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การศึกษาทางโบราณคดีทีเมืองโบราณพิชัย เป็นการศึกษาเกียวกับพัฒนาการการอยู่

อาศัยและการใช้พืนทีภายในตัวเมือง, ศึกษาถึงรูปแบบการก่อสร้างกําแพงเมืองและคูเมือง, ศาสนา, 

และความสัมพันธ์กับชุมชนภายนอก 

ในการศึกษาโดยการสํารวจทั งภายในตัวเมืองและรอบนอกตัวเมือง และขุดค้นทาง

โบราณคดีจํานวน 2 หลุม ขุดตรวจกําแพงเมืองอีก 1 หลุม จึงนําหลักฐานทีได้จากการสํารวจและขุด

ค้นร่วมกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์ปัญหาในข้างต้น 

จากการศึกษาเมืองโบราณพิชัยพบหลักฐานทางโบราณคดีดังเช่น เครืองสังคโลกจาก

แหล่งเตาเกาะน้อย เตาป่ายาง และเตาสุโขทัย เครืองถ้วยจีนทั งสมัยราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง และ

ราชวงศ์ชิง หลักฐานโบราณสถานเจดีย์ประธานย่อมุมไม้สิบสอง ว ัดมหาธาตุ ศิลปวัตถุเช่น 

พระพุทธรูปหลวงพ่อโต ว ัดหน้าพระธาตุ พระพุทธรูปสําริด ว ัดหน้าพระธาตุ 

จากการวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีพบว่า เมืองโบราณพิชัยมีพัฒนาการอยู่อาศัย

อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที 19 – 24 โดยแบ่งช่วงการอยู่อาศัยออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนการสร้าง

กําแพงเมืองมีอายุร่วมสมัยกับสุโขทัย ช่วงการสร้างกําแพงเมืองสมัยอยุธยา โดยมีลักษณะการใช้

พืนทีภายในตัวเมืองคือชุมชนแรกเริมจะมีการอยู่อาศัยบริเวณทางด้านทิศตะวันตกของเมืองติด

แม่นํ า และในสมัยอยุธยาจึงได้มีการขยายเมืองไปทางด้านทิศตะวันออกและก่อกําแพงเมืองเมือง

และคูเมืองล้อมรอบ เป็นหัวเมืองชั นตรีมีขุนนางระดับพระยาปกครอง 

ลักษณะของกําแพงเมืองและคูนํ าจะมี 2 ชั น ก ําแพงเมืองสร้างด้วยดินโดยการขุดดิน

จากคูนํ าขึ นมาถมจนกลายเป็นคันดินกําแพงเมือง  

พบร่องรอยการติดต่อสัมพันธ์กับเมืองพิษณุโลก สุโขทัย และศรีสัชนาลัย 
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 To study the cultural development of ancient communities at Phichai and how the 
ancient people used the land inside Phichai, the structure of city wall and moat, religion and 
the relation with the other cities outside. 
 For the studying, I surveyed the space both inside and outside and excavated for 2 
pits and 1 pit at the city wall. After that, I studied all archaeological evidences with the 
historical evidences to analyze the problem. 
 The important evidences from Phichai ancient town as Sungkalok wares from Koh 
Noi, Koh Yang and  Sukkhothai  kilns, Chinese celadon in Yuan, Ming and Ching dynasties, 
the pagoda in SukKhothai period at Mahathat temple, Large Buddha image (Luang Por To 
Buddha) from Na Mahathat temple and the other Buddhas.  
 Form analyzing all archaeological evidences, the developed time of Phichai town 
was in 14-19 A.D., being divided to be 3 times. The first one was before building the wall in 
Sukkhothai to Ayutthaya periods. The people used the western side of the town near river for 
living. The second one was in Ayutthaya period. The people in this time expanded the town to 
eastern side and built the wall and the moat . The Phichai town was governed by Praya, being 
the third level town in Ayutthaya period.The last one was in Thonburi to early Ratthanagosin 
periods.  
 There were 2 layers of the city wall and the moat. The city wall was built from soil, 
from the moat.  
   There were the relational traces with Phisanulok, Sukkhotahi and Srisutchanalai. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือของบุคคลต่อไปนี 

 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์มยุรี วีระประเสริฐ(ทีปรึกษาปัจจุบัน)และศาสตราจารย์  

สาย ันต์ ไพรชาญจิตร์(ทีปรึกษาเก่า) ทีกรุณารับเป็นทีปรึกษาวิทยานิพนธ์และให้ค ําแนะนํา แนวคิด 

กระบวนการทํางานและให้ค ําปรึกษาทุกๆ ด้านตลอดเวลาทีได้ศึกษาอยู่ 

 ขอขอบคุณสํานักศิลปากรที 6 สุโขทัย ทีสนับสนุนทุนวิจัย อุปกรณ์และข้อมูลเบืองต้น

สําหรับงานวิจัยครั งนี 

 ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข อินทราวุธ, ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัสสา คชาชีวะ, 

ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ สินชัย กระบวนแสง, อาจารย์พิเศษ เจียรจันทร์พงษ,์ อาจารย์ ดร.ปริวรรต ธรรม

ปรีชากร, ผู ้ ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลิต ขาวเขียว, รองศาสตราจารย์ ศรีศักร วิลลิโภดม, อาจารย์นุช

นภางค์ ชุมดี, อาจารย์ผุสดี รอดเจริญ, อาจารย์สาลินี มานะกิจ, อาจารย์ปวีณา บุหร่า 

 ขอขอบคุณ คุณอนันต์ ชูโชติ, คุณรัตติยา ไชยวงศ,์ คุณหนึงผไท ลิมศรีเพชร, คุณวรพจน์ 

หิรัณยวุฒิกุล, คุณสายกลาง จินดาสุ, คุณภาณุวัฒน์ เอือสามาลย,์ คุณพิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์กรรม 

สําหรับคําแนะนําในการทํางานและช่วยเหลือในด้านการทํางานทุกๆ อย่าง 

 ขอขอบคุณ คุณบัณฑิต สมประสงค์ ทีให้การช่วยเหลือและชี แนะตลอดเวลาในการนํา

ดินเข้าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และขอบคุณคุณสันติ  ไทยานนท์, คุณเกญพริษฐ์ พัฒฑิธน

โชติภาคิน, คุณธีระนันธ์ วิชัยดิษฐ, คุณสิทธารถ ศรีโคตร, คุณประพิณ ทักษิณ, คุณวงศกร ระ

โหฐาน สําหรับความช่วยเหลือตลอดเวลาทําการทดลอง 

 ขอขอบคุณ อาจารย์วรพรรณ สุวรรณชืน, นายประเทือง เป็งแก้ว, นายธีระพงษ์ จีวะสังข์ 

และลูกหลานพระยาพิชัยทุกท่าน ทีให้การช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกตลอดเวลาทําการวิจัย 

 ขอขอบคุณ คุณสมหวัง พ่วงบางโพธิ  นายอําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์, คุณพรหมมิน 

บุญเลี ยง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเมือง อ ําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์, คุณประสิทธิ  วิทย์   

วิสุทธิ ผู ้ ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านหน้าพระธาตุ ตําบลในเมือง อ ําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ทีคอยอํานวย

ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในระหว่างการทํางาน 

 ขอบคุณ คุณสิทธารถ ศรีโคตร, คุณประพิณ ทักษิณ, คุณณพฎล อินทับทิม, คุณอเนก

ฤทธิ  อมรชัยพิพัฒน์ ทีได้เสียหยาดเหงือแรงกายในการช่วยเหลือ รวมทั งเพือนโบราณคดีสมัย

ประวัติศาสตร์ 50 ทุกท่านทีคอยให้ก ําลังใจตลอดระยะเวลาการทํางาน  

 ขอบคุณพ่อและแม่ ทีคอยให้ก ําลังใจและให้ค ําแนะนําทีดีตลอดเวลา 

 ขอบคุณ คุณฐณวดี วงค์สังข์และครอบครัว สําหรับกําลังใจและแรงใจทีมีให้ตลอดมา 
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