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ภัคธร ชาญฤทธิเสน : โบราณคดีเมืองโบราณพิชัย อํ าเภอพิชัย จังหวั ดอุตรดิตถ์.
อาจารย์ ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ : รศ.มยุรี วีระประเสริ ฐ. 127 หน้า.
การศึกษาทางโบราณคดีทีเมืองโบราณพิชัย เป็ นการศึกษาเกียวกับพัฒนาการการอยู่
อาศั ยและการใช้พื นทีภายในตัวเมือง, ศึกษาถึงรู ปแบบการก่อสร้างกํ าแพงเมืองและคูเมือง, ศาสนา,
และความสัมพั นธ์ก ับชุมชนภายนอก
ในการศึกษาโดยการสํารวจทั งภายในตัวเมืองและรอบนอกตัวเมือง และขุดค้นทาง
โบราณคดีจ ํ านวน 2 หลุม ขุดตรวจกํ าแพงเมืองอีก 1 หลุม จึงนําหลั กฐานทีได้จากการสํารวจและขุด
ค้นร่ วมกับหลั กฐานทางประวั ติศาสตร์มาวิเคราะห์ปัญหาในข้างต้น
จากการศึกษาเมืองโบราณพิชัยพบหลั กฐานทางโบราณคดีด ังเช่น เครื องสังคโลกจาก
แหล่งเตาเกาะน้อย เตาป่ ายาง และเตาสุโขทัย เครื องถ้ วยจีนทั งสมั ยราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง และ
ราชวงศ์ชิง หลัก ฐานโบราณสถานเจดี ย ์ป ระธานย่อมุ มไม้สิ บ สอง วัด มหาธาตุ ศิ ลปวัต ถุเ ช่ น
พระพุทธรู ปหลวงพ่อโต วั ดหน้าพระธาตุ พระพุทธรู ปสําริ ด วั ดหน้าพระธาตุ
จากการวิเคราะห์หลั กฐานทางโบราณคดีพบว่า เมืองโบราณพิชัยมีพ ัฒนาการอยู่อาศัย
อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที 19 – 24 โดยแบ่งช่วงการอยู่อาศัยออกเป็ น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนการสร้าง
กํ าแพงเมืองมีอายุร่วมสมัยกับสุ โขทัย ช่วงการสร้างกําแพงเมืองสมัยอยุธยา โดยมีล ักษณะการใช้
พื นที ภายในตัวเมืองคือชุ มชนแรกเริ มจะมีก ารอยู่อาศัยบริ เวณทางด้านทิศตะวัน ตกของเมืองติ ด
แม่น ํ า และในสมัยอยุธยาจึงได้มีการขยายเมืองไปทางด้านทิศตะวันออกและก่อกําแพงเมืองเมือง
และคูเมืองล้ อมรอบ เป็ นหัวเมืองชั นตรี มีขุนนางระดับพระยาปกครอง
ลั กษณะของกําแพงเมืองและคูน ํ าจะมี2 ชั น กําแพงเมืองสร้างด้วยดินโดยการขุดดิน
จากคูน ํ าขึ นมาถมจนกลายเป็ นคันดินกํ าแพงเมือง
พบร่ องรอยการติดต่อสัมพั นธ์ก ับเมืองพิษณุโลก สุโขทัย และศรี สัชนาลั ย
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PHAKATORN CHANRITTISAN : ARCHAEOLOGY OF ANCIENT PHICHAI TOWN,
UTTARADIT PROVINCE. THESIS ADVISOR : ASSOC.PROF.MAYUREE VERAPRASERT. 127
pp.
To study the cultural development of ancient communities at Phichai and how the
ancient people used the land inside Phichai, the structure of city wall and moat, religion and
the relation with the other cities outside.
For the studying, I surveyed the space both inside and outside and excavated for 2
pits and 1 pit at the city wall. After that, I studied all archaeological evidences with the
historical evidences to analyze the problem.
The important evidences from Phichai ancient town as Sungkalok wares from Koh
Noi, Koh Yang and Sukkhothai kilns, Chinese celadon in Yuan, Ming and Ching dynasties,
the pagoda in SukKhothai period at Mahathat temple, Large Buddha image (Luang Por To
Buddha) from Na Mahathat temple and the other Buddhas.
Form analyzing all archaeological evidences, the developed time of Phichai town
was in 14-19 A.D., being divided to be 3 times. The first one was before building the wall in
Sukkhothai to Ayutthaya periods. The people used the western side of the town near river for
living. The second one was in Ayutthaya period. The people in this time expanded the town to
eastern side and built the wall and the moat . The Phichai town was governed by Praya, being
the third level town in Ayutthaya period.The last one was in Thonburi to early Ratthanagosin
periods.
There were 2 layers of the city wall and the moat. The city wall was built from soil,
from the moat.
There were the relational traces with Phisanulok, Sukkhotahi and Srisutchanalai.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปได้ด ้วยดีจากความช่วยเหลือของบุคคลต่อไปนี
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์มยุรี วีระประเสริ ฐ(ทีปรึ กษาปั จจุบัน)และศาสตราจารย์
สายั นต์ ไพรชาญจิตร์(ทีปรึ กษาเก่า) ทีกรุ ณารับเป็ นทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์และให้ค ําแนะนํา แนวคิด
กระบวนการทํ างานและให้ค ํ าปรึ กษาทุกๆ ด้านตลอดเวลาทีได้ศึกษาอยู่
ขอขอบคุณสํานักศิลปากรที 6 สุโขทัย ทีสนับสนุ นทุนวิจ ัย อุปกรณ์และข้อมูลเบื องต้น
สําหรับงานวิจ ัยครั งนี
ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข อินทราวุธ, ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัสสา คชาชีวะ,
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ สินชัย กระบวนแสง, อาจารย์ พิเศษ เจียรจันทร์พงษ์, อาจารย์ ดร.ปริ วรรต ธรรม
ปรี ชากร, ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ เชาวลิต ขาวเขียว, รองศาสตราจารย์ ศรี ศ ักร วิลลิโภดม, อาจารย์นุช
นภางค์ ชุมดี, อาจารย์ ผุสดี รอดเจริ ญ, อาจารย์ สาลินี มานะกิจ, อาจารย์ ปวีณา บุหร่ า
ขอขอบคุณ คุณอนันต์ ชูโชติ, คุณรัตติยา ไชยวงศ์, คุณหนึ งผไท ลิมศรี เพชร, คุณวรพจน์
หิ รัณยวุฒิกุล, คุณสายกลาง จินดาสุ , คุณภาณุ ว ัฒน์ เอื อสามาลย์, คุณพิมพ์ชนก พงษ์เกษตร์ กรรม
สําหรับคํ าแนะนําในการทํ างานและช่วยเหลือในด้านการทํ างานทุกๆ อย่าง
ขอขอบคุณ คุณบัณฑิต สมประสงค์ ทีให้การช่วยเหลือและชี แนะตลอดเวลาในการนํา
ดินเข้าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และขอบคุณคุณสันติ ไทยานนท์, คุณเกญพริ ษฐ์ พัฒฑิธน
โชติ ภาคิ น , คุ ณ ธีร ะนัน ธ์ วิชัยดิ ษฐ, คุ ณ สิ ทธารถ ศรี โ คตร, คุ ณประพิณ ทัก ษิ ณ, คุ ณวงศกร ระ
โหฐาน สําหรับความช่วยเหลือตลอดเวลาทํ าการทดลอง
ขอขอบคุณ อาจารย์ วรพรรณ สุวรรณชืน, นายประเทือง เป็ งแก้ว, นายธีระพงษ์ จีวะสังข์
และลูกหลานพระยาพิชัยทุกท่าน ทีให้การช่วยเหลือและอํ านวยความสะดวกตลอดเวลาทํ าการวิจ ัย
ขอขอบคุณ คุณสมหวัง พ่วงบางโพธิ นายอํ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์,คุณพรหมมิน
บุญเลี ยง นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์,คุณประสิ ทธิ วิทย์
วิสุทธิ ผู้ ใหญ่บ้านหมู2่ บ้านหน้าพระธาตุ ตํ าบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ทีคอยอํ านวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในระหว่างการทํ างาน
ขอบคุณ คุณสิ ทธารถ ศรี โคตร, คุณประพิณ ทักษิณ, คุณณพฎล อินทับทิม, คุณอเนก
ฤทธิ อมรชัยพิพ ัฒ น์ ที ได้เสี ยหยาดเหงื อแรงกายในการช่ วยเหลือรวมทั งเพือนโบราณคดี สมัย
ประวั ติศาสตร์ 50 ทุกท่านทีคอยให้ก ํ าลั งใจตลอดระยะเวลาการทํ างาน
ขอบคุณพ่อและแม่ ทีคอยให้ก ํ าลั งใจและให้ค ํ าแนะนําทีดีตลอดเวลา
ขอบคุณ คุณฐณวดี วงค์สังข์และครอบครัว สําหรับกํ าลั งใจและแรงใจทีมีให้ตลอดมา

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

ฉ

