
บทที๑่
เมืองสุโขทัยนี้ดีหนักหนำ

ในน�้ามีปลำ	ในนามีข้ำว



สโุขทยั คอือาณาจักรทีเ่จรญิด้วยการค้าและพระพุทธศาสนา ถอืก�าเนิดขึน้

ตามพัฒนาการของการเกิดเมืองตามลุ่มน�้าภายในซึ่งห่างไกลทะเล แม้สุโขทัย

จะตัง้อยูบ่นท่ีราบเชิงเขาและท่ีราบระหว่างแม่น�า้ส�าคัญ ๓ สาย ได้แก่ แม่น�า้ปิง 

แม่น�้ายม และแม่น�้าน่าน แต่ก็ยังจัดว่าเป็นเขตแห้งแล้ง พระมหากษัตริย์แห่ง

สุโขทัยได้ทรงวางแนวการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีน�้ากินน�้าใช้ตลอดปี 

ด้วยการจัดการน�้าอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีน�้าอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียงกับ

ความต้องการของชาวเมือง รวมไปถงึการกสกิรรมเพือ่ผลติอาหาร โดยการสร้าง

ระบบบรหิารจดัการน�า้อย่างท�านบ คูเมือง และสระจ�านวนมาก



In the former kingdom of Sukhothai, trade and the Buddhist 
faith flourished. Despite being located along river basins far from  
the sea on piedmont plains by three important rivers: Ping, Yom,  
and Nan, the site of the kingdom was regarded as a barren area.  
To ensure sufficient water supply throughout the year to meet public 
needs and support the agricultural sector, the kings of Sukhothai 
developed an extensive water management system. The system 
included the construction of many weirs and small barrages,  
which were used to store water collected during the rainy season  
in moats and ponds in the city.
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 สุโขทัย เป็นรำชอำณำจกัรทีถ่อืก�ำเนดิขึน้ตำม

พัฒนำกำรของกำรเกิดเมืองตำมลุ่มแม่น�้ำภำยในซึ่งห่ำงไกล

ทะเล	แม้สุโขทัยจะตั้งอยู่บนที่รำบเชิงเขำและที่รำบระหว่ำง

แม่น�้ำส�ำคัญ	๓	สำย	ได้แก่	แม่น�้ำปิง	แม่น�้ำยม	และแม่น�้ำ

น่ำน	แต่ก็ยังจัดว่ำเป็นเขตแห้งแล้ง	อย่ำงไรก็ตำม	พระมหำ

กษัตริย์แห่งสุโขทัยได้ทรงวำงแนวกำรแก้ปัญหำอย่ำงย่ังยืน	

เพื่อให้มีน�้ำกินน�้ำใช้ตลอดปี	 ด้วยกำรจัดกำรน�้ำอย่ำงเป็น

ระบบ	 เพื่อให้มีน�้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคอย่ำงพอเพียงกับ

ควำมต้องกำรของชำวเมือง	รวมไปถึงกำรกสิกรรมเพื่อผลิต

อำหำร	 โดยกำรสร้ำงท�ำนบและเขื่อนขนำดเล็กเพื่อกักน�้ำ 

ในฤดูฝนมำเก็บไว้ในคูเมืองและสระที่มีอยู ่ ในตัวเมือง 

เป็นจ�ำนวนมำก

	 ด้วยเมืองสุโขทัยตั้งอยู ่บนที่ลำดเชิงเขำที่มีสภำพ

โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำเป็นดินภูเขำที่มีควำมแข็งและ 

ร่วนมำก	ไม่สำมำรถกักเก็บน�้ำ	อีกทั้งไม่มีตำน�้ำใต้ดิน	ส่วน

น�ำ้โคกนัน้มอียูเ่ฉพำะบำงพืน้ที	่และตวัเมอืงยงัตัง้อยูห่่ำงจำก

แม่น�ำ้ยมประมำณ	๑๒	กโิลเมตร	ถงึแม้ว่ำทำงเหนอื	ตะวันออก	

และตะวันตกของตวัเมอืงจะมลี�ำน�ำ้แม่ร�ำพนักบัคลองเสำหอ

ไหลผ่ำน	 แต่ล�ำน�้ำทั้งสองก็เป็นสำยเล็กและสั้นมำก	 เมือง

สุโขทัยจึงค่อนข้ำงแห้งแล้ง	และมีปัญหำเรื่องน�้ำ	คือน�้ำน้อย

ในฤดแูล้ง	และน�ำ้หลำกในฤดนู�ำ้	เพือ่แก้ปัญหำเหล่ำนี	้ในสมยั

สุโขทัย	 จึงมีกำรจัดกำรชลประทำนเพื่อพัฒนำทรัพยำกร

แหล่งน�้ำไว้บนผิวดิน	 โดยกำรจัดสรรน�้ำด้วยวิธีกำรเก็บน�้ำ	

(Water	Conservation)	 และกำรส่งน�้ำ	(Irrigation)	 เพื่อ

กำรเกษตรและกำรอุปโภคบริโภค	 ซึ่งเป็นกำรจัดกำร

ชลประทำนแบบอเนกประสงค์ทีค่รอบคลมุด้ำนกำรคมนำคม	

กำรเกษตร	และยุทธศำสตร์

การสร้างพื้นท่ีกักเก็บน�้าบนผิวดิน เป็นหน่ึงในระบบบริหาร

จัดการน�้าท่ีเอื้อให้เมืองสุโขทัยสามารถน�าน�้าไปใช้ประโยชน์

ในหลายด้าน
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	 พืน้ทีเ่มอืงสโุขทยัต้ังอยู่บนทีล่ำดระหว่ำงเขำประทักษ์

ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันตกและทิศใต้	 กับแม่น�้ำยม	 ท�ำให้เมือง

สุโขทัยมีสภำพพื้นที่	๒	แบบ	คือ	แบบกลุ่มพื้นที่รูปพัด	(Fan	

Complex)	 คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่ำงเขำลงมำตำมที่รำบลุ่ม

แม่น�้ำ	 ซ่ึงเป็นบริเวณที่มีควำมลำดชัน	 กับแบบกลุ่มพื้นที่

บริเวณลุ่มน�้ำใกล้เคียงกัน	(Plugged	River	Channel	Area)	

คือเป็นบริเวณที่อยู่ระหว่ำงลุ่มน�้ำสำขำส�ำคัญ	คือ	แม่น�้ำยม

และแม่น�้ำน่ำน	ด้วยเหตุนี้	เมื่อถึงฤดูน�้ำ	น�้ำจะเอ่อท้นขึ้นมำ	

ท�ำให้ไหลหลำกเข้ำท่วมอยู่นำนปี	 ส่วนในฤดูฝนก็มีน�้ำนอง

ทั่วไป	ท�ำให้เกิดหนองบึงมำก	จำกสภำพพื้นที่ดังกล่ำว	ท�ำให้

เมืองสุโขทัยมีพื้นท่ีท่ีเหมำะกับกำรเกษตรเป็นจ�ำนวนน้อย	 

จงึจ�ำเป็นต้องมกีำรจัดกำรด้ำนชลประทำนกับต้องเลอืกท�ำเล

ที่ตั้งเมืองให้ห่ำงไกลจำกแม่น�้ำ	เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหำน�้ำท่วม

ยำมฤดูน�้ำหลำก

	 แม้ว่ำแม่น�้ำยมจะเป็นแม่น�้ำที่มีควำมส�ำคัญต่อเมือง

สุโขทัย	 น่ำท่ีจะเลือกเป็นท�ำเลที่ตั้งเมือง	 แต่ผู้สร้ำงเมือง

สุโขทัยกลับไม่ได้เลือกเช่นนั้น	 เพรำะควำมเกรงกลัวต่อภัย

ธรรมชำติท่ีอำจเกิดขึ้นอย่ำงกะทันหันจำกน�้ำในหุบเขำ

ภาพถ่ายทางอากาศเหนือเมืองสุโขทัย แสดงให้เห็นร่องรอย

ของคนู�า้ซึง่เป็นเสมอืนปราการป้องกนัเมอืงและเป็นส่วนหนึง่

ของโครงข่ายสายน�้าที่หล่อเลี้ยงเมืองสุโขทัย

ลักษณะที่ตั้งเมืองสุโขทัย

ประทักษ์	 ซึ่งอำจท�ำให้	 “เมืองล่ม”	 ได้อย่ำงเมืองโบรำณ 

บำงแห่งในสมยัโบรำณทีป่ระสบภัยน�ำ้ท่วม	เช่น	เมอืงโบรำณ

ทำงภำคเหนือแถบลุ่มแม่น�้ำกก	 ที่นักประวัติศำสตร์และ 

นักโบรำณคดีได้ตั้งข้อสังเกตว่ำที่ตั้งของเมืองโบรำณเหล่ำนี้

เคยถูกน�้ำท่วมหนักจนกลำยเป็นเมืองที่จมอยู่ใต้น�้ำกก	 เช่น	

เมอืงโยนกนำคนคร	นอกจำกนี	้ยงัมเีมอืงโบรำณแถบภำคกลำง	

เช่น	 เมอืงโบรำณซบัจ�ำปำ	 ในเขตจงัหวัดลพบรุ	ี ทีถ่กูน�ำ้พดั 

ผ่ำกลำงเมือง	 ด้วยประสบกำรณ์กำรรับรู้เกี่ยวกับกำรเกิด

ภำวะน�ำ้ท่วมฉบัพลนั	ท�ำให้ผูส้ร้ำงเมอืงสโุขทยัพยำยำมเลอืก

พืน้ทีส่ร้ำงเมอืงในบรเิวณท่ีเป็นเนนิสงู	ใกล้เส้นทำงน�ำ้สำยเลก็	

และใกล้ภูเขำ	 แทนกำรตั้งเมืองในบริเวณที่ลุ่มริมฝั่งแม่น�้ำ	

และอำศัยกำรขุดคลองหรือล�ำห้วยขนำดเล็ก	 ชักน�้ำเข้ำมำ

หล่อเลี้ยงและป้องกันชุมชนภำยในตัวเมือง	 เช่น	 ชุมชน 

วัดพระพำยหลวงในเขตเมอืงสโุขทยัเดมิ	กต้ั็งอยูบ่นพืน้ทีล่ำด

เชิงเขำประทักษ์ค่อนไปทำงเหนือ	 ห่ำงจำกเขำประมำณ	 

๓	กโิลเมตร	และอยู่ใกล้กบัแนวสนัรมิแม่น�ำ้แม่ร�ำพนั	โดยมนี�ำ้

จำกล�ำห้วยที่ไหลลงมำจำกเขำประทักษ์เป็นองค์ประกอบของ

พื้นที่ชุมชน
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แนวภเูขำด้ำนตะวนัตก	มแีนวคนัดนิพุง่ไปทำงตะวันตกเฉยีงเหนอื

เป็นระยะทำงกว่ำ	๒	กโิลเมตร	พบรอยร่องน�ำ้อยูท่ำงด้ำนใต้	

แสดงให้เหน็ว่ำเวลำฝนตก	น�ำ้จะไหลลงมำจำกภเูขำและทีส่งู

ทำงตะวันตกและตะวันตกเฉยีงเหนอืของตวัเมอืง	โดยมแีนว

คันดินนี้กั้นน�้ำและเบนน�้ำท่ีจะไหลลงสู่ตัวเมืองด้ำนเหนือ 

ให้เบีย่งมำตำมร่องน�ำ้คเูมอืงแทน	คเูมอืงจงึเป็นเสมอืนเกำะ

ป้องกันกำรไหลท่วมเมืองของน�้ำที่ล ้นมำจำกคันดินได ้

อีกชั้นหนึ่งและน�้ำจำกคูเมืองก็จะไหลระบำยลงคลองซอย 

ซึง่แยกไปสูล่�ำน�ำ้แม่ร�ำพนั	เมือ่น�ำ้ในคเูมอืงเกนิควำมต้องกำร

พืน้ทีบ่รเิวณคลองซอยเหล่ำน้ีก็จะสำมำรถใช้เป็นแหล่งค้ำขำย

และสญัจรไปมำได้	 เพรำะสำมำรถใช้เดนิทำงตดิต่อกบัทำงน�ำ้

สำยใหญ่	 คือแม่น�้ำร�ำพันได้เป็นอย่ำงดี	 จึงปรำกฏหลักฐำน

ในศลิำจำรกึหลกัที	่๑	หรอืจำรกึพ่อขนุรำมค�ำแหงว่ำ	บรเิวณนี้

เป็นที่ตั้งชุมชนที่มีควำมคับคั่ง	 เป็นที่ตั้งของ	 “ตลำดปสำน”	

ซึง่อำจเป็นตลำดส�ำคญัของเมอืงสโุขทยั	ดงัควำมตอนหน่ึงว่ำ 

“...เบ้ืองตีนนอนเมืองสุโขทัยน้ีมีตลำดปสำน มีพระอจนะ  

มีปรำสำท มีป่ำหมำกป่ำพร้ำว ป่ำหมำกลำง มีไร่ มีนำ  

มีถิ่นถำน มีบ้ำนใหญ่ บ้ำนเล็ก...”

วัดพระพายหลวง ศาสนสถานส�าคัญอันเป็นศูนย์กลางของ

ชุมชนดั้งเดิมของเมืองสุโขทัย 

	 ก่อนกำรสร้ำงเมืองสุโขทัยที่มีคูน�้ำล้อมรอบ	๓	ชั้นนั้น	

เมืองดั้งเดิมของสุโขทัยอยู ่ในบริเวณซึ่งเป็นที่ต้ังของวัด 

พระพำยหลวง	 ซึ่งมีพื้นที่เป็นเนินดินรูปสำมเหล่ียม	 มีคูน�้ำ 

และคันดนิกว้ำงประมำณ	๒๐	เมตร	ยำวประมำณด้ำนละ	๖๐๐	

เมตร	ล้อมรอบ	๔	ด้ำน	โดยมกีำรวำงผงัเมอืงให้วัดพระพำยหลวง

ศำสนสถำนส�ำคัญของเมือง	ตั้งอยู่กลำงเมือง	เป็นศูนย์รวม

จิตใจของชุมชน	 อันเป็นลักษณะกำรวำงผังเมืองที่ได้รับ

อิทธิพลทำงศำสนำฮินดูแบบขอมบำยน

	 บริเวณวดัพระพำยหลวง	สนันษิฐำนว่ำ	เป็นชมุชนหรอื

เมืองขนำดไม่ใหญ่โตมำกนัก	 พื้นท่ีศูนย์กลำงกำรปกครอง

และศำสนำแห่งน้ี	 ต้ังอยู่ภำยในบริเวณท่ีมีคูน�้ำล้อมรอบ 

ในขอบเขตเดียวกับท่ีอยู่อำศยัของเจ้ำเมอืง	ขุนนำง	พระสงฆ์	

และไพร่พลที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำเมือง	ส่วนบรรดำพ่อค้ำ

และประชำชนคงอยู่บริเวณรอบนอกใกล้กับพื้นที่รำบลุ่ม 

ทำงด้ำนเหนือและตะวันออก	 ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 

ท่ีกระจำยอยู่รอบเมืองอันเป็นพื้นที่หลักทำงเศรษฐกิจของ

ชุมชน	 ที่มีกำรจัดกำรชลประทำนเพื่อกำรกักเก็บน�้ำและ

ป้องกันน�้ำท่วม	 โดยพบว่ำคูน�้ำรอบเมืองน้ันสัมพันธ์กับกำร

กกัเกบ็น�ำ้และระบำยน�ำ้	เพรำะมมุคเูมอืงทำงด้ำนเหนอืท่ีต่อกบั
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	 นอกจำกนี้	 ยังพบว่ำน�้ำที่กักเก็บในคูเมืองบริเวณวัด

พระพำยหลวง	 ซึ่งปัจจุบันคนท้องถิ่นเรียกว่ำ	 “ห้วยแม่โจน”	

เมื่อมีปริมำณมำกก็จะล้นระบำยออกลงสู่ที่ลุ่มต�่ำทำงด้ำน

ตะวันออก	 ประกอบกับตัวเมืองด้ำนนี้มีคัน	 “ถนนพระร่วง”	

ตัดผ่ำนตรงไปยังเมืองศรีสัชนำลัยทำงตอนเหนือ	 และทำง

ตะวันออกของถนนพระร่วงยงัมลี�ำน�ำ้แม่ร�ำพนัไหลเลยีบผ่ำน

ลงไปทำงใต้	 ฝั่งตะวันออกของเมืองสุโขทัยจึงมีแหล่งน�้ำ 

อุดมสมบูรณ์	 เป็นพื้นที่ท�ำนำปลูกข้ำวเลี้ยงชำวเมืองสมดังที่

จำรึกพ่อขุนรำมค�ำแหงได้บันทึกไว้ว่ำ	 “...เบื้องตะวันโอก 

เมืองสุโขทัยนี้มีพิหำร มีปู่ครู มีทะเลหลวง มีป่ำหมำกป่ำพลู 

มีไร่ มีนำ มีถิ่นถำน มีบ้ำนใหญ่บ้ำนเล็ก มีป่ำม่วง มีป่ำขำม 

ดูงำมดังแกล้(งแต่)ง...”

วดัมหาธาต ุ ศนูย์กลางความศรทัธาของชาวเมอืงสโุขทยั ตัง้อยู่ 

ในบริเวณใจกลาง “เมืองใหม่” ที่ล้อมรอบด้วยก�าแพงดิน 

สลับกับคูน�้า ๓ ชั้น
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	 ต่อมำ	เมือ่เมอืงสโุขทยัเดิมทีบ่รเิวณห้วยแม่โจนมจี�ำนวน

ผู้คนอยู่อำศัยเพิ่มมำกขึ้น	 จึงมีกำรขยำยเมือง	 โดยย้ำย

ศนูย์กลำงลงมำทำงใต้	และใช้คูเมอืงเดิมเป็นเสมอืนเส้นแบ่ง

เขตเมืองเก่ำกับเมืองใหม่	โดยเมืองสุโขทัยใหม่มีขนำดใหญ่

กว่ำเมืองเก่ำ	พื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม	ด้ำนทิศเหนือและทิศใต้

ยำวประมำณ	๑,๖๐๐	เมตร	ด้ำนทิศตะวันตกยำวประมำณ	

๑,๘๐๐	เมตร	มีก�ำแพงล้อมรอบเมืองเป็นก�ำแพงดิน	๓	ชั้น	

สลับกับคูน�้ำ	๓	ชั้น	ใจกลำงเมืองเป็นที่ตั้งวัดมหำธำตุซึ่งเป็น

ศูนย์กลำงควำมศรัทธำของประชำชนชำวเมือง

	 กำรขยำยชมุชนออกจำกเมอืงเดมิบรเิวณวดัพระพำยหลวง	

มำตั้งเมืองใหม่ในทำงตอนใต้	คือควำมสืบเนื่องในกำรสร้ำง

เมอืงสโุขทยัให้เป็นศนูย์กลำงอ�ำนำจอกีแห่งหนึง่บนลุม่แม่น�ำ้ยม	

ในช่วงพุทธศตวรรษที่	 ๑๙-๒๐	ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำกำรสร้ำง

เมืองสุโขทัยใหม่ที่มีขนำดกว้ำงใหญ่กว่ำเมืองเดิมหลำยเท่ำ	

เป็นควำมสำมำรถในกำรเอำชนะธรรมชำติอันแห้งแล้งได้ด้วย

กำรบริหำรจัดกำรระบบชลประทำนจนประสบควำมส�ำเร็จ	

เพรำะเมืองสุโขทัยใหม่นี้ตั้งอยู ่ในบริเวณที่แห้งแล้งและ 

ไม่เหมำะทีจ่ะสร้ำงเมอืงเท่ำทีค่วร	ด้วยเป็นทีล่ำดระหว่ำงภูเขำ

กับแม่น�้ำ	 สภำพพื้นที่มีควำมลำดชัน	 กำรรับน�้ำจำกภูเขำ 

อำจจะไม่ได้ผล	ถ้ำไม่มกีำรจัดกำรน�ำ้อย่ำงเหมำะสม	เพรำะใน 

ฤดูฝน	 น�้ำธรรมชำติจะไหลจำกเทือกเขำประทักษ์ซึ่งอยู่ 

ด้ำนตะวันตกลงสู่แม่น�้ำแม่ร�ำพันทำงด้ำนตะวันออกทั้งหมด	

ท�ำให้มีโอกำสสูญเสียน�้ำโดยเปล่ำประโยชน์
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	 ด้วยสภำพพืน้ทีต่ัง้เมอืงสโุขทยัไม่เอือ้ต่อกำรกกัเกบ็น�ำ้	

กำรวำงผังเมืองจึงต้องค�ำนึงถึงกำรจัดกำรระบบกำรน�ำน�้ำ 

มำใช้	โดยสร้ำงเมืองสุโขทัยให้ตั้งอยู่บนพื้นที่ลำดเทระหว่ำง

ล�ำน�้ำแม่ร�ำพันกับคลองเสำหอซ่ึงเป็นล�ำน�้ำตำมธรรมชำติ 

ให้น�้ำไหลผ่ำนตัวเมืองและออกลงสู่แม่น�้ำยมต่อไป	 ดังน้ัน	

เมือ่สร้ำงเมอืงสโุขทยั	จงึมกีำรเลอืกท�ำเลให้มมุก�ำแพงเมอืง

ด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต้หักมุมตรงกับคลองเสำหอพอดี	 

เพื่อที่จะรับน�้ำจำกคลองเสำหอซึ่งเป็นคลองที่รับน�้ำมำจำก

ภูเขำต่ำงๆ	 ในเทือกเขำประทักษ์สู่คูเมืองสุโขทัยและจะไหล

ไปตำมคเูมอืงทีต่่อเชือ่มกับล�ำน�ำ้แม่ร�ำพนัทีบ่รเิวณประมำณ

กึ่งกลำงของก�ำแพงเมืองด้ำนทิศตะวันออกลงสู่แม่น�้ำยม	

	 อย่ำงไรก็ดี	 กำรอำศัยควำมลำดชันของพื้นที่เป็นแรง

ส่งน�้ำให้ไหลจำกคลองมำลงคูเมืองไปออกแม่น�้ำแม่ร�ำพัน 

ยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำในฤดูแล้งและ

ปัญหำน�้ำท่วมในฤดูน�้ำหลำกได้	 สมัยสุโขทัยจึงมีกำรจัดกำร

ชลประทำนกักเก็บน�้ำไว้บนผิวดิน	 กำรจัดระบบป้องกัน 

น�้ำท่วมเมือง	 และกำรจัดระบบกำรน�ำน�้ำมำใช้ภำยในเมือง

ด้วยกำรสร้ำงคันดินขนำดใหญ่	 หรือที่เรียกว่ำ	 “สรีดภงส์”	

ขวำงกั้นระหว่ำงเชิงเขำกิ่วอ้ำยมำกับเขำพระบำทใหญ่ 

ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมืองเพื่อกักเก็บน�้ำภำยใน

เขำทั้งสองไม่ให้ไหลกระจำยไปที่อื่น	แต่บังคับให้ไหลมำรวม

แล้วลงสู่คลองเสำหอเพียงทำงเดียว	 และจำกคลองเสำหอ 
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ก็จะระบำยลงสู่คูเมืองตรงมุมก�ำแพงเมืองด้ำนทิศตะวันตก

เฉียงใต้	ซึ่งมีกำรสร้ำงท�ำนบไว้ทดน�้ำให้เข้ำสู่คูเมืองแล้วไหล

ไปตำมแนวคูเมืองด้ำนทิศตะวันตกที่มีกำรฝังท่อไว้ให้น�้ำ 

ที่ถูกผันลงมำยังคูเมืองไหลส่งต่อไปยังสระหรือ	 “ตระพัง”	

เพื่อกักเก็บน�้ำไว้ใช้ภำยในเมือง	 ร่วมกับกำรสร้ำงบ่อน�้ำและ

สระน�้ำขนำดเล็กอยู่ท่ัวไปไว้กักน�้ำท่ีไหลซึมออกจำกตระพัง

อกีทอดหนึง่	ก่อนทีน่�ำ้ทัง้หมดจะไหลผ่ำนไปยงัคเูมอืงด้ำนทศิ

ตะวันออกลงสู่ล�ำน�้ำแม่ร�ำพันที่ไหลมำจำกทำงด้ำนเหนือ 

ออกไปบรรจบกับแม่น�้ำยมในเขตตัวเมืองสุโขทัยในปัจจุบัน	

ซึง่กำรระบำยน�ำ้โดยมีคลอง	คเูมอืง	ท่อน�ำ้	เชือ่มต่อถงึกนัได้	

ท�ำให้เมืองสุโขทัยมีน�้ำหล่อเลี้ยงตลอดปี	 โดยมีสรีดภงส ์

เป็นตัวควบคุมปริมำณน�้ำไว้ทั้งหมด

ตระพัง เป็นพื้นที่กักเก็บน�้าบนผิวดิน ที่ปรากฏทั่วไปภายใน

เมืองสุโขทัย และอยู ่ ในระบบบริหารจัดการน�้าที่นับว่า 

มีประสิทธิภาพของเมืองสุโขทัย
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สรีดภงส์  “สรดีภงส์”	เป็นค�ำทีพ่บ

ในจำรึกพ่อขุนรำมค�ำแหง	 

ด้ำนที	่๓	บรรทดัที	่๕	ควำมว่ำ “...เบ้ืองหัวนอนเมอืงสุโขทยันี้ 

มีกุฎี พิหำร ปู่ครูอยู่ มีสรีดภงส มีป่ำพร้ำวป่ำลำง มีป่ำม่วง 

ป่ำขำม มีน�ำ้โคก มพีระขพงุ ผเีทพดำในเขำอันน้ันเป็นใหญ่

กว่ำทุกผีในเมืองนี้...” 

	 ค�ำว ่ำ	 สรีดภงส ์	 มำจำกค�ำภำษำสันสกฤตว ่ำ	 

“สริทฺภงฺค”	 แปลว่ำ	 ท�ำนบ	 เป็นส่ิงก่อสร้ำงท่ีใช้ปิดก้ันน�้ำ 

ไม่ให้ไหลผ่ำนหรือไหลข้ำมสิ่งก่อสร้ำงนั้น	 บำงกรณีอำจ 

ปิดกั้นเพียงบำงส่วนของล�ำน�้ำไม่ให้น�้ำไหลข้ำมไปเฉพำะ 

ในบริเวณท่ีปิดกั้นไว้	 โดยให้น�้ำไหลผ่ำนล�ำน�้ำส่วนที่เหลือ	

คล้ำยกับเป็นกำรชะลอกำรไหลของน�้ำหรือควำมแรงของ

กระแสน�้ำ	 ซึ่งในสมัยสุโขทัยมีกำรสร้ำงท�ำนบไว้ส�ำหรับ 

เบี่ยงเบนทำงไหลของน�้ำในหลำยพื้นที่

	 กำรค้นพบสรีดภงส์หรือท�ำนบครั้งแรกของเมือง

สุโขทัยสืบเนื่องจำกนักโบรำณคดี ได ้ค ้นพบร ่องรอย 

โบรำณสถำนท่ีเป ็นแนวคันดินยำวโบรำณตรงบริเวณ 

สรดีภงส์ ซึง่ต้ังอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมอืงสโุขทัยเก่า 

เป็นคนัดนิกัน้น�า้ทีม่รีะบบชกัน�า้ไปตามคลองส่งน�า้ที่ไหลไปสู่

ตระพังในเมืองสุโขทัย



ทิศตะวนัตกเฉยีงใต้ห่ำงจำกก�ำแพงเมอืงสโุขทัยเก่ำประมำณ	

๒	 กิโลเมตร	 พื้นที่มีลักษณะคล้ำยก้ำมปู	 แนวคันดินได้กั้น

ส่วนที่แคบที่สุดระหว่ำงแนวเขำสองลูก	คือเขำพระบำทใหญ่

กับเขำกิ่วอ้ำยมำ	 ภูเขำท้ังสองลูกน้ีอยู่ในเทือกเขำหลวง	 

มีซอกลึกเรียกว่ำ	 โซกพระร่วงลองพระขรรค์	 ลักษณะเป็น

ภูเขำหินซึ่งมีรอยแยกตรงกลำง	ห่ำงกันประมำณ	๑	วำเศษ	

มีสระน�้ำอยู่ข้ำงหน้ำ	เป็นแหล่งน�้ำธรรมชำติทำงทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของเมืองสุโขทัยเก่ำ	 ที่มำของชื่อ	 มีเรื่องเล่ำเป็น

ต�ำนำนพ้ืนบ้ำนว่ำ	 ครั้งหนึ่งพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยได้เสด็จ

ประพำสป่ำ	 เมื่อถึงหุบเขำท่ีมีทำงน�้ำไหลริน	 มีพระรำช

ประสงค์จะทอดพระเนตรต้นน�้ำ	 จึงเสด็จพระรำชด�ำเนิน 

ตำมทำงน�้ำไปจนถึงต้นน�้ำ	 พบว่ำเป็นอ่ำงน�้ำใหญ่มีเขำปิด 

ทำงน�้ำอยู่	 มีพระรำชด�ำริว่ำถ้ำเปิดทำงน�้ำให้ไหลมำกกว่ำนี ้

ก็จะเป็นประโยชน์แก่รำษฎร	จึงทรงอธิษฐำนเสี่ยงบุญบำรมี	

แล้วใช้พระขรรค์ฟันลงที่สันเขำ	 เขำนั้นก็แยกออกเป็นช่อง 

ให้น�้ำไหลผ่ำนลงมำได้	บริเวณที่ถูกฟันแยกเป็นช่อง	จึงเรียก

กนัว่ำ	โซกพระร่วงลองพระขรรค์	หรอื	โซกพระร่วงลองดำบ	

มีธำรน�้ำขนำดเล็กหลำยสำย	 มีต้นก�ำเนิดจำกโซกพระร่วง 

ลองพระขรรค์นี้ไหลเลำะเชงิเขำกิว่อ้ำยมำ	มำยงัฝ่ังทีล่ำดชัน

ของเชิงเขำพระบำทใหญ่ที่กระหนำบไว้	 ในฤดูฝน	 เมื่อน�้ำ 

ไหลหลำกอย่ำงรวดเรว็ลงมำจำกซอกเขำ	แนวคนัดนิโบรำณ

จะท�ำหน้ำที่เป็นท�ำนบกักเก็บน�้ำในแอ่งช่องเขำ	เพื่อไม่ให้น�้ำ

ไหลล้นเข้ำท่วมเมืองเป็นบริเวณกว้ำง	 แต่จะบังคับทิศทำง 

ของน�้ำให้ไหลลงสู่คลองเสำหอทั้งหมด	 แล้วไหลลงคูเมือง

สุโขทัยต่อไป



 แนวคันดินโบรำณที่พบแห่งนี้ชำวบ้ำนเรียกกันว่ำ	

“ท�ำนบพระร่วง”	 เพรำะเชื่อว่ำเกิดข้ึนด้วยอิทธิฤทธิ์ของ

พระร่วง	 แต่นักวิชำกำรด้ำนประวัติศำสตร์และโบรำณคด	ี

สันนิษฐำนว่ำเป็นของโบรำณท่ีมีมำแล้วต้ังแต่สมัยสุโขทัย	

โดยกษตัรย์ิแห่งกรงุสโุขทยัพระองค์ใดพระองค์หนึง่ทรงสร้ำง

หรืออำจจะเป ็นสรีดภงส ์ที่ปรำกฏอยู ่ ในจำรึกพ ่อขุน

รำมค�ำแหง	 ซึ่งเมื่อพบครั้งแรกน้ัน	 คำดกันว่ำจะมีเพียง 

แห่งเดียว	 ซึ่งมีสภำพค่อนข้ำงสมบูรณ์	 แต่เมื่อมีกำรศึกษำ

เกี่ยวกับเมืองสุโขทัยมำกข้ึน	 ได้พบร่องรอยคันดินเพื่อกำร

ชลประทำนมำกมำยรอบเมืองสุโขทัย	 อำทิ	 ด้ำนทิศใต	้ 

ซึ่งสอดคล้องกับที่ปรำกฏในจำรึกพ่อขุนรำมค�ำแหง

	 ท�ำนบพระร่วงด้ำนทศิใต้น้ี	นกัวชิำกำรด้ำนชลประทำน

ได้จัดให้อยู่ในลักษณะกำรสร้ำงแบบ	“ท�ำนบถำวร”	(ที่สร้ำง

เป็นท�ำนบดิน)	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผันน�้ำให้ไหลผ่ำน 

ช่องลัด	มีควำมสูง	๖	เมตร	สันท�ำนบยำว	๓๙๐	เมตร	กว้ำง	

๔	 เมตร	กักเก็บน�้ำได้ประมำณ	๑๘๓,๐๐๐	ลูกบำศก์เมตร	

และจำกกำรส�ำรวจสภำพท�ำนบพระร่วง	เมือ่รำว	พ.ศ.	๒๕๐๖	

พบว่ำ	 ลักษณะกำรก่อสร้ำงเป็นกำรขุดดินด้ำนในท�ำนบ 

ขึ้นถมเป็นคันดิน	 ภำยหลังคงจะขำดกำรบ�ำรุงรักษำ	 น�้ำจึง 

กัดเซำะแนวคันดินขำดเป็น	๓	ตอน	เก็บน�้ำไว้ไม่ได้	สุโขทัย

จึงกลำยเป็นเมืองกันดำรน�้ำในสมัยต่อๆ	มำ

	 ปัจจุบัน	 กรมชลประทำนได้ด�ำเนินกำรบูรณะท�ำนบ

พระร่วงขึ้นใหม่ตำมรูปแบบเดิม	 และเสริมให้สูงขึ้นเป็น	

๑๐.๕๐	เมตร	สันท�ำนบยำว	๔๘๗	เมตร	มีพื้นที่อ่ำงเก็บน�้ำ	

๑๔๐	 ไร่	 เก็บน�้ำได้	 ๓๘๐,๐๐๐	ลูกบำศก์เมตร	 ขนำนนำม
สภาพแนวคันดินซึ่งในสมัยสุโขทัยท�าหน้าท่ีบังคับทิศทางน�้า 

ที่มีมากในฤดูน�้าหลากไม่ให้ไหลล้นไปในทิศทางอ่ืนที่ไม่ใช่

ทิศทางไปสู่เมืองสุโขทัย



ใหม่ว่ำ	“อ่ำงเก็บน�ำ้รำมค�ำแหง”	เพือ่ถวำยพระเกียรตคุิณแด่

พ่อขุนรำมค�ำแหงมหำรำช	 ผู้ทรงวำงรำกฐำนระบบงำน

ชลประทำนขึ้นเป็นแห่งแรกของไทย

	 สรีดภงส์หรือท�ำนบพระร่วง	 จึงเป็นท�ำนบดินเพื่อ 

กักเก็บน�้ำในช่องแคบของภูเขำที่อยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตก 

เฉยีงใต้ของตวัเมอืงสโุขทยั	ทีม่ต้ีนน�ำ้ไหลมำจำกโซกพระร่วง

ลองพระขรรค์	พ้นท�ำนบลงมำเป็นคลองเสำหอ	ซึง่เป็นคลอง

ส่งน�้ำหรือระบำยน�้ำออกจำกสรีดภงส์	 ไหลเข้ำไปยังคูเมือง

สุโขทัย	ที่เป็นคูน�้ำสำมชั้นสลับด้วยก�ำแพงสำมชั้น	ที่เรียกว่ำ	

“ตรีบูร”

	 ส�ำหรบัท่ีมำของชือ่	คลองเสำหอ	มเีรือ่งเล่ำเป็นต�ำนำน

พืน้บ้ำนว่ำ	หลงัจำกพระร่วงเสดจ็ประพำสจะกลบัพระรำชวงั	

ทรงเห็นต้นไม้ข้ำงทำงมีล�ำต้นใหญ่ตรงดี	 เหมำะแก่กำรท�ำ

เสำเรือน	จึงโปรดเกล้ำฯ	 ให้ตัดแล้วลอยไปตำมล�ำน�้ำที่ไหล

ไปสู่ตัวเมือง	เพื่อสร้ำงบ้ำนให้แก่สนมก�ำนัล	จึงเรียกทำงน�้ำ

ที่ลอยไม้ซุงไปสู่เมืองว่ำ	คลองเสำหอ



	 “ตรีบูร”	 เป็นค�ำท่ีพบในจำรึก

พ่อขุนรำมค�ำแหง	ควำมว่ำ	“...รอบเมือง

สุโขทัยนี้ตรีบูรได้สำมพันสี่ร้อยวำ...” 

โดยค�ำว่ำ	ตรีบูร	แยกออกเป็น	๒	ค�ำ	คือ	

“ตร”ี	แปลว่ำ	สำม	และ	“บรู”	แปลว่ำ	ก�ำแพง	เมือ่รวมควำมแล้ว	

หมำยถึง	 สิ่งกั้นล้อมเมืองสุโขทัยที่มีลักษณะเป็นก�ำแพงดิน

สำมชั้นสลับด้วยคูน�้ำสำมชั้น

	 เมืองสุโขทัยที่มีกำรสร้ำงก�ำแพงดินล้อมรอบสำมชั้น

สลับกับคูน�้ำล้อมรอบสำมชั้นอันเป็นลักษณะพิเศษที่เรียกว่ำ

ตรีบูรนี้	มีสัณฐำนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ	ก�ำแพงเมืองชั้นใน

คูเมืองชั้นใน คูเมืองเก่าแก่ของสุโขทัยซึ่งเกิดจากการขุดดิน

ให้เป็นค ูแล้วน�าดินท่ีได้จากการขุด มาถมเป็นแนวก�าแพงเมอืง

สร้ำงด้วยศิลำแลง	 ส่วนก�ำแพงเมืองชั้นนอกเป็นคันดิน	 

มีสองชั้น	ก�ำแพงเมืองขนำดใหญ่มีควำมสูงถึง	๘	เมตร	คูน�้ำ

กว้ำงประมำณ	๓๐-๔๐	เมตร	ที่บริเวณกึ่งกลำงของก�ำแพง

แต่ละด้ำนมีประตูทำงเข้ำ	 ๑	 ประตู	 คือ	 ทิศเหนือมีประตู 

ศำลหลวง	ทศิใต้มปีระตนูะโม	ทศิตะวนัออกมปีระตกู�ำแพงหกั	

และทิศตะวันตกมีประตูอ้อ	 ที่หน้ำประตูแต่ละด้ำนมีป้อม 

ก่อด้วยศิลำแลงส�ำหรับป้องกันเมือง

ตรีบูร



ปลำยคลองเสำหอต่อเชื่อมกับคูเมืองด้ำนทิศใต้จะมีท�ำนบ 

ทดน�้ำจำกคลองเสำหอเข้ำมำยังคูเมืองซ่ึงเป็นแนวคลอง 

เสำหอ	แต่ดดัแปลงให้เป็นแนวคเูมอืงด้ำนทศิใต้	บงัคบัให้น�ำ้

ไหลเลียบไปตำมแนวก�ำแพงเมืองและคูเมือง	 เพื่อให้น�้ำ 

ไหลผำ่นท่อทีฝ่งัไวต้่อไปยงัตระพงัและคูน�ำ้	ตลอดจนสระน�ำ้

ของวัดต่ำงๆ	 ภำยในตัวเมือง	 จำกน้ันน�้ำจะไหลสู ่ล�ำน�้ำ 

แม่ร�ำพัน	 ซึ่งได้รับกำรดัดแปลงให้เป็นแนวคูเมืองเลียบ

ก�ำแพงเมืองด้ำนทิศตะวันออกช่วงหนึ่ง	 เพื่อระบำยน�้ำออก

ตรงบรเิวณเหนอืประตเูมอืงทำงด้ำนทศิตะวันออกลงสูล่�ำน�ำ้

แม่ร�ำพันต่อไป

	 กำรระบำยน�้ำติดต่อถึงกันได้โดยมีสรีดภงส์เป็นตัว

ควบคุมและตัวปล่อยน�้ำมำตำมคลองเสำหอ	 แล้วให้น�้ำ 

ไหลผ่ำนท�ำนบไปตำมแนวตรีบูรชักน�้ำลงสู่สระน�้ำ	 หรือท่ี 

เรยีกว่ำ	ตระพงั	ขนำดใหญ่หลำยแห่งในตัวเมอืง	ท�ำให้ภำยใน

เมืองสุโขทัยมีแหล่งน�้ำส�ำหรับกำรอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

	 ลักษณะเมืองท่ีมีกำรวำงผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี	้

สัมพันธ์กับกำรต้ังศำสนสถำนและมีกำรจัดกำรเรื่องน�้ำ 

อย่ำงเป็นระบบ	 กล่ำวคือกำรจัดผังเมืองสุโขทัยภำยในน้ัน

สัมพันธ์กับศำสนสถำน	ด้วยกำรจัดให้มีวัดมหำธำตุตั้งอยู่ใน

ต�ำแหน่งศูนย์กลำงเมือง

	 วัดมหำธำตุกลำงเมืองนี้	 เป็นศำสนสถำนส�ำคัญที่มี

พระสถูปประดิษฐำนพระบรมสำรีริกธำตุเป็นหลักของเมือง		

อันเป็นสัญลักษณ์ของเขำพระสุเมรุที่เป็นหลักของจักรวำล

หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือเมืองสุโขทัยถูกสร้ำงให้อยู ่ ใน 

รูปจ�ำลองของจักรวำลตำมคติไตรภูมิ	 โดยมีวัดมหำธำตุ 

เป็นเสมือนเขำพระสุเมรุอันเป็นหลักของจักรวำล	 และคูน�้ำ

กับก�ำแพงดินเป็นสัญลักษณ์ของมหำนทีสีทันดรและเขำ 

สัตบริภัณฑ์	 ซึ่งนอกจำกตรีบูรจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ ์

ทำงศำสนำแล้ว	ยังท�ำหน้ำท่ีเป็นเสมอืนเคร่ืองกดีขวำงในกำร

ป้องกันข้ำศึก	และท�ำหน้ำที่ชักน�้ำและระบำยน�้ำในเขตเมือง

สุโขทัย	 คือตรงมุมก�ำแพงเมืองด้ำนทิศตะวันตกเฉียงใต ้



ตระพัง 	 “ตระพัง”	 เป็นค�ำท่ีปรำกฏใน

จำรึกสมัยสุโขทัยหลำยหลัก	 เช่น	

จำรกึพ่อขนุรำมค�ำแหง	ควำมว่ำ “...

กลำงเมืองสุโขทัยนี้มีน�้ำตระพังโพยสีใสกินดี...ด่ังกินน�้ำโขง

เมื่อแล้ง...” ค�ำว่ำ	ตระพงั	ตะพงั	กระพงั	หรอืสะพงั	มำจำกค�ำ

ภำษำเขมรว่ำ	“ตรฺพ�ำง”	(ตฺรอเปีย็ง)	แปลว่ำ	แอ่งน�้ำ	สระน�้ำ	

หรือบ่อน�้ำ	 ในสมัยสุโขทัยมีลักษณะเป็นสระขนำดใหญ่	 ใช้

ประโยชน์เพ่ือกำรอุปโภคบริโภค	 และใช้เป็นเครื่องก�ำหนด

ขอบเขตศำสนสถำนบำงแห่ง

	 เนือ่งจำกเมอืงสโุขทยัมผีงัเมอืงเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้ำ

ที่มีควำมสัมพันธ์อย่ำงเป็นระบบกับผังของศำสนสถำนและ

สระน�้ำ	 ตำมวัดส่วนใหญ่ในเมืองสุโขทัยจึงมีคูน�้ำล้อมรอบ	

และมีตระพังเล็กใหญ่เป็นแหล่งกักเก็บน�้ำในฤดูฝนไว้ใช้

ตลอดทั้งปี

	 กำรกกัเก็บน�ำ้ในสระหรอืตระพงั	ท�ำให้ภำยในก�ำแพง

เมืองสุโขทัยไม่ขำดแคลนน�้ำ	 เพรำะมีตระพังขนำดใหญ ่

กกัเกบ็น�ำ้ถงึ	๔	แห่ง	คอื	ตระพงัเงนิ	ตระพงัตระกวน	ตระพงัสอ	



ตระพังเงินในบริเวณวัดตระพังเงิน นอกจากจะอ�านวย

ประโยชน์ด้านการใช้น�้าเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในเมือง

สุโขทัยแล้ว ยังถูกใช้เป็น “อุทกสีมา” หรือใช้น�้าเป็นขอบเขต

ของการประกอบสังฆกรรมล้อมรอบพระอุโบสถ

	 เมื่อน�้ำในตระพังเงินเต็มแล้วก็จะไหลไปตำมท่อ 

ระบำยน�้ำลงสู่ตระพังขนำดเล็กอีก	๒	สระ	ทำงด้ำนทิศเหนือ

ของตระพังเงิน	ซึ่งจุน�้ำได้ประมำณ	๒๘,๐๐๐	ลูกบำศก์เมตร	

และ	 ๗,๕๐๐	 ลูกบำศก์เมตร	 จำกน้ันจึงไหลลงสู่ตระพัง

ตระกวนซึ่งเป็นตระพังที่ใหญ่ที่สุดในตัวเมือง

 ตระพังตระกวน ตั้งอยู่ทำงทิศเหนือของวัดมหำธำตุ

ตรงกึ่งกลำงเมือง	จุน�้ำได้	๒๐๙,๘๘๘	ลูกบำศก์เมตร	มีวัด

ตั้งอยู่บนเกำะกลำงตระพัง	 ชื่อว่ำ	 วัดสระสี่	 เพรำะเคยม ี

สระน�ำ้	๔	สระ	จำกตระพงัตะกวนนีน้�ำ้จะไหลต่อไปลงตระพงัสอ

และตระพังทอง	 ตั้งอยู ่ประมำณกลำงใจเมือง	 มีขนำด 

กว้ำงยำวประมำณ	๔๐๐-๑,๖๐๐	ตำรำงเมตร	น�้ำในตระพัง

เหล่ำน้ีถูกส่งมำจำกคูน�้ำสำมช้ันท่ีขุดไว้ล้อมรอบกรุงสุโขทัย	

คือเมื่อระบำยน�้ำจำกท�ำนบเข้ำมำจนเต็มคันคูเมืองแล้ว	 น�้ำ

จะไหลผ่ำนท่อทีฝั่งในคเูมอืงไปสู่ตระพงัต่ำงๆ	ในก�ำแพงเมอืง

โดยเริ่มจำกตระพังเงินเป็นแห่งแรก

 ตระพังเงิน	เป็นสระน�้ำขนำดใหญ่	มีควำมจุประมำณ	

๙๓,๐๐๐	 ลูกบำศก์เมตร	 ตั้งอยู่ในบริเวณวัดตระพังเงิน	 

ซึ่งเป็นวัดขนำดเล็ก	 อยู่ทำงด้ำนตะวันตกของวัดมหำธำต	ุ 

ซึง่มลีกัษณะพเิศษคอืมอีโุบสถอยูก่ลำงตระพงั	 จงึไม่ต้องใช้ 

ใบเสมำแสดงขอบเขตพัทธสีมำ	 แต่ใช้น�้ำที่ล้อมรอบแสดง

ขอบเขตแทน	ซึ่งเรียกกันว่ำ	“อุทกสีมำ”



 ตระพังสอ เป็นสระน�้ำขนำดใหญ่รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ำ	 

มีปริมำตรจุน�้ำได้	 ๖๙,๖๐๐	 ลูกบำศก์เมตร	 ต้ังอยู่ทำงทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือของวัดมหำธำตุ	 ตรงกลำงตระพังมีวัด

ตั้งอยู่เรียกว่ำ	 วัดตระพังสอ	 ตระพังแห่งนี้	 น�้ำจะไหลมำลง

เป็นสระสุดท้ำยก่อนที่จะไหลกลับลงสู ่คูเมืองออกล�ำน�้ำ 

แม่ร�ำพันต่อไป

 ตระพังทอง เป ็นสระน�้ ำขนำดใหญ่กว ้ำงยำว 

ด้ำนละประมำณ	 ๒๐๐	 เมตร	 จุน�้ำได้ประมำณ	 ๘๘,๔๐๐	

ลูกบำศก์เมตร	 อยู่ทำงทิศตะวันออกของวัดมหำธำตุ	 มีวัด

ตระพังทองตั้งอยู่กลำงสระ



	 กระบวนกำรระบำยน�้ำลงสู ่ตระพังทั้ง	 ๔	 ข้ำงต้น	 

เริ่มจำกด้ำนทิศตะวันตกสู ่ด้ำนทิศตะวันออก	 และด้ำน 

ทิศเหนือ	โดยมกีำรวำงท่อระบำยน�ำ้ต่อถึงกันระหว่ำงตระพงั

ต่ำงๆ	 โดยท่อระบำยน�้ำเป็นท่อดินเผำเคลือบ	 ปำกท่อกว้ำง	

๔๕	เซนตเิมตร	แต่ปลำยท่อจะสอบเข้ำเหลอื	๑๘	เซนตเิมตร	

นอกจำกน้ี	 ยังพบท่ออีกลักษณะหนึ่ง	 ที่มุมก�ำแพงด้ำนใต้

ของวัดมหำธำตุ	 เป็นท่อที่มีขนำดเท่ำกันโดยตลอด	 ส่วนหัว

และส่วนปลำยสวมต่อกันได้

บริเวณศาสนสถานต่างๆ ภายในเมืองสุโขทัย มักมีพ้ืนที ่

กักเก็บน�้าผิวดินไว้ใช้ในโอกาสต่างๆ จึงปรากฏวัดที่มีตระพัง

หลายแห่ง



การขดุสระหรอืตระพงัในบรเิวณต่างๆ เป็นหนึง่ในการบรหิาร

จดัการน�า้ทีท่�าให้ตัวเมืองสโุขทัยมีน�า้ใช้ในการอุปโภคบรโิภค

และหล่อเลี้ยงเมืองตลอดทั้งปี



	 กำรสร้ำงตระพังและใช้เป็นที่ตั้งของศำสนสถำนท่ีม ี

คูน�้ำขนำดใหญ่ล้อมรอบไปในตัวขึ้นภำยในก�ำแพงเมือง

สุโขทัย	 เพื่อประโยชน์ในกำรอุปโภคบริโภคนั้น	 จะจัดไว้ใช้

ประโยชน์ส�ำหรับชุมชนแต่ละแห่งที่หนำแน่นในแต่ละเขต	 

โดยมีตระพังตระกวนซึ่งเป็นสระน�้ำขนำดใหญ่ที่สุดเป็นสระ

กลำงของชุมชนทั้งเมือง	 ในขณะที่ตระพังเงินซึ่งเป็นสระน�้ำ

ขนำดใหญ่เป็นท่ีสอง	(รองจำกตระพังตระกวน)	จะสนองควำม

ต้องกำรของชุมชนที่อยู่ด้ำนทิศตะวันออก	 และตระพังสอ	 

ซึ่งเป็นสระน�้ำท่ีมีขนำดใหญ่เป็นที่สี่จะสนองควำมต้องกำร

ของชุมชนทำงด้ำนเหนือ	 และสุดท้ำยคือตระพังทองซึ่งเป็น

สระที่มีขนำดเป็นที่สำมจะใช้ประโยชน์ส�ำหรับชุมชนที่ค่อน 

มำทำงทิศตะวันออก

	 นอกจำกตระพังจะอ�ำนวยประโยชน์ใช้สอยส�ำหรับ

ประชำกรในชมุชนกลำงเมอืง	บริเวณด้ำนทิศตะวันออก	และ

ด้ำนทิศเหนือ	 แต่ในบริเวณทำงด้ำนทิศตะวันตกภำยใน 

ตวัเมอืงท่ีไม่มีกำรสร้ำงตระพงัหรอืกำรขดุสระน�ำ้ขนำดใหญ่	

กม็กีำรสร้ำงสระน�ำ้ขนำดเลก็รปูสีเ่หลีย่มไว้รองรบัน�ำ้ฝนและ

สร้ำงบ่อน�ำ้รปูกลมกรุด้วยอฐิ	เพือ่ขดุเจำะน�ำ้บำดำลขึน้มำใช้	

ด้วยพบว่ำบริเวณด้ำนทิศตะวันตกน้ีมีสระน�้ำขนำดเล็กและ

บ่อน�้ำอยู่เป็นจ�ำนวนมำกกว่ำบริเวณที่มีตระพังหรือสระน�้ำ

ขนำดใหญ่ตั้งอยู่

	 ดังนั้น	 กำรระบำยน�้ำติดต่อถึงกันได้โดยตลอด	 จึง

ท�ำให้ภำยในตัวเมืองสุโขทัยมีน�้ำหล่อเลี้ยงตลอดปี	 โดยตัว

ควบคมุน�ำ้ทีส่�ำคญัคอืสรดีภงส์	จะปล่อยน�ำ้ให้มมีำกหรอืน้อย

เพียงใดก็แล้วแต่ควำมต้องกำรให้ไหลลงสู ่คลองเสำหอ	 

แล้วไหลไปสู่คูเมืองสุโขทัย	 ซึ่งเมื่อน�้ำเต็มคันคูแล้วก็จะไหล

ไปตำมทำงน�้ำเข้ำไปในก�ำแพงเมืองชั้นในลงสู่ตระพังเงิน	

ตระพังตระกวน	 เมื่อเต็มตระพังทั้งสองแล้ว	 น�้ำก็ไหลผ่ำน 

ท่อน�ำ้ดนิเผำเข้ำคนัควัูดมหำธำตุ	เข้ำตระพงัทอง	และตระพงัสอ

ในท้ำยทีส่ดุ	เมือ่น�ำ้เตม็ตระพงัแล้วกไ็หลผ่ำนท่อดนิเผำส่งน�ำ้ 

ลงสู่แม่ร�ำพันต่อไป



	 พระบำทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วั	 ทรงสรุปไว้ 

ในบทพระรำชนิพนธ์เรื่อง	 “เที่ยวเมืองพระร่วง”	 ตอนที ่

ว่ำด้วย	ถนนพระร่วง	ว่ำ	สร้ำงขึน้ในรชักำลพ่อขนุรำมค�ำแหง

มหำรำช	โดยสร้ำงเป็นแนวคันดินยำวเชื่อมเมืองศรีสัชนำลัย	

ผ่ำนเมืองสุโขทัย	 และลงใต้ไปยังแม่น�้ำปิงเหนือตัวเมือง

ก�ำแพงเพชร	รวมระยะทำงประมำณ	๑๒๓	กิโลเมตร

	 ถนนพระร่วงเป็นคันดินที่พูนสูงจำกพื้นรำบ	 ปรำกฏ 

ให้เห็นเป็นแห่งๆ	 บำงแห่งกว้ำง	 ๒	 เมตร	 บำงแห่งกว้ำง	 

๑๐-๑๕	เมตร	สูงประมำณ	๑.๕-๒.๕	เมตร	เป็นดินอัดแน่น

แข็งแรง	 ตลอดแนวถนนพระร่วงจะมีลักษณะที่แตกต่ำงกัน

ตำมภูมิประเทศที่แนวถนนพำดผ่ำนกับวัตถุประสงค์ของ 

กำรใช้งำน	ได้แก่	เป็นคูน�้ำมีคันดิน	เป็นคูน�้ำมีคันดินสองข้ำง

เป็นบงึน�ำ้มคีนัดนิเป็นขอบกัน้	และเป็นแนวคคูลองธรรมชำต	ิ

ตำมแนวถนนพระร่วงจะมีล�ำเหมือง	ล�ำฝำย	เป็นคลองซอย

แยกเข้ำในผืนดิน	 ท�ำหน้ำที่เป็นคูคลองส่งน�้ำเข้ำพื้นท่ีนำ	

นอกจำกนี้	ยังมีตระพังต่ำงๆ	และคันดินใหญ่อีกหลำยแห่ง

ถนนพระร่วง
	 นอกจำกจำรึกพ่อขุนรำมค�ำแหงจะบรรยำยถึงสภำพ

ภำยในตัวเมืองสุโขทัยซึ่งล้อมรอบด้วยก�ำแพงสำมชั้นหรือ

ตรบีรูแล้ว	ยงับรรยำยถึงพ้ืนท่ีแต่ละทิศภำยนอกก�ำแพงเมอืง

สุโขทัย	 ซึ่งท�ำให้สันนิษฐำนได้ว่ำนอกก�ำแพงเมืองสุโขทัย

ประกอบด้วยพื้นท่ีเกษตรกรรมกับพ้ืนท่ีพักอำศัย	 โดยพื้นที่

เกษตรกรรมอยู่ทำงด้ำนทิศเหนือ	ทิศใต้	 และทิศตะวันออก	

ซึง่เป็นท่ีลุ่ม	(ส่วนท่ีดอนอยู่นอกก�ำแพงเมอืงด้ำนทิศตะวันตก	

ซึ่งเป็นเขตอรัญญิก	 เป็นพื้นที่เอียงลำดจำกเชิงเขำหลวง 

มำจดตัวเมือง)	 ส่วนพื้นที่พักอำศัยอยู ่ด้ำนทิศเหนือและ 

ทิศตะวันออก

	 กำรมีพ้ืนที่เกษตรกรรมและพื้นที่พักอำศัยนอกเขต 

กำรจัดกำรน�้ำของตรีบูรได้นั้น	 เพรำะด้ำนนอกก�ำแพงเมือง 

มีกำรจัดระบบชลประทำนเช่นเดียวกัน	 คือมีกำรสร้ำงแนว 

คันดินใหม่ทีค่นในท้องถ่ินปัจจบุนัเรยีกกันว่ำ	“ถนนพระร่วง”



ภาพแผนที่สังเขปของถนนพระร่วงซึง่สันนิษฐานว่า เป็นแนว

คันดินหรือถนนและคูน�้าที่ขุดต่อเน่ืองจากเมืองศรีสัชนาลัย 

ลงไปถึงเมืองก�าแพงเพชร เพื่อใช้ส�าหรับบังคับน�้าที่ไหลจาก

ที่สูงให้ชะลอความเร็วแล้วไหลต่อไปในทิศทางที่ต้องการ

สุโขทัยเกา

เมืองบางพาน

กำแพงเพชร

พรานกระตาย

คีรีมาศ

เมืองเพชร (ศรีคีรีมาศ)

ศรีสัชนาลัยเกา

ศรีสัชนาลัยเขาพระศรี
สัญลักษณ

เขาหลวง

ศรีสำโรงทุงเสลี่ยม

ดานลานหอย

สุโขทัย

น.ยม

น.ปง

สวรรคโลก
คันดินแนวถนนพระรวง

เขตจังหวัด
ถนน

แมน้ำ

พื้นที่ชุมชน



พระอศิวรสมัฤทธิ ์เมอืงก�าแพงเพชร ทีฐ่านมีจารกึอกัษรไทย

สมัยสุโขทัย ระบุ พ.ศ. ๒๐๕๓ มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึง

ท่อปู่พระยาร่วง ซึง่นกัวชิาการสนันษิฐานว่าอาจเป็นแนวคันดิน

กั้นน�้าหรืออาจเป็นคลองส่งน�้าขนาดใหญ่ ซึ่งยังมีร่องรอย

ปรากฏให้เห็นได้ในปัจจุบัน ช่วงระหว่างเมืองก�าแพงเพชร 

ถึงเมืองบางพาน



ถ่ำยทอดเป็นภำษำปัจจุบันได้ว่ำ	 “...อน่ึงท่อปู่พญำร่วงท�ำ 

เอำน�้ำไปถึงบำงพำนน้ัน ก็ถมหำยสิ้น และเขำย่อมท�ำนำ 

ทำงฟ้ำและหำท่อน้ันพบ กระท�ำท่อเอำน�้ำเข้ำไปเลี้ยงนำ  

ให้เป็นนำเหมืองนำฝำย มิได้เป็นนำทำงฟ้ำ...”

	 จำรึกหลักนี้แสดงให้เห็นว่ำกำรจัดกำรชลประทำน 

ของเมืองสุโขทัยเป็นระบบชลประทำนแบบเหมืองฝำย	 

ซึ่งนักวิชำกำรสันนิษฐำนว่ำเหมืองฝำยดังกล่ำวคงจะม ี

อย่ำงแพร่หลำยในบรเิวณหบุเขำทำงภำคเหนอื	และในจงัหวดั

ทำงตอนเหนือของภำคกลำงของไทย	โดยเฉพำะเหมืองฝำย

ขนำดเล็ก

	 แนวถนนพระร่วง	ตลอดจนบรรดำล�ำเหมอืง	ฝำย	และ

คันดินโดยรอบเมืองสุโขทัย	รวมถึงตระพัง	สร้ำงขึ้นอย่ำงมี

กำรวำงแผนเพื่อควบคุมน�้ำท่ีไหลบำ่มำจำกบริเวณภูเขำและ

น�ำ้ทีท่่วมท้นมำจำกล�ำน�ำ้ต่ำงๆ	ให้ไหลไปตำมแนวทำงควบคมุ

บงัคบัท่ีท�ำไว้	ด้วยวธิกีำรนี	้ผืนดนิโดยรอบเมอืงสโุขทยั	พืน้ท่ี

ระหว่ำงเมอืงศรสีชันำลยั	เมอืงสโุขทยั	และเมอืงก�ำแพงเพชร	

จึงเปิดออกเป็นผืนนำอันกว้ำงขวำงได้	 ดังปรำกฏหลักฐำน 

ในจำรึกนครชุม	กล่ำวสรรเสริญพญำลิไทยว่ำมีควำมรู้เรื่อง

กำรท�ำเหมืองฝำย	ดังมีค�ำว่ำ	“...เหมืองแปลงฝำยรู้...” 

	 นอกจำกน้ี	 ยังพบหลักฐำนในจำรึกฐำนพระอิศวร 

เมืองก�ำแพงเพชร	 กล่ำวถึงกำรจัดกำรน�้ำของเมืองสุโขทัย	

เมื่อสมัยที่ถูกผนวกเข้ำเป็นส่วนหนึ่งของอำณำจักรอยุธยำ	



 ส�ำหรับ	“เหมือง”	และ	“ฝำย”	เป็นระบบชลประทำน

ที่ ใช้กับกำรท�ำนำปลูกข้ำวบนพ้ืนท่ีรำบลำดเอียงระหว่ำง

หบุเขำ	ประกอบด้วย	“คนันำ”	เป็นคนัดินเต้ีย	ล้อมรอบพืน้ทีน่ำ	

ใช้กักเก็บน�้ำเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้ำว	 “ฝำย”	 เป็นคันกั้นน�้ำ 

ในล�ำธำรขนำดเล็ก	 ท�ำให้ระดับน�้ำท่ีถูกฝำยก้ันสูงขึ้นและ 

ถูกชักเปลี่ยนทิศทำงให้ไหลไปสู่นำที่อยู่ละแวกใกล้เคียงได	้

และ	 “เหมือง”	 เป็นร่องน�้ำท่ีขุดลงไปในดินเหนือฝำยที่มีน�้ำ

เต็มฝั่งล�ำธำร	เนื่องจำกกำรทดน�้ำของฝำย	ท�ำให้น�้ำจำกธำร

ไหลมำตำมล�ำเหมือง	ระบำยไปยังนำต่ำงๆ	ในปริมำณมำก

หรือน้อยตำมต้องกำร

	 ส่วนระบบกำรจัดกำรชลประทำนของเมืองสุโขทัย 

ที่กล่ำวถึงในจำรึกฐำนพระอิศวรเมืองก�ำแพงเพชรนั้น	

เป็นกำรท�ำนำ	 ๒	 แบบ	 คือ	 “นำทำงฟ้ำ”	 เป็นวิธีกำรท�ำนำ 

แบบง่ำยๆ	โดยกำรปลูกข้ำวที่อำศัยน�้ำจำก	“ฟ้ำ”	หรือน�้ำฝน

ธรรมชำติเพยีงอย่ำงเดยีว	กบักำรท�ำนำแบบ	“นำเหมอืงฝำย” 

ซึง่เป็นวิธกีำรท�ำนำทีอ่ำศยัน�ำ้จำกกำรชลประทำน	ดงัท่ีจำรกึ

ฐำนพระอศิวรเมอืงก�ำแพงเพชรกล่ำวถงึกำรบรูณะท่อส่งน�ำ้

ที่เรียกว่ำ	 “ท่อปู่พระยำร่วง”	ซึ่งสอดรับกับหลักฐำน	 “ถนน

พระร่วง”	 ที่ผ่ำนเมืองบำงพำน	 และถนนพระร่วงนี้น่ำจะใช้

เป็นเส้นทำงน�ำน�้ำจำกแม่น�้ำปิงท่ีเมืองก�ำแพงเพชรไปยัง 



เมืองบำงพำน	 เพ่ืออ�ำนวยควำมอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชน 

ในบริเวณน้ันกับเพือ่ใช้เป็นคนัคลองชลประทำนในกำรท�ำนำ

เปล่ียนเป็นนำเหมอืงฝำย	ไม่ใช่กำรท�ำนำทำงฟ้ำเพยีงอย่ำงเดยีว	

ดังที่เคยกระท�ำมำแต่ครั้ง “ปู่พระยำร่วง” และ “ท่อปู่ 

พระยำร่วง” จำรึกหลักนี้จึงเป็นหนึ่งในหลักฐำนลำยลักษณ์

อกัษรทีช่ี้ให้เหน็ว่ำคนไทยรูจ้กัวธิกีำรท�ำนำเหมอืงฝำย	ซึง่เป็น

ระบบกำรชลประทำนมำแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ฝายขนาดเล็กซึ่งสร้างจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น  

ถูกน�ามาใช้ในระบบบริหารจัดการน�้าในบริเวณเมืองสุโขทัย 

เพื่อกั้นชะลอน�้าในล�าธารหรือทางน�้าขนาดเล็กให้ไหลช้าลง

และขังอยู่นานพอที่จะท�าให้พื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะพื้นที่

เกษตรกรรมมีความชุ่มชื้น



 ส�ำหรับกำรจัดกำรชลประทำนเพ่ือกำรเกษตรในสมัย

สุโขทัย	 จะกระท�ำในที่รำบลุ่มทำงด้ำนทิศเหนือของตัวเมือง

สโุขทยั	ซึง่มทีัง้กำรใช้คนัดนิหรอืท�ำนบระบำยน�ำ้	และป้องกนั

น�้ำท่วมนำข้ำว	 และกำรท�ำฝำยชุดเหมืองส่งน�้ำไปเข้ำนำ 

ตำมท้องที่ต่ำงๆ	 โดยบริเวณที่ท�ำนำด้ำนทิศเหนือนี้แบ่งออก

ได้เป็น	๒	เขตใหญ่ๆ	คอืด้ำนทิศตะวนัออกของวดัพระพำยหลวง

กับด้ำนทิศตะวันออกของล�ำน�้ำแม่ร�ำพัน	 ตำมที่จำรึกพ่อขุน

รำมค�ำแหงได้กล่ำวไว้ว่ำ	“เบ้ืองตะวนัออก”	กบั	“เบือ้งตนีนอน”	

หรือทิศเหนือของเมืองสุโขทัย	 “มีไร่มีนำ”	 กล่ำวคือบริเวณ 

ทีเ่ป็นคนู�ำ้ล้อมรอบทำงด้ำนทศิตะวนัออกของวดัพระพำยหลวง

เป็นพื้นที่ที่มีกำรระบำยน�้ำจำกล�ำคูท่ีรับน�้ำจำกล�ำน�้ำแม่โจน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคูน�้ำล้อมรอบวัดพระพำยหลวง	 มำเข้ำ 

ที่นำซึ่งมีคันดินขนำดใหญ่	 แบ่งแยกบริเวณที่ท�ำนำออกเป็น

ส่วนๆ	น�้ำที่เหลือจำกกำรท�ำนำในเขตนี้จะถูกระบำยลงล�ำน�้ำ

วัดศรีชุม ซึ่งตั้งอยู่ “เบื้องตีนนอน” หรือทิศเหนือ

อันเป็นพื้นที่เกษตรกรรมส�าคัญของเมืองสุโขทัย

แม่ร�ำพนัทำงด้ำนทิศตะวนัออก	บรเิวณนีปั้จจบุนัคนในท้องถ่ิน

เรียกว่ำ	“ทะเลน้อย”	และ	“ทะเลนำง”	กับทำงทิศตะวันออก

ของล�ำน�้ำแม่ร�ำพันตรงข้ำมกับแห่งแรก	 มีบริเวณท่ีมีคันดิน

โอบรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำขนำดใหญ่	 คนในท้องถ่ิน 

เรยีกว่ำ	“หนองเป็ดน�ำ้”	มร่ีองรอยของบรเิวณทีเ่ป็นฝำยและ

ขุดเป็นล�ำเหมืองส่งน�้ำจำกล�ำน�้ำแม่ร�ำพันเข้ำมำหล่อเลี้ยง 

ในบริเวณเพื่อใช้ในกำรท�ำนำ	 บริเวณน้ีเป็นแหล่งปลูกข้ำว 

ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองสุโขทัย	 โดยมีคันดินที่โอบล้อมเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้ำ	 ท�ำหน้ำที่ป้องกันไม่ให้น�้ำหลำกหรือเอ่อจำก

แม่น�้ำยมไหลเข้ำท่วมต้นกล้ำที่ปลูกไว้	ซึ่งคันดินนี้ยังต่อเนื่อง

มำยงัทำงใต้ของด้ำนทศิตะวนัออกขนำนไปกบัแนวก�ำแพงเมอืง

ทำงด้ำนทศิตะวันออก	ท�ำหน้ำทีเ่ป็นท�ำนบระบำยน�ำ้ลงล�ำน�ำ้

แม่ร�ำพัน





 นอกจำกกำรจัดกำรชลประทำนแบบกำรส่งน�้ำ 

จำกต้นน�้ำไปตำมคลองส่งน�้ำสู่พื้นที่เพำะปลูกแล้ว	 ด้วยที่ตั้ง

ของเมืองสุโขทัยอยู่บนที่รำบเชิงเขำ	ค่อนข้ำงแห้งแล้ง	และ

ไม่มีแหล่งน�้ำใต้ดิน	 บริเวณรอบนอกก�ำแพงเมืองสุโขทัย 

อันเป็นที่ตั้งของศำสนสถำน	 ชุมชน	 ตลำด	 ตลอดจนพื้นที่

เกษตรกรรม	 จึงมีกำรจัดกำรชลประทำนโดยกำรเก็บรักษำ

ปริมำณและระดับน�้ำไว้	 เพื่อกำรอุปโภคบริโภคควบคู่ไปกับ

กำรเพำะปลูก	ด้วยกำรสร้ำงตระพังอยู่โดยรอบนอกก�ำแพงเมอืง

สุโขทัยทั้ง	๔	ทิศ	คือ

 ตระพังช้ำงเผือก	 อยู่นอกเขตก�ำแพงเมืองด้ำนทิศ

ตะวันตก	 เป็นสระน�้ำขนำดใหญ่กว้ำงประมำณ	 ๕๐	 เมตร	

และยำว	๔๐๐	เมตร	ในบรเิวณใกล้เคยีงมเีนินโบรำณขนำดใหญ่	

พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงกล่ำวถึงไว้ใน

พระรำชนิพนธ์เรื่อง	“เที่ยวเมืองพระร่วง”	ควำมตอนหนึ่งว่ำ 

“...ออกจำกวัดสะพำนหินย้อนทำงกลับไปดูวัดตระพัง 

ช้ำงเผือกซึ่งอยู่ริมทำงที่เดินไปเขำพระบำทน้อย วัดนี้ตั้งอยู่

ข้ำงบึงหรือสระอันหนึ่งซึ่งมีนำมว่ำ ตระพังช้ำงเผือก...”

 ตระพังทองหลำง อยู่นอกก�ำแพงเมอืงด้ำนทศิตะวันออก

ในบริเวณนี้มีวัดตระพังทองหลำง	 ซึ่งมีซำกโบรำณสถำน

ปรำกฏอยู่	

มณฑปวัดตระพังทองหลาง ศาสนสถานแห่งหนึ่ง

ของเมืองสุโขทัยที่มีมณฑปอันงดงามและมีสระน�้า

อันได้แก่ ตระพังทองหลาง ล้อมรอบ

เป็นขอบเขตประกอบสังฆกรรม

 ตระพังนำค อยู่นอกก�ำแพงเมืองด้ำนทิศใต้	มีสระน�้ำ

ขนำดใหญ่เรียกกันว่ำ	“สระบัวนำค”	มีขนำดกว้ำงประมำณ	

๓๐	เมตร	ยำว	๔๐	เมตร	อยูท่ำงทศิใต้ของเนนิโบรำณสถำน

วัดตระพงันำค

	 นอกจำกนี้	 ยังมี ตระพังโพยศรี	 ซึ่งพระบำทสมเด็จ

พระมงกฎุเกล้ำเจ้ำอยูห่วัทรงพระรำชนพินธ์ไว้ในเรือ่ง	“เทีย่ว

เมอืงพระร่วง”	ควำมตอนหนึง่ว่ำ “...ฝ่ำยสมเดจ็พระนเรศวร 

พอได้ทรงทรำบข่ำวพระยำพชัิย พระยำสวรรคโลกเป็นขบถ 

จึงเสด็จยกทัพหลวงจำกเชียงทอง เมืองสวรรคโลก เสด็จ

ทำงสุโขทัย และที่เมืองนั้นได้ตั้งทัพหลวงต�ำบลฤๅษีชุม  

(คอืวดัศรชีมุ) จงึตรสับญัชำให้ชำวพ่อชุมนุมพรำหมณำจำรย์

เอำน�ำ้ในบ่อพระสยมภวูนำถและเอำน�ำ้ตระพงัโพยสมีำบชูำ...” 

ซึง่สนันิษฐำนกนัว่ำจะเป็นแหล่งน�ำ้ทีอ่ยูน่อกก�ำแพงเมอืง	และ

น่ำจะอยู่ไม่ไกลจำกวัดศรีชุมด้วย

40 ปูมต�ำนำนงำนระบำยน�้ำ สยำมรำชธำนี



41ปูมต�ำนำนงำนระบำยน�้ำ สยำมรำชธำนี



แหล่งน�้าเป็นพื้นที่ส�าคัญของเมืองสุโขทัยซึ่งต้ังอยู่ในบริเวณ 

ที่ห่างไกลจากแม่น�้า แต่ด้วยระบบชลประทานที่เหมาะสม 

ท�าให้สุโขทัยสามารถบริหารจัดการน�้าได้ตามต้องการ



	 ควำมสำมำรถด้ำนชลประทำนด้วยวิธีกำรทดน�้ำ	 

กำรส่งน�้ำ	 กำรกักเก็บน�้ำ	 กำรระบำยน�้ำ	 และกำรป้องกัน

อุทกภัยได้อย่ำงดีเยี่ยมของชำวเมืองสุโขทัย	 ท�ำให้เมือง

สุโขทัยสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมแห้งแล้งและควำมไม่ 

อดุมสมบรูณ์ของพ้ืนท่ีได้ในระดับหน่ึง	และด้วยในเมอืงสโุขทยั

มีกำรชลประทำนที่สมบูรณ์แบบที่สำมำรถยังประโยชน ์

ทั้งด ้ำนกำรเพำะปลูก	 กำรป้องกันข้ำศึกและอุทกภัย	 

กำรคมนำคม	 ตลอดจนกำรสุขำภิบำลคือสำมำรถมีน�้ำใช้

อุปโภคบริโภคตลอดปี	 ท้ังท่ีภูมิประเทศจะขำดแคลนน�้ำ 

ในฤดูแล้ง	 เพรำะสภำพดินไม่สำมำรถเก็บน�้ำได้นำน	 และ 

ตัง้อยูบ่นทีร่ำบเชงิเขำที่ไม่มลี�ำน�ำ้ขนำดใหญ่ไหลผ่ำน	แต่จำก

ควำมส�ำเร็จในกำรจัดกำรชลประทำนครอบคลุมพื้นท่ี 

เขตเมืองสุโขทัยได้อย่ำงทั่วถึง	 พื้นที่แห้งแล้งกลับมีควำม 

อุดมสมบรูณ์	จนมนีำหลวง	มศีำสนสถำน	มพีืน้ท่ีเกษตรกรรม	

เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำอุดมสมบูรณ์ทั่วเมืองทุกแห่ง	สมดังที่ปรำกฏ

ในจำรึกพ่อขุนรำมค�ำแหงที่ว่ำ “...เมืองสุโขทัยนี้ดี ในน�้ำ 

มีปลำ ในนำมีข้ำว...”


