52101206: สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร
คําสําคัญ: ศาสนสถานแบบเขมร / ปราสาทแบบเขมร / เมืองสุโขทัย / การขุดคนทางโบราณคดี
ภาณุวัฒน เอื้อสามาลย: การใชพื้ นที่แหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุ โขทั ย
ในชวงกอนพุทธศตวรรษที่ 24 จากการขุดคนทางโบราณคดี. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: รศ.มยุรี
วีระประเสริฐ. 226 หนา.
งานวิจัยนี้มุงศึกษาการใชพื้นที่แหลงศาสนสถานแบบเขมรในเมืองเกาสุโขทัย โดยการ
ขุดคนและวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่ประชิดตัวปราสาท 3 แหง ไดแก ศาลตาผาแดง
วัดพระพายหลวง และวัดศรีสวาย เพื่อทราบถึงประวัติและอายุสมัยของการใชพื้นที่ตั้งแตกอนการ
สรางจนถึงการทิ้งราง ปรากฏผลการศึกษาดังนี้
1. ชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 ปรากฏรองรอยการเขามาอยูอาศัยหรือประกอบ
กิจกรรมในพื้นที่มากอน โดยกําหนดอายุจากเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศซุงเหนือ – ซุงใต ซึ่งขุดพบ
ในชั้นดินที่อยูใตชั้นทรายถมทําฐานรากปราสาท
2. พบหลักฐานรวมกับชั้นการกอสรางปราสาท บงบอกอายุการสรางดังนี้ ศาลตาผาแดง
นาจะสรางราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 18 วัดพระพายหลวง นาจะสรางราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 18
และวัดศรีสวาย นาจะสรางราวครึ่งแรกพุทธศตวรรษที่ 19
3. พบหลักฐานเทคนิควิธีการกอสรางและสถาปตยกรรมเพิ่มเติมคือ มีการเตรียมฐานราก
ปราสาท ดวยการขุดหลุมแลวถมบดอัดทรายสลับชั้นหิน สําหรับที่วัดพระพายหลวงพบวาฐานไพที
ปราสาทมิไดเปนฐานบัวลูกฟกตามระเบียบงานกอสรางปราสาทเขมรแตอยางใด และยังพบชุดเครื่อง
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
ในราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22 ตามปรากฏจากหลักฐานเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิงซึ่งพบอยูใน
ชั้นดินทับถมระยะสุดทาย
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52101206: MAJOR: HISTORICAL ARCHAEOLOGY
KEY WORD: KHMER STYLED SANCTUARY / KHMER STYLED PRASAT /
ANCIENT SUKHOTHAI / ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION
PHANUWAT UEASAMAN : SEQUENTIAL LAND-USED AT THE KHMER SANCTUARIES OF
THE ANCIENT TOWN OF SUKHOTHAI PRIOR TO THE 19TH CENTURY CE, BASED ON
ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. MAYURIE
VERAPRASERT. 226 pp.

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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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไดดวยการประสิทธิประสาทความรูจากคณาจารยภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และการสนับสนุนจาก ผูบังคับบัญชา พี่นอง
เพื่อนรวมงานในกรมศิลปากร ซึ่งถือเปน 2 องคกรหลักที่สําคัญในวิถี “โบราณคดี” ของผูวิจัย
สําหรับบุคคลที่ผูวิจัยมีความประสงคขอขอบพระคุณเปนพิเศษ มีดังนี้
รศ.มยุรี วีระประเสริฐ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่คอยใหคําแนะนํา ความรูและ
ความเมตตาดวยดีตลอดมาตั้งแตทําการศึกษาในระดับปริญญาตรี
นั ก วิ ช าการผู ก รุ ณ าช ว ยวิ เ คราะห ห ลั ก ฐานทางโบราณคดี และให คํ า แนะนํ า ที่ เ ป น
ประโยชน ไดแก รศ.สุรพล นาถะพินธุ ดร.อมรา ศรีสุชาติ ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร ดร.อําพัน
กิจงาม ดร.รัชนี ทศรัตน ผศ.ชวลิต ขาวเขียว ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ ขุนทรง อ.ดร.กฤษณ วันอินทร
นายสมเดช ลีลามโนธรรม นายบัณฑิตย สมประสงค และนางสาววิไลลักษณ นาคศรี
ผูใหความชวยเหลือดานการขุดคน จัดการขอมูลและหลัก ฐานทางโบราณคดี ไดแ ก
นายภาคภูมิ อยูพูล นางสาวธนิกานต วรธรรมานนท นายธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป นางสาวธวัลรัตน
ชัยนราพิพัฒน นางสาวภัณฑิลา ทองนพ นางสาวพิมพชนก พงษเกษตรกรรม นางสาวดวงพร กันย
สิงหเสนี นายชาญชัย ศรีกัญญา รวมทั้งเจาหนาที่อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย (นาเพย นาราญ
นาเนย นาสุด นาขัน พี่แขก พี่เอ) และเพื่อนๆ นักศึกษาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร (พี่อิส แชมป เน
ภูมิ เค ฝาย จะ)
ที่สําคัญคือบุคคลอันเปนที่รักและเคารพยิ่ง เปนผูใหทุกสิ่งทุกอยางดวยดีตลอดมา คือ
บิดามารดา นายนิพนธ – นางอนงค เอื้อสามาลย
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