั้งแต่ 20-30  เซนติเมตร  
                ภาชนะหมายเลข Pottery #27 ( WB’99/21)เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินประเภท
ไหปากแตร เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 15 เซนติเมตร ความสูง 24 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ 
เน้ือดินมีสีเทา มีการตกแต่งบริเวณไหล่ตอนบนและลาํตวัตอนล่างเป็นลายกดประทบัแบบจุดและมี
การตกแต่งดว้ยลายซ่ีหวี 2 ชั้น มีหูหลอก 4 หู บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะหลายช้ิน และภาชนะ
มีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ บริเวณขอบปากชาํรุดเลก็นอ้ย มีการเจาะรูส่วนกน้(ดูภาพท่ี 85) 
                  ภาชนะหมายเลข Pottery # 34 (WB’99/27) เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินประเภท
ไหปากแตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 15 เซนติเมตร ความสูง 27.8 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบสี
เทาปานกลาง มีการตกแต่งดว้ยลายซ่ีหวี 2 ชั้น ระหว่างลายเส้นขดูขีดขนานท่ีบริเวณไหล่ มีการป้ัน
แปะหูหลอก 5 หู บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ และภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ พบร่วมกบั
ตะคนัดินเผาซ่ึงใชแ้ทนฝาปิดปากไห  (ดูภาพท่ี 86)           
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                ภาชนะหมายเลข Pottery # 83 (WB’99/72) เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินประเภท
ไหปากแตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 17 เซนติเมตร ความสูง 32.2 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบสี
เทาปานกลาง ตกแต่งดว้ยลายซ่ีหวีชั้นหน่ึงระหว่างลายเส้นขดูขีดขนาน บริเวณลาํตวัตอนบนมีลาย
ขดูขีดเป็นเส้นคล่ืนชั้นหน่ึง มีการป้ันแปะหูหลอก 5 หู บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ ฐานเรียบ มี
การเจาะรูส่วนกน้ รูขนาดประมาณ 0.8 เซนติเมตร ภาชนะใบน้ีพบร่วมกบั ฝาปิดภาชนะดินเผา
ประเภทเน้ือดินและเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีขาวประเภทจาน (ดูภาพท่ี 88) 
                ภาชนะหมายเลข  Pottery # 89 ( WB’99/78) เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินประเภท
ไหปากแตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 19.5 เซนติเมตร ความสูง 40 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบสี
เทา ฐานเรียบ  มีการเจาะรูส่วนกน้ขนาดรูประมาณ 0.5 เซนติเมตร มีการตกแต่งดว้ยลายซ่ีหวี
ชั้นหน่ึงระหวา่งลายเสน้ขดูขีดขนานและมีการป้ันแปะหูหลอก5 หูท่ีไหล่ ถดัลงมาท่ีลาํตวัตอนบนมี
ลายซ่ีหวีอีกชั้นหน่ึงและมีลายเส้นคล่ืน 2 ชั้น ท่ีลาํตวัตอนกลางมีลายตกแต่งดว้ยลายขูดขีดเป็น
เส้นตรงแนวเฉียงตดักนั และท่ีลาํตวัตอนล่างมีลายเส้นคล่ืนอีกชั้นหน่ึง บรรจุเศษกระดูกภายใน
ภาชนะ (ดูภาพท่ี89) 
               ภาชนะหมายเลข  Pottery # 116 (WB’99/105) เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน
ประเภทไหปากแตร เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 16 เซนติเมตร ความสูง 26 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดิน
หยาบสีเทาอ่อน (Hue 2.5y 6.1) ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ฐานเรียบ ไม่เจาะรูดา้นใต ้มีการตกแต่ง
บริเวณไหล่ดว้ยหูหลอก 5 หู รวมทั้งมีการป้ันแปะรูปวงกลมขนาดเลก็สลบักบัลายขดูขีด บรรจุเศษ
กระดูกภายในภาชนะหลายช้ิน และภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ (บริเวณขอบปากหักหาย
เลก็นอ้ย) บริเวณลาํตวั มีรอยร้าวเลก็นอ้ย (ดูภาพท่ี 90) 
               ภาชนะหมายเลข Pottery #156  (WB’99/146) ) เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน
ประเภทไหปากแตร  เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร ความสูง 33 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดิน
หยาบสีเทาอ่อน (Hue 2.5y 7/6) ตกแต่งบริเวณไหล่ตอนบนและตอนกลาง มีการตกแต่งดว้ยลายซ่ี
หวี 2 ชั้นระหว่างลายเส้นขูดขีดขนาน มีการป้ันแปะหูหลอก4หูบริเวณไหล่  ฐานเรียบและ มีการ
เจาะรูส่วนกน้บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ และภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ บริเวณขอบปาก
ชาํรุด(ดูภาพท่ี 91) 
              ภาชนะหมายเลข pottery # 158 ( WB’99/148) เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน
ประเภทไหปากแตร เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 23 เซนติเมตร ความสูง 39 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดิน
หยาบสีเทาอ่อน บริเวณไหล่ตกแต่งดว้ยลายซ่ีหวี 2 ชั้น ระหว่างลายเส้นขดูขีดขนาน และมีการป้ัน
แปะหูหลอกขนาดเลก็จาํนวน 4 หู ภาชนะใบน้ีพบร่วมกบัเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียวประเภทจาน
กบัภาชนะดินเผาเคลือบสีเขียวเขม้ประเภทกระปุก และบรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ  ลกัษณะ
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การตกแต่งลวดลายแบบภาชนะหมายเลข pottery # 158 น้ีมีปรากฎอยูใ่นเคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยั 
ชนิดไม่เคลือบ ประเภทไหปากแตรหลายใบ (ดูภาพท่ี 92) 
                กลุ่มที่ตกแต่งด้วยการทําฐานสูง 5 ช้ัน   ไดพ้บจาํนวน 1 ใบ คือ โบราณวตัถุหมายเลข  
Pottery #121 (WB’99/110) เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินประเภทไหปากแตรทรงสูงมีฐาน 5 
ชั้น เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 14 เซนติเมตร ความสูง 37 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบสีเทาปาน
กลาง(2.5y7/1)  เน้ือดินมีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํผสมในเน้ือดินปริมาณมาก มีลกัษณะเคลือบ
ขุ่น มีรอยเคลือบจากบริเวณขอบปากดา้นในเลก็นอ้ย  ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน  ฐานสูง5ชั้นและมีการ
เจาะรูส่วนก้นจากด้านนอกรูมีขนาดประมาณ 1.5cm. ตกแต่งด้วยลายกดประทบัและลายซ่ีหวี
บริเวณไหล่ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะและพบร่วมกบัภาชนะดินเผาเคลือบนํ้ าตาลเขม้ประเภท
กระปุกขนาดเล็ก บรรจุอยู่ภายในดว้ยและภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ พบบริเวณกาํแพงแกว้
ดา้นทิศใต ้(ดูภาพท่ี 93) 
 
               กลุ่มที่ไม่มีการตกแต่ง หรือแบบเรียบ กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีไม่มีการตกแต่งผวิภาชนะเลย
เท่าท่ีไดท้าํการศึกษาในคร้ังน้ี เคร่ืองถว้ยท่ีผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั ชนิดไม่เคลือบประเภทไห
ปากแตร กลุ่มท่ีไม่มีการตกแต่งน้ี อยูใ่นกลุ่มท่ีมีขนาดกลางคือมีความสูง20-30 เซนติเมตร  
                 ภาชนะหมายเลข pottery#39 ( WB’99/30) เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินประเภท
ไหปากแตร เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 12.5 เซนติเมตร ความสูง 19 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดิน หยาบ 
สีเน้ือดิน Hue 7.5y 5/1 (สีเทา) ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ฐานแบน บริเวณฐานมีการยอ่มุม 4 ชั้น  ไม่มี
การตกแต่งลวดลาย บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะหลายช้ิน และภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ บริเวณ
ขอบปากและคอหกัหายเลก็นอ้ย มีการเจาะรูท่ีกน้ขนาดรู 0.8 เซนติเมตร(ดูภาพท่ี 94) 
               ภาชนะหมายเลข Pottery #92 (WB’99/81)  เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินประเภท
ไหปากแตร เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 14 เซนติเมตร ความสูง 23 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ   
สีเน้ือสีเทาปานกลาง Hue 5y 6/1  ฐานเรียบ  มีการเจาะรูส่วนกน้ประมาณ 1.5 เซนติเมตรไม่มีการ
ตกแต่งลวดลาย  บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ(ดูภาพท่ี 121) 
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ตารางท่ี10 Pottery #37 , WB’99/29,Bag#480 
 

 
 
ภาพท่ี 83 ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือหินหรือเน้ือแกร่ง 

(Stoneware) (Pottery #37 , WB’99/29) กลุ่มท่ี
ตกแต่งด้วยลายตัวอุ พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี 11 ภาพลายเส้นภาชนะดินเผาประเภท
เน้ือหินหรือเน้ือแกร่ง (Stoneware) 
(Pottery #37 , WB’99/29) กลุ่ม 
ท่ี ต ก แ ต่ ง ด้ ว ย ล า ย ตัว อุ  พบ ท่ี
โบราณสถานวัดโบสถ์  เ มื อ ง 
บางขลงั จ.สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery #37 , WB’99/29 
Bag#480 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด I4(NEQ) 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

18.5 
สูง: 
33 

ศก.กน้: 
12 

หนา: 
1 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั กระเบ้ืองดินเผาสันนิษฐานวา่ใชเ้ป็น
ฝาปิดและมีกระปุกเคลือบสีนํ้าตาล
ขนาดเลก็อยูภ่ายในภาชนะดว้ย 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ : Hue 10yr 3/1 (สีเทาเขม้) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีขาวผสมกบัเน้ือดินปริมาณ
นอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ มีการเจาะรูส่วนกน้ภาชนะรู

ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร 
การตกแต่ง มีการตกแต่งดว้ยลายซ่ีหว ี3 ชั้น

และมีลายตวัอุวางเป็นแนวรอบ
ไหล่ บริเวณลาํตวัตอนล่างมีการ
ตกแต่งดว้ยลายขดูขีดดว้ยซ่ีหวี
เป็นลายเส้นคล่ืนบางสองชั้น 

หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ 
และภาชนะมีลกัษณะเกือบ
สมบูรณ์ บริเวณขอบ 
ปากและคอหกัหายเลก็นอ้ย  
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ตารางท่ี 11 Pottery #112 , WB’99/101,Bag#585 
 

 
 

ภาพท่ี 84 ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือหินหรือเน้ือแกร่ง 
(Stoneware) (Pottery #112 , WB’99/101) 
กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลายตวัอุ พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี 12 ภาพลายเส้น ภาชนะดินเผาประเภท
เน้ือหินหรือเน้ือแกร่ง (Stoneware) 
(Pottery #112, WB’99/101) กลุ่มท่ี
ตกแต่งดว้ยลายตวัอุ พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery #112 , WB’99/101 
Bag#585 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด SWQ 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

19 
สูง: 
32 

ศก.กน้: 
13 

หนา: 
0.9 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : 2.5y4.2(เทาอ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็ 
ทรายสีขาวผสมกบัเน้ือดินปาน
กลาง 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน 
 

ฐานแบนและมีการเจาะรูจากดา้น
นอก 
รูมีขนาด 1.4 cm. 

การตกแต่ง ป้ันแปะบริเวณคอและไหล่ 
 

หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ 
และ 
ภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ 
 (บริเวณขอบปากหกัหายเลก็นอ้ย) 
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ตารางท่ี 12 Pottery #27 , WB’99/21 
 

 
 

ภาพท่ี 85 กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลายป้ันแปะลกัษณะคลา้ย
หูหลอกผสมกบัลายขุดหรือลายขูดขีด และ
ลายกดประทับรูปต่างๆ (Pottery #27, 
WB’99/21 )พบท่ีโบราณสถานวัดโบสถ ์
เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 13 ภาพลายเส้น กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลาย

ป้ันแปะลกัษณะคลา้ยหูหลอกผสม
กบัลายขุดหรือลายขูดขีด และลาย
กดประทบัรูปต่างๆ (Pottery #27 , 
WB’99/21)พบท่ีโบราณสถานวัด
โบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery #27 , WB’99/21 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด B5 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

15 
สูง: 
24 

ศก.กน้: 
9 

หนา:
0.8 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue N 6/0 (สีเทา) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีขาวและ 
สีดาํผสมกบัเน้ือดินเลก็นอ้ย 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน 
 

ฐานแบน  

การตกแต่ง มีการตกแต่งบริเวณไหล่ตอนบน
และลาํตวัตอนล่างเป็นลายกด
ประทบัแบบจุดและมีการตกแต่ง
ดว้ยลายซ่ีหว ี2 ชั้น มีหูหลอก 4 หู 

หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ
หลายช้ิน และภาชนะมีลกัษณะ
เกือบสมบูรณ์ บริเวณขอบ 
ปากชาํรุดเลก็นอ้ย มีการเจาะรู 
ส่วนกน้ 
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 ตารางท่ี 13 Pottery # 34, WB’99/27 ,Bag#447 
 
 

 
 
ภาพท่ี 86 กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลายป้ันแปะลกัษณะคลา้ย

หูหลอกผสมกับลายขุดหรือลายขูดขีด 
(Pottery # 34, WB’99/27) พบท่ีโบราณสถาน 
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 
 
 
 

ทะเบียน Pottery # 34, WB’99/27 
Bag#447 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

15 
สูง: 
27.8 

ศก.
กน้: 
9.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั พบร่วมกบัตะคนัดินเผา 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 5y 6/1 (สีเทาปาน
กลาง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีขาวผสมกบัเน้ือดิน 
ปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง มีการตกแต่งดว้ยลายซ่ีหว ี2 ชั้น 

ระหวา่งลายเส้นขดูขีดขนาน 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ 

และภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์
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ตารางท่ี 14 Pottery # 34, WB’99/27 ,Bag#447 
 
 

 
 
ภาพท่ี 87 ภาชนะเน้ือดิน ประเภทตะคันดินเผาพบ

ร่วมกบั  (Pottery # 34, WB’99/27) พบท่ี
โบราณสถานวัดโบสถ์  เ มืองบางขลัง  
จ.สุโขทยั 

 

ทะเบียน Pottery #34 , WB’99/27 
Bag#447 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือดิน 
ประเภท ตะคนัดินเผา 
แหล่งผลิต แหล่งเตาพ้ืนเมือง 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

9.5 
สูง: 
3.5 

ศก.กน้: 
4.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั ภาชนะเน้ือแกร่งไม่เคลือบ 
ประเภทไหปากแตร 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ : Hue 5yr 7/4 (สีส้มอ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีแดงขนาดใหญ่ผสมกบั 
เน้ือดินปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ใชเ้ป็นฝาปิดภาชนะประเภทไห

ปากแตร 
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ตารางท่ี 15  Pottery #83 , WB’99/72Bag#545 
 

 
 

ภาพท่ี 88 กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลายป้ันแปะลกัษณะคลา้ย
หูหลอกผสมกับลายขุดหรือลายขูดขีด 
(Pottery #83,WB’99/72) พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี 14 ภาพลายเส้น กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลาย
ป้ันแปะลกัษณะคลา้ยหูหลอกผสม
กับลายขุดหรือลายขูดขีด (Pottery 
#83,WB’99/72) พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery #83 , WB’99/72 
Bag#545 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด A’1’ (NEQ) 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

17 
สูง: 
32.2 

ศก.กน้: 
12.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั ฝาปิดภาชนะดินเผาประเภทเน้ือ
ดินและเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสี
ขาวประเภทจาน 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ   : Hue 5y 6/1 (สีเทาปาน
กลาง) 
ส่วนผสม    : - 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ  มีการเจาะรูส่วนกน้ รูขนาด

ประมาณ 0.8 เซนติเมตร 
การตกแต่ง ตกแต่งดว้ยลายซ่ีหวชีั้นหน่ึง

ระหวา่งลายเส้นขดูขีดขนาน 
บริเวณลาํตวัตอนบนมีลายขดูขีด 
เป็นเส้นคล่ืนชั้นหน่ึง  มีการป้ัน
แปะหูหลอก 5 หู 

หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ 
และภาชนะมีลกัษณะเกือบ
สมบูรณ์ บริเวณขอบ 
ปากและคอหกัหายเลก็นอ้ย 
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ตารางท่ี 16 Pottery # 89, WB’99/78 , Bag#552 
 

 
 
ภาพท่ี 89 กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลายป้ันแปะลกัษณะคลา้ย

หูหลอกผสมกับลายขุดหรือลายขูดขีด 
(Pottery # 89,WB’99/78) พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 15 ภาพลายเส้น กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลาย

ป้ันแปะลกัษณะคลา้ยหูหลอกผสม
กบัลายขดุหรือลายขดูขีด (Pottery # 
89,WB’99/78) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery # 89, WB’99/78 
Bag#552 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด H1 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

19.5 
สูง: 
40 

ศก.กน้: 
15 

หนา:
1.2 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 5y 7/1 (สีเทา) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือดิน
ปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ  มีการเจาะรูส่วนกน้ขนาดรู

ประมาณ 0.5 เซนติเมตร 
การตกแต่ง มีการตกแต่งดว้ยลายซ่ีหวชีั้นหน่ึง

ระหวา่งลายเส้นขดูขีดขนานและ 
มีการป้ันแปะหูหลอก5 หูท่ีไหล่  
ถดัลงมาท่ีลาํตวัตอนบนมีลายซ่ี 
หวอีีกชั้นหน่ึงและมีลายเส้นคล่ืน 
 2 ชั้น ท่ีลาํตวัตอนกลางมีลาย
ตกแต่งดว้ยลายขดูขีดเป็นเส้น 
ตรงแนวเฉียงตดักนั และท่ีลาํตวั
ตอนล่างมีลายเส้นคล่ืนอีกชั้นหน่ึง 

หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ  
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ตารางท่ี17  Pottery # 116, WB’99/105,Bag#589 
 

 
 
ภาพท่ี 90 กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลายป้ันแปะลกัษณะคลา้ย

หูหลอกผสมกบัลายขุดหรือลายขูดขีด (Pottery 
# 116, WB’99/105) พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์
เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 16 ภาพลายเส้น กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลาย

ป้ันแปะลกัษณะคลา้ยหูหลอกผสม
กบัลายขดุหรือลายขดูขีด (Pottery # 
116, WB’99/105) พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery # 116, WB’99/105 
Bag#589 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด S1(SWQ) 
ระดบั(cm.dt.) 93-120 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

16 
สูง: 
26 

ศก.กน้: 
11 

หนา: 
0.8 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : 2.5y 6.1 (เทาอ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็ 
ทรายสีนํ้าตาลผสมกบัเน้ือดินปาน
กลาง 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานเรียบ ไม่เจาะรูดา้นใต ้
การตกแต่ง มีการตกแต่งบริเวณไหล่ดว้ยหู

หลอก 5 หู 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ

หลายช้ิน และภาชนะมีลกัษณะ
เกือบสมบูรณ์ (บริเวณขอบปาก 
หกัหายเลก็นอ้ย) บริเวณลาํตวั 
 มีรอยร้าวเลก็นอ้ย 
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ตารางท่ี18  Pottery #156 , WB’99/146,Bag#656 
 

 
 
ภาพท่ี 91 กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลายป้ันแปะลกัษณะคลา้ย

หูหลอกผสมกับลายขุดหรือลายขูดขีด 
(Pottery #156 , WB’99/146) พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี17 ภาพลายเส้นกลุ่มท่ีตกแต่งด้วยลาย

ป้ันแปะลกัษณะคลา้ยหูหลอกผสม
กับลายขุดหรือลายขูดขีด (Pottery 
#156 , WB’99/146) พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery #156 , WB’99/146 
Bag#656 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด W1 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

20 
สูง: 

33 
ศก.กน้: 
15 

หนา: 
0.8 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 2.5y 7/6  
(สีเทาอ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีขาวและสีดาํผสมกบัเน้ือดิน
ปริมาณนอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบและ มีการเจาะรูส่วนกน้ 
การตกแต่ง บริเวณไหล่ตอนบนและตอนกลาง

มีการตกแต่งดว้ยลาย 
ซ่ีหว ี2 ชั้นระหวา่งลายเส้นขดูขีด
ขนาน มีการป้ันแปะหูหลอก4หู
บริเวณไหล่ 

หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ 
และภาชนะมีลกัษณะเกือบ
สมบูรณ์ บริเวณขอบ 
ปากชาํรุด 
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ตารางท่ี 19   Pottery # ,158 WB’99/148,Bag#658 
 

 
 

ภาพท่ี 92 กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลายป้ันแปะลกัษณะคลา้ยหู
หลอกผสมกบัลายขดุหรือลายขดูขีด (Pottery # 
,158WB’99/148) พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์
เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี18 ภาพลายเส้นกลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลาย
ป้ันแปะลกัษณะคลา้ยหูหลอกผสม
กบัลายขดุหรือลายขดูขีด (Pottery # , 
158WB’99/148) พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery # ,158 WB’99/148 
Bag#658 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด N’10 
ระดบั(cm.dt.) 68-107 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

23 
สูง: 
39 

ศก.กน้: 
16 

หนา: 
1.1 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั เคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียวประเภท
จานกบัภาชนะดินเผาเคลือบสีเขียว
เขม้ประเภทกระปุก 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 2.5y 8/1 (สีเทา) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือ 
ดินในปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง ตกแต่งดว้ยลายซ่ีหว ี2 ชั้น ระหวา่ง

ลายเส้นขดูขีดขนาน และมีการป้ัน
แปะหูหลอกขนาดเลก็จาํนวน 4 หู 

หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ  
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ตารางท่ี 20   Pottery #121 , WB’99/110,Bag#121 
 

 
 
ภาพท่ี 93 กลุ่มท่ีตกแต่งดว้ยลายการทาํฐานสูง 5 ชั้น

กบัลายขุดหรือลายขดูขีด (Pottery #121 , 
WB’99/110) พบท่ีโบราณสถานวัดโบสถ ์
เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 19 ภาพลายเส้นกลุ่มท่ีตกแต่งด้วยลาย

การทาํฐานสูง5 ชั้นกบัลายขุดหรือ
ลายขดูขีด (Pottery #121, B’99/110) 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ์ เมือง
บางขลงั จ.สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery #121 , WB’99/110 
Bag#121 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตรทรงสูงมีฐาน5ชั้น 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด N1(NWQ) 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

14 
สูง: 
37 

ศก.กน้: 
19 

หนา: 
0.7 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั ภาชนะดินเผาเคลือบนํ้าตาลเขม้
ประเภทกระปุกขนาดเลก็ 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : 2.5y7/1 
 (เทาปานกลาง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของ 
เมด็ทรายสีดาํผสมในเน้ือดิน
ปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : 7.5Gy2/1 
 (เขียวเขม้มาก) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น มี
รอยเคลือบจากบริเวณขอบปาก
ดา้นในเลก็นอ้ย 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน 
 

ฐานสูง5ชั้นและมีการเจาะรู 
ส่วนกน้จากดา้นนอกรูมีขนาด 
ประมาณ 1.5cm. 

การตกแต่ง ลายกดประทบัและลายซ่ีหวี
บริเวณไหล่ 

หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ และ
ภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์พบ
บริเวณกาํแพงแกว้ดา้นทิศใต ้
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ตารางท่ี 21   Pottery #39 ,WB’99/30 ,Bag#482,SF160 
 
 

 
 
ภาพท่ี 94 กลุ่มท่ีไม่มีการตกแต่งหรือแบบเรียบ (Pottery 

#39 , WB’99/30) พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์
เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 
 
 

ทะเบียน Pottery #39 , WB’99/30 
Bag#482,SF160 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร (เรียบ) 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด I4 (NEQ) 
ระดบั(cm.dt.) 87-107 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

12.5 
สูง: 
19 

ศก.กน้: 
8 

หนา: 
0.8 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 7.5y 5/1  
(สีเทา) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีขาวและสีดาํผสมกบัเน้ือ
ดินปริมาณนอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน บริเวณฐานมีการ 

ยอ่มุม 4 ชั้น   
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ

หลายช้ิน และภาชนะมีลกัษณะ
สมบูรณ์ บริเวณขอบปากและคอ
หกัหายเลก็นอ้ย มีการเจาะรู 
ท่ีกน้ขนาดรู 0.8 เซนติเมตร 
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ตารางท่ี22   Pottery #92 , WB’99/81 ,Bag#555 
 

 
 
ภาพท่ี 95 กลุ่มท่ีไม่มีการตกแต่งหรือแบบเรียบ (Pottery 

#92, WB’99/81) พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์
เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 20 ภาพลายเส้นกลุ่มท่ีไม่มีการตกแต่ง

หรือแบบเรียบ (Pottery #92, 
WB’99/81) พบท่ีโบราณสถานวัด
โบสถ ์เมืองบางขลงั จ.สุโขทยั 

ทะเบียน Pottery #92 , WB’99/81 
Bag#555 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร(เรียบ) 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด A’1 I’1 
ระดบั(cm.dt.) 82-107 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

14 
สูง: 
23 

ศก.กน้: 
10 

หนา:
1 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 5y 6/1  
(สีเทาปานกลาง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํขนาดใหญ่ผสม 
กบัเน้ือดินปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ  มีการเจาะรูส่วนกน้

ประมาณ 1.5 เซนติเมตร 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ 
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 ภาชนะดินเผาประเภทเคลอืบ   
            ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินท่ีเคลือบผวิน้ีพบทั้งส้ิน 31 ใบ แบ่งไดด้งัต่อไปน้ี 
            เคร่ืองถ้วยศรีสัชนาลยัชนิดเคลอืบสีเขียว 
            ภาชนะประเภทเคลือบสีเขียว แหล่งเตาศรีสัชนาลยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามลกัษณะ
เน้ือดินและลกัษณะการเคลือบ ไดแ้ก่ เคร่ืองเคลือบสีเขียวประเภทกระปุก 7ใบ และเคลือบสีเขียวอม
ฟ้าประเภทโถทรงกวนพร้อมฝาปิด 1 ใบ                  
            ภาชนะดินเผาหมายเลข Pottery #136 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทโถ มีฝาปิด  
ผลิตจากแหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั พบวา่ถูกฝังอยูใ่บเดียว ไม่ไดอ้ยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มภายในกาํแพงแกว้
ดา้ยทิศเหนือ กริดN’6 เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 16 เซนติเมตร ความสูง 19 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดิน
ละเอียด สีเน้ือ  Hue 7.5y 8/1 (สีเทาอ่อน) ส่วนผสม    เน้ือดินมีส่วนผสมของเมด็ทรายสีขาวผสมกบั
เน้ือดินปริมาณนอ้ยมาก สีเคลือบ สีเขียวอมฟ้า ลกัษณะเคลือบใส นํ้าเคลือบมีลายแตกรานเลก็นอ้ย 
ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ฐานทรงกลมห่างจากขอบประมาณ 1 เซนติเมตรมีลกัษณะเวา้เขา้และตรง
กลางของฐานเวน้เป็นรูปวงกลมนูนออกมาเลก็นอ้ย มีการตกแต่งโดยการขดูขีดลายซ่ีหวีใตเ้คลือบมี
การเขียนเป็นลายกลีบบวัเรียงเป็นแนวรอบไหล่ถดัลงไปถึงลาํตวัส่วนบน มีลวดลายดอกไมแ้ละท่ี
ลาํตวัส่วนล่างมีลวดลายใบไมเ้ป็นแนวรอบอีกชั้นหน่ึง ภาชนะฝาปิดมีลวดลายใบไม2้ชั้นเรียงเป็น
แนวโดยรอบ ส่วนฝาปิดถูกเคลือบดา้นนอก รูปทรงของโถมีฝาปิดเคลือบสีเขียวอมฟ้าน้ีเป็นเคร่ือง
ถว้ยศรีสชันาลยัท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบ Celadon ประเภทโถทรงกวนท่ีผลิตมา
จากแหล่งเตาหลงฉวน มณฑลเจ้ือเจียง ตั้งแต่สมยัราชวงศห์ยวนจนถึงสมยัราชวงศห์มิงตอนตน้ ซ่ึง
มีลกัษณะปากกวา้งคอสั้ น ส่วนก้นมีเชิงเต้ียหนา  มีการตกแต่งด้วยการขูดขีดซ่ีหวีใตเ้คลือบ มี
ลวดลายรูปดอกบวัเรียงเป็นแนวรอบไหล่ถดัลงไปถึงลาํตวัส่วนบน มีลวดลายดอกไมแ้ละท่ีลาํตวั
ส่วนล่าง ภาชนะท่ีเป็นฝาปิดมีลวดลายใบไมส้องชั้นเรียงต่อกนัเป็นแนวรอบ (ดูภาพท่ี 96) 
             เคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัชนิดเคร่ืองเคลือบสีเขียวประเภทกระปุก ส่วนใหญ่ พบว่าถูกฝัง
อยูร่่วมกบัเคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัไม่เคลือบประเภทไหปากแตรในแต่ละใบ มีเน้ือดินค่อนขา้งหยาบ  
สีเน้ือดินมีสีเทาอ่อน สีนํ้ าตาลแดง เน้ือดินมีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํเป็นปริมาณนอ้ย    มีการทา
นํ้ าดินสีขาวใตเ้คลือบและเคลือบดว้ยนํ้ ายาสีเขียวอ่อน ซ่ึงเป็นสีเคลือบท่ีมีสีอ่อนกว่าสีเคลือบของ
แบบเชลียง ประเภทเคลือบขุ่น ไม่มีลายแตกราน รูปทรงของกระปุกเหล่าน้ีมีคอสั้น ลาํตวัทรงกลม
กน้มีฐานตดัตรง 
            กระปุกใน Pottery # 21.WB’99/116  ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก 
จากแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 1.8 เซนติเมตร ความสูง 6 เซนติเมตร พบใน
ภาชนะเน้ือแกร่งไม่เคลือบประเภทไหปากแตรหมายเลข WB’99/15 ลกัษณะเน้ือดินหยาบ  สีเน้ือ 
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Hue 7.5 yr 4/2 (นํ้ าตาลอมแดง)  ส่วนผสม มีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณ
เลก็นอ้ย สีเคลือบ Hue 5 y 5/2 (เขียวอ่อนอมเทา) ลกัษณะเคลือบขุ่น มีรอยแตกรานเลก็ๆ ทานํ้ าดิน
ดา้นนอก ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ภาชนะเคลือบภายนอกและบริเวณขอบปากดา้นในถึงลาํตวัท่อนล่าง
เวน้การเคลือบบริเวณฐาน (ดูภาพท่ี 97) 
            กระปุกใน Pottery #54 , WB’99/164 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก 
แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยัเสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 2.2 เซนติเมตร ความสูง 3.6 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือ
ดินหยาบ สีเน้ือสีนํ้าตาลอมแดง  ส่วนผสมมีส่วนผสมของเมด็ทรายสีขาวขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือดิน
ปริมาณมาก  สีเคลือบสีเขียวอมฟ้าลกัษณะเคลือบเคลือบขุ่น ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ภาชนะมีลกัษณะ
สมบูรณ์ (ดูภาพท่ี 98) 
            กระปุกใน Pottery #65,WB’99/167ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก 
แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยัเส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2 เซนติเมตร ความสูง 7.2  เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือ
ดินหยาบสีเน้ือสีเทาอ่อนมาก  สีเคลือบสีเขียวลกัษณะ เคลือบขุ่น ส่วนผสมของเน้ือดินมีส่วนผสม
ของเมด็ทรายสีดาํขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือดินในปริมาณนอ้ย ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ภาชนะมีลกัษณะ
สมบูรณ์ (ดูภาพท่ี 99) 
           กระปุกในPottery #85 ,WB’99/162 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก 
แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยัเส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2 เซนติเมตร ความสูง 3.5  เซนติเมตร  ลกัษณะเน้ือ
ดินหยาบ สีเน้ือHue 2.5y 7/2 (สีเทานวล) ส่วนผสมของเน้ือดินมีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํผสมกบั
เน้ือดินปริมาณนอ้ย  สีเคลือบ Hue 5y7/2(สีเทาเหลืองนวล)  ลกัษณะเคลือขุ่น ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน 
ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ (ดูภาพท่ี 100) 
           กระปุกในPottery # 98, WB’99/163 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก 
แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยัเส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2.3 เซนติเมตร ความสูง 3.5 เซนติเมตร  พบร่วมกบั
ภาชนะเน้ือแกร่งไม่เคลือบประเภทไหปากแตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ สีเน้ือสีนํ้ าตาลอมแดงอ่อน  
ส่วนผสมมีส่วนผสมของเม็ดทรายสีขาวขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือดินปริมาณมาก  สีเคลือบสีเขียว  
ลกัษณะเคลือบขุ่น ไม่มีรอยแตกรานข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน  ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ (ดูภาพท่ี 101) 
           กระปุกในPottery #107, WB’99/96 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก  
แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 2.5 เซนติเมตร ความสูง 6  เซนติเมตร  ลกัษณะเน้ือ
ดินละเอียด สีเน้ือ  Hue 10yr 7/2 (สีเทา) ส่วนผสมของเน้ือดินมีส่วนผสมของมด็ทรายสีดาํขนาดเลก็
ผสมกบัเน้ือดินปริมาณนอ้ยมาก  สีเคลือบ Hue 2.5y7/3 (สีนวล) ลกัษณะ เคลือบขุ่นนํ้ าเคลือบไม่มี
ลายแตกราน  บรรจุช้ินส่วนฟันมนุษยภ์ายในภาชนะ  ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ มีเศษก๋ีท่อติดส่วน
กน้ภาชนะ (ดูภาพท่ี 103) 
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            กระปุกในPottery #158 , WB’99/161  ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก  
แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 1.9 เซนติเมตร ความสูง 4  เซนติเมตร  พบร่วมกบั
ภาชนะเน้ือแกร่งไม่เคลือบประเภทไหปากแตรกบัเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียวประเภทจาน  กระปุก
น้ีมีลกัษณะเน้ือดิน หยาบ สีเน้ือ สีนํ้ าตาลอมเทา  สีเคลือบสีเขียวเขม้  ลกัษณะเคลือบขุ่น  ภาชนะมี
ลกัษณะสมบูรณ์ (ดูภาพท่ี 104) 
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ตารางท่ี 23 Pottery #136 
 
 

 
 
ภาพท่ี 96 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Pottery #136) 

ชนิดเคลือบสีเขียว แหล่งเตาศรีสัชนาลยั พบ
ท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 21 ภาพลายเส้นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือ

หิน (Pottery #136) ชนิดเคลือบสีเขียว 
แหล่งเตาศรีสัชนาลัย พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

ทะเบียน Pottery #136  
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท โถ (มีฝาปิด) 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด N’6 
ระดบั(cm.dt.) 66-91 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

16 
สูง: 
19 

ศก.กน้: 
15 

หนา: 
0.7 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียด 
สีเน้ือ     : Hue 7.5y 8/1 (สีขาว) 
ส่วนผสม  : มีส่วนผสมของเมด็ทราย
สีขาวผสมกบัเน้ือดินปริมาณนอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ : Hue 2.5gy7/1 
(สีเขียวอมฟ้า) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบใสนํ้า 
เคลือบมีลายแตกรานเลก็นอ้ย  

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน 
 

ฐานทรงกลมห่างจากขอบประมาณ 
1 เซนติเมตรมีลกัษณะเวา้เขา้และ
ตรงกลางของฐานเวน้เป็นรูปวงกลม
นูนออกมาเลก็นอ้ย 

การตกแต่ง มีการตกแต่งโดยการขูดขีดลายซ่ี
หวีใต้เคลือบมีการเขียนเป็นลาย
กลีบบัวเรียงเป็นแนวรอบไหล่ถดั
ลงไปถึงลาํตัวส่วนบน มีลวดลาย
ดอกไม้และท่ีลําตัวส่วนล่างมี
ลวดลายใบไม้เป็นแนวรอบอีก
ชั้ นหน่ึง ภาชนะฝาปิดมีลวดลาย
ใบไม2้ชั้นเรียงเป็นแนวโดยรอบ 

หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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ตารางท่ี 24 กระปุกในPottery # 21, WB’99/116 
 
 

 
 
ภาพท่ี 97 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (ขนาดเล็ก) 

(กระปุกในPottery # 21, WB’99/116)พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 22 ภาพลายเส้นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือ

หิน (ขนาดเล็ก)(กระปุกในPottery # 
21, WB’99/116)พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั 

ทะเบียน กระปุกในPottery # 21, WB’99/116
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด B5 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

1.8 
สูง: 
6 

ศก.กน้: 
3.5 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั ภาชนะเน้ือแกร่งไม่เคลือบ 
ประเภทไหปากแตร WB’99/15 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : 
 Hue 7.5 yr 4/2 (นํ้าตาลอมแดง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็ 
ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณ
เลก็นอ้ย 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ     : Hue 5 y 5/2 
(เขียวอ่อนอมเทา) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น มี
รอยแตกรานเลก็ๆ 

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะเคลือบภายนอกและ 

บริเวณขอบปากดา้นในถึง 
ลาํตวัท่อนล่างเวน้การเคลือบ 
บริเวณฐาน 
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ตารางท่ี 25 อยูใ่นPottery #54 , WB’99/164 
                         

 

 
 
ภาพท่ี 98 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (ขนาดเล็ก) 

(กระปุกอยูใ่นPottery #54 , WB’99/164) 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 
 
 
 
 

ทะเบียน อยูใ่นPottery #54 , WB’99/164 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2.2 
สูง: 
3.6 

ศก.กน้: 
2.7 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : สีนํ้าตาลอมแดง 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีขาวขนาดใหญ่ปริมาณมาก
ผสมกบัเน้ือดิน 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : สีเขียวอมฟ้า 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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ตารางท่ี 26 Pottery #65 ,WB’99/167 

 
 

 
 
ภาพท่ี 99 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (ขนาดเลก็) 

(กระปุกอยูใ่น Pottery #65 ,WB’99/167)  
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 23 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (ขนาด

เล็ก) (กระปุกอยู่ใน Pottery #65, 
WB’99/167) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั 

ทะเบียน Pottery #65 ,WB’99/167 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) H2 
ขนาด(cm.) ศก.

ปาก: 
2 

สูง: 
7.2 

ศก.กน้: 
3.4 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบ
ร่วมกนั 

- 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : สีเทาอ่อน 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็ทราย
สีดาํขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือดินใน
ปริมาณนอ้ย 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : สีเขียว 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน 
การตกแต่ง - 
หมายเหตุ - 
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ตารางท่ี 27  กระปุกในPottery #85  ,WB’99/162 
 
 

 
 
ภาพท่ี100 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (ขนาดเลก็) 

(กระปุกอยูใ่น Pottery #85 ,WB’99/162) 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 
 
 
 
 

ทะเบียน กระปุกในPottery #85  ,WB’99/162 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด I1 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2 
สูง: 
3.5 

ศก.กน้: 
2.5 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 2.5y 7/2 
 (สีเทานวล) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณ
นอ้ย 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 5y7/2 
(สีเทาเหลืองนวล) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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ตารางท่ี 28  กระปุกในPottery # 98, WB’99/163 
 
 

 
 
ภาพท่ี 101 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (ขนาดเล็ก) 

(กระปุกอยูใ่น Pottery # 98, WB’99/163) 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

 
 
ภาพท่ี102 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (ขนาดเลก็) 

(กระปุกอยูใ่น Pottery # 98, WB’99/163) 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

ทะเบียน กระปุกในPottery # 98, WB’99/1
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุกเคลือบสีเขียว 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2.3 
สูง: 
3.5 

ศก.กน้: 
2.7 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั ภาชนะเน้ือแกร่งไม่เคลือบประเภ
ไหปากแตร 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          :  
สีนํ้าตาลอมแดงอ่อน 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของ 
เมด็ทรายสีขาวขนาดใหญ่ 
ผสมกบัเน้ือดินปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : สีเขียว 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น  
ไม่มีรอยแตกราน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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ตารางท่ี 29 Pottery #107 , WB’99/96 ,Bag#573 
 
 

 
 
ภาพท่ี 103 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (ขนาดเล็ก) 

(กระปุกอยูใ่น Pottery #107, WB’99/96) 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 
 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 24 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (ขนาด

เล็ก) (กระปุกอยู่ใน Pottery #107, 
WB’99/96) พบท่ีโบราณสถานวัด
โบสถ ์เมืองบางขลงั 

ทะเบียน Pottery #107 , WB’99/96 
Bag#573 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก  
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด I1 (SWQ) 
ระดบั(cm.dt.) 74-92 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2.5 
สูง: 
6 

ศก.กน้: 
3.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียด 
สีเน้ือ          : Hue 10yr 7/2  
(สีเทา) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของ 
เมด็ทรายสีดาํขนาดเลก็ผสม 
กนัเน้ือดินปริมาณนอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 2.5y7/3 
(สีนวล) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นนํ้า
เคลือบไม่มีลายแตกราน  

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ บรรจุช้ินส่วนฟันมนุษยภ์ายใน

ภาชนะภาชนะมีลกัษณะ 
สมบูรณ์ มีเศษก๋ีท่อติดส่วน 
กน้ภาชนะ  
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ตารางท่ี 30 Pottery #158 , WB’99/161 
 
 

 
 
ภาพท่ี 104 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (ขนาดเล็ก) 

(กระปุกอยูใ่น Pottery #158 , WB’99/161 ) 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 25 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (ขนาด

เลก็) (กระปุกอยูใ่น Pottery #158 , 
WB’99/161 ) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั 

ทะเบียน Pottery #158 , WB’99/161 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก  
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด N10 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก. 

ปาก: 
1.9 

สูง: 
4.0 

ศก.กน้: 
1.7 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั ภาชนะเน้ือแกร่งไม่เคลือบประเภ
ไหปากแตร กบัเคร่ือง 
ถว้ยจีนเคลือบสีเขียวประเภท 
จาน 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : สีนํ้าตาลอมเทา 
ส่วนผสม    : - 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : สีเขียวเขม้ 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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               ภาชนะประเภทเคลือบสีนํ้าตาลเข้ม จากการขุดคน้โบราณสถานวดัโบสถ ์พบทั้งส้ิน 
24 ใบ จากการวิจยัคร้ังน้ีไดเ้ลือกมาทาํการวิจยัดงัต่อไปน้ี คือ  
                 ภาชนะดินเผาหมายเลข Pottery # 147, WB’99/137  เป็นภาชนะดินเผาประเภทเน้ือ
แกร่งหรือเน้ือหิน เป็นไหทรงสูง มีหู 4  หู ผลิตจากแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 
16 เซนติเมตร ความสูง 34 เซนติเมตร เน้ือดินมีสีเทาอ่อน มีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํขนาดเลก็
ผสมกับเน้ือดินในปริมาณมาก เคลือบขุ่นนํ้ าเคลือบมีลายแตกรานเล็กน้อย แบบเรียบ ไม่มีการ
ตกแต่ง มีการเจาะรูส่วนกน้ภาชนะ รูขนาดประมาณ 0.8 เซนติเมตร บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ 
ภาชนะใบน้ีพบร่วมกบั Pottery # 142 ซ่ึงเป็นเคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัชนิดเคลือบสีนํ้ าตาลเขม้ 
ประเภทไหทรงขนาดดใหญ่มีหู 4 หู เหมือนกนั พบอยู่ร่วมกนัภายในกาํแพงแกว้ทางมุมดา้นทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตก้ริดS8 ดว้ย (ดูภาพท่ี 105) 
                 ภาชนะดินเผาหมายเลข   Pottery # 84, WB’99/73 เป็นภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง
หรือเน้ือหิน ภาชนะประเภทไหปากแตร ผลิตจากแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 
15 เซนติเมตร ความสูง 23 เซนติเมตร เน้ือดินมีส่วนผสมของเมด็ทรายสีขาวผสมกบัเน้ือดินปาน
กลาง สีเคลือบสีนํ้ าตาลเขม้ (Hue 2.5 yr 2/1) การตกแต่งลายขดูขีดเป็นคล่ืนจางๆ และมีลายเส้น
แนวตั้งระหว่างเส้นขนานท่ีชั้นรองพ้ืนแลว้จึงเคลือบรอบบริเวณไหล่ของภาชนะ บรรจุเศษกระดูก
ภายในภาชนะ (ดูภาพท่ี 106) 
                 ภาชนะดินเผาหมายเลข Pottery #99 , WB’99/88 เป็นภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง
หรือเน้ือหิน ภาชนะประเภทไหปากแตร ผลิตจากแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 
12 เซนติเมตร ความสูง 17 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ สีเน้ือHue 5y 6/1 (สีเทาปานกลาง) 
ส่วนผสม    มีส่วนผสมของเมด็ทรายสีขาวผสมกบัเน้ือดินปริมาณนอ้ยมาก สีเคลือบ Hue 5y2/2(สี
นํ้ าตาลเขม้) ลกัษณะ เคลือบขุ่นนํ้ าเคลือบมีลายแตกรานเลก็นอ้ย มีการเคลือบทั้งบริเวณดา้นนอก
และขอบปากดา้นในแต่เวน้บริเวณฐานไวไ้ม่เคลือบ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ และภาชนะมี
ลกัษณะเกือบสมบูรณ์ บริเวณขอบปากและคอหกัหายเลก็นอ้ย (ดูภาพท่ี 107) 
                ภาชนะดินเผาหมายเลข  Pottery #132 , WB’99/122 88 เป็นภาชนะดินเผาประเภทเน้ือ
แกร่งหรือเน้ือหิน ภาชนะประเภทไหปากแตร ชนิดเคลือบสีนํ้ าตาลเขม้ ผลิตจากแหล่งเตาเผาศรีสัช
นาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 10.5 เซนติเมตร ความสูง 18 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ สีเน้ือ 
Hue 5y 6/1 (สีเทาปานกลาง) ส่วนผสม มีส่วนผสมของเมด็ทรายสีขาวขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือดิน
ปริมาณมาก สีเคลือบ    Hue 5y3/3(สีนํ้ าตาลเขม้) ลกัษณะ เคลือบขุ่นนํ้ าเคลือบมีลายแตกราน
เลก็นอ้ย บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ และภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ บริเวณขอบปากและ
คอหกัหายเลก็นอ้ย มีการเจาะรูส่วนกน้ขนาดรู 0.8 เซนติเมตร (ดูภาพท่ี 108) 
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ตารางท่ี 31 Pottery # 147, WB’99/137Bag#630 
 

 
 
ภาพท่ี105 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิด

เคลือบสีนํ้าตาลเขม้ (Pottery # 147, 
WB’99/137) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี 26 ภาพลายเส้นภาชนะเน้ือแกร่ง
หรือเน้ือหินชนิดเคลือบสี
นํ้าตาลเขม้ (Pottery # 147,WB’ 
99/137) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั 

ทะเบียน Pottery # 147, WB’99/137 
Bag#630 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหทรงสูงมีหู 4 หู 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด S8 
ระดบั(cm.dt.)  
ขนาด(cm.) ศก.ปาก:

16 
สูง: 
34 

ศก.กน้: 
14 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue SPB6/1 (สีเทาอ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็ทราย 
สีดาํขนาดเลก็ผสมกบัเน้ือดินในปริมาณ
มาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 7.5 yr3/1 
(สีนํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นนํ้าเคลือบมี 
ลายแตกรานเลก็นอ้ย  

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป มือ 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ มีการเจาะรูส่วนกน้ภาชนะ รูขนาด

ประมาณ 0.8 เซนติเมตร 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

135 

ตารางท่ี 32  Pottery # 84, WB’99/73,Bag#546 ,SF214 
 
 

 
 

ภาพท่ี 106 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ชนิดเคลือบ 
สีนํ้ าตาลเขม้ (Pottery # 84, WB’99/73)  
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 27 ภาพลายเส้นภาชนะเน้ือแกร่งหรือ

เน้ือหินชนิดเคลือบสีนํ้ าตาลเข้ม 
(Pottery # 84, WB’99/73) พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

ทะเบียน Pottery # 84, WB’99/73 
Bag#546 ,SF214 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั? 
กริด I1 (SEQ) 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

15 
สูง: 
23 

ศก.กน้: 
8.5 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียด เม่ือเผา
แลว้ดา้นนอกเป็นสีดาํ ดา้นใน 
เป็นสีแดง นอกสุดเป็นสีนวล 
สีเน้ือ :ดา้นนอก Hue 10 yr 7/2 
: ดา้นกลางHue 10 yr 2/3  
: ดา้นใน  Hue 10 yr 3/6  
ส่วนผสม: มีส่วนผสมของเมด็ 
ทรายสีขาวผสมกบัเน้ือดินนอ้ย 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ :  Hue 2.5 yr 2/1  
สีนํ้าตาลเขม้ 
ลกัษณะเคลือบ :  เคลือบดา้น 
ลาํตวัตอนล่างถึงฐาน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน 
 

ฐานมีรูเลก็ขนาด 0.3 mm.ตรงกลางแต่
ไม่ไดเ้จาะทะลุและฐานมีการเวน้ขอบ
โดยรอบสันนิษฐานวา่เกิดจากรอยของ
แป้นหมุน 

การตกแต่ง ลายขดูขีดเป็นคล่ืนจาง  ๆและมีลายเส้น
แนวตั้งระหวา่งเส้นขนานท่ีชั้นรองพื้น
แลว้จึงเคลือบรอบบริเวณไหล่ของภาชนะ 

หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ 
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ตารางท่ี 33 Pottery #99 , WB’99/88,Bag#562 
 
 

 
 
ภาพท่ี 107 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบสี

นํ้าตาลเขม้ (Pottery #99 , WB’99/88) พบ
ท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 
 
 
 

ทะเบียน Pottery #99 , WB’99/88 
Bag#562 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด I1 SWQ 
ระดบั(cm.dt.) 48-89 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

12 
สูง: 
17 

ศก.กน้: 
7.5 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 5y 6/1  
(สีเทาปานกลาง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีขาวผสมกบัเน้ือดิน 
ปริมาณนอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ   : Hue 5y2/2 
(สีนํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นนํ้า 
เคลือบมีลายแตกรานเลก็นอ้ย 
 มีการเคลือบทั้งบริเวณดา้นนอก 
และขอบปากดา้นในแต่เวน้ 
บริเวณฐานไวไ้ม่เคลือบ 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ  

และภาชนะมีลกัษณะเกือบ
สมบูรณ์ บริเวณขอบปากและคอ
หกัหายเลก็นอ้ย 
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ตารางท่ี 34 Pottery #132 , WB’99/122 

 
 

 
 
ภาพท่ี108 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบ 

สีนํ้ าตาลเขม้ (Pottery #132 , WB’99/122) 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 
 
 

ทะเบียน Pottery #132 , WB’99/122 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ไหปากแตร ชนิดเคลือบสีนํ้าตาล

เขม้ 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด N4 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก. 

ปาก: 
10.5 

สูง: 
18 

ศก. 
กน้: 
7 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ     : Hue 5y 6/1  
(สีเทาปานกลาง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีขาวขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือ
ดินปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ   : Hue 5y3/3 
(สีนํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นนํ้า 
เคลือบมีลายแตกรานเลก็นอ้ย 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน แบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ  

และภาชนะมีลกัษณะเกือบ 
สมบูรณ์ บริเวณขอบปากและ 
คอหกัหายเลก็นอ้ย มีการเจาะรู 
ส่วนกน้ขนาดรู 0.8 เซนติเมตร 
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 ภาชนะประเภทเคลอืบสีนํา้ตาล เข้ม ประเภทกระปุก แหล่งเตาศรีสัชนาลยั 
                กระปุกใน Pottery #28 , WB’99/153 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก ผลิต
จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2.2 เซนติเมตร ความสูง 3.1 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือ
ดิน หยาบ สีเน้ือ สีนํ้ าตาลเหลืองอมเทา สีเคลือบ Hue 5y2/2(สีนํ้ าตาลเขม้)  ลกัษณะ เคลือบขุ่น ข้ึนรูป
ดว้ยแป้นหมุน ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์(ดูภาพท่ี 109) 
                กระปุกใน Pottery #53 , WB’99/44 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก แหล่ง
เตาเผาศรีสัชนาลยั ลกัษณะเน้ือดินหยาบ สีเน้ือสีเทาอมเหลือง ส่วนผสมมีส่วนผสมของเม็ดทรายสีดาํ
ผสมกบัเน้ือดินปริมาณมาก สีเคลือบ Hue 5y2/2(สีนํ้ าตาลเขม้) ลกัษณะ เคลือบขุ่น ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน 
ฐานมีการทาํสญัลกัษณ์เป็นรูปกากบาท ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ (ดูภาพท่ี 110) 

    กระปุกใน Pottery #56 , WB’99/159 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก ผลิต
จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2 เซนติเมตร ความสูง 3 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดิน  
หยาบ สีเน้ือสีนํ้ าตาล สีเคลือบ Hue 5y2/2(สีนํ้ าตาลเขม้) ลกัษณะ เคลือบขุ่น ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน 
ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์(ดูภาพท่ี 111) 

    กระปุกใน Pottery #57 , WB’99/155 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก ผลิต
จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2.1 เซนติเมตร ความสูง 3.2 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือ
ดิน หยาบ สีเน้ือ สีนํ้ าตาล สีเคลือบHue 5y2/2(สีนํ้ าตาลเขม้) ลกัษณะเคลือบขุ่น ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน 
ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์(ดูภาพท่ี 112) 
                กระปุกใน Pottery #58 , WB’99/156 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก ผลิต
จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2 เซนติเมตร ความสูง 3.3 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดิน 
หยาบ สีเน้ือสีนํ้ าตาล สีเคลือบ Hue 5y2/2(สีนํ้ าตาลเขม้) ) ลกัษณะเคลือบขุ่น ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน 
ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์(ดูภาพท่ี113) 
                กระปุกใน Pottery # 100 ,WB’99/157 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก ผลิต
จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2.4 เซนติเมตร ความสูง 5.4 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือ
ดิน หยาบ สีเน้ือ Hue 5y 6/1 (สีเทาปานกลาง) ส่วนผสมมีส่วนผสมของมด็ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดิน
ปริมาณนอ้ยมาก  สีเคลือบ Hue 5y2/2(สีนํ้ าตาลเขม้)  ลกัษณะเคลือบขุ่น ไม่มีรอยแตกราน ข้ึนรูปดว้ย
แป้นหมุน  ภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ บริเวณหูหกัหายไปทั้ง 2 หู(ดูภาพท่ี 114) 
                กระปุกใน Pottery #121 , WB’99/158 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ผลิตจากแหล่งเตา
ศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2 เซนติเมตร ความสูง 4 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ สีเน้ือ 
Hue 5y6/1(เทาปานกลาง)  ส่วนผสมมีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณนอ้ย  สีเคลือบ 
Hue 2.5 yr 2/1(นํ้าตาลเขม้) ลกัษณะเคลือบขุ่น นํ้าเคลือบมีลายแตกรานเลก็นอ้ย เคลือบดา้นนอกและ
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บริเวณขอบปากดา้นในถึงลาํตวัท่อนล่าง เวน้บริเวณฐานไวไ้ม่เคลือบ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ 
และภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์(ดูภาพท่ี 115) 
                กระปุกใน Pottery #123 , WB’99/112  ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ผลิตจากแหล่งเตา
ศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 1.5 เซนติเมตร ความสูง 3 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ  สีเน้ือ  
Hue 5y 5/1 (สีเทา) ส่วนผสมมีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือดินปริมาณมาก  สี
เคลือบ Hue 10yr2/3 (สีนํ้ าตาลเขม้)  ลกัษณะ เคลือบขุ่นนํ้ าเคลือบมีลายแตกรานเลก็นอ้ย ข้ึนรูปดว้ย
แป้นหมุน  ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์(ดูภาพท่ี 116) 
              กระปุกใน  Pottery #124 , WB’99/113  ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน แหล่งเตาเผา 
ศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 1.5 เซนติเมตร ความสูง 3 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ  สีเน้ือ 
Hue 7.5yr 4/2 (สีนํ้ าตาลปานกลาง)  ส่วนผสมมีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํผสมกนัเน้ือดินปริมาณมาก  
สีเคลือบ  Hue 2.5y2/2 (สีเขียวเขม้)  ลกัษณะ เคลือบขุ่นนํ้ าเคลือบไม่มีลายแตกราน บรรจุเศษฟันภายใน
ภาชนะ และภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ บริเวณขอบปากหกัหายเลก็นอ้ย(ดูภาพท่ี 117) 
                WB’99/151 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 
2เซนติเมตร ความสูง 2.6 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ  สีเน้ือสีเทาแดง  ส่วนผสม มีส่วนผสมของ
เมด็ทรายสีดาํขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือดินปริมาณมาก  สีเคลือบ สีนํ้ าตาลเขม้อมดาํ  ลกัษณะ เคลือบขุ่น
ไม่มีรอยแตกราน  ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์(ดูภาพท่ี 118) 
                 WB’99/152 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน  แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั  เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ปาก 1.8 เซนติเมตร ความสูง 3.2 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ  สีเน้ือ สีนํ้ าตาลอมเทา  ส่วนผสม  มี
ส่วนผสมของเม็ดทรายสีดาํผสมกับเน้ือดินปริมาณมาก  สีเคลือบ สีนํ้ าตาลเขม้ ลกัษณะเคลือบขุ่น 
ภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ บริเวณขอบปากหกัหายเลก็นอ้ย(ดูภาพท่ี 119) 
                 WB’99/154  ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั  เส้น
ผา่นศูนยก์ลางปาก 2 เซนติเมตร ความสูง 3.1 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ  สีเน้ือสีเทาอมแดง  
ส่วนผสม    มีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือดินปริมาณมาก  สีเคลือบ Hue 5y2/2 
(สีนํ้ าตาลเขม้) ลกัษณะ เคลือบขุ่นไม่มีลอยแตกราน (ดูภาพท่ี 120) 
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ตารางท่ี 35 กระปุกพบในPottery #28 , WB’99/153 
 

 

 
 
ภาพท่ี 109 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบสี

นํ้าตาลเขม้ ประเภทกระปุก (พบในPottery 
#28 , WB’99/153) พบท่ีโบราณสถาน 
วัดโบสถ์ เ มืองบางขลัง  จากแหล่งเตา
ศรีสัชนาลยั 

 

ทะเบียน กระปุกพบในPottery #28 , 
 WB’99/153 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2.2 
สูง: 
3.1 

ศก.กน้: 
1.8 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          
: สีนํ้าตาลเหลืองอมเทา 
ส่วนผสม    : - 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           
 : Hue 5y2/2(สีนํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 36  กระปุกในPottery #53 , WB’99/44  
 
 

 

 
 
ภาพท่ี 110 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบ 

สีนํ้ าตาลเข้ม  ประเภทกระปุก  (พบใน 
Pottery #53 , WB’99/44) พบท่ีโบราณสถาน
วัดโบสถ์  เมืองบางขลัง  จากแหล่งเตา 
ศรีสัชนาลยั 

 

ทะเบียน กระปุกในPottery #53 , 
 WB’99/44 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด A’2’ 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2.3 
สูง: 
3.5 

ศก.กน้: 
2.8 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : สีเทาอมเหลือง 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํผสมกนัเน้ือดินปริมาณ 
มาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ    : Hue 5y2/2 
(สีนํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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ตารางท่ี 37  พบในPottery #56 , WB’99/159 
 

 

 
 
ภาพท่ี 111 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบ

สีนํ้ าตาลเข้ม  ประเภทกระปุก(พบใน 
Pottery #56 , WB’99/159) พบท่ีโบราณสถาน 
วัดโบสถ์ เ มืองบางขลังจากแหล่งเตา
ศรีสัชนาลยั 

 
 
 
 

ทะเบียน พบในPottery #56 , WB’99/159 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด I1 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2 
สูง: 
3 

ศก.กน้: 
2.6 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั ภาชนะเน้ือแกร่งไม่เคลือบ 
ประเภทไหปากแตร 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : สีนํ้าตาล 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณ 
มาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ     : Hue 5y2/2 
(สีนํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 38  กระปุกพบในPottery #57 , WB’99/155 
 

 

 
 

ภาพท่ี 112 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบ 
สีนํ้ าตาลเข้ม  ประเภทกระปุก  (พบใน
Pottery #57 , WB’99/155) พบท่ีโบราณสถาน
วัดโบสถ์  เมืองบางขลัง  จากแหล่ งเตา 
ศรีสัชนาลยั 

 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี 28 ภาพลายเส้นภาชนะเน้ือแกร่งหรือ
เน้ือหินชนิดเคลือบสีนํ้ าตาลเข้ม 
ประเภทกระปุก(พบใน Pottery #57 , 
WB’99/155) พบท่ีโบราณสถานวัด
โบสถ์ เมืองบางขลัง จากแหล่งเตา
ศรีสัชนาลยั 

ทะเบียน กระปุกพบในPottery #57 , 
WB’99/155 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด I1 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2.1 
สูง: 
3.2 

ศก.กน้: 
2.4 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : สีนํ้าตาล 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินใน 
ปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ     : Hue 5y2/2 
(สีนํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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ตารางท่ี 39  กระปุกพบPottery #58 , WB’99/156 
 
 

 
 
ภาพท่ี 113 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบสี

นํ้าตาลเขม้ ประเภทกระปุก (พบใน Pottery 
#58 , WB’99/156 ) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

 

 
 
 

ทะเบียน กระปุกพบPottery #58 , 
WB’99/156 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด I1 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2 
สูง: 
3.3 

ศก.กน้: 
2.6 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : สีนํ้าตาลอมแดง 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของ 
เมด็ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดิน
ปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 5y2/2 
(สีนํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 40  กระปุกในPottery # 100 ,WB’99/157 
 
 

 
 
ภาพท่ี 114 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบ 

สีนํ้ าตาลเข้ม  ประเภทกระปุก  (พบใน 
Pottery # 100 ,WB’99/157 ) พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

 
 
 
 

ทะเบียน กระปุกในPottery # 100 
,WB’99/157 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุกเคลือบสีนํ้าตาลเขม้มีหู 

 2 หู 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2.4 
สูง: 
5.4 

ศก.กน้: 
3.6 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 5y 6/1  
(สีเทาปานกลาง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของ 
เมด็ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดิน
ปริมาณนอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 5y2/2 
(สีนํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น  
ไม่มีรอยแตกราน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ 

บริเวณหูหกัหายไปทั้ง 2 หู 
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ตารางท่ี 41 กระปุกในPottery #121 , WB’99/158 
 
 

 
 
ภาพท่ี 115 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบสี

นํ้ าตาลเขม้ ประเภทกระปุก (พบใน Pottery 
#121 , WB’99/158 ) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

 

ทะเบียน กระปุกในPottery #121 , 
WB’99/158  

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2 
สูง: 
4 

ศก.กน้: 
2.3 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 5y6/1 
(เทาปานกลาง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของ 
เมด็ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดิน
ปริมาณนอ้ย 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ     : Hue 2.5 yr 2/1 
(นํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น นํ้า
เคลือบมีลายแตกรานเล็กน้อย 
เคลือบด้านนอกและบริเวณ
ขอบปากด้านในถึงลาํตวัท่อน
ล่ า ง  เ ว ้นบ ริ เ วณฐานไว้ไ ม่
เคลือบ 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะ แ

ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 42  Pottery #123 , WB’99/112Bag#597 
 
 

 
 
ภาพท่ี 116 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบ 

สีนํ้ าตาลเขม้ ประเภทกระปุก (พบใน Pottery 
#123 , WB’99/112 ) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

 
 
 

ทะเบียน Pottery #123 , WB’99/112 
Bag#597 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด N3  
ระดบั(cm.dt.) 70-73 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

1.5 
สูง: 
3 

ศก.กน้: 
2 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 5y 5/1 
 (สีเทา) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของ 
เมด็ทรายสีดาํขนาดใหญ่ผสม 
กบัเน้ือดินปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 10yr2/3 
(สีนํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นนํ้า
เคลือบมีลายแตกรานเลก็นอ้ย  

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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      ตารางท่ี 43  Pottery #124 , WB’99/113,Bag#600 
 

 
 
ภาพท่ี 117 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบ

สีนํ้ าตาลเข้ม  ประเภทกระปุก  (พบใน 
Pottery #124 , WB’99/113) พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จาก
แหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

 

ทะเบียน Pottery #124 , WB’99/113 
Bag#600 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด N3 (SEQ) 
ระดบั(cm.dt.) 77-82 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

1.5 
สูง:
3 

ศก.กน้: 
2.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ       : Hue 7.5yr 4/2  
(สีนํ้าตาลปานกลาง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของ 
เมด็ทรายสีดาํผสมกนัเน้ือดิน
ปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 2.5y2/2 
(สีเขียวเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นนํ้า
เคลือบไม่มีลายแตกราน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ บรรจุเศษฟันภายในภาชนะ 

 และภาชนะมีลกัษณะเกือบ
สมบูรณ์ บริเวณขอบ 
ปากหกัหายเลก็นอ้ย 
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ตารางท่ี 44  WB’99/151 
 
 

 

 
 
ภาพท่ี 118 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบสี

นํ้ าตาล เข้ม  ประ เภทกระปุก  (พบใน 
B’99/151) พบท่ีโบราณสถานวัดโบสถ ์
เมืองบางขลงั จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

ทะเบียน WB’99/151 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุกขนาดเลก็ 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด I2 
ระดบั(cm.dt.) 78-85 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2 
สูง: 
2.6 

ศก.กน้: 
2.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : สีเทาแดง 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของ 
เมด็ทรายสีดาํขนาดใหญ่ผสม 
กบัเน้ือดินปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ    : สีนํ้าตาลเขม้อมดาํ 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 
ไม่มีรอยแตกราน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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ตารางท่ี 45    WB’99/152 ,Bag#273 ,SF81 
 

 

 
 
ภาพท่ี 119 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบสี

นํ้ า ต าล เข้ม  ประ เภทกระ ปุก  (พบใน 
WB’99/152) พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์
เมืองบางขลงั จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

 
 

ทะเบียน WB’99/152 
Bag#273 ,SF81 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก(เคลือบสีนํ้าตาลเขม้) 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด D8 
ระดบั(cm.dt.) S 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

1.8 
สูง: 
3.2 

ศก.กน้: 
2.1 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : สีนํ้าตาลอมเทา 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของ 
เมด็ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดิน
ปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : สีนํ้าตาลเขม้ 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ 

บริเวณขอบปากหกัหายเลก็ 
นอ้ย 
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ตารางท่ี 46   WB’99/154 

 
 

 
 
ภาพท่ี120 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบ 

สีนํ้าตาลเขม้ ประเภทกระปุก (พบใน 
WB’99/154) พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์
เมืองบางขลงั จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

 
 
 
 

ทะเบียน WB’99/154 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2 
สูง:
3.1 

ศก.กน้: 
2.4 

หนา: 
0.5 
 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : สีเทาอมแดง 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํขนาดใหญ่ผสมกบัเน้ือ 
ดินปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 5y2/2 
(สีนํ้าตาลเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นไม่มี 
ลายแตกราน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ - 
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ภาชนะประเภทกระปุกเคลอืบสีเขียวไข่กา แบบเชลยีง แหล่งเตาศรีสัชนาลยั 
กระปุกใน Pottery #78 , WB’99/160 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก 

แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั ลกัษณะเน้ือดินหยาบ สีเน้ือดินมีสีนํ้ าตาลอมแดง เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2 
เซนติเมตร ความสูง 5 เซนติเมตร ส่วนผสม มีส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินในปริมาณ
นอ้ยมาก สีเคลือบ Hue 10y3/2 (สีนํ้ าตาลอมเขียว) ลกัษณะ เคลือบขุ่น ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ภาชนะ
มีลกัษณะสมบูรณ์ มีหู 2 หู (ดูภาพท่ี 121) 

กระปุกใน Pottery #111 , WB’99/100 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก 
เคลือบสีเขียวไข่กาแบบเชลียง มีหู2หู แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั เส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 1.5 
เซนติเมตร ความสูง 6 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ  สีเน้ือHue 5y 7/1 (สีเทา) ส่วนผสมมี
ส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณมาก สีเคลือบ Hue 5y3/2 (สีเขียวเขม้) ลกัษณะ 
เคลือบขุ่นนํ้าเคลือบมีลายแตกราน ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน (ดูภาพท่ี 122) 

กระปุกใน Pottery # 128/1, WB’99/117 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก 
เคลือบสีเขียวไข่กาแบบเชลียง มีหู2หู แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2 เซนติเมตร 
ความสูง 6 เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินหยาบ พบร่วมกบัเคร่ืองถว้ยพานเคลือบสีเขียวประเภทพาน
ขนาดเลก็ ลกัษณะเน้ือดิน หยาบ สีเน้ือHue5y6/1 (สีเทาปานกลาง)  ส่วนผสม มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณนอ้ย  สีเคลือบ Hue2.5y3/3 (สีนํ้ าตาลอ่อนอมเหลือง)  ลกัษณะ 
เคลือบขุ่น มีลอยแตกลายรานเลก็ๆ มีการเคลือบดา้นนอกและปริเวณขอบปากดา้นในถึงลาํตวัท่อน
ล่าง เวน้ไม่เคลือบบริเวณฐาน  ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ ภายในว่างเปล่าเป็นกระปุกขนาดเลก็ไม่มี
การตกแต่ง มีหู 2 หู (ดูภาพท่ี 123) 
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ตารางท่ี 47   กระปุกในPottery #78 , WB’99/160 
 
 

 
 
ภาพท่ี 121 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบ

สีเขียวไข่กา แบบเชลียง ประเภทกระปุก 
(พบใน Pottery #78 , WB’99/160 ) พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จาก
แหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

 
 
 
 

ทะเบียน กระปุกในPottery #78 ,  
WB’99/160 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2 
สูง:
5 

ศก.กน้: 
3.5 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : 5p 6/1  
(สีนํ้าตาลอมแดง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินใน 
ปริมาณนอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ      : Hue 10y3/2 
(สีนํ้าตาลอมเขียว) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานเรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ มีหู2หู 
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ตารางท่ี 48   กระปุกในPottery #111 , WB’99/100 Bag#583 
 
 

 
 
ภาพท่ี122 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบ 

สีเขียวไข่กา แบบเชลียง ประเภทกระปุก 
(พบใน Pottery #111 , WB’99/100) พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จาก
แหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

 
 
 
 

ทะเบียน Pottery #111 , WB’99/100 
Bag#583 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก (เคลือบสีเขียวแบบ 

เชลียง)มีหู2หู 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด N1 (NEQ) 
ระดบั(cm.dt.) 77-82 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

1.5 
สูง: 
6 

ศก.กน้: 
3.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 5y 7/1 (สีเทา) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณ 
มาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 5y3/2 
(สีเขียวเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นนํ้า 
เคลือบมีลายแตกราน 

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง มีหู 2 หู 
หมายเหตุ - 
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ตารางท่ี 49   กระปุกในPottery #128/1, WB’99/117 
 

 

 
 
ภาพท่ี 123 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบสี

เขียวไข่กา แบบเชลียง ประเภทกระปุก 
(พบใน Pottery # 128/1, WB’99/117) พบ
ท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จาก
แหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 29 ภาพลายเส้นภาชนะเน้ือแกร่งหรือ

เน้ือหินชนิดเคลือบสีเขียวไข่กา 
แบบเชลียง ประเภทกระปุก (พบใน 
Pottery # 128/1, WB’99/117) พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั 
จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั 

ทะเบียน Pottery # 128/1, 
 WB’99/117 , Bag#608 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก (แบบเชลียง) 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด N4 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

2 
สูง: 
6 

ศก.กน้:
4 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั เคร่ืองถว้ยพานเคลือบสีเขียว 
ประเภทพานขนาดเลก็ 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue5y6/1  
(สีเทาปานกลาง) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็ 
ทรายสีดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณนอ้

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue2.5y3/3 (สี
นํ้าตาลอ่อนอมเหลือง) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น  
มีลอยแตกลายรานเลก็ๆ มีการ 
เคลือบดา้นนอกและบริเวณ 
ขอบปากดา้นในถึงลาํตวัท่อน 
ล่าง เวน้ไม่เคลือบบริเวณฐาน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานแบน 
การตกแต่ง เรียบ  
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ ภายใน 

วา่งเปล่าเป็นกระปุกขนาดเลก็ไม่ 
มีการตกแต่ง มีหู2หู 
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                 เคร่ืองถ้วยเมืองสุโขทยัเคลอืบสีเขียว  
    จากการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์ เมืองบางขลงั จงัหวดัสุโขทยั 
สามารถกาํหนดเคร่ืองเคลือบสีเขียวประเภทกระปุก จาํนวน 2 ใบ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑจ์ากแหล่งเตา
เมืองสุโขทยั 
                Pottery #113 , WB’99/102  ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน  ประเภทกระปุก  แหล่งผลิต
แหล่งเตาเผาสุโขทยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 1.5 เซนติเมตร ความสูง 4.5  เซนติเมตร  จากแหล่ง
เตาเผาสุโขทยั  ลกัษณะเน้ือดินหยาบ  สีเน้ือ  Hue 10yr 5/3 (สีนํ้ าตาลอ่อนอมสีนวล)  ส่วนผสมมี
ส่วนผสมของเมด็ทรายสีดาํขนาดเลก็ผสมกบัเน้ือดินปริมาณนอ้ยมาก สีเคลือบ  Hue 5y6/3 (สีเขียว
เขม้)  ลกัษณะเคลือบขุ่นนํ้ าเคลือบไม่มีลายแตกราน   ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน บรรจุฟันภายในภาชนะ 
และภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ (ดูภาพท่ี 124) 
               Pottery # 139, WB’99/129  102  ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน  ประเภทกระปุก  
แหล่งผลิตแหล่งเตาเผาสุโขทยัเสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 2 เซนติเมตร ความสูง 5  เซนติเมตร  ลกัษณะ
เน้ือดิน หยาบ สีเน้ือ  Hue 2.5y 4/1 (สีเทาอ่อน)  ส่วนผสมมีส่วนผสมของมด็ทรายสีขาวขนาดใหญ่
ผสมกบัเน้ือดินปริมาณมาก  สีเคลือบ Hue 2.5y6/4(เทาอมเหลือง) ลกัษณะ เคลือบขุ่นไม่มีรอยแตก
ราน ข้ึนรูปดว้ยมือ ภายในภาชนะบรรจุกระดูกและฟัน ภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ บริเวณขอบ
ปากหกัหายเลก็นอ้ย (ดูภาพท่ี 125) 
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ตารางท่ี 50 กระปุกใน Pottery #113 , WB’99/102 
 

 
 
ภาพท่ี 124 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบ 

สีเขียว ประเภทกระปุก (พบใน Pottery 
#113 , WB’99/102) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั จากแหล่งเตาสุโขทยั 

 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 30 าชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิด

เคลือบสีเขียว ประเภทกระปุก (พบ
ใน Pottery #113 , WB’99/102)  
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ์ เมือง
บางขลงั จากแหล่งเตาสุโขทยั 

 
 
 
 

ทะเบียน Pottery #113 , WB’99/102 
Bag#586 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาสุโขทยั 
กริด N4 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

1.5 
สูง: 
4.5 

ศก.กน้: 
3.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : Hue 10yr 5/3 
 (สีนํ้าตาลอ่อนอมสีนวล) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของเมด็
ทรายสีดาํขนาดเลก็ผสมกบัเน้ือ 
ดินปริมาณนอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 5y6/3 
(สีเขียวเขม้) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นนํ้า 
เคลือบไม่มีลายแตกราน  

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ บรรจุฟันภายในภาชนะ และ 

ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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ตารางท่ี 51 กระปุกใน Pottery #139, WB’99/129 
 
 

 
 
ภาพท่ี 125 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบสี

เขียว ประเภทกระปุก (พบใน Pottery # 
139, WB’99/129) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั จากแหล่งเตาสุโขทยั 

 
 
 
 
 

ทะเบียน Pottery # 139, WB’99/129 
Bag#622 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาเมืองสุโขทยั 
กริด S7 
ระดบั(cm.dt.) 77-82 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก:

2 
สูง: 
5 

ศก.กน้: 
3 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ   : Hue 2.5y 4/1  
(สีเทาอ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของ 
เมด็ทรายสีขาวขนาดใหญ่ผสม 
กบัเน้ือดินปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ      : Hue 2.5y6/4 
(เทาอมเหลือง) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นไม่ 
มีรอยแตกราน 

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป ข้ึนรูปดว้ยมือ 
ฐาน ฐานแบน  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภายในภาชนะบรรจุกระดูกและ 

ฟัน ภาชนะมีลกัษณะเกือบ 
สมบูรณ์ บริเวณขอบปาก 
หกัหายเลก็นอ้ย 
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           ภาชนะเนื้อแกร่งหรือเนื้อหิน  ประเภทไหคอส้ัน  แหล่งเตาศรีสัชนาลัย  พบที่
โบราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั  
           ภาชนะหมายเลข  WB’99/38 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินประเภทไหคอสั้น แหล่ง
เตาเผาศรีสัชนาลยั เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 14เซนติเมตร ความสูง 25  เซนติเมตร   พบร่วมกบั
ภาชนะดินเผาเน้ือดินประเภทฝาปิด  ลกัษณะเน้ือดินละเอียด สีเน้ือ Hue 5 Yr 6/1 (นํ้าตาลเทาอ่อน)   
ส่วนผสมเน้ือดินมีสีนํ้ าตาลละเอียดมีส่วนผสมของทรายเมด็สีดาํขนาดใหญ่ปริมาณมาก ข้ึนรูปดว้ย
แป้นหมุน มีการตกแต่งดว้ยลายขูดขีดซ่ีหวีเป็นเส้นคล่ืน2 ชั้นระหว่างเส้นขูดขีดขนานมีหูหลอก
ขนาดเลก็ 3 หูบริเวณไหล่ตอนบนและไหล่ตอนล่าง มีลายขดูขีดเป็นลายฟันปลาจาง ๆ มีการเจาะรู
ขนาด 0.9 cm. บริเวณฐานภาชนะจากดา้นนอก ภาชนะแตกร้าวทั้งใบมีการนาํมาติดกนัดว้ยกาว ไม่
มีกระดูกบรรจุอยูภ่ายใน (ดูรูปท่ี 126) 
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ตารางท่ี 52 ไหคอสั้นใน WB’99/38 
 
 

 

 
 
ภาพท่ี126 ภาชนะเ น้ือแกร่งหรือเ น้ือหินชนิดไม่

เคลือบ ประเภทไหคอสั้ น ( WB’99/38) 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 
จากแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 

ทะเบียน WB’99/38 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 

ประเภทไห 
ประเภท ไหคอสั้น 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด I4 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

14 
สูง:
25 

ศก.กน้:
10.5 

หนา: 
0.9 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั มีภาชนะดินเผาเน้ือดินประเภท 
ฝาปิด 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียด 
สีเน้ือ          : Hue 5 Yr 6/1  
(นํ้าตาลเทาอ่อน) 
ส่วนผสม    : เน้ือดินมีสีนํ้าตาล
ละเอียดมีส่วนผสมของทรายเมด็ 
สีดาํขนาดใหญ่ปริมาณมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : - 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ   
การตกแต่ง มีการตกแต่งด้วยลายขูดขีดซ่ีหวี

เป็นเส้นคล่ืน2 ชั้นระหว่างเส้นขูด
ขีดขนานมีหูหลอกขนาดเล็ก 3 หู
บริ เวณไหล่ตอนบนและไหล่
ตอนล่าง มีลายขูดขีดเป็นลายฟัน
ปลาจาง  ๆ

หมายเหตุ มีการเจาะรูขนาด 0.9 cm.บริเวณฐาน
ภาชนะจากดา้นนอก ภาชนะแตกร้าว
ทั้งใบมีการนาํมาติดกนัดว้ยกาว ไม่
มีกระดูกบรรจุอยูภ่ายใน 
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                  ภาชนะหมายเลข Pottery #82 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน  หมอ้มีฝาปิด แหล่งเตาเผา
ศรีสัชนาลยั ระดบั 137-146 cm.dt.  เส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 16 เซนติเมตร ความสูง 17 เซนติเมตร 
ลกัษณะเน้ือดินหยาบ  สีเน้ือ Hue 2.5yr 4/1 (นํ้าตาลแดงอ่อน) สีเคลือบHue 7.5y3/2(สีนํ้ าตาลอมเขียว)  
ลกัษณะเคลือบขุ่น ตกแต่งดว้ยลายกดประทบัรูปเส้นตรงบริเวณไหล่ดา้นบนและฐานดา้นล่าง  บรรจุ
เศษกระดูกภายใน (ดูรูปท่ี 127) 
 

ตารางท่ี 53 หมอ้มีฝาปิดใน Pottery #82, WB’99/71 
 

 

 

ภาพท่ี 127 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภท
หมอ้มีฝาปิด (Pottery #82, WB’99/71) 
พบท่ีโบราณสถานวัดโบสถ์  เมือง 
บางขลงั จากแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 

 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี 31 ภาพลายเส้นภาชนะเน้ือแกร่ง
หรือเน้ือหิน ประเภทหมอ้มีฝาปิด 
(Pottery #82, WB’99/71) พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 
จากแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 

ทะเบียน Pottery #82, WB’99/71 
Bag#544 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท หมอ้มีฝาปิด 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด A’1’  
ระดบั(cm.dt.) 137-146 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

16 
สูง: 
17 

ศก.กน้: 
12 

หนา: 
0.8 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ    : Hue 2.5yr 4/1 (นํ้าตาลแดงอ่อน) 
ส่วนผสม : มีส่วนผสมของเมด็ทรายสี
ดาํผสมกบัเน้ือดินปริมาณนอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ  : Hue 7.5y3/2 (สีนํ้าตาลอมเขียว) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง ลายกดประทบัรูปเส้นตรงบริเวณไหล่

ดา้นบนและฐานดา้นล่าง 
หมายเหตุ 

 

บรรจุเศษกระดูกภายในภาชนะหลาย
ช้ิน และภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ 
ภาชนะมีรอยร้าวทั้งใบและภาชนะใบน้ี
ประสานช้ินส่วนกนัไวด้ว้ยกาว 
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            Bag#645   ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินพานสงัคโลก  แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั พบใน
ระดบั148-158 cm.dt. ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ ลกัษณะเคลือบ: เคลือบขุ่นนํ้ าเคลือบมีลายแตกราน 
ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ตกแต่งดว้ยการเขียนลายดาํใตเ้คลือบเป็นรูปพนัธ์ุพฤกษา (ดูภาพท่ี 128) 
 

ตารางท่ี 54 พานสงัคโลกใน Bag#645 
 

 

 
 
ภาพท่ี128 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินประเภทพาน 

สังคโลก (Bag#645) พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ์  เ มืองบางขลัง  จากแหล่ง เตา เผา 
ศรีสัชนาลยั 

 
 
 
 

ทะเบียน  Bag#645 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท พานสังคโลก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด PIT1 
ระดบั(cm.dt.) 148-158 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

- 
สูง: 
- 

ศก.กน้: 
- 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
สีเน้ือ          : - 
ส่วนผสม    : - 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : - 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 
นํ้าเคลือบมีลายแตกราน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน - 
การตกแต่ง มีการเขียนลายดาํใตเ้คลือบ 

เป็นรูปพนัธ์ุพฤกษา 
หมายเหตุ - 

 

 
 Pottery # 22, WB’99/16 เป็นภาชนะเน้ือแกร่ง (เคร่ืองถว้ยน่านบ่อสวกเคลือบสีเขียว)  
ประเภทไห แหล่งเตาเผาเมืองน่านบ่อสวก จงัหวดัน่าน ระดบั 82-99 cm.dt. เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 
12 เซนติเมตร ความสูง 20.5  เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินละเอียด  สีเน้ือ  Hue 10yr 8/2 (สีขาว) สี
เคลือบHue 10y 6/2 (สีเขียว) ลกัษณะ เคลือบใสทั้งใบยกเวน้กน้ มีรอยแตกรานเลก็นอ้ย ข้ึนรูปดว้ย
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แป้นหมุน ฐานเวา้ มีการเจาะรูส่วนกน้ รูขนาดประมาณ1 เซนติเมตร ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ 
บริเวณขอบปากชาํรุดเลก็นอ้ย พบร่วมกบัเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีขาวประเภทจาน (ดูภาพท่ี129) 
 

ตารางท่ี 55 ไหใน Pottery # 22, WB’99/16 
 

 

 
 

ภาพท่ี129 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภท
ไห (Pottery # 22, WB’99/16) พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบางขลัง 
จากแหล่งเตาเผาเมืองน่านบ่อสวก 
จงัหวดัน่าน 

ทะเบียน Pottery # 22, WB’99/16 
Bag#429,SF138 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่ง (เคร่ืองถว้ย 
น่านบ่อสวกเคลือบสีเขียว) 

ประเภท ไห 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาเมืองน่านบ่อสวก  จงัหวดัน่าน 
กริด B5 (NEQ) 
ระดบั(cm.dt.) 82-99 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

12 
สูง: 
20.5 

ศก.กน้: 
9.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั เคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีขาว 
ประเภทจาน 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียด 
สีเน้ือ  : Hue 10yr 8/2 (สีขาว) 
ส่วนผสม    : - 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ  : Hue 10y 6/2 
 (สีเขียว) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบใสทั้งใบ
ยกเวน้กน้ มีรอยแตกรานเลก็นอ้ย 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน 
 

ฐานเวา้ มีการเจาะรูส่วนกน้ รูขนาด
ประมาณ1 เซนติเมตร 

การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ 

บริเวณขอบปากชาํรุดเลก็นอ้ย 
    

              Pottery # 128/2, WB’99/118 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก แหล่งเตา
พาน เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 6  เซนติเมตร ความสูง 7.5  เซนติเมตร ลกัษณะเน้ือดินสีขาวละเอียด สี
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เน้ือ Hue 2.5 y7/3 (สีเหลืองนวล) ส่วนผสมเน้ือดินสีขาวนวลละเอียดมีส่วนผสมของทรายเมด็สีดาํ
ขนาดเลก็ในปริมาณนอ้ย สีเคลือบ Hue 2.5 y 8/2(เหลืองนวล)  ลกัษณะ เคลือบขุ่นไม่มีรอยแตกราน 
ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ภาชนะดินเผาเคลือบสีเขียวเขม้ประเภทกระปุก ภาชนะเกือบสมบูรณ์ มีการ
เคลือบทั้งใบแต่เวน้ท่อนล่างก่อนถึงฐานประมาณ 1 เซนติเมตรและเวน้ไม่เคลือบฐาน (ดูภาพท่ี130) 
 
ตารางท่ี 56 ไหใน Pottery # 22, WB’99/16 
 

 

 
ภาพท่ี 130 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภท

กระปุก (Pottery # 128/2, WB’99/118) 
จากแหล่งเตาพาน พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั  

 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี 32 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภทกระปุก (Pottery # 
128/2, WB’99/118) จากแหล่ง
เตาพาน พบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั  

ทะเบียน Pottery # 128/2, WB’99/118 
Bag#608 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาพาน 
กริด N4 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

6 
สูง: 
7.5 

ศก.กน้: 
5 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : เน้ือดินสีขาวละเอียด 
สีเน้ือ    : Hue 2.5 y7/3 (สีเหลืองนวล) 
ส่วนผสม    : เน้ือดินสีขาวนวลละเอียด 
มีส่วนผสมของทรายเมด็สีดาํขนาดเลก็ 
ในปริมาณนอ้ย 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ     : Hue 2.5 y 8/2(เหลืองนวล) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นไม่มีรอย 
แตกราน 

การทานํ้าดิน ดา้นนอก 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เวน้เขา้ดา้นใน 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะดินเผาเคลือบสีเขียวเขม้ประเภท

กระปุก ภาชนะเกือบสมบูรณ์ มีการ 
เคลือบทั้งใบแต่เวน้ท่อนล่างก่อนถึงฐาน
ประมาณ 1 เซนติเมตรและเวน้ไม่เคลือบฐ
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ภาชนะเนื้อแกร่งหรือเนื้อหิน จากแหล่งเตาประเทศจีน พบที่โบราณสถานวัดโบสถ์ เมือง

บางขลงั 
จาน 
Pottery #22 , WB’99/16 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทจาน  แหล่งเตาทาง

ตอนใตข้องจีน (มณฑลฝเูจ้ียน)  พบในระดบั 82-99 cm.dt. เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 10  เซนติเมตร 
ความสูง 2.7  เซนติเมตร  พบร่วมกบัเคร่ืองถว้ยน่านบ่อสวกประเภทไห  ลกัษณะเน้ือดินละเอียด
มาก  สีเน้ือ สีขาว สีเคลือบ Hue 10yr8/3 (สีนวล) ลกัษณะ เคลือบใส มีรอยแตกกรานเลก็นอ้ย ข้ึน
รูปดว้ยแป้นหมุน ใชเ้ป็นฝาปิดปากไหภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทจาน จากแหล่งเตาเผา
แหล่งเตาทางตอนใตข้องจีน(มณฑลฝเูจ้ียน) พบร่วมกบั Pottery #22 (ดูภาพท่ี 131) 

Pottery #83 , WB’99/72  ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทจาน (เคร่ืองถว้ยจีน
เคลือบสีขาว) แหล่งเตาในทางตอนใต้ของจีน (ในมณฑลฝูเจ้ียน) เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 15  
เซนติเมตร ความสูง 3 เซนติเมตร  ภาชนะท่ีพบร่วมกนั เคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัประเภทไหปากแตร
ชนิดไม่เคลือบและฝาปิดภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน ลกัษณะเน้ือดินละเอียด สีเน้ือ  Hue2.5y 8/2 
(สีเทาอ่อน)  ส่วนผสม มีส่วนผสมของม็ดทรายสีขาวผสมกบัเน้ือดินจาํนวนน้อยมาก  สีเคลือบ 
Hue2.5y 8/3(สีนวล) ลกัษณะเคลือบขุ่นนํ้าเคลือบมีไม่มีรอยแตกกราน ใชเ้ป็นฝาปิดภาชนะประเภท
ไหปากแตร (ดูภาพท่ี 132) 

Pottery #158 , WB’99/148 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทจาน (เคร่ืองถว้ยจีน
เคลือบสีเขียว) แหล่งเตาเผาผูถี่ยน มณฑลฝเูจ้ียน เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 17  เซนติเมตร ความสูง 
3.5 เซนติเมตร  พบร่วมกบัภาชนะประเภทไหปากแตรเน้ือแกร่งไม่เคลือบกบัภาชนะดินเผาเคลือบ
สีเขียวเขม้ประเภทกระปุก ลกัษณะเน้ือดินละเอียด สีเน้ือ Hue 2.5y 8/3 (สีนวล)  สีเคลือบHue 
10y6/2(สีเขียว) ลกัษณะเคลือบ : เคลือบใส มีรอยแตกกรานมีการตกแต่งลายใตเ้คลือบดว้ยการพิมพ์
ลายดอกเบญมาศลงไปตรงกลางจานดา้นในและมีการขดูขีดลายเป็นรูปคล่ืนดา้นในบริเวณใกลข้อบ
ปากภาชนะ ส่วนดา้นนอกภาชนะมีการขดูขีดเป็นแนวตั้งโดยรอบภาชนะดา้นนอกตั้งแต่บริเวณใกล้
ขอบปากจนถึงฐาน  ภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์ บริเวณขอบปากหกัหายเลก็นอ้ย สันนิษฐานว่า
อาจใชเ้ป็นฝาปิดภาชนะประเภทไหปากแตร (ดูภาพท่ี 133) 
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ตารางท่ี 57 จานใน Pottery #22 , WB’99/16 
 

 

 

 
 
ภาพท่ี 131 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทจาน 

(Pottery #22 , WB’99/16) จากแหล่งเตา
ของประเทศจีน พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั 

ทะเบียน Pottery #22 , WB’99/16 
Bag#429, SF139 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท จาน 
แหล่งผลิต แหล่งเตาทางตอนใตข้องจีน 

(มณฑลฝเูจ้ียน) 
กริด B5 (NEQ) 
ระดบั(cm.dt.) 82-99 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

10 
สูง: 
2.7 

ศก.กน้: 
3.2 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั เคร่ืองถว้ยน่านบ่อสวกประเภท 
ไห 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียดมาก 
สีเน้ือ          : สีขาว 
ส่วนผสม    : - 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 10yr8/3 
(สีนวล) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบใส มี 
รอยแตกกรานเลก็นอ้ย 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน บริเวณขอบนอกฐานนูนออกมา  
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ใชเ้ป็นฝาปิดปากไห 
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ตารางท่ี 58 จานใน Pottery #83 , WB’99/72 
 
 

 
 
ภาพท่ี 132 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทจาน 

(Pottery #83 , WB’99/72) จากแหล่งเตา
ของประเทศจีน  พบท่ีโบราณสถานวัด
โบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

 
ภาพลายเส้นท่ี 33 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภท

จาน (Pottery #83 , WB’99/72) จาก
แหล่ ง เตาของประเทศจีน  พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 
 

ทะเบียน Pottery #83 , WB’99/72 
Bag#545 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท จาน (เคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีขาว) 
แหล่งผลิต แหล่งเตาในทางตอนใตข้องจีน 

 (ในมณฑลฝเูจ้ียน) 
กริด A’1’ (NEQ) 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

15 
สูง: 
3 

ศก.กน้: 
5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั เคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัประเภทไห
ปากแตรชนิดไม่เคลือบและฝาปิด
ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียด 
สีเน้ือ          : Hue2.5y 8/2  
(สีเทาอ่อน) 
ส่วนผสม    : มีส่วนผสมของมด็ 
ทรายสีขาวผสมกบัเน้ือดินจาํนวน
นอ้ยมาก 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue2.5y 8/3 
(สีนวล) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นนํ้า 
เคลือบมีไม่มีรอยแตกกราน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เวา้เขา้เลก็นอ้ย 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ใชเ้ป็นฝาปิดภาชนะประเภทไห

ปากแตร 
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ตารางท่ี 59 จานใน Pottery #158 , WB’99/148 
 
 

 
 
ภาพท่ี 133 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภท

จาน (Pottery #158 , WB’99/148) จาก
แหล่งเตาของประเทศจีน พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

 
ภาพลายเส้นท่ี 34 ภาพลายเส้นภาชนะเน้ือแกร่งหรือ

เน้ือหิน ประเภทจาน (Pottery #158 , 
WB’99/148) จากแหล่งเตาของ
ประเทศจีน พบท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

ทะเบียน Pottery #158 , WB’99/148 
Bag#658 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท จาน (เคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียว) 
แหล่งผลิต แหล่งเตาเผาผูถี่ยน มณฑลฝเูจ้ียน 
กริด N’10 
ระดบั(cm.dt.)  
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

17 
สูง: 
3.5 

ศก.กน้: 
9.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั ภาชนะประเภทไหปากแตรเน้ือ 
แกร่งไม่เคลือบกบัภาชนะดินเผา
เคลือบสีเขียวเขม้ประเภทกระปุก 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียด 
สีเน้ือ : Hue 2.5y 8/3 (สีนวล) 
ส่วนผสม : - 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ : Hue 10y6/2 (สีเขียว) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบใส มี 
รอยแตกกราน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน มีความนูนบริเวณขอบแต่ตรง 

กลางปุ๋มเขา้ 
การตกแต่ง มีการตกแต่งลายใตเ้คลือบดว้ย 

การพิมพล์ายดอกเบญมาศลงไป 
ตรงกลางจานดา้นในและมีการ 
ขดูขีดลายเป็นรูปคล่ืนดา้นใน 
บริเวณใกลข้อบปากภาชนะ ส่วน 
ดา้นนอกภาชนะมีการขดูขีดเป็น
แนวตั้งโดยรอบภาชนะดา้นนอก
ตั้งแต่บริเวณใกลข้อบปากจนถึง 
ฐาน 

หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะเกือบสมบูรณ์  
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                ภาชนะเนื้อแกร่งหรือเนื้อหิน ประเภทกระปุก จากแหล่งเตาประเทศจีน พบที่
โบราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั 
              กระปุกใน Pottery # 61, WB’99/168 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Celadon)  
ประเภทกระปุก แหล่งเตาหลงฉวน มณฑลเจอ้เจียง เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 1.8  เซนติเมตร ความสูง 
3.6  เซนติเมตร  ลกัษณะเน้ือดินละเอียดมาก  สีเน้ือสีเทาขาว สีเคลือบสีเขียว ลกัษณะเคลือบขุ่นไม่มี
รอยแตกกราน ฐานเรียบ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์(ดูภาพท่ี 134) 
                กระปุกเคลือบสีเขียวอมฟ้าใน Pottery # 80, WB’99/169 ภาชนะเน้ือแกร่ง ( Celadon) 
ประเภทกระปุก แหล่งเตาหลงฉวน มณฑลเจ้ือเจ้ียง  เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2  เซนติเมตร ความสูง 
4  เซนติเมตร  ลกัษณะเน้ือดิน ละเอียด  สีเคลือบ  7.5Gy6/1(สีเขียวอมฟ้า)  ลกัษณะ เคลือบขุ่นไม่มี
แตกกราน  ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ เคลือบทั้งใบยกเวน้ฐาน(ดูภาพท่ี 135) 
                Pottery # 112, WB’99/111 ภาชนะเน้ือแกร่ง (Celadon) ประเภทกระปุก แหล่งเตา
หลงฉวน มณฑลเจอ้เจียง  พบท่ีระดบั 90-94.5 cm.dt. เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2  เซนติเมตร ความ
สูง 4  เซนติเมตร พบร่วมกบัเคร่ืองถว้ยจีน (Celadon) ประเภทกระปุก 2 ใบ ลกัษณะเน้ือดินละเอียด
มาก  สีเน้ือ Hue 10yr 7/2 (สีนวลเขม้) สีเคลือบ  Hue 10y6/2 (สีเขียว)  ลกัษณะ เคลือบขุ่นนํ้ าเคลือบ
ไม่มีลายแตกกราน การตกแต่ง พิมพล์ายดอกบวัดา้นนอกของส่วนลาํตวัภาชนะ ภาชนะมีลกัษณะ
สมบูรณ์ (ดูภาพท่ี 136) 
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ตารางท่ี 60 กระปุกในPottery # 61, WB’99/168 
 
 

 
 
ภาพท่ี 134 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภท

กระปุก (พบในPottery # 61, WB’99/168) 
จากแหล่งเตาของประเทศจีน  พบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 
 

 
 
ภาพลายเส้นท่ี 35 ภาพลายเส้นภาชนะเน้ือแกร่งหรือ

เน้ือหิน ประเภทกระปุก (พบใน
Pottery # 61, WB’99/168) จาก
แหล่งเตาของประเทศจีน พบท่ี
โบราณสถานวัดโบสถ์  เ มื อง 
บางขลงั 

ทะเบียน กระปุกในPottery # 61, 
WB’99/168 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่ง (Celadon) 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาหลงฉวน มณฑลเจอ้เจียง 
กริด S2 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

1.8 
สูง: 
3.6 

ศก.กน้: 
2.8 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียดมาก 
สีเน้ือ          : สีเทาขาว 
ส่วนผสม    : - 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : สีเขียว 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นไม่มี 
รอยแตกราน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป - 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ 
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ตารางท่ี 61 กระปุกในPottery # 80, WB’99/169 
 
 

 
 

ภาพท่ี 135 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน  ประเภท
กระปุก (พบใน Pottery # 80, WB’99/169) 
จ ากแห ล่ ง เ ต าขอ งประ เทศ จีน  พบ ท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

ทะเบียน กระปุกเคลือบสีเขียวอมฟ้าใน
Pottery # 80, WB’99/169 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่ง ( Celadon) 
ประเภท กระปุก 
แหล่งผลิต แหล่งเตาหลงฉวน มณฑลเจ้ือ 

เจ้ียง 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก. 

ปาก: 
2 

สูง: 
4 

ศก.กน้: 
2.5 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียด 
สีเน้ือ          : - 
ส่วนผสม    : - 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : 7.5Gy6/1 
(สีเขียวอมฟ้า) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่น 
ไม่มีแตกราน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน ฐานปุ๋มเขา้เลก็นอ้ย 
การตกแต่ง - 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ 

 เคลือบทั้งใบยกเวน้ 
ฐาน 
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ตารางท่ี 62 กระปุกใน Pottery # 112, WB’99/111 
 
 

 
 
ภาพท่ี136 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภท 
กระปุก (พบใน Pottery # 112, WB’99/111 ) จาก 
แหล่งเตาของประเทศจีน พบท่ีโบราณสถานวดั 
โบสถ ์เมืองบางขลงั 
 

ทะเบียน Pottery # 112, WB’99/111 
Bag#595 

ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่ง (Celadon) 
ประเภท กระปุก (เคร่ืองถว้ยจีน) 
แหล่งผลิต แหล่งเตาหลงฉวน มณฑล 

เจอ้เจียง 
กริด S2 (SWQ) 
ระดบั(cm.dt.) 90-94.5 
ขนาด(cm.) ศก. 

ปาก: 
2 

สูง: 
4 

ศก. 
กน้: 
2.5 

หนา: 
- 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั เคร่ืองถว้ยจีน (Celadon)ประเภท
กระปุก 2 ใบ 

เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : ละเอียดมาก 
สีเน้ือ          : Hue 10yr 7/2 
 (สีนวลเขม้) 
ส่วนผสม    : - 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 10y6/2 
(สีเขียว) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบขุ่นนํ้า 
เคลือบไม่มีลายแตกราน 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป มือ 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง พิมพล์ายดอกบวัดา้นนอกของ 

ส่วนลาํตวัภาชนะ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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                ฝ าตลบัพบใน Pottery #68 , WB’99/165 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ปาก 5 เซนติเมตร ความสูง 1.2  เซนติเมตร  ลกัษณะเน้ือดิน หยาบ (เน้ือดินสีขาวนวล) สีเน้ือ Hue 2.5y 
8/2 (สีขาวนวล)  สีเคลือบ Hue 5y8/2 (สีขาว) ลกัษณะ เคลือบใส เคลือบทั้งดา้นนอกทั้งดา้นใน ยกเวน้
ขอบปากไม่เคลือบ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์ (ดูภาพท่ี 137) 
 
ตารางท่ี 63 ฝาตลบั ใน Pottery #68 , WB’99/165 
 
 

 
 

ภาพท่ี 137 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทฝาตลบั 
(พบใน Pottery #68 , WB’99/165 ) จากแหล่ง
เตาของประเทศจีน พบท่ีโบราณสถานวัด
โบสถเ์มืองบางขลงั 

 
 

 
 

ภาพลายเส้นท่ี 36 ภาพลายเส้นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือ
หิน ประเภทฝาตลบั (พบใน Pottery 
#68 , WB’99/165 ) จากแหล่งเตาของ
ประเทศจีน พบท่ีโบราณสถานวัด
โบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

ทะเบียน ในPottery #68 , WB’99/165 
ภาชนะดินเผา ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภท ฝาตลบั 
แหล่งผลิต - 
กริด - 
ระดบั(cm.dt.) - 
ขนาด(cm.) ศก.ปาก: 

5 
สูง: 
1.2 

ศก.กน้: 
4 

หนา: 
0.5 

ภาชนะท่ีพบร่วมกนั - 
เน้ือภาชนะ 
 
 

ลกัษณะเน้ือดิน : หยาบ 
 (เน้ือดินสีขาวนวล) 
สีเน้ือ          : Hue 2.5y 8/2  
(สีขาวนวล) 
ส่วนผสม    : - 

เคลือบ 
 

สีเคลือบ           : Hue 5y8/2 
(สีขาว) 
ลกัษณะเคลือบ : เคลือบใส เคลือ
ทั้งดา้นนอกทั้งดา้นใน ยกเวน้ขอ
ปากไม่เคลือบ 

การทานํ้าดิน - 
ข้ึนรูป แป้นหมุน 
ฐาน เรียบ 
การตกแต่ง เรียบ 
หมายเหตุ ภาชนะมีลกัษณะสมบูรณ์  
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เศษภาชนะดนิเผา 
จากการขุดแต่งพบเศษภาชนะดินเผาเป็นจาํนวนมาก  ส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะเน้ือดิน

ธรรมดา พบจาํนวนทั้งส้ิน 816 ช้ิน  นอกจากน้ีเป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งหรือเน้ือเคร่ืองหิน  และ
เศษเคร่ืองถว้ยจีน พบจาํนวน 277 ช้ิน    

ตําแหน่งของภาชนะดินเผาทีพ่บในโบราณสถานวดัโบสถ์ 
บริเวณกาํแพงแก้ว 
บริเวณกาํแพงแกว้ชั้นในไดพ้บภาชนะบรรจุกระดูกฝังอยู่เป็นจาํนวนมาก โดยฝังรวมกนั

เป็นกลุ่ม ๆ ดา้นนอกกาํแพงแกว้ชั้นนอกมีภาชนะบรรจุกระดูกเพียง 3 ใบ และท่ีอยูใ่นช่องกาํแพงแกว้
ชั้นในมีเพียง 1 ใบ ภาชนะดินเผาทั้งหมดอยูใ่นระดบัท่ีลึกกว่ากาํแพงแกว้ ภาชนะดินเผาส่วนใหญ่เป็น
ไหปากแตร ไม่เคลือบผวิ 

กาํแพงแก้วด้านทศิเหนือ มีจํานวน 69 ใบ มีดังนี ้
WB’99/45, WB’99/46, WB’99/47, WB’99/48, WB’99/49, WB’99/50, WB’99/51, WB’99/52, 
WB’99/53, WB’99/54, WB’99/55, WB’99/56, WB’99/57, WB’99/58, WB’99/59, WB’99/60, 
WB’99/61, WB’99/62, WB’99/63, WB’99/64, WB’99/65, WB’99/66, WB’99/67, WB’99/68, 
WB’99/69, WB’99/70, WB’99/73, WB’99/74, WB’99/75, WB’99/76, WB’99/77, WB’99/78, 
WB’99/79, WB’99/86, WB’99/87, WB’99/88, WB’99/89, WB’99/90, WB’99/94, WB’99/96, 
WB’99/97, WB’99/98, WB’99/99, WB’99/100, WB’99/101, WB’99/102, WB’99/103, 
WB’99/107, WB’99/108, WB’99/109, WB’99/114, WB’99/120, WB’99/121, WB’99/122, 
WB’99/123, WB’99/124, WB’99/125, WB’99/126, WB’99/151, WB’99/152, WB’99/156, 
WB’99/157, WB’99/159, WB’99/160, WB’99/162, WB’99/163, WB’99/167, WB’99/168, 
WB’99/169 

กาํแพงแก้วด้านทศิตะวนัออก มีจํานวน 23 ใบ มีดังนี ้
WB’99/08, WB’99/09, WB’99/10, WB’99/11, WB’99/12, WB’99/13, WB’99/14, WB’99/15, 
WB’99/16, WB’99/17, WB’99/18, WB’99/19, WB’99/20, WB’99/21, WB’99/22, WB’99/23, 
WB’99/24, WB’99/25, WB’99/26, WB’99/27, WB’99/28, WB’99/153, WB’99/166 

กาํแพงแก้วด้านทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 11 ใบ มีดังนี ้
WB’99/29, WB’99/30, WB’99/31, WB’99/32, , WB’99/33, WB’99/34, WB’99/35, WB’99/36, 
WB’99/37, WB’99/38, WB’99/39 

กาํแพงแก้วด้านทศิตะวนัตก มีจํานวน 2 ใบ มีดังนี ้
WB’99/145, WB’99/146 
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กาํแพงแก้วด้านทศิตะวนัตกฉียงเหนือ มีจํานวน 3 ใบ มีดังนี ้

WB’99/147, WB’99/148, WB’99/161 
กาํแพงแก้วด้านทศิตะวนัตกฉียงใต้ มีจํานวน 3 ใบ มีดังนี ้

WB’99/143, WB’99/149, WB’99/150 
กาํแพงแก้วด้านทศิใต้มีจํานวน 42 ใบ มีดังนี ้

WB’99/40, WB’99/41, WB’99/42, WB’99/43, WB’99/44, WB’99/71, WB’99/72, WB’99/80, 
WB’99/81, WB’99/82, WB’99/83, WB’99/84, WB’99/85, WB’99/104, WB’99/105, WB’99/106, 
WB’99/110, WB’99/111, WB’99/112, WB’99/113, WB’99/115, WB’99/116, WB’99/117, 
WB’99/118, WB’99/119, WB’99/127, WB’99/128, WB’99/129, WB’99/130, WB’99/131, 
WB’99/132, WB’99/133, WB’99/134, WB’99/135 

ไม่ระบุตําแหน่งมีจํานวน 7 ใบ มีดังนี ้
WB’99/91, WB’99/92, WB’99/93, WB’99/95, WB’99/154, WB’99/155, WB’99/164 
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กราฟท่ี  1 กราฟแสดงตาํแหน่งของภาชนะดินเผาท่ีพบในโบราณสถานวดัโบสถ ์
 
 บริเวณฐานเจดีย์ราย 
         การฝังภาชนะบรรจุกระดูกมกัจะฝังไวโ้ดยรอบฐานเจดีย ์จึงพบภาชนะบรรจุกระดูกฝัง
อยูโ่ดยรอบฐานเจดียร์ายขนาดเลก็ท่ีสร้างซอ้นทบัลงไปบนฐานวิหาร  ดา้นหนา้เจดียร์ายหมายเลข2 
พบวา่มีช่องบรรจุกระดูก โดยอยูลึ่กจากพื้นวิหารลงไปประมาณ 30 เซนติเมตร ลกัษณะก่อเป็นช่อง
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ดว้ยอิฐประมาณ 3 กอ้น แลว้ใชก้ระเบ้ืองปิดแนวอิฐก่อนจะฉาบดว้ยปูนดา้นใน ภาชนะดินเผาท่ีพบ
ส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน 
              ภาชนะท่ีพบท่ีฐานเจดียร์ายบนพ้ืนวิหารเดิมน้ี ไดแ้ก่ pottery#3(WB’99/05), pottery#4 
(WB’99/06) , pottery #6 (WB’99/07)  และพบท่ีขา้งวิหาร ไดแ้ก่ภาชนะดินเผาหมายเลข pottery 
#80 (WB’99/169) 
 ผลจากการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานวัดโบสถ์ พ.ศ.2542 พบลวดลายภาชนะดินเผา
ดังนี ้
                จากการขดุแต่งไดพ้บเศษภาชนะดินเผาเป็นจาํนวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดิน
เผาแบบเน้ือดิน (Earthenware) นอกจากน้ีเป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 
และเศษเคร่ืองถว้ยจีน โดยสามารถจาํแนกไดด้งัน้ี 
                เศษภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน(Earthenware) เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีพบมากท่ีสุด 
จากการขดุคน้ขดุแต่ง พบทั้งส้ินจาํนวน 816 ช้ิน นํ้าหนกั 13,119 กรัม แบ่งออกเป็นประเภทผวิเรียบ 
ไม่มีลาย 201 ช้ิน นํ้าหนกั 3,035 กรัม ส่วนประเภทท่ีมีลายมี 615 ช้ิน นํ้าหนกั 10,084 กรัม 
 ลวดลายท่ีพบในภาชนะดินเผาเน้ือดินแบ่งเป็นลายต่างๆ ดงัน้ี 
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กราฟท่ี 2 กราฟแสดงปริมาณลวดลายของเศษภาชนะเน้ือดิน (Earthenware)  
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 ภาพท่ี 138 Grid: A2 BODY ลายเชือกทาบ           ภาพท่ี 139 Grid: E2 BODY  ลายเชือกทาบ 
  ระดบั o-40 cm.dt.                                               ระดบั 40-60cm.dt. 
                                                                                                     

                                        
 
ภาพท่ี 140 Grid: A3 BODY ลายกดประทบัรูป   ภาพท่ี 141 Grid: F2 BODY  ลายประทบั  
 ฟันปลา หรือลายซิกแซก ระดบั 0-40            เสน้ตรง  ระดบั 0-20 cm.dt  
 cm.dt.                      
 

         
 
ภาพท่ี 142 Grid: G1 ไหล่ ลายกดประทบั   ภาพท่ี 143 Grid: G2 ไหล่   
 รูปสามเหล่ียมระดบั 0-20cm.dt.                                                     ระดบั 0-20cm.dt.                               
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ภาพท่ี 144 Grid: A4 BODY ลายขดูขีดเป็นเสน้คล่ืน   ภาพท่ี 145 Grid: A6 BODY ลายกด  
 ประทบัแบบผสม ระดบั 60-80cm.dt                    ระดบั 60-80 cm.dt.     
 

                             
 
ภาพท่ี 146 Grid: A6  คอ  ลายกดประทบัแบบผสม   ภาพท่ี 147 Grid:  B4  BODY ลายกดประทบั 
 ระดบั 60-80cm.dt.                                                รูปส่ีเหล่ียม ระดบั 0-40cm.dt. 
                                                                                                                          

                                   
 
ภาพท่ี 148 Grid:  B8 คอ  ลายกดประทบัแบบผสม     ภาพท่ี149 Grid:  B8 BODY ลายกดประทบั  
 ระดบั 40-60 cm.dt.                                           รูปส่ีเหล่ียม ระดบั 40-60 cm.dt.                                   
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ภาพท่ี 150 Grid:  C1  ไหล่ ลายขดูขีดเสน้ขนาน       ภาพท่ี 151 Grid:C3 BODY ลายกดประทบั                          
 ระดบั 40-60cm.dt                                                 รูปส่ีเหล่ียมระดบั20-40cm.dt. 
                                                                  

                                     
 
ภาพท่ี 152 Grid:C7 BODY ลายกดประทบั       ภาพท่ี 153 Grid: D2 BODY ลายกดประทบั  
 แบบผสม ระดบั 40-60 cm.dt.                                  แบบผสม ระดบั 40-60cm.dt 
 

                           
 

ภาพท่ี 154 Grid: D6 BODY ลายกดประทบั        ภาพท่ี155 Grid: D7 BODY .ลายกดประทบัรูป    
 แบบผสม ระดบั 40-60cm.dt.                              ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ระดบั60-80 cm.dt 
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ภาพท่ี 156 Grid: D'1 BODY ประทบัรูป                    ภาพท่ี 157 Grid:E2 BODY ลายกดประทบั 
 ส่ีเหล่ียม ระดบั 0-40cm.dt.                                         แบบผสม ระดบั40-60cm.dt. 
  

                                             
 
ภาพท่ี 158 Grid:E3 BODY  กดประทบั                ภาพท่ี 159 Grid:E'1 BODY ลายกดประทบั  
 ลายกา้งปลา ระดบั20-40 cm.dt                      แบบผสม ระดบั40-60 cm.dt 
 

                                 
 
ภาพท่ี 160 Grid:F2 BODY  ลายกดประทบั                    ภาพท่ี 161 Grid:G1 BODY ลายเชือกทาบ                
 รูปส่ีเหล่ียม ระดบั0-20cm.dt                    ระดบั 0-20cm.dt. 
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ภาพท่ี162 Grid:G2 BODY ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ภาพท่ี 163 Grid:G2 ไหล่ กดประทบั                     
 ระดบั 0-20cm.dt.                                                         ลายเปียกปูน ระดบั 0 -20cm.dt. 
                                                                             

     
 
ภาพท่ี164 Grid:I2 (SWQX ไหล่ ลายกดประทบั           ภาพท่ี 165 Grid: S1 ไหล่ ลายกดประทบั                                
 ระดบั 114-130cm.dt.                                                  ระดบั 80-100cm.dt. 
                                                                                                                      

                        
 

ภาพท่ี 166 Grid: S1  BODY ลายกดประทบั        ภาพท่ี 167 Grid: B8 คอ ลายกดประทบั 
 ระดบั 80-100cm.dt.                                            แบบผสม ระดบั 40-60cm.dt. 
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ภาพท่ี 168 Grid: F4 คอ ลายกดประทบั      ภาพท่ี 169 Grid: F5 BODY ลายกดประทบั                  
  ระดบั 40-60cm.dt                                      เสน้ตรง ระดบั40-60cm.dt. 
 

                สาํหรับรูปแบบของภาชนะ แบ่งออกเป็นภาชนะแบบปากโคง้ออกและภาชนะปากโคง้
เขา้ รูปแบบปากโคง้ออกเป็นภาชนะกน้กลม ปากผายและประเภทไหปากแตร ซ่ึงจะพบในปริมาณ
มากท่ีสุด ขณะท่ีรูปแบบปากโคง้เขา้นั้น พบในปริมาณน้อย มกัจะเป็นภาชนะประเภทชาม อ่าง  
ส่วนรูปแบบก้นของภาชนะประเภทเน้ือดินพบไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนของภาชนะ
ประเภทไหปากแตร กระปุกและครก ส่วนบริเวณลาํตวัท่ีพบเป็นภาชนะกน้กลม 
                  ภาชนะดินเผาประเภทเนือ้แกร่งหรือเนือ้เคร่ืองหิน (Stoneware) 
 ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือเคร่ืองหินพบเป็นจาํนวนมาก รองจากประเภท
เน้ือดิน แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี 
 เศษภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินแบบไม่เคลือบ 
 เศษเคร่ืองถว้ยแบบเชลียง 
 เศษภาชนะประเภทเคลือบสีเขียวไข่กา (Celadon) 
 เศษภาชนะประเภทเคลือบสีนํ้าตาล 
 เศษภาชนะประเภทเขียนลายดาํใตเ้คลือบ 
               เศษภาชนะแกร่งหรือเนื้อหินแบบไม่เคลือบ พบเป็นปริมาณมากท่ีสุด ของกลุ่มเศษ
ภาชนะแบบเน้ือแกร่ง ส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนของภาชนะประเภทไหปากแตรและครก ลวดลายท่ี
ปรากฏบนเศษภาชนะมีไม่มากนกั ส่วนใหญ่เป็นลายขดูขีด กดประทบั และลายป้ันแปะ 
               เศษเคร่ืองถ้วยแบบเชลยีง พบในปริมาณไม่มากนกั เพียง 11 ช้ิน นํ้าหนกั 315 กรัม ใน
จาํนวนน้ีมี 5 ช้ิน ท่ีสามารถต่อกนัเป็นรูปทรงชามได ้แมจ้ะไม่สมบูรณ์ เศษภาชนะของชามใบน้ีพบ
อยูท่ี่ฐานของเจดียร์าย (นอกวิหาร กริด B4) ถา้สมบูรณ์น่าจะมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 30-
33 เซนติเมตร จากรูปทรงท่ีเป็นชามขนาดใหญ่และเคลือบสีเขียวเขม้ดา้นในเพียงดา้นเดียว ดา้น
นอกไม่เคลือบผิวลกัษณะเช่นน้ีเป็นรูปแบบของเคร่ืองถว้ยเชลียงหรือเคร่ืองถว้ยมอญ ซ่ึงเป็น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

183 

ผลิตภณัฑใ์นยุคแรกของแหล่งเตาบา้นเกาะนอ้ย เมืองศรีสัชนาลยั กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
18-19 
              เศษภาชนะประเภทเคลือบสีเขียวไข่กา (Celadon) ประเภทน้ีพบไม่มากนกั ส่วนใหญ่
เป็นช้ินส่วนของบราลี นอกจากน้ีมีช้ินส่วนของไหบา้งเลก็นอ้ย 
              เศษภาชนะประเภทเคลือบสีนํ้าตาล พบปริมาณมากพอสมควร เป็นช้ินส่วนของไห
ปากแตร 
               เศษภาชนะประเภทเขียนลายดําใต้เคลอืบ พบทั้งหมดจาํนวน 10 ช้ิน นํ้าหนกั 134 กรัม 
เป็นช้ินส่วนของชามและตลบั 
               เศษภาชนะประเภทเน้ือหินท่ีพบทั้งหมดเป็นผลิตภณัฑจ์ากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั 
ตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 18-20 
               เศษเคร่ืองถ้วยจีน เศษเคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบเป็นประเภทเขียนลายสีนํ้ าเงินใตเ้คลือบ พบ
จาํนวนทั้งหมด 277 ช้ิน นํ้ าหนักรวม 2,276 กรัม ส่วนใหญ่จะเป็นช้ินส่วนของถว้ยหรือชาม 
นอกจากน้ียงัพบวา่ท่ีกน้ภาชนะบางช้ินมีตวัอกัษรเขียนไวด้ว้ย 
 
ตารางท่ี64 ตารางแสดงการจาํแนกเศษส่วนปากภาชนะดินเผา โบราณสถานวดัโบสถ(์ปีพ.ศ.2542) 

 
Grid Level (cm.dt.) EW SW 

ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ 
ช้ิน นํ้าหนกั 

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
A’1’ 5 0-100 2 45       
A1 1-2 0-40 1 25       
A1 3 40-60 2 15       
A2 1-2 0-40 7 80       
A2 3 40-60 2 15       
A3 4 60-80 1 15       
A4 4 60-80 1 10 1 30     
A5 2 60-80 1 5       
A6 2 60-80 7 690       
B7 2 60-90         
B8 1 40-60 3 140 1 15     
B8 2 60-90 3 240       
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ตารางท่ี 64 (ต่อ) 
 

Grid Level (cm.dt.) EW SW 
ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ 
ช้ิน นํ้าหนกั 

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
B’1 1 0-40     1 35   
B’1 4 60-80 1 5   2 30   
B1 1 0-20 5 50       
B1 4 60-80 1 35       
B2 1-2 0-40 1 5       
B3 1-2 0-40 1 15       
B3 4 60-80 2 30       
B7 1 40-60 1 15       
C’1 3 40-60         
C’1 4 60-80     1 50   
C1 1 0-20 2 15   1 5   
C1 3 40-60 1 10       
C1 4 60-80   1 40     
C2 1-2 0-40 1 5       
C2 3 40-60 1 13 1 13     
C3 2 20-40 1 10       
C3 3 40-60 3 90       
C6 2 60-80 1 14       
C6 1 40-60         
C7 1 40-60 4 65       
C8 1 40-60 2 32       
C8 2 60-80       1 50 
D’1 2 60-80 1 15       
D2 2 20-40 5 90       
D2 3 40-60 4 100       
D3 3 40-60 8 208       
D4 3 60-80         
D6 1 40-60 16 580       
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ตารางท่ี64 (ต่อ) 
 
Grid Level (cm.dt.) EW SW 

ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ 
ช้ิน นํ้าหนกั 

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั 

(กรัม) 
D7 1 40-60 3 200       
D7 2 60-80 4 150       
E’1 2 40-60 1 190       
E2 2 40-60 4 120       
E3 2 0-60 6 125       
E4 2 40-60         
E5 1 30-60 2 140       
E6 1 30-60 4 165       
E7 1 30-60         
F6 2 60-80 13 405       
F5 2 60-80         
F4 1 40-60 1 9       
F2 1 0-20 7 75       
F1 1 40-60 1 15   1 16   
G1  0-20 2 78       
G2  0-20 9 95       
H7 1 40-80 2 15       
H5 1 40-60 1 25     1 490 
I3 4 60-80 1 25       
N1  60-80 2 65       
S5  60-80 2 10 1 5     
S5  60-80 1 45 1 5     
S2  60-80 10 330       
S1  80-100     2 10   
W7  60-80     1 5   

รวมทั้งหมด  149 4,709 8 198 16 218 2 540 
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ตารางท่ี 65 ตารางแสดงการจาํแนกเศษส่วนปากภาชนะดินเผาโบราณสถานวดัโบสถ ์(ปีพ.ศ.2542) 
 

Grid Level (cm.dt.) GSW PL 
ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
A’1’ 5 0-100         
A1 1-2 0-40         
A1 3 40-60         
A2 1-2 0-40         
A2 3 40-60   1 50     
A3 4 60-80         
A4 4 60-80         
A5 2 60-80         
A6 2 60-80         
B7 2 60-90       3 10 
B8 1 40-60     6 23   
B8 2 60-90         
B’1 1 0-40 1 7       
B’1 4 60-80         
B1 1 0-20         
B1 4 60-80         
B2 1-2 0-40         
B3 1-2 0-40         
B3 4 60-80         
B7 1 40-60         
C’1 3 40-60     1 5   
C’1 4 60-80         
C1 1 0-20         
C1 3 40-60         
C1 4 60-80         
C2 1-2 0-40         
C2 3 40-60         
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ตารางท่ี 65 (ต่อ) 
 
Grid Level (CM.DT.) GSW PL 

ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ 
ช้ิน นํ้าหนกั 

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั 

(กรัม) 
ช้ิน 
 

นํ้าหนกั 
(กรัม) 

C3 2 20-40         
C3 3 40-60         
C6 2 60-80     1 8   
C6 1 40-60       1 5 
C7 1 40-60       5 13 
C8 1 40-60         
C8 2 60-80         
D’1 2 60-80         
D2 2 20-40         
D2 3 40-60         
D3 3 40-60         
D4 3 60-80       2 10 
D6 1 40-60           3 17 
D7 1 40-60         
D7 2 60-80     2 10   
E’1 2 40-60         
E2 2 40-60         
E3 2 0-60         
E4 2 40-60 4 35       
E5 1 30-60         
E6 1 30-60       4 30 
E7 1 30-60 1 10     3 8 
F6 2 60-80         
F5 2 60-80         
F4 1 40-60     1 5   
F2 1 0-20 2 14       
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ตารางท่ี  65 (ต่อ) 
 

Grid Level (CM.DT.) GSW PL 
ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ ปากโคง้ออก ปากโคง้เขา้ 
ช้ิน นํ้าหนกั 

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั  

(กรัม) 
ช้ิน นํ้าหนกั 

(กรัม) 
ช้ิน 
 

นํ้าหนกั 
(กรัม) 

F1 1 40-60 1 33       
G1  0-20         
G2  0-20 7 35   2 5   
H7 1 40-80 2 20       
H5 1 40-60      2 10  
I3 4 60-80         
N1 4 60-80         
S5 4 60-80         
S5 4 60-80         
S2 4 60-80         
S1 5 80-100 2 10       
W7 4 60-80 3 70 1 20     

รวมทั้งหมด  20 187 2 70 13 53 15 75 
 

              จากการจาํแนกเศษภาชนะ พบว่าช้ินส่วนปากภาชนะท่ีพบมากท่ีสุดเป็นภาชนะประเภท
เน้ือดิน (Earthenware) ปากโคง้ออกพบทั้งส้ิน 149 ช้ิน นํ้าหนกั 4,709 กรัม, ปากโคง้เขา้ 8 ช้ิน นํ้าหนกั 
198 กรัม 
               เศษภาชนะเน้ือหิน (Stoneware) ชนิดไม่เคลือบ ปากโคง้ออกพบทั้งส้ิน 16 ช้ิน นํ้าหนกั 218 
กรัม ปากโคง้เขา้ พบ 1 ช้ิน นํ้าหนกั 490 กรัม 
               เศษภาชนะเน้ือหิน (Stoneware) ชนิดเคลือบ ปากโคง้ออกพบทั้งส้ิน 20 ช้ิน นํ้ าหนกั 187 
กรัม ปากโคง้เขา้ พบ 2 ช้ิน นํ้าหนกั 70 กรัม 
               เศษภาชนะเน้ือแกร่ง (Porcelain) ปากโคง้ออกพบทั้งส้ิน 13 ช้ิน นํ้าหนกั 53 กรัม, ปากโคง้
เขา้พบ 15 ช้ิน นํ้าหนกั 75 กรัม 
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กราฟท่ี 3 กราฟแสดงการจาํแนกเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆท่ีพบในการขุดแต่งวดัโบสถ ์
ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2542 

 
จากกราฟ พบเศษภาชนะเน้ือดิน แบบมีลาย (EW(Y)) จาํนวน 201 ช้ิน นํ้าหนกั 3,035 กรัม 
พบเศษภาชนะเน้ือดิน แบบเรียบ (EW(N)) จาํนวน 615 ช้ิน นํ้าหนกั 10,084 กรัม 
พบเศษภาชนะเน้ือหินไม่เคลือบ แบบมีลาย (SW(Y)) จาํนวน 31 ช้ิน นํ้าหนกั 923 กรัม 
พบเศษภาชนะเน้ือหินไม่เคลือบ แบบเรียบ (SW(N)) จาํนวน 201 ช้ิน นํ้าหนกั 6,237กรัม 
พบเศษภาชนะเน้ือหินเคลือบสีเขียว แบบมีลาย (GSW(Y)) จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 137 กรัม 
พบเศษภาชนะเน้ือหินเคลือบสีเขียว แบบเรียบ (GSW(N)) จาํนวน 55 ช้ิน นํ้าหนกั 863 กรัม 
พบเศษภาชนะเน้ือหินเคลือบสีนํ้าตาล แบบมีลาย (BSW(Y)) จาํนวน 0 ช้ิน นํ้าหนกั 0 กรัม 
พบเศษภาชนะเน้ือหินเคลือบสีนํ้าตาล แบบเรียบ (BSW(N)) จาํนวน 87 ช้ิน นํ้าหนกั 1,994 กรัม 
พบเศษภาชนะเน้ือหินเขียนลายใตเ้คลือบ แบบมีลาย (UGSW(Y)) จาํนวน 10 ช้ิน นํ้าหนกั 134 กรัม 
พบเศษภาชนะเน้ือหินเขียนลายใตเ้คลือบ แบบเรียบ (UGSW(N)) จาํนวน 0 ช้ิน นํ้าหนกั 0 กรัม 
พบเศษภาชนะเคร่ืองถว้ยเชลียง แบบมีลาย (MSW(Y)) จาํนวน 3 ช้ิน นํ้าหนกั 45 กรัม 
พบเศษภาชนะเคร่ืองถว้ยเชลียง แบบเรียบ (MSW(N)) จาํนวน 8 ช้ิน นํ้าหนกั 270 กรัม 
พบเศษภาชนะเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียว แบบมีลาย (GPL(Y)) จาํนวน 0 ช้ิน นํ้าหนกั 0 กรัม 
พบเศษภาชนะเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียว แบบเรียบ (GPL(N)) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 25 กรัม 
พบเศษภาชนะเคร่ืองถว้ยจีนเขียนลายสีนํ้ าเงินใตเ้คลือบ แบบมีลาย (PL(Y)) จาํนวน 243 ช้ิน 
นํ้าหนกั 2,159 กรัม 
พบเศษภาชนะเคร่ืองถว้ยจีนเขียนลายสีนํ้าเงินใตเ้คลือบ แบบเรียบ (PL(N)) จาํนวน 34 ช้ิน นํ้าหนกั 117กรัม 
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ลกัษณะการฝังภาชนะบรรจุกระดูกและของทีพ่บร่วม 
      ภายในภาชนะดินเผาท่ีพบทั้งส้ิน 160 ใบ  ปรากฏว่าเป็นภาชนะบรรจุกระดูก 147 ใบ 
ภาชนะดินเผาท่ีนิยมใช้เป็นภาชนะบรรจุกระดูกเป็นภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งประเภทไม่เคลือบ  มี
รูปทรงท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “ไหปากแตร” ภายในภาชนะเหล่าน้ีบรรจุกระดูกมนุษยท่ี์มีร่องรอยการ
เผาแลว้  ภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่บรรจุกระดูกเกือบครบทุกส่วน เช่น กะโหลกศีรษะ  แขน ขา กระดูกสนั
หลงั หนา้อก เป็นตน้  ส่วนภาชนะท่ีมีขนาดเลก็ เช่น กระปุก 2 หู จะบรรจุฟัน และพบวา่ภาชนะดินเผา
ท่ีบรรจุกระดูกนั้นส่วนใหญ่มีการเจาะรูเลก็ๆ ไวท่ี้กน้ของภาชนะ ภาชนะดินเผาท่ีมีการเจาะรูท่ีกน้มี
จาํนวน 90 ใบ ส่วนภาชนะท่ีไม่เจาะรูท่ีกน้มีจาํนวน 57 ใบ นอกจากน้ีภาชนะดินเผาบางใบจะมีฝาปิด
อยูด่ว้ย  ฝาส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน  มีจาํนวนหน่ึงเป็นชามสงัคโลก 
 การวางภาชนะบรรจุกระดูกบางใบใชก้ระเบ้ืองมุงหลงัคาซอ้นกนัหลายแผน่ วางชิดกบั
ภาชนะหรือบางใบใชก้ระเบ้ืองมุงหลงัคาวางรองกน้ภาชนะก่อน สันนิษฐานว่าอาจมีจุดประสงค์
เพื่อใหเ้กิดความมัน่คงแขง็แรง 
 นอกจากกระดูกท่ีพบอยู่ในภาชนะดินเผาแลว้ ยงัไดพ้บโบราณวตัถุอ่ืนๆ บรรจุร่วมอยู่ดว้ย 
คือ 
 1. เตา้ปูนสาํริด          มีจาํนวนทั้งส้ิน      21  ใบ 
 2. คนัฉ่องสาํริด         มีจาํนวนทั้งส้ิน       5  ช้ิน 
 3. ต่างหูสาํริด           มีจาํนวนทั้งส้ิน       3   วง 
 4. แหนบ                  มีจาํนวนทั้งส้ิน        2   ช้ิน 
 5. มีด                      มีจาํนวนทั้งส้ิน        7   ช้ิน 
 6. ส่ิวและตะปู          มีจาํนวนทั้งส้ิน       3   ช้ิน 
 7. กระปุกขนาดเลก็   มีจาํนวนทั้งส้ิน      15  ใบ 
 8. ลูกปัดหินสีขาว     มีจาํนวนทั้งส้ิน        1   เมด็  
 ส่ิงของท่ีนิยมใส่ลงไปร่วมกบักระดูก  พบว่าเตา้ปูนสําริดเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุดและได้
พบว่าเตา้ปูนบางใบมีร่องรอยของเศษผา้ติดอยู่ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ามีการห่อเตา้ปูนดว้ยผา้ก่อนท่ีจะ
บรรจุลงในภาชนะดินเผาร่วมกบักระดูก 
 จากจาํนวนภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกทั้งหมด 147 ใบ พบว่ามีภาชนะดินเผาเพียง 41 
ใบ เท่านั้นท่ีมีการฝังเคร่ืองใชห้รือเคร่ืองประดบัลงไปดว้ย  แสดงให้เห็นความแตกต่างของฐานะ
ทางสงัคมของแต่ละคน  ผลจากการขดุแต่งยงัพบวา่มีการฝังภาชนะบรรจุกระดูกไวร้วมกนัเป็นกลุ่ม
ซ่ึงภาชนะส่วนใหญ่มกัอยูใ่นสภาพดี  จึงเป็นไปไดว้่าเป็นการฝังในระยะเวลาใกลเ้คียงกนั  ลกัษณะ
เช่นน้ีอาจเกิดจากการท่ีผูต้ายมีความสมัพนัธ์กนัทางเครือญาติ  เม่ือตายลงจึงนาํมาฝังในกลุ่มของตน 
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ภาพท่ี 170 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน(WB’99/199)     ภาพลายเสน้ท่ี 37 เตา้ปูนสาํริด (WB’99/199)     
 

ทะเบียน : (WB’99/199), Bag#268 ,SF#76 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

กริด : D3(NWQ) 
ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 005 
ขนาด (cm.) : สูง 8.5 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.8เซนติเมตร กวา้ง 3.2เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพท่ี 171 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน(WB’99/200)   ภาพลายเสน้ท่ี 38เตา้ปูนสาํริดทะเบียน(WB’99/200) 
 
ทะเบียน : (WB’99/200) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 6 (WB’99/07) 
ขนาด (cm.) : สูง10 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.6 เซนติเมตร กวา้ง2.8เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 172 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/201)  ภาพลายเสน้ท่ี 39 เตา้ปูนสาํริด (WB’99/201) 
 

ทะเบียน : (WB’99/201) ,Bag#417, SF#30.2 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

กริด : F7 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 15 (WB’99/09) 
ขนาด(cm.) : สูง8.2เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.3เซนติเมตร กวา้ง2.8 เซนติเมตร 
 

 
 

ภาพท่ี 173 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/203)  ภาพลายเสน้ท่ี 40 เตา้ปูนสาํริด (WB’99/203) 
 

ทะเบียน : (WB’99/203) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

กริด : F7 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 16 (WB’99/10) 
ขนาด(cm.) : สูง12.8 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้3.5 เซนติเมตร กวา้ง4.7เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ฝาปิดส่วนบนชํารุด ส่วนบนฝาปิดท่ีหลุดออกมามี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
เซนติเมตร ส่วนกน้ของเตา้ปูนสาํริดเบ้ียว 
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ภาพท่ี 174 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/204)  ภาพลายเสน้ท่ี41เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/204)   
 
ทะเบียน : (WB’99/204) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 21 (WB’99/15) 
ขนาด(cm.) : สูง 6.2 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.8 เซนติเมตร กวา้ง3.5 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ไม่พบฝาปิดและส่วนลาํตวับุบเบ้ียว 
 

 
 
ภาพท่ี 175 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/205) ภาพลายเสน้ท่ี 42 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน(WB’99/205)   
 
ทะเบียน : (WB’99/205) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 23 (WB’99/17) 

ขนาด (cm.) : สูง 8.6 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้3.2 เซนติเมตร กวา้ง4.2 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 176 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/197) ภาพลายเสน้ท่ี 43 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน(WB’99/197) 

 
ทะเบียน : (WB’99/197) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

กริด : B5(NWQ) 
ตาํแหน่ง : พบขา้ง Pottery # 24 (WB’99/18) 

ระดบั : 89-92 cm.dt. 
ขนาด(cm.) : เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 3 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร  
                      เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.2 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ไม่พบฝาปิดเตา้ปูนสาํริด 
 

 
 

ภาพท่ี 177 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/202) ภาพลายเสน้ท่ี 44 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/202)   
 

ทะเบียน : (WB’99/202) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 32 (WB’99/25) 

ขนาด(cm.) : สูง 8 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.3 เซนติเมตร กวา้ง 3.2 เซนติเมตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

195 

 
 

ภาพท่ี 178 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/212) ภาพลายเสน้ท่ี 45 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน(WB’99/212)   
 

ทะเบียน : (WB’99/212) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 61 (WB’99/50) 

ขนาด(cm.) : สูง 11 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.9 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : มีลายผา้ติดอยูบ่นผวิของเตา้ปูน แสดงถึงการห่อดว้ยผา้ก่อนนาํไปฝัง 
 

 
 

ภาพท่ี 179 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/206) ภาพลายเสน้ท่ี 46 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/206) 
 

ทะเบียน : (WB’99/206) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 67 (WB’99/56) 
ขนาด(cm.) : สูง 9 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.4 เซนติเมตร กวา้ง3.2 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : พบร่วมกบัไมค้วกัปูนยาว5.6 เซนติเมตรฝาปิดเตา้ปูนชาํรุดมาก 
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ภาพท่ี 180 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/207) ภาพลายเสน้ท่ี 47 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน(WB’99/207) 
 

ทะเบียน : (WB’99/207) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 80 (WB’99/69) 
ขนาด(cm.) : สูง8.5 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้3.2 เซนติเมตร กวา้ง4เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ลาํตวัเตา้ปูนบุบ 
 

 
 

ภาพท่ี181 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน(WB’99/208 )   ภาพลายเสน้ท่ี48เตา้ปูนสาํริด(WB’99/208 ) 
ทะเบียน : (WB’99/208) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

กริด : A’1’(NEQ) 
ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 82 (WB’99/71) 
ขนาด(cm.) : สูง 9.5 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.5เซนติเมตร กวา้ง3เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ฝาส่วนบนสุดมีลายสลกัรูปขดวงกลม และดา้นในเตา้ปูนมีไมค้วกัปูน 
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ภาพท่ี 182 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/197)   ภาพลายเสน้ท่ี 49 เตา้ปูนสาํริด (WB’99/197) 
 
ทะเบียน : (WB’99/197) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 
กริด : B5(NWQ) 
ตาํแหน่ง : พบขา้ง Pottery # 24 (WB’99/18) 
ระดบั : 89-92 cm.dt. 
ขนาด(cm.) : เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก3 เซนติเมตร สูง4 เซนติเมตร 
                     เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.2เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ไม่พบฝาปิดเตา้ปูนสาํริด 
 

 
 

ภาพท่ี 183 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/202)  ภาพลายเสน้ท่ี 50 เตา้ปูนสาํริด (WB’99/202) 
ทะเบียน : (WB’99/202) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 
ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 32 (WB’99/25) 

  ขนาด (cm.) : สูง 8 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.3 เซนติเมตร กวา้ง3.2เซนติเมตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

198 

 
 

ภาพท่ี 184 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/212) ภาพลายเสน้ท่ี 51 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/212) 
 
ทะเบียน : (WB’99/212) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

กริด : พบใน Pottery # 61 (WB’99/50) 
ขนาด(cm.) : สูง11เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.5 เซนติเมตร กวา้ง4 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : มีลายผา้ติดอยูบ่นผวิเตา้ปูน แสดงถึงมีการห่อดว้ยผา้ก่อนฝัง 
 

 
 

ภาพท่ี 185 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/206) ภาพลายเสน้ท่ี 52 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/206) 
ทะเบียน : (WB’99/206) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 67 (WB’99/56) 
ขนาด(cm.) : เศน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.4 เซนติเมตร สูง 9 เซนติเมตร กวา้ง3.2เซนติเมตร 
หมายเหตุ : พบร่วมกบัไมค้วกัปูนยาว5.6 เซนติเมตรฝาปิดเตา้ปูนชาํรุดมาก 
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ภาพท่ี 186 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/207) ภาพลายเสน้ท่ี 53 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/207) 
 

ทะเบียน : (WB’99/207) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 80 (WB’99/69) 
ขนาด(cm.) : สูง8.5 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้3.2 เซนติเมตร กวา้ง4เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ลาํตวัเตา้ปูนบุบ 
 

 
 

ภาพท่ี 187 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/208 )   ภาพลายเสน้ท่ี 54 เตา้ปูนสาํริด (WB’99/208 ) 
ทะเบียน : (WB’99/208) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

กริด : A’1’(NEQ) 
ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 82 (WB’99/71) 
ขนาด(cm.) : สูง 9.5 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.5เซนติเมตร กวา้ง3เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ฝาส่วนบนสุดมีลายสลกัรูปขดวงกลม และดา้นในเตา้ปูนมีไมค้วกัปูน 
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ภาพท่ี 188 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/209 )   ภาพลายเสน้ท่ี 55 เตา้ปูนสาํริด (WB’99/209 ) 
 
ทะเบียน : (WB’99/209) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 83 (WB’99/72) 

ขนาด (cm.) : สูง 7.5 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.5 เซนติเมตร กวา้ง 3.3 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ฝาส่วนบนสุดมีลายสลกัรูปขดวงกลม และดา้นในเตา้ปูนมีไมค้วกัปูน 
 

 
 
ภาพท่ี 189 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/210)  ภาพลายเสน้ท่ี 56 เตา้ปูนสาํริด (WB’99/210)   
 
ทะเบียน : (WB’99/210) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 89 (WB’99/78) 

ขนาด (cm.) : สูง 11 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.8 เซนติเมตร กวา้ง 3.5 เซนติเมตร  
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พบบริเวณกาํแพงแกว้ทางดา้นทิศใต้
 

 
ภาพท่ี 190 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/211) ภาพลายเสน้ท่ี 57 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/211) 
 
ทะเบียน : (WB’99/211) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

กริด : พบบริเวณกาํแพงแกว้ดา้นทิศใต ้
ขนาด(cm.) : สูง 7.5 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.8 เซนติเมตร กวา้ง 3.2 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : มีคราบสนิมเหลก็เกาะอยูม่าก 

WB’99/212  
ภาพท่ี 191 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/212) ภาพลายเสน้ท่ี 58 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/212)   

 
ทะเบียน : (WB’99/212) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 61 (WB’99/50) 

ขนาด(cm.) : สูง 11 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.9 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : มีลายผา้ติดอยูบ่นผวิของเตา้ปูน แสดงถึงการห่อดว้ยผา้ก่อนนาํไปฝัง 
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ภาพท่ี 192 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/213) ภาพลายเสน้ท่ี 59 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/213) 
 
ทะเบียน : (WB’99/213) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 97 (WB’99/86) 

ขนาด(cm.) : สูง 9.5 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.6 เซนติเมตร กวา้ง3 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ลาํตวับุบเลก็นอ้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 193 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/214)  ภาพลายเสน้ท่ี 60 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/214) 
 
ทะเบียน : (WB’99/214) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

กริด : H’1 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 104 (WB’99/93) 

ขนาด(cm.) : สูง 9.5 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.8 เซนติเมตร กวา้ง3.4เซนติเมตร 
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Pottery#106(WB’99/215)  
ภาพท่ี 194 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/215)   ภาพลายเสน้ท่ี 61  เตา้ปูนสาํริด (WB’99/215) 
 
ทะเบียน : (WB’99/215) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 106 (WB’99/95) 

ขนาด(cm.) : สูง13.5 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.8 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ส่วนฐานเบ้ียว 
 

WB’99/216 pottery#108  
 

ภาพท่ี195 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน(WB’99/216)   ภาพลายเสน้ท่ี 62 เตา้ปูนสาํริด(WB’99/216) 
ทะเบียน : (WB’99/216) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

กริด : N1(NEQ) 
ตาํแหน่ง : พบขา้ง Pottery # 108 (WB’99/97) 

ระดบั : 81cm.dt. 
ขนาด(cm.) : สูง 9.7 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.3 เซนติเมตร 
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pottery#127(WB’99/217)  
 

ภาพท่ี 196 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/217) ภาพลายเสน้ท่ี 63  เตา้ปูนสาํริด (WB’99/217) 
 
ทะเบียน : (WB’99/217) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 127 (WB’99/116) 

ขนาด(cm.) : สูง5.4 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้2.3 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ฝาปิดชาํรุด 
 

 
 

ภาพท่ี 197 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/218)  ภาพลายเสน้ท่ี 64 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/218) 
 

ทะเบียน : (WB’99/218)  
ประเภท :เตา้ปูนสาํริด) 

ตาํแหน่ง :พบใน Pottery # 147 (WB’99/137) 
ขนาด(cm.) : สูง8 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.6 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ดา้นในเตา้ปูนมีไมค้วกัทาํดว้ยสาํริด 
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ภาพท่ี 198  เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/219)   ภาพลายเสน้ท่ี 65 เตา้ปูนสาํริด (WB’99/219) 
 
ทะเบียน : (WB’99/219) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 150 (WB’99/140) 

ขนาด(cm.) : สูง11.5 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้3.2 เซนติเมตร 
 

Pottery#159 (WB’99/220)  
 

 ภาพท่ี 199 เตา้ปูนสาํริดทะเบียน (WB’99/220)   ภาพลายเสน้ท่ี 66  เตา้ปูนสาํริด (WB’99/220) 
 
ทะเบียน : (WB’99/220) 
ประเภท : เตา้ปูนสาํริด 

ตาํแหน่ง : พบใน Pottery # 159 (WB’99/149) 

ขนาด(cm.) : เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก3.8 เซนติเมตร สูง 7.8 เซนติเมตร 
หมายเหตุ : ไม่พบส่วนลาํตวัของเตา้ปูนสาํริด 
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ภาพท่ี 67 ภาพลายเส้นเตา้ปูนสาํริดรูปทรงต่าง  ๆพบบรรจุอยูใ่นภาชนะดินเผาท่ีพบบริเวณโบราณสถาน

วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 
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ห่วงสําริด  พบจํานวน 7 ช้ิน พบร่วมกบัไหทีภ่ายในบรรจุกระดูก 
 

 

 

 
   
ภาพท่ี 200 ทะเบียนWB’99/221 Bag#665 

พบแนวอิฐ  ดา้นทิศใต ้ แหวน
สาํริด? เส้นผา่นศูนย ์กลาง1.5 
เซนติเมตร สูง 1 เซนติเมตร 

 ภาพท่ี 201 ทะเบียน WB’99/228 ช้ินส่วน
สาํริด (กาํไล และแหวน?) พบใน
Pottery # 99  (WB’99/88) 

   

 

 

 
   
ภาพท่ี 202 ทะเบียนWB’99/222 Bag#413, 

SF#129.2  พบในPottery # 14  
(WB’99/08) Grid:F 7 กาํไลสาํริด?   
ระดบั 83-107 cm.dt. 

 ภาพท่ี 203 ทะเบียนWB’99/223 กาํไลสาํริด?
พบในPottery # 29  (WB’99/23) 
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     คันฉ่องสําริด พบบรรจุภายในไหบรรจุกระดูก  พบทั้งหมด 5 ช้ิน ลกัษณะเป็นแผน่
สาํริดทรงกลมแบน  เส้นผ่านศูนยก์ลางตั้งแต่ 6.2-7.7 ซ.ม. คนัฉ่องท่ีพบมีรู 2 รู คงเพื่อใชส้าํหรับ
ร้อยเชือกเพื่อแขวนหรือพกติดตวัไดส้ะดวก ดา้นหนา้ของคนัฉ่องผิวจะเรียบเป็นมนั คงเป็นดา้นท่ี
ใชส้าํหรับส่องดูเงา 

 

  
 

ภาพท่ี 204 คนัฉ่องสาํริด WB’99/225 เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 7 เซนติเมตร พบในPottery # 28 (WB’99/22) 
 

  
 

ภาพท่ี 205 คนัฉ่องสาํริด WB’99/226 เส้นผ่านศูนยก์ลาง 7.2 เซนติเมตร พบในPottery # 89 
(WB’99/78) 
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ภาพท่ี 206 คนัฉ่องสาํริด WB’99/227 เส้นผ่านศูนยก์ลาง7.5 เซนติเมตร พบในPottery # 95 
(WB’99/84) 

 

  
 

ภาพท่ี 207 คนัฉ่องสาํริด WB’99/228 เส้นผ่านศูนยก์ลาง 7 เซนติเมตร พบในPottery # 99 
(WB’99/88) 
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ภาพท่ี 208 คนัฉ่องสาํริด WB’99/229 เส้นผ่านศูนยก์ลาง 6.2 เซนติเมตรพบในPottery # 147 
(WB’99/137) 

 

              แหนบสําริด  ท่ีดา้มจบัเจาะรูสาํหรับร้อยเชือกเพื่อความสะดวกในการพกติดตวั 

 

                                   

 
 
ภาพท่ี 209  แหนบสาํริดWB’99/230 ยาว 10.6 เซนติเมตรพบในPottery # 83 (WB’99/72) 
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 ตะกรุดสําริด พบ 2 ช้ิน  อยูร่วมกบักลุ่มภาชนะดินเผาท่ีฝังอยูใ่นกาํแพงแกว้ดา้นทิศใต ้ 
ลกัษณะเป็นแผน่สาํริดมว้นเป็นทรงกระบอก   
 

 

 

 
   
ภาพท่ี 210 SF#97,WB’99/231 Bag#326 

ตะกรุดสําริด ระดบั F1 ยาว6
เซนติเมตร  หนา 0.6 เซนติเมตร 

 ภาพท่ี 211 SF#180,WB’99/232 Bag#507 
ระดบั101 cm.dt. ยาว5.1 เซนติเมตร 
หนา0.6 เซนติเมตร กริด A’2’
ตะกรุดสาํริด 

 

               โบราณวตัถุทีเ่ป็นเหลก็ ไดแ้ก่ 
 มีด  พบ 8 เล่ม มีเพียงช้ินเดียวท่ีฝังอยู่นอกไหบรรจุกระดูก เป็นมีดขนาดเล็ก มีดบาง
เล่มชาํรุดมาก 
 

 

 

 
   

ภาพท่ี 212 WB’99/234 มีดเหลก็ พบใน level 
34-50 cm.dt ยาว13.5 เซนติเมตร 
กวา้ง1.5เซนติเมตร กริด D3 

 ภาพท่ี 213 WB’99/237มีดเหล็ก พบใน 
Pottery#5 Pottery#114  (WB’99/103) 
ยาว11 เซนติเมตร กวา้ง2เซนติเมตร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

212 

 

 

 
   

ภาพท่ี 214 มีดเหล็ก WB’99/240 พบใน 
Pottery#4 (WB’99/06) กริด
D3(SWQ) 28.5-36 cm.dt  ยาว11 
เซนติเมตร กวา้ง1.3เซนติเมตร 

 ภาพท่ี 215 มีดเหล็ก 153WB’99/241 Bag#468
ระดบั SF#158 ระดบั 60-80 cm.dt 
กริด G5 ยาว 8 เซนติเมตร กวา้ง 1.5 
เซนติเมตร 

   

 

 

 
   

ภาพท่ี 216 แหนบ(บนสุด) WB’99/243 ยาว
10.5 เซนติเมตร แหนบ(กลาง) 
ยาว 12 เซนติเมตร ตะปู (ล่าง)พบ
ใน Pottery#82 (WB’99/71) กริด 
A1 (NEQ)  

 ภาพท่ี 217 เคร่ืองมือเหลก็? WB’99 กริด D1 
(SEQ) ระดบั 78--385cm.dt 

 

 

 
 

ภาพท่ี 218 ลูกปัดหิน WB’99/233 Bag#412 ,SF#129.1 F7 ระดบั 83-107 cm.dt.เส้นผา่นศูนยก์ลาง 
1.1 cm. พบในPottery #14  (WB’99/08) 
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                หลักฐานทางด้านศิลปกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับวัดโบสถ์ คือ  หลวงพ่อขาวซ่ึงเป็น
พระพุทธรูปปูนป้ัน ปางมารวิชยั  ขนาดหนา้ตกั 5 ศอก สูง 7 ศอก  ปัจจุบนัประดิษฐานอยูใ่นศาลา
หลวงพ่อขาวเนรมิต  พระพุทธรูปองคน้ี์พบโดยบงัเอิญในพื้นท่ีเกษตรกรรมของชาวบา้น  ห่างจาก
ศาลาประดิษฐานหลวงพ่อขาวในปัจจุบนัไปทางทิศเหนือ ประมาณ 700 เมตร  เม่ือปี พ.ศ.2530 
แกนดา้นในเป็นอิฐฉาบปูน  ต่อมาในปี พ.ศ.2539    พระครูจนัทโรภาสน์  เจา้อาวาสวดัโบสถใ์น
ขณะนั้นไดอ้าํนวยการปฏิสงัขรณ์โดยใชช่้างทอ้งถ่ินเป็นผูด้าํเนินการปฏิสงัขรณ์  โดยยงัคงรักษาทุก
ช้ินส่วนไว ้ ยกเวน้พระเกตุมาลา 

 นอกจากน้ียงัมีพระพทุธรูป ปางมารวิชยัสาํริด อีก  3  องค ์ ท่ีชาวบา้นเมืองบางขลงัเช่ือ
ว่าเดิมประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปวดัโบสถ ์ ปัจจุบนัน้ีประดิษฐานอยู่ท่ีวดับา้นซ่าน  ตาํบลบา้นซ่าน 
อาํเภอศรีสาํโรง  จงัหวดัสุโขทยั  นาํมาประดิษฐานท่ีวดับา้นซ่านเม่ือ พ.ศ.24432  พระพุทธรูปสาม
องคป์รากฏว่าองคห์น่ึงมีจารึกอยู่ท่ีฐาน  นายเทิม  มีเต็ม  นกัภาษาโบราณ  กรมศิลปากร อ่านแลว้ 
ถอดความไดว้่า  “พระเป็นเจา้องคน้ี์......แม่ไ....รามลูก (ทาํ  รามรังสี...เจา้)  ปรารถนาขอเลิกศาสนา
ในหา้พนัพระสา  เม่ือส้ินศาสนาไซร้  ขอไปไดเ้กิดในดุสิดา  เม่ือพระศรีอาริยไมตรีมาตรัสสรรเพญ
ดาญาณ  ขอไดฟั้งธรรมเทศนาแต่สาํนกัพระศรีอาริยไมตรีเป็นเจา้ แลขอไดนี้รพาน”  ตวัอกัษรใน
จารึกน้ีเป็นตวัอกัษรไทย-ภาษาไทย  อยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20-21 
 

 
 
ภาพท่ี 219 พระพุทธรูปสําริดสามองค์ท่ี เ ช่ือว่าเดิมเคยประดิษฐานอยู่ ท่ีว ัดโบสถ์ ปัจจุบัน

ประดิษฐานท่ีอยูว่ดับา้นซ่าน ตาํบลบา้นซ่าน อาํเภอศรี-สาํโรง จงัหวดัสุโขทยั  
                                                 

2กรมศิลปากร, วฒันธรรม: พฒันาการทางประวติัศาสตร์  เอกลกัษณ์และภูมิปัญญา
จงัหวดัสุโขทยั, คณะกรรมการอาํนวยการจดังานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ
จดัพิมพเ์น่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  (กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2544), 58. 
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ภาพท่ี 220 พระพทุธรูปปางมารวิชยัสาํริดท่ีมีท่ีมีจารึกท่ีฐาน 
 
 ผลจากการขดุคน้ขดุแต่งสรุปไดว้่า การฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท่ีวดัโบสถเ์มือง
บางขลงัมีท่ีบริเวณกาํแพงแกว้และบริเวณฐานเจดียร์ายบนวิหารซ่ึงน่าจะสร้างข้ึนมาในสมยัหลงั
แบ่งออกเป็น 2 ระยะใหญ่ คือ  

1. ช่วงพุทธศตวรรษท่ี19-20 ภาชนะดินเผาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นไหปากแตร ไม่เคลือบ
ผวิและฝังอยูด่า้นในแนวอิฐ ภาชนะเหล่าน้ีมกัจะฝังร่วมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ เช่น กลุ่มท่ีอยูท่างดา้นทิศ
เหนือ มีจาํนวนถึง 69 ใบ และกลุ่มท่ีอยูท่างดา้นทิศใตมี้จาํนวนทั้งส้ิน 42ใบ ดา้นทิศตะวนัออก 34 
ใบ และดา้นตะวนัตกพบเพียง 2 ใบ 

2. ช่วงหลงัพุทธศตวรรษท่ี20 ภาชนะดินเผาท่ีพบเป็นภาชนะดินเผาเน้ือดินธรรมดา   
(Earthenware) โดยจะฝังอยูโ่ดยรอบเจดียข์นาดเลก็ๆ ท่ีสร้างทบัซอ้นลงไปบนฐานวิหาร 
 
 หลุมขุดค้นทางโบราณคด ี
              หลุมขุดคน้ทางโบราณคดีของวดัโบสถ์ อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของมณฑปห่างจาก
กาํแพงแกว้ของมณฑป 33.50 เมตร หลุมขุดคน้มีขนาด 2x2เมตร โดยใชเ้ทคนิคการขุดคน้แบบ
ระดบัชั้นดินสมมติโดยขดุตามแนวด่ิงคร้ังละ 10 เซนติเมตร ผลของการขดุคน้สามารถจดัลาํดบัชั้น
ดินธรรมชาติออกเป็น 3 ชั้น 
 
 โบราณวตัถุทีพ่บในหลุมขุดค้น 
 โบราณวตัถุในหลุมขุดคน้จะเร่ิมพบท่ีระดบั 110 CM.DT. เป็นตน้ไปจนถึง 220 
CM.DT. แบ่งออกเป็น 
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1. กระเบ้ืองมุงหลงัคา พบเศษกระเบ้ืองมุงหลงัคาตั้งแต่ระดบั 110-220 CM.DT.
จาํนวนทั้งส้ิน 148 ช้ิน นํ้ าหนกัรวม 5,915 กรัม เศษกระเบ้ืองท่ีพบเป็นชนิดเดียวกบัท่ีพบบริเวณ
วิหาร 

2. เศษอิฐ พบเศษอิฐกระจายทัว่ไปตั้งแต่ระดบับนสุด 60 CM.DT. จนถึงระดบั 220 
CM.DT. 

3. เศษภาชนะดินเผา พบเศษภาชนะดินเผาตั้งแต่ระดบั 110-220 CM.DT. จาํนวน
ทั้งส้ิน 75 ช้ิน นํ้าหนกัรวม 1,854 กรัม โดยแบ่งเป็น 

3.1 เศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน (Earthenware) 
3.2 เศษภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือเคร่ืองหิน (Stoneware) ซ่ึงยงัแบ่งไดเ้ป็น 
3.2.1 เศษภาชนะเน้ือแกร่งประเภทไม่เคลือบผวิ 
3.2.2 เศษภาชนะเน้ือแกร่งประเภทเคร่ืองถว้ยเชลียง 
3.2.3 เศษภาชนะเน้ือแกร่งประเภทเคลือบสีเขียว 
3.2.4 เศษภาชนะเน้ือแกร่งประเภทเคลือบสีนํ้าตาล 
3.2.5 เศษภาชนะเน้ือแกร่งประเภทเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ 

โดยจะพบเศษภาชนะประเภทเน้ือดินมากท่ีสุด รองลงมาเป็นเศษภาชนะแบบเน้ือ
แกร่งไม่เคลือบผวิ ส่วนประกอบอ่ืนๆพบเลก็นอ้ย แต่ไม่พบเศษเคร่ืองถว้ยจีนเลย 

4. ตะคนัดินเผา (โบราณวตัถุหมายเลข#182) พบในระดบั182-190 CM.DT. มีขนาด
เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร ผลิตจากแหล่งเตาพื้นเมือง 

5. กระปุกขนาดเลก็ (โบราณวตัถุหมายเลข #142) พบท่ีระดบั 131-134 CM.DT. เป็น
กระปุกเคลือบสีนํ้ าตาล ส่วนปากแตกหกั ขนาดกวา้ง 4 เซนติเมตร ส่วนสูงวดัไม่ได ้กระปุกแบบน้ี
ผลิตจากแหล่งเตาบา้นเกาะนอ้ย เมืองศรีสชันาลยั 

6. พานเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ (โบราณวตัถุหมายเลข 144) พบท่ีระดบั 148-158 
CM.DT.เป็นพานเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบเป็นรูปพนัธ์ุพฤกษา สภาพไม่สมบูรณ์ วดัความสูงได ้10.5
เซนติเมตร พานสงัคโลกช้ินน้ีผลิตจากแหล่งเตาบา้นเกาะนอ้ย เมืองศรีสชันาลยั 

ช้ินส่วนท่อนํ้าดินเผา พบท่ีระดบั 210-220 CM.DT. เป็นท่อนํ้าดินเผาเน้ือดินสีแดง
สภาพไม่สมบูรณ์ เสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 18 เซนติเมตร คงเป็นท่อนํ้าท่ีผลิตจากแหล่งเตา
ศรีสชันาลยั 
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โบราณวัตถุที่พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวัดโบสถ์ ตําบลเมืองบางขลัง อําเภอสวรรคโลก
จังหวดัสุโขทยั (จากการขุดแต่งและเสริมความม่ันคง วดัโบสถ์ ในปี พ.ศ.2550) 
 
                การวางผงัหลุมขุดค้น-ขุดแต่ง 
                กาํหนดจุดตายตวั (FIX POINT) ซ่ึงเป็นหมุดท่ีสาํรวจเพื่อเป็นการวางจุดสาํหรับวางผงั
หลุมขุดแต่งซ่ึงอยู่บริเวณทางมุมดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ห่างจากมุมกาํแพงแกว้ประมาณ 2 
เมตร จากจุดตายตวัดงักล่าวจะลากเสน้ตามแกนทิศเหนือ-ใต ้โดยแบ่งออกเป็น 7 ช่วง ช่วงละ4 เมตร 
ซ่ึงมีความยาวทั้งหมด 28 เมตร โดยประมาณซ่ึงทางดา้นแกนทิศเหนือ-ใต ้ดงักล่าวจะใชห้มายเลข
อกัษรอารบิคกาํกบัไว ้โดยเร่ิมตั้งแต่อกัษร A (ALPHA) ไปจนถึง G (GOLF)  ส่วนทางแกนทิศ
ตะวนัออก-ตะวนัตก จะลากแนวเส้นแกนหมุดตายตวัเช่นเดียวกนั โดยมีความยาว 28 เมตร และ
แบ่งออกเป็นเป็น 7 ช่วงๆ มีความยาวช่วงละ 4 เมตร โดยให้หมายเลขอารบิคกาํกบัเร่ิมตั้งแต่
หมายเลข1-7 โดยท่ีแกนทิศทั้งสองดา้นจะทาํการลากเสน้สมมุติไปทางดา้นทิศตะวนัตกและดา้นทิศ
ใต ้โดยจะแบ่งออกเป็นหลุมขดุแต่งรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส (GRID) มีขนาดความกวา้งและยาว 4X4เมตร 
ทั้งหมดมีจาํนวน 49 หลุม ครอบครุมพื้นท่ีตั้งตวัมณฑป และกาํแพงแกว้โดยรอบ 
 
                เทคนิคการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี 
                จากการวางผงัหลุมขุดแต่งทางโบราณคดีรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสมีขนาด 4x4เมตร โดยทาํ
การบนัทึกภาพถ่ายสภาพโบราณสถานก่อนการขดุแต่งดว้ยฟิลม์สี ฟิลม์สไลดแ์ละวีดีโอ จากนั้นได้
ทาํการขุดแต่งหลุมโดยรอบแนวกาํแพงแก้วทางด้านทิศตะวนัตกก่อน โดยทาํการเปิดหน้าดิน
ทั้งหมดเพื่อศึกษาถึงการทบัถมของชั้นดิน และก่อสร้างแนวกาํแพงศิลาแลง ดงักล่าว ไปจนถึงความ
ลึกของชั้นดินธรรมชาติท่ีไม่มีกิจกรรมของมนุษย ์
               หลังจากการขุดแต่งแนวกําแพงแก้วโดยรอบแล้ว จึงเร่ิมการขุดแต่งทางด้านทิศ
ตะวนัออก (ดา้นหนา้) เพ่ือหาขอบเขตของแนวโบราณสถานภายใตช้ั้นดินท่ีทบัถมอยู ่ซ่ึงก่อนการ
ขดุแต่งจะเร่ิมข้ึน ไดมี้การติดตั้งโครงเหลก็คํ้ายนัโดยรอบองคม์ณฑป เพื่อป้องกนัการพงัทลายหรือ
การทรุดตวัขององคม์ณฑป ทั้งในระหวา่งการขดุแต่งดว้ย 
 
               การบันทกึและเกบ็หลกัฐานทางโบราณคดี 
               การทาํการขดุแต่งนั้นไดมี้การบนัทึกภาพถ่ายของหลุมขดุแต่งโดยตลอด จดบนัทึกการ
ปฏิบติังาน เก่ียวกบัรายระเอียดของงานท่ีปฏิบติั พื้นท่ีปฎิบติังานหลกัฐานท่ีพบและร่องรอยแนว
โบราณสถานทุกๆขั้นตอน 
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                หลกัฐานโบราณวตัถุท่ีพบในแต่ละวนัจะแยกเก็บตามพื้นท่ีหลุมท่ีทาํการขุดแต่ง ตาม
ชนิดและประเภทของโบราณวตัถุ รวมถึงประโยชน์ใชส้อย ซ่ึงในขั้นตอนการขดุแต่งดงักล่าวจะทาํ
การบนัทึกภาพดว้ยฟิลม์สี-สไลดแ์ละภาพถ่ายวีดีโอ ทั้งในการขดุแต่งและหลงัขดุแต่งเช่นเดียวกนั
ทั้งหมด 
                การขุดแต่ง 
               การขุดแต่งวดัโบสถเ์ร่ิมการขุดแต่งตามผงัหลุมกริด ทางดา้นทิศเหนือก่อนทาํการขุด
แต่งบริเวณกาํแพงแกว้ทั้ง 4 ดา้นโดยรอบ ชั้นดินท่ีทบัถมมีความลึก 1 เมตร โดยเฉล่ีย โดยจะพบ
การก่ออิฐเสริมทางบริเวณฐานกาํแพงแกว้ ดา้นนอกเกือบทุกดา้น พบเศษกระเบ้ืองดินเผาเลก็นอ้ย
ส่วนพื้นท่ีบริเวณกาํแพงแกว้ดา้นในมีร่องรอยการปูพื้นโบราณสถานดว้ยศิลาแลงตดัเป็นกอ้นมี
ขนาดความยาว 90 เซนติเมตร กวา้ง 60 เซนติเมตร หนา 11 เซนติเมตร อยูจ่นเตม็พื้นท่ีดา้นในและมี
สภาพค่อนขา้งสมบูรณ์  

โบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งวดัโบสถพ์บว่ามีปริมาณไม่มากนัก ซ่ึงเป็นลกัษณะ
โดยทัว่ไปของโบราณสถานประเภทท่ีมีการใชส้อยเก่ียวกบัทางดา้นศาสนาเป็นส่วนใหญ่ สามารถ
แบ่งออกไดต้ามประโยชน์ใชส้อยและวสัดุท่ีใช ้ไดด้งัต่อไปน้ี 

โบราณวตัถุท่ีเป็นองคป์ระกอบทางดา้นสถาปัตยกรรม 
โบราณวตัถุท่ีเป็นรูปเคารพ-ประติมากรรม 
โบราณวตัถุประเภทภาชนะและเศษภาชนะดินเผา 
โบราณวตัถุประเภทสาํริด 

 
                โบราณวตัถุทีเ่ป็นองค์ประกอบทางด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง 
                 กระเบือ้งดินเผา (แบบขอเกาะ) มีขนาดความยาว 26 เซนติเมตร กวา้ง  13 เซนติเมตร 
หนา  1 เซนติเมตร มีนํ้ าหนกัโดยเฉล่ีย 9 กรัม ขอบท่ีออกมามีความยาวประมาณ 2 เซนติเมตรจาก
การขดุแต่งองคม์ณฑป และกาํแพงแกว้วดัโบสถ ์พบว่ามีเศษกระเบ้ืองดินเผาทบัถมอยูเ่ป็นจาํนวน
มากกระจายอยู่ทัว่ไป โดยรอบบางช้ินมีสภาพเกือบจะสมบูรณ์ทาํจากดินเผามีเน้ือดินสีแดงผิว
เรียบมขอบงอดา้นปลาย เพื่อใชเ้ป็นท่ีเกาะกบัโครงสร้างประเภทไม ้ 
                 กระเบื้องดินเผารูปโค้ง  (เจาะรู) กระเบ้ืองชนิดดงักล่าวท่ีพบมีปริมาณไม่มากนกั ไม่
พบช้ินส่วนท่ีมีสภาพสมบูรณ์ใชว้ตัถุประเภทเดียวกบักระเบ้ืองแบบขอเกาะ แต่มีความหนา 1.5 
เซนติเมตร โดยประมาณเจาะรูตรงกลาง กระเบ้ืองชนิดน้ีสันนิษฐานไดว้่าน่าจะเป็นกระเบ้ืองท่ีใช้
ครอบบริเวณมุมของตวัอาคาร หรือท่ีเรียกวา่ กระเบ้ืองกาบกลว้ย 
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                 กระเบือ้งดินเผาแบบเรียบ (เจาะรู) มีปริมาณไม่มากนกั ใชว้สัดุท่ีทาํจากดินเผา มีขนาด
หนา 1เซนติเมตร โดยประมาณไม่พบช้ินท่ีสมบูรณ์ เจาะรูบริเวณดา้นบน 
              กระเบื้องหรือส่วนประดับเคร่ืองบน พบจาํนวน 1ช้ิน มีความหนา1 เซนติเมตร 
โดยประมาณไม่ทราบรูปทรงท่ีชดัเจน 
 
               ตะปูเหลก็ 
               พบทัว่ไปทั้งบริเวณชั้นดินท่ีทบัถมองคม์ณฑป นบัจาํนวนไดท้ั้งหมด 47 ช้ิน นํ้ าหนกั 
979 กรัม โดยมากมกัใชต้อกยึด เคร่ืองไมท่ี้เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างส่วนบนมีขนาดความ
ยาวตั้งแต่ 8-15 เซนติเมตร บริเวณส่วนหวัมีรูปทรงกลม ส่วนปลายแหลมมีลกัษณะงอพบทัว่ไปตาม
โบราณสถาน 
 
              วตัถุทีใ่ช้ในการก่อสร้าง 
               ศิลาแลง เป็นวสัดุหลกัในการก่อสร้างมณฑปวดัโบสถ์ ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของ
โบราณสถานในสมยัสุโขทยั ศิลาแลงท่ีใชใ้นการก่อสร้างมีหลายขนาด ส่วนท่ีใชก่้อกาํแพงแลว้จะ
ทาํเป็นรูปเสาส่ีเหล่ียมคางหมู หลงัเจียด มีขนาดความสูง 2 เมตร โดยเฉล่ีย ความกวา้ง 4.5 
เซนติเมตร ความยาว 50 เซนติเมตร ส่วนทบัหลงัของกาํแพงแกว้มีขนาดไม่เท่ากนั มีความยาว
ระหวา่ง 80-100 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร 
               ศิลาแลงท่ีใชปู้พื้นมีขนาดความยาว 90 เซนติเมตร  กวา้ง 75 เซนติเมตร  หนา 20 
เซนติเมตร  ส่วนศิลาแลงท่ีใชใ้นการก่อสร้างมณฑปนั้นมีการเรียงศิลาแลงท่ีใชร้ะบบการก่อสร้าง
แบบดา้นสั้นสลบัดา้นยาว ในแต่ละช้ินมีขนาดความกวา้ง 25-30 เซนติเมตร  ความยาว 40-50 
เซนติเมตร  ความหนา 12-15 เซนติเมตร  บางส่วนมีร่องรอยของการฉาบปูนค่อนขา้งชดัเจน 
               อฐิดินเผา อิฐดินเผาพบทั้งส้ิน 22 ช้ิน นํ้าหนกั  46,670 กรัม อิฐท่ีพบจากการขดุแต่ง
ส่วนใหญ่จะใชใ้นการก่อสร้างซ้อนทบัศิลาแลงอีกชั้นหน่ึงน่าจะเป็นการก่อสร้างทบัในสมยัหลงั 
โดยท่ีมีขนาดความยาวตั้งแต่ 26-28 เซนติเมตร กวา้ง 14 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร อิฐบางกอ้น
มีการแกะสลกัลวดลาย บางกอ้นเป็นอิฐหนา้ววัมีการทาํสัญลกัษณ์ไวบ้นอิฐเป็นรูปกากบาท อิฐบาง
กอ้นมีทรงกลม  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 19 เซนติเมตร  หนา 5.5 เซนติเมตร  ลกัษณะสมบูรณ์พบ 
1 ช้ิน นํ้าหนกั 2,380 กรัม อิฐบางกอ้นมีลกัษณะแปดเหล่ียม หนา 6.3 เซนติเมตร  กวา้งดา้นละ 10 
เซนติเมตร สีสม้ (Hue 5 yr 7/6) เน้ือหยาบ มีเมด็ทรายสีขาวผสมอยูใ่นเน้ือดินเลก็นอ้ย บางกอ้นเป็น
อิฐยอ่มุมพบ 1 ช้ิน นํ้าหนกั 4,140 กรัม หนา 5.5 เซนติเมตรสีส้ม (Hue 5 yr 7/6) เน้ือหยาบ มีเมด็
ทรายสีขาวผสมอยู่ในเน้ือดินเล็กน้อย  และเน้ือดินผสมแกลบด้วย  อิฐบางก้อนเป็นอิฐรูป
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ส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีตราประทบัเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดเลก็มีวงกลมนูนตรงกลางเลก็ๆ 1 ช้ิน นํ้ าหนกั 
3,500 กรัม บางกอ้นมีรูปตดัโคง้คลา้ยฐานบวั บางช้ินมีรูปโคง้มน อิฐดินเผาท่ีพบนอกจากใชก่้อ
เสริมทบัผนังศิลาแลงมณฑปแลว้ยงัใชก่้อเจดียมุ์มภายในกาํแพงแกว้เช่นเดียวกนัแต่มองไม่เห็น
สภาพท่ีชดัเจน คงเหลือเพียงส่วนฐานเขียงดา้นล่างเพียงบางส่วน 
 

  
 

ภาพท่ี221 SF#006 อิฐหน้าววัมีตราประทบัและมีรอยขูดขีดรูปกากบาท พบจากการขุดแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07)ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้หนา 5.5 เซนติเมตร พบ 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 970 กรัม ระดบั  85  CM.DT. 

 

  
 
ภาพท่ี222 SF#010 อิฐทรงกลมลายดอกบวั (สมบูรณ์) พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ ์

(WB’07) เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 19 เซนติเมตร พบ 1 ช้ิน นํ้าหนกั 2,380 กรัม 
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ภาพท่ี223 อิฐรูปทรงต่างๆ SF#001(อิฐรูปแปดเหล่ียม) และ SF#002 (อิฐยอ่มุม) พบจากการขดุแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07) 

 

  
 

ภาพท่ี224 SF#003อิฐรูปส่ีเหล่ียมคางหมู (มีตราประทบัรูปส่ีเหล่ียมมีวงกลมนูนตรงกลางขนาด
เลก็) พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07) พบ 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,1520 กรัม 

 

  
 

ภาพท่ี225 SF#005  อิฐรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ โบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07) 1 ช้ิน นํ้าหนกั 5,100 กรัม 
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    แผ่นใบเสมาหินชนวน 
           จากการขดุแต่งพบเศษใบเสมาหินชนวนสภาพไม่สมบูรณ์ 89 ช้ิน นํ้ าหนกั  35,601 
กรัม ช้ินท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด มีขนาดความหนา ประมาณ 5 เซนติเมตร กวา้ง 30 เซนติเมตร สูง 34 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั  7,000 กรัม ใบเสมาหินชนวนพบไดท้ัว่ไปในวดัสมยัสุโขทยั บาง
วดัมีการใชแ้ผน่หินชนวนในการปูพื้น เพราะเป็นทรัพยากรท่ีหาไดง่้ายในเมืองน้ี 
 

                  
 

ภาพท่ี226 SF#002 ใบเสมาหินชนวนพบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07)  ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พบ 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,620 กรัม ระดบั  85  CM.DT. 

 
 เขาสัตว์ดินเผาเคลอืบ 
           พบเพียง 1 ช้ิน ทางดา้นทิศตะวนัออกบริเวณบนัได ทางข้ึนมณฑปไม่ทราบลกัษณะท่ี
ชดัเจน เน้ือค่อนขา้งแกร่งเคลือบสีขาวมีลายเขียนสีดาํ ลกัษณะคลา้ยมงักรหรือสิงห์ท่ีใชป้ระดบั
อาคาร ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทยั         
 อฐิดินเผาแกะสลกัลายเซาะร่อง 
           พบ 1 ช้ิน ทางดา้นเจดียมุ์มทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องมณฑป ลกัษณะคลา้ย
ส่วนบนขององศเ์จดียร์าย มีรอยเซาะร่องคลา้ยรูปขาสิงห์ ซ่ึงนิยมสร้างข้ึนในสมยัอยธุยาทาํดว้ยดิน
เผา 
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โบราณวตัถุทีเ่ป็นรูปเคารพ-ประติมากรรม 
 เม็ดพระศกปูนป้ัน  
              เม็ดพระศกปูนป้ันท่ีพบมีหลายขนาดพบมากบริเวณพ้ืนท่ีดา้นบนของมณฑป มีเส้น
ผา่นศูนยก์ลางประมาณ12-15เซนติเมตร ตาํแหน่งท่ีพบอยูต่รงบริเวณธรณีประตู มีสภาพกองทบัถม
กนัอยู่ 20ช้ิน ลกัษณะคลา้ยถูกเคล่ือนยา้ยออกมาท้ิงในบริเวณดงักล่าว เม็ดพระศกปูนป้ันดงักล่าว
น่าจะเป็นขององคพ์ระประธานท่ีประทบันัง่ภายในมณฑป ซ่ึงต่างจากเมด็พระศกปูนป้ัน ขนาดเลก็
ท่ีพบอยู่โดยรอบฐานมณฑป โดยเฉล่ียบริเวณท่ีเป็นซุม้ พระประจาํทิศทั้งสามดา้น โดยท่ีเม็ดพระ
ศกปูนป้ันขนาดเลก็จะมีเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 3 เซนติเมตร ซ่ึงน่าจะเกิดจากการพงัทลายลง
มา โดยพิจารณาจากตาํแหน่งท่ีพบตามซุม้พระประจาํทิศดงักล่าว 
 แม่พมิพ์พระพมิพ์ดินเผา 
             แม่พิมพพ์ระพิมพดิ์นเผาพบ 2 ช้ินในบริเวณกาํแพงแกว้ดา้นในทางทิศตะวนัออก
สภาพสมบูรณ์ เป็นลกัษณะของพิมพ์พระดินเผาประทบันั่งปางมารวิชัย มีขนาดความกวา้ง 2 
เซนติเมตร ทาํดว้ยดินเผาเน้ือค่อนขา้งแกร่งเป็นแบบพิมพก์ดโดยการใชดิ้นเหนียวอดัลงในแม่พิมพ์
แลว้นาํไปตากแหง้ใหรู้ปทรงอยูต่วัแลว้ จึงนาํไปเผาในภายหลงัไม่พบลวดลายแต่อยา่งใด พิมพพ์ระ
รูปทรงกลมซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยพิมพพ์ระประทบันัง่อยูภ่ายในซุม้เรือนแกว้ สภาพชาํรุดมีขนาดความ
กวา้ง 2.5 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร พบในหลุมขดุแต่งทางดา้นทิศตะวนัออก 
 

 โบราณวตัถุประเภทภาชนะและเศษภาชนะดินเผา 
            ในการขุดแต่งคร้ังน้ีภาชนะดินเผาท่ีพบจากการขุดแต่งวดัโบสถ์โดยทัว่ไปมีสภาพไม่
สมบูรณ์นัก มีหลายประเภททั้งประเภทเน้ือเคร่ืองดิน,เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน,เคร่ืองเคลือบเป็นตน้ 
ภาชนะช้ินค่อนขา้งสมบูรณ์มี 7 ช้ิน เป็นเคร่ืองเคลือบสังคโลกสีเขียว,เคร่ืองเคลือบสังคโลกทรงแจกนั
เคลือบขาว,ไหเน้ือแกร่งภายในบรรจุกระดูก แม่พิมพพ์ระดินเผา 1 ช้ิน และกระปุกสงัคโลกขนาดเลก็ 2 ใบ 
 

  
 

ภาพท่ี227 SF#017 ช้ินส่วนแม่พิมพพ์ระพิมพดิ์นเผา WB’07 อุโบสถ กริดN2W1 ระดบั85cm.dt. 1
ช้ิน 20 กรัม 
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 เคร่ืองเคลอืบสังคโลก 
             เคร่ืองเคลือบสังคโลกสีขาวทรงแจกนัพบ 1 ช้ิน บริเวณดา้นบนมณฑป หลงัฐานชุกชี
พระประธานบริเวณ ส่วนปากแตกเลก็นอ้ยเป็นภาชนะคลา้ยแจกนัเคลือบนํ้ ายาสีขาว ไม่มีลวดลาย 
สูง 25 เซนติเมตร บริเวณปากมีรอยเซาะร่อง บริเวณส่วนกน้ไม่เคลือบเช่นเดียวกบัผิวดา้นใน มี
ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 15 เซนติเมตร เป็นผลิตภณัฑข์องแหล่งเตาศรีสชันาลยั 
                เคร่ืองถว้ยสังคโลกทรงไหเคลือบสีนํ้ าตาลเฉพาะดา้นนอก ภายในบรรจุกระดูกเป็น
ลกัษณะของภาชนะพ้ืนเมืองท่ีผลิตอยา่งแพร่หลายบริเวณเตาศรีสัชนาลยั มีความสูง 18 เซนติเมตร 
ขอบปากมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 11 เซนติเมตร ลกัษณะข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน บริเวณกน้ไม่เคลือบ 
                กระปุกขนาดเลก็เคลือบเขียว-นํ้าตาล พบ 2 ช้ินมีขนาดเลก็เคลือบนํ้ ายาสีเขียวอ่อนและ
สีนํ้ าตาล มีขนาดความสูง 3 เซนติเมตร มีการเคลือบนํ้ ายาเฉพาะส่วนปากภาชนะและส่วนลาํตวั
เท่านั้น 
 ภาชนะดินเผาเนือ้เคร่ืองหิน 
            ภาชนะทรงไหปากแตรเป็นภาชนะเน้ือเคร่ืองหินค่อนขา้งแกร่งสภาพปากแตกหัก 
บริเวณลาํตวัผายออกกน้สอบภายในบรรจุกระดูก สันนิษฐานว่าคงเป็นการนาํมาฝังตามความเช่ือ
ของคนในสมยันั้นท่ีนิยมนาํเอาภาชนะบรรจุกระดูกมาฝังไวต้ามโบราณสถานเช่นพื้นท่ีโดยรอบ
โบราณสถาน เช่น วิหาร โบสถ์และเจดียร์าย เป็นตน้ พบสองใบ ในบริเวณกาํแพงแกว้ดา้นนอก 
ขณะขดุแต่ง 
 
 หลกัฐานประเภทภาชนะดินเผา 
           จากการขดุแต่งวดัโบสถท์ัว่ทั้งบริเวณพบเศษภาชนะดินเผามีปริมาณไม่มากนกั โดยท่ี
สามารถแบ่งออกตามแหล่งผลิตและวสัดุท่ีใชท้าํภาชนะต่างๆไดด้งัน้ี คือ 
 
 กลุ่มภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาพืน้เมืองแบ่งออกเป็น 
 ตะคนัดินเผา 
           พบจาํนวน 3 ช้ิน ไดแ้ก่ ตะคนัดินเผาประเภทเน้ือดิน (EARTHENWARE) ลกัษณะจะ
เป็นภาชนะเน้ือดินท่ีผา่นการเผาดว้ยอุณหภูมิตํ่ากว่า 850-900 องศาเซลเซียส ผวิของภาชนะมีสีแดง
ค่อนขา้งหยาบ ภาชนะประเภทน้ีพบไดท้ัว่ไปตามเขตโบราณสถานเป็นภาชนะท่ีใชใ้ส่นํ้ ามนัเพื่อจุด
ไฟให้แสงสว่าง ช้ินท่ีพบดา้นทิศตะวนัตกฉียงใตมี้ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร แตก
บริเวณขอบปาก ผิวด้านนอกเป็นเน้ือดินสีแดงบริเวณปากมีรอยเซาะร่องโดยรอบ ผิวดา้นในมี
ร่องรอยการใชง้าน มีคราบเขม่าติดอยูบ่ริเวณผวิดา้นในโดยรอบ 
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             ตะคนัดินเผาอีก 2 ช้ิน พบบริเวณทางดา้นซุม้พระบริเวณทางดา้นทิศเหนือและทางข้ึน
มณฑปเป็นลกัษณะของตะคนัดินเน้ือสีแดงหยาบ ผิวเคลือบนํ้ าดิน ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน กน้ต้ืน มี
ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 9 และ10 เซนติเมตร ขนาดความหนาลาํตวั 2 เซนติเมตร โดยประมาณ
สภาพค่อนขา้งสมบูรณ์      
 

 กลุ่มภาชนะดินเผาลายกดประทบัด้วยเคร่ืองจักรสาน 
             กลุ่มภาชนะเนือ้ดิน ชนิดกดประทบัด้วยลายเคร่ืองจักรสาน (EARTHERN WARE) 
             พบจาํนวนทั้งหมด 7 ช้ิน มีทั้งส่วนลาํตวัและท่ีเป็นปากภาชนะเน้ือหยาบผา่นการเผา
ดว้ยอุณหภูมิค่อนขา้งตํ่า บางช้ินมีการเจาะรูแต่ไม่ทราบรูปทรงท่ีชดัเจนน่าจะเป็นภาชนะจาํพวก
หมอ้และไหเป็นส่วนใหญ่ โดยท่ีส่วนลาํตวัและปากมีขนาดค่อนขา้งหนา 
 

  
 

ภาพท่ี228 SF# 029 ภาชนะดินเผาแบบเน้ือดิน (Earthenware) ประเภทหมอ้กน้กลม บรรจุกระดูก
ภายใน พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07)  ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ 
นํ้าหนกั 1 ช้ิน 900 กรัม 

 

 
 

ภาพท่ี229 ทะเบียน # 018/1 ฝาภาชนะดินเผาแบบเน้ือดิน (Earthenware)  พบจากการขุดแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07)ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ระดบั 85cm.dt. 1ช้ิน 110 กรัม 
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ภาพท่ี 230 ทะเบียน # 012/1 รูปแบบปากภาชนะดินเผาแบบเน้ือดิน (Earthenware)  พบจากการขดุแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07)ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ระดบั 150 cm.dt. 3 ช้ิน 30 
กรัม 

 
                กลุ่มภาชนะดินเผาเนือ้เคร่ืองหิน (STONE WARE) 
                ลกัษณะของภาชนะประเภทน้ีเน้ือค่อนขา้งแกร่งจะเผาดว้ยอุณหภูมิสูงกว่าเน้ือเคร่ือง
ดิน มีรูปทรงเป็นพวกไหและอ่าง ลาํตวัเรียบบางช้ินมีลายกดหรือขดูขีด บริเวณบ่าภาชนะข้ึนรูปดว้ย
แป้นหมุนผวิค่อนขา้งหยาบมีสีคลํ้าออกไปทางสีเทาดาํ อุณหภูมิการเผาอยูร่ะหวา่ง 1100-1300 องศา
เซลเซียส 
                 กลุ่มภาชนะแบบเคร่ืองถ้วยสุโขทยั 
                 กลุ่มภาชนะดินเผาแบบเคร่ืองถว้ยสุโขทยัหรือสังคโลก ลกัษณะของเคร่ืองถว้ยชนิดน้ี 
เน้ือดินเป็นเน้ือเคร่ืองหิน (STONE WARE) พบทั้งแบบเคลือบเขียว นํ้ าตาลดาํ และเคลือบขาว 
สามารถแบ่งออกไดต้ามลกัษณะดงัน้ี 
                 กลุ่มภาชนะดินเผาเคลอืบนํา้ตาลและดํา 
                ลกัษณะเน้ือดินค่อนขา้งหยาบ สีของนํ้ าเคลือบมีสีนํ้ าตาลอ่อน-ดาํ เคลือบนํ้ ายาเฉพาะ
ดา้นนอกและปากดา้นในส่วนบน ประเภทดงักล่าวมกัจะมีรูปทรงแบบ กระปุก ไห โถ เป็นตน้ ยงัมี
เศษภาชนะเคลือบสีนํ้ าตาล ดา้นนอกสองช้ิน ซ่ึงมีลกัษณะของเตาเมืองศรีสัชนาลยั ซ่ึงมกันิยมทาํ
ภาชนะท่ีเคลือบนํ้าตาลและเคลือบสีเขียว 
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                  กลุ่มภาชนะเคลอืบสีเขียว 
            ภาชนะประเภทดงักล่าวจดัวา่เป็นภาชนะท่ีมีการผลิตกนัอยา่งแพร่หลายในเขตเตาเมือง
ศรีสชันาลยัท่ีนิยมใชน้ํ้ าเคลือบสีเขียวเน้ือดินค่อนขา้งละเอียด จากการขดุแต่งวดัโบสถจ์ะพบเคร่ือง
ถว้ยชนิดน้ีค่อนขา้งนอ้ยมีลกัษณะของการใชน้ํ้ ายาเคลือบสีเขียวและท่ีเขียวข้ีมา้ไม่ทราบรูปทรงท่ี
แน่ชดั ส่วนบริเวณมณฑปดา้นบนพบเคร่ืองถว้ยชนิดท่ีเรียกวา่ เคร่ืองถว้ยเชลียง มีลกัษณะคลา้ยจาน
ขนาดใหญ่กน้ต้ืนขอบปากกวา้ง ขอบปากปาดนํ้ าเคลือบ เคลือบเฉพาะผิวดา้นใน เดิมท่ีเรียกกนัว่า
เคร่ืองถว้ยมอญ มีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 28 เซนติเมตร มีขนาดความหนาของลาํตวั 4 
เซนติเมตร พบเพียง 1 ช้ิน 
               บราล ี
               บราลีพบทั้งส้ิน 47 ช้ิน นํ้าหนกั 1,848 กรัม บราลีท่ีพบกระจายอยูท่ ัว่ไปบริเวณอุโบสถ 
ทั้งหมดเป็นบราลีเคลือบสีขาว ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทยั 
           

 
 

ภาพท่ี231 ทะเบียน # 014/10 ช้ินส่วนบราลีดินเผา แบบเน้ือหิน (Stoneware)   พบจากการขดุแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07)ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ระดบั 100 cm.dt. 2 ช้ิน 
100 กรัม 

 

               กลุ่มภาชนะดินเผาประเภทเคร่ืองถ้วยจีน (PORCELAIN) 
               โดยทัว่ไปเคร่ืองถว้ยเน้ือแกร่งเคลือบขาวเขียนสีนํ้ าเงินใตเ้คลือบ เคร่ืองถว้ยลกัษณะน้ี
จะพบไดท้ัว่ไปตามโบราณสถานในเขตสุโขทยั, ศรีสชันาลยั และใกลเ้คียง การกาํหนดอายคุ่อนขา้ง
ชดัเจน ตวัภาชนะจะมีคุณภาพในการผลิตค่อนขา้งดี ส่วนใหญ่รูปทรงท่ีพบจะมีหลายรูปแบบซ่ึงถูก
นาํเขา้มาจากหลายแหล่งผลิต ในพ้ืนท่ีการขุดแต่งวดัโบสถส่์วนบนัไดทางข้ึนมณฑปดา้นหนา้จะ
เป็นพ้ืนท่ีท่ีพบเคร่ืองถว้ยจีนค่อนขา้งมาก โดยสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ีคือ 
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                กลุ่มเคร่ืองถ้วยจีนเคลอืบขาวเขียนลายนํา้เงินใต้เคลอืบ 
                เคร่ืองถว้ยจีนเขียนสีนํ้าเงินใตเ้คลือบไม่พบช้ินท่ีอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ส่วนท่ีพบมีเศษ
ปาก ลาํตวัและกน้ของภาชนะปะปนกนัไปลายท่ีเขียนสีนํ้ าเงินใตเ้คลือบ บางช้ินเขียนเฉพาะดา้น
นอก บางช้ินเขียนทั้งสองดา้น เป็นรูปลายพนัธ์ุไม ้เช่น ดอกบวั ส่วนใหญ่จะกาํหนดยุคสมยัอยู่ใน
ราวพทุธศตวรรษท่ี 21-23 หรือในราชวงศชิ์ง 
 

  
 

ภาพท่ี 232 ทะเบียน # 012/15 กน้ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain)   ประเภทชาม พบจาก
การขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07)ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  ระดบั 150 
cm.dt. 

 
                 กลุ่มภาชนะเคร่ืองถ้วยจีนเขียนลายนอกเคลอืบ 
                 เคร่ืองถว้ยชนิดดงักล่าวพบในบริเวณเดียวกบักลุ่มเขียนสีใตเ้คลือบแต่มีปริมาณไม่มาก
นกั อายเุคร่ืองถว้ยกลุ่มน้ีจะอยูใ่นราวกลางพทุธศตวรรษท่ี21ถึงพุทธศตวรรษท่ี22 โดยประมาณเน้ือ
ดินค่อนขา้งมีคุณภาพและมีความแกร่งกว่าแบบเขียนสีนํ้ าเงินใตเ้คลือบ ขนาดความหนาลาํตวั
ประมาณ 0.3 เซนติเมตร มีการเขียนภาพลายเสน้ลงบนผวิเคลือบเป็นรูปพนัธ์ุไมล้ายเขียนบนเคลือบ
บางช้ินจะใชสี้แดงเขียนลายอยา่งเห็นไดช้ดัเจนส่วนบริเวณขอบปากดา้นในและนอกจะมีการเขียน
สีนํ้ าเงินใตเ้คลือบเช่นเดียวกนัจากช้ินส่วนท่ีพบรูปทรงส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะท่ีมีขนาดไม่ใหญ่
มากนกัและมีรูปทรงเป็นรูปชามและถว้ยเป็นส่วนมาก 
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ภาพท่ี 233 ทะเบียน # 002/9 กน้ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain) ประเภทชามพบจากการ
ขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ(์WB’07) ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ (S1E4) ระดบั 120 
cm.dt. จาํนวน 4 ช้ิน นํ้าหนกั 155 กรัม 

 

  
 

ภาพท่ี 234 ทะเบียน # 002/10กน้ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain) ประเภทชาม ลายคราม  
พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ(์WB’07) ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ระดบั 120 
cm.dt. จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 65 กรัม 
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ภาพท่ี 235 ทะเบียน # 006/10 ปาก ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain) ประเภทชาม ลายคราม  
พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ(์WB’07) ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้  ระดบั 
120 cm.dt. จาํนวน 9 ช้ิน นํ้าหนกั 70 กรัม 

 

    
 
ภาพท่ี 236 ทะเบียน # 010/1 ปากภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain)   ประเภทชาม ลายคราม  

พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ(์WB’07) ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ระดบั 150 
cm.dt. จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 15 กรัม 

 

                กลุ่มภาชนะดินเผาเคลอืบเขียว-แดง 
                จากการขดุแต่งวดัโบสถพ์บว่ามีกลุ่มภาชนะอีกชนิดหน่ึงกล่าวคือ เศษภาชนะท่ีพบจะ
มีเน้ือค่อนขา้งหยาบคลา้ยแป้งเน้ือไม่แกร่งมากนกัผวิดา้นนอกเคลือบนํ้ ายาสีเขียวอ่อน บริเวณดา้น
ในตกแต่งดว้ยลายเซาะร่องเป็นรูปพนัธ์ุไมเ้ขียนดว้ยสีนํ้ าตาลและเขียว น่าจะเผาดว้ยอุณหภูมิไม่สูง
นกัดา้นในรองพื้นดว้ยนํ้ายาสีเหลืองอ่อนไม่ทราบรูปทรงท่ีชดัเจนมีรูปทรงคลา้ยจานกน้ต้ืน 
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                     โบราณวตัถุประเภทสําริด         
                เต้าปูนสําริด 
                พบเตา้ปูนสาํริด 1 ช้ินทางบริเวณทิศตะวนัออกในขณะขดุแต่งกาํแพงแกว้ดา้นใน มี
ขนาดความสูง 10 เซนติเมตร สภาพสมบูรณ์มีฝาปิด เป็นลกัษณะเคร่ืองใชท่ี้พบโดยทัว่ไปในเขต
โบราณสถานสมยัสุโขทยั 
 
                ช้ินส่วนเชิงเทยีนสําริด 
                พบเชิงเทียนสาํริด 1 ช้ิน นํ้าหนกั 30 กรัม ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ในระดบัความ
ลึก 120 cm.dt. มีสภาพไม่สมบูรณ์ 
 

 
 

ภาพท่ี 237 ทะเบียน SF#022 ช้ินส่วนเชิงเทียนสําริด พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์
(WB’07) ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ ระดบั 120 cm.dt.  จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 30 กรัม 

 
                   ช้ินส่วนรูปเคารพ 
                   พบช้ินส่วนฐานโลหะพระพุทธรูปสําริด บริเวณอุโบสถ  ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือ (N2W3) ระดบั  85 cm.dt. จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 25 กรัม พร้อมทั้งพบช้ินส่วนเศียร
พระพุทธรูปบุเงิน (ชาํรุด)บริเวณอุโบสถ  ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (S2E4) ระดบั  120 
cm.dt. จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 5 กรัม 
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ภาพท่ี238 ฐานพระพุทธรูปสําริด พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์ (WB’07) ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้ระดบั 85 cm.dt.   

 

                   ขันสําริด  
                  พบขนัสาํริด 1 ช้ิน สภาพชาํรุด บรรจุช้ินส่วนกระดูกไวภ้ายใน ทางทิศตะวนัออกเฉียง
ใต ้  ระดบั 50 cm.dt. นอกจากโบราณวตัถุประเภทไหปากแตรแลว้ยงัมีการนาํขนัมาบรรจุกระดูก 
เพื่อใชใ้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกดว้ย 
 

                     
 
ภาพท่ี 239 ทะเบียน SF#033 ขนัสาํริด พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ(์WB’07) ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต ้  ระดบั 50 cm.dt. เส้นผ่านศูนยก์ลาง 14.2 เซนติเมตร สูง 6.5 
เซนติเมตร จาํนวน 5 ช้ิน นํ้าหนกั 150 กรัมบรรจุกระดูกเผาไฟไวภ้ายใน 
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              ช้ินส่วนปูนป้ันประดับสถาปัตยกรรม ท่ีพบโบราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั ปี 
พ.ศ.2550 (WB’2007) 
              ช้ินส่วนปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม  ไดท้าํการวิจยัทั้งส้ิน 43 ช้ิน นํ้าหนกั 9,633 กรัม 
พบว่าบางช้ินมีลวดลายท่ีชดัเจน แต่บางช้ินก็ไม่สามารถท่ีจะวิเคราะห์ลวดลายได ้พบว่ามีลวดลาย
หลายแบบด้วยกนั เช่น ช้ินส่วนปูนป้ันประดับสถาปัตยกรรมมีลายเกร็ดนาค พบในกริด S3E1 
ระดบั 150 cm.dt. พบ 4 ช้ิน นํ้าหนกั 1,100 กรัม ช้ินส่วนปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรมบางช้ิน มีการ
นาํเคร่ืองถว้ยจีนมาใชเ้ป็นส่วนประกอบลวดลายในการประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมดว้ย เช่น ใน
ช้ินท่ี SF#014  พบบริเวณอุโบสถ ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้(S2E1) ระดบั 85 cm.dt. พบ
ช้ินส่วนปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม มีเคร่ืองถว้ยจีนประดบัตกแต่ง 

 

 
 

ภาพท่ี 240 ทะเบียน #021/6 ช้ินส่วนปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม (ลายเกร็ดนาค?) พบจากการขุด
แต่งโบราณสถานวดัโบสถ(์WB’07)ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้  ( S3E1)  ระดบั  150 
cm.dt. จาํนวน 5 ช้ิน นํ้าหนกั 1,100 กรัม 
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ภาพท่ี 241 ทะเบียน #006/5 ช้ินส่วนปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม  พบจากการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัโบสถ ์(WB’07) ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ( N2W3)  ระดบั  85 cm.dt. จาํนวน 2 
ช้ิน นํ้าหนกั 90 กรัม 

 

 
 

ภาพท่ี 242 ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain)  หนา้ท่ีใชใ้นการประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรม  
พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07) ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (N!E3) 
ระดบั 100 cm.dt. 
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ภาพท่ี 243 ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain) ลายเขียนสีบนเคลือบ สมยัราชวงศ์ชิง ใชใ้น
การประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรม  พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ(์WB’07) 
ทางทิตะวนัออกเฉียงใต ้(S3E1)  ระดบั 150 cm.dt. 

 
                ช้ินส่วนประดับสถาปัตยกรรม ท่ีพบจากโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั ปี พ.ศ.
2550 (WB’07) 
                ช้ินส่วนประดับสถาปัตยกรรมทําจากดินเผา ผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ทั้งส้ิน 50 ช้ิน 
นํ้ าหนกัรวมทั้งส้ิน 26,995 กรัม ทั้งหมดพบจากการขุดแต่งบริเวณอุโบสถ ช้ินท่ีเห็นลวดลายได้
ค่อนขา้งชดัเจน มี SF#005 เป็นช้ินส่วนเจดียท์าํจากดินเผา มีลกัษณะเป็นรูปแขง้สิงห์ตกแต่งดว้ยการ
แกะสลกัและประดบักระจก พบ 1 ช้ิน นํ้าหนกั 8,250 กรัม บางช้ินมีการแกะสลกัดว้ยลวดลายกลีบ
บวัมีการเจาะรูตรงกลาง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นช้ินส่วนท่ีใช้ในการประดับตกแต่งยอดเจดีย ์
ช้ินส่วนประกอบเจดียบ์างช้ินทาํจากดินเผาและมีการตกแต่งลวดลายดว้ยการประดบักระจกช้ิน
เลก็ๆ เพื่อความสวยงามอีกดว้ย 
 

 
 

ภาพท่ี244 ทะเบียน #002/16 ช้ินส่วนประกอบเจดีย ์(ลายกลีบบวั) พบจากการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัโบสถ(์WB’07)ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้  ( S1E4) ระดบั  120 cm.dt. จาํนวน 7 ช้ิน 
นํ้าหนกั 2,000 กรัม 
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ภาพท่ี245 ทะเบียน #023 ช้ินส่วนประกอบเจดีย  ์พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์
(WB’07) ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ ( S5W3)  ระดบั  150 cm.dt. จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 
2,150 กรัม 

 

  
 

 ภาพท่ี246 ทะเบียน #009/5 ช้ินส่วนประกอบยอดเจดีย  ์(ลายกลีบบัว) พบจากการขุดแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ(์WB’07)ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้  ( S2W2)ระดบั  85 cm.dt. 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 250 กรัม 
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ภาพท่ี 247 ทะเบียน #008/17 ช้ินส่วนประกอบเจดีย ์(ขูดขีดเป็นลายตาราง) พบจากการขุดแต่ง

โบราณสถานวดัโบสถ(์WB’2007)ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้  ( S2W1) ระดบั  85 cm.dt. 
จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 1,760 กรัม 

 

                  ช้ินส่วนพระพุทธรูป ที่พบบริเวณโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง ปี พ.ศ.2550 
(WB’07) 
                ช้ินส่วนพระพทุธรูปดินเผา (บางช้ินพบว่ามีการบุดว้ยเงิน)ไดท้าํการวิจยัทั้งส้ิน  18 ช้ิน 
นํ้ าหนกั  460 กรัม และช้ินส่วนพระพุทธรูปหินชนวน (ชาํรุด) ส่วนฐานกวา้ง 7 เซนติเมตร มี
ลกัษณะเป็นพระพทุธรูปปางขดัสมาธิ พบ 2 ช้ิน นํ้าหนกั 270 กรัม 
 

 
 

ภาพท่ี 248 ทะเบียน SF#018 ช้ินส่วนพระพุทธรูปหินชนวน  พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดั
โบสถ ์(WB’2007)ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ( N2W1)  ระดบั  85 cm.dt. จาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั  105 กรัม 
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ภาพท่ี249 ทะเบียน #020 ช้ินส่วนพระพุทธรูปดินเผา พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์
(WB’2007)ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  ( N2E2)  ระดบั  85 cm.dt. จาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั  60 กรัม 

 

 
 

ภาพท่ี 250 ทะเบียน #027 ช้ินส่วนพระพุทธรูปดินเผา พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์
(WB’2007)ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  ( N2E4)  ระดบั  120 cm.dt. จาํนวน 12 ช้ิน 
นํ้าหนกั  130 กรัม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

239 

 
              โบราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั หลงัจากการขุดแต่ง 
             สภาพทัว่ไปและลกัษณะแผนผงั 
             สภาพภายหลงัการขุดแต่งมณฑปวดัโบสถพ์บหลกัฐานต่างๆเก่ียวกบัโครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรมค่อนขา้งนอ้ยแต่สภาพมณฑปและกาํแพงแกว้นั้น ค่อนขา้งมีสภาพท่ีสมบูรณ์ยกเวน้
เพียงส่วนบนของโครงสร้างท่ีเป็นหลงัคามณฑปท่ีไม่พบหลกัฐานเก่ียวกบัโครงสร้างอยา่งแทจ้ริง
โดยพื้นท่ีตวัโบราณสถานเม่ือวดัจากเขตกาํแพงแกว้มีขนาดความยาวทางดา้นทิศเหนือถึงทิศใต้
26.50เมตร ทางทิศตะวนัตกถึงทิศตะวนัออก 25.50 เมตร มีรูปแบบเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส ตวั
โบราณสถานสถานก่อสร้างโดยหนัหนา้อาคารไปทางทิศตะวนัออก มีประตูทางเขา้-ออก ทางดา้น
ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก พื้นท่ีภายในกาํแพงแกว้มีมณฑปเป็นประธานก่อดว้ยศิลาแลงและ
อิฐ บริเวณพ้ืนท่ีภายในทั้งส่ีดา้น มีเจดียร์ายขนาดเล็กก่อสร้างทั้งส่ีมุม ส่วนภายในกาํแพงแกว้ก่อ
ดว้ยศิลาแลงตดัเป็นแผน่ๆ มีขนาดกวา้ง 90 X75X 0.20 เซนติเมตร (ไม่เท่ากนัในแต่ละแผน่) ปูเป็น
พื้นอยู่โดยรอบสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ มีร่องรอยการขุดเจาะบางส่วน โดยเฉพาะทางด้านทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้
              มณฑป   
              มีแผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาดความกวา้งยาว 14x14 เมตร โดยประมาณมีฐาน
เขียงซอ้นกนัสองชั้น ชั้นแรกสูง 45 เซนติเมตร  ชั้นสองสูง 35 เซนติเมตร รองรับฐานบวัคว ํ่าบวั
หงาย ซ่ึงมีความสูง 1.10 เมตร โดยประมาณแลว้จึงจะเป็นส่วนผนงั ส่วนยอ่มุม ในแต่ละดา้นจะมี
การใชอิ้ฐก่อปิดทบัศิลาแลงเดิมเกือบทั้งหมด ผนงัและฐานมณฑปบางดา้นมีร่องรอยการก่อปูนปิด
ทบัโดยรอบ พื้นท่ีภายในดา้นบนมณฑป มีขนาด 6x6 เมตร ผนงัก่อดว้ยศิลาแลง บริเวณมุมดา้น
นอกทั้ง 4 ดา้น ก่อปิดทบัดว้ยอิฐ มีการพงัทลายเหลือเพียงทางมุมดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตพ้ื้นท่ี
ภายในปูพื้นดว้ยแผ่นศิลาแลง โดยรอบบริเวณดา้นหน้าฐาน พระประธานมีร่องรอยการขุดเจาะ
จนถึงชั้นดินบดอดัท่ีเป็นส่วนฐานเดิม 
              ส่วนฐานชุกชีพระประธานซ่ึงมีขนาดใหญ่ มีขนาด 5.50 x4 เมตร ก่อดว้ยศิลาแลงท่ี
พงัทลายโดยเกิดจากการขุดเจาะ จนมองไม่เห็นขนาดความสูงท่ีแทจ้ริงแต่อย่างใด มีรูปแบบเป็น
พระประธานประทบันัง่ ก่อฐานชุกชีจนเกือบติดผนงัทั้ง 3 ดา้น เหลือเพียงพื้นท่ีเพียงเลก็นอ้ย 
              พืน้มณฑป 
              จะเป็นการใช้ศิลาแลงปูพื้นภายในอดัแน่นบนกรวด โดยสังเกตได้บริเวณท่ีมีการ
ลกัลอบขุดทางดา้นหนา้ของฐานชุกชีพระประธาน ศิลาแลงท่ีใชใ้นการก่อผนงัมีร่องรอยการฉาบ
ปูนด้านในท่ียงัคงเห็นสภาพค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงจะเป็นการใช้ศิลาแลงก่อเรียงแบบด้านข้าง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

240 

(STRECHER) สลบักบัดา้นหัว (HEADER) มีขนาด 25X45X12 เซนติเมตร และขนาดอิฐ 
28X14X5 เซนติเมตร ผนังของมณฑปน้ีทาํเป็นผนังค่อนขา้งหนามีขนาดความหนาของผนัง
ประมาณ 70 เซนติเมตร เพื่อท่ีจะใชร้องรับโครงสร้างส่วนบนท่ีเป็นเคร่ืองไมแ้ละกระเบ้ืองดินเผา
มุงหลงัคาท่ีมีนํ้ าหนกัค่อนขา้งมาก ผนังด้านนอก บริเวณมุมทั้ง 4 ดา้น ของผนงัดา้นนอกจะมีการใช้
อิฐดินเผาขนาด 20X14X5 เซนติเมตร เป็นการก่อปิดทบัส่วนยอ่มุมทั้งส่ีดา้น มองเห็นไดช้ดัเจน
บริเวณบางมุมดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงก่อปิดทบัในภายหลงัโดยท่ีมุมฐานทางดา้นน้ี พบชั้น
ศิลาแลงของเดิมมีการใชปู้นฉาบฐานศิลาแลงแลว้จึงก่ออิฐปิดทบัจนจรดส่วนบนสุดของผนังใน
ภายหลงั ผนงัอิฐท่ีก่อเพิ่มเติมนั้นใชล้กัษณะการเรียงอิฐก่อโดยวางตามดา้นกวา้งสลบัดา้นยาวตาม
แนวนอนก่อเป็นรูปตามแนวฐานศิลาแลงของเดิม 
             ซุ้มพระประจําทศิ 
             บริเวณผนงัดา้นนอกทั้ง 3 ดา้น ยกเวน้ทางดา้นทิศตะวนัออก (ดา้นหนา้) เป็นซุม้พระมี
ขนาดความกวา้ง 2.50 เมตร ลึก 70 เซนติเมตร เป็นซุม้พระยืนแต่ไม่อาจระบุไดว้่าเป็นบางอะไร 
เน่ืองจากมองไม่เห็นสภาพท่ีชดัเจน ทางดา้นทิศเหนือพงัทลายลงเกือบหมดมองเห็นเป็นแกนศิลา
แลงท่ีใชก่้อเป็นองคพ์ระเพียงเลก็นอ้ย 
             ฐานเขียงและฐานบัว 
             ฐานมณฑปวดัโบสถใ์ชล้กัษณะการก่อศิลาแลง เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสทาํเป็นฐานเขียง
ซอ้นกนั 2 ชั้น ชั้นแรกสูง 45 เซนติเมตร ชั้นท่ีสอง 35 เซนติเมตร ชั้นบนสุดเป็นฐานบวัคว ํ่า บวั
หงาย สูง 95 เซนติเมตร โดยท่ีการก่อศิลาแลงชั้นฐานเขียงจะใชใ้นการก่อแบบดา้นกวา้งสลบัดา้น
ยาวก่อเป็น 2 ชั้น  แลว้ฉาบดว้ยปูนตลอดแนวฐานเขียงบริเวณก่ึงกลางฐานเขียงทั้งสามดา้น ยกเวน้
ดา้นทิศตะวนัออกมีการก่อซุม้พระมีขนาดความยาว 3.50 เมตร ก่อเป็นมุมยื่นออกไปจากฐานเขียง
ประมาณ 35 เซนติเมตร ก่อดว้ยวสัดุประเภทศิลาแลง และอิฐผสมกนัมีลกัษณะคลา้ยกบัเป็นการ
ก่อสร้างในยคุหลงัๆ พิจารณาจากการก่อเช่ือมระหว่างฐานเขียง และซุม้พระท่ียงัคงสภาพฐานเขียง
และฐานบวัคว ํ่า บวัหงาย ของเดิมเพียงแต่เป็นนการก่อเช่ือมเขา้ไปเท่านั้น ความสูงและซุ้มพระ
ดงักล่าว มีความสูง 1.45 เมตร(วดัจากสภาพท่ีเหลืออยูท่างดา้นทิศตะวนัตก) สูงไปจนจรดฐานบวั
คว ํ่าดา้นบน อยา่งไรก็ตามเราไม่พบหลกัฐานในส่วนท่ีเป็นหลงัคาว่ารูปแบบเป็นลกัษณะใด คงพอ
มองเห็นส่วนฐานและผนงัเท่านั้น 
              ส่วนแท่นสักการะทั้ง 3 ดา้น ของซุม้พระดงักล่าวจะมีการใชศิ้ลาแลงก่อติดกนัทาํเป็น
แท่นขนาดเล็กมีขนาดความกวา้ง-ยาว 45X70เซนติเมตร ก่อวางอยูก่บัพื้นตรงบริเวณดา้นหนา้ของ
ซุ้ม พระทั้ง 4 ดา้น โดยก่อเป็นแท่นมีระยะห่างจากฐานประมาณ 25เซนติเมตร อย่างไรก็ตาม
ทางดา้นทิศตะวนัออก (บริเวณดา้นหนา้) บนัไดทางข้ึนมณฑปก่อเป็นฐานคลา้ยซุม้พระซ่ึงต่างไป
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จากทั้ง 3 ดา้นท่ีกล่าวมา วดัขนาดความกวา้งยาว ได0้.90X2เมตร  เป็นฐานท่ีก่อดว้ยศิลาแลงมี
ลกัษณะคลา้ยฐานบวั ผิวดา้นนอกฉาบตลอดแนว วดัความสูงส่วนท่ีเหลือได ้45 เซนติเมตร ฐาน
ดงักล่าวมีลกัษณะคลา้ยซุม้พระท่ีก่อแยกออกมาจากฐานเขียงเดิม แตกต่างไปจากซุม้พระทั้ง 3 ดา้น 
ท่ีก่อติดกบัฐานเขียง ลกัษณะของการก่อสร้างจะเป็นพื้นท่ี ท่ีใชใ้นพิธีกรรมหรือใชป้ระดิษฐานองค์
พระขนาดเลก็กเ็ป็นได ้
            ส่วนบันไดทางขึน้มณฑป 
            มีขนาดความกวา้ง 4.30 เมตร ส่วนบนถูกขดุทาํลายเสียหายค่อนขา้งมาก ใชศิ้ลาแลงก่อ
ข้ึนเป็นรูปขัน่บนัไดสูงไปจนจรดฐานบวัคว ํ่า ในระดบัเดียวกบัพื้นมณฑปโดยเฉพาะ พื้นชั้นบน
มณฑปดา้นหน้าเป็นบริเวณท่ีถูกขุดทาํลายจนไม่เหลือสภาพเดิม ส่วนบนัไดท่ียืนออกมาจากฐาน
เขียงมีขนาด 50 เซนติเมตร ใชศิ้ลาแลงก่อซอ้นกนั 2 ชั้นมีขนาดความสูง แต่ละชั้น โดยเฉล่ีย 25 
เซนติเมตร ความกวา้งจะมีขนาดเท่าทางเขา้มณฑปดา้นหนา้ 
            ส่วนมุมทั้ง4 ด้านของมณฑป  
            เป็นบริเวณท่ีมีการก่อซ้อนทบัของโครงสร้างดา้นมุมทิศตะวนัออก จากการขุดแต่ง
ส่วนฐาน ฐานเขียงบริเวณน้ีจะพบร่องรอยการฉาบปูนของฐานศิลาแลงซอ้นทบัฐานศิลาแลงดา้น
นอก อีกชั้นหน่ึงจากลกัษณะดงักล่าวอาจเป็นไปไดว้่าฐานเดิมของมณฑปวดัโบสถน้ี์น่าจะมีฐาน
เดิมเป็นแบบฐานย่อมุมแลว้มีการสร้างฐานเพิ่มเติมเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสในภายหลงัเช่นเดียวจาก
การก่อผนงัอิฐปิดทบัผนงัซ่ึงน่าจะย่อมุมรับกบัฐานย่อมุมเดิมท่ีพบจากการขุดแต่งโดยท่ีฐานเขียง
อาจจะมีการก่อเพิ่มเติมน้ี เห็นสภาพการทรุดหรือแยกตัวออกจากฐานเดิมอย่างเห็นได้ชัด 
โดยเฉพาะฐานมณฑปบริเวณมุมทิศตะวนัออกและทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
            เจดีย์ราย   
            สภาพเจดียร์ายท่ีอยูต่ามมุมทั้ง 4 ดา้น ของพื้นท่ีในกาํแพงปัจจุบนันั้นถูกขดุทาํลายไป
จนเกือบจะหมดส้ินไม่ทราบรูปทรงท่ีแทจ้ริง ลกัษณะเป็นเจดียท่ี์ใช้วสัดุอิฐเผาก่อเป็นฐานรูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัสมีขนาดความกวา้งXยาว 1.20 X1.20 เมตร โดยจะเป็นการก่อสร้างบนพ้ืนศิลาแลง
มณฑป อีกชั้นหน่ึงซ่ึงน่าจะเป็นการก่อสร้างเพ่ิมเติมในภายหลงั การเรียงอิฐในการก่อฐานเจดียน์ั้น
จะเรียงตามดา้นยาว สูงจากพ้ืนเดิม 20เซนติเมตร มีขนาด 26X14X5เซนติเมตร ไม่พบหลกัฐานใดๆ 
ท่ีบ่งบอกถึงรูปทรงเจดียร์ายดงักล่าว 
            กาํแพงแก้ว 
            ส่วนกาํแพงแกว้เป็นส่งก่อสร้างท่ียงัคงสภาพสมบูรณ์ค่อนขา้งมาก มีสภาพทรุดเอียง
ออกจากแนวเดิมอนัเน่ืองมาจากการทบัถมของชั้นดินภายในกาํแพงแกว้ค่อนขา้งมาก ใชว้สัดุเป็น
ศิลาแลงทั้งหมดมีขนาดความกวา้งยาวไม่เท่ากนัโดยท่ีทางดา้นทิศตะวนัออกถึงทิศตะวนัตก วดั
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ความยาวได ้25.20เมตร ส่วนทางดา้นทิศเหนือถึงทิศใต ้วดัความยาวได ้26.20 เมตร มีประตู
ทางเขา้ออก มีขนาดความกวา้ง 1.40 เมตร ดา้นบนมีทบัหลงัขนาดใหญ่วางซอ้นไวร้ะหว่างเสาศิลา
แลงขนาดใหญ่ 2 ตน้ ซ่ึงมีขนาดเสน้รอบวง 3.30 เมตร สูงกวา่ 2.30 เมตร โดยประมาณ ก่อลอ้มรอบ
ฐานมณฑปมีระยะห่างออกจากฐานทั้ง 4ดา้น  ดา้นละ 5.10 เมตร โดยเฉล่ีย มีรูปทรงกลมดา้นนอก
โคง้ ส่วนดา้นในตดัเรียบเสมอกนั ความสูงของแนวกาํแพงเม่ือวดัจากส่วนบนถึงฐานล่างสุดสูง2 
เมตร  โดยประมาณ สูงจากพื้นระดบัเดิมนอกกาํแพงแกว้ประมาณ 1.40 เมตร มีขนาด 50X45 
เซนติเมตร บริเวณมุมทั้ง 4 ดา้น ของกาํแพงแกว้ใชเ้สาศิลาแลงรูปแท่งกลมมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 
50 เซนติเมตร  
             ทับหลังท่ีวางอยู่ด้านบนของกาํแพงแก้วทั้ งส่ีด้าน มีขนาดไม่เท่ากันทุกก้อนเรียง
สลบักนัไปมีขนาดความยาว 80X65 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ดา้นขา้งของทบัหลงับางช้ินมี
รอยการบากลึกเพื่อใชเ้ป็นเดือยในการเรียงทบัหลงัให้แนบชิดเพ่ือความแข็งแรง รูปทรงของทบั
หลงัดงักล่าวมีทรงแบบหลงัเจียด คลา้ยรูปทรงของทบัหลงัท่ีพบบริเวณวดัมหาธาตุเมืองเชลียง ส่วน
ทบัหลงับริเวณทางเขา้ออก ทั้งสองดา้นมีขนาดค่อนขา้งใหญ่วดัความยาวได ้3.60 เมตร สูง 90 
เซนติเมตร กวา้ง 1.20 เมตรมีรูปทรงแบบหลงัเจียดเช่นเดียวกนั 
             ส่วนกาํแพงแกว้ดา้นทิศตะวนัออก บริเวณพ้ืนท่ีดา้นในพบวา่ภายในชั้นศิลาแลงปูพื้นมี
การเรียงแนวอิฐซอ้นอยูช่ั้นล่างพื้นศิลาแลงมีความยาวของแนวอิฐประมาณ 1.50 เมตร ก่อเป็นฐาน
ซอ้นกน้มีขนาดความกวา้งยาวไม่เท่ากนั ก่อซอ้นกนั3 ชั้น สูง 30 เซนติเมตร กวา้ง 60 เซนติเมตร 
อยา่งไรก็ตามจากหลกัฐานท่ีได ้จากการขดุแต่งพื้นท่ีบริเวณน้ีเราไม่พบ โบราณวตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบั
แนวฐานดงักล่าวแต่อยา่งใด ซ่ึงแนวดงักล่าวอาจจะเป็นแนวฐานเดิมของโบราณสถานท่ีก่อสร้างทบั
โดยการก่อสร้างพื้นท่ีภายกาํแพงแกว้ท่ีปูดว้ยศิลาแลงซอ้นทบัอีกชั้นหน่ึง เช่นเดียวกบัพื้นท่ีโดยรอบ
ภายในกาํแพงแกว้เม่ือทาํการขดุแต่งไปจนตั้งฐานเดิมของกาํแพงแกว้ ไม่พบส่ิงก่อสร้างดงัเช่นแนว
อิฐท่ีพบทางดา้นหนา้แต่ประการใด 
            ส่วนพื้นท่ีดา้นนอกกาํแพงแกว้ส่วนฐานล่างมีการใชเ้ศษอิฐท่ีมีขนาดเล็กก่อเรียงชิด
แนวฐานโดยตลอดทั้ง 4 ดา้น ลกัษณะคลา้ยกบัการปูพื้นแต่ไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจน เราจะพบว่าพื้นท่ี
ดา้นนอกโดยรอบกจ็ะเป็นการใชเ้ศษอิฐปูรองพื้นอยูโ่ดยรอบๆเกือบทัว่ทั้งบริเวณ 
            แนวท่อระบายนํา้บริเวณด้านทศิเหนือ-ทศิใต้ 
            แนวท่อระบายนํ้ า เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีพบว่าเป็นลักษณะค่อนข้างเฉพาะตัวของ
โบราณสถานวดัโบสถแ์ห่งน้ีซ่ึงท่อระบายนํ้ าดงักล่าวมีการก่อสร้างโดยการใชว้สัดุเช่นเดียวกบัตวั
โบราณสถาน คือ ใชศิ้ลาแลงและอิฐผสมกนัการก่อสร้างแนวท่อดงักล่าวอยู่บริเวณเฉพาะดา้นทิศ
เหนือ-ทิศใต ้ติดกบัก่ึงกลางบริเวณกาํแพงแกว้ทั้งสองดา้น พื้นมณฑปดา้นในกาํแพงแกว้ทั้งสอง
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ดา้น เจาะเป็นรูเฉพาะระบายนํ้ ามีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 20 เซนติเมตร โดยการใชแ้ผน่ศิลาแลง
เช่นเดียวกบัท่ีใชปู้พื้นเจาะเป็นรูเพื่อระบายนํ้ าโดยมมุมเอียงของท่อใชร้ะบายนํ้ าประมาณ 45 องศา 
ผา่นกาํแพงแกว้ทะลุออกไปทางดา้นนอก ส่วนท่ีใชร้ะบายนํ้ าจะใชแ้ผน่ศิลาแลงประกบกนัทาํเป็น
ท่อเจาะผา่นกาํแพงแกว้ มีขนาดความกวา้ง 30 เซนติเมตร ยาว 8 เมตร ภายนอกกาํแพงแกว้จะใชอิ้ฐ
แผน่ ซ่ึงมีขนาด 20x60 เซนติเมตร ปูพื้นดา้นล่างเพื่อช่วยในการระบายนํ้าเรียงกนัอยูต่ลอดความยาว 
ขนาดความลึกของแนวระบายนํ้ าดงักล่าวจะอยูลึ่กจาก ผวิดินปัจจุบนัประมาณ 80 เซนติเมตร เม่ือ
เทียบกบัท่ีท่ีเจาะผ่านแนว กาํแพงแกว้แลว้เม่ือวดัจากส่วนบนกาํแพงแกว้จะมีความยาวลึก 1.60 
เมตร ลกัษณะชั้นดินท่ีพบตามแนวท่อระบายนํ้ าดงักล่าวจะเป็นดินบดอดัค่อนขา้งแข็ง ไม่พบเศษ
โบราณวตัถุบริเวณพ้ืนท่ีดงักล่าว ซ่ึงน่าจะเป็นชั้นดินท่ีมีการก่อสร้างโบราณสถานแต่ดัง่เดิม ส่วน
ชั้นดินในระดบับนท่ีเป็นผวิดินปัจจุบนัมีการนาํเศษอิฐปูพื้นผวิโดยตลอดเช่นเดียวกบัพื้นท่ีดา้นนอก 
โดยรอบกาํแพงแกว้ดงัท่ีกล่าวมา 
              เจดีย์ราย 
              ส่วนมุมทั้งส่ี ของมณฑปภายในพื้นท่ี ดา้นในกาํแพงแกว้พบว่ามีการก่อสร้างเจดีย์
ขนาดเลก็ ทาํดว้ยอิฐไวป้ระจาํมุมทั้งส่ีดา้น ของมณฑปลกัษณะการก่อสร้างน่าจะเป็นคนละยคุสมยั
กบัการก่อสร้างมณฑปโดยท่ีพิจารณาจากลกัษณะการก่อสร้างจะเป็นการก่อสร้างทบัไวบ้นพื้นศิลา
แลงอีกชั้นหน่ึง พบแต่เพียงส่วนฐานเขียงชั้นแรกท่ียงัคงมองเห็นสภาพเดิมอยู่ไม่ทราบสภาพทรง
เดิม เจดียมุ์มทั้ง 4 ดา้น มีขนาดกวา้ง-ยาว 1.20X1.20 เมตร โดยประมาณ 
 
                การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณแนวกําแพงเมืองด้านทิศตะวันออก (คันดินเมือง 
บางขลงั  (ถนนพระร่วง)) 
              การขดุคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (ถนนพระร่วง)ดา้นทิศตะวนัออก 
ซ่ึงตรวจสอบลกัษณะและรูปแบบของกาํแพงเมืองและเทคนิคการก่อสร้างดว้ยดินอดัแน่น โดยวาง
ผงัคลุมแนวกาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัออก ห่างจากมุมทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมาราว 1,120 
เมตร มีขนาด 2x16 เมตร ครอบคลุมแนวกาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ซ่ึงก่อน
การขุดคน้พบว่าบนผิวดินมีเศษเคร่ืองสังคโลก เคร่ืองป้ันดินเผาเน้ือแกร่งประเภทไห และเน้ือไม่
แกร่ง กระจายอยูท่ ัว่ไป นอกจากน้ียงักระจายทัว่ไปตามคนักาํแพงเมือง3 

                                                 
3จารึก วิไลแกว้ , “การขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั,” (สุโขทยั: 

สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2543), 2 (เอกสารอดัสาํเนา). 
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              จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเกิดจากการปรับบดอดัจนแน่น และมีความสูงวดัไดใ้น
ปัจจุบนั ราว 220 เซนติเมตร  
              ดา้นทิศตะวนัออก และในบริเวณเมืองก็พบเช่นกนั การขดุคน้โดยขดุคน้คร้ังละ 10-20 
เซนติเมตร จนถึงระดบั 250 เซนติเมตร จากระดบัสมมุติ น่าสังเกตว่าชั้นดินแต่ละชั้นมีการบดอดั
จนแน่นมาก ซ่ึงทาํใหก้ารขดุคน้ค่อนขา้งจะลาํบาก อยา่งไรกต็ามสามารถแบ่งชั้นดินไดด้งัน้ี 
             1. ลกัษณะดินชั้นท่ี 1  เป็นชั้นดินท่ีถูกรบกวนจากการทาํเกษตรกรรม ตรงส่วนกลาง
ของคนักาํแพงจะเป็นเนินสูงและลาดเอียง ราว 10-30 เซนติเมตร ลกัษณะดินเป็นดินร่วนเหนียว พบ
เศษเคร่ืองป้ันดินเผาเน้ือแกร่ง (Stoneware) และเน้ือไม่แกร่ง (Earthenware) ประเภทหมอ้และไห
ปะปนกนัทัว่ไป ในส่วนของสีดินวดัได ้ดงัน้ี 
                10 YR 4/4 dark yellowish brown (ขณะแหง้) 
                10 YR 3/6 dark yellowish brown (ขณะเปียก) 
              2. ชั้นดินท่ี 2 โดยลกัษณะชั้นดินแลว้ ชั้นดินท่ี1 เป็นชั้นดินเดียวกบัชั้นดินท่ี 2 แต่แบ่ง
แยกกนัเพราะชั้นท่ี 1 ถูกรบกวนอย่างเห็นไดช้ดัจากแผนผงัสีดินและเน้ือดิน ทั้งเพราะถูกทาํการ
เกษตรกรรม ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน จากหลุม TPR1-5 นั้นจะอยูท่ี่ระดบั 20-170 เซนติเมตร 
ส่วนหลุม TPR6 และ7 อยูท่ี่ระดบั 170-220 เซนติเมตร 
              ในระดับชั้นดินท่ี 2 ในหลุมต่างๆนั้น ตั้ งแต่หลุมTPR1-TPR7 พบเศษ
เคร่ืองป้ันดินเผาเน้ือแกร่งประเภทไห (Stoneware) เศษเคร่ืองป้ันดินเผาเน้ือไม่แกร่งประเภทหน้า
ดินเผา(Earthenware)เศษชามสังคโลกเคลือบสีเขียว (GSW) เศษเคร่ืองสังคโลก เขียนลายสีดาํพบ
เพียงเลก็นอ้ย นอกจากน้ียงัพบฟันกลาง และกระดูกขนาดใหญ่ ประเภทววัหรือควาย จาํนวนหน่ึง 
               น่าสังเกตว่าชั้นดินท่ี 2 เป็นชั้นดินท่ีถูกบดอดัจนแน่น และมีเศษเคร่ืองป้ันดินเผา
หลายประเภทปะปนกนัอยูพ่ร้อมกระดูกสัตว ์ลกัษณะดินเหนียวร่วน ซ่ึงน่าจะเป็นดินตะกอนท่ีนํ้ า
พดัพามา และไดถู้กมนุษยท์าํการขุดข้ึนมาปรับถมและบดอดัเป็นแนวกาํแพงเมือง โดยมีลกัษณะ
เป็นเนินสูงตรงกลาง และลาดเอียงลงไปทางดา้นขา้งทั้งสองดา้น แต่ดา้นทิศตะวนัออก ซ่ึงเป็นแนว
นอกกาํแพงเมืองจะลาดเอียงลงไปมากกว่าถึงท่ีระดบั 200 เซนติเมตร ขณะท่ีทางดา้นทิศตะวนัตก
ถึงท่ีระดบั 150-170 เซนติเมตร แสดงถึงการขดุเอาดินดา้นนอกกาํแพงข้ึนมาปรับถมและบดอดัเป็น
คนักาํแพง มากกวา่ทางดา้นใน ซ่ึงจะมีการขดุดินข้ึนมาปรับถมบางส่วน 
               ลกัษณะชั้นดินท่ี2 จึงเป็นชั้นท่ีแสดงถึงการปรับและบดอดัดินเพื่อทาํกาํแพงเมือง
อย่างชดัเจน โดยมีลกัษณะลาดเอียงลงทั้งสองดา้น โดยเฉพาะดา้นนอกจะเป็นลกัษณะคูเมืองเพื่อ
ระบายนํ้าไปในตวั และดา้นนอกยงัพบวา่มีแนวกาํแพงเมืองอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงเหลืออยูเ่พียงบางส่วน 
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               ชั้นดินท่ี2 วดัค่าสีได ้ 10YR5/4 yellowish brown (ขณะแหง้) และ 10YR3/4 dark 
yellowish brown (ขณะเปียก) 
               ชั้นดินท่ี 2 A เป็นชั้นแทรก ซ่ึงคงจะเกิดข้ึนระหวา่งการปรับถมแนวกาํแพงเมือง วดั
ค่าสีดินได ้10 YR 6/4 light yellowish brown (ขณะแหง้) และ10 YR 4/4 dark yellowish brown 
(ขณะเปียก) 
            3. ในชั้นดินท่ี 3 ลกัษณะเป็นดินเหนียวร่วน พบเศษภาชนะหลายประเภทปะปนกนั 
เศษเคร่ืองป้ันดินเผาเน้ือไม่แกร่ง(Earthenware) เศษเคร่ืองป้ันดินเผาเน้ือแกร่ง(Stoneware) เศษ
เคร่ืองสังคโลกรุ่นแรกหรือท่ีชาวบา้นเรียกว่า “เคร่ืองถว้ยมอญ” (chaliang ware or Mon ware) เศษ
เคร่ืองสงัคโลกเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบสีเขียวสมยัหยวน (Chinese glared stoneware) นอกจากน้ียงัมี
เศษถ่านและกระดูกสตัวจ์าํนวนมากบริเวณหลุม TPR1-TPR2 
                ลกัษณะชั้นดินท่ี 3  อยูท่ี่ระดบัประมาณ 170-210 เซนติเมตร ซ่ึงมีลกัษณะลาดเอียง
ไปทางทิศตะวนัตกและทิศตะวนัออกตามทิศทางการลาดเอียงของชั้นดินท่ี2 ซ่ึงในชั้นดินท่ี 3  พบ
ร่องรอยของจุดประสีเหลือง ขณะท่ีในชั้นดินท่ี 2 มีร่องรอยการแช่ขงัของนํ้ าอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ในชั้น
ดินท่ี 3 และไปพบในชั้นดิน 3A  และชั้นดินท่ี 4  
                ชั้นดินท่ี 3 วดัค่าสีดินได ้10 YR 6/4 light yellowish brown (ขณะแหง้) 
                และ 10 YR 4/4 dark yellowish brown (ขณะเปียก) 
                3.1 ชั้นดินท่ี 3A ลกัษณะดินเหนียวร่วน มีเศษภาชนะหลายประเภทแบบในชั้นดิน
ท่ี 3 และเศษถ่านและเศษกระดูกจาํนวนมาก ในบริเวณหลุม TPR1-TPR2 เป็นพื้นท่ีมีกิจกรรมของ
มนุษยใ์นการก่อกองไฟและเผาพวกสัตวป์ระเภทกวาง ววัหรือควาย จึงเหลือเศษกระดูกปะปนอยู่
มาก ซ่ึงร่องรอยต่อเน่ืองเขา้ไปในชั้นดินท่ี 4 บริเวณน้ีคงจะเป็นท่ีตั้งแคมป์ เพื่อทาํกิจกรรมอยา่งใด
อยา่งหน่ึงท่ีต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน น่าสังเกตว่าในชั้นดินท่ี 3A มีร่องรอยจุดประสีเหลืองบา้ง ท่ี
แสดงถึงการแช่ขงัของนํ้า 
                 วดัค่าสีดินได ้10 YR 6/4 light yellowish brown (ขณะแหง้) 
                  10 YR 3/4 dark yellowish brown (ขณะเปียก) 
                4. ชั้นดินท่ี 4 ลกัษณะชั้นดินเป็นดินเหนียวร่วน เช่นเดียวกบัชั้นอ่ืนๆ แต่มีร่องรอย
ของจุดประสีเหลืองทั้งชั้น เช่นเดียวกบัชั้นท่ี1,2,3และ3A ซ่ึงแสดงถึงการแช่ขงัของนํ้ าต่อเน่ืองและ
เป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะในชั้นดินท่ี4 จะพบวา่มีจุดประสีเหลืองเขม้กวา่ในทุกๆชั้น ชั้นดินท่ี 4 
อยูใ่นระดบั 220-270 เซนติเมตร  จากเสน้สมมุติ (DATUM LINE) พบเศษภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง
ประปรายในระดบั 220-240 เซนติเมตร และเศษกระดูกจาํนวนหน่ึงในบริเวณ TPR3 และ6 เม่ือพน้
ระดบั 250 เซนติเมตรไปแลว้กไ็ม่พบโบราณวตัถุอ่ืนอีก แต่ลกัษณะดินมีจุดประสีเหลืองมากข้ึน 
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                 ชั้นดินท่ี 4 วดัค่าสีดินได ้10YR5/6 yellowish brown (ขณะแหง้) 
                 10 YR 3/4 dark yellowish brown (ขณะเปียก) 
                 จากหลกัฐานชั้นดินทางโบราณคดีอาจกล่าวไดว้่า ในชั้นดินท่ี 1-4 ลกัษณะเป็นดิน
เหนียวร่วน ลกัษณะดินเกิดจากการตกตะกอน หรือถูกกระแสนํ้ าพดัพามา ลกัษณะชั้นดินท่ี 4 เป็น
ชั้นดินท่ีไม่ปรากฏกิจกรรมของมนุษย ์เป็นลกัษณะชั้นดินธรรมชาติ เม่ือเร่ิมเขา้สู่ชั้นดินท่ี 3 ไดพ้บ
กิจกรรมของมนุษย ์โดยเฉพาะในหลุม TPR2-3 และ TPR5  ส่วนบริเวณอ่ืนเป็นลกัษณะชั้นดินท่ี
เกิดจากการกระทาํของมนุษย ์โดยการปรับบดอดัแน่น จะสังเกตเห็นแนวลาดเอียงตั้งแต่ชั้นดินท่ี 3 
ตรงมุมทิศตะวนัตก (หลุม TPR6-7) ลกัษณะลาดเอียง ข้ึนไปพบกบัดา้นทิศตะวนัตกตรงกลาง ซ่ึง
เป็นลกัษณะน้ีจนถึงชั้นดินท่ี2,1 จะสงัเกตเห็นไดช้ดัเจนถึงลกัษณะการปรับแนวกาํแพงชั้นดินจะถูก
ปรับและบดอดัจนแน่นมาก น่าสังเกตว่าปรากฏร่องรอยจุดประสีเหลืองท่ีแสดงถึงการแช่ขงัของนํ้ า
อยา่งมากและต่อเน่ืองเป็นเวลานานตั้งแต่ชั้นดินท่ี4 ต่อเน่ืองไปจนถึงชั้นดินท่ี 3,2และ1 ตามลาํดบั 
ลกัษณะชั้นดินท่ีเกิดจากการปรับบดอดัแน่น ตั้งแต่ชั้น 3-1 มีความสูงประมาณ 220 เซนติเมตร จาก
สภาพท่ีเหลืออยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงด้านบนนั้นได้ถูกราษฎรทาํการปรับไถเพื่อการเกษตรกรรมมา
ประมาณ 50-70 ปี เป็นอยา่งนอ้ย จะสงัเกตเห็นไดใ้นชั้นดินท่ี1  
              จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีเกิดจากการปรับอดัจนแน่นและมีความสูงวดัไดใ้น
ปัจจุบนั ราว 220 เซนติเมตร คงมิใช่เพื่อเป็นกาํแพงเมืองท่ีมีความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว 
จุดประสงคส์าํคญัคงจะเพ่ือการตา้นทานกระแสนํ้ าท่ีหลากอย่างรุนแรงในฤดูฝนหรือฤดูนํ้ าหลาก 
โดยบงัคบัให้ไหลไปในทิศทางท่ีตอ้งการ คือ แนวคูคลองธรรมชาติ คือ คลองยางและคลองท่ามกั
กะสังและแม่นํ้ าฝากระดาน โดยเฉพาะแนวคลองเก่าท่ีผ่านกลางเมืองบางขลงัมาจากทางทิศเหนือ
และไปออกทางทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองตรงมุมเมืองซ่ึงดา้นทิศใตจ้ะมีแนวกาํแพงเมือง หนา
ราว 40-50 เมตร โดยเฉพาะจุดประสีเหลืองตั้งแต่ชั้นดินท่ี 4 -1 แสดงถึงการแช่ขงัของนํ้ าเป็นระยะ
เวลานานและต่อเน่ือง 
                การขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (ถนนพระร่วง)มีการศึกษา
ลกัษณะของชั้นดิน4 จากเอกสารการขดุคน้พบภาชนะดินเผาเป็นจาํนวนมาก มีหลายประเภททั้งท่ี
ผลิตในบริเวณแหล่งเตาของศรีสัชนาลยัและแหล่งเตาอ่ืนๆ รวมทั้งแหล่งเตาเผาของจีน หลกัฐาน
เหล่าน้ีจะช้ีใหเ้ห็นว่าถนนพระร่วงจากเมืองสุโขทยัผา่นเมืองบางขลงัและไปส้ินสุดท่ีเมืองศรีสัชนา
ลยั นอกจากจะเป็นคนัดินกั้นนํ้าแลว้เสน้ทางน้ียงัมีบริบทอ่ืนๆแอบแฝงอยูอี่ก 
 

                                                 
4เร่ืองเดียวกนั, 10. 
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ภาพท่ี 251 ผงัชั้นดินดา้นทิศใต ้ส่วนกลางเนินของกาํแพงเมืองบางขลงั ดา้นทิศตะวนัตก (ถนน 
พระร่วง) รูปท่ี 11 

ท่ีมา: จารึก วิไลแกว้, การขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (สุโขทยั: สาํนกังาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2543).  

 

 
 

ภาพท่ี 252 ผงัชั้นดินดา้นทิศใต ้ส่วนปลายเนิน มีลกัษณะลาดเอียงมาจากส่วนกลางเนินของกาํแพง
เมืองบางขลงัทิศตะวนัออก (ถนนพระร่วง) รูปท่ี 12 

ท่ีมา: จารึก วิไลแกว้, การขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (สุโขทยั: สาํนกังาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2543).  
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ภาพท่ี 253 ผงัชั้นดินดา้นทิศเหนือส่วนกลางเนินกาํแพงเมืองบางขลงัทิศตะวนัออก (ถนนพระร่วง) 
โดยลาดเอียงไปทางปลายเนิน 

ท่ีมา: จารึก วิไลแกว้, การขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (สุโขทยั: สาํนกังาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2543).  

 

 
 

ภาพท่ี 254 ผงัชั้นดินด้านทิศเหนือส่วนปลายเนินของกาํแพงเมืองบางขลงัทิศตะวนัออก (ถนน 
พระร่วง) ลาดเอียงมาจากส่วนกลางดา้นขา้ง รูปท่ี 14 

ท่ีมา: จารึก วิไลแกว้, การขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (สุโขทยั: สาํนกังาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2543).  
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ภาพท่ี 255 ผงัชั้นดินดา้นทิศตะวนัออก จะมีความลาดเอียงกวา่ทิศตะวนัตกลงไปดา้นขา้ง รูปท่ี 15 
ท่ีมา: จารึก วิไลแกว้, การขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (สุโขทยั: สาํนกังาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2543).  
 

 
 

ภาพท่ี 256 ผงัชั้นดินดา้นทิศตะวนัตก จะลาดเอียงนอ้ยกวา่ดา้นทิศตะวนัออก รูปท่ี 16 
ท่ีมา: จารึก วิไลแกว้, การขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณคนัดินเมืองบางขลงั (สุโขทยั: สาํนกังาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2543).  
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 การจําแนกช้ินส่วนภาชนะดินเผาที่พบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวัดใหญ่ 
ชัยมงคล เมืองบางขลงั (WY’2001) มีดังต่อไปนี ้
 ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน (Earthenware) จาํนวนทั้งส้ิน 2,247 ช้ิน นํ้าหนกั 
43,637 กรัม  
 ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือหิน(Stoneware) จาํนวนทั้งส้ิน 1,210 ช้ิน นํ้าหนกั 
24,530 กรัม  
 ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง (porcelain)จาํนวนทั้งส้ิน 374 ช้ิน นํ้ าหนัก 
3,536 กรัม 
               ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน (Earthenware) ท่ีพบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณวดั
ใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั ไดท้าํการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน(Earthenware) จาํนวน
ทั้งส้ิน 2,247 ช้ิน นํ้าหนกั 43,637 กรัม สามารถพบภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน(Earthenware) ได้
ในทุกระดบัชั้นดินท่ีทาํการขดุแต่งคือในช่วง 0-200 cm.dt. ส่วนใหญ่เป็นภาชนะท่ีผลิตจากแหล่ง
เตาเผาพื้นเมือง จากการขดุแต่งพบภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน(Earthenware) ในปริมาณมากท่ีสุด 
ซ่ึงจะพบในปริมาณมากท่ีสุดในช่วงระดบั 0-20 cm.dt. พบจาํนวนทั้งส้ิน 355 ช้ิน ส่วนใหญ่เป็นเศษ
ภาชนะดินเผาท่ีแตกหักชาํรุด เป็นช่ินเลก็ๆ ซ่ึงพบว่ามีกระจายตวัอยูท่ ัว่ไปในบริเวณโบราณสถาน 
พบไดใ้นบริเวณทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด รวมทั้งไดพ้บช้ินส่วนภาชนะดินเผาแบบเน้ือดิน
บริเวณวิหาร และเจดียร์ายต่างๆ เช่น ในเจดียร์ายหมายเลข #3 พบจาํนวน 26 ช้ิน, เจดียร์าย
หมายเลข#6 พบจาํนวน37 ช้ิน , เจดียร์ายหมายเลข#8 พบจาํนวน1ช้ิน  เจดียร์ายหมายเลข#9 พบ
จาํนวน11ช้ิน, เจดียร์ายหมายเลข#15 พบจาํนวน13 ช้ิน, เจดียร์ายหมายเลข# 28พบจาํนวน40ช้ิน 
และพบไดบ้ริเวณริมกาํแพงแกว้ดา้นทิศเหนือพบจาํนวน1ช้ิน จากการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาแสดง
ให้เห็นว่า มีการพบภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน(Earthenware) ไดใ้นทุกระดบัชั้นดิน แต่จะพบ
ปริมาณมากในช่วงชั้นดินท่ีไม่ลึกมากนักคือ ในช่วงSurface-160 cm.dt. แต่ในช่วงระดบัชั้นดิน 
160-200 cm.dt. พบในปริมาณไม่มากนัก อาจเป็นเพราะในระยะแรก มีการใชภ้าชนะดินเผา
ประเภทเน้ือหินหรือเน้ือแกร่ง (Stoneware) มากกว่า แต่บริเวณพบช้ินส่วนภาชนะดินเผา ยงัคงเดิม
คือ นิยมฝังบริเวณเจดียร์าย วิหารและบริเวณกาํแพงแกว้  
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0-20cm.dt. 21-40cm.dt.
41-60cm.dt. 61-80cm.dt.
81-100cm.dt. 101-120cm.dt.
121-140cm.dt. 141-160cm.dt.
161-180cm.dt. 181-200cm.dt.
ไม่ระบุระดับ วิหาร#1
เจดีย์#3 เจดีย์#6
เจดีย์#8 เจดีย์#9
เจดีย์#15 เจดีย์#28
กาํแพงแก้ว

  
 

กราฟท่ี 4 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ 
ชยั-มงคลเมืองบางขลงั ท่ีผลิตจากเตาเผาพื้นเมือง ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน  
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0-20cm.dt. 21-40cm.dt. 41-60cm.dt.
61-80cm.dt. 81-100cm.dt. 101-120cm.dt.
121-140cm.dt. 141-160cm.dt. 161-180cm.dt.
181-200cm.dt. ระบุไม่ได ้ วิหาร#1

ี ์ ี ์ ี ์

 

กราฟท่ี 5 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ 
ชยัมงคล เมืองบางขลงัท่ีไดจ้ากเตาเผาพ้ืนเมือง  แยกตามเทคนิคการตกแต่งภาชนะดินเผา
ประเภทเน้ือดิน (Earthenware) 

 
             ช้ินส่วนของภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน(Earthenware) แยกตามความแตกต่างของ
เทคนิคการตกแต่งผิวภาชนะ ภาชนะดินเผาผิวเรียบพบไดทุ้กระดบัชั้น แต่จะพบมากในช่วง 0-40 
cm.dt  ภาชนะดินเผาผวิเรียบพบจาํนวนทั้งส้ิน 973 ช้ิน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นช้ินส่วนของหมอ้กน้กลม 
พบช้ินส่วนลายเส้นขดูขีดขนานจาํนวน 13 ช้ิน, ลายขดูขีด จาํนวน 2 ช้ิน, ลายเชือกทาบจาํนวน 56 
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ช้ิน, ลายกดประทบัจาํนวน 540 ช้ิน ,ซ่ึงลกัษณะการกดประทบัมีลวดลายท่ีแตกต่างกนัออกไป, ลาย
ขดูสลกัจาํนวน 7 ช้ิน ,ลายเซาะร่องจาํนวน 133 ช้ิน, ขดัมนัดาํจาํนวน 507 ช้ิน(ผวิภาชนะดินเผท่ีมี
การขดัผวิมนัดาํ ส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นช้ินส่วนของบาตร) และ ลายผสมจาํนวน 16 ช้ิน ซ่ึงการตกแต่ง
มีลกัษณะลวดลายท่ีแตกต่างกนัตามเทคนิคซ่ึงสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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0-20cm.dt. 21-40cm.dt. 41-60cm.dt. 61-80cm.dt.

81-100cm.dt. 101-120cm.dt. 121-140cm.dt. 141-160cm.dt.

161-180cm.dt. 181-200cm.dt. ไม่ระบุระดับ วิหาร#1

เจดีย์#3 เจดีย์#6 เจดีย์#8 เจดีย์#9

เจดีย์#15 เจดีย์#28 กําแพงแก้ว

 
กราฟท่ี 6 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ 

ชยัมงคล เมืองบางขลงั ท่ีผลิตจากตาเผาพ้ืนเมือง  แยกตามลกัษณะความแตกต่างของ
ลกัษณะภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน (Earthenware) 

 
               เศษภาชนะดินเผาแยกตามความแตกต่างของลกัษณะภาชนะและระดบัชั้นดินท่ีพบจาก
การขดุแต่งบริเวณวดัใหญ่ชยัมงคล พบช้ินส่วนไหจาํนวนทั้งส้ิน 80 ช้ิน ,ช้ินส่วนหมอ้จาํนวน 277
ช้ิน, ช้ินส่วนหมอ้กน้กลมจาํนวน1,317ช้ิน ,ช้ินส่วนจุกจาํนวน 2ช้ิน, ช้ินส่วนกานํ้ าจาํนวน2ช้ิน 
ช้ินส่วนฝาปิดจาํนวน26ช้ิน ,ช้ินส่วนถว้ยจาํนวน 1ช้ิน, ช้ินส่วนอ่างจาํนวน6 ช้ิน ,ช้ินส่วนครก
จาํนวน3 ช้ิน, ช้ินส่วนพานจาํนวน1ช้ิน ,ช้ินส่วนกระปุกจาํนวน1ช้ิน ,ช้ินส่วนขวดจาํนวน1ช้ิน 
ช้ินส่วนกุณฑีจาํนวน4ช้ิน ช้ินส่วนตะคนัจาํนวน148ช้ิน ,ช้ินส่วนบาตรจาํนวน 356ช้ินและ ระบุ
ไม่ไดจ้าํนวน 22 ช้ิน วดัน้ีน่าใชส้าํหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะท่ีพบ
เป็นช้ินส่วนหมอ้กน้กลมท่ีมีจาํนวนค่อนขา้งมาก รวมทั้งช้ินส่วนของตะคนัดินเผาและ ช้ินส่วนของ
บาตรขดัมนัดาํกพ็บในปริมาณมากเช่นกนั 
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 ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเนือ้หิน (Stoneware) จํานวน 1,210 ช้ิน นํา้หนัก 24,530 กรัม 
               ภาชนะประเภทเน้ือหิน (Stoneware) ส่วนใหญ่พบว่ามาจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั
เพราะเป็นแหล่งเตาท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินน้ีและมีวตัถุดิบท่ีสามารถหาไดจ้ากทอ้งถ่ิน ช้ินส่วนภาชนะดิน
เผาท่ีมาจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยัพบไดทุ้กชั้นดินท่ีทาํการขดุแต่ง แต่จะพบมากในช่วงตั้งแต่ชั้นดิน
ระดบั 120-180 cm.dt สนันิษฐานวา่เป็นช่วงท่ีมีความนิยมใชภ้าชนะท่ีผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั
มาก หรือเป็นช่วงท่ีแหล่งเตาศรีสัชนาลยัมีการผลิตภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) มาก จึงมีการทาํมาใชเ้พ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาก หรืออาจเป็นช่วงท่ีเตาเผา
แหล่งน้ีมีการผลิตภาชนะข้ึนในปริมาณมากเม่ือการส่งออกและเพ่ือทาํใชใ้นทอ้งถ่ินดว้ย ซ่ึงเม่ือ
นาํมาเปรียบเทียบกบัชั้นดินในระดบั 0-120 cm.dt. จะนิยมใชภ้าชนะเบบเน้ือดิน (Earthenware) 
มากกวา่ซ่ึงเป็นช่วงยคุหลงัลงมา    
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0-20cm.dt. 21-40cm.dt.
41-60cm.dt. 61-80cm.dt.
81-100cm.dt. 101-120cm.dt.
121-140cm.dt. 141-160cm.dt.
161-180cm.dt. 181-200cm.dt.
201-220cm.dt 221-240cm.dt
241-260cm.dt 261-280cm.dt
281-300cm.dt. ไม่ระบุระดับ
เจดีย์#3 เจดีย์#6
เจดีย์#15

 

กราฟท่ี 7 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยั
มงคล  เมืองบางขลงัจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั แยกตามระดบัชั้นดินท่ีพบภาชนะดินเผา
ประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 
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0-20cm.dt. 21-40cm.dt. 41-60cm.dt.

61-80cm.dt. 81-100cm.dt. 101-120cm.dt.

121-140cm.dt. 141-160cm.dt. 161-180cm.dt.

181-200cm.dt. 201-220cm.dt 221-240cm.dt

241-260cm.dt 261-280cm.dt 281-300cm.dt.

ไม่ระบุระดบั เจดย์ี#3 เจดย์ี#6

เจดย์ี#15

 
กราฟท่ี 8 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ 

ชยัมงคล เมืองบางขลงั แยกตามความแตกต่างของแหล่งเตาเผา ภาชนะดินเผาประเภท
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 

 
              ส่วนภาชนะท่ีพบจากแหล่งเตาสุโขทยั เป็นภาชนะดินเผาท่ีพบในลาํดบัรองลงมาจาก
เตาศรีสชันาลยั เพราะเป็นแหล่งเตาท่ีมีอยูใ่กลเ้คียงกนั แต่มีเพียงบางระดบัชั้นดินเท่านั้นท่ีพบเคร่ือง
ถว้ยสุโขทยัจึงสันนิษฐานว่าเคร่ืองถว้ยน้ีไม่มีความนิยมใชอ้ย่างแพร่หลายในบริเวณน้ีเพราะเป็น
บริเวณท่ีใกลก้บัแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยัมากกว่าจึงพบเคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัในปริมาณท่ีมากกว่า 
การพบเคร่ืองถว้ยสุโขทยัในบริเวณน้ีน่าจะเป็นการนาํเขา้มาจากกลุ่มคนท่ีนิยมใชเ้คร่ืองถว้ยสุโขทยั
เป็นบางกลุ่มเท่านั้นจึงพบในปริมาณท่ีค่อนขา้งนอ้ยมาก จากการขุดแต่งจาํนวนทั้งส้ิน15 ช้ิน ใน
ระดบัชั้นดินระดบั0-20 cm.dt. พบจาํนวน 3 ช้ิน ดงัน้ีคือ 
              #012 Grid:S6E8  Level: 0-20 cm.dt. Site:SWY’2001ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ของชาม เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ทานํ้ าดิน ดา้นนอกและดา้นใน
เรียบเคลือบสีขาวขุ่น สีเน้ือดิน Hue 10yr7/1 light gray เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร หนา 0.6 
เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 10 กรัม 
               #020 Grid:S7E12 Level:  Surface Site:SWY’2001ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้
ของชาม เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ทานํ้ าดินทั้งดา้นนอกและดา้นใน
และเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ สีเน้ือดิน Hue 10yr7/1 light gray หนา0.6 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 3 กรัม 
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               #079 Grid:N4E4 Level:  5 cm.dt. Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากโคง้ออกของจานขนาดเล็ก เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือ
แกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ทั้ งด้านนอกและด้านในเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบใส สีเน้ือ Hue 
10yr7/1 light gray เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก25เซนติเมตร หนา0.5 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 4 กรัม 
 
              ช้ินส่วนภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย  พบจากการขุดแต่งบริเวณ
โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั จํานวนทั้งส้ิน15 ช้ินพบในระดับช้ันดิน 141-160 cm.dt. 
จํานวน 3 ช้ิน ดังนีค้อื 
              #250 Grid:N8W2 Site:NWY’2001 Level:  140-160 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ลาํตวั
ของภาชนะไหปากแตร เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) เคลือบขุ่นดา้นนอกเคลือบสีเขียวอ่อน ดา้นในเรียบไม่เคลือบ ตกแต่งดว้ยการป่ันแปะหู
หลอก สีเน้ือดิน Hue yr10/6/2 สีเทาอมเหลืองหนา1.4 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 55 กรัม 
              #330 Grid:N8W1 Site:NWY’2001 Level:  160 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวักระปุก เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ดา้นนอกทานํ้ าดินสีขาวแลว้เคลือบใส สีเน้ือดิน Hue 10yr7/2 dull yellow orange หนา
0.6 เซนติเมตร พบจาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 6 กรัม 
 
             ช้ินส่วนภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย  พบจากการขุดแต่งบริเวณ
โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลัง จํานวนทั้งส้ิน 15 ช้ิน พบในระดับช้ันดิน 160-180 
cm.dt. จํานวน 4 ช้ิน ดังนีค้อื 
              #043 Grid:N5E4 Site:NWY’2001 Level:  170 cm.dt ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ของกน้ชาม เน้ือดินหยาบ ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ดา้น
นอกและดา้นในเรียบเคลือบสีขาวขุ่น สีเน้ือดิน Hue 10yr7/1 light gray เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้5
เซนติเมตร หนา0.6 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 6 กรัม 
              #057/1  Grid:N4E4 Site:NWY’2001  Level: 170 cm.dt ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนของปากชาม ลกัษณะโคง้ออก เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง
หรือเน้ือหิน (Stoneware) ทั้งดา้นนอกและดา้นในเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบใส สีเน้ือ Hue 10yr7/1 
light gray เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก20เซนติเมตร หนา0.5 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 8 กรัม 
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              #057/2 Grid:N4E4  Site:NWY’2001 Level:  170 cm.dt ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนของปากชาม ลกัษณะโคง้ออก เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภท
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ทั้งดา้นนอกและดา้นในเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบใส สีเน้ือ Hue 
10yr7/1 light gray เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก26เซนติเมตร หนา0.6 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 30 กรัม 
             #341 Grid:N2E6 Site:NWY’2001 Level:  170-180 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ลําตัวของชาม  เ น้ือดินหยาบ  มีรอยแตกกราน  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ทานํ้ าดินสีขาวเคลือบใสทบัทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเน้ือ Hue 10yr4/1 browish gray 
หนา0.4 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1 กรัม 
 
           ช้ินส่วนภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย  พบจากการขุดแต่งบริเวณ
โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลัง จํานวนทั้งส้ิน 15 ช้ิน ระบุระดับไม่ได้ จํานวน 5 ช้ิน 
ดังนีค้อื 
             #047  Grid:N2E4 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนของลาํตวัชาม เน้ือ
ดินหยาบ ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ดา้นนอกและดา้นในเรียบ
เคลือบสีขาวขุ่น สีเน้ือ Hue 10yr7/1 light gray หนา0.6 เซนติเมตร พบจาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 9กรัม 
             #406 /1 Grid:N9E5 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ปากโคง้ออกของภาชนะ
ไหปากแตร เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 
ผวิเรียบ ดา้นนอกเคลือบสีเขียว ดา้นในเรียบไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue yr3/1 Gray เสน้ผา่นศูนยก์ลาง
ปาก20เซนติเมตร พบจาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 145 กรัม 
          #406/2  Grid:N9W5 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ลาํตวัของภาชนะไห
ปากแตร เน้ือดินหยาบ ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เคลือบขุ่น 
ตกแต่งดว้ยการป่ันแปะหูหลอก ดา้นนอกเคลือบสีเขียว สีเน้ือดิน Hue yr3/1 Gray หนา1.2 
เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 3 กรัม 
      
            ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก พบจากการขุดแต่ง
บริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั จํานวนทั้งส้ิน 6 ช้ิน นํา้หนัก 241 กรัม 
            #103  Grid:N4E5 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากโคง้ออกของ
ภาชนะไหปากแตร เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

257 

ทั้งดา้นนอกและดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue10yr3/1 Gray เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก10เซนติเมตร หนา 
0.4เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 30 กรัม 
            #314 Site:NWY’2001 1 Level: 5cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากโคง้ออก
ของกระปุกเป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบ สีเน้ือดิน Hue10yr4/1 
Gray เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 6 เซนติเมตร หนา 0.4เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 4 กรัม 
            #338  Grid:N8E3 Site:NWY’2001  Level:  150-189 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ครก เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบ สีเน้ือ
ดิน Hue10yr4/1 Gray เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้8เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร พบจาํนวน 2 ช้ิน 
นํ้าหนกั 140 กรัม 
            #342  Grid:N9W1 Site:NWY’2001 Level:   90-120 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัไห เน้ือดินหยาบ แตกกราน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบ
ไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue5yr6/1 brownish Gray หนา 1 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 60 กรัม 
            #451  Grid:N10W3  Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัของ
ภาชนะไหขนาดเล็ก เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่
เคลือบ ดา้นนอกตกแต่งดว้ยลายขดูขีดขนานและเซาะร่อง และดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue10yr4/1 
Gray หนา 0.5 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 7 กรัม 
 
            ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาแม่นํ้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี พบจากการขุดแต่ง
บริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั จํานวนทั้งส้ิน 7 ช้ิน นํา้หนัก 254 กรัม 
              #057 Grid:N4E4 Level: 5-170 cm.dt. Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัไห เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue 
2.5yr5/3 Red brown หนา 0.8เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 15 กรัม 
              #079 Grid:N4E1 Level: 5-170 cm.dt. Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัไห เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue 
2.5yr5/3 Red brown หนา 1.2 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 40 กรัม 
              #174 Grid:N11E4  Site:NWY’2001 Level:70-90 cm.dt.  ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากครกโคง้เขา้ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ตกแต่ง
โดยการเซาะร่อง สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/2grayish  red เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 1 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 36 กรัม 
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             #338  Grid:N8E3 Site:NWY’2001  Level: 150-189 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ลกัษณะปากโคง้เขา้ของอ่างขนาดใหญ่ เน้ือดินหยาบ ดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ไม่เคลือบ ตกแต่งโดยดา้นนอกเซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/3 Red 
brown เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 40 เซนติเมตร  
             #384 Grid:N12W2 Site:NWY’2001 Level:  20-91 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของภาชนะไหปากแตร เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ดา้นนอกเคลือบขุ่นมีลายขดูขีดขนาน สีเคลือบ Hue2.5y3/1 สีนํ้ าตาล ดา้นในเรียบ  
สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/3 Red brown หนา 1.1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 82 กรัม 
            #399 Grid:N11E4 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้กระปุก เน้ือ
ดินหยาบ ดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เคลือบขุ่นด้านนอกเรียบ
เคลือบสีนํ้ าตาล สีเคลือบ Hue10yr5/4 ดา้นในเรียบไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/4 Red brown 
เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 4 เซนติเมตร หนา 0.7เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 45 กรัม 
            #536  Grid:N8E3 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัของภาชนะ
ไหปากแตร เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ไม่มี
การตกแต่ง สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/3 Red brown หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 4 กรัม 
 
            ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ้านบางปูน จังหวดัสุพรรณบุรี พบจากการขุดแต่ง
บริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั จํานวนทั้งส้ิน 3 ช้ิน นํา้หนัก 90 กรัม 
            #076 Grid:N3E5  Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนคอของไห เน้ือดิน
หยาบ ดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้นนอก และดา้นใน
เรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 35 กรัม 
              #406  Grid:N9W5 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ลาํตวัของภาชนะไห
ปากแตร เน้ือดินหยาบ ดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้น
นอกตกแต่งดว้ยลายกดประทบัและเซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 1 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 55 กรัม 
 
              ช้ินส่วนเคร่ืองถ้วยสันกาํแพง พบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล 
เมืองบางขลงั จํานวนทั้งส้ิน 8 ช้ิน นํา้หนัก 90 กรัม 
               #008 Grid:N3W1 Site:NWY’2001 Level: 180 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้จาน เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ทานํ้ าดิน เคลือบใส สี
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เคลือบ Hue5y6/3 olive yellow ดา้นนอกเรียบ ดา้นในเป็นรอยขดูขีดและเคลือบ  Hue5y6/3 olive 
yellow สีเน้ือดิน Hue 7.5 y8/3 Light yellow orange เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 10 เซนติเมตร หนา 1 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน 
               #047 Grid: N2E4 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัจาน  เน้ือดิน
หยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) สีเคลือบ Hue 5y 5/4 Olive เคลือบ
ดา้นในและตกแต่งดว้ยการเซาะร่อง มีรอยแตกกราน สีเน้ือดินHue 2.5 y5/1 yellowish gray หนา 
0.7เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 8 กรัม 
              #062  Grid:N3E4 Site:NWY’2001 Level:  5-170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากจานลกัษณะโคง้เขา้ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบ เคลือบสีเขียว
ดา้นใน มีรอยแตกกราน สีเน้ือดิน Hue 2.5 y5/1 yellowish gray ใน สีเคลือบ Hue5y7/2 light gray เส้น
ผา่นศูนยก์ลางปาก 30 เซนติเมตร  หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 8 กรัม 
              #082 Grid: N5E3 Site:NWY’2001 Level:  5-170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนของลาํตวัจาน เน้ือดินหยาบ  ดา้นในมีสันนูนออกมาเป็นเส้น เป็นลกัษณะเฉพาะของจาน
สันกาํแพง เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware)  ดา้นในเคลือบสีเขียว สีเน้ือดิน 
Hue 2.5 y5/1 yellowish gray ดา้นนอกไม่เคลือบ สีเคลือบ Hue5y6/2  grayish หนา 0.6 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 16 กรัม 
              #122 Grid:N8E7 Site:NWY’2001  Level: 140-160 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากโคง้ออกของภาชนะประเภทไห เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 
เรียบเคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ Hue5y6/3 olive yellow สีเน้ือดิน Hue 2.5 y5/1 
yellowish grayเส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 16 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ินนํ้ าหนกั 26 
กรัม 
 
             ช้ินส่วนเคร่ืองถ้วยประเทศเวียดนาม  พบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวัดใหญ่
ชัยมงคล เมืองบางขลงั จํานวนทั้งส้ิน 8 ช้ิน นํา้หนัก 108 กรัม 
             #009/1  Grid:S6E7 Site:SWY’2001 Level:  Surface ช้ินส่วนปากกระปุกขนาดเลก็ 
เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware)เรียบ เคลือบสีขาว เน้ือดินละเอียด  สีเน้ือดิน 
Hue 10yr8/4 light yellow orange ทานํ้ าดินทั้งดา้นนอกและดา้นใน เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 5  
เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 3 ช้ินนํ้าหนกั 4 กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 
             #009/2 Grid: S6E7 Site:SWY’2001  Level: Surface ช้ินส่วนปากจานมีลกัษณะปาก
ตรง เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบ เคลือบสีขาว มีแตกกราน เน้ือดิน
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ละเอียด  สีเน้ือดิน Hue 10yr8/4 light yellow orange เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 25  เซนติเมตร หนา 
0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 2 กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 
            #015  Grid:S6E12 Site:SWY’2001 Level:  Surface ช้ินส่วนปากลกัษณะโคง้ออกของ
จานขนาดเล็ก ภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เน้ือดิละเอียด สีเน้ือดิน Hue 
10yr8/4 light yellow orange เรียบ เคลือบทั้งดา้นนอกและดา้นใน มีแตกกรานเลก็นอ้ย สีเคลือบ 
Hue2.5y8/3 pale yellow เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 24   เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 2 กรัม เคร่ือง
ถว้ยเวียดนาม 
             #020 Grid: S7E12 Site:SWY’2001 Level:  Surface ช้ินส่วนลาํตวัของชาม ภาชนะ
ประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เน้ือดิละเอียด สีเน้ือดิน Hue 10yr8/2 light gray เรียบ 
เคลือบทั้งดา้นนอกและดา้นใน มีแตกกรานเลก็นอ้ย สีเคลือบ Hue10yr6/2 olive gray ตกแต่งดว้ย
ลายขดูสลกัจาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 13  กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 
             #047  Grid:N2E4 Site:NWY’2001 Level:  170 cm.dt. ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ชาม เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware)  เคลือบสีเขียว สีเคลือบ Hue10y6/2 
olive gray เคลือบทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเน้ือสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 5.5 เซนติเมตร หนา 
0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 85 กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 
             #054 Grid:N5E2  Site:NWY’2001 Level: 5-170 cm.dt. ช้ินส่วนลาํตวัชาม เป็นภาชนะ
ประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เคลือบสีขาวขุ่นทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเน้ือดิน Hue 
10yr8/3 light yellow orange หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 2 กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 
 
             ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาประเทศพม่า พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศเหนือ
บริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั (NWY’2001) จํานวน 1 ช้ิน นํา้หนัก 38 กรัม 
            #441 Grid: N13W4 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ปากโคง้ออกของถว้ย
ขนาดเลก็ เน้ือดินหยาบ ดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบเคลือบขุ่น
สีเขียวอ่อน สีเน้ือดิน Hue2.5yr5/3 Red brown สูง 5 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 5 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 38 กรัม 
                ช้ินส่วนภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาเผาต่างๆเหล่าน้ี เช่น แหล่งเตาบา้นบางปูน จงัหวดั
สุพรรณบุรี แหล่งเตาเผาแม่นํ้ านอ้ย จงัหวดัสิงห์บุรี ,แหล่งเตาบา้นเตาไห จงัหวดัพิษณุโลก ,เคร่ือง
ถว้ยสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นตน้ ช้ินส่วนภาชนะดินเผาท่ีผลิตจากแหล่งเตาเหล่าน้ีพบใน
ปริมาณค่อนขา้งนอ้ยมาก ในส่วนท่ีพบสันนิษฐาว่า ภาชนะดินเผาเหล่าน้ีมีการถูกโยกยา้ยโดยฝีมือ
มนุษยบ์างกลุ่มท่ีนาํภาชนะดินเผาเหล่าน้ีมาใชใ้นบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลเพื่อใชเ้ป็น
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ส่วนหน่ึงในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และความเช่ือ โดยมีลกัษณะการใชส้อยท่ีแตกต่างกนั
ออกไปตามรูปแบบลกัษณะของภาชนะ เช่น เป็นภาชนะท่ีใชส้ําหรับการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา เช่น  ถว้ย จาน ชาม  และภาชนะท่ีใชเ้พื่อพิธีกรรมการฝังอฐิั เช่น ไหปากแตร หมอ้ เป็นตน้ 
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0-20cm.dt. 21-40cm.dt.
41-60cm.dt. 61-80cm.dt.
81-100cm.dt. 101-120cm.dt.
121-140cm.dt. 141-160cm.dt.
161-180cm.dt. 181-200cm.dt.
201-220cm.dt 221-240cm.dt
241-260cm.dt 261-280cm.dt
281-300cm.dt. ไม่ระบุระดับ
เจดีย์#3 เจดีย์#6
เจดีย์#15

 
กราฟท่ี 9 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาประเภทไหปากแตรท่ีไดจ้ากการขุดแต่ง บริเวณ

โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือหิน (Stoneware) 
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0-20cm.dt. 21-40cm.dt. 41-60cm.dt.
61-80cm.dt. 81-100cm.dt. 101-120cm.dt.
121-140cm.dt. 141-160cm.dt. 161-180cm.dt.
181-200cm.dt. 201-220cm.dt 221-240cm.dt
241-260cm.dt 261-280cm.dt 281-300cm.dt.
ไม่ระบุระดบั เจดย์ี#3 เจดย์ี#6
เจดย์ี#15

 
กราฟท่ี 10 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ 

ชยัมงคล เมืองบางขลงัแยกตามความแตกต่างของลกัษณะภาชนะดินเผา ภาชนะดินเผา
ประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 

 

           ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ท่ีแยกตามลกัษณะของ
ภาชนะท่ีพบมากท่ีสุด คือ ไหปากแตร พบตั้งแต่ชั้นดิน 0-200 cm.dt.ช้ินส่วนท่ีพบจะชาํรุดแตกหัก
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เป็นช้ินเลก็ๆ ผลิตจากแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั พบจาํนวนทั้งส้ิน 888 ช้ิน ช้ินส่วนท่ีพบรองลงมา คือ 
ไห พบมากในช่วง 80-180 cm.dt. พบจาํนวนทั้งส้ิน 123 ช้ิน ช้ินส่วนท่ีพบค่อนขา้งมาก คือ จาน พบ
จาํนวนทั้งส้ิน 69 ช้ิน ,ช้ินส่วนหมอ้ จาํนวน 2 ช้ิน,ช้ินส่วนโคมไฟ จาํนวน 1 ช้ิน, ช้ินส่วนฝาปิดจาํนวน
4 ช้ิน,ช้ินส่วนถว้ยจาํนวน 8 ช้ิน,ช้ินส่วนชามจาํนวน 23 ช้ิน,ช้ินส่วนอ่างจาํนวน 9 ช้ิน,ช้ินส่วนครก
จาํนวน19 ช้ิน,ช้ินส่วนพานจาํนวน 1 ช้ิน,ช้ินส่วนกระปุกจาํนวน 22 ช้ิน,ช้ินส่วนตลบั จาํนวน 2 ช้ิน,
ช้ินส่วนขวด จาํนวน 1 ช้ิน ช้ินส่วนโอ่ง จาํนวน2 ช้ิน ช้ินส่วนตะคนั จาํนวน 6 ช้ิน เบ้ียดินเผาจาํนวน 2 
ช้ินและระบุลกัษณะไม่ไดจ้าํนวน 28 ช้ิน  กระปุกคาดว่าใชใ้นการฝังบรรจุกระดูก หรือใชใ้นพิธีกรรม
ทางศาสนา ส่วนใหญ่จะพบอยู่ในไหปากแตรท่ีฝังอยู่บริเวณเจดียร์ายและแนวกาํแพงแก้ว ส่วน
โบราณวตัถุอ่ืนๆพบจาํนวนไม่มากนกัและกระจายตวัอยูต่ ั้งแต่ 80-200 cm.dt. 
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เรียบ ขูดขีดขนานขูดขีด กดประทับ เซาะร่อง ปั่นแปะ ลายผสม

0-20cm.dt. 21-40cm.dt. 41-60cm.dt.
61-80cm.dt. 81-100cm.dt. 101-120cm.dt.
121-140cm.dt. 141-160cm.dt. 161-180cm.dt.
181-200cm.dt. 201-220cm.dt 221-240cm.dt
241-260cm.dt 261-280cm.dt 281-300cm.dt.
ไม่ระบุระดับ เจดีย์#3 เจดีย์#6
เจดีย์#15

 

กราฟท่ี 11 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่-
ชยัมงคล แยกตามเทคนิคการตกแต่งของภาชนะดินเผาประเภทไม่เคลือบ ภาชนะดินเผา
ประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน  

 

             ช้ินส่วนภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) พบช้ินส่วนภาชนะแบบไม่
เคลือบจาํนวนทั้งส้ิน 1,043 ช้ิน แยกตามความแตกต่างของเทคนิคการตกแต่ง พบช้ินส่วนภาชนะดิน
เผาเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ลกัษณะผวิเรียบจาํนวน 706 ช้ิน, ช้ินส่วนลายเส้นขดูขีดขนาน 
จาํนวน 49 ช้ิน ช้ินส่วนลายขดูขีด จาํนวน 85 ช้ิน ช้ินส่วนลายกดประทบั จาํนวน 9 ช้ิน ช้ินส่วนลาย
เซาะร่องจาํนวน 124 ช้ิน ช้ินส่วนลายป้ันแปะ จาํนวน 17 ช้ิน และช้ินส่วนลายผสมจาํนวน 53 ช้ิน 
            ช้ินส่วนภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) พบช้ินส่วนภาชนะแบบ
เคลือบจาํนวนทั้งส้ิน 167 ช้ิน แยกตามความแตกต่างของเทคนิคการตกแต่งและวิธีการเคลือบ พบ
ช้ินส่วนภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ลกัษณะเคลือบสีเขียว จาํนวน 33 ช้ิน (จะพบ
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ในเคร่ืองถว้ยสุโขทยัและ เคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยั โดยมากจะตกแต่งดว้ยการขูดสลกั การขดูขีด การ
เซาะร่อง และการกดประทบัก่อนท่ีจะทาํการเคลือบ นํ้าเคลือบท่ีใชเ้คลือบจะแตกต่างกนัตามชนิดของ
เคร่ืองถว้ยทั้งสีและลกัษณะของการเคลือบ มีทั้งชนิดเคลือบหนาและบาง) ,ช้ินส่วนเคลือบสีขาว 
จาํนวน 13 ช้ิน (การเคลือบสีขาวจะมาจากเคร่ืองถว้ยสุโขทยั เคร่ืองถว้ยลา้นนาจะเคลือบดว้ยนํ้าเคลือบ
ธรรมดา เพราะมีเน้ือดินออกสีขาวนวลอยูแ่ลว้ ส่วนเคร่ืองถว้ยสุโขทยัท่ีผลิตจากแหล่งเตาเมืองสุโขทยั
มกัทานํ้ าดินสีขาวรองพื้นก่อน แลว้จึงเคลือบทบั) ช้ินส่วนเคลือบสีนํ้ าตาลเขม้ จาํนวน 21 ช้ิน (จะพบ
ในเคร่ืองถว้ยท่ีผลิตจากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั) ช้ินส่วนเคลือบสีเขียวเขม้แบบเชลียง จาํนวน 47 
ช้ิน (ส่วนใหญ่พบในช่วงระดบัชั้นดิน 140-200 cm.dt. เคร่ืองถว้ยท่ีเคลือบสีเขียวเขม้แบบเชลียงน้ีเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากเตาเผาในระยะแรกๆของเตาบา้นเกาะนอ้ย ศรีสัชนาลยั เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือ
บางคนเรียกว่า เคร่ืองถว้ยมอญ ส่วนใหญ่ทีพบเป็นชามปากกวา้งและจานท่ีตกแต่งดว้ยลวดลายขดูขีด
ก่อนเคลือบ) ช้ินส่วนเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบใส จาํนวน 38 ช้ิน (จากแหล่งเตาสุโขทยัจะนิยมทานํ้ าดิน
สีขาวรองพื้นก่อนเขียนลาย ทั้งน้ีเพื่อปกปิดความหยาบของเน้ือดินท่ีหยาบเป็นสีเทาดาํ) ช้ินส่วน
เคลือบสีขุ่นขาว จาํนวน 9 ช้ิน (มีในเคร่ืองถว้ยสุโขทยัและเคร่ืองถว้ยพม่า สาํหรับเคร่ืองถว้ยพม่ามกัจะ
เคลือบดว้ยนํ้าเคลือบท่ีมีส่วนผสมของนํ้าดินสีขาวและแร่ดีบุก) และช้ินส่วนเคลือบสีนํ้าตาล จาํนวน 6 
ช้ิน (จะพบไดจ้ากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั บางช้ินเม่ือมีการข้ึนรูปภาชนะแลว้ จะใชเ้คร่ืองมือปลาย
แหลมขดูขีดลวดลายลงไปในเน้ือดิน แลว้ทานํ้าเคลือบลงภายในลวดลายดว้ยสีขาวหรือสีนํ้าตาล) 
 

 
 

กราฟท่ี12 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่-
ชยัมงคล แยกตามเทคนิคการตกแต่งของภาชนะดินเผาประเภทเคลือบภาชนะดินเผา
ประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน  
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             ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเนื้อแกร่ง (porcelain) จากการขุดแต่งบริเวณ
โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั พบจํานวนทั้งส้ิน 374 ช้ิน นํา้หนัก 3,536 กรัม 
              จากการทาํการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง (porcelain) ไม่พบช้ินส่วน
ภาชนะเคร่ืองถว้ยประเทศจีนท่ีผลิตในสมยัราชวงศห์ยวนในบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล
เลย แต่พบช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีน สมยัราชวงศห์มิง จาํนวนทั้งส้ิน 75 ช้ิน และพบช้ินส่วนเคร่ืองถว้ย
จีน สมยัราชวงศชิ์งในปริมาณมากท่ีสุด คือ จาํนวนทั้งส้ิน 269 ช้ิน นอกจากน้ียงัพบช้ินส่วนเคร่ือง
ถว้ยท่ีผลิตจากแหล่งเตาเผาในประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย เป็นภาชนะประเภทชาม เขียนลายสีคราม พบ
จาํนวนทั้งส้ิน 21 ช้ิน สันนิษฐานว่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการนาํเขา้มาใชใ้นสมยัเดียวกบัเคร่ืองถว้ยจีน 
ราชวงศชิ์ง กาํหนดอายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี 22 ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 23  
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เครื่องถ้วยจนี สมยัราชวงศ์ชิง เคร่ืองถ้วยจนี สมยัราชวงศ์หมงิ เคร่ืองถ้วยจนี สมยัราชวงศ์ หยวน เครื่องถ้วยประเทศญี่ปุ่น ระบุไม่ได้

0-20cm.dt. 21-40cm.dt.
41-60cm.dt. 61-80cm.dt.
81-100cm.dt. 101-120cm.dt.
121-140cm.dt. 141-160cm.dt.
161-180cm.dt. 181-200cm.dt.
201-220cm.dt 221-240cm.dt
241-260cm.dt 261-280cm.dt
281-300cm.dt. ไม่ระบุระดับ
เจดีย์#3 เจดีย์#6
เจดีย์#15

 
กราฟท่ี 13 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่-

ชยัมงคล เมืองบางขลงั แยกตามความแตกต่างของสมยัเคร่ืองถว้ยและแหล่งท่ีมา ช้ินส่วน
ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง 

 
            ช้ินส่วนเคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง พบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถาน
วดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั จํานวนทั้งส้ิน 75 ช้ิน ดังต่อไปนี ้
             #015/1 Grid:S6E12 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากตรงของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใส  ทั้งดา้นนอก
และดา้นในมีรอยแตกกรานละเอียดสวยงาม   สีเน้ือดิน Hue 10 y8/1 light gray เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ปาก 24 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 20 กรัม แหล่งเตามณฑลฟเูจ้ียน  
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            #015/2 Grid:S6E12 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวใส เรียบ
เคลือบสีเขียวใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบสีเขียวใส สีเน้ือดิน Hue 10y8/1 light gray  หนา 
0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 4 กรัม แหล่งเตามณฑลฟเูจ้ียน  
            #018/1 Grid:S6E13 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากโคง้เขา้ของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบขุ่น เรียบทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ Hue 10y6/2 Olive gray สีเน้ือดิน Hue 5 y8/1 light gray  สูง 3 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 14 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร หนา 0.7 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 100 กรัม แหล่งเตามณฑลฟเูจ้ียน  
           #018/2 Grid:S6E13 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวใส เรียบ
เคลือบสีเขียวใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ สีเขียวใส สีเน้ือดิน Hue 10 y8/1 light gray  หนา 
0.5 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 20 กรัม แหล่งเตามณฑลฟเูจ้ียน  
             #002 Grid:S3W4 บริเวณเจดียร์ายหมายเลข#3 Site:SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้น
หมุน ช้ินส่วนกน้ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายสี
ครามใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 
ช้ินนํ้าหนกั 30 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
             #009 Grid:S6E7 Site:SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ย เน้ือดิน
ละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เขียนลายสีครามใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้น
ใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน 
ราชวงศห์มิง 
             #015 Grid:S6E12 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอก
และดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #018 Grid:S6E13 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอก
และดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 20 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
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             #020 Grid:S7E13 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอก
และดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 45 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #021 Grid:S6E8 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้
ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใส เขียนลายสีครามทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ินนํ้าหนกั 40 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
            #022  Grid:S7E12 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอก
และดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 30  กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             # 044 Grid:N2E3 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากตรงของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอก
และดา้นใน เรียบไม่ตกแต่ง สีเคลือบ Hue5 y6/2 Grayish olive สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 
12 เซนติเมตร หนา 0.4  เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 2 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #047/1 Grid:N2E4 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากผายออกของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสี
เขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือ
ดินสีขาว หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 6 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #047/2 Grid:N2E4 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว 
หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 3 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #054 Grid:N5E2 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอก
และดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.5 
เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #055/1 Grid:N3E5 Site:NWY’2001 Level: 80-100 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายครามใต้
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เคลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 5 ช้ิน
นํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
            #055/2 Grid:N3E5 Site:NWY’2001 Level: 80-100 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายครามใต้
เคลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ิน
นํ้าหนกั 8 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
            #060 Grid:N4E7 Site:NWY’2001 Level: 60-80 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เขียนลายครามใต้
เคลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 3 ช้ิน
นํ้าหนกั 45 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
                #062 Grid:N3E4 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากผายออกของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว 
หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
                #067 Grid:N4E6 Site:NWY’2001ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากลกัษณะตรงและ
กน้ของชาม  เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ดา้นนอกเขียนลายสีครามใต้
เคลือบใส ดา้นในเรียบ สีเคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้ าหนกั 35  กรัม แหล่งเตาประเทศจีน 
สมยัราชวงศห์มิง 
                #072/1 Grid:N4E5 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain)  เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอก
และดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 1 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 6 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
                #072/2 Grid:N4E5 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากผายออกของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้น
นอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดิน สีขาว เส้นผา่น
ศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 5 กรัม แหล่งหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
                #072/3 Grid:N4E5 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากผายออกของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

268 

นอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดิน สีขาว เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 20 
เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 5 กรัม แหล่งหลงฉวน ราชวงศห์มิงตอนปลาย 
                #076/1 Grid:N3E5 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากโคง้เขา้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวใสทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน เรียบไม่ตกแต่ง สีเคลือบ Hue5 y6/2 Grayish olive สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่น
ศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 0.5  เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 3 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน 
ราชวงศห์มิง 
                #076/2 Grid:N3E5 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain)  เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว 
หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 30 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
               #082 Grid:N5E3 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปาก
ผายออกของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอก
และดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดิน สีขาว เส้นผา่น
ศูนยก์ลางปาก 22 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 5 กรัม แหล่งหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
               #121 Grid:N9E7 Site:NWY’2001 Level: 140-160 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายครามใต้
เคลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน
นํ้าหนกั 15 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
               #173 Grid:N10E4 Site:NWY’2001  Level: 50-100 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวอ่อน
ทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue5 y7/2 สีเขียวอ่อน สีเน้ือดิน Hue 10 yr 4/2 Yellow 
หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั  12 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
               #178 Grid:N10E6 Site:NWY’2001 Level: 140-160 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ดา้นนอกเขียนลาย
คราม ดา้นในเรียบ สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว  หนา 0.5เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 6 กรัม แหล่ง
เตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
               #182 Grid:N12E4 Site:NWY’2001 Level: 155 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนไหล่ของกระปุกขนาดเลก็ เน้ือดินละเอียดมาก เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) 
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เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบสีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว 
หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 3 กรัม แหล่งหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
               #231/1 Grid:N8W2 Site:NWY’2001 Level: 120-140 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากตรงและลาํตวัของถว้ย  เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียน
ลายสีครามใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 18 
เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ินนํ้าหนกั 13 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
              #231/2 Grid:N8W2 Site:NWY’2001 Level: 120-140 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากโคง้ออกของชาม  เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลาย
สีครามใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 
เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 55 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
              #233 Grid:N10E4  Site:NWY’2001 Level: 120-140 cm.dt.    ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน เรียบสีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.8 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 8 กรัม แหล่งหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #249 Grid:N4E1 Site:NWY’2001  Level: 120-140 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้น
นอกและดา้นใน เรียบสีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 18 
เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 2 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
             #267/1 Grid:N11E2 Site:NWY’2001 Level: 140-160 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม  เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายสีคราม
ใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ิน
นํ้าหนกั 30 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #267/2 Grid:N11E2 Site:NWY’2001 Level: 140-160 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากของชาม  เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายสีคราม
ใต้เคลือบใสทั้ งด้านนอกและด้านใน สีเคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 20 
เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 6 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #294 Grid:N9W2 Site:NWY’2001 Level: 130-150 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน ไม่มีการตกแต่ง สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดิน Hue 2.5y 7/3 
light yellowหนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 1 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
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             #299/1 Grid:N6E4 Site:NWY’2001 Level: 120-150 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากตรงของถว้ยขนาดเลก็ เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เรียบ
เคลือบสีขาวทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว  สูง 3.7 เซนติเมตร  เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางปาก 7 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 5 เซนติเมตร หนา 0.7เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน
นํ้าหนกั 11 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #299/2 Grid:N6E4 Site:NWY’2001  Level: 120-150 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ดา้นนอกเขียน
ลายคราม ดา้นในเรียบ สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว  หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 1 
กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #310 Grid:N3E3 Site:NWY’2001 Level: 120-150 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากตรงของถว้ยขนาดเลก็ เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เรียบ
เคลือบสีขาวทั้ งด้านนอกและด้านใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว  เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 7 
เซนติเมตร หนา 0.7เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 8 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #380 Grid:N5E7  Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ย เน้ือ
ดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ดา้นนอกเขียนลายสีครามใตเ้คลือบ ลาย
ตวัอกัษรจีนดา้นในสีขาว สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว  หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 10 
กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #388 Grid:N11E3 Site:NWY’2001 Level: 133 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายสีคราม
ใตเ้คลือบทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว  หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน
นํ้าหนกั 5 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #406 Grid:N9W5 Site:NWY’2001 Level: 30-50 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ตกแต่งดา้นนอก
เขียนลายสีแดงและสีเขียวบนเคลือบ  ดา้นในเรียบ เคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 
5 เซนติเมตร หนา 0.6เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 19 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #441 Grid:N13W3 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปาก คอ ลาํตวั 
และกน้ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ดา้นนอกเขียนลายสี
ครามใตเ้คลือบ(ลายมงักร)ดา้นในเรียบสีขาว สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว  สูง 8 เซนติเมตร เส้นผา่น
ศูนยก์ลางปาก 14 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 3 ช้ิน
นํ้าหนกั 145 กรัม แหล่งเตาประเทศ ราชวงศห์มิง 
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              #511 Grid:N14E3 Site:NWY’2001 Level: 155 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ไหล่ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอก
และดา้นใน เรียบไม่มีการตกแต่ง สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.5 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 5 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิงตอนปลาย 
             # 512 Grid:N12E2 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากของถว้ย  
เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายสีครามใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอก
และดา้นใน สีเคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 4 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน สมยัราชวงศห์มิง 
             #513 Grid:S7E12 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากของจานเน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอก
และดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่น
ศูนยก์ลางปาก 28 เซนติเมตร หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 35 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน 
สมยัราชวงศห์มิง 
             # 514 Grid:S7E12 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้
ของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอกและดา้น
ใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลาง
กน้ 6 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 40  กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
 
           เคร่ืองถ้วยญี่ปุ่น พบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล เมือง 
บางขลงั พบจํานวนทั้งส้ิน 21 ช้ิน นํา้หนัก 395 กรัม 
            #001/1 Grid: S6E5 Site:SWY’2001ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือ
ดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายคราม
ทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 5.5 เซนติเมตร หนา 
0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1  ช้ินนํ้าหนกั 56 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
            #001/2  Grid:S6E6 Site:SWY’2001ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากลกัษณะตรง
ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดย
เขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 20 
เซนติเมตรหนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 13 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
            #004/1 Grid:S6E6 Site:SWY’2001ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากลกัษณะตรง
ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดย
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เขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 20 
เซนติเมตรหนา 0.3 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 1 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
            #004/2 Grid:S6E6 Site:SWY’2001ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือ
ดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายคราม
ทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 5.5 เซนติเมตร หนา 
0.6 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
            #005 Grid:S6E7 Site:SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ย เน้ือ
ดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 7 
กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
           #009 Grid: S7E7 Site:SWY’2001  Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้
ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดย
เขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 6 
เซนติเมตรหนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ินนํ้าหนกั 38 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
           #015  Grid:S6E12 Site:SWY’2001  Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดย
เขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 5.5 
เซนติเมตรหนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 25 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
           #021  Grid:N2E4 Site:NWY’2001  Level: 60-70 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดย
เขียนลายครามทั้ งด้านนอกและด้านใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางก้น 8 
เซนติเมตรหนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 21 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
           #022 Grid:N9W2 Site:NWY’2001 Level: 100-120 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่ง
โดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 6 
เซนติเมตรหนา 0.7เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 50  กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
           #231 Site:NWY’2001 Grid:N8W2 Level:120-140 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากลกัษณะตรงของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 
20 เซนติเมตรหนา 0.4 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 28 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
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           #294  Grid:N9W2 Site:NWY’2001  Level: 130-150 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่ง
โดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 4 
เซนติเมตรหนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
           #295 Grid:N9W2 Site:NWY’2001  Level: 100-120 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่ง
โดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 6 
เซนติเมตรหนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 50 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
           #441 Grid:N12W3 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็น
ภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้น
ใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตรเส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 5.5 
เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 46 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
           #472  Grid:N13W4 Site:NWY’2001  Level: 100-120 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่ง
โดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 6 
เซนติเมตรหนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 40 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
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กราฟท่ี 14 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่-
ชยัมงคล เมืองบางขลงั แยกตามความแตกต่างของภาชนะ ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภท
เน้ือแกร่ง (porcelain) 
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            ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง (porcelain)  ท่ีแยกตามลกัษณะของภาชนะท่ี
พบมากท่ีสุด คือ ถว้ย รองลงมาเป็นชาม และจาน  ช้ินส่วนภาชนะเหล่าน้ีพบตั้งแต่ชั้นดิน 0-180 
cm.dt. ช้ินส่วนท่ีพบจะชาํรุดแตกเสียหายเป็นช้ินเล็กๆ ช้ินส่วนถว้ยพบจาํนวนทั้งส้ิน 158 ช้ิน 
ช้ินส่วนท่ีพบรองลงมา คือ ชาม พบจาํนวนทั้งส้ิน 149 ช้ิน ,ช้ินส่วนของจาน พบจาํนวน 61ช้ิน และ
ช้ินส่วนของกระปุกพบเพียง 1 ช้ินเท่านั้น  คาดว่าภาชนะเหล่าน้ีอาจมีส่วนใชใ้นการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาในพิธีสาํคญัต่างๆ  
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0-20cm.dt. 21-40cm.dt.
41-60cm.dt. 61-80cm.dt.
81-100cm.dt. 101-120cm.dt.
121-140cm.dt. 141-160cm.dt.
161-180cm.dt. 181-200cm.dt.
ไม่ระบุระดบั เจดย์ี#3
เจดย์ี#6

 
กราฟท่ี 15 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่-

ชยัมงคล เมืองบางขลงั แยกตามความแตกต่างของภเทคนิคการตกแต่ง ช้ินส่วนภาชนะ
ดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง  

 
           ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง (porcelain) แยกตามความแตกต่างของเทคนิค
การตกแต่งและวิธีการเคลือบ พบภาชนะประเภทเขียนลายสีครามมากท่ีสุด จาํนวนทั้งส้ิน 289 ช้ิน 
รองลงมาพบว่าเป็นช้ินส่วนภาชนะเคลือบสีเขียว จาํนวน 32 ช้ิน และเคลือบสีเขียวใส จาํนวน 32 
ช้ิน,ช้ินส่วนเคลือบสีขาว จาํนวน 11 ช้ิน, ช้ินส่วนเขียนลายสีบนเคลือบ จาํนวน 9 ช้ิน และช้ินส่วน
เขียนลายสีดาํใตเ้คลือบใส จาํนวน 1 ช้ิน  
             จากการศึกษาภาชนะดินเผาสันนิษฐานไดว้่า โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล มีการใช้
พื้นท่ีเพ่ือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามากในช่วงระยะเวลาหน่ึง คือ ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19-
20 ซ่ึงเห็นไดจ้ากปริมาณของเคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัชนิดไม่เคลือบท่ีพบในปริมาณมากคือ จาํนวน
ทั้งส้ิน 1,043 ช้ิน พบมากในระดบัชั้นดิน 120-180 cm.dt. ซ่ึงเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัชั้นดินท่ีมีการ
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สร้างโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคลก็มีอายุอยู่ในยุคเดียวกัน ส่วนเคร่ืองถ้วยประเภทเน้ือดิน
(Earthenware) จะพบมากในช่วง 0-160 cm.dt.ซ่ึงในช่วงหลงัน้ีคงเป็นช่วงท่ีมีความนิยมใชภ้าชนะ
แบบเน้ือดิน (Earthenware) มากกว่าภาชนะแบบเน้ือหิน(Stoneware) ซ่ึงภาชนะแบบเน้ือหิน
(Stoneware)จะพบลึกลงไป และพบมากในช่วง120-180 cm.dt. จากหลกัฐานการขุดแต่ง
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลมีการพบเคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัในปริมาณท่ีมากและ ไดพ้บเคร่ือง
ถว้ยเชลียง ผลิตจากแหล่งเตาเกาะนอ้ยเมืองศรีสัชนาลยั ในช่วงระดบัชั้นดิน 140-200 cm.dt. ซ่ึงอยู่
ในระดบัท่ีลึกกว่าโบราณสถานแสดงให้เห็นว่ามีการใชพ้ื้นท่ีน้ีก่อนช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 ซ่ึง
เป็นช่วงก่อนท่ีจะมีการสร้างโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล ส่วนภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง 
(porcelain) จะพบไดใ้นปริมาณนอ้ยมากท่ีสุดคือจาํนวน374 ช้ิน กระจายตวัอยูเ่กือบทุกชั้นดิน แต่
พบมากในช่วงระดบัชั้นดิน Surface-20 cm.dt. ซ่ึงไม่พบเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์ยวนใน
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงัเลย แต่พบเฉพาะเคร่ืองถว้ยจีน สมยัราชวงศห์มิง และ
พบเคร่ืองถ้วยจีน สมัยราชวงศ์ชิงมากท่ีสุด เม่ือนํามาเปรียบเทียบกับหลกัด้านสถาปัตยกรรม
สามารถบอกไดว้า่ในช่วงระยะหลงัมีการใชพ้ื้นท่ีบริเวณวดัใหญ่ชยัมงคลเพ่ือการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาลดนอ้ยลงมาก เพราะไดพ้บหลกัฐานเก่ียวกบัภาชนะดินเผาในระดบัชั้นดินท่ีสูงข้ึนใน
ปริมาณท่ีนอ้ยมากกวา่ระดบัชั้นดินท่ีอยูลึ่กลงไปนัน่เอง  
              จากการศึกษาจะเห็นไดว้่าภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีพบมีหลกัฐานท่ีสอดคลอ้งกับ
หลกัฐานทางดา้นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมต่างๆ ซ่ึงในช่วงหลงัท่ีมีการพบภาชนะดินเผาจาก
แหล่งเตาศรีสัชนาลยัในปริมาณท่ีนอ้ยลงนั้นอาจเป็นเพราะช่วงน้ีเมืองบางขลงัไดล้ดความสาํคญัลง 
เพราะเป็นช่วงท่ีเมืองหลวงคือเมืองสุโขทยัลดความสาํคญัลงดว้ย จะเห็นไดว้่าอาณาจกัรสุโขทยัอยู่
ตรงกลางระหว่างอาณาจกัรใหม่ 2 อาณาจกัร คือ อาณาจกัรเชียงใหม่ ซ่ึงอยู่ทางตอนเหนือ และ
อาณาจักรอยุธยา ซ่ึงอยู่ทางตอนใต  ้ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ในยุคหลงัท่ีอาณาจักร
สุโขทยัลดความสาํคญัลง คงทาํให้มีการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในเมืองสุโขทยัและเมืองศรีสัชนาลยั
น้อยลงตามไปด้วย ประกอบกับเม่ือมีการโยกยา้ยความสําคัญของเมืองหลวง ทาํให้บริเวณ
โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคลพบเคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัลดน้อยลงมากในระยะหลงั พบเพียง
เคร่ืองป้ันดินเผาประเภทเน้ือดิน(Earthenware) และเคร่ืองถว้ยจีนบางส่วนเท่านั้น  
 
          ช้ินส่วนภาชนะดินเผาที่พบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว เมือง
บางขลงั (WJT’2001) มีดังต่อไปนี ้
 ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน (Earthenware) จาํนวนทั้งส้ิน 998 ช้ิน นํ้ าหนัก 
11,136 กรัม 
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 ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือหิน(Stoneware) จาํนวนทั้งส้ิน 225 ช้ิน นํ้าหนกั  7,479  
กรัม 
 ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง (porcelain)จาํนวนทั้งส้ิน 43 ช้ิน นํ้ าหนกั 603 
กรัม 
               การขุดแต่งโบราณวดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบางขลงั 
              โบราณสถานวดัเจดียเ์จ็ดแถว ตั้ งอยู่ในเขต ตาํบลบ้านใหม่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสล่ียม 
จงัหวดัสุโขทยั โบราณสถานตั้งอยู่นอกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้จดัอยู่ในเขต
โบราณสถานเดียวกบัวดัใหญ่ชยัมงคล ในทางภูมิศาสตร์ โบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถว ตั้งอยูบ่ริเวณ
เสน้รุ้งท่ี 17 องศา 15 ลิปดา 11 ฟิลิปดา เหนือ เสน้แวงท่ี 99 องศา 40 ลิปดา 40 ฟิลิปดา ตะวนัออก 
 
               สภาพโบราณสถานก่อนการขุดแต่ง 
               สภาพโบราณสถานก่อนการขุดแต่งเป็นเนินดินไม่สูงนกั สูงจากระดบัพื้นใชง้านเดิม
ของโบราณสถานประมาณ 40-50 เซนติเมตร มีเศษวชัพืช และ ตอไม ้ตน้กระทอ้น กลว้ย และ 
สปัปะรดอยูท่างดา้นทิศเหนือของวดั5 
 ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน (Earthenware) ท่ีพบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณวดั
เจดียเ์จ็ดแถว เมืองบางขลงั ทาํการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน(Earthenware) จาํนวน
ทั้งส้ิน 998ช้ิน นํ้าหนกั 11,136 กรัม สามารถพบภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดินไดใ้นช่วง 21-140 
cm.dt. ทั้งหมดเป็นภาชนะท่ีผลิตจากแหล่งเตาเผาพ้ืนเมือง จากการขดุแต่งพบภาชนะดินเผาประเภท
เน้ือดิน(Earthenware)  ในปริมาณมากท่ีสุด ซ่ึงจะพบหนาแน่นในช่วงระดบั 21-60 cm.dt. ส่วนใหญ่
เป็นเศษภาชนะดินเผาท่ีแตกหักชาํรุด เป็นช้ินเล็กๆ ซ่ึงพบจากการขุดแต่งบริเวณทิศตะวนัตกเฉียง
เหนือของโบราณสถาน รวมทั้งไดพ้บช้ินส่วนภาชนะดินเผาแบบเน้ือดินบริเวณเจดียร์ายต่างๆ เช่น 
ในเจดียร์ายหมายเลข #3 พบจาํนวน 22 ช้ิน, เจดียร์ายหมายเลข#8 พบจาํนวน4 ช้ิน , เจดียร์าย
หมายเลข#14 พบจาํนวน17ช้ินและ  เจดียร์ายหมายเลข#19 พบจาํนวน51ช้ิน สามารถพบภาชนะดิน
เผาประเภทเน้ือดิน ปริมาณมากในช่วงชั้นดินท่ีไม่ลึกมากนกัคือ ในช่วง21-140 cm.dt. และพบว่าฝัง
บริเวณเจดียร์ายดว้ย 

                                                 
5สาํนกังานโบราณคดีและพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, “รายงานการขดุแต่ง

โบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถวและโบราณสถานขา้งเคียงในเขต อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม 
จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2550), 8. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

277 

0

100

200

300

400

500

เตาพ้ืนเมือง

0-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
เจดีย#์3
เจดีย#์8
เจดีย#์14
เจดีย#์19  

 

กราฟท่ี 16 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัเจดียเ์จ็ด
แถว เมืองบางขลงั ท่ีผลิตจากเตาเผาพื้นเมือง ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน (Earthenware) 
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กราฟท่ี 17 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัเจดีย์
เจ็ดแถว เมืองบางขลงั ท่ีไดจ้ากเตาเผาพื้นเมือง  แยกตามเทคนิคการตกแต่งภาชนะดิน
เผาประเภทเน้ือดิน (Earthenware) 

 

             ช้ินส่วนของภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน(Earthenware) แยกตามความแตกต่างของ
เทคนิคการตกแต่งผวิภาชนะ ภาชนะดินเผาผวิเรียบพบไดใ้นช่วง 21-140 cm.dt ภาชนะดินเผาผวิเรียบ
พบจาํนวนทั้งส้ิน 254 ช้ิน ซ่ึงส่วนมากเป็นช้ินส่วนของหมอ้กน้กลม พบช้ินส่วนลายกดประทบั 
จาํนวน 91 ช้ิน ลายขดูสลกั จาํนวน 18 ช้ิน ลายเซาะร่องจาํนวน 24 ช้ิน ขดัมนัดาํจาํนวน 601 ช้ิน(ผวิ
ภาชนะดินเผาท่ีมีการขดัผวิมนัดาํ ส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นช้ินส่วนของบาตร) และลายผสมจาํนวน 10 ช้ิน 
ซ่ึงการตกแต่งมีลกัษณะลวดลายท่ีแตกต่างกนัตามเทคนิคซ่ึงสงัเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
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กราฟท่ี 18 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัเจดีย์
เจ็ดแถว เมืองบางขลงั ท่ีผลิตจากตาเผาพื้นเมือง  แยกตามลกัษณะความแตกต่างของ
ลกัษณะ ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน  

 

               เศษภาชนะดินเผาแยกตามความแตกต่างของลกัษณะภาชนะและระดบัชั้นดินท่ีพบจาก
การขุดแต่งบริเวณวดัเจดียเ์จ็ดแถว พบช้ินส่วนไหจาํนวนทั้งส้ิน 38 ช้ิน ,ช้ินส่วนหมอ้กน้กลม
จาํนวน 288 ช้ิน,ช้ินส่วนจุกจาํนวน 2ช้ิน, ช้ินส่วนผาปิดจาํนวน54ช้ิน ,ช้ินส่วนกระปุกจาํนวน1 ช้ิน ,
ช้ินส่วนขวด จาํนวน 2 ช้ิน, ช้ินส่วนตะคนั จาํนวน6 ช้ิน ,ช้ินส่วนบาตร จาํนวน 606  ช้ิน และ ระบุ
ไม่ไดจ้าํนวน 1 ช้ิน วดัน้ีน่าใชส้าํหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเสียเป็นส่วนใหญ่ เพราะท่ีพบ
เป็นช้ินส่วนหมอ้กน้กลมและฝาปิดท่ีมีจาํนวนค่อนขา้งมาก และ ช้ินส่วนของบาตรขดัมนัดาํก็พบ
ในปริมาณมากเช่นเดียวกนั 
                ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเนื้อหิน(Stoneware) จํานวน 225 ช้ิน นํ้าหนัก 6,966 
กรัม แบ่งเป็น ชนิดเคลอืบ 38 ช้ิน นํา้หนัก 513 กรัม และชนิดไม่เคลอืบ 187 ช้ิน นํา้หนัก 6,453 กรัม 
                ภาชนะประเภทเน้ือหิน (Stoneware) ส่วนใหญ่พบว่ามาจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั
เพราะเป็นแหล่งเตาท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินน้ี ช้ินส่วนภาชนะดินเผาท่ีมาจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยัพบได้
เกือบทุกชั้นดินท่ีทาํการขดุแต่ง แต่จะพบมากในช่วงตั้งแต่ชั้นดินระดบั 101-140 cm.dt สันนิษฐาน
ว่าเป็นช่วงท่ีมีความนิยมใชภ้าชนะท่ีผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยัมาก หรือเป็นช่วงท่ีแหล่งเตา
ศรีสชันาลยัมีการผลิตภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน(Stoneware)มาก จึงมีการทาํมาใช้
เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่อนขา้งมาก หรืออาจเป็นช่วงท่ีเตาเผาแหล่งน้ีมีการผลิตภาชนะ
ข้ึนในปริมาณมากเพื่อการส่งออกและเพื่อทาํใชใ้นทอ้งถ่ิน ระดบัชั้นดินท่ีพบภาชนะดินเผาจาก
แหล่งเตาศรีสชันาลยัน้ีเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัวดัในเมืองเดียวกนัเป็นลาํดบัชั้นดินท่ีใกลเ้คียงกบัท่ี
พบเคร่ืองถว้ยศรีสชันาลยับริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลและโบราณสถานวดัโบสถเ์มืองบาง
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ขลงั ซ่ึงเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัชั้นดินในระดบั 0-120 cm.dt. จะนิยมใชภ้าชนะเบบเน้ือดิน 
(Earthenware) มากกวา่ซ่ึงเป็นช่วงยคุหลงัลงมา    
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กราฟท่ี 19 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัเจดีย์
เจด็แถว เมืองบางขลงัจากแหล่งเตาศรีสชันาลยั แยกตามระดบัชั้นดินท่ีพบภาชนะดินเผา
ประเภท  เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 
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กราฟท่ี 20 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัเจดีย์
เจด็แถว เมืองบางขลงัแยกตามความแตกต่างของแหล่งเตาเผา ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือ
แกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 

 
              ช้ินส่วนภาชนะประเภทเน้ือหิน (Stoneware) ท่ีพบจากการขดุแต่งบริเวณวดัเจดียเ์จ็ด
แถวพบช้ินส่วนภาชนะจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั จาํนวน 213 ช้ิน ซ่ึงพบในบริมาณมากท่ีสุด 
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รองลงมาคือแหล่งเตาบา้นบางปูน พบจาํนวน 8 ช้ิน จากแหล่งเตาสุโขทยั จาํนวน 2 ช้ิน และระบุ
ไม่ได ้จาํนวน 2 ช้ิน การพบภาชนะดินจากแหล่งเตาบา้นบางปูนในบริเวณน้ีน่าจะเป็นการนาํเขา้มา
จากกลุ่มคนท่ีนิยมใชภ้าชนะดินเผาจากแหล่งเตาบา้นบางปูน เป็นบางกลุ่มเท่านั้นจึงพบในปริมาณท่ี
ค่อนขา้งนอ้ยมาก                
            แหล่งเตาบ้านบางปูน จังหวัดสุพรรณบุรี  พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศเหนือของ
โบราณสถานวดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบางขลงั (NWJT’2001) จํานวน 5 ช้ิน นํา้หนัก 559 กรัม 
               #036 Grid:N3W3 Level:40-100 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
คอของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้นนอก 
และดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 120  กรัม 
               #047 Grid:N2W5 Level:120-140 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ 
ดา้นนอกเซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 
34  กรัม 
               #085 Grid:N4W6 Level:50-130 cm.dt. Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้นนอก
เซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 100  กรัม 
              #110 Grid:N4W4 Level:19-30 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
คอของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้นนอก 
และดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 90  กรัม 
               #127 Grid: N3W8 Level:120-140 cm.dt. Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ 
ดา้นนอกเซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 18 เซนติเมตร 
หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 215  กรัม 
 
                แหล่งเตาบ้านบางปูน จังหวัดสุพรรณบุรี  พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศใต้ของ
โบราณสถานวดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบางขลงั (SWJT’2001) จํานวน 3 ช้ิน นํา้หนัก 480 กรัม 
               #001/1 Grid:S4W4 เจดียห์มายเลข#3 Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้น
นอกเซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 14 เซนติเมตร หนา 
0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 70  กรัม 
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                 #001/2 Grid:S4W4 เจดียห์มายเลข#3 Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนคอ
ของไห เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้นนอก และ
ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 1.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 75  กรัม 
                 #001/3 Grid:S4W4 เจดียห์มายเลข#3 Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ของครก เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้น
นอกและ ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Grayเส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 12 เซนติเมตร หนา 1.4 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 335  กรัม 
 
 แหล่งเตาสุโขทัย พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศเหนือของโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว 
เมืองบางขลงั (NWJT’2001) จํานวน 2 ช้ิน นํา้หนัก 30 กรัม ดังนี ้
                  #085 Grid N4W6 Level 50-120 cm.dt. ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัของชาม 
เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ทานํ้าดินแลว้เคลือบใสทั้งดา้น
นอกและดา้นใน หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 10 กรัม 
                   #138 Grid N4W5 Level 140-170 cm.dt. ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ช้ินส่วนปาก ของชาม เน้ือ
ดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ทานํ้ าดินแลว้เคลือบใสทั้งดา้นนอก
และดา้นใน เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 16 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 20 กรัม 
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กราฟท่ี 21 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาประเภทไหปากแตรท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณ
โบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถว เมืองบางขลงั ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) 
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กราฟท่ี 22 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัเจดีย์
เจด็แถว  เมืองบางขลงัแยกตามความแตกต่างของลกัษณะภาชนะดินเผา ภาชนะดินเผา
ประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 

 
            ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ท่ีแยกตามลกัษณะของ
ภาชนะจากการขดุแต่งท่ีพบมากท่ีสุด คือ ไหปากแตร พบตั้งแต่ชั้นดิน 0-140 cm.dt.ช้ินส่วนท่ีพบชาํรุด
แตกหกัเป็นช้ินเลก็ๆ ผลิตจากแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั พบจาํนวนทั้งส้ิน 198 ช้ิน ช้ินส่วนไหปากแตร
มีการพบมากท่ีสุดและพบว่าฝังอยูบ่ริเวณเจดียร์ายหลายช้ิน คือเจดียร์ายหมายเลข3 จาํนวน 10 ช้ิน 
เจดียร์ายหมายเลข8 จาํนวน 46 ช้ิน เจดียร์ายหมายเลข10 จาํนวน 12 ช้ิน เจดียร์ายหมายเลข13 จาํนวน 1 
ช้ิน เจดียร์ายหมายเลข14 จาํนวน 26 ช้ินและเจดียร์ายหมายเลข9 จาํนวน 15 ช้ิน ช้ินส่วนภาชนะดินเผา
ท่ีพบรองลงมา คือ จาน พบจาํนวนทั้งส้ิน 10 ช้ิน ช้ินส่วนชาม จาํนวน 5 ช้ิน ช้ินส่วนถว้ย จาํนวน 4 ช้ิน 
ช้ินส่วนกระปุกจาํนวน4 ช้ิน ช้ินส่วนครก จาํนวน 3 ช้ินและช้ินส่วนตะคนั จาํนวน 1 ช้ิน  
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กราฟท่ี 23 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัเจดีย์
เจ็ดแถว เมืองบางขลงั แยกตามเทคนิคการตกแต่งของภาชนะดินเผาประเภทไม่เคลือบ 
ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือหิน 
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             ช้ินส่วนภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) พบช้ินส่วนภาชนะแบบไม่
เคลือบจาํนวนทั้งส้ิน 187 ช้ิน แยกตามความแตกต่างของเทคนิคการตกแต่ง พบช้ินส่วนภาชนะดินเผา
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ลกัษณะผิวเรียบจาํนวน 114 ช้ิน ช้ินส่วนลายเส้นขดูขีดขนาน 
จาํนวน 4 ช้ิน ช้ินส่วนลายกดประทบั จาํนวน 5 ช้ิน ช้ินส่วนลายขดูสลกั จาํนวน 2 ช้ิน ช้ินส่วนลาย
เซาะร่อง จาํนวน 21 ช้ิน ช้ินส่วนลายป้ันแปะ จาํนวน 9 ช้ิน และช้ินส่วนลายผสมจาํนวน 32 ช้ิน 
              ช้ินส่วนภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) พบช้ินส่วนภาชนะแบบเคลือบ
จาํนวนทั้งส้ิน 38 ช้ิน แยกตามความแตกต่างของเทคนิคการตกแต่งและวิธีการเคลือบ พบช้ินส่วน
ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ลกัษณะเคลือบสีเขียว จาํนวน 5 ช้ิน (จะพบในเคร่ืองถว้ยสุโขทยัและ
เคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยั โดยมากจะตกแต่งดว้ยการขดูสลกั การขดูขีด การเซาะร่อง และการกดประทบั
ก่อนท่ีจะทาํการเคลือบ นํ้ าเคลือบท่ีใชเ้คลือบจะแตกต่างกนัตามชนิดของเคร่ืองถว้ยทั้งสีและลกัษณะ
ของการเคลือบ มีทั้งชนิดเคลือบหนาและบาง) ,ช้ินส่วนเคลือบสีขาว จาํนวน 3 ช้ิน (การเคลือบสีขาวจะ
มาจากเคร่ืองถว้ยสุโขทยั มกัทานํ้าดินสีขาวรองพื้นก่อน แลว้จึงเคลือบทบั) ช้ินส่วนเคลือบสีนํ้ าตาลเขม้ 
จาํนวน 7 ช้ิน (จะพบในเคร่ืองถว้ยท่ีผลิตจากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั) ช้ินส่วนเคลือบสีเขียวเขม้แบบ
เชลียง จาํนวน 12 ช้ิน  (เคร่ืองถว้ยท่ีเคลือบสีเขียวเขม้แบบเชลียงน้ีเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากเตาเผาใน
ระยะแรกๆของเตาบา้นเกาะนอ้ย ศรีสัชนาลยั เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือบางคนเรียกว่า เคร่ืองถว้ยมอญ 
ส่วนใหญ่ทีพบเป็นชามปากกวา้งและจานท่ีตกแต่งดว้ยลวดลายขูดขีดก่อนเคลือบ) ช้ินส่วนเคลือบสี
นํ้าตาล จาํนวน 6 ช้ิน เคลือบสีเขียวอมฟ้า จาํนวน 2 ช้ิน และเขียนลายสีดาํบนเคลือบ จาํนวน 1 ช้ิน 
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กราฟท่ี 24 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัเจดีย์

เจ็ดแถว  เมืองบางขลงั แยกตามเทคนิคการตกแต่งของภาชนะดินเผาประเภทเคลือบ 
ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือหิน  
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              ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเนื้อแกร่ง (porcelain) จากการขุดแต่งบริเวณ
โบราณสถานวดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบางขลงั พบจํานวนทั้งส้ิน 43 ช้ิน นํา้หนัก 603 กรัม 
              จากการทาํการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง (porcelain) ไม่พบช้ินส่วน
ภาชนะเคร่ืองถว้ยประเทศจีนท่ีผลิตในสมยัราชวงศห์ยวนในบริเวณโบราณสถานวดัเจดียเ์จ็ดแถว
เลย แต่พบช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีน สมยัราชวงศห์มิง จาํนวนทั้งส้ิน 8 ช้ิน และพบช้ินส่วนเคร่ืองถว้ย
จีน สมยัราชวงศชิ์งในปริมาณมากท่ีสุด คือ จาํนวนทั้งส้ิน 31 ช้ิน นอกจากน้ียงัพบช้ินส่วนเคร่ือง
ถว้ยท่ีผลิตจากแหล่งเตาเผาในประเทศญ่ีปุ่นอีกดว้ย เป็นภาชนะประเภทชาม เขียนลายสีคราม พบ
จาํนวนทั้งส้ิน 4 ช้ิน สันนิษฐานว่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการนาํเขา้มาใชใ้นสมยัเดียวกบัเคร่ืองถว้ยจีน 
ราชวงศชิ์ง กาํหนดอายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี22ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 23  
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กราฟท่ี25 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัเจดีย์

เจด็แถว  เมืองบางขลงัแยกตามความแตกต่างของสมยัเคร่ืองถว้ยและแหล่งท่ีมา ช้ินส่วน
ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง (porcelain) 

 
              เคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง ที่พบบริเวณด้านทิศเหนือของวัดเจดีย์เจ็ดแถว 
เมืองบางขลงั (NWJT’2001) จํานวน 1 ช้ิน นํา้หนัก 20 กรัม 
              #046 Grid: N3W4  Level: 110-150 cm.dt. Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.8 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 20 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 
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              เคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง ที่พบบริเวณด้านทิศใต้ของวัดเจดีย์เจ็ดแถว 
เมืองบางขลงั (SWJT’2001) จํานวน 7 ช้ิน นํา้หนัก 165 กรัม 
              #002 เจดียห์มายเลข#2 Grid: S3W1 Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอก
และดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 
1 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 
              #016  Grid: S3W7  Level:100-120 cm.dt. Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ยขนาดกลาง เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบ
สีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 
               #012  Grid: S5E3 เจดียห์มายเลข#14 Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากลกัษณะโคง้ออก ลาํตวั และกน้ ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง 
(Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือ
ดินสีขาว หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 5 ช้ินนํ้าหนกั 145 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 
           เคร่ืองถ้วยประเทศญี่ปุ่น ที่ขุดค้นพบทางด้านทิศเหนือของโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว 
เมืองบางขลงั (NWJT’2001) พบจํานวน 1 ช้ิน นํา้หนัก 28 กรัม มีดังต่อไปนี ้ 
              # 001 Grid: N5W3 Level:140-170 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้ งด้านนอก ด้านในเรียบ สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว หนา 0.8 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 28 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
              เคร่ืองถ้วยประเทศญีปุ่่น ที่ขุดค้นพบทางด้านทศิใต้ของโบราณสถานวดัเจดีย์เจ็ดแถว 
เมืองบางขลงั (SWJT’2001) พบจํานวน 3 ช้ิน นํา้หนัก 46 กรัม มีดังต่อไปนี ้ 
            # 045 Grid: S1W6 Level:120-140 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ปาก 24 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 16 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
             # 047 Grid: S2W5 Level:120-140 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและ ดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ปาก 28 เซนติเมตร หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 30  กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
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             ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง (porcelain)  ท่ีแยกตามลกัษณะของช้ินส่วน
ภาชนะท่ีพบมากท่ีสุด คือ ชาม รองลงมาเป็นถว้ย และจาน  ช้ินส่วนภาชนะเหล่าน้ีพบตั้งแต่ชั้นดิน 
0-140 cm.dt. ช้ินส่วนท่ีพบจะชาํรุดแตกเสียหายเป็นช้ินเลก็ๆ ช้ินส่วนชามพบจาํนวนทั้งส้ิน 23 ช้ิน 
ช้ินส่วนท่ีพบรองลงมา คือ ถว้ย พบจาํนวนทั้งส้ิน 18 ช้ิน และช้ินส่วนของจาน พบจาํนวน 2 ช้ิน
เท่านั้น  คาดวา่ภาชนะเหล่าน้ีอาจมีส่วนใชใ้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในพิธีสาํคญัต่างๆ 
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กราฟท่ี 26 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัเจดีย ์

เจ็ดแถว เมืองบางขลงัแยกตามความแตกต่างของภาชนะ ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภท 
เน้ือแกร่ง (porcelain) 
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กราฟท่ี 27 กราฟแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาท่ีไดจ้ากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัเจดีย ์
เจ็ดแถว แยกตามความแตกต่างของภเทคนิคการตกแต่ง ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภท 
เน้ือแกร่ง (porcelain) 

 
                ช้ินส่วนภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่ง (porcelain) แยกตามความแตกต่างของเทคนิค
การตกแต่งและวิธีการเคลือบ พบภาชนะประเภทเขียนลายสีครามมากท่ีสุด จาํนวนทั้งส้ิน 32 ช้ิน 
รองลงมาพบว่าเป็นช้ินส่วนภาชนะเคลือบสีเขียว จาํนวน 9 ช้ิน,ช้ินส่วนเคลือบสีขาว จาํนวน 1 ช้ิน
และช้ินส่วนเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบใส จาํนวน 1 ช้ิน  
 
                โบราณวตัถุทีเ่ป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานวดัเจดีย์เจ็ดแถว 
                กระเบ้ืองมุงหลงัคาดินเผาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นแบบเรียบเสมอกนัทัว่ทั้งแผ่น ปลายตดั
ตรง ดา้นบนมีขอเก่ียวพบัลงมาประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร พบมากใน Grid 
S3W3,S4W5,S2W3 รวมจาํนวน ทั้งส้ิน 53,000 กรัม 
                โลหะยดึเคร่ืองไมป้ระกอบงานสถาปัตยกรรม พบช้ินส่วนโลหะท่ีใชย้ึดเคร่ืองไมห้รือ
ท่ีเรียกว่า “ตะปูปลิง” ในลกัษณะท่ีมีสภาพบิดงอเน่ืองจากการใชง้านและมีสนิมจบัทัว่ไปโดยพบ
ในกริดต่อไปน้ี 
           S2W3 ยาว 10 เซนติเมตร หนา 0.4 เซนติเมตร  กวา้ง 1 เซนติเมตร จาํนวน 3 ช้ิน สภาพ
หกังอจากการใชง้าน 
                S2W4 ยาว 10 เซนติเมตร หนา 0.4 เซนติเมตร  กวา้ง 1 เซนติเมตร จาํนวน 1ช้ิน สภาพ
หกังอจากการใชง้าน 
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                S4W1 ยาว 10 เซนติเมตร หนา 0.4 เซนติเมตร  กวา้ง 1 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ิน สภาพ
หกังอจากการใชง้าน 
                S2W4 ยาว 10 เซนติเมตร หนา 0.4 เซนติเมตร  กวา้ง 1 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ิน สภาพ
หกังอจากการใชง้าน 
               S4W5 ยาว 10 เซนติเมตร หนา 0.4 เซนติเมตร  กวา้ง 1 เซนติเมตร จาํนวน 3 ช้ิน สภาพ
หกังอจากการใชง้าน 
 
               ช้ินส่วนดินเผาและปูนป้ันประกอบงานสถาปัตยกรรม 
               ช้ินส่วนยอดเจดียดิ์นเผา  พบใน Grid S4W5 เส้นผา่นศูนยก์ลาง 2 เซนติเมตร สูง
ประมาณ 3 เซนติเมตร 
               กระเบ้ืองมีลาย พบในGrid S4W3 ขนาดกวา้ง 5.5 เซนติเมตร ยาว 9 เซนติเมตร หนา 1 
เซนติเมตร ภายในเขียนลวดลายกนกตามแบบอยา่งลายไทย 
               ช้ินส่วนปูนป้ันประดบัเจดีย ์พบใน Grid S2W3 จาํนวน 1 ช้ิน ยาวประมาณ 6 
เซนติเมตร กวา้ง 3 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร 
               ช้ินส่วนปูนป้ันประดบัเจดีย ์พบใน Grid S4W4 จาํนวน 1 ช้ิน ยาวประมาณ 6.5 
เซนติเมตร หนา 3.5 เซนติเมตร กวา้ง 6 เซนติเมตร 
 
 โบราณวตัถุประเภทรูปเคารพทางศาสนา 
              ช้ินส่วนพระบาทปูนป้ัน พบใน Grid S3W3 จาํนวน 1 ช้ิน ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร 
กวา้ง 6.5 เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร 
              เมด็พระศกปูนป้ัน พบใน Grid S4W1 จาํนวน 1 ช้ิน เส้นผา่นศูนยก์ลาง 3 เซนติเมตร 
หนา 2 เซนติเมตร 
 
 โบราณวตัถุประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
              ท่อนํ้ าดินเผา พบใน Grid S2W4 จาํนวน 1 ช้ิน ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร กวา้ง 7 
เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร 
               ท่อนํ้ าดินเผา พบใน Grid S4W3 จาํนวน 1 ช้ิน ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร กวา้ง 7 
เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร 
               ท่อนํ้ าดินเผา พบใน Grid S4W4 จาํนวน 2 ช้ิน ยาวประมาณ 11.5  เซนติเมตร กวา้ง 7 
.5เซนติเมตร หนา 3 เซนติเมตร 
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              จากการศึกษาภาชนะดินเผาและโบราณวตัถุอ่ืนๆท่ีไดจ้ากการขุดแต่งโบราณสถานวดั
เจดียเ์จ็ดแถว เมืองบางขลงั สรุปไดว้่า พบเคร่ืองถว้ยประเภทเน้ือดิน(Earthenware) ในช่วง 21-140 
cm.dt.ซ่ึงลกัษณะภาชนะเน้ือดินท่ีพบส่วนใหญ่เป็นหมอ้กน้กลมและบาตร ซ่ึงช้ินส่วนภาชนะลกัษณะ
หมอ้ก้นกลมพบว่ามีการฝังใกลก้ับเจดียร์ายเช่นเดียวกับท่ีพบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ์และ
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั หมอ้กน้กลมจะตกแต่งดว้ยลายเชือกทาบและลายกด
ประทบับริเวณไหล่เป็นส่วนมาก ช้ินส่วนบาตร ท่ีพบทั้งหมดมีการรมควนัและขดัมนัดาํผิวภาชนะ 
ช้ินส่วนภาชนะประเภทเน้ือดิน (Earthenware) พบในช่วงชั้ นดินท่ีต้ืนกว่าภาชนะแบบเน้ือหิน
(Stoneware) คงเป็นช่วงท่ีมีความนิยมใชภ้าชนะแบบเน้ือดิน (Earthenware) มากกว่าภาชนะแบบเน้ือ
หิน (Stoneware) ซ่ึงภาชนะแบบเน้ือหิน (Stoneware)จะพบลึกลงไป และพบมากในช่วง101-140 
cm.dt. จากหลกัฐานการขุดแต่งโบราณสถานวดัเจดียเ์จ็ดแถวมีการพบเคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัใน
ปริมาณท่ีมากเช่นเดียวกบัท่ีพบบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล ช้ินส่วนภาชนะดินเผาแบบเน้ือ
หินท่ีมาจากแหล่งอ่ืนมีจาํนวนนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัช้ินส่วนภาชนะท่ีมาจากแหล่งเตาศรีสชันาลยั ส่วน
ใหญ่ท่ีพบเป็นช้ินส่วนภาชนะไหปากแตร สันนิษฐานว่าเป็นภาชนะท่ีนาํมาใชเ้พ่ือประเพณีการฝัง
ภาชนะบรรจุกระดูก เช่นเดียวกบัท่ีพบบริเวณโบราณวดัโบสถ ์และโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล ซ่ึง
ลกัษณะการพบมกัพบบริเวณวิหารและบริเวณเจดียร์าย  รูปแบบการตกแต่งของช้ินส่วนภาชนะแบบ
เน้ือหิน(Stoneware) ท่ีพบมีทั้งแบบเรียบ ,ลายเซาะร่อง,ลายป้ันแปะและลายกดประทบั ส่วนภาชนะ
ประเภทเน้ือแกร่ง (porcelain) จะพบไดใ้นปริมาณนอ้ยท่ีสุดคือจาํนวน 14 ช้ิน ซ่ึงพบนอ้ยมากในวดัน้ี 
ซ่ึงไม่พบเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์ยวนในโบราณสถานวดัเจดียเ์จ็ดแถว เมืองบางขลงัเลย แต่พบ
เฉพาะเคร่ืองถว้ยจีน สมยัราชวงศห์มิง และพบเคร่ืองถว้ยจีน สมยัราชวงศชิ์งมากท่ีสุด   
               นอกจากโบราณวตัถุประเภทภาชนะดินเผา จากการขุดแต่งโบราณสถานวดัเจดียเ์จ็ด
แถวยงัพบโบราณวตัถุประเภทช้ินส่วนเคร่ืองประกอบทางสถาปัตยกรรม เช่น กระเบ้ือง โลหะยึด
เคร่ืองไม ้ช้ินส่วนรูปเคารพทางศาสนา ช้ินส่วนลวดลายปูป้ันประดบัเจดีย ์ จากการศึกษาถึงรูปแบบ
ของลกัษณะโบราณสถานท่ีเหลืออยูพ่บวา่ โบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถวน่าจะมีวิหารท่ีมีหลงัคาเป็น
เคร่ืองไมแ้ละใชก้ระเบ้ืองในการมุงหลงัคาเพราะเน่ืองจากพบเศษช้ินส่วนกระเบ้ืองแบนขอเตม็เป็น
จาํนวนมาก และน่าจะมีแท่นพระท่ีใช้สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป วดัน้ีจากการสํารวจของ
ผูว้ิจยัเองเป็นโบราณสถานท่ีก่อสร้างจากทั้งศิลาแลงและอิฐจาํนวน 8 องค ์โดยมีเจดียป์ระธานท่ี
ก่อสร้างด้วยศิลาแลงและเจดียร์ายท่ีลอ้มรอบมีทั้ งท่ีก่อด้วยอิฐและศิลแลง (แต่หลกัฐานเหลือ
ค่อนขา้งน้อยมากอาจจะพงัทลายจากการลกัลอบขุด) จากการศึกษาในเบ้ืองตน้สันนิษฐานว่า 
โบราณวตัถุท่ีพบเหล่าน้ี น่าจะมีอายใุนราวสมยัสุโขทยั-อยธุยา คือราวพทุธศตวรรษท่ี 20-21 
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บทที ่5 
ผลการวเิคราะห์และเปรียบเทยีบหลกัฐานทางโบราณคดีบริเวณเมืองโบราณบางขลงั 

ความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนและหลกัฐานทางโบราณคดี 
 
           จากการศึกษาและวิเคราะห์หลกัฐานต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นจารึกและเอกสารสําคญั
ต่างๆขอ้มูลดา้นโบราณสถาน โบราณวตัถุ การสํารวจ และจากหลกัฐานเอกสารการขุดคน้ทาง
โบราณคดีท่ีดาํเนินงานการขุดคน้ขุดแต่งโดยกรมศิลปากรท่ีผ่านมา สามารถศึกษาพฒันาการทาง
วฒันธรรมต่างๆทางชุมชนโบราณเมืองบางขลงัไดด้งัน้ี 
 
1. ข้อมูลด้านจารึกและเอกสารสําคญัต่าง ๆ 
        เมืองบางขลงัเป็นเมืองท่ีปรากฎอยู่ในเอกสารทางประวติัศาสตร์ มีอายุร่วมสมยักบั
เมืองเก่าสุโขทยัและเมืองเก่าศรีสัชนาลยั เมืองน้ีมีช่ือปรากฏข้ึนคร้ังแรกอยู่ในจารึกสุโขทยั ไดแ้ก่ 
ศิลาจารึกหลกัท่ี 2 (จารึกวดัศรีชุม) ดา้นท่ี 1  บรรทดัท่ี 24  กล่าวถึงพ่อขนุผาเมือง และพ่อขนุบางกลาง
หาว ยกทพัมาพบกนัท่ีเมืองบางขลง เพื่อร่วมกนัปราบขอมสบาดโขลญลาํพงจนตอ้งถอยทพัจากการยดึ
ครองกรุงสุโขทยัและเป็นเหตุใหมี้การสถาปนาพ่อขนุบางกลางหาวเป็นพ่อขนุศรีอินทราทิตย ์ปฐม
กษตัริยแ์ห่งราชวงศพ์ระร่วงของกรุงสุโขทยั  มีขอ้ความดงัน้ี                                                                                          
              “…เม่ือก่อนพ่อขุนบางกลางหาวข้ึนไปเมืองบางยางให้สิริจดัพลพ่อขุนผาเมือง เจา้
เมืองราดพาพอ่ขนุผาเมืองผดาจกนัแลกนั พอ่ขนุบางกลางหาวไดเ้มืองศรีเสชนาไล…พ่อขนุผาเมือง
เจา้เมืองราดเอาพลมาตบกนัท่ีบางขลง ได้เวนบางขลงแก่พ่อขุนผาเมือง แลว้พ่อขุนผาเมืองเอา
พลเมอ้เมืองราดสากอได...ศรีเสชนาไลสุโขทยั ขอมสบาดโขลญลาํพงรบ...แลว้พอ่ขนุบางกลางหาว
ไป...พอพอ่ขนุผาเมืองเจา้เมืองราดมา...ใหป้ระชุมพล...” 1 
 
             ในข้อความจารึกได้มีการกล่าวช่ือเมืองน้ีไว้ว่าเมืองบางขลงและแสดงให้เห็น
ความสาํคญัของเมืองบางขลงท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีรวมพลเพื่อเขา้ยึดสุโขทยัจากขอมสบาดโขลญลาํพง 
ภายหลงัจากท่ีพ่อขุนบางกลางหาวตีไดเ้มืองศรีสัชนาลยัและพ่อขนุผาเมืองตีไดเ้มืองบางขลง และ

                                                 
1กรมศิลปากร, จารึกสมยัสุโขทยั, จดัพมิพใ์นโอกาสฉลอง 700 ปี ลายสือไทย  

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 63. 
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ทั้งสองกองทพัไดท้าํการขบัไล่ขอมสบาดโขลญลาํพงออกจากเมืองสุโขทยัภายหลงัพ่อขนุผาเมือง
ไดส้ถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวให้ข้ึนครองสุโขทยัถวายพระนามพ่อขุนศรีอินทราทิตย ์อนัเป็น
พระนามท่ีผฟ้ีาเจา้เมืองศรีโสธรปุระมอบใหพ้อ่ขนุผาเมืองพร้อมถวายพระขรรคช์ยัศรี เพื่อปกครอง
สุโขทยัโดยชอบธรรมต่อไป แลว้จากนั้นพ่อขนุผาเมืองก็ไดก้ลบัไปครองยงัเมืองราดของพระองค์
ตามเดิม และในดา้นท่ี2 บรรทดัท่ี 8 ของจารึกหลกัเดียวกนัน้ี บรรยายว่า สมเด็จพระศรีศรัทธาราช
จุฬามุนี เสด็จออกบวชแลว้จาริกไปยงัปูชนียสถานต่าง ๆ โดยเร่ิมตน้จากเมืองสุโขทยัไปเมืองบาง 
ฉลงั แลว้ถึงศรีสชันาลยั มีขอ้ความดงัน้ี 
             “...คงจงเตร่หาพระศรีรัตนมหาธาตุ ปรารถนา เพ่ือจกัหากุศลแก่สัพพญัญตญาณอิงใต้
ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ จึงแสวงหาเพื่อปลูก.....นครสุโขทยั บางฉลัง ศรีสัชนาลยั ใคร่ใจจกัให้เป็น
ธรรมบูชาลางแห่ง...” 2 

 
             จากขอ้ความจารึกน้ีเป็นไปไดว้่า เมืองบางฉลงัก็คือเมืองบางขลง ซ่ึงอาจมีการเรียกช่ือ
เมืองท่ีเพ้ียนไปจากเดิม เพราะจากตาํแหน่งท่ีตั้งเมืองบางฉลงัหรือเมืองบางขลงนั้นอยู่ในตาํแหน่ง
เดียวกนัคืออยูก่ึ่งกลางระหว่างเมืองสุโขทยัและศรีสัชนาลยั ทาํให้บริเวณน้ีมีความเหมาะสมท่ีจะ
เป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัและเป็นเมืองแวะพกัระหว่างทางเดินติดต่อกันของสองเมืองใหญ่  
ลกัษณะเช่นน้ีอาจจะพิจารณาไดจ้ากเมืองอ่ืนๆในสมยัสุโขทยัร่วมดว้ย เช่น เมืองบางพาน ซ่ึงเป็น
เมืองโบราณท่ีตั้งอยูร่ะหว่างถนนพระร่วงเช่นกนั เมืองน้ีเป็นจุดแวะพกัระหว่างเมืองใหญ่คือ เมือง
กาํแพงเพชรและเมืองสุโขทยั เช่นเดียวกบัเมืองบางขลงเป็นจุดแวะพกัระหว่างการเดินทางจากเมือง
สุโขทยัไปยงัเมืองศรีสชันาลยันัน่เอง 
            จากขอ้ความจารึกภายหลงัเม่ือพ่อขนุศรีอินทราทิตยไ์ดป้กครองเมืองสุโขทยัแลว้ เมือง
บางขลงก็คงจะเป็นเมืองบริวารร่วมกบัเมืองอ่ืนๆท่ีปรากฏในศิลาจารึกเร่ือยมาจนกระทัง่ถึงในสมยั
ของพ่อขุนรามคาํแหงข้ึนครองเมืองสุโขทัย อาณาเขตของเมืองสุโขทัยได้ขยายออกไปอย่าง
กวา้งขวาง ดงัท่ีปรากฏในศิลาจารึกสุโขทยัหลกัท่ี 1 ท่ีไดก้ล่าวไวด้งัน้ี 
            “...มีเมืองกวา้งชา้งหลาย ปราบเบ้ืองตะวนัออก รอดสระหลวงสองแคว ลุมบาจาย สคา
เทา้ฝ่ังของถึงเวียงจนัทร์ เวียงคาํเป็นท่ีแลว้ เบ้ืองหัวนอนรอดคนท่ี พระบาง แพรก สุวรรณภูมิ 
ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝ่ังทะเลสมุทรเป็นท่ีแลว้ เบ้ืองตะวนัตกรอดเมืองฉอด เมือง...หงสาวดี 
สมุทรห้าเป็นแดน เบ้ืองตีนนอนรอดเมืองแพร่ เมืองน่านเมือง...เมืองพลา้วพน้ฝ่ังของ เมืองชะวา
เป็นท่ีแลว้...” 

                                                 
2เร่ืองเดียวกนั,72. 
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              เมืองบางขลงัก็ยงัคงข้ึนต่อเมืองสุโขทยั ภายหลงัสมยัพ่อขนุรามคาํแหงแลว้เมืองต่างๆ
ไดพ้ากนัตั้งตวัเป็นอิสระไม่ยอมข้ึนตรงต่อเมืองสุโขทยั รวมทั้งเมืองบางขลงัเมืองหน่ึงดว้ย ดงัท่ี
ปรากฏในศิลาจารึกสุโขทยัหลกัท่ี3 หรือจารึกวดัศรีชุม ดา้นท่ี2 บรรทดัท่ี 12-22 กล่าวไว ้ดงัน้ี 
              “…เม่ือชัว่พระยารามราช…กวา้งขวางรอดทุกแห่ง…ไหวม้าคลัทุกแห่ง...ทุกแห่งเพื่อ
พ่อลูกพ่อ...เป็น...เจา้เป็นขุนอยู่บา้นเมืองขาด...หลายป่ันหลายท่อนแซว...หลายป้ันหลายท่อนดงั
เมืองพ.่..นกเป็นขนุหน่ึง เมืองคนที พระบางหาเป็นขนุหน่ึง...เมืองเชียงทองหาเป็นขนุหน่ึง...หาเป็น
ขนุหน่ึง เมืองบางพานหาเป็นขนุหน่ึง เมือง...หาเป็นขนุหน่ึง เมืองบางฉลงัเป็นขนุหน่ึง...” 
                
 เมืองบางขลงัน่าจะเป็นชุมชนร่วมสมยักบัเมืองสุโขทยั เมืองศรีสัชนาลยั เพราะดว้ย
ลกัษณะของผงัเมืองท่ีคลา้ยกบัเมืองสุโขทยั คือเมืองสุโขทยัมีแนวเทือกเขาประทกัษอ์ยูท่างดา้นทิศ
ตะวนัตกและมีคลองแม่รําพนัอยูท่างดา้นทิศตะวนัออก โดยตั้งเมืองอยูก่ึ่งกลางระหว่างภูเขากบัลาํ
นํ้ าเช่นเดียวกบัเมืองบางขลงัท่ีมีลาํนํ้ าฝากระดานอยูท่างทิศตะวนัออกและมีเทือกเขาเด่ืออยูท่างดา้น
ทิศตะวนัตก  
               จากศิลาจารึกหลกัท่ี 2 (จารึกวดัศรีชุม) ดา้นท่ี 1  บรรทดัท่ี 24  กล่าวถึงพ่อขนุผาเมือง 
และพ่อขนุบางกลางหาว ยกทพัมาพบกนัท่ีเมืองบางขลง เพื่อร่วมกนัปราบขอมสบาดโขลญลาํพง
จนตอ้งถอยทพัจากการยึดครองกรุงสุโขทยัและเป็นเหตุใหมี้การสถาปนาพ่อขนุบางกลางหาวเป็น
พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศพ์ระร่วงของกรุงสุโขทยั  จากจารึกอาจกล่าวไดว้่ามี
เมืองบางขลงัแลว้ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัฐานการขดุคน้ชั้นดินบริเวณ
กาํแพงดินทางดา้นทิศตะวนัออกของเมืองบางขลงั แสดงว่ามีกิจกรรมของมนุษย ์จากชั้นดินท่ี 3 ใน
ระดบั170-210 cm.dt. พบเศษเคร่ืองสังคโลกรุ่นแรก(อายุราวตน้ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี ๑๙) ท่ี
เรียกว่า เคร่ืองถว้ยเชลียง3  และเศษสังคโลกประเภทเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบสีเขียว สมยัราชวงศ์
หยวน มีเศษถ่านและกระดูกจาํนวนมาก น่าจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมของมนุษยใ์นการก่อกองไฟ
และเผาสัตวป์ระเภทสัตวป์ระเภทกวาง ววั หรือ ควาย  ซ่ึงร่องรอยต่อเน่ืองเขา้ไปในชั้นดินท่ี 4 
บริเวณน้ีคงเป็นบริเวณท่ีใชใ้นการตั้งแคมป์ เพื่อทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงต่อเน่ืองเป็นระยะ
เวลานาน ในระดบัชั้นดินท่ี4 พบว่ามีจุดสีเหลืองเขม้กว่าทุกชั้น ชั้นดินท่ี 4 อยูใ่นระดบั 220-270 
cm.dt. แสดงว่ามีนํ้ าท่วมขงับริเวณน้ีบ่อยๆ การมีนํ้ าท่วมขงับ่อยๆอาจเป็นอีกสาเหตหน่ึงท่ีทาํให้
ประชากรในเมืองบางขลงัยา้ยถ่ินฐานไปอยูท่ี่อ่ืนจนทาํใหเ้มืองบางขลงัร้างกเ็ป็นได ้

                                                 
3กรมศิลปากร, โครงการโบราณคดีเคร่ืองถว้ยไทย (Thai Ceramics Archaeological 

Project) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537), 72. 
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               จากหลกัฐานเอกสารทางประวติัศาสตร์เมืองบางขลงัคงลดความสําคญัลงในสมยั
อยุธยา  ดังปรากฏให้เห็นจากหลกัฐานท่ีพบจากการดาํเนินงานทางโบราณคดีดว้ยเช่นเดียวกัน  
กล่าวคือ มีหลกัฐานท่ีสัมพนัธ์กบัสมยัอยุธยาไม่มากนกั ซ่ึงส่วนใหญ่มกัอยู่ในช่วงระยะเวลาคาบ
เก่ียวระหวา่งสุโขทยัตอนปลายและอยธุยาตอนตน้ คือในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-20) ช่วงระยะเวลา
ดงักล่าวน้ีน่าจะสัมพนัธ์กบัการท่ีศูนยอ์าํนาจจากลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยาเร่ิมมีบทบาทมาก ในกรณีของ
เมืองบางขลงันั้น  อาจจะพิจารณาไดว้่าเม่ือยทุธศาสตร์ของเมืองใหญ่เปล่ียนยอ่มตอ้งส่งผลกระทบ
ถึงเมืองเล็กไปดว้ยอย่างไม่ตอ้งสงสัย กล่าวคือ ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 เม่ือศูนยอ์าํนาจจาก
อยุธยาเร่ิมเขา้ครอบครองดินแดนหัวเมืองเหนือ  กษตัริยสุ์โขทยัจาํตอ้งหาวิธีสกดักั้นดว้ยการยา้ย
ราชธานี  ดงักรณีท่ีพระมหาธรรมราชาลิไทเสด็จไปประทบัท่ีเมืองพิษณุโลกเป็นระยะเวลาถึง 7 ปี                     
นอกจากน้ีในบริเวณลุ่มนํ้ าปิงเมืองกาํแพงเพชรก็เร่ิมมีบทบาทมากข้ึน  อยุธยานั้นจาํเป็นตอ้งหา
สินคา้จาํพวกของป่าจากภาคเหนือและการจะแสวงหาสินคา้ดงักล่าวไดก้จ็ะตอ้งผา่นสุโขทยั  ดงันั้น  
จึงพยายามครอบครองดินแดนบริเวณลุ่มนํ้ าน่านและลุ่มนํ้ าปิง  เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปยงัลา้นนา 
ช่วงเวลาน้ีเองท่ีเมืองบางขลงัคงค่อย ๆ  ลดความสาํคญัลง  ดงัปรากฏวา่ช่ือเมืองบางขลงัมิไดป้รากฏ
อยู่ในเอกสารสมยัอยุธยาเลย  แต่ทั้งน้ีมิไดห้มายความว่าในสมยัอยุธยาเมืองบางขลงัเป็นเมืองร้าง 
ในช่วงเวลาดงักล่าวน้ีสันนิษฐานว่ายงัมีผูค้นอาศยัอยูท่ี่เมืองบางขลงั หากแต่ความสาํคญัของเมือง
จากเดิมท่ีเป็นเส้นทางระหว่างสุโขทยัและศรีสัชนาลยั มีผูค้นเดินทางผา่นไปมาเป็นประจาํในสมยั
สุโขทยั  ในสมยัอยุธยาผูค้นอาจนอ้ยลงเน่ืองจากศูนยก์ลางของอาํนาจท่ีเปล่ียนแปลงไป และเมือง
บางขลงัคงลดความสาํคญัเป็นชุมชนเล็ก ๆ แห่งหน่ึงในหัวเมืองเหนือ จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ท่ี
เร่ิมปรากฏช่ือเมืองบางขลงัข้ึนในเอกสารสมยัรัตนโกสินทร์อีกคร้ังหน่ึง คือเร่ิมปรากฎในสมยั
รัชกาลท่ี3 ในร่างสารตราเจา้จกัรี ถึงหัวเมืองฝ่ายเหนือเกณฑ์ไมส้ักปฎิสังขรณ์วดัและซ่อมแซม 
พระนครจ.ศ.1193สมุดไทยดาํเลขท่ี24พ.ศ.2374ความวา่  
 ....เมืองสวรรคโลก มีเมืองทุ่งย ั้ง เมืองบางขลงั เป็นเมืองข้ึนอยูใ่นความปกครอง....4 
 
             ตั้ งแต่นั้ นมาก็มีช่ือเมืองบางขลังปรากฎข้ึนมาในเอกสารจดหมายเหตุหลายฉบับ
เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนัเมืองบางขลงัมีพื้นท่ีครอบคลุมตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก และ
ตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั นัน่เอง 

                                                 
4จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3  (กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลสหประชาพาณิชย,์ 

2530). 
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            โบราณสถานในเมืองบางขลังเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายเถรวาท พบ
โบราณสถานทั้งในเมือง นอกเมือง และ โบราณสถานท่ีอยู่บนภูเขา ทั้งหมด 22 แห่ง แบ่งเป็น
โบราณสถานภายในเมือง 4 แห่ง คือ วดัตน้ประดู่ วดัริมคลองยาง วดัมุมเมือง และวดัป่าสกัใต ้
 โบราณสถานนอกเมือง 17 แห่ง คือ 
             โบราณสถานนอกเมืองดา้นทิศเหนือ ไดแ้ก่ วดัใหญ่ชยัมงคล วดัริมทาง วดัป่าสักเหนือ 
วดักอ้นแลงและวดัไร่ถัว่ 
             โบราณสถานนอกเมืองดา้นทิศตะวนัตก ไดแ้ก่ วดัเจดียโ์ทน วดัป่ามะม่วง วดัป่ากลว้ย 
วดัป่ามะเกลือ และวดัเจดียคู์่ 
             โบราณสถานนอกเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ วดัเจดียเ์จ็ดแถว ละวดัดง
ออ้ยเหนือ 
             โบราณสถานนอกเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ วดัโบสถ ์
             โบราณสถานนอกเมืองดา้นทิศตะวนัออก ไดแ้ก่ วดัสระคู่และวดัดงสะเดา 
             โบราณสถานนอกเมืองดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่ วดัไร่พทุธา 
             โบราณสถานนอกเมืองดา้นทิศใต ้ไดแ้ก่ วดัป่าสกัใต ้  
             โบราณสถานบนยอดเขาเด่ือหน่ึงแห่ง คือ วดัเขาเด่ือ ปัจจุบนัเหลือเพียงซากฐาน 
             ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม และโบราณวตัถุต่างๆท่ีพบในเมืองโบราณบางขลงั ลว้น
แลว้แต่มีความเป็นมาอนัยาวนาน ส่ิงก่อสร้างทั้งหลาย เช่น วดัโบสถแ์ละวดัใหญ่ชยัมงคล ไม่ได้
สร้างข้ึนพร้อมๆกนัในคราวเดียว แต่มีการสร้างเพ่ิมเติมต่อเน่ืองมาหลายยุคหลายสมยั เพราะวดั
เหล่าน้ีเป็นวดัท่ีมีการใชใ้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ รวมทั้งโบราณวตัถุท่ีมีการขุด
คน้พบในชั้นดินต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการทางวฒันธรรมในเมืองบางขลงั 
โบราณสถานและโบราณวตัถุทุกช้ินจึงมีความหมาย และมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางวฒันธรรมและ
ทางสงัคมอยา่งมาก  
 
2.การวเิคราะห์และเปรียบเทยีบด้านสถาปัตยกรรม 
              โบราณสถานวดัโบสถ์ 
              วดัโบสถย์งัคงเหลือหลกัฐานเกือบใกลเ้คียงกบัท่ีบรรยายไวใ้นหนงัสือ เท่ียวเมืองพระ
ร่วง แต่สภาพของโบราณสถานทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โบราณสถานวดัโบสถ ์เป็นวดัท่ีไม่มี
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เจดียป์ระธานแต่มีมณฑป5ทาํหนา้ท่ีเป็นเจดียป์ระธาน โดยมณฑปจะตั้งอยูห่ลงัวิหาร ลกัษณะเช่นน้ี
พบท่ีวดัป่าสักเหนือ และวดัป่าสักใต ้แต่วดัป่าสักเหนือ และวดัป่าสักใตไ้ม่พบวิหารอาจเป็นไปได้
วา่ถูกรบกวนทาํลายดว้ยการใชพ้ื้นท่ีทาํการเกษตรในสมยัหลงั 
 

 
 

 
ภาพท่ี 257 การแสดงตาํแหน่งของมณฑป วิหาร และเจดียร์าย ท่ีบริเวณโบราณสถานวดัโบสถเ์มือง

บางขลงั 
 

            มณฑปโบราณสถานวดัโบสถ ์ มีแผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาดความกวา้งยาว 
14x14 เมตร โดยประมาณมีฐานเขียงซอ้นกนัสองชั้น ส่วนยอ่มุม ในแต่ละดา้นจะมีการใชอิ้ฐก่อปิด
ทบัศิลาแลงเดิมเกือบทั้งหมด  มณฑปน้ีมีลกัษณะท่ีไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะลา้นนา คือ มณฑปมีฐาน

                                                 
5มณฑป หมายถึง  อาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบแผนผงัรูปส่ีเหล่ียม ใชเ้ป็นสถานท่ี

สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ตวัอย่างเช่น มณฑปวดัศรีชุม ในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  
และมณฑปวดัตระพงัทองหลาง ในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั เป็นตน้ 
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สูง เพิ่มมุมเพื่อรองรับจรนมัและมุข ซ่ึงต่างจากมณฑปโดยทัว่ไป ซ่ึงมกัจะอยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมผนืผา้ เม่ือ
นาํไปเปรียบเทียบกบัมณฑปของวดัตึกท่ีสร้างในสมยัสุโขทยัซ่ึงมีลกัษณะของฐานท่ีเต้ียกวา่มาก 
 

 
 

ภาพท่ี 258 โบราณสถานวดัตึก เมืองเก่าสุโขทยั มณฑปก่อดว้ยอิฐ ผนงัทึบสามดา้น ดา้นหนา้หรือ
ทิศตะวนัออกเป็นซุม้ประตูทางเขา้ ภายในเป็นท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป 

 

 
                

ภาพท่ี 259 มณฑปโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั  จงัหวดัสุโขทยั 
 

   
                
ภาพท่ี 260 ภาพเปรียบเทียบระหว่างมณฑปโบราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบางขลงักบัมณฑปท่ีวดั

ตระพงัทองหลาง 
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ภาพท่ี 261 ศิลปะปูนป้ันติดผนงัเปรียบเทียบระหวา่งวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั กบัวดัตระพงัทองหลาง 
สุโขทยั 

 
            เม่ือนาํมณฑปท่ีวดัโบสถเ์มืองบางขลงัมาเปรียบเทียบกบัมณฑปของวดัตระพงัทองหลาง
ซ่ึงอยู่ในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั นอกเขตกาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัออก วดัตระพงัทองหลางมี
มณฑปขนาดกลาง ดา้นหนา้มณฑปมีฐานวิหารศิลาแลง ตวัมณฑปมีศิลปกรรมปูนป้ันบนผนงัทั้งสาม
ดา้นของมณฑปรูปส่ีเหล่ียม ตอนพระพุทธเจา้เสด็จลงจากดาวดึงส์ ตอนประทานเทศนาโปรดพระ
พุทธบิดากบักษตัริยศ์ากยราช และตอนเสด็จโปรดนางพิมพา การสร้างไม่ไดเ้จาะผนงัลงไป แต่ก่อ
ซุ้มยื่นออกมาเช่นเดียวกบัวดัโบสถ์เมืองบางขลงัแต่ต่างกนัตรงการเลือกพุทธประวติัเป็นตอนท่ี
ต่างกนัแต่มีลกัษณะการสร้างท่ีคลา้ยกนั มณฑปวดัตระพงัทองหลางดา้นทิศตะวนัออกเป็นซุ้ม
ประตู ภาพปูนป้ันเหล่าน้ีแสดงถึงลกัษณะศิลปกรรมสมยัสุโขทยั ซ่ึงมีอายุอยู่ในราวกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 แต่ผนงัของมณฑปวดัโบสถน์ั้น ผนงัทั้งสามดา้นจะมีการประดบัพระพุทธรูปยืน
ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นเคา้โครง คือ ผนงัทางดา้นทิศเหนือและทิศใต ้ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปปาง
ลีลา ส่วนทางดา้นทิศตะวนัตก (ดา้นหลงั) ชาํรุดหายไปหมดแลว้ เหลือให้เห็นเฉพาะส่วนแนวปูน
ป้ันและรูแกนท่ีเจาะพระพุทธรูปยึดติดกบัผนัง จะเห็นเป็นเคา้โครงของพระพุทธรูปยืนค่อนขา้ง
ชดัเจน ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีอาจเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีทาํข้ึนเพื่อวดัน้ีโดยเฉพาะก็เป็นได ้ซ่ึงไม่น่าจะใช่
แนวความคิด ของพระส่ีอิริยบท แต่น่าจะเป็นการคดัเลือกพระพทุธประวติัตอนท่ีสาํคญัมาสร้างตาม
ความนิยมท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้นรวมทั้งคาํนึงถึงเน้ือท่ีอนัเหมาะสม และ ความสวยงามของการ
ประดบัผนงัทั้ง 3 ดา้นมากกว่า เช่นเดียวกบั วดัตระพงัทองหลาง เมืองสุโขทยั  ตวัมณฑปน้ีมีสภาพ
ท่ีชาํรุดทรุดโทรมยากต่อการดูรายละเอียดไดท้ั้งหมด 
           ในเ ร่ืองของการกําหนดอายุมณฑปวัดโบสถ์  ส่ิ ง ท่ีจะบ่งบอกได้น่ าจะ เ ป็น
ประติมากรรมพระพทุธรูปปางลีลา ซ่ึงเกิดข้ึนแลว้ตั้งแต่ราวกลางพทุศตวรรษท่ี 19 -20 
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           ลกัษณะของมณฑปในสมยัสุโขทยัจะมีแผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีบนัไดประตู
ทางเข้าอยู่ทางทิศตะวนัออก ภายในตัวอาคารมีผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมสําหรับเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพทุธรูป6เช่นเดียวกบัมณฑปโบราณสถานวดัโบสถ ์
            ลกัษณะฐาน จะประกอบดว้ยฐานเขียงรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของ
ฐานอาคารชนิดน้ี นอกจากนั้นจะมีฐานปัทมเ์ขา้มาประกอบอยูด่ว้ย เป็นฐานรองรับอีกชั้นหน่ึง   
            ลกัษณะของเรือนธาตุ จะมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมอนัมีผนังสูงก่อทึบ ไม่มีการเจาะ
ผนงัใหเ้ป็นช่อง  ส่วนยอด (หลงัคา) จากหลกัฐานท่ีพบนั้น ไม่สามารถจะบ่งบอกลกัษณะไดเ้ด่นชดั 
ทั้งน้ีอาจจะมีลกัษณะเป็นการก่ออิฐซอ้นกนัข้ึนไปเป็นหลงัคา หรืออีกประการหน่ึงอาจจะมีลกัษณะ
เป็นโครงไมมุ้งกระเบ้ืองก็ได ้ทั้งน้ีเพราะการขดุแต่งคน้ขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัโบสถไ์ดมี้
การพบเศษกระเบ้ืองดินเผาตกหล่นอยูเ่ป็นจาํนวนมากดว้ย  
      ลกัษณะของมณฑปโบราณสถานวดัโบสถ์เมืองบางขลงัน้ีถูกสร้างให้เป็นตวัอาคาร
หลกั ลกัษณะเช่นน้ี มีปรากฏท่ีวดัศรีชุม และวดัตระพงัทองหลาง เช่นกนั แต่มีลกัษณะของฐาน
มณฑปท่ีมีฐานสูงกว่า มณฑปน้ีใชเ้พื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ซ่ึงปัจจุบนัเหลือหลกัฐานเพียงฐาน
พระพุทธรูปเท่านั้ น โครงสร้างหลังคาน่าจะเป็นโครงสร้างไม้ ถัดจากมณฑปมีวิหารอยู่ทาง
ดา้นหนา้ วิหารจึงน่าจะใชส้าํหรับเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
           โดยการศึกษารูปแบบภายหลงัการขุดแต่งจากเอกสารการขุดคน้ พบว่าตวัมณฑป 
น่าจะมีการซ่อมแซมหลายคร้ังโดยสังเกตไดจ้ากการใช้วสัดุท่ีก่อซ่อมจะแตกต่างกนัทั้งศิลาแลง 
และอิฐปนกนัไป 
           อย่างไรก็ตามคงมีการบูรณะคร้ังใหญ่อย่างน้อย 1 คร้ัง ท่ีมีผลทาํให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ส่วนการบูรณะคร้ังอ่ืนๆคงเป็นเร่ืองของการเสริมสร้าง
ความมัน่คงแขง็แรง มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบท่ีเห็นไดช้ดั ไดแ้ก่ ส่วนฐานของอาคาร ซ่ึงแต่เดิม
เป็นฐานบวัลูกฟักเพิ่มมุม  ไดมี้การบูรณะโดยการก่อปิดทบัส่วนดงักล่าวทั้งหมดตั้งแต่ฐานเขียงจน
จรดฐานบวัลูกฟัก โดยลบมุมออกทั้งหมด จนคลา้ยเป็นส่วนฐานอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมธรรมดาซ่ึงการ
บูรณะคร้ังน้ีก่อปิดดว้ยศิลาแลง การบูรณะคร้ังน้ีอาจกระทาํข้ึนเพื่อตอ้งการความมัน่คงแขง็แรงของ
ฐานอาคารเพียงอย่างเดียว โดยลบส่วนของอาคารเพิ่มมุมของช่างสมยัโบราณท่ีทาํไวเ้พื่อความ
สวยงามท้ิงไป ซ่ึงฐานบวัลูกฟักเพิ่มมุมน้ี ปัจจุบนัคงเหลือหลกัฐานใหเ้ห็นเฉพาะดา้นทิศตะวนัออก
เฉียงใตเ้พียงมุมเดียว  

                                                 
6มโน กลีบทอง, ลกัษณะและรูปแบบของมณฑปสมยัสุโขทยั (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยั

ศิลปากร, 2529), 10. 
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            วิหารของโบราณสถานวดัโบสถ ์ไดพ้บหลกัฐานท่ีสาํคญัคือ การใชศิ้ลาแลงขนาดใหญ่
เรียงเป็นแนวฐานของวิหารทั้งส่ีดา้น จากการศึกษานบัว่าเป็นการขดุคน้ทางโบราณคดีแห่งแรกท่ีพบ
หลกัฐานเช่นน้ีในบริเวณ เมืองสุโขทยั ศรีสัชนาลยั และกาํแพงเพชร อาจเป็นไปไดว้่าเป็นวิหารรุ่น
แรกๆ 
          กาํแพงแกว้ท่ีโบราณสถานวดัโบสถส์ร้างดว้ยศิลาแลงขนาดใหญ่ทั้งแท่งและซุ้มประตู
ทางเขา้จะมีความคลา้ยกบัท่ีวดัพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมในยคุตน้ของสุโขทยั  
การสร้างในลกัษณะน้ียงัพบไดท่ี้เมืองกาํแพงเพชรอีกหลายวดั จึงสันนิษฐานว่าศิลาแลงเป็นวสัดุท่ีหา
ไดง่้ายและมีปริมาณมากในทอ้งถ่ินน้ี จึงมีการนาํมาใชส้ร้างกาํแพงแกว้และซุ้มประตูทางเขา้ขนาด
ใหญ่ท่ีมีคติการสร้างตามแบบมาจากวดัเก่าอยา่งวดั พระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงกเ็ป็นได ้
              จากการวิเคราะห์กาํแพงแกว้ไม่ไดอ้ยูใ่นสมยัเดียวกบัสมยัเขมรอยา่งแน่นอน ตวักาํแพง
แกว้มีลกัษณะพิเศษ คือ ก่อดว้ยศิลาแลงทั้งแท่ง คลา้ยกบัท่ีเมืองเชลียง จึงเป็นเพียงหลกัฐานสาํคญั
เท่านั้น ยงัไม่สามารถสรุปได ้
 

 
 

ภาพท่ี 262  ลกัษณะของกาํแพงแกว้วดัโบสถเ์มืองบางขลงั 
              
             ส่วนมุมทั้งส่ี ของมณฑปภายในพ้ืนท่ีด้านในกาํแพงแก้วพบว่ามีการก่อสร้างเจดีย์
ขนาดเลก็ ทาํดว้ยอิฐไวป้ระจาํมุมทั้งส่ีดา้นของมณฑปลกัษณะการก่อสร้างน่าจะเป็นคนละยคุสมยั
กบัการก่อสร้างมณฑปโดยท่ีพิจารณาจากลกัษณะการก่อสร้างจะเป็นการก่อสร้างทบัไวบ้นพื้นศิลา
แลงอีกชั้นหน่ึง พบแต่เพียงส่วนฐานเขียงชั้นแรกท่ียงัคงมองเห็นสภาพเดิมอยูซ่ึ่งไม่ทราบสภาพทรง
เดิม อย่างไรก็ตาม ในระหว่างขุดแต่งพื้นท่ีบริเวณใกลเ้คียงเจดียมุ์มทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต้
พบโบราณวัตถุท่ีทําด้วยอิฐแกะสลักเป็นรูปฐานสิงห์มีลักษณะศิลปะแบบอยุธยา ช้ินส่วน
โบราณวตัถุดงักล่าวน่าจะเป็นเคร่ืองประดบัองคเ์จดีย ์โดยพิจารณาจากพื้นท่ีๆพบโบราณวตัถุช้ิน  
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ภาพท่ี 263 ช้ินส่วนประกอบเจดียท์าํจากดินเผาแกะสลกัลายเซาะร่องและประดบักระจก (ลกัษณะ

เป็นรูปฐานสิงห์)พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’07)  ทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต ้(S2E2) พบ 1 ช้ิน นํ้าหนกั 8,250 กรัม 

 
            ส่วนเจดียร์ายท่ีพบอยู่ทางทิศใตข้องวิหาร เหลือหลกัฐานเพียงฐานเขียงสองชั้น และ
พบว่ามีการก่ออิฐย่อมุมดา้นหน้าในสมยัต่อมาดว้ย ลกัษณะของเจดียร์ายองคน้ี์ น่าเป็นเจดียท์รง
ปราสาทคลา้ยกบัเจดียร์ายท่ีวดัเจดียเ์จ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลยั เน่ืองจากพบว่ามีหลกัฐานของเศียร
นาคปูนป้ัน ตกอยูท่ี่มุมของเจดียอ์งคน้ี์ และยงัไดพ้บกลีบขนุนอีกสองช้ินท่ีมีขนาดต่างกนัดว้ย เจดีย์
รายองคน้ี์น่าจะมีอายอุยูใ่นพทุธศตวรรษท่ี19-20 
            เจดียร์ายหมายเลข2 ไดพ้บช้ินส่วนหนา้บนัปูนป้ันท่ีมีใบระกาตกอยูด่า้นหนา้เจดีย ์และ
พบช้ินส่วนของมกรและนาคปูนป้ันเป็นจาํนวนมาก และยงัพบช้ินส่วนของเทพพนมดว้ย 
 

 
 

ภาพท่ี 264 ช้ินส่วนปูนป้ันประดบัเจดีย ์(ลกัษณะเป็นเกลด็นาค?) (WB’07 พบบริเวณอุโบสถ S2E1 
180 cm.dt.) จาํนวน 5 ช้ิน นํ้าหนกั 1,100 กรัม 
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ภาพท่ี 265 ช้ินส่วนเทพนมปูนป้ัน ท่ีโบราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั พบบริเวณเจดียร์าย
หมายเลข 2 

 
           ส่วนวิหารของโบราณสถานวดัโบสถ ์ตั้งอยูด่า้นหนา้ของมณฑปนอกกาํแพงแกว้ เป็น
วิหารขนาดเล็กซ่ึงเหลือเฉพาะส่วนฐานของอาคาร และมีส่วนฐานของเจดียร์ายขนาดเล็กเหลืออยู่
บา้ง ทั้งสองดา้นของวิหาร ทางดา้นทิศตะวนัออก มีสระนํ้าสาํหรับใชบ้ริโภคของชุมชนรอบๆวดัซ่ึง
พบเห็นอยูโ่ดยทัว่ไปในสมยัสุโขทยั 
           วิหารของโบราณสถานวดัโบสถมี์ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ตั้งอยู่ดา้นหน้าของ
มณฑปนอกกาํแพงแก้ว วิหารมีหลกัฐานเหลือน้อยมากมีเพียงฐานเขียงชั้นล่างสุดเท่านั้น ทาง
ดา้นซา้ยเป็นแนวอาสนสงฆปู์ดว้ยศิลาแลงสองกอ้นเป็นแนวยาว ลกัษณะเป็นอาคารโถงไม่ปรากฏ
ร่องรอยของผนังด้านขา้ง คงใช้เสาไมรั้บนํ้ าหนักโครงสร้างหนังคาซ่ึงมุงด้วยกระเบ้ืองดินเผา
ลกัษณะของวิหารเช่นน้ี ปรากฎอยูใ่น  วดัใหญ่ชยัมงคล วดัริมทางและวดัเจดียเ์จด็แถวดว้ย เช่นกนั 
ประตูทางข้ึนดา้นหนา้อยูท่างดา้นขวา ส่วนประตูดา้นหลงัตรงกบัประตูกาํแพงแกว้ของมณฑป อยู่
ก่ึงกลางของวิหาร 
            วิหาร  มีซากฐานอาคารและสันนิษฐานว่าหลังคาเป็นเคร่ืองไม้มุงกระเบ้ือง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีกรมศิลปากรขุดพบบริเวณน้ี ปรากฏว่ามีเศษกระเบ้ืองมุง
หลงัคาหล่นแตกอยูใ่นดินจาํนวนมาก ส่วนท่ีห่างๆออกไปจากรอบบริเวณวิหารกไ็ม่พบกระเบ้ืองมุง
หลงัคาตรงท่ีใดเลย 
            จากการศึกษาหลกัฐานทางโบราณคดี ตาํแหน่งของวิหารซ่ึงตั้งอยูด่า้นหนา้มณฑปอนั
เป็นรูปแบบของวดัในสมยัสุโขทยัท่ีนิยมสร้างวิหารไวด้า้นหนา้มณฑป เช่นวดัตระพงัทองหลาง วดั
ตึก วดัมหาธาตุ วดัชา้งลอ้ม วดัสระศรี เป็นตน้ รวมทั้งโบราณวตัถุท่ีพบก็ทาํให้กาํหนดอายุของ
วิหารวา่น่าจะอยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20  
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ภาพท่ี 266 ตวัอยา่งกระเบ้ืองมุงหลงัคาพบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 
 
             โบราณสถานวดัโบสถ์ ใชก้ระเบ้ืองมุงหลงัคาของแบบแผ่นเรียบปลายตดัตรง มีขอ
สาํหรับเก่ียวกบัไมร้ะแนงโครงหลงัคา เรียกกระเบ้ืองชนิดน้ีว่า กระเบ้ืองขอเตม็ กระเบ้ืองมุงหลงัคา
ท่ีพบ มีปริมาณมากถึง 12,457.02 กิโลกรัม พบอยู่ในบริเวณวิหารและพื้นท่ีใกลเ้คียง แต่ก็พบว่า
ปริมาณ Grid, C3 ซ่ึงเป็นพื้นท่ีระหว่างวิหารและเจดียไ์ดพ้บกลุ่มกระเบ้ืองกองทบัถมเป็นปริมาณ
มาก กระเบ้ืองส่วนใหญ่แตกหักเสียหาย แต่ก็ยงัพบท่ีสมบูรณ์บา้ง กระเบ้ืองท่ีพบเกือบทั้งหมดจะมี
ขนาดใกลเ้คียงกนั นํ้าหนกัโดยเฉล่ียของกระเบ้ืองมุงหลงัคาแต่ละแผน่ ประมาณ 0.960 กิโลกรัม7 
             บราลี เป็นส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม โดยจะใช้วางครอบบนสันหลงัคาจาก
การศึกษาเอกสารการขุดแต่งได้พบบราลี กระจดักระจายทัว่ไป ในบริเวณพ้ืนท่ีของวิหารและ
บริเวณใกลเ้คียง ปริมาณของบาลีท่ีพบทั้งหมด 6,020 กรัม รูปแบบของบาลีท่ีเป็นสังคโลกเคลือบสี
เขียว ในระยะแรกหรือท่ีเรียกว่าแบบเชลียง เป็นผลิตภณัฑจ์ากแหล่งเตาเกาะนอ้ย เมืองศรีสัชนาลยั
ราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 
 

                                                 
7สาํนกังานโบราณคดีและพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, “รายงานการขดุแต่ง

โบราณสถานวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั,”  (สุโขทยั: 
สาํนกังานโบราณคดีและพิพธิภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2542), 14. 
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ภาพท่ี 267 บราลีสังคโลก  พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั (Site:WB’99/170 Bag # 220 

SF#45 Grid :B3 (NWQ)) แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั พบในระดบั 63-73 cm.dt. สีเคลือบ
Hue 7.5y 6/2 (สีเขียวไข่กา) 

 

 
 

ภาพท่ี 268 ช้ินส่วนบราลีดินเผา แบบเน้ือหิน (Stoneware) แหล่งเตาสุโขทยั พบจากการขดุแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ ์(# 021/4 Site:WB’07  Grid: S3E1 Level:150 cm.dt.) ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้ระดบั 150 cm.dt. 20 ช้ิน 575 กรัม 

 

              ช่อฟ้า คือ ส่วนขององคป์ระกอบท่ีอยูบ่นหลงัคาในตาํแหน่งท่ีสูงท่ีสุดของหลงัคา ช่อ
ฟ้าท่ีพบจากการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานวัดโบสถ์ เ ป็นโบราณวัตถุหมายเลข  SF#124  
WB’99/189  ช่อฟ้าน้ีทาํดว้ยดินเผา พบบริเวณ Grid: G2 Level: 22-30 cm.dt. ลกัษณะเน้ือดินหยาบ  
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ภาพท่ี 269 SF#124  WB’99/189  Grid: G2 
Level: 22-30 cm.dt.ช่อฟ้าดินเผา
พบท่ีวดัโบสถ์เมืองบางขลัง อ. 
สวรรคโลก จ.สุโขทยั 

 

 ภาพลายเสน้ท่ี 69 ภาพลายเส้น SF#124 
WB’99/189  Grid: G2 Level: 
22-30 cm.dt.ช่อฟ้าดินเผาพบ
ท่ีวดัโบสถ์เมืองบางขลงั อ. 
สวรรคโลก จ.สุโขทยั 

 

           กระจงัเป็นลายพื้นฐานประเภทหน่ึงท่ีสําคญัของลายไทย มีพื้นฐานจากธรรมชาติ 
เช่นเดียวกบัลายกระหนก จากการขุดคน้ขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์ พบช้ินส่วนประกอบ
สถาปัตยกรรม โบราณวตัถุหมายเลข SF#115, WB,99/190  กริด F2 ระดบั 16 cm.dt. ลกัษณะเน้ือ
ดินค่อนขา้งละเอียด สีเน้ือ 5yr 7/3 (สีสม้อ่อน) ข้ึนรูปดว้ยแม่พิมพ ์
 

 

 

 
 

   

ภาพท่ี 270 SF#115, WB,99/190  Grid: F2 
Level: 16 cm.dt. กระจงัพบท่ีวดั
โบสถเ์มืองบางขลงั 

 

 ภาพลายเสน้ท่ี 70 ภาพลายเส้น SF#115, WB, 
99/190  Grid: F2 Level: 16 
cm.dt. ก ร ะ จั ง พบ ท่ี วั ด
โบสถเ์มืองบางขลงั 
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             ตะปูเหลก็ท่ีพบจากการขดุแต่งมีทั้งส้ิน 73ตวั กระจายตวัทัว่ไปในพื้นท่ีขดุแต่ง โดยจะ
พบมากบริเวณวิหาร ลกัษณะของตะปูเป็นแท่งส่ีเหล่ียม ปลายแหลมดา้นหน่ึง อีกดา้นหน่ึงมว้นหัว
ตะปู มีขนาดกวา้งยาวต่างกนั เพื่อการใชง้านท่ีเหมาะสม 
 

 
 

ภาพท่ี 271 ตวัอยา่งตะปูเหลก็ พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์(Grid: N2W1 Level:85 cm.dt.) จาํนวน 7 
ช้ิน นํ้าหนกั 225 กรัม 

กระเบ้ืองมุงหลงัคาดินเผา

บราลี

ช่อฟ้า

ป้ันลม

 
ภาพลายเสน้ท่ี 71 ภาพแสดงตาํแหน่งสงัคโลกประดบัสถาปัตยกรรมสุโขทยั 
 ท่ีมา : พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามคาํแหง จงัหวดัสุโขทยั,2550 
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             บัลลงัก์และยอดเจดีย์  
             บลัลงักแ์ละยอดเจดีย ์พบท่ีบริเวณดา้นขา้งของวิหารดา้นทิศเหนือ บริเวณน้ีพบแนวอิฐ
ก่อเป็นแนวและมีปูนฉาบดา้นนอก แต่ว่าเหลือเพียงฐานอิฐเต้ียๆ จึงไม่อาจสันนิษฐานรูปทรงท่ี
แน่นอนได ้แต่จากส่วนยอดของเจดียท่ี์พบจึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นฐานของเจดีย ์ลกัษณะของ
บลัลงัก์ท่ีพบ เป็นบลัลงัก์ปูนป้ันรูปส่ีเหล่ียม ส่วนยอดเจดียท่ี์พบ 2 ชั้น เป็นยอดเจดียท์รงกลีบ
มะเฟือง ทาํจากดินเผาตรงกลางเป็นรูกลวงสาํหรับเสียบต่อยอดไล่ข้ึนไปเร่ือยๆ พบจากการขดุแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’99/181/1 ,Bag#361, Grid :G1 (NEQ)) ระดบั 14-23,40 cm.dt. 
 

 

 

 
   

ภาพท่ี 272 ช้ิ น ส่ ว น ป ร ะ ดั บ ต ก แ ต่ ง
สถาปัตยกรรม (กลีบมะเฟืองส่วน
ยอดเจดีย์) พบจากการขุดแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ ์ (WB’99/ 
81/1 ,Bag#361, Grid :G1 (NEQ)) 
Level: 14-23,40 cm.dt. 

 ภาพลายเสน้ท่ี 72 ภาพลายเส้น ช้ินส่วนประดบั
ตกแต่งสถาปัตยกรรม (กลีบ
มะเฟืองส่วนยอดเจดีย)์ พบ
จากการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัโบสถ์ (WB’99/181/1 
,Bag#361) 

 

           ลกัษณะของกลีบมะเฟืองส่วนยอดเจดียท่ี์พบ มีลกัษณะอีกแบบหน่ึงท่ีน่ามาจากลา้น
ชา้ง เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัเจดียภ์ายในวดัเจดียเ์จ็ดแถว ศรีสัชนาลยั เป็นเจดียแ์บบมีห้องตั้งบน
ส่วนสูงย่อมุมยี่สิบ แต่ยอดเป็นบวัซ้อนเป็นชั้นๆ จนสูงสุดยอด ยอดมีกลีบมะเฟืองแบบขอม เป็น
เจดียผ์สมผสานระหวา่งขอม ลา้นชา้ง สุโขทยั8 

                                                 
8น .ณ ปากนํ้า,  ความเป็นมาของสถูปเจดียใ์นสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพ์

เมืองโบราณ, 2529), 115. 
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 ภาพท่ี 273 เจดียร์ายวดัเจดียเ์จ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลยั มีห้องฐานส่ีเหล่ียม ย่อมุมยี่สิบ แต่ยอดก่อ
เป็นชั้น ๆ แบบปรางค ์มียอ่มุม ส่วนยอดเป็นกลีบมะเฟือง  

ท่ีมา: น .ณ ปากนํ้ า,  ความเป็นมาของสถูปเจดียใ์นสยามประเทศ (กรุงเทพฯ: สาํนกัพิมพเ์มือง
โบราณ, 2529), 115. 
 

 

 

 
   

ภาพท่ี 274 ช้ินส่วนประกอบยอดเจดีย ์(ลาย
กลีบบัว) พบจากการขุดแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ์ (WB’07) 
ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้ (S2W2) 
เจาะรูตรงกลางและพบพร้อมกบั
เหลก็ยาวขนาด 51 เซนติเมตร พบ
ระดบั  85 cm.dt. จาํนวน 2 ช้ิน 
นํ้าหนกั 525 กรัม 

 ภาพลายเสน้ท่ี 73 ภาพลายเส้น ช้ินส่วนประกอบ
ยอดเจดีย ์(ลายกลีบบวั) พบจาก
การขุดแต่งโบราณสถานวัด
โบสถ ์ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
(S2W2) เจาะรูตรงกลาง 
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ภาพท่ี 275 ช้ินส่วนประกอบเจดีย ์ทรงกลม 
ลักษณะแบนมีรูตรงกลาง พบ
จากการขดุแต่งโบราณสถานวดั
โบสถ ์(WB’07) จาํนวน 2 ช้ิน 
นํ้าหนกั 900 กรัม 

 ภาพลายเสน้ท่ี 74 ภาพลายเส้น ช้ินส่วนประกอบ
เจดีย ์ทรงกลม ลกัษณะแบนมีรู
ตรงกลางพบจากการขุดแต่ง
โ บ ร า ณ ส ถ า น วั ด โ บ ส ถ ์
(WB’07) จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 
900 กรัม 

 

 

 

 
   

ภาพท่ี 276 ช้ิ น ส่ ว น ป ร ะ ก อ บ เ จ ดี ย ์
(ทรงกระบอก) พบจากการขุด
แ ต่ ง โบร าณสถานวัด โบสถ ์
(WB’07)ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
( S2W2) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้ าหนกั 
425 กรัม 

 ภาพลายเสน้ท่ี 75 ภาพลายเส้น ช้ินส่วนประกอบ
เจดีย ์(ทรงกระบอก)พบจากการ
ขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์
(WB’07)ทางทิศตะวนัตกเฉียง
ใต ้ (S2W2) จาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 425 กรัม 

 

               จากหลกัฐานทางการขดุคน้ขดุแต่ง ยงัไม่สามารถสรุปไดแ้น่นอนว่า เจดียร์ายท่ีวดัโบสถ ์
เมืองบางขลงั มีลกัษณะท่ีแทจ้ริงอยา่งไร เพราะพบหลกัฐานนอ้ยมาก จึงยงัไม่สามารถสรุปได ้ 
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ภาพท่ี 277 การกาํหนดตาํแหน่งช้ินส่วนประกอบสถาปัตยกรรมท่ีพบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์

เมืองบางขลงั 
              
           จากขอ้มูลการขดุคน้ขดุแต่งซ่ึงไดพ้บหลกัฐานช้ินส่วนทางสถาปัตยกรรมท่ีสมบูรณ์มี
จาํนวนไม่มากนัก จึงใช้ตวัโบราณวตัถุประเภทต่างๆ เป็นตวักาํหนดอายุด้วย ทั้งน้ีโบราณวตัถุ
ประเภทภาชนะดินเผาท่ีพบมีจาํนวนค่อนขา้งมากและมีอายหุลายช่วงเวลาปะปนกนัไป จึงค่อนขา้ง
ยากท่ีจะนาํมาใชใ้นการกาํหนดยคุสมยัของตวัโบราณสถานเอง อยา่งไรก็ตามเราพบว่ามณฑปแห่ง
น้ีน่าจะมีการบูรณะมาแลว้หลายคร้ังตั้งแต่สมยัโบราณโดยเฉพาะคร้ังสําคญั คือ การเปล่ียนแปลง
ส่วนฐานเพ่ิมมุม โดยก่อปิดทบัส่วนน้ีไป อนัเน่ืองมาจากตอ้งการเปล่ียนแปลงรูปแบบ หรือเพื่อ
ความมัน่คงแขง็แรง มณฑปโบราณสถานวดัโบสถ ์มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีร่องรอยของ
ผนงัก่ออิฐ หลงัคาเป็นเคร่ืองไมมุ้งกระเบ้ือง ภายนอกมีร่องรอยฐานสาํหรับประดิษฐานใบเสมาอีก
ดว้ย  
             โบราณสถานขนาดเลก็อ่ืนๆ ไม่พบหลกัฐานมากพอท่ีจะสนันิษฐานรูปแบบได ้
             จากเอกสารหลกัฐานการขดุคน้วิหารดา้นหนา้ของมณฑป ไดพ้บหลกัฐานท่ีสาํคญั คือ 
การใชศิ้ลาแลงและขนาดใหญ่เรียงเป็นแนวฐานของวิหารทั้งส่ีดา้น นบัว่าเป็นคร้ังแรกในการขดุคน้
ทางโบราณคดี ในบริเวณเมืองสุโขทยั ศรีสัชนาลยัและกาํแพงเพชร ท่ีจะพบหลกัฐาน เช่นน้ี อาจจะ
กล่าวไดว้่าเป็นวิหารรุ่นแรกๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบับราลี ท่ีมีลกัษณะพิเศษ แตกต่างไปจากบราลีท่ีพบ 
ในสมยัหลงัท่ีมกัจะเคลือบสีขาวหรือเขียว เน้ือแกร่ง สีเทาขาว แบบสังคโลกท่ีพฒันาแลว้ แต่บราลี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

310 

ท่ีพบใชดิ้นเน้ือสีเทาดาํ เคลือบสีเขียวไข่กา แบบเคร่ืองถว้ยเชลียง ลกัษณะกวา้งกวา่บราลีสมยัหลงัๆ 
อาจกาํหนดอาย ุไดร้าวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 
            จะเห็นว่าโบราณสถานวดัโบสถมี์หลกัฐานทางดา้นโบราณสถานและโบราณวตัถุท่ี
น่าสนใจอย่างยิ่ง ลกัษณะของมณฑปย่อมุม วิหารท่ีใช้ศิลาแลงเป็นกรอบแลว้บดอดัดินภายใน 
เหล่าน้ีเป็นรูปแบบท่ีไม่เคยพบท่ีใด รวมทั้งลกัษณะการฝังภาชนะบรรจุกระดูกจาํนวนมาก เป็น
กลุ่มๆก็เป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจอยา่งยิง่ ขอ้มูลโบราณวตัถุประเภทภาชนะดินเผาจะนาํไปวิเคราะห์
ในหวัขอ้ถดัไป 
           อยา่งไรกต็ามโบราณสถานแห่งน้ีมีหลกัฐานเหลือไม่มากนกั เน่ืองจากถูกรบกวนอยา่ง
หนกัจากการลกัลอบขุดหาโบราณวตัถุในระยะแรกท่ีผ่านมา รวมถึงการปรับพื้นท่ี ทาํให้เป็นการ
ยากท่ีจะระบุช่วงระยะเวลาของการสร้างและบูรณะโบราณสถานใหช้ดัเจน 
 
 โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล 
           ในการขดุแต่งโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เม่ือปีพ.ศ. 2546 พบหลกัฐานสาํคญัท่ีเป็น
ส่วนยอดเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ ์ หรือเจดียท์รงดอกบวัตูมตกอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้อง
เจดียป์ระธาน ซ่ึงเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑเ์ป็นลกัษณะเฉพาะของเจดียส์มยัสุโขทยั ซ่ึงพบไดท่ี้พระ
เจดียป์ระธานวดัพระศรีมหาธาตุสุโขทยั นอกจากเจดียป์ระธานแลว้ยงัมีเจดียป์ระจาํทิศและเจดีย์
ประจาํดา้นต่างๆ จาํนวนเจดียร์ายท่ีพบมีทั้งหมด 32 แห่งก่อดว้ยอิฐและศิลาแลง พบวิหารอยู่
ทางดา้นทิศเหนือ ซ่ึงต่างจากผงัวดัในสมยัสุโขทยัท่ีมีวิหารตั้งอยูท่างดา้นหนา้     
          เจดียท์รงดอกบวัตูมหรือทรงพุ่มขา้วบิณฑ ์เป็นศิลปกรรมสมยัสุโขทยั ดงัเช่นท่ีพบไดท่ี้ 
วดัมหาธาตุ เมืองสุโขทยัเก่า  และเจดียท์รงพุม่ขา้วบิณฑอ์งคป์ระธานของวดัเจดียเ์จด็แถว ศรีสัชนาลยั 
เป็นตน้ 
           ฐานเจดียป์ระธานของโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั  มีลกัษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตุรัส ขนาดกวา้งดา้นละ 11 เมตร ท่ีก่ึงกลางเจดียท์างดา้นทิศตะวนัออกมีแท่นพระก่อยื่น
ออกไปเหลือแต่ฐาน พบเมด็พระศกและกระเบ้ืองมุงหลงัคาในบริเวณแท่นพระทั้งสองดา้นเป็นจาํนวน
มาก 
           วิหารของโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลตั้งอยูท่างดา้นทิศเหนือของเจดียป์ระธาน  วิหาร
หนัหนา้ไปทางดา้นทิศตะวนัออกเป็นวิหารท่ีมีหลงัคาเคร่ืองไมมุ้งกระเบ้ือง  มีบนัไดทางข้ึนทางดา้น
ทิศตะวนัออก  จากการขดุแต่งไดพ้บอิฐปูพื้นวิหาร โดยจะวางอิฐในลกัษณะวางตามดา้นกวา้งทุกแถว  
และวางให้ขอบเสมอกนั ทางดา้นหลงัของวิหารยงัพบแนวอิฐลม้ ซ่ึงเป็นผนังของวิหารดา้นทิศ
ตะวนัตกแต่ไม่พบร่อยรอยของเสา ซ่ึงอาจเป็นไปไดท่ี้เสานั้นเป็นเสาไม ้จึงไม่เหลือหลกัฐานใหเ้ห็น   
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ภาพท่ี 278 กาํหนดตาํแหน่งของวิหารและเจดียป์ระธานของโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล   
ท่ีมา: ภาพแผนผงัและรูปภาพการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั  
จากสาํนกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2542. 
 

N

 
 
ภาพท่ี 279 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งบริเวณวิหารโบราณสถานวดั 

ใหญ่ชยัมงคล  เมืองบางขลงั 
 ท่ีมา:แผนผงัการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล จากสาํนกัศิลปากรท่ี6 สุโขทยั,2542. 

#513 Grid:N8W3 Site:NWY’2001 กระเบ้ืองดินเผา  
กวา้ง 13 cm. ยาว 23 cm.หนา 1 cm. สี Hue2.5yr7/6  
orange จาํนวน 4 ช้ิน นํ้าหนกั 4,280 กรัม 
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             จากการศึกษาหลกัฐานการขุดแต่งบริเวณวิหารของโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล 
เมืองบางขลงั ไดพ้บกระเบ้ืองดินเผากองทบัถมกนัเป็นจาํนวนมาก กระเบ้ืองส่วนใหญ่แตกหัก
เสียหาย แต่ก็พบในลกัษณะท่ีสมบูรณ์บา้ง จากการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่ากระเบ้ืองมีลกัษณะเดียวกนั
คือเป็นกระเบ้ืองดินเผา สีเน้ือดิน Hue 2.5yr7/6 Orange (สีส้ม) ขนาดกวา้ง 13 เซนติเมตร ยาว 23 
เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ปลายกระเบ้ืองดา้นหน่ึงมีลกัษณะเป็นขอโคง้เพื่อใชส้าํหรับยึดเกาะ
กบัไมร้ะแนงของโครงสร้างหลงัคา เรียกกระเบ้ืองชนิดน้ีวา่ กระเบ้ืองขอเตม็ นอกจากน้ีจากการวิจยั
พบตะปูปลิงทั้งหมด 247 ช้ิน นํ้าหนกั 5,635 กรัม สันนิษฐานว่าเป็นวิหารท่ีมีหลงัคาเคร่ืองไมมุ้ง
กระเบ้ือง ในวิหารยงัพบเมด็พระศกปูนป้ันขนาดใหญ่เป็นจาํนวนมาก รวมทั้งพบเศียรพระพุทธรูป
หินแกะสลกั ซ่ึงในวิหารมีฐานชุกชีอยูท่างดา้นทิศตะวนัตก ใชศิ้ลาแลงก่อเป็นแท่นพระขนาดใหญ่
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ดา้นบนมีร่องรอยของศิลาแลงซ่ึงก่อเป็นรูปคร่ึงวงกลม สันนิษฐานไดว้่าพระ
ประธานในวิหารน้ีน่าจะอยูใ่นลกัษณะประทบันัง่ 

 

 
 

ภาพท่ี 280 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบจากการขดุแต่งบริเวณเจดียป์ระธาน โบราณสถาน
วดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: ภาพแผนผงัการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จากสาํนกัศิลปากรท่ี6 
สุโขทยั, 2542. 

ทะเบียน # 034 ช้ินส่วนปูนป้ันประดบั 
สถาปัตยกรรม พบบริเวณโบราณสถาน 
วดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั Grid:N6E1  
 Level:120-150 cm.dt.  Site:NWY’2001 

ทะเบียน # 316ช้ินส่วนประดบัยอดเจดียก์ลีบบวั
ดินเผาพบท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั กริด
N5E3 ระดบั 111 cm.dt. จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 
1,540 กรัม 
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              จากการขุดแต่งบริเวณเจดียป์ระธานของโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล นอกจากการ
พบช้ินส่วนของยอดเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑห์รือเจดียท์รงดอกบวัตูมแลว้ ยงัพบช้ินส่วนประดบัยอด
เจดีย์รูปกลีบบัวดินเผาพบใกล้กับเจดีย์ประธาน  และพบช้ินส่วนลวดลายปูนป้ันประดับ
สถาปัตยกรรมหลายช้ิน ท่ีสําคญัคือการพบภาชนะดินเผาฝังอยู่ชิดกบัฐานรากของเจดียป์ระธาน 
จาํนวน 2 ใบ เป็นภาชนะดินเผาประเภทเน้ือหิน ประเภทไหปากแตร ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั 
ภายในบรรจุกระดูก ดงัน้ี คือ #312 SF#088 pot#8 Grid:N6E1 Level:257-277 cm.dt. ไหปากแตร 
ไม่เคลือบ มีลวดลายขดูขีดขนาน สีเน้ือดิน Hue5yr4/2 Grayish brown สูง 18 cm.   เส้นผา่น
ศูนยก์ลางปาก 11 cm. เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 8.5cm. แหล่งเตาศรีสชันาลยั 
              #313 SF#089 pot#9 Grid:N6E1 Level:270-287 cm.dt. ไหปากแตร ไม่เคลือบ มี
ลวดลายขดูขีดขนาน ลายกดประทบั และลายป้ันแปะหูหลอก  สีเน้ือดิน Hue5yr4/2 Grayish brown   
สูง 20cm.   เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 12cm. เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 8.5cm. แหล่งเตาศรีสชันาลยั 
              จากหลกัฐานท่ีพบจึงสันนิษฐานได้ว่าเจดียป์ระธานน้ีสร้างข้ึนในสมยัสุโขทยั คือ
ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19-20 เพราะจากหลกัฐานทางดา้นสถาปัตยกรรมและหลกัฐานโบราณวตัถุท่ี
พบร่วมกนัจึงทาํใหส้ามารถสรุปไดช้ดัเจน 

 

 
 

ภาพท่ี 281 กาํหนดตาํแหน่งของภาชนะดินเผาท่ีพบจากการขดุแต่งบริเวณเจดียป์ระธานโบราณสถาน 
วดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: ภาพแผนผงัการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จากสํานัก
ศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 

#313 SF#089 pot#9 Grid:N6E1 Level: 
270-287 cm.dt. ไหปากแตร ไม่เคลือบ มี
ลวดลายขูดขีดขนาน ลายกดประทบั และ
ลายป้ันแปะหูหลอก สีเน้ือดิน Hue5yr4/2 
Grayish brown สูง 20cm. เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ปาก 12cm. เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 8.5cm. 
แหล่งเตาศรีสชันาลยั 

 

#312 SF#088 pot#8 Grid:N6E1 
Level:257-277 cm.dt. ไหปากแตร 
ไม่เคลือบ มีลวดลายขดูขีดขนาน สี
เน้ือดิน Hue5yr4/2 Grayish brown    
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            จากการขดุแต่งพบเจดียร์ายเป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงมีทั้งท่ีก่อดว้ยอิฐ และศิลาแลง  จาํนวนเจดียร์ายท่ี
พบมีทั้งหมด 32 แห่ง ดงัน้ี 
             มีเจดียป์ระจาํมุม  4  องค ์ สันนิษฐานว่าสร้างข้ึนในคราวเดียวกนั เพราะมีรูปแบบท่ี
คลา้ยกนั รวมถึงระดบัพื้นและฐานรากก็ใกลเ้คียงกนั สาํหรับรูปทรงของเจดียร์ายทั้ง 4  องคน้ี์ จึง
น่าจะเป็นรูปแบบเดียวกนั  โดยเจดียร์ายหมายเลข 5  เป็นเจดียท่ี์มีหลกัฐานมากท่ีสุด และเม่ือ
เปรียบเทียบกบัเจดียร์ายวดัเจดียเ์จด็แถวเมืองศรีสัชนาลยั พบว่า มีรูปแบบใกลเ้คียงกบัเจดียร์ายองค์
หน่ึงท่ีมียอดเป็นทรงดอกบวัตูม  จึงสันนิษฐานว่าเจดียร์ายประจาํมุมทั้ง 4 องค ์ น่าจะเป็นเจดียท์รง
พุม่ขา้วบิณฑห์รือทรงดอกบวัตูม  
 

 
 
ภาพท่ี 282 ลกัษณะตาํแหน่งของเจดียร์ายทั้งส่ีองคท่ี์สนันิษฐานวา่สร้างข้ึนในสมยัเดียวกนั 
ท่ีมา: ภาพแผนผงัและรูปภาพการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จาก
สาํนกัศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 
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ภาพท่ี 283 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#3 
ท่ีมา: ภาพแผนผงัการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลัง จากสํานัก
ศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 

 

             เจดียร์ายหมายเลข 3 (เจดียร์ายประจาํมุมดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ)เป็นเจดียร์ายท่ีก่อ
ดว้ยศิลาแลง เหลือหลกัฐานไม่มากนกั หลกัฐานส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นลวดลายปูนป้ันประดบัเจดียท่ี์มี
ลกัษณะแตกหกัชาํรุด ระบุลวดลายท่ีชดัเจนไม่ได ้ลวดลายปูนป้ันประดบัเจดียพ์บทั้งส้ินจาํนวน 45 
ช้ิน นํ้ าหนกั 3,031 กรัม พบเมด็พระศกปูนป้ัน จาํนวนทั้งส้ิน 68  ช้ิน นํ้าหนกั 12,950 กรัม และ
ช้ินส่วนกระดูกมนุษย ์จาํนวน 50 นํ้าหนกั 562 กรัม 
             นอกจากน้ียงัพบโบราณวตัถุทะเบียน #217 Grid :N7W1 Level:170-180 cm.dt. เป็น 
ช้ินส่วนพระพิมพดิ์นเผาชาํรุด  (สีHue5yr7/6 0range) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1 กรัม  
            โบราณวตัถุทะเบียน #219 Grid :N6W1 Level:40-60 cm.dt. กลีบบวัดินเผา จาํนวน 1
ช้ิน นํ้าหนกั 765 กรัม  

ทะเบียน#219 กลีบบวัดินเผาพบท่ีวดั 
ใหญ่ชัยมงคล  เมืองบางขลัง Grid 
N6W1  Level 40-60 cm.dt. จาํนวน 1
ช้ิน นํ้าหนกั 765 กรัม 

ทะเบียน # 269 เม็ดพระศกปูนป้ัน พบบริเวณ
โบราณสถานหมายเลข 3 ในวดัใหญ่ชยัมงคล 
เมืองบางขลงั Grid:N7W2 Level:100-120 cm.dt.  
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            โบราณวตัถุทะเบียน #335 Grid :N9E11 Level:40-60 cm.dt. อิฐหนา้บวัมีเศษปูนป้ัน
ติดอยูจ่าํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,125 กรัม 
            เจดียร์ายหมายเลข 4 (เจดียร์ายประจาํมุมดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ) เป็นเจดียร์ายท่ี
ก่อดว้ยศิลาแลง เหลือหนกัฐานไม่มากนกั ขนาดของเจดียก์วา้งดา้นละ 4.80 เมตร มีลกัษณะเป็นฐาน
เขียงสองชั้น ฐานเขียงชั้นท่ีหน่ึงและชั้นท่ีสองก่อดว้ยศิลาแลง ถดัจากน้ีถูกทาํลายหมดแลว้ แต่ส่ิงท่ี
น่าสังเกต คือ ด้านทิศตะวนัออกของเจดียร์ายองค์น้ีพบเสาศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมขนาดประมาณ 
30X30 เซนติเมตรปักอยู ่มีลกัษณะคลา้ยกบัเป็นเสาของแท่นบูชาเพ่ือใชว้างส่ิงของในการสักการะ 
หลกัฐานท่ีพบจากการขดุแต่งเป็นลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 145 กรัม พบ
เมด็พระศกบริเวณน้ี จาํนวน 6 ช้ิน 601 กรัม 
            นอกจากน้ียงัพบโบราณวตัถุทะเบียน#172 Grid :N10E4 Level:90-110 cm.dt. กลีบบวั
ดินเผา (ยาว 12 cm. สี Hue2.5yr7/8Orange) จาํนวน 1ช้ิน นํ้าหนกั 275 กรัม  
            โบราณวตัถุทะเบียน #191 Grid :N9E4 Level:100-140 cm.dt. แกนยอดเจดียดิ์นเผา (สี
Hue2.5 yr 7/8 Orange ) จาํนวน 1ช้ิน นํ้าหนกั 1,200 กรัม  
            โบราณวตัถุทะเบียน #235 Grid :N10E3 Level:120-140 cm.dt. ช้ินส่วนยอดเจดียดิ์นเผา 
(ช้ินส่วนป้องไฉนทรงกลมมีรูตรงกลาง  สูง 4 cm.สีHue 5 yr 7/8Orange) จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 117 กรัม 
 

 
 

ภาพท่ี 284 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#5 
ท่ีมา: แผนผงัการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จากสาํนกัศิลปากรท่ี6 
สุโขทยั, 2542. 

ทะเบียน# 155 Site:NWY’2001 Grid:N6E5 
Level:143 cm.dt. พบบริเวณโบราณสถานวดั
ใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลัง ช้ินส่วนยอด
เจดีย์ดินเผา และ ทะเบียน# 155 
Site:NWY’2001 Grid:N6E5 Level:143 cm.dt. 
พบบริเวณโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล 
เมืองบางขลงั ช้ินส่วนยอดเจดียดิ์นเผารูปดาว 
 

ทะเบียน #280 ช้ินส่วนยอดเจดีย์
ดินเผา พบท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล เมือง
บางขลงั Grid:N8E4 จาํนวน 2 ช้ิน 
นํ้าหนกั 9,600 กรัม 
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              เจดียร์ายหมายเลข5 (เจดียร์ายประจาํมุมทิศตะวนัออกเฉียงใต)้  
              จากหลกัฐานการขดุแต่งบริเวณเจดียร์ายหมายเลข #5 พบช้ินส่วนปูนป้ันประดบัเจดีย ์
ชาํรุดมากจาํนวน 5  ช้ิน นํ้ าหนกั 30 กรัม  พบช้ินส่วนประติมากรรมดินเผาระบุลกัษณะไม่ได ้
จาํนวน 4  ช้ิน นํ้าหนกั 340 กรัม นอกจากน้ียงัพบช้ินส่วนประกอบยอดเจดียดิ์นเผา ดงัน้ี 
              โบราณวตัถุทะเบียน# 155  Site:NWY’2001 Grid:N6E5 Level:143 cm.dt. ช้ินส่วน
ยอดเจดียดิ์นเผา มีลกัษณะเป็นวงกลม เส้นผา่นศูนยก์ลาง 16 เซนติเมตร ตรงกลางมีรูกรวงเพื่อใช้
สาํหรับใส่ประกอบเป็นยอดเจดีย ์จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,250 กรัม 
               ทะเบียน# 155  Site:NWY’2001 Grid:N6E5 Level:143 cm.dt. ช้ินส่วนยอดเจดียดิ์น
เผา มีลกัษณะเป็นเหล่ียมยอ่มุม (คลา้ยรูปดาว) ตรงกลางมีรูกรวงเพื่อใชส้าํหรับใส่ประกอบเป็นยอด
เจดีย ์จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 400 กรัม 
               ทะเบียน #280 Grid:N8E4 ช้ินส่วนป้องไฉนทรงกลมมีรูกลวงตรงกลาง (ช้ินท่ี 1 สูง 33 
เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 4.5 เซนติเมตร สี Hue 5yr 7/8 Orange )  (ช้ินท่ี 2 สูง 15 เซนติเมตร 
เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 3.5 เซนติเมตร สี Hue 5yr 7/8 Orange )  จาํนวน 2ช้ิน นํ้าหนกั 9,600 กรัม 
              เจดียร์ายหมายเลข 5 น้ี มีลกัษณะเป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง ประกอบดว้ยชุดฐาน
เขียง เป็นเจดียท่ี์มีหลกัฐานเหลืออยูม่ากท่ีสุด คือเหลือส่วนฐานเขียงของเจดีย ์5 ชั้น ฐานของเจดียมี์
ลกัษณะใกลเ้คียงกบัเจดียอ์งคห์น่ึงท่ีวดัเจดียเ์จด็แถว เมืองศรีสชันาลยั ซ่ึงมียอดเป็นทรงดอกบวัตูม 
 

                                         
 
ภาพท่ี 285 เจดียท่ี์วดัเจดียเ์จด็แถว เมืองศรีสชันาลยั มียอดเป็นทรงดอกบวัตูม 
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                เจดียร์ายหมายเลข 6 (เจดียร์ายประจาํมุมทิศตะวนัตกเฉียงใต)้ เป็นเจดียร์ายก่อดว้ย 
ศิลาแลง ขนาดกวา้งดา้นละ 4.20 เมตร ประกอบดว้ยชุดฐานเขียง ซ่ึงวางศิลาแลงซอ้นกนั 5 ชั้น 
ก่ึงกลางเจดียท์างดา้นทิศตะวนัออก ติดกบัฐานเจดีย ์พบเสาศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมปักอยู ่1 ตน้ จาก
หลกัฐานการขดุแต่งบริเวณเจดียร์ายหมายเลข 6 พบโบราณวตัถุท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
               โบราณวตัถุทะเบียน #001 Site:WY’2001 Grid:S2W4 หินดุ (สีขาว) จาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 420 กรัม 
               โบราณวตัถุทะเบียน #004 Site:WY’2001 Grid:S2W4 ช้ินส่วนมกรหินชนวน (มี
ลกัษณะการแกะสลกัเป็นรูปเกร็ดมกร จาํนวน 24 ช้ิน นํ้าหนกั 6,750 กรัม 
               นอกจากน้ีแลว้บริเวณใกลก้บัเจดียร์ายองคน้ี์ ไดพ้บช้ินส่วนยอดเจดียดิ์นเผารูปดอก
บวัตูมขนาดเลก็ อาจเป็นไปไดว้า่เจดียร์ายองคน้ี์มีลกัษณะยอดเจดียเ์ป็นทรงดอกบวัตูม 

   

 
 

ภาพท่ี 286 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#6 
ท่ีมา: ภาพแผนผงัการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลัง จากสํานัก
ศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2542. 

ทะเบียน# 004 Site:SWY’2001 Grid:S4W1 
พบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#6 โบราณสถาน
วดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั ช้ินส่วนนาค
หรือมกร?หินชนวน จาํนวน  23 ช้ิน 

ทะเบียน# 001 Site:SWY’2001 Grid:S2W4  พบ
บริเวณเจดียร์ายหมายเลข#6 โบราณสถานวดัใหญ่
ชัยมงคล เมืองบางขลัง ช้ินส่วนนาคหรือมกร?
หินชนวน จาํนวน  1 ช้ิน นํ้าหนกั 3,400 กรัม  
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ภาพท่ี 287 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#6 
ท่ีมา: ภาพแผนผงัการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลัง จากสํานัก
ศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 

 

             เจดียร์ายหมายเลข 7  
 เ ป็น เจ ดีย ์รายที่ตั้ งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเจดีย ์ประธาน  เจ ดีย ์ก่อด้วย
ศิลาแลง ประกอบดว้ยฐานราก เป็นศิลาแลงแถวเดียว สูง 15 เซนติเมตร  ถดัข้ึนมาเป็นฐานเขียงชั้น
ท่ี 1  สูง 40 เซนติเมตร  และฐานเขียงชั้นท่ี 2  สูง 30 เซนติเมตร  ถดัข้ึนไปจากน้ีไม่สมบูรณ์   พบว่า
เจดียอ์งคน้ี์ส่วนท่ีต่อจากฐานเขียงข้ึนไปมีการใชอิ้ฐในการก่อสร้างดว้ย  เจดียร์ายองคน้ี์น่าจะสร้าง
ข้ึนหลงัจาก เจดียป์ระจาํมุมทั้ง 4 เพราะระดบัฐานราก อยูสู่งกวา่ประมาณ 50 เซนติเมตร  
             จากหลกัฐานการขุดแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ ส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นช้ินส่วนลวดลายปูนป้ัน
ประดบัเจดีย ์พบจาํนวนทั้งส้ิน 115 ช้ิน นํ้าหนกั 2,243 กรัม 

#145 Grid:N4E1 Site:NWY’2001 
Level:60 cm.dt. อิฐยอ่มุม กวา้ง 15 
cm. ยาว 15 cm. หนา 4 cm. 
สี Hue2.5yr7/6orange จาํนวน 1
ช้ิน นํ้าหนกั1,650 กรัม 

ทะเบียน# 033  Site:NWY’2001 Grid:N3W1 
Level:42-53 cm.dt. พบบริเวณโบราณสถานวดั
ใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั ยอดเจดียดิ์นเผา 
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ภาพท่ี 288 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#7 
ท่ีมา: ภาพแผนผงัการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลัง จากสํานัก
ศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 
 

9
10

8

N

เจดีย#์8

เจดีย#์9

เจดีย#์10
 

 

ภาพท่ี 289 ลกัษณะตาํแหน่งของเจดียร์ายหมายเลข 8 ,เจดียร์ายหมายเลข 9และเจดียร์ายหมายเลข 10 
ภายในบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: ภาพแผนผงัและรูปภาพการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จาก
สาํนกัศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 

ช้ินส่วนปูนป้ันประดับสถาปัตยกรรม พบ
บริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมือง
บางขลงั Grid:N5W1 Level:10-60 cm.dt.  Site: 
NWY’2001 นํ้าหนกั 1,455 กรัม 
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ภาพท่ี 290 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#8 
ท่ีมา: แผนผงัการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จากสาํนกัศิลปากรท่ี6 
สุโขทยั, 2542. 
 
             เจดีย์รายหมายเลข 8 
 เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง เหลือหลกัฐานน้อยมาก  เหลือเพียงฐานรากซ่ึงเป็นศิลา
แลงวางเรียงกนั 2 แถว และมีอิฐวางปิดดา้นบน ฐานเขียงเหลือเพียงศิลาแลง 2 แถว  เจดียร์ายองคน้ี์
น่าจะสร้างข้ึนหลงัจากสร้างเจดียป์ระจาํมุมทั้ง 4 เพราะค่าระดบัอา้งอิงฐานรากอยูสู่งกวา่ 
จากหลกัฐานการขดุแต่ง เจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุต่อไปน้ี 
             ทะเบียนโบราณวตัถุ #328 Grid:N8W1 Level: 160 cm.dt. เมด็พระศกปูนป้ัน จาํนวน 
12 ช้ิน นํ้าหนกั 1,490 กรัม 

#343 Grid:N9W1 Site:NWY’2001 
Level:90-120 cm.dt. อิฐมีตราประทบั
รูปส่ีเหล่ียมขนาดเลก็ กวา้ง 12 cm. ยาว 
24 cm. หนา 7 cm. นํ้าหนกั 2,500 กรัม 
 

#343 Grid:N9W1 Site:NWY’2001 Level:90-
120 cm.dt. อิฐมีตราประทบัรูปส่ีเหล่ียมขนาด
เลก็ กวา้ง 12 cm. ยาว 24 cm. หนา 7 cm. สี 
Hue2.5yr7/6 orange จาํนวน 1  ช้ิน นํ้าหนกั 
2,500 กรัม (ดา้นหลงั) 
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 ทะเบียนโบราณวตัถุ #343 Grid:N8W1 Level: 90-120 cm.dt. อิฐมีตราประทบัรูป
ส่ีเหล่ียมขนาดเลก็(กวา้ง 12 cm.ยาว 24 cm.หนา 7 cm.สี Hue5yr7/6 Orange)จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 
2,500 กรัม 
            น่าสังเกตว่า ทางดา้นทิศตะวนัออก และทิศใตข้องเจดียร์ายองคน้ี์ มีเจดียป์ระจาํดา้น
องค์เล็ก ๆ ก่อด้วยอิฐ อยู่ประจาํแต่ละด้าน โดยเจดีย์ประจาํด้านทิศตะวนัออก นั้น (เจดีย์ราย
หมายเลข  31)  ก่อดว้ยอิฐเป็นรูปส่ีเหล่ียม ขนาด 70 x 70 เซนติเมตร  ส่วนเจดียป์ระจาํดา้นทิศใต ้
(เจดียร์ายหมายเลข 32)  ก่ออิฐเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาด 70x70 เซนติเมตร  เจดียท์ั้ง 2 องคน้ี์ เป็นเจดียท่ี์
สร้างข้ึนในภายหลงั เพราะค่าระดบัอา้งอิงท่ีอยู่สูงกว่าเจดียร์ายหมายเลข  8 ถึง 60 เซนติเมตร 
ภายในเจดียท์ั้ง 2 องค ์มีภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก  โดยจะวางกอ้นอิฐปิดภาชนะไวช้ั้นหน่ึงก่อน  
แลว้จึงวางกอ้นศิลาแลงปิดทบัไวอี้กชั้นหน่ึง   
 
  เจดีย์รายหมายเลข 9  
 อยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง ขนาด 
3.5 x 3.5 ทางดา้นทิศตะวนัออกมีร่องรอยของบนัได รูปทรงของเจดียร์ายองคน้ี์ น่าจะเป็นเจดียร์าย
ทรงปราสาทยอด ลกัษณะเช่นเดียวกบัเจดียร์ายในวดัเจดียเ์จ็ดแถวเมืองศรีสัชนาลยั  อยา่งไรก็ตาม
ฐานบวัเช่นน้ีก็อาจจะเป็นฐานของเจดียท์รงระฆงัไดเ้ช่นเดียวกนัดงัเช่น เจดียร์ายองคห์น่ึงในวดั
เจดียเ์จด็แถว เมืองศรีสชันาลยั 
 จากการขดุแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 ทะเบียนโบราณวตัถุ #031 Grid:N4E2 Site:WY2001 Level: 120 -170cm.dt. อิฐ (กวา้ง 
15.5 cm. หนา 6 cm.สี Hue5yr7/6 Orange)จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,120 กรัม 
 ทะเบียนโบราณวตัถุ #066 Grid:N4E2 Site:WY2001 Test pit กระดูกมีเศษปูนป้ันติด
อยู ่จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 57 กรัม 
 ทะเบียนโบราณวตัถุ #077/1 Grid:N4E1 Site:WY2001 Level: 20 cm.dt. เมด็พระศก
ดินเผา (สี 5 yr 7/6 Orange เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 2 เซนติเมตร) จาํนวน 4 ช้ิน นํ้าหนกั 10 กรัม 
 ทะเบียนโบราณวตัถุ #077/2 Grid:N4E2 Site:WY2001 Level: 120 cm.dt. ช้ินส่วน
ลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์จาํนวน 5 ช้ิน นํ้าหนกั 145 กรัม 
 ทะเบียน # 092 Grid:N3E2 Site:WY2001 ช้ินส่วนลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์จาํนวน 
1 ช้ิน นํ้าหนกั 45 กรัม 
 ทะเบียน #111 Grid N4E1 Site:WY2001 Level: 50-70 cm.dt ช้ินส่วนปูนป้ันประดบั
เจดีย ์ จาํนวน 51  ช้ิน นํ้าหนกั 760 กรัม 
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ภาพท่ี 291 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#9 
ท่ีมา: แผนผงัการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จากสาํนกัศิลปากรท่ี6 
สุโขทยั, 2542. 

 
              เจดีย์รายหมายเลข 10 
 อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเจดีย์ประธาน เป็นมณฑปขนาดเล็ก ก่อด้วยอิฐ
เน่ืองจากพบกระเบ้ืองมุงหลงัคาปริมาณมากในบริเวณน้ี   สันนิษฐานว่าน่าจะใชผ้นังรับนํ้ าหนัก
ขนาดของมณฑป  กวา้ง 3 เมตร  ยาว 4 เมตร  ทางดา้นทิศตะวนัออกเป็นบนัไดทางข้ึน พื้นโดยรอบ
ปูอิฐเป็นลานประทกัษิณ  
 เทคนิคการก่ออิฐ วางอิฐตามดา้นกวา้ง 1 แถว สลบักบัดา้นยาว 1 แถว  ลกัษณะพิเศษ
ส่วนฐานราก ใชอิ้ฐวางตะแคงปิดทบัอีกชั้นหน่ึง ระดบัพื้นใชง้านเหลือฐานเขียง 1 ชั้น  กบัฐานบวั
คว ํ่า  ถดัจากน้ีไม่มีหลกัฐานเหลืออยู ่
 หลกัฐานทางโบราณวตัถุทีพ่บจากการขุดแต่งเจดีย์องค์นี ้
            โบราณวตัถุทะเบียน #001 พบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข 10 Site:WY2001 Level: 50 cm.dt 
ช้ินส่วนลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์ จาํนวน 3  ช้ิน นํ้าหนกั 500 กรัม 

ทะเบียน # 092 ช้ินส่วนลวดลายปูนป้ัน
พบท่ีวดัใหญ่ชัยมงคล  เมืองบางขลัง 
Grid:N3E2 Site:NWY’2001  

ทะเบียน #111 ช้ินส่วนปูนป้ันประดบัสถาปัตยกรรม 
พบบริเวณโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล เมือง 
บางขลงั Grid N4E1 Site:NWY2001 Level: 50-70 
cm.dt. จาํนวน 51  ช้ิน นํ้าหนกั 760 กรัม 
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                    เจดีย์รายหมายเลข 11 
 เป็นเจดียร์ายก่ออิฐอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเจดียป์ระธาน ขนานกบั
โบราณสถานหมายเลข 10  มีลกัษณะไม่สมบูรณ์ พงัทลายจนหมด ไม่สามารถวิเคราะห์รูปทรงได ้ 
ทางดา้นทิศตะวนัตก  มีเสาศิลาแลงทรงกลมปักอยู ่1 ตน้  
 จากการขดุแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
            โบราณวตัถุทะเบียน #209 Grid:N11E2 Site:WY2001 Level: 160cm.dt. เศษอิฐดินเผา เน้ือ
ดินมีเศษแกลบปะปนและเน้ือหยาบมาก(สี Hue5yr2/1Brownish black) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 70 กรัม     
             โบราณวตัถุทะเบียน #226 Grid:N11E3 Site:WY2001 Level: 150cm.dt. ยอดเจดียดิ์น
เผา รูปดอกบวั ดา้นในกลวง จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 545 กรัม 
               โบราณวตัถุทะเบียน #227 Grid:N11E3 Site:WY2001 Level: 120-140cm.dt. ฐาน
พระพทุธรูปดินเผา (สีHue5yr7/6 0range) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 72 กรัม 
  โบราณวตัถุทะเบียน #253 Grid:N11E2 Site:WY2001อิฐดินเผามีเศษหมอ้ติดอยู ่(เศษ
หมอ้ Stoneware จากแหล่งเตาศรีสชันาลยั) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 260 กรัม     
 

N

 
 

ภาพท่ี 292 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#11 
ท่ีมา: ภาพแผนผงัการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลัง จากสํานัก
ศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 

ทะเบียน # 226 ช้ินส่วนยอดเจดียดิ์นเผา 
รูปกลีบบวั กริดN11E3 Level:150 cm.dt.  
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 545 กรัม 

Site:NWY’2001 Grid:N11E3 พบบริเวณ 
ช้ินส่วนฐานพระพทุธรูปดินเผาพบระดบั 
 Surfaceจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 72 กรัม 
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              เจดีย์รายหมายเลข 12   
  อยูท่างดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ของเจดียป์ระธานเป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลงขนาน
กบัโบราณสถานหมายเลข 13  รูปทรงของเจดียอ์งคน้ี์ไม่เหมือนเจดียร์ายองคอ่ื์น ๆ  คือ เป็นเจดีย์
ทรงหกเหล่ียม  ทางดา้นทิศตะวนัออกมีบนัไดทางข้ึน เทคนิคการก่อสร้างใชศิ้ลาแลงดา้นยาว 
 วาง 1 แถว  แลว้ซอ้นอีกชั้นดว้ยศิลาแลงท่ีวางตามดา้นกวา้งอีก 1 แถว สลบักนัไป ชุด
ฐานรากเป็นศิลาแลง 2 แถว ถดัข้ึนมาเป็นฐานเขียง และชุดฐานบวัคว ํ่า ส่วนหน้ากระดานไม่
สมบูรณ์  และพงัทลายไปจนหมด   สนันิษฐานวา่รูปทรงสมบูรณ์ น่าจะเป็นเจดียท์รงมณฑป 
 จากการขดุแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 โบราณวตัถุทะเบียน #038 Grid:N5E4 Site:WY2001 Level: 170cm.dt. ช้ินส่วนปูนป้ัน
มีลวดลายดา้นหนา้ (ระบุไม่ได)้ จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 250 กรัม 
  โบราณวตัถุทะเบียน#051 Grid:N5E4 Site:WY2001 Level: 170cm.dt. ช้ินส่วน
พระพทุธรูปหินทราย (พบบริเวณไหล่ถึงท่อนแขนส่วนบนดา้นขวา หนาประมาณ 9 cm.) จาํนวน 1 
ช้ิน นํ้าหนกั 1,180  กรัม 
  โบราณวตัถุทะเบียน#083 Grid:N4E5 Site:WY2001 Level: 170cm.dt. เมด็พระศกปูน
ป้ัน (เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 13.5 เซนติเมตร) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,500 กรัม    
              โบราณวตัถุทะเบียน #088 Grid:N4E5 Site:WY2001 ช้ินส่วนสาํริด( ระบุไม่ไดว้่าเป็น
อะไร)จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 8 กรัม    
  โบราณวตัถุทะเบียน #282 Grid:N5E4 Site:WY2001 Level: 120-140 cm.dt.  เมด็พระ
ศกปูนป้ัน จาํนวน 3 ช้ิน นํ้าหนกั 235 กรัม    
 โบราณวตัถุทะเบียน #292 Grid:N5E4 Site:WY2001 Level: 120-140 cm.dt. ช้ินส่วน
ยอดเจดียดิ์นเผา (ช้ินส่วนป้องไฉนทรงกลมมีรูตรงกลาง  สีHue 7.5 yr 8/8 Orange) จาํนวน 2 ช้ิน 
นํ้าหนกั 270กรัม    
 โบราณวตัถุทะเบียน #293 Grid:N5E4 Site:WY2001 Level: 170 cm.dt. ช้ินส่วน
ลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 543 กรัม    
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ภาพท่ี 293 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#12 
ท่ีมา: แผนผงัการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จากสาํนกัศิลปากรท่ี6 
สุโขทยั, 2542. 

 

                เจดีย์รายหมายเลข 13   
 อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเ ฉียง เหนือของเจดี ย ์ประธานขนานกับ เจดี ย ์ราย
หมายเลข 12 เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง  ขนาด 3.40 x 3.40 เมตร  เทคนิคการสร้างใชศิ้ลาแลงวาง
เรียงตามดา้นยาว 1แถว สลบักบัดา้นกวา้ง 1 แถว สลบัไปมา  ฐานรากสูง 45 เซนติเมตร  ฐานเขียง
ชั้นท่ี 1 สูง 60 เซนติเมตร  ชั้นท่ี 2 ไม่สมบูรณ์  เหลือศิลาแลงเพียงแถวเดียว  แกนดา้นในถมดินอดั
แน่น  ทางดา้นทิศตะวนัออกมีเสาศิลาแลงทรง 6 เหล่ียมปักอยู่ 1 ตน้ พบว่ามีการฝังภาชนะดินเผา
บรรจุกระดูกไวติ้ดกบัฐานเจดียด์ว้ย 
                    จากการขดุแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 โบราณวตัถุทะเบียน #270 Grid:N10E2 Site:WY2001 Level: 100-120cm.dt. ช้ินส่วน
ยอดเจดียดิ์นเผา ((ช้ินส่วนป้องไฉนทรงกลมมีรูตรงกลาง  เส้นผา่นศูนยก์ลางดา้นนอก14.5 cm.)
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,200 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน #271 Grid:N10E2 Site:WY2001 Level: 100-120cm.dt. ช้ินส่วน
ฐานพระดินเผา  (สีHue5yr8/4  Pale 0range) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 10 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน #276 Grid:N10E2 Site:WY2001 Level: 130cm.dt. ช้ินส่วนยอด
เจดีย ์(ช้ินส่วนป้องไฉนศิลาแลง เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 17 cm. ทรงกระบอกมีรูตรงกลาง) จาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 1,100 กรัม 

ทะเบียน #083  Grid:N4E5  
Site:NWY’0221 เมด็พระศกปูนป้ัน  
พบท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,500 กรัม 
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 โบราณวตัถุทะเบียน #347 Grid:N9E1 Site:WY2001 Level: 52cm.dt. เมด็พระศกปูน
ป้ัน (ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 6cm.) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 210 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน #470 Grid:N10E1 Site:WY2001 Level: 20cm.dt. เหรียญ 50 
สตางค ์(พ.ศ.2500) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 4 กรัม 
 เน่ืองจากพบหลกัฐานทางดา้นสถาปัตยกรรมและพบโบราณวตัถุของเจดียร์ายองคน้ี์
ค่อนขา้งนอ้ยมาก จึงไม่สามารถท่ีจะระบุลกัษณะท่ีชดัเจนของเจดียร์ายองคน้ี์ได ้
 

N

 
ภาพท่ี 294 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#13 
ท่ีมา: แผนผงัการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จากสาํนกัศิลปากรท่ี6 
สุโขทยั, 2542. 
 
           เจดีย์รายหมายเลข 14  
 อยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน  เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยอิฐ  ขนาด 3.50 
x 3.50 เมตร  เทคนิคการสร้างใชอิ้ฐวางตามดา้นยาว 1 แถว  สลบักบัดา้นกวา้ง 1 แถว  สภาพหลงั
การขดุแต่งพบวา่มีร่องรอยถูกลกัลอบขดุจนไม่สามารถวิเคราะห์รูปทรงใด ๆ ได ้
 จากการขดุแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 โบราณวตัถุทะเบียนSF# 004  Site:WY’2001 Grid:N2E1 Level:82 cm.dt. ยอดเจดีย์
ดินเผา จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 350 กรัม 

Site:NWY’2001 Bag#276 Grid: 
N10E2 Level:150cm.dt. พบบริเวณ 
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล  
ช้ินส่วนประกอบสถาปัตยกรรม 
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 โบราณวตัถุทะเบียน #026 Grid:N2E1 Site:WY2001 Level: 27-51cm.dt. ช้ินส่วนยอด
เจดียดิ์นเผา ((ช้ินส่วนป้องไฉนทรงกลมมีรูตรงกลาง ชาํรุด สี Hue2.5yr7/6 Orange.) จาํนวน 4 ช้ิน 
นํ้าหนกั 475 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน #027 Grid:N2E1 Site:WY2001 Level: 27-51cm.dt. ช้ินส่วนยอด
เจดียดิ์นเผา ((ช้ินส่วนป้องไฉนทรงกลมมีรูตรงกลาง ชาํรุด สี Hue7.5yr8/8 Orange.) จาํนวน 3 ช้ิน 
นํ้าหนกั 474 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน #029 Grid:N2E1 Site:WY2001 Level: 27-51cm.dt. ยอดเจดียดิ์น
เผา(รูปดอกบวั ดา้นในกลวง) สูง 8 cm. เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 6 cm.จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 410 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน #030 Grid:N2E1 Site:WY2001 Level: 50-70cm.dt. ช้ินส่วน
ลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 420 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน #054 Grid:N2E2 Site:WY2001 Level: 30-50cm.dt. เมด็พระศก
ปูนป้ัน จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 1,060 กรัม 
  โบราณวตัถุทะเบียน #085 Grid:N2E2 Site:WY2001 แกนยอดเจดียดิ์นเผา สีHue 5 yr 
8/4 pale Orange จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,150 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน #203 Grid:N2E1 Site:WY2001 Level: 80 cm.dt. ช้ินส่วนยอด
เจดียดิ์นเผา (ป้องไฉนทรงกลมมีรูตรงกลาง  เส้นผา่นศูนยก์ลาง 8 cm.สีHue 5 yr 7/6 Orange ) 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 310 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน #204 Grid:N2E1 Site:WY2001 Level: 60 cm.dt. มกรดินเผา (สี
Hue 5 yr 7/6 Orange) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,085 กรัม 
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ภาพท่ี 295 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข#14 
ท่ีมา: แผนผงัการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล จากสาํนกัศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 

ทะเบียนSF# 004  Site:NWY’2001 
Grid:N2E1 Level:82cm.dt.พบบริเวณ
โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล เมือง
บางขลงั ยอดเจดียดิ์นเผา 

ทะเบียน#027 Site:NWY’2001 
Grid:N2E1 Level:27-51 cm.dt. พบ
บริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล 
เมืองบางขลงั ช้ินส่วนยอดเจดียดิ์นเผา 
จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 475 กรัม 

ช้ินส่วนของยอดเจดียดิ์นเผาท่ีมีการตก 
แต่งดว้ยกลีบบวัปูนป้ันติดอยู ่Grid 
 N2E1 Level:52cm.dt. 

ทะเบียน # 027 ช้ินส่วนยอดเจดียดิ์นเผา พบท่ีวดั
ใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั Grid:N2E1 
Site:NWY’2001 Level:27-51 cm.dt.จาํนวน 1 
ช้ิน นํ้าหนกั105 กรัม 
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ภาพท่ี 296 ลกัษณะตาํแหน่งของเจดียร์ายหมายเลข 15ภายในบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล 
เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: แผนผงัและรูปภาพการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล  เมืองบางขลงัจากสาํนกั
ศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 

 
             เจดีย์รายหมายเลข 15 
            เจดียร์ายหมายเลข 15 อยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน  เป็นเจดียร์าย
ก่อดว้ยศิลาแลง เป็นเจดียท่ี์ไม่มีชุดฐานราก  ประกอบดว้ยชุดฐานบวัคว ํ่าย่อมุม สูง 50 เซนติเมตร 
ถดัไปเป็นฐานหนา้กระดานยอ่มุม มีลูกแกว้อกไก่ มีช่องประตูทางเขา้ดา้นทิศตะวนัออก  กวา้ง 1.20 
เมตร  และมีบนัไดทางข้ึนเต้ีย ๆ เจดียร์ายองคน้ี์หากสมบูรณ์จะมีรูปทรงเป็นมณฑปขนาดเล็ก  ซ่ึง
จะพบเห็นไดท้ัว่ไปในเมืองศรีสชันาลยันัน่เอง 
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ภาพท่ี 297 ระบุลกัษณะตาํแหน่งของตะคนัดินเผาท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข 15 และเจดียร์าย

หมายเลข 16 ภายในบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 
ท่ีมา: แผนผงัและรูปภาพการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จากสาํนกั
ศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 
 

             เจดีย์รายหมายเลข 16 
 อยู่ทางดา้นทิศใตข้องเจดียป์ระธาน  เป็นเจดียร์ายก่อดว้ยศิลาแลง  แต่เหลือหลกัฐาน
นอ้ยมากจนไม่อาจวิเคราะห์รูปแบบใด ๆ ได ้
 จากการขดุแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 โบราณวตัถุทะเบียน#074 Grid:N3E2 Site:WY’2001 ช้ินส่วนประกอบสถาปัตยกรรม 
(แกนยอดเจดียดิ์นเผา) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 520 กรัม 
             โบราณวตัถุทะเบียน# 087  Site:WY’2001 Grid:N4E3 ตราประทบัดินเผาขนาดเลก็ ทาํ
จากดินเผา หนา 1.1 cm. (สี Hue10 yr8/4 light yellow orange)จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1.5 กรัม 
             โบราณวตัถุทะเบียน # 409 Grid:N4E3 Site: WY’2001ช้ินส่วนประดบัยอดเจดียก์ลีบ
มะเฟือง จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 140 กรัม 

ทะเบียน #071 Site:NWY’2001   
Grid:N3E1ตะคนัดินเผา  

ทะเบียน #069 Site:NWY’2001  Grid:N4E3 
ตะคนัดินเผา พบท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 
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ภาพท่ี 298 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดีย์รายหมายเลข 16ภายในบริเวณ
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: แผนผงัและรูปภาพการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จากสาํนกั
ศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 
 
        เจดีย์รายหมายเลข 17,18 และ 19 
 เป็นโบราณสถานก่ออิฐขนาดเล็ก ๆ  ท่ีสร้างเพ่ิมเติมในระยะหลงัสุด  อยู่ทางดา้นทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน  ขนาดประมาณ 2.50 x 2.50 เมตร 
 
 เจดีย์รายหมายเลข 20 
 เป็นเจดียร์ายก่ออิฐขนาดเลก็อยู่ทางดา้นทิศใตข้องเจดียป์ระธาน  ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร  เหลือหลกัฐานนอ้ยมาก  
 จากการขดุแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 โบราณวตัถุทะเบียน#004 Grid:N4E4 Site:WY’2001 ช้ินส่วนยอดเจดียดิ์นเผามีกลีบ
บวัปูนป้ันติดอยูด่ว้ย จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 250 กรัม 

Site:NWY’2001 Bag#074 Grid:N3E2  
ช้ินส่วนประกอบสถาปัตยกรรม (แกนยอด 
เจดียดิ์นเผา)จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 520 กรัม 

ทะเบียน # 409 ช้ินส่วนประดบัยอดเจดียก์ลีบ
มะเฟืองพบท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 
Grid:N4E3Site: NWY’2001 จาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 140 กรัม 
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 โบราณวตัถุทะเบียน#068 Grid:N3E4 Level:170 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
พระพทุธรูปหินทราย (ส่วนท่อนแขน) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 505 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#105 Grid:N4E4 Level:100-120 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
ยอดเจดียดิ์นเผา (ช้ินส่วนป้องไฉนทรงกลมมีรูตรงกลาง  สีHue 5 yr 7/8 Orange ) จาํนวน 2 ช้ิน 
นํ้าหนกั 240กรัม 
             โบราณวตัถุทะเบียน#110 Grid:N4E4 Level:126-148 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
ยอดเจดียดิ์นเผา ดา้นในเจาะรู สูง 18 cm. กวา้ง 16 cm. (มีปูนป้ันรูปกลีบบวัแปะติดอยู)่ สีHue 5 yr 
7/6 Orange จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 5,10กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#111 Grid:N4E4 Level:150-160 cm.dt. Site:WY’2001 ยอดเจดีย์
ดินเผา (ทรงกระบอกแคบปลาย สูง 29 cm.  ฐาน 11.5 cm. ปลาย 7.5 cm.) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 
3,000 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#155 Grid:N6E5 Level:143 cm.dt. Site:WY’2001ยอดเจดียดิ์น
เผา  เสน้ผา่นศูนยก์ลาง 16 cm.สีHue 5 yr 7/8 Orange จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,250 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#156 Grid:N6E5 Level:143 cm.dt. Site:WY’2001 ยอดเจดียดิ์น
เผา (ช้ินส่วนป้องไฉนทรงกลมมีรูตรงกลาง เส้นผา่นศูนยก์ลาง 11.5 cm. ) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้ าหนกั 
860 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#157 Grid:N6E5 Level:143 cm.dt. Site:WY’2001 ยอดเจดียดิ์น
เผา (ช้ินส่วนป้องไฉนทรงกลมมีรูตรงกลาง เส้นผา่นศูนยก์ลาง 21.5 cm. ) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้ าหนกั 
3,200 กรัม 
 จากหลกัฐานการขดุแต่งทาํใหส้ันนิษฐานเบ้ืองตน้ไดว้่า เจดียร์ายองคน้ี์น่าจะมีลกัษณะ
เป็นเจดียท์รงระฆงัท่ีมียอมแหลม เพราะจากหลกัฐานพบป้องไฉนในขนาดต่างๆกนัจาํนวนหลาย
ช้ิน 
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เจดียร์าย#21

เจดียร์าย#22

เจดียร์าย#23

N

 
 

ภาพท่ี 299 ลกัษณะตาํแหน่งของเจดียร์ายหมายเลข 21, เจดียร์ายหมายเลข 22และเจดียร์ายหมายเลข
23 ภายในบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: ภาพแผนผงัและรูปภาพการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จาก
สาํนกัศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 

 

 เจดีย์รายหมายเลข 21 
 เป็นเจดียร์ายท่ีอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน ก่อดว้ยศิลาแลง 
ขนาด 2.65 x 2.65 เมตร ประกอบดว้ยฐานรากซ่ึงเป็นฐานเขียงรูปส่ีเหล่ียมใชศิ้ลาแลงวางตามดา้น
ยาวซอ้นเหล่ือมกนั  ถดัมาเป็นฐานบวัยอ่มุม ๆ ละ 5 มุม  ถดัจากน้ีไม่มีหลกัฐานเหลืออยู ่  ลกัษณะ
ของฐานเจดียร์ายองค์น้ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกับเจดียร์ายทรงมณฑปท่ีวดัเจดียเ์จ็ดแถว   แต่ฐาน
ลกัษณะน้ีก็อาจเป็นฐานของเจดียท์รงระฆงัไดเ้ช่นกนั  เช่น  เจดียร์าย    องคห์น่ึงท่ีวดัเจดียเ์จ็ดแถว  
ทางดา้นทิศตะวนัตกของเจดียร์ายองคน้ี์  มีเสาศิลาแลงทรงกลมปักอยู ่1 ตน้ 
 จากการขดุแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 โบราณวตัถุทะเบียน#093 Grid:N6E7 พบ Level:50 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วนหวั
สิงห์ดินเผาประดบัเจดีย ์จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 180 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#096 Grid:N6E7 พบ Level:160 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
หวัสิงห์ดินเผาประดบัเจดีย ์จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 195กรัม  
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ภาพท่ี 300 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดีย์รายหมายเลข 21ภายในบริเวณ
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: ภาพแผนผงัและรูปภาพการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั  จาก
สาํนกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2542. 
 

 เจดีย์รายหมายเลข  22 
 เป็นเจดียร์ายท่ีอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน ก่อดว้ยอิฐ เหลือ
หลกัฐานน้อยมาก ขนาด 2.20 x 2.20 เมตร  ความสูงของเจดียเ์พียง  20  เซนติเมตร  ทางดา้นทิศ
ตะวนัออกมีเสาศิลาแลงปักอยู ่1 ตน้ ไม่สามารถระบุลกัษณะท่ีชดัเจนได ้
 เจดีย์รายหมายเลข 23 
 เป็นเจดียร์ายท่ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน  ก่อดว้ยศิลาแลง เหลือ
หลกัฐานเพียงฐานเขียงขนาด 3 x 3 เมตร  ทางดา้นทิศตะวนัออกของเจดียมี์เสา ศิลาแลงปักอยู ่1 ตน้ 
             เจดีย์รายหมายเลข 24 และ 25 
 เป็นเจดียร์ายท่ีอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน  ก่อดว้ยอิฐ เหลือ
หลกัฐานเพียงฐานเขียง ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร  และขนาด 1.20 x 1.20 เมตร  

Site:NWY’2001 Bag#096 Grid:N6E7 พบ
Level:160 cm.dt. ช้ินส่วนดินเผาประดบั 
เจดีย ์จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 195กรัม 

Site:NWY’2001 Bag#093 Grid:N6E7 พบ
บริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมือง
บางขลงั ช้ินส่วนหวัสิงคห์รือมกร?ดินเผา 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 180 กรัม 
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 จากการขดุแต่งพบช้ินส่วนยอดเจดียต์กอยูข่า้งเจดียส์ององคน้ี์ เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงหาก
เป็นยอดของเจดียส์ององคน้ี์ก็อาจสันนิษฐานไดว้่าเจดียท์ั้งสององคน่์าจะเป็นทรงระฆงั เพราะพบ
ช้ินส่วนยอดเจดียส่์วนท่ีเป็นปลอ้งไฉนจาํนวนมาก  นอกจากน้ียงัพบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกฝัง
อยูติ่ดกบัเจดียด์ว้ย 
 
 เจดีย์รายหมายเลข 26 
 เป็นเจดียร์ายท่ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเจดียป์ระธาน ก่อดว้ยอิฐ เหลือ
หลกัฐานไม่มากนกั  เหลือฐานเขียงชั้นเดียว  เป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาด 1.75 x 2.5 เมตร ซ่ึงลกัษณะท่ี
เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้เช่นน้ี  อาจเกิดจากการถูกลกัลอบขดุจนทาํใหฐ้านเจดียไ์ม่สมบูรณ์  
 จากการขดุแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 โบราณวตัถุทะเบียน#150 Grid:N10E5 พบ Level:131 cm.dt. Site:WY’2001 อิฐมีลาย
ดอกไม ้(กวา้ง 16.5 cm. ยาว33 cm.หนา 6 cm.) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,850 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#153 Grid:N11E5 พบ Level:120-140 cm.dt. Site:WY’2001 
ช้ินส่วนประกอบสถาปัตยกรรม (ดินเผารูปตาสิงห์หรือมกร?)  จาํนวน 3 ช้ิน นํ้าหนกั 175 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#159 Grid:N11E5 พบ Level:120-140 cm.dt. Site:WY’2001 เมด็
พระศกปูนป้ัน จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 150 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#160 Grid:N11E6 พบ Level:201 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
กระดูกมนุษย ์จาํนวน 5 ช้ิน นํ้าหนกั 65 กรัม 
 
 เจดีย์รายหมายเลข 27 
 เป็นเจดียร์ายท่ีอยู่ทางด้านทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน  ก่อดว้ยอิฐ เหลือ
หลกัฐานนอ้ยมาก มีเพียงฐานเขียง 2 ชั้นเท่านั้น 
 จากการขดุแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
             โบราณวตัถุทะเบียน#064 Grid:N3E2 พบ Level:40-60 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
ยอดเจดียดิ์นเผา (ช้ินส่วนป้องไฉนทรงกลมมีรูตรงกลาง  สีHue 5 yr 7/6 Orange) จาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 1,240 กรัม 
            โบราณวตัถุทะเบียน#085 Grid:N3E2 พบ Level:40-60 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
แกนยอดเจดียดิ์นเผา (ชาํรุด)สีHue5yr8/4 pale 0range จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,150 กรัม 
            โบราณวตัถุทะเบียน#088 Grid:N3E2 พบ Level:100 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
ลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 80 กรัม 
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            โบราณวตัถุทะเบียน#089 Grid:N3E2 พบ Level:150 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
กระโหลกศรีษะมนุษย ์จาํนวน 40 ช้ิน นํ้าหนกั 230 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#091 Grid:N3E2 พบ Level:60 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
ลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์ จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 80 กรัม 
             โบราณวตัถุทะเบียน#092 Grid:N3E2 พบ Level:20 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
ลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์(รูปดอกไม)้ จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 40 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#093 Grid:N3E2 พบ Level:160 cm.dt. Site:WY’2001ช้ินส่วน
ลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 80 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน#094 Grid: N3E2 พบ Level:160 cm.dt. Site:WY’2001 มีดเหลก็ 
(ชาํรุดมาก) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 10 กรัม 
 จากการขดุแต่งยงัไดพ้บโบราณวตัถุทะเบียน#108 เป็นอิฐกอ้นส่ีเหล่ียมผนืผา้ ท่ีมีตวัเลข 
๑ กบั เลข ๓ Grid:N4E3 พบ Level:114 cm.dt. Site:WY’2001 ขนาดกวา้ง 16 เซนติเมตร ยาว 24 
เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร ซ่ึง นางสาว กองแกว้  วีระประจกัษ ์ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ ดา้นอกัษรศาสตร์
ของกรมศิลปากร ไดว้ิเคราะห์วา่เป็นตวัเลขสมยัอยธุยา มีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี21-22 9 
 
 เจดีย์รายหมายเลข 28 
 เป็นเจดียร์ายท่ีอยูท่างดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเจดียป์ระธาน ก่อดว้ยอิฐลกัษณะ
คลา้ยก ับมณฑปขนาดเล็กที่อยู่ทางด ้านทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องเจดียป์ระธาน(เจดียร์าย
หมายเลข 10)  ขนาดของมณฑป 3 x 3 เมตร  มีบนัไดทางข้ึนอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออก 
ประกอบดว้ยฐานเขียงและฐานบวั สันนิษฐานว่าเป็นมณฑปท่ีมีหลงัคาเป็นกระเบ้ืองดินเผา เพราะ
จากการขดุแต่งพบช้ินส่วนกระเบ้ืองดินเผาบริเวณเจดียร์ายองคน้ี์ค่อนขา้งมาก 
 จากการขดุแต่งเจดียร์ายองคน้ี์ พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 โบราณวตัถุทะเบียน#010 Grid:N8W2 Site:WY’2001 มีดขนาดเลก็ จาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 40 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียนSF# 062 Site:WY’2001 Grid:N8W2 Level:150 cm.dt. มีดเหลก็ 
จาํนวน 1 ช้ิน 

                                                 
9อรพินธ์ุ การุณจิตต,์“มรดกทางศิลปวฒันธรรมแห่งเมืองโบราณบางขลงั,”  ศิลปากร  

52, 1 (มกราคม-กมุภาพนัธ์ 2552) : 45. 
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 โบราณวตัถุทะเบียน#211 Grid:N12E2 Level:160cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
กระดูกมนุษย ์จาํนวน 3 ช้ิน นํ้าหนกั 65 กรัม 
           โบราณวตัถุทะเบียน # 230 Grid:N8W2  Level:120-140 cm.dt.  Site:WY’2001 เมด็
พระศกปูนป้ัน จาํนวน 16 ช้ิน นํ้าหนกั 2,400 กรัม 
           โบราณวตัถุทะเบียน # 230 Grid: N8W2 Level: 120-140 cm.dt. Site:NWY’2001 
ช้ินส่วนประดบัสถาปัตยกรรม กลีบบวัดินเผา จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 300 กรัม 
           โบราณวตัถุทะเบียน # 237 Grid: N8W2 Level: 120-140 cm.dt. Site:NWY’2001 
ช้ินส่วนประดบัสถาปัตยกรรม กลีบบวัดินเผา จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 540 กรัม 
           โบราณวตัถุทะเบียนSF# 245 Grid: N8W2 Level:150 cm.dt. Site:WY’2001 มีดเหลก็ 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 20 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียนSF# 247 Grid: N8W2 Level:160 cm.dt. Site:WY’2001 แหนบ
เหลก็ จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 50 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน # 250 Grid: N8W2 Level:140-160 cm.dt. Site:WY’2001 
ช้ินส่วนกระดูกมนุษย ์จาํนวน 4 ช้ิน นํ้าหนกั 20 กรัม 
 โบราณวตัถุทะเบียน # 251 Grid: N8W2 Level:140-160 cm.dt. Site: WY’2001 เมด็
พระศกปูนป้ัน จาํนวน 29 ช้ิน นํ้าหนกั 5,500 กรัม 
             โบราณวตัถุทะเบียน # 252 Grid: N8W2 Level:140-160 cm.dt. Site:WY’2001 
ช้ินส่วนลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 650 กรัม 
             โบราณวตัถุ ทะเบียน#495 Grid: N8W3 Level:140-160 cm.dt. Site: WY’2001 ใบมีด
เหลก็ (ยาว 23.5 เซนติเมตร) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 90 กรัม 
            โบราณวตัถุทะเบียน#502 Grid:N8W3 Level:115cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
ประกอบสถาปัตยกรรม (ยอดเจดียรู์ปดอกบวั) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 898 กรัม 
             จากหลกัฐานท่ีพบเมด็พระศกปูนป้ันบริเวณเจดียร์ายองคน้ี์ค่อนขา้งมาก คือ พบจาํนวน
ทั้งส้ิน 45 ช้ิน นํ้าหนกั 7,900 กรัม  จึงสันนิษฐานว่าเจดียห์มายเลข 28 น้ีมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่
ประดิษฐานอยูภ่ายในดว้ย        
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ภาพท่ี 301 กาํหนดตาํแหน่งของโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข 21 ภายในบริเวณ

โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 
ท่ีมา: ภาพแผนผงัและรูปภาพการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จาก
สาํนกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทยั, 2542. 

WY’2001 Bag#502 Grid:N8W3 
Level:115cm.dt. ช้ินส่วนประกอบ
สถาปัตยกรรม (ยอดเจดียรู์ปดอกบวั)  

ทะเบียน # 230 เมด็พระศกปูนป้ัน พบบริเวณ
โบราณสถานหมายเลข 3 Grid:N8W2 
Level:120-140 cm.dt.  Site:NWY’2001 

ทะเบียน#495 Site: NWY’2001  
Grid:N8W3 มีด  
 

ทะเบียนSF# 062 Site:NWY’2001  
Grid:N8W2 Level:150 cm.dt.  
มีดเหลก็ จาํนวน 1 ช้ิน 

ทะเบียน # 237 ช้ินส่วนประดบั
สถาปัตยกรรม กลีบบวัดินเผา 
Grid:N8W2 Level: 120-140 cm.dt. 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 540 กรัม 
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             เจดีย์รายหมายเลข 29-35   
           เป็นเจดียร์ายขนาดเลก็ท่ีมาสร้างข้ึนในระยะหลงัสุด เจดียร์ายหมายเลข 29,30  และ 34  
อยูด่า้นหนา้วิหาร  เหลือแนวอิฐเพียงเล็กนอ้ย  ขนาดของเจดียร์ายหมายเลข29  ขนาดกวา้งดา้นละ 
2.30 x 2.30 เมตรพบว่ามีการฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกติดกบัฐานเจดียร์ายองคน้ี์  เจดียร์าย
หมายเลข 30  วดัขนาดไม่ไดเ้พราะเหลือหลกัฐานนอ้ยมาก  โบราณสถานหมายเลข 34  ขนาดกวา้ง 
1.20 x 1.20 เมตร  ภายในเป็นช่องบรรจุกระดูก  
            จากการขดุแต่งเจดียร์ายหมายเลข 29 พบโบราณวตัถุสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
            โบราณวตัถุทะเบียน#200 Grid:N12E1 Surface Site:WY’2001 โลหะชิน(ระบุประเภท
การใชง้านไม่ได)้ จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1 กรัม 
            โบราณวตัถุทะเบียน#205 Grid:N12E2 Level:160 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วนกลีบ
บวัดินเผา (หนา 6.5 cm.ยาว14 cm.สี Hue2.5yr7/8Orange) จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 640 กรัม 
  โบราณวตัถุทะเบียน#209 Grid:N12E2 Level:160 cm.dt. Site:WY’2001 แกนยอด
เจดียดิ์นเผา จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 70 กรัม 
            โบราณวตัถุทะเบียน#210 Grid:N12E2 Level:160 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
ลวดลายปูนป้ันประดบัเจดีย ์จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 135 กรัม 
            โบราณวตัถุทะเบียน#242 Grid:N13E1 Level:132 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วน
กระดูกมนุษย ์จาํนวน 3 ช้ิน นํ้าหนกั 102 กรัม 
            โบราณวตัถุทะเบียน#244 Grid:N13E1 Level:132 cm.dt. Site:WY’2001ช้ินส่วนยอด
เจดียดิ์นเผา ดา้นในกลวงจะเป็นรูปส่ีเหล่ืยมจตุรัส(สีHue 2.5 yr 6/6Orange แตกชาํรุด) จาํนวน 3 ช้ิน 
นํ้าหนกั 320กรัม 
            โบราณวตัถุทะเบียน#347 Grid:N9E1 Level:52 cm.dt. Site:WY’2001 ช้ินส่วนกระดูก
มนุษย ์จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1 กรัม 
           โบราณวตัถุทะเบียน#360 Grid:N9E1 Site:WY’2001 ใบมีดเหลก็ จาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 15 กรัม 
 ส่วนเจดียร์ายหมายเลข 31  และเจดียร์ายหมายเลข 32  เป็นเจดียบ์รรจุกระดูกและเป็น
เจดียร์ายประจาํทิศของเจดียร์ายหมายเลข 8 (ดูรายละเอียดในเจดียร์ายหมายเลข 8) เจดียร์ายทั้งสอง
น้ีเหลือหลกัฐานอยูน่อ้ยมากจนไม่สามารถระบุรูปทรงท่ีชดัเจนได ้
 เจดีย์รายหมายเลข 33 
 อยูท่างทิศเหนือของเจดียป์ระธาน  เหลือเพียงฐานเขียงชั้นเดียวก่ออิฐขนาด 1.30x 1.30 
เมตร 
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             เจดีย์รายหมายเลข 35  
             เป็นโบราณสถานท่ีมีลกัษณะพิเศษ คือ เป็นแนวอิฐท่ีวางเป็นรูปตาราง  โดยใชอิ้ฐวาง
ตะแคง  ภายในช่องส่ีเหล่ียมไม่พบโบราณวตัถุใด ๆ  แนวอิฐน้ีอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกของเจดีย์
ประธาน สนันิษฐานวา่อาจจะเป็นแนวอิฐท่ีใชใ้นการวางศิลาฤกษ ์ ขนาด 1 x 1 เมตร  
 

 
 
ภาพท่ี 302 ลกัษณะตาํแหน่งของเจดียร์ายหมายเลข28 ,แนวอิฐหมายเล35และกาํแพงแกว้ทางดา้น

ทิศเหนือภายในบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 
ท่ีมา: ภาพแผนผงัและรูปภาพการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จาก
สาํนกัศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 

 

             กาํแพงแก้ว (โบราณสถานหมายเลข 35) 
             สร้างโดยใช้ศิลาแลงเ ป็นท่อนยาวปักเ รียง เ ป็นแถวรูปส่ีเหล่ียมลอ้มรอบกลุ่ม
โบราณสถาน โดยมีทบัหลงัวางทบัดา้นบนอีกชั้นหน่ึง  จากการขดุแต่งพบว่าความยาวของแท่งศิลา
แลงท่ีนาํมาปักเป็นกาํแพงแกว้นั้นยาวประมาณ  220  เซนติเมตร   เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 35 – 
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40  เซนติเมตร  ทบัหลงัซ่ึงจะทบัอยู่ด้านบนอีกชั้นหน่ึงนั้นส่วนใหญ่ตกอยู่ในบริเวณใกลเ้คียง  
ขนาดของทบัหลงักวา้ง 40 - 50 เซนติเมตร  ยาว 1.20 – 1.40 เมตร    
 กาํแพงแกว้ดา้นทิศเหนือยาว 52 เมตร  ดา้นทิศตะวนัออกยาว 57 เมตร ดา้นทิศใตย้าว 
60 เมตร  และดา้นทิศตะวนัตกยาว 57 เมตร  โดยมีช่องประตูทางเขา้ออกสามดา้น คือ ดา้นทิศ
ตะวนัตกซ่ึงเป็นทางเขา้ออกหลกั  และช่องประตูทางด้านทิศตะวนัออกและด้านทิศใต้  ส่วน
ทางดา้นทิศเหนือไม่พบช่องทางเขา้ออก  ส่วนสาเหตุท่ีทางเขา้ออกหลกัอยู่ทางดา้นทิศตะวนัตก   
อาจมีเหตุผลเน่ืองจากทางดา้นทิศตะวนัตกเป็นดา้นท่ีมีคลองยางไหลผ่านห่างจากวดัไม่มากนัก  
เน่ืองจากเป็นเส้นทางคมนาคมทางนํ้ าท่ีสาํคญัจึงจาํเป็นตอ้งมีประตูทางเขา้ออกอยูท่างดา้นท่ีติดกบั
คลองยางกเ็ป็นได ้
  ลกัษณะของกาํแพงแกว้เช่นน้ีคลา้ยกบัท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั, วดัพระ
ศรีรัตนมหาธาตุเมืองศรีสัชนาลยั  และโบราณสถานอีกหลายแห่งภายในเมืองกาํแพงเพชร การใช้
กาํแพงแกว้ท่ีเป็นศิลาแลงขนาดใหญ่เช่นน้ี อาจเป็นเพราะพื้นท่ีบริเวณน้ีมีศิลาแลงซ่ึงเป็นทรัพยากร
ท่ีมีมากอยูแ่ลว้ จึงนาํมาใชใ้นการสร้างกาํแพงแกว้ใหมี้ความสวยงามและมัน่คงแขง็แรงได ้
              จากโบราณวัตถุท่ีใช้ในการประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมท่ีพบ  จะเห็นได้ว่า
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลมีการประดบัตกแต่งโบราณสถานตามรูปแบบความนิยมของสมยั
สุโขทยัและใชว้สัดุในการตกแต่งโบราณสถานท่ีแตกต่างกนัตามประเพณีนิยมในแต่ละสมยั เช่น 
ในสมัยสุโขทัยส่วนยอดเจดีย์จะนิยมประดับตกแต่งด้วยดินเผาทรงดอกบัวตูมซ่ึงเห็นได้จาก
ช้ินส่วนยอดเจดียดิ์นเผาท่ีตกอยู่ใกลก้บัโบราณสถานหมายเลข11และโบราณสถานหมายเลข 28 
การประดบัตกแต่งเช่นน้ีแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของวดัท่ีเคยเป็นสถานท่ีใชใ้นการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาซ่ึงวสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่งส่วนใหญ่จะทาํดว้ยดินเผา ปูนป้ัน และศิลาแลง มี
การบูรณะปรับปรุงโบราณสถานแห่งน้ีอยา่งนอ้ยสองสมยัดว้ยกนัซ่ึงจะเห็นไดจ้ากในระยะแรกจะ
นิยมสร้างดว้ยศิลาแลง ในระยะหลงัจะนิยมสร้างดว้ยอิฐมากกว่า พบช้ินส่วนปูนป้ันค่อนขา้งนอ้ย
มาก และระบุลกัษณะท่ีชัดเจนได้ยาก เพราะส่วนใหญ่แตกหักชาํรุดเป็นช้ินส่วนเล็กๆ การพบ
ช้ินส่วนประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรมไม่มากเท่าวดัสาํคญัๆในเมืองสุโขทยัอาจเป็นเพราะวดัใหญ่
ชยัมงคลไม่ไดเ้ป็นวดัหลวงจึงไม่ค่อยมีการตกแต่งประดบัประดาในรายละเอียดให้ปราณีตมากนกั 
แต่เป็นวดัท่ีชาวบา้นคนทัว่ไปสามารถท่ีจะเขา้มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได ้จึงน่าจะเป็นวดัท่ี
เนน้ในดา้นการใชเ้พื่อประกอบพิธีกรรมดา้นศาสนามากกว่า นอกจากน้ียงัพบหลกัฐานสาํคญัอ่ืนๆ 
เช่นการฝังภาชนะบรรจุกระดูกในบริเวณวดัซ่ึงจะกล่าวต่อไป 
 ดงันั้นจึงสามารถสรุปในเบ้ืองตน้ไดว้่า โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล  มีการก่อสร้าง 
2 ระยะ คือ 
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           ระยะท่ี 1 มีการสร้างโบราณสถานหลกัของวดัคือเจดียป์ระธานทรงพุ่มขา้วบิณฑ ์และ
เจดียร์ายท่ีมุมทั้งส่ีของเจดียป์ระธานซ่ึงมีรูปแบบพุ่มขา้วบิณฑเ์ช่นเดียวกนั  เจดียร์ายบางองคท่ี์เป็น
เจดียป์ระจาํดา้นซ่ึงเป็นเจดียท่ี์สร้างดว้ยศิลาแลงรวมทั้งกาํแพงแกว้   สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุใน
ราวพทุธศตวรรษท่ี 19 – 20  
 ระยะท่ี 2  มีการสร้างโบราณสถานเพ่ิมเติมข้ึนมาเป็นจาํนวนมาก ไดแ้ก่ วิหารและเจดีย์
รายองคอ่ื์น ๆ  ท่ีสร้างดว้ยอิฐ  สันนิษฐานว่ากลุ่มโบราณสถานในระยะท่ี 2 น้ี น่าจะมีอายุในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 21-22  โดยพบหลกัฐานเป็นกอ้นอิฐท่ีมีตวัเลข 1  กบัเลข 3  ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญดา้นอกัษรศาสตร์
ของกรมศิลปากรไดว้ิเคราะห์วา่เป็นตวัเลขในสมยัอยธุยา  กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 21-22  
 

                                             
 
ภาพท่ี 303 พระพทุธรูปสาํริดท่ีพบจากเจดียร์ายในวดัใหญ่ชยัมงคลกาํหนดอายใุนสมยัอยธุยา  พุทธ

ศตวรรษท่ี 21-22 
 
              มกรเขียนลายสีดําใต้เคลอืบ ผลติจากแหล่งเตาเมืองสุโขทยั 
              จากการขุดคน้พบช้ินส่วนมกรสังคโลกสุโขทยั ท่ีมีช่ือเรียกออกไปอีกหลายช่ือ คือ หัว
สิงห์สังคโลก  หัวนาคสังคโลก หวัมงักรสังคโลก ซ่ึงสาเหตุท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่าลกัษณะของ
มกรสังคโลกสุโขทยั มีลกัษณะคลา้ยกบัลกัษณะของสัตว ์คือ มีนัยตาโปนโต ซ่ึงเป็นลกัษณะของ
สิงโตและมงักร มีครีบหลงัเหมือนอยา่งมงักร มีลาํตวัยาวและมีเกลด็เหมือนนาค ใชเ้ป็นเคร่ืองประดบั
ส่ิงก่อสร้าง เช่นประดบัชายคาและมกรสงัคโลกยงัใชเ้ป็นเคร่ืองจาํลองตกแต่ง ของโบสถว์ิหารดว้ย10 
                                                 

10หม่อมเจา้สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ,์ 
2522), 10. 
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ภาพท่ี 304 ลกัษณะตาํแหน่งท่ีพบช้ินส่วนมกรดินเผาเคลือบสองสีพบภายในบริเวณโบราณสถาน
วดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: ภาพแผนผงัและรูปภาพการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั จาก
สาํนกัศิลปากรท่ี6 สุโขทยั, 2542. 
   

 
 

ภาพท่ี 305 เศียรมกรเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ ผลิตจากแหล่งเตาเมืองสุโขทยั จงัหวดัสุโขทยั อายรุาว
พทุธศตวรรษท่ี 20-21 ใชเ้พื่อประดบัสถาปัตยกรรม 

ท่ีมา: กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  ง้วนเพียรภาค, เคร่ืองถว้ยสุโขทัย 
พฒันาการของเคร่ืองถว้ยไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535). 
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     เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัมกรสังคโลกท่ีโบราณสถาน AT.A2 ซ่ึงเป็นการขุดแต่ง
โบราณสถาน ในเขตเมืองเก่าสุโขทยั ห่างจาก ตระพงั-ตระกวน ไปทางทิศตะวนัตก ประมาณ 270 
เมตร มีการขดุพบมกรสังคโลกเป็นจาํนวนมากทั้งท่ีสมบูรณ์และท่ีเป็นช้ินส่วนแตกหัก ซ่ึงแสดงว่า
โบราณสถานแห่งน้ีคงจะใชม้กรสังคโลกในการประดบัเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงโบราณสถานแห่งน้ี 
เป็นโบราณสถานท่ีใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มโบราณสถาน เขต A มกรท่ีพบ คือ มกรสังคโลก (สมบูรณ์)
เคลือบสีขาวขุ่น เขียนลายใตเ้คลือบสีนํ้ าตาลถึงดาํ ผลิตจากแหล่งเตาเผาเมืองสุโขทยั  สูง 52.5 
เซนติเมตร11 ลกัษณะของมกรเหมือนกบัท่ีพบบริเวณ Grid:N12E4  Level: 155 cm.dt. พบท่ีบริเวณ
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 
 

 
 

ภาพท่ี 306 มกรสังคโลกพบท่ีโบราณสถาน AT.A2 ซ่ึงเป็นการขดุแต่งโบราณสถาน ในเขตเมืองเก่า
สุโขทยัเคลือบสีขาวขุ่น เขียนลายใตเ้คลือบสีนํ้ าตาลถึงดาํ ผลิตจากแหล่งเตาเผาเมือง
สุโขทยั สูง 52.5 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพท่ี307 จากรายงานการขุดแต่งวดักรุส่ีห้อง ในเขตอรัญญิก เมืองกาํแพงเพชร โดยห้างหุ้นส่วน
จาํกดั สุรศกัด์ิก่อสร้างในโครงการบูรณะและปรับปรุงสภาพภูมิทศัน์ แหล่งโบราณสถาน 
จงัหวดั กาํแพงเพชร พ.ศ.2542 หนา้333 รูปตวัมกร ดา้นขา้ง พบบริเวณอาคารหมายเลข 1  

                                                 
11พชัราพร เจริญลาภ, “มกรสังคโลกท่ี โบราณสถาน AT.A2 ต.เมืองเก่า จ.สุโขทยั,” (สารนิพนธ์

ปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2524), 27. 
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 การพบช้ินส่วนท่อนํา้ดิน 

              พบช้ินส่วนท่อนํ้ าดินเผาท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล และ
โบราณสถานวดัเจดียเ์จ็ดแถว เมืองบางขลงั แต่พบเพียงช้ินส่วนเลก็ๆเท่านั้น สันนิษฐานว่าน่าจะมี
การใชเ้พื่อระบายนํ้าในฤดูนํ้าหลาก เช่นเดียวกบัท่ีพบในวดัพระพายหลวงท่ีเคยมีการสาํรวจไวแ้ลว้ 
              เร่ืองน้ีอาจารยศ์รีศกัร วลัลิโภดม ไดท้าํการสาํรวจโดยใชภ้าพถ่ายทางอากาศและเดิน
ตรวจผวิดิน พบร่องรอยท่ีแสดงระบบและโครงสร้างการกกัเก็บนํ้ าและระบายนํ้ าท่ีสัมพนัธ์กบัคูนํ้ า
วดัพระพายหลวงท่ีเป็นคูเมืองสุโขทยัสมยัแรก ตรงมุมคูเมืองดา้นเหนือท่ีต่อกบัดา้นตะวนัตกมีแนว
คนัดินท่ีเหลือสูงราว 1-2เมตร พุ่งตรงไปทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือเป็นระยะทางมากกว่า 2 
กิโลเมตร โดยมีร่องรอยของร่องนํ้ าขนานแนวคนัดินดา้นใต ้แสดงให้เห็นว่าเม่ือฤดูฝน นํ้ าจะไหล
หลากลงมาจากเทือกเขาและท่ีสูงดา้นตะวนัตกและดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของตวัเมือง ถา้หากไม่มี
แนวคนัดินน้ีขวางกั้นอยู ่นํ้ าก็จะหลากไหลสู่ท่ีราบลุ่มทางดา้นเหนือตวัเมืองแลว้ลงลาํนํ้ าแม่ลาํพนั
ไปลาํนํ้ ายมทั้งหมด แต่เม่ือมีคนัดินแลว้ แนวคนัดินจะทาํหนา้ท่ีสกดัและเบ่ืยงเบนนํ้ าไปตามร่องนํ้ า
เขา้สู่คูนํ้ าหรือคูเมืองท่ีวดัพระพายหลวงตรงตามท่ีคนัดินพุง่มาบรรจบ 
              อาจารยศ์รีศกัร วลัลิโภดม มีรายงานว่า “ขณะท่ีทาํการสาํรวจนั้น ขา้พเจา้พบช้ินส่วน
ของท่อนํ้ าขนาดใหญ่ท่ีทาํดว้ยดินเผาแบบเผาแกร่งฝังผ่านคนัดินเพื่อชกันํ้ าลงสู่คูเมือง นอกจากน้ี
แลว้ก็ยงัพบเห็นร่องรอยว่าเม่ือนํ้ าท่ีนาํมากกัไวใ้นคูเมืองวดัพระพายหลวง ซ่ึงปัจจุบนัชาวบา้นเรียก
กนัวา่หว้ยแม่โจนนั้นลน้หรือเกินความตอ้งการ กจ็ะระบายออกลงสู่ท่ีลุ่มตํ่าทางดา้นตะวนัออก12 
              ส่วนหลกัฐานการพบท่อนํ้ าดินเผาท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์โบราณสถานวดัใหญ่ชยั
มงคล และโบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถว เมืองบางขลงั แสดงใหเ้ห็นว่ามีการใชร้ะบบระบายนํ้ าออก
จากตวัโบราณสถานตามแบบของเมืองสุโขทยั ซ่ึงอยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19-20 นัน่เอง 
 

 
 

ภาพท่ี308 ช้ินส่วนท่อนํ้ าดินเผา พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์ (WB’07) ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ( Grid:S2E2)  Level:  85 cm.dt. จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 330 กรัม 

                                                 
12สุจิตต ์วงษเ์ทศ, ศิลปวฒันธรรมนาํเท่ียว แควน้สุโขทยั รัฐในอุดมคติ (กรุงเทพฯ:  

มติชน, 2531), 53. 
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ภาพท่ี309 โบราณวตัถุทะเบียน#338 ช้ินส่วนท่อนํ้ าดินเผาพบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัใหญ่
ชยัมงคล (Site:Wy’2001)ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ( Grid:N8E3)  Level: 150-180 
cm.dt. จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 350 กรัม 

 
 
ภาพลายเสน้ท่ี76 ภาพลายเส้นโบราณวตัถุทะเบียน#338 ช้ินส่วนท่อนํ้ าดินเผาพบจากการขุดแต่ง

โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล (Site:Wy’2001) ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Grid:N8E3)  Level: 150-180 cm.dt. จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 350 กรัม 

 

  
 
ภาพท่ี310 โบราณวตัถุทะเบียน #001 ท่อนํ้ าดินเผา พบบริเวณวดัเจดียเ์จ็ดแถว เมืองบางขลงั 

(Site:WJT’2001 )พบบริเวณเจดียห์มายเลข#3 Grid: S4W4 พบจาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 
370 กรัม 
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ภาพท่ี 311 โบราณวตัถุหมายเลข#172 ท่อนํ้ าดินเผามีเศษปูนติดอยู ่พบบริเวณวดัเจดียเ์จด็แถว เมือง
บางขลงั (Site:WJT’2001) จากหลุม test ขา้งเจดียร์ายหมายเลข#6  พบจาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 60 กรัม หนา 1.2 เซนติเมตร  สีHue 2.5 y6/1 yellow gray แหล่งเตาเผาสุโขทยั?                              

 

 วดัริมทาง 
 ส่ิงก่อสร้างสําคัญของวดัริมทางคือ เจดีย์ประธานทรงระฆังบนฐานแปดเหล่ียม  
(หลกัฐานจากการขุดแต่งเหลือเฉพาะส่วนฐานแปดเหล่ียมเท่านั้น) ความยาวของแต่ละดา้น 5.50 
เมตร ทางดา้นทิศตะวนัออกพบร่องรอยของฐานวิหารเลก็นอ้ย  
                 จากการขุดแต่งโบราณสถานวดัร้างริมทางทางด้านทิศเหนือของวดัใหญ่ชัยมงคล
โบราณวตัถุท่ีพบส่วนใหญ่เป็นโบราณวตัถุประเภทช้ินส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม เช่น
กระเบ้ืองและโลหะยดึเคร่ืองไม ้ช้ินส่วนรูปเคารพทางพระพุทธศาสนา เช่น ช้ินส่วนเมด็พระศกปูน
ป้ันและเมด็พระศกดินเผา เศียรพระปูนป้ัน ช้ินส่วนลวดลายท่ีประดบัเจดีย ์และเศษภาชนะดินเผา
ทั้งแบบเน้ือดินธรรมดา เน้ือแกร่ง และเคร่ืองเคลือบ จากการศึกษาในเบ้ืองตน้สามารถสันนิษฐาน
ไดว้า่ โบราณวตัถุเหล่าน้ีน่าจะมีอายอุยูใ่นราวสมยัสุโขทยัและสืบเน่ืองมาจนถึงสมยัอยธุยาตอนตน้ 
คือ ราวพทุธศตวรรษท่ี 20 – 21 
                 นอกจากโบราณสถานสําคญัทั้งสามวดัขา้งตน้แลว้  เมืองบางขลงัยงัมีโบราณสถาน
ขนาดเล็ก ๆ อีกจาํนวนมาก  แต่ส่วนใหญ่ถูกรบกวนจากการลกัลอบขุดหาโบราณวตัถุทาํให้การ
วิเคราะห์หลกัฐานทางดา้นสถาปัตยกรรมทาํไดย้ากเน่ืองจากมีหลกัฐานนอ้ยเกินไป  วดัอ่ืน ๆ ของ
เมืองบางขลงั ไดแ้ก่ 
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 วดัเจดีย์เจ็ดแถว  
 วดัเจดียเ์จด็แถวเป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีประกอบดว้ยเจดียป์ระธานและเจดียร์าย แต่มี
หลกัฐานเหลือนอ้ยมากจนไม่สามารถระบุรูปทรงของเจดียไ์ด ้แต่สามารถวิเคราะห์ไดว้่าน่าจะมีการ
ก่อสร้างอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง ซ่ึงแบ่งตามวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง คือ ศิลาแลง และอิฐ โดยสันนิษฐาน
ว่ากลุ่มท่ีสร้างดว้ยศิลาแลง  น่าจะเป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีสร้างข้ึนในช่วงแรก และต่อมาไดมี้การ
สร้างเพิ่มเติมดว้ยเจดียร์ายองคเ์ลก็ ๆ ท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐ 
 การกาํหนดอายุ  จากโบราณวตัถุท่ีพบ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง
จากแหล่งเตาเมืองศรีสชันาลยั สนันิษฐานวา่น่าจะอยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19-21 
 

 วดัเจดีย์โทน 
 ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตก ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก  
จงัหวดัสุโขทยั   
 จากการขุดแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรมเป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ความ
ยาวดา้นละ 9.10 เมตร พบเฉพาะส่วนฐานเขียงท่ีก่อดว้ยศิลาแลง ส่วนชั้นบนเป็นชั้นบวัคว ํ่าท่ีก่อ
ดว้ยอิฐ  สนันิษฐานวา่รูปทรงท่ีสมบูรณ์อาจจะมีลกัษณะคลา้ยกบัเจดียร์ายบางองคท่ี์วดัเจดียเ์จด็แถว 
เมืองศรีสัชนาลยั ท่ีมีลกัษณะเป็นเจดียร์ายทรงปราสาทท่ีมียอดเป็นเจดียท์รงระฆงัเน่ืองจากไดพ้บ
ช้ินส่วนของอิฐหน้าววัดว้ย  จากการขุดแต่งพบโบราณวตัถุไม่มากนกั กาํหนดอายุอยู่ในราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 19-20 
 

 วดัป่ามะม่วง 
 ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตก ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก  
จงัหวดัสุโขทยั   
 จากการขดุแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม  เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุัรัสความยาว
ดา้นละ 9.10 เมตร พบเฉพาะส่วนฐานเขียงท่ีก่อดว้ยอิฐ ไม่สามารถสนันิษฐานรูปทรงท่ีสมบูรณ์ได ้ 
 จากการขุดแต่งพบโบราณวตัถุจาํนวนมาก  ส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน   
และเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่ง   และช้ินส่วนเคร่ืองประกอบทางสถาปัตยกรรมเป็นลวดลายปูน
ป้ันต่าง ๆ   กาํหนดอายอุยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 
 

 วดัป่ากล้วย 
 ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตก  ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก  
จงัหวดัสุโขทยั   
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 จากการขดุแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม  เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ความ
ยาวดา้นละ 4 เมตร พบเฉพาะส่วนฐานเขียงท่ีก่อดว้ยศิลาแลงและอิฐ ไม่สามารถสันนิษฐานรูปทรง
ท่ีสมบูรณ์ได้ และไม่พบโบราณวัตถุจากการขุดแต่งเลย   จึงไม่สามารถกําหนดอายุของ
โบราณสถานได ้แต่กอ็าจจะพอสันนิษฐานไดว้่าน่าจะอยูร่่วมสมยักบัโบราณสถานอ่ืน ๆ  คือ อยูใ่น
ราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 
 
 วดัต้นมะเกลอื 
 ตั้งอยู่นอกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตก  ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล  อาํเภอ
ทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั   
 จากการขุดแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ความ
ยาวดา้นละ 7 เมตร  พบเฉพาะส่วนฐานเขียงท่ีก่อดว้ยศิลาแลงและอิฐ  จากการขุดแต่งพบช้ินส่วน
ของอิฐหน้าววัและอิฐท่ีถากเป็นเหล่ียม  สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดียท์รงระฆงั  ทางดา้นทิศ
ตะวนัออกพบฐานอิฐรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาดกวา้งดา้นละ 4 เมตร  ไม่ทราบประโยชน์การใชง้านท่ี
แน่ชดั  โบราณวตัถุส่วนใหญ่ เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดินและเน้ือแกร่ง  กาํหนดอายุอยู่ในราว
พทุธศตวรรษท่ี 19-21 
 
 วดัเจดีย์คู่ 
 ตั้งอยู่นอกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตก  ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล  อาํเภอ
ทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั   
 จากการขุดแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุัรัสความ
ยาวดา้นละ 4 เมตร  พบเฉพาะส่วนฐานเขียงท่ีก่อดว้ยศิลาแลง 2 ชั้น  และฐานอิฐ 1 ชั้น ไม่สามารถ
สนันิษฐานรูปทรงท่ีสมบูรณ์ได ้ ทางดา้นทิศตะวนัออกพบฐานอิฐรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาดกวา้งดา้น
ละ 3 เมตร ไม่ทราบประโยชน์การใชง้านท่ีแน่ชดั โบราณวตัถุส่วนใหญ่ เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือ
ดินและเน้ือแกร่ง  กาํหนดอายอุยูใ่นราวพุทธศตวรรษท่ี 19 - 21 พบช้ินส่วนของเศษภาชนะดินเผา
เคลือบสีเขียวดา้นในเพียงดา้นเดียวแบบท่ีนิยมเรียกกนัวา่ เคร่ืองถว้ยเชลียง ซ่ึงเป็นภาชนะท่ีผลิตข้ึน
ในระยะตน้ ๆ ของสมยัสุโขทยั กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 
 
 วดัดงอ้อยเหนือ 
 ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ  ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล  
อาํเภอทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั   
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 จากการขุดแต่งพบหลกัฐานทางสถาปัตยกรรม เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ความ
ยาวดา้นละ 9.10 เมตร  ส่วนฐานเขียงซ้อนกนั 2 ชั้น รองรับฐานบวัคว ํ่าย่อมุม 20 มุม ก่อดว้ยศิลา
แลง จากการขดุแต่งพบกลีบขนุนตกอยูท่างดา้นทิศตะวนัออก 1 ช้ิน สนันิษฐานว่ารูปทรงท่ีสมบูรณ์
ของเจดียอ์งคน้ี์น่าจะเป็นเจดียท์รงปราสาท  คลา้ยกบัท่ีพบท่ีวดัเจดียเ์จ็ดแถวเมืองศรีสัชนาลยั  พบ
เสาตามประทีปประจาํดา้น  โบราณวตัถุส่วนใหญ่ เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดินและเน้ือแกร่ง  และ
ช้ินส่วนเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิงอีกเลก็นอ้ย  กาํหนดอายอุยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 20-21 
 

 
 
ภาพท่ี 312 เสาตามประทีปประจาํดา้นท่ีวดัดงออ้ยเหนือ 
 
 วดัป่าสักเหนือ 
 ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศเหนือ  ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล  อาํเภอทุ่งเสล่ียม  
จงัหวดัสุโขทยั   
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นมณฑปขนาด 5 x 5 เมตร  ก่อดว้ยศิลาแลง  มีประตู
ทางเขา้-ออก อยู่ทางดา้นทิศตะวนัออก จากการขุดแต่ง  ไดพ้บพระพุทธรูปสาํริดปางมารวิชยั  ท่ีมี
รูปแบบอยู่ในสมัยสุโขทัยตอนปลาย-สมัยอยุธยาตอนต้น  ดังนั้ น จึงกําหนดอายุสมัยของ
โบราณสถานแห่งน้ีวา่อยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 20 - 21  
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ภาพท่ี 313 สภาพโบราณสถานมณฑปวดัป่าสกัเหนือ หลงัการขดุแต่ง 

 
 วดัก้อนแลง 
 ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศเหนือ  ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล  อาํเภอทุ่งเสล่ียม  
จงัหวดัสุโขทยั   
 จากการขุดแต่งพบฐานหน้ากระดานก่อดว้ยศิลาแลงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาด 3.17 x 
4.70 เมตร สูง 70 เซนติเมตร ฐานหนา้กระดานน้ีตั้งอยู่บนเนินดินสูง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแท่น
ประดิษฐานพระพทุธรูป   เน่ืองจากลกัษณะของฐานท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้จึงไม่น่าจะเป็นรูปแบบ
ของเจดีย ์บริเวณแท่นพระน้ีไดพ้บกระเบ้ืองมุงหลงัคากระจายตวัอยูท่ ัว่ไป  แต่ในพ้ืนท่ีทางดา้นทิศ
ตะวนัออกของเนินดินกลบัไม่พบกระเบ้ืองมุงหลงัคาเลย  ซ่ึงอาจจะสันนิษฐานไดแ้ท่นพระนั้น
อาจจะมีหลงัคาคลุม  แต่บริเวณพ้ืนท่ีส่วนหนา้ทางดา้นทิศตะวนัออกอาจจะเป็นส่วนของอาคารโถง
ท่ีอาจจะมุงหลงัคาดว้ยวสัดุธรรมชาติ เช่น หญา้คา หญา้แฝก หรือเป็นกระเบ้ืองไม ้ ดงันั้น จึงไม่พบ
หลกัฐานของกระเบ้ืองมุงหลงัคาในบริเวณน้ี   
 การกาํหนดอายขุองโบราณสถานโดยพิจารณาจากโบราณวตัถุท่ีพบซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
เศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน  และเน้ือแกร่ง  สนันิษฐานวา่อยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 20 – 21 
 
 วดัไร่ถ่ัว 
 ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศเหนือ  ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม  
จงัหวดัสุโขทยั   
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 จากการขดุแต่งพบฐานหนา้กระดานก่อดว้ยอิฐ 1 ชั้น ขนาด 3.00 x 4.60 เมตร รองรับ
ฐานบวัคว ํ่าท่ีพงัทลายเหลือหลกัฐานให้เห็นเพียงเล็กนอ้ย สันนิษฐานว่าเป็นแท่นพระหันหน้าไป
ทางดา้นทิศตะวนัออก จากการขดุแต่งไม่พบกระเบ้ืองมุงหลงัคาดินเผาเลย  จึงอาจจะสันนิษฐานได้
สองประการ คือ  1. เป็นแท่นพระท่ีไม่มีหลงัคาคลุม หรือ  2. เป็นแท่นพระท่ีมีหลงัคาเป็นวสัดุ
ธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ไม ้ หญา้คา หรือหญา้แฝก  เป็นตน้ 
 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งจากแหล่ง
เตาเมืองศรีสัชนาลยั  และพบไหปากแตรเคลือบสีเขียวแต่ไม่มีกระดูก หรือส่ิงของอ่ืนบรรจุอยู่
ภายใน  กาํหนดอายโุบราณสถานแห่งน้ีอยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 
 
 วดัมุมเมือง 
 ตั้งอยูภ่ายในเมืองบางขลงัทางดา้นทิศเหนือ ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม  
จงัหวดัสุโขทยั   
 จากการขดุแต่งพบฐานเจดียข์นาดใหญ่  ขนาดความยาวดา้นละ12.50 เมตร พบว่ามีการ
ก่อสร้างอยา่งนอ้ย  2  คร้ัง สันนิษฐานว่ารูปทรงท่ีสมบูรณ์น่าจะเป็นเจดียท์รงระฆงัเน่ืองจากไดพ้บ
ลกัษณะของการก่อเอน็ยึดเจดียเ์ป็นรูปแปดแฉก ซ่ึงเป็นลกัษณะของการก่อเจดียท์รงระฆงัในสมยั
อยธุยา 
 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขดุแต่งมีปริมาณมาก  ส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน  
เน้ือแกร่ง  และช้ินส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมอาทิ ลวดลายปูนป้ันต่าง ๆ  
 โบราณสถานแห่งน้ีสันนิษฐานว่าเป็นโบราณสถานสําคญัแห่งหน่ึง  เน่ืองจากเป็น
โบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีตั้งอยูภ่ายในเมือง  กาํหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20-21 
 

 
 

แผนผงัท่ี 11 แผนผงัแสดงสภาพเจดียว์ดัมุมเมือง หลงัการขดุแต่ง 
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 วดัสระคู่ 
   ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศตะวนัออกในเขตตาํบลบา้นใหม่ชยัมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม  
จงัหวดัสุโขทยั    
 หลกัฐานทางสถาปัตยกรรมท่ีพบ เป็นฐานเจดียรู์ปส่ีเหล่ียมจตุัรัสก่อดว้ยอิฐ เจดียมี์
ขนาดใหญ่ ความยาวดา้นละ 10 เมตร พบหลกัฐานเฉพาะส่วนฐานเขียง 3 ชั้น เท่านั้น สันนิษฐานว่า
รูปทรงท่ีสมบูรณ์ของเจดียอ์งคน้ี์น่าจะเป็นทรงระฆงั  เน่ืองจากพบช้ินส่วนของอิฐกลมท่ีมีการเจาะรู
ตรงกลาง (อาจจะใชส้าํหรับส่วนของปลอ้งไฉน)  เจดียอ์งคน้ี์มีแท่นพระก่อยื่นออกไปทางดา้นทิศ
ตะวนัออก 
 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือดิน และเศษ
ภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งจากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั ได้พบไหเคลือบสีเขียวขนาดเล็กบรรจุ
กระดูก และช้ินส่วนพระพิมพดิ์นเผา  กาํหนดอายใุนราวพทุธศตวรรษท่ี 19 – 20 
 
 วดัดงสะเดา 
 ตั้งอยู่นอกเมืองบางขลงัทางด้านทิศตะวนัออก ในเขตตาํบลบา้นใหม่ชัยมงคล อาํเภอ 
ทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั   
 เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีมีส่ิงก่อสร้างค่อนขา้งมาก  แต่มีสภาพไม่สมบูรณ์  สันนิษฐาน
วา่ส่ิงก่อสร้างท่ีสาํคญั คือ มณฑปท่ีมีเจดียร์ายโดยรอบ วสัดุท่ีใชก่้อสร้างเป็นอิฐ 
 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งจากแหล่ง
เตาเมืองศรีสชันาลยั  กาํหนดอายโุบราณสถานแห่งน้ีอยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 19 - 20 
 

 
 

ภาพท่ี 314 สภาพโบราณสถานวดัดงสะเดา หลงัการขดุแต่ง 
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 วดัป่าสักใต้ 
               ตั้งอยูน่อกเมืองบางขลงัทางดา้นทิศใต ้ ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั  อาํเภอสวรรคโลก  
จงัหวดัสุโขทยั   
 ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นมณฑปก่ออิฐฉาบปูน ในผงัรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาด 
4x4 เมตร หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก ภายในมณฑปพบเมด็พระศกปูนป้ันจาํนวนหน่ึง   
 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งจากแหล่ง
เตาเมืองศรีสชันาลยั  กาํหนดอายโุบราณสถานแห่งน้ีอยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 19 - 20 
 
 วดัต้นประดู่ 
 ตั้งอยูภ่ายในเมืองบางขลงั (ใกลก้บักาํแพงเมืองดา้นทิศตะวนัออก) ในเขตตาํบลบา้นใหม่
ชยัมงคล  อาํเภอทุ่งเสล่ียม  จงัหวดัสุโขทยั   
 หลกัฐานทางสถาปัตยกรรมเป็นฐานเจดียส่ี์เหล่ียมจตุัรัส  ขนาดกวา้งดา้นละ 4.20 เมตร  
ฐานเจดียน้ี์ก่อด้วยอิฐ ยกเวน้ส่วนฐานรากซ่ึงก่อด้วยศิลาแลง ไม่สามารถสันนิษฐานรูปทรงท่ี
สมบูรณ์ของเจดียอ์งคน้ี์ได ้
 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งจากแหล่ง
เตาเมืองศรีสชันาลยั  กาํหนดอายโุบราณสถานแห่งน้ีอยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 
 
 วดัริมคลองยาง 
 ตั้งอยูภ่ายในเมืองบางขลงัทางดา้นทิศใต ้  ใกลก้บัคลองยาง ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั  
อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั   
 หลกัฐานทางสถาปัตยกรรม  เป็นฐานเจดียส่ี์เหล่ียมจตุัรัสก่อดว้ยศิลาแลง ขนาดกวา้ง
ดา้นละ 4 เมตร พบหลกัฐานเพียงฐานเขียง 3 ชั้น แต่ไดพ้บช้ินส่วนของยอดเจดีย ์ จึงสันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นเจดียท์รงระฆงั  ส่ิงท่ีน่าสังเกต คือ  เจดียอ์งค์น้ีมีฐานท่ีอยู่ลึกกว่าเจดียอ์งค์อ่ืน ๆ  จึง
สนันิษฐานวา่น่าจะสร้างข้ึนในระยะแรก ๆ  นอกจากน้ีตาํแหน่งท่ีตั้งอยูริ่มคลองยางก็อาจจะมีผลทาํ
ใหมี้ดินตะกอนทรายท่ีเกิดจากนํ้าท่วมทาํใหเ้จดียอ์งคน้ี์อยูต่ ํ่ากวา่ระดบัผวิดินปัจจุบนัมาก 
 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเน้ือแกร่งจากแหล่ง
เตาเมืองศรีสชันาลยั  กาํหนดอายโุบราณสถานแห่งน้ีอยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 19 – 20 
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ภาพท่ี 315 สภาพโบราณสถานวดัริมคลองยาง หลงัการขดุแต่ง 
 

 วดัเขาเดื่อ 
 ตั้งอยูบ่นยอดเขาเด่ือ (หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่เขาพระ) ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตน้อก
เมืองบางขลงั  ในเขตตาํบลเมืองบางขลงั  อาํเภอสวรรคโลก  จงัหวดัสุโขทยั 
 รูปแบบทางสถาปัตยกรรม เป็นเจดียท์รงระฆงัขนาดใหญ่ก่อสร้างดว้ยศิลาแลง  เหลือ
หลกัฐานเฉพาะส่วนฐานเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น  ฐานชั้นล่างสุดเป็นส่ีเหล่ียมจตุัรัส ขนาด 10 x 10 
เมตร  
 โบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งเป็นช้ินส่วนทางสถาปัตยกรรม เช่น ส่วนของปลอ้ง
ไฉนดินเผา   กาํหนดอายโุบราณสถานแห่งน้ีอยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 19 - 20 
 

 
 

ภาพท่ี 316 สภาพโบราณสถานเจดียว์ดัเขาเด่ือ หลงัการขดุแต่ง 
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3. จากการวเิคราะห์ช้ันดินในเมืองบางขลงั  
               จากการศึกษาชั้นดินทางโบราณคดีท่ีผ่านมาในเมืองโบราณบางขลงั 2 แห่ง คือ 
การศึกษาชั้นดินบริเวณถนนพระร่วง (ทางดา้นทิศตะวนัออก) ขุดเพ่ือศึกษาลกัษณะทางกายภาพ
ของกาํแพงเมืองโบราณบางขลงั และการขดุคน้ในโบราณสถานวดัโบสถ ์ในหลุดขนาด 4x4 เมตร 
และ หลุมขนาด 2x2 เมตร 
 การวเิคราะห์ช้ันดินทีขุ่ดค้นบริเวณถนนพระร่วงเมืองบางขลงั 
              จากการขุดคน้ตดัขวางชั้นดินบริเวณถนนพระร่วง (ทางด้านทิศตะวนัออก)พบว่า
ลกัษณะชั้นดินลาดเอียงทางดา้นขา้งทั้งสองดา้น ตรงส่วนกลางเป็นเนินสูง ลกัษณะคลา้ยหลงัเต่า 
โดยเฉพาะทางดา้นทิศตะวนัออก จะมีแนวลาดเอียงลงชดัเจน ซ่ึงไดพ้บกิจกรรมของมนุษยต์ั้งแต่ชั้น
ดินท่ี4 โดยเฉพาะในชั้นดินท่ี2และ3 พบว่าเกิดจากการกระทาํของมนุษย ์โดยมีการปรับแต่งแนวคนั
ดินใหล้าดเอียงลงดา้นขา้งทั้ง 2 ดา้น ในระยะเวลาท่ีแตกต่างกนั โดยมีสีดินแตกต่างเป็นตวัแบ่งอยา่ง
ชดัเจนว่า กระทาํการปรับคนัดินทีละคร้ัง โดยการขดุดินข้ึนมาจากดา้นขา้งทั้ง2 ดา้น ทาํใหเ้กิดคูนํ้ า
ดา้นขา้ง ซ่ึงในชั้นดินมีเศษเคร่ืองป้ันดินเผาหลายประเภทปะปนกนัเป็นจาํนวนมาก ในบริเวณน้ี
อาจจะเป็นเนินดินท่ีสูงมาก่อนและมีมนุษยเ์ขา้มาอยูอ่าศยัในราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 ถึงตน้พทุธ
ศตวรรษท่ี 19 และน่าจะมีการขดุดินดา้นขา้งข้ึนมาถมเป็นคนักาํแพงเพื่อเป็นระบบป้องกนันํ้ าท่วม
หลากในฤดูฝนในราวพุทธศตวรรษท่ี 19-20 และมีการกระทาํอยา่งนอ้ย2คร้ัง ในช่วงเวลาดงักล่าว 
นอกจากน้ียงัมีความสัมพนัธ์กบัแนวถนนพระร่วงเมืองสุโขทยัและศรีสัชนาลยั อย่างไรก็ตามเป็น
ขอ้สันนิษฐานในเบ้ืองตน้และควรจะทาํการศึกษาทางโบราณคดีอยา่งต่อเน่ืองในแนวถนนพระร่วง
ทั้งหมดเพื่อความกระจ่างชดัมากยิง่ข้ึน 
               เมืองโบราณบางขลัง เป็นเมืองท่ีตั้ งอยู่บนพื้นท่ีซ่ึงมีลักษณะลาดเอียงจากทางทิศ
ตะวนัตกมาทางทิศตะวนัออกและอยูร่ะหว่างคลองยางและคลองท่ามกักะสัง และแม่นํ้ าฝากระดาน 
มีแนวเขาเม่ืออยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ลกัษณะท่ีตั้งแบบน้ีคลา้ยคลึงกบัเมืองสุโขทยั ซ่ึงต่างกนั
ตรงท่ีเมืองบางขลงัเลือกใชส้ภาพพื้นท่ีภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์และไดส้ร้างรูปแบบเมืองตาม
สภาพพื้นท่ี ลกัษณะเมืองจึงเป็นรูปร่างตามแนวลาํนํ้าเป็นรูปส่ีเหล่ียมดา้นไม่เท่า ขณะท่ีเมืองสุโขทยั
เป็นรูปปส่ีเหล่ียมผืนผา้ แมจ้ะมีการดดัแปลงสภาพภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์ แต่ก็ค่อนขา้งจะ
เคร่งครัดในรูปแบบมากกวา่เมืองอ่ืนๆท่ีอยูร่่วมสมยัเดียวกนั 
               เป็นท่ีน่าสงัเกตวา่กลุ่มโบราณสถานส่วนใหญ่ของเมืองบางขลงัส่วนใหญ่จะตั้งอยูน่อก
เมือง 

1. นอกเมืองดา้นทิศเหนือมี 7 แห่ง 
2. นอกเมืองดา้นทิศใตมี้ 5 แห่ง 
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3. นอกเมืองดา้นทิศตะวนัตกมี 4 แห่ง 
4. นอกเมืองดา้นทิศตะวนัออกมี 2 แห่ง 

 นอกจากน้ีภายในเมือง มี 4 แห่ง และอยูบ่นกาํแพงดา้นทิศใต ้1 แห่ง น่าสังเกตว่ากลุ่ม
โบราณสถานภายในเมืองบางขลงั อยูใ่กลก้บับริเวณหรือจุดท่ีควบคุมการระบายและเกบ็กกันํ้า 
               ส่ิงท่ีเป็นประเด็นสาํคญัในการพิจารณาถึงลกัษณะการตั้งวดัไวน้อกเมือง โดยมีถึง 18 
แห่ง นอกจากจะแสดงถึงการกระจายของชุมชนว่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่นอกเมืองในแนวลาํนํ้ าทั้งคลอง
ยางและแม่นํ้ าฝากระดานแลว้ยงับ่งช้ีให้เห็นถึงว่าพื้นท่ีตั้งชุมชนคงจะไม่ไดรั้บผลกระทบจากนํ้ า
หลากในฤดูฝน และการใชป้ระโยชนจ์ากลาํนํ้าในการอุปโภคและบริโภค และยงัเป็นเสน้ทางในการ
คมนาคมอีกดว้ย 
 โดยเฉพาะแม่นํ้ าฝากระดาน คลองยางและคลองท่ามกักะสัง ในปัจจุบนัยงัมีนํ้ าไหล
เกือบตลอดปี แมว้า่บางตอนจะต้ืนเขินเพราะไม่ไดรั้บการบาํรุงรักษา และการใชง้านต่อเน่ือง 
               โดยเฉพาะวดัสมยัสุโขทยั แต่ละแห่งมกัจะสร้างคูนํ้าลอ้มรอบเพ่ือกกัเก็บนํ้ าและระบาย
นํ้าออกเม่ือเกินความตอ้งการ ส่วนบา้นเรือนราษฎร คงจะเป็นแบบยกพ้ืนท่ีลาดเอียงจากตะวนัตกไป
ทางทิศตะวนัออกเป็นลกัษณะพิเศษท่ีจะไม่เกิดการขงัของนํ้ าเช่นเดียวกบัในพื้นท่ีลุ่มแม่นํ้ ายมทั้ง
เมืองศรีสัชนาลยั และเมืองสุโขทยั แมใ้นปัจจุบนัจะเห็นไดว้่านํ้ าจะไหลไปอย่างรวดเร็ว นํ้ าส่วน
หน่ึงจะถูกกกัเกบ็ไวใ้นเข่ือน ตะพงัหรือสระและคูนํ้ารอบวดัเป็นตน้ 
                ภาชนะต่างๆท่ีพบจากการขดุคน้ในชั้นดินธรรมชาติ แสดงใหเ้ห็นถึงความนิยมในการ
ใชส้อยภาชนะแต่ละประเภทในแต่ละสมยัและลกัษณะการนาํภาชนะมาใชเ้พื่อกิจกรรมต่างๆตาม
ประเพณี จากเอกสารการขุดคน้ชั้นดินท่ีโบราณสถานวดัโบสถแ์สดงให้เห็นว่า บริเวณดงักล่าวมี
ลกัษณะการตกตะกอนของชั้นดิน แสดงว่ามีช่วงระยะเวลาท่ีนํ้ าท่วมขงัในบริเวณน้ี อาจเป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีทาํให้เมืองน้ีลดความสาํคญัลงก็เป็นได ้ ซ่ึงนํ้ าสามารถท่วมถึงไดเ้พราะเป็นพื้นท่ีราบตํ่า นํ้ า
ท่วมถึงนัน่เอง 
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แผนผงัท่ี 12 แผนท่ีเมืองบางขลงั แสดงตาํแหน่งกลุ่มโบราณสถานและลาํนํ้าสาํคญั 
ท่ีมา: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 จงัหวดัสุโขทยั 
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4. การวเิคราะห์เคร่ืองถ้วยทีพ่บในเมืองโบราณบางขลงั 
              จากการศึกษาภาชนะดินเผาท่ีมีการขดุคน้ ขดุแต่ง พบในบริเวณโบราณสถานสาํคญัใน
เมืองบางขลงั เช่น  วดัโบสถ ์วดัใหญ่ชยัมงคล วดัเจดียเ์จ็ดแถว วดัเจดียโ์ทน วดัริมทาง เป็นตน้ ทาํ
ใหส้ามารถวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางพฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองน้ีไม่ว่าจะเป็นดา้นคติ
ความเช่ือทางศาสนา พิธีกรรมการฝังภาชนะบรรจุกระดูก  และสามารถแบ่งภาชนะดินเผาเหล่าน้ี
ตามแหล่งเตาท่ีผลิตไดห้ลายแหล่ง ซ่ึงภาชนะดินเผาท่ีพบมากท่ีสุดมาจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั จาก
การพิจารณารูปแบบลกัษณะและลวดลายการตกแต่งของภาชนะดินเผา รวมทั้งลกัษณะของเน้ือดิน
ของภาชนะในแหล่งเตาต่างๆ และนาํมาวิเคราะเปรียบเทียบกนั เพื่อให้ทราบถึงท่ีมาของภาชนะ
เหล่าน้ี และสามารถกาํหนดค่าอายขุองภาชนะได ้ 
              ภาชนะดินเผาท่ีพบจากการขุดคน้ขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์โดยทัว่ไปมีสภาพท่ี
ค่อนขา้งสมบูรณ์อยูห่ลายช้ินและพบเศษภาชนะดินเผาเป็นจาํนวนไม่มากนกั  ส่วนโบราณสถานวดั
ใหญ่ชยัมงคลพบภาชนะดินเผาท่ีสมบูรณ์จาํนวนค่อนขา้งนอ้ยเม่ือเทียบกบัโบราณสถานวดัโบสถ ์
จากการศึกษาแยกออกไดห้ลายประเภททั้งประเภทเน้ือเคร่ืองดิน(Earthernware), เน้ือแกร่งหรือเน้ือ
หิน (Stoneware),และเคร่ืองเคลือบ(Porcelain) เป็นตน้ ภาชนะท่ีมีสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์มีทั้งท่ีเป็น
เคร่ืองเคลือบสังคโลกสีเขียว,เคร่ืองเคลือบสังคโลกเคลือบขาว,ไหปากแตรเน้ือแกร่งภายในบรรจุ
กระดูก แม่พิมพพ์ระดินเผา และกระปุกสงัคโลก เป็นตน้ 
               จากการศึกษาพบวา่ภาชนะท่ีนาํมาใชใ้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีทั้งภาชนะดิน
เผาท่ีผลิตจากแหล่งผลิตในเมืองสุโขทยัเอง รวมถึงแหล่งเตาในภูมิภาคใกลเ้คียง เช่น แหล่งเตาบา้นบาง
ปูน แหล่งเตาบา้นเตา้ไห  แหล่งเตาแม่นํ้ านอ้ย และ แหล่งเตาสันกาํแพง เป็นตน้  นอกจากน้ียงัไดพ้บ
ภาชนะดินเผาท่ีมาจากแหล่งเตาต่างประเทศอีกดว้ย เช่น  แหล่งเตาในประเทศจีนพบว่ามีของจากใน
สมยัราชวงศห์ยวน ราชวงศห์มิง และราชวงศชิ์ง  แหล่งเตาจากประเทศพม่า ญ่ีปุ่น และเวียดนาม เป็นตน้ 
                 จากการศึกษาสามารถจัดแบ่งแหล่งผลติภาชนะดินเผาที่พบในบริเวณเมืองบางขลงัได้
ดังนี ้
  แหล่งเตาทีพ่บในท้องถ่ินจังหวดัสุโขทยั 
                  แหล่งเตาสุโขทยั (สงัคโลก)  
   แหล่งเตาเกาะนอ้ย ศรีสชันาลยั 
                 แหล่งเตาป่ายาง ศรีสชันาลยั 
 แหล่งเตาทีพ่บได้บริเวณภูมิภาคใกล้เคยีง 
                 แหล่งเตาบา้นบางปูน จงัหวดัสุพรรณบุรี 
                 แหล่งเตาบา้นเตาไห จงัหวดัพิษณุโลก 
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               แหล่งเตาสนักาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
                แหล่งเตาพาน จงัหวดัเชียงราย 
                แหล่งเตาเผาเมืองน่าน เคร่ืองถว้ยบ่อสวก 
                แหล่งเตาเผาแม่นํ้านอ้ย จงัหวดัสิงห์บุรี 
 แหล่งเตาจากต่างประเทศ 
               แหล่งเตาประเทศจีน 
               แหล่งเตาประเทศญ่ีปุ่น 
               แหล่งเตาประเทศพม่า 
               แหล่งเตาประเทศเวียดนาม 
 แหล่งเตาทีพ่บในท้องถ่ินจังหวดัสุโขทยั 
 กลุ่มภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาพืน้เมืองแบ่งออกเป็น 
 ตะคนัดินเผา 
             ตะคนัดินเผาประเภทเน้ือดิน (Earthernware) ลกัษณะจะเป็นภาชนะเน้ือดินท่ีผา่นการ
เผาดว้ยอุณหภูมิตํ่ากว่า 850-900 องศาเซลเซียส ผิวของภาชนะมีสีแดงคค่อนขา้งหยาบ ภาชนะ
ประเภทน้ีพบไดท้ัว่ไปตามเขตโบราณสถานในเมืองบางขลงั เป็นภาชนะท่ีใชใ้ส่นํ้ ามนัเพื่อจุดไฟให้
แสงสว่าง ช้ินท่ีพบดา้นทิศตะวนัตกฉียงใตมี้ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 เซนติเมตร แตกบริเวณ
ขอบปาก ผวิดา้นนอกเป็นเน้ือดินสีแดงบริเวณปากมีรอยเซาะร่องโดยรอบ ผวิดา้นในมีร่องรอยการ
ใชง้าน มีคราบเขม่าติดอยูบ่ริเวณผวิดา้นในโดยรอบ 
 

 
 

ภาพท่ี 317 ภาพแสดงลกัษณะตะคนัดินเผาท่ีพบบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล  
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 ภาชนะทรงหม้อก้นกลม คอคอด  
               เป็นภาชนะประเภทเน้ือดินท่ีพบช้ินส่วนค่อนขา้งมากท่ีสุดในวดัแต่ละแห่งท่ีทาํการขดุ
คน้ในเมืองโบราณบางขลงั  เน่ืองจากเป็นภาชนะท่ีพบมากกว่าภาชนะรูปทรงอ่ืนๆ มีทั้งท่ีผลิตจาก
ดินเผาเน้ือหยาบผสมกรวดและทรายในปริมาณสูงภาชนะเน้ือหยาบผ่านการเผาด้วยอุณหภูมิ
ค่อนขา้งตํ่า มีความเปราะและแตกหกัง่าย และพบท่ีผลิตดว้ยดินเผาท่ีเน้ือค่อนขา้งละเอียดซ่ึงชนิดน้ี
จะทนต่อความร้อนไดดี้ ซ่ึงพบว่ามีการตกแต่งลวดลายกดประทบั เช่น ลายเชือกทาบ กดประทบั
ดว้ยลายเคร่ืองจกัรสาน  ตกแต่งลวดลายตั้งแต่คอลงมาจนถึงลาํตวั และแบบเรียบไม่มีลวดลาย บาง
ช้ินมีการเจาะรู และมีกระดูกบรรจุอยูภ่ายในภาชนะ 
               ความนิยมในการใชภ้าชนะรูปทรงหมอ้กน้กลม คอคอดน้ี เป็นความนิยมท่ีสืบเน่ืองกนั
มาตามชุมชนต่างๆ เป็นระยะเวลาอนัยาวนาน นับตั้งแต่มนุษยเ์ร่ิมรู้จกัการทาํภาชนะดินเผา ใน
สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ในประเทศไทยพบตั้งแต่ในวฒันธรรมยุคหินเก่าเป็นตน้มา และในแหล่ง
โบราณคดีสมยัทวารวดีทุกแห่งและนิยมใชก้นัต่อเน่ืองตลอดมาถึงสมยัอยธุยา13 
 

    
 

ภาพท่ี 318 โบราณวตัถุทะเบียน#498 SF#124  Grid: N13E3 หมอ้กน้กลม ลายกดประทบั (มีจาน
ขนาดเลก็ใชเ้ป็นฝาปิด) สีเน้ือดิน Hue.5y7/8Orange สูง 21 เซนติเมตรศูนยผ์า่นศูนยก์ลาง
ปาก 15 เซนติเมตรหนา 0.6 เซนติเมตรพบภายในพ้ืนท่ีโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล  
อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทยั 

                                                 
13ประจวบ เอ่ียมผูช่้วย, “การศึกษาเคร่ืองถว้ยจากการขดุคน้ทางโบราณคดีในบริเวณ

พระราชวงัโบราณ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. 2525-2526,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2530), 135. 
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ภาพท่ี 319 โบราณวตัถุ#498 SF#124  Grid: N13E3 
หมอ้กน้กลม ลายกดประทบั (มีจานขนาด
เ ล็ ก ใ ช้ เ ป็ น ฝ า ปิ ด ) สี เ น้ื อ ดิ น 
Hue.5y7/8Orange สูง 21 เซนติเมตร ศูนย์
ผา่นศูนยก์ลางปาก 15 เซนติเมตรหนา 0.6
เซนติเมตรพบภายในพ้ืนท่ีโบราณสถาน
วดัใหญ่ชยัมงคล อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทยั 

                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาชนะทรงหม้อก้นกลม   
               พบปริมาณค่อนขา้งมาก แสดงถึงความนิยมใช้กันอย่างกวา้งขวางมากในบริเวณ
โบราณสถานท่ีสําคญัในเมืองบางขลงั ซ่ึงมีใชท้ั้งท่ีผลิตจากดินเผาเน้ือค่อนขา้งละเอียดและเน้ือ
ละเอียด มีทั้งแบบตกแต่งลวดลายท่ีไหล่ บางใบมีลายประทบัแบบเชือกทาบทั้งใบ และบางใบเป็น
แบบเรียบไม่มีลวดลาย เป็นภาชนะท่ีนิยมนาํมาใชเ้พื่อบรรจุกระดูก ส่วนใหญ่ท่ีพบภาชนะทรงหมอ้
กน้กลม มีสนัน้ีจะนิยมฝังไวข้า้งฐานเจดียป์ระธาน ,วิหาร ,เจดียร์าย และบริเวณกาํแพงแกว้ เป็นตน้ 
 

ภาพลายเสน้ท่ี77 ภาพลายเส้น โบราณวตัถุ#498 
SF#124 Grid: N13E3 หมอ้
ก้นกลม ลายกดประทบั (มี
จานขนาดเลก็ใชเ้ป็นฝาปิด)
สีเน้ือดินHue.5y7/8Orange
พบภายในพื้นท่ีโบราณสถาน
วดัใหญ่ชยัมงคล 
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ภาพท่ี 320 โบราณวตัถุ ทะเบียน#020 Grid: S3E3 Level: 120 cm.dt. ภาชนะดินเผาแบบเน้ือดิน 

(Earthernware) ประเภทหมอ้กน้กลม บรรจุกระดูกภายใน  ปากโคง้ออก  ไม่เคลือบ 
ด้านนอกมีลายกดประทบับริเวณคอ สีเน้ือดิน 5y7/6Orange พบจากการขุดแต่ง
โบราณสถานวดัโบสถ ์(WB’2007)  ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ นํ้าหนกั 1 ช้ิน 800 กรัม 

 

  
  

ภาพท่ี 321 โบราณวตัถุ ทะเบียน  #046 SF#003 
Grid:  N4E2 แหล่งเตาพื้นเมืองหมอ้
ก้นกลมลายกดประทับ พบบริเวณ
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมือง
บางขลงั 

ภาพท่ี 322 โบราณวตัถุ ทะเบียน  #041 SF#007 
Grid:  N3W1 Level:42-57 cm.dt. หมอ้
ก้นกลมลายกดประทับบริเวณไหล่
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมือง
บางขลงั 
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ภาพท่ี323 ภาพแสดงการกาํหนดตาํแหน่งของภาชนะดินเผาประเภทหมอ้กน้กลมท่ีพบจากการขดุ
แต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล  เมืองบางขลงั 

ท่ีมา:แผนผงัการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล จากสาํนกัศิลปากรท่ี6 สุโขทยั,2542. 

ทะเบียน#027  Grid:N16E4  Level:160 
cm.dt.หมอ้กน้กลม ลายกดประทบัช่วง
ไหล่  จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1548กรัม 

ทะเบียน #323 Grid:N9W2  Level:152 cm.dt.
หมอ้กน้กลม เรียบ จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1,360 กรัม 

ทะเบียน #286  Grid:พบดา้นหลงั
วิหารหมายเลข1 ติดฐานชุกชี  หมอ้
ก้นกลม ลายกดประทับช่วงไหล่  
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 320กรัม 

ทะเบียน#041 SF#007 Pot#1 Grid:N3W1 
Level:42-57 cm.dt. หมอ้กน้กลม พบท่ี
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล 

ทะเบียน #042 SF#008 Grid:N3W1 
Level:42-57 cm.dt. หมอ้กน้กลม  

 ทะเบียน #073 SF#017  Grid:N3E2  
Pot#5 หมอ้กน้กลม พบท่ีโบราณสถาน
วดัใหญ่ชยัมงคล  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

366 

 ภาชนะทรงไห ทาํจากภาชนะเน้ือดิน (Earthenware) เน้ือค่อนขา้งละเอียด ไหท่ีนิยม
นาํมาใชใ้นชุมชนน้ีส่วนใหญ่ ตกแต่งดว้ยลวดลายกดประทบั และแบบเรียบ ไม่มีการตกแต่ง กน้
เรียบใชใ้นการบรรจุกระดูก 
 ภาชนะทรงอ่าง พบภาชนะทรงอ่างพบทั้งท่ีทาํจากเน้ือเคร่ืงดินและเน้ือเคร่ืองหิน ทั้ง
แบบเรียบและแบบมีลวดลายตกแต่ง เป็นลายขูดขีดเส้นขนานใกลบ้ริเวณขอบปากของภาชนะ 
นบัเป็นภาชนะอีกประเภทหน่ึงท่ีนิยมนาํมาใชใ้นการบรรจุของเหลว 
 

         
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 จุก และภาชนะประเภทฝาปิด พบไดท้ัว่ไปบริเวณวดัท่ีสาํคญัในเมืองบางขลงั จุกและ
ภาชนะประเภทฝาปิดส่วนใหญ่เป็นภาชนะแบบเน้ือดิน (Earthernware) ส่วนใหญ่ท่ีพบใชส้าํหรับ
ปิดหมอ้ ปิดไหปากแตร ท่ีใชส้าํหรับบรรจุกระดูก หกัชาํรุดเสียเป็นส่วนมาก 
 

 
 

ภาพท่ี 325 โบราณวตัถุทะเบียน  # 008 Grid: S4W1 จุก พบบริเวณเจดียร์ายหมายเลข # 3 สีHue.5yr7/4 
DullOrange นํ้าหนกั 50 กรัม พบภายในพื้นท่ีโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล จ.สุโขทยั 

ภาพลายเสน้ท่ี78 ภาพลายเส้น โบราณวตัถุทะเบียน  
#318 หลุมท่ี1 Level: 181-190 cm.dt. 
ภาชนะทรงอ่าง ลักษณะปากโค้ง
เขา้เน้ือดินหยาบ ภาชนะดินเผาแบบ
เน้ือดิน สีเน้ือดิน Hue5yr7/6 Orange 
เ ส้ น ผ่ า น ศู น ย์ ก ล า ง ป า ก  18 
เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 50 กรัม  

ภาพท่ี324 โบราณวตัถุ ทะเบียน  #318 หลุมท่ี 1  
Level: 181-190 cm.dt. ภาชนะทรงอ่าง 
ลักษณะปากโค้งเข้าเ น้ือดินหยาบ 
ภาชนะดินเผาแบบเน้ือดิน ดา้นนอกเป็น
ลายขูดขีดขนาน ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน 
Hue5yr7/6 Orange เส้นผ่านศูนยก์ลาง
ปาก 18 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 50 กรัม
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 ภาชนะทรงครก ในชุมชนน้ีมีภาชนะทรงครก เน้ือเคร่ืองหินมากกว่าเน้ือเคร่ืองดิน
ธรรมดา เน่ืองจากพบส่วนกน้ของครกหินปริมาณมากกว่ากน้ครกเน้ือเคร่ืองดิน และส่วนใหญ่ครก
เน้ือเคร่ืองหินจะมีการตกแต่งลวดลายท่ีขอบปากเป็นลายขูดขีดเส้นขนาน อาจเพราะเพ่ือความ
สะดวกในการหยบิยกในการโขรกหรือป่นเคร่ืองเทศ 
 

  
 

ภาพท่ี 326 โบราณวตัถุทะเบียน #013 Grid: S7E12 Site:SWY,2001 Level: 0-20 cm.dt. เป็นภาชนะ
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ภาชนะทรงครก ปากโคง้เขา้ เรียบ ไม่เคลือบ สีเน้ือ
ดิน Hue 10yr 7/1 light gray เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 35 กรัม แหล่งเตาศรีสชันาลยั 

 

 ภาชนะทรงพาน เป็นภาชนะท่ีพบไดท้ั้งท่ีผลิตแบบเน้ือดินและเน้ือหิน เป็นพานทรงสูง 
ท่ีพบจะมีสภาพชาํรุดเสียหายมาก ไม่พบช้ินสมบูรณ์ พบในปริมาณนอ้ยมาก สันนิษฐานว่าใชเ้พื่อ
ใส่ของท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 ภาชนะทรงกระปุก ส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นกระปุกขนาดเล็ก พบแบบภาชนะเน้ือหิน
มากกว่าภาชนะเน้ือดิน พบว่าใชบ้รรจุกระดูกขนาดเล็ก เช่น ฟัน เป็นตน้ ภาชนะกระปุกจะนิยม
บรรจุไวใ้นภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ เช่น ไหปากแตร หมอ้ เป็นตน้ 
 ภาชนะทรงขวด ไม่พบช้ินท่ีสมบูรณ์เลย แต่พบปากขวดทีผลิตแบบเน้ือดินและเน้ือหิน 
สนันิษฐานวา่ใชใ้นการบรรจุของเหลว พบในปริมาณค่อนขา้งนอ้ยมาก 
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ภาพท่ี 327 โบราณวตัถุทะเบียน #158 Grid: N6E6 Level: 160 cm.dt. ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ภาชนะ
ทรงขวดขนาดเล็ก  มีหูสองหู เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือ
เน้ือหิน (Stoneware)  เคลือบใสดา้นนอก สีเคลือบ Hue 10y6/2 olive gray  สีเน้ือดิน 
Hue2.5y8/1 light gray เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 3 เซนติเมตร หนา 0.4 เซนติเมตร แหล่ง
เตาศรีสชันาลยั 

 

 ภาชนะทรงกุณที หรือหม้อนํ้า ภาชนะทรงกลมคอยาวปากแคบ ทาํจากดินเผาเน้ือ
ละเอียด สีแดง ใชส้าํหรับบรรจุนํ้าด่ืม 
 ภาชนะทรงบาตร เป็นภาชนะประเภทเน้ือดินขดัผวิมนัสีดาํ พบในปริมาณค่อนขา้งมาก 
ในปริเวณวดัสําคญัๆในเมืองบางขลงั เช่น โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล โบราณสถานวดัโบสถ ์
เป็นตน้ บาตรใชส้าํหรับบรรจุอาหารสาํหรับพระภิกษุสงฆ ์

 

  
 

ภาพท่ี328 โบราณวตัถุทะเบียน #011 Site:WB’99    Grid: A2 Level: 40-60 cm.dt.ปากบาตร เน้ือ
ดินหยาบ (Earthernware)  ขดัมนัดาํ สีเน้ือดิน Hue10yr4/1 gray เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 
30 เซนติเมตร แหล่งเตาพื้นเมือง  พบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 
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ภาพท่ี 329 โบราณวตัถุทะเบียน #138 WJT’2001 Grid: N4W5  Level: 140-170 cm.dt. ลาํตวั ขดัผวิ
สีดาํ (Earthernware) จาํนวน 187 ช้ิน นํ้าหนกั 660 กรัม พบบริเวณโบราณสถานวดัเจดีย์
เจด็แถว เมืองบางขลงั จงัหวดัสุโขทยั 

 
 กลุ่มภาชนะดนิผาเนือ้แกร่งหรือเนือ้หิน (STONEWARE) 
             ลกัษณะของภาชนะประเภทน้ีเน้ือดินค่อนขา้งแกร่งจะเผาด้วยอุณหภูมิสูงกว่าเน้ือ
เคร่ืองดิน มีรูปทรงเป็นพวกไหปากแตร ครก และอ่าง เป็นตน้ ลาํตวัเรียบ บางช้ินมีลาย ป้ันแปะ กด
ประทบั และลายขดูขีด อยูใ่นใบเดียวกนั บริเวณบ่าภาชนะข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุนผวิค่อนขา้งหยาบมี
สีคลํ้าออกไปทางสีเทาดาํ อุณหภูมิการเผาอยูร่ะหวา่ง 1100-1300 องศาเซลเซียส 
 
 สําหรับภาชนะดินผาเนือ้แกร่งหรือเนือ้หิน (STONEWARE) แบ่งตามเตาเผามีดังนี ้
              เคร่ืองสังคโลกเตาสุโขทัย หรือท่ีเรียกว่าเตาทุเรียงสุโขทยัปัจจุบนั อยูใ่นบริเวณอุทยาน
ประวติัศาสตร์สุโขทยั ตาํบลเมืองเก่า อาํเภอเมืองสุโขทยั ตั้งอยูท่างทิศเหนือของตวัเมืองสุโขทยัใกล้
กบัวดัพระพายหลวงตามแนวฝ่ังลาํนํ้ าโจน เตาแห่งน้ี บางทีกเ็รียกวา่  “เตาทุเรียง” ในบริเวณน้ีมีซาก
เตาอยูถึ่ง49 เตา เตาท่ีมีสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์เหลืออยูเ่พียง 3-4 เตาเท่านั้น เตาเหล่าน้ีเรียงรายกนัอยู่
เป็น 3 กลุ่ม ดว้ยกนั คือ ดา้นทิศเหนือมี 37 เตา ทิศใตมี้ 9 เตาและทิศตะวนัออกมี 3 เตา เคร่ืองสังค
โลกท่ีไดจ้ากแหล่งน้ีเป็นภาชนะถว้ยโถโอชามท่ีเป็นของใชส้อยเป็นส่วนใหญ่ เคร่ืองป้ันเคลือบสีดาํ
หรือสีนํ้ าตาลเน้ือดินค่อนขา้งหยาบชุบนํ้ าดินสีขาวลวดลายสีดาํ แลว้เคลือบใสสีเขียวอ่อน การเรียง
ถว้ยชามเขา้เตาเผา เตาแห่งน้ีจะใช ้“ก้ี” คือ จานท่ีมีขา ปุ่ม 5 ปุ่ม วางคัน่ระหว่างชามต่อชาม ฉะนั้น
ภายในชามของเตาสุโขทยัจึงมีรอย 5 จุด ปรากฏอยูใ่นชามดว้ย     
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                กิจกรรมผลิตเคร่ืองถว้ยชามสังคโลกท่ีเมืองสุโขทยัคงเร่ิมทาํในระยะท่ีมีการคา้ขาย
ส่งออกเคร่ืองสังคโลกแลว้ คือ เม่ือราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 และดาํเนินการสืบเน่ืองจนถึงกลาง
พทุธศตวรรษท่ี2214  
 

 
 

ภาพท่ี 330 ก๋ีงบนํ้ าออ้ยจากแหล่งเตาเผาเมืองสุโขทยั พบร่วมกนักบัPottery # 93, WB’99/82บริเวณ
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทไหปากแตร 

 

 กลุ่มภาชนะแบบเคร่ืองถ้วยสุโขทยั 
            กลุ่มภาชนะดินเผาแบบเคร่ืองถว้ยสุโขทยัหรือสังคโลก ลกัษณะของเคร่ืองถว้ยชนิดน้ี 
เน้ือดินเป็นเน้ือเคร่ืองหิน (STONEWARE) พบทั้งแบบเคลือบเขียว นํ้ าตาลดาํ และเคลือบขาว 
สามารถแบ่งออกไดต้ามลกัษณะดงัน้ี 
             กลุ่มภาชนะดินเผาเคลือบนํ้ าตาลเขม้และดาํ ลกัษณะเน้ือดินค่อนขา้งหยาบ สีของนํ้ า
เคลือบมีสีนํ้ าตาลอ่อน-ดาํ เคลือบนํ้ ายาเฉพาะดา้นนอกและปากดา้นในส่วนบน ประเภทดงักล่าว
มกัะมีรูปทรงแบบ กระปุก ไห โถ เป็นตน้  
 

 
 

ภาพท่ี 331 ลาํตัวภาชนะดินเผาแบบเน้ือหิน พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ Level: 150 cm.dt. จาํนวน4 ช้ิน 25 กรัม แหล่งเตาสุโขทยั 

                                                 
14 “สงัคโลก-สุโขทยั-อยธุยา กบัเอเชีย,” สงัคโลก-สุโขทยั-อยธุยากบัเอเชีย= 

Sangkhalok-Sukhothai-Ayuttaya and  Asia: เอกสารสรุปการสมันาวิชาการนานาชาติทาง
ประวติัศาสตร์, (สมุทรปราการ:มูลนิธิโตโยตา้, 2544). 
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 กลุ่มภาชนะดินเผาเคลอืบสีขาวและประเภทเขียนลายสีดําใต้เคลอืบ 
               ภาชนะท่ีผลิตจากแหล่งเตาสุโขทยัน้ี ส่วนใหญ่ผลิตเคร่ืองถว้ยประเภทเคลือบสีขาว 
และประเภทเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ ลกัษณะพิเศษของเคร่ืองถว้ยท่ีผลิตจากเคร่ืองถว้ยแหล่งเตา
เมืองสุโขทยั คือ มกัมีการทารองพื้นผวิภาชนะ ดว้ยนํ้าดินขน้สีขาวค่อนขา้งหนาก่อนนาํไปเขียนลาย
หรือเคลือบ เน่ืองจากมีเน้ือดินท่ีหยาบสีเทาหรือสีเทาดาํ นอกจากนั้นการเรียงภาชนะเขา้เตาเผามกั
ใชว้ิธีวางซอ้นกนั โดยใชก๋ี้กลมแบบท่ีเรียกวา่ “งบนํ้าออ้ย” คัน่ จึงมกัปรากฎรอยของขาก๋ีเป็นจุด 3-5 
จุด บริเวณกน้ดา้นในเสมอ ยกเวน้ใบท่ีอยูบ่นสุดหรือใบท่ีมีขนาดใหญ่ และช่วยให้ลวดลายมีความ
คมชดัสวยงาม 

                   
 
ภาชนะจากแหล่งเตาเผาสุโขทยั ทีพ่บบริเวณ 
 
 
 
 
 
 ภาชนะดินเผาจากเตาสุโขทัย พบจากการขุดค้นบริเวณโบราณสถานวัดโบสถ์ เมือง 
บางขลงั (WB’1999) เป็นภาชนะทีมี่ลกัษณะสมบูรณ์ ดังนี ้                                                                                            
 Pottery #113 WB’99/102 Bag#586 Grid N4 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน
(Stoneware) สีเน้ือดิน Hue10yr5/3 สีนํ้ าตาลอ่อน สีเคลือบ Hue5y6/3 สีเขียวเขม้ ประเภทกระปุก 
แหล่งเตาเผาสุโขทยั 
             Pottery # 139, WB’99/129 Bag#622 Grid S7 Level 77-82 cm.dt.ภาชนะเน้ือแกร่ง
หรือเน้ือหิน สีเน้ือดิน Hue2.5yr4/1 สีเทาอ่อน สีเคลือบ Hue2.5y6/4 สีเทาอมเหลือง ประเภทกระปุก 
แหล่งเตาเผาสุโขทยั 

ภาพท่ี 333 กลุ่มเคร่ืองถว้ยเคลือบสีขาวรูปทรงต่างๆ 
ผลิตจากเตาเมืองสุโขทัยอายุราวต้นถึง
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑเ์คร่ือง
ถว้ยโอสถสภา  

ท่ีมา:ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, กฤษฎา พิณศรี และ  
อุษา งว้นเพียรภาค, 2535, 124. 

ภาพท่ี332 โบราณวตัถุทะเบียน WB’99/102 
Bag#586 (Pottery #113) ภาชนะเน้ือ
แกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก
เคลือบสีขาว จากแหล่งเตาเผาสุโขทยั 
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 ภาชนะดินเผาจากเตาสุโขทยั พบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล 
เมืองบางขลงัทางด้านทศิเหนือ (NWY’2001) จํานวน 13 ช้ิน นํา้หนัก 267 กรัม ดังนี ้                                                    
             #043  Grid:N5E4 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ของกน้ชาม เน้ือดินหยาบ ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ดา้น
นอกและดา้นในเรียบเคลือบสีขาวขุ่น สีเน้ือดิน Hue 10yr7/1 light gray เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้5
เซนติเมตร หนา0.6 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 6 กรัม 
              #047 Grid:N2E4 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนของลาํตวัชาม เน้ือ
ดินหยาบ ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ดา้นนอกและดา้นในเรียบ
เคลือบสีขาวขุ่น สีเน้ือ Hue 10yr7/1 light gray หนา0.6 เซนติเมตร พบจาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 9กรัม 
               #057  Grid:N4E4 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ของปากชาม ลกัษณะโคง้ออก เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือ
หิน (Stoneware) ทั้งดา้นนอกและดา้นในเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบใส สีเน้ือ Hue 10yr7/1 light gray 
เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 8 กรัม 
               #057 Grid: N4E4 Site: NWY’2001 Level:  170 cm.dt ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนของปากชาม ลกัษณะโคง้ออก เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภท
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ทั้งดา้นนอกและดา้นในเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบใส สีเน้ือ Hue 
10yr7/1 light gray เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 26 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 30 กรัม 
               #079 Grid: N4E4 Level:  5-170 cm.dt. Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากโคง้ออกของจานขนาดเลก็ เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง
หรือเน้ือหิน (Stoneware)ทั้งดา้นนอกและดา้นในเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบใส สีเน้ือ Hue 10yr7/1 light 
gray เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก25เซนติเมตร หนา0.5 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 4 กรัม 
               #250 Grid: N8W2 Site:NWY’2001 Level:  140-160 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ลาํตวั
ของภาชนะไหปากแตร เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) เคลือบขุ่นดา้นนอกเคลือบสีเขียวอ่อน ดา้นในเรียบไม่เคลือบ ตกแต่งดว้ยการป่ันแปะหู
หลอก สีเน้ือดิน Hue yr10/6/2 สีเทาอมเหลืองหนา1.4 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 55 กรัม 
               #330 Grid: N8W1 Site:NWY’2001 Level: 160 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวักระปุก เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ดา้นนอกทานํ้ าดินสีขาวแลว้เคลือบใส สีเน้ือดิน Hue 10yr7/2 dull yellow orange หนา
0.6 เซนติเมตร พบจาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 6 กรัม 
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               #341 Grid: N2E6 Site:NWY’2001 Level:  170-180 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ลาํตวัของชาม เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 
ทานํ้ าดินสีขาวเคลือบใสทบัทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเน้ือ Hue 10yr4/1 browish gray หนา0.4 
เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 1 กรัม 
                #406/1  Grid: N9E5 Site: NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ปากโคง้ออกของ
ภาชนะไหปากแตร เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ผวิเรียบ ดา้นนอกเคลือบสีเขียว ดา้นในเรียบไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue yr3/1 Gray เส้น
ผา่นศูนยก์ลางปาก20เซนติเมตร พบจาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 145 กรัม 
                #406/2  Grid: N9W5 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ลาํตวัของภาชนะไห
ปากแตร เน้ือดินหยาบ ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เคลือบขุ่น 
ตกแต่งดว้ยการป่ันแปะหูหลอก ดา้นนอกเคลือบสีเขียว สีเน้ือดิน Hue yr3/1 Gray หนา1.2 
เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 3 กรัม 
 
 ภาชนะดินเผาจากเตาสุโขทยั พบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล 
เมืองบางขลงัทางด้านทศิใต้ (SWY’2001) จํานวน 2 ช้ิน นํา้หนัก 13 กรัม ดังนี ้                                                             
                #012 Grid: S6E8 Level: 0-20 cm.dt. Site: SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของชาม เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ทานํ้ าดิน ดา้นนอกและ
ดา้นในเรียบเคลือบสีขาวขุ่น สีเน้ือดิน Hue 10yr7/1 light gray เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร 
หนา 0.6 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 10 กรัม 
                #020 Grid: S7E12 Level: Surface Site:SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ของชาม เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ทานํ้ าดินทั้งดา้นนอกและดา้น
ในและเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ สีเน้ือดิน Hue 10yr7/1 light gray หนา0.6 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 
ช้ิน นํ้าหนกั 3 กรัม 
      
 ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาสุโขทัย ที่พบบริเวณเมืองบางขลงั จังหวัดสุโขทัย (MBK’2001) 
จํานวน 1 ช้ิน นํา้หนัก 2 กรัม ดังนี ้                                                                        
               #002 Level: 90-110 cm.dt. Site: MBK’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวั
ของถ้วย เน้ือดินหยาบ มีรอยแตกกราน ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ทั้งดา้นนอกและดา้นในเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบใส สีเน้ือ Hue 10yr7/1 light gray หนา
0.4เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 2 กรัม 
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 ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาสุโขทัย ที่พบจากการขุดแต่งบริเวณทิศเหนือของวัดเจดีย์
เจ็ดแถว เมืองบางขลงั (NWJT’2001) จํานวน 2 ช้ิน นํา้หนัก 30 กรัม ดังนี ้                                                                    
              #085  Grid:N4W6 Site: WJT’2001 Level: 50-120 cm.dt ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนของลําตัวชาม  เ น้ือดินหยาบ ทานํ้ าดิน  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ดา้นนอกและดา้นในเรียบเคลือบสีขาวขุ่น สีเน้ือดิน Hue 10yr7/1 light gray หนา0.5
เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 10  กรัม 
              #138  Grid:N4W5 Site: WJT’2001  Site: 140-170 cm.dt ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากโคง้ออกของชาม เน้ือดินหยาบ ทานํ้ าดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ดา้นนอกและดา้นในเรียบเคลือบสีขาวขุ่น สีเน้ือดิน Hue 10yr7/1 light gray เส้นผา่น
ศูนยก์ลางปาก 16 เซนติเมตร หนา0.5เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 20  กรัม 
 

 

 
 
ภาพท่ี334 เคร่ืองถว้ยสุโขทยั หรือเคร่ืองสงัคโลก อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 
ท่ีมา: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติรามคาํแหง สุโขทยั 

 

  
 

ภาพท่ี335 โบราณวตัถุทะเบียน #138 Grid: N4W5 ช้ินส่วนปากชามโคง้ออก Level:140-170 cm.dt.   
เคร่ืองถว้ยสุโขทยัหรือเคร่ืองสังคโลก ทานํ้ าดินแลว้เคลือบใส เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือ
เน้ือหิน (Stoneware)พบบริเวณโบราณสถานวดัเจดียเ์จด็แถว (WJT’2001) เมืองบางขลงั 
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ภาพท่ี 336 โบราณวตัถุทะเบียน #020 Grid:S7E12 Level: 0-20 cm.dt. แหล่งเตาเผาสุโขทยั ประเภทกน้
ชาม (Stoneware) เขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 
เขียนลายสีดาํใตเ้คลือบทั้งดา้นนอกละดา้นในสีเน้ือดิน Hue10yr7/1 light gray จาํนวน 1 ช้ิน 
นํ้าหนกั 46 กรัม 

 

 
 

ภาพท่ี 337 จาน เขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี19-20 เส้นผ่านศูนยก์ลาง 25 
เซนติเมตร สูง 6.5 เซนติเมตร ผลิตจากเตาเมืองสุโขทยัเก่า  

 

  
 

ภาพท่ี338 โบราณวตัถุทะเบียน #012  Site:SWY’2001 Grid:S6E8 ทานํ้ าดิน เคลือบสีขาวขุ่น เป็นภาชนะ
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware)  จากแหล่งเตาเผาสุโขทยั จะไม่ทานํ้าเคลือบบริเวณกน้ 
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ภาพท่ี 339 โบราณวตัถุทะเบียน # 043 Site:NWY’2001 Grid: N5E4 Level: 5-170 cm.dt. กน้ชาม 

เคลือบสีขาวขุ่น เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware)  จากแหล่งเตาเผาสุโขทยั 
จะไม่ทานํ้าเคลือบบริเวณกน้          

  
 แหล่งเตาทีอ่าํเภอศรีสัชนาลยั 
            แหล่งเตาท่ีอาํเภอศรีสัชนาลยั เป็นแหล่งอุตสาหกรรมเคร่ืองสังคโลกท่ีสําคญัใน
ขณะนั้น พบเตาเผาจาํนวนมากตั้งเรียงรายอยู่บริเวณสองฝ่ังของแม่นํ้ ายม ส่วนมากเป็นเตาประทุน
หรือเตาชนิดระบายความร้อนผา่นในแนวนอน ซ่ึงเป็นเตาประเภทท่ีเผาเคร่ืองถว้ยไดคุ้ณภาพสูงกว่า 
ภาชนะท่ีผลิตไดจ้ากแหล่งเตาน้ีมีมากมายหลายประเภทดว้ยกนั ประเภทเคลือบสีเขียว หรือ เซลา
ดอน ประเภทเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ ประเภทเคลือบสีขาว ประเภทเคลือบสีนํ้ าตาล ประเภทเคลือบ
สองสี รวมทั้งภาชนะเน้ือแกร่งชนิดไม่เคลือบ โดยผลิตจากกลุ่มเตาท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 
 กลุ่มแหล่งเตาบ้านเกาะน้อย –บ้านหนองอ้อ เมืองศรีสัชนาลยั 
            เคร่ืองสงัคโลกกลุ่มเตาเกาะนอ้ย ปัจจุบนัอยูใ่นบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั ริม
ฝ่ังคลองบางบอน ตาํบลหนองออ้ อาํเภอศรีสัชนาลยั ตั้งอยู่ห่างจากเตาป่ายางออกไปประมาณ 5 
กิโลเมตร มีซากเตากระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปตามฝ่ังขวาของแม่นํ้ ายม เป็นเตาเคร่ืองสังคโลกทั้งแบบ
เคลือบและแบบไม่เคลือบ  เคร่ืองเคลือบสีนํ้าตาลไหมก้ผ็ลิตจากเตาน้ีดว้ยเหมือนกนั เคร่ืองสังคโลก
ท่ีไดจ้ากแหล่งน้ี เป็นภาชนะถว้ยชาม จาน จานเชิงไห ขวด สีของเคร่ืองสังคโลกมีหลายสี เช่น สี
นํ้ าตาล สีเหลืองอ่อน สีเขียวไข่กา สีขาวและมีลวดลายเขียนสีขาวท่ีเขม้กว่า ส่วนใหญ่สีเคลือบจะใช้
วตัถุดิบ เช่น ข้ีเถา้ของพืช และสตัวผ์สมกบัดิน การเรียงเคร่ืองถว้ยในเตาเผานั้น ไม่ซอ้นกนัเป็นชั้นๆ
อยา่งเตาสุโขทยั แต่วางบน “ก่ีท่อ” ดงันั้นกน้จานของภาชนะท่ีเตาเกาะนอ้ยน้ีจึงเป็นรูปวงแหวน 
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                กลุ่มเตาบา้นเกาะน้อยเป็นแหล่งเตาสังคโลกท่ีมีพื้นท่ีกวา้งขวางท่ีสุดในลุ่มแม่นํ้ ายม 
จากการสํารวจขุดคน้กลุ่มเตาท่ีบา้นเกาะน้อยไดพ้บหลกัฐานว่าการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาเน้ือ
แกร่งอนัเป็นตน้แบบสังคโลกมีมาตั้งแต่ก่อนรัชกาลพ่อขนุรามคาํแหงมหาราช(ก่อน พ.ศ.1822) คือ 
ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 16-17 และปรากฏหลกัฐานว่าการผลิตเร่ืองสังคโลกมีพฒันาการอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่เร่ิมกิจการจนถึงการเลิกผลิตเลยทีเดียว แหล่งเตาบา้นเกาะนอ้ยพบเตาเผาทั้งท่ีอยูบ่น
ผวิดินและอยูใ่ตดิ้น ไม่นอ้ยกว่า 200 เตา มีการสร้างเตาซอ้นทบักนัถึงประมาณ 20 เตา และเตาเผา
บนเนินดินดงักล่าวมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง จากรูปแบบเตาเผาอยา่งง่ายๆ ท่ีเรียกว่าเตาอุโมงค ์(In-
ground bank-kiln or Cave kiln) ซ่ึงใชว้ิธีขดุเป็นโพรงเขา้ไปในตล่ิงริมฝ่ังแม่นํ้ า มีขนาดเลก็ ไป
จนถึงเตาก่อดว้ยอิฐบนดิน (Above-ground brick-kiln) ซ่ึงมีโครงสร้างซบัซอ้นและมีขนาดใหญ่โต 
สามารถควบคุมความร้อนไดสู้งถึง 1,512 องศาเซลเซียส 
              พฒันาการดา้นเทคโนโลยีเตาเผาสังคโลกท่ีบา้นเกาะน้อยแบ่งออกตามอายุสมยัและ
ความซบัซอ้นของรูปแบบเตาเผาไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 
 ระยะที ่1 เตาเผาเคร่ืองถ้วยแบบเชลยีง (ยุคต้น ราวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที ่19) 
                เป็นเตาเผาใตดิ้น (In-ground/Undergroud kilns) เป็นวิธีการขดุโพรงเขา้ไปในเนินดิน
ธรรมชาติหรือตามฝ่ังตล่ิงริมคลอง เป็นเตาชนิดระบายความร้อนไหลผา่นแนวนอน (Crossdraught 
Kiln) ตวัเตามีรูปดา้นตดัขวาง (Cross-section) เกือบกลมคลา้ยโพรงสัตว ์ผนงัเตาเป็นดินธรรมชาติ 
พื้นเตาของห้องภาชนะกบัห้องไฟไม่แยกออกจากกนัชดัเจนไม่มีคนักนัไฟ  ต่อมารูปแบบเตาได้
พฒันาการมากข้ึนมีหอ้งไฟแยกออกต่างหากจากช่องภาชนะ ผนงัเตากลุ่มน้ีพอกดว้ยดินเหนียวเป็น
ชั้นหนา เพื่อเป็นฉนวนกนัความร้อนท่ีอาจสูญเสียไปจากเตาในขณะเผาภาชนะเตาเผาชนิดน้ีเรียกว่า 
เตาขดุผนงัยาดินเหนียว (Slab clay bank kiln) ขนาดของเตามีความยาวประมาณ 3-6 เมตร 
                ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากเตาเผาในระยะแรกมีทั้งเคลือบเน้ือแกร่งในกลุ่ม “เคร่ืองถว้ยเชลียง” 
(Chalihg ware) หรือท่ีบางคนเรียกว่า “เคร่ืองถว้ยมอญ” (Mon ware) เป็นเคร่ืองป้ันดินเผาเน้ือแกร่ง ยงัมี
รูปทรงท่ีขาดความประณีตสวยงาม เน้ือดินหยาบ นํ้าเคลือบไม่สมํ่าสมอ ประเภท จาน ชาม ไห เป็นตน้       
                เคร่ืองถว้ยเชลียงหรือเคร่ืองถว้ยมอญน้ี มีลกัษณะเด่นอยู่ท่ีเน้ือดินหยาบสีดาํหรือสี
นํ้ าตาลเขม้ มีแร่เหล็กผสมอยูม่าก เม่ือเผาแลว้บริเวณท่ีไม่เคลือบจะมีรอยสนิมเหล็กเคลือบฉาบอยู ่
ผิวภาชนะไม่เรียบ มีรูพรุนมาก ในกลุ่มภาชนะประเภทชาม จาน ส่วนใหญ่เคลือบเฉพาะดา้นใน
เพียงดา้นเดียวเท่านั้น ดา้นนอกไม่เคลือบ ท่ีขอบปากดา้นบนปาดนํ้ าเคลือบออกโดยรอบ เพราะการ
วางเรียงถว้ยชามในห้องภาชนะใชว้ิธีการตั้งเรียงแบบปากประกบปาก กน้ซอ้นกน้ โดยมีก๋ีท่อเต้ียๆ
รองรับชามดา้นล่าง เคร่ืองถว้ยแบบเชลียงมกัเคลือบสีเขียวมะกอกเขม้ สีเขียวแกมเหลือง สีเขียว
แกมนํ้าตาล สีนํ้ าตาลแกมเหลืองและสีนํ้าตาลเขม้ 
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ภาพท่ี 340 จานเคลือบสีเขียว พุทธศตวรรษท่ี 19เตาเมืองศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยัจานปากกวา้ง
กน้ลึก ขอบปากแบะและผายออก มีสันนูน เชิงเป็นขอบเต้ียๆตวัจานไม่ตกแต่งลวดลาย
นํ้าเคลือบมีเฉพาะดา้นในเคลือบไม่สมํ่าเสมอฐานมีรอยก๋ีเน้ือดินหยาบมีสีนํ้าตาลอมดาํ 

 ท่ีมา:ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และ กฤษฎา พิณศรี, 2533 ,182.         
 

  
 

ภาพท่ี 341 โบราณวตัถุทะเบียน# 230 Grid:B4 Level: 60-80 cm.dt. (WB’1999 )ปากและลาํตวัจาน
เคลือบสีเขียวมะกอก แหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั พบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์เมือง
บางขลงั 

 

                                             
 

ภาพลายเสน้ท่ี 79 ภาพลายเสน้โบราณวตัถุทะเบียน# 230 Grid:B4 Level: 60-80 cm.dt. (WB’1999 )
ปากและลาํตวัจานเคลือบสีเขียวมะกอก แหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั พบบริเวณ
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

379 

    
 

ภาพท่ี 342 โบราณวตัถุหมายเลข #009 หลุมขดุคน้ท่ี1 Level: 181-190 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้น
หมุน เป็นลักษณะก้นของจานแบบเชลียง เคลือบสีเขียวมะกอกด้านใน สีเน้ือดิน 
Hue10yr6/1 brown gray เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 16 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร  จาํนวน 
1 ช้ิน นํ้าหนกั 110 กรัม เตาเกาะนอ้ย ศรีสชันาลยั 

 

 
 

ภาพลายเสน้ท่ี 80 ภาพลายเสน้โบราณวตัถุหมายเลข #009 หลุมขดุคน้ท่ี1 Level: 181-190 cm.dt. ข้ึน
รูปโดยใชแ้ป้นหมุน เป็นลกัษณะกน้ของจานแบบเชลียง เคลือบสีเขียวมะกอก
ดา้นใน สีเน้ือดิน Hue10yr6/1 brown gray เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 16 เซนติเมตร 
หนา 1 เซนติเมตร  จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 110 กรัม เตาเกาะนอ้ย ศรีสชันาลยั 

 

                       เคร่ืองเคลือบแบบเชลียง ส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นชามปากกวา้ง กน้กวา้ง มีฐานแคบและ
เต้ีย เคลือบผวิทั้งสองดา้นยกเวน้ท่ีฐานกบักน้ดา้นนอก รูปแบบของชามและจานท่ีพบมีหลากหลาย 
บางใบแต่งขอบปากหยกัเป็นรูปปีกกาต่อกนัโดยรอบ ภายในชาม จานตกแต่งดว้ยลายขูดขีดก่อน
เคลือบ ชามจานเชลียงท่ีใช้ดินสีดาํก่อนเคลือบมีการทานํ้ าดินสีนวลเสียชั้นหน่ึงก่อน การขูดขีด
ลวดลายเจาะทะลุจากชั้นนํ้ าดินสีนวลลงไปถึงเน้ือดินสีดาํ ดงันั้นเม่ือชุบนํ้ าเคลือบและผา่นการเผา
แลว้ตรงท่ีเป็นรอยลวดลายจึง เป็นสีเขม้ ซ่ึงคือสีของเน้ือดินป้ันจริงๆ 
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ภาพท่ี 343 โบราณวตัถุหมายเลข #013 Level:80-100 cm.dt.กน้จานเคลือบสีเขียวลายเซาะร่องผลิต
จากแหล่งเตาศรีสัชนาลัย พบบริเวณโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคลเมืองบางขลัง 
(WY’2001) 

                                                     

      
 

 ภาพลายเสน้ท่ี 81 ภาพลายเส้นโบราณวตัถุหมายเลข #013 Level:80-100 cm.dt.กน้จานเคลือบสี
เขียวลายเซาะร่องผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั พบบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่
ชยัมงคลเมืองบางขลงั 

 

 
 
ภาพท่ี 344 เคร่ืองถว้ยสุโขทยัประเภท เคลือบสีเขียวผลิตจากเตาเมืองศรีสชันาลยัอาย ุราวปลายพทุธ

ศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 20 จากพิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ยโอสถสถา 
ท่ีมา:ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และ อุษา งว้นเพียรภาค ,2535, 18. 
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ภาพท่ี 345 กระปุกเคลือบสีเขียวจากเตาศรีสัชนาลยั 
ท่ีมา:ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และกฤษฎา พิณศรี, 
2533, 45. 

ภาพท่ี 346 กระปุกในPottery #78 , WB’99/160 
ภ าชนะ เ น้ื อ แ ก ร่ งห รื อ เ น้ื อ หิ น 
กระปุกแหล่งเตาเผา ศรีสชันาลยั 

        

  
  
ภาพท่ี 347 Pottery #82, WB’99/71  Bag#544 

ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภท
หมอ้มีฝาปิดแหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
Grid: A’1 Level: 137-146 cm.dt. พบ
บริเวณโบราณสถานวดัโบสถ์ เมือง
บางขลงั 

 

ภาพลายเสน้ท่ี 82 ภาพลายเส้น Pottery #82, 
WB’99/71 Bag#544 ภาชนะเน้ือ
แกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทหมอ้
มีฝาปิด แหล่งเตาเผาศรีสัชนา
ลยั Grid: A’1 Level: 137-146 
cm.dt. พบบริเวณโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 
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 เตาอฐิบนดินระยะกลาง (ยุคกลาง ราวปลายพุทธศตวรรษที ่19 ถึงต้นพุทธศตวรรษที ่21) 
             เป็นเตาชนิดระบายความร้อนไหลผา่นแนวนอน หรือเตาประทุน ชนิดเตาอิฐบนดิน ก่อ
ผนังดา้นขา้ง หลงัคาเตา และปล่องดว้ยดินดิบกอ้นเล็กๆ ขนาดเตากวา้งประมาณ 2.50 เมตร  
ผลิตภณัฑช์นิดสาํคญัๆ ไดแ้ก่ การผลิตเคร่ืองเคลือบประเภทชาม จาน เขียนลายสีดาํใตเ้คลือบสีเขียว 
เป็นตน้แบบของเคร่ืองเคลือบสังคโลกในกลุ่มชามลายปลาท่ีเป็นสินคา้ส่งออก นอกจากน้ียงัพบ
เคร่ืองเคลือบสีขาวนํ้ านมและเคร่ืองเคลือบสีนํ้ าตาลรูปทรงต่างๆ ซ่ึง นายดอน ไฮน์ กาํหนดเรียก
เคร่ืองถว้ยสงัคโลกกลุ่มน้ีวา่ Mon Associated Stoneware (MASW) เคร่ืองถว้ยเน้ือแกร่งร่วมสมยักบั
เคร่ืองถว้ยมอญ (เคร่ืองถว้ยเชลียง) และ transitional stoneware (TRSW) หรือเคร่ืองถว้ย ระยะหัว
เล้ียวหวัต่อ เป็นระยะเปล่ียนแปลงการผลิตจากระบบหตัถกรรมหมู่บา้นท่ีแต่เดิมผลิตเพื่อการใชส้อย
ในชุมชนรอบๆเมืองศรีสชันาลยั สุโขทยั และหวัเมืองใกลเ้คียง ไปสู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม
เมืองเพื่อการคา้ทางไกล หรือการผลิตเป็นสินคา้ส่งออกไปขายต่างประเทศ ในห้วงเวลาระหว่าง
ปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 21 
              ในการสาํรวจและขดุคน้แหล่งเรือสาํเภาโบราณท่ีจมอยูใ่ตน้ํ้ าในอ่าวไทย พบหลกัฐาน
เคร่ืองถว้ยชามแบบเชลียง และผลิตภณัฑ์สังคโลกตน้แบบท่ีเผาในเตาอิฐบนดินระยะกลาง ถูก
ส่งออกไปเป็นสินคา้หรือนาํออกไปเป็นของใชใ้นเรือสาํเภาตั้งแต่เม่ือราวตน้พทุธศตวรรษท่ี 19 โดย
พบไหเคลือบสีนํ้ าตาล ชามแบบเชลียงเคลือบสีเขียว กระปุกทรงกลมแป้นเคลือบสีเขียวและสี
นํ้ าตาลในแหล่งเรือจมใกลเ้กาะรางเกวียนซ่ึงในเรือมีเคร่ืองถว้ยชามเคลือบสีเขียวของจีน ผลิตจาก
กลุ่มเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์ยวน และเคร่ืองถว้ยชามลายเขียนสีครามของเวียดนามอยูด่ว้ย 
 

  
 
ภาพท่ี 348 โบราณวตัถุทะเบียน #401 Grid: N10E9  ลาํตวั ภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน

(Stoneware) เคลือบสีขาวขุ่น ทานํ้ าดิน จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั405 กรัมสีเน้ือดิน  Hue 10 
yr 7/3 dull yellow orange  จากเตาเกาะนอ้ย ศรีสชันาลยั 
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ภาพท่ี 349 โบราณวตัถุทะเบียน #086  ลาํตวัถว้ย  ทานํ้ าดินแลว้เคลือบเขียวใส Level: 120-140 

cm.dt. (Stoneware) แหล่งเตาศรีสชันาลยั พบท่ีวดัเจดีเจด็แถว เมืองบางขลงั (WJT’2001) 
 

                  
 

 
 
 

 
 

ภาพท่ี 350 Pottery # 147, WB’99/137 Bag# 
630 Grid: S8ภาชนะเน้ือแกร่งหรือ
เน้ือหินไหทรงสูงมีหู 4 หู สี
เคลือบ   Hue 7.5 yr3/1(สีนํ้ าตาล
เขม้) แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั 

 

ภาพท่ี 351 ไหส่ีหูเคลือบสีนํ้ าตาล ผลิตจากแหล่งเตา
ศรีสัชนาลยั  ราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 19 
ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 พิพิธภณัฑ์
เคร่ืองถว้ยโอสถสภา   

ท่ีมา: ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, กฤษฎา พิณศรี 
และอุษา งว้นเพียรภาค, 2535, 36.                 
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ภาพท่ี 352 โบราณวตัถุทะเบียน #002 Grid: 90-110 cm.dt. Site:MBK’2001ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน 
ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware)  เป็นบริเวณไหล่ของไหมีหู ดา้นนอกเคลือบสี
นํ้าตาลเขม้ ป้ันแปะหู  สีเคลือบHue10yr3/2 brownish black สีเน้ือดิน Hue10yr5/1 brownish 
gray หนา 0.9 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ิน  นํ้าหนกั 228 กรัม แหล่งเตาศรีสชันาลยั 

 

  
 

ภาพท่ี 353 โบราณวตัถุทะเบียน # 406 Site:WY.2001 Grid:N9W5 กน้คลือบแบบเชลียง (Stonewre) 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 70 กรัม     
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ภาพท่ี 354 กลุ่มขวดเคลือบสีนํ้ าตาล ผลิตจากเตาเมืองศรีสัชนาลยั อายรุาวตน้ถึงปลายพุทธศตวรรษ

ท่ี21 ยกเวน้ใบท่ีไม่มีหูอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 
พิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ยโอสถสภา                                                                                                                      

ท่ีมา: ปริวรรต ธรรมาปรีชากร,กฤษฎา พิณศรี และอุษา งว้นเพยีรภาค, 2535, 138. 
 

 
 

ภาพท่ี 355 โบราณวตัถุทะเบียน #171 Grid: N7W1  Site: WJT,2001 Level:140-170 cm.dt. ภาชนะ
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware)ขวดขนาดเลก็ แหล่งเตาศรีสชันาลยั 

 
 

ภาพลายเสน้ท่ี 83 ภาพลายเส้นโบราณวตัถุทะเบียน #171 Grid:N7W1 Site: WJT,2001 Level:140-170 
cm.dt. ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ขวดขนาดเลก็ แหล่งเตาศรีสัชนาลยั 
พบท่ีโบราณสถานวดัเจดียเ์จ็ดแถว(WJT’2001) เมืองบางขลงัขวดทรงเต้ีย คอแคบ
สั้น ขอบปากผายออกป่องบริเวณกลางลาํตวัเลก็นอ้ย เคลือบสีนํ้าตาลเขม้  
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             ในการขุดคน้บริเวณโบราณสถานวดัโบสถแ์ละโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมือง
บางขลงั พบภาชนะทรงไหปากแตรเป็นภาชนะเน้ือเคร่ืองหินค่อนขา้งแกร่งสภาพปากแตกหัก 
บริเวณลาํตวัผายออก กน้สอบภายในบรรจุกระดูก สันนิษฐานว่าคงเป็นการนาํมาฝังตามความเช่ือ
ของคนในสมยันั้นท่ีนิยมนาํเอาภาชนะบรรจุกระดูกมาฝังไวต้ามโบราณสถานเช่นพื้นท่ีโดยรอบ
โบราณสถาน ไดแ้ก่ วิหาร โบสถ ์บริเวณกาํแพงแกว้ทั้งดา้นนอก ดา้นใน และเจดียร์าย เป็นตน้  
 

 
 

ภาพท่ี 356 Site:WB’1999  Grid: H1 (NEQ) H2(NWQ) I1(SEQ) I2(SWQ) กลุ่ม POTTERY#71-84
พบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 
 

  
  

ภาพท่ี 357 Pottery #112 , WB’99/101 Bag#585 
ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภท
ไหปากแตรแหล่งเตาเผาศรีสชันาลยักริด 
SWQ การตกแต่ง ป้ันแปะบริเวณคอ
และไหล่ 

ภาพลายเสน้ท่ี 84 ภาพลายเส้น Pottery #112 , 
WB’99/101 Bag#585 ภาชนะ
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภท
ไหปากแตรแห ล่ ง เต า เ ผ า 
ศรีสชันาลยั กริด SWQ 
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ภาพท่ี 358 Pottery # 116, WB’99/105 Bag#589 
ภ าชนะ เ น้ื อ แก ร่ งห รื อ เ น้ื อ หิ น 
(Stoneware) ประเภทไหปากแตร 
แห ล่ ง เต า เ ผ าศ รี สั ชนาลั ย  Grid: 
S1(SWQ) Level: 93-120cm.dt. มีการ
ตกแต่งบริเวณไหล่ดว้ยหูหลอก 5 หู 

ภาพลายเสน้ท่ี 85 ภาพลายเส้น Pottery # 116, 
WB’99/105 Bag#589ภาชนะเน้ือ
แกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 
ประเภทไหปากแตร แหล่งเตาเผา
ศรีสัชนาลยั Grid: S1(SWQ) 
Level: 93-120cm.dt. 

 

  
  

ภาพท่ี 359 ไหปากแตร ไม่เคลือบ ตวัไหขูดขีด
ลายฟันปลาและป้ันแปะเป็นปุ่มเลก็ๆ 
ผลิตจากเตาเมืองศรีสัชนาลยั อายรุาว
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงกลาง
พทุธศตวรรษท่ี 20                                

ภาพท่ี 360 ไหส่ีหู จากเตาเกาะนอ้ย ลายป้ันแปะ
ลกัษณะคลา้ยตวัอุณาโลมไหแบบน้ี
พบตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะหลงั มี
ทั้งแบบติดและไม่ติดลาย 

ท่ีมา:หนงัสือชุดเมืองประวติัศาสตร์ เมืองศรีสชันาลยั, 
2537,166. ท่ีมา:ปริวรรต ธรรมาปรีชากร กฤษฎา พิณศรี 

และอุษา งว้นเพียรภาค, 2535,45. 
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                ภาชนะประเภทไม่เคลือบ รูปทรงท่ีผลิตมกัเป็นไหปากแตรและครก เน้ือดินแกร่งมี
ระดบัสีต่างๆกนัไป ตั้งแต่สีเทาจนถึงสีนํ้ าตาล ภาชนะจะค่อนขา้งหนกัและแกร่ง กน้เรียบ เชิงมี
ลกัษณะสูงเหมือนไหเทา้ชา้งในศิลปะเขมร เทคนิคท่ีใชต้กแต่งไดแ้ก่ การขูดขีดลายเส้นขนานกนั 
ขดูขีดลายหยกัฟันปลาและลายจกัรสารรอบไหล่ของไห และการป้ันแปะติดลายคลา้ยใบโพธ์ิบริเวณ
รอบคอของไห ส่วนหูจบัหลอกๆจะติดท่ีบริเวณไหล่ของไห ไหประเภทน้ีมีรูปทรงคลา้ยคลึงกบั
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีผลิตจากแหล่งเตาบา้นบางปูน อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี แต่ลกัษณะของเน้ือ
ดินจะแตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดั ดงันั้นไหประเภทน้ีจึงอาจมีอายุในช่วงระยะเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั
หรือไดรั้บแบบอยา่งมาจากเคร่ืองป้ันดินเผาในจงัหวดัสุพรรณบุรีอีกต่อหน่ึงกเ็ป็นได ้ส่วนการตั้งเผา
ภาชนะประเภทไม่เคลือบในเตาจะตั้ งซ้อนกันได้หลายแบบแลว้แต่ว่าภาชนะช้ินนั้ นๆ จะวาง
ตรงไหนไดม้ัน่คงเพียงไร อาจจะประกบปากเผาหรือวางครอบภายในส่วนคอของไหก็ไดแ้ละอาจมี
ภาชนะอีกใบตั้งซอ้นอีก ลาํตวัของไหกลุ่มน้ีมกัจะไม่สอบมากเหมือนเคร่ืองป้ันดินเผาของเตาบา้น
บางปูน ซ่ึงจากการขดุคน้ขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั พบภาชนะประเภทไห
ปากแตรเน้ือแกร่งบรรจุกระดูท่ีมีสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ในบริมาณมาก ฝังอยู่บริเวณวิหาร โบสถ ์
บริเวณกาํแพงแกว้ดา้นนอก และดา้นในและเจดียร์าย  
        

 
 

ภาพท่ี 361 โบราณวตัถุทะเบียน #509 Grid:N13E3 Site:NWY’2001ช้ินส่วนลาํตวั ประเภทภาชนะ
ไห จาํนวน 19 ช้ิน นํ้าหนกั 485 กรัม กลุ่มเตาศรีสชันาลยั 
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ภาพท่ี 363 ไหทรงปากแตรไม่เคลือบ ผลิตจากเตาเมืองศรีสัชนาลยั บริเวณกลุ่มเตาหมายเลข 61 อายุ
ราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี20 ถ่ายจากอาคารจดัแสดงเตา
หมายเลข 61 

ท่ีมา:ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, กฤษฎา พิณศรี และอุษา งว้นเพียรภาค, 2535, 110. 
 

ภาพท่ี 362 โบราณวตัถุหมายเลข#314  Level: 15 
cm.dt. Site:WY’2001 กน้ภาชนะ
ประเถทไห สีเน้ือดิน Hue10yr5/1 
Brownish gray เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 
14 เซนติเมตรหนา 1 เซนติเมตร 1 ช้ิน 
320 กรัม แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั 

ภาพลายเสน้ท่ี 86 ภาพลายเส้นโบราณวตัถุหมายเลข#314  
Level: 15 cm.dt. Site:WY’2001 กน้ภาชนะ
ประเถทไห  สี เ น้ื อดิน  Hue10yr5/1 
Brownish gray เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 
14 เซนติเมตรหนา 1 เซนติเมตร 1 ช้ิน 
320 กรัม แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั 
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ภาพท่ี 364 โบราณวตัถุหมายเลข#008 เจดียห์มายเลข# 3 Grid: S4W1 ครก ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน สี

เน้ือดิน Hue 10 yr 5/1 browish black หนา 1.5 เซนติเมตร 1 ช้ิน หนกั 220 กรัม แหล่งเตา
ศรีสชันาลยั 

 

   
 
ภาพท่ี 365 โบราณวตัถุหมายเลข# 055 Grid: N3E5 Level: 80-100 cm.dt. ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน กน้

ครก เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ 
เรียบสีเน้ือดิน Hue7.5 yr 4/1 brownish gray เส้นผา่นศูฯยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร หนา 1 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 80 กรัม 
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 ประเภทเขียนลายสีดําใต้เคลอืบ 
                    ภาชนะประเภทเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ จากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั รูปทรงท่ีผลิต
ไดแ้ก่ จาน ชาม และพาน เป็นตน้ ลวดลายท่ีใชต้กแต่งไดแ้ก่ ลายช่อดอกไม ้ลายกา้นขดและลาย
กลีบบวั เม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัท่ีผลิตจากแหล่งเตาเมืองสุโขทยั สีเน้ือดินจากแหล่งเตาศรีสัชนา
ลยัจะหยาบมีสีเทาเขม้ และมีการเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบท่ีคมชดักวา่เตาสุโขทยั และจะมีการใชก๋ี้ท่อ
ในการวางภาชนะใส่ลงในเตาเผา 
 

 
 

ภาพท่ี 366 โบราณวตัถุหมายเลข#645  Grid: PIT1 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินพานสังคโลก แหล่ง
เตาเผาศรีสัชนาลยั พบในระดบั148-158 cm.dt. ลกัษณะเน้ือดินหยาบ ลกัษณะเคลือบ ขุ่น
นํ้ า เคลือบมีลายแตกรานข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุนตกแต่งดว้ยมีการเขียนลายดาํใตเ้คลือบเป็น
รูปพนัธ์พฤกษา 

 

  
 

ภาพท่ี 367 ปากชาม (Site:WB’1999) Grid:W7  Level:60-80 cm.dt.  ประเภทเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ 
พทุธศตวรรษท่ี 21  เตาเมืองศรีสชันาลยั จงัหวดัสุโขทยั เน้ือดินสีขาวอมเทาลกัษณะเคลือบ 
สีขาวขุน่ นํ้า เคลือบมีลายแตกกราน  ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน 
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ภาพลายเสน้ท่ี 87 ภาพลายเสน้ปากชาม (Site:WB’1999) Grid:W7  Level:60-80 cm.dt. ประเภทเขียนลาย
สีดาํใตเ้คลือบ พุทธศตวรรษท่ี 21  เตาเมืองศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั เน้ือดินสีขาว
อมเทาลกัษณะเคลือบ สีขาวขุ่น นํ้า เคลือบมีลายแตกกราน  ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน 

 

  
 

ภาพท่ี 368 โบราณวตัถุหมายเลข#113 Grid: N4E4 Level: 120-140 cm.dt. Site:Wy’2001 กน้ เขียน
ลายใตเ้คลือบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง หรือเน้ือหิน(Stoneware)  สีเน้ือดิน 
Hue5y6/1gray ผลิตจากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั จาํนวน1 ช้ิน นํ้าหนกั 125 กรัม  พบบริเวณ
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบางขลงั 

 

  
  

ภาพท่ี 369 โบราณวตัถุหมายเลข#015 Grid: S6E12 Site:SWY’2001 ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน  กน้ชาม 
เคลือบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เขียนลายสีเขียวใตเ้คลือบ  
สีเน้ือดิน Hue5y6/1gray เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 8 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 
1 ช้ิน  นํ้าหนกั  นํ้าหนกั 50 กรัม แหล่งเตาศรีสชันาลยั 
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ภาพท่ี 370 จานเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ เขียนลายช่อดอกไม ้ผลิตจากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั                            

กน้จานมีรอยก๋ีงบนํ้าออ้ย อายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึง ปลายพทุธศตวรรษท่ี 20                                 
ท่ีมา: ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, กฤษฎา พิณศรี และอุษา งว้นเพียรภาค, 2535, 110. 
 

                     
 
ภาพท่ี 371 โบราณวตัถุหมายเลข Pottery # 

125, Bag#602 (ใหแ้ทนฝาปิดไห) 
ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินจาน 
(เขียนลายดาํใตเ้คลือบ) แหล่ง
เตาเผาศรีสัชนาลยั Grid:N4  ฝังอยู่
บริเวณกาํแพงแกว้ดา้นทิศเหนือ 

ภาพลายเสน้ท่ี 88 ภาพลายเส้นโบราณวัตถุหมายเลข 
Pottery # 125, Bag#602 (ใหแ้ทนฝา
ปิดไห) ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน
จาน (เขียนลายดาํใตเ้คลือบ) แหล่ง
เตาเผาศรีสัชนาลยั Grid:N4  ฝังอยู่
บริเวณกาํแพงแกว้ดา้นทิศเหนือ 
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 เตาอฐิบนดนิระยะหลงั (ยุคปลาย ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที ่21) 
               เตาอิฐบนดินระยะหลงัเป็นเตาอิฐขนาดใหญ่ โครงสร้างก่อดว้ยอิฐแผน่ใหญ่ มีปรากฏ
อยูบ่นยอดเนินดินทั้งท่ีบา้นเกาะนอ้ย และบา้นป่ายาง เตาอิฐเหล่าน้ีมีการพฒันาการต่อเน่ืองมาจาก
เตาอิฐบนดินในระยะท่ีสอง การก่อสร้างหลงัคาเตามีการก่อเรียงอิฐต่อเช่ือมกนัเป็นวง ความยาว
เฉล่ีย 8-9 เมตร ความกวา้งประมาณ 30-3.8 เมตร 
               ผลิตภณัฑ์ท่ีเผาในเตาอิฐบนดินระยะสุดทา้ยมีมากมายหลายประเภท และเป็นเคร่ือง
ถว้ยสังคโลกในกลุ่มสินคา้ส่งออก (Export-ware) เกือบทั้งหมด โดยเฉพาะเคร่ืองสังคโลกประเภท
เคลือบสีเขียวไข่กาหรือเคลือบสีเขียวแบบเซลาดอน (Celadon ware) เคร่ืองถว้ยสังคโลกชนิดเขียน
ลายสีดาํ สีนํ้ าตาลใตเ้คลือบ (Underglaze black/brown painted wares) เป็นท่ีน่าสังเกตว่าในแหล่ง
เตาบา้นเกาะนอ้ยไม่มีการผลิตเคร่ืองถว้ยสังคโลกประเภทตลบั หรือผอบชนิดเขียนลายใตเ้คลือบ 
แต่ไดพ้บวา่มีการผลิตมากมายในแหล่งเตาป่ายาง 
              พฒันาการของวิทยาการการผลิตเคร่ืองถว้ยสังคโลกท่ีเมืองศรีสัชนาลยั มีความเจริญ
สูงสุดในระยะท่ีใชเ้ตาอิฐบนดินระยะสุดทา้ย ซ่ึงดาํเนินการไปจนถึงราวปลายพุทธศตวรรษท่ี22 จึง
เลิกร้างกิจการไปโดยส้ินเชิง 
 เคร่ืองถ้วยในยุคหลงั 
              การผลิตเคร่ืองถว้ยสังคโลกในยุคน้ีได้มีการพฒันาคุณภาพท่ีดีข้ึน ทั้งเน้ือดินท่ีใช้ป้ัน
ภาชนะ รูปทรง ตลอดจนการตกแต่งลวดลาย เพ่ือให้ส่งไปขายทั้งภายในและภายนอกอาณาจกัรได ้จะ
สามารถเห็นไดจ้ากการสาํรวจขุดคน้แหล่งโบราณคดีต่างๆ พบเคร่ืองถว้ยสังคโลกมากมายหลายชนิด 
ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองใชส้อยของชุมชนต่างๆ ในอ่าวไทยและบริเวณชายฝ่ังทะเลตอนใตก้็ไดพ้บเคร่ืองถว้ย
สงัคโลกจาํนวนมาก ทั้งในซากเรืออปัปางและตามเมืองท่าชายทะเล นอกจากนั้นยงัพบว่า มีการนาํไปใช้
ในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ท่ีแหล่งฝังศพชุมชนโบราณในประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เป็นตน้  
ภาชนะทรงกลมตกแต่งดว้ยการขดูขีดและทาลายดว้ยนํ้ าเคลือบสีนํ้ าตาลเขม้ดา้นนอก และตกแต่งดว้ย
ลายดอกไมก้า้นขดเน้ือดินสีเทา อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 21 แหล่งเตาศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั เป็น
ภาชนะท่ีผลิตข้ึนเฉพาะท่ีเตาเมืองศรีสัชนาลยั เช่นเดียวกบัภาชนะเคลือบสีเขียว เน้ือดินละเอียดนํ้ า
เคลือบมีสองสี คือ สีขาวกบัสีนํ้ าตาล การตกแต่งมีหลายวิธีดว้ยกนั แต่โดยทัว่ไปแลว้มกัจะใชเ้คร่ืองมือ
ปลายแหลมขูดขีดลวดลายลงในเน้ือดิน แลว้ใชน้ํ้ าเคลือบทั้งสองสีตกแต่งตามลวดลายท่ีร่างไว ้หรือ
บางคร้ังกอ็าจใชแ้ต่เพียงแตม้เป็นจุดสีนํ้าตาล โดยเฉพาะพวกกระปุกขนาดเลก็15 

                                                 
15กฤษฎา พิณศรี,ปริวรรต ธรรมมาปรีชากรและอุษา  งว้นเพียรภาค, เคร่ืองถว้ยสุโขทยั 

พฒันาการของเคร่ืองถว้ยไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 37. 
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ภาพท่ี 372 โบราณวัตถุหมายเลข  #363 

Grid: N8E1 Site:WY’2001 
ช้ินส่วนกระปุกปากโค้งเข้า 
เ ค ลื อบ สีข า ว  เ ขี ยนล า ย สี
นํ้ าตาลแหล่งเตาศรีสัชนาลัย 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 5 กรัม 

ภาพลายเสน้ท่ี 89 ภาพลายเส้นโบราณวัตถุหมายเลข 
#363 Grid : N8E1 Site : WY’2001 
ช้ินส่วนกระปุก  ปากโคง้เขา้ เคลือบ
สีขาว เขียนลายสีนํ้ าตาล แหล่งเตา
ศรีสัชนาลยั จาํนวน 1 ช้ิน  นํ้าหนกั 
5 กรัม 

 

  
  
ภาพท่ี 373 คณฑีเคลือบสองสี ได้จาก

การขุดแต่งบริเวณด้านทิศ
ใตข้องวดัมหาธาตุสุโขทยั      

ท่ีมา:จากหนงัสือสังคโลกศรีสัชนาลยั,
กรมศิลปากร, 2530, 88. 

ภาพท่ี 374 คณฑีและตลบัพร้อมฝา ทรงผลไม ้เคลือบ
สองสีกวา้ง 1.4-9.7 เซนติเมตร สูง 2.5-9.0 
เซนติเมตร เตาเมืองสวรรคโลกเก่า                    

ท่ีมา:ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และ กฤษฎา พิณศรี, 2539,  
132. 
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            เคร่ืองถว้ยสังคโลกยงัคงมีการผลิตต่อมาจนกระทั้งประมาณกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 
จึงค่อยๆ เส่ือมความนิยมลง อาจเน่ืองมาจากนิยมใชเ้คร่ืองถว้ยจีนมากข้ึน ส่วนเหตุท่ีน่าจะทาํให้
เคร่ืองถว้ยสงัคโลกตอ้งยติุลงนั้น เช่ือวา่เกิดจากสภาวะสงครามระหว่างกรุงศรีอยธุยากบัพม่าราวตน้
พุทธศตวรรษท่ี 22หรือมิฉะนั้นก็คงตอ้งส้ินสุดลงเม่ือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงปราบปราม
หวัเมืองทางเหนือ และสามารถตีหกัเอาเมืองสวรรคโลก (อาํเภอศรีสัชนาลยัปัจจุบนั) ไดใ้นปี พ.ศ.
2127 แลว้อพยพผูค้นไปเมืองพิษณุโลกโดยปล่อยใหเ้มืองสวรรคโลกถูกท้ิงร้างไปในคร้ังนั้น      
 

 
 

ภาพท่ี 375 โถ (พร้อมฝา) เคลือบสีเขียว พุทธศตวรรษท่ี 20-21 เตาเมืองศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั 
ตวัโถลึกปากกวา้ง ขอบปากสูงตั้งตรงไหล่ผายกน้สอบ เคลือบสีเขียวมะกอก นํ้ าเคลือบ
ค่อนขา้งดา้นมีรอยลาน เคลือบทั้งดา้นนอก ดา้นใน ขอบปากปาดนํ้ าเคลือบออก ตกแต่ง
ดว้ยการขดูสลกัใตเ้คลือบ โดยแบ่งลายออกเป็นสามส่วนแต่ละส่วนอยูร่ะหว่างแนวเส้น
วงกลมคู่ขนาน คือ รอบส่วนไหล่ขดูลายกลีบบวั ตอนกลางลายนูนกคลา้ยดอกเบญจมาศ
กา้นขดและเหนือส่วนเชิงเป็นลายกลีบบวัแหลม ขอบเชิงหนาและสูง ริมตดัตรงกน้มีรอย
ก๋ีรูปวงแหวนสีดาํ ฝาโคง้สูงจุกรูปดอกบวัตูม ดา้นในไม่เคลือบ ดา้นนอกขูดลายกลีบ
ดอกไมค้ลา้ยกลีบบวั 

 ท่ีมา: กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา งว้นเพียรภาค, เคร่ืองถว้ยสุโขทยั 
พฒันาการของเคร่ืองถว้ยไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 186. 
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ภาพท่ี 376 โบราณวตัถุทะเบียน Pottery #136    
ภาชนะเน้ือแกร่ง ชนิดเคลือบสี
เขียว แหล่งเตาศรีสัชนาลัยพบท่ี
โบราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบาง
ขลงั ประเภทโถ (มีฝาปิด) Grid: 
N’6  Level:66-91 cm.dt. 

 

 กลุ่มภาชนะเคลอืบสีเขียว 
               ภาชนะเคลือบสีเขียวจดัว่าเป็นภาชนะท่ีมีการผลิตกนัอย่างแพร่หลายในเขตเตาเมือง
ศรีสัชนาลยัท่ีนิยมใชน้ํ้ าเคลือบสีเขียว เน้ือดินค่อนขา้งละเอียด เน้ือแกร่ง ช้ินส่วนภาชนะท่ีพบส่วน
ใหญ่เป็นช้ินส่วนของชาม จาน เป็นตน้ จากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถจ์ะพบเคร่ืองถว้ยชนิด
น้ีไม่มากนัก มีลกัษณะของการใชน้ํ้ ายาเคลือบสีเขียวและท่ีเขียวข้ีมา้ ใบท่ีพบสมบูรณ์เป็นภาชนะ
ประเภทโถ มีฝาปิด หมายเลข Pottery #136  ตกแต่งดว้ยลายขดูสลกัรูปดอกไม ้
 

  
 

ภาพท่ี 377 กน้ภาชนะดินเผาแบบน้ือหิน (Stoneware)  ประเภทพาน พบจากการขดุแต่งโบราณสถาน
วดัโบสถ ์ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้Level: 120 cm.dt.จาํนวน 1ช้ิน 45กรัม (แหล่งเตา
ศรีสชันาลยั ปลายพทุธศตวรรษท่ี 20) 

ภาพลายเสน้ท่ี 90 ภาพลายเส้โบราณวตัถุทะเบียน 
Pottery#136    ภาชนะเน้ือแกร่ง 
ชนิดเคลือบสีเขียว  แหล่งเตา
ศรีสัชนาลัยพบท่ีโบราณสถาน
วดัโบสถ ์เมืองบางขลงั ประเภท
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ภาพท่ี 378 โบราณวตัถุทะเบียน #001 Grid:D7 Level:60-80 cm.dt. จาน อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี20 ลาย
ขดุสลกัรูปดอกไม ้เคลือบสีเขียว Hue 10y6/2    สีเน้ือดิน Hue 10yr8/21 yellow white เส้น
ผา่นศูนยก์ลางกน้ 10 เซนติเมตร แหล่งเตาศรีสชันาลยั พบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์

 

  
 

ภาพลายเสน้ท่ี 91 ภาพลายเสน้โบราณวตัถุทะเบียน #001 Grid:D7 Level:60-80 cm.dt. จาน อายรุาวพุทธ
ศตวรรษท่ี20 ลายขุดสลกัรูปดอกไม ้เคลือบสีเขียว Hue 10y6/2 สีเน้ือดิน Hue 
10yr8/21 yellow white เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 10 เซนติเมตร แหล่งเตาศรีสัชนาลยั พบ
บริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์

 

 
 

ภาพท่ี 379 ชามเคลือบสีเขียว ขดูสลกัลายดอกโบตัน๋กา้นขด ผลิตจากเตาเมืองศรีสชันาลยัอายรุาว
กลางพทุธศตวรรษท่ี20 ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 21 พิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ยโอสถสภา 

ท่ีมา:ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, กฤษฎา พิณศรี และอุษา งว้นเพยีรภาค ,2535, 119. 
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 เคร่ืองสังคโลกกลุ่มเตาป่ายาง 
                เคร่ืองสังคโลกกลุ่มเตาป่ายาง ปัจจุบนัอยู่ในบริเวณอุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั 
บนฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ ายม เหนือแก่งหลวง อยู่ใกลเ้มืองเก่าศรีสัชนาลยั เคร่ืองสังคโลกท่ีไดจ้าก
แหล่งน้ีมีลวดลาย นํ้ ายาเคลือบสวยงาม รูปแบบจะมีลกัษณะพิเศษกว่าเตาเผาแหล่งอ่ืน แยกเป็น
เตาเผารูปยกัษ ์นาคมงักร และเตารูปตุ๊กตา สันนิษฐานว่าเตาน้ีจะเป็นเตาหลวง  ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตใน
กลุ่มเตาน้ีมีหลายประเภท เช่น  ประเภทเคลือบสีขาว ประเภทเคลือบสองสี และประเภทเขียนลายสี
ดาํใตเ้คลือบ    
                เตาเผากลุ่มน้ีตั้งอยูบ่นเนินและคนัดินสูงบนฝ่ังตะวนัตกของแม่นํ้ายมทางเหนือของแก่ง
หลวงเมืองศรีสัชนาลยั  ห่างกาํแพงเมืองดา้นทิศเหนือประมาณ 400-1,000เมตร พบซากเตาเผาชนิด
เตาอิฐบนดินแลว้ อยา่งนอ้ย 25 เตา เรียกกลุ่มเตายกัษ ์ใกลก้าํแพงเมืองห่างจากเตายกัษข้ึ์นไปทาง
เหนืออีกราว 500 เมตร พบเตาบนดินอีกกลุ่มหน่ึงชาวบา้นเรียก กลุ่มเตาตุ๊กตา ผลิตภณัฑส์ังคโลก
จากกลุ่มเตายกัษ์ส่วนมากเป็นประติมากรรมรูปยกัษ์ทวารบาลถือกระบอง เทวดา เคร่ืองประดบั
สถาปัตยกรรม ช่อฟ้า บราลี หัวมงักร หัวนาค กระเบ้ืองมุงหลงัคา กระเบ้ืองปูพื้น โคมไฟ เป็นตน้ 
รวมทั้งภาชนะถว้ยชามท่ีเป็นสินคา้ส่งออกประเภทชาม กระปุก ผอบ โถ ตลบั พาน ชนิดเคลือบสี
เขียวไข่กา ชนิดเขียนลายสีดาํหรือสีนํ้ าตาลใต้เคลือบ ชนิดเคลือบสีนํ้ านม ชนิดเคลือบสองสี 
( สี ข า วนํ้ า นมและ สีนํ้ า ต าลแกม เห ลือ ง )  และช นิด เ ค ลื อบสอง สีผสมลายแกะสลัก 
ส่วนในกลุ่มเตาตุ๊กตาก็ผลิตพวกตุ๊กตาต่างๆ รูปคน รูปสัตว์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์สังคโลกส่งออก 
แบบเดียวกบัท่ีกลุ่มเตายกัษผ์ลิตดว้ย 
                   ในกลุ่มเตายกัษ ์ใชเ้ผาผลิตภณัฑส์ังคโลกประเภทชาม จาน พาน กระปุก เคลือบสีเขียว 
สีเขียวไข่กา มีลวดลายขดูขีดก่อนเคลือบ ลายกลีบดอกไม ้ใบไม ้ลายเส้นทแยงขีดทบักนัเป็นตาราง
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนไม่เป็นระเบียบ อีกประเภทหน่ึงท่ีพบมาก คือ ภาชนะลายเขียนสีดาํใตเ้คลือบ
ใสสีเขียว จาํพวกชาม จาน พาน กระปุก ขวด ตลบัหรือผอบโถมีลวดลายจุดรอบตวั ลายตน้ไม่ใบไม ้
นอกจากน้ียงัมีกระเบ้ืองมุงหลงัคาชนิดเคลือบสีเขียวนวล และผลิตภณัฑ์สังคโลกเคลือบสีขาว
นํ้ านม มีเน้ือดินสีขาวหม่น เน้ือละเอียด เผาไฟแรงแกร่งมาก เป็นเคร่ืองถว้ยสังคโลกกลุ่มเดียวกบั 
สงัคโลกสินคา้ส่งออกท่ีพบในซากเรือจมสมยัโบราณหลายลาํในอ่าวไทย เช่นเรือเกาะครามหรือสัต
หีบ เรือพทัยา เรือสมุยเรือเกาะกระดาด และเรือกลางอ่าว ซ่ึงเรือสาํเภาเหล่าน้ีจมลงเม่ือพทุธศตวรรษ
ท่ี 20-22 เคร่ืองถว้ยสังคโลกชนิดเคลือบสีเขียว พบในเรือกลางอ่าวจาํนวนมากเป็นผลิตภณัฑจ์าก
กลุ่มเตาป่ายาง มีอายกุารส่งเป็นสินคา้ออกไปขายประมาณ พ.ศ. 1848-1963 หรือกลางพุทธศตวรรษ
ท่ี20  
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                นอกจากน้ียงัพบภาชนะประเภทตลบั ผอบ โถ มีลายเขียนสีดาํหรือสีนํ้ าตาลใตเ้คลือบ
ฝาตลบัหรือผอบ และโถมีจุกเป็นรูปดอกบวัตูม จุกกลมแบบเมด็กระดุม จุกแบบคัว่ผลมงัคุด และฝา
เรียบไม่มีจุก ลวดลายเขียนแบบหยาบๆ ไม่ประณีตงดงามนัก เป็นลายตน้ไมใ้บไม ้ลายเกล็ดปลา
หรือคล่ืน ลายเสน้ขนานรอบตวัภาชนะและฝา 
                 นอกจากน้ียงัมีภาชนะประเภทชาม ขวด พาน กระปุกขนาดต่างๆ เคลือบสีนํ้ าตาลเขม้สี
เดียวสงัคโลกมีลายแกะสลกัผสมกบัเคลือบสีนํ้าตาลแดง และสีขาวนํ้านม ประเภทกานํ้ า กาเหลา้ โถ 
ผอบ ตลบั รวมทั้งตุก๊ตารูปคน รูปสตัวต่์างๆท่ีพบเช่นกนั 
                 เคร่ืองสงัคโลกท่ีเตาเผาบา้นป่ายาง มีรูปแบบ เน้ือดิน ลวดลายตกแต่ง เหมือนกบัสินคา้ 
สังคโลกท่ีส่งไปขายต่างประเทศและพบจาํนวนมากในซากเรือจมโบราณท่ีเกาะกระดาด จงัหวดั
ตราดพบในเขตพระราชฐานพระราชวงัโบราณพระนครศรีอยธุยา พบในหมู่เกาะสุลาเวซี เกาะชวา 
และตามเมืองท่าโบราณบนฝ่ังตะวนัออกของคาบสมุทรไทยดา้นอ่าวไทย ในแหล่งเตาบา้นป่ายาง 
ส่วนใหญ่เท่าท่ีสํารวจและขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีมา ไม่พบก๋ีงบนํ้ าอ้อย  มีเฉพาะก๋ีท่อ
ทรงกระบอกเท่านั้น 
                  เตาป่ายางเร่ิมทาํการผลิตสังคโลกหลงักลุ่มเตาท่ีบา้นเกาะน้อย และบริเวณใกลเ้คียง 
เป็นแหล่งเตาท่ีผลิตสังคโลกเพื่อการส่งออกดว้ย กิจการสังคโลกในช่วงพุทธสตวรรษท่ี 19-22 ทั้งท่ี
บา้นป่ายางและบา้นเกาะน้อย ทั้งหมดลว้นเป็นอุตสาหกรรมท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของรัฐเชลียง 
(เชลียง-ศรีสชันาลยั-สุโขทยั) ดว้ยกนัทั้งส้ิ 
 เคร่ืองป้ันดินเผาบ้านบางปูน 
                 เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นบางปูน เคร่ืองป้ันชนิดท่ีผลิตจากแหล่งเตาท่ีบา้นบางปูน ตาํบล
พิหารแดง อาํเภอเมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี ตวัเตาตั้งอยู่ริมฝ่ังแม่นํ้ าสุพรรณบุรีหรือท่าจีนทาํให้
สะดวกต่อการขนส่งผลิตภณัฑอ์อกไปยงัชุมชนต่างๆ ลกัษณะของเตาก่อดว้ยดินเหนียว เป็นเตา
ขนาดระบายความร้อนผา่นในแนวนอน ชนิดหอ้งเดียว (Single-chambered cross draught kiln type 
)โครงสร้างบางส่วนอยูบ่นผวิดินและบางส่วนฝังอยูใ่ตดิ้น (Semi-above-ground & in-ground kiln)
เป็นเตาแบบท่ีมีคนักั้นไฟ มีการใชไ้มไ้ผ่ดดัหลงัคาเตาเป็นรูปประทุนเรือก่อนแลว้พอกดว้ยดิน
เหนียว ภาชนะส่วนใหญ่ผลิตข้ึนเพ่ือใชใ้นทอ้งถ่ิน16 ภาชนะท่ีพบนั้นเป็นรูปทรงของไห  ชนิดเน้ือ
แกร่ง จากเตาบา้นบางปูน จะตกแต่งดว้ยลวดลายกดประทบัหรือการขดูขีดเป็นส่วนใหญ่ ไม่เคลือบ 
โดยเฉพาะบริเวณคอและไหล่พิมพล์ายใบโพธ์ิ ลายดอกไมล้ายใบเสมา ลายเทพพนม เป็นตน้ เม่ือ

                                                 
16ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และกฤษฎา พณิศรี, ศิลปะเคร่ืองถว้ยในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ: บริษทั แอคมี พร้ินต้ิง จาํกดั, 2533), 31. 
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นาํมาเปรียบเทียบจากเตาของเมืองศรีสชันาลยั จะเป็นไหทรงปากแตร และผายออก แต่จะมีลกัษณะ
แตกต่างกนัก็ คือ  ไหของเตาบา้นบางปูนจะมีลกัษณะเน้ือดินจะมีสีเทาอ่อน (Hue10yr 4/1 Gray)
และเน้ือดินจะละเอียดกว่า บริเวณไหล่ของลาํตวัจะผายออกกวา้งกว่าแลว้สอบเขา้มามากทาํใหฐ้าน
ดูเหมือนว่าผายออกมากกว่า ในขณะท่ีลกัษณะการตกแต่งของไหปากแตรของเมืองศรีสัชนาลยั จะ
นิยมทาํลายผสม เช่น มีลายขดูขีด ลายป้ันแปะ ลายเซาะร่อง ในใบเดียวกนั  และลกัษณะของเน้ือดิน
จะหยาบกว่าและมีเมด็ทรายสีดาํปะปนอยูใ่นเน้ือดินดว้ย และเม่ือนาํมาเปรียบเทียบกบัไหเทา้ชา้ง
ของเขมรกจ็ะเห็นวา่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนักบัของเตาบา้นบางปูนมากกวา่ของเมืองศรีสชันาลยั 
               ลกัษณะผลิตภณัฑ์ท่ีบา้นบางปูนมีพบว่า มีทั้ งชนิดเน้ือดินไม่แกร่งมาก (High-fired 
earthenware) และเคร่ืองป้ันดินเผาเน้ือแกร่งมาก (Stoneware) ซ่ึงผลิตภณัฑท์ั้งสองกลุ่มเป็นดชันีช้ี
วดัระดบัคุณภาพและประสิทธิภาพของเตาเผา ภาชนะดินเผาท่ีเป็นสินคา้ส่งออกไปขายและใชส้อย
ไดมี้เน้ือแกร่งมาก ส่วนใหญ่มีรูปทรงปกติไม่บิดเบ้ียว  
               คุณสมบติัของเตาเผาท่ีบา้นบางปูนน้ีมีเทคนิควิธีบางอย่าง ท่ีใช้ในการควบคุมสีผิว
เคร่ืองป้ันดินเผาใหมี้สีเทาหรือสีดาํ (Gray tone) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเฉพาะของแหล่งเตาน้ี 
               โดยทัว่ไปในเตาท่ีให้ความร้อนสูงและในบรรยากาศเปิดมีออกซิเจนมากและไฟแรง 
(Oxidation atmosphere) เน้ือดินเผาจะมีสีแดง สีอิฐ หรือสีเหลืองแกมแดง แต่เทคนิควิธีพิเศษของ
แหล่งเตาบา้นบางปูนมีกระบวนการเผาแบบควบคุมไฟ และสร้างบรรยากาศแบบลดออกซิเจน 
(Reduction atmosphere) ซ่ึงจะทาํให้มีควนัและคาร์บอนไดออกไซดห์นาแน่น เคร่ืองป้ันดินเผาท่ี
ผา่นการเผาในบรรยากาศเปิดและเน้ือดินสุกตวัดีแลว้จะถูกรมควนัใหค้าร์บอนไดออกไซดแ์ทรกตวั
เขา้ไปอยู่ในเน้ือดินจนมีสีเทาสมํ่าเสมอเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของเคร่ืองป้ันดินเผาจากแหล่งเตาน้ี 
ผลิตภณัฑข์องเตาบา้นบางปูนตอ้งทาํให้เป็นสีเทา น่าจะเน่ืองมาจากความนิยมของผูบ้ริโภคในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 15-18 อาจจะนิยมใช้เคร่ืองป้ันดินเผาเน้ือแกร่งเคลือบสีนํ้ าตาลดาํในวฒันธรรม
ลพบุรี เง่ือนไขทางวฒันธรรมและเง่ือนไขทางการตลาดคงเป็นปัจจยัสาํคญัในการผลิตภาชนะท่ีมี
ผิวสีเทาเขม้และผิวสีดาํ ปรากฏการณ์เช่นน้ีก็พบในภาชนะเน้ือแกร่งไม่เคลือบของแหล่งเตาเมือง
เชลียง (ในกลุ่มภาชนะก่อนเคร่ืองสังคโลก) ซ่ึงก็ผลิตไหไม่เคลือบผิวสีเทาและมีลวดลายประดบั
ดว้ยเช่นกนัในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16-1717 

                                                 
17สายนัต ์ไพชาญจิตร์, โบราณคดีของแหล่งเตาสุพรรณบุรีท่ีบา้นบางปูน, เอกสาร

ประกอบการเรียนวิชา Thai Ceramics ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร.  
ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
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                  ลกัษณะอีกประการของเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีผลิตจากแหล่งเตาบ้านบางปูนก็คือ ไม่
เคลือบผิวแต่มีลวดลายตกแต่งประดบัประดามากมายตั้งแต่ฐานล่างจนถึงคอ (Richly decorated 
ware) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มภาชนะประเภทไหปากแตร และโอ่ง 
                เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นบางปูนพบในบริเวณเขตภาคกลางของประเทศไทย เช่นท่ีบริเวณ
ลุ่มแม่นํ้ าแม่กลองและท่ีแหล่งชุมชนโบราณในเขตอาํเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ท่ีวดันครโกษา 
จงัหวดัลพบุรี ท่ีอาํเภอพนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี และตามลาํนํ้าเก่าในจงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นตน้ 
                 เคร่ืองป้ันดินเผาบา้นบางปูนคงมีพฒันาการมาก่อนสมยัอยธุยา ราวพุทธศตวรรษท่ี18-
19 อนัเป็นผลมาจากความรุ่งเรืองของรัฐสุพรรณภูมิและมีอายรุ่วมสมยักบัการผลิตเคร่ืองถว้ยสังค
โลกรุ่นแรกอยูร่ะยะหน่ึงก่อนท่ีจะเลิกผลิตไป18 
 แหล่งเตาบ้านบางปูน จังหวัดสุพรรณบุรี พบจากการขุดแต่งทางทิศเหนือของ
โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั (Site:NWY’2001) จํานวน 3 ช้ิน นํา้หนัก 90 กรัม 
                #076 Grid:N3E5  Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนคอของไห เน้ือดิน
หยาบ ดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้นนอก และดา้นใน
เรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 35 กรัม 
                 #406  Grid:N9W5 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ลาํตวัของภาชนะไห
ปากแตร เน้ือดินหยาบ ดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้น
นอกตกแต่งดว้ยลายกดประทบัและเซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 1 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 55 กรัม 
 แหล่งเตาบ้านบางปูน จังหวัดสุพรรณบุรี  พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศเหนือของ
โบราณสถานวดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบางขลงั (NWJT’2001) จํานวน 5 ช้ิน นํา้หนัก 559 กรัม 
                  #036 Grid:N3W3 Level:40-100 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนคอของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ 
ดา้นนอก และดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 
120  กรัม 
                  #047 Grid:N2W5 Level:120-140 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่
เคลือบ ดา้นนอกเซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 
ช้ิน นํ้าหนกั 34  กรัม 

                                                 
18ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และกฤษฎา พณิศรี, ศิลปะเคร่ืองถว้ยในประเทศไทย, 34. 
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                  #085 Grid:N4W6 Level:50-130 cm.dt. Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่
เคลือบ ดา้นนอกเซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 
ช้ิน นํ้าหนกั 100  กรัม 
                 #110 Grid:N4W4 Level:19-30 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนคอของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ 
ดา้นนอก และดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 
90  กรัม 
                  #127 Grid: N3W8 Level:120-140 cm.dt. Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ 
ดา้นนอกเซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 18 เซนติเมตร 
หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 215  กรัม 
 แหล่งเตาบ้านบางปูน จังหวัดสุพรรณบุรี  พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศใต้ของ
โบราณสถานวดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบางขลงั (SWJT’2001) จํานวน 3 ช้ิน นํา้หนัก 480 กรัม 
                  #001/1 Grid:S4W4 เจดียห์มายเลข#3 Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ของไห เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้น
นอกเซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 14 เซนติเมตร หนา 
0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 70  กรัม 
                  #001/2 Grid:S4W4 เจดียห์มายเลข#3 Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
คอของไห เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้นนอก 
และดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Gray หนา 1.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 75  กรัม 
                  #001/3 Grid:S4W4 เจดียห์มายเลข#3 Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ของครก เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ดา้น
นอกและ ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 10yr4/1 Grayเส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 12 เซนติเมตร หนา 1.4 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 335  กรัม 
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ภาพท่ี 382 ช้ินส่วนไห จากเตาบา้นบางปูน จงัหวดัสุพรรณบุรี (WJT’2001) พบบริเวณวดัเจดียเ์จ็ด

แถว  
 

ภาพท่ี 380 ไหขนาดใหญ่  คอแคบ ปากผาย ไม่
เคลือบ บริเวณไหล่ป้ันติดหูเลก็ๆ ลาํตวั
ตอนบนกดประทับ ลายคล้ายใบโพธิ 
ผลิตจากแหล่งเตาบา้นบางปูน ราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 18-19 ปัจจุบนัจดัแสดงอยู่ท่ี  
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช      

ท่ีมา:ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และกฤษฎา พิณศรี, 
2533, 34. 

ภาพท่ี 381 ไหไม่เคลือบ  บริเวณคอและไหล่กด
ประทบัลายชา้งและลายคลา้ยใบโพธ์ิ 
ผลิตจากแหล่งเตาบ้านบางปูน 
จังหวดัสุพรรณบุรีศิลปะไทยแบบ
สุพรรณภูมิ อายุราวพุทธศตวรรษท่ี
18-19 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
พระนคร 

ท่ีมา:ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และ กฤษฎา พิณศรี, 
2533, 45. 
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ภาพท่ี 383 โบราณวตัถุทะเบียน #001 เจดียร์ายหมายเลข#3 (Site: WJT’2001) Grid:S4W4 ภาชนะ
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) กน้ครก  จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 335 กรัม ผลิตจากเตา
บา้นบางปูน จงัหวดัสุพรรณบุรีพบบริเวณโบราณสถานวดัเจดียเ์จ็ดแถว เมืองโบราณ
บางขลงั 

 

 แหล่งเตาบ้านเตาไห 
           แหล่งเตาบา้นเตาไหตั้งอยู่ท่ีบา้นเตาไห ใกลก้ับลาํนํ้ าน่าน เขตอาํเภอเมือง จงัหวดั
พิษณุโลก เป็นเตาท่ีผลิตตเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีไม่มีการเคลือบ ส่วนใหญ่จะผลิตโอ่งและไหเป็น
จาํนวนมาก สันนิษฐานว่าเป็นเตาเก่าท่ีมีมาก่อนสมยัสุโขทยั ผลิตภณัฑ์จากแหล่งเตาน้ี เช่ือว่า
แพร่หลายไปสู่เมืองต่างๆ รวมทั้งเมืองสุโขทยัและศรีสัชนาลยัดว้ย เพราะไดพ้บหลกัฐานจาํนวนไม่
นอ้ย ลวดลายท่ีประดบัส่วนมากเป็นลายป้ันแปะและลวดลายขดูขีด ลวดลายท่ีป้ันแปะส่วนมากเป็น
ลายขมวดรูปใบโพธ์ิ ซ่ึงเป็นลกัษณะพิเศษของเตาแห่งน้ี อาจารยจิ์ตร บวับุศยไ์ดก้ล่าวไวว้่าพบ
เคร่ืองป้ันดินเผาจากเตาแห่งน้ีในประเทศฟิลิปปินส์ด้วยและได้พบสภาพท่ีสมบูรณ์ใบหน่ึงใน
พิพิธภัณฑ์ไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี ต่อมาได้พบลวดลายแบบน้ีเผาอยู่ในเตาสุโขทยัและพบ
ลวดลายน้ีเป็นจาํนวนมากท่ีเตาศรีสชันาลยั 
 แหล่งเตาบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศใต้ของ
โบราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั (Site:WB’2007) จํานวน 3 ช้ิน นํา้หนัก 50 กรัม 
              #019/1 Grid: S4W5 Site:WB’2007 Level :150 cm.dt  ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ไหล่ของภาชนะไหปากแตร เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 
ไม่เคลือบ ทั้งดา้นนอกเป็นลายเส้นขดูขีดขนาน  สีเน้ือดิน Hue10yr3/1 Gray หนา 0.5 เซนติเมตร 
พบจาํนวน 5 ช้ิน นํ้าหนกั 50 กรัม 
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 แหล่งเตาบ้านเตาไห จังหวัดพิษณุโลก พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศเหนือของ
โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั (Site:NWY’2001) จํานวน 6 ช้ิน นํา้หนัก 241 กรัม 
               #103 Grid: N4E5  Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากโคง้ออกของ
ภาชนะไหปากแตร เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ 
ทั้งดา้นนอกและดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue10yr3/1 Gray เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก10เซนติเมตร หนา 
0.4เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 30 กรัม 
               #314 Site:NWY’2001  Level: 15cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากโคง้ออก
ของกระปุก เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบ สีเน้ือดิน Hue10yr4/1 
Gray เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 6 เซนติเมตร หนา 0.4เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 4 กรัม 
               #338  Grid:N8E3 Site:NWY’2001 Site: 150-189 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้
ครก เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบ สีเน้ือดิน Hue10yr4/1 
Gray เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้8เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร พบจาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 140 กรัม 
               #342 Grid:N9W1 Site:NWY’2001  Site: 90-120 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัไห เน้ือดินหยาบ แตกกราน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบไม่
เคลือบ สีเน้ือดิน Hue5yr6/1 brownish Gray หนา 1 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 60 กรัม 
               #451 Grid: N10W3  Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัของ
ภาชนะไหขนาดเล็ก เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่
เคลือบ ดา้นนอกตกแต่งดว้ยลายขดูขีดขนานและเซาะร่อง และดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue10yr4/1 
Gray หนา 0.5 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 7 กรัม 
 

  
 

 ภาพท่ี 384 โบราณวตัถุทะเบียน  #342  Grid:N9W1 Site:NWY’2001 Level:  90-120 cm.dt. ข้ึนรูปโดย
ใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัไหขนาดใหญ่   เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือ
เน้ือหิน (Stoneware) เรียบ ไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue5yr6/1 brownish Gray หนา 1 เซนติเมตร  
พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 60 กรัม ผลิตจากบา้นเตาไห จงัหวดัพิษณุโลก 
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ภาพท่ี 385 ภาพเปรียบเทียบลกัษณะเน้ือดิน ระหวา่ง เตาบา้นเตาไห (N.29) กบัเตาเมืองศรีสชันาลยั (N.30) 
 

              #338 (N.29) Grid: N8E3 Level: 150-189 cm.dt. สีเน้ือดิน Hue2.5y4/1 yellowish gray 
ศูนยผ์า่นศูนยก์ลางกน้ 8 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้ าหนกั 140 กรัม จาก
แหล่งเตาบา้นเตาไห จงัหวดัพิษณุโลก 
              #415 (N.30) Grid: N11E8 สีเน้ือดิน Hue7.5y4/1 browish gray ขนาดศูนยก์ลางกน้ 6 
เซนติเมตร หนา 1. 2 เซนติเมตร พบจาํนวน1 ช้ิน นํ้าหนกั 95 กรัม จากแหล่งเตาเมืองศรีสัชนาลยั 
จงัหวดัสุโขทยั 

           
 
ภาพลายเสน้ท่ี 92 ภาพลายเส้น โบราณวตัถุทะเบียน  #314+#285 Site: NWY’2001 Level: 15cm.dt.

และ Level: 100-120 cm.dt. ช้ินส่วนปากโคง้ออกของกระปุกเป็นภาชนะประเภท
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 14 กรัมขลงั ผลิตจากเตาบา้นเตา
ไห จงัหวดัพิษณุโลก 

 

  
 
ภาพท่ี 386 โบราณวตัถุทะเบียน  #314+#285 Site: NWY’2001 Level: 15cm.dt.และ Level: 100-120 

cm.dt. ช้ินส่วนปากโคง้ออกของกระปุกเป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) เรียบ สีเน้ือดิน Hue10yr4/1 Gray เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 6 เซนติเมตร หนา 0.4
เซนติเมตร พบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 14 กรัมขลงั ผลิตจากเตาบา้นเตาไห จงัหวดัพิษณุโลก 
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 เตาสันกาํแพง จังหวดัเชียงใหม่ 
                เตาเผาสันกาํแพงส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก พบทั้งชนิดท่ีสร้างดว้ยดินเหนียวและดว้ยอิฐ
เช่นเดียวกบัแหล่งเตาเผาในอาํเภอศรีสัชนาลยั จงัหวดัสุโขทยั ลกัษณะทัว่ไปของเคร่ืองถว้ยสัน
กาํแพง คือ มกัมีเน้ือดินหยาบสีเทาถึงสีเทาดาํ มีการใชน้ํ้ าดินสีขาวทารองพื้นบริเวณขอบปากและ
ลาํตวัภาชนะดา้นในก่อนนาํไปตกแต่ง หรือเคลือบนํ้ าเคลือบบริเวณขอบปากจะถูกปาดออก ก่อน
การเรียงภาชนะเขา้เตาเผา ใชว้ิธีประกบปากซอ้นกนั เคร่ืองถว้ยสันกาํแพงท่ีพบบริเวณเมืองบางขลงั
เป็นประเภทเคลือบสีเขียว เคลือบสีนํ้าตาลและ ประเภทเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบเ พบภาชนะประเภท
จาน ชามกน้ลึก แจกนั ขวดกระปุก และไหขนาดและรูปทรงต่างๆ ส่วนจานหรือชามเคลือบสีเขียว
มกัตกแต่งดว้ยการเซาะร่อง บริเวณตวัจานดา้นในเป็นร่องลึกเรียงกนัตามแนวตั้งโดยรอบ 
                  เคร่ืองถว้ยสันกาํแพงท่ีมีการเคลือบสีเขียวเหมือนของเตาศรีชนาลยั แต่ลกัษณะเน้ือดิน
ของเคร่ืองถว้ยสันกาํแพง จะละเอียดคลา้ยสีฝุ่ น ส่วนภาชนะของเตาศรีสัชนาลยัเน้ือดินจะแกร่งกว่า
เป็นเน้ือดินแบบ (stoneware) และสีของเน้ือดินจะมีสีเทา 
 
 เคร่ืองถ้วยสันกาํแพง พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศเหนือของโบราณสถานวัดใหญ่ชัย
มงคล เมืองบางขลงั ขลงั (Site:NWY’2001) จํานวน 8 ช้ิน นํา้หนัก 90 กรัม 
                #008 Grid:N3W1 Site:NWY’2001 Level:  180 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้จาน เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ทานํ้ าดิน 
เคลือบใส สีเคลือบ Hue5y6/3 olive yellow ดา้นนอกเรียบ ดา้นในเป็นรอยขดูขีดและเคลือบ  
Hue5y6/3 olive yellow สีเน้ือดิน Hue 7.5 y8/3 Light yellow orange เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 10 
เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 32 กรัม 
                #047 Grid:N2E4 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัจาน  เน้ือดิน
หยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) สีเคลือบ Hue 5y 5/4 Olive เคลือบ
ดา้นในและตกแต่งดว้ยการเซาะร่อง มีรอยแตกกราน สีเน้ือดินHue 2.5 y5/1 yellowish gray หนา 
0.7เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 8 กรัม 
               #062 Grid:N3E4 Site:NWY’2001 Level:  5-170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากจานลกัษณะโคง้เขา้ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบ เคลือบสีเขียว
ดา้นใน มีรอยแตกกราน สีเน้ือดิน Hue 2.5 y5/1 yellowish gray ใน สีเคลือบ Hue5y7/2 light gray เส้น
ผา่นศูนยก์ลางปาก 30 เซนติเมตร  หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 8 กรัม 
                #082 Grid:N5E3 Site:NWY’2001 Level:  5-170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนของลาํตวัจาน เน้ือดินหยาบ  ดา้นในมีสันนูนออกมาเป็นเส้น เป็นลกัษณะเฉพาะของจาน
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สันกาํแพงเป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware)  ดา้นในเคลือบสีเขียว สีเน้ือดิน 
Hue 2.5 y5/1 yellowish gray ดา้นนอกไม่เคลือบ สีเคลือบ Hue5y6/2  grayish หนา 0.6 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 16 กรัม 
               #122 Grid:N8E7 Site:NWY’2001 Level: 140-160 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากโคง้ออกของภาชนะประเภทไห เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 
เรียบเคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ Hue5y6/3 olive yellow สีเน้ือดิน Hue 2.5 y5/1 
yellowish grayเสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 16 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ินนํ้าหนกั 26 กรัม 
 
 เคร่ืองถ้วยสันกําแพง ที่พบบริเวณเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย (Site:MBK’2001) 
จํานวน 2 ช้ิน นํา้หนัก 10 กรัม 
                #004 Site:MBK’2001 Level: 130-150 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวั
ของจาน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เคลือบใส สีเคลือบ Hue5y6/3 olive 
yellow สีเน้ือดิน Hue 2.5 y5/1 yellowish gray หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม 
 

 
 

ภาพท่ี 387 กระปุกพร้อมฝา เคลือบสีเขียว อายุพุทธศตวรรษท่ี 19-20ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 6.3 
เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร  ผลิตจากเตาสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่  ตวักระปุกปาก
แคบ และผายออกตั้งเป็นขอบหนา ลาํตวัป่องกลม บริเวณไหล่  ประดบัดว้ยหูสองหู นํ้ า
เคลือบสีเขียวอมเหลือง เคลือบตั้งแต่คอดา้นในจนถึงดา้นนอกทั้งหมด มีรอยราน ยกเวน้
กน้  และหูจบั ไม่เคลือบ เน้ือดินสีนํ้าตาล 

ท่ีมา: ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และกฤษฎา พิณศรี, 2533, 203. 
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ภาพท่ี 388 โบราณวตัถุทะเบียน #122 Grid:N8E7 Site:NWY’2001 Level: 140-160 cm.dt. ข้ึนรูป

โดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากโคง้ออกของภาชนะประเภทไห เป็นภาชนะประเภทเน้ือ
แกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบเคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ 
Hue5y6/3 olive yellow สีเน้ือดิน Hue 2.5 y5/1 yellowish gray เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 
16 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ินนํ้าหนกั 26 กรัมผลิตจากเตาสนักาํแพง 

                                         
ภาพลายเสน้ท่ี 93 โบราณวตัถุทะเบียน #008 Grid:  N3W1 Site: NWY’2001 Level: 180 cm.dt. ข้ึน

รูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้จาน  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 10 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน 

 

  
 

ภาพท่ี 389 โบราณวตัถุทะเบียน #008 Grid:  N3W1 Site: NWY’2001 Level: 180 cm.dt. ข้ึนรูปโดย
ใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้จาน  เน้ือดินหยาบ   เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ทานํ้ าดิน เคลือบใส สีเคลือบ Hue5y6/3 olive yellow ดา้นนอกเรียบ ดา้น
ในเป็นรอยขดูขีดและเคลือบ  Hue5y6/3 olive yellow สีเน้ือดิน Hue 7.5 y8/3 Light 
yellow orange เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 10 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน 
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ภาพท่ี 390 จาน เคลือบสีเขียว อายพุุทธศตวรรษท่ี 19-20 ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 21.5  เซนติเมตร  

สูง 5 เซนติเมตร ผลิตจากเตาสนักาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่     จานปากกวา้ง ขอบปากแบะ
ผายออกเป็นขอบหนา ขอบเชิงบางเกือบเสมอกนั ดา้นในตวัจานขดูสลกัลายเส้นขนาน 
ในแนวตั้ง  กน้จานกดประทบัลายปลาคู่ ดา้นนอกตวัจานไม่ตกแต่งลวดลาย นํ้ าเคลือบสี
เขียวอมนํ้าตาล เคลือบจรดเชิง และมีการปาดนํ้าเคลือบบริเวณขอบปาก เน้ือดินสีเทาอมดาํ          

ท่ีมา: ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และกฤษฎา พิณศรี, 2533, 202. 
 

 
 
ภาพท่ี 391 จาน เคลือบสีเขียว พุทธศตวรรษท่ี 19-20  เส้นผา่นศูนยก์ลาง 29.8 เซนติเมตร  สูง 6.8 

เซนติเมตร ผลิตจากเตาสันกาํแพง จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นจานปากกวา้ง ขอบปากผาย
ออกเป็นขอบหนา ริมเรียบ เชิงเต้ีย ขอบเชิงบางเกือบเสมอกนั และมีการปาดนํ้ าเคลือบ 
บริเวณขอบปาก ด้านในตวัจานขูดสลกัลายเส้นขนานในแนวตั้ง ก้นจานไม่ตกแต่ง
ลวดลาย ดา้นนอกตวัจานไม่ตกแต่งลวดลาย นํ้ าเคลือบสีเขียวอมนํ้ าตาล เคลือบจรดเชิง 
และมีการปาดนํ้าเคลือบบริเวณขอบปาก เน้ือดินป้ันสีเทาอมดาํ       

ท่ีมา:ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และกฤษฎา พิณศรี, 2539, 258. 
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 เคร่ืองถ้วยพาน 
               เคร่ืองถว้ยพานมีแหล่งผลิตอยูท่ี่บา้นโป่ง อาํเภอพาน จงัหวดัเชียงราย การสร้างเตาเผา
ของแหล่งเตาน้ีจะใชอิ้ฐก่อลกัษณะคลา้ยกบัเตาเผาท่ีเมืองสุโขทยั การขุดคน้เตาเผาเคร่ืองถว้ยชาม
แห่งน้ี ไดพ้บภาชนะดินเผาประเภท ถว้ย ชาม จาน กุณโฑ กุณฑี กระปุก แต่การเคลือบจะเคลือบสี
เขียวแบบเซลาดอน และไม่มีการตกแต่งดว้ยการเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ เคร่ืองถว้ยพานมีเน้ือดิน
ค่อนขา้งละเอียด สีเทาตกแต่งดว้ยการขูดขีดตวัภาชนะเป็นลายดอกไม  ้และลายเรขาคณิต เช่น 
ลายเส้นวงกลม ลายกน้หอย เป็นตน้ การเคลือบสีเขียวใส การเคลือบประณีตและมกัเคลือบจนถึง
บริเวณขอบเชิง เคร่ืองถว้ยพานมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 21  
 เคร่ืองถ้วยพาน พบจากการขุดค้นบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั  (WB’99)  
               Pottery # 128/2, WB’99/118 Bag#608 Grid: N4 ภาชนะเน้ือแกร่ง หรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ประเภทกระปุก แหล่งเตาพาน สีเน้ือHue 2.5 y7/3 (สีเหลืองนวล)ส่วนผสม เน้ือดินสีขาว
นวลละเอียดมีส่วนผสมของทรายเมด็สีดาํขนาดเลก็ในปริมาณนอ้ย  สีเคลือบ Hue 2.5 y 8/2(เหลืองนวล) 
เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 6 เซนติเมตร เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 5 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร 
 

                                  
 

ภาพท่ี 392 Pottery # 128/2, WB’99/118 
Bag#608 Grid: N4 ภาชนะเน้ือ
แกร่ง หรือเน้ือหิน (Stoneware) 
ประเภทกระปุก แหล่งเตาพาน  
สีเน้ือHue 2.5 y7/3 (สีเหลือง
นวล) ส่วนผสมเน้ือดินสีขาว
นวลละเอียดมีส่วนผสมของ
ทราย เม็ด สีดําขนาดเล็กใน
ปริมาณนอ้ย สีเคลือบ Hue 2.5 
y 8/2(เหลืองนวล) 

ภาพลายเสน้ท่ี 94 ภาพลายเส้น Pottery # 128/2, 
WB’99/118 Bag#608 Grid: N4 
ภาชนะเน้ือแกร่ง หรือ เน้ือหิน 
(Stoneware) ประเภทกระปุก 
แหล่งเตาพาน  สีเน้ือHue 2.5 
y7/3 (สีเหลืองนวล) สีเคลือบ 

ื
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 เคร่ืองถ้วยเตาเผาเมืองน่าน เคร่ืองถ้วยบ่อสวกบ่อสวก 
              แหล่งเตาเผาบา้นบ่อสวกเป็นเหล่งเตาเผาท่ีผลิตเคร่ืองดินเผาในดินแดนลา้นนา ซ่ึงไดรั้บ
การสาํรวจมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 โดยโครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคเหนือ) กองโบราณคดี กรม
ศิลปากร ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อสาํรวจศึกษาแหล่งโบราณคดีท่ีตั้งอยูใ่นภาคเหนือของประเทศไทย ใน
การสํารวจดังกล่าวได้มีการพบเศษภาชนะดินเผาจาํนวนมาก และร่องรอยท่ีสันนิษฐานว่าเป็น
โครงสร้างเตาเผาในพ้ืนท่ีเขตบา้นบ่อสวก หลงัจากนั้นจึงมีการเขียนรายงานการศึกษาและบทความ
เผยแพร่เก่ียวกบัความสาํคญัและผลิตภณัฑเ์มืองน่านบา้นบ่อสวกมาอีกหลายคร้ัง  
                การดาํเนินงานขุดคน้ทางโบราณคดีแหล่งเตาเผาเมืองน่าน บา้นบ่อสวก ปี พ.ศ. 2542 
โดย นายสายนัต์ ไพรชาญจิตร์ และนายพิเศษ เพชรประดบั ไดด้าํเนินการขุดคน้ทางโบราณคดี
บริเวณบา้นเลขท่ี 8 หมู่ท่ี 10 ตาํบลสวก อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน ไดพ้บเตาสุนนั และเตาจ่ามนสั 
                เตาสุนัน 
                เตาสุนัน เป็นเตาเผาห้องเด่ียวชนิดเตาดินก่อแบบระบายความร้อนผ่านเฉียงข้ึน 
โครงสร้างส่วนล่างฝังจมอยู่บนเนินดิน โครงสร้างส่วนหลงัคาและปล่องเตาโผล่เหนือพื้นดิน 
(singlechambered kilk :partly in-ground crossdraft type with clay-slab structure) ในกลุ่มเตาบา้น
ลา้นนา:Lan-Na Kiln 
                เตาสุนันมีขนาดและสัดส่วนท่ีวดัไดคื้อ ความยาวจากปากช่องใส่ไฟไปจนถึงดา้นทา้ย
ปล่องเตา 6.50 เมตร ความกวา้งตรงบริเวณคนักั้นไฟ 3.00 เมตร ปากช่องใส่ไฟกวา้ง 0.80 เมตร ตวัเตา
หรือห้องภาชนะยาว 4.20 เมตรห้องไฟยาว 2.30 เมตร ตวัเตาตั้งอยูใ่นแนวทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ-
ตะวนัตกเฉียงใต ้(NESW axiz : 220 magnetic) ภายในหอ้งไฟและช่องใส่ไฟมีเศษเคร่ืองป้ันดินเผาท่ี
แตกหกัเสียหายและกอ้นดิน โครงสร้างหลงัคาเตาทบัถมอยูอ่ยา่งหนาแน่น19 
                เตาจ่ามนัส 
                เป็นเตาเผาห้องเด่ียวชนิดเตาดินก่อแบบระบายความร้อนผ่านเฉียงข้ึนในกลุ่มเตาแบบ
ลา้นนา เช่นเดียวกบัเตาสุนนั ลกัษณะเป็นเตาดินก่อขนาดใหญ่ ความยาวจากปากช่องใส่ไฟไปจนถึง

                                                 
19สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีของแหล่งเตาเมืองน่าน บา้นเตาไหแช่เลียง และ

แหล่งเตาพะเยาท่ีเวียงบวัรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์เร่ืองการศึกษาทางโบราณคดีเพื่อสงัเคราะห์
ความรู้ เร่ืองวทิยาการผลิต แบบแผนทางศิลปะ และความหมายทางวฒันธรรมของเคร่ืองถว้ยเคลือบ
ในแหล่งเตาเมืองน่านบา้นเตาไหแช่เลียง จงัหวดัน่าน และแหลง้เตาพะเยาท่ีเวยีงบวั จงัหวดัพะเยา   
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551), 64. 
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ดา้นหลงัป่องเตา 6.50 เมตร ส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดวดัจากขอบนอกของตวัเตา (คาดว่าเป็นบริเวณคนักั้น
ไฟ)กวา้ง 3.00 เมตร สดัส่วนภายในเตาวดัไม่ไดเ้น่ืองจากมีโครงสร้างหลงัคาเตาปิดคลุมอยูท่ ั้งหมด20 
               เคร่ืองถ้วยเตาเผาเมืองน่าน บ่อสวก พบจากการขุดค้นบริเวณโบราณสถานวัดโบสถ์ 
เมืองบางขลงั  (WB’1999)  
                   Pottery # 22, WB’99/16  Bag#429,SF138 Grid:B5 (NEQ) เคร่ืองถว้ยน่านบ่อสวก 
เคลือบสีเขียวประเภทไห ระดบั 82-99 cm.dt กริด B5 (NEQ) สีเน้ือดินHue10yr8/2 สีขาว สีเคลือบ 
Hue10yr6/2 สีเขียว 
 

 
 

ภาพท่ี 393 Pottery # 22, WB’99/16  Bag#429,SF138 เคร่ืองถว้ยน่านบ่อสวกเคลือบสีเขียว ประเภทไห 
Level: 82-99 cm.dt Grid: B5 (NEQ) ลกัษณะเป็นไหขอบปากชั้นเดียว คอสั้นแคบ ปากบาน
แผอ่อกเลก็นอ้ยก่อนท่ีขอบปากโคง้ตั้งข้ึนมีร่องตะพกัแคบๆบนขอบปากสาํหรับรองรับฝา 

 

 แหล่งเตาแม่นํา้น้อย จังหวดัสิงห์บุรี 
               แหล่งเตาแม่นํ้ าน้อย  ตั้งอยู่ท่ีบา้นโคกหมอ้ ตาํบลเชิงกลดั อาํเภอบางระจนั จงัหวดั
สิงห์บุรี แม่นํ้ าน้อยเป็นแม่นํ้ าสายสําคญัท่ีใช้เป็นเส้นทางในการลาํเลียงเคร่ืองป้ันดินเผาออกสู่
ทอ้งตลาดในสมยัโบราณ ปัจจุบนัแหล่งเตาไดถู้กทาํลายลงจนแหลือเพียงไม่ก่ีเตา  
               ลกัษณะของตวัเตาเป็นเตาชนิดระบายความร้อนผา่นในแนวนอน ก่อดว้ยอิฐ และเป็น
เตาท่ีมีขนาดใหญ่ เพราะมีขนาดความยาวเกือบ15 เมตร เฉพาะเส้นผา่นศูนยก์ลางของปล่องไฟยาว
ประมาณ 2 เมตร จากร่องรอยของเตาเผาท่ีหลงเหลืออยู่แสดงให้เห็นถึงลกัษณะของกิจการ
อุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาท่ี มีความสําคัญและมีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในสมัยอยุธยา 
เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีถูกผลิตส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะประเภทไห แจกันขวด ครก ท่อนํ้ า และ 
                                                 

20เร่ืองเดียวกนั, 72. 
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เค ร่ืองประดับสถาปัตยกรรม  ทั้ งชนิดเคลือบสีนํ้ าตาลและไม่ เคลือบ  ลักษณะเด่นของ
เคร่ืองป้ันดินเผากลุ่มน้ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่รูปทรงของไห มกัทาํขอบปากหนารอบคอ และส่วนใหล่
นิยมตกแต่งดว้ยลายเส้นขดูขีดขนานตั้งแต่สามเส้นข้ึนไปและป้ันติดหูเป็นรูปบ่วงหนาๆ ตรงส่วน
ปลายบีบอดัให้แนบสนิทกบัลาํตวั ลกัษณะเน้ือดินสีนํ้ าตาลอมดาํ ค่อนขา้งหยาบ มีแร่เหล็กปนอยู่
มาก บางช้ินมีรูปแบบคลา้ยกบัเคร่ืองถว้ยสงัคโลกมาก 
              เทคนิควิธีการวางภาชนะเพ่ือนําเขา้เผาในเตานอกจากจะมีแบบก้นซ้อนบนปากของ
ภาชนะอีกใบหน่ึง โดยภาชนะท่ีอยูข่า้งล่างสุดจะใชก๋ี้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกน้ของไหและมีขาวางรองเพื่อ
ยกตวัภาชนะข้ึนจากพื้นเตาท่ีเป็นทรายแลว้ ยงัมีแบบประกบปากซอ้นกนั ซ่ึงจะพบในประเภทเคลือบ
สีนํ้าตาลเป็นส่วนใหญ่ ภาชนะทั้งสองช้ินจะไม่ติดกนั เน่ืองจากขอบปากมีการปาดนํ้าเคลือบออก 
 

 
 

ภาพท่ี 394 ไหทรงเต้ีย ปากกวา้ง เคลือบสีนํ้ าตาล บริเวณไหล่ตกแต่งดว้ยการขดูขีดลายเส้นขนาน
ใตเ้คลือบ ผลิตจากแหล่งเตาแม่นํ้านอ้ย ศิลปะอยธุยา ราวพทุธศตวรรษท่ี 20-21 

ท่ีมา: กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  งว้นเพียรภาค, เคร่ืองถว้ยสุโขทยั พฒันาการ
ของเคร่ืองถว้ยไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 61. 
  

              เคร่ืองป้ันดินเผาจากเตาแม่นํ้ าน้อยส่วนใหญ่พบในซากเรืออบัปางร่วมกบัเคร่ืองถว้ย               
สงัคโลกท่ีมีอายรุะหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 20-21 เช่นท่ีเรือคราม จงัหวดัตราด ท่ีเรือสีชงั จงัหวดัชลบุรี 
และยงัพบร่วมกบัเคร่ืองถว้ยจีนท่ีมีอายรุะหว่างพุทธศตวรรษท่ี22 เช่นท่ีเรือวิท เลียว (Witte Leeuw) 
ซ่ึงเรืออบัปางลงบริเวณเกาะเซนตเ์ฮเลน่า ในขณะเดินทางไปยงัประเทศฮอลนัดา เม่ือปี พ.ศ.2156ท่ี
เรือแวร์กลูด ์แดร๊ค  (Vergulude Drake) ซ่ึงอบัปางลงบริเวณชายฝ่ังดา้นทิศตะวนัตกของออสเตรเลีย 
เม่ือปี พ.ศ. 2199 ส่วนในแหล่งโบราณคดีของประเทศไทยก็มีการคน้พบ เช่น ท่ีพระราชวงันารายณ์
ราชนิเวศน์ จงัหวดัลพบุรื ไดค้น้พบท่อนํ้ าดินเผาท่ีใชส่้งนํ้ าเขา้มาใชใ้นกิจการประปาหลวง รวมทั้ง
ชุมชนทางนํ้ าในสมัยอยุธยา  เช่น  ท่ีป้อมเพชร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อาจกล่าวได้ว่า
เคร่ืองป้ันดินเผาวดัพระปรางคค์งมีการผลิตมาตั้งแต่พทุธศตวรรษท่ี 20-22 
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 แหล่งเตาแม่นํ้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี พบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวัดโบสถ์ 
เมืองบางขลงั (WB’07) จํานวน 6 ช้ิน นํา้หนัก 52 กรัม 
              #012/11 Grid :N2E4  Site :WB’2007 Level: 150 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากของภาชนะประเภทขวด เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ดา้นนอกเคลือบขุ่นมีลายขดูขีดขนาน สีเคลือบ Hue2.5y3/1 สีนํ้ าตาลเขม้ ดา้นในเรียบ 
สีเน้ือดิน Hue 7.5yr7/4 Brown เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 6 เซนติเมตร หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 5 
ช้ิน นํ้าหนกั 30 กรัม        
              #014/6 Grid :N2E3 Level: 100 cm.dt. Site :WB’2007 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัไห เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ สี
เน้ือดิน Hue 2.5yr5/3 Red brown ผิวดา้นนอกตกแต่งลายขดูขีดเส้นขนาน หนา 1 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 12 กรัม 
 
 แหล่งเตาแม่นํ้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศเหนือของ
โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั (NWY’2001) จํานวน 7 ช้ิน นํา้หนัก 254 กรัม 
               #057 Grid :N4E4 Level: 5-170 cm.dt. Site :NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัไห เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue 
2.5yr5/3 Red brown หนา 0.8เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 15 กรัม 
               #079 Grid :N4E1 Level: 5-170 cm.dt. Site :NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัไห เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue 
2.5yr5/3 Red brown หนา 1.2 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 40 กรัม 
               #174 Grid :N11E4  Site :NWY’2001 Level:  700-90 cm.dt.  ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากครกโคง้เขา้ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ตกแต่ง
โดยการเซาะร่อง สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/2grayish  red เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 1 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 36 กรัม 
              #338 Grid :N8E3 Site :NWY’2001 Level:  150-189 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ลกัษณะปากโคง้เขา้ของอ่างขนาดใหญ่ เน้ือดินหยาบ ดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
(Stoneware) ไม่เคลือบ ตกแต่งโดยดา้นนอกเซาะร่อง ดา้นในเรียบ สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/3 Red 
brown เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 40 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 32 กรัม 
               #384 Grid :N12W2 Site :NWY’2001 Level:  20-91 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของภาชนะไหปากแตร เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
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(Stoneware) ดา้นนอกเคลือบขุ่นมีลายขดูขีดขนาน สีเคลือบ Hue2.5y3/1 สีนํ้ าตาล ดา้นในเรียบ สี
เน้ือดิน Hue 2.5yr5/3 Red brown หนา 1.1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 82 กรัม 
               #399 Grid :N11E4 Site :NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้กระปุก เน้ือ
ดินหยาบ ดิน เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เคลือบขุ่นด้านนอกเรียบ
เคลือบสีนํ้ าตาล สีเคลือบ Hue10yr5/4 ดา้นในเรียบไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/4 Red brown 
เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 4 เซนติเมตร หนา 0.7เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 45 กรัม 
                #536  Grid :N8E3 Site :NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัของภาชนะ
ไหปากแตร เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ ไม่มี
การตกแต่ง สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/3 Red brown หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 4 กรัม 
 
 แหล่งเตาแม่นํ้าน้อย จังหวัดสิงห์บุรี ที่พบบริเวณ เมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย 
(Site:MBK’2001) จํานวน 3 ช้ิน นํา้หนัก 210 กรัม 
                #003 (Site:MBK’2001) Level:110-130 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้ไห 
เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/3 Red 
brown เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 16 เซนติเมตร หนา 0.9เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 110 กรัม 
                #004 (Site:MBK’2001)  Level:130-150 cm.dt.  ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวั
ไห เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) ไม่เคลือบ สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/3 Red 
brown หนา 0.9เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ิน นํ้าหนกั 100 กรัม 
 

  
 

ภาพท่ี 395 โบราณวตัถุทะเบียน #174 Grid: N11E4  Site:NWY’2001 Level: 70-90 cm.dt.  ข้ึนรูป
โดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากครกโคง้เขา้ เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน
(Stoneware) ไม่เคลือบ ตกแต่งโดยการเซาะร่อง สีเน้ือดิน Hue 2.5yr5/2 grayish  red 
เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 36 กรัม 
จากเตาแม่นํ้านอ้ย  จ. สิงห์บุรี 
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ภาพท่ี 396 ไห เคลือบสีนํ้ าตาล อายพุุทธศตวรรษท่ี21-22 เส้นผา่นศูนยก์ลาง 17.8 เซนติเมตร สูง 
28.5 เซนติเมตร เตาวดัพระปรางค ์จงัหวดัสิงห์บุรี  ไหทรงสูง คอสั้น  ขอบปากผายออก 
ลาํตวัรี ก้นตดัเรียบ  บริเวณไหล่ป้ันติดหูส่ีหู  นํ้ าเคลือบสีนํ้ าตาลอมดาํ เคลือบตั้งแต่
บริเวณส่วนคอลงมาจนถึงเลยคร่ึงหน่ึงของลาํตวั ขอบปากมีร่องรอยของกรรมวิธีในการ
ผลิตโดยการประกบปากภาชนะ เพื่อนาํเขา้เผาในเตา  

ท่ีมา:  กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  งว้นเพียรภาค, ศิลปะเคร่ืองถว้ยใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 199. 
 

 
 
ภาพท่ี 397 ช้ินส่วนคร่ืองป้ันดินเผาเคลือบสีนํ้ าตาลจากแหล่งเตาวพัระปรางค์ (เตาแม่นํ้ าน้อย 

จงัหวดัสิงห์บุรี) ดา้นซา้ยเป็นช้ินส่วนของขวด 2 หู ดา้นขวาช้ินบนเป็นช้ินส่วนของไห
ปากกวา้ง และช้ินขวาล่างเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ามีการใชว้ิธีประกบปากภาชนะ
นาํเขา้เผาในเตา ภาชนะช้ินน้ีเป็นการเผาเสียในเตา อนัเน่ืองมาจากการทานํ้ าเคลือบมาก
จนเกินไป ทาํใหน้ํ้ าเคลือบไหลเยิม้ติดกนั พิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ยโอสถสภา 

ท่ีมา:  กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  งว้นเพียรภาค, ศิลปะเคร่ืองถว้ยใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 74. 
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 เคร่ืองถ้วยจากแหล่งเตาประเทศจีน 
               เคร่ืองถว้ยจีนเป็นเคร่ืองถว้ยท่ีมีพฒันาการดา้นการผลิตยาวนานกว่าเคร่ืองถว้ยชนิด
ใดๆในโลก เน่ืองจากเคร่ืองถว้ยจีนมีลกัษณะเด่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ตลอดจนมีคุณภาพดี 
จึงทาํให้ไดรั้บความนิยมจากลูกคา้อย่างมากและมกัคน้พบตามพื้นท่ีต่างๆทัว่โลก สาํหรับเมืองบาง
ขลงั ส่วนใหญ่พบเคร่ืองถว้ยเหล่าน้ี บริเวณองคเ์จดีราย ฐานของวิหาร บริเวณกาํแพงแกว้ พบใน
สภาพแตกหักชํารุด จากการท่ีเคร่ืองถ้วยชนิดน้ีสามารถกําหนดอายุได้อย่างแน่นอน จึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการกาํหนดอายุสมยัของชุมชนหรือแหล่งโบราณคดี ตลอดจนโบราณวตัถุท่ี
พบร่วมกนัไดเ้ป็นอยา่งดี เคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบบริเวณเมืองบางขลงัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 สมยั ไดแ้ก่ 

1. สมยัราชวงศห์ยวน (ราชวงศเ์อวี๋ยน) พ.ศ. 1822-1911 
2. สมรัาชวงศห์มิง พ.ศ. 1911-2187 
3. สมยัราชวงศชิ์ง พ.ศ. 2187-2454 

               เคร่ืองถว้ยราชวงศห์ยวน ในสมยัน้ีการคา้ของจีนได ้ขยายตวัออกไปอย่างกวา้งขวาง
โดยไดรั้บการสนบัสนุนจากทางราชสาํนกัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี19 ซ่ึงเป็นระยะ
ท่ีเคร่ืองถว้ยประเภทเขียนลายสีครามเคลือบไดรั้บการพฒันาข้ึนจนเป็นท่ีนิยมของลูกคา้ ส่วนเคร่ือง
ถว้ยสังคโลกในเขตจงัหวดัสุโขทยับางระยะจะแสดงถึงอิทธิพลทั้งรูปแบบและลวดลายของจีนใน
สมยัราชวงศ์หยวนค่อนขา้งเด่นชัดและประกอบกบัมีจดหมายเหตุของจีนไดบ้นัทึกไวเ้ก่ียวกับ
เจา้นายชั้นสูงของไทยไดไ้ปเมืองจีนและอาจเป็นไปไดว้่าคงจะนาํช่างป้ันถว้ยชามจีนมาดว้ยและ
น่าจะนาํวิธีการผลิตเคร่ืองถว้ยแบบจีนมาใชท้าํในเมืองไทย ดงันั้นจึงปรากฏร่องรอยอิทธิพลของจีน
ท่ีเคร่ืองถว้ยตั้งแต่ลกัษณะเตาเผา การใชก๋ี้ ลกัษณะแบบภาชนะ สีนํ้ าเคลือบ และเทคนิคการเขียน
ลวดลาย21 
                ตวัอยา่งหลกัฐานท่ีพบ เช่นท่ีอาํเภอสวรรคโลกไดพ้บเคร่ืองถว้ยเคลือบสีเขียวเซลาดอน 
หรือสีเขียวไข่กา เคร่ืองถว้ยดงักล่าวผลิตจากเตาหลงฉวน และพบชามเคลือบสีฟ้าอมม่วงจากเตาชูน 
ลว้นเป็นของสมยัราชวงศ์สุ้งและราชวงศ์หยวน คือ อยู่ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 18 ถึงตน้พุทธ
ศตวรรษท่ี 19 และท่ีอาํเภอเมืองเก่าสุโขทยัไดพ้บหมอ้นํ้ าเคลือบสีเขียวเซลาดอน และหมอ้นํ้ าลาย
ครามสมยัราชวงศห์ยวน โบราณสถานต่างๆ โดยเฉพาะท่ีวดัมหาธาตุ ส่วนท่ีบริเวณเตาทุเรียงท่ีผลิต
เคร่ืองสังคโลกนั้น ก็ไดพ้บเคร่ืองถว้ยเคลือบสีเขียวเซลาดอนจากเตาหลงฉวนดว้ยเช่นกนั สามารถ
แบ่งเคร่ืองถว้ยราชวงศห์ยวนไดอ้อกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

                                                 
21ณฎัฐภทัร จนัทวิช, เคร่ืองถว้ยจีนท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537). 
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               1. ประเภทเคลือบสีนํ้าตาลเป็นผลิตภณัฑจ์ากเตาเฉวียนโจว (Quanzhou) มณฑลฝเูจ้ียน 
ไดแ้ก่ กระปุก กุณฑี และชาม เน้ือดินสีเทา ค่อนขา้งแกร่ง เคลือบดว้ยนํ้ าเคลือบสีนํ้ าตาล บางคร้ังก็
เคลือบสีเขียวร่วมดว้ย นํ้ าเคลือบบางและกระเทาะออกง่ายบริเวณไหล่อาจมีการพิมพล์ายยมงักร กิเลน 
และหงส์ การตกแต่งท่ีแปลกอยา่งหน่ึงของเคร่ืองถว้ยจากแหล่งเตาน้ี คือ บางช้ินมีการขดูสลกัเขา้ไปใน
เน้ือภาชนะหลงัจากท่ีเคลือบแลว้เป็นลายหยอ้ีู ลายกา้นคดหรือ ลายกลีบบวั เพื่อใหเ้กิดเป็นลวดลายจาก
สีของเน้ือดินตดักบัสีของนํ้าเคลือบ อยูใ่นช่วงอายปุระมาณตน้ถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 19 
               2. ประเภทเคลือบสีเขียว แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่  
                กลุ่มท่ี 1 เป็นผลิตภณัฑจ์ากเตาหลงฉวน มณฑลเจอ้เจียง ไดแ้ก่ภาชนะประเภทจาน
ขนาดใหญ่ ท่ีมีการเซาะร่องบริเวณตวัจานดา้นใน มีทั้งชนิดขอบปากเรียบ มีสันนูน ขอบปากรูปปีก
กา และขอบปากรูปกลีบดอกไม ้นอกจากน้ียงัมีรูปทรงอ่ืนๆ อาทิเช่น ชาม กระปุก เป็นตน้ ส่วน
ใหญ่ตกแต่งดว้ยวิธีการขดูขีดและพิมพนู์น เช่น ลายช่อดอกโบตัน๋ ลายมงักร ลายสระบวั และลาย
กา้นขด ท่ีกน้ดา้นนอกของจานหรือชามมกัปรากฏร่องรอยของการใชก๋ี้ท่อตั้งเผารูปวงแหวน แต่บาง
ใบกพ็บวา่ กน้ไม่เคลือบ 
                เคร่ืองถว้ยท่ีผลิตภณัฑ์จากเตาหลงฉวน มณฑลเจอ้เจียง ไดพ้บท่ีโบราณสถานวดั
โบสถ ์เมืองบางขลงั มีดงัต่อไปน้ี 
                กระปุกใน pottery#61 ,WB,99/168 Grid S2 2ภาชนะเน้ือแกร่ง (Celadon) กระปุก 
เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 1.8 เซนติเมตร สูง 3.6 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.8 เซนติเมตร เน้ือ
ดินละเอียดมาก สีเน้ือดินเทาอมขาว เคลือบสีเขียว ไม่มีรอยแตกกราน 
                กระปุกใน pottery#112 ,WB,99/111 Grid S2 (SWQ) ภาชนะเน้ือแกร่ง (Celadon) 
กระปุก เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.5 เซนติเมตร 
เน้ือดินละเอียดมาก สีเน้ือดินเทาอมขาว เคลือบสีเขียว ไม่มีรอยแตกกราน 
 

 
 

ภาพท่ี 398 กระปุกจากเตาหลงเฉวียน สมยัราชวงศเ์อวี๋ยน  ท่ีมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19                            
ท่ีมา:  กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  งว้นเพียรภาค, ศิลปะเคร่ืองถว้ยใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 45. 
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ภาพท่ี 399 Pottery # 112, WB’99/111   ภาชนะเน้ือแกร่ง (Celadon)  Grid: S2 (SWQ) Bag#595 
Level :90-94.5cm.dt. แหล่งเตาหลงฉวนมณฑลเจอ้เจียง 

 

 
 

ภาพท่ี 400 กระปุกสองหูเคลือบสีเขียวเซลาดอน ผลิตจากเตาหลวงฉวน มณฑลเจอ้เจียงราชวงศ์
หยวน คริสตศ์ตวรรษท่ี 13-14 พบท่ีจงัหวดันครศรีธรรมราช 

ท่ีมา:  กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  งว้นเพียรภาค, ศิลปะเคร่ืองถว้ยใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 15. 
 

               กลุ่มท่ี 2 เป็นผลิตภณัฑจ์ากเตาผูเ่ถียน มณฑลฝเูจ้ียนเคร่ืองถว้ยกลุ่มน้ีเป็นจานและชาม
ท่ีมีเน้ือแกร่งสีเทา ค่อนขา้งหยาบ เคลือบดว้ยนํ้ าเคลือบสีเขียวอมเทาและท่ีกน้ดา้นในของภาชนะ
ส่วนนใหญ่จะปาดนํ้ าเคลือบออกเป็นรูปวงแหวน เพ่ือใชส้าํหรับตั้งขอบเชิงของภาชนะอีกใบหน่ึงใน
การวางเผา ภายในรูปวงแหวนนั้นมีการตกแต่งดว้ยการกดประทบัลายปลาคู่หรือลายช่อดอกไม ้
              เคร่ืองถ้วยที่ผลิตภัณฑ์จากเตาผู่เถียน มณฑลฝูเจี้ยน ได้พบที่โบราณสถานวัดโบสถ์ 
เมืองบางขลงั (WB’99) มีดังต่อไปนี ้
             # Pottery 158 , WB’99/148 Grid: N’10 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) 
ประเภทจานสีเน้ือดิน Hue 2.5y8/3 สีนวล  สีเคลือบ Hue 10y6/2 เคลือบสีเขียว เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ปาก 17 เซนติเมตร สูง 3.5 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 9.5 เซนติเมตร  แหล่งเตาเผาผูเ่ถียน 
มณฑลฝเูจ้ียน 
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ภาพท่ี 401 Pottery #158 , WB’99/148 ภาชนะ
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทจาน 
(เคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีเขียว) แหล่ง
เตาเผาผูเ่ถียน มณฑลฝเูจ้ียน 

 
 

  
 
ภาพท่ี 402 โบราณวตัถุทะเบียน  #005 Level: 40-60 cm.dt. Grid:F7 Site:WB’1999  ข้ึนรูปดว้ยแป้น

หมุน ปากจานโคง้เขา้  เน้ือดินหยาบ เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน เคลือบสีเขียว สี
เคลือบHue2.5y7/1 Gray เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 10 เซนติเมตร พบบริเวณโบราณสถานวดั
โบสถเ์มืองบางขลงั 

 
 

ภาพท่ี403 จานเคลือบสีเขียวเซลาดอน ศิลปะจีน สมยัราชวงศห์ยวนพบท่ีจงัหวดัตาก 
ท่ีมา:  กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  งว้นเพียรภาค, ศิลปะเคร่ืองถว้ยใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 17. 

ภาพลายเสน้ท่ี 95 ภาพลายเส้นPottery #158, WB’99/148 
ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน 
ประเภทจาน(เคร่ืองถว้ยจีนเคลือบ
สีเขียว) แหล่งเตาเผาผูเ่ถียน มณฑล
ฝเูจ้ียน 
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 ประเภทเคลือบสีขาวแบ่งออกเป็นสามกลุ่มไดแ้ก่  
              กลุ่มที่ 1 เป็นผลิตภณัฑ์จากเตาเต๋อฮัว่ มณฑลฝูเจ้ียน กลุ่มน้ีมกัข้ึนรูปดว้ยการใช้
แม่พิมพ ์ส่วนใหญ่เป็นภาชนะประเภทจาน ตลบั หรือ แจกนั มีลกัษณะเน้ือดินแน่นละเอียด เคลือบ
ดว้ยนํ้ าเคลือบสีขาววอมฟ้า ลวดลายท่ีนิยมตกแต่งไดแ้ก่ ลายกลีบบวั ขอบปากของจานมกัปาดนํ้ า
เคลือบออกเพราะใชว้ิธีวางคว ํ่าเผาภายในกล่องดินมีลกัษณะเป็นชั้นๆ อยูใ่นช่วงอายปุระมาณตน้ถึง
กลางพทุธศตวรรษท่ี 19 
              กลุ่มที่ 2 เรียกกนัว่า “เคร่ืองถว้ยชูฟู” (Shufu) ผลิตจากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี ท่ีพบ
บ่อยมกัเป็นชามทรงปากผาย กน้ลึก เชิงสูง ขอบเชิงหนาและฐานไม่เคลือบ ลกัษณะรูปทรงเหมือนกบั
ชามลายครามในสมยัเดียวกนั ดา้นในของตวัชามมกัพิมพล์ายมงักร ลายดอกไม ้เน้ือดินละเอียดสีขาว
และแกร่ง เคลือบดว้ยนํ้าเคลือบสีขาวอมฟ้า อยูใ่นช่วงอายปุระมาณกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 
              กลุ่มที่ 3 เป็นผลิตภณัฑจ์ากเตาผูเ่ถียน มณฑลฝเูจ้ียน สันนิษฐานว่า จากกลุ่มเตาหลิง
ชวน (Lingchuan) เพราะกลุ่มเตาน้ีผลิตเคร่ืองถว้ยประเภทเคลือบสีขาวเป็นส่วนใหญ่รูปทรงท่ีพบ
เป็นจาน ซ่ึงบางช้ินด้านในขูดขีดลายปลาเคลือบและมีรอยของก๋ีรูปจุดวงรี กลุ่มน้ีมีนํ้ าเคลือบ
ตลอดจนเทคนิคการผลิตท่ีคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองถว้ยท่ีผลิตจากเตาเต๋อฮัว่ อยูใ่นช่วงอายปุระมาณกลาง
ถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 มีรายงานวา่พบท่ีจงัหวดัตาก 
 
             เคร่ืองถ้วยที่ผลิตภัณฑ์จากเตาผู่เถียน มณฑลฝูเจี้ยน ได้พบที่โบราณสถานวัดโบสถ์ 
เมืองบางขลงั มีดังต่อไปนี ้
             Pottery #22 , WB’99/16 Bag#429  Grid  B5 (NEQ) Level 82-99 cm.dt. ภาชนะเน้ือแกร่ง
หรือเน้ือหิน (Stoneware) จาน เน้ือดินสีขาว สีเคลือบ Hue10y8/3 (สีนวล) เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 10 
เซนติเมตร สูง2.7 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 3.2 เซนติเมตร  แหล่งเตาในทางตอนใตข้องจีน 
(ในมณฑลฝเูจ้ียน) 
             Pottery #83 , WB’99/72 Bag#545  Grid  A’1’ (NEQ) ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน
(Stoneware)  จาน เน้ือดินสีขาว สีเคลือบ Hue2.5 y8/3 (สีนวล) เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 15 เซนติเมตร 
สูง 3 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 5 เซนติเมตร  แหล่งเตาในทางตอนใตข้องจีน (ในมณฑล 
ฝเูจ้ียน) 
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 เคร่ืองถ้วยสมัยราชวงศ์หมิง 
              ในช่วงตน้ๆของสมยัราชวงศห์มิง กองทพัเรือจีนภายใตก้ารควบคุมของขนัทีเจ้ินเหอ 
(Zhengho) ไดเ้ดินทางไปเจริญสัมพนัธไมตรีกบันานาประเทศในแถบทะเลใตร้วม 7 คร้ังดว้ยกนั 
จดหมายเหตุและบนัทึกของชาวจีนหลายฉบบัไดก้ล่าวถึงความตอ้งการเคร่ืองลายครามของชาว
พื้นเมืองในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้แต่เป็นท่ีน่าแปลกท่ีเคร่ืองลายครามในช่วงคร่ึงแรกพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 กลบัพบนอ้ยมากหรืออาจจะกล่าวไดว้่า แทบไม่พบเลยตามแหล่งโบราณคดีในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ดูเหมือนว่า จะพอ้งกนักบัพระบรมราโชบายของจกัรพรรดิหงอู่ ในเร่ืองการสั่ง
ห้ามมิให้เอกชนทาํการค้ากับประเทศอ่ืนๆ เป็นการส่วนตัว ไม่สนับสนุนการค้าท่ีมีอยู่อย่าง
กวา้งขวาง แต่จีนทางตอนใตก้ย็งัมีการคา้ขายอยา่งเสรีอยู ่ดว้ยเหตุน้ีจึงไม่ค่อยพบเคร่ืองลายครามใน
สมยัราชวงศห์มิงตอนตน้ แต่จะพบเคร่ืองถว้ยประเภทเคลือบสีเขียวจากเตาหลงฉวนเป็นส่วนใหญ่ 
ต่อมาในราวพุทธศตวรรษท่ี 21 จะเป็นช่วงท่ีจีนมีความรุ่งเรืองมากในดา้นการส่งเคร่ืองถว้ยเป็น
สินคา้ออก สามารถกลบัมาครอบครองตลาดการคา้อีกคร้ังหน่ึงและมีการขยายตวัทางดา้นการคา้
ระหว่างจีนกบัประเทศต่างๆในแถบเอเชียอาคเนยอ์ยา่งกวา้งขวาง เคร่ืองถว้ยส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
เคร่ืองลายคราม นอกจากจะผลิตจากเตาท่ีจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซีแลว้ยงัถูกผลิตจากเตาในมณฑล
กว่างตงและฝเูจ้ียนเป็นจาํนวนมากคร้ังถึงราวกลางพุทธศตวรรษท่ี22 การคา้เคร่ืองถว้ยของจีนก็
หยดุชะงกัลงชัว่คราวเน่ืองจากราชวงศห์มิงไดเ้กิดวิกฤติการณ์ภายในประเทศ เพราะเหตุผลทางการ
เมืองมีผลกระทบต่อการคา้ดว้ย เคร่ืองถว้ยในสมยัน้ีอาจแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. ประเภทเคลอืบสีเขียว ผลิตจากเตาหลงเฉวียน มณฑลเจอ้เจียง มกัเป็นจาน ชาม โถ 
ตกแต่งดว้ยการขดูสลกัหรือพิมพล์ายดอกไม ้ลายอกัษรสันสกฤต ลายประแจจีนลายบุคคลภาชนะ
เหล่าน้ีบางใบมีรูปทรงคลา้ยคลึงกบัเคร่ืองถว้ยสังคโลกประเภทเคลือบสีเขียวท่ีผลิตจากเตาเมือง
ศรีสชันาลยั มีการคน้พบเคร่ืองถว้ยประเภทน้ีท่ีจงัหวดัตาก และเชียงใหม่ 
 

 
 

ภาพท่ี 404 จานเคลือบสีเขียวเซลาดอน ศิลปะจีน สมยัราชวงศห์มิงพบท่ีจงัหวดัตาก 
ท่ีมา:  กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  งว้นเพียรภาค, ศิลปะเคร่ืองถว้ยใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 17. 
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 เคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง พบจากการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานวัด
โบสถ์ เมืองบางขลงั (WB’1999) ปี พ.ศ.2542 
              กระปุกเคลือบสีเขียวอมฟ้าใน Pottery#80,WB’99/169 ภาชนะเน้ือแกร่ง (Celadon) 
กระปุก เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 2 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 2.5 เซนติเมตร 
หนา 0.5 เซนติเมตร เน้ือดินละเอียด  สีเคลือบ 7.5 Gy6/1 (สีเขียวอมฟ้า) แหล่งผลิตจากเตาหลงฉวน 
มณฑลเจอ้เจ้ียง 
              #003 Grid: B8 Level : 40-60 cm.dt.ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ฝาปิด (โถ)ลกัษณะปากโคง้
เขา้ เน้ือดินละเอียดสีขาว เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ดา้นนอกเขียนลายคราม เคลือบ
ใส เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร เคร่ืองถว้ยประเทศจีน สมยัราชวงศห์มิง 
              #006 Grid: C7 Level : 40-60 cm.dt.ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน กน้ถว้ย เน้ือดินละเอียดสีขาว 
เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง   (Porcelain) เคลือบขุ่น  ด้านนอกเคลือบสีนํ้ าตาล  สีเคลือบ
Hue7.5yr3/1 เขียนดว้ยลายครามเป็นตวัอกัษรจีนท่ีกน้ถว้ย เน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 4 
เซนติเมตร เคร่ืองถว้ยประเทศจีน สมยัราชวงศห์มิง 
                #008  Grid D 6 Level: 40-60 cm.dt.Site: WB’1999  ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน กน้ชาม 
เน้ือดินละเอียด ภาชนะเน้ือแกร่ง (Pocelain)  เขียนลายสีครามใตเ้คลือบขนาดศูนยผ์า่นศูนยก์ลางกน้ 
5.5  เซนติเมตร  เคร่ืองถว้ยจีน  สมยัราชวงศห์มิง 
              #015 Grid: D7 Level : 60-80 cm.dt.ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน กน้ชาม เน้ือดินละเอียดสีขาว 
เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใส ดา้นนอกเขียนลายสีแดงบนเคลือบ ดา้นใน
เรียบ เน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 8 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร เคร่ืองถว้ยประเทศจีน 
สมยัราชวงศห์มิง 
 เคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง พบจากการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานวัด
โบสถ์ เมืองบางขลงั (WB’2007) ปี พ.ศ.2550 
              #012/14 Grid:N2E4 Level : 150 cm.dt.ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ลาํตวัชาม เน้ือดินละเอียด
สีขาว เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใส ดา้นนอกเขียนลายคราม เน้ือดินสีขาว 
หนา 0.3 เซนติเมตร เคร่ืองถว้ยประเทศจีน สมยัราชวงศห์มิง จาํนวน 3 ช้ิน นํ้าหนกั 5 กรัม 
 เคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศเหนือของ
โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั (NWY’2001) จํานวน 54 ช้ิน นํา้หนัก 542 กรัม 
             #044 Grid: N2E3 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากตรงของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้น
นอกและดา้นใน เรียบไม่ตกแต่ง สีเคลือบ Hue5 y6/2 Grayish olive สีเน้ือดินสีขาว เส้นผ่าน
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ศูนยก์ลางปาก 12 เซนติเมตร หนา 0.4  เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 2 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน 
ราชวงศห์มิง 
              #047/1   Grid: N2E4 Site: NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากผายออกของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสี
เขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือ
ดินสีขาว หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 6 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
              #047/2 Grid: N2E4 Site: NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว 
หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 3 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
              #054 Grid: N5E2 Site: NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว 
หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
              #055/1 Grid: N3E5 Site: NWY’2001  Level: 80-100 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายครามใต้
เคลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 5 ช้ิน
นํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #055/2 Grid: N3E5 Site: NWY’2001  Level: 80-100 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายครามใต้
เคลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ิน
นํ้าหนกั 8 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #060 Grid: N4E7 Site: NWY’2001 Level:  60-80 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายครามใต้
เคลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 3 ช้ิน
นํ้าหนกั 45 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
             #062 Grid: N3E4 Site: NWY’2001  Level: 170 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากผายออกของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสี
เขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือ
ดินสีขาว หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
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              #067 Grid: N4E6 Site: NWY’2001ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากลกัษณะตรง
และกน้ของชาม  เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ดา้นนอกเขียนลายสี
ครามใตเ้คลือบใส ดา้นในเรียบ สีเคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร 
เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้ าหนกั 35  กรัม แหล่งเตา
ประเทศจีน สมยัราชวงศห์มิง 
             #072/1 Grid: N4E5 Site: NWY’2001  Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain)  เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว 
หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 6 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
            #072/1 Grid: N4E5 Site:NWY’2001  Level: 170 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากผายออกของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสี
เขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือ
ดิน สีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 5 กรัม 
แหล่งหลงฉวน ราชวงศ ์หมิง 
            #072/2 Grid: N4E5 Site:NWY’2001 Level:  170 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากผายออกของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสี
เขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือ
ดิน สีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 5 กรัม 
แหล่งหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
           #072/3 Grid: N4E5 Site: NWY’2001 Level:  170 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากผายออกของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้น
นอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดิน สีขาว เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 20 
เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 5 กรัม แหล่งหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
          #076/1 Grid:  N3E5 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากโคง้เขา้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสี
เขียวใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบไม่ตกแต่ง สีเคลือบ Hue5 y6/2 Grayish olive สีเน้ือดินสีขาว 
เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 0.5  เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 3 กรัม แหล่งเตา
หลงฉวน ราชวงศห์มิง 
            #076/2 Grid: N3E5 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain)  เคลือบสีเขียวทั้ง
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ดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว 
หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 30 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
              #082  Grid: N5E3 Site:NWY’2001  Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากผายออกของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสี
เขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน การตกแต่งโดยสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือ
ดิน สีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 22 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 5 กรัม 
แหล่งหลงฉวน ราชวงศ ์หมิง 
              #121 Grid: N9E7 Site:NWY’2001  Level: 140-160 cm.dt.    ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายครามใต้
เคลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน
นํ้าหนกั 15 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #173 Grid: N10E4 Site:NWY’2001  Level: 50-100 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวอ่อน
ทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue5 y7/2 สีเขียวอ่อน สีเน้ือดิน Hue 10 yr 4/2 Yellow หนา 
0.5เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั  12 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
             #178 Grid: N10E6 Site:NWY’2001 Level: 140-160 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ดา้นนอกเขียนลาย
คราม ดา้นในเรียบ สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว  หนา 0.5เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 6 กรัม 
แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
            #182 Grid: N12E4 Site:NWY’2001  Level: 155 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนไหล่ของกระปุกขนาดเลก็ เน้ือดินละเอียดมาก เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) 
เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบสีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว 
หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 3 กรัม แหล่งหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
            #231/1 Grid: N8W2 Site:NWY’2001  Level: 120-140 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากตรงและลาํตวัของถว้ย  เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียน
ลายสีครามใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 
18 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ินนํ้าหนกั 13 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #231/2 Grid: N8W2 Site:NWY’2001  Level: 120-140 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากโคง้ออกของชาม  เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลาย
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สีครามใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 
เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 55 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
            #233  Grid: N10E4  Site:NWY’2001  Level: 120-140 cm.dt.  ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้น
นอกและดา้นใน เรียบสีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.8 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 8 กรัม แหล่งหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #249 Grid: N4E1 Site:NWY’2001  Level: 120-140 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน เรียบสีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ปาก 18 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 2 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน 
ราชวงศห์มิง 
             #267/1 Grid: N11E2 Site:NWY’2001  Level: 140-160 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม  เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายสีคราม
ใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ิน
นํ้าหนกั 30 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #267/2 Grid: N11E2 Site:NWY’2001 Level: 140-160 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากของชาม  เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายสีครามใต้
เคลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร 
หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 6 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
             #294 Grid: N9W2 Site: NWY’2001  Level: 130-150 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน ไม่มีการตกแต่ง สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดิน Hue 2.5y 7/3 
light yellow หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 1 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
            #299/1 Grid: N6E4 Site: NWY’2001 Level: 120-150 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากตรงของถว้ยขนาดเลก็ เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เรียบ
เคลือบสีขาวทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว สูง 3.7 เซนติเมตร  เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางปาก 7 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 5 เซนติเมตร หนา 0.7เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน
นํ้าหนกั 11 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
            #299/2 Grid: N6E4 Site:NWY’2001  Level: 120-150 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ดา้นนอกเขียนลาย
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คราม ดา้นในเรียบ สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว  หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 1 กรัม 
แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
                #310 Grid: N3E3 Site:NWY’2001 Level: 120-150 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากตรงของถว้ยขนาดเลก็ เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เรียบ 
เคลือบสีขาวทั้ งด้านนอกและด้านใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผ่านศูนย์กลางปาก 7 
เซนติเมตร หนา 0.7เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 8 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #380 Grid: N5E7 Site: NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ย 
เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) ดา้นนอกเขียนลายสีครามใตเ้คลือบ ลาย
ตวัอกัษรจีนดา้นในสีขาว สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 10 
กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #388 Grid: N11E3  Site: NWY’2001  Level: 133 cm.dt. ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายสีคราม
ใตเ้คลือบทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว  หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน
นํ้าหนกั 5 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #406 Grid:  Site:N9W5 Level: 30-50 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้ของ
ถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ตกแต่งดา้นนอกเขียนลายสีแดงและ
สีเขียวบนเคลือบ  ดา้นในเรียบ เคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 5 เซนติเมตร หนา 
0.6เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 19 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
              #441 Grid: N13W3 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปาก คอ ลาํตวั และกน้ของถว้ย 
เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) ดา้นนอกเขียนลายสีครามใตเ้คลือบ(ลาย
มงักร)ดา้นในเรียบสีขาว สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว  สูง 8 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 14 
เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 3 ช้ินนํ้ าหนกั 145 กรัม 
แหล่งเตาประเทศ ราชวงศห์มิง 
              #511 Grid: N14E3 Site: NWY’2001 Level:  155 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนไหล่ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน เรียบไม่มีการตกแต่ง สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว 
หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 5 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิงตอนปลาย 
              #512 Grid: N12E2 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็น
ภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เขียนลายสีครามใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สี
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เคลือบ ใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน
นํ้าหนกั 4 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน สมยัราชวงศห์มิง 
 เคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศใต้ของ
โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั (Site:SWY’2001) จํานวน 16 ช้ิน นํา้หนัก 250 กรัม 
               #002 Grid : S3W4 บริเวณเจดียร์ายหมายเลข#3 Site: SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้น
หมุน ช้ินส่วนกน้ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เขียนลายสี
ครามใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 1 เซนติเมตร จาํนวน 1 
ช้ินนํ้าหนกั 30 กรัม แหล่งเตาประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
               #009 Grid :S6E7 Site: SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ย เน้ือ
ดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เขียนลายสีครามใตเ้คลือบใสทั้งดา้นนอก
และดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตา
ประเทศจีน ราชวงศห์มิง 
               #015  Grid :S6E12 Site: SWY’2001 Level:  Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอก
และดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
               #018  Grid :S6E13 Site: SWY’2001 Level:  Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอก
และดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 20 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
               # 020 Grid : S7E13 Site: SWY’2001 Level:  Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอก
และดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 45 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
              # 021 Grid : S6E8 Site: SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใส เขียนลายสีคราม
ทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใส สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ินนํ้าหนกั 40 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
               # 022 Grid : S7E12 Site: SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอก
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และดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 30  กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
                # 513 Grid : S7E12 Site: SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากของจานเน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอก
และดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่น
ศูนยก์ลางปาก 28 เซนติเมตร หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 35 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน 
สมยัราชวงศห์มิง 
              # 514 Grid : S7E12 Site: SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้
ของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอกและดา้น
ใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 
6 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 40  กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 
 เคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง ที่พบบริเวณเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย 
(MBK’2001) จํานวน 13 ช้ิน นํา้หนัก 125 กรัม 
              #002   Level: 90-110 cm.dt. Site: MBK’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวั
ของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและ
ดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 11 
ช้ินนํ้าหนกั 63 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 
              #002  Level: 90-110 cm.dt. Site:  MBK’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้ของ
จาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้น
ใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้14 เซนติเมตร 
หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 30 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 
              #004  Level: 130-150 cm.dt. Site: MBK’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปาก
โคง้ออกของจานเน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้น
นอกและดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว เส้น
ผา่นศูนยก์ลางปาก 26 เซนติเมตร หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 32 กรัม แหล่งเตา
หลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 

เคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง ที่พบบริเวณด้านทิศเหนือของวัดเจดีย์เจ็ดแถว 
เมืองบางขลงั (NWJT’2001) จํานวน 1 ช้ิน นํา้หนัก 20 กรัม 
               #046 Grid: N3W4  Level: 110-150 cm.dt. Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้ง
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ดา้นนอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.8 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 20 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 
 เคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง ที่พบบริเวณด้านทิศใต้ของวัดเจดีย์เจ็ดแถว 
เมืองบางขลงั (SWJT’2001) จํานวน 7 ช้ิน นํา้หนัก 165 กรัม 
              #002 เจดียห์มายเลข#2 Grid: S3W1 Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอก
และดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 
1 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 
               #016  Grid: S3W7  Level:100-120 cm.dt. Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ยขนาดกลาง เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบ
สีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 
               #012  Grid: S5E3 เจดียห์มายเลข#14 Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากลกัษณะโคง้ออก ลาํตวั และกน้ ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง 
(Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือ
ดินสีขาว หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 5 ช้ินนํ้าหนกั 145 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 
 

  
 
ภาพท่ี 405 โบราณวตัถุทะเบียน #012  Grid: S5E3 เจดียห์มายเลข#14 Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใช้

แป้นหมุน ช้ินส่วนปากลกัษณะโคง้เขา้ และลาํตวั ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะ
ประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ 
Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 5 ช้ินนํ้ าหนกั 
145 กรัม แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 
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ภาพท่ี 406 จานเคลือบสีเขียว ตวัจานเซาะเป็นร่อง ผลิตจากเตาหลงเฉวียนสมยัราชวงศเ์อวี๋ยนอายุ
ราวพทุธศตวรรษท่ี 19 คุณสุมิตร ปิติพฒัน์ 

ท่ีมา: กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  ง้วนเพียรภาค, เคร่ืองถว้ยสุโขทัย 
พฒันาการของเคร่ืองถว้ยไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 85. 
 

   
 

ภาพท่ี 407 โบราณวตัถุทะเบียน #072 Grid: N4E5 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใช้
แป้นหมุน ช้ินส่วนปากผายออกของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  
(Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบ สีเคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft 
green สีเน้ือดิน สีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 5 กรัม แหล่งหลงฉวน ราชวงศห์มิงตอนปลาย 
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ภาพท่ี 408 โบราณวตัถุทะเบียน #013  Grid: S7E12 Site:SWY’2001  Level: Surface ข้ึนรูปโดยใช้

แป้นหมุน ช้ินส่วนก้นของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  
(Porcelain) เคลือบสีเขียว ทั้งดา้นนอกและดา้นใน ตกแต่งดว้ยการสลกัลาย สีเคลือบ 
Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร หนา 0.6 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 40  กรัม แหล่งเตาหลงฉวน ราชวงศห์มิง 

 

 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  งว้นเพียรภาค, เคร่ืองถว้ยสุโขทยั 
พฒันาการของเคร่ืองถว้ยไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 243.        

ภาพท่ี 409 จานเคลือบสี เขี ยว
แหล่งเตาหลงเฉวียน 
สมยัราชวงศ์หมิงอายุ
ราวพทุธศตวรรษท่ี 20 

 

ภาพท่ี 410 จานเคลือบสี เขี ยว
แหล่งเตาหลงเฉวียน 
สมยัราชวงศ์ซุ่งภาคใต้
อายุราวพุทธศตวรรษ
ท่ี 17-18 

ภาพท่ี 411 ชามเค ลือบสี เ ขียว
แหล่งเตาเมืองศรีสัช
นาลัย  อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 
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ภาพท่ี 412 โบราณวตัถุทะเบียน #012  Grid: S5E3 เจดียห์มายเลข#14 Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใช้

แป้นหมุน ช้ินส่วนปากลกัษณะโคง้ออก ลาํตวั และกน้ ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็น
ภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน เรียบ สี
เคลือบ Hue2.5 G6.5/4.0 Soft green สีเน้ือดินสีขาว หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 5 ช้ิน
นํ้าหนกั 145 กรัม  แหล่งเตาหลงฉวน สมยัราชวงศห์มิง 

 

 
 

ภาพท่ี 413 ชามเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหล่งเตาหลงเฉวียน มณฑลเจอ้เจียง ศิลปะจีนสมยัราชวงศ์
เอวี๋ยน อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 พิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ยโอสถสภา 

ท่ีมา: กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  งว้นเพียรภาค, เคร่ืองถว้ยสุโขทยั 
พฒันาการของเคร่ืองถว้ยไทย (กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 23.        
 

 เคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง พบจากการขุดแต่งด้านทิศใต้ของ
โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั (SWY’2001) จํานวน 5 ช้ิน นํา้หนัก 144 กรัม 
               #015/1 Grid: S6E12 Site: SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากตรงของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใส  ทั้งดา้นนอก
และดา้นในมีรอยแตกกรานละเอียดสวยงาม   สีเน้ือดิน Hue 10 y8/1 light gray เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ปาก 24 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 20 กรัม แหล่งเตามณฑลฟเูจ้ียน  
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        #015/2  Grid :S6E12 Site: SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เรียบเคลือบสีเขียว
ใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบสีเขียวใส สีเน้ือดิน Hue 10y8/1 light gray  หนา 0.5 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 4 กรัม แหล่งเตามณฑลฟเูจ้ียน  
               #018/1  Grid:S6E13 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากโคง้เขา้ของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบขุ่น 
เรียบทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ Hue 10y6/2 Olive gray สีเน้ือดิน Hue 5 y8/1 light gray  สูง 
3 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 14 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร หนา 0.7 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 100 กรัม แหล่งเตามณฑลฟเูจ้ียน  
               #018/2 Grid: S6E13 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของจาน เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เรียบเคลือบสีเขียว
ใสทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ สีเขียวใส สีเน้ือดิน Hue 10 y8/1 light gray  หนา 0.5 
เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 20 กรัม แหล่งเตามณฑลฟเูจ้ียน  
  เคร่ืองถ้วยประเทศจีน สมัยราชวงศ์หมิง พบจากการขุดแต่งด้านทศิใต้ของบริเวณ
วดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบางขลงั (WJT’2001) จํานวน 3 ช้ิน นํา้หนัก 75 กรัม  
               #001 Grid: S4W4 เจดียห์มายเลข #3 Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบสีเขียว เรียบ
เคลือบสีเขียวทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ สีเขียวใส สีเน้ือดิน Hue 10 y8/1 light gray เส้นผา่น
ศูนยก์ลางกน้ 8 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 70 กรัม แหล่งเตามณฑลฟเูจ้ียน  
               #002 Grid: S3E2 เจดียห์มายเลข #19 Site: WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากลกัษณะโคง้ออกของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) 
เคลือบสีเขียวอมเทา ทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ สีเขียวอมเทา Hue5y6/2 grayish olive สีเน้ือ
ดินสีขาว  เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 18 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 5 กรัม 
แหล่งเตามณฑลฟเูจ้ียน  
 
              2. ประเภทเคลือบสีขาว ผลิตจากเตาจ่ิงเต๋อเจ้ิน มณฑลเจียงซี รูปทรงท่ีพบจะเป็น
ภาชนะประเภทจาน ชาม ซ่ึงไม่มีการตกแต่งลวดลาย มีภาชนะอยู่กลุ่มหน่ึงตกแต่งดว้ยการขูดขีด
ลวดลายใตเ้คลือบ เป็นเทคนิคท่ีเราเรียกกนัว่า “ลายลึกลบั” (Secret or hidden design) เคร่ืองถว้ย
กลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นรัชสมยัจกัรพรรดิวัน่ล่ี 
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  3. ประเภทเขียนลายสีครามใต้เคลอืบ ทีพ่บได้แก่ 
               ภาชนะประเภทเขียนลายครามใต้เคลือบ  มีอายรุาวคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 22  
สันนิษฐานว่าจากเตาในมณฑลกว่างตงหรือฝเูจ้ียน เรียกว่า “เคร่ืองถว้ยซานโถว” (Santou Wares) 
รูปทรงท่ีพบไดแ้ก่จาน ชาม กระปุก แจกนั กุณฑี และภาชนะรูปทรงคลา้ยบาตร ภาชนะเหล่าน้ี
ตกแต่งดว้ยลายเกลด็เต่า ลายเห็ดหลิงจือ ลายสิงโต หรือลายกิเลนสลบักบัลายเหรียญและโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งลายนกไก่ฟ้าเกาะอยู่บนก่ิงไมมี้ดอกไมป้ระกอบ จะพบค่อนขา้งมากลกัษณะลีลาการเขียน
ลายประณีตและพิธีพิถนัเหมือนเคร่ืองถว้ยท่ีผลิตจากเตาจ่ิงเต่อเจน้ เห็นไดจ้ากเน้ือดินท่ีหยาบ นํ้ า
เคลือบหนา ไม่สมํ่าเสมอ กน้มกัไม่ปาดนํ้าเคลือบ ทาํใหบ้ริเวณขอบเชิงมีทรายติดอยู ่เคร่ืองถว้ยกลุ่ม
น้ีคน้พบท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กาํแพงเพชร ตาก สงขลา และปัตตานี 

 

  
 

ภาพท่ี 414 #008  Grid: D 6 Level: 40-60 cm.dt.Site: WB’1999  ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน กน้ชาม 
เน้ือดินละเอียด (Pocelain)  เขียนลายสีครามใตเ้คลือบ ขนาดศูนยผ์า่นศูนยก์ลางกน้ 5.5  
เซนติเมตร  เคร่ืองถว้ยจีน  สมยัราชวงศห์มิง 

 
 4. ประเภทเขียนลายสีบนเคลอืบ ท่ีพบ ไดแ้ก่  
  มีอายรุาวตน้ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 มกัเป็นจานชาม และกระปุก ตกแต่งดว้ยสี
แดงและสีเขียวแบบง่ายๆ เช่น ลายสระบวั ลายไข่มุกและลายช่อดอกไม ้เป็นตน้ เน้ือดินค่อนขา้ง
หยาบ นํ้าเคลือบขุ่น บางคร้ังแตกกกราน กลุ่มน้ีผลิตจากเตาในมณฑลกวา่งตง 
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ภาพท่ี 415 ชามเขียนลายสีบนเคลือบ เขียนลายช่อดอกไมด้้วยสีแดงและสีเขียว ผลิตจากเตาใน
มณฑลกวา่งตง ศิลปะจีน สมยัราชวงศห์มิง ราวพทุธศตวรรษท่ี 21 พบท่ีจงัหวดัตาก 

ท่ีมา: กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  งว้นเพียรภาค, ศิลปะเคร่ืองถว้ยในเอเชีย
อาคเนย ์(กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 86. 
 
 เคร่ืองถ้วยสมัยราชวงศ์ชิง  
                เคร่ืองถว้ยสมยัราชวงศชิ์ง การผลิตเคร่ืองถว้ยจากเตาหลวงท่ีจ่ิงเต๋อเจ้ินเร่ิมเกิดข้ึนอีก
คร้ังหน่ึง หลงัจากท่ีปิดการผลิตไปในช่วงปลายสมยัราชวงศ์หมิง อนัเน่ืองมาจากวิกฤตการณ์
ภายในประเทศ เคร่ืองถว้ยราชวงศ์ชิงท่ีพบตามแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็น
ประเภทเขียนลายครามใตเ้คลือบเช่นเดียวกบัเมืองบางขลงัท่ีพบเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศชิ์ง ชนิด
เขียนลายสีครามค่อนขา้งมาก แต่ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นช้ินคร่ืองถว้ยขนาดเลก็ๆ ส่วนประเภทเคลือบสี
ขาว ประเภทเคลือบสีเขียวและประเภทเขียนลายสีบนเคลือบพบนอ้ยมาก แบ่งเคร่ืองถว้ยท่ีพบใน
สมยัน้ี ไดด้งัต่อไปน้ี 
                ประเภทเขียนลายสีครามใต้เคลือบ เป็นท่ียอมรับกันว่า เคร่ืองลายครามในสมัย
จกัรพรรดิคงัซีไดรั้บการพฒันาถึงจุดสูงสุด ส่วนใหญ่เป็นถว้ย โถ แจกนั จาน เน้ือดินท่ีใชผ้ลิตจะมีสี
ขาวข้ึน นํ้ าเคลือบเรียบกว่าในสมยัราชวงศห์มิงลวดลายท่ีใชต้กแต่งมกัเป็นลายดอกไมส่ี้ฤดู ไดแ้ก่ 
ดอกโบตัน๋ ดอกเหมย ดอกบยัและดอกเบญจมาศ นอกจากน้ียงัมีลายทิวทศัน์ ลายภาพเล่าเร่ืองใน
ราชสํานัก ลายสัตวใ์นนิยายโบราณ เช่น กิเลน หรือมงักร โครงเส้นแลดูบอบบาง ลกัษณะของฝี
แปรงมกัเขียนทบักันหลายคร้ังด้วยสีโคบอลต์ท่ีบางใสจนแลดูคลา้ยกบัการแลเงา สีนํ้ าเงินเป็น
ประกายสดใสตดักบัพิ้นท่ีขาว ทาํให้ภาพแลดูเด่น เชิงของภาชนะโดยเฉพาะ หรือจานขนาดใหญ่ท่ี
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ผลิตจากเตาหลวง มกัมีลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นแบบของตนเอง  สําหรับกลุ่มท่ีส่งไปจาํหน่ายเป็น
สินคา้ออก มกัเป็นจาน ชาม และถว้ยกน้ลึก ท่ีมีเชิงเลก็และสูง  
 

   
 

ภาพท่ี 416 โบราณวตัถุทะเบียน #475 Grid: N6W3 Site:WY’2001  กน้ชาม เขียนลายสีครามใต้
เคลือบ จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 53 กรัม 

 

 
 

ภาพท่ี 417 โบราณวตัถุทะเบียน # 006/10 กน้ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain)   ประเภท
ชาม เขียนลายคราม  พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์ (WB’2007) ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้ ระดบั 120 cm.dt. จาํนวน 9 ช้ิน นํ้าหนกั 70 กรัม 

 

                     ในระยะแรกท่ีก้นของภาชนะนิยมเขียนเคร่ืองหมายปีรัชกาล อาทิเช่น ต้าชิงคงัซี
เหนียนจ้ือ ตา้ชิงปิงอู่เหนียนจ้ือ เป็นตน้ ต่อมาในปี พ.ศ.2220 จกัรพรรดิคงัซีทรงมีพระบรมราช
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โองการห้ามใชพ้ระนามของพระองค ์ดงันั้นผูผ้ลิตเคร่ืองถว้ยจึงหันมาใชเ้คร่ืองหมายอยา่งอ่ืนแทน 
ดงัเช่น ลายสัญกัษณ์มงคลแปดทางพุทธศาสนาหรือส่ิงของมีค่า 8 อย่างเช่นดอกบวัใบอาเตมีซีย 
นอกจากน้ียงัมีลายเส้นวงกลมคู่ขนาน หรือตวัอกัษรในกรอบส่ีเหล่ียมเลียนแบบตราประทบัรวมทั้ง
เคร่ืองหมายปีรัชกาลของจกัรพรรดิในสมยราชวงศห์มิง เช่น เฉิงฮัว่ เซวียนเต๋อ และเจียจ้ิง เป็นตน้ 
               โดยทัว่ไปเคร่ืองถว้ยเน้ือแกร่งเคลือบขาวเขียนสีนํ้ าเงินใตเ้คลือบ เคร่ืองถว้ยลกัษณะน้ี
จะพบไดท้ัว่ไปตามโบราณสถานในเขตสุโขทยั-ศรีสัชนาลยัและใกลเ้คียง การกาํหนดอายคุ่อนขา้ง
ชดัเจน ตวัภาชนะจะมีคุณภาพในการผลิตค่อนขา้งดี ส่วนใหญ่รูปทรงท่ีพบจะมีหลายรูปแบบซ่ึงถูก
นาํเขา้มาจากหลายแหล่งผลิต ในพ้ืนท่ีการขดุแต่งบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์ส่วนบนัไดทางข้ึน
มณฑปดา้นหนา้จะเป็นพื้นท่ีท่ีพบเคร่ืองถว้ยจีนค่อนขา้งมาก และโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลจาก
การขุดแต่งพบเคร่ืองถว้ยจีนเขียนลายครามในปริมาณท่ีค่อนขา้งมากและกระจายตวัอยู่ทัว่ไป ทั้ง
บริเวณวิหาร เจดียร์าย และกาํแพงแกว้ โดยสามารถจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะดงัน้ีคือ 
                 กลุ่มเคร่ืองถ้วยจีนเคลอืบขาวเขียนลายนํา้เงินใต้เคลอืบ 
                 เคร่ืองถว้ยจีนเขียนสีนํ้าเงินใตเ้คลือบไม่พบช้ินท่ีอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ ส่วนท่ีพบมีเศษ
ปาก ลาํตวัและกน้ของภาชนะปะปนกนัไป ลายท่ีเขียนสีนํ้ าเงินใตเ้คลือบ บางช้ินเขียนเฉพาะดา้น
นอก บางช้ินเขียนทั้งสองดา้น เป็นรูปลายพนัธ์ุไม ้เช่น ดอกบวั ส่วนใหญ่จะกาํหนดยุคสมยัอยู่ใน
ราวพทุธศตวรรษท่ี 21-23 หรือในราชวงศห์มิงและราชวงคชิ์ง 
 

    
 

ภาพท่ี 418 โบราณวตัถุทะเบียน #048 (WY’2001)/ SF#006 ภาชนะเน้ือแกร่ง (Pocelain) แหล่งเตาจีน 
มณฑลกวา้งตุง้ (สมยัราชวงศชิ์ง) Site :WY’2001 Grid: N3E5 Object :pottery4 Level 84-
92 cm.dt  .ลกัษณะเคลือบ : เคลือบทั้งดา้นนอกและดา้นในยกเวน้สนับริเวณฐาน 
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ภาพลายเสน้ท่ี 96 ภาพลายเส้นโบราณวตัถุทะเบียน #048 (WY’2001)/ SF#006 ภาชนะเน้ือแกร่ง

(Pocelain) แหล่งเตาจีน มณฑลกวา้งตุง้ (สมยัราชวงศชิ์ง) Site :WY’2001 Grid: 
N3E5 Object :pottery4 Level 84-92 cm.dt. 

 

  
 

ภาพท่ี 419 โบราณวตัถุทะเบียน #055 Grid: N3E5 Level: 80-100 cm.dt. Site:WY’2001 ภาชนะเน้ือ
แกร่ง (Pocelain) จาน แหล่งเตาประเทศจีน (ตอนใต)้ สมยัราชวงศชิ์ง ขนาดศูนยผ์า่น
ศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร การตกแต่งเขียนลายครามใตเ้คลือบมีตวัหนงัสือภาษาจีนตรง
กลาง ถว้ยดา้นในพบจาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 50 กรัม 
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ภาพท่ี 420 โบราณวตัถุทะเบียน #299 Site:WY’2001 Grid: N6E4 Level: 120-150 cm.dt. ภาชนะ
เน้ือแกร่ง (Pocelain)  กน้ชามขนาดศูนยผ์า่นศูนยก์ลางกน้ 6 เซนติเมตร เขียนลายสีคราม
ใตเ้คลือบ จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 105 กรัมแหล่งเตาประเทศจีน  สมยัราชวงศชิ์ง 

 

  
 

ภาพท่ี 421 โบราณวตัถุทะเบียน #124 Grid: N9E6 Level: 140-160 cm.dt. Site:WY’2001 กน้ชาม 
ภาชนะเน้ือแกร่ง (Pocelain)  เขียนลายครามใตเ้คลือบ  ขนาดศูนยผ์า่นศูนยก์ลางกน้ 6 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 55 กรัมแหล่งเตาประเทศจีน  สมยัราชวงศชิ์ง 
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ภาพท่ี 422 โบราณวตัถุทะเบียน  # 002/10 กน้ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain) ประเภท
ชาม)  เขียนลายครามใตเ้คลือบ  พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ(์WB’2007) 
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้  ระดบั 120 cm.dt. จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 65 กรัม แหล่งเตา
ประเทศจีน  สมยัราชวงศชิ์ง 

    

  
 

ภาพท่ี 423 โบราณวตัถุทะเบียน # 001/6 กน้ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain)  ประเภทชาม  
เขียนลายคราม   พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ(์WB’2007) ทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต ้ ระดบั 120 cm.dt. จาํนวน 3 ช้ิน นํ้าหนกั 130 กรัม 
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ภาพท่ี 424 โบราณวตัถุทะเบียน # 002/9 กน้ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain) ประเภทชาม  
พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวัดโบสถ์ (WB’2007) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต ้
(Grid:S1E4) ระดบั 120 cm.dt.  จาํนวน 4 ช้ิน นํ้าหนกั 155 กรัม 

 
               กลุ่มภาชนะเคร่ืองถ้วยจีนเขียนลายนอกเคลอืบ 
                เคร่ืองถว้ยชนิดดงักล่าวพบในบริเวณเดียวกบักลุ่มเขียนสีใตเ้คลือบแต่มีปริมาณไม่มาก
นกั อายเุคร่ืองถว้ยกลุ่มน้ีจะอยูใ่นราวกลางพุทธศตวรรษท่ี21ถึงพุทธศตวรรษท่ี22 โดยประมาณเน้ือ
ดินค่อนขา้งมีคุณภาพและมีความแกร่งกว่าแบบเขียนสีนํ้ าเงินใตเ้คลือบ ขนาดความหนาลาํตวั
ประมาณ 0.3 เซนติเมตร มีการเขียนภาพลายเส้นลงบนผวิเคลือบเป็นรูปพนัธ์ุไมล้ายเขียนบนเคลือบ
บางช้ินจะใชสี้แดงเขียนลายอยา่งเห็นไดช้ดัเจนส่วนบริเวณขอบปากดา้นในและนอกจะมีการเขียนสี
นํ้ าเงินใตเ้คลือบเช่นเดียวกนัจากช้ินส่วนท่ีพบรูปทรงส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก
นกัและมีรูปทรงเป็นรูปชามและถว้ยเป็นส่วนมาก 
 

  
 

ภาพท่ี 425 โบราณวตัถุทะเบียน #444 SITE :WY’2001  GRID:N11E6  LEVEL:201 cm.dt. ถว้ย 
เน้ือดินละเอียด ภาชนะเน้ือแกร่ง (Pocelain) เคร่ืองถว้ยจีน สมยัราชวงศชิ์ง 
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ภาพลายเสน้ท่ี 97 ภาพลายเส้นโบราณวตัถุทะเบียน #444 SITE :WY’2001  GRID:N11E6 

LEVEL:201 cm.dt. ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ถว้ย เน้ือดินละเอียด ภาชนะเน้ือแกร่ง 
(Pocelain) เขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน  เน้ือดินสีขาว  สูง 7 เซนติเมตร 
เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 12 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 4.2 เซนติเมตร หนา 
0.6 เซนติเมตร  จาํนวน 1 ช้ิน หนกั 68 กรัม   เคร่ืองถว้ยจีน สมยัราชวงศชิ์ง 

 
 กลุ่มภาชนะเคร่ืองถ้วยจีนเขียนสีบนเคลอืบ 
             จากการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์พบว่ามีกลุ่มภาชนะอีกชนิดหน่ึงกล่าวคือ 
ช้ินส่วนภาชนะท่ีพบจะมีเน้ือค่อนขา้งละเอียดมาก เน้ือภาชนะค่อนขา้งแกร่งมาก เน้ือดินสีขาว ผิว
ดา้นนอกเขียนสีแดง นํ้ าเงิน เหลืองและ เขียว บนเคลือบ นํ้ าเคลือบใส บริเวณดา้นในไม่ตกแต่ง 
เรียบ น่าจะเผาดว้ยอุณหภูมิท่ีสูง 
  

  
 

ภาพท่ี 426 โบราณวตัถุทะเบียน ภาชนะดินเผาแบบเน้ือแกร่ง (Porcelain) ลายเขียนสีบนเคลือบ สมยั
ราชวงศ์ชิง ใชใ้นการประดบัตกแต่งสถาปัตยกรรม  พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดั
โบสถ ์(WB’2007) ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้(S3E1)  ระดบั 150 cm.dt. 
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 เคร่ืองถ้วยประเทศญีปุ่่น 
                ในราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 22 ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไดมี้ชาม
ญ่ีปุ่นเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยู่ในประเทศไทยเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งมีการตั้งเป็นหมู่บา้น
สําหรับชาวญ่ีปุ่นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถเร่ิมมี
สัมพนัธไมตรีระหว่างญ่ีปุ่นกบัไทยก็ไดห้ยดุชะงกัลง เน่ืองจากญ่ีปุ่นไม่ยอมรับว่า พระเจา้ปราสาท
ทองเป็นกษตัริยข์องสยาม ประกอบในปี พ.ศ. 2176-2206 ญ่ีปุ่นประกาศปิดประเทศหรือกลบัเขา้มา
ภายในประเทศ เพราะเกรงว่าศาสนาคริสตจ์ะเขา้มาแพร่หลายในญ่ีปุ่น อยา่งไรก็ตามในตอนปลาย
รัชสมยัพระเจา้ปราสาททอง ญ่ีปุ่นไดใ้หบ้ริษทั ดชั อีสต ์อินเดีย เป็นตวัแทนในการนาํสินคา้ของตน
ออกจาํหน่ายให้แก่ประเทศต่างๆ จนเม่ือจีนสามารถกลบัเขา้มาครอบครองตลาดการคา้ไดอี้กคร้ัง
หน่ึงในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 23 สินคา้ของญ่ีปุ่นจึงค่อยๆ เส่ือมความนิยมไป จะปรากฏข้ึนอีก
คร้ังหน่ึงในราวคร่ึงแรกพุทธศตวรรษท่ี 25 แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาอนัสั้น เคร่ืองถว้ยญ่ีปุ่นนั้น
คงใชเ้ฉพาะในหมู่ชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัอยู่ในอาณาจกัรอยุธยาเท่านั้น เพราะไม่พบกระจดักระจายอยู่
ตามท่ีต่างๆ เหมือนเช่นเคร่ืองถว้ยจีนโดยจะพบตามบริเวณท่ีมีชาวญ่ีปุ่นอาศยัอยู่เท่านั้นเช่น ท่ี
จงัหวดัลพบุรี พระนครศรีอยธุยา นครศรีธรรมราช และสงขลา เป็นตน้22 
                  เคร่ืองลายครามของญ่ีปุ่น ในตอนแรกจะไดรั้บอิทธิพลจากเกาหลีและถูกผลิตโดยชาว
เกาหลีเช่นกนัและต่อมายงัไดรั้บอิทธิพลจากเคร่ืองลายครามจีนในสมยัราชวงศห์มิงตอนปลาย23 
                  เคร่ืองถว้ยญ่ีปุ่นลกัษณะฝีแปรงจะเขียนอย่างรวดเร็วฉับไวและเป็นไปตามธรรมชาติ
มากกวา่เกาหลี ส่วนสีครามของญ่ีปุ่นจะมีความแตกต่างจากจีนอยา่งเห็นไดช้ดั สีโคบอลตข์องญ่ีปุ่น
เรียกว่า โซเมทซึเกะ(Sometsuke) ในภายหลงัท่ีญ่ีปุ่นไดรั้บอิทธิพลจากเคร่ืองลายครามจีนในสมยั
ราชวงศห์มิงตอนปลายนั้น เคร่ืองลายครามของจีนและญ่ีปุ่นจะมีความคลา้ยคลึงกนัมาก ถึงกระนั้น
ก็ตามเคร่ืองลายครามของจีนและญ่ีปุ่นก็ยงัมีขอ้แตกต่างกนัอยู่ เคร่ืองลายครามจีนจะดูแข็งแรง
เคลือบไดเ้รียบ แมแ้ต่ขอบปากและรูปทรงของถว้ยและจานก็บาง ผดิกบัเคร่ืองลายครามของญ่ีปุ่นท่ี
มกัจะหนาและหนัก การเคลือบจะบางกน้ภาชนะของญ่ีปุ่นสะอาดกว่าของจีน และมกัตดัเป็นรูป
สามเหล่ียม นอกจากนั้นท่ีกน้ภาชนะบางช้ินยงัมีเคร่ืองหมายผูท่ี้ใหอุ้ปถมัภ์24 
 
 

                                                 
22ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และกฤษฎา พณิศรี, ศิลปะเคร่ืองถว้ยในประเทศไทย, 100. 
23เร่ืองเดียวกนั, 104. 
24เร่ืองเดียวกนั. 
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 เคร่ืองถ้วยประเทศญีปุ่่น ที่ขุดค้นพบทางด้านทศิเหนือของโบราณสถานวดัใหญ่ชัย
มงคล เมืองบางขลงั (NWY’2001)  พบจํานวน 9 ช้ิน นํา้หนัก 245 กรัม มีดังต่อไปนี ้ 
               #021 Grid:N2E4 Site:NWY’2001  Level:60-70 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลาง
กน้ 8 เซนติเมตรหนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 21 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
               #022 Grid:N9W2 Site:NWY’2001 Level:100-120 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลาง
กน้ 6 เซนติเมตรหนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 50  กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
               #231 Site:NWY’2001 Grid:N8W2 Level:120-140 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
ปากลกัษณะตรงของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลาง
ปาก 20 เซนติเมตรหนา 0.4 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 28 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
               #294  Grid:N9W2 Site:NWY’2001  Level:130-150 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เสน้ผา่นศูนยก์ลาง
กน้ 4 เซนติเมตรหนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
                #295 Grid:N9W2 Site:NWY’2001  Level:100-120 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เสน้ผา่นศูนยก์ลาง
กน้ 6 เซนติเมตรหนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 50 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
                #441 Grid:N12W3 Site:NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็น
ภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและ
ดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตรเส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 
5.5 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 46 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
           #472  Grid:N13W4 Site:NWY’2001  Level:100-120 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เสน้ผา่นศูนยก์ลาง
กน้ 6 เซนติเมตรหนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 40 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
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 เคร่ืองถ้วยประเทศญีปุ่่น ที่ขุดค้นพบทางด้านทศิใต้ของโบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล 
เมืองบางขลงั (SWY’2001)  พบจํานวน 12 ช้ิน นํา้หนัก 150 กรัม มีดังต่อไปนี ้ 
              #001/1 Grid: S6E5 Site:SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือ
ดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายคราม
ทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 5.5 เซนติเมตร หนา 
0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1  ช้ินนํ้าหนกั 56 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
               #001/2 Grid: S6E6 Site:SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากลกัษณะตรง
ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดย
เขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 20 
เซนติเมตรหนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 13 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
               #004/1 Grid: S6E6 Site:SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากลกัษณะตรง
ของถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดย
เขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 20 
เซนติเมตรหนา 0.3 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 1 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
               #004/2 Grid: S6E6 Site:SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือ
ดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายคราม
ทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 5.5 เซนติเมตร หนา 
0.6 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 10 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
               #005 Grid: S6E7 Site:SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนลาํตวัของถว้ย เน้ือ
ดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้ง
ดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 7 
กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
              #009  Grid:S7E7 Site:SWY’2001 Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนกน้
ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดย
เขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางก้น 6 
เซนติเมตรหนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 4 ช้ินนํ้าหนกั 38 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
             #015  Grid:S6E12 Site:SWY’2001  Level: Surface ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดย
เขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 5.5 
เซนติเมตรหนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 25 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
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 เคร่ืองถ้วยประเทศญีปุ่่น ทีขุ่ดค้นพบทางด้านทิศเหนือของโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว 
เมืองบางขลงั (NWJT’2001) พบจํานวน 1 ช้ิน นํา้หนัก 28 กรัม มีดังต่อไปนี ้ 
              #001 Grid: N5W3 Level:140-170 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนลาํตวัของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้ งด้านนอก ด้านในเรียบ สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว หนา 0.8 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 28 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
 
 เคร่ืองถ้วยประเทศญีปุ่่น ที่ขุดค้นพบทางด้านทศิใต้ของโบราณสถานวดัเจดีย์เจ็ดแถว 
เมืองบางขลงั (SWJT’2001) พบจํานวน 3 ช้ิน นํา้หนัก 46 กรัม มีดังต่อไปนี ้ 
                #045 Grid: S1W6 Level:120-140 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลาง
ปาก 24 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 16 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
               #047 Grid: S2W5 Level:120-140 cm.dt. Site:WJT’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนปากของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า 
ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและ ดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เสน้ผา่นศูนยก์ลาง
ปาก 28 เซนติเมตร หนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 30  กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
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ภาพท่ี 427 โบราณวตัถุทะเบียน #441 Grid:N12W3 Site:WY’2001 ถว้ย เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะ
ประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอก
และดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตรเส้นผา่น
ศูนยก์ลางกน้ 5.5 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 46 กรัม แหล่ง
เตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 

 

 
ภาพลายเสน้ท่ี 98 ภาพลายเส้นโบราณวตัถุทะเบียน #441 Grid:N12W3 Site:WY’2001 ถว้ย เน้ือดิน

ละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดย
เขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตรเส้นผ่านศูนยก์ลางกน้ 5.5 เซนติเมตร หนา 0.5 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 46 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
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ภาพท่ี 428 โบราณวตัถุทะเบียน ชามลายคราม เขียนลายมงักรกบัไข่มุกไฟ ผลิตจากแหล่งเตาใน
ประเทศญ่ีปุ่น อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 23 พิพิธภณัฑเ์คร่ืองถว้ยโอสถสภา 

ท่ีมา: กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา งว้นเพียรภาค, ศิลปะเคร่ืองถว้ยในเอเชีย
อาคเนย ์(กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 123. 
 

  
 
ภาพท่ี 429 โบราณวตัถุทะเบียน #231  Site:WY’2001 Grid:N8W2 Level:120-140 cm.dt.ข้ึนรูปโดย

ใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากลกัษณะตรงของชาม เน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือ
แกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สี
เคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตรหนา 0.4 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 28 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
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ภาพลายเสน้ท่ี 99 ภาพลายเส้นโบราณวตัถุทะเบียน #231  Site:WY’2001 Grid:N8W2 Level:120-

140 cm.dt.ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ช้ินส่วนปากลกัษณะตรงของชาม เน้ือดิน
ละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดย
เขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางปาก 20 เซนติเมตรหนา 0.4 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 28 กรัม 
แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 

 

   
 
ภาพท่ี 430 โบราณวตัถุทะเบียน #015  Grid:S6E12 Site:SWY’2001 ระดบั Surface ข้ึนรูปโดยใช้

แป้นหมุน ช้ินส่วนก้นของชามเน้ือดินละเอียด เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง 
(Porcelain) เคลือบใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบ 
ใสอมฟ้า สีเน้ือสีขาว เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 5.5 เซนติเมตรหนา 0.6 เซนติเมตรจาํนวน 1 
ช้ินนํ้าหนกั 25 กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 
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ภาพท่ี 431 โบราณวตัถุทะเบียน #001  Grid: S6E5 Site:SWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน 
ช้ินส่วนกน้ของชาม เน้ือดินละเอียด  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่ง  (Porcelain) เคลือบ
ใสอมฟ้า ตกแต่งโดยเขียนลายครามทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเคลือบใสอมฟ้า สีเน้ือสี
ขาว เสน้ผา่นศูนยก์ลางกน้ 5.5 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1  ช้ินนํ้าหนกั 56 
กรัม แหล่งเตาเผาประเทศญ่ีปุ่น 

 
 เคร่ืองถ้วยพม่า 
                เคร่ืองถ้วยพม่าเ ร่ิมเป็นท่ี รู้จักกันทั่วไป  เ ม่ือคราวมีการลักลอบขุดค้นหาศิลป
โบราณวตัถุในเขตจงัหวดัตากและเชียงใหม่ เม่ือประมาณปี พ.ศ.2527-2528 ซ่ึงในคร้ังนั้นไดพ้บ
เคร่ืองถว้ยกลุ่มหน่ึงมีลกัษณะแปลกไปกว่าท่ีเคยพบตามแหล่งโบราณคดีอ่ืนๆในประเทศ คือ มีเน้ือ
ดินท่ีละเอียดและค่อนขา้งมีนํ้ าหนกัเน่ืองจากการข้ึนรูปค่อนขา้งหนา สีของเน้ือดินส่วนใหญ่ออกสี
ส้ม แบบสีอิฐ สีนํ้ าตาลแดง รวมทั้ งสีม่วงคลา้ยเปลือกมงัคุด ข้ึนอยู่กับอุณหภูมิภายในเตาและ
ส่วนผสมของแร่ธาตุในเน้ือดิน  เ น้ือดินอ่อน  เปราะแบบเคร่ืองถ้วยประเภทเผาไฟอ่อน 
(Earthenware) เวลาเคาะเสียงจะไม่ดงักงัวาน และสามารถขดูขีดเป็นรอยบนเน้ือดินไดโ้ดยง่าย นํ้ า
เคลือบหนา สีขาวขุ่น และสีนํ้ าตาล การเขียนลายใชว้ิธีเขียนสีในเคลือบ (Inglaze) ท่ีพบส่วนใหญ่
เป็นจาน ชาม กระปุก  
                ท่ีกน้ดา้นนอกของภาชนะโดยเฉพาะประเภทจานหรือชาม มกัปรากฏร่องรอยของการ
ใชก๋ี้ท่อรูปทรงกระบอกสาํหรับวางเรียงภาชนะเขา้เตาเผา เห็นไดจ้ากสีของเน้ือดินส่วนท่ีมีก๋ีรองรับ
จะอ่อนกวา่บริเวณรอบนอกและมกัมีรอยขดูเป็นเสน้ขนานหลายเสน้อยูภ่ายในรูปวงกลม  
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                 มีการพบเคร่ืองถว้ยประเภทน้ีมากท่ีจงัหวดัตากและเชียงใหม่ จึงทาํให้นักวิชาการให้
ความสนใจกับท่ีมาหรือแหล่งผลิตเคร่ืองป้ันดินเผากลุ่มน้ีมากข้ึนและได้มีการนําไปศึกษา
เปรียบเทียบกบัแผน่ประติมากรรมดินเผาเคลือบท่ีใชป้ระดบับริเวณรอบฐานของเจดียท่ี์เมืองพระโค 
(Pegu) ในประเทศพม่า ซ่ึงผลการเปรียบเทียบปรากฏว่ามีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัมากทั้งนํ้ าเคลือบ 
เน้ือดินตลอดจนลวดลายตกแต่ง จนพอจะสันนิษฐานไดว้่าเป็นเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีผลิตจากแหล่งเตา
แห่งใดแห่งหน่ึงท่ียงัไม่มีการคน้พบ ในประเทศพม่า 
                 และเม่ือเร็วๆน้ี ไดมี้ผูท้าํการสาํรวจขุดคน้บริเวณพื้นท่ีในเขตเมืองพระโค เมืองพุกาม 
และเมืองอ่ืนๆ อีกหลายเมืองไดพ้บแหล่งเตาเผาและเคร่ืองถว้ยลกัษณะเดียวกนัน้ีท่ีเมืองพระโค จึง
เป็นหลกัฐานสนบัสนุนขอ้สนันิษฐานดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี25 
 

  
 

ภาพท่ี 432 โบราณวตัถุทะเบียน #441 WY’2001 Grid:N13W3 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน  
(stoneware) เคร่ืองถว้ยพม่า ปากโคง้ออก เคลือบสีขาวขุ่น ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 
10 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 5 เซนติเมตร สีเน้ือดิน
Hue2.5yr5/3 Red  brown 1 ช้ิน 38 กรัม 

 

                                                 
25เร่ืองเดียวกนั, 112. 
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ภาพลายเสน้ท่ี 100 ภาพลายเส้น โบราณวตัถุทะเบียน #441 WY’2001 Grid:N13W3 ภาชนะเน้ือ
แกร่งหรือเน้ือหิน  (stoneware) เคร่ืองถว้ยพม่า ปากโคง้ออก เคลือบสีขาวขุ่น 
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางปาก 10 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางกน้ 5 เซนติเมตร สีเน้ือดินHue2.5yr5/3 Red  brown 1 ช้ิน 38 กรัม 

 

 
 
ภาพท่ี 433 กระปุกและชามเคลือบสีขาว กวา้ง 2.5-11.7 เซนติเมตร สูง 4.7-10.5 เซนติเมตร เตาใน

สหภาพพม่า พทุธศตวรรษท่ี 20-21 
 
 แหล่งเตาประเทศพม่า พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศเหนือบริเวณโบราณสถานวัด
ใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั (NWY’2001) จํานวน 1 ช้ิน นํา้หนัก 38 กรัม 
               #441 Grid: N13W4 Site: NWY’2001 ข้ึนรูปโดยใชแ้ป้นหมุน ปากโคง้ออกของถว้ย
ขนาดเล็ก เน้ือดินหยาบ  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware)  เคลือบขุ่นสีเขียว
อ่อน สีเน้ือดิน Hue2.5yr5/3 Red brown สูง 5 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 5 เซนติเมตร 
จาํนวน 1 ช้ิน นํ้าหนกั 38 กรัม 
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 แหล่งเตาประเทศพม่า พบจากการขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวัดโบสถ์ เมืองบางขลัง 
(WB’1999) จํานวน 1 ช้ิน นํา้หนัก 14 กรัม 
               #009 Grid E6 Level: 40-60 cm.dt.Site:WB’1999 ภาชนะประเภทกระปุก เน้ือหิน ส่วน
กน้ เคลือบขุ่น มีการเคลือบสีเขียวดา้นนอก เวน้เคลือบลาํตวัส่วนล่าง สีเคลือบ Hue 10y6/2 green 
ดา้นในเรียบ เน้ือภาชนะสี Hue2.5yr6/6 Orange แหล่งเตาประเทศพม่า 
 

  
 

ภาพท่ี 434 โบราณวตัถุทะเบียน #009 Grid E6 Level: 40-60 cm.dt. Site:WB’1999ภาชนะประเภท
กระปุก เน้ือหิน ส่วนก้น เคลือบขุ่น มีการเคลือบสีเขียวด้านนอกเวน้เคลือบลาํตัว
ส่วนล่าง สีเคลือบ Hue 10y6/2 green ดา้นในเรียบ เน้ือภาชนะสีHue2.5yr6/6 Orange 
แหล่งเตาประเทศพม่า 

 

 
 

ภาพลายเสน้ท่ี 101 ภาพลายเส้นโบราณวตัถุทะเบียน #009 Grid E6 Level: 40-60 cm.dt.Site: 
WB’1999 ภาชนะประเภทกระปุก เน้ือหิน ส่วนกน้ เคลือบขุ่น มีการเคลือบสี
เขียวดา้นนอก เวน้เคลือบลาํตวัส่วนล่าง สีเคลือบ Hue 10y6/2 green ดา้นใน
เรียบเน้ือภาชนะสี Hue2.5yr6/6 Orange แหล่งเตาประเทศพม่า 
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 เคร่ืองถ้วยเวยีดนาม 
               สมยัราชวงศต์รัน(Tran Dynasty) ของเวียดนาม ระหว่าง พ.ศ. 1769-1943 ในสมยัน้ีได้
มีการปรับปรุงการคา้ทางทะเลให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าสมยัก่อนๆนบัเป็นคร้ังแรกท่ีมีการผลิตเคร่ือง
ถว้ยออกไปจาํหน่ายในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เพื่อแข่งขนักบัเคร่ืองถว้ยจีนและไทย เคร่ือง
ถว้ยสมยัราชวงศต์รันน้ีไดพ้ฒันาให้มีรูปแบบหลายประเภทเพื่อให้เป็นท่ีพึงพอใจของลูกคา้ อาทิ 
เช่น ประเภทเคลือบสีนํ้ าตาล ประเภทเคลือบสีขาว ประเภทเคลือบสีเขียว ประเภทเขียนลายสีดาํใต้
เคลือบ ประเภทเขียนลายครามใตเ้คลือบ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม เคร่ืองถว้ยเหล่าน้ีก็ยงัแสดงให้เห็น
ถึงอิทธิพลของเคร่ืองถว้ยจีนในสมยัราชวงศซุ่์งภาคใตแ้ละสมยัราชวงศเ์อวี๋ยนอยา่งเด่นชดั เทคนิค
การใชก๋ี้งบนํ้ าออ้ยจะไดรั้บความนิยมมากกว่า ทั้งในสมยัก่อนหนา้และหลงั ทั้งน้ีเพราะการวางเผา
ในลกัษณะน้ีจะช่วยประหยดัเน้ือท่ีในการวางเผาในเตา รวมทั้งเช้ือเพลิง ทาํใหส้ามารถผลิตออกมา
ไดเ้ป็นจาํนวนมาก เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาดท่ีเฟ่ืองฟอูยูใ่นขณะนั้น 
                สมยัราชวงศ์เล (Le Dynasty) ระหว่าง พ.ศ. 1971-2070 ศิลปะวิทยาการและ
วรรณกรรมต่างๆ เจริญรุ่งเรือง สมยัน้ีถือเป็นยุคทองของเคร่ืองถว้ยเวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เคร่ืองลายครามไดรั้บการพฒันาจนถึงขั้นสูงสุดเคร่ืองถว้ยท่ีเด่นในสมยัน้ีมีอยู่ 3 ประเภท ไดแ้ก่ 
ประเภทเขียนลายสีครามใตเ้คลือบ ประเภทเขียนลายสีบนเคลือบ และประเภทเคลือบสีขาว เคร่ือง
ถว้ยท่ีผลิตข้ึนน้ีจะอยู่ภายใตแ้บบอย่างของเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง และรูปแบบของเคร่ือง
ถว้ยท่ีทาํสืบต่อมาในระยะแรกๆแต่ก็มีการพฒันามาจนกระทัง่มีลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง
มากข้ึน ซ่ึงต่อมากลบัใชอิ้ทธิพลบางประการต่อเคร่ืองลายครามจีนในสมยัราชวงศห์มิงตอนปลาย 
               เคร่ืองถว้ยเวียดนามมกัพบตามแหล่งโบราณคดีท่ีมีอายอุยู่ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 19-
22 เช่น ท่ีจงัหวดัตาก สุโขทยั เชียงใหม่ และสงขลา โดยพบร่วมกบัเคร่ืองถว้ยจีนเสมอแต่ในปริมาณ
ท่ีนอ้ยมากและยงัพบในแหล่งโบราณคดีต่างประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่ีฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 
ซ่ึงเป็นตลาดการคา้ท่ีสาํคญัท่ีสุดของเวียดนามในขณะนั้น 
 เคร่ืองถ้วยประเทศเวียดนาม  พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศเหนือของบริเวณ
โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั (NWY’2001) จํานวน 2 ช้ิน นํา้หนัก 87 กรัม 
              #047 Grid: N2E4 Site:NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปดว้ยแป้นหมุน ช้ินส่วน
กน้ชาม เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware)  เคลือบสีเขียว สีเคลือบ Hue10y6/2 
olive gray เคลือบทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเน้ือสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 5.5 เซนติเมตร หนา 
0.6 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 85 กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 
               #054 Grid: N5E2  Site: NWY’2001  Level: 5-170 cm.dt. ช้ินส่วนลาํตวัชาม เป็น
ภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เคลือบสีขาวขุ่นทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเน้ือ
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ดิน Hue 10yr8/3 light yellow orange หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 2 กรัม เคร่ืองถว้ย
เวียดนาม 
 เคร่ืองถ้วยประเทศเวียดนาม   พบจากการขุดแต่งทางด้านทิศใต้ของบริเวณ
โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล เมืองบางขลงั (SWY’2001) จํานวน 6 ช้ิน นํา้หนัก 21 กรัม 
               #009/1 Grid: S6E7 Site: SWY’2001 ระดบั Surface ช้ินส่วนปากกระปุกขนาดเลก็ เป็น
ภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบ เคลือบสีขาว เน้ือดินละเอียด  สีเน้ือดิน 
Hue 10yr8/4 light yellow orange ทานํ้ าดินทั้งดา้นนอกและดา้นใน เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 5  
เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร จาํนวน 3 ช้ินนํ้าหนกั 4 กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 
               #009/2 Grid: S6E7 Site: SWY’2001 ระดบั Surface ช้ินส่วนปากจานมีลกัษณะปาก
ตรง เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เรียบ เคลือบสีขาว มีแตกกราน เน้ือดิน
ละเอียด สีเน้ือดิน Hue 10yr8/4 light yellow orange เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 25 เซนติเมตร หนา 0.5 
เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 2 กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 
               #015 Grid: S6E12 Site: SWY’2001 ระดบั Surface ช้ินส่วนปากลกัษณะโคง้ออกของ
จานขนาดเล็ก ภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เน้ือดิละเอียด สีเน้ือดิน Hue 
10yr8/4 light yellow orange เรียบ เคลือบทั้งดา้นนอกและดา้นใน มีแตกกรานเลก็นอ้ย สีเคลือบ 
Hue2.5y8/3 pale yellow เสน้ผา่นศูนยก์ลางปาก 24   เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้ าหนกั 2 กรัม เคร่ือง
ถว้ยเวียดนาม 
               #020 Grid: S7E12 Site: SWY’2001 ระดบั Surface ช้ินส่วนลาํตวัของชาม ภาชนะ
ประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เน้ือดิละเอียด สีเน้ือดิน Hue 10yr8/2 light gray เรียบ 
เคลือบทั้งดา้นนอกและดา้นใน มีแตกกรานเลก็นอ้ย สีเคลือบ Hue10yr6/2 olive gray ตกแต่งดว้ย
ลายขดูสลกัจาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 13  กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 
 เคร่ืองถ้วยประเทศเวียดนาม ที่พบบริเวณ เมืองบางขลงั จังหวัดสุโขทัย (MBK’2001) 
จํานวน 3 ช้ิน นํา้หนัก 15 กรัม 
               #002 Site: MBK’2001 Level: 90-110 cm.dt. ช้ินส่วนลาํตวัชาม เป็นภาชนะประเภท
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เคลือบสีขาว ทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเน้ือดิน Hue 10yr8/2 
light grayหนา 0.8 เซนติเมตร จาํนวน 2 ช้ินนํ้าหนกั 8 กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 
               #003 Site: MBK’2001 Level:  110-130 cm.dt. ช้ินส่วนลาํตวัชาม เป็นภาชนะประเภท
เน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เคลือบสีขาว ทั้งดา้นนอกและดา้นใน สีเน้ือดิน Hue 10yr8/2 
light grayหนา 0.7 เซนติเมตร จาํนวน 1 ช้ินนํ้าหนกั 7 กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 
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ภาพท่ี 435 โบราณวตัถุทะเบียน #047 Grid: N2E4 Site: NWY’2001 Level: 170 cm.dt. ข้ึนรูปดว้ย

แป้นหมุน ช้ินส่วนก้นชาม  เป็นภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware)  
เคลือบสีเขียวอ่อน สีเคลือบ Hue10y6/2 olive gray เคลือบทั้งดา้นนอกและดา้นใน สี
เน้ือสีขาว เส้นผา่นศูนยก์ลางกน้ 5.5 เซนติเมตร หนา 0.6 เซนติเมตร  จาํนวน 1 ช้ิน
นํ้าหนกั 85 กรัม เคร่ืองถว้ยเวียดนาม 

 

  
 
ภาพท่ี 436 โบราณวตัถุทะเบียน #020 Grid:  S7E12  Site: SWY’2001 ระดบั Surfaceช้ินส่วนลาํตวั

ของชาม ภาชนะประเภทเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) เน้ือดิละเอียดสีเน้ือดิน Hue 
10yr8/2 light gray  เคลือบทั้งดา้นนอกและดา้นใน มีแตกกรานเล็กนอ้ยสีเคลือบ 
Hue10yr6/2 olive gray ตกแต่งดว้ยลายขดูสลกัจาํนวน 2 ช้ินนํ้ าหนกั 12  กรัม เคร่ือง
ถว้ยเวียดนาม 
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ภาพท่ี 437 ชามเขียนลายคราม เขียนลายช่อดอกไม ้ขอบปากเป็นรูปกลีบดอกไม ้เน้ือดินออกสีขาว
นวล ศิลปะเวียดนาม สมยัราชวงศต์รัน-โห ราวพทุธศตวรรษท่ี 20 

ท่ีมา: กฤษฎา พิณศรี, ปริวรรต ธรรมมาปรีชากร และอุษา  งว้นเพียรภาค, ศิลปะเคร่ืองถว้ยในเอเชีย
อาคเนย ์(กรุงเทพฯ: บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊พ จาํกดั, 2535), 109. 
 

 เคร่ืองถ้วยที่ถูกผลิตขึ้นเหล่านี้ ถูกนํามาใช้ในวัดสําคัญในเมืองบางขลัง เพื่อใช้ใน
วตัถุประสงค์ต่างๆกนั เป็นต้นว่า 

1. เป็นเคร่ืองประกอบสถาปัตยกรรม เช่น กระเบ้ืองมุงหลงัคา  ช่อฟ้า บราลี หางหงษ ์
เป็นตน้ 

2. ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและความเช่ือ โดยมีลกัษณะการใชส้อยท่ี
แตกต่างกนัไป คือ เป็นเคร่ืองใชป้ระกอบพิธีกรรม เช่น แจกนั ถว้ยโถโอชามท่ีถวายแก่วดั และใช้
ในพิธีการฝังศพซ่ึงพบภาชนะท่ีสมบูรณ์มีมากในวดัโบสถ์เมืองบางขลงั รวมทั้ งเคร่ืองใช้ท่ีฝัง
ร่วมกบัศพ เป็นตน้ 

3. ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่  ภาชนะจาํพวกจาน ชาม ถว้ย โถ ต่างๆ  กระปุก ตลบั 
หมอ้นํ้า บาตร เป็นตน้ 
                จากการขดุคน้ขดุแต่งเมืองบางขลงัพบหลกัฐานจากการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาท่ี
สาํคญั ในบริเวณโบราณสถานวดัโบสถ ์และโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล คือ การฝังภาชนะดิน
เผาบรรจุกระดูก ซ่ึงพบการฝังภาชนะบรรจุกระดูก บริวาณเจดียร์าย วิหาร และกาํแพงแกว้จึงเห็นว่า
เป็นหลกัฐานท่ีสาํคญัท่ีควรนาํมากล่าวไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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 พธีิกรรมการฝังภาชนะบรรจุกระดูก 
                การฝังภาชนะบรรจุกระดูกท่ีเมืองโบราณบางขลังน้ี สามารถกาํหนดอายุสมัยได้
ดงัต่อไปน้ี 
 แหล่งเตาทีใ่ช้ในการผลติภาชนะบรรจุกระดูก 
              ภาชนะดินเผาท่ีใช้ในการบรรจุกระดูกส่วนใหญ่เป็นหม้อก้นกลมชนิดเน้ือดิน
(Earthernware)  และภาชนะประเภทไหปากแตร จากแหล่งเตาศรีสัชนาลยั ชนิดเน้ือแกร่งหรือเน้ือ
หิน(Stoneware) และภาชนะดินเผาทรงกระปุกขนาดเลก็ ซ่ึงพบภาชนะท่ีมาจากแหล่งเตาบา้นเกาะ
น้อย ศรีสัชนาลยัจาํนวนท่ีมากท่ีสุด สันนิษฐานว่าคงเป็นแหล่งผลิตท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ินและมีการ
นาํมาใชค่้อนขา้งมากจึงพบในปริมาณมากเป็นพิเศษกาํหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-20 
และยังพบภาชนะดินเผาท่ีมาจากแหล่งเตาอ่ืนๆอีก  เ ช่น  แหล่งเตาสุโขทัยพบ  pottery#113 
,WB’99/102 Bag#568 เป็นภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุกขนาดเลก็ มีฟันบรรจุใน
ภาชนะ, เคร่ืองถว้ยบ่อสวก จงัหวดัน่าน พบ pottery#22,WB’99/16 Bag#429 เป็นภาชนะเน้ือแกร่ง
หรือเน้ือหิน ประเภทไห ภายในภาชนะบรรจุกระดูก เป็นตน้ แต่พบภาชนะท่ีนาํมาจากแหล่งเตา
อ่ืนๆในปริมาณนอ้ยมากและบางใบมีสภาพท่ีไม่สมบูรณ์เม่ือเทียบกบัภาชนะท่ีผลิตจากเตาเกาะนอ้ย 
เมืองศรีสชันาลยัซ่ึงพบในปริมาณมากและส่วนใหญ่เป็นภาชนะท่ีค่อนขา้งสมบูณ์  นอกจากน้ียงัพบ
ภาชนะท่ีผลิตจากแหล่ง เตาต่างประเทศอีกด้วย  เ ช่น ท่ีมาจากแหล่ง เตาในประเทศจีน 
Pottery#112,WB’99/111 Bag#595 เป็นภาชนะเน้ือแกร่ง ประเภทกระปุก ซ่ึงอยูใ่นช่วงสมยัราชวงศ์
หยวน มีอายอุยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18-19 
               ส่วนภาชนะดินเผาเน้ือดินธรรมดา (Earthenware) นั้นมีทั้งแบบหมอ้กน้กลม หมอ้กน้
แบน และไห พบเศษภาชนะประเภทเน้ือดินธรรมดาในปริมาณมากท่ีสุด รวมนํ้ าหนกั 10,084 กรัม 
ส่วนภาชนะทรงหมอ้กน้กลมเป็นผลิตภณัฑข์องแหล่งเตาพ้ืนเมือง จากการขดุคน้ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ระดบัชั้นวฒันธรรมจึงสามารถนาํมากาํหนดอายไุดแ้น่นอนจากการเปรียบเทียบกบัสถาปัตยกรรมท่ี
เป็นท่ีฝังภาชนะ ซ่ึงเป็นสถาปัตยกรรมถูกต่อเติมในภายหลงัจึงมีอายใุหม่กว่าภาชนะดินเผาทรงไห
ปากแตรเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน (Stoneware) คือหลงัพทุธศตวรรษท่ี 20  
 บริเวณทีท่าํการฝังภาชนะบรรจุกระดูก 
                พบวา่มีการฝังกระดูกในเจดียร์ายหมายเลข#3ในโบราณสถานวดัโบสถแ์ละพบภาชนะ
บรรจุกระดูกฝังอยูบ่ริเวณฐานเจดียร์ายบนวิหารโบราณสถานวดัโบสถ ์ และพบการฝังภาชนะบรรจุ
กระดูกบริเวณกาํแพงแกว้ทั้งท่ีโบราณสถานวดัโบสถ์และโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล เม่ือได้
ทาํการศึกษาในดา้นสถาปัตยกรรมของวดัทั้งสองแห่งมีการบูรณะหลายคร้ัง ซ่ึงการสร้างในสมยั
หลงัจะนิยมการใชว้สัดุประเภทอิฐมากกว่าศิลาแลง ทาํให้เห็นว่าเจดียข์นาดเล็กท่ีอยู่บนพื้นวิหาร
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โบราณสถานวดัโบสถ์เดิมนั้นเป็นการสร้างข้ึนมาซ้อนทบัในสมยัหลงั จึงสันนิษฐานว่าภาชนะ
บรรจุกระดูกท่ีถูกฝังในกาํแพงแกว้ทั้งส่ีดา้นของโบราณสถานวดัโบสถน์ั้นมีอายุมากกว่า ภาชนะ
บรรจุกระดูกท่ีถูกฝังรอบเจดียร์าย จึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
            1. ช่วงพุทธศตวรรษท่ี  19-20 ภาชนะดินเผาท่ีพบส่วนใหญ่เป็นไหปากแตรชนิดไม่
เคลือบผิวและฝังอยู่ดา้นในแนวอิฐท่ีลึกลงไปมากกว่าพื้นวิหาร ภาชนะเหล่าน้ีมกัมีการฝังร่วมกนั
เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 
   2. ช่วงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 20 ภาชนะดินเผาท่ีพบเป็นภาชนะดินเผาเน้ือดินธรรมดา 
(Earthenware) ส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นหมอ้กน้กลม โดยจะฝังอยูโ่ดยรอบเจดียข์นาดเลก็ๆ ท่ีสร้างทบั
ซอ้นลงไปบนฐานวิหาร 
 

 
 

ภาพท่ี 438 ตาํแหน่งการฝังภาชนะบรรจุกระดูกท่ีพบบริเวณโบราณสถานวดัโบส์ เมืองบางขลงั 
         

              การฝังภาชนะบรรจุกระดูกเป็นกลุ่มๆลกัษณะน้ีอาจแสดงให้เห็นว่าเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความสมัพนัธ์กนัทางเครือญาติกเ็ป็นได ้ซ่ึงจะนิยมฝังไวใ้นบริเวณใกลก้นัเช่นเดียวกบัการเลือกช่อง
เก็บกระดูกในปัจจุบันท่ีบุคคลท่ีมีช่องกระดูกใกล้กันมักจะเป็นเครือญาติกันหรือเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกนั 
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ภาพท่ี 439 ตาํแหน่งการฝังภาชนะบรรจุกระดูกท่ีพบบริเวณโบราณสถานวดัโบส์ เมืองบางขลงั 
 

            โบราณสถานวดัโบสถพ์บการฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกรวมกนัเป็นกลุ่มๆ พบว่า
บริเวณกาํแพงแกว้ชั้นในเป็นบริเวณท่ีมีการฝังภาชนะบรรจุกระดูกไวม้ากท่ีสุด ซ่ึงภาชนะดินเผาจะ
ถูกฝังอยูภ่ายในกาํแพงแกว้พบภาชนะฝังเป็นกลุ่มจาํนวนตั้งแต่ 5ใบถึงมากกว่า10ใบข้ึนไป บริเวณ
กําแพงแก้วทางด้านทิศเหนือมีการฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกมากท่ีสุด รองลงมาคือทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทิศใต ้ส่วนทิศตะวนัตกเป็นทิศท่ีมีการฝังภาชนะบรรจุกระดูกนอ้ยท่ีสุด แสดง
ให้เห็นถึงการเลือกทิศในการฝังภาชนะบรรจุกระดูก ซ่ึงทิศตะวนัออกถือว่าเป็นทิศท่ีเป็นมงคล 
ในขณะท่ีทิศตะวนัตกนั้นเป็นทิศท่ีพบวา่มีการฝังภาชนะบรรจุกระดูกนอ้ยกวา่ทิศอ่ืนๆเป็นอยา่งมาก 
แสดงใหเ้ห็นว่าทิศตะวนัตกเป็นทิศท่ีไม่ไดรั้บความนิยมในการฝังภาชนะบรรจุกระดูก หรือเป็นทิศ
ท่ีควรหลีกเล่ียงในการใช้ประกอบพิธีการต่างๆ รวมทั้ งพิธีการฝังภาชนะบรรจุกระดูกด้วย
เช่นเดียวกนั  แต่เม่ือมีการฝังภาชนะบรรจุกระดูกทางทิศตะวนัตกอาจเป็นไปไดว้่าเป็นความเช่ือ
ส่วนบุคคลซ่ึงบางครอบครัวอาจไม่มีความเช่ือในเร่ืองของการเลือกทิศในการฝังภาชนะบรรจุ
กระดูกกเ็ป็นไปไดจึ้งยงัมีการนาํภาชนะมาฝังในบริเวณทิศตะวนัตกอยูบ่า้ง  เร่ืองของความเช่ือท่ีคน
สมยัโบราณนิยมทาํกนัเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผูเ้สียชีวิตอาจเป็นความเช่ือเดียวกบัการเลือกทิศในการ
หนัศรีษะเวลานอนไปในทางทิศเหนือหรือทิศตะวนัออกซ่ึงถือวา่เป็นทิศท่ีเป็นมงคล 
               ส่ิงท่ีน่าสนใจอีกอย่างหน่ึงคือ การเจาะรูขนาดเล็กๆท่ีบริเวณกน้ภาชนะดินเผา พบทั้ง
ภาชนะท่ีบรรจุกระกระดูกและภาชนะท่ีไม่บรรจุกระดูก ซ่ึงจากจาํนวนภาชนะทั้งหมด 160 ใบ 
ภาชนะท่ีมีการเจาะรูท่ีก้นทั้งหมด 90 ใบ ขนาดของรูท่ีเจาะมีเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ 1 
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เซนติเมตร ซ่ึงรูท่ีเจาะไม่มีลกัษณะท่ีกลมเสมอกนั บางรูมีลกัษณะบิดเบ้ียวไม่กลม การเจาะรูท่ีกน้
ภาชนะนั้นจึงอาจทาํข้ึนมาเพียงเพื่อการระบายความช้ืนของกระดูกเท่านั้นก็ได ้แต่อย่างไรก็ตาม
ความเช่ือน้ีกย็งัไม่อาจสรุปไดแ้น่ชดั 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 440 ตาํแหน่งการฝังภาชนะบรรจุกระดูกท่ีพบจากการขดุแต่งโบราณสถาน วดัใหญ่ชยัมงคล  
เมืองบางขลงั 
 

WY’2001 กริด  N6E1ระดบั 257-277 cm.dt. Pottery#8 

WY’2001 กริด  N9W2 (SEQ) ระดบั 152-164 cm.dt.  

WY’2001 กริด  N11E2 ระดบั 130-151cm.dt. Pottery#7 

WY’2001 กริด  N4E3 ระดบั 100-120cm.dt. (114cm.dt.) อฐิมตีัวอกัษร 
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                ภาพแสดงถึงหลกัฐานเก่ียวกบัการฝังภาชนะบรรจุกระดูกท่ีอยูติ่ดกบัฐานเจดียป์ระธาน 
ฐานเจดียร์าย และตาํแหน่งของอิฐท่ีมีการแกะสลกัอกัษร ท่ีน่าสนใจในบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่
ชยัมงคล เมืองบางขลงั กล่าวคือ ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท่ีฝังเป็นภาชนะประเภทเน้ือเกร่งหรือ
เน้ือหิน ประเภทไหปากแตรจะพบอยู่กบัเจดียป์ระธานและเจดียร์ายท่ีสร้างดว้ยศิลาแลงและเป็น
เจดียป์ระจาํดา้น  ส่วนเจดียร์ายท่ีสร้างดว้ยอิฐและมีระดบัพื้นใชง้านท่ีสูงกว่าเจดียก์ลุ่มแรกนั้น จะ
พบวา่มีการฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกทีเป็นภาชนะประเภทเน้ือดินธรรมดา (Earthernwares) 
 

 
 

ภาพท่ี 441 ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก ( Stonewares )ท่ีฝังติดกบัฐานเจดียป์ระธาน 
 

 โบราณสถานวดัใหญ่ชัยมงคล มีโบราณสถานทีพ่บภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกดังนี ้
 โบราณสถานหมายเลข 1 เจดียป์ระธาน ก่อดว้ยอิฐปนศิลาแลง พบภาชนะดินเผาบรรจุ
กระดูกฝังติดกบัฐานเจดีย ์
 โบราณสถานหมายเลข 13 เจดียร์ายศิลาแลง มีการฝังภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกไวติ้ด
กบัฐานเจดีย ์
 โบราณสถานหมายเลข 24 และ 25 เจดียร์ายก่ออิฐ พบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกฝังอยู่
ติดกบัเจดีย ์
 โบราณสถานหมายเลข 29 เจดียร์ายก่ออิฐพบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกฝังติดกบัฐาน
เจดีย ์
 โบราณสถานหมายเลข 31 และ32 เป็นเจดียร์ายก่ออิฐของโบราณสถานหมายเลข 8 
บรรจุภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกพิธีกรรมเก่ียวกับพิธีศพท่ีวัดน้ีกําหนดอายุจากชั้ นดินทาง
วฒันธรรมไดใ้นราวพทุธศตวรรษท่ี19-22 
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 โบราณสถานวดัสระคู่ เมืองโบราณบางขลงั 
              โบราณสถานท่ีพบในวดัน้ีเป็นเจดียก่์ออิฐ ได้พบไหเคลือบสีเขียวขนาดเล็กบรรจุ
กระดูก และช้ินส่วนพระพิมพดิ์นเผา กาํหนดอายจุากโบราณวตัถุไดใ้นราวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 
  การเก็บกระดูกที่พบในโบราณสถานวัดโบสถ์และโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล เมือง
บางขลงั จังหวดัสุโขทยั 
           วิธีการเก็บกระดูกเป็นความเช่ือของกลุ่มคนในเมืองโบราณบางขลงั ตามท่ีศึกษาจาก
การขุดคน้วดัสาํคญัๆในเมืองโบราณบางขลงัพบภาชนะบรรจุกระดูกท่ีโบราณสถานวดัโบสถแ์ละ
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล ทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถวิเคราะห็ไดต้ามลกัษณะของการฝังภาชนะดินเผา
บรรจุกระดูก และองคป์ระกอบอ่ืนๆร่วมดว้ย ดงัน้ี 
 การเลอืกบรรจุส่ิงของใส่ลงในภาชนะดินเผาพร้อมกระดูก 
              ส่ิงของท่ีพบว่ามีการบรรจุลงไปในภาชนะดินเผาพร้อมกบักระดูก ส่วนมากไดพ้บเป็น
เต้าปูนสําริด ซ่ึงเต้าปูนสําริดจะมีลักษณะและรูปทรงท่ีแตกต่างกันไป มีความสูงตั้ งแต่ 8-13 
เซนติเมตร ทั้งยงัพบ มีด คนัฉ่องสาํริด แหวนสาํริด กาํไลสาํริดและ แหนบสาํริด ใส่ลงไปในภาชนะ
ดินเผาบรรจุกระดูกดว้ย ซ่ึงส่ิงของเหล่าน้ีคงเป็นสมบติัของผูเ้สียชีวิตท่ีเคยใชเ้ม่ือคร้ังยงัคงมีชีวิตอยู ่
การบรรจุของใชส่้วนตวัของผูเ้สียชีวิตซ่ึงอาจเป็นความเช่ือโบราณท่ีว่าไม่ควรมีการนาํของใชข้องผู ้
ท่ีเสียชีวิตแลว้ให้ผูอ่ื้นใช้ต่อหรือของใช้เหล่าน้ีเป็นสัญลกัษณ์แทนบุคคลผูน้ั้ นจึงให้ฝังร่วมกับ
กระดูกของผูเ้สียชีวิตไปดว้ย เตา้ปูนสําริดท่ีพบในภาชนะบรรจุกระดูกท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดนั้น 
แสดงใหเ้ห็นวา่คนในสมยันั้นนิยมกินหมากและคงมีไวเ้ป็นของส่วนตวัและใชใ้นชีวิตประจาํวนักนั
ทุกคน เพราะเตา้ปูนบางใบพบว่ามีปูนสีขาวติดอยู่ขา้งใน บางใบพบร่วมกบัไมค้วกัปูนดว้ย ส่วน
ของใชอ่ื้นๆ เช่น กาํไลสาํริด แหวนสาํริด คนัฉ่องสาํริด ซ่ึงคนันฉ่องสาํริดน้ีพบว่าคนัฉ่องมีการเจาะ
รูสองรูคู่กนั การเจาะรูในลกัษณะน้ีอาจเพื่อใชร้้อยเขา้กบัเชือกเพื่อใชพ้กติดไวก้บัตวั หรือใชเ้ป็น
เคร่ืองประดบักไ็ด ้
              อาจเป็นไปไดว้า่ภาชนะบรรจุกระดูกท่ีภายในมีการบรรจุส่ิงของประเภทคนัฉ่องสาํริด 
กาํไลสาํริด แหวนสาํริด ผูเ้ป็นเจา้ของอาจเป็นเพศหญิง และถา้พบวา่บรรจุกระดูกพร้อมกบัมีดผูเ้ป็น
เจา้ของอาจเป็นเพศชาย เพราะจากการศึกษาไม่พบว่ามีการบรรจุมีดกบัคนัฉ่องไวด้ว้ยกนั แต่พบว่า
มีการบรรจุเตา้ปูนไวร่้วมกบัภาชนะบรรจุกระดูกมากท่ีสุด เป็นไปไดว้่าสมยันั้นมีการกินหมากทั้ง
หญิงและชาย ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกท่ีพบวา่มีการบรรจุส่ิงของลงไปดว้ยนั้น พบว่ามีจาํนวนไม่
มากนกั เม่ือเทียบกบัจาํนวนภาชนะบรรจุกระดูกทั้งหมดท่ีพบ 
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Site wy’2001 Grid N9W2 Level 152 cm.dt. Object กระปุกกบัเต้าปูนสําริด (SF#078,079) 

 
ภาพท่ี 442 เตา้ปูนสาํริดและภาชนะประเภทกระปุกขนาดเล็ก พบท่ีโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล 

เมืองบางขลงั 
 
               การเลอืกเกบ็ช้ินส่วนกระดูกลงบรรจุในภาชนะ 
               จากการศึกษาไดพ้บกระดูกท่ีเผาแลว้ของผูเ้สียชีวิตถูกบรรจุลงไปในภาชนะดินเผาซ่ึง
คาํนึงถึงขนาดและนํ้ าหนกัท่ีเหมาะสมของช้ินส่วนกระดูกท่ีจะนาํไปบรรจุลงในภาชนะ คือ ถา้เป็น
ภาชนะท่ีมีขนาดใหญ่ ก็จะบรรจุกระดูกท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีเหมาะสมกับภาชนะ ขณะท่ีภาชนะท่ีมี
ขนาดเลก็กจ็ะบรรจุกระดูกท่ีมีช้ินส่วนขนาดเลก็ลงมา เช่น ฟัน ขอ้น้ิวมือ เป็นตน้ ภาชนะประเภทไห
ปากแตรท่ีมีขนาดใหญ่ จากการศึกษาพบว่าจะมีการบรรจุกระดูกเกือบครบเกือบทุกส่วนของ
ร่างกาย คือ พบช้ินส่วนท่ีสามารถจาํแนกไดเ้ป็นช้ินส่วนของกระโหลกศรีษะ กราม แขน ขา ซ่ีโครง 
เทา้ สนัหลงั กระดูกสะบกั นัน่แสดงใหเ้ห็นถึงการเลือกเกบ็กระดูกลงบรรจุในไหปากแตรนั้น ไม่ได้
มีการให้ความสําคญักบัอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงเป็นพิเศษ และน่าจะเป็นการบรรจุกระดูกบุคคล
หน่ึงร่างต่อภาชนะหน่ึงใบดว้ย เน่ืองจากกระดูกท่ีพบว่าถูกบรรจุอยูน่ั้นเป็นกระดูกท่ีมีเพียงชุดเดียว 
อยา่งเช่นถา้พบเป็นกระดูกสะบกัขา้งซา้ยก็พบช้ินเดียว กระดูกสะบกัท่ีพบอีกขา้งจะเป็นขา้งขวา จึง
ไม่ใช่เป็นการบรรจุกระดูกร่วมกนัหลายโครงอยา่งแน่นอน และเม่ือประกอบกบัการเปรียบเทียบกบั
พิธีกรรมเก็บกระดูกท่ีพบในประเทศไทย ก็ไม่ปรากฏการเก็บกระดูกรวมหลายโครงในภาชนะใบ
เดียวกนัมาก่อนอีกดว้ย 
                นอกจากการพบกระดูกบรรจุอยู่ในไหปากแตรและกระปุกแล้วยงัพบว่ามีการฝัง
กระดูกไวใ้นเจดียร์ายหมายเลข # 3 ในโบราณสถานวดัโบสถ ์ซ่ึงพบว่าเป็นกระดูกท่ีเผาแลว้ของ
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บุคคลคนเดียว สนันิษฐานวา่การเกบ็กระดูกโดยการบรรจุไวใ้นเจดียร์ายแบบน้ีคงจะเป็นกระดูกของ
บุคคลสําคญัเพราะมีลกัษณะการบรรจุกระดูกท่ีแตกต่างและพิเศษกว่าบุคคลอ่ืนๆท่ีจะนิยมบรรจุ
กระดูกไวใ้นภาชนะประเภทไหปากแตรเป็นส่วนมาก นอกจากน้ียงัพบว่ามีการใช้ขนัสําริดเป็น
ภาชนะบรรจุกระดูกฝังอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ในระดบั 50 cm.dt. น่าจะเป็นการฝังในสมยั
เดียวกบัท่ีพบไหปากแตรบรรจุกระดูกเพราะพบในชั้นดินระดบัใกลเ้คียงกนั การใชข้นัสาํริดในการ
บรรจุกระดูกอาจเป็นเพราะความสะดวกของผูท่ี้นาํมาฝัง พบเพียงใบเดียวเท่านั้น 
 

  
 
ภาพท่ี 443 SF#033 ขนัสําริด พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์(WB’2007) ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงใต ้ ระดบั 50 cm.dt. เส้นผ่านศูนยก์ลาง 14.2 เซนติเมตร สูง 6.5 
เซนติเมตร จาํนวน 5 ช้ิน นํ้าหนกั 150 กรัมบรรจุกระดูกเผาไฟไวภ้ายใน 

 
                ขันสําริดพบใน Grid: S2E1 (ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้) ในระดับ 50 cm.dt. พบ
ช้ินส่วนกระดูกเผาไฟในขันสําริดนี ้หลายช้ิน ดังต่อไปนี ้
 (1st  Lower Incisor) I1  Permanent Tooth (ฟันหนา้ซ่ีแรกดา้นล่าง) 
 Skull (กระโหลกศรีษะ) 
 Ribs (ซ่ีโครงหลายซ่ี) 
 DeciduousTooth (ฟันนํ้านม) 
 Vertebrae (กระดูกสนัหลงั) 
 (R.1st upper Incisor) RI 1 Permanent Tooth (ฟันหนา้ดา้นบนซ่ีแรกดา้นขวา เป็นฟันแท)้ 
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 Epiphyseal Bone  (ช้ินส่วนเช่ือมต่อของกระดูก) 
 Long Bone (กระดูกท่ีมีลกัษณะยาวๆ) 
 

  
 
 

ภาพท่ี 444  ช้ินส่วนกระดูกท่ีพบในขนัสาํริด พบจากการขดุแต่งโบราณสถานวดัโบสถ(์WB’2007) 
ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ระดบั 50 cm.dt.  บรรจุกระดูกเผาไฟไวภ้ายใน 

 
 โบราณวัตถุประเภทกระดูกเผาไฟพบบรรจุในเจดีย์หมายเลข#3 ( J3 )ที่บริเวณอุโบสถ 
Grid: N2E3 พบทีโ่บราณสถานวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั จังหวดัสุโขทยั (WB’07)  
 Hand Bone ( กระดูกบริเวณมือ) 
            R.Metacarpal   (กระดูกขอ้น้ิวมือ (ดา้นขวา)) 
            L. Metacarpal   (กระดูกขอ้น้ิวมือ (ดา้นซา้ย)) 
          Proximal Phalanx of  Hand   (กระดูกบริเวณมือ) 
 
 

SF#033 ขนัสําริด พบจากการขุดแต่ง
โ บ ร า ณ ส ถ า น วั ด โ บ ส ถ์ ท า ง ทิ ศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้กริด S2E1 (อุโบสถ) 
ระดบั 50 cm.dt. เส้นผ่านศูนยก์ลาง 
14.2 เซนติเมตร สูง 6.5 เซนติเมตร 
จาํนวน 5 ช้ิน นํ้าหนกั 150 กรัม บรรจุ
กระดูกไวภ้ายใน  
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 Scapula (กระดูกสบัก) 
            R.Scapula  (กระดูกสบกั (ดา้นขวา)) 
            L.Scapula (กระดูกสบกั (ดา้นซา้ย)) 
 Tibia (ส่วนShaft)  (กระดูกแขง้) 
 L.Radius ( กระดูกแขน (ดา้นซา้ย)) 
 Hip bone (ส่วน Iliac Crest) กระดูกสะโพก (ส่วนท่ีอยูใ่กลก้บักระดูกเชิงกรานส่วนบนสุด) 
 Fibula (กระดูกบริเวณน่อง) 
 R. Fibula(ส่วน Distal Eard) (กระดูกบริเวณน่องดา้นขวาส่วนปลาย) 
 Clavicle กระดูกไหปลาร้า 
           L.Clavicle(กระดูกไหปลาร้า(ดา้นซา้ย)) 
           R.Clavicle(กระดูกไหปลาร้า(ดา้นขวา)) 
 R.Femur  กระดูกโคนขาส่วนบน(ดา้นขวา) 
 L. Femur กระดูกโคนขาส่วนบน(ดา้นซา้ย) 
 Condyle ขอ้ต่อกระดูกท่ีมีลกัษณะกลมมน 
 Ribs ซ่ีโครง 
 Burnt Bones กระดูกไหมไ้ฟ (ระบุขอ้มูลไม่ได)้ 
 Long Bones of Human กระดูกท่ีมีลกัษณะยาวของมนุษย ์
 Femur  กระดูกโคนขา 
 Mandible (ส่วน R. Mandibular Condyle) กระดูกขากรรไกรล่างดา้นขวา 
 Mandibleกระดูกขากรรไกรล่าง 
 Mandible (ส่วน L,Mandibula Condyle)กระดูกขากรรไกรล่างดา้นซา้ย 
 L.Humerus กระดูกตน้แขนดา้นซา้ย 
 Vertebra ขอ้กระดูกสนัหลงั 
 Skull ช้ินส่วนกระโหลกศรีษะ 
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Skull ช้ินส่วนกระโหลกศรีษะ

Femur  กระดูกโคนขา

Mandible (ส่วน L,Mandibula Condyle)
กระดูกขากรรไกรล่างด้านซ้าย

R.Metacarpal (กระดูกข้อน้ิวมือ (ด้านขวา))

L.Humerus กระดูกต้นแขนด้านซ้าย

Long Bones of Human

R.Femur กระดูกโคนขาส่วนบน(ด้านขวา)

Condyle ข้อต่อกระดูกท่ีมีลักษณะกลมมน

Hip bone (ส่วน Iliac Crest)
 กระดูกสะโพก (ส่วนท่ีอยู่ใกล้กับกระดูกเชิงกราน )

 

Ribs ซ่ีโครง

L. Femur กระดูกโคนขาส่วนบน(ด้านซ้าย)

Mandible (ส่วน R. Mandibular
Condyle) กระดูกขากรรไกรล่างด้านขวา

L.Clavicle(กระดูกไหปลาร้า(ด้านซ้าย))R.Clavicle(กระดูกไหปลาร้า(ด้านขวา))

R. Fibula(ส่วน Distal Eard)
(กระดูกบริเวณน่องด้านขวาส่วนปลาย)

Fibula (กระดูกบริเวณน่อง )L.Radius ( กระดูกแขน (ด้านซ้าย))

Tibia (ส่วนShaft) (กระดูกแข้ง)  
 ภาพท่ี 445 โบราณวตัถุประเภทกระดูกเผาไฟพบบรรจุในเจดียห์มายเลข#3 (J3) ท่ีบริเวณอุโบสถ กริด 

N2E3พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั จงัหวดัสุโขทยั (WB’07) 
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              วสัดุท่ีใชใ้นการปิดปากภาชนะบรรจุกระดูกท่ีพบวา่มีการใชฝ้าปิดหรือวตัถุอ่ืนๆในการ
ปิดปากภาชนะ การปิดปากภาชนะท่ีพบมี 4 ลกัษณะ คือ  
        1. การปิดปากภาชนะดินเผาดว้ยปูนขาว การปิดปากในลกัษณะน้ีส่วนใหญ่ท่ีพบเป็น
ภาชนะหมอ้กน้กลม ประเภทเน้ือดิน (Earthenware) คือWB’2009 ,Pot#4 เจดียห์มายเลข#9 ปิดปาก
ภาชนะดว้ยปูนขาว ดา้นในบรรจุกระดูก เส้นผา่นศูนยก์ลางปาก 13 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร 
พบบริเวณโบราณสถานวดัโบสถเ์มืองบางขลงั 
 2.  ฝาปิดท่ีทาํข้ึนเฉพาะสําหรับภาชนะ พบเพียงสองใบเท่านั้น คือ ภาชนะหมายเลข 
Pottery #82 (WB’99/71)และ Pottery #136(WB’99/126) 
 3. ฝาปิดท่ีไม่ไดท้าํข้ึนสาํหรับภาชนะใบนั้นๆ สามารถแบ่งออกไดอี้กเป็น 
               ฝาปิดท่ีเป็นลกัษณะของฝา ทั้งหมดจะเป็นเน้ือดินธรรมดา (Earthenware) และมีขอบ
ฝาโคง้ข้ึน และจุกของฝาลกัษณะคลา้ยดอกเห็ด เช่น ภาชนะหมายเลข WB’99/72   Pottery #83 , 
WB’99/38 Pottery #47 เป็นตน้ 
 

  
 
 
 
 

ภาพท่ี 446 Pottery#83, WB’99/72Bag#545
 ภาชนะท่ีพบร่วมกันฝาปิด
ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน
และเคร่ืองถว้ยจีนเคลือบสีขาว
ประเภทจาน 

ภาพท่ี 447 Pottery #47 WB’99/38 ภาชนะเน้ือ
แกร่งหรือเน้ือหินประเภทไห ไห
คอสั้น แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั 
กริด I4 พบร่วมกบัฝาปิดภาชนะ
ประเภทเน้ือดิน 
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                 ฝาปิดท่ีมาจากการนาํภาชนะชนิดอ่ืนมาปิดแทนฝา พบว่ามีทั้งการนาํตะคนัดินเผา มา
ใชแ้ทนฝาปิดเช่นภาชนะหมายเลข Pottery # 34, WB’99/27 หรือจานทั้งใบมาใชปิ้ดปากภาชนะ 
เช่น ภาชนะหมายเลข pottery#158 ,WB’99/148 และมีการนาํเฉพาะกน้ของจานมากระเทาะแต่งให้
มีความพอดีกับขนาดของปากของภาชนะบรรจุกระดูก เช่น ภาชนะหมายเลข pottery#125, 
WB’99/114  
 

  
 

 
 
 

  
 

 

ภาพท่ี 448 Pottery # 34, WB’99/27  Bag#447ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินประเภทไหปากแตร
แหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั พบร่วมกบัตะคนัดินเผา 

 

ภาพท่ี 449 Pottery # ,158 WB’99/148Bag#658 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ไหปากแตร แหล่ง
เตาเผาศรีสชันาลยั กริด N’10 ระดบั68-107 cm.dt. ภาชนะท่ีพบร่วมกนัคือเคร่ืองถว้ย
จีนเคลือบสีเขียวประเภทจาน 
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ภาพท่ี 450 Pottery # 125, Bag#602 WB’99/114, Bag#602 ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ภาชนะ
ประเภทไห พบร่วมกบัจาน (เขียนลายดาํใตเ้คลือบ) แหล่งเตาเผาศรีสัชนาลยั N4  ฝังอยู่
ในกาํแพงแกว้ดา้นทิศเหนือ สีเคลือบ  Hue 5y7/2(สีเขียวอ่อน) ลกัษณะ เคลือบขุ่นนํ้ า
เคลือบมีลายแตกกราน มีการเขียนลายดาํใตเ้คลือบเป็นรูปพนัธ์พฤกษาดา้นในภาชนะ 

 

 
 
ภาพท่ี 451 Pottery #22 , WB’99/16Bag#429, SF139 ภาชนะเน้ือแกร่ง (เคร่ืองถว้ยน่านบ่อสวก

เคลือบสีเขียว)ประเภทไห กริด B5 (NEQ) ระดบั 82-99 cm.dt พบร่วมกบัเคร่ืองถว้ยจีน
เคลือบสีขาวประเภทจานผลิตจากแหล่งเตาทางตอนใตข้องจีน(มณฑลฝเูจ้ียน)  สีเคลือบ   
Hue 10yr8/3(สีนวล) 
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 การใช้อฐิหรือหินหนุนเสริมก่อนวางภาชนะ 
               การวางวตัถุประเภทอิฐหรือหินดา้นนอกเพื่อเสริมความมัน่คงของภาชนะดินเผาไม่ให้
ลม้นั้น พบว่ามีเพียงจาํนวนน้อย เม่ือเทียบกบัจาํนวนภาชนะบรรจุกระดูกทั้งหมด การวางภาชนะ
บรรจุกระดูกบางใบมีการใชก้ระเบ้ืองมุงหลงัคาซอ้นกนัหลายๆแผน่วางชิดกบัดา้นขา้งภาชนะ หรือ
บางใบจะใชก้ระเบ้ืองมุงหลงัคาวางรองกน้ภาชนะก่อนการฝัง การปฎิบติัเช่นน้ีอาจมีจุดประสงค์
เพื่อให้เกิดความมัน่คงแข็งแรงแก่ภาชนะบรรจุกระดูกท่ีฝังไม่ให้ลม้ หรือเพื่อป้องกันการแตก
เสียหายเท่านั้น หรือแมก้ระทัง่ภาชนะบางใบก็ถูกนาํกระเบ้ืองมาใชแ้ทนฝาปิดดว้ย การใชฝ้าปิด
ภาชนะดินเผานั้นพบว่ามีหลากหลายวิถีดว้ยกนั คงเพราะเพื่อความสะดวกในการเลือกวสัดุท่ีใชใ้น
การปิดฝาภาชนะบรรจุกระดูกเท่านั้น  
                จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบจะเห็นไดว้่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี19 ลงมา เมือง 
บางขลงัมีวฒันธรรมประเพณีเก่ียวกบัพิธีการฝังภาชนะบรรจุกระดูกและเก็บกระดูกบรรจุเป็นอฐิั
เกบ็ไวต้ามวดั ซ่ึงพิธีกรรมดงักล่าวน้ี มีสืบเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั 
                จากขอ้ความในศิลาจารึก เมืองโบราณบางขลงั คงจะมีข้ึนในราวกลางพุทธศตวรรษท่ี18 
แต่หลกัฐานทางโบราณสถานและโบราณวตัถุ ซ่ึงเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่เมือง
โบราณบางขลงัมีอายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ลงมา อยา่งไรก็ตามเมืองน้ีมีอายรุ่วมสมยักบั
สุโขทยัและศรีสัชนาลยัอย่างแน่นอนและคงมีการติดต่อกันทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
รวมทั้งมีการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมจากเมืองใกลเ้คียงซ่ึงอยูร่่วมสมยัเดียวกนัอีกดว้ย โดยสังเกต
จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ รวมทั้งการศึกษาชั้นดิน และแนวถนนพระร่วงจากสุโขทยัผ่าน
เมืองโบราณบางขลงัไปยงัศรีสัชนาลยั แสดงให้เห็นว่าเมืองบางขลงัมีพฒันาการมาอย่างต่อเน่ือง 
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมเหล่าน้ีมีปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นประโยชน์ทาง
การศึกษาและการวิจัยทางโบราณคดีแล้วย ังเป็นความภาคภูมิใจของผู ้คนในท้องถ่ินและ
ประเทศชาติเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมแลว้ยงัเป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความ
รุ่งเรืองในอดีตของเมืองโบราณแห่งน้ีไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



477 

 
 

บทที ่6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
              ในบทน้ีเป็นการรวบรวมผลของการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ มาอธิบายเพื่อใหเ้ห็นถึง
อายุของแหล่งโบราณคดี กิจกรรมทางวฒันธรรม และเพ่ือศึกษาประเด็นการติดต่อความสัมพนัธ์ 
และการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมโดยนาํมาเปรียบเทียบกบัแหล่งขดุคน้บริเวณเมืองต่างๆท่ีอยูร่่วม
สมยักนั 
 
ข้อมูลด้านจารึกและเอกสารสําคญัต่างๆ 
         เมืองบางขลงัมีช่ือปรากฏข้ึนคร้ังแรกอยู่ในจารึกสุโขทยั ไดแ้ก่ ศิลาจารึกหลกัท่ี 2 
(จารึกวดัศรีชุม) ดา้นท่ี 1  บรรทดัท่ี 24  กล่าวถึงพ่อขนุผาเมือง และพ่อขนุบางกลางหาว ยกทพัมา
พบกนัท่ีเมืองบางขลง เพื่อร่วมกนัปราบขอมสบาดโขลญลาํพงจนตอ้งถอยทพัจากการยดึครองกรุง
สุโขทยัและเป็นเหตุให้มีการสถาปนาพ่อขนุบางกลางหาวเป็นพ่อขนุศรีอินทราทิตย ์ ปฐมกษตัริย์
แห่งราชวงศพ์ระร่วงของกรุงสุโขทยั   
              ในขอ้ความจารึกหลกัท่ี 2 ไดมี้การกล่าวช่ือเมืองน้ีไวว้่าเมืองบางขลงและแสดงใหเ้ห็น
ถึงความสาํคญัของเมืองบางขลงท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีรวมพลเพื่อเขา้ยึดสุโขทยัจากขอมสบาดโขลญลาํ
พง ภายหลงัจากท่ีพ่อขุนบางกลางหาวตีไดเ้มืองศรีสัชนาลยัและพ่อขุนผาเมืองตีไดเ้มืองบางขลง 
และทั้งสองกองทพัไดท้าํการขบัไล่ขอมสบาดโขลญลาํพงออกจากเมืองสุโขทยั ภายหลงัพ่อขนุผา
เมืองไดส้ถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวให้ข้ึนครองสุโขทยัถวายพระนามพ่อขุนศรีอินทราทิตย ์อนั
เป็นพระนามท่ีผีฟ้าเจา้เมืองศรีโสธรปุระมอบให้พ่อขุนผาเมืองพร้อมถวายพระขรรค์ชยัศรี เพื่อ
ปกครองสุโขทยัโดยชอบธรรมต่อไป แลว้จากนั้นพ่อขนุผาเมืองก็ไดก้ลบัไปครองยงัเมืองราดของ
พระองคต์ามเดิม และในดา้นท่ี2 บรรทดัท่ี 8 ของจารึกหลกัเดียวกนัน้ี บรรยายว่า สมเด็จพระศรี
ศรัทธาราชจุฬามุนี เสดจ็ออกบวชแลว้จาริกไปยงัปูชนียสถานต่าง ๆ โดยเร่ิมตน้จากเมืองสุโขทยัไป
เมืองบางฉลงั แลว้ถึงศรีสชันาลยั มีขอ้ความดงัน้ี 
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                “...คงจงเตร่หาพระศรีรัตนมหาธาตุ ปรารถนา เพ่ือจกัหากุศลแก่สัพพญัญตญาณอิงใต้
ตน้พระศรีมหาโพธ์ิ จึงแสวงหาเพื่อปลูก.....นครสุโขทยั บางฉลัง ศรีสัชนาลยั ใคร่ใจจกัให้เป็น
ธรรมบูชาลางแห่ง......”1 

 จากขอ้ความจารึกน้ีเป็นไปไดว้่า เมืองบางฉลงัก็คือเมืองบางขลง ซ่ึงเป็นเมืองท่ีมีอายุ
ร่วมสมยักบัเมืองเก่าสุโขทยัและเมืองเก่าศรีสัชนาลยั ตามท่ีปรากฏหลกัฐานอยู่ในเอกสารทาง
ประวติัศาสตร์และโบราณคดี ช่ือเมืองบางฉลงัอาจเป็นการเรียกช่ือเมืองท่ีเพ้ียนไปจากเดิมคือเมือง
บางขลง เพราะจากตาํแหน่งท่ีตั้งเมืองบางฉลงันั้นอยู่ในตาํแหน่งเดียวกนักบัเมืองบางขลงคืออยู่
ก่ึงกลางระหว่างเมืองสุโขทยัและศรีสัชนาลยั ตาํแหน่งของเมืองเช่นน้ีทาํให้บริเวณน้ีมีความ
เหมาะสมท่ีจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัและเป็นเมืองแวะพกัระหว่างทางเดินติดต่อกนัของสอง
เมืองใหญ่  ลกัษณะตาํแหน่งท่ีตั้งเมืองเช่นน้ีมีความคลา้ยคลึงกบัเมืองอ่ืนๆในสมยัสุโขทยั เช่น เมือง
บางพาน ซ่ึงเป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยูร่ะหว่างเส้นทางถนนพระร่วงเช่นกนั เมืองบางพานเป็นจุดแวะ
พกัระหว่างเมืองใหญ่คือ เมืองกาํแพงเพชรและเมืองสุโขทยั เช่นเดียวกบัเมืองบางขลงเป็นจุดแวะ
พกัระหวา่งการเดินทางจากเมืองสุโขทยัไปยงัเมืองศรีสชันาลยันัน่เอง 
              จากขอ้ความในจารึก เม่ือพ่อขุนศรีอินทราทิตยไ์ด้ปกครองเมืองสุโขทยัแลว้ เมือง
บางขลงก็คงจะเป็นเมืองบริวารของเมืองสุโขทยัร่วมกบัเมืองบริวารอ่ืนๆท่ีปรากฏในศิลาจารึก
เร่ือยมาจนกระทัง่ถึงในสมยัของพ่อขนุรามคาํแหงข้ึนครองเมืองสุโขทยั อาณาเขตของเมืองสุโขทยั
ไดแ้พร่ขยายออกไปอยา่งกวา้งขวางมากข้ึน ดงัท่ีปรากฏในศิลาจารึกสุโขทยัหลกัท่ี 1 ท่ีไดก้ล่าวไว้
ดงัน้ี 
             “...มีเมืองกวา้งชา้งหลาย ปราบเบ้ืองตะวนัออก รอดสระหลวงสองแคว ลุมบาจาย สคา
เทา้ฝ่ังของถึงเวียงจนัทร์ เวียงคาํเป็นท่ีแลว้ เบ้ืองหัวนอนรอดคนท่ี พระบาง แพรก สุวรรณภูมิ 
ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝ่ังทะเลสมุทรเป็นท่ีแลว้ เบ้ืองตะวนัตกรอดเมืองฉอด เมือง...หงสาวดี 
สมุทรห้าเป็นแดน เบ้ืองตีนนอนรอดเมืองแพร่ เมืองน่านเมือง...เมืองพลา้วพน้ฝ่ังของ เมืองชะวา
เป็นท่ีแลว้...” 
                ในขณะนั้นเมืองบางขลงกย็งัคงข้ึนต่อเมืองสุโขทยั ภายหลงัสมยัพอ่ขนุรามคาํแหงแลว้
เมืองต่างๆไดพ้ากนัตั้งตวัเป็นอิสระไม่ยอมข้ึนตรงต่อเมืองสุโขทยั รวมทั้งเมืองบางขลงก็เป็นเมือง
หน่ึงท่ีตั้งตวัเป็นอิสระดว้ย ดงัท่ีปรากฏในศิลาจารึกสุโขทยัหลกัท่ี3 หรือจารึกวดัศรีชุม ดา้นท่ี2 
บรรทดัท่ี 12-22 กล่าวไว ้ดงัน้ี 

                                                 
1กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทยั (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2526), 72. 
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                “…เม่ือชัว่พระยารามราช…กวา้งขวางรอดทุกแห่ง…ไหวม้าคลัทุกแห่ง...ทุกแห่งเพื่อ
พ่อลูกพ่อ...เป็น...เจา้เป็นขุนอยู่บา้นเมืองขาด...หลายป่ันหลายท่อนแซว...หลายป้ันหลายท่อนดงั
เมืองพ.่..นกเป็นขนุหน่ึง เมืองคนที พระบางหาเป็นขนุหน่ึง...เมืองเชียงทองหาเป็นขนุหน่ึง...หาเป็น
ขนุหน่ึง เมืองบางพานหาเป็นขนุหน่ึง เมือง...หาเป็นขนุหน่ึง เมืองบางฉลงัเป็นขนุหน่ึง...” 
                เมืองบางขลงเป็นชุมชนร่วมสมยักับเมืองสุโขทยัและเมืองศรีสัชนาลยั เพราะด้วย
ลกัษณะของผงัเมืองท่ีคลา้ยกบัเมืองศรีสัชนาลยัและเมืองสุโขทยั คือเมืองสุโขทยัมีแนวเทือกเขา
ประทกัษ์อยู่ทางดา้นทิศตะวนัตกและมีคลองแม่รําพนัอยู่ทางดา้นทิศตะวนัออก โดยตั้งเมืองอยู่
ก่ึงกลางระหว่างภูเขากบัลาํนํ้ า เช่นเดียวกบัเมืองบางขลงท่ีมีเทือกเขาเด่ืออยู่ทางดา้นทิศตะวนัตก 
และลาํนํ้าฝากระดานอยูท่างทิศตะวนัออก  
               จากศิลาจารึกหลกัท่ี 2 (จารึกวดัศรีชุม) ดา้นท่ี 1  บรรทดัท่ี 24  กล่าวถึงพ่อขนุผาเมือง 
และพ่อขนุบางกลางหาว ยกทพัมาพบกนัท่ีเมืองบางขลง เพื่อร่วมกนัปราบขอมสบาดโขลญลาํพง
จนตอ้งถอยทพัจากการยึดครองกรุงสุโขทยัและเป็นเหตุใหมี้การสถาปนาพ่อขนุบางกลางหาวเป็น
พ่อขนุศรีอินทราทิตย ์ปฐมกษตัริยแ์ห่งราชวงศพ์ระร่วงของกรุงสุโขทยั  จากจารึกอาจกล่าวไดว้่ามี
เมืองบางขลงัแลว้ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัฐานการขดุคน้ชั้นดินบริเวณ
กาํแพงดินทางดา้นทิศตะวนัออกของเมืองบางขลงั แสดงว่ามีกิจกรรมของมนุษย ์จากชั้นดินท่ี 3 ใน
ระดบั170-210 cm.dt. พบเศษเคร่ืองสังคโลกรุ่นแรก(อายุราวตน้ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 19) ท่ี
เรียกว่า เคร่ืองถว้ยเชลียง2  และเศษสังคโลกประเภทเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบสีเขียว สมยัราชวงศ์
หยวน มีเศษถ่านและกระดูกสัตวจ์าํนวนมาก น่าจะเป็นพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมของมนุษยใ์นการก่อกอง
ไฟและเผาสัตวป์ระเภทกวาง ววั หรือ ควาย  ซ่ึงร่องรอยต่อเน่ืองเขา้ไปในชั้นดินท่ี 4 บริเวณน้ีคง
เป็นบริเวณท่ีใชใ้นการตั้งแคมป์ เพื่อทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงต่อเน่ืองเป็นระยะเวลานาน ใน
ระดบัชั้นดินท่ี 4 พบว่ามีจุดสีเหลืองเขม้กว่าทุกชั้น ชั้นดินท่ี 4 อยูใ่นระดบั 220-270 cm.dt. แสดงว่า
มีนํ้ าท่วมขงับริเวณน้ีบ่อยๆ การมีนํ้ าท่วมขงับ่อยๆอาจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทาํให้ประชากรในเมือง
บางขลงัยา้ยถ่ินฐานไปอยูท่ี่อ่ืนจนทาํใหเ้มืองบางขลงัร้างกเ็ป็นได ้
                 จากเอกสารหลกัฐานทางประวติัศาสตร์เมืองบางขลงัคงลดความสําคญัลงในสมยั
อยุธยา  ดังปรากฏให้เห็นจากหลกัฐานท่ีพบจากการดาํเนินงานทางโบราณคดีดว้ยเช่นเดียวกัน  
กล่าวคือ มีหลกัฐานท่ีสมัพนัธ์กบัสมยัอยธุยานอ้ยมาก ซ่ึงส่วนใหญ่มกัอยูใ่นช่วงระยะเวลาคาบเก่ียว
ระหว่างสุโขทยัตอนปลายและอยุธยาตอนตน้ คือในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ช่วงระยะเวลา

                                                 
2กรมศิลปากร, โครงการโบราณคดีเคร่ืองถว้ยไทย (Thai Ceramics Archaeological 

Project) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537), 72. 
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ดงักล่าวน้ีน่าจะสัมพนัธ์กบัการท่ีศูนยอ์าํนาจจากลุ่มแม่นํ้ าเจา้พระยาเร่ิมเขา้มามีบทบาทมากข้ึน 
ส่วนในกรณีของเมืองบางขลงันั้น  อาจจะพิจารณาไดว้่าเม่ือยุทธศาสตร์ของเมืองใหญ่เปล่ียนย่อม
ตอ้งส่งผลกระทบถึงเมืองเลก็ไปดว้ยอยา่งไม่ตอ้งสงสัย กล่าวคือ ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 20  เม่ือ
ศูนยอ์าํนาจจากอยธุยาเร่ิมเขา้มาครอบครองดินแดนหวัเมืองฝ่ายเหนือ  กษตัริยสุ์โขทยัจาํตอ้งหาวิธี
เพื่อป้องกนัและสกดักั้นดว้ยการยา้ยราชธานี  ดงัเช่นกรณีท่ีพระมหาธรรมราชาลิไทเสดจ็ไปประทบั
ท่ีเมืองพิษณุโลกเป็นระยะเวลานานถึง  7  ปี  นอกจากน้ียงัมีเมืองในบริเวณลุ่มนํ้ าปิง คือ เมือง
กาํแพงเพชรก็เร่ิมมีบทบาทมากข้ึน  อยุธยานั้นจาํเป็นท่ีจะตอ้งหาส่ิงของจาํเป็น เช่น ของป่าต่างๆ 
จากทางภาคเหนือและการจะแสวงหาของดงักล่าวได ้ก็จะตอ้งผา่นทางสุโขทยั  ดงันั้น  จึงพยายาม
ครอบครองดินแดนบริเวณลุ่มนํ้ าน่านและลุ่มนํ้ าปิง  เพ่ือใชเ้ป็นเส้นทางผา่นไปยงัลา้นนา ช่วงเวลา
นั้นเองท่ีเมืองบางขลงัคงค่อย ๆ  ลดความสําคญัลง  ดงัปรากฏว่าช่ือเมืองบางขลงัไม่ไดมี้อยู่ใน
เอกสารสาํคญัในสมยัอยธุยาเลย  แต่ทั้งน้ีก็ไม่ไดห้มายความว่าในสมยัอยธุยาเมืองบางขลงัจะถูกท้ิง
เป็นเมืองร้าง แต่ในช่วงเวลาดงักล่าวน้ีสันนิษฐานไดว้่ายงัมีผูค้นอาศยัอยู่ท่ีเมืองบางขลงัแต่มีอาศยั
อยูใ่นปริมาณนอ้ยมาก ซ่ึงเป็นเพราะความสาํคญัของเมืองจากเดิมท่ีเป็นเสน้ทางระหวา่งสุโขทยัและ
ศรีสัชนาลยั มีผูค้นเดินทางผ่านไปมาเป็นประจาํในสมยัสุโขทยัรุ่งเรือง  ต่อมาในสมยัอยุธยาผูค้น
อาจนอ้ยลงเน่ืองจากศูนยก์ลางของอาํนาจท่ีเปล่ียนแปลงไป และเมืองบางขลงัคงลดความสาํคญัเป็น
ชุมชนขนาดเลก็  แห่งหน่ึงในหัวเมืองเหนือ จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีเร่ิมปรากฏช่ือเมืองบางขลงั
ในเอกสารสาํคญัต่างๆข้ึนอีกคร้ังหน่ึงนัน่เอง 
 
ข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม 
              โบราณสถานสาํคญัของเมืองบางขลงั ประกอบดว้ยโบราณสถานกลุ่มท่ีอยูภ่ายในเมือง
จาํนวน 4 แห่ง โบราณสถานท่ีอยูน่อกเมืองบางขลงัจาํนวน 18 แห่ง และโบราณสถานท่ีตั้งอยูบ่น
ภูเขานอกเมืองไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้คือ โบราณสถานบนเขาเด่ืออีก 1 แห่ง โบราณสถาน
เหล่าน้ีมีทั้งท่ีก่อสร้างดว้ยศิลาแลง โบราณสถานท่ีก่อสร้างดว้ยอิฐ และโบราณสถานท่ีใชท้ั้งศิลา
แลงและอิฐ รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานท่ีพบจดัเป็นสถาปัตยกรรมสมยัสุโขทยั
อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19-20 
               จากหลกัฐานทางดา้นสถาปัตยกรรมยืนยนัให้เห็นว่ามีการก่อสร้างวดัสาํคญัต่างๆเช่น
วดัโบสถ ์วดัใหญ่ชยัมงคล รวมทั้งโบราณสถานในเมืองและนอกเมืองบางขลงัหลายแห่งสร้างใน
ราวตน้พทุธศตวรรษท่ี 19-20 กลุ่มโบราณสถานท่ีมีขนาดใหญ่และมีหลกัฐานของอาคารท่ีใชใ้นการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ประเภทวิหาร ไดแ้ก่ วดัโบสถ ์วดัใหญ่ชยัมงคล วดัริมทาง และวดั
เจดียเ์จ็ดแถว ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าวิหารของวดัโบสถ์เป็นวิหารท่ีใชเ้ทคนิคในการก่อสร้างไม่
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เหมือนวดัอ่ืนๆจากหลกัฐานทางสถาปัตยกรรมจะเป็นไดว้่าวิหารของโบราณสถานวดัโบสถ ์ไดพ้บ
หลกัฐานท่ีสาํคญั คือ การใชศิ้ลาแลงขนาดใหญ่เรียงเป็นแนวฐานของวิหารทั้งส่ีดา้น จากการศึกษา
นบัว่าเป็นการขดุคน้ทางโบราณดีแห่งแรกท่ีพบหลกัฐานเช่นน้ี อาจเป็นไปไดว้่าเป็นวิหารรุ่นแรกๆ 
ท่ีพบในบริเวณเมืองสุโขทยั ศรีสชันาลยั และกาํแพงเพชรท่ีมีลกัษณะการสร้างวิหารเช่นน้ี  
               รูปแบบของวิหารวดัโบสถ์มีอาคารเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ลกัษณะเป็นอาคารโถงไม่
ปรากฏหลกัฐานร่องรอยของผนงั สันนิษฐานว่าใชเ้สาไมรั้บนํ้ าหนกัโครงสร้างหลงัคา ซ่ึงเป็นหลงัคา
มุงกระเบ้ืองดินเผา รูปแบบวิหารเช่นน้ี มีหลกัฐานท่ีวดัโบสถ์ วดัใหญ่ชยัมงคล วดัริมทาง และวดั 
เจดียเ์จด็แถว 
               นอกจากน้ีเจดียท่ี์สร้างเป็นประธานของวดัในเมืองบางขลงั หลกัฐานจากการขุดแต่ง
ทาํให้ทราบว่า มีสองรูปแบบ คือ เจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ์ท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล โดยปรากฏหลกัฐาน
ช้ินส่วนของยอดเจดียท์รงพุ่มขา้วบิณฑ์ทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเจดีย ์เจดียแ์บบน้ีเกิดข้ึน
ในช่วงสมยัสุโขทยั อีกทั้งยงัมีการสร้างอยา่งแพร่หลายในเมืองสุโขทยัและเมืองบริวารต่างๆ เมือง
บางขลงัเป็นเมืองท่ีอยูร่ะหวา่งก่ึงกลางเมืองสุโขทยัและเมืองศรีสชันาลยั จึงไดรั้บอิทธิพลทางศิลปะ
มาดว้ยเช่นกนั 
                มีการพบท่อนํ้าดินเช่นเดียวกบัท่ีพบในเมืองสุโขทยั บริเวณโบราณสถานวดัโบสถแ์ละ
วดัใหญ่ชยัมงคล แสดงใหเ้ห็นวา่มีการใชท่้อนํ้าดินท่ีร่วมสมยักบัสมยัสุโขทยัดว้ย 
                นอกจากน้ียงัพบเจดียท์รงระฆงัหรือเจดียท์รงกลม บริเวณวดัเจดียโ์ทนนอกเมืองดา้น
ทิศตะวนัตกและวดัดงออ้ยเหนือนอกเมืองดา้นทิศเหนือ  
                มณฑป3 ท่ีทาํหนา้ท่ีเป็นเจดียป์ระธานอยู่หลงัวิหาร นอกจากโบราณสถานวดัโบสถ์
แลว้ ท่ีวดัป่าสกัเหนือและวดัป่าสกัใต ้หลกัฐานจากการขดุแต่งพบว่า โบราณสถานทั้ง 2 แห่งน้ี เป็น
มณฑปแต่ดา้นหนา้มณฑปไม่ปรากฏวิหาร วิหารจึงอาจถูกร้ือทาํลายไปเน่ืองจากพื้นท่ีท่ีทาํการขุด
แต่งนั้นโดนรบกวนดว้ยการใชเ้ป็นพื้นท่ีทาํการเกษตรกรรม 
                จากการท่ีผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์รูปแบบทางสถาปัตยกรรม พบว่าโบราณสถานสร้างข้ึน
ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 และจากการศึกษาการขุดคน้และขุดแต่งท่ีผ่านมาสามารถยืนยนัให้
เห็นว่ามีการก่อสร้างโบราณสถานเพิ่มเติมโดยเฉพาะในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงมีการ
ก่อสร้างโบราณสถานเพิ่มเติมอยูห่ลายแห่งในเมืองบางขลงั เช่นท่ี ทั้งบริเวณเจดียร์ายโบราณสถาน

                                                 
3มณฑป หมายถึง อาคารสถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบแผนผงัรูปส่ีเหล่ียมใชเ้ป็นสถานท่ี

สําหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ตวัอย่างเช่น มณฑปวดัศรีชุม ในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  
และมณฑปวดัตระพงัทองหลาง ในอุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั เป็นตน้ 
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วดัโบสถแ์ละโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล ซ่ึงสังเกตไดว้่ามีการก่อสร้างโดยใชอิ้ฐดินเผาท่ีมีการ
ตกแต่งลวดลายท่ีสวยงามปราณีตกว่าสถาปัตยกรรมท่ีสร้างในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงจะใช้
ศิลาแลงขนาดใหญ่ในการก่อสร้าง เพราะฉะนั้นในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี19 น้ีคงเป็นช่วงเวลาท่ี
เมืองบางขลงัมีความรุ่งเรืองท่ีสุด เพราะมีการต่อเติมโบราณสถานสาํคญัๆ หลายแห่ง แสดงให้เห็น
ถึงการใหค้วามสาํคญักบัวดัต่างๆในเมืองน้ี 
               จากการสาํรวจพบว่าเมืองบางขลงัมีแหล่งตดัศิลาแลงอยู่บริเวณเชิงเขาเด่ือ ซ่ึงอยูน่อก
เมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้พบลกัษณะของการของการตดัศิลาแลงเป็นแท่งส่ีเหล่ียม บางช้ิน
ยงัมีร่องรอยการตดัยงัไม่สาํเร็จ เขาเด่ือน้ีสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภูเขาสาํคญัของเมือง เน่ืองจากพบ
โบราณสถานเป็นเจดียท์รงระฆงัขนาดใหญ่บนเขาเด่ือ ปัจจุบนัเหลือส่วนฐานเพียงเล็กน้อย ซ่ึง
ลกัษณะเช่นน้ีคลา้ยกบัยอดเขาพระศรีของเมืองศรีสัชนาลยั ท่ีมีโบราณสถานอยูบ่นเขาและมีแหล่ง
ตดัศิลาแลงอยูบ่ริเวณเชิงเขาเช่นกนั 
                จากหลักฐานทางโบราณคดีสันนิษฐานได้ว่าช่วงเวลาท่ีเมืองบางขลังพฒันาจนมี
หลกัฐานทางสถาปัตยกรรม ปรากฏใหเ้ห็นอยูใ่นปัจจุบนัน้ีอยูใ่นสมยัสุโขทยั ราวพทุธศตวรรษท่ี 19 
ถึงพุทธศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นจากหลกัฐานทางโบราณคดีทั้งทางดา้นสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรมต่าง ๆ ท่ีมีอายุสมยัอยู่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว และอาจจะกล่าวไดว้่าเมืองบางขลงันั้น
รับรูปแบบทางด้านศิลปกรรมจากเมืองศรีสัชนาลยัมากกว่าท่ีจะรับจากเมืองสุโขทยั  เช่นการ
ก่อสร้างมณฑปขนาดใหญ่ท่ีวดัโบสถ ์การสร้างเจดียป์ระธานทรงพุ่มขา้วบิณฑท่ี์วดัใหญ่ชยัมงคล 
ลกัษณะกาํแพงแกว้ท่ีสร้างดว้ยศิลาแลงขนาดใหญ่ท่ีลอ้มรอบบริเวณมณฑปของวดัโบสถแ์ละวดั
ใหญ่ชัยมงคล มีความคลา้ยคลึงกับวดัพระศรีมหาธาตุเชลียง เมืองศรีสัชนาลยัโบราณสถานวดั
โบสถมี์กาํแพงแพงแกว้ซ่ึงน่าจะสร้างข้ึนในสมยัเดียวกนักบัวดั 
 
ข้อมูลด้านภาชนะดินเผา 
               โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาท่ีพบบริเวณเมืองบางขลัง  ทําให้ทราบถึง
ความสัมพนัธ์และการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมระหว่างเมืองบางขลงักบัเมืองโบราณใกลเ้คียง
หลายเมืองดว้ยกนั จากการศึกษาเช่ือว่าเมืองบางขลงัน้ีเป็นสถานท่ีแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมเพราะ
เป็นเมืองท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่างเมืองท่ีสาํคญัสองเมืองคือเมืองศรีสัชนาลยัและเมืองสุโขทยั ฉะนั้น
หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในเมืองบางขลงั โดยเฉพาะเศษภาชนะดินเผายืนยนัให้เห็นว่าพบ
ภาชนะดินเผาจากหลากหลายแหล่งเตาดว้ยกนัอาจเป็นไปไดว้่าการท่ีเมืองบางขลงัเป็นจุดแวะพกั
ระหว่างเมืองสําคญั ทาํให้ไดรั้บวฒันธรรมท่ีหลากหลายเขา้มา แต่ภาชนะท่ีพบมากท่ีสุดมาจาก
แหล่งเตาศรีสัชนาลยั ซึงเป็นแหล่งเตาพ้ืนถ่ินท่ีหาใชไ้ดง่้าย ภาชนะเน้ือเคร่ืองดิน (Earthenware) 
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เป็นภาชนะท่ีพบไดม้ากท่ีสุด รองลงมา คือ ภาชนะเน้ือเคร่ืองหิน (Stoneware) ซ่ึงส่วนใหญ่ท่ีพบ
เป็นภาชนะไหปากแตร จากเตาเกาะน้อย เมืองศรีสัชนาลยั ซ่ึงใชใ้นการบรรจุอฐิัและฝังบริเวณ
กาํแพงแกว้ วิหาร และเจดียร์ายต่างๆ  
                 จากการวิจยัโบราณวตัถุประเภทเคร่ืองถว้ยจีนท่ีเมืองบางขลงัน้ี พบเคร่ืองถว้ยจีนสมยั
ราชวงศชิ์งเป็นจาํนวนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นเคร่ืองถว้ยสมยัราชวงศห์มิง ส่วนใหญ่กาํหนดยคุสมยั
อยูใ่นราวพทุธศตวรรษท่ี 21-23 แสดงใหเ้ห็นวา่มีการใชพ้ื้นท่ีน้ีในช่วงระยะเวลาหน่ึง  
                 ภาชนะท่ีพบท่ีผลิตจากแหล่งเตาสุโขทยัมีนอ้ยมาก อาจเป็นไปไดว้่าในช่วงนั้นมีความ
นิยมใช้เคร่ืองถว้ยของแหล่งเตาศรีสัชนาลยัมากกว่าเพราะเป็นเหล่งเตาท่ีผลิตภาชนะดินเผาท่ีมี
คุณภาพ และเป็นแหล่งเตาท่ีอยูใ่นเมืองศรีสชันาลยัซ่ึงใกลเ้คียงกบัเมืองบางขลงัอีกดว้ย 
                 จากการศึกษาหลกัฐานการขุดคน้ขุดแต่งบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล มีการ
พบเฉพาะเคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยัในบริเวณโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงล เมืองบางขลงั ในปริมาณท่ี
มากกว่าเคร่ืองถว้ยชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงการหาขอ้มูลต่างๆเพื่อนาํมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการศึกษาทางดา้น
พฒันาการของเมืองบางขลงันั้น ในการขดุแต่งโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล มกัพบเศษเคร่ืองถว้ย
จีนโบราณปะปนอยูเ่สมอ ซ่ึงเคร่ืองถว้ยจีนมีประโยชน์ในการศึกษาพฒันาการอยา่งมาก เพราะเป็น
หลกัฐานหน่ึงท่ีสามารถกาํหนดอายไุดอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงเคร่ืองถว้ยจีนในแต่ละสมยัมีลกัษณะรูปแบบ
และลวดลายท่ีนิยมเฉพาะแต่ละยุคสมยัของตน จะสามารถช่วยในการกาํหนดอายุ เวลาของแหล่ง
โบราณคดีนั้นๆ ไดค่้อนขา้งแน่ชดั  
                จากการพบเคร่ืองถว้ยจีนลายคราม จึงสามารถสันนิษฐานไดอี้กทางหน่ึง แหล่งเตา
ศรีสัชนาลยันั้นมีผูเ้ช่ียวชาญกล่าวว่า แหล่งเตาศรีสัชนาลยัเร่ิมมีการผลิตเคร่ืองถว้ยก่อนเตาสุโขทยั 
เคร่ืองถว้ยศรีสัชนาลยั โดยเฉพาะเคร่ืองถว้ยแบบเชลียง (ผลิตข้ึนในยุคตน้ ราวตน้ถึงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 19) สมยัต่อมาจึงเป็นเคร่ืองถว้ยสังคโลกแบบอยุธยาตอนตน้ (ผลิตข้ึนในยุคกลาง ราว
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 21) แลว้ก็ในสมยัอยุธยาตอนปลายเป็นแบบชนิด
เขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ มีอายใุนช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 21-22 ซ่ึงเกิดในสมยัหลงั ส่วนเคร่ืองถว้ย
เซลาดอน (เคลือบสีเขียวเน้ือแกร่งท่ีพบบริเวณวดัโบสถ ์เป็นการพบในสมยัหลงั) 
                พบเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์ยวนจาํนวนน้อยมากในบริเวณเมืองโบราณบางขลงั 
ซ่ึงอาจมีคนนาํเขา้มาใชใ้นบริเวณน้ี แสดงให้เห็นว่าเมืองบางขลงัเกิดข้ึนในสมยัสุโขทยัตอนตน้ 
(ช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 19) และมีการพบเคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิงตอนตน้ซ่ึงตรงกบัสมยั
สุโขทยัตอนกลาง (ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี19-20 ) จนถึงเคร่ืองถว้ยจีนราชวงศชิ์งซ่ึงตรงกบัสมยั
อยุธยาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ (ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20-24) ซ่ึงเคร่ืองถว้ยจีนเม่ือนาํมา
เปรียบเทียบดา้นอายสุมยักส็ามารถเห็นถึงพฒันาการของเมืองโบราณบางขลงัไดเ้ช่นกนั 
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            เคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์ยวนพบท่ีเมืองพิษณุโลกและเมืองสุโขทยัดว้ยเช่นกนั ซ่ึงท่ี
เมืองสุโขทยันั้นพบเคร่ืองถว้ยราชวงศห์ยวนขนาดใหญ่ อาจเป็นไปไดว้่าเมืองสุโขทยันั้นเป็นเมือง
หลวงและมีความมัง่คัง่ทางดา้นเศรษฐกิจ แต่เมืองบางขลงัเป็นเพียงเมืองเลก็ๆบนเส้นทางถนนพระ
ร่วง ซ่ึงผูอ้าศยัในเมืองน้ีส่วนใหญ่จะเป็นชาวบา้นธรรมดาซ่ึงมีฐานะพอกินพอใช ้จึงพบในปริมาณ
นอ้ยมากและส่วนใหญ่เป็นของท่ีไม่มีมูลค่ามากนกั 
                เคร่ืองถว้ยจีน สมยัราชวงศชิ์งท่ีพบในบริเวณวดัสาํคญัๆในเมืองโบราณบางขลงัแสดง
ให้เห็นว่ามีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ ซ่ึงสมยัน้ีมีการคา้ขายกบั
จีนท่ีเจริญกว่าสมยัราชวงศห์มิงตอนตน้อยา่งแน่นอน ซ่ึงในสมยัราชวงศห์มิงตอนตน้ถึงตอนกลาง
นั้น การคา้ขายอาจทาํใหมี้การนาํเคร่ืองถว้ยสมยัราชวงคห์มิงเขา้มาใชใ้นบริเวณเมืองบางขลงั แต่ก็
พบในบริมาณท่ีค่อนขา้งน้อยมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเคร่ืองถว้ยจีนราชวงศ์ชิงมากกว่า เคร่ืองถว้ย
ราชวงศ์หมิงตอนกลางพบมากในเมืองเก่าสุโขทยัแต่พบปริมาณน้อยมากในเมืองบางขลงั อาจ
เป็นไปได้ว่าคนส่วนหน่ึงจากเมืองเก่าสุโขทยันาํเคร่ืองถว้ยจีนราชวงศ์หมิงมาใช้เพื่อประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาในวดัสาํคญัๆเมืองบางขลงัจึงพบเคร่ืองถว้ยชนิดน้ีในปริมาณนอ้ย  
                จากการศึกษาวิจยัเคร่ืองถว้ยท่ีจงัหวดัพิษณุโลกกบัเมืองกาํแพงเพชรพบว่ามีเคร่ืองถว้ย
แม่นํ้านอ้ย จงัหวดัดสิงห์บุรีและของบา้นบางปูนจาํนวนมาก แต่สาํหรับเมืองบางขลงักบัสุโขทยัพบ
ภาชนะดินเผาจากเตาแม่นํ้ าน้อยกับเตาบา้นบางปูนจาํนวนน้อยมาก แสดงว่าในสมยันั้นมีการ
โยกยา้ยความสาํคญัของเมืองไปอยูท่ี่พิษณุโลกมากกวา่เมืองสุโขทยั  ซ่ึงเป็นช่วงท่ีเมืองสุโขทยัหมด
ความสาํคญั ก็มีเมืองอยุธยาซ่ึงให้ความสาํคญักบัเมืองพิษณุโลกมากกว่าเมืองสุโขทยั และช่วงนั้น
เมืองบางขลงัจึงเป็นเพียงเมืองทางผา่นท่ีคนไม่ค่อยใหค้วามสนใจในช่วงสมยัสุโขทยัตอนปลาย เม่ือ
มีจาํนวนประชากรเพ่ิมข้ึนสุโขทยัจึงตอ้งคิดยา้ยเมือง  ดว้ยสภาวะบา้นเมืองท่ีไม่มีเสถียรภาพ มีการ
เปล่ียนความสาํคญัของเมืองหลวง ทาํใหเ้มืองบางขลงัท่ีเป็นเพียงหวัเมืองเลก็ๆ หมดความสาํคญัลง 
ประชากรจึงยา้ยถ่ินฐานเพ่ือไปอยูใ่กลก้บัเมืองหลวงใหม่ท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองกว่า จึงทาํใหเ้มืองน้ี
ร้างในท่ีสุด 
 
สาเหตุการพงัทลายของโบราณสถานในเมืองบางขลงัในสมัยหลงั 

1. เกิดจากการกระทาํของมนุษย ์ซ่ึงนบัว่าเป็นสาเหตุใหญ่ท่ีทาํให้เกิดการลกัลอบขุด
หาศิลปโบราณวตัถุ เป็นปัจจยัท่ีทาํใหเ้กิดการพงัทลายของโบราณสถานมากกวา่สาเหตุใดๆทั้งส้ิน 

2. เกิดจากการกระทาํของธรรมชาติ สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดการพงัทลายของโบราณสถาน 
คือ ความช้ืนทาํให้วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง เช่น อิฐ ปูน เกิดการเส่ือมสลายลง จนทาํให้เกิดการ
พงัทลาย ความช้ืนส่วนหน่ึงมาจากสภาพสภาวะของอากาศและจากนํ้ าฝน มีท่ีนํ้ าฝนแทรกซึมลงไป
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ในดิน นอกจากมีผลต่อวสัดุก่อสร้างแลว้ยงัมีผลต่อการบีบอดัขยายตวัของดินเป็นการเร่งเร้าทาํให้
ตวัโบราณสถานปริร้าวแยกออกจากกนั เน่ืองจากการอดัขยายตวั และหดตวัของดิน 

3. สัตว ์ ภายในบริเวณโบราณสถาน มีสัตวบ์างชนิด เขา้ทาํรังอาศยัอยูแ่ละกดักินวสัดุ 
ทาํให้เกิดการสึกกร่อน เส่ือมสลายทั้งวสัดุ สัตวท่ี์กล่าวมาน้ีไดแ้ก่ สัตวจ์าํพวก ปลวก หนอน แมลง 
วสัดุและเทคนิคในการก่อสร้างพบวา่มีการใชว้สัดุหลายประเภทร่วมกนั เช่น อิฐ หินชนวนและศิลา
แลง ซ่ึงมีขนาดและคุณสมบติัแตกต่างกนัออกไป การนาํมาใชใ้นการก่อสร้างร่วมกนั ทาํให้เกิด
ปัญหาในการเช่ือมต่อวสัดุเขา้ดว้ยกนั รวมไปถึงการใชเ้ทคนิคในการก่อเรียงดว้ยนับเป็นสาเหตุ
อยา่งหน่ึง ท่ีทาํใหเ้กิดการพงัทลายของโบราณสถานบางส่วน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการขุดคน้ทางโบราณคดีบริเวณวดัท่ีสําคญัของเมืองบางขลงัเพิ่มเติม เช่น 
โบราณสถานวดัโบสถ ์โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลและโบราณสถานวดัริมทาง เป็นตน้ เพราะใน
ปัจจุบนัท่ีมีการขุดคน้เพิ่มเติมของกรมศิลปากรมีการพบเตาผลิตปูนป้ัน บริเวณโบราณสถานวดั
โบสถ ์จาํนวน 3 แห่ง ซ่ึงอาจทาํใหไ้ดห้ลกัฐานสาํคญัจากการขดุคน้เพิ่มเติม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลใหม่ท่ี
มีความชดัเจนมากยิง่ข้ึน  

2. ควรท่ีจะมีการศึกษาเมืองอ่ืนๆ ในฐานะท่ีเป็นเมืองบนเส้นทางคมนาคมถนนพระร่วง
ร่วมดว้ย เช่น เมืองบางพาน เมืองกาํแพงเพชร เป็นตน้ 
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เคร่ืองถว้ยเคลือบในแหล่งเตาเมืองน่านบา้นเตาไหแช่เลียง จงัหวดัน่าน และแหลง้เตา
พะเยาท่ีเวียงบวั จงัหวดัพะเยา. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2551. 

สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั. “รายงานการขดุคน้แหล่งโบราณคดี
บา้นบึงหญา้ ตาํบลหนองจิก อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั.”  สุโขทยั: สํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2540. 

__________. “รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์ ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก 
จงัหวดัสุโขทยั.”  สุโขทยั: สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 
2542. 

 __________. “รายงานการขดุแต่งและเสริมความมัน่คงวดัโบสถ ์ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรค
โลก จงัหวดัสุโขทยั” (สุโขทยั: สาํนกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 
สุโขทยั, 2540) 

__________. “รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคล ตาํบลบา้นใหม่ไชยมงคล อาํเภอ
ทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย.” สุโขทัย: สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติท่ี 5, 2544, (เอกสารอดัสาํเนา). 
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สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 สุโขทยั. “รายงานการบูรณะวดัริมทาง ตาํบล
บา้นใหม่ชัยมงคล อาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั,” (สุโขทยั: สํานักโบราณคดีและ
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2544),(เอกสารอดัสาํเนา). 

__________. “รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัเจดียเ์จ็ดแถวและโบราณสถานขา้งเคียงในเขต 
อาํเภอสวรรคโลกและอาํเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั.” สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดี
และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2550. 

__________. “รายงานการขดุแต่งปรางคเ์ขาปู่จา บา้นนาเชิง ตาํบลนาเชิงคีรี อาํเภอคีรีมาศ จงัหวดั
สุโขทยั.” สุโขทยั: สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5, 2540. 

__________., เมืองบางขลงั, จดัพิมพเ์น่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จทอดพระเนตรเมืองโบราณบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทยั ใน
วนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 (สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและ ศิลปากรท่ี 6 
สุโขทยั, 2550), 30. 

__________. “รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวดัโบสถ์ ตาํบลเมืองบางขลงั อาํเภอสวรรคโลก 
จงัหวดัสุโขทยั.” สุโขทยั: สาํนกังานกรมศิลปากรและศิลปากรท่ี 6, 2542, (เอกสารอดั
สาํเนา). 

สุจิตต ์วงษเ์ทศ. ศิลปวฒันธรรมนาํเท่ียว แควน้สุโขทยั รัฐในอุดมคติ. กรุงเทพฯ: มติชน, 2531. 
สุภทัรดิศ ดิศกลุ, หม่อมเจา้. ศิลปะในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ,์ 2526. 
__________.ศิลปะสุโขทยั สุภทัรดิศ ดิศกลุ, ม.จ., 2466-2546 กรุงเทพฯ : ศูนยม์านุษยวิทยาสิรินธร
, 2542. 
__________.ศิลปไทยสมยัสุโขทยัและราชธานีรุ่นแรกของไทย / ยอร์ช เซเดส์ ; แปลโดย ม.จ.สุ-
ภทัรดิศ ดิศกลุ.เซเดส์, ยอร์ช, ค.ศ. 1886-1969.พระนคร : กรมศิลปากร, 2507 
สุมาลิน วงศม์ณี. รายงานการศึกษาวิจยัเมืองโบราณบางขลงัสุโขทยั. สุโขทยั: หน่วยอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มศิลปกรรมทอ้งถ่ิน, 2538. 
สุริยวุฒิ สุขสวสัด์ิ, หม่อมราชวงศ์. กลุ่มพระพุทธรูปส่ีอิริยาบทในศิลปะสุโขทยั ความหมายทาง

พระพทุธศาสนาบางประการ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ,์ 2534. 
__________. รวมบทความของ ม.ร.ว. สุริยวฒิุ สุขสวสัด์ิ. (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ.), 2536? 
__________.ศรีทวารวดีถึงศรีรัตนโกสินทร์ .กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2537 
อรพินธ์ุ การุณจิตต.์ “มรดกทางศิลปวฒันธรรมแห่งเมืองโบราณบางขลงั.” ศิลปากร. 52, 1. 

(มกราคม-กมุภาพนัธ์ 2552) : 45. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

490 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

491 

ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือดิน ท่ีพบจากโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงัปีงบประมาณ 2542 
 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

 
 โบราณวตัถุ 
 

 
 ระดบั 
(cm.dt.) 

 
ตาํแหน่งท่ี
พบ 
( Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

 
สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 
(cm.) 

 
    พบร่วมกบั 

WB’99/187 ตะคนัดินเผา 47 C2 (NWQ) 7.1 3 5 - 
WB’99/186 ตะคนัดินเผา 54 E4 (NEQ) 8.8 3.1 3.5 - 
WB,99/188 ตะคนัดินเผา 41-44 D2 (SWQ) 9 3 3.4 - 
WB’99/183 ตะคนัดินเผา 182-190 PIT1 9.3 3 3.4 - 
WB’99/184 ตะคนัดินเผา 75-79 B4 9 3.2 5.5 - 
WB’99/185 ตะคนัดินเผา 75-79 B4 8 3.1 4 - 
Pottery #34  
 

ตะคนัดินเผา - - 9.5 3.5 4.5 ภาชนะเน้ือแกร่งไม่
เคลือบประเภทไห
ปากแตร 

Pottery # 4 หมอ้กน้กลม 28.5-36  D3(SWQ) 8 8 12 บรรจุกระดูก 
Pottery # 6 หมอ้กน้แบน 43-49 D3(SWQ) 8 7 5 บรรจุกระดูก 
Pottery # 125 ไหปากแตร - N4 9 15 6 บรรจุกระดูกและ

เคร่ืองถว้ยศรีสัชนา
ลยัประเภทจานมีการ
เขียนลายใตเ้คลือบ 

Pottery # 93 ไหปากแตร - A’1’ 13.5 27 8.5 บรรจุกระดูก 
Pottery #115 ฝาปิด  S1 12 3.7 - - 
Pottery #52 ฝาปิด  A’2’ 13.8 4 - - 
Pottery #83 ฝาปิด - A’1’ 14 4 - เคร่ืองถว้ยศรีสัชนา

ลยัไม่เคลือบ 
ประเภทไปากแตร 
และเคร่ืองถว้ยจีน
เคลือบสีขาวประเภท
จาน 

Pottery #47 ฝาปิด  I4 12 4 -  
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ภาชนะดินเผาประเภทเน้ือแกร่งชนิดไม่เคลือบ (ขนาดใหญ่ 30 เซนติเมตรข้ึนไป) ท่ีพบจาก
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงัปีงบประมาณ 2542 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery #37 ไหปากแตร - I4(NEQ) 18.5 33 12 บรรจุกระดูกและ
กระปุกเคลือบสี
นํ้าตาลขนาดเลก็ 

Pottery #112 ไหปากแตร - SWQ 19 32 13 บรรจุกระดูก 
Pottery #83 ไหปากแตร  A’1’ (NEQ) 17 32.2 12.5 บรรจุกระดูกและมี

ฝาปิดดินเผประเภท
เน้ือดินและเคร่ือง
ถว้ยจีนเคลือบสีขาว
ประเภทจาน 

Pottery # 89 ไหปากแตร - H1 19.5 40 15 บรรจุกระดูก 
Pottery #156 ไหปากแตร - W1 20 33 15 บรรจุกระดูก 
Pottery # 158 ไหปากแตร 68-107 N’10 23 39 16 เคร่ืองถว้ยจีเคลือบ

สีเขียวประเภทจาน
กบัภาชนะดินเผา
เคลือบสีเขียวเขม้
ประเภทกระปุก 
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ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทไหปากแตร (ขนาดกลาง10-20 เซรติเมตร)พบท่ี 
โบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery #27 ไหปากแตร - B5 15 24 9 บรรจุกระดูก 

Pottery # 34 ไหปากแตร - - 15 27.8 9.5 บรรจุกระดูกพบ
ร่วมกบัตะคนัดิน
เผาเป็นฝาปิด 

Pottery #39 ไหปากแตร 
(เรียบ) 

87-107 I4 (NEQ) 12.5 19 8 บรรจุกระดูก 

Pottery #92 ไหปากแตร 
(เรียบ) 

82-107 A’1 I’1 14 23 10 บรรจุกระดูก 

Pottery # 116 ไหปากแตร 93-120 S1(SWQ) 
 

16 26 11 บรรจุกระดูก 

 

ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทไหปากแตรทรงสูงมีฐานเป็นชั้น 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถเ์มืองบางขลงั 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery #121 ไหปากแตร
ทรงสูงมีฐาน 
5ชั้น 

- N1(NWQ) 14 37 19 ภาชนะดินเผา
เคลือบนํ้าตาลเขม้
ประเภทกระปุก
ขนาดเลก็ 
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ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทไหคอสั้นจากแหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั   
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

WB’99/38 ไหคอสั้น - I4 14 25 10.5 มีภาชนะดินเผาเน้ือ
ดินประเภทฝาปิด 

 
 

ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทหมอ้มีฝาปิด จากแหล่งเตาเผาศรีสชันาลยั 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery #82 หมอ้มีฝาปิด 137-146 A’1’ 16 17 12 บรรจุกระดูกภายใน 

 
ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบสีนํ้าตาลเขม้ จากแหล่งเตาศรีสชันาลยั 

พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์
 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery # 147 ไหทรงสูงมีหู 
4 หู 

- S8 16 34 14 บรรจุกระดูก 
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ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหินชนิดเคลือบสีนํ้าตาลเขม้ จากแหล่งเตาศรีสชันาลยั 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์(ต่อ) 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery # 84 ไหปากแตร - I1 (SEQ) 15 23 8.5 บรรจุกระดูก 
Pottery #99 ไหปากแตร 48-89 I1 SWQ 12 17 7.5 บรรจุกระดูก 
Pottery #132 ไหปากแตร - N4 10.5 18 7 บรรจุกระดูก 
Pottery #134 ไหตรงเต้ียมีหู 

4หู 
- - 9 15 8 บรรจุกระดูก 

 
 

ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ชนิดเคลือบสีเขียว  จากแหล่งเตาศรีสชันาลยั  
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงัปีงบประมาณ 2542 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery #136 โถ (มีฝาปิด) 66-91 N’6 16 19 15  

กระปุกใน 
Pottery # 21 

กระปุก - B5 1.8 6 3.5 ภาชนะเน้ือแกร่งไม่
เคลือบประเภทไห
ปากแตร  

กระปุกใน 
Pottery #54 

กระปุก - - 2.2 3.6 2.7  

กระปุกใน 
Pottery #65 

กระปุก  H2 2 7.2 3.4  

กระปุกใน 
Pottery #85   

กระปุก  I1 2 3.5 2.5  
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ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ชนิดเคลือบสีเขียว  จากแหล่งเตาศรีสชันาลยั  

พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงัปีงบประมาณ 2542 (ต่อ) 
 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

กระปุกใน 
Pottery # 98 

กระปุก   2.3 3.5 2.7  

กระปุกใน 
Pottery #107 

กระปุก 74-92 I1 (SWQ) 2.5 6 3.5 บรรจุช้ินส่วนฟัน
มนุษยภ์ายใน
ภาชนะ 
 

กระปุกใน 
Pottery #158 

กระปุก  N10 1.9 4 1.7  

 
 

ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน  ชนิดเคลือบสีนํ้าตาล เขม้ ประเภทกระปุก แหล่งเตาศรีสชันาลยั  
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงัปีงบประมาณ 2542 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

กระปุกใน 
Pottery #28 

กระปุก - - 2.2 3.1 1.8 - 

กระปุกใน 
Pottery #53 

กระปุก - A’2’ 2.3 3.5 2.8 - 

กระปุกใน
Pottery #56 

กระปุก - I1 2 3 2.6 ภาชนะเน้ือแกร่งไม่
เคลือบประเภทไห
ปากแตร 
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ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน  ชนิดเคลือบสีนํ้าตาล เขม้ ประเภทกระปุก แหล่งเตาศรีสชันาลยั  
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงัปีงบประมาณ 2542 (ต่อ) 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

กระปุกใน 
Pottery #58 

กระปุก - I1 2 3.3 3.6 - 

กระปุกใน 
Pottery # 100 

กระปุก -  2.4 5.4 3.6 - 

กระปุกใน 
Pottery #121 

กระปุก -  2 4 2.3 บรรจุเศษกระดูก
ภายใน 

กระปุกใน 
Pottery #123 

กระปุก 70-73 N3 1.5 3 2  

กระปุกใน 
Pottery #124 

กระปุก 77-82 N3 (SEQ) 1.5 3 2.5 บรรจุเศษฟันภายใน
ภาชนะ 

WB’99/151 กระปุก 78-85 I2 2 2.6 2.5 - 

WB’99/152 
 

กระปุก s D8 1.8 3.2 2.1 - 

WB’99/154 กระปุก -  2 3.1 2.4 - 
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ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน เคร่ืองถว้ยศรีสชันาลยั ประเภทพาน ชนิดเขียนลายสีดาํใตเ้คลือบ 
 พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงัปีงบประมาณ 2542 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery #, พานสังคโลก 148-158 PIT1    - 

 
 

ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน เคร่ืองถว้ยศรีสชันาลยั ประเภทกระปุก ชนิดเคลือบสีนํ้าตาลเขม้แบบ
เชลียง พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงัปีงบประมาณ 2542 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

กระปุกใน 
Pottery #78 

กระปุก   2 5 3.5  

Pottery #111 กระปุก 77-82 N1 (NEQ) 1.5 6 3.5  

Pottery # 
128/1, 
 

  N4 2 6 4 เคร่ืองถว้ยพาน
เคลือบสีเขียว
ประเภทพานขนาด
เลก็ 
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ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน เคร่ืองถว้ยเมืองสุโขทยั ชนิด เคลือบสีเขียว ประเภทกระปุก 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงัปีงบประมาณ 2542 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery #113 กระปุก  N4 1.5 4.5 3.5  
Pottery # 139 กระปุก 77-82 S7 2 5 3  
 

ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทไห จากแหล่งเตาเผาเมืองน่านบ่อสวก จงัหวดัน่าน 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงัปีงบประมาณ 2542 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery # 22 ไห(เคร่ืองถว้ย
น่านบ่อสวก
เคลือบสีเขียว) 

82-99 B5 (NEQ) 12 20.5 9.5 เคร่ืองถว้ยจีน
เคลือบสีขาว
ประเภทจาน 

 

ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน ประเภทกระปุก จากแหล่งเตาพาน พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์
เมืองบางขลงั ปีงบประมาณ 2542 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery # 
128/2 

กระปุก  N4 6 7.5 5 - 
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ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน เคร่ืองถว้ยจีน จากแหล่งเตาเผาในประเทศจีน 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั ปีงบประมาณ 2542 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

Pottery #22 จาน (แหล่งเตา
ทางตอนใต้
ของจีน
(มณฑลฝู
เจ้ียน) 

82-99 B5 (NEQ) 10 2.7 3.2 เคร่ืองถว้ยน่าน 
บ่อสวก 
ประเภทไห 

Pottery #125 จาน (เขียนลาย
ดาํใตเ้คลือบ) 

- N4 - - 6.5 ภาชนะเน้ือดิน
ประเภทไหปากแตร 

Pottery #83 จาน (เคร่ือง
ถว้ยจีน 
เคลือบสีขาว) 

- A’1’ (NEQ) 15 3 5 ไหปากแตรชนิดไม่
เคลือบและฝาปิด
ภาชนะดินเผา
ประเภทเน้ือดิน 

Pottery #158 จาน (เคร่ือง
ถว้ยจีนเคลือบ
สีเขียว)แหล่ง
เตาเผาผูถี่ยน 
มณฑลฝเูจ้ียน 

- N’10 17 3.5 9.5 ภาชนะประเภทไห
ปากแตรเน้ือแกร่ง
ไม่เคลือบ 
กบัภาชนะดินเผา
เคลือบสีเขียวเขม้
ประเภทกระปุก 
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ภาชนะเน้ือแกร่งหรือเน้ือหิน เคร่ืองถว้ยจีน จากแหล่งเตาเผาในประเทศจีน 
พบท่ีโบราณสถานวดัโบสถ ์เมืองบางขลงั ปีงบประมาณ 2542 

 

หมายเลข 
โบราณวตัถุ 

โบราณวตัถุ 
ระดบั 

(cm.dt.) 

ตาํแหน่งท่ี
พบ 

(Grid) 

ศนูย ์
กลาง 
ปาก 
(cm.) 

สูง
(cm.) 

ศนูย ์
กลาง 
กน้ 

(cm.) 

พบร่วมกบั 

กระปุกใน 
Pottery # 61 

กระปุกจาก 
แหล่งเตา
หลงฉวน 
มณฑล 
เจอ้เจียง 

- S2 1.8 3.6 2.8 - 

กระปุกใน 
Pottery #68 

ฝาตลบั? - - 5 1.2 4 - 

กระปุกใน 
Pottery # 80 

กระปุกจาก 
แหล่งเตา
หลงฉวน 
มณฑล 
เจอ้เจียง 

- - 2 4 2.5 - 

กระปุกใน 
Pottery #112 

กระปุกแหล่ง
เตาหลงฉวน 
มณฑล 
เจอ้เจียง 

90-94.5 S2 (SWQ) 2 4 2.5 เคร่ืองถว้ยจีน 
(Celadon) 
ประเภท 
กระปุก 2 ใบ 
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