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งานวิจัยนี้มุงศึกษาการใชพื้นที่แหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย โดยการ
ขุดคนและวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่ประชิดตัวปราสาท 3 แหง ไดแก ศาลตาผาแดง
วัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย เพื่อทราบถึงประวัติและอายุสมัยของการใชพื้นที่ตั้งแตกอนการ
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กิจกรรมในพื้นที่มากอน โดยกําหนดอายุจากเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงเหนือ – ซุงใต ซึ่งขุดพบ
ในชั้นดินที่อยูใตชั้นทรายถมทําฐานรากปราสาท
2. พบหลักฐานรวมกับชั้นการกอสรางปราสาท บงบอกอายุการสรางดังนี้ ศาลตาผาแดง
นาจะสรางราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 18 วัดพระพายหลวง นาจะสรางราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18
และวัดศรีสวาย นาจะสรางราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 19
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มุงหลังคาดินเผาเนื้อแกรงเคลือบสีเขียวมะกอก (จากแหลงเตาบานเกาะนอยรุนตน) ไดแก กระเบื้อง
กาบกลวย กระเบื้องเชิงชาย และบราลี ซึ่งนาจะมีอายุรวมสมัยกับระยะแรกสรางปราสาท
4. พบหลักฐานใหมและขอมูลเพิ่มเติมที่สําคัญ ไดแก เตาหลอมสําริดที่ศาลตาผาแดง อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 19 กลุมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิที่วัดพระพายหลวง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 20
ดอกไมใบไมและชิ้นสวนทองคําที่วัดศรีสวาย ซึ่งนาจะเปนวัตถุมงคลทางศาสนาหรือเปนสิ่งของอุทิศ
ในพิธีกรรมปลงศพ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 21
5. การใชพื้นที่แหลงศาสนสถานแบบเขมรยังคงมีสืบเนื่องตอมา กอนที่เมืองถูกทิ้งรางไป
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The purpose of the research is to figure out the sequential habitation and
land use at three ancient Khmer styled sanctuaries; namely, San Ta Pha Daeng, Wat
Phra Phai Luang and Wat Si Sawai, located in the ancient town of Sukhothai. Three
test pits were excavated; one for each site. These finding obtained.
1. The first habitation and land use of the sites dated to the 12th-13th
century CE is based on finds from the layer under the sandy earth fill of the
monument’s base; i.e. sherds of the Chinese Northern and Southern Song.
2. Finds from the layer of constructing monuments suggest that San Ta
Pha Daeng was built in the late 12th century CE, Wat Phra Phai Luang the early 13th
century CE and Wat Si Sawai the late 13th century CE.
3. Technique of consolidation of the monument’s base is to burying sand
and gravels, places alternately, layer-by-layer, in the ground before their basements
were constructed. It is noticeable that the upper base of Wat Phra Phai Luang
sanctuary did not follow the base form of the Khmer style and also found element of
roof decoration; roof tiles, antefixes and finials made of green glazed stonewares
(early Ko Noi kiln cluster) which were supposed to be contemporary with early phase
of the monument.
4. New discoveries from excavations are as follows: a trace of bronze
casting furnace at San Ta Pha Daeng, dated to the 14th century CE; group of burial
jars at Wat Phra Phai Luang, dated to the 14th-15th century CE; and some gold leaves
of Wat Si Sawai, probably a monastery’s offering or a part of mortuary practice, dated
to the 14th-16th century CE.
5. Sherds of the Chinese Ming dynasty were found from the last layer
confirm that the Khmer styled sanctuaries were functioned until the early 17th century
CE.
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ฐานประติมากรรมรูปเคารพ พบที่วัดศรีสวาย ...................................................................... 47
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พระพุทธรูปปูนปนสมัยสุโขทัยรุน แรกและเศียรของพระพุทธรูปที่สรางครอบทับ ............. 65
เครื่องถวยสุโขทัย พบที่วดั พระพายหลวง ............................................................................ 65
เครื่องถวยสมัยลพบุรี พบทีว่ ัดพระพายหลวง ....................................................................... 66
เครื่องถวยจีน พบที่วัดพระพายหลวง จัดแสดง ณ พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง..... 66
เปรียบเทียบลวดลายบนหนาบันปราสาทวัดพระพายหลวงกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี
และปราสาทเขมรสมัยบายนในประเทศกัมพูชา........................................................ 68
ตําแหนงหลุมขุดคนวัดศรีสวาย ............................................................................................ 72
การกําหนดชื่อเรียกหลุมขุดคนวัดศรีสวาย ........................................................................... 72
สภาพหลุมขุดคน ภายหลังการขุดคนเสร็จสิ้น วัดศรีสวาย ................................................... 73
หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ III ระดับความลึกประมาณ 40 – 50 cm.dt.. ................................ 78
หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ III ระดับความลึกประมาณ 50 – 60 cm.dt.. ................................ 78
หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ IVa ระดับความลึกประมาณ 90 – 100 cm.dt.. ............................ 79
หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ IV ระดับความลึกประมาณ 70 – 80 cm.dt.. ................................ 79
หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ Va ระดับความลึกประมาณ 140 – 150 cm.dt.. ............................ 80
หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ Vb ระดับความลึก 110 – 120 cm.dt.. .......................................... 80
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หินชนวนและสะเก็ดหินชนวน พบทีว่ ัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IIIตอนลาง................................. 84
ตะปูเหล็ก พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ III ระดับความลึก 51 cm.dt.. ...................................... 85
ชิ้นสวนฐานของประติมากรรม พบทีว่ ัดศรีสวาย ชั้นดินที่ III ระดับ 60 – 70 cm.dt.. ........... 85
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เปรียบเทียบลวดลายตกแตงผางประทีป พบที่วัดศรีสวาย. ................................................... 87
อางดินเผาขนาดใหญ พบทีว่ ัดศรีสวาย ชัน้ ดินที่ Va ระดับความลึก 147 – 154 cm.dt.. ........ 88
ชิ้นสวนคนทีหรือหมอน้ํามีพวย พบที่วดั ศรีสวาย. ................................................................ 89
ชิ้นสวนคนทีและคนโท พบที่วัดศรีสวาย ผลิตจากแหลงเตาในแถบภาคเหนือ สมัยลานนา. 90
คนโท พบในแถบภาคเหนือของประเทศไทย สมัยลานนา. .................................................. 90
ชิ้นสวนปากคนโท พบทีว่ ัดศรีสวาย ชั้นดินที่ III ระดับความลึก 40 – 60 cm.dt.. ................. 90
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ผลึกแรควอรต พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IIIตอนลาง ระดับความลึก 58 cm.dt.
เปรียบเทียบกับผลึกแรควอรตพบที่ปราสาทพลสงคราม จังหวัดนครราชสีมา.......... 91
ดอกไมใบไมทองคํา พบที่วดั ศรีสวาย ชั้นดินที่ IIIตอนบน ระดับความลึก 43 cm.dt. .......... 92
ใบไมทองคํา พบที่ปราสาทพนมวัน จัดแสดง ณ พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร .......... 93
ตนไมจําลองทองคําสมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งใชเปนเครือ่ งบูชาทางศาสนา .... 93
ไหดินเผาเนื้อแกรงไมเคลือบ พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IVa ระดับ 77 – 105 cm.dt. ........... 94
ไหดินเผาเนื้อแกรงขนาดเล็ก พบที่วดั ศรีสวาย ชั้นดินที่ IVa ระดับ 95, 100, 114 cm.dt. ...... 95
หมอกนกลมดินเผา พบที่วดั ศรีสวาย ชั้นดินที่ IVa ระดับความลึก 104 – 117 cm.dt. ........... 95
กระปุกขนาดเล็กบรรจุชิ้นสวนทองคํา วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IIIตอนบน ระดับ 37 cm.dt. .... 96
ตัวอยางหอยเบี้ย พบที่วดั ศรีสวาย ......................................................................................... 97
ไมควักปูนสําริด พบทีว่ ัดศรีสวาย ชั้นดินที่ III ระดับความลึก 54 cm.dt. ............................. 97
กอนแรโลหะ พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IVa ระดับความลึก 90 – 100 cm.dt. ...................... 98
ตัวอยางภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา พบที่วัดศรีสวาย ....................................................... 100
ตัวอยางเศษภาชนะดินเผาเนือ้ แกรง พบที่วดั ศรีสวาย ........................................................... 101
ตัวอยางเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาเมืองเกาสุโขทัย พบที่วัดศรีสวาย.................................. 102
เศษเครื่องถวยเชลียง เตาบานเกาะนอยรุนตน เมืองศรีสชั นาลัย พบที่วดั ศรีสวาย ................. 102
ตัวอยางเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย พบที่วัดศรีสวาย ......... 103
ตัวอยางเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบานปายาง เมืองศรีสัชนาลัย พบที่วัดศรีสวาย .............. 103
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ตัวอยางเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต – หยวน พบที่วัดศรีสวาย ................................ 105
ตัวอยางเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน พบที่วดั ศรีสวาย ............................................. 106
ตัวอยางเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ III ............................ 107
เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศชิง พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IIIตอนบน............................... 108
ตัวอยางชิน้ สวนกระดูกสัตว พบที่วัดศรีสวาย. ..................................................................... 109
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เมืองเกาสุโขทั ย หรื อเมืองโบราณสุโขทัย ปจจุบันบริหารจั ดการพื้น ที่เ ปน อุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย ตั้งอยูที่ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ในบริเวณที่ราบลุม
แมน้ํายม เปนเมืองที่มีกําแพงเมือง คูเมืองลอมรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดใหญ เคยเปนราชธานี
หรื อ ศู น ย ก ลางของแคว น สุ โ ขทั ย ที่ เ จริ ญ รุ ง เรื อ งในช ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 19 – 20 มี อ าณาเขต
หรือเครือขายทางวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย บริเวณลุมแมน้ํายม
ลุมแมน้ําปงตอนลาง ลุมแมน้ํานานตอนลาง และลุมแมน้ําปาสักตอนบน1
กอนการสถาปนาเปนราชธานี พื้นที่บริเวณนี้ไดปรากฏรองรอยหลักฐานการตั้งถิ่นฐาน
อยูอาศัยของมนุษยยอนหลังไปถึงสมัยสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ราว 3,000 – 1,500 ป
มาแลว) เชน แหลงโบราณคดีบานบึงหญา2 แหลงโบราณคดีวัดชมชื่น3 แหลงโบราณคดีบานวังหาด4
แหล ง โบราณคดี เ ขาเขนเขากา และแหล ง โบราณคดี อื่ น ๆ ทั้ ง ในจั ง หวัด สุ โ ขทั ย และใกล เ คี ย ง5

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1

ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532), 6.
2
จตุรพร เทียมทินกฤต, “รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีบานบึงหญา ตําบลหนองจิก อําเภอ
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย” (สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5 สุโขทัย, 2540).
3
ธาดา สุทธิเนตร และคณะ, วัดชมชื่น (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2540).
4
วลัยลักษณ ทรงศิริ, “ชุมชนผูผลิตเหล็กตนน้ําแมลําพัน,” เมืองโบราณ 23, 1 (มกราคม-มีนาคม
2540): 9-26.
5
สด แดงเอียด และคณะ, เมืองเชลียง เชียงชื่น ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2536), 26. ปจจุบันมีขอมูลใหมเพิ่มเติมจากการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “พัฒนาการทางวัฒนธรรมกอนสมัย
สุโขทัย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง ครั้งที่ 1” จัดโดย สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย รวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ณ
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวั ดพิษ ณุโ ลก วั นที่ 16 มีน าคม 2556 ดู วศิน ปญ ญาวุธตระกูล ,
บรรณาธิการ, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมกอนสมัยสุโขทัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง,” ชุมทางอินโดจีน เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตปริทัศน 2, 3 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556).

1

2
ในสมัยตนประวัติศาสตรหรือสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12 – 16) ไดพบทั้งแหลง
โบราณคดีที่มีการอยูอาศัยตอเนื่องมาจากสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย เชน แหลงโบราณคดี
วัด ชมชื่น และแหล งโบราณคดี บ า นวัง หาด และที่ก อ ตั้งขึ้น ในสมัย ทวารวดี เช น เมือ งโบราณ
ไตรตรึงษ จังหวัดกําแพงเพชร 6 แหลงโบราณคดีบานวังแดง จังหวัดพิจิตร7 และเมืองโบราณ
ดงแมนางเมือง จังหวัดนครสวรรค8 ตอมาในสมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) มีหลักฐานที่พบ
ได แ ก แหล ง โบราณคดี เ ขาตี ค ลี จั ง หวั ด นครสวรรค 9 เนิ น ศาลาบ า นสระตาพรหม จั ง หวั ด
กํ า แพงเพชร 10 เมื อ งนครไทย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก 11 เมื อ งทุ ง ยั้ ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ 12 ตลอดจน
โบราณสถานที่เปนปราสาทแบบเขมร ที่อําเภอคีรีมาศ (ปราสาทเขาปูจา) เมืองโบราณศรีสัชนาลัย
(เมืองเชลียง) และเมืองโบราณสุโขทัย (เมืองเกาสุโขทัย) ในจังหวัดสุโขทัย
ณ ที่นี้หากพิจารณาเฉพาะพื้นที่ในเขตเมืองเกาสุโขทัย ซึ่งเปนศูนยกลางของแควน
เปนที่นาสังเกตวาไมปรากฏรอยรอยการตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยของมนุษยที่มีอายุเกาแกไปถึงสมัย
กอนประวัติศาสตรแตอยางใด แตจะพบไดในพื้นที่รายรอบดังกลาว ตอมาในสมัยทวารวดีก็ยัง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

6

บริษัทนอรทเทิรนซัน (1935) จํากัด, “รายงานการขุดคนเพื่อศึกษาชั้นดินบริเวณเมืองโบราณ
ไตรตรึงษและบูรณะเสริมความมั่นคงเจดียวัดวังพระธาตุ ตําบลไตรตรึงษ อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร” (เสนอ
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5 สุโขทัย, 2544).
7
นาตยา กรณีกิจ, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมกอนสมัยสุโขทัยในจังหวัดพิจิตร,” ชุมทางอินโดจีน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตปริทัศน 2, 3 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2556): 57-58.
8
พิมพชนก พงษเกษตรกรรม, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณดงแมนางเมือง อําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค” (วิทยานิพนธปริญ ญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552).
9
มโน กลีบทอง, “การขุดแตงและตรวจสอบชั้นดินแหลงโบราณคดีเขาตีคลี จังหวัดนครสวรรค,”
เมืองโบราณ 17, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2534): 129-131.
10
ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, 106.
11
ตรี อมาตยกุล, ของดีในประวัติศาสตรและโบราณคดี (พระนคร: สํานักงานหอสมุดกลาง 09,
2513), 320; หวน พินธุพันธ, พิษณุโลกของเรา (พิษณุโลก: วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก, 2514), 112; ปราณี
แจ ม ขุ น เที ย น, “การศึ ก ษาเครื่ อ งถ ว ยจากการขุ ด ค น ทางโบราณคดี ที่ เ มื อ งนครไทย อํ า เภอนครไทย จั ง หวั ด
พิ ษ ณุ โ ลก” (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโบราณคดี ส มั ย ประวั ติ ศ าสตร บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 102-103.
12
นฤมล วัฒนาพานิช, “เวียงเจาเงาะและเมืองทุงยั้งในประวัติศาสตรไทย,” เมืองโบราณ 20, 2
(เมษายน-มิถุนายน 2537): 107; พิเศษ เจียจันทรพงษ, เมืองราดของพอขุนผาเมืองกรุงสุโขทัยและรอยเชื่อมใน
ประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 65-66.

3
ไมสามารถสรุปไดอยางแนชัดวาเคยมีการตั้งถิ่นฐานหรือไม ถึงแมวาจะพบหลักฐานพระพุทธรูป
ศิลา ศิลปะทวารวดี มีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ13 แตนั่นก็เปนวัตถุที่อาจเคลื่อนยายมาจากที่อื่น14
ที่สําคัญคือยังไมเคยมีการคนพบโบราณสถานหรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการอยูอาศัยใน
ชีวิตประจําวันเชน ภาชนะดินเผาหรือโบราณวัตถุอื่นๆ ที่มีรูปแบบเดียวกันหรือมีอายุรวมสมัยกับ
วัฒนธรรมทวารวดีเลย จนกระทั่งในสมัยตอมาคือสมัยลพบุรี หางจากเมืองเกาสุโขทัยไปทางทิศใต
ประมาณ 13 กิโลเมตร ในเขตอําเภอคีรีมาศมีปราสาทเขาปูจา ตั้งอยูบนภูเขาขนาดเล็ก เปนปราสาท
แบบเขมรกอดวยอิฐ โบราณวัตถุแบบเขมรที่พบไดแก เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรศิลา ชิ้นสวน
ทอนลางของเทวรูปสตรี ฐานประติมากรรมรูปเคารพ และตลับดินเผาเคลือบสีเขียวออนผลิตจาก
แหลงเตาในแถบจังหวัดบุรีรัมย หลักฐานดังกลาวกําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษที่ 17 รวมสมัย
กับศิลปะเขมรแบบบาปวน-นครวัด จัดเปนปราสาทแบบเขมรที่มีอายุเกาแกที่สุดในจังหวัดสุโขทัย15
แตก็เปนที่นาสังเกตอีกวาปราสาทแหงนี้ตั้งอยูนอกเขตเมืองเกาสุโขทัยออกไป
ฉะนั้นหากพิจารณาเฉพาะพื้นที่ในเขตเมืองเกาสุโขทัย จะพบวามีหลักฐานประเภท
สิ่ ง ก อ สร า งที่ มี อ ายุ เ ก า แก ที่ สุ ด คื อ ปราสาทแบบเขมร จํ า นวน 3 แห ง ได แ ก ศาลตาผาแดง
วัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย ทั้งหมดลวนเปนศาสนสถานที่ยอมรับกันวาสรางขึ้นในสมัย
ลพบุรี เปนหลักฐานสําคัญที่แสดงถึงจุดเริ่มตนของชุมชนระดับเมืองและยังคงอยูสืบเนื่องสัมพันธ
กับพัฒนาการของเมืองเกาสุโขทัย จากการศึกษาและดําเนินงานที่ผานมาสามารถประมวลองค
ความรูของแตละแหลงไดดังตอไปนี้
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พบจํานวน 3 องค ไดแก พระพุทธรูปประทับยืนเอียงตน (ตริภังค) สูง 134 เซนติเมตร พบที่
วัดสะพานหิน พระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี สูง 49 เซนติเมตร พบที่วัดตระพังมะพลับ และพระพุทธรูป
ประทับ ยืน ตรง (สมภังค) สูง 330 เซนติเมตร พบที่วัดมหาธาตุ ปจจุบันพระพุทธรูป 2 องคแรกจัดแสดง ณ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง สวนองคหลังจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร.
14
ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปากร 9, 3 (กันยายน 2508): 33; ศรีศักร วัลลิโภดม,
เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, 7 อางจารึกหลักที่ 2 ที่ระบุวาพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฑามุนี ไดทรงนํา
บรรดาพระพุทธรูปหินจากบริเวณที่รกรางในทองถิ่นตางๆ บรรทุกใสลอมาซอมแซมและประดิษฐานไวที่วัดใน
เมืองสุโขทัย.
15
หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, รายงานการขุดคน -ขุดแตงทางโบราณคดีปราสาทเขาปูจา
บานนาเชิง ตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (เสนอสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ที่ 5 สุโขทัย, 2540).

4
ศาลตาผาแดง เปนปราสาทแบบเขมรกอดวยศิลาแลงหลังเดี่ยว กรมศิลปากรไดทําการ
ขุดแตงและบูรณะเปนครั้งแรกและครั้งเดียว เมื่อป พ.ศ. 2502 – 2503 พบโบราณวัตถุที่สําคัญคือ
ประติมากรรมเทวรูปศิลาทราย มีทั้งรูปบุรุษและสตรี จํานวนรวม 4 องค จากลักษณะทางศิลปะของ
เทวรูป นักวิชาการทั้งหลายมีความเห็นพองกันวาควรจัดอยูในชวงตนของศิลปะแบบบายน อายุราว
ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 1816 สําหรับตัวปราสาทก็แสดงลักษณะศิลปะแบบบายน (พ.ศ. 1720 –
1773) ทั้งในเรื่องวัสดุกอสรางที่เปนศิลาแลงและลักษณะของสวนฐานที่ทําเปนฐานบัวลูกฟกซึ่งเปน
วัสดุและรูปแบบที่นิยมใชและทํากันในสมัยนั้น17
ปจจุบันถึงแมวาเราจะสามารถสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับอายุสมัยของปราสาทแหงนี้ได
คอนขา งแนชั ด แลว แต นั่น ก็เ ปนการศึก ษาในเชิงศิลปกรรมเพี ย งสวนเดี ย วและไดองค ความรู
เกี่ยวกับสมัยลพบุรีเพียงสมัยเดียว ทั้งๆ ที่ปราสาทแหงนี้นาจะยังคงถูกใชงานในสมัยตอๆ มาดวย
แตเนื่องจากการขุดแตงและบูรณะเมื่อราว 50 กวาปกอนไมมีรายงานเผยแพรจึงไมมีขอมูลหลักฐาน
สําหรับอธิบายเรื่องราวดังกลาวไดเลย
วัดพระพายหลวง มีปราสาทแบบเขมร 3 หลังกอดวยศิลาแลง กรมศิลปากรไดทําการ
ขุดแตงและบูรณะเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2496 และดําเนินงานตอมาอีกหลายครั้งในชวงป พ.ศ.
2498 – 2499 และ พ.ศ. 2508 – 2512 พบโบราณวัตถุแบบเขมรที่สําคัญ18 ไดแก พระพุทธรูปปาง
สมาธิศิลาขนาดใหญ พระชงฆคมตามธรรมชาติลักษณะใกลเคียงกับประติมากรรมรูปเหมือนของ
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ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล: 41, 44; พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะ
สุโขทัย ระหวาง พ.ศ. 1750-1900),” เมืองโบราณ 12, 1 (มกราคม-มีนาคม 2529): 26; หมอมราชวงศสุริยวุฒิ
สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย: ภูมิหลังทางปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: มติชน,
2537), 67; สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 9; ศักดิ์ชัย สายสิงห,
ศิ ล ปะสุ โ ขทั ย : บทวิ เ คราะห ห ลั ก ฐานโบราณคดี จารึ ก และศิ ล ปกรรม, พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 2 (กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช า
ประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 14.
17
สันติ เล็กสุขุม, “เจดียบริวารประจําทิศทั้งแปดและพระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุสุโขทัย,”
ใน รวมบทความมุมมองความคิดและความหมาย: งานชางไทยโบราณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 129;
ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, 13-14.
18
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “การขุดแตงที่วัดพระพายหลวงจังหวัดสุโขทัย,” ศิลปากร 9, 6
(มีนาคม 2509): 53, 57; คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร,
รายงานการสํารวจและขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ. 2508-2512 (พระนคร: กรมศิลปากร,
2512), 50, 66-68; ณัฏฐภัทร จันทวิช, “โบราณวัตถุสําคัญที่พบจากการขุดแตงวัดพระพายหลวง,” ศิลปากร 45, 6
(พฤศจิกายน-ธันวาคม 2545): 41-63.

5
พระเจาชัยวรมันที่ 719 แผนหินสลักรูปพระพุทธรูปประทับนั่งอยูภายในซุมซึ่งสันนิษฐานวาเปน
พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา20 ชิ้นสวนพระพุทธรูปนาคปรกศิลา พระพุทธรูปประทับยืนสําริด
พระพุ ท ธรู ป ประทั บ นั่ ง สํ า ริ ด เจดี ย จํ า ลองสํ า ริ ด พระพิ ม พ ดิ น เผา เครื่ อ งถ ว ยสมั ย ลพบุ รี และ
เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงซึ่งมีอายุรวมสมัยกัน นอกจากนี้ปราสาท 3 หลังกอดวยศิลาแลง
ยังแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับศิลปะแบบบายน (พ.ศ. 1720 – 1773) ทั้งในดานวัสดุและเทคนิค
การก อ สร า งที่ ใ ช ศิ ล าแลงก อ นขนาดใหญ เ รี ย งซ อ นกั น ขึ้ น ไปโดยสั น เหลื่ อ มกั น ไม ม ากนั ก21
นักวิชาการสวนใหญจึงกําหนดอายุสมัยแรกสรางของวัดแหงนี้วานาจะรวมสมัยกับศิลปะแบบ
บายนและยังแสดงถึงพระราชอํานาจของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ที่มีตอเมืองสุโขทัย22 ขณะที่บางทาน
ไดพิจารณาโดยคํานึงถึงเสนทางการแพรเขามาของวัฒนธรรมและความคลี่คลายทางศิลปกรรม
จึงกําหนดอายุไวราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 1823 จนถึงราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 หรือสมัยตน
สุโขทัย24
สําหรับการศึกษาทางโบราณคดีที่ปราสาท 3 หลัง เมื่อป พ.ศ. 2549 ภาวิณี รัตนเสรีสุข
ไดทําการขุดตรวจที่ฐานไพทีปราสาททางดานทิศเหนือ พบวาสวนฐานมิไดทําเปนฐานบัวลูกฟก
ตามระเบียบงานกอสรางปราสาทเขมรแบบบายน และขุดไมพบโบราณวัตถุแบบเขมรหรือรวมสมัย
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ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล: 44; พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะ
สุโขทัย ระหวาง พ.ศ. 1750-1900),”: 26; หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “พระเจาชัยวรมันที่ 7 รูปใหม
ที่ปราสาทหินพิมาย,” ใน กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2543), 215.
20
ณัฏฐภัทร จันทวิช, “โบราณวัตถุสําคัญที่พบจากการขุดแตงวัดพระพายหลวง,”: 48-49; ศักดิ์ชัย
สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, 16.
21
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทหินและทับหลัง (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดก
วัฒนธรรมไทย, 2542), 141.
22
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “การขุดแตงที่วัดพระพายหลวงจังหวัดสุโขทัย,”: 54; ศักดิ์ชัย สายสิงห,
ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, 14.
23
พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัย ระหวาง พ.ศ.1750-1900),”: 26; สันติ
เล็ ก สุ ขุ ม , ประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะไทย (ฉบั บ ย อ ): การเริ่ ม ต น และการสื บ เนื่ อ งงานช า งในศาสนา (กรุ ง เทพฯ:
เมืองโบราณ, 2544), 77; ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทาง
โบราณคดี กั บ งานวิ เ คราะห แ บบอย า งสถาป ต ยกรรม” (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
ประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 148, 152.
24
สมิทธิ ศิริภัทร, “วิวัฒนาการพระปรางค” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 22-23.

6
แตอยางใด จึงกําหนดอายุสมัยแรกสรางปราสาทจากลักษณะทางสถาปตยกรรมและโบราณวัตถุ
ที่พบเหนือชั้นทรายถมทําฐานรากปราสาทวาควรมีอายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18 25 และ
เสนอแนะวาควรมีการตรวจสอบศึกษากันตอไป26
วัดศรีสวาย มีปราสาทแบบเขมร 3 หลังกอดวยศิลาแลงและอิฐ กรมศิลปากรไดทําการ
ขุดแตงและบูรณะเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2496 และดําเนินการตอมาอีกในชวงป พ.ศ. 2508 –
250927 พบโบราณวัตถุที่สําคัญ ไดแก ทับหลังรูปพระนารายณบรรทมสินธุ ภาพสลักรูปพระวิษณุ
ประทับยืนมี 4 กร พระพุทธรูปประทับยืนสําริด และฐานประติมากรรมรูปเคารพ ซึ่งลวนเปนศิลปะ
แบบเขมร แตนักวิชาการก็ยังคงมีความเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับการกําหนดอายุสมัยโบราณวัตถุ
บางชิ้นเชน ทับหลังรูปพระนารายณบรรทมสินธุที่มีการกําหนดอายุไววาเปนศิลปะแบบบาแค็ง
(พ.ศ. 1426 – 1468)28 ศิลปะแบบบาปวน (พ.ศ. 1553 – 1623)29 หรืออาจเปนฝมือชางทองถิ่นที่ทํา
เลียนแบบของเกาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 1830 นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุที่มีอายุสมัยถัดมาไดแก
เทวรูปสําริดขนาดเล็กศิลปะสุโขทัย และชิ้นสวนใบเสมา สอดคลองกับรองรอยการซอมแซม
ปราสาทจนมีรูปทรงที่ผิดไปจากปราสาทเขมรตนแบบที่เรียกวา “ทรงปราสาทแบบสุโขทัย”31 และ
การตอเติมวิหารเชื่อมตอออกมาทางดานหนาอันแสดงใหเห็นถึงการใชพื้นที่ในสมัยตอๆ มา
ปจจุบันองคความรูเกี่ยวกับวัดศรีสวายเปนสิ่งที่ไดมาจากการศึกษาในทางศิลปกรรม
ทั้งสิ้น ซึ่งสามารถอธิบายประวัติความเปนมาไดในระดับหนึ่ง หากแตยังไมมีความชัดเจนในเรื่อง
ของอายุสมัยแรกสราง รวมถึงรองรอยหลักฐานของการใชพื้นที่ในสมัยตอๆ มา
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ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทางโบราณคดี
กับงานวิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม”, 148-149.
26
เรื่องเดียวกัน, 153-154.
27
คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงาน
การสํารวจและขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ. 2508-2512, 9.
28
อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ความสําคัญของทับหลังสลักภาพพระนารายณบรรทมสินธุปราสาท
พนมรุง บุรีรัมย,” เมืองโบราณ 14, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2531): 20; หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวม
แบบเขมรในประเทศไทย: ภูมิหลังทางปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม, 62.
29
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “การกําหนดอายุศิลปะสมัยสุโขทัยของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ,”
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2529 (2529): 3-5.
30
สมิทธิ ศิริภัทร, “วิวัฒนาการพระปรางค”, 26; ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักร
สุโขทัย, 7.
31
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 54.

7
สรุปไดวา ที่เมืองเกาสุโขทัยมีรองรอยหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรม
แบบเขมรในสมั ย ลพบุ รี ป รากฏอย า งชั ด เจน ณ แหล ง ศาสนสถานแบบเขมร 3 แห ง ได แ ก
ศาลตาผาแดง วัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย องคความรูขางตนสวนมากเปนการศึกษาในเชิง
ศิลปกรรมหรือประวัติศาสตรศิลปะ สําหรับการศึกษาในเชิงโบราณคดีที่ผานมานั้น พบวาการขุด
แตงในชวงแรกๆ ไมพบวามีรายงานเผยแพรแตอยางใด การขุดคนขุดแตงในระยะตอมาก็มีขอมูล
อยูเพียงเล็กนอย และบางแหงก็ไมเคยมีการขุดคนทางโบราณคดีมากอน
อนึ่ ง เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาทางด า นประวั ติ ศ าสตร ข องเมื อ งเก า สุ โ ขทั ย ที่ ผ า นมานั้ น
มีหลักฐานจารึกวัดศรีชุมและจารึกปูขุนจิดขุนจอด กลาวถึงกษัตริยที่ปกครองเมืองแหงนี้มากอน
สมัยพอขุนศรีนาวนําถุม (ครองราชยประมาณ พ.ศ. 1762 – 1792) หลายพระองค32 อันแสดงใหเห็น
วา เคยมี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานอยู อ าศั ย ย อ นขึ้ น ไปได ห ลายชั่ ว อายุ ค น แต ป จ จุ บัน ยั ง ไมมี ห ลั ก ฐานทาง
โบราณคดีสนับสนุนเรื่องราวดังกลาวมากนัก
ด ว ยเหตุ นี้ ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจศึ ก ษาแหล ง ศาสนสถานแบบเขมรทั้ ง 3 แห ง
ของเมืองเกาสุโขทัย ดวยวิธีการขุดคนทางโบราณคดีเพื่อคนหา ศึกษา และวิเคราะหหลักฐานจาก
ชั้นทับถมทางโบราณคดี กําหนดอายุสมัย ลําดับพัฒนาการ เปรียบเทียบกับขอมูลทางศิลปกรรมและ
การศึกษาคนควาที่ผานมา เพื่อใหทราบถึงประวัติการใชพื้นที่ในสมัยตางๆ ตั้งแตสมัยแรกสราง
จนถึงสมัยที่ถูกทิ้งราง ตลอดจนการวิเคราะหตีความขอมูลหลักฐานที่คาดวาจะคนพบเพิ่มเติมจาก
การขุดคนทางโบราณคดีในพื้นที่ดังกลาว
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วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาการใชพื้นที่แหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย จากหลักฐาน
การขุดคนทางโบราณคดี

32

กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548. พิมพเปนที่
ระลึกในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวครบ 200 ป 18 ตุลาคม 2547), 102,
154.
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ขอบเขตการศึกษา
แหล ง ศาสนสถานแบบเขมรที่ ตั้ ง อยู ใ นเมื อ งเก า สุ โ ขทั ย จํ า นวน 3 แห ง ได แ ก
ศาลตาผาแดง วัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย โดยใชหลักฐานที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดี
ในพื้นที่บริเวณประชิดหรือใกลกับตัวปราสาทเปนหลัก ประกอบกับหลักฐานทางศิลปกรรมและ
ขอมูลการศึกษาที่ผานมา เพื่ออธิบายประวัติความเปนมาตั้งแตสมัยแรกเริ่มปรากฏหลักฐานจนถึง
กอนพุทธศตวรรษที่ 24
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ำ
ส
1. การศึกษาและรวบรวมขอมูลดานเอกสาร: ทําการศึกษางานวิชาการทางโบราณคดี
ประวัติศาสตร และประวัติศาสตรศิลปะ ที่เกี่ยวของกับแหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกา
สุโขทัยและพื้นที่ใกลเคียง เพื่อทราบขอมูล หลักฐาน และผลการศึกษาคนควาที่ผานมา
2. การสํารวจพื้นที่และหลักฐานทางศิลปกรรม: ทําการสํารวจพื้นที่และรูปแบบทาง
ศิ ล ปกรรมแหล ง ศาสนสถานแบบเขมรในเมื อ งเก า สุ โ ขทั ย ทั้ ง 3 แห ง รวมทั้ ง รวบรวมข อ มู ล
โบราณวั ต ถุ ที่ พ บจากแหล ง ดั ง กล า ว ที่ จั ด แสดงและเก็ บ รั ก ษา ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ
รามคําแหง และพิพิธภัณฑสถานอื่นๆ
3. การขุดคนทางโบราณคดี: ทําการขุดคนทางโบราณคดี ณ แหลงศาสนสถานแบบ
เขมรในเมืองเกาสุโขทัย ไดแก ศาลตาผาแดง วัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย (แหงละ 1 หลุม)
โดยทําการขุดคนและวิเคราะหหลั กฐานตามกระบวนการทางโบราณคดี และกําหนดอายุสมัย
ดวยวิธีทางวิทยาศาสตร (วิธีเรืองแสงความรอน) และวิธีหาคาอายุเชิงเทียบ
อนึ่งในการวิเคราะหและจําแนกหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคนในครั้งนี้
ผูวิจัยไดจําแนกตามหนาที่การใชงาน โดยมีแนวทางในการศึกษาและวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 แนวทางการจําแนกหลักฐานทางโบราณคดีที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
หนาที่การใชงาน
แนวทางการศึกษาและวัตถุประสงค
1. หลักฐานทางดานสถาปตยกรรม
- ศึ ก ษาเปรีย บเที ย บวั ส ดุที่ ใ ช ใ นการก อสร าง จํา แนก
รูปแบบ ปริมาณ และน้ําหนัก เพื่อดูความหนาแนน
อันบงบอกถึงชวงเวลาของการกอสราง การซอมแซม
และการทิ้งราง
2. หลักฐานทางดานกิจพิธีทางศาสนา
- ศึกษาเปรียบเทียบภาชนะ/เครื่องใชในกิจพิธี รวมทั้ง
หลั ก ฐานที่ สั น นิ ษ ฐานว า น า จะเกี่ ย วข อ ง เพื่ อ อธิ บ าย
รายละเอียดของกิจกรรม และชวงเวลาที่เกิดขึ้น
3. หลักฐานทางดานพิธีกรรมปลงศพ
- ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บภาชนะดิ น เผาบรรจุ อั ฐิ รวมทั้ ง
หลั ก ฐานที่ สั น นิ ษ ฐานว า น า จะเกี่ ย วข อ ง เพื่ อ อธิ บ าย
รายละเอียดของกิจกรรม และชวงเวลาที่เกิดขึ้น
4. หลักฐานทางดานโลหกรรม
- ศึ ก ษาหลั ก ฐานในกระบวนการผลิ ต เครื่ อ งโลหะ
เตาหลอม อุ ปกรณ วัตถุดิ บทั้งกอนและหลังการผลิต
เพื่ อ อธิ บ ายรายละเอี ย ดของกิ จ กรรม และช ว งเวลาที่
เกิดขึ้น
5. เศษภาชนะดินเผา
- ศึ ก ษาเปรี ย บเทีย บ จํา แนกรูปแบบ เทคนิคการผลิ ต
และการตกแตง เพื่อทราบแหลงผลิต และอายุสมัย
- จําแนกปริมาณและน้ําหนัก เพื่อศึกษาความหนาแนน
6. นิเวศวัตถุ
- จํา แนกชนิด ปริมาณ และน้ํ า หนัก ของกระดู ก สั ต ว
และเปลื อ กหอย เพื่ อศึ ก ษาความหนาแน น ตลอดจน
สภาพแวดลอมในอดีต
7. หลักฐานอื่นๆ
- ศึกษาเปรียบเทียบหลักฐานอื่นๆ ที่มีความพิเศษหรือ
โดดเด น เพื่ อ อธิ บ ายรายละเอี ย ด ความสํ า คั ญ และ
ความสัมพันธในพื้นที่

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

4. การวิเคราะหขอมูลและหลักฐาน: ทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลและหลักฐานทาง
โบราณคดี เพื่ออธิบายกิจกรรมการใชพื้นที่ในอดีต ลําดับอายุสมัยของการใชพื้นที่ ตลอดจนอธิบาย
เปรียบเทียบหลักฐานที่คนพบใหมหรือคนพบเพิ่มเติมในพื้นที่ศึกษา
5. สรุปผลการศึกษา และนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของวิทยานิพนธ
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แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษา
1. สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย
2. อุทยานประวัติศาสตร สุโขทัย
3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง สุโขทัย
4. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
5. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ
นิยม
ามศัุด
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ลาง
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1. การใช พื้ น ที่ หมายถึ ง การเข า ใช ป ระโยชน จ ากพื้ น ที่ โ ดยมนุ ษ ย ใ นอดี ต เพื่ อ ทํ า
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับวัฒนธรรม ความเปนอยู ความเชื่อ โดยทิ้งรองรอยหลักฐานไวจนสามารถ
พิสูจนไดถึงพฤติกรรมและผลแหงพฤติกรรมดังกลาว
2. เมืองเกาสุโขทัย หมายถึง เมืองโบราณสุโขทัย ตั้งอยูที่ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ซึ่ ง กรมศิ ล ปากรได ป ระกาศขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถานและกํ า หนดเขตที่ ดิ น
โบราณสถานเปนพื้นที่ประมาณ 43,750 ไร หรือ 70 ตารางกิโลเมตร และบริหารจัดการพื้นที่เปน
“อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย” ในปจจุบัน
3. แควนสุโขทัย หมายถึง อดีตราชธานีแหงหนึ่งของไทยที่เจริญรุงเรืองในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 19 – 20 มีศูนยกลางอยูที่เมืองโบราณสุโขทัยซึ่งมีบทบาทสัมพันธควบคูมากับเมือง
โบราณศรี สัช นาลั ย ในลั ก ษณะราชธานี คูห รื อ ราชธานี แ ฝด เนื่ องจากปรากฏการกล า วถึง เมื อ ง
ราชธานีแหงนี้โดยใชชื่อ “สุโขทัย” กับ “ศรีสัชนาลัย” ควบคูกันไป33 นอกจากนี้ยังมีเมืองบริวาร
อื่นๆ ที่เปนเครือขายทางวัฒนธรรมครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนลางของประเทศไทยบริเวณ
ลุมแมน้ํายม ลุมแมน้ําปงตอนลาง ลุมแมน้ํานานตอนลาง และลุมแมน้ําปาสักตอนบน34

33

กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 50, 73, 77, 96, 104, 125, 254, 301, 466. ซึ่ง
นักวิชาการเรียกวา ราชธานีคูหรือราชธานีแฝด ดู ยอรช เซเดส, “ราชธานีรุนแรกของไทยในพุทธศตวรรษที่ 19,”
ใน ศิ ล ปไทยสมั ย สุ โ ขทั ย และราชธานี รุ น แรกของไทย แปลโดย หม อ มเจ า สุ ภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล (พระนคร:
กรมศิลปากร, 2507. พิมพในงานเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง 25 มกราคม
2507), 52; สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 16.
34
ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, 6.
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4. ศิลปะเขมร หมายถึง ชื่อเรียกรูปแบบงานศิลปกรรมโบราณอยางหนึ่งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ซึ่งมีตนกําเนิดหรือศูนยกลางอยูที่ประเทศกัมพูชาในปจจุบัน ในที่นี้มีความหมาย
เดียวกับคําวา “ศิลปะขอม” ซึ่งมีอายุตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 18 โดยมีการแบงเปนยุคสมัย
ยอยๆไดอีก สําหรับยุคสมัยของศิลปะเขมรที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ไดแก ศิลปะแบบบาแค็ง
(พ.ศ. 1426 – 1468) ศิลปะแบบบาปวน (อายุ พ.ศ. 1553 – 1623) ศิลปะแบบนครวัด (อายุ พ.ศ.
1643 – 1718) และศิลปะแบบบายน (อายุ พ.ศ. 1720 – 1773)
5. ศิลปะแบบเขมร ในงานวิจัยนี้หมายถึง รูปแบบของงานศิลปกรรมโบราณที่พบหรือ
ทําขึ้นในดินแดนประเทศไทย ซึ่งมีรูปแบบที่คลายคลึงกับศิลปะเขมรหรือไดรับอิทธิพลหรือแรง
บันดาลใจในการกอสรางมาจากศิลปะเขมร ในที่นี้มีความหมายเดียวกับคําวา “ศิลปะสมัยลพบุรี”35
6. ศาสนสถานแบบเขมร หมายถึง สิ่งกอสรางประเภทปราสาท หรืออาคารที่มีหลังคา
ซอนชั้น ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะเขมร ใชสําหรับประดิษฐานรูปเคารพและประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา กอดวยวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงประเภทหิน ศิลาแลง และ/หรืออิฐ
7. สมัยลพบุรี หมายถึง ยุคสมัยทางประวัติศาสตรในประเทศไทย ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมเขมรโบราณ มีอายุตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 12 เปนตนมา แตจะพบแพรหลายมาก
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18
8. สมัยสุโขทัย หมายถึง ยุคสมัยทางประวัติศาสตรในประเทศไทย ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่
เมืองโบราณสุโขทัย ในภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย มีอายุราว พ.ศ. 1800 – 1981
9. สมัยอยุธยา หมายถึง ยุคสมัยทางประวัติศาสตรในประเทศไทย ซึ่งมีศูนยกลางอยูที่
พระนครศรีอยุธยา ในภาคกลางของประเทศไทย มีอายุตั้งแต พ.ศ. 1893 – 2310 เปนระยะเวลา
417 ป สามารถแบงเปน 3 ยุคสมัยยอยคือ สมัยอยุธยายุคตน (ราวพุทธศตวรรษที่ 20) สมัยอยุธยา
ยุคกลาง (ราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 22) และสมัยอยุธยายุคปลาย (ราวพุทธศตวรรษที่ 23)
10. เครื่องถวยจีน หมายถึง เครื่องปนดินเผาที่ผลิตขึ้นในประเทศจีนที่เปนสินคาออก
มักพบตามเมืองโบราณหรือแหลงโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ในทางโบราณคดีจัดเปนหลักฐาน
ที่ใชในการศึกษาและกําหนดอายุสมัยเชิงเทียบไดเนื่องจากมีรูปแบบ ลักษณะ และการตกแตงผิวที่
เปนเอกลักษณในแตละชวงเวลา สําหรับยุคสมัยของเครื่องถวยจีนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้
ไดแก สมัยราชวงศซุงเหนือ (อายุ พ.ศ. 1503 – 1670) สมัยราชวงศซุงใต (อายุ พ.ศ. 1670 – 1822)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

35

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2547. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 29 มิถุนายน 2547).

12
สมัยราชวงศหยวน (อายุ พ.ศ. 1823 – 1911) สมัยราชวงศหมิง (อายุ พ.ศ. 1823 – 1911) และสมัย
ราชวงศชิง (อายุ พ.ศ. 2187 – 2454)
11. เครื่องถวยจากเตาเมืองเกาสุโขทัย หมายถึง ภาชนะดินเผาโบราณที่ผลิตจาก
แหลงเตาบริเวณคูแมโจน ทางดานทิศเหนือของวัดพระพายหลวงที่เมืองเกาสุโขทัย เปนภาชนะดิน
เผาเนื้อแกรง ลักษณะเนื้อดินสีเทาหรือสีน้ําตาลออน เนื้อหยาบ มีเม็ดทรายปะปนคอนขางมาก
ตกแตงดวยการเขียนลายสีดําใตเคลือบหรือเคลือบสีขาว กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 2136
12. เครื่องถวยจากเตาเชลียง หมายถึง ภาชนะดินเผาโบราณที่ผลิตจากแหลงเตาบริเวณ
บานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย ในชวงระยะแรกเริ่ม หรือในบางครั้งอาจเรียกวา “เตาบานเกาะนอย
รุนตน” เปนภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ลักษณะเนื้อดินสีเทาอมมวง เนื้อหยาบ เคลือบสีเขียวมะกอก
หรือสีน้ําตาลเขม ลักษณะเดนของภาชนะประเภทนี้คือชามที่ตกแตงผิวดานในดวยการเซาะรอง
ใตเคลือบ สวนผิวดานนอกไมเคลือบ ภาชนะกลุมนี้บางครั้งเรียกวา “ชามมอน” ซึ่งแปลวา การปน
หมอใหเกิดลายที่ภาชนะ และดอนไฮน (Don Hein) ยังไดกําหนดชื่อเรียกอีกวา “MON” ซึ่งยอมา
จากคําวา Most Original Node37 กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 1938
13. เครื่องถวยจากเตาบานเกาะนอย หมายถึง ภาชนะดินเผาโบราณที่ผลิตจากแหลงเตา
บ า นเกาะน อ ย เมื อ งศรี สั ช นาลั ย มี ทั้ ง ประเภทเนื้ อ แกร ง แบบไม เ คลื อ บผิ ว ลั ก ษณะเนื้ อ หยาบ
สวนมากเปนภาชนะประเภทไห และแบบเคลือบผิว ลักษณะเนื้อดินสีขาวอมเทา เนื้อคอนขาง
ละเอียด เคลือบสีเขียว สีเขียวอมฟา หรือแบบเขียนลายสีดําใตเคลือบ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 19 – 2139
14. เครื่องถวยจากเตาบานปายาง หมายถึง ภาชนะดินเผาโบราณที่ผลิตจากแหลงเตา
บานปายาง เมืองศรีสัชนาลัย เปนภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ลักษณะเนื้อดินสีขาวอมเทา เนื้อคอนขาง
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ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “เครื่องถวยเขียนลายสีดําใตเคลือบรุนแรกของสยาม,” เมืองโบราณ 35,
1 (มกราคม-มีนาคม 2552): 93. ซึ่งกําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา.
37
Don Hein, “The Sawankhalok Ceramic Industry: from Domestic Enterprise to Regional
Entrepreneur” (Ph.D. dissertation , Deakin University, 2001), 19, 182.
38
Ibid., 182; สายันต ไพรชาญจิตร และคณะ, โบราณคดีสีคราม 2: เครื่องถวยจากทะเล
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2533), 32.
39
Don Hein, “The Sawankhalok Ceramic Industry: from Domestic Enterprise to Regional
Entrepreneur”, 167, 183.

13
ละเอียด แตจะสังเกตเห็นเม็ดสีดําเล็กๆ ปะปน ตกแตงดวยการเขียนสีดําใตเคลือบ เคลือบสีเขียว
สีขาว หรือสีน้ําตาล กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 2140
15. เครื่ อ งถ ว ยจากเตาจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย หมายถึ ง ภาชนะดิ น เผาโบราณที่ ผ ลิ ต จาก
แหลงเตาในแถบจังหวัดบุรีรัมย41 เปนภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ตกแตงดวยการเคลือบสีน้ําตาล สีขาว
หรือสีเขียวออน กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 19 มักพบตามแหลงปราสาทแบบเขมรหรือ
แหลงโบราณคดีในสมัยลพบุรี ในที่นี้มีความหมายเดียวกับคําวา “เครื่องถวยสมัยลพบุรี”
16. ภาชนะดินเผาจากเตาพื้นเมือง หมายถึง ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ลักษณะ
เนื้อดินคอนขางหยาบ เผาดวยอุณหภูมิที่ไมสูงมากนัก มีรูปทรงและรูปแบบที่พบไดทั่วไปตาม
แหลงโบราณคดีตางๆ เชน หมอกนกลม ชาม อาง ฝา และตะคัน เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิต
ที่ไมซับซอนจึงสันนิษฐานวานาจะสามารถผลิตขึ้นใชเองไดทั่วไปในแตละชุมชนทองถิ่น
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ขอจํากัดของการศึกษา

แหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัยทั้ง 3 แหง ไดผานการขุดแตงและบูรณะ
มาแลวทั้งสิ้น ซึ่งการขุดแตงครั้งกอนนั้นยอมตองมีการขุดลอกชั้นทับถมระดับผิวดินบนออกไป
ตามกระบวนการขุดแตงโบราณสถาน ผนวกกับการลักลอบขุดหาของมีคาในอดีต (ที่กลาววามีอยู
ทั่วไปในเมืองเกาสุโขทัย) ในการวิจัยจึงตองพิจารณาชั้นหลักฐานอยางละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะ
ชั้ น ทั บ ถมระดั บ บน ซึ่ ง อาจมี ก ารรบกวนจากการลั ก ลอบขุ ด และการขาดหายจากการขุ ด แต ง
ครั้งกอนหนา อยางไรก็ตามผูวิจัยจะทําการศึกษาไปตามหลักฐานเทาที่มีอยูและคนควาเพิ่มเติมใน
สวนที่เกี่ยวของ
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ไดทราบประวัติการใชพื้นที่ของแหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย
ตั้งแตระยะแรกเริ่มจนถึงการทิ้งราง
2. ไดองคความรูใหมเพิ่มเติม หรือหลักฐานที่ชวยสนับสนุนการศึกษาคนควาที่ผานมา
เกี่ยวกับแหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย
40

Ibid., 183; สายันต ไพรชาญจิตร, “เตาปายาง,” ใน สังคโลกศรีสัชนาลัย (กรุงเทพ: กรมศิลปากร,
2530. จัดพิมพเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปด
ศูนยศึกษาและอนุรักษสังคโลกศรีสัชนาลัย 5 พฤศจิกายน 2530), 66.
41
ณัฏฐภัทร จันทวิช และภุชชงค จันทวิช, เครื่องถวยจากแหลงเตาเผาจังหวัดบุรีรัมย (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2532), 7.

บทที่ 2
พัฒนาการทางวัฒนธรรมและรองรอยศิลปกรรมแบบเขมรในแควนสุโขทัย
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองเกาสุโขทัย
สภาพภูมิศาสตร
เมืองเกาสุโขทัย ตั้งอยูที่ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหวางเสน
ละติจูดที่ 17 องศา 00 ลิปดา ถึง 17 องศา 03 ลิปดาเหนือ กับเสนลองติจูดที่ 99 องศา 40 ลิปดา ถึง 99
องศา 43 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 50 – 60 เมตร1 มีลักษณะ
แผนผังเมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา มีกําแพงเมือง-คูเมืองลอมรอบ ขนาดกวางประมาณ 1,500 เมตร
ยาวประมาณ 2,000 เมตร (ภาพที่ 1) ปรากฏรองรอยหลักฐานการตั้งถิ่นฐานทั้งภายในกําแพงเมือง
และภายนอกกํ า แพงเมื อ ง ทางด า นทิ ศ เหนื อ ยั ง มี คู น้ํ า ล อ มรอบพื้ น ที่ เ ป น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า
ขนาดรองลงมาอีกแหงหนึ่งซึ่งเปนที่ตั้งของวัดพระพายหลวง มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญคือ
คลองแมลําพันไหลมาจากทางดานทิศเหนือเลียบคูเมืองและไหลออกไปทางทิศตะวันออกลงสู
แมน้ํายมซึ่งอยูหางไปประมาณ 12 กิโลเมตร สวนมุมเมืองทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตเปนจุดรับน้ํา
จากคลองเสาหอซึ่งไหลมาจากทํานบพระรวง (สรีดภงส) ในบริเวณเทือกเขาประทักษซึ่งเปนแนว
เทือกเขาสู งทอดตั ว ยาวอยูทางด านหลั ง หรือทางดานทิ ศตะวั น ตกของเมือง หางไปประมาณ 2
กิโลเมตร (แผนที่ที่ 1)
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1

กรมแผนที่ทหาร, อําเภอบานดานลานหอย, ระวาง 4943 III, แผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด L 7018,
2546, มาตราสวน 1:50,000.

14

15

ภาพที่ 1 ภาพถายจากมุมสูง สภาพพื้นที่เมืองเกาสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย

แผนที่ที่ 1 แผนที่บริเวณเมืองเกาสุโขทัย ตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, อําเภอบานดานลานหอย, ระวาง 4943 III, แผนที่ประเทศไทย ลําดับชุด
L 7018, 2546, มาตราสวน 1:50,000.
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องคความรูจากการศึกษาทางประวัติศาสตร
ปญหาสําคัญของการศึกษาประวัติศาสตรสุโขทัย เกิดจากการขาดหลักฐานเอกสารที่
กลาวถึงเรื่องราวเหลานั้นโดยตรง ศิลาจารึกที่พบมีเพียงไมกี่หลักที่เปนเรื่องราวทางประวัติศาสตร
เชน จารึกหลักที่ 1 และจารึกหลักที่ 2 เปนตน นอกนั้นลวนเปนเรื่องราวการทําบุญในทางศาสนา
ประวัติศาสตรสุโขทัยจึงไดมาจากการตีความจารึก ซึ่งยอมมีความแตกตางกันไปตามแนวคิดและวิธี
การศึกษาของผูที่ศึกษา ในที่นี้จึงขอนําผลการศึกษาของ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ผูที่
ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในวงวิชาการดานการอาน-แปลจารึก เกี่ยวกับประวัติศาสตร
สุโขทัยและการลําดับระยะเวลามาเปนแนวทางการศึกษาดังนี้2
ราชวงศพอขุนศรีนาวนําถุมครองศรีสัชนาลัยสุโขทัย (ประมาณ พ.ศ. 1762 – 1792)
พอขุนศรีนาวนําถุมมีโอรสคือพอขุนผาเมืองครองเมืองราดและพระยาคําแหงพระรามครองเมือง
สองแคว (พิษณุโลก) องคหลังมีโอรสคือพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุณี เมื่อพอขุนศรีนาวนําถุม
สิ้นพระชนม ขอมสบาดโขลญลําพงมายึดเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย พอขุนผาเมืองและพอขุนบาง
กลางหาวชวยกันตีเมืองคืนได พอขุนผาเมืองจึงอภิเษกพอขุนบางกลางหาวเปนกษัตริยและยกเมือง
สุโขทัยให รวมทั้งชื่อที่กษัตริยขอมเคยตั้งใหพอขุนผาเมืองเปน “ศรีอินทรบดินทราทิตย” แตพอขุน
บางกลางหาวทรงใชชื่อ “ศรีอินทราทิตย”
ราชวงศพระรวงหรือราชวงศสุโขทัย มีกษัตริยทั้งสิ้น 9 พระองค ตามลําดับดังนี้
1. พอขุนศรีอินทราทิตย (เสวยราชย พ.ศ. 1792 – ?)
2. พอขุนบานเมือง (พ.ศ. ? – 1822) โอรสพอขุนศรีอินทราทิตย
3. พอขุนรามคําแหง (พ.ศ. 1822 – 1841) โอรสพอขุนศรีอินทราทิตย และพระอนุชา
ของพอขุนบานเมือง ในรัชสมัยนี้เมืองสุโขทัยรุงเรืองมาก แผขยายอาณาเขตออกไปอยางกวางขวาง
แตหลังจากรัชสมัยนี้ไปแลวสุโขทัยก็เริ่มออนแอลง
4. พระยาเลอไทย (พ.ศ. 1842 – ?) โอรสพอขุนรามคําแหง
5. พระยางั่วนําถุม (พ.ศ. ? – 1890)
6. พระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไทย (พ.ศ. 1890 – 1911) โอรสพระยาเลอไทย
ทรงรวบรวมสุโขทัยขึ้นใหม เมืองสุโขทัยเขมแข็งขึ้นอีกครั้ง
7. พระมหาธรรมราชาที่ 2 (พ.ศ. 1911 – 1942) โอรสพระยาลิไทย ซึ่งในป พ.ศ. 1921
อยุธยาไดสุโขทัยเปนเมืองขึ้น ตอมาในป พ.ศ. 1931 สุโขทัยแข็งเมือง ขุนหลวงพะงั่วทรงยกทัพไป
ปราบชากังราว (กําแพงเพชร) แตไมไดเมือง จนถึงป พ.ศ. 1940 สุโขทัยกลับเปนเมืองขึ้นของอยุธยา
2

ประเสริฐ ณ นคร, “การอานศิลาจารึก,” ดํารงวิชาการ 2, 4 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2546): 25-26.
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8. พระมหาธรรมราชาที่ 3 หรือพระยาไสลิไทย (พ.ศ. 1943 – 1962) โอรสพระมหา
ธรรมราชาที่ 2 ซึ่งในป พ.ศ. 1943 พระมหาธรรมราชาที่ 3 ทรงตั้งตัวเปนเอกราช แตอีกประมาณ
10 ปตอมาก็ตกเปนเมืองขึ้นของอยุธยาอีก
9. พระมหาธรรมราชาที่ 4 หรือบรมปาลมหาธรรมราชา (พ.ศ. 1962 – 1981) โอรสของ
พระมหาธรรมราชาที่ 2 ในรัชสมัยนี้สุโขทัยแตกเปน 4 แควนคือ พระมหาธรรมราชาที่ 4 ครอง
สระหลวงสองแคว พระยารามครองสุโขทัย พระยาเชลียงครองศรีสัชนาลัย และแสนสอยดาว
ครองกําแพงเพชร กระทั่งป พ.ศ. 1981 พระมหาธรรมราชาที่ 4 สิ้นพระชนม ทางอยุธยาไมตั้ง
พระมหาธรรมราชาอีกเลย
หลังจากนั้น พระยายุธิษเฐียรโอรสของพระมหาธรรมราชาที่ 4 ไดเปนเจาเมืองสองแคว
(พิษณุโลก) มาจนถึงป พ.ศ. 1994 จึงไปพึ่งพระเจาติโลกราชแหงลานนา ตอมาพระราชเทวีซึ่งเปน
ธิดาของพระมหาธรรมราชาที่ 2 และเปนพระราชเทวีในสมเด็จเจาสามพระยา และเปนพระราช
ชนนี ข องสมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถ มาครองแคว น สุ โ ขทั ย โดยประทั บ อยู ที่ พิ ษ ณุ โ ลกจน
ถึงแกพิราลัยในป พ.ศ. 2005 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงตั้งเมืองพิษณุโลกเปนเมืองหลวงของ
กรุงศรีอยุธยา เมื่อป พ.ศ. 2006 และทรงผนวกสุโขทัยเขาเปนสวนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาอยางถาวร
องคความรูจากการศึกษาขุดคนทางโบราณคดี
ระหวางป พ.ศ. 2520 – 2525 เปนชวงเวลาที่มีการศึกษาขุดคนทางโบราณคดีครั้งใหญ
และสําคัญที่สุดในเมืองเกาสุโขทัย โดยงานเทคโน-โบราณคดี ของโครงการอุทยานประวัติศาสตร
สุโขทัย กองโบราณคดี กรมศิลปากร มีการขุดคนทางโบราณคดีในพื้นที่สําคัญตางๆ ครอบคลุมทั่ว
ทั้งเมืองจํานวนทั้งสิ้น 82 หลุม ผลการขุดคนดังกลาวสามารถสรุปชั้นดินอยูอาศัย แบงได 6 ชั้น3
ดังนี้
ชั้นดินอยูอาศัยที่ 1 เปนชั้นเริ่มตนของการอยูอาศัย ในจํานวนหลุมขุดคนทั้งหมดได
พบหลักฐานเกาแกที่สุดที่หลุมขุดคนเนินปราสาท (T.P. II Zone D) หลักฐานสําคัญที่พบและ
สามารถกําหนดอายุไดคือ เครื่องถวยจีนเคลือบสีขาวแบบชิงไป ซึ่งเครื่องถวยประเภทนี้ยังไดพบ
จากการขุดแตงบริเวณเมืองเกาสุโขทัยหลายแหง และเครื่องเคลือบสีเขียวไขกาที่เรียกวา เซลาดอน
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บวรเวท รุงรุจี และคณะ, “รายงานสรุปผลการวิจัยการขุดคนทางโบราณคดี ปพุทธศักราช 25202525” (โครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525), 48-55; ศักดิ์ชัย สายสิงห,
ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 4-9.
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(Celadon) จากมณฑลภาคใต ในสมัยราชวงศซุง (ซอง) (ราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18) รวมกับ
เครื่องถวยสมัยลพบุรี (ราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18) อันแสดงใหเห็นวาบริเวณเมืองเกาสุโขทัย
มีผูคนอยูอาศัยมาแลวตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 18 หรือกอนหนานั้น จึงจัดเปนสมัยกอนสุโขทัย
(กอนพุทธศตวรรษที่ 19)
อนึ่ ง เมื่ อ ป พ.ศ. 2553 ได มี ก ารขุ ด ค น ทางโบราณคดี บ ริ เ วณเนิ น ปราสาทอี ก ครั้ ง
พบหลักฐานสําคัญเพิ่มเติมคือ จุกภาชนะดินเผาเนื้อแกรงเคลือบสีเขียวใส ลักษณะเปนทรงกรวย
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8.1 เซนติเมตร สูง 6.7 เซนติเมตร จัดเปนเครื่องถวยเขมรผลิตจากแหลงเตา
พนมกุเลน ประเทศกัมพูชา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 174 (ภาพที่ 2) อันแสดงใหเห็นวาชุมชน
แหงนี้นาจะมีความเกาแกไปจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 17 ได

ภาพที่ 2 เครื่องถวยเขมร (สวนจุก) ผลิตจากแหลงเตาพนมกุเลน ประเทศกัมพูชา พบจากการขุดคน
บริเวณเนินปราสาท เมื่อป พ.ศ. 2553 เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง
ชั้นดินอยูอาศัยที่ 2 พบอยูโดยทั่วไปจากหลุมขุดคนทางโบราณคดีในบริเวณเมืองเกา
สุโขทัยทั้งหมด โดยเฉพาะหลุมขุดคนเนินปราสาท ไดพบเครื่องถวยจีนแบบชิงไปตอเนื่องมาจาก
ชั้นที่แลวและมีปริมาณมากขึ้ น เครื่องถวยสีเขี ยวไขก า (Celadon) จากเตาหลงฉวนและมณฑล
ภาคใต เครื่องถวยลายครามในสมัยราชวงศหมิงตอนตน เครื่องถวยอันนัม (เวียดนาม) และเริ่มพบ
4

หางหุนสวนจํากัดบูรณาไทย, “รายงานการขุดตรวจและขุดคนทางโบราณคดีโครงการปรับปรุง
ชองทางเขา (Inlet) อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2553” (เสนอ
อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย, 2553), 233, 241. ซึ่งอางผลการวิเคราะหเครื่องถวยจาก ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร
ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
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เครื่องสังคโลกของสุโขทัยแลว ในหลุมขุดคน T.P. I Zone B ยังไดพบเครื่องเคลือบลายคราม
สมัยราชวงศหยวน เครื่องถวยสมัยลพบุรีเคลือบสีน้ําตาล และเครื่องถวยเชลียง หลักฐานสําคัญที่ใช
ในการกําหนดอายุจึงไดแก เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน (พุทธศตวรรษที่ 19) และราชวงศหมิง
ตอนตน (ครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 20) รวมทั้งไดมีการสงตัวอยางถานในหลุมขุดคนไปกําหนด
อายุโดยวิธีทางวิทยาศาสตร (Carbon 14) ซึ่งไดคาอายุระหวาง 661 – 882 ปมาแลว (นับถึงป พ.ศ.
2524 คืออยูระหวางป พ.ศ. 1703 – 1863) เมื่อพิจารณารวมกับขอมูลทางประวัติศาสตรจึงกลาวไดวา
นาจะเปนชั้นดินอยูอาศัยในยุคเริ่มตนของอาณาจักรสุโขทัยตั้งแตราว พ.ศ. 1800 เปนตนมา
ชั้นดินอยูอาศัยที่ 3 ไดพบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนตอนปลาย ราชวงศหมิง และ
เครื่องสังคโลกสุโขทัย และไดมีการกําหนดอายุโดยวิธี Carbon 14 ไดคาอายุระหวาง 571 – 691 ป
มาแลว (นับถึงป พ.ศ. 2524 คือระหวางป พ.ศ. 1913 – 2003) จัดเปนชั้นดินอยูอาศัยในสมัยสุโขทัย
อยางแทจริง ราวพุทธศตวรรษที่ 20
ชั้นดินอยูอาศัยที่ 4 หลักฐานสําคัญที่พบไดแกเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนและ
ราชวงศหมิง เครื่องสังคโลกสุโขทัย และไดกําหนดอายุโดยวิธี Carbon 14 ไดคาอายุระหวาง 521 –
661 ปมาแลว (นับถึงป พ.ศ. 2524 คือระหวางป พ.ศ. 1863 – 2003) ชั้นดินนี้จึงเปนชั้นดินอยูอาศัย
ในสมัยสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษที่ 20 เชนเดียวกับชั้นดินที่ 3
ชั้นดินอยูอาศัยที่ 5 หลักฐานสําคัญที่พบไดแก เครื่องสังคโลกสุโขทัยจากแหลงเตา
เมืองศรีสัชนาลัย เครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิงตอนปลายและราชวงศชิง (พุทธศตวรรษที่ 21 –
22) และการกําหนดอายุโดยวิธี Carbon 14 ไดคาอายุระหวาง 411 – 561 ป (นับถึงป พ.ศ. 2524 คือ
ระหว า งป พ.ศ. 1963 – 2083) และมี ข อ สั ง เกตจากปริ ม าณความหนาแน น ของหลั ก ฐานทาง
โบราณคดีที่พบ เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นดินที่ 3 และ 4 แสดงใหเห็นวาชั้นดินนี้มีการอยูอาศัยลดลง
ชั้นดินอยูอาศัยที่ 6 ปราศจากการอยูอาศัย แสดงใหเห็นถึงชั้นดินที่ถูกทิ้งรางจนมาถึง
ชั้นดินในปจจุบัน
ผลจากการขุด ค น และแบง ชั้ น ดิน ทางโบราณคดี นํ า มาซึ่ ง การวิ เ คราะหตีค วามถึ ง
การตั้งถิ่นฐานที่สัมพันธกับยุคสมัยทางประวัติศาสตร โดยแบงออกไดเปน 4 ระยะ5 ดังนี้
ระยะแรก สมัยกอนอาณาจักรสุโขทัย (ชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 19) ไดแกชั้นดินที่ 1
นาจะมีการอยูอาศัยอยางหนาแนนและยาวนานมากอน เปนสังคมเกษตรกรรม รูจักการเลี้ยงสัตว
5

บวรเวท รุงรุจี และคณะ, “รายงานสรุปผลการวิจัยการขุดคนทางโบราณคดี ปพุทธศักราช 25202525”, 72-78; ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, 9-11.
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พวกวัว/ควาย รูจักการทําภาชนะดินเผาขึ้นใชเอง เนื้อดินคอนขางหยาบ ขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน
มีความสัมพันธกับชุมชนใกลเคียงหรือที่อยูหางไกลออกไป ดังพบเครื่องถวยจีนแบบชิงไปรวมกับ
เครื่องถวยสมัยลพบุรีที่มีอายุรวมสมัยกันคือราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18
ระยะที่ 2 สมัยสุโขทัย (ราว พ.ศ. 1800 จนถึงราว พ.ศ. 1981) ไดแกชั้นดินที่ 2 – 4
มีการสรางกําแพงเมือง – คูเมืองชั้นใน สภาพชีวิตความเปนอยูคงเปนเชนเดียวกับสมัยที่ 1
แตขยายตัวหนาแนนเพิ่มขึ้น ผลิตภาชนะเนื้อแกรง เคลือบสีเขียวไขกา และเขียนลายสีดําใตเคลือบ
มีการติดตอกับชุมชนใกลเคียงหรือที่หางไกลมากขึ้น พบเครื่องถวยตางประเทศ เชน เครื่องถวยจีน
สมัยราชวงศหยวน (พ.ศ. 1823 – 1911) และราชวงศหมิง (พ.ศ. 1911 – 2187) ซึ่งสอดคลองกับ
หลักฐานทางเอกสารของจีนสมัยราชวงศหยวนและราชวงศหมิงที่กลาวถึงการติดตอสัมพันธกับ
คณะทูตที่สันนิษฐานวามาจากสุโขทัย6 ระยะนี้จึงจัดวาเปนยุคสมัยสุโขทัยอยางแทจริง
ระยะที่ 3 สมัยสุโขทัยตอนปลายหรือสุโขทัยภายใตการปกครองของอาณาจักรอยุธยา
(หลั ง รั ช สมั ย ของพระมหาธรรมราชาที่ 4 บรมปาล พ.ศ. 1981 เป น ต น มา) ได แ ก ชั้ น ดิ น ที่ 5
พบหลักฐานการอยูอาศัยเริ่มเบาบางลงกวาระยะที่ 2 แตการพบเครื่องสังคโลกสุโขทัยในปริมาณ
มากกวาเดิมแสดงใหเห็นวาการคาสังคโลกนาจะรุงเรืองในชวงที่สุโขทัยถูกผนวกเขากับอยุธยาแลว
ในชวงนี้สุโขทัยกลายเปนรัฐกันชนระหวางอยุธยาและลานนา โดยยังคงมีเจาเมืองปกครองและมี
ผูคนอาศัยอยู จนถึงสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สุโขทัยถูกทิ้งรางเปนเวลา 8 ป (พ.ศ. 2127 –
2135) จากการกวาดตอนเทครัวในชวงศึกสงคราม และฟนฟูใหมสมัยพระศรีเสาวราช (พ.ศ. 2135)
ในชวงนี้มีการเปลี่ยนแปลงกายภาพของเมืองไปบางคือ การสรางกําแพงเมืองชั้นกลางและชั้นนอก
เพิ่มเติม จากหลักฐานเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง พบอยูในชั้นทับถมของกําแพงเมืองทั้งสองชั้น
ดังกลาว กระทั่งป พ.ศ. 2308 ซึ่งเปนชวงสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมืองสุโขทัยก็ถูกทิ้งราง
ไปอีกครั้ง
ระยะที่ 4 สมัยทิ้งราง (ราว พ.ศ. 2308 – ปจจุบัน) ไดแกชั้นดินที่ 6 ซึ่งเปนระยะสุดทาย
เมืองสุโขทัยถูกทิ้งรางจากสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และเปนเมืองรางตอเนื่องมายาวนาน
อาจมีผูคนเขามาอยูอาศัยบาง แตมิไดมีการบูรณะใหรุงเรืองเชนในอดีต จึงแทบไมพบหลักฐาน
กิจกรรมหรือรองรอยการอยูอาศัยใดๆ ที่สําคัญเดนชัด จนมาถึงชั้นดินอยูอาศัยในปจจุบัน

6

มานพ ถาวรวัฒนกุล, “สถานภาพการศึกษาประวัติศาสตรสุโขทัย พ.ศ. 2518-2539,” วารสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร 19-20, 3 (2543): 204, 217.
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รองรอยวัฒนธรรมและศิลปกรรมแบบเขมรในแควนสุโขทัย
ประวัติการศึกษาที่ผานมา
เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปกรรมแบบเขมรในแควนสุโขทัยนั้น สันนิษฐานวา
เปนที่รับทราบกันมานานพรอมๆ กับตํานานเรื่องเลาหรือประวัติศาสตรทองถิ่นแหงแควนสุโขทัย
“พงศาวดารเหนือ” ซึ่งพระวิเชียรปรีชา (นอย) เรียบเรียงขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2350 ตรงกับปลายสมัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 มีที่มาจากตํานานประวัติความเปนมา
ของเมืองสุโขทัย และศรีสัชนาลัย (หรือในสมัยนั้นเรียกวา สวรรคโลก)7 เชน เรื่องพระรวงอรุณ
กุมาร (หรือพระรวงบุตรนางนาค) และเรื่องพระรวงเมืองสุโขทัย (หรือพระรวงสวยน้ํา ขอมดําดิน)
ที่มีเนื้อหากลาวถึงความสัมพันธระหวางแควนสุโขทัยกับแควนที่เคยเจริญรุงเรืองมากอน ไดแก
แควนหริภุญไชยทางภาคเหนือ และแควนละโวหรือลพบุรีทางภาคกลางซึ่งขณะนั้นอยูภายใต
อํานาจของอาณาจักรเขมรโบราณ8 ถึงแมวาเรื่องดังกลาวจะเปนเพียงตํานานแตก็สะทอนใหเห็นถึง
การรับรูของผูคนทองถิ่นในเรื่องราวความสัมพันธระหวางแควนสุโขทัยกับแควนลพบุรีรวมถึง
อาณาจักรเขมรโบราณ ในฐานะที่แควนลพบุรีและอาณาจักรเขมรโบราณเคยเจริญรุงเรืองมากอน
และมีอิทธิพลหรือเปนรากฐานทางวัฒนธรรมใหกับการกอกําเนิดแควนสุโขทัยในระยะเวลาตอมา
ดวยเหตุนี้เมื่อมีการคนพบหลักฐานประเภทงานศิลปกรรม สถาปตยกรรม หรือวัฒนธรรมแบบเขมร
ในเขตแดนแควนสุโขทัยแลว ก็มักจะอธิบายวาเปนอิทธิพลวัฒนธรรมแบบเขมรที่มีอายุเกาแกกวา
สมัยสุโขทัยหรือเปนยุคตนของประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย ปจจุบันแนวคิดดังกลาวเปนที่ยอมรับ
กันทั่วไปเพราะมีความสอดคลองกับหลักฐานตางๆ ที่มีการคนพบในเวลาตอมาดังนี้
พ.ศ. 2376 ตรงกั บ สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระนั่ ง เกล า เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 3
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 เมื่อครั้งยังดํารงพระอิสริยยศเปนสมเด็จพระเจา
นองยาเธอเจาฟามงกุฏฯ และทรงผนวชเปนพระภิกษุมีพระนามฉายาวา “วชิรญาโณ” ไดเสด็จธุดงค
มาที่เมืองเกาสุโขทัย แลวทรงพบเสาศิลาที่จารึกเปนหนังสือเขมรหรือ “จารึกหลักที่ 4 จารึกวัด
ปามะมวงภาษาเขมร” คราวเดียวกับที่ทรงพบ “ศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช”

7

เมืองเหลานี้ในสมัยอยุธยา ชาวอยุธยาในภาคกลาง เรียกวา เมืองเหนือ เนื่องจากตั้งอยูทางทิศเหนือ

ของอยุธยา.
8

พระวิเชียรปรีชา (นอย), ผูเรียบเรียง, พงศาวดารเหนือ, พิมพครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพพิฆเณศ,
2516. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพนายชุมพร ศรีสัชชนกุล 21 มกราคม 2516), 5-6, 17-18.
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และ “พระแทนมนังศิลาบาตร” ที่เนินปราสาท9 สําหรับจารึกภาษาเขมรโปรดใหสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณพรอมดวยลามเขมรอาน-แปล ตีพิมพเผยแพรเปนครั้งแรก
ในหนังสือวชิรญาณรายเดือนเมื่อ จ.ศ. 1246 (พ.ศ. 2427)10 จารึกภาษาและอักษรเขมรดังกลาว
มีอายุราว พ.ศ. 1904 จึงเปนหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมแบบเขมรทางดานภาษา
และอักษรที่มีใชกันอยูในสมัยสุโขทัยและคงจะใชกันมานานแลวตั้งแตสมัยแรกเริ่มที่มีการรับ
วัฒนธรรมแบบเขมรเขามา
พ.ศ. 2430 ตรงกั บ สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู หั ว รั ช กาลที่ 5
พลโทพระยาสโมสรสรรพการ เมื่อ ครั้ง เปน หลวงสโมสรพลการ ได ขึ้น มาตรวจค น ศิ ลาจารึ ก
เมืองสุโขทัยพบ “จารึกหลักที่ 2 จารึกวัดศรีชุม” ในอุโมงควัดศรีชุม ตอมาศาสตราจารยยอรช เซเดส
(George Coedès) ชาวฝรั่งเศสไดทําการศึกษาอาน-แปลและตีพิมพเผยแพรรวมกับจารึกสมัยสุโขทัย
อื่นๆ รวม 15 หลัก เมื่อป พ.ศ. 2467 เรียกวา “ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 เปนจารึกกรุงสุโขทัยที่ได
พบกอน พ.ศ. 2467”11 จารึกหลักที่ 2 นี้ มีอายุราว พ.ศ. 1912 เลาเรื่องราวยอนหลังไปในสมัยแรกเริ่ม
สถาปนาราชธานีสุโขทัย เชน ความสัมพันธทางเครือญาติระหวางเมืองสุโขทัยกับเมืองศรีโสธรปุระ
(อาณาจักรเขมรโบราณ) การสูรบขับไลขอมสบาดโขลญลําพง (ตําแหนงขุนนางเขมร) ออกไปจาก
เมืองสุโขทัย และยังมีความตอนหนึ่งกลาวถึงพระธาตุหลวงซึ่ง “ขอมเรียกพระธมนั้นแล”12 ขอมูล
ดังกลาวจัดเปนหลักฐานชั้นตนที่แสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมเขมรที่มีความเกี่ยวของกับเมืองสุโขทัย
อยางชัดเจน เปนแนวทางสําหรับการศึกษาวิเคราะหประเด็นตางๆ ในเรื่องดังกลาวไดในเวลาตอมา
พ.ศ. 2434 ลูเซียง ฟูเนอโร (Lucien Fournereau) สถาปนิกชาวฝรั่งเศสผูดูแลงานดาน
โบราณคดีที่พิพิธภัณฑกิเมต กรุงปารีส ไดเขามาสํารวจโบราณสถานที่เมืองเกาสุโขทัยและใกลเคียง
แลวพิมพผลงานที่มีชื่อวา “Le Siam Ancien” หรือสยามโบราณ ในนิตยสารของพิพิธภัณฑกิเมตใน
ป พ.ศ. 2438 และ พ.ศ. 2451 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสํารวจคนควาโบราณสถานพรอมรูปถาย แผนผัง
9

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ, ขอมและไทยโบราณ อักษรจารึกใน
เสาศิลา ณ เมืองสุโขทัย และอภินิหารการประจักษ (กรุงเทพฯ: คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี, 2534), 1-5; กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548.
พิมพเปนที่ระลึกในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวครบ 200 ป 18 ตุลาคม
2547), 288-289.
10
กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 289.
11
สํานักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร, ประชุม
ศิลาจารึกภาคที่ 1 เปนจารึกกรุงสุโขทัยที่ไดพบกอน พ.ศ. 2467 (กรุงเทพฯ: สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2521).
12
กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 98, 114.
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และคําแปลจารึกสุโขทัยบางหลัก ซึ่งถือวาเปนเอกสารที่เกาแกที่สุดที่เอยถึงศาสนสถานแบบเขมร
ในเมืองเกาสุโขทัยคือ วัดศรีสวาย โดยกลาววาวัดแหงนี้ประกอบดวยปราสาท 3 หลังในศาสนา
พราหมณ รู ป แบบคล า ยปราสาทเขมรที่ จั ง หวั ด เสี ย มเรี ย บ ประเทศกั ม พู ช า และวาดแผนผั ง
ประกอบการอธิบายดวย13
พ.ศ. 2444 สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ไดเสด็จพระดําเนินไปตรวจการ
หล อ พระพุ ท ธชิ น ราชที่ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกและทอดพระเนตรโบราณสถานที่ สํ า คั ญ ในจั ง หวั ด
พิษณุโลกและจังหวัดใกลเคียง แลวทรงพระนิพนธหนังสือชื่อ “จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก”
ทรงกลาวถึ งโบราณสถานแบบเขมรที่เมืองเกาสุโขทั ยได แก วัดศรีสวาย ทรงลําดับพัฒนาการ
สิ่งกอสรางตางๆ ภายในวัดวาควรมีอยู 3 สมัยดวยกัน และทรงกลาววา “วัดนี้เดิมเปนเทวสถาน
แลวมาแกเปนวัดภายหลัง...แลมีนาคปกปนอยางเขมรตกอยูหลายอัน...ปรางคปราสาททั้งสามซึ่ง
เรียงกันอยูนั้น รูปพระปรางคทีเขมรครึ่งไทย”14 ศาลตาผาแดง ทรงเรียกวา “ศาลเจาพระประแดง...
เปนปรางคเขมรแท กอดวยศิลาแลงมีฐานสูง”15 วัดพระพายหลวง ทรงเรียกวา “วัดพระไพรหลวง...
มีพระปรางคสามยอด...เปนปรางคเขมรแท”16
พ.ศ. 2448 พันตรีลูเนต เดอ ลาจองกิแยร (E. Lunet de Lajonquière) ชาวฝรั่งเศส
ได เ ดิ น ทางมาสํ า รวจโบราณวั ต ถุ ส ถานวั ฒ นธรรมเขมรในประเทศกั ม พู ช าและประเทศไทย
แลวเขียนหนังสือชื่อ “Inventaire Descriptif des Monuments du Cambodge” ตีพิมพเมื่อป พ.ศ.
2450 ที่เมืองเกาสุโขทัยไดกลาวถึง วัดศรีสวาย เกี่ยวกับลักษณะทางสถาปตยกรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุที่พบ พรอมวาดแผนผังประกอบ และกลาววาชื่อศรีสวายเปนคําที่มาจากภาษาเขมร
เดิม เคยเป น วั ด ในศาสนาพราหมณ แ ลว ถู ก แปลงให เ ป น วัด ในพระพุท ธศาสนา 17 และกลา วถึ ง
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง ที่เมืองศรีสัชนาลัยวา เปนปรางคที่ไดรับอิทธิพลจากเขมรดวย18
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Lucien Fournereau, Le Siam ancien archéologie - épigraphie - géographie (Paris: Ernest
Leroux, 1895), 311-314.
14
สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก (พระนคร: โรงพิมพ
พระจันทร, 2506. พิมพในงานฉลองวันประสูติครบ 100 ป 28 เมษายน 2506), 88, 90, 92.
15
เรื่องเดียวกัน, 96.
16
เรื่องเดียวกัน, 98.
17
Lunet de Lajonquière, Inventaire Descriptif des monuments du Cambodge (Paris: Ernest
Leroux, 1907), 329-332.
18
Ibid., 329.

24
พ.ศ. 2450 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เมื่อครั้งดํารงพระอิสริยยศเปน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจาฟามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสโบราณสถาน
ตามเสนทางถนนพระรวงที่เมืองกําแพงเพชร สุโขทัย สวรรคโลก (ศรีสัชนาลัย) และเมืองใกลเคียง
แลวทรงพระราชนิพนธหนังสือชื่อ “เที่ยวเมืองพระรวง” พิมพเผยแพรเมื่อป พ.ศ. 2451 ซึ่งถือวาเปน
รายงานการสํารวจที่ครอบคลุมโบราณสถานที่สําคัญตางๆ ของแควนสุโขทัย ศาสนสถานแบบ
เขมรที่ทรงกลาวถึงไดแก ศาลเทพารักษใหญ (ศาลตาผาแดง) วัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย
ที่เมืองเกาสุโขทัย วัดเจาจันทร และวัดมหาธาตุ เมืองสวรรคโลก (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง)
ที่เมืองศรีสัชนาลัย โดยทรงพิจารณาจากลักษณะทางสถาปตยกรรมที่ปรากฏเปนรูปปราสาทหรือ
ปรางค เชนทรงกลาวถึงศาลตาผาแดงวา “เปนรูปปราสาท กอดวยศิลาแลงกอนเขื่องๆ เหมือน
ปราสาทหินที่พิมายและลพบุรี”19 และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง วา “รูปปรางคนี้...บางทีจะเปน
พวกขอมทําขึ้นก็เปนได...อันเชื่อไดวาเปนของเกาที่สุดในแถบนี้”20 บางแหงมีปราสาท 3 ยอด เชน
วัดศรีสวายและวัดพระพายหลวง ก็ทรงเปรียบเทียบกับเทวสถาน 3 ยอด (พระปรางคสามยอด)
ที่ เ มื อ งลพบุ รี 21 เมื่ อ ทรงพบเทวรู ป พระสยุ ม ภู แ ละปู น ป น รู ป พระนารายณ ที่ วั ด ศรี ส วาย
ฐานประติมากรรมรูปเคารพ (ซึ่งทรงสันนิษฐานวาเปนฐานศิวลึงค) และบรรพแถลงรูปพระอินทร
ทรงชางเอราวัณ ที่วัดพระพายหลวง และเศียรพระอิศวรศิลา ที่วัดเจาจันทร ก็ทรงสันนิษฐานวา
สถานที่เหลานี้คงเปนเทวสถานหรือโบสถพราหมณมากอน22 ตอมาในป พ.ศ. 2471 สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดทรงทําคําอธิบายความเพิ่มเติมในพระราชนิพนธ
“เที่ย วเมื อ งพระรว ง” วา วั ด พระพายหลวงน า จะเป น ตัว เมื อ งเดิม เมื่อ ครั้ ง ขอมปกครองมาก อ น
เนื่องจากปรากฏแนวคูน้ําลอมรอบขนาดใหญ ครั้นไทยตั้งเมืองสุโขทัยเปนราชธานี จึงสรางเมือง
ขึ้นใหมใหญโตกวาเมืองเดิม23

19

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, เที่ยวเมืองพระรวง, พิมพครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ: องคการ
คาของคุรุสภา, 2526), 57.
20
เรื่ อ งเดีย วกั น , 187. การศึก ษาในป จ จุ บัน พบว า ปรางคป ระธานสร า งขึ้น ในสมัย อยุ ธ ยา
โดยสันนิษฐานวาสรางครอบทับอยูบนอาคารเดิมสมัยลพบุรี และในบริเวณวัดยังปรากฏรองรอยโบราณสถาน
และโบราณวั ต ถุ ส มั ย ลพบุ รี ด ว ย ดู สด แดงเอี ย ด และคณะ, เมื อ งเชลี ย ง เชี ย งชื่ น ศรี สั ช นาลั ย สวรรคโลก
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2536), 33.
21
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, เที่ยวเมืองพระรวง, 66, 101.
22
เรื่องเดียวกัน, 66, 101-102, 195.
23
เรื่องเดียวกัน, 108-109.

25
พ.ศ. 2455 สมเด็จเจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ไดเสด็จ
ประพาสโบราณสถานตางๆ ในเมืองสุโขทัยและสวรรคโลก เมื่อเดือนกุมภาพันธ ร.ศ. 131 (พ.ศ.
2455) แลวทรงพระนิพนธบทความเรื่อง “ความเห็นเรื่องกําเนิดเมืองสวรรคโลกสุโขทัย” ทรงกลาว
วา “เมืองศุโขทัยก็เปนเมืองของเขมรเมือง 1” โดยทรงพิจารณาจากรูปแบบทางสถาปตยกรรมที่
ปรากฏไดแก วัดพระพายหลวง ศาลตาผาแดง และวัดศรีสวาย สวนที่เมืองสวรรคโลก (ศรีสัชนาลัย)
ก็มีวัดพระบรมธาตุ (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง) เปนหลักฐาน24
พ.ศ. 2457 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จมาตรวจราชการ
มณฑลฝายเหนือและทรงโปรดใหเรียบเรียงเปนบันทึกเรื่อง “ระยะทางสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ
เสด็จตรวจราชการคณะสงฆมณฑลฝายเหนือ พ.ศ. 2457” กลาววาเมืองสุโขทัยมีมานานแลวตั้งแต
ยุคที่ใชศิลาแลงแทงใหญๆ กอสราง เชนที่ศาลตาผาแดง “กอดวยแลงกอนใหญๆ...ที่นี่ดูเกามากกวา
ถาวรวัตถุซึ่งทอดพระเนตรมาแลว...” สวนที่วัดศรีสวายและวัดพระพายหลวงนั้นกลาววาเดิมเปน
เทวสถานในศาสนาพราหมณ ภายหลังไดแปลงเปนวัดในพระพุทธศาสนา25
พ.ศ. 2469 สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธ
“ตํานานพุทธเจดียสยาม” ทรงกลาวถึงเมืองสุโขทัยวาเมื่อกอนเคยเปนเมืองขึ้นของกษัตริยขอม
ซึ่งครองเมืองลพบุรี นับถือพุทธศาสนาลัทธิมหายานและสรางพุทธเจดีย (ปรางค) ตามแบบอยาง
เมืองลพบุร26ี
พ.ศ. 2489 ไดมีการจัดพิมพหนังสือ “เรื่องพระรวง” พระนิพนธของ สมเด็จพระเจา
บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เนื้อหาบางตอนกลาวถึงการกําเนิดของราชวงศพระรวงวา
มีความเกี่ยวของสัมพันธกับแควนที่เคยรุงเรืองในอดีต คือแควนหริภุญชัยและแควนลพบุรีมากอน27

24

สมเด็จเจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ, “ความเห็นเรื่องกําเนิดเมือง
สวรรคโลกสุโขทัย,” ศิลปากร 16, 2 (กรกฎาคม 2515): 28-29.
25
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ระยะทางสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ
เสด็จตรวจราชการคณะสงฆมณฑลฝายเหนือ พ.ศ. 2457 (กรุงเทพฯ: องคการคาของคุรุสภา, 2504), 126, 133.
26
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ตํานานพุทธเจดียสยาม (พระนคร:
โรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร, 2469. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพเจาจอมมารดาชุม รัชกาลที่ 4 เมื่อปขาล
พุทธศักราช 2469), 102.
27
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เรื่องพระรวง (พระนคร: โรงพิมพ
พระจันทร , 2489. พิ ม พ ในงานการพระราชกุศ ล 50 วัน พระบรมศพสมเด็จ พระเจ าอยูหัวอานัน ทมหิ ดล 28
กรกฏาคม 2489), 2, 4.

26
อย า งไรก็ ต ามเรื่ อ งราวดั ง กล า วจั ด ว า เป น ตํ า นาน ซึ่ ง ได รั บ แนวคิ ด หรื อ มี พื้ น ฐานเดี ย วกั น กั บ
“พงศาวดารเหนือ” ของพระวิเชียรปรีชา (นอย)
พ.ศ. 2509 ไดมี การจั ดพิมพห นังสือ “เที่ยวตามทางรถไฟ” พระนิพนธ ของสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงพระนิพนธประทานใหแกกรมการรถไฟเปน
ตอนๆ ไวกอนหนานี้ ครั้งนั้นทรงเขาพระทัยวา ปรางควัดจุฬามณี เมืองพิษณุโลก เปนเทวสถาน
ของขอมมากอน ดังความวา “เมืองพิษณุโลกนี้พวกขอมสราง แตในชั้นเดิมจะเรียกวาเมืองอะไร
หาทราบไม ปรากฏหลักฐานแตวาเมืองเดิมอยูริมน้ําขางฝงตะวันออก ที่ตรงวัดจุฬามณี ใตเมือง
เดี๋ ย วนี้ ล งไปทางลํา น้ํ า ประมาณ 8 กิ โ ลเมตร เพราะยัง มี เ ทวสถานของขอมซึ่ง แก ไ ขแปลงเป น
พระปรางควัดจุฬามณีปรากฏอยูเปนสําคัญ”28 อยางไรก็ตามนักวิชาการรุนตอมาไดทําการศึกษา
เพิ่มเติมพบวารูปแบบบางสวนคลายคลึงกับศิลปกรรมแบบเขมรก็จริง แตบางสวนก็ไมเคยปรากฏ
ในศิลปะแบบเขมรมากอน จึงไมนาจะมีมาตั้งแตสมัยลพบุรี แตจากหลักฐานดานประวัติศาสตร
และศิล ปกรรมสั น นิ ษ ฐานว า ปรางค อ งคนี้ นา จะสร า งขึ้ น ในสมั ย สมเด็ จ พระบรมไตรโลกนาถ
แหงกรุงศรีอยุธยา ราวตนพุทธศตวรรษที่ 2129
พ.ศ. 2496 กรมศิลปากร เริ่มเขามาดําเนินการขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเมืองเกา
สุโขทัยที่กอนหนานี้ไดประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตั้งแตป พ.ศ. 2478 เนื่องจากเปนเมืองที่มี
ขนาดใหญ โ ต มี โ บราณสถานตั้ ง อยู ม ากมาย จึ ง มี ก ารดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งกั น มาเป น ระยะดั ง นี้
ระยะแรก ชวงป พ.ศ. 2496 – 2503 ไดดําเนินงานที่โบราณสถานหลักๆ เชน วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย
วัดพระพายหลวง ศาลตาผาแดง วัดศรีชุม เปนตน ในระยะนี้ไมปรากฏมีรายงานการขุดคนขุดแตง

28

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, เที่ยวตามทางรถไฟ (ธนบุรี: สุทธิการ
การพิมพ, 2509. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพรองอํามาตยโท ขุนสมานมธุรพจน (อัมพันธ สมานมธุรพจน)
19 กุมภาพันธ 2509), 56.
29
Henri Parmentier, “L’ art pseudo Khmer de Siam et le Prang,” The Journal of the Great Indo
Society IV, 1 (January 1937): 23; สงวน รอดบุญ, “พระปรางควัดจุฬามณี,” ใน รายงานผลการสัมมนา
ประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2523), 334; สันติ เล็กสุขุม,
ปรางคและลายปูนปนประดับวัดจุฬามณี พิษณุโลก (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2539), 1-2.

27
ของแตละแหลงแตอยางใด มีเพียงขอมูลบางสวนที่ปรากฏอยูในบทความและเอกสารทางวิชาการ30
บัตรทะเบียนโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และภาพถายเกาในหอจดหมายเหตุแหงชาติ
ระยะที่สอง ชวงป พ.ศ. 2508 – 2512 ดําเนินการเพิ่มเติมตอจากระยะแรก มีการตีพิมพรายงาน
เผยแพรเปนรูปเลม31 แตก็เปนเพียงขอมูลสรุปสภาพกอน – หลังการขุดแตงบูรณะ และโบราณวัตถุ
ชิ้นสําคัญที่ขุดพบเทานั้น มิไดกลาวถึงชั้นดินหรือการขุดคนทางโบราณคดีแตอยางใด ระยะที่สาม
ชวงป พ.ศ. 2520 – 2530 ไดมีการจัดตั้งโครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัยขึ้นโดยดําเนินงาน
ตามแผนแมบท (พ.ศ. 2521 – 2530)32 เพื่อศึกษา อนุรักษ และพัฒนาพื้นที่อยางเปนระบบ มีการ
ขุดคนขุดแตงและบูรณะโบราณสถานหลายแหง สวนมากเปนโบราณสถานขนาดเล็กเนื่องจาก
โบราณสถานขนาดใหญไดดําเนินการมากอนนี้แลว ที่สําคัญไดมีการศึกษาขุดคนอยางเปนระบบ
ตามกระบวนการทางโบราณคดีและจัดทํารายงานเผยแพร สรุปเปนพัฒนาการทางวัฒนธรรมของ
เมืองเกาสุโขทัยไดเปน 4 สมัย (ดังรายละเอียดที่กลาวถึงแลวในหัวขอ องคความรูจากการขุดคนทาง
โบราณคดี)
สําหรับแหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย ทั้ง 3 แหง ไดมีการขุดแตงและ
บูรณะในชวงระยะแรกและระยะที่สอง (ดังจะกลาวถึงรายละเอียดในหัวขอ รองรอยวัฒนธรรมและ
ศิลปกรรมแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย) ณ ที่นี้จึงขอกลาวถึง แหลงศาสนสถานแบบเขมรแหงอื่นๆ
ที่ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยดวย (แผนที่ที่ 2) ตลอดจนเมืองโบราณสมัยลพบุรีที่ตั้งอยูในแถบ
ภาคเหนือตอนลาง เนื่องจากมีอายุเกาแกรวมสมัยกัน และนาจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกับแหลง
ศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย ที่เปนเปาหมายของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

30

กรมศิลปากร, คําบรรยายสัมมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย พ.ศ. 2503 (พระนคร: กรมศิลปากร,
2507. พิ ม พ ใ นงานเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ทรงเป ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ รามคํ า แหง 25 มกราคม 2507);
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย (พระนคร: กรมศิลปากร,
2507); ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28 พฤศจิกายน
2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ศิลปากร 9, 3 (กันยายน 2508): 31-70.
31
คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการ
สํารวจและขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ. 2508-2512 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2512).
32
กรมศิลปากร, โครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย แผนแมบท เมษายน 2521 (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2521).
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แผนที่ที่ 2 ตําแหนงที่ตั้งโบราณสถานแบบเขมรในจังหวัดสุโขทัย
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม gis.finearts ของกรมศิลปากร)
วัดชมชื่น ตั้งอยูที่เมืองโบราณศรีสัชนาลัย โบราณสถานสวนใหญที่ปรากฏเหนือผิวดิน
เปนสิ่งที่สรางขึ้นในสมัยสุโขทัย อยางไรก็ตามเมื่อป พ.ศ. 2507 ศาสตราจารยบวสเซอลิเยรไดทํา
การสํารวจแลวสันนิษฐานวาเจดียประธานสรางครอบทับปราสาทศิลาแลงเอาไว33 ตอมาในป พ.ศ.
2537 ธาดา สุทธิเนตรและคณะไดทําการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณดานหนาวัด พบหลักฐานทาง
โบราณคดีสามารถแบงไดเปน 5 สมัย ไดแก 1.) สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย พบหลักฐาน
เพียงเล็กนอย เปนเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 2.) สมัยทวารวดี พบโครงกระดูกมนุษยจํานวน
33

ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล: 42. แตจากการตรวจสอบรวมกับ บัณฑิต ทองอราม
นัก โบราณคดี ชํานาญการ อุท ยานประวัติศ าสตร ศ รีสัชนาลัย เมื่อ วั นที่ 16 กุม ภาพั น ธ 2554 ไม พ บหลัก ฐาน
ที่กลาวถึงแตอยางใด-ผูวิจัย.

29
15 โครง ลูกปด แทงดินเผา และเครื่องมือเหล็ก 3.) สมัยลพบุรีและตนสุโขทัย พบฐานอาคารกออิฐ
จํานวน 2 แหง เศษเครื่องถวยสมัยลพบุรี และเศษเครื่องถวยเชลียง 4.) สมัยสุโขทัยและอยุธยา และ
5.) สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร34
วัดเจาจันทร ตั้งอยูที่เมืองโบราณศรีสัชนาลัย เปนปราสาทแบบเขมรกอดวยศิลาแลง
หลั ง เดี่ ย ว ประกอบด ว ยวิ ห ารและมณฑปที่ ส ร า งเพิ่ ม เติ ม ภายหลั ง ในสมั ย สุ โ ขทั ย เมื่ อ ครั้ ง ที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเสด็จประพาสเมื่อป พ.ศ. 2450 ตัวปราสาทยังมีสภาพ
ค อ นข า งสมบูร ณ สู ง ประมาณ 6 วา ทรงสํา รวจพบเศีย รพระอิ ศวรศิ ล าและทรงวินิ จ ฉั ย ว า เป น
เทวสถานหรือโบสถพราหมณ35 ในครั้งนั้นยังไดทรงฉายรูปตัวปราสาทไวดวย ตอมายอดปราสาท
ไดพังลง พ.ศ. 2512 – 2513 กรมศิลปากรจึงทําการบูรณะขึ้นใหมตามรูปถายเกา36 อนึ่งเมื่อป พ.ศ.
2507 ศาสตราจารย บ วสเซอลิ เ ย ร ก ล า วว า ปราสาทแห ง นี้ น า จะเคยเป น ธรรมศาลาหรื อ ที่ พั ก
คนเดินทางที่สรางขึ้นในสมัยพระเจาชัยวรมันที่ 737 เชนเดียวกับความเห็นของกริสโวลดเมื่อป พ.ศ.
2510 38 แต ต อ มาในป พ.ศ. 2529 พิ ริ ย ะ ไกรฤกษ ไ ด แ สดงความเห็ น คั ด ค า นว า ไม น า จะเป น
ธรรมศาลาเนื่องจากไมมีความสัมพันธกับจารึกปราสาทพระขรรคของกัมพูชาและแผนผังยังเปน
แบบวัดในสมัยสุโขทัย ดังนั้นจึงนาจะสรางขึ้นในสมัยตนสุโขทัย ราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 1939
อย า งไรก็ ต ามจากการขุ ด ค น ทางโบราณคดี บ ริ เ วณด า นหลั ง ปราสาทเมื่ อ ป พ.ศ. 2537
โดยกรมศิลปากรก็พบวามีหลักฐานทางโบราณคดีที่เกาสุดเปนชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดี ไดแก
โครงกระดู ก มนุ ษ ย และภาชนะแบบหม อ กึ่ ง มี สั น ตามแบบวั ฒ นธรรมทวารวดี ตามด ว ย

34

ธาดา สุทธิเนตร และคณะ, วัดชมชื่น (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2540), 40-70.
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว, เที่ยวเมืองพระรวง, 195.
36
หนวยศิลปากรที่ 3 สุโขทัย, “รายงานสรุปผลงานการปรับปรุงขุดแตงและบูรณะโบราณสถาน
เมืองสุโขทัย เมืองศรีสัชนาลัย และเมืองกําแพงเพชรปงบประมาณ 2513” (เอกสารอัดสําเนา หนวยศิลปากรที่ 3
สุโขทัย กรมศิลปากร, 2513), ไมปรากฏเลขหนา.
37
ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล: 41.
38
Alexander Brown Griswold, Towards a History of Sukhodaya Art (Bangkok: National
Museum Fine Arts Department, 1967), 3.
39
พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัยระหวาง พ.ศ. 1750-1900),” เมืองโบราณ
12, 1 (มกราคม-มีนาคม 2529): 27.
35

30
ชั้นวัฒนธรรมสมัยลพบุรีไดแก กลุมอาคารอิฐสภาพพังทลาย พระพิมพเนื้อชิน และเครื่องถวย
สมัยลพบุรีเปนตลับบรรจุกระดูกมนุษยเผาไฟ40
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง ตั้งอยูที่เมืองโบราณศรีสัชนาลัย ปรากฏศิลปกรรมแบบ
เขมรที่ ซุ ม ประตู (ปราสาทเฟ อ ง) รู ป ใบหน า บุ ค คลหั น ออกสี่ ทิ ศ เลี ย นแบบยอดโคปุ ร ะเขมร
สมัยบายน อยางไรก็ตามพิริยะ ไกรฤกษกลาววาลวดลายเครื่องแตงกายและเครื่องประดับเปนแบบ
สมัยตนสุโขทัยแลว จึงกําหนดอายุราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 1941 สําหรับปรางคประธานรูปแบบ
ศิลปะอยุธยา สันนิษฐานวาสรางซอนทับอยูบนสิ่งกอสรางที่มีมากอน42 กรมศิลปากรไดขุดแตงและ
บู ร ณะครั้ ง แรกเมื่ อ ป พ.ศ. 2497 – 2500 และดํ า เนิ น การต อ มาอี ก หลายครั้ ง เนื่ อ งจากเป น วั ด
ขนาดใหญ ป พ.ศ. 2535 ไดขุดตรวจบริเวณฐานวิหารหลวง พบฐานอาคารกออิฐอยูดานลางและ
กระเบื้องเชิงชายรูปบุคคลครึ่งตัวแตงกายแบบเขมร43 ป พ.ศ. 2536 ไดขุดคนทางโบราณคดีบริเวณ
นอกกําแพงวัดทางทิศใต พบหลักฐานแบงเปน 5 ระยะ ไดแก 1.) วัฒนธรรมทวารวดี พบหลักฐาน
เล็กนอยเปนภาชนะดินเผาเนื้อดิน หมอกึ่งมีสันตามแบบวัฒนธรรมทวารวดี และเศษเครื่องถวยจีน
สมั ย ราชวงศ ซุ ง (พ.ศ. 1503 – 1822) 2.) วั ฒ นธรรมแบบเขมร พบเศษเครื่ อ งถ ว ยสมั ย ลพบุ รี
กระเบื้องเชิงชายรูปบุคคลครึ่งตัวแตงกายแบบเขมร และกระเบื้องกาบกลวย 3.) ราวตนถึงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 18 พบเครื่องถวยเชลียง และรองรอยการรื้อถอนสิ่งกอสรางเดิม แลวสรางสิ่งใหม
ขึ้นแทน 4.) วัฒนธรรมสมัยสุโขทัย พบเศษเครื่องถวยสมัยสุโขทัย และเศษเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศหยวน (พ.ศ. 1823 – 1911) และ 5.) วัฒนธรรมสมัยอยุธยา พบเศษภาชนะดินเผาพื้นเมือง
คลายกับที่พบทั่วไปในภาคกลาง และเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง (พ.ศ. 1911 – 2187)44
และป พ.ศ. 2551 ไดขุดแตงกําแพงวัด และขุดคนทางโบราณคดี พบกระเบื้องเชิงชายรูปบุคคล
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สุรเดช วิชิตจารุกุล, “พัฒนาการเมืองเชลียง: การศึกษาจากหลักฐานเอกสารประวัติศาสตรและ
ขอมูลใหมทางโบราณคดี” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2537), 57-58, 65, 84-85.
41
พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัยระหวาง พ.ศ. 1750-1900),”: 30.
42
สด แดงเอียด และคณะ, เมืองเชลียง เชียงชื่น ศรีสัชนาลัย สวรรคโลก, 33.
43
ธาดา สุทธิเนตร และคณะ, วัดชมชื่น, 12.
44
หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” (เสนอหนวยศิลปากรที่ 3 สุโขทัย, 2537), 72-81.

31
เพิ่ม เติ มอี ก 1 ชิ้ น รวมทั้ง เศษเครื่ องถ ว ยจีน สมัย ราชวงศซุง ใต (พ.ศ. 1670 – 1822) 45 เกี่ ย วกั บ
กระเบื้องเชิงชายรูปบุคคลนี้เปนลักษณะที่แสดงอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายนปรากฏอยางชัดเจน46
แตอยางไรก็ตามจากลักษณะของใบหนาคอนขางเปนรูปไขและริมฝปากที่ยิ้มเล็กนอย แสดงวามี
ลักษณะพื้นเมืองสุโขทัยปะปนดวยแลว47
ปราสาทเขาปูจา ตั้งอยูหางจากเมืองเกาสุโขทัยไปทางทิศใตประมาณ 13 กิโลเมตร
ในทองที่ ตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ เปนปราสาทกออิฐ หลังเดี่ยว ตั้งอยูบนภูเขาขนาดเล็ก
เอนก สี หามาตยสํารวจและรายงานการคนพบเปน ครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2537 วามีลักษณะทาง
สถาปตยกรรมเปนปราสาทกออิฐเทียบไดกับศิลปะเขมรแบบบาปวน อายุตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 16
เปนตนมา จัดวาเปนปราสาทแบบเขมรที่มีอายุเกาแกที่สุดที่คนพบในจังหวัดสุโขทัย48 ป พ.ศ. 2540
กรมศิลปากร ทําการขุดแตงและบูรณะพบหลักฐานสําคัญไดแก เศียรพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
ศิลา ชิ้นสวนทอนลางของเทวรูปสตรี ฐานประติมากรรมรูปเคารพ และตลับดินเผาเคลือบสีเขียว
ผลิตจากแหลงเตาในแถบจังหวัดบุรีรัมย49 จารึก วิไลแกวไดกําหนดอายุโบราณสถานแบงเปน 3
ระยะ ไดแก 1.) กอนพุทธศตวรรษที่ 16 นาจะมีการกอสรางอาคารเดิมมากอนที่จะมีการสราง
ปราสาทแบบเขมรทับลงไป 2.) มีการตอเติมมุขดานหนาโดยกอพอกทับแนวเสาติดกับผนังของ
ปราสาท สัมพันธกับโบราณวัตถุที่พบซึ่งเปนศิลปะแบบนครวัด เครื่องถวยสมัยลพบุรี อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 17 และ 3.) มีการสรางวิหารตอเติม สัมพันธกับโบราณวัตถุที่พบไดแก เครื่องถวยสมัย
สุโขทัย และเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง ตรงกับสมัยสุโขทัย – อยุธยา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20

45

บริษัทนอรทเทิรนซัน (1935) จํากัด, “รายงานการขุดคนขุดแตงทางโบราณคดี โครงการขุดแตง
และออกแบบภูมิทัศนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง (ต.1) อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย”
(เสนออุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย, 2551), 84, .
46
ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, 18.
47
เอนก สีหามาตย และสถาพร เที่ยงธรรม, “แหลงโบราณคดีวัดชมชื่นและหลักฐานใหมที่พบ,”
ใน รวมบทความทางวิชาการ 72 พรรษาทานอาจารย ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ: บริษัท
พิฆเณศ พริ้นทติ้ง เซ็นเตอร, 2538), 204.
48
เอนก สีหามาตย, “ปรางคกออิฐเขาปูจา,” ศิลปวัฒนธรรม 16, 4 (กุมภาพันธ 2538): 128-130.
49
หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, รายงานการขุดคน -ขุดแตงทางโบราณคดีปราสาทเขาปูจา
บานนาเชิง ตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (เสนอสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ที่ 5 สุโขทัย, 2540).
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– 2250 ตอมาป พ.ศ. 2547 ศักดิ์ชัย สายสิงหไดเสนอการกําหนดอายุสิ่งกอสรางในระยะแรกวา
ไมนาจะเกาแกถึงพุทธศตวรรษที่ 16 เพราะจากหลักฐานรูปแบบปราสาทและโบราณวัตถุเทียบได
กับศิลปะเขมรแบบบาปวน (พ.ศ. 1553 – 1623) และเมื่อคํานึงถึงเสนทางเดินของวัฒนธรรมจาก
ภาคกลางขึ้นสูสุโขทัยดวยแลวจึงควรกําหนดอายุไวราวปลายพุทธศตวรรษที่ 1751
เมืองทุงยั้ง ตั้งอยูที่ตําบลทุงยั้ง อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เปนเมืองที่มีคูน้ําคันดิน
ลอมรอบแบบไมสม่ําเสมอ เมื่อป พ.ศ. 2497 ชาวบานไดขุดพบพระพุทธรูปสําริดประทับยืน
ปางแสดงธรรมสองพระหัตถ ศิลปะเขมรแบบนครวัด (พ.ศ. 1643 – 1718)52 ภายในเมืองยังพบ
เศษภาชนะดินเผาเคลือบสีน้ําตาลหรือเครื่องถวยสมั ยลพบุรี53 และที่วัด ฤาษีทรงธรรมมีกูฤาษี
เปนซากโบราณสถานกอดวยศิลาแลงสันนิษฐานวาอาจเคยเปนปราสาทแบบเขมรมากอน ใตฐาน
อาคารขุดพบพระพิมพดินเผาปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัย ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรี54
เมื องนครไทย ตั้ งอยู ที่ตําบลนครไทย อําเภอนครไทย จังหวั ด พิษ ณุโลก เปน เมื อง
โบราณที่ มี คู น้ํ า คั น ดิ น ล อ มรอบ ทางทิ ศ ตะวั น ออกติ ด กั บ แม น้ํ า แควนอ ย นั ก วิ ช าการบางท า น
สันนิษฐานวา เมืองนครไทยคือเมืองบางยาง55หรือเมืองราด56 ที่ปรากฏชื่อในจารึกหลักที่ 2 วัดศรีชุม
วามีมากอนการสถาปนาราชธานีสุโขทัย และที่วัดกลางศรีพุทธาราม ตั้งอยูกลางเมืองนครไทย
พบพระพุทธรูปนาคปรกศิลา 2 องค แสดงอิทธิพลศิลปะสมัยลพบุรี นาจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่
50

เรื่องเดียวกัน, 49.
51
ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, 13.
52
นฤมล วัฒนาพานิช, “เวียงเจาเงาะและเมืองทุงยั้งในประวัติศาสตรไทย,” เมืองโบราณ 20, 2
(เมษายน-มิถุนายน 2537): 107
53
พิเศษ เจียจันทรพงษ, เมืองราดของพอขุนผาเมืองกรุงสุโขทัยและรอยเชื่อมในประวัติศาสตรไทย
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2555), 65-66.
54
วาทินี คุมแสง, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ํานาน
ตอนลางในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 24” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 145.
55
หวน พินธุพันธ, พิษณุโลกของเรา (พิษณุโลก: วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก, 2514), 107 อาง
สงา กาญจนาคพันธ; ประทุม ชุมเพ็งพันธ, “เมืองพิษณุโลกยุคตํานาน,” ใน รายงานผลการสัมมนาประวัติศาสตร
เมืองพิษณุโลก (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2523), 42.
56
ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย (กรุงเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532), 198.
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17 – 1857 อยางไรก็ตามองคหนึ่งมีลักษณะพระพักตรคอนขางเรียว สวนอีกองคหนึ่งอยูในสภาพ
โกลนอันแสดงใหเห็นวานาจะทําขึ้นเองในทองถิ่นและมีอิทธิพลศิลปะทองถิ่นผสมอยูดวย58 เมื่อป
พ.ศ. 2527 ปราณี แจมขุนเทียนไดทําการขุดคนทางโบราณคดีเพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ
พบหลักฐานชิ้นสวนเครื่องถวยจีนเคลือบสีขาวและเคลือบสีเขียว สมัยราชวงศซุง (พ.ศ. 1503 –
1822) และราชวงศหยวน (พ.ศ. 1823 – 1911) อีกทั้งเครื่องเคลือบสีเขียวจากแหลงเตาในแถบ
จังหวัดบุรีรัมย (เครื่องถวยสมัยลพบุรี) จึงสันนิษฐานวานาจะมีการตั้งถิ่นฐานสมัยแรกเริ่มในราว
พุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งตรงกับวัฒนธรรมสมัยลพบุรี59
เนินศาลาบานสระตาพรหม ตั้งอยูที่ตําบลดอนแตง อํ าเภอขาณุ วรลัก ษบุรี จังหวัด
กํ า แพงเพชร ตั้ ง อยู ภ ายในชุ ม ชนโบราณที่ มี คั น ดิ น ล อ มรอบเป น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า มี ซ าก
โบราณสถานกอดวยอิฐ ที่ชาวบานเรียกวา “เนินศาลา” พบเศษภาชนะดินเผาสมัยลพบุรี และยัง
กลาววาเคยขุดพบพระพุทธรูปทรงเครื่องสําริดศิลปะสมัยลพบุรีในบริเวณนี้ดวย60
แหลง โบราณคดีเขาตีค ลี ตั้งอยูที่ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
ตั้งอยูบนยอดเขาสูงประมาณ 200 เมตรเศษ และเคยเปนเมืองโบราณที่ปรากฏรองรอยโบราณสถาน
และโบราณวั ตถุ ที่เ กี่ ย วข องกั บวั ฒนธรรมทวารวดีมากอ น ในป พ.ศ. 2534 ชาวบ า นไดขุ ด พบ
พระพุทธรูปนาคปรกศิลา จํานวน 2 องค องคหนึ่งมีจารึกอักษรขอมที่ขนดนาค มีรูปแบบใกลเคียง
กับศิลปะเขมรแบบบายน แตมีรายละเอียดบางประการที่แตกตางไปทั้งนี้คงเนื่องจากเปนของที่ทํา
ขึ้นในทองถิ่น61 และนอกจากนี้ที่วัดเขากบหรือวัดวรนาถบรรพต อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัด
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ตรี อมาตยกุล, ของดีในประวัติศาสตรและโบราณคดี (พระนคร: สํานักงานหอสมุดกลาง 09,
2513), 320; หวน พินธุพันธ, พิษณุโลกของเรา, 112.
58
ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, 189.
59
ปราณี แจมขุนเทียน, “การศึกษาเครื่องถวยจากการขุดคนทางโบราณคดีที่เมืองนครไทย อําเภอ
นครไทย จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก” (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโบราณคดี ส มั ย ประวั ติ ศ าสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), 122-123.
60
ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, 106, 243.
61
มโน กลีบทอง, “การขุดแตงและตรวจสอบชั้นดินแหลงโบราณคดีเขาตีคลี จังหวัดนครสวรรค,”
เมืองโบราณ 17, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2534): 129-131.

34
นครสวรรค ยังมีพระพุทธรูปนาคปรกศิลาอีก 1 องค สันนิษฐานวานาจะเคยเปนรูปแบบศิลปกรรม
แบบเขมร แตปจจุบันไดรับการซอมแซมแลว62
เมื อ งโบราณดงแม น างเมื อ ง ตั้ ง อยู ที่ ตํ า บลตาสั ง ข อํ า เภอบรรพตพิ สั ย จั ง หวั ด
นครสวรรค เปนเมืองโบราณที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามุมมน ขนาด 630 x 650
เมตร ตั้งอยูใกลกับลําน้ําสาขาของแมน้ําปง พบหลักฐานการอยูอาศัยตั้งแตสมัยทวารวดีจนถึงสมัย
ลพบุรี โบราณสถานโบราณวัตถุที่พบลวนเกี่ยวของกับพุทธศาสนา เชน พระพุทธรูปและพระพิมพ
ดินเผา63 ที่สําคัญคือศิลาจารึกดงแมนางเมือง ภาษาบาลีและภาษาเขมร ระบุศักราชตรงกับป พ.ศ.
1710 มีพระนามของกษัตริยคือ “พระเจาศรีธรรมาโศกราช” และปรากฏคําวา “กมรเตงชคต”64
อันแสดงใหเห็นถึงการรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร ในป พ.ศ. 2552 พิมพชนก พงษเกษตรกรรม
ไดทําการขุดคนทางโบราณคดีเพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ พบหลักฐานที่สําคัญคือ เครื่องถวย
จีนแบบชิงไป สมัยราชวงศซุงเหนือ (พ.ศ. 1503 – 1670) เครื่องเคลือบสีฟา-เขียว และเครื่องถวย
เขมรจากแหลงเตาพนมกุเลน (พุทธศตวรรษที่ 16 – 18) สรุปวานาจะมีการตั้งถิ่นฐานสมัยแรกสุด
ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือกอนหนานั้นเล็กนอย ตอเนื่องมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 18 และ
สิ้นสุดลงกอนที่จะปรากฏวัฒนธรรมสุโขทัย65
นอกจากนี้ยังพบเมืองโบราณที่นาจะเกี่ยวของหรือรวมสมัยกับวัฒนธรรมแบบเขมร
หรื อ สมั ย ลพบุ รี เช น เมื อ งบางพาน ตํ า บลเขาคี รี ส อํ า เภอพรานกระต า ย จั ง หวั ด กํ า แพงเพชร
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คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร
เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนครสวรรค (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542), 91.
63
มานิต วัลลิโภดม, “บันทึกขอความของนายมานิต วัลลิโภดมเสนออธิบดีกรมศิลปากร ลงวันที่
18 ตุลาคม 2499,” ใน นครสวรรครัฐกึ่งกลาง: รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทองถิ่นจังหวัด
นครสวรรค (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยครูนครสวรรค, 2528), 553-554.
64
สํานักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมและโบราณคดี
, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 (พระนคร: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2508), 14-15.
65
พิมพชนก พงษเกษตรกรรม, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณดงแมนางเมือง อําเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค” (วิทยานิพนธป ริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีส มัยประวัติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 198. สําหรับเครื่องเคลือบสีฟา-เขียว ซึ่งเดิมสันนิษฐานวาเปนเครื่อง
ถวยที่นําเขามาจากเอเชียตะวันตก แตตอมาไดมีการศึกษาวิเคราะหดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรแลวพบวานาจะเปน
วัตถุที่นําเขามาจากประเทศจีน ดู วันวิสาข ธรรมานนท, “หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทยที่แสดงถึง
ความสัมพันธทางการคากับเอเชียตะวันตกกอนพุทธศตวรรษที่ 16” (วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 329.

35
เปนเมืองโบราณที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ จากการขุดคนทางโบราณคดี พบชิ้นสวนเครื่องถวยจีน
จากมณฑลกวางตุง (พุทธศตวรรษที่ 14 – 15) เครื่องเคลือบแบบชิงไป จากมณฑลเจียงซีและฝูเจี้ยน
และเครื่องเคลือบจากแหลงเตาหลงฉวน (พุทธศตวรรษที่ 16 – 19) จึงสันนิษฐานวานาจะมีการตั้ง
ถิ่นฐานสมัยแรกเริ่มในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งรวมสมัยกับวัฒนธรรมลพบุรี66 และยังพบเมือง
โบราณที่มีพัฒนาการในสมัยทวารวดีตอเนื่องมาจนถึงสมัยสุโขทัยไดแก เมืองไตรตรึงษ และเมือง
โกสัมพี (บานคลองเมือง) จังหวัดกําแพงเพชร67 แตเปนที่นาสังเกตวาเมืองโบราณดังกลาวปจจุบัน
ยังไมเคยพบหลักฐานโบราณสถานโบราณวัตถุในรูปแบบศิลปะสมัยลพบุรีเลย
สําหรับประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับการแพรกระจายของวัฒนธรรมเขมรสูดินแดน
สุโขทัย มีดังนี้
พ.ศ. 2537 หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการแพรกระจาย
ของวัฒนธรรมแบบเขมรในดินแดนประเทศไทยวาอาจจําแนกไดเปน 2 กรณีคือ กรณีแรก การ
แพร ก ระจายโดยมี อํ า นาจทางการเมื อ งหรื อ การทหารเป น แกนนํ า หากหลั ก ฐานทางด า น
ประวัติศาสตรไดแก จารึกและเอกสารตางชาติ ไดระบุหรือสอแสดงวาอํานาจจากราชธานีของ
อาณาจั ก รเขมรได แ พร เ ข า สู ดิ น แดนประเทศไทยโดยใช ก ารเมื อ งหรื อ การทหารหรื อ แม แ ต
ความสัมพันธทางเครือญาติดวยการสมรสเพื่อสนองนโยบายในการยึดครองพื้นที่แลว และหากได
คนพบหลักฐานทางวัฒนธรรมอันไดแก โบราณวัตถุโบราณสถานที่ยืนยันหรือสนับสนุนคํากลาว
จากจารึ ก หรื อ เอกสารต า งชาติ นั้ น ๆ และกรณี ที่ ส อง การแพร ก ระจายวั ฒ นธรรมเขมรเฉพาะ
ความสัมพันธทางดานวัฒนธรรมและการคาเปนหลัก หากปรากฏเฉพาะขอมูลทางดานโบราณวัตถุ
โบราณสถานแตเพียงดานเดียวโดยขาดขอมูลทางดานเอกสารสนับสนุน68
สําหรับที่เมืองเกาสุโขทัยนั้น ศาสตราจารยเบอรนารด ฟลิปปโกรสลิเยร (Bernard
Philippe Groslier) ชาวฝรั่งเศสไดเคยกลาวไวเมื่อประมาณ 30 กวาปที่แลววา “ปราสาทแบบเขมรที่
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ลวิตรา พงษเทียน, “การศึกษาชุมชนโบราณเมืองบางพาน ตําบลเขาคีรีส อําเภอพรานกระตาย
จังหวัดกําแพงเพชร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532), 111-112.
67
จารุวรรณ โปษยานนท, “การศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ํา
ป ง ตอนล า งในช ว งก อ นพุ ท ธศตวรรษที่ 18” (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 87.
68
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย: ภูมิหลังทางปญญา
รูปแบบทางศิลปกรรม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2537), 28.

36
ศาลตาผาแดงและวัดพระพายหลวง เปนฝมือชางพื้นเมืองและไมมีอะไรที่แสดงวาเขมรมาสรางขึ้น
เพื่อแสดงอํานาจทางการเมือง แตในทํานองตรงกันขามกลับเปนการแสดงความตองการของผูสราง
คือ กษัตริ ยห รือผู นํ าทองถิ่น เพื่ อประกาศตนเองวา เจริญรุ งเรืองเหมือนกับพวกเขมรมากกวา ”69
สอดคลองกันกับแนวคิดของ สินชัย กระบวนแสงที่กลาวไวในวิทยานิพนธ เมื่อป พ.ศ. 2518 วา
พอขุนศรีนาวนําถุมอาจครองราชยเปนกษัตริยสุโขทัยรวมสมัยกับพระเจาชัยวรมันที่ 7ซึ่งครองราชย
ในอาณาจักรเขมรโบราณเมื่อราว พ.ศ. 1724 – 1763 ขณะที่พระเจาชัยวรมันที่ 7 ทรงปกครอง
ทรงผูกไมตรีกับอาณาจักรขางเคียงดวยการพระราชทานธิดาไปอภิเษก จารึกปราสาทพระขรรค
กลาววา “สําหรับผูที่พระองคประทานความมั่งคั่งบริบูรณแลว ก็ไดพระราชทานพระธิดาดวย”
ในจํานวนนี้พอขุนผาเมืองโอรสของพอขุนศรีนาวนําถุมก็ไดรับพระราชทานพระธิดาองคหนึ่งคือ
นางสิขรมหาเทวี ทั้งไดรับพระราชทานพระแสงขรรคชัยศรีกับพระนาม “ศรีอินทรบดิน ทราทิตย”
จากกษัตริยเขมรและตั้งขอสังเกตวาการพระราชทานพระธิดาดังกลาวควรปฏิบัติกับเมืองที่มีฐานะ
ทัดเทียมกัน จึงสรุปวาเมืองเกาสุโขทัยมิไดตกอยูภายใตอํานาจทางการเมืองของเขมรแตอยางใด70
ซึ่งขัดกับการแนวคิดการแพรกระจายวัฒนธรรมแบบเขมรของหมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
ขางตนที่วิเคราะหวาความสัมพันธทางเครือญาติก็จัดเปนสวนหนึ่งของอํานาจทางการเมืองดวย71
ในขณะที่สุรเดช วิชิตจารุกุลกลาวไวในสารนิพนธเมื่อป พ.ศ. 2537 วาเมืองเชลียงเปนเมืองที่อยู
ภายใตอิทธิพลทางการเมืองของเขมร และกลาวถึงภาพสลักที่ระเบียงปราสาทนครวัดที่มีจารึกวา
“เสียมกุกจากเมืองเชงฌาล” โดยกลาววาคํานี้อาจหมายถึงเมืองเชลียงก็เปนได72 สวนธิดา สาระยา
ไดกลาวไวในหนังสือ “ประวัติศาสตรสุโขทัย พลังคน อํานาจผี บารมีพระ” เมื่อป พ.ศ. 2544
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อางใน ศรีศักร วัลลิโภดม, ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ (กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, 2546), 70.
70
สินชัย กระบวนแสง, “ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยจากศิลาจารึก”, (วิทยานิพนธ ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518), 3-5. อาง ศิลา
จารึกหลักที่ 116 และ จารึกหลักที่ 2 วัดศรีชุม.
71
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย: ภูมิหลังทางปญญา
รูปแบบทางศิลปกรรม, 28.
72
สุรเดช วิชิตจารุกุล, “พัฒนาการเมืองเชลียง: การศึกษาหลักฐานเอกสาร ประวัติศาสตร และ
ขอมูลใหมทางโบราณคดี”, 40. อาง อุไรศรี วรศะริน, ภาษา-จารึก ฉบับที่4: ไปเที่ยวเมืองเขมร (กรุงเทพฯ:
ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536.

37
“ความเกี่ยวของระหวางเมืองสุโขทัยและขอมมีหลักฐานยืนยันหนักไปทางดานศิลปวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจการคามากกวาการจัดการปกครองและควบคุมดวยอํานาจทางการเมือง”73
สําหรับเสนทางการแพรเขามาของวัฒนธรรมเขมรสูเมืองเกาสุโขทัย อาจเปนไปได 2
เสนทางคือ ผานเขามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานเมืองศรีเทพ เมืองนครไทย และอีกเสนทาง
หนึ่งคือผานมาทางเมืองลพบุรี (ละโว) ซึ่งเปนศูนยกลางของวัฒนธรรมแบบเขมรในแถบภาคกลาง
(แผนที่ที่ 3) โดยเฉพาะทางเมืองลพบุรี (ละโว) นั้น ศรีศักร วัลลิโภดมเคยกลาวไววา “เมืองสุโขทัย
คงมีความสัมพันธกับเมืองลพบุรีไมมากก็นอย ทั้งในทางศาสนาที่เปนพุทธศาสนาลัทธิมหายาน
แบบเดียวกัน และทางศิลปกรรมเชนความคลายคลึงกันระหวางลวดลายปูนปนที่วัดพระพายหลวง
กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี”74 เชนเดียวกับพิเศษ เจียจันทรพงษที่กลาววา “เมืองลพบุรีเปน
ตั ว แทนของอารยธรรมเขมรในบริเ วณที่ร าบลุ ม แม น้ํา ภาคกลาง ที่ สนับ สนุน ส ง เสริม และเป น
ทางผานของการลําเลียงสินคาจากสุโขทัยออกสูทะเลและดินแดนหางไกลออกไป”75

แผนที่ที่ 3 สันนิษฐานเสนทางการแพรเขามาของวัฒนธรรมแบบเขมรสูเมืองเกาสุโขทัย
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม gis.finearts ของกรมศิลปากร)
73

ธิดา สาระยา, ประวัติศาสตรสุโขทัย พลังคน อํานาจผี บารมีพระ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,

2544), 17.
74

ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, 25.
75
พิเศษ เจียจันทรพงษ, สุโขทัยเมืองพระรวง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531. พิมพในวโรกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
20 พฤศจิกายน 2531), 17.

38
นอกจากนี้ยังมีการกลาวถึง วัฒนธรรมแบบเขมร ที่ยังคงมีอิทธิพลตองานศิลปกรรมใน
สมัยสุโขทัยและสมัยตอๆ มาดวย เชน ลักษณะกรอบซุมประดับเจดียสี่เหลี่ยม ที่วัดพระพายหลวง76
ปรางคหรือเจดียทรงปราสาทแบบสุโขทัยที่วัดศรีสวาย77 ปรางคทิศรอบเจดียประธานที่วัดมหาธาตุ
สุโขทัย ยอดซุมประตูที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เชลียง และเจดียรายบางองคที่วัดเจดียเจ็ดแถว78
รวมทั้งงานประติมากรรมดินเผาประดับสถาปตยกรรมเชน มกรประดับปลายกรอบหนาบัน บราลี
และกระเบื้องเชิงชาย ที่มีลักษณะและวิวัฒนาการทางรูปแบบที่คลี่คลายมาจากศิลปะแบบเขมร79
อันเปนหลักฐานแสดงใหเห็นถึงความแพรหลายและความคลี่คลายของวัฒนธรรมแบบเขมรที่ยังคง
มีอยูในสมัยตอๆ มาดวย
รองรอยวัฒนธรรมและศิลปกรรมแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย
วัดศรีสวาย
ที่ตั้งและลักษณะทางสถาปตยกรรม ตั้งอยูภายในเขตกําแพงเมืองเกาสุโขทัย คอนไป
ทางดานทิศใต (แผนที่ที่ 4) สภาพที่ตั้งโบราณสถานเปนพื้นที่ราบเรียบ แวดลอมดวยโบราณสถาน
อื่นๆ หลายแหง ทางทิศเหนือมีวัดมหาธาตุอยูหางไปประมาณ 300 เมตร และ ทางทิศใตเปนแนว
คูเมืองกําแพงเมืองอยูหางไปประมาณ 150 เมตร นอกจากนี้ยังมีระบบคูคลองและบอน้ํากระจาย
อยูทั่วไปในพื้นที่ (ภาพที่ 3)

76

ความเห็นของศาสตราจารยฌอง บวสเซอลิเยร ดู หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “การขุดแตงที่
วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย,” ศิลปากร 9, 6 (มีนาคม 2509): 55; ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย:
บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, 20.
77
สันติ เล็กสุขุม, “ศรีสวาย,วัด,” สารานุกรมสุโขทัยศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2
(2539): 219-220; ศิลปะสุโขทัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 54.
78
มยุรี สมุทรสาคร, “อิทธิพลพุทธศิลปลพบุรี” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 47-50.
79
ปรียานุช เส็งหะพันธุ, “ประติมากรรมดินเผาประดับสถาปตยกรรมในสมัยสุโขทัย: ศึกษาจาก
ข อ มู ล ในเขตจั ง หวั ด สุ โ ขทั ย ” (วิ ท ยานิ พ นธ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโบราณคดี ส มั ย ประวั ติ ศ าสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 103-105.
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แผนที่ที่ 4 ตําแหนงที่ตั้งโบราณสถานแบบเขมรที่เมืองเกาสุโขทัย
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม gis.finearts ของกรมศิลปากร)

ภาพที่ 3 ภาพถายจากมุมสูงเมืองเกาสุโขทัย แสดงตําแหนงที่ตั้งวัดศรีสวาย

40

แผนผังที่ 1 แผนผังบริเวณวัดศรีสวาย
ที่มา: กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2531), 17.
ลั ก ษณะแผนผั ง ของวั ด ศรี ส วาย (แผนผั ง ที่ 1) สร า งหั น หน า ไปทางทิ ศ ใต ซึ่ ง เป น
ลักษณะที่แปลกไปจากวัดอื่นๆ ทั่วไปที่นิยมสรางหันหนาไปทางทิศตะวันออก มีกําแพงศิลาแลง
ลอมรอบเปนขอบเขตรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 106.50 x 117.50 เมตร กึ่งกลางกําแพงดานทิศใต
มีซุมประตูเขา – ออก 1 แหง ถัดเขาไปเปนวิหารชั้นนอกซึ่งเปนวิหารโถง ที่เชื่อมตอกับวิหารชั้นใน
ซึ่งเปนวิหารทึบ และแนวกําแพงแกวกออิฐผนังบุดวยแผนหินชนวนลอมรอบพื้นที่ชั้นในขนาด
34 x 44 เมตร ตรงกลางเปนที่ตั้งของปราสาท 3 หลัง (ภาพที่ 4 – 5) สรางเรียงกันในแนว
ทิศตะวันออก – ตะวันตก ปราสาทแตละหลังมีขนาด 6.50 x 6.50 เมตร หลังกลางสูง 15 เมตร
หลังตะวันออกและตะวันตกสูง 12 เมตร สภาพที่ปรากฏในปจจุบันแสดงใหเห็นถึงรองรอยการ
กอสรางและซอมแซมดัดแปลงมาแลวหลายครั้งนับตั้งแตอดีต สวนฐานมีลักษณะจมดินอยู กอดวย
ศิลาแลงตอมาจนถึงสวนเรือนธาตุ เปนศิลาแลงกอนใหญขนาดโดยทั่วไปประมาณ 40 x 90 x 35
เซนติเมตร สันนิษฐานวาเปนงานกอสรางในพุทธศตวรรษที่ 1880 แตสวนหลังคาที่ซอนเปนชั้น
80

ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล: 41; หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี,
พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยหมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล 29 มิถุนายน 2547), 27.

41
ลดหลั่นกันกอดวยอิฐ มีสัดสวนที่ยืดสูงยิ่งขึ้น ประดับกลีบขนุนรูปครุฑยุดนาค เทวดา อัปสร และ
นาคโคนกรอบซุม ซึ่งเปนงานปูนปนที่คลี่คลายมาจากศิลปะแบบเขมรผสมผสานกับลวดลายใน
ศิลปะจีนและศิลปะสุโขทัยที่มีลักษณะเดนคือใบหนาบุคคลเปนรูปไข งานปูนปนเหลานี้จึงควรมี
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา81 นอกจากนี้ยังมีรองรอยของสิ่งกอสรางขนาดเล็กอื่นๆ
อีกไดแก แนวระเบียงลอมรอบปราสาท ฐานอาคารดานหลังปราสาทองคกลาง ฐานอาคารดานหนา
ปราสาทองคทิศตะวันออกและตะวันตก และบอน้ํา 1 แหงที่มุมดานทิศตะวันตกเฉียงใต

ภาพที่ 4 ปราสาทสามหลังวัดศรีสวาย

ภาพที่ 5 สิ่งกอสรางตางๆ ภายในบริเวณวัดศรีสวาย

81

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 110.

42
พื้นที่ระหวางกําแพงวัดและกําแพงแกว มีสระน้ําอยูทางดานหลังปราสาท เดิมนาจะมี
ลักษณะลอมเปนรูปตัวยู (U) ตอมานาจะมีการถมสระน้ําทางดานทิศตะวันตกบางสวน เปนที่ตั้งของ
วิหารนอยกอดวยศิลาแลง 1 หลัง ตั้งอยูนอกกําแพงแกวทางดานทิศตะวันตก ดานหนาวิหารนอย
มีฐานเจดียขนาดเล็ก 1 องค นอกจากนี้ทางดานทิศเหนือนอกกําแพงวัดยังมีฐานอาคารกอดวย
ศิ ล าแลงอี ก 1 หลั ง เดิ ม เคยมี จ ารึ ก บั น ทึ ก เรื่ อ งราวพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล า เจ า อยู หั ว
เสด็จประพาสเมื่อป พ.ศ. 2450 ตั้งอยู82

ภาพที่ 6 การขุดแตงบูรณะวัดศรีสวาย พ.ศ. 2496
(ภาพถายเกาของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย)
ประวัติการดําเนินงาน
พ.ศ. 2496 กรมศิลปากรเริ่มดําเนินงานขุดแตงบูรณะโบราณที่สําคัญในเมืองเกาสุโขทัย
รวมทั้งวัดศรีสวาย การดําเนินงานในครั้งนั้นไมปรากฏรายงานการขุดคนขุดแตง มีเพียงภาพถายเกา
เปนหลักฐานเทานั้น (ภาพที่ 6)
พ.ศ. 2508 – 2509 ดําเนินการขุดแตงบูรณะเพิ่มเติม อยางไรก็ตามมีเพียงขอมูลสรุป
และภาพถายประกอบ ว าก อนการขุดแตงพื้น ที่ปกคลุมไปดวยปาไผ หนามและไมเบญจพรรณ
82

เรียกวา จารึกหลักที่ 241 ศิลาจารึกวัดศรีสวาย ดู สํานักนายกรัฐมนตรี, คณะกรรมการจัดพิมพ
เอกสารทางประวัติศาสตร, ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 6 ตอนที่ 2 (กรุงเทพฯ: สํานักนายกรัฐมนตรี, 2521), 125-126.
และตําแหนงที่ตั้งของศิลาจารึกปรากฏอยูในแผนผังบริเวณวัดศรีสวาย เขียนเมื่อป พ.ศ. 2509 ดู คณะกรรมการ
ปรับ ปรุงบูรณะโบราณสถานจั งหวัดสุโ ขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุด แตงบูร ณะ
โบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ. 2508-2512, แผนผังไมปรากฏเลขหนา.

43
ในคูมีดินทับถมและตื้นเขิน มีกองอิฐและดินทับถมหนา 0.50 – 1.0 เมตรโดยทั่วไป ไดขุดแตง
บู ร ณะเพิ่ ม เติ ม ขุ ด ลอกคู และบู ร ณะกํ า แพงจนแล ว เสร็ จ พบโบราณวั ต ถุ ไ ด แ ก ทั บ หลั ง
รูปพระนารายณบรรทมสินธุ แผนหินสลักรูปพระวิษณุสี่กร และพระพุทธรูปสําริดหลายองค83
จากนั้ น เป น ต น มาก็ มี เ พี ย งการบู รณะเสริ ม ความมั่ น คง การอนุ รัก ษป ระติม ากรรม
ปูนปน การขัดลางคราบไคลที่เกาะบนผิวปูน และการดูแลบํารุงรักษาพื้นที่ โดยที่ยังไมเคยมีการ
ขุดคนทางโบราณคดีภายในบริเวณพื้นที่ของวัด
โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ
1. ทับหลังรูปพระนารายณบรรทมสินธุศิลาทราย (ภาพที่ 7) ขนาด 29 x 141 เซนติเมตร
พบที่ปราสาทหลังกลาง84 สลักภาพพระนารายณหรือพระวิษณุ บรรทมเหนือพญาอนันตนาคราช
แผพังพานเจ็ดเศีย ร มีกานบัวผุ ดจากพระนาภี เหนือกานบัวเปนรูปพระพรหมนั่งประนมหัตถ
ปลายพระบาทมีพ ระลั ก ษมี ประคองพระชงฆ และถัด ไปเปน รูป โยคีนั่งประนมหัตถ85 ในการ
กําหนดอายุสมัยของนักวิชาการยังคงมีความเห็นที่แตกตางกันไปกลาวคือ หากพิจารณาจากรูปแบบ
ศิลปะ พระนารายณมีลักษณะการบรรทมราบ และรูปโยคีนั่งมีสายโยคปฏฏะรัด อาจมีอายุเกาแกสุด
รวมสมัยศิลปะเขมรแบบบาแค็ง (พ.ศ. 1426 – 1468)86 จนถึงศิลปะเขมรแบบบาปวน (พ.ศ. 1553 –
1623)87 หรืออาจเปนฝมือของชางพื้นเมืองที่เลียนแบบศิลปะรุนเกา กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 1888
83

คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการ
สํารวจและขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ. 2508-2512, 9.
84
Lunet de Lajonquiere, Inventaire Descriptif des monuments du Cambodge, 331. และจาก
การตรวจวัดที่ตําแหนงเหนือกรอบประตูทางเขาปราสาทองคกลาง ก็พบวามีขนาดที่เขากันพอดี.
85
โยคีในภาพนี้อาจเปนตัวแทนพระศิวะ ทับหลังชิ้นนี้จึงอาจเกี่ยวของกับลัทธิการบูชาตรีมูรติ ดู
Satya Vrat Shastri, “Brahmanism in Sukhothai,” ใน โบราณคดีและประวัติศาสตรสุโขทัยความรูใหมใน 4
ทศวรรษ (สุโขทัย: สํานักงานศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, 2547), 75.
86
อนุวิทย เจริญศุภกุล, “ความสําคัญของทับหลังสลักภาพพระนารายณบรรทมสินธุ ปราสาท
พนมรุง บุรีรัมย,” เมืองโบราณ 14, 2 (เมษายน-มิถุนายน 2531): 20; หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวม
แบบเขมรในประเทศไทย: ภูมิหลังทางปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม, 62.
87
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “การกําหนดอายุศิลปะสมัยสุโขทัยของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ,”
วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2529 (2529): 3-5
88
สมิทธิ ศิริภัทร, “วิวัฒนาการพระปรางค” (สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 26; ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, 7.
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ภาพที่ 7 ทับหลังรูปพระนารายณบรรทมสินธุ ศิลาทราย พบที่วัดศรีสวาย
2. แผนหินสลักรูปพระวิษณุประทับยืน มี 4 กร ศิลาทราย (ภาพที่ 8) สลักนูนต่ํา สูง 96
เซนติเมตร ลักษณะพระพักตรเหลี่ยม สวมมงกุฎยอดเปนทรงกระบอก กายทอนบนเปลือย ทอนลาง
นุ ง ผ า ยาวระดั บ พระชงฆ ทรงถื อ จั ก ร พระขรรค และอาวุ ธ ลั ก ษณะเป น แท ง ยาวอี ก 2 ชิ้ น89
จากลักษณะผานุงคลายศิลปะเขมรแบบบายน แตฝมือชางเปนแบบทองถิ่นมาก ดวยเหตุนี้จึงอาจ
จัดเปนรุนตนของศิลปะสุโขทัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 1990

ภาพที่ 8 แผนหินสลักรูปพระวิษณุประทับยืน มี 4 กร ศิลาทราย พบที่วดั ศรีสวาย
(ภาพถายเกาของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย)

89

ศาสตราจารยบวสเซอลิเยร ใหความเห็นวา ลักษณะอาวุธเปนศิลปะฮินดูรุนหลัง ใน บัตรทะเบียน
โบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง เลขวัตถุ สข.1926 เลขลําดับ 1923, 3 กุมภาพันธ 2533.
90
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “การกําหนดอายุศิลปะสมัยสุโขทัยของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ,”: 4;
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย, 45.
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3. พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนปางแสดงธรรม สําริด (ภาพที่ 9) จํานวน 2 องค
สูง 22.3 และ 25.1 เซนติเมตร มีลักษณะแบบเดียวกันคือ ประทับยืนตรง พระหัตถทั้งสองขางยกขึ้น
ระดั บ พระอุ ร ะ ปางแสดงธรรม ครองจี ว รห ม คลุ ม บางแนบประวรกาย พระเศี ย รทรงเทริ ด
มีกระบังหนา มุนพระเกศาทรงกรวย เครื่องประดับมีกุณฑล กรองศอ พาหุรัด ทองกร เข็มขัดมี
ปนเหนงและพวงอุบะหอยโดยรอบ ศิลปะเขมรแบบนครวัด (พ.ศ. 1643 – 1718)91

ภาพที่ 9 พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืนปางแสดงธรรม สําริด พบที่วัดศรีสวาย
4. กลุมประติมากรรมเทวรูปสําริด ขนาดเล็ก (ภาพที่ 10) พบรวมกันอยูภายในฐานชุกชี
วิหารชั้นใน92 ไดแก พระหริหระ พบเพียงครึ่งทอนบน สูง 25.5 เซนติเมตร พระอิศวร พบเพียงครึ่ง
ทอนบน สูง 19 เซนติเมตร และชิ้นสวนพระกรเบื้องขวา ซึ่งหักจากองคเทวรูป ยาว 17 เซนติเมตร
ลักษณะพระพักตรและเครื่องทรงของประติมากรรมเหลานี้ เทียบไดกับกลุมประติมากรรมเทวรูป
สําริด ขนาดใหญ สมัยสุโขทัย93 ซึ่งสันนิษฐานวานาจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 20

91

พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัย ระหวาง พ.ศ. 1750-1900),”: 26; สันติ
เล็ ก สุ ขุ ม , ประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะไทย(ฉบับ ย อ ) การเริ่ มต น และการสื บ เนื่ อ งงานช า งในศาสนา, พิ ม พค รั้ ง ที่ 3
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548), 68.
92
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “การกําหนดอายุศิลปะสมัยสุโขทัยของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ,”: 4. อาง
นายมะลิ โคกสันเทียะ ผูควบคุมการขุดแตงเมื่อป พ.ศ. 2508-2509.
93
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, เทวรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: สมาคม
นักศึกษาเกาคณะโบราณคดีและสมาคมโบราณคดีแหงประเทศไทย, 2547. พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล 29 มิถุนายน 2547), 34.
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ภาพที่ 10 กลุมประติมากรรมเทวรูปสําริด ขนาดเล็ก พบทีว่ ัดศรีสวาย
5. แทนศิลาฤกษ ศิลาทราย (ภาพที่ 11) ขนาด 40 x 40 เซนติเมตร สูง 12 เซนติเมตร
ปจจุบันตั้งอยูบนฐานชุกชีภายในวิหารชั้นใน หนาปราสาทองคกลาง ซึ่งนาจะถูกเคลื่อนยายมาจาก
บริเวณอื่นภายในวัด ดานบนเจาะเปนหลุมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กที่ตรงกลางและมุมทั้งสี่รวม
เปน 5 หลุม สันนิษฐานวาสําหรับบรรจุวัตถุมงคล ในพิธีกรรมวางศิลาฤกษกอสรางปราสาท94
ดวยเหตุนี้จึงนาจะเปนวัตถุที่ทําขึ้นพรอมกับการสรางปราสาท

ภาพที่ 11 แทนศิลาฤกษ ศิลาทราย พบที่วดั ศรีสวาย
6. ฐานประติมากรรมรูปเคารพ (ภาพที่ 12) ศิลาทราย พบจํานวน 4 ฐาน ปจจุบันตั้งอยู
ภายในบริเวณวัด จํานวน 1 ฐาน และยายไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง
จํานวน 3 ฐาน มีขนาดโดยประมาณ 50 x 50 เซนติเมตร สูง 40 เซนติเมตร ตรงกลางเจาะรูสําหรับ
94

Jean Boisselier, Asie du Sud-Est: I. Le Cambodge (Paris: Manuel d’archéologie d’ExtrêmeOrient, 1966), 206-207.

47
เสียบเดือยรูปเคารพ ปลายดานหนึ่งทําเปนรองสําหรับใหน้ําไหลออกในการประกอบพิธีกรรม
สรงน้ํารูปเคารพ ปจจุบันไมปรากฏหลักฐานรูปเคารพที่เคยประดิษฐานอยู จึงไมอาจระบุไดแนชัด
วาทําขึ้นเนื่องในลัทธิศาสนาใด ระหวางศาสนาฮินดูหรือพระพุทธศาสนา แตจากลักษณะของฐาน
เปนแบบบัวคว่ํา บัวหงาย เทียบไดกับฐานรูปเคารพศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร (พ.ศ. 1417 –
1974) เชนพบที่ปราสาทพนมบาแค็ง ประเทศกัมพูชา และปราสาทพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย95

ภาพที่ 12 ฐานประติมากรรมรูปเคารพ พบที่วัดศรีสวาย
ศาลตาผาแดง
ที่ตั้งและลักษณะทางสถาปตยกรรม ตั้งอยูภายในเขตกําแพงเมืองเกาสุโขทัย คอนไป
ทางด า นทิ ศ เหนื อ สภาพที่ ตั้ ง โบราณสถานเป น พื้น ที่ ร าบเรี ย บ ลาดเอี ย งเล็ ก น อ ยลงไปทางทิ ศ
ตะวันออกอันเปนที่ตั้งของวัดตระพังสอที่อยูหางไปประมาณ 200 เมตร ทางทิศใตอยูติดกับตระพัง
ตระกวน วัดสระศรี โดยมีถนนจรดวิถีถอง (สายสุโขทัย – ตาก) คั่นไว96 และอยูหางจากแนวคูเมือง
95

Ibid., 212-216.
96
ถนนสายนี้สรางขึ้นตั้งแตกอนป พ.ศ. 2500 เดิมตัดผานกลางตระพังตระกวนวัดสระศรี ตอมา
ในป พ.ศ. 2521 ไดมีการฟนฟูบูรณะวัดสระศรี โดยยายถนนมาสรางเลียบสระน้ําแทน ดวยเหตุนี้ศาลตาผาแดง
จึงตั้งอยูริมถนนดังที่ปรากฏในปจจุบัน.
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กําแพงเมืองดานทิศเหนือประมาณ 400 เมตร นอกจากนี้ยังมีวัดรางขนาดเล็กอีกหลายแหงกระจาย
ตัวอยูทางดานทิศเหนือและทิศตะวันตก (ภาพที่ 13)

ภาพที่ 13 ภาพถายจากมุมสูงเมืองเกาสุโขทัย แสดงตําแหนงที่ตั้งศาลตาผาแดง

แผนผังที่ 2 แผนผังบริเวณศาลตาผาแดง
ที่มา: กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2531), 44.
ลักษณะแผนผังของศาลตาผาแดง (แผนผังที่ 2) สรางหันหนาไปทางทิศตะวันออก เปน
ปราสาทแบบเขมรหลังเดี่ยวกอดวยศิลาแลงทั้งหลัง จากสภาพที่ปรากฏในปจจุบัน ไมพบวามีอาคาร

49
ประกอบอื่นๆ กําแพง หรือคูน้ําลอมรอบแตอยางใด ลักษณะทางสถาปตยกรรมเปนปราสาทแบบ
เขมร กอดวยศิลาแลงกอนใหญมีขนาดโดยทั่วไปประมาณ 40 x 90 x 35 เซนติเมตร แผนผังอาคาร
เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุม (ที่มุมประธานมีขนาดใหญกวามุมประกอบ) ขนาดประมาณ 12 x 12
เมตร เชื่อมตอกับมุขที่ยื่นออกไปทางดานหนาดานหนา ยาวประมาณ 8 เมตร (ภาพที่ 14)

ภาพที่ 14 ปราสาทศาลตาผาแดง
สวนฐาน เปนเขียงเตี้ยๆ รองรับฐานบัวลูกฟก ซึ่งประกอบดวยสวนหนากระดานลาง
สวนบัวคว่ํา สวนทองไมที่คาดดวยบัวลูกฟก (เปนแถบขนาดใหญ คาดประดับในแนวนอนตรง
พื้นที่กลางระนาบในสุดของฐาน) สวนบัวหงาย และสวนหนากระดานบน ฐานบัวลูกฟกชั้นแรกนี้
มี ค วามสู ง 2.40 เมตร รองรั บ ฐานบั ว ลู ก ฟ ก ชั้ น ที่ ส อง ที่ ล ดขนาดลงและมี ค วามสู ง 1.50 เมตร
กลาวกันวา ความนิยมในการทําฐานบัวลูกฟก ปรากฏอยางแพรหลายในงานกอสรางปราสาทสมัย
บายน97
สวนเรือนธาตุ เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุม ขนาด 6 x 6 เมตร เชื่อมตอกับมุขที่ยื่น
ออกไปทางด า นหน า เป น ช อ งประตู ที่ เ ชื่ อ มต อ กั บ บั น ไดทางขึ้ น -ลง ช อ งประตู ก ว า ง 2 เมตร
สูง 4 เมตร ผนังดานข างทางทิศเหนือและทิศใตปดทึบทําเปนประตูหลอก สวนทางดานหลัง
ทําเปนชองประตูเปดโลงแตไมมีบันไดทางขึ้น-ลง
97

สันติ เล็กสุขุม, “เจดียบริวารประจําทิศทั้งแปดและพระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุสุโขทัย,”
ใน รวมบทความมุมมองความคิดและความหมาย: งานชางไทยโบราณ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548), 129;
ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, 13-14.
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สวนยอดปราสาทหรือหลังคา มีสภาพพังทลายดังปรากฏกอนศิลาแลงจํานวนมากกอง
เรียงเปนแนวอยูทางดานหลังปราสาท ลักษณะหลังคาของมุขที่ยื่นออกมาทางดานหนาเปนหลังคา
โคงที่เกิดจากการกอศิลาแลงเหลื่อมขึ้นไปบรรจบกัน สําหรับหนาบันที่ผานการบูรณะมาแลวนั้น
มีรูปรางคลายวงโคงเกือกมามียอด ซึ่งไมเคยปรากฏในศิลปะเขมรมากอน98
ประวัติการดําเนินงาน
พ.ศ. 2502 – 2503 หนวยศิลปากรที่ 3 สุโขทัย กรมศิลปากร ดําเนินการขุดแตงและ
บูรณะ (ภาพที่ 15) ดังปรากฏรองรอยการซอมแซมผนัง หลังคา และหนาบันมุขดานหนา สวนกอน
ศิ ล าแลงยอดปราสาทที่ พั ง ทลายลงมานั้ น ได นํ า ไปกองเรี ย งเป น แนวไว ใ นพื้ น ที่ ท างด า นหลั ง
ปราสาท การดําเนินงานในครั้งนั้นไดพบเทวรูปศิลาทราย ทั้งรูปบุรุษและสตรี จํานวนรวม 4 องค
อยางไรก็ตามปจจุบันไมปรากฏเอกสารรายงานผลการดําเนินงานดังกลาว มีเพียงการกลาวถึงบาง
เล็กนอยอยูในหนังสือหรือบทความทางวิชาการในระยะตอมา99
อนึ่งการดําเนินการบูรณะในครั้งแรกนั้นไดกระทําโดยมั่นคงแข็งแรง ในเวลาตอมาจึง
ไมปรากฏวาเคยมีการขุดแตงบูรณะหรือการขุดคนทางโบราณคดีในพื้นที่โบราณสถานแหงนี้อีก

ภาพที่ 15 ศาลตาผาแดง สภาพกอนการบูรณะ
(ภาพถายเกาของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย)
98

สมิทธิ ศิริภัทร, “วิวัฒนาการพระปรางค”, 17.
99
ยอรช เซเดส, “ราชธานีรุนแรกของไทยในพุทธศตวรรษที่ 19,” ใน ศิลปะไทยสมัยสุโขทัยและ
ราชธานีรุนแรกของไทย, แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507. พิมพในงานเสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง 25 มกราคม 2507), 63.
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โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ
1. กลุมประติมากรรมเทวรูป ศิลาทราย (ภาพที่ 16) จํานวน 4 องค เปนรูปบุรุษ 3 องค
และรูปสตรี 1 องค ทั้งหมดเหลือเพียงสวนพระวรกาย เนื่องจากสวนพระเศียร พระกร และพระบาท
ชํารุดหักหาย มีขนาดความสูงระหวาง 128 – 78 เซนติเมตร สวมเครื่องทรงไดแก ผานุงยาวบางแนบ
พระวรกาย มีเข็มขัดคาดทับ ชักชายผายาวออกมาขางองค เข็มขัดเปนแผนใหญตกแตงลายดอกไม
สี่กลีบในชองสี่เหลี่ยม ดานลางเปนอุบะตกแตงลายใบไมสามเหลี่ยมหอยลง กรองศอเปนแผนใหญ
กึ่งกลางขอบลางมีปลายแหลม ตกแตงลายดอกไมกลม ลายลูกประคํา สวนขอบลางเปนอุบะลาย
สามเหลี่ยมขนาดเล็กหอยลงมา ในจํานวนนี้มีองคหนึ่งที่มีขนาดใหญกวาองคอื่นๆ เปนรูปบุรุษ
ทรงสังวาล 2 เสน พาดพระอังสาซายขวาไขวทับกันบริเวณกลางพระอุระ เปนลายดอกไมสี่กลีบ
ในชองสี่เหลี่ยมสลับกับลายเม็ดประคํา 4 แถว ดวยขนาดองคที่ใหญกวาและมีเครื่องทรงมากกวา
จึงสันนิษฐานวานาจะเปนเทวรูปประธาน แตเนื่องจากสวนพระเศียรชํารุดหักหายไปแลวจึงไม
สามารถระบุไดวาเปนรูปเคารพของเทพเจาองคใด

ภาพที่ 16 กลุมประติมากรรมเทวรูป ศิลาทราย พบที่ศาลตาผาแดง
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การกําหนดอายุสมัย เดิมศาสตราจารยช็อง บวสเซอลิเยร และเอ. บี. กริสโวลดเคยจัด
ใหเปนศิลปะแบบนครวัด โดยเปรียบเทียบกับภาพสลักรูปเทพธิดาที่ปราสาทนครวัด100 ตอมา
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุลกลาววาเปนอิทธิพลศิลปะแบบนครวัดตอกับบายน101และพิริยะ ไกรฤกษ
กลาววามีลักษณะเครื่องทรงใกลเคียงกับภาพสลักที่ปราสาทบันทายฉมารในศิลปะแบบบายน102
ซึ่งตอมานักวิชาการทานอื่นๆ รวมทั้งศาสตราจารยบวสเซอลิเยรเองก็ไดทําการตรวจสอบเพิ่มเติม
และเห็ น ว า ควรมี อ ายุ ถั ด มาสั ก เล็ ก น อ ยคื อ ในราวช ว งต น ของศิ ล ปะแบบบายน หรื อ ราวต น
พุทธศตวรรษที่ 18103
2. สวนพระบาทของเทวรูป ศิลาทราย (ภาพที่ 17) ลักษณะเปนสวนขอพระบาททั้งสอง
ขางของเทวรูปที่ชํารุดหักพัง สลักติดกับฐานขนาด 28 x 38 เซนติเมตร ขนาดพระบาทแตละขาง
กวาง 11 เซนติเมตร ยาว 32 เซนติเมตร ปจจุบันตั้งอยูตรงจุดกึ่งกลางภายในปราสาทศาลตาผาแดง
สันนิษฐานวาเปนสวนพระบาทของเทวรูปองคใดองคหนึ่ง ที่กลาวถึงขางตน

ภาพที่ 17 สวนพระบาทของเทวรูป ศิลาทราย อยูภายในปราสาทศาลตาผาแดง
100

ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล: 41, 44; Alexander Brown Griswold, Towards a
History of Sukhodaya Art, 2.
101
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง จังหวัดสุโขทัย, 36.
102
พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัย ระหวาง พ.ศ. 1750-1900),”: 26.
103
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ศิลปะรวมแบบเขมรในประเทศไทย: ภูมิหลังทางปญญา
รูปแบบทางศิลปกรรม, 67; สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 9; ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะห
หลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, 14.
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3. แทนศิลา (ภาพที่ 18) สลักจากศิลาทราย ขนาดประมาณ 70 x 70 เซนติเมตร สูง 40
เซนติเมตร ดานขางแกะสลักเปนฐานบัวลูกฟก ดานบนผิวเรียบ พบจํานวน 3 แทน นอกจากนี้ยังมี
แทนศิลาแลงที่มีขนาดใหญกวาเล็กนอย ขนาด 90 x 90 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร ดานบนตรง
กลางเจาะเปนรูเล็กๆ และเซาะเปนรองออกไปทางดานขาง พิจารณาจากรูปทรงและลักษณะแลว
สันนิษฐานวาเปนแทนฐานรองรับประติมากรรมหรือแทนบูชาภายในตัวปราสาท

ภาพที่ 18 แทนศิลา อยูภายในปราสาทศาลตาผาแดง
วัดพระพายหลวง
ที่ตั้งและลักษณะทางสถาปตยกรรม ตั้งอยูภายนอกเขตกําแพงเมืองเกาสุโขทัยทางดาน
ทิศเหนือ สภาพที่ตั้งโบราณสถานเปนพื้นที่ราบเรียบ ลาดเอียงเล็กนอยลงไปทางทิศตะวันออก
มีขอบเขตลอมรอบดวยคูน้ําเรียกวา “คูแมโจน” กวาง 60 เมตร เปนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด
600 x 700 เมตร นับเปนศาสนสถานที่มีพื้นที่กวางใหญมาก พื้นที่โดยรอบวัดพระพายหลวงยังมี
โบราณสถานที่สําคัญไดแก แหลงเตาทุเรียง วัดศรีชุม วัดสังฆาวาส บาราย และวัดรางขนาดเล็กอีก
มากมาย อันแสดงใหเห็นถึงความหนาแนนของชุมชนและความสําคัญของพื้นที่แถบนี้ (ภาพที่ 19)
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ภาพที่ 19 ภาพถายจากมุมสูงเมืองเกาสุโขทัย แสดงตําแหนงที่ตั้งวัดพระพายหลวง

แผนผังที่ 3 แผนผังบริเวณวัดพระพายหลวง
ที่มา: กรมศิลปากร, ทําเนียบโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2531), 124.
ลักษณะแผนผังของวัดพระพายหลวง (แผนผังที่ 3) สรางหันหนาไปทางทิศตะวันออก
มีขอบเขตเปนคูน้ําขนาดใหญลอมรอบดังกลาวมาแลว ภายในยังมีคนู า้ํ อีก 2 ชั้น มีโบราณสถาน
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มากมายตั้งเรียงรายเปนกลุมๆ ที่สําคัญคือ ปราสาทแบบเขมร 3 หลัง (ภาพที่ 20) กอดวยศิลาแลง
ทั้งหลัง ตั้งอยูบนพื้นที่คอนไปทางทิศตะวันตกของวัด ปราสาททั้ง 3 หลังนี้ตั้งเรียงกันตามแนว
ทิศเหนือ – ใต อยูบนฐานเดียวกันหรือฐานไพที ขนาด 12.6 x 27.5 เมตร แผนผังเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผาเพิ่มมุมรับกับตัวปราสาทและบันไดทางขึ้น ยกเวนทางดานทิศตะวันออกที่มิไดมีการ
เพิ่มมุมและไมมีบันไดทางขึ้น เนื่องจากทําเชื่อมตอกับลานศิลาแลงดานหนา

ภาพที่ 20 ปราสาทสามหลังวัดพระพายหลวง
ปจจุบันปราสาทหลังกลางและหลังใตมีสภาพสวนยอดพังทลาย คงเหลือถึงเพียงสวน
เรือนธาตุ ปราสาทหลังเหนือมีสภาพคอนขางสมบูรณตั้งแตสวนฐานจนถึงสวนยอดปรากฏรองรอย
ปูนฉาบผนังและลวดลายปูนปนประดับตกแตงสวนตางๆ ตามระเบียบงานกอสรางปราสาทเขมร
อยางไรก็ตามงานปูนปนเหลานี้ก็ไดรับการบูรณะมาแลวทั้งในอดีตและปจจุบัน104 สําหรับขนาด
ของศิลาแลงที่ใชกอสราง เปนศิลาแลงกอนใหญมีขนาดโดยทั่วไปประมาณ 50 x 90 x 35
เซนติ เ มตร มี เ ทคนิ ค การก อ เรี ย งซ อ นกั น ขึ้ น ไปโดยสั น ของศิ ล าแลงเหลื่ อ มกั น ไม ม ากนั ก105

104

สันติ เล็กสุขุม, “หลักฐานจากอดีตที่วัดพระพายหลวง,” ศิลปวัฒนธรรม 16, 10 (สิงหาคม

2538): 187.
105

หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ปราสาทหินและทับหลัง (กรุงเทพฯ: โครงการสืบสานมรดก
วัฒนธรรมไทย, 2542), 141.
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จากการศึ ก ษาทางศิ ล ปกรรมที่ ผ า นมา สรุป ได ว า เป น อิ ท ธิพ ลศิ ล ปะเขมรแบบบายนปะปนกั บ
ลักษณะอันเปนพื้นถิ่น ดวยเหตุนี้จึงมีการกําหนดอายุไวราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18106
นอกจากปราสาท 3 หลั ง ยั ง มี สิ่ ง ก อ สร า งสํ า คั ญ ตั้ ง เรี ย งกั น ตามแนวแกนทิ ศ หลั ก
จากตะวันตกไปตะวันออกดังนี้ วิหารสรางซอนทับอยูบนลานศิลาแลงหนาปราสาท มีเจดียทรง
ระฆังขนาดเล็กกอดวยศิลาแลงตั้งเรียงกันเปนแถวตามแนวยาวของอาคาร สันนิษฐานวาเปนงาน
กอสรางในระยะเดียวกับการสรางปราสาทและบูรณะตอเติมดวยอิฐในระยะตอมา ถัดมาเปนกลุม
อาคารที่มีเจดียประธานผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสซอนชั้นมีพระพุทธรูปประทับนั่งอยูในซุมจรนําโดยรอบ
มีเจดียประจํามุม เจดียประจําทิศ และระเบียงคตลอมรอบพื้นที่เปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส จากการ
ขุดแตงบูรณะที่ผานมาพบวามีการสรางซอนทับหลายสมัย นับตั้งแตชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19
เปนตนมา และถัดมาทางดานหนาสุดเปนกลุมอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปในอิริยาบถเดิน ยืน
และนอน ที่ควรมีอายุในระยะตอมาคือราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19 นอกจากนี้ยังมีสิ่งกอสราง
ที่มิไดตั้งอยูตามแนวแกนทิศหลัก ไดแก อุโบสถ วิหารนอย และเจดียรายอีกหลายองค ซึ่งควรเปน
งานกอสรางเพิ่มเติมในระยะตอๆ มา107 (ภาพที่ 21)

ภาพที่ 21 สิ่งกอสรางตางๆ ภายในบริเวณวัดพระพายหลวง
106

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดการกําหนดอายุนี้ไดใน ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง:
แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทางโบราณคดีกับงานวิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 16-19.
107
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับแนวคิดการกําหนดอายุสิ่งกอสรางตางๆ ภายในวัดพระพายหลวงไดใน
ภาวิณี รัตนเสรีสุข, เรื่องเดียวกัน, 20-25.
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ภาพที่ 22 วัดพระพายหลวง สภาพกอนการบูรณะ
(ภาพถายเกาของอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย)
ประวัติการดําเนินงาน
พ.ศ. 2496 กรมศิลปากรเริ่มตนขุดแตงโบราณสถานวัดพระพายหลวง (ภาพที่ 22)
การดําเนินงานในครั้งนั้นกลาววาไดขุดพบพระพุทธรูปประทับนั่งอยูภายในซุมที่เจดียสี่เหลี่ยม108
พ.ศ. 2498 – 2499 ขุดแตงและบูรณะปราสาท 3 หลัง เพื่อปองกันไมใหทรุดตอไปอีก
และขุดแตงเจดียสี่เหลี่ยมพบวากอสรางซอนทับกันหลายสมัย แตไดดําเนินการเพียงบางสวน109
พ.ศ. 2508 – 2512 ขุดแตงบูรณะปราสาท 3 หลัง และขุดแตงเจดียสี่เหลี่ยมจนแลวเสร็จ
พบรองรอยที่สําคัญคือปราสาทองคกลางมีการกอผนังอุดประตูทางเขาแลวสรางพระพุทธรูปปูนปน
ผินพระพักตรไปทางทิศตะวันตก สวนที่เจดียสี่เหลี่ยมพบรองรอยการกอสรางซอนทับกัน 3 สมัย110
พ.ศ. 2526 บูรณะลวดลายปูนปนที่ประดับปราสาท 3 หลัง โดยมีการปนเลียนแบบ
ของเดิมตอเติมในบางสวน111

108

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “การขุดแตงที่วัดพระพายหลวงจังหวัดสุโขทัย,”: 54.
คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการ
สํารวจและขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ. 2508-2512, 49.
110
เรื่องเดียวกัน, 49-50; หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “การขุดแตงที่วัดพระพายหลวงจังหวัด
สุโขทัย,”: 54, 56.
111
สันติ เล็กสุขุม, “หลักฐานจากอดีตที่วัดพระพายหลวง,”: 187.
109
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พ.ศ. 2527 – 2529 การขุดคนขุดแตงที่เจดียสี่เหลี่ยม เจดียราย และระเบียงคตโดยรอบ
พบรองรอยการกอสรางและบูรณะราว 5 ครั้ง และวัตถุปูนปนจํานวนมาก แสดงถึงการรับอิทธิพล
ศิลปะเขมรแบบบายน ศิลปะหริภุญชัย และศิลปะลังกา สด แดงเอียด นักโบราณคดีผูทําการขุดคน
สันนิษฐานวานาจะสรางขึ้นเปนครั้งแรกกอนการสถาปนาราชธานีสุโขทัย112 ขณะที่ สันติ เล็กสุขุม
ไดทําการศึกษาประติมากรรมปูนปนพบวาระยะแรกสรางควรอยูในชวงตนพุทธศตวรรษที่ 19113
พ.ศ. 2549 การขุดตรวจทางโบราณคดีที่วัดพระพายหลวง โดยภาวิณี รัตนเสรีสุข เพื่อ
ประกอบการทําวิทยานิพนธเรื่อง “วัดพระพายหลวง : แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทาง
โบราณคดีกับงานวิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม” ไดดําเนินการขุดตรวจที่ฐานไพทีปราสาทดาน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออันเปนจุดเชื่อมตอระหวางฐานไพทีและวิหาร และอีกพื้นที่หนึ่งเปนจุด
เชื่อมตอระหวางฐานวิหารและระเบียงคตของเจดียสี่เหลี่ยม (แผนผังที่ 4) เพื่อลําดับอายุสมัยและ
ความสัมพันธของสิ่งกอสรางตางๆ ปรากฏผลดังนี้

แผนผังที่ 4 ตําแหนงหลุมขุดคนทางโบราณคดีที่วัดพระพายหลวง เมื่อป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2553

112

สด แดงเอียด, “วัดพระพายหลวง: แนวคิดในชวงแรกของการขุดแตงเพิ่มเติมรอบพระเจดีย
รูปทรงคลายพีระมิด,” ใน รายงานความกาวหนาการดําเนินงานศึกษาวิจัย อนุรักษ และพัฒนาวัดพระพายหลวง
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529), 29-31.
113
สันติ เล็กสุขุม, รายงานผลการวิจัยเรื่อง วัตถุปูนปนขุดคนไดจากวัดพระพายหลวง จังหวัด
สุโขทัย ระหวาง พ.ศ. 2528-2529 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิเจมส ทอมปสัน, 2540), 7.
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1. เทคนิคการกอสรางปราสาท 3 หลัง มีระบบฐานรากอาคารเชนเดียวกับปราสาทเขมร
ทั่วไป คือการใชหินธรรมชาติเปนฐานชั้นลางสุดแลวทับดวยทรายละเอียดที่ผานการรอนกอนจะกอ
ฐานไพทีปราสาทดวยศิลาแลง114
2. ลักษณะของฐานไพทีปราสาทที่อยูใตชั้นดินปจจุบันลงไป เดิมไดตั้งขอสันนิษฐาน
วานาจะเปนฐานบัวลูกฟกตามระเบียบงานกอสรางปราสาทเขมร โดยพิจารณาจากชั้นศิลาแลงที่อยู
เหนือผิวดินปจจุบัน พบวาชั้นที่ 1 เปนหนากระดานบน ชั้นที่ 2 เปนบัวหงาย แตเมื่อขุดตรวจลงไป
กลั บ พบว า ชั้ น ที่ 3 มิ ไ ด เ ป น บั ว ลู ก ฟ ก คาดประดั บ ท อ งไม เป น เพี ย งศิ ล าแลงที่ มี ก ารลบมุ ม บน
สวนชั้นที่ 4 และ 5 ก็เปนเพียงฐานเขียงซอนลดลั่นกันลงไป115
3. โบราณวัตถุที่พบจากการขุดคน พบเศษกระเบื้องกาบกลวยดินเผาเคลือบสีเขียว
มะกอก ที่สันนิษฐานวาเปนประเภทเดียวกับเครื่องถวยเชลียง (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 19) และ
กระเบื้องหนาอุดดินเผารูปกลีบบัวซึ่งเปนรูปแบบที่คลี่คลายมาจากศิลปะเขมร โดยพบอยูในชั้น
วัฒนธรรมที่สันนิษฐานวาเปนระยะสรางปราสาท ถัดขึ้นมาจึงพบเศษภาชนะดินเผาที่ผลิตจาก
แหลงเตาเมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 20) มีทั้งแบบเขียนลายสีดํา
ใตเคลือบ เนื้อแกรงไมเคลือบ และเนื้อดินธรรมดา เศษกระเบื้องดินเผาแบบไมเคลือบ และชิ้นสวน
ปูนปนประดับปราสาท116
4. สรุปลําดับอายุสมัยของสิ่งกอสรางตางๆ ไดวา ระยะแรก ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษ
ที่ 18 มีการสรางปราสาทพรอมกับลานศิลาแลงดานหนาปราสาท เนื่องจากพบวาอยูในชั้นดิน
เดียวกัน ใชศิลาแลงขนาดเดียวกัน และการไมทําบันไดทางขึ้นดานหนาปราสาท ดานบนลานศิลา
แลงมี ส ถู ป ขนาดเล็ ก เรี ย งกั น เป น แถว มี เ ครื่ อ งบนมุ ง ด ว ยกระเบื้ อ งดิ น เผาเคลื อ บ ประดั บ ด ว ย
กระเบื้องหนาอุดดินเผารูปกลีบบัว ระยะที่สอง ราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 19 มีการเปลี่ยนแปลง
ทางเขาปราสาทหลังกลางเปนดานทิศตะวันตก ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปนไวภายในปราสาท
รวมถึงอาจมีการสรางวิหารกอดวยอิฐบนลานศิลาแลง โดยพบรวมกับเศษภาชนะดินเผาแหลงเตา
เมืองสุโขทัยและศรีสัชนาลัย ระยะที่สาม ราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 ที่วิหารมีเครื่องบน
มุงดวยกระเบื้องดินเผาไมเคลือบ มีการสรางระเบียงคตรอบเจดียสี่เหลี่ยม (ราวครึ่งหลังพุทธศวรรษ
ที่ 19) และมีการซอมแซมลวดลายปูนปนประดับปราสาท (ราวพุทธศตวรรษที่ 20)117
114

ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทางโบราณคดี
กับงานวิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม”, 148.
115
เรื่องเดียวกัน, 148.
116
เรื่องเดียวกัน, 141-145.
117
เรื่องเดียวกัน, 152-153.
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โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ
1. พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลาทราย (ภาพที่ 23) พบจากการขุดแตงทางดานหนา
วิหาร118 สภาพสวนพระเศียรและพระพาหาบางสวนหักหาย สูง 103 เซนติเมตร ลักษณะประทับ
นั่ ง ขั ด สมาธิ ร าบ โน ม พระองค ไ ปข า งหน า เล็ ก น อ ย พระชงฆ ค มตามธรรมชาติ ใกล เ คี ย งกั บ
ประติมากรรมรูปเหมือนของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ศิลปะเขมรแบบบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18
เดิมศาสตราจารยบวสเซอลิเยรสันนิษฐานวานาจะเปนพระชัยพุทธมหานาถที่พระเจาชัยวรมันที่ 7
ทรงสรางขึ้นและสงไปประดิษฐานตามเมืองตางๆ119 แตตอมานักวิชาการสวนใหญเห็นวา พระชัย
พุทธมหานาถควรเปนพระพุทธรูปนาคปรกมากกวา120 และหมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์
ไดเสนอวาพระพุทธรูปที่วัดพระพายหลวงองคนี้ นาจะเปนรูปในพุทธภาวะเมื่อพระเจาชัยวรมันที่ 7
ไดสิ้นพระชนมและเสด็จเขาไปรวมกับพระพุทธเจาภายใตพระนาม พระพุทธมหาบรมสุคตบท121
ดวยเหตุนี้จึงนาจะเปนสิ่งที่สนับสนุนเรื่องอํานาจทางการเมืองของพระองคที่มีตอเมืองเกาสุโขทัย
ดวย122

ภาพที่ 23 พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลาทราย พบที่วัดพระพายหลวง
118

คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการ
สํารวจและขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ. 2508-2512, 50.
119
ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล: 44.
120
พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัย ระหวาง พ.ศ. 1750-1900),”: 26;
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “การกําหนดอายุศิลปะสมัยสุโขทัยของ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ,”: 3.
121
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “พระเจาชัยวรมันที่ 7 รูปใหมที่ปราสาทหินพิมาย,” ใน
กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2543), 215.
122
ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, 17.
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ภาพที่ 24 แผนศิลาสลักรูปพระไภษัชยคุรุฯ ศิลาทราย พบที่วัดพระพายหลวง
2. แผนศิลาสลักรูปพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา ศิลาทราย (ภาพที่ 24) พบจํานวน 5
องค มีขนาดและสัดสวนใกลเคียงกัน สูงระหวาง 64 – 70 เซนติเมตร (วัดจากฐานถึงยอด ไมรวม
เดือย) ปจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง 1 องค123 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร 3 องค124 และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม 1 องค125 เปนพระพุทธรูปประทับนั่ง
ปางสมาธิ ขั ด สมาธิราบ มี กอนวัตถุข นาดเล็กอยู บ นพระหั ตถ ซึ่ งสั น นิ ษ ฐานวา เป น ตลั บโอสถ
ประทับบนฐานปทม อยูภายในซุมที่มีกรอบซุมคดโคง เหนือขึ้นไปเปนใบระกา แมจะมีรายละเอียด
บางประการที่แตกตางกั น บางเช น ลั กษณะการตกแตงพระเกศา แตทั้งหมดก็ทําดวยวัสดุชนิด

123

มีหลักฐานวาพบจากการขุดแตงภายในปราสาทองคกลาง โดยพบรวมกับชิ้นสวนพระพุทธรูป
นาคปรก ดู คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการ
สํารวจและขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ. 2508-2512, 50.
124
ปายบรรยายโบราณวัตถุระบุวา ไดมาจากวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย.
125
ปายบรรยายโบราณวัตถุระบุวา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร สงใหจัดแสดง.

62
เดียวกัน มีขนาดและสัดสวนใกลเคียงกัน และมีรูปแบบเทียบไดกับศิลปะเขมรแบบบายน (พ.ศ.
1720 – 1773)126 โดยแผนศิลาสลักเหลานี้ นาจะเปนบรรพแถลงที่ใชประดับอยูบนยอดปราสาท127
แตก็มีผูตั้งขอสังเกตวานาจะเปนรูปเคารพที่ใชประดิษฐานไวภายในอาคารมากกวา128
3. พระพุทธรูปสําริด ขนาดเล็ก (ภาพที่ 25) จํานวน 3 องค129 ประกอบดวยพระพุทธรูป
ทรงเครื่องประทับยืนปางแสดงธรรม สูง 16.2 เซนติเมตร เปนรูปแบบที่สืบเนื่องมาจากศิลปะเขมร
แบบนครวัด (พ.ศ. 1643 – 1718) แตมีวิวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นดังเห็นไดจากมงกุฎเรียวเล็ก ยอดเปน
ดอกบัวตูม และชายจีวรดานหลังมี 2 ชั้นและผายออกทางดานลาง จึงควรจัดอยูในศิลปะเขมรแบบ
บายน (พ.ศ. 1720 – 1773)130 พระพุทธรูปประทับยืนปางแสดงธรรม สูง 15.5 เซนติเมตร ลักษณะ
เม็ดพระศกใหญ อุษณีษะแบน รัศมีรูปบัวตูม ครองจีวรหมคลุม ชายจีวรดานหลังมี 2 ชั้นและผาย
ออกทางดานลาง ประทับบนฐานบัว จัดอยูในศิลปะเขมรแบบบายน (พ.ศ. 1720 – 1773)131 และ
พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ หนาตักกวาง 6.5 เซนติเมตร ลักษณะเม็ดพระศก
ใหญ อุษณีษะทรงกระบอกเรียบ รัศมีรูปบัวตูม ครองจีวรหมเฉียงและชายจีวรตัดตรง ประทับบน
ฐานเขียง 2 ชั้น ทอนลางตกแตงดวยกลีบบัวคว่ํา อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18132

126

พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัย ระหวาง พ.ศ. 1750-1900),”: 27; พายัพ
บุญมาก และคณะ, พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง (กรุงเทพ: ประชาชน, มปป.), 35.
127
ศักดิ์ชัย สายสิงห, ศิลปะสุโขทัย: บทวิเคราะหหลักฐานโบราณคดี จารึก และศิลปกรรม, 16.
โดยอางรูปถายเกาเมื่อครั้งรัชกาลที่ 6 เสด็จประพาส.
128
ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทางโบราณคดี
กับงานวิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม”, 31. ซึ่งไดทําการตรวจสอบแลวพบวา บรรพแถลงหรือกลีบขนุน
ไมเคยปรากฏวามีการทําเดือยที่ใตฐาน.
129
พบในคราวเดียวกัน ดู คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัด
กําแพงเพชร, รายงานการสํารวจและขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.2508 -2512, 67.
130
พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัย ระหวาง พ.ศ. 1750-1900),”: 27.
131
เรื่องเดียวกัน, 27; และนาจะมีอิทธิศิลปะทวารวดีปะปน ดู ณัฏฐภัทร จันทวิช, “โบราณวัตถุ
สําคัญที่พบจากการขุดแตงวัดพระพายหลวง,” ศิลปากร 45, 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555): 51.
132
พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัยระหวาง พ.ศ. 1750-1900),”: 27.

63

ภาพที่ 25 พระพุทธรูปสําริด ขนาดเล็ก พบที่วัดพระพายหลวง
4. เจดียจําลอง สําริด (ภาพที่ 26) พบที่วัดพระพายหลวง133 สูง 18 เซนติเมตร สวนเรือน
ธาตุตกแตงดวยจระนําทั้งสี่ดาน มีพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยประดิษฐานอยูภายในซุม
ตอนบนของเจดียมีองคระฆัง ไมมีบัลลังกสี่เหลี่ยม แตครอบดวยกรวยสั้นซึ่งประกอบดวยปลอง
ไฉนและปลี ลัก ษณะคลายเจดี ยจําลองสําริด ที่จัดแสดง ณ พิพิ ธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
ซึ่งกําหนดอายุราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 18134 แตเจดียที่พบที่วัดพระพายหลวงนี้คงมีอายุออนกวา
เล็กนอยคือในราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18135

ภาพที่ 26 เจดียจําลอง สําริด พบที่วัดพระพายหลวง
133

คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดกําแพงเพชร, รายงานการ
สํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ. 2508-2512, 68.
134
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี, 43.
135
พิริยะ ไกรฤกษ, “ศิลปะแหงแดนเนรมิต (ศิลปะสุโขทัยระหวาง พ.ศ. 1750-1900),”: 27; สันติ
เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 41.
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5. พระพิมพและแมพิมพดินเผา ศิลปะสมัยลพบุรี (ภาพที่ 27) ไดแก พระพิมพดินเผา
เปนรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับขัดสมาธิราบบนฐานบัวคว่ําบัวหงายที่มีเกสรบัว และ
แมพิมพดินเผาสําหรับทําพระพิมพตรีกาย เปนตน136

ภาพที่ 27 พระพิมพและแมพมิ พดินเผา ศิลปะสมัยลพบุรี พบที่วัดพระพายหลวง
ที่มา: ณัฏฐภัทร จันทวิช, “โบราณวัตถุสําคัญที่พบจากการขุดแตงวัดพระพายหลวง,” ศิลปากร 45,
6 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2545): 55, 57.
6. พระพุ ท ธรู ป ปู น ป น สมั ย สุ โ ขทั ย รุ น แรก พบภายในปราสาทหลั ง กลาง137
เปนพระพุทธรูปขนาดยอม ชํารุดเหลือเพียงครึ่งทอนบน สูง 83 เซนติเมตร ลักษณะพระพักตร
คอนขางกลม ครองจีวรหมเฉียง มีชายจีวรสั้นเหนือพระถัน ปลายเปนลายเขี้ยวตะขาบ จีวรระบายสี
แดง จัดเปนพระพุทธรูประยะแรกของศิลปะสุโขทัย หรือที่เรียกวา “หมวดวัดตะกวน” อายุราวครึ่ง
แรกของพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งพบภายในพระอุระของพระพุทธรูปองคใหญอีกองคหนึ่งซึ่งสราง
ครอบทับภายหลังในราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19138 (ภาพที่ 28)

136

ณัฏฐภัทร จันทวิช, “โบราณวัตถุสําคัญที่พบจากการขุดแตงวัดพระพายหลวง,”: 51-52.
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “การขุดแตงที่วัดพระพายหลวงจังหวัดสุโขทัย,”: 54.
138
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2513), 35; สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, 78-79.
137
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ภาพที่ 28 พระพุทธรูปปูนปนสมัยสุโขทัยรุนแรกและเศียรของพระพุทธรูปที่สรางครอบทับ
7. เครื่องถวยสุโขทัย (ภาพที่ 29) เปนเครื่องปนดินเผาเคลือบ ที่ผลิตจากแหลงเตาใน
เมื อ งเก า สุ โ ขทั ย และศรี สั ช นาลั ย ซึ่ ง มี ทั้ ง ภาชนะเครื่ อ งใช รู ป เคารพ และเครื่ อ งประดั บ
สถาปตยกรรม เชน โถพรอมฝาเขียนลายสีดําใตเคลือบ กระปุกขนาดจิ๋ว และเศียรพระพรหมเคลือบ
สีขาว เปนตน139

ภาพที่ 29 เครือ่ งถวยสุโขทัย พบที่วัดพระพายหลวง
8. เครื่องถวยสมัยลพบุรี (ภาพที่ 30) ไดแก ไหเทาชาง สูง 20.8 เซนติเมตร เคลือบสี
น้ําตาลปนดํา มีเชิงหนาหนัก บริเวณลําตัวตกแตงลายโคงหยัก เรียกวา “ลายหวี” สวนคอทําเปนชั้น
ซอนกัน 3 ชั้น ภายในไหมีอัฐิบรรจุอยู ไหเคลือบสีเขียวมะกอกแบบไหเทาชาง ปากผายกวาง
กนสอบหนัก ที่ไหลตกแตงหูจีบขนาดเล็ก และกระปุก สูง 5.5 เซนติเมตร เคลือบสีน้ําตาลปนดํา
ทรงกลมค อ นข า งเตี้ ย ส ว นก น กลมแบน มี ล วดลายที่ บ ริ เ วณไหล แ ละคอ ส ว นปากแคบ
เครื่องปนดินเผาเหลานี้ผลิตจากแหลงเตาในแถบจังหวัดบุรีรัมย มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18140
139
140

ณัฏฐภัทร จันทวิช, “โบราณวัตถุสําคัญที่พบจากการขุดแตงวัดพระพายหลวง,”: 58.
เรื่องเดียวกัน, 58.
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ภาพที่ 30 เครือ่ งถวยสมัยลพบุรี พบที่วัดพระพายหลวง
9. เครื่องถวยจีน (ภาพที่ 31) พบจากการขุดแตงภายในบริเวณวัด แบงได 3 สมัย ไดแก
สมั ย ราชวงศ ซุ ง ใต (พ.ศ. 1670 – 1822) เป น ตลั บ เคลื อ บสี ข าว (ชิ ง ไป ) พิ ม พ นู น ลายดอกไม
สมัยราชวงศหยวน (พ.ศ. 1823 – 1911) เปนหมอน้ํา (กวน) เขียนลายคราม ดอกไมกานขด ขอบลาง
ลายกลีบบัว ไหสี่หูเคลือบสีน้ําตาลอมเขียว จานเล็กเคลือบสีเขียวมะกอก กระปุก 2 หู เคลือบสีเขียว
และถวยขนาดเล็กเคลือบสีเขียว และสมัยราชวงศหมิง (พ.ศ. 1911 – 2187) เปนกระปุกลายคราม
และถวยขนาดเล็ก141

ภาพที่ 31 เครือ่ งถวยจีน พบที่วัดพระพายหลวง จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง
141

เรื่องเดียวกัน, 59-60.
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นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตเกี่ยวกับลวดลายปูนปน หนาบันปราสาทหลังเหนือ ดานทิศ
ตะวันตก ที่วัดพระพายหลวง เปนรูปพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยใตตนโพธิ์ ดานลางมี
เทวดา 7 องค นั่งพนมมือและชันเขา (สภาพปจจุบันที่บูรณะแลวมีเทวดาเหลือเพียง 6 องค แตจาก
ภาพถายเกาพบวาเดิมมีอยู 7 องค) ที่มักเปรียบเทียบกันวามีความใกลเคียงกับลวดลายปูนปนบน
หนาบัน ชั้นลดพระปรางค วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี อันแสดงใหเห็นถึงความใกลชิด ทาง
ศิลปกรรมระหวางเมืองเกาสุโขทัยและเมืองลพบุรี142 อยางไรก็ตามภาพเลาเรื่องรูปแบบเชนนี้
มีตนแบบและนิยมแพรหลายในศิลปะเขมรแบบบายนมากอน143 เชน ที่ปราสาทพระขรรค ปราสาท
ตาพรหม ปราสาทบันทายฉมาร ปราสาทบันทายธม และปราสาทพระปาลิไลย เปนตน ซึ่งนอกจาก
ลักษณะองคประกอบของภาพแลว ยังรวมถึงรูปแบบและลวดลายบนกรอบหนาบันที่แสดงใหเห็น
ถึงความใกลชิดทางศิลปกรรมระหวางเมืองเกาสุโขทัยและเมืองพระนครหลวง ประเทศกัมพูชา
แตแตกตางกันเล็กนอยคือ เทวดาที่ปราสาทเขมรจะนั่งชันเขาดานใน ขณะที่วัดพระพายหลวงจะนั่ง
ชันเขาดานนอก (ภาพที่ 32)
จากลักษณะทางศิลปกรรมของภาพหนาบันดังกลาว พบวาที่วัดพระพายหลวง มีความ
คลายคลึงกับภาพสลักที่ปราสาทเขมรในประเทศกัมพูชา ยิ่งกวาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี
สอดคลองกับการกําหนดอายุโบราณสถาน ที่กลาววาวัดพระพายหลวงสรางขึ้นในราวครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งควรมีการทําภาพปูนปนประดับในชวงเวลาเดียวกันนั้น กอนที่จะสงอิทธิพล
ตอใหกับงานศิลปกรรมที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี ซึ่งนาจะมีอายุไมเกากวา พ.ศ. 1800144
โดยมีสิ่งที่เห็นไดชัดวามีการสงอิทธิพลจากสุโขทัยใหแกลพบุรีก็คือ ลักษณะทานั่งของเทวดาที่นั่ง
ชันเขาดานนอกนั่นเอง ที่ผานมาเรามักมองเพียงดานเดียววา สุโขทัยเปนเมืองหางไกลนาจะเปน
เพียงฝายที่คอยรับอิทธิพลวัฒนธรรมแบบเขมรผานทางเมืองสําคัญที่อยูระหวางทางเชน ลพบุรี
แตจากขอมูลขางตนก็เปนขอสังเกตประการหนึ่งไดวา ในบางครั้ง สุโขทัย ก็ไดสงอิทธิพลกลับคืน
ไปยังเมืองลพบุรี ดวยเชนกัน อันเปนประเด็นที่ควรไดรับการตรวจสอบตอไป

142

ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, 25.
143
มยุรี สมุทรสาคร, “อิทธิพลพุทธศิลปลพบุรี”, 43.
144
ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล: 40.
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ภาพที่ 32 เปรียบเทียบลวดลายบนหนาบัน ปราสาทวัดพระพายหลวง
กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี และปราสาทเขมรสมัยบายนในประเทศกัมพูชา
สรุปผลและประเด็นการศึกษา
ในที่นี้ผูวิจัยไดสรุปผลและประเด็นของการศึกษารองรอยวัฒนธรรมและศิลปกรรม
แบบเขมรในแควนสุโขทัย โดยแบงเปน 4 ชวงระยะเวลาคือ

ตารางที่ 2 สรุปผลและประเด็นของการศึกษารองรอยวัฒนธรรมและศิลปกรรมแบบเขมรในแควนสุโขทัย
ระยะเวลา
ระยะแรก
(ชวงกอน พ.ศ. 2500)

การดําเนินงาน
การบุกเบิกสํารวจ โดยนักวิชาการทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติ เมื่อพบหลักฐานสิ่งกอสรางประเภท
ปราสาทหรื อ ปรางค จึ ง ต า งลงความเห็ น ว า เป น
อิ ท ธิ พ ลทางวั ฒ นธรรมเขมร ทั้ ง ในด า นรู ป แบบ
ศิลปกรรมและลัทธิศาสนาพราหมณ – ฮินดูที่คงมี
มากอนที่จะถูกแปลงใหเปนวัดในพระพุทธศาสนา

ประเด็นการศึกษา
รับ ทราบเรื่ อ งราวจากตํ า นานว า ขอมหรื อ เขมร
เปนอาณาจักรที่เคยเจริญรุงเรืองมากอนและสง
อิทธิพลครอบคลุมมาถึงสุโขทัย จึงมักตีความโดย
ใหน้ําหนักกับอํานาจทางการเมืองเปนอยางมาก

ระยะที่สอง
(ราว พ.ศ. 2500 – 2520)

กรมศิ ล ปากรเริ่ ม ทํ า การขุ ด แต ง และบู ร ณะ
โบราณสถาน พบหลักฐานโบราณวัตถุศิลปะแบบ
เขมรที่ สํ า คั ญ เช น เทวรู ป ศิ ล าที่ ศ าลตาผาแดง
พระพุทธรูปปางสมาธิศิลาที่วัดพระพายหลวง และ
ทับหลังพระนารายณบรรทมสินธุที่วัดศรีสวาย

เนื่อ งจากหลักฐานที่ขุ ดคน พบสวนมากมีค วาม
คลายคลึงกับศิลปะเขมรแบบบายนเปนอยางมาก
ทํ า ให มี ก ารวิ เ คราะห ตี ค วามที่ ใ ห น้ํ า หนั ก ไป
ในทางประวัติศาสตรและความสัมพันธกับพระ
ราชอํานาจของพระเจาชัยวรมันที่ 7 เปนอยางมาก

วรรณกรรมที่สําคัญ
- พงศาวดารเหนือ
- เรื่องพระรวง
- Le Siam Ancien
- จดหมายระยะทางไปพิษณุโลก
- Inventaire Descriptif des Monuments du
Cambodge
- เที่ยวเมืองพระรวง
- ระยะทางสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ เสด็จ
ตรวจราชการคณะสงฆมณฑลฝายเหนือ
- คําบรรยายสัมมนาโบราณคดีสมัยสุโขทัย
พ.ศ. 2503
- รายงานการสํารวจทางโบราณคดีใน
ประเทศไทย (วั น ที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507)
- รายงานการสํ า รวจและขุ ด แต ง บู ร ณะ
โบราณวั ต ถุ ส ถานเมื อ งเก า สุ โ ขทั ย พ.ศ.
2508-2512
- ศิลปะสมัยลพบุรี
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ตารางที่ 2 สรุปผลและประเด็นของการศึกษารองรอยวัฒนธรรมและศิลปกรรมแบบเขมรในแควนสุโขทัย (ตอ)
ระยะเวลา
ระยะที่สาม
(ราว พ.ศ. 2520 – 2540)

การดําเนินงาน
กรมศิลปากรดําเนินโครงการอุทยานประวัติศาสตร
มีการศึก ษาขุดค น ทางโบราณคดี อ ยางเปน ระบบ
พบหลักฐานชั้นวัฒนธรรมสมัยแรกที่มีอายุเกากวา
พุ ท ธศตวรรษที่ 19 สอดคล อ งกั บ หลั ก ฐานทาง
ศิลปกรรมที่มีการคนพบมากอน

ประเด็นการศึกษา
มีการตรวจสอบขอ สันนิษฐานเดิมอยางเขมขน
ทั้งที่คัดคานและเห็นดวย
ให ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ความแตกต า ง
ระหวางศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชากับศิลปะ
แบบเขมรที่พบในประเทศไทย รวมทั้งประเด็น
อํานาจทางการเมืองของอาณาจักรเขมรที่ปรากฏ
ในดินแดนประเทศไทย
ระยะที่สี่
การขุ ด แต ง และบู ร ณะปราสาทเขาปู จ า ซึ่ ง เป น การประมวลและทบทวนองค ค วามรู ใ นทาง
(ราว พ.ศ. 2540 – ปจจุบัน) ปราสาทแบบเขมรที่ มี อ ายุ เ ก า แก ที่ สุ ด ในพื้ น ที่ โบราณคดี ประวัติศาสตรศิลปะ และจารึก โดย
จังหวัดสุโขทัย
ให ค วามสํ า คั ญ กั บ หลั ก ฐานเท า ที่ มี อ ยู ชั ด เจน
ภายใตตัวแปรดานระยะเวลาและระยะทาง โดย
การขุดตรวจฐานไพทีปราสาทวัดพระพายหลวง
การขุดคนและขุดตรวจทางโบราณคดีที่วัดศรีสวาย ให ค วามสํ า คั ญ กั บ เอกลั ก ษณ ค วามเป น พื้ น ถิ่ น
มากกวาการมองประเด็นทางการเมืองเพียงอยาง
ศาลตาผาแดง และวัดพระพายหลวง
เดียว

วรรณกรรมที่สําคัญ
- ศิ ล ปะแห ง แดนเนรมิ ต (ศิ ล ปะสุ โ ขทั ย
ระหวาง พ.ศ. 1750 – 1900)
- การกําหนดอายุศิลปะสมัยสุโขทัยของ ดร.
พิริยะ ไกรฤกษ
- ศิ ล ปะร ว มแบบเขมรในประเทศไทย:
ภูมิหลังทางปญญา รูปแบบทางศิลปกรรม
- รายงานการขุดคน-ขุดแตงทางโบราณคดี
ปราสาทเขาปูจา บานนาเชิง ตําบลนาเชิงคีรี
อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
- ศิลปะสุโขทัย
- ประวัติศ าสตรสุ โ ขทัย พลังคน อํ านาจผี
บารมีพระ
- ศิ ล ปะสุ โ ขทั ย : บทวิ เ คราะห ห ลั ก ฐาน
โบราณคดี จารึก และศิลปกรรม
- วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจาก
ผลการขุ ด ตรวจทางโบราณคดี กั บ งาน
วิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม
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บทที่ 3
การศึกษาขุดคนทางโบราณคดีที่วัดศรีสวาย
ผูวิจัยไดทําการขุดคนทางโบราณคดีที่วัดศรีสวาย ระหวางวันที่ 3 – 25 เมษายน 2553
ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานเบื้องตนที่นําเสนอกรมศิลปากร1 สําหรับในที่นี้จะเปนการ
นําเสนอขอมูลหลักฐานที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีโดยสรุป และผลการวิเคราะหหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ในอดีตในบริเวณวัดศรีสวาย
ตําแหนงและการวางผังหลุมขุดคน
ตํ า แหน ง ของหลุ มขุ ด คน วั ด ศรี สวายในครั้ งนี้ ตั้ ง อยู ภ ายนอกกํ า แพงแก ว2 โดยอยู
ระหวางกําแพงแกวดานทิศตะวันตกกับวิหารนอยกอดวยศิลาแลง หางจากชองประตูกําแพงแกว
(ดานทิ ศตะวันตก) ไปทางทิศใต 2 เมตร มี หลุมขุดค นหลัก จํา นวน 1 หลุม ขนาด 2 x 2 เมตร
(กําหนดชื่อเรียก WSS TP.1) และหลุมขุดคนขยาย จํานวน 2 หลุม ขยายไปทางทิศตะวันออกเพื่อ
ตรวจสอบฐานรากกําแพงแกว ขนาด 1.5 x 1 เมตร (กําหนดชื่อเรียก WSS TP.1E) และขยายไปทาง
ทิศตะวันตกเพื่อตรวจสอบฐานรากวิหารนอย ขนาด 1.5 x 1 เมตร (กําหนดชื่อเรียก WSS TP.1W)
(ภาพที่ 33 – 34)

1

ภาณุวัฒ น เอื้ อ สามาลย, “รายงานเบื้ องต น การขุ ดคน ทางโบราณคดี วัดศรีส วาย อุท ยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย ปพุทธศักราช 2553” (อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, 2553).
2
เปาหมายของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อขุดคนพื้นที่ใกลตัวปราสาทใหมากที่สุด แตดวยขอจํากัดของ
พื้นที่ มีการเทพื้นคอนกรีตเปนลานรอบตัวปราสาทภายในกําแพงแกว จึงจําเปนตองเลือกพื้นที่ขุดคนตั้งอยู
ภายนอกกําแพงแกว.

71

72

ภาพที่ 33 ตําแหนงหลุมขุดคนวัดศรีสวาย

ภาพที่ 34 การกําหนดชื่อเรียกหลุมขุดคนวัดศรีสวาย
กําหนดจุดรังวัดหลัก (Fixed point) ตั้งอยูบนกําแพงแกว ที่ชองประตูดานทิศตะวันตก
ฝงใต จากนั้นไดถายระดับลงมา 1.50 เมตร ไวที่หมุดระดับประจําหลุมขุดคน (Datum point)
ซึ่งกําหนดใหเปน 0 cm.dt.3 เพื่อใชเปนระดับอางอิงในการระบุความลึกของหลักฐาน โดยใชวิธีการ
ขุดคนตามระดับชั้นสมมติ (ชั้นละ 10 เซนติเมตร) เริ่มตนจากระดับชั้นสมมติผิวดิน S (0 – 40
cm.dt.) ระดับชั้นสมมติที่ c (40 – 50 cm.dt.) ระดับชั้นสมมติที่ d (50 – 60 cm.dt.) เปนลําดับไป
3

cm.dt. เปนชื่อยอของหนวยวัดระยะความลึกของวัตถุที่พบในหลุมขุดคนทางโบราณคดี วามีความ
ลึกจากเสนระดับมาตรฐาน (Datum line) เพียงใด มีหนวยเปนเซนติเมตรจาก Datum line.
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แตในบางครั้งเมื่อพบวาชั้นดินเปลี่ยนหรือพบชั้นหลักฐานที่เปนชุดเดียวกัน ก็จะขุดลอกและบันทึก
หลักฐานตามชั้นวัฒนธรรม โดยทําการขุดคนไปจนถึงระดับชั้นดินธรรมชาติที่ไมปรากฏรองรอย
กิจกรรมของมนุษย (Sterile) หรือจนถึงระดับที่ไดขอมูลเพียงพอตามวัตถุประสงค ภายหลังการ
ขุดคนเสร็จสิ้นในหลุมขุดคนจึงมีระดับความลึกที่แตกตางกัน (ภาพที่ 35, แผนผังที่ 5)

ภาพที่ 35 สภาพหลุมขุดคน ภายหลังการขุดคนเสร็จสิ้น วัดศรีสวาย

แผนผังที่ 5 แสดงระดับความลึกของแตละพื้นที่ภายหลังการขุดคนเสร็จสิ้น วัดศรีสวาย
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ลักษณะชั้นดินและชั้นหลักฐาน
วัดศรีสวาย เปนโบราณสถานที่ผานการขุดแตงมาแลว แนนอนวายอมเคยมีการขุดลอก
ชั้นทับถมระดับผิวดินบนออกไปดวย จากการขุดคนในครั้งนี้พบชั้นทับถมระดับผิวดินบนเปน
ชั้นบางๆ ที่มีวัตถุสมัยปจจุบันปะปนอยูเล็กนอย และมีรองรอยการวางสายไฟฟาใตดินขนานไปตาม
แนวกําแพงแกว เมื่อขุดคนในระดับลึกถัดลงไปก็ไมปรากฏวัตถุสมัยปจจุบันปะปนอีกเลย แมจะ
พบรองรอยการขุดตัดเปนหลุม ก็สันนิษฐานไดวานาจะเปนหลุมในสมัยโบราณเนื่องจากมีชั้นดิน
ที่อยูเหนือขึ้นไปปดทับไว ดังนั้นชุดขอมูลที่ไดจากการขุดคนในครั้งนี้จึงถือไดวาเปนหลักฐาน
ดั้งเดิมที่มิไดถูกรบกวนจากกิจกรรมสมัยปจจุบันแตอยางใด
จากการศึกษาในภาคสนามและการวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ สามารถจําแนก
ชั้นดินและชั้นหลักฐานได 6 ชั้นหลัก และ 4 ชั้นแทรก รายละเอียดตามแผนผังชั้นดินและตาราง
สรุปดังนี้ (แผนผังที่ 6, ตารางที่ 3)

แผนผังที่ 6 ผังชั้นดินหลุมขุดคนวัดศรีสวาย (WSS TP.1)
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ตารางที่ 3 สรุปลักษณะชั้นดินและชั้นหลักฐานทางโบราณคดีหลุมขุดคนวัดศรีสวาย
ชั้นดิน
ที่

ระดับ
(cm.dt.)

I

25-30

II

30-35

III

35-70

IVa

IVb

ลักษณะชั้นดิน
คาสีดิน (ขณะแหง)

เนื้อดิน

ปฏิกิริย (pH)

อินทรียวัตถุ (%)

7.5YR4/2
รวนทราย
น้ําตาล
10YR4/2
ทรายรวน
น้ําตาลเทาเขม
10YR6/2
รวนทราย
เ ท า น้ํ า ต า ล
ออน

6.5

1.38

5.0

1.09

7.5

0.33

60-100

10YR6/2
รวนทราย
เ ท า น้ํ า ต า ล
ออน

8.0

0.43

65-105

7.5YR6/2
เทาชมพู

7.0

0.33

รวน

ลักษณะชั้นหลักฐาน

โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ

เปนชั้นดินระดับบน (ชั้นผิวดิน) เปนพื้นหญาที่ไดรับ
การดูแลบํารุงรักษาอยูตลอด
เป น ชั้ น ทรายหยาบถมบางๆ น า จะเกิ ด จากการปรั บ
พื้นที่บูรณะโบราณสถานโดยกรมศิลปากร
เปนชั้นดินคอนขางเรียบ นาจะเคยถูกขุดลอกชั้นผิวดิน
บนออกไปแลว ดินแข็งมาก พบโบราณวัตถุหนาแนน
มาก (ภาพที่ 36) มี เ ศษวั ส ดุ จํ า พวกก อ นศิ ล าแลง อิ ฐ
กระเบื้ อ งมุ ง หลั ง คา
รวมทั้ ง มี ส ะเก็ ด หิ น ชนวน
หนาแนนในพื้นที่ NWQ และ SWQ (ภาพที่ 37)
พบเศษภาชนะดินเผาหลายชนิดและแหลงที่มา
เปนหลุมสมัยโบราณ ปรากฏอยูในพื้นที่ NEQ และ
TP.1E ดินไมแข็งนัก พบโบราณวัตถุคอนขางมาก
สภาพสมบูรณ หรือเกือบสมบูรณ (ภาพที่ 38) รวมทั้ง
เศษภาชนะดิ น เผาหลากหลายชนิ ด และแหล ง ที่ ม า
แตไ มพบเขี ย นลายสีดํ า ใต เ คลื อ บจากแหล งเตาเมือ ง
สุโขทัย
เปนหลุมสมัยโบราณ ปรากฏอยูในพื้นที่ SWQ
ดินไมแข็งนัก พบโบราณวัตถุปริมาณเล็กนอย

- วัตถุสมัยปจจุบัน (เศษ
พลาสติก, เศษแกว)
- วัตถุสมัยปจจุบัน (อิฐ
ประทับป พ.ศ. 2527)
- กระปุกบรรจุเศษทองคํา
- ดอกไม ใบไมทองคํา
- ตะคันดินเผา สมบูรณ
- ชิ้นสวนประติมากรรม
- ไมควักปูนสําริด
- หอยเบี้ย
- ชาม ราชวงศหยวน
- กระปุก ราชวงศหยวน
- ไหดินเผาเนื้อแกรง
- ผางประทีป
- หมอกนกลม เต็มใบ
- หอยเบี้ย
- ส ว นก น หม อ ก น กลม
ลายเชือกทาบ

อายุสมัย
ปจจุบัน
ปจจุบัน
พศว.
20 - 22

พศว.
20 - 22

พศว.
20 - 22
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ตารางที่ 3 สรุปลักษณะชั้นดินและชั้นหลักฐานทางโบราณคดีหลุมขุดคนวัดศรีสวาย (ตอ)
ชั้นดิน
ที่

ระดับ
(cm.dt.)

IV

70-110

ลักษณะชั้นดิน
ปฏิกิริย (pH)

อินทรียวัตถุ (%)

รวน

7.0

0.37

Va

100-160 10YR4/2
รวน
น้ําตาลเทาเขม

8.5

0.41

Vb

90-125

10YR6/2
รวน
เ ท า น้ํ า ต า ล
ออน

7.0

0.61

V

110-180 5YR6/3
รวน
น้ํ า ต า ล แ ด ง
ออน

7.0

0.08

7.0

0.19

VI

>180

คาสีดิน (ขณะแหง)

7.5YR7/7
เทาชมพู

5YR6/2
เทาชมพู

เนื้อดิน

รวน
ปนเม็ดแลง

ลักษณะชั้นหลักฐาน

โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ

อายุสมัย

เปนชั้นดินคอนขางเรียบ ดินไมแข็งนัก พบเศษภาชนะ
ดินเผาลดนอยลงมาก (ภาพที่ 39) ไมพบเขียนลายสีดํา
ใตเคลือบจากแหลงเตาเมืองสุโขทัย
เปนหลุมสมัยโบราณ ปรากฏอยูในพื้นที่ NEQ และ
TP.1E อยูใตชั้นดินที่ IVa ดินออนชื้นมีสีเขมเนื่องจาก
มี ร อ งรอยเผาไฟ มี ถ า นปน
พบโบราณวั ต ถุ
คอนขางมาก สภาพเกือบสมบูรณ (ภาพที่ 40) รวมทั้ง
เศษภาชนะดินเผาหลายชนิดและแหลงที่มา
เปนหลุมสมัยโบราณ ปรากฏอยูในพื้นที่ TP1.W
ลักษณะกวางแตไมลึก ดินออนชื้น มีสีเขมเนื่องจากมี
รองรอยเผาไฟ มีถานปน พบโบราณวัตถุคอนขางมาก
สภาพเกือบสมบูรณ (ภาพที่ 41)
เปนชั้นดินคอนขางเรียบ ดินออนชื้น ปนเปนกอนได
มีจุดประสีสมยิ่งลึกก็ยิ่งเพิ่มขึ้น พบดินที่จับตัวเปนกอน
แข็ ง (Calcrete) โบราณวั ต ถุ ป ริ ม าณน อ ยมากจนถึ ง
ระดับ 130 cm.dt. ไมพบเครื่องถวยจีนและวัสดุกอสราง
เปนชั้นดินธรรมชาติที่ไมปรากฏรองรอยกิจกรรมของ
มนุษย (Sterile) มีเม็ดแลงปนมาก มีความชื้นสูง

- ตลับ ราชวงศซุงใต
- เศษกระเบื้องกาบกลวย
- หอยเบี้ย
- ชาม ราชวงศซุงใต-หยวน
- กระปุก ซุงใต-หยวน
- อางดินเผาขนาดใหญ
- เศษอิฐมีรอยรอยปนแตง
- หอยเบี้ย
- ชามเคลือบสีเขียว
ราชวงศซุงใต-หยวน
- ชามดินเผาทรงบิดเบี้ยว
- หอยเบี้ย
- เศษภาชนะดินเผา
เนื้อดิน 8 ชิ้น

พศว.
19 - 20

- ไมพบ

-

ค รึ่ ง แ ร ก
พศว.19

ค รึ่ ง แ ร ก
พศว.19

พศว.18
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ภาพที่ 36 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ III ระดับความลึกประมาณ 40 – 50 cm.dt.

ภาพที่ 37 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ III ระดับความลึกประมาณ 50 – 60 cm.dt.
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ภาพที่ 38 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ IVa ระดับความลึกประมาณ 90 – 100 cm.dt.

ภาพที่ 39 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ IV ระดับความลึกประมาณ 70 – 80 cm.dt.
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ภาพที่ 40 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ Va ระดับความลึกประมาณ 140 – 150 cm.dt.

ภาพที่ 41 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ Vb ระดับความลึก 110 – 120 cm.dt.
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สําหรับหลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของกําแพงแกว (ภาพที่ 42, แผนผังที่ 7)
พบวาฐานหินชนวนที่ปรากฏเหนือผิวดินขึ้นมาบางสวนและยังคงถูกฝงดินลึกลงไปอีก วัดความสูง
ได 35 เซนติเมตร ถัดลงไปเปนแนวศิลาแลงสลับอิฐรองรับอยู วัดความสูงได 18 เซนติเมตร ซึ่งก็
สิ้นสุดลงเพียงเทานั้น ไมปรากฏรองรอยการขุดหรือถมดินบดอัดเพื่อเตรียมฐานรากแตอยางใด
อันแสดงใหเห็นวาอายุสมัยแรกสรางของกําแพงแกวมีความสัมพันธกับชั้นดินที่ III

ภาพที่ 42 หลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของกําแพงแกว (WSS TP.1E)

แผนผังที่ 7 ผังชั้นดินหลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของกําแพงแกว (WSS TP.1E)
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สวนหลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของวิหารนอยกอดวยศิลาแลง (ภาพที่ 43,
แผนผังที่ 8) พบวายังคงมีศิลาแลง กอเรียงตรงลงไปอีก 3 ชั้น (ไมทําซอนลดหลั่น) แตละชั้นสูง 16
เซนติเมตร ศิลาแลงที่ใชกอสรางอาคารหลังนี้จัดวามีขนาดเล็กและไมนาจะมีความสัมพันธกับ
วัฒนธรรมเขมรแตอยางใด ใตชั้นศิลาแลงก็ไมปรากฏรองรอยการขุดหรือถมดินบดอัดเพื่อเตรียม
ฐานราก อันแสดงใหเห็นวาอายุสมัยแรกสรางของวิหารนอยมีความสัมพันธกับชั้นดินที่ III

ภาพที่ 43 หลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของกําแพงแกว (WSS TP.1W)

แผนผังที่ 8 ผังชั้นดินหลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของกําแพงแกว (WSS TP.1W)
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การวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดี
หลักฐานทางดานสถาปตยกรรม
กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา ทั้งหมดเปนแบบไมเคลือบผิว พบในสภาพเปนชิ้นสวน
แตกหัก จํานวนทั้งสิ้น 784 ชิ้น น้ําหนักรวม 15,748 กรัม จําแนกไดเปน กระเบื้องชายพับเนื้อดิน
จํานวน 746 ชิ้น น้ําหนัก 14,680 กรัม กระเบื้องชายพับเนื้อแกรง จํานวน 2 ชิ้น น้ําหนัก 65 กรัม
และกระเบื้องกาบกลวยเนื้อดิน จํานวน 36 ชิ้น น้ําหนัก 1,003 กรัม ซึ่งพบวาในระยะแรกจะมีการ
ใชกระเบื้องกาบกลวยมากอน ตอมาจึงมีความนิยมใชกระเบื้องชายพับในชวงระยะหลัง (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 สรุปปริมาณชิ้นสวนกระเบื้องมุงหลังคา หลุมขุดคนวัดศรีสวาย
ระดับ
สมมติ
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม
%

ชายพับ
EW
ชิ้น
กรัม
51 1,255
271 5,570
342 5,630
33
660
10
130
19
170
7
250
4
80
6
725
3
210

746 14,680
95.15 93.22

ชายพับ
SW
ชิ้น
กรัม

กาบกลวย
EW
ชิ้น
กรัม
1
10
1
18
6
160
5
100
1
15
9
195
2
50
3
135
4
100

1

60

1

5

2

50

65
0.41

2
36
4.59

170
1,003
6.37

2
0.26

กาบกลวย
SW
ชิ้น
กรัม

0
0

0
0

รวม

รอยละ

ชิ้น
กรัม จํานวน น้ําหนัก
52 1,265
6.63
8.03
272 5,588 34.69 35.48
348 5,790 44.39 36.77
38
760
4.85
4.83
11
145
1.40
0.92
28
365
3.57
2.32
9
300
1.15
1.90
8
275
1.02
1.75
10
825
1.28
5.24
3
210
0.38
1.33
3
55
0.38
0.35
0
0
0
0
2
170
0.26
1.08
784 15,748
100
100
100
100
-

อิฐ พบในสภาพเปนชิ้นสวนแตกหัก จํานวนทั้งสิ้น 340 ชิ้น น้ําหนักรวม 51,920 กรัม
ลักษณะของอิฐในระยะแรกมีขนาดคอนขางใหญ หนาประมาณ 6 เซนติเมตร บางชิ้นมีเนื้อดินเปน
สีสมอมชมพู และบางชิ้นมีรองรอยการปนตกแตง ซึ่งอาจเปนสวนที่ประดับตกแตงสถาปตยกรรม
(ภาพที่ 44) สวนในชวงระยะหลัง มีขนาดเล็กลง ขนาดประมาณ 15 x 26 x 4.5 เซนติเมตร ซึ่งเปน
ขนาดที่พบไดทั่วไปตามโบราณสถานในเมืองเกาสุโขทัยที่สรางในสมัยสุโขทัย – อยุธยา
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ภาพที่ 44 ชิ้นสวนอิฐมีรองรอยการปนแตง พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ Va ระดับ 170 – 180 cm.dt.
ศิลาแลง พบสภาพเปนกอนขนาดใหญ อยูในชั้นดินระดับบน (ชั้นดินที่ III) ซึ่งอาจเปน
ชิ้ น ส ว นที่ พั ง ทลายลงมา หรื อเปน เศษวั สดุ ที่ ห ลงเหลื อ จากการก อ สรา ง นอกจากนี้ยั ง พบเป น
ชิ้นสวนแตกหักขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไปในชั้นดินระดับลางลงมาดวย
หินชนวน (ภาพที่ 45) เปนเศษชิ้นสวนที่เหลือทิ้งจากกิจกรรมการกอสราง พบทั้งสภาพ
ที่เปนแผนมีรองรอยการสกัดปรากฏอยูบนพื้นผิวจากสิ่วหนากวางประมาณ 1 เซนติเมตร และ
สะเก็ดชิ้นสวนขนาดเล็กพบหนาแนนเฉพาะในชั้นดินที่ IIIตอนลาง อันเปนรองรอยของการสกัด
ตกแตงองคประกอบของสิ่งกอสรางที่ทําจากหินชนวน ซึ่งตั้งอยูใกลๆ สันนิษฐานวานาจะเปน
สวนฐานและผนังของกําแพงแกวที่ปรากฏรองรอยวาเคยบุดวยแผนหินชนวนนั่นเอง

ภาพที่ 45 หินชนวนและสะเก็ดหินชนวน พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IIIตอนลาง
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ปูนปน เปนเศษปูนกอปูนฉาบพื้นผิวโบราณสถาน พบปริมาณเล็กนอย อยูในชั้นดิน
ระดับบน (ชั้นดินที่ III) และไมปรากฏปูนปนที่มีลวดลายชัดเจนแตอยางใด
ตะปูเหล็ก (ภาพที่ 46) จํานวน 1 ชิ้น พบในชั้นดินที่ III ลักษณะเปนแทงยาวทรงเหลี่ยม
ปลายเรียวแหลม อันเปนรูปแบบของตะปูโบราณ

ภาพที่ 46 ตะปูเหล็ก พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ III ระดับความลึก 51 cm.dt.
ชิ้นสวนฐานของประติมากรรม (ภาพที่ 47) ศิลาทรายสีเทา จํานวน 1 ชิ้น พบอยูในชั้น
ดินที่ IIIตอนลาง ลักษณะเปนฐานปทม มีบัวคว่ํา บัวหงาย และเขียงสูง สภาพชํารุด กวาง 4.0
เซนติเมตร สูง 4.5 เซนติเมตร สันนิษฐานวานาจะเปนชิ้นสวนฐานของประติมากรรม ที่ใชเปน
เครื่องประกอบสถาปตยกรรม

ภาพที่ 47 ชิ้นสวนฐานของประติมากรรม พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ III ระดับ 60 – 70 cm.dt.

86
หลักฐานทางดานกิจพิธีทางศาสนา
ตะคันดินเผา (ภาพที่ 48) เปนถวยดินเผาขนาดเล็ก ทําขึ้นไวใสน้ํามันตามไฟตาง
ตะเกียงเพื่อใหแสงสวาง พบตั้งแตสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรหรือสมัยทวารวดีเปนตนมา มีทั้งที่ใช
ในชีวิตประจําวันและใชในกิจพิธีเชน สําหรับจุดไฟบูชารูปเคารพในศาสนสถาน4 ตะคันดินเผาพบ
ที่วัดศรีสวายจึงควรเปนวัตถุที่ใชในกิจพิธีทางศาสนา พบทั้งในสภาพที่สมบูรณและเกือบสมบูรณ
นับไดจํานวน 12 ใบ และชิ้นสวนแตกหักอีก 98 ชิ้น น้ําหนักรวม 489 กรัม พบเฉพาะในชั้นดินที่ III
เทานั้น ลักษณะเนื้อดินธรรมดา ขึ้นรูปดวยแปนหมุน กนตัดเรียบ ปากผาย ขนาดเสนผานศูนยกลาง
ปากระหวาง 8 – 9 เซนติเมตร และบางชิ้นมีรองรอยเขมาควันสีดําติดอยูที่ผิวดวย

ภาพที่ 48 ตะคันดินเผา พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ III ระดับความลึก 50 – 60 cm.dt.
ผางประทีป (ภาพที่ 49) พบเพียงใบเดียว สภาพแตกชํารุด ประกอบไดเปนภาชนะทรง
พาน มีเชิงสูง ปากผายออก ดานบนตรงกลางมีรอยตอขึ้นไปแตชํารุดหักหาย สันนิษฐานวาเปนสวน
แกนสําหรับรอยเชือกหอย จัดเปนภาชนะเนื้อแกรง เนื้อดินคอนขางหยาบ สีดําและขัดมัน สวนเชิง
ตกแตงลายกดประทับเปนแถววนรอบจากบนลงลางไดแก ลายคดโคง (ปกกา) ลายดอกจัน ลายคด
โคง (ปกกา) และลายสามเหลี่ยม มีขนาดเสนผานศูนยกลางปากและเชิง 12.2 และ 6.4 เซนติเมตร
ตามลําดับ สูง 8 เซนติเมตร พบในชั้นดินที่ IVa ซึ่งมีลักษณะเปนหลุมในสมัยโบราณ
4

ผาสุ ข อิ น ทราวุ ธ , ดรรชนี ภ าชนะดิ น เผาสมั ย ทวารวดี (กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช าโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 20-21.
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ภาพที่ 49 ผางประทีป พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IVa ระดับความลึก 95 – 100 cm.dt.
ผางประทีปเปนภาชนะที่ใชงานคลายตะเกียงหรือตะคัน สําหรับหลอน้ํามันจุดไฟให
แสงสวาง จากลักษณะเนื้อดินขัดมันสีดําและการตกแตงลวดลายพิเศษ จึงเชื่อวานาจะทําขึ้นเพื่อใช
ในกิจพิธีทางศาสนาโดยเฉพาะ ลวดลายดอกจันที่ปรากฏบนภาชนะเปนลายที่ใชสืบเนื่องตั้งแตสมัย
แรกเริ่มประวั ติศาสตร ตอมาในสมัยสุโขทัย – อยุธยาก็พบเป นลายเขียนสีดํ าใตเ คลือบเรียกวา
“ลายดอกพิกุล” บนจานหรือชามที่ผลิตจากแหลงเตาเมืองเกาสุโขทัยและเตาบานเกาะนอย เมือง
ศรีสัชนาลัย สําหรับลายคดโคง (ปกกา) ก็พบเปนลายตกแตงไหดินเผาเนื้อแกรงไมเคลือบที่ผลิต
จากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัยดวยเชนกัน (ภาพที่ 50) จึงสันนิษฐานวาภาชนะใบนี้
นาจะผลิตจากแหลงเตาในพื้นที่เมืองสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย ราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 20

ภาพที่ 50 เปรียบเทียบลวดลายตกแตงผางประทีป พบที่วัดศรีสวาย
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อางดินเผาขนาดใหญ (อางน้ํามนต?) (ภาพที่ 51) เปนภาชนะเนื้อดิน เนื้อคอนขาง
ละเอี ย ด ปากผายออก ขนาดเส น ผา นศู น ย ก ลางปาก 50 เซนติ เ มตร ส ว นไหล ต กแต ง ลายคลื่ น
อยูระหวางลายเสนคูขนานวนรอบ พบในชั้นดินที่ Va ซึ่งมีลักษณะเปนหลุมในสมัยโบราณ
จากรูปทรงของภาชนะที่เปนอางขนาดใหญ ใชสําหรับบรรจุสิ่งของหรือของเหลวไดในปริมาณมาก
คงเปนของใชประจําศาสนสถาน เมื่อแตกชํารุดจึงนํามาทิ้งไวภายในพื้นที่ของวัด

ภาพที่ 51 อางดินเผาขนาดใหญ พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ Va ระดับความลึก 147 – 154 cm.dt.
คนที (กุณฑี) และคนโท (กุณโฑ) คนทีหรือหมอน้ํามีพวย และคนโทหรือหมอน้ําคอ
ยาว เปนเครื่องใชทั้ งในชีวิ ตประจําวั นและในกิจพิธีทางศาสนา กลาวกันว าเป นเครื่องใชของ
นักบวช โดยใชในพิธีหลั่งน้ํา เพื่อความเปนสิริมงคล บวงสรวง หรืออุทิศสวนกุศล5 ที่วัดศรีสวาย
ไดขุดพบชิ้นสวนพวย จํานวน 3 ชิ้น น้ําหนักรวม 61 กรัม (ภาพที่ 52) สองชิ้นแรกพบในชั้นดินที่ III
ลักษณะเนื้อดินธรรมดา เนื้อคอนขางละเอียด สันนิษฐานวาผลิตจากแหลงเตาพื้นเมือง สวนอีกชิ้น
หนึ่งพบในชั้นดินที่ IVa ลักษณะเนื้อดินละเอียด สีสมเขม สันนิษฐานวาผลิตจากแหลงเตาในแถบ
ภาคเหนือ ตรงกับสมัยลานนา (พ.ศ. 1839 เปนตนมา)

5

เรื่องเดียวกัน, 21-22.
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ภาพที่ 52 ชิ้นสวนคนทีหรือหมอน้ํามีพวย พบที่วัดศรีสวาย
นอกจากชิ้นสวนพวยที่มีเนื้อดินละเอียดชิ้นนี้แลว ยังพบเศษภาชนะดินเผาที่มีลักษณะ
เนื้อดินแบบเดียวกันและจัดเปนภาชนะประเภทคนทีและคนโทอีกจํานวนหนึ่ง อยูในชั้นดินที่ III
IVa Va และVb ลักษณะเนื้อบาง ผิวดานนอกทาน้ําดินสีแดงและขัดมัน ผิวดานในปรากฏรองรอย
การขึ้นรูปดวยแปนหมุน บางชิ้นสามารถประกอบกันไดเปนภาชนะทรงกลมแปน กนแบนเรียบ
ที่สําคัญบางชิ้นมีการตกแตงดวยการกดประทับใหเปนลวดลายขณะที่ดินยังออนตัวอยู แลวถมหรือ
ฝงสีขาวลงไป หรือการเขียนลายสีดําบนพื้น สีขาว (ภาพที่ 53) อันเปนเอกลักษณ เฉพาะซึ่งพบ
แพรหลายตามแหลงโบราณคดีสมัยลานนาในแถบจังหวัดเชียงใหม – ลําพูน (ภาพที่ 54) มีอายุอยูใน
ราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 206
สํ าหรั บชิ้ น สว นปากคนโท จํา นวน 4 ชิ้ น น้ําหนัก รวม 31 กรัม พบในชั้ น ดิ น ที่ III
ขนาดเสนผานศูนยกลางปาก 7 เซนติเมตร ลักษณะเนื้อดินคอนขางละเอียด แตมิไดทาน้ําดินและขัด
มันตามแบบภาชนะที่ผลิตจากแหลงเตาในแถบภาคเหนือ จึงสันนิษฐานวานาจะผลิตจากแหลงเตา
พื้นเมือง (ภาพที่ 55)

6

J.C. Shaw, Thai Ceramics (Bangkok: Trisila, 2009), 114.
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ภาพที่ 53 ชิ้นสวนคนทีและคนโท พบที่วัดศรีสวาย ผลิตจากแหลงเตาในแถบภาคเหนือ สมัยลานนา

ภาพที่ 54 คนโท พบในแถบภาคเหนือของประเทศไทย สมัยลานนา
ที่มา: J.C. Shaw, Thai Ceramics (Bangkok: Trisila, 2009), 115-117.

ภาพที่ 55 ชิ้นสวนปากคนโท พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ III ระดับความลึก 40 – 60 cm.dt.
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ผลึกแรควอรต จํานวน 1 ชิ้น พบในชั้นดินที่ IIIตอนลาง เปนผลึกทรงหกเหลี่ยม
แทงยาวปลายแหลม ยาว 1.1 เซนติเมตร สันนิษฐานวาเปนวัตถุมงคลที่ใชในพิธีกรรมวางศิลาฤกษ
กอสรางปราสาท ดังเชนที่เคยขุดพบที่ปราสาทพลสงคราม จังหวัดนครราชสีมา7 โดยลักษณะการใช
งานในพิธีกรรมนั้นจะบรรจุไวในชองขนาดเล็กของแทนศิลาฤกษ ซึ่งก็ไดคนพบที่วัดศรีสวายดวย
(ภาพที่ 56)

ภาพที่ 56 ผลึกแรควอรต พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IIIตอนลาง ระดับความลึก 58 cm.dt.
เปรียบเทียบกับผลึกแรควอรตพบที่ปราสาทพลสงคราม จังหวัดนครราชสีมา
ดอกไมใบไมทองคํา (ภาพที่ 57) พบอยูในพื้นที่ NWQ ชั้นดินที่ IIIตอนบน ลึกจากผิว
ดิน เพีย ง 18 เซนติเมตร สภาพเมื่อขุด พบเปนกองกระจุกรวมกัน ประกอบด ว ย ดอกไม ทองคํา
จํานวน 1 ดอก ลักษณะมี 4 กลีบ ทําเปนแผนสี่เหลี่ยมคอนขางหนา สวนกานขดเปนเกลียวที่เรียกวา
ดอกไมไหว ความยาวรวม 1.7 เซนติเมตร น้ําหนัก 0.18 กรัม ใบไมทองคํา สภาพคอนขางสมบูรณ
3 ใบ และชํารุดอีก 2 ใบ ลักษณะเปนแผนแบน วงรีปลายแหลม มีเสนสอดแกนกลางทําเปนกาน
น้ํา หนักใบละประมาณ 0.08 กรั ม และแผน ทองคํารูปสี่ เ หลี่ ย มรูปวาว จํา นวน 4 แผน คงเป น
สวนประกอบเขาชุดกับดอกไมและใบไมทองคํา น้ําหนักแผนละประมาณ 0.01 กรัม
7

ดุสิต ทุมมากรณ และทนงศักดิ์ หาญวงษ, การอนุรักษโบราณสถานปราสาทพลสงคราม
(นครราชสีมา: สํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา, 2553), 69.
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ภาพที่ 57 ดอกไมใบไมทองคํา พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IIIตอนบน ระดับความลึก 43 cm.dt.
ดอกไมและใบไมทองคําเหลานี้ นาจะเปนสิ่งของเครื่องใชในกิจพิธีทางศาสนา เชน
เปนวัตถุมงคลในการวางศิลาฤกษ ซึ่งที่เคยพบจากการขุดแตงปราสาทแบบเขมรหลายแหงใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาพที่ 58) นอกจากนี้ในสมัยสุโขทัยยังปรากฏศิลาจารึกวัดหินตั้ง (พ.ศ.
1943 – 1962) กลาวถึง “ดอกไมเงินไมทองได 5 ดวง” เปนเครื่องอุทิศบูชาแกวัดในพระพุทธศาสนา8
จึงสันนิษฐานว าในสภาพที่สมบูรณอาจเคยประกอบเปน “ตนไมจําลองทองคํา” ดังตัวอยางที่
ปรากฏในสมัยอยุธยาเชนที่ กรุพระปรางควัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สรางขึ้นเมื่อป
พ.ศ. 1967)9 และในสมัยรัตนโกสินทรก็ยังคงสืบทอดพระเพณีที่พระมหากษัตริยทรงถวาย “ตนไม
ทองตนไมเงิน” เปนเครื่องบูชาแดพระพุทธรูปสําคัญตางๆ 10 (ภาพที่ 59)

8

กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548. พิมพเปนที่
ระลึกในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวครบ 200 ป 18 ตุลาคม 2547),
203-206.
9
ประทุม ชุมเพ็งพันธุ, เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548),
29.
10
เชน ตนไมทองตนไมเงินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงถวายเปนพุทธบูชาแดพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
ปจจุบันจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก.
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ภาพที่ 58 ใบไมทองคํา พบที่ปราสาทพนมวัน จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

ภาพที่ 59 ตนไมจําลองทองคําสมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งใชเปนเครื่องบูชาทางศาสนา
ที่มา: ประทุม ชุมเพ็งพันธุ, เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2548), 29; แผนพับนําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระพุทธชินราช.
หลักฐานทางดานพิธีกรรมปลงศพ
การศึกษาที่ผานมาพบวา พิธีกรรมปลงศพในเมืองเกาสุโขทัยและเมืองอื่นๆ ที่รวมสมัย
เป น การเผาแล ว เก็ บอั ฐิ (กระดูก มนุษ ยเ ผาไฟ) บรรจุใ นภาชนะดิ นเผา ส ว นมากเป น ไหดิ น เผา
เนื้อแกรงไมเคลือบ มักมีการเจาะรูที่กนซึ่งสันนิษฐานวาเปนการทําใหชํารุด กันมิใหนําไปใชในกิจ
อยางอื่นไดอีก บางครั้งก็พบวามีการบรรจุสิ่งของเครื่องใชขนาดเล็กรวมดวย สันนิษฐานวาเปนของ
ใชประจําตัวของผูตาย เชน กระจก กรรไกร คีมถอนขน เตาปูน มีด หอยเบี้ย หวี เปนตน แลวมีแผน
กระเบื้องดินเผา ฝาดินเผา หรือภาชนะดินเผาจําพวกถวยหรือชาม ใชเปนฝาปด บางครั้งก็พบวามี
การใชปูนขาวผนึกฝาปดเหลานั้นดวย แลวนําไปฝงไวใกลฐานเจดียหรือสิ่งกอสราง ภายในบริเวณ
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วัด11 สําหรับวัดศรีสวายไดขุดพบภาชนะดินเผาสภาพคอนขางสมบูรณหรือสามารถประกอบเปน
รูปทรงไดจํานวนหนึ่ง ที่สันนิษฐานวานาจะมีความเกี่ยวของกับพิธีกรรมปลงศพ ดังนี้
ไหดินเผาเนื้อแกรงไมเคลือบ (ภาพที่ 60) พบในสภาพสมบูรณ วางตะแคงเล็กนอย
อยูในชั้นดินที่ IVa ซึ่งมีลักษณะเปนหลุมในสมัยโบราณ ลักษณะเนื้อแกรง ผิวสีเทา เนื้อละเอียด
ปากผายออก คอสูง กนกลมแบน ตกแตงปนแปะหูหลอก 4 หู และขุดเปนเสนขนานหลายเสน
วนรอบบริ เ วณไหล สู ง 32 เซนติ เ มตร ขนาดเส น ผ า นศู น ย ก ลางปากและก น 19.5 และ 13.5
เซนติเมตร ตามลําดับ จากสภาพของหมอที่มีรองรอยการเจาะรูที่กน จึงสันนิษฐานวานาจะเปน
ภาชนะที่ใชบรรจุอัฐิในพิธีกรรมปลงศพ แตเนื่องจากไมพบอัฐิบรรจุอยูภายในและสภาพที่พบก็วาง
ตะแคง มิไดตั้งตรง อาจเปนเพราะเคยถูกขุดรื้อมากอนแลวทิ้งไวภายในหลุม ณ จุดที่ขุดพบ สําหรับ
อายุสมัยของภาชนะใบนี้ พิจารณาจากเนื้อดินและรูปทรง พบวาเปนรูปแบบที่พบไดทั่วไปจาก
แหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 21

ภาพที่ 60 ไหดินเผาเนื้อแกรงไมเคลือบ พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IVa ระดับ 77 – 105 cm.dt.
ไหดินเผาเนื้อแกรงขนาดเล็กไมเคลือบ (ภาพที่ 61) พบในสภาพเปนชิ้นสวนแตกหัก 3
ชิ้น กระจายตัวอยูในชั้นดินที่ IVa ซึ่งมีลักษณะเปนหลุมโบราณ แตสามารถประกอบกันได
ลักษณะเนื้อแกรง ผิวสีเทาเขม ตกแตงปนแปะหูหลอก 4 หู และกดประทับลายคดโคง (ปกกา)
11

ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปากร 9, 3 (กันยายน 2508): 35; นาตยา ภูศรี,
“ประเพณีการฝงศพที่เมืองบางขลัง” (สุโขทัย: สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5 สุโขทัย,
2543), 3.
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วนรอบบริเวณไหล สวนคอและปากหักหาย สูงเทาที่เหลือ 12 เซนติเมตร กนกลมแบน ขนาดเสน
ผานศูนยกลางกน 7.5 เซนติเมตร สันนิษฐานวานาจะเปนภาชนะที่ใชบรรจุอัฐิในพิธีกรรมปลงศพ
ซึ่งอาจถูกขุดรื้อจนชํารุดเสียหายแลวทิ้งไวภายในหลุม ณ จุดที่ขุดพบ สําหรับอายุสมัยของภาชนะ
ใบนี้ พิจารณาจากเนื้อดินและรูปทรง พบวาเปนรูปแบบที่พบไดทั่วไปจากแหลงเตาบานเกาะนอย
เมืองศรีสัชนาลัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 21

ภาพที่ 61 ไหดินเผาเนื้อแกรงขนาดเล็ก พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IVa ระดับ 95, 100, 114 cm.dt.
หมอกนกลมดินเผา (ภาพที่ 62) มีรองรอยปูนขาวฉาบที่ผิวดานนอก สภาพเปนชิ้นสวน
แตกหั ก แต สามารถประกอบได เ กื อบสมบูรณเ ต็ ม ใบ ลัก ษณะเนื้อดินธรรมดา ผิ ว สีสม ตกแตง
กดประทับลายกางปลา ผลิตจากแหลงเตาพื้นเมือง ลําตัวทรงกลมแปน กวาง 40 เซนติเมตร ปากผาย
ออก ขนาดเสนผานศูนยกลางปาก 26 เซนติเมตร สูง 28 เซนติเมตร พบอยูในชั้นดินที่ IVa ซึ่งมี
ลัก ษณะเปน หลุ ม ในสมั ย โบราณ จากสภาพของหมอที่ มีรอ งรอยปู น ขาวฉาบอยูที่ ผิว ด า นนอก
จึงสันนิษฐานวานาจะเปนภาชนะที่ใชบรรจุอัฐิในพิธีกรรมการปลงศพ ซึ่งอาจถูกขุดรื้อจนชํารุด
เสียหายแลวทิ้งไวภายในหลุม ณ จุดที่ขุดพบ

ภาพที่ 62 หมอกนกลมดินเผา พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IVa ระดับความลึก 104 – 117 cm.dt.
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กระปุกขนาดเล็กบรรจุชิ้นสวนทองคํา (ภาพที่ 63) พบในพื้นที่ SEQ ชั้นดินที่ III
ตอนบน ลึกจากผิวดินเพียง 12 เซนติเมตร สภาพที่พบมีเพียงครึ่งใบ ลักษณะเปนกระปุกขนาดเล็ก
เนื้อแกรง เคลือบสีเขียวมะกอก เชิงสูงหนา ลําตัวปอง ปากและคอตั้งตรง สูง 3.9 เซนติเมตร ขนาด
เสนผานศูนยกลางปากและกน 2.4 และ 2.6 เซนติเมตร ตามลําดับ แตเมื่อลางทําความสะอาดพบวามี
ชิ้นสวนทองคําบรรจุอยูภายในจํานวน 2 ชิ้น ลักษณะเปนชิ้นที่ถูกตัดหรือหักออกมา ชิ้นแรก เปนรูป
สามเหลี่ยม กวาง 0.4 เซนติเมตร ยาว 0.5 เซนติเมตร น้ําหนัก 0.22 กรัม ชิ้นที่สอง เปนแทงยาว
ปลายปาน ยาว 0.8 เซนติเมตร น้ําหนัก 0.16 กรัม จากลักษณะของวัตถุเปนสิ่งของมีคาและบรรจุอยู
ภายในกระปุกขนาดเล็ก จึงสันนิษฐานวานาจะเปนสิ่งของอุทิศที่ฝงรวมอยูภายในภาชนะบรรจุอัฐิ
ซึ่งอาจถูกขุดรื้อจนกระจัดกระจายออกมาและถูกทอดทิ้งไว ณ จุดที่พบดังกลาว สําหรับการกําหนด
อายุสมัยของกระปุกใบนี้ มีน้ําเคลือบสีเขียวมะกอก จัดเปนรูปแบบที่พบจากแหลงเตาบานเกาะนอย
รุนตนหรือเครื่องถวยเชลียง อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 2012

ภาพที่ 63 กระปุกขนาดเล็กบรรจุชิ้นสวนทองคํา วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IIIตอนบน ระดับ 37 cm.dt.
หอยเบี้ย (ภาพที่ 64) พบทั้งสิ้น 17 ตัว มีทั้งสภาพสมบูรณและชํารุด พบอยูในชั้นดินที่
III IV และ IVa หอยเบี้ย (Cowry sp.) เปนเปลือกหอยทะเล ใชเปนวัตถุแลกเปลี่ยนแทนเงินตรา
ในสมัยโบราณ จึงจัดเปนวัตถุที่มีคา การพบหอยเบี้ยภายในเขตศาสนสถานจึงอาจแปลความได
หลายประการคือ เปนสิ่งของอุทิศในพิธีกรรมปลงศพ13 เปนสิ่งที่ทํารวงหลนหาย หรือเจตนาทิ้ง
เนื่องจากชํารุด เปนตน

12

สัมภาษณ ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออก
เฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 8 ธันวาคม 2553.
13
ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล: 35.

97

ภาพที่ 64 ตัวอยางหอยเบี้ย พบที่วัดศรีสวาย
ไมควักปูนสําริด (ภาพที่ 65) พบจํานวน 1 ชิ้น ในชั้นดินที่ III ลักษณะเปนแทงยาว 9.7
เซนติเมตร ปลายดานหนึ่งเรียวแหลม เปนวัตถุที่ใชคูกับเตาปูนสําริด สําหรับควักปูนในเตามาปาย
พลูกินหมาก จัดเปนเครื่องใชในชีวิตประจําวันแสดงถึงวัฒนธรรมการกินหมากของคนโบราณ
วัตถุชิ้นนี้จึงอาจเปนสิ่งที่ทําหลนหายหรืออาจถูกขุดรื้อออกมา ในกรณีนี้สันนิษฐานวานาจะเคยเปน
วัตถุอุทิศในพิธีกรรมปลงศพ เนื่องจากเคยพบเตาปูนสําริดตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชขนาดเล็ก
(หรือของใชประจําตัวของผูตาย) บรรจุอยูในไหรวมกับอัฐิฝงไวภายในเขตศาสนสถานซึ่งพบได
ทั่วไปในเมืองเกาสุโขทัย14 และใกลเคียง เชนที่วัดโบสถ เมืองบางขลัง15 เปนตน

ภาพที่ 65 ไมควักปูนสําริด พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ III ระดับความลึก 54 cm.dt.
14

เรื่องเดียวกัน, 35; ณัฏฐภัทร จันทวิช, “โบราณวัตถุสําคัญพบจากการขุดแตงวัดพระพายหลวง,”
ศิลปากร 45, 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2555): 60-61.
15
นาตยา ภูศรี, “ประเพณีการฝงศพที่เมืองบางขลัง”, 3.
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หลักฐานทางดานโลหกรรม
กอนแรโลหะ (ภาพที่ 66) สีดําปนสีสนิมเหล็ก เนื้อแข็ง มีรูขรุขระ และน้ําหนักมาก
หนัก 405 กรัม พบในชั้นดินที่ IVa
นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือเหล็กลักษณะเปนแทงยาว จํานวน 1 ชิ้น และวัตถุสําริดเปน
ชิ้นสวนขนาดเล็ก จํานวน 2 ชิ้น แตมีสภาพที่ชํารุดมากจึงไมสามารถระบุหนาที่ใชงานได

ภาพที่ 66 กอนแรโลหะ พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IVa ระดับความลึก 90 – 100 cm.dt.
เศษภาชนะดินเผา
เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ผลิตจากแหลงเตาพื้นเมือง พบจากการขุดคนครั้งนี้
ทั้งสิ้น 3,706 ชิ้น น้ําหนักรวม 27,551 กรัม (ตารางที่ 5) พิจารณารูปทรงของภาชนะ สวนมากเปน
หมอกนกลม อางขนาดเล็ก ฝา และกระปุกขนาดเล็ก ตามลําดับ พิจารณาการตกแตงผิว สวนมาก
เปนผิวเรียบ ลายกดประทับ ลายเชือกทาบ และลายขุด ตามลําดับ พิจารณาความหนาแนน พบวามี
ปริมาณสูงมากที่สุดในชั้นดินที่ III จากนั้นจึงลดปริมาณลงอยางเห็นไดชัดในชั้นดินที่ IV และ V
อยางไรก็ตามในชั้นดินที่ IVa IVb Va และ Vb ซึ่งเปนหลุมในสมัยโบราณ ก็พบวามีปริมาณสูงขึ้น
สําหรับในชั้นดินที่ V ซึ่งเปนชั้นอยูอาศัยกอนการสรางปราสาท พบปริมาณต่ํา ในจํานวนนี้มีภาชนะ
รูปแบบพิเ ศษคื อ ภาชนะทรงอ างกนกลม ไมมี คอ ปากผายออก ขอบปากเปน เหลี่ย ม เส น ผาน
ศูนยกลางปาก 34 เซนติเมตร ขึ้นรูปดวยมือ ลําตัวตกแตงลายเชือกทาบ สีน้ําตาลปนดําไมสม่ําเสมอ
ภาชนะรูปทรงแบบนี้เคยพบมากอนจากการขุดคนทางโบราณคดีระหวางป พ.ศ. 2520 – 2525 โดย
พบอยูในชั้นวัฒนธรรมสมัยแรกเริ่มของเมืองเกาสุโขทัย16 (ภาพที่ 67)
16

บวรเวท รุงรุจี และคณะ, “รายงานสรุปผลการวิจัยการขุดคนทางโบราณคดี ปพุทธศักราช 25202525” (โครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525), 49.
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ตารางที่ 5 สรุปปริมาณเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (earthenware) หลุมขุดคนวัดศรีสวาย
ร ะ ดั บ
สมมติ
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม
%

ฝา
ชิ้น

พวย
กรัม

5
4
13
4
5
1
1

38
90
190
85
90
15
10

5
3
2
1

90
15
25
45

44
1.18

693
2.52

ชิ้น

ปาก
กรัม

1
1

2
0.05

28
15

43
0.16

ชิ้น
48
169
48
12
12
29
19
12
4
9
4
4
1
371
10.01

คอ
กรัม
459
1,725
695
425
165
570
455
210
80
255
125
150
15
5,329
19.34

ชิ้น
30
100
14
6
12
12
7
3
2
6
3
3
2
200
5.40

ไหล
กรัม
140
515
70
50
100
60
90
50
5
25
20
20
5
1,150
4.17

ชิ้น

ลําตัว

1
23
81
20
6
12
11
7
10
3
2
3
3

กรัม
10
167
615
170
70
245
150
115
120
55
20
45
30

182
4.91

1,812
6.58

ชิ้น
8
319
1,162
320
172
207
157
136
109
97
50
59
52
8
2,856
77.06

กรัม
26
1,170
4,975
1,905
1,180
1,295
1,820
1,625
1,277
753
515
453
465
30
17,489
63.48

กน
ชิ้น

รวม

1
11
23
4
2
4

กรัม
10
85
235
245
75
230

1
2
1

10
75
10

2

60

51
1.38

1,035
3.76

ชิ้น
10
437
1,540
419
202
252
210
171
136
112
70
71
65
11
3,706
100

กรัม
46
2,087
8,170
3,275
1,885
2,125
2,615
2,305
1,732
993
830
668
770
50
27,551
100

รอยละ
จํานวน น้ําหนัก
0.27
0.17
11.79
7.58
41.55 29.65
11.31 11.89
5.45
6.84
6.80
7.71
5.67
9.49
4.61
8.37
3.67
6.29
3.02
3.60
1.89
3.01
1.92
2.42
1.75
2.80
0.30
0.18
100
100
-
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ภาพที่ 67 ตัวอยางภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา พบที่วัดศรีสวาย
เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ไมเคลือบผิว ผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัช
นาลัย เปนลักษณะที่พบทั่วไปในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 – 21 พบทั้งสิ้น 143 ชิ้น น้ําหนักรวม 2,639
กรัม (ตารางที่ 6) พิจารณารูปทรงของภาชนะ สวนมากเปนภาชนะประเภทไห ครก และกระปุก
ขนาดเล็ก ตามลําดับ พิจารณาการตกแตงผิว พบวาเปนผิวเรียบ ลายคลื่น ลายขุดเสนตรง ลายกด
ประทับรูปสามเหลี่ยม กากบาท และปนแปะตัวอุ (ภาพที่ 68) พิจารณาความหนาแนน พบปริมาณ
สูงสุดในชั้นดินที่ III จากนั้นจึงลดปริมาณลงอยางเห็นไดชัดในชั้นดินที่ IV และ V อยางไรก็ตาม
ในชั้นดินที่ IVa Va และ Vb ซึ่งเปนหลุมในสมัยโบราณ ก็พบวามีปริมาณสูงขึ้นเล็กนอย

101
ตารางที่ 6 สรุปปริมาณเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง (stoneware) หลุมขุดคนวัดศรีสวาย
ระดับ
ปาก
สมมติ ชิ้น กรัม
S
1
1
20
2
9 137
3
3 150
4
3 110
5
6
1
5
7
8
1
5
9
10
11
12
13
รวม
18 427
% 12.59 16.18

คอ
ชิ้น

กรัม

1
1
1
1
2

3
5
5
55
10

1

7
4.89

ไหล
ชิ้น กรัม
1
5
12

213

5
4
3
2

102
107
50
40

10

88

1
28

3.33 19.58

30
547

ลําตัว
ชิ้น กรัม
8 192
28 418
7 108
5
60
10 146
6 120
5
40
2
12
3
40
3
20
1
30
4
85
1
2
83 1,279

20.73 58.05

48.47

กน
ชิ้น

กรัม

1
1
1
1

15
38
40
30

2

45

1

130

7

298

4.89

11.29

ภาพที่ 68 ตัวอยางเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง พบที่วัดศรีสวาย

รวม
รอยละ
ชิ้น กรัม จํานวน น้ําหนัก
1
5
0.70
0.19
10 215
6.99
8.15
51 788 35.66 29.86
12 301
8.39 11.41
15 367 10.49 13.91
17 293 11.89 11.10
10 175
6.99
6.63
9 131
6.29
4.96
4
27
2.80
1.02
3
40
2.10
1.52
3
20
2.10
0.76
2 160
1.40
6.06
4
85
2.80
3.22
2
32
1.40
1.21
143 2,639
100
100
100

100

-

-
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เศษเครื่องถวยผลิตจากแหลงเตาเมืองเกาสุโขทัย (ภาพที่ 69) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20
– 21 พบเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก จํานวนทั้งสิ้น 25 ชิ้น น้ําหนักรวม 258 กรัม พบเฉพาะในชั้นดินที่ III
เทานั้น ลักษณะเนื้อดินสีเทาหรือสีน้ําตาลออน เนื้อแกรง หยาบ มีเม็ดทรายปะปนคอนขางมาก
ตกแตงดวยการเขียนลายสีดําใตเคลือบ หรือเคลือบสีขาว รูปทรงที่พบไดแก ชาม และโคมไฟ
ปรุลาย ในจํานวนนี้ยังพบชามลายขีดเสนสั้นๆ เรียงเปนวงกลม เรียกวา “ลายดอกพิกุล” คลายกับที่
พบจากแหลงเรืออับปางที่กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 2117 ดวย

ภาพที่ 69 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาเมืองเกาสุโขทัย พบที่วัดศรีสวาย
เศษเครื่องถวยเชลียง ผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอยรุนตน เมืองศรีสัชนาลัย (ภาพที่
70) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 พบเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก จํานวนทั้งสิ้น 4 ชิ้น น้ําหนักรวม 35
กรัม ในชั้นดินที่ III และ IVa ลักษณะเนื้อดินสีเทาอมมวง เนื้อแกรง หยาบ เคลือบสีเขียวมะกอก
หรือสีน้ําตาลเขม รูปทรงที่พบไดแก ชาม ไห และกระปุก สําหรับชามจะเคลือบเฉพาะผิวดานใน
ดานนอกไมเคลือบ

ภาพที่ 70 เศษเครื่องถวยเชลียง เตาบานเกาะนอยรุนตน เมืองศรีสัชนาลัย พบที่วัดศรีสวาย
17

แหลงเรืออัปปาง Singtai ประเทศมาเลเซีย อายุราว พ.ศ. 2053-2123 ดู Roxanna Maude Brown,
The Ming Gap and Shipwreck Ceramics in Southeast Asia (Bangkok: The Siam Society under Royal
Patronage, 2009), 154, 165.
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เศษเครื่องถวยผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย (ภาพที่ 71) อายุราว
พุ ท ธศตวรรษที่ 20 – 21 พบเป น ชิ้ น ส ว นขนาดเล็ ก จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 4 ชิ้ น น้ํ า หนั ก รวม 54 กรั ม
ในชั้นดินที่ III และ IVb ลักษณะเนื้อดินสีขาวอมเทา เนื้อแกรง คอนขางละเอียด เคลือบสีเขียวหรือ
สีเขียวอมฟา เคลือบไมถึงเชิง รูปทรงที่พบไดแก ชาม และกระปุก

ภาพที่ 71 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย พบที่วัดศรีสวาย
เศษเครื่องถวยผลิตจากแหลงเตาบานปายาง เมืองศรีสัชนาลัย (ภาพที่ 72) อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 21 พบเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก จํานวนทั้งสิ้น 15 ชิ้น น้ําหนักรวม 131 กรัม พบเฉพาะ
ในชั้นดินที่ III เทานั้น ลักษณะเนื้อดินสีขาวอมเทา เนื้อแกรง คอนขางละเอียด มีเม็ดสีดําเล็กๆ
ปะปน พบทั้งแบบเขียนสีดําใตเคลือบ เคลือบสีน้ําตาล เคลือบสีเขียว เคลือบสีขาว และลายจุด
สีน้ําตาล รูปทรงที่พบไดแก ชาม แจกัน และกระปุก

ภาพที่ 72 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบานปายาง เมืองศรีสัชนาลัย พบที่วัดศรีสวาย
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เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต (พ.ศ. 1670 – 1822) (ภาพที่73) พบจํานวน 3 ชิ้น
น้ําหนักรวม 16 กรัม เปนชิ้นสวนตลับขนาดเล็ก ชิ้นแรกเคลือบสีขาว กดพิมพลายนูน (เตาอันซี?)
ชิ้นที่สองเคลือบสีขาวอมเขียว กดพิมพรองขนานในแนวตั้ง (เตาหยงชุน) และชิ้นที่สามเคลือบสีขาว
เนื้อบาง พบในชั้นดินที่ IVa IV และ Vb ตามลําดับ จัดเปนเครื่องเคลือบแบบชิงไป ผลิตจากแหลง
เตาในมณฑลฝูเจี้ยน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 1818

ภาพที่ 73 เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต พบที่วัดศรีสวาย
เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต – หยวน (ภาพที่ 74) ณ ที่นี้ไดจําแนกเปนกลุมที่
ผลิตในชวงรอยตอระหวางสมัยราชวงศซุงใต (ตอนปลาย) ถึงสมัยราชวงศหยวน (ตอนตน) มีอายุ
ในชวงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 19 เพื่อประโยชนในการกําหนดอายุ
ชั้นดินและชั้นวัฒนธรรม พบทั้งสิ้น 38 ชิ้น น้ําหนักรวม 819 กรัม อยูในชั้นดินที่ III IVa IV Va
และ Vb สามารถจําแนกประเภท แหลงผลิต และอายุสมัย ไดดังนี้
1. ประเภทเคลื อ บสี เ ขี ย ว รู ป ทรงที่ พ บได แ ก จาน ชาม และกระปุ ก เนื้ อ ดิ น สี เ ทา
เนื้อแกรง หยาบ-ละเอียด น้ําเคลือบสีเขียวอมน้ําตาลหรือสีเขียวอมฟา บางชิ้นแปรสภาพเปนสีขาว
ซีด ผลิตจากแหลงเตาหลงฉวน มณฑลเจอเจียง อายุชวงครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงครึ่งแรก
พุทธศตวรรษที่ 1919 ตรงกับสมัยราชวงศซุงใต – หยวน
2. ประเภทเคลื อบสีขาว รูปทรงที่พบได แก จาน และชาม เนื้อดิน สี ขาว เนื้อแกรง
ละเอีย ด น้ําเคลื อบสี ขาว เคลือบไมถึงกน ปาดน้ําเคลื อบที่ขอบปาก บางชิ้น ด านนอกพิ มพ ลาย

18

ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, ความรูใหมเกี่ยวกับการกําหนดอายุและแหลงผลิตของเครื่องปนดินเผา
จีนที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอชียตะวันออกเฉียงใต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2555. เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ), 42.
19
เรื่องเดียวกัน, 44.
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กลีบบัว ผลิตจากแหลงเตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน อายุราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 1920 ตรงกับสมัย
ราชวงศหยวน (ตอนตน) จากการขุดคนพบเศษชามกลุมนี้เปนชิ้นสวนขนาดคอนขางใหญ นับได
จํานวน 7 ใบ มีขนาดเสนผานศูนยกลางปาก 9, 12, 22 และ 24 เซนติเมตร
3. ประเภทเคลือบสีน้ําตาล รูปทรงที่พบไดแก ไห เนื้อดินสีเทา เนื้อแกรง หยาบ เคลือบ
สีน้ําตาลคอนขางบาง น้ําเคลือบไมสม่ําเสมอ ผลิตจากแหลงเตาฉีสือ มณฑลกวางตง อายุราวครึ่ง
แรกพุทธศตวรรษที่ 1921 ตรงกับสมัยราชวงศหยวน (ตอนตน)

ภาพที่ 74 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต – หยวน พบที่วัดศรีสวาย
เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน (พ.ศ. 1823 - 1911) (ภาพที่ 75) เปนเครื่องเคลือบ
สีเขียว พบเปนชิ้นสวนทั้งสิ้น 14 ชิ้น น้ําหนักรวม 128 กรัม อยูในชั้นดินที่ III และ IVa สามารถ
จําแนกประเภท แหลงผลิต และอายุสมัย ไดดังนี้
20
21

เรื่องเดียวกัน, 48.
เรื่องเดียวกัน, 50.
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1. ประเภทเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหลงเตาหลงฉวน มณฑลเจอเจียง รูปทรงที่พบ
ไดแก ชาม และกระปุก 2 หู เนื้อดินสีขาวอมเทา เนื้อแกรง ละเอียด น้ําเคลือบสีเขียว กําหนดอายุราว
ครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงพุทธศวรรรษที่ 2022
2. ประเภทเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหลงเตาผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน รูปทรงที่พบไดแก
ชาม เนื้อดินสีเทา เนื้อแกรง ละเอียด น้ําเคลือบสีเขียวอมเทา ที่กนดานในมีการปาดน้ําเคลือบ
ออกเปนรูปวงแหวน กําหนดอายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงพุทธศวรรรษที่ 2023

ภาพที่ 75 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน พบที่วัดศรีสวาย
เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง (พ.ศ. 1911 – 2187) (ภาพที่ 76) พบเปนชิ้นสวน
ทั้งสิ้น 14 ชิ้น น้ําหนักรวม 63 กรัม สวนมากเปนเครื่องเคลือบลายคราม พบเฉพาะในชั้นดินที่ III
เทานั้น สามารถจําแนกประเภท แหลงผลิต และอายุสมัย ไดดังนี้
1. ประเภทเขียนลายครามใตเคลือบ ผลิตจากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี รูปทรง
ที่พบไดแก ชาม เนื้อดินละเอียดสีขาว เขียนลายสีน้ําเงินใตเคลือบใส กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่
21 – 2224
22

เรื่องเดียวกัน, 49.
23
เรื่องเดียวกัน, 50.
24
ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, เครื่องปนดินเผาจีนที่เปนสินคาออกที่คนพบจากแหลงโบราณคดีใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556. เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ), 30-37.
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2. ประเภทเขียนลายครามและลายลึกลับใตเคลือบ ผลิตจากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑล
เจียงซี รูปทรงที่พบไดแก ชามทรงครึ่งวงกลม เนื้อดินละเอียดสีขาว เขียนสีน้ําเงินใตเคลือบที่ขอบ
ปาก ลําตัวภาชนะขูดขีดลวดลายใตเคลือบที่เรียกวา “ลายลึกลึบ” กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 2125
3. ประเภทเขียนลายครามใตเคลือบและเขียนสีบนเคลือบ ผลิตจากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น
มณฑลเจียงซี รูปทรงที่พบไดแก ชาม เนื้อดินละเอียดสีขาว เขียนสีน้ําเงินใตเคลือบที่ขอบปาก
ผสมกับการเขียนสีบนเคลือบ กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 2226
4. ประเภทเคลือบสีขาว ผลิตจากแหลงเตาหัวอัน มณฑลฝูเจี้ยน รูปทรงที่พบไดแก
กระปุกทรงกลม เนื้อดินละเอียดสีขาว มีรอยรานปรากฏที่ผิวทั้งดานนอกและดานใน กําหนดอายุ
ราวตนถึงกลางพุทธศวรรรษที่ 2227

ภาพที่ 76 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ III
25

เรื่องเดียวกัน, 24.
26
เรื่องเดียวกัน, 39-40.
27
เรื่องเดียวกัน, 24.
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เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศชิง (พ.ศ. 2187 – 2454) (ภาพที่ 77) พบจํานวน 1 ชิ้น
ในชั้นดินที่ III ตอนบน ลึกจากผิวดิน 22 เซนติเมตร (ระดับ 47 cm.dt.) เปนชิ้นสวนถวย เนื้อดิน
ละเอียดสีขาว เคลือบสีน้ําตาลที่ผิวดานนอก ผลิตจากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี อายุราว
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 2328 ตรงกับสมัยราชวงศชิง

ภาพที่ 77 เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศชิง พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IIIตอนบน
จากการวิ เ คราะห เ ศษเครื่ อ งถ ว ยจีน ที่ พ บจากหลุ ม ขุด ค น วั ด ศรีส วาย สามารถสรุ ป
ปริมาณโดยจําแนกตามอายุสมัยของการผลิตและชั้นดินในหลุมขุดคน ไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 สรุปปริมาณเศษเครื่องถวยจีนจําแนกตามชั้นดิน หลุมขุดคนวัดศรีสวาย
ชั้น
ดินที่
I
II
III
IVa
IVb
IV
Va
Vb
V
รวม
%

ซุงใต
ชิ้น กรัม

หยวน
ชิ้น กรัม

หมิง
ชิ้น

กรัม

14

63

1

3

16
38 819
14 128
14
1.56 54.28 79.59 20.00 12.44 20.00

63
6.12

1
1.43

3
0.29

5

1

8

1

3

28

4
7

56
231

4
19
4

75
232
225

เรื่องเดียวกัน, 45.

9
5

85
43

ชิ้น

ชิง
กรัม

1

3
4.29

ซุงใต-หยวน
ชิ้น กรัม

รวม
รอยละ
ชิ้น กรัม จํานวน น้ําหนัก
0
0
0
0
0
0
0
0
28 207 40.00 20.12
13 279 18.58 27.11
0
0
0
0
5
83
7.14
8.06
19 232 27.14 22.55
5 228
7.14 22.16
0
0
0
0
70 1,029
100
100
100 100
-
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นิเวศวัตถุ
ชิ้นสวนกระดูกสัตว (ภาพที่ 78) พบกระจายอยูทั่วไปในทุกชั้นดินที่ปรากฏรองรอย
กิจกรรมของมนุษย โดยพบทั้งสิ้น 15 รายการ น้ําหนักรวม 98 กรัม จากการวิเคราะหพบวาเปน
ชิ้นสวนของสัตว 5 ชนิด ไดแก วัว (Bibos sp.) หมู (Sus scrofa) เตานา (Malayemys subtrijuga)
ไก (Gallus sp.) และปลาดุก29 ซึ่งลวนเปนชิ้นสวนขนาดเล็กและเปนปริมาณที่นอยมาก อันแสดง
ใหเห็นถึงความเบาบางของกิจกรรมการใชพื้นที่อยูอาศัยแบบสามัญ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากวาเปนพื้นที่
แหลงศาสนสถานนั่นเอง

ภาพที่ 78 ตัวอยางชิ้นสวนกระดูกสัตว พบที่วัดศรีสวาย
เปลือกหอย (ภาพที่ 79) พบกระจายอยูทั่วไปในทุกชั้นดินที่ปรากฏรองรอยกิจกรรม
ของมนุษย โดยพบทั้งสิ้น 90 ตัว น้ําหนักรวม 319 กรัม จําแนกไดเปน 6 ชนิด (ไมรวมหอยเบี้ย)
ไดแก หอยขม (51 ตัว) หอยโขง (3 ตัว) หอยทากบก (1 ตัว) หอยทากจิ๋ว (29 ตัว) หอยเจดีย (3 ตัว)
และหอยขวาน (3 ตั ว ) บางชนิด น า จะเกี่ย วข องกั บกิ จ กรรมของมนุษ ย เ นื่ อ งจากสามารถนํ า มา
รับประทานได เชน หอยขม หอยโขง และหอยทากบก แตก็จัดวาเปนปริมาณที่ต่ํามาก และไม
ปรากฏรองรอยการตัดกนหอยอันจะบงบอกไดวาถูกนํามาเพื่อการบริโภค แสดงถึงความเบาบาง
ของกิจ กรรมการใชพื้นที่อยูอาศัยแบบสามัญ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากวาเปนพื้น ที่แหล งศาสนสถาน
นั่นเอง
29

สัมภาษณ รัชนี ทศรัตน, ขาราชการบํานาญกรมศิลปากร และวิไลลักษณ นาคศรี, ศูนยวิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 25 เมษายน 2554.

110

ภาพที่ 79 ตัวอยางเปลือกหอยชนิดตางๆ พบที่วัดศรีสวาย
กะลามะพราวเผาไฟ (ภาพที่ 80) พบในชั้นดินที่ IVb เปนหลักฐานที่แสดงถึงการมี
พืชพันธุไมชนิดนี้ในอดีต นอกจากนี้ยังพบถานไมชนิดอื่นๆ กระจายอยูในชั้นดินแทรกที่มีลักษณะ
เปนหลุม แตยังไมสามารถระบุชนิดของพันธุไมดังกลาวได

ภาพที่ 80 กะลามะพราวเผาไฟ พบที่วัดศรีสวาย ชั้นดินที่ IVb ระดับความลึก 100 – 110 cm.dt.
หลักฐานอื่นๆ
เบี้ยดินเผา (ภาพที่ 81) เปนเศษภาชนะดินเผาหรือเศษกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาที่มีการ
ขัด ผิ ว ด านขางออกจนเปน รูปรางวงกลมหรือวงรี พบจํา นวน 9 ชิ้น มีข นาดเสน ผ า นศูน ย กลาง
ระหวาง 2.3 – 6.5 เซนติเมตร ความหนาระหวาง 0.8 – 1.9 เซนติเมตร สวนมากพบในชั้นดินที่ III

111
และ IVa วัตถุประเภทนี้พบไดทั่วไปในเมืองเกาสุโขทัย30 และแหลงโบราณคดีทั่วไปตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายถึงสมัยประวัติศาสตร จากการศึกษาที่ผานมายังไมทราบหนาที่การใชงาน
ที่แนชัด สันนิษฐานวานาจะทําเพื่อการละเลนหรือเปนสัญลักษณในการแลกเปลี่ยนบางอยางแตคง
มิไดใชแทนเงินตราเพราะสามารถทําไดงายและไมมีมูลคาในตัวเอง31 หรืออีกขอสันนิษฐานหนึ่งวา
อาจใชเปนวัตถุที่ใชในการขัดผิวภาชนะดินเผาก็เปนได32

ภาพที่ 81 ตัวอยางเบี้ยดินเผา พบที่วัดศรีสวาย

30

บวรเวท รุงรุจี และคณะ, “รายงานสรุปผลการวิจัยการขุดคนทางโบราณคดี ปพุทธศักราช 2520-

31

ธนิก เลิศชาญฤทธิ์, “เบี้ย ของเลนหรือวัตถุอะไรกันแน,” ศิลปวัฒนธรรม 31, 1 (พฤศจิกายน

32

สัมภาษณ สฤษดิ์พงศ ขุนทรง, อาจารยประจําภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,

2525”, 12.
2552): 53.
25 เมษายน 2557.
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การลําดับชัน้ ทับถมทางวัฒนธรรม
จากการวิเคราะหลักษณะของชั้นดินรวมกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบ สามารถ
ลําดับชั้นทับถมทางวัฒนธรรมของหลุมขุดคนวัดศรีสวาย ไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 8)
ตารางที่ 8 สรุปลําดับสมัยทางวัฒนธรรมหลุมขุดคนวัดศรีสวาย
ระยะที่

ชั้นดินที่

กิจกรรมสําคัญ

ระยะที่ 1

V

- มีการอยูอาศัยหรือใชพื้นที่มากอน
อยางเบาบาง

ระยะที่ 2

IV,
Va, Vb

- มี ก ารก อ สร า งด ว ยวั ส ดุ ศิ ล าแลง
หินชนวน และอิฐ
- มีการใชกระเบื้องกาบกลวย

ระยะที่ 3

III,
- มีการกอสรางกําแพงแกว และ
IVa, IVb วิหารนอย
- มีการใชกระเบื้องชายพับ
- มีการฝงไห/หมอบรรจุอัฐิ
- มีกิจกรรมการใชพื้นที่แบบสามัญ
คอนขางเบาบาง
III
- วั ต ถุ มี ค า ถู ก ทอดทิ้ ง หรื อ ขุ ด คุ ย
ตอนบน กระจัดกระจาย
- พบหลักฐานหลงเหลืออยูนอยมาก
เนื่องจากการขุดหนาดินออกไปใน
คราวขุดแตงโบราณสถาน

ระยะที่ 4

โบราณวัตถุ
ที่ระบุอายุสมัย
- เศษภาชนะดินเผา
เนื้ อ ดิ น ขึ้ น รู ป ด ว ย
มือ
- เศษเครื่ องถ วยจี น
ราชวงศซุงใต
- เศษเครื่ องถ วยจี น
ราชวงศหยวน (ตน)
- เศษเครื่ องถ วยจี น
ราชวงศหยวน
- เศษเครื่ องถ วยจี น
ราชวงศหมิง
- เ ศ ษ เ ค รื่ อ ง ถ ว ย
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
- เศษเครื่ องถ วยจี น
ราชวงศชิง 1 ชิ้น

อายุสมัย

สรุป
ชวงเวลา
ราวพศว. 18 กอน
สราง
ปราสาท
ราวครึ่งแรก
แรก
พศว. 19
สราง
ปราสาท
ราวกลาง
พศว. 19 ถึง
ครึ่งแรก
พศว.22

ใชงาน
พื้นที่
ปราสาท

ราวกลาง
พศว.22
เปนตนไป

ทิ้งราง

บทที่ 4
การศึกษาขุดคนทางโบราณคดีที่ศาลตาผาแดง
ผูวิจัยไดทําการขุดคนทางโบราณคดีที่ศาลตาผาแดง ระหวางวันที่ 12 – 26 กุมภาพันธ
2555 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานเบื้องตนที่นําเสนอกรมศิลปากร1 สําหรับในที่นี้จะเปน
การนํ า เสนอข อ มู ล หลั ก ฐานที่ ไ ด จ ากการขุ ด ค น ทางโบราณคดี โ ดยสรุ ป และผลการวิ เ คราะห
หลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ในอดีตในบริเวณศาลตาผาแดง
ตําแหนงและการวางผังหลุมขุดคน
ตําแหนงของหลุมขุดคนศาลตาผาแดงในครั้งนี้ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกหรือดานหลัง
ปราสาท หางจากฐานปราสาทไปทางทิศตะวันตก 2 เมตร โดยมีหลุมขุดคนหลัก จํานวน 1 หลุม
ขนาด 2 x 2 เมตร (กําหนดชื่อเรียก TPD TP.1) และหลุมขุดคนขยาย จํานวน 1 หลุม ขยายไปทางทิศ
ตะวันออกจรดฐานปราสาทเพื่อตรวจสอบฐานรากอาคาร ขนาด 2 x 1 เมตร (กําหนดชื่อเรียก TPD
TP.1E) (ภาพที่ 82 – 83)

1

ภาณุวัฒน เอื้อสามาลย, “รายงานเบื้องตนการขุดคนทางโบราณคดีศาลตาผาแดง อุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย ปพุทธศักราช 2555” (อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, 2555).
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ภาพที่ 82 ตําแหนงหลุมขุดคนศาลตาผาแดง ตั้งอยูทางดานหลังปราสาท

ภาพที่ 83 การกําหนดชื่อเรียกหลุมขุดคนศาลตาผาแดง
กําหนดจุดรังวัดหลัก (Fixed point) ตั้งอยูบนหนากระดานบนของฐานบัวลูกฟกชั้นที่ 2
กึ่งกลางดานทิศตะวันตก จากนั้นไดถายระดับลงมา 3.80 เมตร ไวที่หมุดระดับประจําหลุมขุดคน
(Datum point) ซึ่งกําหนดใหเปน 0 cm.dt. เพื่อใชเปนระดับอางอิงในการระบุความลึกของหลักฐาน
โดยใชวิธีการขุดคนตามระดับชั้นสมมติ (ชั้นละ 10 เซนติเมตร) เริ่มตนจากระดับชั้นสมมติผิวดิน
S (0 – 30 cm.dt.) ระดับชั้นสมมติที่ c (30 – 40 cm.dt.) ระดับชั้นสมมติที่ d (40 – 50 cm.dt.)
เปนลําดับไป แตในบางครั้งเมื่อพบวาชั้นดินเปลี่ยนหรือพบชั้นหลักฐานเปนชุดเดียวกัน ก็จะขุดลอก
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และบันทึกหลักฐานตามชั้นวั ฒนธรรม โดยทํ าการขุดคนไปจนถึงระดับชั้นดินธรรมชาติที่ไ ม
ปรากฏรองรอยกิจกรรมของมนุษย (Sterile) หรือจนถึงระดับที่ไดขอมูลเพียงพอตามวัตถุประสงค
ภายหลังการขุดคนเสร็จสิ้นในหลุมขุดคนจึงมีระดับความลึกที่แตกตางกัน (ภาพที่ 84, แผนผังที่ 9)

ภาพที่ 84 สภาพหลุมขุดคน ภายหลังการขุดคนเสร็จสิ้น ศาลตาผาแดง

แผนผังที่ 9 แสดงระดับความลึกของแตละพื้นที่ภายหลังการขุดคนเสร็จสิ้น ศาลตาผาแดง

116
ลักษณะชั้นดินและชั้นหลักฐาน
ศาลตาผาแดง เปนโบราณสถานที่ผานการขุดแตงมาแลว แนนอนวายอมเคยมีการ
ขุดลอกชั้นทับถมระดับผิวดินบนออกไปดวย จากการขุดคนในครั้งนี้พบชั้นทับถมระดับผิวดินบน
เปนชั้นบางๆ ที่มีวัตถุสมัยปจจุบันปะปนอยูเล็กนอย เมื่อขุดคนในระดับลึกถัดลงไปก็ไมปรากฏ
วัตถุสมัยปจจุบันปะปนอีกเลย ดังนั้นชุดขอมูลที่ไดจากการขุดคนในครั้งนี้จึงถือไดวาเปนหลักฐาน
ดั้งเดิมที่มิไดถูกรบกวนจากกิจกรรมสมัยปจจุบันแตอยางใด
การขุดคนครั้งนี้ ไดพบเตาหลอมโลหะ 1 เตา ในพื้นที่ SWQ ระดับความลึกตั้งแต 70
cm.dt. จึงตั้งแทนสําหรับขุดแตงไว และตั้งแตระดับประมาณ 90 – 110 cm.dt. พบชั้นทรายหยาบ
มีกอนหินปะปนแผเต็มพื้นที่ทั่วทั้งหลุม ถัดลงไปจึงปรากฏเปนหลุมที่ขุดตัดลงไป แลวถมบดอัด
ดวยชั้นทรายหยาบสลับกับชั้นหิน ขอบเขตของหลุมอยูหางจากฐานปราสาทออกไปประมาณ 3
เมตร มีความลึกและสอบเขาหาฐานปราสาท จนกระทั่งหายเขาไปในผนังหลุมที่ระดับ 370 cm.dt.
อันแสดงใหเห็นถึงรองรอยของการเตรียมพื้นที่กอนที่จะมีการกอสรางปราสาท
จากการศึกษาในภาคสนามและการวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ สามารถจําแนก
ชั้นดินและชั้นหลักฐานได 6 ชั้นหลัก และ 1 ชั้นแทรก รายละเอียดตามแผนผังชั้นดินและตาราง
สรุปดังนี้ (แผนผังที่ 10, ตารางที่ 9)
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แผนผังที่ 10 ผังชั้นดินหลุมขุดคนศาลตาผาแดง (TPD TP.1)
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ตารางที่ 9 สรุปลักษณะชั้นดินและชั้นหลักฐานทางโบราณคดีหลุมขุดคนศาลตาผาแดง
ชั้นดิน
ที่

ระดับ
(cm.dt.)

I

20-40

II

IIIa

ลักษณะชั้นดิน
คาสีดิน (ขณะแหง)

เนื้อดิน

ปฏิกิริยา(pH)

อินทรียวัตถุ (%)

10 YR6/6
ทรายรวน
เหลืองน้ําตาล

6.5

0.34

40-90

10YR5/4
รวน
น้ําตาลเหลือง เหนียว

6.5

0.65

70-90

10YR7/3
รวนปน
น้ํ า ตาลอ อ น ทรายแปง
มาก

7.5

0.34

ลักษณะชั้นหลักฐาน

โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ

อายุสมัย

เปนชั้นดินระดับบน (ชั้นผิวดิน) เปนพื้นหญาที่ไดรับ
การดูแลบํารุงรักษาอยูตลอด ดินคอนขางแข็ง พบวัตถุ
สมัยปจจุบัน ปะปนกับวัสดุจําพวกศิลาแลงกอนใหญ
แผ น หิ น ชนวน อิ ฐ กระเบื้ อ งมุ ง หลั ง คา และเศษ
ภาชนะดินเผาหลายชนิดและแหลงที่มา (ภาพที่ 85)
เปนชั้นดินคอนขางเรียบ ดินแนนแข็งกวาชั้นที่ I พบ
โบราณวั ต ถุ ห ลากหลาย เป น ชิ้ น ส ว นขนาดเล็ ก
กระจายทั่วไป (ภาพที่ 86) ถัดลงมาพบโบราณวัตถุ
หนาแน น เป น ชิ้ น ส ว นขนาดใหญ สภาพเกื อ บ
สมบู ร ณ ลั ก ษณะเป น หลุ ม ไม ลึ ก นั ก ในพื้ น ที่ NEQ
และSWQ (ภาพที่ 87) และถั ด ลงมาพบเตาหลอม
โลหะในพื้นที่SWQ ตั้งแตระดับ 70 cm.dt. ซึ่งมี
กระปุ ก ดิ น เผาและเศษชิ้ น ส ว นต า งๆ ทิ้ ง ทั บ ถมอยู
ภายในเตา (ภาพที่ 88)
เป น ชั้ น ดิ น แทรกอยู เ หนื อ ชั้ น ทรายถมทํ า ฐานราก
ปราสาท ดินไมแข็งนัก พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน
หนาแนน พื้นที่ TP.1E พบกระดูกเตาอยูเหนือเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อดินลายพิเศษ (ภาพที่ 89)

- วัตถุสมัยปจจุบัน (เศษ
พลาสติก, เศษแกว)
- เครื่องถวยจีน หยวน-หมิง
- กระปุกเคลือบสีน้ําตาล
สมัยลพบุรี 1 ชิ้น
- เหรียญสําริด ร.หยวน
- เครื่องถวยจีน หยวน-หมิง
- เครื่องถวยเตาวังเหนือ
- กระปุกดินเผา เคลือบ
สีน้ําตาล
- หมอกนกลมดินเผา
- หมอกนกลม บรรจุอัฐิ
- ฝาดินเผาขนาดจิ๋ว มีจุก
- แวดินเผา
- เครื่องถวยจีนหยวนรุนตน
- เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน
ลายพิเศษ สมัยลพบุรี
- กระดูกเตา 1 ตัว เผาไฟ

พศว.22
ถึงปจจุบัน

พศว.
19 - 21

พศว.19
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ตารางที่ 9 สรุปลักษณะชั้นดินและชั้นหลักฐานทางโบราณคดีหลุมขุดคนศาลตาผาแดง (ตอ)
ชั้นดิน
ที่

III

ระดับ
(cm.dt.)

ลักษณะชั้นดิน
คาสีดิน (ขณะแหง)

90-370 7.5YR7/8
เหลืองแดง

ลักษณะชั้นหลักฐาน

เนื้อดิน

ปฏิกิริยา(pH)

อินทรียวัตถุ (%)

ทรายรวน

8.0

0.05

IV

110160

7.5YR7/1
เทาออน

รวนทราย

8.0

0.40

V

160210
>210

5YR8/2
ขาวชมพู
10YR7/8
เหลือง

ทรายแปง

8.0

0.05

รวนปน
ทรายแปง

8.0

0.02

VI

ระดับบนเปนทรายถมปนกอนหินแผเต็มพื้นที่ จนถึง
ระยะหางจากฐานปราสาท 3 เมตร ปรากฏเปนหลุม
ลึก สอบเขาหาฐานปราสาท ลึกไมต่ํากวา 370 cm.dt.
เปนชั้นทรายถมสลับกับหินเรียงกันหลายชั้น เปนหิน
ประเภท หิ น ปู น หิ น ทราย ควอร ต ไซต กรวดมน
ชนวน และฟลไลต นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดิน
เผาปะปนดวยเล็กนอย จัดเปนชั้นดินฐานรากปราสาท
(ภาพที่ 90 – 91)
เปนชั้นดินคอนขางเรียบ อยูใตชั้นทรายถมที่แผออก
ด า นข า ง ดิ น แน น แต ไ ม แ ข็ ง พบเศษภาชนะดิ น เผา
ปริมาณเล็กนอยประเภทเนื้อดิน เนื้อแกรง และเครื่อง
ถวยจีนเคลือบสีขาว (ภาพที่ 92) จัดเปนชั้นดินที่มีมา
กอนการสรางปราสาท
เปนชั้นดินธรรมชาติที่ไมปรากฏรองรอยกิจกรรมของ
มนุษย (Sterile) เนื้อดินละเอียดมีความชื้น
เปนชั้นดินธรรมชาติที่ไมปรากฏรองรอยกิจกรรมของ
มนุษย (Sterile) มีจุดประสีสม มีความชื้นสูง

โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ

อายุสมัย

- เศษเครื่องเคลือบสีเขียว
สมัยลพบุรี 1 ชิ้น

ค รึ่ ง แ ร ก
พศว.18

- ชิ้นสวนตลับเคลือบสีขาว
สมัยราชวงศซุงเหนือ

พศว.17

- ไมพบ

-

- ไมพบ

-
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ภาพที่ 85 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ I ระดับความลึกประมาณ 40 cm.dt.

ภาพที่ 86 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ II ระดับความลึกประมาณ 60 cm.dt.

121

ภาพที่ 87 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ II ระดับความลึกประมาณ 70 cm.dt.

ภาพที่ 88 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ II ระดับความลึกประมาณ 80 cm.dt.

122

ภาพที่ 89 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ IIIa พื้นที่ TP.1E ระดับความลึกประมาณ 80 – 90 cm.dt.

ภาพที่ 90 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ III (ชั้นทรายและหินถมทําฐานรากปราสาท)

123

ภาพที่ 91 หลุมทรายและหินถมทําฐานรากปราสาท ชั้นดินที่ III พื้นที่ NEQ ระดับ 90 – 370 cm.dt.

ภาพที่ 92 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ IV ระดับความลึกประมาณ 140 cm.dt.
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สําหรับหลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของปราสาท (ภาพที่ 93, แผนผังที่ 11)
พบวายังคงมีชั้นศิลาแลงกอเรียงตรงลงไปอีก 3 ชั้น ลึกจากผิวดินปจจุบัน 1 เมตร ศิลาแลงชั้นลางสุด
กอยื่นออกมาเล็กนอยเพียง 5 เซนติเมตร ใตศิลาแลงเปนทรายถมสลับกับกอนหินเรียงกันหลายชั้น
อันเปนระบบการเตรียมฐานรากกอนที่จะมีการกอสรางปราสาท ดวยเหตุนี้อายุสมัยแรกสรางของ
ปราสาทจึงยอมมีความสัมพันธกับชั้นดินที่ III

ภาพที่ 93 หลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของปราสาท (TPD TP.1E)

แผนผังที่ 11 ผังชั้นดินหลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของปราสาท (TPD TP.1E)
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การวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดี
หลักฐานทางดานสถาปตยกรรม
กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา พบในสภาพเปนชิ้นสวนแตกหัก จํานวนทั้งสิ้น 1,019 ชิ้น
น้ําหนักรวม 22,767 กรัม จําแนกไดเปน กระเบื้องชายพับเนื้อดิน จํานวน 977 ชิ้น น้ําหนัก 21,320
กรัม กระเบื้องชายพับเนื้อแกรง จํานวน 33 ชิ้น น้ําหนัก 950 กรัม กระเบื้องกาบกลวยเนื้อดิน
จํานวน 8 ชิ้น น้ําหนัก 345 กรัม กระเบื้องกาบกลวยเนื้อแกรงเคลือบสีเขียวมะกอก จํานวน 1 ชิ้น
น้ําหนัก 152 กรัม ซึ่งพบวาในระยะแรกจะมีการใชกระเบื้องกาบกลวยมากอน ตอมาจึงมีความนิยม
ใชกระเบื้องชายพับในชวงระยะหลัง (ตารางที่ 10)
ตารางที่ 10 สรุปปริมาณชิ้นสวนกระเบื้องมุงหลังคา หลุมขุดคนศาลตาผาแดง
ระดั บ
สมมติ
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
รวม
%

ชายพับ
EW

ชายพับ
SW

ชิ้น
25

กรัม
210

ชิ้น

30

380

230

5,200

1

400

8,800

182

กรัม

ชายพับ
SW เคลือบ

กาบกลวย
EW

กาบกลวย
SW

SW เคลือบ

ชิ้น

ชิ้น

กรัม

ชิ้น

ชิ้น

1

100

กรัม

กรัม

กาบกลวย

รอยละ

ชิ้น
25

กรัม
210

จํานวน
2.45

น้ําหนัก
0.92

31

480

3.04

2.11

10

231

5,210

22.67

22.88

9

210

409

9,010

40.14

39.58

4,110

13

350

195

4,460

19.14

19.59

62

1,300

5

240

1

25

68

1,565

6.67

6.87

40

1,140

4

110

3

65

48

1,467

4.71

6.44

8

180

1

30

9

210

0.88

0.92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

กรัม

รวม

152

2

115

2

115

0.20

0.51

1

40

1

40

0.10

0.18

977

21,320

33

950

0

0

8

345

0

0

1

152

1,019

22,767

100

100

95.88

93.64

3.23

4.17

0

0

0.79

1.52

0

0

0.10

0.67

100

100

-

-

อิ ฐ พบในสภาพเป น ชิ้ น ส ว นแตกหั ก รวมทั้ ง สิ้ น 17 ชิ้ น น้ํ า หนั ก รวม 5,075 กรั ม
ลักษณะของอิฐในชั้นดินระดับบน (ชั้นดินที่ I – II) มีขนาดทั้งเล็กและใหญ หนาระหวาง 2.5 – 6.2
เซนติ เ มตร ส ว นในชั้ น ดิ น ระดั บ ล า ง (ชั้ น ดิ น ที่ IV) พบว า มี ข นาดที่ ใ หญ ก ว า หนาประมาณ 7
เซนติเมตร
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ศิลาแลง พบในสภาพเปนกอนขนาดใหญ ในชั้นดินระดับบน (ชั้นดินที่ I) ซึ่งอาจเปน
ชิ้น ส ว นที่ พัง ทลายลงมา หรื อเป น เศษวั สดุ ที่ ห ลงเหลื อ จากการก อ สรา ง นอกจากนี้ยั ง พบเป น
ชิ้นสวนแตกหักขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป
หินชนวน เปนเศษชิ้นสวนที่เหลือทิ้งจากกิจกรรมการกอสราง พบทั้งสภาพที่เปนแผน
ปรากฏรองรอยการขีดเปนเสนหรือการสกัดผิวดวยสิ่วหนากวางประมาณ 1 เซนติเมตร และสะเก็ด
ชิ้นสวนขนาดเล็กซึ่งพบปริมาณเล็กนอย อยูในชั้นดินระดับบน (ชั้นดินที่ I – II)
ปูนปน เปนเศษปูนกอปูนฉาบพื้นผิวโบราณสถาน พบปริมาณเล็กนอย ในชั้นดิน
ระดับบน (ชั้นดินที่ I – II) และไมปรากฏปูนปนที่มีลวดลายชัดเจนแตอยางใด
ตะปูเหล็ก (ภาพที่ 94) พบจํานวน 1 ชิ้น ในชั้นดินที่ IIตอนบน ลักษณะเปนแทงยาว
ทรงเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม อันเปนรูปแบบของตะปูโบราณ

ภาพที่ 94 ตะปูเหล็ก พบที่ศาลตาผาแดง ชั้นดินที่ IIตอนบน ระดับความลึก 60 cm.dt.
หลักฐานทางดานกิจพิธีทางศาสนา
คนที (กุณฑี) และคนโท (กุณโฑ) คนทีหรือหมอน้ํามีพวย คนโทหรือหมอน้ําคอยาว
เปนเครื่องใชทั้งในชีวิตประจําวันและใชในกิจพิธีทางศาสนา กลาวกันวาเปนเครื่องใชของนักบวช
โดยใชในพิธีหลั่งน้ํา เพื่อความเปนสิริมงคล บวงสรวง หรืออุทิศสวนกุศล2 ที่ศาลตาผาแดงไดขุดพบ
ชิ้นสวนพวย จํานวน 3 ชิ้น สวนปากและคอสภาพคอนขางสมบูรณ จํานวน 1 ชิ้น ฝาจุกขนาดเล็ก
จํานวน 1 ชิ้น และเศษภาชนะประเภทคนทีและคนโทจํานวนหนึ่ง บางชิ้นสามารถประกอบกันได
2

ผาสุ ข อิ น ทราวุ ธ , ดรรชนี ภ าชนะดิ น เผาสมั ย ทวารวดี (กรุ ง เทพฯ: ภาควิ ช าโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 21-22.

127
เป น หม อ น้ํ า ทรงกลมแป น ก น ตั ด แบนเรี ย บ ที่ มี ส ว นพวยและคอชํ า รุ ด หั ก หาย ขนาดเส น ผ า น
ศูนยกลางกน 9.0 เซนติเมตร (ภาพที่ 95) เศษภาชนะเหลานี้มีลักษณะเนื้อดินละเอียด สวนมากผิว
ดานนอกทาน้ําดินสีแดงและขัดมัน ผิวดานในปรากฏรองรอยการขึ้นรูปดวยแปนหมุน ที่สําคัญบาง
ชิ้นมีการเขียนลายสีดําบนพื้นสีขาว อันเปนเอกลักษณเฉพาะซึ่งพบแพรหลายตามแหลงโบราณคดี
สมัยลานนาในแถบจังหวัดเชียงใหม – ลําพูน มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 203

ภาพที่ 95 ชิ้นสวนภาชนะประเภทคนทีและคนโท พบที่ศาลตาผาแดง ชั้นดินที่ IIตอนลาง – IIIa
หลักฐานทางดานพิธีกรรมปลงศพ
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ จํานวน 1 ใบ พรอมฝาปด (ภาพที่ 96) ในพื้นที่ TP.1E ชั้นดินที่
IIตอนลาง พบฝงชิดฐานปราสาท ในสภาพวางคว่ําปากลง สวนกนชํารุด เปนหมอกนกลม เนื้อดิน
ธรรมดา ตกแตงลายเชือกทาบ สูงประมาณ 30 เซนติเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลางปากและลําตัว 20
และ 32 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนฝาเนื้อดินธรรมดา ทรงโคงเวา มีจุกทรงดอกบัวตูม ขนาดเสน
ผานศูนยกลางตัวฝาและจุก 14 และ 3.2 เซนติเมตร ตามลําดับ พบอัฐิและฟนมนุษยบรรจุอยูภายใน
และกระจายอยูรอบๆ ทั้งนี้ไมทราบสาเหตุวาเหตุใดจึงฝงในลักษณะคว่ําปากหมอลง อยางไรก็ตาม

3

J.C. Shaw, Thai Ceramics (Bangkok: Trisila, 2009), 114.
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เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นว ามีการฝงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิไว ในพื้นที่ อนึ่งจากหลั กฐานที่
โบราณสถานวัดโบสถ เมืองบางขลัง พบวาการฝงอัฐิไวภายในหมอกนกลมเนื้อดิน เป็นรูปแบบที่
ปรากฏความนิยมภายหลังการฝงภายในไหดินเผาเนื้อแกรง4 ดวยเหตุนี้จึงควรกําหนดอายุสมัยของ
การฝงภาชนะใบนี้วานาจะอยูในชวงระยะหลังๆ ของการใชพื้นที่

ภาพที่ 96 หมอกนกลมดินเผา มีฝาปด ภายในบรรจุอัฐิ พบที่ศาลตาผาแดง ชั้นดินที่ IIตอนลาง
หลักฐานทางดานโลหกรรม
เตาหลอมโลหะ พบอยูในพื้นที่ SWQ อยูลึกจากผิวดินประมาณ 50 เซนติเมตร (ระดับ
70 cm.dt.) ลักษณะแผนผังโคง ขนาดประมาณ 1 เมตร ผนังเปนดินเผาไฟหนา 6 – 8 เซนติเมตร
มีอิฐประกอบบางสวน และพบทอลม (Tuyere) อยูภายใน สําหรับเปาหรือสูบลมใหมีอากาศไหล
ผานเตามากขึ้นอันเปนการเพิ่มอุณหภูมิในเตาใหสูงยิ่งขึ้น5 อนึ่งสภาพของเตาที่ขุดพบนี้มีสภาพ
ชํารุด มีเศษภาชนะดินเผาตางๆ ทิ้งปะปนกันอยูภายใน ไดแก เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงและ
หยวน เศษเครื่องถวยจากแหลงเตาเมืองสุโขทัย และเตาบานปายาง เมืองศรีสัชนาลัย (ภาพที่ 97)
4

ซึ่งไดกําหนดอายุภาชนะบรรจุอัฐิ ประเภทหมอเนื้อดิน ไวราวพุทธศตวรรษที่ 20 เปนตนมา
ดู นาตยา ภูศรี, “ประเพณีการฝงศพที่เมืองบางขลัง” (สุโขทัย: สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ที่ 5 สุโขทัย, 2543), 3.
5
จิราภรณ อรัณยะนาค และคณะ, สําริด: โลหะที่เปลี่ยนโลก (กรุงเทพฯ: สํานักพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ กรมศิลปากร, 2548), 55.
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เหนือเตาขึ้นมาพบหมอดินเผากนกลม 1 ใบ ชามเคลือบสีขาว 1 ใบ กระปุกเคลือบปายสีน้ําตาล 1
ใบ (สภาพสมบูรณ) และเศษภาชนะอื่นๆ ที่แตกชํารุด (ภาพที่ 87 – 88 หนา 121)

ภาพที่ 97 เตาหลอมโลหะ พบที่ศาลตาผาแดง พื้นที่ SWQ ชั้นดินที่ IIตอนลาง
เบาหลอมโลหะ (ภาพที่ 98) พบอยูนอกเตา จํานวน 1 ชิ้น เปนดินเผาขึ้นรูปดวยมือ
สภาพชํารุด ขนาดเสนผานศูนยกลางกน 4 เซนติเมตร สูง 4.4 เซนติเมตร มีคราบเขมาและสนิม
โลหะติดอยูแสดงรองรอยผานการใชงานมาแลว

ภาพที่ 98 เบาหลอมโลหะ พบที่ศาลตาผาแดง ชั้นดินที่ IIตอนลาง
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รังผึ้งเตา (ภาพที่ 99) พบอยูภายในเตา จํานวน 1 ชิ้น ทําดวยดินเผา หนา 3.2 เซนติเมตร
มีรูเปนระยะ ลักษณะรูดานลางจะใหญแลวสอบเขาดานบน ขนาดเสนผานศูนยกลางรูลางและบน
3.2 และ 1.5 เซนติเมตร ตามลําดับ สภาพมีคราบเขมาและสนิมโลหะเกาะติดหนาแนนที่ผิวดานบน
(ดานรูเล็ก) อันแสดงใหเห็นวามีการใสเชื้อเพลิงหรือใหความรอนมาจากดานบน6

ภาพที่ 99 รังผึ้งเตา พบที่ศาลตาผาแดง พื้นที่ SWQ อยูภายในเตา
กอนตะกั่ว (ภาพที่ 100) พบอยูนอกเตา จํานวน 1 ชิ้น ลักษณะทรงกรวยขนาดเล็ก
สูง 2.3 เซนติเมตร เนื้อสีขาว ผิวเปราะและขรุขระ เปนกอนแรวัตถุดิบ (ingot) ใชสําหรับผสมกับ
สําริด (ทองแดงผสมดีบุก) ในปริมาณเล็กนอยเพื่อใหหลอไดงายขึ้น เนื่องจากตะกั่วมีจุดหลอมเหลว
ต่ํา ชวยลดจุดหลอมเหลว เพิ่มความสามารถในการไหลและทําใหหลอเปนแผนบางๆ ได7

6

สัมภาษณ สุรพล นาถะพินธุ, อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน

7

สัมภาษณ สุรพล นาถะพินธุ, อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน

2556.
2556.
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ภาพที่ 100 กอนตะกั่ว พบที่ศาลตาผาแดง พื้นที่ NWQ ชั้นดินที่ IIตอนลาง
ทอย หรือรองรอยชนวน (?) (ภาพที่ 101) พบอยูนอกเตา จํานวน 1 ชิ้น เปนแทงสําริด
ขนาดเล็ก อาจเปนทอย สําหรับตอกยึดหุนดิน หุนขี้ผึ้ง และดินที่หอหุมเขาไวดวยกัน หรืออาจเปน
รองรอยชนวนที่แข็งตัวก็ได อยางไรก็ตามสิ่งดังกลาวจะถูกตัดทิ้งเมื่อโลหะสําริดแข็งตัวแลว วัตถุที่
พบนี้จึงเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาเปนกระบวนการหลอสําริดดวยวิธีขับขี้ผึ้ง (lost wax)8

ภาพที่ 101 ทอย หรือรองรอยชนวน (?) พบที่ศาลตาผาแดง พื้นที่ SWQ ชั้นดินที่ IIตอนลาง
เศษสําริด เศษดินหลอมละลาย และเถาถาน (ภาพที่ 102) พบอยูภายในเตาและโดยรอบ
ไดแก เม็ดโลหะสําริดขนาดเล็ก จํานวน 2 ชิ้น รูปรางทรงรีคลายหยดน้ํา เปนสะเก็ดโลหะที่หกลน
จากภาชนะขณะหลอมละลาย (casting spillage)9 เศษดินหลอมละลายเปนน้ําเคลือบ จํานวน 2 ชิ้น
8

สัมภาษณ สุรพล นาถะพินธุ, อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน
2556. และดูรายละเอียดการหลอโลหะดวยวิธีขับขี้ผึ้งหรือสูญขี้ผึ้ง (lost wax, cire perdue) ไดใน พัชรี สาริกบุตร,
เทคโนโลยีสมัยโบราณ (กรุงเทพฯ: คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 62-63.
9
สัมภาษณ สุรพล นาถะพินธุ, อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน
2556. และเคยพบหลักฐานแบบเดียวกันที่แ หลง โบราณคดีเ ขาเขน อําเภอศรี น คร จังหวั ดสุโ ขทัย ดู สายั นต
ไพรชาญจิตร, “แหลงโบราณคดีสมัยโลหะตอนปลายที่พบใหมในภาคเหนือของประเทศไทย,” ศิลปากร 30, 6
(มกราคม 2530): 82.
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ที่แสดงถึงการเผาดวยความรอนที่สูงมาก เถาถานเศษโลหะเหลือทิ้งที่มีคราบสนิมสีเขียว อันแสดง
ใหเห็นวามีแรทองแดงเปนองคประกอบ ซึ่งเปนสวนผสมในการหลอสําริดนั่นเอง

ภาพที่ 102 เศษสําริด เศษดินหลอมละลาย และเถาถาน พบที่ศาลตาผาแดง ภายในเตาและโดยรอบ
หลักฐานขางตนสรุปไดวาในบริเวณพื้นที่ศาลตาผาแดง มีเตาหลอมโลหะ เพื่อใชใน
การหลอประติมากรรมสําริด ดวยวิธีขับขี้ผึ้งหรือสูญขี้ผึ้ง (lost wax, cire perdue) แตจากปริมาณของ
หลักฐานที่เกี่ยวของ เศษถาน เศษตะกรัน หรือเศษวัสดุเหลือทิ้ง พบวามีอยูนอยมาก จึงไมนาจะเปน
พื้นที่สําหรับการหลอมหรือหลอประติมากรรมในลักษณะโรงงานหรือโรงหลอ แตนาจะมีการทํา
เปนครั้งคราวเพียงไมกี่ครั้งแลวเลิกไป10 ในที่นี้จึงสันนิษฐานวานาจะทําขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษ
และอาจเกี่ยวของกับเปนกิจพิธีทางศาสนาเนื่องจากพบอยูในบริเวณแหลงศาสนสถาน
การวิจัยครั้งนี้ยังไดนําชิ้นสวนผนังเตา จํานวน 2 ชิ้น/ตัวอยาง สงไปหาคาอายุดวยวิธี
เรื อ งแสงความรอน (Thermoluminescence) ที่ ภ าควิ ชาวิ ท ยาศาสตรพื้น พิ ภ พ คณะวิ ท ยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปรากฏคาอายุ 775±62 ปมาแลว และ 830±66 ปมาแลว (ภาพที่ 103)11
ซึ่งสามารถคํานวณคาอายุเปนปพุทธศักราช ไดดังนี้ (ตารางที่ 11)

10

สัมภาษณ สุรพล นาถะพินธุ, อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน
2556.อยางไรก็ตามในอนาคต หากมีการขุดคนทางโบราณคดีเพิ่มเติม (ขยายหลุมขุดคน) ก็อาจพบหลักฐานที่เปน
ประโยชนตอการศึกษา วิเคราะห และแปลความใหมได.
11
กฤษณ วันอินทร, ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
25 เมษายน 2555.
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ภาพที่ 103 ผลคาอายุทางวิทยาศาสตรวิธีเรืองแสงความรอน จากชิ้นสวนผนังเตา ตัวอยางที่ 1 และ 2
(กฤษณ วันอินทร ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2555)
ตารางที่ 11 คาอายุชิ้นสวนผนังเตาหลอมโลหะที่คํานวณเปนปพุทธศักราช
รายการ
ตัวอยางที่ 1
ชิ้นสวนผนังเตา
ตัวอยางที่ 2
ชิ้นสวนผนังเตา

คาอายุ TL
775±62 ป

คาอายุกลาง
พ.ศ. 1780

คาอายุเกาที่สุด
พ.ศ. 1718

คาอายุใหมที่สุด
พ.ศ. 1842

830±66 ป

พ.ศ. 1725

พ.ศ. 1659

พ.ศ. 1791

เศษภาชนะดินเผา
เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ผลิตจากแหลงเตาพื้นเมือง พบจากการขุดคนครั้งนี้
ทั้งสิ้น 1,362 ชิ้น น้ําหนักรวม 17,150 กรัม (ตารางที่ 12) พิจารณารูปทรงของภาชนะ สวนมากเปน
ภาชนะประเภทหมอกนกลม อางขนาดเล็ก ฝา และกระปุกขนาดเล็ก ตามลําดับ พิจารณาการตกแตง
ผิว สวนมากเปนผิวเรีย บ ลายเชือกทาบ ลายกดประทับ และลายขุด ตามลําดับ พิจารณาความ
หนาแนน พบปริมาณสูงที่สุดอยูในชั้นดินที่ IIตอนลาง แลวลดลงอยางเห็นไดชัด สําหรับในชั้นดิน
ที่ IV ซึ่งเปนชั้นอยูอาศัยกอนการสรางปราสาท พบเศษภาชนะดินเผาที่ขึ้นรูปดวยมือเปนสวนมาก
และมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปกติ อันแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมการอยูอาศัยที่คอนขางหนาแนนมากอน
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ตารางที่ 12 สรุปปริมาณเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (earthenware) หลุมขุดคนศาลตาผาแดง
ระดับ
สมมติ
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
รวม
%

ฝา
ชิ้น

พวย
กรัม

1
6
13
3
2
5
1

10
50
183
40
51
30
15

ชิ้น

ปาก
กรัม

3

50

ชิ้น
4
4
26
90
73
30
23
6

2
5
1

31
2.28

379
2.21

3
0.22

50
0.29

264
19.38

คอ
กรัม
25
40
290
1,341
1,528
410
600
180

25
125
5

4,569
26.64

ชิ้น

ไหล
กรัม

1
2
10
33
11
10
13
4

5
5
60
255
105
80
180
30

1
1
1

5
3
10

1

20

88
6.46

758
4.42

ชิ้น

ลําตัว
กรัม

2
2
11
34
22
13
16
5

ชิ้น

8
10
85
290
337
162
180
45

1

8

2
1
2

60
15
50

3
1

40
3

115
8.44

1,293
7.54

กน

28
21
125
216
124
89
99
31

กรัม
85
80
760
1,580
1,635
840
1,150
245

1

20

2
15
15
14
6
3
8
3
2
802
58.89

18
295
145
345
160
20
60
28
30
7,766
45.28

ชิ้น

รวม
กรัม

2
6
15
18
12
5

280
55
610
935
280
125

1

50

59
4.33

2,335
13.62

ชิ้น
35
32
184
401
254
156
161
47
0
1
0
3
18
23
18
8
4
11
4
2
1,362
100

กรัม
123
425
1,300
4,529
4,630
1,823
2,265
515
0
20
0
26
325
333
425
210
40
100
31
30
17,150
100

รอยละ
จํานวน
น้ําหนัก
2.57
0.72
2.35
2.48
13.51
7.58
29.44
26.41
18.65
27.00
11.46
10.63
11.82
13.21
3.45
3.00
0
0
0.07
0.12
0
0
0.22
0.15
1.32
1.90
1.69
1.94
1.32
2.48
0.59
1.22
0.29
0.23
0.81
0.58
0.29
0.18
0.15
0.17
100
100
-
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ในชั้นดินที่ IIIa ซึ่งเปนชั้นกิจกรรมตอเนื่องมาจากชั้นดินที่ III ชั้นทรายถมฐานราก
ปราสาท ไดพบกลุมเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน ลายพิเศษ ลักษณะเนื้อดินคอนขางละเอียด เปนภาชะ
ประเภทหมอน้ํา ตกแตงผิวดวยลวดลายที่คอนขางละเอียดประณีต เชน การตัดหรือสะกิดเนื้อดิน
ออกใหเปนรูปสามเหลี่ยมเล็กๆ เรียงเปนแถว กดประทับลายกากบาทหรือลายเมล็ดขาว และกดจุด
เรียงตอเนื่องเปนเสนตรงหรือรูปสามเหลี่ยม (ภาพที่ 104) ซึ่งลวดลายดังกลาวคลายกับภาชนะดินเผา
เนื้อดินที่พบรวมกับเครื่องถวยสมัยลพบุรี จากแหลงเตาในแถบจังหวัดบุรีรัมย อายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 17 – 1912 (ภาพที่ 105)

ภาพที่ 104 เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน ตกแตงลายพิเศษ พบที่ศาลตาผาแดง ชั้นดินที่ IIIa

ภาพที่ 105 เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน ตกแตงลายพิเศษ จากแหลงเตาบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย
ที่มา: ณัฏฐภัทร จันทวิช และภุชชงค จันทวิช, เครื่องถวยจากแหลงเตาเผาจังหวัดบุรีรัมย
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2532), 63.
12

ณัฏฐภัทร จันทวิช และภุชชงค จันทวิช, เครื่องถวยจากแหลงเตาเผาจังหวัดบุรีรัมย (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2532), 63.
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เศษภาชนะดิ น เผาเนื้ อ แกร ง
ไม เ คลื อ บผิ ว ผลิ ต จากแหล ง เตาบ า นเกาะน อ ย
เมืองศรีสัชนาลัย เปนลักษณะที่พบทั่วไปในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 – 21 พบทั้งสิ้น 202 ชิ้น น้ําหนัก
รวม 4,591 กรัม (ตารางที่ 13) รูปทรงของภาชนะ สวนมากเปนภาชนะประเภทไห ครก และกระปุก
ขนาดเล็ก ตามลําดับ การตกแตงผิว เปนผิวเรียบ ลายขุดเสนตรง ปนแปะลายอุ และลายกดเปนจุด
(ภาพที่ 106) ความหนาแนน พบปริมาณสูงสุดในชั้นดินที่ IIตอนบน แลวคอยๆ ลดลงตามชั้นดินที่
ลึกลงไป สําหรับในชั้นดินที่ IV ซึ่งเปนชั้นอยูอาศัยกอนการสรางปราสาท พบวามีปริมาณต่ํา ทั้งนี้
คงเปนเพราะเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาเนื้อแกรงที่ยังไมพัฒนาแพรหลายนั่นเอง
ตารางที่ 13 สรุปปริมาณเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง (stoneware) หลุมขุดคนศาลตาผาแดง
ระดับ
สมมติ
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม
%

ปาก
ชิ้น กรัม
1
3
1
5
6 131
8 110
5
75
5 140
3 110

คอ
ชิ้น กรัม
1
5
1
4
8
4
1

1
1

31

10
50
160
40

ไหล
ชิ้น กรัม

5
11
4
5
5

60
202
45
78
88

25

2
41

617

19

15.35 13.44

9.41

290

30

473

ลําตัว
ชิ้น กรัม
1
5
5
18
14 125
42 485
14 270
16 240
8 125
2
20
1

8

1
1

10
144

1
24
106 1,474

6.32 14.85 10.30 52.47

32.11

กน
ชิ้น
1
1
1
8
4

กรัม
10
266
150
563
320

1

428

16 1,737
7.92

37.83

รวม
รอยละ
ชิ้น กรัม จํานวน น้ําหนัก
4
23
1.98
0.50
7 289
3.47
6.30
27 476 13.37 10.37
73 1,410 36.14 30.71
35 870 17.33 18.95
30 498 14.85 10.85
17 751
8.42 16.36
3
45
1.49
0.98
0
0
0
0
1
8
0.49
0.17
0
0
0
0
0
0
0
0
1
10
0.49
0.22
2 146
0.99
3.18
1
41
0.49
0.89
0
0
0
0
0
0
0
0
1
24
0.49
0.52
202 4,591
100
100
100

100

-

-
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ภาพที่ 106 ตัวอยางลายตกแตงเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง เตาบานเกาะนอย พบที่ศาลตาผาแดง
เศษเครื่องถวยผลิตจากแหลงเตาเมืองเกาสุโขทัย (ภาพที่ 107) อายุราวพุทธศตวรรษที่
20 – 21 พบปริมาณคอนขางสูง ทั้งสภาพเกือบสมบูรณ และเปนชิ้นสวนขนาดตางๆ จํานวนทั้งสิ้น
1,270 ชิ้น น้ําหนักรวม 6,464 กรัม ในชั้นดินที่ I , II และ IIIa ลักษณะเนื้อดินสีเทาหรือสีน้ําตาล
ออน เนื้อแกรง หยาบ มีเม็ดทรายปะปนคอนขางมาก ปรากฏรอยกี๋บนผิวภาชนะ ตกแตงดวยการ
เขียนลายสีดําใตเคลือบ และแบบเคลือบสีขาวใสไมเขียนลาย รูปทรงที่พบมีหลากหลายไดแก ชาม
จาน กระปุก แจกัน ตลับ และฝาลวดลายที่พบไดแก ลายปลา ลายจักร ลายดอกพิกุล ลายกลีบบัว
และแถบลายแบบงายๆ เชน เสนตรง เสนเฉียง เสนโคง เปนตน
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ภาพที่ 107 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาเมืองเกาสุโขทัย พบที่ศาลตาผาแดง
เศษเครื่องถวยเชลียง ผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอยรุนตน เมืองศรีสัชนาลัย (ภาพที่
108) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 พบเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก จํานวนทั้งสิ้น 16 ชิ้น น้ําหนักรวม
165 กรัม ในชั้นดินที่ I , II และ IIIa ลักษณะเนื้อดินสีเทาหรือสีเทาอมมวง เนื้อแกรง หยาบ เคลือบสี
เขียวมะกอก สีน้ําตาลเขมอมเหลือง น้ําเคลือบไมสม่ําเสมอ เปนชิ้นสวนของชาม ไห และกระปุก
สําหรับชามจะเคลือบเฉพาะผิวดานใน ดานนอกไมเคลือบ

ภาพที่ 108 เศษเครื่องถวยเชลียง เตาบานเกาะนอยรุนตน เมืองศรีสัชนาลัย พบที่ศาลตาผาแดง
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เศษเครื่องถวยผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย (ภาพที่ 109) อายุราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – 21 พบเปนชิ้นสวนขนาดปานกลาง – เล็ก จํานวนทั้งสิ้น 53 ชิ้น น้ําหนัก
รวม 500 กรัม ในชั้นดินที่ I , II และ IIIa ลักษณะเนื้อดินสีเทา หรือสีน้ําตาลออน เนื้อแกรง
คอนขางละเอียด ตกแตงดวยการเขียนลายสีดําใตเคลือบ เคลือบสีเขียว เคลือบสีเขียวอมฟา และ
เคลือบสีน้ําตาล เปนชิ้นสวนของชาม แจกัน กระปุก และตลับ

ภาพที่ 109 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย พบที่ศาลตาผาแดง
เศษเครื่องถวยผลิตจากแหลงเตาบานปายาง เมืองศรีสัชนาลัย (ภาพที่ 110) อายุราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงพุทธศตวรรษที่ 21 พบเปนชิ้นสวนขนาดใหญ – เล็ก จํานวนทั้งสิ้น 107
ชิ้น น้ําหนักรวม 872 กรัม พบเฉพาะในชั้นดินที่ II เทานั้น ลักษณะเนื้อดินสีขาวอมเทา เนื้อแกรง
คอนขางละเอียด มีเม็ดสีดําเล็กๆปะปน พบทั้งแบบเขียนสีดําใตเคลือบ เคลือบสีเขียว เคลือบสีขาว
และเคลือบน้ําตาล รูปทรงที่พบไดแก ชาม ถวย แจกัน และกระปุก
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ภาพที่ 110 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบานปายาง เมืองศรีสัชนาลัย พบที่ศาลตาผาแดง
นอกจากนี้ ยังพบกระปุกดินเผา ขนาดปานกลาง สภาพสมบูรณ 1 ใบ (ภาพที่ 111)
อยูเหนือเตาหลอมโลหะปะปนกับภาชนะดินเผาเนื้อดินกนกลม ชามเคลือบสีขาวผลิตจากแหลงเตา
เมื อ งเก า สุ โ ขทั ย ชามอ า งเนื้ อ ดิ น และเศษภาชนะอื่ น ๆ (สภาพคล า ยเป น หลุ ม ในสมั ย โบราณ)
ลัก ษณะกระปุ ก ทรงกลมแป น กน แบนเรีย บ คอสั้นแคบ ปากเล็กและผายออก ขนาดเส น ผ าน
ศูนยกลางปาก ลําตัว และกน 4.3, 12.0 และ 6.3 เซนติเมตร ตามลําดับ สูง 10.8 เซนติเมตร ขึ้นรูป
ดวยแปนหมุน เนื้อดินคอนขางแกรง เนื้อหยาบ เนื้อดินสีน้ําตาลสมออน ตกแตงผิวดวยการปาย
น้ําเคลือบสีน้ําตาลเขมไมทั่วผิว ซึ่งเปนรูปแบบพิเศษที่ไมเคยพบมากอน แตจากรูปทรงของภาชนะ
คล า ยกั บ กระปุ ก ดิ น เผาเคลื อ บสี น้ํ า ตาลที่ ผ ลิ ต จากแหล ง เตาเมื อ งศรี สั ช นาลั ย 13 (ภาพที่ 112)
จึงสันนิษฐานวานาจะผลิตจากแหลงเตาในพื้นที่เดียวกันนี้ และนาจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 2114

13

กรมศิ ล ปากร,
การขุ ด ค น ทางโบราณคดี ใ นอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร สุ โ ขทั ย (กรุ ง เทพฯ:
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2531), 68.
14
สัมภาษณ ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออก
เฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 17 ธันวาคม 2556. ซึ่งใหความเห็นเพิ่มเติมวา ลักษณะของเนื้อดินนาจะผลิตจาก
แหล ง เตาในพื้ น ที่ แ ถบเมื อ งสุ โ ขทั ย – ศรี สั ช นาลั ย และจากลั ก ษณะของก น ภาชนะก็ เ ป น รู ป แบบเดี ย วกั บ
เครื่องปนดินเผาที่ผลิตจากแหลงเตาบานปายาง เมืองศรีสัชนาลัย จึงควรกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21.

141

ภาพที่ 111 กระปุกดินเผาเนื้อคอนขางแกรง ปายน้ําเคลือบสีน้ําตาลไมทั่วผิว พบที่ศาลตาผาแดง

ภาพที่ 112 กระปุกดินเผาเนื้อแกรง เคลือบสีน้ําตาล จากแหลงเตาเมืองศรีสัชนาลัย
ที่มา: กรมศิลปากร, การขุดคนทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย (กรุงเทพฯ:
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2531), 68.
เศษเครื่องถวย ผลิตจากแหลงเตาวังเหนือ จังหวัดลําปาง (ภาพที่ 113) พบเพียง 2 ชิ้น
น้ําหนักรวม 23 กรัม ในชั้นดินที่ IIตอนลาง เปนชิ้นสวนลําตัวชามเคลือบสีเขียว น้ําเคลือบหนา
แตกราน เนื้อดินแกรง สีเทาออน จัดเปนเครื่องถวยที่ผลิตจากแหลงเตาวังเหนือ จังหวัดลําปาง อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 2015

ภาพที่ 113 เศษเครื่องถวยจากแหลงเตาวังเหนือ จังหวัดลําปาง พบที่ศาลตาผาแดง
15

กรมศิลปากร, เครื่องถวยในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523. พิมพในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ครบสี่รอบ 12 สิงหาคม 2523).
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เศษเครื่องถวยสมัยลพบุรี ผลิตจากแหลงเตาในแถบจังหวัดบุรีรัมย (ภาพที่ 114) อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 พบเพียง 2 ชิ้น น้ําหนักรวม 25 กรัม ชิ้นแรกพบในชั้นดินที่ I เปน
ชิ้นสวนลําตัวกระปุกขนาดเล็กเคลือบสีน้ําตาล ลําตัวเซาะรองแนวตั้ง เคลือบไมถึงกน ชิ้นที่สองพบ
ในชั้นดินที่ III ซึ่งเปนชั้นทรายถม เปนชิ้นสวนเครื่องเคลือบสีเขียวออน

ภาพที่ 114 เศษเครื่องถวยสมัยลพบุรีจากแหลงเตาในแถบจังหวัดบุรีรัมย พบที่ศาลตาผาแดง
เศษเครื่องถวยเวียดนาม (ภาพที่ 115) พบในชั้นดินที่ II จํานวน 2 ชิ้น น้ําหนักรวม 9
กรัม ลักษณะเนื้อดินแกรง ละเอียด เขียนลายคราม เปนชิ้นสวนปาก ขอบปากปาดน้ําเคลือบ และ
ชิ้นสวนกน กนดานนอกทาสีช็อกโกแลต (chocolate painted on base) อันเปนลักษณะเฉพาะของ
เครื่องถวยเวียดนามหรืออันนัม สมัยราชวงศเล อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 2116

ภาพที่ 115 เศษเครื่องถวยเวียดนาม สมัยราชวงศเล พบที่ศาลตาผาแดง

16

สายันต ไพรชาญจิตร และคณะ, โบราณคดีสีคราม 2: เครื่ องถวยจากทะเล (กรุ งเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2533), 82.
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เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงเหนือ (พ.ศ. 1503 – 1670) (ภาพที่ 116) พบเปน
ชิ้นสวนขนาดเล็ก จํานวนทั้งสิ้น 10 ชิ้น น้ําหนักรวม 48 กรัม ในชั้นดินที่ IV ซึ่งเปนชั้นวัฒนธรรม
กอนการสรางปราสาท สามารถจําแนกไดเปน ตลับเคลือบสีขาว ทรงฟกทอง ผลิตจากแหลงเตา
จิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี อายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 1717 ตลับเคลือบสีขาว ทรงแตง ผลิตจากแหลง
เตาหนานอัน มณฑลฝูเจี้ยน อายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 1718 ชามเคลือบสีขาวขุนแบบงาชาง
ผลิตจากแหลงเตา ฉวี่หยาง มณฑลเหอเปย อายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 1719 และไหเคลือบสี
น้ําตาล ปนแปะหูแนวนอน จากแหลงเตาฉีสือ มณฑลกวางตง อายุราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 1720

ภาพที่ 116 เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงเหนือ พบที่ศาลตาผาแดง
17

ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, ความรูใหมเกี่ยวกับการกําหนดอายุและแหลงผลิตของเครื่องปนดินเผา
จีนที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอชียตะวันออกเฉียงใต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2555. เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ), 34.
18
เรื่องเดียวกัน, 35.
19
เรื่องเดียวกัน, 35.
20
เรื่องเดียวกัน, 38.
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เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต (พ.ศ. 1670 – 1822) (ภาพที่ 117) พบเปนชิ้นสวน
ขนาดเล็ก จํานวนทั้งสิ้น 2 ชิ้น น้ําหนักรวม 6 กรัม ชิ้นแรกพบในชั้นดินที่ I เปนฝาโถเคลือบสีขาว
ชิ้นที่สองพบในชั้นดินที่ IIตอนลาง เปนชิ้นสวนตลับเคลือบสีขาว พิมพลาย ขอบปากปาดน้ําเคลือบ
ทั้งสองชิ้นนี้ผลิตจากแหลงเตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงครึ่งแรก
พุทธศตวรรษที่1821

ภาพที่ 117 เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต พบที่ศาลตาผาแดง
เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน (พ.ศ. 1823 – 1911) (ภาพที่ 118) พบเปนชิ้นสวน
จํานวนทั้งสิ้น 28 ชิ้น น้ําหนักรวม 1,433 กรัม ในชั้นดินที่ I , II และ IIIa สามารถจําแนกประเภท
แหลงผลิต และอายุสมัย ไดดังนี้
1. ประเภทเคลือบสีขาว ผลิตจากแหลงเตาเตอฮั่ว มณฑลฝูเจี้ยน รูปทรงที่พบไดแก
ตลับ และชามขนาดเล็ก อายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 1922 จัดเปนเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศ
หยวนรุนตนโดยพบอยูในชั้นดินที่ IIIa
2. ประเภทเคลือบสีน้ําตาล ผลิตจากแหลงเตาฉีสือ มณฑลกวางตง รูปทรงที่พบไดแก
ไหเนื้อแกรง เคลือบสีน้ําตาลอมดํา น้ําเคลือบคอนขางบาง อายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 1923
จัดเปนเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนรุนตนโดยพบอยูในชั้นดินที่ IIIa
3. ประเภทเคลือบเขียว ผลิตจากแหลงเตาหลงฉวน มณฑลเจอเจียง รูปทรงที่พบไดแก
โถ (กวน) และชาม กําหนดอายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงตนพุทธศวรรรษที่ 2024

21

เรื่องเดียวกัน, 40-41.
22
เรื่องเดียวกัน, 48.
23
เรื่องเดียวกัน, 50.
24
เรื่องเดียวกัน, 49.
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4. ประเภทเคลือบสีเขียวอมเทา ผลิตจากแหลงเตาผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน รูปทรงที่พบ
ไดแก ชาม มีรองรอยปาดน้ําเคลือบเปนรูปวงแหวน กําหนดอายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง
ตนพุทธศวรรรษที่ 2025
5. ประเภทเขียนลายครามใตเคลือบ ผลิตจากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี รูปทรง
ที่พบไดแก กระปุกขนาดเล็ก กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงตนพุทธศวรรรษที่ 2026
โดยพบอยูชั้นดินที่ II ภายในเตาหลอมโลหะ

ภาพที่ 118 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน พบที่ศาลตาผาแดง

25
26

เรื่องเดียวกัน, 50.
เรื่องเดียวกัน, 52.
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เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง (พ.ศ. 1911 – 2187) (ภาพที่ 119) พบเปนชิ้นสวน
จํานวนทั้งสิ้น 161 ชิ้น น้ําหนักรวม 654 กรัม ในชั้นดินที่ I , II และ IIIa สวนมากเปนเครื่องเคลือบ
ลายครามและพบมากในชั้นดินที่ II สามารถจําแนกประเภท แหลงผลิต และอายุสมัย ไดดังนี้
1. ประเภทเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหลงเตาหลงฉวน มณฑลเจอเจียง รูปทรงที่พบ
ไดแก ชาม เคลือบสีเขียวอมน้ําตาล กําหนดอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 2027
2. ประเภทเคลือบสีน้ําตาล ผลิตจากแหลงเตาจิโจว มณฑลเจียงซี รูปทรงที่พบไดแก
กระปุกขนาดเล็ก เคลือบสีน้ําตาลอมดํา กําหนดอายุราวตนถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 2028
3. ประเภทเขียนลายครามใตเคลือบ ผลิตจากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี รูปทรง
ที่พบไดแก ชาม เนื้อดินละเอียดสีขาว เขียนลายสีน้ําเงินใตเคลือบใส กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 21 – 2229 โดยพบประเภทนี้ในปริมาณสูงที่สุด
4. ประเภทเขียนลายครามใตเคลือบ ผลิตจากแหลงเตาอันซี มณฑลฝูเจี้ยน รูปทรงที่พบ
ไดแก ชาม เนื้อดินสีขาว เขียนลายกลีบสามเหลี่ยม กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 2130
5. ประเภทเขียนลายครามใตเคลือบ ผลิตจากแหลงเตาผิงเหอ (จางโจว) มณฑลฝูเจี้ยน
รูปทรงที่พบไดแก ชาม กนชามมักมีทรายเกาะติดอยู กําหนดอายุราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 2231
6. ประเภทเขียนลายครามและลายลึกลับใตเคลือบ ผลิตจากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑล
เจียงซี รูปทรงที่พบไดแก ชามทรงครึ่งวงกลม เนื้อดินละเอียดสีขาว เขียนสีน้ําเงินใตเคลือบผสมกับ
การขูดขีดลวดลายใตเคลือบที่เรียกวา “ลายลึกลึบ” กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 2132
7. ประเภทเขียนลายครามใตเคลือบและเขียนสีบนเคลือบ ผลิตจากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น
มณฑลเจียงซี รูปทรงที่พบไดแก ชาม เนื้อดินละเอียดสีขาว เขียนสีน้ําเงินใตเคลือบผสมกับการ
เขียนสีบนเคลือบ กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 2233 โดยพบ
ประเภทนี้ในชั้นดินระดับบน หรือชั้นดินที่ IIตอนบน
27

ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, เครื่องปนดินเผาจีนที่เปนสินคาออกที่คนพบจากแหลงโบราณคดีใน
ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอชียตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2556. เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ), 26.
28
เรื่องเดียวกัน, 29.
29
เรื่องเดียวกัน, 30-37.
30
เรื่องเดียวกัน, 33.
31
เรื่องเดียวกัน, 38.
32
เรื่องเดียวกัน, 24.
33
เรื่องเดียวกัน, 39-40.
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ภาพที่ 119 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง พบที่ศาลตาผาแดง
จากการวิเคราะหเศษเครื่องถวยจีนที่พบจากหลุมขุดคนศาลตาผาแดง สามารถสรุป
ปริมาณโดยจําแนกตามอายุสมัยของการผลิตและชั้นดินในหลุมขุดคนไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 14)
ตารางที่ 14 สรุปปริมาณเศษเครื่องถวยจีนจําแนกตามชั้นดิน หลุมขุดคนศาลตาผาแดง
ชั้ น
ดินที่

I
II
IIIa
III
IV
รวม
%

ซุงเหนือ
ชิ้น กรัม
1

5

9
10
4.98

43
48
2.24

ซุงใต
ชิ้น กรัม
1
3
1
3

2
0.99

หยวน
ชิ้น กรัม
5 1,186
16
64
7 183

หมิง
ชิ้น
3
156
2

ชิง
กรัม
9
638
7

ชิ้น

กรัม

6
28 1,433 161 654
0.28 13.93 66.93 80.10 30.55

0
0

0
0

รวม
รอยละ
ชิ้น กรัม จํานวน น้ําหนัก
9 1,198
4.48 55.96
174 710 86.56 33.16
9 190
4.48
8.87
0
0
0
0
9
43
4.48
2.01
201 2,141
100
100
100 100
-
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นิเวศวัตถุ
กระดูกเตา พบจํานวน 1 ตัว (ภาพที่ 120) ในพื้นที่ TP.1E ชั้นดินที่ IIIa ซึ่งอยูเหนือชั้น
ทรายถมทําฐานรากปราสาท เปนเตานา (Malayemys subtrijuga) พบสวนกระดองลางสภาพเกือบ
สมบูรณปะปนอยูกับเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินและเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนรุนตน และ
มีรองรอยเถาถานหรือกิจกรรมการเผาไฟอยูโดยรอบ แตไมสามารถระบุเหตุผลของการกระทํา
ดังกลาวไดอยางแนชัด

ภาพที่ 120 กระดูกเตา พบที่ศาลตาผาแดง ชั้นดินที่ IIIa
ชิ้นสวนกระดูกสัตว พบกระจายอยูทั่วไปในทุกชั้นดินที่ปรากฏรองรอยกิจกรรมของ
มนุษย พบทั้งสิ้น 20 รายการ น้ําหนักรวม 350 กรัม จากการวิเคราะหพบวาเปนชิ้นสวนของสัตว 4
ชนิด/จําพวก ไดแก วัว/ควาย (Bibos sp.) กวางปา (สวนเขา) เตานา (Malayemys subtrijuga) และ
หนู/คางคาว34 (ภาพที่ 121) เมื่อพิจารณาเฉพาะชั้นดินกอนสรางปราสาท (ชั้นดินที่ IV) จะพบวามี
เพียง 2 จําพวกเทานั้น คือ วัว/ควาย และเตานา
สําหรับกระดูกสัตวบางชิ้น เชนกระดูกขอเทาวัว ไดพบรองรอยถูกสับตัดดวยโลหะ35
อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาในภาพรวม ทั้งจํานวนและปริมาณของชิ้นสวนกระดูกสัตวทั้งหมดแสดง
ใหเ ห็นถึ งความเบาบางของกิ จกรรมการใชพื้ นที่อยูอาศัยแบบสามัญ ทั้งนี้ก็ เนื่องมาจากวาเปน
พื้นที่ศาสนสถานนั่นเอง

34

สัมภาษณ อําพัน กิจงาม, นักโบราณคดีผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหกระดูกสัตว กรมศิลปากร,

17 ตุลาคม 2556.
35

17 ตุลาคม 2556.

สัมภาษณ อําพัน กิจงาม, นักโบราณคดีผูเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหกระดูกสัตว กรมศิลปากร,
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ภาพที่ 121 ตัวอยางชิ้นสวนกระดูกสัตว พบที่ศาลตาผาแดง
เปลือกหอย พบเปลือกหอยขม เพียง 1 ตัว ในชั้นดินที่ I ระดับผิวดิน จึงไมนาจะมีความ
เกี่ยวของกับกิจกรรมในพื้นที่แตอยางใด
หลักฐานอื่นๆ
เหรียญสําริดของจีน (เหรียญอีแปะจีน) (ภาพที่ 122) จํานวน 1 เหรียญ พบในพื้นที่
NEQ ชั้นดินที่ II บริเวณตําแหนงที่ปรากฏเปนหลุม ลักษณะเหรียญกลมแบน ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 2.4 เซนติเมตร ตรงกลางเปนชองสี่เหลี่ยมขนาด 0.6 x 0.6 เซนติเมตร ดานหนามีอักษรจีน
4 ตัว ดานหลังผิวเรียบ ดานที่มีตัวอักษรอานไดวา หวง ฉิ้ง ทง เปา (Huang Qing Tong Bao)
แปลวา ปครองราชยซึ่งตรงกับปรัชศกหวงฉิ้ง ซึ่งตรงกับป พ.ศ. 1855 – 1856 ในรัชสมัยของ
จักรพรรดิเหยินจง (Rengzong หรือ Jeng-tsug) แหงราชวงศหยวนของจีน36

36

Wang Qingzheng, A Dictionary of Chinese Ceramics (Shanghai: Shanghai Dictionary,
1989), 297. และคําแนะนําเพิ่มเติมจาก ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 29 มีนาคม 2555.
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ภาพที่ 122 เหรียญสําริดของจีน สมัยราชวงศหยวน พบที่ศาลตาผาแดง ชั้นดินที่ IIตอนลาง
เบี้ยดินเผา (ภาพที่ 123) จํานวน 3 ชิ้น พบอยูในชั้นดินที่ II ขนาดเสนผานศูนยกลาง
3.5 – 3.8 เซนติเมตร ทํามาจากเศษกระเบื้องชายพับเนื้อดินธรรมดา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว และแบบเคลือบสีเขียว ผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอย

ภาพที่ 123 เบี้ยดินเผา พบที่ศาลตาผาแดง ชั้นดินที่ II
แวดินเผา (ภาพที่ 124) พบจํานวน 1 ชิ้น ในพื้นที่ NEQ ชั้นดินที่ II เหนือตําแหนงที่พบ
เหรียญสําริดจีน ลักษณะเนื้อดินหยาบ ปนดวยมือ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.4 เซนติเมตร สูง 2.0
เซนติเมตร ดานบนและดานลางนูนขึ้นสมมาตรกัน แวดินเผาเปนวัตถุที่ใชสําหรับปนดายจากเสนใย
พืชชนิดตางๆ เพื่อนําไปทอเปนผืนผา37

37

ชารลส ไฮแอม และรัชนี ทศรัตน, สยามดึกดําบรรพ ยุคกอนประวัติศาสตรถึงสมัยสุโขทัย
(กรุงเทพฯ: ริเวอรบุคส, 2542), 170.
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ภาพที่ 124 แวดินเผา พบที่ศาลตาผาแดง ชั้นดินที่ IIตอนลาง
กี๋งบน้ําออย (ภาพที่ 125) เปนดินเผาเนื้อแกรง รูปรางกลมแบน ดานลางมีปุม 4 – 7 ปุม
สําหรับรองรับเครื่องปนดินเผาในเตา38 พบเปนชิ้นสวนจํานวนทั้งสิ้น 22 ชิ้น น้ําหนักรวม 645 กรัม
ในชั้นดินที่ II และ IIIa ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6.5 – 10.7 เซนติเมตร มีรองรอยการใชงานมาแลว

ภาพที่ 125 กี๋งบน้ําออย พบที่ศาลตาผาแดง ชั้นดินที่ II และ IIIa

38

กรมศิลปากร, การขุดคนทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย, 259.
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การลําดับชัน้ ทับถมทางวัฒนธรรม
จากการวิเคราะหลักษณะของชั้นดินรวมกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบ สามารถ
ลําดับชั้นทับถมทางวัฒนธรรมของหลุมขุดคนศาลตาผาแดง ไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 15)
ตารางที่ 15 สรุปลําดับสมัยทางวัฒนธรรมหลุมขุดคนศาลตาผาแดง
ระยะที่

ชั้นดินที่

ระยะที่ 1

IV

ระยะที่ 2

III

ระยะที่ 3

IIIa,
II

ระยะที่ 4

I

กิจกรรมสําคัญ

โบราณวัตถุ
อายุสมัย
ที่ระบุอายุสมัย
- มีการอยูอาศัยหรือใชพื้นที่มากอน - เศษเครื่ องถ วยจี น ราวพศว. 17
อยางหนาแนน และเห็นไดชัด
ราชวงศซุงเหนือ
- เศษภาชนะดินเผา
เ นื้ อ ดิ น แ ล ะ เ นื้ อ
แกรง ขึ้นรูปดวยมือ
หรือแปนหมุน ดวย
เทคนิคแบบงายๆ
- มีการเตรียมพื้นที่กอสรางปราสาท - เ ศ ษ เ ค รื่ อ ง ถ ว ย ราวครึ่งแรก
ดวยการขุดหลุมขนาดใหญแลวถม สมัยลพบุรี
พศว. 18
บดอัดชั้นทรายสลับหิน
- กิจกรรมการเผาเตา โดยไมทราบ - เศษภาชนะดินเผา ราวกลาง
เหตุผล
เนื้อดินสมัยลพบุรี พศว. 18 ถึง
- มีการกอสรางเตาเพื่อหลอมและ - เศษเครื่ องถ วยจี น ครึ่งแรก
หลอประติมากรรมสําริด มีการใช สมัยราชวงศซุงใต พศว.22
งานเพียงชวงเวลาสั้นๆ แลวเลิกไป - เศษเครื่ องถ วยจี น
สมัยราชวงศหยวน
- มีการฝงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ
- มีกิจกรรมการใชพื้นที่แบบสามัญ - เหรี ย ญสํ า ริ ด จี น
ค อ นข า งหนาแน น ต อ เนื่ อ ง และ สมัยราชวงศหยวน
- เศษเครื่ องถ วยจี น
ยาวนานอยางเห็นไดชัด
สมัยราชวงศหมิง
- เ ศ ษ เ ค รื่ อ ง ถ ว ย
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
- ยอดปราสาทพังทลายลงมา
ราวกลาง
- พบหลักฐานหลงเหลืออยูนอยมาก
พศว.22
เนื่องจากการขุดหนาดินออกไปใน
เปนตนไป
คราวขุดแตงโบราณสถาน

สรุป
ชวงเวลา
กอน
สราง
ปราสาท

แรก
สราง
ปราสาท
ใชงาน
พื้นที่
ปราสาท

ทิ้งราง

บทที่ 5
การศึกษาขุดคนทางโบราณคดีที่วัดพระพายหลวง
ผูวิจัยไดทําการขุดคนทางโบราณคดีที่วัดพระพายหลวง ระหวางวันที่ 8 – 17 มีนาคม
2555 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานเบื้องตนที่นําเสนอกรมศิลปากร1 สําหรับในที่นี้จะเปนการ
นําเสนอขอมูลหลักฐานที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีโดยสรุป และผลการวิเคราะหหลักฐานทาง
โบราณคดีที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ในอดีตในบริเวณวัดพระพายหลวง
ตําแหนงและการวางผังหลุมขุดคน
ตําแหนงของหลุมขุดคนวัดพระพายหลวงในครั้งนี้ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกหรือดานหลัง
ปราสาท 3 หลัง โดยวางผังตามขอบเขตพื้นที่ซึ่งถูกจํากัดดวยพื้นทางเดินซีเมนต2 หางจากฐาน
ปราสาทหลังใตไปทางทิศตะวันตก 3 เมตร โดยมีหลุมขุดคนหลัก จํานวน 1 หลุม ขนาด 2 x 2 เมตร
(กําหนดชื่อเรียก WPL TP.1) และหลุมขุดคนขยาย จํานวน 1 หลุม ที่ฐานไพทีปราสาทหลังใต
ดานทิศตะวันตก ขนาด 2 x 1 เมตร (กําหนดชื่อเรียก WPL TP.1E) ทั้งนี้หลุมขุดคนหลักและ
หลุมขุดคนขยายมิไดเชื่อมตอกันเนื่องจากมีพื้นทางเดินซีเมนตคั่นไว (ภาพที่ 126 – 127)

1

ภาณุวัฒน เอื้อสามาลย, “รายงานเบื้องตนการขุดคนทางโบราณคดีวัดพระพายหลวง อุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย ปพุทธศักราช 2555” (อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย, 2555).
2
สรางเมื่อ ป พ.ศ. 2529 ดู โครงการอุทยานประวัติศ าสตรสุโขทัย, รายงานความกาวหนา
การดําเนินงานศึกษาวิจัย อนุรักษ และพัฒนาวัดพระพายหลวง (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2529), 20.

153

154

ภาพที่ 126 ตําแหนงหลุมขุดคนวัดพระพายหลวง ตั้งอยูด านหลังปราสาท

ภาพที่ 127 การกําหนดชื่อเรียกหลุมขุดคนวัดพระพายหลวง
กําหนดจุดรังวัดหลัก (Fixed point) ตั้งอยูที่ผิวหนาอิฐกอนบนสุดของผนังดานทิศ
เหนื อ ของวิ ห ารส ว นที่ ติ ด กั บ บั น ไดทางขึ้ น ซึ่ ง เป น จุ ด เดี ย วกั บ การขุ ด ตรวจเมื่ อ ป พ.ศ. 25493
ดวยเหตุนี้หลุมขุดคนจึงอยูหางจากจุดรังวัดหลักออมไปทางดานหลังเปนระยะประมาณ 24 เมตร
3

ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทางโบราณคดี
กับงานวิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 112.
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จากนั้นไดถายระดับลงมา 60 เซนติเมตร ไวที่หมุดระดับประจําหลุมขุ ดคน (Datum point)
ซึ่งกําหนดใหเปน 0 cm.dt. เพื่อใชเปนระดับอางอิงในการระบุความลึกของหลักฐาน โดยใชวิธีการ
ขุดคนตามระดับชั้นสมมติ (ชั้นละ 10 เซนติเมตร) เริ่มตนจากระดับชั้นสมมติผิวดิน S (0 – 40
cm.dt.) ระดับชั้นสมมติที่ c (40 – 50 cm.dt.) ระดับชั้นสมมติที่ d (50 – 60 cm.dt.) เปนลําดับไป
แตในบางครั้งเมื่อพบวาชั้นดินเปลี่ยนหรือพบชั้นหลักฐานเปนชุดเดียวกัน ก็จะขุดลอกและบันทึก
หลักฐานตามชั้นวัฒนธรรม โดยทําการขุดคนไปจนถึงระดับชั้นดินธรรมชาติที่ไมปรากฏรองรอย
กิจกรรมของมนุษย (Sterile) หรือจนถึงระดับที่ไดขอมูลเพียงพอตามวัตถุประสงค ภายหลังการ
ขุดคนเสร็จสิ้นในหลุมขุดคนจึงมีระดับความลึกที่แตกตางกัน (ภาพที่ 128, แผนผังที่ 12)

ภาพที่ 128 สภาพหลุมขุดคน ภายหลังการขุดคนเสร็จสิ้น วัดพระพายหลวง

แผนผังที่ 12 แสดงระดับความลึกของแตละพื้นที่ภายหลังการขุดคนเสร็จสิ้น วัดพระพายหลวง
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ลักษณะชั้นดินและชั้นหลักฐาน
วัดพระพายหลวง เปนโบราณสถานที่ผานการขุดแตงมาแลว แนนอนวายอมเคยมีการ
ขุดลอกชั้นทับถมระดับผิวดินบนออกไปดวย จากการขุดคนในครั้งนี้พบชั้นทับถมระดับผิวดินบน
เปนชั้นบางๆ ที่มีวัตถุสมัยปจจุบันปะปนอยูเล็กนอย และมีรองรอยการวางสายไฟฟาใตดินขนานไป
ตามแนวพื้นทางเดินซีเมนต เมื่อขุดคนในระดับลึกถัดลงไปก็ไมปรากฏวัตถุสมัยปจจุบันปะปนอีก
แมจะพบรองรอยการขุดตัดเปนหลุม ก็สันนิษฐานไดวานาจะเปนหลุมในสมัยโบราณเนื่องจาก
มีชั้นดินที่อยูเหนือขึ้นไปปดทับไว ดังนั้นชุดขอมูลที่ไดจากการขุดคนในครั้งนี้จึงถือไดวาเปน
หลักฐานดั้งเดิมที่มิไดถูกรบกวนจากกิจกรรมสมัยปจจุบันแตอยางใด
ที่ระดับความลึก 120 – 140 cm.dt. พบชั้นดินทรายรวนปนเม็ดแลงทั่วทั้งหลุม และ
ตั้งแตระดับ 140 cm.dt. ลงไป พบชั้นดินทรายแปงมีกอนหินขนาดเล็กแทรกอยูเปนระยะ ลักษณะ
ของดินแสดงใหเห็นวาผานการรอน คัดสรร หรือกระทําโดยฝมือมนุษย มิใชลักษณะที่เกิดตาม
ธรรมชาติ4 สอดคลองกับผลการขุดคนเมื่อป พ.ศ. 2549 ที่ระบุวาเปนการเตรียมพื้นที่กอนการสราง
ปราสาท5 และแมวาหลุมขุดคนครั้งนี้จะอยูหางจากฐานปราสาทออกไปเปนระยะ 5 เมตร และทํา
การขุดเจาะลึกลงไปจนถึงระดับ 330 cm.dt. แตก็ยังไมพบขอบเขตของหลุมฐานราก ทั้งแนวระนาบ
(กวางออกไป) และแนวดิ่ง (ลึกลงไป) จึงกลาวไดแตเพียงวาขอบเขตของหลุมฐานรากปราสาท
วัดพระพายหลวงนาจะกวางออกไปจากฐานแตละดานไมต่ํากวา 5 เมตร และลึกลงไปไมต่ํากวา 3
เมตร
จากการศึกษาในภาคสนามและการวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการ สามารถจําแนก
ชั้นดินและชั้นหลักฐานได 5 ชั้นหลัก และ 2 ชั้นแทรก รายละเอียดตามแผนผังชั้นดินและตาราง
สรุปดังนี้ (แผนผังที่ 13, ตารางที่ 16)

4

สัมภาษณ ชาติชาย รมสนธิ์, อดีตอาจารยประจําภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
16 มีนาคม 2555. ซึ่งไดกรุณามาตรวจดูและใหคําแนะนํา ณ หลุมขุดคน วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย.
5
ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทางโบราณคดี
กับงานวิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม”, 148.
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แผนผังที่ 13 ผังชั้นดินหลุมขุดคนวัดพระพายหลวง (WPL TP.1)
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ตารางที่ 16 สรุปลักษณะชั้นดินและชั้นหลักฐานทางโบราณคดีหลุมขุดคนวัดพระพายหลวง
ชั้นดิน
ที่

ระดับ
(cm.dt.)

I

25-35

II

35-70

IIa

70-160 10YR7/4
รวน
น้ํ า ตาลอ อ น
มาก

ลักษณะชั้นดิน
คาสีดิน (ขณะแหง)

เนื้อดิน

10 YR8/3
รวนเหนียว
น้ํ า ตาลอ อ น ปนทราย
มาก
10YR7/4
รวน
น้ํ า ตาลอ อ น
มาก

ปฏิกิริยา (pH)

อินทรียวัตถุ (%)

7.0

0.67

7.5

0.38

7.5

0.38

ลักษณะชั้นหลักฐาน

โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ

เปนชั้นดินระดับบน (ชั้นผิวดิน) เปนพื้นหญาที่ไดรับ
การดูแลบํารุงรักษาอยูตลอด ดินคอนขางแข็ง พบวัตถุ
สมัยปจจุบัน ปะปนกับเศษอิฐ เศษกระเบื้องมุงหลังคา
เป น ชั้ น ดิ น ค อ นข า งเรี ย บ ดิ น แน น แข็ ง กว า ชั้ น ที่ I
ระดับบนในพื้นที่ NEQและNWQ พบอิฐเรียง 1 แถว
ตามแนวตะวันออก-ตะวันตก และเศษกระเบื้องมุง
หลั ง คาแบบชายพั บ ทั บ ถมหนาแน น (ภาพที่ 129)
ระดับ ล างลงมาพบเศษกระเบื้อ งมุง หลัง คาทั้ งแบบ
ชายพับและกาบกลวย มีทั้งแบบเคลือบและไมเคลือบ
ปะปนกับโบราณวัตถุอื่นๆ (ภาพที่ 130) สําหรับใน
พื้นที่ TP.1E พบกลุมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิจํานวน
14 ใบ
เป น ชั้ น ดิ น แทรกในพื้ น ที่ TP.1E ลั ก ษณะเป น หลุ ม
ต อ เนื่ อ งลงมาจากชั้ น ดิ น ที่ II พบเศษกระเบื้ อ งมุ ง
หลังคาแบบกาบกลวยไมเคลือบทับถมหนาแนน

- วัตถุสมัยปจจุบัน
(เศษพลาสติก, สายไฟฟา,
ตะปูเหล็ก)
- เ ศ ษ เ ค รื่ อ ง ถ ว ย จี น
ราชวงศซุงใต-หยวน-หมิง
- กลุมภาชนะบรรจุอัฐิ
- กระเบื้องกาบกลวย
เคลือบสีเขียว
- กระเบื้องหนาอุด
- บราลีดินเผา
- ตะปูโบราณ
- ปูนปนประดับ
- กระเบื้องกาบกลวย
ไมเคลือบ
- เศษไหเนื้อแกรง
แหลงเตาบานบางปูน

อายุสมัย
ปจจุบัน

พศว.
20 - 22

พศว.
20 - 21
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ตารางที่ 16 สรุปลักษณะชั้นดินและชั้นหลักฐานทางโบราณคดีหลุมขุดคนวัดพระพายหลวง (ตอ)
ชั้นดิน
ที่

III

ระดับ
(cm.dt.)

ลักษณะชั้นดิน
คาสีดิน (ขณะแหง)

70-120 7.5YR8/3
ชมพู

ลักษณะชั้นหลักฐาน

เนื้อดิน

ปฏิกิริยา (pH)

อินทรียวัตถุ (%)

รวนเหนียว

8.0

0.26

IIIa

120240

5YR7/8
เหลืองแดง

รวนทราย

8.0

0.02

IV

120140

5YR5/3
น้ําตาลแดง

ทรายรวน
ปนเม็ดแลง

8.0

0.00

V

>140

5YR8/4
ชมพู

ทรายแปง

8.0

0.02

เป น ชั้ น ดิ น ค อ นข า งเรี ย บ ดิ น แน น แต ไ ม แ ข็ ง
โบราณวั ต ถุ ที่ พ บส ว นมากเป น เครื่ อ งมุ ง หลั ง คา
มีปริมาณนอยกวาชั้นดินที่ II แตพบในสภาพที่เกือบ
สมบูรณ ไดแก กระเบื้องกาบกลวยทั้งแบบไมเคลือบ
และเคลือบสีเขียว กระเบื้องหนาอุด และบราลี (ภาพที่
131) สําหรับเศษภาชนะดินเผาพบปริมาณเล็กนอย

โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ

- เศษเครื่องถวยจีน ซุงใต
- สรอยสําริด
- ฝาจุกทําจากเงิน
- กระเบื้องก เคลือบสีเขียว
- กระเบื้องหนาอุด
- บราลีดินเผา
- ปูนปนประดับ
เปนชั้นดินแทรก ลักษณะเปนหลุมลึก 1.20 เมตรที่ขุด - กระเบื้องกาบกลวย
จากชั้นดินที่ III ตัดผานชั้นดินที่ IV และ V ภายในหลุม ไมเคลือบผิว
มีกอนศิลาแลง เม็ดแลง และเศษกระเบื้องมุงหลังคา
เปนชั้นทรายรวนปนเม็ดแลง หนา 20 – 30 เซนติเมตร - ไมพบ
ทั่วทั้งหลุมขุดคนซึ่งนาจะเปนการถมปรับพื้นที่เมื่อ
กอปราสาทแลวเสร็จ มีหลุมเสา (Post hole) ปรากฏที่
ผนังชั้นดิน จํานวน 2 หลุม (ภาพที่ 132)
เปนชั้นทรายแปงถมบดอัด สลับกับชั้นกอนหินขนาด - ไมพบ
เล็ ก เรี ย งกั น เป น แถวๆ ประเภท หิ น ปู น หิ น ทราย
ควอรตไซต กรวดมน และฟลไลต ทําการขุดเจาะถึง
ระดับ 330 cm.dt. พบวายังไมสิ้นสุด (ภาพที่ 133)

อายุสมัย
พศว.
19 - 20

พศว.
19 - 20
ครึ่งหลัง
พศว.18

ครึ่งหลัง
พศว.18
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ภาพที่ 129 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ II ระดับความลึกประมาณ 40 – 50 cm.dt.

ภาพที่ 130 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ II ระดับความลึกประมาณ 70 cm.dt.

161

ภาพที่ 131 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ III ระดับความลึกประมาณ 90 – 100 cm.dt.

ภาพที่ 132 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ IV ระดับความลึกประมาณ 120 – 140 cm.dt.

162

ภาพที่ 133 หลักฐานที่พบในชั้นดินที่ V ระดับความลึกตั้งแต 140 cm.dt. เปนตนไป
สําหรับหลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของปราสาท (ภาพที่ 134, แผนผังที่ 14)
พบวายังคงมีชั้นศิลาแลงกอเรียงลดหลั่นลงไปอีก 3 ชั้น ลึกจากผิวดินปจจุบัน 1.30 เมตร หากนับ
รวมกับศิลาแลงที่อยูเหนือผิวดินอีก 2 ชั้น จะเปนความสูงของฐานไพทีปราสาทรวม 2.20 เมตร
โดยศิลาแลงที่อยูใตผิวดินปจจุบันชั้นแรกอยูในตําแหนงทองไม สูง 50 เซนติเมตร6 มีหนาตัดเรียบ
ตกแตงดวยการถากลบมุมบน ถัดลงไปเปนศิลาแลงอีกชั้นหนึ่งกอยื่นออกมา 30 – 35 เซนติเมตร
มีความสูง 30 เซนติเมตร7 สวนศิลาแลงชั้นลางสุดกอยื่นออกมา 26 – 16 เซนติเมตร มีความสูง 42
เซนติ เ มตร ซึ่ ง มี ชั้ น ทรายร ว นปนเม็ ด แลง (ชั้ น ดิ น ที่ IV) ถมอยู ใ นระดั บ ใกล เ คี ย งกั บ ศิ ล าแลง
ชั้นสุ ดทายนี้ และใตชั้ นศิลาแลงลงไปก็จะเปนชั้ นทรายแปง (ชั้ นดิ นที่ V) ดวยเหตุนี้อายุสมัย
แรกสรางของปราสาทจึงยอมมีความสัมพันธกับชั้นดินที่ IV และ V
6

หากพิจารณาศิลาแลงเปนกอนๆ พบวาศิลาแลงกอนนี้สูง 40 เซนติเมตร ที่เหลืออีก 10 เซนติเมตร
เปนสวนของกอนที่อยูถัดลงไป.
7
หากพิจารณาศิลาแลงเปนกอนๆ พบวาศิลาแลงกอนนี้สูง 40 เซนติเมตร โดยนับรวมกับสวนที่ถาก
ลดมุมที่อยูเหนือขึ้นไปอีก 10 เซนติเมตร.
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ลักษณะของฐานไพทีปราสาทดังกลาว จึงสอดคลองกับผลการขุดคนเมื่อป พ.ศ. 2549
คือมิไดทําเปนฐานบัวลูกฟก เปนเพียงฐานเขียงที่ซอนลดหลั่นกันลงไปเทานั้น8 นอกจากนี้ยังพบ
หลั กฐานที่สําคั ญเพิ่มเติมคือ กลุมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ตั้งอยูบนผิว หนาของศิ ลาแลงชั้ นที่ 4
อันเปนหลักฐานของพิธีกรรมปลงศพในอดีต (ดูรายละเอียดหนา 174 – 181)

ภาพที่ 134 หลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของปราสาท (WPL TP.1E)

แผนผังที่ 14 ผังชั้นดินหลุมขุดคนขยายเพื่อตรวจสอบฐานรากของปราสาท (WPL TP.1E)
8

ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทางโบราณคดี
กับงานวิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม”, 121.
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การวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดี
หลักฐานทางดานสถาปตยกรรม
กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา พบในสภาพเปนชิ้นสวนแตกหัก พบทั้งสิ้น 1,441 ชิ้น
น้ําหนักรวม 52,910 กรัม จําแนกไดเปน กระเบื้องชายพับเนื้อดิน จํานวน 338 ชิ้น น้ําหนัก 7,760
กรัม กระเบื้องชายพับเนื้อแกรง จํานวน 30 ชิ้น น้ําหนัก 1,280 กรัม กระเบื้องกาบกลวยเนื้อดิน
จํานวน 1,034 ชิ้น น้ําหนัก 38,880 กรัม กระเบื้องกาบกลวยเนื้อแกรงเคลือบสีเขียวมะกอก จํานวน
12 ชิ้น น้ําหนัก 2,455 กรัม และบราลีดินเผา จํานวน 19 ชิ้น น้ําหนัก 2,100 กรัม ซึ่งพบวาใน
ระยะแรกจะมีการใชกระเบื้องกาบกลวยมากอน และพบมากกวากระเบื้องชายพับที่เพิ่งปรากฏความ
นิยมในชวงระยะหลัง (ตารางที่ 17)
การขุ ด ค น ในครั้ ง นี้ ไ ด พ บชิ้ น ส ว นเครื่ อ งมุ ง หลั ง คา เนื้ อ แกร ง เคลื อ บสี เ ขี ย ว
ที่สันนิษฐานวานาจะเคยถูกใชงานเปนชุดเดียวกัน อันประกอบดวย กระเบื้องกาบกลวย กระเบื้อง
หนาอุด (เชิงชาย) และบราลี (ภาพที่ 135) โดยพบอยูในชั้นดินระดับลาง สอดคลองกับผลการศึกษา
ขุ ด ค นครั้ งกอ นในคราวขุ ด แต ง เจดียสี่เ หลี่ย ม เมื่อป พ.ศ. 2528 – 2529 กล า ววา ได พบชิ้น สว น
กระเบื้องหนาอุด (เชิงชาย) รูปกลีบบัว อยูในชั้นกิจกรรมการกอสรางระดับลางสุด9 (ภาพที่ 136)
ดวยเหตุนี้จึงสันนิษฐานวาชุดเครื่องมุงหลังคาดังกลาวนาจะเคยถูกใชงานตั้งแตระยะแรกเริ่มของ
การเขามาใชพื้นที่

9

โครงการอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย, รายงานความกาวหนาการดําเนินงานศึกษาวิจัย อนุรักษ
และพัฒนาวัดพระพายหลวง, 37; กรมศิลปากร, การขุดคนทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย
(กรุงเทพ: กรมศิลปากร, 2531), หนาภาพสี.
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ตารางที่ 17 สรุปปริมาณชิ้นสวนกระเบื้องมุงหลังคา หลุมขุดคนวัดพระพายหลวง
ร ะ ดั บ
สมมติ
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวม
%

ชายพับ
EW
ชิ้น
กรัม
200 3,350
42 2,150
87 2,000

ชายพับ
SW
ชิ้น
กรัม
10
240
16
920
1

7
2

338
23.45

145
115

7,760
14.67

1
2

30
2.08

ชายพับ
SW เคลือบ
ชิ้น
กรัม
2

25

40
40
40

1,280
2.42

2
0.14

25
0.05

กาบกลวย
EW
ชิ้น
กรัม
97
197
252
225
52
122
72
2

3,760
7,750
10,180
9,450
1,205
3,880
2,070
35

15
1,034
71.76

550
38,880
73.48

กาบกลวย
SW
ชิ้น
กรัม

3

60

กาบกลวย
SW เคลือบ
ชิ้น
กรัม
2
10

3

350

3
2
2
1
2

6
0.42

410
0.77

12
0.83

บราลี
ชิ้น

รวม
กรัม

10

220

135
93
200
17
2,000

3
2
2
2

1,045
50
75
710

2,455
4.64

19
1.32

2,100
3.97

ชิ้น
212
167
290
258
232
63
130
72
2
0
15
1,441
100

รอยละ
กรัม จํานวน น้ําหนัก
3,600 14.71
6.80
7,075 11.59 13.37
9,945 20.13 18.80
11,358 17.90 21.47
10,050 16.10 18.99
1,482
4.37
2.80
6,745
9.02 12.75
2,070
5.00
3.91
35
0.14
0.07
0
0
0
550
1.04
1.04
52,910
100
100
100
-
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ภาพที่ 135 ชุดเครื่องมุงหลังคาดินเผาแบบเคลือบสีเขียวมะกอก พบที่วัดพระพายหลวง

ภาพที่ 136 กระเบื้องหนาอุด (เชิงชาย) เคลือบสีเขียวมะกอก พบที่วัดพระพายหลวง
ที่มา: กรมศิลปากร, การขุดคนทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย (กรุงเทพ: กรม
ศิลปากร, 2531), หนาภาพสี.
ชุดเครื่องมุงหลังคาดังกลาว มีลักษณะรูปแบบทางศิลปกรรมเทียบไดกับชุดเครื่องมุง
หลังคาในศิลปะเขมร ทั้งบราลีที่สันนิษฐานวานาจะมีรูปทรงคลายกับบราลีพบที่ปราสาทเขมร
ในประเทศกัมพูชา (ภาพที่ 137) และกระเบื้องหนาอุด (เชิงชาย) รูปกลีบบัว ที่มีลักษณะการแบง
ลายเปน 4 สวน เทียบไดกับกระเบื้องหนาอุด รูปแบบ H ตามการศึกษาของ ฌาคส ดูมารกเซย
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(Jacques Dumarçay) (ภาพที่ 138) ซึ่งพบที่ปราสาทแปรรูป ปราสาทพระขรรคที่กําปงสวาย และ
ปราสาทบางแหงในเมืองพระนครหลวง10 อันแสดงใหเห็นวาเปนรูปแบบพื้นฐานที่นิยมทําสืบเนื่อง
ตอมาหลายสมัยจนถึงสมัยบายน (พ.ศ. 1720 – 1773) ในประเทศกัมพูชา

ภาพที่ 137 เปรียบเทียบชิ้นสวนบราลีพบที่วัดพระพายหลวง
ที่มา: Jacques Dumarçay, Charpentes et Tuiles Khmères (Paris: École Français d’ ExtrêmeOrient, 1973), Ph.31.

ภาพที่ 138 เปรียบเทียบกระเบื้องหนาอุด (เชิงชาย) พบที่วัดพระพายหลวง
ที่มา: Jacques Dumarçay, Charpentes et Tuiles Khmères (Paris: École Français d’ ExtrêmeOrient, 1973), Fig.39.
10

1973), 13.

Jacques Dumarçay, Charpentes et Tuiles Khmères (Paris: École Français d’ Extrême-Orient,
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สํา หรั บ ประเทศไทย ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ได พ บกระเบื้อ งหนา อุด ดิ น เผา
รูปกลีบบัว เชนที่ ปราสาทกูบานปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่ 139) ซึ่งเปน
ปราสาทที่มีการใชงานในชวงสมัยนครวัด – บายน11 นอกจากนี้ลายรูปกลีบบัวดังกลาวยังปรากฏ
เปนลวดลาย “แถบลายรูปกลีบบัว” ประดับตามสวนตางๆ ของปราสาทเขมรที่ทําดวยศิลาทราย
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 เชนที่ ปราสาทบานพลวง จังหวัดสุรินทร ปราสาทพนมรุง ปราสาท
เมืองต่ํา จังหวัดบุรีรัมย และปราสาทพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปนตน (ภาพที่ 140)

ภาพที่ 139 กระเบื้องหนาอุด (เชิงชาย) รูปกลีบบัว พบที่ปราสาทกูบานปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
(สมเดช ลีลามโนธรรม เอื้อเฟอภาพประกอบ)

ภาพที่ 140 ภาพสลักแถบลายกลีบบัวตกแตงตามสวนตางๆ ของปราสาทแบบเขมร
11

สํานักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา, รายงานการขุดแตงโบราณสถานกูปราสาทบานปราสาท
บานโนนพัฒนา ตําบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา (เอกสารอัดสําเนา, 2546), 275-276.
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ในสวนลักษณะของน้ําเคลือบ ไดเปรียบเทียบกับเครื่องมุงหลังคาเคลือบสีเขียวแบบ
เดียวกันที่พบจากแหลงปราสาทแบบเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาน้ําเคลือบในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะบางและใสกวา12 สวนน้ําเคลือบที่วัดพระพายหลวงเปนสีเขียวแกมเหลือง
หรือสีเขียวมะกอก น้ําเคลือบไมสม่ําเสมอ ซึ่งเทียบไดกับผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาจากแหลงเตา
บานเกาะนอยรุนตน เมืองศรีสัชนาลัย หรือที่นักวิชาการบางทานเรียกวา “เครื่องถวยเชลียง”13 หรือ
“เครื่องถวยมอน”14 ดวยเหตุนี้จึงอาจกําหนดอายุของชุดเครื่องมุงหลังคาเคลือบสีเขียวมะกอกที่
วัดพระพายหลวงไดราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 ซึ่งตรงกับชวงระยะแรกเริ่มของกิจกรรมการ
กอสรางในพื้นที่
นอกจากนี้ ยังพบชิ้นสวนเครื่องมุงหลังคาแบบไมเคลือบผิว ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเคย
ประกอบเปนชุดเดียวกัน ไดแก ชิ้นสวนกระเบื้องกาบกลวยพบทั้งแบบตัวผูและตัวเมีย กระเบื้อง
หนาอุด (เชิงชาย) และบราลี (ภาพที่ 141) บราลีดินเผาที่พบมีสภาพคอนขางสมบูรณจํานวน 3 ชิ้น
แตมีรูปแบบที่แตกตางกันบางเล็กนอย (ภาพที่ 142) สําหรับชิ้นสวนกระเบื้องหนาอุดที่ขุดพบใน
ครั้งนี้มีจํานวน 2 ชิ้น ทําเปนรูปกลีบบัว มีลวดลายแตกตางกันบางเล็กนอย แตก็ควรจัดอยูในกลุม
เดียวกันกับที่เคยขุดพบมากอน เมื่อป พ.ศ. 2528 – 252915 และ พ.ศ. 254916 (ภาพที่ 143) และที่เคย
พบที่ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี17 (ภาพที่ 144) ซึ่งมีเทคนิคการทําลวดลายแบบเดียวกัน
คือทําเปนเสนนูนแบบหยาบๆ แตกตางจากที่เคยพบที่ปราสาทแบบเขมรแหลงอื่น ๆ18 จึงควรเปน
งานรุนหลังๆ ในศิลปกรรมแบบเขมร ดวยเหตุนี้จึงควรกําหนดอายุสมัย ชุดเครื่องมุงหลังคาแบบ
12

สํานักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา, รายงานการขุดแตงโบราณสถานกูปราสาทบานปราสาท
บานโนนพัฒนา ตําบลเมืองปราสาท อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา, 55-56.
13
สายันต ไพรชาญจิตร และคณะ, โบราณคดีสีคราม 2: เครื่ องถวยจากทะเล (กรุ งเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2533), 32.
14
Don Hein, “The Sawankhalok Ceramic Industry: from Domestic Enterprise to Regional
Entrepreneur” (Ph.D. dissertation , Deakin University, 2001), 19, 182.
15
กรมศิลปากร, การขุดคนทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย, หนาภาพสี.
16
ป พ.ศ. 2549 ขุดพบจํานวน 3 ชิ้น ดู ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหม
จากผลการขุดตรวจทางโบราณคดีกับงานวิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม”, 141.
17
พีรพน พิสณุพงศ, บรรณาธิการ, นําชมอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห (กรุงเทพฯ: สํานัก
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, ม.ป.ป.), 101.
18
สัมภาษณ สมเดช ลีลามโนธรรม, หัวหนากลุมโบราณคดี สํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา,
2 มกราคม 2557.
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ไมเคลือบผิว วาควรทําขึ้นใชภายหลัง ชุดเครื่องมุงหลังคาแบบเคลือบสีเขียวมะกอก แตทั้งนี้ก็ควร
อยูในชวงระยะเวลาที่ใกลเคียงกัน ซึ่งนาจะอยูในราวตนพุทธศตวรรษที่ 19

ภาพที่ 141 ชุดเครื่องมุงหลังคาดินเผาแบบไมเคลือบผิว พบที่วัดพระพายหลวง

ภาพที่ 142 ลายเสนบราลีดินเผา พบที่วัดพระพายหลวง
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ภาพที่ 143 กระเบื้องหนาอุดดินเผา (เชิงชาย) พบที่วัดพระพายหลวง

ภาพที่ 144 กระเบื้องหนาอุดดินเผา (เชิงชาย) พบที่ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี
ที่มา: พีรพน พิสณุพงศ, บรรณาธิการ, นําชมอุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห (กรุงเทพฯ: สํานัก
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, ม.ป.ป.), 101.
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อิฐ ในพื้นที่ NEQ – SEQ ชั้นดินที่ IIตอนบน ลึกจากผิวดินเพียง 10 เซนติเมตร พบแนว
อิฐกอเรียงกัน 1 แถว แตละกอนมีขนาดประมาณ 13 x 25 x 4 เซนติเมตร และเศษกระเบื้องมุง
หลังคาแบบชายพับทับถมกันหนาแนน จึงสันนิษฐานวานาจะเคยมีอาคารขนาดเล็ก แตไมทราบ
รูปทรงที่ชัดเจน (ภาพที่ 145) สวนในชั้นดินระดับลาง (ชั้นดินที่ IV) พบเศษอิฐที่มีขนาดใหญกวา
หนาประมาณ 6 – 9 เซนติเมตร

ภาพที่ 145 แนวอิฐ พบที่วัดพระพายหลวง พื้นที่ NEQ – NWQ ชั้นดินที่ IIตอนบน ระดับ 40 cm.dt.
ศิลาแลง ในชั้นดินระดับบน (ชั้นดินที่ I) พบลักษณะเปนกอนขนาดใหญถึงปานกลาง
ซึ่งอาจเปนชิ้นสวนที่พังทลายลงมา หรือเปนเศษวัสดุที่หลงเหลือจากการกอสราง นอกจากนี้ยังพบ
เปนชิ้นสวนแตกหักขนาดเล็กกระจายอยูในชั้นดินอื่นๆ ทั่วไป
ปูนปน (ภาพที่ 146) เปนเศษปูนกอปูนฉาบพื้นผิวโบราณสถาน และชิ้นสวนปูนปน
ประดับลวดลาย เชน รูปดอกบัวตูม ดอกไมวงกลม และลายกนก พบกระจายอยูทั่วไปในชั้นดินที่ II
– III อันเกิดจากการชํารุดหลุดรวงและการบูรณะซอมแซมทั้งในอดีต สันนิษฐานวาในราวครึ่งหลัง
พุทธศตวรรษที่ 19 และปจจุบันโดยกรมศิลปากรเมื่อป พ.ศ. 252619

19

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 105; “หลักฐานจาก
อดีตที่วัดพระพายหลวง,” ศิลปวัฒนธรรม 16, 10 (สิงหาคม 2538): 187.
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ภาพที่ 146 ตัวอยางปูนปนประดับลวดลาย พบที่วัดพระพายหลวง ชั้นดินที่ III
ตะปูเหล็ ก (ภาพที่ 147) พบจํา นวน 1 ชิ้น ในชั้ น ดิน ที่ IIตอนบน ลึก จากผิ ว ดิน 17
เซนติเมตร ลักษณะเปนแทงยาวทรงเหลี่ยม ปลายเรียวแหลม อันเปนรูปแบบของตะปูโบราณ

ภาพที่ 147 ตะปูเหล็ก พบที่วัดพระพายหลวง ชั้นดินที่ IIตอนบน ระดับความลึก 42 cm.dt.
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หลักฐานทางดานพิธีกรรมปลงศพ
ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ พบในพื้นที่ TP.1E ติดกับฐานไพทีปราสาทวัดพระพายหลวง
(ปราสาทหลังใต) ดานทิศตะวันตก โดยพบวางตั้งตรงอยูบนผิวหนาศิลาแลงชั้นที่ 4 ของฐานไพที
ปราสาท จัดอยูในชั้นดินที่ II ระดับความลึกประมาณ 50 – 80 cm.dt. (ภาพที่ 148) ภาชนะเหลานี้พบ
ในสภาพวางตั้งตรง เรียงกัน และทับซอน มีไมต่ํากวา 14 ใบ จําแนกไดเปนไหดินเผาเนื้อแกรง
ไมเคลือบ 12 ใบ ไหดินเผาเนื้อแกรงเคลือบผิว 1 ใบ และหมอกนกลมเนื้อดิน 1 ใบ ดังมีรายละเอียด
ตามตารางที่ 18

ภาพที่ 148 ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ พบที่วดั พระพายหลวง ระดับความลึก 50 – 80 cm.dt.
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ตารางที่ 18 สรุปรายละเอียดภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิขุดพบที่ฐานไพทีปราสาทวัดพระพายหลวง
ลําดับ
Pot#1

ลักษณะ
-ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว
-สวนไหลขุด
เปนเสนตรง
วนรอบ

ขนาด/สภาพ วัตถุที่พบรวม
สูง - ซม.
-กระดูกเผาไฟ
Øปาก - ซม. -เศษฝาเนือ้ ดิน
Øลําตัว23ซม. -ลูกปดแกว
Øกน11.1ซม. สีฟา 10 เม็ด
-ชํารุดเหลือ
ครึ่งใบลาง
-กนไมเจาะรู

กําหนดอายุ
เตาบานเกาะ
นอย
พศว.19-20

Pot#2

-ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว

-กระดูกเผาไฟ เตาบานเกาะ
นอย
พศว.19-20

Pot#3

-ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว
-สวนไหลขุด
เปนเสนตรง
วนรอบ, กด
จุดเปนแถว,
ปนแปะหู4หู

สูง - ซม.
Øปาก17ซม.
Øลําตัว - ซม.
Øกน9.7ซม.
-ชํารุดสวน
ลําตัวหักหาย
-กนไมเจาะรู
สูง30ซม.
Øปาก17ซม.
Øลําตัว24ซม.
Øกน12.8ซม.
-ชํารุดที่สวน
ปากเล็กนอย
-กนเจาะรู

Pot#4

-ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว
-สวนไหลขุด
เปนเสนตรง
วนรอบ, กด
จุดเปนแถว,
ปนแปะหู4หู

สูง28ซม.
Øปาก17ซม.
Øลําตัว23ซม.
Øกน11.8ซม.
-ชํารุด สวน
ปากหักหาย
-กนเจาะรู

-กระดูกเผาไฟ เตาบานเกาะ
นอย
-ฝาเนื้อดิน
Øจุก3.3ซม. พศว.19-20
-กระเบื้อง
หนาอุดดินเผา
-เศษตลับ
เคลือบสีขาว
ร.ซุงใต

-กระดูกเผาไฟ เตาบานเกาะ
-เศษตลับ
นอย
เคลือบสีขาว พศว.19-20
ร.ซุงใต
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ตารางที่ 18 สรุปรายละเอียดภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิขุดพบที่ฐานไพทีปราสาทวัดพระพายหลวง (ตอ)
ลําดับ
Pot#5

ลักษณะ
-ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว
-สวนไหลขุด
เปนเสนตรง
วนรอบ, กด
จุดเปนแถว,
ปนแปะหู3หู

ขนาด/สภาพ วัตถุที่พบรวม
สูง27.5ซม.
-กระดูกเผาไฟ
Øปาก18ซม.
Øลําตัว25ซม.
Øกน11.3ซม.
-ชํารุดที่สวน
ปากเล็กนอย
-กนไมเจาะรู

กําหนดอายุ
เตาบานเกาะ
นอย
พศว.19-20

Pot#6

-ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว
-สวนไหลขุด
เปนเสนตรง
วนรอบ, ลาย
คลื่น, ปนแปะ
หู4หู

สูง27ซม.
Øปาก18ซม.
Øลําตัว24ซม.
Øกน12.8ซม.
-ชํารุดที่สวน
ปากเล็กนอย
-กนไมเจาะรู

-กระดูกเผาไฟ เตาบานเกาะ
-เศษตลับ
นอย
เคลือบสีขาว พศว.19-20
ร.ซุงใต

Pot#7

-ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว
-สวนไหลขุด
เปนเสนตรง
วนรอบ, กด
จุดเปนแถว,
ปนแปะหู4หู

สูง34ซม.
Øปาก21ซม.
Øลําตัว28ซม.
Øกน13ซม.
-ชํารุดที่สวน
ปากเล็กนอย
-กนเจาะรู

-กระดูกเผาไฟ เตาบานเกาะ
-ฝาเนื้อดิน
นอย
Øจุก3.8ซม. พศว.19-20
-กอนศิลาแลง
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ตารางที่ 18 สรุปรายละเอียดภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิขุดพบที่ฐานไพทีปราสาทวัดพระพายหลวง (ตอ)
ลําดับ
Pot#8

ลักษณะ
-ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว
-สวนไหลขุด
เปนเสนตรง
วนรอบ, ลาย
คลื่น, ปนแปะ
หู4หู

ขนาด/สภาพ
สูง22.2ซม.
Øปาก16ซม.
Øลําตัว19ซม.
Øกน9.5ซม.
-ชํารุดที่สวน
ปากเล็กนอย
-กนไมเจาะรู

วัตถุที่พบรวม
-กระดูกเผาไฟ
-ฝา/ชาม
Ø19.5ซม.
เคลือบสีเขียว
เตาเกาะนอย
พศว.19-20
-หอยเบี้ย1ตัว

Pot#9

-ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว
-สวนไหลขุด
เปนเสนตรง

สูง - ซม.
Øปาก - ซม.
Øลําตัว21ซม.
Øกน01.8ซม.

วนรอบ, ลาย
คลื่น, ปนแปะ
หู4หู

-ชํารุด สวน
ปากหักหาย
-กนไมเจาะรู

-กระดูกเผาไฟ เตาบานเกาะ
-ฝา/ชาม
นอย
Ø15ซม.
พศว.19-20
เคลือบสีเขียว
ร.ซุงใต
พศว.18

Pot#10 -ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว
-สวนไหลขุด
เปนเสนตรง
วนรอบ

สูง - ซม.
Øปาก - ซม.
Øลําตัว24ซม.
Øกน10ซม.
-ชํารุด สวน
ปากหักหาย
-กนเจาะรู

กําหนดอายุ
เตาบานเกาะ
นอย
พศว.19-20

-กระดูกเผาไฟ เตาบานเกาะ
-ฝา/ชาม
นอย
Ø14ซม.
พศว.19-20
เคลือบสีเขียว
มะกอกเตา
เกาะนอยรุน
ตน พศว.19
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ตารางที่ 18 สรุปรายละเอียดภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิขุดพบที่ฐานไพทีปราสาทวัดพระพายหลวง (ตอ)
ลําดับ
ลักษณะ
Pot#11 -ไหเนื้อแกรง

ขนาด/สภาพ
สูง 22 ซม.
เคลือบสีน้ําตาล Øปาก17ซม.
เขมอมเขียว Øลําตัว20ซม.
-สวนไหลขุด Øกน9.7ซม.
เปนเสนตรง -ชํารุด สวน
วนรอบ, ปน ปากหักหาย
แปะหู4หู
-กนไมเจาะรู

วัตถุที่พบรวม
-กระดูกเผาไฟ
-ฝา/ชาม
Ø12.6ซม.
เคลือบสีเขียว
ซุงใต-หยวน
พศว.18-19

กําหนดอายุ
เตาบานเกาะ
นอยรุนตน
พศว.19

Pot#12 -ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว

สูง - ซม.
-กระดูกเผาไฟ
Øปาก - ซม.
Øกน11.8ซม.
-ชํารุด เหลือ
เพียงสวนกน
-กนไมเจาะรู
สูง - ซม.
-กระดูกเผาไฟ
Øปาก - ซม.
Øลําตัว16ซม.
Øกน8ซม.
-ชํารุด ครึ่งใบ
-กนเจาะรู(?)

เตาบานเกาะ
นอย
พศว.19-20

Pot#13 -ไหเนื้อแกรง
ไมเคลือบผิว
-สวนไหลขุด
เปนเสนตรง
วนรอบ, กด
จุดเปนแถว
Pot#14 -หมอกนกลม
เนื้อดิน
พบอยูเหนือ
pot#5และ
pot#6

สูง - ซม.
Øปาก - ซม.
Øลําตัว - ซม.
Øกน - ซม.
-ชํารุดเหลือ
เพียงสวนกน

เตาบานเกาะ
นอย
พศว.19-20

-กระดูกเผาไฟ เตาพื้นเมือง
พศว.20-21

ภาพ

179
ภาชนะดินเผาทุกใบ มีอัฐิหรือกระดูกมนุษยเผาไฟบรรจุอยู จากสภาพของกระดูกมีการ
แตกตามแนวขวาง (Transverse fracture line) (ภาพที่ 149) แสดงถึงการเผาสดหรือเผาในขณะที่ศพ
ยังมีเนื้อติดอยู (Flesh หรือ Green Cremation)20 ในจํานวนนี้มี 4 ใบที่มีการเจาะรูที่กน (ภาพที่ 150)
และมี 2 ใบที่พบสิ่งของอุทิศ ไดแก ภาชนะดินเผาใบที่ 1 (Pot#1) พบลูกปดแกวสีฟาเขม ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.26 เซนติเมตร ลักษณะเปนปลอง จํานวน 10 เม็ด (ภาพที่ 151) และภาชนะ
ดินเผาใบที่ 8 (Pot#8) พบหอยเบี้ย จํานวน 1 ตัว (ภาพที่ 152) เทานั้น ซึ่งถือวาเปนปริมาณที่ต่ํามาก
เมื่อเปรียบเทียบกับแหลงอื่นๆ ที่เคยพบมากอนในเมืองเกาสุโขทัยและใกลเคียง21

ภาพที่ 149 กระดูกมนุษยเผาไฟ ในภาชนะดินเผาใบที่ 4 (Pot#4) พบที่วัดพระพายหลวง

ภาพที่ 150 การเจาะรูที่กนภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ พบที่วดั พระพายหลวง

20

ประพิศ พงศมาศ, “ไหกระดูกพิธีกรรมผสมผสานระหวางยุค” (เอกสารประกอบโครงการเสวนา
สรรสาระวัฒนธรรม ณ หองประชุมดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร, 28 เมษายน 2543), 6.
21
ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปากร 9, 3 (กันยายน 2508): 35; นาตยา ภูศรี,
“ประเพณีการฝงศพที่เมืองบางขลัง” (สุโขทัย: สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5 สุโขทัย,
2543), 3.
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ภาพที่ 151 ลูกปดแกวสีฟาเขม ในภาชนะดินเผาใบที่ 1 (Pot#1) พบที่วดั พระพายหลวง

ภาพที่ 152 หอยเบี้ย ในภาชนะดินเผาใบที่ 8 (Pot#8) พบที่วัดพระพายหลวง
เมื่อพิจารณาสภาพของหลักฐานพบวาอยูในสภาพดั้งเดิม ไมมีการรบกวนหรือลักลอบ
ขุดในปจจุบันแตอยางใด ภาชนะสวนมากยังคงวางตั้งตรง บางใบมีฝาปด ที่สําคัญมีรองรอยการฝง
ทับซอนคือ ภาชนะดินเผาใบที่ 4 (Pot#4) มีรองรอยถูกขุดตัดจนชํารุดบางสวนแลวฝงภาชนะดินเผา
ใบที่ 5 (Pot#5) เบียดซอนลงไป (ภาพที่ 153) สําหรับฝาปดนั้น บางใบมีรองรอยการผนึกดวย
ปูนขาว ซึ่งพบวามีทั้งฝาดินเผาที่ผลิตจากแหลงเตาพื้นเมือง และการใชชามเปนฝาปดไดแก ชามจีน
เคลือบสีเขียวสมัยราชวงศซุงใต (พ.ศ. 1670 – 1822) ราชวงศหยวน (พ.ศ. 1823 – 1911) ชามเคลือบ
สีเขียวมะกอกผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอยรุนตน (พุทธศตวรรษที่ 19) และชามเคลือบสีเขียว
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(สีซีด) ผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอย (พุทธศตวรรษที่ 19 – 20) (ภาพที่ 154) ดวยเหตุนี้จึงกําหนด
อายุชวงเวลาของการฝงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเหลานี้วาควรอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 20

ภาพที่ 153 รองรอยการฝงทับซอน ภาชนะใบที่ 4 (Pot#4) ถูกเบียดซอนโดยภาชนะใบที่ 5 (Pot#5)

ภาพที่ 154 ฝาและชามที่ใชเปนฝาปดภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ พบที่วดั พระพายหลวง
อนึ่ง นอกจากภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ฝาปด และสิ่งของอุทิศที่พบรวมกันดังกลาว
มาแลว ยังมีโบราณวัตถุอื่นๆ ที่พบปะปนอยูในชั้นดินเดียวกัน (Assosiated finds) ที่สําคัญไดแก
เศษกระเบื้องหนาอุดเคลือบสีเขียว จํานวน 1 ชิ้น เศษกระเบื้องหนาอุดไมเคลือบผิว จํานวน 1 ชิ้น
เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใตและราชวงศหยวน จํานวนสิบกวาชิ้น และเศษเครื่องถวยจีน
สมัยราชวงศหมิง ซึ่งพบเพียงชิ้นเดียว
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สรอยสําริด (ภาพที่ 155) พบจํานวน 1 เสน ในชั้นดินที่ III สภาพขาดเปน 2 สวน ความ
ยาวรวม 21 เซนติเมตร ลักษณะเปนหวงคูคลองเกี่ยวตอเนื่องกันไป (คลายโซ) จากลักษณะของวัตถุ
เปนสิ่งของมีคา ในเบื้องตนจึงสันนิษฐานวานาจะเปนสิ่งของอุทิศที่ฝงรวมอยูภายในภาชนะดินเผา
บรรจุอัฐิ ซึ่งอาจถูกขุดรื้อจนกระจัดกระจายออกมาและถูกทอดทิ้งไว ณ จุดที่ขุดพบ

ภาพที่ 155 สรอยสําริด พบที่วัดพระพายหลวง ชั้นดินที่ III ระดับความลึก 98 cm.dt.
หลักฐานทางดานโลหกรรม
สวนฝาจุกทําจากเงิน (ภาพที่ 156) พบจํานวน 1 ชิ้น ในชั้นดินที่ III เปนสวนฝาสําหรับ
ประกอบเขากับตัววัตถุ (ไมทราบประเภทที่แนชัด) เนื้อในเปนเงิน ผิวนอกมีคราบตะปุมตะปา
เกาะติดแนน ซึ่งเกิดจากคราบดินแมพิมพ (ดินนวล) มีหุนแกนดินเกาะติดอยูภายในและลนออกมา
ดานลาง เปนหลักฐานที่แสดงถึงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการผลิตโลหะในขั้นตอนของการหลอและ
ขัดตกแตงผิว ซึ่งยังไมแลวเสร็จเรียบรอยดี22

ภาพที่ 156 สวนฝาจุกทําจากเงิน พบที่วัดพระพายหลวง ชั้นดินที่ III ระดับความลึก 78 cm.dt.
22

2556.

สัมภาษณ สุรพล นาถะพินธุ, อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน
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เศษสําริด (ภาพที่ 157) พบเปนชิ้นสวนจํานวนเล็กนอย น้ําหนักรวม 98 กรัม ในดินที่ II
ลักษณะเปนแผน มีสนิมสีเขียว บางชิ้นมีแกนดินและถานเกาะติดอยู เปนหลักฐานที่บงบอกถึง
กระบวนการหลอโลหะโดยมีแกนดินติดอยู หรืออาจเปนโลหะสวนที่ไมตองการจึงปาดทิ้ง (dross)23

ภาพที่ 157 เศษสําริด พบที่วัดพระพายหลวง ชั้นดินที่ II ระดับความลึก 66 cm.dt.
แผนเหล็ก เปนชิ้นสวนแตกหัก น้ําหนักรวม 260 กรัม พบในชั้นดินที่ II ลักษณะเปน
แผนคอนขางหนา มีสนิมสีน้ําตาลสม อาจเปนชิ้นสวนประติมากรรมหรือเครื่องใช
เศษภาชนะดินเผา
เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ผลิตจากแหลงเตาพื้นเมือง พบจากการขุดคนครั้งนี้
ทั้งสิ้น 59 ชิ้น น้ําหนักรวม 1,780 กรัม (ตารางที่ 19) เมื่อพิจารณาความหนาแนน พบวามีปริมาณต่ํา
มาก พิจารณารูปทรงของภาชนะ สวนมากเปนภาชนะประเภทหมอกนกลม อางขนาดเล็ก และฝา
ตามลําดับ พิจารณาการตกแตงผิว สวนมากเปนผิวเรียบ ลายเชือกทาบ และลายขุด ตามลําดับ

23

2556.

สัมภาษณ สุรพล นาถะพินธุ, อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน
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ตารางที่ 19 สรุปปริมาณเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (earthenware) วัดพระพายหลวง
ระดั บ
ปาก
คอ
ไหล
ลําตัว
กน
สมมติ ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม
S
1
15
1
1
5
2
15
2
1
5
1
15
3
4
5
2
50
1
5
5
40
20 520
6
2 100
12 100
7
10 900
8
1
10
รวม
5 155
2
20
5
40
46 1,550
1
15
% 8.47 8.71 3.39 1.12 8.47 2.25 77.97 87.08 1.70 0.84

รวม
ชิ้น กรัม
1
15
3
20
2
20
0
0
0
0
28 615
14 200
10 900
1
10
59 1,780
100 100

รอยละ
จํานวน น้ําหนัก
1.70
0.84
5.08
1.12
3.39
1.12
0
0
0
0
47.45
34.55
23.73
11.24
16.95
50.56
1.70
0.57
100
100
-

เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ไมเคลือบผิว ผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัช
นาลัย เปนลักษณะที่พบทั่วไปในชวงพุทธศตวรรษที่ 19 – 21 พบในหลุมขุดคนหลัก (WPL TP.1)
ทั้งสิ้น 7 ชิ้น น้ําหนักรวม 136 กรัม (ตารางที่ 20) เมื่อพิจารณาความหนาแนนพบวามีปริมาณต่ํามาก
แตอยางไรก็ตามในพื้นที่หลุมขุดคนขยาย (WPL TP.1E) นอกจากจะพบกลุมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ
แลว ยังพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงไมเคลือบผิวในปริมาณสูงซึ่งนาจะเปนชิ้นสวนแตกหักจาก
กิจกรรมการฝงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิซอนทับกันนั่นเอง พิจารณารูปทรงของภาชนะ สวนมากเปน
ภาชนะประเภทไห ครก และกระปุกขนาดเล็ก ตามลําดับ พิจารณาการตกแตงผิว พบวาเปนผิวเรียบ
ลายขุ ด เส น ตรง ลายคลื่ น ลายกดจุ ด เป น แถว ลายกดประทั บ และป น แปะตั ว อุ (ภาพที่ 158)
สรุปไดวา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงที่พบนาจะเกี่ยวของกับกิจกรรมปลงศพโดยใชเปนภาชนะ
บรรจุอัฐิ มากกวาที่จะเปนเครื่องใชในชีวิตประจําวันแบบสามัญทั่วไป

ภาพที่ 158 ตัวอยางลายตกแตงเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง เตาบานเกาะนอย พบที่วัดพระพายหลวง
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ตารางที่ 20 สรุปปริมาณเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง (stoneware) หลุมขุดคนวัดพระพายหลวง
ระดั บ
ปาก
คอ
ไหล
ลําตัว
กน
สมมติ ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม ชิ้น กรัม
S
1
4
1
2
17
1
90
2
3
4
5
1
3
6
2
22
รวม
0
0
0
0
2
22
4
24
1
90
%
0
0
0
0 28.57 16.18 57.14 17.65 14.29 66.17

รวม
รอยละ
ชิ้น กรัม จํานวน น้ําหนัก
1
4 14.29
2.94
3 107 42.85
78.68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3 14.29
2.20
2
22 28.57
16.18
7 136
100
100
100 100
-

เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง ไมเคลือบผิว ผลิตจากแหลงเตาบานบางปูน จังหวัด
สุพรรณบุรี (ภาพที่ 159) พบในพื้นที่ TP.1E ชั้นดินที่ II – IIa ปะปนอยูกับกลุมไหบรรจุอัฐิและเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อแกรงจากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย สําหรับลักษณะอันเดนชัดที่
ระบุไดวาผลิตจากแหลงเตาบานบางปูนคือ ลวดลายกดประทับ พบจํานวน 3 ชิ้น น้ําหนักรวม 60
กรัม ลักษณะเนื้อดินสีเทา เนื้อแกรง คอนขางละเอียด เปนชิ้นสวนไห ตกแตงดวยการกดประทับ
ลายหอยสังข ดอกไมสี่เหลี่ยม กากบาท และปนแปะ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 2024
ซึ่งนาจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกับกลุมไหบรรจุอัฐิที่พบอยูในพื้นที่เดียวกันนั่นเอง

ภาพที่ 159 เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรง เตาบานบางปูน จังหวัดสุพรรณบุรี พบที่วัดพระพายหลวง
24

จารึก วิไลแกว, แหลงเตาบานบางปูน (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531), 67; สายันต ไพรชาญจิตร,
โบราณคดีเครื่องถวยในสยาม แหลงเตาลานนาและสุพรรณบุรี (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2553), 301.
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เศษเครื่องถวยผลิตจากแหลงเตาเมืองเกาสุโขทัย (ภาพที่ 160) อายุราวพุทธศตวรรษที่
20 – 21 เปนชิ้นสวนขนาดเล็ก จํานวน 3 ชิ้น น้ําหนักรวม 19 กรัม อยูในชั้นดินระดับบนคือชั้นดินที่
I – II พื้นที่ TP.1E ลักษณะเนื้อดินสีเทาหรือสีน้ําตาลออน เนื้อแกรง หยาบ มีเม็ดทรายปะปน
คอนขางมาก ตกแตงดวยการเขียนลายสีดําใตเคลือบ รูปทรงที่พบไดแก ชาม ซึ่งจากการขุดคนเมื่อป
พ.ศ. 2549 ก็ไดพบเศษภาชนะดินเผาประเภทเดียวกันในชั้นดินระดับเดียวกันนี้ดวย25

ภาพที่ 160 เศษเครื่องถวยจากแหลงเตาเมืองเกาสุโขทัย พบที่วัดพระพายหลวง
เศษเครื่องถวยเชลียง ผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอยรุนตน เมืองศรีสัชนาลัย (ภาพที่
161) อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19 พบเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก จํานวน 2 ชิ้น น้ําหนักรวม 13 กรัม
อยูในชั้นดินที่ II – IIa ลักษณะเนื้อดินสีเทาหรือสีเทาอมมวง เนื้อแกรง หยาบ เคลือบสีน้ําตาลเขม
อมเหลืองทอง น้ําเคลือบไมสม่ําเสมอ เปนชิ้นสวนของไหและกระปุก

ภาพที่ 161 เศษเครื่องถวยเชลียง เตาบานเกาะนอยรุนตน เมืองศรีสัชนาลัย พบที่วัดพระพายหลวง
25

ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทางโบราณคดี
กับงานวิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม”, 145.
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เศษเครื่องถวยผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย (ภาพที่ 162) อายุราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – 21 พบเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก จํานวน 2 ชิ้น น้ําหนักรวม 17 กรัม อยูใน
ชั้นดินที่ II ลักษณะเนื้อดินสีน้ําตาลสมออน เนื้อแกรง คอนขางละเอียด เขียนลายสีดําใตเคลือบ
เปนชิ้นสวนของชาม

ภาพที่ 162 เศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย พบที่วัดพระพายหลวง
เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต (พ.ศ. 1670 – 1911) (ภาพที่ 163) เปนชิ้นสวนของ
ตลับขนาดเล็กเคลือบสีขาว (เตาเตอฮั่ว เตาหยงชุน เตาอันซี) จํานวน 12 ชิ้น น้ําหนัก 107 กรัม และ
ชิ้นสวนชามเคลือบสีเขียวอมเทา (เตาถงอัน) จํานวน 1 ชิ้น น้ําหนัก 2 กรัม อยูในชั้นดินที่ II IIa
และ III ในจํานวนนี้พบอยูในพื้นที่ TP.1 เพียง 3 ชิ้น ที่เหลืออีก 10 ชิ้น พบในพื้นที่ TP.1E ปะปนกับ
กลุมไหบรรจุอัฐิซึ่งนาจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกัน สําหรับการกําหนดแหลงผลิตและอายุสมัย
พบวาทั้งหมดผลิตจากแหลงเตาในมณฑลฝูเจี้ยน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 1826 ซึ่งก็เคยมีการคนพบ
มากอนภายในบริเวณวัดหลายใบดวยกัน27

26

ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, ความรูใหมเกี่ยวกับการกําหนดอายุและแหลงผลิตของเครื่องปนดินเผา
จีนที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชียตะวันออกเฉียงใต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2555. เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ), 40-42.
27
ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครื่องถวยจีนที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 2
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537), 300 รูปที่ 3.267-3.268.
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ภาพที่ 163 ตัวอยางเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต พบที่วัดพระพายหลวง
เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน (พ.ศ. 1823 – 1911) (ภาพที่ 164) พบเปนชิ้นสวน
จํานวน 4 ชิ้น น้ําหนักรวม 28 กรัม อยูในชั้นดินที่ II สามารถจําแนกไดเปนประเภทเคลือบสีเขียว
ผลิตจากแหลงเตาหลงฉวน มณฑลเจอเจียง รูปทรงที่พบไดแก ชาม กระปุก 2 หู และตลับขนาดเล็ก
และประเภทเคลือบสีเขียวอมเทา ผลิตจากแหลงเตาผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน รูปทรงที่พบไดแก ชาม
ทั้งสองประเภทนี้กําหนดอายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงตนพุทธศวรรรษที่ 2028 ซึ่งก็เคยมี
การคนพบมากอนภายในบริเวณวัดหลายใบดวยกัน29

ภาพที่ 164 เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน พบที่วัดพระพายหลวง
28

ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, ความรูใหมเกี่ยวกับการกําหนดอายุและแหลงผลิตของเครื่องปนดินเผา
จีนที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย, 49-50.
29
ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครื่องถวยจีนที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย, 301 รูปที่ 3.269-3.271.
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เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง (พ.ศ. 1911 – 2187) พบเปนชิ้นสวนแตกหักมาจาก
ใบเดียวกัน (แตกเปน 3 ชิ้น) น้ําหนักรวม 17 กรัม อยูในชั้นดินที่ IIตอนบน พื้นที่ TP.1E เปนชาม
เนื้อดินละเอียดสีขาว ขอบปากเขียนลายครามใตเคลือบเปนเสนตรง 1 เสน ที่ผิวดานนอกและดาน
ในปรากฏรองรอยการเขียนสีบนเคลือบ แตหลุดรอนไปหมดแลว ผลิตจากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น
มณฑลเจียงซี กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 2230 (ภาพที่ 165)

ภาพที่ 165 เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง พบที่วัดพระพายหลวง เปรียบเทียบกับแหลงอื่น
จากการวิเคราะหเศษเครื่องถวยจีนที่พบจากหลุมขุดคนวัดพระพายหลวง สามารถสรุป
ปริมาณโดยจําแนกตามอายุสมัยของการผลิตและชั้นดินในหลุมขุดคนไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 21)
ตารางที่ 21 สรุปปริมาณเศษเครื่องถวยจีนจําแนกตามชั้นดิน31 หลุมขุดคนวัดพระพายหลวง
ชั้ น
ดินที่
I
II
IIa
III
IIIa
IV
รวม
%

ซุงใต
ชิ้น กรัม
11
1
2

235
2
2

14 239
70 50.96

30

ซุงใต-หยวน
ชิ้น กรัม
1

หยวน
ชิ้น กรัม

หมิง
ชิ้น กรัม

185

4

28

1

17

1 185
5 39.45

4
20

28
5.97

1
5

17
3.62

ชิง
ชิ้น

กรัม

0
0

0
0

รวม
รอยละ
ชิ้น กรัม จํานวน น้ําหนัก
0
0
0
0
17 465
85 99.14
1
2
5
0.43
2
2
10
0.43
0
0
0
0
0
0
0
0
20 469
100
100
100 100
-

เรื่องเดียวกัน, 282 รูปที่ 3.232; ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, เครื่องปนดินเผาจีนที่เปนสินคาออกที่
คนพบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย, 39-40.
31
รวมชามที่ใชเปนฝาปดไหบรรจุอัฐิดวย.
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นิเวศวัตถุ
การขุดคนที่วัดพระพายหลวงในครั้งนี้ พบชิ้นสวนกระดูกสัตวในปริมาณนอยและ
ไมสามารถระบุชนิดได สําหรับเปลือกหอยก็พบหอยขมเพียง 1 ตัวในชั้นในชั้นดินที่ I ระดับผิวดิน
จึงไมนาจะมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมในพื้นที่แตอยางใด
หลักฐานอื่นๆ
เบี้ยดินเผา (ภาพที่ 166) พบจํานวน 1 ชิ้น ในชั้นดินที่ II ขนาดเสนผานศูนยกลาง 5.0
เซนติเมตร ทํามาจากเศษกระเบื้องมุงหลังคาเคลือบสีเขียวมะกอกชนิดเดียวกันกับที่พบทั่วไปใน
หลุมขุดคน ซึ่งคงทําขึ้นภายหลังจากการเลิกใชเครื่องมุงหลังคาดังกลาวแลว

ภาพที่ 166 เบี้ยดินเผา พบที่วัดพระพายหลวง ชั้นดินที่ II ระดับความลึก 50 – 80 cm.dt.
แทงหินทรายทรงกระบอก (ภาพที่ 167) พบจํานวน 1 ชิ้น ในชั้นดินที่ II ปะปนอยูกับ
กลุมไหบรรจุอัฐิ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 3.7 เซนติเมตร ยาว 7.3 เซนติเมตร เปนหินทราย
เนื้อละเอียด ขัดแตงผิวจนเรียบ สันนิษฐานวาเปนชิ้นสวนของประติมากรรมหรือเครื่องใช

ภาพที่ 167 แทงหินทราย พบที่วัดพระพายหลวง ชั้นดินที่ II ระดับความลึก 66 cm.dt.
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การลําดับชัน้ ทับถมทางวัฒนธรรม
จากการวิเคราะหลักษณะของชั้นดินรวมกับหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบ สามารถ
ลําดับชั้นทับถมทางวัฒนธรรมของหลุมขุดคนวัดพระพายหลวง ไดดังตอไปนี้ (ตารางที่ 22)
ตารางที่ 22 สรุปลําดับสมัยทางวัฒนธรรมหลุมขุดคนวัดพระพายหลวง
ระยะที่

ชั้นดินที่

ระยะที่ 1

-

กิจกรรมสําคัญ

- ไมมีขอมูล เนื่องจากพื้นที่ขุดคน
ตั้งอยูในพื้นที่ของหลุมทําฐานราก
ปราสาท
ระยะที่ 2
V, IV - มี ก ารเตรี ย มพื้ น ที่ สํ า หรั บ สร า ง
ปราสาทดวยการขุดหลุมขนาดใหญ
แลวถมบดอัดชั้นทรายสลับหิน
- มีการปรับถมพื้นที่ดวยชั้นเม็ดแลง
- มีการใชเครื่องมุงหลังคาเคลือบสี
เขียวมะกอก
ระยะที่ 3 III, IIIa, - มีการซอมแซมปูนปนประดับ
IIตอนลาง - มีการหลอและทําเครื่องโลหะ
- มีการฝงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ
- มีกิจกรรมการใชพื้นที่แบบสามัญ
คอนขางเบาบาง

โบราณวัตถุ
ที่ระบุอายุสมัย
-

สรุป
ชวงเวลา
กอน
สราง
ปราสาท
- เศษกระเบื้ อ งมุ ง ราวครึ่งหลัง
แรก
ห ลั ง ค า เ ค ลื อ บ สี พศว. 18
สราง
เขียวมะกอก
ปราสาท

- เศษเครื่ องถ วยจี น
สมัยราชวงศซุงใต
- เศษเครื่ องถ วยจี น
สมัยราชวงศหยวน
- เศษเครื่องถวย
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
- เศษไหเนื้อแกรง
เตาบานบางปูน
- เศษเครื่ องถ วยจี น
ราชวงศ ห มิ ง (พบ
ในชั้นดินที่ II)
ระยะที่ 4 IIตอนบน, - ยอดปราสาทและเครื่องมุงหลังคา
IIa
พังทลายลงมา
- พบหลักฐานหลงเหลืออยูนอยมาก
เนื่องจากการขุดหนาดินออกไปใน
คราวขุดแตงโบราณสถาน

อายุสมัย

ราวปลาย
พศว. 18 ถึง
ครึ่งแรก
พศว.22

ใชงาน
พื้นที่
ปราสาท

ราวกลาง
พศว.22
เปนตนไป

ทิ้งราง

บทที่ 6
การใชพื้นที่แหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย
ในบทที่ 3 – 5 ผูวิจัยไดกลาวถึงการศึกษาขุดคนทางโบราณคดี ณ แหลงศาสนสถาน
แบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัยทั้ง 3 แหง คือ วัดศรีสวาย ศาลตาผาแดง และวัดพระพายหลวง ซึ่งพบ
ขอมูลหลักฐานที่สําคัญรวมทั้งขอมูลใหมที่นาสนใจหลายประการ
สําหรับในบทนี้ ผูวิจัยจะทําการศึกษาวิเคราะหการใชพื้นที่ หรือการเขาใชประโยชน
จากพื้ น ที่ ข องมนุ ษ ย ใ นอดี ต เพื่ อ ทํ า กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ วั ฒ นธรรม ความเป น อยู ความเชื่ อ
โดยทิ้ งร อ งรอยหลัก ฐานไว จ นสามารถพิสู จ น ไ ดถึ งพฤติ ก รรมและผลแห งพฤติ ก รรมดัง กล า ว
โดยจะทําการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบกับหลักฐานประเภทอื่นๆ ไดแก หลักฐานทางศิลปกรรม
หลักฐานทางประวัติศาสตร และประเด็นการศึกษาคนควาที่ผานมา เพื่อใหเกิดองคความรูใหมหรือ
สรางความชัดเจนเกี่ยวกับแหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย
การใชพื้นที่กอนการกอสรางปราสาท
จากการขุดคนทางโบราณคดี พบรองรอยการอยูอาศัยมากอนแลว ไดแก เศษภาชนะ
ดินเผาเนื้อดินธรรมดาขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน และเริ่มปรากฏเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงที่ทํา
ขึ้นอยางงายๆ ไมซับซอน พบเศษกระดูกสัตวจําพวกวัว/ควาย และเตา ซึ่งเหลือทิ้งจากการนํามา
บริโภค สําหรับสัตวจําพวกวัว/ควาย ก็นาจะเปนสัตวเลี้ยงไวใชแรงงานดวย
หลักฐานสํ าคัญที่ใช ในการกําหนดอายุชั้น ทับถมระยะแรกนี้คือ เศษเครื่องถ วยจีน
สมัยราชวงศซุงเหนือ (พ.ศ. 1503 – 1670) พบอยูใตชั้นทรายถมทําฐานรากปราสาทที่ศาลตาผาแดง
โดยไมพบเศษเครื่องถวยที่มีอายุสมัยหลังกวาปะปนแตอยางใด จึงควรกําหนดอายุสมัยของการเขา
มาใชพื้ น ที่ใ นชวงระยะแรกเริ่ม ไว ราวพุทธศตวรรษที่ 17 หรือกอนหนา เล็กน อย การพบเศษ
เครื่ อ งถ ว ยจี น ดั ง กล า วยั ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง การติ ด ต อ สั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนหรื อ เมื อ งโบราณอื่ น ๆ
ที่รว มสมั ยวัฒนธรรมสมัย ลพบุรีซึ่งพบกระจายตัวในแถบภาคเหนือตอนลางตอเนื่องไปจนถึง
เมืองลพบุรี (ละโว) ในแถบภาคกลางของประเทศไทย
สําหรับที่วัดพระพายหลวงและวัดศรีสวาย เนื่องจากยังขุดไมพบหลักฐานที่ระบุอายุ
สมัยไดจากชั้นทับถมระยะแรกนี้ จึงจําเปนตองกําหนดอายุสมัยโดยเปรียบเทียบจากโบราณวัตถุ
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ที่พบในชั้นทับถมที่อยูเหนือถัดขึ้นไปตามกฎแหงการทับถมเปนลําดับชั้น (Laws of Superposition)1
ซึ่งที่วัดพระพายหลวงพบวามีเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต (พ.ศ. 1670 – 1822) ปะปนกับ
เศษกระเบื้องมุงหลังคาเคลือบสีเขียวมะกอก ซึ่งสันนิษฐานวาเปนผลิตภัณฑจากแหลงเตาเชลียง
หรือเตาบานเกาะนอยรุนตน (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18) และที่วัดศรีสวายพบเศษเครื่องถวยจีน
สมัยราชวงศซุงใต (พ.ศ. 1670 – 1822) ปะปนกับเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนรุนตน (ราว
พ.ศ. 1823) ดวยเหตุนี้จึงควรกําหนดอายุสมัย ชวงเวลาของการเขามาใชพื้นที่ในระยะแรกเริ่มกอน
การกอสรางปราสาทที่วัดพระพายหลวงและวัดศรีสวายไวราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18
ชวงเวลาดังกลาวมีความสอดคลองกับหลักฐานทางประวัติศาสตรคือ จารึกสุโขทัย
หลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม) กลาวถึงราชวงศของพอขุนศรีนาวนําถุมปกครองเมืองสุโขทัยศรีสัชนาลัย
มาตั้งแตกอนป พ.ศ. 1762 – 17922 และจารึกหลักที่ 45 (จารึกปูขุนจิดขุนจอด) กลาวถึงรายนาม
บรรพบุรุษที่ปกครองเมืองมากอนพอขุนศรีอินทราทิตย (กอนป พ.ศ. 1792) โดยสามารถสืบยอนลง
ไปได ห ลายชั่ ว อายุคนคื อ ผี ปู ผ าคํ า ปูขุ น จิ ด ปูขุ น จอด 3 อั น แสดงใหเ ห็ น ว า เคยมี ก ารตั้งถิ่ น ฐาน
อยูอาศัยในพื้นที่แหงนี้มากอนชวงระยะเวลาดังกลาวอยางสืบเนื่องและยาวนาน
การกําหนดอายุขางตนยังมีความสอดคลองกับผลการศึกษาพัฒนาการของเมืองเกา
สุโขทัยในภาพรวม ที่เคยมีการศึกษาขุดคนทางโบราณคดีมากอน (เมื่อป พ.ศ. 2520 – 2525) ระบุวา
น า จะมี ก ารอยู อ าศั ย กั น มาอย า งหนาแน น และยาวนานก อ นพุ ท ธศตวรรษที่ 18 4 และยั ง ช ว ย
สนับสนุนการกําหนดอายุสมัยของเครื่องถวยเขมรจากแหลงเตาพนมกุเลน ประเทศกัมพูชา พบที่
บริเวณเนินปราสาท (เมื่อป พ.ศ. 2553) วานาจะมีความเกาแกไปถึงพุทธศตวรรษที่ 17 ได เนื่องจาก
ในชวงเวลาดังกลาวมีหลักฐานทางโบราณคดีเปนสิ่งยืนยันวาในพื้นที่ของเมืองเกาสุโขทัยไดปรากฏ
การตั้งถิ่นฐานอยูอาศัยของมนุษยอยางชัดเจนแลว

1

เปนกฎในการศึกษาการทับถมของชั้นดินหรือชั้นหิน ซึ่งถือวาชั้นดินหรือชั้นหินที่อยูขางลางยอม
มีอายุเกากวาชั้นดินหรือชั้นหินที่อยูขางบนตามลําดับ ดู กรมศิลปากร, ศัพทานุกรมโบราณคดี (กรุงเทพฯ: สํานัก
โบราณคดี กรมศิลปากร, 2550), 7.
2
กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548. พิมพเปนที่
ระลึกในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวครบ 200 ป 18 ตุลาคม 2547), 102.
3
เรื่องเดียวกัน, 154.
4
กรมศิ ล ปากร,
การขุ ด ค น ทางโบราณคดี ใ นอุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร สุ โ ขทั ย (กรุ ง เทพฯ:
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2531), 168.
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การทําฐานรากอาคารกับการกําหนดอายุสมัยแรกสรางปราสาท
ที่ ศ าลตาผาแดงและวั ด พระพายหลวง ซึ่ ง ได ทํ า การขุ ด ค น ประชิ ด ตั ว ปราสาท
พบหลักฐานการเตรีย มพื้น ที่กอนการก อสรางหรือการทําฐานรากอาคาร ดวยการขุด หลุมตาม
ตําแหนงที่จะกอสรางอาคารใหกวางกวาขนาดของฐานอาคาร แลวถมบดอัดทรายแทรกดวยกอน
หินเปนชั้นๆ จนถึงปากหลุมฐานรากเพื่อเสริมแรงหรือรองรับน้ําหนักอาคาร ซึ่งเปนเทคนิควิธีการ
แบบเดียวกันกับการทําฐานรากปราสาทในวัฒนธรรมเขมร5 และยังเคยขุดพบที่ปราสาทเขาปูจา
ดวย6 แสดงใหเห็นวานอกจากรูปแบบทางศิลปะและสถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
เขมรแลวก็ยังรวมถึงองคความรูทางวิศวกรรมศาสตรแบบโบราณของเขมรดวย
อนึ่ง แมวาเทคนิควิธีการเตรียมฐานรากปราสาทที่ศาลตาผาแดงและวัดพระพายหลวง
จะเปนแบบแผนเดียวกัน แตก็ยังพบวามีรายละเอียดบางประการที่แตกตางกันไป โดยเฉพาะเรื่อง
วัสดุที่ใช พบวาที่ศาลตาผาแดงจะใช “ทรายหยาบ” และใชกอนหินขนาดใหญในปริมาณมาก
ขณะที่วัดพระพายหลวงจะเปน “ทรายละเอียด” และใชกอนหินขนาดเล็กในปริมาณที่นอยกวา
ทั้งนี้ผูวิจัยยังมิไดทําการศึกษารายละเอียดดังกลาวเนื่องจากมีขอจํากัดของขอมูลและแหลงตัวอยาง
สําหรับทําการศึกษาเปรียบเทียบในพื้นที่เมืองเกาสุโขทัย อยางไรก็ตามขอสังเกตดังกลาวนี้ก็พอจะ
ทําใหเราสามารถตั้งขอสันนิษฐานไดวา “ชวงเวลาหรืออายุ” ของการกอสรางปราสาททั้ง 2 แหง
ควรมีความแตกตางกัน เนื่องจากมีรายละเอียดของวัสดุที่แตกตางกันไปนั่นเอง
การกําหนดอายุสมัยแรกสรางปราสาทศาลตาผาแดง ผลการขุดคนที่ศาลตาผาแดง
พบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงเหนือ (พ.ศ. 1503 – 1670) จํานวนหนึ่งอยูใตชั้นทรายถมที่แผ
ออกมาทางดานขางจากหลุมฐานรากอาคาร โดยไมพบเศษเครื่องถวยจีนที่มีอายุออนกวาปะปน
แตอยางใด สําหรับหลุมฐานรากมีขอบเขตหางจากฐานอาคารออกไป 3 เมตร และลึกลงไปไมต่ํา
กว า 3 เมตร พบเศษเครื่ อ งถ ว ยจากแหล ง เตาในแถบจั งหวั ด บุ รีรั ม ย ห รือ เครื่ อ งถ ว ยสมั ย ลพบุ รี
แบบเคลือบสีเขียวออน (ราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18) ปะปนอยูในชั้นทรายถม ถัดขึ้นไปเหนือ
ชั้นทรายถมพบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต – หยวนรุนตน (ราว พ.ศ. 1823) และเศษภาชนะ
ดินเผาเนื้อดินที่มีลวดลายแบบเดียวกันกับภาชนะดินเผาจากแหลงเตาบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย
5

พงศธันว บรรทม, ปราสาทพนมวัน (นครราชสีมา: สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติที่ 9 นครราชสีมา, 2544), 89.
6
หางหุนสวนจํากั ดปุราณรักษ, รายงานการขุด คน -ขุ ด แตงทางโบราณคดีปราสาทเขาปูจา
บานนาเชิง ตําบลนาเชิงคีรี อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย (เสนอสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ที่ 5 สุโขทัย, 2540), 19.
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ในสมัยลพบุรี (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19) ดวยเหตุนี้จึงกําหนดอายุสมัยแรกสรางปราสาท
ศาลตาผาแดงวาควรอยูในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 18
สอดคลองกับการกําหนดอายุประติมากรรมเทวรูปศิลาทราย จํานวน 4 องค ที่เคย
ค น พบมาก อ นจากการขุ ด แต ง (เมื่ อ ป พ.ศ. 2502 – 2503) ที่ ป ราสาทศาลตาผาแดง ป จ จุ บั น
นักวิชาการทั้งหลายตางยอมรับเรื่องการกําหนดอายุสมัยแลววานาจะสรางขึ้นภายใตอิทธิพลศิลปะ
เขมรแบบบายน (พ.ศ. 1720 – 1773) ที่ยังคงมีอิทธิพลศิลปะแบบนครวัด (พ.ศ. 1643 – 1718) ปะปน
อยูคอนขางมาก หรือที่บางทานกําหนดใหเ ปนศิลปะแบบนครวัด ตอกับบายน หรือแบบบายน
ตอนตน อายุราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 18
การกําหนดอายุสมัยแรกสรางปราสาทวัดพระพายหลวง การขุดคนวัดพระพายหลวง
พบหลุมฐานรากอาคาร เปนหลุมกวางออกไปจากฐานอาคารไมต่ําวา 5 เมตร และลึกลงไปดานลาง
ไม ต่ํ า กว า 3 เมตร มี ข นาดใหญ ที่ สุ ด ในบรรดา 3 แหล ง ที่ ทํ า การศึ ก ษา ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะ
มีสิ่งกอสรางขนาดใหญกวาแหลงอื่นๆ นั่นเอง แตเนื่องจากยังมิไดทําการขุดคนขยายไปจนถึง
ขอบเขตของหลุมฐานราก จึงยังไมพบหลักฐานที่จะสามารถนํามากําหนดอายุสมัยไดโดยตรงจาก
ชั้นดินกอนสรางอาคารหรือใตชั้นทรายถม การกําหนดอายุสมัยจึงตองพิจารณาจากโบราณวัตถุ
ที่พบอยูเหนือชั้นทรายถมขึ้นไปไดแก เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต (พ.ศ. 1670 – 1822)
เศษเครื่องถวยเชลียงจากแหลงเตาบานเกาะนอยรุนตน (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19) และเศษ
กระเบื้องมุงหลังคาเคลือบสีเขียวมะกอก (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 19) ประกอบกับหลักฐาน
ทางศิลปกรรมที่เคยมีการคนพบและศึกษามากอนไดแก โบราณวัตถุศิลปะเขมรแบบบายน (พ.ศ.
1720 – 1773) จํานวนหลายรายการเชน พระพุทธรูปปางสมาธิศิลา แผนศิลาสลักรูปพระไภษัชยคุรุ
ไวฑูรยประภา และพระพุทธรูปสําริด สําหรับตัวปราสาทเองก็จัดวาไดรับอิทธิพลจากศิลปะเขมร
แบบบายนที่มีอิทธิพลแบบพื้นถิ่นปะปนอยูบางแลว7 โดยมีหลักฐานสําคัญที่พบจากการขุดคนคือ
ลักษณะฐานไพทีปราสาท มิไดทําตามระเบียบงานกอสรางปราสาทเขมรแบบบายนที่นิยมทําเปน
ฐานบัวลูกฟก หากแตเปนฐานเขียงที่ซอนลดหลั่นกันลงไปเทานั้น และขอสังเกตสําคัญอีกประการ
หนึ่งคือความแตกตางของลักษณะทรายและหินที่ใชในการถมทําฐานรากอาคาร ที่ทําใหสันนิษฐาน
วาควรทําขึ้นคนละชวงเวลากันกับปราสาทศาลตาผาแดง

7

ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทางโบราณคดี
กับงานวิเคราะหแบบอยางสถาปตยกรรม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 16-19.
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ดวยเหตุนี้จึงควรกําหนดอายุสมัยแรกสรางปราสาทวัดพระพายหลวงวานาจะเกิดขึ้น
ในชวงที่ศิลปะเขมรแบบบายนกําลังเฟองฟู แตเมื่อคํานึงถึงระยะทางและระยะเวลาของวัฒนธรรม
ที่แพรเขามา ก็นาจะประจวบเหมาะพอดีกับชวงเวลาที่ชุมชนพื้นถิ่นเริ่มตั้งมั่นและสามารถแสดง
เอกลั ก ษณ ข องตนได ตลอดจนหลั ก ฐานทางศิ ล ปกรรมก็ บ ง ชี้ ว า ปราสาทวั ด พระพายหลวง
ควรสร า งขึ้ น ภายหลั ง ปราสาทศาลตาผาแดง ด ว ยเหตุ นี้จึ ง เห็ น ควรกํา หนดอายุส มั ย แรกสร า ง
ปราสาทวัดพระพายหลวงไวราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 18
การกํ า หนดอายุ สมั ย แรกสรา งปราสาทวัด ศรีส วาย เนื่อ งจากมีข อ จํากั ด ดา นพื้น ที่
ปฏิบัติงานจึงทําใหไมสามารถขุดคนประชิดตัวปราสาทได และยังขุดไมพบหลุมฐานรากอาคาร
แตจากหลักฐานในชั้นดินที่มีกิจกรรมการกอสราง ก็พบวามีเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต
(พ.ศ. 1670 – 1822) ปะปนกับเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนรุนตน (ราว พ.ศ. 1823) อีกทั้ง
หลักฐานทางสถาปตยกรรมคือตัวปราสาทก็แสดงใหเห็นวาเปนพัฒนาการที่คลี่คลายจากปราสาท
เขมรแบบบายนคอ นขางมากแลว อั นแสดงใหเห็นวาน าจะสรางขึ้นโดยผูนําทองถิ่น ที่ยังนิย ม
รูปแบบศิลปกรรมเขมร ตามที่ศาสตราจารยโกรสลิเยรไดเคยตั้งขอสันนิษฐานไววา เพื่อแสดงหรือ
เปนสัญลักษณบงบอกถึงความยิ่งใหญเฉกเชนอาณาจักรเขมรโบราณก็เปนได แตเนื่องจากกอสราง
โดยผูนําทองถิ่นจึงมีรูปแบบพื้นถิ่นเขาไปปะปนคอนขางมาก ดวยเหตุนี้ปราสาทวัดศรีสวาย จึงควร
สรางขึ้นภายหลังปราสาทศาลตาผาแดงและวัดพระพายหลวง เมื่อพิจารณารวมกับโบราณวัตถุ
ที่ขุดพบจึงควรกําหนดอายุไวราวตนหรือครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 19
สํ า หรั บ โบราณวั ต ถุ ที่ พ บก อ นหน า ได แ ก ทั บ หลั ง รู ป พระนารายณ บ รรทมสิ น ธุ
ที่นักวิชาการบางทานกําหนดอายุใหเกาแกถึงศิลปะแบบบาแค็ง (พ.ศ. 1426 – 1468) หรือบาปวน
(พ.ศ. 1553 – 1623) จึงควรเปนสิ่งที่เคลื่อนยายมาจากแหลงอื่น แตกรณีนี้มีความเปนไปไดคอนขาง
นอยเนื่องจากในพื้นที่เมืองเกาสุโขทัยและใกลเคียง ไมปรากฏวามีปราสาทที่มีอายุเกาแกถึงแบบ
บาแค็งอยูเลย ที่เกาสุดก็คือปราสาทเขาปูจา ศิลปะแบบบาปวน – นครวัด (พ.ศ. 1553 – 1623, พ.ศ.
1643 – 1718) เทานั้น ดวยเหตุนี้จึงมีความเปนไปไดมากวาทับหลังชิ้นนี้จะทําขึ้นเองในทองถิ่น
โดยเลียนแบบศิลปะรุนเกากวา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาขนาดของทับหลังและตําแหนงติดตั้งเหนือ
กรอบประตูปราสาทหลังกลางก็พบวามีขนาดที่เขากันไดพอดี ทับหลังชิ้นนี้จึงควรทําขึ้นพรอมกับ
การกอสรางปราสาท ซึ่งก็นาจะมีอายุรวมสมัยกับแผนศิลาสลักรูปพระวิษณุประทับยืนมี 4 กร
ซึ่งเปนรูปเคารพเนื่องในลัทธิศาสนาพราหมณ – ฮินดู เชนเดียวกัน และมีรูปแบบทางศิลปกรรมที่
สามารถระบุอายุไดอยางชัดเจนวาควรทําขึ้นในราวตนพุทธศตวรรษที่ 19 อนึ่งสําหรับพระพุทธรูป
สําริดศิลปะเขมรแบบนครวัด (พ.ศ. 1643 – 1718) ที่พบอยูภายในบริเวณวัดและกําหนดอายุไดเกา
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กวาตัวปราสาท ก็จัดวาเปนวัตถุขนาดเล็กที่เคลื่อนยายได จึงอาจมีการนําเขามาในชวงเวลาใดเวลา
หนึ่งก็เปนได
สรุปไดวาหลักฐานทางโบราณคดีที่ใชในการกําหนดอายุสมัยแรกสรางปราสาทแบบ
เขมรในเมืองเกาสุโขทัยในครั้งนี้ก็คือ เศษเครื่องถวยจีนและเครื่องถวยสมัยลพบุรีรวมกับลักษณะ
ชั้นดินของการปรับเตรียมพื้นที่ทําฐานรากอาคาร ผลการศึกษาพบวา ปราสาทศาลตาผาแดงควร
สรางขึ้นในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 18 ปราสาทวัดพระพายหลวงควรสรางขึ้นในราวครึ่ง
หลังของพุทธศตวรรษที่ 18 และปราสาทวัดศรีสวายควรสรางขึ้นในราวตนหรือครึ่งแรกของพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ผลการศึกษาทางโบราณคดีดังกลาวยังมีความสอดคลองกับการศึกษาทางศิลปกรรม
สถาปตยกรรม และประติมากรรมที่เคยมีการศึกษามากอนหนา (ตารางที่ 23)
ตารางที่ 23 สรุปอายุสมัยแรกสรางปราสาทแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย
ปราสาท

อายุสมัย
พศว.18 พศว.19

สถาปตยกรรม

ประติมากรรม

เครื่องถวยจีน
จากชั้นทับถม

ศาลตาผาแดง
สมัยราชวงศซุงเหนือ

วัดพระพายหลวง
สมัยราชวงศซุงใต

วัดศรีสวาย
สมัยราชวงศซุงใต-หยวน
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หลักฐานทางดานสถาปตยกรรมที่คนพบเพิม่ เติม
การขุดคนทางโบราณคดีในงานวิจัยครั้งนี้ ไดกระทําในบริเวณพื้นที่ประชิดตัวปราสาท
รวมถึ ง ได ทํ า การขุ ด ตรวจส ว นฐานของปราสาทและสิ่ ง ก อ สร า งใกล เ คี ย งทํ า ให พ บร อ งรอย
สถาปตยกรรมที่ปจจุบันยังคงถูกฝงจมอยูใตดิน และหลักฐานทางโบราณคดีที่ชวยในการกําหนด
อายุสมัยของอาคารสิ่งกอสรางเหลานั้น อันเปนการบงบอกถึงลักษณะของอาคารในระยะแรกสราง
การซ อ มแซม การต อ เติ ม การก อ สร า งอาคารเพิ่ ม เติ ม รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง บริ เ วณพื้ น ที่ ดั ง มี
รายละเอียดตอไปนี้
ที่ศ าลตาผาแดง พบว าสว นฐานของปราสาทที่ ป จ จุ บั น ยั ง คงถู ก ฝ ง จมอยู ใ ตดิ น นั้ น
(ภาพที่ 93, แผนผังที่ 11) มีลักษณะเปนชั้นศิลาแลงกอเรียงตรงลงไปอีก 3 ชั้น ลึกจากผิวดินปจจุบัน
1 เมตร ศิลาแลงชั้นลางสุดกอยื่นออกมาเล็กนอยเพียง 5 เซนติเมตร โดยกอเรียงกันอยูบนชั้นทราย
และหินที่ถมบดอัดเปนระบบฐานรากของอาคาร และยังพบวามีการถมทรายและหินปดทับศิลาแลง
ชั้นลางสุดไวดวย ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงแข็งแรงและคงเปนการปรับถมพื้นที่ภายหลังการกอสราง
ปราสาทแลวเสร็จนั่นเอง
ที่วัดพระพายหลวง ในสวนฐานไพทีปราสาทที่ปจจุบันยังคงถูกฝงจมอยูใตชั้นดินนั้น
เดิมนักวิชาการทางดานประวัติศาสตรศิลปะไดตั้งขอสันนิษฐานวานาจะเปนฐานบัวลูกฟกตาม
ระเบียบงานกอสรางปราสาทเขมร โดยพิจารณาจากชั้นศิลาแลงที่อยูเหนือผิวดินปจจุบัน พบวาชั้นที่
1 เปนหนากระดานบน ชั้นที่ 2 เปนบัวหงาย ดังนั้นสวนที่ลึกลงไป (ซึ่งปจจุบันจมดินอยู) ควรเปน
บัวลูกฟกคาดประดับทองไม บัวคว่ํา และหนากระดานลาง ตามลําดับ แตตอมาเมื่อป พ.ศ. 2549
ไดมีการขุดตรวจทางโบราณคดีที่ฐานไพทีปราสาททางดานทิศเหนือ กลับพบวาชั้นที่ 3 มิไดเปน
บัวลูกฟกคาดประดับทองไม เปนเพียงศิลาแลงที่มีการลบมุมบน สวนชั้นที่ 4 และ 5 ก็เปนเพียงฐาน
เขียงซอนลดลั่นกันลงไปเทานั้น8
สําหรับการขุดตรวจครั้งลาสุด (ป พ.ศ. 2555)ไดกระทําที่ฐานไพทีปราสาทดานทิศ
ตะวันตก ฝงใต (แผนผังที่ 4) ปรากฏหลักฐานที่สอดคลองกับการขุดตรวจครั้งกอนหนา (ป พ.ศ.
2549) คือไมพบลักษณะของฐานบัวลูกฟก พบเพียงชั้นศิลาแลงที่กอเรียงลดหลั่นกันลงไป (ภาพที่
134, แผนผังที่ 14) และยังสังเกตพบเพิ่มเติมวาการเรียงศิลาแลงชั้นลางสุดมีการกอยื่นออกมาใน
ระยะตางกันถึง 10 เซนติเมตร (ภาพที่ 168) เห็นไดอยางชัดเจนวาไมเปนแนวขนานกับศิลาแลงแถว

8

ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทางโบราณคดี
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อื่นๆ ทั้งนี้ตีความไดวา อาจเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานจึงทําใหแลดูไมเปนระเบียบ
เรีย บร อย หรืออาจไมมี ความจําเปนตองพิถีพิถันกับระยะดังกลาวที่เหลื่อมล้ํากันเพีย งเล็ก นอย
เนื่องจากโดยปกติศิลาแลงชั้นสุดทายมักถูกปรับถมปดทับดวยดินเมื่องานกอสรางแลวเสร็จนั่นเอง

ภาพที่ 168 ศิลาแลงชั้นลางสุดของฐานไพทีปราสาทวัดพระพายหลวง ไมเปนแนวขนานกับศิลาแลง
ในแถวอื่นๆ
ที่วัดพระพายหลวง ยังพบชิ้นสวนชุดเครื่องมุงหลังคาดินเผาแบบเคลือบสีเขียวมะกอก
ที่ สั น นิ ษ ฐานว า เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากแหล ง เตาเชลี ย งหรื อ เตาบ า นเกาะน อ ยรุ น ต น (อายุ ร าว
พุทธศตวรรษที่ 18 – 19) ประกอบดวยกระเบื้องกาบกลวย (พบทั้งตัวผูและตัวเมีย ) กระเบื้อง
หนาอุ ด (เชิ งชาย) และบราลี โดยเฉพาะกระเบื้อ งหนาอุด (เชิ งชาย) รู ป กลี บบัว เป น ลวดลาย
ที่แ พร ห ลายและนิ ย มทํ า ในศิ ล ปะเขมร 9 อั น แสดงให เ ห็ น ถึ ง ความสื บ เนื่ อ งต อ มาอย า งใกล ชิ ด
อนึ่งเมื่อป พ.ศ. 2549 ไดมีการขุดตรวจบริเวณจุดเชื่อมตอระหวางฐานปราสาทกับลานศิลาแลง
ดานหนา พบหลักฐานที่บงบอกวานาจะเปนงานกอสรางในคราวเดียวกัน และกลาววาบนลาน
ศิลาแลงนาจะมีเครื่องบนเปนโครงสรางไมมุงดวยกระเบื้องกาบกลวยดินเผาเคลือบสีเขียวมะกอก
ประดับกระเบื้องหนาอุดดินเผาแบบไมเคลือบ (เนื่องจากในครั้งนั้นยังขุดไมพบกระเบื้องหนาอุด

9

1973), 13.

Jacques Dumarçay, Charpentes et Tuiles Khmères (Paris: École Français d’ Extrême-Orient,

200
ดิ น เผาแบบเคลื อ บ) 10 แต จ ากการขุ ด ค น ครั้ ง ล า สุ ด (ป พ.ศ. 2555) ได พ บหลั ก ฐานเพิ่ ม เติ ม คื อ
กระเบื้องหนาอุดและบราลีแบบเคลือบสีเขียวมะกอก ซึ่งนาจะเปนชุดเครื่องมุงหลังคาเดียวกัน
ดวยเหตุนี้จึงควรกําหนดอายุการใชงานชุดเครื่องมุงหลังคาแบบเคลือบสีเขียวมะกอกไวราวครึ่งหลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งเปนชวงระยะเวลาเดียวกันกับการกอสรางปราสาท หลังจากนั้นจึงมีการ
เปลี่ยนเครื่องมุงหลังคาจากแบบเคลือบสีเขียวมะกอกไปใชแบบไมเคลือบผิว ดังปรากฏหลักฐาน
ชุดเครื่องมุงหลังคาแบบไมเคลือบมีทั้งกระเบื้องกาบกลวย (พบทั้งตัวผูและตัวเมีย) กระเบื้องหนาอุด
(เชิงชาย) และบราลี ที่นาจะมีการใชงานในชวงตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 19 เปนตนมา สําหรับ
กระเบื้องชายพับไดขุดพบเพียงเล็กนอยและอยูในชั้นดินระดับบน ซึ่งเปนเครื่องมุงหลังคาที่มักพบ
ทั่วไปตามโบราณสถานตางๆ ที่สรางขึ้นภายหลังคือในสมัยสุโขทัย – อยุธยา อนึ่งจากการขุดคน
ทางโบราณคดียังพบตะปูเหล็กซึ่งเคยใชเปนเครื่องตอกยึดสถาปตยกรรมประเภทไม และชิ้นสวน
ปูนปนที่มีลวดลายซึ่งเคยเปนสวนประดับตกแตงพื้นผิวปราสาทดวย
ที่วัดศรีสวาย เนื่องจากมีขอจํากัดเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ปจจุบันจึงทําใหไมสามารถขุดคน
ประชิดฐานปราสาทไดเหมือนการขุดคนที่ศาลตาผาแดงและวัดพระพายหลวง อยางไรก็ตามผูวิจัย
ไดเลือกพื้นที่ขุดคนบริเวณระหวางกําแพงแกวและวิหารนอยกอดวยศิลาแลง ซึ่งตั้งอยูทางดาน
ทิศตะวันตกของปราสาทและไมไกลจากตัวปราสาทมากนัก ในการนี้ผูวิจัยยังไดทําการขุดตรวจ
สวนฐานของกําแพงแกวและสวนฐานของวิหารนอย ปรากฏผลดังนี้
กําแพงแกว เปนกําแพงที่สรางลอมรอบกลุมปราสาท 3 หลัง และวิหารชั้นใน มีแผนผัง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผา ตัวกําแพงกอดวยอิฐมีสวนฐาน (ตีนกําแพง) เปนหินชนวนถากตกแตงเปนบัวคว่ํา
สวนผนังกําแพงทั้งดานนอกและดานในปรากฏหลักฐานวาเคยมีแผนหินชนวนปูหรือบุผนัง ผลการ
ขุดตรวจพบวาฐานรากของกําแพงแกว เปนศิลาแลงสลับอิฐรองรับอยู โดยไมปรากฏรองรอยการขุด
เพื่อถมบดอัดดินแตอยางใด (ภาพที่ 42, แผนผังที่ 7) อันแสดงใหเห็นวาอายุสมัยแรกสรางของ
กําแพงแกวมีความสัมพันธกับชั้นดินที่ III ซึ่งในชั้นดินนี้ไดพบเศษเครื่องถวยหลากหลายประเภท
ไดแก เศษเครื่องถวยสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวน (พ.ศ. 1823 –
1911) และราชวงศหมิง (พ.ศ. 1911 – 2187) ดวยเหตุนี้จึงกําหนดอายุสมัยการสรางกําแพงแกว
วาควรอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งก็สอดคลองกับหลักฐานกองสะเก็ดหินชนวนที่เกิดจากการ
สกัดตกแตงกําแพงแกวที่พบอยูภายในหลุมขุดคน
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ภาวิณี รัตนเสรีสุข, “วัดพระพายหลวง: แนวความคิดใหมจากผลการขุดตรวจทางโบราณคดี
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วิหารนอย เปนอาคารในแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาด 7 x 17 เมตร ตั้งอยูทางดานทิศ
ตะวันตก นอกกําแพงแกว หางไป 5 เมตร กอดวยศิลาแลง มีผนังทึบ มีหนาตางเจาะเปนชองแสง
แนวตั้ง กอนการขุดตรวจไดตั้งสมมติฐานโดยพิจารณาจากแผนผังของวัดวา วิหารนอยตั้งอยูบน
พื้นที่ที่นาจะเคยเปนคูน้ํามากอน (คูน้ําทางดานหลังของวัดที่นาจะเคยมีผังเปนรูปตัว U) ดวยเหตุนี้
จึงนาจะเคยมีการปรับปรุงพื้นที่ดวยการถมคูน้ําบางสวนทางดานทิศตะวันตกกอนที่จะมีการสราง
วิหารนอยขึ้นภายหลัง สอดคลองกับเรื่องวัสดุที่ใชในการกอสราง แมวาจะเปนศิลาแลงประเภท
เดียวกับงานกอสรางปราสาทแบบเขมร แตเมื่อพิจารณาขนาดและสัดสวนพบวาเปนศิลาแลงกอน
เล็กกวาที่ใชในงานกอสรางปราสาทแบบเขมร จึงนาจะเปนงานคนละสมัย ซึ่งในสมัยสุโขทัย –
อยุธยานิยมใชศิลาแลงที่มีขนาดเล็ก ในเบื้องตนจึงสันนิษฐานวา วิหารนอยนาจะเปนงานที่สราง
เพิ่มเติมขึ้นในภายหลัง และผลจากการขุดคนพบวาฐานรากของวิหารนอย เปนศิลาแลงกอเรียงตรง
ลงไปอีก 3 ชั้น โดยไมปรากฏรองรอยการขุดหรือถมดินบดอัดแตอยางใด (ภาพที่ 43, แผนผังที่ 8)
อันแสดงใหเห็นวาอายุสมัยแรกสรางของวิหารนอยมีความสัมพันธกับชั้นดินที่ III ซึ่งในชั้นดินนี้
ไดพบเศษเครื่องถวยหลากหลายประเภท ไดแก เศษเครื่องถวยสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย เศษเครื่องถวย
จีนสมัยราชวงศหยวน (พ.ศ. 1823 – 1911) และราชวงศหมิง (พ.ศ. 1911 – 2187) ดวยเหตุนี้จึง
กําหนดอายุของวิหารนอยวาควรอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนชวงระยะเวลาเดียวกันกับ
กําแพงแกว
การใชพื้นที่เกีย่ วกับพิธีกรรมการปลงศพ
เป น ที่ ท ราบกั น อยู แ ล ว ว า ประเพณี ก ารปลงศพในวั ฒ นธรรมสุ โ ขทั ย และสมั ย
ประวัติศาสตรแหลงอื่นๆ เปนการปลงศพดวยการเผาไฟแลวเก็บอัฐิบรรจุในภาชนะ บางครั้งก็มีการ
นําเครื่องใชขนาดเล็กหรือสิ่งของอุทิศบรรจุรวมลงไป แลวนําไปฝงไวใกลฐานเจดียหรือสิ่งกอสราง
ภายในบริเวณวัดหรือแหลงศาสนสถาน11 (ภาพที่ 169) เชนเดียวกับหลักฐานที่พบจากการขุดคนทาง
โบราณคดีที่ปราสาทแบบเขมรทั้ง 3 แหง ก็ไดพบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิฝงไวชิดฐานปราสาทหรือ
ภายในบริเวณวัด อยางไรก็ตามจากการศึกษาวิเคราะหพบวาภาชนะดินเผาเหลานี้นาจะเปนการ
11

ฌอง บวสเซอลิเยร, “รายงานการสํารวจทางโบราณคดีในประเทศไทย (วันที่ 25 กรกฎาคม-28
พฤศจิกายน 2507),” แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปากร 9, 3 (กันยายน 2508): 35; นาตยา ภูศรี,
“ประเพณีการฝงศพที่เมืองบางขลัง” (สุโขทัย: สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 5 สุโขทัย,
2543), 3; ณัฏฐภัทร จันทวิช และภุชชงค จันทวิช, เครื่องถวยจากแหลงเตาเผาจังหวัดบุรีรัมย (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2532), 89.

202
นํามาฝงไวภายหลังจากการกอสรางปราสาทแลวเสร็จไปสักระยะหนึ่ง โดยมีลักษณะรายละเอียด
ของแตละแหลงดังนี้

ภาพที่ 169 ภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ โบราณสถานวัดโบสถ เมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย
(นาตยา กรณีกิจ เอื้อเฟอภาพประกอบ)
ที่วัดพระพายหลวง พบกลุมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ ฝงไวติดกับฐานไพทีปราสาท
(ปราสาทหลังใต) ดานทิศตะวันตก วางตั้งตรงอยูบนผิวหนาศิลาแลงชั้นที่ 4 อันแสดงใหเห็นวา
เปนการฝงภายหลังการทับถมของพื้นที่ (โดยธรรมชาติและ/หรือโดยฝมือมนุษย) จนถึงระดับ
ผิวหนาของศิลาแลงชั้นที่ 3 ซึ่งนาจะเปนชวงเวลาที่หางจากสมัยแรกสรางปราสาทพอสมควร
โดยพบในสภาพวางตั้งตรง เรียงกัน และบางใบเบียดซอนกันอยู อันแสดงใหเห็นวามีการฝงในชวง
ระยะเวลาที่แตกตางกันดวย
จากการวิเคราะหพบวา มีภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิทั้งสิ้น 14 ใบ จําแนกไดเปนไหดินเผา
เนื้อแกรงไมเคลือบ 12 ใบ ผลิตจากแหลงเตาบานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย (อายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 19 – 20) ไหดินเผาเนื้อแกรงเคลือบผิว 1 ใบ ผลิตจากแหลงเตาเชลียงหรือเตาบานเกาะนอยรุนตน
(อายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 18 – 19) และหม อ ก น กลมเนื้ อ ดิ น 1 ใบ ผลิ ต จากแหล ง เตาพื้ น เมื อ ง
ภาชนะบางใบยังพบวามีฝาปดอยูดวย มีทั้งฝาดินเผาที่ผลิตจากแหลงเตาพื้นเมือง และการใชชาม
เปนฝาปด ไดแก ชามจีนเคลือบสีเขียวสมัยราชวงศซุงใต (พ.ศ. 1670 – 1822) สมัยราชวงศหยวน
(พ.ศ.1823 – 1911) ชามเคลือบสีเขียวมะกอก จากแหลงเตาเชลียงหรือเตาบานเกาะนอยรุนตน
(พุทธศตวรรษที่ 18 – 19) และชามเคลือบสีเขียว จากแหลงเตาบานเกาะนอย (พุทธศตวรรษที่ 19 –
20) ดวยเหตุนี้จึงกําหนดอายุของกลุมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิเหลานี้ไวราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 20
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จากสภาพของกระดูกมีการแตกตามแนวขวาง แสดงถึงการเผาสดหรือเผาในขณะที่ศพ
ยังมีเนื้อติดอยู (Flesh หรือ Green Cremation)12 ในจํานวนนี้มี 4 ใบที่มีการเจาะรูที่กน และมีเพียง 2
ใบที่พบสิ่งของอุทิศไดแก ภาชนะดินเผาใบที่ 1 (Pot#1) พบลูกปดแกวสีฟาเขม จํานวน 10 เม็ด
และภาชนะดินเผาใบที่ 8 (Pot#8) พบหอยเบี้ย จํานวน 1 ตัว เทานั้น ซึ่งถือวาเปนปริมาณที่ต่ํามาก
เมื่อเปรียบเทียบกับแหลงอื่นๆ ที่เคยพบมากอน เชนที่โบราณสถานวัดโบสถ เมืองบางขลัง13
อย า งไรก็ ต ามการพบลู ก ป ด แก ว ในครั้ ง นี้ ถื อ ได ว า เป น ข อ มู ล ใหม ที่ น า สนใจมาก
เนื่องจากที่ผานมายังไมเคยมีการขุดคนพบลูกปดแกวในพื้นที่เมืองเกาสุโขทัยมากอนแตอยางใด
จากลักษณะของลูกปดมีลักษณะเปนปลองและมีขนาดเล็กมาก อาจเทียบไดกับแหลงขอมูลที่เคยพบ
มากอนในจังหวัดสุโขทัยคือ ที่แหลงโบราณคดีบานวังหาด ตําบลตลิ่งชัน อําเภอบานดานลานหอย
จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย (ภาพที่ 170) ซึ่ ง เป น ชุ ม ชนโบราณที่ มี พั ฒ นาการสื บ เนื่ อ งมาตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตรตอนปลายจนถึงสมัยทวารวดี14 ลูกปดแกวที่พบในครั้งนี้จึงเปนหลักฐานที่อาจแสดง
ใหเห็นถึงความสืบเนื่องหรือความสัมพันธของผูคนในสมัยโบราณจากบานวังหาดมาสูเมืองเกา
สุโขทัยโดยมีลําน้ําแมลําพันเปนเสนทางเชื่อมโยงถึงกันก็เปนได

ภาพที่ 170 ลูกปดแกว และลูกปดหิน พบที่ชุมชนโบราณบานวังหาด ตําบลตลิ่งชัน
อําเภอบานดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย
(นาตยา กรณีกิจ เอื้อเฟอภาพประกอบ)
12

ประพิศ พงศมาศ, “ไหกระดูกพิธีกรรมผสมผสานระหวางยุค” (เอกสารประกอบโครงการเสวนา
สรรสาระวัฒนธรรม ณ หองประชุมดํารงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร, 28 เมษายน 2543), 6.
13
นาตยา ภูศรี, “ประเพณีการฝงศพที่เมืองบางขลัง”, 3.
14
วลัยลักษณ ทรงศิริ, “ชุมชนผูผลิตเหล็กตนน้ําแมลําพัน,” เมืองโบราณ 23, 1 (มกราคม-มีนาคม
2540): 9-26.
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ที่ศาลตาผาแดง พบภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิพรอมฝาปด จํานวน 1 ใบ ฝงชิดฐาน
ปราสาทในสภาพวางคว่ําปากลง เปนหมอกนกลม เนื้อดินธรรมดา ลายเชือกทาบ ทั้งนี้ไมทราบ
สาเหตุของการฝงในลักษณะที่แปลกดังกลาว อยางไรก็ตามเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวามีพิธี
กรรมการปลงศพในพื้นที่ อนึ่งจากหลักฐานที่โบราณสถานวัดโบสถ เมืองบางขลัง พบวาการฝงอัฐิ
ไวภายในหมอกนกลมเนื้อดิน เป็นรูปแบบที่ปรากฏความนิยมภายหลังการฝงภายในไหดินเผา
เนื้อแกรง กําหนดอายุไดราวพุทธศตวรรษที่ 2015 ดวยเหตุนี้จึงควรกําหนดอายุสมัยของการฝง
ภาชนะใบนี้วานาจะอยูในชวงระยะหลังๆ ของการใชพื้นที่ หรือราวพุทธศตรรษที่ 20 เปนตนมา
ที่วัดศรีสวาย จากการขุดคนยังไมพบวามีอัฐิบรรจุอยูภายในภาชนะดินเผาแตอยางใด
แตจากลักษณะและรูปแบบของภาชนะที่ขุดพบไดแก ไหดินเผาเนื้อแกรงมีการเจาะรูที่กนสภาพวาง
ตะแคง ไหดินเผาเนื้อแกรงขนาดเล็ก และหมอกนกลม เนื้อดินธรรมดา มีรองรอยปูนขาวปายอยูที่
ผิวภาชนะ ซึ่งสันนิษฐานวาภาชนะดังกลาวนาจะเคยถูกใชเปนภาชนะบรรจุอัฐิและฝงไวภายใน
บริเวณวัดมากอน นอกจากนี้ยังพบวัตถุที่สันนิษฐานวาเปนสิ่งของอุทิศ เชน กระปุกบรรจุชิ้นสวน
ทองคํา ไมควักปูนสําริด หอยเบี้ย กระจัดกระจายอยูในพื้นที่ เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวานาจะ
เคยมีการลักขุดหาของมีคาที่บรรจุอยูภายในภาชนะดินเผาดังกลาว ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเกิดขึ้น
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 21 – 22
การใชพื้นที่เกีย่ วกับการหลอโลหะ
การขุ ด ค น ทางโบราณคดีใ นครั้งนี้ พบหลัก ฐานที่แ สดงให เ ห็ น ว า ในบริ เ วณแหล ง
ศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัยเคยมีกิจกรรมการใชพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการโลหกรรม
ที่วัดศรีสวายพบกอนแรโลหะสีดําปนสีสนิมเหล็ก ที่วัดพระพายหลวงพบสวนฝาจุกทําจากเงิน
มีหุนแกนดินเกาะติดอยูภายในอันบงบอกวาเปนวัตถุที่อยูระหวางกระบวนการผลิต และยังพบเศษ
สําริดปะปนกับเศษถานที่เกิดจากการปาดทิ้งในกระบวนการหลอมโลหะดวย และที่สําคัญคือ
รองรอยเตาหลอมโลหะ (สําริด) พบที่ศาลตาผาแดง
เตาหลอมโลหะ (สําริด) ที่ศาลตาผาแดง เปนขอมูลการคนพบใหมและเปนหลักฐานที่
มีความสําคัญมาก เนื่องจากที่ผานมา เราทราบกันดีวาที่เมืองเกาสุโขทัยมีการคนพบพระพุทธรูป
และเทวรูปสําริดทั้งขนาดใหญและเล็กเปนจํานวนมาก16 มีหลักฐานทางประวัติศาสตรหรือจารึก

15
16

นาตยา ภูศรี, “ประเพณีการฝงศพที่เมืองบางขลัง”, 3.
สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุโขทัย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 92.
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กลาวถึงการสรางหรือหลอพระพุทธรูปและเทวรูปสําริด เชน จารึกวัดปามะมวง17 และจารึกอื่นๆ
อีกมากมาย18 แตอยางไรก็ตามยังไมเคยมีการคนพบหลักฐานเกี่ยวกับเตาที่ใชในกระบวนการหลอม
และหลอโลหะ (สําริด) ที่ชัดเจนในพื้นที่มากอนแตอยางใด เตาหลอมโลหะที่ขุดพบในครั้งนี้จึงเปน
หลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญเกี่ยวกับโบราณโลหวิทยาในเมืองเกาสุโขทัย
ตํ า แหน ง ที่ ขุ ด พบอยู ห า งจากฐานปราสาทไปทางด า นหลั ง หรื อ ทางทิ ศ ตะวั น ตก
ประมาณ 3 เมตร ลักษณะเปนดินเผาไฟ มีขอบเขตและแผนผังโคง ภายในพบหลักฐานไดแก ทอลม
ดินเผา รังผึ้งเตา เศษโลหะ เถาถาน และวัตถุที่เกี่ยวของกับการหลอม-หลอโลหะ กระจายอยูรอบๆ
ไดแก เบาหลอมโลหะ กอนตะกั่ว ทอย และรองรอยชนวน อันเปนหลักฐานของกิจกรรมการหลอม
และหลอประติมากรรมสําริดดวยวิธีขับขี้ผึ้งหรือสูญขี้ผึ้ง (lost wax, cire perdue) แตจากปริมาณของ
หลักฐานแตละประเภทที่พบ จัดวามีอยูนอยมาก จึงสันนิษฐานวานาจะเปนเตาที่ทําขึ้นเพื่อใชงาน
แบบชั่วคราว มิใชลักษณะของโรงงานหรือโรงหลอแตอยางใด19
การกําหนดอายุสมัยของเตา ไดใชทั้งวิธีการหาคาอายุแบบสัมบูรณดวยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร วิธีเรืองแสงความรอน (Thermoluminescence) จากชิ้นสวนผนังเตา จํานวน 2 ตัวอยาง
ปรากฏคาอายุ 775±62 ปมาแลว และ 830±66 ปมาแลว20 หรือมีคาอายุในชวงป พ.ศ. 1659 – 1842
และวิธีการหาคาอายุเชิงเทียบจากวัตถุที่พบรวมกันอยูภายในเตา ไดแก เศษเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศ ห ยวน (พ.ศ. 1823 – 1911) และเศษเครื่ อ งถ ว ยจากแหล ง เตาบ า นป า ยาง (อายุ ร าว
พุทธศตวรรษที่ 20 – 21) นอกจากนี้ในชั้นวัฒนธรรมเดียวกันยังพบเหรียญสําริดของจีนที่มีจารึก
เทียบไดตรงกับป พ.ศ. 1855 – 1856 สมัยจักรพรรดิเหยินจง (Rengzong) ในราชวงศหยวน21
17

กลาววา พระมหาธรรมราชาลิไท ทรงประดิษฐานรูปพระมเหศวร รูปพระวิษณุในหอเทวาลัย
มหาเกษตร เมื่อป พ.ศ. 1892 และทรงหลอและฉลองพระพุทธรูปสําริดประดิษฐานไวกลางเมืองสุโขทัย เมื่อป
พ.ศ. 1904 ดู กรมศิลปากร, ประชุมจารึกภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 298, 303.
18
เชน จารึกวัดชางลอม จารึกวัดหินตั้ง และจารึกเจาธรรมรังสี ดู เรื่องเดียวกัน, 145, 205, 472.
และพระพุทธรูปสําริดมีจารึกที่ฐาน เชน พระพุทธรูปนายทิดไส พระพุทธรูปผาขาวทอง และจารึกนายศรียศราช
ดู เรื่องเดียวกัน, 214, 219, 225.
19
สัมภาษณ สุรพล นาถะพินธุ, อดีตคณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 25 พฤศจิกายน
2556.
20
กฤษณ วันอินทร, ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
25 เมษายน 2555.
21
Wang Qingzheng, A Dictionary of Chinese Ceramics (Shanghai: Shanghai Dictionary,
1989), 297. และคําแนะนําเพิ่มเติมจาก ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่องถวยเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 29 มีนาคม 2555.

206
ในที่นี้สามารถวิเคราะหไดวา ผลคาอายุทางวิทยาศาสตรที่ไดเปนชวงเวลาที่กวางมาก
ตั้งแตกลางพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19 แตก็นับวาเปนคาอายุที่มีความนาเชื่อถือ
เนื่องจากไดคาอายุตรงกับชวงเวลาที่ทําการศึกษาอยู สําหรับเศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบานปายาง
ที่มีอายุใหมกวาคาอายุทางวิทยาศาสตรนั้นสันนิษฐานวานาจะเปนชิ้นสวนที่ถูกทําใหปะปนเขามา
ในภายหลัง ดังนั้นการกําหนดชวงอายุใหแคบลงมาจึงควรพิจารณาจากเศษเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศหยวนและเหรียญสําริดเปนหลัก ซึ่งสรุปอายุของเตาหลอมโลหะ (สําริด) ที่พบไดวานาจะมี
อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19
สําหรับขอสันนิษฐานเกี่ยวกับประติมากรรมที่ไดจากการหลอดังกลาว จากรองรอย
หลักฐานที่พบในหลุมขุดคนคงมิอาจสรุปไดวาเปนประติมากรรมชิ้นใดหรือเนื่องในศาสนาใด
อาจเปนพระพุทธรูปซึ่งเปนรูปเคารพทางพระพุทธศาสนา หรือเทวรูปในศาสนาพราหมณ – ฮินดู
ก็เปนได แตจากหลักฐานในพื้นที่ศาลตาผาแดง ที่เคยมีการคนพบและศึกษามากอนก็ลวนเกี่ยวของ
กับศาสนาพราหมณ – ฮินดูทั้งสิ้น ไดแก กลุมประติมากรรมเทวรูปศิลาทรายทั้งรูปบุรษและสตรี
พบจากการขุดแตงที่ตัวปราสาท22 และขอมูลจากนักวิชาการรุนแรกๆ ที่กลาววาศาลตาผาแดงยังเคย
เปนที่ประดิษฐานเทวรูปพระอิศวรสําริดและพระนารายณสําริด คือเทวรูปสมัยสุโขทัยคูใหญที่สุด
จัดแสดงอยู ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร ในปจจุบันดวย23 จึงสันนิษฐานวา เตาหลอม
โลหะ (สําริด) ที่ขุดพบนี้ อาจเคยใชในการหลอประติมากรรมเทวรูปสําริดสมัยสุโขทัยที่กลาวถึง
ขางตน หรือประติมากรรมชิ้นอื่นๆ เชนพระพุทธรูป หรือเครื่องมือเครื่องใชก็เปนได
การหลอประติมากรรมรูปเคารพในบริเวณแหลงศาสนสถาน ยังมีนัยวาเกี่ยวของกับ
การให ค วามสํ าคั ญกั บพื้ น ที่ ใ นฐานะเป น สถานที่ศั ก ดิ์ สิท ธิ์ หรื อเพื่ อ ความเป น สิ ริม งคลในการ
ประกอบพิธีกรรม ดังเชนในสมัยปจจุบัน ก็ยังคงมีการประกอบพิธีเททองหลอพระพุทธรูป (หรือ

22

ยอรช เซเดส, “ราชธานีรุนแรกของไทยในพุทธศตวรรษที่ 19,” ใน ศิลปะไทยสมัยสุโขทัยและ
ราชธานีรุนแรกของไทย แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล (พระนคร: กรมศิลปากร, 2507. พิมพในงานเสด็จ
พระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง 25 มกราคม 2507), 63.
23
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนบุคคลแรกที่ทรงกลาวถึงเรื่องนี้
เมื่อป พ.ศ. 2471 ดูใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, เที่ยวเมืองพระรวง, พิมพครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯ:
องคการคาของคุรุสภา, 2526), 67; และศาสตราจารยเซเดสไดอางตอใน “ราชธานีรุนแรกของไทยในพุทธศตวรรษ
ที่ 19,”, 63; แต จ ากข อ มู ล ในทะเบี ย นโบราณวั ต ถุ ร ะบุ ที่ ม าเพี ย งว า รั บ มาจากเทวสถาน กรุ ง เทพมหานคร
สันนิษฐานวานํามาจากเมืองเกาสุโขทัย ดู กรมศิลปากร, โบราณวัตถุที่เปนสมบัติชิ้นสําคัญของชาติ (กรุงเทพฯ:
สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2547), 96, 100.
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เทวรูป) โดยพระมหากษัตริย พระบรมวงศานุวงศ หรือบุคคลสําคัญ ที่มักกระทํากันภายในพระ
อารามหรือสถานที่สําคัญทางศาสนา
การใชพื้นที่เกีย่ วกับกิจพิธีตา งๆ ทางศาสนา
การขุดคนทางโบราณคดีในครั้งนี้ไดพบวัตถุสิ่งของเครื่องใชในพิธีกรรม โดยเฉพาะ
ภาชนะดินเผาประเภทที่สันนิษฐานวาเปนเครื่องใชในกิจพิธีหรือเปนเครื่องใชสําหรับนักบวช ไดแก
กุณฑี (คนที หรือหมอน้ํามีพวย) กุณโฑ (คนโท หรือหมอน้ําคอยาว) ตะคันดินเผา ผางประทีป และ
อางน้ํา ซึ่งเปนสิ่งที่พบไดทั่วไปในแหลงศาสนสถาน
ที่วัดศรีสวาย พบหลักฐานชิ้นพิเศษ ไดแก ผลึกแรควอรตที่สันนิษฐานวาเปนวัตถุมงคล
ที่ใชบรรจุในแทนศิลาฤกษในพิธีกรรมการกอสรางปราสาท ซึ่งปจจุบันภายในบริเวณวัดศรีสวาย
ก็ไดมีการคนพบแทนศิลาฤกษนี้ดวย ดอกไมและใบไมทองคําซึ่งเป็นวัตถุมีคาและนาจะเปนวัตถุ
มงคล หรือเปนสิ่งบูชาทางศาสนา หรือเปนสิ่งของอุทิศในพิธีกรรมปลงศพ แตเปนที่นาเสียดายวา
หลักฐานดังกลาวมิไดพบอยูในตําแหนงใชงานเดิม หากอยูในสภาพที่ถูกรื้อหรือทําตกหลนทิ้งไว
โดยไมเจตนาในชั้นดินระดับบน จึงกําหนดอายุจากชั้นหลักฐานไวราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 21
การใชพื้นที่แบบสามัญทั่วไป
แมวาพื้นที่ศึกษาในครั้งนี้จะเปนแหลงศาสนสถาน ซึ่งแนนอนวาหลักฐานประเภท
หลักๆ ที่คนพบยอมเปนวัตถุที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมและความเชื่อเปนหลักดังกลาวถึง
มาแลวขางตน อยางไรก็ตามจากการขุดคนทางโบราณคดีในครั้งนี้ไดพบหลักฐานที่อาจจะเกี่ยวของ
กับการดํารงชีวิตแบบสามัญทั่วไปดวย แตจัดวามีปริมาณคอนขางนอย ไดแก ชิ้นสวนกระดูกสัตว
และเปลื อ กหอยที่ แ สดงถึ ง การบริ โภคในชี วิต ประจํ า วัน แวดิ น เผาพบ 1 ชิ้น ที่ ศ าลตาผาแดง
เปนเครื่องมือในการปนดายจากเสนใยพืชซึ่งเกี่ยวของกับกิจกรรมการทอผา เปนตน
สําหรับภาชนะดินเผา ถือไดวาเปนเครื่องใชแบบสามัญทั่วไป ที่มีการใชงานทั้งภายใน
แหลงศาสนสถานและแหลงที่อยูอาศัย การศึกษาในครั้งนี้พบเศษภาชนะดินเผาจากแหลงเตาตางๆ
ทั้งในพื้นที่ไดแก แหลงเตาพื้นเมือง แหลงเตาเมืองเกาสุโขทัย แหลงเตาบานปายาง และแหลงเตา
บานเกาะนอย เมืองศรีสัชนาลัย แหลงเตาในภูมิภาคใกลเคียง ไดแก เตาในแถบจังหวัดเชียงใหม –
ลําพูน เตาวังเหนือ จังหวัดลําปาง เตาบานบางปูน จังหวัดสุพรรณบุรี เตาในแถบจังหวัดบุรีรัมย
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และแหลงเตาตางประเทศ ไดแก เครื่องถวยจีน และเครื่องถวยเวียดนาม เปนหลักฐานที่แสดงถึง
การติดตอสัมพันธกับชุมชนและเมืองตางๆ ทั้งใกลและไกล
นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของเศษภาชนะดินเผาที่พบในแตละพื้นที่ศึกษา
พบวาที่ศาลตาผาแดงมีหลักฐานเศษภาชนะในปริมาณที่สูงมากกวาแหลงอื่นๆ แสดงใหเห็นวา
นาจะมีกิจ กรรมการใชพื้ นที่แบบสามัญอยางหนาแนนกวานั่นเอง ในการนี้อาจอธิบายไดดว ย
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ กลาวคือ ที่วัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย เปนศาสนสถานที่มี
กําแพงหรือคูน้ําลอมเปนรั้วรอบขอบชิด อันเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณ บงบอก แสดงขอบเขต
หรือจํากัดขอบเขตของการเขามาทํากิจกรรมหรือใชงานในพื้นที่ วาควรเปนกิจกรรมทางศาสนา
หรือที่เกี่ยวของเทานั้น ตางไปจากศาลตาผาแดงซึ่งเปนศาสนสถานที่ไมมีการสรางกําแพงลอมรอบ
จึงไมมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณในการบงบอกหรือจํากัดขอบเขตของการเขามาทํากิจกรรมใน
พื้นที่ ดวยเหตุนี้จึงพบรองรอยกิจกรรมการใชพื้นที่แบบสามัญในบริเวณศาลตาผาแดงหนาแนน
กวาแหลงอื่นๆ อยางเห็นไดชัด
การทิ้งรางพื้นที่
ผลการขุดคนทั้ง 3 แหง พบรองรอยการใชงานในพื้นที่สืบเนื่องตอมาจนถึงราวกลาง
พุทธศตวรรษที่ 22 โดยพิจารณาจากหลักฐานที่พบอยูชั้นทับถมระยะสุดทาย กอนที่จะเขาสูชั้นดิน
สมัยปจจุบัน ซึ่งชั้นดินสมัยปจจุบันที่เอยถึงนี้ แทจริงแลวก็คือชั้นของการขุดลอกหนาดินในคราว
ขุดแตงและบูรณะโบราณสถานเมื่อราว 50 กวาปมาแลวโดยกรมศิลปากรนั่นเอง ซึ่งแนนอนวายอม
มีหลักฐานชั้นทับถมในระดับถัดขึ้นมาอีกจํานวนหนึ่งที่ถูกขุดลอกออกไปในครานั้น และจากการ
สํารวจสภาพพื้นที่ก็พบวาเปนเพียงการขุดลอกจนถึงระดับพื้นที่การใชงานระยะสุดทาย โดยมี
ภารกิจหลักๆ คือการเคลื่อนยายวัสดุกอสราง (กอนศิลาแลง) ที่พังทลายลงมาออกไป และไมพบวามี
การเสริมโครงสรางฐานรากอาคาร (เชนการเทคานคอนกรีตรัดรอบฐานอาคาร ตามเทคนิควิธีการ
บูรณะสมัยใหม) แตอยางใด ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา หลักฐานที่ไดจากการขุดคน นาจะเปนชั้น
วัฒนธรรมระยะสุดทายของการใชพื้นที่ กอนที่จะมีการทิ้งรางไปนั่นเอง
หลักฐานที่พบอยูในชั้นทับถมระยะสุดทาย เปนเศษเครื่องถวยจีนที่สามารถกําหนดอายุ
สมัยไดหลังสุดคือ เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง (พ.ศ. 1911 – 2187) ประเภทเขียนสีบนเคลือบ
ผลิตจากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี กําหนดอายุไดราวตนถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 พบที่
ศาลตาผาแดง วัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย และประเภทเคลือบสีขาวมีรอยราน ผลิตจากแหลง
เตาหัวอัน มณฑลฝูเจี้ยน พบที่วัดศรีสวาย ซึ่งก็มีอายุสมัยอยูในชวงเวลาเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบ
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ปริมาณของเครื่องถวยประเภทดังกลาวกับเครื่องถวยประเภทที่มีอายุเกากวา พบวาเปนปริมาณที่ต่ํา
กวามาก อันสะทอนใหเห็นวามีชวงระยะเวลาใชงานและความแพรหลายที่สั้นและนอยกวา นั่นก็
หมายความวานาจะมีการนําเขามาใชงานเพียงชวงเวลาสั้นๆ กอนที่จะเกิดการทิ้งรางพื้นที่นั่นเอง
เมื่ อ พิ จ ารณาหลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ในช ว งครึ่ ง แรกของพุ ท ธศตวรรษที่ 22
(ราว พ.ศ. 2100 – 2150) จะพบวาเมืองสุโขทัยไดตกอยูภายใตอํานาจการปกครองของกรุงศรีอยุธยา
อยางสมบูรณแลว และในชวงเวลาดังกลาวก็เปนชวงศึกสงครามระหวางกรุงศรีอยุธยากับพมา
อันนํามาซึ่งการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 เมื่อป พ.ศ. 2112 ตรงกับรัชสมัยของพระมหินทราธิราช
ตอมาป พ.ศ. 2127 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ และทรงทําศึกกับพมา ทรงใช
ยุทธวิธีกวาดตอนผูคนจากหัวเมืองเหนือทั้งปวงมาไวที่กรุงศรีอยุธยาแหงเดียว ทําใหเมืองสุโขทัย
กลายเปนเมืองรางถึง 8 ป (พ.ศ. 2127 – 2135) จนกระทั่งทรงทําสงครามยุทธหัตถีชนะพระมหา
อุปราชาเมื่อป พ.ศ. 2135 24 อันแสดงใหเห็นวา สภาพบานเมืองและวิถีชีวิตของผูคนในขณะนั้น
ยอมพัวพันกับการศึกสงคราม มีการอพยพ กวาดตอนผูคน และการทิ้งรางเมือง ซึ่งก็ทําใหการผลิต
และการคาเครื่องถวยชามสังคโลก (แหลงเตาเมืองสุโขทัย – ศรีสัชนาลัย) ตองยุติลงไปดวย25 แมใน
เวลาตอมาหลังป พ.ศ. 2135 ที่บานเมืองเริ่มเขาสูภาวะสงบ ปลอดศึกสงครามกับพมา มีการกลับเขา
มาอยูอาศัยในพื้นที่เพื่อฟนฟูบานเมือง โดยมี “พระศรีเสาวราช” เปนเจาเมือง26 แตดวยความเสื่อม
โทรมจากภาวะสงคราม และปริมาณวัดวาอารามที่มีอยูมากมาย จึงมิอาจกระทําใหกลับฟนคืนมาได
อยางทั่วถึงดวยกําลังและอํานาจของผูปกครองที่มีฐานะเปนเพียงเจาเมืองขนาดเล็ก สภาวการณ
เชนนี้ยังคงเปนมาอยางตอเนื่องจนถึงเหตุการณเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อป พ.ศ. 2310
เมื่อพิจารณาหลักฐานที่พบจากการขุดคนทางโบราณคดี พบวาที่ศาลตาผาแดงและ
วัดพระพายหลวง ไมพบรองรอยการกลับเขามาใชพื้นที่บริเวณตัวปราสาท ในชวงเวลาภายหลังจาก
กลางพุทธศตวรรษที่ 22 อีกเลย แตที่วัดศรีสวายไดพบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศชิง (พ.ศ. 2187
– 2454) ประเภทเคลือบสีน้ําตาล จากแหลงเตาจิ่งเตอเจิ้น มณฑลเจียงซี อายุราวกลางถึงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 23 จํานวนเพียง 1 ชิ้น อันแสดงใหเห็นวาแมจะมีการกลับเขามาใชพื้นที่แตก็ถือวา
เบาบางมาก
อนึ่ง ตองขอกลาวเนนย้ําอีกครั้งวา การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการขุดคนทางโบราณคดี
เฉพาะพื้นที่ใกลตัวปราสาทหรือประชิดฐานปราสาทเทานั้น การวิเคราะหตีความขางตนจึงเปนการ
24

กรมศิลปากร, การขุดคนทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย, 170.
25
Don Hein, “The Sawankhalok Ceramic Industry: from Domestic Enterprise to Regional
Entrepreneur” (Ph.D. dissertation , Deakin University, 2001), 185.
26
กรมศิลปากร, การขุดคนทางโบราณคดีในอุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย, 170.
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อธิบ ายการใช พื้น ที่ เ ฉพาะบริเ วณจุด ที่ ทําการขุด คน เทานั้ น ดว ยเหตุนี้ทํ า ใหตั้งขอสัน นิษ ฐาน
ถึงสาเหตุที่ทําใหขุดไมพบหลักฐานในสมัยตอมาที่ศาลตาผาแดงและวัดพระพายหลวงอีกเลยไดวา
อาจเปนเพราะยอดปราสาทไดพังทลายลงมาแลวตั้งแตชวงเวลาดังกลาวก็เปนได จากภาพถายเกา
กอนการบูรณะจะเห็นไดวา มีกอนศิลาแลงขนาดใหญถลมลงมาปดทับพื้นที่ที่ไดทําการขุดคน
ดวยเหตุนี้จึงไมพบหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยตอมาในพื้นที่ดังกลาวแตอยางใด

บทที่ 7
สรุปและเสนอแนะ
สรุป
จากการขุดคนทางโบราณคดี ณ แหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัยทั้ง 3
แหง ไดแก ศาลตาผาแดง วัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย ทําใหไดขอมูลหลักฐานเพิ่มเติมทั้งที่
เปนโบราณวัตถุ นิเวศวัตถุ รองรอยกิจกรรม ตลอดจนชั้นดินทับถม ที่ชวยบงบอกเรื่องราวในอดีต
ของพื้น ที่แหงนี้ ใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เมื่อประมวลหลักฐานทั้งหมดเขากับเรื่องราวทาง
ประวั ติศ าสตร หลั ก ฐานทางศิ ล ปกรรม และผลการศึ ก ษาที่ ผ า นมา สามารถสรุ ป การใช พื้ น ที่
แหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย ไดดังตอไปนี้
1. การใชพื้นที่กอนการกอสรางปราสาท
พบรองรอยการอยูอาศัยมากอนแลว ไดแก เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาขึ้นรูปดวย
มื อ หรื อ แป น หมุ น และเริ่ ม ปรากฏเศษภาชนะดิ น เผาเนื้ อ แกร ง ที่ ทํ า ขึ้ น อย า งง า ยๆ ไม ซั บ ซ อ น
เศษกระดูกสัตวจําพวกวัว/ควาย และเตา ซึ่งนาจะใชเปนอาหาร สําหรับวัว/ควาย ก็นาจะเปนสัตวเลี้ยง
ไวใชแรงงานดวย หลักฐานสําคัญที่ใชในการกําหนดอายุชั้นดินระยะแรกนี้ คือเศษเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศซุงเหนือ พบอยูใตชั้นทรายถมทําฐานรากปราสาทที่ศาลตาผาแดง จึงควรกําหนดอายุสมัยของ
การเขามาใชพื้นที่ในชวงเวลากอนที่จะมีการสรางปราสาทไวราวพุทธศตวรรษที่ 17 หรือกอนหนา
เล็กนอย การพบเศษเครื่องถวยดังกลาวยังแสดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธกับเมืองโบราณอื่นๆ
ที่รวมสมัยกับวัฒนธรรมสมัยลพบุรี และชวงเวลาดังกลาวยังสอดคลองกับหลักฐานประวัติศาสตร
จารึกหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม) และจารึกหลักที่ 45 (จารึกปูขุนจิดขุนจอด) ที่กลาววามีบรรพบุรุษหรือ
กษัตริยปกครองเมืองแหงนี้สืบตอกันมาเปนเวลาชานาน สําหรับที่วัดพระพายหลวงและวัดศรีสวาย
ถึงแมวาจะยังขุดไมพบหลักฐานที่ระบุอายุสมัยไดจากชั้นดินกอนสรางปราสาท แตจากหลักฐานที่
พบในชั้นดินที่อยูเหนือถัดขึ้นมา และหลักฐานทางศิลปกรรมโบราณสถานและโบราณวัตถุที่เคยมี
การคนพบและศึกษามากอน ก็บงชี้ชัดเจนวาเปนอิทธิพลศิลปะเขมร ที่มีพัฒนาการทางศิลปะอยู
ในชวงหลังจากศาลตาผาแดงสักเล็กนอย ดวยเหตุนี้จึงอาจกําหนดชวงเวลาของการเขามาใชพื้นที่ใน
ระยะกอนสรางปราสาทวัดพระพายหลวงและวัดศรีสวาย ไวราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18
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2. การใชพื้นที่ในชวงกอสรางปราสาท
ที่ศาลตาผาแดงและวัดพระพายหลวง ซึ่งไดทําการขุดคนประชิดตัวปราสาท พบหลักฐาน
การเตรียมพื้นที่กอนการกอสรางหรือการทําฐานรากอาคาร ดวยการขุดหลุมแลวถมบดอัดทรายสลับ
กั บ ชั้ น หิ น ซึ่ ง เป น เทคนิ ค วิ ธี ก ารก อ สร า งปราสาทแบบเขมรที่ พ บได ทั่ ว ไป ที่ ศ าลตาผาแดงพบ
เศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงเหนืออยูใตชั้นทรายถมและเศษเครื่องถวยสมัยลพบุรีปะปนในชั้น
ทรายถม จึ ง กํ า หนดอายุ ส มั ย แรกสร า งปราสาทว า ควรอยู ใ นราวครึ่ ง แรกของพุ ท ธศตวรรษที่ 18
สอดคลองกับการกําหนดอายุประติมากรรมเทวรูปศิลาทรายที่เคยคนพบมากอนจากแหลงเดียวกัน
สวนที่วัดพระพายหลวงพบหลุมฐานรากอาคาร เปนหลุมที่กวางใหญกวาแหลงอื่นๆ เนื่องจากเปน
ปราสาทขนาดใหญ พิจารณาจากโบราณวัตถุที่พบอยูเหนือชั้นทรายถมไดแก เศษเครื่องถวยจีนสมัย
ราชวงศซุงใต เศษเครื่องถวยจากแหลงเตาบานเกาะนอยรุนตน และเศษกระเบื้องมุงหลังคาเคลือบ
สีเขียวมะกอก ประกอบกับหลักฐานทางศิลปกรรมที่เคยมีการคนพบหรือศึกษามากอนหนาพบวาเปน
ศิลปะแบบบายนหลายรายการ อยางไรก็ตามตัวปราสาทมีลักษณะความเปนพื้นถิ่นปะปนแลว เชน
สวนฐานไพทีมิไดทําตามระเบียบงานกอสรางแบบเขมรสมัยบายนที่นิยมทําเปนฐานบัวลูกฟก หากแต
เปนฐานเขียงที่ซอนลดหลั่นกันลงไปเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงควรกําหนดอายุสมัยแรกสรางปราสาท
วานาจะเกิดขึ้นภายหลังปราสาทศาลตาผาแดงสักเล็กนอยคือ ราวครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 18
สําหรับ ที่วัดศรี สวาย ไมสามารถขุ ดคนประชิดตัวปราสาทได จึงไมพ บหลุมฐานราก
แตจากหลักฐานในชั้นดินที่บงบอกวามีกิจกรรมการกอสราง ก็พบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงใต
ปะปนกับเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหยวนรุนตน อีกทั้งหลักฐานทางสถาปตยกรรมคือตัวปราสาท
ก็แสดงให เห็น วามี พัฒนาการที่หางออกไปจากปราสาทเขมรแลว จึงควรมีอ ายุออ นกว าปราสาท
ศาลตาผาแดงและวัดพระพายหลวง เมื่อพิจารณารวมกับโบราณวัตถุที่พบจึงควรกําหนดอายุไวราวตน
หรือครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 19
3. การใชพื้นที่ในชวงสมัยสุโขทัย – อยุธยา
ทั้ง 3 แหง พบรองรอยการใชพื้นที่มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตระยะแรกสรางปราสาทใน
สมัยลพบุรี ตอมาในสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา ตามลําดับ โดยมีลักษณะกิจกรรมการใชพื้นที่
เปนไปในรูปแบบเดียวกัน คือ กิจกรรมทางศาสนาและความเชื่อเปนหลัก อันไดแก รองรอยสิ่งของ
เครื่องใชในกิจพิธี การฝงภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ การปลูกสราง ตอเติม หรือรื้อถอนอาคาร และการ
หลอม-หลอโลหะ (ที่นาจะเกี่ยวของกับกิจพิธี?) ตลอดจนหลักฐานที่แสดงถึงการติดตอสัมพันธกับ
เมืองโบราณที่รวมสมัยในภูมิภาคอื่นๆ ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน จากหลักฐานเศษ
เครื่องถวยมีการนําเขามาใชในพื้นที่ รวมถึงเครื่องถวยจีนและเวียดนามที่ถือวาเปนสินคาคุณภาพดี
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สําหรับรองรอยกิจกรรมและหลักฐานสําคัญในแตละพื้นที่สามารถกําหนดอายุสมัย
ไดดังตอไปนี้ ที่ศาลตาผาแดง พบเตาหลอมโลหะสําหรับหลอประติมากรรมสําริดดวยวิธีขับขี้ผึ้ง
อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 และเหรียญสําริดของจีนที่มีอายุตรงกับป พ.ศ. 1855 – 1856
ที่ วั ด พระพายหลวง พบว า ในระยะแรกมี ก ารใช เ ครื่ อ งมุ ง หลั ง คาที่ วิ ห ารหน า ปราสาทเป น
ชุดกระเบื้องกาบกลวยแบบเคลือบสี เขียวมะกอก อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18 ตอมาจึง
เปลี่ยนมาใชชุดกระเบื้องกาบกลวยแบบไมเคลือบผิว ในราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 19 และพบ
กลุมภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 ซึ่งในจํานวนนี้พบลูกปดแกวสีฟาเขม
บรรจุ อ ยู ภ ายในใช เ ป น สิ่ ง ของอุ ทิ ศ ด ว ย ส ว นที่ วั ด ศรี ส วาย พบดอกไม แ ละใบไม ท องคํ า
ซึ่งสันนิษฐานวาเปนวัตถุมงคลหรือเครื่องบูชาทางศาสนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 21 สําหรับ
กําแพงแกวและวิหารนอยนาจะเปนสิ่งที่กอสรางขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน ในราวพุทธศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่สันนิษฐานวาเปนการใชพื้นที่แบบสามัญ (หรือการดํารงชีพ
ทั่วไป) ดวย โดยเฉพาะที่ศาลตาผาแดงพบหลักฐานหนาแนนกวาแหลงอื่นๆ อาจเปนเพราะวาไมมี
การสรางกําแพงลอมรอบ จึงไมมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณในการบงบอกหรือจํากัดขอบเขตของ
การเขามาทํากิจกรรมในพื้นที่นั่นเอง
4. การทิ้งรางพื้นที่
ทั้ ง 3 แห ง พบหลั ก ฐานตรงกั น ว า การใช ง านปราสาทน า จะสิ้ น สุ ด ลงราวกลาง
พุทธศตวรรษที่ 22 โดยพิจารณาจากเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิงซึ่งพบอยูในชั้นดินทับถมระยะ
สุดทายพรอมกับความเสื่อมของเมืองเกาสุโขทัย อันมีสาเหตุมาจากภาวะศึกสงครามคราวเสียกรุง
ศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และเหตุการณที่เกี่ยวเนื่อง อยางไรก็ตามที่วัดศรีสวายพบหลักฐานการกลับเขามา
ใชพื้ น ที่ อยางเบาบาง ราวพุ ทธศตวรรษที่ 23 แตไ มพบที่ศาลตาผาแดงและวัด พระพายหลวง
นั่นอาจเปนเพราะวายอดปราสาทไดพังทลายลงมาแลวตั้งแตชวงเวลาดังกลาวก็เปนได

สรุปไดวา มีการใชพื้นที่ในบริเวณแหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย
ตั้งแตในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 ซึ่งเปนชวงเวลากอนการสถาปนาราชธานีสุโขทัยหรือตรงกับ
สมัยลพบุรี ในชวงเวลานี้ปรากฏรองรอยอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรอยางเดนชัด ดังปรากฏหลักฐานที่
ศาลตาผาแดงและวัดพระพายหลวง ตอมาในชวงตนสุโขทัยความนิยมในรูปแบบศิลปกรรมเขมร
ก็ยังคงมีอยูโดยผสมผสานกับลักษณะความเปนพื้นถิ่น ดังปรากฏที่วัดศรีสวาย และการวิจัยในครั้งนี้
ยังแสดงใหเห็นวาปราสาททั้ง 3 แหง ยังคงมีการใชพื้นที่อยางสืบเนื่องตอมาในชวงพุทธศตวรรษที่
19 – 22 หรือตรงกับสมัยสุโขทัย – อยุธยา กระทั่งสิ้นสุดลงพรอมกับการทิ้งรางเมืองโบราณแหงนี้
ไปนั่นเอง (ตารางที่ 24)
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ตารางที่ 24 สรุปชวงเวลาการใชพื้นที่กับยุคสมัยทางประวัติศาสตร
ระยะที่
1
กอนสรางปราสาท
2
แรกสรางปราสาท

พุทธศตวรรษที่
17 – 18

พื้นที่พบหลักฐาน
ศาลตาผาแดง

สมัยทางประวัติศาสตร
นครวัด – บายน

18 – 19

บายน – ตนสุโขทัย

3
การใชพื้นที่

19 – 22

4
การทิ้งราง

22 – 24

ศาลตาผาแดง
วัดพระพายหลวง
วัดศรีสวาย
ศาลตาผาแดง
วัดพระพายหลวง
วัดศรีสวาย
ศาลตาผาแดง
วัดพระพายหลวง
วัดศรีสวาย

สุโขทัย – ตนอยุธยา

อยุธยา

เสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีในพื้นที่
เพียงสวนหนึ่ง ซึ่งนับวานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของแหลง แตก็ทําใหไดขอมูล
หลักฐานที่สามารถบงบอกเรื่องราวความเปนมาในอดีตของพื้นที่ไดจากการวิเคราะหตามหลักฐาน
ที่คนพบหรือเทาที่มีอยู ณ ปจจุบัน ซึ่งแนนอนวาควรมีการตรวจสอบและศึกษาคนควาเพิ่มเติม
ต อ ไป โดยอาจทํ า การศึ ก ษาวิ เ คราะห เ พิ่ ม เติ ม จากหลั ก ฐานที่ ไ ด ทํ า การขุ ด ค น มาแล ว
หรื อ ทํ า การศึ ก ษาขุ ด ค น ทางโบราณคดี เ พิ่ ม เติ ม ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ วั ต ถุ ป ระสงค แ ละความพร อ ม
โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของและใครขอแนะนํา ดังตอไปนี้
1. ประเพณีการปลงศพในเมืองโบราณสุโขทัย กรณีศึกษาภาชนะดินเผาบรรจุอัฐิพบที่
วัดพระพายหลวง
2. เครื่องมุงหลังคาโบราณ จากหลักฐานการขุดคนทางโบราณคดีที่วัดพระพายหลวง
3. การโลหกรรมที่ เ มือ งโบราณสุ โ ขทัย กรณี ศึ ก ษาเตาหลอมโลหะ (สํ า ริ ด ) พบที่
ศาลตาผาแดง
4. ระบบการทําฐานรากปราสาทหรืออาคารที่เมืองโบราณสุโขทัย
5. การวิเคราะหภาชนะดินเผาเนื้อดินระยะแรกเริ่มในเมืองโบราณสุโขทัย
6. การวิเคราะหเครื่องถวยจีนที่พบในแหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองโบราณ
สุโขทัย
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เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการดวยวิธีการขุดคนทาง
โบราณคดีในพื้นที่ที่เคยผานการขุดแตง บูรณะ พัฒนา และอาจเคยถูกลักลอบขุดหาของมีคามากอน
ตามประวัติความเปนมาในพื้นที่ ซึ่งเดิมเรามักจะมองขามหรือประเมินศักยภาพของแหลงไว
คอนขางต่ํา ดวยคําจํากัดวา “เคยถูกบูรณะหรือถูกรบกวนแลว” แตเมื่อไดลงมือทําการขุดคน
กลับพบหลักฐานและชั้นทับถมที่มิไดถูกรบกวนจากกิจกรรมสมัยปจจุบันมากนัก และบางแหง
ก็พบหลักฐานสําคัญที่ไมคาดคิดวาจะยังคงหลงเหลืออยูในพื้นที่ จึงเปนสิ่งที่ควรตระหนักและให
ความสําคัญกับพื้นที่ของแหลงโบราณคดีหรือโบราณสถานทุกแหงวามีความสําคัญไมนอยไปกวา
ตัวโบราณสถานที่ปรากฏอยูเหนือผิวดิน ควรไดรับการอนุรักษ สงวนรักษา ปกปอง และหวงแหน
เฉกเชนเดียวกัน เพราะการดําเนินการใดๆ ในพื้นที่แมการขุดเจาะเพียงเล็กนอยก็อาจสงผลกระทบ
ตอหลักฐานที่ยังคงมีอยูใตผืนดินได
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