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โบราณสถานเมืองบางขลงัมีหลกัฐานทางด้านศิลปกรรมเหลือน้อยมาก ส่วนใหญ่มีสภาพช ารุด
เหลือเพียงส่วนฐาน การศึกษาเพื่อสนันิษฐานรูปแบบงานศิลปกรรมในเมืองบางขลงัครัง้นีจ้ะท าการรวบรวม
ข้อมลูที่เก่ียวข้องทัง้หมดน ามาวิเคราะห์รูปแบบและก าหนดอายเุพื่อศึกษาแนวทางขึน้รูปสนันิษฐานที่มีความ
เป็นไปได้มากที่สดุ โดยผลการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้  

1. เมืองบางขลงัมีแนวคิดในการเลอืกที่ตัง้ถ่ินฐาน การจดัการน า้ และลกัษณะการใช้พืน้ท่ีในเมือง
คล้ายคลงึกบัเมืองโบราณในวฒันธรรมสโุขทยั เช่น เมืองสโุขทยั เมืองศรีสชันาลยั เมืองบางพาน และเมืองนครชุม 
ท าให้อาจกลา่วได้วา่ กลุม่คนในเมืองบางขลงันา่จะเป็นกลุม่คนเดียวกนักบัเมืองในอาณาจกัรสโุขทยั 

2. การก าหนดอายเุมืองขลงัพบร่องรอยการใช้งานมาตัง้แต่ช่วงต้นพทุธศตวรรษที่ 20 ที่วดัใหญ่
ชยัมงคล และวดัโบสถ์ และพบวา่มีการซอ่มแซมก่อสร้างเพิ่มเติมเร่ือยมาจนถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 20-21 สว่น
หลกัฐานท่ีปรากฏในภาพรวมของกลุม่โบราณสถานสว่นใหญ่ก าหนดอายไุด้ในช่วงต้นถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 20 
แสดงถึงช่วงที่เมืองบางขลงัมีความเจริญมากที่สดุในช่วงคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษที่ 20 

3. การสนันิษฐานรูปแบบศิลปกรรมเมืองบางขลงั แบ่งออกได้เป็น 3 กลุม่ ตามสภาพหลกัฐานที่
เหลอือยู ่ได้แก่  โบราณสถานท่ีสามารถสนันิษฐานรูปแบบได้คอ่นข้างชดัเจน  โบราณสถานท่ีเหลอืเพียงสว่นฐาน
สนันิษฐานรูปแบบได้ไมช่ดัเจน  โบราณสถานท่ีไมส่ามารถสนันิษฐานรูปแบบได้ โดยขึน้รูปสามมิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์โดยใช้หลกัฐานส าคญัคือชิน้สว่นประดบัสถาปัตยกรรมวิเคราะห์ร่วมกบังานศิลปกรรมที่เหลืออยู่ซึ่ง
พบว่ารูปแบบศิลปกรรมส่วนใหญ่เป็นเจดีย์ทรงระฆงัที่มีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหลี่ยม รองลงมาคือ
รูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัที่ก่อมขุประดิษฐานพระพทุธรูปยื่นออกมาที่สว่นฐาน ซึง่แสดงถึงการใช้พืน้ที่และภาพรวม
ของงานศิลปกรรมเมืองขลงัที่มีความสมัพนัธ์กบัศิลปะสโุขทยัอยา่งมาก 

การศกึษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการขึน้รูปสนันิษฐานโบราณสถานเมืองบางขลงัทัง้หมด ท าให้
เห็นภาพสนันิษฐานท่ีเป็นไปได้มากที่สดุเป็นการน าเสนอแนวคิดเพื่อให้เห็นภาพเมืองโบราณที่เป็นบริบทหนึ่งใน
วฒันธรรมสโุขทยัเทา่นัน้ ยงัมิใช่ข้อสรุปทางด้านรูปแบบทัง้หมด 
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Mueang Bang Khlang historical site has a very few artistic work evidences left, mostly 
are destroyed or left with just the base. The purpose of this study is to analyze the structure of art 
,architectural and the ages of Mueang Bang Khlang. The gathered evidences and data are used to 
assume the most possible presumption of Mueang Bang Khlang. The results of presumption are 
listed below. 

1.  Mueang Bang Khlang was located in a similar environment to Mueng Sukhothai, 
Mueang Si Satchanalai, Mueang Bang Pan, and Mueang Nakhon Chum.It also had a similar city plan 
and water management system to the cities. This study could be assumed that people in Mueang 
Bang Khlang were the same group of people from Mueng Sukhothai. 

2. There was an evidence that Wat Yai Chai Mongkhon and Wat Bot were used in the 
middle of 14th century. Further more the renovation and enhancement evidence of this historical site 
were found since the 16th century. This study could be presumed that Mueang Bang Khlang was the 
most prosperous in around the 15th century era. 

3. Art and architectural style of Mueang Bang Khlang could be divided by the 
remaining forms into 3 groups, there are; the historical site that can be modeled evidently, the 
second is the historical site that remain with the base and may be modeled imprecisely, and lastly is 
the group that could not be modeled. City decoration remaining evidence were created into 3D 
model by using computer software. Mostly found architecture were bell-shaped octagonal-based 
stupas, followed by bell-shaped stupas with enshrined Buddha statue based. These stupas shared 
the very same architectural style with Kingdom of Sukhothai. 

This study is to analyze the most possible city plan image. It represents the idea of the 
Mueang Bang Khlang in a context of Sukhothai culture, not the complete conclusion. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบันีเ้ร่ิมต้นขึน้ด้วยแรงบนัดาลใจจากบิดาผู้ลว่งลบัซึง่ฝากความรักและพลงัใจ
ไว้อย่างเต็มเป่ียมอันเป็นแรงขับเคลื่อนระหว่างการท างานและเรียนไปด้วยกัน ได้อย่างเข้มแข็ง โดยมี
มารดาของข้าพเจ้าผู้มีชีวิตอยู่เพ่ือสนบัสนนุข้าพเจ้าในทกุโอกาสตลอดมา ทัง้สองท่านจงึเป็นสว่นหนึง่ของ
ทกุความส าเร็จทัง้ในอดีตและอนาคต จึงขออทิุศบุญกุศลทัง้หลายท่ีได้จากกรรมดีทัง้ปวงของข้าพเจ้าแก่
ท่านทัง้สองตลอดไป 

ในระหวา่งการเลา่เรียนจวบจนวิทยานิพนธ์ส าเร็จลลุว่งนัน้ ข้าพเจ้าได้เรียน ได้รู้ และได้รู้สกึ
ถึง “ความเป็นครู” ของอาจารย์ในภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะทุกท่านจึงขอขอบพระคณุส าหรับข้อคิด 
ความรู้ มมุมองและค าปรึกษาท่ีผ่านมาจากทัง้การสอนสัง่และผลงานวิจยั 

ขอขอบพระคณุศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.สนัติ เล็กสขุุม ศาสตราจารย์ ดร.ศกัด์ิชยั สาย
สิงห์ ส าหรับความรู้ ข้อคิดเห็น แง่มุมต่างๆ ทัง้ข้อดีและข้อเสียในการท างานวิทยานิพนธ์อนัจะน าไปต่อ
ยอดในการท างานตา่งๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ตอ่ไป  

อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์นัน้เป็นผู้ ท่ีมีความส าคัญท่ีสุดท่ านหนึ่งในกระบวนการ
ความส าเร็จทัง้หมด จงึขอขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภสัสร์ ชวิูเชียร ส าหรับ “การให้” อย่าง
สมศกัด์ิศรีความเป็นครูและศิษย์เสมอมา 

การท างานและเรียนไปด้วยกันย่อมใช้พลงังานมหาศาล จึงขอขอบพระคณุ ห้างหุ้นส่วน
จ ากดัฐานอนรัุกษ์ คณุจมุภฏ ตรัสศิริ คณุชชัวาล ชมโฉม และครอบครัว ท่ีให้การสนบัสนุนเวลาซึง่เป็นสิ่ง
มีค่าท่ีสุด รวมถึงความเข้าใจ และโอกาสท่ีท าให้ภารกิจนีส้ าเร็จลุล่วง รวมถึงผู้ ร่วมงานซึ่งเป็นเสมือน
อาจารย์ท่ีให้การดูแล ถามไถ่ ให้ความรู้ และแนะน าให้เข้ามาเรียน ได้แก่ ดร.วส ุโปษยะนันทน์ และคุณ
วทญัญ ูเทพหตัถี  

ขอขอบพระคุณมิตรภาพอันมีค่าระหว่างทาง พ่ีน้องคณะโบราณคดีและเพ่ือนร่วมรุ่นท่ี
ช่วยกันแนะน าและผลกัดนักนัมาตลอด น้องปลืม้ น้องส้ม หนูนู้  บุ๊ค ปอ พ่ีนิกกี ้ฝ้าย หยก โอม น้องแว่น
และเด็กๆ  เหมียว พ่ีนุช (ขอขอบคุณน้องแว่นท่ีช่วยให้การเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นเร่ืองง่าย) ขอบคุณ
น้องโบว์ท่ีมีสว่นช่วยให้หลดุพ้นจาก I-Thesis ขอขอบพระคณุครอบครัวสมาธิส าหรับก าลงัใจและสถานท่ี
ท างานอนัอบอุน่ 

ขอขอบพระคณุกลัยาณมิตรและพลงังานด้านบวกจากพ่ีน้อง นพ นสั ครอบครัวศรีศกัดา เพ่ือน 
พ่ี น้องคณะสถาปัตย์ มช. อาจารย์จุลพร นันทพานิช ทราย หวาน พ่ีไก่ กุ๊ กกู๋ เพ่ือนสมาคมลับแล เพ่ือน
โรงเรียน ส.อ. พ่ีแชมป์ พ่ีตนู แพรวซิลลา่ ขอบคณุทิมส าหรับความช่วยเหลือเร่ืองโปรแกรม sketch up พ่ีนีน่า 
พ่ีติ เพ่ือน ITP พ่ีน้องเอก พ่ีจมร พ่ีอารีย์ รวมถงึทกุท่านท่ีไมไ่ด้กลา่วถงึ ทกุก าลงัใจส าคญัมากเสมอ 

สดุท้ายนีจ้งึขอขอบพระคณุทกุท่านไว้ ณ ท่ีนีด้้วยความจริงใจ 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เมืองบางขลงั ตัง้อยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างเมืองสโุขทยัและศรีสชันาลยั และมีล าน า้
สามสายไหลผ่าน คือ ล าน า้ฝากระดาน คลองมกักะสนั และคลองยาง ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมท่ี
สามารถเช่ือมตอ่ได้กบัเมืองโบราณตา่ง ๆ ในแคว้นสโุขทยั  

จารึกสมยัสโุขทยัได้ระบถุึง ช่ือเมืองท่ีใกล้เคียงกบั เมืองบางขลงั อย่างน้อย 2 หลกั คือ 
จารึกสุโขทัยหลักท่ี 2 (จารึกวัดศรีชุม) ในด้านท่ี 1 กล่าวถึง “เมืองบางขลง” ว่าเป็นจุดรวมพล
ระหว่างทพัของพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาว ก่อนเข้ายึดสุโขทัยจากขอมสบาดโขลญ  
ล าพง1 และด้านท่ี 2 กล่าวถึง สมเด็จพระศรีศรัทธาราชจุฬามณีออกจาริกบุญไปยงัปูชนียสถาน
ตา่ง ๆ โดยเร่ิมต้นจากเมืองสโุขทยัผ่าน “เมืองบางฉลงั” แล้วถึงศรีสชันาลยั2 จากข้อความในจารึก
ท าให้เห็นว่า เมืองบางขลงน่าจะเป็นเมืองท่ีส าคญัและมีอายรุ่วมสมยักับเมืองสุโขทยัช่วงก่อนจะ
เป็นราชธานีและเมืองศรีสัชนาลัย ส่วนช่ือเมืองบางฉลัง จากจารึกด้านท่ี 2 มีต าแหน่งท่ีตัง้
สอดคล้องกับเมืองบางขลงัในปัจจุบนัดงักล่าวมาแล้ว เมืองบางขลงหรือบางฉลงัจึงอาจจะเป็น
เมืองเดียวกบับางขลงัก็เป็นได้  

นอกจากนีช่ื้อเมืองบางฉลงั ยงัปรากฏในจารึกหลกัท่ี 3 หรือ จารึกนครชมุ ซึ่งพบท่ีเมือง
ก าแพงเพชร ร่วมกับช่ือเมืองโบราณต่าง ๆ เช่น เมืองเชียงทอง เมืองคนที  เมืองบางพาน เมืองพระ
บาง3 ท าให้สนันิษฐานได้ว่าเมืองบางขลงัอาจเป็นเมืองท่ีมีอายรุ่วมสมยักบัเมืองโบราณเหล่านีด้้วย  

กลุ่มนกัวิชาการท้องถ่ินท่ีศกึษาเร่ืองเมืองบางขลงั ได้กล่าวว่า ไม่พบช่ือเมืองบางขลงั
ในเอกสารประวตัิศาสตร์สมยัอยธุยา อาจจะเป็นช่วงท่ีศนูย์กลางอ านาจเปล่ียนมาท่ีอยุธยาท าให้
อาณาจกัรสุโขทยัถูกลดความส าคญัลงเป็นเพียงหวัเมืองฝ่ายเหนือ แต่มาปรากฏในเอกสารสมยั
รัตนโกสินทร์อีกครัง้ในจดหมายเหตรัุชกาลท่ี 4 คือ ใบบอกนครสวรรค์ท่ีกล่าวถึง เร่ืองส่งเคร่ืองยศ

                                                        
1กรมศลิปากร, จำรึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2527), 63. 
2เร่ืองเดียวกนั, 72. 
3เร่ืองเดียวกนั, 37. 
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พระบางขลงั ซึ่งถึงแก่กรรม  จ.ศ.1223 เลขท่ี 144 ท าให้เห็นว่า เมืองบางขลงัน่าจะยงัมีการตัง้ถ่ิน
ฐานของชมุชนเร่ือยมาจนมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์แตอ่าจจะอยูใ่นฐานะเมืองเล็ก ๆ ท่ีเป็นจดุแวะพกั
ระหวา่งทางภายใต้อ านาจของอาณาจกัรศนูย์กลางท่ีเปล่ียนไปตามกาลเวลา  

เอกสารสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีส าคญัท่ีสุดฉบบัหนึ่งท่ีกล่าวถึงเมืองบางขลงัคือ พระราช
นิพนธ์เร่ืองเท่ียวเมืองพระร่วง ในพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลท่ี 6 เม่ือปี พ.ศ.
2450 ได้เสดจ็ประพาสเมืองบางขลงัและกล่าวถึงรูปแบบศิลปกรรมของโบราณสถานวดัโบสถ์และ
วดัใหญ่ชยัมงคลไว้5 โดยในตอนนัน้เมืองบางขลงัได้เป็นเมืองร้างไปแล้ว 

ลกัษณะผงัเมืองบางขลงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าด้านไม่เท่าท่ีโค้งตามธรรมชาติ มีล าน า้ 
3 สายตัดผ่าน ได้แก่ ด้านทิศตะวันตกมีคลองยางไหลผ่าน ส่วนด้านทิศตะวันออกมีล าน า้ฝา
กระดานไหลผา่นซึง่มีต้นน า้จากล าน า้แมม่อก อ าเภอเถิน จงัหวดัล าปาง  ส่วนล าน า้อีก 1 สาย เป็น
แนวตดัผา่นเข้ากลางเมือง  ได้แก่ คลองมกักะสงั ซึ่งเช่ือมตอ่ไปสู่แนวถนนพระร่วงซึ่งเป็นเส้นทางท่ี
ตดิตอ่กบัเมืองโบราณอ่ืน ๆ ได้  

จากการศกึษาและส ารวจโบราณสถานเมืองบางขลงั พบว่า มีโบราณสถานทัง้สิน้  22 
แห่ง โดยส่วนใหญ่ตัง้อยู่นอกเมือง มีเพียง 4 แห่งเท่านัน้ท่ีอยู่ภายในเมือง6 โบราณสถานส่วนใหญ่
อยู่ในสภาพช ารุดเหลือเพียงส่วนฐาน เช่น วดัใหญ่ชยัมงคล วดัเขาเด่ือ วดัเจดีย์เจ็ดแถว วดัเจดีย์
โทน เป็นต้น มีเพียง 1 แห่ง ท่ียงัมีสภาพสมบรูณ์ท่ีสดุคือ วดัโบสถ์  พบมณฑปมีร่องรอยการก่ออิฐ
พอกมณฑปรูปแบบเดิมท่ีก่อด้วยศิลาแลงเป็นมณฑปย่อมมุท่ียงัคงเหลือผนงัส่ีด้านแตส่่วนหลงัคา
ได้พงัทลายลงแล้ว  

จากข้อความดงักล่าวจะเห็นว่า หลกัฐานศิลปกรรมของเมืองบางขลงัเหลืออยู่ น้อย ผู้
ศกึษาจึงมีความสนใจในการค้นคว้า รวบรวมข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวกับเมืองบางขลงัทัง้รูปแบบการ
วางผงัเมือง การตัง้ถ่ินฐาน รวมถึงรูปแบบโดยรวมของสถาปัตยกรรม เพ่ือน ามาจดักลุ่ม วิเคราะห์
เปรียบเทียบ และหาสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกับศิลปกรรมในอาณาจกัรสุโขทยั ศรีสชันาลยั และเมือง
โบราณท่ีร่วมสมัยกัน และน าผลการศึกษาทัง้หมดมาจัดท ารูปแบบสันนิษฐานสามมิติ โดยใช้

                                                        
4สรุปความจาก  สมชาย เดือนเพ็ญ, “เมืองบางขลงั,” ใน บำงขลง บำงฉลงง บำงขลัง  

(กรุงเทพฯ: พิฆเนศ  พริน้ติง้  เซ็นเตอร์, 2539), 69-70. 
5สรุปความจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, เที่ยวเมืองพระร่วง 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา, 2451), 128-130. 
6นาตยา ภศูรี, “บางขลงั ไมส่ิน้มนต์ขลงั,” ศิลปวัฒนธรรม 28, 10 (สิงหาคม2550): 35. 
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการสร้างภาพจ าลองสามมิติ Google SketchUp ร่วมกบัโปรแกรม
ส าหรับการเขียนแบบ AutoCAD เพ่ือให้เมืองบางขลงัท่ีปัจจบุนัมีหลกัฐานศิลปกรรมเหลือน้อยเกิด
ภาพจ าลองสามมิตทิัง้เมือง 

การศกึษาเก่ียวกบัเมืองบางขลงัท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการศกึษาในแง่ประวตัิศาสตร์
และเน้นหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีประเภทโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาเพ่ือ
สะท้อนให้เห็นพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองบางขลงัและการก าหนดอายุเมืองจากชัน้ดิน
ธรรมชาติ7 ในสว่นการศกึษาท่ีเน้นหลกัฐานงานศลิปกรรมนัน้ยงัไมมี่ผู้ศกึษาอยูเ่ลย   

อยา่งไรก็ตาม นอกจากโบราณวตัถปุระเภทภาชนะดินเผาดงักล่าวแล้ว ยงัมีหลกัฐาน
โบราณวตัถปุระเภทชิน้สว่นทางสถาปัตยกรรมท่ีได้จากการขดุแตง่ซึ่งน่าจะสามารถน ามาวิเคราะห์
ร่วมกบัหลกัฐานเหนือดนิท่ียงัเหลืออยูเ่พ่ือเตมิเตม็รูปแบบสนันิษฐานท่ีใกล้เคียงได้ เช่น วดัใหญ่ชยั
มงคลพบชิน้สว่นองค์เจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ท่ีตกอยูบ่ริเวณเจดีย์ประธาน  สว่นบริเวณเจดีย์รายพบ
ชิน้ส่วนหินชนวนลายมกร  เม็ดพระศกปูนปัน้  ยอดเจดีย์จ าลองดินเผา  เป็นต้น  ซึ่งสามารถน า
โบราณวตัถุเหล่านีม้าวิเคราะห์เปรียบเทียบ ตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ว่าสามารถเช่ือมโยงกับ
ศลิปะสมยัใดได้บ้าง มีความคล้ายคลงึกบัโบราณสถานแหง่ใดในศิลปะสโุขทยั หรือศิลปะสมยัใดท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการจัดท ารูปแบบสันนิษฐานท่ีใกล้เคียงมากท่ีสุด ส่วนโบราณ 
สถานอ่ืน ๆ ในเมืองบางขลงัล้วนแล้วแตไ่ด้รับการขุดแตง่จากกรมศิลปากรแล้วทัง้หมด ท าให้เห็น
ร่องรอยโดยรวมของแผนผงัท่ีนา่จะสามารถสนันิษฐานรูปแบบท่ีมีความเป็นไปได้ตอ่ไป  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ ศึกษาเช่ือว่าเม่ือน าผลการศึกษาท่ีผ่านกระบวนการทาง
ประวตัิศาสตร์ศิลปะร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดี และใช้โปรแกรม Google SketchUp สร้าง
ภาพจ าลองสามมิติเมืองบางขลังขึน้มา จะท าให้เห็นภาพหนึ่งในเมืองบริวารในศิลปะสุโขทัยซึ่ง
สง่ผลให้บริบททางประวตัศิาสตร์ของศลิปะสโุขทยัครบถ้วนและนา่สนใจมากย่ิงขึน้ 

 
 
 
 

                                                        
7วนาพร  ค าบุศย์, “การศึกษาพฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณเมืองบาง

ขลงัในเขตอ าเภอ สวรรคโลกและอ าเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสโุขทยั ระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 18-22” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2553), 482-483. 
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ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวิเคราะห์รวบรวมหลักฐานทางศิลปกรรม และข้อมูลทางโบราณคดีทัง้หมด

เก่ียวกับเมืองบางขลงั เพ่ือใช้ในการก าหนดอายสุมยั และเช่ือมโยงเปรียบเทียบกับศิลปะสุโขทยั
และศลิปะท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้เห็นภาพสะท้อนของเมืองโบราณเมืองหนึง่ในบริเวณลุม่แมน่ า้ยม 

2. ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ศิลปะ ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Google SketchUp สร้างภาพสนันิษฐานสามมิติเมืองบางขลงัเพ่ือให้เกิด
ภาพท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ 
 
สมมตฐิำนกำรศึกษำ 

เมืองบางขลงัน่าจะมีอายอุยู่ในช่วง พทุธศตวรรษท่ี 19-22 และมีงานศิลปกรรมท่ีร่วม
สมัยกับสุโขทัยและศรีสัชนาลัยแต่ยังคงมีการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับอาณาจักรภายนอก 
เน่ืองจากสภาพภูมิศาสตร์ท่ีสามารถติดต่อกับเมืองโบราณตามแนวถนนพระร่วงได้ และถูกลด
บทบาทลงเร่ือย ๆ ตามศนูย์กลางอ านาจท่ีเปล่ียนไป แต่ยงัคงมีการใช้งานอยู่จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 
และเป็นเมืองร้างไปตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 6 เป็นอย่างน้อย  การศกึษาโบราณสถานเมืองบางขลงั โดยใช้
ข้อมลูทางด้านโบราณคดี โดยเฉพาะชิน้ส่วนทางสถาปัตยกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกบัหลกัฐานศิลปกรรม 
ตามกระบวนการทางประวตัิศาสตร์ศิลปะ รวมถึงการวิเคราะห์การวางผงัเมืองและการจดัการน า้ เพ่ือ
จดัท าภาพสนันิษฐานขึน้จากข้อมูลทัง้หมด น่าจะช่วยให้เมืองโบราณบางขลังเป็นเมืองบริวารเมือง
หนึง่ท่ีสะท้อนบริบททางประวตัิศาสตร์ของสโุขทยัให้ชดัเจนยิ่งขึน้  
 
ขอบเขตกำรศึกษำ 

ศึกษางานศิลปกรรมเมืองบางขลัง ทัง้โบราณสถาน โบราณวัตถุ  เอกสารทาง
ประวตัิศาสตร์และข้อมลูส ารวจภาคสนามท่ีมีความเก่ียวข้องกบัศิลปะสโุขทยั และเมืองโบราณอ่ืน ๆ 
ท่ีมีอายุร่วมสมัยกัน และน าข้อมูล มาท าการประเมิน วิเคราะห์ เช่ือมโยง สังเคราะห์ ให้ได้รูปแบบ
สนันิษฐานโบราณสถานทัง้ 22 แห่ง และจดัท าภาพสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เกิด
ภาพสนันิษฐานของเมืองบางขลงัในท่ีสดุ 
  
ขัน้ตอนกำรศึกษำ 

1. ค้นคว้าและรวบรวมผลการศกึษาท่ีเก่ียวกบัโบราณสถานเมืองบางขลงัและศิลปะ
สโุขทยั รวมถึงเมืองโบราณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
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2. เก็บรวบรวมข้อมูลทัง้หมด จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี  
พิพิธภณัฑ์  ข้อมลูภาคสนาม ภายในจงัหวดัสโุขทยั และเมืองโบราณท่ีเป็นเมืองบริวารของสโุขทยั
ในจงัหวดัอ่ืน ๆ 

3. จ าแนกข้อมูล เช่ือมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ภาพสนันิษฐานของ
รูปแบบศลิปกรรมตามวดัตา่ง ๆ 

4.  น าผลการวิเคราะห์ข้อมลู มาใช้ในการทดลองจดัท ารูปแบบสนันิษฐานเป็นโมเดล
จ าลองสามมิตโิดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5. น าเสนอข้อมลู  สรุปผลการศกึษา และข้อเสนอแนะ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงแนวคิดการตัง้ถ่ินฐาน และการจัดการน า้ รวมถึงการกระจายตัวของ
โบราณสถานเมืองบางขลังท่ีสอดคล้องกับเมืองในวัฒนธรรมสุโขทัยอันแสดงถึงกลุ่มคนกลุ่ม
เดียวกนั 

2. ทราบถึงอายุสมัยของโบราณสถานในเมืองบางขลังจากการวิเคราะห์หลักฐาน
ด้านรูปแบบศลิปกรรมร่วมกบัข้อมลูทางโบราณคดีโดยเฉพาะชิน้สว่นสถาปัตยกรรม 

3. ได้เห็นถึงภาพสนันิษฐานเมืองบางขลงัซึ่งเป็นเมืองบริวารในบริบทวฒันธรรมของ
สโุขทยั 
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บทที่ 2 
เมืองบางขลัง จากหลักฐานทางประวัตศิาสตร์และโบราณคดี 

 
 เมืองบางขลงัซึง่เรียกจากเมืองโบราณแหง่หนึง่ ตัง้อยูบ่นถนนพระร่วง (แผนท่ีท่ี 1) 

ซึ่งถือเป็นเส้นทางคมนาคมส าคญัในประวตัิศาสตร์ท่ีใช้ติดต่อกนัระหว่างเมืองท่ีอยู่ภายใต้อ านาจ
ของสโุขทยั จากทิศเหนือลงมาทิศใต้ของเส้นทางดงักลา่ว “เมืองบางขลงั” เป็นเมืองขนาดเล็กตัง้อยู่
ตรงกลางระหว่างเมืองส าคญัคือศรีสชันาลัยและสุโขทยั ชุมชนแห่งนีจ้ึงเสมือนเป็นเ มืองแวะพัก
ระหวา่งทางเชน่เดียวกนักบั เมืองบางพานและเมืองเพชรท่ีอยูร่ะหวา่งเมืองสโุขทยัและก าแพงเพชร 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนท่ีท่ี 1 แนวถนนพระร่วงจากศรีสชันาลยั สโุขทยัถึงก าแพงเพชร 
ท่ีมา: กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร, ชุดถาม-ตอบ เสริมความรู้สาระประวัติศาสตร์ ฉบับ

นักเรียน นักศึกษา ประวัตศิาสตร์สมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2554), 89. 
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จากการส ารวจของกรมศิลปากรตัง้แตปี่ พ.ศ.2508 ถึงปัจจบุนั พบโบราณสถานเมือง
บางขลังทัง้สิน้ จ านวน 22 แห่ง (แผนท่ีท่ี 2) ส่วนใหญ่อยู่นอกก าแพงเมือง โบราณสถานท่ีอยู่
ภายในก าแพงเมืองมีจ านวน 4 แห่ง ปัจจุบนัจ านวนโบราณสถานเมืองบางขลงัถือได้ว่าพบมาก
ท่ีสุดเม่ือเทียบกับเมืองบางพานและเมืองเพชรซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กบนแนวถนนพระร่วงเช่นกัน 
และสภาพโบราณสถานในปัจจุบนันีเ้หลืออยู่น้อยลง บางแห่งไม่สามารถเข้าถึงได้ การรวบรวม
หลกัฐานข้อมลูทางด้านศิลปกรรมและน ามาวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอรูปแบบสนันิษฐานจึงน่าจะเป็น
แนวทางหนึง่ท่ีสามารถท าให้เห็นภาพเมืองโบราณท่ีเหลืออยูน้่อยแหง่นีใ้ห้ชดัเจนมากยิ่งขึน้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนท่ีท่ี 2  แผนท่ีแสดงการกระจายตวัของโบราณสถานเมืองบางขลงั 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 5. 
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เมืองบางขลัง ในจารึกและเอกสารทางประวัตศิาสตร์ 
บางขลง บางฉลัง ช่ือเมืองทัง้สองปรากฏอยู่ในจารึกสมัยสุโขทัย และเอกสาร

พงศาวดาร ต านานทางฝ่ังบ้านเมืองทางเหนือ มกัถกูกล่าวถึงในเหตกุารณ์เก่ียวกบัการเดินทางไป
มาระหวา่งเมืองศรีสชันาลยัและสโุขทยั โดยมีช่ือเมืองนีแ้ทรกอยู่ตรงกลาง จากนัน้ช่ือเมืองเหล่านีก็้
ไม่เคยปรากฏในเอกสารสมัยอยุธยาอีกเลย “บางขลงั” ท่ีรู้จกักันในปัจจุบนันัน้ปรากฏชัดเจนใน
เอกสารสมยัรัตนโกสินทร์ ด้วยหลกัฐานท่ีพบในปัจจบุนัเมืองบางขลงัอยู่ในต าแหน่งท่ีสอดคล้องกบั
เนือ้หาในเอกสารดงักล่าว นกัวิชาการหลายท่านจึงเช่ือว่า บางขลง บางฉลงั เป็นเมืองเดียวกับ
เมืองโบราณ “บางขลงั” ในปัจจบุนั   

บางขลง” จารึกสมยัสุโขทยัได้ปรากฏช่ือท่ีใกล้เคียงกบั เมืองบางขลงั จ านวน 2 หลกั
ได้แก่ จารึกหลกัท่ี 2 (จารึกวดัศรีชมุ) กลา่วถึง พอ่ขนุผาเมืองเจ้าเมืองราดและพ่อขนุบางกลางหาว 
ได้ยกทพัมาพบกนัท่ีเมือง “บางขลง” ก่อนเข้าตีเมืองสโุขทยัจากขอมสบาดโขลญล าพง1  

“บางฉลงั” อีกด้านหนึ่งของจารึกหลกัท่ี 2 ได้กล่าวถึง การเดินทางจาริกแสวงบญุของ
สมเด็จพระศรีศรัทธาราชจุฬามณี ว่าได้เร่ิมต้นจากเมืองสุโขทัย บางฉลัง ถึงศรีสัชนาลัย2 จาก
ข้อความในจารึกทัง้สองด้านจงึสนันิษฐานในเบือ้งต้นได้วา่ต าแหนง่ของเมืองบางขลง และบางฉลงั 
คงจะเป็นเมืองเดียวกบัเมืองบางขลงัในปัจจบุนัท่ีอยู่ระหวา่งสโุขทยัและศรีสชันาลยั  

จารึกหลกัต่อมาคือ จารึกหลักท่ี 3 (จารึกนครชุม) ด้านท่ี 2 กล่าวถึงความวุ่นวายท่ี
เกิดขึน้ในสโุขทยัหลงัพอ่ขนุรามค าแหงสวรรคต โดยขนุหรือเจ้าเมืองของเมืองบริวารพยายามตัง้ตน
เป็นอิสระ ได้แก่ เมืองคนที เมืองพระบาง เมืองเชียงทอง เมืองบางพาน และเมืองบางฉลงั 3 จาก
เนือ้หาในจารึกจึงสามารถระบุได้ว่าเมืองบางขลังเป็นเมืองท่ียังมีตวัตนอยู่ร่วมสมัยกันกับเมือง
เหลา่นีร้วมถึงเมืองนครชมุด้วย  

 ในเอกสารทางประวตัิศาสตร์ของบ้านเมืองทางเหนือ เช่น ต านานมูลศาสนา 4 และ
พงศาวดารโยนก5 ยงัปรากฏช่ือเมืองและต าแหน่งท่ีตัง้ท่ีใกล้เคียงกนักบัเมืองบางขลงั ได้แก่ เมือง

                                                        
1กรมศลิปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2527), 63. 
2เร่ืองเดียวกนั, 72. 
3เร่ืองเดียวกนั, 37. 
4ดเูพิ่มเตมิใน ต านานมูลศาสนา (ม.ป.ท., 2518), พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้า

ฯให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ ปจ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุ
หน้าพลบัพลาอิศริยาภรณ์ วดัเทพศริินทราวาส วนัท่ี 17 ธนัวาคม 2518, 195-196. 

5พระยาประชากิจกรจกัร (แช่ม บุญนาค), พงศาวดารโยนก (พระนคร: คลงัวิทยา, 
2507), 263. 
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“ปางจา” ในเหตกุารณ์การเดนิทางของพระสมุนเถระได้พบพระบรมสารีริกธาตท่ีุเมืองปางจา ซึ่งอยู่
ระหว่างทางศรีสชันาลยัไปสุโขทยั และพระยากือนาให้อญัเชิญไปประดิษฐานท่ีเจดีย์ประธานวดั
สวนดอก และพระธาตดุอยสุเทพ เมืองเชียงใหม่ ในประเด็นนีท้ าให้นักวิชาการท้องถ่ินหลายคน 
เช่ือวา่บางขลงัมีความส าคญัถึงกบัเป็นต้นก าเนิดพระธาตดุอยสเุทพ6 อย่างไรก็ตาม ในเอกสารชิน
กาลมาลีปกรณ์กล่าวเพียงว่าพระสุมนเถระพบพระบรมสารีริกธาตุท่ีวิหารเก่า ในเมืองร้างใกล้
แม่น า้ฝากระดานระหว่างทางไปศรีสัชนาลัย 7 ซึ่งในตอนนัน้บางขลังคงมิได้เป็นเมืองร้างอย่าง
แน่นอน ในประเด็นนีค้งต้องอธิบายเพิ่มเติมโดยใช้หลกัฐานด้านโบราณคดีและงานศิลปกรรมใน
บทตอ่ไป 

นอกจากนีศ้ิลาจารึกเขาสุมนกฏู ด้านท่ี 4 กล่าวถึงพระยาลิไทน าไพร่พลเดินทางไป
สกัการะรอยพระพทุธบาท  ท่ีเมืองสโุขทยัหลงัจากทรงผนวชเป็นเวลา 6-7 ปี โดยปรากฏช่ือเมือง
บริวารตา่ง ๆ แตไ่มพ่บช่ือเมืองบางขลงั มีข้อความดงันี ้

 
“ .....มีทัง้ชาวสระหลวง  สองแคว ปากยม พระบาง ชากงัราว สพุรรณภาว นครพระชุม 

เบือ้งใน...เมืองบางพาน เมือง... เมืองราด เมืองสะค้า เมืองลมุบาจาย เป็นบริพารจึงขึน้มานบพระบาท
ลกัษณอนัตนหากประดิษฐานแตก่่อนเหนือจอมเขาสมุนกฏูนี ้จึงจารจารึกนีไ้ว้อีกโสด.....”8 

 
จากข้อความในจารึก เมืองพระบาง เมืองราด และเมืองบางพาน ซึ่งเป็นเมืองท่ีน่าจะ

อายุร่วมสมยักันกับเมืองบางขลงัดงัท่ีกล่าวไว้ในจารึกหลกัท่ี 2  ช่ือเมืองท่ีเป็นส่วนช ารุดระหว่าง
เมืองบางพานและเมืองราดอาจเป็นเมืองบางขลงัก็เป็นได้ เพราะช่ือเมืองไล่เรียงมาจากเมืองแถบ
ลุม่น า้ปิง แล้วเร่ิมเปล่ียนทิศทางเข้าสู่แนวถนนพระร่วงเร่ิมจากเมืองบางพานไป และเมืองบางขลงั
ก็เป็นหนึ่งในเมืองบริวารของสุโขทยั และอยู่ในต าแหน่งใกล้ชิดกบัเมืองสุโขทยั จึงน่าจะรวมอยู่ใน
การเดนิทางไปสกัการะรอยพระพทุธบาทครัง้นีด้้วย  

เมืองบางขลงัน่าจะถูกลดความส าคญัลงพร้อมกับเมืองอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ตามเส้นทางถนน
พระร่วงไม่เกินปี พ.ศ. 2053 เน่ืองจากในจารึกฐานพระอิศวรเมืองก าแพงเพชร กล่าวถึงการฟืน้ฟู

                                                        
6สมชาย เดือนเพ็ญ, “เมืองบางขลัง”ใน ท่ีน่ี...เมืองบางขลัง (ปฐมบทแห่งการสร้าง

บ้านแปลงเมือง), 49. 
7รัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ , พิมพ์ครัง้ท่ี 5, แปลโดย แสง มนวิทูร 

(กรุงเทพฯ: บ ารุงนกุลูกิจ, 2518), 106. 
8กรมศลิปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, 91. 
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ท่อปู่ พระยาร่วงกลบัคืนหลงัจากท่ีตืน้เขินหายไปท าให้เมืองบางพานต้องท านาโดยรอน า้ฝนจาก
ธรรมชาติ9 ในช่วงปี พ.ศ. ดงักล่าวนัน้เป็นช่วงท่ีฝ่ายอยธุยาได้เข้ามาครอบครองอาณาจกัรสโุขทยั
ไว้แล้ว การน าท่อปู่ พระยาร่วงท่ีเสมือนท่อส่งน า้หล่อเลีย้งเมืองบริวารของสุโขทยักลบัมาใช้ใหม่
แสดงถึงช่วงเวลาก่อนหน้านีท้างน า้หรือท่อน า้นีไ้ด้ถูกใช้งานน้อยลงอาจเป็นสิ่งหนึ่งท่ีบ่งบอกถึง
ขนาดท่ีเล็กลงของชุมชนตามแนวทางน า้แห่งนี ้ชุมชนเมืองบางขลงัก็น่าจะมีขนาดเล็กลงแล้วใน
ชว่งเวลานี ้

จากเอกสารทางประวตัิศาสตร์ทัง้หมดอาจสรุปได้ในเบือ้งต้นว่าเมืองบางขลงัเป็นเมือง
ขนาดเล็กท่ีอยู่ภายใต้อ านาจของสุโขทยั เสมือนเมืองแวะพกัระหว่างการเดินทางไปกลบัสุโขทยัและ
ศรีสชันาลยั และมีมาแล้วอย่างน้อยช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 ร่วมสมยักับเมืองราด เมืองบางพาน 
เมืองคนที เมืองพระบาง เมืองนครชมุ หลงัจากนัน้เมืองบางขลงัคงหมดความส าคญัลงพร้อม ๆ กับ
เมืองในเส้นทางถนนพระร่วงไม่เกินปี พ.ศ. 2053 หลงัจากท่ีอาณาจกัรอยุธยาเข้ามายึดอ านาจจาก
สโุขทยัแล้ว 

ในเอกสารสมยัอยุธยา ไม่ปรากฏช่ือเมืองบางขลงัเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยู่เลย อาจ
เป็นไปได้ว่าเมืองบางขลังถูกลดความส าคัญลงเป็นเพียงหมู่บ้านริมทางถนนพระร่วง 10 ซึ่งก็
กลายเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีถูกลดบทบาทลงด้วย อย่างไรก็ตาม เมืองสุโขทยัและศรีสชันาลยัยัง
เป็นหวัเมืองเหนือท่ีมีความส าคญัในสมยัอยธุยามาโดยตลอด ดงัเช่น การท าสงครามระหว่างพระ
เจ้าติโลกราชและสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแย่งชิงหวัเมืองทางเหนือกนั เป็นระยะเวลายาวนาน
ถึง 8 ปี ดงันัน้ มีความเป็นไปได้ว่าเมืองบางขลงัน่าจะท าหน้าท่ีในการเป็นจดุแวะพกัระหว่างทาง
เชน่เดมิ  

ในเอกสารสมัยรัตนโกสินทร์ ได้ปรากฏช่ือเมืองบางขลังครัง้แรกในสมัยรัชกาลท่ี 3 
จ านวน 2 ฉบบั ได้แก่ ร่างสารตราเจ้าจกัรี ถึงหวัเมืองฝ่ายเหนือ เร่ืองการส่งไม้สกัไปปฏิสงัขรณ์วดั
และซอ่มแซมพระนคร และอีกฉบบัหนึ่งในจดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เหตกุารณ์ปี 2388 ตองซูเข้ามา

                                                        
9เร่ืองเดียวกนั, 174. 
10วนาพร  ค าบุศย์, “การศึกษาพฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณเมืองบาง

ขลงัในเขตอ าเภอ สวรรคโลกและอ าเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสโุขทยั ระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 18-22” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2553), 27. 
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ค้าขายโดยอยู่ภายใต้บงัคบัขององักฤษ เม่ือยกกระบตัรเมืองบางขลงัยกัยอกสินค้าของตองซู จึง
เกิดการฟ้องร้องกนัขึน้11 

เอกสารสมยัรัชกาลท่ี 4 กล่าวถึงเมืองบางขลงั 2 ฉบบั ได้แก่ จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 4 
ใบบอกนครสวรรค์ เร่ืองส่งเคร่ืองยศพระบางขลงัซึ่งถึงอนิจกรรม พ.ศ.2404 และชุมนมุฉันท์ดษุฎี
สงัเวยได้พรรณาถึงหวัเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้ปรากฏช่ือเมือง “บางขงั” คู่กับเมืองบางยม
และเมืองใกล้เคียงอ่ืน ๆ ด้วย 

“...ชมุศรส าแดงแสดง   อิกชมุแสงสงครามเมือง 
พิแรมรมบรีุเรือง   นครชมุแลไชยนาม 
บางขงัทัง้บางยม  ศรีภิรมย์พรหมภิราม 
ทุง่ยัง้ทัง้กงคราม  ลบัแลหลม่แลเลยสวางค์...” 

 
เอกสารสมยัรัชกาลท่ี 5 จดหมายระยะทางไปพิษณุโลกของกรมพระยานริศรานุวัติ

วงศ์ ได้เลา่ถึงการเดนิทางไปเพ่ือหลอ่ถ่ายแบบพระพทุธชินราช เมืองพิษณุโลก มาประดิษฐานเป็น
พระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดเบญจมบพิตร ตามรับสัง่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5  โดยเดินทางผ่านลุ่มน า้เจ้าพระยาขึน้ไปลุ่มน า้น่านท่ีเมืองทุ่งยัง้และไปทางบก
เข้าศรีสัชนาลัย ล่องแม่น า้ยมไปทางเมืองสุโขทัยใหม่เพ่ือออกส ารวจเมืองเก่าสุโขทัย เส้นทางท่ี
พระองค์เสด็จคงจะเป็นเส้นทางโบราณท่ีใช้สืบตอ่กนัมา12 ในการเดินทางจากศรีสชันาลยัไปเมืองเก่า
สโุขทยั ท่านใช้การเดินทางโดยแม่น า้ยมแสดงให้เห็นว่าถนนพระร่วงในช่วงนัน้คงเป็นเส้นทางท่ีไม่ใช่
เส้นทางหลกัระหวา่งศรีสชันาลยัและสโุขทยัเหมือนในอดีตแล้ว เมืองบางขลงัและเมืองอ่ืน ๆ ตามแนว
ถนนคง กลายเป็นเมืองร้างหรือเป็นเพียงหมูบ้่านเล็ก ๆ 

เอกสารส าคญัซึ่งบอกเล่าเร่ืองราวของเมืองบางขลงัท่ีเป็นรูปธรรมมากท่ีสดุฉบบัหนึ่ง
คือ พระราชนิพนธ์เท่ียวเมืองพระร่วงในรัชกาลท่ี 6 เม่ือครัง้เสดจ็ส ารวจไปตามเส้นทางถนนพระร่วง
และได้พบโบราณสถานส าคญัของเมืองบางขลงั เช่น วดัโบสถ์ วดัใหญ่ชยัมงคล ในสภาพท่ีอยู่ใน

                                                        
11จดหมายเหตุรัชกาลที่  3 (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้ นส่วนสามัญนิติบุคคลสหประชา

พาณิชย์, 2530). 
12ประภัสสร์ ชูวิเชียร, “บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) จดหมายระยะทางไป

พิษณโุลกพระนิพนธ์ในสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุตัวิงศ์ด ารงวิชาการ,” 
ด ารงวิชาการ 12, 1 (มกราคม - มถินุายน 2556): 61. 
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ป่าและมีวชัพืชปกคลมุ13 ดงันัน้ พืน้ท่ีเมืองบางขลงัท่ีเป็นเมืองโบราณได้กลายเป็นเมืองร้างไปแล้ว 
จากการบรรยายสภาพของโบราณสถานมีความเป็นไปได้ว่าคงจะมีช่วงเวลาหนึ่งท่ีเมืองถกูปล่อย
ให้เป็นเมืองร้างเป็นระยะเวลายาวนานจนพืน้ท่ีเมืองโบราณบางขลงัถกูปกคลุมไปด้วยป่า ชุมชน
จากภายนอกเข้ามาตัง้ถ่ินฐานใหม่จึงมิได้ให้ความส าคญัหรือเข้าไปไม่ถึง ช่ือเมืองบางขลงัท่ีมา
ปรากฏในเอกสารสมยัรัตนโกสินทร์ก่อนหน้านีจ้ึงน่าจะเป็นการกล่าวถึงเมืองบางขลงัท่ีเป็นชุมชน
ใหมแ่ตอ่ยูใ่กล้พืน้ท่ีเมืองโบราณแหง่เดมิและไมไ่ด้มีวิถีชีวิตผกูพนักบัเมืองโบราณแหง่นีอี้กแล้ว  

ถึงแม้วา่พืน้ท่ีเมืองโบราณบางขลงัในปัจจบุนัจะมีต าแหน่งท่ีใกล้เคียงกบัเนือ้ความใน
จารึกสมยัสโุขทยัและเอกสารทางประวตัศิาสตร์ภาคเหนือ แตย่งัมีความคิดเห็นของนกัวิชาการบาง
ทา่นซึง่ได้ลงพืน้ท่ีส ารวจเมืองโบราณในเขตลุ่มน า้ยมได้สนันิษฐานว่าเมืองบางขลงัน่าจะอยู่ในเขต
อ าเภอศรีส าโรงปัจจบุนั โดยใช้เหตผุลทางด้านภมูิศาสตร์และซากโบราณสถานท่ีพบจ านวนหนึ่งใน
การอธิบาย14 อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลทางด้านเอกสารทัง้หมดมีความเป็นไปได้ว่าเมืองโบราณ
บางขลังในปัจจุบนัตัง้อยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความสัมพันธ์กับอาณาจักรสุโขทัย การพิจารณาหลักฐาน
ตอ่ไปจงึจะศกึษาเปรียบเทียบกบัเมืองโบราณอ่ืนๆในอาณาจกัรสโุขทยัเป็นหลกั โดยในหวัข้อถดัไป
จะท าการวิเคราะห์แนวคดิการเลือกตัง้ถ่ินฐานของเมืองในเขตลุ่มน า้ยม และการจดัการน า้ในเมือง
รวมถึงการกระจายตวัของโบราณสถานของเมืองในวฒันธรรมสโุขทยับนเส้นทางถนนพระร่วง และ
น าข้อมูลทัง้หมดเปรียบเทียบกับเมืองบางขลงัในปัจจุบนัเพ่ือท าให้เห็นภาพเมืองในอดีตท่ีชดัเจน
มากขึน้ข้อความ  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
13สรุปความจาก พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, เที่ยวเมืองพระร่วง 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา, 2451), 128-130. 
14ศรีศกัร วลัลิโพดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2552), 56.  
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เมืองบางขลัง : สภาพทางกายภาพ และความสัมพันธ์ทางด้านแนวคิดการตัง้ถิ่นฐานและ
การจัดการน า้กับเมืองสุโขทัยและเมืองบริวาร 

เมืองโบราณบางขลงั ปัจจบุนัตัง้อยู่ในต าบลบางขลงัซึ่งมีอาณาเขตกินพืน้ท่ี 2 อ าเภอ 
ได้แก่ อ าเภอสวรรคโลก และอ าเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั โดยด้านทิศเหนือและทิศตะวนัออก
ติดกบัอ าเภอสวรรคโลก และทิศตะวนัตกติดกบัอ าเภอทุ่งเสล่ียม ส่วนด้านทิศใต้แนวเขตติดตอ่กับ
อ าเภอศรีส าโรง ในแผนท่ีโบราณเส้นทางถนนพระร่วงเมืองบางขลงัตัง้อยู่ตรงกลางระหว่างเมือง
ศรีสชันาลยัและเมืองสุโขทยั มีระยะห่างจากเมืองศรีสชันาลยัทางทิศเหนือ 23 กิโลเมตรและห่าง
จากเมืองสโุขทยัทางทิศใต้ 27 กิโลเมตร15   

เมืองบางขลงั ตัง้อยูบ่นท่ีราบเชิงเขาเดื่อ ก าแพงเมืองเป็นคนัดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าด้าน
ไมเ่ทา่ โค้งเล็กน้อยตามธรรมชาติ มีคนู า้คนัดินประมาณ 2 ชัน้ วางตวัตามแนวทิศเหนือและทิศใต้ 
(แผนผังท่ี 1) และมีพืน้ท่ีลาดเทไปจากทางด้านตะวันตกไปสู่ตะวันออก ก าแพงเมืองด้านทิศ
ตะวนัตกและทิศตะวนัออกมีล าน า้ส าคญัไหลผ่าน 2 สาย ได้แก่ คลองยางและล าน า้แมม่อก16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15มนต์ชยั เทวญัวโรปกรณ์ “ประวตัิศาสตร์เมืองบางขลงั” ใน ชมรมเรารักพระร่วง 

“บางขลง บางฉลงง บางขลัง,” 43. 
16ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 จงัหวดัสุโขทยั ส านกัโบราณคดี

และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณคันดินเมืองบาง

ขลัง (ถนนพระร่วง) (ม.ป.ท., 2543), 1-2. 
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แผนผงัท่ี 1  แผนผงัเมืองบางขลงัแสดงหลกัฐานแนวก าแพงเมือง 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก จารึก วิไลแก้ว, การศึกษาวิเคราะห์แนวถนนพระร่วงและเมืองโบราณใน

เส้นทางจากหลักฐานทางโบราณคดี  (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546), 112. 
 

จากการขุดค้นทางโบราณคดีแนวก าแพงเมืองบางขลัง พบว่าเป็นคันดินอัดแน่น 
ความหนาประมาณ 25 – 30 เมตร ยกเว้น ด้านทิศใต้ท่ีมีความหนา 40 เมตร ก าแพงเมืองด้านทิศ
ตะวนัออกเหลือหลกัฐานมากท่ีสุด โดยปรากฏร่องรอยคนัดิน 2 ชัน้ระหว่างกลางน่าจะเป็นคนู า้ 
ความกว้างประมาณ 25-30 เมตร ด้านทิศเหนือและทิศใต้แนวคนัดินทอดยาวไปสู่แนวคลองยาง
ด้านทิศตะวนัตก สว่นทางด้านทิศตะวนัตกมีคลองยางไหลผ่านตลอดแนวก าแพงเมืองและปรากฏ
แนวคนัดนิอยูด้่านนอกแนวคลองยางจึงมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะใช้คลองยางเป็นคนู า้ของก าแพง

 

โรงเรียนกมลราษฎร์ 

ล าน า้แม่มอก 

คลองยาง 
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เมืองด้านทิศตะวนัตก เชน่เดียวกบัเมืองศรีสชันาลยั  และนครชมุ ท่ีใช้ล าน า้สายใหญ่เป็นคเูมืองไป
ด้วย17  

นอกจากนีน้กัวิชาการได้สนันิษฐานว่าแต่เดิมเมืองบางขลงัน่าจะมีล าน า้ผ่านบริเวณ
กลางเมืองจากทางด้านทิศเหนือบริเวณวดัใหญ่ชยัมงคลไหลออกสู่มุมด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้
เช่ือมตอ่กบัถนนพระร่วงซึง่เป็นล าน า้เดิมซึ่งตอ่มาล าน า้เปล่ียนเส้นทางกลายเป็นแนวคลองยางใน
ปัจจบุนั โดยสงัเกตจากแนวคนัดินด้านทิศตะวนัตกนัน้อยู่ด้านนอกแนวคลองยาง ดงันัน้คลองสาย
นีจ้ึงน่าจะเคยอยู่กลางเมืองมาก่อน18 แต่จากการขุดตรวจสอบเพ่ือหาล าน า้สายเก่านีย้ังไม่พบ
หลกัฐานชัน้ดนิท่ีแสดงถึงน า้ท่ีขงัเป็นเวลานานจงึอาจจะต้องมีการขดุตรวจสอบในพืน้ท่ีอ่ืนตอ่ไป 

จากข้อมูลทางกายภาพข้างต้น จะเห็นว่า เมืองบางขลงัมีแนวคิดการตัง้ถ่ินฐานอยู่
บริเวณท่ีราบเชิงเขา ผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าด้านไม่เท่าโค้งไปตามธรรมชาติของพืน้ท่ีและมี
รูปแบบการจัดการน า้ท่ีมีแหล่งน า้ส าคญัคือน า้ฝนท่ีไหลจากเขาเด่ือและคลองยางซึ่งเป็นล าน า้
สาขาของล าน า้แม่มอกชกัน า้เข้าสู่คเูมืองด้านต่าง ๆ และในฤดนู า้ล้นปริมาณน า้ท่ีมากเกินไปใน
คลองยางจะระบายออกสูล่ าน า้แมม่อกและระบายออกสูแ่ม่น า้ยมตอ่ไป (แผนผงัท่ี 2)  

เม่ือเปรียบเทียบข้อมลูทางกายภาพและแนวคิดดงักล่าวกบัเมืองในวฒันธรรมสโุขทยั 
เช่น สุโขทยั (แผนผงัท่ี 3) ศรีสชันาลยั (แผนผงัท่ี 4) บางพาน (แผนผงัท่ี 5) และนครชมุ (แผนผงัท่ี 6) 
พบว่ามีความสมัพนัธ์กันอย่างมาก โดยเฉพาะการเลือกท่ีตัง้ถ่ินฐานบริเวณท่ีราบเชิงเขา และการรับ
น า้ฝนจากภูเขาสงูใกล้เคียงและล าน า้ธรรมชาติท่ีมาจากต้นน า้บนเทือกเขาท่ีไกลออกไป เช่น แหล่ง
น า้ส าคญัของเมืองสุโขทยั ได้แก่ คลองเสาหอ และระบายน า้ล้นจากคเูมืองออกสู่ล าน า้แม่ล าพนัซึ่ง
ไหลออกสู่แม่น า้ยมต่อไป ส่วนเมืองนครชุมจะใช้คลองสวนหมากเป็นทัง้แหล่งน า้ท่ีเติมเข้าสู่คเูมือง
และเป็นทางระบายน า้ลงสูแ่มน่ า้ปิงด้วย เป็นต้น แนวคิดดงักล่าวอาจเป็นข้อมลูเบือ้งต้นท่ีแสดงถึงวิธี
คิดในการตัง้ถ่ินฐานของกลุ่มคนเมืองบางขลังท่ีอาจเป็นกลุ่มคนท่ีมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
สโุขทยัก็เป็นได้ 

นอกจากนีก้ารกระจายตวัของโบราณสถานเมืองบางขลงัท่ีมกัจะตัง้อยู่ตามแนวล าน า้
อาจแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งการตัง้ถ่ินฐานกบัเส้นทางคมนาคมทางน า้อยา่งชดัเจน 

                                                        
17สรุปความจาก จารึก วิไลแก้ว, การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณคันดินเมืองบาง

ขลัง (ถนนพระร่วง) (สโุขทยั: ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 5 จงัหวดัสโุขทยั, 
2543), 1-2. 

18เร่ืองเดียวกนั, 1. 
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แผนผงัท่ี 2 แผนผงัเมืองบางขลงัแสดงการกระจายตวัของโบราณสถาน และแนวสนันิษฐานคนู า้
คนัดนิ 
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ภาพท่ี 1 ภาพรวมเมืองบางขลงัจ าลองแนวคนู า้คนัดนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผงัท่ี 3  ระบบชลประทานเมืองสโุขทยั 
ท่ีมา: กนกวรรณ โสภณวัฒนวิจิตร, ชุดถาม-ตอบ เสริมความรู้สาระประวัติศาสตร์ ฉบับ
นักเรียน นักศึกษา ประวัตศิาสตร์สมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: สารคดี, 2554), 90. 

เขาเด่ือ 

ล าน ้าแม่มอก 

คลองยาง 

เมืองบางขลงั 
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แผนผงัท่ี 4 เมืองศรีสชันาลยั 
ท่ีมา: ธาดา สทุธิธรรม, สถาปัตยกรรมสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2536), 25. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัท่ี 5 เมืองบางพาน 
ท่ีมา: จารึก วิไลแก้ว,  การศึกษาวิเคราะห์แนวถนนพระร่วงและเมืองโบราณในเส้นทางจาก
หลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2546),  87. 

เมืองเชลียง 

เมืองศรีสัชนาลัย 
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แผนผงัท่ี 6  ผงัเมืองนครชมุ 
ท่ีมา: ปรับปรุงจาก “เมืองนครชมุ : การตัง้ถ่ินฐานและพฒันาการ วิเคราะห์ผงัเมืองและการจดัการน า้ 
วิเคราะห์แผนผังโบราณสถานทางทิศใต้ของเมืองนครชุม รูปแบบศิลปกรรม” (รายงานประกอบ
รายวิชา 317532 การฝึกภาคสนาม ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2556), 55. 

 
 

คลองสวนหมาก 

เมืองก าแพงเพชร 

ก าแพงเมืองนครชมุ 

วดัพระบรมธาตนุครชมุ 
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สรุปได้ว่า ช่ือเรียกเมืองโบราณท่ีมีต าแหน่งใกล้เคียงกับเมืองบางขลังในปัจจุบันใน
เอกสารทางประวตัิศาสตร์ท่ีได้กล่าวมาอาจยงัไม่สามารถระบุได้ชดัเจนว่าเป็นเมืองเดียวกันหรือไม ่ 
แต่จากหลักฐานท่ีได้ส ารวจพบร่องรอยคูน า้คันดินและซากโบราณสถานต่างๆ ในเมืองบางขลัง
ปัจจุบนัท าให้ได้ทราบว่าบริเวณนีเ้ป็นท่ีตัง้ของเมืองโบราณเมืองหนึ่งอย่างแน่นอน เม่ือน าข้อมูล
ทางด้านกายภาพทัง้แนวคิดการตัง้ถ่ินฐาน รูปแบบผังเมือง และวิธีการจัดการน า้ เปรียบเทียบกับ
เมืองในวฒันธรรมสโุขทยัซึ่งตัง้อยู่ตามแนวถนนพระร่วง เช่น เมืองสโุขทยั ศรีสชันาลยั บางพาน และ
นครชมุ พบวา่มีลกัษณะใกล้เคียงกนัจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกนั และอาจ
แสดงถึงกลุม่เมืองโบราณท่ีตัง้อยู่ตามแนวถนนพระร่วงท่ีมีรูปแบบแนวคิดดงักล่าวร่วมกนัก็เป็นได้ 

ในบทท่ี 3 จะท าการวิเคราะห์โบราณสถานในเมืองบางขลงัทัง้หมดโดยพิจารณาจาก
รูปแบบศิลปกรรมและหลกัฐานทางโบราณคดีทัง้จากการขุดแตง่และขุดค้นเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จดัท าภาพสนันิษฐานสามมิตติอ่ไป 
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  บทที่ 3  
การวิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและจัดท ารูปแบบสันนิษฐานเมืองบางขลัง 
 

โบราณสถานในเมืองบางขลงัมีทัง้หมด 22 แห่ง ได้รับการขุดแต่งโดยกรมศิลปากร
แล้วทัง้สิน้ และพบว่าเหลือหลักฐานอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่มีสภาพช ารุดเหลือเพียงส่วนฐาน 
ปัจจบุนัมีโบราณสถานเพียง 4 แหง่ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ วดัโบสถ์ วดัใหญ่ชยัมงคล วดัริม
ทาง และวดัเขาเดื่อ สว่นโบราณสถานอ่ืนๆ ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเกษตรกรรม และบางแห่งหลงัจากท าการ
บรูณะแล้วถกูคลมุด้วยแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ (Geo-Textile) และกลบทบัด้วยดิน การใช้หลกัฐานงาน
ศลิปกรรมของโบราณสถานสว่นนีจ้งึมีความจ าเป็นต้องใช้ภาพถ่ายในระหว่างด าเนินงานบรูณะซึ่ง
ได้รับการอนเุคราะห์จากส านกัศลิปากรท่ี 6 จงัหวดัสโุขทยั  

ในบทท่ี 3 จะท าการจัดกลุ่มโบราณสถานตามสภาพท่ีเหลืออยู่และหลักฐานท่ีพบ
รวมถึงวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีร่วมกบัรูปแบบงานศลิปกรรมเพ่ือก าหนดอายโุบราณสถาน
แต่ละแห่งอนัจะน าไปสู่การก าหนดอายุภาพรวมของเมืองบางขลงัและเป็นกลุ่มข้อมูลท่ีจะน าไป
พิจารณารูปแบบสนันิษฐานท่ีมีความเป็นไปได้ตอ่ไปในบทท่ี 4  

จากสภาพของโบราณสถานและหลักฐานท่ีพบในเมืองบางขลงัสามารถแบ่งออกได้
เป็น 3 กลุม่ ได้แก่  

กลุ่มที่ 1 โบราณสถานท่ีสามารถสันนิษฐานรูปแบบได้ค่อนข้างชัดเจน จ านวน 
2 แหง่ ได้แก่ วดัโบสถ์ และวดัใหญ่ชยัมงคล  

กลุ่มที่  2 โบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐาน สันนิษฐานรูปแบบได้ไม่ชัดเจน 
จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ วดัริมทาง วดัเจดีย์โทน วดัป่ามะม่วง วดัดงอ้อยเหนือ วดัป่าสกัเหนือ วดั
ก้อนแลง วดัไร่ถัว่ วดัมมุเมือง วดัสระคู ่วดัป่าสกัใต้ วดัเขาเดื่อ  

กลุ่มที่ 3 โบราณสถานที่ไม่สามารถสันนิษฐานรูปแบบได้ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 
วดัต้นตะโก วดัริมคลองเก่า  วดัป่ากล้วย  วดัต้นประดู่ วดัเจดีย์คู่ วดัริมคลองยาง วดัต้นมะเกลือ  
วดัเจดีย์เจ็ดแถว วดัดงสะเดา 

 
กลุ่มที่ 1 โบราณสถานท่ีสามารถสันนิษฐานรูปแบบได้ค่อนข้างชัดเจน  

สภาพโบราณสถานในกลุ่มนีโ้ดยรวมมีความช ารุดเสียหายน้อยกว่าแห่งอ่ืน ๆ หรือมี
หลกัฐานชิน้ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมเพียงพอในการน ามาวิเคราะห์ภาพรวมของรูปแบบ
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ศิลปกรรมได้คอ่นข้างชดัเจน กลุ่มโบราณสถานนี ้มีจ านวน 2 วดั ได้แก่ วดัโบสถ์ และวดัใหญ่ชยั
มงคล ต่อไปนีจ้ะน าหลกัฐานทัง้หมดท่ีพบ8ของทัง้สองวดันีม้าวิเคราะห์เพ่ือก าหนดอายุและเป็น
ข้อมลูในการขึน้รูปแบบสนันิษฐานตอ่ไป 

1.1 วัดใหญ่ชัยมงคล– วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทาง
ขึน้รูปแบบสันนิษฐาน 

 วดัใหญ่ชยัมงคล ตัง้อยู่ด้านทิศเหนือนอกก าแพงเมืองบางขลงัใกล้แนวล าคลอง
สายเก่า พบซากโบราณสถาน จ านวน 36 แห่ง ทัง้หมดมีสภาพช ารุดเหลือเพียงส่วนฐาน จากการ
ขุดค้นและขุดแต่ง พบร่องรอยการซ่อมแซมและก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างน้อย 2 สมัย โดยพบ
หลกัฐานจากการเปรียบเทียบระดบัฐานรากท่ีแตกต่างกัน รูปแบบแผนผังท่ีมีการสร้างเจดีย์ราย
ขนาดเล็กแทรกตามแนวแกนหลกั และหลกัฐานจากการขดุแตง่อ่ืน ๆ ดงัจะกลา่วตอ่ไป 

 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนผังวัดและรูปแบบเจดีย์ประธาน 
 แผนผงัวดัใหญ่ชยัมงคล (แผนผงัท่ี 7)  ประกอบด้วย เจดีย์ประธาน เจดีย์ประจ า

มุม และมณฑปบริวารท่ีสร้างอยู่ด้านข้างเจดีย์ประจ ามุมทัง้ส่ี เจดีย์รายอ่ืน ๆ ซึ่งวางตวัเรียงแถว
อย่างไม่เป็นระเบียบขนาบข้างเจดีย์ประธาน  มีฐานอาคารรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าท่ีอาจจะเป็นวิหาร
ตัง้อยู่ด้านทิศเหนือของเจดีย์ประธานวางตัวตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก  โบราณสถาน
ดงักล่าวทัง้หมดล้อมรอบด้วยก าแพงแก้วก่อด้วยแท่งศิลาแลงวางในแนวตัง้และมีคานทบัรูปแบบ
เดียวกบัวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั  

 ฐานเจดีย์ประธานก่อด้วยศิลาแลงมีระดบัฐานรากลึกท่ีสุด คือประมาณ 1.30 
เมตรและฐานเจดีย์ประจ ามมุก่อด้วยศลิาแลงทัง้ส่ีมีความลึกใกล้เคียงกนัโดยเฉล่ียประมาณ 0.50-
0.80 เมตร1  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1นาตยา ภศูรี, โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล, (มปท., 2544), 2. 
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แผนผงัท่ี 7 แผนผงัวดัใหญ่ชยัมงคลแสดงหมายเลขโบราณสถานทัง้หมด 36 แหง่ 

ท่ีมา: บริษัท นอร์ทเทิร์นซนั (1936), รายงานการขุดค้นและบูรณะวัดใหญ่ชัยมงคล อ.ทุ่งเสล่ียม 

จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., 2546). 

 
 จากแผนผงัดงักล่าวด้วยต าแหน่งท่ีตัง้ของเจดีย์ประจ ามมุจึงน่าจะสร้างพร้อมกนั

หรือใกล้เคียงกันกับเจดีย์ประธาน เม่ือท าการเปรียบเทียบระดบัฐานรากของสิ่งก่อสร้างบริวาร  
อ่ืน ๆ รวมทัง้วิหาร พบว่า เจดีย์รายท่ีก่อสร้างด้วยศิลาแลงส่วนใหญ่มีระดบัฐานรากท่ีใกล้เคียงกบั
เจดีย์ประจ ามุมและเจดีย์รายขนาดเล็กท่ีก่อสร้างด้วยอิฐเกือบทัง้หมดมีระดบัฐานรากต่างจาก
เจดีย์ประจ ามุมโดยเฉล่ีย 0.40 เมตร ขึน้ไป รวมถึงวิหารด้านทิศเหนือมีค่าระดบัสูงกว่าพืน้
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โดยทัว่ไป 0.80 เมตร2  จึงมีความเป็นไปได้ว่าวิหารแห่งนีน้่าจะมาสร้างภายหลงั  โดยข้อมลูการขดุ
ค้นเพ่ือหาแนวคนู า้บริเวณก าแพงแก้วด้านทิศเหนือพบว่าระดบัความลึกของแนวก าแพงแตกต่าง
จากพืน้ใช้งานภายในอย่างมาก3 จึงน่าจะมีการรือ้ก าแพงแก้วด้านทิศเหนือและสร้างวิหารแห่งนี ้
ขึน้มาภายหลงั  

 อย่างไรก็ตาม การขุดแต่งบริเวณโดยรอบวิหารพบเศษกระเบือ้งดินเผาจ านวน
มากและชิน้ส่วนสงัคโลกลายเขียนสี (ภาพท่ี 2) คล้ายส่วนประดบัหลงัคามกรสงัคโลกท่ีนิยมใน
สมยัสโุขทยั แสดงให้เห็นวา่สว่นประดบัหลงัคารูปแบบนีอ้าจได้รับความนิยมถึงช่วงปลายของสมยั
สโุขทยั เศษชิน้ส่วนสงัคโลกดงักล่าวพบว่ากระจายตวัเป็นบริเวณกว้างถึงส่วนหนึ่งของท่ีว่างด้าน
ทิศตะวันออกหน้าเจดีย์ประธานอีกด้วย4 จึงมีความเป็นไปได้ว่า อาจจะเคยมีวิหารอีกหลังหนึ่ง
ตัง้อยู่ แต่เป็นวิหารเคร่ืองไม้ขนาดเล็กมุงด้วยวสัดธุรรมชาติ ดงันัน้แต่เดิมแผนผงัของวดัใหญ่ชัย
มงคล น่าจะประกอบไปด้วย เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เจดีย์ประจ ามุม เจดีย์รายบางองค์
และมีวิหารเคร่ืองไม้อยูท่างด้านทิศตะวนัออกของเจดีย์ประธาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2นาตยา ภศูรี, โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล, 2. 
3นอร์ทเทิ ร์นซัน (1936) ,  รายงานการขุดค้นและบูรณะวัดใหญ่ชัยมงคล  

อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, (ม.ป.ท., 2546), 31. 
4วนาพร  ค าบุศย์, “การศึกษาพฒันาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองบาง

ขลงัในเขตอ าเภอ สวรรคโลกและอ าเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสโุขทยั ระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 18-22” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2553), 344. 
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ภาพท่ี 2  ภาพแสดงต าแหนง่ท่ีพบชิน้สว่นมกรเคร่ืองเคลือบสงัคโลกลายเขียนสี 
ท่ีมา: วนาพร  ค าบศุย์, “การศกึษาพฒันาการทางวฒันธรรมของชมุชนโบราณเมืองบางขลงัในเขต
อ าเภอสวรรคโลก และอ าเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 18-22” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2553), 344. 

 
 เจดีย์ประธาน (ภาพท่ี 3) ส่วนบนพงัทลายเหลือเพียงส่วนฐานเขียง 2 ชัน้คร่ึง มี

พืน้ลานประทกัษิณโดยรอบ และมีเสาประทีปปักอยู่รอบฐานเจดีย์ หลกัฐานส าคญัท่ีท าให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์กับแผนผงัของวดัในสมยัสุโขทยั ได้แก่ ชิน้ส่วนศิลาแลงท่ีตกอยู่ด้านข้างฐานเจดีย์
ประธาน รูปทรงคล้ายส่วนหนึ่งของดอกบัวตูมซึ่งเป็นองค์ประกอบของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 
(ภาพท่ี 4)  เม่ือพิจารณาร่วมกบัส่วนฐานเขียงท่ีเหลืออยู่จึงสนันิษฐานได้ว่าเจดีย์ประธานวดัใหญ่
ชยัมงคลนา่จะเป็นเจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์  

 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3  ฐานเจดีย์ประธานวดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ชิน้สว่นยอดทรงดอกบวัตมูของเจดีย์ประธานทรงพุม่ข้าวบิณฑ์ วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 จากการศึกษาของ ศ.ดร. ศกัดิ์ชยั สายสิงห์ เก่ียวกับแผนผงัวดัท่ีมีเจดีย์ทรงพุ่ม

ข้าวบณิฑ์เป็นประธานในศลิปะสโุขทยันัน้ แบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่คือ  
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 กลุ่มที่  1 มีเจดีย์บริวารล้อมรอบเจดีย์ประธาน 8 องค์ คือเจดีย์ประจ ามุมและ
เจดีย์ประจ าด้าน และมีวิหารอยูด้่านหน้าเจดีย์ประธาน เช่น กลุ่มเจดีย์ประธานวดัมหาธาต ุสโุขทยั 
(แผนผงัท่ี 8)   เป็นต้น 

 กลุ่มที่ 2 มีแผนผงัคล้ายกลุ่มท่ี 1 แตมี่การสร้างเจดีย์แทรกระหว่างเจดีย์ประจ า
มมุและประจ าด้านเข้าไปด้วย เชน่ กลุม่เจดีย์หมายเลข 17 วดัมหาธาต ุสโุขทยั (แผนผงัท่ี 9)   

 กลุ่มที่  3 ยงัคงมีแผนผงัคล้ายกลุ่มท่ี 1 และ 2 แตท้่ายวิหารจะย่ืนเข้ามาใกล้กับ
บริเวณเจดีย์ประธานท าให้เจดีย์บริวารประจ าด้านหน้าหายไป เช่น แผนผงักลุ่มเจดีย์หมายเลข 16 
วดัมหาธาต ุสโุขทยั  แผนผงัวดัเจดีย์เจ็ดแถว (แผนผงัท่ี 10)  และวดัสวนแก้วอทุยานน้อย ศรีสชันาลยั 
(แผนผงัท่ี 11) เป็นต้น5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผงัท่ี 8  กลุม่เจดีย์ท่ีมีเจดีย์ประธานทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ วดัมหาธาตสุโุขทยั 

ท่ีมา:  ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม 

(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551),102. 

                                                           
5ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2551), 102.  
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แผนผงั 9   กลุม่เจดีย์ท่ีมีเจดีย์ประธานทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ หมายเลข 17 วดัมหาธาตสุโุขทยั 
ท่ีมา:  ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม 
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551),103. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัท่ี 10  กลุม่เจดีย์ท่ีมีเจดีย์ประธานทรงพุม่ข้าวบิณฑ์ วดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันาลยั 

ท่ีมา:  สนัต ิเล็กสขุมุ, เจดีย์สมัยสุโขทัยท่ีวัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2534), 28. 
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แผนผงัท่ี 11 กลุม่เจดีย์ท่ีมีเจดีย์ประธานทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ วดัสวนแก้วอทุยานน้อย ศรีสชันาลยั 

ท่ีมา:  ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม 
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551), 103. 

 
 วดัทัง้ 3 กลุ่มมีวิหารตัง้อยู่ด้านทิศตะวนัออกหน้าเจดีย์ประธานแต่แตกต่างกันท่ี

ต าแหน่งของเจดีย์ประจ าด้านและจ านวนของเจดีย์แทรก เม่ือพิจารณาแผนผงัวัดใหญ่ชยัมงคล
พบว่าสอดคล้องกบัวดัในกลุ่มท่ี 3 โดยเฉพาะวดัเจดีย์เจ็ดแถว เน่ืองจากน่าจะมีวิหารอยู่ด้านหน้า
เจดีย์ประธานและไม่ปรากฏเจดีย์ประจ าทิศ เจดีย์รายในแผนผังสร้างเรียงตัวขนาบข้างเจดีย์
ประธาน หลกัฐานท่ีส าคญัคือ ชิน้ส่วนประดบัสถาปัตยกรรมท่ีพบประกอบกับรูปแบบฐานเจดีย์
รายท่ีเหลืออยู่โดยภาพรวมเป็นระบบแผนผงัท่ีมีเจดีย์บริวารหลากหลายรูปแบบคล้ายกับวดัเจดีย์
เจ็ดแถวโดยจะกล่าวถึงในเร่ืองรูปแบบศิลปกรรมตอ่ไป อย่างไรก็ตามแผนผงัของวดัใหญ่ชยัมงคล
มีข้อแตกต่างกันคือสิ่งก่อสร้างบริวารไม่ได้สร้างยึดถือแนวแกนต่อจากเจดีย์ประจ ามมุเหมือนวดั
เจดีย์เจ็ดแถว แต่สร้างแนวแกนใหม่ต่อมาด้านข้างเจดีย์ประจ ามุมแทน แสดงถึงลกัษณะพืน้ถ่ิน
บางประการของวดัใหญ่ชยัมงคล  

 จากแผนผงัของวดัเจดีย์เจ็ดแถวท่ีจดัอยู่ในกลุ่มท่ี 3 สามารถก าหนดอายไุด้อย่าง
น้อยในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 โดยพิจารณาจากแผนผงัท่ีมีพฒันาการจากวดัมหาธาต ุสโุขทยั
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แล้วประการหนึ่ง ส่วนจดุสกดัในการก าหนดอายุได้จากการปรากฏรูปแบบแผนผงัท่ีคล้ายกนัท่ีวดั
สวนดอก เชียงใหม่ ซึ่งมีระบบเจดีย์บริวารประจ าทิศและประจ ามมุด้วย หลกัฐานส าคญัคือเจดีย์
บริวารองค์หนึ่งท่ีวัดสวนดอกเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ภาพท่ี 5) ท าให้สันนิษฐานได้ว่าอาจมี
ระบบเจดีย์บริวารหลายรูปแบบเช่นเดียวกันด้วย แสดงถึงการรับระบบแผนผงัมาจากสุโขทยั ซึ่ง
สอดคล้องกับเหตกุารณ์ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 ท่ีพระเจ้ากือนาได้สร้างวดัสวนดอกให้เป็นท่ี
พกัส าหรับพระสุมนเถระท่ีมาจากศรีสชันาลยั จึงเป็นจุดสกัดให้การก าหนดอายุของวดัเจดีย์เจ็ด
แถวให้เกิดขึน้อย่างน้อยช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 206  เม่ือเปรียบเทียบกับระบบแผนผงัของวดัใหญ่
ชยัมงคลท่ีน่าจะรับอิทธิพลทางด้านแนวคิดมาแตมี่รูปแบบท่ีแสดงลกัษณะพืน้ถ่ินท่ีแตกตา่งกนัไป
เล็กน้อยจงึนา่จะก าหนดอายกุารสร้างในเบือ้งต้นให้อยูใ่นชว่งต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 เจดีย์บริวารทรงพุม่ข้าวบณิฑ์ท่ีวดัสวนดอก จงัหวดัเชียงใหม่ 

ท่ีมา:  ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและศิลปกรรม 
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ศลิปะ คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2551),110. 
 

                                                           
6ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 109-110. 
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 สรุปการวิเคราะห์แผนผังวัดใหญ่ชัยมงคล ท าให้เห็นว่ามีการก่อสร้างเพิ่มเติม
อย่างน้อย 2 ครัง้ จากการเปรียบเทียบระดบัพืน้ฐานรากท่ีไม่เท่ากนัของเจดีย์ประจ ามุมและเจดีย์
รายหลายองค์รวมถึงวิหารด้านทิศเหนือท่ีน่าจะมีการรือ้ก าแพงแก้วด้านทิศเหนือออกเพ่ือสร้าง
วิหารภายหลัง โดยหลักฐานจากการขุดแต่งพบเศษเคร่ืองประดบัหลังคาบริเวณพืน้ท่ีด้านหน้า
เจดีย์ประธานซึ่งน่าจะเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ จึงสนันิษฐานได้ว่าแต่เดิมวดัใหญ่ชยัมงคลมีวิหารท่ี
น่าจะเป็นเคร่ืองไม้อยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธาน และเม่ือประกอบกบัชิน้ส่วนประดบัสถาปัตยกรรมท่ี
พบบริเวณเจดีย์รายท่ีมีฐานรูปแบบต่าง  ๆ แสดงให้เห็นว่ามีระบบเจดีย์บริวารท่ีมีรูปแบบ
หลากหลาย ระบบแผนผงัดงักล่าวจึงมีความคล้ายคลึงกบัวดัเจดีย์เจ็ดแถวซึ่งก าหนดอายไุด้อย่าง
น้อยในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 ท าให้การก าหนดอายแุผนผงัวดัใหญ่ชยัมงคลท่ีมีความแตกตา่ง
บางประการแล้วน่าจะสร้างขึน้ในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 โดยจะต้องท าการศึกษา
รูปแบบศลิปกรรมตอ่ไปเพ่ือก าหนดอายโุดยภาพรวม 

 การก าหนดอายุงานศิลปกรรมวัดใหญ่ชัยมงคล 
 เจดีย์ประธาน 
 สภาพเจดีย์ประธานประกอบด้วยฐานเขียงสามชัน้ส่วนบนพงัทลายทัง้หมด ฐาน

ลา่งสดุขนาด 11x11 เมตร มีพืน้ลานประทกัษิณท่ีมีเสาศลิาแลงปักอยูโ่ดยรอบย่ืนออกจากฐานล่าง
โดยประมาณ 2 เมตร กึ่งกลางของฐานเขียงด้านทิศตะวนัออกและตะวนัตกมีร่องรอยฐานก่อย่ืน
ออกมา ฐานทัง้สองฝ่ังมีขนาดต่างกัน พบเม็ดพระศกและกระเบือ้งมุงหลงัคาตกอยู่รอบๆ7 ท าให้
สันนิษฐานได้ว่าเป็นซุ้ มจระน าหลังคามุงกระเบือ้งดินเผา แม้ว่าขนาดของซุ้มจระน าทัง้สองจะ
ต่างกันแต่ระดบัฐานรากใกล้เคียงกับเจดีย์ประจ ามุมจึงน่าจะสร้างพร้อมหรือใกล้เคียงกับเจดีย์
ประธานเช่นเดียวกัน หลักฐานส าคญัท่ีสุดท่ีได้กล่าวมาแล้วคือ ชิน้ส่วนศิลาแลงท่ีบ่งบอกได้ว่า
เจดีย์ประธานนา่จะเป็นเจดีย์ทรงพุม่ข้าวบณิฑ์  

 จากหลกัฐานท่ีปรากฏทัง้หมดเจดีย์ประธานจึงน่าจะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 
ส่วนกึ่งกลางฐานล่างสุดด้านทิศตะวันออกและตะวนัตกประดบัซุ้มจระน าหลงัคามุงกระเบือ้งดิน
เผา และมีพืน้ลานประทกัษิณโดยรอบพร้อมเสาศลิาแลงปักตามแนวฐาน  

 การก าหนดอายุวัดเจดีย์เจ็ดแถวจากแผนผังดงักล่าวข้างต้นท่ีอย่างน้อยน่าจะ
เกิดขึน้ก่อนหรือในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 ได้รวมถึงการก าหนดอายุ รูปแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าว
บณิฑ์ ซึง่เป็นเจดีย์ประธานของวดั และเจดีย์ประธานรูปแบบเดียวกนัของวดัอ่ืนในกลุ่มท่ี 1 และ 2 

                                                           
7นาตยา ภศูรี, โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล, 1. 
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ด้วย8 เม่ือเปรียบเทียบหลกัฐานรูปแบบเจดีย์ประธานวดัใหญ่ชยัมงคลท่ีมีซุ้มจระน าประดบัท่ีส่วน
ฐานจงึเป็นรูปแบบท่ีพฒันาแล้วอยา่งเห็นได้ชดั 

 การก่อซุ้มจระน าท่ีส่วนฐาน 4 ด้าน มีหลกัฐานปรากฏท่ีวดัศรีพิจิตรกิติกลัยาราม
อยูน่อกเมืองสโุขทยั และพบจารึกท่ีเก่ียวข้องกบัเมืองก าแพงเพชรระบปีุการสร้างพทุธศกัราช 1947 
ความนิยมในการก่อซุ้มจระน าประดบัส่วนฐานจึงกล่าวได้ว่าอาจจะมีมาก่อนหรือพร้อมกับช่วง
กลางพุทธศตวรรษท่ี 20 เม่ือเปรียบเทียบกับเจดีย์หมายเลข 16 หรือเจดีย์ห้ายอด วัดมหาธาต ุ
สุโขทยั ซึ่งจดัอยู่ในวัดกลุ่มท่ี 3 ซึ่งมีระบบแผนผังใกล้เคียงกับวดัใหญ่ชยัมงคลแห่งหนึ่ง บริ เวณ
สว่นฐานปรากฏสว่นตอ่ขยายและซุ้มจระน า หลกัฐานส าคญัคือลวดลายปนูปัน้โดยรอบฐานแห่งนี ้
เป็นงานช่างท้องถ่ินท่ีคล่ีคลายจากงานศิลปะสโุขทยัท่ีก าหนดอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 
และมีจุดสกัดคือการเปรียบเทียบรูปแบบท่ีใกล้เคียงศิลปะขอมแบบบายนมากกว่าลวดลายแบบ
เดียวกนัท่ีปรางค์ประธานวดัราชบรูณะ อยธุยา ราวพทุธศกัราช 1967 จึงน่าจะก าหนดอายลุายปนู
ปัน้สว่นฐานได้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 209 การก่อซุ้มจระน าท่ีส่วนฐานเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์จึง
นา่จะมีมาตัง้แตช่ว่งคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 20  

 เม่ือเปรียบเทียบกับวัดใหญ่ชัยมงคลท่ีมีระบบแผนผังใกล้เคียงกับวัดเจดีย์เจ็ด
แถว แต่มีส่วนฐานท่ีก่อซุ้มจระน าขนาดไม่เท่ากันออกมา และมีเพียง 2 ด้าน ซึ่งแสดงถึงลกัษณะ
พืน้ถ่ินเข้ามาผสม จงึนา่จะก าหนดอายใุห้อยูใ่นชว่งต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20  

 นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาถึงงานศิลปกรรมรูปแบบเดียวกันของเมืองบริวารดงัเช่น
เมืองนครชมุ ก็พบว่าเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ทางฝ่ังนครชมุและก าแพงเพชร เช่น วดัเจดีย์
กลางทุง่ (ภาพท่ี 6) วดักะโลทยั (ภาพท่ี 7) ท่ีนา่จะก าหนดอายไุด้ในชว่งคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 
20 เช่นกัน ยังมีรูปแบบสัดส่วนท่ีคล้ายกับเจดีย์ประธานวัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัยหรือวัด
มหาธาตุ สุโขทัย ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ท่ีเกิดขึน้ก่อน แต่มีขนาดใหญ่กว่ามาก เม่ือ
เปรียบเทียบขนาดของฐานล่างกับฐานเจดีย์ประธานท่ีวดัใหญ่ชยัมงคลก็พบว่ามีขนาดใหญ่เกือบ
สองเท่าและไม่ปรากฏการประดบัซุ้มจระน าท่ีส่วนฐาน ลกัษณะดงักล่าวจึงน่าจะเป็นลกัษณะพืน้
ถ่ินของเมืองบางขลงัท่ีเพิ่มขึน้มา โดยส่วนบนท่ีพงัทลายลงก็น่าจะมีรูปแบบสดัส่วนท่ีใกล้เคียงกัน 

                                                           
8ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 111.  
9ชาญคณิต อาวรณ์, รวมบทความข้อมูลกับแนวคิดและมุมมอง : ประเด็น

การศึกษาประวัตศิาสตร์ศิลปะไทย, (กรุงเทพฯ : บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 
18. 
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ในสว่นขนาดของเจดีย์ท่ีใหญ่กวา่กนัมาก นา่จะเก่ียวข้องกบัการเป็นจดุสงัเกตบนเส้นทางคมนาคม
ท่ีมีความกว้างใหญ่ตา่งกนันัน่เอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 เจดีย์ประธานวดัเจดีย์กลางทุง่  ภาพท่ี 7 เจดีย์ประธานวดักะโลทยั  เมือง 

 เมืองนครชมุ   ก าแพงเพชร 

 
 สรุป การก าหนดอายุเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์วัดใหญ่ชัยมงคลดังท่ีได้

กล่าวมา จะเห็นว่าหลักฐานท่ีปรากฏซึ่งมีส่วนส าคญัในการก าหนดอายุคือ ร่องรอยการก่อซุ้ ม
จระน าท่ีส่วนฐานของเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ซึ่งมีมาก่อนแล้วในเจดีย์หมายเลข 16 วัด
มหาธาต ุสุโขทัย ซึ่งก าหนดอายุได้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 และพบความนิยมในช่วงกลาง
พทุธศตวรรษท่ี 20 ท่ีวดัศรีพิจิตรกิติกัลยารามและฝ่ังเมืองก าแพงเพชร เม่ือพิจารณาร่วมกับอายุ
สมยัของแนวคดิระบบแผนผงัท่ีเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ประกอบด้วยเจดีย์ประจ า
มมุ และรูปแบบเจดีย์บริวารท่ีหลากหลายซึ่งน่าจะมีมาก่อนท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันาลยั และวดั
มหาธาต ุสุโขทยัในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ท าให้ก าหนดอายุเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าว
บณิฑ์วดัใหญ่ชยัมงคลได้ในชว่งต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20  

 เจดีย์ประจ ามุม 
 สภาพเจดีย์ประจ ามุมทัง้หมดก่อด้วยศิลาแลง หกัพงัทลายเหลือเพียงฐานเขียง

อยา่งมากท่ีสดุเพียง 2 ชัน้ แตบ่ริเวณเจดีย์ประจ ามมุทัง้ส่ีได้พบชิน้ส่วนสถาปัตยกรรมท่ีส าคญั เช่น 
ชิน้สว่นหินชนวนแกะสลกัลายเกล็ดปลา (ภาพท่ี 8) พบท่ีเจดีย์ประจ ามมุทิศตะวนัตกเฉียงใต้ ชวน
ให้นึกถึงส่วนประกอบของเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทยัท่ีมีการประดบัซุ้มพระด้วยลวดลาย
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มกรคายนาคในต าแหน่งหางหงส์ อีกชิน้หนึ่งคือชิน้ส่วนกลีบบวัดินเผาพบท่ีเจดีย์ประจ ามุมทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งคล้ายคลึงกับกลีบบวัปูนปัน้ประดบัส่วนองค์ระฆังเจดีย์  (ภาพท่ี 9) หรือ
ประดับเจดีย์จ าลองของเจดีย์บริวารทรงปราสาทห้ายอดท่ีวัดเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย โดย
รายละเอียดชิน้ส่วนทัง้หมดท่ีพบจะมีผลกับการขึน้รูปแบบสนันิษฐานของเจดีย์ประจ ามมุโดยจะ
กลา่วถึงในบทตอ่ไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ชิน้สว่นหินชนวนลายเกล็ดปลาของ ภาพท่ี 9 ชิน้สว่นกลีบบวัปนูปัน้ดนิเผา 
 เจดีย์ประจ ามมุทิศตะวนัตกเฉียงใต้  ของเจดีย์ประจ ามมุทิศตะวนัตก 
   เฉียงเหนือ 

 
 การวิเคราะห์จัดกลุ่มระบบแผนผังท่ีมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เป็นประธานท่ีได้

กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้พบว่าต าแหน่งเจดีย์บริวารประจ ามุมและประจ าทิศ ส่วนใหญ่จะเป็น
รูปแบบเจดีย์ทรงปราสาท โดยเฉพาะรูปแบบเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทยัและทรงปราสาท
ห้ายอด และพบความนิยมใช้เจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทยัอย่างมากในวดัสวนแก้ว
อุทยานน้อย ศรีสชันาลยัท่ีมีระบบแผนผงัแบบเดียวกัน แต่ใช้เจดีย์บริวารเกือบทัง้หมดเป็นเจดีย์
ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทยั (ภาพที่ 10) แสดงถึงความนิยมของเจดีย์บริวารทรงปราสาท10 
ในช่วงคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 20 

                                                           
10ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 106.  
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 เจดีย์ประจ ามุมรูปแบบดงักล่าวน่าจะสร้างพร้อมกันหรือหลงักว่าเจดีย์ประธาน
ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์เล็กน้อย จากการก าหนดอายเุจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์วดัใหญ่ชยัมงคลไว้
ในชว่งต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 จงึนา่จะก าหนดอายเุจดีย์ประจ ามมุได้ในชว่งเวลาเดียวกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 เจดีย์บริวารทรงปราสาทยอดแบบสโุขทยัท่ีวดัสวนแก้วอทุยานน้อย ศรีสชันาลยั  

 
 สรุปได้ว่า เจดีย์ประจ ามุมในแผนผังของวัดใหญ่ชัยมงคล น่าจะมีอย่างน้อย 2 

รูปแบบได้แก่ เจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสโุขทยั และเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด และน่าจะก าหนด
อายุได้ใกล้เคียงกับเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 โดย
รายละเอียดด้านรูปแบบสนันิษฐานจะพิจารณาร่วมกบัชิน้สว่นสถาปัตยกรรมในบทท่ี 4 ตอ่ไป 

 สิ่งก่อสร้างบริวาร 
 สภาพสิ่งก่อสร้างบริวารส่วนใหญ่พังทลายเหลือเพียงส่วนฐาน เม่ือพิจารณา

ร่วมกับหลกัฐานจากการขุดแต่งท่ีพบชิน้ส่วนประดบัเจดีย์รูปแบบต่างๆ สามารถแบ่งออกได้เป็น   
2  รูปแบบ ได้แก่  เจดีย์ราย และมณฑปบริวาร  

 เจดีย์ราย ทัง้หมดมีจ านวน 24 แห่ง จากหลักฐานการขุดแต่งเหลือน้อยมาก
สนันิษฐานได้มากท่ีสดุเพียง 4 แหง่ เทา่นัน้โดยรายละเอียดจะกลา่วถึงในบทท่ี 4 ตอ่ไป  

 ชิน้ส่วนประดบัสถาปัตยกรรมท่ีพบในเจดีย์รายโดยภาพรวมเม่ือพิจารณาร่วมกับ
ส่วนฐานท่ีเหลืออยู่ชวนให้นึกถึงรูปแบบเจดีย์รายท่ีมีความหลากหลายในแผนผงัวดัเจดีย์เจ็ดแถว 
ศรีสชันาลยัเป็นอยา่งมาก ตวัอยา่งเช่น ชิน้ส่วนดินเผาคล้ายหวัมกร (ภาพท่ี 11) และขามกร (ภาพ
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ท่ี 12) ซึ่งน่าจะเป็นส่วนประดบัของเจดีย์ทรงปราสาท และชิน้ส่วนยอดเจดีย์อมลกะ (ภาพท่ี 13) 
ซึง่เทียบได้กบัสว่นยอดของเจดีย์รายทรงวิมาน11 ชิน้ส่วนยอดเจดีย์ขนาดเล็กพบร่วมกบักลีบบวัปนู
ปัน้ (ภาพท่ี 14) ซึ่งคล้ายคลึงกับส่วนประดบัของเจดีย์รายหมายเลข 14 วดัเจดีย์เจ็ดแถว ท่ีมีซุ้ม
จระน าบรรจุพระพุทธรูปนาคปรก เป็นต้น แม้ว่าชิน้ส่วนสถาปัตยกรรมท่ีพบจะไม่สามารถน ามา
ก าหนดอายุเจดีย์รายได้อย่างชัดเจน แต่ก็แสดงถึงรูปแบบเจดีย์บริวารท่ีมีความหลากหลาย
สอดคล้องกบัระบบแผนผงัดงัท่ีได้กลา่วมาแล้วจงึท าให้การก าหนดอายุภาพรวมของวดัในช่วงเวลา
ท่ีได้กลา่วมาชดัเจนมากย่ิงขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11สนัต ิ เล็กสขุมุ, เจดีย์สมัยสุโขทัย ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2534), 139. 

ภาพท่ี 11 สว่นหวัสตัว์ดนิเผาของเจดีย์ราย 
หมายเลข 21 

ท่ีมา: วนาพร  ค าบุศย์, “การศึกษาพฒันา การ
ทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณเมืองบางขลงัใน
เขตอ าเภอ สวรรคโลกและอ าเภอทุ่งเสล่ียม 
จังหวัดสุโขทัย ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 18-22” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2553), 335. 
 

 

ภาพท่ี 12 สว่นขาสตัว์ดนิเผาของเจดีย์ราย 
หมายเลข 21 

ท่ีมา: วนาพร  ค าบุศย์, “การศึกษาพฒันา 
การทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมือง
บางขลงัในเขตอ าเภอ สวรรคโลกและอ าเภอ
ทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างพุทธ
ศตวรรษท่ี 18-22” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 335. 
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 มณฑปบริวาร สิ่งก่อสร้างบริวารท่ีมีหลกัฐานพอจะสนันิษฐานได้ว่าเป็นมณฑป 
มีจ านวน 3 หลงั ก่อด้วยศลิาแลง 1 หลงั และก่อด้วยอิฐ 2 หลงั โดยส่วนใหญ่พบหลกัฐานท่ีปรากฏ
ร่วมกนัคือ สว่นฐานมีร่องรอยประตทูางเข้าสูห้่องภายใน ผงัส่ีเหล่ียมผนงัเรียบ บางแห่งปรากฏส่วน
ฐานล่างท่ีประดบับวัลูกแก้วอกไก่ และมักจะพบเศษกระเบือ้งมุงหลงัคาดินเผาและเม็ดพระศก
กระจายอยู่ร่วมกัน ท าให้สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นอาคารมณฑปบริวารท่ีมีหลังคาเคร่ืองไม้มุง
ด้วยกระเบือ้งดนิเผา 

 ความนิยมในการสร้างวิหารประดิษฐานพระพทุธรูปขนาดเล็กหรือมณฑปบริวาร
พบโดยทัว่ไปในแผนผงัวดัขนาดใหญ่สมยัสโุขทยั เช่น มณฑปบริวารวดัเจดีย์เจ็ดแถว วิหารรายวดั
พระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง  (ภาพท่ี 15) เป็นต้น แต่ต าแหน่งมณฑปบริวารส่วนใหญ่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับแนวแกนของแผนผงัวัด แสดงให้เห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างท่ีสร้างเพิ่มขึน้มา
ภายหลงั 

 อย่างไรก็ตาม มีข้อสงัเกตด้านต าแหน่งท่ีตัง้ของมณฑปบริวารวดัใหญ่ชัยมงคล
คือ ส่วนใหญ่มณฑปบริวารจะตัง้อยู่ด้านข้างเจดีย์ประจ ามุมแต่มีขนาดต่างกัน โดยหลังท่ีอยู่
ด้านข้างเจดีย์ประจ ามมุด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ จะมีขนาดใหญ่กว่ามณฑปท่ีอยู่ด้านข้างเจดีย์

ภาพท่ี13 ชิน้ส่วนยอดเจดีย์

ดินเผาถ้าสภาพ

สมบูรณ์น่าจะเป็น

ท ร ง อ ม ล ก ะ 

ข อ ง เ จ ดี ย์ ร า ย

หมายเลข 16  

 

ภาพท่ี 14 ชิน้ส่วนยอดเจดีย์ดินเผาขนาดเล็กพบร่วมกับกลีบ

บวัปนูปัน้ของเจดีย์รายหมายเลข 14 
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ประจ ามมุด้านทิศตะวนัตก และพบว่าด้านข้างเจดีย์ประจ ามมุทิศตะวนัออกเฉียงเหนือพบฐานก่อ
อิฐเหลือเพียง 1 ชัน้ ขนาดใกล้เคียงกบัฐานมณฑปด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ จึงมีความเป็นไปได้
ว่าแตเ่ดิมน่าจะมีมณฑปก่ออิฐอยู่บริเวณนีด้้วย อย่างไรก็ตาม ระดบัฐานรากของมณฑปแตกตา่ง
กบัเจดีย์ประจ ามมุมาก และสว่นใหญ่ก่อด้วยอิฐ มีเพียงหมายเลข 28 เทา่นัน้ท่ีก่อด้วยศลิาแลง12  

 ในสว่นของระบบฐานรากอาจเป็นเพราะว่ามณฑปเป็นอาคารท่ีใช้ผนงัรับน า้หนกั 
จงึไมจ่ าเป็นต้องก่อสร้างฐานรากลกึ แตด้่วยวสัดกุ่อท่ีส่วนใหญ่ใช้อิฐ ซึ่งโดยภาพรวมแล้วเจดีย์ราย
ท่ีก่ออิฐในวดัใหญ่ชยัมงคลจะมีระดบัฐานรากท่ีสูงกว่าเจดีย์ประจ ามุมมาก13 ก็อาจเป็นไปได้ว่า
น่าจะก่อสร้างเพิ่มเติมภายหลงัจากเจดีย์ประจ ามมุและเจดีย์ประธาน แต่ไม่น่าจะก าหนดอายุได้
ห่างกันมาก โดยสงัเกตจากเจดีย์รายอ่ืน ๆ ในแผนผงัท่ีเรียงตวัขนาบข้างเจดีย์ประธาน คล้ายกับ
ก่อสร้างโดยยึดแนวแกนต่อจากมณฑปบริวาร และเจดีย์รายเหล่านีจ้ากการวิเคราะห์ชิน้ส่วน
สถาปัตยกรรมข้างต้น บางองค์นา่จะมีรูปแบบเช่ือมโยงกบัเจดีย์รายวดัเจดีย์เจ็ดแถว ซึ่งน่าจะสร้าง
ใกล้เคียงกับเจดีย์ประธานด้วย จึงน่าจะก าหนดอายุมณฑปบริวารวดัใหญ่ชัยมงคลให้อยู่ในช่วง
คร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 วิหารรายวดัพระศรีรัตนมหาธาตเุชลียง 

ท่ีมา: ธาดา สทุธิธรรม, สถาปัตยกรรมสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2536), 98. 

 
                                                           

12นาตยา ภศูรี, โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล, 5-7. 
13เร่ืองเดียวกนั, 9. 



39 
 

 จะเห็นได้ว่า รูปแบบศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างบริวารสอดคล้องกบัระบบแผนผงั
ของวดัใหญ่ชยัมงคลท่ีได้วิเคราะห์มาแล้ววา่นา่จะจดัอยูใ่นวดักลุม่ท่ี 3 และแสดงถึงความเช่ือมโยง
กบังานศิลปกรรมโดยเฉพาะวดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันาลยั ส่วนต าแหน่งท่ีตัง้ของมณฑปบริวารท่ี
น่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติมอายสุมยัใกล้เคียงกบัเจดีย์ประจ ามมุโดยก าหนดอายใุนช่วงคร่ึงแรก
ของพทุธศตวรรษท่ี 20 และนา่จะมีผลกบัแนวการก่อสร้างเจดีย์รายในระยะต่อมา แสดงถึงแนวคิด
ในการวางแผนผงัท่ีแสดงลกัษณะพืน้ถ่ินของวดัใหญ่ชยัมงคลท่ีตา่งออกไปจากระบบแผนผงัของ
วดัเจดีย์เจ็ดแถวเล็กน้อย จากการวิเคราะห์สิ่งก่อสร้างบริวารดงักล่าวท าให้ภาพรวมการก าหนด
อายแุรกสร้างโบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลให้อยู่ในช่วงคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 20 ได้ชดัเจน
ยิ่งขึน้  

 สรุปการวิเคราะห์รูปแบบและก าหนดอายุโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล 
 แผนผงัวดัใหญ่ชยัมงคลท่ีมีเจดีย์ประธานเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และน่าจะมีวิหาร

เคร่ืองไม้อยูท่างด้านทิศตะวนัออกพบว่ามีระบบแผนผงัท่ีใกล้เคียงกบัวดัในกลุ่มท่ี 3 โดยเฉพาะวดั
เจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันาลยั โดยเฉพาะระบบเจดีย์บริวารท่ีเรียงตวัขนาบข้างเจดีย์ประธานและมี
รูปแบบท่ีหลากหลาย โดยวดัเจดีย์เจ็ดแถวสามารถก าหนดอายจุากระบบแผนผงัและรูปแบบเจดีย์
ประธานได้ว่าน่าจะอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19-20 ส่วนแผนผังวดัใหญ่ชัยมงคลท่ีแสดง
ลกัษณะพืน้ถ่ินบางประการแล้ว เช่น เจดีย์รายท่ีสร้างเรียงตวัต่อจากแนวมณฑปบริวารด้านข้าง
เจดีย์ประจ ามมุ จงึนา่จะมีก าหนดอายใุห้อยูใ่นชว่งคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 20 ซึ่งสอดคล้องกบั
การวิเคราะห์รูปแบบเจดีย์ประธานท่ีก าหนดอายไุด้ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยมีหลกัฐานส าคญัคือ
การก่อซุ้มจระน าท่ีส่วนฐานเจดีย์ เม่ือเปรียบเทียบกับเจดีย์หมายเลข 16 วดัมหาธาต ุสุโขทยัท่ีมี
ส่วนฐานต่อขยายพร้อมซุ้มจระน าซึ่งมีลายปูนปัน้ช่วยก าหนดอายุในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 
ประกอบกบัความนิยมในการประดบัซุ้มในชว่งกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 ในสมยัสโุขทยั การก าหนด
อายุเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์จึงน่าจะสอดคล้องกบัแผนผงัวดัด้วยในช่วงคร่ึงแรกของพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 

 ต าแหน่งมณฑปบริวารด้านข้างเจดีย์ประจ ามุมท่ีมีเจดีย์รายก่ออิฐขนาดเล็กซึ่ง
ส่วนใหญ่มีระดบัฐานรากสงูกว่าเจดีย์ประจ ามมุมาก สร้างเรียงตามแนวแกนตอ่จากมณฑปท าให้
เห็นว่าพืน้ท่ีวัดใหญ่ชัยมงคลน่าจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมแสดงถึงการใช้งานมาตลอด รวมถึง
หลกัฐานการรือ้ก าแพงด้านทิศเหนือเพ่ือสร้างวิหารนัน้ก็น่าจะเป็นหลกัฐานหนึ่งท่ีแสดงให้เห็นการ
ใช้พืน้ท่ีอยา่งตอ่เน่ืองสอดคล้องกบัหลกัฐานทางด้านโบราณคดีจากหลมุขดุค้นท่ีพบว่ามีการใช้งาน
พืน้ท่ีนีอ้ย่างต่อเน่ืองเช่นกัน โดยพบหลักฐานเคร่ืองถ้วยเชลียง ซึ่งก าหนดอายุได้ในช่วงพุทธ
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ศตวรรษท่ี 19 ในชัน้ดินท่ีต ่ากว่าฐานรากของกลุ่มเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวาร แสดงให้เห็นว่ามี
ชุมชนอาศยัอยู่ในบริเวณนีก้่อนการสร้างวดั และพบเคร่ืองถ้วยศรีสชันาลยัและสุโขทยัท่ีก าหนด
อายุใน ช่วง 18 - 20 ในชัน้ดินถัดมาและเร่ิมพบน้อยลงเร่ือยๆ แต่กลบัพบเคร่ืองถ้วยจีนสมัย
ราชวงศ์หมิง และพบเคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์ชิงมากท่ีสดุ ในชัน้ดนิสงูขึน้ ซึง่ก าหนดอายชุ่วง พศว.ท่ี 
20-2314  

 ข้อสงัเกตอีกประการหนึง่คือในบริเวณเจดีย์ประจ ามมุและเจดีย์ท่ีก่อด้วยศิลาแลง
บางองค์ได้พบภาชนะเนือ้แกร่งบรรจุกระดูกประเภทไหปากแตรซึ่งน่าจะเก่ียวข้องกับการเก็บ
กระดูกของชนชัน้สูง ในขณะท่ีข้างฐานเจดีย์รายก่ออิฐทั่วไปจะพบภาชนะบรรจุกระดูกประเภท
เคร่ืองปัน้ดนิเผาธรรมดาอาจแสดงถึงการใช้งานท่ีมีล าดบัชนชัน้เข้ามาเก่ียวข้องด้วย 

 นอกจากนีก้ าแพงศิลาแลงท่ีล้อมรอบวัดยังปรากฏงานช่างท่ีใกล้เคียงกับวัดใน
เมืองศรีสัชนาลัย อาจเน่ืองมาจากเป็นเมืองท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด แต่ก าแพงวัดใหญ่ชัยมงคลปรากฏ
ทางเข้าหลกัทางด้านทิศตะวนัตกและมีทางเข้ารองซึ่งมีขนาดเล็กกว่าทางด้านทิศตะวนัออก ซึ่ง
นา่จะเก่ียวข้องกบัเส้นทางคมนาคมหลกัคือคลองยางท่ีอยูห่า่งไปทางทิศตะวนัตก 30 เมตร  

 จากข้อมูลการวิเคราะห์แผนผังและหลักฐานการใช้พืน้ท่ีทัง้หมดท าให้เห็นว่า
โบราณสถานวดัใหญ่ชยัมงคลนา่จะก าหนดอายไุด้ในช่วงคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี 20 โดยมีการ
ใช้งานและก่อสร้างเพิ่มเตมิเร่ือยมาถึงช่วงปลายสมยัสโุขทยัท่ีได้ถกูกลืนเป็นส่วนหนึง่ของอยธุยาแล้ว   

1.2 วัดโบสถ์ – วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รูปแบบสันนิษฐาน 

 วัดโบสถ์ตัง้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกก าแพงเมืองบางขลัง ใกล้กับ
คลองมกักะสงัท่ีไหลผ่านก าแพงเมืองด้านทิศตะวนัตกลงมา วดัโบสถ์เป็นหนึ่งในวดัของเมืองบาง
ขลังท่ีปรากฏช่ือในพระราชนิพนธ์เท่ียวเมืองพระร่วง เม่ือครัง้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 6 เสด็จประพาสตามเส้นทางถนนพระร่วง ในวันท่ี 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2450 
กล่าวถึงสภาพวัดโบสถ์ว่าเป็นวัดร้างท่ีประกอบไปด้วยมณฑปประธานและเจดีย์รายทัง้ส่ีมุม 
รวมถึงก าแพงแก้วก่อด้วยแท่งศิลาแลงขนาดใหญ่ท่ีล้อมรอบสิ่งก่อสร้างดังกล่าวทัง้หมดไว้ 15  
ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับสดัส่วนของก าแพงแก้วอาจเป็นเพราะการเข้าถึงสิ่งก่อสร้าง

                                                           
14วนาพร ค าบุศย์, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองบาง

ขลงัในเขตอ าเภอ สวรรคโลกและอ าเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสโุขทยั ระหว่างพทุธศตวรรษท่ี 18-22,” 
275. 

15ดเูพิ่มเตมิใน พระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้าอยูห่วั, เที่ยวเมืองพระร่วง , 129. 
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อ่ืน ๆ ท าได้ยากและถูกปกคลุมด้วยวชัพืช แสดงให้เห็นว่าพืน้ท่ีส าคญัของเมืองบางขลงัแห่งนีไ้ด้
หมดความส าคญัลงแล้วอยา่งน้อย ปี พ.ศ. 2450  

 เม่ือปี พ.ศ.2542 กรมศิลปากรได้ท าการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะวัดโบสถ์ โดย
หลกัฐานสว่นใหญ่ท่ีพบในปัจจบุนัตรงกบัข้อความในหนงัสือเท่ียวเมืองพระร่วงแตเ่จดีย์บริวารทัง้ส่ี
มมุเหลือเพียงซากฐานเทา่นัน้ แผนผงัของโบราณสถานวดัโบสถ์ประกอบด้วย มณฑปประธานและ
ซากฐานเจดีย์บริวารทัง้ส่ีมมุซึ่งสร้างอยู่บนพืน้ลานปดู้วยศิลาแลงและล้อมรอบด้วยก าแพงแก้วก่อ
เรียงด้วยแท่งศิลาแลงขนาดใหญ่ มีร่องรอยทางเดินปดู้วยศิลาแลงเช่ือมตอ่กับซากวิหารซึ่งตัง้อยู่
ด้านทิศตะวนัออก ส่วนด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ข้างวิหารพบฐานเจดีย์ราย 1 แห่ง สิ่งก่อสร้าง
ทัง้หมดล้อมรอบด้วยซากก าแพงก่อด้วยอิฐ (แผนผงั 12) ถดัไปด้านหน้ากลุ่มโบราณสถานเป็นสระ
น า้ขนาดใหญ่ ด้านข้างสระน า้พบฐานอโุบสถก่ออิฐท่ีมีใบเสมาปักอยูโ่ดยรอบ (ภาพท่ี 16) 

กลุม่โบราณสถานวดัโบสถ์ดงักล่าวพบร่องรอยการซ่อมแซมมาแล้วอย่างน้อย 2 -
3 ครัง้ อนับง่บอกถึงการใช้งานอย่างต่อเน่ืองช่วงสมยัหนึ่งจึงน่าจะเป็นวดัท่ีมีความส าคญัในอดีต 
โดยโบราณสถานท่ีเหลือหลกัฐานพอจะสนันิษฐานรูปแบบได้มากท่ีสดุคือ มณฑปประธาน (ภาพท่ี 
17) ส่วนวิหาร (ภาพท่ี 18)  และเจดีย์รายด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพท่ี 19) สามารถ
สนันิษฐานได้ไม่ชดัเจนนกั โดยตอ่ไปจะท าการวิเคราะห์รูปแบบโบราณสถานและก าหนดอายจุาก
หลักฐานทางโบราณคดีและการเปรียบเทียบกับงานศิลปกรรมในสมัยสุโขทัยท่ีใกล้เคียงท่ีสุด
เพ่ือให้ได้ข้อมลูในการจดัท ารูปแบบสนันิษฐานและข้อมลูในการก าหนดอายโุบราณสถานวดัโบสถ์
ซึง่จะท าให้อายขุองเมืองโบราณบางขลงัชดัเจนมากย่ิงขึน้  
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แผนผงัท่ี 12   แผนผงัวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: ส านกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหงชาติท่ี 5, รายงานการขุดแต่งโบราณสถาน

วัดโบสถ์ ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16  ฐานอโุบสถข้างสระน า้ ปัจจบุนัทางวดัได้ท าการสร้างตวัอาคารทบัฐานเดมิ 



43 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17 มณฑปประธานวดัโบสถ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 แนวอาสนะของวิหารด้านทิศ
ตะวันออกซึ่งพบร่องรอยการ
ซอ่มแซมอยา่งน้อย 2-3 สมยั 

 

ภาพท่ี 19  เจดีย์รายด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 
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 มณฑปประธาน 
  มณฑปประธานอยู่ในผังส่ีเหล่ียมจัตุรัส (ภาพท่ี 20) ขนาดฐานล่างสุด 14x14 

เมตร ประกอบด้วยฐานเขียงซ้อนกนั 2 ชัน้ ผนงัเรือนธาตกุ่อด้วยศิลาแลงมีความหนาประมาณ 70  
ซม.16 ประตทูางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวนัออก ด้านหน้ามีบนัไดทางขึน้โดยบนัไดขัน้แรกท าชานรับ
บนัไดก่อย่ืนออกมาจากฐานเขียงของมณฑป ผนงัเรือนธาตมีุร่องรอยการซ่อมแซมโดยก่ออิฐพอกท่ี
มมุผนงัทกุด้าน แตส่ภาพพงัทลายลงบางสว่นเผยให้เห็นวา่ภายในมีผนงัก่อด้วยศิลาแลงและอยู่ใน
แผนผงัแบบย่อมมุไม้ย่ีสิบ ส่วนท่ีก่ออิฐนัน้ก่อปิดย่อมมุและฐานบวั (ภาพท่ี 21-22) เว้นส่วนท่ีเป็น
ซุ้มจระน าทัง้ 3 ด้านและชอ่งประตทูางเข้าเอาไว้ สว่นหลงัคาพงัทลายลงแล้วทัง้หมด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 20 รูปแบบภายนอกมณฑปประธานวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั  

 
 
 

                                                           
16พิชญ์พงษ์ เอนเตอร์ไพรซ์, รายงานการขุดแต่งและเสริมความม่ันคง วัดโบสถ์ 

ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (สุโขทยั: ส านกังานโบราณคดีและ
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตท่ีิ 5 สโุขทยั), 14. 
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 จากข้อมลูข้างต้นเห็นได้วา่การก่อพอกอิฐเฉพาะท่ีมมุทัง้ส่ีของมณฑปนัน้ เป็นการ
ก่ออย่างหยาบไม่ได้แสดงถึงความต้องการในการเปล่ียนรูปแบบตามสมัยแต่อย่างใด จึง
สนันิษฐานว่าเป็นเพียงการซ่อมแซมเพ่ือเสริมความมัน่คงผนงัเท่านัน้ โดยมณฑปรูปแบบเดิมเป็น
ผนงัเรือนธาตยุอ่มมุไม้ย่ีสิบ ประดบัซุ้มจระน า 3 ด้าน และมีประตทูางเข้าอยูท่างด้านทิศตะวนัออก 

 เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบเดิมของมณฑปประธานวดัโบสถ์ดงักล่าวกับมณฑปใน
สมยัสุโขทยัทัง้ในเมืองสโุขทยัและศรีสชันาลยั พบว่ามีรูปแบบใกล้เคียงกบัมณฑปประธานวดัตึก 
เมืองสุโขทยัมากท่ีสุด มณฑปทัง้สองแห่งจึงน่าจะมีอายสุมยัใกล้เคียงกันจึงต้องท าการวิเคราะห์
ก าหนดอายมุณฑปประธานวดัตกึก่อนดงัจะกล่าวตอ่ไป 

 มณฑปประธานวัดตึก (ภาพท่ี 23) มีแผนผังแบบมณฑปท้ายวิหารก่อด้วยอิฐ 
ผนงัเรือนธาตยุอ่มมุไม้ย่ีสิบ สว่นหลงัคาพงัทลายลงทัง้หมด อายสุมยัของวดัตกึสามารถสนันิษฐาน
ได้จากการเปรียบเทียบต าแหน่งท่ีตัง้และรูปแบบทางด้านศิลปกรรมกับวดัศรีชุม เมืองสโุขทยั ซึ่ง
เป็นมณฑปประธานขนาดใหญ่ท่ีสุดตัง้อยู่ในบริเวณเขตอรัญญิกเช่นเดียวกันและมีหลกัฐานด้าน

ภาพท่ี 21 มุ ม ผ นั ง ภ า ย น อ ก
มณฑปประธานวัด
โบสถ์ส่วนท่ีก่อพอก
ผนงัเดมิพงัทลาย 

ภาพท่ี 22 ส่วนผนังศิลาแลงย่อมุมภายในรองรับด้วยฐาน 

บวัคว ่าและบวัหงายยอ่มมุไปตามผนงัเรือนธาต ุ
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จารึกและงานศิลปกรรมท่ีสามารถก าหนดอายไุด้ในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 19-2017 และวดัตึก
ยงัตัง้อยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีท่ีเรียกวา่ ป่ามะมว่ง ซึง่เช่ือวา่เป็นขอบเขตท่ีสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เกิดขึน้
ในสมยัพระยาลิไทเม่ือครัง้อญัเชิญพระสงฆ์มาเผยแพร่ศาสนาพทุธ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 20 
ตามข้อความในจารึกวัดป่ามะม่วงหลักท่ี 418 บริเวณเดียวกันนีย้ังพบกลุ่มวัดท่ีมีมณฑปเป็น
ประธานท่ีก าหนดอายุได้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน เช่น วัดตระพังทองหลาง (ภาพท่ี  24) ซึ่งมี
หลักฐานส าคญัคืองานปูนปัน้พระพุทธรูปลีลาในซุ้มจระน า ซึ่งเป็นความนิยมในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 19-2019 เป็นต้น  

 จากการเปรียบเทียบด้านรูปแบบศิลปกรรมและต าแหน่งท่ีตัง้ดงักล่าว วัดตึกจึง
นา่จะก าหนดอายไุด้ในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 ส่วนการก าหนดอายุ
มณฑปประธานวดัโบสถ์ท่ีมีรูปแบบใกล้เคียงกันนัน้น่าจะก าหนดให้หลงัลงมาเล็กน้อย เน่ืองจาก
แผนผงัของมณฑปวดัโบสถ์เป็นแผนผงัแบบท่ีแยกออกจากวิหารอย่างชดัเจนด้วยการล้อมรอบด้วย
ก าแพงแก้ว ในขณะท่ีรูปแบบแผนผงัของวดัตึกและวดัอ่ืน ๆ ในบริเวณเดียวกันเป็นแบบมณฑป
ท้ายวิหาร เช่น วัดศรีชุม วัดตระพังทองหลาง เป็นต้น ดังนัน้มณฑปประธานวัดโบสถ์จึงน่าจะ
ก าหนดอายใุนชว่งต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17ศกัดิช์ยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและ

ศิลปกรรม, 72-73. 
18เร่ืองเดียวกนั, 65. 
19สนัต ิเล็กสขุมุ, ศิลปะสุโขทัย (กรุงเทพ: เมืองโบราณ, 2555), 90. 
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ภาพท่ี 23  มณฑปประธานวดัตกึ เมืองสโุขทยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 24 มณฑปประธานวดัตระพงัทองหลาง เมืองสโุขทยั 
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 หลักฐานส าคัญอีกแห่งหนึ่งท่ีช่วยให้สันนิษฐานจุดสกัดของอายุสมัยมณฑป
ประธานวดัโบสถ์ได้ว่าน่าจะสร้างมาก่อนกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 ได้แก่ มณฑปประธานวดัหนอง
พิกุล เมืองนครชุม (ภาพท่ี 25) ซึ่งเป็นมณฑปท่ีมีแผนผังวัดและรูปแบบมณฑปคล้ายคลึงกัน 
กล่าวคือ มณฑปประธานเป็นมณฑปท่ีมีผนงัเรือนธาตุย่อมุมและล้อมรอบด้วยก าแพงแก้วท่ีก่อ
เรียงด้วยแท่งศิลาแลงขนาดใหญ่ ประตทูางเข้าทางด้านทิศตะวนัออกมีร่องรอยการท าซุ้มประตู
ลดหลั่นกันตามขัน้บันไดทางขึน้ถือเป็นรูปแบบท่ีมีพัฒนาการไปมากกว่ามณฑปวัดโบสถ์ และ
หลกัฐานส าคญัคือลวดลายปนูปัน้ประดบัส่วนบนของผนงัเรือนธาต ุ(ภาพท่ี 26) คล้ายกบัแผงคอ
สิงห์ท่ีวดัพระแก้ว  เมืองก าแพงเพชร ซึ่งสามารถก าหนดอายุได้ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 2020 
มณฑปวัดหนองพิกุลจึงอาจจะสร้างขึน้ก่อนหรือสร้างในช่วงเวลาเดียวกันนี ้ดังนัน้ช่วงเวลา
ดงักล่าวอาจใช้เป็นจดุสกดัในการก าหนดอายมุณฑปประธานวดัโบสถ์ว่าน่าจะสร้างมาก่อนกลาง
พทุธศตวรรษท่ี 20 ได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 25 มณฑปประธานวดัหนองพิกลุ เมืองนครชมุ 

 
 

                                                           
20ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดีจารึกและ

ศิลปกรรม, 27. 
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ภาพท่ี 26 ลวดลายปนูปัน้ส่วนบนผนงั มณฑปประธานวดัหนองพิกลุ เมืองนครชมุ คล้ายลวดลาย
แผงคอสิงห์ วดัพระแก้ว เมืองก าแพงเพชร 

 
 สรุปได้ว่ามณฑปประธานวัดโบสถ์เม่ือเปรียบเทียบด้านรูปแบบท่ีคล้ายคลึงกับ

มณฑปวดัตกึแตมี่แผนผงัท่ีพฒันาไปมากกว่าจึงน่าจะก าหนดอายสุมยัให้ใหม่กว่าเล็กน้อยในช่วง
ต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 และเม่ือเปรียบเทียบกบัมณฑปวดัหนองพิกุลท่ีมีรูปแบบทางด้าน
ศิลปกรรมใกล้เคียงกันและมีหลักฐานลวดลายปูนปัน้ท่ีสามารถก าหนดอายุในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 ถือเป็นจุดสกัดในการก าหนดอายุ ดงันัน้มณฑปประธานวัดโบสถ์น่าจะสร้างขึน้
ในชว่งต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 แตไ่มเ่กินชว่งกลางพทุธศตวรรษท่ี 20  

 เน่ืองจากวดัโบสถ์เหลือหลกัฐานด้านรูปแบบท่ีพอจะสนันิษฐานได้ตัง้แตส่่วนฐาน
จนถึงส่วนยอดผนงั ส่วนหลงัคาได้พงัทลายลงทัง้หมด ดงันัน้หลงัคามณฑปจึงเป็นส่วนส าคญัใน
การวิเคราะห์รูปแบบโดยรวมเพ่ือเป็นข้อมูลในการจดัท ารูปแบบสนันิษฐานต่อไป โดยจะท าการ
วิเคราะห์รูปแบบหลงัคาท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสดุดงัตอ่ไปนี ้

 การวิเคราะห์เพ่ือสันนิษฐานรูปทรงหลังคามณฑปประธานวัดโบสถ์ 
 หลักฐานท่ีเหลือน้อยท่ีสุดในการน ามาวิเคราะห์รูปแบบสันนิษฐาน ได้แก่ ส่วน

หลงัคาท่ีพงัทลายลงทัง้หมดโดยมีหลกัฐานส าคญัจากการขุดแต่ง คือพบเศษกระเบือ้งหลงัคาท า
ด้วยดินเผารูปโค้ง (ภาพท่ี 27) จ านวนเล็กน้อยสันนิษฐานว่าใช้ครอบสันหลังคา และกระเบือ้ง
หลงัคาดินขอ (ภาพท่ี 28) จ านวนมากโดยรอบมณฑป พร้อมตะปูเหล็กท่ีใช้ตอกยึดเคร่ืองไม้ จึง
สนันิษฐานได้ว่าหลังคาน่าจะเป็นโครงสร้างไม้มุงด้วยกระเบือ้งดินเผา ต่อไปจะท าการวิเคราะห์
ข้อมลูในการน าเสนอรูปทรงหลงัคาท่ีนา่จะใกล้เคียงมากท่ีสดุ  
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ภาพท่ี 27 กระเบือ้งหลงัคาท าด้วยดนิเผารูปโค้งได้จากการขดุแตง่บริเวณวดัโบสถ์  
ท่ีมา: พิชญ์พงษ์ เอนเตอร์ไพรซ์, รายงานการขุดแต่งและเสริมความม่ันคง วัดโบสถ์ ต าบล
เมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (สโุขทยั: ส านกังานโบราณคดีและพิธภณัฑ
สถานแหง่ชาตท่ีิ 5 สโุขทยั), ไมป่รากฏเลขหน้า. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 28 กระเบือ้งหลงัคาดนิขอได้จากการขดุแตง่บริเวณวดัโบสถ์  
ท่ีมา: พิชญ์พงษ์ เอนเตอร์ไพรซ์, รายงานการขุดแต่งและเสริมความม่ันคง วัดโบสถ์ ต าบล
เมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย (สโุขทยั: ส านกังานโบราณคดีและพิธภณัฑ
สถานแหง่ชาตท่ีิ 5 สโุขทยั), ไมป่รากฏเลขหน้า. 

 
 นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปทรงหลงัคาของมณฑปใน

สมยัสุโขทยั ได้แก่ มณฑปประธานวดัศรีชุมเน่ืองจากเป็นมณฑปท่ีเหลือหลกัฐานมากท่ีสุด โดย
พิจารณาจากข้อความในศิลาจารึก  รูปแบบการรับน า้หนักของผนังและหลักฐานชิน้ส่วน
สถาปัตยกรรมจากการขดุแต่ง โดยสามารถแบง่ข้อคิดเห็นเก่ียวกับรูปทรงหลงัคาออกเป็น 3 ข้อ 



51 
 

ได้แก่ หลงัคาก่ออิฐเป็นยอดเจดีย์ หลงัคาเคร่ืองไม้มงุกระเบือ้งทรงกระโจม และหลงัคาเคร่ืองไม้มงุ
กระเบือ้งทรงจัว่ โดยอธิบายการรับอิทธิพลทางด้านรูปแบบจากสองแห่ง คือพกุาม และลงักา21 แต่
นกัวิชาการบางทา่นก็ให้ข้อคดิเห็นวา่นา่จะรับอิทธิพลแบบผสมผสานจากทัง้สองแห่งก็เป็นได้ซึ่งใน
สมยัสุโขทยัก็มีหลกัฐานทางด้านจารึกและรูปแบบศิลปกรรมบง่บอกว่าได้มีการติดตอ่กบัเมืองทัง้
สองแหง่ในชว่งเวลาใกล้เคียงกนั22 ข้อสรุปประเดน็เร่ืองรูปทรงหลงัคานัน้จงึยงัไมช่ดัเจนมากนกั  

 เม่ือพิจารณาหลกัฐานรูปแบบหลงัคามณฑปท่ีเหลือหลักฐานอยู่ในสมยัสุโขทัย
แล้ว รูปทรงหลงัคาท่ีอาจมีความเป็นไปได้แบบแรกคือ หลงัคาทรงจัว่ และแบบท่ีสองคือ หลงัคา
ทรงกระโจม  

 แบบหลังคาทรงจ่ัวพบมากในมณฑปท้ายวิหารท่ีส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในต าแหน่ง
ประธานท่ีเมืองศรีสชันาลัย วัสดุหลังคาเป็นเคร่ืองก่อด้วยศิลาแลงเป็นทรงชามคว ่าและทรงจั่ว
แหลม เชน่ วดัสวนแก้วอทุยานน้อย (ภาพท่ี 29)  วดัสระปทมุ วดัชมช่ืน เป็นต้น แตท่ี่อยู่ในต าแหน่ง
ประธานก็พบอยู่เล็กน้อย เช่น วดักฎีุราย (ภาพท่ี 30) วดัพญาด า เป็นต้น รูปแบบมณฑปดงักล่าว
ยงัพบแพร่หลายในวฒันธรรมล้านนาอีกด้วย จึงเป็นหลกัฐานหนึ่งท่ีแสดงถึงความแพร่หลายของ
การใช้หลงัคาทรงจัว่เคร่ืองก่อท่ีมกัปรากฏกบัมณฑปท่ีอยูท้่ายวิหาร 

 รูปแบบทรงจั่วเคร่ืองก่อนีก็้ยังเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีน่าสนใจว่าอาจเป็นรูปทรงของ
หลังคามณฑปท้ายวิหารท่ีท าด้วยเคร่ืองไม้มุงกระเบือ้งด้วย เน่ืองจากเม่ือพิจารณาในแง่การ
ออกแบบแล้วมีความเป็นไปได้ว่ามณฑปท่ีอยู่ท้ายวิหารน่าจะออกแบบให้เป็นหลงัคาทรงจัว่ท่ีเข้า
กับวิหารในผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้าด้วย เช่น มณฑปวดัตึกและวดัตระพงัทองหลาง เป็นต้น แต่อาจไม่
รวมถึงมณฑปประธานวดัศรีชุมเน่ืองจากมีขนาดใหญ่กว่าวิหารด้านหน้ามากจนสัดส่วนหลังคา
อาจจะแยกกนัอยา่งชดัเจนประกอบกบันา่จะเป็นพระพทุธรูปส าคญัของเมืองจึงน่าจะมีทรงหลงัคา
ท่ีตา่งออกไป 

 
 
 
 
 

                                                           
21ทรงยศ วีระทวีมาศ, “มณฑปแบบสุโขทัยในศรีสัชนาลัย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิ

มหาบณัฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร อกัษรสมยั, 2531), 59. 
22สนัต ิเล็กสขุมุ, ศิลปะสุโขทัย, 53-54. 
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 แบบหลังคาทรงกระโจม เป็นทรงหลงัคาของมณฑปประธานวดัศรีชุมท่ี สนัต ิ

เล็กสขุุม ได้สนันิษฐานไว้23 (ภาพท่ี 31) โบราณสถานท่ีพบหลงัคาทรงนีใ้นเมืองศรีสชันาลยั ได้แก่ 
มณฑปกุฏิพระร่วงในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง เมืองศรีสัชนาลัย (ภาพท่ี 32) ตัง้อยู่นอก
ก าแพงแก้วทางด้านทิศตะวนัออกของอุโบสถ มีลกัษณะเป็นมณฑปห้องส่ีเหล่ียมจตัรัุสขนาดเล็ก 
หลงัคาใช้วสัดกุ่อฉาบปนูทรงกระโจมซ้อนกัน 4 ชัน้ ส่วนยอดเป็นรูปดอกบวั อาคารหลงันีอ้ยู่นอก
แผนผงัของวดั อาจเป็นไปได้วา่เป็นสิ่งก่อสร้างเพิ่มเตมิภายหลงัจากสมยัสโุขทยัมาแล้ว แตอ่ย่างไร
ก็ตามมณฑปกฏิุพระร่วงก็แสดงถึงงานอาคารห้องส่ีเหล่ียมจตัรัุสท่ีมีรูปทรงหลงัคาทรงกระโจมซ้อน
ชัน้ก่ออิฐฉาบปนูท่ีน่าจะท าเลียนแบบเคร่ืองไม้ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านีมี้อาคารท่ีมีรูปทรง
แบบเดียวกนัท่ีเป็นเคร่ืองไม้ปรากฏอยู่ก่อนหน้านีแ้ล้ว จึงเป็นตวัอย่างหนึ่งท่ีแสดงถึงการออกแบบ
รูปทรงหลงัคาอาคารในผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุสส าหรับบรรจสุิ่งศกัดิส์ิทธ์ิในสมยัโบราณ 

 เม่ือพิจารณาหลงัคาทัง้สองแบบ ผู้วิจยัมีความเห็นว่าหลังคาทรงจัว่ไม่น่าจะเป็น
รูปแบบหลังคาของมณฑปวัดโบสถ์เมืองบางขลัง ด้วยเหตุผลด้านการออกแบบ  2 ประการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

                                                           
23ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเร่ือง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยั
และพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2558), 403. 

ภาพท่ี 29  มณฑปท้ายวิหาร วดั
สวนแก้วอทุยานน้อย 
หลังคาทรงจั่วเคร่ือง
ก่อศลิาแลง 

ภาพท่ี 30 มณฑปประธานท้ายวิหารวดักฎีุราย 1 หลงัคา
ทรงจัว่เคร่ืองก่อศลิาแลง 
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 ประการท่ี 1 หลงัคาทรงจัว่น่าจะเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกับมณฑปท่ีตัง้อยู่ติดกับ
ท้ายวิหาร เน่ืองจากหลงัคาทรงจัว่นัน้เป็นรูปแบบท่ีท าให้เกิดความต่อเน่ืองกับหลงัคาของวิหารท่ี
เป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า ส่วนมณฑปประธานของวดัโบสถ์นัน้ มีก าแพงแก้วล้อมรอบกัน้แยกออกจาก
วิหารเป็นสดัสว่นชดัเจน ท าให้แนวคดิในการออกแบบรูปทรงหลงัคาอาจจะไมจ่ าเป็นต้องใช้ทรงจัว่ 

 ประการท่ี 2 หลงัคาทรงจัว่หรือทรงโรงไม่เข้ากบัแผนผงัแบบย่อมุมท่ีมีซุ้มจระน า
ทัง้ 3 ด้านเน่ืองจากชายคาของทรงจัว่อาจพาดลงมาต ่าบดบงัส่วนบนของหลงัคาซุ้มจระน าด้านทิศ
เหนือและใต้ และการออกแบบหลังคามณฑปท่ีบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธ์ิประธานอาจท าการซ้อนชัน้
หลงัคา ในกรณีท่ีออกแบบให้ทรงหลงัคาจัว่ซ้อนชัน้ทบักนัขึน้ไปตามจ านวนย่อมมุทัง้ด้านหน้าและ
หลงัจะท าให้สดัส่วนหลังคาดแูคบลงไม่สวยงาม หลังคาทรงกระโจมนัน้น่าจะมีความเหมาะสม
เร่ืองสดัสว่นการซ้อนชัน้ของหลงัคามากกวา่ 

 ด้วยเหตุผลด้านการออกแบบข้างต้น หลังคามณฑปประธานวัดโบสถ์ท่ีอยู่ใน
แผนผังแบบย่อมุมและแยกออกจากท้ายวิหารอย่างชัดเจนจึงน่าจะมีรูปทรงหลังคาแบบทรง
กระโจมมากกวา่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 31 รูปทรงสนันิษฐานหลงัคามณฑปประธาน วดัศรีชมุ เมืองสโุขทยั โดย สนัต ิเล็กสขุมุ 

ท่ีมา : ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเร่ือง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการสร้าง 

พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยและ

พฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2558), 403. 
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ภาพท่ี 32 ภาพถ่ายเก่ามณฑปกฎีุพระร่วง วดัพระศรีรัตนมหาธาตเุชลียง เมืองศรีสชันาลยั 
ท่ีมา: ธาดา สทุธิธรรม, สถาปัตยกรรมสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2536), 103. 

 
 สรุปได้วา่จากการเปรียบเทียบรูปแบบมณฑปประธานวดัโบสถ์ พบว่าน่าจะมีอายุ

สมยัอยู่ในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 โดยก าหนดอายุจากรูปแบบท่ีมีความคล้ายคลึงกับ
มณฑปประธานวัดตึก เมืองสุโขทัย ซึ่งก าหนดอายุได้ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19-20 แต่
มณฑปประธานวดัโบสถ์ท่ีมีรูปแบบด้านศิลปกรรมคล้ายกนัแตมี่ก าแพงแก้วล้อมรอบกัน้วิหารออก
อยา่งเป็นสดัสว่น จงึน่าจะก าหนดอายใุห้ใหม่กว่าเล็กน้อยคือในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 ส่วนจดุ
สกดัอายสุมยัใช้รูปแบบของมณฑปวดัหนองพิกลุ เมืองนครชมุท่ีมีแผนผงัและรูปแบบคล้ายคลึงกนั
แต่พฒันาไปกว่า และพบหลกัฐานลวดลายปนูปัน้ก าหนดอายุได้ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 
ท าให้เป็นจุดสกัดอายุสมัยของมณฑปประธานวัดโบสถ์ได้ มณฑปประธานวัดโบสถ์จึงน่าจะ
ก าหนดอายไุด้ในชว่งต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 

 การวิเคราะห์เพ่ือสนันิษฐานรูปแบบทรงหลงัคา ใช้แนวทางการออกแบบให้เข้ากบั
สดัส่วนของอาคารและบริบทในเร่ืองแผนผงัท่ีไม่ได้ติดกับท้ายวิหาร พบว่าหลงัคาทรงกระโจมมี
ความเป็นไปได้มากกว่าหลังคาจั่วโดยใช้เหตุผลทางด้านแนวทางการออกแบบท่ีหลังคาทรงจั่ว
นา่จะเข้ากบัมณฑปท่ีมีสว่นเช่ือมตอ่กบัวิหารท่ีเป็นทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้ามากกว่า ในขณะท่ีมณฑปวดั
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โบสถ์แยกออกจากส่วนวิหารอย่างชดัเจนจึงไม่จ าเป็นต้องออกแบบเป็นทรงจั่ว และการซ้อนชัน้
หลงัคามณฑปสดัสว่นของรูปแบบทรงกระโจมจงึนา่จะมีความงดงามกวา่ 

 วิหารด้านทศิตะวันออก 
 วิหารวดัโบสถ์มีร่องรอยการซ่อมแซมอย่างน้อยสามครัง้ โดยครัง้แรกพบร่องรอย

เพียงการก่ออาสนสงฆ์ด้วยอิฐขึน้มาทางฝ่ังทิศใต้จึงสนันิษฐานว่าในยคุแรกวิหารอาจจะเป็นเสาไม้ 
และพืน้อาจเป็นไม้หรือปดู้วยอิฐ และถูกรือ้ออก เพราะพืน้ชัน้ท่ีสองปอิูฐทบัเศษกระเบือ้งหลงัคา 
สว่นร่องรอยการซ่อมแซมครัง้ท่ีสามคือการพบซากฐานเจดีย์ซึ่งมีภาชนะบรรจกุระดกูฝังอยู่ท่ีเจดีย์
ด้วย และการซอ่มแซมครัง้สดุท้ายได้มีการปพืูน้อิฐทบัซากฐานเจดีย์อีกครัง้คล้ายกบัการฟืน้ฟูวิหาร
กลบัมาใช้ใหม่24  

 จากการขดุแตง่บริเวณวิหารพบชิน้สว่นท่ีส าคญั ได้แก่ เศษกระเบือ้งมงุหลงัคาดิน
เผา และชิน้สว่นประดบัหลงัคา เชน่ บราลีเคลือบสีเขียวจากเตาศรีสชันาลยั เป็นต้น  

 จากหลักฐานทัง้หมดจะเห็นว่าวิหารถูกใช้งานและซ่อมแซมหลายครัง้ รูปแบบ
วิหารครัง้แรกสร้างจงึนา่จะเป็นวิหารโถงเคร่ืองไม้มงุด้วยกระเบือ้งดนิเผา มีส่วนประดบัหลงัคาตาม
รูปแบบวิหารทัว่ไป และมีอาสนสงฆ์ทางฝ่ังทิศใต้ แต่หลกัฐานท่ีพบไม่เพียงพอในการก าหนดอายุ
จึงน่าจะอ้างอิงอายุสมยัตามมณฑปประธานในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 ดงัท่ีได้กล่าว
มาแล้ว 

 เจดีย์รายด้านทศิตะวันออกเฉียงใต้ 
 ฐานเจดีย์ด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ข้างวิหาร ประกอบด้วยฐานเขียง 1 ชัน้ ถดัขึน้

ไปคือฐานบวัคว ่าและท้องไม้ ส่วนบนพงัทลายทัง้หมด จากการขดุแตง่พบชิน้ส่วนสถาปัตยกรรมท่ี
ส าคญัคือเศียรนาคปนูปัน้ 1 ชิน้ (ภาพท่ี 33) ลวดลายระหว่างเศียรนาคเป็นลายดอกกลมสลบักบั
ดอกเหล่ียมซึ่งเป็นลายเดียวกบัเศียรนาคเคร่ืองสงัคโลกท่ีพบทัว่ไปในสโุขทยั25 พบอยู่ท่ีมมุด้านทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้ และกลีบขนุนปูนปัน้ 2 ชิน้ ท่ีมีขนาดต่างกัน ชิน้ส่วนดงักล่าวคล้ายกับส่วน
ประดบัของเจดีย์ในสมยัสโุขทยั เชน่ เจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสโุขทยั ซึ่งมกัจะพบอยู่ในต าแหน่ง
เจดีย์ประจ ามมุของเจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ เช่น เจดีย์ประจ ามมุวดัมหาธาต ุเมืองสโุขทยั 
และวดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสชันาลยั อายสุมยัของเจดีย์รูปแบบนีส้ามารถสนันิษฐานได้ว่าน่าจะ
สร้างพร้อมกนัหรือใกล้เคียงกบัเจดีย์ประธานในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 19-20  

                                                           
24ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 5, รายงานการขุดแต่ง

โบราณสถานวัดโบสถ์ ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, 9. 
25 เร่ืองเดียวกนั, 8.  
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 นอกจากนีย้ังพบร่องรอยของเจดีย์รูปแบบนีใ้นเมืองบางขลังด้วย เช่น บริเวณ
ต าแหน่งเจดีย์ประจ ามุมด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ วดัใหญ่ชยัมงคล ซึ่งจากการวิเคราะห์รูปแบบ
เจดีย์ประธานในหัวข้อข้างต้น เจดีย์รูปแบบนีจ้ึงน่าจะสร้างพร้อมกับเจดีย์ประธานในช่วงต้นถึง
กลางพทุธศตวรรษท่ี 20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 33  ชิน้สว่นเศียรนาคปนูปัน้ขนาดใหญ่ บริเวณเจดีย์รายด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ วดัโบสถ์ 

เมืองบางขลงั 

 
 เม่ือพิจารณาต าแหน่งท่ีตัง้ของเจดีย์รายด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ซึ่งไม่ได้อยู่ใน

ต าแหน่งเจดีย์ประจ ามุมและอยู่นอกแนวแกนหลกัของวดั จึงน่าจะก าหนดอายใุห้ใหม่กว่าในช่วง
กลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20-21  

 สรุปได้ว่า วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง มีร่องรอยการซ่อมแซมหลายครัง้แสดงถึง
สถานท่ีส าคญัท่ีมีการใช้งานมาโดยตลอด  การวิเคราะห์รูปแบบและก าหนดอายุสมัยมณฑป
ประธานซึ่งมีหลกัฐานมากท่ีสุดจากการเปรียบเทียบรูปแบบกับวดัตึก เมืองสุโขทัยและวดัหนอง
พิกุล  เมืองนครชุม โดยก าหนดอายุได้ในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 และรูปทรงหลงัคา
นา่จะเป็นทรงกระโจมซ้อนชัน้ขึน้ไปจากการวิเคราะห์แนวทางการออกแบบท่ีสอดคล้องกบัแผนผงั
และสดัสว่นของมณฑป   
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 เจดีย์รายด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้พบหลกัฐานชิน้ส่วนประดบัสถาปัตยกรรมท่ี
บ่งบอกได้ว่าน่าจะเป็นเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทยัแต่มีต าแหน่งอยู่นอกแผนผังหลกัของวดัใน
ขณะท่ีเจดีย์รูปแบบเดียวกันส่วนใหญ่เป็นเจดีย์ประจ ามมุท่ีก าหนดอายุในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 
20 จึงน่าจะก าหนดอายใุห้ใหม่กว่าในช่วงกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20-21 จึงน่าจะเป็นเจดีย์
ของบคุคลส าคญัท่ีมาสร้างภายหลงั ส่วนวิหารไม่พบร่องรอยท่ีสามารถก าหนดอายุได้อย่างชดัเจน
แต่มีหลักฐานว่ามีการสร้างซ่อมแซมซ้อนทับอย่างน้อย 3 ครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับร่องรอยการ
ซอ่มแซมมณฑปประธานท่ีพบอยา่งน้อย 2 ครัง้ เชน่กนั  

 จากหลกัฐานท่ีได้กล่าวมา การก าหนดอายุโดยภาพรวมของวดัโบสถ์ เมืองบาง
ขลงั จึงน่าจะสร้างในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 และใช้งานมาโดยตลอดตัง้แต่ถึงปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 20-21 นอกจากนีก้ารขดุค้นทางด้านโบราณคดีบริเวณแนวก าแพงวดัก่ออิฐด้านใน
ยงัพบภาชนะดินเผาบรรจกุระดกูประเภทไหปากแตรไม่เคลือบผิวจ านวนมากฝังอยู่เป็นกลุ่มใหญ่
บริเวณสามารถก าหนดอายุได้ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19-20 และพบภาชนะดินเผาเนือ้ดิน
บริเวณเจดีย์ขนาดเล็กท่ีสร้างทับบนวิหาร26 จึงอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงช่วงเวลาการใช้งานของ
กลุม่คนในสมยัแรกท่ีนา่จะเป็นชนชัน้สงูและในชว่งระยะหลงัเมืองบางขลงัได้ถกูลดความส าคญัลง
จงึมีกลุม่คนทัว่ไปมาใช้งาน  
 
กลุ่มที่ 2 โบราณสถานที่เหลือเพียงส่วนฐาน สันนิษฐานรูปแบบได้ไม่ชัดเจน  

โบราณสถานท่ีเหลือเพียงส่วนฐาน สนันิษฐานรูปแบบได้ไม่ชดัเจน  จ านวน 11 วดั 
ได้แก่ วดัริมทาง วดัเจดีย์โทน วดัป่ามะม่วง วดัดงอ้อยเหนือ วดัป่าสกัเหนือ วดัก้อนแลง วดัไร่ถั่ว 
วดัมุมเมือง วดัสระคู่ วดัป่าสกัใต้ วดัเขาเด่ือ โบราณสถานทัง้หมดเหลือเพียงส่วนฐานพอให้เห็น
ลกัษณะลวดบวัฐานและมีหลกัฐานจากการขดุแตง่และขดุค้นท่ีสามารถก าหนดอายไุด้ในช่วงเวลา
กว้างๆ การขึน้รูปแบบสันนิษฐานทัง้หมดจะพิจารณาเปรียบเทียบกับการสร้างงานศิลปกรรม
ในช่วงต้นถึงปลายสมยัสุโขทยัประกอบกับการวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีและรูปแบบฐาน
โบราณสถานท่ีเหลืออยูเ่พ่ือให้ได้ข้อเสนอด้านรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีผู้วิจยัคิดวา่ใกล้เคียงท่ีสดุ 

 
 

                                                           
26ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 5, รายงานการขุดแต่ง

โบราณสถานวัดโบสถ์ ต าบลเมืองบางขลัง อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย, 13. 
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2.1 วัดริมทาง – วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รูปแบบสันนิษฐาน 

 วดัริมทางตัง้อยู่ทางทิศเหนือของเมืองบางขลงัอยู่ห่างจากวดัใหญ่ชยัมงคลขึน้ไป
ประมาณ 200 เมตร แผนผงัของโบราณสถานวดัริมทาง (แผนผงัท่ี 13) ประกอบด้วย ฐานเจดีย์
ประธานทรงแปดเหล่ียมตัง้แตฐ่านเขียง ความกว้างและความยาวด้านละ 5.50 เมตร (ภาพท่ี 34) 
ส่วนบนฐานเจดีย์พบโครงสร้างชัน้รองรับองค์ระฆังก่อด้วยอิฐลักษณะเอ็นหลายแฉก บริเวณ
โดยรอบเจดีย์พบแนวอิฐล้อมรอบคล้ายฐานเขียงส่ีเหล่ียมซึง่นา่จะเป็นร่องรอยการก่อพอกภายหลงั 
(ภาพท่ี 35)    ถัดออกมาปรากฏร่องรอยก าแพงแก้วเป็นแนวอิฐสองชัน้ และด้านหน้าเจดีย์พบ
ร่องรอยฐานวิหารเหลือเพียงแนวอิฐเล็กน้อย และพบชิน้ส่วนของพระพุทธรูปปูนปัน้ขนาดใหญ่ 
(ภาพท่ี 36)  ข้อมลูจากการส ารวจพบว่าฐานเจดีย์สร้างทบัอยู่บนสิ่งก่อสร้างทรงกลมก่อด้วยอิฐมี
ความลึกจากผิวดินปัจจบุนั 2.50 เมตร27  วดัริมทางแห่งนีจ้ึงน่าจะสร้างขึน้หลงัจากท่ีตัง้เมืองบาง
ขลงัมาได้ระยะหนึง่แล้ว  

 หลักฐานจากการขุดแต่งพบชิน้ส่วนประดับสถาปัตยกรรมท่ีส าคัญ ได้แก่ 
กระเบือ้งมุงหลงัคาดินเผาและโลหะยึดเคร่ืองไม้ 28 ซึ่งพบบริเวณด้านหน้าของเจดีย์ประธานอัน
แสดงถึงร่องรอยของสถาปัตยกรรมประเภทวิหารท่ีหลังคาเคร่ืองไม้มุงด้วยกระเบือ้งดินเผาได้
ชดัเจนขึน้  

 หลกัฐานท่ีปรากฏทัง้หมดจึงสามารถสนันิษฐานได้ว่าวดัริมทางประกอบไปด้วย 
เจดีย์ประธานทรงแปดเหล่ียมมีก าแพงแก้วล้อมรอบ มีวิหารเคร่ืองไม้มุงกระเบือ้งดินเผาอยู่
ด้านหน้า ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปนูปัน้ขนาดใหญ่ซึ่งสดัส่วนของชิน้ส่วนพระพุทธรูปจะ
เป็นข้อมลูในการค านวณความสงูของวิหารในการขึน้รูปแบบสนันิษฐานในบทตอ่ไปอีกด้วย 

 
 
 

                                                           
27กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, ส านักศิลปากรท่ี 6 สุโขทัย, เมืองบางขลัง, 

จดัพิมพ์เน่ืองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตร
เมืองโบราณบางขลงั อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั วนัศกุร์ท่ี 29 มิถนุายน 2550, 55-57. 

28วนาพร ค าบศุย์, “การศกึษาพฒันาการทางวฒันธรรมของชมุชนโบราณเมืองบาง
ขลงัในเขตอ าเภอสวรรคโลก และอ าเภอทุง่เสล่ียม จงัหวดัสโุขทยั (ระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 18-22),” 
68. 



59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผงัท่ี 13 แผนผงัโบราณสถาน วดัริมทาง 

ท่ีมา: กระทรวงวัฒนธรรม, กรมศิลปากร, ส านกัศิลปากรท่ี 6 สุโขทัย, เมืองบางขลัง, จดัพิมพ์

เน่ืองในวโรกาสสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี เสดจ็ทอดพระเนตรเมืองโบราณ

บางขลงั อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั วนัศกุร์ท่ี 29 มิถนุายน 2550, 56. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 34 ฐานเจดีย์ประธานทรงแปดเหล่ียม วดัริมทาง 
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 ลกัษณะแผนผงัของวดัริมทางท่ีมีก าแพงแก้วล้อมรอบเจดีย์ประธานและมีวิหาร
ด้านหน้าดงักล่าวเป็นแผนผงัท่ีพบโดยทัว่ไปในวดัส าคญัสมยัสโุขทยั เช่น วดัช้างล้อม ศรีสชันาลยั 
เป็นต้น ดงันัน้หลกัฐานส าคญัท่ีน ามาใช้ในการก าหนดอายุวดัริมทางได้มากท่ีสุด คือ ฐานเจดีย์
ประธานในผังแปดเหล่ียมตัง้แต่ฐานเขียงขึน้ไป เจดีย์ฐานแปดเหล่ียมดงักล่าวได้รับความนิยม
อย่างมากในล้านนาช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 2129 และในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเจดีย์
รูปแบบนีย้ังพบว่าแพร่หลายในสมัยอยุธยาตอนต้นอีกด้วย รูปแบบของเจดีย์ส่วนใหญ่อยู่ในผัง
แปดเหล่ียมตัง้แต่ฐานเขียงขึน้ไป ตวัอย่างท่ีส าคญั ได้แก่ เจดีย์ประจ ามุมวดัราชบูรณะซึ่งน่าจะ
สร้างขึน้พร้อมกบัเจดีย์ประธานซึง่ก าหนดอายใุนชว่งกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 นอกจากนีย้งัพบท่ีวดั
ในแถบเมืองก าแพงเพชรและนครชมุด้วย เช่น เจดีย์วดัพระธาต ุวดัพระนอน วดัดงหวาย วดัหนอง
ยายชว่ย เป็นต้น30  

 กลุ่มเจดีย์ในผงัแปดเหล่ียมในเมืองสุโขทยั พบว่าส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในวดับริเวณ
เขตอรัญญิกซึ่งก าหนดอายุได้ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 โดยมีส่วนฐานเขียงในผัง
ส่ีเหล่ียมไม่ยกเก็จเหมือนทางล้านนา และมีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหล่ียม เช่น วัดมุม
ลงักา วดัสงัฆาวาส วดัทพัเก่า เป็นต้น เจดีย์กลุ่มนีใ้นสุโขทยัอาจได้รับอิทธิพลมาจากทัง้จากทาง

                                                           
29ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเร่ืองเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัตศิาสตร์, 580-581.  
30เร่ืองเดียวกนั, 826. 

ภาพท่ี 35  โครงสร้างส่วนบนเจดีย์ประธาน วดัริม

ทาง 

 

ภาพท่ี 36 ชิน้สว่นท่อนแขนพระพทุธรูปพบ
บริเวณแนววิหาร วดัริมทาง 
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ล้านนาและอยธุยา ก าแพงเพชร อย่างไรก็ตามหลกัฐานเอกสารทางประวตัิศาสตร์ในช่วงกลางถึง
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 เมืองสุโขทัยมีความสัมพันธ์กับทางฝ่ังบ้านเมืองสมัยอยุธยาตอนต้นท่ี
เจริญขึน้ในก าแพงเพชรมากกว่าประกอบกับความต่อเน่ืองของช่วงเวลาท่ีเจดีย์รูปแบบนีไ้ด้รับ
ความนิยมในสมัยอยุธยาตอนต้นมีมากกว่าและยังพบเร่ือยมาจนถึงช่วงอยุธยาตอนปลายดัง
ปรากฏตวัอยา่งท่ีเจดีย์ทองแดง วดัมเหยงค์ท่ีสร้างในสมยัพระเจ้าท้ายสระ31 จึงเช่ือได้ว่าเจดีย์ในผงั
แปดเหล่ียมทางฝ่ังสโุขทยันา่จะได้รับอิทธิพลจากอยธุยามากกวา่  

 เม่ือเปรียบเทียบรูปแบบเจดีย์ประธานวดัริมทางท่ีอยู่ในผงัแปดเหล่ียมตัง้แต่ฐาน
เขียงกับกลุ่มเจดีย์ในเมืองสุโขทยัท่ีมีฐานอยู่ในผงัส่ีเหล่ียมและมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปด
เหล่ียมซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวดัในเขตอรัญญิกซึ่งสามารถก าหนดอายุอยู่ในช่วงกลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 การก าหนดอายุเจดีย์ประธานวัดริมทางซึ่งมีฐานเขียงในผังแปดเหล่ียมจึงน่าจะ
ก าหนดให้หลงัลงมาอีกในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20-21 สอดคล้องกับรูปแบบเจดีย์ท่ีอยู่ในผัง
แปดเหล่ียมตัง้แต่ฐานเขียงขึน้ไปได้รับความนิยมอย่างมากในฝ่ังก าแพงเพชร นครชุมซึ่งเป็น
บ้านเมืองท่ีเจริญขึน้ในชว่งอยธุยาตอนต้นในช่วงเวลาเดียวกนัอีกด้วย  

2.2 วัดก้อนแลง – วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รูปแบบสันนิษฐาน 

 ตัง้อยู่นอกก าแพงเมืองบางขลงัด้านทิศเหนือ จากการขดุแตง่พบฐานก่อด้วยศิลา
แลง 1 ชัน้ ขนาด 3.17 x 4.70 เมตร สงู 70 เซนติเมตร และตัง้อยู่บนเนินดินส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาด 
18x15.40 เมตร (แผนผังท่ี 14)  อยู่สูงกว่าระดบัพืน้ดินโดยรอบ 1.20 เมตร (ภาพท่ี 37) พบ
กระเบือ้งมงุหลงัคากระจายอยูท่ัว่ไป32 จงึสนันิษฐานวา่ฐานท่ีพบนา่จะเป็นฐานชกุชีท่ีตัง้อยู่ในวิหาร
โถงมุงด้วยกระเบือ้งดินเผา ในส่วนโบราณวตัถุท่ีพบโดยส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดิน
และเนือ้แกร่งจากเตาศรีสชันาลยั ก าหนดอายชุ่วงพุทธศตวรรษท่ี 20-21 วดัแห่งนีจ้ึงน่าจะยงัอยู่
ในชว่งวฒันธรรมสมยัสโุขทยั 

                                                           
31สนัติ เล็กสขุมุ, ศิลปะอยุธยา : งานช่างหลวงแห่งแผ่นดนิ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2550), 85. 
32จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย  (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 
117-118. 
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หลกัฐานของวดัก้อนแลงท่ีเหลืออยู่ยงัแสดงให้เห็นลกัษณะพืน้ถ่ินบางประการของบ้านเมืองเล็กๆ 
ท่ีอาจสร้างเฉพาะพืน้ท่ีในการสกัการบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิโดยการถมดินให้เป็นเนินสงูแทนท่ีการปพืูน้ 
ซึง่พืน้ท่ีบริเวณนีอ้าจจะไมใ่ชว่ดัแตเ่ป็นท่ีพกัริมทางใกล้คลองยางก่อนเข้าเมืองก็เป็นได้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนผงัท่ี 14  แผนผงัและรูปด้าน วดัก้อนแลง 
ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 130. 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 37 ฐานโบราณสถานวดัก้อนแลง 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 125. 
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2.3 วัดไร่ถั่ว– วิเคราะห์หลักฐานเพ่ือก าหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้รูปแบบ
สันนิษฐาน 

ตัง้อยู่นอกก าแพงเมืองบางขลงัด้านทิศเหนือ พบหลกัฐานส่ีเหล่ียมผืนผ้าก่อด้วย
อิฐ 1 ชัน้ ขนาด 3.00 x 4.60 เมตร (แผนผงัท่ี 15) รองรับฐานบวัคว ่าท่ีพงัทลายเกือบหมด33 (ภาพท่ี
38-39)  สันนิษฐานว่าเป็นแท่นประดิษฐานพระพุทธรูปถึงแม้การขุดแต่งจะไม่พบกระเบือ้งมุง
หลงัคาเลย แตน่่าจะมีหลงัคาคลุมมงุด้วยวสัดธุรรมชาติ เน่ืองจากหลกัฐานด้านศิลปกรรมในสมยั
สโุขทยั ไม่พบแท่นพระหรือมณฑปท่ีไม่มีหลงัคาคลมุอยู่เลย โบราณสถานแห่งนีต้ัง้อยู่ใกล้กับวดั
ก้อนแลงและมีลกัษณะคล้ายกนั พืน้ท่ีบริเวณนีจ้งึอาจเป็นพืน้ท่ีชมุชนท่ีตอ่เน่ืองกนัก็เป็นได้ 

 โบราณวัตถุท่ีพบส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งจากเตาศรีสัชนาลัยและ  
ไหปากแตรเคลือบสีเขียวแต่ไม่พบกระดกูหรือสิ่งของภายใน ก าหนดอายุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  
19-20  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัท่ี 15 แผนผงัและรูปด้าน วดัไร่ถัว่ 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 139. 
 
 
 
 

                                                           
33จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 129-130. 
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ภาพท่ี 38 ฐานโบราณสถานวดัไร่ถัว่ ด้านทิศเหนือ 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 132. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 39 ฐานบวัคว ่าโบราณสถานวดัไร่ถัว่ 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 134. 
 

 
 

ภาพที่ 38 :  ฐานโบราณสถานวดัไร่ถัว่ ด้านทิศเหนือ 

ที่มา : ห้างหุ้นสว่นจ ากดั จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่ง
โบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.

สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย, 132. 
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2.4 วัดเจดีย์โทน – วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รูปแบบสันนิษฐาน 

 ตัง้อยู่นอกก าแพงเมืองบางขลังฝ่ังทิศตะวันตกเฉียงใต้ ใกล้กับคลองมักกะสัง 
หลกัฐานจากการขดุแตง่พบฐานเขียงส่ีเหล่ียมก่อด้วยศลิาแลง จ านวน 3 ชัน้ (ภาพท่ี 40-41) ความ
ยาวฐานลา่งสดุด้านละ 9.10 เมตร ถือเป็นเจดีย์ท่ีมีขนาดใหญ่ สว่นชัน้บนสดุเป็นชัน้บวัคว ่าก่อด้วย
อิฐ ด้านทิศเหนือและทิศใต้หา่งจากฐานเจดีย์ออกไปข้างละ 2 เมตร พบแนวศิลาแลงยาวขนาบข้าง
ฐานเจดีย์ (ภาพท่ี 42) สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นแนวก าแพงแก้วไม่ใช่แนวทางเดินโดยรอบเน่ืองจาก
มีฐานรากลกึลงไปจากระดบัพืน้ใช้งานอีก 60 ซม.34 

 ชิน้สว่นสถาปัตยกรรมท่ีได้จากการขดุแตง่ท่ีส าคญัคือ อิฐหน้าววั (ภาพท่ี 43 )และ
อิฐคร่ึงวงกลมสองชิน้ เจดีย์องค์นีจ้งึนา่จะมีองค์ระฆงัเป็นสว่นประกอบอยูด้่วย35  

 นอกจากนีย้งัพบอิฐขีดขึน้รูปลายหอยสงัข์อีก 1 ชิน้ (ภาพท่ี 44) และลายดอกไม้ 
1 ชิน้36 (ภาพท่ี 45) อิฐมีลวดลายดอกไม้พบว่าเป็นลวดลายท่ีมีส่วนคล้ายคลึงกบัลายดอกไม้สมยั
อยธุยาตอนต้นซึง่เป็นหลกัฐานสว่นหนึง่ท่ีช่วยในการก าหนดอายวุดัเจดีย์โทนได้โดยจะกลา่วตอ่ไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 40 แนวอิฐชัน้บน ฐานเจดีย์ประธานวดัเจดีย์โทน 
ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 30. 
                                                           

34จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ
โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และอ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 25-26. 

35เร่ืองเดียวกนั, 26. 
36เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 41  ฐานเขียงซ้อนชัน้ เจดีย์ประธานวดัเจดีย์โทน 

ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 30. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 42 รูปด้านข้างเจดีย์ประธานวดัเจดีย์โทน 

ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 37. 
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ภาพท่ี 43 ชิน้สว่นอิฐหน้าววั เจดีย์ประธานวดั

เจดีย์โทน 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่ง
โบราณสถาน วัด เจดี ย์ เ จ็ ดแถวและ
โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรค
โลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.), 33. 

 

ภาพท่ี  44  อิฐ ขีดลายหอยสัง ข์  เจ ดี ย์

ประธานวดัเจดีย์โทน 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุด

แต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ
โบราณสถานข้าง เคียงในเขต อ.สวรรค

โลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., 

ม.ป.ป.), 35. 
 

 

ภาพท่ี 45 ลวดลายอิฐขีดลายดอกไม้ เจดีย์
ประธานวดัเจดีย์โทน 

ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุด
แต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ
โบราณสถานข้าง เคียงในเขต อ.สวรรค
โลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.), 36. 

 

ภาพท่ี 46 ลายประจ ายามก้ามปูในสมัย
อยุธยาตอนต้นเช่น แท่งหินสลัก
ในวดัมหาธาต ุอยธุยา 

ท่ีมา: สันติ เล็กสุขุม, วิวัฒนาการของชัน้
ประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยา
ตอนต้น (กรุงเทพฯ: อัมรินทร์การพิมพ์, 
2522), 51. 
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 จากหลกัฐานข้างต้นจะเห็นว่าฐานเจดีย์แห่งนีมี้ความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นเจดีย์
ทรงระฆัง เน่ืองจากพบชิน้ส่วนอิฐหน้าวัว และอิฐคร่ึงวงกลม และน่าจะอยู่ในต าแหน่งเจดีย์
ประธาน เพราะมีขนาดใหญ่มากและปรากฏแนวอิฐข้างฐานเจดีย์ท่ีน่าเช่ือว่าเป็นก าแพงแก้ว
ล้อมรอบเจดีย์ประธานตามแบบแผนผงัวดัท่ีปรากฏในสโุขทยั เช่น วดัช้างล้อม ศรีสชันาลยั หรือวดั
โบสถ์ เมืองบางขลงั เป็นต้น แตน่่าจะก าหนดอายใุห้หลงักว่าวดัโบสถ์และวดัช้างล้อมท่ีอยู่ในช่วง
ต้นพทุธศตวรรษท่ี 20เน่ืองจากงานช่างเป็นก าแพงแก้วก่ออิฐแล้วจึงน่าจะอยู่ในช่วงกลางถึงปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 20  

 หลกัฐานอิฐมีลวดลายดอกไม้และหอยสงัข์ดงักล่าว ใช้เทคนิคการขีดลายซึ่งมกั
ปรากฏโดยทัว่ไปในภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผา และพบว่าคล้ายคลึงกบัลายดอกไม้ประดิษฐ์ท่ีปรากฏ
ในลายประจ ายามก้ามปใูนสมยัอยธุยาตอนต้นเช่น แท่งหินสลกัในวดัมหาธาต ุอยุธยา 37 (ภาพท่ี 
46) แต่มีความแตกต่างกันท่ีกลีบดอกแทรกของลายบนก้อนอิฐยาวกว่า อาจเป็นเพราะเขียนได้
อย่างอิสระไม่ได้เขียนประกอบลายดอกกลมตามช่องแนวยาวอย่างแบบลายประจ ายามก้ามปู 
ลวดลายดอกไม้บนก้อนอิฐดงักลา่วจงึสามารถก าหนดอายไุด้ช่วงกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 
ท่ีอิทธิพลของอยุธยาได้เข้ามาในสุโขทัยแล้ว ดงันัน้จึงเป็นหลักฐานประกอบอย่างหนึ่งในการ
ก าหนดอายเุจดีย์ประธานวดัเจดีย์โทนให้อยูใ่นชว่งเวลาเดียวกนั  

 จากการก าหนดอายุท่ีกล่าวมาแล้วรูปแบบเจดีย์ประธานวดัเจดีย์โทน จึงน่าจะ
เป็นรูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัท่ีอยู่ในช่วงกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 ในสมยัสโุขทยัตอนปลาย-
อยุธยาตอนต้นอันได้แก่ กลุ่มเจดีย์ท่ีประกอบไปด้วย ชุดฐานเขียงซ้อนชัน้ ถัดขึน้ไปเป็นฐานบวั
คว ่า-บวัหงาย มีสว่นรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม ซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ท่ีพบหลายองค์ในเมือง
ก าแพงเพชร เช่น เจดีย์วดัพระธาตตุัง้อยู่ในเขตวดัพระแก้ว-พระธาต ุเจดีย์ประธานวดัพระนอน38  
เป็นต้น  

2.5 วัดมุมเมือง – วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รูปแบบสันนิษฐาน 

 วดัมุมเมืองเป็นหนึ่งในสองวดัท่ีตัง้อยู่ภายในก าแพงเมืองบางขลงัอยู่บริเวณทิศ
เหนือและตัง้อยู่ทางด้านทิศใต้ของวดัใหญ่ชยัมงคล พบฐานเขียงก่อด้วยอิฐ 1 ชัน้  ขนาด 12.50 x 

                                                           
37สนัติ เล็กสุขมุ, วิวัฒนาการของชัน้ประดับลวดลาย และลวดลายสมัยอยุธยา

ตอนต้น (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์การพิมพ์, 2522), 51. 
38ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเร่ือง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัตศิาสตร์, 417. 
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12.50 เมตร ถือได้วา่เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่จึงน่าจะมีความส าคญัแห่งหนึ่งในเมืองบางขลงั (แผนผงั
ท่ี 16) จากการขุดแต่งพบร่องรอยการก่อสร้างอย่างน้อย 2 สมัย โดยพบว่าสมัยแรกเป็นฐาน
ส่ีเหล่ียมจตัุรัสก่อด้วยศิลาแลง และในสมยัท่ีสองมีการก่ออิฐพอกฐานเจดีย์เดิม โดยรือ้ศิลาแลง
เดมิบางสว่นออกและถมอดัเศษอิฐพร้อมกบัก่ออิฐขยายพอกฐานเดมิออกมา39 (ภาพท่ี 47-48) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผงัท่ี 16 แผนผงัโบราณสถาน วดัมมุเมือง 

ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 169. 
 

 
 

                                                           
39จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 140-152 
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ภาพท่ี 47 ฐานโบราณสถานวดัมมุเมือง ด้านทิศตะวนัออก แสดงแนวโครงสร้างเอ็นเจดีย์ 
ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 157. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 48 ฐานโบราณสถานวดัมมุเมือง ด้านทิศเหนือ 
ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 156. 
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 ส่วนบนสดุของฐานเขียงสภาพพงัทลายท าให้พบว่าเจดีย์มีโครงสร้างเอ็นยึดแปด
แฉกท่ีใช้วสัดสุองแบบ คืออิฐและศลิาแลง โดยก่อศลิาแลงในแนวทแยงและก่ออิฐในแนวฉาก 

 หลกัฐานโบราณคดีท่ีพบด้วย คือโบราณวตัถท่ีุพบเป็นจ านวนมากส่วนใหญ่เป็น
เศษภาชนะพืน้เมืองประเภทดนิเผา เนือ้ดนิ เนือ้แกร่ง ก าหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20-2140   

 ชิน้ส่วนจากการขุดแต่งท่ีส าคญัคือ ส่วนยอดเจดีย์ปนูปัน้ท่ีมีวงแหวนปล้องไฉน 
(ภาพท่ี 49) และชิน้สว่นฐานพระพทุธรูปดนิเผา (ภาพท่ี 50) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 49 ชิน้สว่นยอดเจดีย์ปนูปัน้ วดัมมุเมือง 
ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 166. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40ห้างหุ้นสว่นจ ากดั จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์

เจ็ดแถวและโบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 140-
152. 
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ภาพท่ี 50 ชิน้สว่นฐานพระพทุธรูปดนิเผา วดัมมุเมือง 
ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 167. 
 

 ตอ่ไปจะท าการวิเคราะห์เจดีย์ทัง้สองสมยัเพ่ือก าหนดอายแุละเป็นแนวทางในการ
สนันิษฐานรูปแบบตอ่ไป การวิเคราะห์เจดีย์องค์นอกซึ่งเหลือหลกัฐานมากกว่าองค์ในจะเป็นกรอบ
ให้การก าหนดอายเุจดีย์องค์ในนัน้ให้แคบลงมาได้อีก  

 วิเคราะห์ฐานเจดีย์ประธานสมัยท่ี 1 วัดมุมเมือง 
 ฐานของเจดีย์สมัยแรกเหลือหลกัฐานเป็นแนวฐานศิลาแลงเดิมก่อนถูกก่อพอก

ด้วยอิฐและโครงสร้างศิลาแลงแนวทแยงบางส่วนซึ่งน่าจะเป็นโครงสร้างฐานท่ีรองรับส่วนองค์
ระฆงั เจดีย์ประธานในสมยัแรกจึงมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นเจดีย์ทรงระฆงั ส่วนรูปแบบเจดีย์
ทรงระฆงัท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสดุน่าจะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัในผงักลมแบบสโุขทยัท่ีได้รับความ
นิยมในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เช่น เจดีย์ประธานวัดช้างล้อมศรีสัชนาลัย เป็นต้น 
เน่ืองจากต าแหน่งท่ีตัง้ซึ่งอยู่ภายในก าแพงเมือง งานศิลปกรรมท่ีเกิดขึน้จึงน่าจะมีอายสุมยัในช่วง
ท่ีเมืองบางขลงัเจริญขึน้ในสมยัพญาลิไท ชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี 19-20   

 เม่ือเปรียบเทียบกับอายุสมยัของโบราณสถานท่ีพบในบริเวณนอกก าแพงเมือง
บางขลงัซึ่งส่วนใหญ่ก าหนดอายใุนช่วงกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 จึงท าให้สามารถก าหนด
อายเุจดีย์ประธานวดัมมุเมืองในสมยัแรกให้เก่ากวา่คือในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 

 หลกัฐานส าคญัอีกอยา่งหนึง่ท่ีท าให้การก าหนดอายสุมยัของเจดีย์ประธานวดัมมุ
เมืองสมยัแรกชดัเจนขึน้ คือ เจดีย์ประธานสมยัท่ีสองท่ีก่อพอกขึน้มามีโครงสร้างเอ็นแปดแฉกและ
มีหลกัฐานจากการขดุแตง่ส าคญัท่ีสามารถก าหนดอายไุด้โดยจะกลา่วตอ่ไป  
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 วิเคราะห์ฐานเจดีย์ประธานสมัยท่ี  2 วัดมุมเมือง 
 ฐานเจดีย์สมัยท่ีสองก่อพอกฐานด้วยอิฐออกมาจากฐานเจดีย์ก่อด้วยศิลาแลง

สมยัแรกจึงสนันิษฐานจากวสัดกุ่อได้ว่าโครงสร้างศิลาแลงท่ีเป็นแนวทแยงน่าจะมีมาก่อนซึ่งเจดีย์
สมัยแรกก็น่าจะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์สมัยท่ีสองใช้อิฐเสริมโครงสร้างในแนวฉากเป็น
โครงสร้างเจดีย์แบบแปดแฉกดงักล่าวท าให้สนันิษฐานได้ว่าเจดีย์องค์นอกหลังจากการก่อพอก
แล้วก็นา่จะยงัคงรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงักลมหรือแปดเหล่ียมท่ีมี
ขนาดใหญ่ขึน้  

 หลกัฐานจากการขดุแต่งท่ีส าคญัคือ พบฐานพระพุทธรูปดินเผาท่ีมีลกัษณะแอ่น
เว้าเข้าข้างในไม่ท าลวดลายกลีบบวั ซึ่งถือเป็นลกัษณะของกลุ่มพระพทุธรูปอู่ทองรุ่นท่ี 2 และรุ่นท่ี 
3 เป็นศิลปะอยุธยาตอนต้นช่วงต้นถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 เช่น พระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นท่ี 2 
จากพระอรุะพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นท่ี 3 เมืองก าแพงเพชร41 กลุ่มพระพทุธรูป
ดงักลา่วพบเป็นจ านวนมากบริเวณเมืองก าแพงเพชร42 ซึง่เป็นเมืองท่ีเจริญขึน้ในช่วงกลางถึงปลาย
สมยัสโุขทยัจึงน ามาเป็นหลกัฐานหนึ่งในการก าหนดอายเุจดีย์ประธานวดัมมุเมืองได้ในช่วงกลาง
ถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20  

 รูปแบบเจดีย์ประธานวดัมุมเมืองสมยัท่ีสองเม่ือวิเคราะห์จากหลกัฐานโครงสร้าง
เอ็นแปดแฉก ประกอบกับชิน้ส่วนฐานพระพุทธรูปท่ีมีฐานแอ่นเว้าเข้าข้างในซึ่งแสดงถึงอิทธิพล
ศลิปะอยธุยา จากข้อมลูทัง้หมดเจดีย์ประธานวดัมมุเมืองจงึนา่จะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัท่ีก าหนดอายุ
ได้ในชว่งกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20  

 ชว่งกลางถึงปลายสมยัสโุขทยันัน้พบวา่รูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัท่ีได้รับความนิยมมี
อยู่สองแบบ คือ แบบแรกเจดีย์ทรงระฆงัท่ียกฐานสูงและมีการท ามขุย่ืน เช่น เจดีย์ประธานวดัศรี
พิจิตรกิติกัลยาราม และแบบท่ีสองเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม เช่น 
กลุม่วดัในเมืองนครชมุและก าแพงเพชร โดยจะกลา่วในบทตอ่ไป 

 จากการวิเคราะห์เจดีย์ประธานในสมัยท่ีสองซึ่งสามารถก าหนดอายุได้ในช่วง
กลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 จงึเป็นข้อมลูซึ่งเป็นจดุสกดัของอายสุมยัของเจดีย์สมยัท่ี 1 ได้อีก
ด้วย เจดีย์สมยัแรกซึ่งตัง้อยู่ภายในก าแพงเมืองบางขลงัน่าจะมีอายสุมยัในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 

                                                           
41ศกัดิช์ยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความ

เช่ือของคนไทย (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2556), 390.  
42เร่ืองเดียวกนั, 218. 
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20 และไม่เกินช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ตามการก าหนดอายุเจดีย์สมยัท่ีสองท่ีก่ออิฐ
พอกออกมา 

2.6 วัดสระคู่– วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รูปแบบสันนิษฐาน 

 ตัง้อยูน่อกก าแพงเมืองบางขลงัฝ่ังทิศตะวนัออก หลกัฐานท่ีพบ ได้แก่ ฐานเขียงรูป
ส่ีเหล่ียมจตัรัุสก่อด้วยอิฐซ้อนกนั 3 ชัน้ ฐานลา่งมีขนาดด้านละ 10 เมตร ด้านทิศตะวนัออกก่อแท่น
พระย่ืนด้านเดียว (แผนผงัท่ี 17, ภาพท่ี 51-52)  ชิน้ส่วนทางสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัคือ ชิน้ส่วนอิฐ
กลมเจาะรูตรงกลาง (ภาพท่ี 53) ซึ่งน่าจะเป็นชิน้ส่วนของปล้องไฉน และพบเม็ดพระศกปูนปัน้ 
จ านวน 5 ชิน้43 (ภาพท่ี 54)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผงัท่ี 17  แผนผงัโบราณสถาน วดัสระคู ่ 
ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 185. 

 

 
 
 
                                                           

43จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 170. 
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ภาพท่ี 51 ฐานโบราณสถานวดัสระคู ่ด้านทิศเหนือ 
ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 174. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 52 แนวมขุย่ืนบริเวณฐานด้านทิศตะวนัออก วดัสระคู ่ 
ท่ีมา:  จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 177. 
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 โบราณวตัถุท่ีพบส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดินและเนือ้แกร่งจากแหล่ง
เตาเมืองศรีสชันาลยั พบไหเคลือบสีเขียวบรรจุกระดกู และชิน้ส่วนพระพิมพ์ดินเผา ก าหนดอายุ
ราวพทุธศตวรรษท่ี 19-2144 

 ฐานเจดีย์วัดสระคู่ถือได้ว่ามีขนาดใหญ่ จึงมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะอยู่ใน
ต าแหน่งเจดีย์ประธานและด้านทิศตะวนัออกน่าจะมีวิหารโถงเคร่ืองไม้มุงด้วยวสัดุธรรมชาติอยู่
ด้วยตามแผนผังของวดัทั่วไปในศิลปะสุโขทัย หลักฐานจากการขุดแต่งในเบือ้งต้นบ่งบอกได้ว่า
นา่จะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีซุ้มพระด้านทิศตะวนัออก จากหลกัฐานชิน้ส่วนปล้องไฉน ร่องรอยการ
ท ามขุย่ืน และชิน้สว่นเม็ดพระศกปนูปัน้ 

 หลกัฐานส าคญัท่ีน่าจะท าให้การก าหนดอายุแคบลงมาได้มากท่ีสุด คือ รูปแบบ
เจดีย์ประธานท่ีมีการก่อมขุย่ืน เน่ืองจากลกัษณะดงักล่าวมกัจะปรากฏในเจดีย์ประธานช่วงกลาง
ถึงปลายศิลปะสโุขทยั ดงัเช่น วดัศรีพิจิตรกิติกลัยารามซึ่งมีหลกัฐานด้านจารึกระบวุ่าสร้างขึน้ช่วง
กลางพทุธศตวรรษท่ี 20 และมีรูปแบบการก่อมุขย่ืนเพียงด้านเดียวเช่นเดียวกบัวดัสระคู ่จึงน่าจะ

                                                           
44จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 170. 

ภาพท่ี 53 ชิน้สว่นอิฐกลมเจาะรู วดัสระคู ่
ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุด

แต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ
โบราณสถานข้าง เคียงในเขต อ.สวรรค

โลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., 

ม.ป.ป.), 182. 

ภาพท่ี 54 ชิน้ส่วนประดบัเจดีย์และเม็ดพระ
ศกปนูปัน้และ วดัสระคู ่

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่ง

โบราณสถาน วัด เจดี ย์ เ จ็ ดแถวและ
โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรค

โลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, (ม.ป.ท., 

ม.ป.ป.), 167. 
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เป็นหลกัฐานท่ีชว่ยก าหนดอายรูุปแบบความนิยมการก่อมขุย่ืนเป็นซุ้มพระท่ีเจดีย์ประธานว่าคงจะ
อยู่ในช่วงกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 จึงอาจจะใช้เป็นหลกัฐานหนึ่งในการก าหนดอายเุจดีย์
ประธานวดัสระคูใ่ห้อยูใ่นชว่งเวลาดงักลา่วเชน่กนั  

 ดงันัน้ รูปแบบสนันิษฐานเจดีย์ประธานของวดัสระคู่จึงน่าจะสามารถใช้รูปแบบ
ของเจดีย์ประธานวดัศรีพิจิตรกิตกิลัยารามเป็นแนวทางในการขึน้รูปสนันิษฐานร่วมกบัข้อมลูขนาด
ฐานเจดีย์ประธานวดัสระคูท่ี่เหลืออยูใ่นบทตอ่ไป  

2.7 วัดเขาเดื่อ– วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รูปแบบสันนิษฐาน 

 วดัเขาเด่ือ ตัง้อยู่บนยอดเขาเด่ือทางฝ่ังทิศตะวนัตกเฉียงใต้นอกก าแพงเมืองบาง
ขลังซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีสูงท่ีสุดในบริเวณนี ้จากการขุดแต่งพบฐานเจดีย์ขนาดใหญ่ก่อด้วยศิลาแลง
สภาพค่อนข้างพังทลายแต่ยงัพอมีหลกัฐานท่ีสังเกตเห็นได้ว่าน่าจะเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆัง 
ด้านทิศเหนือกึ่งกลางองค์เจดีย์พบฐานพระขนาดเล็กซึง่พงัทลายลงทัง้หมด45 (ภาพท่ี 55-57) 

 เจดีย์ประธานวัดเขาเด่ือ ประกอบด้วยฐานเขียงส่ีเหล่ียมซ้อนกัน 2 ชัน้ ฐาน
ล่างสดุ ขนาด 10 x 10 เมตร ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัคว ่า-บวัหงายท่ีน่าจะอยู่ในผงั 8 เหล่ียม ประดบั
ลวดบัว 2 เส้น  ซึ่งน่าจะเป็นบัวลูกแก้วอกไก่ และพบร่องรอยการก่ออิฐเป็นเอ็นยึดเจดีย์เหลือ
หลกัฐานเพียงด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือและทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ถัดขึน้ไปเหลือหลกัฐานให้
เห็นเล็กน้อยวา่สว่นรองรับองค์ระฆงัของเจดีย์นา่จะเป็นบวัถลาแบบสโุขทยั46 (ภาพท่ี 58) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 170. 
46เร่ืองเดียวกนั, 242. 
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ภาพท่ี 55 ฐานเจดีย์ประธานวดัเขาเด่ือ และพบร่องรอยฐานชุกชีอยู่ด้านทิศตะวนัออกของเจดีย์
ประธาน บริเวณนีจ้งึนา่จะมีวิหารเคร่ืองไม้ตัง้อยู ่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 56 ฐานโบราณสถานวดัเขาเดื่อ พบแนวชดุฐานบวัแปดเหล่ียม 
 

เจดีย์ประธาน 

ร่องรอยฐานชุกชี 
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 รูปแบบเจดีย์ท่ีสามารถก าหนดอายุได้คือร่องรอยส่วนรองรับองค์ระฆังในผัง 8 
เหล่ียม เจดีย์ประธานวดัเขาเดื่อจงึจดัอยูใ่นกลุม่เดียวกบัเจดีย์ประธานวดัมมุเมืองระยะท่ีสอง เมือง
บางขลงั เจดีย์กลุ่มนีม้ักพบอยู่ในเขตอรัญญิกนอกเมืองสุโขทยั ก าหนดอายุได้ในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 เช่น วดัสงัฆาวาส วดัมุมลงักา วดัมงักร เป็นต้น47 โบราณสถานวดัเขาเด่ือจึงน่าจะ
ก าหนดอายใุนชว่งเวลาเดียวกนันีด้้วย  

 นอกจากนีแ้นวคิดการสร้างศาสนสถานบนยอดเขาเป็นแบบแผนส าคญัในสมัย
สโุขทยั ต าแหน่งของเจดีย์ประธานวดัเขาเด่ือจึงเป็นงานศิลปกรรมส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนถึงการตัง้ถ่ิน
ฐานของชมุชนสมยัสโุขทยัด้วย 

 
 
 

                                                           
47ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเร่ือง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัตศิาสตร์, 301. 

ภาพท่ี 57 ฐานพระตัง้อยู่กึ่ งกลางเจดีย์
ประธานวัด เขาเ ด่ือ ด้านทิศ
เหนือ 

 

ภาพท่ี 58 ชัน้อิฐบนสุดแสดงร่องรอยชุดฐานบัว
คว ่า-บวัหงาย วดัเขาเดื่อ 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่ง

โบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณ 
สถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ  

อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.),  246. 
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2.8 วัดดงอ้อยเหนือ– วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทาง
ขึน้รูปแบบสันนิษฐาน 

 ตัง้อยูน่อกเมืองบางขลงัด้านทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ พบฐานเจดีย์ก่อด้วยศิลาแลง
ประกอบด้วยฐานเขียงรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสซ้อนกนั 3 ชัน้ ฐานล่างสดุ ขนาด 9.10 x 9.10 เมตร ถดัขึน้
ไปเป็นฐานบวัคว ่าย่อมมุไม้ย่ีสิบท่ีมีขนาดมมุเท่ากนั (แผนผงัท่ี 18) ส่วนบนสภาพหกัพงัแตย่งัเห็น
ร่องรอยท้องไม้และบวัหงาย48 (ภาพท่ี 59-60) 

 ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวนัออกพบเสาศิลาแลงขนาดเล็กท่ีน่าจะเป็นเสา
ประทีปปักอยู ่(ภาพท่ี 61) ซึง่พบได้ทัว่ไปในโบราณสถานสมยัสโุขทยั49  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัท่ี 18  แผนผงัโบราณสถาน วดัดงอ้อยเหนือ เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 107. 
 
 
 

                                                           
48จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 89. 
49เร่ืองเดียวกนั. 
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ภาพท่ี 59 ฐานเจดีย์ประธาน วดัดงอ้อยเหนือ เมืองบางขลงั 
ท่ีมา : จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 96. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 60 ฐานบวัยกเก็จ เจดีย์ประธานวัดดง

อ้อยเหนือ เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่ง
โบ ร าณสถาน วั ด เ จดี ย์ เ จ็ ดแถวและ
โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก 
และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย .(ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 
97. 

  

ภาพท่ี 61 เสาประทีปกึ่ งกลางฐานเจดีย์

ประธานวัดดงอ้อยเหนือ ด้านทิศ

ใต้ เมืองบางขลงั 

ท่ีมา : จ.วิศวะก่อสร้าง,รายงานการขุดแต่ง
โบร าณสถาน วัด เจดี ย์ เ จ็ ดแถวและ
โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรค
โลก และ อ.ทุ่ งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.), 99. 
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 หลกัฐานชิน้ส่วนสถาปัตยกรรมจากการขุดแต่งท่ีส าคญัซึ่งบ่งบอกได้ว่ารูปแบบ
เจดีย์ประธานน่าจะคล้ายกบักลุ่มเจดีย์รายทรงปราสาทท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสชันาลยั ได้แก่ 
กลีบขนนุ จ านวน 1 ชิน้ (ภาพท่ี 62) เม็ดพระศกปนูปัน้ซึ่งกระจายอยู่รอบเจดีย์ และชัน้ฐานบวัปนู
ปัน้ซึ่งพบด้านทิศตะวนัตก จ านวน 2 ฐาน ซึ่งมีขนาดต่างกัน50 (ภาพท่ี 63) ฐานชิน้แรกประดบั
ลวดลายกลีบบวัปนูปัน้ท่ีมีไส้ตรงกลาง51 โดยรอบฐานคล้ายงานประดบัชดุฐานวงแหวนรองรับองค์
ระฆังของเจดีย์ทรงปราสาทยอด และฐานชิน้ท่ี 2 เป็นฐานท่ีมีลายกลีบบวัคล้ายกับส่วนฐานบวั
รองรับพระพทุธรูปยืน จงึมีความเป็นไปได้วา่เจดีย์ประธานน่าจะเป็นเจดีย์ท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงั
เป็นชดุวงแหวนท่ีประดบัปนูปัน้ลายกลีบบวัมีไส้ตรงกลาง และมีซุ้มจระน าท่ีเป็นพระยืน ซึ่งชิน้ส่วน
ท่ีกล่าวมาทัง้หมดรวมถึงระเบียบของส่วนฐานท่ีปรากฏจากการขุดแต่ง พบว่ารูปแบบโดยรวม
น่าจะใกล้เคียงกับกับกลุ่มเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทยัท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว โดยเฉพาะเจดีย์
รายทรงปราสาทหมายเลข 952 (ภาพท่ี 64) การก าหนดอายุเจดีย์ประธานวัดดงอ้อยเหนือใน
เบือ้งต้นจงึอาจเทียบเคียงกบักลุม่เจดีย์ทรงปราสาทยอดในวดัเจดีย์เจ็ดแถวดงัจะกลา่วตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50เร่ืองเดียวกนั, 89. 
51ลวดลายกลีบบวัปูนปัน้ท่ีมีไส้ตรงกลางมีปรากฏแล้วเป็นลวดลายประดบัปากองค์

ระฆังในเจดีย์ทรงระฆังสมัยสุโขทัยท่ีก าหนดอายุช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19-20 เช่น เจดีย์
ประธาน วดัช้างล้อม เมืองศรีสชันาลยั เป็นต้น 

52สนัต ิ เล็กสขุมุ, เจดีย์สมัยสุโขทัย ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 
2534), 107. 
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ภาพท่ี 62 ชิน้สว่นกลีบขนนุ เจดีย์ประธานวดัดงอ้อยเหนือ เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 102. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 63 ชิน้สว่นชัน้ฐานบวัเจดีย์ประธานวดัดงอ้อยเหนือ เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ .สุโขทัย )ม.ป.ท.,  ม .ป.ป(. , 100. 
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ภาพท่ี 64 เจดีย์รายทรงปราสาทยอดแบบสุโขทยั หมายเลข 9 วดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสชันาลยั 
และภาพขยายชดุวงแหวนสว่นรองรับองค์ระฆงัประดบักลีบบวัปนูปัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 65 เจดีย์ประธานทรงปราสาทยอดแบบสโุขทยั-อยธุยา วดัโพง บริเวณบงึพระราม อยธุยา
ท่ีมา: ศกัดิ์ชัย สายสิงห์, รายงานวิจัยเร่ือง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการสร้าง 
พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจัยและ
พฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2558), 820. 
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 การก าหนดอายเุจดีย์ทัง้หมดในวดัเจดีย์เจ็ดแถวจากลกัษณะรูปแบบและแผนผงั
ทัง้หมดพบวา่สร้างขึน้พร้อม ๆ กนัและน่าจะมีอายใุนสมยัของพญาลิไทในช่วงปลายพทุธศตวรรษ
ท่ี 19-2053 อยา่งไรก็ตามการก าหนดอายเุจดีย์ประธานวดัดงอ้อยเหนือ ซึ่งน่าจะมีรูปแบบเป็นเจดีย์
ทรงปราสาทยอดแบบสุโขทัย แต่อยู่ในต าแหน่งเจดีย์ประธานซึ่งไม่พบเจดีย์รูปแบบนีอ้ยู่ใน
ต าแหนง่เจดีย์ประธานในเมืองสโุขทยัและศรีสชันาลยัเลย แตก่ลบัพบแนวคิดนีท่ี้วดัโพง บริเวณบงึ
พระราม อยธุยา (ภาพท่ี 65) ซึ่งใช้เจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบสโุขทยัซึ่งรูปแบบมีศิลปะอยธุยาเข้า
มาผสมผสานแล้ว54เป็นเจดีย์ประธาน จึงอาจเป็นไปได้ว่าเป็นค่านิยมท่ีเกิดขึน้ในช่วงท่ีมีอิทธิพล
อยุธยาเข้ามาแล้ว จากหลักฐานดงักล่าวจึงน่าจะก าหนดอายุเจดีย์ประธานวัดดงอ้อยเหนือได้
ในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20-21 ซึ่งสอดคล้องกบัโบราณวตัถเุคร่ืองถ้วยราชวงศ์หมิงท่ี
พบจากการขดุแตง่โดยก าหนดอายชุว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-21 อีกด้วย 

2.9 วัดป่ามะม่วง– วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รูปแบบสันนิษฐาน  

 ตัง้อยู่นอกเมืองบางขลังด้านทิศใต้ ติดกับแนวคลองมักกะสัง อยู่ใกล้กับวัดป่า
กล้วยซึง่หา่งออกไปทางทิศตะวนัตกเล็กน้อย หลกัฐานจากการขดุแตง่พบฐานเขียงซ้อนลดหลัน่กนั 
3 ชัน้ ชัน้ลา่งสดุก่อด้วยศลิาแลงกว้างด้านละ 9.10 เมตร สงู 1 เมตร ชัน้ท่ี 2 ก่ออิฐ สงู 1 เมตร และ
ชัน้ท่ี 3 ก่ออิฐ สงู 75 เซนตเิมตร (แผนผงัท่ี 19) มมุด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของฐานด้านบนสดุพบ
ร่องรอยการก่อแกนยดึเจดีย์แนวทแยง55 (ภาพท่ี 66-67) 

 หลักฐานชิน้ส่วนสถาปัตยกรรมท่ีส าคญั ได้แก่ ชิน้ส่วนหินชนวนประติมากรรม
บคุคล จ านวน 2 ชิน้ (ภาพท่ี 68) ชิน้สว่นมกรหินชนวน จ านวน 43 ชิน้ และชิน้ส่วนปนูปัน้เทพพนม 
จ านวน 1 ชิน้56 (ภาพท่ี 69) 
  
 
 

                                                           
53ศกัดิช์ยั สายสิงห์, รายงานวิจัยเร่ือง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คตกิาร

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัตศิาสตร์, 380. 
54 เร่ืองเดียวกนั, 820. 
55จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 38. 
56เร่ืองเดียวกนั, 40. 
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แผนผงัท่ี 19  แผนผงัโบราณสถาน วดัป่ามะมว่ง  
ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ .สุโขทัย )ม.ป.ท.,  ม .ป.ป(.,  50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 66 ฐานเจดีย์ประธานวดัป่ามะมว่ง ด้านทิศใต้   

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ .สุโขทัย )ม.ป.ท.,  ม .ป.ป(.,  45. 
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ภาพท่ี 67 ฐานเจดีย์ประธานวดัป่ามะมว่งด้านทิศตะวนัตก แสดงโครงสร้างแกนเจดีย์แนวทแยงมมุ 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 45. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 68 ชิน้สว่นหินชนวนประตมิากรรมบคุคล 
ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่ง
โบ ร าณสถาน วัด เ จดี ย์ เ จ็ ดแถวและ
โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก 
และ อ.ทุ่ ง เส ล่ียม จ . สุโขทัย (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.), 48. 

 

ภาพท่ี 69 ชิน้สว่นปนูปัน้เทพพนม  
ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่ง
โบราณสถาน วัด เจดี ย์ เ จ็ ดแถวและ
โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรค
โลก และ อ.ทุ่ งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., 
ม.ป.ป.), 48. 
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 ส่วนฐานโบราณสถานท่ีพบมีสัดส่วนฐานสูงและขนาดใหญ่ จึงน่าจะเป็นเจดีย์
ประธาน ส่วนร่องรอยโครงสร้างแกนก่ออิฐในแนวทแยงมุมด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ น่าจะท าให้
สนันิษฐานส่วนถดัไปได้สองรูปแบบคือ เป็นส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียมหรือผงักลม แต่
เน่ืองจากพบชิน้ส่วนมกรหินชนวนปริมาณมาก ซึ่งเป็นหลกัฐานท่ีบง่บอกได้ว่าเจดีย์ประธานน่าจะ
ท ามขุย่ืนทัง้ 4 ทิศ เป็นซุ้มจระน า ซึ่งแนวคิดการท ามขุย่ืนมกัพบในเจดีย์สมยัสโุขทยัในระยะหลงัท่ี
ก าหนดอายไุด้ในช่วงกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 เช่น เจดีย์วดัศรีพิจิตรกิติกัลยาราม เมือง
สุโขทัย เจดีย์วัดหนองยายช่วย เมืองนครชุม เป็นต้น ลักษณะเจดีย์ท่ีมีการท ามุขย่ืนดังกล่าว
สามารถก าหนดอายุได้ในช่วงเวลาเดียวกับเจดีย์ทรงระฆังท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปด
เหล่ียม ดงันัน้มีความเป็นไปได้ว่าส่วนรองรับองค์ระฆงัของเจดีย์ประธานวดัป่ามะม่วงน่าจะอยู่ใน
ผงัแปดเหล่ียมมากกวา่ผงักลม และนา่จะก าหนดอายไุด้ในชว่งกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 

2.10 วัดป่าสักเหนือ– วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทาง
ขึน้รูปแบบสันนิษฐาน 

 วดัป่าสกัเหนือ ตัง้อยู่ด้านทิศเหนือนอกก าแพงเมืองบางขลงั โบราณสถานท่ีพบ
เป็นสถาปัตยกรรมประเภทมณฑปผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุสก่อด้วยศิลาแลง ประกอบด้วย ฐานเขียงซ้อน
กนั 2 ชัน้ ขนาดฐานล่างสดุ 5 x 5 เมตร มีช่องประตทูางเข้าด้านทิศตะวนัออกกว้าง 1 เมตร ถดัขึน้
ไปเป็นฐานบวัคว ่าและผนังเรือนธาตุซึ่งพังทลายลงเกือบทัง้หมด ส่วนหลังคาไม่เหลือหลักฐาน
แล้ว57(แผนผงัท่ี 20),(ภาพท่ี 70, 71) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
57จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 107. 
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แผนผงัท่ี 20  แผนผงัโบราณสถาน วดัป่าสกัเหนือ  

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ .สุโขทัย )ม.ป.ท.,  ม .ป.ป(. , 116. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 70 มณฑปประธานด้านทิศตะวนัออก วดัป่าสกัเหนือ เมืองบางขลงั  
ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 111. 
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ภาพท่ี 71 มณฑปประธานด้านทิศเหนือ วดัป่าสกัเหนือ เมืองบางขลงั  
ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 113. 
 

 จากการขดุแตง่พบหลกัฐานส าคญัคือ พระพทุธรูปส าริดปางมารวิชยัอยู่ภายใน
ห้องมณฑป ฐานพระมีลกัษณะแอ่นเว้าเข้าข้างในไม่ท าลวดลายกลีบบวั58 (ภาพท่ี 72) ซึ่งถือเป็น
ลกัษณะของกลุม่พระพทุธรูปอูท่องรุ่นท่ี 2 และรุ่นท่ี 3 เป็นศลิปะอยธุยาตอนต้น ในช่วงต้นถึงปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 20 เช่น พระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นท่ี  2 จากพระอุระพระมงคลบพิตร ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา (ภาพท่ี 73) พระพุทธรูปแบบอู่ทองรุ่นท่ี 3 เมือง
ก าแพงเพชร59 60 (ภาพท่ี 74) 

 
 
 
 

                                                           
58ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ด

แถวและโบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 108. 
59ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความ

เช่ือของคนไทย, 389. 
60สนัต ิเล็กสขุมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน ศิลปะอยุธยา, 142. 
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ภาพท่ี 72 พระพทุธรูปจากการขดุแต่ง วดัป่าสกัเหนือ เมืองบางขลงั ฐานพระมีลกัษณะแอ่นเว้า

เข้าข้างในไมท่ าลวดลายกลีบบวั  
ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 114. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 73 พระพทุธรูปแบบอูท่องรุ่นท่ี 2 จากพระอรุะพระมงคลบพิตร ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ
เจ้าสามพระยา 

ท่ีมา : ศกัดิช์ยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือของ

คนไทย (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2556), 382. 
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ภาพท่ี 74 สว่นองค์พระพทุธรูปแบบอูท่องรุ่นท่ี 3  พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิก าแพงเพชร 
ท่ีมา : ศกัดิช์ยั สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย รูปแบบ พัฒนาการ และความเช่ือของ

คนไทย (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2556), 218. 
 

 กลุม่พระพทุธรูปดงักล่าวพบเป็นจ านวนมากบริเวณเมืองก าแพงเพชร61 ซึ่งเป็น
เมืองท่ีเจริญขึน้ในช่วงกลางถึงปลายสมยัสโุขทยัจึงน ามาเป็นหลกัฐานในการก าหนดอายมุณฑป
วดัป่าสกัเหนือได้ในชว่งกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20  

2.11 วัดป่าสักใต้– วิเคราะห์หลักฐานเพื่อก าหนดอายุและศึกษาแนวทางขึน้
รูปแบบสันนิษฐาน 

ตัง้อยูน่อกเมืองก าแพงเมืองบางขลงัด้านทิศใต้ สิ่งก่อสร้างท่ีพบมีลกัษณะเป็นมณฑป
ก่ออิฐฉาบปนูผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุส มีประตทูางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวนัออก ประกอบไปด้วยฐานเขียง
ซ้อนกัน 3 ชัน้ ขนาด 4 x 4 เมตร ถดัขึน้ไปเป็นฐานบวัคว ่าและผนงัเรือนธาตท่ีุมีลวดบวัลูกแก้ว
อกไก่ประดบัผนงัสว่นลา่ง ภายในมณฑปพบเม็ดพระศกปนูปัน้62 (แผนผงัท่ี 21), (ภาพท่ี 75-76) 
 
 
 

                                                           
61สนัต ิเล็กสขุมุ, งานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน ศิลปะอยุธยา, 218. 
62 จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 201-203. 
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แผนผงัท่ี 21 แผนผงัโบราณสถาน วดัป่าสกัใต้ เมืองบางขลงั 

ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ .สุโขทัย )ม.ป.ท.,  ม .ป.ป(. , 212. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 75 มณฑปประธานด้านทิศตะวนัออก วดัป่าสกัใต้ เมืองบางขลงั  
ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน
ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 206. 
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ภาพท่ี 76  มณฑปประธานด้านทิศใต้ วดัป่าสกัใต้ เมืองบางขลงั  
ท่ีมา: จ.วิศวะก่อสร้าง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 206. 
 

 รูปแบบมณฑปประธานวดัป่าสกัใต้เป็นห้องส่ีเหล่ียมจตัรัุสเรียบไม่มีซุ้มจระน า 
ประตูทางเข้าอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ไม่มีหลักฐานท่ีสามารถก าหนดอายุได้ชัดเจน แต่เป็น
รูปแบบท่ีใกล้เคียงกบัมณฑปวดัป่าสกัเหนือซึง่เป็นโบราณสถานในเมืองบางขลงัท่ีมีสถาปัตยกรรม
มณฑปเป็นประธานเชน่เดียวกนั จงึอาจก าหนดอายอุย่างกว้าง ๆ ให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกนัในช่วง
กลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 

 สรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์และก าหนดอายุโบราณสถานกลุ่มท่ี  2 ซึ่งไม่
สามารถสนันิษฐานรูปแบบให้ชดัเจนได้ทัง้หมด พบว่าโบราณสถานส่วนใหญ่สามารถก าหนดอายุ
ได้ในช่วงกลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 จากการพิจารณาชิน้ส่วนสถาปัตยกรรมและส่วนฐาน
โบราณสถานท่ีเหลืออยู่ และมีความเป็นไปได้ว่ารูปแบบงานศิลปกรรมประเภทเจดีย์ประธานทรง
ระฆงัท่ีมีสว่นรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียมมีจ านวนมากท่ีสดุ เช่น วดัเจดีย์โทน วดัเขาเด่ือ วดั
มมุเมืองระยะท่ี 2 และเจดีย์ประธานวดัริมทางท่ีอยู่ในผงัแปดเหล่ียมตัง้แตส่่วนฐานเขียง  เป็นต้น 
รองลงมาเป็นเจดีย์ประธานทรงระฆังท่ีมีมุขประดิษฐานพระพุทธรูป เช่น วดัสระคู่ วดัป่ามะม่วง 
เป็นต้น ซึง่เป็นรูปแบบเจดีย์ท่ีปรากฏในช่วงปลายของสมยัสโุขทยัทัง้สิน้ ส่วนโบราณสถานอ่ืน ๆ ท่ี
ไม่ใช่เจดีย์ทรงระฆัง ได้แก่ มณฑป ศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป เจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบ
สโุขทยั ก็มีหลกัฐานท่ีสามารถก าหนดอายไุด้ในชว่งเวลาเดียวกนัด้วย  
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ความหลากหลายของงานศิลปกรรมและอายุสมัยดงักล่าวท าให้เห็นภาพขนาดชุมชน
ของเมืองบางขลงัท่ีขยายตวัตามโบราณสถานออกมาในช่วงเวลากลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20-21  
 
กลุ่มที่ 3 โบราณสถานท่ีไม่สามารถสันนิษฐานรูปแบบได้  

โบราณสถานท่ีไม่สามารถสนันิษฐานรูปแบบได้ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ วดัต้นตะโก  
วดัริมคลองเก่า  วดัป่ากล้วย  วดัต้นประดู ่วดัเจดีย์คู ่วดัริมคลองยาง วดัต้นมะเกลือ  วดัเจดีย์เจ็ด
แถว วดัดงสะเดา 

โบราณสถานกลุ่มนีเ้หลือข้อมลูหลกัฐานทัง้ทางด้านโบราณคดีและงานศิลปกรรมไม่
เพียงพอส าหรับการวิเคราะห์รูปแบบและก าหนดอาย ุบางแห่งมีเพียงเศษอิฐหรือศิลาแลงกระจาย
ตัวอยู่ เท่านัน้ จึงไม่ขอกล่าวถึงในบทนี ้โดยจะท าการขึน้ รูปสันนิษฐานโดยใช้ข้อมูลจาก
โบราณสถานแหง่อ่ืนโดยจะกลา่วตอ่ไปในบทท่ี 4 

 อย่างไรก็ตาม ต าแหน่งท่ีตัง้ของกลุ่มวัดเหล่านีก็้แสดงถึ งการกระจายตัวของ
โบราณสถานเมืองบางขลังซึ่งท าให้เห็นขอบเขตของตวัเมืองท่ีมีความสมัพนัธ์กับผงัเมืองดงัท่ีได้
กลา่วไว้แล้วในบทท่ี 2   

สรุปการวิเคราะห์รูปแบบและก าหนดอายุโบราณสถานเมืองบางขลัง 
สรุปได้วา่ เมืองบางขลงัจากการวิเคราะห์รูปแบบและก าหนดอายโุบราณสถานของวดั

ทัง้ 3 กลุ่ม ท าให้เห็นว่าหลกัฐานทางด้านโบราณคดีและศิลปกรรมทัง้หมดมีความสมัพันธ์กับ
ศิลปะสโุขทยัแสดงถึงความเป็นเมืองโบราณในวฒันธรรมสุโขทยัเป็นอย่างยิ่ง  ดงัเช่นสิ่งก่อสร้าง
ประธานท่ีส าคญัซึ่งมกัปรากฏในศิลปะสโุขทยัมากกว่าแหล่งอ่ืนๆ ได้แก่ เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าว
บิณฑ์ท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล และมณฑปประธานท่ีวดัโบสถ์ เมืองบางขลงั เป็นต้น ซึ่งจดัอยู่ในกลุ่ม
โบราณสถานท่ี 1 ท่ีสามารถสนันิษฐานรูปแบบได้คอ่นข้างชดัเจนและพบร่องรอยการซ่อมแซมและ
สร้างเพิ่มเติม จึงก าหนดอายไุด้ในช่วงต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 และน่าจะเป็นวดัส าคญัท่ีมี
การใช้งานไปถึงชว่งพทุธศตวรรษท่ี 21  

โบราณสถานในกลุ่มท่ี 2 ซึ่งเหลือเพียงส่วนฐาน เม่ือพิจารณาถึงหลกัฐานชิน้ส่วน
สถาปัตยกรรมร่วมกบัหลกัฐานท่ีปรากฏ พบว่าส่วนใหญ่มีแนวโน้มด้านรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงระฆงั
ท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหล่ียม และโบราณสถานเกือบทัง้หมดก าหนดอายุได้ในช่วง
กลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20-21  

โบราณสถานในกลุม่ท่ี 3 สว่นใหญ่ไม่มีหลกัฐานเพียงพอในการวิเคราะห์อายสุมยั แต่
สามารถขึน้รูปสนันิษฐานได้จากการใช้ข้อมลูจากการวิเคราะห์ของโบราณสถานกลุ่มท่ี 1 และ 2 
โดยจะกลา่วในบทตอ่ไป 
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จากการวิเคราะห์หลักฐานทัง้หมดในบทท่ี 3 การก าหนดอายุโดยภาพรวมของ
โบราณสถานเมืองบางขลังจึงอยู่ในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20-21 ช่วงเวลาดังกล่าว
สอดคล้องกบัรัชกาลของพญาลิไทและคาบเก่ียวกบัช่วงท่ีอยธุยาเร่ิมเข้ามามีอิทธิพลในอาณาจกัร
สโุขทยั แสดงถึงระยะเวลาท่ีบ้านเมืองนีเ้จริญเตบิโตขึน้ และมีการใช้พืน้ท่ีในบริเวณนีม้าโดยตลอด  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้การวิเคราะห์ภาพรวมการก าหนดอายขุองเมืองบางขลงัจะอยู่ใน
ช่วงเวลาดงักล่าว แตโ่บราณสถานเกือบทัง้หมดท่ีเหลืออยู่เป็นวดัท่ีอยู่นอกก าแพงเมืองซึ่งอาจจะ
เป็นสว่นขยายของเมืองบางขลงัในระยะเวลาตอ่มาก็เป็นได้ ในขณะท่ีภายในเมืองนัน้พบหลกัฐาน
น้อยแต่อาจเป็นเพราะว่าถูกไถกลบจากการท าเกษตรในปัจจุบนัเป็นจ านวนมาก เม่ือพิจารณา
ร่วมกบัหลกัฐานการขดุค้นทางโบราณคดีบริเวณมุมก าแพงเมืองด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือพบ
หลกัฐานส าคญัในชัน้ดินท่ี 3 ได้แก่ เคร่ืองถ้วยสมยัราชหยวนประเภทชามเคลือบสีเขียว ก าหนด
อายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี 18  และเคร่ืองถ้วยสงัคโลกรุ่นแรก63 แสดงให้เห็นว่าชมุชนเมืองบาง
ขลงัอาจมีการตัง้ถ่ินฐานมาตัง้แตช่่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 18-19 อาจเป็นลกัษณะหมู่บ้านขนาด
เล็กและเมืองเร่ิมเจริญขึน้ในชว่งต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20-21 ดงัท่ีได้กลา่วมาแล้ว 

ในบทท่ี 4 จะท าการน าข้อมลูจากการวิเคราะห์รูปแบบและก าหนดอายใุนบทท่ี 3 มา
ชว่ยในการสนันิษฐานรูปแบบโบราณสถานท่ีใกล้เคียงท่ีสดุเพ่ือให้ได้ภาพจ าลองของเมืองบางขลงั
ตอ่ไป 

 
 

                                                           
63จารึก วิไลแก้ว, การขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณคันดินเมืองบางขลัง (ถนน

พระร่วง) (สโุขทยั: ม.ป.ท, 2543), 9-10. 
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บทที่ 4 
รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานเมืองบางขลัง 

 
ในบทท่ี 4 จะท ำกำรวิเครำะห์ด้ำนรูปทรงท่ีมีควำมเป็นไปได้ร่วมกับข้อมูลด้ำนกำร

วิเครำะห์รูปแบบท่ีได้จำกบทท่ี 3 และจดัท ำรูปแบบสนันิษฐำนโดยใช้โปรแกรม Sketchup ขึน้
รูปทรงสำมมิติของโบรำณสถำนแตล่ะแห่ง ซึ่งส่วนใหญ่สำมำรถขึน้รูปโดยกำรใช้ค ำสัง่เบือ้งต้นได้
โดยใช้ควำมเข้ำใจเร่ืองกำรขึน้รูปจำกกำรสร้ำงพืน้ผิวสองมิติโดยใช้แถบค ำสัง่วำดเส้น (Draw) เช่น 
กำรสร้ำงเส้น (Lines) กำรสร้ำงเส้นโค้ง (Arcs) กำรสร้ำงรูปทรงส ำเร็จรูปต่ำงๆ (Shape) เป็นต้น 
และเร่ิมจดักำรกับรูปทรงสองมิติให้เป็นสำมมิติด้วยแถบค ำสัง่เคร่ืองมือ (Tool) เช่น  กำรดึงหรือ
ผลักพืน้ผิวขึน้ลง(Push/Pull) กำรยืดหดขนำดรูปทรง (Scale) กำรสร้ำงรูปทรงตำมแนวเส้นท่ี
ก ำหนด (Follow me) เป็นต้น ดงัจะกลำ่วตอ่ไป 

กระบวนกำรขึน้รูปสนันิษฐำนสำมมิติใช้โปรแกรมสองมิติ Auto CAD 2013 ในกำร
วำดลำยเส้นก่อนแล้วจึงส่งเข้ำโปรแกรม Sketchup เพ่ือขึน้รูปสำมมิติต่อไปโดยใช้ลำยเส้นท่ี
ปรับปรุงจำกหนงัสือเจดีย์สมยัสโุขทยั ท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว ของสนัติ เล็กสขุุม1 และหนงัสือ รำยงำน
กำรวิจยัเร่ือง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติกำรสร้ำง พฒันำกำรทำงรูปแบบและกำรวิเครำะห์
ทำงประวัติศำสตร์ ของศักดิ์ชัย สำยสิงห์2  ยกเว้นภำพสันนิษฐำนวัดโบสถ์ เมืองบำงขลัง ท่ีใช้
ลำยเส้นท่ีขึน้จำกแบบของกรมศิลปำกร จำกนัน้น ำมำเทียบสดัส่วนกบัฐำนเจดีย์ของวดัต่ำง ๆ ซึ่ง
สำมำรถวดัระยะได้จำกแบบแผนผงัท่ีมีแถบบอกระยะ (Scale bar) และทดลองขึน้รูปสนันิษฐำน
รูปแบบท่ีผ่ำนกำรวิเครำะห์ว่ำน่ำจะเป็นไปได้ท่ีสดุ ส ำหรับวดับำงแห่งท่ีพบชิน้ส่วนสถำปัตยกรรม 
เช่น ชิน้ส่วนอิฐหน้ำววั ยอดเจดีย์ เป็นต้น จะน ำมำใช้เทียบเคียงกบัขนำดของเจดีย์ท่ีทดลองขึน้รูป
สนันิษฐำนด้วย ดงัจะกลำ่วตอ่ไป  

                                                           
1ดูเพิ่มเติมใน สันติ เล็กสุขุม, เจดีย์สมัยสุโขทัย ที่ วัดเจดีย์เจ็ดแถว  (กรุงเทพฯ: 

เมืองโบรำณ, 2534), 27-145. 
2ดเูพิ่มเตมิใน ศกัดิช์ยั สำยสิงห์, รายงานวิจัยเร่ือง เจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด 

คติการสร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: 
สถำบนัวิจยัและพฒันำ มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 2558), 267-417. 
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1. รูปแบบสันนิษฐาน โบราณสถานกลุ่มที่ 1  
สนันิษฐำนรูปแบบได้คอ่นข้ำงชดัเจน จ ำนวน 2 แหง่ ได้แก่ วดัโบสถ์ วดัใหญ่ชยัมงคล 
1.1 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล 
 โบรำณสถำนวดัใหญ่ชยัมงคล จำกกำรวิเครำะห์ในบทท่ี 3 น่ำจะก ำหนดอำยุได้

ในชว่งต้นถึงกลำงพทุธศตวรรษท่ี 20 จำกกำรวิเครำะห์แผนผงัและชิน้ส่วนสถำปัตยกรรมตำ่ง ๆ บง่
บอกได้ว่ำเจดีย์ประธำนเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์ท่ีมีซุ้ มประดิษฐำนพระพุทธรูปท่ีส่วนฐำน
ทำงด้ำนทิศตะวนัออกและตะวนัตก และสิ่งก่อสร้ำงบริวำรโดยรอบมีรูปแบบท่ีหลำกหลำย ดงันัน้
ภำพรวมของโบรำณสถำนวดัใหญ่ชยัมงคลจงึนำ่จะมีควำมคล้ำยกบัโบรำณสถำนวดัเจดีย์เจ็ดแถว  

 รูปแบบสนันิษฐำนโบรำณสถำนวดัใหญ่ชยัมงคลเท่ำท่ีสำมำรถศึกษำได้จำกข้อมูล
กำรวิเครำะห์และก ำหนดอำยุในบทท่ี 3 มีข้อมูลท่ีสำมำรถสนันิษฐำนได้อยู่ทัง้หมดจ ำนวน 14 แห่ง 
ประกอบด้วย เจดีย์ประธำนทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์ เจดีย์ประจ ำมุม 4 องค์ ฐำนโบรำณสถำนท่ีน่ำจะเป็น
เจดีย์รำย 4 องค์ มณฑปบริวำร 4 องค์ วิหำรด้ำนทิศตะวนัออก 1 หลงั โดยมีรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 
 กำรขึน้รูปภำพสำมมิติเจดีย์ประธำนทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์ใช้กำรเทียบสัดส่วนจำก

กลุ่มเจดีย์แบบเดียวกันประกอบกับชิน้ส่วนองค์พุ่มข้ำวบิณฑ์และส่วนฐำนท่ีพบ จึงได้รูปแบบ
สนันิษฐำนเจดีย์ประธำนวดัใหญ่ชยัมงคลซึ่งประกอบไปด้วย ส่วนชุดเขียงประกอบจำกเขียงซ้อน
ลดหลัน่กนั 4 ชัน้ รองรับชุดฐำนบวัคว ่ำ – บวัหงำย ประดบัลกูแก้วอกไก่ 2 เส้น 1 ชัน้ ถดัขึน้ไปคือ
สว่นเรือนธำตเุป็นฐำนแวน่ฟ้ำ และสว่นยอดทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์ท่ีส่วนล่ำงมีกลีบขนนุประดบัอยู่ และ
ถดัขึน้ไปคือยอดทรงกรวยท่ีประกอบด้วยวงแหวนซ้อนชัน้เป็นปล้องไฉนและปลี (ภำพท่ี 77) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 77 รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประธำนทรงพุม่ข้ำวบณิฑ์ วดัใหญ่ชยัมงคล เมืองบำงขลงั 
ท่ีมำ: สนัต ิเล็กสขุมุ, เจดีย์สมัยสุโขทัย ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบรำณ, 2534) 
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เจดีย์ประจ ามุม 4 องค์เจดีย์ประจ ามุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ภำพท่ี 78) พบ
ลวดลำยปนูปัน้ประดบัเจดีย์กลีบบวัดินเผำ (ภำพท่ี 79)  และเม็ดพระศก (ภำพท่ี 80) จ ำนวน 45 
ชิน้3 รูปแบบของกลีบบวัคล้ำยกบักลีบบวัปนูปัน้ประดบัส่วนองค์ระฆงัเจดีย์ หรือประดบัส่วนเจดีย์
จ ำลองของเจดีย์บริวำรทรงปรำสำทห้ำยอดท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันำลยั (ภำพท่ี 81, 82) ส่วน
เม็ดพระศกอำจจะเป็นสว่นของพระพทุธรูปในซุ้มจระน ำของเจดีย์รูปแบบเดียวกนันีด้้วยอำจเป็นไป
ได้วำ่เจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัออกเฉียงเหนือน่ำจะเป็นเจดีย์ทรงปรำสำทห้ำยอด (ภำพท่ี 83) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภำพท่ี 78 เจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ วดัใหญ่ชยัมงคล 

 

 

 

 

 

                                                           
3วนำพร  ค ำบุศย์, “กำรศึกษำพฒันำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำง

ขลงัในเขตอ ำเภอ สวรรคโลกและอ ำเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสโุขทยั ระหว่ำงพทุธศตวรรษท่ี 18-22” 
(วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 
2553), 315. 
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ภำพท่ี 79 ชิน้สว่นกลีบบวัปนูปัน้ดนิเผำของเจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภำพท่ี 80 ชิน้สว่นกลีบบวัปนูปัน้ดนิเผำของเจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 

ท่ีมำ: วนำพร  ค ำบศุย์, “กำรศกึษำพฒันำกำรทำงวฒันธรรมของชมุชนโบรำณเมืองบำงขลงัในเขต
อ ำเภอ สวรรคโลกและอ ำเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย  ระหว่ำงพุทธศตวรรษท่ี 18-22” 
(วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 
2553), 315. 
 
 
 



101 
 

 

 
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 81 เจดีย์ทรงปรำสำทห้ำยอด วดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันำลยั และกลีบบวัปนูปัน้ประดบัองค์

ระฆงัและยอดเจดีย์จ ำลอง 
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ภำพท่ี 82 กำรเปรียบเทียบชิน้ส่วนประดับสถำปัตยกรรมท่ีคล้ำยงำนปูนปัน้ประดับเจดีย์ทรง

ปรำสำทห้ำยอด วดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันำลยั 
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ภำพท่ี 83 รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 เจดีย์ประจ ามุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ภำพท่ี 84) พบชิน้ส่วนส ำคัญ คือ 

ชิน้ส่วนท ำด้วยหินชนวนมีลำยคล้ำยเกล็ดปลำ (ภำพท่ี 85) ลกัษณะของชิน้ส่วนเช่นนีพ้บในเจดีย์
ทรงปรำสำทท่ีมีกำรประดบัซุ้มพระด้วยลวดลำยมกรคำยนำคในต ำแหน่งหำงหงส์ ด้วยต ำแหน่งท่ี
เป็นเจดีย์ประจ ำมมุเจดีย์องค์นีจ้งึนำ่จะเป็นเจดีย์ทรงปรำสำทแบบสโุขทยั (ภำพท่ี 86) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 84 เจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัตกเฉียงใต้ วดัใหญ่ชยัมงคล 
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ภำพท่ี 85 ชิน้สว่นหินชนวนลำยเกล็ดปลำของเจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 86 รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัตกเฉียงใต้ วดัใหญ่ชยัมงคล 
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 เจดีย์ประจ ามุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ภำพท่ี 87) เหลือหลักฐำนส่วนฐำน
มำกท่ีสุดคือ มีฐำนเขียง 3 ชัน้และฐำนบวั 1 ฐำน พบหลักฐำนชิน้ส่วนเจดีย์ดินเผำซึ่งน่ำจะเป็น
ส่วนยอดของเจดีย์จ ำลอง (ภำพท่ี 88) ท่ีเป็นส่วนประดบัของเจดีย์ทรงปรำสำทแบบห้ำยอด จึง
สนันิษฐำนว่ำเจดีย์ประจ ำมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้น่ำจะเป็นเจดีย์ทรงปรำสำทห้ำยอดเหมือนกับ
เจดีย์มมุทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภำพท่ี 89,90) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 87 เจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัตกเฉียงใต้ประจ ำมมุทิศตะวนัออกเฉียงใต้ วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 88  ชิน้สว่นยอดเจดีย์จ ำลองของเจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัออกเฉียงใต้ 
ท่ีมำ: วนำพร  ค ำบศุย์, “กำรศกึษำพฒันำกำรทำงวฒันธรรมของชมุชนโบรำณเมืองบำงขลงัในเขตอ ำเภอ 
สวรรคโลกและอ ำเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั ระหว่ำงพทุธศตวรรษท่ี 18-22” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบณัฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 2553),316. 
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ภำพท่ี 89 กำรเปรียบเทียบชิน้ส่วนซึ่งน่ำจะเป็นส่วนหนึ่งของเจดีย์จ ำลองประดับเจดีย์รูปแบบ

เดียวกบัเจดีย์ทรงปรำสำทห้ำยอด วดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันำลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 90 รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัออกเฉียงใต้ วดัใหญ่ชยัมงคล 



107 
 

 

เจดีย์ประจ ามุมทศิตะวันออกเฉียงเหนือ (ภำพท่ี 91) เหลือหลกัฐำนน้อยมำก พบ
ชิน้ส่วนปูนปัน้ประดบัเจดีย์และเม็ดพระศกปนูปัน้ แต่ไม่มีชิน้ส่วนใดบ่งบอกถึงรูปแบบได้ชดัเจน 
แตเ่ม่ือพิจำรณำจำกระบบเจดีย์ประจ ำมมุทัง้หมดเปรียบเทียบกับแผนผงัของวดัท่ีมีเจดีย์ประธำน
เป็นทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์  ซึ่งนิยมท ำเจดีย์ประจ ำมุมเป็นเจดีย์ทรงปรำสำทห้ำยอดหรือเจดีย์ทรง
ปรำสำทแบบสุโขทัย ท ำให้สันนิษฐำนได้ว่ำ เจดีย์ประจ ำมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือก็น่ำจะเป็น
เจดีย์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ถ้ำพิจำรณำจำกหลกัฐำนเจดีย์ทรงปรำสำทท่ีเป็นเจดีย์ประจ ำมมุใน
แผนผงัวดัท่ีเหลืออยู่ท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันำลยัและวดัมหำธำต ุสุโขทยั เจดีย์ประจ ำมุมทรง
ปรำสำทห้ำยอดนิยมอยู่ในต ำแหน่งประจ ำมมุ ในขณะท่ีเจดีย์ทรงปรำสำทแบบสโุขทยันิยมท ำเป็น
เจดีย์บริวำรและเจดีย์ประจ ำด้ำน รูปแบบสันนิษฐำนเจดีย์ประจ ำมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือจึง
นำ่จะเป็นเจดีย์ทรงปรำสำทห้ำยอด (ภำพท่ี 92) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 91 เจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัตกเฉียงใต้ประจ ำมมุทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 92 รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประจ ำมมุทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัใหญ่ชยัมงคล 
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 ฐานโบราณสถานที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีย์ราย 
 ฐำนโบรำณสถำนท่ีน่ำจะเป็นเจดีย์รำย มีจ ำนวนทัง้สิน้ 24 แห่ง มีเพียง 4 แห่งท่ี

พอจะสนันิษฐำนรูปแบบได้จำกหลกัฐำนกำรขดุแตง่ ได้แก่ 
 ฐานเจดีย์หมายเลข 9 (ภำพท่ี 93) ประกอบด้วย ส่วนฐำนย่อมุมก่อด้วยศิลำ

แลง ประกอบด้วย ฐำนเขียง 1 ฐำนถัดขึน้ไปเป็นฐำนบวั ด้ำนทิศตะวนัออกมีร่องรอยบนัไดถัดขึน้
ไปพังทลำยหมด จำกกำรขุดแต่งพบปูนปัน้ประดบัเจดีย์  (ภำพท่ี 94) ซึ่งคล้ำยกับปูนปัน้บริเวณ
ปำกองค์ระฆงัของเจดีย์จ ำลองในเจดีย์ทรงปรำสำทห้ำยอดท่ีมีบนัไดทำงขึน้ด้ำนหน้ำ และลกัษณะ
ฐำนใกล้เคียงกนัเป็นเจดีย์รำยพบท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันำลยั แตเ่จดีย์รำยหมำยเลข 9 นีน้่ำจะมี
ลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนัแตอ่ำจจะมีขนำดเล็กกว่ำ (ภำพท่ี 95) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 93 เจดีย์รำยหมำยเลข 9 วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 94 ชิน้สว่นปนูปัน้ประดบัเจดีย์รำยหมำยเลข 9 
ท่ีมำ: วนำพร  ค ำบศุย์, “กำรศกึษำพฒันำกำรทำงวฒันธรรมของชมุชนโบรำณเมืองบำงขลงัในเขตอ ำเภอ 
สวรรคโลกและอ ำเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั ระหว่ำงพทุธศตวรรษท่ี 18-22” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบณัฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 2553),323. 
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ภำพท่ี 95 รูปแบบสนันิษฐำนฐำนเจดีย์รำยหมำยเลข 9 วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
ฐานเจดีย์หมายเลข 21 (ภำพท่ี 96) ก่อด้วยศิลำแลง ประกอบด้วยฐำนเขียง 1 ฐำน 

ถดัขึน้มำเป็นฐำนบวัยกเก็จ ส่วนบนพงัทลำย บริเวณนีพ้บชิน้ส่วนคล้ำยมกรดินเผำ 2 ชิน้ คือ ส่วน
หัว (ภำพท่ี 97) และส่วนขำ (ภำพท่ี 98) จำกรูปแบบฐำนและส่วนประดับท่ีพบสอดคล้องกับ
รูปแบบเจดีย์รำยทรงปรำสำท ท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว ท่ีมีส่วนฐำนเป็นฐำนเขียง 1 ฐำน ถัดขึน้ไปเป็น
ฐำนบวัลูกฟักยกเก็จในผงัส่ีเหล่ียม  ส่วนเรือนธำตยุกเก็จตำมส่วนฐำนมีซุ้มพระทัง้ 4 ด้ำน มีส่วน
ประดับต ำแหน่งหำงหงส์เป็นมกรปูนปัน้  ส่วนบนสันนิษฐำนว่ำเป็นชัน้ลดและเป็นเจดีย์ทรง
ปรำสำทท่ีมีทรงระฆงัประกอบอยู่4 (ภำพท่ี 99) ดงันัน้จึงสนันิษฐำนว่ำ เจดีย์หมำยเลข 21 น่ำจะมี
รูปแบบเดียวกนั (ภำพท่ี 100) 

 
 
 
 
 

                                                           
4สนัต ิ เล็กสขุมุ, เจดีย์สมัยสุโขทัย ที่วัดเจดีย์เจ็ดแถว (กรุงเทพฯ: เมืองโบรำณ, 

2534), 81. 
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ภำพท่ี 96 เจดีย์รำยหมำยเลข 21 วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 97 ส่ ว นหั ว สั ต ว์ ดิ น เ ผ ำ ขอ ง เ จ ดี ย์ ร ำ ย
หมำยเลข 21 

ท่ีมำ: วนำพร  ค ำบุศย์, “กำรศึกษำพฒันำกำรทำง
วัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำงขลังในเขต
อ ำเภอ สวรรคโลกและอ ำเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัด
สโุขทยั ระหว่ำงพทุธศตวรรษท่ี 18-22” (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บัณฑิต
วิทยำลยั มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 2553), 335. 

 
 

ภำพท่ี 98 ส่วนขำสัตว์ดินเผำของเจดีย์
รำยหมำยเลข 21 

ท่ีมำ: วนำพร  ค ำบุศย์, “กำรศึกษำ
พัฒนำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชน
โบรำณเมืองบำงขลงัในเขตอ ำเภอ สวรรค
โลกและอ ำเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย 
ระหว่ำงพุทธศตวรรษท่ี 18-22” (วิทยำ- 
นิพนธ์ปริญญำมหำบัณฑิต สำขำวิชำ
โบรำณคดี บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยั
ศลิปำกร, 2553), 335. 
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ภำพท่ี 99 เจดีย์ทรงปรำสำทท่ีมีทรงระฆงัประกอบอยูว่ดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันำลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 100 รูปแบบสนันิษฐำน ฐำนเจดีย์หมำยเลข 21 วดัใหญ่ชยัมงคล 
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 ฐานเจดีย์หมายเลข 16 (ภำพท่ี 101) เหลือส่วนฐำนก่อด้วยศิลำแลงท่ีไม่
สำมำรถอธิบำยรูปแบบได้ แตจ่ำกกำรขดุแตง่พบหลกัฐำนส ำคญั คือชิ น้ส่วนยอดเจดีย์ดินเผำทรง
อมลกะ(ภำพท่ี  102, 103) ซึ่งเทียบได้กบัส่วนยอดของเจดีย์รำยทรงวิมำน พบท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว 
วดัตระพงัเงิน และวดัชยัชนะสงครำม ส่วนยอดประดบัอมลกะรูปแบบปนูปัน้ชนิดนีไ้ม่พบในเจดีย์
รำยแบบอ่ืนๆในสโุขทยั ท ำให้สนันิษฐำนได้ว่ำ ซำกเจดีย์รำยหมำยเลข 16 น่ำจะเป็นรูปแบบเจดีย์
ทรงวิมำน (ภำพท่ี 104) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 101 เจดีย์รำยหมำยเลข 16 เหลือเพียงฐำนก่ออิฐ 1 ชัน้ วดัใหญ่ชยัมงคล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 102 ชิน้สว่นยอดเจดีย์ดนิเผำทรงอมลกะของเจดีย์รำยหมำยเลข 16  
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ภำพท่ี 103 กำรเปรียบเทียบชิน้ส่วนประดับเจดีย์ซึ่งคล้ำยส่วนหนึ่งของยอดอมลกะในรูปแบบ

เจดีย์ทรงวิมำนท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันำลยั 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 104 รูปแบบสนันิษฐำน ฐำนเจดีย์หมำยเลข 16 วดัใหญ่ชยัมงคล 
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 ฐานเจดีย์รายหมายเลข 14 (ภำพท่ี 105) ก่อด้วยอิฐ มีร่องรอยกำรลกัลอบขุด
จนไม่สำมำรถสนันิษฐำนรูปแบบได้5  จำกกำรขดุแตง่พบหลกัฐำนส ำคญัคือ ชิน้ส่วนยอดเจดีย์ดิน
เผำ (ภำพท่ี 106) กลีบบวัปนูปัน้ติดกับชิน้ส่วนเจดีย์ดินเผำ (ภำพท่ี 107) และชิน้ส่วนกลีบบวัปนู
ปัน้ (ภำพท่ี 108) ซึง่สว่นประดบัทัง้หมดนีน้ำ่จะอยู่ในเจดีย์ท่ีมีส่วนประกอบคือ องค์ระฆงั อำจจะมี
เจดีย์จ ำลองประดบัอยู ่ลกัษณะกลีบบวัปนูปัน้แบบหลงัสดุนัน้พบมำกในงำนประดบัปำกองค์ระฆงั
ทัง้เจดีย์จ ำลองและองค์ระฆงัหลกั เช่น เจดีย์รำยและเจดีย์ประจ ำด้ำนทรงปรำสำทยอดหลำยแบบ
ในเจดีย์วดัเจ็ดแถว แต่มีรูปแบบหนึ่งท่ีมีทัง้กำรประดบัเจดีย์จ ำลองและประดบักลีบบัวแบบนีคื้อ
เจดีย์รำยทรงปรำสำทท่ีมีมุขประดิษฐำนพระพุทธรูปย่ืนออกมำด้ำนทิศตะวันออกประดิษฐำน
พระพทุธรูปนำคปรก (ภำพท่ี 109) เจดีย์รำยหมำยเลข 14 จงึนำ่จะเป็นรูปแบบนี ้(ภำพท่ี 110) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภำพท่ี 105  เจดีย์รำยหมำยเลข 14 วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 
 
 
 

                                                           
5วนำพร  ค ำบุศย์, “กำรศึกษำพฒันำกำรทำงวัฒนธรรมของชุมชนโบรำณเมืองบำง

ขลงัในเขตอ ำเภอ สวรรคโลกและอ ำเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสโุขทยั ระหว่ำงพทุธศตวรรษท่ี 18-22,” 
327. 
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ภำพท่ี 106 ชิน้สว่นยอดเจดีย์ดนิเผำของเจดีย์รำยหมำยเลข 14  
ท่ีมำ: วนำพร  ค ำบศุย์, “กำรศกึษำพฒันำกำรทำงวฒันธรรมของชมุชนโบรำณเมืองบำงขลงัในเขต
อ ำเภอ สวรรคโลกและอ ำเภอทุ่งเสล่ียม จังหวัดสุโขทัย  ระหว่ำงพุทธศตวรรษท่ี 18-22” 
(วิทยำนิพนธ์ปริญญำมหำบณัฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 
2553), 329. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 107 กลีบบวัปนูปัน้ตดิกบัชิน้สว่นเจดีย์ดนิเผำ ของเจดีย์รำยหมำยเลข 14  
ท่ีมำ: วนำพร  ค ำบศุย์, “กำรศกึษำพฒันำกำรทำงวฒันธรรมของชมุชนโบรำณเมืองบำงขลงัในเขตอ ำเภอ 
สวรรคโลกและอ ำเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั ระหว่ำงพทุธศตวรรษท่ี 18-22” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบณัฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 2553), 329. 



116 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภำพท่ี 108  ชิน้สว่นกลีบบวัปนูปัน้จดีย์รำยหมำยเลข 14  
ท่ีมำ: วนำพร  ค ำบศุย์, “กำรศกึษำพฒันำกำรทำงวฒันธรรมของชมุชนโบรำณเมืองบำงขลงัในเขตอ ำเภอ 
สวรรคโลกและอ ำเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั ระหว่ำงพทุธศตวรรษท่ี 18-22” (วิทยำนิพนธ์ปริญญำ
มหำบณัฑิต สำขำวิชำโบรำณคดี บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 2553), 329. 
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ภำพท่ี 109 กำรเปรียบเทียบชิน้ส่วนประดบัเจดีย์ซึ่งคล้ำยส่วนหนึ่งของปูนปัน้กลีบบวัปำกระฆัง
และยอดเจดีย์จ ำลองในรูปแบบเจดีย์ปรำสำทห้ำยอดท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันำลยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 110 รูปแบบสนันิษฐำน ฐำนเจดีย์หมำยเลข 14 วดัใหญ่ชยัมงคล 
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 มณฑปบริวาร 
 กลุ่มสิ่งก่อสร้ำงรำยท่ีสันนิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นมณฑปบริวำรตัง้อยู่ด้ำนข้ำงเจดีย์

ประจ ำมุมทัง้ส่ี มีจ ำนวน 4 หลงั ได้แก่ หลังท่ี 1 หมำยเลข 28 ตัง้อยู่ท่ีมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
(ภำพท่ี 111)  หลังท่ี 2 หมำยเลข 10 ตัง้อยู่มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ภำพท่ี 112) หลังท่ี 3 
หมำยเลข 15 ตัง้อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ภำพท่ี 113) และหลังท่ี 4 หมำยเลข 11 ตัง้อยู่ทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ภำพท่ี 114) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 111 มณฑปรำยหมำยเลข 28 มมุทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 112 มณฑปรำยหมำยเลข 10 มมุทิศตะวนัออกเฉียงใต้ วดัใหญ่ชยัมงคล 
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ภำพท่ี 113 มณฑปรำยหมำยเลข 15 มมุทิศตะวนัตกเฉียงใต้ วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 114 มณฑปรำยหมำยเลข 11 มมุทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ วดัใหญ่ชยัมงคล 
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 มณฑปบริวำรทัง้หมดมีลกัษณะร่วมกนัคือ มีส่วนฐำนท่ีเหลืออยู่เป็นห้องส่ีเหล่ียม
ยอ่มมุ และมีกระเปำะย่ืนออกมำด้ำนหน้ำ คล้ำยเป็นทำงเข้ำหรือท่ีวำงสิ่งบชูำในห้อง แตห่ลงัท่ี 3 นี ้
มีหลักฐำนบนดินเหลือมำกท่ีสุดจำกกำรขุดแต่งพบว่ำไม่มีฐำนรำกคือสร้ำงวำงอยู่บนระดบัดิน 
และยงัเหลือร่องรอยห้องส่ีเหล่ียมย่อมมุ ส่วนฐำนเป็นฐำนบวัคว ่ำถัดขึน้ไปเป็นเส้นลวดบวัลกูแก้ว
อกไก่ ด้ำนหน้ำเว้นช่องประตทูำงเข้ำเป็นรูปแบบของมณฑปอย่ำงชดัเจน จึงเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีใช้
อ้ำงอิงรูปแบบสว่นฐำนของมณฑปรำยหลงัอ่ืน ๆ ได้ 

 หลกัฐำนส ำคญัจำกกำรขุดแตง่คือ พบกระเบือ้งดินเผำและเม็ดพระศกปนูปัน้ตก
อยู่บริเวณสิ่งก่อสร้ำงรูปแบบนีเ้ป็นจ ำนวนมำก ท ำให้สนันิษฐำนได้ว่ำหลงัคำเป็นโครงสร้ำงไม้มุง
กระเบือ้งดินเผำและน่ำจะเป็นหลังคำทรงจั่วตำมรูปแบบท่ีพบทั่วไปตำมมณฑปขนำดเล็กท่ีเป็น
เคร่ืองก่อซึ่งสร้ำงแทรกกับสิ่งก่อสร้ำงรำยท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว ศรีสชันำลยั หรือวดัพระศรีรัตนมหำ
ธำตเุชลียง ศรีสชันำลยั เป็นต้น 

 จำกหลกัฐำนดงักลำ่วรูปแบบสนันิษฐำนของมณฑปรำยแตล่ะหลงัจึงประกอบไป
ด้วย ฐำนเขียง 2-3 ชัน้ รองรับฐำนบวัคว ่ำประดบัถัดขึน้ไปเป็นเส้นลวดบวัลูกแก้วอกไก่ ถัดไปคือ
ผนงัเรือนธำตเุป็นห้องส่ีเหล่ียมเรียบ ด้ำนทิศตะวนัออกเป็นช่องประตทูำงเข้ำ ส่วนยอดผนงัเป็นบวั
หงำย และสว่นหลงัคำเป็นทรงจัว่เคร่ืองไม้มงุกระเบือ้งดนิเผำ (ภำพท่ี 131) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 115  รูปแบบสนันิษฐำนตวัอยำ่งมณฑปบริวำร วดัใหญ่ชยัมงคล 
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 วิหารด้านทศิตะวันออก 
 วิหำรด้ำนทิศตะวนัออกไม่เหลือหลกัฐำนใด ๆ แตพ่บชิน้ส่วนซึ่งเช่ือว่ำเป็นเคร่ือง 

ประดบัหลงัคำสังคโลกลำยเขียนสีกระจำยอยู่บริเวณพืน้ท่ีว่ำงด้ำนหน้ำเจดีย์ประธำนแต่ไม่พบ
กระเบือ้งดินเผำ หลงัคำจึงน่ำจะเป็นเคร่ืองไม้มงุด้วยวสัดธุรรมชำติ เช่น หลงัคำแป้นเกล็ดไม้ เป็น
ต้น รูปทรงหลงัคำน่ำจะเป็นทรงจั่วมีหลังคำปีกนกด้ำนข้ำง ตำมสดัส่วนวิหำรท่ีพบโดยทั่วไปใน
สโุขทยั สว่นพืน้วิหำรไมเ่หลือหลกัฐำนใด ๆ จึงน่ำจะใช้วสัดธุรรมชำติ เม่ือพิจำรณำจำกหลกัฐำนท่ี
พบฐำนชกุชีในต ำแหน่งท่ีน่ำจะเป็นวิหำรของวดัหลำยแห่งในเมืองบำงขลงั เช่น วดัก้อนแลง วดัไร่
ถั่ว เป็นต้นลกัษณะเขียงชัน้แรกของฐำนชุกชีมีควำมสูงไม่มำกนกั ดงันัน้ระดบัพืน้วิหำรจึงน่ำจะ
ใกล้เคียงกับผิวดินและน่ำจะไม่ใช่พืน้ไม้ เน่ืองจำกอำจผกุร่อนได้ง่ำยจำกควำมชืน้ของผิวดินและ
น ำ้ฝน อำจเป็นไปได้วำ่เป็นพืน้ไม้ไผส่ำนเป็นโครงและดำดด้วยปนูหมกัหนำประมำณ 5-10 ซม. ขึน้
ไป ซึง่วสัดปุนูหมกันีย้งัใช้กนัอยูถ่ึงปัจจบุนั 

 ขนำดควำมกว้ำงของวิหำรโถงน่ำจะใกล้เคียงกับระยะระหว่ำงกลำงของเจดีย์
ประจ ำมมุทัง้สององค์ทำงด้ำนทิศตะวนัออกและควำมยำวไม่เกินแนวฐำนโบรำณสถำนหมำยเลข 
26 และ 38 (ภำพท่ี 116) 

 จำกหลกัฐำนทัง้หมดสรุปได้ว่ำวิหำรด้ำนทิศตะวนัออกน่ำจะเป็นวิหำรโถงหลงัคำ
เคร่ืองไม้ทรงจัว่มีปีกนกด้ำนข้ำงมงุแป้นเกล็ดไม้ ส่วนพืน้เป็นพืน้โครงไม้ไผ่สำนดำดปนูหมกั ควำม
หนำประมำณ 5-10 ซม. รูปแบบวิหำรดงักล่ำวจะใช้เป็นแนวทำงในกำรขึน้รูปสนันิษฐำนของวิหำร
วดัในเมืองบำงขลงัท่ีไมมี่หลกัฐำนชิน้สว่นเก่ียวกบัหลงัคำมำกพอตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 116  รูปแบบสนันิษฐำนวิหำรด้ำนทิศตะวนัออก วดัใหญ่ชยัมงคล 
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 วิหารด้านทศิเหนือ 
 จำกกำรขุดแต่งพบฐำนวิหำรก่อด้วยอิฐ พบร่องรอยฐำนพระพทุธรูปก่อศิลำแลง

อยู่ด้ำนทิศตะวนัตก (ภำพท่ี 117) และมีบนัไดทำงขึน้ทำงด้ำนทิศตะวนัตกและตะวนัออก บริเวณ
โดยรอบพบเศษกระเบือ้งมงุหลงัคำดินเผำและชิน้ส่วนประดบัหลงัคำลำยเขียนสีด ำคล้ำยชิน้ส่วน
มกรสงัคโลก แตไ่ม่พบแนวเสำหรือหลุมเสำปรำกฏบริเวณฐำนจึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำอำจจะเป็น
เสำไม้ท่ีมีแนวเสำอยูด้่ำนนอกฐำนวิหำร (ภำพท่ี 118) 

 วิหำรด้ำนทิศเหนือจึงน่ำจะเป็นวิหำรโถงหลังคำเคร่ืองไม้มุงกระเบือ้งดินเผำ 
หลงัคำทรงจัว่มีหลงัคำปีกนกด้ำนข้ำง ตำมสดัส่วนวิหำรท่ีพบโดยทัว่ไปในสโุขทยั แตมี่ส่วนฐำนก่อ
อิฐภำยในประดษิฐำนพระพทุธรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 117 วิหำรด้ำนทิศเหนือ วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 118  รูปแบบสนันิษฐำนวิหำรด้ำนทิศเหนือ วดัใหญ่ชยัมงคล 
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 กลุ่มสิ่งก่อสร้างบริวารท่ีไม่สามารถสันนิษฐานรูปแบบได้ 
 สภำพสิ่งก่อสร้ำงบริวำรท่ีไม่สำมำรถสันนิษฐำนได้ ส่วนใหญ่มีสภำพช ำรุด

เสียหำยมำก เหลือเพียงส่วนฐำนและไม่พบชิน้ส่วนสถำปัตยกรรมท่ีสำมำรถน ำมำวิเครำะห์ได้ แต่
แบง่วสัดกุ่อออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ศลิำแลง และอิฐ (ภำพท่ี 119-120) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 119 กลุม่ฐำนโบรำณสถำนท่ีไมส่ำมำรถสนันิษฐำนรูปแบบได้ วดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 120 กลุม่ฐำนโบรำณสถำนท่ีไมส่ำมำรถสนันิษฐำนรูปแบบได้ วดัใหญ่ชยัมงคล 
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 ฐำนท่ีก่อด้วยศลิำแลง มีจ ำนวน 3 แห่ง และฐำนท่ีก่ออิฐ มีจ ำนวน 18 แห่ง ข้อมลู
เก่ียวกบัระดบัฐำนรำกและกำรวิเครำะห์รูปแบบในบทท่ี 3 ท ำให้สนันิษฐำนในเบือ้งต้นได้ว่ำโบรำณ
สถำนท่ีก่อด้วยศลิำแลงนำ่จะมีอำยสุมยัเก่ำกวำ่ท่ีก่อด้วยอิฐ ถ้ำใช้เกณฑ์ดงักล่ำวในกำรขึน้รูปแบบ
สนันิษฐำน โบรำณสถำนท่ีก่อด้วยศิลำแลงก็น่ำจะใช้รูปแบบเจดีย์บริวำรท่ีน่ำจะมีควำมนิยมท่ีสุด
ในระบบแผนผังวัดแบบเดียวกัน โดยวัดสวนแก้วอุทยำนน้อย ศรีสัชนำลัย เป็นตัวอย่ำงหนึ่งท่ี
ปรำกฏเจดีย์บริวำรทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทยัจ ำนวนมำก น่ำจะแสดงถึงควำมนิยมของเจดีย์
รูปแบบนีข้องวดัในระบบแผนผงัเดียวกนั ดงันัน้ฐำนโบรำณสถำนท่ีไม่สำมำรถสนันิษฐำนรูปแบบ
ได้ซึง่ก่อด้วยศลิำแลงจงึนำ่จะเป็นเจดีย์ทรงปรำสำทแบบสโุขทยั 

 ฐำนโบรำณสถำนท่ีก่อด้วยอิฐส่วนท่ีเหลือ ซึ่งสันนิษฐำนว่ำน่ำจะสร้ำงเพิ่มเติม
ภำยหลงั อำจใช้เกณฑ์สนันิษฐำนจำกรูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ท่ีนิยมในเมืองบำงขลงัซึ่งวิเครำะห์
รูปแบบไว้แล้วในส่วนถัดไป ซึ่งสำมำรถก ำหนดอำยไุด้ในช่วงกลำงพทุธศตวรรษท่ี 20 ได้แก่ เจดีย์
ทรงระฆงัท่ีมีสว่นรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม เป็นต้น 

 สรุปได้ว่ำ รูปแบบสันนิษฐำนของสิ่งก่อสร้ำงบริวำรท่ีไม่สำมำรถสันนิษฐำน
รูปแบบได้ในส่วนท่ีก่อด้วยศิลำแลงน่ำจะมีอำยุสมัยเก่ำกว่ำฐำนท่ีก่อด้วยอิฐ  จำกกำรวิเครำะห์
รูปแบบเจดีย์บริวำรท่ีนิยมในระบบแผนผงัแบบเดียวกับเมืองบำงขลงั ฐำนท่ีก่อด้วยศิลำแลงจึง
น่ำจะเป็นเจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสโุขทยั ส่วนฐำนเจดีย์ท่ีก่อด้วยอิฐซึ่งน่ำจะสร้ำงในสมยัหลงั
กว่ำจะใช้คำ่เฉล่ียของรูปแบบเจดีย์ท่ีพบมำกท่ีสดุในเมืองบำงขลงัและก ำหนดอำยุได้ในช่วงกลำง
พุทธศตวรรษท่ี 20 ได้แก่ เจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆังในผงัแปดเหล่ียม โดยจะแสดง
โบรำณสถำนในกลุม่นีไ้ว้ในภำพสนันิษฐำนวดัใหญ่ชยัมงคลเป็นสีน ำ้ตำล  

 จำกหลักฐำนทัง้หมดโบรำณสถำนวัดใหญ่ชัยมงคลท่ีพอจะสันนิษฐำนได้ มี
จ ำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย เจดีย์ประธำนทรงพุ่มข้ำวบิณฑ์ มีวิหำรเคร่ืองไม้ตัง้อยู่ทำงด้ำนทิศ
ตะวนัออก  มีเจดีย์ประจ ำมมุทัง้ 4 มมุ เป็นเจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสโุขทยั 2 องค์และเจดีย์ทรง
ปรำสำทห้ำยอด 2 องค์ มณฑปบริวำรสร้ำงด้ำนข้ำงเจดีย์ประจ ำมุมทัง้ส่ี มีวิหำรโถงหลงัคำเคร่ือง
ไม้มุงกระเบือ้งดินเผำท่ีน่ำจะสร้ำงเพิ่มเติมภำยหลงัอยู่ทำงด้ำนทิศเหนือ ส่วนเจดีย์รำยโดยรอบ
ตำมชิน้ส่วนสถำปัตยกรรมท่ีพบมีควำมใกล้เคียงกบัรูปแบบเจดีย์รำยวดัเจดีย์เจ็ดแถว ได้แก่ เจดีย์
ทรงวิมำน เจดีย์ทรงปรำสำท และเจดีย์ยอดแบบล้ำนนำท่ีประดบัซุ้มจระน ำ 1 ด้ำน กลุ่มสิ่งก่อสร้ำง
บริวำรท่ีสนันิษฐำนขึน้โดยใช้เกณฑ์ดงัท่ีกล่ำวมำแล้วจะแสดงเป็นสีน ำ้ตำล โดยมี 2 รูปแบบคือ
เจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทยั และเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม 
ดงัภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำนรวมทัง้หมด (ภำพท่ี 121) 
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ภำพท่ี 121 ภำพสนันิษฐำนรวมโบรำณสถำนวดัใหญ่ชยัมงคล  

 
1.2 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดโบสถ์ 
 จำกกำรวิเครำะห์หลักฐำนท่ีเหลืออยู่ วดัโบสถ์มีโบรำณสถำนท่ีพอจะสนันิษฐำน

ได้จ ำนวน 3 แหง่ ได้แก่ มณฑปประธำน วิหำรด้ำนทิศตะวนัออก และเจดีย์รำยข้ำงวิหำรด้ำนทิศใต้ 
โดยจะกลำ่วถึงรูปแบบสนันิษฐำนจำกกำรวิเครำะห์ข้อมลูในบทท่ี 3 ตำมล ำดบั 

 รูปแบบสันนิษฐานมณฑปประธาน 
 จำกกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบรูปแบบกับวัดตึกและข้อสันนิษฐำนเร่ืองกำร

ออกแบบรูปทรงหลังคำ ภำพสันนิษฐำนโดยรวมของมณฑปประธำนวัดโบสถ์ ประกอบไปด้วย
หลกัฐำนท่ีเหลืออยูใ่นปัจจบุนั เป็นรูปแบบก่อนกำรซอ่มแซมผนงัเรือนธำตทุัง้ส่ีมมุและทรงหลงัคำท่ี
ได้จำกกำรสนันิษฐำน ซึง่ประกอบไปด้วย ฐำนเขียง 2 ชัน้ รองรับชดุบวัคว ่ำ-บวัหงำยประดบัลกูฟัก
ยอ่มมุไม้ย่ีสิบตำมเรือนธำตท่ีุประดบัซุ้มพระพทุธรูปทัง้ 3 ด้ำน ด้ำนทิศตะวนัออกมีประตทูำงเข้ำท่ี
ท ำบนัไดเข้ำไปสูห้่องมณฑป ถดัขึน้ไปเป็นหลงัคำทรงกระโจมซ้อนกนั 4 ชัน้และส่วนยอดน่ำจะเป็น
เจดีย์จ ำลองขนำดเล็กทรงระฆงัซึ่งน่ำจะเป็นรูปแบบเจดีย์สมยัสุโขทยัท่ีได้รับควำมนิยมในช่วงต้น
พทุธศตวรรษท่ี 19 ซึ่งมีอำยสุมยัร่วมกบัมณฑปในสมยัสโุขทยัโดยทัว่ไป ได้แก่ เจดีย์ท่ีประกอบไป
ด้วยฐำนเขียงรองรับฐำนบวัถลำและสว่นยอดทรงกรวย (ภำพท่ี 122) 
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ภำพท่ี 122 ภำพสนันิษฐำนมณฑปประธำน วดัโบสถ์ เมืองบำงขลงั  
 

 วิหารด้านทศิตะวันออก 
 วิหำรด้ำนทิศตะวนัออก พบหลกัฐำนกำรซ่อมแซมประมำณ 3 ครัง้ โดยเช่ือว่ำครัง้

ท่ีน่ำจะร่วมสมยักับมณฑปน่ำจะเป็นวิหำรหลงัคำมุงกระเบือ้งดินเผำเน่ืองจำกพบเศษกระเบือ้ง
หลงัคำดนิเผำตกอยูโ่ดยรอบ และไม่พบร่องรอยของผนงั รูปแบบสนันิษฐำนของวิหำรจึงน่ำจะเป็น
วิหำรโถงเคร่ืองไม้มงุกระเบือ้งดนิเผำ รูปทรงหลงัคำทรงจัว่มีปีกนกด้ำนข้ำงตำมรูปแบบทัว่ไป  

 เจดีย์รายด้านทศิตะวันออกเฉียงใต้ข้างวิหาร 
 ฐำนเจดีย์ด้ำนทิศตะวนัออกเฉียงใต้ข้ำงวิหำร ประกอบด้วยฐำนเขียง 1 ชัน้ ถดัขึน้

ไปคือฐำนบวัคว ่ำและท้องไม้ ส่วนบนพงัทลำยทัง้หมด จำกกำรขดุแตง่พบชิน้ส่วนสถำปัตยกรรมท่ี
ส ำคญัคือเศียรนำคปนูปัน้ 1 ชิน้ พบอยู่ท่ีมมุด้ำนทิศตะวนัออกเฉียงใต้ และกลีบขนนุปนูปัน้ 2 ชิน้ 
ท่ีมีขนำดต่ำงกัน ชิน้ส่วนดงักล่ำวคล้ำยกับส่วนประดับของเจดีย์ในสมัยสุโขทัย เช่น เจดีย์ทรง
ปรำสำทยอดแบบสโุขทยั ซึ่งมกัจะพบอยู่ในต ำแหน่งเจดีย์ประจ ำมมุของสิ่งก่อสร้ำงประธำนแสดง
ถึงควำมส ำคญัของรูปแบบเจดีย์ประเภทนี ้ และยงัพบร่องรอยท่ีน่ำจะเป็นเจดีย์ทรงเดียวกนัเป็น
เจดีย์ประธำนท่ีวดัดงอ้อยเหนือเมืองบำงขลงัอีกด้วย ดงันัน้เจดีย์รำยด้ำนทิศตะวนัออกเฉียงใต้องค์
นีน้ำ่จะมีรูปแบบเป็นเจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสโุขทยั (123) 
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ภำพท่ี 123 ภำพสนันิษฐำนเจดีย์รำยด้ำนทิศตะวนัออกเฉียงใต้ วดัโบสถ์ เมืองบำงขลงั 

 
สรุปได้ว่ำ โบรำณสถำนวดัโบสถ์ประกอบไปด้วย มณฑปประธำนหลงัคำทรงกระโจม 

สว่นยอดเป็นเจดีย์ขนำดเล็ก โบรำณสถำนทัง้หมดล้อมรอบด้วยก ำแพงแก้วศิลำแลงตำมรูปแบบท่ี
ปรำกฏ ถัดออกมำด้ำนทิศตะวนัออกเป็นวิหำรโถงเคร่ืองไม้มุงกระเบือ้งดินเผำหลังคำทรงจัว่ มี
หลงัคำปีกนกด้ำนข้ำง และเจดีย์รำยด้ำนทิศตะวนัออกเฉียงใต้ข้ำงวิหำรน่ำจะเป็นเจดีย์รำยทรง
ปรำสำทยอดแบบสโุขทยัของบคุคลส ำคญั (ภำพท่ี 124) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 124 ภำพสนันิษฐำนรวมโบรำณสถำน วดัโบสถ์ เมืองบำงขลงั 
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2. รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถาน กลุ่มท่ี 2 โบราณสถานที่ เหลือเพียงส่วนฐาน
สันนิษฐานรูปแบบได้ไม่ชัดเจน  

รูปแบบสันนิษฐำนโบรำณสถำน กลุ่มท่ี 2 โบรำณสถำนท่ีเหลือเพียงส่วนฐำน
สนันิษฐำนรูปแบบได้ไม่ชดัเจน จ ำนวน 12 วดั ได้แก่ วดัริมทำง วดัก้อนแลง วดัไร่ถัว่ วดัเจดีย์โทน 
วดัมมุเมือง วดัสระคู ่วดัเขำเดื่อ วดัดงอ้อยเหนือ วดัป่ำมะมว่ง วดัป่ำสกัเหนือ วดัป่ำสกัใต้ 

2.1 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดริมทาง 
 หลักฐำนงำนศิลปกรรมท่ีปรำกฏและกำรก ำหนดอำยุท่ีได้กล่ำวมำแล้ว เจดีย์

ประธำนวดัริมทำงนำ่จะเป็นเจดีย์ในผงัแปดเหล่ียมท่ีมีรูปแบบสมัพนัธ์กบัเจดีย์แบบเดียวกนัท่ีเมือง
สโุขทยัในเขตอรัญญิก และโดยเฉพำะเมืองก ำแพงเพชร ซึ่งเป็นเมืองท่ีเจริญขึน้ในช่วงท่ีสโุขทยัได้
รวมเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยำแล้ว เจดีย์ท่ีในกลุ่มดงักล่ำวจึงก ำหนดอำยุในช่วงสุโขทัยตอน
ปลำย – อยธุยำตอนต้นชว่งกลำงถึงปลำยพทุธศตวรรษท่ี 20 รูปแบบเจดีย์ในผงัแปดเหล่ียมท่ีเมือง
ก ำแพงเพชรจงึนำ่จะน ำมำเป็นตวัอยำ่งในกำรขึน้รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประธำนวดัริมทำงได้ 

 รูปแบบสันนิษฐำนโบรำณสถำนวัดริมทำงตำมหลักฐำนและข้อมูลกำรก ำหนด
อำยุ ประกอบไปด้วย เจดีย์ประธำนในผังแปดเหล่ียม มีก ำแพงแก้วล้อมรอบ และ ด้ำนทิศ
ตะวนัออกมีวิหำรโถงแบบสโุขทยัโดยทัว่ไปท่ีเป็นหลงัคำจัว่มีหลงัคำปีกนกด้ำนข้ำง  โครงสร้ำงเป็น
เคร่ืองไม้มงุกระเบือ้งดินเผำและพิจำรณำสดัส่วนควำมสงูให้เหมำะสมกบัองค์พระพทุธรูปท่ีเหลือ
หลกัฐำนเพียงทอ่นแขนเทำ่นัน้ (ภำพท่ี 125) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 125 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัริมทำง เมืองบำงขลงั 
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 รูปแบบเจดีย์ประธำนส่วนท่ีพงัทลำยประกอบกบัส่วนท่ีเหลืออยู่จะใช้กลุ่มเจดีย์ในผงั
แปดเหล่ียมตัง้แต่ฐำนเขียงทำงฝ่ังก ำแพงเพชร-นครชุมมำเป็นแนวทำงหลักในกำรขึน้รูปสันนิษฐำน 
ประกอบไปด้วย ฐำนเขียงแปดเหล่ียมรองรับฐำนบวัคว ่ำ-บวัหงำยในผงัแปดเหล่ียม ส่วนใหญ่มีสองชัน้
ฐำนชัน้ล่ำงประดับลูกแก้วอกไก่ท่ีมีขนำดใหญ่เป็นลักษณะพิเศษในพืน้ท่ีนีแ้ละฐำนชัน้บนประดับ
ลกูแก้วอกไก่สองเส้น รองรับชัน้บวัถลำสำมฐำน ถดัไปเป็นองค์ระฆงั บลัลงัก์ และสว่นยอด6 

2.2 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดก้อนแลง 
 หลักฐำนท่ีปรำกฏท่ีวัดก้อนแลง มีเพียงฐำนชุกชีท่ีตัง้อยู่บนเนินดิน และพบ

ร่องรอยกระเบือ้งมงุหลงัคำดนิเผำกระจำยอยูโ่ดยรอบ จงึมีควำมเป็นไปได้ว่ำวดัก้อนแลงอำจเป็นท่ี
แวะพกัริมคลองยำงซึง่ท ำขึน้เพ่ือสกักำระสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ 

 รูปแบบสนันิษฐำนจงึนำ่จะเป็นลกัษณะวิหำรโถงเคร่ืองไม้หลงัคำทรงจัว่ตัง้อยู่บน
เนินดินส่ีเหล่ียมผืนผ้ำ มีส่วนประกอบหลัก ๆ ของวิหำรโดยทั่วไป ได้แก่ ส่วนหลงัคำทรงจัว่เป็น
เคร่ืองไม้มุงกระเบือ้งดินเผำประดบัด้วยเคร่ืองล ำยอง  และหน้ำบนั มีหลงัคำปีกนกด้ำนข้ำงและ
ประดับหน้ำอุด ภำยในประดิษฐำนพระพุทธรูป ส่วนพืน้ไม่มีหลักฐำนกำรปูอิฐเหลืออยู่ แต่มี
ข้อสงัเกตคือฐำนชกุชีท่ีเหลืออยู่มีเพียงฐำนเขียงก่อด้วยศิลำแลง  1 ชัน้ ส่วนบนท่ีพงัทลำยน่ำจะ
เทียบได้กับฐำนชุกชีของวดัไร่ถั่ว เมืองบำงขลงั ซึ่งประกอบด้วย ฐำนเขียง 1 ชัน้ รองรับฐำนบวั
คว ่ำ-บวัหงำย (ภำพท่ี 126) จงึอำจเป็นไปได้วำ่ไมใ่ชว่ิหำรยกพืน้ สว่นพืน้น่ำจะติดพืน้ดินและปดู้วย
วสัดธุรรมชำติ เช่น พืน้ท ำด้วยไม้ไผ่สำนเป็นโครงดำดปนูหมัก ดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้วตำมรูปแบบ
วิหำรด้ำนทิศตะวนัออกท่ีวดัใหญ่ชยัมงคล 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 126 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัก้อนแลง เมืองบำงขลงั 
                                                           

6ศกัดิ์ชยั สำยสิงห์, รายงานวิจัยเร่ืองเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการ

สร้าง พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถำบนัวิจยั
และพฒันำ มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 2556), 825. 
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2.3 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดไร่ถั่ว 
 วดัไร่ถั่วปรำกฏหลกัฐำนท่ีใกล้เคียงกับวดัก้อนแลง โดยพบฐำนชกุชีตัง้อยู่โดด ๆ

บนเนินดินเตีย้ ๆ เช่นเดียวกนัแตไ่ม่พบหลกัฐำนกระเบือ้งมงุหลงัคำดินเผำเลย รูปแบบสนันิษฐำน
ของวดัไร่ถัว่จึงน่ำจะเทียบเคียงกบัวดัก้อนแลงได้ กล่ำวคือเป็นวิหำรโถงเคร่ืองไม้ลกัษณะเดียวกัน
แตว่สัดมุงุน่ำจะเป็นวสัดธุรรมชำติเพรำะไม่พบกระเบือ้งมงุหลงัคำดินเผำ  อำจเป็นแป้นเกล็ดไม้ก็
เป็นได้ 

 สว่นรูปแบบฐำนชกุชีของวดัไร่ถัว่นัน้เหลือร่องรอยมำกกว่ำวดัก้อนแลง ได้แก่ ฐำน
เขียง 1 ชัน้ รองรับฐำนบวัคว ่ำ-บวัหงำย ส่วนบนน่ำจะรองรับพระพทุธรูป รูปแบบดงักล่ำวจึงน่ำจะ
เป็นหลกัฐำนท่ีน ำไปขึน้รูปสนันิษฐำนฐำนชกุชีของวดัก้อนแลงให้เป็นแบบเดียวกนัได้ (ภำพท่ี 127) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพท่ี 127 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัไร่ถัว่ เมืองบำงขลงั 
 

2.4 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดเจดีย์โทน 
 กำรก ำหนดอำยปุระกอบกบัหลกัฐำนลวดลำยดอกไม้ท่ีพบว่ำน่ำจะอยู่ช่วงอยธุยำ

ตอนต้นในบทท่ี 3 รูปแบบเจดีย์ประธำนวัดเจดีย์โทน จึงน่ำจะเป็นรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังท่ีอยู่
ในช่วงกลำงถึงปลำยพุทธศตวรรษท่ี 20 ในสมยัสุโขทยัตอนปลำย-อยุธยำตอนต้น โดยรูปแบบ
สนันิษฐำนสว่นบนท่ีพงัทลำยนำ่จะเทียบเคียงได้กบักลุม่เจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัใน
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ผงัแปดเหล่ียม ซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ท่ีพบหลำยองค์ในเมืองก ำแพงเพชร เช่น เจดีย์วดัพระธำตซุึ่ง
ตัง้อยูใ่นเขตวดัพระแก้ว-พระธำต ุและเจดีย์ประธำนวดัพระนอน7 เป็นต้น 

รูปแบบเจดีย์ประธำนวัดเจดีย์โทนจึงประกอบไปด้วย ส่วนหลักฐำนท่ีปรำกฏ ได้แก่ ชุด
ฐำนเขียงส่ีเหล่ียมก่อด้วยศลิำแลง จ ำนวน 3 ชัน้ ถดัขึน้ไปชัน้บนสดุเป็นชัน้บวัคว ่ำก่อด้วยอิฐ ถดัขึน้
ไปจำกสว่นนีเ้ป็นรูปแบบสนันิษฐำน ได้แก่ ชัน้บวัหงำย และส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม 
ถดัขึน้ไปคือ สว่นองค์ระฆงั บลัลงัก์และสว่นยอด (ภำพท่ี 128) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 128 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัเจดีย์โทน เมืองบำงขลงั 
 

2.5 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดมุมเมือง 
 วดัมมุเมืองเป็นวดัขนำดใหญ่ท่ีเหลืออยู่ภำยในก ำแพงเมืองเพียงแห่งเดียวท่ีเหลือ

หลกัฐำนมำกท่ีสดุ จำกกำรวิเครำะห์ในบทท่ี 3 มีร่องรอยกำรซ่อมแซม 2 สมยั โดยสมยัท่ี 1 พบว่ำ
น่ำจะเป็นเจดีย์ท่ีก ำหนดอำยไุด้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 และน่ำจะมีจดุสกัดอำยสุมยัไม่เกิน

                                                           
7ศกัดิช์ยั สำยสิงห์, รายงานวิจัยเร่ืองเจดีย์ในประเทศไทย : แนวคิด คติการสร้าง 

พัฒนาการทางรูปแบบและการวิเคราะห์ทางประวัตศิาสตร์, 417. 
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กลำงถึงปลำยพทุธศตวรรษท่ี 20 เน่ืองจำกพบว่ำเจดีย์สมยัท่ี 2 ซึ่งก่ออิฐพอกออกมำพบหลกัฐำน
ทำงด้ำนรูปแบบและชิน้ส่วนพระพุทธรูปท่ีสำมำรถก ำหนดอำยุได้ตำมระยะเวลำท่ีเป็นจุดสกัด
ดงักลำ่ว 

 รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประธำนสมยัท่ี 1 ตำมอำยสุมยัดงักล่ำวน่ำจะเป็นเจดีย์ท่ี
ได้รับควำมนิยมมำตัง้แต่ช่วงปลำยพุทธศตวรรษท่ี 19 อันได้แก่ เจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัย 
ประกอบด้วย ฐำนเขียง 2-3 ชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นชดุฐำนบวั 1 ฐำน รองรับองค์ระฆงัท่ีมีส่วนรองรับเป็น
ชดุฐำนบวัถลำในผงักลม ส่วนยอดเป็นทรงกรวย เช่น เจดีย์ประธำนวดัตระกวน วดัสระศรี สโุขทยั 
เป็นต้น 

 รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประธำนสมยัท่ี 2 ท่ีมีหลกัฐำนกำรก่ออิฐเป็นเอ็นแปดแฉก
และมีหลกัฐำนกำรก ำหนดอำยตุำมจดุสกดัดงักล่ำว ซึ่งรูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัท่ีปรำกฏในสโุขทยั
ในชว่งเวลำนีมี้สองแบบ ได้แก่ เจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม และเจดีย์
ทรงระฆงัท่ีมีกำรก่อมุขประดิษฐำนพระพทุธรูปย่ืนออกจำกฐำน แตฐ่ำนเจดีย์สมยัท่ี 2 ของวดัมุม
เมืองไมมี่ร่องรอยกำรก่อมขุย่ืนจงึนำ่จะมีรูปแบบเป็นเจดีย์ในแบบแรกมำกกวำ่ 

 นอกจำกนีย้งัพบชิน้ส่วนสถำปัตยกรรมท่ีส ำคญั ได้แก่ ปล้องไฉนท่ีมีวงแหวนชิด
ติดกันซึ่งเป็นลกัษณะของเจดีย์ในสมยัสโุขทยั8 เม่ือประกอบกับฐำนพระพุทธรูปดินเผำท่ีเป็นฐำน
แอ่นเว้ำสมัยอยุธยำแล้ว เจดีย์ส่วนท่ีก่อพอกขึน้มำในสมัยหลังจึงน่ำจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบ
สุโขทัยท่ีมีอิทธิพลศิลปะอยุธยำเข้ำมำผสมผสำนแล้วในช่วงกลำงถึงปลำยพุทธศตวรรษท่ี 20 
ดงันัน้เจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียมน่ำจะเป็นรูปแบบท่ีใกล้เคียงกับ
เจดีย์ประธำนวัดมุมเมืองในสมัยท่ี 2 มำกท่ีสุด โดยมีตวัอย่ำงต้นแบบดงัเช่น เจดีย์ประธำนวัด
สงัฆำวำสและวดัมงักร สโุขทยั เป็นต้น 

 กำรขึน้รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประธำนวดัมมุเมืองสมยัท่ี 1 ซึ่งเป็นเจดีย์ประธำน
ในผงักลม (ภำพท่ี 129) จะใช้ขนำดฐำนตำมร่องรอยเดิมท่ียงัไม่ก่อพอกซึ่งตำ่งกบัส่วนฐำนเจดีย์
สมยัท่ี 2 ประมำณ 1 เมตร และเจดีย์ประธำนสมยัท่ี 2 ซึ่งเป็นเจดีย์ประธำนทรงระฆงัท่ีมีส่วน
รองรับองค์ระฆังในผงัแปดเหล่ียม (ภำพท่ี 130) จะมีขนำดฐำนตำมท่ีก่อพอกอิฐออกมำและมี
ควำมสูงเท่ำกับฐำนของเจดีย์สมยัท่ี 1 เน่ืองจำกส่วนบนมีร่องรอยกำรรือ้ของเดิมออกแสดงว่ำ
ควำมสงูนำ่จะเทำ่เดมิและใช้ชิน้สว่นปล้องไฉนชว่ยในกำรคำดเดำสดัส่วนของเจดีย์ด้วย  

                                                           
8ศกัดิช์ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: ภำควิชำประวตัศิำสตร์ศลิปะ คณะโบรำณคดี มหำวิทยำลยัศลิปำกร, 
2556), 83. 
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ภำพท่ี 129 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำนระยะท่ี 1 วดัมมุเมือง เมืองบำงขลงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 130  ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำนระยะท่ี 2 วดัมมุเมือง เมืองบำงขลงั 
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2.6  รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดสระคู่ 
 รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประธำนของวดัสระคู่น่ำจะสำมำรถใช้รูปแบบของเจดีย์

ประธำนวดัศรีพิจิตรกิตกิลัยำรำมเป็นแนวทำงในกำรขึน้รูปสนันิษฐำนร่วมกบัข้อมลูขนำดฐำนเจดีย์
ประธำนวดัสระคู่ท่ีเหลืออยู่ได้ รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประธำนวดัสระคู่ จึงน่ำจะเป็นเจดีย์ทรง
ระฆงัท่ีมีกำรท ำมขุย่ืนเป็นซุ้มจระน ำแบบเดียวกบัวดัศรีพิจิตรกิติกลัยำรำม  สโุขทยั แตใ่ช้สดัส่วน
ของฐำนท่ีเหลืออยูม่ำก ำหนดขนำดสดัสว่น (ภำพท่ี 131) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 131  ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัสระคู ่เมืองบำงขลงั 

 
2.7 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดเขาเดื่อ 
 จำกกำรวิเครำะห์ในบทท่ี 3 รูปแบบเจดีย์วดัเขำเด่ือน่ำจะก ำหนดอำยุได้ในช่วง

กลำงพทุธศตวรรษท่ี 20 ดงันัน้แนวคดิท่ีสร้ำงเจดีย์บนภเูขำอำจจะไม่ได้แพร่หลำยมำในระยะแรกๆ 
และมำก่อสร้ำงเพิ่มเติมภำยหลังจำกท่ีเมืองบำงขลงัเจริญขึน้ในสมัยพญำลิไทขึน้ครองรำชย์มำ
ระยะหนึง่แล้ว จงึท ำให้ปรำกฏเจดีย์ท่ีมีฐำนบวัลกูแก้วอกไก่ในผงัแปดเหล่ียม และรองรับองค์ระฆงั
ในชดุบวัถลำซึ่งก ำหนดอำยไุด้ในช่วงกลำงพทุธศตวรรษท่ี 20 ดงัท่ีได้กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น (ภำพท่ี 
132) 
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ภำพท่ี  132 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัเขำเดื่อ เมืองบำงขลงั 
 

2.8 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดดงอ้อยเหนือ 
 ชิน้ส่วนสถำปัตยกรรมจำกกำรขุดแต่งท่ีส ำคญั ได้แก่ กลีบขนุน ชัน้ฐำนประดบั

กลีบบัวปูนปัน้ และฐำนบัวพระพุทธรูปยืน ประกอบกับส่วนฐำนท่ียกเก็จน่ำจะคล้ำยกับองค์ 
ประกอบของเจดีย์รำยทรงปรำสำทยอดแบบสโุขทยั หมำยเลข 9 วดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสชันำลยั 
มำกท่ีสุด ซึ่งประกอบไปด้วย ฐำนเขียงซ้อนกนั 2 ชัน้ ถดัขึน้ไปคือฐำนบวัคว ่ำ-บวัหงำยย่อมมุ ถัด
ขึน้ไปเป็นเรือนธำตท่ีุประดบัซุ้มจระน ำทัง้ 4 ทิศ และหลงัคำซุ้มเรือนธำตซุ้อนกนั 2 ชัน้ ท่ีประดบั
ด้วยกลีบขนุนปนูปัน้ตำมมมุ ส่วนยอดซุ้มชัน้บนประดบัยอดเจดีย์ขนำดเล็ก ถัดไปคือส่วนรองรับ
องค์ระฆงัท่ีเป็นชุดฐำนบวัลูกฟักทรงแปดเหล่ียม รองรับชุดฐำนวงแหวนบวัคว ่ำ-บวัหงำยประดบั
กลีบบัวปูนปัน้ 2 ชัน้ รูปแบบเดียวกับชิน้ส่วนท่ีพบจำกกำรขุดแต่ง ถัดขึน้ไปคือส่วนรองรับองค์
ระฆงัและบลัลงัก์ส่ีเหล่ียม 

 อย่ำงไรก็ตำม ส่วนฐำนของเจดีย์ประธำนวัดดงอ้อยเหนือมีควำมแตกต่ำงกัน
เล็กน้อย ได้แก่ เจดีย์รำยหมำยเลข 9 เป็นฐำนแบบย่อมมุ ส่วนฐำนเจดีย์ประธำนวดัดงอ้อยเหนือ
เป็นฐำนยกเก็จ แต่หลกัฐำนชดุฐำนวงแหวนท่ีประดบับวัปนูปัน้ 2 ชัน้ มีควำมคล้ำยคลึงกนัอย่ำง
มำก จึงอำจเป็นไปได้ว่ำรูปแบบสนันิษฐำนเบือ้งต้นของเจดีย์องค์นีน้่ำจะอ้ำงอิงส่วนประกอบอ่ืนๆ 
จำกเจดีย์รำยทรงปรำสำทยอดแบบสโุขทยั หมำยเลข 9 วดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสชันำลยัได้ 
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 เจดีย์วัดดงอ้อยเหนือ มีขนำดฐำนล่ำงด้ำนละ 9.10 เมตร ซึ่งมีขนำดใหญ่กว่ำ
เจดีย์รำยหมำยเลข 10 ท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว และเจดีย์ทรงปรำสำทแบบสโุขทยัโดยทัว่ไป ท่ีมีขนำด
ฐำนล่ำงสดุโดยเฉล่ีย 4 – 6 เมตร จึงสนันิษฐำนว่ำอำจจะเป็นเจดีย์ประธำนท่ีบรรจอุฐิัของบคุคล
ส ำคัญ แสดงลักษณะพืน้ถ่ินหรือค่ำนิยมในสมัยหลัง และน่ำจะมีวิหำรสร้ำงอยู่ทำ งด้ำนทิศ
ตะวนัออกตำมแผนผงัวดัโดยทัว่ไปซึง่อำจจะเป็นวิหำรเคร่ืองไม้มงุด้วยวสัดธุรรมชำติ 

 สรุปเจดีย์วดัดงอ้อยเหนือน่ำจะเป็นเจดีย์ประธำนท่ีมีวิหำรเคร่ืองไม้มุงด้วยวสัดุ
ธรรมชำติ โดยมีรูปแบบเจดีย์ใกล้เคียงกับเจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทัย  (ภำพท่ี 149) ท่ี
ปรำกฏเป็นเจดีย์รำยหมำยเลข  9 ท่ีวดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสชันำลยั และสำมำรถก ำหนดอำยไุด้
จำกไม่เก่ำไปกว่ำช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 ตำมกำรก ำหนดอำยุกลุ่มเจดีย์วดัเจดีย์เจ็ดแถว เมือง
ศรีสัชนำลยั และเม่ือประกอบกับแนวคิดกำรน ำเจดีย์ทรงปรำสำทยอดแบบสุโขทัยมำเป็นเจดี ย์
ประธำนซึ่งปรำกฏหลักฐำนในสมัยอยุธยำตอนต้นท่ีวัดโพง อยุธยำ จึงน่ำจะก ำหนดอำยุให้อยู่
ในช่วงกลำงพทุธศตวรรษท่ี 20 ซึ่งสอดคล้องกบัโบรำณวตัถเุคร่ืองถ้วยรำชวงศ์หมิงท่ีก ำหนดอำยุ
ชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-21 อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 133  ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัดงอ้อยเหนือ เมืองบำงขลงั 
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2.9 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดป่ามะม่วง 
 จำกกำรวิเครำะห์รูปแบบดงักล่ำว รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์ประธำนวดัป่ำมะม่วง

จงึประกอบไปด้วย ฐำนเขียงซ้อนกนั 3 ชัน้ ถดัขึน้ไปคือส่วนสนันิษฐำนขึน้ทัง้หมด ได้แก่ องค์ระฆงั
ท่ีมีสว่นรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียมท ำมขุย่ืนเป็นซุ้มจระน ำทัง้ 4 ทิศ ถดัขึน้ไปคือบลัลงัก์และ
สว่นปลียอด (ภำพท่ี 134)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 134 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัป่ำมะมว่ง เมืองบำงขลงั 

 
 นอกจำกนีช้ิน้ส่วนปนูปัน้บคุคลพนมมือ ควำมยำวประมำณ 15 ซม. และท่อน

แขนบคุคลหินชนวน ควำมยำวประมำณ 26  ซม. ทัง้สองชิน้ท่ีพบจำกกำรขดุแตง่ปรำกฏเพียงส่วน
พำหุรัดเท่ำนัน้ไม่สำมำรถบ่งบอกได้ชดัเจนว่ำเป็นประติมำกรรมของบุคคลใด แต่ชิน้ส่วนมีขนำด
ใหญ่เกินกวำ่จะอยูใ่นซุ้มหน้ำบนัได้ จงึนำ่จะประดบัไว้ท่ีฐำนเจดีย์มำกกวำ่ 

2.10 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดป่าสักเหนือ 
 จำกหลกัฐำนข้ำงต้นสำมำรถก ำหนดอำยมุณฑปวดัป่ำสกัเหนือได้ในช่วงกลำง

ถึงปลำยพทุธศตวรรษท่ี 20 สถำปัตยกรรมมณฑปในสมยัสโุขทยัไมไ่ด้มีพฒันำกำรท่ีชดัเจนมำกนกั 
รูปแบบสันนิษฐำนของวัดป่ำสักเหนือจึงน่ำจะเป็นมณฑปห้องส่ีเหล่ียมก่อด้วยศิลำแลง มีประตู
ทำงเข้ำด้ำนทิศตะวนัออก ส่วนหลงัคำมณฑปน่ำจะเป็นหลงัคำทรงจัว่ เน่ืองจำกไม่มีร่องรอยของ
ก ำแพงแก้วหรือสิ่งก่อสร้ำงล้อมรอบ จงึมีควำมเป็นไปได้วำ่นำ่จะมีวิหำรอยู่ด้ำนหน้ำตำมแบบอย่ำง
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มณฑปประธำนในเมืองสุโขทยัและศรีสชันำลยั แต่วสัดท่ีุใช้ท ำหลงัคำอำจเป็นได้ทัง้เคร่ืองไม้มุง
ด้วยวสัดธุรรมชำตหิรือเคร่ืองก่อ (ภำพท่ี 135) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 135 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำนมณฑป วดัป่ำสกัเหนือ เมืองบำงขลงั 

 
 นอกจำกนีย้ังพบมณฑปลักษณะเดียวกันแต่มีขนำดเล็กกว่ำท่ีวดัป่ำสักใต้อยู่

ทำงด้ำนทิศใต้ของเมืองบำงขลงั ดงัจะกลำ่วในหวัข้อถดัไป 
2.11 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดป่าสักใต้ 
 รูปแบบสนันิษฐำนของมณฑปวดัป่ำสกัใต้น่ำจะเทียบเคียงได้กบัมณฑปวดัป่ำ

สกัเหนือ ได้แก่ ฐำนเขียงซ้อนกัน 3 ชัน้ ถัดขึน้ไปเป็นชัน้บวัคว ่ำรองรับผนงัเรือนธำตุท่ีส่วนล่ำง
ประดบับวัลกูแก้วอกไก่ ถดัขึน้ไปเป็นสว่นสนันิษฐำนคือ ส่วนหลงัคำมณฑปน่ำจะคล้ำยกบัรูปแบบ
หลงัคำสนันิษฐำนของมณฑปประธำนวดัป่ำสกัเหนือท่ีเป็นหลงัคำทรงจัว่อำจจะเป็นเคร่ืองไม้มุง
ด้วยวัสดุธรรมชำติหรือเคร่ืองก่อ (ภำพท่ี 136) เน่ืองจำกเป็นสถำปัตยกรรมประเภทเดียวกันใน
เมืองบำงขลงั 
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ภำพท่ี 136 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำนมณฑป วดัป่ำสกัใต้ เมืองบำงขลงั 
 
3. รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถาน กลุ่มที่ 3 โบราณสถานที่ไม่สามารถสันนิษฐานได้  

กลุ่มท่ี 3 โบรำณสถำนท่ีไม่สำมำรถสนันิษฐำนได้ จ ำนวน 9 แห่ง ได้แก่ วดัต้นตะโก 
วดัริมคลองเก่ำ  วดัป่ำกล้วย  วดัต้นประดู ่วดัเจดีย์คู ่วดัริมคลองยำง วดัต้นมะเกลือ  วดัเจดีย์เจ็ด
แถว วดัดงสะเดำ แตใ่นบทนีจ้ะกล่ำวถึงเพียง 7 แห่ง เน่ืองจำกวดัต้นตะโก และวดัริมคลองเก่ำ มี
หลกัฐำนเพียงเนินดินและเศษอิฐกระจำยอยู่เท่ำนัน้ท ำให้หลกัฐำนไม่เพียงพอในกำรขึน้รูปแบบ
สนันิษฐำนจงึจะไมก่ลำ่วถึงในบทนี ้

3.1 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดป่ากล้วย 
 วัดป่ำกล้วยตัง้อยู่นอกเมืองบำงขลัง ด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้  พบฐำน

โบรำณสถำนส่ีเหล่ียมก่อด้วยศิลำแลงและอิฐ 2 ชัน้ ฐำนล่ำงสดุ ขนำด 4 x 4 เมตร ถดัขึน้ไปคือ 
ร่องรอยชัน้บวัคว ่ำท่ีหกัพงัเกือบทัง้หมด9 (ภำพท่ี 137)  

 กำรขึน้รูปแบบสนันิษฐำนจึงจะใช้สถิติของรูปแบบเจดีย์ท่ีพบมำกท่ีสุดจำกกำร
วิเครำะห์รูปแบบของโบรำณสถำนกลุ่มท่ี 2 ได้แก่ เจดีย์ประธำนทรงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงั
ในผังแปดเหล่ียม เช่น วัดเขำเด่ือ วัดมุมเมืองระยะท่ี 2 เป็นต้น ประกอบกับขนำดฐำนของ
โบรำณสถำนวัดป่ำกล้วยท่ีพบเพ่ือให้ได้สัดส่วนท่ีใกล้เคียงท่ีสุด ดังนัน้รูปแบบสันนิษฐำน

                                                           
9ศกัดิช์ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 51. 
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โบรำณสถำนวดัป่ำกล้วยจึงประกอบด้วย ฐำนเขียง  2 ชัน้ ถัดขึน้ไปเป็นฐำนบวัคว ่ำ-บวัหงำย 
รองรับองค์ระฆงัท่ีมีสว่นรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม สว่นยอดทรงกรวย (ภำพท่ี 138) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 137 ฐำนโบรำณสถำน วดัป่ำกล้วย เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 55. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 138 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัป่ำกล้วย เมืองบำงขลงั 
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3.2  รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดต้นประดู่ 
 วัดต้นประดู่ตัง้อยู่นอกก ำแพงเมืองบำงขลังด้ำนทิศใต้ พบฐำนโบรำณสถำน

ส่ีเหล่ียมก่อด้วยอิฐ ประกอบด้วย ฐำนเขียง 3 ชัน้ ขนำดฐำนล่ำง 4.20 x 4.20 เมตร ส่วนด้ำนบน
พงัทลำยทัง้หมด10 (ภำพท่ี 139) 

กำรขึน้รูปแบบสนันิษฐำนจงึใช้วิธีกำรหำรูปแบบโดยใช้สถิติรูปแบบเจดีย์ท่ีพบมำกท่ีสดุใน
เมืองบำงขลงัเช่นกนั ดงันัน้รูปแบบสนันิษฐำนของวดัต้นประดูจ่ึงน่ำจะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีส่วน
รองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียมเชน่เดียวกบัวดัป่ำกล้วย (ภำพท่ี 140) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 139 ฐำนโบรำณสถำน วดัต้นประดู ่เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 217. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 140 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัต้นประดู ่เมืองบำงขลงั 
                                                           

10ศกัดิช์ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 212. 
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3.3 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดเจดีย์คู่ 
 วดัเจดีย์คู่ตัง้อยู่นอกก ำแพงเมืองบำงขลงัด้ำนทิศตะวนัตก หลกัฐำนจำกกำรขุด

แตง่พบฐำนโบรำณสถำนส่ีเหล่ียมก่อด้วยศิลำแลง 3 ชัน้ ขนำดฐำนล่ำงสดุ 4 x 4 เมตร ส่วนบนท่ี
พงัทลำยก่อด้วยอิฐ11 (ภำพท่ี 141) ยงัมีร่องรอยให้เห็นว่ำน่ำจะเป็นเจดีย์ทรงระฆงั ถดัออกไปด้ำน
ทิศตะวนัออก 4 เมตร พบฐำนก่อด้วยศิลำแลง 1 ชัน้ ขนำด 3 x 3 เมตร สนันิษฐำนว่ำเป็นฐำน
ชกุชี12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 141 ฐำนโบรำณสถำน วดัเจดีย์คู ่เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 81. 
 

 จำกหลักฐำนดงักล่ำวสรุปได้ว่ำ โบรำณสถำนวัดเจดีย์คู่น่ำจะประกอบไปด้วย 
เจดีย์ประธำนขนำดเล็ก และวิหำรอยูท่ำงด้ำนทิศตะวนัออกจำกร่องรอยฐำนชกุชีดงักล่ำว แตว่ิหำร
นำ่จะเป็นเคร่ืองไม้มงุด้วยวสัดธุรรมชำติ 

 เม่ือพิจำรณำจำกหลกัฐำนเจดีย์ท่ีเหลืออยู่ส่วนบนซึ่งมีกำรก่ออิฐลดหลัน่กนั และ
ไมมี่โครงสร้ำงเอ็นแปดแฉกและไมมี่ร่องรอยของอิฐท่ีเป็นมมุเหล่ียม จงึมีแนวโน้มวำ่นำ่จะเป็นเจดีย์

                                                           
11ศกัดิช์ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 73. 
12เร่ืองเดียวกนั. 
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ทรงระฆงัในผงักลม และอำจมีส่วนรองรับองค์ระฆงัเป็นชัน้บวัถลำ 3 ฐำน เน่ืองจำกเป็นรูปแบบ
เจดีย์ในผงักลมท่ีนิยมในสมยัสโุขทยัมำกท่ีสดุ  

 รูปแบบสนันิษฐำนโบรำณสถำนวดัเจดีย์คู่ ได้แก่ เจดีย์ประธำนซึ่งประกอบด้วย 
ฐำนเขียงส่ีเหล่ียม ซ้อนกนั 3 ชัน้ ขนำดฐำนล่ำง 4 x 4  เมตร ถดัขึน้ไปเป็นฐำนบวัคว ่ำ-บวัหงำย 1 
ชัน้ ส่วนบนเป็นชัน้ฐำนบวัถลำ 3 ฐำน ในผังกลม รองรับองค์ระฆังและส่วนยอดทรงกรวย ถัด
ออกไปด้ำนทิศตะวนัออกเป็นวิหำรเคร่ืองไม้มงุด้วยวสัดธุรรมชำติภำยในเป็นฐำนชกุชี ขนำด 3 x 3 
เมตร ตำมสดัสว่นท่ีพบจำกกำรขดุแตง่ (ภำพท่ี 142)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 142 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัเจดีย์คู ่เมืองบำงขลงั 
 

3.4 รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดริมคลองยาง 
 วัดริมคลองยำงตัง้อยู่นอกก ำแพงเมืองบำงขลังด้ำนทิศตะวันออกเฉียงใต้ ริม

คลองยำง พบฐำนโบรำณสถำนส่ีเหล่ียมก่อด้วยศิลำแลงซ้อนกนั 3 ชัน้ ขนำด 4 x 4 เมตร ส่วนบน
พงัทลำยทัง้หมด (แผนผงัท่ี 22) (ภำพท่ี 143) พบชิน้ส่วนสถำปัตยกรรมท่ีส ำคญัคือชิน้ส่วนยอด
เจดีย์ทรงกรวยท ำด้วยศิลำแลงและชิน้ส่วนวงแหวนศิลำแลงขนำดใกล้เคียงกับฐำนของยอดทรง
กรวย (ภำพท่ี 144)  จึงมีควำมเป็นไปได้ว่ำน่ำจะเป็นส่วนรองรับยอดทรงกรวย ดังนัน้ฐำน
โบรำณสถำนนีอ้ำจจะเป็นเจดีย์ประธำนทรงระฆงั ถัดออกไปด้ำนทิศตะวนัตกพบฐำนก่อด้วยอิฐ
ขนำดเล็กสนันิษฐำนวำ่นำ่จะเป็นฐำนชกุชี13 

                                                           
13ศกัดิช์ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 224. 
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 จำกข้อมูลดังกล่ำวโบรำณสถำนวัดริมคลองยำง น่ำจะประกอบไปด้วย เจดีย์
ประธำนทรงระฆงัและวิหำรตัง้อยูท่ำงด้ำนทิศตะวนัตกเป็นวิหำรเคร่ืองไม้มงุด้วยวัสดธุรรมชำติจำก
หลกัฐำนท่ีปรำกฏฐำนชกุชีและไมพ่บกระเบือ้งมงุหลงัคำดนิเผำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนผงัท่ี 22 แผนผงัและรูปด้ำนโบรำณสถำน วดัริมคลองยำง เมืองบำงขลงั 

ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 232. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 143 ฐำนโบรำณสถำน วดัริมคลองยำง เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 228. 
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ภำพท่ี 144 ชิน้สว่นยอดเจดีย์ทรงกรวยศิลำแลงและชิน้ส่วนฐำนวงแหวนศิลำแลง วดัริมคลองยำง 

เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 231. 
 

 กำรสันนิษฐำนรูปแบบเจดีย์ประธำนพบหลักฐำนส ำคัญคือชิน้ส่วนยอดเจดีย์ทรง
กรวยและวงแหวนท่ีนำ่จะเป็นฐำนรับสว่นยอด จงึนำ่จะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัซึง่นำ่จะสนันิษฐำนในรูปแบบ
เดียวกบัวดัอ่ืน ๆ ได้โดยเป็นเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีสว่นรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม (ภำพท่ี 161) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 145 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัริมคลองยำง เมืองบำงขลงั ส่วนยอดสีอิฐแสดงชิน้ส่วน

สถำปัตยกรรมซึ่งสนันิษฐำนว่ำเป็นส่วนหนึ่งของยอดเจดีย์ เม่ือทดลองขึน้รูปสนันิษฐำน
ตำมสดัสว่นเจดีย์จำกกำรวิเครำะห์รูปแบบแล้วพบว่ำมีขนำดท่ีน่ำจะใกล้เคียงกนั 
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 รูปแบบสนันิษฐำนโบรำณสถำนวดัริมคลองยำง น่ำจะประกอบไปด้วย เจดีย์ทรง
ระฆังท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆังในผังแปดเหล่ียม และมีวิหำรเคร่ืองไม้มุงด้วยวัสดุธรรมชำติอยู่
ทำงด้ำนทิศตะวนัตกซึง่อำจมีควำมสมัพนัธ์กบัเส้นทำงคมนำคมหลกัคือคลองยำงนัน่เอง 

3.5  รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดต้นมะเกลือ 
 ตัง้อยูน่อกก ำแพงเมืองบำงขลงัด้ำนทิศตะวนัตกใกล้กบัวดัเจดีย์เจ็ดแถว พบซำก

ฐำนเจดีย์ท่ีเหลือเพียงฐำนเขียงรูปส่ีเหล่ียม ซ้อนกนั 4 ชัน้  3 ชัน้แรกก่อด้วยศิลำแลงและชัน้บนก่อ
ด้วยอิฐแตห่กัพงัทลำยแตย่งัพอปรำกฏร่องรอยของฐำนบวัคว ่ำ ควำมยำวฐำนล่ำงด้ำนละ 7 เมตร 
(แผนผงัท่ี 23) (ภำพท่ี 146) ชิน้ส่วนสถำปัตยกรรมส ำคญัท่ีพบมีเพียงชิน้เดียวคือ อิฐคร่ึงวงกลม 
(ภำพท่ี 147) รูปแบบเจดีย์ประธำนองค์นีจ้งึนำ่จะมีองค์ระฆงัประกอบอยูด้่วย 

 ด้ำนทิศตะวนัออกของซำกโบรำณสถำนพบฐำนอิฐส่ีเหล่ียมจตัรัุสกว้ำงด้ำนละ 4 
เมตรสนันิษฐำนว่ำเป็นฐำนชุกชีซึ่งน่ำจะเป็นส่วนของวิหำรท่ีท ำด้วยเคร่ืองไม้มุงหลงัคำด้วยวสัดุ
ธรรมชำตเิน่ืองจำกไมพ่บกระเบือ้งมงุหลงัคำดนิเผำ 

 จำกหลักฐำนท่ีปรำกฏโบรำณสถำนวัดต้นมะเกลือ น่ำจะประกอบด้วย เจดีย์
ประธำนนำ่จะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัจำกกำรพบชิน้ส่วนอิฐคร่ึงวงกลม ส่วนด้ำนทิศตะวนัออกน่ำจะมี
วิหำรเคร่ืองไม้มงุหลงัคำด้วยวสัดธุรรมชำติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผงัท่ี 23 แผนผงัและรูปด้ำนโบรำณสถำน วดัต้นมะเกลือ เมืองบำงขลงั 

ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 72. 
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ภำพท่ี 146   ฐำนเจดีย์ประธำน (ด้ำนหน้ำ) และฐำนชกุชี (ด้ำนหลงั) วดัต้นมะเกลือ เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 147 ชิน้สว่นอิฐคร่ึงวงกลม วดัต้นมะเกลือ เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 70. 
 

 รูปแบบสันนิษฐำนของเจดีย์ประธำนวดัต้นมะเกลือจะใช้วิธีกำรสันนิษฐำนโดยใช้
สถิติทำงด้ำนรูปแบบเจดีย์ในเมืองบำงขลังเช่นเดียวกับวัดข้ำงต้นท่ีมีหลักฐำนเหลือน้อยดงัท่ีกล่ำว
มำแล้ว ดงันัน้รูปแบบเจดีย์ประธำนของวดัต้นมะเกลือจึงน่ำจะเป็นเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์
ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม สว่นรูปแบบวิหำรเป็นอำคำรเคร่ืองไม้มงุด้วยวสัดธุรรมชำติ (ภำพท่ี 148) 
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ภำพท่ี 148 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัต้นมะเกลือ เมืองบำงขลงั 
 

3.6  รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถว 
 วัดเจดีย์เจ็ดแถวตัง้อยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกเฉียง ใต้ด้ำนนอกก ำแพงเมือง 

โบรำณสถำนท่ีพบเหลือเพียงกลุ่มซำกฐำนโบรำณสถำน จ ำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย กลุ่มฐำน
เจดีย์ มณฑปและแนวฐำนชกุชี14 (แผนผงัท่ี 24)  

 จำกกำรขุดแต่งพบว่ำมีกลุ่มโบรำณสถำนท่ีมีระดับพืน้ต่ำงกันมำกอยู่ 2 กลุ่ม 
แสดงถึงร่องรอยกำรก่อสร้ำงเพิ่มเติมอย่ำงน้อย 2 ระยะ กลุ่มท่ีสร้ำงในระยะท่ี 1 ท่ีมีระดบัพืน้ต ่ำ
กว่ำ ได้แก่ กลุ่มฐำนเจดีย์และมณฑปขนำดเล็ก จ ำนวน 8 แห่ง และกลุ่มท่ีสร้ำงในระยะท่ี 2 ได้แก่ 
ฐำนโบรำณสถำนท่ีนำ่จะเป็นวิหำร15 (ภำพท่ี 149)  
 
 
 
 
 

                                                           
14ศกัดิช์ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 8-92. 
15เร่ืองเดียวกนั, 8-9. 
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แผนผงัท่ี 24 แผนผงัโบรำณสถำน วดัเจดีย์เจ็ดแถว 

ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 25. 
 
 
            
 
 

 
 
 
 
 

ภำพท่ี 149  ฐำนโบรำณสถำนวดัเจดีย์เจ็ดแถว ด้ำนทิศตะวนัออก 
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 17. 

กลุ่มโบราณสถาน
ระยะที่ 1 

 

กลุ่มโบราณสถาน
ระยะที่ 2 
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 กลุ่มโบราณสถานท่ีสร้างในระยะที่ 1 
 กลุ่มฐำนเจดีย์และมณฑปขนำดเล็ก กลุ่มท่ีสร้ำงในระยะแรกก่อสร้ำงด้วยศิลำ

แลงและอิฐ จ ำนวน 8 แห่ง ประกอบไปด้วย เจดีย์ตรงกลำงผงัซึ่งสนันิษฐำนว่ำเป็นเจดีย์ประธำน
เน่ืองจำกมีขนำดใหญ่ท่ีสดุและก่อสร้ำงด้วยศิลำแลงทัง้หมด ด้ำนทิศตะวนัตกและทิศใต้ของเจดีย์
ประธำนมีเจดีย์รำยท่ีก่อสร้ำงด้วยอิฐผสมศลิำแลง จ ำนวน 6 องค์ เรียงตวักนัเป็นรูปตวั L ล้อมรอบ 
ด้ำนนอกผงัทำงด้ำนทิศใต้มีมณฑปขนำดเล็กท่ีมีร่องรอยประตทูำงเข้ำด้ำนทิศตะวนัออกตัง้อยู่16  

 จำกกำรพิจำรณำแผนผังในกลุ่มแรกถึงแม้ว่ำแผนผังดงักล่ำวไม่ได้เป็นไปตำม
ระเบียบแบบแผนของสิ่งก่อสร้ำงประธำนโดยทัว่ไปท่ีมกัจะเป็นศูนย์กลำงของผงั แต่เจดีย์รำยท่ี
เรียงตวักนัลกัษณะรูปตวั L ดงักล่ำวน่ำจะยงัคงบง่บอกถึงกำรให้ควำมส ำคญักบัพืน้ท่ีตรงกลำงได้
เช่นกันอำจจะเป็นกำรแสดงถึงลกัษณะพืน้ถ่ินบำงประกำรก็เป็นได้ จึงสนันิษฐำนได้ว่ำกลุ่มฐำน
เจดีย์นัน้น่ำจะเป็นวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย เจดีย์ประธำนท่ีมีเจดีย์บริวำรเรียงตัวล้อมใน
ลกัษณะรูปตวั L อำจจะสร้ำงขึน้พร้อมกนัหรือใกล้เคียงกันก็เป็นได้ ส่วนมณฑปขนำดเล็กน่ำจะ
สร้ำงหลงัจำกกลุม่เจดีย์เล็กน้อยเพรำะไมไ่ด้อยูต่ำมแนวแผนผงั 

 จำกกำรขดุแตง่ไม่พบชิน้ส่วนสถำปัตยกรรมใด ๆ ท่ีสำมำรถบง่บอกถึงรูปแบบได้
เลย มีเพียงลกัษณะกำรใช้วสัดกุ่อท่ีตำ่งกนั ได้แก่ ศิลำแลงและอิฐ จึงสนันิษฐำนว่ำเจดีย์ท่ีก่อด้วย
ศิลำแลงอนัได้แก่ เจดีย์ประธำน ส่วนเจดีย์บริวำรและมณฑปขนำดเล็กมีทัง้อิฐและศิลำแลงผสม
กนั17 จงึนำ่จะสนันิษฐำนได้วำ่ เจดีย์ประธำนนำ่จะสร้ำงขึน้ก่อนในช่วงแรก และตอ่มำในระยะเวลำ
ใกล้กันได้สร้ำงเจดีย์ก่ออิฐ ดงันัน้เจดีย์ประธำนน่ำจะสันนิษฐำนให้มีรูปแบบท่ีเก่ำกว่ำโดยน่ำจะ
เป็นเจดีย์ทรงระฆงัในผงักลมซึ่งพบว่ำนิยมใช้ในต ำแหน่งเจดีย์ประธำนในระยะแรกของเมืองใน
วฒันธรรมสโุขทยั และเจดีย์บริวำรน่ำจะเป็นรูปแบบเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงั
แปดเหล่ียมซึ่งพบโดยทั่วไปจำกกำรวิเครำะห์รูปแบบสันนิษฐำนในเมืองบำงขลัง ส่วนมณฑป
บริวำรขนำดเล็กน่ำจะมีรูปแบบคล้ำยกับมณฑปประธำนวัดป่ำสักเหนือหรือวัดป่ำสักใต้ ท่ีเป็น
มณฑปหลงัคำทรงจัว่ (ภำพท่ี 150) 

 

                                                           
16ศกัดิช์ยั สำยสิงห์, ศิลปะสุโขทัย : บทวิเคราะห์หลักฐานโบราณคดี จารึกและ

ศิลปกรรม, 8-9. 
17วนำพร  ค ำบุศย์, “กำรศึกษำพฒันำกำรทำงวฒันธรรมของชมุชนโบรำณเมืองบำง

ขลงัในเขตอ ำเภอ สวรรคโลกและอ ำเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสุโขทยั ระหว่ำงพุทธศตวรรษท่ี 18-22,” 
350. 
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ภำพท่ี 150 ภำพสนันิษฐำนกลุ่มโบรำณสถำนระยะท่ี 1 มมุมองด้ำนทิศตะวนัตก วดัเจดีย์เจ็ดแถว 

เมืองบำงขลงั 
 

 กลุ่มโบราณสถานระยะท่ี 2 
 กลุ่มท่ีสร้ำงในระยะท่ีสอง ได้แก่ ฐำนโบรำณสถำน ตัง้อยู่ทำงด้ำนทิศตะวนัออก

ของกลุ่มเจดีย์ประธำน ฐำนโบรำณสถำนมีระดบัพืน้สงูกว่ำกลุ่มเจดีย์ท่ีสร้ำงในระยะแรกดงักล่ำว
ข้ำงต้น18 จงึสนันิษฐำนวำ่ได้มำก่อสร้ำงเพิ่มเตมิภำยหลงั19  

 ฐำนโบรำณสถำนมีรูปทรงเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้ำ ขนำด 7.40 x 7.00 เมตร (ภำพท่ี 
151)  จำกกำรขดุแต่งพบเศษกระเบือ้งดินเผำ (ภำพท่ี 152)   ปริมำณมำกกระจำยอยู่โดยทัว่ไป
และพบอิฐขีดลวดลำยไทย จ ำนวน 1 ชิน้ (ภำพท่ี 153) และชิน้ส่วนปนูปัน้คล้ำยเม็ดพระศกและ
พระบำทพระพทุธรูป (ภำพท่ี 154) สนันิษฐำนว่ำน่ำจะเป็นแนวฐำนของวิหำรโถงเคร่ืองไม้มุงด้วย
กระเบือ้งดินเผำ20 และน่ำจะหนัหน้ำไปทำงทิศตะวนัออกเน่ืองจำกเป็นทิศทำงโดยทัว่ไปของวิหำร
ในแผนผงัโบรำณสถำนส่วนใหญ่ ดงันัน้อำคำรหลงันีน้่ำจะเป็นวิหำรโถงเคร่ืองไม้มงุด้วยกระเบือ้ง
ดนิเผำ พืน้ปดู้วยอิฐและภำยในนำ่จะมีฐำนชกุชี (ภำพท่ี 155) 

 
 

                                                           
18จ.วิศวะก่อสร้ำง , รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 9. 
19เร่ืองเดียวกนั, 8-9. 
20เร่ืองเดียวกนั. 

เจดีย์ประธำน 

มณฑปบริวำร 
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ภำพท่ี 151 ชิน้สว่นกระเบือ้งดนิเผำแบนขอเตม็ วดัเจดีย์เจ็ดแถว  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพท่ี 152 ชิน้สว่นอิฐขดูลวดลำยไทย วดัเจดีย์เจ็ดแถว  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 20.  
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ภำพท่ี 153 ชิน้สว่นพระบำทปนูปัน้ วดัเจดีย์เจ็ดแถว  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 20.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 154 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำนระยะท่ี 2 วดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบำงขลงั 
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 สรุปได้ว่ำ โบรำณสถำนวดัเจดีย์เจ็ดแถว ระยะท่ี 1 ประกอบด้วย เจดีย์ประธำน
ทรงระฆงัในผังกลมและเจดีย์บริวำรทรงระฆังท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผังแปดเหล่ียม 6 องค์ 
เรียงตวัล้อมเจดีย์ประธำนเป็นรูปตวั L และมณฑปขนำดเล็กหลงัคำทรงจัว่ทำงด้ำนทิศใต้ และ
ระยะท่ี 2 ได้แก่ วิหำรเคร่ืองไม้มงุกระเบือ้งดนิเผำตัง้อยูท่ำงด้ำนทิศตะวนัออก (ภำพท่ี 155) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพท่ี 155 ภำพสนันิษฐำนโบรำณสถำนรวม วดัเจดีย์เจ็ดแถว เมืองบำงขลงั 
 

3.7  รูปแบบสันนิษฐานโบราณสถานวัดดงสะเดา 
 ตัง้อยู่นอกก ำแพงเมืองบำงขลงัด้ำนทิศตะวนัออก พบฐำนโบรำณสถำนก่อด้วย

อิฐ จ ำนวน 5 แหง่ มีสว่นบนสภำพพงัทลำยเกือบทัง้หมดเหลือเพียงฐำนอย่ำงมำกท่ีสดุเพียง 3 ชัน้ 
แต่ยังมีร่องรอยท่ีสนันิษฐำนได้ว่ำเป็นสถำปัตยกรรมประเภทมณฑปอยู่ จ ำนวน 2 แห่ง โดยมี
ลกัษณะเป็นฐำนส่ีเหล่ียมซ้อนชัน้และพบแนวฐำนพระอยู่ด้ำนบนสุด ส่วนฐำนโบรำณสถำนอีก 3 
แหง่ นำ่จะเป็นเจดีย์รำย21 (แผนผงัท่ี 25) 

 แผนผังโบรำณสถำนวัดดงสะเดำ จึงประกอบไปด้วย มณฑปประธำนอยู่ตรง
กลำงซึ่งมีฐำนพระขนำดเล็กตัง้อยู่กึ่งกลำงฐำนด้ำนทิศเหนือและทิศใต้ มณฑปบริวำรตัง้อยู่ด้ำน
ทิศตะวนัตก มีเจดีย์รำย จ ำนวน 3 องค์ ตัง้อยู่ทำงด้ำนทิศเหนือ มมุทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
มมุทิศตะวนัออกเฉียงใต้22(ภำพท่ี 156-158) 

 
                                                           

21จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและ

โบราณสถานข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย, 185. 
22เร่ืองเดียวกนั, 185-186. 
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แผนผงัท่ี 25แผนผงัโบรำณสถำน วดัดงสะเดำ เมืองบำงขลงั 
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 185. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 156 มณฑปประธำนด้ำนทิศเหนือ วดัดงสะเดำ เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 192. 
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ภำพท่ี 157  มณฑปบริวำร ด้ำนทิศตะวนัออก วดัดงสะเดำ เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 192. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพท่ี 158 ฐำนพระขนำดเล็ก วดัดงสะเดำ เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 195. 
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ภำพท่ี 159 เจดีย์รำย ด้ำนทิศตะวนัตกเฉียงใต้ วดัดงสะเดำ เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 192. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 160 เจดีย์รำย ทิศตะวนัออก วดัดงสะเดำ เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ: จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 192. 
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ภำพท่ี 161 เจดีย์รำย ทิศใต้ วดัดงสะเดำ เมืองบำงขลงั  
ท่ีมำ : จ.วิศวะก่อสร้ำง, รายงานการขุดแต่งโบราณสถานวัดเจดีย์เจ็ดแถวและโบราณสถาน

ข้างเคียงในเขต อ.สวรรคโลก และ อ.ทุ่งเสล่ียม จ.สุโขทัย (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 192. 
 

 มณฑปประธำนพบร่องรอยฐำนพระอยู่ภำยในเช่นเดียวกบัมณฑปบริวำร แตไ่ม่
พบร่องรอยประตทูำงเข้ำ แต่น่ำจะสนันิษฐำนได้ว่ำน่ำจะอยู่ทำงเดียวกับมณฑปบริวำรท่ีปรำกฏ
ร่องรอยกำรก่ออิฐย่ืนออกไปเล็กน้อยทำงด้ำนทิศตะวันตก ส่วนรูปแบบท่ีน่ำจะเป็นไปได้ท่ีสุด
อำจจะเปรียบเทียบได้กบัมณฑปท่ีปรำกฏหลกัฐำนคล้ำยคลึงกนัในเมืองบำงขลงัท่ีวดัป่ำสกัเหนือ
และ วดัป่ำสกัใต้ อนัประกอบไปด้วย ฐำนเขียงส่ีเหล่ียมซ้อนชัน้ ถดัขึน้ไปเป็นฐำนบวัคว ่ำประดบั
ลวดบวัลูกแก้วอกไก่ ผนงัส่วนบนเป็นบวัหงำยรับหลงัคำทรงจัว่เคร่ืองก่อหรือเป็นเคร่ืองไม้มงุด้วย
วสัดธุรรมชำติ แตป่ระตทูำงเข้ำของมณฑปวดัดงสะเดำจะอยู่ทำงด้ำนทิศตะวนัตกตำมหลกัฐำนท่ี
ปรำกฏ 

 รูปแบบสนันิษฐำนเจดีย์รำยทัง้หมด 3 องค์ จะใช้รูปแบบเจดีย์ท่ีมีส่วนรองรับองค์
ระฆังในผังแปดเหล่ียมซึ่งพบมำกท่ีสุดในเมืองบำงขลังตำมแนวทำงของวัดอ่ืน ๆ ดงัท่ีได้กล่ำว
มำแล้วข้ำงต้น 

 สรุปได้ว่ำ รูปแบบสันนิษฐำนโบรำณสถำนวัดดงสะเดำ ประกอบด้วย มณฑป
ประธำนและมณฑปบริวำร แผนผังห้องส่ีเหล่ียม ผนังเรียบไม่มีซุ้ มจระน ำ หลังคำทรงจั่ว
เช่นเดียวกับวัดป่ำสักเหนือและวัดป่ำสักใต้ เมืองบำงขลัง ส่วนประตูทำงเข้ำอยู่ทำงด้ำนทิศ
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ตะวนัตก สว่นเจดีย์บริวำรอีก 3 องค์ เป็นเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม
ตำมสถิตรูิปแบบเจดีย์ท่ีพบมำกท่ีสดุในเมืองบำงขลงั (ภำพท่ี 162) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพท่ี 162  รูปแบบสนันิษฐำนโบรำณสถำน วดัดงสะเดำ เมืองบำงขลงั 

 
กำรก ำหนดอำยวุดัดงสะเดำ ไมมี่หลกัฐำนท่ีสำมำรถก ำหนดอำยไุด้ชดัเจนแตอ่ำจคำด

เดำโดยเทียบเคียงกบัวดัในเมืองบำงขลงัท่ีมีสถำปัตยกรรมมณฑปเป็นประธำนท่ีมีรูปแบบเดียวกนั
เหมือนกนั อนัได้แก่ วดัป่ำสกัเหนือท่ีก ำหนดอำยไุด้ในช่วงกลำงถึงปลำยพทุธศตวรรษท่ี 20-21 จึง
อำจจะก ำหนดอำยโุบรำณสถำนวดัดงสะเดำให้อำยสุมยัอยูใ่นชว่งเวลำเดียวกนัได้  

สรุปการสันนิษฐานรูปแบบโบราณสถานเมืองบางขลัง 
จำกกำรศึกษำวิเครำะห์เพ่ือขึน้รูปแบบสันนิษฐำนทัง้หมดพบว่ำ เจดีย์ทรงระฆงัท่ีมี

ส่วนรองรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียมพบมำกท่ีสดุจึงน ำมำใช้เป็นแนวทำงหลกัในกำรสนันิษฐำน
ซำกโบรำณสถำนท่ีเหลือหลกัฐำนอยูน้่อย รูปแบบท่ีพบรองลงมำคือเจดีย์ท่ีก่อซุ้มจระน ำย่ืนออกมำ
ท่ีส่วนฐำน ทัง้สองรูปแบบท่ีได้กล่ำวมำสำมำรถก ำหนดอำยไุด้ในช่วงคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 
20-21 สะท้อนถึงรูปแบบเจดีย์ท่ีมีควำมนิยมในวดัท่ีตัง้อยูน่อกก ำแพงเมืองบำงขลงั 

รูปแบบสิ่งก่อสร้ำงประธำนของวดัใหญ่ชยัมงคล และวดัโบสถ์เมืองบำงขลงัแสดงงำน
ศิลปกรรมท่ีน่ำจะมีควำมส ำคญัในวฒันธรรมสุโขทยั จึงพบในวดัขนำดใหญ่ท่ีมีพืน้ท่ีใช้งำนอย่ำง
ตอ่เน่ืองและตัง้อยูใ่นจดุส ำคญัท่ีเป็นเข้ำ-ออกเมือง  
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ทำงด้ำนทิศเหนือซึ่งเป็นฝ่ังท่ีมีโบรำณสถำนกระจุกตัวมำกท่ีสุดได้พบรูปแบบ
ศลิปกรรมท่ีมีควำมเช่ือมโยงกบักำรอยูอ่ำศยัในบริเวณนัน้ เชน่ กำรสร้ำงเฉพำะวิหำรโถงเคร่ืองไม้ท่ี
ประดิษฐำนพระพทุธรูปวดัก้อนแลงและวดัไร่ถัว่ ชวนให้นึกถึงศำลำแวะพกัริมทำงซึ่งอยู่ไม่ไกลนกั
จำกคลองยำงซึง่เป็นเส้นทำงคมนำคมสำยหลกั  

วดัท่ีมีมณฑปเป็นประธำนซึง่มีขนำดใกล้เคียงกนัท่ีพบบริเวณก ำแพงเมืองทำงด้ำนทิศ
เหนือและใต้ ได้แก่ วัดป่ำสักเหนือและวัดป่ำสักใต้ ซึ่งก ำหนดอำยุได้ในช่วงกลำงถึงปลำยพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 ท ำให้ได้ทรำบว่ำกำรสร้ำงอำคำรประดิษฐำนพระพทุธรูปนัน้ได้รับควำมนิยมมำโดย
ตลอดท่ีเมืองแหง่นี ้ 

ส่วนวัดมุมเมืองซึ่งเป็นวัดขนำดใหญ่แห่งเดียวท่ีเหลือหลักฐำนมำกท่ีสุดท่ีตัง้อยู่ใน
ก ำแพงเมืองเป็นร่องรอยท่ีแสดงถึงชุมชนขนำดใหญ่ท่ีน่ำจะใช้งำนพืน้ท่ีในบริเวณนัน้มำยำวนำน
โดยเห็นได้จำกร่องรอยกำรสร้ำงเจดีย์องค์ใหมค่รอบองค์เดมิ 

แผนผงัของวดัส ำคญัดงัเช่นวดัใหญ่ชยัมงคลสะท้อนให้เห็นควำมนิยมในกำรสร้ำงวดั
ท่ีมีเจดีย์ทรงพุม่ข้ำวบณิฑ์เป็นประธำน เจดีย์มมุเป็นทรงปรำสำท และเจดีย์รำยหลำกหลำยรูปแบบ 
เช่นเดียวกับวัดเจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสัชนำลัยและวัดมหำธำตุ เมืองสุโขทัย แสดงให้เห็นถึง
ควำมสมัพนัธ์ของทัง้สำมเมืองเป็นอยำ่งมำก  อยำ่งไรก็ตำมลกัษณะกำรก่อก ำแพงแก้วและก ำแพง
วดัท่ีใช้แท่งศิลำแลงขนำดใหญ่ท่ีวัดใหญ่ชัยมงคลและวัดโบสถ์  เมืองบำงขลัง เป็นงำนช่ำงท่ี
สะท้อนให้เห็นควำมใกล้ชิดกับงำนศิลปกรรมท่ีเมืองศรีสัชนำลยัมำกกว่ำสุโขทยั ดงัปรำกฏท่ีวัด
หลำยแห่ง เช่น วดัช้ำงล้อม วดัพระศรีรัตนมหำธำตเุชลียง เป็นต้น อำจเน่ืองมำจำกต ำแหน่งท่ีตัง้
ของเมืองบำงขลงัอยูใ่กล้เคียงกนัมำกกวำ่นัน่เอง 

กำรวิเครำะห์เพ่ือจัดท ำรูปแบบสันนิษฐำนเมืองบำงขลังทัง้หมดท ำให้ทรำบได้ว่ำ
โบรำณสถำนเมืองบำงขลงัมีควำมเช่ือมโยงกบังำนศิลปกรรมสโุขทยัซึ่งสอดรับตำมต ำแหน่งท่ีตัง้ท่ี
อยูร่ะหวำ่งสองเมืองส ำคญัในวฒันธรรมสโุขทยัคือสโุขทยัและศรีสชันำลยั จึงอำจกล่ำวได้ว่ำเมือง
บำงขลงัเป็นกลุ่มเมืองในวัฒนธรรมสุโขทยัในพืน้ท่ีบริเวณนีด้้วย และสะท้อนให้เห็นถึงภำพรวม
ของเมืองโบรำณขนำดเล็กท่ีมีควำมสมัพนัธ์กบัเมืองในวฒันธรรมสโุขทยัขนำดใหญ่ทัง้สองเมือง ซึ่ง
เป็นบริบทหนึง่ของประวตัศิำสตร์สโุขทยั 
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บทที่ 5 
บทสรุป 

 
จารึกในสมัยสุโขทยัและเอกสารทางประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงช่ือเมืองโบราณเมือง

หนึง่ท่ีอยูร่ะหวา่งเมืองศรีสชันาลยัและสโุขทยั ซึง่ในปัจจบุนัได้ปรากฏร่องรอยเมืองโบราณท่ีตรงกบั
ต าแหน่งเมืองในเอกสารโบราณดงักล่าว ในปัจจุบนัจึงเรียกช่ือเมืองโบราณแห่งนีว้่าเมืองบางขลงั 
แม้ว่าการศกึษาโบราณสถานเมืองบางขลงัจะไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นเมืองเดียวกบัท่ีอยู่ในจารึก
หรือไม่ แต่เช่ือได้ว่าเป็นเมืองในวฒันธรรมสุโขทยัเมืองหนึ่งด้วยผลการศกึษาเปรียบเทียบแนวคิด
การเลือกตัง้ถ่ินฐานบนท่ีราบเชิงเขา การจดัการน า้ท่ีรับน า้จากภเูขาและระบายน า้ออกโดยใช้คลอง
สาขาของล าน า้สายใหญ่ และการกระจายตวัของโบราณสถานท่ีแสดงถึงแนวคิดการใช้พืน้ท่ีซึ่ง
ใกล้เคียงกบัเมืองในวฒันธรรมสโุขทยับนเส้นทางถนนพระร่วง ดงัเช่น เมืองสโุขทยั เมืองศรีสชันา
ลยั เมืองบางพาน และเมืองนครชุม โดยเฉพาะการกระจายตัวของต าแหน่งโบราณสถานแสดง
แนวคิดท่ีใกล้เคียงกับเมืองนครชุมท่ีให้ความส าคญักับเส้นทางคมนาคมโดยโบราณสถานส่วน
ใหญ่จะกระจายตวัอยู่นอกเมืองบริเวณริมคลองสายหลกัโดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกของเมือง
ด้านทิศเหนือและใต้  

สภาพโบราณสถานเมืองบางขลงัในปัจจบุนัเท่าท่ีกรมศิลปากรได้ส ารวจพบ มีจ านวน
ทัง้หมด 22 แห่ง ส่วนใหญ่ช ารุดทรุดโทรมเหลือเพียงส่วนฐาน จากการรุกล า้ของพืน้ท่ีเกษตรกรรม
และการลกัลอบขดุหาสมบตัิ การศกึษาเพ่ือสนันิษฐานรูปแบบโบราณสถานเมืองบางขลงัในครัง้นี ้
จงึท าการรวบรวมข้อมลูทางด้านศลิปกรรมเพ่ือวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูทางโบราณคดีท่ีได้มีผู้ศกึษา
ไว้แล้ว1 โดยเฉพาะชิน้ส่วนประดบัสถาปัตยกรรมซึ่งมีผลกับการวิเคราะห์อย่างมาก การศึกษา
วิเคราะห์รูปแบบและก าหนดอายุโบราณสถานเมืองบางขลัง แบ่งออกตามสภาพได้เป็น 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 

                                                        
1ดรูายละเอียดเพิ่มเติมใน วนาพร  ค าบศุย์, “การศกึษาพฒันาการทางวฒันธรรมของ

ชมุชนโบราณเมืองบางขลงัในเขตอ าเภอ สวรรคโลกและอ าเภอทุ่งเสล่ียม จงัหวดัสโุขทยั ระหว่าง
พุทธศตวรรษท่ี 18-22” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดี บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2553), 84.  
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กลุ่มที่ 1 โบราณสถานท่ีสามารถสันนิษฐานรูปแบบได้ค่อนข้างชัดเจน จ านวน 
2 แหง่ ได้แก่ วดัโบสถ์ และวดัใหญ่ชยัมงคล  

กลุ่มที่  2 โบราณสถานท่ีเหลือเพียงส่วนฐาน สันนิษฐานรูปแบบได้ไม่ชัดเจน 
จ านวน 11 แห่ง ได้แก่ วดัริมทาง วดัเจดีย์โทน วดัป่ามะม่วง วดัดงอ้อยเหนือ วดัป่าสกัเหนือ วดั
ก้อนแลง วดัไร่ถัว่ วดัมมุเมือง วดัสระคู ่วดัป่าสกัใต้ วดัเขาเดื่อ  

กลุ่มที่ 3 โบราณสถานท่ีไม่สามารถสันนิษฐานรูปแบบได้ จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ 
วดัต้นตะโก วดัริมคลองเก่า  วดัป่ากล้วย  วดัต้นประดู ่วดัเจดีย์คู่ วดัริมคลองยาง วดัต้นมะเกลือ 
วดัเจดีย์เจ็ดแถว วดัดงสะเดา 

การวิเคราะห์รูปแบบโบราณสถานทัง้ 3 กลุ่ม พบว่าเมืองบางขลงัมีรูปแบบศิลปกรรม
ท่ีมีความสัมพันธ์กับศิลปะสุโขทัยอนัมีลักษณะพืน้ถ่ินเข้ามาผสมเล็กน้อยซึ่งแสดงถึงบ้านเมือง
ขนาดเล็กท่ีรับแนวคดิหลกัทางด้านศิลปะเข้ามาและปรับปรุงงานช่างตามลกัษณะการใช้พืน้ท่ีของ
ตวัเองโดยไมไ่ด้เคร่งครัดตามระเบียบแบบแผนหลกัมากนกั ดงัเช่น แผนผงัวดัใหญ่ชยัมงคลท่ีได้รับ
แนวคิดด้านระบบแผนผงัจากวดัเจดีย์เจ็ดแถวแต่ได้ปรับลกัษณะการสร้างเจดีย์รายท่ีขนาบข้าง
เจดีย์ประธานตอ่จากมณฑปบริวารแทนท่ีจะยึดแนวแกนจากเจดีย์ประจ ามมุ หรือบางวดัท่ีปรากฏ
ร่องรอยวิหารอยูด้่านทิศตะวนัตกซึง่เป็นด้านท่ีติดกบัคลองยางเส้นทางคมนาคมสายหลกัของเมือง
แสดงถึงการยึดถือเส้นทางท่ีสะดวกในการก าหนดทางเข้าหลกัของวดั เป็นต้น นอกจากนีรู้ปแบบ
วดัโบสถ์ เมืองบางขลังยังมีความเช่ือมโยงกับงานศิลปกรรมในเมืองนครชุมอีกด้วยอันแสดงถึง
ความสมัพนัธ์กบัเมืองบริวารในอาณาจกัรสโุขทยัท่ีถือวา่เป็นบริบททางวฒันธรรมเดียวกนั 

จากการศึกษารูปแบบเพ่ือก าหนดอายุภาพรวม พบว่าเมืองขลงัน่าจะมีการใช้พืน้ท่ี
มาแล้วอย่างน้อยในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 20 จากการวิเคราะห์แผนผงัและงานศิลปกรรมของวดั
ใหญ่ชยัมงคลและวดัโบสถ์เมืองบางขลงัซึ่งปรากฏการซ่อมแซมและก่อสร้างเพิ่มเติมมาโดยตลอด 
และน่าจะเจริญขึน้ในช่วงต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20-21 ตามอายุสมยัเฉล่ียโดยส่วนใหญ่ของ
โบราณสถานทัง้หมด ช่วงเวลาดงักล่าวใกล้เคียงกบัรัชกาลพระยาลิไทและคาบเก่ียวกับช่วงท่ีอยธุยา
เร่ิมเข้ามากลืนอ านาจของสุโขทยั แสดงถึงระยะเวลาท่ีบ้านเมืองแห่งนีเ้จริญขึน้ และมีการใช้พืน้ท่ีใน
บริเวณนีม้าโดยตลอด 

เม่ือน าข้อมูลจากการวิเคราะห์และก าหนดอายุมาศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการขึน้
รูปแบบสันนิษฐานของวัดทัง้ 3 กลุ่ม โดยกลุ่มท่ี 1 และ 2 ใช้รูปแบบศิลปกรรมท่ีเหลืออยู่ร่วมกับ
ชิน้ส่วนประดับสถาปัตยกรรมเพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด และเป็น
ตวัอย่างในการสันนิษฐานรูปแบบโบราณสถานในกลุ่มท่ี 3 ท่ีไม่มีหลกัฐานเหลือเพียงพอ ข้อมูล
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จากการศกึษาดงักล่าวเม่ือน ามาขึน้รูปแบบสนันิษฐานแล้วพบว่าโบราณสถานส่วนใหญ่เป็นเจดีย์
ทรงระฆงัท่ีมีสว่นรอบรับองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียม และรองลงมาคือเจดีย์ทรงระฆงัท่ีมีการก่อมขุ
ประดษิฐานพระพทุธรูปย่ืนออกมา ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็นงานศลิปกรรมท่ีได้รับความนิยมในช่วงต้นถึง
กลางพทุธศตวรรษท่ี 20 ภาพรวมรูปแบบสนันิษฐานงานศิลปกรรมของเมืองบางขลงัจึงท าให้เห็น
เมืองท่ีเจริญขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าวเป็นส่วนใหญ่ผ่านโบราณสถานท่ีตัง้อยู่นอกเมืองเกือบทัง้หมด 
และมีวดัส าคญัขนาดใหญ่ท่ีอยูท่างด้านทิศเหนือและใต้ ได้แก่ วดัใหญ่ชยัมงคล และวดัโบสถ์ เป็น
เสมือนตัวแทนสิ่งก่อสร้างส่วนน้อยท่ีแสดงพัฒนาการของเมืองท่ีบ่งบอกถึงการใช้พืน้ท่ีส่วนท่ี
ส าคญัมาตลอดตัง้แตช่ว่งต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 จนถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 20-21  

ผลการศึกษาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการสันนิษฐานรูปแบบท่ีใกล้เคียงท่ีสุด
ดงักล่าวท าให้เห็นภาพรวมของโบราณสถานเมืองบางขลงัท่ีเป็นเมืองในวฒันธรรมสุโขทยัสะท้อน
ผา่นรูปแบบสนันิษฐานท่ีได้จากการศกึษาผ่านกระบวนการทางประวตัิศาสตร์ศิลปะซึ่งน่าจะท าให้
ได้ภาพสนันิษฐานของเมืองบางขลงัท่ีเป็นบริบทหนึง่ของศลิปะสโุขทยัได้ใกล้เคียงท่ีสดุ  

อน่ึง ด้วยสภาพของโบราณสถานส่วนใหญ่เหลือหลักฐานอยู่น้อยมาก และ
บางแห่งได้ท าการบูรณะพร้อมปกป้องโบราณสถานด้วยการคลุมด้วยแผ่นจีโอเท็กซ์ไทล์ 
(Geo-Textile) เกือบทัง้หมดจึงไม่สามารถเข้าถึงโบราณสถานได้ การศึกษาดังกล่าวจึงเป็น
เพียงข้อเสนอด้านรูปแบบเท่านัน้มิใช่ข้อสรุปของรูปแบบโบราณสถานเมืองบางขลัง
ทัง้หมด  
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