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เพลงเมธา ขาวหนูนา : พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในอ าเภอไชยา                
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งานวิจัยฉบับนีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมชุมชนโบราณไชยา            
ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 24 โดยใช้หลกัฐานทางโบราณคดี สามารถแบ่งพฒันาการเป็น 3 ระยะใหญ่ คือ 

1) สมยัก่อนประวตัิศาสตร์พบแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ราว 2,500 ปีมาแล้ว 1 แหล่ง            

พบขวานหินขัดประเภทต่างๆ ต่อมาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 1-9 พบหลกัฐานในไชยาไม่ชัดเจนพบเพียง        

กลองมโหระทกึราว 200 ปีก่อนพทุธกาลถงึพทุธศตวรรษท่ี 5 จ านวน 1 ใบ จากการท่ีไม่ทราบท่ีมาชดัเจน

และพบหลกัฐานน้อยท าให้เร่ืองราวพฒันาการในช่วงนีย้งัคลมุเคลือ 

2)  สมัยประวัติศาสตร์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 พบแหล่งโบราณคดี 21 แหล่ง                    

พบร่องรอยการตัง้ชุมชนราวพุทธศตวรรษท่ี 10-13 มีการรับเอาศาสนาพุทธ(เถรวาทและมหายาน)              

ศาสนาพราหมณ์(ไศวนิกายและไวษณพนิกาย)เข้ามาในชุมชน จากศิลปกรรมแสดงให้เห็นถึง

ความสมัพันธ์กับอินเดีย ศรีลงักาและทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย ต่อมาช่วงพุทธศตวรรษท่ี          

14-15 ชุมชนโบราณไชยากลายเป็นเมืองท่าและศนูย์กลางศาสนาพุทธมหายานท่ีส าคญั สนันิษฐานว่า

ชุมชนมีความเก่ียวข้องกับอาณาจักรศรีวิชัย พบหลักฐานการติดต่อกับอินเดีย จีน ตะวันออกกลาง 

อินโดนีเซีย (ชวา)และเวียดนาม(จาม) ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 จากจารึกชุมชนโบราณไชยามี

ช่ือวา่ “ครหิ” มีเสนาบดีปกครองภายใต้กษัตริย์ท่ีได้รับอิทธิพลวฒันธรรมเขมร มีการจดัองค์ประกอบเมือง

ท าผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูปแบบศิลปะสกุลช่างไชยาเป็นของตนเอง ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 

สนันิษฐานตกอยู่ใต้อ านาจของอาณาจกัรตามพรลิงค์ (นครศรีธรรมราช) 

3) สมยัพุทธศตวรรษท่ี 19-24 พบแหล่งโบราณคดีจ านวน 39 แหล่ง ราวพุทธศตวรรษท่ี 

20 -24 เป็นต้นไปไชยามีฐานะเป็นหัวเมืองชัน้ตรีของอยุธยา นับถือพุทธเถรวาทลังกาวงศ์             

รูปแบบศิลปะสกุลช่างไชยาช่วงนีรั้บเอารับอิทธิพลศิลปะจากอยุธยามาผสม ชุมชนมีความสมัพันธ์ทาง
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53101210: MAJOR: HISTORICAL ARCHAEOLOGY 
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PLENGMETHA KHAWNUNA: THE CULTURAL DEVELOPMENT OF THE ANCIENT 
COMMUNITIES IN CHAIYA DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE. THESIS ADVISOR: 
ASST.PROF.DR. SARITPONG KHUNSONG. 400 pp. 

The objective of this research is to study cultural development of ancient communities in Chaiya 
district before the 18th century by using archaeological evidence. It found that the development can be divided 
into 3 main periods. 

1)  Prehistoric period, it has found a Neolithic prehistoric site around 2,500 years with different 

kinds of polished stone axe.  Later, around the 6th to 14th centuries, archaeological evidence found in Chaiya                 

is not obvious. It only found one bronze drum dated around 700 BC to the 10th century without an exact origin.                

A small number of evidence and their uncertain origin make its development during this phase remain unclear.  

2) Historic period, before the 15th century, it has found 21 archaeological sites with community 

settlements. Around the 5th to 8th centuries, it showed that the communities embraced Buddhism                      

(Mahayana and Theravada) and Hinduism (Shaivism and Vishnaism). Some characters of art represent its 

relationship  with India, Sri Lanka and Dvaravati culture in central Thailand. Later in the 9th to 10th centuries 

ancient communities in Chaiya district became an important port city and Mahayana Buddhism center.                          

It assumes that the communities were related to Srivijaya kingdom. It also found the evidence related to foreign 

countries, such as India, China, Middle East, Indonesia (Java) and Vietnam (Cham).  After that in the 12th to 13th 

centuries, an inscription found showed that the communities were called “Grahi” with ruling minister under the 

king in which influenced from Khmer culture. The city plan  were planned in rectangular shape. In addition, it also 

had its own Chaiya art school. Around late 13th century it can be assumed that it was under the power of 

Tambalinga kingdom (Nakhon Si Thammarat) 

3) During the 14th to 19th centuries, it has found 39 archaeological sites. During the 15th to 19th 

centuries, Chaiya played a role as a city-state of Ayutthaya kingdom. It had Theravada Buddhism from Lanka             

as its main religion. The Chaiya art school during this time got an influence from Ayutthaya art. The communities 

also had trading connection with China and England, including other southern cities as it found Chaiya art style in 

the nearby communities. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“ไชยา” ปัจจุบัน คือ ช่ือเรียกอําเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัง้อยู่ทางภาคใต้
ตอนบนตดิชายฝ่ังทะเลตะวนัออกหรืออ่าวไทย ตามความเห็นของธราพงศ์ ศรีสชุาติ นกัโบราณคดี
ได้กําหนดพืน้ท่ีบริเวณอําเภอไชยาเป็นท่ีตัง้ของ “ชมุชนโบราณไชยา” ตามพิกดัละติจดูท่ี 9 องศา 
20 ฟิลิปดาเหนือ ถึง 9 องศา 28 ฟิลิปดาเหนือ ลองติจูด 99 องศา 7 ฟิลิปดาตะวันออก                           
ถึง          99 องศา 19 ลิปดาตะวนัออก1 หรือคิดเป็นพืน้ท่ีอําเภอไชยาเกือบทัง้หมด (พืน้ท่ีปัจจบุนั
คิดเป็น 1,004.630 ตารางกิโลเมตร) นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์มักกล่าวถึง                            
“ชมุชนโบราณไชยา”ในฐานะเมืองสําคญัในสมยัศรีวิชยัชว่งพทุธศตวรรษท่ี 13 -18  

อย่ า ง ไ ร ก็ตาม  กรมศิลปากรไ ด้ สํ ารวจพ บหลักฐานทาง โบราณคดีตั ง้ แต่                       
สมยัก่อนประวัติศาสตร์ คือ พบขวานหินขดัแบบจงอยปากนกขนาดใหญ่ ขวานหินขดัแบบมีบ่า 
และไม่มีบ่าท่ีแหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้แดง บ้านนํา้ป่ัน หมู่ 7 ตําบลปากหมาก กําหนดอาย ุ               
เชิงเทียบอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ 2 ต่อมาในสมัยแรกเ ร่ิมประวัติศาสตร์                         
พบกลองมโหระทึกจํานวน 1 ใบในอําเภอไชยา (แต่ไม่ทราบท่ีมาชดัเจน) จากจํานวนหลกัฐานท่ีมี
จํากัดและท่ีมาของโบราณวัตถุท่ีไม่ชัดเจนทําให้สมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยแรกเร่ิม
ประวตัศิาสตร์ในไชยายงัคงคลมุเครืออยู่ 

                                                           
1ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชมุชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่ 5 (สงขลา: สถาบนัคดีศกึษา

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195. 
2ชาคริต สิทธ์ิฤทธ์ิ, “การตัง้ ถ่ินฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเขตพืน้ที่จังหวัด                          

สรุาษฎร์ธานี,” ศิลปากร54,2 (มีนาคม – เมษายน 2553): 28-47. 
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ต่อมาพบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีกําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11-13       
ได้แก่ พระวิษณุ 4 กร บริเวณวัดศาลาทึง ตําบลตลาด กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 10-113, 
พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีจากวัดเววน ตําบลป่าเวและชิน้ส่วนธรรมจักรท่ีพบท่ีตําบลทุ่ ง       
กําหนดอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12-13 เป็นต้นโบราณวตัถใุนช่วงนีแ้สดงให้เห็นถึงการติดต่อ
ระหวา่งชมุชนโบราณไชยาและชมุชนภายนอก 

ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13-18 ถือเป็นยคุทองของการศกึษาประวตัิศาสตร์และโบราณคดี
ในไชยา เน่ืองจากพบผลงานการศกึษาของนกัวิชาการเป็นจํานวนมาก จากการทบทวนวรรณกรรม
พบแหล่งโบราณคดีสมัยพุทธศตวรรษท่ี 13-18 จํานวน 6 แหล่ง (มีการขุดค้น 4 แหล่ง)มี
รายละเอียด ดงันี ้

แหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ ตําบลพุมเรียง การขุดค้นในปี พ.ศ.2525 พบโบราณวตัถุ
ประเภทลูกปัดเป็นจํานวนมากเหรียญจีนในรัชกาลพระเจ้าคายเอวียนเคร่ืองถ้วยจากตะวนัออก
กลางจีนและเคร่ืองแก้ว เป็นต้น จากหลักฐานทัง้หมดสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ           
เป็นเมืองทา่ท่ีมีความสําคญัในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14-154 

โบราณสถานวัดแก้ว ตําบลเลม็ด ผลจากการขุดค้นของกรมศิลปากรปีพ.ศ.2519          
ถึงพ.ศ.2523 พบวา่เป็นเจดีย์ทรงปราสาทสร้างเน่ืองในศาสนาพทุธนิกายวชัรยานช่วงพทุธศตวรรษ
ท่ี 14-15 และมีการใช้พืน้ท่ีอีกครัง้ในสมยัอยธุยา5 

โบราณสถานวัดหลง ตําบลตลาด ผลจากการขุดแต่งของกรมศิลปากร ในปี                     
พ.ศ.2525-2527 พบฐานอาคารกากบาทขนาด 21.65X 21.65 เมตร มีรูปแบบลกัษณะคล้ายเจดีย์
วัดแก้วแต่มีขนาดใหญ่กว่า 1 เท่า โบราณวัตถุสําคัญจากการขุดแต่ง ได้แก่ พระพิมพ์ดินดิบ     
ศิลปะทวารวดีและขอมกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 เคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซ่ง      
และเยว๋ียนราวพุทธศตวรรษท่ี 18 -19 เคร่ืองเคลือบเซลาดอน เคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง       
และชิง เคร่ืองถ้วยสุโขทัย เศษภาชนะดินเผาเนือ้ดินแบบพืน้บ้าน เป็นต้น สันนิษฐานวัดหลง              

                                                           
3เอกสดุา สงิห์ลาํพอง,เทวปฎิมาสยาม (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553), 51. 
4กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจขุดค้นทางด้านโบราณคดี  บริเวณแหลมโพธ์ิ            

ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ม.ป.ท.: โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้)         
กรมศิลปากร, 2526), 1-101. 

5เขมชาติ เทพไชย, “การสํารวจขุดค้นวัดแก้ว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี, ” ศิลปากร                    
24 (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2523):13-23. 
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สร้างขึน้ร่วมสมัยกับโบราณสถานวดัแก้วในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14-15 และมีการใช้งานอีกครัง้                     
ในสมยัอยธุยาลงมา6 

เมืองโบราณเมืองเวียง ตําบลตลาด จากการสํารวจพบว่าเป็นเมืองรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส    
ท่ีมีคูนํา้ กําแพงดินและกําแพงอิฐล้อมรอบ ขนาดของเมืองทางด้านทิศเหนือยาว 278 เมตร            
ทิศใต้ยาว 276 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกยาว 278 เมตร ทิศตะวันตกยาว 288 เมตร7                        
ผลการศึกษาท่ีผ่านมาพบซากโบราณสถานท่ีวัดเ วียงแต่ไม่สามารถนํามาวิ เคราะห์ได้         
เน่ืองจากถกูสร้างอาคารทบัในปี พ.ศ. 2513 สว่นผลการขดุค้นในปี พ.ศ.2524 ภายในตวัเมืองเวียง
สนันิษฐานวา่บริเวณเมืองเวียงเป็นท่ีอยูอ่าศยัของชมุชนชว่งพทุธศตวรรษท่ี 17-188 

แหล่งโบราณสถานเขานํา้ร้อน ตําบลเลม็ด จากข้อมูลการสํารวจของกรมศิลปากร       
ปี พ.ศ.2510, 2538 และ 25399 พบโบราณสถานบนยอดภูเขาทางด้านทิศตะวนัตกสนันิษฐานว่า
ร่วมสมยักบัเจดีย์แก้ว วดัหลง กําหนดอายอุยูใ่นชว่งก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 

วดัพระบรมธาตไุชยา สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15 ร่วมสมยักับ            
วัดเวียง วัดแก้ว วัดหลงในบริเวณวัดพบโบราณวัตถุพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร 8 กร สําริด,                 
พระโพธิสตัว์ปัทมปาณีซึ่งอยู่ร่วมสมยัพุทธศตวรรษท่ี 14-15 ตอ่มาวดัพระบรมธาตไุชยาได้รับการ
บูรณะอีกครัง้ในสมัยอยุธยา โดยวิเคราะห์จากรูปแบบแผนผังวัดประกอบกับพระพุทธรูป                   
รอบระเบียงคดสว่นใหญ่กําหนดอายอุยูใ่นช่วงสมยัอยธุยา  

 
แ ห ล่ ง โ บ ร า ณ ค ดี วัด เ ว ว น แ ล ะ บ้ า น ม ณ ฑ ล  ตํ า บ ล ป่ า เ ว  จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ                             

ของประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์  กล่าวว่าบริเวณวิหารเก่าวัดเววนพบพระพุทธรูปศิลาสมัยทวาร วดี       
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 จํานวน 2 องค์ ส่วนบริเวณบ้านมณฑลพบเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
                                                           

6กรมศิลปากร,โครงการขุดแต่งและบูรณะวัดหลง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(กรุงเทพ : หน่วยศิลปากรที่  14กองโบราณคดี  กรมศิลปากร, 2525) , 1-87 และดู กรมศิลปากร,                        

รายงานการปฎิบัติงานโครงการขุดแต่งและบูรณะวัดหลง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2526 (กรุงเทพ: หนว่ยศิลปากรท่ี 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526), 1-29. 
7ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธ์, ไชยา-สุราษฎร์ธานี, (กรุงเทพ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 62. 
8ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา : ชมุชนโบราณ, สารานุกรมภาคใต้เล่มที่ 5 (สงขลา: สถาบนัคดีศกึษา

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2210. 
9กรมศิลปากร,รายงานการส ารวจปากถ า้ภูเขาน า้ร้อน ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา จังหวัด

สุราษฏร์ธานี (นครศรีธรรมราช: สํานกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช, 2539), 
เอกสารอดัสาํเนา. 
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โลหะและภาชนะดินเผาเขียนสี จากหลักฐานสันนิษฐานว่าบริเวณนีเ้ป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย                                  
ของคนในสมยัทวารวดีและศรีวิชยั10 

แหล่งโบราณคดีวดัใหม่ชลธาร ตําบลทุ่ง จากการสํารวจของคณุประทุม ชมุเพ็งพนัธุ์ 
ในปี พ.ศ. 2510 พบโบราณวตัถท่ีุสําคญั ได้แก่ กลุม่เทวรูปศลิาพระนารายณ์จํานวน 3 องค์11 

วัดศาลาทึง จากฐานข้อมูลของกรมศิลปากรได้กล่าวถึงการพบพระวิษณุ 4 กร 
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 10-1112, พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร2 กร กําหนดอายุราว         
พุทธศตวรรษท่ี 1313 และพระสุริยเทพ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15-1614 สันนิษฐานว่า       
ทางฝ่ังทิศตะวนัออกของอโุบสถวดัหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่าในรายณ์เคยเป็นท่ีตัง้ของวิหารพราหมณ์  

ชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 “ชมุชนโบราณไชยา” พบหลกัฐานท่ีเป็นตวัอกัษรครัง้แรก
คือ จารึกหลักท่ี  25 (จารึกบนฐานพระพุทธรูปวัดเ วียง)  จารึกระบุอยู่ ในช่วงพ.ศ. 1726         
เนือ้ความในจารึกได้กล่าวถึง “ศรีมตัไตรโลกยราชภูษนวรรมเทวะ” โปรดให้มหาเสนาบดีตลาไน
ผู้ รักษาเมืองครหิหล่อพระพุทธรูปนีข้ึน้ 15 จากจารึกหลักนีทํ้าให้ทราบว่าในช่วงปี พ.ศ.1726       
ชมุชนโบราณไชยาเรียกว่าครหิ ตอ่มาในปี พ.ศ.1774จากจารึกหลกัท่ี 24 ข (จารึกวดัหวัเวียงเมือง
ไชยา 1)  ท่ีกล่าวสรร เส ริญพระเ จ้าจันทรภานุศ รีธรรมโศกราชแห่ง เ มืองตามพรลิ ง ค์
(นครศรีธรรมราช)ทําให้นกัวิชาการสนันิษฐานว่าเมืองโบราณไชยาน่าจะตกอยู่ใต้อํานาจของเมือง
ตามพรลิงค์ในชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 

การศึกษาประวัติศาสตร์ “ชุมชนโบราณไชยา ”  ช่วงพุทธศตวรรษท่ี  19-24                            
พบผลงานทางวิชาการเพียง 2 เล่ม ได้แก่ บทความเร่ือง ”สุราษฎร์ธานีสมยัสุโขทัยและอยุธยา” 
ของทวีศักดิ์  ล้อมลิม้และสงบ ส่งเมือง โดยศึกษาจากเอกสารท่ีเ ก่ียวข้องกับเมืองไชยา           
( เ พี ย ง บ า ง ส่ ว น )  ไ ด้ ข้ อ ส รุ ป ว่ า ใ น ปี  พ . ศ . 1781-1998 ไ ช ย า มี ฐ า น ะ เ ป็ น เ มื อ ง บ ริ ว า ร                                
ของนครศรีธรรมราช ต่อมาในปี พ.ศ.1998-2310 ได้ยกฐานะเป็นเมืองพระยามหานครชัน้ตรี       

                                                           
10ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธ์, ไชยา-สุราษฎร์ธานี, (กรุงเทพ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 67. 
11เร่ืองเดียวกนั, 69. 
12เอกสดุา สงิห์ลาํพอง,เทวปฎิมาสยาม (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2553), 51. 
13H.G.Quaritch Wales, The Malay Peninsula in Hindu Times (London: Bernard 

Quaritch,1976),118. 
14Stanley O’ Connor Jr., Hindu gods of peninsular Siam, (Asona Switzerland: 

ArtibusAsiae Publisher, 1971),60-62. 
15ยอร์ชเซเดส์, “จารึกบนฐานพระพทุธรูปวดัหวัเวียง,” จารึกในประเทศไทยเล่ม 4: อักษรขอม

พุทธศตวรรษที่17-18 (กรุงเทพฯ : หอสมดุแหง่ชาติ กรมศิลปากร, 2529), 117-120. 
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ขึ น้ ต รง กับ อยุธ ยา 16 ส่ วน อี ก เ ล่ม คือ ผ ลง า น วิท ย านิ พ น ธ์ส า ขา ป ร ะวัติ ศา ส ต ร์ศิ ล ป ะ         
มหาวิทยาลัยศิลปากรของนันทลักษณ์ คีรีมา ในหัวข้อ “พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาระหว่าง                
พุทธศตวรรษท่ี 18 – 21” ท่ีทําการศึกษาพระพุทธรูปรอบระเบียงคดของวดัพระบรมธาตุไชยา17 
นอกนัน้เป็นรายงานการสํารวจโบราณสถานของกรมศิลปากร(ท่ีมีการเผยแพร่) มีแหล่งโบราณคดี
ทัง้หมด 9 แหล่ง ได้แก่ วดัเวียง วดัแก้ว วดัหลง วดัพระบรมธาตไุชยา(ทัง้ 4 แหล่งนีมี้การใช้มา
ตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี13-18), วัดจําปา ตําบลทุ่ง 18,วัดโท (ร้าง) ตําบลทุ่ง19, วัดท่าโพธ์ิ               
ตําบลตลาด20, วดันางชี (ร้าง) ตําบลทุง่และโบราณสถานทา่เจดีย์  ตําบลพมุเรียง21 

ผลจากการทบทวนวรรณกรรมการศึกษา”ชุมชนโบราณไชยา” แสดงให้เห็น                          
ถึงความสนใจศึกษาหลกัฐานทางด้านโบราณคดีในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13-18 ทําให้เราไม่เห็นถึง
พฒันาการของชุมชนโบราณช่วงก่อนและหลงัพุทธศตวรรษท่ี 19นอกจากนีย้งันิยมศึกษาเฉพาะ
ด้านประวตัศิาสตร์ศลิปะเป็นสว่นใหญ่ 

จากข้อมลูทัง้หมดจึงนําไปสู่หวัข้อการวิจยั เร่ือง“พฒันาการทางวฒันธรรมของชมุชน
โบราณท่ีอําเภอไชยา” โดยการศึกษาในครัง้นีจ้ะทําการศึกษาทฤษฎี สมมุติฐาน ผลการศึกษา
ค้นคว้าวิจยัท่ีผ่านมาประกอบกบัการลงพืน้ท่ีสํารวจแหล่งโบราณคดีของผู้ วิจยัใหม่ในปีพ.ศ.2557 
เพ่ือนํามาอธิบายถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมของอําเภอไชยาในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24                  
ซึง่นา่จะเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาประวตัศิาสตร์และโบราณคดีของไชยาในอนาคต 
 
                                                           

16ทวีศกัดิ์ ล้อมลิม้และสงบ สง่เมือง, “สรุาษฎร์ธานีสมยัสโุขทยัและอยธุยา,” รายงานการสัมมนา
ประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี (สรุาษฎร์ธานี: วิทยาลยัครูสรุาษฎร์ธานี, 2527), 81-92. 

17นันทลักษณ์ คี รีมา,  “พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาระหว่างพุทธศตวรรษที่  18 – 21”              
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555)         
, 1-156. 

18กรมศิลปากร,รายงานการส ารวจแหล่งโบราณคดีวัดจ าปา ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา        

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช: หนว่ยศิลปากรท่ี 8กรมศิลปากร, 2529), เอกสารอดัสาํเนา 
19กรมศิลปากร,โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยประจ าปี พ.ศ.2545 กิจกรรมในการรณรงค์

เพื่อการดูแลรักษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่  8กรกฏาคม2555 ณ โบราณสถานวัดโท
และวัดใหม่ท่าโพธ์ิ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไชยา 
สาํนกัศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช, 2555), 217. 

20เร่ืองเดียวกนั,217. 
21กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจท่าเจดีย์และวัดนางชี(ร้าง) หมู่ 5 ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537), เอกสารอดัสาํเนา 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ลํ า ดับ พัฒ น า ก า ร ท า ง วัฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ชุม ช น โ บ ร า ณ ไ ช ย า                         

ชว่งก่อนพทุธศตวรรษท่ี 24 
2. เพ่ือศกึษาบทบาทและความสําคญัของชมุชนโบราณไชยาในแตล่ะสมยั 
3. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของชมุชนโบราณไชยาและชมุชนโบราณอ่ืนๆแตล่ะสมยั 

 
ประโยชน์ของการศึกษา 

1. เข้าใจถึงลําดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในอําเภอไชยา            
ชว่งก่อนพทุธศตวรรษท่ี 24 

2. เข้าใจถึงบทบาทและความสําคญัของชมุชนโบราณไชยาในแตล่ะสมยั 
3. เข้าใจถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งชมุชนโบราณไชยากบัชมุชนอ่ืนๆ 

 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตพืน้ท่ีการศึกษา: ศึกษาและสํารวจแหล่งโบราณคดีท่ีตัง้อยู่ในเขต       
อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี คดิเป็นพืน้ท่ี 1,004.630 ตารางกิโลเมตร  

2. ขอบเขตเวลา : ตัง้แต่สมัยท่ีปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีจนถึง                              
ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 24 

 
 
ขัน้ตอนและวิธีการศึกษา 

1. รวบรวมหลกัฐานทางด้านเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัชมุชนโบราณไชยา ได้แก่ 
1.1 เอกสารทางประวัติศาสตร์ เช่น จารึก พงศาวดาร ตํานาน บันทึก                  

ของชาวตา่งชาต ิเป็นต้น  
1.2 เอกสารข้อมูลทางโบราณคดีผลงานการศึกษาทางประวัติศาสตร์                 

และโบราณคดีของนกัวิชาการท่ีผา่นมา 
1.3 เอกสารทางด้านภมูิศาสตร์ เชน่ แผนท่ีทหาร ภาพถ่ายทางอากาศ  

2. สํารวจและเก็บข้อมูลทางภาคสนาม โดยทําการเก็บข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ               
ท่ีมีการจดัแสดงหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในอําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีและทําการสํารวจ
แหล่งโบราณคดีในเขตอําเภอไชยา โดยทําการบันทึกข้อมูลทาง โบราณคดี เช่น พิกัดแหล่ง              
สภาพภูมิประเทศ เก็บภาพตวัอย่างโบราณวตัถบุนพืน้ผิวดิน สมัภาษณ์ข้อมูลจากราษฎรในพื น้ท่ี
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เก่ียวกับประวัติการใช้พืน้ท่ีหรือโบราณวัตถุท่ีมีในครอบครอง จดบันทึกข้อมูลและถ่ายภาพ                 
ทางโบราณคดี 

3. นําข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดมาทําการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูทางโบราณคดี  
4. สรุปผลการศกึษาและนําเสนอผลงานในรูปแบบวิทยานิพนธ์ 

 
แหล่งข้อมูลในการศึกษา 

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร , หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวงัสนามจนัทร์, ห้องสมุดสํานกัโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, ห้องสมุดศนูย์
มานุษยวิทยาสิรินธร, หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, สํานักศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช,
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา , พิพิธภัณฑ์พืน้บ้านเมืองไชยา , พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
นครศรีธรรมราช, พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร 
 
 



 
 

8 

บทที่ 2 
  ชุมชนโบราณไชยา: สภาพภูมิศาสตร์  

 
ปัจจุบนั “ไชยา” คือ ช่ืออ าเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัง้อยู่ทางภาคใต้ตอนบน     

ตดิชายฝ่ังทะเลตะวนัออกหรืออา่วไทย  

 
ภาพท่ี 1 แผนที่แสดงท่ีตัง้อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

จากการศกึษาทางด้านโบราณคดีและประวตัศิาสตร์ นกัวิชาการได้ก าหนดพืน้ท่ีบริเวณ
อ าเภอไชยาให้เป็น “ชุมชนโบราณไชยา”หนึ่งในชุมชนโบราณรอบอ่าวบ้านดอน อันประกอบ                  
ไปด้วยชมุชนโบราณโบราณไชยา ชมุชนโบราณท่าชนะ ชมุชนโบราณกาญจนดิษฐ์ ชุมชนโบราณ
เวียงสระและชมุชนโบราณพนุพิน1 

                                                           
1ดรุณี แก้วม่วงและสถาพร ศรีสจัจัง, “ภาคใต้-ชุมชนโบราณรอบอ่าวบ้านดอน,” สารานุกรม

วัฒนธรรมภาคใต้12 (2542), 1568.  
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1. สภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนโบราณไชยาในปัจจุบัน 
ที่ตัง้อาณาเขตและพืน้ท่ีการปกครองของชุมชนโบราณไชยา 
 “ชุมชนโบราณไชยา”ครอบคลุมพืน้ท่ีอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีทัง้หมด                  
โดยตัง้อยูร่ะหวา่งพิกดัละตจิดูท่ี 9 องศา 20 ฟิลิปดาเหนือถึง 9 องศา 28 ฟิลิปดาเหนือถึงลองติจดู 
99 องศา 7 ฟิลิปดาตะวันออก ถึง 99 องศา 19 ลิปดาตะวันออก2 มีเนือ้ท่ีทัง้หมดประมาณ 
1,004.6309 ตารางกิโลเมตร3มีอาณาเขตดงันี ้

ทิศเหนือ        ตดิกบัอ าเภอทา่ชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี   
ทิศใต้    ตดิกบัอ าเภอทา่ฉางโดยมีคลองทา่ปนูเป็นเขตกัน้ระหวา่งอ าเภอ 
ทิศตะวนัออก  ตดิตอ่กบัอา่วบ้านดอนหรือทะเลไทย  
ทิศตะวนัตก    ตดิตอ่กบัอ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง 

อ าเภอไชยาแบง่พืน้ท่ีการปกครองออกเป็น 9 ต าบล คือ 
1.1 ต าบลตลาดไชยามี 5 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านตลาดไชยา,บ้านสงขลา,บ้านดอนดวด

,บ้านดอนพตและบ้านวงัหลมุพี 
1.2 ต าบลพุมเรียงมี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านล่าง, บ้านหวัเลน, บ้านเหนือ, บ้านเหนือ

น า้และบ้านแหลมทราย 

1.3 ต าบลเลม็ด  มี 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าใหญ่, บ้านวัดแก้ว,  บ้านนาหลวง,         
บ้านปากทอ่, บ้านเลม็ด, บ้านปากดา่นและบ้านไทรงาม 

1.4 ต าบลเวียง มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเชิงสมอ,บ้านกุล,บ้านโพธ์ิ,บ้านเวียง                    
และบ้านสามศกัดิ ์

1.5 ต าบลทุ่ ง มี  8 หมู่ บ้าน ไ ด้แก่  บ้านขนอน, บ้านทุ่ งนอก, บ้านถ่ินหลวง,                
บ้านหนองขีเ้ป็ด, บ้านหวันอน, บ้านนาแค,บ้านควนเจดีย์และบ้านคลองยวน 

1.6 ต าบลป่าเวมี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าเว, บ้านท่าหกั,บ้านเหยียด, บ้านเดิมเจ้า, 
บ้านหนองผกัหนามและบ้านเขาพนมแบก 

1.7 ต าบลตะกรบ มี 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านฝ่ายพรุ, บ้านตะกรบ (ท่ามะเขือ),        
บ้านห้วยพนุ, บ้านสระมโนราห์ (ถนนขาด)และบ้านบอ่คา (บ้านทา่เกต ุวดัวชิตธาราราม) 

                                                           
2ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดี

ศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195. 
3ภิณโญ จิตต์ธรรม, “ไชยา, อ าเภอ,”สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดีศึกษา

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2226. 
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1.8 ต าบลโมถ่าย มี 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป่าอ้อย,บ้านกลาง,บ้านทือ,บ้านหวันา,
บ้านลุม่กระทอ่มและบ้านทุง่นางเภา 

1.9 ต าบลปากหมาก มี 7 หมูบ้่าน ได้แก่ บ้านลุม่แร่, บ้านปากหมาก, บ้านท่าไม้แดง
,บ้านลุม่พรุยายชี, บ้านอา่งทอง, บ้านห้วยตาหมิงและบ้านเขาหลกั  

 
ภาพท่ี 2 แผนที่การปกครองในแต่ละต าบล 

ท่ีมา: Super User. อ าเภอไชยา. เข้าถึงเม่ือ 20 มกราคม 2558.                                          
จากhttp://suratinfo.sru.ac.th/index.php/2013-01-30-11-29-6/2013-02-27-02-47-53 

 
 

ลักษณะสภาพภูมิประเทศของอ าเภอไชยา  
 พืน้ท่ีจะลาดเอียงจากภูเขาสูงทางทิศตะวันตกสู่พืน้ท่ีราบและชายฝ่ังทะเล         

ทางทิศตะวนัออก สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้
 พืน้ที่ตอนใน (พืน้ท่ีป่าเขา) ได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณฝ่ังตะวนัตกหรือต าบลปากหมาก

เป็นพืน้ท่ีราบสูงของเขาแดน เขาเพลา เขาจอมสีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูเก็ต4กัน้ระหว่าง
อ าเภอไชยากบัอ าเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนองหรือระหว่างภาคใต้ตะวนัออกและภาคใต้ฝ่ังตะวนัตก 
พืน้ท่ีบริเวณเขาสงู มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลเฉล่ีย 6 – 10 เมตร5 

 

                                                           
4เทือกเขาภเูก็ต (หรือทิวเขาแดน) เป็นเทือกเขาที่ตอ่จากเทือกเขาตะนาวศรีที่รองรับด้วยหินแกรนิต

ซึง่แทรกตวัเข้ามาในหินตะกอนมหายคุพาลโิซอิคท าให้เกิดเป็นภเูขาสงู 
5กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจขุดค้นทางด้านโบราณคดี บริเวณแหลมโพธ์ิ            

ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ม.ป.ท.: โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้)         
กรมศิลปากร, 2526), 2. 
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 พืน้ท่ีตอนกลาง (ท่ีราบลุม่สลบัดอนและสนัทรายเก่า) เป็นพืน้ท่ีราบลาดเอียงตอ่
จากพืน้ท่ีป่าเขาตัง้แต่บริเวณต าบลโมถ่ายจากนัน้ค่อยๆลาดเอียงมาเป็นพืน้ท่ีราบสลับดอน         
บริเวณต าบลป่าเว ต าบลทุ่ง ต าบลเวียง ต าบลตลาดไชยาและต าบลเลม็ดตามล าดบั โดยมีภูเขา
หรือควน (ภเูขาขนาดยอ่ม) กระจายอยูบ่นพืน้ท่ีราบ สว่นใหญ่มกัเป็นหินทรายแดงและหินปนูได้แก่ 
เขาพนมแบก เขาควน เขาน า้ร้อน เขาตาเกต ุเขาสายสมอเขาโพธ์ิทอง เขานางเอ พืน้ท่ีบริเวณนี ้
เป็นพืน้ท่ีเกิดขึน้ใหม่สมยัโฮโลซีนเกิดจากการกระทบัของทะเลและลม พดัพาทรายมาทบัถมเป็น
ดอนหรือริว้สนัทรายขนาดตา่งๆ พืน้ท่ีสนัทรายจะสงูจากพืน้ท่ีราบลุม่โดยรอบประมาณ 1-2 เมตร  

พืน้ที่ชายฝ่ังทะเล (พืน้ท่ีหาดและสนัทราย)ได้แก่ พืน้ท่ีบางส่วนของต าบลพุมเรียง 
ต าบลตะกรบและต าบลเลม็ดมีลกัษณะเป็นหาดทรายและป่าชายเลนซึ่งแหล่งน า้จากพืน้ท่ีตอนใน
ท่ีไหลผ่านพืน้ท่ีราบลุ่มตอนกลางจะไหลมาออกทะเลอออกทะเลในบริเวณนี ้นอกจากนีใ้นต าบล
พุมเรียงจะมีแหลมย่ืนออกไปในทะเล แหลมด้านบนสุดเรี ยกแหลมซุย ถัดลงมาทางใต้                            
คือ แหลมโพธ์ิมีแมน่ า้พมุเรียงไหลลงสูท่ะเล สามารถจอดเป็นท่ีหลบคล่ืนลมได้เป็นอย่างดี 

 

 
ภาพท่ี 3 ลักษณะภูมิศาสตร์ของอ าเภอไชยา 
ท่ีมา: ดดัแปลงจากแผนท่ีจากกรมศิลปากร, รายงานการส ารวจขุดค้นทางด้านโบราณคดี 

บริเวณแหลมโพธ์ิ ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (โครงการโบราณคดี
ประเทศไทย (ภาคใต้) กรมศลิปากร, 2526)  
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ล าน า้ที่ส าคัญ6ในอ าเภอไชยามีแม่น า้ล าคลองอยู่หลายสายล าน า้ท่ีส าคญัมี  4 สาย 

ได้แก่ 
1. คลองไชยา ต้นน า้เกิดจากทิวเขาแดน (เทือกเขาภูเก็ต) ท่ีกัน้ระหว่างภาคใต้         

ฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก ต้นน า้เกิดจากการรวมกนัระหว่างคลองท่าใหญ่และคลองท่าไม้แดง
ไหลมาบรรจบกนับริเวณปากแพรกเขตต าบลปากหมาก จากนัน้ไหลผ่านต าบลโมถ่าย ต าบลป่าเว 
คลองไชยาเม่ือไหลผ่านมาสู่พืน้ท่ีตอนกลางได้แตกออกหลายสายไหลลงสู่ทะเลโดยมี 3 สายหลกั 
ได้แก่ สายแรกไหลผ่านต าบลเวียง ต าบลเลม็ดแล้วไหลไปรวมกับคลองท่าปนู(เส้นแบ่งระหว่าง
อ าเภอไชยาและท่าฉาง)สายท่ีสองไหลผ่านต าบลเวียง ต าบลตลาดแล้วแยกออกเป็นสองสาย       
คือ คลองหวัววัและคลองไชยาแล้วไหลลงสู่ทะเลสายท่ีสามแยกจากคลองไชยาบริเวณบ้านโมถ่าย
ไหลผ่านบ้านโพธ์ิเรียกคลองท่าโพธ์ิ ไหลบรรจบคลองตะเคียนและออกสู่ทะเลคลองไชยา มีความ
ยาวทัง้หมด 80 กิโลเมตร ปากน า้กว้างประมาณ 20 เมตร 

2. คลองตะเคียน (คลองท่าตีน) เกิดจากการรวมกันระหว่างคลองตะเคียน       
และคลองท่าตีน คลองท่าตีนเกิดจากบริเวณพืน้ท่ีป่าเขาอ าเภอไชยา ส่วนคอลงตะเคียนเกิดจาก
เขาจอมสี ในอ าเภอท่าชนะ(ทิวเขาภูเก็ต) ไหลผ่านอ าเภอไชยาท่ีบ้านท่าหัก บ้านท่าย่ามหมู       
บ้านในทอน บ้านเชิงหารในต าบลป่าเว ไหลบ้านตากแดด ต าบลทุ่งแล้วแตกออกเป็น 2 สาย      
สายหนึ่งจากบ้านตากแดด บ้านถ่ินหลวงต าบลทุ่งถึงบ้านห้าต้น บ้านดอนประดู่เรียกคลองประดู่
แล้วไหลมาบรรจบคลองไชยาท่ีวดัหน้าเมืองไหลลงสู่ทะเลและอีกสายหนึ่งจากบ้านตลาดห้าต้นไป
บรรจบกบัคลองทา่ชนะสายตะกรบ 

3. คลองใหญ่พุมเรียงต้นน า้เกิดจากเขาหินใหญ่ในเขตอ าเภอท่าชนะและแตก
สาขาหลายสาย เม่ือไหลลงสูเ่ขตอ าเภอไชยาแยกออกเป็นสองสายคือ คลองตะกรบและคลองใหญ่
พมุเรียง 

4. คลองพุมเรียง  เ กิดจากสายน า้ ท่ีไหลมาจากเทือกเขาตะวันตกไหลผ่าน        
ต าบลป่าเวต าบลทุ่งไปออกทะเลท่ีต าบลพมุเรียงคลองยาวประมาณ 10 กิโลเมตร กว้าง 10 เมตร       
มีน า้ตลอดปี  

 

                                                           
6ภิณโญ จิตต์ธรรม, “ไชยา, อ าเภอ,”สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดีศึกษา

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2227. 
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นอกจากนีย้ังมีคลองขนาดเล็กและสายสัน้ๆอ่ืน ท่ีมีความส าคัญในการอุปโภค       
และบริโภคของชาวไชยา แต่ในฤดแูล้งจะมีน า้น้อย โดยคลองเหล่านีจ้ะไหลไปรวมกับคลองสาย
ใหญ่และไหลลงสู่ทะเล เช่น คลองพนุ, คลองหลง (สองคลองนีไ้หลลงคลองพมุเรียงและออกทะเล
ท่ีปากน า้พมุเรียง), คลองหนองกรุด (ไหลไปรวมกบัคลองทา่ปนูและไหลออกทะเล) เป็นต้น 
 
ลักษณะทางธรณีสัณฐานของอ าเภอไชยา 

ดินจดัอยู่กลุ่มท่ีราบชายฝ่ังทะเลตะวนัออกซึ่งเป็นการงอกของแผ่นดิน พืน้ท่ีทางด้าน
ตะวันตกสุด (พืน้ท่ีบริเวณป่าเขา)เป็นพืน้ท่ีท่ีเกิดจากตะกอนหินเชิงเขาหรือการผุสลายของหิน 
(Qc) ได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณต าบลโมถ่าย ต าบลปากหมาก ถัดมาคือพืน้ท่ีตอนกลางของอ าเภอเป็น
พืน้ท่ีท่ีเกิดจากการทบัถมของตะกอนแมน่ า้พดัพา(Qa)และการทบัถม ของตะกอนท่ีเกิดจากการขึน้
ลงระดับน า้ทะเล ดินในพืน้ท่ีบริเวณนีจ้ึงเต็มไปด้วยอินทรียวัตถุกลายเป็นดินเหนียวปนทราย
(Hydromorphic Alluvial Soil)เหมาะแก่การท านาลุ่ม (เป็นอ าเภอเดียวในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานีท่ี
สามารถท านาได้ปีละ 2 ครัง้นอกจากนีย้งัมีสนัทรายเก่าในสมัยโฮโลซีแทรกอยู่กับพืน้ท่ีราบลุ่ม
ได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณต าบลทุ่ง  ป่าเว ตลาด สังเกตได้ว่าเป็นดินร่วนปนทราย พืน้ท่ีถัดไปทาง
ตะวนัออกเป็นชายฝ่ังทะเล ป่าชายเลน ชะวากทะเล(Qmc) และหาดทรายท่ีเกิดจากการทบัถมของ
ตะกอนชายฝ่ังทะเล (Qms) นอกจากนีบ้ริเวณเขาโพธ์ิทอง(เขานางเอ)ลกัษณะของดินจะมีความ
พิเศษ คือ เป็นดนิสีแดงท่ีเกิดจากการสลายตวัของเขานางเอซึง่เป็นหินทรายแดง7 

ชนิดของหินในอ าเภอไชยา บริเวณเขาแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาภูเก็ตท่ีกัน้
ระหว่างอ าเภอไชยากับกะเปอร์ จังหวัดระนอง มีวัตถุก าเนิดเป็นหินอัคนี (Kgr) ส่วนบริเวณ
ตอนกลางของอ าเภอมีภูเขาหรือควนลกูโดดเป็นหินทรายสีน า้ตาลแดง (JKI) เช่น เขาโพธ์ิทอง เขา
นางเอ เป็นต้น และภูเขาหินปนูท่ีมีหินเชิร์ตแทรกอยู่ เช่น เขาน า้ร้อนนอก เขาน า้ร้อนใน นอกจากนี ้
ยงัมีบอ่น า้ร้อนบริเวณตีนเขาน า้ร้อนในและนอก 

 
 

 
 

                                                           
7กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจขุดค้นทางด้านโบราณคดี บริเวณแหลมโพธ์ิ            

ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ม.ป.ท.: โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้)         
กรมศิลปากร, 2526), 4. 
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ภาพท่ี 4 ลักษณะทางธรณีวิทยาของอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีมา: เบญจวรรณ จารุกลสั. ลักษณะทางธรณีวิทยาของอ าเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี .        
เข้าถึงเม่ือ 20 มกราคม 2558. เข้าถึงจากhttp://www.dmr.go.th/ download/pdf/ South/ 
Surat.pdf 
 
 
 

http://www.dmr.go.th/%20download/pdf/%20South/%20Surat.pdf
http://www.dmr.go.th/%20download/pdf/%20South/%20Surat.pdf
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ลักษณะภูมิอากาศ  
ไชยามี 2 ฤด ูคือ ฤดรู้อนและฤดฝูน โดยฤดรู้อนซึง่ได้รับอิทธิพลของลมมรสมุตะวนัตก

เฉียงใต้เ ร่ิมตัง้แต่เ ดือนกุมภาพันธ์ถึง เมษายนและฤดูฝนซึ่งได้ รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือเร่ิมตัง้แตเ่ดือนพฤกษาคมถึงมกราคม 

 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

หิน เทือกเขาภูเก็ตมีวตัถุก าเนิดเกิดจากหินแกรนิต บริเวณตอนกลางอ าเภอมีภูเขา
หรือควนลกูโดดเป็นหินทรายสีน า้ตาลแดง เช่น เขาโพธ์ิทอง เขานางเอ เป็นต้นและภูเขาหินปนูท่ีมี
หินเชิร์ตแทรกอยู ่เชน่ เขาน า้ร้อนนอก เขาน า้ร้อนใน เป็นต้น  

ป่าไม้มีทัง้ป่าดงดิบและป่าชายเลน ไม้ท่ีส าคัญในบริเวณป่าดงดิบ ได้แก่ ไม้ยูง       
ยาง เค่ียม ตะเคียน จ าปา พะยอม กะบาก อินทนิล โดแหลม เป็นต้น พบมากบริเวณต าบลปาก
หมากเน่ืองจากอยู่ติดเขาแดนหรือเทือกเขาภูเก็ต ส่วนบริเวณป่าชายเลนมีไม้ท่ีส าคัญ  ได้แก่ 
โกงกาง แสม ตะบรู ตุม่ ตัว่และหงอนไก่ เป็นต้น พบมากในพืน้ท่ีต าบลพมุเรียง เลม็ด เน่ืองจากติด
กบัทะเล 

แร่ธาตุ ในเขตบริเวณอ าเภอไชยาไมมี่ทรัพยากรแร่ในพืน้ท่ี 

 
ภาพท่ี 5 แหล่งแร่ในภาคใต้ของประเทศไทย 
ท่ีมา:  เอกสารประกอบภาพชุด ท่ี1 ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีประ เทศไทย                   
(กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี, 2540), หน้า 28. 
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2. ธรณีสัณฐานและสภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้และ“ชุมชนโบราณไชยา”ในอดีต 

 
พืน้ท่ีบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยหรือตัว “ชุมชนโบราณไชยา”เป็นพืน้ท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการขึน้ลงของระดบัน า้ทะเลในแตล่ะสมยั ผลจากการขดุเจาะดินบริเวณอ าเภอไชยา
ของกรมพัฒนาท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี พ.ศ.2524 พบสันทรายเก่าขนาดต่างๆ
กระจายอยู่บริเวณต าบลตลาดไชยา, เลม็ด, ทุ่ง, พุมเรียงและเวียงซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในจากชายฝ่ัง
ปัจจบุนัประมาณ 5-6 กิโลเมตร สนันิษฐานว่าสนัทรายเหล่านีเ้กิดขึน้ในช่วงสมยัโฮโลซีน ช่วงราว 
6.000 ปีมาแล้ว8 

 
ภาพท่ี 6 แผนที่แนวชายฝ่ังทะเลประเทศไทยสมัยโฮโลซีน (ราว 6,000 ปีมาแล้ว) 
ที่มา: สิน สินสกลุ, “ธรณีวิทยาและธรณีสณัฐาน”(กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคณุภาพและสิ่งแวดล้อม
และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมหาวิทยาลยัมหิดล, มปป.) หน้า 11. 
 

                                                           
8กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจขุดค้นทางด้านโบราณคดี บริเวณแหลมโพธ์ิ            

ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ม.ป.ท.: โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้)         
กรมศิลปากร, 2526), 2. 
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จากผลการศกึษาดงักลา่ว ท าให้เกิดข้อสนันิษฐานว่าในสมยัราว 6,000ปีท่ีผ่านมา น า้
ทะเลได้เข้ามาลึกบริเวณพืน้ท่ีสนัทรายเก่าท่ีขดุพบ โดยสนัทรายเหล่านีจ้ะมีความสงูจากพืน้ท่ีราบ
ลุ่มโดยรอบประมาณ1-2 เมตร มีลกัษณะเป็นดินทรายตา่งจากพืน้ท่ีลุ่มท่ีเป็นดินท่ีราบลุ่มน า้ท่วม
ถึง ปัจจบุนัชาวบ้านเรียกพืน้ท่ีบริเวณสนัทรายเก่าตา่งด้วยค าน าหน้าว่า “ดอน” เช่นดอนพด, ดอน
โรงทอง(บริเวณท่ีตัง้ตลาดอ าเภอไชยา), ดอนแตง, ดอนดวด, ดอนสูบ, ดอนไส (ตรงข้ามสถานี
รถไฟ), ดอนธูป(ป่าช้าวดัเวียง) เป็นต้น9 สนัทรายเก่าท่ีส าคญัคือ สนัทรายท่ีตัง้ของวดัเวียงวดัแก้ว 
วดัหลงยาว 3 กิโลเมตร กว้าง 300-400 เมตร วางตวัแนว ทิศเหนือ-ใต้มีเขาน า้ร้อนเป็นภูเขาลกูโดด
ทางใต้สดุของสนัทราย10 จากผลการศกึษาการขึน้ลง ของระดบัน า้ทะเลพบว่าในช่วง5,000-2,000
ปีมาแล้วระดบัน า้ทะเลมีการแกวง่ตวัสงูและต ่ากวา่น า้ทะเลปัจจบุนัประมาณ1.2-2.2 เมตร จากนัน้
น า้ทะเลค่อยๆลดระดบัลงจนมีระดบัเท่ากับปัจจุบนัเม่ือ 1,000 ปีมาแล้ว (พุทธศตวรรษท่ี 14-15) 
จากนัน้ก็คอ่ยๆเกิดการทบัถมของตะกอนแม่น า้ ตะกอนชายฝ่ังทะเล จนชายฝ่ังจึงค่อยถ่อยร่นไป
จนใกล้เคียงกบัปัจจบุนั 

ผลจากการศึกษาของMichel Jarcq-hergoualc’h ได้ท าการศึกษาภาพถ่ายทาง
อากาศและลกัษณะภมูิประเทศในพืน้ท่ีภาคใต้ได้ก าหนดชายฝ่ังทะเลในช่วงพทุธศตวรรษท่ี15 ของ
อ าเภอไชยากินเนือ้ท่ีเข้าไปถึงด้านเข้าไปถึงพืน้ท่ีบริเวณสนัทรายเก่าสมยัโฮโลซีน ซึ่งผลจากการขึน้
ลงของระดบัน า้ทะเลในแตล่ะสมยัสง่ผลตอ่การเลือกใช้พืน้ท่ีของคนในแตล่ะสมยัด้วย 

                                                           
9ประทุม ชุ่ม เพ็งพันธุ์ ,  ศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  ว่าด้วยภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์                        

และโบราณคดี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพืน้บ้าน: ครบเคร่ืองเร่ืองเมืองใต้ (กรุงเทพ: สวุีริยา
สาส์น,2548), 161. 

10ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดี
ศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2215. 



 
 

 

 
ภาพท่ี 7 แผนท่ีสภาพภูมิศาสตร์อ าเภอไชยาและชายฝ่ังทะเลเดมิช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 15 (ตามการศึกษาของและ Michel Jarcq-hergoualc’h) 
ที่มา: กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจขุดค้นทางด้านโบราณคดี บริเวณแหลมโพธ์ิ ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี                          
(ม.ป.ท.: โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้) กรมศิลปากร, 2526) ภาคผนวกแผนท่ีท่ี 1และ Michel Jarcq-hergoualc’h, The Malay peninsula 

crossroad of the maritime silk road (100BC.-1300A.D.)(Leiden:Brill, 2002), Fig 31. 
  

1
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บทที่ 3 
ประวัตศิาสตร์การศึกษาชุมชนโบราณไชยาที่ผ่านมา 

 
การศึกษา “ชุมชนโบราณไชยา”ท่ีผ่านมา ปรากฏหลักฐานครัง้แรกในปีพ.ศ.2439  

เป็นเอกสารบันทึกการบูรณะพระบรมธาตุไชยาของพระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆป่าโมกข์ (หนู)      
เจ้าคณะเจ้าเมืองไชยา (เก่า) ทําการบนัทึกลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์ก่อนการบูรณะ
และวินิจฉยัวา่พระบรมธาตไุชยามีการบรูณะตอ่เตมิมาก่อนหน้านี ้2 ครัง้  

ดงันัน้ “ชุมชนโบราณไชยา” มีการศึกษาและบนัทึกประวตัิมาแล้วมากกว่า 118 ปี    
ซึง่จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถแบง่การศกึษาชมุชนโบราณไชยาตามอายสุมยัและรูปแบบ
การศกึษาเป็นชว่ง3 ดงันี ้ 
ช่วงที่ 1ปีพ.ศ. 2439 – 2460ยุคเร่ิมต้นของการศึกษา 

 เอกสารส่วนใหญ่เป็นจดหมายเหตุ บันทึกการเดินทางบันทึกทางราชการต่างๆ               
โดยเนือ้หาสว่นใหญ่เป็นการบรรยายโบราณสถานและโบราณวตัถมีุรายช่ือเอกสาร ดงันี ้ 
 พ.ศ.2439-2444 พระชยาภิวัฒน์สุภัทรสังฆป่าโมกข์(หนู)  บันทึกลักษณะ
สถาปัตยกรรมเจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยาก่อนการปฏิสังขรณ์(รายงานเสนอต่อพระยามหิบาล
บริรักษ์ ข้าหลวงเทศามณฑลชุมพร เดือนกันยายน ร.ศ.129) ว่าองค์เจดีย์ตัง้บนฐานจากพืน้ฐาน
จนถึงหอระฆงัลดชัน้มีหน้ามขุหน้าบนัและบราลีทกุชัน้บราลีทําเป็นองค์ระฆงัเล็กๆ กําแพงระเบียง
เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสมีพระพทุธรูปศิลานบัได้ 180 องค์ โครงสร้างพระบรมธาตไุชยาเป็นอิฐไม่ใช้
ปนูสอแต่เป็นลกัษณะ“อิฐป่นเป็นบายสอ” และใช้หินแทนอิฐในบางส่วนท่ีสําคญัๆ สนันิษฐานว่า
พระบรมธาตไุชยามีการบรูณะมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ครัง้1 

                                                           
1ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: 

สถาบนัคดีศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2197. 
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พ.ศ.2440–2454สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพตรวจราชการมณฑลปักษ์ใต้         
ได้บันทึกตําแหน่งท่ีพบจารึกพระพุทธรูปนาคปรกหลักท่ี25,จารึกวัดเวียงหลักท่ี 24ก.และ24ข.            
ท่ีหลวงเสวีวรราช(แดง) นายอําเภอพุมเรียงนําเข้ามาถวายท่ีกรุงเทพฯเม่ือวันท่ี  31 ตุลาคม               
พ.ศ.2448 ตามคําบอกเล่าของนายอุ ผู้ ใหญ่บ้านท่ีขุดศิลาจารึก(ในลิขิตของพระยาชยาภิวฒัน์ฯ            
ถึงพระยาคงคาธราธิบดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลสุราษฎร์ธานีวนัท่ี 24พฤศจิกายน พ.ศ.2460)
กล่าวว่า “ศิลาจารึกอยู่ห่างจากวดัเวียงไปทางตะวนัตกราว 1เส้นก่อเป็นฝาผนังขึน้ยาวไปทาง             
ทิศเหนือทิศใต้ ในนัน้มีเทวรูปอยู่กลางหนัหน้าไปทางตะวนัออก ศิลาแท่งใหญ่อยู่ห่างจากเทวรูป 
ไปทางทิศเหนือ 3ศอก รูปศิลาเป็นผืนผ้ายาว4 ศอก กว้าง1ศอกมีเดือยลงในเขียงศิลาแท่งเล็ก           
อยู่ทางทิศใต้ของเทวรูป...” นอกจากนีส้มเด็จกรมฯพระยาดํารงราชานุภาพทรงนําประติมากรรม
พระโพธิสตัว์จากโบสถ์พราหมณ์นอกกําแพงชัน้นอกทิศตะวนัออกเฉียงเหนือเข้ามาไว้ยงักรุงเทพฯ2 

พ.ศ.2446สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุตัิวงศ์เสด็จตรวจราชการแหลมมาลาย ู
(มณฑลภเูก็ต มณฑลนครศรีธรรมราช มณฑลชมุพร)ใน“หนงัสือราชการจดหมายเหตรุะยะทางไป
ตรวจราชการแหลมมาลายู ร.ศ.121” ทําการร่างแผนผังวัดพระบรมธาตุไชยาและกล่าวถึง
พระพทุธรูปองค์เล็กๆประทบัยืนในพระปรางค์ว่าเป็นพระพทุธรูปรุ่นเดียวกบัพระอโุบสถท่ีพระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม นอกจากนีย้ังกล่าวถึงวัดท่ีทรงประทับผ่านได้แก่ วัดจําปา วัดสมุหนิมิต              
วดัสากเหล็ก วดัใหม่ วดัโพธ์ิวินิจฉัยตามประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินว่า “ท่ีวดัพระธาตนีุเ้ป็นเมืองไชยา 
ตัง้ครัง้ท่ีสอง เมืองเก่าขึน้ไปตามคลองไชยาทางวันหนึ่งเหนือปากหมากอยู่ระหว่างเขาเพลา 
กําแพง ทําด้วยหิน แล้ววา่ยกจากวดัพระบรมธาตไุปตัง้ท่ีบ้านสงขลา แล้วพมุเรียง....”3 

พ.ศ.2452-2455E.E.Lunet de Lajonquiéreทําการสํารวจแหล่งโบราณคดีในภาคใต้
และตีพิมพ์ผลงานเร่ือง “La DomaineArchéologique du Siam”และ“Essai d’Inventaire 
Archéologique du Siam”สันนิษฐานว่าชุมชนโบราณไชยาว่าคือ อาณาจักร “พัน-พัน”                 
ส่วนเจดีย์วดัพระบรมธาตไุชยามีเทคนิคคล้ายสถาปัตยกรรมของจามและเขมร พระพุทธรูปศิลา

                                                           
2เร่ืองเดียวกนั, 2197. 
3สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ , จดหมายเหตุระยะทางไปตรวจราชการ                     

แหลมมาลาย ูร.ศ.121, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 109 –119. 
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ทรายแดงภายในวัดเป็นศิลปะกลุ่มไทยส่วนประติมากรรมชิน้ส่วนเทวรูปจากวัดเวียงวิเคราะห์  
จากลกัษณะการแตง่กายจดัอยูใ่นศลิปะ Indo– cambodgien4 

พ.ศ.2458 พระยาธรกิจรักษาเขียน “จดหมายเหตุระยะทางเสด็จพระราชดําเนิน          
เลียบมณฑลปักษ์ใต้ของสักขี”กล่าวถึงการเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระบรมธาตุไชยา          
ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บนัทึกตําแหน่งท่ีพบพระโพธิสัตว์ว่า “ท่ีหน้าวัดพระธาตุนี ้        
มีต้นโพธ์ิต้นหนึ่ง ว่าใต้ต้นโพธ์ินีเ้ป็นท่ีขดุรูปพระบรมโพธ์ิสตัว์ หล่อเพียงบัน้พระองค์ซึ่งเชิญเข้าไป 
ไว้ในกรุงเทพฯ ประดษิฐานอยู ่ณ พระราชวงัดสุิต.” 5 

พ.ศ.2460 หลวงวิชิตภักดีขุดตรวจสอบบริเวณศาลปะหมอใกล้วัดเวียงท่ีพบจารึก         
หลกั 24ก. (ในจดหมายของพระยาคงคาธราธิบดี มหาเสวกตรี สมุหเทศาภิบาลมณฑลสุราษฎร์
ธานีถึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานภุาพลงวนัท่ี11 ธันวาคม พ.ศ. 2460)พบฐานจารึกเพิ่มเติม
กล่าวว่า “ขดุลงไปพบเขียงศิลาจมอยู่เสมอพืน้ดิน เขียงเป็นรูปส่ีเหล่ียมรียาว27 นิว้ฟุต กว้าง 5นิว้
ฟตุ ลกึ8นิว้ฟตุ...” การขดุครัง้นีเ้ป็นการยืนยนัวา่หลกัศิลาจารึก24ก.และ24ข.พบท่ีแหล่งโบราณคดี
วดัเวียง6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4E.E.Lunet de Lajonquiére, “La DomaineArchéologique du Siam,” en Rapport 

sommairesurune mission archeologique (Cambodge, Siam, Presqu'ile malaise, Inde, 1907-1908), 
227 – 262. 

5ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: 
สถาบนัคดีศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2197. 

6เร่ืองเดียวกนั, 2197. 
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ช่วงที่ 2ปีพ.ศ. 2461 – 2530 ยุคตื่นตัวและรุ่งเรือง 
หลงัจาก George Coédesบญัญัติศพัท์คําว่า“อาณาจกัรศรีวิชยั”ขึน้ในปี พ.ศ.2416

ทําให้เกิดกระแสต่ืนตวัการศึกษาประวตัิศาสตร์ในอําเภอไชยาจํานวนมากเน่ืองจากนกัวิชาการ
ส่วนใหญ่ไชยาเ ป็นเ มือง ท่ี มีความสําคัญในช่วงสมัยศรีวิ ชัยช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13-18                    
ชว่งปีพ.ศ.2416-2518 ช่วงนีจ้ะเป็นช่วงการรวบรวมโบราณวัตถ ุงานเขียนส่วนใหญ่เป็นการศึกษา
แนวประวตัิศาสตร์ศิลปะเพ่ือกําหนดอายุสมยัของโบราณวตัถุ (จดักลุ่มหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี
พบในไชยาเป็นยุคศรีวิชัย) มีการอ่านหรือถอดความจารึกและศึกษาเอกสารจีนเร่ิมมีการเข้ามา
สํารวจทางโบราณคดีของนักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศ, ขุดทดสอบฐานโบราณสถาน             
วดัเวียง วดัแก้ว วดัหลงต่อมาพ.ศ.2519กรมศิลปากรได้เข้ามามีบทบาทและทําการสํารวจแหล่ง
โบราณคดีเพิ่มมากขึน้เพ่ือเ ร่ิมต้นเตรียมทําการขุดค้นและขุดแต่ง ในช่วงปีพ.ศ. 2522                  
กระแสการศึกษาประวัติศาสตร์ศรีวิชัยได้รับความนิยมองค์การ  UNESCO ได้จัดตัง้ SPAFA          
หรือSEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization)รวบรวมสมาชิก
ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และผู้สงัเกตการณ์ของหนว่ยงาน SPAFA ทําการวิจยัโบราณคดี
และสิ่งแวดล้อม ท่ีเก่ียวข้องกับอาณาจักรศรีวิชัย (Srivijaya) เป็นระยะเวลา5 ปี จากโครงการนี ้         
ทําให้เกิดการกระตุ้นดําเนินงานและการศึกษาทางด้านโบราณคดีในอําเภอไชยามีการขุดค้น        
และบรูณะ เช่น การบรูณะแหล่งโบราณสถานวดัแก้วปีพ.ศ.2519-2523 วดัหลงปีพ.ศ.2524-2526
การขุดค้นท่ีวัดเวียงปีพ.ศ.2524และแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิปีพ.ศ.2525 เกิดการประชุม 
สัมมนาทัง้ต่างประเทศและในประเทศ ประกอบกับในปีพ.ศ.2524กรมศิลปากรตัง้โครงการ
โบราณคดี (ภาคใต้) ทําให้เกิดการสํารวจ ขดุค้น ขดุแต่งอย่างเป็นระบบ แตอ่ย่างไรก็ตามผลงาน
วิชาการช่วงนีจ้ะมุ่งเน้นหลกัฐานทางโบราณคดีในช่วงพุทธศตวรรษท่ี13-18ตวัอย่างงานวิชาการ
ในชว่งพ.ศ.2461-2530 ได้แก่ 

พ.ศ.2461George Coédes ตีพิมพ์บทความเร่ือง “Le royaume de Çrivijaya” 
ทําการศึกษาจา รึกใน เขตสุมาตราใ ต้กับจา รึกทางภาคใ ต้ของไ ทย (จา รึก เ วียงสระ                      
ตอ่มาได้เปล่ืยนช่ือเป็นจารึกวดัเสมาเมือง) เช่ือมโยงกับช่ือรัฐพานิชย์นาวี “Fo-Shih”,“Shih-li-fo-
shi” ,  “San-fo-shi”  ในเอกสารจีนและเมือง “ศรีบูสา” ในเอกสารอาหรับ สันนิษฐานว่า                       
คือ อาณาจักรศรีวิชัยโดยในพุทธศตวรรษท่ี 13 – 18 มีศูนย์กลางอยู่ท่ีปาเล็มบงั นอกจากนี ้                
ในบทความยังแทรกการถอดความจารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง(Grahi Buddha)                     
ท่ีพบในอําเภอไชยาว่าเป็นจารึกเขียนด้วยอักษรเขมรแต่มี รูปแบบตัวอักษรท่ีได้อิทธิพล                 



23 

 

มาจากชวา- สุมาตรากําหนดอายุในปีค.ศ.1183 (พ.ศ.1726) ส่วนจารึกภาษาสันสกฤตทพบท่ี              
วดัเวียงกําหนดอาย ุค.ศ.1230 (พ.ศ. 1773)7 

พ.ศ.2465Gabriel Ferrandตีพิมพ์หนังสือ “L’empiresumatranaisde Crivijaya” 
กล่าวว่าเมือง “Grahi” (ครหิ) ท่ีปรากฏบนจารึกพระพุทธรูปนาคปรกสําริดท่ีวัดหัวเวียงเป็นช่ือ
เมืองเดียวกบั”Kia-lo-hi” ในจดหมายเหตจีุนของ TchaoJouKouaปีค.ศ.1225 (พ.ศ.1768)8 

พ.ศ.2469 สมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานภุาพตีพิมพ์หนงัสือ “ตํานานพทุธเจดีย์สยาม”
กําหนดพระบรมธาตุไชยาเป็นตัวอย่างของมณฑปหลังคาทรงสถูปประดิษฐานพระพุทธรูป                
ในลัทธิมหายานและจัดกลุ่มพระโพธ์ิสัตว์หินและสําริดท่ีพบในชุมชนโบราณไชยาอยู่ในกลุ่ม           
ศลิปะศรีวิชยัท่ีมีอายรุะหวา่ง พ.ศ.12009 

พ.ศ.2470 George Coédes ตีพิมพ์บทความเร่ือง “A propos de la chute du 
royaume de Çrìvijaya” กลา่วถึงการลม่สลายของอาณาจกัรศรีวิชยั โดยชีใ้ห้เห็นความแตกตา่งว่า
ในสุมาตราอํานาจของศรีวิชัยสิน้สุดลงจากการท่ีชวายกทัพมาตีเมืองจัมบิในปีค.ศ.1280                  
(พ.ศ.1823) ส่วนในภาคใต้ของประเทศไทยน่าจะเส่ือมก่อนหน้านัน้สนันิษฐานจากจารึกวดัเวียง
ค.ศ. 1230 พ.ศ.1773)และคมัภีร์มหาวงศ์ของลงักาท่ีกล่าวถึงกษัตริย์จนัทรภาณุของอาณาจกัร
ตามพรลิงค์10 

พ.ศ.2470หลวงบริบาลบริภัณฑ์ขุดตรวจสอบฐานโบราณสถานวัดแก้วด้านทิศใต้ 
กลา่ววา่มีลกัษณะคล้ายวดัพระบรมธาตไุชยาแตมี่ขนาดใหญ่กว่า ทางด้านทิศตะวนัออกมีรอยร้าว 
สว่นทางด้านทิศเหนือและด้านตะวนัตกเป็นดินคลมุ11 

พ.ศ.2469-2472George Coédes ตีพิมพ์ผลงาน “Les Collections Archéologique 
du Musée National de Bangkok”  จดัโบราณสถานและโบราณวตัถท่ีุพบในไชยาเป็นศิลปะร่วม

                                                           
7George Coédes, “Le royaume de Crivijaya,” Journal Asiatique(S.l.: s.n. ,1919):149-200. 
8Gabriel Ferrand,L’empiresumatranaisde Crivijaya(Paris: Librairieorientaliste,1922),14. 
9สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ต านานพุทธเจดีย์สยาม, (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณ 

พิพรรฒธนากร, 2469), 91-92. 
10George Coédes, “A propos de la chute du royaume de Çrìvijaya,” Bijdragen tot de 

Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiëDeel 83, 2de/3de Afl. (1927) (pp. 459-472) 
11ธราพงศ์ ศรีสุชาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่มที่  5                

(สงขลา: สถาบนัคดีศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2198. 
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สมยัศรีวิชยั (ยกเว้นพระพุทธรูปคุปตะและพระวิษณุ) ส่วนใหญ่ได้อิทธิพลจากศิลปะอินโด-ชวา 
(indo-javanaise) แตไ่ด้รับอิทธิพลมาจากศลิปะอ่ืนด้วย เชน่ จากอินเดีย ทวารวดี จามเป็นต้น12 

พ.ศ.2472George Coédes ตีพิมพ์หนังสือ “ประชุมศิลาจารึกสยามภาคท่ี 2”             
ทําการรวบรวมผลการแปล คําอธิบายของจารึกทัง้ 3 หลักท่ีพบท่ีวัดเวียง คือ จารึกหลักท่ี24ก 
จารึกหลกัท่ี 24ข.(หลกัท่ี 24 ก. ยงัไม่ได้แปล) และจารึกหลกัท่ี 25 จารึกฐานพระพทุธรูปนาคปรก 
กลา่วไว้ในหวัข้อจารึกเมืองประเทศราชขึน้แก่กรุงศรีวิชยั13 

พ.ศ.2472หลวงบริบาลบริภณัฑ์นํา Jean Yves Claeys สํารวจโบราณสถานในภาคใต้
ครัง้ท่ี 8 พบแหล่งโบราณคดีในไชยา 9 แหล่ง คือ  วดัพระบรมธาตไุชยา วดัเวียง วดัแก้ว วดัหลง 
เขานํา้ร้อน วดัใหม่ชลธาร วดัประสพ วดัป่าเลไลย์ วัดศาลาทึงนอกจากนี ้Jean Yves Claeys          
ขุดตรวจสอบรากฐาน(โบราณสถานวัดเ วียงและวัดหลง)เสนอข้อคิดเห็นไ ว้ในหนังสือ 
“L’Archéeologie du Siam”ว่าโบราณสถานอิฐวัดแก้วคล้ายกับเจดีย์ในเมืองจาม                          
ส่วนโบราณสถานท่ีวัดหลงและวัดเวียงเป็นศาสนสถานฐานส่ีเหล่ียมท่ีมีการบูรณะในสมัยหลัง    
โดยทัง้สองมีอายุร่วมสมัยกับพระบรมธาตุไชยา 14 นอกจากนีห้ลวงบริบาลบริภัณฑ์ได้นํา
โบราณวตัถท่ีุพบในไชยาขึน้มาไว้ยงักรุงเทพฯได้แก่ พระสถปูหินระฆงับนฐาน 6 ชัน้จากวดัประสพ 

พ.ศ.2473หลวงบริบาลบริภัณฑ์ตรวจโบราณวตัถแุละจดัทํารายงานโบราณวตัถท่ีุพบ
ในเขตไชยาเพิ่มเตมิพบพระพทุธรูปหินลงรักปิดทองศิลปะทวารวดีท่ีองค์พระบรมธาตไุชยา 1 องค์, 
พระพทุธรูปหินประทบันัง่ศลิปะทวารวดีในซุ้มหน้าพระบรมธาตไุชยา 1 องค์, พระพทุธรูปหินศิลปะ
ศรีวิชยัจากระเบียงพระบรมธาตไุชยา 2 องค์และเทวรูปพระนารายณ์ศลิาจากวดัใหมช่ลธาร 

พ.ศ.2477H.G.Quaritch Walesทําการสํารวจทางโบราณคดีและขุดทดสอบฐานราก
วดัแก้วทางด้านตะวนัออก ตีพิมพ์หนงัสือ เร่ือง “A Newly Explored Route of Ancient Indian 
Cultural Expansion” สนันิษฐานว่าไชยาเป็นเมืองหลวงอาณาจกัรศรีวิชยัเน่ืองจากพบหลกัฐาน
ทางโบราณคดีมากกว่าท่ีพบในชวาและสุมาตรามีเส้นทางข้ามคาบสมุทรมาจากตะกั่วป่า             

                                                           
12George Coédes,Les Collections Archéologique du Musée National de Bangkok,          

(Paris: Les Edition G.VanOest, 1928), 25-26. 
13George Coédes,ประชุมศิลาจารึกสยามภาคที่2:จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโว้แลเมือง

ประเทศราชขึน้แก่กรุงศรีวิชัย (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒนากร,2472), 41-44. 
14Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931), 

378-393. 
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ทําให้สะดวกแก่การเป็นเมืองท่า แต่ต่อมาในช่วงพ.ศ.1726 เมืองแห่งนีไ้ด้ถูกปกครองโดยเขมร 
(จากจารึกวดัหวัเวียง จารึกหลกัท่ี 25)15 

 พ.ศ.2478สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพวินิจฉัยเมืองโบราณไชยาไว้ใน             
“สาส์นสมเด็จ” ว่าเป็นเมืองโบราณท่ีใหญ่ท่ีสุดในภาคใต้ (รวมเมืองเวียงสระไว้ในเขต)               
พระบรมธาตไุชยาเป็นเจดีย์ทรงมณฑปอยู่ในช่วงสมยัศรีวิชยัเป็นศิลปะแบบคปุตะ ส่วนพระพกัตร์
พระพุทธรูปนาคปรกสําริดท่ีวัดเวียงและพระพุทธรูปศิลาทรายแดงสร้างขึน้ปลายสมัยศรีวิชัย          
ร่วมสมยักบัขอมตอนปลายโดยพระบรมธาตไุชยายงัเป็นท่ีรับนบัถือในสมยันัน้16 

พ.ศ .2479กรมศิลปากรประกาศ ขึ น้ทะ เบี ยนโบราณสถานใน อํา เภ อไ ชยา                    
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ท่ี  ถ - หน้า1532-1533 วันท่ี27 กันยายนพ.ศ.2479                                       
คือ วดัพระบรมธาตไุชยา วดัเวียง วดัหลง วดัแก้ว เขานํา้ร้อน เขาสายสมอและวดัใหมช่ลธาร17 

ในปีเดียวกัน George Coédesเสนอบทความเร่ือง“A propos d’une novella 
théoriesur le site de Crivijaya”ค้านความคิดของ H.G.Quaritch Wales ท่ีว่าอาณาจกัรศรีวิชยั          
มีศูนย์กลางท่ีไชยาแต่เห็นว่าเป็นเมืองสําคญัของศรีวิชัยช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 และกล่าวถึง
โบราณวตัถุท่ีพบท่ีไชยา (พระโพธิสตัว์) ว่าแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างเมนดตุชวาซึ่งน่าจะเป็น
ศนูย์กลางศรีวิชยัมาก่อน18 

พ.ศ.2481Reginald Le May ตีพิมพ์ผลงานเร่ือง “A Concise Historyof Buddhist Art 
in Siam”สันนิษฐานว่าบริเวณนครศรีธรรมราชและอ่าว บ้านดอนคือ อาณาจักรพันพัน                   
และจัดโบราณวัตถุท่ีพบในไชยาเป็นศิลปะศรีวิชัยหรือเรียกว่าHindu-Javanese Scholl                 
(พระบรมธาตไุชยาและพระโพธิสตัว์อวโลติเกศรวรพบท่ีวดัพระบรมธาตุไชยา) พระพทุธรูปสําริด

                                                           
15H.G.Quaritch Wales, A Newly Explored Route of Ancient Indian Cultural Expansion 

(London: India Society, 1935), 4-31. 
16กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ,สาส์นสมเด็จ เล่มที่  7 พุทธศักราช 2478 (กรุงเทพฯ:                 

มลูนิธิสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ มลูนิธิสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานภุาพและองค์การค้า
ของครุุสภา, 2534-2543), 121-136. 

17ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดี
ศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2198. 

18George Coédes, “A propos d’une novella théoriesur le site de Crivijaya,” in Journal              

of the Malayan Branch of the Royal Asiatic SocietyXIV(1936),1-9. 
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นาคปรกท่ีวัดเวียงนัน้ตัวนาคมีรูปแบบศิลปะแบบเขมร ส่วนพระพุทธรูปมีลักษณะคล้ายศิลปะ
ทวารวดี ดงันัน้ช่ือกษัตริย์ท่ีปรากฏบนจารึกน่าจะเป็นกษัตริย์เชือ้สายเขมรท่ีมาปกครองดินแดน
แถบลพบรีุและพระพทุธรูปนาคปรกองค์นีน้า่จะเคล่ือนย้ายมาจากท่ีอ่ืน19 

พ.ศ.2483พระอธิการอรรถ ศิลโตขุดพบพระพิมพ์ดินเผาปางมารวิชัยแผง 16 องค์                  
จากวดัเดมิเจ้านํามามอบให้พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตพิระนคร ในวนัท่ี 1 มิถนุายน พ.ศ.2483 

พ.ศ.2484-2485Pierre Dupontตีพิมพ์บทความเ ร่ือง “Vishnu mitrés                       
de l’Indo chine occidentale”และ“Le Buddha de Grahi et L’école de Chaiya”                           
จดักลุ่มเทวรูปวิษณุ ในไชยาว่าเป็นสกุลช่างเดียวกับท่ีพบท่ีปราจีนบุรี ส่วนพระพุทธรูปนาคปรก
สําริดท่ีวัดเวียงจัดให้อยู่ในสกุลช่างไชยาวิจารณ์ว่าประติมากรรมแยกเป็น3 ส่วน ตวันาคปรก             
และจารึกสร้างในช่วงเดียวกนัส่วนพระพุทธรูปสร้างขึน้ในสมยัหลงั ส่วนพระพทุธรูปหินและสําริด
อ่ืนๆท่ีกําหนดอายอุยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 19 นัน้สืบทอดศลิปะจากสมยัศรีวิชยั20 

พ.ศ.2487-2491George Coédesตีพิมพ์บทความเร่ือง “Histoire Anciennes               
des Etats Hindouises d’Extrême Orient”และ“Les Etats Hindouise d’Indo chineet 
d’Indonésie” ในหนังสือ Histoire du Monde สันนิษฐานว่าจารึกหลักท่ี 24ก.จากวัดเวียง                
เป็นเร่ืองราวของพระเจ้าจันทรภาณุแห่งตามพรลิงค์(นครศรีธรรมราช)และเป็นราชาของพวกกะ           
ท่ีปรากฏบนหนงัสือมหาวงศ์พงศาวดารลงักาเป็นกษัตริย์ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 18 

พ.ศ.2491 พุทธทาส อินทปัญโญ ตีพิมพ์หนังสือเร่ือง “แนวสังเขปของโบราณคดี          
รอบอ่าวบ้านดอน” ศกึษาประวตัิศาสตร์และรวบรวมโบราณวตัถท่ีุพบในเมืองไชยาสนันิษฐานว่า 
แต่ เดิมชนพืน้เ มืองอาศัยอยู่บ ริ เวณเขาเพลาต้นนํ า้คล องไชยาบริ เวณบ้านปากหมาก                     
ต่อมาเคล่ือนย้ายมาผสมกับชาวอินเดียโพ้นทะเลท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐาน สมัยทวารวดีไชยานับถือ           
พทุธนิกายเถรวาทประติมากรรมนําเข้ามาจากชุมชนทวารวดีจากนครปฐม(ยกเว้นพระพุทธรูป
ประทับยืนไม่มีเศียรจากวัดแก้ว) สมัยศรีวิชัยปกครองด้วยกษัตริย์ไศเลนทร์วงศ์มีเขานํา้ร้อน             

                                                           
19Reginald Le May, A Concise History of Buddhist Art in Siam, (Rutland, Vt.: C.E. tuttle, 

1963), 35-49. 
20Pierre Dupont, Vishnu mitrés de l’Indochineoccidentale และ Le Buddha de 

GrahietL’école de Chaiyaใน Bulletin de L’EcoleFranCaised’Extreme Orient (41,1941), 233-254. 
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เป็นภูเขาประจําราชวงศ์และเป็นชุมชนเมืองท่าท่ีมีอํานาจทางทะเล มีตํานานกองทัพเรือ                
และพยายมุบาตรงกบัคําบอกเลา่เร่ืองการพบสมอเรือท่ีเขาสายสมอ 21 

พ.ศ.2494H.G.Quaritch Wales ตีพิมพ์ผลงานเร่ือง “The Making of Greater India: 
a study in South East -Asian culture”กําหนดอายุพระพุทธรูปหินประทับยืนไม่มีเศียร                 
จากวัดแก้วและพระพุทธรูปหินประทับนั่ง(พ่อตาเช่ียว)จากแหล่งโบราณคดีวัดเววนอยู่ในสมัย            
คุปตะ  ส่วนสถาปัตยกรรมวัดแก้วนัน้จัด อยู่ ในกลุ่มศิลปะปาละแต่ไ ด้ รับอิทธิจากจาม                        
ซึ่งสนันิษฐานว่าน่าจะมาจากอิทธิพลการค้าวดัพระบรมธาตไุชยาเป็นศิลปะปาละท่ีผ่านจากชวา
คล้ายกบั โบราณสถานบโุรพทุธโธ22 

พ.ศ.2492-2494หลวงบริบาลบริภณัฑ์และ Alexander B.Griswold  ตีพิมพ์บทความ                   
“ประตมิากรรมแห่งคาบสมทุรสยามในสมยัอยธุยา” จดัประติมากรรมท่ีพบในไชยาอยู่สมยัศรีวิชยั 
ส่วนเทวรูปวิษณุจัดอยู่ในศิลปะก่อนเขมรและพระพุทธรูปหินทรายแดงเป็นศิลปกรรมอยุธยา            
สมยัพระเจ้าปราสาททอง 

พ.ศ.2496 ธรรมทาส พานิชตีพิมพ์บทความเร่ือง “ศรีวิชัย” โดยทําการศึกษาแผนท่ี
หนังสือภูมิศาสตร์ของปโตเลมี ลักษณะภูมิศาสตร์และโบราณวัตถุในไชยา สันนิษฐานว่าไชยา                   
คือเมืองซาบาเมืองทา่ฝ่ังตะวนัออกคูก่บัเมืองตะโกลา พงังาทางตะวนัตก23 

พ.ศ.2498 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ทําการขุดตรวจสอบฐานโบราณสถานวัดหลง           
พบวา่เป็นฐานรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ขนาด 30x30 เมตรเป็นโบราณสถานก่ออิฐไมส่อปนู24 

พ.ศ.2500 หม่อมเจ้าจันทร์จิรายุ รัชนีและนายเขียน ยิม้ศิริ ตีพิมพ์ผลงานเร่ือง              
“Thai Monumental Bronze” กล่าวว่าเมืองไชยาว่าเป็นเมืองท่าสําคญัของอาณาจักรศรีวิชัย          
แบง่ศลิปะเป็น 4 ชว่งคือ ชว่งท่ี 1 ศริสตศ์ตวรรษท่ี 4-6thศิลปะยคุคปุตะ,ช่วงท่ี 2คริสต์ศตวรรษท่ี 7th

คือกลุม่จารึกท่ีพบท่ีชวา เกาะบงักาและบริเวณสมุาตรา,ชว่งท่ี 3 คริสต์ศตวรรษท่ี 8th คือ กลุ่มจารึก

                                                           
21พระธรรมโกศาจารย์  (พทุธทาส อินทปัญโญ), แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน, 

พิมพ์ครัง้ที่ 3 (กรุงเทพฯ: อรุณวิทยา, 2540),1-120. 
22 H.G. Quaritch Wales, The Making of Greater India: a study in South-East Asian 

culture(London: Bernard Quaritch,1951),31-39. 
23ธรรมทาส พานิช, “ศรีวิชยั,” ศิลปากร 7, 7 (ธนัวาคม 2496): 93-100. 
24ธราพงศ์ ศรีสุชาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่มที่  5                 

(สงขลา: สถาบนัคดีศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2198. 
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ท่ีพบในไชยาและนครศรีธรรมราชและช่วงท่ี 4คริสต์ศตวรรษท่ี 8-10th คือยคุปาละส่วนพระพทุธรูป
นาคปรกท่ีวดัเวียงกําหนดให้อยู่ในสมยัอู่ทองรุ่นท่ี 1 เน่ืองจากคล้ายพระพุทธรูปอู่ทองจากเมือง
สพุรรณบรีุสนันิษฐานวา่องค์พระพทุธรูปฐานนาคปรกสร้างขึน้พร้อมกนั25 

พ.ศ.2502Pierre Dupont ตีพิมพ์ผลงานเร่ือง “L’ArchéologieMône de Dráravati” 
จัดพระพุทธรูปปางสมาธิจากวัดพระบรมธาตุไชยาและพระพุทธรูปหินประทับยืนไม่มีเศียร              
จากวดัแก้วให้อยูใ่นหมวดพระพทุธรูปแบบทวารวดี26 

 พ.ศ.2505B.P.Groslierตีพิมพ์ผลงานเร่ือง“Indochina: Art in the Melting Pot              
of Races”กล่าวว่าเจดีย์วดัแก้วท่ีมีลกัษณะคล้ายจามนัน้เป็นเพราะพฒันาการร่วมสมยัเดียวกัน
ไม่ได้รับอิทธิพลจากจามโดยตรง ตอ่มาในช่วงพระสริุยวรมนัท่ี 2 ของเขมรได้แผ่อาณาเขตมาถึง
เมืองไชยา ส่วนในสมัยอยุธยาไชยาได้รับอิทธิพลศิลปะอยุธยาแต่ก็ยังมีศิลปะเขมรแทรก                    
อยูโ่ดยเฉพาะพระพทุธรูปท่ีวดัพระบรมธาตไุชยา27 

พ.ศ.2506หม่อมเจ้าสุภัทรดิศดิศกุล ตีพิมพ์ผลงานเร่ือง “ศิลปะในประเทศไทย”                 
จดัโบราณวตัถพุระวิษณุศิลาหินจากแหล่งโบราณคดีวดัศาลาทึงอยู่ในกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่ามีอายรุาว
พุทธศตวรรษท่ี 9-10 อยู่ระหว่างกลุ่มศิลปะสมัยทวารวดีและศรีวิชัย, ส่วนโบราณวัตถุอ่ืนๆ                
เช่น พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรประทับยืนศิลาอิทธิพลคปุตะ,พระโพธิสัตว์คร่ึงองค์สําริดอิทธิพล
หลังคุปตะและปาละเสนะ,พระพุทธรูปนาคปรกอิทธิพลขอม โบราณสถานพระบรมธาตุไชยา   
คล้ายจนัทิในชวา,เจดีย์ วดัแก้วคล้ายศลิปะจามสมยัพทุธศตวรรษท่ี 14 จดัอยูส่มยัศรีวิชยั28 

พ.ศ.2510J.G. de Casparisตีพิมพ์บทความเร่ือง “The date of the Grahi Buddha” 
ใน Journal of the Siam Society เล่มท่ี LV Part 1 January 1967 วินิจฉัยว่าศกัราชท่ีปรากฏ            
บนฐานพระพทุธรูปนาคปรกสําริดจากวดัเวียง เป็น พ.ศ. 1822 หรือ 1834 มากกวา่ พ.ศ. 1726 

                                                           
25 M.C. Chand ChirayuRajanee and KhienYimsiri, Thai monumental Bronze (Bangkok:s.n, 

2500), 29-78. 
26 Pierre Dupont, L’ArchéologieMône de Dráravati (Ascona Switzerland: Artibus Asiae, 

1956), 19. 
27B.P.Groslier, Indochina: Art in the Melting Pot of Races (London: Metuen, 1962), 82-

219. 
28สุภัทรดิศดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย  (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2522).19-25. 
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พ.ศ.2510กรมศิลปากรสํารวจโบราณสถานเขานํา้ร้อน ตําบลเลม็ด ท่ีตัง้บนยอดภูเขา
ด้านทิศตะวนัตกสนันิษฐานวา่ร่วมสมยักบัเจดีย์แก้ววดัหลงกําหนดอายชุว่งก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 

พ.ศ.2511หน่วยศิลปากรท่ี 8 ศิลปากรและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาสํารวจ               
วดัทา่โพธ์ิ ตําบลตลาดและวดัโท ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี29 

พ.ศ.2514-2519 ประทมุ ชุม่เพ็งพนัธุ์ (อดีตหวัหน้าหน่วยศิลปากรที8 นครศรีธรรมราช)
ขดุตรวจบริเวณใต้โคกต้นสําโรงบริเวณวดัเวียงปี พ.ศ. 2513 เพ่ือตรวจสอบแหล่งท่ีพบศิลาจารึก
หลกัท่ี 24 ก.และ 24 ข.30, ตีพิมพ์หนงัสือ “โบราณวตัถสุถานในภาคใต้ตอนเหนือรวม 7 จงัหวดั”31 
และไชยา- สรุาษฎร์ธานี 32กล่าวถึงการตัง้ถ่ินฐานและการเข้าอยู่อาศยัของชมุชนโบริเวณวดัเวียง 
การใช้เคร่ืองปัน้ดินเผาหม้อเขียนสีพบท่ีบ้านมณฑล กําไลสําริดขนดไขว้และโบราณวตัถุในไชยา 
โดยเสนอวา่พบศลิปกรรมทวารวดีในชมุชนไชยาและตอ่มาเป็นชมุชนสมยัศรีวิชยัตอนปลาย 

พ.ศ.2515 Stanley J.O’ Connor Jr.ตีพิมพ์ผลงานเร่ือง “Hindu Gods of Peninsular 
Siam”กําหนดอายพุระวิษณ ุ4 กรท่ีวดัศาลาทงึเป็นประติมากรรมฮินดูเก่าแก่ท่ีสดุในเอเชียอาคเนย์
จดัอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 10 รับอิทธิพลศิลปะอินเดียใต้แบบมถุราและพระสุริยะเป็นศิลปะ            
ต้นโจฬะกําหนดอายชุว่งพทุธศตวรรษท่ี 1733 

พ.ศ. 2515  ธ ร รมทาส  พ านิ ช ตีพิม พ์ ผลง าน เ ร่ื อง  “พ นม  ทวารวดี  ศ รี วิ ชัย ”                  
กล่าวถึง “โฟเช”ในจดหมายเหตเุร่ืองการปฏิบตัิธรรมวินยัส่งจากทะเลใต้กลับบ้านของพระภิกษุ           
อีจ้ิง” ว่าคือ ไชยา34และเสนอแนวความคิดในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัยว่าไชยา             
                                                           

29กรมศิลปากร, โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยประจ าปีพ.ศ. 2545กิจกรรมในการรณรงค์
เพื่อการดูแลรักษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่8กรกฎาคม2555 ณ โบราณสถานวัดโท
และวัดใหม่ท่าโพธ์ิ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไชยา
สาํนกัศิลปากรท่ี 14นครศรีธรรมราช, 2555), 210-217. 

30ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธ์, “ศิลปกรรมสมยัทวารวดีที่พบในประเทศไทย,” โบราณคดี, 3, 4(2514):  
16-27. 

31ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์, โบราณวัตถุสถานในภาคใต้ตอนเหนือรวม 7จังหวัด (กรุงเทพฯ:            
กรมศิลปากร, 2517),73-92. 

32ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธ์, ไชยา- สุราษฎร์ธานี (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 1-114. 
33Stanley J.O’ Connor Jr., Hindu Gods of Peninsular Siam (Ascona Switzerland: S.N., 

1972), 19-31 และ 61-62. 
34ธรรมทาส พานิช, พนม ทวารวดี ศรีวิชัย (พระนคร: แพร่พิทยา, 2515), 4-5. 
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เป็นราชธานีของศรีวิชยัระหวา่งปีพ.ศ. 1209 – 1310 ช่ือว่าปาตลีบตุรหรือกรุงสวุรรณปรุะหรือโฉโป
หรือซี หลี ฮดุ ซี หรือกรุงศรีโพธิเป็นศนูย์กลางการปกครองทางพทุธศาสนาร่วมกบักรุงตามพรลิงค์
ท่ีนครศรีธรรมราช35 

พ.ศ.2515 Jean Boisselierตีพิมพ์ผลงาน “La Sculpture en Thailande”                     
ให้ความเห็นว่าประติมากรรมจากชุมชนโบราณไชยาไม่ไ ด้อยู่ในสกุลช่างแบบเดียวกัน 
ประติมากรรมพระวิษณุหินจากวัดศาลาทึงเป็นอิทธิพลอินเดียใต้ช่วงสมัยก่อนเมืองพระนคร              
ส่วนพระโพธ์ิสัตว์อวโลติเกศวรมี2 ลักษณะ คือ ลักษณะนักบวชและเจ้าชายโดยมีลักษณะ              
คล้ายศิลปะปัลลวะมากกว่าศิลปะชวากลาง พระพุทธรูปนาคปรกสําริดจากวดัเวียงได้รับอิทธิพล
เขมรบายนจัดให้อยู่สกุลช่างไชยา ส่วนพระสุริยะเทพหินจากวัดศาลาทึงได้รับอิทธิพลโจฬะ                
กําหนดอายอุยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 15-16 

พ.ศ. 2519หน่วยศิลปากรท่ี 8 นครศรีธรรมราชสํารวจโบราณสถานวดัจําปาตําบลทุ่ง 
อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีเป็นวดัสมยัอยธุยา36 

พ.ศ.2519H.G.Quaritch Walesทําการรวบรวมข้อมูลสํารวจและขุดค้นปีพ.ศ.2475  
มาเขียนหนงัสือ “The Malay Pennisula in Hindu Times”กล่าวถึงหลกัฐานทางโบราณคดี                 
ในไชยาสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีบริเวณบ้านหัวคูเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของชุมชนโบราณ           
สมัยราชวงศ์ซ่งของจีน (นายสอน เพชรศักดิ์  ราษฎรบ้านหัวคูในปีพ.ศ. 2477 ขุดบ่อนํา้                 
บริ เวณสวนกล้วยพบนางตารา 8 กรสํา ริดชิ น้ส่วนคันฉ่องสํา ริดสมัยราชวงศ์ซ่ง                           
ชิน้สว่นเคร่ืองประดบัหิน ลกูปัดสีเหลือง) ส่วนพระโพธิสตัว์ท่ีวดัศาลาทึงเป็นศิลปะสมยัหลงัคปุตะ
กําหนดอายพุทุธศตวรรษท่ี 1337 

 

                                                           
35ธรรมทาส พานิช, ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2521),                

1-287. 
36กรมศิลปากร, การส ารวจสภาพโบราณสถานวัดจ าปา ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช: หน่วยศิลปากรที่8 กรมศิลปากร มกราคม 2519 (เอกสารอดัสําเนา) ไม่ปรากฏ
เลขหน้า. 

37H.G.Quaritch Wales, The Malay Peninsula in Hindu Times, (London: Bernard 
Quaritch,1976),1-187. 
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พ.ศ.2519 – 2523 หน่วยศิลปากรท่ี 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร ทําการขุดแต่ง
บูรณะโบราณคดีวัดแก้ว พบว่าเป็นผังแกนกากบาทมีเทคนิคขัดสอดินแบบพระบรมธาตุไชยา               
ฐานอาคารเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสและเจดีย์รูปจัตรัุสย่อมุมพบโบราณวัตถุ คือ พระเจ้าอกัโษภยะ
หรือพระพุทธรูปชินะกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี15และทําการขุดตรวจสอบชัน้ดินวฒันธรรม
และบริเวณแนวอิฐทางด้านตะวันออกขององค์เจดีย์ในปีพ.ศ.2523ผลจากการขุดแต่งแนวอิฐ
ทางด้านตะวนัออกพบซากวิหารรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดกว้าง3เมตรยาว7.5  เมตร โบราณวตัถุ
ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผาลายเขียนสี ลายกดประทับเคร่ืองถ้วยราชวงศ์หมิงและชิง สถูป
ประกอบมมุของเจดีย์วดัแก้วทําด้วยหินทรายแดงพระพทุธรูปหินทรายแดงประจํามขุตา่งๆอิทธิพล
ของศลิปะอยธุยากําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี21-2238 

พ.ศ.2521โครงการสํารวจและขึน้ทะเบียนโบราณสถานกองโบราณคดี กรมศิลปากร 
สํารวจพบแหลง่โบราณคดีบ้านลําไยพบประภามณฑลรูปเคารพหล่อด้วยสําริดกว้าง 9 เซนติเมตร 
สงู 26เซนตเิมตร นอกจากนีย้งัรายงานการพบขวานหินขดัจากต้นนํา้คลองไชยาและในลําคลอง39 

พ.ศ. 2522พิริยะ ไกรฤกษ์ตีพิมพ์ผลงานเร่ือง “ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19” 
จัดหมวดหมู่ศิลปะท่ีพบในภาคใต้ก่อนพุทธศตวรรษท่ี19ว่าศิลปะทักษิณและจัดโบราณวัตถ ุ          
ท่ีพบในไชยาเป็นศิลปะไชยารุ่นต่างๆแบ่งเป็นศิลปะไชยารุ่น 1 (กลางพุทธศตวรรษท่ี 11             
ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 12)  อิทธิพลศิลปะอินเดียผสมศิลปะพืน้เมือง,ศิลปะไชยารุ่น 2                   
(พุทธศตวรรษท่ี12-14) คล้ายศิลปะของทวารวดี, ศิลปะไชยารุ่นท่ี 3(กลางพทุธศตวรรษท่ี14-15)
เป็นศิลปะท่ีสืบเน่ืองจากยุคก่อนผสมกับอินเดียแบบปาละและชวาภาคกลาง ศิลปะไชยายุคท่ี 4 
กลางพุทธศตวรรษท่ี 15-16 เป็นอิทธิพลศิลปะจาม ต่อมาช่วงกลาง16 -17ได้รับอิทธิพลศิลปะ           
ของเขมร40 
 พ.ศ.2524อมรา ขนัตสิิทธ์ิและกองโบราณคดี หน่วยศิลปากรท่ี 14 กรมศิลปากรสํารวจ
แหลง่โบราณคดีบ้านลําไยและวดัอิฐเพิ่มเตมิพบฐานศวิลงึค์ (โยนิโทรณะ) ร่องรอยซากศาสนสถาน
อิฐ จากนัน้ทําการขุดค้นท่ีแหล่งโบราณคดีวัดเวียงพบว่าเป็นแหล่งอยู่อาศัยของชุมชน                

                                                           
38เขมชาติ เทพไชย, “การสํารวจและขดุค้นวดัแก้ว อําเภอไชยา จังหวดัสรุาษฎร์ธานี,” ศิลปากร  

24,3 (กรกฎาคม 2523), 13-23. 
39ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดี

ศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2210. 
40พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523),1-289. 
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ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 -18 (ร่วมสมัยจารึกหลกัท่ี 24 ก และ 24 ข) พบโบราณวตัถุสําคญั                
ได้แก่ เคร่ืองปัน้ดนิเผาแบบพืน้เมืองมีลายกดประทบัและลายเขียนสีเนือ้ดินสีขาว เคร่ืองเคลือบจีน
สมยัราชวงศ์ซ่งและเยว๋ียน เคร่ืองถ้วยลพบุรี ลูกปัดแก้วลูกปัดแก้วประกอบหิน ลูกกระสุนดินเผา 
เป็นต้น41 

 พ.ศ.2524 – 2526 ณัฎฐภัทร และภุชชงค์ จันทวิช ทําการศึกษาเคร่ืองถ้วยจีน             
ท่ีพบในเมืองไทยรวมถึงท่ีพบในไชยาตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ “เร่ืองเคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบจากแหล่ง
โบราณคดีในประเทศไทย”42  จากนัน้ในปีตอ่มาตีพิมพ์บทความเร่ือง “ความสมัพนัธ์ทางด้านเคร่ือง
ถ้วยจีนท่ีเก่ียวข้องกับศรีวิชัย” และ “เคร่ืองถ้วยจีนจากแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิและป่ายาง 
อําเภอไชยา จงัหวดัสุราษฎรธานี43”  สรุปว่าเคร่ืองถ้วยท่ีได้จากการขุดค้นท่ีโบราณสถานวดัหลง  
มาจากเตาหลงฉวน สมัยราชวงศ์เยว๋ียนกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 19 ส่วนเคร่ืองถ้วย                 
จากแหลมโพธ์ิเป็นแบบฉางช่าและซิ่งเหยากําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 เคร่ืองถ้วยจีน            
แบบอ่ืนๆท่ีพบในไชยา ได้แก่ เคร่ืองถ้วยเขียวไข่กาจากจีนภาคเหนือกระปกุสมัยราชวงศ์เยว๋ียน
และหมิง 

พ.ศ. 2525 Jean Boissselier ตีพิมพ์บทความเร่ือง “Degagement du phrachedi  
de WatKeoChaiya” กล่าวว่าวัดแก้วห้องคูหาประกอบกันเป็นองค์แกนกลาง ลักษณะผัง               
บวัฐานอาคารและมขุเดจ็คล้ายศลิปะชวา แตแ่ผนผงัและเสาคล้ายสถาปัตยกรรมจามกําหนดอายุ
อยูใ่นชว่งกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 944 

พ.ศ. 2525 ปรีชา นุ่นสุขตีพิมพ์หนังสือ “หลักฐานทางโบราณคดีในภาคใต้                  
ของประเทศไทยท่ีเก่ียวข้องกับอาณาจกัรศรีวิชยั” โดยรวบรวมหลกัฐานทางโบราณคดีในภาคใต้          
ท่ีร่วมสมยัศรีวิชยัหรือช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13-18 มาอภิปรายในท่ีนีโ้ดยยกตวัอย่างโบราณสถาน

                                                           
41ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: 

สถาบนัคดีศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2210. 
42ณฎัฐภทัร นาวิกชีวิน, เคร่ืองถ้วยจีนที่พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์ 

ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 2524, 201-203. 
43ภุชชงศ์ จันทวิช, “เคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถัง: จากแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิและป่ายาง 

อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี, ศิลปวัฒนธรรม 4 (4 ก.พ.2526):74-82. 
44 Jean Boissselier, “Degagement du phrachedi de WatKeoChaiya,” Journal of siam 

society ( Vol.67,July 1979), 40-50. 
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และโบราณวัตถุ ท่ีพบท่ีไชยาและกล่าวถึง ข้อโต้ เ ถียง เ ก่ียวกับท่ีมาของจารึกหลัก ท่ี  23                        
(จารึกวดัเสมาเมือง) และสรุปวา่ศลิาจารึกนา่จะพบท่ีวดัเสมาเมืองมากกว่าไชยา45 

พ.ศ. 2525 เขมชาติ เทพไชย, บรรจง วงศ์วิเชียรและกองโบราณคดี กรมศิลปากร              
ทําการขุดค้นบริเวณแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิตีพิมพ์ “รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณ
แหลมโพธ์ิ ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี”46 และบทความ “หลักฐานใหม่  
เก่ียวกับการเดินเรือสมัยศรีวิชัยท่ีแหลมโพธ์ิ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี”47สันนิษฐานว่า
แหลมโพธ์ิเป็นแหล่งรวมสินค้าหรือเมืองท่าขนส่งในสมยัยคุต้นของศรีวิชยัเพราะพบเคร่ืองถ้วยจีน
ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงัและซุง่เป็นจํานวนมาก 

 พ.ศ. 2525มีการจัดสัมมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีศรีวิชัย กรมศิลปากร              
มีการนําเสนอผลงานของนกัวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัศรีวิชยั โดยสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัไชยา48มีดงันี ้

หม่อมเจ้าจนัจิรายุ รัชนี เสนอบทความ “Srivichaiya in the 7th century A.D”               
ทําการศึกษาจากนาฬิกาแดด บนัทึกของพระอีจ้ิง ค.ศ. 671 (พ.ศ.1214) เอกสารของราชวงศ์ถัง
และจารึกสนันิษฐานวา่ไชยาคือ Fo-shish หรือ Shilh li fo shih หรือ อาณาจกัรศรีวิชยั 

ทิวา ศภุจรรยา เสนอบทความ “ความสัมพนัธ์ทางภูมิศาสตร์และท่ีตัง้ชุมชนโบราณ 
ในภาคใต้” ศกึษาลกัษณะภมูิศาสตร์กลา่ววา่ บริเวณท่ีราบอา่วบ้านดอนเกิดจากการทบัถมตะกอน
ริมชายฝ่ังทะเล จากหลักฐานระดับนํา้ทะเลในสมัยทวารวดีท่ีสูงกว่าระดับนํา้ทะเลปัจจุบัน                
3.5-4 เมตร สนันิษฐานวา่ทะเลนา่จะเป็นอา่วลกึเข้าไปตามลุม่แมนํ่า้เมืองท่าจึงอยู่ไกลชายฝ่ังทะเล
มากกวา่ปัจจบุนั  

                                                           
45ปรีชา นุน่สขุ, หลักฐานทางโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักร

ศรีวิชัย (นครศรีธรรมราช: ศนูย์วฒันธรรมภาคใต้ วิทยาลยัครูนครศรีธรรมราช, 2523), 1-303. 
46กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณแหลมโพธ์ิ ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี (มปท: โครงการโบราณคดีประเทศไทย ภาคใต้ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526),1-103.  
47เขมชาติ เทพไชยและภชุชงค์ จนัทวิช. “หลกัฐานใหม่เก่ียวกบัการเดินเรือสมยัศรีวิชยัท่ีแหลมโพธ์ิ 

อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธานี,”ศิลปากร, 26 (2, พฤษภาคม, 2525) :29 - 46 
48กองโบราณคดี กรมศิลปากร, รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์โบราณคดีศรีวิชัย                 

ณ จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่  25-30 มิถุนายน พ.ศ. 2525(กรุงเทพ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525),              
1-236. 
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ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ เสนอบทความเร่ือง “การเดินเรือและการค้าของอาณาจักร            
ศรีวิชยั” กลา่ววา่ก่อนสมยัศรีวิชยัไชยานา่จะควบคมุบริเวณเมืองตะกัว่ป่า  

ศรีศักรวัลลิโภดม เสนอบทความเร่ือง “พัฒนาการของบ้านเมืองในภาคใต้                   
ของประเทศไทยในสมยัศรีวิชยั” ทําการรวมชุมชนไชยา อําเภอท่าชนะ,พุนพินและกาญจนดิษฐ์
เป็นชุมชนอ่าวบ้านดอนโดยช่วงต้นพบอิทธิพลศาสนาแบบทวารวดีปะปนกบัศาสนวตัถุแบบฮินด ู
ต่อมาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 ลงมาได้รับอิทธิพลมหายานแบบศรีวิชัยจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 18 
ได้รับอิทธิพลพทุธเถรวาทซึง่ชว่งพทุธศตวรรษท่ี 17 ลงมามีการสร้างเมืองแบบคนํูา้คนัดนิล้อมรอบ 

ประเสริฐ ณ นคร เสนอบทความ “อักษร ภาษาและจารึกสมัยศรีวิชัย” ถอดความ
จารึกหลกัท่ี 24 ขท่ีปรากฏช่ือพระเจ้าจนัทรภาณุตรงกับกษัตริย์ของเมืองตามพรลิงค์กําหนดอายุ 
พ.ศ.1773ว่าเป็นองค์เดียวกับท่ีปรากฏในหนังสือมหวงศ์ปริเฉกท่ีไปตีเมืองลังกาส่วนจารึก              
หลกัท่ี 25 ฐานพระพทุธรูปวดัหวัเวียงจารึกภาษาเขมรแตมี่การใช้ตวัอกัษรบางตวัคล้ายกบัท่ีพบ 
ในเกาะสุมาตรา กําหนดอายุราวพ.ศ.1726 ช่ือคล้ายกับกษัตริย์มาลายูส่วนช่ือเมือง “ครหิ”                 
บนจารึกตรงกบั Kia-lo-hi ในเอกสารจีน สนันิษฐานว่าเมืองครหิอาจติดตอ่กบัเขมรหรืออาจตกอยู่
ภายใต้เขมร 

เขมชาต ิเทพไชย เสนอบทความ “การสํารวจ ขดุค้นและการศกึษาทางด้านโบราณคดี
เพ่ือหาหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองศรีวิชยั” กล่าวว่าจารึกหลกัท่ี 23 (จารึกพระเจ้าศรีวิชยัสร้างปราสาท
อิฐสามหลงั) นา่จะพบท่ีไชยามากกวา่นครศรีธรรมราช นอกจากนัน้จะกล่าวถึงประวตัิศาสตร์เมือง
ไชยา (สมยัก่อนประวตัิศาสตร์และยกตวัอย่างแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิว่าเป็นตลาดรวมสินค้า
พบเคร่ืองถ้วยกําหนดอายตุัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 12-18) 

บรรจง วงศ์วิเชียร เสนอบทความเร่ือง “การสํารวจ ขุดค้น ขุดแต่งเพ่ือทําหลักฐาน
เก่ียวกบัเร่ืองศรีวิชยั” กล่าวถึงหลกัฐานท่ีได้จากการขุดค้นและขุดแตง่ท่ีวดัแก้วปีพ.ศ.2519-2522,
วดัหลงปีพ.ศ.2524, การขดุค้นท่ีแหลมโพธ์ิ ตําบลพมุเรียงปีพ.ศ.2525  

พิริยะ ไกรฤกษ์ เสนอบทความเร่ือง “ข้อคิดเห็นบางประการเก่ียวกับประวัติศาสตร์
แห่งคาบสมุทรภาคใต้”  กล่าวว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี13-14กษัตริย์อาณาจักรศรีวิชัยท่ีไชยา                 
มีความสมัพนัธ์กบัราชวงศ์ไศเลนทร์ผา่นพิธีสมรส (ผู้ เขียนเช่ือว่าจารึกหลกัท่ี 23จารึกวดัเสมาเมือง
พบท่ีวดัเวียง อําเภอไชยา) ตอ่มาช่วงราวคร่ึงแรกของพทุธศตวรรษท่ี15 ไชยาตกอยู่ภายใต้อํานาจ
ของอาณาจกัรศรีวิชยัท่ีปาเล็มบงัโดยวิเคราะห์จากโบราณวตัถุแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางศิลปะ
ของพวกจามช่วงราวกลางพุทธศตวรรษท่ี15ต่อมาในช่วงพ.ศ.1622-1625ศรีวิชัยได้ย้ายเมืองไป
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ยังจัมบิ (มาลายู) ซึ่งพ.ศ.1768ไชยามีช่ือใหม่ว่าครหิแต่ยังอยู่ในอํานาจของศรีวิชัยท่ีจัมบ ิ                
(อ้างจากจดหมายเหตจีุนในพ.ศ.1834โดยมีช่ือคล้ายกนั) ไชยาน่าจะตกอยู่ใต้อํานาจจมับิไม่นาน 
เพราะเอกสารจีนในปีพ.ศ.1838สัง่ให้เส่ียนห้ามทําร้ายมาลาย ู

อนุวิทย์ เจริญศุภกุล “สถาปัตยกรรมศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทย” 
แบ่งรูปแบบเจดีย์ในภาคใต้จัดพระบรมธาตุไชยา วัดเวียง วัดแก้ว วัดหลงอยู่ช่วงพุทธศตวรรษ             
ท่ี 13-15 เป็นเจดีย์สร้างพุทธมหายาน พระบรมธาตไุชยามีแผนผงัคล้ายจนัทิของชวาภาคกลาง, 
วัดแก้วคล้ายจันทิกลาสัน ชวาภาคกลางแต่คล้ายปราสาทจามท่ีฮัวไลและปราสาทเขมร           
สมยักเุลนพทุธศตวรรษท่ี 14 สว่นเจดีย์วดัหลงมีการบรูณะอีกครัง้ชว่งสมยัพทุธศตวรรษท่ี 18-19  

ณัฐฐภัทร จันทวิช “ความสัมพันธ์ทางด้านเคร่ืองด้วยจีนท่ีเก่ียวข้องกับศรีวิชัย ”             
สรุปว่าแหลมโพธ์ิเป็นเมืองท่าท่ีสําคญัน่าจะติดตอ่กบัจีนมาตัง้แต่สมยัราชวงศ์ถงั (ค.ศ.618-907) 
บริเวณวดัหลงพบเคร่ืองถ้วยจากเตาหลงชวนผลิตในราชวงศ์ซุ่งและเยว๋ียน (กําหนดคริสตศวรรษ 
ท่ี 14) นอกจากนีพ้บกระปุกราชวงศ์หยวน เคร่ืองลายครามสมัยราชวงศ์หมิงส่วนใหญ่เป็นเตา
เอกชน เคร่ืองถ้วยสงัคโลกสมยัสโุขทยั เคร่ืองเคลือบขาวสมยัเตอ๋ฮว่นตอนปลาย เป็นต้น  

พ.ศ.2525SPAFA(SEAMEO) จดัสมัมนาวิชาการนานาชาติ Consultative workshop 
on archaeological and environmental studies on Srivijayaมีสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัไชยา49 ดงันี ้

ผาสุขอินทราวุธ เสนอบทความเร่ือง “A study on local ceramics of southern 
Thailand and their relations to dvaravati and Srivijaya period” ทําการศกึษาภาชนะดินเผา
พืน้เมืองกล่าวถึงกรณีศึกษาภาชนะดินเผาท่ีแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ(ขุดค้นปี พ.ศ.2525)          
ว่าพบเคร่ืองถ้วยท่ีกําหนดอายุสมยัอยู่ในราชวงศ์ถงั เคร่ืองถ้วยเปอร์เซียและเคร่ืองแก้วจากโรมนั
ร่วมกบัภาชนะดินเผาพืน้เมืองเนือ้คอ่นข้างหยาบ ขึน้รูปด้วยแป้นหมนุ เนือ้หนาเป็นภาชนะดินเผา
ท่ีใช้ในครัวเรือน มักพบชิน้ส่วนตรงพวยกานํา้สีเหลือง นอกจากนีย้ังพบตุ๊กตาดินเผารูปคนเนือ้
คอ่นข้างหยาบสนันิษฐานว่าเช่ือกบัความเช่ือดงัเดิม (เคร่ืองเซ่น) ส่วนท่ีแหล่งโบราณสถานวดัแก้ว
และวัดเวียง (ขุดค้นปี พ.ศ.2522) พบเคร่ืองถ้วยสมัยราชวงศ์ซ่งร่วมกับภาชนะดินเผาพืน้เมือง            
ขึน้รูปด้วยแป้นหมุน เนือ้หนาเป็นภาชนะดินเผาท่ีใช้ในครัวเรือนเช่นกันแต่มีรูปแบบหลากหลาย

                                                           
49 SEAMEO Project in Archaeology and Fine Arts (SPAFA), Final report; consultative 

workshop on archaeological and environmental studies on Srivijaya(I-W2b) (Bangkok: Southeast 
Asian Ministers of Education Organization, 1985), Apendix 3d,3e และ3f. 
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โดยพบทัง้ชิ น้ส่วนกานํา้ ,จาน,หม้อก้นกลม,หม้ อมีสัน, หม้อมีเชิง  กานํา้มีพวย เป็นต้น                    
ภาชนะดินเผาเหล่านีส้่วนมากตกแต่งบริเวณช่วงลําตัวและฐานเป็นลายกดประทับด้วยเส่ือ             
สว่นด้านบนบริเวณคอภาชนะจะตกแตง่ด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย เช่นกดประทบั,ขดูขีด, เซาะร่อง 
มักทําเป็นรูปลายฟันปลาและกลีบดอกไม้ 5กลีบนอกจากนีย้ังมีการเขียนสีเป็นเส้นแนวนอน
บริเวณคอหรือพวยภาชนะ ภาชนะดินเผาพืน้เมืองเนือ้หยาบเป็นภาชนะดินเผาท่ีพบได้ทั่วไป 
(ยกเว้นกานํา้มีพวย) ใช้มาตัง้แต่สมัยหินใหม่ ยกเว้นภาชนะดินเผากานํา้มีพวย (กุณฑี)                    
เนือ้ละเอียดกําหนดอายชุว่งพทุธศตวรรษท่ี 17 

พ.ศ. 2525 ธรรมทาส พานิชตีพิมพ์บทความเร่ือง “วิหารพราหมณ์ในไชยา ”                
กล่าวถึงท่ีตัง้ของวิหารพราหมณ์เก่าในไชยา ได้แก่ บริเวณวัดศาลาทึง (ดอนรายณ์หรือในรายณ์  
พบพระวิษณุ แท่นโยนี สริุยะเทพและสระนํา้บริเวณใกล้เคียง)วดัพระบรมธาตไุชยาวัดใหม่ท่าโพธ์ิ
(หรือวัดใหม่ชลธาร) วัดเ วียง( “วิหารพระหมอ”) ท่ีพบศิลาจารึกหลักท่ี  24 ก.และ 24ข                      
และวดัโพธาราม 

พ.ศ. 2525-2527 กรมศิลปากรขุดแต่งโบราณสถานวดัหลงพบฐานอาคารกากบาท
ขนาด21.65x21.65เมตร คล้ายเจดีย์วัดแก้วแต่มีขนาดใหญ่กว่า 1 เท่า โบราณวัตถุสําคัญ                
จากการขุดแต่งโบราณสถานวัดหลงได้แก่ พระพิมพ์ดินดิบศิลปะทวารวดีและขอมปะปน กัน              
พบบริเวณรอบฐานอาคารโบราณสถานกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17 -18, เคร่ืองถ้วย               
สมัยราชวงศ์ซุ่งและเยว๋ียนกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18 -19, เคร่ืองเคลือบเซลาดอน,              
เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิงและชิง,เคร่ืองถ้วยสุโขทยั,เศษภาชนะดินเผาเนือ้ดินแบบพืน้บ้าน 
เป็นต้น สนันิษฐานว่าโบราณสถานวดัหลงสร้างร่วมสมยัโบราณสถานวดัแก้วช่วงพุทธศตวรรษท่ี
14-15และมีการใช้งานอีกครัง้ในสมยัอยธุยาลงมา50 

พ.ศ.2526 ก่องแก้ว วีระประจกัษ์ตีพิมพ์ผลงานเร่ือง พบจารึกให้ข้อวินิจฉัยเพิ่มเติมว่า 
แม้จารึกบนฐานพระพุทธรูปนาคปรกวัดเวียงจะใช้รูปแบบอักษรขอมแต่ก็มีคําภาษาไทย                   

                                                           
50กรมศิลปากร,โครงการขุดแต่งและบูรณะวัดหลง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(กรุงเทพ: หน่วยศิลปากรที่ 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525), 1-87. และกรมศิลปากร,รายงานการ
ปฏิบัติงานโครงการขุดแต่งและบูรณะวัดหลง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ 2526 
(กรุงเทพ: หนว่ยศิลปากรท่ี 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526).1-29. 
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เช่น  ลักษณะการบอกศักราชแบบไทย แสดงว่า มีการใ ช้ภาษาไทยในดินแดนภาคใต้                  
ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 1851 

ปีเดียวกนั บรรจบ เทียมทดั ตีพิมพ์บทความเร่ือง “ไชยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจกัร
ศรีวิชยั” สนันิษฐานจากโบราณสถานและโบราณวตัถท่ีุพบจํานวนมากในไชยา52 

 พ.ศ. 2527 จนัทร์จิราย ุรัชนี ตีพิมพ์บทความเร่ือง“มารู้เร่ืองอาณาจกัรศรีวิชยักนัเสียที”
เสนอแนวคดิวา่ศรีวิชยัเป็นสหนครรัฐไมใ่ชอ่าณาจกัรสว่น“เชลิโฟชิ”ในเอกสารจีนหมายถึงไชยา53 

ปีเดียวกัน ประยูร อุลุชาฎะ หรือ น. ณ ปากนํา้ตีพิมพ์บทความเร่ือง “ศิลปะโบราณ                   
ท่ีสุราษฎรธานี” วินิจฉัยว่าพระสุริยเทพหินจากวัดศาลาทึงเป็นประติมากรรมฝีมือช่างท้องถ่ิน                
มีลกัษณะทางศิลปะคปุตะกําหนดอายรุะหว่าง พทุธศตวรรษท่ี 10 – 11 ส่วนพระพทุธรูปหินทราย
แดงเป็นศลิปกรรมราวพทุธศตวรรษท่ี 19 หรือต้นสโุขทยั54 

ปีเดียวกัน  Shoji Ito เขียนบทความเร่ือง “Remarks on the Iconography                        
of Bodhisattava Images found in Chaiya, Southern Thailand” เสนอว่าพระโพธ์ิสตัว์                
อวโลตเิกศวพบท่ีไชยารับอิทธิพลจากอินเดียภาคกลางไมใ่ชอิ่นเดียใต้ตามท่ีเข้าใจ55 

                                                           
51ก่องแก้ว วีระประจักษ์ , “พบภาษาไทยในจารึกก่อนมีลายสือไทย ,” ศิลปากร 27                                  

(5 พฤศจิกายน2526): 76-83. 
52บรรจบ เทียมทัด,  “ไชยาเคยเ ป็นราชธานีของอาณาจักรศ รีวิชัย , ” ศิลปากร27                                 

(3 กรกฎาคม,2526): 20 -24. 

53จันทร์จิรายุ รัชนี, “มารู้เร่ืองศรีวิชัยกันเสียทีเร่ืองอาณาจักรศรีวิชัย” ศิลปวัฒนธรรม 5                    
(10 สงิหาคม, 2527): 62 – 73. 

54ประยูร อุลุชาฏะ, “ ศิลปะโบราณที่สุราษฎร์ธานี,” เมืองโบราณ10(1 มกราคม – มีนาคม 
2527):47-52. 

55เขมชาติ เทพไชยแปล, Shoji Ito เขียน, “ข้อสงัเกตทางด้านประติมานวิทยาของพระโพธิสตัว์                    
ที่พบท่ีไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี Remarks on the Iconography of  Bodhisattava Images found in Chaiya, 
Southern Thailand,” ศิลปากร 28 (5พฤศจิกายน 2527,): 48 -55 
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ปีเดียวกัน วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานีจัดสัมมนาทางวิชาการเร่ือง  “ประวัติศาสตร์                  
สรุาษฎร์ธานีระหว่างวนัท่ี 20 -23 มกราคม พ.ศ. 2527”56มีนกัวิชาการเสนอบทความประกอบการ
สมัมนา ดงันี ้

ภิญํูภิญโญศิริกุล เสนอบทความเร่ือง “เมืองไชยาในอดีต” เสนอข้อสนันิษฐานว่า 
“ชาวไทร-หยา” หรือชนพืน้เมืองเดิมท่ีอยู่บริเวณเขาเพลาน่าจะเป็นกลุ่มคนท่ีคล่ีคลายมาจาก               
ชนก่อนประวตัศิาสตร์ 

พิริยะ ไกรฤกษ์ เสนอบทความเร่ือง “หลักฐานทางโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน              
สมยัพทุธศตวรรษท่ี 10 -14” กล่าวถึงอิทธิพลศิลปกรรมในสมยัตา่งๆ ได้แก่ สมยัอิทธิพลอินเดีย 
พ.ศ.593 –1043(พระวิษณุจากวัดศาลาทึง), สมัยอิทธิพลมอญพ.ศ.1043–1318 (พระโพธิสตัว์
สํา ริดค ร่ึงองค์  พระโพธิสัตว์หินและพระพุทธ รู ปปางสมาธิจากวัดพระบรมธาตุไชยา,                  
ภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผาลายเขียนสีจากแหล่งโบราณคดีบ้านเวียงและบ้านมณฑล) สนันิษฐานว่า
ไชยาคือรัฐชิลิโฟชิหรือศรีวิชัย เบ่งเป็นสมัยอิทธิพลอินเดีย – ชวาพ.ศ. 1318 – 1493                        
(พระโพธิสัตว์ 8 กรจากวัดพระบรมธาตุไชยา พระอักโภษยะคล้ายจาม) สมัยอิทธิพลเขมร              
พ.ศ.1493 – 1835(พระสริุยเทพจากวดัศาลาทึง) สมยัอิทธิพลมอญ – หริภุณชยัพ.ศ.1762 – 1835 
(พระพทุธรูปนาคปรกสําริดท่ีฐานมีจารึกจากวดัเวียง) 

ปรีชา นุ่นสุข เสนอบทความเร่ือง “มรดกทางวัฒนธรรมของศาสนาพราหมณ์                 
ในสรุาษฎร์ธานี” กลา่วถึงโบราณวตัถเุก่ียวกบัศาสนาพราหมณ์ในสรุาษฎร์ธานี 

อนวุิทย์ เจริญศภุกลุ เสนอบทความเร่ือง “บทบาทของสถาปัตยกรรมศรีวิชยักลุ่มไชยา
กบัประวตัิศาสตร์อารยธรรมเอเชียอาคเนย์: แนวความคิดเบือ้งต้น” ว่าเจดีย์ท่ีพบในชมุชนโบราณ
ไชยาสร้างขึน้เน่ืองในศาสนาพุทธมหายานนิกายวัชรยานมีแผนผังแบบวัดมหายานในเบงกอล
สร้างโดยใช้อิฐขดัก่อสอดนิและใช้แผน่หินเป็นกรอบประตกํูาหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14 -15  

 พ.ศ.2528 SPAFA (SEAMEO) จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ Consultative 
workshop on archaeological and environmental studies on Srivijaya ประจําปีพ.ศ.2528               
มีบทความเก่ียวข้องกบัไชยา57ดงันี ้

                                                           
56ชวน เพชรแก้ว ประธานคณะผู้จัดทํา,  สัมมนาประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี (สรุาษฎร์ธานี: 

วิทยาลยัครูสรุาษฎร์ธานี, 2527),1-321. 



39 

 

ธราพงศ์ ศรีสชุาติ เสนอบทความเร่ือง “The early historic sites and the remains              
in southern Thailand” กล่าวถึงการสํารวจแหล่งโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศไทย                     
โดยพบแหล่งโบราณคดีในอําเภอไชยา 19 แหล่ง คือ เขาพนมแบก,บ้านมณฑล,บ้านลําไย,               
วดัเดิมเจ้า,วดัอิฐ,วดัประสบ,วดัเววน,วดัศรีเวียง,เขาสายสมอ,วดัใหม่ชลธาร,วดัศาลาทึง,วดัเวียง,              
วดัพระบรมธาต,ุวดัโพธาราม,วดัหลง,วดัแก้ว,บ้านหวัค,ูแหลมโพธ์ิและเขานํา้ร้อน 

ก่องแก้ว วีรประจักษ์เสนอบทความเร่ือง “Inscriptions from south Thailand” 
กล่าวถึงจารึกในภาคใต้ รวมถึงจารึกวัดฐานพระพุทธรูปนาคปรกวัดเวียงหลักท่ี 25 กล่าวว่า
ตวัอกัษรอิทธิพลเขมรแตค่วามสมัพนัธ์ทางการเมืองและวฒันธรรมคล้ายคลงึกบัสมุาตรา 

พ.ศ. 2529 จันทร์จิรายุ รัชนีตีพิมพ์บทความเร่ือง “ศรีวิชัยท่ีไชยา” ทําการเสนอว่า
อาณาจกัรศรีวิชยัมีศนูย์กลางท่ีไชยา58 

ปีเ ดียวกัน(ตีพิมพ์ อีกครั ง้ในปี พ.ศ.2542)ธราพงศ์ ศรีสุชาติ  ตีพิมพ์บทความ                    
เร่ือง “ชมุชนโบราณไชยา” ในสารานกุรมภาคใต้ทําการรวบรวมการศกึษาทางโบราณคดีของชมุชน
โบราณไชยาก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 สรุปผลการศึกษาว่ามีการตัง้ชุมชนกระจายตามลักษณะ
ภูมิศาสตร์ต่างๆ ชุมชนเร่ิมจากพืน้ท่ีป่าเขาด้านตะวันตกเคล่ือนท่ีลงมาตัง้ถ่ินฐานตามลํานํา้               
ในสมัยต่อมา จากนัน้เร่ิมมีหลักฐานการติดต่อกับชุมชนภายนอกราวพุทธศตวรรษท่ี 5-10                 
พฒันากลายมาเป็นเมืองทา่ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 14-15ชมุชนบริเวณแนวสนัทรายและลํานํา้ตาม
คลองได้สถาปนาเป็นชมุชนเมืองและศนูย์กลางการปกครองและศาสนา ตอ่มาในช่วงพทุธศตวรรษ
ท่ี 18 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 19 ชุมชนไชยาเจริญขึน้อีกครัง้ ชุมชนฝ่ังช ายทะเลลดบทบาท                 
การเป็นเมืองทา่ลงมีการตดิตอ่กบัสโุขทยัและเขมร สถาบนัการปกครองและศาสนาเปล่ียนไป59 

ปีเดียวกนั  หนว่ยศลิปากรท่ี 8 นครศรีธรรมราชสํารวจโบราณสถานวดัจําปา ตําบลทุ่ง 
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติมพบภาชนะดินเผาประเภทเนือ้หยาบ เนือ้แกร่ง                 

                                                                                                                                                                      
57SEAMEO Project in Archaeology and Fine Arts (SPAFA), Final report; consultative 

workshop on archaeological and environmental studies on Srivijaya (I-W2b) (Bangkok: Southeast 
Asian Ministers of Education Organization, 1985),113-160. 

58จนัทร์จิราย ุรัชนี, “ศรีวิชยัที่ไชยา,” ศิลปวัฒนธรรม. 8 (1 พฤศจิกายน 2529): 86-95. 
59ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: 

สถาบนัคดีศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195-2218. 



40 

 

และเนือ้เคลือบ พบเคร่ืองถ้วยจีนเขียนลายพนัธ์พฤกษาสีขาวนํา้เงินเป็นเคร่ืองถ้วยจีนราชวงศ์หมิง 
กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19-21 สอดคล้องกบัอายขุองวดัให้อยูใ่นชว่งสมยัอยธุยา60 

ปีเดียวกันเกียรติก้อง อมรกูรตีพิมพ์ผลงานเร่ือง “เจดีย์เอวคอดในสถาปัตยกรรม              
ศรีวิชัยท่ีเจดีย์พระบรมธาตุไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ” ทําศึกษารูปแบบศิลปะ                  
ตวัเจดีย์พระบรมธาตไุชยา61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
60กรมศิลปากร,  การส ารวจสภาพโบราณสถานวัดจ าปา ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา                  

จังหวัด สุราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช: หนว่ยศิลปากรท่ี 8 กรมศิลปากร, 2519), เอกสารอดัสําเนาไม่ปรากฏ
เลขหน้า. 

61เกียรติก้อง อมรกูล, เจดีย์เอวคอดในสถาปัตยกรรมศรีวิชัยที่ เจดีย์พระบรมธาตุไชยา            
อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี.(กรุงเทพฯ :รายงานประจําวิชาประวิติศาสตร์สถาปัตยกรรมก่อนไทย 
สาขาวิชาประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2519),1-19. 
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ช่วงที่ 3 ปี พ.ศ. 2530 –2557 (ปัจจุบัน) ยุคงานเขียนประวัตศิาสตร์  
งานวิชาการช่วง นีส้่วนใหญ่เ ป็นงานเขียนด้านประวัติศาสตร์โดยนําข้อมูล                        

จากการศึกษาในช่วงปีพ.ศ.2461-2532 มาเขียนนอกนัน้เป็นงานศึกษาด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะ 
การตรวจแหล่งโบราณคดีท่ีมีการสํารวจไว้แล้วในช่วง พ.ศ.2461-2532 (ยกเว้นแหล่งโบราณคดี 
ทา่เจดีย์ตําบลพมุเรียง)มีงานเขียนดงันี ้

พ.ศ.2532โครงการศึกษาการตัง้ ถ่ินฐานและการค้าสมัยโบราณในประเทศไทย               
หรือ PASTT (Program for Ancient Settlement and Trade in Thailand) ทําการแหล่งโบราณคดี
แหลมโพธ์ิ  อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีและแหล่งโบราณคดีทุ่งตึก จังหวัดพังงา                       
ผลพบวา่โบราณวตัถทุัง้สองแหลง่คล้ายคลงึกนั62 

พ.ศ.2537 กรมศิลปากรทําการสํารวจวัดท่าเจดีย์ ตําบลพุมเรียงและวัดนางชีร้าง 
ตําบลทุง่พบวา่เป็นแหลง่โบราณคดีสมยัอยธุยา63 

พ.ศ.2538-2539 และ  2545กรมศิลปากรทําการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขานํา้ร้อน
เพิ่มเตมิจากปีพ.ศ.2510พบศาสนสถานบนยอดภเูขาทางด้านทิศตะวนัตกและเศษอิฐในถํา้บริเวณ
ตีนเขา 

พ.ศ. 2543ล้อม เพ็งแก้ว ตีพิมพ์บทความเร่ือง “วิเคราะห์วนัเดือนปีจากจารึกหลกัท่ี 25
ฐานพระพุทธรูปจากวัดหัวเวียง ไชยา” สรุปว่าศักราช 1104 ปีเถาะ เดือน 7 ขึน้ 3 ค่ํา                      
วนัพธุท่ีปรากฏในจารึกตรงกบัวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 1726 ตามระบบสริุยคติ64 

 พ.ศ. 2543- 2545นงคราญ ศรีชาย  (นงคราญ สุขสม) ทําการตีพิมพ์ผลงานออกมา           
2 เล่ม คือ โบราณคดีศรีวิชัย: มุมมองใหม่จากการศึกษาวิเคราะห์แหล่งโบราณคดีรอบอ่าว                

                                                           
62อมรา ศรีสุชาติ, “คุยกับผู้ เชียวชาญเบนเนทบรอนสันและพิสิฐ เจริญวงศ์ เร่ืองการขุดค้น             

แหล่งโบราณคดีเกาะคอเขาและแหลมโพธ์ิและการศึกษาเส้นทางการค้าทางทะเลของโครงการศึกษา                  
การตัง้ถ่ินฐานและการค้าสมยัโบราณประเทศไทย,” ศิลปากร 33 (1 มีนาคม –เมษายน 2532): 32-37. 

63กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจท่าเจดีย์และวัดนางชี(ร้าง) หมู่ 5 ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537), เอกสารอดัสาํเนา 
64ล้อม เพ็งแก้ว, “วิเคราะห์วนัเดือนปีในจารึกฐานพระพทุธรูปจากวดัหวัเวียง ไชยา,” เมืองโบราณ. 

26 (4 ตลุาคม – ธนัวาคม, 2543),119 – 122. 
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บ้ า น ด อ น ( 2543) 65แ ล ะ ป ร ะ วัติ ศ า ส ต ร์ แ ล ะ โ บ ร า ณ ค ดี จั ง ห วัด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  ( 2545)66                       
รวบรวมประวัติศาสตร์ หลักฐานทาง ด้านโบราณคดีในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัง้แต่สมัย                         
ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์และหนังสือ “ตามรอยศรีวิชัย: ศึกษาเชิงวิเคราะห์
ประวตัิศาสตร์ศรีวิชยั” (2544) วิเคราะห์ประวตัิศาสตร์ของศรีวิชยั ทําการวิเคราะห์ท่ีตัง้อาณาจกัร
ศรีวิชัยระหว่างปาเล็มบงัและไชยา สรุปว่าศรีวิชัยน่าจะเป็นสหพันธรัฐท่ีไม่มีศูนย์กลางแน่นอน             
ผนัแปรตามอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ67 

พ.ศ. 2544กรมศิลปากรตีพิมพ์หนังสือ “พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์            
และภูมิปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ” กล่าวถึงประวัติของสุราษฎร์ธานีรวมถึงเมืองไชยา                  
โดยรวบรวมหลกัฐานตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์จนถึงรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า เมืองโบราณไชยา
เป็นเมืองท่าสําคญัสมัยพุทธศตวรรษท่ี13-15โดยเป็นท่ีตัง้ของกรุงศรีวิชยั (เช่ือว่าจารึกวัดเสมา
เมืองหลักท่ี 23พบท่ีวัดเวียงอําเภอไชยา) ต่อมาราวพ.ศ.1726 มีช่ือว่าเมืองครหิตกอยู่ใต้การ
ปกครองของกษัตริย์ท่ีช่ือคล้ายกับกษัตริย์ของจัมบิ ต่อมาปีพ.ศ.1773ตกอยู่ภายใต้อํานาจ                
ของเมืองตามพรลิงค์ เม่ือสมยัพระบรมไตรโลกนาถพ.ศ.1998ตกอยูภ่ายใต้อํานาจของอยธุยาไชยา
กลายเป็นหวัเมืองชัน้ตรีท่ีใกล้ชิดการปกครองกบัอยธุยามากกวา่นครศรีธรรมราช68 

พ.ศ.2544เด่นดาว ศิลปานนท์ตีพิมพ์บทความเร่ือง “ข้อสังเกตเก่ียวกับรูปแบบ                 
การครองหนงักวางของพระโพธ์ิสตัว์อวโลติเกศวรอําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี” เปรียบเทียบ
การครองหนงักวางของพระโพธ์ิสตัว์อวโลติเกศวรท่ีพบในอําเภอไชยา 3 องค์ สรุปว่าพระโพธิสตัว์
วดัศาลาทึงได้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียใต้แบบหลงัคปุตะกําหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 -13 
ส่วนพระโพธิสตัว์ศิลาจากพระบรมธาตไุชยาได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียภาคใต้ซึ่งแพร่ในจาม

                                                           
65นงคราญ ศรีชาย เรียบเรียง, โบราณคดีศรีวิชัย: มุมมองใหม่จากการศึกษาวิเคราะห์              

แหล่งโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน (นครศรีธรรมราช: สํานกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที่ 11 
นครศรีธรรมราช, 2543), 1-247. 

66นงคราญ สุขสม, ประวัติศาสตร์โบราณคดีสุราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช: สํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ, 2545), 1-127. 

67นงคราญ ศรีชาย, ตามรอยศรีวิชัย: ศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ศรีวิชัย (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2544), 1-182. 

68กรมศิลปากร, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภมิูปัญญา จังหวัด

สุราษฎร์ธานี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2544), 45. 
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และศิลปะศรีวิชัยสุมาตราหรือหมู่เกาะอินโดนีเซียกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14 -15                  
และพระโพธิสัตว์ สํา ริดจากวัดพระบรมธาตุไชย าได้ รับอิทธิพลของศิลปะอินเ ดียภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือศิลปะปาละคล้ายพบในศิลปกรรม ชวาภาคกลางกําหนดอายุราว                      
พทุธศตวรรษท่ี 1569 

พ.ศ. 2544ชนะ นาคเวชทําการตีพิมพ์หนังสือช่ือ วัดชยารามโดยรวบรวมประวัติ               
ของวดัศาลาทงึหรือวดัชยราม70 

 พ.ศ. 2544 และ 2553ชาคริต สิทธิฤทธ์ิและสํานักโบราณคดีสํารวจทางโบราณคดี
บริเวณคลองท่าไม้แดง บ้านนํา้ป่ัน หมู่ 7 ตําบลปากหมาก อําเภอไชยาพบขวานหินขัด                   
รูปจงอยปากนกขนาดใหญ่ ขวานหินขัดแบบไม่มีบ่า และเขียนบทความเร่ือง“การตัง้ถ่ินฐาน            
ของมนษุย์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในพืน้ท่ีเขตจงัหวดัสุราษฎร์ธานี” กําหนดอายอุยู่ในช่วงยุคหิน
ใหม่71 

พ.ศ. 2545 Michel Jacque-hergoualc’h ตีพิมพ์ผลงานเร่ือง “The Malay peninsula 
crossroad of the Maritime silk road (100BC.-1300AD.)” ทําการรวบรวมผลงานการศกึษา                
ทางโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกับคาบสมุทรมาลายูตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 7จนถึงพุทธศตวรรษท่ี19  
สนันิษฐานวา่บริเวณไชยาเป็นท่ีตัง้ของอาณาจกัรพนัพนัช่วงพทุธศตวรรษท่ี11-12 ซึ่งอาจกินเนือ้ท่ี
ไปถึงนครศรีธรรมราช เป็นเมืองท่ีสําคญัในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14-15 ต่อมาช่วงพุทธศตวรรษท่ี           
16-19 พบศิลปะแบบเขมรจํานวนมากท่ีภาคใต้พบทัง้ประติมากรรม พระพิมพ์ดินดิบ เคร่ืองถ้วย 
เมืองท่าแหลมโพธ์ิยังคงเป็นเมืองอยู่การขุดค้นท่ีบ้านหัวคูใกล้วัดหลงพบหลักฐานกําหนดอายุ
ในช่วง 13-18 ซึ่งพบในเคร่ืองถ้วยสมยัซ่ง(พุทธศตวรรษท่ี 16-18)จํานวนมาก สนันิษฐานว่าเป็น
แหล่งท่ีอยู่อาศัยของชุมชน ต่อมาช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 ไชยาถูกรู้จักในช่ือ เมืองครหิ                   
มีผู้ปกครองดูโดยอาจเป็นกษัตริย์จากจัมบิหรือเขมร ครหิน่าถูกผนวกกับอาณาจักรตามพรลิงค์  
ของพระเจ้าจันทรภาณุ(จารึกหลักท่ี 24 ก.) นอกจากนีย้ังเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับศรีวิชัยว่า           
                                                           

69เดน่ดาว ศิลปานนท์, “ข้อสงัเกตเก่ียวกบัรูปแบบการครองหนงักวางของพระโพธ์ิสตัว์อวโลติเกศวร
อําเภอไชยาจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,” ศิลปากร. 47 (1 มกราคม – กมุภาพนัธ์ 2544) , 62 -73 

70ชนะ นาคเวช, วัดชยาราม (สรุาษฎร์ธานี: โรงพิมพ์สทิธิประเสริฐ, 2544), 1-29.  
71ชาคริต สมัธ์ิฤทธ์ิ, “การตัง้ถ่ินฐานของมนษุย์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในพืน้ที่เขตจงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี,” ศิลปากร 54 (2 มีนาคม – เมษายน 2544): 28-47. 
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อยู่ ท่ีปาเล็มบังและจัมบิ เป็นนครรัฐ (city state)  แต่อํานาจการปกครองไม่แน่นอน                          
ตามความสามารถของผู้ปกครองแตล่ะสมยั72 

พ.ศ.2546Pierre-Yves Manguinตีพิมพ์บทความเร่ือง “Srivijaya dans L’oeuvre               
de George Coedès” สรุปงานทัง้หมดท่ีผ่านมาของ George Coedèsและให้ความเห็นว่า              
เมืองในคาบสมุทรภาคใต้ (รวมทัง้ไชยา)และคาบสมุทรมาเลย์ว่ามีความสัมพันธ์กับศรีวิชัย                
แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีการเคล่ือนย้ายกิจกรรมจากเกาะสุมาตรา
มายงัคาบสมทุรแตเ่ป็นการเกิดขึน้ในเศรษฐกิจภาพรวม 73 

พ.ศ. 2547ชนะ นาคเวชตีพิมพ์หนังสือ “ประวัติวัดเวียงและย้อนรอยเมืองไชยา”                   
ทําการเรียบเรียงประวตัขิองวดัและหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีวดัเวียง 74 

พ.ศ. 2549 อนุวิทย์ เจริญศภุกลุตีพิมพ์บทความเร่ือง “การออกแบบศาสนสถานสกุล
ช่างทวารวดี เขมรและชุมชนภาคใต้ไชยาในประเทศไทย” สรุปรูปแบบศิลปะโบราณสถาน          
ในไชยาว่าเป็นสถูปหรือเจดีย์ท่ีสร้างขึน้เน่ืองในพุทธมหายาน กําหนดอายุราวพทุธศตวรรษท่ี 15 
จากนัน้ได้สง่อิทธิพลตอ่เจดีย์ในภาคใต้ของประเทศไทยช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19 เช่น เจดีย์ท่ีระเบียง
คดของวดัพระบรมธาตนุครศรีธรรมราชหรือฐานเจดีย์วดัสทิงพระจงัหวดัสงขลา75 

พ.ศ. 2550 สภาวัฒนธรรมอําเภอไชยาตีพิมพ์หนังสือเร่ือง “ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
เมืองไชยา”ทําการรวบรวมประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน ทัง้ผลการศกึษาทางด้านโบราณคดี วฒันธรรม 
ประเพณี วรรณกรรม นิทานพืน้บ้าน ทําเนียบเจ้าเมืองไชยาและประวตับิคุคลสําคญั76 

                                                           
72Michel Jacque-hergoualc’h,The Malay Peninsula crossroad of the Maritime silk road 

(100BC.-1300A.D.) (Leiden:Brill,2002),1-607. 
73กรรณิการจรรย์แสง แปล, “ศรีวิชัยในงานของยอร์ซ เซเดส์” ใน ยอร์ซ เซเดส์กับไทยศึกษา 

(นครปฐม: ศนูย์ข้อมลูเพื่อการค้นคว้าวิจยัฝร่ังเศส-ไทยศกึษา ภาควิชาฝร่ังเศส คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2546), 111-138. 

74ชนะ นาคเวช, ประวัติวัดเวียงและย้อนรอยเมืองไชยา (กรุงเทพ:  ธรรมสภา, 2547), 1-157. 

75อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, “การออกแบบศาสนสถานสกุลช่างทวารวดีเขมรและชุมชนภาคใต้ไชยา             
ในประเทศไทย,”เมืองโบราณ. 27(4ตลุาคม – ธนัวาคม, 2549): 21 -40. 

76ชนะ นาคเวช เรียบเรียง, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองไชยา (สรุาษฎร์ธานี : สภาวฒันธรรม
อําเภอไชยา, 2550), 1-150. 
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พ.ศ. 2551 และ 2553 สํานักศิลปากรท่ี14และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา            
สํารวจวัดท่าโพธ์ิ ตําบลตลาดและวัดโท ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติม              
จากปีพ.ศ.2511โดยวดัท่าโพธ์ิพบเจดีย์4 องค์ อโุบสถภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยั 
และการสํารวจวดัโทพบฐานอโุบสถ พระพทุธรูปศลิาทรายแดงบนฐานอโุบสถ เจดีย์อิฐ ใบเสมาหิน
ทรายแดง ทัง้2 วดักําหนดอยูใ่นสมยัอยธุยา77 

พ.ศ. 2555 เนือ้อ่อน ขรัวทองตีพิมพ์บทความเร่ือง “รูปแบบและประติมานวิทยา
พระพทุธรูปจากวดัแก้วเมืองไชยา” ทําการวิเคราะห์พระพุทธรูปประทบันัง่สลกัจากหินทรายแดง
จากการขดุแตง่จากโบราณสถานวดัแก้ว สรุปผลว่ามีอิทธิพลผสมทัง้ศิลปะอมราวดี ชวาและจาม
สนันิษฐานวา่คือพระเจ้าอกัโษกยะ พระธยานิพุทธประจําทิศตะวนัออก ตามแนวคิดพทุธมหายาน
สกลุวชัรยานกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14 -1578 

 พ.ศ. 2555 นนัทลกัษณ์ คีรีมาได้ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์สาขาประวตัิศาสตร์ศิลปะ 
ช่ือ “พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 18 – 21” โดยทําการศึกษาพระพุทธรูป             
รอบระเบียงคดของวัดพระบรมธาตุไชยา สรุปว่า พระพุทธรูปช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 18                  
ถึงกลาง 19 มีความสัมพันธ์กับอินเดีย ศรีลังกา ทวารวดีและเขมร  ต่อมาช่วงราวปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 20 เป็นพระพทุธรูปในสืบเน่ืองจากชว่งแรกและได้รับอิทธิพล
อยุธยาตอนต้นและช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 -21 ได้รับอิทธิพลอยุธยาอย่างแท้จริง                        
แตมี่เอกลกัษณ์สําคญัท่ีแตกตา่งจากสกลุชา่งอ่ืน79 

 
 
 

                                                           
77กรมศิลปากร, โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยประจ าปี พ.ศ.2545 กิจกรรมในการรณรงค์

เพื่อการดูแลรักษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่  8 กรกฏาคม 2555 ณโบราณสถานวัดโท
และวัดใหม่ท่าโพธ์ิ อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไชยา 
สาํนกัศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช, 2555), 210-217. 

78เนือ้อ่อน ขรัวทองเขียว, “รูปแบบและประติมานวิทยาพระพุทธรูปจากวัดแก้วเมืองไชยา, ”               
เมืองโบราณ 38 (4 ตลุาคม – ธนัวาคม 2555): 138-147. 

79นนัทลกัษณ์ คีรีมา, พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาระหว่างพุทธศตวรรษที่  18-21. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตร์บณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555, 1-156. 
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สรุปประเดน็ผลการศึกษาที่ผ่านมา 
1. ข้อสันนิษฐานเก่ียวกับพัฒนาการของชุมชนโบราณไชยา 
จากการทบทวนวรรณกรรมไชยามีพัฒนาการมาตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์          

สมเดจ็เจ้าฟ้านริศรานวุตัิวงศ์(พ.ศ.2446)80ได้เขียนข้อวินิจฉัยตามท่ีได้ศกึษาประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน
สอดคล้องกบัความคิดเห็นของท่านธรรมทาสภิกข ุ(พ.ศ.2493)81และภิญโญ ภิญกลุ (พ.ศ.2527)82 
ว่าเมืองแรกของไชยาตัง้อยู่บริเวณปากหมากกับเขาเพลา ท่านพุทธทาสกล่าวว่าอาจ เป็นชาว             
ไทรหยาหรือชาวขีปุ้ย(ท่ีอาศยับนเขาในปัจจุบนั)และเม่ือวฒันธรรมอินเดียเข้ามาจึงเคล่ือนย้าย               
ลงมาผสมกบัวฒันธรรมอินเดียและสอดคล้องกบัธราพงศ์ ศรีสชุาต ิ(พ.ศ.2529)83 ท่ีได้ให้ความเห็น
เก่ียวกับพัฒนาการของชุมชนโบราณไชยาก่อนพุทธศตวรรษท่ี  19 ว่าชุมชนโบราณไชยา                       
มีพัฒนาการมาตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์บริเวณเขาเพลา จากนัน้ เร่ิมมีหลักฐานการติดต่อ            
กบัชมุชนภายนอกราวพุทธศตวรรษท่ี 5-10พฒันากลายมาเป็นเมืองท่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี14-15
จากนัน้ชุมชนบริเวณแนวสันทรายได้สถาปนาเป็นชมุชนเมืองศนูย์กลางการปกครองและศาสนา  
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 19ชุมชนไชยาเจริญขึน้อีกครัง้แม้ว่าชุมชน                     
ฝ่ังชายทะเลจะลดบทบาทลง ชุมชนติดต่อกบัสโุขทยัและเขมร แตล่กัษณะบางประการของสงัคม
ได้เปล่ียนไปจากเดมิเชน่ สถาบนัการปกครองและศาสนา84 จนปีพ.ศ.1998 เมืองไชยาได้กลายเป็น
เมืองชัน้ตรีของอาณาจกัรอยธุยาและตกภายใต้การปกครองของธนบรีุรัตนโกสินทร์ตามลําดบั 

2. ข้อสันนิษฐานว่าชุมชนโบราณไชยาคืออาณาจักรพันพัน อาณาจกัรพนัพนั 
(Pan-Pan) ปรากกฎในเอกสารจีนในสมัยราชวงศ์เหลียง(พ.ศ.1161-1449) ว่าเป็นอาณาจักร    
ท่ีตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลินย่ี(จามปา)และติดกับลังกาสุกะ
                                                           

80สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์, จดหมายเหตุระยะทางไปตรวจราชการแหลม
มาลายรู.ศ.121, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 109 –119. 

81พระธรรมโกศาจารย์  (พทุธทาส อินทปัญโญ), แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน, 
พิมพ์ครัง้ที่ 3 (กรุงเทพฯ: อรุณวิทยา, 2540),1-120. 

82ชวน เพชรแก้ว ประธานคณะผู้จัดทํา,  สัมมนาประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี (สรุาษฎร์ธานี: 
วิทยาลยัครูสรุาษฎร์ธานี, 2527),1-321. 

83ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดี
ศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195-2218. 

84ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: 
สถาบนัคดีศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195-2218. 
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(ปัตตานี) นักวิชาการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่าอาณาจักรพันพัน คือ ชุมชน โบราณรอบอ่าว               
บ้านดอน เช่น E.E.Lunet de Lajonquiére85 Reginald Le May86 เป็นต้น Michel Jacque                      
-hergoualc’h(พ.ศ.2546)87ระบวุา่เมืองหลวงของอาณาจกัรพนัพนัตัง้อยู่บริเวณไชยา  

3. ข้อสันนิษฐานว่าชุมชนโบราณไชยาคืออาณาจักรเตียนซุน ผู้ สนับสนุน
ทฤษฎีเตียนซุนตัง้อยู่บริเวณใกล้ชุมชนโบราณไชยา ได้แก่ ผาสุขอินทราวุธ 88และอมรา ศรีสชุาติ89

โดยกล่าวว่ามีสภาพภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกบัท่ีปรากฏในเอกสารและหลกัฐานในศาสนาพราหมณ์
และพทุธเก่าแก่ท่ีสดุชว่งพทุธศตวรรษท่ี 10 -11 สนันิษฐานวา่คือ เตียนซุน 

4. ข้อสันนิษฐานว่าไชยาคือศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิ ชัย ปีพ.ศ.2461               
George Coédesกล่าวถึง “อาณาจกัรศรีวิชยั” ท่ีทําการควบคมุการค้าทางทะเลช่วงพทุธศตวรรษ
ท่ี 13 – 18 ทําให้มีการหาท่ีตัง้หรือศนูย์กลางของอาณาจกัรโดยสามารถแบ่งเป็น 4 ทฤษฎี                  
คือ 1. ศรีวิชยัมีศนูย์กลางท่ีปาเล็มบงัผู้สนบัสนนุกบัแนวคิดนีไ้ด้แก่George Coédes, D.G.E Hall, 
O.W. Wolter, Kenneth R.Hall เป็นต้น 2.ศรีวิชัยมีศูนย์กลางบนเกาะชวาแล้วย้ายมายัง
นครศรีธรรมราช ผู้สนบัสนนุแนวคิดนีไ้ด้แก่R.C. Marjumda 3. ศรีวิชยัมีศนูย์กลางบนคาบสมทุร
มาลายแูล้วย้ายมา MuaraTakus ผู้สนบัสนนุแนวคิดนี ้ได้แก่ J.L Moens 4. ศรีวิชยัมีศนูย์กลาง 
อยู่ท่ี Jambi ได้แก่R. Soekmonoและ5.มีศูนย์กลางอยู่ท่ีไชยา ผู้ เห็นสนับสนุนแนวคิดนี ้                
ได้แก่ H.G. Quaritch Wales (ภายหลงัได้เห็นด้วยกบัแนวคิดศนูย์กลางศรีวิชยัอยู่ท่ีปาเล็มบงั) , 
หมอ่มเจ้าจนัทร์จิราย ุรัชยา,ธรรมทาส พานิช, บรรจบทดัเทียม เป็นต้น  
                                                           

85E.E.Lunet de Lajonquiére, “La DomaineArchéologique du Siam,” en Rapport 

sommairesurune mission archeologique (Cambodge, Siam, Presqu'ile malaise, Inde, (1907-1908), 
227–262. 

86Reginald Le May, A Concise History of Buddhist Art in Siam, (Rutland, Vt.: C.E. tuttle, 
1963), 35-49. 

87กรรณิการจรรย์แสง แปล, “ศรีวิชัยในงานของยอร์ซ เซเดส์” ใน ยอร์ซ เซเดส์กับไทยศึกษา 
(นครปฐม: ศนูย์ข้อมลูเพื่อการค้นคว้าวิจยัฝร่ังเศส-ไทยศกึษา ภาควิชาฝร่ังเศส คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2546), 111-138. 

88ผาสุขอินทราวุธ, “ร่องรอยวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ” ใน โบราณคดี               

และประวัติศาสตร์ในประเทศไทย: ฉบับคู่ มือสังคมศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร,2545),151-153. 

89อมรา ศรีสชุาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 77-79. 
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5. ข้อสันนิษฐานกษัตริย์ที่ ปกครองเมืองโบราณไชยาในช่วงพ.ศ.1726               
หรือเมืองครหิจากจารึกหลัก ท่ี  25  จา รึกฐานพระพุทธ รูปนาคปรกกล่าวถึงกษัต ริ ย์                       
“กรมเตงอญัมหาราชศรีมาตไตรโลกยราชา”มีพระบรมราชโองการให้มหาเสนาบดีตลาไนเจ้าเมือง 
แห่งสรุก(อําเภอ)ครหิ สร้างพระพทุธรูปนกัวิชาการสนันิษฐานเก่ียวกับกษัตริย์ท่ีปกครองออกเป็น   
2 ทฤษฎี คือ ปกครองด้วยกษัตริย์เขมรผู้ สนับสนุนทฤษฎีนี ้ได้แก่ H.G.Quaritch Wales                  
(พ.ศ.2477)90, Reginald Le May91(กล่าวว่าในจารึกเป็นกษัตริย์เขมรปกครองแถบลพบุรี               
น่าจะมีการเคล่ือนย้ายมากจากท่ีอ่ืน), B.P.Groslier(พ.ศ.2505)92ปกครองโดยมาลายช่ืูอคล้ายกับ
กษัตริย์มาลายูพระเจ้าศรีมัตไตรโลกยราชเมาลีภูษนวรรมเทวะและพระเจ้าศรีทัตศรีอุทยาทิตย             
วรรมราเชนทรเมาลิมณีวรรมเทวะในปีพ.ศ.1829และ1890 ผู้ สนับสนุนทฤษฎีนี  ้ได้แก่                    
ดร.ประเสริฐ ณ นคร 

6. ข้อสันนิษฐานเส้นทางการค้าข้ามคาบสมุทรระหว่างชุมชนโบราณแหลม
โพธ์ิกับเกาะคอเขา พบหลักฐานท่ีคล้ายกันระหว่างแหลมโพธ์ิและเกาะคอเขา จังหวัดพังงา
สันนิษฐานว่าสองเมืองนีน้่าจะมีการติดต่อกันผ่านเส้นคาบสมุทร เช่น H.G.Quaritch Wales  
(พ.ศ.2477)93, อมรา ศรีสชุาต ิ เบนเนทบรอนสนัและพิสิฐ เจริญวงศ์   (พ.ศ. 2532)94  เป็นต้น 

 

                                                           
90H.G.Quaritch Wales, A Newly Explored Route of Ancient Indian Cultural Expansion 

(London: India Society, 1935), 4-31. 
91Reginald Le May, A Concise History of Buddhist Art in Siam, (Rutland, Vt.: C.E. tuttle, 

1963), 35-49. 
92B.P.Groslier, Indochina: Art in the Melting Pot of Races (London: Metuen, 1962),                 

82-219. 
93H.G.Quaritch Wales, A Newly Explored Route of Ancient Indian Cultural Expansion 

(London: India Society, 1935), 4-31. 
94อมรา ศรีสุชาติ, “คุยกับผู้ เชียวชาญเบนเนท บรอนสันและพิสิฐ เจริญวงศ์ เร่ืองการขุดค้น               

แหลง่โบราณคดีเกาะคอเขาและแหลมโพธ์ิและการศึกษาเส้นทางการค้าทางทะเลของโครงการศึกษาการตัง้ถ่ิน
ฐานและการค้าสมยัโบราณประเทศไทย,” ศิลปากร33 (1มีนาคม –เมษายน 2532): 32-37. 
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บทที่ 4 
ชุมชนโบราณไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24: หลักฐานประเภทลายลักษณ์อกัษร 

 
หลักฐานด้านลายลักษณ์อักษรท่ีเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณไชยา                  

พบทัง้หมดจ านวน22ชิน้ แบ่งตามประเภทเป็น จารึกจ านวน 8 ชิน้, บนัทึกหรือจดหมายเหต ุ                   
จ านวน 4ชิน้กฎหมายตราสามดวงจ านวน1 ชิน้ต านานหรือพงศาวดารจ านวน 2 ชิน้และคมัภีร์                
ใบลานทางพุทธศาสนาจ านวน 6 ชิน้  โดยพบหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษร เก่าสุด                        
อยูใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 มีรายละเอียดตา่งๆ ดงันี ้

 
ก. จารึก เป็นเอกสารชัน้ต้นท าขึน้ในช่วงเวลานัน้พบจารึกทัง้หมด 8ดงันี ้
 

1. จารึกหลักที่ 25จารึกฐานพระพุทธรูปนาคปรก 

 

ภาพที่ 8จารึกหลักที่ 25 จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหวัเวียง 
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จารึกระบวุา่สร้างในปี พ.ศ.1726 พบบริเวณแหลง่โบราณคดีนาโนรมย์ (ทุ่งนาทางทิศ
ตะวันออกของวัดเวียง ต าบลเวียง อ าเภอไชยา) เป็นอักษรกวิ ภาษาขอม อ่านและแปลโดย
ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ในปีพ.ศ.2472ตวัจารึกจารบนฐานพระพุทธรูปนาคปรกส าริดฐานมี
ขนาด7.5x5.6เซนตเิมตร มี5บรรทดั1 

เนือ้หา  จารึกกล่าวถึงเสนาบดีตลาไนผู้ รักษาเมืองครหิได้รับพระราชโองการ              
จากกัมรเดงอัญมหาราช ศรีมันไตรโลกยราชเมาลิภูษณวรรมเทวะให้หล่อพระพุท ธรูปนี ้                  
ปีพ.ศ.1726 

 
ภาพที่ 9 ค าอ่านจารึกหลักที่ 25 จารึกฐานพระพุทธรูปนาคปรก 
ท่ีมา:นวพรรณ ภทัรมลู. “จารึกบนฐานพระพทุธรูปวดัหวัเวียง.” ฐานข้อมลูจารึกในประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน),2547 .เข้าถึงข้อมูลวันท่ี 18/2/2557 ฐานข้อมูล 
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=505 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1ฐ าน ข้ อมู ล จ า รึ ก ใ นป ร ะ เ ทศ ไ ทยศู น ย์ ม านุษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร  ( อ ง ค์ ก า ร มห า ชน ) 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=505 (เข้าใช้ข้อมลูวนัท่ี 18/2/2557) 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=505
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=505
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2. จารึกหลักที่ 24ข. จารึกวัดหัวเวียง 

 
 

ภาพที่ 10จารึกหลักที่24ข จารึกวัดหวัเวียง เมืองไชยา 
ท่ีมา:นวพรรณ ภัทรมูล.“จารึกวัดหัวเวียง เมืองไชยา.” ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยศูนย์
มานุษยวิทยาสิ รินธร  (อง ค์การมหาชน) ,2547 . เ ข้าถึ งวัน ท่ี  18 /2 /2557 ฐานข้อมูล 
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=507 

 
จารึกระบุว่าสร้างในปีพ.ศ.1774พบบริเวณศาลปะหมอวัดเวียงอ าเภอไชยา                 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จารเป็นอกัษรกวิ ภาษาสนัสกฤต อา่นและแปลโดยศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์
ในปีพ.ศ.2472จารึกจารบนหินชนวนขนาด47x181x14เซนตเิมตร มีเนือ้ความ 16 บรรทดั 

เนือ้หา กล่าวสรรเสริญพระเจ้าจนัทรภาณผุู้ครองเมืองตามพรลิงค์และสืบเชือ้สายมา
จากตระกลูปทมุวงศ์วา่ทรงเป็นกษัตริย์ท่ีสนบัสนนุพระพทุธศาสนา ทรงมีรูปงามและทรงเช่ียวชาญ
ในนิตศิาสตร์2 

                                                            
2.นวพรรณ ภัทรมูล “จารึกวัดหัวเวียง เมืองไชยา.” ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยศูนย์

ม า นุ ษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร  ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )  . เ ข้ า ถุ ง ข้ อ มู ล วั น ท่ี  1 8 / 2 / 2 5 5 7  ฐ า น ข้ อ มู ล 
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=507 
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ภาพที่11ค าอ่านจารึกหลักที่ 24ข จารึกวัดหัวเวียง 
ท่ีมา:นวพรรณ ภทัรมูล. “จารึกวดัหัวเวียง เมืองไชยา.” ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทยศูนย์
มานุษยวิทยาสิ รินธร  (อง ค์การมหาชน) ,2547 . เ ข้าถึ งวัน ท่ี  18 /2 /2557 ฐานข้อมูล 
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=507 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=507
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3. จารึกหลักที่ 24ก. จารึกวัดหัวเวียง 

 
ภาพที่ 12จารึกหลักที่ 24ก จารึกวัดหวัเวียง เมืองไชยา 
ท่ีมา:ตรงใจ หุตางกูร และนวพรรณ ภัทรมูล“จารึกวัดหัวเวียง เมืองไชยา.”ฐานข้อมูลจารึกใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ศู น ย์ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร  ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) . เ ข้ า ถึ ง วั น ท่ี 
18/2/2557http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=509 
 

ก าหนดอายุอยู่ ในช่ วงพุทธศตวรรษ ท่ี  18พบท่ีบ ริ เวณศาลปะหมอวัด เวียง            
อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี จารเป็นอกัษรกวิ ภาษาบาลี อ่านและแปลโดยชะเอม แก้วคล้าย
ในปีพ.ศ.2529จารึกจารบนหินชนวนขนาด 31x70x12 เซนตเิมตร มีเนือ้ความ 16บรรทดั  

เนือ้หา กลา่วถึงการบริจาคทานของกลุม่บคุคลท่ีมาชมุนมุ 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=509
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ภาพที่ 13 ค าอ่านจารึกหลักที่ 24 ก จารึกวัดหวัเวียง     
ท่ีมา:ตรงใจ หุตางกูร และนวพรรณ ภัทรมูล“จารึกวัดหัวเวียง เมืองไชยา.”ฐานข้อมูลจารึกใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ศู น ย์ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร  ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) . เ ข้ า ถึ ง วั น ท่ี 
18/2/2557http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=509 
 
 
 
 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=509


55 

 

4. จารึกแผ่นลานทอง 

 
ภาพที่ 14จารึกแผ่นลานทองพบบริเวณนาระหว่างเมืองเวียงและวัดพระบรมธาตุไชยา 
 

จากการเทียบเคียงตวัอกัษรเบือ้งต้นพบว่ามีความคล้ายคลงึกบัจารึกหลกัท่ี24ก 24ข 
และหลกัท่ี 25 ก าหนดให้เป็นจารึกช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 ท่ีมาของจารึกชาวบ้านพบจากการขดุ
สระน า้บริเวณทุ่งนาระหวา่งวดัพระบรมธาตไุชยาวรวิหารและเมืองเวียงปีพ.ศ.2556 จารึกจาร เป็น
อักษรกวิ(หรือขอมโบราณ) ภาษาสันสกฤต3วัสดุท าจากทองค าแต่เดิมมีลักษณะยาวเป็นแผ่น
เดียวกนัแตผู่้พบได้น ามาขดัล้างท าให้จารึกได้รับความเสียหายแตกออกเป็นชิน้ๆ จารึกสว่นหวัและ
ท้ายมีทรงมน วดัขนาดความกว้างของแผน่จารึกได้ 2.7เซนติเมตรบรรจอุยู่ในตลบัทองค าพร้อมกบั
แหวนทองหวัพลอยสีมว่ง 

เนือ้หาในจารึกจากจารึกมีความช ารุดเสียหายท าให้อ่านได้เพียงบางค าแต่สนันิษฐาน
ว่าเป็นการถวายสิ่งของแก่ศาสนสถาน ผลการอ่านเบือ้งต้นโดยผศ.ดร.กังวลคชัชิมา (ยงัไม่ได้รับ
การปริวรรต) สนันิษฐานว่าเป็นการถวายของ (ผ้าตาด)แก่ศาสนสถาน ส่วนอาจารย์ก่องแก้ว วีระ
ประจกัษ์ ได้ให้ความเห็นว่าตวัอกัษรลายเส้นค่อนข้างขาดหาย ไม่ครบรูปศพัท์จึงไม่สามารถแปล
ความหมายในจารึกได้ 
 
 
 
                                                            

3ผู้ เ ขียนได้น าภาพจารึกลานทองท่ีพบไปขอความอนุเคราะห์จากผศ.ดร.กังวล คัชชิมา                  
อาจารย์ภาควิชา ภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากรและอาจารย์ก่องแก้ว วีระประจักษ์            
ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาโบราณประจ ากองหอสมดุแหง่ชาติให้ความอนเุคราะห์ในการแปลความเบือ้งต้น 
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ตารางท่ี 1 ผลการอ่านจารึกลานทองเบือ้งต้นจากอาจารย์กงัวล คชัชิมา 
แผ่นที่ รูป ค าอ่าน แปล 

1 

 

ศสูพฺพปา สิ่งทัง้หลายเหลา่นี ้
 

 

2 

 

- - 
 
 

 

3 

 

-กติน- ? 

4 

 

- - 

5 

 

- ตาน – 
- - 

ผ้าตาด? 

 

 
ภาพที่ 15 ผลแปลจารึกเบือ้งต้นจากอาการก่องแก้ว วีระประจักษ์ 
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5. จารึกหลักที่ 304จารึกวดัตะพาน (จารึกสฏ.8 จารึกวดัแวง) 

 
ภาพที่ 16จารึกหลักที่ 304จารึกวัดตะพานด้านที่ 1และ2  
ท่ีมา:พนัธุ์ทิพย์ ธีระเนตร. “วดัตะพานด้านท่ี 1และ2.” ฐานข้อมลูจารึกในประเทศไทยศนูย์
ม านุ ษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร  ( อ ง ค์ ก า ร มห า ชน )  . เ ข้ า ถึ ง วั น ท่ี  1 8 / 2 / 2 5 5 7  ฐ า น ข้ อมู ล 
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=507 

 
จากการเปรียบเทียบตัวอักษร ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร พิจารณาจาก

ตวัอกัษรก าหนดอายอุยูใ่นช่วงพ.ศ. 1935-1970ท่ีมาไมท่ราบต าแหน่งท่ีพบจารึกท่ีชดัเจนระบเุพียง
วา่มาจากวดัตะพาน อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี4 (จากการส ารวจของผู้วิจยัไม่พบวดัตะพาน
ในอ าเภอไชยา)  จารเป็นอกัษรไทยอยธุยา (บางตวัคล้ายธรรมล้านนา) ภาษาไทย อ่านและแปล
โดยประสาร บญุประคองในปีพ.ศ.2511จารึกบนแผ่นหินทรายแดงขนาด45x95x22เซนติเมตรมี 2
ด้าน ด้านท่ี 1 มี22 บรรทดัด้านท่ี2มี 20บรรทดั 

เนือ้หากล่าวถึงเจ้าเมืองทองและครอบครัว (แม่เจ้าค าศรีเจ้าแม่ท้าวสร้อยทองนารี) 
ร่วมกนัสร้างพระวิหารโดยอาราธนาเจ้าเถรเทพเมาลีและพระสงฆ์มาชุมนุมพระศรีรัตนมหาธาต ุ           
มีการเชิญพระพทุธรูปเข้าสู่คหูาแก้วและถวายท่ีดินแก่วดั ตอนท้ายอธิษฐานขอให้พบพระศรีอาริย์                  
และฝากวดัตะแวงกบัผู้ครองเมืองคนตอ่ไป 

 
 

 

                                                            
4ประสาน บญุประคอง, “ค าอ่านศิลาจารึกอกัษรและภาษาไทยได้มาจากวดัตะพาน อ าเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,” ศิลปากร 12, 2(กรกฎาคม 2511), 95-99. 
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ด้านท่ี 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ด้านท่ี 2:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 17 ค าอ่านจารึกหลักที่ 304จารึกวัดตะพานด้านที่ 2 
ท่ีมา: พนัธุ์ทิพย์ ธีระเนตร. “วดัตะพานด้านท่ี 1และ2.” ฐานข้อมลูจารึกในประเทศไทยศนูย์มานษุยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) .เข้าถึงวนัท่ี 18/2/2557 ฐานข้อมลู 
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=507 
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6. จารึกระฆังจนี5 

 
ภาพที่ 18จารึกระฆงัจีนพบบริเวณระเบียงคดของวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร 
 

จารึกระบปีุพ.ศ.2121(ค.ศ.1578) ร่วมสมยัราชวงศ์หมิงของจีนและพระมหาธรรมราชา
ของอยธุยาพบบริเวณระเบียงคดของวดัพระบรมธาตไุชยาวรวิหารจารเป็นอกัษรจีนภาษาจีน อ่าน
และแปลโดยClaudin Salmon ในปีพ.ศ.2550 จารึกบนระฆงัเหลก็ 

เนือ้หาเขียนวา่   ““WanliliunianjidanIi” แปลว่าสร้างขึน้ในวนัท่ี
เป็นมงคลของปีท่ี 6 ของรัชศกวา่นลี่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5Claudin Salmon, “Transnational Networks as a reflected in Epigraphy: The case of 

Chinese Buddhist Bells in Southeast Asia,”Chinese Overseas: Migration, Research                          

and Documentation (Hong Kong: The Chinese University press, 2007), 33. 
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7. จารึกระฆงัจีน 
 

 
ภาพที่ 19จารึกระฆงัจีนพบบริเวณระเบียงคดของวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร 

ตวัอกัษรท่ีปรากฏบนจารึกค่อนข้างลบเลือนแต่จากลกัษณะของระฆงัสนันิษฐานว่า
สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1696 (พ.ศ.2239) สมยัจกัรพรรดิคงัซีราชวงศ์ชิงของจีนและสมเด็จพระเพทราชา
ของอยธุยา ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ดร.ปริวรรต ธรรมปรีชากร(ผู้พบระฆงั) กลา่วว่าระฆงัใบนี ้
ตัง้อยูบ่ริเวณระเบียงคดของวดัพระบรมธาตไุชยา6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
6สมัภาษณ์อาจารย์ปริวรรต ธรรมปรีชากร เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2558 
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8. จารึกแผ่นป้ายหลุมศพอักษรจีนที่วัดพุมเรียง ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา  

 
ภาพที่ 20ป้ายหลุมศพที่วัดใหม่พุมเรียง ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา 
 

จารึกระบุปีพ.ศ.2276 (ค.ศ.1733) ร่วมสมัยจักรพรรดิยงเจิน้ราชวงศ์ชิงของจีน                  
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หวับรมโกศของอยุธยา พบตัง้อยู่บริเวณเจดีย์หน้าอุโบสถวดัใหม่พุมเรียง 
ต าบลพมุเรียง อ าเภอไชยาจารเป็นอกัษรจีน ภาษาจีน อ่านและแปลโดยWeiyan Weiปีพ.ศ.2557(
เนือ้หายงัไมไ่ด้รับการปริวรรต) 7 จารบนหินแกรนิตขนาดสงู 92x50 เซนติเมตร 

เนือ้หากลา่วว่า The son 統俗 (Tong Su) and the daughter四統 (Si Tong), 

full of filial piety and respect, erect a gravestone at 鷺江 (Lu Jiang)8 for their deceased 

father陈祖(Chen Zu) on an auspicious day in the year癸丑 (Gui Chou) (1733AD) 

during the Emperor雍正YongZheng ‘s reign of Qing dynasty. 
แปลเป็นไทยว่า “บุตรชายทองสขุ (?)และลกูสาวศรีทอง(?)เต็มไปด้วยความเศร้าโศก

เสียใจและแสดงความเคารพสร้างหลมุฝังศพบิดาเฉินซู (Chen Zu) บิดาผู้ลว่งลบัไว้ท่ีลูเ่จียงในวนั
มงคลตรงกบัปี Gui Chou ในรัชศกหยง่เจิน้แห่งราชวงศ์ชิง” 

                                                            
7ผู้วิจยัได้สง่ให้ Miss Weiyan Wei (PhD candidate) Research Center for Chinese Frontier 

Archaeology of Jilin University ประเทศจีนท าการอา่น เม่ือวนัท่ี15ตลุาคม พ.ศ.2557 
8Lujiangเป็นต าบลหนึ่งในเมืองเหอเฝ่ย(He Fei)มณฑลอานฮุย ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของ

ประเทศจีน 
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นอกจากนีผู้้ เขียนยงัพบจารึกป้ายหลุมศพจีนอีก 3 แผ่นท่ีไม่ทราบอายุสมยัท่ีชัดเจน 
ได้แก่ จารึกแผ่นป้ายหลุมฝังศพอักษรจีนที่พบบริเวณตรงข้ามวัดสมุหนิมิต ต าบลพมุเรียง
ตวัอักษรทางแถวซ้ายและขวาค่อนข้างลบเลือนท าให้ไม่รู้อายุสมัยท่ีชัดเจนส่วนแถวกลางจาก
ด้านบนถึงด้านลา่งแปลวา่หลมุศพของเฉินกง (Chen Gong) บดิาของ... (จารึกช ารุด) … จากเมือง
...หยาง(..Yang)9, จารึกภาษาจีนที่วัดโพธาราม ต าบลพมุเรียงตัง้อยู่บริเวณใต้ต้นโพธ์ิหน้าวิหาร

หวัม้า อ่านว่า 后土 แปลว่า The Goddess of the Earth10และชิน้ส่วนป้ายภาษาจีนบนแผ่น
หนิที่วัดใหม่ท่าโพธ์ิ จารึกช ารุดท าให้ไม่ทราบปีท่ีจาร 

 
ป้ายหลุมฝังศพอักษรจีน

บริเวณตรงข้ามวัดสมุหนิมิต 
ต าบลพุมเรียง 

จารึกภาษาจีนใต้ต้นโพธ์ิข้าง
พระอุโบสถวัดโพธารามต าบล

พุมเรียง 

 
จารึกภาษาจีนบริเวณหลังอุโบสถ

วัดใหม่ท่าโพธ์ิต าบลตลาด 

ภาพที่ 21ตัวอย่างจารึกอักษรจีนที่พบใน อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 

                                                            
9ผู้วิจยัได้สง่ให้ Miss Weiyan Wei ( PhD candidate) Research Center for Chinese Frontier 

Archaeology of Jilin University ประเทศจีนท าการอา่น เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม พ.ศ.2557 

10ผู้วิจยัได้สง่ให้ Miss Weiyan Wei (PhD Candidate)Research Center for Chinese Frontier 
Archaeology of Jilin Universityท าการอา่น เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม พ.ศ.2557 
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ข. บันทึกการค้าและจดหมายเหตุพบท่ีเขียนเก่ียวข้องกับไชยาจ านวน 5 ฉบบั         
ดงันี ้

1. บันทกึ Chu-Fan-chih 
เป็นเอกสารชัน้รองเขียนโดย”ChauJuKua”ขนุนางชาวจีนต าแหน่งหวัหน้ากรมการค้า

ระหว่างต่างประเทศ ประจ ามณฑลฝเูจีย้นสมยัราชวงศ์ซ่ง (Inspector of Foreign Trade in 
Fukien) เขียนขึน้เม่ือปีพ.ศ.1768ในหนงัสือประกอบด้วยเร่ืองราวและสินค้าของประเทศตา่งๆท่ีได้
ยินและได้ฟังมา ในท่ีนีไ้ด้กล่าวถึงอาณาจกัร San- fo-s’hi ซึ่งอยู่ระหว่างChön-la (เจนละ)และ 
Shöpo(ชวา) มีบรรดา15 เมืองท่ีขึน้ตอ่ San- fo-s’hiได้แก่  

Pöng-föng(สนันิษฐานวา่ คือ ปาหงั) Tan-ma-ling (สนันิษฐานวา่คือตามพรลงิค์)  
Töng-ya-nöng    Kia-lo-hi 
Ling-ya-ssï-kia (สนันิษฐานวา่คือลงักาสกุะ) Pa-lin-föng(สนันิษฐานวา่คือปาเลม็บงั) 
Ki-lan-tan (สนันิษฐานวา่คือกลนัตนั) Sin-t’o(ซุนดา) 
Fo-lo-an     Kién-pi 
Jï-lo-t’ing    Lan-wu-li (ลมับรี อะเจห์) 
Ts’ién-mai    Si-lan(ศรีลงักา) 
Pa-t’a11 
 
จากหลกัฐานจารึกหลกัท่ี 25 จารึกฐานพระพุทธรูปนาคปรก วดัหวัเวียงก าหนดอายุ

ราวปีพ.ศ.1726ท่ีกล่าวถึง เมือง “Grahi” นักวิชาการส่วนใหญ่เ ช่ือว่าเป็นเมืองเดียวกับ                        
“Kia-lo-hi”ในเอกสารของ Chau Ju Kua12 

 
 
 
 
 
 

                                                            
11 Friedrich Hirth and W. W. Rockhill edited and translated, ChauJuKua: his work on the 

Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu fan chi (Amsterdam: 
Oriental Press, 1966), 43 and 60-62. 

12GabrielFerrand,L’empiresumatranais de Crivijaya (Paris: Librairieorientaliste, 1922),14. 
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2. เอกสารฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยาพ.ศ. 2151-2163 และ พ.ศ.2167-2185 
เป็นเอกสารชัน้ต้นบันทึกรายวันบริษัทอีสต์อินเดียตะวันออกของฮอลนัดา (VOC) 

ต้นฉบบัปัจจุบนัเก็บไว้ท่ีปราสาทปัตตาเวีย ประเทศเนเธอแลนด์ ในบนัทึกมีเนือ้หาเก่ียวข้องกับ
ประวตัิศาสตร์ไชยาปีพ.ศ.2184 -2185 ร่วมสมยัพระเจ้าปราสาททอง ดงันี ้

“...ข่าวลือกระฉ่อนว่าพระเจ้าแผ่นดินตรงตัง้พระทยัส่งคณะทูตไปยงัประเทศ
ญ่ีปุ่ นอีก ฉะนัน้จึงต้องรอคอยเรือล าใหม่จากไชยา(Tiaya)หรือเรือจากออกญา
นครศรีธรรมราช....”13 

และตอนวนัวลติออกเดนิทางจากอยธุยาไปปัตตาเวีย 
“...เพื่อเป็นการง่ายตอ่การเดินทางเข้าสูอ่า่วสยามของนาย ฟอน ฟลีต (วนัวลิต)             

ผู้แทนจึงได้น าเอาจดหมายแนะน าหลายฉบบัตามพระราชโองการจากออกญาพระ
คลงัถึงนางพระยาปัตตานีและถึงเจ้าเมืองมณฑลนครศรีธรรมราช สงขลา พทัลงุและ
ไชยา(Tsaya)ไปด้วยกบัเขาตามความต้องการ....”14 

 
3. บันทกึของห้างชวาเล่มที่6 ค.ศ.1675(พ.ศ.2218)ร่วมสมยัสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช 
เป็นเอกสารชัน้ต้นบนัทึกเก่ียวกบัการค้าของบริษัทอีสต์อินเดียขององักฤษในเล่มท่ี 6                   

มีเอกสารท่ีกล่าวถึงไชยาในบนัทึกเก่ียวกับกรุงสยามและใบอนุญาตทางราชการท่ีท่านพระคลงั
มอบให้แก่บริษัทอีสต์อินเดียขององักฤษ มีรายละเอียดดงันี ้ 

บันทึกข้อความเกี่ยวกับเร่ืองห้างกรุงสยาม  เขียนโดยมร.แฮมมอน กิบบอนส์              
โอ.ซี.เลขท่ี 4076สอดไปกบัจดหมายท่ีแนบไปลงวนัท่ี13กมุภาพนัธ์ ค.ศ.1675(พ.ศ.2218)มีเนือ้หา
วา่ 

“.. . . ถ้าเป็นไปได้ให้จัดการเ ร่ืองหนีข้องพระเจ้ากรุงสยามให้เสร็จสิน้             
ให้กราบทูลพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้แจ้งเร่ืองเก่ียวกับพระองค์ไปทางบริษัท                  
รับทราบไว้แล้วให้น าเคร่ืองบรรณาการขึน้ทูลเกล้าถวายและให้จัดของขวัญ            
แก่พระคลงัและอปุราชศรีนรุาชผู้ซึง่ให้ความช่วยเหลือแก่เราเป็นอนัดี โดยเฉพาะ
เม่ือให้ได้มาซึง่ท้องตราอนุญาตให้เราได้ค้าดีบกุได้ดงัประสงค์ขอให้พิจารณาว่า

                                                            
13นันทา วรเนติวงศ์ แปล , เอกสารของฮอลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยาพ.ศ.2151 -2163                   

และพ.ศ.2167-2185 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2513), 277. 
14เร่ืองเดียวกนั, 281. 
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เรายงัจะต้องการสิทธิอะไรนอกเหนือไปจากท่ีพระองค์ได้ประทานให้แก่เราอีก
ประการใดหรือไม่ เราจะท าประการใดเก่ียวกบัการค้าท่ีไชยาและท่ีอ่ืนบริเวณท่ี
ใกล้เคียง  เราจะจดัส่งสินค้าไปหรือจะซือ้เรือไปท่ีนั่นเพื่อให้ไปสืบเร่ืองราวธุรกิจ
ไว้เสียชัน้หนึ่งก่อนและพิจารณาได้รับชาวญ่ีปุ่ นไว้ปฏิบตัิการในหน้าท่ีของบริษัท
หรือไม่ตามท่ีเคยได้เรียนไว้ให้ท่านทราบชัน้หนึ่งแล้ว..ในกรณีท่ีเราจ าเป็นต้องส่ง
ของไปไชยา เราจ าเป็นต้องเอาเงินสดหรือเอาสนิค้าบรรทกุเรือไป.....”15 

 
ท้องตราพระคลังออกให้ตามพระราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              

แห่งกรุงสยามมอบให้แก่บริษัทอีสต์อินเดียขององักฤษ ลงวนัท่ี 6พฤศจิกายน ค.ศ.1675 วา่ 
“ ท้องตรานีม้อบไว้ให้แก่ มร.แฮมมอน กิบบอนส์ผู้ จัดการห้างชาวอังกฤษ                        

ผู้ มีภูมิล าเนาอยู่ในกรุงสยามโดยพระคลัง โดยท่ีกัปตันชาวอังกฤษประสงค์              
จะออกให้พระศรีนุราชกราบบังคมทูลพระเจ้ากรุงสยามให้ทรงอนุญาตให้               
พ ระศ รีนุ ร าชออกไปยัง จ า โปน  ไชยาและพุนพิ น เพื่ อก ว้ านซื อ้ ดี บุ ก 
(นอกเหนือไปจากรายได้เข้าพระคลังหลวง) ตามราคาท่ีประชาชนซือ้ขายกัน 
อย่าปกติไม่ให้ซือ้ด้วยราคาขูดเลือดขูดเนือ้อย่างท่ีพวกชาวดทัช์ต้องซือ้ท่ีลิกอร์ 
พระเจ้ากรุงสยามได้ทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
สิทธิให้ มร.แฮมเมอร์กิบบอนส์หวัหน้าบริษัทของ ชาวองักฤษ ในการผกูขาดซือ้
ดีบกุจาก ไชยา จ าโปน ททัตงุและพนุพินได้ตลอดไป ทัง้น่ีเพื่อให้เป็นไปตามราคา
ท้องตลาดท่ีซือ้ขายกนั เขาจะไม่บงัคบัให้พ่อค้าผู้ ใดจ าเป็นต้องรับซือ้และจะไม่
บงัคบัให้ขายแก่ผู้จดัการห้างของชาวองักฤษ ตามราคาในท้องตลาดท่ีพระเจ้า
กรุงสยามได้ยอมอนุญาตให้ซือ้แล้ว ท้องตรานีม้อบไว้ ณ วนัอาทิตย์ ขึน้ 1 ค ่า 
เดือนพฤศจิกายน” 16 

 
 
4. จดหมายเหตุลาลูแบร์Du Royaume de Siam 

                                                            
15ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ, ผู้ แปล, บันทึกเร่ืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานา

ประเทศในคริสตศตวรรษที่ 17 เล่ม 2 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2513), 159-160. 
16ไพโรจน์ เกษแมน่กิจ แปล, บันทกึเร่ืองสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ

ในคริสตศตวรรษที่ 17 เล่ม 2 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2513), 162-163. 
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ภาพที่ 22 แผนที่ราชอาณาจกัรสยามจดหมายเหตุลาลูแบร์“Du Royaume de Siam”17 
 

เป็นเอกสารชัน้ต้นเขียนโดย Simon de la Loubereเอกอคัรราชทตูของพระเจ้าหลยุส์
ท่ี 14แห่งฝร่ังเศสเดินทางมาถวายพระราชสาส์นแดส่มเด็จพระนารายณ์มหาราชถึงอยธุยาวนัท่ี 27 
กนัยายน พ.ศ.2230 พ านกัอยู่ในเมืองไทย 3 เดือน 6วนั จากนัน้เดินทางกลบัฝร่ังเศส          โดย
เดือนมกราคม พ.ศ.2231จดหมายเหตฉุบบันีต้ีพิมพ์ครัง้แรกในปีพ.ศ.2234ในบทท่ี4กล่าวถึงการ
แบง่มณฑลตา่งๆของราชอาณาจกัรสยามในภาคใต้วา่ 

“.... ส่วนข้างปากใต้  คือทางทิศใต้ของอาณาจักร มีมณฑล ยะโฮร์(Johor), 
ปัตตานี (Patane),นครศรีธรรมราช (Ligor),ตะนาวศรี (Tenasserim), จันทบูร 
(Chanteboone),พัทลุง(Petelongou/Bordelong) และ ไชยา (Tchiàï)โดยหัว
เมืองยะโฮร์มีเมืองขึน้ 7 หัวเมือง, ปัตตานี 8, นคร 20, ตะนาวศรี 12หัวเมือง, 
จนัทรบรู 8 และไชยา 2นอกจากนัน้สยามทางภาคปากใต้ยงัมีหวัเมืองย่อมๆอยู่
อีก 13 หวัเมือง เป็นเมืองเอกระออกไป ขึน้ตรงต่อราชส านกัเท่านัน้ไม่ขึน้แก่ใคร
....”18 

 
 
 
 

                                                            
17ในแผนที่เขียนวา่เมือง Claiสนันิษฐานวา่คือเมืองไชยา 
18สนัต์ ท.โกมลบุตร แปล, ซิมอง เดอะลาลแูบร์, จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม 

(นนทบรีุ: ศรีปัญญา, 2552), 250. 
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5. จดหมายเหตุหม่ืนอารีราษฎร์(วิน สาลี) 
เป็นเอกสารชัน้รองบนัทกึไว้วา่ “ในปี พ.ศ. 2438 สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานภุาพได้

มีรับสัง่ให้พระยาวจีสตัยารักษ์เจ้าเมืองไชยาท าการสืบประวตัิของเมืองไชยา ในครัง้นัน้ได้บนัทึก
ตามค าบอกเล่าของขุนนาคเวชวีรชน (จบ นาคเวช) อดีตก านันต าบลทุ่งและพระยาศรีสงคราม 
(ช่วย)อาย ุ84 ปี อดีตปลดัเมืองไชยา เอกสารฉบบันีมี้ความส าคญัเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ของไชยา
สมยัอยธุยาตอนปลายลงมาเน่ืองจากปรากฏรายนามของเจ้าเมืองไชยา สว่นเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบั
ชมุชนโบราณไชยาก่อนพทุธศตวรรษท่ี 24 มีดงันี ้

“...ท่ีตัง้เมืองไชยา เดิมตัง้อยู่เขาแดนทางทิศตะวนัตกของเมืองไชยาท่ีเรียกใน
เวลานีว้่าพุมเรียง” ได้ย้ายมาตัง้ท่ีบ้านเวียงเรียกว่า “ทุ่งไชยา” ต่อมาในสมัย
อยุธยายงัไม่เสียแก่พม่ามีแขกมลายูช่ือ “มะหะรุมปะแก” จากเมืองหัวเขาแดง
อพยพครอบครัวและพรรคพวกมาตัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีทุ่งโฉลก อ าเภอพุนพินจน
เมืองเจ้าเมืองไชยาว่างลงจึงโปรดเกล้าให้ “มะระหุมปะแก”ครองเมืองไชยาเม่ือ
มาถึงไชยาก็ไม่ตัง้บ้านเรือนตรงเมืองเวียงเดิมเน่ืองจากไม่อยากจะปะปนกบัคน
ไทยจึงได้ย้ายเมืองไปบริเวณทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองเวียงและตัง้ช่ือ
หมูบ้่านวา่ “บ้านสงขลา” ได้มีการสร้างบ้านเรือน ท าเสาหลกัเมืองและขดุคนู า้ไว้
โดยรอบ ต่อมาเม่ือมะระหุมปะแกเสียชีวิต “มะระหุมตาไฟ” บตุรชายได้เป็นเจ้า
เมืองไชยา เม่ือมะระหมุตาไฟเสียชีวิต “มะระหรุ่มมดุา” บุตรชายจึงรับต าแหน่ง
เจ้าเมืองไชยา มะระหุ่มมดุามีบุตรอยู่หลายคนแต่ท่ีปรากฏช่ือ คือ นายรุกและ
นายบุญชู นายรุกมารดามีเชือ้แขก นายบุญชูมีมารดาเป็นเชือ้ไทยนายรุกอิจฉา
นายบุญชูท่ีเป็นท่ีรักมากกว่าจึงเอาวางยาพิษและคิดท าร้ายนายบุญชูและนาย
ศรีทองคนรับใช้คนสนิทจึงหนีไปถวายตัวเป็นมหาดเล็กของพระท่ีนั่งสุริยา
อมรินทร์ พม่าได้ยกทัพมาตีไชยาในสงครามเสียกรุง มะระหุมมุดาจึงอพยพ
ครอบครัวหนีไปจากไชยา พม่าจบัตวันายรุกได้และยกไปตีพุมเรียง นายปดูกับ
นายไก่ชาวบ้านพุมเรียงชกัชวนชาวบ้านให้ตัง้ค่ายบริเวณวดัอบุลจนกระสนุดิน
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ด าหมด ไชยาจึงเสียแก่พม่า......19 (ต่อจากนัน้จะเป็นประวัติศาสตร์สมัยกรุง
ธนบรีุและรัตนโกสนิทร์) 20 

 
ในหนังสือสายสกุลสุลต่านสุลัยมาน (เจ้าเมืองสงขลาท่ีหัวเขาแดง) เนือ้หามีความ

สอดคล้องกับจดหมายเหตุหม่ืนอารีราษฎร์(วิน สาลี) กล่าวว่าสุลต่านสุลยัมานมีบุตร 3 คนคือ 
ท่านมสุตาฟาฮะซนัและฮสุเซน เม่ือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตีเมืองสงขลาแตกในปีพ.ศ.2223 
แบง่กลุม่คนออกเป็น 2กลุม่กลุม่พระยามสุตาฟาย้ายไปปกครองท่ีเมืองไชยา สว่นฮะเซนและฮซุนั
ให้เข้าไปรับราชการในกรุงศรีอยธุยาสนันิษฐานวา่มะระหมุปะแกท่ีปรากฏในจดหมายเหตุหม่ืนอารี
ราษฎร์(วิน สาลี)คือสุลต่านมุสตาฟาต่อมาท่านฮุเซนกลับมาช่วยราชการพี่ชายและได้รับพระ
กรุณาโปรดเกล้าให้ไปเป็นพระยาพทัลงุ คือ“พระยาแก้วโกรพพิชยั”            ภายหลงัท่านมสุตา
ฟาถึงแก่อสญักรรมพ.ศ. 2235 ก็ให้ท่านเตาฟีคสนันิษฐานว่าคือ มะระหุมตาไฟเป็นผู้ เป็นบุตร
ปกครองจนถึงพ.ศ. 224821 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
19จดหมายเหตหุม่ืนอารีราษฎร์ (วิน สาลี) เอกสารถ่ายส าเนาได้รับความอนุเคราะห์จากนายสวสัด์ิ 

กรููเฟีย้ะ (อาย ุ61 ปี) บ้านเลขท่ี 92 หมู ่2  บ้านสงขลา อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
20จากเนือ้หาของจดหมายเหตุนายหม่ืนอารีราษฎร์(พ.ศ.2438) พบว่ามีความใกล้เคียงกับข้อ

วินิจฉยัของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุตัิวงศ์ท่ีทรงศกึษาประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินและวินิจฉยัไว้ในจดหมาย

เหตรุะยะทางไปตรวจราชการแหลมมาลาย ูร.ศ.121 (พ.ศ.2446) สนันิษฐานว่าน่าจะอ้างอิงจากจดหมายเหตุ

นายหม่ืนราษฎร์อารี 

21เริงวฒุิ  มิตรสริุยะ, บทบาทขุนนางไทยเชือ้สาย“แขก”ในหัวเมืองพัทลุงสมัยรัตนโกสินทร์

รัชกาลที่ 1 – รัชกาลที่ 3,สารนิพนธ์ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2546),99. 
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ค. ต านาน/พงศาวดารสว่นมากเป็นเอกสารชัน้รองเขียนหลงัเหตกุารณ์พบเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ไชยา 2 ฉบบั คือ 

 
1. ต านานเมืองนครศรีธรรมราชและต านานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช 
ต านานทัง้ 2ฉบับมีเนือ้หาใกล้เคียงกันไม่ปรากฏนามของผู้ แต่งต านานเมือง

นครศรีธรรมราชต้นฉบบัเดิมเป็นสมดุไทยเขียนด้วยหมกึสีด าอกัษรไทยประพนัธ์เป็นร้อยแก้ว22สว่น
ต านานพระธาตเุมืองนครศรีธรรมราชต้นฉบบัเดิมเป็นกระดาษฝร่ังเขียนด้วยหมกึประพนัธ์เป็นร้อย
แก้วเขียนจบลงท่ีพ.ศ.2197(ปลายสมยัสมเดจ็พระเจ้าปราสาททอง) ซึง่อาจเป็นปีท่ีบนัทกึต านาน23 

จากหลกัฐานจารึกหลกัท่ี 24ข จารึกวดัหวัเวียงพ.ศ.1774กล่าวถึงเกียรติคณุของพระ
เจ้าจนัทรภาณุศรีธรรมาโศกราชแห่งเมืองตามพรลิงค์สอดคล้องกบัช่ือของกษัตริย์ในต านานเมือง
นครศรีธรรมราชและต านานพระธาตเุมืองนครศรีธรรมราช นกัวิชาการสว่นใหญ่ให้ความเห็นวา่ คือ 
พระเจ้าจนัทรภาณท่ีุปกครองอาณาจกัรตามพรลิงค์หรือเมืองนครศรีธรรมราชในช่วงพทุธศตวรรษ
ท่ี 18-19ในต านานยงักลา่วถึงเมือง12นกัษัตรของท่ีขึน้แก่ตามพรลงิค์ ได้แก่ 

 “...จึงพญาศรีธรรมโศกราชตริ ก็ให้สร้างเมืองขึน้ 12 นกัษัตร ปีชวดเมือง
สายถือตราหน ู1 ฉลเูมืองตานีถือตราววั 1 ขาลเมืองกลนัตนัถือตราเสือ 1 เถาะ
เมืองปาหังถือตรากระต่าย 1 มะโรงเมืองไทรบุรีถือตรางูใหญ่ 1 มะเส็งเมือง
พทัลงุถือตรางเูล็ก 1 มะเมียเมืองตรังถือตราม้า1 มะแมเมืองชมุพรถือตราแพะ 1 
วอกเมืองบนัไทยสมอถือตราวานร 1 ระกาเมืองสะลเุอาถือตราไก่1จอเมืองตะกัว่
ถลางถือตราสนุขั 1 กนุเมืองกระถือตราสกุร 1...” 

 
เ มืองเหล่านี ไ้ ด้ มีการตีความว่าเ ป็นเมืองในภาคใต้ของป ระเทศไทย ได้แก่                        

เมืองสายคือสายบุรี, เมืองตานีคือปัตตานี, เมืองกลนัตนั, เมืองปาหงั, เมืองไทรบุรี, เมืองพทัลงุ, 
เมืองตรัง, เมืองชมุพร, เมืองบนัทายสมอ, เมืองสะอเุลา,เมืองตะกัว่ถลางคือเมืองตะกัว่ป่าและเมือง
กระคือกระบรีุ จงัหวดัระนองในท่ีนีมี้หลายเมืองท่ีตรงกบัช่ือเมืองขึน้ของอาณาจกัรสนัโฟชิในบนัทึก

                                                            
22เริงวฒุิ มิตรสริุยะ, ต านานและพงศาวดารในประวัติศาสตร์แหลมทอง (กรุงเทพฯ: ยิปซี

,2552),17-33 
23เลม่เดียวกนั, 35-51. 
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ของเจา จู กัว ปี พ.ศ.1768มีนักวิชาการบางส่วนสนันิษฐานว่าเมืองไชยาคือเมืองบนัทายสมอ24 
แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าไชยา คือเมืองบนัทายสมอหรือไม่ แต่อย่างน้อยจากเมือง 12 นกัษัตรท่ีจรดทิศ
เหนือท่ีเมืองชุมพร ใต้ท่ีปะหงั ประกอบกับจารึกหลกัท่ี 24ขพบท่ีวดัหวัเวียง อ าเภอไชยาท่ีกล่าว
สรรเสริญพระเจ้าจนัทรภาณุ เป็นข้อสนับสนุนว่าไชยาอยู่ภายใต้อ านาจตามพรลิงในช่วงปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 18 

ไชยาปรากฏช่ือในต านานอีกครัง้โดยกล่าวว่ากษัตริย์แห่งอยธุยาส่งพระญาติคือพระ
พนมทะเลศรีไปท านาเกลือและนาข้าวท่ีเพชรบรีุและโปรดให้พระพนมวงั นางสะเดียงทองและศรี
ราชา (บตุร)ไปฟืน้ฟูเมืองนครศรีธรรมราชและพระธาต ุมีการฟืน้ฟูสร้างป่าเป็นนารวมถึงส่งคนไป
ปกครองเมืองตา่งๆ ดงันี ้

“...เม่ือพระพนมวงัและนางสะเดียงทองแลศรีราชามาสร้างเมืองนครดอนพระ
นัน้ และพระพนมวงัแลนางเสดียงทองก็มาตัง้บ้านอยู่บริเวณจงสระอยู่นอกเมือง
นครดอนพระ สร้างป่าเป็นนา สร้างทุ่งเขน สร้างนาท่าทอง สร้างนาไชยคราม 
สร้างนากะนอม สร้างนาสระเพียง สร้างนาตระชน สร้างนากลอง แลให้นายรัก 
นายราช นายเขียวไปสร้างนาเมืองไชยา สามนีต้าขนุศรีพลแลนางอาม นาย
ไอ นายพรหมสองตาขนุเทพนีไ้ปสร้างเมืองชมุพร นายศรี นายไสสองตาขนุเทพนี ้
ไปสร้างนาบางสะพาน นายยอดสร้างนาเวียงสระ....”25 

 
นายประทีป ชุมพลกล่าวว่าเหตุการณ์นีน้่าจะเกิดขึน้ ราวพุทธศตวรรษท่ี 2026แต่

อาจารย์นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์เสนอวา่น่าจะเป็นช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 2327 
                                                            

24ในส่วนของท่ีตัง้ของเมืองบนัทายสมอได้มีนกัวิชาการกล่าวไว้ 4 ทฤษฎี คือ ตัง้อยู่ท่ีเมืองสงขลา                        

(ต รี  อมาตยกุล พ.ศ.2509) ,  กระบ่ี  (ม.จ.จันทร์จิรายุ รัชนี  สันนิษฐานจากช่ือกระบ่ี ท่ีแปลว่าลิง ) ,                                    

ท่าชนะ(วิเชียร ณ นคร สนันิษฐานจากช่ือของบนัไทสมอแปลว่าก าแพงหินเช่ือมโยงกบัเขาประสงค์ )และไชยา 

(ประทมุ ชุ่มเพง็พนัธ์ พ.ศ.2515) 
25กรมศิลปากร, “ต านานเมืองนครศรีธรรมราช,” รวมเรืองเมืองนครศรีธรรมราช (พระนคร:             

โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2505), 55. 
26ประทีป ชมุพล, รายงานการวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม เน้นเฉพาะการท านา

เกลือสมุทรระหว่างเพชรบุรี-เมืองนครศรีธรรมราช (พุทธศตวรรษที่19-22): การตีความเอกสารท้องถิ่น 
(กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัศิลปากร,2542),32. 

27นิธิ เอ่ียวศรีวงศ์, “นครศรีธรรมราชในราชอาณาจกัรอยุธยา,” ใน กรุงแตกพระเจ้าตากและ
ประวัตศิาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2543), 255. 



71 

 

 
2. พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอบลัดเลย์ 

ช าระในสมยัสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยสมเด็จพระนพรัตน์วดัพระเชตุพน
เป็นผู้ช าระต่อมาหมอบลดัเลย์(Dan Beach Bradley)น ามาตีพิมพ์ในปีพ.ศ.2407เนือ้หาท่ี
เก่ียวข้องกบัไชยามีดงันี ้

สมัยสมเด็จพระนเรศวรกล่าวถึงการยกทพัไปตีเขมรราวปีพ.ศ.2134ไชยามีฐานะ
เป็นสว่นหนึง่ของกองทพัอยธุยา มีรายละเอียด ดงันี ้ 

“...ลุศักราช 945 ปีมะแม สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าครัน้เสด็จการพิธี
อาสายุทธแล้ว  มีพระราชาบริหารสั่งให้เกณฑ์ทัพเตรียมไพร่พลฉกรรณ์ล า
เคร่ืองหนึ่ง ช้างเคร่ืองแปดร้อย ม้าห้าร้อย ก าหนดเดือนอ้ายจะยกทัพไปตี
กมัพชูาธิบดี ให้เกณฑ์ทพัเมืองนครราชสีมามาหม่ืนหนึ่งลงมาทางสะพานทิพ
สะพานแสดงไปเอาเสียมราฐ ตีฟากตะวันออกตัง้แต่สวาย แลให้เกณฑ์ทัพ
เมืองปักษ์ใต้ สองร้อยห้าสิบล าให้พระยาเพชรบรีุเป็นแม่ทพั เกณฑ์เรือล าเลียง
จากนครศรีธรรมราช เมืองพทัลงุ เมืองสงขลา เมืองไชยาสองร้อยล า บรรทุก
ข้าวล าเลียงให้ได้สองพนัเกวียนทัง้ทพัเรือและทพัล าเลียงเป็นคนสองหม่ืนสรรพ 
ไปด้วยเคร่ืองสรรพศสัตราวุธปืนใหญ่น้อยกระสนุดินเผาประสิว ไปตีเอาเมือง
ป่าสกัทพัหนึง่...” 28 

 
ราวปีพ.ศ.2137กล่าวถึงการยกทพัไปปราบกบฏพระศรีไสยณรงค์ผู้ รัง้เมืองตะนาวศรี

โดยไชยามีฐานะเป็นสว่นหนึง่ของกองทพัอยธุยา ดงันี ้
“...ครัน้วนัองัคาร เดือนห้า ขึน้สองค ่า ลศุกัราช 948ปีจอ อฐัศก กรมการเมือง

กุยบุรี บอกเข้ามาว่าพระยาศรีไสยณรงค์ผู้ รัง้เมืองตะนาวศรีเป็นกบฏ จึงได้โปรด
เกล้าให้สมเด็จพระอนุชาออกไปพร้อมพล 3 หม่ืน ช้างเคร่ือง 300 ม้า 500ทพัปักษ์
ใต้นัน้เมืองไชยา เมืองชมุพรเมืองคลองวาน เมืองกยุ เมืองปราณ เมืองเพชรบรีุ หก
เมืองเป็นคน 15000 ประชมุทพัต าบลบางสะพานเดินทพัทางสงิขร...”29 

                                                            
28พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหมอบลัดเล (กรุงเทพฯ:โฆษิต, 2549),158. 
29เล่มเดียวกัน. 171. 
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ในสมัยสมเด็จพระเพทราชากล่าวถึงการท าสงครามระหว่างอยุธยากับเมือง
นครศรีธรรมราชและเจ้าเมืองนครราชสีมาในช่วงปี พ.ศ.2234-2235ไชยามีฐานะเป็นสว่นหนึ่งของ
กองทพัของอยธุยาดงันี ้

“...ในศกัราช 1048กรมการเมืองไชยาบอกข้อราชการเข้ามาถึงพระกลาโหม 
ในลักษณะว่าเจ้าเมืองพระนครศรีธรรมราชเป็นกบฏแข็งเมือง ซ่องสุมผู้ คนและ
เคร่ืองศาสตราวธุจะยกเข้าตีเมืองหวัเมืองฝ่ายตะวนัตก โดยนายสงัข์ยมราชเจ้าเมือง
นครราชสีมาท่ีหนีไปนัน้ได้พาสมคัรพรรคพวกไปตัง้อยู่ ณ ชายแดนนครศรีธรรมราช
และแขวงไชยาตอ่กนัและคิดกบฏร่วมกบันครศรีธรรมราช... 

...แล้วมีพระราชโองการมานพระบัณฑูลสุรสิงหนาทด ารัสเหนือเกล้าให้                           
พระยาสุรสงครามแม่ทัพหลวง พระสุระเสนาเป็นยกกระบตัร พระยาเพชรบุรีเป็น
เกียกกาย พระยาสีหราชเดโช กองทัพหน้า พระยาราชบุรีกองทัพหลัง พร้อมพล
ฉกรรจ์ 10,000ช้างเคร่ืองสามร้อย สรรพด้วยสรรพาวุธทัง้ปวงยกไปทางบก ฝ่าย
กองทพัเรือนัน้ให้พระยาราชบงัสนัเป็นนายกองเรือรบทะเลร้อยล า พลรบและพลแจว
ห้าพนั ยกไปทางทะเลทพัหนึ่งและให้ทพับกทพัเรือไปตีเอาเมืองนครศรีธรรมราช...
ครัน้ถึง ณ วนัได้มหาวิชยัฤกษ์ นายกองในทัพทัง้หลายก็พร้อมถวายบงัคมลา..ไป
พร้อมทพักนัท่ีเมืองไชยาบุรี โดยแม่ทพับกเอาผู้ รัง้กรมการเมืองชมุพรและไชยายก
ทพัไปด้วยแล้วก าหนดให้กองทพัเรือออกจากเมืองไชยาพร้อมกนัและทพับกยกทพั
ไปถึงชายแดนเมืองไชยาและเมืองนครศรีธรรมราชต่อกนัซึ่งนายสงัข์ยมราชตัง้อยู่
...30 

สงครามนีย้ืดเยือ้อยูเ่ป็นเวลา 3 ปี จนอยธุยาก็เข้ายดึเมืองนครศรีธรรมราชได้ในท่ีสดุ 
 

ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศราวปี พ.ศ.2282กล่าวถึงการได้ช้างพลายท่ี
ไชยาและน ามาถวายแดอ่ยธุยา 

“...ศกัราช 1095 .... ครัน้ปีจอ จตัวาศก อนึ่งเมืองนครศรีธรรมราชบอกเข้ามา
ว่าบ่าวพระปลดัไปโพนคล้องช้าง ได้ช้างพลายงาสัน้ช้างหนึ่ง สงูห้าศอก งายาวพ้น
ไพรปากห้านิว้โกษาธิบดีกราบทลู พระบาทสมเด็จบรมนาถบรมบพิตรพระพุทธเจ้า
อยู่หวัมีพระราชโองการโปรดให้กรมช้างออกไปรับเข้า พระราชทานนามว่าพระบรม
นาเคนทรได้มาแต่เมืองไชยาอีกช้างหน่ึงเป็นเนียม ขนานนามพระบรมวิชัย. 

                                                            
30เล่มเดียวกัน, 345-347. 
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ได้มากจากนครศรีธรรมราชอีกช้างหนึ่งให้ช่ือบรมจักรพาฬ.               ได้มาจาก
เพชรบรีุอีกช้างหนึง่ให้ช่ือบรมกญุชร....”31 

 
ง. กฎหมายตราสามดวง พระไอยการต าแหน่งนาทหารหวัเมือง 
เป็นเอกสารชัน้รองว่าด้วยระบบบริหารราชการ การก าหนดระดบัชัน้ของขุนนางตาม

ต าแหน่งหน้าท่ีและศกัดนิา จากค าเร่ิมต้นเอกสารท่ีเขียนว่า“... ศภุมศัด ุ1298 พระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรีบรมไตรโลกนาถ...” นกัวิชาการส่วนใหญ่จึงเช่ือกนัว่ามีการตราขึน้ใช้ในปีพ.ศ.1998 
สมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแต่ตวัเอกสารท่ีเหลืออยู่ในปัจจบุนัเป็นการช าระในสมยัพระพทุธ
ยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชพ.ศ.2348เนือ้หากลา่วถึงฐานะหวัเมืองตา่งๆสมยัอยธุยาหวัเมืองปากใต้มี
เมืองนครศรีธรรมราชเป็นหวัเมืองชัน้เอก คือ ไชยา ชมุพรและพทัลงุเป็นเมืองชัน้ตรีกล่าวถึงฐานะ
ของเจ้าเมืองไชยาวา่ 

 
“...ออกพระวิชิตภกัดีศรีพิไชยสงคราม พระไชยาเมืองตรี นา 5000ขึน้อินปัญา

ซ้าย...”32 
 
จ. คัมภีร์ใบลานวัดโพธาราม ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา 
อยูใ่นตู้พระธรรมลายรดน า้ตัง้อยู่บนศาลาโรงธรรมหลงัใหม่ โครงการจดัท าฐานข้อมลู

คมัภีร์ใบลานวดัโพธารามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถของส านกั
ศิลปะและวฒันธรรมมหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานีท าการศึกษาคมัภีร์ใบลานวดัโพธาราม
สรุปว่าพบเป็นคัมภีร์สมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ พบคัมภีร์ท่ีมีอายุอยู่ในช่วงสมัยก่อนพุทธ
ศตวรรษท่ี 2433จ านวน 6 ฉบบั ได้แก่ 

คมัภีร์มลูจฺจายน (123) ผกู 1 จาร พ.ศ. 2233 และคมัภีร์พฺรมโหสถ(062) ผกู 3 จารปี 
พ.ศ. 2234 ร่วมสมยัสมเดจ็พระเพทราชา 

คมัภีร์พระปาจจิตตีย์ (093) ระบพุ.ศ. 2247 ร่วมสมยัพระเจ้าอยูห่วัท้ายสระ  

                                                            
31เล่มเดียวกัน, 406. 
32กฎหมายตราสามดวง เล่ม 1 (พระนคร: องค์การค้าครุุสภา, 2505), 322. 
33ศานติ ภกัดีค า เรียบเรียง, คัมภีร์ใบลานวัดโพธาราม (กรุงเทพฯ: เค.ที.กราฟฟิคการพิมพ์, 

2555), 8-10. 
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คมัภีร์วิสุทฺธิมคฺคผูก 1 (082)ระบุว่าพระวสัสา มหาพรมสทุสร้างไว้ พ.ศ. 2283และ 
คมัภีร์พฺรปวรสรรพานิสงฺสกถาสงฺคหนยสงฺเขปพรรค์ฯกล่าวว่ามหาอ ่าคดัลอกไว้ในปี  พ.ศ.2294 
ร่วมสมยัพระเจ้าอยูห่วับรมโกศ  

คมัภีร์มหาชนกกลา่วถงึบาทเจาตงเขียนไว้ในปี พ.ศ.2309 ร่วมสมยัพระเจ้าอยูห่วัพระท่ี
นัง่สริุยาศน์อมรินทร์   

นอกจากนีย้ังมีการศึกษาคมัภีร์ใบลานอีก 2 วัด คือ วัดสมุหนิมิต34และวัดใหม่
พุมเรียง35ซึ่งพบคมัภีร์ใบลานเก่าถึงสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นกันแต่จากท่ีมาของหลักฐานไม่
ชดัเจนและอายสุมยัท่ีไม่แน่ชดั ผู้วิจยัจงึไม่เจาะจงรายละเอียดของคมัภีร์ทัง้2 วดันี ้

สรุป จากหลกัฐานทางด้านเอกสารพบหลกัฐานเก่าในไชยาในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 
จากเอกสารท าให้ทราบว่ามีช่ือว่าเมืองครหิ  จากนัน้จะพบเอกสารท่ีกล่าวถึงไชยาอีกครัง้               
ในสมัยอยุธยาตอนต้นช่วงสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถราวพุทธศตวรรษท่ี 20 จากเอกสาร
แสดงให้เห็นว่าชมุชนโบราณไชยามีความสมัพนัธ์กบัอยธุยาเป็นอย่างมากโดยมีฐานะเป็นหวัเมือง
ชัน้ตรี  

                                                            
34วดัสมหุนิมิตหรือวดัล่าง ต าบลพมุเรียง อ าเภอไชยา สร้างขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 3 โดยเจ้าพระยา

พระคลัง (ดิศ บุนนาค)ในจารึกวัดสมุหนิมิต(พ.ศ.2392) กล่าวถึงประวัติการสร้างวัดว่าสร้างทับพืน้ท่ีวัดรอ            

ซึง่เป็นวดัร้าง ศิลปกรรมทัง้หมดในวดัจึงเป็นสมยัรัตนโกสินทร์ ในหนงัสือท่านพทุธทาสเร่ืองเลา่ไว้เม่ือวยัสนธยา

ได้กล่าวว่าเม่ือวัดตระพังจิกยุบตัวลงตู้ ลายทองก็ได้ถูกย้ายมาอยู่ท่ีวัดสมุห นิมิต แต่เน่ืองจากคัมภีร์ใบลาน                   

เป็นโบราณวตัถท่ีุเคลื่อนย้ายได้ คมัภีร์บางฉบบัยงัระบช่ืุอวดัเดิมท่ีท าการจารคมัภีร์ (เป็นคมัภีร์สมยัรัตนโกสินทร์) 

เช่น วดัป่าขอม จงัหวดัพทัลงุ วดัโพธาราม วดัตระพงัจิก วดัจ าปา วดัใหม่พมุเรียง เป็นต้นคมัภีร์ใบลานบางฉบบั

จงึไมท่ราบท่ีมาท่ีชดัเจน โดยวดันีพ้บคมัภีร์ใบลานเก่าถึงสมยั พ.ศ.2219  สมยัสมเด็จพระนารายณ์ถือเป็นคมัภีร์

ใบลานท่ีเก่าท่ีสดุท่ีพบในต าบลพมุเรียงสามารถหาอ่านข้อมลูเพิ่มเติมได้ในศานติ ภกัดีค า เรียบเรียง, คัมภีร์ใบ

ลานวัดสมุหนิมติ (กรุงเทพฯ: เค.ที.กราฟฟิคการพิมพ์และบรรจภุณัฑ์, 2556), 1-456. 

35วดัใหม่พมุเรียงหรือชาวบ้านเรียกวดัใหม่ ไม่ปรากฏปีการสร้างท่ีชดัเจน ตามประวตัิวดัได้ร้างไป
ในตอนท่ีรบกบัพม่าปี พ.ศ. 2310 ต่อมามีการมาบรูณะสร้างโบสถ์ขึน้มาใหม่ในปี พ.ศ. 2391 จากผลการศกึษา
ของโครงการจัดท าฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลานวัดโพธารามของส านักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลยัราชภัฎ                      
สรุาษฎร์ธานีในปี พ.ศ. 2557 ไม่พบคมัภีร์ใบลานท่ีระบปีุเก่าถึงสมยัอยธุยาแต่พบว่าบางฉบบัท่ีไม่ได้ระบปีุจาร                            
มีอกัษรคล้ายกับสมยัอยุธยาตอนปลาย จ านวน 3 ฉบบั คือคมัภีร์ สริุยจนฺทิมนิตฺถิต์ (005), พระวินัย (007)               
และทุตงฺค (013) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี ศานติ ภักดีค า เรียบเรียง, คัมภีร์ใบลานวัดใหม่
พุมเรียง (กรุงเทพฯ: เค.ที.กราฟฟิคการพิมพ์, 2557),5-6. 
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พ.ศ. 1726 
 

จารึกหลกัท่ี  25 
ฐานพระพทุธรูป           
วดัเวียง 
อกัษรกวิ 
ภาษาเขมร 

ทุ่งนาใกล้วดัเวียง                     
หรือวิหารวดัเวียง  
 

บนฐานพระพทุธรูปนาคปรกส าริดรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านลา่ง เฉพาะบริเวณฐาน
จารึกมีขนาด 7.5x56 เซนติเมตร. 
 

มีพระราชโองการจากพระเจ้า
ศรีมตัไตรโลกยราชภษูนวรรมเทวะ
ให้  มหาเสนาบดีตลาไนผู้ รักษา
เมืองครหิหลอ่พระพทุธรูปนีเ้ม่ือ
พ.ศ. 1726 

 เอกสาร
ชัน้ต้น 

พ.ศ. 1768 
 

บนัทกึ Chu-Fan-
chihหรือ “ค า
บรรยายว่าด้วย
ประเทศของคนป่า”   

 กลา่วถึงเมืองขึน้ 15 เมืองของอาณาจกัร                   
San- fo-s’hi สนันิษฐานวา่เมือง Kia-lo-hi 
เป็นเมืองเดียวกบั Grahiบนจารึก
พระพทุธรูปนาคปรก 

  เอกสารชัน้
รอง 

พ.ศ. 1774 
 

จารึกวดัหวัเวียงไชยา 
1 หลกัท่ี 24 ข  
 
อกัษรกวิ 
 ภาษาสนัสกฤต 

วดัเวียง 
 

ศิลาประเภทหินชนวน 
มี 1 ด้าน 16 บรรทดัท าเป็นรูปใบเสมา 
ขนาด 47x181x14 เซนติเมตร 
 

สรรเสริญพระเจ้าจันทรภานุศรี
ธรรมราช ผู้ครองเมืองตามพรลิงค์ 

1773 พระเจ้าจันทรภาณ ุ                
ตัง้รัฐตามพรลิงค์ 

เอกสาร
ชัน้ต้น 

พศว. 18 
 

จารึกวดัหวัเวียงไชยา 
2 หลกัท่ี 24 ก 
อกัษรกวิภาษาบาลี 

 วดัเวียง 
 

ศิลา ประเภทหินชนวนท าเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จ านวนด้าน 1 ด้าน มี 15 บรรทดั 
ขนาด 31x70x12 เซนติเมตร 

 เร่ิมต้นด้วยการกล่าวนมสัการ
พระพทุธเจ้าจากนัน้กลา่วถึงการ
บริจาคทานของกลุม่บคุคลท่ีมา
ชมุนมุกนั 

 เอกสาร
ชัน้ต้น 

พศว.18 
 

จารึกแผ่นทอง  
อกัษรกวิ ภาษา
สนัสกฤต 

ทุ่งนาระหว่างวดัเวียงและวดั
พระบรมธาตไุชยา 

แผ่นทอง กว้าง 2.7 ซม.บรรจอุยู่ในกระปกุ ถวายของแก่ศาสนสถาน  เอกสาร
ชัน้ต้น 
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19      1893 สมเดจ็พระเจ้า

รามาธิบดีท่ี 1                
(พระเจ้าอู่ทอง) สถาปนา
กรุงศรีอยธุยา 

 

 
 
 
 

20 

พ.ศ.1935-
1970 

 

จารึกวดัตะพาน 
อักษร ไทยอยุ ธ ย า
ภาษาไทย 

วัดตะพาน (ไม่พบว่า
อยู่ท่ีไหนในปัจจบุนั) 

หินทรายสีแดงแผ่นรูปสี่เหลี่ยม
ขนาด 45x35x22 เซนติเมตร 
 
ด้านท่ี 1 มี 22 บรรทดั  
ด้าน 2 ด้าน มี 42 บรรทดั  

เจ้าเมืองทองและครอบครัว (เจ้าแม่ค าศรี เจ้าแม่ท้าว
สร้อยทองนารี) ร่วมกันสร้างพระวิหารและท าบุญแก่           
วดัตะแวง 

 
 
 

เอกสาร
ชัน้ต้น 

พ.ศ.1998 
 

พระไอยการต าแหน่ง
นายทหารหวัเมือง  

  ศุภมีศดุ ๑๒๙๘..... พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรี
บรมไตรโลกนารถ ฯ.....เจ้าพญาธรรมาธิบดี ฯ กราบ
บงัคมทลูพระกรุณาว่าต าแหน่งศกัด์ินาหวัเมือง เอก โท 
ตรีจัตวา เมืองไชยามีฐานะเป็นเมืองชัน้ตรี มีต าแหน่ง
เป็น“ออกพระวิชิตภกัดีศรีพิชยัสงครามพระไชยาเมืองตรี 
นา ๕๐๐๐ขึน้อินปัญญาซ้าย” 

1998สมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถยกทัพไปตีมะละ
กา 

เอกสารชัน้
รอง 

ช าระราว                      
พ.ศ. 2348 

21 
 

20-21   ต านานเมือง
นครศรีธรรมราช 
 

 ไ ม่ ป ร า กฏ ช่ื อ ผู้ แ ต่ ง  เ ป็ น
อักษรไทยย่อ ประพันธ์เป็น
ร้อยแก้วบนสมดุไทยเขียนด้วย
หมกึสีด า  

พระพนมวังและนางเสดียงทองและศรีราชามาสร้าง
เมืองนครดอนพระและให้นายรัก นายราช นายเขียว
ไปสร้างนาอยู่เมืองไชยา 

 เอกสารชัน้
รองไม่เก่า
กวา่พ.ศ.
2175 
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พ.ศ.2121 
 

ระฆงัจีน วั ด พ ร ะ บ ร ม
ธาตไุชยา 

บนตวัระฆงั
เหลก็ 
 

“ Wanliliunianjadan li Erected on an auspicious day of the sixth year of  
Wanli” 
สร้างขึน้ในวนัท่ีเป็นมงคลของปีท่ี 6 ของรัชกาลวา่นลี่ 

อยธุยาสมยัสมเดจ็พระ
มหาธรรมราชา พ.ศ.
2112 - 2133 

เอกสารชัน้ต้น 

พ.ศ.2134 
 

พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยธุยาฉบบั
หมอบรัดเล 

  
 
 
 
 
 

ปี พ.ศ. 2134 กล่าวถงึการยกทพัตกัีมพชูา 
สมเด็จพระนเรศวรจดัทพัไปตีกมัพชูา โดยเกณฑ์ทพัเมืองปักษ์ใต้ 250 ล า ให้พระ
ยาเพชรบุรีเป็นแม่ทัพ เกณฑ์เรือล าเลียงจากนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุง เมือง
สงขลาเมืองไชยาสองร้อยล าบรรทุกข้าวล าเลียงให้ได้สองพันเกวียนทัง้ทัพเรือ
และทพัล าเลียงเป็นคนสองหม่ืนสรรพ ไปด้วยเคร่ืองสรรพศสัตราวธุปืนใหญ่น้อย
กระสนุดินเผาประสิว ตีเอาเมืองป่าสกัทพัหนึง่ 

อยธุยาสมยัสมเดจ็พระ
นเรศวรมหาราชพ.ศ. 
2133 - 2148 

เอกสารชัน้รอง                
พทุธศตวรรษท่ี 

24 

พ.ศ.2137 
 

พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยธุยาฉบบั
หมอบรัดเล 

  ปี พ.ศ. 2137 กล่าวถึงการยกทัพไปปราบกบฏพระศรีไสยณรงค์ผู้รัง้เมือง
ตะนาวศรี “...ครัน้วนัอังคาร เดือนห้า ขึน้สองค ่า ลุศกัราช 948 ปีจอ อฐัศก 
กรมการเมืองกยุบรีุบอกเข้ามาว่าพระยาศรีไสยณรงค์ผู้ รัง้เมืองตะนาวศรีเป็นกบฏ
จึงได้โปรดเกล้าให้สมเด็จพระอนชุาออกไปพร้อมพล 3 หม่ืน ทพัปักษ์ใต้นัน้เมือง
ไชยา เมืองชมุพร เมืองคลองวาน เมืองกยุ เมืองปราณ เมืองเพชรบรีุ หกเมืองเป็น
คน 15000 ประชมุทพัต าบลบางสะพานเดินทพัทางสิงขร” 

เอกสารชัน้รอง
ราวพทุธ

ศตวรรษท่ี 24 

ก่อนวนัท่ี 24 
ก.พ. พ.ศ.
2184  และ
ก่อนวนัท่ี28 
ธ.ค.   พ.ศ.
2184 

เอกสารฮอลันดา
ส มั ย อ ยุ ธ ย า               
พ.ศ.2184 

  ก่อนวันท่ี 24 ก.พ. 2184  “พระเจ้าปราสาททองจะส่งทูตไปญ่ีปุ่ น โดยคอยเรือ
ส าเภาใหม่จากTiayaหรือเรือจากออกญานครศรีธรรมราช “ก่อนวนัท่ี 28 ธ.ค. 
2184”เพ่ือเป็นการง่ายตอ่การเดินทางเข้าสูอ่่าวสยามไปปัตตาเวียของวนัวลิต พระ
เจ้าปราสาททองได้ให้ออกญาพระคลงัออกหนงัสือตามพระราชโองการไปถึงนาง
พระยาปัตตานีและเจ้าเมืองมณฑลนครศรีธรรมราช สงขลา พทัลงุและ Tsaya” 

พ.ศ.2150 ดาโต๊ะ โม
กอลล์ ได้รับการแต่งตัง้
จากพระเจ้าทรงธรรม
ครองเมืองสงขลาสมัย
สมเด็จพระเจ้าปราสาท
ทองพ.ศ. 2173 -2199 

เอกสารชัน้ต้น 
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23 

     พ.ศ.2185 สุลต่านสุไล
มานประกาศแข็งเมือง
กับอยุธยาสมัยพระเจ้า
ปราสาททอง 

 

พ.ศ.2218 
 

บนัทกึห้างชวาเลม่ท่ี 
6 

  บนัทกึการประชมุ มร.แฮมเมอร์กิบบอนวางแผนจะไปท าการค้าท่ีไชยา  
ท้องตราของพระคลงั บุคคลท่ีสองขอรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระเจ้ากรุงสยามพระเจ้ากรุงสยามได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานสิทธิแก่ มร.แฮมมอน กิบบอนส์ผู้จดัการห้างของอังกฤษซือ้ดีบุกได้
จาก ไชยา ชมุพร พทัลงุและพนุพินได้ตลอดไป 

 เอกสารชัน้ต้น 

พ.ศ. 2223 
 

จดหมายเหตหุม่ืน
อารีราษฎร์ 

  หลงัหวัเขาแดงท่ีเมืองสงขลาแตก สมเด็จพระนารายณ์ได้โปรดเกล้าให้มสุตาฟา
บตุรชายเจ้าเมืองสงขลาครองเมืองไชยาโดยเชือ้สายครองเมืองจนสิน้สมยัอยธุยา 

พ.ศ.2223 ในสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช พระ
ย า เ ด โ ช เ จ้ า เ มื อ ง
นครศรีธรรมราชตีเมือง
สงขลาให้อยธุยาส าเร็จ 

เอกสารชัน้รอง
เขียนเม่ือ    
พ.ศ. 2438 

พ.ศ.2230 
 

จดหมายเหตลุาลู
แบร์“ว่าด้วย             
”ราชอาณาจกัร

สยาม”                           
Du Royaume de 

Siam 

  พดูถึงอาณาเขตหวัเมืองปากใต้ของกรุงศรีอยธุยา“.... ส่วนข้างปากใต้  คือทางทิศ
ใต้ของอาณาจกัร มีมณฑล ยะโฮร์(Johor), ปัตตานี (Patane),นครศรีธรรมราช 
(Ligor),ตะนาวศรี (Tenasserim), จนัทบรู (Chanteboone), พทัลงุ(Petelongou, 
Bordelong) และ ไชยา (Tchiàï)โดยหัวเมืองยะโฮร์มีเมืองขึน้ 7 หัวเมือง, 
ปัตตานี 8, นคร 20, ตะนาวศรี 12 หวัเมือง, จนัทรบรู 8 และไชยา 2 นอกจากนัน้
สยามทางภาคปากใต้ยงัมีหวัเมืองย่อมๆอยู่อีก 13 หวัเมือง เป็นเมืองเอกระออกไป 
ขึน้ตรงตอ่ราชส านกัเท่านัน้ไม่ขึน้แก่ใคร.... 

 
 
 
 

เอกสารชัน้ต้น 

 

79 



 
 

ตาราง 2 หลักฐานทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 เรียงตามล าดับเหตกุารณ์(ต่อ) 
พศว. อายุสมัย ช่ือจารึก/ ภาษา พบที่/ขนาด วัสดุ เนือ้หา เหตุการณ์ร่วมสมัย หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 

พ.ศ. 2234-
2235 

 

พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยาฉบับ
หมอบรัดเล 

  ในศกัราช 1048 กรมการเมืองไชยาบอกข้อราชการเข้ามาถึงพระกลาโหม ในลกัษณะ
ว่า เจ้าเมืองพระนครศรีธรรมราชเป็นกบฏแข็งเมือง ซ่องสมุผู้คนและเคร่ืองศาสตราวธุ 
จะยกเข้าตีหวัเมืองฝ่ายตะวนัตก โดยนายสงัข์ยมราช เจ้าเมืองนครราชสีมาท่ีหนีไปนัน้
ได้พาสมคัรพรรคพวกไปตัง้อยู่ ณ ชายแดนนครศรีธรรมราชและแขวงไชยาต่อกนั และ
คิดกบฏร่วมกับนครศรีธรรมราช  พระยาสุรสงครามแม่ทัพหลวง พระสุระเสนาเป็น
ยกกระบัตร พระยาเพชรบุรีเป็นเกียกกาย พระยาสีหราชเดโช กองทัพหน้า พระยา
ราชบรีุกองทพัหลงั พร้อมพลฉกรรจ์ 10000ช้างเคร่ืองสามร้อยยกไปทางบก พระยาราช
บงัสนันายกองเรือรบทะเลร้อยล า พลรบและพลแจว 5000 ยกไปทางทะเล โดยออกไป
ตัง้ทพักนัท่ีเมืองไชยาบุรี โดยแม่ทพับกเอาผู้ รัง้กรมการเมืองชมุพรและไชยายกทพัไป 

สมยัพระเพทราชา 
 
พบคมัภีร์ใบลานวดัโพ
ธาราม2 ฉบบั ได้แก่
คมัภีร์มลูจฺจายน (123) 
ผกู 1 จาร พ.ศ. 2233 
และคมัภีร์พฺรมโหสถ
(062) ผกู 3                  
จารปี พ.ศ. 2234 

เอกสารชัน้รอง                
เขียนขึน้ราว
พทุธศตวรรษท่ี 

24 

พ.ศ.2239 
 

ระฆงัจีน   
 

ตวัอกัษรลบเลือน 
 
 

คมัภีร์ใบลาน                        
วดัโพธาราม ได้แก่คมัภีร์
พระปาจจิตตีย์ (093) 
ระบพุ.ศ. 2247 ร่วมสมยั
พระเจ้าอยู่หวัท้ายสระ 

เอกสารชัน้ต้น 

พ.ศ.2276 
 

จารึกแผ่นป้ายหลมุ
ศพอกัษรจีน 

วดัพมุเรียง  The son(Tong Su) and the daughter (Si Tong) full of  filial piety and respect,erect a 
gravestoneat(Lu Jiang)for their deceasedfather (Chen Zu) on an auspicious day in the 
year (Gui Chou) (1733AD) during theEmperorYongZheng‘s reign of Qing dynasty. 

ร่วมสมัยพระเจ้าอยู่หัว
บรมโกศ 
 

เอกสารชัน้ต้น 

พ.ศ.2282                  พระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยธุยาฉบบั
หมอบรัดเล 

  ได้กลา่วถึงการได้ช้างพลายท่ีไชยาและน ามาถวายแดอ่ยธุยา สมยัพระเจ้าอยู่หวับรม
โกศพบคมัภีร์ใบลานวดั
โพธาราม2 เลม่ 

เอกสารชัน้รอง                
เขียนขึน้ราว
พทุธศตวรรษ

24 
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บทที่ 5 
แหล่งโบราณคดีช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ในชุมชนโบราณไชยา 

 
จากการศึกษาของผู้ วิจัยในปีพ.ศ.2557 พบแหล่งโบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24              

ในชมุชนโบราณไชยาทัง้หมด 51 แหล่ง แบง่เป็นแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ 1 แหล่ง 
แหล่ง โบราณคดีสมัยแรกเ ร่ิมประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษท่ี  19 จํานวน 21 แหล่ง                         
และแหล่งโบราณคดีสมัยร่วมสมัยอยุธยาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20-24 จํานวน 39 แหล่ง                            
มีรายละเอียด1 ดงันี ้

 
1. แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พบจํานวน 1 แหล่ง คือ แหล่งโบราณคดี
คลองทา่ไม้แดงตําบลปากหมาก อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 
ภาพท่ี 23 ตาํแหน่งแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหนิใหม่ในชุมชนโบราณ  
ไชยา(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  

                                                           
1ผู้ วิ จัยทําการสํารวจขอบเขตของพื น้ที่ อํา เภอไชยาทัง้หมดในพื น้ที่ทั ง้หมดประมาณ                   

1,004.6309 ตารางกิโลเมตร ทัง้หมด 53 หมู่บ้าน ทัง้นีไ้ด้กําหนดให้สมัภาษณ์อย่างน้อยหมู่บ้านละ 3 คน 
รายละเอียดช่ือและข้อมลูผู้ให้สมัภาษณ์แตล่ะแหลง่อยูใ่นภาคผนวกด้านหลงั  
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1.1 แหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้แดง 
ที่ตัง้: บ้านเขาหลกั หมูท่ี่ 7 ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°26'42.38" N ลองตจิดู (แวง) 98°51'43.92" E 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บริเวณท่ีราบสูงของแนวเทือกเขาแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่ ง             
ของทิว เขาภูเ ก็ตกั น้ระหว่างพื น้ ท่ี ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี                            
กั บ อํ า เ ภ อ ก ะ เ ป อ ร์  จั ง ห วัด ร ะ น อ ง  พื น้ ท่ี มี ค ว า ม สู ง จ า ก ร ะ ดับ นํ า้ ท ะ เ ล ป า น ก ล า ง                           
ประมาณ 300-400 เมตร ตัง้อยู่ติดกับคลองท่าไม้แดง ปัจจุบันเป็นพืน้ ท่ีสวนยางพารา                       
และสวนกาแฟ ของชาวบ้าน   

ประวัติการศึกษา: ปี พ.ศ.2553 สํานกัศิลปากรท่ี 14 ทําการสํารวจและกําหนดเป็น
แหลง่โบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ยคุหินใหมร่าว 2,500 ปีมาแล้ว 

หลักฐานโบราณคดี: จากข้อมูลการให้สมัภาษณ์กล่าวว่าพบขวานหินขดัได้ทัว่ไป
บริเวณริมคลองทา่ไม้แดง ชาวบ้านได้ทําการเก็บรวบรวมมอบให้กบัพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไชยา
ทัง้หมด 12 ชิน้ สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ขวานหินขัดคล้ายจงอยปากนก 1 ชิน้,            

ขวานหินขดัปลายกว้าง 2 ชิน้, ขวานหินขดัแบบมีบา่ 3 ชิน้และขวานหินขดัไมมี่บา่ 6 ชิน้ 

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง: จากการศกึษาเบือ้งต้นสนันิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ี
บริเวณบ้านปากหมากในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ยคุหินใหมร่าว 2,500 ปีมาแล้ว 



83 

 

 
สภาพแหลง่โบราณคดีคลองทา่ไม้แดง  

 

 
ขวานหินขดัชนิดตา่งๆพบท่ีแหลง่โบราณคดีคลองทา่ไม้แดง ปัจจบุนัจดัแสดงที่พิพิธภณัฑสถานแหลง่ชาติไชยา                                  

 

 
ภาพที่ 24 สภาพแหล่งโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดีพบที่แหล่งโบราณคดีคลอง

ท่าไม้แดง ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีและขวานหินขัด
ชนิดต่างๆพบที่ แหล่งโบราณคดีคลองท่าไ ม้แดง ปัจ จุ บันจัดแสดงที่
พพิธิภัณฑสถานแหล่งชาตไิชยา 
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นอกจากนีใ้นการทบทวนวรรณกรรมและการสํารวจพบขวานหินขัดเพิ่มเติมในพืน้ท่ี
อ่ืนๆของไชยา ได้แก่  ขวานหินขัดจากบริเวณตําบลตลาด ตําบลเวียง ตําบลทุ่งและตําบลป่าเว               
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ขวานหินขัดท่ีอยู่ในความครอบครองของชาวบ้านพบบริเวณ              
ริมคลองพุน บ้านเขาพนมแบก2และริมคลองตะเคียนบริเวณบ้านตอหอ ตําบลป่าเว3 เป็นต้น             
แต่เ น่ืองจากโบราณวัตถุประเภทขวานหินขัดเป็นโบราณวัตถุท่ีใช้ต่อเน่ืองมาในสมัยหลัง                  
ประกอบ กับไม่ทราบตําแหน่งท่ีพบท่ีชัดเจน ผู้ วิจัยจึงไม่ได้จัดสถานท่ีพบขวานหินขัดเหล่านี  ้                
เป็นแหลง่โบราณคดีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ 

 

 

 
ขวานหินขดัที่พบบริเวณตําบลตลาด ตําบลทุง่ ตาํบลเวียงและตําบลป่าเว 

จดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ ไชยา 

                                                           
          ขวานหินขดัพบบริเวณคลองพนุ                                      ขวานหินขดัพบบริเวณริมคลองตะเคยีน   

ขนาด 8x19 เซนติเมตรบ้านเขาพนมแบก ตําบลป่าเว              ขนาด 8 x19 เซนตเิมตร บ้านตอหอ ตําบลป่าเว 

ภาพที่  25 ขวานหินขัดในอําเภอไชยาที่พบในตําบลตลาด ทุ่ ง เวียงและป่าเว จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์ 

                                                           
2ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร สัม ภ า ษ ณ์ พ บ บ ริ เ ว ณ ริ ม ค ล อ ง พุ น  ล ะ ติ จู ด ที่  9 °2 7 '2 3 . 5 2 " N                           

ลองติจดู 99° 9'46.77"E จากการสาํรวจไมพ่บโบราณวตัถบุนผิวดิน 
3ข้อมูลที่ ได้จากการให้สัมภาษณ์นางบุญศรี ไขว้สุข(66ปี)พบบริเวณริมคลองตะเคียน                       

ละติจดูที่ 9°26'21.57"N ลองติจดู 99° 7'48.29"E  จากการสาํรวจไมพ่บโบราณวตัถบุนผิวดิน 
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2. แหล่งโบราณคดีสมัยแรกเร่ิมประวัตศิาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 

จา กก าร ศึก ษา เ บื อ้ ง ต้ นพ บแ ห ล่ ง โบ รา ณค ดี สมัยแ รก เ ร่ิ ม ปร ะวัติศ าส ต ร์                        
ก่อนพทุธศตวรรษท่ี  19 จํานวน 21 แหลง่ ดงันี ้
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ภาพท่ี 26  ตาํแหน่งแหล่งโบราณคดีสมัยแรกเร่ิมประวัตศิาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ในชุมชนโบราณไชยา  
(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  

แหลมโพธ์ิ ป่ายาง 

เขาพนมแบก 

วัดนบ 
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2.1 แหล่งโบราณคดีดอนในรายณ์ วัดศาลาทงึ  (สนัทรายวดัศาลาทงึ) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 1 ตําบลตลาดไชยา อําไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°22'58.83"N ลองตจิดู (แวง) 99°12'3.62"E 

แหล่งโบราณคดี “ดอนในรายณ์” หรือ “ดอนรายณ์” ตัง้อยู่บนสนัทรายวดัศาลาทึง  
ห่างจากวัดวัดชยารามปัจจุบันมาทางตะวันออกประมาณ 200 เมตร ชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่า
เป็นศาสนสถานพราหมณ์เดิม เรียก “ดอนในรายณ์”เน่ืองจากเป็นสถานท่ีขุดพบพระนารายณ์
(วิษณุ) ต่อมาราวปีพ.ศ.2525 ทางราชการขอใช้พืน้ท่ีสร้างบ้านพักครูโรงเรียนวัดชยาราม                          
ในการไถเนินดินครัง้นัน้พบฐานอาคารก่ออิฐกว้าง 4x8 เมตรและชิน้ส่วนกระเบือ้งดินเผา                  
จํานวนมาก4   ปัจจบุนับริเวณดอนในรายณ์เป็นท่ีตัง้ของบ้านพกัครู ท่ีอยูอ่าศยัและสวนปาล์ม  

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนดอนสันทรายวัดศาลาทึงสูงจากพืน้ท่ีนาโดยรอบ
ประมาณ 2-3 เมตร มีคลองไชยาไหลผา่นทางทิศใต้หา่งจากแหลง่โบราณคดีประมาณ 200 เมตร 

ประวัติการศึกษา: ในปีพ.ศ.2472 Jean Yves Claeys พบชิน้ส่วนประติมากรรมใน
โบสถ์วัดชยารามเป็นประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ 3 ชิน้และศาสนาพุทธ 1 ชิน้5                
ปีพ.ศ.2525-2527 ปรีชา นุน่สขุทําการสํารวจพบอิฐกระจายอยูร่ะหวา่งตวับ้านพกั ชิน้ส่วนฐานโยนี
และรางนํา้มนต์บริเวณสระนํา้ทางทิศเหนือของดอนในรายณ์6 

หลักฐานโบราณคดี: พบโบราณวัตถุจํานวน 5 ชิน้ ได้แก่ พระวิษณุส่ีกร ศิลา                 
สูง 67 เซนติเมตร สวมหมวกทรงกระบอกทรงสูงตกแต่งลายกนกนิยมทําในช่วงสมัยคุปตะ                 
(พุทธศตวรรษท่ี 9-11)7 มี 4 กร กรด้านขวาหลังหักสันนิษฐานว่าถือคฑา ด้านหลังซ้ายถือจักร   
พระกรด้านหน้าซ้ายถือสังข์ระดับพระอังสะจับด้านในปากหอยตรงกับศิลปะอินเดียช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 10  ด้านหน้าขวาแสดงปางอภัย สวมกุณฑลพู่ยาวถึงไหล่ สวมกรองศอลายดอกไม้  
พาหุรัด ทองพระกร ผ้านุ่งสวมโธตียาวถึงพระชงค์สลกัเป็นริว้  คาดผ้ากฏิสูตรชายผ้าเป็นวงโค้ง
แบบรูปเคารพท่ีเยศารัมอินเดียใต้ ราวพุทธศตวรรษท่ี 9-10 นารายณ์องค์นีจ้ึงผสมระหว่างศิลปะ

                                                           
4ชนะ นาคเวช, วัดชยาราม (สรุาษฎร์ธานี: โรงพิมพ์สทิธิประเสริฐ), 12. 
5Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931), 

391-392. 
6ปรีชา นุน่สขุ, รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาวิจัยแหล่งโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: สาํนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2539), 210-211. 
7เอกสดุา สงิห์ลาํพอง,เทวปฎิมาสยาม, (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2553), หน้า 51. 
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แบบอินเดียเหนือแบบคุปตะและอินเดียใต้เมืองเยศาวรัมราวพุทธศตวรรษท่ี  10 -118,                           
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสองกร ศิลา สงู 115  เซนติเมตร ประทบัยืนตริภงัค์ วรกายสงูเพรียว 
พระพักตร์เหล่ียม พระเนตรเหลือบมองต่ํา พระขนงต่อกันเป็นปีกกาเกล้าเกศาทรงชฎามงกุฎ                 
พระกรหกั 2 ข้าง วรกายท่อนบนห่มหนงักวางเป็นแถบใหญ่พาดเฉียงพระองัสาซ้าย ทิง้หวักวาง
และขาคูห่น้ายาวจรดพระนาภี ทรงพระภูษายาวกรอม ข้อพระบาทคาดปัน้เหน่งผ้าทบัแล้วผูกไว้
เหนือพระชงฆ์ซ้าย แหวกพระภูษาให้เห็นพระชงฆ์ จากลักษณะของประติมากรรมได้รับอิทธิพล
ศิลปะอินเดียใต้แบบหลังคุปตะแถบแคว้นมหาราษฎร์กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-139,  
พระสุริยเทพสองกร ศิลา สูง 52.3 เซนติเมตร สวมกีรฏิมงกุฎคล้ายเกล้ามวยสูง                                   
มีแผ่นประภามณฑลคล้ายรัศมีพระอาทิตย์ประดบักรอบด้วยลายลูกประคํา ยกพระหตัถ์ทัง้สอง
ข้างไว้ในระดบัพระอรุะ พระศอมีร่องรอยของการประดบัอญัมณี คล้องยชัโญปวีต 3 เส้นทอดโค้ง
เป็นรูปตวั S คาดสายอทุรพนัธะ กฏิสตุระและบาทสระ (กําไลข้อเท้า) สนันิษฐานว่ารับอิทธิพลจาก
ศิลปะอินเดียสกลุช่างโจฬะ กําหนดอายใุห้อยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15 -1610, ชิน้ส่วนฐานโยนี

ศิลา ขนาด 22x27 เซนตเิมตรและชิน้ส่วนรางนํา้มนต์ขนาด 13x22x17 เซนตเิมตร11 
จากการลงพืน้ท่ีของผู้ วิจัยในปี พ.ศ.2557 ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติม                

และไมพ่บสระนํา้ทางทิศเหนือของดอนในรายณ์ สนันิษฐานวา่อาจมีการถมดนิในพืน้ท่ีหลายครัง้  
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง: จากการศึกษาเบือ้งต้นสนันิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ี

บริเวณในดอนรายณ์เป็นศาสนสถานกําหนดให้เป็นแหลง่โบราณคดีสมยัก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 
 
 

                                                           
8Nanditha Krishna, The Art and Iconography of Visnu–Naryana, (Bombay: 

Taradorevala, 1980), 36. 
9เดน่ดาว ศิลปานนท์,“ข้อสงัเกตเก่ียวกบัรูปแบบการครองหนงักวางของพระโพธ์ิสตัว์อวโลติเกศวร

อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,” ศิลปากร, 47 (1 มกราคม – กมุภาพนัธ์ 2544), 62 -73. 
10 Stanley J.O’Cornor, Hindu Gods of Peninsular Siam(Ascona: Artribus Asiae 

Publisher, 1971), 60-62 
11ปรีชา นุน่สขุ, รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาวิจัยแหล่งโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ, 2539), 210-211.  
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สภาพแหลง่โบราณคดีดอนในรายณ์ตําบลตลาด อําเภอไชยาปัจจบุนั 

 
 

 
                                     ก.                                            ข.                                          ค. 
 

(ก) ประติมากรรมพระนารายณ์ 4 กร ราวพทุธศตวรรษที่ 10-11                                                                
(ข) ประตมิากรรมพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร 2 กร ราวพทุธศตวรรษที่ 13                                                                             

(ค) ประตมิากรรมพระสริุยเทพ 2 กร ราวพทุธศตวรรษที่ 15-16              
                                                                           

 
ภาพที่  27 สภาพแหล่งโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดีพบที่แหล่งโบราณคดี                 

ดอนในรายณ์ (วัดศาลาทงึ) ตาํบลตลาดไชยา อาํไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                    
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2.2 แหล่งโบราณคดีวัดใหม่ชลธาร (สนัทรายวดัศาลาทงึ) 
ที่ตัง้: เลขท่ี 363 หมู ่3 บ้านหนองกง ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา      

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°23'16.46" N ลองตจิดู (แวง) 99°12'24.17"E 

วัดใหม่ชลธารไม่มีประวัติ ท่ีแน่ชัดว่าสร้างเ ม่ือใด ปัจจุบันเ รียก “วัดท่าโพธ์ิ”                     
เน่ืองจากยบุรวมเข้ากบัวดัท่าโพธ์ิฝ่ังตรงข้ามถนนในปีพ.ศ.2496 วดัใหม่ชลธารได้รับการประกาศ
ขึน้ทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 53 หน้า 1532 วนัท่ี 27 กนัยายน 2472 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนสันทรายหมายวัดศาลาทึง สูงกว่าพืน้ท่ีราบด้านนอก                 
2-3 เมตร มีคลองทา่โพธ์ิ12ไหลตดิกบัแหลง่โบราณคดีทางทิศตะวนัออก  

ประวัตกิารศึกษา: ปีพ.ศ.2472 Jean Yves Claeys สํารวจพบชิน้ส่วนประติมากรรม
พระนารายณ์บริเวณใต้ต้นไม้ภายในวัดใหม่ชลธาร  ปีพ.ศ.2500 ศาสตราจารย์หม่อมเจ้า                   
สภุทัรดศิ ดศิกลุนํานกัศกึษาคณะโบราณคดีมาทศันศกึษา พบเทวรูปพระนารายณ์และชิน้ส่วนหิน
ทรายท่ีวัดใหม่ชลทาน  ปีพ.ศ.2511 หน่วยศิลปากรท่ี 8 นครศรีธรรมราชทําการสํารวจอีกครัง้              
พบพระนารายณ์และพระพุทธรูปหินทรายแดงสมยัอยธุยา  อิฐ ชิน้ส่วนภาชนะดินเผากระจายอยู่
เ ป็นกลุ่มจึงไ ด้ทําการเก็บเ ศียรพระพุทธ รูปและพระนารายณ์ไป ไ ว้ในพิพิธภัณฑ์ไชยา                     
ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 สํานกัศิลปากรท่ี 14  นครศรีธรรมราชสํารวจพบว่าทางวดัได้สร้างศาลา             
ทบับริเวณท่ีพบโบราณวตัถเุดมิพบชิน้สว่นหินทรายใกล้บริเวณศาลา13 

หลักฐานโบราณคดี : ลักษณะทาง ส ถาปัตยกรรมภ ายในวัดใหม่ชลธา ร                          
เป็นศิลปะในช่วงรัตนโกสินทร์ แต่พบหลักฐานทางโบราณช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 ได้แก่ 
ชิน้ส่วนประติมากรรมชิน้ที่ 1 เหลือส่วนฐานถึงพระอรุะสงู 97 เซนติเมตร พระกรทัง้สองข้างหกั
หายเหลือเพียงพระหตัถ์ พระหตัถ์ซ้ายหน้าถือคฑาย่ืนมาด้านหน้า (ยกัษ์), ชิน้ส่วนประติมากรรม

ชิน้ที่  2 ชํารุดเหลือเพียงส่วนบัน้พระองค์ถึงฐาน สูง 73 เซนติเมตร สภาพชํารุดมีการตกแต่ง
ดอกไม้ส่ีกลีบบริเวณรัดประคด, ชิน้ส่วนประติมากรรมชิน้ที่  3 ชํารุดเหลือเพียงบัน้พระองค์              
ถึงฐานสูง 53 เซนติเมตร ทรงผ้ายาวถึงกลางพระชงฆ์ ชายผ้าเป็นแนวตรงพระหตัถ์ขวาถือคฑา

                                                           
12คลองที่เกิดจากคลองสายย่อยของคลองไชยาและคลองตะเคียนไหลมารวมกันตรงบริเวณ              

บ้านมณฑล 
13กรมศิลปากร, โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยประจําปี พ.ศ.2545 กิจกรรมในการรณรงค์

เพื่อการดูแลรักษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่  8 กรกฎาคม 2555 ณ โบราณสถานวัดโท
และวัดใหม่ท่าโพธ์ิ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไชยา 
สาํนกัศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช, 2555), 210-217. 
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แนบพระองค์ สนันิษฐานว่าเป็นพระนารายณ์, ชิน้ส่วนโกลนเศียรพระพุทธรูป หินทรายแดง 
ศลิปะสกลุชา่งสมยัอยธุยาจํานวน 2 ชิน้ ปัจจบุนัเก็บในห้องคลงัพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตไิชยา 

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง: จากการสํารวจเบือ้งต้นสนันิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ี
บริเวณวดัใหมช่ลธารตัง้แตช่ว่งสมยัเร่ิมประวตัิศาสตร์ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 และมีใช้พืน้ท่ีอีกครัง้
เป็นวดัเน่ืองในพทุธศาสนาในชว่งร่วมสมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์พทุธศตวรรษท่ี 20-25 

 

                                     
สภาพแหลง่โบราณสถานวดัใหมช่ลธาร ตําบลตลาด อําเภอไชยา 

 

                                       
             ประติมากรรมชิน้ท่ี 1             ประติมากรรมชิน้ท่ี 2                  ประติมากรรมชิน้ท่ี 3  
 

          
 
 

ภาพที่  28 สภาพแหล่งโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดี                         
วัดใหม่ชลธาร ตาํบลตลาดไชยา อาํไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ชิน้สว่นเศยีรพระพทุธรูปพบท่ีแหลง่โบราณคดวีดัใหมช่ลธาร           

 ที่มาของภาพเศียรพระพุทธรูป: พุทธทาสภิกขุ, แนวสังเขปของ

โบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน (สรุาษฎร์ธานี:  วดัพระบรมธาตุไชยา, 

2540), ภาพท่ี 34. 
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2.3 แหล่งโบราณคดีนาโนรมณ์ (แหล่งโบราณคดีใกล้สันทรายเมืองเวียง วดัแก้ว 

วดัหลง)  
ที่ตัง้: ตําบลตลาด อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°23'4.43"N  ลองตจิดู (แวง) 99°11'38.93"E 

ในเอกสารกล่าวถึงการพบพระพุทธรูปนาคปรกและพระพิมพ์สําริดบริเวณนา                     
ข้างวัดเวียงสอดคล้องกับข้อมูลท่ีไ ด้จากการให้สัมภาษณ์กล่าวว่าพบพระพุทธรูปนาคปรก                   
และพระพิมพ์ท่ีนาโนรมย์ทิศตะวนัออกของวดัเวียง 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่ ท่ีราบลุ่มห่างจากเมืองเวียงไปทางทิศตะวันออก             
ประมาณ 200 เมตร ทางทิศใต้มีคลองไชยาไหลผา่นหา่งจากแหลง่โบราณคดีประมาณ 140 เมตร 

ประวัตกิารศึกษา:  ไมพ่บเอกสารการศกึษา 
หลักฐานโบราณคดี: พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญั ได้แก่ พระพระพุทธรูป

นาคปรกสําริด (จารึกหลักที่  25) ฐานจารึกระบุพ.ศ.1726 พระพุทธรูปสูง 160 เซนติเมตร
ประทับนั่งปางมารวิชัยแตกต่างจากพระพุทธรูปนาคปรกองค์อ่ืนๆท่ีนิยมทําเป็นปางสมาธิ  
ศิลปกรรมเป็นการผสมกันระหว่างศิลปะเขมรและศิลปะไชยา ท่ีพัฒนามาในสมัยศรีวิชัย                
อิทธิพลศิลปะเขมร คือ พระพกัตร์ท่ีเป็นรูปส่ีเหล่ียมเศียรนาคแผ่พังพาน 7 เศียร ปากย่ืนเข้าหา
ศูนย์กลางคล้ายกับศิลปะลพบุรีหรือศิลปะเขมรสมัยบายนกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18 
อักษรท่ีฐานเป็นอักษรกวิ  ภาษาเขมร จารึกกล่าวถึง ช่ือกษัตริย์  “กมรเตงอัญ มหาราช                      
ศรีมตัไตรโลกยราชา  ลิภูษนวรรมเทวะ” และมีคําศพัท์เขมร “สรกฺ” ท่ีแปลว่าเมือง ส่วนอิทธิพล
ศลิปะสมยัศรีวิชยัตอนปลาย ได้แก่ การไม่ทําขมวดเกศา (ทําเพียงเม็ดพระศก) พระรัศมีรูปใบโพธ์ิ 
(อิทธิพลศิลปะเมืองนาคปัฎฎินัมและศิลปะพุกาม) ชายสังฆาฏิริว้ซ้อนทับกันแบบธรรมชาติ                   
ซึ่งเหล่านีส้่งต่อศิลปะสกุลช่างไชยาในสมัยหลังพุทธศตวรรษท่ี 18 เป็นต้นไป14 พระพุทธรูป
ประกอบด้วย 3 ชิ น้  คือส่วนหัวนาค ชิ น้ส่วนตัวนาคและชิ น้ส่วนพระพุทธรูปซึ่งสามาร ถ                       
ถอดและประกอบกันได้ บนตวันาคและตรงใบโพธ์ิสนันิษฐานว่าน่าจะมีการตกแต่งด้วยกระจกสี
และอัญมณีซึ่งยังพบชิน้ส่วนกระจกสีบนประติมากรรม, พระพิมพ์สําริดเป็นรูปสามเหล่ียม              

                                                           
14ศิลปะสกลุช่างไชยาช่วงพทุธศตวรรษที่ 18 -19 มีลกัษณะไมท่ําขมวดพระเกศาทําเพียงไรพระศก 

พระรัศมีเป็นรูปใบโพธ์ิและชายจีวรหรือชายสงัฆาฎิเป็นริว้ซ้อนกันทับยาวจรดพระนาภี อ่านเพ่ิมเติมได้ใน               
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย: รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อของคนไทย            
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2556), 169. 
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มีรูปปรางค์ท่ีมีพระพุทธเจ้าประทับนั่งปางมารวิชัยบนบัลลังก์ 2 ชัน้ ยอดปรางทําเป็นตรีศูล                  
ส่วนฐานปรางค์ตกแต่งด้วยรูปสิงห์แบกฐาน ด้านข้างมีพระสาวกประทบันัง่สมาธิบนฐานภายใน
ซุ้ ม เ รื อนแ ก้วทั ง้  2 ด้ าน  ศาสตราจ าร ย์หม่อม เ จ้ าสุภัทรดิศ  ดิศกุล กําหนดพ ระพิม พ์                              
ราว พ.ศ.1650-1700 หรือคร่ึงหลังของพุทธศตวรรษท่ี 1715 ส่วนหม่อมหลวงภัทราธร จิรประวัต ิ            
กําหนดให้เป็นศิลปะบายนตอนปลายช่วงคร่ึงหลงัพุทธศตวรรษท่ี 1816 จากการสํารวจของผู้ วิจยั 
ในปี พ.ศ.2557 ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดีเพิ่มเตมิ 

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง: จากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ี
บริเวณนาโนรมณย์ในสมยัแรกเร่ิมประวตัศิาสตร์ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19  

 

          
จารึกหลกัที่ 25ฐานพระพทุธรูปนาคปรกกําหนดอายอุยูใ่นชว่งพ.ศ. 1726 

 

 

ภาพท่ี 29 หลักฐานทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีนาโนรมณ์ ตาํบลตลาดไชยา อาํไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

                                                           
15 หมอ่มเจ้าสภุทัรดิศ ดิศกลุ, ศิลปะสมัยลพบุรี(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2547), 88. 
16M.L.Pattaratorn Chirapravati, The Cult of Votive Tablets in Thailand (Sixth to 

Thirteenth Centuries), (Ph.D.dissertation, Cornell University, 1994), 459-460. 

พระพิมพ์สําริดอิทธิพลศิลปะเขมรกําหนดอายุราวคร่ึงหลังพุทธศตวรรษที่ 18                                              

ที่มาของภาพพระพิมพ์สําริด: พุทธทาสภิกขุ, แนวสังเขปของโบราณคดี                          

รอบอ่าวบ้านดอน (สรุาษฎร์ธานี:  วดัพระบรมธาตไุชยา, 2540) ภาพท่ี 15 
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2.4 แหล่งโบราณคดีเมืองเวียงและวัดเวียง (สนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลง) 
ที่ตัง้: ตําบลตลาด อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
พกัิด: 
 
 
 

 
สภาพภูมิศาสตร์: ผังเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าตัง้อยู่ทางตอนเหนือสุด                       

ของสันทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลง ตวัเมืองมีขนาด (ไม่รวมคเูมือง)   ทิศเหนือยาวประมาณ 
260 เมตร   ทิศตะวันออกยาวประมาณ 240 เมตร ทิศตะวันตกยาวประมาณ 240 เมตร                    
ทิศใต้ยาวประมาณ 260 เมตร พืน้ท่ีภายในเมือง มีแนวอิฐยาวคล้ายกําแพงเมือง มีคเูมืองมีขนาด 
30-40 เมตรล้อมรอบทัง้ส่ีด้าน พืน้ท่ีภายในเมืองเวียงปัจจบุนั 3 ใน 4 เป็นท่ีอยู่อาศยัและสวนผลไม้                    
อีก 1 ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นท่ีตัง้ของวัดเวียงมีถนนทางหลวงหมายเลข 4011              
(ไชยา-พมุเรียง) ตดัผา่นกลางเมือง 

 
ภาพท่ี 30 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองเวียง ตาํบลตลาด อาํเภอไชยา ปีพ.ศ. 2486 
ท่ีมา: ภาพถ่ายทางอากาศเมืองเวียง ตําบลตลาด อําเภอไชยา ปีพ.ศ.2586 , เข้าถึงเม่ือ 18 
กมุภาพนัธ์ 2558. เข้าถึงได้จาก Williams-Hunt Aerial Photograph Digital Collection17 

                                                           
17http://gdap.crma.ac.th/เข้าถึงข้อมลูวนัท่ี  16/12/57  

พิกัด ละติจูด (รุ้ง) ลองติจูด (แวง) 
มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 9°23'13.32"N 99°11'24.63"E 
มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 9°23'12.17"N 99°11'33.08"E 
มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ 9°23'6.16"N 99°11'22.79""E 
มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ 9°23'4.56"N 99°11'31.81"E  
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แหล่งนํา้ มีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศใต้ห่างจากเมืองประมาณ 300 เมตร                      

จากการศกึษาภาพถ่ายทางอากาศพบร่องรอยทางนํา้เก่าทางด้านทิศเหนือของเมืองสนันิษฐานว่า
เป็นทางนํา้ เก่าของคลองไชยา ส่วนคลองหนองล่อคอท่ี ไหลทางทิศตะวันตกของเมือง                             
มีลักษณะทางนํา้เป็นเส้นตรงจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ต่างจากทางนํา้ธรรมชาติท่ีมีความคดเคีย้ว                          
และลักษณะเฉพาะของแม่นํา้ในภาคใต้ฝ่ังตะวันออกท่ีไหลจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก                        
จึงสันนิษฐานว่าหนองล่อคอน่าจะเป็นเส้นนํา้ท่ีเกิดจากมนุษย์โดยมีการขุดทําคนัดินป้องกันนํา้                 
ท่ีจะไหลบา่เข้าเมืองในหน้านํา้หลากและมีประโยชน์เช่ือมคลองไชยาและคลองทา่โพธ์ิ 

ประวัติการศึกษา: ในปีพ.ศ.2519 ประทมุ ชุมเพ็งพนัธุ์สํารวจเมืองเวียงพบว่าเมือง   
ท่ีมีผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าคล้ายส่ีเหล่ียมจตัรัุสทิศเหนือกว้างประมาณ 278 เมตร ทิศใต้ยาวประมาณ 
276 เมตร,ทิศตะวันออกยาวประมาณ 278 เมตร, ทิศตะวันตกยาวประมาณ 288 เมตร18                     
ปีพ.ศ.2525 กรมศิลปากรท่ี 8 โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้)วาดตําแหน่งเมืองไชยา              
ไว้ในหนังสือการขุดค้นแหลมโพธ์ิ 19ส่วนภายในเมืองเวียงเคยมีการขุดค้นในปีพ.ศ.2472                     
โดย Jean Yves Clays ขุดตรวจสอบฐานศาสนสถานวดัเวียงปีพ.ศ.2513 กรมศิลปากรขุดค้น
ตรวจหาฐานอาคารวัดเวียงและทําการขุดค้นเพิ่มเติมบริเวณใต้โคนต้นสําโรง(ศาลปะหมอ)            
แต่ ไ ม่พ บฐา นอาค าร  ใ น ปี  พ .ศ . 2524 มี กา รขุด ค้ นบ ริ เ วณวัด เ วีย ง และ ศาลป ะหม อ                                  
ผลจากการขุดค้นสรุปว่าพืน้ท่ีบริเวณวัดเวียงเป็นท่ีอยู่ของชุมชนท่ีสําคญัในช่วงพุทธศตวรรษท่ี                 
17-18 ตวัวัดเวียงขึน้ทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 53 หน้า 153  ตอนท่ี 34                  
วนัท่ี 27 กนัยายน 2479 เป็นโบราณสถานแหง่ชาต ิ

หลักฐานทางด้านโบราณคดี จากการลงพืน้ท่ีสํารวจของผู้ วิจัยในปีพ.ศ.2557              
พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญัภายในเมืองเวียงดงันี ้
 
 
 

                                                           
18ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธ์, ไชยา-สุราษฎร์ธานี (กรุงเทพ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 62. 
19เขมชาติ เทพไชย, แหลมโพธิ: แหล่งเศรษฐกิจของศรีวิชัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2531),8. 
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ภาพท่ี 31 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองเวียง ตาํบลตลาด อาํเภอไชยา ปีพ.ศ.2557  

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
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องค์ประกอบของเมืองเวียง 
ผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ตวัเมืองสูงกว่าคเูมืองหรือพืน้ท่ีราบด้านนอกประมาณ               

1-2 เมตร จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์กล่าวว่ามีกําแพงอิฐล้อมรอบตัวเมืองทัง้  4 ด้าน                       
แต่เม่ือประมาณ 30 ปีท่ีผ่านมามีการนิยมนําอิฐไปขายทําให้มองไม่เห็นร่องรอยในปัจจุบัน                    
จากการเดินสํารวจพบแนวอิฐผสมคนัดินล้อมรอบตวัเมือง (โผล่ขึน้มาบนผิวดินเพียงบางส่วน) 
ส่วนใหญ่คนํูา้และแนวกําแพงถกูถมดินและสร้างบ้านเรือนทบั จากการลงพืน้ท่ีสํารวจพบร่องรอย      
คเูมืองและแนวคนัดนิท่ียงัเหลืออยู ่ดงันี ้ 
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ตารางท่ี 3 ร่องรอยแนวคนัดนิผสมอิฐและคเูมืองเวียงตามทิศตา่งๆ 
ทิศ แนวอฐิและคูเมือง 

เหนือ จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศพบว่าคูเมืองทางด้านทิศเหนือกว้างประมาณ 30 - 40 เมตร          
และพบร่องรอยทางนํา้ไชยาเก่าสนันิษฐานว่าใช้เป็นคเูมืองทางด้านทิศเหนือ สว่นแนวอิฐสว่นใหญ่
ถูกทําลาย บริเวณที่ยังเห็นร่องรอยแนวคันดินผสมอิฐชัดเจน คือ บริเวณหลังบ้านนางจงดี                   
ธีระชยาวรานนท์และสวนนางเขียนยาวประมาณ 100 เมตร พืน้ที่ภายในเมืองสูงจากพืน้ที่คูนํา้
ปัจจุบันเป็นสวนมะพร้าวประมาณ 1 -2 เมตร  จากการสํารวจพบแนวอิฐจากทิศตะวันตก                   
ไปทิศตะวนัออกตัง้แต่บริเวณบ้านเช่านางอําพนั มากมีไปยงับริเวณหลงับ้านจงดี ธีระชยาวรานนท์ 
ไปยังสวนนางเขียนและเป็นแนวต่อไปยังบ้านนายประจิน พลวิชัย อิฐที่พบมีหลายขนาด                       
ได้แก่ 20x36x7 เซนติเมตรและ 19x29x7 เซนติเมตร 

ตะวนัออก จากการลงพืน้ท่ีสาํรวจพบวา่คนัดินและคเูมืองสว่นใหญ่มีการสร้างบ้านเรือนตกึแถวทบัตวัคนัดินเดิม
จนมองไม่เห็นร่องรอยเดิม จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศสนันิษฐานว่าคูเมืองทิศตะวนัออก
ด้านบนใช้คลองไชยาที่ไหลมาจากทางทิศเหนือเป็นแนวเมือง จากนัน้ร่องรอยทางนํา้เก่าจะไหลไป
ทางทิศตะวนัออกบริเวณวดัศาลาทึง คูเมืองกว้าง 20-30 เมตร เหลือร่องรอยคนูํา้บริเวณหลงับ้าน
นายประจิน พลวิชัยปัจจุบันมีขุดลอกเป็นสระนํา้ขนาด 6x10 เมตร ส่วนคูเมืองส่วนใต้นัน้                 
ปัจจุบนัเป็นพืน้ที่ลุ่มตํ่าใช้ทํานาข้าว ในหนงัสือของประทุม ชุ่มเพ็งพนัธ์กล่าวถึงฐานกําแพงก่ออิฐ   
เป็นแนวสงู (บ้านตาครัน) จากการสํารวจพบว่าปัจจุบนัมีการสร้างตึกทบับริเวณแนวกําแพงเดิม          
พบกองอิฐบริเวณบ้านนายครันที่นํามากองไว้ อิฐมีขนาด 21×27×6, 19×26×5และ19×29×5 
เซนติเมตร สํารวจพบชิน้ส่วนภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดินกระจายอยู่ทั่วไป จากข้อมูลการให้
สมัภาษณ์กลา่ววา่กําแพงอิฐจะยาวตอ่ไปทางทิศใต้จนจรดบริเวณโรงอาหารข้างเมรุวดัเวียง 

ตะวนัตก สว่นใหญ่ถกูถมดินสร้างเป็นที่อยู่อาศยั จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศพบว่าคกูว้าง 20 เมตร 
เป็นคตูืน้กวา่ฝ่ังอื่นโดยพืน้ท่ีคอูยูต่ํ่ากวา่พืน้ท่ีตวัเมืองประมาณ 50 เซนติเมตร พบร่องรอยอิฐบริเวณ
บ้านเช่านางอําพัน มากมีเป็นแนวลงมาทางทิศใต้บริเวณบ้านนางเหม ตะนาวศรีซึ่งปัจจุบัน                     
กําลงัสร้างอาคารสองชัน้ทับบริเวณตัวกําแพงและเป็นแนวลงไปทางทิศใต้บริเวณระหว่างบ้าน                 
นางจิตรา เพชรนวลและนายธีระศกัดิ์ ซุย่เหลีย่น 

ใต้ จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศคูกว้างประมาณ 30-40 เมตร สํารวจพบร่องรอยแนวคูเมือง
บริเวณบ้านนางบุญนิต ชิดไทยและทางทิศใต้ของวัดเวียงยาวประมาณ 170เมตร คูมีความลึก
ประมาณ 2-3 เมตร พบแนวอิฐบริเวณบ้านนางจิตรา เพชรนวลยาวไปทางด้านทิศตะวนัออกบริเวณ
บ้านนายธีระศักดิ์  ซุ่ยเหลี่ยนนางบุญนิต ชิดไทยข้ามถนนสายวัดเวียง - เขานํา้ร้อนจนไปถึงเมรุ              
ของวดัเวียง 



99 

 
คเูมืองเวียงบริเวณบ้านเช่านางอาํพนั มากมีปัจจบุนัมีการถมดินทบัตวัคเูมือง 

 

 
คเูมือง แนวคนัดินและอิฐที่พบบริเวณหลงับ้านนางจงดี ธีระชยาวรานนท์  

 

 
ตวัอยา่งระดบัความสงูของคเูมืองและตวัเมืองเวียง 1.5 - 2 เมตร บริเวณสวนนางเขียน   

 

   
สภาพพืน้ท่ีแนวอิฐและอิฐที่พบบริเวณบ้านนายประจิน พลวิชยั 

ภาพท่ี 32 แนวร่องรอยแนวคันดนิผสมอิฐและคูเมืองเวียงทางด้านทศิเหนือ 

ระดับ

ความสูง

ของพืน้ที่

ในเมือง 
คูเมือง 

คูเมือง 

ระดับความ

สูงของพืน้ท่ี

ในเมือง 
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ร่องรอยคเูมืองบริเวณหลงับ้านของนายประจิน พลวิชยั 

 

      
อิฐพบบริเวณบริเวณบ้านนายครันขนาด 21×27×6,19×26×5 และ 19×29×5 เซนติเมตร 

 

 
ลกูปัดหินท่ีพบบริเวณสวนกล้วยแถวบ้านนายครัน ปัจจบุนัอยูค่วามครอบครองของเอกชน 

ภาพท่ี 33 แนวร่องรอยแนวคันดนิผสมอิฐ คูเมืองเวียงทางด้านทศิตะวันออก                    



101 
 

 
สภาพพืน้ท่ีพบแนวอิฐบริเวณบ้านเช่านางอาํพนั มากมี 

 

                      
สภาพพืน้ท่ีพบแนวอิฐและอิฐขนาด19×29×5 เซนติเมตรที่พบบริเวณข้างบ้านนางเหม ตะนาวศรี                   

ปัจจบุนัมีการสร้างอาคารทบัแนวคนัดินและคนูํา้ 
 

 
สภาพพืน้ท่ีบริเวณระหวา่งบ้านนางจิตรา เพชรนวลและนายธีระศกัดิ์ ซุย่เหลีย่น 

 

ภาพท่ี 34 แนวร่องรอยแนวคันดนิผสมอิฐ คูเมืองเวียงทางด้านทศิตะวันตก                   
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คเูมืองบริเวณบ้านนายธีระศกัดิ์ ซุย่เหลีย่น 

 

 
 คเูมืองบริเวณบ้านนางบญุนิด ชิดไทย  

 

 
คเูมืองบริเวณสวนนางบญุนิด ชิดไทย (ฝ่ังตรงข้าม) 

 

 
คเูมืองเวียงทางทศิใต้ภายในบริเวณวดัเวยีง 

ภาพที่  35 แนว ร่องรอยแนวคันดินผสมอิฐ  คู เ มือง เ วียงทาง ด้านทิศตะ วันใ ต้                     
หลักฐานทางโบราณคดี (โบราณสถาน – โบราณวัตถุ)ภายในเมืองเวียง  
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าเคยมีการขุดค้นเพ่ือหาอายุสมัยของเมืองเวียง
บริเวณวัดเวียงและศาลปะหมอได้ผลสรุปว่าเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความสําคัญในช่วง                    
พุทธศตวรรษท่ี 17-18 ในท่ีนีผู้้ เ ขียนจะกล่าวสรุปหลักฐานท่ีพบในพืน้ท่ีบริเวณเมืองเวียง               
แบ่งเป็นหลักฐานท่ีพบในบริเวณวัดเวียงศาลปะหมอและหลักฐานทางโบราณคดีท่ีได้จากการ
สํารวจพืน้ท่ีบริเวณอ่ืนๆภายในเมืองเวียงของผู้วิจยั 

 
วัดเวียง  
ตัง้อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองคิดเป็นพืน้ท่ี 1 ใน 4 ของเมือง                   

หลกัฐานทางด้านเอกสารท่ีเก่าท่ีสุด คือ จารึกวดัสมหุนิมิต (นํามาจากวดัจําปา) ระบุปีพ.ศ.2319 
กล่าวถึงการเอาศิลาทรายแดงท่ีเขาโพธ์ิมาทําพระพุทธรูป ในครัง้นัน้มีมหาพราหมณ์วัดเวียง            

รับทําองค์หนึง่และคมัภีร์ใบลานจากวดัสมหุนิมิต ตําบลพมุเรียง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี 
(094) เป็นคมัภีร์ชว่งสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช ปีพ.ศ.2325-235220 

ประวัติการศึกษาทางด้านโบราณคดี ปี พ.ศ. 2472 Jean Yves Clay ทําการขุด
ตรวจสอบฐานอาคารวัดเวียง 21จากนัน้กรมศิลปากรได้เข้ามาขุดค้นอีกครัง้ในปี พ.ศ.2513             
เพ่ือหาฐานวิหารเดมิและมีการขดุค้นในปีพ.ศ.2524 เพ่ือศกึษาเก่ียวกบัอายสุมยัของเมือง 

 
 
 

                                                           
20ศานติ ภกัดีคํา, คัมภีร์ใบลานวัดสมุหนิมิต (กรุงเทพฯ : เค.ที.กราฟฟิค การพิมพ์และบรรจุ

ภณัฑ์, 2556.), 359-363. 
21ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา : ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดี

ศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2199. 
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ภาพท่ี 36 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณวัดเวียง ตาํบลตลาด อาํเภอไชยา     

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญัภายในวดัเวียง ได้แก่  
ฐานอาคารเดิม ปี พ.ศ.2472 Jean Yves Clays กล่าวถึงฐานอาคารขนาด 6 เมตร

สนันิษฐานว่าเป็นตวัวิหารเดิมของวดัเวียง22 ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 พระอธิการชุม ธฺมมานนโท                
ทําการรือ้ฐานวิหารนําอิฐไปสร้างอุโบสถและสร้างวิหารใหม่ครอบบริเวณพบฐานวิหารเดิม                        
ปี พ.ศ. 2513 กรมศิลปากรทําการขุดค้นเพ่ือหาฐานรากอาคารแต่ไม่พบจากการขุดค้นพบ                   
ฐานเจดีย์ 2 องค์ทางด้านทิศตะวนัออก และตะวนัออกเฉียงใต้ของวิหาร กระปุก ภาชนะดินเผา
บรรจุกระดกู 200 กว่าใบ ส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองถ้วยจีนสมยัซ่งและหมิง เคร่ืองถ้วยสุโขทยั ไห 2 หู
เคลือบสีนํา้ตาลจากเตาทุเรียงกลางฐานเจดีย์พบกล่องส่ีเหล่ียมมีฝาปิดทําด้วยหินทรายแดง 
ภายในบรรจุโถสําริดชิ น้ส่วนกะโหลกศีรษะคนปิดทองและลูกปัดหิน ด้านหลังของ วิหาร                          
พบแนวอิฐหลายตอนแตรู่ปร่างไมช่ดัเจนเน่ืองจากมีการนําอิฐไปใช้ในการสร้างอาคารใหม่ในช่วงปี 
พ.ศ. 2497 เป็นจํานวนมาก23 

                                                           
22Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931), 

387. 
23ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธ์, ไชยา-สุราษฎร์ธานี  (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 60. 

วัดเวียง 

วิหารวดัเวียง ศาลปะหมอ 
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 วิหารวัดเวียง สร้างทบัตวัวิหารเดมิในปี พ.ศ.2497 บนตวัวิหารแตเ่ดิม  มีพระพทุธรูป
หินหินทรายแดงศลิปะร่วมสมยัอยธุยา 7 องค์ ปัจจบุนัเหลืออยู่ 3 องค์ ส่วนท่ีเหลือเก็บรักษาอยู่ใน
ห้องคลงัพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิไชยา 

 แผ่นหนิศิลาลกัษณะคล้ายกรอบประตแูละชิน้สว่นทางสถาปัตยกรรม 
คูเมืองวัดเวียง พบทางทิศใต้ของวัดเวียงเหลือเพียงบางส่วน มีความยาวประมาณ     

60 เมตร กว้างประมาณ 10-15 เมตร  
หลักฐานทางโบราณคดีที่ ได้จากการขุดค้นในปีพ.ศ.2524 กรมศิลปากรขุดค้น                

ในพืน้ท่ีบริเวณวัดเวียงพบหลักฐานทางโบราณคดีสําคญั ได้แก่ เคร่ืองปัน้ดินเผาแบบพืน้เมือง                   
มีลายกดประทับ ลายเขียนสีเนือ้ดินสีขาว  เคร่ืองเคลือบจีนสมัยราชวง ศ์ซ่งและเยว๋ียน                       
เคร่ืองถ้วยลพบุรี ลูกปัดแก้วและลูกปัดแก้วประกอบหิน ลูกกลิง้ หินบด หินลบั ลูกกระสุนดินเผา 
สรุปผลการขุดค้นในสารานุกรมภาคใต้ไว้ว่าเป็นบริเวณเมืองเวียงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของชุมชน
ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 17-1824 

จากการสํารวจของผู้ วิจัยปีพ.ศ.2557 พบเศษอิฐกระจายทั่วไปภายในบริเวณวัด 
ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาและเคร่ืองถ้วยจะพบมากบริเวณคูเมืองเดิม  สถาปัตยกรรมของวัดเวียง            
ในปัจจุบนั เช่น โบสถ์ วิหาร เป็นศิลปกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์และจากการทบทวนวรรณกรรม           
ยังพบประติมากรรมท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยสําริด                 
ขดัสมาธิเพชรกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14-15  พระสาวกและทวารบาลทําจากหินทรายแดง
กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 19 
 
 
 
 
 

                                                           
24ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา : ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดี

ศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2210. 
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ภาพที่  37 สภาพแหล่งโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีวัดเวียง 
ตาํบลตลาดไชยา อาํไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

  
ภาพถ่ายวิหารวดัเวียงก่อนถกูรือ้ในปีพ.ศ.2497และวิหารวดัเวียงปัจจบุนั                                                

 ที่มาภาพเก่า: แนวสงัเขปของโบราณคดีรอบอา่วบ้านดอน ภาพท่ี 35 
 

 
พระพทุธรูปบนพระวิหารวดัเวียงกําหนดอายอุยูใ่นชว่งสมยัอยธุยา 

 

 
ชิน้สว่นธรณีประตทูําจากหินปนูและชิน้สว่นฐานประตทูําจากหินทรายแดงพบภายในบริเวณวดัเวยีง                                                                             
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ศาลปะหมอหรือหลักเมือง  
ตัง้อยู่บริเวณกึ่งกลางของเมืองเวียง จากการศึกษาของJean Yves Clays                     

ในปีพ.ศ.2472 ได้กล่าวถึงโบราณสถานท่ีห่างจากวดัเวียงไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 100 เมตร
เป็นฐานสิ่งก่อสร้าง รูปส่ี เหล่ียมผัง ส่ี เหล่ียม ขนาด 7 เมตร ผนังสูงประมาณ 1.60 เมตร                    
พบชิ น้ส่วนประติมากรรมเทวรูปและฐานโยนี ท่ีถูกทิ ง้ ไ ว้บริ เวณนัน้ 25 ตรงกับคําให้การ                           
ของนายอุผู้ ใหญ่บ้านท่ีปรากฏในลิขิตของพระยาภิวัฒน์ถึงพระยาคงคาธิบดี สมุหเทศาภิบาล
มณฑลสรุาษฎร์ธานี ลงวนัท่ี 24 พฤศจิกายนวา่                                     

 “...บริเวณท่ีพบจารึกอยู่ห่างจากวดัเวียงไปทางทิศตะวนัตกราว 1 เส้น ก่อเป็นฝาผนงั
ยาวไปตามทิศเหนือ-ใต้ ในนัน้มีเทวรูปอยู่กลางหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ศิลาแท่งใหญ่              
หา่งจากทิศเหนือไปราว 3ศอก มีเดือยลงในเขียง ศลิาแทง่เล็กตัง้อยูใ่ต้ของเทวรูป..”  

จึงสันนิษฐานว่าเป็นพืน้ท่ีบริเวณศาลปะหมอ หลักฐานทางด้านโบราณคดีท่ีสําคัญ
ได้แก่  ศิลาจารึกวัดหัวเวียง หลักที่  24 ข. กล่าวสรรเสริญพระเจ้าจันทรภาณุกําหนดอายุราว
พ.ศ.1733 และจารึกวัดหัวเวียงหลักที่ 24 ก. กล่าวถึงการบริจาคทานของบุคคลท่ีมาชมุนมุกัน
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18, พระพุทธรูปประทับยืน ศิลปะทวารวดีสูง 137 เซนติเมตร 
ส่วนเศียรและส่วนพระกรหักหายกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 และผลจากการขุดค้น            
ของหน่วยศิลปากรท่ี 8 ในปี พ.ศ.2513 บริเวณใต้ต้นสําโรงใกล้กบัศาลปะหมอพบชิน้ส่วนภาชนะ
ดนิเผาเขียนสีแดงเป็นเส้นกลมรอบภาชนะและลกูปัดจํานวนมาก26 

จากการสํารวจของผู้ วิจัยในปีพ.ศ.2557ไม่พบหลักฐานโบราณคดีเพิ่มเติม                    
เน่ืองจากมีการสร้างอาคารศาลปะหมอทับแหล่งโบราณคดี ส่วนพืน้ดินมีการลาดปูนซีเมนต์                   
ทําเป็นทางเท้า 

 
 
 
 

                                                           
25Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam(Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931), 

387.  
26ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธ์, ไชยา-สุราษฎร์ธานี, (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 60. 
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ภาพเก่าฐานอาคารบริเวณศาลปะหมอ                     

 

                            
ฐานอาคารบริเวณศาลปะหมอ(ปัจจบุนั) 

 

                                     
        ภาพเก่าโบราณวตัถทุี่พบบริเวณศาลปะหมอ          พระพทุธรูปศิลปะทวารวดีราวพทุธศตวรรษที่ 12-14 
                                                                                       ปัจจบุนัจดัแสดงที่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติไชยา                          

ภาพท่ี 38 บริเวณศาลปะหมอและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ 
ท่ีมาภาพเก่า: พทุธทาสภิกข,ุ แนวสงัเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน (สรุาษฎร์ธานี : วดัพระ
บรมธาตไุชยา, 2540), ภาพท่ี 12 และ 3 
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ภาพที่  39 เคร่ืองถ้วยที่ได้จากการขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีเมืองเวียง ปัจจุบันจัดแสดง             
อยู่ท่ีพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ินครศรีธรรมราช 

                     
            กระปกุลายครามของจีนสมยัราชวงศ์หมิง                              กระปกุเคลือบขาวของจีนสมยัราชวงศ์หมิง                           
                  กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20-21                                    กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20-21 

            
     กระปกุสีและลายเขียนสีของจีนสมยัราชวงศ์หมิง                                  กระปกุลายครามของญ่ีปุ่ นสมยัเอโดะ                                                                                         
            กําหนดอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 20-21                                              กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 22 

       
        กระปกุเคลือบสีนํา้ตาลสมยัลพบรีุ                                                  กระปกุและกาเคลือบอนันมั(ญวณ)                                                            
              สมยัพทุธศตวรรษท่ี 17-18                                                           สมยัพทุธศตวรรษท่ี 17 -18 

 
 
 
 
 

     กระปกุสงัคโลกเขียนลายใต้เคลือบสีดํา                          กระปกุสงัคโลกเคลิอบสีนํา้ตาล สมยัสโุขทยั 

 
กระปกุสงัคโลกเคลือบสีเขียวไข่กา, กระปกุสงัคโลกเขียนลายสีดําและสีทองใต้เคลือบและ 

โถสงัคโลกเคลือบสีเขียวไข่กาทําเป็นลายก้านขดและกลีบบวั, และกระปกุสองหทูรงมะเฟืองราวพุทธศตวรรษท่ี 19-21 
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การสาํรวจผิวดนิเพิ่มเตมิบริเวณภายในเมืองเวียงของผู้วิจัย  

พบว่าพืน้ท่ีส่วนใหญ่มีการสร้างบ้านเรือนเป็นท่ีอยู่อาศัย ลาดคอนกรีตซีเมนต์             
เป็นพืน้อาคาร พื น้ถนน จากการเดินสํารวจพบโบราณวัตถุหนาแน่นบริเวณนางเขียน                    
บริเวณละติจูด 9°23'12.78"N ลองติจูด  99°11'28.38"Eติดกับแนวคันดินด้านทิศเหนือ,                    
บ้านนายธีรศกัดิ์ ซุ่ยเหล่ียนละติจดู 9°23'5.92" N ลองติจดู99°11'23.87" E ติดกบัแนวคนัดินทาง
ทิศใต้และบริเวณสวนนางบุญนิต ชิดไทยจากการเดินสํารวจผิวดินพบหลักฐานส่วนใหญ่ท่ีพบ
โบราณวตัถท่ีุพบ ได้แก่  

เบีย้ดนิเผา1 ชิน้ ขนาด 5×5เซนตเิมตรพบบริเวณบ้านนายธีรศกัดิ ์ซุย่เหล่ียน  
ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้ดิน ส่วนใหญ่มีเนือ้หยาบ พบแบบไม่ตกแต่งลาย                  

และตกแต่งลายแบบลายเชือกทาบ ขูดขีด กดประทับนอกจากนีย้ังพบภาชนะดินเผาเนือ้ดิน
ละเอียดมีการตกแตง่ด้วยการเขียนสีแดง 

 ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจีน พบเป็นจํานวน 80 เปอร์เซ็นต์ ของโบราณวตัถทุัง้หมดตัง้แต่
สมยัราชวงศ์ถงัถึงราชวงศ์ชิงกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 13 – 25  

 ชิน้ส่วนเคร่ืองลายครามของญ่ีปุ่น  จากเตาฮิ เซ เมืองนาริตะ สมัยเอโดะ                  
กําหนดอาย ุราวพทุธศตวรรษท่ี 22 พบบริเวณบ้านนายธีรศกัดิ ์ซุย่เหล่ียน 

ชิน้ส่วนไหไม่เคลือบเตาศรีสัชนาลัย เตาเกาะน้อย จงัหวดัสโุขทยักําหนดอายุราว
พทุธศตวรรษท่ี 20  
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ตารางท่ี 4 รายละเอียดเคร่ืองถ้วยจากการสาํรวจของผู้วิจัยภายในเมืองเวียง 
เคร่ืองถ้วย/สมัย/
พุทธศตวรรษ
จาํนวนทัง้หมด 

รายละเอียด อายุสมัย สวน           
ยาย 
เขียน 

บ้าน 
นาย            

ธีรศักดิ์ 

สวน         
นาง

บุญนิต 
จีนสมัยถงั 
(13-14) 2 ชิน้ 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียว          
เตาซินฮยุ มณฑลกวางโจว 

ปลายพทุธศตวรรษที่ 13 
ถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 14 

1 ชิน้ - - 

ชิน้สว่นไหเคลอืบสเีขียว              
เตาเหอซา่น มณฑลกวา่งตง 

กลางถงึปลาย                        
พทุธศตวรรษที่ 14 

- 1 ชิน้ - 

จีนซ่งเหนือ 
(late 17-18) 1 ชิน้ 

ชิน้สว่นตลบัเคลอืบสขีาว              
เตาหนานอนั  มณฑลฝเูจีย้น 

ปลายพทุธศตวรรษที ่17
ถึงต้น พทุธศตวรรษที่ 18 

- 1 ชิน้ - 

จีนซ่งใต้ 
(late17-18) 5 ชิน้ 

ชิน้สว่นชามและกระปกุเคลอืบ
ขาวเตามณฑลฝเูจีย้น 

ปลายพทุธศตวรรษที่ 17 
ถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 18 

5 ชิน้ - - 

จีนเยวี๋ยน 
(late18-19) 
18 ชิน้ 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียว              
เตาหลงเฉวยีนมณฑลเจ้อเจีย้ 

ปลายพทุธศตวรรษที่ 18 
ถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 19 

5 ชิน้ - 1 ชิน้. 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวและ
ก้นโถเตาหลงเฉวยีนมณฑล       
เจ้อเจียง 

กลางถงึปลายพทุธ
ศตวรรษที่ 19 

5 ชิน้ - - 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวเตา
เตอ๋เจิน้ 

กลางถงึปลายพทุธ
ศตวรรษที่ 19 

4 ชิน้ - - 

ชิน้สว่นไหเคลอืบสนีํา้ตาลจาก
เตาฉีสอื มณฑลกวางตง  

ปลายพทุธศตวรรษ              
ที่ 19       

- - 3 ชิน้ 

ศรีสัชนาลัย 
(20), 2 ชิน้ 

ชิน้สว่นไหไมเ่คลอืบเตาเกาะ
น้อย จงัหวดัสโุขทยั 

พทุธศตวรรษที่ 20 - 2 ชิน้ - 

จีนหมงิ 
(21-22) 
16 ชิน้ 

ชิน้สว่นลายคราม                      
เตาจ่ิงเตอ๋เจิน้  มณฑลเจียงซี 

ปลายพทุธศตวรรษที่ 21 
ถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 22 

2 ชิน้ 3 ชิน้ 1ชิน้ 

ชิน้สว่นชามลายคราม                        
เตาผิงเหอ มณฑลฝเูจีย้น  

ต้นถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 
22 

10 ชิน้ - - 

ญี่ปุ่น สมยัเอโดะ 

(22) 1 ชิน้ 
ชิน้สว่นเคร่ืองลายคราม เตาฮิ
เซเมืองนาริตะ  

กําหนดอายรุาวพทุธ
ศตวรรษที่ 22 

- 1 ชิน้ - 

จีนชิง 
(23) 
10 ชิน้ 

ชิน้สว่นลายครามเตาเตอ๋ฮัว่
มณฑลฝเูจีย้น 

กลางถงึปลาย                  
พทุธศตวรรษที่ 23 

2 ชิน้ - - 

ชิน้สว่นลายครามเตาจ่ิงเตอ๋
เจิน้ มณฑลเจียงซี  

กลางถงึปลายพทุธ
ศตวรรษที่ 23 

1 ชิน้ 7 ชิน้ - 
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เบีย้ดินเผาและชิน้สว่นภาชนะดนิเผาเนือ้ดินทีบ้่านนายธีรศกัดิ์ ซุย่เหลยีง 

 
 

      
        ชิน้สว่นภาชนะดินเผาเนือ้ดนิพบท่ีสวนนางเขียน                ชิน้สว่นภาชนะดินเผาเนือ้ดินพบท่ีสวนนางบญุนิต 
 

ภาพท่ี 40 เบีย้ดนิเผาและชิน้ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้ดนิจากการสาํรวจภายในเมืองเวียง 
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        ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวจากเตาสนิฮยุ                                ชิน้สว่นไหเคลอืบสเีขียวกลุม่เตาเหอซา่น                               
            มณฑลกวางโจว สมยัราชวงศ์ถงั                                          มณฑลกวา่งตง สมยัราชวงศ์ถงั 
        ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 13 ถึงกลาง 14                                 ราวกลางถงึปลายพทุธศตวรรษที่ 14 
               พบบริเวณสวนนางเขยีน                                                      พบบริเวณบ้านนายธีรศกัดิ์ 
 

                         
ชิน้สว่นชามและกระปกุเคลอืบขาวเตาในมณฑลฝเูจีย้น               ชิน้สว่นตลบัเคลอืบสขีาว กลุม่เตาหนานอนั  
สมยัราชวงศ์ซง่ใต้ราวปลายพทุธศตวรรษที่17ถึงต้น18                สมยัราชวงศ์ซง่เหนือราวปลายพทุธศตวรรษ               
                      พบบริเวณสวนยายเขียน                                       ที ่17 ถึงต้น18 พบบริเวณบ้านนายธีรศกัดิ์  

 

                                
    ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวจากเตาหลงเฉวียน                    ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวและก้นโถจากเตาหลงเฉวียน 
 มณฑลเจ้อเจีย้ง สมยัราชวงศ์ซง่ใต้ถงึต้นเยวีย๋น                                     มณฑลเจ้อเจียง สมยัราชวงศ์เยวี๋ยน       

       ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 18 ถึงต้น 19                                               ราวกลางถึงพทุธศตวรรษที่ 19        
               พบบริเวณสวนยายเขยีน                                                        พบบริเวณสวนยายเขียน         

ภาพท่ี 41 ตัวอย่างภาพชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจากการสาํรวจภายในเมืองเวียง (1) 



114 
 

                         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 

ภาพท่ี 42 ตัวอย่างชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจากการสาํรวจภายในเมืองเวียง (2) 

กลุม่ที่ 1 ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยลายครามเขยีนสบีนเคลอืบ                           
เตาจ่ิงเตอ๋เจิน้ มณฑลเจียงซี สมยัราชวงศ์หมิง                                 
ราวต้นถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 22                                            
กลุม่ที่ 2 ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยลายคราม เตาจ่ิงเตอ๋เจิน้                 
มณฑลเจียงซีสมยัราชวงศ์หมงิ                                                   
ราวปลายพทุธศตวรรษที2่1-ต้น22 พบบริเวณสวนนางบญุนติ 
0k                                             

 

 1 

 

ชิน้สว่นเคร่ืองลายครามเตาเตอ๋ฮัว่
มณฑลฝเูจีย้น สมยัราชวงศ์ชิง                          

ราวกลาง-ปลายพทุธศตวรรษ 23 
พบบริเวณสวนนางเขียน 

 
 

 

 2 

 

ชิน้สว่นเคร่ืองลายครามจากเตาฮิเซ เมืองนาริตะ ญ่ีปุ่ น 
สมยัเอโดะ ราวพทุธศตวรรษที่ 22  

พบบริเวณบ้านนายธีระศกัดิ ์
 

 

ชิน้สว่นไหไมเ่คลอืบจากเตาศรีสชันาลยั                
เตาเกาะน้อยกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 20พบ

บริเวณสนวนนางบญุนิต 
 

 

ชิน้สว่นชามเคร่ืองลายครามจากเตาจ่ิงเตอ๋เจิน้ 
มณฑลเจียงซี  สมยัราชวงศ์หมิง                             

ราวปลายพทุธศตวรรษที ่21 ถึงต้น 22 
พบบริเวณสวนนางเขียน 

ชิน้สว่นชามลายครามจากเตาผิงเหอ                  
มณฑลฝเูจีย้น  สมยัราชวงศ์หมิง                           
ราวต้นถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 22                           

พบบริเวณสวนนางเขียน 
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การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง: จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีการอยู่อาศยั
หลายสมัยผลจากการขุดค้นท่ีผ่านมากล่าวว่าเป็นชุมชนท่ีสําคญัในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-18                
แต่จากโบราณวัตถุท่ีได้จากการสํารวจพบเก่าไปถึงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12 ได้แก่ พระพุทธรูป
อิทธิพลศิลปะทวารวดีพบท่ีศาลปะหมอกําหนดอายชุ่วงพทุธศตวรรษท่ี 12-14, ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วย
สมยัราชวงศ์ถงัราวพทุธศตวรรษท่ี 13-14และชิน้ส่วนพระพทุธรูปสําริดขนาดเล็กกําหนดอายรุาว
พทุธศตวรรษท่ี 14-15 แตห่ลกัฐานเหล่านีเ้ป็นหลกัฐานท่ีเคล่ือนย้ายได้จึงเป็นข้อมลูท่ีน่าสนใจใน
การดําเนินงานทางโบราณคดีในครัง้ตอ่ไปเก่ียวกบัอายสุมยัของเมืองว่าเก่าไปจนถึงพทุธศตวรรษ  
ท่ี 12 หรือไม่ เมืองเวียงพบหลักฐานหนาแน่นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 ต่อเน่ืองจนถึง                 
พุทธศตวรรษท่ี 24 ในส่วนวัดเวียงแม้จะไม่ทราบว่าสร้างขึ น้ในสมัยใด แต่จากหลักฐานทาง
โบราณคดีท่ีได้จากการขดุค้น เช่น เคร่ืองถ้วยท่ีนิยมนํามาฝังรอบเจดีย์ก็สนันิษฐานว่าพืน้ท่ีบริเวณ
นีน้า่จะเป็นพืน้สําคญัในการประกอบพิธีกรรมตัง้แตช่ว่งพทุธศตวรรษท่ี 17-18 มาแล้ว 
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2.5 แหล่งโบราณคดีวัดหลง (สนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลง) 
ที่ตัง้: หมู ่4 ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจูิด (รุ้ง) 9°22'50.00"N  ลองตจูิด (แวง) 99°11'15.86"E 

 
ภาพท่ี 43 ที่ตัง้แหล่งโบราณคดีวัดหลง ตาํบลตลาด อาํเภอไชยา 
(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)   

 
สภาพภูมิศาสตร์ เ ป็นวัด ร้างตัง้อยู่บนสันทรายเมืองเ วียงวัดแก้ว วัดหลง                         

ห่างจากคูเ มือง เ วียงทางทิศใต้ประมาณ 250 เมตร มีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศใ ต้                           
ของแหลง่โบราณคดี 

ประวัติการศึกษา: ปีพ.ศ.2472 Jean Yves Claeys ทําการขุดตรวจสอบรากฐาน
โบราณสถานวดัหลง สนันิษฐานว่าโบราณสถานมีอายรุ่วมสมยักบัพระบรมธาตไุชยาและมีการใช้
งานอีกครัง้ในสมัยหลงั27  ต่อมาปีพ.ศ.2498 หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ขุดตรวจสอบฐานรากอาคาร              
อีกครัง้พบว่าเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสขนาด 30x30 เมตร28 ในปี พ.ศ. 2525 – 2527 กรมศิลปากร                 

                                                           
27Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931), 

378-393. 
28ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดี

ศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2198. 

หนองล่อคอ 

สระนํา้ 

คลองไชยา 

โบราณวัดหลง 
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จึงจัดทําโครงการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวัดหลง 29โบราณสถานวดัหลงขึน้ทะเบียนเป็น
โบราณสถานแหง่ชาตใินราชกิจจานเุบกษาเลม่ 53 ตอนท่ี 34 ลงวนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2475 

หลักฐานทางด้านโบราณคดี จากการศึกษาพบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญ 
ดงันี ้

องค์ประกอบศาสนสถาน ได้แก่ ฐานโบราณสถาน เหลือเพียงส่วนฐานถึงตวัฐาน
เรือนธาตเุน่ืองจากมีการรือ้อิฐสว่นบนไปทํากําแพงแก้วในคราวบรูณะวดัพระบรมธาตไุชยาฐานอยู่
ในผงัส่ีเหล่ียมกากบาทขนาด 21.65 X 21.65 เมตรเทคนิคการก่ออิฐไม่สอปนูและขดัผิวหน้าเรียบ 
ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงทําการเซาะร่องและก่ออิฐเว้นช่อง ถัดขึน้มาเป็นฐานบวัคว่ําท้องไม้คาด
ด้วยลูกแก้วมีการประดบัเสาติดผนงัโดยฐานชัน้นีใ้ช้เป็นลานประทกัษิณมีทางเข้าโถงอาคารทาง
ทิศตะวนัออก พบหลกัฐานการดดัแปลงศาสนสถานในสมยัต่อมาโดยมีการก่ออิฐล้อมตวัฐานบวั
ลกูแก้วเดิมแล้วถมดินเพ่ือให้กลายเป็นลานประทกัษิณและทําทางขึน้ทัง้ 4 ทาง ถดัขึน้มาเป็นฐาน
ตวัเรือนธาตทํุาเป็นชุดฐานบวัเขียงและฐานบวัลูกแก้ว มีมขุทัง้ 4 ด้าน ด้านทิศตะวนัออกมีขนาด 
4x4 เมตร ส่วนด้านอ่ืนท่ีเหลือมีขนาด 1.75x2.70 เมตร ผนงัฐานเรือนธาตทํุาเสาประดบัอาคาร      
ตรงกลาง, บ่อนํา้ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของโบราณสถาน ปัจจุบนัมีการนําท่อซีเมนต์มาก่อทบั
บอ่นํา้, สระนํา้ อยูท่างทิศตะวนัออกหา่งจากตวัโบราณสถานประมาณ 40 เมตร  ปัจจบุนัเป็นท่ีอยู่
อาศยั มีการถมดนิและเหลือสระเพียงคร่ึงหนึง่ 

โบราณวัตถุ ส่วนมากเป็นโบราณวตัถท่ีุได้จากการขดุแตง่และบรูณะวดัหลงของกรม
ศิลปากรในปี พ.ศ. 2525-2527 พบโบราณวตัถท่ีุสําคญั ได้แก่ สถูปดินดิบ 1 ชิน้กําหนดอายุราว
พทุธศตวรรษท่ี 14, พระพุทธรูปดนิดบิปางสมาธิประทบันัง่ขดัสมาธิเพชรราวพทุธศตวรรษท่ี 14, 

พระพิมพ์ดินดิบสมบูรณ์ 3 ชิน้  (ชํารุดจํานวน 25 ชิน้)เป็นพระพิมพ์รูปสามเหล่ียมหน้าจั่ว                
ขนาด 9x11.3x2 เซนติเมตร แถวบนเป็นรูปประพุทธรูปประทบัยืน 3 องค์ องค์ประทานตรงกลาง
ทําปางวิตรรกะมุทรา พระสาวก 2 ข้างยืนประนมมือ แถวท่ี 2 เป็นพระพุทธรูปประทบันัง่ 2 องค์ 
และแถวลา่งสดุเป็นพระพทุธรูปประทบันัง่  5 องค์ จากลกัษณะศลิปะนกัวิชาการสนันิษฐานว่าเป็น
พระพิมพ์ ท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะทวารวดีและเขมรกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18,                   

                                                           
29กรมศิลปากร,โครงการขุดแต่งและบูรณะวัดหลง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(กรุงเทพ: หน่วยศิลปากรที่ 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525), 1-87. และดู กรมศิลปากร,                          

รายงานการปฏิบัติงานโครงการขุดแต่งและบูรณะวัดหลง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปีงบประมาณ 2526 (กรุงเทพ: หนว่ยศิลปากรท่ี 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526), 1-29. 
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พระพุทธรูปสมัยอยุธยาและพระพิมพ์ดินเผาศิลปะขอม                                                                     

ที่มา: ป้ายนําชมแหลง่โบราณสถานวดัหลง                    กรม

ศิลปากร 

 

 

ชิน้ส่วนพระพุทธรูปสําริดสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษท่ี 20-23, กระปุกและไหจากเตาป่ายาง

ศรีสัชนาลัยราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22, เคร่ืองถ้วยจีน พบกระปุกจีนราชวงศ์ซ่งและเยว๋ียน 
จํานวน 1 ใบกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18 -19, กระปุกสมัยราชวงศ์หมิงจํานวน 27 ใบ 
กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20-22 และแจกนัสมยัราชวงศ์ชิงจํานวน 1 คู,่ แท่นหนิบด 4 ทอ่น 

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง: ศาสนสถานแห่งนีส้ร้างขึน้ช่วงพุทธศตวรรษท่ี              
14-15 และมีการสร้างหรือบรูณะอีกครัง้ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 18-22  

             
ผงัและรูปโบราณสถานวดัหลง(ทางทิศตะวนัออก) ตาํบลตลาดไชยา อําเภอไชยา                                 

 (ดดัแปลงจากป้ายนาํชมวดัหลงในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติไชยา) 

 
 

     
ภาพที่  44 ผัง สภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุพบจาก โบราณสถานวัดหลง                

ตาํบลตลาด อาํเภอไชยา 

ชิ น้ส่วนสถูปและพระพุทธ รูปดินดิบแหล่ง โบราณคดี               

วดัหลงพทุธศตวรรษที่ 14 

 

พระพทุธรูปสมยัอยธุยาและพระพิมพ์ดินเผาศิลปะขอม   

ที่มา: ป้ายนาํชมโบราณสถานวดัหลง กรมศิลปากร 
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กานํา้เคลอืบขาวสมยัราชวงศ์ซง่ราวพทุธศตวรรษ17-18       กระปกุสมยัราชวงศ์หมงิราวพทุธศตวรรษ20-22 

 

                
กระปกุสมยัราชวงศ์หมิงราวพทุธศตวรรษ 20-22                   แจกนัสมยัราชวงศ์ชิงราวพทุธศตวรรษ 22-25 

 

              
        เคร่ืองถ้วยสมยัสโุขทยัราวพทุธศตวรรษ 20-21               เคร่ืองถ้วยสมยัสโุชทยัและเคร่ืองถ้วยพืน้เมือง                         

                                                                                  ราวพทุธศตวรรษที่ 19-21 

ภาพที่  45 ตัวอย่างภาชนะดินเผาและเคร่ืองถ้วยจากการขุดค้นโบราณสถานวัดหลง                      
ปัจจุบันจัดแสดงที่พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ 
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2.6 แหล่งโบราณคดีบ้านนายสอน เพชรศักดิ์  (สันทรายเมืองเวียง วัดแก้ว                 
วดัหลง) 

ที่ตัง้: หมู ่3 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด ละตจิดู (รุ้ง) 9°22' 53.75"N ลองตจิดู (แวง) 99° 11' 22.18"E 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนสนัทรายเวียง วดัแก้ว วดัหลงห่างจากแหล่งโบราณคดี 
วดัหลงมาทางทิศใต้ประมาณ 70 เมตร ตัง้อยูอี่กฝ่ังของคลองไชยา  

ประวัติการศึกษา: ปีพ.ศ.2478 H.G.Quaritch  Wales สํารวจและเขียนหนงัสือ           
เร่ือง “The Malay Pennisula in Hindu Times” กลา่วถึงนายสอน เพชรศกัดิ์ขดุบอ่นํา้พบนางตารา
สําริด 8 กรและเคร่ืองถ้วยสมัยจีนราชวงศ์ซ่ง H.G.Quaritch Wales จึงทําการขุดค้นเพิ่มเติม
จํานวน 2 trench พบลูกปัดหินสีเหลืองและสีนํา้เงิน ชิน้ส่วนคันฉ่องสําริดสมัยราชวงศ์ซ่ง                     
สรุปวา่เป็นท่ีตัง้ชมุชนโบราณสําคญัร่วมสมยักบัราชวงศ์ซง่ชว่งพทุธศตวรรษท่ี 17-18 ของจีน30 

หลักฐานทางโบราณคดี  จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญ ได้แก่ 
ประติมากรรมนางตารา 8 กร สํา ริด  สูง  18.5 เซนติเมตร ประทับนั่งท่าลลิตาสนะ                    
บนฐานปัทมาสน์ เหนือฐานส่ี เห ล่ียม  ด้านหลัง มีประภาวลี รูปวง รีตกแต่ง เ ป็นลายจุด                 
ภายในกรอบด้านบนมีรัศมีเปลวไฟ เกล้าพระเกศาเป็นทรงชฎามงกุฎกระบงัหน้ามีเคร่ืองประดบั                        
ทรงพระภูษายาวถึงข้อพระบาท คาดปัน้เหน่งทบั ห่มสไบพาดพระองัสาซ้ายพร้อมสวมกรองศอ 
พาหรัุดและทองพระกร พระหตัถ์บนขวาถือลกูประคํา ด้านลา่งขวาทําปางประทานพรถือมณีในมือ 
พระหัตถ์ซ้ายกลางถือคัมภี ร์และพระหัตถ์ซ้ายล่างวางอยู่หลังพระชงฆ์ถือดอกบัวท่ีก้าน                      
ส่วนพระหัตถ์อ่ืนชํารุดไม่สามารถตีความได้ จากลักษณะศิลปะพบว่ ามีความคล้ายคลึงกับ               
ท่ีพบในเบงกอล กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 15 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 16,                     
เคร่ืองถ้วยจีน พบชามเคลือบเขียวจากเตาหลงฉวน มณฑลเจอเจียงและกระปุกเคลือบขาว                 
จากเตา๋เตอฮัว่ มณฑลฟเูจียนสมยัราชวงศ์ซง่ใต้ชว่งปลายพทุธศตวรรษท่ี 17 ต้นพทุธศตวรรษท่ี 18 

จากการสํารวจบริเวณผิวดินของผู้ วิจัยในปีพ.ศ.2557 ไม่พบโบราณวัตถุบนผิวดิน
เพิ่มเติม เน่ืองจากสภาพพืน้ท่ีมีหญ้าปกคลุมหนามีการถมดินทรายและสร้างบ้าน เรือน                   

                                                           
30H.G.Quaritch Wales, The Malay Peninsula in Hindu Times, (London: Bernard 

Quaritch, 1976), 112. 
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จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์กลา่ววา่ขดุพบโบราณวตัถปุระเภทลกูปัด, กําไลหิน,อิฐ, ชิน้ส่วนภาชนะ
ดนิเผา เป็นต้น31 

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง จากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานกําหนดให้                 
บริเวณบ้านนายสอน ศกัดิเ์พชรเป็นแหลง่โบราณคดีสมยัก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 

 

 
สภาพแหลง่โบราณคดีบ้านนายสอน เพชรศกัดิ์บริเวณท่ีพบนางตาราสาํริด 8 กร 

 

                 
 

 
ภาพท่ี 46 สภาพและหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีบ้านนายสอน เพชรศักดิ์ 

                                                           
31ข้อมูลที่ ไ ด้จากการสัมภาษณ์ นางพริม้  เ ผือกส วัสดิ์  (อายุ 87 ปี)  บ้านเลขที่  75                                  

และนางสพุินดา ปรมาตร (อาย4ุ0ปี) หมู ่3 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

นางตาราสาํริด 8 กร  
ที่มาของภาพนางตารา: พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปะทกัษิณ                   
ก่อนพทุธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523),                       
รูปท่ี  50 
 

 

ชามเคลอืบเขยีวจากเตาหลงเฉวยีน                  
มณฑลเจ้อเจียงและกระปกุเคลอืบขาว               
จากเตาเตอ๋ฮัว่ สมยัราชวงศ์ซง่ใต้                 
 ปลายพทุธศตวรรษที่17 ต้นพทุธศตวรรษที่18   
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2.7 แหล่งโบราณคดีวัดแก้ว(สนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลง ) 
ที่ตัง้: ถนนสนัตนิิมิต หมูท่ี่2 บ้านวดัแก้ว ตําบลเลม็ดอําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°22'40"N ลองตจิดู (แวง) 99°11'33"E 
โบราณสถานวัดแก้วตัง้อยู่ในวัดแก้วรัตนารามเป็นวัดท่ีมีพระภิกษุสงฆ์จําพรรษา              

ไม่พบประวัติว่าสร้างขึน้ในสมัยใด จากลกัษณะศิลปกรรมถือเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยศรีวิชัย                
ท่ีมีสภาพสมบรูณ์ท่ีสดุ  

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยูบ่นสนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลง มีคลองไชยาแยกจาก
สายวัดพระบรมธาตุ-วัดหลง ไหลลงมาทางใต้ อ้อมผ่านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดแก้ว               
วดัแก้วอยู่ห่างจากเมืองเวียงทางทิศเหนือประมาณ 700 เมตรและห่างจากวัดหลงทางทิศเหนือ
ประมาณ 400 เมตร 

 
ภาพท่ี 47 แผนผังแหล่งโบราณสถานวัดแก้วรัตนาราม (วัดแก้ว) 
ท่ีมา: เขมชาติ เทพไชย, “การสํารวจและขุดค้นวัดแก้ว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี,” 
ศิลปากร 24, 3 (กรกฎาคม 2523), 24. 
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ประวัติการศึกษา:  มีการขุดตรวจทดสอบหาฐานรากโดยหลวงบริบาลบริภัณฑ์              
ในปีพ.ศ.2470, Jean Yves Claeys ปีพ.ศ.2472 และ H.G Quaritch Walesในปีพ.ศ.2477              
ต่อมากรมศิลปากรจัดทําโครงการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัดแก้วในปีพ.ศ.2519-2523              
ผลจากการศึกษาสรุปว่าเป็นเจดีย์ทรงปราสาทสร้างเน่ืองในศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน                     
พุทธศตวรรษท่ี 14-15 และมีการเข้ามาใช้พืน้ท่ีอีกครัง้ในช่วงร่วมสมัยอยุธยา กรมศิลปากร                 
ขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 53 ตอนท่ี 34 วันท่ี 27 กันยายน                   
พ.ศ.2479 

หลักฐานทางด้านโบราณคดี พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญั ดงันี ้
ก. เจดีย์วัดแก้ว เป็นอาคารทรงปราสาทผงัรูปกากบาท โครงสร้างก่ออิฐแบบผสม 

(Mixed Order Bond) อิฐเช่ือมกันสนิทแบบไม่มีปูนสอ ขัดอิฐผิวหน้าเรียบ ฐานชัน้ล่างสุด                
เป็นฐานเขียงรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ใช้เป็นลานประทักษิณ มีบันไดทางขึน้ทางทิศตะวันออก                 
และทิศตะวนัตก กึ่งกลางของฐานเขียงมีการเว้นร่องและก่ออิฐเว้นช่อง ตวัอาคารเรือนธาตมีุขนาด 
18x18 เมตรทําเป็นฐานบวัคว่ําและลกูแก้ว ผนงัอาคารเรือนธาตรุะหว่างมมุมีการเพิ่ม เก็จทําเป็น
ย่อมุมไม้ 12 ตกแต่งด้วยเสาติดผนังและเซาะร่องผ่ากลางโคนเสาจากโคนไปสู่ยอดเรือนธาตุ               
มีมขุ 4 ด้านประดษิฐานพระพทุธรูป                

มุขด้านตะวันออกเป็นทางเข้าสู่ห้องโถงกลางมีขนาด 4x4 เมตร ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปสมยัอยุธยามีพระประธานเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัก่ออิฐติดกับผนงั สภาพชํารุด
เหลือเพียงหน้าตกักว้าง 4 เมตร ด้านลา่งมีพระพทุธรูปปางมารวิชยั 2 องค์ผนงัซ้ายและขวาอาคาร
เจาะเป็นซุ้ มจรนัมพบพระเจ้าอักโษภยะทําจากหินทรายแดงในซุ้ มท่ีผนังทิศใต้ของมุขด้าน
ตะวนัออกมีลกัษณะฐานสลกัเป็นรูปสิงห์ข้างละตวั มีวชัระอยู่ตรงกลางประติมากรรมชิน้นีค้ล้าย
กับศิลปะจามกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 จากการขุดค้นภายในห้องโถงพบโบราณวัตถ ุ
ได้แก่ ชิน้ส่วนพระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว  สูง 16.50 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าเป็นพระหัตถ์              
ของพระโพธิสตัว์ปัทมปาณี, พระพุทธรูปนูนสูงปางประทานอภัย ศิลปะทวารวดีท่ีได้รับอิทธิพล
เขมร กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15-16, พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา ส่วนใหญ่ทําเป็น
พระพุทธรูปประทบันัง่ปางมารวิชยั มีทําจากปนูปัน้ 2 องค์ บางชิน้ทําเป็นพระพุทธรูปทรงเคร่ือง,                           
พระคเณศ  ทําจากหินทรายสีแดง  2  อง ค์  กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี  14-1532,                           
ศึวลึงค์ศิลา  ขนาด 14x7 เซนติเมตรกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13, กระปุก 42 ใบ              

                                                           
32จิรัสสา คชาชีวะ, คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย

วิทยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์บณัฑิต บณัฑิตวิทยาลยั คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2527, 117-118. 
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มีทัง้กระปุกเวียดนาม, จีนตัง้แต่สมัยราชวงศ์หมิงถึงชิงและศรีสัชนาลัย จากเตาเกาะน้อย                 
และป่าราวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 ภายในบรรจกุระดกูเผาไฟหรืออฐิั 

มุขด้านทิศใต้ สภาพสมบูรณ์กว่ามุขด้านอ่ืนๆ ประตทูางเข้ามีการประดบัด้วยกรอบ
เสาประต ูทบัหลงัประตแูละธรณีประตทํูาจากหินปนู ประตสููงประมาณ 1.6 เมตร ด้านข้างมีการ
ตกแตง่ผนงัด้วยซุ้มจําลองและเสา 16 เหล่ียม ภายในห้องคหูาประดษิฐานพระพทุธรูปปางมารวิชยั
สภาพชํารุด ด้านซ้ายและขวาของผนังเจาะเป็นซุ้มจรนัมประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย 
โบราณวัตถุท่ีได้จากการขุดค้นบริเวณมุขทางทิศตะวันตก ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย                
สมัยอยุธยาทําจากหินทรายแดงสูง 75 เซนติเมตรจํานวน 1 องค์, ชิน้ส่วนสถูปหินทรายแดง               
4 ชิน้ประกอบกันเป็น 1 องค์, กระปุกจํานวน 20 ใบ มีทัง้กระปุกเวียดนาม, จีนพบตัง้แต่สมัย
ราชวงศ์ หมิงถึงชิงและศรีสชันาลยัจากเตาเกาะน้อยและป่ายาง กําหนดอายอุยู่ราวพทุธศตวรรษท่ี 
20-24 ภายในบรรจกุระดกูเผาไฟหรืออฐิั 

มุขด้านทิศเหนือ  มีพระพุทธรูปศิลาทรายแดงสมัยอยุธยาประดิษฐานภายใน  
โบราณวัตถุท่ีได้จากการขุดค้นบริเวณมุขทางทิศเหนือ  ได้แก่ พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา                  
ทําจากหินทรายแดง  1 อง ค์  มีขนาด 230 เซนติ เมตร  ห น้าตักก ว้าง  120 เซนติ เมตร                      
และทําจากสําริดมีขนาดเล็กจํานวน 2 องค์, พระพุทธรูปสมัยทวารวดีสงู 137 เซนติเมตรสภาพ
ชํารุด พระเศียรพระกรทัง้ 2 ข้างและปลายพระบาทหกั จีวรห่มคลุมบางแนบพระวรกาย ชายจีวร
ด้านหน้าห้อยลงเป็นวงโค้ง  ข้อพระกรทัง้สองข้างยกขึน้เสมอกนักําหนดอายอุยู่ช่วงพุทธศตวรรษ         
ท่ี 13-14 และพระสังกัจจายณ์ หินทรายแดง สงู 24 เซนตเิมตร หน้าตกักว้าง 11 เซนตเิมตร 

ชิน้ส่วนสถาปัตยกรรม พบชิน้ส่วนกรอบประตขูนาด 160 เซนติเมตร จํานวน 1 ชิน้, 
ชิน้ส่วนธรณีประตู ศิลาขนาด 50x170เซนติเมตร, ยอดสถูปทําจากศิลาทรายแดงสูง 1.50 เมตร  
ฐานกว้าง 65  เซนติเมตร  ถัดขึน้ไปบนยอดรูปทรงแปดเหล่ียมกว้าง 55 เซนติเมตร                        
ส่วนบนสุดคล้ายจะเป็นกลีบบัวสันนิษฐานว่าอาจเป็นยอดของสถูปองค์กลางท่ีตัง้อยู่บนสุด                
ของชัน้หลงัคา ปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่บริเวณใต้ถนุกฏิุ 

หลักฐานจากหลุมขุดค้น มีการขดุค้นทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเจดีย์ 4 หลุม
เพ่ือทําศกึษาชัน้ดิน ผลจากการขดุค้นพบหลกัฐานท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ชิน้ส่วนเคร่ืองมือหิน พบ 3 
ชิน้ทําจากหินทรายแดงมีลกัษณะรูปส่ีเหล่ียมด้านไม่เท่าและแบบห้าเหล่ียมมนบางชิน้มีร่องรอย
การใช้งาน, ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาลายเขียนสี เ ขียนสีด้วยสํานํา้ตาลดําและสีแดง,                
ภาชนะดินเผาแบบพืน้เมือง ส่วนใหญ่เป็นเนือ้หยาบมักทําเป็นลายประทับ, เคร่ืองถ้วยจีน             

พบชิน้ส่วนภาชนะดินเผาสมัยราชวงศ์หมิงช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 และสมัยราชวงศ์ชิง                 
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ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22-23, กระปุกเคลือบสีนํา้ตาลจากเตาป่ายาง, ช้อนดินขาวเคลือบด้านใน    
เ ป็น รูปชายมี เคราเ ขียนด้วยสี นํ า้ เ งินและ เบ้าหินชนวนสีแดงมีขนาด  6.5 เซนติ เมตร                          
กว้าง 5.5 เซนตเิมตร ตรงกลางมีรู อีกสองด้านมีรูเจาะทะลกุนัเป็นต้น  

ข. ฐานอาคารส่ีเหล่ียมผืนผ้า อยู่ทางทิศตะวนัตกของเจดีย์ พบจากการขดุค้นในปี
พ.ศ.2523 มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 7.5 เมตร สนันิษฐานวา่เป็นซากวิหาร 

ค. สระนํา้ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเจดีย์ มีลกัษณะเป็นสระกลมมนติด
กบัคลองไชยา จากการสํารวจของผู้วิจยัในปีพ.ศ.2557 พบวา่ถกูถมเป็นท่ีอยูอ่าศยั 

ง. อุโบสถ เป็นศิลปะสมัยรัตโกสินทร์  ใบเสมาหินทรายแดงมีจารึกระบุว่า             
“วดันีเ้ป็นวดัโบราณสมยัพระเจ้าศรีวิชยัเป็นผู้สร้าง พทัธสีมาเดมิมีอยูแ่ล้วแตแ่คบไป จึงขอพระบรม
ราชาผูกใบพทัธสีมาใหม่เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2492” อุโบสถล้อมรอบด้วยใบเสมาเด่ียว 
ทําจากหินทรายแดงตัง้อยู่บนฐานส่ีเหล่ียมจตัรัุส ใบเสมาใบท่ี 1 นํามาจากวดัชยาราม ส่วนเสมา
ใบเสมาอีก 7 ใบ มีขนาด 46x72x18เซนติเมตร เป็นใบเสมาเรียบทําเป็นเส้นแกนตรงกลาง ภายใน
อโุบสถ์ประดษิฐานพระพทุธรูปประธานลงรักปิดทองศลิปะสมยัอยธุยา 

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง : จากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานว่า
โบราณสถานวัดแก้วสร้างขึน้เน่ืองในศาสนาพุทธนิกายวัชรยานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14-15                   
และมีการใช้พืน้ท่ีอีกครัง้ในสมยัอยธุยาพทุธศตวรรษ 20-24 
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ผงัโบราณสถานวดัแก้ว  

ที่มา: จากเขมชาติ เทพไชย, “การสาํรวจและขดุค้นวดัแก้ว อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,” ศิลปากร 24, 3 
(กรกฎาคม 2523), 25. 
                 

       
 
ลายเส้นเจดีย์วดัแก้วจากการบนัทึก Jean Yves Claeys ในปี พ.ศ.2472และโบราณสถานวดัแก้วปัจจุบนัที่มาภาพ
ลายเส้น: Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931), Pl.XLI. 

               
ภาพลายเส้นการตกแตง่ผนงัอาคารซุ้มทางทิศใต้โบราณสถานวดัแก้ว           
ที่มา: Michel Jacque-hergoualc’h, The Malay Peninsula crossroad of the Maritime silk road 100 BC.-
1300AD.) (Leiden:Brill, 2002), documents 99. 

ภาพท่ี 48 ผัง ภาพลายเส้นและสภาพโบราณสถานวัดแก้ว ตาํบลเลม็ด อาํเภอไชยา 
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โบราณวตัถพุบภายในห้องโถงกลาง 

                                                                                           
 
 
 

                                     
 
 
 
 

  

         
 
 
 
 

ภาพท่ี 49 ตัวอย่างโบราณวัตถุท่ีพบจากโบราณสถานวัดแก้ว ตาํบลเลม็ด อาํเภอไชยา  
 

พระพทุธรูปศิลปะทวารวดี

ราวพทุธศตวรรษที่ 13-14 

 

ชิน้สว่นพระหตัถ์ถือดอกบวั สงู 

16.50 เซนติเมตร 

 

พระพทุธรูปนนูสงูทวารวด-ี เขมร         

ราวพทุธศตวรรษที่ 15-16 

 

พระคเณศ ราวพทุธศตวรรษที่ 14-15 

 

ศิวลงึค์ 

 

พระอกัโษภยะ                           

ราวพทุธศตวรรษที่ 14-15 

 

พระพทุธรูปหินทรายแดง

ศิลปะอยธุยา 

 

เศียรพระพทุธรูปหินทรายแดง               

ศิลปะอยธุยาพทุธศตวรรษที่ 20-21 

 

โบราณวตัถจุากมขุทิศใต้ 

 

โบราณวตัถจุากมขุทิศตะวนัออก 
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ชิน้สว่นสถาปัตยกรรมยอดสถปูทําจากหินทรายแดงและชิน้สว่นธรณีประต ูปัจจบุนัเก็บอยูบ่ริเวณใต้กฏิุ 

 

 
 

 
 

 
กระปกุจีนสมยัราชวงศ์หมิงและชิง กระปกุเวียดนามและกระปกุจากเตาสโุขทยั                                    
 พบจากการขดุแตง่โบราณสถานวดัแก้ว กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 21-22 

ภาพที่  50 ตัวอย่างชิน้ส่วนสถาปัตยกรรมและเคร่ืองถ้วยที่พบจากโบราณสถานวัดแก้ว           
ตาํบลเลม็ด อาํเภอไชยา  
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2.8 แหล่งโบราณคดีวัดนบร้าง (สนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลง) 
ที่ตัง้:  หมูท่ี่ 2 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
พกัิด:  ละตจิดู (รุ้ง) 9°22'12"N ลองตจิดู (แวง) 99°11'21"E 
ไม่พบประวตัิการสร้างท่ีชดัเจน สาเหตท่ีุเรียกวดันบเน่ืองจากแตเ่ดิมมีนบรอบบริเวณ

วัด33 จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์กล่าวว่าวัดนบร้างมีพืน้ท่ีประมาณ 13 ไร่มีร่องนํา้หรือคูนํา้
ล้อมรอบ  ต่อมาปีพ.ศ.2520 ชาวบ้านได้สร้างศาลาและรวบรวมโบราณวตัถุท่ีพบบริเวณวัดนบ   
มาเก็บไว้บนศาลา นอกจากนีร้าว 30-40 ปีท่ีแล้วมีการตดัถนนคอนกรีตสายวดัเวียง – เขานํา้ร้อน
ผ่ากลางแหล่งโบราณคดีทําให้ขุดพบอิฐ ชิน้ส่วนภาชนะดินเผา กระปุก หัวนโม บริเวณกศน.            
ตําบลเลม็ดจํานวนมาก ปัจจุบันพืน้ท่ีบริเวณวัดนบปรับเปล่ียนเป็นศาลาประจําหมู่บ้าน                  
สนามฟตุบอลสวนปาล์มและท่ีอยูอ่าศยั คนํูา้หรือร่องนํา้เดมิถกูถมเพ่ือสร้างบ้านเรือน 

      
ภาพท่ี 51 ที่ตัง้แหล่งโบราณคดีวัดนบ (ร้าง) ตาํบลเลม็ด อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี    

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

                                                           
33นบ คือ คนัดินกัน้นํา้ทําจากไม้ไผแ่ล้วอดัดินลงไปตรงกลาง 
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สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนสันทราย เมืองเวียง วัดแก้ว วัดหลง สูงกว่าพืน้ท่ีนา           
รอบนอกประมาณ 1-2 เมตร จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์กล่าวถึงร่องนํา้หรือคนํูา้ท่ีสร้างล้อมรอบ
พืน้ท่ีบริเวณวัด จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศสันนิษฐานว่าวัดใช้ขอบสนัทรายเป็นร่องนํา้     
ทางทิศตะวนัออก ทิศตะวนัตกและมีการทํานบ (หวันบ หูนบ) ไว้กัน้นํา้ไว้ใช้หรือเป็นฝายชะลอนํา้ 
แหล่งโบราณคดีมีคลองท่าปูนไหลขนาบทางทิศตะวันตกและคลองไชยาทางทิศตะวันออก                    
หา่งจากคลองทัง้สองประมาณ 500 เมตร 

ประวัติการศึกษา: ปีพ.ศ. 2469 Jean Yves Claeys สํารวจและกล่าวถึงวดัเก่า               
ช่ือ วัดนบ (Wat Nop) ตัง้อยู่ระหว่างแหล่งโบราณคดีเขานํา้ร้อนและวัดแก้ว พบเนินอาคาร              
ผงัรูปส่ีเหล่ียมขนาด 6-8 เมตรและใบเสมากระจายอยูท่ัว่ไป34 

หลักฐานทางด้านโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่อยู่บนอาคาร             
วดันบ มีรายละเอียดโบราณวตัถ ุดงันี ้

ก. ชิน้ส่วนประติมากรรม พบ2 ชิน้ ได้แก่ ชิน้ส่วนท่อนพระองค์พระพุทธรูป

ศิลา ชํารุดเหลือเพียงส่วนพระศอจนถึงบัน้พระองค์ สูง 27 เซนติเมตรตรงบัน้เอวมีรัดประคด             
รูปดอกไม้ส่ีกลีบ ด้านบนมีลกัษณะคล้ายเลข 3 หยกัจดัเป็นศิลปะสกลุช่างไชยาราวพทุธศตวรรษท่ี 
18-19 ปัจจบุนัจดัแสดงอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ไชยา, ชิน้ส่วนพระพุทธรูปปางมารวิชัย

หินทรายแดงคร่ึงองค์ ชํารุดพบตัง้แต่ส่วนบัน้เอวลงไปถึงฐาน มีประมาณ 18 เซนติเมตร            
พระชงฆ์ขวาหกัหายมีความกว้างประมาณ 30 เซนตเิมตร นัง่ขดัสมาธิราบ 

ข. ชิน้ส่วนสถาปัตยกรรม พบจํานวน ชิน้ ได้แก่ ชิน้ส่วนใบเสมาหินทรายแดง                      
พบชิน้สมบูรณ์จํานวน 2 ใบและชิน้ส่วนท่ีเป็นเศษใบเสมาอีกจํานวนหนึ่งมีขนาด 41x72x15
เซนติเมตร ใบสมาเป็นแผ่นเกลีย้งไม่ปรากฏลวดลายมีเส้นนนูขีดตรงกลางลกัษณะคล้ายใบเสมา
สมยัอยธุยาตอนต้น, ชิน้ส่วนแท่งหิน 6 เหล่ียม ทําจากหินทรายแดง มีขนาดสูง 52 เซนติเมตร                 
กว้าง 24 เซนติเมตร จํานวน 1 ชิน้ , ชิน้ส่วนธรณีประตู   มีสภาพไม่สมบูรณ์ มีขนาดกว้าง                
53 เซนติเมตร หนา 10 เซนติเมตร , อิฐ พบกระจายอยู่บริเวณสนามกีฬาและสวนปาล์ม                       
ทางด้านหลงั (ไมส่ามารถวดัขนาดได้เน่ืองจากโผลข่ึน้มาเพียงบางสว่น) 

ค. ชิน้ส่วนภาชนะดนิเผา พบกระจายอยู่ทัว่ไปบริเวณสวนปาล์มด้านหลงัศาลาวัด
นบ มีรายละเอียดของโบราณวัตถุ  ได้แก่ ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดิน                      

ส่วนใหญ่เนือ้หยาบทําเป็นลายขดูขีดลกัษณะคล้ายหม้อตาลและพบแบบเนือ้ละเอียดตกแตง่ด้วย

                                                           
34Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931), 

386. 
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การเขียนสีแดงรอบคอภาชนะ 1ชิน้, ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจีนพบตัง้แต่สมัยราชวงศ์ถัง, ซ่งใต้            
และหมิงกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14 -22, ชิน้ส่วนไหเคลือบสีนํา้ตาลจากเตาบุรีรัมย์                 
กําหนดอายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี 17-18 

ง. สระนํ ้า  ตั ง้ อยู่ ทาง ทิศตะวันออกเ ฉียง ใ ต้ของ ศาลาวัดนบในปัจจุบัน                         
(ตรงข้ามฝากถนน) ชาวบ้านเรียกวา่ “สระพงั” บริเวณโดยรอบพบชิน้ภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดิน
มีลายขดูขีดคล้ายหม้อตาล 

 
ตารางท่ี 5 ตารางตวัอยา่งชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยพบท่ีแหลง่โบราณคดีวดันบ 
เคร่ืองถ้วย/สมัย รายละเอียด อายุสมัย จาํนวน 

(ชิน้) 
จีนสมยัถงั 
 

ชามเคลอืบเขยีวจากเตาซินหุ้ย 
มณฑลกวางตง่  

กลางถงึปลายพทุธศตวรรษที่ 14 1 

จีนสมยัซง่ใต้ ชิน้สว่นตลบัเคลอืบขาว                             
จากมณฑลฝเูจีย้น 

ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 17                         
จนถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 18 

1 

เตาบรีุรัมย์ ชิน้สว่นไหเคลอืบสนีํา้ตาล                            
จากเตาบรีุรัมย์ 

ปลายพทุธศตวรรษที่ 17-18 1 

จีนสมยัหมงิ ชิน้สว่นจานลายคราม                             
จากเตาจ่ิงเตอ๋เจิน้ มณฑลเจียงชี 

กําหนดอายรุาวต้นถึงกลาง                          
พทุธศตวรรษที่ 21 

1 

ชิน้สว่นชามลายคราม                                
จากเตาจ่ิงเตอ๋เจิน้ มณฑลเจียงชี 

ราวต้นถึงปลายพทุธศตวรรษที่ 21                
ถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 22 

11 

ชิน้สว่นกระปกุลายคราม                                
จากเตาผิงเหอ มณฑลฝเูจีย้น 

กําหนดอายรุาวต้นถึงกลาง                        
พทุธศตวรรษที่ 22 

1 

 
การกาํหนดอายุสมัยของแหล่ง: จากการสํารวจเบือ้งต้นสนันิษฐานอาจมีการใช้พืน้

ท่ีมาตัง้แตส่มยัแรกเร่ิมประวตัิศาสตร์ช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 จากนัน้มีการสร้างศาสนสถาน
เน่ืองในศาสนาพทุธร่วมสมยัอยธุยาชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-22 
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     ศาลาเอนกประสงค์ของวดันบ (ร้าง)                 โบราณวตัถบุนศาลาเอนกประสงค์ของวดันบ (ร้าง) 

       
 
 

 
 

            
 
 
 
 

ภาพที่  52 สภาพแหล่งและหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีวัดนบ(ร้าง)                  
ตาํบลเลม็ด อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ชิน้สว่นพระพทุธรูปสกลุช่างไชยา                                   

ราวพทุธศตวรรษที่ 18-19 

ชิน้สว่นพระพทุธรูป                 

หินทรายแดง 

ใบเสมาหินทรายแดง                           

สงู 41x72x15 เซนตเิมตร 

 

 

ชิน้สว่นแทง่หินทราย 6 เหลีย่มสงู 

52  x กว้าง 24 เซนติเมตร 

ชิน้สว่นอิฐ                                

บริเวณสวนปาล์มหลงัวดันบ 

ชิน้สว่นธรณีประต ู                                                   

กว้าง 53 xหนา 10 เซนตเิมตร 
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ภาพที่  53 หลักฐานทางด้านโบราณคดีที่พบบริเวณสวนปาล์มหลังศาลาวัดนบ                        
แหล่งโบราณคดีวัดนบ (ร้าง) ตาํบลเลม็ด อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวจีนจากเตาซินหุ้ย                                       
เมืองเจียงเหมิน มณฑลกวางตง่ 

สมยัราชวงศ์ถงัราวกลางถึงปลายพทุธศตวรรษที่ 14 

 

       ชิน้สว่นภาชนะดินเผาเนือ้ดนิ                           

ชิน้สว่นตลบัเคลอืบขาวจีนจากมณฑลฝเูจีย้น                            
สมยัราชวงศ์ซง่ใต้ ปลายพทุธศตวรรษที่ 17 จนถึงต้น 18 

ชิน้สว่นชามลายครามจากเตาจ่ิงเตอ๋เจิน้                                     
มณฑลเจียงชี ปลายราชวงศ์หมงิ                                                         

ราวต้นถึงปลายพทุธศตวรรษที่ 21 ถึงต้น 22 

ชิน้สว่นกระปกุลายครามจากเตาผิงเหอ มณฑลฝเูจีย้น                      
ปลายราชวงศ์หมงิ ราวต้นถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 22 

ชิน้สว่นไหเคลอืบสนีํา้ตาลจากเตาบรีุรัมย์                                
กําหนดอายรุาวปลายพทุธศตวรรษที่ 17-18 
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2.9 แหล่งโบราณคดีเขานํา้ร้อน (สนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลง) 
ที่ตัง้: ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°20'21"N ลองตจิดู (แวง) 99°11'23"E 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนสนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลงเป็นแหล่งโบราณคดี
บนเขาลูกโดดสูงกว่าระดับนํา้ทะเลปานกลางประมาณ 50 เมตร พืน้ท่ีโดยรอบเป็นท่ีราบต่ํา                  
มีคลองท่าปูนทางทิศตะวันตกและคลองไชยาทางทิศตะวันออกไหลขนาบแหล่งโบราณคดี              
หา่งไปประมาณ 500 เมตร ปัจจบุนัอยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเลประมาณ 6 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา:  มีการสํารวจทางโบราณคดีโดย Jean Yves Claeys ปีพ.ศ.2472
และกรมศิลปากรปีพ.ศ.2510, 2538, 2539 และปีพ.ศ.2545 35แหล่งโบราณคดีประกาศขึน้
ทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 53 หน้า 1532 วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2479  

หลักฐานทางด้านโบราณคดี  พบหลักฐานทางโบราณคดี ท่ี สําคัญ ได้แก่                       
ฐานโบราณสถานบนยอดเขา  จากการสํารวจของ Jean Yves Claeys ปี พ.ศ.2472               
พบโบราณสถานบนยอดเขาสูงประมาณ 50 เซนติเมตรกําหนดอายุอยู่ในช่วงเดียวกับวัดเวียง              
วัดแก้ว วัดหลง36  ปัจจุบันสภาพชํารุดไม่เห็นรูปร่างเดิม อิฐมีขนาด 15x27x6 เซนติเมตร,             
ชิน้ส่วนเศียรประตมิากรรม ศิลา สงู 18 เซนตเิมตร เศียรมีพระพกัตร์รูปส่ีเหล่ียม พระขนงตอ่กนั  
พระเนตรปิด พระนาสิกโต พระโอษฐ์บาง แย้มพระสรวลท่ีมุมพระโอษฐ์  เกล้าพระเกศาทรงชฎา
มงกุฎพร้อมกับคาดกระบงัหน้าท่ีมีรูปดอกไม้ประดบัด้านหน้า Michel Jacque-hergoualc’h                  
สนันิษฐานว่าเป็นเศียรพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรกําหนดอายปุระมาณคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษ           
ท่ี 15 คล้ายศิลปะจาม, ถํา้ ตัง้อยู่บริ เวณตีนเขานํา้ ร้อนทางทิศตะวันตกจากการสํารวจ                      
ของกรมศิลปากรปี พ.ศ.2539 พบแนวอิฐบริเวณปากถํา้เขานํา้ร้อน เรียงปเูป็นแนวส่ีเหล่ียมผืนผ้า                 
กว้าง 1.5  เมตร ยาว 2 เมตร ส่วนภายในถํา้พบเศษอิฐกระจายอยู่ทั่วไป ,ชิน้ส่วนกงเรือ                      
มียาว 3.20 เมตร กว้าง 30 เซนตเิมตร พบในขณะสร้างรีสอร์ทฝ่ังตะวนัตก ของเขานํา้ร้อน   

การกาํหนดอายุสมัยของแหล่ง: จากการสํารวจเบือ้งต้น สนันิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ี
บริเวณนีเ้ขานํา้ร้อนเป็นศาสนถานในช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 

                                                           
35กรมศิลปากร,รายงานการสํารวจปากถํา้ภูเขานํา้ร้อน ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัด

สุราษฏร์ธานี (นครศรีธรรมราช: สํานกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช, 2539)                 
, เอกสารอดัสาํเนา. 

36Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931), 
378-393. 
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ภาพถ่ายทางอากาศและผงับริเวณแหลง่โบราณคดเีขานํา้ร้อน ที่มา: http://www.gis.finearts.go.th 

 

    
ลายเส้นฐานและโบราณสถานบนเขานํา้ร้อน  ตําบลเลม็ด อาํเภอไชยาปีพ.ศ.2472 

ท่ีมา: Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931), 385. 
 

                                  
เศียรพระโพธิสตัว์อวโลติเกศวรราวพทุธศตวรรษที่ 15 
ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธพณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 
 

ภาพที่  54 สภาพแหล่งและหลักฐานทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีเขานํา้ร้อน                 
ตาํบลเลม็ด อาํเภอไชยา 

รีสอร์ท 

ที่ทําการอบต. 

บริเวณที่อยูอ่าศยั 

บริเวณที่อยูอ่าศยั 

ชิน้สว่นกงเร่ือที่พบบริเวณเขานํา้ร้อน 

http://www.gis.finearts.go.th/
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2.10 แหล่งโบราณคดีนาที่พบจารึกแผ่นลานทอง 
ที่ตัง้: ตําบลเวียง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°23'4.88" N ลองตจิดู (แวง) 99°11'15.25" E 

จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์ของชาวบ้าน กล่าวว่าในปี พ.ศ. 2556 ทําการใช้แมคโคร
ทําการขดุนาเพ่ือทําสระนํา้พบอิฐมีลกัษณะเรียงซ้อนกนัเป็นชัน้นอกจากนีย้งัพบกระปกุทองภายใน
บรรจจุารึกแผน่ลานทองบบริเวณกองดนิท่ีขดุสระนํา้มากองไว้ตรงหวันา37 

สภาพภูมิศาสตร์ : ตัง้อยู่บนพืน้ ท่ีราบระหว่างวัดพระบรมธาตุไชยา วรวิหาร                      
ทาง ทิศ ตะ วัน ตก แล ะ เ มื อ ง เ วีย ง ท า ง ทิศ ตะ วัน ออ กห่ าง ด้า นล ะป ระ มา ณ 200 เ มต ร                                
มีคลองหนองล่อคอไหลผ่านทางทิศตะวันออกของแหล่งโบราณคดีไหลไปรวมกับคลองไชยา              
ทางทิศใต้หา่งจากแหลง่โบราณคดีประมาณ 200 เมตร ปัจจบุนัพืน้ท่ีเป็นสระนํา้กลางทุง่นา 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
หลักฐานทางด้านโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ กระปุกทรงกลม  

ทําจากทองมีขนาด 3x3เซนติเมตร ภายในบรรจุแหวนและจารึกแผ่นทอง  แหวนทําจากทอง                
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เซนติเมตร สูง 0.9 เซนติเมตร หัวแหวนทําจากพลอยสีม่วง                  
จารึกลานทอง มีสภาพฉีกขาด ชํารุด กว้างประมาณ 2.7 เซนติเมตร ผลจากการอ่าน                         
และวิ เคราะห์จารึกโดย ผศ.ดร.  กังวล คัชชิมา 38และอาจารย์ก่องแก้ว วีระประจักษ์39                           
พ บว่ า เ ป็น อัก ษร กวิ  ภ าษ าสันส กฤ ต ตัว อักษ ร มี คว าม ใก ล้ เ คีย ง กับจ า รึ กห ลัก ท่ี  25                              
จารึกฐานพระพุทธรูปนาคปรกกําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18  จากการท่ีจารึกมีสภาพ
ชํารุดทําให้ไม่สามารถแปลจารึกได้ทุกตวัอกัษร แต่สนันิษฐานว่าเป็นจารึกเก่ียวกบัการถวายของ
แก่ศาสนสถาน  อิฐ  จากการลง สํารวจพื น้ ท่ีพ บจา รึกพบว่า ปัจจุบัน เ ป็นสระนํ า้ มี อิฐ                               
กระจายอยูต่ามคนันา อิฐแตล่ะก้อนมีขนาดกว้าง 16x27x6 เซนตเิมตร  

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง: จากการสํารวจเบือ้งต้นสนันิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ี
บริเวณนีก้่อนพทุธศตวรรษท่ี 19   

                                                           
37นางจิตรา เพชรนวล อาย ุ60 ปี บ้านเลขท่ี 182/1 หมู ่4 บ้านเวียง ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา                      

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
38ผู้ เช่ียวชาญภาษาเขมร อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 
39ผู้ เช่ียวชาญด้านภาษาโบราณประจํากองหอสมดุแหง่ชาติ 
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สภาพนาที่พบจารึกแผน่ทอง  

 

   
ภาพรวมกระปกุที่บรรจแุผน่จารึกและแหวนกระปกุทอง 

 

      
แหวนทองหวัทาํจากพลอย                                            อิฐขนาด 16x27x6 เซนติเมตร 

 

ภาพที่ 55 สภาพแหล่งและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากแหล่งโบราณคดีนาจารึก                
แผ่นลานทอง ตาํบลเวียง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2.11 แหล่งโบราณคดีวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร 
ที่ตัง้: เลขท่ี 50 ถนนรักษ์นรกิจ หมู ่3 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°23'3.47" N ลองตจิดู (แวง) 99°11'2.90" E 

วดัพระบรมธาตไุชยาไม่มีประวตัิชดัเจนว่าสร้างขึน้ในสมยัใดกล่าวเพียงเป็นวดัร้าง 
จนกระทัง่ทา่นเจ้าคณุชยาภิวฒัน์สภุทัรสงัฆปาโมกข์ เจ้าคณะเมืองไชยาชกัชวนเจ้าอาวาสวดัตา่งๆ
มาบูรณะวัดแห่งนีเ้ม่ือปีพ.ศ.2439-2453 กรมศิลปากรประกาศขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถาน           
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 53 ตอนท่ี 34 หน้า 1532 วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ.2479                           
วดัพระบรมธาตไุชยาได้เป็นพระอารามหลวงชัน้เอกชนิดราชวรวิหารวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2500  

สภาพภูมิศาสตร์ : ตัง้อยู่บนท่ีราบริมคลองไชยา จากภาพถ่ายทางอากาศ                        
ปีพ.ศ.2486พบว่ามีการขุดคนํูา้วดัด้านทิศตะวันตก ทิศใต้และทิศตะวนัออกเช่ือมกับคลองไชยา 
ส่วนทางด้านทิศเหนือมี ร่องลํานํ า้ เดิม (คลองไชยาเก่า)  ปัจจุบันวัดพระบรมธาตุไชยา                          
อยูห่า่งจากชายฝ่ังทะเลประมาณ 10 กิโลเมตร 

 
ภาพที่ 56 ภาพถ่ายทางอากาศวัดพระบรมธาตุไชยา ตาํบลเวียง อําเภอไชยาปี พ.ศ.2486                     
ท่ีมา: ภาพถ่ายทางอากาศวัดพระบรมธาตุไชยา ตําบลเวียง อําเภอไชยาปี พ.ศ. 2486                       
จาก: Williams-Hunt Aerial Photograph Digital Collection40 
 
 

                                                           
40http://gdap.crma.ac.th/เข้าถึงข้อมลูวนัท่ี  16/12/57  
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ประวัติการศึกษา : แหล่งโบราณคดีวัดพระบรมธาตุไชยาได้รับความสนใจจาก
นักวิชาการจํานวนมากเน่ืองจากพบหลักฐานทางโบราณคดีตัง้แต่สมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์            
ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 และพบหลกัฐานว่าเป็นวดัท่ีมีความสําคญัในสมยัอยธุยา จากการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินกล่าวว่าแต่เดิมมีวิหารพราหมณ์ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ                      
ของวิหารหลวงนอกกําแพงวดั 

หลักฐานโบราณคดี: เอกสารกล่าวว่าวดัพระบรมธาตไุชยาได้รับการบรูณะครัง้ใหญ่
ใน ปี  พ .ศ . 2439–2453 การบู รณะค รั ้ง นั น้ท่ าน เ จ้ าคุณชยาภิ วัฒ น์สุภัทรสัง ฆปาโมก ข์                            
ทํารายงานการบูรณะเสนอต่อพระยามหิบาลบริรักษ์ข้าหลวงประจํามณฑลชุมพร หลังจากนัน้                  
วัดพระบรมธาตุไชยาก็ได้รับการบูรณะมาอีกหลายครัง้ ภายในวัดพบหลักฐานทางโบราณคดี                  
ท่ีนา่สนใจ ดงันี ้ 
 

 
ภาพท่ี 57  แผนผังวัดพระบรมธาตุไชยาในปัจจุบัน                                                         

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 
 
 

๑. องค์พระธาต ุ
๒.  เจดีย์เก่า 
๓. เจดีย์ใหม่ 
๔. พระระเบียง 
๕. ท้ายวิหาร 
๖. วิหารใหญ่ 
๗. พระพทุธรูปกลางแจ้ง 
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      พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอด สงูประมาณ 24 เมตร ฐานมีขนาด 
13-18 เมตรเรือนธาตมีุแผนผงัเป็นรูปกากบาทมีมขุ 4 ด้าน 

ฐานทําเป็นฐานเขียง 2 ชัน้ ต่อด้วยฐานบวัลูกแก้วผังจัตุรัสตกแต่งด้วยเสาติดผนัง              
ลดเหล่ียม  สว่นบนของฐานบวัลกูแก้วทําเป็นลานประทกัษิณ มีสถปูจําลองประดบัท่ีมมุทัง้ 4 ด้าน  

เรือนธาตุ ตวัฐานเป็นบวัลกูแก้ว 1 ชัน้รองรับเรือนธาต ุมมุเรือนธาตทํุาเสาหลอกติด
ผนังตรง กลาง เซาะ ร่อง  มุขทาง ด้ านทิศตะวันออกมี บัน ได เ ข้ าสู่ ห้ อง โถงกลาง เจ ดี ย์                                    
มีขนาด 2x2 เมตร ภายในมีฐานชกุชีประดิษฐานพระพทุธรูป 8 องค์  ผนงัเรือนธาตกุ่ออิฐไม่สอปนู
ลดหลัน่กนัไปถึงยอด  มขุอีกสามด้านทบึ มมุมขุแตล่ะด้านทําเป็นเสาติดผนงั เหนือมขุมีกฑุหุรือซุ้ ม
หน้าบันประดับปูน ปั ้น รูปวงโ ค้งค ล้ายเ กือกม้า  ด้านในกุฑุ มีลายปูน ปั ้น  รูปตราแผ่น                            
สมยัสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  

ส่วนยอด  ทํา เ ป็นหลังคาซ้อนกัน  3 ชั น้  ประดับสถูป จําลองชัน้ละ  8 อง ค์                    
ส่วนบนทําเป็นบวัปากระฆงัรองรับองค์ระฆงัรูป 8 เหล่ียม บลัลงัก์ 8 เหล่ียม ปล้องไฉน 8 เหล่ียม
จํานวน 5 ชัน้ บวักลุ่มและปลียอดซึ่งเป็นการซ่อมแซมในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว                         
จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์ สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์รุ่นเดียวกับวัดแก้วและวัดหลง 
กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14-15 

ก. เจดีย์ทิศ ตัง้อยู่รอบพระบรมธาตุไชยา เจดีย์ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ             
เป็นเจดีย์ฐานส่ีเหล่ียม ชัน้ล่างเป็นฐานบวัลูกแก้วทรงสูง ก่ออิฐฉาบปนูตํา รองรับฐานบวัลูกแก้ว
รองรับองค์ระฆงัทรงกลม ส่วนยอดเป็นบลัลังก์ ปล้องไฉนและปลียอดสนันิษฐานว่าสร้างในสมยั
อยธุยา สว่นเจดีย์อีก 3 องค์ทรงกลมทรงลงักา ตัง้อยู่บนฐานเขียงกลม รองรับมาลยัลกูแก้ว 8 แถว                 
องค์ระฆังทรงกลมอยู่บนปากบวัระฆัง ส่วนยอดไม่มีบลัลังก์ มีก้านฉัตร ปล้องไฉนและปลียอด 
สนันิษฐานวา่สร้างขึน้ในสมยัรัตนโกสินทร์ 

ข. พระวิหารหลวง ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของพระบรมธาตไุชยา ด้านท้ายวิหาร
หลวงสร้างย่ืนลํา้เข้ามาในระเบียงคดเป็นลักษณะสมัยอยุธยาตอนต้น ภายในประดิษฐาน
พระพทุธรูปศลิปะอยธุยา สกลุชา่งไชยา 

ค. ระเบียงคด ล้อมรอบองค์พระธาตุผังเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ               
38 เมตร สูง 4 เมตร สนันิษฐานว่าสร้างในสมยัอยุธยา ภายในประดิษฐานพระพทุธรูปปางต่างๆ                      
รวม 180 องค์  ชาวบ้านเรียกพระเวียน 
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ง. พระอุโบสถ ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของพระบรมธาตุไชยาเป็นพระอุโบสถ                    
ท่ีสร้างขึน้ใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2498 แทนอุโบสถหลงัเก่าท่ีรือ้ออกไป พระประธานภายในพระอโุบสถ                        
เป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงปางมารวิชัยศิลปะสมัยอยุธยา ใบเสมารอบอุโบสถเป็นใบเสมาคู ่          
ทําจากหินทรายแดงตัง้บนฐานส่ีเหล่ียม ตัง้ทัง้หมด 8 ทิศ มี 16 ใบ ใบเสมามีขนาดกว้างประมาณ                   
39-44 เซนติเมตร สูงประมาณ 65-82 เซนติเมตร หนาประมาณ 14-18 เซนติเมตร มีทัง้ใบเสมา   
พืน้เรียบและสลกัลวดลายในบางสว่นเชน่ทําเป็นลายกนกสามตวั ลายกนก ลายก้านผกักดู 

จ. พระพุทธรูปกลางแจ้ง เป็นพระพุทธรูปหินทรายแดงประดิษฐานอยู่บริเวณ                   
ลานกลางแจ้งภายในกําแพงแก้วทางด้านตะวนัออกเฉียงเหนือของวิหารหลวงซึ่งแตเ่ดิมเป็นท่ีตัง้
วิหารซ้ายมีการบรูณะพระพทุธรูปทัง้ 3 เม่ือปีพ.ศ. 2478  

ฉ. โบราณวัตถุที่ พบภายในวัด พบโบราณวัตถุ ท่ี สําคัญ ได้แก่  ฐานโยนิ                      
พบบริเวณในเขตพระระเบียงวัดพระบรมธาตุไชยา ทําเป็นโยนีทรงสูงย่อมุมขึน้ไปเป็นชัน้                    
สงู 20 เซนติเมตร กว้างด้านละ 40 เซนติเมตรมีลกัษณะพิเศษคือมีรางนํา้มนต์ 2 ด้านตรงข้ามกัน              
, ยอดเจดีย์ ทําเป็นรูปดอกบวัตมูทําจากหินทรายแดง สูง 97 เซนติเมตร, ช้าง ทําจากหินทราย
แดง มีขนาดสูง 67 เซนติเมตร กว้าง 34 เซนติเมตร, พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร 2 กร ศิลา                     
พระวรกายผอม พระอรุะเล็ก ปัน้พระองค์สงู พระพกัตร์ส่ีเหล่ียม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบมอง
ต่ํา พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์หนา เกล้าชฎามุกุฎ มีพระอมิตาภะประทับอยู่ ด้านหน้า                     
ยืนบนดอกบวั พระหตัถ์ขวาทําปางประทานพร พระหตัถ์ซ้ายถือดอกบวั พระภูษายาวคาดปัน้เหน่ง 
ตกแต่งพระวรกายด้วยกรองศอ พาหุรัดทองพระกรมีลกัษณะคล้ายกับศิลปะท่ีได้รับอิทธิพลจาก
อิ น เ ดี ย ใ ต้  ผ่ า น ศิ ล ป ะ จ า ม  กํ า ห น ด อ า ยุ ร า ว ค ร่ึ ง แ ร ก ข อ ง พุ ท ธ ศ ต ว ร ร ษ ท่ี  14-15                                   
พระโพธิ สัต ว์อวโลติ เกศวร 2 กรสํา ริด พบบริ เ วณสนามหญ้า ใ ต้ ต้น โพ ธ์ิทาง ทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพระบรมธาตุไชยา  สภาพชํารุดส่วนท่อนล่างตัง้แต่บัน้พระองค์หัก                    
ยืนอยูใ่นทา่ตริภงัค์ (เอียงสะโพก) ขนาดสงู 63 เซนตเิมตร  พระพกัตร์กลม  มีอณุาโลมท่ีพระนลาฏ 
พระขนงเป็นร่อง พระเนตรเหลือบมองต่ํา สวมกระบงัหน้า กุณฑล พาหุรัด กรองศอท่ีมีทับทรวง  
ทรงสะพายผ้าแพรเฉียงพระวรกายและสะพายสายยัชโญปวีตลูกประคําซึ่งมีเคร่ืองประดับ                 
สายเป็นรูปหัวกวางอยู่ ท่ีพระอังสาซ้าย  ลวดลายเคร่ืองประดับคล้ายกับศิลปะอินเดีย                         
แบบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในศิลปะปาละ ซึ่งส่งอิทธิพลให้กบัศิลปะชวาภาคกลางด้วยเช่นกัน 
กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14-15, พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสําริด 8 กร เหลือเพียงส่วน
พระเศียรถึงพระชงฆ์สูง 76.7 เซนติเมตร มีลักษณะพระพักตร์กลม พระขนงต่อกันเป็นรูปปีกกา 
พระกรทัง้ 8 หักหาย เกล้าพระเกศาเป็นรูปชฎามงกุฎมีพระอมิตาภะประทับอยู่ในกรอบหน้า            
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ของชฎามุกุฎ  ศิลาภรณ์ มีกระบงัหน้า  สวมกรองศอ  กุณฑล  พาหุรัด  ทรงสะพายแพร                      
ซึ่งมีสายยัชโญปวีตลูกประคําทับประดับด้วยหัวกวางทรงพระภูษายาวคาดทับด้วยปัน้เหน่ง                 
และผ้าทิง้ ห้อยเป็นเส้นโค้งทางด้านหน้าและผูกไว้เหนือพระโสณี  จากลักษณะคล้ายกับ                     
ศลิปะปาละของอินเดียซึง่สง่อิทธิพลให้กบัศลิปะชวาภาคกลาง กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 15, 
พระพุทธรูปประทับน่ังปางสมาธิ ศิลา สูง 104 เซนติเมตร กว้าง 74 เซนติเมตร พิริยะ ไกรฤกษ์
ได้กําหนดอายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษท่ี 11 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 12 กล่าวว่าคล้ายกับศิลปะ
ลังกาสมัยอนุราษธปุระและคล้ายศิลปะฟูนัน41, พระพุทธรูปภายในวัดพระบรมธาตุไชยา               

สมัยพุทธศตวรรษที่  16-18เป็นพระพุทธรูปท่ีพฒันามาจากศิลปะทวารวดีจนมีลกัษณะเฉพาะ
ของ ตน ลักษณ ะ ท่ีแสด ง ใ ห้ เ ห็นถึ ง ค วามแ ตกต่าง จากพ ระพุทธ รูปสมัยทวาร ว ดี  คื อ                             
การทําพระวรกาย เพรียวสูง พระพกัตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงต่ํา พระนาสิกโด่ง      
ริมพระโอษฐ์บาง อุษณีษะเป็นทรงสูง เช่น เศียรพระพุทธรูปศิลากําหนดอายุราวพุทธศตวรรษ                
ท่ี 16-1742, พระพุทธรูปประทับยืนปางทรงแสดงธรรมทัง้สองพระหัตถ์ สูง 145 เซนติเมตร    
มีลักษณะพิเศษรัดประคดและจีบหน้านาง หัวเข็มขัดทําลวดลายดอกส่ีกลีบคล้ายศิลปะเขมร                 
ในกลุ่มพระพุทธรูปทรงเคร่ืองสมยันครวดั จนถึงบายนพุทธศตวรรษท่ี 17  ต้นพุทธศตวรรษท่ี 18, 
พระพุทธรูปภายในวัดพระบรมธาตุไชยาสมัยพุทธศตวรรษท่ี  18-21 จากการศึกษา
ของนนัทลกัษณ์ คีรีมาสามารถแบ่งพระพุทธรูปออกได้ 3 สมยั คือ พระพุทธรูปสกุลช่างไชยา

สมัยกลางพุทธศตวรรษที่  18 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่  19 รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย                    
ศรีลงักา ทวารวดีและเขมรพัฒนาเป็นศิลปะตวัเองส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปแสดงปางประธาน
อภัย พระหัตถ์ไม่แสดงปางแนบข้างลําตัวมีลักษณะเด่น คือ พระพักตร์เป็นรูปไข่ เม็ดพระศก             
เป็นตารางส่ีเหล่ียมมีอุษณีษะ เป็นทรงสูงทําเป็น 2 ชัน้  ด้านหน้าประดับรัศมีรูปใบโพธ์ิ                              
(คล้ายกับศิลปะนาคปัฏฏนัมและพุกาม) รัศมีเป็นตุ่มกลม ชายสังฆาฎิเป็นเส้นริว้ธรรมชาต ิ
รัดประคดใหญ่ตรงกลางจะโค้งขึน้คล้ายตวั S ทําลวดลายประดบัเช่น รูปดอกไม้ส่ีกลีบลายดอกไม้
กลมเล็กและลายส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนมีผ้าจีบหน้านาง, พระพุทธรูปสกุลช่างไชยา                      

สมัยปลายพุทธศตวรรษที่  19 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่  20 อิทธิพลศิลปะสมยัอยุธยาผสมกับ
ศิลปะท้องถ่ิน ลักษณะท่ีแตกต่างจากสมัยก่อน คือ พระพักตร์ค่อนไปทางกลมอุษณีษะเตีย้ลง               
มีการสลกัรัศมีเป็นรูปใบโพธ์ิหรือทําลวดลายคล้ายใบโพธ์ิ รัศมีทําเป็นตุม่กลมและเปลวไฟ ในส่วน

                                                           
41พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่  19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523),                   

หน้าที่ 51. 
42เลม่เดียวกนั, รูปท่ี 20. 
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เปลวไฟบางชิน้มีการทําแถวกลีบบัวรองรับรัศมีรูปเปลวไฟ, พระพุทธรูปสกุลช่างไชยา                

สมัยปลายพุทธศตวรรษที่  20 ถึง ต้นพุทธศตวรรษที่  21แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ                               
กลุ่มศิลปะอยุธยาตอนต้น ได้แก่ พระประธานในวิหารวัดพระบรมธาตุไชยามีลักษณะเด่นตรง      
พระขนงโก่ง ป้ายเป็นแผ่นใหญ่ มีร่องขอบพระโอษฐ์  เม็ดพระศก ทําเป็นตารางส่ีเหล่ียม           
และเม็ดขนุน มีแถวกลีบบวัรองรับรัศมีรูปเปลว ชายสงัฆาฎิมี 2 แบบ คือ ชายสงัฆาฎิซ้อนทบักัน
ทําปลายตดัตรงและชายสงัฆาฎิแบบแผ่นบนตดัตรงแผ่นล่างแยกเป็นเขีย้วตะขาบ กลุ่มท่ีสอง คือ 
พระพุทธรูปศิลปะท้องถ่ินผสมอยุธยาเป็นกลุ่มท่ีพบมากท่ีสุด  ในวัดพระบรมธาตุไชยา                          
มีลกัษณะคล้ายกบัพระพุทธรูปสมยัอยุธยาตอนต้นแต่มีลกัษณะเด่น  คือ พระเศียรด้านบนกว้าง 
ระหว่างพระขนงกบัพระเนตรทําเป็นเส้นป้ายขนาดใหญ่ พระนาสิกโดง่มีเส้นตอ่เน่ืองจากพระขนง
ลงมาพระนาสิกปลายสังฆาฎิแยกเป็นเขีย้วตะขาบซ้อนทับกันสองชัน้ บางครัง้มีการทําเส้น    
แนวนอนประทบัอยู่ 2-3 เส้น ชายสงัฆาฏิถือเป็นสิ่งสําคญัในการแยกพระพทุธรูปกลุ่มนีอ้อกจาก
กลุ่มอ่ืน พระพุทธรูปสมัยหลังพุทธศตวรรษท่ี 22 พบพระพุทธรูปไม่มาก ส่วนใหญ่เป็น
พระพทุธรูปสําริดขนาดเล็กมีลกัษณะคล้ายพระพทุธรูปในศลิปะอยธุยา ตอนปลาย43 

นอกจากนีใ้นการบูรณะซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์ปีพ.ศ.2557 พบภาชนะดินเผา            
และกระปุกบรรจุกระดูกและอัฐิบริ เวณมุมระเบียงคดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่                   
ภาชนะดินเผาเ นื อ้ดินก้นกลมตกแต่ง ด้วยลายกดประทับ,  กระปุก  ไหเคลือบนํ า้ตาล                  
และเคลือบเขียวจากเตาศรีสัชนาลัย, กระปุกเขียนสีนํา้เงินบนพืน้ขาวสมัยราชวงศ์หมิง,                  
กระปุกเขียนสีนํา้เงินลายวงกลมจากเวียดนามและกระปุกแก้วสีเขียวใส เป็นต้น  โบราณวัตถุ              
สว่นใหญ่อยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 21-22 

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง: จากการศึกษาเบือ้งต้น สันนิษฐานว่าอาจมีการใช้
พืน้ท่ีบริเวณวัดพระบรมธาตุไชยาพุทธศตวรรษท่ี 14-15 ต่อมาได้กลายเป็นวัดท่ีมีความสําคัญ
ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-22 ร่วมสมยัอยธุยา 
 
 
 

                                                           
43นนัทลกัษณ์ คีรีมา, “พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาระหว่างพุทธศตวรรษที่18-21,” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555),1-156. 
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เจดย์ีพระบรมธาตไุชยา 

 

 
ระเบียงคด  

 

    
วิหารหลวงและพระประธาน 

 

     
อโุบสถและใบเสมาวดั 

ภาพท่ี 58 สภาพแหล่งโบราณคดีวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ตาํบลเวียง อาํเภอไชยา  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ฐานโยนิ สงู 20 x กว้าง 40 เซนตเิมตร                 ประติมากรรมช้างหินทรายแดงสงู 67 x 34 เซนตเิมตร 

                                       
ชิน้สว่นบวัยอดประดบัยอดสถปู สงู 97 เซนติเมตร          พระอวโลติเกศวร 2 กรพทุธศตวรรษที่ 14-15 

 

                                      
 

                             

ภาพที่  59 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบภายในวัดพระบรมธาตุไชยา ตําบลเวียง               
อาํเภอไชยา (1) 

พระโพธิสตัว์อวโลติเกศวรสาํริด 2 กร                         
สงู76.7เซนติเมตรราวพทุธศตวรรษที่ 14-15 

พระโพธิสตัว์อวโลติเกศวรสาํริด  8 กร                     
สงู 69.4 เซนติเมตรราวพทุธศตวรรษที่ 15 
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ภาพที่  60 หลักฐานทางโบราณคดีที่ พบภายในวัดพระบรมธาตุไชยา ตําบลเวียง            
อาํเภอไชยา (2) 

พระพทุธรูปประทบันัง่ปางสมาธิ                           
ขนาดกว้าง 74  x สงู 104 เซนติเมตร                   
กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12-13                       

จดัแสดงที่พิพธิภณัฑสถานแหง่ชาติ ไชยา 

เศียรพระพทุธรูปราวพทุธศตวรรษที่ 16-18                
จดัแสดงที่พิพธิภณัฑสถานแหง่ชาติ พระนคร 

 
พระพทุธรูปประทบัยืนปางทรงแสดงธรรมสอง

พระหตัถ์ราวพทุธศตวรรษ17 ถึงต้น 18 
จดัแสดงที่พิพธิภณัฑสถานแหง่ชาติ ไชยา 

ตวัอยา่งพระพทุธรูปสกลุชา่งไชยา                                     
ราวกลางพทุธศตวรรษที่ 18                              
ถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 19 

จดัแสดงที่พิพธิภณัฑสถานแหง่ชาติ ไชยา 

ตวัอยา่งพระพทุธรูปสกลุชา่งไชยา                    
   ปลายพทุธศตวรรษที่ 19  ถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 20 

ประดิษฐานท่ีระเบียงคด วดัพระบรมธาตไุชยา 
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ตัวอย่างเคร่ืองถ้วยที่ ได้จากการขุดท่อระบายนํา้บริเวณระเบียงคดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้                   
ของวัดพระบรมธาตุไชยา 

     
 
 
 

             
 
 

ภาพที่  61 หลักฐานทางโบราณคดีที่ พบภายในวัดพระบรมธาตุไชยา  ตําบลเวียง              
อาํเภอไชยา (3) 

ตวัอยา่งพระพทุธรูปสกลุชา่งไชยา                            
ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 20 ถึงต้น 21                 

(อิทธิพลศิลปะอยธุยา) 
พระประธานวิหารพระบรมธาตไุชยา 

ตวัอยา่งพระพทุธรูปสกลุชา่งไชยา                          
ปลายพทุธศตวรรษที่ 20 ถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 21                

(อิทธิพลศิลปะอยธุยาและท้องถ่ิน)                        
 พระพทุธรูปในวิหารพระบรมธาตไุชยา 

กระปกุ ไหจากเตาศรีสชันาลยัและกระปกุแก้ว กระปกุลายครามจีน สมยัราชวงศ์หมิง                 
และกระปกุของเวยีดนาม 

กระปกุจากเตาศรีสชันาลยั หม้อดินเผาบรรจอุฐิั 
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2.12 แหล่งโบราณคดีวัดเววนและบ้านมณฑล (คลองไชยา) 
ที่ตัง้: บ้านมณฑล ตําบลป่าเว อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

ตามประวัติวดัเววนสร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2035 แต่พบพระพุทธรูปเก่าถึงสมัยทวารวดี
ภายในพระอุโบสถเก่า ส่วนบริเว ณทางทิศเหนือของวัดเววนมีหมู่ บ้านช่ือบ้านมณฑล                           
จากการศึกษาของนายประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ได้กล่าวว่าเป็นแหล่งท่ีพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดี                
ศรีวิชยัท่ีหนาแนน่มากท่ีสดุของเมืองไชยา 

 
ภาพที่ 62 ตาํแหน่งที่พบหลักฐานทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีวัดเววนและบ้านมณฑล  

ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา (ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
                                                                                   

สภาพภูมิศาสตร์: เป็นดอนสูงกว่าพืน้ท่ีนาโดยรอบ 2-3 เมตร มีคลองไชยาท่ีแตก
ออกเป็น 2 สาย คือ คลองห้วยลานและคลองไชยา ไหลโอบพืน้ท่ีแหล่งโบราณคดีอยู่ห่างจาก
ชายทะเลปัจจบุนัประมาณ 10 กิโลเมตร  

ประวัติการศึกษา: ในหนงัสือของประทุม ชุ่มเพ็งพนัธุ์  ปีพ.ศ.2518 กล่าวถึงแหล่ง
โบราณคดีบ้านมณฑลว่าเป็นแหล่งท่ีพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดี ศรีวิชัยท่ีหนาแน่นมากท่ี สุด             
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ของไชยาโดยมักจะขุดพบชิน้ส่วนของศาสนวัตถุ ภาชนะเคร่ืองปัน้ดินเผาต่างๆแบบเขียนสี                   
และแบบธรรมดา ชิน้สว่นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีทําด้วยโลหะ พระโพธิสตัว์อวโลตเิกศวรเป็นต้น44 

หลักฐานโบราณคดี: จากการสํารวจของผู้ วิจัยในปี พ.ศ. 2557 พบหลกัฐานทาง
โบราณคดีท่ีสําคญับริเวณวัดเววน, สวนยางนายอนุชา เพชรย้อย, บริเวณบ้านนายจร แท่นนิล         
และเปลวลา จากข้อมูลการให้สมัภาษณ์สอดคล้องกับแหล่งโบราณคดีบ้านมณฑลจึงรวมแหล่ง
โบราณคดีทัง้หมดในพืน้ท่ีนีแ้ละเรียกว่า แหล่งโบราณคดีวัดเวนและบ้านมณฑล มีรายละเอียด              
แตล่ะแหลง่โบราณคดี ดงันี ้

 
ตารางท่ี 6 ข้อมลูหลกัฐานทางโบราณคดีจากแหลง่โบราณคดีวดัเววนและบ้านมณฑล ตําบลป่าเว 

แหล่งที่พบ ข้อมูลทางโบราณคด ี
1วดัเววน               
ละติจดูที่ 
9°24'13.27"N           
ลองติจดูที่ 
99°10'28.88"E 

ประวตัิสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2035 ช่ือ “วัดพระแจ้ง” ต่อมาร้างและมีการบูรณะอีกครัง้สมัย
อยธุยาตัง้ช่ือใหมว่า่“วดัเววน”และเปลีย่นช่ือเป็น“วดัมณฑล” ตามช่ือของหมู่บ้าน ในช่วงสมยั
สมเด็จสงัฆราชเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ทางใต้ได้โปรดให้
เปลีย่นกลบัเป็นวดัเววนตามเดิม45  โบราณวตัถทุี่พบภายในวดัเววน ได้แก่ พระพทุธรูปประทบั
นัง่ปางสมาธิสมยัทวารวดีพบบนวิหารเก่า จากนัน้ย้ายไปจดัแสดงที่พิพิธภณัฑสถานพระปฐม
เจดีย์ปีพ.ศ.2469 กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 12-16, พระพทุธรูปหินทรายแดงสมยัอยธุยา
พบจํานวน 3 องค์  ปัจจบุนัเป็นพระประธานอยูภ่ายในวิหารใหม่ มีการซ่อมแซมลงรักปิดทอง,
ตุ๊กตาดินเผาสงู 17 เซนติเมตร มือขวาอุ้มเด็ก มือซ้ายอุ้มไก่บนหวัตุ๊กตาเจาะเป็นรู ศิลปะสมยั
อยธุยา , อโุบสถสร้างขึน้ใหมใ่นปี พ.ศ. 2484  ใบเสมาเป็นใบเสมาเดี่ยวทําจากปนูซีเมนต์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44ประทมุ ชุ่มเพ็งพนัธ์, ไชยา-สุราษฎร์ธานี, (กรุงเทพ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 26 และ 67. 
45เอกสารประวตัิวดัเววนจากพระครูประภสัสรชยัคณุ อาภสโร (อาย ุ39 ปี) เจ้าอาวาสวดัเววน 
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ตารางท่ี 7 ข้อมลูหลกัฐานทางโบราณจากแหลง่โบราณคดีวดัเววนและบ้านมณฑล(ตอ่) 
แหล่งที่พบ/พิกัด ข้อมูลทางโบราณคด ี

1. สวนยาง                  
นายอนุชา 
เพชรย้อย
ละติจดู 
9°24'1.99"N 
ลองติจดู 
99°10'29.92"E           

หา่งจากวดัเววนไปทางทิศใต้ประมาณ 250 เมตร จากการให้สมัภาษณ์ชาวบ้านเรียก
พืน้ที่นีว้่า “ดอนพต”  จากการลงพืน้ที่สํารวจของผู้วิจยัพบว่าสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองถ้วย
จีน ได้แก่ ชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาจ่ิงเต่อเจิน้ มณฑลเจียงซีสมยัราชวงศ์หมิง
กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่  21 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 จํานวน 4 ชิน้, 
ชิน้สว่นชามลายครามจากเตาผิงเหอ มณฑลฝเูจีย้น สมยัราชวงศ์หมิงกําหนดอายรุาว
ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22  จํานวน 2 ชิน้และชิน้ส่วนลายครามจากเตาอนัซี 
มณฑลฝเูจีย้น สมยัราชวงศ์ชิงกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 24 จํานวน 3 ชิน้ 

2. บ้านนายจร 
แท่นนิล              
ละติจดูที่ 
9°24'23.4"N 
ลองติจดูที่ 
99°10'45.2"E 

ห่างจากวดัเววนไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 400 เมตร ตัง้อยู่ริมคลอง
ห้วยลานทะเล(ตะเคียน) ปัจจุบนัเป็นสวนปาล์ม จากข้อมูลการให้สมัภาษณ์กล่าว่า
นายจร แท่นนิลได้ขุดบ่อพบประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 8 กร                   
เมื่อ 40-50 ปีที่แล้ว จากนัน้ได้นําไปมอบให้กบักรมศิลปากร ปัจจุบนัเหลือเพียงรูปปัน้
จําลองเก็บไว้ที่วดัไตรรัตนารามและที่บ้าน  จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีความ
คล้ายคลึงกับพระโพธิสตัว์ในหนังสือสารานุกรมภาคใต้ที่ระบุว่าพบในอําเภอไชยา  
พระโพธิสัตว์สูง 50 เซนติเมตร พระวรกายยืนตรง พระพักตร์กลม   พระโอษฐ์อิ่ม              
พระหตัถ์ขวาบนถือลกูประคํา พระหตัถ์ขวากลาง 2 กรหกัชํารุด พระหตัถ์ขวาลา่งแสดง
ปางประทานพร พระหตัถ์ซ้ายบนถือคมัภีร์ พระหตัถ์ซ้ายกลางถือลกัษณะคล้ายเส้น
เชือกต่อขึน้ไปเป็นดอกบัวด้านหลงั พระหัตถ์ซ้ายกลางชิน้ส่วนของที่ถือหักหายไป                
พระหตัถ์ซ้ายลา่งถือหม้อนํา้อมฤต เกล้าพระเกศาทรงชฎามงกฎุมีพระอมิตาภะประทบั
อยูใ่นกรอบด้านหน้า สวมกระบงัหน้าที่มีเคร่ืองประดบัรูปสามเหลี่ยมตกแต่งอยู่กลาง
พระนลาฎและเหนือพระกรรณทัง้ 2 ข้างตกแต่งด้วยโบว์ที่ข้างพระกรรณ สวมกรองศอ 
พาหุรัด ทองพระกรและทองพระบาท สะพายสายแพรพาดพระอังสาซ้ายเฉียง                  
พระวรกาย ทรงพระภษูายาวกรอมข้อพระบาท คาดหนงัเสือไว้ที่พระโสภีและคาดทบั
พระภูษาตกเป็นวงโค้ง ด้านหน้ารวบผูกที่พระโสภีทัง้ 2 ข้างและรัดทบัด้วยปัน้เหน่ง 
พระอวโลติเกศวรองค์นีไ้ด้รับอิทธิพลศิลปะอินเดียแบบปาละคล้ายกับศิลปะชวา               
ภาคกลางราวพทุธศตวรรษที่ 15 
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ตารางท่ี 8 ข้อมลูหลกัฐานทางโบราณจากแหลง่โบราณคดีวดัเววนและบ้านมณฑล(ตอ่) 
แหล่งที่พบ/พิกัด ข้อมูลทางโบราณคด ี

3. เปลวลา                
ละติจดูที่ 
9°24'26.32"N 
ลองติจดูที่ 
99°10'37.48"E 

ติดกบัแหลง่โบราณคดีบ้านนายจร แทน่นิลมาทางทิศตะวนัออก ห่างจากคลองห้วยเล
(ตะเคียน) ประมาณ 200 เมตร  ปัจจุบันเป็นป่าชุมชนของวัดเววน จากข้อมูล                 
การให้สมัภาษณ์กล่าวว่าแต่เดิมเป็นที่เผาศพของชาวบ้านขุดพบ หวันโม ลกูปัด อิฐ 
ภาชนะดินเผาสันนิษฐานว่าเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านมณฑลในหนังสือของ                        
ปร ะ ทุม  ชุ่ ม เ พ็ ง พัน ธุ์  พ บ ห ลัก ฐ า น ที่ สํ า คัญ  ไ ด้ แ ก่  ห ม้ อ ล า ย เ ขี ย น สี แ ด ง                                    
สงู 23.50 เซนติเมตร เป็นภาชนะปากผาย มีลายเขียนสีแดงทําเป็นเส้นรอบๆคอ                
และไหล่ , กองอิฐมีดินปกคลุมสนันิษฐานว่าเป็นเจดีย์ สูงประมาณ  2.50  เมตร,       
อิฐพบกระจายอยู่ทั่วไปมีขนาด  15x24x6 เซนติ เมตร, ชิน้ส่วนสถาปัตยกรรม                    
ทําจากหินทรายแดงมีลกัษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม 1 ชิน้ สนันิษฐานว่าเป็นส่วนยอด
สถูป สูง 30x15 เซนติเมตรและชิน้ส่วนวงกลม 4 ชิน้, ชิน้ส่วนภาชนะดินเผา 5 ชิน้                     
เป็นภาชนะดินเผาเนือ้ดินเนือ้หยาบไมม่ีลวดลาย 2  ชิน้และทําลวดลายคล้ายหม้อตาล
1 ชิน้ ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยจํานวน 2 ชิน้แต่มีขนาดเล็กไม่สามารถวิเคราะห์อายสุมยัได้ 
จากการสํารวจเบื อ้งต้นสันนิษฐานว่ามีการใ ช้พืน้ที่บริเวณนี ร่้วมสมัยอยุธยา                      
ราวพทุธศตวรรษที่  20-24 

 
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง: จากการสํารวจเบือ้งต้น สนันิษฐานว่ามีการใช้

พืน้ท่ีบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านมณฑลในสมยัแรกเร่ิมประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษท่ี  19                       
จากนัน้พบหลกัฐานหนาแนน่ขึน้ในชว่งร่วมสมยัอยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 
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พระประธานภายในอโุบสถวดัเววน พ.ศ. 2512 (ซ้าย) และปี พ.ศ. 2557 (ขวา) 

 

         
พระพทุธรูปสมยัทวารวดีและตุ๊กตาดินเผาคนอุ้มเดก็และไก่ วดัเววน ตําบลป่าเว 

ที่มาของภาพพระพุทธรูปสมยัทวารวดีและตุ๊ กตาดินเผา : พุทธทาสภิกขุ, แนวสงัเขปของโบราณคดีรอบอ่าว                
บ้านดอน (สรุาษฎร์ธานี: วดัพระบรมธาตไุชยา, 2540),  ภาพท่ี 10 และ 14 

ภาพท่ี 63 สภาพพืน้ท่ีและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบบริเวณวัดเววนในแหล่งโบราณคดี
วัดเววนและบ้านมณฑล ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

อโุบสถวดัเววน 
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ตัวอย่างเคร่ืองถ้วยจนีพบที่สวนยางนายอนุชา เพชรย้อย 
 

  
 
 
 
 

พระอวโลกเิตศวรพบบริเวณบ้านนายจร แท่นนิล 

 
 
 
 

ภาพที่  64 หลักฐานทางโบราณคดีที่ พบบริเวณสวยยางนายอนุชา เพชรย้อย              
และบ้านนายจร แท่นนิล ในแหล่งโบราณคดี วัดเววนและบ้านมณฑล                  
ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

ชิน้สว่นชามลายครามจากเตาจ่ิงเตอ่เจิน้ 

มณฑลเจียงซีราวปลายพทุธศตวรรษ                            

ที่ 21 ถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 22 

ชิน้สว่นชามลายครามจากเตาผิงเหอ 
 มณฑลฝเูจีย้น   

ราวต้นถึงกลางพทุธศตวรรษ 22 

ภาพในหนงัสอืสารานกุรม                    

ภาคใต้ปี พ.ศ. 2542                                                                                    

องค์จําลองบ้านนายจร แทน่นิล     องค์จําลองวดัไตรรัตนากร   
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สภาพพืน้ท่ีบริเวณเปลวลา 

 

   
      กองอิฐ (สนันิษฐานวา่เป็นเจดีย์เก่า)                      ชิน้สว่นสถาปัตยกรรมทําจากหินทรายแดง 
 

                      
      
 
 
 
            

ภาพที่  65 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบบริเวณเปลวลาในแหล่งโบราณคดีวัดเววน              
และบ้านมณฑล ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 ภาชนะดินเผาเขียนสแีดงพบที่บ้านมณฑล                       

ปัจจบุนัจดัแสดงอยูท่ี่พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ                                                                   

นครศรีธรรมราช 

ชิน้สว่นภาชนะดินเผาที่ได้จากการสาํรวจ     
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2.13 แหล่งโบราณคดีวัดเดมิเจ้า (คลองไชยา)  
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 5 บ้านเดมิเจ้า ตําบลป่าเว อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°25'0.04"N ลองตจิดู (แวง) 99° 9'5.65"E 

วัดเดิมเจ้าไม่มีประวัติท่ีชัดเจนว่าสร้างขึน้ในสมัยใด  จากตํานาน “พระประธาน                 
วดัพระประสพ” กลา่วถึงวดัเดมิเจ้าในฐานะทางผา่นของการชกัลากพระจากเขาเพลาไปยงัพมุเรียง
โดย คําว่า “เดิมเจ้า” เพีย้นมาจากเชือกลากพระมาขาด (ขาดเข้าเหยา – ภาษาใต้) จึงเรียกพืน้ท่ี
บริเวณนีว้า่ดอนเหยา46 

สภาพภูมิศาสตร์: อยู่บนพืน้ท่ีดอนมีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศใต้ห่างจากแหล่ง              
ราว400 เมตร จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์กล่าวว่าพืน้ท่ีบริเวณนีมี้ 2 ดอน ดอนท่ีอยู่บริเวณวดัเดิม
เจ้าเรียกดอนเหยา สว่นบริเวณสวนปาล์มทางฝ่ังทิศตะวนัออกเรียกดอนวาด  ปัจจบุนัแหล่งอยู่ห่าง
จากชายฝ่ังทะเลประมาณ 15 กิโลเมตร 

ประวัติการศึกษา : ในสารานุกรมภาคใต้ ปี พ.ศ.2529 ได้กําหนดพืน้ท่ีบริเวณนี ้                 
ให้เป็นแหลง่โบราณคดีวดัเดมิเจ้าเป็นแหลง่โบราณคดีก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 47 

หลักฐานทางด้านโบราณคดี พบหลักฐานท่ีสําคญับริเวณดอนเหยาและดอนวาด 
ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46พระพทุธรูปองค์นีต้่อมาชกัลากผ่านบ้านเววนจนไปถึงวดัพระประสบแล้วไม่สามารถชกัลากต่อ

ได้ จึงกลายเป็นพระพทุธรูปประธานที่วดัพระประสบในปัจจบุนั 
47ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดี

ศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195. 
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ตาราง 9 ข้อมลูหลกัฐานทางโบราณคดีจากแหลง่โบราณคดีวดัเดมิเจ้า ตําบลป่าเว  
แหล่งที่พบ ข้อมูลทางโบราณคด ี

1. ดอนเหย้า  ปัจจบุนัคือพืน้ที่บริเวณวดัเดิมเจ้าพบโบราณวตัถทุี่สําคญั ได้แก่ พระพิมพ์ขดุพบบริเวณ
นาติดกับวัดโดยนายนึก หลกตัง้ จํานวน 5 แผ่นบรรจุในออมที่มี ถ้วยปิดด้านบน48           
พระพิมพ์เป็นแผ่นสี่เหลียมมมุมนขนาด 9x13 เซนติเมตร ภายในมีพระพทุธรูปประทบันัง่
ปางมารวิชยัขดัสมาธิเพชรจํานวน 4 แถว แถวละ 4 องค์ รวมทัง้หมด 16 องค์ ระหว่าง
พระพุทธรูปแต่ละองค์มีสถูปจําลองกัน้กําหนดอายุราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษที่ 17,  
เคร่ืองถ้วย จากข้อมูลการให้สมัภาษณ์ชาวบ้านมกัจะพบกระปกุหรือถ้วยบริเวณทุ่งนา
ใกล้วดัเดิมเจ้า ตวัอย่างเคร่ืองถ้วย ได้แก่  ตลบัเคลือบเขียวจากเตาอนัซี มณฑลฝูเจีย้น 
สมัยราชวงศ์ซ่ง ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18  ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้น,              
วัดเดิมเจ้า ชาวบ้านบอกวา่เป็นวดัเก่าแตไ่ด้มีการมาสร้างโบสถ์ และใบเสมาขึน้มาใหม่49

รูปแบบศิลปกรรมของโบสถ์และใบเสมาปูนซีเมนต์เป็นศิลปกรรมสมยัรัตนโกสินทร์และ           
ไมพ่บโบราณวตัถจุากการสาํรวจผิวดินเพิ่มเติม  

2. ดอนวาด  ห่างจากวัดเดิมเจ้าไปทางทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร ปัจจุบันเป็นสวนปาล์ม               
จากการให้สมัภาษณ์ชาวบ้านเลา่ตอ่กนัมาวา่แตเ่ดิมเป็นพืน้ท่ีเปลวเก่าปี พ.ศ.2528-2529 
มีการตัดถนนผ่านหน้าวัดบริเวณดอนเหยาและดอนวาดพบเศษอิฐแหวนทองบรรจุ                  
ในกระปุกและชิน้ส่วนภาชนะดินเผาจํานวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้มีการเช่าพืน้ที่
ดอนวาดจากวดัเพื่อทําสวนปาล์ม ในการไถหน้าดินพบชิน้สว่นเคร่ืองถ้วย กระปกุ 5-6 ใบ  
เคร่ืองถ้วยและวัตถุประเภทโลหะคล้ายกรรไกร เป็นต้น ตัวอย่างกระปุกที่ชาวบ้านเก็บ
เอาไว้ เป็นกระปกุลายครามจากเตาผิงเหอ มณฑลฝเูจีย้นกําหนดอายรุาวต้นถึงกลางพทุธ
ศตวรรษที่ 22 

 
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง: เบือ้งต้นสนันิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ีแถววดัเดิมเจ้า

สมยัก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19และมีการใช้พืน้ท่ีอีกครัง้ชว่งร่วมสมยัอยธุยาพทุธศตวรรษท่ี 20 – 24 

                                                           
48พระอธิการอรรถ ศิลโต (พระครูไพโรจน์ สีลาจารย์) ให้สมัภาษณ์ไว้กับคณะนกัศึกษาโครงการ

อบรมครู วิทยาลยัครูสรุาษฎร์ธานี เมื่อวนัที่18 กันยายนพ.ศ.2527 ปรากฏในรายงานโครงการอบรมครู              

และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี (2527), เอกสารอดัสาํเนา. 
49จากการให้สมัภาษณ์ของพระครูสงัฆรักษ์สพุจน์ พุทธสาโร เจ้าอาวาสวดัเดิมเจ้า ตําบลป่าเว 

อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
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อโุบสถวดัเดมิเจ้า 

                    
 
 
 

 
ดอนวาด 

 

     
                         สภาพพืน้ท่ีบริเวณดอนวาด           
 
 

                    
ภาพที่  66 สภาพแหล่งและหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีวัดเดิมเจ้า                     

ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พระพิมพ์ปางมารวิชยั 16 องค์                               
กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 17                            

พบบริเวณนาข้างวดัเดิมเจ้า  

 

ตลบัเคลอืบเขียวจากเตาอนัซี ราชวงศ์ซง่ใต้                          
ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 18 ถึงต้น 19                     

พบบริเวณทุง่นาข้างวดัเดิมเจ้า 
 

 

กระปกุลายครามจากเตาผิงเหอ                              
สมยัราชวงศ์หมิง ต้นถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 22            

พบบริเวณดอนวาด 
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2.14 แหล่งโบราณคดีสันทรายโบราณแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง-บ้านหัวเลน                

ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 
ตัง้อยู่ในเขตตําบลพุมเรียง แบ่งพืน้ท่ีออกเป็น 3 ส่วนคือ  สันทรายแหลมโพธ์ิ,                 

สันทรายป่ายางและสันทรายบริ เวณบ้านหัว เลน (ไ ร่นายปลัง้ )  เ ป็นสันทรายโบราณ                          
สงูจากระดบันํา้ทะเลปานกลาง 3-5 เมตร 

จากการศกึษาภายถ่ายทางอากาศของ Michel Jarcq-hergoualc’h ได้ตัง้ข้อสงัเกตว่า
ช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 14-15 ลกัษณะของชายฝ่ังทะเลกับแม่นํา้มีความแตกต่างจากท่ีเห็นใน
ปัจจุบนั โดยสันทรายบริเวณตําบลตะกรบ (ทางตอนเหนือของแหลมโพธ์ิ) ยังไม่ได้มีการก่อตวั          
ทําให้แหลมโพธ์ิเป็นพืน้ท่ีแหลมด้านนอกสุดของชายฝ่ังทะเล50มีลํานํา้ท่ีสําคัญคือคลองใหญ่
พมุเรียงเป็นคลองท่ีเกิดจากบริเวณอําเภอทา่ชนะไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ผ่านกลางสนัทรายทัง้ 
3 ไหลออกสู่ทะเลบริเวณแหลมโพธ์ิ นอกจากนีย้ังมีคลองพุมเรียงท่ีเกิดบริเวณภูเขาบริเวณ                  
ตําบลป่าเวไหลเช่ือมตอ่กบัคลองตะเคียน ผ่านตําบลทุ่งและไหลผ่ากลางระหว่างสนัทรายป่ายาง
และสนัทรายบ้านเหนือนํา้รวมกบัคลองใหญ่พมุเรียงไหลลงสูท่ะเลท่ีแหลมโพธ์ิ 

สภาพภูมิศาสตร์: แบง่ออกเป็น 3 สนัทราย ได้แก่  
สันทรายแหลมโพธ์ิ ตัง้อยูท่ิศตะวนัออกของคลองใหญ่พุมเรียงลกัษณะเป็นแหลมติด

ชายฝ่ังทะเล ทางด้านทิศตะวันตกของแหลมโพธ์ิมีคลองพุมเรียงไหลผ่านแหลมและทะเล                
บริเวณปากนํา้ออกทะเลเป็นท่ีตัง้หมู่บ้านและท่ีจอดเรือของชาวประมง ส่วนทางทิศตะวันออก               
ของแหลมทรายติดชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยริมชายหาดมีลักษณะเป็นป่าโกงกางและดินโคลน                
สว่นพืน้ท่ีบนสนัทรายสว่นใหญ่เป็นป่าโปร่ง 

สันทรายป่ายาง ตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของคลองใหญ่พุมเรียงตรงข้ามสันทราย 
แหลมโพธ์ิ สนัทรายวางตวัในแนวทิศตะวนัออกเฉียงเหนือสู่ทิศตะวนัตกเฉียงใต้ยาว 3 กิโลเมตร 
กว้าง 700 เมตรมีคลองพุมเรียงไหลผ่านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและไหลรวมกับคลองใหญ่
พุมเรียงและออกสู่ทะเลบริเวณแหลมโพธ์ิ  ปัจจุบันเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศัยของชุมชน  ในส่วนท่ี                   
ยงัไม่มีการใช้พืน้ท่ีจะมีลักษณะเป็นป่าโปร่ง พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลทางด้านตะวันออกของสันทราย               
มีลกัษณะเป็นป่าโกงกาง ชาวบ้านนิยมทําบอ่กุ้งริมชายฝ่ังทะเล 

                                                           
50Michel Jarcq-hergoualc’h, The Malay Peninsula crossroad of the maritime silk road 

(100BC.-1300AD) (Leiden: Brill, 2002), 280. 
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สันทรายบ้านหัวเลน เป็นสันทรายขนาดเล็กวางตวัในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ยาว 1 กิโลเมตร กว้าง 200 เมตรขนาบด้วยคลองพุมเรียงไหลทางด้าน             
ทิศตะวนัตกและคลองใหญ่พมุเรียงทางทิศตะวนัออกซึ่งมาบรรจบกนับริเวณตอนใต้ของสนัทราย 
ตรงบริเวณริมแม่นํา้หรือรอบสันทรายจะมีลักษณะคล้ายป่าโกงกางพืน้ท่ีตอนกลางสันทราย                
มีดอนปัจจบุนัเป็นสวนปาล์ม “ไร่นายปลัง้” เป็นพืน้ท่ีพบหลกัฐาน ทางโบราณคดี 

ประวัติการศึกษา :  มีการสํารวจแหล่งโบราณคดีบนพืน้ท่ีสันทรายแหลมโพธ์ิ                    
และสนัทรายป่ายางเรียกรวมว่า “แหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ” โดยโครงการสํารวจขุดค้นวดัแก้ว
ร่วมกบัโครงการโบราณคดีใต้นํา้ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไชยาและอาจารย์ภิณโญ  ภิญโญสกุล
ในปีพ.ศ.2522 พบซากเสากระโดงเรือขนาด 3.58 เมตรและซากหางเสือเรือยาวขนาด7.70 เมตร51, 
ปีพ.ศ.2524 โครงการโบราณคดีใต้นํา้สํารวจพบซากไม้จํานวนมากมีร่องรอยการเช่ือมต่อ                  
และพบชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยต่างประเทศ 52จากนัน้แหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิได้รับการขุดค้น                     
โดยโครงการแหล่งโบราณคดี (ภาคใต้) กรมศิลปากรในปี พ.ศ.2524และโครงการตัง้ถ่ินฐาน                  
และการค้าสมัยโบราณในประเทศไทย (Program for Ancient Settlement and Trade                          
in Thailand) หรือPASST ในปี พ.ศ.2531-2532 และมีการสํารวจโดยกรมศิลปากรอีกครัง้                   
ในปีพ.ศ.2547 บริเวณหลุมลกัลอบขุดลูกปัดสุสานศรียาภัยและอบต.พุมเรียง ผลจากการศึกษา             
ท่ีผ่านมาสรุปว่าเป็นเมืองท่าท่ีสําคญัสมัยพุทธศตวรรษท่ี14-15 เร่ือยมาจนถึงพุทธศตวรรษท่ี               
17-18 โบราณวตัถมีุใกล้เคียงกบัแหลง่โบราณคดีเกาะคอเขา บ้านทุง่ตกึ จงัหวดัพงังา   

 
 
 
 
 
 

                                                           
51เขมชาติ เทพไชยและภชุชงค์ จนัทวิช,“หลกัฐานใหมเ่ก่ียวกบัการเดินเรือสมยัศรีวิชยัท่ีแหลมโพธ์ิ 

อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธานี,”ศิลปากร, 26 (2, พฤษภาคม, 2525): 29-46. 
52เลม่เดียวกนั, 29-46. 
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ภาพที่  67 ภาพแผนท่ีสันทรายแหลมโพธ์ิ ป่ายางและบ้านหัวเลน ตําบลพุมเรียง             

อาํเภอไชยา (ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

หลักฐานโบราณคดี: จากการทบทวนวรรณกรรมและการสํารวจของผู้วิจยัทัง้  3 สนั
ทรายพบโบราณวัตถุท่ีคล้ายคลึงและอยู่ในยุคสมัยเดียวกัน ได้แก่ ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจีน                     
ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาแบบเคลือบจากเอเชียตะวนัตก ชิน้ส่วนเคร่ืองแก้วและลกูปัด มีรายละเอียด
ของโบราณวตัถแุตล่ะประเภท ดงันี ้

ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจีน พบตัง้แต่เคร่ืองถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์ถังจนถึงราชวงศ์ซ่ง
กําหนดช่วงอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14-18โดยพบเคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์ถงัเกือบทกุชนิด53 ได้แก่ 
เคร่ืองถ้วยไม่เคลือบจากเตาฟางไถ่ มณฑลกว่างตง,เคร่ืองถ้วยเคลือบขาว จากเตาสิงไถ                
มณฑลเหอเป่ยและเตากงอี ้มณฑลเหอหน่าน, เคร่ืองถ้วยเคลือบเขียวจากเตาเหมยเสีย้น                   
เตาซินหุ้ ย  เตาเฮ่อซานจากมณฑลกว่างตง เตาเย ว่ีย มณฑลเจ้าเ จียง  เตาซ่าง เย ว่ีย                         
จากมณฑลเจ้อเจียง เตาเวินโจวจากมณฑลเจ้อเจียง, ไหเคลือบเขียวมะกอก มณฑลกว่างตง            
และเคร่ืองถ้วยเขียนลายสีใต้เคลือบจากกลุ่มเตาฉางชา มณฑลหูหนาน  บางชิ น้มีลกัษณะพิเศษ

                                                           
53TarapongSrisushat Bronson B. and Ho Chuimei,“The Early Chinese Ceramiscs in 

Southern Thailand,” Silpakorn Journal,33 (4,1989): 27-29. 

แหล่ง

โบราณคดีป่ายาง 
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คือ  มีการเขียนภาษาอาหรับว่า “อลัเลาะห์”บริเวณก้นภาชนะกําหนดอายุราวพทุธศตวรรษท่ี 14-
15 เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ซ่ง ได้แก่ เคลือบขาวจากเตาฉวีหยางหรือ Ding ware จากมณฑล
เหยเป่ยและเคลือบเขียวจากเตาเหย้าโจว มณฑลสา่นซี เป็นต้น 

 
ภาพที่  68 ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยเตาฉางชา ก้นภาชนะเขียนภาษาอาหรับว่า “อัลเลาะห์”                 

สมัยราชวงศ์ถังราวพุทธศตวรรษที่ 14-15  พบท่ีแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ 
 

ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาเคลือบจากตะวันออกกลาง ผลการศึกษาของBennet 
Bronson ปีพ.ศ.2531-2532ทําการแยกชิน้ส่วนเคร่ืองเคลือบท่ีพบบริเวณแหลมโพธ์ิออกเป็น 5 
ประเภท ได้แก่ เคร่ืองเคลือบฟ้า-เขียว(Basra Turquoise ware), เคร่ืองเคลือบสีขาวแบบทึบแสง 
(Opaque white [Tin] Glazed), เคร่ืองเคลือบความมนัเงาพืน้ขาวลงยาสีเหลือง (Luster ware), 
เคร่ืองเคลือบเขียวขาว (Green and white ware) และเคร่ืองเคลือบฟ้าขาว (Cobalt blue and 
white ware) เคร่ืองเคลือบเหล่านีพ้บท่ีแหล่งโบราณคดีชีราฟ ประเทศอิรัก แหล่งโบราณคดีมนัไต
และแหล่งโบราณคดีอนุราธปรุะ ประเทศศรีลงักา54 นอกจากนีผ้ลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีภาชนะดินเผาเคลือบแบบสีฟ้า-เขียว(Basra Turquoise ware) ของวนัวิสาข์ธรรมานนท์ปี 
พ.ศ.2555 พบว่ามีความคล้ายคลึงกับท่ีผลิตแถบเมืองบสัเราะฮ์ ประเทศอิรักหรือภาชนะดินเผา
แบบเคลือบซารามา ทางตอนใต้ของประเทศอิรักกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี  15-1655 
                                                           

54อมรา ศรีสชุาติ, “คยุกบัผู้ เช่ียวชาญเบนเนทบรอนสนัและพิสฐิ เจริญวงศ์เร่ืองงานการขดุค้นแหลง่
โบราณคดีเดาะคอเขาและแหลมโพธ์ิและการศึกษาเส้นทางการค้าทางทะเลของโครงการศึกษาการตัง้ถ่ินฐาน
และการค้าสมยัโบราณในประเทศไทย,” ศิลปากร33, 1 (มีนาคม-เมษายน 2533), 36-37. 

55วันวิสาข์ธรรมานนท์, หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทยที่แสดงถงึความสัมพันธ์ทาง
การค้ากับเอเชียตะวันตกก่อนพุทธศตวรรษที่  16(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555),314. 
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ชิน้ส่วนเคร่ืองแก้วพบจํานวนมาก ทําเป็นสีนํา้เงิน เขียว ฟ้า เหลือง ดํา แดง นํา้ตาล 
แก้วใสและสีม่วง กลุ่มท่ีพบมากท่ีสุด คือ สีฟ้า สีฟ้าอมเขียว บางชิน้มีการตกแต่งด้วยการเขียนสี
และขูดขีด ชิน้ส่วนสมบูรณ์ คือ ภาชนะแก้วทรงคอสูงสีนํา้ตาลอ่อนโปร่งใสสันนิษฐานว่า                       
ใส่ของเหลวประเภทเคร่ืองหอมขนาด3x5.2 เซนติเมตร ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ตวัอยา่งชิน้สว่นแก้วใสท่ีแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิและทุ่งตกึของวนัวิสาข์ธรรมานนท์ปี พ.ศ.2555 
พบว่ามีความคล้ายคลึงกับแหล่งผลิตแก้วจากเมืองฟุสตาส ประเทศอียิปต์กําหนดอายุช่วงหลัง
พุทธศตวรรษท่ี 15 ส่วนแก้วเขียนสีมีความคล้ายคลึงกับแก้วท่ีผลิตแถบซีเรีย-ปาเลสไตน์ในช่วง
สมัยเดียวกัน56การศึกษาเคร่ืองแก้วทางวิทยาศาสตร์ของญาติมา ทองคําปีพ.ศ.2552 ได้ตัง้ข้อ
สนันิษฐานวา่จากการพบเศษแก้ว ก้อนแก้วและลกูปัดแก้วท่ีมีความสมัพนัธ์กนัสนันิษฐานว่าน่าจะ
มีการนําชิน้ส่วนแก้วมาหลอมทําลกูปัด เทคนิคการทําส่วนใหญ่เป็นการเป่าทัง้การเป่าแบบอิสระ
และเป่าใสแ่ทน่พิมพ์57 

     
ภาพท่ี 69 ขวดแก้วและชิน้ส่วนเคร่ืองแก้ว พบบริเวณแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ 
 

ลูกปัด 90 เปอร์เซ็นต์ของลูกปัดท่ีพบเป็นลูกปัดแก้ว มีทัง้ทําเป็นแก้วสีเดียว 
(Monochrome glass) สีเหลือง, เขียว, นํา้เงิน,ม่วง, ดํา, เขียวปนเหลือง,เขียว,ฟ้าและหลากสี 
(polychrome glass)หรือแก้วโมเสก (Mosiac) รูปแบบลูกปัดท่ีพบมากท่ีสุด คือ แบบกลอง
รํามะนาเจาะรู (Copped bead),แบบวงแหวน (Annular), รูปทรงกระบอก ส่วนใหญ่มีสีเหลือง      
นํา้เงิน ฟ้าและดํา นอกจากนีย้งัมีการทําลูกปัดเป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลูกปัดมีตา, ลูกปัดโรมนั, 

                                                           
56เล่มเดียวกัน, 314. 
57ญาติมา ทองคํา, การศึกษาเคร่ืองแก้วจากแหล่งโบราณคดีชายฝ่ังทะเลในภาคใต้ของ

ประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่  16 (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 157. 
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ลกูปัดเกลียว, ลกูปัดตาหลายชัน้,ลกูปัดหมากรุก ส่วนลกูปัดท่ีทําจากหินมีทัง้ทําจากหินอาเกต หิน
คาร์เนเล่ียน หินคาลซิโดนีหินอเมทิสต์ ผลกึควอตซ์ใสและหยก ลกูปัดทําจากทองคํา 

 

      
ภาพที่ 70 ลูกปัดแก้วและหนิท่ีพบบริเวณแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ 
 

ในการทบทวนวรรณกรรมและการลงพืน้ ท่ีสํารวจของผู้ วิจัยในปี พ.ศ. 2557                        
พบโบราณวตัถท่ีุนา่สนใจอธิบายแยกแตล่ะสนัทรายได้ ดงันี ้

 
ก. สันทรายแหลมโพธ์ิ จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์ชาวบ้านแหลมทรายและแหลม

ซุย (ตอนเหนือของสุสานมุสลิม) กล่าวว่าไม่พบหลกัฐานเหนือขึน้ไปจากพืน้ท่ีบริ เวณสสุานมสุลิม
สนัทรายยาวประมาณ 1 กิโลเมตร กว้างประมาณ 300 เมตรปัจจุบนัพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีอยู่
อาศยั สถานท่ีราชการและสวนสาธารณะเหลือเพียงบริเวณสสุานมสุลิมท่ียงัไม่ถกูรบกวนมากนกั 
จากการทบทวนวรรณกรรมและลงพืน้ท่ีสํารวจบริเวณสันทรายแหลมโพธ์ิพบหลักฐานทาง
โบราณคดีตามแหลง่ท่ีสําคญั ดงันี ้
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ตาราง 10 ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากสันทรายแหลมโพธ์ิในกลุ่มแหล่งโบราณคดี             
สนัทรายโบราณแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง 

แหล่งที่พบ ข้อมูลทางโบราณคด ี
1.พืน้ที่บริเวณสุสานมุสลิม 
ละติจดูที่ 9°22'49.15" Nลอง
ติจดูที่ 99°16'21.17"E 

มีพืน้ที่กว้างและยาว 300 เมตร ทิศตะวนัตกจะติดกบัคลองใหญ่พมุเรียง จาก
การสํารวจของผู้ วิจยัในปีพ.ศ.2557 พบชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยกระจายอยู่ทัว่ไป มี
ชิน้สว่นภาชนะดินเผาเนือ้ดินและชิน้สว่นพวยกา, ชิน้สว่นตะคนัดินเผา,ชิน้สว่น
เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถังถึงราชวงศ์ซ่งกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่14-
18,ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยจากตะวนัออกกลางBasra Turquoise ware,  ลกูปัดแก้ว
สีเดียว(Monochrome glass) สีเขียว 1 ลกูและเศษลกูปัดแก้วโมเสกจํานวน 1
ชิน้,ชิน้สว่นเคร่ืองแก้ว, ชิน้สว่นโบราณวตัถทุี่ทําจากเหล็ก,ชิน้สว่นตะกรันเหล็ก
และอิฐ เป็นต้น 

2.โบราณสถานแหลมโพธ์ิ 
ละติจดูที่ 9°22'38.92"N             
ลองติจดูที9่9°16'17.00"E 

หา่งจากสสุานมสุลมิทางด้านใต้ประมาณ 200 เมตร พบพระโพธิสตัว์อวโลกิเต
ศวรสําริด4 กร ขนาด18x38 เซนติเมตร พระเศียรหกัหาย ประทบัยืน มีสาย
ยัชโญปวีตลูกประคําคาดทับนุ่งห่มหนังกวางมีรูปหัวกวางอยู่ที่อังสาซ้าย 
ประดับตกแต่งคล้ายกับประติมากรรมชวาภาคกลางกําหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 14-15 จากการสํารวจผิวดินพบชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจีนกระจายอยู่
ทัว่ไป 

3. บ่อนํา้สวนสาธารณะ
ละติจดูที่  9°22'32.53"N                  
ลองติจดู 99°16'14.05"E
สสุานมสุลมิละติจดูที่  
9°22'48.3"N ลองติจดู 
99°16'17.04"E   

ในรายงานการสํารวจของกรมศิลปากรปีพ.ศ. 2525 กลา่วถึงการค้นพบบ่อนํา้
จํานวน 17 บ่อ จากการลงพืน้ที่ของผู้ วิจยัพบเพียง2 บ่อ ได้แก่ บริเวณตอนใต้
ของแหลมปัจจุบันเป็นพืน้ที่สวนสาธารณะเป็นบ่อนํ า้สี่ เหลี่ยมมีขนาด                         
2x 2 เมตร พบมีการซ่อมแซมและใส่ท่ออิฐกลมไว้ด้านใน อีกบ่อพบบริเวณ
สสุานเป็นบอ่นํา้รูปสีเ่หลีย่มมีเส้นผา่ศนูย์กลางประมาณ 1 เมตร มีร่อยรอยการ
ก่ออิฐทําบอ่ทรงกลมทบัตวับอ่เดิม 
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ตาราง 11 ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากสันทรายแหลมโพธ์ิในกลุ่มแหล่งโบราณคดี             
สนัทรายโบราณแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง (ตอ่) 

แหล่งที่พบ ข้อมูลทางโบราณคด ี
  
4.แหล่งโบราณสถานท่า

เจดีย์ (ร้าง) หมู ่5 บ้าน
ทา่เจดีย์ ตาํบลพมุเรียง
อําเภอไชยา                 
ละติจดู9°23'51.00"Nลอง
ติจดู99°16'35.00"E 

ห่างจากสสุานมสุลิมขึน้ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ตัง้อยู่ริมคลองใหญ่
พุมเรียง จากการสํารวจโดยอศ.มศ.58และหน่วยศิลปากรที่ 8 นครศรีธรรมราชปี 
พ.ศ.253759 พบหลกัฐานดงันีฐ้านเจดีย์ ตัง้อยู่ริมนํา้มีสภาพทรุดโทรมไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้, ซากเนินโบราณสถาน ห่างจากตวัเจดีย์ไปทางทิศเหนือประมาณ 
16.70 เมตร  พบเศษอิฐและชิ น้ส่วนกระเบื อ้งหลังคากระจายอยู่ทั่ว ไป ,                        
บ่อนํา้รูปแปดเหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง 113 เซนติเมตร อิฐขนาด16x32x5.5
เซนติเมตร, ชิน้ส่วนธรณีประตูขนาด76x157x17เซนติเมตร, ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วย 
จากการสํารวจของผู้วิจยัในปี พ.ศ.2557 พบชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยลายครามจากเตา
จ่ิงเตอ๋เจิน้ มณฑลเจียงซีราวปลายพทุธศตวรรษที่ 21 ถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 22จาก
หลกัฐานทางด้านโบราณคดีที่พบชิน้ส่วนธรณีประตู  สนันิษฐานแต่เดิมมีการใช้
พืน้ที่บริเวณนีใ้นช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ต่อมามีการสร้างศาสนสถานขึน้อีก
ครัง้ในร่วมสมยักบัอยธุยาช่วงราวพทุธศตวรรษที่ 20-24 

5. ชายหาดแหลมโพธ์ิ หางเสือเรือยาว 7.70 เมตร พบบริเวณชายฝ่ังแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ ปัจจุบนั
เก็บรักษาที่ศาลาวดัพมุเรียง 

 

                                                           
58กรมศิลปากร, รายงานการสาํรวจท่าเจดีย์และวัดนางชี (ร้าง) หมู่ 5 ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537), เอกสารอดัสาํเนา 
59กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจโบราณสถานบ้านท่าเจดีย์ (แหลมโพธ์ิ) หมู่ 5 ตําบล

พุมเรียง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537), เอกสารอดัสาํเนา 
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สภาพบริเวณสสุานมสุลมิชิน้สว่นพวยกา 

 
ชิน้สว่นภาชนะดินเผาเนือ้ดินชิน้สว่นเคร่ืองแก้ว 

 
เศษลกูปัดแก้วโมเสกและลกูปัดแก้วสเีดยีวBasra Turquoise ware 

 

 
ชืน้สว่นเคร่ืองมือเหลก็และชิน้สว่นตะครัน 

 

ภาพที่  71 สภาพพืน้ที่และหลักฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจบริเวณสุสานมุสลิม       
สันทรายแหลมโพธ์ิในกลุ่มแหล่งโบราณคดีสันทรายโบราณแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง         
-บ้านหัวเลน 
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ภาพที่  72 ตั วอ ย่างชิ ้น ส่วนเค ร่ือง ถ้วยจีนจากการสํารวจบริ เวณสุสานมุสลิม                       
สันทรายแหลมโพธ์ิในกลุ่มแหล่งโบราณคดีสันทรายโบราณแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง-
บ้านหัวเลน 

ชามและไหเคลอืบเขียวจากกลุม่เตาซินหุ้ย                    
สมยัราชวงศ์ถงัปลายพทุธศตวรรษที่13 ถึงกลาง 14 

 

ชิน้สว่นชามเคลอืบขาวจากเตาสงิไถ                                  
สมยัราชวงศ์ถงัราวปลายพทุธศตวรรษ14 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวจากเตาเยวี่ยสมยัราชวงศ์ถงั

ราวปลายพทุธศตวรรษที1่4 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวกลุม่เตาเฮ่อซาน                            

สมยัราชวงศ์ถงัราวปลายพทุธศตวรรษ14 

ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยเขียนสกีลุม่เตาฉางชา (Changsha) สมยัราชวงศ์ถงักลางถงึปลายพทุธศตวรรษที่14 

ชิน้สว่นกระปกุเคลอืบสนีํา้ตาลจากกลุม่เตาสอืเจ้า สมยัราชวงศ์ซง่ใต้ปลายพทุธศตวรรษที่ 17 ถงึต้น18 
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สภาพพืน้ท่ีพบพระโพธิสตัว์, พระโพธ์ิสตัว์อวโลกิเตศวรสาํริด 4 กรพทุธศตวรรษที่ 14-15       

 และชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์ถงัท่ีพบบริเวณโบราณสถานแหลมโพธ์ิ 

 

 
                บอ่นํา้บริเวณสวนสาธารณะ                                         บอ่นํา้บริเวณสสุานมสุลมิ 

 
หางเสอืเรือท่ีพบบริเวณชายหาดแหลมโพธ์ิ ตําบลพมุเรียง 

ภาพท่ี 73 ตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจบริเวณสันทรายแหลมโพธ์ิ            
ในกลุ่มแหล่งโบราณคดีสันทรายโบราณแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง-บ้านหัวเลน 
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            ภาพถ่ายเกา่เจดีย์ปีพ.ศ.2537                                   บอ่นํา้รูปหกเหลีย่มจากการสาํรวจพ.ศ.2557 

     
ภาพถ่ายเกา่ชิน้สว่นธรณีประต ูพ.ศ.2537ชิน้สว่นกระเบือ้งดินเผาสาํรวจปีพ.ศ.2557 

 
ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยจีนเตาจ่ิงเตอ๋เจิน้สมยัราชวงศ์หมงิราวพทุธศตวรรษที่ 21-22 ในการสาํรวจปีพ.ศ. 2557 

ภาพที่  74 หลักฐานทางโบราณคดีจากโบราณสถานบ้านท่าเจดีย์ ตําบลพุมเรียง                        
อําเภอไชยาบนสันทรายแหลมโพธ์ิในกลุ่มแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง                 
-บ้านหัวเลน 

ท่ีมาภาพปีพ.ศ.2537: กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจท่าเจดีย์และวัดนางชี (ร้าง) หมู่ 5                    
ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี (ม.ป.ท: 2537), ไมป่รากฏเลขหน้า.   
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ข. สันทรายป่ายาง อยูท่างทิศตะวนัตกของคลองใหญ่พมุเรียง สนัทรายวางตวัแนว
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือสู่ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือยาว 3 กิโลเมตรกว้าง 700 เมตร พืน้ท่ีตอนเหนือ
สุดอยู่ประมาณละติจูด 9°23'23.18"N ลองติจูดท่ี 99°15'3.76"E ส่วนทิศใต้จรดแหลมสนัทราย
ประมาณละติจดู 9°21'59.89"N ลองติจดู99°15'26.65"E เคยมีรับการขดุค้นท่ีบริเวณวดัโพธาราม 
หวัคแูละบริเวณหลงัวดัสมุหนิมิตในปีพ.ศ.2525พบโบราณวตัถุคล้ายกับแหลมโพธ์ิ พบภาพวาด
ตําแหนง่คนัดนิในหนงัสือการขดุค้นแหลมโพธ์ิปี พ.ศ.2525  จากการศกึษาของโครงการตัง้ถ่ินฐาน
และการค้าสมยัโบราณในประเทศไทย (Program for Ancient Settlement and Trade in 
Thailand) หรือ PASS ปีพ.ศ.2531-2532 กล่าวว่าเป็นแหล่งโบราณคดีร่วมสมยัแหล่งโบราณคดี
แหลมโพธ์ิโดยเป็นชุมชนท่ีมีการอยู่อาศยัหนาแน่นจากข้อมูลการให้สมัภาษณ์กล่าวว่าพบเคร่ือง
ถ้วย ลกูปัด เคร่ืองแก้วตลอดทัง้สนัทรายระยะทาง 3 กิโลเมตรพบตวัอย่างหลกัฐานทางโบราณคดี
ท่ีนา่สนใจ ดงันี ้
 
ตาราง 12 ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากสันทรายป่ายางในกลุ่มแหล่งโบราณคดีสันทราย
โบราณแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง  

แหล่งที่พบ ข้อมูลทางโบราณคด ี
1.บริเวณสุสานศรียาภยั
ละติจดูที9่°22'37.45"N  
ลองติจดู99°15'41.49"E   

กรมศิลปากรเข้ามาสํารวจบริเวณสสุานศรียาภยัในปีพ.ศ.2547 พบชิน้สว่นเคร่ือง
ถ้ ว ย จี น ส มั ย ร า ช ว ง ศ์ ถั ง กํ า ห น ด อ า ยุ ร า ว พุ ท ธ ศ ต ว ร ร ษ ที่  14-15                       
ชิน้สว่นภาชนะดินเผาเคลือบแบบตะวนัออกกลาง ชิน้สว่นแก้ว ลกูปัด จากการลง
ของผู้วิจัยพบหลมุลกัลอบขุดค้นเป็นพืน้ที่บริเวณกว้าง บนหลมุขุดค้นพบชิน้ส่วน
เคร่ืองถ้วยกระจายอยูท่ัว่ไป 

2.บ่อกุ้งข้างสุสานศรียา
ภยั ละติจดู9°22'34.05"N 
ลองติจดู99°15'45.62"E 

จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์กลา่ววา่พบชิน้สว่นภาชนะดนิเผาและลกูปัดกระจายอยู่
ทัว่ทัง้บริเวณ60จากการลงพืน้ที่ของผู้ วิจัยพบชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยกระจายอยู่ทัว่ไป 
สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองถ้วยจีนกําหนดอายุราวพทุธศตวรรษที่ 14-18 เป็นเคร่ืองถ้วย
จีนสมยัราชวงศ์ถงัช่วงพทุธศตวรรษที่ 14-15, ชิน้สว่นภาชนะดินเผาพืน้เมือง เนือ้
หยาบและหนา, ชิน้สว่นเคร่ืองแก้วสฟ้ีา เป็นต้น 

 
 
 

                                                           
60ข้อมูลจากนายทศันยั มุ่งผลกลาง (อายุ46 ปี) บ้านเลขที่ 45/1 หมู่ 7 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี (คนเฝ้าบอ่กุ้ง) 
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ตาราง 13 ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากสันทรายป่ายางในกลุ่มแหล่งโบราณคดีสันทราย
โบราณแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง (ตอ่) 

แหล่งที่พบ ข้อมูลทางโบราณคด ี
3. พืน้ที่ป่าบริเวณหลัง
วัดใหม่พุมเรียงและวัดส
มุหนิมติละติจดู 
9°22'47.27"N ลองติจดูที่
99°15'28.40"E 

จากการเดินสาํรวจในปี พ.ศ. 2557 พบหลมุลกัลอบขดุทัว่ทัง้บริเวณเหนือปากหลมุ
พบชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยกระจายอยู่ทัว่ไปสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถงั
คล้ายกบัท่ีพบท่ีแหลมโพธ์ิกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่14-15 , ชิน้สว่นภาชนะ
ดินเผาเนือ้ดินมีเนือ้หยาบ,ชิน้ส่วนพวยกา, ชิน้ส่วนเคร่ืองแก้วสีฟ้า, ชิน้ส่วนอิฐ,
ชิน้สว่นหินทรายสเีหลอืงมีขนาด 13x34 เซนติเมตร เป็นต้น 

4.คันดิน จากแผนที่ในหนังสือการขุดค้นแหลมโพธ์ิปีพ.ศ.252661วาดตําแหน่งคันดินมี
ลกัษณะเป็นคนัดิน 3 ด้าน ด้านทิศเหนือเร่ิมจากคลองพมุเรียงบริเวณวดัโพธาราม
ไปยงัทิศตะวนัตกเฉียงเหนือบริเวณวดัหวัคูประมาณ 600 เมตร จากนัน้คนัดินจะ
เป็นเส้นยาวไปทางทิศใต้บริเวณหลงัวดัสมหุนิมิตเป็นระยะทาง 600 เมตรและจะ
เป็นเส้นตอ่ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือไปจรดทา่นายร้อยหรือคลองพมุเรียงเป็น
ระยะทาง 500 เมตร จากการลงพืน้ที่ของผู้ วิจัยพบว่าคนัดินส่วนใหญ่ถูกทําลาย
เหลือเพียงบริเวณหลังวัดใหม่พุมเรียงเป็นแนวยาวประมาณ 270 เมตร สูง
ประมาณ 1.50 เมตร แต่ยังเป็นข้อถกเถียงว่าเป็นคันดินที่สร้างในสมัยใด 
(สมยัก่อนพุทธศตวรรษที่ 19, ร่วมสมยัอยธุยาหรือสมยัธนบรีุรัตนโกสินทร์ที่ไชยา
ทําสงครามกบัพมา่) 

 
 
 
 
 

                                                           
61กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณแหลมโพธ์ิ ตําบลพุมเรียง                  

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี  (มปท: โครงการโบราณคดีประเทศไทย ภาคใต้ กองโบราณคดี                          
กรมศิลปากร, 2526),1-103. 
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ภาพที่  7 5  สภาพแหล่งและห ลักฐานทาง โบราณคดีจ ากการสํ า รวจบ ริ เ วณ                          
หลังวัดใหม่พุมเรียงและวัดสมุหนิมิต สันทรายป่ายางในกลุ่มแหล่งโบราณคดี
สันทรายโบราณแหลมโพธ์ิ -ป่ายาง-บ้านหัวเลน 

สภาพพืน้ที่ป่ายางหลงัวดัใหม่พุมเรียงและวัดสมุหนิมติ 
 

ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วย ภาชนะดนิเผาและชิน้ส่วนแก้ว ชิน้ส่วนหนิทรายสีเหลือง 

ลูกปัดแก้วและหิน ชิน้ส่วนลูกปัดทื่มีสภาพไม่สมบูรณ์ 
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  ภาพวาดคนัดินบริเวณสนัทรายป่ายาง 
ที่มา: กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณแหลมโพธ์ิ ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฏร์ธานี (มปท:โครงการโบราณคดีประเทศไทยภาคใต้ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526),                    
ไมป่รากฏเลขหน้า. 
 

 
สภาพคนัดินหลงัวดัใหมพ่มุเรียง ปี พ.ศ. 2557 

ภาพที่  76 คันดินหลังวัดใหม่พุมเรียง สันทรายป่ายางในกลุ่มแหล่งโบราณคดีสันทราย
โบราณแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง-บ้านหัวเลน 

 
 
 
 
 

คันดินที่เหลืออยู่

บริเวณหลัง                   

วัดใหม่พุมเรียง 



174 
 

ค. สันทรายบ้านหัวเลน ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของคลองใหญ่พุมเรียงขนาบด้วย
คลองใหญ่พมุเรียงและคลองพุมเรียงท่ีไหลมารวมกันบริเวณตอนใต้สุดของสนัทราย ริมฝ่ังแม่นํา้
เป็นป่าโกงกาง ส่วนตอนกลางของพืน้ท่ีมีลักษณะเป็นสันทราย มีเนินทรายขนาดเล็กบริเวณ          
สวนปาล์มนายปลัง้ ละติจดู(รุ้ง) 9°22'54.81" Nลองติจดู(แวง) 99°15'54.33"E จากข้อมลูการให้
สมัภาษณ์กล่าวว่าพบหลักฐานเฉพาะพืน้ท่ีไร่นายปลัง้พบลูกปัด ชิน้ส่วนภาชนะดินเผา ชิน้ส่วน
เหล็กคล้ายตะป ูกระดกู แหวนทอง เป็นต้น หลกัฐานทางโบราณคดีคล้ายสนัทรายแหลมโพธ์ิและ
สนัทรายป่ายาง62 

 
ภาพท่ี 77 แหล่งโบราณคดีไร่นายปลัง้ตัง้อยู่บนสันทรายบ้านหัวเลน   

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
ผู้วิจยัทําการลงสํารวจพืน้ท่ีปีพ.ศ.2557และสํารวจร่วมกับสํานกัศิลปากรท่ี14 อีกครัง้

ในปีพ.ศ.2558 พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีน่าสนใจ ได้แก่ ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจีน ส่วนใหญ่เป็น
ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยสมัยราชวงศ์ถังกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี14-15,ชิน้ส่วนภาชนะดินเผา
เคลือบแบบตะวนัออกกลาง, ชิน้ส่วนแก้ว,ชิน้ส่วนเหรียญอาหรับสมยัราชวงศ์อบับาสิยะฮ์กําหนด
อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี14-16, ชิน้สว่นเคร่ืองประดบัห่วงทองทําเป็นทรงกลม, ลกูปัดหินและลกูปัด
แก้วพบบางชิน้มีลักษณะของลูกปัดท่ีหลอมติดกัน, หัวแหวน,ชิน้ส่วนเคร่ืองมือท่ีทําจากเหล็ก, 
ชิน้สว่นสําริด (กระพรวน?) เป็นต้น 

                                                           
62ข้อมลูที่ได้จากการให้สมัภาษณ์นางภาณี ประทุม  (อาย ุ42ปี) บ้านเลขที่ 30, นายสมาน ย่าหล ี

(อาย4ุ3ปี) บ้านเลขท่ี 99/9 หมูท่ี่ 4 บ้านเหนือนํา้ ตําบลพมุเรียง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

สันทรายแหลมโพธ์ิ 
สันทรายป่ายาง 

สันทรายบ้านหัวเลน 
คลองใหญ

พุมเรียง 
คลอง

พุมเรียง 



175 
 

 
สภาพบริเวณไร่นายปลัง้ลกูปัดหนิและแก้วและชิน้สว่นลกูปัดที่พบ 

 

 
                             ชิน้สว่นหว่งทองคํา                                         หินที่ใช้ทําหวัแหวน 
 

   
 

เหรียญอาหรับสมยัราชวงศ์ Abbasid กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14-16 
 

ภ า พที่  7 8  สภ า พพื ้นที่ แ ล ะห ลัก ฐา นทา ง โบ รา ณคดีพบ บ ริ เ ว ณไ ร่นา ยป ลั้ง                      
สันทรายบ้านหัวเลนในกลุ่มแหล่งโบราณคดีสันทรายโบราณแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง           
-บ้านหัวเลน 
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ชิน้สว่นภาชนะดินเผาเคลอืบตะวนัวนัออกกลางชิน้สว่นแก้ว 

 

 
ชิน้สว่นเคร่ืองมือเหลก็ชิน้สว่นเคร่ืองมือเหลก็ 

 

 
ชิน้สว่นสาํริด (กระพรวน?)ชิน้สว่นอิฐกว้าง 19 เซนติเมตร หนา 6 เซนตเิมตร 

 

ภาพที่  79 หลักฐานทางโบราณคดีพบบริเวณไร่นายปลั้ง  สันทรายบ้านหัวเลน               
ในกลุ่มแหล่งโบราณคดีสันทรายโบราณแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง-บ้านหัวเลน 
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นอกจากนีย้งัมีโบราณวตัถท่ีุนา่สนใจเก็บรักษาอยู่ท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ไชยา ซึ่ง
เ ป็นการรวบรวมจากการสํารวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ ท่ีผ่านมา ได้แก่                         
เหรียญจีน สมยัราชวงศ์ถงัจํานวน 3 เหรียญเป็นเหรียญรูปส่ีเหล่ียมเจาะรูตรงกลางเขียนอกัษรจีน
ว่า“Kai Yuan Tung Pao” แปลว่าทําในสมยัไคเอว๋ียนจกัรพรรดิเกาส ูเหรียญแบบนีจ้ะผลิตตัง้แต ่          
ปี พ.ศ.1164-1209 ใช้มาจนสิน้ราชวงศ์ถัง ราว ปีพ.ศ.1450, ขวานหินขัดได้จากการขุดค้น              
ขนาด 3.4 x4.5 เซนตเิมตร, ตุ๊กตาดนิเผาจากแหลง่โบราณคดีบ้านป่ายาง เป็นต้น 

 
ภาพที่  80 เหรียญกษาปณ์จีนมีอักษร “Kai Yuan Tung Pao” ใช้ในปี พ.ศ.1164-1450                    

จากแหลมโพธ์ิ จัดแสดงอยู่ท่ีพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิไชยา 
 

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง:จากหลักฐานทางด้านโบราณคดีสันนิษฐานว่า
บริเวณสนัทรายแหลมโพธ์ิ ป่ายางและบ้านหวัเลนเป็นเมืองท่าท่ีสําคญัในพุทธศตวรรษท่ี14-15 
จากนัน้หลักฐานจะพบน้อยลง สันทรายป่ายางจะพบหลักฐานทางโบราณคดีหนาแน่นอีกครัง้
ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษท่ี 23-24 (จะกล่าวถึงแหล่งโบราณคดีเหล่านีใ้น
หวัข้อแหลง่โบราณคดีสมยัอยธุยา) 
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2.15 แหล่งโบราณคดีบ้านลาด(ท่ีราบริมคลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 4 บ้านลาด ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°25'14.5"N  ลองตจิดู (แวง) 99°11'44.2"E 

สภาพภูมิศาสตร์: ชาวบ้านเรียก “พรุตาสม” ลักษณะเป็นพืน้ท่ีราบลุ่มริมคลอง            
ห้วยโหนด (เส้นนํา้ต่อกับคลองตะเคียน) ห่างจากคลองตะเคียนเส้นตําบลทุ่งทางทิศใต้                     
ราว500 เมตรและมีคลองตะเคียนอีกสายไหลผ่านทางทิศตะวันตกห่างจากแหล่งโบราณคดี            
ราว 1,300 เมตร สภาพปัจจบุนัเป็นสวนปาล์มหา่งจากชายฝ่ังทะเลประมาณ 9 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา: สํารวจร่วมกบัสํานกัศลิปากรท่ี14นครศรีธรรมราชปีพ.ศ.2558 

หลักฐานทางด้านโบราณคดี จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์กล่าวว่าเม่ือประมาณ                  
30  ปีท่ีแล้วขุดพบประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร พระบาทและพระกรหกัหายสูง   
11.5เซนติเมตร สันนิษฐานว่ามี 4 กร ลักษณะพระวรกายยืนตรง พระพักตร์กลม ทรงเกล้า                   
พระเกศาเป็นรูปชฎามงกุฎ มีพระพุทธเจ้าอมิตาภะประทับอยู่ ในกรอบ พระภูษายาว                              
จากลกัษณะประตมิากรรมกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี14-15 

 
ภาพที่  81 พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสําริด กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่  14-15                      

แหล่งโบราณคดีบ้านลาด ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ง: จากการสํารวจเบือ้งต้นสนันิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ี

บริเวณนีใ้นชว่งสมยัแรกเร่ิมประวตัศิาสตร์ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 
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2.16 แหล่งโบราณคดีบ้านนายชัยพฤกษ์ ทองอ้น (ท่ีราบริมคลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: บ้านเลขท่ี 167 หมู ่1 บ้านวงัหลมุพี ตําบลตลาด อําเภอไชยา  
พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°25'34.32"N ลองตจิดู (แวง) 99°10'29.90"E 

จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์กล่าวว่าพืน้ท่ีบริเวณสวนยางข้างบ้านและสวนปาล์มตรง
ข้ามบ้านของนายชยัพฤกษ์ ทองอ้นเคยขุดพบพระ ลูกปัด เคร่ืองมือโลหะ กองอิฐลักษณะคล้าย
เตาเผาแตไ่ด้ทําการไถกลบและขดุเป็นสระนํา้ 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีราบระหว่างคลองตะเคียนและคลองท่าตีน 
ชาวบ้านเรียก “ห้วยวงัหลมุ” ห่างจากแหล่งโบราณคดีด้านละประมาณ 400 เมตร คลองตะเคียน
สายนีจ้ะไหลไปรวมกบัคลองทา่โพธ์ิ (คลองไชยา) และไหลลงสูท่ะเลท่ีบ้านดอนประดูปั่จจบุนัเป็นท่ี
อยูอ่าศยั สวนปาล์มและสวนยางของชาวบ้าน หา่งจากชายฝ่ังทะเลประมาณ 13 กิโลเมตร  

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 

หลักฐานทางด้านโบราณคดี:จากการสํารวจของผู้ วิจยัในปีพ.ศ.2557พบหลกัฐาน
ทางโบราณคดีท่ีนา่สนใจได้แก่อิฐ พบกระจายอยู่ทัว่ไปตามพืน้ผิวดิน แตมี่สภาพแตกหกัเน่ืองจาก
มี กา รป รับ ไ ถ พ ร วน พื น้ ท่ี หล าย ค รั ้ง  วัด ไ ด้ เ พี ย ง ค วา มก ว้า ง คื อ  ร าว  16 เ ซ นติ เม ตร ,                

ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจีนพบตัง้แต่สมยัจีนราชวงศ์ถงัพทุธพบจํานวน 2 ชิน้ได้แก่ชิน้ส่วนไหเคลือบ
เขียวจากเตาซินหุ้ย มณฑลกวางตงกําหนดอายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี 13 ถึงกลางพทุธศตวรรษ
ท่ี 14 และชิน้ส่วนเคลือบชามเคลือบขาวจากเตาสิงไถกําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 14
เคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ พบชิน้ส่วนชามเคลือบขาว จากเตาฝูเจีย้น กําหนดอายุช่วง               
พุทธศตวรรษท่ี 17-18 จํานวน 7 ชิน้เคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์เยว๋ียนพบชามเคลือบเขียว                 
จากเตาฝูเจีย้นกําหนดอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19จํานวน 1 ชิน้เคร่ืองถ้วยจีนสมยั
ราชวงศ์หมิงพบชิน้ส่วนชามเคลือบเขียวจากเตาหลงฉวนมณฑลเจ้อเจียงกําหนดอายุราว                     
ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20และชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเต๋อเจิน้ มณฑลเจียงซี                 
กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 – 21 อย่างละ 1 ชิน้, ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจากเตา

สุโขทัย จานเขียนลายสีดําราวพุทธศตวรรษท่ี 20จํานวน 1 ชิน้, ลูกปัด เป็นลูกปัดท่ีชาวบ้าน                 
เจอและเก็บรวบรวมไว้ โดยมีทัง้ลกูปัดท่ีทําจากหินทําจากแก้วมีทัง้ลกูปัดแก้วทัง้ทําเป็นแก้วสีเดียว 
(Monochrome glass) และหลากสี (polychrome glass)หรือแก้วโมเสก (Mosiac)ทําเป็นสีฟ้า             
สีเหลือง สีแดงทรงกลม, ลกูปัดท่ีทําจากหินมีทัง้หินคาเนล่ียนสีส้ม  หินควอซไซด์ ทําเป็นรูปทรงทุ่น 
ชิน้สว่นหินท่ียงัไมไ่ด้เจาะรู เป็นต้น ลกูปัดคล้ายกบัท่ีพบในแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ 
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กาํหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้นสนันิษฐานวา่มีการใช้พืน้ท่ีบริเวณนีใ้นช่วง
สมยัแรกเร่ิมประวตัิศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 และอาจมีการใช้ต่ออย่างน้อยในช่วงร่วมสมยั
อยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-22 

 
สภาพพืน้ท่ีบริเวณแหลง่โบราณคดีบ้านนายชยัพฤกษ์ ทองอ้น 

     
                   อิฐกระจายอยูร่อบบริเวณ                                                 ลกูปัดแก้วมีตา 

       
                           ลกูปัดแก้วสเีดยีว                                               ลกูปัดหินและชิน้สว่นหิน 

ภ า พ ที่  82 ส ภ า พ พื ้น ที่ แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ แ ห ล่ ง โ บ ร า ณ ค ดี                             
บ้านนายชัยพฤกษ์ ทองอ้นบ้านวังหลุมพี ตาํบลตลาด อาํเภอไชยา 
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ภาพที่  83 ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยที่พบบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านนายชัยพฤกษ์ ทองอ้น                                    
บ้านวังหลุมพี ตาํบลตลาด อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ชิน้สว่นไหเคลอืบเขยีวจากเตาซนิหุ้ยสมยัราชวงศ์ถงั             

ราวปลายพทุธศตวรรษที1่3ถึงกลาง14 

ชิน้สว่นชามเคลอืบขาวเตาฝเูจีย้น             
      สมยัราชวงศ์ซง่ใต้ ราวพทุธศตวรรษที่ 17-18 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวเตาฝเูจีย้นราชวงศ์เยวีย๋น          
ราวกลางถงึปลายพทุธศตวรรษที ่19 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวเตาหลงฉวน                       
สมยัราชวงศ์หมิงราวต้นถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 20 

ชิน้สว่นชามลายครามจากเตาจ่ิงเตอ๋เจิน้        
สมยัราชวงศ์หมิงปลายพทุธศตวรรษที่ 20-21 

ชิน้สว่นจานเขียนลายสดีาํ เตาสโุขทยั  
ราวพทุธศววรรษที่ 20 

ชิน้สว่นเคลอืบชามเคลอืบขาวจากเตาสงิไถ                            

สมยัราชวงศ์ถงัราวปลายพทุธศตวรรษที่ 14 
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2.17 แหล่งโบราณคดีสวนปาล์มนายลือศักดิ์  คชไพร (ท่ีราบริมคลอง             
ทา่ตีน-คลองตะเคียน) 

ที่ตัง้:หมูท่ี่ 1 บ้านในทอน ตําบลป่าเว อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°25'26.3"N ลองตจิดู (แวง) 99° 9' 55.9"E 
จากการสัมภาษณ์นายลือศักดิ์  คชไพรกล่าวว่าเม่ือประมาณ 50 ปีท่ีแล้ว                               

นายเลีย้ว คชไพรบดิาได้พบเทวรูปจากการไถนา ปัจจบุนัได้ขายไปและเหลือแตเ่พียงรูปภาพ63 
สภาพภูมิศาสตร์ : ตัง้อยู่บนพื น้ ท่ีดอนมีคลองท่า ตีนไหลผ่านทางทิศเหนือ                        

ห่างจาก แหล่งโบราณคดีประมาณ 300 เมตร ปัจจุบนัเป็นพืน้ท่ีสวนปาล์มคลองท่าจีนจะไหลไป
รวมกับคลองตะเคียนบริเวณบ้านมณฑลแล้วแยกออกเป็น 2 สาย สายหนึ่งไหลไปตําบลทุ่ง                   
และมีคลองเช่ือมตอ่กบัคลองพมุเรียงไหลออกสู่ทะเลท่ีแหลมโพธ์ิ อีกสายหนึ่งไหลไปรวมกบัคลอง
ไชยาเรียกคลองท่าโพธ์ิไหลผ่านตําบลเวียง ตําบลตลาดและไหลลงสู่ทะเลท่ีบ้านดอนประดู ่
ปัจจบุนัแหลง่โบราณคดีหา่งจากชายฝ่ังทะเลประมาณ12 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา:  ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
หลักฐานโบราณคดี :ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ เพศหญิง 8 กรสําริด                           

ประทบันัง่ขดัสมาธิเพชร สวมชฎามงกฎุและเคร่ืองประดบั เน่ืองจากภาพถ่ายท่ีเหลืออยู่ไม่ชดัทําให้
ไม่สามารถวิเคราะห์ตีความสิ่งของท่ีอยู่ในมือ จากศิลปกรรมพบว่ามีความคล้ายชวาภาคกลาง 
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษ ท่ี 14-15จากการ สํารวจ พื น้ ท่ีของ ผู้ วิ จัย ไ ม่พ บหลักฐาน                            
ทางด้านโบราณคดีเพิ่มเตมิ  

กําหนดอายุสมัย:จากการสํารวจเบือ้งต้นสนันิษฐานมีการใช้พืน้ท่ีบริเวณสวนปาล์ม
นายลือศกัดิ ์คชไพรกําหนดให้เป็นแหลง่โบราณคดีสมยัก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 

                                                           
63ข้อมลูจากการให้สมัภาษณ์ของนางบญุเลศิ ทิพย์ป่าเว (อาย6ุ3ปี)บ้านเลขท่ี 118 และนายลอืศกัดิ์ 

คชไพร (อาย ุ42 ปี) บ้านเลขท่ี31  หมู ่1 บ้านในทอน ตําบลป่าเว อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
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ภาพที่  84 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์เพศหญิง8 กร สําริด ราวพุทธศตวรรษที่  14-15                 

แหล่งโบราณคดีสวนปาล์มนายลือศักดิ์ คชไพร ตาํบลป่าเว 
 

2.18 แหล่งโบราณคดีสวนปาล์มนางบุญเลิศ ทิพย์ป่าเว (ท่ีราบคลอง                
ทา่ตีน-คลองตะเคียน) 

ที่ตัง้:หมูท่ี่ 1 บ้านในทอน ตําบลป่าเว อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิดละตจิดู (รุ้ง) 9°25'19.92"N ลองตจิดู (แวง) 99° 9'27.33"E 

นางบุญเลิศ ทิพย์ป่าเวกล่าวว่าแต่เดิมพืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นท่ีดอนทําการปลูกยาง              
ตอ่มาปีพ.ศ.2547 ได้ปรับพืน้ท่ีเพ่ือทําสวนปาล์มพบแผ่นอิฐขนาดใหญ่ ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจํานวน
มากและได้พบชิน้ส่วนพระโพธ์ิสัตว์อวโลติเกศวร1 องค์จึงนําไปมอบให้กับพิพิธภัณฑสถาน
แหง่ชาตไิชยา 

สภาพภูมิศาสตร์: เป็นพืน้ท่ีดอนมีคลองท่าตีนไหลผ่านทางทิศเหนือห่างจาก                  
แหล่งโบราณคดีประมาณ 500 เมตรและห่างจากคลองไชยาทางทิศใต้ประมาณ 1200 เมตร    
คลองท่าตีนไหลไปรวมกับคลองตะเคียนบริเวณบ้านเวียงไหลลงสู่ทะเลปัจจุบนัแหล่งโบราณคดี
สวนปาล์มนางบญุเลิศหา่งจากชายฝ่ังทะเลประมาณ 14 กิโลเมตร  

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
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หลักฐานโบราณคดีพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญั คือ ชิน้ส่วนพระโพธิสัตว์

อวโลกิเตศวรสําริด สภาพหกัชํารุดเหลือเพียงส่วนศีรษะจนถึงราวพระอรุะ มีความสูงประมาณ 
20 -30 เซนติเมตร ลักษณะพระพกัตร์กลม เกล้าเกศารูปชฎามกุฎมีกระบงัหน้าพระอมิตาภะ
ประทบัอยู่ตรงกลาง แตง่การสวมกุณฑล กรองศอ สายอชินยชัโญประวีต  จากลกัษณะศิลปกรรม
พบว่ามีความคล้ายคลึงกับศิลปะเบงกอลท่ีพบในบังกลาเทศ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี                  
14-15 จากการลงสํารวจผิวดินของผู้ วิจัยไม่พบหลกัฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติมอาจเน่ืองด้วย
สภาพพืน้ท่ีมีหญ้าปกคลมุ 

การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้นกําหนดให้เป็นแหล่งโบราณคดี
สมยัก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 

 
              สภาพแหลง่โบราณคดี 
 
 
\ 

ภาพที่  85 สภาพพืน้ท่ีและพระโพธ์ิสัตว์อวโลกิเตศวรจากแหล่งโบราณคดีสวนปาล์ม         
นางบุญเลิศ ทิพย์ ป่า เวหมู่ ท่ี  1 บ้านในทอน ตําบลป่าเว  อําเภอไชยา                 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 
 

ชิน้สว่นพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร                           

กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 14-15 
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2.19 แหล่งโบราณคดีหนองกึง (คลองทา่ตีน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 3 บ้านหินป้อง ตําบลป่าเว อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°26'22.3"N ลองตจิดู (แวง) 99°6'46.1"E 

จากการสัมภาษณ์นายสามารถ จําปา กล่าวว่าเม่ือปีพ.ศ.2554 ได้พบเคร่ืองถ้วย
บริเวณริมหนองกึงจํานวน 5 ใบและพบชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยอีกจํานวนหนึง่ 

สภาพภูมิศาสตร์: เป็นพืน้ท่ีดอนลกูฟกูตัง้อยูริ่มหนองกึง จากการศกึษาภาพถ่ายทาง
อากาศสนันิษฐานวา่เป็นทางนํา้เก่าของคลองทา่ตีนซึ่งปัจจบุนัไหลผ่านทางทิศเหนือห่างจากแหล่ง
โบราณคดีประมาณ 100 เมตรแหลง่โบราณคดีหา่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจบุนัประมาณ 19 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 

หลักฐานโบราณคดี: พบว่าเป็นชามเคลือบเขียวจากเตาเต๋อฮั่ว มณฑลเจ้อเจียง 
จํานวน 5 ใบ และชิน้ส่วนชามเคลือบเขียวจากเตาหลงฉวน มณฑลเจ้อเจียงสมัยราชวงศ์ซ่งใต้
กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 17 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 18 นายประหยดั นิลพฒันไพศาล
เจ้าของท่ีกล่าวว่าตอนไถหน้าดินปลกูยางพบชิน้ส่วนภาชนะดินเผากระจายอยู่ทัว่ไป จากการเข้า
สํารวจพืน้ท่ีของผู้วิจยัไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดีเพิ่มเตมิ 

การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้น กําหนดให้เป็นแหล่งโบราณคดี
สมยัก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 
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สภาพพืน้ท่ีบริเวณหนองกงึ 

 

 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 86 สภาพพืน้ที่และเคร่ืองถ้วยจีนที่พบบริเวณแหล่งโบราณคดีหนองกึงตาํบลป่าเว           
อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ชามเคลอืบเขยีวจากเตาเตอ๋ฮัว่สมยัซง่ใต้ราวปลายพทุธศตวรรษที ่17 ถึงต้น18                  

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวเตาหลงฉวน สมยัราชวงศ์ซง่ใต้ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 17 ถงึต้นพทุธศตวรรษที่ 18 
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2.20 แหล่งโบราณคดีเรือบ้านคลองยวน(คลองยวน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 8 บ้านคลองยวน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด:ละตจิดู (รุ้ง) 9°26'35.7"N ลองตจิดู (แวง) 99°13'29.9"E 

จากข้อมูลการให้สมัภาษณ์นางพรพิล มีนสุรณ์กล่าวว่าแต่เดิมพืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นป่า
และมีหนองนํา้เก่าต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้ทําการปรับเปล่ียนพืน้ท่ีเพ่ือปลูกปาล์มและทําการขุด
ลอกหนองนํา้พบเรือมีขนาดความยาว15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร แต่เดิมเรือมีสภาพสมบูรณ์                
จนเม่ือ 2-3 ปีท่ีผา่นมาท่ีเกิดนํา้ทว่มไชยาทําให้เรือได้รับความเสียหาย 

สภาพภูมิศาสตร์: พบบริเวณหนองนํา้เก่าห่างจากคลองยวนท่ีไหลผ่านทางทิศใต้
ประมาณ300 เมตรและหา่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจบุนั 5 กิโลเมตร ปัจจบุนัเป็นสวนปาล์ม 

ประวัติการศึกษา : สํานักศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราชสํารวจในปีพ.ศ.2545                 
และปีพ.ศ. 2558 

หลักฐานโบราณคดี:พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญั ได้แก่ เรือ ทําจากไม้มี
ขนาดความยาว 15 เมตร กว้าง 3.50 เมตร ตอนท่ีพบมีสภาพสมบรูณ์แตเ่น่ืองจากโดนนํา้ท่วมทํา
ให้ตวัเรือมีสภาพชํารุด ลกัษณะการต่อเรือเป็นการต่อเรือแบบใช้สลกัไม้มีการใช้เชือกผูกโยงยึด
แผ่นไม้ไว้ด้วยกัน พบเคร่ืองถ้วยอยู่ข้างลําเรือ, ชามเคลือบเขียวของจีน จากเตาซินหุ้ ยเมือง
เจียงหมิง มณฑลกว่างตง สมัยปลายราชวงศ์ถัง กําหนดอายุกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 14, 
ชิน้ส่วนภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิ มีเนือ้หยาบและหนา  

การกําหนดอายุสมัย:จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานว่าพืน้ท่ีบริเวณนี ้               
อาจเป็นทางนํา้เก่าและมีการใช้เส้นนํา้ในชว่งสมยัแรกเร่ิมประวตัศิาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 
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สภาพหนองนํา้ที่พบเรือบ้านคลองยวน              เรือบ้านคลองยวนยาว 15 เมตร กว้าง 3.5 เมตร 

 

   
บริเวณสว่นตรงกลางของลาํเรือ                                 บริเวณสว่นช่วงท้ายเรือ 

 
เคร่ืองถ้วยจีนเคลอืบเขียวจากเตาซินหุ้ย สมยัปลายราชวงศ์ถงั                                                                                

กําหนดอายรุาวกลางถงึปลายพทุธศตวรรษที่ 14 และชิน้สว่นภาชนะดินเผาเนือ้ดิน 

ภาพที่  87 สภาพพืน้ที่พบ เรือและหลักฐานทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีเรือบ้านคลอง
ยวน ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2.21 แหล่งโบราณคดีเขาพนมแบก(คลองห้วยพนุ) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 4 ตําบลป่าเว อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°26'35.7"N ลองตจิดู (แวง) 99°13'29.9"E 

สภาพภูมิศาสตร์ : เป็นพืน้ ท่ีตีนเขาพนมแบกมีคลองห้วยพุนไหลผ่านทิศใต้                    
ห่างจากแหล่งประมาณ 600 เมตร คลองห้วยพุนจะไหลไปรวมกับคลองใหญ่พุมเรียงและไหลสู่
ทะเลท่ีบ้านแหลมโพธ์ิ ปัจจบุนัพืน้ท่ีแหล่งโบราณคดีเป็นสวนปาล์มห่างจากชายฝ่ังทะเลประมาณ     
7 กิโลเมตร 

ประวัติการศึกษา : ธราพงศ์  ศรีสุชาติไ ด้จัดแหล่ง โบร าณคดีเขาพนมแบก                       
เป็นแหลง่โบราณคดีสมยัแรกเร่ิมประวตัิศาสตร์ก่อนพทุธศตวรรษท่ี1964 

หลักฐานโบราณคดี : ชิน้ส่วนพระกรจํานวน 4 ชิ น้สันนิษฐานว่าเป็นพระกร                      
ของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรพบบริเวณสวนปาล์มของนายภิรมย์ รักเหล็กเม่ือปี พ.ศ.250565

ปัจจุบันพืน้ ท่ีแหล่งโบราณคดีได้กลายเป็นสวนปาล์ม จากการลงพืน้ท่ีสํารวจของผู้ วิจัย                     
ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดีเพิ่มเตมิ 

การกําหนดอายุสมัย: ผลจากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานว่าอาจมีการใช้พืน้ท่ี
บริเวณเขาพนมแบกในสมยัแรกเร่ิมประวตัศิาสตร์ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 

 
ภาพท่ี 88 ชิน้ส่วนพระกรสาํริดพบที่เขาพนมแบก 
ท่ีมา: ประทมุ ชุม่เพ็งพนัธุ์, ไชยา-สุราษฎร์ธานี (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 25. 

                                                           
64ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดี

ศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 2196. 
65นายวิสิทธ์ิ รักษาพราหมณ์ (อายุ 79 ปี) บ้านเลขที่ 145 หมู่ 4 บ้านเขาพนมแบก ตําบลป่าเว 

อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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3. แหล่งโบราณคดีร่วมสมัยสุโขทัย- อยุธยา กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 -24 
พบจํานวน 39แหล่ง โดยมีแหล่งโบราณคดีท่ีพฒันามาจากสมยัช่วงก่อนพทุธศตวรรษ               

ท่ี 19 ท่ีกล่าวไปแล้วจํานวน 9 แหล่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดีวัดใหม่ชลธาร, แหล่งโบราณคดี              
วัดเววนและบ้านมณฑล, แหล่งโบราณคดีวัดพระบรมธาตุไชยา, แหล่งโบราณคดีเมืองเวียง                  
และวัดเวียง, แหล่งโบราณคดีวัดหลง, แหล่งโบราณคดีวัดแก้ว, แหล่งโบราณคดีวัดนบ(ร้าง),    
แหล่งโบราณคดีวัดเดิมเจ้าและแหล่งโบราณคดีวัดท่าเจดี ย์ร้าง จากการศึกษาของผู้ วิจัย                         
พบแหลง่โบราณคดีสมยัพทุธศตวรรษท่ี 20-24 เพิ่มเตมิจํานวน 30แหลง่ มีรายละเอียดดงันี ้66 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
66ในบทนีผู้้ วิจัยขอทําการอธิบายจากแหล่งโบราณคดีจากบริเวณต้นนํา้ เนื่องจากส่วนใหญ่              

แหลง่โบราณคดีสมยัอยธุยาตอนปลายจะอาศยัอยูบ่ริเวณปลายนํา้ใกล้ชายฝ่ังทะเล 
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ภาพท่ี 89 แหล่งโบราณคดีสมัยพุทธศตวรรษที่ 19-24 เมืองโบราณไชยา      

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  

188 
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3.1 แหล่งโบราณคดีเกาะแก้ว (ท่ีราบคลองไชยา) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 2 บ้านเหยียด ตําบลป่าเว อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด:ละตจิดู (รุ้ง) 9°25'16.38"N ลองตจิดู(แวง) 99°08'43.08"E 

ชาวบ้านเรียกพืน้ท่ีบริเวณนีว้่า”เปลวแก้ว” หรือ “กุฏิยายทอง” ปัจจุบันเ รียก                     
“เกาะแก้ว” เน่ืองจากมีลกัษณะคล้ายเกาะล้อมรอบพืน้ท่ีลุ่มต่ําท่ีเป็นนา แต่เติมมีเจดีย์อยู่หลาย
องค์ปัจจบุนัเหลือเพียง 1 องค์ คือ “เจดีย์พระเหยียด”เป็นช่ือของงูสีขาวมีสระนํา้รูปวงกลม 1 สระ 
แต่เม่ือปีพ.ศ.2533 ได้มีการสร้างท่ีทําการหมู่บ้านสระจึงถูกถมไปในการขุดดินเพ่ือสร้างอาคาร             
พบอิฐและกระปกุบรรจอุฐิัจํานวนหนึง่ ปัจจบุนัตัง้ไว้หน้าเจดีย์พระเหยียด 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีดอนสูงกว่าพืน้ท่ีโดยรอบประมาณ 1 เมตร                      
มีคลองไชยาไหลผา่นทางทิศใต้หา่งจากแหลง่โบราณคดีประมาณ 500 เมตรและมีคลองท่าตีนไหล
ผา่นทางทิศเหนือหา่งจากแหลง่โบราณคดี 800 เมตร หา่งจากชายฝ่ังทะเลประมาณ 16 กิโลเมตร  

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
หลักฐานทางโบราณคดีจากการลงพืน้ท่ีสํารวจพบหลักฐานทางโบราณคดี                    

ได้แก่  
เจดีย์พระเหยียด  ปัจจุบันถูกพอกด้วยดินสูงประมาณ  2 เมตร อิฐมีขนาด                        

19x27x5 เซนติเมตร ด้านข้างพบชิน้ส่วนสถาปัตยกรรมหินทรายแดงรูปสามเหล่ียม ลวดลายสลกั
ท่ีอยูบ่นหินคอ่นข้างลบเลือนขนาด 25x28เซนตเิมตร 

กระปุก ตัง้อยูบ่ริเวณด้านหน้าของเจดีย์พระเหยียดจํานวน6 ใบ ขดุพบตอนสร้างท่ีทํา
การหมู่บ้านในปีพ.ศ.2553  กระปุกเหล่านีกํ้าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20-22 ได้แก่ 
กระปุกจากเตาศรีสัชนาลัย กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 
พบจํานวน 4 ใบได้แก่กระปกุเขียนลายสีดํา 2 ใบ,กระปกุเคลือบขาว 1 ใบ, กระปกุเคลือบสีนํา้ตาล 
1 ใบ, กระปุกจีนสมัยราชวงศ์หมิงกระปุกลายครามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบเตาจิ่งเต๋อเจิน้                  
รัชศกวา่นล่ีกําหนดอายรุาวกลางพทุธศตวรรษท่ี 22, กระปุกลายครามเขียนสีนํา้เงินใต้เคลือบ

จากเวียดนามกําหนดอายรุาวชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20 
การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้น สนันิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ีบริเวณ

แหลง่โบราณคดีเกาะแก้วร่วมสมยัอยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 
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สภาพเจดีย์เกาะแก้ว 

 
 
 
 

 
กระปุกที่ตัง้อยู่บริเวณฐานเจดย์ีพระเหยยีด 

 

ภาพท่ี 90 เจดีย์พระเหยียดและหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีบ้านเกาะแก้ว 
ตาํบลป่าเว อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
1. เตาศรีสัชนาลัย (ป่ายาง) ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้น 22 
2. กระปุกลายครามเขียนสีนํา้เงนิใต้เคลือบ เตาจิ่งเต่อเจิน้สมัยราชวงศ์หมิงราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 
3. กระปุกเคลือบสีนํา้ตาลจากเตาศรีสัชนาลัย (ป่ายาง)ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง 22 
4. กระปุกลายครามเขียนสีนํา้เงนิใต้เคลือบจาเตาเวียดนามกาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 
5. กระปุกเคลือบขาวจากเตาศรีสัชนาลัย (ป่ายาง)ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้น 22 
6. กระปุกเขียนลายสีดาํจากเตาศรีสัชนาลัย (ป่ายาง) ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21-22 

 

หินทรายรูปสามเหลีย่ม                                     

มีลายสลกั กว้าง 25 สงู 28 เซนตเิมตร 

อิฐจากการขดุพืน้ท่ีสร้างที่ทําการหมูบ้่านเหยยีดปีพ.ศ.

2553ขนาด20x27x5 เซนติเมตร 

1 
2 3 

4 5 6 



194 

3.2 แหล่งโบราณคดีบ้านเชิงทึง(ท่ีราบคลองไชยา) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่  5 บ้านเชิงทงึ ตําบลเวียง อําเภอไชยาจงัหวดัไชยา 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°24'15.36"N ลองตจิดู(แวง) 99° 9'9.56” E 

จากข้อมูล ท่ีไ ด้จากการสัมภาษณ์กล่าวว่าพบชิ น้ส่วนภาชนะดินเผาบริเวณ                        
บ้านนายเล่ือน นิลจนัทร์และสวนยางนายไพโรจน์ สนุิพนธ์ 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีดอนมีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศเหนือของแหล่ง
โบราณคดีหา่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจบุนัประมาณ 13 กิโลเมตรเป็นพืน้ท่ีอยูอ่าศยัและสวนยาง 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 

หลักฐานทางโบราณคดี: จากการลงพืน้ท่ีสํารวจพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญั 
ดงันี ้

 
ตาราง 14 ข้อมลูหลกัฐานทางโบราณคดีจากแหลง่โบราณคดีบ้านเชิงทงึ 

แหล่งที่พบ ข้อมูลทางโบราณคด ี
1.สวนยางนาย
ไพโรจน์                     
สุนิพนธ์ 

ตัง้อยู่ริมหนองตะเกียบ (คลองไชยาสายวดัเววน  พระบรมธาตไุชยา วดัหลง วดัศาลาทึง)    
มีลกัษณะเป็นพืน้ที่ดอน ชาวบ้านเรียกดอนร้างจากการสํารวจพบชิน้ส่วนภาชนะดินเผา
กระจายอยู่ทัว่ไปมีทัง้ภาชนะดินเผาเนือ้ดินประเภทเนือ้หยาบทําลายกดประทบั ลกัษณะ
คล้ายหม้อตาล, ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งและชิน้ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้กระเบือ้ง 
สว่นใหญ่เป็นชิน้สว่นชามลายครามสมยัราชวงศ์หมิงกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 20-22 

2.บ้านนายเลื่อน 
นิลจนัทร์ 

ห่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านดอนร้างทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ประมาณ 300 เมตร จาก
ข้อมลูการให้สมัภาษณ์กลา่วว่ามีฐานอาคารสร้างด้วยอิฐรูปสี่เหลี่ยม บริเวณนัน้เคยขดุพบ
กระปกุ กําไลและแหวน จากการลงสํารวจของผู้วิจยั พบว่าปัจจุบนัได้มีการไถกลบพืน้ที่ทํา
เป็นสวนยาง พบชิน้สว่นภาชนะดินเผากระจายอยูท่ัว่ไป ภาชนะดินเผาที่พบมีภาชนะดินเผา
เนือ้ดินทําลวดลายกดประทบัและชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยเคลอืบขาว เป็นต้น  

 
การกําหนดอายุสมัย: จากข้อมูลการสํารวจเบือ้งต้น สันนิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ี

บริเวณแหลง่โบราณคดีบ้านเชิงทงึร่วมสมยัอยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-22 
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สภาพพืน้ท่ีและชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยที่พบบริเวณสวนยางนายไพโรจน์ สนุิพนธ์(ดอนร้าง) 

 

 
สภาพพืน้ท่ีบริเวณบ้านนายเลอืน นิลจนัทร์ 

 

       
ชิน้สว่นภาชนะดินเผาเนือ้ดินและกระปกุเคลอืบขาวจากเตาผิงเหอ มณฑลฝเูจียนสมยัราชวงศ์หมิง                                 

ราวต้นถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 22 พบบริเวณบ้านนายเลอืน นิลจนัทร์ 

ภาพที่  91 สภาพพืน้ที่ และหลักฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจแหล่งโบราณคดี            
บ้านเชิงทงึตาํบลเวียง อาํเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 



196 

3.3 แหล่งโบราณคดีวัดดอนบนใสร้าง(สนัทรายวดัศาลาทึง) 
ที่ตัง้:หมูท่ี่ 4 ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา 

พกัิด:ละตจิดู (รุ้ง) 9°23'18.18"N ลองตจิดู(แวง) 99°11'35.21”E 

จากบทความเร่ือง “บ้านดอนโรงทอง บ้านบนใส” ของอาจารย์ชนะ นาคเวชได้
กล่าวถึงวดับนใสร้างซึ่งตัง้อยู่บริเวณสถานีรถไฟในปัจจุบนั มีสระนํา้ใหญ่บริเวณด้านหน้าสถานี              
แต่ปัจจุบันถูกเพ่ือถมสร้างบ้านเรือน ส่วนท่ีตัง้ตลาดสดคือป่าช้าของวัด 67 และจากทะเบียน
โบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ได้กล่าวถึงการพบพระพุทธรูปหินทรายแดง          
สมยัอยธุยาบริเวณสถานีรถไฟ 

สภาพภูมิศาสตร์:ตัง้อยูบ่นสนัทรายวดัศาลาทงึ มีแนวเส้นนํา้จากคลองไชยาเดิมไหล
ผา่นบริเวณทิศตะวนัตกของแหลง่ ปัจจบุนัพืน้ท่ีตัง้ของวดัได้กลายสถานีรถไฟไชยา ตลาดและพืน้ท่ี
อยูอ่าศยั หา่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจบุนัประมาณ 8 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา: - 
หลักฐานทางโบราณคดีพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญั ได้แก่พระพุทธรูปหิน

ทรายแดงปางสมาธิสมัยอยุธยาขุดพบบริเวณโรงสีไฟหลังสถานีรถไฟไชยาปีพ.ศ .2482              
และอิฐ พบอิฐกระจายอยู่ทัว่ไปบริเวณบ้านนายมาโณช เพชรด้วงจนัทร์ ห่างจากสถานีรถไฟมา
ทางทิศตะวนัออกประมาณ 120 เมตร จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์กล่าวว่าพบอิฐทัว่ทัง้บริเวณ เคย
พบชิน้สว่นตุ๊กตาเคลือบดนิเผา68 อิฐท่ีพบมีขนาด 29x17x5เซนตเิมตร 

การกาํหนดอายุสมัยจากข้อมลูการสํารวจเบือ้งต้น สนันิษฐานวา่มีการใช้พืน้ท่ีบริเวณ
แหลง่โบราณคดีบ้านบนใสร่วมสมยัอยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 
 
 

                                                           
67ชนะ นาคเวช, “บ้านดอนโรงทองและบ้านบนใส,” รวมบทความเมืองไชยา (เอกสารยงัไม่ได้รับ

การตีพิมพ์,2557).ไมป่รากฏเลขหน้า. 
68นางชูศรีและนายมาโนช เพชรดวงจันทร์ บ้านเลขที่ 95/3 หมู่  4 บ้านบนใส ตําบลตลาด               

อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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      สภาพพืน้ท่ีบริเวณดอนบนใสที่พบอิฐ                                  อิฐที่พบขนาด29x17x5เซนตเิมตร 

ภาพที่ 93 สภาพพืน้ที่และอิฐที่พบบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านดอนบนใส ตาํบลตลาดไช
ยา อาํเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
3.4 แหล่งโบราณคดีวัดชยารามหรือวัดศาลาทงึ (สนัทรายวดัศาลาทงึ) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 1 ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด:ละตจิดู (รุ้ง)9°23'1.89"N ลองตจิดู (แวง) 99°11'59.10"E 

วดัชยารามหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่าวดัศาลาทึงไม่มีประวตัิท่ีแน่ชดัว่าสร้างขึน้ในสมยัใด 
คําว่า “ศาลาทึง” เน่ืองจากแต่เดิมมีต้นทึงอยู่บริเวณศาลาตรงด้านหน้าของวดัสมยัพระครูโสภณ
เจตสิการาม (ขํา ธมฺมโชโต) เจ้าอาวาสได้เปล่ียนช่ือวดัเป็นวดัชยารามในปีพ.ศ.2480 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนดอนสนัทรายหมายวดัศาลาทึงสงูจากระดบันํา้ทะเลสูง
กว่าพืน้ท่ีนาโดยรอบ 2-3 เมตร มีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศใต้ห่างจากแหล่งโบราณคดีราว200 
เมตร หา่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจบุนัประมาณ 6 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา:ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
หลักฐานโบราณคดี: มีสิ่งก่อสร้างภายในวดัท่ีสําคญัดงันี ้อุโบสถ แตเ่ดิมเป็นอาคาร

หลงัคาไม้ ตอ่มาในปีพ.ศ.2533 ได้รือ้อโุบสถเก่าและสร้างอโุบสถใหม่ทบั ส่วนพระประธานและใบ
เสมาคงไว้ตามเดิม พระพทุธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยัสูง 175 เมตร หน้าตกักว้าง 
175 เมตร ปรากฏจารึกด้านหลงัพระประธานว่าเป็นพระพทุธรูปศิลาทรายแดงแตไ่ด้ชํารุดลง พระ
ครูสธุรธรรมสารเจ้าอาวาสปฏิสงัขรณ์ใหม่เม่ือปีพ.ศ.2531 ส่วนอโุบสถล้อมรอบด้วยใบเสมาคู่ทํา
จากหินทรายแดงจํานวน 16 ใบตัง้อยู่บนฐานสงูหรือแท่นสูง ใบเสมาสลกัลวดลายไทยและลาย
พนัธ์พฤกษากําหนดอายุอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย(ยกเว้นบางชิน้ท่ีมีการสร้างเพ่ือทดแทนใบ
เสมาท่ีชํารุด) มีขนาดกว้างประมาณ 32-38 เซนติเมตร สูงประมาณ56-57 เซนติเมตร หนา
ประมาณ 6-11 เซนตเิมตร  
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การกําหนดอายุสมัย : จากการสํารวจเบือ้งต้น สันนิษฐานวัดชยารามวัด                      
ร่วมสมยัอยธุยาชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-24 

อโุบสถและใบเสมาวดัชยาราม (วดัศาลาทงึ) 
 

 
พระประธานในอโุบสถและจารึกหลงัพระประธาน 

ภาพที่  93 สภาพพืน้ที่ และหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีวัดศาลาทึง                
ตาํบลตลาดไชยา อาํเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3.5 แหล่งโบราณคดีสวนบ่อดอนโกร้ว(สนัทรายวดัศาลาทงึ คลองไชยา) 
ที่ตัง้:ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด:ละตจิดู (รุ้ง) 9°22'54"N ลองตจิดู (แวง) 99°12'8"E 

จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านเ รียกพืน้ ท่ีบริ เวณนีว้่า  “โคกหม้อ”หรือ                      
“สวนบ่อดอนโกร้ว” เล่ากันว่าแต่เดิมเป็นวังเก่า พบภาชนะดินเผากระจายอยู่ทั่วไปในบริเวณ               
บ้านเคาะหม้อแตจ่ะพบหนาแนน่บริเวณสวนบอ่ดอนโกร้ว 

สภาพภูมิศาสตร์:ตัง้อยู่บนสันทรายโบราณหมายเลข 1 มีลักษณะเป็นดอนสูง             
จากพืน้ท่ีนาโดยรอบประมาณ 2-3 เมตร มีคลองไชยาไหลทางทิศใต้ห่างจากแหล่งโบราณคดี
ประมาณ 160 เมตร นอกจากนีย้งัมีเส้นนํา้ตามขอบสนัทรายเป็นแหล่งนํา้ของชมุชน ปัจจบุนัพืน้ท่ี
บริเวณสวนบ่อดอนโกร้วเป็นสวนกล้วยและท่ีอยู่อาศัย ห่างจากชายฝ่ังทะเลปัจจุบันประมาณ                   
5 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา:ไมพ่บประวตักิารศกึษา 

หลักฐานโบราณคดี : จ า กก า ร ลง พื น้ ท่ี สํ า ร วจ ข อ ง ผู้ วิ จัย ใ น ปี พ . ศ . 2557                                
พบชิน้ส่วนภาชนะดินเผากระจายอยู่ทัว่ไป ตวัอย่างภาชนะดินเผาได้แก่ชิน้ส่วนภาชนะดินเผา

เนือ้ดิน ส่วนใหญ่มีเนือ้หยาบตกแต่งลวดลายด้วยการกดประทบัมีลักษณะคล้ายหม้อตาลหรือ
หม้อท้องถ่ินของภาคใต้, ชิน้ส่วนชามเคลือบเขียวศรีสัชนาลัยจากเตาเกาะน้อยกําหนดอายรุาว                     
พุทธศตวรรษท่ี 20 พบจํานวน 2 ชิน้, ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงและชิง  ได้แก่ 
ชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเต๋อเจิน้ มณฑลเจียงซีพุทธศตวรรษท่ี 21-22 จํานวน 8 ชิน้                
และชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาเต๋อฮั่ว ในมณฑลฝูเจียนกําหนดอายุราวกลางถึงปลาย                   
พทุธศตวรรษท่ี 23 จํานวน 2 ชิน้, ชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาอนัซี จากมณฑลฝูเจียนอายรุาว
กลางถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 จํานวน 4 ชิน้ 

การกําหนดอายุสมัย : สันนิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ีบริเวณสวนบ่อดอนโกร้ว                     
เป็นท่ีอยูอ่าศยัชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20 - 24 
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สภาพแหลง่โบราณคดีสวนบอ่ดอนโกร้ว 

                                                                               
ชิน้สว่นภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิ 

 
ภาพที่  94 สภาพพืน้ที่ และหลักฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจแหล่งโบราณคดี             

สวนบ่อดอนโกร้ว ตาํบลเลม็ด อาํเภอไชยา 

1. เตาศรีสัชนาลัย เตาเกาะน้อยราวพุทธศตวรรษที่ 20 
2. ชิน้ส่วนชามลายครามจีนจากเตาจิ่งเต๋อเจิน้มณฑลเจียงซี ราชวงศ์หมิงราวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
3. ชิน้ส่วนชามลายครามจีนจากเตาจิ่งเต๋อเจิน้มณฑลเจียงซี ราชวงศ์หมิงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21-22 
4. ชิน้ส่วนชามลายครามจีนจากเตาจิ่งเต๋อเจิน้มณฑลเจียงซี ราชวงศ์หมิงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
5. ชิน้ส่วนชามลายครามและเขียนสีจากเตาเตอฮั่ว มณฑลฝู่ เจีย้น ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 
6. ชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาอันซี มณฑลผุ่เจีย้นราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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3.6 แหล่งโบราณคดีวัดสโมสร (สนัทรายวดัศาลาทงึ คลองไชยา) 
ที่ตัง้: หมู ่4 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด:ละตจูิด (รุ้ง) 9°22'45.58"N ลองตจูิด (แวง) 99°12'26.61"E 

ไม่ทราบประวัติการสร้างท่ีชัดเจน แต่จากประวัติของวัดกล่าวว่าแต่ เดิมเป็นวัดร้า               
งจนปี พ.ศ.2464 ชาวบ้านทําการบูรณะวัดขึน้มาใหม่และให้ช่ือว่า “วดัโหรง” ทางราชการเรียก                  
”วดัสําโรง” ตัง้ตามช่ือต้นไม้ภายในวดั จากนัน้ได้เปล่ียนช่ือใหมเ่ป็นวดัสโมสรในปีพ.ศ.247669 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนสันทรายวัดศลาทึงเป็นพืน้ท่ีดอนอยู่สูงกว่าพืน้ท่ีนา
โดยรอบประมาณ 2-3 เมตร มีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศใต้ห่างจากแหล่งโบราณคดีราว  250 
เมตรหา่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจบุนัประมาณ 4 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 

หลักฐานทางด้านโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดีช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24
ได้แก่กองอิฐ ลกัษณะคล้ายเจดีย์ตัง้อยู่บริเวณหน้าอุโบสถสูงประมาณ 2.5 เมตร ปัจจุบนัถูกดิน
พอกจนไม่ทราบลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเดิม  ด้านหน้าเจดีย์มีชิน้ส่วนประติมากรรมหินทราย
แดงจํานวน  2 ชิน้  ชิน้แรกเป็นประติมากรรมพระพุทธรูปปางมารวิชัยเหลือเพียงส่วนฐาน                       

ถึงบัน้พระองค์สูง 27 เซนติเมตร  ชิน้ท่ีสองเป็นประติมากรรมประทบันัง่ปางมารวิชยัพบส่วนฐาน                      

ถึงบัน้พระองค์สูง22 เซนติเมตร, พระอุโบสถเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์   อุโบสถล้อมรอบ                   

ด้วยใบเสมาเดี่ยวทําจากปนูซีเมนต์จํานวน 8 ใบ ภายในประดษิฐานพระประธานทําจากทองเหลือง 

ส่วนพระสาวกทําจากหินทรายแดงลงรักปิดทองพบการซ่อมแซมใหม่  สันนิษฐานว่าเป็น
พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาสมยัอยุธยาตอนปลาย ด้านข้างอาคารมีชิน้ส่วนก้อนหินทรายแดงทรง
ส่ีเหล่ียม 2 ก้อนขนาด 36X130X50 เซนติเมตร ตัง้อยู่ตรงริมระเบียงพระอุโบสถ  นอกจากนีย้ังมี
ประติมากรรมขนาดเล็กท่ีทางวัดมอบให้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ไชยา ได้แก่ พระพุทธรูป                

ปางมารวิชยัทําจากสําริดจํานวน 2 องค ์กําหนดอายอุยูใ่นชว่งสมยัอยธุยา 

การกําหนดอายุสมัย: สนันิษฐานว่าเป็นวดัไม่เก่าไปกว่าสมยัอยธุยาตอนปลายราว
พทุธศตวรรษท่ี 23-24 และมีการเข้ามาใช้พืน้ท่ีอีกทีราวชว่งรัตนโกสินทร์ 

                                                           
69พงศ์ชาติ อินทชุ่ม, การวิเคราะห์ศิลปะบนใบเสมาของวัดในแหล่งชุมชนโบราณพืน้ที่

อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิทยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลยั สาขาศิลปศึกษา
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548, 169. 
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กองดินสนันิษฐานวา่เป็นเจดีย์เดมิตัง้อยูบ่ริเวณหน้าอโุบสถวดัสโมสร 
 

 
ประติมากรรมหินทรายพบบริเวณเจดย์ีหน้าพระอโุบสถวดัสโมสร 

 

 
พระประทานในอโุบสถและแทง่หนิทรายแดงวดัสโมสร  

ภาพที่  95 สภาพพืน้ที่และหลักฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจวัดสโมสรตําบลเลม็ด 

อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3.7 แหล่งโบราณคดีวัดจายร้าง (สนัทรายวดัศาลาทงึ คลองไชยา) 
ที่ตัง้: หมู ่4 บ้านปากท่อ ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°22'30.31"N ลองตจิดู (แวง) 99°12'30.47"E 

เป็นวัดร้างไม่ทราบประวตัิความเป็นมาท่ีชัดเจนว่าสร้างขึน้หรือร้างลงไปในสมยัใด             
ต่อมาในปีพ.ศ.2483 ทางราชการได้เข้าใช้พืน้ท่ีและสร้างโรงเรียนวัดจาย(สุทธบูรราษฎร์)             
ทางโรงเรียนได้มีการสร้างศาลาคลมุเจดีย์และพระพทุธรูป 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนสนัทรายหมายเลข 1 สูงกว่าพืน้ท่ีนาด้านนอกสนัทราย 
2-3 เมตร มีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศเหนือห่างจากแหล่ง โบรา ณคดีราว 100 เมตร                               
หา่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจบุนัประมาณ 4 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 

หลักฐานโบราณคดี : ส่วนใหญ่ถูกกองดินปกคลุม จากการลงพืน้ท่ีสํารวจพบ
หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญั ได้แก่กองอิฐคล้ายเจดีย์ตัง้อยู่ทางทิศใต้ของศาลาสูงประมาณ                
3 เมตรชาวบ้านเลา่ตอ่กนัมาวา่เป็นเจดีย์บรรจอุฐิัของพอ่ทา่นเทพ, ชิน้ส่วนพระพุทธรูปหินทราย

แดงพบกระจายอยู่ภายในบริเวณศาลามีดินปกคลุมทําให้ไม่สามารถทราบจํานวนท่ีชัดเจน                
จากการสํารวจพบชิน้ส่วนพระพทุธรูป 4 ชิน้ ได้แก่ชิน้ที่ 1 ชิน้ส่วนพระพทุธรูปประทบันัง่ปางมาร
วิชัย พระเศียรหักหายเหลือเพียงชิน้ส่วนฐานถึงบริเวณ พระอุระสูงประมาณ 83 เซนติเมตร 
ลกัษณะนุ่งห่มจีวรเฉียง ชายสงัฆาฏิเรียบเป็นแผ่นใหญ่ยาวจรดพระนาภี ตรงปลายชายสงัฆาฏิ
ชํารุดหักหายชิน้ที่  2 ชิน้ส่วนพระพุทธรูปประทับนางปางมารวิชัย พระเศียร พระกรชํารุดเหลือ
เพียงส่วนลําตัวบริเวณลําตัว ส่วนบริเวณหน้าตักถูกดินปกคลุม พระพุทธรูปห่มจีวรเฉียง                          
ทําชายสังฆาฏิตัดตรง ปลายด้านล่างทําเขีย้วตะขาบซ้อนกัน 2 ชัน้กําหนดเป็นพระพุทธรูปหิน
ทรายสกุลช่างไชยาศิลปะอยุธยาผสมกับช่างท้อง ถ่ินกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-2170,                    

ชิน้ที่  3 ชิน้ส่วนเศียรพระพทุธรูปโผล่มาเพียงคร่ึงเศียร สูง 47 เซนติเมตรทําเม็ดพระศกตีช่องเป็น
ตารางคล้ายพระพุทธรูปช่วงสมยัก่อนพทุธศตวรรษท่ี 22, ชิน้ที่  4 ชิน้ส่วนพระพทุธรูปประทบันัง่ 
มองเห็นเพียงด้านหลงัของส่วนบัน้พระองค์ถึงฐานเน่ืองจากด้านหน้าโดนดินปกคลมุ มีความกว้าง
ประมาณ 155 เซนตเิมตร  

                                                           
70เปรียบเทียบจากกําหนดอายุศิลปะพระพุทธรูปภายในวดัพระบรมธาตุไชยาในการศึกษาของ                             

นนัทลกัษณ์ คีรีมา, “พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาระหว่างพุทธศตวรรษที่  18–21,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 1-156. 
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การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้น สนันิษฐานว่าวดัจายร้างสร้างขึน้ร่วม
สมยัอยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 

 
เจดย์ีวดัจายร้าง 

 
 
 
 
 

 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  96 หลักฐานพบที่ แหล่งโบราณคดีวัดจาย  (ร้าง)  ตําบลเลม็ด   อําเภอไชยา             

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สว่นลาํตวัพระพทุธรูปประทบันัง่ปางมารวชิยั 
สงู 83 เซนติเมตร 

สว่นลาํตวัพระพทุธรูปประทบันัง่ปางมารวชิยั                        

สงู 45 เซนติเมตร 

ชิน้ท่ี 3 เป็นชิน้สว่นเศียรพระพทุธรูป                                    

สงูประมาณ 47 เซนติเมตร 

ชิน้ท่ี 4 ชิน้สว่นพระพทุธรูปประทบันัง่ เหลอืเพียงสว่น

บัน้พระองค์ถงึฐาน กว้าง 155 เซนติเมตร 
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3.8 แหล่งโบราณคดีวัดท่าโพธ์ิ (สนัทรายวดัศาลาทงึ คลองทา่โพธ์ิ) 
ที่ตัง้: เลขท่ี 363บ้านทา่โพธ์ิ ถนนรักษ์นรกิจ หมู ่1 ตําบลตลาดไชยา   
พกัิด:  ละตจูิด (รุ้ง) 9°23'14.71"N ลองตจูิด (แวง) 99°12'20.41"E 

วดัทา่โพธ์ิหรือวดัใหม่ท่าโพธ์ิไม่มีหลกัฐานทางด้านเอกสารท่ีชดัเจนว่าสร้างขึน้ในปีใด   
จากประวัติกล่าวว่าเป็นวัดร้างจนปีพ.ศ .2496 คณะสงฆ์ไชยาจึงมีมติให้รวมวัดเ ข้ากับ                        
วดัใหมช่ลธารซึง่ตัง้อยูอี่กฝากของถนนแล้วรวมเรียกวา่“วดัทา่โพธ์ิ”  

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยูบ่นสนัทรายวดัศาลาทึง สงูกว่าพืน้ท่ีราบด้านนอก 2-3 เมตร                    
มีคลองท่าโพธ์ิ (คลองท่ีเกิดจากการรวมกนัของคลองตะเคียนและคลองไชยาบริเวณบ้านมณฑล) 
ไหลผา่นทางทิศตะวนัออกหา่งจากแหลง่โบราณคดีประมาณ 200 เมตร  

ประวัตกิารศึกษา: กรมศลิปากรทําการสํารวจในปีพ.ศ.2551และพ.ศ.2555 

หลักฐานโบราณคดี: จากการสํารวจของกรมศิลปากรในปี พ.ศ.2551และ255571            
พบสิ่งก่อสร้างท่ีสําคญั ได้แก่  เจดีย์องค์ที่  1 ฐานชัน้ล่างเป็นชุดฐานบวัลูกแก้วอกไก่  1 ชัน้                  
ถดัขึน้ไปเป็นชดุฐานสิงห์ จากนัน้เป็นส่วนเรือนธาตทํุาเป็นช่องซุ้มแคบๆมีหน้าบนัอยู่เหนือเรือนซุ้ม
เหมือนกันทัง้ส่ีด้าน ส่วนบนพังทลาย สันนิษฐานว่าน่าจะเหมือนเจดีย์องค์ท่ี 2, เจดีย์องค์ที่  2  
ฐานล่างสุดเป็นฐานส่ีเหล่ียมรองรับชุดฐานบวัลูกแก้วอกไก่ในผังเพิ่มมุม รองรับฐานสิงห์ 1 ชัน้ 
เรือนธาตมีุผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส ยกกระเปาะออกมาเป็นซุ้มจระนมัทําเป็นชอ่งแคบๆ ด้านบนทํา
เป็นหน้าบนัเล็กอยูเ่หนือซุ้มเหมือนกนัทัง้ส่ีด้านประดบัลวดลายปนูปัน้(แตส่่วนใหญ่กะเทาะหายไป
เกือบหมด) ด้านบนมีการทําซุ้มหน้าบนัเหมือนด้านล่าง มุมหน้าบนัประดบัด้วยสถูปจําลองหิน
ทรายแดงด้านละ 1 องค์ 2 ชัน้ ถดัขึน้ไปทําเป็นชดุบวัลกูแก้วอกไก่รองรับองค์ระฆงัย่อมมุไม้สิบสอง 
ส่วนยอดพังทลาย, เจดีย์องค์ที่  3 ฐานล่างสุดเป็นฐานส่ีเหล่ียมรองรับชุดฐานบวัลูกแก้วอกไก่               
ในผงัเพิ่มมุม รองรับฐานสิงห์ 1 ชัน้ เรือนธาตุทําเป็นซุ้มจระนัมประดบัด้วยปูนปัน้ลายกรวยเชิง                          
และกาบล่างมมุปลายซุ้มทางด้านทิศตะวนัออกเป็นรูปพญานาคเหนือหน้าบนัทําเป็นรูปเทพพนม
ในกรอบหน้าบนัประดบัด้วยลายปนูปัน้ทิศตะวนัออกทําเป็นรูปนกยูงไซร้ขนและทิศใต้ทําเป็นรูป
เทพพนมทรงสัตว์พาหนะ ด้านอ่ืนลวดลายชํารุด เหนือซุ้มหน้าบนัมีสถูปจําลอง ประจําทิศหลัก 
และทิศย่อย ด้านข้างหน้าบนัทําเป็นมุมย่ืนออกมาประดบัด้วยปนูปัน้ใบหน้ายกัษ์และเหนือหน้า

                                                           
71กรมศิลปากร,โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยประจําปี พ.ศ.2545 กิจกรรมในการรณรงค์

เพื่อการดูแลรักษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่  8 กรกฏาคม 2555 ณ โบราณสถานวัดโท
และวัดใหม่ท่าโพธ์ิ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไชยา 
สาํนกัศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช,  2555), 217-220. 
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ยกัษ์ทําเป็นสถูปประจําทิศหลกัและทิศย่อยทัง้ส่ีมมุด้านหลงัมีปนูปัน้ทําเป็นรูปบุคคลยืนพนมมือ 
ถดัไปเป็นชดุฐานบวัลกูแก้วอกไก่รองรับสถปูจําลอง 8 องค์ ก่อนจะทําเป็นชดุฐานบวัลกูแก้วอกไก่
อีกชัน้รองรับองค์ระฆังย่อมุมไม้สิบสอง มีบัวปาก ระฆังประดับโดยรอบ ส่วนองค์ระฆัง                          
และยอดพงัทลาย, เจดีย์องค์ที่ 4 อยู่ในสภาพชํารุด ปนูฉาบกะเทาะหลดุออก ส่วนยอดและเรือน
ธาตพุงัทลายเหลือเพียงสว่นฐาน ฐานชัน้ลา่งเป็นฐานบวั ชัน้ท่ีสองเป็นฐานบวัอกไก่ ฐานทัง้สองชัน้ 
อยู่ในผงัส่ีเหล่ียมเพิ่มมุมด้านละ 3 มมุ ตัง้อยู่บนฐานส่ีเหล่ียม , อุโบสถ หลงัคามงุกระเบือ้งเกล็ด
เต่าลดชัน้ปีกนก 2 ชัน้ มีมุขประเจิดทัง้ด้านหน้าและหลัง ประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงส์                 
หน้าบนัเป็นแผน่ไม้เรียบเกิดจากการซ่อมแซมในปีพ.ศ.2497 รอบอโุบสถมีใบเสมาเด่ียวทําจากหิน
ทรายแดงจํานวน 8 ใบ สลกัลวดลายทัง้ 2 ด้านพบว่ามีทัง้ใบเสมาเก่าและใบเสมาท่ีสร้างขึน้ใหม ่
(ใบเสมาใหม่มีการจารึกปีท่ีซ่อมแซมปี พ.ศ. 2499) ส่วนใบเสมาเก่ามีขนาด31x63x9 เซนติเมตร               
มีลกัษณะคอดเพรียวปลายตดั ตวัเสมาโค้งเอวเว้า สลกัลายไทย แกนกลางใบเสมามีแกนขึน้ไปสู่
ยอด ท้องเสมาทําเป็นลายกระจงัอ้อยลงในรูปสามเหล่ียม ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพทุธรูป
ปนูปัน้ปางมารวิชยัทําจากหินทรายแดงศลิปะสมยัอยธุยาตอนปลายเป็นพระประธาน ส่วนท่ีฐานมี
จารึกวา่มีการซอ่มแซมในปีพ.ศ.2497 

จากการสํารวจของผู้วิจยัในปี พ.ศ.2557 พบหลกัฐานเพิ่มเติม ดงันีช้ิน้ส่วนจารึกจีน 
สันนิษฐานว่าเป็นป้ายหลุมฝังศพ สภาพหักเหลือคร่ึงชิน้ มีความสูง 40 เซนติเมตร กว้าง 38 
เซนติเมตร ปัจจุบนัตัง้อยู่บริเวณหลงัอุโบสถ, ชิน้ส่วนหินทราย เป็นแท่งกลมยาวจํานวน 2 ชิน้ 
ขนาด 16x50x18 เซนตเิมตร  เป็นต้น     

การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้นสนันิษฐานว่าวดัท่าโพธ์ิเป็นวดัท่ีสร้าง
ขึน้ร่วมสมยัอยธุยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ราวพทุธศตวรรษท่ี 24-25 
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อโุบสถและพระประธานวดัท่าโพธ์ิ 

    
ใบเสมาและชิน้สว่นใบเสมาอโุบสถวดัทา่โพธ์ิ 

        
ป้ายหลมุศพอกัษรจีนและชิน้สว่นหินทรายพบหลงัอโุบสถวดัทา่โพธ์ิ 

ภาพที่  97 สภาพพืน้ที่และหลักฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจแหล่งโบราณคดี วัดท่า
โพธ์ิ ตาํบลตลาด  อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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                         เจดีย์หมายเลข 1                                                         เจดย์ีหมายเลข 2 

               
เจดย์ีหมายเลข 3                                     เจดีย์หมายเลข 4 

ภาพที่ 98 เจดีย์หมายเลข1,2,3 และ4 ตัง้อยู่บริเวณหลังอุโบสถแหล่งโบราณคดีวัดท่าโพธ์ิ  

ตาํบลตลาด  อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3.9 แหล่งโบราณคดีวัดพระประสพ (สนัทรายวดัศาลาทงึ คลองทา่โพธ์ิ) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 1 บ้านทา่โพธ์ิ ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°23'14.08"N ลองตจิดู (แวง) 99°12'34.01"E 

วดัพระประสพไม่ทราบประวตัิการสร้างท่ีชดัเจนจากหนงัสือประวตัิวดัในประเทศไทย
ของกรมศาสนาระบุว่าเป็นวดัท่ีสร้างขึน้ในปีพ.ศ.1210 ท่ีมาของช่ือ “วดัประสพ” เก่ียวข้องกับ
ตํานานพืน้บ้านเร่ืองการชกัลากพระพทุธรูปจากเขาเพลาโดยกล่าวว่า “กรมการเมืองต้องการจะชกั
ลากไปยังกรุงเทพ การชัดลากในครัง้นัน้ได้ผ่านบริเวณบ้านดอนเหยา (วัดเดิมเจ้าในปัจจุบัน)                
และบ้านมณฑล (วดัเววนในปัจจุบนั) เม่ือมาถึงบริเวณวดัประสพ หวัตะเข้หกัทําให้ชกัลากตอ่ไป
ไม่ได้ พระราชเศรษฐีชาวบ้านบ้านสารจึงบริจาคท่ีดิเพ่ือสร้างวดัและเรียกช่ือว่า “วดัพระประสพ”
จากข้อมูลการให้สมัภาษณ์ของพระครูอภิวฒัน์ชยัคณุ เจ้าอาวาสกล่าวว่าเม่ือ 2-3 ปีมาแล้วได้มี
การปรับปรุงภมูิทศัน์ของวดั โดยมีการย้ายกฏิุวดับางส่วนไปวางทางทิศใต้ของกําแพงในการขดุดิน
พบเศษอิฐและเศษภาชนะดินเผาเนือ้ดิน เนือ้แกร่งและเนือ้ละเอียด(ลายคราม)กระจายอยู่ทัว่ไป 
สว่นพืน้ท่ีเมรุในปัจจบุนัเคยขดุพบหวันโม72 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนสนัทรายวดัศาลาทึง สูงจากพืน้ท่ีนาโดยรอบประมาณ              
2- 3 เมตรมีคลองท่าโพธ์ิไหลผ่านทางทิศตะวนัตกห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 150 เมตร 
นอกจากนีด้้านหลงัวดัยงัเป็นขอบของสนัทรายโบราณทําให้มีเส้นนํา้ไหลตลอดปีแหล่งโบราณคดี
หา่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจบุนัประมาณ 5 กิโลเมตร 

ประวัติการศึกษา:Jean Yves Claeysเข้ามาสํารวจในปี พ.ศ. 2472 กล่าวว่า                 
เป็นวดัในสมยัอยธุยาและหลวงบริบาลบริภณัฑ์ได้นําชิน้สว่นสถปูหิน 6 ชัน้ไปจากวดัพระประสพ 

หลักฐานทางด้านโบราณคดี ได้แก่ พระอุโบสถเป็นพระอุโบสถท่ีสร้างขึน้ใหม ่  
ส่วนใบเสมาและพระประธานเป็นของเดิม ใบเสมาเป็นใบเสมาคู่ทําจากหินทรายแดงจํานวน                   
16 ใบ ขนาดกว้าง 41-50 เซนติเมตร สูง62-92 เซนติเมตร หนา 10-16เซนติเมตร ไม่มีการสลัก
ลวดลายแต่มีเส้นแกนเป็นสันนูนตรงกึ่งกลางใบเสมากําหนดอายุให้อยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้น 
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานทําจากหินทรายแดงลักษณะเป็นพระพุทธรูป สมัย
อยุธยาราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 (สงัเกตจากชายสงัฆาฏิเขีย้วตะขาบซ้อนกัน 2 ชัน้และกลีบบวั
รองรับรัศมี) นอกจากนีย้ังพบพระพุทธรูปสําริดและทองเหลืองขนาดต่างๆจํานวน72 องค์                  
เคร่ืองถ้วยสมยัอยธุยาถึงรัตนโกสินทร์ ปัจจบุนัทางวดัได้นําไปฝากท่ีพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไชยา
, กองอิฐ (เจดีย์) ตัง้อยู่บริเวณหน้าพระอุโบสถกล่าวว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระราชเศรษฐี                  

                                                           
72พระครูอภิวฒัน์ชยัคณุ (อาย ุ42 ปี) เจ้าอาวาสวดัพระประสพ  
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ผู้บริจาคท่ีดนิให้แก่วดั อิฐมีขนาด14x26x5 เซนตเิมตร พบชิน้ส่วนสถปูจําลองขนาดเล็ก ปล้องไฉน
และชิน้สว่นพระพทุธรูปศาลาทรายแดงกองอยูด้่านหน้าของตวัเจดีย์ 

การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้นสนันิษฐานว่าวดัพระประสพสร้างขึน้
ร่วมสมยัอยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 

 
พระอโุบสถและพระประธานวดัพระประสพ 

 

 
ตวัอยา่งใบเสมารอบอโุบสถแหลง่โบราณคดวีดัพระประสพ 

 

 
เจดย์ีบรรจอุฐิัพระราชเศรษฐีและชิน้สว่นประติมากรรมทาํจากหินทรายแดง                

ภาพที่  99 สภาพพืน้ที่และหลักฐานทางโบราณคดีที่ ได้จากการสํารวจแหล่งโบราณคดี          
วัดพระประสพ ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3.10 แหล่งโบราณคดีวัดโทร้าง (สันทรายวัดศาลาทงึ คลองท่าโพธ์ิ)  
ที่ตัง้:  หมู ่1 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°23'22.94"N ลองตจิดู (แวง)  99°12'24.41"E 

วดัโทเป็นวัดร้างไม่มีประวัติการสร้างท่ีแน่ชัด Jean Yves Claeys ทําการสํารวจ               
ในปีพ.ศ.2472และศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศดิศกุลและนักศึกษาคณะโบราณคดี                  
มาสํารวจอีกครัง้ในปี พ.ศ.2500สนันิษฐานวา่เป็นวดัในสมยัอยธุยา  

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่สนัทรายวดัศาลาทึง สูงกว่าพืน้ท่ีนารอบนอกประมาณ 2-3 
เมตร มีร่องรอยลํานํา้เก่าทางตอนใต้ของแหล่งโบราณคดี (สนันิษฐานว่าเป็นคลองไชยาสายเดิม) 
มีคลองท่าโพธ์ิ ไหลอ้อมทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของแหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณคดี            
หา่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจบุนัประมาณ 6 กิโลเมตร 

ประวัติการศึกษา:Jean Yves Claeys ทําการสํารวจในปีพ.ศ.2472 พบว่าเป็นวดัร้าง           
มีซากโบสถ์ล้อมรอบด้วยใบเสมา พบพระพทุธรูปจํานวนมาก ทางทิศเหนือของอโุบสถไป 35 เมตร
พบซากเจดีย์มีขนาดความยาว 3.90 เมตร กว้าง 2.80 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันตก                
ทางตะวันออกเป็นช่องเก็บอัฐิ 73 ในปีพ.ศ.2500 ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศดิศกุลนํา
นกัศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรทําการสํารวจ นายธรรมนูญ อัตถากรได้บนัทึก                        
ถึงพระพทุธรูปในวดัโทร้างว่าทําด้วยหินศิลาทรายแดงสมยัอยธุยาท่ีพระเกศาขีดเป็นเส้นขนานไป
จนจดยอดพระเกศ มีลักษณะคล้ายประติมากรรมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 ของเขมร 
สนันิษฐานว่าจะเป็นของท่ีทําขึน้สมยัพระเจ้าปราสาททอง74, หน่วยศิลปากรท่ี 8 นครศรีธรรมราช
หรือสํานักศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราชปี พ.ศ.2511, 2551และ2552และสํารวจร่วมกับ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาปีพ.ศ.2555 แหล่งโบราณสถานวดัโท(ร้าง)ประกาศขึน้ทะเบียน
โบราณสถานในราชกิจจานเุบกษาเลม่ท่ี 53 หน้า 1533 วนัท่ี 27 กนัยายน 2479 

หลักฐานโบราณคดี: ท่ีกําหนดอายไุมเ่กินพทุธศตวรรษท่ี24 ท่ีสําคญั มีดงันี ้
 

                                                           
73Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931), 

390. 
74กรมศิลปากร, โครงการวันอนุรักษ์มรดกไทยประจําปีพ.ศ.2545 กิจกรรมในการรณรงค์   

เพื่อการดูแลรักษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่  8กรกฏาคม2555 ณโบราณสถานวัดโท
และวัดใหม่ท่าโพธ์ิ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นครศรีธรรมราช: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไชยา 
สาํนกัศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช, 2555), 210-217. 
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ก. ฐานอุโบสถ ปัจจุบันมีการปูพืน้ซีเมนต์และสร้างอาคารคลุมตัวอุโบสถเดิม                          
บริเวณฐานท่ีวางพระพทุธรูปมีกองดนิพอกหนาทําให้ไมเ่ห็นรายละเอียดฐานเดมิ 

ข. พระพุทธรูปศิลาทรายแดง ส่วนใหญ่พระเศียรหักหายและมีดินพอกทับ                          
ทําให้ไมท่ราบจํานวนพระพทุธรูปบนพระอโุบสถท่ีแน่ชัด ตรงกลางมีพระพทุธรูปขนาดใหญ่ 2 องค์
เป็นพระพุทธรูปประนับนั่งปางมารวิชัยเป็นพระประธานองค์ที่  1 (องค์ซ้ายมือ) มีสภาพชํารุด 
เห ลือเ พียงส่วนพระศอถึ งฐานสูงประมาณ 150 เมตร หน้าตักก ว้าง  150 เซนติ เมตร                       
องค์ที่ 2 (ขวามือ) สภาพชํารุดเหลือเพียงส่วนพระศอถึงฐานสงูประมาณ 150 เมตร หน้าตกักว้าง                  
200 เซนติเมตร พระพุทธรูปหินทรายแดง 11 องค์บริเวณด้านหน้าพระประธานทุกองค์พระ
เศียรชํารุดหกัหาย มีขนาดสงูจากฐานถึงพระศอประมาณ 35-45 เซนติเมตรหน้าตกัมีความกว้าง
ประมาณ 45-50 เซนติเมตร ส่วนใหญ่ประทับนั่งปางมารวิชัยห่มจีวรคลุมและห่มจีวรเฉียง 
ลักษณะชายสัง ฆา ฏิ ของพ ระ ท่ีพ บท่ีวัด โทมี ลักษณะเ ป็นแผ่นตรง ยาวจรดพ ระนาภี                             
แตมี่พระพทุธรูปหินทรายด้านหน้าพระประธาน 1 องค์มีลกัษณะแตกตา่งจากพระพทุธรูปองค์อ่ืน
คือ มีลกัษณะเป็นพระพทุธรูปทรงเคร่ืองและประทบันัง่ปางสมาธิ  

ค. ใบเสมา ทําจากหินทรายแดงพบชิน้ท่ีสมบูรณ์ 1 ชิน้และชิน้ส่วนใบเสมา 4 ชิน้                                  
ลกัษณะของใบเสมาชิน้ท่ีสมบรูณ์มีขนาด 32x55x10 เซนติเมตรเป็นใบเสมาเอวคอดทําเส้นกรอบ
จรดยอดใบเสมา ตรงกลางมีเส้นแกน ยอดเสาทําเป็นลายดอกไม้ ท้องเสมาทําเป็นลายกระจงั 

ง. กองอิฐ อยูด้่านหลงัพระอโุบสถ สนันิษฐานว่าเป็นเจดีย์เก่า ปัจจบุนัมีดินปกคลมุ
ทําให้ไมท่ราบลกัษณะทางสถาปัตยกรรมเดมิ อิฐของเจดีย์มีขนาด 19x32x7เซนตเิมตร 

จ. ฐานเจดีย์ก่ออิฐรูปส่ีเหล่ียม ตัง้อยู่ทางทิศเหนือของพระอโุบสถ สนันิษฐานว่า                        
คือ  เจดีย์ 8 เหล่ียมท่ีอยู่ในบนัทึกของ Jean Yves Claeys ในปีพ.ศ.2472 ปัจจบุนัเหลือเพียงผนงั
ของฐานทางทิศใต้และทิศตะวนัออก มีต้นไม้ขึน้ปกคลมุ  

การกําหนดอายุสมัย : จากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานว่าวัดโทร้างสร้างขึน้                 
ร่วมสมยัอยธุยากําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 (หลกัฐานสว่นใหญ่เป็นอยธุยาตอนปลาย) 
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สภาพแหลง่โบราณคดวีดัโท (ร้าง) 

 
พระพทุธรูปศิลาทรายแดงบริเวณฐานอโุบสถเดมิ 

 
ตวัอยา่งพระพทุธรูปศิลาทรายแดงหน้าพระประธาน 

 
ตวัอยา่งใบเสมาหินทรายแดงที่พบใกล้บริเวณอโุบสถ 

ภาพที่  100 สภาพแหล่งโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดีที่ ได้จากการสํารวจ                   
แหล่งโบราณคดีวัดโทร้าง ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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                                                                                                 สภาพวดัโทเจดีย์วดัโทร้างปัจจบุนั 
 
 
 
 
 

 
กองอิฐด้านหลงัพระอโุบสถสนันิษฐานวา่เป็นเจดีย์เกา่ 

 

ภาพท่ี 101 เจดีย์จากแหล่งโบราณคดีวัดโทร้าง ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 

ที่มาภาพลายเส้นเจดีย์ทางทศิเหนือของอโุบสถวดัโทร้าง 
: Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (1931), 

390. 
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3.11 แหล่งโบราณคดี วัดบาตรร้าง (ดอนทรายขนาดเล็ก ตําบลทุ่ ง                    

คลองทา่โพธ์ิ) 
ที่ตัง้: ตัง้อยูท่ี่หมู ่1 บ้านขนอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°23'40.81"N ลองตจิดู(แวง) 99°12'59.11"E 
วัดบาตรร้างไม่มีประวัติว่าสร้างขึน้หรือร้างไปในสมัยใด จากข้อมูลการสัมภาษณ์

ชาวบ้านกล่าวว่ามีสิ่งก่อสร้างคล้ายโบสถ์รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า พบพระพทุธรูปหินทรายแดงไม่มีเศียร
จํานวน 3 องค ์รอบวิหารมีใบเสมาล้อมรอบจํานวน 8 ใบ หน้าอโุบสถมีเจดีย์ 2 องค์ ด้านหน้าเจดีย์
มีสระนํา้จํานวน 1 สระ แตใ่นปีพ.ศ.2554ได้มีการปรับพืน้ท่ีเพ่ือปลกูปาล์มในการไถกลบในครัง้นัน้
พบกระปกุใสห่วันโมและชิน้สว่นภาชนะดนิเผา 

สภาพภูมิศาสตร์:เป็นพืน้ท่ีดอนมีคลองท่าโพธ์ิท่ีแตกออกเป็นสองสายไหลขนาบ             
ทิศเหนือและทิศใต้ห่างจากแหล่งโบราณคดีด้านละ 200 เมตร ปัจจุบันเป็นพืน้ ท่ีบริเวณ                       
วดับาตรร้าง ถกูไถเป็นสวนปาล์มล้อมรอบด้วยพืน้ท่ีต่ําซึง่เป็นท่ีนาของชาวบ้าน 

ประวัตกิารศึกษา ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
หลักฐานโบราณคดี:พบหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ กองอิฐ สภาพถูกรถไถ                 

ดนัไปกองรวมกันมีดินและต้นไม้ขึน้ปกคลุมสันนิษฐานว่าเป็นโบสถ์หรือวิหาร อิฐท่ีพบมีขนาด
17x32x8เซนตเิมตร, พระพุทธรูปหนิทรายแดงพบจํานวน 2 องค์ตัง้อยู่บนกองอิฐ องค์แรกตัง้อยู่
บริเวณกลางกองอิฐเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั พระเศียรหกัหายมีความสูงจากพระศอถึงฐาน
ประมาณ 150 เมตร หน้าตกักว้าง 140 เมตร ห่มจีวรเฉียงชายสังฆาฏิทําเป็นเขีย้วตะขาบซ้อนกัน  
2 ชัน้ด้านบนทําเป็นแนวนอน 2-3 เส้นคล้ายกับพระพุทธรูปท่ีวดัพระบรมธาตไุชยาท่ีกําหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 20-2175 พระพุทธรูปองค์ท่ีสองตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของวิหารดินปกคลุม             
โผล่เพียงช่วงพระอังสาถึงบัน้พระองค์, ชิน้ส่วนกระเบือ้งมุงหลังคา พบบริเวณรอบตวัวิหาร,
ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยเคลือบขาว 2 ชิน้และเคลือบเขียว 1 ชิน้ แต่เน่ืองจากมีขนาดเล็กมาทําให้          
ไมส่ามารถวิจยัได้ 

การกําหนดอายุสมัย:จากการสํารวจเบือ้งต้นสนันิษฐานว่าวัดบาตรสร้างร่วมสมัย
อยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 

                                                           
75เปรียบเทียบจากกําหนดอายุศิลปะพระพุทธรูปภายในวัดพระบรมธาตุไชยาในการศึกษา                 

ของ นนัทลกัษณ์ คีรีมา, “พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาระหว่างพุทธศตวรรษที่  18–21,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 1-156. 
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สภาพแหลง่โบราณคดวีดับาตรร้าง 

                                                    
พระพทุธรูปหินทรายแดงกลางวหิาร สงู 150 เซนตเิมตร ความกว้างตรงหน้าตกั 140 เซนติเมตร 

      
พระพทุธรูปหินทรายแดง(ถกูดินปกคลมุคร่ึงองค์)อิฐมีขนาด 17x32x8 เซนตเิมตร 

         
ชิน้สว่นกระเบือ้งมงุหลงัคาชิน้สว่นภาชนะดินเผา 

ภาพที่  102 สภาพพืน้ที่และหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีวัดบาตรร้าง 
ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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2.12 แหล่งโบราณคดีวัดท่านเกิดร้าง  (ดอนทรายขนาดเล็กตําบลทุ่ง               

คลองทา่โพธ์ิ) 
ที่ตัง้:หมู ่1 บ้านขนอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง)9°23'47.50" N ลองตจิดู(แวง) 99°12'57.09"E 

จากข้อมูลท่ีได้จากการให้สัมภาษณ์กล่าวว่าเป็นเจดีย์ท่ีสร้างขึน้โดยพระภิกษุสงฆ์              
รูปหนึง่ท่ีสร้างขึน้เพ่ือระลกึถึงสถานท่ีเกิดของทา่น ด้านในจะพบเจดีย์ 3 องค์ 76 

สภาพภูมิศาสตร์ : เ ป็นพื น้ ท่ีดอนสูงกว่าพื น้ ท่ีนาโดยรอบประมาณ 2 เมตร                       
มีคลองทา่โพธ์ิไหลผา่นทางทิศเหนือของแหลง่โบราณคดี ปัจจบุนัเป็นพืน้ท่ีปลกูปาล์ม  

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษาทางด้านโบราณคดี 
หลักฐานทางโบราณคดี จากการลงพืน้ท่ีสํารวจพบหลกัฐานดงันี ้
ก. เจดีย์ พบกองอิฐสนันิษฐานว่าเจดีย์เดิมจํานวน 2 องค์มีต้นไม้และวชัพืชหญ้าขึน้

ปกคลุม กองอิฐที่  1 เป็นฐานส่ีเหล่ียมจัตุรัสย่อมุมไม้สิบสอง มีขนาดสูง 70 เซนติเมตร                   
กว้าง 150 เซนตเิมตร กองอิฐที่ 2 อยู่ถดัขึน้มาทางทิศเหนือ เป็นเจดีย์เอวคอดส่วนยอดหกัหายไป
สงูประมาณ 180 เซนตเิมตร อิฐมีขนาด 17x32x5เซนตเิมตร  

ข. ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาจากการสํารวจผิวดินพบชิ น้ส่วนภาชนะดินเผา                
กระจายอยูท่ัว่ไปตวัอยา่งชิน้สว่นภาชนะดนิเผาท่ีพบบริเวณวดัท่านเกิดร้าง ได้แก่ ชิน้ส่วนภาชนะ

ดิน เผา เ นื ้อดิน  มี เ นื อ้ ห ย า บ มี ลัก ษ ณ ะ ค ล้ า ย ห ม้ อ ต า ล ,  ชิ ้น ส่ วน เค ร่ื อ ง ถ้ วย จี น                          

พบในสมยัราชวงศ์หมิง คือ  ชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเต่อเจิน้มณฑล เจียงซีกําหนดอายุ
ราวปลายพุทธศตวรรษ 21ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี22 จํานวน 2 ชิน้และสมัยราชวงศ์ชิง                         
พบชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยและโถจีนจากเตาจิ่งเต๋อเจิน้ มณฑลเจียงซี กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
23 จํานวน 8 ชิ น้ ,  ชิ น้ส่วนเคร่ืองถ้วยจากเตาอันซี มณฑลฝูเ จี ย้น กําหนดอายุราวปลาย                     
พทุธศตวรรษท่ี 24 จํานวน 4 ชิน้ เป็นต้น 

การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจแหล่งโบราณคดีวัดท่านเกิดในเบือ้งต้น 
สันนิษฐานว่าวัดท่านเกิดสร้างร่วมสมัยกับอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษท่ี 23-24                   
จดัเป็นแหลง่โบราณคดีร่วมสมยัอยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 

                                                           
76นายชูเกียรติ ทุ่มขนอน (อายุ 70 ปี) บ้านเลขที่102, นางเทวี อินทรกําเนิด (อายุ 65 ปี)                 

บ้านเลขท่ี 2 และนายชํานาญ อินทร์แก้ว (อาย ุ43 ปี) บ้านเลขท่ี 141 หมู ่1 อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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ชิน้สว่นภาชนะดินเผาและเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมงิและชิงราวพทุธศตวรรษที่ 21-24 

 

ภาพที่  103 สภาพพืน้ที่และหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีวัดท่านเกิด  
ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

กองอิฐ 1 ฐานเจดย์ีสีเ่หลีย่มยอ่มมุสงู 100 เซนติเมตร 

กว้าง150 เซนตเิมตร 

กองอิฐที่ 2 เจดย์ีเอวคอด                                                         

สงู 180 เซนตเิมตร กว้าง150 เซนติเมตร 



219 

3.13 แหล่งโบราณคดี วัดชมพูพนัส (ดอนทรายขนาดเล็กตําบลทุ่ ง                 
คลองทา่โพธ์ิ) 

ที่ตัง้: ตัง้อยูท่ี่หมู ่1 บ้านขนอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง)9°23'56.55"N ลองตจิดู(แวง) 99°12'54.82"E 

ไม่มีประวตัิท่ีชดัเจนว่าสร้างขึน้ในสมยัใด แต่เดิมช่ือ “วดัชมพูพนุ” สร้างขึน้ทบัวดัร้าง  
2 วัด คือ วัดนอก (ท่ีตัง้ของวัดชุมพูพนัสในปัจจุบัน)และวัดใน (ท่ีปลูกปาล์มวัดในปัจจุบัน                 
อยู่ทางทิศเหนือของวดั) มีการสร้างโรงเรียนวดัชมพูพนสัขึน้บริเวณพืน้ท่ีของวัดในเม่ือประมาณ  
60 ปีท่ีแล้วและโรงเรียนได้ยบุตวัลงเม่ือราว 20 ปีท่ีผ่านมาปัจจุบนัใช้บริเวณพืน้ท่ีวดัในเป็นพืน้ท่ี
ปลกูปาล์ม77 

สภาพภูมิศาสตร์ : เ ป็นพื น้ ท่ีดอนสูงกว่าพื น้ ท่ีนาโดยรอบประมาณ 2 เมตร                  
มีคลองทา่โพธ์ิไหลผา่นทางใต้ของวดั  

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษาทางด้านโบราณคดี 
หลักฐานโบราณคดี: จากการสํารวจทางโบราณคดีพบโบราณวตัถท่ีุสําคญั ดงันี ้ 
ก. พืน้ท่ีบริเวณวัดชมพูพนัส สร้างทบัวดันอกร้าง สถาปัตยกรรมของวดัในปัจจบุนั               

เป็นศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ พระอุโบสถสร้างขึน้ในปีพ.ศ.2525 ล้อมรอบด้วยใบเสมา                 
ทําจากปูนซีเมนต์ ภายในประฐานพระประธานลักษณะท้องถ่ิน จากลักษณะไม่มีแถวกลีบบัว
รองรับรัศมีสันนิษฐานว่าไม่เก่าไปกว่าสมัยอยุธยาตอนปลาย (เน่ืองจากมีการซ่อมแซม                  
ทําให้ยากแก่การวิเคราะห์อายุสมยั) จากการเดินสํารวจผิวดินพบชิน้ส่วนใบเสมาศิลาทรายแดง
วางกองอยู่บริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถภายในกุฏิมีพระพุทธรูปสําริดสมัยอยุธยา 4 องค์             
กลา่ววา่เป็นของวดัแตเ่ดมิ 

ข. พืน้ที่บริเวณวัดใน ปัจจุบันเป็นสวนปาล์มอยู่ทางทิศเหนือของวัดชมพูพนัส                  
จากการเดินสํารวจพบเศษอิฐ ชิน้ส่วนศิลาทรายแดงและชิน้ส่วนชามลายครามจํานวน 1 ชิน้          
จากการสัมภาษณ์พระครูวิชัยธรรมรัตน์เจ้าอาวาสกล่าวว่าได้พบใบเสมาและเศียรพระพุทธรูป        
หินทรายแดงบริเวณคูนํา้ของวัด เศียรพระพุทธรูปเก็บไว้ภายในวัดมีขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร             
สงู 20 เซนติเมตร ใบหน้ากร่อน เม็ดพระศกตีตาราง ใบเสมาปัจจบุันเก็บรักษาอยู่ท่ีพิพิธภณัฑ์วดั
เวียงมีลกัษณะเป็นใบเสมาเอวคอดสลกัเป็นเส้นแกนกลาง 

                                                           
77ข้อมูลที่ ไ ด้จากการให้สัมภาษณ์ของพระครูวิชัยธรรมรั ตน์ เ จ้าอาวาสวัดชมพูพนัส ,                            

นายชํานาญ อินแก้ว (อายุ 46 ปี) และนางชุม เมืองแมน (อาย ุ80 ปี) บ้านเลขที่ 141 หมู่ 1 ตําบลบ้านขนอน 
ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  



220 

การกําหนดอายุสมัย: ในเบือ้งต้นสันนิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ีบริเวณวัดชมพูพนัส
เป็นศาสนสถานช่ือว่า “วดันอก”และ “วดัใน” เป็นวดัท่ีสร้างขึน้ในร่วมสมยัอยธุยากําหนดอายรุาว
พทุธศตวรรษท่ี 20-24 

    
อโุบสถวดัชมพพูนสั                                              พระประธานวดัชมพพูนสั 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
      ชิน้สว่นใบเสมาศิลาทรายแดงหน้าพระอโุบสถ                   ตวัอยา่งพระพทุธรูปสาํริดสมยัอยธุยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตวัอยา่งพระพทุธรูปสาํริดสมยัอยธุยา             ตวัอยา่งพระพทุธรูปสาํริดสมยัอยธุยา 

ภาพที่  104 สภาพพืน้ท่ีและหลักฐานทางโบราณคดีท่ีวัดชมพูพนัส (บริเวณวัดนอกเดิม) 
ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา 
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สภาพพืน้ท่ีบริเวณวดัในร้างปัจจบุนั 

 
ชิน้สว่นเศยีรพระพทุธรูปศิลาทรายแดงพบบริเวณร่องคนูํา 

 
ชิน้สว่นใบเสมาพบบริเวณวดัในชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยลายคราม 

ภาพที่  105 สภาพพืน้ที่และหลักฐานทางโบราณคดีท่ีวัดชมพูพนัส (บริเวณวัดในเดิม) 
ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา 
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3.14 แหล่งโบราณคดีบ้านสงขลา(ดอนทรายขนาดเล็ก ตําบลทุง่ คลองทา่โพธ์ิ) 

ภาพท่ี 106 แหล่งโบราณคดีบ้านสงขลาจากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2468                      
ท่ีมา: แหลง่โบราณคดีบ้านสงขลาจากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2468, เข้าถึงเม่ือ 18 กมุภาพนัธ์ 
2558. ดดัแปลงแผนท่ีจาก: ฐานข้อมลูภาพถ่ายทางอากาศ Williams-Hunt Aerial Photograph 
Digital Collection78 

 
ชุมชนบ้านสงขลาตัง้อยู่บนพืน้ดอนเล็กๆ รวมดอนบ้านโต๊ะเ จ้า บ้านสงขลา                

และบ้าน เ จ๊ะแก จากข้อมูล ท่ี ไ ด้สัมภาษณ์กล่าวว่า เ ป็นชุมชนท่ีอพยพมาจากสงขลา                               
ในจดหมายเหตขุองหม่ืนอารีราษฎร์ (วิน สาลี) พ.ศ.2438 บนัทกึไว้วา่               

“ ใ น ส มัย อ ยุ ธ ย า ยั ง ไ ม่ เ สี ย แ ก่ ข้ า ศึ ก  มี แ ข ก ม ล า ยู ช่ื อ  “ ม ะ ห ะ รุ่ ม ป ะ แ ก ”                             
อพยพจากหัวเขาแดงมาตัง้บ้านเรือนอยู่ท่ีทุ่งโฉลก อําเภอพุนพินจนเม่ือเจ้าเมืองไชยาว่าลง                   
จึงโปรดเกล้าให้ มะระหุ่มปาแกมาครองเมืองไชยา มะรุ่มปะแกย้ายมาตัง้เมืองบริเวณบ้านสงขลา                  
สร้างบ้านเรือน ทําเสาหลกัเมืองและขดุคนํูา้ไว้รอบจากนัน้ก็มีเชือ้สายสืบต่อมา คือ “มะหะรุ่มตา

                                                           
78http://gdap.crma.ac.th/เข้าถึงข้อมลูวนัท่ี  16/12/57  

คลองท่าโพธ์ิ 

บ้านสงขลา 

 

สันทรายหมายเลข1 

 

คลองคูถิ่น 

คลองโต๊ะเจ้า 
สุสานเจ้าเมืองไชยา 

 

สุสานเจ้า                   

เมืองพทัลุง 

 

บ้านเจะแก 

 

แนวคขุูด 

บ้านโต๊ะเจ้า 
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ไฟ” (บุตรชาย), “มะระหุ่มมุดา” (บุตรมะหะรุ่มตาไฟ) จนพม่ามาตีไชยาจึงได้อพยพครอบครัว
หายไป79 

จากการสืบประวัติเชือ้สายสกุลสุลต่านสุลัยมานของมูลนิธิรามฤทธิไกร -มานะจิตต์          
ได้กล่าวว่า “เม่ือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสามารถตีเมืองสงขลาได้ในปี พ.ศ.2223 ได้โปรดให้ 
มุสตาฟาบุตรชายคนโตของสุลต่านสุลัยมานมาครองเมืองไชยา ส่วน ฮะซันและท่านฮูเซน               
(บุตรของสุลต่านสุไลมานอีก 2 คน)อพยพมาอยู่ ท่ีกรุงศรีอยุธยา ท่านฮะซันเข้ารับราชการ                  
และ          มีบทบาทในราชสํานักอยุธยาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต่อมาท่านฮุเซน              
ได้กลบัไปชว่ยราชการพระยาไชยา(มสุตาฟา)ท่ีเมืองไชยาและจากนัน้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ไปเป็นพระยาพัทลุงมีราชทินนามว่า“พระยาแก้วโกรพพิชัยในปีพ.ศ.2226 ส่วนเมืองไชยา
ภายหลังท่านมุสตาฟาถึงแก่อสัญกรรมใน พ.ศ.2235 ก็ให้ท่านเตาฟีคผู้ เป็นบุตรปกครองต่อ              
จนถึงพ.ศ.2248”80 

สภาพภูมิศาสตร์:ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีดอนขนาดเล็ก 3 ดอน  คือ ดอนบ้านสงขลา                   
บ้านโต๊ะเจ้าและบ้านเจะแก แดอนมีขนาด 100-400 เมตร กระจายอยู่ภายในคลองคูถ่ิน                       
และคลองโต๊ะเจ้า81มีความสงูจากพืน้ท่ีนาโดยรอบ 1-2 เมตร  จากการศกึษาภาพถ่ายทางอากาศ
พบร่องรอยการขดุคนํูา้ 3 ด้าน โดยขุดตดัคลองท่าโพธ์ิท่ีไหลทางทิศตะวนัตกของเมืองเป็นเส้นใน
แนวเหนือใต้ระยะทาง 500 เมตร ปลายมมุทางทิศเหนือขดุไปจรดกบัคลองโต๊ะเจ้าท่ีไหลไปรวมกบั
คลองตะเคียน ส่วนปลายมุมทางทิศใต้ขุดไปเช่ือมกับคลองคูถ่ินซึ่งจะไหลไปรวมกับท่าโพธ์ิ                 
การขุดคูนีส้ันนิษฐานว่าขุดเพ่ือเป็นประโยชน์ในการป้องกันนํา้ไหลบ่าเข้าท่วมท่ีอยู่อาศัย                 
และนาข้าวในหน้านํา้และเป็นประโยชน์ในการกสิกรรมในการสง่นํา้เข้านา         

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
หลักฐานโบราณคดี: จากการลงสํารวจพืน้ท่ีของผู้ วิจยัในปี พ.ศ.2557 พบหลกัฐาน

ทางโบราณคดีตามพืน้ท่ีตา่งๆท่ีนา่สนใจ ดงันี ้ 

                                                           
79ชนะ นาคเวช, ประวัติท้องถิ่นและบุคคลสําคัญ อําเภอไชยา (สรุาษฎร์ธานี: สภาวฒันธรรม

อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี, 2550), 74-76. 
80เ ริงวุฒิ   มิตรสุริยะ,  บทบาทขุนนางไทยเชือ้สาย “แขก”  ในหัวเมืองพัทลุงสมัย

รัตนโกสินทร์รัชกาลที่ 1– รัชกาลที่ 3, สารนิพนธ์ศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2546, 100-103. 
81คือ คลองท่าโพธ์ิท่ีแตกออกเป็น 2 สาย เมื่อไหลผ่านบริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านสงขลา                   

จะเรียกช่ือแยกเป็นคลองคถ่ิูนและคลองโต๊ะเจ้า 
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ภาพท่ี 107 แหล่งโบราณคดีบ้านสงขลา   

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านสงขลา 

 

บ้านโต๊ะเจ้า 
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ตาราง 15 ข้อมลูหลกัฐานทางโบราณคดีจากแหลง่โบราณคดีบ้านสงขลา ตําบลทุง่ 
แหล่งที่พบ ข้อมูลทางโบราณคด ี

1. บ้านสงขลา
และบ้านโต๊ะเจ้า 

ปัจจุบัน เ ป็ นพื น้ที่ อยู่ อ าศัย ของ ชุมช น มี บ้ านเ รือนปลูก หนาแ น่น  มี ถนนสา ย                          
ตลาดไชยา-วดัจําปาตดัผ่านกลางแหลง่โบราณคดี จากข้อมูลการให้สมัภาษณ์กลา่วว่า
บริเวณกลางดอนเป็นที่ตัง้ของเสาหลักเมือง บริเวณตัวเมืองและพืน้ที่นามักขุดพบ               
ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาสีขาวเขียนลายสีนํา้เงินและอิฐ จากการสํารวจผิวดินของผู้ วิจัย               
พบชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาอนัซี มณฑลฝูเจีย้น สมัยราชวงศ์ชิงกําหนดอายุราว
ปลายพทุธศตวรรษที่ 24 บริเวณใกล้กบัเสาหลกัเมืองและพบชิน้สว่นกระเบือ้งกาบกล้วย
บริเวณใกล้สสุานหลงับ้านนายเหรน ภยัเมือง82 

2. สุสานเจ้าเมือง
ไชยา 

เรียกว่า “เกาะยอ”ตัง้อยู่บริเวณทางทิศตะวนัออกของบ้านสงขลาข้ามตรงจุดแยกคลอง              
คถ่ิูนและคลองโต๊ะเจ้า83 ในปี พ.ศ.2530มลูนิธิรามฤทธิไกรและมานะจิตต์ได้เข้ามาทําการ
บูรณะ บนหลุมฝังศพเขียนว่า “หลุมฝังศพของพระยาไชยามุสตาฟาบุตรของสุลต่าน                    
สุไลมานพ.ศ.2148–2235” และ“หลุมฝังศพของพระยาเตาฟิคบุตรสุลต่านมุสตาฟา               
พ.ศ.2182 – 2248” 

3. บ้านโต๊ะเจ้า มีมสัยิดเก่าช่ือมสัยิดบ้านโต๊ะเจ้าหรือยามาอาดิสซอลาตินเอาวาลาแต่เดิมเป็นอาคารไม้
ยกสูงลักษณะศิลปกรรมเป็นสมัยรัตนโกสินทร์ผสมระหว่างศิลปกรรมไทยภาคใต้                   
และมสุลมิ  

4. หลุมฝังศพ
พระยาแก้วโกรพ
พิชัย (ฮุเซ็น) 

ในตํานานกลา่ววา่เจ้าเมืองพทัล ุเป็นน้องชายของพระยามสุตาฟา ต่อมาทรงพระประชวร
และต้องการจะมาฝังศพใกล้กบัญาติที่ไชยา แต่ปีนัน้เกิดนํา้ท่วมหนกัทําให้ไม่สามารถนํา
ศพมาฝังที่สสุานจึงฝังพระศพไว้บริเวณทาง ทิศตะวนัออกของบ้านป่าขาวในปัจจบุนั84 

 
การกําหนดอายุสมัย:จากการศึกษาบริบทเบือ้งต้นสันนิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ีอยู่

อาศยัอยา่งน้อยราวสมยัอยธุยาตอนปลายและมีการอาศยัหนาแน่นในสมยัรัตนโกสินทร์ 
 

                                                           
82นายเหรน ภยัเมือง (อายุ 90ปี) บ้านเลขที่ 101 หมู่ 2  บ้านโต๊ะเจ้า ตําบลตลาด อําเภอไชยา 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ละติจูดที่ 9°23'42.54" N ลองติจูดที่ 99°12'21.86" E ได้ให้สมัภาษณ์ว่าบริเวณหลงับ้าน
เจอซากหวัเรือ สอดคล้องกบัภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงให้เห็นวา่เป็นทางนํา้เก่า 

83ละติจดูที่9°23'46.22" N ลองติจดูที่ 99°12'1.79" E 
84ประยูรศกัดิ์ ชลายนเดชะ,มุสลิมในประเทศไทย(กรุงเทพฯ : โครงการหอสมุดกลางอิสลาม 

สายสกลุสุลต่านสุลัยมาน,2539), 99. 
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                         เสาหลกัเมอืง 
 

 

             
บริเวณที่พบกระเบือ้งกาบกล้วยบริเวณสสุานใกล้บ้านนายเหรน ภยัเมือง  

 
หลมุฝังศพของพระยาไชยามสุตาฟา (ซ้าย) และพระยาเตาฟิค (ขวา)             

          
                                   มสัยิดบ้านโต๊ะเจ้า                                       หลมุฝังศพพระยาแก้วโกรพพิชยั 

ภาพที่  108 สภาพแหล่งโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดี                
บ้านสงขลา ตาํบลตลาด อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ชิน้สว่นชามลายครามจากเตาอนัซี มณฑลฝเูจีย้น               

สมยัราชวงศ์ชิง ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 24  
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3.15 แหล่งโบราณคดีสวนยางผู้ใหญ่สิทธิชัย แสงจันทร์ (คลองท่าตีน                 

และคลองตะเตียน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 6 บ้านทุง่นางเภา ตําบลโมถ่าย อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง)9°26'8.14"N ลองตจิดู(แวง) 99° 5'17.11"E 

จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ ให ญ่สิท ธิชัย  แสงจันท ร์กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2557                      
ทําการปรับไ ถหน้าดินบริ เวณสวนหลัง บ้านเ พ่ือปลูกยาง  พบชิ น้ส่วนภ าชนะดิน เผา                       
เป็นจํานวนมาก85 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีดอนสลับแนวลูกฟูกมีห้วยแคมเรือสาขาหนึ่ง              
ของคลองท่าตีน ไหลห่างจากแหล่งโบราณคดีทางทิศใต้ห่างไปประมาณ 500 เมตร                          
และห่างจากคลองท่าตีนทางทิศเหนือประมาณ 1,300 เมตร ห่างจากชายฝ่ังทะเลปัจจุบัน
ประมาณ 20 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
หลักฐานโบราณคดี: จากการลงพืน้ท่ีสํารวจผิวดินพบชิน้ส่วนภาชนะดินเผากระจาย

อยู่ทั่วไป ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาท่ีสามารถนํามาวิเคราะห์ได้ส่วนใหญ่กําหนดอายุอยู่ในช่วง                
พุทธศตวรรษท่ี 20-21 ได้แก่ กระปุกและชิน้ส่วนชามเคลือบสีเขียวจากเตาศรีสัชนาลัย,               
ชิน้ส่วนชามเคลือบเขียวจากเตาหลงเฉวียน มณฑลเจ้อเจีย้ง สมัยราชวงศ์หมิง เป็นต้น               
นอกจากนีย้ังพบชิ น้ส่วนลําตัวภาชนะและจุกภาชนะภาชนะดินเผาเนือ้ดินมี เนือ้หยาบ                     
และพบชิน้ส่วนกําไลทําจากโลหะจํานวน 1 ชิน้ ยาว 6 เซนติเมตร หนาประมาณ 1เซนติเมตร                   
ปลายด้านหนึง่ตนั  

การกําหนดอายุสมัย: จากข้อมูลการสํารวจเบือ้งต้น สันนิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ี
บริเวณแหล่งโบราณคดีสวนยางผู้ ใหญ่สิทธิชัย แสงจันทร์ร่วมสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษท่ี               
20-24 (พบโบราณวตัถชุว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-22) 

 

                                                           
85ข้อมูลที่ ไ ด้จากการให้สัมภาษ ณ์นายสิทธิชัย แสงจันทร์ (อายุ 57ปี)  บ้านเลขที่  13/1                        

และนายเจริญศกัดิ์ เพชรหลอ่ (อาย3ุ9 ปี) บ้านเลขท่ี 5/3 หมู6่ บ้านทุง่นางเภา โมถ่าย จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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สภาพแหลง่โบราณคดีสวนผู้ใหญ่สทุธิชยั แสงจนัทร์ 

 

 
กระปกุเคลอืบสเีขยีวจากเตาศรีสชันาลยั กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษที่ 20-21 

 

 
ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยชิน้สว่นกําไลทาํจากโลหะ (สาํริด) 

ภาพที่109  สภาพแหล่งและหลักฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจแหล่งโบราณคดี                                 
สวนผู้ใหญ่สุทธิชัย แสงจันทร์ บ้านทุ่งนางเภา ตาํบลโมถ่าย อาํเภอไชยา 
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3.16 แหล่งโบราณคดีบ้านโรงดาํ (คลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 5 บ้านโรงดํา ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°25'36.47"N ลองตจิดู(แวง) 99°11'4.76"E 

จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ของนายอุดม อินหนองทะกล่าวว่าเม่ือปี พ.ศ.2545             
ได้ทําการขุดหลุมบริเวณหลังบ้านแพบหม้อดินเผาบรรจุอัฐิและกระปุกจํานวนมากจึงได้นํา
โบราณวตัถไุปมอบให้กบัทางพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิไชยา86 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีราบมีคลองตะเคียนไหลผ่านทางทิศตะวันตก             
หา่งจากแหลง่โบราณคดีประมาณ 400 เมตร แตเ่ดิมพืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นป่าต้นเค่ียมห่างจากชายฝ่ัง
ทะเลปัจจบุนัประมาณ 10 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
หลักฐานโบราณคดี : กระปุกลายครามและเขียนสี กระปุกสีและเคลือบขาว                  

สมัยราชวงศ์หมิง ,  กระปุกและไหเคลือบสีนํ า้ตาลจากเตาศรีสัชนาลัย  ( บ้านป่ายาง)                         
ราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 21 ถึงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22, เตาปนูสําริด เป็นต้น โบราณวตัถสุ่วนใหญ่
ร่วมสมัยกับอยุธยาราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 จากการลงพืน้ ท่ีสํารวจเพิ่มเติมของผู้ วิจัย                       
ในปีพ.ศ.2557ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดีบนผิวดนิเพิ่มเตมิ 

การกาํหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้น สนันิษฐานวา่มีการใช้พืน้ท่ีบริเวณแหล่ง
โบราณคดีบ้านโรงดําร่วมสมยัอยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 

 
ภาพท่ี 110 สภาพแหล่งและหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีบ้านโรงดาํ 
 
 
 

                                                           
86ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์นายอดุม อินหนองทะ (อายุ 42 ปี) บ้านเลขท่ี 9/1 หมู ่5 บ้านโรงดํา 

ตําบลตลาด อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
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3.17 แหล่งโบราณคดีวัดไตรรัตนากรและดอนอิฐ(คลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 3 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°24'34.24"N ลองตจิดู(แวง) 99°11'40.67"E 

วัดไตรรัตนากรหรือวัดตะเคียนไม่มีประวัติการสร้างท่ีชัดเจนว่าสร้างขึน้ในสมัยใด              
จากข้อมูลท่ีได้จากการให้สัมภาษณ์กล่าวว่าแต่เดิมเป็นวัดร้าง จากนัน้มีการบูรณะซ่อมแซม 
ปัจจุบัน เ ป็นวัด ท่ี มีพระ ภิก ษุสง ฆ์ จํ าพรรษา  ทางทิศใ ต้ของ วัดตะ เ คียน ข้าม ฝ่ังคลอง                               
คือ แหลง่โบราณคดีช่ือดอนอิฐ พบหลกัฐานเป็นอิฐจํานวนมาก  

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนดอนกว่าพืน้ท่ีราบโดยรอบประมาณ 1-2 เมตร มีคลอง
ตะเคียนไหลผา่นทางทิศใต้ของแหลง่โบราณคดี วดัตะเคียนเปล่ียนช่ือเป็นวดัไตรรัตนากรในปีพ.ศ.
2522 พืน้ท่ีคร่ึงหนึง่ของวดัเป็นท่ีตัง้ของโรงเรียนวดัไตรรัตนากรสร้างขึน้เม่ือปีพ.ศ.2481 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 

หลักฐานทางโบราณคดี: จากการลงพืน้ท่ีสํารวจพบหลกัฐานทางโบราณคดี ดงันี ้
 

ตาราง 16 ข้อมลูหลกัฐานทางโบราณคดีจากแหลง่โบราณคดีวดัไตรรัตนากรและดอนอิฐ 
แหล่งที่พบ ข้อมูลทางโบราณคด ี

อุโบสถวดั
ไตรรัตนากร 

เป็นอโุบสถสร้างสมยัพระครูมงคลวรญาณ (ลัน่) ฐิตญาโณ เมื่อปีพ.ศ.2547สร้างทบัโบสถ์เดิม ภายใน
ประดิษฐานพระพทุธรูปศิลาทรายแดงเป็นพระประธาน จากการไม่ทําแถวกลบับวัรองรับรัศมี พระ
พกัตร์มีลกัษณะท้องถ่ิน พระเกศาทําเป็นหนามขนุน  ชายสงัฆาฏิใหญ่ยาวจรดพระนาภีสมยัอยธุยา
ตอนปลาถึงต้นรัตนโกสินทร์ รอบอุโบสถมีใบเสมาเดี่ยวทําจากหินทรายแดงจํานวน 8 ใบมีขนาด 
39x90x14เซนตเิมตร ขนาดของใบเสมาใหญ่ใกล้เคยีงกบัวดัพระบรมธาตแุละวดัพระประสพ ลวดลาย
บนใบเสมาสนันิษฐานวา่มีการสลกัปี พ.ศ.2499ซึง่เป็นปีที่ทําการบรูณะไว้บนใบเสมา ลวดลายมีความ
คล้ายคลงึกบัวดัท่าโพธ์ิ สนันิษฐานว่าเป็นใบเสมาเก่าสมยัอยธุยาท่ีนํามาแกะสลกัลวดลายใหม่พ.ศ.
2499  จากการเดินสาํรวจผิวดินไมพ่บโบราณวตัถเุพิ่มเติมเนื่องจากมีการถมดินหลายครัง้ 

ดอนอิฐ
ละติจดู 
9°24'28.2"N                
ลองติจดู
99°11'31.3"E 

อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของวดั มีคลองตะเคียนไหลผ่านทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของแหล่ง
โบราณคดี ลักษณะเป็นเนินดินกว้างประมาณ 30x30 เมตร จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์                   
นายพร้อม คชเวชกลา่ววา่ พบอิฐทัง้เนินแตเ่ดิมทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของบ้านมีกองอิฐ ลกัษณะ
คล้าย เตา เผา จํานวน 2 เตา 87จากกา ร เดินสํา รว จพบอิฐทั่ว ทั ง้บ ริ เ วณ อิ ฐ มี ขนา ด                          
17x29x5.5 เซนติเมตร ไมพ่บโบราณวตัถปุระเภทอื่น 

                                                           
87ข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์จากนายพร้อม คชเวช (อาย8ุ4ปี) บ้านเลขที่ 8/1 หมู่ 3 บ้านนาอิฐ

(ดอนอิฐ) ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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การกาํหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้น สนันิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ีบริเวณวดั

ไตรรัตนากรอยา่งน้อยร่วมสมยัอยธุยาชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-24 

ภาพที่  111 สภาพแหล่งและหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีวัดไตรรัตนากร
และดอนอิฐ 

 

      
 

 
อโุบสถ พระประธานและใบเสมาวดัไตรรัตนากร(วดัตะเคยีน) ตาํบลทุง่ อําเภอไชยา 

    
แหลง่โบราณคดีดอนอิฐข้างวดัไตรรัตนากร 
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3.18 แหล่งโบราณคดีกุฏิยายหงส์ ยายหาร (คลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 4 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°25'2.26"Nลองตจิดู(แวง) 99°12'11.57"E 

กฏิุยายหงส์ยายหารไมมี่ประวตักิารสร้างท่ีชดัเจนวา่สร้างขึน้ในสมยัใด แตเ่ป็นสถานท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิชาวบ้านให้ความเคารพนบัถือ มีการทําบญุในเดือนเมษายนของทกุปี88 

สภาพภูมิศาสตร์:ตัง้อยู่บนท่ีราบระหว่างคลองหนองขีเ้ป็ดท่ีแยกออกเป็น 2 สาย
บริเวณวัดไตรรัตนากร สายหนึ่งคือคลองหนองขีเ้ป็ดไหลไปรวมกับคลองหลงออกคลองใหญ่
พุมเรียงอีกสายไหลไปทางทิศใต้ผ่านตําบลทุ่งและออกท่ีคลองพุมเรียง ปัจจุบนัแหล่งโบราณคดี            
มีการสร้างอาคารเพ่ือเป็นท่ีเคารพและสักการระของชาวบ้าน ส่วนพืน้ท่ีโดยรอบเป็นสวนยาง                
สวนปาล์มและท่ีอยูอ่าศยัของชาวบ้านพืน้ท่ีบริเวณนีมี้นํา้ท่วมทกุปี 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 

หลักฐานทางโบราณคดี พบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญัดงันี ้

 
ภาพท่ี 112 แผนผังบริเวณกุฏิแม่ยายหงส์ ยายหาร 

 
ก. กองอิฐ สันนิษฐานว่าเป็นเจดีย์ พบจํานวน 3 กอง กองที่  1ตัง้อยู่ทางทิศใต้                

มีลกัษณะวางเรียงเป็นฐานส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 2x4 เมตร สงู 1.50 เมตร,  กองที่ 2 ตัง้อยู่ทางทิศ
ตะวันตกมีดินปกคลุม ด้านล่างมีแนวอิฐวางเรียงเป็นฐานรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 3x3.5 เมตร                   
สูง 2 เมตรและกองที่  3 อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อเป็นส่ีเหล่ียมขนาด 1.5x1.6 เมตร              
สงู 50 เซนตเิมตร อิฐสว่นใหญ่มีขนาด 17x26x6 เซนตเิมตร 

                                                           
88นายสมนึก บวัอินทร์ (อาย ุ62 ปี) และนางดรุณี บวัอินทร์ บ้านเลขที่ 135 หมู่ 4 บ้านคงคาชัย 

ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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ข. ชิน้ส่วนภาชนะดินเผา จากการเดินสํารวจไม่พบโบราณวัตถุบนผิวเพิ่มเติม 
(สันนิษฐานว่าอาจเน่ืองจากใบไม้ท่ีกองค่อนข้างรก) แต่พบชิน้ส่ว นภาชนะดินเผาหนาแน่น             
บริเวณบ้านนายสมนึก บัวอินทร์ซึ่งห่างแหล่งโบราณคดีไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร                         
ส่วนใหญ่เป็นชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจีน ได้แก่ สมัยราชวงศ์ซ่งใต้พบชิน้ส่วนชามเคลือบเขียวจากเตา
หลงฉวน มณฑลเจ้อเ จียงกําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี  17-18 จํานวน 1 ชิ น้ ,                          
สมัยราชวงศ์หมิง พบชิน้สว่นชามลายครามจากเตาจิงเตอ๋เจิน้ราชวงศ์หมิงกําหนดอายรุาวปลาย
พุทธศตวรรษท่ี 21-22 จํานวน 2 ชิน้, ชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาผิงเหอ มณฑลฝูเจีย้น              
กําหนดอายรุาวต้นถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 22, สมัยราชวงศ์ชิง พบเคร่ืองลายครามจากเตาอนัซี 
มณฑลฝูเจีย้นกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 24 จากข้อมูลการสัมภาษณ์กล่าวเคยขุดพบตลับ
เคลือบเขียวตลบัเคลือบเขียวจากเตาเตอ๋ฮัว่สมยัราชวงศ์ซง่ใต้กําหนดอายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี 
17-18จํานวนหลายใบ 

การกําหนดอายุสมัย: เป็นท่ีน่าสนใจว่าพบหลกัฐานประเภทเคร่ืองถ้วยจีนในสมยั
ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 17-18 บริเวณแหล่งโบราณคดี  แต่ทัง้นีเ้ป็นเพียงการสํารวจเบือ้งต้นท่ี
พบโบราณวัตถุประเภทเคร่ืองถ้วย 2-3 ชิน้ในพืน้ท่ีบริเวณแหล่งโบราณคดีประกอบกับ
โบราณสถานไม่เก่าไปกว่าสมัยอยุธยา จึงสันนิษฐานเบือ้งต้นว่าอย่างน้อยมีการเข้ามาใช้พืน้ท่ี
บริเวณกุฏิแม่ยายหงส์ ยายหารในช่วงร่วมสมัยอยุธยากําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20-24  
(บริเวณตําบลทุ่งอาจมีการใช้พืน้ท่ีในช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 ซึ่งจะอภิปรายในข้อบทวิเคราะห์
ตอ่ไป) 
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สภาพพืน้ท่ีบริเวณกฏิุยางหงส์ ยายหาร 

 

 
กองอิฐกองที่ 1                                            กองอิฐกองที่ 2 

 

 
กองอิฐกองที่ 3 

ภาพที่  113 สภาพพืน้ที่และกองอิฐที่พบบริเวณแหล่งโบราณคดีกุฏิยางหงส์ยายหาร                     
ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ภาพที่  114 ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยที่พบบริเวณใกล้กับแหล่งโบราณคดีกุฏิยางหงส์ยายหาร                     
ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ตลบัเคลอืบเขียวจากเตาเตอ๋ฮัว่สมยัราชวงศ์ซง่ใต้ราว

ปลายพทุธศตวรรษที่ 17-18 

ตลบัเคลอืบเขียวจากเตาเตอ๋ฮัว่สมยัราชวงศ์ซง่ใต้

ปลายพทุธศตวรรษที่ 17-18 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวเตาหลงฉวน สมยัซง่ใต้                

ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 17-18 

ชิน้สว่นชามลายครามจากเตาจิงเตอ๋เจิน้                

สมยัราชวงศ์หมิงราวปลายพทุธศตวรรษที่ 21-22 

ชิน้สว่นชามลายครามจากเตาผิงเหอ                            

สมยัราชวงศ์หมิงราวต้นถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 22 

ชิน้สว่นเคร่ืองลายครามจากเตาอนัซี               

สมยัราชวงศ์ชิงราวพทุธศตวรรษที่ 24 
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3.19 แหล่งโบราณคดีกุฏิโกบ (คลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 5 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°24'41.96"N ลองตจิดู(แวง) 99°12'37.99"E 

ชาวบ้านเ รียกพืน้ท่ีบริเวณนีว้่ากุฏิโกบ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ชาวบ้าน                     
ได้ทําการขดุขยายคลองตะเคียนพบกระปกุบริเวณกฏิุโกบจํานวนหลายชิน้ 

สภาพภูมิศาสตร์ : เป็นพืน้ ท่ีดอนสูงกว่าพื น้ ท่ีนาโดยรอบประมาณ 2 เมตร                 
มีคลองตะเคียนไหลผา่นแหลง่โบราณคดีทางทิศเหนือ  

ประวัตกิารศึกษา: สํานกัศลิปากรท่ี 15 ทําการสํารวจในเดือนมีนาคมปีพ.ศ.2558 
หลักฐานโบราณคดี : โบราณวัตถุเป็นกระปุกพบจํานวน 11 ใบเป็นกระปุก                

เคลือบขาวสมยัราชวงศ์ซ่งกําหนดอายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 จํานวน 1 ใบและกระปกุเคลือบ
ขาว กระปกุลายคราม กระปกุสีสมยัราชวงศ์หมิงชว่งราวพทุธศตวรรษท่ี 20-22 

การกําหนดอายุสมัย : เป็นท่ีน่าสนใจว่าพบหลักฐานประเภทเคร่ืองถ้วยจีน                         
ในสมยัช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 17-18 บริเวณแหล่งโบราณคดี   แต่ทัง้นีเ้ป็นเพียงการสํารวจ
เบือ้งต้นท่ีพบโบราณวัตถุประเภทเคร่ืองถ้วย1ชิน้ในพืน้ท่ีบริเวณแหล่งโบราณคดีประกอบกับ
โบราณวัตถุ ส่วนใหญ่อยู่ในสมัยอยุธยาจึงสันนิษฐานเบือ้งต้นว่าอย่างน้อยมีการเข้ามาใช้พืน้ท่ี
บริเวณกฏิุโกบในชว่งร่วมสมยัอยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-22 

 
ภาพท่ี 115 กระปุกที่พบบริเวณแหล่งโบราณคดีกุฏิโกบ ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา       
ท่ีมาของข้อมลูและภาพ : สํานกัศลิปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช       
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3.20 แหล่งโบราณคดีกุฏิตาเจ้า (คลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 5 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°24'41.96"N ลองตจิดู(แวง) 99°12'37.99"E 

กุฏิตาเจ้าไม่มีประวัติการสร้างท่ีชัดเจนว่าสร้างขึน้ในสมัยใด จากข้อมูลสัมภาษณ์
กลา่ววา่เป็นท่ีอยูข่องตาเจ้ามีเจดีย์เก่าอยู่ 1 องค์ ตอ่มาในปี พ.ศ.2534 ได้มีการบรูณะตวัเจดีย์เดิม
และสร้างศาลาคลุม ในการขุดทําศาลาครัง้นัน้พบอิฐ กระปกุจํานวนหลายใบ 89 ปัจจุบนักฏิุตาเจ้า
ถือเป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิของชาวบ้าน มีการทําบญุในเดือนเมษายนของทกุปี 

สภาพภูมิศาสตร์: เป็นพืน้ท่ีดอนสูงกว่าพืน้ท่ีนาโดยรอบประมาณ 2 เมตร                   
มีคลองตะเคียนสายท่ีไหลไปลงคลองพมุเรียงไหลผ่านแหล่งโบราณคดีทางทิศเหนือห่างจากแหล่ง
ประมาณ  200 เมตร แหล่งโบราณคดีกุฏิตาเ จ้าอยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเลปัจจุบัน                         
ประมาณ 8 กิโลเมตร  

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
หลักฐานโบราณคดี: จากการลงพืน้ท่ีสํารวจพบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญ 

ได้แก่ เจดีย์ สงูประมาณ 2.5 เมตร กว้างประมาณ 1.5 เมตร ฐานด้านล่างเขียนว่าได้รับการบรูณะ
ครัง้ท่ี 2 เม่ือปี พ.ศ.2534 เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้ 12 ฐานล่างทําเป็นฐานสิงห์รองรับองค์ระฆัง                  
ทําเป็นเป็นทรงสูง ส่วนยอดทําเป็นบัวกลุ่ม ลักษณะเจดีย์เป็นศิลปะแบบปลายอยุธยา                         
ถึงต้นรัตนโกสินทร์, อิฐ พบกระจายอยู่ทัว่ไปโดยเฉพาะตรงเนินดินท่ีสร้างศาลา, ชิน้ส่วนภาชนะ

ดินเผา จากการเดินสํารวจไม่พบชิน้ส่วนภาชนะดินเผาบริเวณแหล่งโบราณคดี (อาจเน่ืองจาก
ส ภ า พ พื น้ ท่ี ค่ อ น ข้ า ง ร ก )  แ ต่ จ ะ พ บ ชิ น้ ส่ ว น ภ า ช น ะ ดิ น เ ผ า ห น า แ น่ น บ ริ เ ว ณ ผิ ว ดิ น                                  
บ้านนางกิม้ชิต ศกัดิ์ซุ่ยห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 50 เมตร มีทัง้ชิน้ส่วนภาชนะดินเผา              
เนือ้ดินทําลวดลายประทับคล้ายหม้อตาล, ชิน้ส่ วนภาชนะดินเผาจากประเทศจีน  ได้แก่                  
ชิน้ส่วนชามเคลือบเขียวจากเตาซินฮุ้ ย มณฑลกวางตงสมัยราชวงศ์ถัง กําหนดอายุราวปลาย       
พทุธศตวรรษท่ี13-14 จํานวน 1 ชิน้,สมัยปลายราชวงศ์ซ่งใต้-เยว๋ียนพบชิน้ส่วนชามเคลือบเขียว
จากเตาหลงฉวน มณฑลเจ้อเจียง กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 18-19 จํานวน 1 ชิน้,  
สมัยราชวงศ์หมิ ง  พ บชิ น้ส่ วน ช าม ลา ยค ร าม จา ก เ ต าอัน ซี  กํ า หน ดอ า ยุ ร าว กล า ง                                
ถึงปลายพทุธศตวรรษท่ี 21 จํานวน 1 ชิน้, ชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเตอ๋เจิน้ มณฑลเจียงซี                
กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 จํานวน 4 ชิน้และอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21-22 

                                                           
89นางกิม้ชิต ศักดิ์ซุ่ย (อายุ 83 ปี) บ้านเลขที่ 76 และนายอรุณ คชาอนันต์ (อายุ 91 ปี)                           

บ้านเลขท่ี 72 หมู ่5 บ้านถ่ินหลวง ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
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จํานวน 4 ชิน้, ชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาผิงเหอ มณฑลฝูเจีย้น กําหนดอายุราวต้นถึงกลาง
พุทธศตวรรษท่ี 22, สมัยราชวงศ์ชิงพบถ้วยเคลือบสีนํา้ตาล จากเตาเต๋อฮั่ว มณฑลฝูเจีย้น 
กําหนดอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 และชิน้ส่วนชามจากเตาอันซี มณฑลฝูเจีย้น
กําหนดอายรุาวปลายพทุธศตวรรษท่ี 24, ชิน้ส่วนชามลายสีดาํจากเวียดนาม สมยัราชวงศ์เตร่ิน 
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 20, ชิน้ส่วนชามลายครามญ่ีปุ่นจากเตาอิเซน เมืองนาริตะ             
สมยัเอโดะ กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 22 เป็นต้น 

การกําหนดอายุสมัย : เป็นท่ีน่าสนใจว่าพบหลักฐานประเภทเคร่ืองถ้วยจีน                   
ในสมัยช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13-14 บริเวณแหล่งโบราณคดี  แต่ทัง้นีเ้ป็นเพียงการสํารวจเบือ้งต้น           
ท่ีพบโบราณวตัถปุระเภทเคร่ืองถ้วย 1 ชิน้ในพืน้ท่ีบริเวณแหล่งโบราณคดีประกอบกับโบราณวตัถุ
และโบราณสถานส่วนใหญ่อยู่ในสมัยอยุธยาจึงสนันิษฐานเบือ้งต้นว่าอย่างน้อยมีการเข้ามาใช้
พืน้ท่ีบริเวณกุฏิตาเจ้าในช่วงร่วมสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษท่ี 20-22 (บริเวณตําบลทุ่ง                   
อาจมีการใช้พืน้ท่ีในชว่งก่อนพทุธศตวรรษท่ี19  ซึง่จะทําการอภิปรายในข้อบทวิเคราะห์ตอ่ไป) 

 

 
ภาพท่ี 116 เจดีย์ที่แหล่งโบราณคดีกุฏิตาเจ้า ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ภาพที่  117 ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจีน เวียดนามและญ่ีปุ่นท่ีพบบ้านนางกิมซุ้ย ศักดิ์ ซุ่ย                     
แหล่งโบราณคดีกุฏิตาเจ้า ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา 

บ้านนางกิม้ชิต ศกัดิ์ซุย่ ชิน้สว่นภาชนะดินเผาเนือ้ดิน 

ชิเคลอืบเขียวเตาซินฮุ้ย สมยัราชวงศ์ถงัราว

ปลายพทุธศตวรรษที่ 13-14 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวจากเตาหลงฉวน                    

ราชวงศ์ซง่ใต้-เยวี๋ยนปลายพทุธศตวรรษที่ 18-19 

ชิน้สว่นชามลายครามเตาอนัซี ราชวงศ์หมิง                 

ราวกลางถงึปลายพทุธศตวรรษที ่21 

ชิน้สว่นชามลายครามเตาจ่ิงเตอ๋เจิน้                             

สมยัราชวงศ์หมิงปลายพทุธศตวรรษที่ 21-22 

ชิน้สว่นชามลายสดีําจากเวยีดนาม                   

สมยัราชวงศ์เตร่ิน ราวพทุธศตวรรษที่ 20 

ชิน้สว่นชามลายครามญ่ีปุ่ นจากเตาอิเซน                 

สมยัเอโดะราวพทุธศตวรรษที่ 22 
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3.21   แหล่งโบราณคดีวัดมานร้าง (ดอนทรายขนาดเล็กตําบลทุง่ คลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°24'49.67"N ลองตจิดู(แวง) 99°12'49.90"E 

วัดมานร้างไม่ มีประวัติการสร้าง ท่ีชัดเจนว่าส ร้างขึ น้ห รือ ร้างไปในสมัยใด                 
ชาวบ้านกล่าวว่าแตเ่ดิมมีเจดีย์และสระนํา้ เม่ือประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมาชาวบ้านปรับเปล่ียนพืน้ท่ี
เ พ่ือปลูกสวนปาล์มและสวนยางโบราณวัตถุ ท่ี เคยพบภายในวัดมาน ได้แก่  หินบดยา                  
ชิน้ส่วนภาชนะดินเผา90ลูกปัด91และอิฐกระจายอยู่ทั่วไป จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้ วิจัย             
ใน ศิลาจารึกวัดจําปาสฎ1.จารในปีพ.ศ.2309 กล่าวถึงมหาจันธง เจ้าปุญจนและอําแดง             
ทองเพชรได้ทําบญุถวายท่ีนา กระบือข้าทาส ปัจจยัแก่วดัจําปา มีการการถวายท่ีนากินอาณาเขต
ไปจรดวัดทมานทางทิศเหนือ จากข้อมูลและสภาพท่ีตัง้สอดคล้องกับจารึก สันนิษฐานว่า                  
คือ วดัทมานในจารึกวดัจําปา 

สภาพภูมิศาสตร์ : เป็นพืน้ ท่ีดอนสูงกว่าพื น้ ท่ีนาโดยรอบประมาณ 2 เมตร               
มีคลองตะเคียนไหลหา่งจากแหลง่โบราณคดีทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร ปัจจบุนัเป็นสวนยาง 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
หลักฐานโบราณคดี: จากการลงพืน้ท่ีสํารวจปีพ.ศ.2557 พบหลกัฐานทางโบราณคดี

กระจายอยู่ทั่วไป ได้แก่ อิฐขนาด 19x30x6เซนติเมตร, ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้ดินมีลักษณะ            
เนื อ้หยาบ, ชิ น้ส่วนภาชนะดินเผาเ นื อ้แกร่ง (คล้ายก้นครก?),  ชิ น้ส่วนชามเคลือบเขียว                       
และชิน้ส่วนชามลายคราม สามารถนํามาวิเคราะห์หาอายุสมยัได้ 1 ชิน้ คือ ชิน้ส่วนชามเคลือบ
เขียวจากเตาผู่ เ ถียน มณฑลฝูเ จีย้น  สมัยราชวงศ์เยว๋ียนกําหนดอายุราวกลางถึ งปลาย                     
พทุธศตวรรษท่ี 19 

การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานว่าอย่างน้อยได้มีการใช้
พืน้ท่ีบริเวณนีใ้นสมยัอยธุยาราวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 คือ วดัทมานในจารึกกําหนดปีพ.ศ.2308 

                                                           
90นายถนอม รอดรักษา (อาย ุ79 ปี) บ้านเลขที่ 19, นายวิจิต ราหม่าน (อาย ุ56 ปี) บ้านเลขที่ 68 

หมู่ 2 บ้านทุ่งนอก, นางกิม้ชิต ศกัดิ์ซุ่ย (อายุ 83ปี) บ้านเลขที่ 76 หมู่5 ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์
ธาน ี

91นางบญุหอม อินทจกัร์ (อาย ุ77 ปี) บ้านเลขที่ 16 หมู่ 2 บ้านชายเหมือง ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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สภาพพืน้ท่ีบริเวณวดัมานร้างในปัจจบุนั 

    
อิฐที่กระจายทัว่ทัง้บริเวณ อิฐมีขนาด19x30x6เซนติเมตร 

  
    ชิน้สว่นภาชนะดินเผาทีก่ระจายอยูต่ามผิวดิน 

 

ภาพที่ 118 สภาพพืน้ที่และหลักฐานทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีวัดมานร้าง ตาํบลทุ่ง       
อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 
 

ชิน้สว่นชามเคลอืบเขียวจากเตาผูเ่ถียนราชวงศ์เยวีย๋น

กลางถงึปลายพทุธศตวรรษที่ 19 
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3.22 แหล่งโบราณคดีวัดจาํปา  (ดอนทรายขนาดเล็กตําบลทุ่ง คลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 5 บ้านหวันอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°24'26.10" N ลองตจิดู(แวง) 99°13'3.50" E 

วัด จําปาไม่ มีประวัติ ท่ี แน่ชัดว่าส ร้างขึ น้ ในสมัยใดแต่สันนิษฐานว่า เ ป็นวัด                           
ท่ีมีความสําคญัในสมยัอยธุยาถึงรัตนโกสินทร์พบจารึก 2หลกักําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 24 

สภาพภูมิศาสตร์: เป็นพืน้ท่ีดอนสูงกว่าพืน้ท่ีนาโดยรอบประมาณ 2 เมตร                           
มีคลองตะเคียนไหล ผา่นหา่งจากแหลง่โบราณคดีทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร 

ประวัติการศึกษา: กรมศิลปากรได้ประกาศขึน้ทะเบียนวดัจําปาเป็นโบราณสถานใน
ราชกิจจานเุบกษา เล่มท่ี 53 หน้า1533 ตอนท่ี 34 วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2479 และมีการสํารวจ
โดยกรมศลิปากรในปี พ.ศ.2519 และ 2529 

หลักฐานทางโบราณคดีจากการศกึษาพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญั ได้แก่  
ก. จารึก พบจํานวน 2หลกั คือ 
- ศิลาจารึกวัดจําปา สฎ1.จารในปี พ.ศ.2309 ทําจากหินทรายสีเทา อกัษรขอม 

ภาษาไทย เนือ้หากล่าวถึงมหาจันธง เจ้าปุญจนและอําแดงทองเพชรได้ ทําบุญถวายท่ีนา               
กระบือ  ข้าทาส ปัจจยัแก่วดัจําปา 

- ศิลาจารึกวัดจาํปา สฎ.6จารในปี พ.ศ.2319 ทําจากหินทรายแดงรูปใบเสมา            
อกัษรขอม ภาษาไทยปัจจบุนัเก็บรักษาอยูท่ี่วดัสมหุนิมิต เนือ้หากลา่วถึงอาจารย์วดัจําปา                

ภิกษุสงฆ์ สามเณร สีกาบญุรอดได้เอาหินจากเขาโพธ์ิมาทําพระพทุธรูป 32 องคม์อบแก่วดัหินศลิา
เตียบ 9 องค์ ถํา้วงัพระโค 23 องค์นอกจากนีย้งักล่าวกึงการถวายท่ีนาบริเวณวดันางชีแก่วดัจําปา 

ข. วิหาร เป็นอาคารไม้ ส่วนฐานก่ออิฐถือปูนขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร                  
หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เป็นอาคารไม้ไม่ใช้ตะปูยึด ตัววิหารแต่เดิมเป็นอาคารไม่มีฝา             
หลังคาวิหารเป็นหลังทรงจั่วซ้อนชัน้ปีกนกลดหลั่นกัน 3 ชัน้  มุงด้วยกระเบือ้งกาบกล้วย                  
กระเบือ้งเชิงชายเป็นลายเทพพนมและลายกนกรูปดอกไม้ มีมุขประเจิดย่ืนออกมาทัง้ด้านหน้า              
และด้านหลัง หน้าบนัแกะสลักไม้เป็นลายก้านขดหางโตและพุ่มข้าวบิณฑ์ เล่ากันว่าเป็นฝีมือ            
ของเณรชา่งเขียน บานไม้ประตเูป็นไม้แกะสลกัเทวดาสวมรูปเทวดาสวมชฎา มีเรือนแก้วล้อมรอบ
เศียรเคร่ืองทรงประดบัด้วยกระจกสี พระหตัถ์ขวานทรงพระขรรค์ พระหตัถ์ซ้ายจบัก้านลายกนก  
ประทบับนยืนแท่น มีมารแบกด้านล่างสดุ ส่วนโครงสร้างอาคาเป็นเสาแปดเหล่ียม ทําเป็น 6 แถว 
แถวละ 8 ต้น ร่วมเป็น 48 ต้น ภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายแดงฉาบด้วยปูน
ประทับนั่งปางมารวิชัยเป็นพระประธาน  ด้านหน้าวิหารตรงบันได้มี รูปยักษ์ถือตะบอง                         
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ตวัวิหารล้อมรอบด้วยใบเสมาคู่ 16 ใบ ทําจากปูนปัน้ นอกจากนีย้ังมีโบราณวัตถุอ่ืนท่ีน่าสนใจ              
เชน่ภาพแกะสลกัไม้รูปราหเูป็นศลิปะท้องถ่ินของภาคใต้เป็นต้น 

ค. พระพุทธรูปศิลาทรายแดงลงรักปิดทองด้านทิศเหนือของพระวิหาร 
สันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็นเหล่าพระพุทธรูปท่ีอยู่ด้านหลังของพระประธานในวิหาร (สันนิษฐาน            
จากภาพเก่า)สว่นใหญ่มีการซอ่มแซมพอกปนูทบั  

ในการสํารวจของกรมศิลปากรปี พ.ศ. 2529 พบโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา            
บนผิวดนิ ได้แก่ ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้หยาบชิน้ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้แกร่งและชิน้ส่วนเคร่ือง
ถ้วยจีนเคลือบขาวเขียนสีนํา้เงินสมัยราชวง ศ์หมิงกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี  19-21                     
ส่วนการลงพืน้ท่ีของผู้วิจยัไม่พบโบราณวตัถเุพิ่มเติมอาจเน่ืองมาจากการถมดินบริเวณภายในวดั
หลายครัง้ 

การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานว่าอย่างน้อยวัดจําปา           
สร้างในร่วมสมยัอยธุยาตอนปลายราวพทุธศตวรรษท่ี 23-24 
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   ภาพเก่าวิหารวดัจําปาถา่ยเมื่อปี พ.ศ.2517                              สภาพของวิหารในปัจจบุนั 

 

                  
                       พระประธานภายในอโุบสถวดั                             จําปาภาพบานประตวูิหารวดัจําปา (ของเดมิ)  

                           

                                 
                                    ใบเสมาวดัจําปา                            ตวัอยา่งพระพทุธรูปศิลาทรายแดงลงรักปิดทอง 

ภาพที่ 119 สภาพพืน้ที่และหลักฐานทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีวัดจําปาตําบลทุ่ ง 
อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3.23 แหล่งโบราณคดีวัดสากเหล็ก (ดอนทรายขนาดเล็กตําบลทุง่ คลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 5 บ้านหวันอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°25'36.47"N ลองตจิดู(แวง) 99°11'4.76"E 

จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์วัดสากเหล็กเป็นวัดร้าง ไม่ทราบว่าร้างไปในสมัยใด                     
ต่อมาได้มีการเข้ามาใช้พืน้ท่ีบริเวณวัดตัง้เป็นโรงเรียนวัดสากเหล็ก ชุมชนจึงได้ร่วมทําศาลา              
เ พ่ื อประดิษฐานพ ระพุทธ รูป ท่ีพ บภ ายในวัด  ต่อมาโรง เ รียนวัดสาก เหล็ ก ไ ด้ ร้ า ง ลง                          
ปัจจุบนัได้กลายเป็นท่ีตัง้ศนูย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหาร
ตําบลทุง่ วดัสากเหล็กมีลายแทงวา่ “ วดัสากเหล็ก มีสากไว้ให้ ทกุคนทิ่มได้ ใช้แล้วเอามาคืน”92 

สภาพภูมิศาสตร์ : เ ป็นพื น้ ท่ีดอนสูงกว่าพื น้ ท่ีนาโดยรอบประมาณ 2 เมตร                  
มีคลองตะเคียนไหลผา่นแหลง่โบราณคดีทางทิศเหนือหา่งประมาณ 300 เมตร 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 
หลักฐานโบราณคดี: จากการลงพืน้ท่ีพบศาลประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย              

ทําจากศิลาทรายแดงจํานวน 8 องค์ พระพักตร์มีลักษณะท้องถ่ิน เม็ดพระศกเป็นหนามขนุน               
ชายสังฆาฏิทําเป็นแผ่นใหญ่เรียบแบน จากลักษณะสันนิษฐานว่าไม่เก่ากว่าสมัยอยุธยา                  
ตอนปลาย 

การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานว่าวัดสากเหล็กเป็นวัด                 
ท่ีสร้างขึน้สมยัอยธุยาตอนปลายถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 
 

 
 

 

                                                           
92นางเนื่อม เพชรศรี (อายุ84  ปี)และนางเนาวรัตน์ เพชรศรี (อายุ 61ปี) บ้านเลขที่ 23 หมู่ 5          

บ้านหัวนอน ตําบลทุ่ง และนายชนะ นาคเวช (อายุ 80 ปี) บ้านเลขที่ 307 ถนนรักษ์นรกิจ หมู่ 1 บ้านตลาด             
ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
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พระพทุธรูปหินทรายแดงวดัสากเหลก็ 

                   
 
 

 

                           
 

ภาพที่  120 พระพุทธรูปหินทรายแดง แหล่งโบราณคดีวัดสากเหล็กร้าง ตําบลทุ่ง                   
อาํเภอไชยา 

ตวัอยา่งพระพทุธรูปหินทรายแดง สงู 57เซนตเิมตร

หน้าตกักว้าง 45 เซนติเมตร 

ตวัอยา่งพระพทุธรูปหินทรายแดง สงู 61เซนตเิมตร 

หน้าตกักว้าง 45 เซนติเมตร 

ตวัอยา่งพระพทุธรูปหินทรายแดง                                    

สงู 125 เซนตเิมตรหน้าตกัชํารุด                      

ตวัอยา่งพระพทุธรูปหินทรายแดง สงู 148เซนติเมตร 

หน้าตกักว้าง 82 เซนติเมตร 
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3.24 แหล่งโบราณคดีวัดนางชีร้าง (ดอนทรายขนาดเล็กตําบลทุง่ คลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: หมูท่ี่ 5 บ้านหวันอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจูิด (รุ้ง) 9°24'25.03"N ลองตจูิด(แวง) 99°13'16.21"E 

วัดนางชีร้างไม่มีประวัติการสร้างท่ีชัดเจนว่าสร้างขึน้ในสมัยใด แต่จากจารึก                       
วดัจําปา สฎ.6 จารในปี พ.ศ.2319 ทําจากหินทรายแดงรูปใบเสมา อกัษรขอม ภาษาไทยปัจจบุนั
เก็บรักษาอยู่ท่ีวดัสมุหนิมิต เนือ้หากล่าวถึงอาจารย์วดัจําปา ภิกษุสงฆ์ สามเณร สีกาบุญรอดได้
เอาหินจากเขาโพธ์ิมาทําพระพทุธรูป 32 องค์ มอบแก่วดัหินศิลาเตียบ 9 องค์ ถํา้วงัพระโค 23 องค์
นอกจากนีย้ังกล่าวกึงการถวายท่ีนาบริเวณวัดนางชีแก่วัดจําปา แสดงให้เห็นว่ าวัดนางชี                   
นา่จะมีมาก่อนพ.ศ.2319 

สภาพภูมิศาสตร์ : เ ป็นพื น้ ท่ีดอนสูงกว่าพื น้ ท่ีนาโดยรอบประมาณ 2 เมตร                   
มีคลองตะเคียนไหลผ่านแหล่งโบราณคดีทางทิศเหนือห่างไปประมาณ500 เมตร ปัจจุบัน                     
เป็นสวนปาล์ม 

ประวัติการศึกษา : สํารวจโดยอศ.มศ.และหน่วยศิลปากรท่ี 8 นครศรีธรรมราช                 
กรมศลิปากรปีพ.ศ. 2537 กําหนดให้เป็นแหลง่โบราณคดีสมยัอยธุยาชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-2493 

หลักฐานโบราณคดี: พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีสําคัญ ได้แก่ ฐานอาคาร                      
มีลกัษณะคล้ายวิหารหรือฐานชุกชีมีสภาพชํารุดเสียหาย ปัจจุบนัเหลือเป็นแนวสงูประมาณ 120 
เซนติเมตร กว้างประมาณ 280 เซนติเมตร อิฐมีขนาด14x29x6 เซนติเมตร บนฐานชุกชีมีชิน้ส่วน
พระพทุธรูปหินทรายแดงไม่มีเศียร2 องค์, เจดีย์ ห่างจากวิหารหรือฐานชกุชีไปทางทิศใต้16 เมตร 
มีสภาพเป็นป่ารก, ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาจากการสํารวจผิวดินของผู้ วิจยัพบชิน้ส่วนภาชนะดิน
เผาเนือ้ดินมีลกัษณะเนือ้หยาบจํานวน 4ชิน้, ชิน้ส่วนเคร่ืองเคลือบขาว 1 ชิน้และลายคราม 2 ชิน้ 
สามารถวิเคราะห์ได้ 1 ชิน้ คือชิน้ส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเตอ๋เจิน้สมยัราชวงศ์ชิงกําหนดอายุ
ราวพทุธศตวรรษท่ี 24-25 

การกําหนดอายุสมัย : จากการสํารวจเบื อ้ง ต้น สันนิษฐานว่าวัดสากเหล็ก               
สร้างขึน้สมยัอยธุยาตอนปลายพทุธศตวรรษท่ี 23-24 จนถึงสมยัต้นรัตนโกสินทร์ 

                                                           
93กรมศิลปากร, รายงานการสาํรวจท่าเจดีย์และวัดนางชี(ร้าง) หมู่ 5 ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537), เอกสารอดัสาํเนา 
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ฐานอาคาร (ชกุชี?) 

     
ชิน้สว่นพระพทุธรูปหินทรายแดง 

 
ชิน้สว่นชามลายครามจากเตาจ่ิงเตอ๋เจิน้ สมยัราชวงศ์ชิง ราวพทุธศตวรรษที่ 24-25 

ภาพท่ี121  สภาพพืน้ท่ีและหลักฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจแหล่งโบราณคดีวัดนาง
ชีร้าง ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3.25 แหล่งโบราณคดีวัดอิฐ(คลองตะเคียน) 
ที่ตัง้: หมู ่6 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°24'9"N ลองตจิดู(แวง) 99°14.14"E 

วัดอิฐหรือวัดอิฐวนารามไม่มีประวัติว่าสร้างขึน้ในสมัยใด ปัจจุบันเป็นวัดป่า
สิ่งก่อสร้างภายในวดัมีอายไุมเ่กิน 50 ปี 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนพืน้ท่ีดอนมีคลองตะเคียนไหลผ่านทางทิศเหนื อ                   
หา่งจากแหลง่โบราณคดีประมาณ 200 เมตร 

ประวัติการศึกษา: กรมศิลปากรทําการสํารวจในปีพ.ศ.2545 กําหนดเป็นแหล่ง
โบราณคดีสมยัอยธุยา 

หลักฐานโบราณคดี : พบหลักฐานทางโบราณคดี ท่ี สําคัญ ไ ด้แก่                               
ชิน้ส่วนพระพุทธรูป ทําจากหินทรายแดงสํารวจพบโดยกรมศิลปากรบริเวณกองอิฐใกล้กบัศาลา
ภายในวดั, อิฐพบกองอิฐกระจายทัว่ไปภายในบริเวณวดั ทางวดัได้นํามากองไว้บริเวณใกล้ศาลา
ประดิษฐานพระพุทธรูป ในการสํารวจของผู้ วิจัยในปีพ.ศ.2557 พบอิฐกระจายอยู่ทั่วไป                
บริเวณทิศใต้ของวัด ใกล้กับพืน้ ท่ีคูนํา้ ท่ีขุดใหม่ อิฐส่วนใหญ่ภายในวัดมีขนาด 19x27x6 
เซนตเิมตร 

การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ีบริเวณ
แหลง่โบราณคดีวดัอิฐร่วมสมยัอยธุยาพทุธศตวรรษท่ี 20-24 

      
ภาพที่  122 อิฐและชิน้ส่วนพระพุทธรูปหินทรายแดงพบจากแหล่งโบราณคดีวัดอิฐ                    

ตาํบลทุ่ง อาํเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ท่ีมาของข้อมลูและภาพ : สํานกัศลิปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช       
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3.26  แหล่งโบราณคดีวัดโพธาราม(สนัทรายป่ายาง คลองพมุเรียง) 
ที่ตัง้: หมู ่3 บ้านเหนือตําบลพมุเรียง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°23'6.85" N ลองตจิดู (แวง)99°15'22.50" E 

วัดโพธารามหรือวัดเหนือไม่มีประวัติการสร้างชัดเจน สันนิษฐานว่าเป็นวัดเก่าแก่           
สมัยอยุธยา ปรากฏหลักฐานเอกสารท่ีกล่าวถึงการเสด็จเย่ียมวัดโพธารามโดยสมเด็จพระเจ้า          
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพนัธุวงศ์วรเดชเม่ือวนัอังคารขึน้ 13 ค่ํา 
เดือนสิบพ.ศ.2427ในหนงัสือชีวิวฒัน์กล่าววา่วดัลา่งมีรัว้ไม้เป็นเข่ือนโบสถ์ผนงัชํารุดหลงัคามงุจาก 
กว้างประมาณ 4 วา ยาวประมาณ 6 วา หนัทางทิศตะวนัออก มีพระประธานหน้าตกักว้าง 3 ศอก 
นัง่บนฐานปนูเตีย้กว้าง มีพระพุทธองค์น้อยใหญ่มีพระหล่อเก่าๆและชํารุด มียานุมาศเก่า 2 อัน
ปิดทองล่องชาด94 ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนิน          
วดัโพธารามในวนัท่ี 6 สิงหาคมปีพ.ศ.2432 ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตเุสด็จประพาสแหลมมาลาย ู
ร.ศ.107 และ 108 กล่าวว่าวัดโพธารามเป็นวัดเก่าพระอุโบสถหลังคาชํารุดทรุดโทรม                      
จึงรับปฏิสงัขรณ์พระอุโบสถ95 ในปีพ.ศ.2245 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมนริศรานุวัติ
วงศ์ได้เสดจ็มายงัวดัโพธารามและกล่าวว่าเป็นวดัเก่า โบสถ์หลงัคามงุจากแตเ่ดิมมงุกระเบือ้งกําป ู
มีฐานพระและพระองค์เล็กปัน้อย่างดีบานประตโูบสถ์สลักลายอย่างเก่าแต่ฝีมือผูกสลักแลสลัก
เป็นปานกลาง เสาเก่าเหลือหนึง่คูเ่ป็นเสาไม้บวัปลายสลกั นอกจากนัน้มีเจดีย์อยู่มมุขวาหลงัโบสถ์
เป็นพระเจดีย์อยูบ่นฐานคหูาสามชัน้มีคฤห์ นอกนัน้เป็นของใหม่96 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยูบ่นสนัทรายป่ายางมีคลองพมุเรียงไหลผ่านทางทิศตะวนัออก
ห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 50 เมตร บริเวณวัดมีลักษณะเป็นเนินสูงห่างจากทะเล                    
ท่ีแหลมโพธ์ิประมาณ 1.5 กิโลเมตร 

ประวัติการศึกษา: กรมศิลปากรทําการสํารวจในปีพ.ศ.2508 และปรากฏในแผนท่ี            
จดุหลมุขดุค้นในรายงานการขดุค้นของกรมศลิปากรในปีพ.ศ.2525 

                                                           
94สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช,                    

ชีวิวัฒน์เที่ยวที่ต่างๆ ภาคที่ 4 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2510), 145. 
95พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีฯ กรมพระจักรพรรดิพงษ์และคณะเสนาบดีเร่ืองเสด็จ
ประพาสแหลมมาลาย ูเม่ือรัตนโกสินทร์ศก 108, 109, 117(กรุงเทพฯ: มลูนิธิสง่เสริมและอนรัุกษ์ศิลปะไทย, 
2549), 17. 

96สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์, จดหมายเหตุระยะทางไปตรวจราชการ                     

แหลมมาลาย ูร.ศ.121, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 109 –119. 
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หลักฐานโบราณคดี: ตัง้อยู่บนแหล่งโบราณคดีสันทรายป่ายางจึงพบหลักฐาน              
ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 สว่นตวัวดัสนันิษฐานว่าสร้างขึน้ในสมยัอยธุยาพบหลกัฐานท่ีสําคญั ได้แก่
อุโบสถไม่มีประวัติว่าสร้างท่ีแน่ชดั บนเพดานโบสถ์เขียนว่าบูรณะปีพ.ศ.2465 หน้าบนัอุโบสถ
ประดับตกแต่งด้วยเคร่ืองถ้วยกับลายปูนปัน้รูปดอกไม้และใบไม้ จากการศึกษาเคร่ืองถ้วย    
ของอตัถสิทธ์ิ สขุขํา พบวา่เป็นเคร่ืองถ้วยเบญจรงค์สมยักรุงศรีอยธุยาราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 23 
ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24เคร่ืองปั ้นดินเผายุโรปราวพุทธศตวรรษท่ี 24และเคร่ืองถ้วยจีน                       
จากเตาเต๋อฮัว๋สมยัราชวงศ์ชิงราวพุทธศตวรรษท่ี 2597 บานอุโบสถเป็นไม้สลกัลายพุ่มข้าวบิณฑ์            
มีการลงรักปิดทอง รอบอุโบสถมีใบเสมาเด่ียว ทําจากหินทรายแดงตกแต่งด้วยลายปูนปัน้                   
จากปูนซีเมนต์ขนาดกว้าง 35-45 เซนติเมตรสูง 59-66เซนติเมตรและหนา 11-16 เซนติเมตร,                           
ตู้พระธรรมลายรดนํา้ มี 6 ตู้ ตัง้อยู่บนศาลาโรงธรรมหลังใหม่ จากการศึกษาคัมภีร์ใบลาน                 
ในตู้ พระธรรมโดยโครงการจัดทําฐานข้อมูลคัมภี ร์ใบล านวัดโพธารามเฉลิมพระเกียรติ                   
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถของสํานกัศิลปะและวฒันธรรมมหาวิทยาลยัราชภัฏ            
สุราษฎร์ธานีพบว่าบางฉบับมีความเก่าถึงสมัยอยุธยาตอนปลายสมัยสมเด็จพระเพทราชา               
เป็นคมัภีร์มูลจฺจายน (123) ผูก 1 จารว่าพุทธศกัราช 2233 และคมัภีร์พฺรมโหสถ(062) ผูก 3 จาร
เม่ือปี พ.ศ.2234,สมยัพระเจ้าอยู่หวัท้ายสระ ได้แก่ คมัภีร์พระปาจจิตตีย์ (093) ระบศุกราช 2247, 
สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ได้แก่ คัมภีร์วิสุทฺธิมคฺคผูก 1 (082)ระบุว่าพระวัสสา มหาพรมสุท             
สร้างไว้ศกราข2283,คมัภีร์พฺรปวรสรรพานิสงฺสกถาสงฺคหนยสงฺเขปพรรค์ฯกล่าวว่ามหาอ่ําคดัลอก
ไว้ในปีพ.ศ.2294และสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระท่ีนั่งสุริยาศน์อมรินทร์  ได้แก่ คัมภีร์มหาชนก               
กล่าวถึงบาทเจาตงเขียนไว้ในปีพ.ศ.230998, พระพุทธรูปทรงเคร่ืองใหญ่สําริด ทรงมงกุฎ            
ยอดนํา้เต้า กรรเจียกแต่งด้วยกระจัง ทรงกุณฑล กรองศอ ห้อย ทับทรวง สังวาลย์ไขว้                     
ขอบเป็นกระจัง ทรงพาหุ รัด ทองพระกรทองพระบาทสวมพระธํามรงค์ในทุกนิว้พระหัตถ์                  
ทรงพระภูษาลายดอกทบั สบงคาดด้วยรัดพระองค์และห้อยสวุรรณกระถอบท่ีด้านหน้าปลายขอบ
จีวรด้านข้างห้อยลงเป็นมุมแหลมด้านในตกแต่งลายกระจังตาอ้อยศิลปะคล้ายสมัยอยุธยา             

                                                           
97อตัถสิทธ์ิ สขุขํา, “เคร่ืองป้ันดินเผาบนพุทธสถานในสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช,”

เมืองโบราณ.38, 2(เมษายน-มิถนุายน, 2555),151-164. 
98ศานติ ภกัดีคํา เรียบเรียง, คัมภีร์ใบลานวัดโพธาราม (กรุงเทพฯ: เค.ที.กราฟฟิคการพิมพ์, 

2555), 8-10. 



252 

สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ99จากการลงพืน้ท่ีสํารวจของผู้วิจยัในปี พ.ศ.2557 พบโบราณวตัถเุพิ่มเติม 
คือ ชิน้ส่วนพระพุทธรูปยืนศิลาทรายแดงชํารุดเหลือแ ต่ส่วนสบงมีจีบหน้านางขนาดยาว                       
36 เซนติเมตร กว้าง 19 เซนติเมตรตัง้อยู่ข้างเจดีย์หลังพระอุโบสถและแผ่นหินจารึกอักษรจีน
แปลวา่แผน่ดนิแม ่(อา่นลายระเอียดในบทท่ี 3)  

การกําหนดอายุสมัย: สนันิษฐานว่าวดัโพธารามเป็นวดัสมยัอยธุยาตอนปลายจนถึง
รัตนโกสินทร์ 

 
อโุบสถวดัโพธาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่123 สภาพพืน้ที่และหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดี วัดโพธาราม                 
ตาํบลพุมเรียง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

                                                           
99พิริยะ ไกรฤกษ์, ลักษณะไทยเล่มที่ 1 พระพุทธปฏิมา:  ลักษณ์พุทธศิลป์ไทย, (กรุงเทพฯ: 

ไทยวฒันาพานิช, 2552), 443. 

พระพทุธรูปทรงเคร่ืองใหญ่สาํริด                                         

กําหนดอายอุยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษที่ 23 

ชิน้สว่นพระพทุธศิลาทรายแดง                                                 

พบบริเวณเจดีย์หลงัอโุบสถวดัโพธาราม 
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3.27 แหล่งโบราณคดีวัดใหม่พุมเรียง (สนัทรายหมายป่ายาง คลองพมุเรียง) 
ที่ตัง้: เลขท่ี 177 หมู ่1ตําบลพมุเรียง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิดละตจูิด (รุ้ง) 9°22'51.20"N ลองตจูิด(แวง) 99°15'25.41"E 

วดัพมุเรียงชาวบ้านนิยมเรียกวดัใหม่ไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัว่าสร้างขึน้สมยัใดตาม
ประวัติวัดกล่าวว่าถูกปล่อยร้างให้ชํารุดทรุดโทรมในครัง้สงครามท่ีรบกับพม่า ปีพ.ศ.2310                
ตอ่มาชาวบ้านและพระภิกษุเข้ามาบรูณะและสร้างวดัอีกครัง้ปี พ.ศ.2390 และได้รับพระราชทาน            
วิสงคามสีมาในปีพ.ศ.2391100 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนสนัทรายป่ายางมีคลองพมุเรียงไหลผ่านด้านทิศเหนือ
หา่งจากแหลง่โบราณคดีประมาณ 300 เมตร หา่งจากชายฝ่ังทะเลประมาณ1 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 

หลักฐานโบราณคดี:ตัง้อยู่บนสันทรายป่ายางจัดอยู่ในแหล่งโบราณคดีป่ายาง             
ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 ส่วนวดัใหม่พมุเรียงจากลกัษณะศิลปกรรมเช่นตวัอโุบสถอาคารภายในวดั
เ ป็นศิลปะยุค รัตนโกสินทร์  แต่จากข้อมูลก ารลงพื น้ ท่ี สํารวจของผู้ วิจัยในปีพ.ศ. 2557                         
พบว่าวัดใหม่พุมเรียงอาจเป็นวัดเก่าถึงสมัยอยุธยา โดยพบท่ีสําคัญ ดังนี ้ชิน้ส่วนกระเบือ้ง               

กาบกล้วย กระจายอยู่บริเวณด้านหน้าของอุโบสถทางด้านทิศตะวนัออก,  อิฐ พบกระจายทัว่ไป                    
ภายในบริเวณวดั, ชิน้ส่วนใบเสมาทําจากหินทรายแดง สภาพแตกหักชํารุดพบบริเวณเจดีย์   
ทางทิศตะวันออกของตัวอุโบสถ สันนิษฐานว่าเป็นใบเสมาเดิมของพระอุโบสถ, แผ่นจารึก               

ป้ายหลุมศพ ตัง้อยู่บริเวณเจดีย์หน้าพระอุโบสถสลักด้วยอักษรจีนกําหนดอายุราวพ.ศ.2276                 
ต่อมาในเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ.2557 พระนิคมปัญญาวชิโร รองเจ้าอาวาสวัดใหม่พุมเรียง                 
ได้ทําการปรับปรุงพืน้บริเวณภายในวัดโดยจะขุดร่องระบายนํา้ ในการขุดบริเวณทิศตะวันออก            
ของอุโบสถ (บริเวณท่ีพบกระเบือ้งกาบกล้วยและอิฐ) พบแนวอิฐและโบราณวัตถุประเภทต่างๆ 
ไ ด้แก่  ชิ น้ส่วนลําตัวพระพุทธ รูปสํา ริดจากพระอุระถึ งบัน้พระอง ค์สูง  23 เซนติ เมตร ,                      
ชิน้ส่วนฐานพระพุทธรูปสําริดสันนิษฐานว่าเป็นฐาน 6 เหล่ียม, กระเบือ้งเชิงชายสมบูรณ์ 1ชิน้             
และชํารุด 2 ชิน้ทําลวดลายดอกบวัผสมลายใบไม้คล้ายใบกนก,ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้ดิน, 
กระปุกลายครามของญ่ีปุ่ นจากกลุ่มเตาฮิเซนสมัยเอโดะและคนโฑไม่เคลือบเตาจากกลุ่มเตา

                                                           
100ศานติ ภกัดีคํา เรียบเรียง, คัมภีร์ใบลานวัดใหม่พุมเรียง(กรุงเทพฯ: เค.ที.กราฟฟิคการพิมพ์, 

2557),5-7. 
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บางระจัน (แม่นํา้น้อย) จังหวัดสิงห์บุ รีราวพุทธศตวรรษท่ี 22ภายในบรรจุฟันและกระดูก,                
ชิน้สว่นสําริด(ภาชนะ?), เป็นต้น 

การกําหนดอายุสมัย : จากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานว่าวัดใหม่พุมเรียง                 
สร้างขึน้ร่วมสมยัอยธุยากําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 20-24 

    
หน้าอโุบสถวดัใหมพ่มุเรียง (ขณะปรับพืน้ท่ี)แนวอิฐที่พบ 

     
ชิน้สว่นกระเบือ้งกาบกล้วยกระเบือ้งเชิงชาย 

       
 
 
 
                   

ภาพที่124 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการปรับพืน้ที่ทิศตะวันออกของพระอุโบสถ
วัดใหม่พุมเรียง ตาํบลพุมเรียง ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ท่ีพระนิคมปัญญาวชิโรรอง
เจ้าอาวาสวัดใหม่พุมเรียง 

กระปกุลายครามของญ่ีปุ่ นและคนโฑ                             

ไมเ่คลอืบเตาเตาบางระจนัพทุธศตวรรษที่ 22 

ชิน้พระสาํริด 
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2.28 วัดอุบลร้าง (สนัทรายป่ายาง คลองพมุเรียง) 
ที่ตัง้: เลขท่ี 177 หมู ่1 บ้านลา่ง ตําบลพมุเรียง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

พกัิด: ละตจูิด (รุ้ง) 9°22'46.91"N ลองตจูิด (แวง) 99°15'23.57"E 

วัดอุบลไม่พบประวัติปีท่ีสร้างชัดเจนชาวบ้านเรียกวัดนอกหรือวัดกลางตัง้อยู่นอก           
คันดินมีอาณาเขตติดกับวัดใหม่พุมเรียงทางทิศเหนือ (วัดใหม่พุมเรียงอยู่ในพืน้ท่ีคันดิน                  
ส่วนวัดอุบลอยู่นอกคันดิน)จากเร่ืองเล่ากล่าวว่าในสมัยสงครามเก้าทัพระหว่างไทยกับพม่า                 
ในปีพ.ศ.2328 ทพัพมา่ได้เข้าตีเมืองพมุเรียง (ตอนนัน้ไชยาอยู่ ท่ีเมืองพมุเรียง) พม่าได้จบัชาวบ้าน
และพระสงฆ์ ขงัไว้ในอโุบสถวดัใหม่พุมเรียงแล้วจดุไฟเผา ตอนหลงัชาวบ้านได้นํากระดกูท่ีเหลือ
มาเก็บไว้ท่ีเจดีย์หน้าอโุบสถวดัอบุลและวดัใหม่พมุเรียง วดัอุบลเพิ่งร้างมาประมาณ 50 ปีท่ีแล้ว                       
โดยมีปลดัพุม่เป็นเจ้าอาวาสองค์สดุท้าย ปัจจบุนัวดัจงึอยูใ่นความครอบครองของวดัใหมพ่มุเรียง 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนสันทรายป่ายางโดยตวัวัดตัง้ติดกับวัดใหม่พุมเรียง            
ซึ่ งอยู่ทางทิศเหนือ ตัววัดมีคลองพุมเ รียงไหลผ่านทางทิศ เหนือโดยอยู่ห่างจากตัววัด                   
ประมาณ               500 เมตรและตวัวดัหา่งจากชายฝ่ังทะเลปัจจบุนัประมาณ 1.2 กิโลเมตร 

ประวัติการศึกษา : กรมศิลปากร ทําการ สํารวจในปี  พ .ศ. 2508 และ  2545                     
สรุปผลเป็นวดัสมยัอยธุยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากรได้ขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถาน
ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 121 ตอนพิเศษ 53 ง. วนัท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ.2547 

หลักฐานโบราณคดี:ได้แก่ อุโบสถ เป็นอาคารก่ออิฐถือปนู เคร่ืองบนเป็นเคร่ืองไม้มงุ
กระเบือ้งเกล็ดเต่าทรงจัว่ชัน้เดียวลดชัน้สนัหลงัคาปัน้ปนูปิดเป็นลวดบวั หน้าบนัเป็นไม่แกะสลกั
ลายพนัธ์พฤกษาลงรักปิดทองประตูทางเข้าอยู่ทางทิศตะวนัตกและตะวนัออกด้านละสองประต ู
ผนงัด้านขางทิศเหนือและทิศใต้เจาะช่องหน้าต่าง ด้านละ 3 ช่อง กรอบประตแูละหน้าต่างลงรัก 
ปิดทองกรุกระจก รอบพระอโุบสถมีใบเสมาเด่ียวเอวคอดทําจากหินทรายสีแดงรองรับด้วยฐานบวั
บนฐานส่ีเหล่ียมย่อมมุไม้สิบสอง ใบเสมามีความกว้างประมาณ 33 เซนติเมตร สงู 50 เซนติเมตร 
หนา 12 เซนติเมตร แต่บางด้านได้ชํารุดเสียหาย ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรูป           
ปางมารวิชัยปูนปั ้น ลงรักปิดทองอยู่บริเวณท้ายอุโบสถ หันหน้าออกทางทิศตะวันออ ก                
ด้านบนเพดานมีแผ่นไม้ เขียนสีลายดอกไม้ลักษณะดาวเพดาน, สระนํา้ ตัง้อยู่ทางด้าน                     
ทิศตะวนัออกของอโุบสถ, เสาไม้ของหอไตรอยูก่ลางสระนํา้ปัจจบุนัไมเ่หลือร่องรอย  

การกําหนดอายุสมัย : จากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานว่าวัดอุบลสร้างขึน้                 
ชว่งสมยัอยธุยาตอนปลายชว่งพทุธศตวรรษท่ี 24 
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อโุบสถวดัอบุลร้าง 

 
               พระประธานในพระอโุบสถ                                                   ใบเสมาหินทรายแดง 

ภาพที่  125  สภาพพืน้ที่และหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดี วัดอุบลร้าง              
ตาํบลพุมเรียง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3.29 แหล่งโบราณคดีเขาสายสมอ (คลองสายสมอไหลลงคลองทา่ปนู) 
ที่ตัง้: ตําบลเวียง อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
พกัิด: ละตจิดู (รุ้ง) 9°22'36.21"N ลองตจิดู(แวง) 99° 9'26.24"E 

ในปีพ.ศ.2500 ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศดิศกุลทรงนํานักศึกษา                          
คณะโบราณคดีมหาวิทยาลยัศลิปากรมาทศันศกึษานายธรรมนญู อตัถากรได้ทําการบนัทกึไว้ว่า                  

“..เม่ือขึน้ไปถึงยอดเขาซึ่งมีซากเจดีย์เล็กๆจํานวน 6 องค์ก่อด้วยอิฐอยู่บนยอด                     
อีกห้าองค์ตัง้อยู่บนเนิน อีกองค์ตัง้อยู่บนเนินด้านหลงั เจดีย์เหล่านีห้ักพังทลายแลเห็นแต่ฐานมี
ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส สนันิษฐานวา่สร้างในสมยัอยธุยามากกว่าศรีวิชัย มีซากพระพทุธรูป
ทําด้วยศลิาทราย 2-3 ชิน้” 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนเขาสายสมอมีความสูงจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง               
40 เมตร มีคลองสายสมอไหลผ่านทางทิศเหนือของแหล่งติดกับตีนเขาแหล่งโบราณคดี                   
คลองสายสมอไหลไปรวมกบัคลองทา่ปนู 

ประวัติการศึกษา: ในปี พ.ศ.2500 ศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิศดิศกุลทรงนํา
นักศึกษาคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมาทัศนศึกษา กรมศิลปากรขึน้ทะเบียนเป็น
โบราณสถานในราชกิจจานเุบกษา เลม่ท่ี 53 หน้าท่ี 1532วนัท่ี 27 กนัยายน พ.ศ. 2479 

หลักฐานโบราณคดี: จากการทบทวนวรรณกรรมและการลงพืน้ท่ีสํารวจพบหลกัฐาน
ทางโบราณคดี ได้แก่ เจดีย์จํานวน6 องค์ บนยอดเหลือแต่ฐานส่ีเหล่ียม จากการให้สัมภาษณ์
กล่าวว่าส่วนด้านบนของตวัเจดีย์มีการซ่อมแซมในสมัยหลัง ปัจจุบนัไม่พบชิน้ส่วนสถูปทําจาก            
หินศิลาทรายแดง สันนิษฐานว่ามีเก็บไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา, พระพุทธรูป                    

ทําจากหินทรายแดง 3 องค์กําหนดอายุอยู่ในสมัยอยุธยา ปัจจุบันอยู่ภายในห้องคลัง
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตไิชยา  

การกาํหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้นสนันิษฐานว่าโบราณเขาสายสมอสร้าง
ขึน้ชว่งสมยัอยธุยาชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-24 
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เจดย์ีบนยอดเขาสายสมอ 

 

 
ภาพเก่าของเจดย์ีบนยอดเขาสายสมอ ตําบลเวียง อําเภอไชยา                  

ที่มา: พุทธทาสภิกขุ, แนวสงัเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน (สรุาษฎร์ธานี : วดัพระบรมธาตุไชยา, 2540),                   
ภาพท่ี 39. 

ภาพท่ี 126 เจดีย์บนเขาสายสมอ ตาํบลเวียง อาํเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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3.30 แหล่งโบราณคดีวัดควนเจดีย์ 
ที่ตัง้: ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  
พกัิด: ละตจิดู(รุ้ง) 9°26'10.84"Nลองตจิดู(แวง)99°11'51.05"E 

วดัควนเจดีย์ไมมี่ประวตัวิา่สร้างขึน้ในสมยัใด บนยอดเขามีซากฐานอาคารก่ออิฐ 

สภาพภูมิศาสตร์: ตัง้อยู่บนเขาสายสมอมีความสูงจากระดับนํา้ทะเลปานกลาง              
50 เมตร มีคลองหลงใหลผา่นทางทิศตะวนัตกหา่งจากแหลง่โบราณคดีประมาณ 400 เมตร 

ประวัตกิารศึกษา: ไมพ่บประวตักิารศกึษา 

หลักฐานโบราณคดี: พบฐานอาคารส่ีเหล่ียมขนาดประมาณ 6 เมตร (ฐานอีกด้าน
ชํารุดทําให้ไมท่ราบขนาดท่ีชดัเจน) ฐานลา่งสดุมีลกัษณะเหมือนการนําหินมาเรียงรอบฐานอาคาร
อิฐ ฐานอิฐชัน้ล่างทําเป็นฐานส่ีเหล่ียมถัดขึน้ไปมีลักษณะคล้ายเป็นฐานบวัคว่ําต่อด้วยลวดบวั           
ต่อจากนีอ้าคารพังเสียหายมองไม่เห็นลักษณะเดิม อิฐอาคารมีขนาด 29x15x6 เซนติเมตร                  
จากการสํารวจไมโ่บราณวตัถบุนผิวดิน 

การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบือ้งต้นพบว่าลักษณะตัวอาคารและอิฐ            

คล้ายกับกองเจดีย์ท่ีแหล่งโบราณคดีกุฎิยายหงษ์ยายหาร  กําหนดอายุฐานอาคารวัดควนเจดีย์            

ให้อยูใ่นสมยัอยธุยาชว่งพทุธศตวรรษท่ี 20-24 

 
ภาพที่  127 ฐานอาคารแหล่งโบราณคดี วัดควนเจดี ย์  ตําบลทุ่ ง  อํ า เภอไชยา                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ภาพท่ี 128 ภาพรวมแหล่งโบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ภาพท่ี 129 ภาพรวมแหล่งโบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

คลองท่าไม้แดง 

คลองปากหมาก 
คลองท่าตีน 

คลองตะเคียน 

คลองไชยา 

คลองพุน 

คลองหลง 
คลองใหญ่พุมเรียง 

คลองท่าปูน 

2 
3 4

5
6

7

1

1 = แหลง่โบราณคดีคลองทา่ไม้แดง (ก่อนประวตัิศาสตร์ ยคุหินใหม)่  5       = ดอนทรายขนาดเล็กคลองทา่โพธ์ิ  

2 =สนัทรายหมายเลข 1 (วดัศาลาทงึ)     6 = ท่ีดอนริมคลองตะเคียนและคลองไชยา 

3 =สนัทรายหมายเลข 2 (วดัเวียงวดัแก้ววดัหลง) และท่ีราบข้างเคียง  7  = แหลง่โบราณคดีเรือบ้านคลองยวนและเขาพนมแบก 

4 =สนัทรายหมายเลข 3 (แหลมโพธ์ิ-ป่ายาง)      
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ภาพท่ี 130 แหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 บนสันทรายหมายเลข 1 (วัดศาลาทงึ) 

คลองไชยา 

คลองท่าโพธ์ิ 

= แนวสนัทราย 

= เส้นคลอง 
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ภาพที่131แหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 บนสนัทรายหมายเลข 2 (เมืองเวียง วดัแก้ว วัดหลง)และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง 

= แนวสนัทราย 

= เส้นคลอง 

 

คลองไชยา 

คลองท่าปูน 
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ภาพท่ี 132 แหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 บนสันทรายหมายเลข 3 สันทรายแหลมโพธ์ิ – ป่ายาง -บ้านหัวเลน 

คลองพุมเรียง 
คลองใหญ่

พุมเรียง 
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ภาพท่ี 133 แหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 บนดอนทรายขนาดเล็กคลองท่าโพธ์ิ 

 

 

คลองท่าโพธ์ิ 
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ภาพท่ี 134 แหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 บนดอนและท่ีราบริมคลองไชยาและคลองตะเคียน 

 

 

 

คลองท่าตีน 
คลองตะเคียน 

คลองหลง 

คลองไชยา 

สวนยางผู้ใหญ่สิทธิชัย                              

แสงจันทร์ 
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ตารางที่ 18 สรุปแหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24  

No. ชื่อแหล่งโบราณคด ี สมัยก่อน
ประวัติ                 
ศาสตร์ 

สมัยแรกเร่ิม
ประวัติศาสตร์
ก่อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19 

สมัย
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศตวรรษ                  
ที่ 19-24 

หลักฐานทางโบราณคด ี

1 คลองทา่ไม้แดง               
ตําบลปากหมาก 

   ขวานหินขัดจํานวน 12 ชิน้ แบ่งเป็นขวานหินขัดคล้ายจงอยปากนก 1ชิน้, ขวานหินขัดปลายกว้าง 2 ชิน้ 
ขวานหินขดัแบบมีบา่ 3ชิน้.และ ขวานหินขดัไมมี่บา่ 6ชิน้ 

2 ดอนในรายณ์ 
ตําบลตลาด 

   พระนารายณ์ 4 กร พุทธศตวรรษที่10-11, พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 2 กร พุทธศตวรรษที่  12-13,                 
พระสริุยเทพ 2 กร พทุธศตวรรษที่ 15-16, ชิน้สว่นฐานโยนีและรางนํา้มนต์ 

3 วดัใหมช่ลธาร 
ตําบลตลาด 

   ชิน้ส่วนประติมากรรมพระนารายณ์ .ก่อนพุทธสตวรรษที่ 19, ชิน้ส่วนโกรนพระพุทธรูปสมัยอยุธยา                  
พทุธศตวรรษ 20-24 

4 นาโนรมย์ ตําบลตลาด    พระพทุธรูปนาคปรกที่ฐานมีจารึก อกัษรกวิ ภาษาเขมร พ.ศ.1726, พระพิมพ์สําริดพทุธศตวรรษที่ 18 
5 เมืองเวียงและวดัเวียง 

ตําบลตลาด 
   เมืองผงัรูปสี่เหลี่ยมทิศเหนือ-ใต้ยาว 266 x 270 เมตร ตะวนัออก-ตะวนัตก 244x 240 เมตรเมืองมีคนัดินผสม

อิฐล้อมรอบ อิฐหลายขนาด 19×26×5, 19×29×7, 19×29×5, 20×36×7และ 21×27×6 เซนติเมตรพบจารึก
หลกัที่ 24 ก.และ24ข.บริเวณตรงกลางเมืองเวียง ส่วนพืน้ที่ 1/4 ของเมืองเป็นที่ตัง้วดัเวียง ประติมากรรมที่
พบได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรพุทธศตวรรษที่ 14-15,ชิน้ส่วนพระพุทธรูปสมัยทวารวดี  
พทุธศตวรรษที่ 12-13, พระพทุธรูปสมยัอยธุยาพทุธศตวรรษที่ 20-24 เป็นต้น พบชิน้ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้
ดินชนิดต่างๆภายในเมือง เช่น เคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถัง ซ่ง เยวี๋ยน หมิง ชิง พุทธศตวรรษที่14-25, 
กระปกุเคลือบนํา้ตาลเตาบรีุรัมย์ พทุธศตวรรษที่ 17-18, กระปกุเวียดนาม พทุธศตวรรษที่ 17-18, เคร่ืองถ้วย
เตาศรีสชันาลัย พุทธศตวรรษที่ 19-21, เคร่ืองถ้วยลายครามของญ่ีปุ่ นพุทธศตวรรษที่ 20-22 เบีย้ดินเผา, 
ลกูปัด เป็นต้น (อยูห่ลายสมยั) 
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ตารางที่ 19 สรุปแหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่อ) 

No. ชื่อแหล่งโบราณคด ี สมัยก่อน
ประวัติ                 
ศาสตร์ 

สมัยแรกเร่ิม
ประวัติศาสตร์
ก่อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19 

สมัย
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศตวรรษ                  
ที่ 19-24 

หลักฐานทางโบราณคด ี

6. วดัหลง                 
 ตําบลตลาดไชยา 

   ฐานอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมกากบาทขนาด 21.65x21.65 เมตร พทุธศตวรรษที่14-15และ20-2 ,สถปูดินดิบ ,
พระพทุธรูปดินดิบนั่งขัดสมาธิเพชรพทุธศตวรรษที่14,พระพทุธรูปสําริดสมยัอยุธยา พทุธศตวรรษที่20-23, 
พระพิมพ์ดินดิบพุทธศตวรรษที่17-18,กระปุกและไหจากเตาป่ายาง ศรีสัชนาลัยพุทธศตวรรษที่ 19-22, 
เคร่ืองถ้วยจีนซ่งและเยวี๋ยน พุทธศตวรรษที่18-19 หมิงพุทธศตวรรษที่  20-22และชิง,ภาชนะดินเผา               
แบบพืน้เมือง 

7 บ้านนายสอน เพชรศกัดิ์

ตําบลเวียง 
   ตารา 8 กร สําริด พทุธศตวรรษที่15-16, เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ซง่ใต้พทุธศตวรรษที่ 17-18,ลกูปัด,กําไล

หิน,อิฐ 
8 วดัแก้ว  

ตําบลเลม็ด 
   โบราณสถานเจดีย์วดัแก้วคล้ายปราสาทมิเซน A1 ปราสาทกเุลนของเขมรและจนัทิกลาสนัของชวา (14-15), 

พระพุทธรูปพระเจ้าอักโษภยะคล้ายจาม พุทธศตวรรษที่15-16, พระพุทธรูปนูนสูงศิลปะทวารวดีได้รับ
อิทธิพลเขมรพุทธศตวรรษที่15-16และพระพุทธรูปยืนทวารวดีพุทธศตวรรษที่ 12-13 , พระคเณศ พุทธ
ศตวรรษที่1),ศิวลึงค์และฐานโยนีพทุธศตวรรษที่12-14,พระพทุธรูปสมัยอยุธยาช่วงพทุธศตวรรษที่ 20-23 
กระปกุจีน เวียดนามและศรีสชันาลยั พทุธศตวรรษที่19-25 ,ชิน้ส่วนสถาปัตยกรรม,ชิน้ส่วนเคร่ืองมือหินทํา
จากหินทราย,ภาชนะดินเผาพืน้เมือง,ใบเสมาเป็นสมยัอยธุยา 

9 วดันบร้าง 
ตําบลเลม็ด 

   ชิน้สว่นพระพทุธรูปพทุธศตวรรษที่18-19,  ชิน้สว่นพระพทุธรูปประทบันัง่ปางมารวิชยั,ชิน้สว่นใบเสมาอยธุยา
ตอนต้น,ชิน้สว่นแทง่หิน 6 เหลี่ยม,ชิน้สว่นธรณีประต,ู ชิน้สว่นภาชนะดินเผาพืน้เมือง, ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยจีน
ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงั ซง่ใต้ หมิง พทุธศตวรรษที่ 14-22 และเคร่ืองด้วยจากเตาบรีุรัมย์ พทุธศตวรรษที่17-18 

10 เขานํา้ร้อน  
ตําบลเลม็ด 

   ฐานโบราณสถานคล้ายฐานเจดย์ีวดัพระบรมธาตไุชยาพทุธศตวรรษที่14-15, ชิน้สว่นเศียรพระ
โพธิสตัว์คล้ายศิลปะจามพทุธศตวรรษที่15, ชิน้สว่นกงเรือ 
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ตารางที่ 20 สรุปแหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่อ) 

No. ช่ือแหล่งโบราณคดี สมัยก่อน
ประวัติ                 
ศาสตร์ 

สมัยแรกเร่ิม
ประวัติศาสตร์ก่อน
พุทธศตวรรษที่ 19 

สมัย
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศตวรรษ                  
ที่ 19-24 

หลักฐานทางโบราณคดี 

11 นาที่พบจารึก                 
แผ่นลานทอง                 
ตําบลเวียง 

   จารึกลานทองอกัษรกวิ (ขอม)ภาษาสนัสกฤต พทุธศตวรรษที1่8 แหวนทองหวัแหวนทาํจากพลอยบรรจใุน
ตลบัทองขนาด3x3 เซนติเมตร  อิฐ 16x27x6เซนติเมตร 

12 วดัพระบรมธาตไุชยา 
ตําบลเวียง 

   พระบรมธาตุเจดีย์พุทธศตวรรษที่ 14-15,ฐานโยนี, พระอวโลติเกศวร 2 กร อิทธิพลจามพุทธศตวรรษที่              
14-15, พระอวโลติเกศวร 2 กร สําริด อิทธิพลปาละส่งต่อให้ชวาพทุธศตวรรษที่ 14-15, พระอวโลติเกศวร     
8 กร สําริด อิทธิพลปาละส่งต่อให้ชวาพทุธศตวรรษที่15,พระพุทธรูปปางสมาธิ พทุธศตวรรษที่11-12 หรือ 
18, พระพทุธรูปยืนปางทรงแสดงธรรมทัง้สองพระหัตถ์ศิลา คล้ายศิลปะเขมรสมยันครวดัจนถึงบายนพทุธ
ศตวรรษที่17-18,พระพทุธรูปภายในวดั1พทุธศตวรรษที่6-22,แผนผงัของวดัที่ตวัวิหารยื่นลํา้เข้าไปในระเบียง
คด ใบเสมาเป็นศิลปะอยธุยาตอนต้น พทุธศตวรรษที่20-21, 

13 บ้านวดัเววน 
และบ้านมณฑล 
ตําบลป่าเว 

   วดัเววนสันนิษฐานว่าสร้างในสมยัอยธุยาพทุธศตวรรษที่ 20-24ได้แก่ พระประธานภายในพระอุโบสถและ
ตุ๊กตาดินเผาอุ้มไก่ นอกจากนีย้งัพบพระพทุธรูปสมยัทวารวดีบนอโุบสถพทุธศตวรรษที่ 12-16, สวนยางนาย
อนชุา เพชรย้อยหา่งจากวดัประมาณ 250 เมตรพบชิน้เคร่ืองถ้วยจีนสมยัหมิงพทุธศตวรรษที่ 21-22 และชิง 
พุทธศตวรรษที่24, บ้านนายจร แท่นนิล พบพระอวโลติเกศวร 8 กร สําริด อิทธิพลปาละส่งต่อให้ชวา              
พทุธศตวรรษที่ 14-15, เปลวลา ลกูปัด หม้อเขียนสีแดงและใช้พืน้ที่ตอ่เน่ืองถึงสมยัอยธุยา 
 

14 วดัเดิมเจ้า 
 ตําบลป่าเว 

   พระพิมพ์คล้ายศิลปะพกุามและพะโค พทุธศตวรรษที่17, เคร่ืองถ้วยจีนสมยัซ่งพทุธศตวรรษที่ 18-19,เคร่ือง
ถ้วยจีนสมยัหมิงพทุธศตวรรษที่22 สว่นวดัเดิมเจ้าเป็นศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์ 
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ตารางที่ 21 สรุปแหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่อ) 

No. ช่ือแหล่งโบราณคดี สมัยก่อน
ประวัติ                 
ศาสตร์ 

สมัยแรกเร่ิม
ประวัติศาสตร์ก่อน
พุทธศตวรรษที่ 19 

สมัย
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศตวรรษ                  
ที่ 19-24 

หลักฐานทางโบราณคดี 

15 สนัทรายแหลมโพธ์ิ          
ป่ายาง บ้านหวัเลนก่อน
พทุธศตวรรษที่ 19 
ตําบลพมุเรียง 

   ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถัง ซ่ง หนาแน่นพทุธศตวรรษที่14-18, ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาแบบเคลือบ
จากเอเชียตะวนัตกคล้ายผลิตแถบอิรักพุทธศตวรรษที่15-16, ชิน้ส่วนเคร่ืองแก้ว คล้ายกับที่พบแถบอียิปต์ 
พทุธศตวรรษที่15,ลกูปัด,ชิน้ส่วนเคร่ืองมือเหล็ก,ภาชนะดินเผาเนือ้ดิน พวยกา ตะคนัดินเผา, พระโพธิสตัว์
อวโลติเกศวร 4 กร สําริด อิทธิพลศิลปะชวา พทุธศตวรรษที่15,บ่อนํา้,หางเสือเรือ, แหล่งโบราณคดีท่าเจดีย์ 
(ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 และ20-22),คันดิน,เหรียญอาหรับ (15), ชิน้ส่วนห่วงทองคํา, เหรียญจีนพุทธ
ศตวรรษที่ 12-15 

16 บ้านลาดคลองตะเคียน 
ตําบลทุง่ 

   พระโพธิสตัว์อวโลติเกศวร 4 กร พทุธศตวรรษที่14-15 

17 บ้านชยัพฤกษ์ ทองอ้น 
ตําบลตลาด 

   เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถงัพทุธศตวรรษที่ 13-14, ซง่ใต้ พทุธศตวรรษที่17-18 .,เยวี๋ยน พทุธศตวรรษที่19,
หมิง พทุธศตวรรษที่20-21,ลกูปัด  

18 สวนปาล์มลือศกัดิ์           
คชไพร ตําบลป่าเว 

   ประติมากรรมพระโพธิสตัว์เพศหญิง 8 กร สําริด พทุธศตวรรษที่14-15 

19 สวนปาล์มนางบญุเลิศ 
ทิพย์ป่าเว ตําบลป่าเว 

   ชิน้สว่นพระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรสําริด อินเดียแบบปาละหรือศิลปะของชวาพทุธศตวรรษที่14-15 

20 หนองกึง ตําบลป่าเว    เคร่ืองถ้วยจีนสมยัซง่ พทุธศตวรรษที่17-18 

21 เรือคลองยวน              
ตําบลทุง่ 

   พบเรือและเคร่ืองถ้วยสมยัถงัพทุธศตวรรษที่ 14 

22 เขาพนมแบก               
ตําบลป่าเว 

   ชิน้สว่นพระกรของพระอวโลติเกศวร 
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ตารางที่ 22 สรุปแหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่อ) 

No. ช่ือแหล่งโบราณคดี สมัยก่อน
ประวัติ                 
ศาสตร์ 

สมัยแรกเร่ิม
ประวัติศาสตร์ก่อน
พุทธศตวรรษที่ 19 

สมัย
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศตวรรษ                  
ที่ 19-24 

หลักฐานทางโบราณคดี 

23 เกาะแก้ว 
 ตําบลป่าเว 

   กระปกุเตาศรีสชันาลยัพทุธศตวรรษที่ 21-22, กระปกุจีนสมยัราชวงศ์หมิงพทุธศตวรรษที่ 22 และกระปกุลาย
ครามของเวียดนามพทุธศตวรรษที่ 20 

24 เชิงทงึ 
ตําบลเวียง 

   เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิงพทุธศตวรรษที่ 20-22 

25 วดัดอนบนไสร้าง 
ตําบลตลาด 

   พระพทุธรูปสมยัอยธุยา พทุธศตวรรษที่ 20-24, อิฐ29x17x5เซนติเมตร 

26 วดัชยาราม                    
ตําบลตลาด 

   วดัในสมยัอยธุยาพทุธศตวรรษที่ 20-24 

27 สวนบอ่ดอนโกร้ว 
 ตําบลเลม็ด 

   เคร่ืองถ้วยหมิงและชิงพทุธศตวรรษที่ 21-24 หนาแน่นพทุธศตวรรษ 21-22 

28 วดัสโมสร ตําบลเลม็ด    วดัสมยัอยธุยาตอนปลาย พทุธศตวรรษที่ 23-24 
29 วดัจายร้าง ตําบลเลม็ด    พบเจดีย์และชิน้สว่นพระพทุธรูป สนันิษฐานวา่เป็นศิลปะสมยัอยธุยาตอนต้น 

 
30 วดัทา่โพธ์ิ ตําบลทุง่    เจดีย์ย่อมมุไม้ 12 จํานวน 4 องค์และอโุบสถ จากลกัษณะศิลปกรรมเป็นวดัในสมยัอยธุยาตอนปลาย พทุธ

ศตวรรษที่ 23-24 
31 วดัพระประสพ  ตําบลทุง่    จากใบเสมาและพระพทุธรูปภายในวดักําหนดให้อยูใ่นสมยัอยธุยาตอนต้น 
32 วดัโทร้าง ตําบลทุง่    พระพทุธรูป ใบเสมา เจดีย์ เป็นศิลปะสมยัอยธุยาตอนปลายพทุธศตวรรษที่ 23-24 
33 วดับาตรร้าง ตําบลทุง่    พระพทุธรูปมีลกัษณะคล้ายอยธุยาตอนต้นชว่งพทุธศตวรรษที่ 20-22 
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ตารางที่ 23 สรุปแหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่อ) 

No. ชื่อแหล่งโบราณคด ี สมัยก่อน
ประวัติ                 
ศาสตร์ 

สมัยแรกเร่ิม
ประวัติศาสตร์
ก่อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19 

สมัย
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศตวรรษ                  
ที่ 19-24 

หลักฐานทางโบราณคด ี

34 วดัทา่นเกิดร้าง ตาํบลทุง่     ฐานเจดีย์ 2 องค์และชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิงพทุธศตวรรษที่ 21-22และชิงพทุธศตวรรษที่ 23
กําหนดให้เป็นวดัชว่งสมยัอยธุยาตอนปลาย 

35 วดัชมพพูนสั ตําบลทุง่    ใบเมาเอวคอด,พระสําริดสมยัอยธุยา,ชิน้สว่นเศียรพระพทุธรูปศิลาทรายแดง 
36 บ้านสงขลา ตาํบลตลาด    ชมุชนสมยัอยธุยา 
37 สวนยางผู้ใหญ่                     

สทุธิชยั แสงจนัทร์ 
ตําบลโมถ่าย 

   กระปกุเคลือบเขียวเตาศรีสชันาลัย, ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิงพทุธศตวรรษที่ 20-21 ชิน้ส่วน
กําไล กําหนดเป็นชมุชนสมยัอยธุยาพทุธศตวรรษที่ 20-22 

38 บ้านโรงดํา                         
ตําบลตลาด 

   พบกระปกุสมยัราชวงศ์หมิง,กระปุกเตาศรีสชันาลยั,เตาปนูสําริด กําหนดอายรุ่วมสมัยกับอยธุยาราวพทุธ
ศตวรรษที่ 20-22 

39 วดัไตรรัตนากรตําบลทุง่    วดัในสมยัอยธุยา พทุธศตวรรษที่ 20-24 
40 กฏุิโกบ    กระปกุพบจํานวน 11 ใบเป็นกระปกุจีนสมยัราชวงศ์ซง่พทุธศตวรรษที่ 17-18 และกระปกุหมิง พทุธศตวรรษ

ที่ 20-22 
41 กฏุิยายหงส์ ยายหาร 

ตําบลทุง่ 
   พบฐานอิฐจํานวน 3 กอง หา่งจากวดัไปทางทิศใต้ 200 เมตรพบชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยจีน สมยัราชวงศ์ซง่ใต้พทุธ

ศตวรรษที่ 17-18,หมิงพทุธศตวรรษที่ 21-22,ชิง พทุธศตวรรษที่ 24 
42 กฏุิตาเจ้า 

ตําบลทุง่ 
   พบเจดีย์ยอ่มมุไม้12 (นิยมในสมยัปลายอยธุยา รัตนโกสินทร์)จํานวน 1องค์ ชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์

ถัง,ซ่งใต้-เยวี๋ยวน พทุธศตวรรษที่ 18-19,หมิงพุทธศตวรรษที่ 21-22, ชิง พทุธศตวรรษที่ 23 ชิน้ส่วนเคร่ือง
ถ้วยเวียดนาม พทุธศตวรรษที่ 20,ญ่ีปุ่ นพทุธศตวรรษที่ 22 
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ตารางที่ 24 สรุปแหล่งโบราณคดีในอ าเภอไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่อ) 

No. ชื่อแหล่งโบราณคด ี สมัยก่อน
ประวัติ                 
ศาสตร์ 

สมัยแรกเร่ิม
ประวัติศาสตร์
ก่อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19 

สมัย
ประวัติศาสตร์ 
พุทธศตวรรษ                  
ที่ 19-24 

หลักฐานทางโบราณคด ี

43 วดัมานร้างตําบลทุง่    สนันิษฐานวา่เป็นวดัทมานในจารึกวดัจําปาปี พ.ศ. 2308 
44 วดัจําปาตําบลทุง่    พบจารึก 2หลกั (24) พระพทุธรูป วิหารเป็นลกัษณะสมยัอยธุยาตอนปลายต่อต้นรัตนโกสินทร์ พทุธศตวรรษ23-

24 
45 วดัสากเหล็ก (ร้าง)  

ตําบลทุง่ 
   พบประติมากรรมพระพทุธรูปหินทรายแดงจํานวน 8 ชิน้ อยธุยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ พทุธศตวรรษ  23-24 

46 วดันางชีร้าง ตําบลทุง่    ปรากฏชื่อในจารึกวดัจําปาปี พ.ศ.2319พบลกัษณะฐานอาคารก่ออิฐ ชิน้ส่วนพระพทุธรูปศิลาทรายแดง 2 องค์ 
สนันิษฐานวา่เป็นวดัที่สร้างขึน้ปลายอยธุยา 

47 วดัอิฐ ตําบลทุง่    อิฐ มีขนาด19x27x6 เซนติเมตร ชิน้ส่วนพระพทุธรูปหินทรายแดง กําหนดให้เป็นวดัในสมยัอยธุยาพทุธศตวรรษ 
20-24 

48 วดัโพธาราม 
ตําบลพมุเรียง 

   สร้างขึน้ในสมยัอยธุยาตอนปลาย พทุธศตวรรษ23-24 

49 วดัใหมพ่มุเรียง           
ตําบลพมุเรียง 

   ขดุพบฐานแนวอิฐ,ชิน้สว่นพระพทุธรูปสําริด,กระเบือ้งเชิงชาย,กระปกุญ่ีปุ่ นพทุธศตวรรษ 22,คนโทเตาบางระจนั 
พทุธศตวรรษ22 มีประวตัิวดัโดนพมา่เผาสมยัเสียกรุงศรีอยธุยา ศิลปกรรมภายในวดัปัจจบุนัเป็นรัตนโกสินทร์ 

50 วดัอบุล (ร้าง) 
ตําบลพมุเรียง 

   เป็นวดัสมยัอยธุยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์  

51 เขาสายสมอ                
ตําบลพมุเรียง 

   เจดีย์และพระพทุธรูปสมยัอยธุยาพทุธศตวรรษ 20-24 
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บทที่ 6 

บทวิเคราะห์พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 

จากหลักฐานทางด้านเอกสาร  หลักฐานทางโบราณคดี แหล่ง โบราณคดี                          

ในชุมชนโบราณไชยาก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 (เท่าท่ีมีการสํารวจพบในปัจจุบัน)  และผลงาน                   

ของนกัวิชาการ ท่ีผ่านมา สามารถนํามาสรุปพฒันาการทางวฒันธรรม บทบาทและความสมัพนัธ์

ของชมุชนไชยากบัชมุชนอ่ืนๆก่อนพทุธศตวรรษท่ี 24 ในแตล่ะสมยัได้ ดงันี ้ 

1. ชุมชนโบราณไชยาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ของชุมชนโบราณไชยา                 

(ราว 2,500 ปีมาแล้ว)  

ชุมชนโบราณไชยาพบแหล่งโบราณคดีจํานวน 1 แหล่ง คือแหล่งโบราณคดี               

คลองท่าไม้แดง ตําบลปากหมาก ถือเป็นหลักฐานเก่าสุดท่ีพบในไชยากําหนดอายุราว               

พทุธศตวรรษท่ี 1 หรือราว 2,500 ปีมาแล้ว 

พัฒนาการของชุมชน พบว่ามีการเลือกใช้พืน้ท่ีบนพืน้ท่ีราบสูงเขาแดนส่วนหนึ่ง 

ของเทือกเขาภูเก็ตกัน้ระหว่างอําเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี และอําเภอกะเปอร์ จงัหวดัระนอง 

พืน้ท่ีสงูจากระดบันํา้ทะเลปัจจบุนัประมาณ 300-400 เมตร ห่างจากชายฝ่ังทะเลปัจจบุนัประมาณ 

45 กิโลเมตรถือเป็นแหล่งโบราณคดีพืน้ท่ีตอนในสุดในอําเภอไชยา จากข้อมูลการให้สมัภาษณ์

พบว่าขวานหินขดัส่วนใหญ่พบบริเวณริมฝ่ังคลองท่าไม้แดง นอกจากนีใ้นการลงพืน้ท่ีของผู้ วิจัย          

ปีพ.ศ.2557 และการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมพบว่ามีการค้นพบขวานหินขดัตามพืน้ท่ีราบ         

ริมคลองต่างๆเช่น คลองพุน คลองไชยา คลองตะเคียน สาเหตุท่ีมีการพบขวานหินขัดในพืน้ท่ี

บริเวณริมฝ่ังแม่นํา้สันนิษฐานว่าเน่ืองมาจากสภาพพืน้ท่ีอําเภอไชยาเป็นป่าเขาและพืน้ท่ีราบ         

ไม่มีพืน้ท่ีถํา้หรือเพิงพาสําหรับอยู่อาศัย หลักฐานส่วนใหญ่จึงกระจายตามพืน้ท่ีข้างลํานํา้                

และสาเหตุท่ีไม่พบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ช่วงยุคหินเก่าและยุคหินกลาง                        

ในอําเภอไชยาสนันิษฐานวา่มีสาเหตจุากสภาพภมูิศาสตร์ของไชยาไมเ่อือ้ตอ่การเลือกอยูอ่าศยั 
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ขวานหินขดั (Polished Adzes) พบทัง้หมด 14 ชิน้ สามารถแบง่เป็น4 ประเภท ได้แก่               

ขวานหินขัดมีบ่า 3 ชิน้1, ขวานหินขัดแบบไม่มีบ่าปลายกว้างคล้ายรูปส่ีเหล่ียมคางหมู 4 ชิน้2, 

ขวานหินขัดไม่มีบ่าขนาดเล็ก 7 ชิน้3 และขวานหินแบบจงอยปากนก 1 ชิน้4 ขวานหินขัดเหล่านี ้          

ทําจากหินชนิดตา่งๆ เชน่ หินปนู หินเชิร์ต หินควอร์ซไซด์ หินออ่น 

บทบาทและความส าคัญของชุมชนโบราณไชยาในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ยุคหินใหม่กับยุคอ่ืนๆ การเกิดแหล่งโบราณคดีสมยัยคุหินใหม่ในอําเภอไชยา ผู้วิจยัสนันิษฐาน

ว่าเกิดจากการขยายตัวของแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ในจังหวัด                   

สุราษฎร์ธานีโดยจากการสํารวจแหล่ง โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ปีพ.ศ.2553                           

พบแหล่งโบราณคดีสมัยยุคหินใหม่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากกว่า 60 แหล่ง โดยพบหลักฐาน

หนาแน่นบริเวณเทือกเขาและถํา้หินปนู ได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณอําเภอเคียนซา คีรีรัฐนิคม บ้านตาขุน

และพนม พบหลกัฐานว่ามีการลงมาใช้พืน้ท่ีบริเวณพืน้ท่ีราบ เช่น ในแหล่งโบราณคดีบ้านนํา้ตก 

อําเภอพนม,แหล่งโบราณคดีบ้านช่องไม้ดํา ตําบลบ้านตาขุน, แหล่งโบราณคดีบ้านแม่ทะบน 

อําเภอท่าชนะและแหล่งโบราณคดีบ้านปากกา อําเภอเวียงสระ 5 เช่นเดียวกับการพบแหล่ง

โบราณคดีบนพืน้ท่ีราบท่ีไชยาแต่จากหลักฐานโบราณวัตถุท่ีพบไม่หนาแน่นและหลากหลาย

ประเภทเหมือนพืน้ท่ีอ่ืนอาจสนันิษฐานได้ว่าบทบาทของแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์

อาจมีการเข้ามาใช้พืน้ท่ีเพียงช่วงหนึ่งหรือเป็นเส้นทางผ่านติดต่อระหว่างชุมชนสมัยก่อน

ประวตัศิาสตร์จากการขยายตวัแหลง่โบราณคดีในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

 
                                                           

1 แหลง่โบราณคดีคลองทา่ไม้แดง ตําบลปากหมาก 3  ชิน้ 
2 แหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้แดง ตําบลปากหมาก 2 ชิ น้ ,  สํารวจพบที่คลองพุน1ชิ น้                         

และที่บ้านตอหอ ตําบลป่าเว 1 ชิน้ 
3 แหลง่โบราณคดีคลองทา่ไม้แดง ตําบลปากหมาก  6 ชิน้ 
4 แหลง่โบราณคดีคลองทา่ไม้แดง  ตําบลปากหมาก 1 ชิน้  
5 สุรัตน์ เลิศลํา้และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความเชื่อมโยง                 

ของวัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนาการฐานข้อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรม
โบราณในพืน้ที่บริเวณลุ่มแม่น า้โขงและคาบสมุทรมาลายา (สกว.), 2553 จาก website: http://gms.crma 
ac.th/report/gms-I-complete.pdf  พ.ศ.2553 
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ภาพที่  136 ภาพรวมแหล่ง โบราณคดีส มัย ก่อนประ วัติศาสต ร์ยุ คหินใหม่ ใน                            

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

ท่ีมา : ดดัแปลงจากแผนทีสภาพภูมิศาสตร์ใน https://earth.google., เข้าถึงข้อมลูเม่ือ 1 เมษายน  

2558.  

นอกจากนีจ้ากการพบขวานหินขดัรูปจงอยปากนกในอําเภอไชยายงัแสดงให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์กับชุมชนอ่ืนๆโดยโรเจอร์ ดัฟฟ์ (พ.ศ.2513) ได้เสนอทฤษฎีเก่ียวกับการพบ                  

ขวานหินจงอยปากนกในพืน้ท่ีภาคใต้ตอนบนว่าเกิดจากการอพยพของกลุ่มคนทางตอนใต้ขึน้มา

เพราะขวานหินขัดรูปจงอยปากนกเป็นเป็นโบราณวัตถุท่ีแพร่หลายในอินโดนีเซียและมาเลเซีย6  

ผลการศึกษาในปีพ.ศ.2553 พบกระจายขึน้ไปเหนือสุดบริเวณจังหวัดราชบุรี 7 จากชนิด                      

                                                           
6 Roger Duff, Stone Adzes of Southeast Asia (New Zealand: The Caxton Press, 1970), 

60.  
7อ่านเพิ่มเติมใน ลินดา พรมมิโย, เคร่ืองมือขวานหินขัดรูปจงอยปากนกแก้วที่พบใน                

จังหวัดราชบุรี ( สารนิพนธ์ ศิลปศาสตร์บณัฑิต  ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2537), 1-51. 
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ของขวานหินขดัท่ีไม่พบแหล่งวตัถดุิบในอําเภอไชยา เช่น หินเชิร์ตหินควอร์ซไซด์ หินอ่อนแสดงให้

เห็นวา่มีการนําเข้ามาจากชมุชนอ่ืนสะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์กบัชมุชนภายนอกได้อีกทาง 

แต่ทัง้นีจ้ากการพบโบราณวัตถุไม่หนาแน่นและพบโบราณวัตถุเพียงประเภทเดียว               

ทําให้เร่ืองราวเก่ียวกบัพฒันาการชว่งยคุหินใหมใ่นชมุชนโบราณไชยายงัไมช่ดัเจน 

 

2. ชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 1-9 

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 1-9 ถือเป็นช่วงท่ีประวัติศาสตร์เก่ียวกับชุมชนโบราณไชยา                     

ยงัไมช่ดัเจนโดยพบหลกัฐาน ดงันี ้

2.1 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 1-5 

พัฒนาการของชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่  1-5 พบหลักฐานเพียง

กลองมโหระทึกจํานวน 1 ใบแต่เน่ืองจากไม่ทราบตําแหน่งพบทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์การ

เลือกใช้พืน้ท่ีได้ กลองมโหระทึกเป็นโบราณวัตถุท่ีสร้างขึน้ในสมัยก่อนประวตัิศาสตร์ตอนปลาย

ต่อเน่ืองสมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์ ลักษณะกลองมโหระทึกท่ีพบในอําเภอไชยามีความสูง                      

51 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางกว้าง 38 เซนติเมตร ทําจากสําริด บนหน้ากลองทําลวดลาย                 

พระอาทิตย์ 12 แฉก มีนกบินทวนเข็มนาฬิกา 4 ตัว ลายเส้นเรขาคณิตเป็นรูปวงกลมเช่ือม                  

ด้วยลายแทยงลายซ่ีหวี ไหล่และเอวกลองทําเป็นลายซ่ีหวี วงกลมเช่ือมด้วยลายเส้นทแยง                 

(คล้ายหน้ากลอง) มี 4 หู  จากการเปรียบเทียบลักษณะกลองตามทฤษฎีของ Franze Heger  

พบว่าเป็นกลองมโหระทึกแบบ Hager I กําหนดอายรุาว 200 ปีก่อนพุทธกาลจนถึงพทุธศตวรรษ              

ท่ี 5 8 

                                                           
8พรพล ป่ันเจริญ, การเปรียบเทียบรูปแบบกลองมโหระทึกในประเทศไทย ประเทศจีน      

และเวียดนาม (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต โบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั ศิลปากร, 
2545), 431. 



279 
 

  

  
ภาพท่ี  137 กลองมโหระทกึที่พบในอ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี                              

ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ท่ีพิพธิภัณฑสถานแห่งชาต ิไชยา 

ท่ีมา: เมธินี จิระวฒันา, กลองมโหระทกึในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อาทิตย์โพรดกัส์, 2546), 190. 

จากการศึกษาหน้าท่ีของกลองมโหระทึกสําริดท่ียังใช้อยู่ในกลุ่มชนปัจจุบัน

เปรียบเทียบกับข้อมูลจากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ากลองมโหระทึกสร้างขึน้                

เพ่ือใช้ในพิธีกรรมความเช่ือ ได้แก่ ความเช่ือเก่ียวกับการทําเกษตรกรรมเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ 

(กลุ่มชนข่าเลม็ดม้งยังใช้อยู่ในปัจจุบัน), พิธีกรรมเก่ียวข้องกับความตายโดยการทุบให้แตก               

และกลายเป็นเคร่ืองเซ่นสังเวย(กลุ่มชนข่าเลม็ด ยางแดงยังใช้อยู่ในปัจจุบัน), การขับไล่ภูตผี    

(กลุ่มชนข่าเลม็ด เผ่าเย่ว์ในสมยัก่อน)และใช้เป็นเคร่ืองดนตรีศกัดิ์สิทธ์ิตีขบวนแห่ศพและพิธีกรรม

ทางความตาย9 ซึ่งแม้ว่าเราจะไม่ทราบว่ากลองมโหระทึกในอําเภอไชยาใช้ในจุดประสงค์ใด

เน่ืองจากไม่พบหลักฐานอ่ืนประกอบ แต่จากการพบกลองมโหระทึกแสดงให้เห็นว่าในชุมชน

โบราณไชยาได้มีความเช่ือหรือมีพิธีกรรมภายในพืน้ท่ีแล้ว 

                                                           
9อมรา ศรีสชุาติ,  สายรากภาคใต้: ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์ (กรุงเทพฯ: สํานกังาน

กองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว), 2544), 162. 
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บทบาทและความสัมพันธ์กับชุมชนอ่ืนๆช่วงพุทธศตวรรษที่  1-5 ผลจาก

การศกึษากลองและระฆงัสําริดของ Leong Sau Heng ปีพ.ศ.2553 ได้ตัง้ทฤษฎีเก่ียวกับชมุชน

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ท่ีพบกลองมโหระทึกในมาเลเซียว่าเป็นชุมชนศูนย์กลางรวบรวมสินค้า 

(Collecting center) เน่ืองจากบริเวณท่ีพบกลองมโหระทึกส่วนใหญ่จะตัง้อยู่บริเวณดินดอน               

ปากแม่นํา้สะดวกแก่การขนถ่ายสินค้ามารวมกันหรือใกล้กับแหล่งวัตถุดิบพัฒนาขึน้เป็นกลุ่ม

บ้านเมือง เมืองท่าต่อมา10 คล้ายกับหลายชุมชนท่ีพบกลองมโหระทึกในประเทศไทย ข้อน่าสนใจ

อีกประการ คือ กลองมโหระทึกท่ีพบในภาคใต้ต่างพบในบริเวณภาคใต้ฝ่ังตะวันออกทัง้หมดซึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กันในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยและพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลจีนใต้

หรือไมแ่ละเป็นท่ีนา่สงสยัวา่เหตใุดถึงไมพ่บกลองมะโหรทกึในภาคใต้ชายฝ่ังทะเลตะวนัตก 

 

ภาพที่ 138  แผนที่แสดงการกระจายตัวของกลองมโหระทึกในจีนตอนใต้ เวียดนาม              

และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ท่ีมา: Dong Son drums in Viet Nam (The Viet Nam Social Science Publishing House, 

1990), 51. 

                                                           
10 Leong SauHeng, “Collecting Centre, Feeder Points and Entrepôts in the Malay 

Peninsula1000B.C.-A.D.1400,” in The Southeast-Asian Port and Polity, Rise and Demine 
(Singapore: Nation University of Singapore, 1990), 17-38. 
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จากการท่ีพบกลองมโหระทึกแพร่กระจายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 

เวียดนาม ไทย ลาว พมา่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และตอนใต้ของจีน โดยเฉพาะในภาคใต้

ของประเทศไทยพบกลองและชิ น้ส่วนกลองมโหระทึกทัง้หมด 16 ใบ พบท่ีชุมพร 8 ใบ,                  

สุราษฎร์ธานี 3 ใบ (แหล่งโบราณคดีวัดตลิ่งพัง  อําเภอสมุย, วัดขีเ้หล็กร้าง อําเภอพุนพิน                      

และในอําเภอไชยา), นครศรีธรรมราช 4ใ บ (แหล่งโบราณคดีบ้านท่าเรือ อําเภอเมือง,                          

แหล่งโบราณคดีบ้านสระแก้ว อําเภอท่าศาลา,แหล่งโบราณคดีตําบลกราย อําเภอท่าศาลา,             

แหล่งโบราณคดีคลองกุดด้าน อําเภอฉวาง) และจงัหวดัสงขลาพบ 1 ใบ (แหล่งโบราณคดีตําบล

บ้านจะโหนง อําเภอจะนะ) กลองท่ีพบในภาคใต้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Hager I แต่การตกแต่งมี

รายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกต่างกัน จากการท่ีไม่เคยมีการพบแม่พิมพ์สําหรับกลองมโหระทึก                

ในภาคใต้ของประเทศไทยสนันิษฐานวา่กลองเหลา่นีน้่าจะเป็นการนําเข้าจากตา่งแดน แสดงทําให้

เห็นถึงการติดต่อ แลกเปล่ียนระหว่างชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนใต้ของจีน                      

และเวียดนาม   

ความสมัพนัธ์กบัชมุชนอ่ืนในภาคใต้ บริบทชมุชนโบราณในภาคใต้ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 

1-5 พบหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าถึงการติดต่อกันระหว่างชุมชน                 

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และกบัอินเดีย หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีสําคญั ได้แก่ กลองมโหระทึก

วัฒนธรรมดองซอนของเวียดนามตอนเหนือและจีนตอนใต้ส่วนใหญ่เป็นแบบ Hager I                     

และตุ้มหูแบบลิง-ลิง-โอในวฒันธรรมซาหุญ (Sa-Huynh) ในมณฑลกวงหนํา-ดานงัและมณฑล    

กวงงายในภาคกลางของเวียดนามและลูกปัดประเภทหินคาเนเล่ียน หินโอนิกซ์  หินอาเกต                 

แบบเรียบและแบบสกัดผิวและฝังสี (Etched bead) ท่ีแสดงให้เห็นถึงการติดต่อกับอินเดีย                 

แหล่งโบราณคดีในสมัยนี ท่ี้ สําคัญ ได้แก่  แหล่ งโบราณคดีเขาสามแก้ว จังหวัดชุมพ ร ,                      

ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อู่ทอง สุพรรณบุรี, ดอนตาเพชร จงัหวดักาญจนบุรี, ถํา้ดูยอง                  

และถํา้ตาบองในฟิลิปปินส์, ถํา้นีอาร์ในมาเลเซีย เป็นต้น แม้การพบกลองมโหระทึกในไชยาอาจ

สะท้อนให้เห็นว่าไชยาอาจเป็นชุมชนหนึ่งในสมยันี ้แตจ่ากการพบโบราณวตัถเุพียงชิน้เดียวทําให้

ไมส่ามารถตอบเร่ืองพฒันาการในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 1-5 ในไชยาได้ 
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2.2 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-9  

จากการทบทวนวรรณกรรมและการสํารวจเพิ่มเติมของผู้วิจยั พบโบราณวตัถปุระเภท

ลูกปัดท่ีมีรูปแบบการผลิตมาตัง้แต่สมยัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 6-9 เช่น ลูกปัดหินมีตา, ลูกปัดแก้ว 

แถบมีสี,ลูกปัดอินโด-แปซิกฟิก แต่ลูกปัดเหล่านีพ้บว่ามีการผลิตและใช้งานต่อเน่ืองในสมยัหลัง 

นอกจากนีห้ลักฐานเหล่านีไ้ม่ได้มีการศึกษาโดยการหาค่าอายุหรือการขุดค้นทางชัน้ดิน                   

อย่างจริงจังทําให้ยากต่อการตีความว่ามีการตัง้ชุมชนในสมัยพุทธศตวรรษท่ี 6-9 ในไชยา 

สอดคล้องกับผลจากการศึกษาของโครงการศึกษาความเช่ือมโยงวัฒนธรรมท้องถ่ินสมัยอดีต                   

จนถึงปัจจุบันฯในปีพ.ศ.2553 ท่ีกล่าวว่าแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี                

ส่วนใหญ่จะถูกทิง้ร้างไป ยกเว้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าม่วง ตําบลวัง อําเภอท่าชนะและแหล่ง

โบราณคดีขีเ้หล็กร้างอําเภอพนุพินท่ีพบหลกัฐานการอยู่อาศยัช่วงสมยัยคุเหล็ก จากนัน้พบอีกครัง้

สมัยอินโด-โรมันท่ีท่าชนะ11 โดยภาคใต้มีบทบาทเป็นเมืองท่าท่ีสําคัญติดต่อกับอินเดียร่วม               

สมัยกับหลังยุคเหล็กหรือยุคสมัยอินโด-โรมันท่ีอินเดียเหนืออยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์

กษุาณะอินเดียตะวนัตกอยูภ่ายใต้การปกครองของราชวงศ์ ศาตวาหนะเป็นช่วงท่ีอินเดียติดตอ่กบั

อาณาจักรโรมัน มีการตัง้นิคมการค้าของชาวโรมันตามเมืองท่าสําคญัของอินเดีย ในช่วงนีจ้ึง

ปรากฏสิ่งของท่ีอินเดียส่งมาขายทัง้สินค้าอินเดียเอง  เช่น ลูกปัดหินอาเกตคาร์เนเลียน                 

ภาชนะสําริด หวีงาช้าง ลกูเตา๋และสินค้าจากฝ่ังตะวนัตก เช่น ลกูปัดแก้วมีแถบสี(Striped bead), 

ลกูปัดมีตา (eye bead) ท่ีมีถ่ินกําเนิดแถบเมดิเตอร์เรเนียนและเปอร์เซีย สินค้าจากโรมนั ได้แก่ 

ตะเกียงโรมนั (Bronze Roman lamp) หวัแหวนสลกัจากหินมีคา่ ภาชนะดินเผาประเภทผิวสีแดง

มันวาวตกแต่งด้วยลายประทับ (arretine ware) และภาชนะดินเผาตกแต่งด้วยการกดลายซ่ี

                                                           
11)สุรัตน์ เลิศลํา้และคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของ

วัฒนธรรมท้องถิ่นสมัยอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อพัฒนาการฐานข้อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณ

ในพืน้ที่บริเวณลุ่มแม่น า้โขงและคาบสมุทรมาลายา (สกว.),2553 จาก website: http://gms.crma 

ac.th/report/gms-I-complete.pdf พ.ศ. 2553 
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ฟันเฟือง (roulette ware)12 โดยพบสินค้าเหล่านีต้ัง้แต่เมืองไบก์ถโน ประเทศพม่า, เขาสามแก้ว

และเขาเสก จังหวัดชุมพร, วัดอัมพาวาส อําเภอท่าชนะ จั งหวัดสุราษฎร์ธานี, ภูเขาทอง         

จงัหวดัระนอง,ทุ่งตกึ จงัหวดัพงังา, ควนลกูปัด (คลองท่อม) จงัหวดักระบี่, กัวลาเซลิงซิงและบกิูต

แลมบเูตงก ูประเทศมาเลเซีย, ตารุมาภาคตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะชวา เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

และออกแ ก้วในประ เทศเ วียดนาม  ซึ่ ง เ ป็น ท่ีน่าสัง เกตว่า ในช่ วงพุทธศตวรรษท่ี  5-9                     

ชว่งยคุอินโด-โรมนัในภาคใต้สว่นใหญ่จะตัง้บริเวณชายฝ่ังทะเลท่ีอยูบ่นเส้นทางข้ามคาบสมทุร  

          

                         ตัวอย่างลกูปัดแก้วมีแถบสี (Striped bead)ลกูปัดมีตา (eye bead) 

 

ภาชนะดนิเผาตกแต่งด้วยการกดลายซี่ฟันเฟือง (roulette ware) 

ภาพท่ี 139 ตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในภาคใต้ช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-9 

                                                           
12ผา สุข  อิ นทรา วุธ ,  “ ร่อ ง รอย วัฒนธ รรม อิ น เดี ย ใ นเ อ เ ชีย ต ะวันอ อก เ ฉียง ใ ต้ , ”  ใ น                       

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในประเทศไทย: ฉบับคู่ มือสังคมศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2545),124-133. 
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ภาพที่  140 แหล่งโบราณคดีที่ ส าคัญสมัยพุทธศตวรรษที่  5-9 ในเอเชียใต้และเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ 

ท่ีมา: ดดัแปลงจาก https://earth.google.com, เข้าถึงข้อมลูเม่ือ 1 เมษายน  2558.  

ดังท่ีได้กล่าวไปด้านต้น แสดงให้เห็นว่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 1-9 ในไชยา                      

พบหลักฐานทางโบราณคดีค่อนข้องคลุมเคลือทําให้ไม่สามารถอธิบายเร่ืองพัฒนาการทาง

วัฒนธรรม บทบาทและความสัมพันธ์กับกลุ่มชนอ่ืนได้ชัดเจน ชุมชนโบราณพบร่องรอย                      

การตัง้ชมุชนในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 10-13 
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3. ชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-13 (รัฐโบราณ)  

จากความรุ่งเรืองทางการค้าท่ีเช่ือมระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกของเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 5-9 ท่ีผา่นมาทําให้ชมุชนตา่งๆเติบโตและเร่ิมพฒันาสู่การ 

เป็นบ้านเมืองชุมชนในสมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์ ในชุมชนโบราณไชยาเองพบหลักฐานช่วง               

พทุธศตวรรษท่ี 10-13 ถนํามาอธิบายพฒันาการ บทบาทและความสมัพนัธ์กบัชมุชนอ่ืนๆ ดงันี ้

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-13 

แหลง่โบราณคดีในสมยันี ้สว่นใหญ่ตัง้อยูบ่นสนัทรายโบราณ คือ สนัทรายวดัศาลาทึง                   

และสันทรายเมืองเ วียง  วัดแก้ว วัดหลง ท่ีเ กิดในช่วงสมัย โฮโลซีนราว 6,000 ปีมาแล้ว                      

สนัทรายเหล่านีจ้ะสูงกว่าพืน้ท่ีลุ่มต่ําโดยรอบประมาณ 1-2 เมตร  มีคลองไชยาไหลผ่านสนัทราย 

เหมาะสําหรับการอุปโภคและบริโภค( นํา้ทะเลรุกเข้ามาไม่ถึง) โดยไหลลงสู่ทะเลท่ีบ้านหัววั ว 

แหล่งโบราณคดีจะตัง้อยู่ไม่ห่างจากทะเลไม่เกิน 8 กิโลเมตร หลกัฐานทางโบราณคดีทัง้หมดเป็น

ประติมากรรมสร้างขึน้เน่ืองในศาสนา โบราณวัตถุทําจากหินทราย  ประติมากรรมเก่าสุด                       

คือ พระวิษณุจากดอนในรายณ์กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 10-11 สูง  67 เซนติเมตร      

เทคนิคมีการสลกัเฉพาะด้านหน้า ส่วนด้านหลงัเป็นแผ่นเรียบสนันิษฐานว่าประดิษฐานติดกับผนงั 

มีการสลักรับนํา้หนักทัง้ 5 จุด คือพระบาท 2 ข้าง ชายผ้าระหว่างข้อพระบาทและชายผ้า               

ท่ีตกลงมาจากพระโสภีทัง้สองข้าง จากรูปแบบศิลปะมีการผสมกันระหว่างอินเดียเหนือและใต้            

ทําให้สนันิษฐานวา่ประติมากรรมชิน้นีอ้าจผลิตขึน้ในท้องถ่ิน โดยรับและเลือกศิลปะมาผสมผสาน

ทําเป็นรูปแบบของตัวเอง  ส่วนประติมากรรมช่วงพุทธศตวรรษท่ี  12-13 มี 2 ขนาด คือ 

ประตมิากรรมรูปเคารพสงู100-137 เซนตเิมตร13 และประตมิากรรมขนาดเล็ก เช่น ศิวลึงค์ วดัแก้ว, 

ฐานโยนีจากวัดพระบรมธาตุไชยาและชิน้ส่วนธรรมจักรพบท่ีตําบลทุ่ง (ขนาดไม่สมบูรณ์)                      

สงูประมาณ 10-20 เซนติเมตร ประติมากรรมยคุนีจ้ะสลกัครบทกุด้านพระพทุธรูปประทบันัง่ปาง

สมาธิจากวดัพระบรมธาตไุชยามีร่องรอยการลงรักทาสี 

                                                           
13พระอวโลติเกศวร แหลง่โบราณคดีดอนในรายณ์มีขนาด 115 เซนติเมตร, พระพทุธรูปประทบัยืน

ศิลปะทวารวดีจากแหลง่โบราณคดีเมืองเวยีงสงู 70 เซนติเมตรและพบที่วดัพระบรมธาตไุชยาสงู 137 เซนติเมตร, 
พระพทุธรูปประทบันัง่สมาธิสงู 104 เซนติเมตร 



286 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภา
พที่

14
1 
ต า

แห
น่ง

ที่พ
บห

ลัก
ฐา
นท

าง
โบ

รา
ณ
คด

ีสมั
ยแ

รก
เริ่
มป

ระ
วัต

ศิา
สต

ร์ช่
วง
พุท

ธศ
ตว

รร
ษท

ี่ 1
0-

13
 ชุ
มช

นโ
บร

าณ
ไช
ยา

 

ที่ม
า: 

 ด
ดัแ

ปล
งแ

ผน
ที่จ

าก
: h

ttp
s:/

/ea
rth

.g
oo

gle
.co

m 
ข้า

ถึง
ข้อ

มลู
เมื่

อ 
1 มี

นา
คม

 25
58

    
    

    
    

    
    

    
  

 



287 
 

ความเช่ือ/ศาสนา หลกัฐานส่วนใหญ่ท่ีสร้างขึน้เน่ืองในศาสนาพราหมณ์และศาสนา

พทุธมีรายละเอียด ดงันี ้ 

ศาสนาพราหมณ์ พบประตมิากรรมทัง้ในไวษณพนิกายและไศวนิกาย 

ไวษณพนิกาย โดยพบประติมากรรมพระวิษณุท่ีดอนในรายณ์วดัศาลาทึงกําหนดอายุ

ราวพุทธศตวรรษท่ี10-11 ถือเป็นประติมากรรมพระวิษณุท่ีเก่าท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      

พระนารายณ์หรือพระวิษณุเป็นเทพเจ้าสูงสุดในลัทธิไวษณพนิกาย มีห น้าท่ีปกปักษ์รักษา                  

และคุ้มครองเป็นท่ีนิยมของชาวเรือ ลกัษณะทางศิลปะพบว่าได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียโดย

การจับสังข์และการทําผ้าชายโค้งมีความใกล้เคียงกับศิลปะคปุตะและอมราวดีตอนปลายจาก

เมืองเยศวารัม (แคว้นอานธรประเทศ อินเดียตะวนัออกเฉียงใต้) การถือสญัลกัษณ์ในพระกรคล้าย

กับศิลปะมถุราสมัยราชวงศ์กุษาณะพุทธศตวรรษท่ี 6-8 มีการสวมหมวกทรงกระบอกสูงตกแต่ง

ด้วยลวดลายกนกคล้ายกบัท่ีนิยมในศลิปะสมยัคปุตะกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 9 - 1114             

 

 

 
สมัยราชวงศ์กุษาณะเมืองมถุราพุทธศตวรรษที่ 6-8 

 
เยศารัมก าหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 

ภาพท่ี142  พระวิษณุ 4 กรพบที่ดอนในรายณ์เปรียบเทียบกับศิลปะท่ีพบในอินเดีย 

ท่ีมา: NandithaKrishna, TheArt and Icnography of Visnu–Naryana (Bombay: 

Taradorevala, 1980),p92. 

                                                           
14NandithaKrishna, The Art and Icnography of Visnu –Naryana, (Bombay: 

Taradorevala, 1980), p.92. 
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ในภาคใต้ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกใต้พบประติมากรรมคล้าย                

กับพระวิษณุ  จากดอนในรายณ์แต่อาจสลักขึน้ในช่วง หลังสมัยพุทธศตวรรษท่ี  11-12                          

มีลกัษณะร่วมกนั คือ ทรงสงัข์ท่ีพระโสณีซ้าย(ลกัษณะเดน่ของประติมากรรมพระวิษณุรุ่นแรกดังท่ี

พบในอินเดีย) พระกรหลงัทรงคฑาทางด้านซ้ายและจกัรทางด้านขวา (อาจมีการสลบัตําแหน่งกนั)                        

สวมหมวกทรงกระบอกลายพนัพฤกษา ทรงเคร่ืองประดบัตุ้มหยูาวถึงไหล่ สวมโธตียาว สลกัเป็นริว้                  

และปล่อยชายผ้าด้านหน้ายาว คาดผ้าพระโสณีมีวงโค้งด้านหน้าขมวดปมทัง้สองข้าง                          

ประติมากรรมจะมีขนาดประมาณ 60-80 เซนติเมตร15 วิษณุในช่วงสมัยนี ้ได้แก่ พระวิษณ ุ              

จากวดัพระเพรง อําเภอพระพรหม (คล้ายคลึงกบัพระวิษณุวดัศาลาทึงตา่งตรงท่ีทําปางวรทมทุรา

สันนิษฐานว่าสลักหลังพระวิษณุวัดศาลาทึง),พระวิษณุท่ีหอพระนารายณ์ อําเภอเมือง 16              

และชิ น้ส่วนลําตัวพระวิษณุวัดตาเณร( ร้าง)อําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธ รรมราช 17,                      

พระวิษณุท่ีถํา้สิงขร อําเภอคีรีรัฐนิคม,ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

(สภาพชํารุด) ,ออกแก้ว เ วียดนาม,เขมรก่อนเมืองพระนครและชิบัวชา ชวาตะวันตก       

ประตมิากรรมเหลา่นีมี้จดุแตกตา่งยอ่ยจากลกัษณะร่วมโดยเกิดจากการเลือกสรรของท้องถ่ินเอง 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15  Stanley J.O’Cornor, JR,  Hindu Gods of Penninsular Siam (Asona: Artibus 

Asiae,1972), 28. 
16พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523),23. 
17 ปรีชา นุน่สขุและวณัณสาส์น นุน่สขุ, “พระวิษณแุบบทรงถือสงัข์เหนือพระโสณี: การค้นพบใหม่

,” เมืองโบราณ. ปีที่ 29,  2(เมษายน – มิถนุายน 2546), 90– 107. 
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ไศวนิกาย พระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดในลัทธิไศวนิกาย ผู้ สร้างโลกและล้างโลก          

การสร้างรูปเคารพซึ่งตัวเป็นตัวแทนของพระศิวะมีอยู่ 2 ประเภท คือ พระศิวะท่ีมีรูปร่างเป็น           

พระศิวะ (สภาวะท่ีเป็นอิศะ) กับพระศิวะแบบไม่มีรูปร่าง (สภาวะพรหมมนั)ซึ่งมกัจะสร้างศิวลึงค์

เป็นสัญลักษณ์ ส่วนโยนี คือ ตัวแทนของพระอุมา ชายาของพระศิวะหมายถึงสัญลักษณ์ของ

อวยัวะเพศหญิง มารดาของความอดุมสมบรูณ์ ไชยาพบศิวลึงค์พบท่ีวดัแก้วมีลกัษณะเหมือนจริง 

คือ มีแค่ส่วนพรหมภาค (ฐานรูปส่ีเหล่ียม)และรุทรภาค (ส่วนยอดทรงกลม) กําหนดอายุให้อยู่

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  11 -12 ศิวลึง ค์ลักษณะนีพ้บในพื น้ ท่ี อ่ืนในภาคใ ต้เช่นกัน  เช่น                         

วดัพระพิฆเณศวร์ (ร้าง) อําเภอท่าชนะ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี, แหล่งโบราณคดีในเขตอําเภอสิชล

และแหลง่โบราณคดีทา่เรือ จงัหวดันครศรีธรรมราช, แหล่งโบราณคดียะรัง จงัหวดัปัตตานี เป็นต้น 

ส่วนฐานโยนีท่ีพบท่ีวัดพระบรมธาตุไชยามีลักษณะพิเศษคือมีรางนํา้มนต์ 2 ด้านไม่พบท่ี               

แหลง่โบราณคดีอ่ืน 

 

ภาพที่  144 ศิวลึงค์จากแหล่งโบราณคดี วัดแก้ว ต าบลเลม็ดและฐานโยนีพบที่ วัด                      

พระบรมธาตุไชยาวรวิหาร 
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ศาสนาพุทธ พบประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและมหายาน มี

รายละเอียด ดงันี ้

ศาสนาพุทธเถรวาท พบพระพุทธรูปประทบันัง่ปางสมาธิจากวดัพระบรมธาตไุชยา 

Pierre Dupont ได้กล่าวว่าเป็นศิลปะมอญท่ีได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียลุ่มแม่นํา้กฤษณา 

(อินเดียใต้) และศิลปะอนุราธปรุะจากเมือง Toluvila ศรีลงักาคล้ายกับท่ีพบจาก Vat Romlok 

Angkor Borei กัมพชูา18 ส่วนพิริยะ ไกรฤกษ์ได้กล่าวถึงศิลปกรรมชิน้นีว้่าเป็นศิลปะชัน้สงูสุดท่ี

เกิดขึน้ในไชยากําหนดอายุราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 11 ถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 12 โดยเกิดจาก

การเป็นการผสมศลิปะอินเดียในสกลุชา่งตา่งๆมากกวา่19  

 
 

 
พระพุทธรูปน่ังปางสมาธิ                                             
วัดพระบรมธาตุไชยา 

 
เศียรพระพุทธรูป                                                 

Vat Romlok  Angkor Borei กัมพูชา 

                     
พระพุทธรูปจากเมือง Toluvila ศรีลังกา 

ภาพท่ี 145 ประตมิากรรมพระพุทธรูปประทับน่ังปางสมาธิราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 

                                                           
18 Pierre Dupont,“Varieties archéologiques III: Les Buddha dits d’Amarãvati en Asie du 

sud-Est,” BEFEO (XLIX, 2 ,1959), 245. 
19 พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปทกัษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523),41. 



292 
 

นอกจากนีย้ังพบชิน้ส่วนพระพุทธรูปประทับยืน พระกรหักหาย มีลักษณะคล้ายกับ

ศิลปะอินเดียสมัยคปุตะและหลงัคปุตะท่ีส่งผลต่อให้กับศิลปะทวารวดีท่ีวดัเ วียงกําหนดอายุราว

พทุธศตวรรษท่ี 12 และพระพุทธรูปประทบัยืนบนฐานดอกบวัพระกรหกัหาย คล้ายศิลปะทวารวดี

แตมี่อิทธิพลท้องถ่ินเน่ืองจากประตมิากรรมยืดตวัยาวขึน้พบท่ีวดัแก้วกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษ

ท่ี 13-15  นอกจากนีย้งัพบชิน้ส่วนธรรมจกัรพบท่ีตําบลทุ่งคล้ายกบัศิลปะทวารวดีท่ีได้รับอิทธิพล

จากอินเดียสมยัคปุตะกําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 12-13 

         
 

ภาพท่ี 146 ชิน้ส่วนธรรมจักร ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยาและชิน้ส่วนพระพุทธรูป                          

ศิลปะทวารวดีจากวัดเวียง ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 

ศาสนาพุทธนิกายมหายาน  พบประติมากรรมพระโพธิสัตว์จากดอนในรายณ์                  

(วัดศาลาทึง) กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-13 เป็นพระโพธ์ิสัตว์สลักจากหินท่ีเก่าท่ีสุด              

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะทางศิลปกรรมคล้ายศิลปะอินเดียเหนือ  สมัยคุปตะ               

สกุลช่างสารนาถ พระโพธิสตัว์อวโลตกิเตศวรถือเป็นธยานิโพธิสตัว์ท่ีสําคญัมีหน้าท่ีปกป้องดแูล

สตัว์โลก  
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ภาพที่  147 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์จากดอนในรายณ์ (วัดศาลาทึง) ก าหนดอายุราว              

พุทธศตวรรษที่ 12-13 

บทบาทและความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณไชยากับชุมชนอ่ืนๆช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-13 

 บทบาทของชมุชนโบราณไชยาจากการพบโบราณวตัถท่ีุเก่ียวเน่ืองกบัศาสนาสะท้อน

ให้เห็นว่ามีการรวกลุ่มตัง้เป็นชุมชนขึน้ในบริเวณนีโ้ดยมีการรับเอาศาสนาพุทธทัง้เถรวาท                    

และมหายาน ศาสนาพราหมณ์ทัง้ไวษณพนิกายและไศวนิกายเข้ามาและจะสังเกตได้ว่าแหล่ง

โบราณคดี  ในภาคใต้ท่ีพบพระวิษณรุุ่นเก่าสว่นใหญ่จะพฒันาเป็นชมุชนเมืองท่าในชว่งสมยัตอ่มา  

ความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนโบราณไชยาและชมุชนอ่ืนๆ จากลกัษณะศิลปะแสดงให้

เห็นถึงการรับเอาวฒันธรรมของอินเดียเข้ามา เช่นเดียวกบัชุมชนอ่ืนๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

อนัเป็นผลมาจากความรุ่งเรืองทางการค้าภายในอุษาคเนย์และการค้าทางทะเลท่ีผ่านมาทําให้

ชุมชนต่างๆเติบโตและเร่ิมพัฒนาสู่การตัง้บ้านเมืองเป็นชุมชนในสมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์                     

ในภาคใต้พบร่องรอยชุมชนสมัยพุทธศตวรรษท่ี 10-13 ปรากฏหลักฐานพบว่าส่วนใหญ่เป็น
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ประตมิากรรมเน่ืองในศาสนาโดยมีทัง้ศาสนาพทุธและศาสนาพราหมณ์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิลปะ

อินเดียเช่นกัน  ชุมชนโบราณท่ีสําคญัในภาคใต้ ได้แก่ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบชุมชนโบราณ             

ท่าชนะท่ีพบหลกัฐานตัง้แต่ช่วง พุทธศตวรรษท่ี 5-9 และพบหลกัฐานการตัง้ถ่ินฐานในช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 12-13 หลกัฐานท่ีสําคญัคือ เอกมขุลึงค์จากสถานีหนองหวายศิลปะอินเดียแบบคปุตะ

กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี  1220ซึ่งอยู่ถัดจากชุมชนโบราณไชยาไปทางทิศเหนือ,                        

ชุมชนโบราณพุนพินพ บ การตั ง้ ถ่ินฐานบริ เวณเขาลูก โดด พื น้ ท่ี ราบรอบเขาศ รีวิ ชัย                           

และแหล่ง โบราณคดีควนพุนพิน  หลักฐานท่ี สําคัญ ไ ด้แก่  ตราประทับอักษรปัลลวะ                          

ภาษาสันสกฤต กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี  11-12 ชิ น้ส่วนพระพุทธ รูปสํา ริดจาก                          

ควนสราญรมย์กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11, พระโพธิสตัว์อวโลติเกศวรสําริด กําหนดอายุ

ราวพทุธศตวรรษท่ี 12 และพระวิษณศุลิปะอินเดียสมยัคปุตะ เป็นต้น 21และชมุชนโบราณเวียงสระ

พบหลกัฐานทางโบราณคดี ได้แก่ พระพุทธรูปประทานพรกําหนดอายุราวพทุธศตวรรษท่ี 10-11, 

พระวิษณุ 4 กรและพระวิษณุจตุรภุชกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14 โบราณสถานกลาง

เมืองเวียงสระ จากการหาคา่อายทุางวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ.2555 กําหนดให้เป็นโบราณสถานราว

พทุธศตวรรษท่ี 10-1222 ในชุมชนโบราณในนครศรีธรรมราชพบโบราณวตัถใุนช่วงพุทธศตวรรษท่ี               

10-13 พระวิษณุจากหอพระนารายณ์  อําเภอเมือง,พระวิษณุจากวดัพระเพรง อําเภอพระพรหม 

(คล้ายคลึงกับพระวิษณุวัดศาลาทึงต่างตรงท่ีทําปางวรทมุทรา)   พระวิษณุจากวัดจอมทอง              

อําเภอสิชลและชิน้สว่นลําตวัพระวิษณวุดัตาเณร(ร้าง)อําเภอทา่ศาลากําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษ

ท่ี 12-13,  ศิวลึงค์ทองคําจากเขาพลีเมือง อําเภอสิชลกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11-12,                 

เศียรพระพุทธรูปหินพบท่ีตําบลนาสารอําเภอพระพรหมกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 13                   

                                                           
20 อ่านเพิ่มเติมในธราพงศ์ ศรีสุชาติ, “ชุมชนโบราณท่าชนะ”สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5                 

(สงขลา: สถาบนัคดีศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542), 3271-3278. 
21 สามารถอา่นเพิ่มเติมได้ใน  ปัทมาพร  ทองเฝือ, พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณ

ในอ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต 
โบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั ศิลปากร,2555), 223-224. 

22 อ่านเพิ่มเติมได้ใน สขุกมล วงศ์สวรรค์, พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเวียง

สระ จังหวัดสุราษฏร์ธานีจากหลักฐานทางโบราณคดี  (วิทยานิพนธ์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
โบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั ศิลปากร, 2555), 268-269. 
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ชุมชนโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี  พบหลักฐานเป็นศาสนสถานก่ออิฐบริเวณบ้านวัด                  

และบ้านจาเละสันนิษฐานว่ามีการใช้งานมาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 12 นอกจากนีย้ังพบ

ประติมากรรมช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ได้แก่ ศิวลึงค์ศิลา,เศียรพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร, 

ธรรมจกัร, พระพิมพ์,สถูป เป็นต้น 23, ,แหล่งโบราณคดีทุ่งตึก จังหวดัพงังา, แหล่งโบราณคดีเขา

ขนาบนํา้และควนลูกปัด จงัหวดักระบี่พบหลกัฐานช่วงพุทธศตวรรษท่ี 10-11 ได้แก่ พระพุทธรูป

ประทับยืนท่ีเขาขนาบนํา้และตราประทับอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษท่ี             

11-12, ชุมชนโบราณจากสงขลาพบพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิท่ีพังแฟบ อําเภอสทิงพระ           

กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 12 พระวิษณุศิลาจากวดัสิงห์ อําเภอสทิงพระ ราวพทุธศตวรรษท่ี 

13 เป็นต้น  จากการพบโบราณวตัถท่ีุมีอายุสมยัในช่วงเดียวกนันี ้สนันิษฐานว่าเป็นเมืองท่ีได้รับ

อิทธิพลศิลปะจากอินเดียในช่วงเดียวกนั นอกจากนีย้งัพบโบราณวตัถท่ีุได้รับอิทธิพลศิลปะคปุตะ

คล้ายศลิปะทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทยบริเวณชมุชนโบราณไชยาด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

23 อา่นเพิ่มเติมในภคัพดี อยู่คงดี,การส ารวจโบราณสถานเมืองยะรัง (สงขลา : หนว่ยศิลปากร
ที่ 9 กรมศิลปากร, 2535),1-164. 
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ทฤษฎีชุมชนโบราณไชยากับชุมชนโบราณในเอกสารจีน จากการพบประติมากรรม 

รุ่นเก่าในไชยา เช่น พระวิษณุวัดศาลาทึงเก่าแก่ท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้กําหนดอายุราว

พทุธศตวรรษท่ี 10-11 พระโพธิสตัว์อวโลติเกศวรสลกัจากหินท่ีเก่าท่ีสดุในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 12-13 สะท้อนให้เห็นว่า ไชยาเป็นชมุชนโบราณช่วงพทุธศตวรรษท่ี 

10-13 รุ่นแรกๆของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ นกัวิชาการจึงได้ศกึษาตวัเอกสารจีนเพ่ือหาความเช่ือ

โยงกบัชมุชนโบราณไชยา จากการทบทวนวรรณกรรมพบ 2 ทฤษฎี ได้แก่  

ทฤษฎีแรก เช่ือว่าบริเวณบริเวณชุมชนโบราณไชยา คือ เตียนซุน  (Tien-sun) 

หรือตุ้นซวิ่นโดยในเอกสารจีนได้กล่าวถึงชุมชนนีว้่าเป็นโบราณท่ีมีมาตัง้แตส่มยัพุทธศตวรรษท่ี 8  

มีกลา่วถึงในหลายเอกสาร ดงันี ้

เอกสารเหลียงชูสมัยราชวงศ์เหลียง (พ.ศ.1045-1100)  ทําการรวบรวม                     

เ ม่ือปีพ.ศ.1169 อ้างอิงมาจากบันทึกของราชทูตจีนสมัยราชวงศ์เว่ย  คือ คังไถและซูยิง                 

(พ.ศ.790-795)  ท่ี เ ข้าไปทําการทูตกับฝูหนานและทําการบันทึกเ ก่ียวกับบ้านเมืองต่างๆ                  

ในแถบทะเลใต้ท่ีได้ไปแวะและจากได้ยินจากนกัเดินทางต่างๆ ได้กล่าวถึง เตียนซุน (Tien-sun) 

หรือตุ้นซวิ่น24 ดงันี ้ 

“...ฟันมัน่เป็นพระมหากษัตริย์ของฝูหนาน พระองค์พระราชปรารภให้

ประชาชนจดัสร้างเรือขนาดใหญ่ไปบุกรุกประเทศชวีตูคุน จิ่วจือ้ เตียนซุน 

และประเทศอ่ืนๆกว่า 10 ประเทศ ได้ขยายพืน้ท่ีของประเทศกว้าง 6 พันลี ้             

(1ลีเ้ท่ากบั 576 เมตร)...ตุ้นซวิ่น อยู่ห่างจากทางทิศใต้ของฝหูนานประมาณ            

3 พันกว่าลีซ้ึ่งตัง้อยู่ในทะเลท่ีมีก้อนหินโผล่ขึน้มา มีเนือ้ท่ีกว้างเป็นพันลี ้                 

ตัว เ มืองห่ างจากทะ เลประมาณ 10 ลี  ้ ( ราว  6  กิ โล เมตร  –ผู้ วิ จัย )                               

มีกษัตริย์ 5 องค์และเป็นประเทศราชของฝูหนาน ทางด้านตะวันออก                     

มี เ ส้ น ท า ง ติ ด ต่ อ กั บ เ จี ย ว จ่ื อ  ( บ ริ เ ว ณ ต ง กิ น  อ่ า ว ตั ง เ ก๋ี ย )                                   

ด้านตะวันตกมีเส้นทางติดต่อกับเทียนจู๋ (อินเดีย) และอานซี (ปาร์เธีย)              

                                                           
24 อมรา ศรีสชุาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 79-83. 
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เป็นต้น พ่อค้าไปมาค้าขายไม่ขาดสายเน่ืองจากตุ้นซวิ่น มีพืน้ท่ีโค้งเว้า           

และย่ืนลงไปในทะเลมากกว่าพันลีแ้ละขยายลงไปใน  อ่าวใหญ่และเรือ

สําเภาเดินสมุทรไม่สามารถตดัข้ามผ่านไปตรงๆได้... ณ ศนูย์การค้าแห่งค้า

แห่งนีเ้ป็นจดุนดัพบกันของตะวนัออกและตะวนัตก จึงมีผู้คนมาท่ีน่ีมากมาย 

มีสินค้ามีคา่และหายาก ไมมี่อะไรจะหาไมไ่ด้ท่ีน่ี ยิ่งกว่านัน้ท่ีมียงัมีต้นไม้ท่ีทํา

จากเหล้าไวน์ (นํา้ตาลเมา) ซึ่งคล้ายๆกับทับทิม นํา้(ตาล) จากส่วนดอก           

ของมันถูกเก็บมาหมักไว้ในไห หลักจากนัน้สักสองสามวันก็จะกลายเป็น 

เหล้าไวน์...” 25 

 

ไท -ปิง -ยู -ลัน  สารานุกรม จีน  สมัยราชวง ศ์ซ่ ง โดยห ล่ี ฝ่ั ง (พ .ศ. 1520-1529)               

ในเอกสารได้กล่าวถึง “ตุ้นซวิ่น” อ้างจากพงศาวดารเก่า คือ หนานโจอีอู้่จีบ้นัทึกพวกต่างแคว้น

แดนใต้พทุธศตวรรษท่ี 8-9 และฝหูนานจี(้หนานฉือ)ประวตัิราชวงศ์ทางใต้พ.ศ.1172-1188 กล่าว

วา่ 

 

“...เอกสารหนานโจอีอู้่จีก้ล่าวว่าตุนซวิ่นอยู่ห่างจากฝูหนานกว่า 3 พันลี ้

เดิมทีเดียวเป็นประเทศเอกราช พระราชาคนก่อนของฝูหนาน คือ ฟ่ันมั่น                   

ผู้ เก่งกล้า ได้เข้ายึดและทําเป็นเมืองขึน้ ปัจจบุนัตกอยู่ภายใต้อํานาจของฝหูนาน

.....ฮั่วเซียง (ไม้กฤษณา) งอกงามในประเทศเตียนซุนมีลักษณะคล้ายๆ                  

กบัโตวเหลียงใช้สําหรับการถนอมรักษาผ้า...”  

“...ในเอกสารฝูหนานจี ้(หนานฉือ) เขียนโดยจู๋ จี  ้กล่าวว่า  ตุ้ นซวิ่ น               

อยู่ภายใต้อํานาจของฝูหนาน พระราชาของตุ้นซวิ่นเรียกว่า คุนหลุน ในท่ีนีมี้

พวกหู (ชนชาติท่ีอยู่นอกประเทศจีนท่ีมาจากทางตะวนัตกและทางเหนือ) 500 

เผ่ามาจากเทียนจู๋ (อินเดีย)  มีฝอถูคู่หนึ่ง (พระ?) มีพราหมณ์จากเทียนจู๋               

                                                           
25 อมรา ศรีสชุาติ, เล่มเดียวกัน,75. ซึ่งอ้างจาก  Wang Wei Min, ชื่อสถานที่ในเอกสารจีน

โบราณที่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร์, 2535), 85และ100. Paul Wheatley,         
The Golden Khersonese (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 15-16.  
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กว่าพนัคน ประชาชนปฏิบตัิตามหลกัของพวกพราหมณ์เหล่านีแ้ละมอบลกูสาว

ให้แต่งงานกับพราหมณ์ พวกพราหมณ์จะไม่ไปจากแผ่นดินนีแ้ละไม่ทําอะไร

นอกจากการศกึษาคมัภีร์ศาสนา อาบนํา้ด้วยเคร่ืองหอมและดอกไม้ ประพฤติตน

อยู่ในความศรัทธาตลอดทัง้วันทัง้คืนอย่างไม่หยุด เม่ือประชาชนในประเทศนี ้

เจ็บป่วยก็จะอทุิศตนให้กบัการปลงศพด้วยนก พวกเขาจะพาคนป่วยใกล้ตายมา

นอกเมือง พร้อมขบวนขับร้องและรํา จากนัน้ให้นกมาจิกร่าง กระดูกท่ีเหลือ         

จะเผาแล้วในเถ้าใส่ไหไปทิง้ทะเล ถ้านกไม่มากินก็จะเอาคนตายใส่ตะกร้า                   

ผู้ ท่ีจะปลงศพด้วยไฟต้องกระโจนเข้าในกองไฟเอง เถ้าถ่านท่ีเหลือจะเก็บใส่โถ

และประกอบพิธีฝัง บําเพ็ญกศุลเร่ือยไปไม่มีกําหนด ประเทศนีมี้ดอกไม้ท่ีใช้ทํา

เหล้าคล้ายกับต้นทบัทิม ดอกของมนัจะถูกนํามารวมกันแล้วคัน้นํา้ไปเก็บในไห 

จากนัน้จะกลายเป็นนํา้เมาท่ีสุดวิเศษ...ในประเทศนีมี้ดอกไม้มากกว่า 10 ชนิด 

ซึ่งไม่ร่วงโรยไม่ว่าจะเป็นฤดหูนาวหรือฤดรู้อน ทุกๆวนัเกวียน 10 เล่มจะบรรทุก

ดอกไม้เหล่านีจ้นเต็ม ครัน้ดอกไม้เหล่านีแ้ห้งจะส่งกลิ่นหอมเพิ่มมากขึน้             

และเม่ือป่นเป็นผงก็จะใช้เป็นแป้งนํามาทาลูบร่างกาย การปลงศพด้วยนกเป็น

ประเพณีของท่ีนี ้เวลาใกล้ตาย ญาติและเพ่ือนของเขาจะนําขบวนร้องรํา                       

อยู่นอกเมือง ณ บริเวณท่ีมีนกลกัษณะเหมือนห่าน ตวัสีแดงมีจงอยปากเหมือน

นกแก้วบินมาจํานวนมาก เม่ือนกบินจากไป ครอบครัวผู้ตายจะนํากระดกูไปเผา

ทิง้ลงทะเล...”26 

ผู้ สนับสนุนทฤษฎีเตียนซุนตัง้อยู่บริเวณไชยา ได้แก่  ผาสุข อินทราวุธโดยได้ให้

ความเห็นไว้ว่าเน่ืองจากพบหลกัฐานในศาสนาพราหมณ์และพุทธเก่าแก่ท่ีสุดช่วงพุทธศตวรรษท่ี 

10 -11 โดยครอบคลุมอาณาเขตพืน้ท่ีทัง้หมดบริเวณอ่าวบ้านดอนถึงตกัโกละท่ีเป็นเส้นทางข้าม

คาบสมุทรในอดีต ดงัท่ีได้พบแหล่งโบราณคดีร่วมสมยัในทะเลด้านฝ่ังตะวนัตกท่ีแหล่งโบราณคดี

ทุ่งตึก จังหวัดพังงาและแหล่งโบราณคดีควนลูกปัด จังหวัดกระบี่ ส่วนทางฝ่ังตะวันออกพบ

                                                           
26 อมรา ศรีสชุาติ, เล่มเดียวกัน,77-79. ซึง่อ้างจาก  Wang Wei Min, ชื่อสถานที่ในเอกสารจีน

โบราณที่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร์, 2535), 85และ100. Paul Wheatley,           
The Golden Khersonese (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 17-18.  
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ห ลัก ฐ า น ท่ี แ ห ล่ ง ท่ า ช น ะ  ถํ ้า สิ ง ข ร ณ์   พุน พิ น  จั ง ห วัด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี   อํ า เ ภ อ สิ ช ล                                

จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของศาสนาพทุธและพราหมณ์ในชว่งแรก 27                                          

อมรา  ศรีสุชาติ ไ ด้สนับสนุนแนวคิด เ ก่ียวกับ เ ตียนซุนว่าอยู่บ ริ เวณเพชรบุ รี 

ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานีจนถึงตอนบนของจังหวัดนครศรีธรรมราช                     

แถวอําเภอขนอมและสิชลโดยกล่าวว่ามีสภาพภูมิศาสตร์ท่ีใกล้เคียงกับท่ีปรากฏในเอกสาร               

คือ มีอา่วโค้งเว้าภายในทะเลและมีหินโผลย่ื่นเหมือนกบัท่ีเกาะ สมยุ เกาะพงนัจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

และพืน้ท่ีบริเวณอําเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนเหล้าหรือไวน์สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น

นํา้ตาลโตนดท่ีมีชุกชุมตัง้แต่เพชรบุรีและในภาคใต้ของประเทศไทย จากโบราณวตัถท่ีุพบบริเวณ

เขาสามแก้วและเขาเสก จงัหวดัชมุพรมีความคล้ายคลงึกบัท่ีพบท่ี ออกแก้ว เวียดนามท่ีนกัวิชาการ

สันนิษฐานว่า คือ ฝูหนาน ทําให้สันนิษฐานว่าเตียนซุนน่าจะเป็นรัฐท่ี เกิดจากอิทธิพลการค้า                 

ของอินโด-โรมนั-จีนในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 5-7 ตอ่มาในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 7-8 ได้ตกอยู่ในอํานาจ

ของฝูหนาน มีการนบัถือศาสนาพราหมณ์ พุทธและคตินิกายโซโรแอสเตอร์(การปลงศพด้วยนก) 

จากนัน้ชุมชนน่าจะขยายจากเพชรบุรี (แหล่งโบราณคดีสมยัทวารวดี)ลงมาสู่ภาคใต้ตอนกลาง

ครอบคลมุจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี(อําเภอท่าชนะ พนุพิน ไชยา เวียงสระ  คีรีรัฐนิคม)และตอนบนของ

จังหวัดนครศรีธรรมราช(บริเวณอําเภอสิชล)โดยพบหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 10-12                           

เอกสารหลงัพทุธศตวรรษท่ี 13 ไมพ่บการกลา่วถึงตุ้นซวิ่นอีกเลย28 

 

 

 

 

                                                           
27 ผาสขุ อินทราวุธ, “ร่องรอยวัฒนธรรมอินเดียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,” ใน โบราณคดี              

และประวัติศาสตร์ในประเทศไทย: ฉบับคู่ มือสังคมศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลยั
ศิลปากร,2545),151-153. 

28 อมรา ศรีสชุาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 77-79. 
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ทฤษฎีที่สอง ไชยาคืออาณาจักรพันพัน (Pan-Pan) หรือผนัผนัปรากฏหลกัฐานว่า 

มีการส่งทูตไปจีนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 10 (พ.ศ.967 -996) ส่งต่อจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 12                   

มีรายละเอียดดงันี ้

เอกสารเหลียงชูสมัยราชวงศ์เหลียง (พ.ศ.1045 -1100) ทําการรวบรวม               

เม่ือปี พ.ศ.1169 เอกสารอ้างอิงมาจากบนัทึกของราชทูตจีนสมยัราชวงศ์เว่ย คือ คงัไถและซูยิง                            

(พ.ศ.790-795) กลา่วถึง พนัพนั วา่ 

“.. .โจ๋วเฉินรู๋  (สันนิษฐานว่าคือโกณฑิลยะ -อมรา ศรีสุชาติ)  ผู้ สืบทอด                  

ราชบัลลังก์คนหนึ่งของประเทศฝูหนานซึ่งเกิดในตระกูลพราหมณ์จากเทียนจู ๋

(อินเดีย)ได้รับบัญชาจากเทพเจ้าให้มาปกครองฝูหนาน เขารู้สึกปลาบปลืม้ใจ              

เขาได้มาถึงผนัผนัซึ่งอยู่ทางทิศใต้แล้ว เม่ือประชาชนฝหูนานได้ทราบข่าวได้ต้อนรับ

เขาด้วยความยินดีและได้มาประชมุกนัและยกเขาขึน้เป็นราชาเพ่ือครองราชย์เขาได้

แก้กฎหมายทัง้หมดให้เข้ากบัวฒันธรรมอินเดีย...”29 

เอกสารทงเตียน สารานุกรมสมยัราชวงศ์ถัง (พุทธศกัราช 1161-1449) รวบรวมโดย 

ตู้โยว่พทุธศกัราช 1309-1323 กลา่วถึง พนัพนั วา่ 

“...ในสมยัราชวงศ์เหลียง ได้ยินช่ือประเทศผนัผนัเสมอ ผนัผนัตัง้อยู่บนเกาะ

ใหญ่ของทะเลใ ต้และเป็นประเทศบ้านเ รือนใกล้ เ คียงกับประเทศหลิน อี ้                    

(จามปา –อมรา ศรีสชุาต)ิ  จากอําเภอเจียวโจว เดนิทางโดยทางเรือประมาณ 40 วนั

ก่อนจะถึงผนัผนั...”30 

เอกสารจิว้ถังชู จดหมายเหตรุาชวงศ์ถงัฉบบัเก่าเขียนโดยลิ๋วซูเ่ม่ือพ.ศ.1498 กลา่ววา่ 

“...ประเทศผนัผนัตัง้อยู่ทางทิศใต้ของประเทศหลินอีริ้มอ่าวทะเล ทางทิศเหนือ

แบง่แดนกบัหลินอีด้้วยทะเลน้อย สามารถเดินทางเรือจากเจียวโจวได้ภายใน 40 วนั
                                                           

29 อมรา ศรีสชุาติ, เล่มเดียวกัน,120-121. ซึง่อ้างจาก  Wang Wei Min, ชื่อสถานที่ในเอกสาร
จีนโบราณที่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร์, 2535), 112. Paul Wheatley,           
The Golden Khersonese (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 48.  

30 อมรา ศรีสชุาติ, เล่มเดียวกัน,120-121. ซึง่อ้างจาก  Wang Wei Min, ชื่อสถานที่ในเอกสาร
จีนโบราณที่ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย  (กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร์, 2535), 112. Paul Wheatley,           
The Golden Khersonese (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 48.  
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และมีเขตแดนติดต่อกับหลังยาซิว...ประชาชนล้วนแต่เรียนหนังสือตามแบบพวก

พราหมณ์และนับถือตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ามาก ในปีท่ี 9 ของรัชกาล         

เจินวนั (พทุธศกัราช 1179) ได้ส่งราชทตูไปสํานกัจีนและได้มอบผลิตภณัฑ์พืน้เมือง

เป็นของกํานลั...ทางทิศใต้ของประเทศโต้วเหอหลวั มีดินแดนติดต่อกับประเทศผนั

ผนั ....” 31 

เอกสารเวิ่ นเซ่ียนทงเข่า  ความเรียงจากการตรวจชําระเอกสารด้านบริหาร              

เขียนโดยหมา่ตะวนัหลินกลางปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 กลา่วถึงผนัผนัวา่ 

“...ประเทศผันผันเร่ิมมีสัมพันธไมตรีกับประเทศในสมัยราชวงศ์เหลียง 

(พ.ศ.1045-1090 Paul Wheatley กล่าวว่าไม่น่าจะถกูต้องเน่ืองจากตอนปลาย

ของเอกสารได้กลา่วถึงปี พ.ศ.967-996 ตรงกบัเอกสารเหลียงช)ู ผนัผนัตัง้อยู่ทาง

ตอนเหนือบนเกาะใหญ่แยกประเทศออกมาจากหลินอีด้้วยทะเลน้อย จากเจียว

โจวใช้เวลาทางเรือประมาณ 40 วนัจะถึงประเทศนี ้พระราชาของประเทศนีมี้ช่ือ

วา่หลงัล่ีฉ่ี พระราชบดิาของพระองค์มีนามว่าหยงัเตอ๋อู่เล่ียน นอกจากนีแ้ล้วสิ่งท่ี

เรียนรู้เก่ียวกับประเทศนีคื้อ ประชาชนอาศัยอยู่ ริมนํา้ มีกําแพงทําด้วยไม้ 

พระราชาประทับอยู่บนแท่นประทับรูปมังกรปิดทอง มีมุขมนตรีนั่งคุกเข่า

ประสานมือกันระหว่างอกรายล้อมอยู่รอบพระองค์ ในประเทศนีมี้พราหมณ์

อินเดียเข้ามามาก พระราชายกย่องพวกพราหมณ์เหล่านีม้าก เสนาบดีของ

พระราชามีนามตามลําดับว่าว่าพีล่งซู่ลั่น  คุนหลุนตี เ้หย่ คุนหลุนพีเหอ                   

คนุหลนุพีเหอ คนุหลุนพีตีซู้่กนั ในท้องถ่ินออกเสียงว่าคนุหลุนหรือกู่หลงเป็นคํา

เดียวกัน เรียกอย่างไรก็ได้ เจ้านาท่ีรัฐเรียกนายั๋นซึ่งตรงกับตําแหน่งผู้ปกครอง

อําเภอ คนประเทศนีใ้ช้หลาวด้ามเหล็กปลายเป็นลกูศรทําด้วยหิน มีวดั 10วดัท่ีมี

พระภิกษุและภิกษุณีศึกษาพระธรรม พระภิกษุและภิกษุณีเหล่านีฉ้ันอาหารทุก

ชนิด แต่ไม่ด่ืมเหล้าเลยและมีวดัแห่งหนึ่งซึ่งมีพทุธศาสนิกชนท่ีเคร่งครัดมากจะ

                                                           
31 อมรา ศรีสชุาติ, เล่มเดียวกัน,121. ซึ่งอ้างจาก  Wang Wei Min, ชื่อสถานที่ในเอกสารจีน

โบราณที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ: โอเดียน สโตร์, 2535), 111. Paul Wheatley, The Golden 

Khersonese (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 48.  
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งดเว้นการกินเนือ้สตัว์และงดเว้นด่ืมเหล้าเดด็ขาด พวกเขาศกึษาเร่ืองราวตํานาน

ของจตุโลกมหาราชลและเทพท่ีมีปางดุร้ายด้วยแต่จะไม่นิยมนับถือนักใน

พระพุทธศาสนาเรียกกันว่า ป่ีซิว ส่วนบุคคลอ่ืนยกย่องเรียกว่าทาน ช่วงสมัย

เอ ว๋ียน เ จี ย  (พ .ศ .967 -99 6)  เ สี ย้ ว เ จี ย้น  (พ .ศ .9 97 -999) และ ต้ามิ๋ ง                           

(พ.ศ.1000-1007) แห่งราชวงศ์ซ่ง ทูตจากประเทศผนัผนัมาสู่ราชสํานักจีนเพ่ือ

ถวายบรรณาการเสมอ พระราชาจากผนัผนัทรงโปรดเกล้าให้ราชทตูของพระองค์

ถวายสิ่งต่างๆให้แก่พระจักพรรดิจีน ในบรรดาสิ่งของเหล่านัน้มี พระทนตธาตุ                 

ของพระพทุธเจ้า 1 องค์ พร้อมด้วยสถปูลงสีหลายสถปูและนํา้หอมอีกหลายชนิด 

อีก 6 ปีต่อมาก็ส่งราชทูตมาอีกพร้อมด้วยพระสารีริกธาต ุสถูปลงสีเล็กๆหลาย

องค์ ใบโพธ์ิและขนมหวานอบแห้งใสเหมือนแก้วผลึกและนํา้หอมช่วงสมยัต้าเย ่           

แหง่ราชวงศ์สยุ (พ.ศ.1148-1160)ราชทตูพนัพนัได้นําของกํานลัมาสูจี่น“32 

จากการพบโบราณวัตถุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  10-11 สอดคล้องกับในเอกสาร

นกัวิชาการหลายท่านจึงเสนอทฤษฎีว่าพนัพนัตัง้อยู่พืน้ท่ีบริเวณอ่าวบ้านดอน(รวมชมุชนโบราณ

ไชยา) ผู้ สนับสนุนทฤษฎีนี ้ได้แก่ E.E.Lunet de Lajonquiére33 Reginald Le May34                    

Michel Jacque-hergoualc’h (พ.ศ.2546) 35 เป็นต้น 

 

 

                                                           
32 อมรา ศรีสุชาติ, เล่มเดียวกัน,121-122. ซึ่งอ้างจาก  Paul Wheatley, The Golden 

Khersonese  (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 48-49.  
33E.E.Lunet de Lajonquiére, “La Domaine Archéologique du Siam,” en Rapport 

sommairesurune mission archeologique (Cambodge, Siam, Presqu'ile malaise, Inde, 1907-1908), 
227 – 262.  

34Reginald Le May, A Concise History of Buddhist Art in Siam, (Rutland, Vt.: C.E. tuttle, 
1963), 35-49. 

35 กรรณิการ์ จรรย์แสง แปล, “ศรีวิชยัในงานของยอร์ซ เซเดส์” ใน ยอร์ซ เซเดส์กับไทยศึกษา 
(นครปฐม: ศนูย์ข้อมลูเพื่อการค้นคว้าวิจยัฝร่ังเศส-ไทยศกึษา ภาควิชาฝร่ังเศส คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2546), 111-138. 
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ในสว่นนีผู้้วิจยัเห็นวา่เป็นการยากท่ีจะชีช้ดัวา่ชมุชนโบราณไชยาคือชมุชนใดในเอกสาร

จีนเน่ืองจากพบข้อขดัแย้งระหวา่งเอกสารและตวัหลกัฐานท่ีพบ เชน่ ในเตียนซุนกล่าวถึงการนบัถือ

ศาสนาพราหมณ์และพุทธตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 8-936 แต่ในไชยาพบหลักฐานเก่ียวข้องกับ

ศาสนาเก่าสุดในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 10-11 ส่วนพนัพนักล่าวถึงสภาพภูมิศาสตร์ท่ีตัง้อยู่บนเกาะ

แต่ไชยาตัง้อยู่บนแผ่นดินใหญ่ เ ป็นต้นดังนัน้ แม้จะไม่สามารถชี ช้ัดไ ด้ว่า คือชุมชนใด                     

แตจ่ากเอกสารจีนเป็นข้อสนบัสนนุให้เห็นว่ามีชุมชนหรือบ้านเมืองเกิดขึน้แล้วในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต้ซึง่ผนัผนัและเตียนซุนก็เป็นตวัอยา่งหนึง่ของชมุชนโบราณในคาบสมทุรมาลาย ู 

นอกจากนีย้งัมีการตัง้ทฤษฎีเก่ียวกับการเกิดขึน้ของชุมชนโบราณไชยาว่าตัง้ขึน้ครัง้

แรกท่ีเขาเพลาและปากหมาก ผู้ สนับสนุนทฤษฎีนีไ้ ด้แก่  สมเด็จเจ้าฟ้านริศรานุวัติวงศ์                      

(พ .ศ .2446) 37 ท่านพุทธทาสภิกขุ  (พ .ศ . 2493) 38และภิญโญ ภิญโญสกุล (พ .ศ. 2527)39                            

โดยได้ตัง้สมมุติฐานไว้ว่าเมืองแรกของไชยาตัง้ท่ีบริเวณปากหมากกับเขาเพลา จากนัน้เมือง

                                                           
36 จากหลกัฐานท่ีพบในชมุชนโบราณบริเวณเขาสามแก้ว เขาเสกในจงัหวดัชมุพร ผู้วิจยัสนันิษฐาน

วา่อาจคือชมุชนโบราณเตียนซุน ผลจากการขดุค้นของ Bèrènice Bellina ปีพ.ศ.2548-2552 กลา่วว่าเป็นชุมชน
ที่มีการอยูอ่าศยัตัง้แตพ่ทุธศตวรรษที่ 2 เจริญในช่วงพทุธศตวรรษที่ 5-10 มีลกัษณะเป็นสถานีการค้าที่มีการผลิต
อตุสาหกรรมเหล็ก แก้วและหิน หลกัฐานทางโบราณคดีที่พบมีทัง้ที่คล้ายกบัที่พบในอินเดีย ได้แก่ ตราประทบั
อกัษรพราหมี ลกูปัดหินประเภทต่างๆ สว่นจีนพบภาชนะดินเผาสมยัราชวงศ์ฮัน่ เป็นต้น แหลง่โบราณคดีนีจ้ึง
เป็นจุดนดัพบระหว่างเอเชียตะวนัตกและเอเชียตะวนัออก ในสว่นของพิธีกรรมทางศาสนาพบโบราณวตัถทุี่ทํา
เป็นรูปอวยัวะเพศชายย่อสว่น,แท่งหินบดยาสลกัเป็นรูปสถปู โครงกระดกูที่บรรจุอยู่ในโกศจํานวน 2 โครง เป็น
ต้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน Bellina – Pryce Bérénice, “Sam Keao – an archaeometallurgical 
crossroads for trans – Asiatic Technological Traditions,” in Journal of Archaeological Science,                   
37 (2010), 1761–1772. ส่วนหลกัฐานทางโบราณคดีที่พบที่เขาเสกมีความคล้ายคลึงกับที่พบที่เขาสามแก้ว                      
ผู้วิจยัคิดวา่พืน้ท่ีบริเวณนีน้่าสนใจอาจหมายถึงชุมชนโบราณเตียนซุนและอาจกินอาณาเขต 2 ฝ่ังทะเล บริเวณ
ภเูขาทองและควนลกูปัดที่พบหลกัฐานในช่วงนีเ้ช่นกนั 

37สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์, จดหมายเหตุระยะทางไปตรวจราชการ               
แหลมมาลาย ูร.ศ.121, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 109 –119. 

38พระธรรมโกศาจารย์ (พทุธทาส อินทปัญโญ), แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน, 
พิมพ์ครัง้ที่ 3 (กรุงเทพฯ: อรุณวิทยา, 2540), 1-120. 

39ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้เล่มที่  5 (สงขลา: สถาบนัคดี
ศกึษามหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา, 2542): 2195-2218. 
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วฒันธรรมอินเดียเข้ามาจึงย้ายลงมาท่ีราบผสมกับวฒันธรรมอินเดีย ถึงแม้ว่าการลงพืน้สํารวจ

พืน้ท่ีของผู้ วิจัยบริเวณปากหมากและเขาเพลาพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยยุคหินใหม่                

(2,500 ปีมาแล้ว) ได้แก่ แหลง่โบราณคดีคลองทา่ไม้แดง(ปากหมาก)และแหล่งโบราณคดีเขาเพลา 

(อําเภอท่าชนะ)40 แตก็่ไม่มีหลกัฐานยืนยนัแน่ชดัว่าว่าเป็นกลุ่มคนเดียวกับท่ีเข้ามารวมกับชุมชน

โบราณไชยาในสมยัตอ่มาเน่ืองจากไมพ่บหลกัฐานการอยูอ่าศยัตอ่เน่ืองในพืน้ท่ีชมุชนโบราณไชยา

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 6-9 สอดคล้องกับผลการศึกษาของโครงการศึกษาความเช่ือมโยงของ

วฒันธรรมท้องถ่ินสมยัอดีตจนถึงปัจจบุนัฯ(สกว.)ปีพ.ศ.2553 พบว่าแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่             

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนใหญ่จะถูกทิง้ร้างไป (ยกเว้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าม่วง ตําบลวัง 

อําเภอทา่ชนะและแหล่งโบราณคดีขีเ้หล็กร้างอําเภอพนุพินท่ีพบหลกัฐานการอยู่อาศยัในช่วงสมยั

เหล็กสมยัเหล็กพบหนาแน่นในจงัหวดัชุมพร) จากหลกัฐานท่ีพบในปัจจุบนัและเหตผุลดงักล่าว            

จึงไม่สามารถสรุปได้แน่ชดัว่าปากหมากและเขาเพลาเป็นกลุ่มคนชดุเดียวกนักบัท่ีย้ายลงมาพืน้ท่ี

ราบเพ่ือตัง้ชมุชนโบราณไชยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

40จากการลงสํารวจเขาเพลาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นเขาหินปูนพบหลักฐานทาง
โบราณคดีประเภทเคร่ืองมือหิน ขวานหิน ชิน้สว่นภาชนะดินเผาเนือ้ดินและภาชนะดินเผาขดัมนัสดีํา  
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4. ชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16  

เป็นช่วงท่ีเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความคึกคกัทางด้านการค้า ชุมชนโบราณไชยา

เองถือเป็นชมุชนโบราณท่ีมีความสําคญัโดยพบหลกัฐานทางโบราณคดีเป็นจํานวนมาก สามารถ

นํามาวิเคราะห์พฒันาการ บทบาทและความสมัพนัธ์กบัชมุชนตา่งๆได้ ดงันี ้

พัฒนาการของชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16 

สามารถแบ่งพืน้ท่ีการกระจายตวัของแหล่งโบราณคดีออกตามลักษณะและการใช้

งานของชมุชนเป็น 3 พืน้ท่ีใหญ่ๆ ได้แก่ 

กลุ่มที่  1 กลุ่มพืน้ท่ีเมืองท่าริมชายฝ่ังทะเล ได้แก่ พืน้ท่ีบริเวณสันทรายแหลมโพธ์ิ            

-ป่ายาง-บ้านหัวเลน(ไร่นายปลัง้) จากลักษณะสภาพภูมิศาสตร์ท่ีติดชายฝ่ังทะเลและพบ

โบราณวัตถุประเภทของนําเข้าเป็นจํานวนมาก  เช่น เคร่ืองถ้วยจีน ภาชนะดินเผาเคลือบแบบ

เอเชียตะวนัตก เคร่ืองแก้ว ลกูปัด เป็นต้น จึงสนันิษฐานว่ามีการใช้พืน้ท่ีบริเวณนีเ้ป็นเมืองท่าหรือ

สถานีการค้าของชมุชน มีการสร้างศาสนาสถานประจําชมุชนโดยพบโบราณสถานขนาดเล็กกลาง

สนัทรายแหลมโพธ์ิ41 และชิน้สว่นธรณีประต ูบอ่นํา้รูป 8 เหล่ียมบริเวณแหล่งโบราณคดีท่าเจดีย์ถดั

จากสันทรายแหลมโพธ์ิไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร แหล่งนํา้ท่ีสําคญัของชุมชน คือ 

คลองใหญ่พุมเรียงและคลองพุมเรียง การจัดการระบบนํา้พบว่ามีการขุดบ่อบริเวณสันทราย

มากกวา่ 17 บอ่42 สนัทรายป่ายางเป็นสนัทรายท่ีมีขนาดใหญ่ 3 กิโลเมตรพบโบราณวตัถคุล้ายกบั

ท่ีพบบนสันทรายแหลมโพธ์ิ จากการท่ีเป็นสันทรายขนาดใหญ่และมีคลองพุมเรียงท่ีนํา้ไม่กร่อย

เทา่กบัคลองใหญ่พมุเรียงสนันิษฐานว่าพืน้ท่ีบริเวณนีน้่าเป็นท่ีอยู่อาศยัของชมุชนริมชายฝ่ังทะเลท่ี

สําคญั ส่วนสันทรายบ้านหัวเลน (ไร่นายปลัง้) เป็นสันทรายขนาดเล็กพบโบราณวัตถุคล้ายกัน    

สรุปการศกึษาเบือ้งต้นของทัง้ 3 สนัทรายสนันิษฐานว่าพืน้ท่ีบริเวณนีมี้บทบาทเป็นสถานีการค้า

ของชมุชนโบราณไชยาและจากการพบเคร่ืองมือเหล็ก ชิน้ส่วนเคร่ืองแก้ว ลกูปัดท่ีเสียหายจากการ

                                                           
41 ในรายงานการขุดค้นแหลมโพธ์ิปี พ.ศ. 2526 แผนที่ได้ระบุตําแหน่งโบราณสถานใกล้เคียง               

กบัพืน้ที่บริเวณขุดพบพระอวโลกิเตศวร 4 กรสําริด (ขนาด18x38 เซนติเมตร) เมื่อปี พ.ศ.2545 จึงสนันิษฐาน             
วา่มีการสร้างศาสนสถานขนาดเลก็ของชมุชนอยูบ่ริเวณตรงกลางสนัทรายแหลมโพธ์ิ 

42กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณแหลมโพธ์ิ ต าบลพุมเรียง อ าเภอ

ไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี (มปท: โครงการโบราณคดีประเทศไทย ภาคใต้ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 
2526),1-103. 
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ผลิต สันนิษฐานว่าอาจมีการผลิตลูกปัดแก้วในพืน้ท่ีบริเวณนี ้(โดยเฉพาะลูกปัดแก้วโมเสก                

พบจํานวนมาก) เมืองท่าบริเวณสันทรายแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง-บ้านหัวเลนมีความรุ่งเรืองในช่วง         

พุทธศตวรรษท่ี 14-16 หลงัจากนัน้พบหลกัฐานน้อยลงโดยพบหลกัฐานทางโบราณคดีจนถึงช่วง

พทุธศตวรรษท่ี 18 (ยกเว้นบริเวณสนัทรายป่ายางพบชุมชนหนาแน่นอีกครัง้ในสมยัอยุธยาตอน

ปลายราวพทุธศตวรรษท่ี 23-24) 

กลุ่มที่  2 พืน้ท่ีศูนย์กลางทางศาสนาและท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ สันทรายวัดศาลาทึง                   

สนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลงและพืน้ท่ีราบลุม่ใกล้เคียง จากความเหมาะสมในการตัง้ถ่ินฐาน 

คือ เป็นสันทรายสูงจากพืน้ท่ีลุ่มโดยรอบประมาณ 1-2 เมตร มีพืน้ท่ีลุ่มเหมาะแก่การทํานาโดย           

ไชยาเป็นพืน้ท่ีเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่ีทํานาได้ปีละ 2 ครัง้  มีคลองไชยาไหลผ่านกลาง                 

สนัทราย สว่นพืน้ท่ีลุม่ด้านนอกมีคลองทา่โพธ์ิและคลองท่าปนูไหลผ่าน คลองเหล่านีไ้หลลงสู่ทะเล

ท่ีบ้านปากด่าน บ้านหัววัวและบ้านไทรงามห่างจากบริเวณสันทรายประมาณ 7 กิโลเมตร               

จากการเดินสํารวจพบเคร่ืองถ้วยท่ีได้จากบริเวณลําคลองต่างๆ 43 ประกอบกับข้อมูลสัมภาษณ์

ชาวบ้านกล่าวว่าเม่ือประมาณ 50 ปีท่ีแล้วยังใช้คลองไชยาในการสัญจร ค้าขายผลไม้ นํา้ตาล                

มีการล่องไม้ซุงจากพืน้ท่ีตอนในบริเวณตําบลบ้านปากหมาก (ต้นนํา้คลองไชยา)ออกมาขาย                

มีการล่องเรือพระจากบริเวณวัดหลงไปออกทะเลบริเวณบ้านหัววัวและล่องต่อไปยังพุมเรียง 

(แหล่งโบราณคดีแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง-บ้านหัวเลน)  แสดงให้เห็นมีการใช้คลองเพ่ือเป็นเส้นทาง

คมนาคมในสมยัก่อน  ปัจจุบนัไม่คอ่ยมีการใช้ลําคลองเพ่ือการคมนาคมเน่ืองจากสภาพลําคลอง

เปล่ียนไปจากสมยัเดิม ลําคลองตืน้เขิน  สภาพลําคลองบางช่วงมีการสร้างสิ่งก่อสร้างรุกลํา้ลํานํา้

ทําให้ไมส่ามารถสญัจรได้ดงัเดมิประกอบกบัมีถนนท่ีสะดวกตอ่การคมนาคม  

                                                           
43 ตวัอย่างจากการเดินสํารวจของผู้ วิจัยในปี พ.ศ.2557 พบหม้อกุณฑีบริเวณริมคลองท่าปูน            

จากบริเวณนีส้ามารถล่องจากทะเลบ้านไทรงามเข้าไปถึงบริเวณแหล่งโบราณคดีเขานํา้ร้อน ตําบลเลม็ด              
สนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลง 
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ภาพท่ี 149 กุณฑีพบในคลองท่าปูน บ้านไทรงาม ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา 

จากการสํารวจสันทรายเมืองเวียง วัดแก้ว วัดหลงพบว่าเป็นศูนย์กลางท่ีอยู่อาศัย

สําคัญของชุมชนเน่ืองจากพบหลักฐานทางโบราณคดีหนาแน่นโดยพบชิน้ส่วนภาชนะดินเผา 

เคร่ืองถ้วยกระจายอยู่ทั่วไปตลอดสันทราย  พบโบราณท่ีสันนิษฐานว่าสร้างขึน้เน่ืองใน                        

สมยัพุทธศตวรรษท่ี 14-16 เช่นโบราณสถานวดัแก้ว โบราณสถานวดัหลง เจดีย์วดัพระบรมธาต ุ                

ไชยาซึ่งเป็นพืน้ท่ีเกียวท่ียังเหลือหลักฐานประเภทโบราณสถานสมัยนีจ้ึงสันนิษฐานว่าเป็น

ศนูย์กลางทางศาสนาท่ีสําคญั 

อีกสันทรายหนึ่งท่ีสําคัญ คือ วัดศาลาทึงพบแหล่งโบราณคดีท่ีพบหลักฐานในช่วง         

พทุธศตวรรษท่ี 14-16 จํานวน 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดีดอนในรายและแหล่งโบราณคดีวดั

ใหมช่ลธาร โบราณวตัถท่ีุพบเป็นประตมิากรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ 

กลุ่มที่  3 คือ พืน้ท่ีตอนในบริเวณดอนทรายและพืน้ท่ีราบริมคลองตะเคียนและคลอง

ไชยา แหลง่โบราณคดีสว่นใหญ่กระจายทัว่ไปตามแนวลําคลองอยู่ไม่ห่างจากชายฝ่ังทะเลเกินรัศมี                

12 กิโลเมตร เป็นกลุม่ชมุชนท่ีสําคญัอีกแห่งหนึ่ง จากการพบประติมากรรมพระโพธิสตัว์ขนาดเล็ก

กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14-15 จํานวนหลายองค์44 สนันิษฐานว่เป็นท่ีตัง้ของชมุชนท่ีสําคญั

                                                           
44 ตัวอย่างประติมากรรมที่พบบริเวณนี  ้ ไ ด้แก่  พระโพธิสัต ว์อวโลติ เกศวรสํา ริด                                    

พบที่แหลง่โบราณคดีสวนปาล์มนางบญุเลศิ ตําบลป่าเวขนาด 20-30 เซนติเมตร (ชํารุดเหลือเพียงสว่นพระอรุะ
จนถึงชฏามงกฎุ), นางมหาประติสราสําริดพบบริเวณแหลง่โบราณคดีสวนปาล์มนายลือศกัดิ์ขนาดสงูประมาณ 
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อีกแหง่หนึ่ง พบแหล่งโบราณคดีท่ีน่าสนใจ คือ แหล่งโบราณคดีบ้านนายชยัพฤกษ์ ทองอ้นอยู่ห่าง

จากชายฝ่ังทะเลประมาณ 12 กิโลเมตร พบเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถงั ซ่งและลกูปัดคล้ายกบัท่ี

พบในแหลมโพธ์ิ มีการพบชิน้สว่นหินวตัถดุบิประเภทลกูปัดหินท่ียงัไมแ่ปรรูป 

กลุ่มที่ 4 พืน้ท่ีบริเวณคลองพนุพบ 2 แหล่งคือแหล่งโบราณคดีเรือบ้านคลองยวนและ

แหล่งโบราณคดีเขาพนมแบก เรือบ้านคลองยวนพบพร้อมกับเคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์ถังแสดงให้

เห็นถึงการใช้เส้นคลองในการสญัจรตัง้แตส่มยัพทุธศตวรรษท่ี 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

15.9 เซนติเมตร, พระโพธิสตัว์อวโลติเกศวรสําริดพบที่บ้านลาด ตําบลทุ่งขนาดประมาณ 11.5 เซนติเมตร            
และพระโพธิสตัว์อวโลติเกศวรแหลง่โบราณคดีบ้านนายจร ตําบลป่าเว สงูประมาณ 50 เซนติเมตร 
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ความเช่ือทางศาสนา พบหลักฐานทางโบราณคดีทัง้ในศาสนาพุทธและศาสนา

พราหมณ์สะท้อนถึงความเช่ือของคนในท้องถ่ินได้ ดงันี ้ 

ศาสนาพราหมณ์ หลักฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏร่องรอยเก่ียวข้องกับศาสนา

พราหมณ์เหลือเพียงหลกัฐานทางด้านประตมิากรรม คือ ประตมิากรรมพระสริุยะและพระคเณศซึ่ง

เป็นเทพชัน้รองในศาสนาพราหมณ์ โดยประติมากรรมพระสริุยะเทพทําจากศิลารับอิทธิพลศิลปะ

อินเดียโจฬะกําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 15-16 (พบว่ามีลักษณะการแกะสลัก                      

และเคร่ืองประดับคล้ายกับพระวิษณุและพระศิวะไภรวะพบท่ีเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)                  

ในประเทศไทยพบประติมากรรมพระสุริยะในเมืองต่างๆได้แก่ เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์   

(พทุธศตวรรษท่ี 12-14), ยะรัง จงัหวดัปัตตานี เป็นต้น, พระคเณศหรือพระคณปติปรากฏครัง้แรก

ในยุคปุราณะของประเทศอินเดียในฐานะเทพเจ้าแห่งอุปสรรค ผู้ บันดาลให้เกิดอุปสรรคและ               

ในไชยาพบจากการขดุแตง่ท่ีแหลง่โบราณคดีวดัแก้วจํานวน 2 องค์ กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 

15 จากการพบหลกัฐานเก่ียวกบัศาสนาพราหมณ์ในชมุชนโบราณไชยาน้อยสนันิษฐานว่าศาสนา

พราหมณ์อาจไม่ใช่ศาสนาหลกัของชมุชน แตมี่การนบัถือควบคู่ไปกบัศาสนาพทุธมหายานท่ีเป็น

ศาสนาหลกั 

 

ภาพท่ี 151 ประตมิากรรมพระพฆิเนศจากการบูรณะเจดีย์วัดแก้วราวพุทธศตวรรษที่ 15 
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ศาสนาพุทธ พบหลักฐานเน่ืองในศาสนาพุทธทัง้ศาสนสถาน ประติมากรรรม                  

จากหลักฐานทางโบราณคดีทําให้ทราบถึงการนับถือศาสนาพุทธในชุมชนโบราณไชยา                    

แบง่ออกเป็น 2 นิกาย ได้แก่ 

พุทธเถรวาท  พบหลกัฐานประติมากรรมพระพทุธรูปประทบัยืนคล้ายศิลปะทวารวดี

พบท่ีแหล่งโบราณคดีวัดแก้วกําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13-14 แสดงให้เห็นถึงความ

ตอ่เน่ืองของอิทธิพลของสมยัทวารวดีตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 12  

พุทธมหายาน ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14-16 พบหลกัฐานเก่ียวกับร่องรอยศาสนา 

พทุธมหายานมากท่ีสุดจึงสนันิษฐานว่าชุมชนมีการนบัถือศาสนาพุทธมหายานเป็นหลกั โดยพบ

ร่องรอยหลกัฐานท่ียงัเหลืออยูท่ัง้ทัง้ศาสนสถานและประตมิากรรม 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม หลกัฐานท่ีเหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็นศาสนาสถานท่ีสร้างขึน้

เน่ืองในพทุธมหายานพบจํานวน  4 แหล่ง คือ แหล่งโบราณสถานวดัหลง วดัแก้ว เขานํา้ร้อนและ

วดัพระบรมธาตไุชยา กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14-15 ทัง้หมดเป็นศาสนสถานท่ีสร้างด้วยอิฐ

ตวัอิฐมีหลายขนาด บางแหล่งมีการใช้งานอีกครัง้ในสมยั โบราณสถานเหล่านีใ้ช้เทคนิคการก่ออิฐ

แบบผสม (Mixed Order Bond) อิฐขัดผิวหน้าเรียบ   เช่ือมกันสนิทแบบไม่มีปูนสอ                          

เ จ ดี ย์ วัด แ ก้ ว เ ป็ น โ บ ร า ณ ส ถ า น ท่ี เ ห ลื อ ส ม บู ร ณ์ ท่ี สุ ด  ( ย ก เ ว้ น ส่ ว น ย อ ด พั ง ล ง ม า )                                 

เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยามีการบูรณะใหม่ในรัชกาลท่ี 5 ส่วนโบราณสถานวัดหลงเหลือเพียง           

สว่นฐานเชน่เดียวกบัแหลง่โบราณสถานเขานํา้ร้อน  

โบราณสถานวดัแก้วเป็นอาคารทรงปราสาททําผงัเป็นรูปกากบาทคล้ายจนัทิกะลาสนั

ในศิลปะชวาภาคกลางท่ีได้รับอิทธิพลมาจากวัดมหายานตนัตระท่ี Paharpur การตกแต่งผนัง

อาคารภายนอกท่ีทําร่องกระดานขุดคล้ายศิลปะจามท่ีปราสาทมิเซน A1 ของเวียดนาม                       

และปราสาทกุเลนในศิลปะเขมรกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 14-15 นอกจากนีม้ขุทางด้านทิศ

ใต้และทิศตะวนัตกทําเป็นเสา 16 เหล่ียมหรือกลมคล้ายท่ีพบในปราสาทมิเซน A1 และจนัทิกะลา

สันของชวาภาคกลาง ส่วนยอดของอาคารหักหายไปแต่จากการพบสถูปจําลอง โดยรอบ

โบราณสถานจงึสนันิษฐานวา่อาจมีการประดบัสถปูคล้ายเจดีย์พระบรมธาตไุชยา  
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ส่วน เจ ดี ย์ พระบรมธาตุไชยาคล้ายกับ เจ ดี ย์ วัดแ ก้วแต่อาจมี รายละ เ อียด                         

เช่น การ ท่ียัง เหลือส่วนยอดของอาคารอยู่ โดยส่วนยอดทําเ ป็นอาคารลดลั่นกัน  3 ชัน้               

ประดิษฐานเจดีย์จําลองคล้ายกบัสถาปัตยกรรมทรงรถะของอินเดียใต้ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12-13  

มีการตกแตง่ฐานหน้ากระดานประดบัด้วยเสาบวัลวดแก้วและเส้นลวด 

 

ภาพท่ี 152 แผนผัง Somapura Mahavira บังคลาเทศ, จันทกิลาสัน ชวาและวัดแก้ว ไชยา 

ท่ีมา: ผงั Somapura Mahavira จากเว็บไซด์องค์การ UNESCO http://whc.unesco.org/ แผนผงัจนัทิ

กลาสนั ชวาจาก Veronique Myriam Yvonne Degroot, Candi Space and Landscape: A 

Study on the Distribution Orientation and Spatial Organization of Central Javanese 

Temple Remains, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Leiden 

University 2009, 154. 

 

ภาพท่ี 153 การตกแต่งผนังอาคารภายนอกที่ท าร่องกระดานขุดปราสาทมิเซน เวียดนาม

ปราสาทกุเลน กัมพูชาและวัดแก้ว อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

 ท่ีมา : ปราสาทมิ เซนจากเว็บไซด์องค์การ  UNESCO http://whc.unesco.orgและ                            

ปราสาทพนมกเุลนจาก http://www.stephanedegreef.com/archaeology.html 

http://whc.unesco.org/
http://www.stephanedegreef.com/archaeology.html
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นอกจากนีอิ้ฐจากโบราณสถานเหลา่นีพ้บวา่มีการผสมแกลบข้าวโดยสามารถมองเห็น

ด้วยตาเปลา่ได้อยา่งชดัเจน สนันิษฐานวา่อาจมีการปลกูข้าวในชมุชนไชยาขึน้แล้ว 

   

ภาพท่ี 154 ตัวอย่างอิฐมีร่องรอยแกลบข้าวพบบริเวณวัดแก้ว ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา 

ประตมิากรรมเน่ืองในศาสนาพทุธมหายาน ส่วนใหญ่ทําจากสําริด พบเพียงมี 2 ชิน้

ท่ีทําจากหินทรายแดง โดยหินทรายแดงเป็นทรัพยากรท่ีหาได้ในท้องถ่ิน เช่น เขานางเอเขาโพธ์ิทอง

จึงสันนิษฐานว่าอาจมีการผลิตขึ น้ ในท้อง ถ่ิน ส่วนสําริดในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 -15                 

เป็นประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพุทธมหายานมีลักษณะคล้ายกับศิลปะชวากลางในราชวงศ์             

ไศเลนทร์ซึ่งรับอิทธิพลอินเดียสมัยปาละ (กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 11 -14) ซึ่งอุปถัมภ์          

พทุธศาสนานิกายมหายานตนัตระและชิน้ส่วนประติมากรรมขนาดเล็ก 10-20 เซนติเมตรคล้ายกบั

ประตมิากรรมสําริดในบงักลาเทศ (ศนูย์กลางพทุธมหายานท่ีสําคญั) ประตมิากรรมท่ีสําคญัดงันี ้

พระอักโษภยะ เป็น 1ใน 5 ของธยานิพุทธ ในคมัภีร์คุหยสมาชได้กล่าวถึงเร่ืองราว          

ของธยานิพุทธว่าเกิดจากญาณของพระอาทิพุทธ ธยานิพุทธ 5 องค์ปกติจะประทับอยู่ตามทิศ

ต่างๆของสถูป ได้แก่ พระรัตนสัมภาวะอยู่ทางทิศใต้ พระอักโษภยะอยู่ทางทิศตะวันออก               

พระอมิตาภะอยูท่างทิศตะวนัตก พระอโฆสิทธิอยูท่างทิศเหนือ สว่นพระไวโรจนะประทบัอยู่ภายใน

สถูปหรือบางท่ีจะพบตัง้อยู่ระหว่างพระรัตนสัมภาวะและอักโษภยะ ในชุมชนโบราณไชยาพบ              

พระอักโษภยะจํานวน 1 องค์ในซุ้ มทางทิศตะวันออกของเจดีย์วัดแก้ว ทําจากหินทรายแดง

ลักษณะสําคัญ คือ ถือวัชระหรือตรงบัลลัง ก์จะมีรูปวัชระประดับอยู่45 รูปแบบศิลปะของ

                                                           
45 ผาสขุ อินทราวธุ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อกัษรสมยั, 2543), 58-59. 
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ประติมากรรมคล้ายกบัศิลปะจามกําหนดอายุอยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 15-16 เป็นท่ีน่าสนใจว่ามี

การพบพระอกัโษภยะตรงทิศตะวนัออกตามคมัภีร์ของตนัตระแต่เป็นท่ีน่าสงัเกตว่าทางด้านทิศอ่ืน

ไม่พบธยานิพุทธองค์อ่ืนๆ จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่าทําไมถึงไม่พบซึ่งอาจเน่ืองการมีการใช้งานท่ี

โบราณสถานวดัแก้วสมยัหรือชมุชนมีการนบัถือพระอกัโษภยะเพียงองค์เดียว  

    

ภาพที่155  พระอักโษภยะพบที่แหล่งโบราณสถานวัดแก้ว ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา                   

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เป็นประติมากรรมท่ีพบจํานวนหลายชิน้ในชุมชน

โบราณไชยา แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการนบัถือพระโพธิสตัว์อวโลติเกศวร ในคมัภีร์สทัธรรม

ปณุฑริกสตูร (บทท่ี 25 สมนัตมขุ) กล่าวสรรเสริญพระโพธิสตัว์อวโลติเกศวรและกล่าวว่าพระองค์

ช่วยมนุษย์ให้พ้นจาก โจรภยั อคัคีภัย มหาวาตภยั ภยัจากเรือล่ม ราชภยั โรคภยั ภัยจากสตัว์ร้าย              

เป็นต้น ทําให้เป็นท่ีนิยมของนกัเดินเรือในอินเดียใต้ ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14-15 ในไชยาพบ

ทัง้หมด 7 องค์  เป็นสําริด 6 องค์และทําจากหินทราย 1 องค์  ลักษณะทางศิลปกรรมพบว่า              

พระโพธิสตัว์อวโลตเิกศวรสําริดส่วนใหญ่ได้อิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละท่ีส่งอิทธิพลให้กบั

ศิลปะในชวาภาคกลางในสมยัราชวงศ์ไศเลนทร  พระอวโลติเกศวรสําริดจากสวนปาล์มนางบุญ

เลิศพบว่ามีลักษณะคล้ายกับศิลปะเบงกอล(ศูนย์กลางพุทธมหายานท่ีสําคัญ) ส่วนของพระ

โพธิสตัว์อวโลตเิกศวรท่ีทําจากศลิาจากวดัแก้วมีความคล้ายคลงึกบัศลิปะจา 
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ภาพที่  156 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรชุมชนโบราณไชยาพุทธศตวรรษที่ 

14-15 

พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรส าริด 2 กร               

วัดพระบรมธาตุไชยา 

พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรส าริด 8 กร               

วัดพระบรมธาตุไชยา 

พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรส าริด 8 กร               

บ้านมณฑล 

พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรส าริด 4 กร               

แหลมโพธ์ิ 

พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรส าริด                     

สวนนางบุญเลิศ 

พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรส าริด 2 กร               

บ้านลาด 

พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรศิลา 2 กร               

วัดพระบรมธาตุไชยา 

พระโพธิสัตว์อวโลติเกศวรส าริด 4 กร               

ไชยา 

พระโพธิสัตว์อวโลตเิกศวรอิทธิพลศิลปะชวาภาคกลาง 

อิทธิพลศิลปะเบงกอล 

อิทธิพลศิลปะจาม 
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ภาพที่ 157 ภาพเปรียบเทียบพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรที่ เพลาสัน ชวาภาคกลาง                                         

และวัดพระบรมธาตุไชยา ต าบลเวียง อ าเภอไชยา  

   
ภาพที่  1 58  ภาพเป รียบ เที ยบพระ โพ ธิ สัต ว์อว โลกิ เ ตศวรพบที่ บั งกลา เทศ                                        

และพบที่แหล่งโบราณคดีสวนนางบุญเลิศ ต าบลป่าเว อ าเภอไชยา 
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นางตารา  ได้รับการบูชาในนิกายมหายานตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 12 โดยอสังคะ              

เป็นผู้ เ ร่ิม มีการรวบรวมและจัดสกุลไว้ให้กับนางตาราในหลายคัมภีร์พุทธมหายานท่ีสําคัญ              

และมีการสร้างพระโพธิสตัว์ตาราเป็นจํานวนมากในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะทางทิศตะวนัออก

ของประเทศอินเดียท่ีเป็นศูนย์กลางของราชวงศ์ปาละผู้ สนับสนุนพุทธศาสนามหายานตันตระ             

ในคัมภีร์สาธนมาลากล่าวว่านางตาราเป็นอิตถีของพระโพธ์ิสัตว์อวโลติเกศวร  มีหน้าท่ีคอย

ชว่ยเหลือผู้ เดือดร้อนและชว่ยให้ปลอดภยัจากอนัตรายทัง้ปวง46 ในชมุชนโบราณพบจํานวน 1 องค์                

มีความคล้ายคลึงกับประติมากรรมท่ีพบในเบงกอล กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษท่ี 15             

ถึงกลางพทุธศตวรรษท่ี 16 

 

ภาพที่  159  พระโพธิสัตว์ตาราจากแหล่งโบราณคดี บ้านนายสอน ต าบลเวียง                     

ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-16 

 

                                                           
46 Mallar Ghosh, Development of Buddhist Iconography in Eastern India: a study                  

of Tara, Prajnas of Five Tathagatas and Bhrikuti (New Delhi: Munshiram Monaharlal, 1980), 12. 



319 
 

นางมหาประติสรา ถือเป็น 1 ในปัญจรักษาหรือเทพีผู้พิทักษ์ของนิกายวัชรยาน                 

มีหน้าท่ีป้องกันภยัท่ีเกิดแก่ร่างกายและจิตใจ ประจําอยู่ทางทิศใต้ เป็นท่ีนิยมในอินเดียตะวนัออก

และเนปาลในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 ในคมัภีร์สาธนมาลาได้กล่าวว่า มหาประติสราจะมี 8 กร                 

4 หน้า แตอ่ย่างไรก็ตามประติกรรมมหาประติสาในรุ่นแรกๆจะมีหน้าเดียว ในมือจะถือจกัร ลกูศร  

ตรีศลู ดาบและคนัศร  บ่วง ขวานและวชัระ47 จากการสํารวจพบท่ีไชยา 1 องค์ท่ีแหล่งโบราณคดี

สวนปาล์มนายลือศักดิ์ ตําบลป่าเว กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 15 เน่ืองจากเหลือเพียง

ภาพถ่ายทําให้ไม่ทราบของท่ีอยู่ในมือได้ชัดเจน สวมเคร่ืองประดับแบบพระโพธิสัตว์และมีรูป

จําลองของธยานิพุทธประดบัมงกุฎ จากการทบทวนพบพระมหาประติสราเหมือนกับท่ีไชยาโดย

เป็นสมบตัิของ Mr.and Mrs.John D.Rockefeller 3rd Collection New York (ท่ีมาไม่ชดัเจน                 

องค์เดียวกนั?) 48 

  

ภาพท่ี 160 พระโพธิสัตว์มหาประตสิราพบท่ีสวนปาล์มนายลือศักดิ์ อ าเภอไชยา                        

และสมบัตขิอง Mr. and Mrs.John D.Rockefeller 3rd Collection New York 

ท่ีมาของภาพขวามือ : John Guy, Lost kingdoms: Hindu-Buddhist sculpture of early 

Southeast Asia (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2014), 252. 

                                                           
47 Gerd J.R. Mevissen, “Images of Mahapratisara in Bengal: Their Iconographic Link with 

Javanese, Central Asian an East Asian Image,” Journal of Bengal Art 4, 1999.99-129. 
48 John Guy, Lost kingdoms: Hindu-Buddhist sculpture of early Southeast Asia        

(New York: The Metropolitan Museum of Art, 2014), 252. 
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สถูปจ าลองขนาดเล็ก พบได้ทัว่ไปตามเมืองตา่งๆท่ีนบัถือพทุธศาสนา พบคติการฝัง

สถูปจําลองไว้ตามถํา้หรือบริเวณฐานโบราณสถานต่างๆ โดยคติการบูชาและสร้างสถูปปรากฏ

หลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 12-13 ดังปรากฏในหมายเหตุการณ์เดินทางจาริกแสวงบุญ               

ของหลวงจีนเสวีย้นจัง บันทึกกิจกรรมหลักของพุทธศาสนิกชน เม่ือเดินทางมานมัสการ                   

ศาสนสถานในเมืองสารนาถ นาลนัทา เมืองพทุธคยาซึ่งเป็นคติของศาสนาพุทธมยานตนัตระ ใน

ชมุชนโบราณไชยาพบหลกัฐานการฝังสถปูดนิดิบไว้ท่ีฐานอาคารโบราณสถานวดัหลง 

นอกจากหลกัฐานศลิปกรรมทางด้านศาสนาแล้วยงัพบโบราณวตัถปุระเภทอ่ืนทัง้ท่ีใช้

ในชีวิตประจําวนัและการค้า ดงัตอ่ไปนี ้

ภาชนะดินเผา ชิน้ส่วนภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ดิน (Earthenware) ส่วนใหญ่               

มีเนือ้หยาบและเนือ้หนา เนือ้ดินมีสีเหลือง ครีม นํา้ตาลแดงถึงสีเทามีการตกแตง่ภาชนะดินเผาท่ี

หลากหลาย เช่น การทําลวดลายเชือกทาบ, ขดูขีด-เซาะร่อง, ลายกดประทบั, ลายเขียนสี เป็นต้น 

มีการทําเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น หม้อก้นกลม ชาม ลวดลายบางประเภทจําต่อเน่ืองมาพบจน               

ถึงสมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์ 

 

ภาพท่ี 161  ตัวอย่างภาชนะดนิเผาประเภทเนือ้ดินที่พบในไชยา 
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รูปแบบพิเศษ คือ ภาชนะดินเผาลายเขียนสีทําจากเนือ้ดินขาวละเอียด มกัทําเป็นเส้น

ขนาน 2-4 เส้น คล้ายกับท่ีพบในภาคกลางของประเทศไทย นอกจากนีย้ังพบในเมืองพระเวียง 

จงัหวดันครศรีธรรมราชกําหนดอายใุห้อยูใ่นชว่งก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19  

             

ภาพท่ี 162 ภาชนะดนิเผาลายเขียนสีพบที่บ้านมณฑล อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี                          

และหม้อดนิเผาเขียนสีแหล่งโบราณคดีจันเสน อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ท่ีมา :    หม้อดินเผาเ ขียนสีแหล่ง โบราณคดีจันเสนจาก  วัณณสาส์น นุ่นสุข ,                    

สยามประเทศ : การติดต่อโลกภายนอกและพัฒนาการของบ้านเมือง 

(กรุงเทพฯ: สถาบนัพิพิธภณัฑ์การเรียนรู้แหง่ชาติ, 2550), 45. 

หม้อกุณฑี (kundi)  เ ป็นภาชนะดินเผาทรงกานํา้พบในชุมชนโบราณทั่วไป                       

ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นภาชนะดินเผาท่ีทําจากเนือ้ดินสีขาว สันนิษฐานว่าได้รับต้นแบบมา

จากอินเดีย โดยมีทัง้ใช้ในชีวิตประจําวนัและใช้ในพิธีกรรม แบบท่ีใช้ในชีวิตประจําวนัจะมีคอสัน้ 

ปากกว้างมีพวยติดอยู่บริเวณบ่าใช้ใส่อาหารเหลวมีทัง้แบบหูจับและไม่มีหัวจับ ส่วนท่ีใช้ใน

พิธีกรรมศาสนานัน้จะเป็นแบบคอแคบแบบคอขวดและปากกว้างแบบแจกันชาวอินเดียเรียก 

“กมณัฑลุ” เป็นหม้อนํา้ของนกับวชอินเดียท่ีใช้ในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ใช้ในพิธีกรรม

ตา่งๆ เชน่ พิธีหลงันํา้สรุา (โสม) เพ่ือบวงทรวงเทพเจ้า ใช้ในพิธีอทุิศส่วนกศุลให้แก่ผู้ตายเม่ือมีการ
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บริจาคทานหรือทําบุญ49 พบหม้อกุณฑีหลากหลายรูปแบบ เช่น พวยทรงโค้ง, พวยขอบย่ืน,               

พวยมีลกัษณะเป็นวงซ้อนกัน และพวยทรงตรง บางชิน้มีการตกแต่งด้วยการเขียนสีแดงเป็นวง  

การขึน้รูปสนันิษฐานวา่มีการขึน้รูปด้วยแป้นหมนุ สว่นบริเวณพวยกาชิน้รูปด้วยมือ ในประเทศไทย

พบมากในชุมชนโบราณท่ีรับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย เช่น แหล่งโบราณคดีอู่ทอง จังหวัด

สพุรรณบรีุ, แหล่งโบราณคดีคบูวั จงัหวดัราชบรีุ, บ้านคเูมือง จงัหวดัสิงห์บรีุ, เมืองโบราณจงัหวดั

นครปฐม ,ชุมชนโบราณพุนพิน จงัหวัดสุราษฎร์ธานี, ชุมชนโบราณปะโอและชุมชนโบราณสทิง

พระจงัหวดัสงขลา, ชุมชนเมืองเวียงและชุมชนโบราณในนครศรีธรรมราชและชมุชนโบราณทุ่งตึก 

จงัหวดัพงังา เป็นต้น 

เบีย้ดินเผา พบจากการสํารวจภายในเมืองจํานวน 1 ชิน้ ลกัษณะเป็นภาชนะดินเผา

รูปทรงกลมเกิดจากการนําเศษภาชนะดินเผามาขดัฝนจนเป็นรูทรงกลมหรือเกือบกลม มีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-6 เซนติเมตร เช่ือว่าเป็นของเล่นเด็กสมัยโบราณ พบมากในเมือง

โบราณสมัยทวารวดีและเมืองโบราณอ่ืนๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ีได้รับอิทธิพลอินเดีย 50

ต่อเน่ืองมาในสมัยสุโขทยัและอยุธยา ตวัอย่างแหล่งโบราณคดีในภาคใต้ท่ีพบเบีย้ดินเผา ได้แก่ 

เขาศรีวิชัย อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี, แหล่งโบราณคดีโคกทอง อําเภอระโนด                

จงัหวดัสงขลา, แหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ จงัหวดัพงังา เป็นต้น 

กระสุนดินเผา ลกัษณะเป็นลกูกระสุนดินเผาทรงลูกข่าง พบจากการขดุค้นภายใน

เมืองเวียง สนันิษฐานวา่เอาไว้ใช้เพ่ือลา่สตัว์เน่ืองการใช้งานมาตัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์ 

ตะคันดินเผา เป็นถ้วยดินเผาขนาดเล็กท่ีใช้ใส่นํา้มันต่างตะเกียง นิยมแพร่หลาย            

จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในอินเดียพบมาตัง้แต่สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ยุคทองแดงแพร่หลายมาก 

ในแคว้นมธัยมประเทศและต่อเน่ืองมาจนถึงสมัยประวตัิศาสตร์ นิยมและแพร่หลายสมยัคปุตะ            

(พทุธศตวรรษท่ี 9-11)และหลงัคปุตะ (พทุธศตวรรษท่ี 11-13) โดยเฉพาะในอินเดียภาคตะวนัตก 

                                                           
49 ผาสุข อินทราวุธ, “หม้อกุณฑีในคาบสมุทรภาคใต้ของไทย, ” เมืองโบราณ ,10,1                    

(มกราคม-มีนาคม): 103-108. 
50 ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี              

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อกัษรสมยั, 2542).140. 
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ตะวันตกเฉียงเหนือและภาคใต้ของอินเดีย ตะคันได้เข้ามาสู่ดินแดนไทยในสมัยแรกเร่ิม

ประวตัศิาสตร์ตอนต้นชว่งทวารวดีและศรีวิชยั ในชมุชนโบราณพบท่ีแหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ  

ลูกปัดหิน พบเพียง 10 เปอร์เซ็นต์จากลกูปัดท่ีพบในไชยา จากการศกึษาพบว่ามีการ

ใช้มาตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมยัแรกเร่ิมประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้               

ลกูปัดหินมีแหล่งผลิตอยู่ในอินเดีย เช่น เมืองวิทิศา เมืองอุเชน เมืองภรกัจฉะ และเมืองตกัษิลา 51 

ซึ่งนิยมลูกปัดท่ีผลิตจากหินคาร์เนเลียนและหินอาเกต ในไชยาพบหินอาเกต หินคาร์เนเลียน             

หินคาลซิโดนี หินอเมทิสต์ ผลึกควอตซ์ใสและหยกทําเป็นรูปต่างๆ เช่น เม็ดมะขาม กลุ่มแก้ว               

รูปเขีย้ว กลองทบัและทรงทุน่ แหล่งโบราณคดีท่ีพบลกูปัดเหล่านี ้ได้แก่ แหล่งโบราณคดีเมืองเวียง 

แหล่งโบราณคดีสันทรายแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง-ไร่นายปลัง้ แหล่งโบราณคดีบ้านนายชัยพฤกษ์              

ทองอ้น เป็นต้น ลูกปัดหินพบในแหล่งโบราณหลายแห่ง อ่ืนๆในภาคใต้ ได้แก่ แหล่งโบราณคดี             

เขาสามแก้ว ชมุพรแหลง่โบราณคดีท่าชนะและพนุพิน จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี แหล่งโบราณคดีทุ่งตกึ 

จงัหวดัพงังา เป็นต้น 

 

ภาพที่ 163  ตัวอย่างลูกปัดหิน ท่ีพบในชุมชนโบราณไชยาจากแหล่งโบราณคดี                        

บ้านนายชัยพฤกษ์ ทองอ้น ต าบลตลาด 

                                                           
51 ผาสุข อินทราวุธ, สุวรรณภูมิจากหลักฐานโบราณคดี (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี              

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปกร, 2548), 42. 
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ลูกปัดแก้ว พบ 90 เปอร์เซ็นต์ของลกูปัดท่ีพบทัง้หมดในไชยา มีการทําหลายรูปแบบ 

ได้แก่ ลกูปัดแก้วสีเดียว  (Monochrome glass คือ ลกูปัดแก้วท่ีมีสีเดียวในแตล่ะเม็ด เช่น สีนํา้เงิน 

ดํา ขาว เขียว เหลือง ฟ้าและแดงอิฐ เป็นต้น ลูกปัดประเภทนีมี้จุดเร่ิมต้นการผลิตท่ี Arikamedu 

ทางฝ่ังทะเลตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียราว 2,200 -2,100 ปีมาแล้วและผลิตต่อมาจนถึง               

พุทธศตวรรษท่ี 8 แล้วย้ายไปตัง้แหล่งอุตสาหกรรมท่ีเมนไท ( Mantai) ประเทศศรีลังกา52                

ลูกปัดไ ด้แพ ร่กระจายไปทั่ว เอเ ชียตะวันออกเ ฉียงใต้และดินแดนในหมู่ เกาะแปซิ ฟิก                         

เรียกลูกปัดลมสินค้า (Trade Wind Bead)หรือ Indo-Pacific Beads ลูกปัดประเภทนี ้                 

มกัพบร่วมกับลูกปัดหินคาร์เนเลียนและหินอาเกตท่ีมีแหล่งผลิตท่ีอินเดีย จึงมีการสนันิษฐานว่า            

ในระยะแรกมีการนําเข้าจากอินเดียซึ่งมีศูนย์กลางการผลิตลูกปัดอินโด -โรมันท่ีเมืองเนวาษะ                 

และโกณฑปุระในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 5-9 ภายหลังพบหลักฐานว่ามีการผลิตขึน้เองในภาคใต้             

และ มีการใช้ต่อเน่ืองในสมยัตอ่มาอย่างน้อยจนถึงพทุธศตวรรษท่ี15  (ทําให้เกิดข้อจํากัดในการ

กําหนดอายแุหลง่โบราณคดีจากหลกัฐานประเภทลกูปัด) ชมุชนโบราณไชยาพบลกูปัดแก้วสีเดียว

จํานวนมาก  

ลกูปัดแก้วหลากสี (Polychrome Beads) หมายถึงลูกปัดแก้วหลายสีในเม็ดเดียวกัน  

ส่วนใหญ่ทําเทคนิคโมเสค ลูกปัดเหล่านี  ้ ได้แก่  ลูกปัดมีตามีแหล่งผลิตอยู่ ท่ีแถบทะเล                          

เมดิเตอร์เรเนียนในอาณาจักรกรีก โรมัน เปอร์เซียตัง้แต่ช่วง 200 ปีก่อนพุท ธกาลจนถึง                      

พุทธศตวรรษท่ี 7 พบเก่าท่ีสุดท่ีอนาโตเลีย (ตุรกี) อียิปต์และปาเลสไตร์ในช่วง 400-200 ปีก่อน

พุทธกาล ในอินเดียพบลูกปัดมีตารุ่นแรกท่ีตักษิลามีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 2 พบแพร่หลาย                 

ในอินเดียภาคเหนือและกลางในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 2 -5 พบแพร่หลายในชุมชนโบราณ                   

สมยัก่อนประวตัิศาสตร์และสมัยแรกเร่ิมประวตัิศาสตร์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มกัพบร่วมกับ

โบราณวัตถุท่ีนําเข้ามาจากอินเดียจึงสันนิษฐานว่าในช่วงแรกเป็นการนําเข้ามาจากเมืองท่า                

ของอินเดีย  ในชุมชนโบราณไชยาพบลูกปัดแก้วหลากสีเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะลูกปัดมีตา              

                                                           
52 Peter Francis, “Bead, The Bead Trade and Development in Southeast Asia,”                       

in Ancient Trades and Culture Contacts in Southeast Asia (Bangkok: The Office of the National 
Culture Commission, 1996), 14. 
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จากการพบชิน้ส่วนแก้วท่ีเป็นส่วนวตัถดุิบ ชิน้ส่วนลกูปัดท่ีชํารุด ก้อนแก้วหลอมท่ีแหล่งโบราณคดี

ในไชยาสนันิษฐานวา่มีการผลิตหรือหลอมลกูปัดขึน้ท่ีน่ี 

 

 

ภาพท่ี 164 ตัวอย่างลูกปัดแก้วโมเสกท่ีพบในไชยา 

 

นอกจากนีย้งัมีลกูปัดชนิดพิเศษ เชน่ ลกูปัดทอง ลกูปัดอําพนัทอง (เคลือบทองด้านใน) 

เคร่ืองประดบัทองคล้ายกบัท่ีพบท่ีแหลง่โบราณคดีทุง่ตกึ จงัหวดัพงังา 
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เรือ พบเรือขนาด 15 เมตร กว้าง 3.50 เมตรท่ีแหล่งโบราณคดีเรือบ้านคลองยวน           

จากการสํารวจเบือ้งต้นสันนิษฐานว่าเป็นเรือท่ีทําจากไม้ตะเคียน สภาพเรือค่อนข้างชํารุด                

เน่ืองจากนํา้ท่วมในปี พ.ศ. 2556 ลักษณะการต่อเรือพบว่าเป็นเรือต่อมีการนําแผ่นไม้กระดาน             

มาต่อประกอบเป็นตัวเรือ ชิน้ส่วนหัวเรือและท้ายเรือทําเป็นรูปสามเหล่ียมซ้อนขึน้ไปเป็นชัน้               

แผ่นไม้กระดานตรงสันทัง้ 2 ข้างทําการเจาะรูใส่ลูกสลักและเชือกทําจากเส้นใยธรรมชาต ิ

(สนันิษฐานว่าคือเชือกท่ีทําจากใยมะพร้าว?) เพ่ือเช่ือมไม้กระดานแต่ละแผ่นเข้าด้วยกนั แผ่นไม้

กระดานบางชิน้ด้านในมีการเจาะรูร้อยเชือกเพ่ือเพิ่มความแข็งแรง  

 
บริเวณช่วงหัวล าเรือ 

 
บริเวณช่วงท้ายของล าเรือ 

 
บริเวณส่วนตรงกลางล าเรือ 

 
เทคนิคการต่อไม้แต่ละแผ่น 

 
เชือกท่ีใช้ในการผู้เรือเข้าด้วยกัน 

 
ลูกสลักท่ีใช้เช่ือมแผ่นไม้กระดาน 

ภาพที่  165 อ ง ค์ ป ร ะ กอบขอ ง เ รื อ บ้ า นคลอ ง ย วน  ต า บลทุ่ ง  อ า เ ภอ ไ ชย า                            

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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จากการพบโบราณวัตถุร่วมคือเคร่ืองถ้วยสมัยราชวงศ์ถัง(พุทธศตวรรษท่ี 14)                 

และเปรียบเทียบกบัตวัอยา่งเรือท่ีอยู่ในสมยัเดียวกนั เช่น เรือจมบาลีตงุ (Balitung) จากการศกึษา

ของ Michael Flecker กลา่วถึงเทคนิคการตอ่เรือวา่มีความยาว 15.3 เมตร ลําเรือกว้าง 10.2 เมตร

กาบเรือใช้เทคนิคผกูติดกนัเป็นกากบาทหรือในเอกสารจีนช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13-14 กล่าวถึงเรือ

ของชาวคุนหลุนท่ีใช้การเย็บไม้กาบเรือติดกันด้วยเชือกท่ีทําด้วยกาบมะพร้าว  เรือพนมสุรินทร์ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาครท่ีใช้เทคนิคเดียวกัน เป็นข้อสนบัสนุนข้อสนันิษฐานว่า

เรือท่ีพบท่ีบ้านคลองยวนเก่าไปถึงชว่งอายพุทุธศตวรรษท่ี 1453 

 
เรือพนมสุรินทร์  

 
เทคนิคการใช้เชือกเช่ือมไม้กระดาน 

ภาพท่ี 166  เรือพนมสุรินทร์ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

                                                           
53 พบวา่เป็นไม้ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ไม้กระดกูงูมีความยาว 17.65 เซนติเมตร ตวัเรือใช้ไม้

กระดานแผน่ยาวเจาะรูตลอดแนวทัง้ 2 ด้านและใช้เชือกสีดําร้อยผกูติดกนั พบโบราณวตัถรุ่วมได้แก่ หม้อมีสนั, 
ภาชนะดินเผาแบบแอมฟอรา, เคร่ืองถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถัง อินทรียวัตถุ เป็นต้น กําหนดอายุเรือราว                      
พุทธ ศ ตว รรษ ที่  1 4 -1 5  อ่ า น เพิ่ ม เ ติ ม เ ก่ี ย ว กับ เ รื อพ นม สนม สุ รินท ร์ ไ ด้ ใ น เ ว็ บ ไซ ด์ ก รม ศิลปา ก ร                                        
ใ น  Http://www.finearts.go.th /promotion/parameters/km/item/ ก า ร ศึ ก ษ า เ รื อ โ บ ร า ณ  อํ า เ ภ อ เ มื อ ง                   
จงัหวดัสมทุรสาคร 
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บทบาทของชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16 

จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีพบสันนิษฐานว่าชุมชนโบราณไชยาเป็นเมืองท่าท่ี

ส าคัญในช่ วงพุทธศตวรรษ ท่ี  14-16โดยพบโบราณวัตถุจากโลก ฝ่ังตะวันออกกลาง                    

และฝ่ังตะวันออก (จีน) หนาแน่นบริเวณชายฝ่ัง (แหล่งโบราณคดีสันทรายแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง                  

- บ้านหวัเลน) มีหน้าท่ีเป็นเมืองท่าคลงัสนิค้าแบบพอ่ค้าคนกลางซึง่มีท่ีตัง้เหมาะสมในการจอดเรือ 

มีน า้จืด ทรัพยากรป่าไม้ (ซ่อมเรือ)และเป็นมีแหล่งอาหาร (ข้าว)ท่ีส าคญัท าให้ชมุชนโบราณไชยา

กลายเป็นเมืองท่าท่ีส าคญัในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14-15 นอกจากนีย้งัพบหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่า

มีการผลิตลกูปัดเพื่อส่งออกขายโดยเฉพาะลกูปัดโมเสกท่ีพบเป็นจ านวนมาก มีการตัง้ชมุชนและ

ศนูย์กลางทางศาสนาทางตอนกลางของชุมชนบริเวณสนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลงถือเป็น

ศนูย์กลางศาสนาพทุธมหายานท่ีส าคญั       

ราวพทุธศตวรรษท่ี 14 จากหลกัฐานทางด้านโบราณคดีท าให้นกัวิชาการสนันิษฐานว่า

ชมุชนโบราณในภาคใต้ของประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย คือ สมาพนัธรัฐศรีวิชยัท่ีมีความ

เจริญรุ่งเรืองจากการควบคมุการค้าทางทะเลจนถึงพทุธศตวรรษท่ี 18 เมืองเหลา่นีท้ าการรวมกลุม่

กนัเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการค้า ลกัษณะร่วมกันของชุมชนคือมีการนบัถือพทุธมหายานเป็น

หลกั  ชุมชนเหล่านีจ้ะพบโบราณวตัถุท่ีมีการน าเข้าจากต่างแดนจ านวนมากแสดงให้เห็นถึงการ

เป็นเมืองท่าทางการค้าติดตอ่กบัชมุชนภายนอกทัง้จีน อินเดีย ตะวนัออกกลาง เช่น เคร่ืองถ้วยจีน 

ภาชนะดนิเผาเคลือบตะวนัออกกลาง ลกูปัด เคร่ืองแก้ว เหรียญตรา เป็นต้น ในภาคใต้ของประเทศ

ไทยพบจารึกท่ีมีความเก่ียวข้องกบัศรีวิชยั คือ จารึกวดัเสมาเมืองหลกัท่ี 23 พ.ศ.1318 และ 1325 

กล่าวถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชยัแห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ จารึกหลกันีย้งัเป็นข้อถกเถียงเก่ียวกบัท่ีมาของ

จารึก โดยมีข้อสมมตุิฐานอยู ่3 ทฤษฎี คือ  

ทฤษฎีที่ 1 จารึกหลกัท่ี 23 มาจากวดัเสมาเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช                  

โดยอ้างถึงจดหมายเหตขุองสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพว่าได้มาจาก

ต าบลเวียงศกัดิ์ แขวงเมืองนครศรีธรรมราช คราวเสด็จตรวจราชการหวัเมืองชายทะเลตะวนัตกได้

โปรดเกล้าเก็บรักษาในวดัพระศรีรัตนศาสดารามและน ามาตรวจอ่าน เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน              
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พ.ศ. 2450 และในบันทึกของนายประสาร บุญประคอง พ.ศ. 2510 อ้างถึงพระสงฆ์                          

ชาวนครศรีธรรมราชจ าได้วา่จารึกหลกันีอ้ยูท่ี่วดัเสมาเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ทฤษฏีที่ 2 มาจากต าบลเวียงสระ อ าเภอบ้านนา จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี ปรากฏอยู่ใน

หนงัสือ “ประชมุศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2 ฉบบัภาษาฝร่ังเศส   

ทฤษฏีที่  3 มาจากวัดเวียง อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพิจารณา

เปรียบเทียบเนือ้หาจารึกและหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในอ าเภอไชยาท่ีสอดคล้องและร่วมสมยั

กนั ซึง่อาจเกิดจากการสลบัท่ีมาของจารึกในการรวมโบราณวตัถไุว้ท่ีมณฑลเมืองนครศรีธรรมราช 

หากวิเคราะห์ตามตัวหลักฐานแล้วจะเห็นได้ว่าชุมชนโบราณไชยาพบร่องรอย

หลกัฐานเก่ียวกบัพทุธมหายานมากกว่าพืน้ท่ีวดัเสมาเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชและท่ีเวียงสระ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี โดยปรากฏหลกัฐานอาคารโบราณสถานและโบราณวตัถ ุนอกจากนีรู้ปแบบ

ของศิลปะยงัสอดคล้องกบัศิลปะของชวาภาคกลาง ดงัในตวัจารึกได้กล่าวถึงศรีวิชยัแห่งราชวงศ์     

ไศเลนทร์ (ชวา)  

แต่ทัง้นีแ้ม้เราจะไม่ทราบว่าจารึกหลกันีพ้บท่ีใดแต่จากหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบ

ในชุมชนโบราณไชยาจะเห็นได้ว่าไชยาเป็นเมืองท่าและศนูย์กลางศาสนาพทุธมหายานตนัตระท่ี

ส าคญัแห่งหนึง่ในคาบสมทุรภาคใต้ 

ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 พบหลกัฐานเก่ียวกบัศาสนาพุทธน้อยลงและพบประติมากรรม

เน่ืองจากภาคใต้มีการติดต่อกับอินเดียใต้ (ทมิฬ) ท าให้ศาสนาพราหมณ์เจริญรุ่งเรืองในชุมชน

โบราณนครศรีธรรมราชซึ่งในไชยาก็พบประติมากรรมพระสริุยะศิลปะโจฬะในชุมชน ต่อมาช่วง

ปลายพุทธศตวรรษท่ี 16 พระเจ้าราเชนทรโจฬะได้ยกทัพมาตีเมืองต่างๆในสหพันธรัฐศรีวิชัย

(ดินแดนคาบสมทุรมาลาย)ู ปรากฏบนจารึกตนัชอร์ พ.ศ.156854  มีหลายเมืองท่ีถกูวิเคราะห์ว่าอยู่

ในภาคใต้ของประเทศไทย เช่น อิลังคาโศกะ(ยะรัง), ตโลตักโกลัม (พังงา), ตามพรลิงคะ

(นครศรีธรรมราช) เป็นต้น ซึง่ไชยาเองก็พบหลกัฐานในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 คอ่นข้างน้อย 

 

 
                                                            

54 Paul Wheatly, Golden Khersones (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1966), 
199-200. 
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ความสัมพันธ์ของของชุมชนโบราณไชยากับชุมชนอื่นๆช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16 

จากหลกัฐานทางด้านโบราณคดีสามารถอธิบายความสมัพนัธ์ของชมุชนโบราณไชยา

กบัชมุชนอื่นได้ ดงันี ้ 

จีน จากโบราณวตัถุท่ีพบแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทางด้านการค้าโดยพบเคร่ือง

ถ้วยจีนเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะเคร่ืองถ้วยในสมยัราชวงศ์ถงัมากกว่า 10 ชนิด55 และเหรียญจีน

สมยัราชวงศ์ถงัพทุธศตวรรษท่ี 12-14 เป็นต้น  

อินเดียและเบงกอล พบการติดตอ่กนัจากความสมัพนัธ์ทางการค้า จากนัน้ได้รับเอา

วัฒนธรรมความเช่ือทางศาสนาผ่านเข้ามาในชุมชนไชยาส่งผลต่อวิธีคิดและการด าเนินชีวิต      

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14-16 ชมุชนโบราณไชยาได้รับเอาศาสนาพทุธมหายานเข้ามาซึง่ศนูย์กลาง

การเผยแพร่ศาสนาพุทธมหายานตัง้อยู่บริเวณอินเดีย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปกครองโดย

ราชวงศ์ปาละช่วงพทุธศตวรรษท่ี 12-17 หลกัฐานท่ีปรากฏได้แก่ ประติมากรรมพระโพธิสตัว์ส าริด

อิทธิพลศลิปะปาละ (ซึง่อาจจะรับผ่านมาจากชวาภาคกลาง)และประติมากรรมพระโพธิสตัว์ส าริด

บางชิน้คล้ายกับท่ีพบในบังคลาเทศหรือบริเวณอ่าวเบงกอลช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14-16                      

ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 พบหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องกบัราชวงศ์โจฬะ ได้แก่ พระสริุยะท่ีแหลง่โบราณคดี

ดอนในรายณ์  

ตะวันออกกลาง หลกัฐานท่ีพบส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกบัการค้า ได้แก่ ภาชนะดินเผา

เคลือบ จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีภาชนะดินเผาเคลือบแบบสีฟ้า -เขียว                        

(Basra Turquoise ware) ของวนัวิสาข์ ธรรมานนท์ปี พ.ศ.2555 พบว่าคล้ายกบัท่ีผลิตแถบเมือง

บสัเราะห์ ประเทศอิรักก าหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 15-1656, เคร่ืองถ้วยจีนท่ีมีลกัษณะพิเศษคือ 

มีการเขียนภาษาอาหรับว่า “อลัเลาะห์”บริเวณก้นภาชนะก าหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 14-15 

แสดงให้เห็นถึงการท าตามใบสัง่ของอาหรับการพบท่ีไชยา, เหรียญอาหรับ, เคร่ืองแก้วซึง่อาจน ามา

                                                            
55 Tarapong Srisushat Bronson B. and Ho Chuimei,“The Early Chinese Ceramics                       

in Southern Thailand,” Silpakorn Journal,33 (4,1989): 27-29. 
56วันวิสาข์ ธรรมานนท์, หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทยที่แสดงถึงความสัมพันธ์            

ทางการค้ากับเอเชียตะวันตกก่อนพุทธศตวรรษที่  16 (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555), 314. 
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เป็นภาชนะหรือวตัถดุิบในการผลิตลกูปัดจ านวนมาก  ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี

ข อ ง ตั ว อ ย่ า ง ชิ ้น ส่ ว น แ ก้ ว ใ ส ท่ี พบบ ริ เ วณแหล่ ง โ บ ร าณค ดี แหลม โพ ธ์ิ แ ล ะทุ่ ง ตึ ก                                  

ของวนัวิสาข์ ธรรมานนท์ปี พ.ศ.2555 พบว่ามีความคล้ายคลงึกบัแหลง่ผลิตแก้วจากเมืองฟสุตาส 

ประเทศอียิปต์ก าหนดอายชุ่วงหลงัพทุธศตวรรษท่ี 15 ส่วนแก้วเขียนสีพบว่ามีความคล้ายคลงึกบั

แก้วท่ีผลิตแถบซีเรีย-ปาเลสไตน์ในช่วงสมยัเดียวกนั57และเหรียญอาหรับ สมยัราชวงศ์อบับาสิยะห์ 

(Abbasid Dynasty) ราวพทุธศตวรรษท่ี 14-16                                                                           

ชวา  หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในไชยาช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14-15 พบว่ามีความ

คล้ายคลึงกบัท่ีพบในชวาภาคกลาง โดยถือเป็นชุมชนท่ีพบศิลปกรรมแบบชวาภาคกลางจ านวน

หลายชิน้ประกอบกับจากเนือ้หาในจารึกหลักท่ี 23 จารึกวัดเสมาเมืองก าหนดอายุราว                     

ต้นพุทธศตวรรษท่ี 14 ท่ีกล่าวถึงพระเจ้าศรีวิชัยกษัตริย์ในราชวงศ์ไศเลนทร์ท าให้สนันิษฐานว่า

ชมุชนโบราณในภาคใต้มีความสมัพนัธ์กบัชวาภาคกลางซึ่งชมุชนโบราณไชยาเป็นท่ีส าคญัในช่วง

นัน้โดยอาจเป็นสว่นหนึง่ของสหพนัธรัฐศรีวิชยั 

จาม พบการติดต่อกันผ่านทางศาสนาโดยพบอิท ธิพลศิลปะจาม ในไชยา                  

เช่น พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวรหินท่ีพบท่ีวดัพระบรมธาตไุชยาและเศียรประตมิากรรมท่ีเขาน า้ร้อน 

ชุมชนโบราณอื่นๆในภาคใต้ สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มบ้านเมืองท่ีได้รับอิทธิพล                

จากเมืองตา่งๆในยคุเดียวกนั คือการอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างโลกตะวนัตกและโลกตะวนัออก 

แหลง่โบราณคดีท่ีส าคญัในช่วงนี ้ได้แก่ ชมุชนโบราณท่าชนะ พนุพินและเวียงสระ จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี, ชมุชนโบราณบ้านท่าเรือ ท่าศาลา-สิชลและพระเวียง จงัหวดันครศรีธรรมราช, ชมุชนโบราณ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา, ชุมชนโบราณยะรัง จังหวดัปัตตานี,ชุมชนโบราณทุ่งตึก จังหวัดพังงา                

เป็นต้น หลักฐานท่ีพบท่ีแหล่งโบราณคดีสนัทรายแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง-บ้านหัวเลนพบว่ามีความ

คล้ายคลึงกบัท่ีพบท่ีแหล่งโบราณคดีทุ่งตึก จงัหวดัพงังาซึ่งสนันิษฐานว่าอาจเป็นเส้นทางการค้า

ข้ามสมทุรตะกัว่ป่า-อา่วบ้านดอน  

 

                                                            
57เล่มเดียวกัน, 314. 
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5. ชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 

พบหลกัฐานประเภทลายลกัษณ์อกัษรในชมุชนไชยาเป็นครัง้แรก คือ จารึกหลกัท่ี 25 

จารึกฐานพระพทุธรูปนาคปรก ท าให้เราทราบว่าชุมชนโบราณไชยาในพ.ศ.1726 มีช่ือว่า “ครหิ” 

จากหลกัฐานทางโบราณคดีทัง้หมดสามารถน ามาวิเคราะห์ พฒันาการ บทบาทของความสมัพนัธ์

แหลง่โบราณคด ีชมุชนโบราณไชยาและชมุชนอื่นๆได้ ดงันี ้

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18  

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 ชุมชนโบราณไชยาพบจ านวน  4 ชิน้ ตวัอกัษรของจารึก

ทัง้หมดใช้อกัษรกวิ ส่วนภาษาก็จะใช้แตกต่างกันไป  จากการศึกษาสามารถประมวลความรู้

เก่ียวกบัเร่ืองราวของไชยาในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 ได้ดงันี ้

จารึกหลักท่ี 25 ฐานพระพุทธรูปนาคปรกจารเม่ือปี พ.ศ.1726 จากจารึกหลักนี ้

กล่าวถึงกษัตริย์ “กรมเตงอัญมหาราชศรีมัตไตรโลกยราชา ” มีพระบรมราชโองการให้                       

มหาเสนาบดีตลาไนเจ้าเมือง แห่งสรุก(อ าเภอ)ครหิ สร้างพระพทุธรูป ท าให้เกิดข้อถกถียงเก่ียวกบั

กษัตริย์ท่ีปกครองชุมชนโบราณไชยาโดยออกเป็น 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแรกครหิถูกปกครองด้วย

กษัตริย์เขมร ผู้สนับสนุนทฤษฎีนี ้ได้แก่ H.G.Quaritch Wales58, Reginald Le May59                       

และ  B.P.Groslier60 ทฤษฎี ท่ี  2  ครหิถูกปกครองโดยมาลายู เ น่ืองจาก ช่ือของกษัต ริ ย์                      

คล้ายพระเจ้าศรีมัตไตรโลกยราชเมาลีภูษนวรรมเทวะและพระเจ้าศรีทัตศรีอุทยาทิตย                 

วรรมราเชนทรเมาลิมณีวรรมเทวะกษัตริย์ ท่ีปกครองมาลายูในปี พ.ศ.1829  และ1890               

ผู้ สนับสนุนทฤษฎีนี ้ได้แก่ ประเสริฐ ณ นคร ส าหรับผู้ วิจัยเห็นว่าจากลักษณะศิลปกรรมของ

พระพทุธรูป ภาษาและข้อความในจารึกกล่าวถึงช่ือกษัตริย์ “กมรเตงอญัมหาราช ศรีมตัไตรโลกย

ราชา  ลิภษูนวรรมเทวะ” ใช้ค าศพัท์เขมรค าว่า “สรกฺ” ท่ีแปลว่าเมืองและโบราณวตัถท่ีุพบบริเวณ
                                                            

58H.G.Quaritch Wales, A Newly Explored Route of Ancient Indian Cultural Expansion 
(London: India Society, 1935), 4-31. 

59กล่าวว่าเป็นกษัตริย์เขมรปกครองแถบลพบุรี ตวัจารึกชิน้นีน้่าจะมีการเคลื่อนย้ายมากจากท่ีอ่ืน
Reginald Le May, A Concise History of Buddhist Art in Siam, (Rutland, Vt.: C.E. tuttle,1963), 35-49. 

60B.P.Groslier, Indochina: Art in the Melting Pot of Races (London: Metuen, 1962),                 
82-219. 
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นาเป็นพระพิมพ์อิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายนพุทธศตวรรษท่ี 17-1861  ผู้ วิจัยตัง้ข้อสังเกตว่า

พระพุทธรูปและข้อความจากจารึกหลักนีมี้ความเก่ียวข้องกับเขมรหรือกลุ่มบ้านเมืองทาง                

ภาคกลางของประเทศไทยท่ีได้รับอิทธิพลเขมรมากกวา่จะเป็นช่ือกษัตริย์ผู้ครองเมืองมลาย ู 

จารึกหลกัท่ี 24ข. จารึกวดัหวัเวียง พ.ศ. 1774 จารเป็นภาษาสนัสกฤต เนือ้หากล่าว

สรรเสริญพระเจ้าจันทรภาณุแห่งอาณาจักรตามพรลิงค์ซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่สันนิษฐานว่า              

คือ กษัตริย์ของเมืองนครศรีธรรมราช จากการพบจารึกหลกันีท่ี้ไชยาท าให้สนันิษฐานว่าไชยา             

ช่วงพ.ศ.1774 อยูใ่ต้อ านาจของอาณาจกัรตามพรลิงค์  

จา รึก อีก  2  หลัก  คื อจา รึกหลัก ท่ี  24ก .และจา รึกลานทองพบบ ริ เ วณนา                      

ระหว่างเมืองเวียงและวัดพระบรมธาตุไชยาเป็นจารึกกล่าวถึงการถวายของแด่ศาสนสถาน  

ก าหนดอายุราวพทุธศตวรรษท่ี 18 จากการใช้ภาษาท่ีต่างกนัสะท้อนให้เห็นถึงนิกายทางศาสนา            

ท่ีปรากฏในไชยาในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 18 คือ  จารึกหลกัท่ี 24ก.ใช้ภาษาบาลีซึง่เป็นภาษาท่ีใช้ใน

พทุธศาสนาเถรวาท สว่นจารึกลานทองใช้ภาษาสนัสกฤตท่ีเป็นภาษาท่ีใช้ในพทุธมหายาน 

การเลือกใช้พืน้ท่ีในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 พบศนูย์กลางของเมืองตัง้อยู่บริเวณ

เมืองเวียงซึ่งเป็นทางตอนเหนือของสนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลง  มีการท าผงัเมืองเป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 260x240 เมตร คเูมืองกว้าง 30-40 เมตร  ด้านทิศเหนือพบร่องรอย

ล าน า้เก่าใช้เป็นคเูมืองต ่ากว่าพืน้ท่ีตวัเมืองประมาณ 1.50-2 เมตร  ทางทิศตะวนัตกมีการท าคนัดนิ

กัน้เพื่อป้องกันน า้จากทางน า้เดิมท่ีจะไหลบ่าเข้าในเมืองมีการขุดคลองล่อคอมีประโยชน์                

ในการน ามาถมบริเวณคนัดิน ใช้เป็นขอบเขตของชุมชน ผนัเส้นทางน า้และเช่ือมคลองท่าโพธ์ิ            

และคลองไชยาไว้ด้วยกัน  คูเมืองทางด้านทิศใต้ความลึกกว่าพืน้ท่ีภายในเมือง 2-3 เมตร                 

การขุดคูท่ีลึกกว่าพืน้ท่ีด้านอ่ืนสนันิษฐานว่าอาจมีจุดประสงค์เพื่อกักเก็บน า้หรือระบายน า้ของ

เมืองเน่ืองจากพืน้ท่ีมีความสงูลาดเอียงจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ขอบด้านในเมืองติดกับคนู า้พบ

แนวอิฐ (โผล่จากผิวดินขึน้มาบางส่วน) จากข้อมลูให้สมัภาษณ์ชาวบ้านกล่าวว่าแต่เดิมเป็นแนว

ก าแพงอิฐพบอิฐหลายขนาด จากการพบโบราณวตัถท่ีุใช้ในชีวิตประจ าวนัจึงสนันิษฐานว่าเป็น

                                                            
61M.L.Pattaratorn Chirapravati,  The Cult of Votive Tablets in Thailand (Sixth to 

Thirteenth Centuries), (Ph.D. dissertation, Cornell University, 1994), 459-460. 
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พืน้ท่ีอยู่อาศยั ส่วนบริเวณวดัเวียงเป็นศาสนสถานภายในเมืองอย่างน้อยน่าจะมีการใช้งานมา

ตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 (พบกระปุกบรรจุกระดูกสมัยซ่งจ านวนมากภายในวัดเวียง) 

นอกจากนีบ้นสนัทรายยงัพบแหลง่โบราณคดีท่ีส าคญัเรียงจากทิศเหนือลงสูท่ิศใต้ มีการจดัการน า้

บนพืน้ท่ีสนัทรายโดยนอกจากการขดุคเูมืองท าผงัเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้ว ยงัพบการขดุบอ่เพื่อใช้

ในการอปุโภค บริโภคกระจายทัว่ไปบนสนัทรายมีการขดุสระน า้ภายในวดัหรือโบราณสถานต่างๆ 

นอกจากนีพ้ืน้ท่ีบริเวณขอบสนัทรายท่ีพืน้ท่ีมีความสงูกว่าพืน้ท่ีนาลุ่มท าให้เกิดทางน า้ขนาดเล็กมี

การท าฝายชะลอน า้ขนาดเล็ก (ชาวบ้านเรียกนบ เกิดจากการน าไม้มาขดักนั) มีประโยชน์ต่อการ

สง่น า้ไปยงันาด้วย          

พืน้ท่ีด้านข้างสนัทรายเมืองเวียง วดัแก้ว วดัหลง พบหลกัฐานในช่วงสมยัพทุธศตวรรษ

ท่ี 18 ท่ีส าคญั 3 แหล่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดีวดัพระบรมธาตไุชยาวรวิหาร, นาจารึกลานทอง

ระหว่างวัดพระบรมธาตุไชยากับเมืองเวียงและนาโนรมย์ทางทิศตะวันออกของวัดเวียง                   

จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์เจอข้อมลูท่ีน่าสนใจ คือ ชาวบ้านกล่าวว่าแต่เดิมจะมีถนนดินเรียกว่า 

“ทางดา่น” ใช้เป็นเส้นทางเดินทางระหว่างวดัพระบรมธาตไุชยาไปยงัหมู่บ้านพมุเรียง โดยเส้นทาง

จะผ่านวัดพระบรมธาตุไชยา–นาท่ีพบจารึกลานทอง- ถนนทิศใต้ของเมืองเวียง –นาโนรมณ์                  

(พบจารึกหลัก ท่ี  25 จารึกพระพุทธรูปนาคปรก) – วัดศาลาทึง  – ออกถนนสู่พุมเ รียง                       

โดยยงัสามารถสงัเกตเส้นถนนจากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2486                        
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ภาพที่ 167 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองเวียง ต าบลตลาด อ าเภอไชยา ปี พ.ศ. 2486                       

ท่ีมา: ฐานข้อมลูภาพถ่ายทางอากาศ Williams-Hunt Aerial Photograph Digital Collection62 

นอกจากนีย้ังพบแหล่งโบราณคดีในเขตต าบลทุ่ง (แหล่งโบราณคดีกฏิยางหงส์                

ยายหาร, กฎุิตาเจ้า) ไกลไปถึงพืน้ท่ีบริเวณต าบลป่าเว โดยมกัพบการสร้างเจดีย์ประจ าชมุชนและ

มีการฝังกระปกุสมยัราชวงศ์ซง่ไว้ตามฐานเจดีย์ตา่งๆ 

ศาสนา ดงัจะเห็นได้จากจารึกท่ีกลา่วไปข้างตนท่ีมีการนบัถือทัง้ศาสนาพทุธมหายาน

และศาสนาพุทธเถรวาท โดยในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 เร่ิมพบหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับ               

พทุธเถรวาทมากขึน้โดยในจารึกช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 จารึกหลกัท่ี 24ก. เร่ิมมีการใช้ภาษา

บาลีในการจาร พบลกัษณะศิลปะเป็นสกลุช่างไชยาของตนเองโดยมีการผสมผสานระหว่างศิลปะ

ต่างๆ เช่น พระพทุธรูปยืนอิทธิพลศิลปะทวารวดีผสมกบัเขมรท่ีวดัพระบรมธาตไุชยาก าหนดอายุ

อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 ใน กล่าวถึงการถวายของแก่ศาสนสถานโดยใช้ภาษาบาลี             

ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 จากจารึกหลกัท่ี 25 กล่าวถึงการหล่อพระพุทธรูปนาคปรกในเมือง    

                                                            
62http://gdap.crma.ac.th/เข้าถงึข้อมลูวนัท่ี  16/12/57  

เมืองเวียง วัดพระบรมธาตุไชยา 

ดอนในรายณ์

เวียง 

จารึกลานทอง 

จารึกนาคปรก

นาคปรก 
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ครหิหลอ่ด้วยเทคโนโลยีชัน้สงูสามารถแยกประติมากรรมออกเป็น 3 ชิน้ จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่ามีการ

หลอ่ประตมิากรรมขึน้แล้วในชมุชน 

พระพิมพ์ จากการรวบรวมข้อมลูพระพิมพ์ท่ีพบในไชยาสามารถแบง่เป็น 3 แบบ ได้แก่ 

แบบท่ี 1 พระพิมพ์ดินเผารูปสามเหลี่ยมแสดงภาพพระพทุธรูปปางมารวิชยัประทบันัง่อยู่ภายใน

ปราสาทท่ีมีสิงห์แบกมีพระพทุธรูปประทบันัง่ปางสมาธิอีก 2 องค์ประทบันัง่ในซุ้มท่ีขนาบปราสาท

ทัง้ 2 ข้าง พบท่ีนาโนรมย์ จ านวน 1 ชิน้ เป็นพระพิมพ์ท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายนก าหนด

อายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 17-1863 พระพิมพ์แบบนีมี้การค้นพบในอีกหลายแห่ง เช่น กรุปรางค์วดัราช

บรูณะ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ปราสาทเมืองสิงห์ จงัหวดักาญจนบรีุ ในภาคใต้พบท่ีวดันาขอม  

จงัหวดันครศรีธรรมราช การพบพระพิมพ์รุ่นนีใ้นไชยาสนันิษฐานวา่น าเข้ามาจากดนิแดนอ่ืน 

 

ภาพที่ 168 พระพมิพ์ดนิเผาจากนาโนรมย์จากไชยา, วัดนาขอม นครศรีธรรมราช,              

วัดพระเมรุ นครปฐมและแม่พมิพ์พระที่ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี 

ที่มาของภาพ: Pierre Dupont, “L’archaéologie mône de Dvaravati (Paris: 

Publication de l’Ecole Française d’Extrême-Orient,1959), 46-47. พิริยะ ไกรฤกษ์,                      

“พระพิมพ์: ท่ีพบในภาคใต้ก่อนพทุธศตวรรษท่ี20” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้เล่ม 10 

(กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542) หน้าท่ี  5051                       

และ พีรพน พิสนุพงศ์, หนังสือน าชมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2543).17. 

                                                            
63 M.L.Pattaratorn Chirapravati, The Cult of Votive Tablets in Thailand                        

(Sixth to Thirteenth Centuries), (Ph.D.dissertation, Cornell University, 1994), 459-460. 
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พระพิมพ์แบบท่ี 2 พระพิมพ์ดินดิบแถวบนเป็นรูปประพุทธรูปประทับยืน 3 องค์           

องค์ประทานท าปางวิตรรกะมทุรา พระสาวก 2 ข้างยืนประนมมือ แถวท่ี 2 เป็นพระพทุธรูปประทบั

นั่ง 2 องค์ และแถวล่างสุดเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง  5 องค์ จากลกัษณะศิลปะสนันิษฐานว่า

ได้รับศิลปะจากศิลปะทวารวดีและเขมรก าหนดอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 17 -18 แหลง่โบราณคดีอื่น

ท่ีพบ ได้แก่ แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย จงัหวดัตรังและเมืองโบราณเวียงสระ วดัพระศรีรัตนมหาธาตุ

ลพบรีุ (ดนิเผา) บ้านบอ่โตนด เมืองนครปฐม (ดินเผา) วดัพระคงฤาษี จงัหวดัล าพนู64 

      

ภาพที่169  พระพมิพ์ดนิดบิที่พบบริเวณฐานวัดหลง อ าเภอไชยาและเขานุ้ย จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

                                                            
64 ภาณุวัฒน์ เอือ้สุมาลย์, “การก าหนดอายุสมัยพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ ย,” ในการประชุม

ความก้าวหน้าทางวิชาการโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติ 3 -4 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดีมหาวิทยาลยัศิลปากร กรมศิลปากร) 
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พระพิมพ์แบบท่ี 3 พระพทุธรูปประทบันัง่ปางมารวิชยัขดัสมาธิเพชรจ านวน 4 แถว 

แถวละ 4 องค์ รวมทัง้หมด 16 องค์ ระหวา่งพระพทุธรูปแตล่ะองค์มีสถปูจ าลองกัน้มีลกัษณะรับคติ

ความเช่ือคล้ายกับพระพิมพ์ท่ีพบในพะโคและพุกามก าหนดอายุราวคร่ึงแรกของพุทธศตวรรษท่ี 

1765 ท่ีท าเป็นพระพิมพ์แผงเช่นกนั 

       

ภาพที่ 170 พระพมิพ์ดนิเผาพบที่วัดเดมิเจ้า ต าบลป่าเวและพระพมิพ์จาก Mingyaung 

Monastery Mergui พม่า ก าหนอดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 

 

บทบาทของชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 

บทบาทชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 เป็นเมืองหนึ่งท่ีมีเสนาบดี

ปกครองภายใต้อ านาจของกษัตริย์ซึ่งจากการพบการจัดองค์ประกอบเมืองขุดคูน า้คนัดินท าผงั

เมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยม การพบพระพิมพ์ท่ีคล้ายกับท่ีพบในภาคกลางท่ีได้รับอิทธิพลเขมรจึง

สนันิษฐานว่าชุมชนโบราณไชยาในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 18 ตกอยู่ภายใต้อ านาจกษัตริย์

                                                            
65 พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพิมพ์: ท่ีพบในภาคใต้ก่อนพทุธศตวรรษท่ี20” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย

ภาคใต้ เล่ม 10 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542): 5061-5062 
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บ้านเมืองท่ีได้รับอิทธิพลจากเขมร ตอ่มาช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 เมืองโบราณไชยาอาจตกอยู่

ภายใต้อิทธิพลของเมืองตามพรลิงค์หรือนครศรีธรรมราช 

 

ความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณไชยากับชุมชนโบราณอื่นๆในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18  

จีน จากโบราณวตัถท่ีุพบแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ทางด้านการค้า พบเคร่ืองถ้วย

จีนสมยัราชวงศ์ซง่เป็นจ านวนมากก าหนดอายรุาวพทุธศตวรรษ 17-18 ชนิด66  

เขมร พบอิทธิพลเขมรในชมุชนโบราณไชยาช่วงพทุธศตวรรษท่ี 17-18 พบโบราณวตัถุ

ท่ีมากบัการค้า เช่น เคร่ืองถ้วยเขมรและพบข้อความในพระพทุธรูปนาคปรกท่ีเป็นภาษาเขมร ช่ือ

และค าศพัท์คล้ายค าของเขมรจึงสนันิษฐานวา่ในช่วง พ.ศ.1726 ชมุชนโบราณไชยาอาจอยู่ภายใต้

อิทธิพลทางการเมืองของเขมร 

ชุมชนโบราณอื่นๆในภาคใต้ สนันิษฐานว่าเป็นกลุ่มบ้านเมืองท่ีได้รับอิทธิพลจาก

เมืองต่างๆในยคุเดียวกนั  ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 14-16 พบหลกัฐานทางโบราณคดีใกล้เคียงกบัท่ี

พบท่ีแหล่งโบราณคดีทุ่งตกึ จงัหวดัพงังาซึ่งอาจมีเส้นทางการค้าข้ามคาบสมทุรระหว่างตะกัว่ป่า

กบัอ่าวบ้านดอน ตอ่มาในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 อาจตกอยู่ภายใต้การเมืองของตามพรลิงค์

หรือนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

                                                            
66 Tarapong Srisushat Bronson B. and Ho Chuimei,“The Early Chinese Ceramics                       

in Southern Thailand,” Silpakorn Journal,33 (4,1989): 27-29 
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6. ชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-24 

ช่วงพทุธศตวรรษท่ี 19-24 ในชมุชนโบราณไชยามีหลกัฐานกลา่วว่าเป็นหวัเมืองชัน้ตรี

ของอยธุยา ผลจากการส ารวจของผู้วิจยัปีพ.ศ.2557 พบแหล่งโบราณคดีทัง้หมด 39 แหล่ง 

สามารถน ามาอธิบายพัฒนาการ บทบาทและความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณไชยาในช่วง                

พทุธศตวรรษท่ี 19-24 กบัชมุชนอื่นๆ ได้ ดงันี ้

พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-24 

จากหลักฐานเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19               

ไม่พบเอกสารท่ีกล่าวถึงไชยาโดยตรงแต่ในต านานเมืองนครศรีธรรมราชกล่าวถึงตอนหนึ่งท่ี

น่าสนใจ คือ การแบ่งดินแดนระหว่างพระเจ้าอู่ทองกบัพระเจ้าศรีธรรมโศกราชบริเวณบางสะพาน 

(ประจวบคีรีขนัธ์ในปัจจบุนั) โดยทิศเหนือของบางตะพานเป็นของพระเจ้าอูท่อง สว่นทางทิศใต้เป็น

ของนครศรีธรรมราชประกอบกับการพบจารึกหลักท่ี 24ข.ท่ีกล่าวสรรเสริญพระเจ้าจันทรภาณุ

กษัตริย์ของตามพรลงิค์ช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 18 ท าให้นกัวิชาการเช่ือว่าในสมยัพทุธศตวรรษท่ี 

19 ชมุชนโบราณไชยาอยูใ่ต้ การปกครองของนครศรีธรรมราช  

เอกสารในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20 พบหลกัฐานแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ของชมุชน

โบราณไชยากับกลุ่มบ้านเมืองทางตอนบน ได้แก่  จารึกวัดตะพาน (พ.ศ.1935 -1970)                       

ท่ีจารเป็นภาษาไทย อกัษรไทยอยธุยา เนือ้หาของจารึกกล่าวถึงการท าบญุของเจ้าเมืองทองและ

ครอบครัว(เจ้าแม่ท้าวสร้อยนารี) สอดคล้องกับต านานเมืองนครศรีธรรมราชท่ีกล่าวถึงกษัตริย์

อยุธยาส่งพระพนมวังและนางเสดียงทองมาฟื้นฟูเมืองนครศรีธรรมราชทัง้ 2 องค์ได้ส่งนายรัก     

นายราช  นายเขียวมาสร้างนาฟื้นฟูเมืองไชยา ในกฎหมายตราสามดวงแผนกพระไอยการ

นายทหารหวัเมืองปี พ.ศ.1998 กลา่วถึงเมืองไชยาในฐานะหวัเมืองชัน้ตรีของอยธุยา ท าให้สรุปได้

ว่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20  ไชยาได้อยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของอยุธยามีการส่งคนจาก

ส่วนกลางมาปกครอง  สอดคล้องกับหลักฐานท่ีพบในไชยาโดยพบแหล่งโบราณคดี                     

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20-22 เป็นจ านวนมากหลกัฐานแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลศิลปกรรม

ท้องถ่ินผสมอยธุยา 
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ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 พบหลักฐานว่าชุมชนโบราณไชยมีการติดต่อกับจีน                    

จากจารึกระฆงัจีนระบปีุ พ.ศ.2121 ระฆงัเหล่านีส้่วนใหญ่จะถกูเขียนตามเมืองท่าต่างๆท่ีมีชมุชน

ชาวจีนค้าขายอยู่ ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากพงศาวดารหมอบลดัเลย์ได้กล่าวถึง              

ไชยาว่าถูกเกณฑ์ให้ส่งทัพเรือและข้าวไปช่วยอยุธยาในการไปตีกัมพูชาในปีพ.ศ.2134               

และสง่ทพับกปราบกบฏตะนาวศรีในปี พ.ศ.2137 ตอ่มาในสมยัพระเจ้าปราสาททองปีพ.ศ. 2184 

ได้กล่าวถึงการรอเรือท่ีสัง่ท าจากไชยาหรือเรือจากออกญานครศรีธรรมราชเพื่อไปท าการค้ากับ

ญ่ีปุ่ นแสดงให้เห็นว่าไชยาอาจเป็นอู่ต่อเรืออีกแหล่งหนึ่ง นอกจากนีย้ังมีการออกจดหมายเพื่อ

ความสะดวกในการเดินทางของวนัวลิตในการเยือนและผ่านเมืองท่าต่างๆในท่ีนีไ้ด้ท าหนงัสือให้

เมืองไชยาด้วย 

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี  23 ในเอกสารการค้าของห้างชวาพ.ศ.2218 กล่าวถึ ง                       

มร.แฮมเบอร์ กิบบอนวางแผนท่ีจะไปท าการค้าท่ีไชยาเน่ืองจากตนได้ท้องตราในการซือ้ดีบุกได้

จากไชยา พุนพิน พทัลุงและชุมพร  จากท้องตรานีแ้สดงให้เห็นอ านาจของอยุธยาท่ีสามารถ

ควบคมุการค้าในหวัเมืองดงักลา่ว ในจดหมายเหตหุมื่นอารี (เอกสารชัน้รองเขียนขึน้หลงัเหตกุารณ์

ประมาณ 200 ปี) ได้กล่าวว่าราวพ.ศ.2223 เจ้าเมืองไชยาว่างลง พระยามุสตาฟาบุตรชาย                 

เจ้าเมืองสงขลามาครองเมือง ในปี พ.ศ.2230 จดหมายเหตุลาลูแบร์ได้กล่าวถึงหัวเมืองต่างๆ            

ในภาคใต้โดยมีไชยาจัดเป็นมณฑลหนึ่งท่ีมีเมืองขึน้   2 เมือง  ในสมัยสมเด็จพระเพทราชา              

พ.ศ.2234-2235 ได้กล่าวว่ากรมการเมืองไชยามากราบทูลว่าเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นกบฏ

แสดงให้เห็นว่าในช่วงนีไ้ชยามีความใกล้ชิดกบัอยธุยามากกว่านครศรีธรรมราช การท าศกึระหว่าง

นครศรีธรรมราชกบัอยธุยาในครัง้นัน้ก็ได้ใช้เมืองไชยาเป็นจดุรวมพลและมีแม่ทพัไชยาร่วมในการ

ท าสงคราม  ต่อมาในสมยัพระเจ้าอยู่หวับรมโกศยงัพบหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่ามีชาวจีนเข้ามา

อยู่อาศยัในไชยา คือ จารึกระฆงัจีนพ.ศ.2239 และป้ายหลมุฝังศพชาวจีน พ.ศ.2276 กลา่วว่าเป็น

ชาว Lujiang ต าบลหนึ่งในเมืองเหอเฝ่ย (He Fei) มณฑลอานฮยุ ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของ

ประเทศจีน ในปีพ.ศ.2282 มีการจับช้างพลายได้ในชุมชนโบราณไชยา ในช่วงสมัยอยุธยา                 

ตอนปลายพบคมัภีร์ใบลานจ านวนมากท่ีพมุเรียง แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของศาสนา 
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จากการส ารวจทางโบราณคดีพบแหล่งโบราณคดีสมัยพุทธศตวรรษท่ี 19-24              

จ านวน 39 แหล่ง โดยเป็นแหล่งโบราณคดีท่ีพัฒนามาจากสมัยช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19  

จ านวน 9 แหลง่ แหลง่โบราณคดีท่ีเกิดใหมใ่นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20-24 จ านวน 30 แหลง่                    
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ภาพที่ 171  ต าแหน่งที่พบหลักฐานทางโบราณคดสีมัยประวัตศิาสตร์ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-24 ชุมชนโบราณไชยา
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จากการส ารวจเบือ้งต้นพบแหล่งโบราณคดีท่ีกระจายอยู่ทัว่ไปภายในรัศมีไม่ไกลจาก

ชายฝ่ังทะเลเกิน 20 กิโลเมตร นิยมเลือกใช้พืน้ท่ีดอนและท่ีราบริมฝ่ังล าคลองเป็นท่ีอยู่อาศัย            

มีการวัด หรือเจดี ย์ประจ าชุมชน พบการสร้างศาสนสถานบนเขาจ านวน 2 แหล่ง คือ                     

แหลง่โบราณคดีเขาสายสมอ ต าบลเวียงและแหลง่โบราณคดีวดัควนเจดีย์ ต าบลทุ่ง ข้อสงัเกตพบ

แหล่งโบราณคดีตอนในจ านวนมากท่ีพบหลกัฐานในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20-22 แหล่งโบราณคดี

หลายแหล่งถกูทิง้ร้างไปในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 23 และในช่วงพทุธศตวรรษ 23-24 จะย้ายมา

กระจายตัวหนาแน่นบริเวณพืน้ท่ีดอนขนาดเล็กอยู่บริเวณต าบลทุ่ง ต าบลเลม็ดและสันทราย               

ป่ายาง ต าบลพมุเรียงกินพืน้ท่ีไม่ไกลจากทะเลเกิน 10 กิโลเมตร 

คติความเช่ือทางศาสนาพบวา่ชมุชนมีการนบัถือศาสนาพทุธเถรวาทลงักาวงศ์เป็นหลกั                
ต่างจากช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 ท่ีนิยมนบัถือพทุธมหายาน มีความนิยมสร้างวดัและเจดีย์
ประจ าชมุชน พบหลกัฐานทางด้านเอกสาร ได้แก่ จารึกวดัตะพาน (พ.ศ.1935-1970)กล่าวถึงการ
สร้างวิดหาร  สร้างพระพทุธรูปสูค่หูาแก้ว พบคมัภีร์ใบลานสมยัอยธุยาตอนปลายราวพทุธศตวรรษ
ท่ี 23-24 ตามวดัต่างๆโดยเฉพาะวดัในต าบลพุมเรียงท่ีสมยัรัตนโกสินทร์ได้กลายเป็นศนูย์กลาง
การเรียนรู้คมัภีร์ใบลาน สมยัอยธุยามีการสร้างวดัเป็นจ านวนมาก แหลง่โบราณคดีส่วนใหญ่ท่ีพบ
เป็นแหล่งโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา คือ วัดหรือเจดีย์ประจ าชุมชน พบคติการน าอัฐิ            
ใสก่ระปกุและน าไปฝังไว้ตามเจดีย์ตา่งๆ โดยแตล่ะชมุชนจะมีเจดีย์ของตนเอง กระปกุท่ีน ามาบรรจุ
มีตัง้แตก่ระปกุจีนสมยัราชวงศ์ซง่ (พทุธศตวรรษท่ี 17-18), เคร่ืองถ้วยศรีสชันาลยั (พทุธศตวรรษท่ี 
21-22), เคร่ืองถ้วยจากเตาเวียดนาม (พุทธศตวรรษท่ี  20-21), เคร่ืองถ้วยญ่ีปุ่ นสมัยเอโดะ               
(พุทธศตวรรษท่ี 22), เตาจากแม่น า้น้อย (พุทธศตวรรษท่ี 22), เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิง
(พุทธศตวรรษท่ี 20-22),  บางส่วนใช้หม้อดินเผาหรือท่ีเรียกว่าหม้อตาลพบคติการจารคัมภีร์                  
ใบลานอทุิศให้แก่วดัในพทุธศาสนาเพื่อเป็นบญุกศุล  สว่นศาสนาพราหมณ์พบวา่ไมไ่ด้มีการนบัถือ
เป็นศาสนาหลักแต่ มีพราหมณ์ท าหน้า ท่ีประกอบพิ ธีกรรม  (จากจารึกวัดจ าปาสฎ.6                          
ก าหนดปีพ.ศ.2319 กลา่วถึงพราหมณ์วดัเวียงมาช่วยท าพิธีในการสร้างพระพทุธรูปหินทรายแดง)  

สถาปัตยกรรมจากการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่สร้างขึ น้ เ น่ืองในพุทธศาสนา                      

ปัญหาการศกึษารูปแบบสถาปัตยกรรมในเมืองโบราณไชยาพทุธศตวรรษท่ี 19-24 คือ มีการรือ้

แล้วสร้างอาคารใหม่ ในสมัยรัตนโกสินทร์ดังนัน้การวิเคราะห์อายุของโบราณสถานจึงต้องใช้

หลกัฐานอ่ืนมาประกอบ เช่น พระประธานภายในวดัใบเสมาหลกัฐานทางโบราณคดีตามผิวดิน 
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เป็นต้น ผลจากการศึกษาของผู้ วิจัยพบว่ามีบางส่วนมีการใช้งานซ า้บนโบราณสถานท่ีสร้างขึน้

ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี  19 ไ ด้แก่  โบราณสถานวัดเวียงเจดี ย์วัดแก้ว เจดี ย์วัดหลง                     

เจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา หลักฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ท่ีชัดเจนท่ีสุด คือ               

แผนผังของวัดพระบรมธาตุไชยาท่ีมีลักษณะวิหารยื่นเข้าไปยังระเบียงคดคล้ายแผนผัง                       

ของวดัในสมยัอยธุยาตอนต้นถึงตอนกลางสอดคล้องกบัพระพุทธรูปท่ีพบภายในวดัก าหนดอายุ

ตัง้แตช่่วงพทุธศตวรรษท่ี 18-22 

                                                                   

ภาพที่ 172 ภาพแผนผังวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี,                                  

วัดราชบูรณะและวัดพุทไทสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยอยุธยาตอนต้น                                                     

ท่ีมา: https://www.google.com/earth/ 

อโุบสถหรือวิหารส่วนมากถูกรือ้ถอนและสร้างใหม่กลายเป็นศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์                
ตัวอย่าง รูปแบบวิหารเก่าสุด ท่ีพบในไชยาท่ียัง เหลืออยู่  คือ  วิหารวัดจ าปา ต าบลทุ่ ง                            
จากภาพถ่ายเก่าพบว่าเป็นอาคารไม้ไม่มีฝา (ปัจจุบนัมีการสร้างผนงัก่ออิฐทึบ) หลงัคาวิหารเป็น
ทรงจัว่ปีกนกซ้อน ลดหลัน่กัน 3 ชัน้มงุด้วยกระเบือ้งกาบกล้วย กระเบือ้งเชิงชายมีลวดลายเทพ
พนมและลายกนกรูปดอกไม้ มีประเจิดยื่นออกมาทัง้ด้านหน้าและด้านหลังหน้าบันแกะสลัก                
เป็นรูปลายก้านขดหางโตและพุ่มข้าวบิณฑ์ ด้านในมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป                       
จากลกัษณะศิลปะคล้ายกับวิหารท่ีนิยมสร้างในสมยัอยธุยาตอนปลายถึงต้นรัตนโกสินทร์ตอนต้น
และจากการส ารวจแหลง่โบราณคดีในอ าเภอไชยาตามวดัร้างสว่นใหญ่มกัเหลือหลกัฐานเพียงฐาน
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ชุกชีท่ีมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่และชิน้ส่วนใบเสมาจึงสันนิษฐานเบือ้งต้นว่ารูปแบบวิหาร             
ท่ีปรากฏในไชยามีลกัษณะคล้ายกบัวิหารวดัจ าปาคือเป็นวิหารท่ีไม่มีผนงั 

 

ภาพที่ 173 ภาพถ่ายเก่าและภาพถ่ายปัจจุบันของอุโบสถวัดจ าปา ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา  

ใบเสมา คือ สิ่งท่ีใช้ก าหนดเขตอโุบสถปักไว้ตามทิศต่างๆ 8 ทิศ มีทัง้ปักเป็นใบเสมาคู่

และใบเสมาเดี่ยว ในไชยาพบหลักฐานว่ามีการปักใบเสมาคู่เพียง 2 วดั ได้แก่ วัดพระบรมธาต ุ         

ไชยาวรวิหารและวัดประสพ ส่วนวัดอ่ืนๆพบว่าเป็นใบเสมาเดี่ยว จากการศึกษาลักษณะ                

ของใบเสมาในไชยาเบือ้งต้น สามารถแบง่ออกเป็น 2กลุม่ใหญ่ ได้แก่  

 กลุม่ท่ี 1 กลุม่ใบเสมาขนาดใหญ่และหนาทัง้หมดท าจากหินทรายแดงแผ่นเรียบมีการ

ท าเป็นเส้นสนันูนตรงกลางมีความกว้าง 40-50 เซนติเมตร สูง 60-90 เซนติเมตร หนา 15-20 

เซนติเมตร ตวัอย่างแหล่งโบราณคดีท่ีพบใบเสมา ได้แก่ แหล่งโบราณคดีวดัพระบรมธาตุไชยา

วรวิหาร แหล่งโบราณคดีวดัพระประสพและแหล่งโบราณคดีวดันบ (ร้าง) ต าบลเลม็ด วดัเหล่านี ้

สว่นใหญ่เป็นวดัสมยัอยธุยาตอนต้นราวพทุธศตวรรษท่ี 20-22  

กลุ่ม ท่ี  2 กลุ่ม เ ป็นใบเสมาจะ มีขนาดกลางนิยมท า เอวคอดมีขนาดก ว้าง                        

30-40 เซนติเมตร สูง 50-90 เซนติเมตร หนา 6-16 เซนติเมตร  ปรากฏลวดลายไทยประดับ

ลวดลายพนัพฤกษาและสตัว์ตา่งๆตวัอยา่งใบเสมาในกลุม่นี ้คือ ใบเสมาจากวดัชยาราม วดัท่าโพธ์ิ 

วดัโทร้าง เป็นต้น 
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 ข้อแตกต่างกบัใบเสมาสมยัรัตนโกสินทร์คือลวดลายท่ีเพิ่มมากขึน้และส่วนใหญ่หล่อ

ด้วยปนูซีเมนต์ ข้อควรระวงัในการใช้ใบเสมาก าหนดอายุสมยัแหล่งโบราณคดีเน่ืองจากพบว่ามี

การน าจากวดัอ่ืน เช่น ใบเสมาท่ีวดัแก้วเป็นใบเสมาท่ีน ามาจากวดัชยาราม (จากจารึกบนใบเสมา) 

บางแผน่ก็มีการน าใบเมาเก่ามาสลกัใหม ่เป็นต้น 

 

 

 

 

ภาพที่ 174 ตัวอย่างใบเสมาร่วมสมัยอยุธยาก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่  

วัดนบ (ร้าง) วัดพระบรมธาตุไชยา วัดพระประสพ 

วัดชยาราม วัดท่าโพธ์ิ วัดโท (ร้าง) 

วัดเดมิเจ้า วัดแก้ว 

แบบที่ 1  

แบบที่ 2 
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เจดีย์ส่วนใหญ่มกัใช้งานโบราณสถานหรือเจดีย์เดิมโดยมีต่อเติมหรือดดัแปลงเจดีย์ท่ี
สร้างในช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 14-15 เช่น เจดีย์วดัหลง วดัพระบรมธาตไุชยาวรวิหารและวดัแก้ว
จากการส ารวจเพิ่มเติมของผู้วิจยัพบเจดีย์ขนาดเล็กนิยมท าเป็นเจดีย์ฐานสิงห์ย่อมมุไม้ 12 ได้แก่ 
เจดีย์วดัท่าโพธ์ิ, เจดีย์วดัพระประสพและกฏิุตาเจ้า เจดีย์เหลา่นีเ้ป็นท่ีนิยมมากในสมยัอยธุยาตอน
ปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น14 นอกจากนีย้ังพบเจดีย์แบบทรงกลมพบท่ีเขาสายสมอ                  
และวดัจายร้าง ต าบลเลม็ด  

 

 

                          

 

 ภาพที่ 175  ตัวอย่างเจดย์ีที่พบในชุมชนโบราณไชยา อ าเภอไชยา 

                                                            
14 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย                   

ธรรม ศาสตร์, 2546) ,36 

เจดีย์ฐานสิงห์ย่อมุมไม้ 12 

วัดท่าโพธ์ิ ต าบลทุ่ง 

เจดีย์ทรงกลมวัดจายร้าง 

ต าบลเลมด็ 

เจดีย์ทรงกลม                     

เขาสายสมอ ต าบลเวียง 

เจดีย์ฐานสิงห์ย่อมุมไม้ 12 

กุฏติาเจ้า 

เจดีย์ฐานสิงห์ย่อมุมไม้ 12 

วัดพระประสพ 
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นอกจากนีย้งัพบกองอิฐลกัษณะคล้ายเจดีย์แต่ไม่สามารถทราบรูปร่างเดิม บางแหล่ง
พบดินพอกตวัเจดีย์ บางแหล่งก็พบเพียงส่วนฐานสี่เหลี่ยม ได้แก่แหล่งโบราณคดีบ้านเกาะแก้ว 
ต าบลป่าเว, แหล่งโบราณคดีวดัสโมสร ต าบลเลม็ด, แหล่งโบราณคดีวดัจาย (ร้าง) ต าบลเลม็ด,
แหลง่โบราณคดีวดัโทร้าง ต าบลทุ่ง, แหลง่โบราณคดีวดัท่านเกิด ต าบลทุ่ง, กฏุิยายหงส์ ยายหาญ 
ต าบลทุ่ง, วัดนางชีร้าง ต าบลทุ่ง, เจดีย์วดัเขาสายสมอ ต าบลเวียง (สภาพท่ีเห็นในปัจจุบนัคือ            
มีการดดัแปลงจากเดิม อาจเป็นเจดีย์ทรงกลม)  เป็นต้น  

ประติมากรรม ส่วนใหญ่พบเป็นพระพุทธรูปจากการศึกษาพระพุทธรูปท าจาก               

หินทราย จากจารึกวัดจ าปาสฎ.6 พ.ศ.2319 กล่าวถึงอาจารย์วัดจ าปา ภิกษุสงฆ์ สามเณร                   

สีกาบุญรอดได้เอาหินจากเขาโพธ์ิมาท าพระพุทธรูป 32 องค์ มอบแก่วัดหินศิลาเตียบ 9องค์             

ถ า้วงัพระโค 23 องค์ ท าให้ทราบว่าการสร้างพระพุทธรูปศิลาจากทรายแดงมีการท าจนถึ งช่วง             

ต้นพุทธศตวรรษ ท่ี  24 จากแนวคิด ท่ี ไ ด้จากศึกษาพระพุทธรูปของนันทลักษณ์ คี รีมา                     

ในวดัพระบรมธาตไุชยาก าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18-21 สามารถน ามาจดัอายุสมยั

พระพทุธรูปสมยัอยธุยาได้ ดงันี ้ 

พระพทุธรูปสกุลช่างไชยาสมยักลางพทุธศตวรรษท่ี 18 ถึงกลาง19 ได้รับอิทธิพลจาก

ศิลปะอินเดีย ศรีลังกา ทวารวดีและเขมรพัฒนาเป็นศิลปะของตัวเอง  ลักษณะเด่น คือ                        

พระพักตร์เป็นรูปไข่  เม็ดพระศกเป็นตารางสี่ เหลี่ยมมีอุษณีษะเป็นทรงสูงท าเป็น  2 ชัน้                 

ด้านหน้าประดับรัศมีรูปใบโพธ์ิ (คล้ายกับศิลปะนาคปัฏฏนัมและพุกาม) รัศมีเป็นตุ่มกลม                

ชายสงัฆาฏิเป็นเส้นริว้ธรรมชาต ิรัดประคดใหญ่ตรงกลางจะโค้งขึน้คล้ายตวั S ท าลวดลายประดบั

เช่น รูปดอกไม้สี่กลีบลายดอกไม้กลมเล็กและลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีผ้าจีบหน้านาง              

(คล้ายศลิปะทวารวดีท่ีได้รับอิทธิพลเขมร)  

พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาสมัยปลายพุทธศตวรรษท่ี 19  ถึงต้น 20 อิทธิพลศิลปะ             

สมยัอยธุยาผสมกบัศิลปะท้องถ่ิน ลกัษณะท่ีแตกตา่งจากสมยัก่อน คือ พระพกัตร์คอ่นไปทางกลม

อุษณีษะเตีย้ลงมีการสลักรัศมีเป็นรูปใบโพธ์ิหรือท าลวดลายคล้ายใบโพธ์ิ รัศมีท าเป็นตุ่มกลม             

และเปลวไฟ ในสว่นเปลวไฟบางชิน้มีการท าแถวกลีบบวัรองรับรัศมีรูปเปลวไฟ 
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ภาพที่ 176  พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาราวปลายพุทธศตวรรษที่  19 ถึงต้นพุทธศตวรรษ            

ที่ 20 
 

พระพทุธรูปสกลุช่างไชยาสมยัปลายพทุธศตวรรษท่ี 20 ถึงต้น 22 แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ 

คือ กลุ่มศิลปะอยธุยาตอนต้น ได้แก่ พระประธานในวิหารวดัพระบรมธาตไุชยามีลกัษณะเดน่ตรง 

พระขนงโก่ง ป้ายเป็นแผน่ใหญ่ มีร่องขอบพระโอษฐ์เม็ดพระศกท าเป็นตารางสี่เหลี่ยมและเม็ดขนนุ 

มีแถวกลีบบวัรองรับรัศมีรูปเปลว ชายสงัฆาฏิมี 2แบบ คือ ชายสงัฆาฏิซ้อนทบักนัท าปลายตดัตรง

และแบบแผ่นบนตดัตรงแผ่นล่างแยกเป็นเขีย้วตะขาบ กลุ่มท่ีสอง คือ พระพุทธรูปศิลปะท้องถ่ิน

ผสมอยธุยาเป็นกลุ่มท่ีพบมากท่ีสดุในวดัพระบรมธาตไุชยา มีลกัษณะคล้ายกบัพระพทุธรูปสมยั

อยธุยาตอนต้นแต่มีลกัษณะเด่น คือ พระเศียรด้านบนกว้าง ระหว่างพระขนงกบัพระเนตรท าเป็น

เส้นป้ายขนาดใหญ่ พระนาสิกโด่งมีเส้นต่อเน่ืองจากพระขนงลงมาพระนาสิกปลายสงัฆาฏิแยก

เป็นเขีย้วตะขาบซ้อนทบักนัสองชัน้ บางครัง้มีการท าเส้นแนวนอนประทบัอยู่ 2-3 เส้น ชายสงัฆาฏิ

ถือเป็นสิ่งส าคญัในการแยกพระพทุธรูปกลุ่มนีอ้อกจากกลุ่มอ่ืน15 แหล่งโบราณคดีท่ีพบพรพทุธรูป

สมัยนี ้ได้แก่ พระพุทธรูปจากวัดแก้ว ต าบลเลม็ด, วัดจาย (ร้าง) ต าบลเลม็ด, วัดพระประสพ 

ต าบลทุ่ง, วดัเววน ต าบลป่าเว เป็นต้น 

                                                            
15นันทลักษณ์ คี รีมา,  “พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาระหว่างพุทธศตวรรษที่  18–21, ”  

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาประวตัิศาสตร์ศิลปะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร,  2555)                 
, 1-156. 
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ภาพที่ 177 พระพุทธรูปร่วมสมัยอยุธยาก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ในชุมชนโบราณ

ไชยา                       

 

พระประธานวิหารพระบรมธาตไุชยา

(อิทธิพลศิลปะอยธุยา) 

พระประธานวิหารพระบรมธาตไุชยา

(อิทธิพลศิลปะอยธุยาและท้องถ่ิน) 

เศียรพระพทุธรูปวดัแก้ว วดัจาย (ร้าง) วดับาตร (ร้าง) 
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 พระพุทธรูปหลงัพุทธศตวรรษท่ี23-24 ลกัษณะเป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย            
ผสมท้องถ่ินมีทัง้พระพทุธรูปส าริดขนาดเล็ก และพระพทุธรูปหินทรายแดง มีการรับเอาคติการท า
พระพทุธรูปทรงเคร่ืองเข้ามา สมยัปลายอยธุยาต่อช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระพทุธรูปหินทราย
แดงนิยมพอกปนูและเขียนสี 

 

  

 

ภาพที่   178 พระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่  23-24                       
ที่พบในชุมชนโบราณไชยา 

 

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองส าริดจากวัดโพธาราม 

พระพุทธรูปทรงเคร่ืองและประทบัน่ังปางสมาธิ วัดโทร้าง 

พระพุทธรูปส าริดจากวัดชมพพูนัส 

พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดสากเหล็กร้าง 
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ภาชนะดินเผา จากการศึกษาภาชนะดินเผาเนือ้ดินท่ีพบร่วมกับเคร่ืองถ้วยสมยั
อยุธยา-รัตนโกสินทร์เบือ้งต้น ส่วนใหญ่พบเป็นหม้อก้นกลม มีการตกแต่งหลากหลาย เช่น              
ลายเชือกทาบ ลายขูดขีด เซาะร่อง เป็นลวดลายต่างๆ เช่น ลายก้างปลา ลายลอนคู่ ลายกด
ประทบัตา่งๆ เป็นต้น สว่นใหญ่พบท าเป็นหม้อก้นกลม มีทัง้ท่ีใช้ทัง้ในชีวิตประจ าวนัและมีบางสว่น
ใช้ในพิธีกรรมบรรจอุฐิัฝังไว้ตามเจดีย์ตา่งๆ 

 

ภาพที่  ภาชนะดนิเผาเนือ้ดนิบรรจุอัฐิพบจากการขุดท่อน า้ตรงระเบียงคด                             
วัดพระบรมธาตุไชยาวรวหิาร อ าเภอไชยา 

 

ภาพที่  ภาชนะดินเผาเนื ้อดินพบบริเวณคลองท่าปูน บ้านไทรงามใกล้บริเวณ                   
เขาน า้ร้อนพบร่วมกับเคร่ืองถ้วยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ 
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บทบาทของชุมชนไชยาราวพุทธศตวรรษที่ 19-24  

บทบาททางการเมืองในกฎหมายตราสามดวงแผนกพระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน 

นาทหารหัวเมืองปี พ.ศ.1998 กล่าวถึงเมืองไชยาในฐานะเป็นหัวเมืองชัน้ตรีของอยุธยา

เช่นเดียวกบัจดหมายเหตลุาลแูบร์ปี พ.ศ.2230กลา่วถึงหวัเมืองตา่งๆในภาคใต้ของอยธุยาโดยมีไช

ยา (Tchiàï) เป็นมณฑลหนึ่งท่ีมีเมืองขึน้ 2 เมือง (ยงัไม่มีหลกัฐานว่าคือเมืองใด)เอกสารยงัแสดง

ให้เห็นว่าอยธุยามีอ านาจควบคมุก าลงัคนและการค้าของชมุชนดงัจะเห็นได้จากการท่ีชมุชนไชยา

ถกูเกณฑ์เข้าร่วมทพัอยธุยาไปตีกมัพชูาในปี พ.ศ.2134และไปปราบกบฏตะนาวศรีในปี พ.ศ.2137 

(พงศาวดารหมอบลดัเลย์)  การควบคมุทางการค้า  เช่น ในเอกสารการค้าของห้างชวา พ.ศ.2218 

กล่ าวถึ งอยุธยาออกท้องตรา ในการซื อ้ดีบุก ไ ด้จากไชยา  พุนพิน  พัทลุงและชุมพร                              

มร.แฮมเบอร์ กิบบอนแสดงให้เห็นอ านาจของอยธุยาท่ีสามารถควบคมุการค้าในหวัเมืองดงักล่าว 

บทบาทการเป็นเมืองท่าการค้าจากเอกสารข้างต้น ท าให้เราทราบวา่เมืองไชยามีฐานะเป็นเมืองท่า

ท่ีท าการรวบรวมสินค้าเพื่อขายกับต่างแดน  หลกัฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการค้าได้แก่สินค้าต่าง

แดน เช่น เคร่ืองถ้วยจีน, เคร่ืองสงัคโลก,เคร่ืองถ้วยอนันมั, เคร่ืองถ้วยญ่ีปุ่ นดงัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น 

(ในหัวข้อความศาสนา)  เคร่ืองถ้วยเหล่านีพ้บทั่วไปตามเมืองท่าต่างๆทางภาคใต้  เช่น                           

ในจงัหวดันครศรีธรรมราช สงขลา พทัลงุ เป็นต้น                    

ความสัมพันธ์กับชุมชนอื่นของชุมชนไชยาราวพุทธศตวรรษที่ 19-24 

อยุธยา จากเอกสารและหลกัฐานทางโบราณคดีท าให้ทราบว่าชมุชนโบราณไชยา

เป็นหัวเมืองชัน้ตรีของอยุธยาส่งคนจากส่วนกลางมาปกครองมีเมืองขึน้ 2 เมือง สถาปัตยกรรม   

และประตมิากรรมได้รับอิทธิพลศลิปะจากอยธุยา 

จีน มีการติดต่อทางการค้ากับจีนตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 เป็นต้นมา                

ส่วนใหญ่เ ป็นการค้า เค ร่ืองถ้วยจีน ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  19-24 ก็พบเค ร่ือง ถ้วยจีน                             

ตามแหล่งโบราณคดีเป็นจ านวนมาก โดยมีตัง้แต่เคร่ืองถ้วยหยวน (พุทธศตวรรษท่ี19-20)               

หมิง  (พุทธศตวรรษท่ี 20-22)  และชิง(พุทธศตวรรษท่ี  22-24)   ต่อจนถึงยุคสาธารณรัฐ             

นอกจากนีย้งัพบหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นถึงการอยูอ่าศยัของคนจีนในชมุชนโบราณไชยาตัง้แตส่มยั

อยุธยาได้แก่ ป้ายหลมุฝังศพชาวจีน พ.ศ.2276 ท่ีเป็นชาว Lujiang ต าบลหนึ่งในเมืองเหอเฝ่ย          
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(He Fei) มณฑลอานฮุย ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกของประเทศจีน ในสมยัรัตนโกสินทร์หนงัสือ                

“ชีวิวฒัน์” ของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณรัุงสีสว่างวงศ์กรมหลวงภาณุพนัธุวงศ์วรเดช         

ท่ีเสด็จมายังเมืองไชยาในปี พ.ศ.2427 ยังได้กล่าวถึงประชากรในไชยาว่ามีคนประมาณ                

40,000 คน แบง่เป็นคนจีนประมาณ 300 เศษ16  

อังกฤษ ติดตอ่กนัในฐานะท าการค้า ในเอกสารการค้าของบริษัทอีสต์อินเดีย(ห้างชวา) 

พ.ศ.2218 กลา่วถึงอยธุยาออกท้องตราในการซือ้ดีบกุได้จากไชยา พนุพิน พทัลงุและชมุพร 

ชุมชนโบราณอื่ นๆในภาคใต้ สันนิษฐานว่า เ ป็นเครือข่ายชุมชนเดียวกัน                  

โดยหลงัช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 ชุมชนโบราณในภาคใต้ได้พฒันากลายมาเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั

ได้แก่ เมืองตามพรลิงค์(นครศรีธรรมราช) เมืองสทิงพระ และลงักาสกุะ (ปัตตานี) เมืองเหลา่นีเ้ป็น

เมืองอิสระปกครองตนเองและเป็นเมืองท่าค้าขายท่ีส าคญั เมืองนครศรีธรรมราชมีความสมัพนัธ์

กบัลงักาจนกลายเป็นศนูย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพทุธเถรวาทแบบลงักาวงศ์ท่ีส าคญั นอกจากนี ้

ยังมีความสัมพันธ์ ท่ีดีกับสุโขทัยผ่านทางศาสนาโดยสุโขทัยรับเอาศาสนาพุทธเถรวาท                   

แบบลงักาวงศ์จากนครศรีธรรมราช ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 20-21 เป็นต้นมา เมืองตา่งๆในภาคใต้

ตอนบนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของกรุงศรีอยธุยา มีเมืองนครศรีธรรมราชเป็นหวัเมือง

เอกและมีเมืองชมุพร พทัลงุและไชยาเป็นหวัเมืองชัน้ตรี ได้รับอิทธิพลพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศ์

เช่นเดียวกัน สิ่งท่ีสนบัสนุนว่าชุมชนโบราณไชยาได้ติดต่อกับชุมชนอ่ืนได้แก่ศิลปะของไชยาท่ีส่ง

อิทธิพลอยู่บริเวณชุมชนอ่ืน เช่น เจดีย์ท่ีเลียนแบบสมัยศรีวิชัยท่ีพบในอ าเภอหลังสวน จังหวัด

ชมุพร วดัเขาพระอานนท์ อ าเภอพนุพิน วดัอมัพวาส อ าเภอท่าชนะ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีและท่ีวดั

พระมหาธาต ุจงัหวดันครศรีธรรมราช  เป็นต้น 

 

 

 

 

                                                            
16 ชวน เพชรแก้ว,สัมมนาประวัตศิาสตร์สุราษฎร์ธานี (สรุาษฎร์ธานี : วิทยาลยัครูสรุาษฎร์ธานี, 

2527), 98. 
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ภาพที่ 181  ตัวอย่างเจดย์ีเลียนแบบสมัยศรีวิชัยจากแหล่งโบราณคดีวัดเขาพระอานนท์                 

อ าเภอพุนพนิและวัดอัมพวาส อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                                          
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บทที่ 7 

สรุป 

ผลจากการศึกษา“พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในอ าเภอไชยา               

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี” และการส ารวจพบแหล่งโบราณคดีจ านวน 51 แหล่ง สามารถน ามาสรุป

พัฒนาการทางวัฒนธรรม บทบาทของชุมชน และความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณ                          

ในอ าเภอไชยาชว่งก่อนพทุธศตวรรษท่ี 24 ได้ ดงันี ้

ชุมชนโบราณไชยาพบหลักฐานเก่าสุดในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม ่                

พบแหล่งโบราณคดีจ านวน 1 แหล่ง คือ แหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้แดง ต าบลปากหมาก 

หลักฐานท่ีพบเป็นขวานหินขัด สันนิษฐานว่าเกิดจากการขยายตัวของชุมชนแหล่งโบราณคดี

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ท่ีพบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจ านวนมาก  ชนิดหินของ                        

ขวานหินขดัท่ีไมพ่บแหลง่แสดงให้เห็นวา่มีการตดิตอ่น าเข้าจากชมุชนภายนอก นอกจากนีจ้ากการ

ส ารวจเพิ่มเตมิพบวา่ชาวบ้านมกัเจอขวานหินขดักระจายอยูต่ามริมคลองไชยาและคลองตะเคียน 

ต่อมาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยแรกเร่ิมประวัติศาสตร์ตอนต้น           

ก่อนพทุธศตวรรษท่ี 9 พบโบราณวตัถเุพียงกลองมโหระทึกมโหระทึก แบบ Hager I ก าหนดอายุ

ราว 200 ปีก่อนพุทธกาลจนถึงพุทธศตวรรษท่ี 5 จ านวน 1 ใบ (แต่ไม่ทราบต าแหน่งพบท่ีชดัเจน) 

แม้จะพบลูกปัดหินมีตาลูกปัดแก้วแถบมีสีลูกปัดอินโด-แปซิกฟิกแต่เน่ืองจากลูกปัดเหล่านี ้                 

พบว่ามีการผลิตและใช้งานต่อเ น่ืองมาจนถึงสมัยหลัง การพบโบราณวัตถุจ านวนน้อย                           

ท่ีมาไมช่ดัเจนท าให้ประวตัศิาสตร์ชว่งพทุธศตวรรษท่ี 1-9 ในไชยาจงึยงัคงคลมุเครือ 

สมัยประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 ส ารวจพบแหล่งโบราณคดีทัง้หมด                       

21 แหล่ง แบง่เป็นช่วงพทุธศตวรรษท่ี 10-13พบการตัง้ชมุชนโบราณไชยาบริเวณสนัทรายโบราณ

ศาลาทึงและสันทรายเมืองเวียง วัดแก้ว วัดหลง ตัง้อยู่ไม่ห่างจากชายฝ่ังทะเลเกิน 8 กิโลเมตร
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หลักฐานท่ีพบใส่วนใหญ่เป็นประติมากรรมเน่ืองในศาสนาชุมชนมีการรับเอาศาสนาพราหมณ์ 

(ไศวนิกายและไวษณพนิกาย)และศาสนาพทุธ(เถรวาทและมหายาน)เข้ามาจากศิลปกรรมสะท้อน

ให้เห็นถึงการตดิตอ่สมัพนัธ์กบัอินเดีย ศรีลงักาและทวารวดีในภาคกลาง 

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14-16 ชุมชนโบราณไชยาได้พัฒนาเป็นเมืองท่าท่ีส าคัญ                      

ขอบเขตของการกระจายตวัของแหล่งโบราณคดีในช่วงนีจ้ะตัง้อยู่ไม่ห่างริมชายฝ่ังทะเลเกิน 15 

กิโลเมตรชมุชนมีการนบัถือพทุธมหายานเป็นหลกัแตก็่พบประติมากรรมเน่ืองในศาสนาพราหมณ์ 

ประติมากรรมเหล่านีมี้ทัง้สร้างจากส าริดและหินทรายแดงจากการพบหลกัฐานทางโบราณคดีท่ี

คล้ายคลึงกับชวาในภาคกลางประกอบกับการพบจารึกหลักท่ี 23 จารึกวัดเสมาเมืองท่ีกล่าว

สรรเสริญพระเจ้าศรีวิชัยแห่งไศเลนทร์ท าให้ทราบว่าศรีวิชัยได้ขึน้มามีอิทธิพลในบริเวณพืน้ท่ี

คาบสมุทรภาคใต้ซึ่งไชยาอาจเป็นหนึ่งในเมืองท่ีมีความส าคัญเก่ียวข้องกับอาณาจักรศรีวิชัย                

ดังจะสะท้อนให้เห็นในลักษณะศิลปะกรรรมท่ีพบในไชยาท่ีมีความคล้ายกับชวาภาคกลาง                   

ส่วนความสัมพันธ์กับจีนเป็นไปในลักษณะการค้าจีนโดยพบเคร่ืองถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์ถัง                 

พุทธศตวรรษ ท่ี  14-15เ กือบทุกแหล่ ง เตา  ส่ วนความสัมพัน ธ์กับ อินเ ดียและ เบงกอล                               

พบการติดต่อกันจากความสัมพนัธ์ทางการค้า จากนัน้ได้รับเอาวฒันธรรมความเช่ือทางศาสนา

ผ่านเข้ามาในชมุชนหลกัฐานท่ีปรากฏได้แก่ ประติมากรรมพระโพธิสตัว์ส าริดอิทธิพลศิลปะปาละ 

(ซึง่อาจจะรับผา่นมาจากชวาภาคกลาง)และประตมิากรรมพระโพธิสตัว์ส าริดบางชิน้คล้ายกบัท่ีพบ

ในบงัคลาเทศหรือบริเวณอ่าวเบงกอลช่วงพทุธศตวรรษท่ี14-16ส่วนตะวนัออกกลางหลกัฐานท่ีพบ

ส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวข้องกับการค้า ได้แก่ ภาชนะดินเผาเคลือบคร่ืองถ้วยจีนท่ีมีลักษณะพิ เศษคือ                   

มีการเขียนภาษาอาหรับวา่ “อลัเลาะห์”บริเวณก้นภาชนะ, เหรียญอาหรับ, เคร่ืองแก้วซึ่งอาจน ามา

เป็นภาชนะหรือวตัถดุบิในการผลิตลกูปัดจ านวนมากสว่นจามพบวา่มีการส่งตอ่ทางด้านศิลปกรรม

ทางศาสนา ส่วนความสมัพนัธ์กับชุมชนโบราณอ่ืนๆในภาคใต้สนันิษฐานว่าเป็นกลุ่มบ้านเมืองท่ี

ได้รับอิทธิพลจากเมืองต่างๆในยุคเดียวกัน คือการอยู่ในเส้นทางการค้าระหว่างโลกตะวันตก                 

และโลกตะวันออก หลักฐานท่ีพบท่ีแหล่งโบราณคดีสันทรายแหลมโพธ์ิ-ป่ายาง-บ้านหัวเลน                  

พบว่ามีความคล้ายคลึงกับท่ีพบท่ีแหล่งโบราณคดีทุ่งตึก จังหวัดพังงาซึ่งสันนิษฐานว่า                            

อาจเป็นเส้นทางการค้าข้ามสมทุรตะกัว่ป่า-อา่วบ้านดอน  
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ตอ่มาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17-18 พบการอยู่อาศยัหนาแน่นในพืน้ท่ีบริเวณสนัทราย

เมืองเ วียง  วัดแก้ว  วัดหลง จากจารึกหลัก ท่ี  25 ฐานพระพุทธ รูปนาคปรก พ.ศ.1726                       

ปรากฏช่ือชุมชนโบราณ ไชยาเป็นครัง้แรกว่า “ครหิ”  เนือ้หาได้อธิบายเป็นชุมชนเมือง (สรุก)                   

มีตลาไนเป็นผู้ ปกครองรองจากกษัตริย์ จากการท่ีพบจารึกจารเป็นภาษาเขมร มีค าศัพท์ ช่ือ

กษัตริย์ ภาษาเขมรและโบราณวัตถอ่ืุนๆ เช่น พระพิมพ์ดินเผาคล้ายศิลปะบายน พระพิมพ์ดินดิบ

คล้ายศิลปะทวารวดีและเขมร    พระพุทธ รูป พระโพธิสัตว์  เค ร่ืองถ้วยเขมร เป็นต้น                             

ท าให้สนันิษฐานว่าอย่างน้อยในช่วงพ.ศ.1726 ชมุชนโบราณไชยาตกอยู่ภายใต้การปกครองของ

เ มือง ท่ี ไ ด้ รับอิท ธิพลเขมร ศูน ย์กลางชุมชนตัง้อยู่ ท่ี เ มือง เ วียง มีผัง รูป ส่ี เห ล่ียมผืนผ้า                     

ประมาณ 260x240 เมตรคูเมืองกว้าง 30-40 เมตร มีการจัดการน า้สร้างคนัดินป้องกันน า้ท่วม                

ขดุบอ่น า้และสระน า้ในชมุชน (คล้ายกบัชมุชนอ่ืนในภาคใต้ในช่วงสมยัเดียวกนั เช่นเมืองพระเวียง

นครศรีธรรมราชและเมืองสทิงพระ เป็นต้น)  จากการพบวดัหวัเวียง 24 ข. (พ.ศ.1774) ท่ีกล่าว

สรรเสริญพระเจ้าจนัทรภาณุของอาณาจกัรตามพรลิงค์ท าให้สนันิษฐานว่าชุมชนโบราณไชยาตก

อยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของตามพรลิงค์นครศรีธรรมราชราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 18                   

มีการรับเอาศาสนาพทุธนิกายเถรวาทเข้ามาในชมุชน พบคติการฝังของตามฐานศาสนสถานตา่งๆ 

เชน่ กระปกุบรรจอุฐิั พระพิมพ์ เป็นต้น 

สมัยพุทธศตวรรษท่ี 19-24 ผลจากการศึกษาสันนิษฐานว่าช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19               

ไชยาถูกปกครอง โดยอาณาจัก รตามพรลิ ง ค์  ต่อมา เ ม่ื อช่ ว งพุทธศตวร รษ ท่ี  20-24                           

กลายเป็นหัวเมืองชัน้ตรีของอยุธยาซึ่ง จากการส ารวจเบือ้งต้นพบแหล่งโบราณคดีทัง้หมด                     

39 แหล่ง  แหล่งโบราณคดีเหล่านีก้ระจายไปตามพืน้ท่ีดอนและท่ีราบริมฝ่ังล าคลองไชยา                    

และคลองตะเคียนภายในรัศมีไม่ไกลจากชายฝ่ังทะเลเกิน 20 กิโลเมตร  หลกัฐานท่ีพบส่วนใหญ่             

จะเก่ียวข้องเน่ืองในศาสนาโดยเป็นร่องรอยศาสนสถานหรือเจดีย์ประจ าชุมชน พบการเลือก

สร้างศาสนสถานบนเขาเพียง 2 แหล่ง คือ แหล่งโบราณคดีเขาสายสมอ ต าบลเวียง                           

และแหล่งโบราณคดีวดัควนเจดีย์ ต าบลทุ่งข้อสงัเกตพบแหล่งโบราณคดีขยายเข้าไปพืน้ท่ีตอนใน

ราวช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20-22  ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23-24 ชุมชนย้ายมากระจายตัว

หนาแน่นบริเวณพืน้ท่ีดอนขนาดเล็กอยู่บริเวณต าบลทุ่ง ต าบลเลม็ดและสันทรายป่ายาง                   
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ต าบลพุมเรียงท่ีไม่ไกลจากทะเลเกิน 10 กิโลเมตร คติความเช่ือทางศาสนาพบว่ามีการนับถือ

ศาสนาพทุธนิกายเถรวาทเป็นหลกั พบการฝังกระปกุหรือหม้อตามฐานเจดีย์ตา่งๆ  มีพราหมณ์ท า

หน้าท่ีในการประกอบพิธีกรรม ลกัษณะสถาปัตยกรรมส่วนมากมีการใช้และดดัแปลงศาสนสถาน

เดิมเช่น แหล่งโบราณคดีวดัหลง วดัแก้ว วดัพระบรมธาตไุชยา รูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัอยธุยา

สมยัตอนต้นถึงกลางท่ีชดัเจนท่ีสุด คือ แผนผงัของพระวิหารวดัพระบรมธาตุไชยาท่ีย่ืนเข้าไปใน

ระเบียงคดตามลักษณะของศิลปกรรมสมัยอยุธยาตอนต้นสอดคล้องกับพระพุทธรูปท่ีปรากฏ

ภายในวัดก าหนดอายุตัง้แต่ราวพุทธศตวรรษท่ี18 – 22 ตัววิหารหรือโบสถ์ส่วนใหญ่ท่ีเห็นใน

ปัจจบุนัเป็นศิลปะสมยัรัตนโกสินทร์เน่ืองจากมีการรือ้ของเดิมเพ่ือสร้างใหม่ซึ่งอาจสงัเกตร่องรอย

อาคารเดิมได้จากพระพุทธรูปประธานภายในโบสถ์ ใบเสมาตัวอย่างวิหารท่ีเก่าท่ีสุดท่ียังคง

เหลืออยู่ในไชยาคือ วิหารวดัจ าปาเป็นศิลปกรรมสกุลช่างภาคใต้พบลกัษณะวิหารแบบนีใ้นสมยั

อยธุยาตอนปลายจนถึงต้นรัตนโกสินทร์ ในส่วนของประติมากรรมพบว่าส่วนใหญ่ท าจากหินทราย

แดง  ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18-20 พบเป็นเป็นศิลปะสกุลช่างไชยา คือ พัฒนาจากศิลปะอินเดีย               

ศรีลงักา ทวารวดีและเขมรท่ีเข้ามาในชว่งพทุธศตวรรษท่ี10-18และพฒันามาเป็นศิลปะสกลุช่างไช

ยาของตวัเอง ตอ่มาในช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 20-22 อิทธิพลศิลปะของอยธุยาได้แพร่เข้ามาผสม

กบัสกลุช่างไชยา ตอ่มาในช่วงสมยัอยธุยาตอนปลายจะมีลกัษณะคล้ายพระพทุธรูปท้องถ่ินนิยม

พอกปนูและเขียนสี บทบาทของเมืองไชยาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19-24 มีฐานะเป็นเมืองเป็นหวั

เมืองชัน้ตรีของอยธุยา (พระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน นาทหารหวัเมืองปีพ.ศ.1998) อยุธยามี

อ านาจควบคุมก าลังคนและการค้าของชุมชน  นอกจากนีย้ังเป็นเมืองท่าของภาคใต้ตอนบนท่ี

ส าคญั (แตไ่ม่ใช่เมืองหลกัเหมือนนครศรีธรรมราช สงขลาและปัตตานี ดงัจะสงัเกตได้ว่าไม่คอ่ยมี

แผนท่ีหรือเอกสารกลา่วถึงเมืองไชยา ยกเว้นเอกสารการค้าของห้างชวาพ.ศ.2218 กล่าวถึงอยธุยา

ออกท้องตราในการซือ้ดีบกุได้จากไชยา)  จากจดหมายเหตลุาลแูบร์ปี พ.ศ.2230 กล่าวถึงหวัเมือง

ต่า งๆ ในภาคใ ต้ของอยุธยา โดย มี ไชยา (Tchiàï) เ ป็นมณฑลหนึ่ ท่ี มี เ มื อ งขึ น้  2  เ มื อ ง                           

(ยงัไม่พบหลกัฐานว่าคือเมืองใด) หลกัฐานท่ีสนบัสนนุว่าไชยาเป็นเมืองท่าท่ีมีความส าคญั ได้แก่               

เคร่ืองถ้วยจีนตัง้แต่สมยัราชราชวงศ์ซ่ง หยวน หมิง ชิง (พุทธศตวรรษท่ี 17-25), เคร่ืองถ้วยเตา

ศรีสัชนาลัย (พุทธศตวรรษท่ี 21-22),เคร่ืองถ้วยจากเตาเวียดนาม (พุทธศตวรรษท่ี(20-21),              

เคร่ืองถ้วยญ่ีปุ่ นสมยัเอโดะ(พุทธศตวรรษท่ี 22)เตาจากแม่น า้น้อย (พุทธศตวรรษท่ี 22) เป็นต้น 
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พบความสัมพันธ์กับอยุธยาโดยการเป็นหัวเมืองชัน้ตรีของอยุธยา ส่วนความสัมพันธ์กับจีน                  

จะเป็นในลกัษณะการค้าพบหลกัฐานท่ีสนันิษฐานวา่อาจมีการอยู่อาศยัของคนจีนในชมุชนโบราณ

ไชยา ได้แก่ ป้ายหลมุฝังศพชาวจีนท่ีพมุเรียงระบุพ.ศ.2276  ความสมัพนัธ์กับองักฤษติดตอ่กนัใน

ฐานะท าการค้าในการซือ้ดีบุก ส่วนชุมชนไชยากับชุมชนอ่ืนในภาคใต้พบความสัมพันธ์กันใน

ท้องถ่ินท่ีสะท้อนให้เห็นวา่ศลิปกรรมของไชยาได้แพร่กระจายสูช่มุชนรอบช้าง เชน่  เจดีย์เลียนแบบ

สมยัศรีวิชยัท่ีพบในอ าเภอหลงัสวน จงัหวัดชุมพร วดัเขาพระอานนท์ อ าเภอพุนพิน วดัอมัพวาส              

อ า เภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎ ร์ธานีและ ท่ีวัดพระมหาธาตุ  จังหวัดนครศรีธรรมราช                            

พ ระพุท ธ รูปสกุลช่ า ง ไ ชยา ท่ีพบ ท่ีกาญจนดิษ ฐ์  เ ป็ น ต้น  ในจดหมาย เหตุห ม่ื นอา รี                           

(เอกสารชัน้รองเขียนขึน้หลงัเหตกุารณ์ประมาณ 200 ปี)ได้กล่าวว่าราว พ.ศ.2223เจ้าเมืองไชยา

ว่างลง พระยามุสตาฟาบุตรชายเจ้าเมืองสงขลามาครองเมืองในปีพ.ศ.2230 แต่เร่ืองนีย้งัเป็นท่ี

ถกเถียงเน่ืองจากพบเพียงหลมุฝังศพและต านานท้องถ่ินเท่านัน้ช่วงราวพทุธศตวรรษท่ี 24 เป็นต้น

ไปชุมชนโบราณไชยาได้ย้ายศูนย์กลางของชุมชนไปอยู่บริเวณบ้านพุมเรียง (สันทรายป่ายาง) 

ในช่วงปีพ.ศ.2310 พุมเรียงถูกตีโดยพม่าท าให้เมืองร้างไปช่วงหนึ่ง จากนัน้ก็มีคนกลบัเข้ามาอยู่

อาศยัใหมแ่ละพฒันาเป็นเมืองไชยาในสมยัตอ่มา 

ข้อเสนอแนะ ผู้วิจยัไม่สามารถขุดค้นได้ตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้ตอนแรกเน่ืองจาก

ประสบปัญหาด้านแรงงานและพืน้ท่ีขุดค้นท าให้ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นเพียงข้อมูล

เบือ้งต้นท่ีได้จากการส ารวจดงันัน้จึงควรมีการขดุค้นทางโบราณคดีเพ่ือศกึษาล าดบัชัน้วฒันธรรม

และน ามาอธิบายถึงพฒันาการทางวฒันธรรมในไชยาได้มากขึน้ 
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ตารางท่ี 25 สรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24(1) 

ระยะท่ี อายุสมัย พัฒนาการ/บทบาทความส าคัญ/การตดิต่อ ตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญ 
1 สมยัก่อนประวตัศิาสตร์           

ยคุหินใหม ่2,500 ปีมาแล้ว 
พบแหล่งโบราณคดี 1 แหล่งคือแหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้แดงเป็น
พืน้ท่ีราบสงูริมคลองท่าไม้แดงต้นก าเนิดคลองไชยา/สนันิษฐานว่าเป็น
ผลจากการขยายตวัของชุมชนสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในสรุาษฎร์ธานี 
จากการท่ีพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีราบไม่เหมาะแก่การอยู่อาศยัท าให้
สนันิษฐานว่าอาจใช้พืน้ท่ีเป็นเส้นทางผ่านหรืออยู่ชัว่คราวหรือใช้เป็น
แหลง่ทรัพยากร/จากชนิดหินของขวานหินขดัท่ีไม่พบแหล่งวตัถดุิบในไช
ยาจงึสนันิษฐานวา่มีการตดิตอ่กบัชมุชนภายนอก 

ขวานหินขดัจงอยปากนก, ขวานหินขดัแบบ
มีบา่และไมมี่บา่ 

2 ก่อนประวตัิศาสตร์ตอน
ปลายจนถึงก่อนพทุธ
ศตวรรษท่ี 10 

จากการพบกลองมโหระทึกในไชยาจึงสนันิษฐานว่าน่าจะมีการติดต่อ
กับชุมชนภายนอกในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ บทบาทมีการรวมกลุ่ม
เป็นชุมชนติดต่อกับภายนอก (เมืองท่าเร่ิมแรก) พบลูกปัดแก้วบริเวณ
สันทรายแหล่มโพธ์ิ-ป่ายาง-บ้านหัวเลนพบลูกปัดหินชนิดต่างๆท่ีมี
แหลง่วตัถดุบิในอินเดีย 

กลองมโหระทึก Hager Iก าหนดอายรุาว 
200 ปีก่อนพทุธกาลจนถึงพทุธศตวรรษ 5 
ลกูปัดแก้วโมเสค 

ลกูปัดหิน 
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ตารางท่ี 26 สรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24(2) 

ระยะท่ี อายุสมัย พัฒนาการ/บทบาทความส าคัญ/การตดิต่อ ตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญ 
3 พทุธศตวรรษท่ี 10-13 พบประติมากรรมรูปเคารพพบบริเวณสันทรายศาลาทึงและสัน

ทรายเมืองเวียง วัดแก้ว วัดหลงสันทรายทัง้สองมีคลองไชยาไหล
ผ่านแหล่งโบราณคดีตัง้อยู่ไม่ห่างจากชายฝ่ังทะเลเกิน8 กิโลเมตร
ชมุชนมีการรับเอาศาสนาพราหมณ์ (ไศวนิกายและไวษณพนิกาย)
และศาสนาพทุธ(เถรวาทและมหายาน)เข้ามาในชมุชน บทบาทของ
ชุมชนในช่วงสันนิษฐานว่าเป็นผลจากการขยายตวัของการชุมชน
การค้าชุมชนโบราณไชยาท่ีมีสภาพภูมิศาสตร์มีพืน้ท่ีราบเหมาะแก่
การตัง้ชุมชนขนาดใหญ่             ศิลปกรรมสะท้อนให้เห็นถึงการ
ตดิตอ่สมัพนัธ์กบัอินเดีย ศรีลงักา ทวารวดีในภาคกลาง 

- พระวิษณศุลิาดอนในรายณ์ (10-11)ศลิปะ
อินเดียภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
- พระโพธิสตัว์อวโลตเิกศวร 2 กร (12-13)ดอน
ในรายณ์ศลิปะอินเดียคปุตะสารนาถ 
- นารายณ์ศลิา 3 องค์ (12-13)วดัใหมช่ลธาร  
- ชิน้สว่นพระพทุธรูปสมยัทวารวดี(13-14) จาก
เมืองเวียงและวดัเวียง  
-  ธรรมจกัรศลิา (12-13)ต าบลทุง่ อิทธิพล
ศลิปะคปุตะคล้ายทวารวดี               
- ศวิลงึค์และฐานโยนี (12-14) และพระพทุธรูป
ทวารวดี (13-14)จากโบราณสถานวดัแก้ว 
- พระพทุธรูปประทบันัง่ทวารวดี (13-14) จาก
วดัเววนและบ้านมณฑล  
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ตารางท่ี 27 สรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24(3) 

ระยะท่ี อายุสมัย พัฒนาการ/บทบาทความส าคัญ/การตดิต่อ ตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญ 
4. พทุธศตวรรษท่ี 14-16 จากการส ารวจเบือ้งต้นพบแหล่งโบราณคดีสมยันีจ้ านวน 21 แหล่ง 

มีบทบาทเป็นเมืองท่าท่ีส าคญั คติความเช่ือทางด้านศาสนาในช่วง
พทุธศตวรรษท่ี 14-16 นบัถือศาสนาพุทธตนัตระนิกายวชัรยานเป็น
หลกัฐานพบการนบัถือพราหมณ์ควบคู่ไปด้วยโดยพบ บทบาทของ
ชุมชนโบราณไชยาในช่วงนี ้คือ สันนิษฐานว่าเป็นเมืองท่าท่ีมี
ความส าคญั ไชยาอาจเป็นหนึ่งในเมืองท่ีมีความส าคญัเก่ียวข้องกบั
อาณาจักรศรีวิชัยของชวาภาคกลาง ด้านความสัมพันธ์ชุมชน
โบราณไชยากับชุมชนอ่ืนพบว่ามีความสัมพนัธ์ทางด้านการค้ากับ
จีน อาหรับ อินเดีย ชมุชนโบราณไชยาอาจชมุชนเมืองท่าท่ีส าคญัซึ่ง
อาจเป็นส่วนหนึ่งของสหพนัธรัฐศรีวิชยัพบหลกัฐานทางโบราณคดี
คล้ายกับท่ีพบท่ีทุ่งตึก จังหวัดพังงาสันนิษฐานว่ามีเส้นทางข้าม
คาบสมทุรระหวา่งตะกัว่ปากบัอา่วบ้านดอน 

โบราณสถานวดัหลง วดัแก้วเขาน า้ร้อนและวดัพระ
เจดีย์วดัพระบรมธาตไุชยาก าหนดอายรุาวพทุธ
ศตวรรษท่ี 14-15 
ประตมิากรรมรูปเคารพ  พระโพธิสตัว์อวโลกิเตศวร 
(พบเป็นสว่นใหญ่), พระอกัโษภยะ, นางตารา, นาง
มหาประตสิา       
สถปูดินดิบ 

เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถงั เหรียญจีน 
ภาชนะดนิเผาและเคร่ืองแก้วของตะวนัออกกลาง, 
เหรียญอาหรับ 
กณุฑีและคนโทจากเตาปะโอ 
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ตารางท่ี 28 สรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24(4) 

ระยะท่ี อายุสมัย พัฒนาการ/บทบาทความส าคัญ/การตดิต่อ ตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญ 
  ชว่งพทุธศตวรรษท่ี 17-18 พบการอยู่อาศยัหนาแน่นในพืน้ท่ีบริเวณ

สันทรายเมืองเวียง วัดแก้ว วัดหลง จากจารึกหลักท่ี 25 ฐาน
พระพุทธรูปนาคปรก พ.ศ.1726 ปรากฏช่ือชุมชนโบราณ ไชยาเป็น
ครัง้แรกว่า “ครหิ”   เ นือ้หาได้อธิบายเป็นชุมชนเมือง (สรุก)                
มีตลาไนเป็นผู้ ปกครองรองจากกษัตริย์ สันนิษฐานว่าตกอยู่ใต้
อิทธิพลทางการเมืองของเขมรหรือเมืองท่ีได้รับอิทธิพลเขมร                 
มีการสร้างจัดการระบบเมือง คือ ท าเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า
ขนาดประมาณ 260x240 เมตรคูเมืองกว้าง 30-40 เมตร มีการ
จดัการน า้สร้างคนัดินป้องกนัน า้ท่วม  ขดุบอ่น า้และสระน า้ในชมุชน 
ราวพ.ศ.1774 (จากการพบวดัหวัเวียง 24 ข.) สนันิษฐานว่าชุมชน
โบราณไชยาตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของตามพรลิงค์
นครศรีธรรมราช มีการรับเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเข้ามาใน
ชุมชน  พบคติการ ฝั งของตามฐานศาสนสถานต่างๆ  เช่น               
กระปกุบรรจอุฐิั พระพิมพ์ เป็นต้น 

จารึกจ านวน 4 หลกั จารึกหลกัท่ี 25 ฐานพระพทุธรูป
นาคปรกพ.ศ.1726, จารึกวดัเวียงหลกัท่ี 24 ก.           
จารึกวดัเวียงหลกัท่ี 24 ข.และจารึกลานทอง 
เคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ซง่ 
เคร่ืองถ้วยเขมร 
พระพิมพ์อิทธิพลเขมร 
เมืองเวียง 
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ตารางท่ี 29 สรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24(5) 

ระยะท่ี อายุสมัย พัฒนาการ/บทบาทความส าคัญ/การตดิต่อ ตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญ 
5 พทุธศตวรรษท่ี 19-24  พบแหลง่โบราณคดีทัง้หมด 39 แหล่งกระจายไปตามพืน้ท่ีดอนและท่ีราบริม

ฝ่ังล าคลองไชยาและคลองตะเคียนภายในรัศมีไม่ไกลจากชายฝ่ังทะเลเกิน 
20 กิโลเมตร  ส่วนใหญ่เป็นร่องรอยศาสนสถานหรือเจดีย์ประจ า ชุมชนนบั
ถือศาสนาพุทธเถรวาทมีคติการฝังกระปุกหรือหม้อตามฐานเจดีย์ต่างๆ 
พราหมณ์มีหน้าท่ีในการประกอบพิธีกรรม บทบาทของเมืองไชยาในช่วง  
พุทธศตวรรษท่ี 19-24 มีฐานะเป็นเมืองเป็นหัวเมืองชัน้ตรีของอยุธยา                      
(พระไอยการต าแหน่งนาพลเรือน นาทหารหวัเมืองปีพ.ศ.1998)เป็นเมืองท่า
ของภาคใต้ตอนบนท่ีส าคญั มีเมืองขึน้ 2 เมือง (ยงัไม่มีหลกัฐานว่าคือเมือง
ใด)  เป็นต้น พบหลักฐานว่าชุมชนโบราณไชยามีความสัมพันธ์กับอยุธยา 
จีนและชมุชนอ่ืนในภาคใต้ไชยา 

พระพทุธรูป 

วดัพระบรมธาตไุชยา 
โบสถ์ ใบเสมา 
จารึกวดัตะพาน ( พ.ศ.1935-1970) 
เคร่ืองถ้วยจีนตัง้แตส่มยัราชราชวงศห์ยวนหมิง 
ชิง (พทุธศตวรรษท่ี 19-25) 
เคร่ืองถ้วยเตาศรีสชันาลยั(พทุธศตวรรษท่ี21-22) 
เคร่ืองถ้วยเตาเวียดนาม (พทุธศตวรรษท่ี20-21), 
เคร่ืองถ้วยญ่ีปุ่ นสมยัเอโดะ(พทุธศตวรรษท่ี22)
เตาจากแม่น า้น้อย (พทุธศตวรรษท่ี 22) 
ภาชนะดนิเผาพืน้เมือง 
ระฆงัจีน พ.ศ.2239  
ป้ายหลมุฝังศพชาวจีนท่ีพมุเรียงระบพุ.ศ.2276 
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บรรณานุกรม 
 

หนังสือภาษาไทย 
กฎหมายตราสามดวง เลม่ 1 (กรุงเทพฯ: องค์การค้าครุุสภา, 2505), 322. 
กรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์, สาส์นสมเด็จเล่มท่ี 7 พุทธศกัราช 2478 (กรุงเทพฯ:มูลนิธิสมเด็จฯ 

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มูลนิธิสมเด็จฯกรมพระยาด ารงราชานุภาพ และ
องค์การค้าของครุุสภา, 2534-2543) 

กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจโบราณสถานบ้านท่าเจดีย์ (แหลมโพธ์ิ) หมู่ 5 ต าบลพุมเรียง 
อ าเภอไชยา. ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537, เอกสารอดัส าเนา. 

_________. การส ารวจสภาพโบราณสถานวดัจ าปา ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี . 
นครศรีธรรมราช: หนว่ยศลิปากรท่ี8 กรมศลิปากร, 2529, เอกสารอดัส าเนา. 
_________. โครงการขดุแตง่และบรูณะวดัหลง อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี. กรุงเทพ: หน่วย

ศลิปากรท่ี 14 กองโบราณคดี กรมศลิปากร, 2525. 
_________. โครงการวนัอนรัุกษ์มรดกไทยประจ าปี พ.ศ.2545 กิจกรรมในการรณรงค์เพ่ือการดแูล

รักษามรดกศิลปะทางวฒันธรรมของชาติ วนัท่ี 8 กรกฏาคม 2555 ณ โบราณสถานวดั
โทและวัดใหม่ท่าโพธ์ิ  อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี .  นครศรีธรรมราช : 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตไิชยา ส านกัศลิปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช, 2555. 

_________. รวมเรืองเมืองนครศรีธรรมราช กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2505. 
_________. รายงานการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณแหลมโพธ์ิ ต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา  

จังหวัดสุราษฏร์ธานี  .กรุงเทพฯ : โครงการโบราณคดีประเทศไทย ภาคใต้                    
กองโบราณคดี  กรมศลิปากร, 2526. 

__________.  รายงานการปฎิบัติ งานโครงการขุดแต่งและบูรณะวัดหลง อ า เภอไชยา                      
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพ: หน่วยศิลปากรท่ี 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 
2526. 

__________. รายงานการส ารวจท่าเจดีย์และวัดนางชี (ร้าง) หมู่ 5 ต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา     
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี. ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537. เอกสารอดัส าเนา. 
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__________.  ร า ย ง าน กา ร ส า ร ว จ ปา กถ ้า ภู เ ข า น า้ ร้ อ น  ต า บล เ ล ม็ ด  อ า เ ภ อ ไ ช ย า                             
จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี. นครศรีธรรมราช: ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
ท่ี 11 นครศรีธรรมราช, 2539, เอกสารอดัส าเนา. 

___________.  ร ายงานการส า ร วจแหล่ ง โบราณคดีวัดจ าปา  ต าบลทุ่ ง  อ า เภอ ไชยา                       
จังหวัดสุราษฎร์ธานี . กรุงเทพฯ : โครงการโบราณคดีประเทศไทย ภาคใต้                      
กองโบราณคดี กรมศลิปากร, 2537 

__________,  รายงานการสมัมนาประวตัิศาสตร์โบราณคดีศรีวิชยั ณ จังหวดัสุราษฎรธานี วนัท่ี 
25-30 มิถนุายน พ.ศ. 2525. กรุงเทพ: กองโบราณคดี กรมศลิปากร,2525. 

__________.  วัฒนธ รรม  พัฒนาการทางประ วัติ ศาสต ร์  เ อกลักษณ์และภูมิ ปัญญา                      
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2544. 

กรรณิการ์ จรรย์แสง แปล, “ศรีวิชัยในงานของยอร์ซ เซเดส์” ใน ยอร์ซ เซเดส์กับไทยศึกษา 
(นครปฐม: ศนูย์ข้อมูลเพ่ือการค้นคว้าวิจยัฝร่ังเศส-ไทยศกึษา ภาควิชาฝร่ังเศส คณะ
อกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2546), 111-138. 

ก่องแก้ว วีระประจกัษ์. “พบภาษาไทยในจารึกก่อนมีลายสือไทย.” ศิลปากร27. (5 พฤศจิกายน
2526): 76-83. 

เขมชาติ เทพไชย, “การส ารวจขุดค้นวัดแก้ว อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี, ” ศิลปากร 24                  
(3 กรกฎาคม พ.ศ. 2523):13-23. 

_____________, แหลมโพธิ: แหลง่เศรษฐกิจของศรีวิชยั กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2531. 
เขมชาต ิเทพไชยแปล, Shoji Ito เขียน, “ข้อสงัเกตทางด้านประติมานวิทยาของพระโพธิสตัว์ท่ีพบท่ี

ไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี Remarks on the Iconography of  Bodhisattava Images 
found in Chaiya, Southern Thailand,” ศลิปากร 28 (5พฤศจิกายน 2527): 48 -55. 

เขมชาติ เทพไชยและภุชชงค์ จนัทวิช,“หลกัฐานใหม่เก่ียวกับการเดินเรือสมยัศรีวิชยัท่ีแหลมโพธ์ิ 
อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎรธานี,” ศลิปากร, 26 (2 พฤษภาคม 2525): 29 – 46. 

________,“หลกัฐานใหมเ่ก่ียวกบัการเดินเรือสมยัศรีวิชยัท่ีแหลมโพธ์ิ อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร
ธานี,” ศลิปากร, 26 (2 พฤษภาคม 2525):29 – 46 

จนัทร์จิราย ุรัชนี, “มารู้เร่ืองศรีวิชยักนัเสียทีเร่ืองอาณาจกัรศรีวิชยั” ศิลปวฒันธรรม 5 (10 สิงหาคม
, 2527): 62 – 73. 

________, “ศรีวิชยัท่ีไชยา,” ศลิปวฒันธรรม. 8 (1 พฤศจิกายน 2529): 86-95. 
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จิ รัสสา คชาชีวะ.  “คติความเ ช่ือและรูปแบบของพระพิฆเนศวรท่ีพบในประเทศไทย .”                
วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศลิปากร, 2527. 

ชนะ นาคเวช, ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินเมืองไชยา สรุาษฎร์ธานี: สภาวฒันธรรมอ าเภอไชยา, 2550 
__________, “บ้านดอนโรงทองและบ้านบนใส,” รวมบทความเมืองไชยา (เอกสารอดัส าเนา). 
________, ประวตัิท้องถ่ินและบุคคลส าคญั อ าเภอไชยา. สุราษฎร์ธานี: สภาวฒันธรรมอ าเภอ             

ไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี, 2550. 
_________, ประวตัวิดัเวียงและย้อนรอยเมืองไชยา.กรุงเทพ:  ธรรมสภา, 2547. 
_________, วดัชยาราม.สรุาษฎร์ธานี: โรงพิมพ์สิทธิประเสริฐ, 2544.  
ชวน เพชรแก้ว,  สัมมนาประวัติศาสตร์สุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี: วิทยาลยัครูสุราษฎร์ธานี. 

2527. 
ชาคริต สมัธ์ิฤทธ์ิ, “การตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในพืน้ท่ีเขตจงัหวดัสุราษฎร์

ธานี,” ศลิปากร 54 (2 มีนาคม – เมษายน 2544):  
ญาตมิา ทองค า, “การศกึษาเคร่ืองแก้วจากแหลง่โบราณคดีชายฝ่ังทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย

ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 16” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวตัศิาสตร์ บญัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552.  

ณัฎฐภัทร นาวิกชีวิน, “เคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย” วิทยานิพนธ์               
ศลิปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์บณัฑิตวิทยาลยั คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร 2524.  

ดรุณี แก้วม่วงและสถาพร ศรีสัจจัง, “ภาคใต้-ชุมชนโบราณรอบอ่าวบ้านดอน,” สารานุกรม
วฒันธรรมภาคใต้ 12 ,2542. 

เดน่ดาว ศิลปานนท์, “ข้อสงัเกตเก่ียวกบัรูปแบบการครองหนงักวางของพระโพธ์ิสตัว์อวโลติเกศวร
อ าเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี,” ศิลปากร. 47(1มกราคม – กุมภาพันธ์2544),                  
62 -73. 

ตรงใจ หตุางกรู และ นวพรรณ ภทัรมลู “จารึกวดัหวัเวียง เมืองไชยา.” ฐานข้อมลูจารึกในประเทศ
ไทยศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

ทวีศกัดิ์ ล้อมลิม้และสงบ ส่งเมือง, “สุราษฎร์ธานีสมยัสุโขทยัและอยุธยา,” รายงานการสมัมนา
ประวตัศิาสตร์สรุาษฎร์ธานี. สรุาษฎร์ธานี: วิทยาลยัครูสรุาษฎร์ธานี, 2527. 
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ธรรมทาส พานิช, “ศรีวิชยั,”  กรุงเทพฯ: ศลิปากร ,2496. 
___________, ประวตัศิาสตร์พทุธศาสนาสมยัศรีวิชยั. กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, 2521. 
___________, พนม ทวารวดี ศรีวิชยั. พระนคร: แพร่พิทยา, 2515. 
ธราพงศ์ ศรีสชุาต,ิ “ชมุชนโบราณทา่ชนะ” สารานกุรมวฒันธรรมภาคใต้เล่มท่ี 5 ,กรุงเทพฯ: มลูนิธิ   

สารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ,2542. 
ธราพงศ์ ศรีสชุาต,ิ “ไชยา: ชมุชนโบราณ,” สารานกุรมวฒันธรรมภาคใต้เล่มท่ี 5 ,กรุงเทพฯ: มลูนิธิ

สารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ,2542. 
 นงคราญ ศรีชาย, โบราณคดีศรีวิชยั: มมุมองใหมจ่ากการศกึษาวิเคราะห์แหล่งโบราณคดีรอบอ่าว

บ้านดอน. นครศรีธรรมราช: ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 11 
นครศรีธรรมราช, 2543. 

_________, ตามรอยศรีวิชยั: ศกึษาวิเคราะห์ประวตัศิาสตร์ศรีวิชยั. กรุงเทพฯ: มตชิน, 2544. 
นงคราญ สขุสม, ประวตัิศาสตร์โบราณคดีสรุาษฎร์ธานี. นครศรีธรรมราช: ส านกังานโบราณคดี

และพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต,ิ 2545. 
นนัทนา สุตกุล แปล, เอกสารของฮอลนัดาสมยักรุงศรีอยุธยาพ.ศ.2151-2163 และ พ.ศ. 2167-

2185. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2513. 
นันทลักษณ์  คี รี มา ,  “พ ระพุทธ รูปสกุลช่ า ง ไชยาระหว่ า งพุทธศตวร รษ ท่ี  18  – 21”                           

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555. 
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ตารางที่ 30 ตารางแสดงรายชื่อและข้อมูลการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในต าบลปากหมาก อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ต าบล หมู่บ้าน (7 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ปากหมาก บ้านลุม่แร่ - - 

บ้านปากหมาก พบขวานหินขดัทัว่ไปตามล าคลอง,เรือขดุ ผู้ใหญ่นนัทโชติ ช่วยพฒัน์ 83/1 ม.2 
พบขวานหินขดัทัว่ไปตามล าคลอง,เรือขดุ พระครูไพโรจน์วรธรรม เจ้าอาวาสวดัวิโรจน์จนาราม 
พบขวานหินขดับริเวณวดั ศรีสวุรรณ เลีย่นใจ(อาย ุ50  ปี) บ้านเลขท่ี 137 ม.2 
มกัจะขดุพบเคร่ืองถ้วยสขีาวน า้เงินตามคลอง สมยศ แก้วมณี(อาย ุ33  ปี) บ้านเลขท่ี 60 ม.2 

บ้านทา่ไม้แดง พบขวานหินขดัทัว่ไปตามล าคลองทา่ไม้แดง นางบญุเร่ีย ช่วยพฒัน์ (อาย ุ79 ปี) บ้านเลขท่ี 36 ม.3 
พบขวานหินขดัทัว่ไปตามล าคลองทา่ไม้แดง, เคยพบเศษถ้วย
ชามสขีาวน า้เงินบริเวณวดัวิโรจน์จนาราม 

นายอมัพร เขม็ทอง(อาย ุ71  ปี) บ้านเลขท่ี 22 ม.3 

มกัพบเคร่ืองถ้วยสขีาวน า้เงินจากการดดูทราย ธิติมา รงพรหม(อาย ุ55  ปี) บ้านเลขที่ 27 ม.3 

บ้านลุม่พรุยายชี ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นายชจิูต มนวรินทร์ (อาย ุ58  ปี) บ้านเลขท่ี 8 ม.4 
นายประยรู เรืองเวช (อาย ุ63 ปี) บ้านเลขท่ี 9 ม.4 

บ้านอา่งทอง - - 
บ้านห้วยตาหมงิ - - 
บ้านเขาหลกั ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นายชยัยทุธ มัง่มี (อาย ุ50ปี) บ้านเลขท่ี 323/1 ม.7 
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ตารางที่ 31 ตารางแสดงรายชื่อและข้อมูลการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในต าบลตะกรบ อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ต าบล หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตะกรบ บ้านฝ่ายพรุ - - 

บ้านตะกรบ (ทา่มะเขือ) ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดีขดุลงไปเจอแตเ่ปลอืกหอย นายสนุทัพงศ์ สขุสาล ีบ้านเลขที่ 32/4 ม.2 
นายไพฑรูณ์ อารักษ์ (อาย4ุ8ปี) บ้านเลขท่ี 99 ม.2 

บ้านห้วยพนุ ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นายไพทรูณ์ บญุทอง (อาย ุ32 ปี) และนายบญุช ู            
บญุทอง(อาย ุ76 ปี)บ้านเลขที่ 10 ม.3 

บ้านสระมโนราห์ (ห้วยพนุลา่ง) ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นางบญุยิง่ หีดชนา (อาย ุ53ปี) บ้านเลขท่ี 78 ม.4 
นางสาวถาวร เชือ้บอ่คา (อาย ุ43ปี) บ้านเลขที่ 18 ม.4 
ผู้ใหญ่กมล เนตรอปุถมัภ์(อาย ุ54 ปี) บ้านเลขท่ี 18 ม.4 

บ้านบอ่คา(บ้านทา่เกต)ุ ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดีขดุลงไปเจอแตเ่ปลอืกหอย บญุคง เกตชุ ู(อาย ุ69ปี) บ้านเลขที่ 2 ม.5 
นายนิคม ฮีดแก้ว (อาย ุ72ปี) บ้านเลขท่ี 114 ม.5 
นางส าอาง นกเทศ (อาย ุ76ปี) บ้านเลขท่ี 12 ม.5 
ผู้ใหญ่คลิน่ วรินทรกลุ (อาย ุ81ปี) บ้านเลขท่ี 40 ม.5 
นางบญุยงั บญุเจือ้ (อาย ุ69ปี) บ้านเลขท่ี 109  ม.5 

นายสมพงศ์ ยงัอ้น (37ปี) อบต.ตะกรบ บ้านเลขท่ี 112 
ม.5 
นายศรันย์ เรืองดกุ บ้านเลขท่ี 19/1 ม.5 
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ตารางที่ 32 ตารางแสดงรายชื่อและข้อมูลการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในต าบลพุมเรียง อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ต าบล หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
พมุเรียง บ้านลา่ง แหลง่โบราณคดีป่ายาง – พบลกูปัดและชิน้สว่นภาชนะดินเผากระจายอยูท่ัว่ไปในเขต

บริเวณบ้าน (หลงัวดัอบุล) 
นางสพุินดา ปรมาตร (อาย ุ40 ปี) บ้านเลขท่ี 280/6 ม.1 

แหลง่โบราณคดีป่ายาง –พบลกูปัดมากบริเวณหลงัสสุานศรียาภยัและบริเวณหลงับ้าน
นายองอาจ วรรณวิริยะ พบอิฐกระจายอยูท่ัว่ไป 

หรรษา ดอนพต (อาย ุ40 ปี) บ้านเลขท่ี 64/9 ม.1 

แหลง่โบราณคดีป่ายาง – สสุานศรียาภยั เคยพบลกูปัดทอง พระเนือ้ทอง เนือ้ส าริด แหวน 
ตุ้มห ูอิฐพบกระจดักระจาย ในสว่นบริเวณหลงับ้าน (หลงัวดัอบุล) 

นิคม ศรียาภยั (อาย ุ74 ปี) บ้านเลขที่ 207/9 ม.1 

แหลง่โบราณคดีป่ายาง – พบลกูปัดกระจายทัว่ไปตลอดสนัทราย วนัพิน ทองเกลีย้ง (อาย ุ34ปี) บ้านเลขท่ี 168/1 ม.1 

วดัพมุเรียง – พบลกูปัดและชิน้สว่นภาชนะดินเผากระจายอยูท่ัว่ไป ลกูปัดบางชิน้พบวา่มี
ลกัษณะไมส่มบรูณ์คือไมม่ีการเจาะรู พบเงินตรานโม พดด้วง 

พระนิคมปัญญาวชิโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัพมุเรียง 

บ้านกลาง วดัโพธาราม – แตเ่ดมิบริเวณวดัโพธารามเป็นเนินสงู มวีดัเกา่ๆได้แก่ วดับางดกุ (บริเวณ
ทา่นายร้อยปัจจบุนั), วดักลาง (ท่ีตัง้โรงเรียนวดัพมุเรียง) วิหารพราหมณ์ตรงต้นโพธ์ิวดัโพ
ธาราม บริเวณหลงับ้านมีการขดุพบลกูปัดและชิน้สว่นเคร่ืองถ้วย 

นายอนนัต์ วิทยากร (อาย ุ64ปี) บ้านเลขท่ี 2 70ม.3            
นางเกสร มีขนอน (อาย ุ80ปี)  บ้านเลขท่ี 2 ม.3 

บ้านเหนือน า้ แหลง่โบราณคดีไร่นายปลัง้ – เมือ่ประมาณ 4 ปีที่แล้วได้เคยมีการลกัลอบขดุ ขดุลงไป
ประมาณ 1 เมตร พบลกูปัด ชิน้สว่นเหลก็คล้ายตะป ูชิน้สว่นกระดกู ชิน้สว่นภาชนะดิน
เผา ก าไลแก้ว ชิน้สว่นคล้ายป่ินปักผมและเรือขดุ 

ผู้ใหญ่สมาน ยา่หล ี(อาย ุ43ปี)บ้านเลขท่ี 99/9 ม.4 

บ้านหวัเลน แหลง่โบราณคดีไร่นายปลัง้ – พบลกูปัดที่แหลง่โบราณคดีไร่นายปลัง้ นางภาณี ประทมุ (อาย ุ42ปี) บ้านเลขท่ี 30 ม.4 
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ต าบล หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
พมุเรียง 
(ตอ่) 

บ้านแหลมทราย แหลง่โบราณคดีทา่เจดีย์ – บริเวณแหลมทรายไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดยีกเว้น
บริเวณแหลง่โบราณคดีทา่เจดีย์ โดยพี่ชายของตนเคยพบลกูปัดในบริเวณนัน้ด้วย (ค า
บอกเลา่) 

สมฤดี ทองปาน (อาย ุ27 ปี)และสมมิตร จงศรี (อาย ุ67
ปี) บ้านเลขท่ี 24/1 หมูท่ี่ 5 

บริเวณแหลมทรายไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี เพ็ญพิศ มีธรรม (อาย ุ54 ปี) บ้านเลขท่ี 21/4 หมูท่ี่ 5 
บริเวณแหลมทรายไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี พิมล เครือพยคัฆ์ (อาย ุ36ปี) บ้านเลขท่ี 31/7 หมูท่ี่ 5 
บ้านตัง้อยูบ่ริเวณแหลมซุย ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี ข้างลา่งเป็นดินเลนและดินแดง เยาวนีย์ ณ ตะกัว่ทุง่ (อาย ุ73ปี) บ้านเลขท่ี 13 หมูท่ี่ 5 

 บ้านแหลมโพธ์ิ แหลง่โบราณคดีแหลมโพธ์ิ- พบฐานก่ออิฐขนาด 5x5 เมตรบริเวณบ้านท่ีเจอพระโพธ์ิสตัว์
อวโลติเกศวร(โบราณสถานแหลมโพธ์ิ) พบบอ่น า้บนสนัทรายแหลมโพธ์ิ 3 บอ่ พบชิน้สว่น
ภาชนะดินเผา ลกูปัดกระจายทัว่ไปบนสนัทราย 

จรินทร์ เชยชม (อาย ุ46ปี) บ้านเลขที่ 95/1  
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ตารางที่ 33 ตารางแสดงรายชื่อและข้อมูลการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในต าบลทุ่ง อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี  

ต าบล หมู่บ้าน (8 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ทุง่ บ้านขนอน                     

บ้านทา่โพธ์ิ 
บ้านทุง่                    
บ้านสาร 
บ้านนาโคน 

แหลง่โบราณคดวีดัชมพพูนสั (วดัชมุพพูนุ) –  แตเ่ดิมเป็นวดัเกา่ 2 วดั คือวดันอกกบัวดัใน  พืน้ท่ี
บริเวณวดัในได้มีการเข้ามาใช้พืน้ท่ีตัง้เป็นโรงเรียนเมื่อประมาณ 50-60ปีที่แล้วและร้างไป 
ปัจจบุนักลายเป็นสวนปาล์ม สว่นท่ีตัง้ของวดัชมพพูนสัคือพืน้ท่ีวดันอกเดมิ 

พระครูวิชยัธรรมรัตน์ เจ้าอาวาสวดัชมพพูนสั 
นายวจิิตร ทิมวิธรรม (74ปี) บ้านเลขที่ 9 ม.5        
นางชมุ เมืองแมน (80ปี) บ้านทุง่ 

แหลง่โบราณคดวีดัพระประสพ – จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์กลา่ววา่พบเศษอิฐ ชิน้สว่นภาชนะ
ดินเผากระจายทัว่ไปภายในบริเวณวดั แตปั่จจบุนัมกีารน าทรายมาถมท าให้ดินเพื่อหนีน า้ทว่ม 
จึงไมพ่บโบราณวตัถบุนผิวดิน 

พระครูอภิวฒัน์ชยักลุ (อาย ุ42ปี) เจ้าอาวาสวดัพระ
ประสพ 
นางกิม้ซี่ อินอกัษร (อาย ุ73 ปี) บ้านเลขท่ี 145 ม.1 
บ้านสาร             

แหลง่โบราณคดวีดัทา่นเกิด (ร้าง) – เป็นวดัร้าง วิจิตร ทิมวิธรรม (74ปี) บ้านเลขที่ 9 ม.5 บ้านหวันอน             
แหลง่โบราณคดวีดับาตร (ร้าง)-  แตเ่ดมิตนได้เช่าพืน้ท่ีบริเวณวดับาตรร้างไว้ลา่มววัลา่มควาย 
ตรงกลางมีลกัษณะคล้ายวิหาร บนวิหารมีพระพทุธรูป 3 องค์ ด้านข้างวิหารมเีจดีย์ ตวัวิหารมีใบ
เสมาล้อมรอบ 8 ใบ มีสระน า้อยูด้่านหน้าเจดย์ี จนเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วได้มีการมาเชา่ที่ท า
สวนปาล์ม ในครัง้นัน้มีการปรับไถพืน้ท่ีพบกระปกุบรรจกุระดกู หวันโม เป็นต้น  

นายชเูกียรติ ทุม่ขนอน (70ปี) บ้านเลขท่ี 102 ม.1          
บ้านวดับาตร             

ประวตัิบ้านขนอน – กลา่ววา่แตเ่ดิมสามารถลอ่งเรือขึน้มาจากพมุเรียง มาขายข้าวสาร มดีา่นจงึ
เรียกบ้านขนอน 

นางเทวี อินทรก าเนิด (อาย ุ65 ปี) บ้านเลขท่ี 2 
ผู้ใหญ่ช านาญ อินทร์แก้ว (อาย ุ43 ปี) บ้านเลขท่ี 141 
หมู ่1 บ้านขนอน 

 ประเสริฐ เพชรทอง (อาย ุ51ปี) บ้านเลขท่ี 149  และ
นายธิตชิยั เชือ้ศรีสกลุ (อาย ุ51ปี) บ้านเลขท่ี 578/2  
หมู ่1 บ้านนาโคน 
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ต าบล หมู่บ้าน (8 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ทุง่ 
(ตอ่) 

บ้านทุง่นอก เจอชิน้สว่นภาชนะดินเผา หวันโม สว่นใหญ่ผู้ที่พบคือนายถนอม รอดรักษา นายสมจิตต์ เกตชุ ู(อาย ุ64ปี) บ้านเลขท่ี 51 ม.2 
แหลง่โบราณคดวีดัมาน (ร้าง) – เคยขดุพบหวันโม ชิน้สว่นภาชนะดินเผาสขีาวน า้เงิน หินบดยา 
อิฐ เป็นต้น ตอ่มาพืน้ท่ีบริเวณวดัร้างได้ไถเป็นสวนปาล์ม 

นายถนอม รอดรักษา (อาย ุ79ปี) บ้านเลขท่ี 19 ม.2 

แหลง่โบราณคดวีดัมาน (ร้าง) – เคยท านาบริเวณใกล้วดัมาร พบอิฐจ านวนมาก กิม้ชิต ศกัดิช์ุ่ย (อาย ุ80 ปี) บ้านเลขที่ 70 หมูท่ี่ 5 
แหลง่โบราณคดวีดัมาน (ร้าง) – ลกูชาย (เชษ) เคยพบลกูปัดบริเวณวดัมานร้าง  นางบญุรอด อินทจกัร (อาย ุ77ปี) บ้านเลขท่ี 16 หมูท่ี่ 

2 
กลา่วถงึวดัในต าบลทุง่ ได้แก่ วดัมาน (เคยพบขวานหินขดั), วดัสากเหลก็, วดันางชีร้าง,                  
วดับาตร, วดัทา่นเกิด, วดัจ าปา (เคยพบอฐิขนาดใหญ่จากการท านาบริเวณข้างวดั) 

นายวจิิต ราหมา่น (อาย5ุ6ปี) บ้านเลขท่ี 68 หมูท่ี่ 2 

บ้านวดัตะเคียน            
และบ้านนาอิฐ 

เคยพบหินบดยาบริเวณใกล้บ้าน นายพร้อม ช่วยส าราญ (อายุ 92 ปี) บ้านเลขที่37            
หมูท่ี่ 3 บ้านวดัตะเคียน 

กล่าวถึงแหล่งโบราณคดีวัดตะเคียนและดอนอิฐ นอกจากนีย้งักล่าวถึงการพบพระโพธิสตัว์ที่
แหล่งโบราณคดีบ้านลาดและแหล่งโบราณคดีกุฎิยายหงส์ยายหารที่พบหวันโมและตลบับรรจุ
กระดกู 

นายชาญชยั แทน่นิล (อาย ุ78 ปี) บ้านเลขท่ี 51 หมู ่3 
บ้านวดัตะเคียน 

แหลง่โบราณคดีวดัตะเคียนและดอนอิฐ – ที่ตัง้ของบ้านเป็นดอนอิฐ พบอิฐทัว่ทัง้เนิน บริเวณตรง
สวนยางเคยมีกองอิฐลกัษณะคล้ายเตาเผาอิฐแตปั่จจบุนัถกูท าลายไปแล้ว 

นายพร้อม ชว่ยส าราญ (อาย ุ92 ปี) บ้านเลขท่ี37            
หมูท่ี่ 3 บ้านวดัตะเคียน 
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ต าบล หมู่บ้าน (8 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ทุง่ 
(ตอ่) 

บ้านหนองขีเ้ป็ด,          
บ้านคงคาชยั           
บ้านควนเจดย์ีและ
บ้านลาด 

บริเวณที่ตัง้อบต.- จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์เดิมเรียก ดอนวดัเก่า แต่เดิมมีเจดีย์ตัง้อยู่ แต่มี
การไถพืน้ที่โดยท าลายไปเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว จากการปรับพืน้ที่พบกระปุกบรรจุกระดกูและฟัน 
จากการส ารวจของผู้วิจยัพบวา่เป็นสนามบาสของอบต. ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี 

นายสมคดิ อินเนื่อง (อาย ุ53 ปี) บ้านเลขท่ี 123/1 ม.4 
นายสมนกึและนางดรุณี บวัอินทร์ (อาย ุ62ปี) 
บ้านเลขท่ี 135 ม.4 

แหลง่โบราณคดีกุฎิแม่ยายหงส์ ยายหาร – ใกล้คลองหนองขีเ้ป็ดและคลองหลวง บริเวณบ้าน
เดิมห่างจากกุฎิแม่ยายหงส์ยายหารห่างไป 200 เมตร ขุดพบเคร่ืองถ้วยจีน (สมยัราชวงศ์ซ่ง 
พทุธศตวรรษที่ 17-18  ผู้วิจยัและเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิงและชิงพทุธศตวรรษที่ 20-24) 

นายสมนกึและนางดรุณี บวัอินทร์ (อาย ุ62ปี) 
บ้านเลขท่ี 135 ม.4 

บริเวณใกล้บ้านเรียกดอนวดั สนันิษฐานวา่เป็นเปลวเกา่ เคยพบหวันโม กระปกุลายคราม เคย
ขดุหาของเมื่อปี พ.ศ. 2540 

นางสาวถนอมศรี ชทูุง่ (อาย ุ58 ปี) บ้านเลขท่ี 142  ม.4 

พบพระโพธิสตัว์บริเวณพรุตาสม นายเครียน วงัแคล้ว (อาย ุ95ปี) บ้านเลขท่ี 39  ม.4
บ้านลาด, เฉลมิพร แสงจนัทร์ (อาย3ุ7ปี) บ้านเลขท่ี 
220 หมูท่ี่ 4 บ้านลาด 
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ต าบล หมู่บ้าน (8 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ทุง่ 
(ตอ่) 

บ้านถ่ินหลวง                 
และบ้านหวันอน 
 

แหลง่โบราณคดีกฎิุตาเจ้า –  บริเวณนีแ้ตเ่ดิมเป็นกุฏิของตาเจ้าโดยเป็นช่ือที่เรียกต่อกนัมา เมื่อ
ตอนท าศาลาเมื่อประมาณ 20 ปีมาแล้ว มีการขดุพบกระปกุขนาดเลก็หลายใบ ภายในมีกระดกู
บรรจภุายใน  จากการส ารวจของผู้วิจยัพบชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยจีนบริเวณบ้านนางกิม้ชิต ศกัดิ์ชุ่ย
พบเคร่ืองถ้วยจีนตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงัจนถึงราชวงศ์ชิง (พทุธศตวรรษที่ 14-24) 
ให้สมัภาษณ์วา่เจดีย์มีมาตัง้แตรุ่่นตายาย มีการขดุพบชิน้สว่นเคร่ืองถ้วย กระปกุขนาดเลก็ อิฐ 

กิม้ชิต ศกัดิช์ุ่ย (อาย ุ80 ปี) บ้านเลขที่ 70 หมูท่ี่ 5            
บ้านถ่ินหลวง 
 
 
นายอรุณ คชาอนนัต์ (อาย ุ91 ปี) บ้านเลขท่ี 72 หมูท่ี่ 5            
บ้านถ่ินหลวง 

แหลง่โบราณคดวีดันางชี (ร้าง) – มีเจดย์ีร้างตัง้อยู ่ นางเนื่อม (อายุ 84ปี)  และนางเนาวรัตน์ เพชรศรี               
(อาย ุ61 ปี)  บ้านเลขท่ี 23 ม.5 บ้านหวันอน 

กลา่วถงึวดัเก่าภายในต าบลทุง่ ได้แก่ วดับาตร , วดันางชีร้าง, วดัมาน, วดัสากเหลก็และวดั
จ าปา พบชิน้สว่นภาชนะดินเผากระจายอยูท่ัว่ไปในต าบลทุง่ 

นายพร้อม นาคทองคง (อาย ุ92 ปี) บ้านเลขที่ 6 ม.5 
บ้านหวันอน 

แหลง่โบราณคดวีดัสากเหลก็  นางเนื่อม (อายุ 84ปี)  และนางเนาวรัตน์ เพชรศรี               
(อาย ุ61 ปี)  บ้านเลขที่ 23 ม.5 บ้านหวันอน, นายชนะ 
นาคเวช (อาย ุ80 ปี) บ้านเลขท่ี  307 ม.1 ต.ตลาด 

วดัจ าปา – ตอนขดุพธัสมีาพบหวันโมและกระปกุสนี า้ตาล วิจิตร ทิมวิธรรม (74ปี) บ้านเลขท่ี 9 ม.5   บ้านหวันอน 
บ้านเทอะเค็จ 
และบ้านนาแค 

แหลง่โบราณคดวีดัอิฐ – พบอิฐบริเวณวดัจ านวนมาก  พบชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยสขีาวน า้เงิน วดัป่า
เพิ่งมาใช้พืน้ท่ีเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว 

นางเหีย้ง ปานเจริญ(อายุ 94 ปี) บ้านเลขที่ 5 ม.6              
นางอไุร แทน่นิล (อาย ุ62 ปี) บ้านเลขท่ี 65 ม.6 

 นายสาโรจน์ จนัทร์เกลีย้ง (อาย ุ78 ปี) บ้านเลขท่ี 142  
ม.6 บ้านนาแค 
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ต าบล หมู่บ้าน (8 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ทุง่ 
(ตอ่) 

ยางยวน ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นดั เชือ้แอม่ (อาย ุ79 ปี) บ้านเลขที่ 17 หมู ่7  
ประสงค์ สรรพขาว (อาย ุ75ปี) บ้านเลขท่ี 15 หมู ่7 

บ้านคลองยวน                
และบ้านห้วยพนุ 

แหลง่โบราณคดีเรือบ้านคลองยวน – พบเมื่อปี แต่เดิม พ.ศ.2545 จากการขดุหนองน า้เก่า โดย
เจอในสภาพสมบรูณ์ พบลกัษณะคล้ายใบลานบริเวณท้ายเรือ พบเคร่ืองถ้วยบริเวณใกล้กบัตวั
เรือ ดินบริเวณต าบลทุง่เมื่อขดุลกึลงไป 2-3 เมตรเป็นดินเลน 

พรพิมล มีนสุรณ์ (อาย ุ39 ปี) บ้านเลขท่ี 119 ม.8 
(เจ้าของที่) 
ประภาศรี บญุเมือง (อาย ุ51 ปี) บ้านเลขท่ี 152/1 ม.8 
นายวิรัตน์ มีธรรม (อาย ุ52ปี) บ้านเลขท่ี 81 ม.8 

ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นายวศิยั มาลารัตน์ (อาย ุ55 ปี) บ้านเลขท่ี 32 ม.8 
นายถาวร เกตชุ ู(อาย ุ70 ปี) บ้านเลขท่ี 149 ม.8 
นายพรหม รอดรักษา (อาย ุ72 ปี) บ้านเลขท่ี 149 ม.8 
นายตะเหต ุร่าหมา่น (อาย ุ72 ปี) บ้านเลขท่ี 36 ม.8 
นายมะมดุ โซ๊ะออ่น (อาย ุ90ปี) บ้านเลขท่ี 30 ม.8 
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ตารางที่ 34 ตารางแสดงรายชื่อและข้อมูลการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในต าบลป่าเว อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ต าบล หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ป่าเว บ้านลุม่ชมุแสง                       

บ้านหนองยาว 
และบ้านมณฑล 

กลา่วดอนอิฐ (บริเวณสวนปาล์มหน้าบ้านของนายถนอม สงัข์ทอง) กลา่ววา่พบอฐิ
เป็นจ านวนมาก เคยขดุพบแหวน แหวนหวันโม ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยแบบตา่งๆ จากการ
ลงส ารวจของผู้วจิยัพบอิฐจ านวน 2-3 ก้อน สนันิษฐานวา่แหลง่ถกูท าลายเนื่องจากมี
การปรับไถพืน้ท่ีปลกูปาล์มเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้ว 

นางสกุญัญา มากเพชร (อาย ุ39ปี) บ้านเลขท่ี 164/2  ม.1 
นางเครือศรี นาคประเสริฐ (อาย ุ68 ปี) บ้านเลขท่ี 157  ม.1 
นายถนอม สงัข์ทอง (ผู้ใหญ่บ้าน) บ้านลุม่ชมุแสง 
นางวราพร ศรีสชุา (อาย ุ47ปี) บ้านเลขท่ี 35 ม.1 บ้านหนองยาว 
นายนครินทฺ คงปล้อง (อาย ุ50ปี) บ้านเลขท่ี 194 ม.1 บ้านชายทา่ตนี  

แหล่งโบราณคดีวัดเวนและบ้านมณฑล –  กล่าวถึงการค้นพบพระโพธิสัตว์              
ที่แหลง่โบราณคดีบ้านนายจร แท่นนิลและการค้นพบเคร่ืองถ้วยบริเวณเปลวลาโดย
กล่าวว่าเปลวลาแต่เดิมเป็นที่เผาศพของชาวบ้าน มีการขุดพบลกูปัด หัวนโม อิฐ 
ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วย 

นายณฐัพล พรหมเชือ้ (อาย ุ57ปี) บ้านเลขท่ี 56  
นางกรรณิกา ลัน่ซ้าย (อาย ุ47ปี)  
นายแช่ม ช่ืนวิเศษ (อาย ุ81 ปี) บ้านเลขท่ี  129 ม.1 บ้านมณฑล 

บ้านเหยยีด 
บ้านเกาะแก้ว 
บ้านหินป้อง 

แหล่งโบราณคดีหนองถึง – เป็นพืน้ที่ของนายประหยัด นิลพัฒนไพศาล                          
พบเคร่ืองถ้วยจ านวนหลายใบบริเวณหนองกึง (จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นเคร่ือง
ถ้วยสมยัราชวงศ์ซง่ราวพทุธศตวรรษที่ 17-18) นอกจากนีจ้ากข้อมลูการให้สมัภาษณ์
กลา่ววา่พบเคร่ืองถ้วยคล้ายๆกนันีท้ัว่ไปบริเวณแถวคลองทา่ตีน 

ประหยัด นิลพัฒนไพศาล (อายุ 49 ปี) บ้านเลขที่  126  ม.2                
บ้านหินป้อง    
นายสามารถ จ าปา (อาย ุ73 ปี) บ้านเลขท่ี 88 (ผู้พบเคร่ืองถ้วย) 
นางแดง จ าปา (อาย ุ90ปี) บ้านเลขท่ี 38  
นางอ าไพ ทองสขุ (อาย ุ73 ปี) บ้านเลขท่ี 25                                    
นายสวุิทย์ ทองเพชร (อาย 53 ปี) บ้านเลขท่ี  43 
ว่าที่สิบตรีวรรณรัตน์ ทองสุข (อายุ 44ปี)  บ้านเลขที่  27/1 ม.3               
บ้านทา่หกั 
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ต าบล หมู่บ้าน  ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ป่าเว 
(ตอ่) 

 แหลง่โบราณคดีบ้านเกาะแก้ว – กลา่ววา่แตเ่ดิมเป็นป่าช้าเรียกเปลวแก้ว  แต่เดิมพืน้ที่บริเวณนี ้
เรียกบ้านเหยียดแต่ปัจจุบนัเรียกพืน้ที่บริเวณนีว้่าเกาะแก้ว เนื่องจากมีลกัษณะเป็นพืน้ที่ดอน
คล้ายเกาะ มีเจดีย์ ช่ือ เจดีย์พระเหยียด พระเหยียดคือช่ือของงูสีขาว พบชิน้สว่นภาชนะดินเผา 
ด้านหน้ามีสระรูปวงกลม 1 สระปัจจบุนัถกูถมไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 มีการขดุดินเพื่อสร้างที่
ท าการหมู่ บ้าน พบกระปุกบรรุอัฐิและอิฐ  ปัจจุบันวางกองไว้หน้า เจดี ย์พระเหยียด                           
จากการส ารวจของผู้วิจยัพบวา่สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองถ้วยจีน สโุขทยั เวียดนามสมยัพทุธศตวรรษ
ที่ 20-22 

นายเต็ม ปานเนื่อง (อาย ุ86ปี) บ้านเลขท่ี 192 
นางสายชล เสนาะกนั (อาย ุ45 ปี) บ้านเลขท่ี 30/1                                        
ม. 2 บ้านเกาะแก้ว 
นางอ าภา เครือพฒัน์ (อาย ุ64 ปี) บ้านเลขท่ี 24  
นายองอาจ ทองเกิด (อาย ุ70ปี) บ้านเลขท่ี 152/1 
ม. 2 บ้านเหยยีด 

บ้านทา่หกั                       
บ้านตอหอ                       

บ้านตอหอ- กลา่วถึงการเคยพบก าไล แหวน และชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยที่บ้านตอหอ   ตอนท าถนน ชล เพชรราช (อาย ุ45ปี) บ้านเลขที่ 120 ม.3 บ้านทา่หกั                                                                           
นางบญุ คงมะลวน (อาย ุ64 ปี) บ้านเลขท่ี 67/1 
นายเกศ คงสนอง (อาย7ุ9ปี) บ้านเลขท่ี 53 ม.3  
นายการุณ เศรษฐวร (อาย ุ68ปี) บ้านเลขท่ี 111บ้านตอหอ 

เขาพนมแบก 
และบ้านเขาตาเกต ุ

แถวสวนปาล์มใกล้วดัเขาพนมแบกพบหินบดยา ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยสขีาวน า้เงิน นางอาบ รักเหลก็ (อาย7ุ0ปี) บ้านเลขท่ี 42 ม. 4                
บ้านเขาพนมแบก 

เขาพนมแบก- ขวานหินขดั นางอ้อน ทองสขุ ( 78 ปี) บ้านเลขที่ 124 ม. 4  
นางกิม้เรือ้น กรทิพย์ บ้านเลขที่ 125  ม. 4 บ้านเขาพนมแบก 

แหลง่โบราณคดเีขาพนมแบก - พบบริเวณสวนปาล์มของนายภิรมย์ รักเหลก็เมื่อปี พ.ศ.2505 นายวิสทิธ์ิ รักษาปราบ (อาย ุปี) บ้านเลขท่ี(อาย ุ79 ปี) 
บ้านเลขท่ี 145 หมู ่4 บ้านเขาพนมแบก 
พระอธิการนนัทศกัดิ์ สทุธิญาโณ เจ้าอาวาสวดัเขาพนมแบก 

เขาตาเกต ุ– ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นายเฉลยีว ไทยเนียม ( 57ปี) ม. 4  
วฒันะ วีระแพทย์ ( 50ปี) บ้านเลขท่ี 207/1 ม. 4  เขาตาเกต ุ
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ต าบล หมู่บ้าน  ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ป่าเว 
(ตอ่) 

บ้านทุง่คอกควาย 
บ้านเชิงทงึ 
บ้านในทอน 
และบ้านเดมิเจ้า 

บ้านทุง่คอกควาย - ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นางจ าปา สารคง (อาย ุ61 ปี) บ้านเลขท่ี 102 ม.5 
นางมณฑา นครจินดา (อาย ุ31ปี) บ้านเลขท่ี 78/4 ม.5 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชิงทึง – ได้แก่ แหล่งโบราณคดีสวนยางนายไพโรจน์ สนุิพนธ์ 
เรียกดอนร้าง ปัจจุบนัเป็นสวนยางพารา พบชิน้ส่วนภาชนะดินเผากระจายอยู่ทัว่ไป 
และแหล่งโบราณคดีบ้านนายเลื่อน นิลจันทร์ กล่าวว่าแต่เดิมเป็นที่เผาศพเก่า พบ
ภาชนะดินเผากระจายอยู่ทั่วไป จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นเคร่ืองถ้วยสมัยพุทธ
ศตวรรษที่ 20-24 

นางศุภลักษณ์ วสุสิปิกร (อายุ 37ปี ) และนายเลื่อน นิลจันทร์ 
บ้านเลขท่ี 43/1 ม. 5 
นายไพโรจน์ สนุิพนธ์  (อาย ุ52ปี) บ้านเลขท่ี 6 หมู ่5 ต.เลม็ด  
นางเทีย่ว ทองปรีชา ( อาย ุ94 ปี)และนายสมชาย บญุมา             
บ้านเลขท่ี 1 ม.5 บ้านเชิงทงึ 
นางพริง้ ทองเกิด (อาย ุ80ปี) บ้านเลขท่ี 51 ม. 5 บ้านเชิงทงึ 

แหลง่โบราณคดีสวนปาล์มนางบญุเลิศ ทิพย์ป่าเว- กลา่วว่าพืน้ที่บริเวณนีแ้ต่เดิมเป็น
พืน้ท่ีดอนและท าการปลกูยาง ตอ่มาในปี พ.ศ. 2547 มีการปรับพืน้ที่เพื่อท าสวนปาล์ม 
พบแผ่นอิฐขนาดใหญ่ ชิน้ส่วนเค ร่ืองถ้วยจ านวนมากและชิน้ส่วนพระโพธิสัตว์                     
อวโลกิเตศวร 

นางบญุเลศิ ทิพย์ป่าเว (อาย ุ63ปี) บ้านเลขท่ี 118 ม. 5 บ้านในทอน 
นางพวงศรี ทิพย์ป่าเว (อาย ุ64ปี) บ้านเลขท่ี 26  ม.3 บ้านทา่หกั 

แหล่งโบราณคดีสวนปาล์มนายลือศกัดิ์ คชไพร – กลา่วว่าเมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว 
บิดาของตนได้พบเทวรูปจากการไถนา จากนัน้ได้ขายไปและเหลอืไว้เพียงรูปภาพ 

นายลอืศกัดิ์ คชไพร (อาย ุ42 ปี) บ้านเลขท่ี 31  
สหสั สอ่งแก้ว (อาย ุ52 ปี) บ้านเลขที่ 27  
นายมนญู นิลพฒันไพศาล (อาย ุ78ปี) บ้านเลขท่ี 26                                  
ม.5 บ้านในทอน 
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ต าบล หมู่บ้าน (6 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ป่าเว 
(ตอ่) 

 แหลง่โบราณคดวีดัเดิมเจ้า – แบง่เป็นแหลง่โบราณคดีดอนเหย้าและดอนวาด  แหลง่
โบราณคดีดอนเหย้าคือพืน้ท่ีบริเวณวดัเดมิเจ้า จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์ชาวบ้าน
มกัจะพบกระปกุหรือถ้วยบริเวณทุง่นาใกล้วดัเดมิเจ้า ตวัอยา่งเคร่ืองถ้วย ได้แก่  ตลบั
เคลอืบเขียวจากเตาอนัซี มณฑลฝเูจีย้น สมยัราชวงศ์ซง่ ราวปลายพทุธศตวรรษที่ 18  
ถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 19 เป็นต้น สว่นวดัเดิมเจ้า ชาวบ้านบอกวา่เป็นวดัเก่าแตไ่ด้มี
การมาสร้างโบสถ์ และใบเสมาขึน้มาใหมรู่ปแบบศิลปกรรมของโบสถ์และใบเสมา
ปนูซีเมนต์เป็นศิลปกรรมสมยัรัตนโกสนิทร์และไมพ่บโบราณวตัถจุากการส ารวจผิว
ดินเพิ่มเติม 
แหลง่โบราณคดีดอนวาดจากการให้สมัภาษณ์ชาวบ้านเลา่ต่อกนัมาว่าแต่เดิมเป็น
พืน้ที่ เปลวเก่าปี พ.ศ.2528-2529 มีการตัดถนนผ่านหน้าวัดบริเวณดอนเหยา                
และดอนวาดพบเศษอิฐแหวนทองบรรจุในกระปกุและชิน้สว่นภาชนะดินเผาจ านวน
มาก ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้มีการเช่าพืน้ที่ดอนวาดจากวดัเพื่อท าสวนปาล์ม ใน
การไถหน้าดินพบชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วย กระปุก 5-6 ใบ  เคร่ืองถ้วยและวตัถุประเภท
โลหะคล้ายกรรไกร เป็นต้น ตัวอย่างกระปุกที่ชาวบ้านเก็บเอาไว้ เป็นกระปุกลาย
ครามจากเตาผิงเหอ มณฑลฝเูจีย้นก าหนดอายรุาวต้นถึงกลางพทุธศตวรรษที่ 22 

พระครูสาระพทุธิพงศ์ (อาย ุ64 ปี) เจ้าอาวาสวดัเดิมเจ้า 
นายวสนัต์ จรูญรัตน์ (อาย ุ30ปี) บ้านเลขท่ี 30 
นายเร่ิม จนัทร์แสง (อาย ุ82 ปี) บ้านเลขท่ี 81  
นายมงคล สอ่งแก้ว (อาย ุ48 ปี) บ้านเลขท่ี 74  
นายครวญ จนัทร์แสง (อาย ุ85ปี) บ้านเลขท่ี 12                               
ม. 5 บ้านเดมิเจ้า 

ห้วยไผ ่ ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นางบุญรอด จันทร์แจ่มใส (อายุ 54 ปี) บ้านเลขที่ 33 ม. 6                                
บ้านห้วยไผ ่
นายสมพร ทองเพชร (อายุ 77 ปี) ผู้ ใหญ่บ้านเก่าและนาง พะยอม 
ทองเพชร บ้านเลขท่ี 24 ม. 6 บ้านหนองผกัหนาม 



391 
 

ตารางที่ 35 ตารางแสดงรายชื่อและข้อมูลการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในต าบลตลาดไชยา อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ต าบล หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตลาด
ไชยา 

บ้านตลาดไชยา 
 
 
 
บ้านวงัหลมุพ ี

แหลง่โบราณคดวีดัศาลาทงึ – วดัชยารามหรือทีช่าวบ้านเรียกวา่วดัศาลาทงึไมม่ี
ประวตัิที่แนช่ดัวา่สร้างขึน้ในสมยัใด ค าวา่ “ศาลาทงึ” เนื่องจากแตเ่ดิมมต้ีนทงึอยู่
บริเวณศาลาตรงด้านหน้าของวดัสมยัพระครูโสภณเจตสกิาราม (ข า ธมฺมโชโต) เจ้า
อาวาสได้เปลีย่นช่ือวดัเป็นวดัชยารามในปีพ.ศ.2480 

พระอธิการอดุมศกัดิ์ ปญุญาณโณ (อาย ุ59ปี) เจ้าอาวาสวดัศาลาทงึ 
นายชนะ นาคเวช (อาย ุ80ปี) บ้านเลขท่ี 307 ม.1 ตลาดไชยา 
 

แหลง่โบราณคดีบ้านนายชยัพฤกษ์ ทองอ้น - จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์กลา่ววา่
พืน้ท่ีบริเวณสวนยางข้างบ้านและสวนปาล์มตรงข้ามบ้านของนายชยัพฤกษ์ ทองอ้น
เคยขดุพบพระ ลกูปัด เคร่ืองมือโลหะ กองอิฐลกัษณะคล้ายเตาเผาแตไ่ด้ท าการไถ
กลบและขดุเป็นสระน า้ 

นายชยัพฤกษ์ ทองอ้น (อาย ุ60ปี) บ้านเลขท่ี 37 
นายสมมาตร หีดแก้ว (อาย ุ62 ปี) บ้านเลขท่ี 167 
 ม. 1 บ้านวงัหลมุพี ต.ตลาดไชยา 

บ้านสงขลา แหลง่โบราณคดีบ้านสงขลา – กลา่ววา่มสัยดิบ้านโต๊ะเจ้ามีมานานแล้ว 400 กวา่ปี 
เรือสามารถลอ่งมาจากบ้านขนอน เคยพบอิฐ ชิน้สว่นพระพทุธรูป พระพิมพ์ ชิน้สว่น
เคร่ืองถ้วย ลกูปัดตอนขดุกโุบร์ 

นายสฝี ห้องสวุรรณ (อาย ุ80 ปี)  
นายสวสัดิ์ กรููเฟีย้ะ (อาย ุ61ปี) ก านนับ้านสงขลา บ้านเลขท่ี 92 
นายประสบ พรชยั (อาย ุ73 ปี) บ้านเลขท่ี 71 
นายดะ พนัเมือง (อาย ุ56ปี) บ้านเลขท่ี 9/1 
นายหวนัลซีอ อมิละ (อาย ุ60 ปี) บ้านเลขท่ี 100 
นายสฝี ทิพย์หมดั (อาย ุ65ปี) บ้านเลขท่ี 63 
นายเหรน มยัเมือง (อาย9ุ0 ปี) บ้านเลขท่ี 101  
นายหมดัยโูซะ ทิพย์หมดั (อาย ุ79ปี) บ้านเลขที่ 27/1  
หมู ่2 บ้านสงขลา 
นายใย คล้ายปักษี (อาย ุ81 ปี ) บ้านเลขท่ี 363 ม. 1 บ้านทา่น้อย  
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ต าบล หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน) ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตลาด
ไชยา 
(ตอ่) 

บ้านนาขดุ                       
บ้านคลองเคียน 

วดัใหมล่านทะเล – เป็นวดัเกา่เพิง่มาบรูณะใหม ่ นายพร้อม สทุธิเกิด (อาย ุ86 ปี) บ้านเลขท่ี 33 ม.3 บ้านนาขดุ 

บ้านเวยีง พบอิฐกระจายอยูท่ัว่ไปบริเวณบ้าน (นอกก าแพงเมืองเวียง) วาริน น้อยดี (อาย ุ50ปี) บ้านเลขที่ 182/2  
นายแชม่ เผือกสวสัดิ์ (อาย ุ89ปี) บ้านเลขท่ี 48  
เสง่ียม มณีรัตน์ (อาย ุ77ปี) บ้านเลขท่ี 154  
สมชาย บญุเหมือน (อาย ุ50ปี) บ้านเลขท่ี 75 
นายจรูญพนัธ์ นาคเวียง (อาย ุ52ปี) บ้านเลขที่162  
นายเรียง ลอยไหม (อาย ุ84 ปี) บ้านเลขท่ี 18  
นางเทยีบ แสงแก้ว (อาย ุ85 ปี) บ้านเลขท่ี 50ม.4 บ้านเวียง  

แหลง่โบราณคดีนาโนรมณ์ - จากการให้สมัภาษณ์กลา่ววา่บิดาของตนเลา่ให้ฟังวา่
พบพระพทุธรูปนาคปรกและพระพิมพ์ที่นาโนรมย์ทิศตะวนัออกของวดัเวยีง 

อจัฉรา นุ้ยนวล (อาย ุ68 ปี) บ้านเลขที่ 41/3 ม.4 บ้านเวียง 

แหลง่โบราณคดีบ้านดอนบญุใส – พบอิฐกระจายอยูท่วัไป จากข้อมลูการให้
สมัภาษณ์กลา่ววา่เคยพบตุ๊กตาเคลอืบดินเผาคล้ายแบบสโุขทยั  

นางชศูรี (อาย ุ63 ปี)และนายมาโนชย์ เพชรดวงจนัทร์ (อาย5ุ6 ปี) 
บ้านเลขท่ี 95 (ใกล้แหลง่โบราณคดี) 
นางสมศรี เนยีนเฮ้อ (อาย ุ58 ปี) บ้านเลขท่ี 158 ม.4 บ้านบนใส 
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ต าบล หมู่บ้าน  ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตลาด
ไชยา 
(ตอ่) 

 ก าแพงเมืองไชยาทิศตะวนัออก   
- บ้านตาครัน พบอิฐเป็นแนวยาว ปัจจบุนัสร้างเป็นบ้าน 3 ชัน้ สว่นอิฐได้น ามากอง

ไว้ข้างก าแพงบ้าน เคยพบภาชนะดินเผาคล้ายคนโท กาน า้และหม้อดิน  ลกูปัด  
ก าแพงเมืองทางด้านทิศตะวันตก 

- บ้านเชา่นางอ าพนั พบอิฐกระจายอยูท่ัว่ไปบริเวณบ้านเช่านางอ าพนั มากมี สว่น
คเูมืองโดนถม แตเ่ดมิเรือสามารถลอ่งขึน้มาได้ 

- บ้านนางเหม ตะนาวศรี ก าแพงเมืองอยูต่รงบริเวณสร้างอาคารหลงัใหม ่จากการ
ส ารวจพบอิฐและชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยกระจายอยูท่ัว่ไป 

ก าแพงเมืองทางด้านทิศเหนือ  
- บ้านนางภารดี พรหมค า เคยขดุพบอิฐและเสาไม้ขนาดใหญ่ 4 ต้นหลงับ้าน 

(บริเวณคเูมือง) 
- บ้านนางจงดี ธีระชยาวรานนท์ กลา่ววา่ประตทูางเข้าเมืองอยูท่างด้านบ้านนาย

ประจิณ มีการน าอิฐในเมืองไปขายกบัธนาคารออมสนิเพื่อสร้างอาคาร เคยพบ
เคร่ืองถ้วยในแถวบริเวณบ้าน จากการส ารวจพบอฐิกระจายอยูท่ั่วไป 

- บ้านนายประจิน พลวิชยั พบอิฐจ านวนมากทบัถมกนัอยูใ่ต้ดิน ด้านหลงับ้านมี
สระน า้สนันิษฐานวา่เป็นสว่นคเูมอืงเกา่ 

ก าแพงเมืองด้านทิศใต้  
- บ้านนางบญุนติ ชิดไทย – พบอิฐและคนู า้เป็นแนวยาว 
- บ้านนายธีรศกัดิ์ ซุย่เหลยีน เคยขดุพบหวันโม เจอชิน้สว่นภาชนะดนิเผากระจาย

อยูท่ัว่ไป ก าแพงเมอืงมคีวามกว้างประมาณ 2 เมตร พบอิฐกระจายอยูท่ัว่ไป 

นางสดุใจ ภมูิไชยา (อาย ุ54 ปี) บ้านเลขท่ี  137/5 และนางวรรณธานี 
ฤกษ์วิชยั (อาย ุ84 ปี) บ้านเลขท่ี 137 ม. 4 (ก าแพงเมืองบ้านตาครัน) 
นางจลุยัวรรณ แซเ่ซา่ (อาย ุ59 ปี) บ้านเลขท่ี 79/3 ม. 4 บ้านเวียง 
 
นางอ าพนั มากมี (อาย ุ84 ปี) บ้านเลขท่ี 147 
นางบญุชว่ย หนนูุ้ย (อาย ุ75 ปี) บ้านเลขท่ี 139  
นางสมุล บญุเสริม (อาย ุ74 ปี) บ้านเลขท่ี 39 ม. 4 บ้านเวียง 
นางเหม ตะนาวศรี (อาย ุ82 ปี) บ้านเลขท่ี 36 ม. 4 บ้านเวียง 
 
นางภารดี พรหมข า (อาย ุ62 ปี) บ้านเลขท่ี 160 ม. 4 บ้านเวียง 
 
นางจงดี ธีระชยาวรานนท์ (อาย ุ78 ปี) บ้านเลขท่ี 69 ม. 4 บ้านเวยีง 
 
 
ประจิน พลวิชยั (อาย ุ75ปี) บ้านเลขที่ 83/1 ม. 4 บ้านเวยีง 
 
 
บญุนิต ชิดไทย (อาย ุ75ปี) บ้านเลขที่ 51/5 ม. 4 บ้านเวียง 
นายธีรศกัดิ์ ซุย่เหลยีน (อาย ุ52 ปี) บ้านเลขท่ี 42  ม. 4 บ้านเวียง 
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ต าบล หมู่บ้าน  ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตลาด
ไชยา 
(ตอ่) 

บ้านยางยวน 
 
บ้านหนองแมกุ่้ ง 
 
บ้านโรงด า 

บ้านยางยวน - ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี  นายชมุ เรืองศรี (อาย ุ75 ปี) บ้านเลขท่ี 43 ม.5 บ้านยางยวน 
รุ้งนภา แก้วเหลก็ (อาย ุ39 ปี) บ้านเลขท่ี 31/1 ม.5 บ้านยางยวน 

บ้านหนองแมกุ่้ ง- ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นายสชุน ลาดบรูณ์ (อาย ุ40 ปี)และนางเยี่ยม ลาดบรูณ์ (อาย ุ74ปี) 
บ้านเลขท่ี 30 ม. 5 

แหล่งโบราณคดีบ้านโรงด า - เมื่อปี พ.ศ.2545 ได้ท าการขุดหลุมบริเวณหลังบ้าน                   
พบหม้อดินเผาบรรจุอัฐิและกระปุกจ านวนมากจึงได้น าโบราณวัตถุไปมอบให้กับทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา(จากการวิจัยพบว่าส่วนมากเป็นกระปุกลายคราม                
และเขียนสี กระปกุสีและเคลือบขาว สมยัราชวงศ์หมิง, ตาศรีสชันาลยั (บ้านป่ายาง) ราว
กลางพทุธศตวรรษที่ 21 ถึงต้นพทุธศตวรรษที่ 22, เตาปนูส าริด เป็นต้น) 

นายอดุม อินหนองทะ (อาย ุ42ปี) บ้านเลขท่ี 9/1 ม. 5 บ้านโรงด า  
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ตารางที่ 36 ตารางแสดงรายชื่อและข้อมูลการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ต าบล หมู่บ้าน  ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 

เลม็ด บ้านดอนประดู ่
บ้านทา่ใหญ่ 

กลา่วถงึวดัหน้าเมืองวา่เป็นวดัเกา่ ปัจจบุนัได้มกีารบรูณะใหม ่จากการส ารวจของผู้วิจยัไมพ่บ
โบราณวตัถตุามผิวดิน ชาวบ้านกลา่ววา่มกัจะพบเคร่ืองถ้วยจากการลอกคลอง 

นางทิพย์ เทพชาติ (อาย ุ85ปี) บ้านเลขท่ี 17/1  
นายเจริญ ชยัมาศ (อาย ุ37ปี) บ้านเลขท่ี 63 
นายฉตัร ทองพรหม (อาย ุ73 ปี) บ้านเลขท่ี 64 
ม.1 บ้านดอนประดู ่

บ้านวดัแก้ว 
 
 
 
 
 
 
บ้านวดันบ 
 
 
 
 
 
 

พบอิฐ ชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยกระจายอยูท่ัว่ไปตลอดแนวสนัทราย กลา่วถงึสระน า้เก่าในเมืองไชยา ได้แก่ 
สระวดันบ สระวดัแก้ว สระบ้านนายนกุลู (สระดงั)  สระวดัเวยีง สระวดัหลง สระวดัตรงเขานางเอ 
และกลา่วถงึการผกูพทัธสมีาทีว่ดัแก้ววา่มีการขดุพบหวันโมจ านวนมาก 

พระอธิการทศพล กิตติวโร เจ้าอาวาสวดัแก้ว 
นายนกุลู บญุรักษา (อาย ุ84 ปี) บ้านเลขท่ี 158  
นางจรวย ใยฤทธ์ิ (อาย ุ80ปี) บ้านเลขท่ี 64   
นางเทีย่ง แก้วปาน (อาย ุ77ปี) บ้านเลขท่ี 69 
นายอรรถพล ยงัสกลุ บ้านเลขที่ 31 
นายประเสริฐ ชยัมาศ (อาย ุ55ปี) บ้านเลขท่ี 52  
ม. 2 บ้านวดัแก้ว 

แหลง่โบราณคดีบ้านวดันบ - จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์กลา่วว่าวดันบร้างมีพืน้ที่ประมาณ 13 ไร่มีร่อง
น า้หรือคนู า้ล้อมรอบ  ตอ่มาปีพ.ศ.2520 ชาวบ้านได้สร้างศาลาและรวบรวมโบราณวตัถทุี่พบบริเวณวดั
นบ   มาเก็บไว้บนศาลา นอกจากนีร้าว 30-40 ปีที่แล้วมีการตดัถนนคอนกรีตสายวดัเวียง – เขาน า้ร้อน
ผา่กลางแหลง่โบราณคดีท าให้ขดุพบอิฐ ชิน้สว่นภาชนะดินเผา กระปกุ หวันโมบริเวณกศน. ต าบลเลม็ด
จ านวนมาก ปัจจุบนัพืน้ที่บริเวณวดันบปรับเปลี่ยนเป็นศาลาประจ าหมู่บ้านสนามฟุตบอลสวนปาล์ม
และที่อยูอ่าศยั            คนู า้หรือร่องน า้เดิมถกูถมเพื่อสร้างบ้านเรือน 

นางบญุคลอ่ง ชมุทบั (อาย ุ80ปี) บ้านเลขท่ี 2  
เยือ้น แสงเดช (อาย ุ70ปี) บ้านเลขที่ 13  
นางป่ิน สาระคง (อาย ุ99ปี) บ้านเลขท่ี 18  
นางจิตรา ชมุทบั (อาย ุ61ปี) บ้านเลขท่ี 90 
นายสาคร มาฆะทาน (อาย ุ77ปี) บ้านเลขท่ี 23 
นายลงั จ าเพยีร (อาย ุ86ปี) บ้านเลขที่ 66  
ม. 2 บ้านวดันบ 
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ต าบล หมู่บ้าน  ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 

เลม็ด 
(ตอ่) 

บ้านเขาน า้ร้อน 
 
 
บ้านเนียนสงู 

บริเวณบ้านเคยพบเหมือนเตาเผาอิฐ นางเตีย้ม คงเมือง (อาย ุ75 ปี) บ้านเลขท่ี 154                         
ม.2 บ้านเขาน า้ร้อน 

บ้านนางบญุจริง เสอืปาน – พบอิฐและเคร่ืองถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ซง่จ านวน 1 ชิน้ โดยพบจากการขดุร่อง
น า้ท าสวน 

นางบญุจริง เสอืปาน (อาย ุ63ปี) บ้านเลขท่ี 109  
นางบญุเจือ เวชเตง (อาย ุ64ปี)และ นางมณี ไชยสทิธ์ิ 
(อาย ุ77 ปี) บ้านเลขท่ี 117ม. 2 บ้านเนียนสงู 

บ้านนาหลวง ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี ขดุลงไปเป็นดินเลน พบเปลอืกหอย นายอานนท์ อกัษรช่ืน (อาย ุ52 ปี) บ้านเลขท่ี 47/1 
นายเจ้ย ด าพิทกัษ์ (อาย ุ95ปี) บ้านเลขท่ี  20 
ม.3 บ้านนาหลวง 

บ้านปากทอ่ วดัจาย – เป็นเจดีย์เกา่ของหลวงพอ่เทพเป็นวดัร้างไมท่ราบประวตัิความเป็นมาทีช่ดัเจนวา่สร้างขึน้หรือ
ร้างลงไปในสมยัใด ตอ่มาในปีพ.ศ.2483 ทางราชการได้เข้าใช้พืน้ที่และสร้างโรงเรียนวดัจาย(สทุธบรู
ราษฎร์) ทางโรงเรียนได้มีการสร้างศาลาคลมุเจดย์ีและพระพทุธรูป 

นางสพุตัรา บญุยงั (อาย ุ83 ปี) บ้านเลขท่ี 107/1 ม.4 
นายบญัชา คุ้มสวุรรณ (อาย ุ43ปี) บ้านเลขท่ี 41/2 ม. 4 

บ้านเลม็ด 
 
 
 
 
 

แหลง่โบราณคดีดอนในรายณ์ – แตก่่อนพบชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยกระจายอยูท่ัว่ไป ชาวบ้านเลา่ตอ่กนัมาวา่
เป็นศาสนสถานพราหมณ์เดิม เรียก “ดอนในรายณ์”เนื่องจากเป็นสถานท่ีขดุพบพระนารายณ์(วษิณ)ุ
ตอ่มาราวปีพ.ศ.2525 ทางราชการขอใช้พืน้ท่ีสร้างบ้านพกัครูโรงเรียนวดัชยาราม ในการไถเนินดินครัง้
นัน้พบฐานอาคารก่ออฐิกว้าง 4x8 เมตรและชิน้สว่นกระเบือ้งดินเผาจ านวนมาก  

ชนะ นาคเวช (อาย ุ80ปี) บ้านเลขที่ 307 ม.1 ต.ตลาด 
นายเสง่ียม ศรีทอง (อาย ุ88ปี) และนางประนอมศรี 
เพชรสวุรรณ(อาย ุ52ปี) บ้านเลขที่ 48 ม.5 
นางนิตยา ศรีสวสัดิ์ (อาย ุ60ปี) บ้านเลขท่ี 87 ม. 5 
พตท.ทวีศกัดิ์ หนแูก้ว (อาย ุ67ปี) บ้านเลขท่ี 21/3 ม.5 
ประหยดั ลอยใม (อาย ุ92ปี) บ้านเลขท่ี 92 ม.5 
นายศิริพงศ์ ศรีสวสัดิ์ บ้านเลขท่ี 87บ้านเลม็ด 
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ต าบล หมู่บ้าน  ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 

เลม็ด 
(ตอ่) 

บ้านโคกหม้อ 
 
 
 
 
บ้านนาทราย 

แหลง่โบราณคดีบ้านโคกหม้อ - จากข้อมลูการให้สมัภาษณ์ชาวบ้านเรียกพืน้ท่ีบริเวณนีว้า่ “โคกหม้อ”
หรือ “สวนบอ่ดอนโกร้ว” เลา่กนัวา่แตเ่ดิมเป็นวงัเกา่ พบภาชนะดนิเผากระจายอยูท่ัว่ไปในบริเวณบ้าน
เคาะหม้อแตจ่ะพบหนาแนน่บริเวณสวนบอ่ดอนโกร้ว 
 

นางจิตติมา เกศแก้ว (อาย ุ64ปี) บ้านเลขท่ี 43  
นางสาวนทัที รัตนบ ารุง (อาย ุ60ปี) บ้านเลขท่ี 60 
นางสมุล คชาอนนัต์ (อาย ุ54ปี) บ้านเลขท่ี 50 
นายไพโรจน์ สตับตุร (อาย ุ60ปี) บ้านเลขท่ี 91/3 
ม.5 บ้านโคกหม้อ 

ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี สว่นมากเป็นดินทราย นางบญุมี มณีรัตน์ (อาย ุ74ปี)  บ้านเลขท่ี 61 
นางสาววิไล เยีย่มแก้ว (อาย ุ70ปี) บ้านเลขท่ี 63                    
ม.5 บ้านนาทราย 

บ้านในเขา ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี แตก่่อนบริเวณนีเ้ป็นป่าพรุ นายสวสัดิ์ คงแงง่ (อาย ุ84ปี) บ้านเลขท่ี 100/2  
นายณรงค์ สมุานิต (อาย ุ70ปี) บ้านเลขท่ี 148/3 ม. 6 
บ้านในเขา 

บ้านไทรงาม 
บ้านหนองกรูด 

- พบหม้อกฎุฑีในคลองทา่ปนู 

- พบชิน้สว่นภาชนะดินเผาเนือ้ดินจ านวนมากบริเวณคลองชลประทานทา่ปนูใกล้เขาน า้ร้อน 
- กลา่ววา่บริเวณบ้านของตนและโรงเรียนเขาน า้ร้อน (ร้าง) เป็นป่าช้าเก่า 

นายบญุธรรม คุ้มรักษ์ (อาย ุ53ปี) บ้านเลขท่ี 8 ม.7 บ้าน
ไทรงาม 
นายประเสริฐ บญุกนัภยั (อาย ุ54ปี) ผู้ใหญ่บ้านไทรงาม 
บ้านเลขท่ี 77 ม.7 
นายวิรัตน์ วริยะกากร (อาย ุ66ปี) บ้านเลขท่ี 46 ม.7บ้าน
หนองกรูดนายทศันยั มงุผลกลาง (อาย ุ46ปี) บ้านเลขท่ี 
45/1 ม.7 บ้านไทรงาม 
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ตารางที่ 37 ตารางแสดงรายชื่อและข้อมูลการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในต าบลเวียง อ าเภอไชยา จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

ต าบล หมู่บ้าน  ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 

เวียง เชิงสมอ เขาสายสมอ – มีเร่ืองเลา่วา่มกีารพบสมอเรือบริเวณเชิงเขา สว่นบริเวณเทคนิคการอาชีพเดมิเป็น
ดอนเรียกวา่ดอนวดัหลวงตอนสร้างอาคารมีการพบกระปกุเป็นจ านวนมาก 

นางปราณี ดอกเขม็ (อาย ุ64ปี) บ้านเลขท่ี 80/1 ม.1 บ้านเขา
สายสมอ 
บญุสม สดุเสนีย์ (อาย ุ69ปี) บ้านเลขท่ี 133 ม.5 บ้านหนองแค 

บ้านเวยีง 
 
 
 
 
 
บ้านโพธ์ิ 

แหลง่โบราณคดีบ้านนายสอน ศกัดิ์เพชร – กลา่ววา่พบนางตาราจากการขดุบอ่น า้ข้างบ้าน โดยขดุ
ลกึประมาณ 1 เมตร (นางพริม้ ศกัดิ์เพชรอาย ุ12 ปี) และเจอเคร่ืองถ้วยสมยัราชวงศ์ซง่ราวพทุธ
ศตวรรษที่ 17-18 วางซ้อนกนัจ านวนหลายใบ นอกจากนีโ้บราณวตัถเุพิ่มเตมิได้แก่ ลกูปัด, ก าไล
หิน,อิฐ, ชิน้สว่นภาชนะดินเผา เป็นต้น 

นางพริม้ ศกัดิ์เพชร  (85ปี)และนางนภา เสอืปาน (อาย ุ54ปี) 
บ้านเลขท่ี 95/1 
กระจ่าง แก้วป่าน (72 ปี) บ้านเลขที่ 135 
กญัญาวี ปานท ึ(48ปี)และนางอบุลวรรณ หมื่นจิต (57 ปี) 
บ้านเลขท่ี 41/3 
นายวิลาศ เกง่กล้า (อาย ุ58ปี) บ้านเลขท่ี 42/1  ม.3 บ้านเวียง 

ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นางทบัทิม ชเูทพ (อาย ุ75 ปี) บ้านเลขท่ี 79 ม.3 บ้านโพธ์ิ 

บ้านพนงั บริเวณนีค้ือ ดอนพต มกัพบเคร่ืองถ้วยจากการขดุลอกตามล าคลองไชยา นอกจากนีย้งัพบเคร่ือง
ถ้วยจีนสมยัหมงิ (พทุธศตวรรษที ่20-22) ท่ีสวนยางนายอนชุา เพชรย้อย 

นายอนชุา เพชรย้อย(อาย ุ42ปี) บ้านเลขท่ี 77/1  
นายอดุม ใสสะอาด (อาย ุ67ปี) บ้านเลขท่ี 76  
นางเนยีบ ชยัอินทร์ (อาย ุ80ปี) บ้านเลขท่ี 22  
ม.4 บ้านพนงั 

บ้านสามศกัดิ ์
 
บ้านหนองแค 

ขดุพบอิฐและชิน้สว่นเคร่ืองถ้วยบริเวณบ้าน จากการส ารวจของผู้วิจยัพบอฐิจ านวน 4-5 ก้อน มี
ขนาด 27x16x6 เซนติเมตร จากการเดินส ารวจไมพ่บโบราณวตัถเุพิ่มเติม 

อเนก อินทร์สม (อาย ุ45ปี) บ้านเลขที่ 56 ม.5 บ้านสามศกัดิ ์

ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี สมคิด ช่วยยิม้ (อาย ุ64 ปี) บ้านเลขที่ 40/2 ม.5 บ้านหนองแค 
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ตารางที่ 38 ตารางแสดงรายชื่อและข้อมูลการให้สัมภาษณ์ชาวบ้านในต าบลโมถ่าย อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ต าบล หมู่บ้าน  ข้อมูลที่โบราณคด ี ผู้ให้สัมภาษณ์ 

โมถ่าย บ้านป่าอ้อย ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นายเจริญ หมวดทอง (อาย ุ78ปี) บ้านเลขท่ี 100 ม.1 บ้านป่าอ้อย 

บ้านกลาง ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นางเลยีบ เวชแตง (อาย ุ94ปี) บ้านเลขท่ี 16 ม.2 บ้านกลาง 

บ้านทือ วดัพริง้ เป็นวดัร้างไมท่ราบวา่สร้างขึน้ในสมยัใด จากการส ารวจของผู้วิจยัพบวา่เป็นลกัษณะ
กองดิน (จอมปลวก) ท าให้ไม่เห็นหลกัฐานทางโบราณคดีที่ชัดเจน พบชิน้ส่วนเคร่ืองถ้วย
ขนาดเลก็ 1 ชิน้ 

นายชะรอย(อาย ุ80ปี)  และนางสมจินต์ แก้วด าดี (อาย ุ77ปี) 
บ้านเลขท่ี 35  
นางเลยีบ เวชแตง (อาย ุ94ปี) บ้านเลขท่ี 16 ม.2 บ้านกลางเชวง อิน
แก้ว (อาย ุ65ปี) บ้านเลขท่ี 108 ม.3 บ้านทิอ 

บ้านหวันา แตก่่อนมีนาเยอะปัจจบุนัปลกูปาล์ม เคยได้ยินวา่มีการพระจากการดดูทรายที่แถวบ้านลุม่
มะนาว ได้ยินวา่มีวดัเก่าช่ือวดัในไร่ (วดัร้าง) ปัจจบุนัวดัเป็นหนองน า้ อนึง่ ผู้วิจยัไมส่ามารถ
เข้าพืน้ท่ีได้  

นางประนอม ขวญัทอง (อาย ุ64ปี) บ้านเลขท่ี 24/1  
นายละเอียด กวีพราหมณ์ (อาย ุ78ปี) บ้านเลขท่ี 1  
ม.4 บ้านหวันา 

บ้านลุม่มะนาว ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดี นายชะรอย(อาย ุ80ปี)  และนางสมจินต์ แก้วด าดี (อาย ุ77ปี) 
บ้านเลขท่ี 35  
นางมยรีุ ป่ินแก้ว (อาย ุ68 ปี) บ้านเลขท่ี 19  ม.5 บ้านลุม่มะนาว 

บ้านทุง่นางเภา จากข้อมลูการสมัภาษณ์กลา่ววา่ในปีพ.ศ.2557 ท าการปรับไถหน้าดินบริเวณสวนหลงับ้าน
นายสทิธิชยั แสงจนัทร์เพื่อปลกูยาง พบชิน้สว่นภาชนะดินเผา เป็นจ านวนมาก จากการ
ส ารวจของผู้วิจยัพบวา่สว่นใหญ่ก าหนดอายอุยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษที่ 20-21 นอกจากนี ้
บริเวณบ้านของนายสทิธิชยั แสงจนัทร์ยงัพบอิฐวางเรียงเป็นฐาน พระพิมพ์และชิน้สว่น
สถาปัตยกรรมเมือ่ประมาณ 30 ปีที่แล้ว  

นายสทิธิชยั แสงจนัทร์ (อาย ุ57ปี) บ้านเลขท่ี 13/1 ผู้ใหญ่บ้าน 
นางอารี ชัน้หม้อ (อาย ุ79 ปี) บ้านเลขท่ี 22/1  
นางวนัลา เผือกด้วง (อาย5ุ7ปี) บ้านเลขท่ี 21 
นายเจริญศกัดิ์ เพชรหลอ่ (อาย3ุ9ปี) บ้านเลขที่ 5/3 
ม.6 ต.ทุง่นางเภา 
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