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บทที 1
บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
เมืองโบราณพิชัย ตั งอยู่ในเขตบ้านหน้าพระธาตุ ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัด
อุต รดิ ต ถ์ และอยู่ห่างจากตัว เมื องอุต รดิ ต ถ์ลงมาทางทิ ศใต้ประมาณ 38 กิ โ ลเมตร 1 อยู่ท างทิ ศ
ตะวัน ออกของแม่น ํ าน่ านผังเมืองเป็ นรู ปสี เหลียมผืน ผ้ามีข นาดประมาณ 1,000 x 900 เมตร มี
กํ าแพงเมืองสองชั นและมีคูน ํ าอีกหนึ งชั2 นระหว่างกําแพงเมืองชั นทีหนึ งกับกําแพงเมืองชั นทีสอง
ปรากฏว่ามีเนินดินรู ปสีเหลียมผืนผ้ าอยู่กลางคูน ํ าทั งสีทิศของเมือง
เมืองโบราณพิชัยปรากฏชือในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ทีเก่าทีสุ ดเท่าทีมีค ้นพบใน
ปัจจุบันคือ ในพระราชพงศาวดารกรุ งเก่า ฉบับหลวงประเสริ ฐฯ ว่า “ศักราช 852 จอศก แรกให้ก่อ
กํ าแพงเมืองพิชัย” 3
ชือเมืองพิชัยปรากฏในพงศาวดารเหนื อว่า “พระยาโคตรบองเทวราชอพยพจากอโยธ
ยาด้วยพ่ายแพ้ แก่อริ ราชศั ตรู ขึ นมาสร้างราชธานี ใหม่ทีเป็ นเมืองพิจิตรปั จจุบัน โปรดให้ราชโอรส
องค์ใหญ่ชือเจ้าไวยั กษา ขึ นมาสร้างเมืองพิชัยขึ นเป็ นเมืองหน้าด่านด้านทิศเหนื”อ4
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วาทีนี คุ ้มแสง, “การศึกษาพัฒ นาการทางวัฒนธรรมของชุ มชนโบราณบริเวณลุ ่ ม
แม่ นําน่ านตอนล่ างในช่ วงก่ อนพุทธศตวรรษที 24” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณ ฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมั ยประวั ติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิลปากร,2546), 53.
2
ศรี ศ ัก ร วัลลิโ ภดม, เมืองโบราณในอาณาจัก รสุ โขทัย , พิมพ์ค รั งที 2 (กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์, 2532), 115.
3
พระราชพงศาวดารกรุ ง เก่ า ฉบั บ หลวงประเสริ ฐ , พิ ม พ์ค รั งที 20 (สุ โ ขทัย :
มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), 25.
4
“พระราชพงศาวดารเหนื อ ,” ประชุ ม พงศาวดารฉบั บ กาญจนาภิ เ ษก เล่ ม 1,
(กรุ งเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวั ติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542), 106.
1
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นอกจากนี เมืองพิชัยยั งได้ปรากฏชื อในพระราชพงศาวดารเมือครั งแรกสร้างกรุ งศรี
อยุธยาว่าเมืองพิชัยเป็ นหนึ งใน16 หัวเมืองขึ นของกรุ งศรี อยุธยา5
บทบาทของเมืองพิชัยในสมั ยอยุธยาเมืองพิชัยมีฐานะเป็ นหัวเมืองชั นตรี และเป็ นเมือง
หน้าด่านของกรุ งศรี อยุธยาในการทําสงครามกับทางพม่าและล้านนา ซึ งในการทําศึกกับพม่าใน
สมั ยพระมหาจักรพรรดิและพระมหาธรรมราชา เมืองพิชัยก็ได้เป็ นเมืองทีมีบทบาทในการรบ และ
ในการแปรพั กตร์จากกรุ งศรี อยุธยาไปขึ นต่อพม่าด้วย
บทบาทของเมืองพิชัยในสมัยธนบุรี มีฐานะเป็ นเมืองศูนย์ก ลางอํ านาจการปกครอง
ส่วนท้องถิ น ซึ งในสมั ยธนบุรีนี เอง ทีพม่าจะยกทัพไปตีเมืองหลวงพระบางผ่านมาทางเมืองพิชัยจึง
ได้เข้าตีเมืองพิชัยสองครั งทํ าให้เกิดวีรกรรมของพระยาสีหราชเดโชหรื อทีรู้จ ักกันว่าพระยาพิชัยดาบ
หัก
บทบาทของเมืองพิชัยในสมั ยรัตนโกสินทร์ เมืองพิชัยได้เป็ นเมืองสําคัญจากเหตุการณ์
กบฏเจ้าอนุวงศ์ ได้กวาดต้อนผู้ คนกลุ่มลาวเวียงจันทน์มาอยู่ทีพิชัยทําให้เมืองมีขนาดทีใหญ่ขึ น จน
ได้รับการยกเป็ นหัวเมืองชั นโทในสมั ยรัชกาลที3
ในสมัยรั ชกาลที 5 เมืองพิชัยได้เริ มโรยราลงเนื องจากการที แม่น ํ าน่ านได้เปลียน
เส้น ทางเดิ น ทําให้บริ เวณท่ านํ าของเมืองพิชัยได้ก ลายเป็ นชายหาดเรื อสิ น ค้าขนาดใหญ่ จึ งไม่
สามารถเข้าเที ยบได้ ประกอบกับการเจริ ญขึ นของชุมชนบางโพ ท่าอิฐ ทีเป็ นจุ ดสิ นสุ ด ของการ
เดินทางในเส้นทางนํ า เนืองจากเหนือบางโพ ท่าอิฐขึนไปสภาพภูมิประเทศจะเป็ นภูเขา แม่น ํ าน่ าน
จะเป็ นเกาะแก่ งมากมาย ไม่สามารถเดิ น เรื อขึ นไปอีก ได้ บรรดาพ่อค้าจึ งได้ข นถ่ายสิ น ค้าจาก
เส้น ทางนํ าขึ นมาเป็ นทางบกแทน และบรรดาพ่อค้าที เดิ น ทางมาจากเมืองเหนื อก็จ ะมาเปลียน
เส้น ทางเป็ นทางนํ าที บางโพ ท่าอิฐด้ว ยเช่น กัน ทําให้บริเวณบ้านบางโพ ท่ าอิฐ กลายเป็ นแหล่ง
ชุมชนของพ่อค้าจากทางภาคเหนือและภาคกลางได้แลกเปลียนสิ นค้ากัน ทําให้ผู้ คนจากเมืองต่างๆ
ได้เริ มเข้ามาอาศั ยในชุมชนแห่ งนี จนชุมชนมีขนาดใหญ่ขึ นมาก จนในทีสุ ด พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าฯ ได้โปรดให้ยกระดับบางโพ ท่าอิฐ จากระดับหมูบ้่ านเป็ นอํ าเภอแล้วเปลียนชือเป็ น
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“พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับพั นจันทนุมาศ(เจิม),” ใน ประชุ มพงศาวดาร
ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ ม 2, (กรุ งเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542),
213.

3
อุตรดิตถ์ซึ งมีความหมายว่า ท่านํ าเมืองเหนื อ ต่อมาจึงได้ยกระดับเป็ นจังหวัด เมืองพิชัยจึงได้หมด
ความสําคัญลงไปเป็ นเพียงอํ าเภอขนาดเล็ก6
การสํารวจทางโบราณคดี โดย อ.มานิ ต วัลลิโภดม ได้เดิน ทางไปสํารวจในตัวเมือง
โบราณพิชัยแล้ วพบเนินดินอยู่ 12 แห่ง ซึ งก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นเนินโบราณสถาน7
อย่างไรก็ต ามการศึก ษาทางด้านโบราณคดี ที ผ่านมานั นยังไม่เคยมี ก ารขุด ค้น ทาง
โบราณคดีมาก่อน นอกจากกรมศิลปากรได้มาสํารวจและขึ นทะเบียนโบราณสถานโดยทียั งไม่ได้มี
การกํ าหนดขอบเขต รวมทั งได้มีการสํารวจเพือเก็บข้อมูลศึกษาวิจ ัยทางโบราณคดีมาแล้วหลายครั ง
ประกอบด้วย การศึกษาเกียวกับเมืองโบราณในอาณาจักรสุ โขทัยของ อ.ศรี ศ ักร วัลลิโ ภดม การ
สํารวจเพือศึกษาเกียวกับประวั ติศาสตร์เมืองอุตรดิตถ์ของ อ.หวน พินธุพ ันธ์ การสํารวจเพือทําการ
วิจ ัยเกียวกับพั ฒนาการทางวั ฒนธรรมของชุมชนโบราณบริ เวณลุ่มแม่น ํ าน่ านตอนล่างในช่วงก่อน
พุทธศตวรรษที 24 ของคุณวาทินี คุ ้มแสง ซึ งทั งหมดเป็ นเพียงข้อมูลทีได้จากการสํารวจเท่านั น จึง
น่าจะมีการขุดค้นทางโบราณคดีเพือให้ได้ข ้อมูลในเชิงลึกจากหลั กฐานทางด้านโบราณวั ตถุทีได้ จาก
การขุดค้น เพือนําไปประกอบกับข้อมูลทีได้จากเอกสารทางประวั ติศาสตร์ และนํามาซึ งขอเท็จจริ ง
ทีน่าเชือถือเกียวกับพั ฒนาการทางประวั ติศาสตร์และโบราณคดีของเมืองโบราณพิชัยแห่งนี ต่อไป
ผลจากการศึกษาเมืองโบราณพิชัย น่าจะช่วยให้ค ํ าตอบเกียวกับความสัมพั นธ์ของเมือง
โบราณลุ่มแม่น ํ าน่านในเขตจังหวัด อุตรดิต ถ์และพิษ ณุ โ ลก และเมืองโบราณในลุ่มแม่น ํ ายมใน
จังหวั ดสุโขทัยได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือศึกษาพั ฒนาการของเมืองโบราณพิชัย
2. เพือศึกษารู ปแบบและเทคนิคการสร้างกํ าแพงเมืองและคูน ํ าของเมืองโบราณพิชัย
3. เพือศึกษาความสัมพั นธ์ก ับชุมชนโดยรอบ
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า, พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ ายเหนือใน
รัชกาลที 5 (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2508), 35-37.
7
หวน พิน ธุ พ ัน ธุ,์ อุ ตรดิตถ์ ข องเรา (พิษ ณุ โ ลก: มหาวิทยาลัยศรี น คริ นทรวิโ รฒ
พิษณุโลก, 2521), 59.
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตทางด้านพื นที ศึก ษาพื นทีบริ เวณเมืองโบราณพิชัย ตําบลในเมือง อําเภอ
เมือง จังหวั ดอุตรดิตถ์
2. ขอบเขตทางด้านระยะเวลา ศึกษาเมืองโบราณพิชัยจนถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษที24
3. ขอบเขตประเด็น ของการศึก ษา ศึก ษาเมื องโบราณพิ ชัย ในประเด็น เรื องของ
พั ฒนาการ การสร้างกํ าแพงเมืองและคูน ํ า และความสัมพั นธ์ก ับชุมชนโดยรอบ
สมมติฐานของการวิจัย
เมืองโบราณพิชัย น่าจะเป็ นชุมชนทีเคยมีการอยู่อาศัยมาอย่างต่อเนื อง ตั งแต่ราวพุทธ
ศตวรรษที 19 ร่ วมสมั ยกับเมืองสุโขทัยและศรี สัชนาลั ยจากหลั กฐานทางโบราณคดีทีสํารวจพบเป็ น
เครื องสังคโลกจากแหล่งเตาศรี สัชนาลั ยและเครื องถ้ วยจีนสมั ยราชวงศ์หมิง
ผลทีคาดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึงพั ฒนาการของเมืองโบราณพิชัย
2. ทราบถึงรู ปแบบและเทคนิคของการสร้างคูน ํ าและกํ าแพงเมืองของเมืองโบราณพิชัย
3. ทราบถึงความสัมพั นธ์ก ับชุมชนโบราณโดยรอบ
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ขั นตอนการรวบรวมข้อมูล
1.1. เก็บรวบรวมข้อมูลที เกี ยวข้องกับเมืองโบราณพิชัยเช่ น จารึ ก พงศาวดาร
ตํ านาน แผนที ภาพถ่ายทางอากาศ และแผนผั งต่างๆ
1.2. สํารวจและเก็บข้อมูลโบราณวั ตถุและโบราณสถานทีปรากฏอยู่ทั งภายในและ
ภายนอกเมืองโบราณพิชัย
1.3. ทํ าการขุดค้นทางโบราณคดี
2. ขั นตอนการศึกษาข้อมูล
2.1. จัดจํ าแนกประเภทของหลั กฐานทีได้จากการขุดค้น
3. ขั นตอนการศึกษาวิเคราะห์ข ้อมูล
3.1. ศึกษาอายุสมั ยและความต่อเนืองของการใช้พื นทีในเมืองโบราณพิชัย
3.2. ศึกษาความสัมพั นธ์ระหว่างเมืองโบราณพิชัยกับเมืองโบราณโดยรอบ
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ข้ อจํากัดของงานวิจัย
1. ข้อจํ ากัดทางด้านพื นที พื นทีใช้ในการศึกษาวิจจะเป็
ัย นพื นทีสําหรับทําเกษตรกรรมเป็ น
ส่วนใหญ่ ดังนั นหลั กฐานส่วนใหญ่อาจจะถูกทํ าลายไป จึงเป็นอุปสรรค์ต่อการเลือกพื นทีเก็บข้อมูล
เนืองจากอาจจะทํ าให้ได้หลั กฐานทีไม่สมบูรณ์ครบถ้ วน
2. ข้อจํ ากัดทางด้านงบประมาณสําหรับการวิจ ัยทีมีจ ํ ากัดจึงสามารถขุดค้นเพีย3ง หลุม ถือ
ว่าพื นทีในการศึกษาวิจ ัยน้อยมากเมือเทียบกับขนาดของเมือง ดังนั นหากได้มีการศึกษาและขุดค้น
ทางโบราณคดีในเมืองพิชัยต่อไปในอนาคตก็อาจจะทําให้พบข้อมูลใหม่ทีจะนํามาหัก ล้างหรื อ
ส่งเสริ มงานวิจ ัยชิ นนี ได้

บทที 2
เมืองโบราณพิชัย
ทีตั ง
เมืองโบราณพิชัย ตั งอยู่ทีหมู2่ บ้านหน้าพระธาตุ ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ พิก ัดทางภูมิศาสตร์คือ ละติจูด 17 องศา 18 ลิปดา 06 ฟิ ลิปดา เหนือ ลองติจูด 100 องศา 05
ลิปดา 03 ฟิ ลิปดา ตะวั นออก พิก ัดฉาก (UTM) 615200 1913100 เหนือ1
มีอาณาเขตติดต่อกับพื นทีใกล้ เคียงดังนี
ทิศเหนือ
ติดกับพื นที บ้านท่าดินแดง ตํ าบลไร่ อ ้ อย อํ าเภอพิชัย
ทิศตะวั นออก ติดกับพื นที หมู่ 7 บ้านคลองกะชี ตํ าบลในเมือง อํ าเภอพิชัย
ทิศใต้
ติดกับพื นที หมู่ 3 ตํ าบลในเมือง อํ าเภอพิชัย
ทิศตะวั นตก ติดกับ แม่น ํ าน่าน

แผนทีที 1 แผนทีทหารแสดงทีตั งเมืองพิชัย
ทีมา: กรมแผนทีทหาร, อําเภอพิชัย, ระวาง 5043 IV, แผนทีประเทศไทย ลํ าดับชุด L7017, 2539,
มาตราส่วน 1: 50,000.
1

กรมแผนทีทหาร, อําเภอพิชัย, ระวาง 5043 IV, แผนทีประเทศไทย ลํ าดับชุด L7017,
2539, มาตราส่วน 1: 50,000.
6

7

ภาพที 1 ภาพถ่ายทางอากาศเมืองโบราณพิชัย
ทีมา: Google map, accessed October 28, 2011, available from http:/ maps.google.co.th

8

แผนผั งที 1 แผนผั งเมืองโบราณพิชัย
ทีมา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, "ผั งบริ เวณเมืองพิชัย หมู1,่ 2 ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวั ดอุตรดิต,ถ์" 22 กุมภาพันธ์ 2542.
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สภาพทัวไป
เมืองโบราณพิชัย ตั งอยู่ริมทีราบลุ่มทางฝั งทิศตะวันออกของแม่น ํ าน่ าน โดยกําแพง
เมืองทางด้านทิศตะวั นตกอยูติ่ ดกับแม่น ํ าน่าน ลั กษณะของตัวเมืองโบราณพิชัย ลั กษณะผั งเมืองเป็ น
รู ปสีเหลียมผืนผ้ ามีขนาดประมาณ1,000 x 600 เมตร ตัวเมืองโบราณพิชัยในปั จจุบันได้มีถนนสาย
พิชัย-ตรอน แบ่งเมืองออกเป็ นสองฝั ง เมืองฝั งตะวันตกได้ถูกชาวบ้านจับจองและออกโฉนดสร้าง
บ้านเรื อนทีอยู่อาศัย ส่วนทางด้านตะวั นออกเป็ นเขตพื นทีทีได้รับการประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เล่มที 52 ตอนที 75 วั นที 8 มีนาคม 2478 เป็ นโบราณสถานประเภทชุมชนโบราณ2 ดังนั นเมืองพิชัย
ทางด้านทิศตะวั นออกจึงไม่สามารถออกโฉนดทีดินได้ แต่ปัจจุบันก็ได้มีชาวบ้านขอเช่าทีดินจาก
กรมธนารักษ์เพือใช้พื นทีทํ าเกษตรกรรมจนเต็มพื นทีเมือง

ภาพที 2 สภาพพื นทีทํ าการเกษตรภายในตัวเมือง

2

2516), 217.

กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทัวราชอาณาจักร (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร,
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การศึกษาทีผ่านมาในอดีต
เมือ งโบราณพิชัย เป็ นเมืองที ยังไม่เ คยมีก ารขุด ค้น ทางโบราณคดี ม าก่ อน ดังนั น
การศึก ษาทางโบราณคดี เกี ยวกับเมืองโบราณพิชัยในอดีต ทีผ่านมานั น จะเป็ นการศึก ษาโดยใช้
ข้อมูลจากการสํารวจข้อมูลจากโบราณสถานและโบราณวั ตถุ โดยมีผลงานการศึกษาดังนี
อุตรดิตถ์ ข องเรา3 โดย หวน พิน ธุพ ันธุ์ ได้จ ัดทําโครงการสํารวจข้อมูลของจังหวัด
พิษ ณุ โ ลกและจัง หวัด ใกล้เ คี ยงเพื อจัด พิม พ์ห นังสื อเกี ยวกับ ภาษา ประวัติ ศาสตร์ ศิ ลปะและ
โบราณคดี โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร (เมือครั งเป็ นมหาวิทยาลัยศรี น คริ น ทรวิโ รฒ พิษ ณุ โ ลก)
รวบรวมข้อมูลของอํ าเภอพิชัย เช่น สภาพภูมิศาสตร์ ประวั ติศาสตร์ และข้อมูลการสํารวจวัดสําคัญ
ทีมีการใช้งานในปัจจุบันและวั ดทีไม่ปรากฏการใช้งานในปัจจุบัน ในปี พุทธศั กราช2521
เมืองโบราณในอาณาจัก รสุ โขทัย4 โดย ศรี ศ ักร วัลลิโ ภดม เป็ นงานวิจ ัยทีศึกษาเมือง
โบราณที มีร่ องรอยหลัก ฐานทางประวัติ ศาสตร์ และโบราณคดี ทีมีค วามเกียวข้องกับอาณาจัก ร
สุโขทัย และได้ด ํ าเนินการสํารวจภายในเมืองพิชัยพบหลักฐานทางโบราณคดีเช่น เครื องสังคโลก
จากแหล่งเตาในจังหวัด สุ โ ขทัยและเศษภาชนะดิน เผาจากประเทศจี นสมัยราชวงวศ์หมิง เมือปี
พุทธศั กราช 2530
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุ มชนโบราณบริเวณลุ ่มแม่นําน่ านตอนล่ างในช่ วงก่ อน
พุทธศตวรรษที 245 โดย วาทิ นี คุ ้มแสง วิทยานิ พนธ์ระดับปริ ญญาโท สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวั ติศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศิลปากร ได้ท ํ าการสํารวจในบริ เวณเมืองโบราณพิชัยและพบหลักฐาน
เช่น เศษเครื องถ้ วยจีน ชิ นส่วนไหปากแตร เศษภาชนะดินเผาสังคโลก ชิ นส่วนพระพุทธรู ปสัมฤทธิ
และเม็ดพระศกปูนปั น เป็ นต้น เมือปี พุทธศั กราช2548
ในปี พุทธศั กราช 2542 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติที 5 สุ โขทัย
(ในขณะนั น) ได้ท ํ าการสํารวจเพือทํ าผั งเมืองโบราณพิชเัยพือแสดงพื นทีเขตโบราณสถานและพื นที

3

หวน พิน ธุ พ ัน ธุ.์ อุ ตรดิตถ์ ข องเรา (พิษ ณุ โ ลก: มหาวิทยาลัยศรี น คริ นทรวิโ รฒ
พิษณุโลก, 2521), 61-64.
4
ศรี ศ ั กร วั ลลิโภดม. เมืองโบราณในอาณาจักรสุ โขทัย, พิมพ์ครั งที 2 (กรุ งเทพฯ: เมือง
โบราณ, 2552), 115.
5
วาทีนี คุ ้มแสง, “การศึกษาพัฒ นาการทางวัฒนธรรมของชุ มชนโบราณบริเวณลุ ่ ม
แม่ นําน่ านตอนล่ างในช่ วงก่ อนพุทธศตวรรษที 24” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณ ฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมั ยประวั ติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิลปากร,2546), 53-54.
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ทีได้รับการออกโฉนด6 โดยได้สํารวจทั งตัวกําแพงเมืองและเนิ นโบราณสถานทียั งเหลือร่ องรอย
บริ เวณตัวเมืองโบราณ พบเนินโบราณสถานจํ านวน 13 เนิ น เป็ นโบราณสถานทียั งมีการใช้งานอยู่
เพียงแห่งเดียวคือวั ดหน้าพระธาตุ ทางด้านทิศเหนือของเมือง
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
เมืองโบราณพิชัยได้ถูกกล่าวถึงในเอกสารทางประวัติศาสตร์ พงศาวดารและบันทึ ก
ความทรงจํ า แต่ไม่ปรากฏชือของเมืองพิชัยอยู่ในหลั กฐานประเภทจารึ ก เอกสารทางประวัติศาสตร์
ทีกล่าวถึงเมืองพิชัยมีด ังนี
พระราชพงศาวดารกรุ งเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ7 เป็ นพระราชพงศาวดารสมัยกรุ งศรี
อยุธ ยาที เขี ยนขึ นในสมัยสมเด็จ พระนารายณ์ ม หาราช เมื อปี พุ ท ธศัก ราช 2223 เป็ นพระราช
พงศาวดารทีได้รับการยอมรับว่าบันทึกเรื องราวและศั กราชได้ถูกต้องทีสุด ได้กล่าวถึงเมืองพิชัยว่า
“ศักราช 852 จอศก (พ.ศ. 2033) แรกให้ก่อกําแพงเมืองพีใชย” ซึ งก็ตรงกับสมัยสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที 3 ภายหลั งจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถได้ 2 ปี
พระอัยการตําแหน่ งนาหัวเมืองฉบับอยุธยา8 สันนิ ษฐานว่าจะเป็ นเอกสารเก่าแต่ครั ง
กรุ งศรี อยุธยา ได้อธิบายเกียวกับทําเนียบหัวเมืองฝ่ ายเหนื อและโครงสร้างการจัดการหัวเมืองฝ่ าย
เหนือ ซึ งปรากฏชือของเมืองพิชัยเป็ นหัวเมืองชั นตรี มีออกญาศรี สุริยราชาไชย อภัยพิริยบรากรม
พาหุ เป็ นออกญาพิไชย ศั กดินา 5,000 ไร่ มีเมืองบางโพและเมืองฝางเป็ นเมืองขึ น
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กรมศิ ลปากร, "ผังบริ เวณเมือ งพิชัย หมู1่ , 2 ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์," 22 กุมภาพั นธ์ 2542.
7
พระราชพงศาวดารกรุ ง เก่ า ฉบั บ หลวงประเสริ ฐ , พิ ม พ์ค รั งที 20 (สุ โ ขทัย :
มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), 25.
8
วิ นั ย พงศรี เพี ย ร, บรรณาธิ ก าร, ศรี ช ไมยาจารย์ พิพิ ธ นิ พ นธ์ เชิ ด ชู เ กี ย รติ
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร และ ศาสตราจารย์ วิสุทธ์ บุษยกุล เนืองในโอกาสมีอายุครบ 84
ปี ใน พ.ศ. 2546 (กรุ งเทพฯ: เฟื องฟ้ า, 2546), 333 – 352, อ้างถึงใน วี ร วัลย์ งามสัน ติ กุล,
บรรณาธิการ, พระราชพงศาวดารกรุ งศรีอยุธยาฉบับ เยเรเมียส ฟาน ฟลีต และผลงานคัดสรร พล
ตรี หม่ อ มราชวงศ์ ศุ ภ วัฒ ย์ เกษมศรี นั ก ประวัติศ าสตร์ อาวุ โ สดี เ ด่ น (กรุ งเทพฯ: สมาคม
ประวั ติศาสตร์ในพระราชูประถั มภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมามบรมราชกุมารี, 2552), 105.
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จดหมายเหตุของโยสต์ สเคาเต็น9 ผู้ จ ัดการบริ ษ ัทการค้าของฮอลันดาผู้ ซึ งเข้ามาอาศัย
อยู่ใ นกรุ งศรี อยุธ ยาเป็ นเวลา 8 ปี ในรั ช สมัย สมเด็จ พระเจ้า ปราสาททองแห่ งกรุ งศรี อยุธ ยา
ครองราชย์ระหว่างปี พุทธศักราช 2172 – 2199 ได้เขียนบันทึกเรื องราวของการปกครอง อํ านาจ
ศาสนา ประเพณี และการค้าขายของกรุ งศรี อยุธยา ได้อธิ บายถึงเมืองที มีค วามสําคัญในกรุ งศรี
อยุธยารวมถึงเมืองพิชัยด้วยในความว่า
บริ เวณทีมีพลเมืองอยู่หนาแน่นมั กจะเป็ นริ มแม่น ํ าและบริ เวณทีราบ ในเมืองมีเมือง
ต่างๆ หลายเมือง สถานทีทีเป็ นตลาดและหมู่บ ้ านต่างๆ มากมาย ซึ งเป็ นการยากทีจะบอกจํานวน
ให้ชัด เจน เมื อ งที มี ค วามสํา คัญที สุ ด ได้แ ก่ เมื อ งต่ างๆ ต่ อ ไปนี อยุธยา พิ ษ ณุ โ ลก สวรรคโลก
ระแหง สุ โ ขทัย กํา แพงเพชร นครสวรรค์ พิ ชัย พิ จิ ตร ลพบุ รี ตองอู เมาะลํา เลิ ง เมาะตะมะ
นครศรี ธรรมราช พัทลุ ง ตะนาวศรี บางกอก เพชรบุรี ราชบุรี มะริ ด เมือ งอืนๆ อีก เมืองสําคัญ
เหล่านี ต่างมีความสําคัญต่างๆ กั น

พระราชพงศาวดารกรุ งศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)10 และพระราชพงศาวดาร
กรุ งสยาม จากต้นฉบับของบริติชมิวเซียม11 ได้กล่าวถึงเมืองพิชัยในสมั ยพระเจ้าอู่ทอง สถาปนากรุ ง
ศรี อยุธยาว่า
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ นมาเสวยราชสมบั ติ ชีพราหมณ์ ถวายพระนามชือ สมเด็จพระ
รามาธิปดีศรี สุนทร บรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยู่หัว กรุ งเทพทวาราวะดีศรี อยุธยา มหาดิลก ภพนพ
พะรัตนราชธานีบุรีรมย จึงให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราเมศวร ขึ นไปครองราชย์สมบัติในเมือง
ลพบุรี
ครั งนั น พระยาประเทศราชขึ น16 เมือง คือ เมืองมะละกา เมืองชะวา เมืองตะนาว
ศรี เมืองนครศรี ธรรมราช เมืองทวาย เมืองเมาะตะมะ เมืองเมาะลํ าเลิง เมืองสงขลา เมืองจันตะปูน
เมืองพิศณุ โ ลก เมืองศุ กโขไท เมื องพิไชย เมืองสวรรคโลก เมือ งพิจิตร เมื องกํ าแพงเพชร เมือ ง
นครสวรรค์

9

"จดหมายเหตุของโยสต์ สเคาเต็น," ใน ประชุ มพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ ม 1
(กรุ งเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวั ติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542), 259.
10
“พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธ ยา ฉบับ พัน จัน ทนุ ม าศ (เจิ ม),” ใน ประชุ ม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 3 (กรุ งเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวั ติศาสตร์ กรมศิลปากร,
2542), 213.
11
“พระราชพงศาวดารกรุ ง สยาม จากต้น ฉบับของบริ ติ ช มิว เซี ย ม,” ใน ประชุ ม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 2 (กรุ งเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวั ติศาสตร์ กรมศิลปากร,
2542), 11.

13
พระราชพงศาวดารเหนือ12 และพระราชพงศาวดารกรุ งสยาม จากต้ นฉบับของบริติช
มิวเซียม13 ได้กล่าวถึงเมืองพิชัยเอาไว้ ตรงกันว่า“พระยาโคตมเทวราช มีพระราชบุตรองค์หนึ งชือ
เจ้ากาญจนกุมาร เป็ นพระยาแทนพระบิ ดา นานมาจึงชือเจ้าไวยยั ก ษา ครั นใหญ่มาชือเจ้าโคตร
ตะบอง ไปสร้างเมืองพิจิตร จึงมีชือพระยาโคตรตะบอง เจ้าไวยยั กษาไปสร้างเมือง พิไชย จึงได้ชือ
พระยามือเหล็ก”
พระราชหัตถเลขาเสด็จมณฑลฝ่ ายเหนือ14 เมือปี พุทธศักราช 2444 (รศ. 120) ได้ทรง
บันทึกเรื องราวของเมืองพิชัยเอาไว้ ความว่า
ตามระยะทางทีมา ถ้ าเป็ นฝั งข้ างแหลมมีบ ้านเรื อนคนมีสวนแน่ นหนาดี แต่ถ ้าเป็ น
ฝั งข้ างคุ ้ งแลเห็นร้างเป็ นป่ าตลอดทาง ซึ งเป็ นเช่นนี เริมจะเป็ นมาแต่ปากโทกเพราะตลิ งพังมากปี
หนึ งถึง 3 วา 4 วา ฝ่ ายข้ างแหลมเล่าหาดก็งอกมากๆ บางทีหาดสู ง เวลามาในเรื อนแลเห็นหาดบัง
ถึงชายคาเรื อนบนตลิ งเดิม ร่ องนํ าก็เปลียนอยู่เสมอ ทีซึ งตั งเมืองพิไชยเฉพาะเข้าไปลับอยู่หลังหาด
เช่นทีว่านี หาดทีกล่าวในทีนี ก็หาใช่เป็ นหาดทรายอย่างเมืองราชบุรีไม่ เป็ นดินอ่อนปนทราย จะทํ า
ถนนรนแคมอะไรก็ไม่ได้ ถ้ ามีฝนก็เป็ นโคลนเลอะไปทั งสิ น
เมือพระองค์เสด็จกลั บผ่านเมืองพิชั ย ทรงได้ แวะดูคลองสายหนึ งซึ งเป็ นคลองทีเชือมต่อเมืองพิชัย
กั บเมืองศรี สัชนาลั ย ความว่า
ลงเรื อเล็กแวะเข้ าไปดูคลองคอรุ มซึ งอยู่ฝั งตะวันตกตรงเมืองพิไชย คลองนี เข้าไป
ถึงด่านพรหมแดนเมืองสวรรคโลก แลเมืองอุตรดิตถ์มีไม้สักแลไม้กระยาเลยลงบ้าง ระยะทางเข้า
ไปประมาณ 2 ชั วโมงถึงด่านวั ดเอกาซึ งมีชือเสี ยงในพงศาวดารนั นได้ อยู่ในคลองนี เป็ นคลองแคบ
แต่น ํ าเชียวมีเรื อแลแพพวกทํ าปลาตั งอยู่บ ้ างเพราะปลาชุม

จดหมายเหตุระยะทางไปพิษณุโลก15 พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรม
พระยานริ ศรานุ ว ัติว งศ์ เมือครั งเสด็จ แทนพระบาทสมเด็จ พระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที5
ควบคุมการปั นแบบหล่อพระพุทธชินราชจําลองเมือปี ร.ศ. 120 (พุทธศักราช 2444) และได้เสด็จ
12

“พระราชพงศาวดารเหนื อ ,” ใน ประชุ มพงศาวดารฉบับ กาญจนาภิเ ษก เล่ ม 1
(กรุ งเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวั ติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542), 106.
13
“พระราชพงศาวดารกรุ ง สยาม จากต้น ฉบับของบริ ติ ช มิว เซี ย ม,” ใน ประชุ ม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 2, 9.
14
ประยุท ธ สิ ท ธิ พ ัน ธ์ , “เสด็ จ มณฑลฝ่ ายเหนื อ ,” ประวั ติศ าสตร์ ประพาสต้ น
(กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์บ ํ ารุ งนุกูลกิจ, 2523), 37 – 48.
15
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริ ศรานุ ว ัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไป
พิษณุโลก (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2506), 36-37.

14
ตรวจราชการหัว เมืองฝ่ ายเหนื อ พระองค์ได้เสด็จแวะประทับที อํ าเภอพิชัยในระหว่างการตรวจ
ราชการด้วย ในช่วงทีพระองค์ประทับอยู่ทีเมืองพิชัย ได้ทรงสํารวจภายในตัวเมืองโดยมีพระสี ห์
สงคราม ผู้ ว่าราชการเมืองเป็ นผู้ น ําเสด็จ ทอดพระเนตร และพระองค์ได้บรรยายถึงหลักฐานทาง
โบราณคดีทีพบภายในเมืองว่า
เดิ น ขึ นไปตามถนนเหนื อ นํ าถึ งวัด โพธาราม มี โ บสถ์เ ก่ า หลังหนึ ง อายุรุ่ น ทาง
พิษณุโลก ฝาก่อ แต่หลั งคาเปลียนใหม่เปนแปตะแคงเสี ยแล้ว เดิมคงเป็ นเครื องปะดุ ข้างโบสถ์มี
นาคปักเก่าทิ งอยู่ 2 ตั ว ทํ าด้ วยดินเคลือบขาวเขียนลายดํ า เปนนาคสามเศียรตัวหนึ ง เปนหัวมังกร
อย่างทีได้ ทีวั ดมหาธาตุพิษณุโลก มาเห็นสองแห่ งนี เข้าแล้ว ต้องถอนคํ าทีกล่าวไว้ในหน้า10 ซึ ง
ว่าเปนหัวช่องพนักหน้ามุขนั นเปนผิด หัวมั งกรทีวั ดโพธารามนี ชํ ารุ ดมากกว่าทีได้ มาแล้ ว จึงไม่ได้
เอามา เอาแต่หัวนาคสามเศียรมา ออกจากวัดโพธารามเดินต่อไป ถึงวัดมหาธาตุ เปนวัดถือนํ ามี
วิหารอยู่ริมถนน ไม่สู้เก่านัก แต่ก็ไม่ใหม่ พระยาอุตรกิจว่าพระยาพิไชย (กต่าย) ทํ า โบสถ์ไม่เห็น
ว่าอยู่ใ นเข้าไป เดิ นต่อไปถึงวัด ร้ าง พระยาอุตรกิจ ว่าชือวัดสมป่ าน เห็นกํ าแพงเมื องเก่า ขาดลง
แม่น ํ าเพราะตลิ งพั ง พระยาอุตรกิจว่าแนวกํ าแพงเมืองมีเนืองเข้ าไปหลั งบ้ านตกทุ่งนา มีประตูเมือง
ยั งปรากฏอยู่ทีใต้ว ัดหน้าพระธาตุมาหน่ อยหนึ ง เรี ยกประตูพิกุล กํ าแพงเมืองเนื องไปถึงวัดหน้า
พระธาตุ แต่ว่าต้ นไม้ ขึ นคลุมหมดเห็นอะไรไม่ได้ ตั งแต่ก ํ าแพงขาดทีวั ดสมป่ านขึ นไปประมาณ
10
เส้น ถึงวั ดหน้าพระธาตุ ซึ งแต่เดิมนึกว่าจะเก่า เพราะพระสี ห์สงครามว่ามีพระโต ราษฎรนับถือมา
ไหว้ ทุกปี ในฤดูตรุ ษสงกรานต์ แต่เมือได้เห็นไม่สมเห็นวัดหน้าพระธาตุแลเก่าเลย มีโรงอุโบสถ
หลั งหนึ ง เสาไม้ โทรมๆ มีวิหารหลั งหนึ ง ผนังก่ออิฐยั งไม่ได้ ถือปูน หลั งคามุงแฝก ในวิหารมีพระ
ก่อองค์ใหญ่ หน้าตั ก 11 ศอก ขืออยู่เพียงคอ ฝี มือปั นดูเหมือนทํ าเมือวานซื นนี ดูแล้ วกลั บลงเรื อ

เทียวตามทางรถไฟ16 พระนิ พนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยาดํารงรา
ชานุ ภาพ ได้ ก ล่ า วถึ ง ความสํ า คั ญ ของสถานที ที รถไฟตั ด ผ่ า น ทั งสายเหนื อและสาย
ตะวั นออกเฉียงเหนือ ซึ งพระองค์ก็ได้บรรยายถึงความสําคัญของเมืองพิชัย โดยยกเอาพงศาวดาร
ต่างๆ เกียวกับเมืองพิชัยเช่น พงศาวดารเหนือ พระราชพงศาวดารกรุ งเก่าฉบับหลวงประเสริ ฐฯ และ
ทรงบรรยายถึงสภาพของเมืองเมือพระองค์เสด็จว่า
ตัวเมืองเดิ มตั งอยู่ริมแม่น ํ าน่ าน ทางฝั งตะวัน ออกตรงหลังสถานี พยิชั เดิมจะเป็ น
เมืองขนาดไหน และภูมิแผนทีจะเป็ นอย่างไรไม่ทราบได้ ด้ วยสายนํ าเซาะตลิ งตรงทีตั งเมืองมาช้า
นาน ป้ อมปราการและของโบราณซึ งสร้างไว้ ในเมืองพังลงนํ าเสี ยโดยมาก ยั งเหลือแต่ว ัดโบราณ
สักสองสามวั ดพอรู ้ว่าเป็ นเมืองเก่าเท่านั น

16

สมเด็ จ พระเจ้าบรมวงศ์เ ธอกรมพระยาดํา รงราชานุ ภ าพ, เที ยวตามทางรถไฟ
(กรุ งเทพฯ: 2509), 82

15
เมื อ งพิ ชัย เดิ มกําหนดในทําเนี ย บเป็ นเมื อ งชั นตรี เสมอกับเมื อ งพิ จิ ตรและเมื อ ง
นครสวรรค์ แต่ในสมั ยเมือกรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ไม่ใคร่ มีเรื องราวปรากฏในพงศาวดาร มามี
เรื องราวเป็ นเมืองสําคั ญต่อถึงสมั ยครั งกรุ งธนบุรีเป็ นราชธานี ปรากฏว่าเมือพ.ศ. 2314 พระเจ้ากรุ ง
ธนบุรีจะเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ครังแรก ได้ ไปตั งทีประชุมทัพหลวงทีเมืองพิชัย ต่อมาถึงปี พ.ศ.
2315 แม่ท ั พพม่าทีไปตีได้ เมืองหลวงพระบาง ให้ชิกชิงโบนายทัพพม่ายกมาตีได้เมืองลับแล แล้ว
เลยมาตีเมืองพิชั ย พม่าตั งค่ายอยู่ทีวั ดเอกา ขณะนั นทีเมืองพิชั ยรี พลมีน้อย พระยาพิชัยได้แต่ตันงมั
รั กษาเมือง แล้วบอกขอกองทัพ เมืองพิษณุ โลกขึ นไปช่วย กรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิ งหนาท
เมือยั งเป็ นเจ้าพระยาสุ รสี ห์ เสด็จยกกองทัพขึ นไปตีค่ายพม่า พระยาพิชัยยกออกตีกระหนาบอีก
ด้ านหนึ งพม่าก็แตกหนีกลั บไป ต่อมาอีกปี 1 ถึง พ.ศ. 2316 โปสุ พลายกมาตีเมืองพิชัยเอง แต่ฝ่าย
เมื อ งพิ ชัย รู ้ ตัว ก่อ นเจ้า พระยาสุ ร สี ห์ก ับ พระยาพิ ชัย ยกกองทัพไปซุ่ มสกัดพม่ าอยู่ก ลางทาง ตี
กองทั พพม่าแตกกลั บไปไม่ท ั นมาถึงเมืองพิชัย แต่เมือศึกพม่าคราวอแซหวุ่นกี มาตีหัวเมืองเหนื อ
ครั งกรุ งธนบุรีแ ละเมือศึกพม่า คราวยกทัพใหญ่มาในรัชกาลที 1 หาปรากฏขึ นชือเมือ งพิชัยใน
พงศาวดารไม่ เห็นจะทิ งเมืองรวบรวมกํ าลังไปเข้ากองทัพทีตั งต่อสู ้ข ้าศึกทางข้างใต้ท ั2ง คราว
เมืองพิชัย มาเป็ นเมืองสําคัญเมื อครั งรั ชกาลที 3 เพราะเมื อเจ้า อนุ เ วียงจันทน์เป็ นขบถ กองทัพ
กรุ งเทพฯ ขึ นไปปราบปรามราบคาม แล้วโปรดให้เลิกอาณาเขตกรุ งศรี สัตนาคนหุ ตมิให้มีด ังแต่
ก่อน เมืองพิชั ยได้หัวเมืองขึ นของเมืองเวียงจันทน์ ทีอยู่ต่อแดนมาเป็ นเมืองขึ นหลายเมือง ขยาย
เขตแดนออกไปถึงแม่น ํ าโขง ต้ องตรวจตรารักษาการทางเมืองแพร่ เมืองน่ าน ตลอดจนเมืองหลวง
พระบางเป็ นเมืองหน้าด่านสําคั ญแต่นั นมา ถึงรัชกาลที 4 จึงโปรดให้ยกเป็ นเมืองชั นโท

เทียวเมืองพระร่ วง17 พระราชนิ พนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมือ
ครั งดํา รงพระยศ สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าช สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ได้เ สด็จ ประพาสเมื อ ง
กํ าแพงเพชร สุโขทัย สวรรคโลก อุตรดิตถ์ และเมืองพิษณุโลก เมือปี พุทธศั กราช 2452 และได้เสด็จ
เมืองพิชัยเก่าหรื อเมืองโบราณพิชัยและได้บรรยายถึงตัวเมืองพิชัยว่า
กํ าแพงเมือ งนี เป็ นอิ ฐกับดิน ตามพระราชพงศาวดารกรุ งเก่า ฉบับ สมเด็จ กรมพระ
ยาปรมานุชิต มีข ้อความอยู่ว่า เมือจุ ลศักราช 834 ปี มะโรง จัตวาศก แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตร
โลกนาถแรกให้กอ่ กํ าแพงเมืองพิชั ย ในฉบั บหลวงประเสริ ฐอั กษรนิติว่า ก่อกํ าแพงเมือศักราช852
จอศก ซึ งข้ าพเจ้าเข้ าใจว่าใกล้ ข ้ างถูกมากกว่าในฉบั บโน้น จึงเข้ าใจได้ว่าก่อนสมัยนี เมืองพิชัยไม่มี
กํ าแพงอิฐ แต่คงมีก ํ าแพงไม้ ระเนียด แต่เมืองพิชั ยไม่ใช่เป็ นเมืองใหม่ทีสร้ างขึ นในสมัยสมเด็พระ
จ
บรมไตรโลกนาถ เพราะในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิ บดี (อู่ทอง) เมืองพิชัยเป็ นเมืองประเทศราช
อยู่แล้ ว จึงต้ องเข้ าใจว่าไม่ใช่แต่เป็ นเมืองเก่า แต่เป็ นเมืองใหญ่ด ้ วย ข้ าพเจ้าได้ขอแรงพนักงานแผน
ที กองข้ าหลวงเกษตรทีอุตรดิตถ์ให้ล่วงหน้าลงมาทํ าแผนทีนี ว่า รู ปเมืองเดิมเป็นสี เหลียมรี กว้ าง 15

17

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัว, เทียวเมืองพระร่ วง (กรุ งเทพฯ: มูลนิ ธิมหา
มกุฎราชวิทยาลั ย, 2519), 212-217.

16
เส้น ยาว 24 เส้น แต่ถูกสายนํ าแทงกํ าแพงพั งไปเสี ยทางด้ านตะวั นตกเกือบทั งหมด เหลืออยู่ยาวสัก
2 เส้นเท่านั น และด้ านใต้ ทางมุมตะวั นตกเฉี ยงใต้ พ ั งเสี ยราว10 วา แต่ด ้ านตะวันออกกับด้านเหนื อ
ยั งอยู่บริ บูร ณ์ จึ งเห็ นได้ว่ าเมือ งไม่ใ ช่เ ล็ก น้อ ย แต่ไม่มีต ํ า นานปรากฏว่า สร้ างขึ นแต่ ครั งใด ใน
พงศาวดารเหนือไม่มีกล่าวถึงเมืองพิชั ยเลย แต่ถ ้ าจะลองเดาเล่นน่ าจะจับให้เป็ นบริ บูรณ์ นคร เมือง
บริ บูรณ์นครนั น ตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่าได้ สร้างขึ นเมือครั งบาธรรมราชครองเมืองศรี สัชนา
ลั ย ต่อจากตอนสร้างพระมหาธาตุเจดีย ์ ไปแล้ว มีข ้ อความกล่าวไว้ ว่า ได้ ส่งลูกหลวงออกไปเทียวตั ง
เมืองขึ น 3 แห่ ง คือตํ าบลบ้านปั ญจมัชคามขึ นเป็ นเมืองหริ ภุญชัย ให้เจ้าอโลกกุมารไปครองแห่ ง
หนึ ง ตั งตํ าบลบ้ านอุตรคามขึ นเป็ นเมืองกั มโพชนคร(คือทุ่งยั ง) ให้เจ้าธรรมกุมารไปครองแห่ งหนึ ง
ตั งบ้ านบุรพคามขึ นเป็ นมืเ องบริ บูรณ์นคร ให้เจ้าสี หกุมารไปครองอีกแห่ งหนึ ง เมืองหริ ภุญชัยกับ
เมืองกั มโพชนครก็ได้ความแล้วว่าอยู่ทีไหน แต่บริ บูรณ์ นครนี ไม่มีวีแววอะไรเลยในหนังสื อ แต่
ตามความนิยมของชาวเหนือว่า ตั งอยู่ริมแม่น ํ าแควใหญ่หรื อของแม่น ํ าน่านใกล้ ๆ เมืองตรอน แต่จะ
สื บเอาหลั กฐานอะไรก็ไม่ได้ ข้ าพเจ้าจึงอยากเดาว่าเป็ นเมืองพิชัยนี เอง ทีตั งของเมืองนี ดูก็ดี ชัยภูมิ
ควรเป็ นเมืองด่านของศรี สัชนาลั ยได้ อีกแห่งหนึ ง ทํ านองเดียวกั บเมืองทุ่งยั งฉะนั น

จากหลั กฐานเอกสารทีกล่าวถึงเมืองพิชัยสรุ ปว่าเมืองพิชัยมีชือปรากฏเมือครั งสถาปนา
กรุ งศรี อยุธยา โดยเป็ นหนึ งใน 16 หัวเมืองประเทศราช ต่อมาในสมั ยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที 3
ได้มีการสร้างกําแพงเมืองพิชัยขึ นในปี พุทธศักราช2033 และเป็ นหัวเมืองชั นตรี มีเจ้าเมืองระดับ
ออกญา ศัก ดิ นา 5,000 ไร่ ต่ อมาในระหว่างปี พุทธศัก ราช 2172 - 2199 รั ชสมัยสมเด็จ พระเจ้า
ปราสาททอง เมืองพิชัยเมืองทีมีความสําคัญและเป็ นทีรู้จ ักของชาวต่างชาติ

บทที 3
การดําเนินงานทางด้ านโบราณคดี
การดําเนิ นงานทางด้านโบราณคดีทีเมืองโบราณพิชัย ได้ด ําเนิ นงานทั งเรื องของการ
สํารวจเก็บข้อมูลทางโบราณคดีและการขุดค้นทางโบราณคดี
การสํารวจ
ในการสํารวจเมืองโบราณพิชัยได้ท ําการสํารวจหลัก ฐานโบราณวัต ถุทีได้เก็บรักษา
เอาไว้ ทีพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักและพิพิธภัณฑ์ศูนย์ว ัฒนธรรมอํ าเภอพิชัยและการ
สํารวจโบราณสถานทั งภายในและภายนอกตัวเมือง รวมทั งการสํารวจร่ องรอยของกําแพงเมืองและ
คูเมือง
พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก
ตั งอยู่ทีบ้านห้วยคาตํ าบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวั ดอุตรดิตถ์ ซึ งเป็ นพื นทีทีเชือกันว่า
เป็ นบ้านเกิดของพระยาพิชัยดาบหัก เป็ นพิพิธภัณฑ์ทีจัดแสดงเกียวกับประวัติของพระยาพิชัยดาบ
หัก และสายสกุลของพระยาพิชัยทีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และจัดแสดงโบราณวัตถุทีพบภายในตัว
เมืองโบราณพิชัยจํ านวน2 ชิ นดังนี
ชินส่ วนประติมากรรมศิลาแลง พบบริ เวณคูปราสาท ไม่สามารถระบุต ํ าแหน่งทีพบได้1
จากชิ นส่วนประติมากรรมทีพบจะเป็ นโกลนหรื อแกนขององค์รูปเคารพ ซึ งจากทีพบเพียงแค่โกลน
และไม่พบส่วนล่างของรู ปเคารพ จึงทํ าให้ไม่สามารถทีจะสันนิ ษฐานได้ว่าเป็ นรู ปเคารพของอะไร
และเป็ นปางอะไร

1

สัมภาษณ์ วรพรรณ สุ วรรณชืน, อาจารย์ประจําโรงเรี ยนพิชัยและวัฒนธรรมอํ าเภอ
พิชัย, วั นที 10 ตุลาคม 2553.
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ภาพที 3 ชิ นส่วนประติมากรรมศิลาแลง
ชินส่ วนประดับสถาปัตยกรรม ชิ นส่วนประดับสถาปัตยกรรมชิ นนี ทํ าด้วยศิลาแลง พบ
บริ เวณคูปราสาท ทางด้านทิศตะวั นออกเฉียงใต้ของพระปรางค์2 ลักษณะคล้ายกับกลีบขนุ น(?) ที
ใช้ประดับส่วนบนของเจดีย ์ ทรงปรางค์

2

สัมภาษณ์ วรพรรณ สุวรรณชืน, อาจารย์ ประจําโรงเรี ยนพิชัยและวัฒนธรรมอํ าเภอพิชัย,
วั นที 10 ตุลาคม 2553.

19

ภาพที 4 ชิ นส่วนประกอบสถาปัตยกรรม
ศู นย์วัฒนธรรมอําเภอพิชัย
ตั งอยู่ในโรงเรี ยนพิชัย ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัด อุต รดิ ตถ์ เป็ นสถานทีเก็บ
รวบรวมโบราณวั ตถุทีพบในเมืองพิชัยเช่นพระพุทธรู ปและภาชนะดินเผา
พระพุทธรู ป ทํ าจากหินทราย ปางประทับยืน พบเพียงส่ วนพระวรกาย พระเศียรและ
พระพาหาชํ ารุ ด พบทีวั ดกุฎีทอง

20

ภาพที 5 พระพุทธรู ปหินทรายประทับยืน
พระพุทธรู ปสําริด ปางขัดสมาธิราบ ส่วนพระพาหาขวาและพระเศียรหักหายไป พบที
วั ดกุฎีทอง

ภาพที 6 พระพุทธรู ปสําริ ดประทับนั ง

21
เศียรพระพุทธรู ปสํ าริด พระรัศมีหักหาย เม็ดพระศกขนาดเล็กมีขอบไรพระศก พระ
ขนงโก่ง ศิลปะอยุธยา พบทีวั ดกุฎีทอง

ภาพที 7 เศียรพระพุทธรู ป
พระพุทธรู ปปางมารวิชัย เนื อสําริ ด จํ านวน2 องค์ องค์หนึ งชํ ารุ ดพระชานุ ข ้างซ้ายหัก
องค์หนึ งไม่พบพระเศียร ศิลปะแบบอยุธยา พบที วัด โรงม้า ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์

ภาพที 8 พระพุทธรู ปปางมารวิชัย

22
เศษภาชนะดินเผา พบทั งเครื องถ้ วยจีน เครื องสังคโลก และประติมากรรมสังคโลก

ภาพที 9 เครื องถ้ วยจีนลายคราม ไม่ระบุสถานทีพบ

ภาพที 10 พานสังคโลกเคลือบเขียว จากแหล่งเตาศรี สัชนาลั ย ไม่ระบุสถานทีพบ

23
ชินส่ วนประติมากรรมสั งคโลก เขี ยนสี ด ําใต้เคลือบใส ไม่ร ะบุสถานทีพบ ผลิตจาก
แหล่งเตาสุโขทัย - ศรี สัชนาลั ย ราวพุทธศตวรรษที 20 - 22

ภาพที 11 ชิ นส่วนประติมากรรมสังคโลก
วัดหน้ าพระธาตุ
ตั งอยู่ทีหมู2่ บ้านหน้าพระธาตุ ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็ นวัดที
ตั งอยู่ในตัวเมืองทีบริ เวณมุมเมืองทางด้านทิศตะวั นตกเฉียงเหนือของเมือง
วั ดหน้าพระธาตุ เป็ นวัดทียั งคงมีการใช้งานอยู่ในปั จจุบันและเป็ นวัดทีมีความสําคัญ
ของเมืองพิชัย และมีพระพุทธรู ปทีสําคัญองค์หนึ งคือ“หลวงพ่อโต” หลวงพ่อโตเป็ นพระประธาน
ของวั ดหน้าพระธาตุ ประดิษฐานอยู่ในวิหารจัตุรมุข เป็ นพระพุทธรู ปปูนปั นประทับนั งปางมารวิชัย
หน้าตักประมาณ 12 ศอก ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างต่อเนือง เนืองจากเป็ นพระพุทธรู ป
ทีสําคัญของชุมชน3

3

สัมภาษณ์ พระปลัด ทุ ้ย วิจิ ต โต อายุ 70 พรรษา, เจ้าอาวาสวัด หน้า พระธาตุ, 3
กุมภาพั นธ์ 2553.

24

แผนผั งที 2 แสดงตํ าแหน่งทีตั งของวั ดหน้าพระธาตุ
ทีมา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, "ผั งบริ เวณเมืองพิชัย หมู่ 1, 2 ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัยจังหวัด
อุตรดิตถ์," 22 กุมภาพั นธ์ 2542.
ในสมั ยทีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองพิชัยและได้ทรง
สํารวจโบราณวั ตถุและโบราณสถานของเมืองพิชัยนั น พระองค์ได้บันทึกว่าได้ทรงเสวยพระกระยา
หารเทียงทีวั ดหน้าพระธาตุแห่งนี แต่พระองค์ไม่ได้กล่าวถึงโบราณสถานหรื อโบราณวั ตถุในวั ดนี
นอกจากนั นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริ ศรานุ ว ัติวงศ์ ทรงพระนิ พนธ์
เรื องจดหมายเหตุระยะทางไปพิษณุโลกว่า
ถึงวั ดหน้าพระธาตุ ซึ งแต่เดิมนึ กว่าเก่า เพราะพระสี หสงครามว่ามีพระโต ราษฎร
นับถือมาไหว้ ทุกปี ในฤดูตรุ ษสงกรานต์ เปนวั ดกเ ่าสําคั ญของเมืองนี แต่เมือได้เห็น เห็นไม่สมเปน
วัดหน้าพระธาตุแลเก่าเลย มีโรงอุโบสถหลังหนึ ง เสาไม้โทรมๆ มีวิหารหลังหนึ ง ผนังก่ออิฐยัง
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ไม่ได้ ถือปูน หลั งคามุงแฝก ในวิหารมีพระก่อองค์ใหญ่ หน้าตัก 11 ศอก ขืออยู่เพียงคอ ฝี มือปั นดู
เหมือนทํ าเมือวานซื นนี4

จากข้อมูลการสัมภาษณ์อดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุได้ข ้อมูลว่า ในอดีตเคยมีซาก
โบราณสถานก่ อด้ว ยอิฐ ผสมศิลาแลงอยู่บริ เวณด้านหลังวิหารหลวงพ่ อโตในปั จ จุ บัน แต่ ซาก
โบราณสถานนี ก็ได้ถูกทางวั ดไถปรับพื นทีเพือเตรี ยมทีจะสร้างวิหารหลวงพ่อโตเมือปี พุทธศักราช
2513 5
ทางด้านทิศใต้ของอุโบสถเก่า สภาพพื นดินจะอยู่ต ํ ากว่าพื นดินของอุโบสถ ทราบความ
ว่า ทางด้านทิศใต้ของอุโบสถเก่ านั น แม่น ํ าน่ านได้เคยเปลียนเส้นทางเดินและกัดเซาะตลิ งมาจน
เกือบจะถึงอุโบสถ แต่ก็ได้เปลียนเส้นทางเดินลงไปทางใต้เสี ยก่อน อุโบสถจึงไม่ถูกนํ ากัดเซาะลง
ไป จะเห็นจากบริ เวณด้านข้างกับอุโบสถเก่าหลังนั นได้มีข ั นบันไดศิลาแลงทําเป็ นตลิ งของแม่น ํ า
เอาไว้ ยั งปรากฏร่ องรอยให้เห็นอยู่จนทุกวั นนี6

ภาพที 12 บันไดศิลาแลงในอดีตเคยเป็ นตลิ งของแม่น ํ าน่าน
4

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริ ศรานุ ว ัดติว งศ์, จดหมายระยะทางไป
พิษณุโลก (กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2506), 37.
5
สัมภาษณ์ พระครู ศีรวิมล เขมานนฺ โท อายุ 91 พรรษา, อดีตเจ้าอาวาสวั ดหน้าพระธาตุ,
27 มิถุนายน พ.ศ. 2553.
6
สัมภาษณ์ พระปลัด ทุ ้ย วิจิ ต โต อายุ 70 พรรษา, เจ้าอาวาสวัด หน้า พระธาตุ, 3
กุมภาพั นธ์ 2553.
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โบราณวั ตถุทีพบบริ เวณวั ดหน้าพระธาตุเป็ นพระพิมพ์ปางประทานอภัย บุด ้วยทองคํา
จํ านวน 5 องค์ สูงตั งแต่8 เซนติเมตรจนถึงสูง 15 เซนติเมตร พระปลั ดทุ ้ย เจ้าอาวาสวั ดหน้าพระธาตุ
และเป็ นผู้ ดูแลพระทองคํ าทั ง5 องค์ได้เล่าว่า พระทั ง5 องค์ได้มาพร้อมกับพระธาตุในตอนทีทําการ
ขุดกรุ พระปรางค์ทีตั งอยู่หลั งหลวงพ่อโตทีเป็ นพระประธานของวัดเนื องจากแต่เดิมองค์ปรางค์ได้
ถูกชาวบ้านลั กลอบขุดทํ าลายและนําของมีค่าไปขาย พระประสิทธิ สิทธินาโท เจ้าอาวาสในสมั ยนั น
ได้ให้น ํารถแทรกเตอร์มาไถทํ าลายและให้น ําโบราณวัตถุทั งหมดไปเก็บรักษาเอาไว้ทีวัดหน้าพระ
ธาตุ และเมือพระประสิทธิ มรณภาพแล้ว พระปลัดทุ ้ยจึงได้เป็ นผู้ ดูแลรักษาพระพิมพ์ทองคําทั ง5
องค์ 7

ภาพที 13 พระพิมพ์ทองคํ า

7

สัมภาษณ์ พระปลัด ทุ ้ย วิจิ ต โต อายุ 70 พรรษา, เจ้าอาวาสวัด หน้า พระธาตุ, 3
กุมภาพั นธ์ 2553.
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พระปรางค์
ตั งอยู่ที หมู2่ บ้านหน้าพระธาตุ ตํ าบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวั ดอุตรดิตถ์ พระ
ปรางค์
องค์นี ได้รับการประกาศขึ นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุ เบกษา เล่มที52 ตอนที 75 วันที 8
มีนาคม 2478 8 ลั กษณะเป็ นศาสนสถานก่อด้วยอิฐผสมกับศิลาแลง
โบราณสถาน “พระปรางค์” นี เป็ นนามที ชาวบ้านเรี ยกขานสื บต่ อกันมา ปั จจุ บัน มี
สภาพเป็ นโบราณสถานร้างไม่ปรากฏการใช้งาน มีต ้นไม้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ นปกคลุม มี
ถนนสายพิชัย – ตรอนและคูปราสาทตัด ผ่านทางด้านทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ทางทิศตะวันตกเฉี ยง
เหนือเป็ นถนนทางเข้าซอยทีจะเข้าไปสู่หลุมขุดค้นที1 และอยู่ห่างจากกํ าแพงเมืองทางด้านทิศเหนื อ
ประมาณ 400 เมตร สภาพในปัจจุบันได้ถูกชาวบ้านบุกรุ กเข้ามาขุดหาโบราณวัตถุท ําให้เกิดความ
เสียหายต่อตัวโบราณสถาน
ทางด้านเหนือขององค์ปรางค์ปรากฏเป็ นเนิ นดินลักษณะเป็ นชานออกไปราว 5 เมตร
พบเศษอิฐและกระเบื องหลั งคารวมทั งชินส่วนประติมากรรมตกกระจายอยู่ จึงสันนิษฐานว่าบริ เวณ
เนินดินด้านทิศเหนือขององค์ปรางค์ อาจจะเป็ นส่วนของอาคารศาสนสถานทีสร้างขึ นในแนวแกน
ทิศเดียวกันกับองค์ปรางค์ก็เป็ นได้

8

2516), 272.

กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทัวราชอาณาจักร (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร,
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แผนผั งที 3 แสดงตํ าแหน่งทีตั งของพระปรางค์
ทีมา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, "ผั งบริ เวณเมืองพิชัย หมู่ 1, 2 ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์," 22 กุมภาพั นธ์ 2542.
ในพระราชนิ พนธ์เทียวเมืองพระร่ วงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้
ทรงพระราชนิพนธ์เกียวกับพระปรางค์แห่งนี เอาไว้ ว่า
ได้ ไปดูทีปรางค์อ ั นหนึ ง ซึ งไม่มีผู ้ ใดบอกได้ วเป็่า นวั ดอะไร ทํ าให้รู้สึกว่าขาดคนช่าง
รู ้ เช่นอย่างนายเทียนเมืองสวรรคโลก จึงจํ าเป็ นต้ องนึกเดาเอาเองตามชอบใจโดยมาก ปรางค์นั นก่อ
ด้วยอิฐ มีเ หลียมไม้สิบ สองบริ บูร ณ์ ดีอ ยู่มุมหนึ ง ตัวปรางค์ฐ านสี เหลียม 6 ศอก 7 นิ วกึ ง ด้า น
ตะวั นตกด้ านเหนือด้ านใต้ มีซุ้ม มีรูปอะไรรัวๆ อยู่ทางด้ านเหนือแลเห็นไม่สู้ถนัด เพราะเป็ นรู ปปั น
ด้ วยปูนพั งเสี ยแล้ ว ยั งเห็นแต่เป็ นรอยๆ มีเค้ าเป็ นรู ปคน ทางด้ านตะวั นออกมีบ ั นไดขึ นไป2 หรื อ 3
ขั นแล้ วถึงแท่น ตั วปรางค์นั นถูกขุดค้ นหาตรุ ทรัพย์ เสี ยจนป่แทบจะไม่
น
เป็ นรู ป ทางด้ านตะวันออก
ต่อปรางค์ออกมามีฐ านสี เหลี ยมสู งพ้นดิ นหลายศอก ก่อ ด้ว ยอิ ฐเหมือ นเช่น ตัว ปรางค์ ทางด้า น
ตะวั นตกของฐานนั น มีผู ้ ขุดลงไปไว้ ลึก จึงเห็นได้ ว่าก่อรากด้ วยอิฐแข็งแรง ซึ งทํ าให้เข้าใจว่าคงจะ
เป็ นทีตั งของอะไรหนักๆ บนฐานนั น กั บทางหน้าตะวัตนกของฐานนั นพบท่ออยู่อ ั นหนึ งก่อด้ วยอิฐ
กั บปูน เมือแรกเห็นเข้ าใจว่าเป็ นบั วปลายเสา เพราะเห็นเป็ นรู ปกลมปลายกลวง แต่ครั นลองขุดคุ ้ยดู
จึงปรากฏว่าเป็ นท่อซึ งติดอยู่ก ั บฐาน ท่อนี กั บรู ปปรางค์ประกอบกันเข้าสองอย่างทํ าให้ข ้าพเจ้าเดา
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ไปว่า ทีแห่งนี จะเป็ นเทวสถานหรื อโบสถ์พราหมณ์ ฐานนั นเดาว่าเป็ นทีตั งเทวรู ป พอสรงนํ าเทวรู ป
นํ าก็จะไหลลงทางท่อรองนํ านั นไปใช้เป็ นนํ ามนต์ต่อไป ดูก็เข้าทีดี ทีนี ดูท่า ทางไม่เป็ นวัดพุท ธ
ศาสนาจะว่าฐานนั นเป็ นวิหารก็ย่อมไปและฐานชุกชีตั งพระก็ไม่มี ทั งทีภายในวงกํ าแพงแก้วทีมี
ล้ อมอยู่นั นก็ย่อม คือกว้ าง 15 วา ยาว 21 วา เท่านั น การทีจะมีโบสถ์พราหมณ์ ในพิชัยนี ไม่เป็ นการ
เหลือเกิน เพราะรู ้อยู่ว่าในเมืองเหนือมีพราหมณ์อยู่เป็ นอั นมาก พึ งมาสู ญวงศ์หายไปในไม่ช้ านัก9

ภาพที 14 สภาพโดยรอบของเนินโบราณสถาน "พระปรางค์"

9

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัว, เทียวเมืองพระร่ วง (กรุ งเทพฯ: มูลนิ ธิมหามกุฎ
ราชวิทยาลั ย, 2519), 215-216.
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ภาพที 15 สภาพบนเนินดินของพระปรางค์

ภาพที 16 บริ เวณชานทางด้านทิศเหนือขององค์ปรางค์
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ภาพที 17 โพรงขนาดใหญ่ทีเกิดจากการลั กลอบขุดหาของเก่า
จากการสํา รวจในบริ เวณด้านทิ ศ เหนื อได้พ บหลัก ฐานโบราณวัต ถุ เป็ นชิ นส่ ว น
พระพุทธรู ปปูนปั นขนาดใหญ่ โดยพบนิ วพระหัตถ์ปูนปั นขนาดความยาวประมาณ32 เซนติเมตร
กว้างประมาณ 6 – 8 เซนติเมตรต่อนิ วจํานวน 4 นิ วติดกัน (ภาพที 25) นอกจากนี ยั งพบชิ นส่ วน
ประติมากรรมปูนปั น2 ชิน(ภาพที 26) ชิ นหนึ งยาวประมาณ 28 เซนติเมตร ส่วนอีกชิ นยาวประมาณ
12 เซนติเมตร และยั งพบเม็ดพระศกปูนปั นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5 – 7 เซนติเมตร
จํ านวน 13 ชิ นด้วย(ภาพที 27)
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ภาพที 18 นิ วพระหัตถ์ปูนปั น

ภาพที 19 ชิ นส่วนประติมากรรมปูนปั น
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ภาพที 20 เม็ดพระศกปูนปั น
จากหลั กฐานทางโบราณคดีทีพบบริ เวณพระปรางค์ ทั งนิ วพระหัตถ์ของพระพุทธรู ป
ขนาดใหญ่ ชิ นส่ วนชายจีว รปูนปั นขนาดใหญ่ รวมไปถึงเม็ดพระศกขนาดใหญ่ แสดงให้เห็นว่า
พระพุทธรู ปที ประดิษฐานที ศาสนสถานแห่ งนี จะต้องเป็ นพระพุทธรู ปทีมีขนาดใหญ่ ซึ งข้อมูลที
สํารวจพบนี ศาสนสถานแห่ งนี มีความเป็ นไปได้ว่าจะเป็ นวัดในพุทธศาสนา แต่จากข้อมูลในพระ
ราชนิพนธ์เทียวเมืองพระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัว ทีพระองค์ได้กล่าวถึงการ
พบหลัก ฐานทีแสดงถึงการเป็ นศาสนสถานฮิน ดู ดังนั นก็มีความเป็ นไปได้ว่า พระปรางค์องค์นี
อาจจะเคยถูก ใช้งานในศาสนาฮิ น ดูมาก่ อนและต่ อมาถึงได้มีก ารปรั บเปลียนมาเป็ นวัด ในพุทธ
ศาสนา
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วัดเสมา
ตั งอยู่ที หมู่1 บ้านในเมือง ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัด อุตรดิ ต ถ์ ได้รับการ
ประกาศขึ นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที 75 วั นที 8 มีนาคม 2478 10

แผนผั งที 4 แสดงตํ าแหน่งทีตั งของวั ดเสมา
ทีมา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, "ผั งบริ เวณเมืองพิชัย หมู่ 1, 2 ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์," 22 กุมภาพั นธ์ 2542.
วัดเสมาปั จจุบันมีสภาพเป็ นวัดร้าง แต่ในสมัยรัชกาลที5 วัดนี อาจจะยั งคงเป็ นวัด ที
สําคัญทีมีการใช้งานและยั งคงปรากฏร่ องรอยของเหล่าอาคารศาสนสถานอย่างชัดเจนเพราะวัดนี
เป็ นวั ดทีปรากฏในพระราชนิพนธ์เทียวเมืองพระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัวว่า
นอกกํ าแพงเมือ งออกไปทางทิ ศเหนื อ และไม่ห่างจากกํ าแพงนัก มีว ัดทีชาวเมือง
พิชั ยนับถือ เป็ นวั ดสําคั ญแห่งหนึ ง เรี ยกว่าวั ดเสมา การก่อสร้างในทีนี ดูอยู่ข ้ างจะมั นคง ใช้ ศิลาแลง
เป็ นพื น แต่มีอิฐปนอยู่บ ้ างมีวิหารแคบๆ สู งๆ อยู่หลั งหนึ ง ฐาน5 วา 2 ศอกสี เหลียม มีวิหารยาวต่อ
10

กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทัวราชอาณาจักร, 272.
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ออกมาข้ างหน้าทางทิศตะวั นออก เข้ าใจว่าคงจะวางแบบอย่างวัดศรี ชุมหรื อวัดสระประทุมนั นเอง
วั ดนี นับถือกั นว่าเป็ นวั ดสําคั ญ เพราะขุดตรุ ได้ พระพิมพ์ตะกั ว เป็ นรู ปพระยืนและพระลีลา ซึ งเรี ยก
ตามศั พท์สามั ญว่า“พระกํ าแพงยืน” หรื อ “พระกํ าแพงเขย่ง” นั นอย่างหนึ งกับเป็ นรู ปพระมารวิชัย
แบบพระพุทธชินราชอีกอย่างหนึ ง พระชนิ ดยืนนับถือกันว่าเป็ นเครื องรางคุ ้มกันภยั นตรายต่างๆ
และผู ้ ทีถือไว้ เป็ นผู ้ คงกระพั น11

วั ดเสมาปัจจุบันเป็ นวั ดร้างตั งอยู่ทางด้านทิศเหนื อของเมือง โดยตั งอยู่ห่างจากกําแพง
เมืองทางด้านทิศเหนื อประมาณ 80 เมตร เป็ นโบราณสถานทีก่อด้วยอิฐผสมศิลาแลง(ภาพที 29)
ปัจจุบันมีสภาพเป็ นเนินดินและมีต ้นไม้ ขนาดเล็กปกคลุม โดยมีเนิ นดินสูงอยู่ทางด้านทิศตะวันตก
และมีเนินดินทีเตี ยกว่าอยู่ทางด้านทิศตะวั นออก สันนิษฐานว่าเนิ นดินทีอยู่ทางด้านทิศตะวันตกจะ
เป็ นเนิ น เจดี ย ์อาคารที เป็ นประธานของวัด เนืองจากมีข นาดความสู งมากกว่าและเนิ น ทางด้าน
ตะวั นออกจะเป็ นเนินของอาคาร ซึ งสันนิษฐานว่าจะเป็ นส่วนของวิหาร

ภาพที 21 สภาพของเนินโบราณสถานวั ดเสมา

11

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัว, เทียวเมืองพระร่ วง, 216.
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ภาพที 22 เนินโบราณสถานวั ดเสมา ก่อด้วยอิฐผสมแลง
ทั งนี จากสภาพปัจจุบันทีถูกชาวบ้านบุกรุ กเข้าไปขุดทําลายเพือหาของเก่า จึงทําให้ต ัว
โบราณสถานชํ ารุ ดและพั งทลายมีสภาพเป็ นเพียงเนินดินทีมีต ้นไม้ ปกคลุม จึงไม่สามารถสันนิษฐาน
รู ปแบบเดิมได้ จึงได้ใช้ข ้อมูลในพระราชนิ พนธ์เทียวเมืองพระร่ วงของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้ าเจ ้าอยู่หัว รัชกาลที 6 ทีได้บรรยายถึงลั กษณะของโบราณสถานแห่งนี ว่ามีล ั กษณะเหมือนกับวัด
ศรี ชุมทีเมืองสุโขทัย
เนินปราสาท
เป็ นชือทีชาวบ้านใช้เรี ยกสื บต่อกันมาตั งแต่บรรพบุรุษ ซึ งเชือกันว่าบริ เวณเนิ นนี เอง
เป็ นทีอยู่ของเจ้าเมืองพิชัย จึงเรี ยกว่าเนินปราสาทตั งอยู่ริมฝั งตะวันออกของคูปราสาท อยู่ห่างจาก
กํ าแพงเมืองทางด้านทิศใต้ประมาณ300 เมตร เป็ นเนินดินรู ปสีเหลียมขนาดความกว้างประมาณ 40
เมตร ยาว 30 เมตร

37

แผนผั งที 5 แสดงตํ าแหน่งทีตั งของเนินปราสาท
ทีมา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, "ผั งบริ เวณเมืองพิชัย หมู่ 1, 2 ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์," 22 กุมภาพั นธ์ 2542.
ในหนังสื อพระราชนิ พนธ์เที ยวเมืองพระร่ ว งของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้กล่าวถึงเนินปราสาทว่า
ทีได้ไปดู ทีแรกคือ ทีราษฎรเรี ยกว่ าคูป ราสาท คูนี ขุดยาวยืนเข้าไปกลางเมืองจาก
กํ าแพงด้านใต้ มีเป็ นคั นดินอยู่ท ั งสองฟากคู คูนั นตรงข้ามไปจนเกือบถึงกลางเมือง จึ งไปเลี ยววง
กองดินสู งอั นหนึ ง ซึ งนิยมกั นว่าเป็ นตั วปราสาท บนเนินนี ตรวจดูเห็นก้ อนศิลาแลงตัดเป็ นรู ปแปด
เหลียมกองอยู่เกลือนกลาด แต่พอเข้ าใจว่าเป็ นก้ อนแลงทีใช้ก่อเสา บนนั นมีกองดินย่อมๆซึ งคุยดู
ได้อิฐ จึ งเดาว่าคงเป็ นฐานตั งพระ และบนเนิ นนี คงจะเป็ นวิหารอยู่ ในคูทีริ มเนิ นนี ยั งมีน ํ าขังอยู่
ถามได้ความว่าต่อเดื อน 5 นํ าจึ งจะแห้งหมด จึ งสัน นิ ษฐานว่าเดินคลองนี คงจะไปต่อกับลํ าธาร
อะไรซักอั นหนึ ง ส่ วนเนินทีเรี ยกว่าปราสาทนั น ข้าพเจ้าสงสัยว่าไม่ใช่ปราสาท คงเป็ นวัด แต่ว ัง

38
หรื อทีอยู่ของเจ้าเมืองคงจะอยู่ทีริ มๆ นั น และคลองนั นอาจจะขุดเข้ามาสําหรั บให้มีน ํ าใช้เล่นใน
สวน เหมือนอย่างทีวั งในเมืองสวรรคโลกนั นก็เป็ นได้12

จากการสํารวจบนตัวเนิ นปราสาทพบเศษก้อนอิฐกระจัดกระจายอยู่ต ามพื นและพบ
กองอิฐอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเนิ น นอกจากนี ยั งพบเสาศิลาแลงทรงแปดเหลียมตั งกระจัด
กระจายอยู่ทั วทั งเนิน

ภาพที 23 สภาพโดยรอบเนินปราสาท

12

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้าอยู่หัว, เทียวเมืองพระร่ วง, 214 – 215.
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ภาพที 24 กองอิฐทีปรากฏบนเนินปราสาท

ภาพที 25 เสาศิลาแลงแปดเหลียมบริ เวณเนินปราสาท

40
วัดกุฎีทอง
ตั งอยู่นอกกํ าแพงเมืองไปทางด้านทิศใต้ประมาณ500 เมตร และอยู่ห่างจากทางรถไฟ
สายเหนือมาทางตะวั นตกประมาณ 30 เมตร โดยวั ดนี จากคํ าบอกเล่าของนายบุญส่ง บุญเลี ยง ว่าเดิม
เป็ นวั ดร้างทีมีขนาดใหญ่จนกระทั งมีการตัดทางรถไฟสายเหนื อผ่านบริ เวณวัดนี ทําให้ส่วนทีเป็ น
อุโบสถของวั ดถูกทางรถไฟตัดทับไปแต่ต ัวองค์เจดีย ์ นั นไม่ได้ต ั งอยู่ในเขตของรางรถไฟจึงทํ าให้ต ัว
เจดีย ์ รอดพ้ นจากการถูกทํ าลาย13

ภาพที 26 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตํ าแหน่งทีตั งของวั ดกุฎีทอง
ทีมา: Google map, accessed October 28, 2011, available from http://maps.google.co.th
ปัจจุบันวั ดกุฎีทองมีสภาพเป็ นวั ดร้างทีมีต ้นไม้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขึ นปกคลุมทั ว
ทั งบริ เวณ จึงต้องทํ าการถากถางเพือสํารวจเก็บข้อมูล
13

สัมภาษณ์ นายบุญส่ ง บุญเลี ยง อายุ 65 ปี , นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลในเมือง, 30
มิถุนายน 2553.
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สภาพของโบราณสถานเป็ นเจดีย ์ก่ออิฐสูงประมาณ 6 เมตรจากพื นดินปั จจุบัน ส่ วน
ฐานของเจดี ย ์จ ะมีล ักษณะเป็ นฐานซ้อนกัน 3 ชั น แต่ ส่วนทีเป็ นมุมของฐานได้หัก หายไปจึ งไม่
สามารถสันนิษฐานได้ว่าฐานจะมีล ักษณะเป็ นฐานแบบย่อมุมหรื อไม่ ส่ วนขององค์ระฆังได้ช ํารุ ด
หักพั งไป ซึ งจากหลั กฐานทีปรากฏให้เห็นทํ าให้สันนิษฐานเทคนิคการก่อสร้างเจดีย ์ ได้ว่า จะใช้การ
ก่ออิฐเป็ นแกน 8 แฉก พุ่งออกจากศูนย์ กลาง แล้ วจึงก่ออิฐเป็ นกรอบจากนั นก็ถมดินภายใน
เจดีย ์ ประธานวัดกุฎีทองได้ถูกบุกรุ กลักลอบขุดหาของเก่า ทําให้มีสภาพทีชํารุ ดทรุ ด
โทรมทํ าให้ไม่สามารถสันนิษฐานรู ปทรงดั งเดิมได้

ภาพที 27 เนินเจดีย ์ ว ั ดกุฎีทอง
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ภาพที 28 ร่ องรอยส่วนของฐานเจดีย ์ ทียั งคงเหลืออยู่
ทางด้านทิศตะวั นออกของเจดีย ์ พบร่ องรอยของเสาอาคารศิลาแลงตกกระจายอยู่เป็ น
จํานวนหลายก้อน และสภาพพื นทีมีล ักษณะเป็ นเนิ นเตี ยๆ จึงสัน นิ ษฐานว่าจะเป็ นส่ วนของฐาน
วิหาร และในบริ เวณใกล้เคี ยงได้พบชิ นส่ วนที เป็ นเสาศิลาแลงแปดเหลียมขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าน
ศูนย์ กลาง 92 เซนติเมตรและหนา 46 เซนติเมตร

43

ภาพที 29 รู สําหรับเสียบขือไม้ ทียั งปรากฏอยู่บนเสาศิลาแลง

ภาพที 30 เสาศิลาแลงแปดเหลียมขนาดใหญ่

44
จากการสัมภาษณ์ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ก็ท ําให้ทราบว่า ที วัด กุฎีทองแห่ งนี ได้พบ
พระพุทธรู ปสําริ ดประทับนั งขัดสมาธิราบปางมารวิชัยขนาดหน้าตักประมาณ40 นิ ว ชายสังฆาฏิ
ยาวปลายเป็ นรู ปเขี ยวตะขาบ มีรัศมีรูปเปลว เม็ดพระศกใหญ่และเรี ยงตัวโค้งลงมาบรรจบกันทีกลาง
พระนลาฏ ซึ งพระพุทธรู ปลักษณะแบบนี เป็ นพระพุทธรู ปในศิลปะแบบสุ โ ขทัยหมวดใหญ่ 14
ปัจจุบันพระพุทธรู ปองค์นี ได้ถูกนําไปเก็บรักษาเอาไว้ ทีวั ดมหาธาตุ .ในเมื
ต อง อ.พิชัย

ภาพที 31 พระพุทธรู ปศิลปะสุโขทัยทีพบทีวั ดกุฎีทอง
14

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุ โขทัย, พิมพ์ครั งที2 (กรุ งเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549), 92.

45
วัดมหาธาตุ
ตั งอยู่ทางห่ างจากตัวเมืองพิชัยโบราณไปทางทิศใต้ประมาณ 1 กิ โลเมตร เป็ นวัด ที
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริ ศรานุ ว ัดติวงศ์ เมือครั งเสด็จตรวจราชการหัวเมืองฝ่ าย
เหนือ และแวะประทับทีเมืองพิชัย ได้ทรงนิพนธ์เกียวกับวัดมหาธาตุว่า“ออกจากวัดโพธารามเดิน
ต่อไป ถึงวั ดมหาธาตุ เปนวั ดถือนํ า มีวิหารอยู่ริมถนน ไม่สู้เก่นัาก แต่ก็ไม่ใหม่ พระยาอุตรกิจว่าพระ
ยาพิไชย (กต่าย) ทํ า โบสถ์ไม่เห็น ว่าอยู่ในเข้าไป” 15

ภาพที 32 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตํ าแหน่งทีตั งของวั ดมหาธาตุ
ทีมา: Google map, accessed October 28, 2011, available from http://maps.google.co.th

15

สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริ ศ รานุ ว ัด ติ ว งศ์, จดหมายระยะทางไป
พิษณุโลก, 37.
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ปั จ จุ บัน วัด มหาธาตุ ย ัง เป็ นวัด ที ยัง มี ก ารใช้ง านอยู่ ใ นปั จ จุ บัน ถื อ ว่ า เป็ นวัด ที มี
ความสําคัญวั ดหนึ งของเมืองพิชัยปัจจุบัน
หลั กฐานทางโบราณคดีทีพบในวั ดมหาธาตุได้แก่ เจดีย ์ ย่อมุมไม้ สิบสอง และใบเสมาที
แบบสมบูรณ์และแบบชํ ารุ ด

ภาพที 33 เจดีย ์ ย่อมุมไม้ สิบสอง วั ดมหาธาตุ
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วัดโพธาราม
ตั งอยู่ถ ั ดจากวั ดมหาธาตุลงมาทางด้านทิศใต้ประมาณ200 เมตร วัดโพธาราม ปั จจุบัน
ได้ถูกปรับเปลียนให้กลายมาเป็ นตลาดสดประจําอํ าเภอพิชัย คงเหลือเจดีย ์เอาไว้องค์เดียวเท่านั น
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริ ศรานุว ัดติวงศ์ ก็ได้ทรงนิ พนธ์ถึงวัดโพธารามเอาไว้ว่า
“เดินไปตามถนนขึ นเหนือนํ าถึงวั ดโพธาราม มีโบสถ์เก่าหลังหนึ ง อายุรุ่นทางพิษณุ โลก ฝาก่อ แต่
หลั งคาเปลียนใหม่เปนแปตะแคงเสียแล้ ว เดิมคงเป็ นเครื องปะดุ ข้างโบสถ์มีนาคปั กเก่าทิ งอยู2่ ตัว
ทํ าด้วยดินเคลือบขาวเขียนลายดํา เปนนาคสามเศียรตัวหนึ ง เปนหัวมังกรอย่างทีได้ทีวัดมหาธาตุ
พิษณุโลก มาเห็นสองแห่งนี เข้าแล้ ว ต้องถอนคํ าทีกล่าวไว้ ในหน้10
า ซึ งว่าเปนหัวช่องพนักหน้ามุข
นั นเปนผิด หัวมั งกรทีวัดโพธารามนี ชํารุ ดมากกว่าทีได้มาแล้ว จึงไม่ได้เอามา เอาแต่หัวนาคสาม
เศียรมา” 16

ภาพที 34 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงตํ าแหน่งทีตั งของวั ดโพธาราม
ทีมา: Google map, accessed October 28, 2011, available from http://maps.google.co.th
16

สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริ ศ รานุ ว ัด ติ ว งศ์, จดหมายระยะทางไป
พิษณุโลก, 37.
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ปั จ จุ บัน เจดี ย ์ว ัด โพธารามได้รั บการบูร ณะและตั งอยู่ด ้านหลังของตลาดสดประจํา
อํ าเภอพิชัย

ภาพที 35 เจดีย ์ ว ั ดโพธาราม
กําแพงเมือง
จากการสํารวจทางโบราณคดีพบว่า สภาพของกําแพงเมืองในปั จจุบันจะมีด ้านทีเห็น
เป็ นแนวกําแพงเมืองกําแพงเมืองทางด้านทิศตะวัน ออก เนื องจากบริ เวณใกล้เคี ยงเป็ นพื นที ทํา
การเกษตรจึงไม่ค่อยมีการสร้างบ้านเรื อนใกล้ หรื อบนแนวกํ าแพงเมืองจึงยั งไม่ถูกรบกวนมากนัก
กํ าแพงเมืองพิชัยมีล ั กษณะเป็ นเนินดินสูงประมาณ4 – 5 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร
เริ มตั งแต่ทางด้านทิศเหนือติดกับถนนสายพิชัย– ตรอน ยาวไปทางตะวั นออกจากนั นก็หักมุมลงไป
ทางทิศใต้ได้ประมาณ 800 เมตร จึงหักมุมมาทางตะวั นตกจนสุดถนนสายพิชัย– ตรอน อีกครั ง
กํ าแพงเมืองทางฝั งตะวั นตกด้านทิศเหนื อได้ถูกแม่น ํ ากัดเซาะจนได้พ ังทลายลงแม่น ํ า
เนื องจากในอดีต แม่น ํ าน่ านได้เคยเปลียนเส้นทางเดินหลายครั งจากทีเคยอยู่ห่างจากกําแพงเมือง
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ทางด้านตะวั นตก แต่เมือประมาณ80 ปี มาแล้ว แม่น ํ าน่ านได้ก ัดเซาะกําแพงเมืองฝั งตะวันตกด้าน
ทิศเหนือพั งทลายลงไป17
ส่วนกํ าแพงทางฝั งตะวันตกด้านทิศใต้ก็ได้มีการสร้างถนนทับลงบนกําแพงเมือง ซึ ง
ปัจจุบันแม่น ํ าน่านได้เปลียนเส้นทางขยั บออกห่ างจากตัวเมืองไปทางตะวันตกอยู่ห่างจากตัวเมือง
ประมาณ 100 เมตร กํ าแพงเมืองฝั งตะวันตกด้านทิศใต้ได้ถูกปรับพื นทีเป็ นทีอยู่อาศัย เช่นเดียวกับ
กําแพงเมืองทางด้านทิ ศเหนื อฝั งตะวัน ตกก็ได้ถูก ปรั บพื นทีเพือสร้างโรงเรี ยนวัด หน้าพระธาตุ
เช่นกัน กํ าแพงเมืองพิชัยทียั งหลงเหลืออยู่และเห็นแนวอยู่ชัดเจนคือกําแพงเมืองทางทิศตะวันออก
ด้านทิศเหนือ ทางทิศตะวั นออกและทางด้านทิศใต้

ภาพที 36 กํ าแพงเมืองทางด้านทิศใต้

17

สัมภาษณ์ พระครู ศีรวิมล เขมานนฺ โท อายุ 91 พรรษา, อดีตเจ้าอาวาสวั ดหน้าพระธาตุ
, 27 มิถุนายน พ.ศ. 2553.
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ภาพที 37 กํ าแพงเมืองทางด้านทิศตะวั นออก
นอกจากส่วนของกํ าแพงเมืองแล้ ว บริ เวณด้านนอกกํ าแพงเมืองยั งปรากฏร่ องรอยของ
เนิ น ดิ น มี ล ัก ษณะคล้า ยกับ ป้ อมประตู เ มื อ งที พบที เมื อ งสุ โ ขทัย พิ ษ ณุ โ ลก กํา แพงเพชรและ
สุพรรณบุรี โดยพบทั ง 3 ด้านของเมือง เนิ นทางด้านทิศเหนื อจะอยู่ทางด้านหลังของโรงพยาบาล
พิชัย ทางด้านตะวั นออกอยู่เหนือถนนทีตัดผ่านกลางเมืองพิชัยไปยั งบ้านคลองกะชี ทางด้านใต้อยู่
บริ เวณริ มถนนสายพิชัย – ตรอน ก่อนถึงสีแยก ส่วนเนินดินทีเป็ นป้ อมทางด้านทิศตะวันตกคาดว่า
จะถูกแม่น ํ ากัดเซาะพั งไปพร้อมกับกํแพงเมื
า องด้านตะวั นตก
ลักษณะของป้ อมจะเป็ นเนิ นดินทีมีความลาดชันออกไปทางด้านนอกเมือง กล่าวคื อ
เนินทางด้านทีหันเข้าหาในเมืองจะเตี ยกว่าด้านทีหันออกนอกเมือง แต่สภาพปั จจุบันมีต ้นไม้ขนาด
เล็กและขนาดกลางขึ นปกคลุม
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แผนผั งที 6 แสดงตํ าแหน่งเนินดิน
ทีมา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, "ผั งบริ เวณเมืองพิชัย หมู่ 1, 2 ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์," 22 กุมภาพั นธ์ 2542.
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ภาพที 38 ป้ อมทางด้านทิศเหนือ

ภาพที 39 ป้ อมด้านทิศตะวั นออก
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ภาพที 40 ร่ องรอยของคูเมืองทีล้ อมรอบเนินดินด้านทิศใต้
ทีมา: Google map, accessed October 28, 2011, available from http://maps.google.co.th
คูเมือง
คูเมืองพิชัยมีความกว้างประมาณ 30 เมตร ทียั งหลงเหลือร่ องรอยให้เห็นเป็ นคูเมือง
ทางด้านทิศใต้ฝั งตะวันออกจะยั งมีล ักษณะคูเมืองและยั งมีนอยู
ํ า ่อย่างชัดเจน ส่ วนคูเมืองทางด้าน
ตะวั นออกปัจจุบันได้ตื นเขินและกลายเป็ นพื นทีทํ านา แต่ย ั งสามารถสังเกตเห็นได้จากทางภาพถ่าย
ทางอากาศเก่าเช่นเดียวกับกํ าแพงเมืองชั นทีสองทีถูกปรับพื นทีสําหรับทํานาทั งหมด แต่ก็สามารถ
สังเกตได้จากภาพถ่ายทางอากาศเก่าเช่นกัน สําหรับคูเมืองทางด้านทิศเหนือทางด้านตะวันออกของ
คูปราสาทปัจจุบันได้กลายเป็ นพื นทีของโรงพยาบาลพิชัยไม่ปรากฏร่ องรอยของคูเมืองให้เห็น ส่ วน
ทางด้านทิศเหนื อฝั งตะวันตกของคูปราสาท ถึงแม้ว่าโรงเรี ยนบ้านหน้าพระธาตุจ ะไม่สร้างทับคู
เมือง แต่ก็ไม่ปรากฏร่ องรอยการใช้งานจนตื นเขินและมีต ้นไม้ ขึ นปกคลุม
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ภาพที 41 คูเมืองด้านทิศใต้

ภาพที 42 คูเมืองด้านทิศเหนือฝั งตะวั นตกของคูปราสาท
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สรุ ปผลจากการสํารวจทั งจากการสํารวจหลัก ฐานทางโบราณคดี ทีได้จ ัด แสดงใน
พิพิธภัณฑ์และจากการเดินสํารวจภายในตัวเมืองพบว่าหลั กฐานโบราณวั ตถุทีพบส่วนมากจะมีอายุ
อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที 20 - 22 และได้ถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์
โบราณสถานยั งไม่ได้รับการขุดแต่งบูรณะ จะอยู่ในสภาพทีถูกปกคลุมด้วยวัชพืชและ
ต้นไม้ ขนาดกลางถูกลั กลอบขุดหาของเก่าจนเสี ยหาย จากการสํารวจพบว่าโบราณสถานในเมือง
พิชัยจะใช้อิฐก่อสร้างเป็ นส่ ว นใหญ่ และจะมีการใช้ศิลาแลงเป็ นส่ วนประกอบของโบราณสถาน
เห็นได้จากเสาอาคารทีพบตามเนินโบราณสถานทั งทีเนินปราสาทและวัดกุฎีทอง รวมทั งการใช้อิฐ
ผสมกับศิลาแลงในการก่อสร้างศาสนสถาน ขนาดของอิฐทีใช้ก่อสร้างจะมีขนาดความยาวประมาณ
30 เซนติ เมตร กว้างประมาณ 15 - 20 เซนติเมตร หนาประมาณ 5 - 7.5 เซนติเมตร ลัก ษณะผัง
โบราณสถานจะส่วนใหญ่จะมีเจดีย ์ เป็ นประธานของวั ดและหันหน้าไปทางทิศตะวั นออก มีเพียงวัด
หน้าพระธาตุทีหันหน้าไปทางทิศใต้และมีเพียงวัดหน้าพระธาตุก ับวัดมหาธาตุทีเป็ นวัดโบราณที
ยั งคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
กํ าแพงเมืองทางด้านทิศตะวั นออกเฉียงเหนื อ ทิศตะวันออกและทิศใต้ ยั งคงสภาพให้
เห็นอยู่ แต่ก ํ าแพงเมืองทางด้านทิศตะวั นตกได้ถูกนํ ากัดเซาะและบางส่ วนได้มีการสร้างถนนทับลง
ไปบนกํ าแพงเมือง ส่วนคูน ํ าได้ตื นเขินจนกลายเป็ นพื นทีทํ าเกษตรกรรมคงเหลือแต่คูนทางด้
ํ า านทิศ
ใต้ทียั งไม่ตื นเขินและยั งมีน ํ าอยู่ในคู
การขุดค้นทางโบราณคดี
การขุดค้นทางโบราณคดีทีเมืองพิชัยเริ มต้นขึ นโดยสํานักศิลปากรที 6 สุโขทัย ได้จ ัดทํ า
โครงการขุดค้นทางโบราณคดีในปี งบประมาณ 2553 เพือศึกษาอายุสมั ย พั ฒนาการและรู ปแบบของ
กํ าแพงเมืองพิชัยโดยมีผู้ วิจ ัยเป็ นนักโบราณคดีประจํ าโครงการและเป็ นผู้ ด ํ าเนินการขุดค้นทั งหมด
ผู้ วิจ ัยได้ท ําการเดิน เท้าสํารวจพื นทีภายในตัวเมืองและสัมภาษณ์ชาวบ้านทีอยู่อาศัย
ภายในตัว เมืองโบราณเพือเลือกพื นทีสําหรั บสุ่ มตรวจชั นดิ นทางโบราณคดี และได้เลือกพื นที
ทางด้านทิศเหนื อและทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ของตัวเมืองเพือทําการขุดตรวจชั นดินทางโบราณคดี
ด้วยหัวเจาะ (Auger) จํ านวน 8 จุด เพือประเมินสภาพพื นทีก่อนเลือกพื นทีสําหรับการขุดค้น
จากการเดิ นสํารวจภายในตัว เมืองพบว่าสภาพภายในเมืองโบราณพิชัยทางด้านทิ ศ
ตะวั นออกจะเป็ นพื นทีทีได้รับการขึ นทะเบียนเป็ นเขตเมืองโบราณไม่สามารถออกโฉนดเพือเป็ น
เจ้าของได้ แต่ก็ได้ทีการเช่ าพื นทีสําหรั บการทําเกษตรกรรมประมาณ 95 เปอร์ เซ็นต์ จะมีพื นที
ทางด้านทิ ศเหนื อทีเป็ นพื นที อยู่อาศัยเพียงเล็ก น้อย จากการเดิ น สํารวจพื นที ในบริ เวณนี ไม่พบ
ร่ องรอยหลัก ฐานโบราณวัตถุบนผิว ดิน แต่จ ะพบอยู่ในคูน ํ าทางด้านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้เมือง
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ทางด้านทิศตะวั นตกเป็ นพื นทีทีไม่อยู่ในเขตการขึ นทะเบียนพื นทีเมืองโบราณจึงเป็ นพื นทีทีคนใน
สมั ยปัจจุบันเข้าไปสร้างทีอยู่อาศั ยและมีบางส่วนเป็ นพื นทีเกษตรกรรม ซึ งจากการเดินสํารวจเมือง
ทางด้านทิศตะวั นตกพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่ในพื นทีเกษตรกรรม
ผลจากการเดินสํารวจจึงได้เลือกพื นทีทางด้านทิศเหนือบริ เวณบ้านของนายจีน อยู่หนู
ซึ งเคยพบเศษก้นของเครื องถ้วยเขียนสี ขาวเขียนลายสี น ํ าเงินสันนิ ษฐานว่าเป็ นเครื องถ้วยจีนลาย
ครามจากการขุดสระนํ าในบริ เวณบ้านเป็ นพื นทีสําหรับการขุดตรวจชั นดินด้วยหัวเจาะจํานวน3
จุด ซึ งผลจากการขุดตรวจชั นดินด้วยหัว เจาะก็พบร่ องรอยหลักฐานโบราณคดี พื นทีทางด้านทิ ศ
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อของเมืองบริ เวณริ มสระนํ าทีนายจีน เคยขุดพบเศษเครื องถ้วยจีน ลายคราม
จํานวน 3 จุด ซึ งผลจากการขุด ตรวจชั นดิน ไม่พบร่ องรอยหลัก ฐานทางโบราณคดี และบริ เวณ
ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ข องเมืองทีเคยเป็ นที อยู่อาศัยและพบเศษภาชนะดิ นเผาอยู่ในคูน ํ าสําหรั บทํา
เกษตรกรรม จํานวน 2 จุด ผลจากการขุดตรวจชั นดิ น ด้ว ยหัวเจาะ ไม่พบร่ องรอยหลักฐานทาง
โบราณคดี
ผลการประเมินสภาพพื นทีสําหรับการขุดค้นได้เลือกพื นทีทางด้านทิศเหนื อของเมือง
บริ เวณทีดินของนายจีน อยู่หนู เป็ นหลุมขุดค้นที 1 และพื นทีทางด้านตะวั นตกของเมืองบริ เวณทีดิน
ของนายเล็ก เทียงปาน จากการเดินสํารวจในพื นทีพบเศษภาชนะดินเผาทั งเศษเครื องถ้วยจีนและ
เครื องสังคโลกกระจายอยู่บนผิวดิน จึงได้เลือกพื นทีนีเป็ นหลุมขุดค้นที 2 (TP2) และจากการเดิน
สํารวจแนวกํ าแพงเมืองเพือเลือกพื นทีสําหรับขุดตรวจกําแพงเมืองพบว่า บริ เวณแนวกําแพงเมือง
ทางด้านทิศตะวั นออกเฉี ยงใต้เป็ นจุดทีกําแพงเมืองได้รับการรบกวนจากการทําเกษตรกรรมน้อย
ทีสุด จึงได้เลือกพื นทีนีสําหรับขุดตรวจกํ าแพงเมือง
ในการขุ ด ค้น ได้ว างผัง หลุ มขุ ด ค้น (TP1, TP2) ตามแนวแกนทิ ศ เหนื อ -ใต้แ ละ
ตะวั นออก-ตะวันตก ในระบบ grid system หลุมขุดค้นสี เหลียมจัตุรัสขนาด 3 เมตร ซึ งเป็ นระบบ
การขุดค้นทีจะทํ าให้สามารถบันทึกข้อมูลและผั งหลุมได้ง่าย และจะใช้วิธีการขุดแบบผสมคือจะใช้
การขุดตามชั นดินสมมติและการขุดตามชั นดินธรรมชาติ
สําหรับหลุมขุดตรวจกํ าแพงเมืองได้ท ําการวางผั งตามแนวของกําแพงเมือง เป็ นหลุม
ขุดค้นขนาดกว้ าง2 เมตร ยาว 10 เมตร ซึ งกํ าแพงเมืองพิชัยได้ท ํ ามุมเอียงจากแนวแกนทิศเหนือ- ใต้
30 องศา โดยหลุมขุดค้นจะทํ ามุม90 องศาเข้าหากํ าแพงเมืองและจะใช้วิธีการขุดแบบผสมคือจะใช้
การขุดตามชั นดินสมมติและการขุดตามชั นดินธรรมชาติ
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TP1

TP2

T1

หลุมขุดค้นทางโบราณคดี
หลุม Auger

แผนผั งที 7 แสดงตํ าแหน่งหลุมขุดค้น
ทีมา: ดัดแปลงจาก กรมศิลปากร, "ผั งบริ เวณเมืองพิชัย หมู่ 1, 2 ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์," 22 กุมภาพั นธ์ 2542.
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หลุมขุดค้นที 1 (TP1)
หลุมขุดค้นที 1 อยู่ทางทิศเหนือฝั งตะวันออกของเมืองโบราณในบริ เวณบ้านของนาย
จีน อยู่หนู บ้านเลขที 32 หมู่ 2 บ้านหน้าพระธาตุ ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พิก ัด
ละติจูด 17 องศา 18 ลิปดา 26 ฟิ ลิปดา เหนือ ลองติจูด 100 องศา 4 ลิปดา 42 ฟิ ลิปดา ตะวั นออก
สภาพทั วไปของหลุ ม ขุ ด ค้น ที 1 ตั งอยู่บ นพื นที ทางเดิ นสู่ ทีนาไม่ เ คยไม่ เ คยทํา
เกษตรกรรมในพื นทีนี จะมีว ั ชพืช ต้นไม้ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ นปกคลุมพื นที นอกจากนีใน
บริ เวณของหลุ ม ขุ ด ค้น ที 1 พบเนิ น โบราณสถานตั งอยูห่่ า งจากหลุ ม ขุ ด ค้น ไปทางด้า นทิ ศ
ตะวั นออกเฉียงเหนือประมาณ 300 เมตร และมีเนินโบราณสถานอีกแห่งหนึ งตั งอยูห่่ างจากหลุมขุด
ค้นไปทางด้านทิศตะวั นตกประมาณ 200 เมตร
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายจีน อยู่หนู เจ้าของพื นทีทราบว่า ได้พบเศษเครื องถ้ วยสีขาว
เขียนลายสีน ํ าเงินจากการขุดสระนํ าในบริ เวณบ้านจึงได้ท ําการตรวจชั นดินทางโบราณคดีด ้วยหัว
เจาะ (Auger) พบหลั กฐานทางโบราณคดีทีความลึกประมาณ 140 เซนติเมตรจากผิวดิน จึงได้เลือก
พื นทีในบริ เวณนี ในการขุดค้นทางโบราณคดี

ภาพที 43 ทํ าการตรวจชั นดินทางโบราณคดีด ้วยหัวเจาะ(Auger)
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ภาพที 44 สภาพทั วไปก่อนการขุดค้นของหลุมขุดค้นที1
ผลการขุดค้น
จากการขุดค้นทางโบราณคดีหลุมขุดค้นที 1 แบ่งเป็ นชั นดินธรรมชาติได้5 ชั น และมี
ชั นวั ฒนธรรม2 ชั น
ชั นดินธรรมชาติที 1 อยู่บนสุ ด มีความหนาประมาณ 15 เซนติเมตร เป็ นชั นดินทีเกิด
การทับถมจากการใช้งานพื นทีในปั จจุ บัน พบเศษรากไม้และวัชพืชปะปนอยู่ในดิน แต่ไม่พบ
หลั กฐานทางโบราณคดี
ชั นดินธรรมชาติที 2 อยู่ถ ัดจากชั นดินที1 มีความหนาประมาณ 90 เซนติเมตร อยู่ที
ความลึก 55 cm.DT. ถึง 145 cm.DT. ในชั นดินนี ไม่พบร่ องรอยกิจกรรมของมนุ ษย์ทั งในอดีตและ
ปั จจุ บัน สันนิ ษฐานว่าจะเป็ นช่ วงทิ งร้างไม่มีการเข้ามาทํากิ จกรรมภายในพื นทีนี ซึ งอาจจะเป็ น
ช่วงเวลาทีตัวชุมชนเมืองพิชัยได้ย ้ ายการตั งชุมชนจากตัวเมืองพิชัยทีเป็ นตัวเมืองโบราณไปตั งอยู่ที
ตัวเมืองพิชัยปัจจุบันทีอยู่ห่างออกไปประมาณ 4 กิโลเมตรทางด้านทิศใต้ และพื นทีแห่ งนี ในอดีต
ก่อนการก่อสร้างเขือนสิริกิติ เมือปี พุทธศั กราช2511 ในช่วงหน้าฝนจะมีน ํ าจากแน่ น ํ าน่านไหลเข้า
ท่วมขังในพื นที และใช้ระยะเวลาประมาณ7 วั นจึงระบายลงคลองกะชีซึ งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก
ของตัวเมือง18
18

สัมภาษณ์ นายจีน อยู่หนู, บ้านเลขที 32 หมู่
อํ าเภอพิชัย จังหวั ดอุตรดิตถ์,วั นที 10 กรกฎาคม 2553.

2

บ้านหน้าพระธาตุ ตําบลในเมือง
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ชั นดินธรรมชาติที 3 มีความหนาประมาณ 70 เซนติเมตร อยู่ทีระดับความลึกประมาณ
145 cm.DT ถึง 210 cm.DT. ในชั นดินนี ได้พบหลั กฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาทั งเนื อ
ดินและเนื อแกร่ ง ทั งยั งพบเครื องถ้ วยต่างชาติอีกจํ านวน1 ชิ น ไม่ปรากฏร่ องรอยของการรบกวนใน
สมั ยปัจจุบัน
ชั นดินธรรมชาติที 4 มีความหนาประมาณ 30 เซนติเมตร อยู่ทีระดับความลึกประมาณ
210 cm.DT. ถึง 240 cm.DT. เป็ นชั นดินทีไม่พบร่ องรอยหลั กฐานทางโบราณคดี
ชั นดินธรรมชาติที 5 อยู่ทีระดับความลึก 240 cm.DT. ดินจะมีจุดประสี ด ําปะปนอยู่ใน
ดิน เป็ นชั นดินทีไม่พบร่ องรอยหลั กฐานทางโบราณคดี

ภาพที 45 หลุมขุดค้นที 1
ชั นวัฒนธรรมที 1 เป็ นชั นวั ฒนธรรมสมัยอยุธยาซึ งเป็นชั นอยู่อาศัยแรกสุ ด ในชั นดิน
ธรรมชาติที 3 หลั กฐานทีพบเป็ นเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาป่ ายางมีอายุราวพุทธศตวรรษที 20 22 เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาตาปะขาวหายอายุราวพุทธศตวรรษที 20 - 22 เศษเครื องถ้วยจีน
ลายครามสมั ยราชวงศ์หมิง มีอายุราวพุทธศตวรรษที20 - 22

แผนผั งที 8 ผั งชั นดินของหลุมขุดค้นที1 (TP 1)
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ตารางที 1 สรุ ปผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์เนื อดินหลุมขุดค้นที1

Layer

1

Soil Textural Classification
Sand

Silt

Clay

14.83 46.09 39.08

Textural
Silty Clay
Lome

%
Organic
Matter

pH

Soil Colour
Dry

0.68

6.5 กรด
อ่อน

5 YR 5/3
Reddish
Brown
7.5 YR 4/6
Strong
Brown

2

26.94 42.03 31.02 Clay Lome

0.38

6.5 กรด
อ่อน

3

6.94

0.55

6.0 กรด 7.5 YR 5/4
อ่อน
Brown

34.02 59.04

Clay

7.5 YR 5/6
Strong
Brown

4

12.95 46.03 41.02 Silty Clay

0.28

6.0 กรด
อ่อน

5

6.96

0.35

6.0 กรด 7.5 YR 5/4
อ่อน
Brown

38.02 55.02

Clay

Wet
5 YR 2.5/2
Dark
Reddish
Brown
7.5 YR 3/4
Dark
Brown
7.5 YR 3/4
Dark
Brown
7.5 YR 3/4
Dark
Brown
7.5 YR 3/3
Dark
Brown
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หลุมขุดค้นที 2 (TP2)
หลุมขุด ค้นที 2 ตั งอยู่ที หมู่2 บ้านหน้าพระธาตุ ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์ พิก ัด ละติจูด 17 องศา 18 ลิปดา 8 ฟิ ลิปดา เหนื อ ลองติจูด 100 องศา 4 ลิปดา 41 ฟิ ลิปดา
ตะวัน ออกบนทีดิ นของนายเล็ก เทียงปาน อยู่บ้านเลขที 19/1 หมู่ 2 ตําบลในเมือง อําเภอพิชัย
จังหวั ดอุตรดิตถ์ เป็ นพื นทีทีสํารวจพบเศษภาชนะดินเผาระดับผิวดินมากทีสุ ดในเมือง ภาชนะดิน
เผาทีพบก็มีทั งแบบทีผลิตในประเทศและแบบทีเป็ นของต่างประเทศ
สภาพทั วไปบริ เวณของหลุมขุดค้นที2 เป็ นพื นทีทีเคยใช้ท ําไร่ ข ้าวโพดมาก่อน แต่ใน
ปัจจุบันนายเล็ก ได้ใช้พื นทีสําหรับปลูกต้นมะปรางและกล้วย ดังนั นก่อนการทํางานจึงจะต้องทํา
การปรับพื นทีทีจะทํ าการขุดค้น

ภาพที 46 สภาพทั วไปก่อนการขุดค้นของหลุมขุดค้นที2
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ผลการขุดค้น
ชั นดินธรรมชาติที 1 เป็ นชั นดินบนสุ ดหนาประมาณ 60 เซนติเมตร และเป็ นชั นดินที
ถูกรบกวนจากการทําเกษตรกรรมจากการทําไร่ ข ้าวโพดและทําสวนมะปราง พบหลักฐานทาง
โบราณคดีปะปนอยู่ในชั นดินนี ซึ งสันนิษฐานว่าเกิดจากการรบกวนโดยเครื องมือเกษตรกรรมเช่น
รถไถ เนืองจากรอยแตกของภาชนะมีล ั กษณะเหมือนโดนของมีคมหรื อพานไถของรถไถตัด และใน
ชั นดินนี ยั งพบพระพิมพ์ดินเผาหลวงพ่อโต วั ดหน้าพระธาตุ สร้างเมือปี พุทธศั กราช2535 19
ชั นดินธรรมชาติที 2 หนาประมาณ 20 เซนติเมตร ทีระดับความลึก 60 cm.DT. ถึง 80
cm.DT. ไม่ปรากฏร่ องรอยของการรบกวนในปั จจุบัน สันนิ ษฐานว่าเป็ นชั นดินสุ ดท้ายทีมีการอยู่
อาศั ยของชุมชนในอดีต หลั กฐานทางโบราณคดีทีพบเป็ นเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื อดินและเนื อ
แกร่ ง ซึ งมีทั งแบบเคลือบและไม่เคลือบจากแหล่งเตาศรี สัชนาลัย และยั งพบเครื องถ้วยจีนประเภท
ลายครามด้วยในชั นดินนี
ชั นดินธรรมชาติที 3 หนาประมาณ 100 เซนติเมตร ทีระดับความลึก 80 cm.DT. ถึง
180 cm.DT. สันนิษฐานว่าเป็ นชั นดินแรกทีมีการอยู่อาศั ยและเป็ นช่วงการอยู่อาศัยกันอย่างต่อเนื อง
ยาวนาน หลั กฐานทางโบราณคดีทีพบเศษภาชนะดินเผาเนื อดินและเนื อแกร่ งทั งแบบเคลือบและไม่
เคลือบ และพบเศษเครื องถ้วยจี นทั งแบบลายครามและแบบเคลือบเขี ยว และพบเศษอิฐมากทาง
ด้านบนของชั นดินนี
ชั นดินธรรมชาติที 4 หนาประมาณ 30 เซนติเมตร ทีระดับความลึก 180 cm.DT. ถึง
210 cm.DT. ในชั นดินนี พบร่ องรอยผิดวิสัยทางด้านทิศเหนื อของหลุมขุดค้น เป็ นแนวดินทีมีความ
แข็งคล้ ายกับดินทีถูกเผาไฟวางตัวเป็ นแนวยาวตามทิศเหนือ– ใต้ แต่ไม่พบหลั กฐานทางโบราณคดี
ในชั นดินนี
ชั นดินธรรมชาติที 5 หนาประมาณ 50 – 90 เซนติเมตร ทีระดับความลึกประมาณ 210
cm.DT. ถึง 300 cm.DT. ไม่พบหลั กฐานทางโบราณคดีในชั นดินนี จึงจัดว่าเป็ นชั นดินธรรมชาติ
ชั นดินธรรมชาติที 6 ทีระดับความลึก 260 cm.DT. ถึง 300 cm.DT. ไม่พบหลั กฐานทาง
โบราณคดีในชั นดินนี ลั กษณะของดินในชั นดินนี จะเป็ นดินตะกอนชื นคล้ ายกับดินแม่น ํ า

19

สัมภาษณ์ นายประเทือง เพ็งแก้ว, เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขประจําโรงพยาบาลชุมชน
ตํ าบลนาอิน อํ าเภอพิชัย จังหวั ดอุตรดิต,ถ์วั นที 10 ตุลาคม 2553.
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ภาพที 47 หลุมขุดค้นที 2
ชั นวัฒนธรรมที 1 เป็ นชั นวั ฒนธรรมแรกสุดสมั ยอยุธยาประกอบด้วยชั นดินธรรมชาติ
ที 2 และ 3 ในชั นวั ฒนธรรมนี ยั งสามารถแบ่งเป็ นชั นย่อยได้อ2ีกระยะคือ
ระยะที 1 เป็ นระยะแรกเริ มของการอยู่อาศัย พบทีระดับความลึก 120 - 160 cm.DT.
พบโบราณวั ตถุในปริ มาณน้อย โดยหลักฐานทีพบได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื อดิน เศษภาชนะดิน
เผาจากแหล่งเตาศรี สัชนาลั ยประเภทเครื องถ้ วยเชลียง เป็ นต้น
ระยะที 2 พบทีระดับ 60 - 120 cm.DT. เป็ นชั นอยู่อาศัยต่อเนื องจากระยะที1 พบ
โบราณวั ตถุในปริ มาณทีมากขึ น หลักฐานทีพบได้แก่ เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาศรี สัชนาลัย
แหล่งเตาสุโขทัย แหล่งเตาตาปะขาวหาย และเครื องถ้ วยจีนสมั ยราชวงศ์หมิงและชิง
ชั นวัฒนธรรมที 2 เป็ นชั นวั ฒนธรรมในสมั ยปัจจุบัน เป็ นชั นวัฒนธรรมทีเกิดจากการ
ปรับพื นทีเพือทํ าการเกษตร ประกอบด้วยชั นดินธรรมชาติท1ี พบเศษถุงพลาสติกและพระพิมพ์ใน
สมั ยปัจจุบัน1 องค์ (ภาพที 97)

แผนผั งที 9 ผั งชั นดินของหลุมขุดค้นที2 (TP 2)
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ตารางที 2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์เนื อดินหลุมขุดค้นที2

Layer

Soil Textural Classification
Sand

Silt

Clay

Textural

%
Organic
Matter

pH

Soil Colour
Dry

1

6.96

44.02 49.02 Silty Clay

0.37

6.5 กรด 7.5 YR 5/4
อ่อน
Brown

2

6.87

54.08 39.05

Silty Clay
Lome

0.54

6.0 กรด 10 YR 5/3
อ่อน
Brown

3

32.95 34.03 33.03 Clay Lome

0.34

4

16.98 30.01 53.01

Clay

0.75

5

6.98

Clay

0.50

6

22.97 42.02 35.01 Clay Lome

40.01 53.01

0.15

Wet
7.5 YR 3/4
Dark
Brown
10 YR 2/2
Very Dark
Brown
7.5 YR 3/4
Dark
Brown
7.5 YR 3/4
Dark
Brown
7.5 YR 3/4
Dark
Brown

5.5 กรด
7.5 YR 5/4
ปาน
Brown
กลาง
5.5 กรด
7.5 YR 4/4
ปาน
Brown
กลาง
5.5 กรด
7.5 YR 5/4
ปาน
Brown
กลาง
7.5 YR 6/6
6.5 กรด
7.5 YR 4/4
Reddish
อ่อน
Brown
Yellow
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หลุมขุดตรวจกําแพงเมือง (T1)
หลุมขุดตรวจกําแพงเมืองตั งอยู่ที หมู2่ บ้านหน้าพระธาตุ ตําบลในเมือง อํ าเภอพิชัย
พิก ัด ละติจูด 17 องศา 18 ลิปดา 8 ฟิ ลิปดา เหนื อ ละติจูด 100 องศา 5 ลิปดา 2 ฟิ ลิปดา ตะวันออก
เป็ นแนวกํ าแพงเมืองทางฝั งตะวั นออกด้านใต้ บริ เวณใกล้ เคียงกับหลุมขุดตรวจมีเนิ นโบราณสถาน
สองเนิ น อยู่ทางด้านทิศตะวัน ตกของหลุมขุด ตรวจและมีก ารถมพื นที ทําถนนขนาดไปกับแนว
กํ าแพงเมืองด้านทิศตะวั นออกแต่ก็เป็ นจุดทีคาดว่าจะถูกการรบกวนน้อยทีสุด
สภาพทั วไปของหลุมขุดตรวจจะมีว ัชพืชและต้นไม้ขนาดเล็กและขนาดกลางขึ นปก
คลุมทั วทั งเนินกํ าแพงเมือง

ภาพที 48 สภาพทั วไปของกํ าแพงเมืองพิชัยขณะทํ าการปรับสภาพพื นผิวก่อนการขุดตรวจ
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ผลการขุดตรวจ
ชั นดินธรรมชาติที 1 เป็ นชั นดิ น บนสุ ด เกิ ด จากการเกษตรกรรมในบริ เวณพื นที
โดยรอบ20
ชั นดินธรรมชาติที 2 เป็ นชั นดิ นที เกิ ดจากการก่ อสร้ างกําแพงเมืองโดยการขุด ดิ น
ด้านหน้ากํ าแพงมาถมให้กลายเป็ นกํ าแพงเมือง ส่วนพื นทีทีขุดดินลงไปก็จะกลายสภาพเป็ นคูเมือง
ดินของชั นดินนี จะมีล ั กษณะแข็งแต่จะไม่จ ับตัวกันแน่น เมือนําจอบไปกะเทาะจะแตก
หลุดออกมาเป็ นก้อนๆ เป็ นดินทีเกิดจากการนํามาถมอั ดกันในภายหลัง ไม่ใช่เกิดจากการถมอัดกัน
ตามธรรมชาติ และไม่พบหลั กฐานทางโบราณคดีในชั นดินนี
ชั นดินธรรมชาติที 3 หนาประมาณ 10 เซนติ เมตร ทีระดับความลึก ประมาณ 160
cm.DT. ถึง 180 cm.DT. ลัก ษณะดิ น จับตัว แน่ น ไม่แตกหลุด เป็ นก้อนเหมือนดิ น จากชั นดิ น
ธรรมชาติที 2
ชั นดินธรรมชาติที 4 หนาประมาณ 50 – 60 เซนติเมตร ทีระดับความลึกประมาณ 180
cm.DT. ถึง 250 cm.DT. จัดว่าจะเป็ นชั นดินธรรมชาติก่อนการสร้างกํ าแพงเมืองและไม่พบหลั กฐาน
ทางโบราณคดี
ชั นดินธรรมชาติที 5 หนาประมาณ 70 เซนติ เมตร ทีระดับความลึก ประมาณ 225
cm.DT. ถึง 280 cm.DT. เป็ นชั นดินธรรมชาติทีมีจุดประสีด ํ าปะปนอยู่ในดินเช่นเดียวกับชั นดินที5
ของหลุมขุดค้นที 1 ไม่ปรากฏร่ องรอยหลั กฐานทางโบราณคดี
ชั นดินธรรมชาติ ที 6 เป็ นชั นดิ น ล่างสุ ด ของหลุม ขุด ตรวจนี อยู่ทีระดับความลึ ก
ประมาณ 280 cm.DT. เป็ นชั นดินธรรมชาติ
ชั นวัฒนธรรมที 1 เกิดจากการก่อสร้างกํ าแพงเมือง ประกอบด้วยชั นดินธรรมชาติที2
และ 3 โดยการนําดินมาบดอั ดพูนจนกลายเป็ นกํ าแพงเมือง โดยในชั นดินที3 เกิดจากการปรับพื นที
เพือเตรี ยมการสร้างกํ าแพงเมือง

20

สัมภาษณ์ นายเล็ก เทียงปาน, ชาวบ้านหมู่ 2 บ้านหน้าพระธาตุ ตําบลในเมือง อํ าเภอ
พิชัย จังหวั ดอุตรดิตถ์, วั นที 24 ตุลาคม 2553.
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ภาพที 49 หลุมขุดตรวจกํ าแพงเมืองพิชัย

แผนผั งที 10 ผั งชั นดินของหลุมขุดตรวจแนวกํ าแพงเมือง (T 1)
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ตารางที 3 สรุ ปผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์เนื อดินหลุมขุดตรวจกํ าแพงเมือง

Sand

Silt

Clay

Textural

%
Organic
Matter

1

5.94

16.01

78.05

Clay

1.21

2

5.91

14.01

80.08

Clay

2a

8.00

20.00

72.00

2b

5.94

26.02

2c

5.98

2d

Soil Textural Classification
Layer

Soil Colour
pH
Dry

Wet

6.5 กรดอ่อน

10 YR 6/4
Yellowish Brown

10 YR 3/4 Dark
Yellowish Brown

0.95

7.5 ด่างอ่อน

10 YR 6/3 Pale
Brown

10 YR 3/4 Dark
Yellowish Brown

Clay

1.03

7.5 ด่างอ่อน

10 YR 7/4 Very
Pale Brown

10 YR 3/3 Dark
Brown

68.04

Clay

1.40

7.5 ด่างอ่อน

10 YR 6/3 Pale
Brown

10 YR 3/4 Dark
Yellowish Brown

18.00

76.02

Clay

0.52

7.5 ด่างอ่อน

10 YR 6/3 Pale
Brown

10 YR 3/4 Dark
Yellowish Brown

8.00

22.00

70.00

Clay

0.74

6.5 กรดอ่อน

10 YR 6/3 Pale
Brown

10 YR 3/4 Dark
Yellowish Brown

3

3.98

42.01

54.01

Silty Clay

0.63

6.0 กรดอ่อน

10 YR 6/4 Light
Yellowish Brown

7.5 YR 3/4 Dark
Brown

4

11.95

30.02

58.03

Clay

0.92

6.0 กรดอ่อน

10 YR 6/3 Pale
Brown

10 YR 3/3 Dark
Brown

5

9.91

46.05

44.04

Silty Clay

0.43

6.0 กรดอ่อน

10 YR 6/4 Light
Yellowish Brown

7.5 YR 4/4 Brown

6

11.98

14.00

74.01

Clay

0.81

5.5 กรดปาน
กลาง

10 YR 5/4
Yellowish Brown

10 YR 3/4 Dark
Yellowish Brown

บทที 4
โบราณวัตถุทีพบจากการขุดค้นทางโบราณคดี
ในการขุดค้นทางโบราณคดีในเมืองโบราณพิชัยได้แบ่งพื นทีทําการศึกษาออกเป็ น2
ส่วน ส่วนที 1 คือหลุมขุดตรวจกํ าแพงเมือง ซึ งในการขุดตรวจกํ าแพงเมืองนี ไม่พบเศษโบราณวัตถุ
แต่อย่างใด ส่วนที 2 เป็ นหลุมขุดค้นหลุมที 1 ทางทิศเหนื อของเมืองและหลุมที 2 ทางทิศตะวันตก
ของเมือง ซึ งโบราณวัตถุทีพบส่ วนใหญ่จะเป็ นโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาซึ งสามารถแยก
ประเภทได้ด ังนี
ภาชนะดินเผาทีผลิตจากแหล่งเตาภายนอกประเทศ ในการขุดค้นครั งนี จะพบแต่เครื อง
ถ้ วยทีผลิตในประเทศจีน เครื องถ้วยประเภทนี จะมีล ักษณะทีบาง แต่แกร่ งกว่าเครื องถ้วยชนิ ดเนื อ
แกร่ ง เนื อดินจะมีสีขาว มั กพบตามแหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ทีมีความสําคัญในประเทศ
ไทย ซึ งเครื องถ้ วยจีนแต่ละยุคสมั ยก็จะมีเอกลั กษณ์เป็ นของตัวเองสามารถใช้ในการกํ าหนดอายุโดย
การเปรี ยบเทียบกับแหล่งโบราณคดีใกล้ เคียงพบเครื องถ้ วยจีนในรู ปแบบเดียวกันได้ 1
ภาชนะดินเผาทีผลิตจากแหล่งเตาภายในประเทศ แบ่งตามเนื อภาชนะได้ด ังนี
- ภาชนะดินเผาเนือแกร่ ง (Stoneware) การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบและเอกลักษณ์เด่น
ของภาชนะทีพบนําไปเปรี ยบเทียบกับภาชนะจากแหล่งผลิตได้แก่ แหล่งเตาเกาะน้อยและแหล่งเตา
ป่ ายาง อํ าเภอศรี สัชนาลัย แหล่งเตาสุ โ ขทัย จังหวัด สุ โ ขทัยและแหล่งเตาตาปะขาวหาย จังหวัด
พิษณุโลก แหล่งเตาเหล่านี ได้มีการกํ าหนดอายุแบบสัมบูรณ์แล้ ว (Absolute Dating)
- ภาชนะดินเผาเนือดิน (Earthenware) ภาชนะประเภทนี ไม่สามารถระบุแหล่งผลิตที
แน่ชัด จึงเป็ นการศึกษารู ปทรง การตกแต่งและประโยชน์การใช้งานของภาชนะ
โบราณวั ตถุอืนๆ นอกเหนื อจากภาชนะดินเผาทีพบจากหลุมขุดค้นที 2 คือ พระพิมพ์
ดินเผาสมั ยปัจจุบัน1 องค์ และเศษก้อนโลหะจํ านวน16 ก้อน
1

ปริ ว รรต ธรรมาปรี ชากร, “การใช้ เ ครื องถ้ วยจีน และเครื องถ้ วยเวีย ดนามในการ
กําหนดอายุ ห ลัก ฐานทางโบราณคดีแ ละรู ป แบบศิ ล ปะ กรณีศึ ก ษาลวดลายปู น ปั นประดับ บน
โบราณสถานในประเทศไทยในระหว่างพุทธศตวรรษที 19 - 24” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดีสมั ยประวั ติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิลปากร, 2547), 1.
73
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ซึ งในการวิเคราะห์ได้แยกวิเคราะห์ตามหลุมขุดค้น ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. โบราณวัตถุทีพบจากหลุมขุดค้นที 1 (TP1)
โบราณวั ตถุทีพบจากหลุมขุดค้นที 1 จะพบแต่เศษภาชนะดินเผา แบ่งออกเป็ นประเภท
ต่างๆ ดังต่อไปนี
1.1 ภาชนะดินเผาทีผลิตจากแหล่งเตาภายนอกประเทศ
1.1.1 เครืองถ้ วยจีนลายครามสมัยราชวงศ์ หมิง พบจํ านวน 1 ชิ น ส่วนปาก เขียนสี
นํ าเงิน ใต้เคลือบใส เนื อดินละเอียดสี ขาว บางแต่ มีความแกร่ งมาก มีอายุร าวพุทธศักราช 1911 2187 2

ภาพที 50 เศษเครื องถ้ วยจีนลายครามสมั ยราชวงศ์หมิง
1.2 ภาชนะดินเผาทีผลิตจากแหล่งเตาภายในประเทศ
ผลิตจากแหล่งเตาภายในประเทศ พบในปริ มาณทีน้อยกว่าภาชนะดินเผาเนื อดินมีทั ง
แบบเคลือบและไม่เคลือบ
1.2.1 เครืองถ้ วยจากแหล่งเตาบ้ านป่ ายาง
ตั งอยู่ทีบ้านป่ ายาง อํ าเภอศรี สัชนาลั ย จังหวั ดสุโขทัย ทางด้านทิศเหนื อของเมืองศรี สัช
นาลั ย เป็ นแหล่งเตาทีผลิตทั งผลิตภัณฑ์ประเภทถ้วย ชาม กระปุกไห การตกแต่งมีทั งแบบเคลือบ
เขียว เคลือบขาวขุ่น เขียนลายดํ าใต้เคลือบใสและเขียวอ่อนและยั งผลิตเครื องประดับสถาปัตยกรรม

2

ณั ฏ ฐภัท ร จัน ทวิ ช , เครื องถ้ ว ยจีน ที พบจากแหล่ ง โบราณคดี ใ นประเทศไทย
(กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537), 31.
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และประติมากรรมจึงมีชือเรี ยกเตาตามผลิตภัณฑ์ทีพบคือ กลุ่มเตายั กษ์และกลุ่มเตาตุ๊กตา3 การผลิต
จะนําภาชนะเข้าเตาเผาโดยวางบนกีท่อทําให้ปรากฏรอยของกีบริ เวณก้นถ้วยด้านนอก แหล่งเตา
บ้านป่ ายางกํ าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที 20 - 224
1.2.1.1 ชามสังคโลกเคลือบขาวขุ ่ นเนือแกร่ ง เนื อดินละเอียด ตกแต่งด้วย
การเซาะร่ องในแนวตั งด้านในของภาชนะบริ เวณก้นด้านนอกมีรอยทีเกิดจากการวางภาชนะบนกี
ท่อ

ภาพที 51 ชามสังคโลกเคลือบขาวผลิตจากแหล่งเตาป่ ายาง
1.2.1.2 ชินส่ วนไหเนือแกร่ ง เคลือบนํ าตาลอมเขียว นํ าเคลือบแตกราน เนื อดิน
ละเอียดสีเทา
3

Don Hein, The Sawankhalok Ceramic Industry: from Domestic Enterprise to
Regional Entrepreneur, Doctoral Thesis Deakin University, 2001, 156.
4
สายั นต์ ไพรชาญจิตร์, “ความสัมพันธ์ด ้านวิทยาการผลิตและการค้าขายเครื องถ้ว ย
ระหว่างจีนและเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ในห้วงพุทธศตวรรษที21,” ใน สังคโลก – สุ โขทัย – อยุธยา
กับเอเชีย, 302 - 304.
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ภาพที 52 เศษภาชนะดินเผาเคลือบนํ าตาล
1.2.1.3 ชินส่ วนก้นกระปุกเคลือบขาวเนือแกร่ ง นํ าเคลือบหลุดลอก

ภาพที 53 ชิ นส่วนก้นกระปุกเคลือบขาว
1.2.1.4 ชินส่ วนไหเนือแกร่ งไม่ เคลือบ ตกแต่งด้วยลายขูดขีดฟันปลา เนื อดิน
ละเอียดสีเทา ผลิตจากแหล่งเตาศรี สัชนาลั ย

ภาพที 54 เศษภาชนะดินเผาเนื อแกร่ งตกแต่งด้วยลายขุด
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1.2.1.5 ชินส่ วนไหเนือแกร่ งไม่เคลือบ ไม่มีการตกแต่งลวดลายบนผิว

ภาพที 55 ชิ นส่วนไหเนื อแกร่ งไม่เคลือบ
1.2.2 เตาตาปะขาวหาย
แหล่งเตาตาปะขาวหายตั งอยู่ทางด้านทิศตะวั นออกของแม่น ํ าน่านบริ เวณด้านหลังของ
โรงเรี ยนตาปะขาวหาย ตํ าบลหัวรอ อํ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก อยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุ โลกไป
ทางทิศเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ได้มีการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคดีทีแหล่งเตาแห่ งนี โดย
คุณประโชติ สังคนุกิจและดอน ไฮน์ (Don Hein) ในโครงการโบราณคดีเครื องถ้วยไทย โครงการ
ร่ วมไทย – ออสเตรเลีย เมือปี พุทธศั กราช 2527
ลักษณะของเตาเป็ นเตาบนดิน ก่อด้วยอิฐระบายความร้ อนในแนวนอนคล้ายกับเตา
เครื องปั นดิ นเผาที แหล่งเตาศรี สัชนาลัยและเตาสุ โ ขทัย แตกต่างกัน ทีลัก ษณะการเรี ยงอิฐ5 จาก
การศึกษาและกํ าหนดอายุด ้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยวิธีเรดิโอคาร์ บอน(Radiocarbon Dating)
และวิธีพาลีโอแมกเนติส (Palaeomagnetism) ได้ค่าอายุประมาณปลายพุทธศตวรรษที 20 ถึง พุทธ
ศตวรรษที 216
ผลิตภัณฑ์จากแหล่งเตาตาปะขาวหายจะเป็ นภาชนะดินเผาเนื อดินและเนื อแกร่ ง มีทั ง
ขนาดเล็กและใหญ่ จะผลิตภาชนะประเภทไหเป็ นส่วนมาก จะมีรูปทรงคล้ายกับภาชนะของแหล่ง

5

Don Hein and Prachote Sangkhanukit, "Report on the Excavation of the Ban Tao
Hai Klins Phitsanulok, Thailand," In Research Centre for Southeast Asia Ceramics Papers 1,
20.
6

Ibid., 98.
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เตาศรี สัชนาลั ย แต่ล ั กษณะเนื อดินจะหยาบกว่าและมีสีน ํ าตาลแดง ผิวของภาชนะจะไม่เรี ยบเนี ยน
เหมือนกับภาชนะทีผลิตจากแหล่งเตาศรี สัชนาลั ย พบจํ านวน1 ชิ น

ภาพที 56 เศษภาชนะดินเผาเนื อแกร่ ง
1.2.3 กลุ ่มภาชนะดินเผาเนือดินไม่ระบุแหล่งเตา
เป็ นภาชนะดินเผาทีเผาโดยใช้อุณหภูมิต ํ าไม่สามารถระบุแหล่งทีมา พบในปริ มาณมาก
ทีสุดในจํ านวนโบราณวั ตถุทีขุดค้นได้เป็ นจํ านวน 190 ชิ น 2220 กรัม พบภาชนะทีเป็ นหม้ อทะนนมี
ลั กษณะเป็ นภาชนะก้นกลมแบน ตกแต่งด้วยลายกดประทับเป็ นภาชนะดินเผาทีใช้ในครัวเรื อน พบ
อยู่ในชั นดินวั ฒนธรรมที 1 - 4 ตั งแต่เริ มมีการตั งถิ นฐานในพื นทีเมืองโบราณสุ โขทั7ยและพบเศษ
ภาชนะเนื อดินไม่มีการตกแต่งทานํ าดินสีส้มหรื อสีนวล

ภาพที 57 ชิ นส่วนหม้ อทะนน
7

กรมศิลปากร, "รายงานการขุดค้น ทางโบราณคดี หลุมทดสอบ TP 1 ZONE B,"
โครงการอุทยานประวั ติศาสตร์ สุโขทัย, 2524, 57.
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ภาพที 58 ปากภาชนะดินเผาเนื อดิน

ภาพที 59 เศษภาชนะดินเผาเนื อดินลายกดประทับ
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ตารางที 4 สรุ ปการวิเคราะห์ล ํ าดับอายุสมั ยชั นวัฒนธรรมของหลุมขุดค้นที 1 (TP1)
ชั นวั ฒนธรรม
1

โบราณวั ตถุ
สรุ ปอายุสมั ย
- ชามสังคโลกเคลือบขาวจากแหล่งเตาป่ ายาง
- เศษภาชนะดิ น เผาเนื อแกร่ ง แบบเคลือ บนํ าตาล
พุทธศตวรรษที 21 - 22
เขียว จากแหล่งเตาป่ ายาง
- เครื องถ้ วยจีนลายครามสมั ยราชวงศ์หมิง

2. โบราณวัตถุทีพบจากหลุมขุดค้นที 2 (TP2)
โบราณวั ตถุทีพบจากหลุมขุดค้นที 2 ส่ วนใหญ่จะพบเศษภาชนะดินเผา พบเศษโลหะ
จํ านวน 16 ก้อน และพบเศษพระพิมพ์ดินเผา แบ่งเป็ นประเภทได้ด ังนี
2.1 ภาชนะดินเผาทีผลิตจากแหล่งเตาภายนอกประเทศ
2.1.1 เศษฝาตลับเคลือบขาวแบบชิงไป๋ สมัยราชวงศ์ สุ้ ง พบจํานวน 1 ชิ น กําหนด
อายุราวพุทธศตวรรษที 17 – 198

ภาพที 60 เศษฝาตลั บเคลือบขาว

8

ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครืองถ้ วยจีนทีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย, 26.
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2.1.2 ชินส่ วนถ้ วยและจานเคลือบเขียวไข่ กาสมัยราชวงศ์ หยวน เนื อดินละเอียดสี
ขาว ทานํ าเคลือบตั งแต่ปากภาชนะจนถึงส่ วนก้นภาชนะ ตกแต่งด้วยการเซาะร่ องตามแนวตั งและ
เซาะร่ องเป็ นลวดลาย มีอายุราวพุทธศตวรรษที 19 – 209

ภาพที 61 ชิ นส่วนถ้ วยเคลือบเขียวสมั ยราชวงศ์หยวน

9

ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครืองถ้ วยจีนทีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย, 28.
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ภาพที 62 ชิ นส่วนจานเคลือบเขียวสมั ยราชวงศ์หยวน
2.1.3 ชินส่ วนเครืองถ้ วยจีนแบบลายครามสมัยราชวงศ์ หมิง เนื อดินละเอียดสี ขาว
เขียนสีน ํ าเงินใต้เคลือบ พบส่ วนปาก ลํ าตัว และก้น มีการเขียนลายเส้นบริ เวณขอบปากภาชนะมี
อายุราวพุทธศั กราช 1911 - 2187 10

ภาพที 63 ชิ นส่วนเครื องถ้ วยจีนลายครามสมั ยราชวงศ์หมิง

10

ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครืองถ้ วยจีนทีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย, 31.
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ภาพที 64 ชิ นส่วนเครื องถ้ วยจีนลายครามสมั ยราชวงศ์หมิง
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ภาพที 65 ชิ นส่วนเครื องถ้ วยจีนลายครามสมั ยราชวงศ์หมิง
2.1.4 เศษเครืองถ้ วยจีนแบบลายครามสมัยราชวงศ์ ชิง เนื อดินละเอียดสี ขาว เขียน
ลายนํ าเงินใต้เคลือบมีอายุราวพุทธศตวรรษที 22 – 2411

ภาพที 66 ชิ นส่วนเครื องถ้ วยจีนลายครามสมั ยราชวงศ์ชิง

ภาพที 67 ชิ นส่วนเครื องถ้ วยจีนลายครามสมั ยราชวงศ์ชิง
11

ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครืองถ้ วยจีนทีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย, 37.
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2.2 ภาชนะดินเผาทีผลิตจากแหล่งเตาภายในประเทศ
2.2.1 เครืองถ้ วยเชลียง
ตั งอยู่ทีบ้านเกาะน้อย อํ าเภอศรี สัชนาลั ย จังหวั ดสุโขทัย ศาสตราจารย์
สายั นต์ ไพรชาญ
จิตร์ ได้แบ่งพั ฒนาการของเตาผลิตภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ้านเกาะน้อยออกเป็ น 3 ระยะ คือ
เตาใต้ดิน เตาบนดิน และเตาอิฐ12 ซึ งภาชนะดินเผาประเภทนี พบในการขุดค้นเตาหมายเลข กน.110
กน.118 และกน.120 ซึ งเป็ นเตาทีสร้างโดยการขุดลงไปใต้ดินธรรมชาติ13 จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ของ
แหล่งเตาบ้านเกาะน้อยในยุคแรก กํ าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที17 - 1914
2.2.1.1 ชินส่ วนจานสั งคโลกเคลือบเขียว ทานํ าเคลือบเฉพาะด้านใน เนื อดิน
หยาบสีน ํ าตาลแดง ตกแต่งด้วยการเซาะร่ องตามแนวตั งด้านในภาชนะ

ภาพที 68 ชิ นส่วนจานเซาะร่ องเคลือบเขียวแบบเชลียง

12

สายั นต์ ไพรชาญจิตร์, “ความสัมพันธ์ด ้านวิทยาการผลิตและการค้าขายเครื องถ้วย
ระหว่างจีนและเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ในห้วงพุทธศตวรรษที21”, ใน สังคโลก – สุโขทัย – อยุธยา
กับเอเชีย, 296.
13
Hein, D. The Sawankhalok Ceramic Industry: from Domestic Enterprise to
Regional Entrepreneur, 57.
14
Ibid., 180.
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ภาพที 69 ชิ นส่วนจานสังคโลกเคลือบเขียวแบบเชลียง

ภาพที 70 ชิ นส่วนจานสังคโลกเคลือบเขียวเชลียง
2.2.1.2 ชินส่ วนลําตัวไหเคลือบเขียว เฉพาะด้ านนอก เนื อดินสีน ํ าตาลแดง

ภาพที 71 ชิ นส่วนไหเคลือบเขียว
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2.2.1.3 ชินส่ วนไหดินเผาเคลือบเขียว เนื อดินสี น ํ าตาลแดงและหนาตกแต่ง
ด้วยการเซาะร่ องบริ เวณรอบๆ ไหล่

ภาพที 72 ชิ นส่วนไหดินเผาเคลือบเขียว ตกแต่งด้วยลายเซาะร่ อง
2.2.1.4 ชินส่ วนไหเคลือบเขียว เนื อดินสีน ํ าตาลแดงและหนาตกแต่งด้วยการ
ปั นหูขนาดเล็กติดบริ เวณไหล่ของภาชนะ

ภาพที 73 ชิ นส่วนไหเคลือบเขียว ตกแต่งด้วยลายปั นแปะเป็ นหูขนาดเล็ก
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2.2.1.5 กระปุกดินเผาขนาดเล็ก เคลือบเขียว ตกแต่งด้วยการปั นแปะหูขนาด
เล็กสองหู แต่หูด ้านหนึ งได้ช ํ ารุ ดหักหาย

ภาพที 74 กระปุกสองหูเคลือบเขียว
2.2.1.6 ชิ นส่ วนไหเนือแกร่ งเคลือ บนําตาล เนื อดิ นสี น ํ าตาลแดงมีเม็ดทราย
ปรากฏให้เห็น ตกแต่งด้วยการเคลือบสีน ํ าตาลแต่เพียงด้านนอก

ภาพที 75 เศษภาชนะดินเผาเคลือบนํ าตาล
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2.2.2 เตาบ้ านเกาะน้ อย
ตั งอยู่ทีบ้านเกาะน้อย อํ าเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุ โขทัย เครื องถ้วยประเภทนี จัดเป็ น
พั ฒนาการทีต่อเนืองมาจากเครื องถ้ วยเชลียง เป็ นเตาเผาทีพั ฒนาขึ นมาอยู่บนดินและเริ มมีการใช้อิฐ
ในการก่อสร้างโครงเตา มีอายุราวพุทธศตวรรษที 20 – 22 15
ภาชนะดินเผาประเภทจานหรื อชามเคลือบเขียวไข่กา ลั กษณะเป็ นจานหรื อชามเคลือบ
เขียวไข่ กาทั งภายในและภายนอก ตกแต่ งด้ว ยการขูดแกะใต้เคลือบเป็ นลายพรรณพฤกษา ลาย
ดอกบัวเป็ นต้น16
2.2.2.1 ชินส่ วนจากสังคโลกเคลือบเขียวไข่ กา เนื อดินสี นวล ตกแต่งด้วยการ
ขุดเซาะเป็ นลวดลายเซาะร่ องด้านนอกและลายดอกไม้ด ้านใน บริ เวณก้นของภาชนะด้านนอกพบ
รอยกีท่อ17 ภาชนะดินเผารู ปแบบนี พบในชั นดินธรรมชาติธรรมชาติอยู่อาศัยที1 จากการขุดค้น
แหล่งโบราณคดีเนินปราสาท ในอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ตําบลเมืองเก่า อํ าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย18 พบในชั นดินอยู่อาศั ยที3 จากการขุดหลุมขุดค้นด้านในตัวเมืองของกํ าแพงเมืองพิษณุ โลก
บริ เวณวั ดโพธิญาณ ตํ าบลหัวรอ อํ าเภอเมือง จังหวั ดพิษณุโลก19 และยั งพบในแหล่งโบราณคดีใต้น ํ า
เรื อครามเป็ นจํ านวนมาก20

15

Hein, D. The Sawankhalok Ceramic Industry: from Domestic Enterprise to
Regional Entrepreneur, 180.
16
สายั นต์ ไพรชาญจิตร์, ศิริพ ั นธ์ ยั บสันเทียะ อั จฉรา แข็งสารี กิจ, โบราณคดีสีคราม 2:
เครืองถ้ วยจากทะเล, 26.
17
Don Hein, The Sawankhalok Ceramic Industry: from Domestic Enterprise to
Regional Entrepreneur, 2001, 110.
18
โก มูไก, "การศึกษาการแพร่ กระจายของการบริ โภคเครื องถ้วยสังคโลกบริ เวณภาค
กลางของประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที 18 – 22" (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดีสมั ยประวั ติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2553), 178 – 187.
19
กรมศิลปากร "โครงการอนุ รักษณ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ งานขุดค้น ขุดแต่ง
กํ าแพงเมืองพิษณุโลก บริ เวณวั ดโพธิญาณ ตํ าบลหัวรอ อํ าเภอเมือง จังหวั ดพิษณุโลก
," 2552, 40.
20
สายั นต์ ไพรชาญจิตร์, ศิริพ ั นธ์ ยั บสันเทียะ อั จฉรา แข็งสารี กิจ, โบราณคดีสีคราม 2:
เครืองถ้ วยจากทะเล (นครปฐม: สถาบันวิจ ัยและพั ฒนา มหาวิทยาลั ยศิลปากร, 2551), 26.
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ภาพที 76 ชิ นส่วนสังคโลกเคลือบเขียว

ภาพที 77 ชิ นส่วนสังคโลกเคลือบเขียว
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ภาพที 78 ชิ นส่วนชามสังคโลกเคลือบเขียวตกแต่งด้วยลายดอกบัว
2.2.3 เตาบ้ านป่ ายาง
ตั งอยู่ทีบ้านป่ ายาง อํ าเภอศรี สัชนาลั ย จังหวั ดสุโขทัย ทางด้านทิศเหนื อของเมืองศรี สัช
นาลั ย เป็ นแหล่งเตาทีผลิตทั งผลิตภัณฑ์ประเภทถ้วย ชาม กระปุก ไหการตกแต่งมีทั งแบบเคลือบ
เขียว เคลือบขาวขุ่น เขียนลายดํ าใต้เคลือบใสและเขียวอ่อน และยั งผลิตเครื องประดับสถาปัตยกรรม
และประติมากรรมจึงมีชือเรี ยกเตาตามผลิตภัณฑ์ทีพบคือ กลุ่มเตายั กษ์และกลุ่มเตาตุ๊กตา21 การผลิต
จะนําภาชนะเข้าเตาเผาโดยวางบนกีท่อทําให้ปรากฏรอยของกีบริ เวณก้นถ้วยด้านนอก แหล่งเตา
บ้านป่ ายางกํ าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที20 - 2222
2.2.3.1 ชินส่ วนปากถ้ วยสั งคโลกเคลือบเขียว เนื อดินสี เทานวล เนื อบาง นํ า
เคลือบแตกลาน

21

Don Hein, The Sawankhalok Ceramic Industry: from Domestic Enterprise to
Regional Entrepreneur, 156.
22
สายั นต์ ไพรชาญจิตร์, “ความสัมพันธ์ด ้านวิทยาการผลิตและการค้าขายเครื องถ้วย
ระหว่างจีนและเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ในห้วงพุทธศตวรรษที 21,” ใน สังคโลก – สุ โขทัย – อยุธยา
กับเอเชีย, 302 - 304.
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ภาพที 79 ชิ นส่วนปากถ้ วยสังคโลก
2.2.3.2 ชินส่ วนเครืองถ้ วยสังคโลกเขียนสี นําตาลใต้เคลือบใส

ภาพที 80 เศษภาชนะดินเผาเขียนสีด ํ าใต้เคลือบใส

ภาพที 81 ชินส่วนฝาภาชนะดินเผาเขียนสีน ํ าตาลใต้เคลือบใส
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2.2.3.3 ชินส่ วนเครืองถ้ วยสั งคโลกเขียนสี ดําใต้ เคลือบ พบทั งเศษเครื องถ้วย
และส่วนฝาของเครื องถ้ วย

ภาพที 82 ชิ นส่วนฝาภาชนะดินเผาเขียนสีด ํ าใต้เคลือบ

ภาพที 83 ชิ นส่วนฝาภาชนะดินเผาเขียนสีด ํ าใต้เคลือบ

ภาพที 84 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาเขียนสีด ํ าใต้เคลือบ
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2.2.4 เตาสุ โขทัย
ตั งอยูที่ ตําบลเมืองเก่า อํ าเภอเมือง จังหวัดสุ โขทัยทางด้านทิศเหนื อของเมืองโบราณ
สุโขทัย ริ มลํ านํ าแม่โจน ลั กษณะเป็ นเตาเผาบนดินก่อด้วยอิฐมีทั งแบบระบายความร้อนในแนวดิ ง
(Updraft klins) และแบบระบายความร้อนในแนวนอนหรื อเตาประทุน (Crossdraft klins) 23
ภาชนะดินเผาทีผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัยจะเป็ นภาชนะประเภทจานหรื อชามเขียนลาย
สี ด ําหรื อนํ าตาลใต้เคลือบใส ลายที นิ ยมเขี ยนจะเป็ นลายปลา ลายดอกไม้ และลายจักร และแบบ
เคลือบขาว และจะมีรอยของกีงบนํ าอ้ อยอยู่ภายในชาม แหล่งเตาสุโขทัยสันนิ ษฐานว่าจะมีการผลิต
อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที 19 – 22 24
2.2.4.1 เศษภาชนะดินเผาเนือแกร่ งเขียนสีดําใต้เคลือบใส จากแหล่งเตาสุโขทั ย
อํ าเภอเมือง จังหวั ดสุโขทัย มั กตกแต่งด้วยลวดลายปลาและลายพฤกษบุปผา25 บริ เวณก้นด้านนอก
จะไม่เคลือบและไม่ปรากฏรอยกีท่อ เนืองจากในขั นตอนการเผาจะวางบนกีงบนํ าอ้อยและจะมีรอย
กีงบนํ าอ้ อยด้านในชามเนืองจากการนําภาชนะมาวางซ้อนกันโดย
ใช้กีงบนํ าอ้ อยคั นระหว่างภาชนะ

ภาพที 85 เศษภาชนะดินเผาเขียนสีด ํ าใต้เคลือบ

23

Don Hein, The Sawankhalok Ceramic Industry: from Domestic Enterprise to
Regional Entrepreneur, 145.
24
สายั นต์ ไพรชาญจิตร์, “ความสัมพันธ์ด ้านวิทยาการผลิตและการค้าขายเครื องถ้วย
ระหว่างจีนและเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ในห้วงพุทธศตวรรษที21,” ใน สังคโลก – สุ โขทัย – อยุธยา
กับเอเชีย, 306.
25
สายั นต์ ไพรชาญจิต ร์, ศิริพ ันธ์ ยั บสันเที ยะ และอัจฉรา แข็งสารี กิจ, โบราณคดีสี
คราม 2: เครืองถ้ วยจากทะเล, 18.
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ภาพที 86 เศษภาชนะดินเผาเขียนสีด ํ าใต้เคลือบเป็ นลายจักร
2.2.4.2 เศษภาชนะดินเผาเนือแกร่ งเขียนสีดําใต้เคลือบเขียว เนื อดินหยาบ
บริ เวณก้นภาชนะพบรอยทีเกิดจากการวางภาชนะบนกีงบนํ าอ้ อยขณะเผา

ภาพที 87 เศษภาชนะดินเผาเขียนสีด ํ าใต้เคลือบเขียวเป็ นลายดอกไม้ ใต้เคลือบเขียว
2.2.5 เตาตาปะขาวหาย
ตั งอยู่ทางด้านทิศตะวั นออกของแม่น ํ าน่านบริ เวณด้านหลั งของโรงเรี ยนตาปะขาวหาย
ตํ าบลหัวรอ อํ าเภอเมือง จังหวั ดพิษณุโลก อยู่ห่างจากตัวเมืองพิษณุ โลกไปทางทิศเหนื อประมาณ2
กิโลเมตร ได้มีการสํารวจและขุดค้นทางโบราณคดีทีแหล่งเตาแห่งนี โดยคุณประโชติ สังคนุกิจและ
ดอน ไฮน์ (Don Hein) ในโครงการโบราณคดีเครื องถ้ วยไทย โครงการร่ วมไทย – ออสเตรเลีย เมือปี
พุทธศั กราช 2527
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ลักษณะของเตาเป็ นเตาบนดิน ก่อด้วยอิฐระบายความร้ อนในแนวนอนคล้ายกับเตา
เครื องปั นดิน เผาทีแหล่งเตาศรี สัชนาลัยและเตาสุ โ ขทัย แตกต่ างกันที ลัก ษณะการเรี ยงอิฐ26 จาก
การศึกษาและกํ าหนดอายุด ้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยวิธีเรดิโอคาร์ บอน(Radiocarbon Dating)
และวิธีพาลีโอแมกเนติส (Palaeomagnetism) ได้ค่าอายุประมาณปลายพุทธศตวรรษที 20 ถึง พุทธ
ศตวรรษที 2127
ผลิตภัณฑ์จากแหล่งเตาตาปะขาวหายจะเป็ นภาชนะดินเผาเนื อดินและเนื อแกร่ ง มี
ทั งขนาดเล็กและใหญ่ จะผลิต ภาชนะประเภทไหเป็ นส่ วนมาก จะมีรู ปทรงคล้ายกับภาชนะของ
แหล่งเตาศรี สัชนาลั ย แต่ล ั กษณะเนื อดินจะหยาบกว่าและมีสีน ํ าตาลแดง ผิวของภาชนะจะไม่เรี ยบ
เนียนเหมือนกับภาชนะทีผลิตจากแหล่งเตาศรี สัชนาลั ย

ภาพที 88 ชิ นส่วนครกเนื อแกร่ งไม่เคลือบ

ภาพที 89 ชิ นส่วนก้นครกเนื อแกร่ งไม่เคลือบ
26

Don Hein and Prachote Sangkhanukit, "Report on the Excavation of the Ban Tao
Hai Klins Phitsanulok, Thailand," In Research Centre for Southeast Asia Ceramics Papers 1,
20.
27

Ibid., 98.
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2.2.6 กลุ ่มภาชนะดินเผาเนือดินไม่ระบุแหล่งเตา
2.2.6.1 เศษภาชนะดิน เผาประเภทหม้ อ ก้น กลมแบน ตกแต่ งด้ว ยลายกด
ประทับหรื อหม้ อทะนนเป็ นภาชนะดินเผาทีใช้ในครัวเรื อน เนืองจากในแหล่งโบราณคดีใต้น ํ าเรื อสี
ชัง 3 ได้พบหม้ อทะนนขนาดใหญ่ภายในบรรจุไข่เป็ ดหรื อไข่ไก่เอาไว้เต็มใบ และพบอยู่ในชั นดิน
วั ฒนธรรมที 1 - 4 ตั งแต่เริ มมีการตั งถิ นฐานในพื นทีเมืองโบราณสุโขทัย28

ภาพที 90 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาเนื อดินประเภทหม้ อทะนน
2.2.6.2 ชินส่ วนฝาหม้ อเนือดิน รู ปทรงคล้ายฝาชี เนื อดินละเอียด พบเฉพาะ
บริ เวณส่วนจุก

28

กรมศิลปากร, "รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี หลุมทดสอบ TP 1 ZONE B,"
โครงการอุทยานประวั ติศาสตร์ สุโขทัย, 2524, 57.
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ภาพที 91 ชิ นส่วนฝาภาชนะเนื อดินแบบควํ า
2.2.6.3 ชินส่ วนฝาภาชนะแบบหงาย เนือดินละเอียด พบเฉพาะบริ เวณส่วนจุก

ภาพที 92 ฝาภาชนะแบบหงายเนื อดินละเอียด
2.2.6.4 เศษภาชนะดินเผาเนือดินขัดมัน พบส่วนปากและลํ าตัว

ภาพที 93 เศษภาชนะดินเผาเนื อดินขัดมั น
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2.2.6.5 ชินส่ วนก้ นภาชนะดินเผาเนือดิน เนื อดินหยาบสี นวล ไม่เคลือบและ
ไม่ข ัดมั น

ภาพที 94 ก้นภาชนะดินเผาเนื อดิน
2.2.6.6 ภาชนะดินเผาเนือดินขนาดเล็ก เนื อดินละเอียด ทานํ าดินสีนวล

ภาพที 95 ภาชนะดินเผาขนาดเล็ก
2.2.6.7 เศษภาชนะดินเผาเนือดินขัดมัน พบส่วนปากและลํ าตัวรมดํ าด้านใน
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ภาพที 96 เศษภาชนะดินเผาเนื อดินรมดํ าด้านใน
2.3 โบราณวัตถุอืนๆ
2.3.1 พระพิมพ์เนือดินเผา รู ปสามเหลียม ปางมารวิชัย สร้างโดยวัดหน้าพระธาตุ
ตํ าบลในเมือง อํ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมือปี พุทธศักราช253529 พบในชั นดินที 1 เป็ นชั นดิน
สมั ยปัจจุบัน

29

สัมภาษณ์ นายประเทือง เพ็งแก้ว, เจ้าหน้าทีสาธารณสุ ขประจําโรงพยาบาลชุมชน
ตํ าบลนาอิน อํ าเภอพิชัย จังหวั ดอุตรดิต,ถ์วั นที 10 ตุลาคม 2553.
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ภาพที 97 พระพิมพ์ดินเผา พบในชั นดินที1
2.3.2 ก้อนโลหะ (เหล็ก) พบเป็ นจํ านวน 16 ก้อน นํ าหนักรวม1255 กรัม

ภาพที 98 ก้อนโลหะ (เหล็ก)
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ตารางที 5 สรุ ปการวิเคราะห์อายุสมั ยชั นวั ฒนธรรมของหลุมขุดค้นที 2 (TP2)
ชั นวั ฒนธรรม

ระยะที 1

ระยะที 2

โบราณวั ตถุ
สรุ ปอายุสมั ย
- เศษภาชนะดินเผาเนื อแกร่ งเคลือบเขียวจากแหล่ง
เตาเกาะน้อย (รุ่ นแรก)
- เศษเครื องถ้ วยจีนชิงไป๋ สมั ยราชวงศ์สุ้ง
- พุทธศตวรรษที 19
- เศษเครื องถ้วยจีน เคลือบเขี ยวไข่ กา สมัยราชวงศ์
หยวน
- เศษภาชนะดินเผาเนื อแกร่ งเคลือบเขียวไข่กา จาก
แหล่งเตาเกาะน้อย
- เศษภาชนะดินเผาเขียนสี ด ําใต้เคลือบใสจากแหล่ง
เตาป่ ายาง
- เศษภาชนะดินเผาเขียนสี ด ําใต้เคลือบใสจากแหล่ง
- พุทธศตวรรษที 20 - 24
เตาสุโขทัย
- เศษภาชนะดินเผาเนื อแกร่ งไม่เคลือบจากแหล่งเตา
ตาปะขาวหาย
- เศษเครื องถ้ วยจีนลายครามสมั ยราชวงศ์หมิง
- เศษเครื องถ้ วยจีนลายครามสมัยราชวงศ์ชิง

ผลจากการวิเคราะห์เศษภาชนะดินเผาทีพบจากหลุมขุดค้นทั ง 2 หลุม สามารถนํามา
แสดงเปรี ยบเทียบตามตารางต่อไปนี

103
ตารางที 6 สรุ ปเปรี ยบเทียบภาชนะดินเผาทีพบจากหลุมขุดค้น
หลุมขุดค้ น

TP1

กลุ่มภาชนะ
- หม้ อทะนน
กลุ่มภาชนะเนื อดิน

เครื องถ้ วยเชลียง
(พุทธศตวรรษที 17 - 19)
แหล่งเตาเกาะน้อย
(พุทธศตวรรษที 20 - 22)
แหล่งเตาป่ ายาง
(พุทธศตวรรษที 20 – 22)
แหล่งเตาสุ โขทั ย
(พุทธศตวรรษที 19 - 22)
แหล่งเตาตาปะขาวหาย
(พุทธศตวรรษที 20 - 22)
กลุ่มเครื องถ้ วยต่างชาติ

TP2
- หม้ อทะนน
- ฝาหม้ อทรงควํ า
- ฝาไหแบบหงาย
- เคลือบเขียว
- ไหเคลือบเขียว
- กระปุกสองหูเคลือบเขียว
- ไหเคลือบนํ าตาล
- ชามสังคโลกเคลือบเขียวไข่กา

- ชามสังคโลกเคลือบขาว
- ไหเคลือบนํ าตาลอมเขียว
- กระปุกเคลือบขาว

- จานหรื อชามเขียนสี ด ํ าใต้ เคลือบ
- ฝาตลั บเขียนสี ด ํ าใต้ เคลือบ
- จานหรื อชามเขียนสี ด ํ าใต้ เคลือบ

- ชิ นส่ วนไหดินเผาไม่เคลือบ

- ชิ นส่ วนครก

- เครื องถ้ วยจีนลายครามสมั ย
ราชวงศ์หมิง (พุทธศตวรรษที 20 –
22)

- เครื องถ้ วยจีนแบบชิงไป๋ สมั ยราชวงศ์
สุ ้ง (พุทธศตวรรษที 17 – 19)
- เครื องถ้ วยจีนเคลือบเขียวสมั ย
ราชวงศ์หยวน (พุทธศตวรรษที 19 –
20)
- เครื องถ้ วยจีนลายครามสมั ย
ราชวงศ์หมิง (พุทธศตวรรษที 20 –
22)
- เครื องถ้ วยจีนลายครามสมั ยราชวงศ์
ชิง (พุทธศตวรรษที 22 – 24)

บทที 5
ผลการศึกษาวิเคราะห์ เมืองโบราณพิชัย
การศึก ษาเมืองโบราณพิชัย เป็ นการศึก ษาในประเด็น สําคัญตามวัต ถุประสงค์ทีได้
กําหนดเอาไว้คื อ พัฒนาการของเมืองโบราณ รู ปแบบและเทคนิ คการสร้างกําแพงเมืองและคูน ํ า
และความสัมพั นธ์ก ับชุมชนโดยรอบซึ งผลการศึกษาวิเคราะห์มีด ังต่อไปนี
1. พัฒนาการของเมืองโบราณพิชัย
การศึ ก ษาพัฒ นาการของเมือ งโบราณพิชัยประกอบด้ว ยข้อ มูลการวิเคราะห์ ใน 2
ประเด็นคือ ข้อมูลจากหลั กฐานเอกสารและข้อมูลจากการวิเคราะห์หลั กฐานทางโบราณคดี
1.1 ข้ อมูลจากหลักฐานเอกสาร
เป็ นการศึกษาข้อมูลจากหลักฐานทีมีการบันทึกศักราชทีสามารถใช้ในการอ้างอิงถึง
อายุสมั ยทีเกียวข้องกับเมืองโบราณพิชัยได้
ซึ งจากข้อมูลเอกสารทีสามารถระบุศ ักราชและใช้ก ําหนดอายุได้ทีกล่าวถึงเมืองพิชัย
สามารถสรุ ปเป็ นช่วงเวลาต่างๆ ได้ด ังต่อไปนี
ตารางที 7 สรุ ปลํ าดับเหตุการณ์ทางประวั ติศาสตร์เมืองโบราณพิชัย
อายุ

เหตุการณ์

เอกสาร

- พระราชพงศาวดารกรุ งศรี
พุทธศตวรรษ ปรากฏชือเป็ นหนึ งใน 16 หัวเมืองขึ นเมือครั ง อยุธยาฉบับพั นจันทนุมาศ(เจิม)
ที 19 - 20
สถาปนากรุ งศรี อยุธยา
- พระราชพงศาวดารกรุ งสยาม
จากต้นฉบับของบริ ติชมิวเซียม
2033

แรกก่อกํ าแพงเมืองพิชัย

พระราชพงศาวดารกรุ งเก่า ฉบับ
หลวงประเสริ ฐ

2172 - 2199

เมืองพิชัยเป็ นเมืองทีมีความสําคัญ

จดหมายเหตุของโยสต์ สเคาเต็น
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จากข้อมูลเอกสารในตารางทําให้ทราบถึงลําดับพัฒ นาการที มีก ารบัน ทึ ก เป็ นลาย
ลั กษณ์อ ั กษรจะมีอายุอยู่ในช่วง พุทธศตวรรษที19 - 22
1.2 ข้ อมูลจากหลักฐานโบราณคดี
การศึกษาข้อมูลจากหลั กฐานทางโบราณคดีเป็ นการศึกษาโดยใช้วิธีการนําหลักฐานที
พบในเมืองโบราณพิชัยไปเปรี ยบเทียบกับหลั กฐานทีได้มีค่าอายุแบบสัมบูรณ์ (Absolute Date) แล้ว
โดยการเปรี ยบเทียบรู ปร่ างและลั กษณะทางศิลปะ ซึ งหลักฐานทีใช้ในการศึกษาเปรี ยบเทียบก็มีทั ง
หลั กฐานทีเป็ นเครื องถ้ วยทั งของในประเทศและต่างประเทศ และหลั กฐานด้านศิลปกรรม
1.2.1 ภาชนะดินเผา1
การศึกษารู ปแบบของภาชนะดินเผาเป็ นการศึกษาถึงรู ปแบบ ลวดลาย และเนื อดินของ
ภาชนะทีพบเพือให้ทราบถึงแหล่งเตาและสามารถนําไปสู่ การกําหนดอายุเชิ งเทียบได้ เนื องจาก
เอกลัก ษณ์ข องเครื องถ้ว ยแต่ละแหล่งเตาจะมีเอกลัก ษณ์ เฉพาะ ในแต่ ละสมัยอาจจะมีก ารผลิต
แตกต่างกัน ผลจากการศึกษาวิเคราะห์โบราณวั ตถุทีพบจากการขุดค้นทีเมืองโบราณพิชัยดังตาราง
ต่อไปนี
ตารางที 8 เปรี ยบเทียบชั นวั ฒนธรรมของหลุมขุดค้น
หลุมขุดค้น ชั นวั ฒนธรรม
TP1

1
1
ระยะที 1

TP2
ระยะที 2

1

โบราณวั ตถุทีใช้ก ํ าหนดอายุ

อายุสมั ย

- ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาป่ ายาง
-ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาตาปะขาวหาย
- กระปุกสองหูเคลือบเขียวแบบเชลียง
- เครื องถ้ว ยจี น เคลื อ บเขี ย วสมัย ราชวงศ์
หยวน
- ภาชนะดิ น เผาจากแหล่ง เตาสุ โ ขทัย , เตา
เกาะน้อย, เตาป่ ายาง
-ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาตาปะขาวหาย
- เครื องถ้ วยจีนสมั ยราชวงศ์หมิง- ชิง

พุทธศตวรรษที 20 22

ผลการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาในบทที 4

พุทธศตวรรษที 19
พุทธศตวรรษที 20 24
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1.2.2 ศิลปวัตถุ
พระพุทธรู ปสําริดปางมารวิชัย หมวดใหญ่ ขนาดหน้าตักประมาณ 40 นิ ว ดังทีได้กล่าว
ไว้ ในหัวข้อ“วั ดกุฎีทอง” บทที 4 พุทธลั กษณะจะนั งขัดสมาธิราบแสดงปางมารวิชัย ครองจีวรห่ ม
เฉียงเปิ ดพระอั งสาขวา ชายจีวรยาวพาดเหนื อพระอังสาซ้าย จีบเป็ นริ ว พระพักตร์ เป็ นรู ปไข่ รัศมี
เป็ นเปลวเพลิง ซึ งพุทธลั กษณะแบบนี จัดว่าเป็ นพระพุทธรู ปทีอยูในศิ
่ ลปะสุ โขทัยหมวดใหญ่ อายุ
ราวพุทธศตวรรษที 19 – 20 2

ภาพที 99 พระพุทธรู ปทีพบทีวั ดกุฎีทอง จังหวั ดอุตรดิตถ์
2

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะสุ โขทัย, 81.
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พระพิมพ์ ทองคําดุ น ลัก ษณะเป็ นพระพิมพ์ประทับยืนปางประทานอภัยและปาง
ประทานพร รัศมีเป็ นเปลวเพลิงขนาดเล็กแบบศิลปะสุ โขทัย มีไรพระศกแบบพระพุทธรู ปอยุธยา
พระพั กตร์ไม่เหลียมแต่มีความกลมมนเล็กน้อย ถือเป็ นเอกลั กษณ์ของศิลปะแบบอู่ทองรุ่ นที 2 ผสม
กับอิทธิพลจากฝี มือช่างท้องถิ น พบทีวั ดหน้าพระธาตุ อายุราวพุทธศตวรรษที 20 3

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

ภาพที 100 พระพิมพ์พบทีวั ดหน้าพระธาตุ
(ก) พระพิมพ์ปางประทานอภัย ศิลปะอู่ทองรุ่ น 2 สูง 10 เซนติเมตร
(ข) พระพิมพ์ปางประทานพร ศิลปะอู่ทองรุ่ น 2 สูง 10.5 เซนติเมตร
(ค) พระพิมพ์ปางประทานพร ศิลปะอู่ทองรุ่ น 2 สูง 14 เซนติเมตร
(ง) พระพิมพ์ปางประทานอภัย ศิลปะอู่ทองรุ่ น 2 สูง 20 เซนติเมตร
(จ) พระพิมพ์ปางประทานอภัย ศิลปะอู่ทองรุ่ น 2 สูง 22.5 เซนติเมตร

3

สัม ภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สัน ติ เล็ก สุ ขุ ม , ศาสตราจารย์เ กี ย รติ คุ ณ ภาควิช า
ประวั ติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลั ยศิลปากร, มกราคม 2553.
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1.2.3 ศิลปกรรม
เจดีย์วัดมหาธาตุ เป็ นเจดี ย ์ย่อมุมไม้สิบสอง เป็ นเจดีย ์ย่อมุมยุคปลาย มีอายุร าวพุทธ
ศตวรรษที 22 – 24 ลักษณะส่ วนฐานเป็ นฐานสี เหลียมย่อมุมต่อด้วยชุดฐานสิ งห์ 3 ชั นเพือรองรับ
องค์ร ะฆัง และไม่ปรากฏส่ ว นเรื อนฐานที เป็ นเอกลัก ษณ์ข องเจดีย ์ย่อมุมในยุคกลาง4 องค์ระฆัง
สีเหลียมย่อมุม ต่อด้วยฐานบัลลั งค์ ปล้ องไฉนและปลียอด

ภาพที 101 เจดีย ์ ย่อมุมไม้ สิบสองวั ดมหาธาตุ อํ าเภอพิชัย จังหวั ดอุตรดิตถ์
4

สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะอยุธยา: งานช่ างหลวงแห่ งแผ่นดิน, 97.

109

ภาพที 102 ชุดฐานสิงห์ของเจดีย ์ ประธานวั ดมหาธาตุ

ภาพที 103 ชุดฐานสิงห์ซ้อนชั น ส่วนฐานของเจดีย ์ ย ั งไม่ได้รับการขุดแต่ง
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบการลํ าดับอายุสมั ยทีได้ข ้อมูลจากหลั กฐานทางประวั ติศาสตร์
ศิลปกรรม และข้อมูลจากการขุด ค้น มีค วามสอดคล้องสัมพัน ธ์ก ัน ซึ งดูรายละเอียดจากตาราง
เปรี ยบเทียบ
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ตารางที 9 แสดงลํ าดับพัฒนาการของเมืองโบราณพิชัยโดยการเปรี ยบเทียบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
พุทธ
ศตวรรษ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ศิลปกรรม

- ปรากฏชือเป็นหนึ งใน 16 เมืองประเทศ
ราชในช่วงสถาปนากรุ งศรี อยุธยา (พระ
19
ราชพงศาวดารกรุ งศรี อ ยุธยา ฉบับ พัน - พระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะ
สุ โขทัยหมวดใหญ่ วัด
จันทนุมาศ)
กุฎีทอง

โบราณวัตถุ
TP1

TP2
- เครื องถ้วยจีนสมัย
- ภาชนะดิน เผาเตา ราชวงศ์สุ้งภาคใต้
เกาะน้อยแบบเชลียง
- เครื องถ้วยจีนสมัย
(17 – 19)
ราชวงศ์หยวน

- ภาชนะดิน เผาเตา
เกาะน้อย (20 – 22)
- ปรากฏชือในพระอัยการเก่าตําแหน่งนา
20
- ภาชนะดินเผาเตาตา
- ภาชนะดิน เผาเตา
หัวเมืองชั นตรี มีออกญาพิชัย เป็นเจ้าเมือง - พระพิ ม พ์ ดุ น ทอง
ศิลปะอู่ทองรุ่น 2 วัดหน้า ปะขาว (20 – 22) - เครื องถ้วยจีนสมัย สุโขทัย (19 – 22) - เครื องถ้วยจีนสมัย
- ภาชนะดินเผาเตาป่ า ราชวงศ์หมิง - ภาชนะดินเผาเตาตา ราชวงศ์ หมิง
พระธาตุ
ยาง (21 – 22)
ปะขาว (20 – 22)
- แรกก่อ กํา แพงเมือ งพิ ชัย (พระราช
- ภาชนะดินเผาเตาป่ า
21 พงศาวดารกรุ งศรี อ ยุธ ยา ฉบับ หลวง
ยาง (21 – 22)
ประเสริฐ)
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ตาราง 13 (ต่อ)
พุทธ
ศตวรรษ

หลักฐานทางประวัติศาสตร์

ศิลปกรรม

โบราณวัตถุ
TP1

TP2

- เป็ น หนึ งในเมื อ งสํ าคัญ สมัย พระเจ้า
22 ปราสาททอง (จดหมายเหตุของโยสต์ สเคา
- เจดีย์ย่อมุม ไม้สิ บสอง
เต็น)
วัด มหาธาตุ แ ละวัด โพ
ธาราม
23
24

- เครื องถ้วยจีนสมัย
ราชวงศ์ชิง
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1.3 ลําดับพัฒนาการของเมืองโบราณพิชัย
จากการศึกษาทางโบราณคดี ทีเมืองพิชัยทําให้ทราบถึงลํ าดับการอยู่อาศัยภายในตัว
เมืองโบราณพิชัยทั งหมด2 สมั ยดังนี
สมัยที 1 เป็ นการอยู่อาศั ยร่ วมสมั ยสุโขทัยตอนปลายและอยุธยาตอนต้น ซึ งในพระราช
พงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับพั นจันทนุมาศ(เจิม)5 และพระราชพงศาวดารกรุ งสยาม จากต้นฉบับ
ของบริ ติชมิวเซียม6 ก็ได้กล่าวถึงเมืองพิชัยว่าเป็ นเมืองทีมีต ั งแต่ในสมัยการสถาปนากรุ งศรี อยุธยา
ประกอบกับหลั กฐานทางโบราณคดีทีพบในการขุดค้นที2 สันนิษฐานว่า ในระยะแรกเมืองพิชัยคง
จะเริ มเป็ นเมืองทียั งมีล ั กษณะเป็ นชุมชนขนาดเล็กทีมีอายุราวพุทธศตวรรษที19 เนื องจากหลักฐาน
ทีพบในชั นวัฒนธรรมที1 ระยะที 1 พบเศษภาชนะดินเผาเนื อแกร่ งเคลือบแบบเชลียงทีผลิตจาก
แหล่งเตาบ้านเกาะน้อยและเศษเครื องถ้ วยจีนเคลือบเขียวสมั ยราชวงศ์หยวน มีอายุราวพุทธศตวรรษ
ที 19 แต่ก็พบในปริ มาณน้อย
ชุมชนเมืองพิชัยในสมัยที 1 นี สัน นิ ษฐานว่าจะอยู่ทางด้านตะวันตกติดริ มแม่น ํ าที มี
ลั กษณะเป็ นพื นทีสูงทีเรี ยกว่า “สันดินธรรมชาติริมลํ านํ า(Natural Levee)” 7 เนืองจากหลักฐานทาง
โบราณคดีทีพบในหลุมขุดค้นที 1 ทางด้านทิศตะวั นออกของเมืองจะพบโบราณวัตถุทีมีอายุไม่เก่า
ไปกว่าพุทธศตวรรษที 21 หลั กฐานทีมีอายุเก่ากว่าจะพบในหลุมขุดค้นที 2 ทางด้านทิศตะวั นตกของ
เมือง
สมัยที 2 เป็ นระยะการอยู่อาศัยในสมัยอยุธยา จากพระราชพงศาวดารกรุ งเก่า ฉบับ
หลวงประเสริ ฐ8 ได้ก ล่าวถึงการสร้ างกําแพงเมืองพิชัยในปี พุทธศัก ราช 2033 ซึ งสอดคล้องกับ
หลักฐานทีพบจากหลุมขุดค้นที 1 ทีพบหลักฐานเครื องถ้ว ยจากแหล่งเตาป่ ายางทีมีอายุช่ว งพุทธ
ศตวรรษที 21 และหลุมขุดค้นที 2 ชั นวั ฒนธรรมที1 ระยะที 2 ทีพบเศษเครื องถ้วยในปริ มาณทีมาก
5

“พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับพั นจันทนุมาศ(เจิม),” ใน ประชุ มพงศาวดาร
ฉบับกาญจนาภิเษก เล่ ม 3 (กรุ งเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2542),
213.
6
“พระราชพงศาวดารกรุ งสยาม จากต้น ฉบับ ของบริ ติ ช มิว เซี ยม,” ใน ประชุ ม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 2 (กรุ งเทพ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร,
2542), 11.
7
ธวั ช บุรีรักษ์, ภูมิศาสตร์ กายภาพ (กรุ งเทพฯ: อั กษรวั ฒนา, 2520), 294.
8
พระราชพงศาวดารกรุ ง เก่ า ฉบั บ หลวงประเสริ ฐ , พิ ม พ์ค รั งที 20 (สุ โ ขทัย :
มหาวิทยาลั ยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), 25.

113
ขึ น พบเศษเครื องถ้วยจีนลายครามสมัยราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง ภาชนะดินเผาเนื อแกร่ งจาก
แหล่งเตาบ้า นเกาะน้อย แหล่ งเตาบ้านป่ ายางและแหล่งเตาเมื อ งสุ โ ขทัย มี อายุอ ยู่ในช่ ว งพุท ธ
ศตวรรษที 20 – 22
ต่อมาเมืองได้ขยายต่อมาทางทิศใต้ตามแนวลํ านํ าน่านโดยพบหลักฐานเป็ นเจดีย ์ย่อมุม
ไม้ สิบสองของวั ดมหาธาตุและวั ดโพธาราม ถือเป็ นเจดีย ์ ย่อมุมในยุคปลาย มีอายุราวพุทธศตวรรษที
22 – 24 และบริ เวณชุ มชนทางด้านทิ ศใต้นี เองก็ได้มีก ารอยู่อาศัยมาอย่างต่ อเนื องจนในสมัย
รัตนโกสินทร์ได้กลายมาเป็ นเมืองพิชัยปัจจุบัน
เมื อ งพิ ชั ย ในสมัย กรุ งศรี อยุ ธ ยาเป็ นเมื อ งที มี ค วามสํ า คั ญ จากหลัก ฐานทาง
ประวั ติศาสตร์โดยในพระอั ยการตํ าแหน่งนาหัวเมือง เมืองพิชัยจัดเป็ นเมืองชัตรี
น มีศ ั กดิ เทียบเท่ากับ
เมืองพิจิตร เพชรบูรณ์และนครสวรรค์ มีออกญาพิชัยเป็ นเจ้าเมือง มีเมืองขึ นคือเมืองบางโพหรื อตัว
อํ าเภออุตรดิตถ์ในปัจจุบันกับเมืองฝาง
ศาสนาและคติความเชือ
หลัก ฐานทางโบราณคดี ทีเกี ยวข้องกับศาสนาที พบในเมืองพิชัยทั งศาสนสถานและ
ประติมากรรมล้วนแล้ วแต่เป็ นศาสนสถานและประติมากรรมในพุทธศาสนา ยั งไม่ปรากฏร่ องรอย
ของศาสนาอื นในเมือ งพิ ชัย แต่ อย่างใน ถึ งแม้ว่ าใน “เที ยวเมือ งพระร่ ว ง” พระราชนิ พนธ์ใ น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้กล่าวถึงการพบฐานรู ปเคารพที มีท่อนํ าติดอยู่จึงทรง
สันนิษฐานว่าเป็ นฐานรูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ก็ตาม แต่จากการสํารวจ สัมภาษณ์และขุดค้นที
เมืองพิชัยก็ไม่ปรากฏหลักฐานทีแสดงให้เห็นว่า มีศาสนสถานของศาสนาอืนนอกเหนื อจากพุทธ
ศาสนาอยู่ในเมืองพิชัย
ดังนั นจากหลักฐานทีปรากฏทั งเจดีย ์ย่อมุมไม้สิบสองทีวัดมหาธาตุและวัดโพธาราม
เนินเจดีย ์ ว ั ดกุฎีทอง ซึ งเจดีย ์ ถือว่าเป็ นสิ งก่อสร้างทีเป็ นประธานของวั ดในพุทธศาสนา ยั งมีหลวงพ่อ
โต วั ดหน้าพระธาตุ ซึ งเป็ นพระพุทธรู ปปูนปั น ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยา และพระพุทธรู ปสําริ ด
ปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย จากวัดกุฎีทอง ซึ งพระพุทธรู ปถือเป็ นสัญลักษณ์แทนเพือรําลึกถึงองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระศาสดาในพระพุทธศาสนา หลักฐานเหล่านี แสดงให้เห็นว่า เมืองพิชัย
เป็ นชุมชนทีนับถือพระพุทธศาสนา โดยรับมาจากทั งสุโขทัยและอยุธยา
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2. กําแพงเมืองและคูเมือง
ผลจากการขุดตรวจแนวกํ าแพงเมืองพิชัยทําให้ทราบว่าลักษณะกําแพงเมืองพิชัยเป็ น
กํ าแพงดินสูงประมาณ 5 เมตรจากชั นดินเดิม กว้ างประมาณ20 เมตร จากการขุดตรวจจากบริ เวณจุด
ทีสูงทีสุดของกําแพงมาจนถึงชายลาดของกําแพงพบว่าฐานกําแพงด้านในเมืองจะมีความลาดชัน
น้อยกว่าทางด้านนอกเมือง ซึ งจากผั งชั นดินหลุมขุดตรวจกํ าแพงเมือง (ดูแผนผั งที 10 ประกอบ) จะ
เห็นว่าชายลาดทางด้านในเมืองจะยาวเกินกว่า 10 เมตร ไม่ปรากฏร่ องรอยคูน ํ าด้านในเมือง
จากผลการปฏิบัติงานวิเคราะห์เนื อดินหลุมขุดตรวจกํ าแพงเมือง(ตารางที 3) พบว่าดิน
ทีอยู่ในชั นดินที2 ทั งหมดเป็ นดินทีนํามาจากทีอืน ไม่ได้เป็ นดินทีเกิดขึ นจากการขุดคูเมืองและนํา
ดินมาถมกําแพงเมือง เนื องจากลักษณะของเนื อดินมีความแตกต่างกัน ดังนั นในการสร้างกําแพง
เมืองจึงต้องนําดินจากบริ เวณอืนมาถมเป็ นกํ าแพงเมือง9
ผลจากการขุดตรวจกําแพงเมืองไม่พบหลักฐานโบราณวัตถุทั งจากชั นดิน ธรรมชาติ
และชั นดิน ตัว กําแพงเมือง จึ งสัน นิ ษ ฐานว่าพื นที ในบริ เวณนี ไม่มีก ารอยู่อาศัยมาก่ อนการสร้ าง
กํ าแพงเมือง กํ าแพงเมืองพิชัยอาจจะเริ มใช้งานพร้อมกับการเริ มอยู่อาศั ยภายในพื นทีบริ เวณหลุมขุด
ค้นที 1 (TP1) เนืองจากเปรี ยบเทียบลั กษณะของทั งสองหลุมขุดค้นแล้วจะพบว่า (ภาพที 102) ดินที
อยู่ในชั นดินธรรมชาติท4ี ของหลุมขุดค้นที 1 (TP1) กับดินทีอยู่ในชั นดินธรรมชาติที4 ของหลุม
ขุดตรวจกําแพงเมืองมีล ักษณะทีคล้ายกัน และในชั นดินธรรมชาติชั นที5 ของทั งสองหลุม ดิน มี
ลั กษณะเป็ นจุดประสีด ํ าปะปนอยู่เช่นเดียวกัน แสดงว่าชั นดินธรรมชาติของหลุมขุดค้นที1 กับหลุม
ขุด ตรวจกําแพงเมืองนั นเหมือนกัน ดังนั นชั นดิ นธรรมชาติ ท3ี ของหลุมขุด ค้น ที 1 ถึงเป็ นชั น
วัฒ นธรรมที 1 ชั นดิ น ที 3 ของหลุ มขุด ตรวจกําแพงเมืองก็ต ้องเป็ นชั นวัฒนธรรมที 1 เช่ น กัน
เพียงแต่ชั นดินธรรมชาติที3 ของหลุมขุดตรวจกํ าแพงเมืองนั นเป็ นชั นดินฐานรากของกําแพงเมือง
กล่าวคือเป็ นชั นดินทีเกิดจากการก่อสร้างกํ าแพงเมือง

9

สัมภาษณ์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต ขาวเขียว, อาจารย์ประจําภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลั ยศิลปากร, 2 เมษายน 2554.
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(ก)
ภาพที 104 เปรี ยบเทียบผั งชั นดินทางโบราณคดีระหว่างหลุมขุดตรวจกําแพงเมืองกับหลุมขุดค้นที1
(ก) ผังหลุมขุดตรวจกําแพงเมือง(T1)
(ข) ผั งหลุมขุดค้นที1 (TP1)

(ข)
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3. ความสัมพันธ์ กับชุ มชนภายนอก
การติดต่อสัมพั นธ์ระหว่างชุมชนในอดีตนั น เส้นทางนํ าถือเป็นเส้นทางคมนาคมสาย
หลั กของชุมชน ทั งการคมนาคมภายในชุมชนและการคมนาคมติดต่อกับต่างเมือง ทําให้ชุมชนใน
สมั ยโบราณมั กจะตั งเมืองอยู่ริมนํ า การตั งเมืองริ มแม่น ํ าสายใหญ่เช่น เมืองพิษณุ โลกตั งอยู่ริมแม่น ํ า
น่าน เมืองศรี สัชนาลัยตั งอยู่ริมแม่น ํ ายม เมืองกําแพงเพชรตั งอยู
ริ ม่ แม่น ํ าปิ ง เมืองสุ โขทัยแม้ว่าจะ
ไม่ได้ต ั งอยู่ริมแม่น ํ าสายใหญ่แต่ก็ย ั งมีคลองแม่รําพั นไหลผ่านทางด้านทิศตะวั นออกเฉี ยงเหนื อของ
เมืองสุโขทัย
เมืองพิชัยถือว่ามีล ักษณะทางกายภาพของเมืองทีตั งอยู่ริมแม่น ํ าสายใหญ่ อย่างแม่น ํ า
น่าน รวมทั งยั งมีคลองหลายสายทีสามารถติดต่อกับชุมชนอืนๆ โดยรอบได้ด ังนี
ลุ ่มแม่นําน่ าน จากลั กษณะทางกายภาพของทีตั งอยู่ริมแม่น ํ าสายใหญ่คือแม่น ํ าน่ าทํนา
ให้เมืองพิชัยสามารถติดต่อกับเมืองพิษณุโลกและเมืองบางโพ- ท่าอิฐและเมืองทุ่งยั ง
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ภาพที 105 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงติดต่อระหว่างเมืองพิชัยกับเมืองในลุ่มนํ าน่าน
ทีมา: Google map, accessed October 28, 2011, available from http://maps.google.co.th
การพบเครื องถ้วยจากแหล่งเตาตาปะขาวหายทีตั งอยู่ริมแม่น ํ าน่ านทางด้านทิศเหนื อ
ของเมืองพิษณุโลกจากหลุมขุดค้นทั งสองหลุมเป็ นหลั กฐานทีแสดงให้เห็นถึงความสัมพั นธ์ระหว่าง
เมืองพิชัยกับเมืองพิษณุโลก
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ลุ ่มแม่นํายม
เมืองพิชัยพบหลักฐานทีแสดงถึงความสัมพันธ์ก ับเมืองในเขตลุ่มแม่น ํ ายมคือการพบ
เครื องถ้ วยทีผลิตจากแหล่งเตาศรี สัชนาลั ยและแหล่งเตาสุโขทัย

ภาพที 106 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงเส้นทางคลองคอรุ มเชือมระหว่างแม่น ํ าน่านกับแม่น ํ ายม
ทีมา: Google map, accessed October 28, 2011, available from http://maps.google.co.th
คลองคอรุ ม มีบัน ทึกเอาไว้ในพระราชนิ พนธ์รัชกาลที 5 เมือครั งเสด็จประพาสต้น
มณฑลฝ่ ายเหนื อ10 เป็ นคลองที เชื อมต่ อระหว่างแม่น ํ าน่ า นกับแม่น ํ ายม โดยไหลจากแม่น ํ ายม
ทางด้านทิศเหนือของวั ดพระศรี รัตนมหาธาตุเชลียง อ.ศรี สัชนาลัย จ.สุ โขทัย ไหลผ่านมายั ง อ.ศรี
นคร จ.สุโขทัย มาลงแม่น ํ าน่านทีตํ าบลคอรุ ม อํ าเภอพิชัย จังหวั ดอุตรดิตถ์ ตรงข้ามกับโรงเรี ยนพิชัย
โดยจุ ด ที คลองดัง กล่า วไหลลงแม่ น ํ าน่ า นห่ า งจากตัว เมือ งโบราณพิ ชัย ไปทางใต้ประมาณ 2
10

ประยุท ธ สิ ท ธิ พ ัน ธ์ , “เสด็ จ มณฑลฝ่ ายเหนื อ ,” ประวั ติศ าสตร์ ประพาสต้ น
(กรุ งเทพฯ: บํ ารุ งนุกูลกิจ, 2523), 47.
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กิโลเมตร (โดยในช่วงทีอยู่ในเขตจังหวัดสุ โขทัยคลองนี จะมีชือว่า“คลองยม” หรื อ “คลองกล้วย”
แต่พอเข้าเขตจังหวั ดอุตรดิตถ์แล้ วจึงจะมีชือว่า“คลองคอรุ ม”)11 แต่ในปัจจุบันสภาพคลองฝั งทีเชือม
กับแม่น ํ ายมได้ตื นและกลายเป็ นพื นทีทํ านา
ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีทีเมืองโบราณพิชัยได้พบหลักฐานทีแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพั นธ์ก ับชุมชนโดยรอบอย่างเมืองพิษณุ โลก ซึ งจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงให้
เห็นว่าเมืองพิชัยกับเมืองพิษณุ โลกมีความสัมพันธ์ก ันในฐานะทีเมืองพิชัยเป็ นเมืองหน้าด่านของ
เมืองพิษ ณุ โ ลกและยังพบหลัก ฐานทางโบราณคดีคื อเครื องถ้ว ยจากแหล่งเตาตาปะขาวหายเป็ น
หลั กฐานยืนยั นถึงความสัมพั นธ์ก ันด้วย
นอกจากความสัมพัน ธ์ก ับเมืองพิษณุ โลกแล้ว เมืองพิชัยยั งมีค วามสัมพันธ์ก ับเมือง
สุโขทัย - ศรี สัชนาลั ยในลุ่มนํ ายมด้วยจากหลั กฐานทีพบเครื องถ้ วยจากแหล่งเตาศรี สัชนาลั ยและเตา
สุโขทัยในปริ มาณมาก ประกอบกับคลองโบราณทีไหลเชือมระหว่างแม่น ํ าน่านบริ เวณเมืองพิชัยกับ
แม่น ํ ายมบริ เวณเมืองศรี สัชนาลั ย

11

2553.

สัมภาษณ์ อาจารย์ วรพรรณ สุ วรรณชืน, อาจารย์ประจําโรงเรี ยนพิชัย, 1 กรกฎาคม

บทที 6
สรุ ป
ถึงแม้ ว่าจากการขุดค้นทางโบราณคดีจะไม่พบโบราณวั ตถุมากนัก แต่อย่างน้อยทีสุ ดก็
แสดงให้เห็ น ถึงความสอดคล้องระหว่างหลัก ฐานทางประวัติ ศาสตร์ จ ากเอกสารและหลัก ฐาน
ทางด้านศิลปกรรมทียั งปรากฏหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
ซึ งจากการศึกษาเกียวกับเมืองโบราณพิชัย สามารถสรุ ปถึงลํ าดับพัฒนาการของเมือง
โบราณพิชัยดังนี
เมืองพิชัยระยะที 1 (ราวพุทธศตวรรษที 19 - 20)
หลั กฐานทีแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณพิชัยมีอายุร่วมสมัยกับอาณาจักรสุ โขทัย แม้ว่า
ยั งไม่ปรากฏเป็ นทีชัดเจนนัก แต่จากหลั กฐานทีพบในหลุมขุดค้นที2 (TP2) เช่น เครื องถ้วยเคลือบ
แบบเชลียง เครื องถ้วยจีนเคลือบเขียวสมัยราชวงศ์หยวน ซึ งเป็ นเครื องถ้วยทีมีอายุอยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที 17 - 19 ก็แสดงให้เห็นว่าพื นทีในบริ เวณด้านทิศตะวั นตกของเมืองริ มฝั งแม่น ํ าน่ าน ได้มี
การอยู่อาศั ยมาอย่างน้อยตั งแต่ราวพุทธศตวรรษที 19 - 20 มาแล้ว ซึ งลักษณะของชุมชนคงจะเป็ น
ชุมชนในระดับหมู่บ้านโดยยั งไม่มีก ํ าแพงเมืองและคูเมืองล้ อมรอบ
นอกจากหลั กฐานประเภทเครื องถ้ วยแล้ ว ยั งพบพระพุทธรู ปศิลปะสุ โขทัยหมวดใหญ่
ทีมีอายุราวพุทธศตวรรษที 19 - 20 ก็อาจจะเป็ นหลักฐานทีแสดงให้เห็นการนับถือพุทธศาสนามา
ตั งแต่ยงเป็
ั นชุมชนขนาดเล็ก
ซึ งหลักฐานทางโบราณคดีก็สอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทีได้บันทึกว่า
เมืองพิชัยเป็ น 1 ใน 16 หัวเมืองตั งแต่ครั งสถาปนากรุ งศรี อยุธยา ก็แสดงว่าเมืองพิชัยจะต้องมีชุมชน
อยู่ต ั งแต่ก่อนการสร้างกํ าแพงเมืองในสมั ยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที3
เมืองพิชัยระยะที 2 (ราวพุทธศตวรรษที 21 - 24)
เมืองพิชัยมีการอยู่อาศัยต่อเนื องกันมาจนเกิดการปรับเปลียนรู ปแบบของชุมชนจาก
หมู่บ้านเป็ นชุมชนเมือง และได้ขยายตัวเมืองออกไปทางทิศตะวันออกและได้เริ มมีการก่อกําแพง
เมืองขึ น หลักฐานทีพบจากหลุมขุดค้นที 1 ทีพบเครื องถ้วยสังคโลกจากแหล่งเตาป่ ายางอยู่ในชั น
ล่างสุดของชั นวั ฒนธรรมที1 แสดงให้เห็นว่าเมืองพิชัยได้การขยายตัวเมืองมาทางด้านตะวั นออก
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หลั กฐานทีพบจากหลุมขุดค้นที 1 ก็เริ มมีปริ มาณทีมากขึ น พบเครื องถ้วยสังคโลกจาก
แหล่งเตาเกาะน้อย - ป่ ายาง แหล่งเตาสุ โขทัยและแหล่งเตาตาปะขาวหาย และยั งพบเครื องถ้วยจีน
แบบลายครามสมั ยราชวงศ์หมิง- ชิง แสดงว่าในสมั ยที 2 นี เมืองพิชัยมีคนอยู่อาศั ยมากขึ น
ถึงแม้ ว่าหลักฐานทีเป็ นโบราณสถานในตัวเมืองจะไม่สามารถสันนิ ษฐานรู ปแบบได้
อย่างแน่ชัด แต่ก็ย ั งมีหลั กฐานทีแสดงให้เห็นถึงรู ปแบบศิลปะของอยุธยาทีแผ่อิทธิพลมาทีเมืองพิชัย
เช่ น เจดี ย ์ย่อ มุมไม้สิ บสองที วัด มหาธาตุ จากรู ป แบบศิล ปะแสดงถึงศิล ปะอยุธ ยาในช่ ว งพุท ธ
ศตวรรษที 22 - 24 และพระพิมพ์ดุนทองทีพบทีวั ดหน้าพระธาตุ ทีแสดงให้เห็นถึงศิลปะอู่ทองรุ่ น2
ถึงแม้ ว่าจะรับอิทธิพลจากฝี มือช่างท้องถินแต่ล ั กษณะทางประติมาณวิทยาก็มีล ั กษณะทีแสดงว่าเป็ น
ศิลปะแบบอู่ทองได้
หลัก ฐานทางประวัติ ศ าสตร์ ใ นช่ ว งนี ก็ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า เมื อ งพิ ชัย เป็ นเมื อ งที มี
ความสําคัญเช่นในพระอั ยการเก่าตํ าแหน่งนาหัวเมือง เมืองพิชัยเป็ นถึงหัวเมืองชั นตรี และมีออกญา
เป็ นผู้ ครองเมือง และในบันทึกจดหมายเหตุของโยส สเคาเต็น ก็ได้กล่าวว่าเมืองพิชัยเป็ นหนึ งใน
เมืองทีมีความสําคัญ
กําแพงเมืองพิชัย
พิชัยเป็ นเมืองทีมีก ํ าแพงเมืองทีสร้างจากดินโดยประกอบด้วยกําแพง2 ชั น คูน ํ าอีก2
ชั น โดยไม่มีคูน ํ าอยู่ด ้านในเมืองเหมือนกับที เมืองสุ โขทัย จากการขุดตรวจกําแพงเมืองไม่พบ
หลั กฐานโบราณวั ตถุอยู่ในชั นดินกํแพงเมื
า องเลย ทั งชั นดินก่อนการสร้างกํ าแพงเมืองและชั นดินถม
ก็แสดงว่าก่อนการสร้างกํ าแพงเมืองพื นทีในบริ เวณนั นยั งไม่มีการอยู่อาศั ยมาก่อน
การติดต่อกับชุ มชนภายนอก
จากหลักฐานทีพบจากการขุดค้นทางโบราณคดีประเภทเครื องถ้วยและพระพุทธรู ป
แสดงให้เห็นถึงการติดต่อสัมพั นธ์ก ับทั งเมืองในลุ่มนํ าน่านและลุ่มนํ ายม
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ข้ อเสนอแนะ
การศึกษาเรื องโบราณคดีเมืองพิชัยในครั งนี เป็ นการศึกษาทางด้านโบราณคดีในเมืองพิชัย
เป็ นครั งแรก และเนืองจากงบประมาณและระยะเวลาทีจํากัดทําให้ต ้องสุ่ มเลือกพื นทีในการศึกษา
ดังนั นข้อมูลทีได้มาเมือเทียบกับขนาดของตัวเมืองแล้ วจึงถือว่ายั งเป็ นข้อมูลส่ วนน้อยทีะสามารถ
จ
สรุ ปเป็ นข้อยุติเกียวกับประวั ติศาสตร์และโบราณคดีเมืองพิชัยได้ ดังนั นจึงมีข ้อเสนอแนะดังนี
1. ควรมีการขุดค้นทางโบราณคดีบริ เวณทางตอนใต้ของเมืองเพือให้ได้ข ้อมูลเรื องการใช้
พื นทีภายในตัวเมืองเพิ มขึ น
2. ควรมีก ารขุดค้นทางโบราณคดีบริ เวณภายนอกกําแพงเมืองพิชัยเพิ มขึ น โดยเฉพาะ
ทางด้านทิศใต้บริ เวณวัดกุฎีทอง เนื องจากการพบพระพุทธรู ปศิลปะสุ โขทัย ถ้ามีการขุดค้นทาง
โบราณคดีอาจจะทํ าให้ได้ข ้อมูลเกียวกับการตั งชุมชนแรกเริ ม
3. ควรมีการขุดค้นกํ าแพงเมืองเพิ มเติมเพือให้ได้ข ้อมูลทีหนักแน่นยิ งขึ น
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ประวัติผู ้วิจัย
ชือ – สกุล
ทีอยู่
ประวั ติการศึกษา
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550

นายภัคธร ชาญฤทธิเสน
2/14 ถนนพญาเสือ ตํ าบลในเมือง อํ าเภอเมือง จังหวั ดพิษณุโลก65000

สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาศิลปะศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกประวั ติศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยนเรศวร
ศึ ก ษาต่ อระดั บ ปริ ญญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าโบราณคดี สมั ย
ประวั ติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลั ย มหาวิทยาลั ยศิลปากร

