49101215 :สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
คําสําคัญ :พัฒนาการทางวัฒนธรรม / ชุมชนโบราณเมืองบางขลัง ในเขตอําเภอสวรรคโลกและ อําเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุ โขทัย
วนาพร คําบุศย์ : การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเมืองบางขลัง ในเขตอําเภอ
สวรรคโลก และอําเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุ โขทัย (ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 - 22). อาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ : ศ.ดร.ม.ร.ว. สุ ริยวุฒิ สุ ขสวัสดิ์. 502หน้า.
วิทยานิพนธ์น้ ีมีจุดมุ่งหมายที่สาํ คัญคือ เพื่อศึกษาถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงของเมืองโบราณเมือง
บางขลัง โดยทําการศึกษาและรวบรวมเอกสารทางประวัติศาสตร์ และหลักฐานทางโบราณคดีทุกประเภท ได้แก่รายงานการสํารวจ
แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน โบราณวัตถุ การขุดค้นทางโบราณคดี รวมทั้งการสํารวจตรวจสอบภาคสนามโดยผูว้ ิจยั เอง จากนั้นจึง
นําหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ นํามาศึกษาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบ ว่าที่เมืองนี้ มีความเป็ นมาอย่างไร มีพฒั นาการในด้านใดบ้าง
และเมืองโบราณนี้ มีความสัมพันธ์กบั เมืองโบราณใกล้เคียงที่ร่วมสมัยเดียวกันอย่างไร ในด้านใดบ้าง โดยมีขอบเขตการศึกษาอยูใ่ น
พื้นที่เมืองโบราณบางขลังและเมืองโบราณใกล้เคียงซึ่ งอยูม่ ีอายุร่วมสมัยเดียวกัน
ผลจากการสํารวจแหล่งโบราณคดีบริ เวณเมืองบางขลังที่ผา่ นมา พบวัดทั้งสิ้ น 22 แห่ง โดยพบร่ องรอยหลักฐานการสร้าง
วัดสําคัญ เช่นโบราณสถานวัดโบสถ์และโบราณสถานวัดใหญ่ชยั มงคล ตั้งแต่สมัยต้นพุทธศตวรรษที่19
การกําหนดอายุ พิจารณาจากชั้นดินธรรมชาติ ชั้นดินวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม และโบราณวัตถุต่างๆที่ได้จากการขุดค้น
ขุดแต่ง กําหนดไว้วา่ เมืองนี้มีการสร้างโบราณสถานที่สาํ คัญในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่19 และถูกทิ้งร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายด้วย
สาเหตุการเปลื่ยนแปลงความสําคัญของเมืองหลวง
ผลจากการศึกษาพบว่าเมืองโบราณบางขลังนี้ ปรากฏร่ องรอยการพัฒนาการเป็ น 3 ระยะคือ
1. ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ปรากฏหลักฐานเพียงเล็กน้อยที่แสดงถึงร่ องรอยการใช้พ้ืนที่ คือพบเครื่ องถ้วยศรี สัชนา
ลัยแบบเชลียง ผลิตจากแหล่งเตาบ้านเกาะน้อย ซึ่ งที่ขดุ พบบริ เวณโบราณสถานวัดโบสถ์ ทําให้สมมุติฐานได้วา่ มีการตั้งถิ่นฐานเมือง
บางขลังแล้วในช่วงปลายพุทธตวรรษที่ 18
2. ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19-20 จากการวิจยั หลักฐานทางโบราณคดีต่างๆ พบว่าโบราณสถานสําคัญในเมืองบางขลัง
ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นวัดในศาสนาพุทธ และจากการศึกษาด้านสถาปั ตยกรรมแสดงให้เห็นว่ามีการก่อสร้าง
โบราณสถานเพิ่มเติมอยูห่ ลายแห่งในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 และพบภาชนะดินเผาจํานวนมากในช่วงนี้ ซ่ ึ งอาจเป็ นช่วงเวลาที่
เมืองนี้ มีความเจริ ญร่ งเรื องที่สุด เมืองโบราณแห่ งนี้ มีพฒั นาการทางวัฒนธรรมต่อเนื่ องมาจนถึงสมัยอยุธยาเพราะพบหลักฐานการ
สร้างเพิ่มเติมเจดียร์ ายของโบราณสถานวัดโบสถ์และวัดใหญ่ชยั มงคลบางส่ วนเป็ นศิลปะสมัยอยุธยา
3. ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22 จากการศึกษาได้พบเครื่ องถ้วยสังคโลกชนิ ดเขียนลายสี ดาํ ใต้เคลือบซึ่ งผลิตขึ้นในสมัย
อยุธยาตอนกลาง และเครื่ องจีนลายคราม สมัยราชวงค์ชิงมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22 เมืองบางขลังคงลดความสําคัญลงใน
สมัยอยุธยาซึ่ งในยุคนี้พบหลักฐานที่สมั พันธ์กบั สมัยอยุธยาไม่มากนัก ช่วงระยะเวลานี้ เป็ นช่วงที่อาณาจักรสุ โขทัยเริ่ มเสื่ อมอํานาจลง
บทบาทของอาณาจักรสุ โขทัยในฐานะที่เป็ นศูนย์กลางทางศาสนาและศูนย์กลางของชุมชนคงค่อยๆ ลดความสําคัญลงและเมืองบาง
ขลังก็ถูกลดความสําคัญลงเป็ นชุ มชนเล็กๆแห่ งหนึ่ งในหัวเมืองภาคเหนื อและถูกทิ้งร้างไปในที่สุด จนถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ที่เริ่ ม
ปรากฎชื่อเมืองบางขลังขึ้นอีกครั้งหนึ่งนัน่ เอง
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The objective of this thesis is the understanding of cultural changes and
developments of the ancient city of Muang Bang Khlang. It was done through studying and
examining the gathered historical documents and evidences in all aspects, those include the
field reports of the archaeological sites, artifacts and the field excavation of my own. The
historical data collected were analyzed and brought the light to the history, expansions and
the relations with other cities in the ages. The field of the study was restricted into the area
of Muang Bang Khlang and nearby ancient cities.
From the past excavations, there were 22 temples.In the age determination,
according to the natural soil study, architecture and artifacts discovered. We can determine
th
that the city’s important sites were constructed during early 19 Buddhist era century and
were abandoned at the end of the age of Ayudhaya due to the change of capital city.
The development of Muang Bang Khlang can be divided into 3 periods,
1st period, during the end of 18th Buddhist era century, there was an evidence about
area usage. The earth layer around the city's eastern earth wall shown the man made
activity from the third layer, 170-210 cm.dt., fragments of the first generation Chalieng wares
made from Ban Kho noi kilns and fragments of black lineage under green coating
Sangkhalok. during Yuan dynasty. There were plenty coal and animal bones shards which
assumed that from making bonfire and burning animals such as stags, cattles and buffaloes.
The activity continued to the fourth layer .The said area might had been used for camping or
a specific activity over a long period of time. In the fourth layer, 220-270 cm.dt, found the
more intensed yellow spots representing constant flood in the area. The flood might caused
people to abandoned the city which came to the hypothesis that the city was settled during
the end of 18th Buddhist era century
nd
th
th
2 period, during 19 to 20 Buddhist era century, from the archaeological
research, important historical sites were constructed during early 19th Buddhist era century.
They were Buddhist temple. Also from architectural study shown that additional construction
were built through out 19th Buddhist era century and a large number of potteries were
discovered. It could be evaluated that during that century, Muang Bang Khlang had enjoyed
its most glorious days. The cultures continued to develop in the age of Ayudhaya, judging
from the architectural design of pagodas found around Wat Bot and Wat Yaichaiyamongkol.
3rd period, during 21st to 22nd Buddhist era century, from the excavation we found
the type of Sangkhalok Ceramic Ware potteries with black line written under the coat which
were made during the middle age of Ayudhaya and Qing dynasty china which existed during
21st to 22nd Buddhist era century. It was possible that Ayudhaya decreased its relationship
with Muang Bang Khlang from the few number of artifacts related excavated. That was the
period where Sukhothai lost its influence over the area and Muang Bang Khlang was
reduced to a minor community in the north. Finally, Muang Bang Khlang was abandoned
until it was discovered again during the age of Rattanakosin.
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