
 

                 ที่นี…่เมืองบางขลัง : ปฐมบทแห่งชาติไทย 
                     วิทยา  เกษรพรหม 
 เพลงบางขลังก าเนิดไทย                                        ประกาศนียบัตรชั้นสูง ปบถ.๓  สถาบันพระปกเกล้า 
   วงดนตรี  For  Life 

----------------------------------------------------- 
 

หลบัอยู่ในไพรพฤกษ์รอศึกษา ตื่นข้ึนมาหมายเล่าเรื่องความหลงั  
                 แปรอดีตโดดเด่นเป็นพลัง   ปลุกบางขลังสร้างค่าอนาคต 
   ไขต านานบ้านเมืองสบืเรื่องเล่า  ฟ้าส่องใจใหเ้ราเข้าใจบท 
   ฟ้าจักรีช้ีทางกระจ่างพจน ์  จึงปรากฏภาพฝันให้บันทกึ. 
            (โชคชัย บัณฑิต’ กวีซีไรต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔)   
 
          เมื่อเอ่ยช่ือถึง “สุโขทัยธานี” อาณาจักรอันยิง่ใหญ่ระบือนาม น้อยคนนักท่ีจะไม่รู้จัก เพราะประวัติศาสตร์
ชาติไทยได้น าเสนอถึงความรุ่งโรจน์ ความเรืองรองแหง่ยุคสมัยภายใต้กษัตริย์ที่เกง่กล้าสามารถ   อันจะรวมไปถึงเมือง
ศรีสัชนาลัย  ท าให้ชนชาติไทยตระหนักและรบัทราบถึงเมืองเหล่าน้ีและเมอืงอื่นๆ ตามล าดับ 
          เมื่อกล่าวถึง “เมืองบางขลัง” ต าบลเล็กๆ ต าบลหนึ่งทีซ่่อนตัวอยู่ในพื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  น้อยคน
นักท่ีจะรู้จัก รู้ถึงประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณแห่งนี ้  เมืองที่ถือก าเนิดข้ึนมาร่วมสมัยกบัเมืองเก่า
สุโขทัย  เมืองเก่าศรีสัชนาลัย  เมืองที่ปรากฏอยูใ่นหน้าประวัติศาสตร์อย่างกระท่อนกระแท่นแต่กท็รงไว้ซึ่ง
ความส าคัญ  เนื่องด้วยว่า 

๑. เกิดร่วมสมัยกับเมืองเก่าสุโขทัย และเมืองเก่าศรีสชันาลัย (เป็นเมืองในประวัติศาสตร์)  ปรากฏ
หลักฐานอยู่ในศิลาจารึก   หลักที่ ๒  วัดศรีชุม  “...พ่อขุนบางกลางหาวได้เมืองศรีเสชนาไล...พอ่ขุนผาเมืองเจ้าเมือง
ราดเอาพลมาตบกันทีบ่างขลง ได้เวนบางขลงแก่พ่อขุนผาเมือง...” และ ศิลาจารกึหลักที่ ๓ จารึกนครชุม “...เมือง
คนที พระบางหาเป็นขุนหนึ่ง...เมอืงเชียงทองหาเป็นขุนหนึง่ ... เมืองบางฉลังหาเป็นขุนหนึง่...” สรุปได้ว่า  พ่อขุนบาง
กลางหาวและพ่อขุนผาเมืองยกทัพมารวมพลกันทีเ่มืองบางขลัง ฝกึก าลงัพลและเกณฑ์นักรบเมอืงบางขลงัเข้าตีเมอืง
สุโขทัยคืนมาจากขอมสบาดโขลญล าพง  แล้วสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นพอ่ขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่ง
กรุงสุโขทัย  

๒. มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี  ศิลาจารึกหลักที ่๒ วัดศรีชุม ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๘ สรปุว่า สมเดจ็
พระศรีศรัทธาราชจุฬามุนีฯ พระราชนัดดาของพ่อขุนผาเมอืง เสดจ็ออกบวชแล้วจาริกแสวงบุญไปยังปูชนียสถานต่าง 
ๆ โดยเริ่มต้นจากเมืองสุโขทัย ไปเมืองบางขลัง แล้วถึงเมืองศรีสัชนาลัย บนเส้นทางทีเ่ช่ือกันว่าเป็น “ถนนพระร่วง”  
          ๓. มแีหล่งโบราณสถาน   ซึ่งกรมศิลปากรได้ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นโบราณสถานของชาติ  ๒ แห่ง ได้แก่
โบราณสถานวัดโบสถ์ และโบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล   
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https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


 
                      โบราณสถานวัดโบสถ์                             โบราณสถานวัดใหญ่ชัยมงคล                             แหล่งตัดศิลาแลง 

 
          ๔. มแีหล่งตัดศิลาแลง  ที่น ามาสร้างเมืองโบราณบางขลัง และอาจจะน าไปสร้างเมืองเก่าสุโขทัย ศรีสัชนาลัย 
        ๕. มีโบราณวัตถุ   ที่ส าคัญและสวยงาม  เช่น พระพุทธรปูสามพี่น้อง และพระร่วงน าทาง กรมศลิปากรได้
ข้ึนทะเบียนเป็นสมบัติของชาติแล้ว พระเครื่อง ถ้วย ชาม ไห ภาชนะดินเผา  เต้าปูนส าริด  ไหบรรจุกระดูก ฯลฯ  

            
    หลวงพ่อสามพี่น้องและพระร่วน าทาง           พระเคร่ืองกรุเมืองบางขลงั               เตาโบราณ  สระน้ าโบราณ โบสถโ์บราณ 
 

         ๖. พระเครื่องเมืองบางขลัง ช่ือเสียงความลีล้ับของ “เมืองบางขลงั” เป็นที่โจษขานกันมาแต่อดีต ตั้งแต่มีคน
พบพระเครือ่งในถ้ ากลางป่าเขตเมอืงบางขลงั ต่อมาได้ประจกัษ์ถึงพลงัแหง่ความลีล้ับที่ช่วยใหผู้้พกพาประสบความ
แคล้วคลาดปลอดภัยต่อภัยพิบัติต่าง ๆ  เป็นทีป่รารถนาของหมู่นักเลงในสมัยนั้นและได้รบัความนิยมมาจนถึงปจัจบุัน 
         ๗. มีการน าพระธาตุใต้กอดอกเข็มเมืองบางขลังไปบรรจุยังพระธาตุดอยสุเทพ       ประวัติศาสตร์นพินธ์
ล้านนาประกอบไปด้วยหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์  ต านานมูลศาสนา ต านานวัดพระธาตตุดอยสเุทพ ต านานวัดบุปผา 
ราม (วัดสวนดอก) และพงศาวดารโยนก ต่างบันทกึถึงประวัติการค้นพบพระธาตุใต้กอดอกเข็มบรเิวณเมืองบางขลัง 
และพระมหาสุมนเถรภิกษุชาวมลฑลเชลียง น าพระธาตุจากเมืองบางขลังไปถวายพระเจ้ากือนากษัตริย์แหง่มลฑลล้าน
นา เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๑๓ เกิดเหตุอัศจรรยเ์มื่อพระธาตุแบง่ออกเป็น ๒ ส่วน  ส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่วัดสวนดอก   อีกส่วน
หนึ่งพระเจ้ากือนาทรงสร้างสถูปบรรจุไว้ไว้บนยอดดอยสเุทพ  จังหวัดเชียงใหม ่
        ๘. ไดม้ีการเสวนาประวัติศาสตร์เมืองบางขลัง ๕ ครั้ง  จากนักวิชาการ  นักโบราณคดี  สรปุได้ว่า 
            ไม่มีเมืองบางขลัง              ไม่มีพระธาตุดอยสุเทพ       
            ไม่มีเมืองบางขลัง              ไม่มีกรุงสุโขทัย  กรุงศรีอยุธยา  กรุงรัตนโกสินทร ์

   และ  ไม่มีเมืองบางขลัง              ไม่มีประเทศไทย 
          ๙. มีพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมืองประดิษฐานคู่กันแห่งแรกและแห่ง
เดียวของโลก     โดยได้รับอนญุาตและควบคุมการปั้นหล่ออย่างใกล้ชิดจากกรมศิลปากร    
        ๑๐. มีเชื้อพระวงศ์ได้ทรงเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรร่อยรอยอารยธรรมชุมชนโบราณเมืองบางขลัง 
๓  พระองค์  ใน ๔ วโรกาส   



       - วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๐ รัชกาลที่ ๖ ครัง้ด ารงพระยศเป็นสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช ได้เสด็จประพาส
เมืองบางขลังตามเส้นทางถนนพระร่วง  มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสอืที่ทรงพระราชนิพนธ์ “เที่ยวเมืองพระร่วง” 
ถือว่าเป็นวรรณกรรมของการท่องเที่ยวที่สมบรูณ์แบบเลม่แรกของไทย 
      - ๑๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  สมเดจ็พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนาฯ   
      - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ โบราณสถานวัดโบสถ์   
      

    
  เสด็จฯ ศึกษาร่องรอยอารยธรรมชุมชนโบราณเมืองบางขลัง ณ โบราณสถานวัดโบสถ์       นายกฯ สุวิทย์ ทองสงค์ ถวายพระนางบางขลังเลี่ยมกรอบ
ทอง   
           

 - ๒๕  ต.ค.  ๒๕๕๙  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรอีินทรา
ทิตย์และพ่อขุนผาเมือง ณ ทต.เมืองบางขลัง ทรงปลูกต้นจ าปาขาว, มอบเข็ม “สธ.”, ลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา 
 

     
   ทรงเปิดพระบรมราชานสุาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทติย์และพ่อขุนผาเมือง                   ถวาย ๒ พ่อขุนจ าลอง, หนังสอืประวตัศิาสตร์เมืองบางขลัง 

 

       ๑๑. มีผู้ใหญ่ใจดีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ  เช่น  คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ, นายแพทย์ปราเสริฐ-อ.วัลลีย์ 
ปราสาททองโอสถ, ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล, ศ.ดร.อรรถจกัร สัตยานุรักษ์, ขรรค์ชัย บุนปาน, อนันต์ ชูโชติ, ศ.ดร.บวร
ศักดิ์ อุวรรณโณ, ศ.นายแพทย์ประเวศ วะสี, ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร, ศ.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, ศ.วุฒิสาร ตันไชย, ผศ.ดร.
ออทัย ก๊กผล, คุณลุงประจวบ  ค าบุญรัตน์, รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี, ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง, ผศ.ดร.ชูพักตร์ สทุธิสา, 
ผศ.ดร.ชุลีรัตน์ จันทร์เช้ือ, ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ วิริยะสุมน, ผศ.วัลลิกา โพธ์ิหิรญั, ธีรภาพ โลหิตกุล, วีระชัย ภู่เพียงใจ 
อดีตผู้ว่าฯ ล าพูน, ชินกร ไกรลาศ, โชคชัย บัณฑิต’ กวีซีไรต์ ปี ๒๕๔๔ ฯลฯ 
          คุณขรรค์ชัย  บุนปาน   ได้มาเยือนและได้เขียนถึงในมติชนสุดสปัดาห์ (๒๔-๓๐ พ.ย. ๒๕๔๙  ฉบับที่ 
๑๓๗๑) “...จะบรูณะปฏิรปู ปฏิสังขรณ์สุโขทัย  ศรีสัชนาลัยให้คืนฟื้นมาแค่ไหน  เมืองบางขลังก็ควรติดตามมา
ด้วย  ให้เหมือนต้นคอโดนจมกูหายใจรดน่ันเที่ยวจึงควรแกก่ารณ์...เมืองบางขลังได้ช่ือว่าความเป็นไทยบนแผ่นดินไทย
ครั้งแรกที่ไม่ต้องประกาศ...วันน้ีทีเ่หลือของเมืองบางขลงัในรปูนามทีป่รากฏ คือ วัดโบสถ์ วัดใหญ่ หยอ่มเจดีย์เรียงราย 
ถนนพระร่วง และผู้คนท้องถ่ินที่น่าเคารพรัก...ถนนพระร่วง ๑๕๐ กิโลเมตรจากก าแพงเพชร-สุโขทัย-บางขลัง-ศรีสัช



นาลัย พื้นผิวไหล่ทางกว้าง ๔๕ เมตร จะเป็นถนนสายดาวดงึสส์ู่ดุสิตเป็นแหง่แรกในโลกถ้าได้รบัการบรูณะและยินยอม
พร้อมใจจากประชาชนข้ึนมา...” 
          ได้เขียนเพิ่มเติมในมติชนสุดสปัดาห ์ (๑๓-๑๙ ก.ค. ๒๕๕๐ ฉบับที่ ๑๔๐๔ หน้า ๑๐๖) “...จากนี้ก็เป็น
ชาวบ้านย่านถ่ินแน่นขนัดทุกพื้นที่    ลุกมาแต่ย่ ารุง่หัววัน มิได้นัดหมายกันมีใจมั่นอยู่ทีส่มเด็จพระเทพฯ พระองค์
เดียว  ท่ามกลางพสกนกิรของพระองค์  แดดเร่งแสง, ฝนแรงด,ุ พายุเดือด ก็สลับมารับเสดจ็ฯ สมเด็จพระเทพฯ ของ
ชาวเราด้วย... เมืองบางขลังอยู่เกอืบกึง่กลางระหว่างเมืองสุโขทัยกับเมืองศรีสัชนาลัย  เป็นชุมชนที่ในน้ ามปีลา ในนามี
ข้าวมาตลอดแม้บางยุคบางสมัยจะไม่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรก็ตามอย่างสมัยอยุธยา  เป็นต้น  และไมป่รากฏ
ความเอาใจใส่ในบางยุคบางคราวจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  พัฒนาโดยรวมทีใด  สุโขทัยกบัศรสีัชนาลัยอยู่ใน
งบประมาณทุกท ี ไม่มีเมืองบางขลัง ไม่มีจนเกอืบมองไมเ่หน็ปัจจุบัน...ถ้าศึกษาเมืองบางขลัง มสีุโขทัย ศรีสัชนาลัย
เป็นตัวตั้งพร้อมกัน  ศูนย์สุโขทัยศึกษาก็อาจงามในชีวิตจรงิ ประจักษ์ตาชาวโลก  ไม่ต้องถ่มถึงอุดมคติหรือมายาคติ
ท้วยส์ๆ อันใด  ชาวบ้านและคนในท้องถ่ินพร้อมเรียนรู้ดว้ยส านึกอย่างรู้เท่ารู้ทัน  ไม่พร้อม ไมร่่วมมือมเีพียง ๒ 
จุด  รัฐบาลจุดหนึ่ง กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ไอ้พวกตัวโตๆ ในกรุงเทพฯ อีกจุดหนึง่) สมเดจ็พระเทพฯ เสด็จฯ 
สุโขทัยเที่ยวนี้ รับสั่งพอได้ยินทั่วกันว่า  จะเสดจ็ฯ สุโขทัยอกี” 

หนังสือ บางขลง บางฉงง บางขลัง  ประวัติศาสตรเ์มืองบางขลังได้ตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการเล่มแรก  โดย 
สนพ.มติชน เป็นการเสวนาประวัติศาสตรเ์มืองบางขลังโดยชมรมเรารกัเมอืงพระร่วง ๒-๓ เม.ย.๒๕๓๙   จากหนังสือ
เล่มนี้ สรุปได้ว่า เมืองบางขลงัในอดีตทีเ่คยรุ่งเรอืงนั้นมีอยูจ่ริง   มีความส าคัญ และอยู่ที่นี่...   กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว  
เกิดการยอมรับอย่างกว้างขว้าง  เกิดกิจกรรมต่อเนื่องต่างๆ ตามมา                                       
           การสืบค้นคุณค่า  ความหมายและความคงอยู่แห่งชุมชนลุ่มน้ าฝากระดานถ่ินนี ้เป็นหน้าทีร่่วมกันของคนไทย 
ทุกคน  การเช่ือมโยงเศษเสี้ยวแห่งองค์ความรู้ที่แต่ละคนมีทีแ่ต่ละคนได้ค้นพบนั้น    เป็นสิ่งทีท่รงคุณค่าย่ิงต่อการเติม 
     เต็มในส่วนที่ขาดหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์และจากการใส่ใจของผู้คน    เป็นการฟื้นชีวิตคืน 
                      จิตวิญญาณให้แก่ชุมชนลุ่มน้ าฝากระดานให้ออกมาโลดแล่นอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของชาติไทย 
                      อีกครั้ง  

                     ถึงแม้นว่าจะไม่มีใครมาใส่ใจหรือกล่าวขานถึงเมืองบางขลัง  เมืองที่ถูกหลงลมืแหง่นี้มากนัก 
             แต่ทว่าเมืองบางขลงัยังยืนมั่นคงอยู่ในหน้าประวัติศาสตร ์ อยู่ภายใตข้้อเท็จจริงที่รอการกล่าวขาน 
            ถึงในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆ ไปภายใต้บรบิทของสงัคม เนื่องด้วยว่าชีวิตต้องด าเนินต่อไป กอปรกับ 
            ประวัติศาสตร์ไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีการสิ้นสุด  ถึงเราจะทราบจุดเริม่ต้นหรือจุดก าเนิดก็ตาม. 
                   
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขอขอบพระคุณ... 
ก้อนอิฐ...ศลิาแลงทุกก้อน 

ที่ยืนหยัดคงทนผ่านกาลเวลาที่สาดชัดกัดกร่อน 
โครงกระดูกในไหและดวงวิญญาณบรรพชนทุกดวง 

ที่ยังคงเฝา้เวียนวนบอกกล่าวเรื่องราวในอดีตให้คนรุ่นหลัง 
ขอขอบพระคุณ … 

ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง  มิ่งมิตรทุกสถาน  ทุกหน่วยงาน 
ที่ร่วมถ่ายทอดกลิ่นอายและความหมายแห่งกอ้นอิฐศิลาแลง 

ล าน้ าฝากระดาน  และชุมชนโบราณเมืองบางขลังแห่งนี ้
ขอขอบพระคุณ... 

กาลเวลาที่น าพาใหเ้รามาพบกัน 
ได้มาร่วมรังสรรค์ร่วมแรง  สร้างบ้านแปลงเมือง 

หวังเป็นอย่างยิง่ว่า  เรา...จะจบัมือมุ่งมั่น “สร้างวันพรุง่นี้ด้วยกัน” สืบไป. 
 


