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The objective of this research is to study cultural development of ancient communities in Chaiya
district before the 18th century by using archaeological evidence. It found that the development can be divided
into 3 main periods.
1) Prehistoric period, it has found a Neolithic prehistoric site around 2,500 years with different
kinds of polished stone axe. Later, around the 6th to 14th centuries, archaeological evidence found in Chaiya
is not obvious. It only found one bronze drum dated around 700 BC to the 10th century without an exact origin.
A small number of evidence and their uncertain origin make its development during this phase remain unclear.
2) Historic period, before the 15th century, it has found 21 archaeological sites with community
settlements. Around the 5th to 8th centuries, it showed that the communities embraced Buddhism
(Mahayana and Theravada) and Hinduism (Shaivism and Vishnaism). Some characters of art represent its
relationship with India, Sri Lanka and Dvaravati culture in central Thailand. Later in the 9th to 10th centuries
ancient communities in Chaiya district became an important port city and Mahayana Buddhism center.
It assumes that the communities were related to Srivijaya kingdom. It also found the evidence related to foreign
countries, such as India, China, Middle East, Indonesia (Java) and Vietnam (Cham). After that in the 12th to 13th
centuries, an inscription found showed that the communities were called “Grahi” with ruling minister under the
king in which influenced from Khmer culture. The city plan were planned in rectangular shape. In addition, it also
had its own Chaiya art school. Around late 13th century it can be assumed that it was under the power of
Tambalinga kingdom (Nakhon Si Thammarat)
3) During the 14th to 19th centuries, it has found 39 archaeological sites. During the 15th to 19th
centuries, Chaiya played a role as a city-state of Ayutthaya kingdom. It had Theravada Buddhism from Lanka
as its main religion. The Chaiya art school during this time got an influence from Ayutthaya art. The communities
also had trading connection with China and England, including other southern cities as it found Chaiya art style in
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น

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
“ไชยา” ปั จ จุบัน คือ ชื่ อเรี ยกอํ าเภอหนึ่ง ในจัง หวัดสุราษฎร์ ธ านี ตงั ้ อยู่ท างภาคใต้
ตอนบนติดชายฝั่ งทะเลตะวันออกหรื ออ่าวไทย ตามความเห็นของธราพงศ์ ศรี สชุ าติ นักโบราณคดี
ได้ กําหนดพื ้นที่บริ เวณอําเภอไชยาเป็ นที่ตงของ
ั้
“ชุมชนโบราณไชยา” ตามพิกดั ละติจดู ที่ 9 องศา
20 ฟิ ลิปดาเหนื อ ถึง 9 องศา 28 ฟิ ลิปดาเหนือ ลองติจูด 99 องศา 7 ฟิ ลิปดาตะวันออก
ถึง
99 องศา 19 ลิปดาตะวันออก1 หรื อคิดเป็ นพื ้นที่อําเภอไชยาเกือบทังหมด
้
(พื ้นที่ปัจจุบนั
คิ ด เป็ น 1,004.630 ตารางกิ โ ลเมตร) นัก โบราณคดี แ ละนัก ประวัติ ศ าสตร์ มัก กล่ า วถึ ง
“ชุมชนโบราณไชยา”ในฐานะเมืองสําคัญในสมัยศรี วิชยั ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 -18
อย่ า งไรก็ ต าม กรมศิ ล ปากรได้ สํ า รวจพบหลั ก ฐานทางโบราณคดี ตั ง้ แต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ คือ พบขวานหินขัดแบบจงอยปากนกขนาดใหญ่ ขวานหินขัดแบบมีบ่า
และไม่มี บ่าที่ แหล่งโบราณคดี คลองท่าไม้ แดง บ้ านนํ า้ ปั่ น หมู่ 7 ตําบลปากหมาก กํ าหนดอายุ
เชิ ง เที ย บอยู่ ใ นสมัย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ยุ ค หิ น ใหม่ 2 ต่ อ มาในสมัย แรกเริ่ ม ประวั ติ ศ าสตร์
พบกลองมโหระทึกจํานวน 1 ใบในอําเภอไชยา (แต่ไม่ทราบที่มาชัดเจน) จากจํานวนหลักฐานที่มี
จํ า กั ด และที่ ม าของโบราณวัต ถุ ที่ ไ ม่ ชัด เจนทํ า ให้ ส มัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ แ ละสมัย แรกเริ่ ม
ประวัตศิ าสตร์ ในไชยายังคงคลุมเครื ออยู่

1

ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุกรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195.
2
ชาคริ ต สิ ท ธิ์ ฤ ทธิ์ , “การตัง้ ถิ่ น ฐานของมนุ ษ ย์ ส มัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ใ นเขตพื น้ ที่ จั ง หวัด
สุราษฎร์ ธานี,” ศิลปากร54,2 (มีนาคม – เมษายน 2553): 28-47.
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ต่อ มาพบหลัก ฐานทางโบราณคดี ที่ กํ า หนดอายุอ ยู่ใ นช่ว งพุท ธศตวรรษที่ 11-13
ได้ แก่ พระวิษณุ 4 กร บริ เ วณวัดศาลาทึง ตําบลตลาด กํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-113,
พระพุท ธรู ป ศิ ล ปะทวารวดี จ ากวัด เววน ตํ า บลป่ าเวและชิ น้ ส่ ว นธรรมจัก รที่ พ บที่ ตํ า บลทุ่ ง
กําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 เป็ นต้ นโบราณวัตถุในช่วงนี ้แสดงให้ เห็นถึงการติดต่อ
ระหว่างชุมชนโบราณไชยาและชุมชนภายนอก
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-18 ถือเป็ นยุคทองของการศึกษาประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
ในไชยา เนื่องจากพบผลงานการศึกษาของนักวิชาการเป็ นจํานวนมาก จากการทบทวนวรรณกรรม
พบแหล่ ง โบราณคดี ส มัย พุ ท ธศตวรรษที่ 13-18 จํ า นวน 6 แหล่ ง (มี ก ารขุ ด ค้ น 4 แหล่ ง )มี
รายละเอียด ดังนี ้
แหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์ ตําบลพุมเรี ยง การขุดค้ นในปี พ.ศ.2525 พบโบราณวัตถุ
ประเภทลูกปั ดเป็ นจํานวนมากเหรี ยญจีนในรัชกาลพระเจ้ าคายเอวียนเครื่ องถ้ วยจากตะวันออก
กลางจี นและเครื่ องแก้ ว เป็ นต้ น จากหลักฐานทัง้ หมดสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์
เป็ นเมืองท่าที่มีความสําคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-154
โบราณสถานวัดแก้ ว ตําบลเลม็ ด ผลจากการขุดค้ นของกรมศิลปากรปี พ.ศ.2519
ถึงพ.ศ.2523 พบว่าเป็ นเจดีย์ทรงปราสาทสร้ างเนื่องในศาสนาพุทธนิกายวัชรยานช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 14-15 และมีการใช้ พื ้นที่อีกครัง้ ในสมัยอยุธยา5
โบราณสถานวั ด หลง ตํ า บลตลาด ผลจากการขุ ด แต่ ง ของกรมศิ ล ปากรในปี
พ.ศ.2525-2527 พบฐานอาคารกากบาทขนาด 21.65X 21.65 เมตร มีรูปแบบลักษณะคล้ ายเจดีย์
วัดแก้ ว แต่มี ข นาดใหญ่ กว่า 1 เท่า โบราณวัต ถุสํ าคัญจากการขุด แต่ง ได้ แก่ พระพิม พ์ ดินดิบ
ศิลปะทวารวดีและขอมกํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 เครื่ องถ้ วยจีน สมัยราชวงศ์ซ่ ง
และเยวี๋ยนราวพุทธศตวรรษที่ 18 -19 เครื่ องเคลือบเซลาดอน เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง
และชิ ง เครื่ อ งถ้ วยสุโขทัย เศษภาชนะดินเผาเนื อ้ ดิน แบบพื น้ บ้ าน เป็ นต้ น สัน นิษฐานวัดหลง
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ตาบลพุมเรี ยง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ม.ป.ท.: โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้ )
กรมศิลปากร, 2526), 1-101.
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24 (3 กรกฎาคม พ.ศ. 2523):13-23.
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สร้ างขึ ้นร่ วมสมัยกับโบราณสถานวัดแก้ ว ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 และมีการใช้ งานอีกครัง้
ในสมัยอยุธยาลงมา6
เมืองโบราณเมืองเวียง ตําบลตลาด จากการสํารวจพบว่าเป็ นเมืองรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส
ที่ มี คูนํ า้ กํ า แพงดิน และกํ า แพงอิ ฐ ล้ อ มรอบ ขนาดของเมื อ งทางด้ า นทิศ เหนื อ ยาว 278 เมตร
ทิ ศ ใต้ ย าว 276 เมตร ทางด้ านทิ ศ ตะวั น ออกยาว 278 เมตร ทิ ศ ตะวั น ตกยาว 288 เมตร7
ผลการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาพบซากโบราณสถานที่ วั ด เวี ย งแต่ ไ ม่ ส ามารถนํ า มาวิ เ คราะห์ ไ ด้
เนื่องจากถูกสร้ างอาคารทับในปี พ.ศ. 2513 ส่วนผลการขุดค้ นในปี พ.ศ.2524 ภายในตัวเมืองเวียง
สันนิษฐานว่าบริเวณเมืองเวียงเป็ นที่อยูอ่ าศัยของชุมชนช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-188
แหล่งโบราณสถานเขานํา้ ร้ อน ตําบลเลม็ด จากข้ อมู ลการสํารวจของกรมศิลปากร
ปี พ.ศ.2510, 2538 และ 25399 พบโบราณสถานบนยอดภูเขาทางด้ านทิศตะวันตกสันนิษฐานว่า
ร่วมสมัยกับเจดีย์แก้ ว วัดหลง กําหนดอายุอยูใ่ นช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
วัดพระบรมธาตุไชยา สันนิษฐานว่าสร้ างขึ ้นราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ร่ วมสมัยกับ
วัด เวี ย ง วัด แก้ ว วัด หลงในบริ เ วณวัดพบโบราณวัต ถุพ ระโพธิ สัต ว์ อ วโลติเ กศวร 8 กร สํ า ริ ด ,
พระโพธิสตั ว์ปัทมปาณีซึ่งอยู่ร่วมสมัยพุทธศตวรรษที่ 14-15 ต่อมาวัดพระบรมธาตุไชยาได้ รับการ
บูร ณะอี ก ครั ง้ ในสมัย อยุ ธ ยา โดยวิ เ คราะห์ จ ากรู ป แบบแผนผัง วัด ประกอบกับ พระพุท ธรู ป
รอบระเบียงคดส่วนใหญ่กําหนดอายุอยูใ่ นช่วงสมัยอยุธยา
แหล่ ง โบรา ณคดี วั ด เวว นและ บ้ านม ณฑล ตํ า บล ป่ าเว จาก การสํ ารว จ
ของประทุม ชุ่ม เพ็ ง พัน ธุ์ กล่า วว่า บริ เ วณวิ ห ารเก่ า วัด เววนพบพระพุท ธรู ป ศิล าสมัย ทวาร วดี
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 จํานวน 2 องค์ ส่วนบริ เวณบ้ านมณฑลพบเครื่ องมือเครื่ องใช้
6

(กรุ ง เทพ:

กรมศิ ล ปากร,โครงการขุ ด แต่ ง และบู ร ณะวั ด หลง อ าเภอไชยา จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี
หน่ ว ยศิ ล ปากรที่ 14กองโบราณคดี กรมศิ ล ปากร, 2525), 1-87 และดู กรมศิ ล ปากร,

รายงานการปฎิ บั ติ ง านโครงการขุ ด แต่ งและบู ร ณะวั ด หลง อ าเภอไชยา จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี
ปี งบประมาณ 2526 (กรุงเทพ: หน่วยศิลปากรที่ 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526), 1-29.
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ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ , ไชยา-สุราษฎร์ ธานี, (กรุงเทพ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 62.
ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา : ชุมชนโบราณ, สารานุกรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2210.
9
กรมศิลปากร,รายงานการสารวจปากถา้ ภูเขานา้ ร้ อน ตาบลเลม็ด อาเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ ธานี (นครศรี ธรรมราช: สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรี ธรรมราช, 2539),
เอกสารอัดสําเนา.
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โลหะและภาชนะดิ น เผาเขี ย นสี จากหลัก ฐานสัน นิ ษ ฐานว่ า บริ เ วณนี เ้ ป็ นแหล่ ง ที่ อ ยู่อ าศัย
ของคนในสมัยทวารวดีและศรี วิชยั 10
แหล่งโบราณคดีวดั ใหม่ชลธาร ตําบลทุ่ง จากการสํารวจของคุณประทุม ชุมเพ็งพันธุ์
ในปี พ.ศ. 2510 พบโบราณวัตถุที่สําคัญ ได้ แก่ กลุม่ เทวรูปศิลาพระนารายณ์จํานวน 3 องค์11
วัด ศาลาทึง จากฐานข้ อ มูล ของกรมศิ ล ปากรได้ ก ล่ า วถึ ง การพบพระวิ ษ ณุ 4 กร
กํ า หนดอายุ ร าวพุท ธศตวรรษที่ 10-1112, พระโพธิ สัต ว์ อ วโลติ เ กศวร2 กร กํ า หนดอายุ ร าว
พุทธศตวรรษที่ 1313 และพระสุริยเทพ กํ า หนดอายุร าวพุท ธศตวรรษที่ 15-1614 สันนิษฐานว่า
ทางฝั่ งทิศตะวันออกของอุโบสถวัดหรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกว่าในรายณ์เคยเป็ นที่ตงของวิ
ั้
หารพราหมณ์
ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 “ชุมชนโบราณไชยา” พบหลักฐานที่เป็ นตัวอักษรครัง้ แรก
คื อ จารึ ก หลั ก ที่ 25 (จารึ ก บนฐานพระพุ ท ธรู ป วั ด เวี ย ง) จารึ ก ระบุ อ ยู่ ใ นช่ ว งพ.ศ.1726
เนื ้อความในจารึ กได้ กล่าวถึง “ศรี มตั ไตรโลกยราชภูษนวรรมเทวะ” โปรดให้ มหาเสนาบดีตลาไน
ผู้รั ก ษาเมื อ งครหิ ห ล่อ พระพุท ธรู ป นี ข้ ึ น้ 15 จากจารึ ก หลัก นี ท้ ํ า ให้ ท ราบว่ า ในช่ ว งปี พ.ศ.1726
ชุมชนโบราณไชยาเรี ยกว่าครหิ ต่อมาในปี พ.ศ.1774จากจารึกหลักที่ 24 ข (จารึกวัดหัวเวียงเมือง
ไชยา 1) ที่ ก ล่ า วสรรเสริ ญพระเจ้ าจั น ทรภานุ ศ รี ธรรมโศกราชแห่ ง เมื อ งตามพรลิ ง ค์
(นครศรี ธรรมราช)ทําให้ นกั วิชาการสันนิษฐานว่าเมืองโบราณไชยาน่าจะตกอยู่ใต้ อํานาจของเมือง
ตามพรลิงค์ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18
การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ “ชุ ม ชนโบราณไชยา” ช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 19-24
พบผลงานทางวิชาการเพียง 2 เล่ม ได้ แก่ บทความเรื่ อง ”สุราษฎร์ ธานีสมัยสุโขทัยและอยุธยา”
ของทวี ศั ก ดิ์ ล้ อมลิ ม้ และสงบ ส่ ง เมื อ ง โดยศึ ก ษาจากเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ เมื อ งไชยา
(เพี ย ง บาง ส่ ว น ) ไ ด้ ข้ อสรุ ปว่ า ในปี พ .ศ. 1781-1998 ไ ช ยามี ฐ านะเ ป็ นเ มื อง บ ริ วา ร
ของนครศรี ธ รรมราช ต่อมาในปี พ.ศ.1998-2310 ได้ ยกฐานะเป็ นเมื องพระยามหานครชัน้ ตรี
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ขึ น้ ตรง กั บ อยุ ธ ยา 16 ส่ ว นอี กเล่ ม คื อ ผลง านวิ ท ยานิ พ นธ์ สาขาประวั ติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะ
มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากรของนัน ทลัก ษณ์ คี รี ม า ในหัว ข้ อ “พระพุท ธรู ป สกุล ช่า งไชยาระหว่า ง
พุทธศตวรรษที่ 18 – 21” ที่ทําการศึกษาพระพุทธรู ปรอบระเบียงคดของวัดพระบรมธาตุไชยา 17
นอกนันเป็
้ นรายงานการสํารวจโบราณสถานของกรมศิลปากร(ที่มีการเผยแพร่) มีแหล่งโบราณคดี
ทังหมด
้
9 แหล่ง ได้ แก่ วัดเวียง วัดแก้ ว วัดหลง วัดพระบรมธาตุไชยา(ทัง้ 4 แหล่งนี ้มีการใช้ มา
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จากข้ อมูลทังหมดจึ
้
งนําไปสู่หวั ข้ อการวิจยั เรื่ อง“พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชน
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่ อศึ ก ษ าลํ า ดั บ พั ฒ นา กา ร ทา ง วั ฒ น ธร ร มข อง ชุ ม ชน โ บร าณ ไ ช ย า
ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24
2. เพื่อศึกษาบทบาทและความสําคัญของชุมชนโบราณไชยาในแต่ละสมัย
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณไชยาและชุมชนโบราณอื่นๆแต่ละสมัย
ประโยชน์ ของการศึกษา
1. เข้ า ใจถึ ง ลํ า ดับ พัฒ นาการทางวัฒ นธรรมของชุม ชนโบราณในอํ า เภอไชยา
ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24
2. เข้ าใจถึงบทบาทและความสําคัญของชุมชนโบราณไชยาในแต่ละสมัย
3. เข้ าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณไชยากับชุมชนอื่นๆ
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตพื น้ ที่ ก ารศึก ษา: ศึก ษาและสํ ารวจแหล่ง โบราณคดี ที่ตัง้ อยู่ใ นเขต
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี คิดเป็ นพื ้นที่ 1,004.630 ตารางกิโลเมตร
2. ขอบเขตเวลา:
ตั ง้ แต่ ส มั ย ที่ ป รากฏหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ นถึ ง
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24

ขัน้ ตอนและวิธีการศึกษา
1. รวบรวมหลักฐานทางด้ านเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนโบราณไชยา ได้ แก่
1.1 เอกสารทางประวัติ ศ าสตร์ เช่ น จารึ ก พงศาวดาร ตํ า นาน บัน ทึ ก
ของชาวต่างชาติ เป็ นต้ น
1.2 เอกสารข้ อมู ล ทางโบราณคดี ผ ลงานการศึ ก ษาทางประวัติ ศ าสตร์
และโบราณคดีของนักวิชาการที่ผา่ นมา
1.3 เอกสารทางด้ านภูมิศาสตร์ เช่น แผนที่ทหาร ภาพถ่ายทางอากาศ
2. สํารวจและเก็บข้ อมูลทางภาคสนาม โดยทําการเก็บข้ อมูลในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ
ที่มีการจัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานีและทําการสํารวจ
แหล่ง โบราณคดี ใ นเขตอํ า เภอไชยา โดยทํ า การบัน ทึก ข้ อ มูล ทางโบราณคดี เช่น พิ กัด แหล่ ง
สภาพภูมิประเทศ เก็บภาพตัวอย่างโบราณวัตถุบนพื ้นผิวดิน สัมภาษณ์ข้อมูลจากราษฎรในพื น้ ที่
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เกี่ ย วกับ ประวัติก ารใช้ พื น้ ที่ ห รื อ โบราณวัต ถุที่ มี ใ นครอบครอง จดบัน ทึก ข้ อ มูล และถ่ า ยภาพ
ทางโบราณคดี
3. นําข้ อมูลที่ได้ ทงหมดมาทํ
ั้
าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางโบราณคดี
4. สรุปผลการศึกษาและนําเสนอผลงานในรูปแบบวิทยานิพนธ์
แหล่ งข้ อมูลในการศึกษา
สํ า นัก หอสมุด มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร, หอสมุด มหาวิ ท ยาลัย ศิล ปากร วิ ท ยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ , ห้ องสมุดสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ , ห้ องสมุดศูนย์
มานุษยวิทยาสิ รินธร, หอสมุดแห่ง ชาติ กรมศิลปากร, สํ า นักศิลปากรที่ 14 นครศรี ธ รรมราช,
พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ไชยา, พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ พื น้ บ้ า นเมื อ งไชยา, พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ
นครศรี ธรรมราช, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

บทที่ 2
ชุมชนโบราณไชยา: สภาพภูมิศาสตร์
ปั จจุบนั “ไชยา” คือ ชื่ออาเภอหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีตงอยู
ั ้ ่ทางภาคใต้ ตอนบน
ติดชายฝั่ งทะเลตะวันออกหรื ออ่าวไทย

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงที่ตัง้ อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
จากการศึกษาทางด้ านโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ นักวิชาการได้ กาหนดพื ้นที่บริ เวณ
อาเภอไชยาให้ เ ป็ น “ชุม ชนโบราณไชยา”หนึ่ง ในชุม ชนโบราณรอบอ่าวบ้ า นดอน อันประกอบ
ไปด้ วยชุมชนโบราณโบราณไชยา ชุมชนโบราณท่าชนะ ชุมชนโบราณกาญจนดิษฐ์ ชุมชนโบราณ
เวียงสระและชุมชนโบราณพุนพิน1

1

ดรุ ณี แก้ วม่วงและสถาพร ศรี สจั จัง, “ภาคใต้ -ชุมชนโบราณรอบอ่าวบ้ านดอน,” สารานุ กรม
วัฒนธรรมภาคใต้ 12 (2542), 1568.
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1. สภาพภูมิศาสตร์ ของชุมชนโบราณไชยาในปั จจุบัน
ที่ตงั ้ อาณาเขตและพืน้ ที่การปกครองของชุมชนโบราณไชยา
“ชุม ชนโบราณไชยา”ครอบคลุม พื น้ ที่ อ าเภอไชยา จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี ทัง้ หมด
โดยตังอยู
้ ร่ ะหว่างพิกดั ละติจดู ที่ 9 องศา 20 ฟิ ลิปดาเหนือถึง 9 องศา 28 ฟิ ลิปดาเหนือถึงลองติจดู
99 องศา 7 ฟิ ลิ ป ดาตะวัน ออก ถึ ง 99 องศา 19 ลิ ป ดาตะวัน ออก 2 มี เ นื อ้ ที่ ทัง้ หมดประมาณ
1,004.6309 ตารางกิโลเมตร3มีอาณาเขตดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดกับอาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ทิศใต้
ติดกับอาเภอท่าฉางโดยมีคลองท่าปูนเป็ นเขตกันระหว่
้
างอาเภอ
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอ่าวบ้ านดอนหรื อทะเลไทย
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
อาเภอไชยาแบ่งพื ้นที่การปกครองออกเป็ น 9 ตาบล คือ
1.1 ตาบลตลาดไชยามี 5 หมูบ่ ้ าน ได้ แก่ บ้ านตลาดไชยา,บ้ านสงขลา,บ้ านดอนดวด
,บ้ านดอนพตและบ้ านวังหลุมพี
1.2 ตาบลพุมเรี ยงมี 5 หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านล่าง, บ้ านหัวเลน, บ้ านเหนือ, บ้ านเหนือ
น ้าและบ้ านแหลมทราย
1.3 ต าบลเลม็ ด มี 7 หมู่บ้ า น ได้ แ ก่ บ้ า นท่า ใหญ่ , บ้ า นวัด แก้ ว, บ้ า นนาหลวง,
บ้ านปากท่อ, บ้ านเลม็ด, บ้ านปากด่านและบ้ านไทรงาม
1.4 ตาบลเวี ยง มี 5 หมู่บ้ าน ได้ แก่ บ้ านเชิ ง สมอ,บ้ านกุล,บ้ านโพธิ์ ,บ้ านเวี ย ง
และบ้ านสามศักดิ์
1.5 ต าบลทุ่ งมี 8 หมู่ บ้ าน ได้ แก่ บ้ านขนอน, บ้ านทุ่ ง นอก, บ้ านถิ่ น หลวง,
บ้ านหนองขี ้เป็ ด, บ้ านหัวนอน, บ้ านนาแค,บ้ านควนเจดีย์และบ้ านคลองยวน
1.6 ตาบลป่ าเวมี 5 หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านป่ าเว, บ้ านท่าหัก,บ้ า นเหยียด, บ้ านเดิมเจ้ า,
บ้ านหนองผักหนามและบ้ านเขาพนมแบก
1.7 ต าบลตะกรบ มี 5 หมู่บ้ า น ได้ แ ก่ บ้ า นฝ่ ายพรุ , บ้ า นตะกรบ (ท่ า มะเขื อ ),
บ้ านห้ วยพุน, บ้ านสระมโนราห์ (ถนนขาด)และบ้ านบ่อคา (บ้ านท่าเกตุ วัดวชิตธาราราม)
2

ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดี
ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195.
3
ภิณโญ จิตต์ธรรม, “ไชยา, อาเภอ,”สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2226.
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1.8 ตาบลโมถ่ าย มี 6 หมู่บ้าน ได้ แก่ บ้ านป่ าอ้ อย,บ้ านกลาง,บ้ านทือ,บ้ านหัวนา,
บ้ านลุม่ กระท่อมและบ้ านทุง่ นางเภา
1.9 ตาบลปากหมาก มี 7 หมูบ่ ้ าน ได้ แก่ บ้ านลุม่ แร่, บ้ านปากหมาก, บ้ านท่าไม้ แดง
,บ้ านลุม่ พรุยายชี, บ้ านอ่างทอง, บ้ านห้ วยตาหมิงและบ้ านเขาหลัก

ภาพที่ 2 แผนที่การปกครองในแต่ ละตาบล
ที่มา: Super User. อาเภอไชยา. เข้ าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2558.
จากhttp://suratinfo.sru.ac.th/index.php/2013-01-30-11-29-6/2013-02-27-02-47-53

ลักษณะสภาพภูมิประเทศของอาเภอไชยา
พื น้ ที่ จ ะลาดเอี ย งจากภู เ ขาสูง ทางทิ ศ ตะวัน ตกสู่พื น้ ที่ ร าบและชายฝั่ ง ทะเล
ทางทิศตะวันออก สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี ้
พืน้ ที่ตอนใน (พื ้นที่ป่าเขา) ได้ แก่ พื ้นที่บริ เวณฝั่ งตะวันตกหรื อตาบลปากหมาก
เป็ นพืน้ ที่ราบสูงของเขาแดน เขาเพลา เขาจอมสีซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูเก็ต 4กัน้ ระหว่าง
อาเภอไชยากับอาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนองหรื อระหว่างภาคใต้ ตะวันออกและภาคใต้ ฝั่งตะวันตก
พื ้นที่บริเวณเขาสูง มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลเฉลี่ย 6 – 10 เมตร5

4

เทือกเขาภูเก็ต (หรื อทิวเขาแดน) เป็ นเทือกเขาที่ตอ่ จากเทือกเขาตะนาวศรี ที่รองรับด้ วยหินแกรนิต
ซึง่ แทรกตัวเข้ ามาในหินตะกอนมหายุคพาลิโซอิคทาให้ เกิดเป็ นภูเขาสูง
5
กรมศิ ล ปากร, รายงานการส ารวจขุ ด ค้ นทางด้ านโบราณคดี บริ เ วณแหลมโพธิ์
ตาบลพุมเรี ยง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ม.ป.ท.: โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้ )
กรมศิลปากร, 2526), 2.
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พืน้ ที่ตอนกลาง (ที่ราบลุม่ สลับดอนและสันทรายเก่า) เป็ นพื ้นที่ราบลาดเอียงต่อ
จากพื น้ ที่ ป่ าเขาตัง้ แต่บ ริ เ วณต าบลโมถ่ ายจากนัน้ ค่อ ยๆลาดเอี ย งมาเป็ นพื น้ ที่ ร าบสลับ ดอน
บริ เวณตาบลป่ าเว ตาบลทุ่ง ตาบลเวียง ตาบลตลาดไชยาและตาบลเลม็ดตามลาดับ โดยมีภูเขา
หรื อควน (ภูเขาขนาดย่อม) กระจายอยูบ่ นพื ้นที่ราบ ส่วนใหญ่มกั เป็ นหินทรายแดงและหินปูนได้ แก่
เขาพนมแบก เขาควน เขาน ้าร้ อน เขาตาเกตุ เขาสายสมอเขาโพธิ์ ทอง เขานางเอ พืน้ ที่บริ เวณนี ้
เป็ นพื ้นที่เกิดขึ ้นใหม่สมัยโฮโลซีนเกิดจากการกระทับของทะเลและลม พัดพาทรายมาทับถมเป็ น
ดอนหรื อริว้ สันทรายขนาดต่างๆ พื ้นที่สนั ทรายจะสูงจากพื ้นที่ราบลุม่ โดยรอบประมาณ 1-2 เมตร
พืน้ ที่ชายฝั่ งทะเล (พืน้ ที่หาดและสันทราย)ได้ แก่ พื ้นที่บางส่วนของตาบลพุมเรี ยง
ตาบลตะกรบและตาบลเลม็ดมีลกั ษณะเป็ นหาดทรายและป่ าชายเลนซึ่งแหล่งน ้าจากพื ้นที่ตอนใน
ที่ไหลผ่านพื ้นที่ราบลุ่มตอนกลางจะไหลมาออกทะเลอออกทะเลในบริ เวณนี ้ นอกจากนี ้ในตาบล
พุ ม เรี ย งจะมี แ หลมยื่ น ออกไปในทะเล แหลมด้ านบนสุ ด เรี ยกแหลมซุ ย ถั ด ลงมาทางใต้
คือ แหลมโพธิ์มีแม่น ้าพุมเรี ยงไหลลงสูท่ ะเล สามารถจอดเป็ นที่หลบคลื่นลมได้ เป็ นอย่างดี

ภาพที่ 3 ลักษณะภูมิศาสตร์ ของอาเภอไชยา
ที่มา: ดัดแปลงจากแผนที่จากกรมศิลปากร, รายงานการสารวจขุดค้ นทางด้ านโบราณคดี
บริ เวณแหลมโพธิ์ ตาบลพุมเรี ยง อาเภอไชยา จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี (โครงการโบราณคดี
ประเทศไทย (ภาคใต้ ) กรมศิลปากร, 2526)
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ลานา้ ที่สาคัญ6ในอาเภอไชยามีแม่น ้าลาคลองอยู่หลายสายลาน ้าที่สาคัญมี 4 สาย
ได้ แก่
1. คลองไชยา ต้ นนา้ เกิ ดจากทิวเขาแดน (เทื อกเขาภูเก็ ต) ที่ กัน้ ระหว่างภาคใต้
ฝั่ งตะวันออกและฝั่ งตะวันตก ต้ นน ้าเกิดจากการรวมกันระหว่างคลองท่าใหญ่และคลองท่าไม้ แดง
ไหลมาบรรจบกันบริ เวณปากแพรกเขตตาบลปากหมาก จากนันไหลผ่
้
านตาบลโมถ่าย ตาบลป่ าเว
คลองไชยาเมื่อไหลผ่านมาสู่พื ้นที่ตอนกลางได้ แตกออกหลายสายไหลลงสู่ทะเลโดยมี 3 สายหลัก
ได้ แก่ สายแรกไหลผ่านตาบลเวียง ตาบลเลม็ดแล้ วไหลไปรวมกับคลองท่าปูน(เส้ นแบ่งระหว่าง
อาเภอไชยาและท่าฉาง)สายที่ สองไหลผ่านตาบลเวียง ตาบลตลาดแล้ วแยกออกเป็ นสองสาย
คือ คลองหัววัวและคลองไชยาแล้ วไหลลงสู่ทะเลสายที่สามแยกจากคลองไชยาบริ เวณบ้ านโมถ่าย
ไหลผ่านบ้ านโพธิ์ เรี ยกคลองท่าโพธิ์ ไหลบรรจบคลองตะเคียนและออกสู่ทะเลคลองไชยา มีความ
ยาวทังหมด
้
80 กิโลเมตร ปากน ้ากว้ างประมาณ 20 เมตร
2. คลองตะเคี ย น (คลองท่ า ตี น ) เกิ ด จากการรวมกัน ระหว่ า งคลองตะเคี ย น
และคลองท่าตีน คลองท่าตีนเกิดจากบริ เวณพื ้นที่ป่าเขาอาเภอไชยา ส่วนคอลงตะเคียนเกิดจาก
เขาจอมสี ในอ าเภอท่า ชนะ(ทิวเขาภูเ ก็ ต ) ไหลผ่านอาเภอไชยาที่ บ้ านท่า หัก บ้ านท่า ย่า มหมู
บ้ านในทอน บ้ านเชิงหารในตาบลป่ าเว ไหลบ้ านตากแดด ตาบลทุ่งแล้ วแตกออกเป็ น 2 สาย
สายหนึ่งจากบ้ านตากแดด บ้ านถิ่นหลวงตาบลทุ่งถึงบ้ านห้ าต้ น บ้ านดอนประดู่เรี ยกคลองประดู่
แล้ วไหลมาบรรจบคลองไชยาที่วดั หน้ าเมืองไหลลงสู่ทะเลและอีกสายหนึ่งจากบ้ านตลาดห้ าต้ นไป
บรรจบกับคลองท่าชนะสายตะกรบ
3. คลองใหญ่ พุมเรี ยงต้ นนา้ เกิ ดจากเขาหินใหญ่ ในเขตอาเภอท่าชนะและแตก
สาขาหลายสาย เมื่อไหลลงสูเ่ ขตอาเภอไชยาแยกออกเป็ นสองสายคือ คลองตะกรบและคลองใหญ่
พุมเรี ยง
4. คลองพุ ม เรี ย ง เกิ ด จากสายน า้ ที่ ไ หลมาจากเทื อ กเขาตะวั น ตกไหลผ่ า น
ตาบลป่ าเวตาบลทุ่งไปออกทะเลที่ตาบลพุมเรี ยงคลองยาวประมาณ 10 กิโลเมตร กว้ าง 10 เมตร
มีน ้าตลอดปี

6

ภิณโญ จิตต์ธรรม, “ไชยา, อาเภอ,”สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2227.
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นอกจากนี ย้ ัง มี ค ลองขนาดเล็ ก และสายสัน้ ๆอื่ น ที่ มี ค วามส าคัญ ในการอุป โภค
และบริ โภคของชาวไชยา แต่ในฤดูแล้ งจะมีน ้าน้ อย โดยคลองเหล่านี ้จะไหลไปรวมกับคลองสาย
ใหญ่และไหลลงสู่ทะเล เช่น คลองพุน, คลองหลง (สองคลองนี ้ไหลลงคลองพุมเรี ยงและออกทะเล
ที่ปากน ้าพุมเรี ยง), คลองหนองกรุด (ไหลไปรวมกับคลองท่าปูนและไหลออกทะเล) เป็ นต้ น
ลักษณะทางธรณีสัณฐานของอาเภอไชยา
ดินจัดอยู่กลุ่มที่ราบชายฝั่ งทะเลตะวันออกซึ่งเป็ นการงอกของแผ่นดิน พื ้นที่ทางด้ าน
ตะวันตกสุด (พืน้ ที่บริ เวณป่ าเขา)เป็ นพื น้ ที่ที่เกิ ดจากตะกอนหินเชิง เขาหรื อการผุสลายของหิน
(Qc) ได้ แก่ พืน้ ที่บริ เวณตาบลโมถ่าย ตาบลปากหมาก ถัดมาคือพื ้นที่ตอนกลางของอาเภอเป็ น
พื ้นที่ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น ้าพัดพา(Qa)และการทับถม ของตะกอนที่เกิดจากการขึ ้น
ลงระดับนา้ ทะเล ดินในพื น้ ที่ บริ เ วณนี จ้ ึง เต็ม ไปด้ วยอินทรี ยวัตถุกลายเป็ นดินเหนี ยวปนทราย
(Hydromorphic Alluvial Soil)เหมาะแก่การทานาลุ่ม (เป็ นอาเภอเดียวในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีที่
สามารถทานาได้ ปีละ 2 ครัง้ นอกจากนี ้ยังมีสนั ทรายเก่าในสมัยโฮโลซีแทรกอยู่กับพื ้นที่ราบลุ่ม
ได้ แ ก่ พื น้ ที่ บ ริ เ วณต าบลทุ่ง ป่ าเว ตลาด สัง เกตได้ ว่ า เป็ นดิน ร่ ว นปนทราย พื น้ ที่ ถัด ไปทาง
ตะวันออกเป็ นชายฝั่ งทะเล ป่ าชายเลน ชะวากทะเล(Qmc) และหาดทรายที่เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนชายฝั่ งทะเล (Qms) นอกจากนี ้บริ เวณเขาโพธิ์ ทอง(เขานางเอ)ลักษณะของดินจะมีความ
พิเศษ คือ เป็ นดินสีแดงที่เกิดจากการสลายตัวของเขานางเอซึง่ เป็ นหินทรายแดง7
ชนิดของหิ นในอาเภอไชยา บริ เวณเขาแดนซึ่ง เป็ นส่ว นหนึ่ง ของทิวเขาภูเก็ ตที่ กัน้
ระหว่า งอาเภอไชยากับ กะเปอร์ จัง หวัด ระนอง มี วัตถุก าเนิ ด เป็ นหิ น อัคนี ( Kgr) ส่ว นบริ เ วณ
ตอนกลางของอาเภอมีภูเขาหรื อควนลูกโดดเป็ นหินทรายสีน ้าตาลแดง (JKI) เช่น เขาโพธิ์ทอง เขา
นางเอ เป็ นต้ น และภูเขาหินปูนที่มีหินเชิร์ตแทรกอยู่ เช่น เขาน ้าร้ อนนอก เขาน ้าร้ อนใน นอกจากนี ้
ยังมีบอ่ น ้าร้ อนบริเวณตีนเขาน ้าร้ อนในและนอก

7

กรมศิ ล ปากร, รายงานการส ารวจขุ ด ค้ นทางด้ านโบราณคดี บริ เ วณแหลมโพธิ์
ตาบลพุมเรี ยง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ม.ป.ท.: โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้ )
กรมศิลปากร, 2526), 4.

14

ภาพที่ 4 ลักษณะทางธรณีวิทยาของอาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ที่มา: เบญจวรรณ จารุ กลัส. ลักษณะทางธรณีวิทยาของอาเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี .
เข้ า ถึง เมื่ อ 20 มกราคม 2558. เข้ า ถึง จากhttp://www.dmr.go.th/ download/pdf/ South/
Surat.pdf
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ลักษณะภูมิอากาศ
ไชยามี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน โดยฤดูร้อนซึง่ ได้ รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตก
เฉี ย งใต้ เริ่ ม ตั ง้ แต่ เ ดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง เมษายนและฤดู ฝ นซึ่ ง ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของลมมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มตังแต่
้ เดือนพฤกษาคมถึงมกราคม
ทรัพยากรธรรมชาติ
หิน เทือกเขาภูเก็ตมีวตั ถุกาเนิดเกิดจากหินแกรนิต บริ เวณตอนกลางอาเภอมีภูเขา
หรื อควนลูกโดดเป็ นหินทรายสีน ้าตาลแดง เช่น เขาโพธิ์ทอง เขานางเอ เป็ นต้ นและภูเขาหินปูนที่มี
หินเชิร์ตแทรกอยู่ เช่น เขาน ้าร้ อนนอก เขาน ้าร้ อนใน เป็ นต้ น
ป่ าไม้ มี ทัง้ ป่ าดงดิบ และป่ าชายเลน ไม้ ที่ ส าคัญ ในบริ เ วณป่ าดงดิบ ได้ แ ก่ ไม้ ยูง
ยาง เคี่ยม ตะเคียน จาปา พะยอม กะบาก อินทนิล โดแหลม เป็ นต้ น พบมากบริ เวณตาบลปาก
หมากเนื่ อ งจากอยู่ติดเขาแดนหรื อเทื อกเขาภูเก็ ต ส่วนบริ เ วณป่ าชายเลนมี ไ ม้ ที่ส าคัญ ได้ แ ก่
โกงกาง แสม ตะบูร ตุม่ ตัว่ และหงอนไก่ เป็ นต้ น พบมากในพื ้นที่ตาบลพุมเรี ยง เลม็ด เนื่องจากติด
กับทะเล
แร่ ธาตุ ในเขตบริเวณอาเภอไชยาไม่มีทรัพยากรแร่ในพื ้นที่

ภาพที่ 5 แหล่ งแร่ ในภาคใต้ ของประเทศไทย
ที่ ม า: เอกสารประกอบภาพชุ ด ที่ 1
ธรณี วิ ท ยาและทรั พ ยากรธรณี ป ระเทศไทย
(กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี, 2540), หน้ า 28.
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2. ธรณีสัณฐานและสภาพภูมิศาสตร์ ของภาคใต้ และ“ชุมชนโบราณไชยา”ในอดีต
พื น้ ที่ บริ เ วณภาคใต้ ข องประเทศไทยหรื อตัว “ชุม ชนโบราณไชยา”เป็ นพื น้ ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการขึ ้นลงของระดับน ้าทะเลในแต่ละสมัย ผลจากการขุดเจาะดินบริ เวณอาเภอไชยา
ของกรมพัฒนาที่ ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ.2524 พบสันทรายเก่าขนาดต่างๆ
กระจายอยู่บริ เวณตาบลตลาดไชยา, เลม็ด, ทุ่ง, พุมเรี ยงและเวียงซึ่งอยู่ลึกเข้ าไปในจากชายฝั่ ง
ปั จจุบนั ประมาณ 5-6 กิโลเมตร สันนิษฐานว่าสันทรายเหล่านี ้เกิดขึ ้นในช่วงสมัยโฮโลซีน ช่วงราว
6.000 ปี มาแล้ ว8

ภาพที่ 6 แผนที่แนวชายฝั่ งทะเลประเทศไทยสมัยโฮโลซีน (ราว 6,000 ปี มาแล้ ว)
ที่มา: สิน สินสกุล, “ธรณีวิทยาและธรณีสณ
ั ฐาน”(กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริ มคุณภาพและสิ่งแวดล้ อม
และคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรมหาวิทยาลัยมหิดล, มปป.) หน้ า 11.

8

กรมศิ ล ปากร, รายงานการส ารวจขุ ด ค้ นทางด้ านโบราณคดี บริ เ วณแหลมโพธิ์
ตาบลพุมเรี ยง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ม.ป.ท.: โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้ )
กรมศิลปากร, 2526), 2.
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จากผลการศึกษาดังกล่าว ทาให้ เกิดข้ อสันนิษฐานว่าในสมัยราว 6,000ปี ที่ผ่านมา น ้า
ทะเลได้ เข้ ามาลึกบริ เวณพื ้นที่สนั ทรายเก่าที่ขดุ พบ โดยสันทรายเหล่านี ้จะมี ความสูงจากพื ้นที่ราบ
ลุ่มโดยรอบประมาณ1-2 เมตร มีลกั ษณะเป็ นดินทรายต่างจากพื ้นที่ล่มุ ที่เป็ นดินที่ราบลุ่มน ้าท่วม
ถึง ปั จจุบนั ชาวบ้ านเรี ยกพื ้นที่บริ เวณสันทรายเก่าต่างด้ วยคานาหน้ าว่า “ดอน” เช่นดอนพด, ดอน
โรงทอง(บริ เวณที่ตงตลาดอ
ั้
าเภอไชยา), ดอนแตง, ดอนดวด, ดอนสูบ, ดอนไส (ตรงข้ ามสถานี
รถไฟ), ดอนธูป(ป่ าช้ าวัดเวียง) เป็ นต้ น 9 สันทรายเก่าที่สาคัญคือ สันทรายที่ตงของวั
ั้
ดเวียงวัดแก้ ว
วัดหลงยาว 3 กิโลเมตร กว้ าง 300-400 เมตร วางตัวแนว ทิศเหนือ-ใต้ มีเขาน ้าร้ อนเป็ นภูเขาลูกโดด
ทางใต้ สดุ ของสันทราย10 จากผลการศึกษาการขึ ้นลง ของระดับน ้าทะเลพบว่าในช่วง5,000-2,000
ปี มาแล้ วระดับน ้าทะเลมีการแกว่งตัวสูงและต่ากว่าน ้าทะเลปั จจุบนั ประมาณ1.2-2.2 เมตร จากนัน้
น ้าทะเลค่อยๆลดระดับลงจนมีระดับเท่ากับปั จจุบนั เมื่อ 1,000 ปี มาแล้ ว (พุทธศตวรรษที่ 14-15)
จากนันก็
้ คอ่ ยๆเกิดการทับถมของตะกอนแม่น ้า ตะกอนชายฝั่ งทะเล จนชายฝั่ งจึงค่อยถ่อยร่ นไป
จนใกล้ เคียงกับปั จจุบนั
ผลจากการศึก ษาของMichel Jarcq-hergoualc’h ได้ ทาการศึกษาภาพถ่า ยทาง
อากาศและลักษณะภูมิประเทศในพื ้นที่ภาคใต้ ได้ กาหนดชายฝั่ งทะเลในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 ของ
อาเภอไชยากินเนื ้อที่เข้ าไปถึงด้ านเข้ าไปถึงพื ้นที่บริเวณสันทรายเก่าสมัยโฮโลซีน ซึ่งผลจากการขึ ้น
ลงของระดับน ้าทะเลในแต่ละสมัยส่งผลต่อการเลือกใช้ พื ้นที่ของคนในแต่ละสมัยด้ วย

9

ประทุ ม ชุ่ ม เพ็ ง พั น ธุ์ , ศิ ล ปวั ฒ นธรรมภาคใต้ ว่ าด้ วยภู มิ ศ าสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์
และโบราณคดี ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพืน้ บ้ าน: ครบเครื่ องเรื่ องเมืองใต้ (กรุ งเทพ: สุวีริยา
สาส์น,2548), 161.
10
ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดี
ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2215.

ภาพที่ 7 แผนที่สภาพภูมิศาสตร์ อาเภอไชยาและชายฝั่ งทะเลเดิมช่ วงราวพุทธศตวรรษที่ 15 (ตามการศึกษาของและ Michel Jarcq-hergoualc’h)
ที่ม า: กรมศิล ปากร, รายงานการสารวจขุ ด ค้ นทางด้ า นโบราณคดี บริ เ วณแหลมโพธิ์ ตาบลพุม เรี ยง อาเภอไชยา จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธานี
(ม.ป.ท.: โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้ ) กรมศิลปากร, 2526) ภาคผนวกแผนที่ที่ 1และ Michel Jarcq-hergoualc’h, The Malay peninsula
crossroad of the maritime silk road (100BC.-1300A.D.)(Leiden:Brill, 2002), Fig 31.
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บทที่ 3
ประวัตศิ าสตร์ การศึกษาชุมชนโบราณไชยาที่ผ่านมา
การศึกษา “ชุมชนโบราณไชยา”ที่ ผ่านมา ปรากฏหลักฐานครั ง้ แรกในปี พ.ศ.2439
เป็ นเอกสารบันทึกการบูร ณะพระบรมธาตุไ ชยาของพระชยาภิ วัฒ น์ สุภัทรสัง ฆป่ าโมกข์ (หนู)
เจ้ าคณะเจ้ าเมืองไชยา (เก่า) ทําการบันทึกลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของเจดีย์ก่อนการบูรณะ
และวินิจฉัยว่าพระบรมธาตุไชยามีการบูรณะต่อเติมมาก่อนหน้ านี ้ 2 ครัง้
ดังนัน้ “ชุมชนโบราณไชยา” มีการศึกษาและบันทึกประวัติมาแล้ วมากกว่า 118 ปี
ซึง่ จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถแบ่งการศึกษาชุมชนโบราณไชยาตามอายุสมัยและรูปแบบ
การศึกษาเป็ นช่วง3 ดังนี ้
ช่ วงที่ 1ปี พ.ศ. 2439 – 2460ยุคเริ่มต้ นของการศึกษา
เอกสารส่ว นใหญ่ เ ป็ นจดหมายเหตุ บัน ทึก การเดิน ทางบัน ทึก ทางราชการต่า งๆ
โดยเนื ้อหาส่วนใหญ่เป็ นการบรรยายโบราณสถานและโบราณวัตถุมีรายชื่อเอกสาร ดังนี ้
พ.ศ.2439-2444
พระชยาภิ วั ฒ น์ สุ ภั ท รสั ง ฆป่ าโมกข์ ( หนู ) บัน ทึ ก ลั ก ษณะ
สถาปั ตยกรรมเจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยาก่อนการปฏิสังขรณ์ ( รายงานเสนอต่อพระยามหิบาล
บริ รักษ์ ข้ าหลวงเทศามณฑลชุมพร เดือนกันยายน ร.ศ.129) ว่าองค์เจดีย์ตงบนฐานจากพื
ั้
้นฐาน
จนถึงหอระฆังลดชันมี
้ หน้ ามุขหน้ าบันและบราลีทกุ ชันบราลี
้
ทําเป็ นองค์ระฆังเล็กๆ กําแพงระเบียง
เป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสมีพระพุทธรูปศิลานับได้ 180 องค์ โครงสร้ างพระบรมธาตุไชยาเป็ นอิฐไม่ใช้
ปูนสอแต่เป็ นลักษณะ“อิฐป่ นเป็ นบายสอ” และใช้ หินแทนอิฐในบางส่วนที่สําคัญๆ สันนิษฐานว่า
พระบรมธาตุไชยามีการบูรณะมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ 1

1

ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา:
สถาบันคดีศกึ ษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2197.
20
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พ.ศ.2440–2454สมเด็จ ฯกรมพระยาดํารงราชานุภ าพตรวจราชการมณฑลปั กษ์ ใต้
ได้ บันทึกตําแหน่งที่พ บจารึ กพระพุทธรู ปนาคปรกหลักที่ 25,จารึ กวัดเวี ยงหลักที่ 24ก.และ24ข.
ที่ ห ลวงเสวี ว รราช(แดง) นายอํ า เภอพุม เรี ย งนํ า เข้ า มาถวายที่ ก รุ ง เทพฯเมื่ อ วัน ที่ 31 ตุล าคม
พ.ศ.2448 ตามคําบอกเล่าของนายอุ ผู้ใหญ่บ้ านที่ขุดศิลาจารึ ก(ในลิขิตของพระยาชยาภิวฒ
ั น์ฯ
ถึงพระยาคงคาธราธิบดี สมุหเทศาภิบาลมณฑลสุราษฎร์ ธานี วนั ที่ 24พฤศจิกายน พ.ศ.2460)
กล่าวว่า “ศิลาจารึ กอยู่ห่างจากวัดเวียงไปทางตะวันตกราว 1เส้ นก่อเป็ นฝาผนังขึน้ ยาวไปทาง
ทิศเหนือทิศใต้ ในนันมี
้ เทวรู ปอยู่กลางหันหน้ าไปทางตะวันออก ศิลาแท่งใหญ่อยู่ห่างจากเทวรู ป
ไปทางทิศเหนือ 3ศอก รู ปศิลาเป็ นผืนผ้ ายาว4 ศอก กว้ าง1ศอกมีเดือยลงในเขียงศิลาแท่งเล็ก
อยู่ทางทิศใต้ ของเทวรู ป...” นอกจากนี ้สมเด็จกรมฯพระยาดํารงราชานุภาพทรงนําประติมากรรม
พระโพธิสตั ว์จากโบสถ์พราหมณ์นอกกําแพงชันนอกทิ
้
ศตะวันออกเฉียงเหนือเข้ ามาไว้ ยงั กรุงเทพฯ2
พ.ศ.2446สมเด็จฯเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์เสด็จตรวจราชการแหลมมาลายู
(มณฑลภูเก็ต มณฑลนครศรี ธรรมราช มณฑลชุมพร)ใน“หนังสือราชการจดหมายเหตุระยะทางไป
ตรวจราชการแหลมมาลายู ร.ศ.121” ทํ า การร่ า งแผนผัง วัด พระบรมธาตุไ ชยาและกล่า วถึ ง
พระพุทธรูปองค์เล็กๆประทับยืนในพระปรางค์ว่าเป็ นพระพุทธรูปรุ่นเดียวกับพระอุโบสถที่พระปฐม
เจดีย์ จังหวัดนครปฐม นอกจากนีย้ ังกล่าวถึงวัดที่ทรงประทับผ่านได้ แก่ วัดจําปา วัดสมุหนิมิ ต
วัดสากเหล็ก วัดใหม่ วัดโพธิ์ วินิจฉัยตามประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นว่า “ที่วดั พระธาตุนี ้เป็ นเมืองไชยา
ตัง้ ครั ง้ ที่ ส อง เมื อ งเก่า ขึน้ ไปตามคลองไชยาทางวันหนึ่ง เหนื อปากหมากอยู่ระหว่างเขาเพลา
กําแพง ทําด้ วยหิน แล้ วว่ายกจากวัดพระบรมธาตุไปตังที
้ ่บ้านสงขลา แล้ วพุมเรี ยง....”3
พ.ศ.2452-2455E.E.Lunet de Lajonquiéreทําการสํารวจแหล่งโบราณคดีในภาคใต้
และตีพิมพ์ผลงานเรื่ อง “La DomaineArchéologique du Siam”และ“Essai d’Inventaire
Archéologique du Siam”สัน นิ ษฐานว่า ชุม ชนโบราณไชยาว่า คื อ อาณาจัก ร “พัน -พัน ”
ส่วนเจดีย์วดั พระบรมธาตุไชยามีเทคนิคคล้ ายสถาปั ตยกรรมของจามและเขมร พระพุทธรู ปศิลา

2

เรื่ องเดียวกัน, 2197.
สมเด็ จ เจ้ าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุ วั ติ ว งศ์ , จดหมายเหตุ ร ะยะทางไปตรวจราชการ
แหลมมาลายู ร.ศ.121, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 109 –119.
3
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ทรายแดงภายในวัด เป็ นศิลปะกลุ่มไทยส่วนประติม ากรรมชิน้ ส่วนเทวรู ปจากวัดเวี ยงวิเคราะห์
จากลักษณะการแต่งกายจัดอยูใ่ นศิลปะ Indo– cambodgien4
พ.ศ.2458 พระยาธรกิ จ รั ก ษาเขี ย น “จดหมายเหตุร ะยะทางเสด็จ พระราชดํ า เนิ น
เลียบมณฑลปั กษ์ ใต้ ของสักขี ”กล่าวถึงการเสด็จพระราชดําเนินไปนมัสการพระบรมธาตุไ ชยา
ของสมเด็จ พระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว บันทึกตําแหน่งที่ พบพระโพธิ สัตว์ว่า “ที่หน้ าวัดพระธาตุนี ้
มีต้นโพธิ์ต้นหนึ่ง ว่าใต้ ต้นโพธิ์ นี ้เป็ นที่ขดุ รู ปพระบรมโพธิ์สตั ว์ หล่อเพียงบันพระองค์
้
ซึ่งเชิญเข้ าไป
ไว้ ในกรุงเทพฯ ประดิษฐานอยู่ ณ พระราชวังดุสิต.” 5
พ.ศ.2460 หลวงวิชิ ตภัก ดีขุดตรวจสอบบริ เวณศาลปะหมอใกล้ วัด เวี ยงที่ พ บจารึ ก
หลัก 24ก. (ในจดหมายของพระยาคงคาธราธิบดี มหาเสวกตรี สมุหเทศาภิบาลมณฑลสุราษฎร์
ธานีถึงสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพลงวันที่11 ธันวาคม พ.ศ. 2460)พบฐานจารึกเพิ่มเติม
กล่าวว่า “ขุดลงไปพบเขียงศิลาจมอยู่เสมอพื น้ ดิน เขียงเป็ นรูปสี่เหลี่ยมรี ยาว27 นิ ้วฟุต กว้ าง 5นิ ้ว
ฟุต ลึก8นิ ้วฟุต...” การขุดครัง้ นี ้เป็ นการยืนยันว่าหลักศิลาจารึก24ก.และ24ข.พบที่แหล่งโบราณคดี
วัดเวียง6

4

E.E.Lunet de Lajonquiére, “La DomaineArchéologique du Siam,” en Rapport
sommairesurune mission archeologique (Cambodge, Siam, Presqu'ile malaise, Inde, 1907-1908),
227 – 262.
5
ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา:
สถาบันคดีศกึ ษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2197.
6
เรื่ องเดียวกัน, 2197.
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ช่ วงที่ 2ปี พ.ศ. 2461 – 2530 ยุคตื่นตัวและรุ่งเรือง
หลังจาก George Coédesบัญญัติศพั ท์คําว่า“อาณาจักรศรี วิชยั ”ขึ ้นในปี พ.ศ.2416
ทําให้ เกิดกระแสตื่นตัวการศึกษาประวัติศาสตร์ ในอําเภอไชยาจํานวนมากเนื่องจากนักวิชาการ
ส่ ว นใหญ่ ไ ชยาเป็ นเมื อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ ในช่ ว งสมั ย ศรี วิ ชั ย ช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 13-18
ช่วงปี พ.ศ.2416-2518 ช่วงนี ้จะเป็ นช่วงการรวบรวมโบราณวัตถุ งานเขียนส่วนใหญ่เป็ นการศึกษา
แนวประวัติศาสตร์ ศิลปะเพื่อกําหนดอายุสมัย ของโบราณวัตถุ (จัดกลุ่มหลักฐานทางโบราณคดีที่
พบในไชยาเป็ นยุคศรี วิชัย) มีการอ่านหรื อถอดความจารึ กและศึกษาเอกสารจีนเริ่ มมีการเข้ ามา
สํารวจทางโบราณคดีของนักวิช าการชาวไทยและต่างประเทศ, ขุดทดสอบฐานโบราณสถาน
วัดเวียง วัดแก้ ว วัดหลงต่อมาพ.ศ.2519กรมศิลปากรได้ เข้ ามามีบทบาทและทําการสํารวจแหล่ง
โบราณคดี เ พิ่ ม มากขึ น้ เพื่ อ เริ่ ม ต้ น เตรี ย มทํ า การขุ ด ค้ น และขุด แต่ ง ในช่ ว งปี พ.ศ. 2522
กระแสการศึกษาประวัติศาสตร์ ศรี วิชัยได้ รับความนิยมองค์การ UNESCO ได้ จัดตัง้ SPAFA
หรื อSEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education Organization)รวบรวมสมาชิก
ประเทศไทย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์และผู้สงั เกตการณ์ของหน่วยงาน SPAFA ทําการวิจยั โบราณคดี
และสิ่งแวดล้ อม ที่เกี่ยวข้ องกับอาณาจักรศรี วิชัย (Srivijaya) เป็ นระยะเวลา5 ปี จากโครงการนี ้
ทําให้ เกิ ดการกระตุ้นดําเนินงานและการศึกษาทางด้ านโบราณคดีในอํ าเภอไชยามี การขุดค้ น
และบูรณะ เช่น การบูรณะแหล่งโบราณสถานวัดแก้ วปี พ.ศ.2519-2523 วัดหลงปี พ.ศ.2524-2526
การขุดค้ นที่ วัดเวียงปี พ.ศ.2524และแหล่ง โบราณคดี แหลมโพธิ์ ปีพ.ศ.2525 เกิ ดการประชุม
สัม มนาทัง้ ต่า งประเทศและในประเทศ ประกอบกับ ในปี พ.ศ.2524กรมศิล ปากรตัง้ โครงการ
โบราณคดี (ภาคใต้ ) ทําให้ เกิดการสํารวจ ขุดค้ น ขุดแต่งอย่างเป็ นระบบ แต่อย่างไรก็ตามผลงาน
วิชาการช่วงนี ้จะมุ่งเน้ นหลักฐานทางโบราณคดีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-18ตัวอย่างงานวิชาการ
ในช่วงพ.ศ.2461-2530 ได้ แก่
พ.ศ.2461George Coédes ตีพิมพ์บทความเรื่ อง “Le royaume de Çrivijaya”
ทํ า การศึ ก ษาจารึ กในเขตสุ ม าตราใต้ กั บ จารึ กทางภาคใต้ ของไทย (จารึ กเวี ย งสระ
ต่อมาได้ เปลื่ยนชื่อเป็ นจารึ กวัดเสมาเมือง) เชื่อมโยงกับชื่อรัฐพานิชย์นาวี “Fo-Shih”,“Shih-li-foshi”, “San-fo-shi” ในเอกสารจี น และเมื อ ง “ศรี บู ส า” ในเอกสารอาหรั บ สั น นิ ษ ฐานว่ า
คือ อาณาจักรศรี วิชัยโดยในพุทธศตวรรษที่ 13 – 18 มีศูนย์กลางอยู่ที่ปาเล็มบัง นอกจากนี ้
ในบทความยั ง แทรกการถอดความจารึ ก ฐานพระพุ ท ธรู ปวั ด หัว เวี ย ง(Grahi Buddha)
ที่ พ บในอํ า เภอไชยาว่ า เป็ นจารึ ก เขี ย นด้ วยอั ก ษรเขมรแต่ มี รู ป แบบตัว อั ก ษรที่ ไ ด้ อิ ท ธิ พ ล
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มาจากชวา- สุมาตรากํ า หนดอายุในปี ค.ศ.1183 (พ.ศ.1726) ส่วนจารึ กภาษาสันสกฤตทพบที่
วัดเวียงกําหนดอายุ ค.ศ.1230 (พ.ศ. 1773)7
พ.ศ.2465Gabriel Ferrandตีพิมพ์ หนังสือ “L’empiresumatranaisde Crivijaya”
กล่าวว่าเมือง “Grahi” (ครหิ) ที่ปรากฏบนจารึ กพระพุทธรู ปนาคปรกสําริ ดที่วัดหัวเวียงเป็ นชื่อ
เมืองเดียวกับ”Kia-lo-hi” ในจดหมายเหตุจีนของ TchaoJouKouaปี ค.ศ.1225 (พ.ศ.1768)8
พ.ศ.2469 สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพตีพิมพ์หนังสือ “ตํานานพุทธเจดีย์สยาม”
กํ า หนดพระบรมธาตุไ ชยาเป็ นตัว อย่ า งของมณฑปหลัง คาทรงสถูป ประดิษ ฐานพระพุท ธรู ป
ในลัท ธิ ม หายานและจัด กลุ่ม พระโพธิ์ สัตว์ หินและสํ าริ ด ที่ พ บในชุม ชนโบราณไชยาอยู่ใ นกลุ่ม
ศิลปะศรี วิชยั ที่มีอายุระหว่าง พ.ศ.12009
พ.ศ.2470 George Coédes ตีพิมพ์บทความเรื่ อง “A propos de la chute du
royaume de Çrìvijaya” กล่าวถึงการล่มสลายของอาณาจักรศรี วิชยั โดยชี ้ให้ เห็นความแตกต่างว่า
ในสุ ม าตราอํ า นาจของศรี วิ ชัย สิ น้ สุ ด ลงจากการที่ ช วายกทัพ มาตี เ มื อ งจั ม บิ ใ นปี ค.ศ.1280
(พ.ศ.1823) ส่วนในภาคใต้ ของประเทศไทยน่าจะเสื่อมก่อนหน้ านันสั
้ นนิษฐานจากจารึ กวัดเวียง
ค.ศ. 1230 พ.ศ.1773)และคัมภีร์มหาวงศ์ของลังกาที่กล่าวถึงกษัตริ ย์จนั ทรภาณุของอาณาจักร
ตามพรลิงค์10
พ.ศ.2470หลวงบริ บาลบริ ภัณ ฑ์ ขุด ตรวจสอบฐานโบราณสถานวัด แก้ ว ด้ า นทิศ ใต้
กล่าวว่ามีลกั ษณะคล้ ายวัดพระบรมธาตุไชยาแต่มีขนาดใหญ่กว่า ทางด้ านทิศตะวันออกมีรอยร้ าว
ส่วนทางด้ านทิศเหนือและด้ านตะวันตกเป็ นดินคลุม11
พ.ศ.2469-2472George Coédes ตีพิมพ์ผลงาน “Les Collections Archéologique
du Musée National de Bangkok” จัดโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบในไชยาเป็ นศิลปะร่วม
7

George Coédes, “Le royaume de Crivijaya,” Journal Asiatique(S.l.: s.n. ,1919):149-200.
8
Gabriel Ferrand,L’empiresumatranaisde Crivijaya(Paris: Librairieorientaliste,1922),14.
9
สมเด็จ กรมพระยาดํา รงราชานุภาพ, ตานานพุ ท ธเจดีย์ สยาม, (พระนคร: โรงพิม พ์ โสภณ
พิพรรฒธนากร, 2469), 91-92.
10
George Coédes, “A propos de la chute du royaume de Çrìvijaya,” Bijdragen tot de
Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-IndiëDeel 83, 2de/3de Afl. (1927) (pp. 459-472)
11
ธราพงศ์ ศรี สุช าติ , “ไชยา: ชุ ม ชนโบราณ,” สารานุ ก รมวั ฒ นธรรมภาคใต้ เล่ มที่ 5
(สงขลา: สถาบันคดีศกึ ษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2198.
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สมัยศรี วิชยั (ยกเว้ นพระพุทธรู ปคุปตะและพระวิษณุ) ส่วนใหญ่ได้ อิทธิพลจากศิลปะอินโด-ชวา
(indo-javanaise) แต่ได้ รับอิทธิพลมาจากศิลปะอื่นด้ วย เช่น จากอินเดีย ทวารวดี จามเป็ นต้ น12
พ.ศ.2472George Coédes ตี พิ ม พ์ ห นัง สื อ “ประชุม ศิ ล าจารึ ก สยามภาคที่ 2”
ทําการรวบรวมผลการแปล คําอธิ บายของจารึ กทั ง้ 3 หลักที่พ บที่วัดเวียง คือ จารึ กหลักที่ 24ก
จารึกหลักที่ 24ข.(หลักที่ 24 ก. ยังไม่ได้ แปล) และจารึ กหลักที่ 25 จารึกฐานพระพุทธรูปนาคปรก
กล่าวไว้ ในหัวข้ อจารึกเมืองประเทศราชขึ ้นแก่กรุงศรี วิชยั 13
พ.ศ.2472หลวงบริ บาลบริ ภณ
ั ฑ์นํา Jean Yves Claeys สํารวจโบราณสถานในภาคใต้
ครัง้ ที่ 8 พบแหล่งโบราณคดีในไชยา 9 แหล่ง คือ วัดพระบรมธาตุไชยา วัดเวียง วัดแก้ ว วัดหลง
เขานํ ้าร้ อน วัดใหม่ชลธาร วัดประสพ วัดป่ าเลไลย์ วัดศาลาทึงนอกจากนี ้ Jean Yves Claeys
ขุ ด ตรวจสอบรากฐาน(โบราณสถานวั ด เวี ย งและวั ด หลง)เสนอข้ อคิ ด เห็ น ไว้ ในหนั ง สื อ
“L’Archéeologie du Siam”ว่ า โบราณสถานอิ ฐ วัด แก้ วคล้ ายกั บ เจดี ย์ ใ นเมื อ งจาม
ส่วนโบราณสถานที่วัดหลงและวัดเวียงเป็ นศาสนสถานฐานสี่เหลี่ยมที่มีการบูรณะในสมัยหลัง
โดยทัง้ สองมี อ ายุร่ ว มสมัย กั บ พระบรมธาตุไ ชยา 14 นอกจากนี ห้ ลวงบริ บ าลบริ ภัณ ฑ์ ไ ด้ นํ า
โบราณวัตถุที่พบในไชยาขึ ้นมาไว้ ยงั กรุงเทพฯได้ แก่ พระสถูปหินระฆังบนฐาน 6 ชันจากวั
้
ดประสพ
พ.ศ.2473หลวงบริ บาลบริ ภัณฑ์ตรวจโบราณวัตถุและจัดทํา รายงานโบราณวัตถุที่พบ
ในเขตไชยาเพิ่มเติมพบพระพุทธรูปหินลงรักปิ ดทองศิลปะทวารวดีที่องค์พระบรมธาตุไชยา 1 องค์,
พระพุทธรูปหินประทับนัง่ ศิลปะทวารวดีในซุ้มหน้ าพระบรมธาตุไชยา 1 องค์, พระพุทธรูปหินศิลปะ
ศรี วิชยั จากระเบียงพระบรมธาตุไชยา 2 องค์และเทวรูปพระนารายณ์ศลิ าจากวัดใหม่ชลธาร
พ.ศ.2477H.G.Quaritch Walesทําการสํารวจทางโบราณคดีและขุดทดสอบฐานราก
วัดแก้ วทางด้ านตะวันออก ตีพิมพ์หนังสือ เรื่ อง “A Newly Explored Route of Ancient Indian
Cultural Expansion” สันนิษฐานว่าไชยาเป็ นเมืองหลวงอาณาจักรศรี วิชยั เนื่องจากพบหลักฐาน
ทางโบราณคดี ม ากกว่ า ที่ พ บในชวาและสุม าตรามี เ ส้ น ทางข้ า มคาบสมุท รมาจากตะกั่ว ป่ า
12

George Coédes,Les Collections Archéologique du Musée National de Bangkok,
(Paris: Les Edition G.VanOest, 1928), 25-26.
13
George Coédes,ประชุ มศิลาจารึ กสยามภาคที่ 2:จารึ กกรุ งทวารวดี เมืองละโว้ แลเมือง
ประเทศราชขึน้ แก่ กรุ งศรีวิชัย (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒนากร,2472), 41-44.
14
Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931),
378-393.
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ทําให้ สะดวกแก่การเป็ นเมืองท่า แต่ต่อมาในช่วงพ.ศ.1726 เมืองแห่งนีไ้ ด้ ถูกปกครองโดยเขมร
(จากจารึกวัดหัวเวียง จารึกหลักที่ 25)15
พ.ศ.2478สมเด็ จ กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพวิ นิ จ ฉั ย เมื อ งโบราณไชยาไว้ ใน
“สาส์ น สมเด็ จ ” ว่ า เป็ นเมื อ งโบราณที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในภาคใต้ (รวมเมื อ งเวี ย งสระไว้ ในเขต)
พระบรมธาตุไชยาเป็ นเจดีย์ทรงมณฑปอยู่ในช่วงสมัยศรี วิชยั เป็ นศิลปะแบบคุปตะ ส่วนพระพักตร์
พระพุทธรู ปนาคปรกสํ าริ ดที่ วัดเวี ยงและพระพุทธรู ปศิลาทรายแดงสร้ างขึน้ ปลายสมัยศรี วิชัย
ร่วมสมัยกับขอมตอนปลายโดยพระบรมธาตุไชยายังเป็ นที่รับนับถือในสมัยนัน้ 16
พ.ศ.2479กรมศิ ล ปากรประกาศ ขึ น้ ทะเบี ย นโบราณสถานในอํ า เภอไชยา
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ ถ- หน้ า1532-1533
วั น ที่ 27
กั น ยายนพ.ศ.2479
คือ วัดพระบรมธาตุไชยา วัดเวียง วัดหลง วัดแก้ ว เขานํ ้าร้ อน เขาสายสมอและวัดใหม่ชลธาร17
ในปี เดียวกัน George Coédesเสนอบทความเรื่ อง“A propos d’une novella
théoriesur le site de Crivijaya”ค้ านความคิดของ H.G.Quaritch Wales ที่ว่าอาณาจักรศรี วิชยั
มีศูนย์กลางที่ไ ชยาแต่เห็นว่าเป็ นเมืองสําคัญของศรี วิชัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 และกล่าวถึง
โบราณวัตถุที่พบที่ไชยา (พระโพธิสตั ว์) ว่าแสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างเมนดุตชวาซึ่งน่าจะเป็ น
ศูนย์กลางศรี วิชยั มาก่อน18
พ.ศ.2481Reginald Le May ตีพิมพ์ผลงานเรื่ อง “A Concise Historyof Buddhist Art
in Siam”สัน นิ ษ ฐานว่ า บริ เ วณนครศรี ธ รรมราชและอ่ า วบ้ า นดอนคื อ อาณาจัก รพัน พัน
และจัด โบราณวัต ถุที่ พ บในไชยาเป็ นศิ ล ปะศรี วิ ชัย หรื อ เรี ย กว่ า Hindu-Javanese Scholl
(พระบรมธาตุไชยาและพระโพธิสตั ว์อวโลติเกศรวรพบที่วดั พระบรมธาตุ ไชยา) พระพุทธรูปสําริ ด
15

H.G.Quaritch Wales, A Newly Explored Route of Ancient Indian Cultural Expansion
(London: India Society, 1935), 4-31.
16
กรมพระยานริ ศ รานุ วั ด ติ ว งศ์ ,สาส์ นสมเด็ จ เล่ ม ที่ 7 พุ ท ธศั ก ราช 2478 (กรุ ง เทพฯ:
มูลนิธิสมเด็จฯ เจ้ าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ มูลนิธิสมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพและองค์การค้ า
ของคุรุสภา, 2534-2543), 121-136.
17
ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดี
ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2198.
18
George Coédes, “A propos d’une novella théoriesur le site de Crivijaya,” in Journal
of the Malayan Branch of the Royal Asiatic SocietyXIV(1936),1-9.
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นาคปรกที่วัดเวียงนัน้ ตัวนาคมีรูปแบบศิลปะแบบเขมร ส่วนพระพุทธรู ปมีลักษณะคล้ ายศิลปะ
ทวารวดี ดังนันชื
้ ่อกษัตริ ย์ที่ปรากฏบนจารึ กน่าจะเป็ นกษัตริ ย์เชื ้อสายเขมรที่มาปกครองดินแดน
แถบลพบุรีและพระพุทธรูปนาคปรกองค์นี ้น่าจะเคลื่อนย้ ายมาจากที่อื่น19
พ.ศ.2483พระอธิ การอรรถ ศิลโตขุดพบพระพิม พ์ ดินเผาปางมารวิชัยแผง 16 องค์
จากวัดเดิมเจ้ านํามามอบให้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ในวันที่ 1 มิถนุ ายน พ.ศ.2483
พ.ศ.2484-2485Pierre
Dupontตี พิ ม พ์ บ ทความเรื่ อง “Vishnu
mitrés
de l’Indo chine occidentale”และ“Le Buddha de Grahi et L’école de Chaiya”
จัดกลุ่มเทวรู ปวิษณุ ในไชยาว่าเป็ นสกุลช่างเดียวกับที่พบที่ปราจีนบุรี ส่วนพระพุทธรู ปนาคปรก
สําริ ดที่วัดเวียงจัดให้ อยู่ในสกุลช่างไชยาวิจารณ์ว่าประติมากรรมแยกเป็ น3 ส่วน ตัวนาคปรก
และจารึกสร้ างในช่วงเดียวกันส่วนพระพุทธรู ปสร้ างขึ ้นในสมัยหลัง ส่วนพระพุทธรู ปหินและสําริ ด
อื่นๆที่กําหนดอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 นันสื
้ บทอดศิลปะจากสมัยศรี วิชยั 20
พ.ศ.2487-2491George Coédesตี พิ ม พ์ บ ทความเรื่ อ ง “Histoire Anciennes
des Etats Hindouises d’Extrême Orient”และ“Les Etats Hindouise d’Indo chineet
d’Indonésie” ในหนังสือ Histoire du Monde สันนิษฐานว่าจารึ กหลักที่ 24ก.จากวัดเวียง
เป็ นเรื่ องราวของพระเจ้ าจันทรภาณุแห่งตามพรลิงค์(นครศรี ธรรมราช)และเป็ นราชาของพวกกะ
ที่ปรากฏบนหนังสือมหาวงศ์พงศาวดารลังกาเป็ นกษัตริย์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18
พ.ศ.2491 พุทธทาส อินทปั ญโญ ตีพิมพ์ หนังสื อเรื่ อง “แนวสังเขปของโบราณคดี
รอบอ่าวบ้ านดอน” ศึกษาประวัติศาสตร์ และรวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเมืองไชยาสันนิษฐานว่า
แต่ เ ดิ ม ชนพื น้ เมื อ งอาศั ย อยู่ บ ริ เวณเขาเพลาต้ นนํ า้ คล องไชยาบริ เวณบ้ านปากหมาก
ต่อมาเคลื่อนย้ ายมาผสมกับชาวอินเดียโพ้ นทะเลที่เข้ ามาตัง้ ถิ่นฐาน สมัยทวารวดีไชยานับถื อ
พุทธนิกายเถรวาทประติมากรรมนําเข้ ามาจากชุมชนทวารวดีจากนครปฐม(ยกเว้ นพระพุทธรู ป
ประทับยื นไม่มี เ ศี ยรจากวัดแก้ ว) สมัยศรี วิชัยปกครองด้ วยกษัตริ ย์ไ ศเลนทร์ วงศ์ มี เขานํ า้ ร้ อน

19

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

1963), 35-49.
20

Pierre Dupont, Vishnu mitrés de l’Indochineoccidentale และ Le Buddha de
GrahietL’école de Chaiyaใน Bulletin de L’EcoleFranCaised’Extreme Orient (41,1941), 233-254.
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เป็ นภู เ ขาประจํ า ราชวงศ์ แ ละเป็ นชุ ม ชนเมื อ งท่ า ที่ มี อํ า นาจทางทะเล มี ตํ า นานกองทัพ เรื อ
และพยายุมบาตรงกับคําบอกเล่าเรื่ องการพบสมอเรื อที่เขาสายสมอ 21
พ.ศ.2494H.G.Quaritch Wales ตีพิมพ์ผลงานเรื่ อง “The Making of Greater India:
a study in South East -Asian culture”กําหนดอายุพระพุทธรู ปหินประทับยืนไม่มีเศียร
จากวัดแก้ วและพระพุทธรู ปหินประทับนั่ง(พ่อตาเชี่ ยว)จากแหล่ง โบราณคดีวัดเววนอยู่ในสมัย
คุ ป ตะ ส่ ว นสถาปั ตยกรรมวั ด แก้ วนั น้ จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม ศิ ล ปะปาละแต่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ จ ากจาม
ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากอิทธิพลการค้ า วัดพระบรมธาตุไชยาเป็ นศิลปะปาละที่ ผ่านจากชวา
คล้ ายกับ โบราณสถานบุโรพุทธโธ22
พ.ศ.2492-2494หลวงบริ บาลบริ ภณ
ั ฑ์และ Alexander B.Griswold ตีพิมพ์บทความ
“ประติมากรรมแห่งคาบสมุทรสยามในสมัยอยุธยา” จัดประติมากรรมที่พบในไชยาอยู่สมัยศรี วิชยั
ส่วนเทวรู ปวิษณุจัดอยู่ในศิล ปะก่อนเขมรและพระพุทธรู ปหินทรายแดงเป็ นศิลปกรรมอยุธ ยา
สมัยพระเจ้ าปราสาททอง
พ.ศ.2496 ธรรมทาส พานิชตีพิมพ์ บทความเรื่ อ ง “ศรี วิชัย” โดยทําการศึกษาแผนที่
หนังสือภูมิศาสตร์ ของปโตเลมี ลักษณะภูมิศาสตร์ และโบราณวัตถุในไชยา สันนิษฐานว่าไชยา
คือเมืองซาบาเมืองท่าฝั่ งตะวันออกคูก่ บั เมืองตะโกลา พังงาทางตะวันตก23
พ.ศ.2498 หลวงบริ บ าลบุรี ภั ณ ฑ์ ทํ า การขุด ตรวจสอบฐานโบราณสถานวัด หลง
พบว่าเป็ นฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ขนาด 30x30 เมตรเป็ นโบราณสถานก่ออิฐไม่สอปูน24
พ.ศ.2500 หม่อมเจ้ า จันทร์ จิ ร ายุ รั ช นี แ ละนายเขี ย น ยิ ม้ ศิริ ตีพิ ม พ์ ผ ลงานเรื่ อ ง
“Thai Monumental Bronze” กล่าวว่าเมืองไชยาว่าเป็ นเมืองท่าสําคัญของอาณาจักรศรี วิชัย
แบ่งศิลปะเป็ น 4 ช่วงคือ ช่วงที่ 1 ศริสต์ศตวรรษที่ 4-6thศิลปะยุคคุปตะ,ช่วงที่ 2คริ สต์ศตวรรษที่ 7th
คือกลุม่ จารึกที่พบที่ชวา เกาะบังกาและบริเวณสุมาตรา,ช่วงที่ 3 คริสต์ศตวรรษที่ 8th คือ กลุ่มจารึก
21

พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปั ญโญ), แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่ าวบ้ านดอน,
พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพฯ: อรุณวิทยา, 2540),1-120.
22
H.G. Quaritch Wales, The Making of Greater India: a study in South-East Asian
culture(London: Bernard Quaritch,1951),31-39.
23
ธรรมทาส พานิช, “ศรี วิชยั ,” ศิลปากร 7, 7 (ธันวาคม 2496): 93-100.
24
ธราพงศ์ ศรี สุช าติ , “ไชยา: ชุ ม ชนโบราณ,” สารานุ ก รมวั ฒ นธรรมภาคใต้ เล่ มที่ 5
(สงขลา: สถาบันคดีศกึ ษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2198.
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ที่พบในไชยาและนครศรี ธรรมราชและช่วงที่ 4คริ สต์ศตวรรษที่ 8-10th คือยุคปาละส่วนพระพุทธรูป
นาคปรกที่วดั เวียงกําหนดให้ อยู่ในสมัยอู่ทองรุ่นที่ 1 เนื่องจากคล้ ายพระพุทธรูปอู่ทองจากเมือง
สุพรรณบุรีสนั นิษฐานว่าองค์พระพุทธรูปฐานนาคปรกสร้ างขึ ้นพร้ อมกัน25
พ.ศ.2502Pierre Dupont ตีพิมพ์ผลงานเรื่ อง “L’ArchéologieMône de Dráravati”
จัด พระพุท ธรู ป ปางสมาธิ จ ากวัด พระบรมธาตุ ไ ชยาและพระพุท ธรู ป หิ น ประทับ ยื น ไม่มี เ ศี ย ร
จากวัดแก้ วให้ อยูใ่ นหมวดพระพุทธรูปแบบทวารวดี26
พ.ศ.2505B.P.Groslierตีพิมพ์ผลงานเรื่ อง“Indochina: Art in the Melting Pot
of Races”กล่าวว่าเจดีย์วดั แก้ วที่มีลกั ษณะคล้ ายจามนันเป็
้ นเพราะพัฒนาการร่วมสมัยเดียวกัน
ไม่ได้ รับอิทธิพลจากจามโดยตรง ต่อมาในช่วงพระสุริยวรมันที่ 2 ของเขมรได้ แผ่อาณาเขตมาถึง
เมื อ งไชยา ส่ ว นในสมัย อยุธ ยาไชยาได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะอยุธ ยาแต่ก็ ยัง มี ศิ ล ปะเขมรแทรก
อยูโ่ ดยเฉพาะพระพุทธรูปที่วดั พระบรมธาตุไชยา27
พ.ศ.2506หม่ อ มเจ้ า สุภัท รดิ ศ ดิ ศ กุล ตี พิ ม พ์ ผ ลงานเรื่ อ ง “ศิ ล ปะในประเทศไทย”
จัดโบราณวัตถุพระวิษณุศิลาหินจากแหล่งโบราณคดีวดั ศาลาทึงอยู่ในกลุ่มเทวรูปรุ่นเก่ามีอายุราว
พุท ธศตวรรษที่ 9-10 อยู่ร ะหว่า งกลุ่ม ศิ ล ปะสมัย ทวารวดี แ ละศรี วิ ชัย , ส่ว นโบราณวัต ถุอื่ น ๆ
เช่น พระโพธิ สัตว์อวโลติเกศวรประทับยืนศิลาอิทธิพลคุปตะ,พระโพธิสัตว์ครึ่ งองค์สําริ ดอิทธิพล
หลังคุปตะและปาละเสนะ,พระพุทธรู ปนาคปรกอิทธิ พ ลขอม โบราณสถานพระบรมธาตุไชยา
คล้ ายจันทิในชวา,เจดีย์ วัดแก้ วคล้ ายศิลปะจามสมัยพุทธศตวรรษที่ 14 จัดอยูส่ มัยศรี วิชยั 28
พ.ศ.2510J.G. de Casparisตีพิมพ์บทความเรื่ อง “The date of the Grahi Buddha”
ใน Journal of the Siam Society เล่มที่ LV Part 1 January 1967 วินิจฉัยว่าศักราชที่ปรากฏ
บนฐานพระพุทธรูปนาคปรกสําริดจากวัดเวียง เป็ น พ.ศ. 1822 หรื อ 1834 มากกว่า พ.ศ. 1726
25

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

2500), 29-78.
26

Pierre Dupont, L’ArchéologieMône de Dráravati (Ascona Switzerland: Artibus Asiae,

27

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

28

สุภัท รดิ ศ ดิ ศ กุล, ศิ ล ปะในประเทศไทย (กรุ ง เทพฯ: สํ า นัก พิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลัย ศิ ลปากร,

1956), 19.
219.
2522).19-25.

29

พ.ศ.2510กรมศิลปากรสํารวจโบราณสถานเขานํ ้าร้ อน ตําบลเลม็ด ที่ตงบนยอดภู
ั้
เขา
ด้ านทิศตะวันตกสันนิษฐานว่าร่วมสมัยกับเจดีย์แก้ ววัดหลงกําหนดอายุชว่ งก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
พ.ศ.2511หน่วยศิล ปากรที่ 8 ศิลปากรและพิพิธ ภัณฑสถานแห่ง ชาติ ไชยาสํ ารวจ
วัดท่าโพธิ์ ตําบลตลาดและวัดโท ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี29
พ.ศ.2514-2519 ประทุม ชุม่ เพ็งพันธุ์ (อดีตหัวหน้ าหน่วยศิลปากรที 8 นครศรี ธรรมราช)
ขุดตรวจบริ เวณใต้ โคกต้ นสําโรงบริ เวณวัดเวียงปี พ.ศ. 2513 เพื่อตรวจสอบแหล่งที่พบศิลาจารึ ก
หลักที่ 24 ก.และ 24 ข.30, ตีพิมพ์หนังสือ “โบราณวัตถุสถานในภาคใต้ ตอนเหนือรวม 7 จังหวัด”31
และไชยา- สุราษฎร์ ธานี 32กล่าวถึงการตังถิ
้ ่นฐานและการเข้ าอยู่อาศัยของชุมชนโบริ เวณวัดเวียง
การใช้ เครื่ องปั น้ ดินเผาหม้ อเขียนสีพบที่บ้านมณฑล กําไลสําริ ดขนดไขว้ และโบราณวัตถุในไชยา
โดยเสนอว่าพบศิลปกรรมทวารวดีในชุมชนไชยาและต่อมาเป็ นชุมชนสมัยศรี วิชยั ตอนปลาย
พ.ศ.2515 Stanley J.O’ Connor Jr.ตีพิมพ์ผลงานเรื่ อง “Hindu Gods of Peninsular
Siam”กําหนดอายุพระวิษณุ 4 กรที่วดั ศาลาทึงเป็ นประติมากรรมฮินดูเก่าแก่ที่สดุ ในเอเชียอาคเนย์
จัดอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 รับอิทธิ พลศิลปะอินเดียใต้ แบบมถุราและพระสุริยะเป็ นศิลปะ
ต้ นโจฬะกําหนดอายุชว่ งพุทธศตวรรษที่ 1733
พ.ศ.2515 ธรรมทาส พานิ ช ตี พิ ม พ์ ผ ลงานเรื่ อง “พนม ทวารวดี ศรี วิ ชั ย ”
กล่าวถึง “โฟเช”ในจดหมายเหตุเรื่ องการปฏิบตั ิธรรมวินยั ส่งจากทะเลใต้ กลับบ้ านของพระภิกษุ
อี จ้ ิ ง ” ว่าคื อ ไชยา 34และเสนอแนวความคิด ในประวัติศาสตร์ พุท ธศาสนาสมัยศรี วิ ชัย ว่า ไชยา
29

กรมศิลปากร, โครงการวันอนุ รักษ์ มรดกไทยประจาปี พ.ศ. 2545กิจกรรมในการรณรงค์
เพื่อการดูแลรั กษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่8กรกฎาคม2555 ณ โบราณสถานวัดโท
และวัดใหม่ ท่าโพธิ์ อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (นครศรี ธรรมราช: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
สํานักศิลปากรที่ 14นครศรี ธรรมราช, 2555), 210-217.
30
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ , “ศิลปกรรมสมัยทวารวดีที่พบในประเทศไทย,” โบราณคดี, 3, 4(2514):
16-27.
31
ประทุม ชุ่ม เพ็ ง พัน ธ์ , โบราณวั ต ถุ ส ถานในภาคใต้ ต อนเหนื อ รวม 7จั ง หวั ด (กรุ ง เทพฯ:
กรมศิลปากร, 2517),73-92.
32
ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์, ไชยา- สุราษฎร์ ธานี (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 1-114.
33
Stanley J.O’ Connor Jr., Hindu Gods of Peninsular Siam (Ascona Switzerland: S.N.,
1972), 19-31 และ 61-62.
34
ธรรมทาส พานิช, พนม ทวารวดี ศรีวิชัย (พระนคร: แพร่พิทยา, 2515), 4-5.

30

เป็ นราชธานีของศรี วิชยั ระหว่างปี พ.ศ. 1209 – 1310 ชื่อว่าปาตลีบตุ รหรื อกรุงสุวรรณปุระหรื อโฉโป
หรื อซี หลี ฮุด ซี หรื อกรุงศรี โพธิเป็ นศูนย์กลางการปกครองทางพุทธศาสนาร่วมกับกรุงตามพรลิงค์
ที่นครศรี ธรรมราช35
พ.ศ.2515 Jean Boisselierตีพิม พ์ ผลงาน “La Sculpture en Thailande”
ให้ ความเห็ น ว่ า ประติ ม ากรรมจากชุ ม ชนโบราณไชยาไม่ ไ ด้ อยู่ ใ นสกุ ล ช่ า งแบบเดี ย วกั น
ประติม ากรรมพระวิษณุหินจากวัดศาลาทึง เป็ นอิทธิ พ ลอินเดีย ใต้ ช่วงสมัยก่อ นเมื องพระนคร
ส่ว นพระโพธิ์ สัต ว์ อ วโลติ เ กศวรมี 2 ลัก ษณะ คื อ ลัก ษณะนัก บวชและเจ้ า ชายโดยมี ลัก ษณะ
คล้ ายศิลปะปั ลลวะมากกว่าศิลปะชวากลาง พระพุ ทธรู ปนาคปรกสําริ ดจากวัดเวียงได้ รับ อิทธิพล
เขมรบายนจัดให้ อยู่ส กุล ช่า งไชยา ส่วนพระสุริ ย ะเทพหิน จากวัด ศาลาทึง ได้ รับ อิท ธิ พ ลโจฬะ
กําหนดอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16
พ.ศ. 2519หน่วยศิลปากรที่ 8 นครศรี ธรรมราชสํารวจโบราณสถานวัดจําปาตําบลทุ่ง
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานีเป็ นวัดสมัยอยุธยา36
พ.ศ.2519H.G.Quaritch Walesทําการรวบรวมข้ อมูลสํารวจและขุดค้ นปี พ.ศ.2475
มาเขียนหนังสือ “The Malay Pennisula in Hindu Times”กล่าวถึงหลักฐานทางโบราณคดี
ในไชยาสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีบริ เวณบ้ านหัวคูเป็ นแหล่งที่ อยู่อาศัยของชุมชนโบราณ
สมัย ราชวงศ์ ซ่ ง ของจี น (นายสอน เพชรศั ก ดิ์ ราษฎรบ้ านหั ว คู ใ นปี พ.ศ. 2477 ขุ ด บ่ อ นํ า้
บริ เวณสวนกล้ วยพบนางตารา 8
กรสํ า ริ ดชิ น้ ส่ ว นคั น ฉ่ อ งสํ า ริ ดสมั ย ราชวงศ์ ซ่ ง
ชิ ้นส่วนเครื่ องประดับหิน ลูกปั ดสีเหลือง) ส่วนพระโพธิสตั ว์ ที่วดั ศาลาทึงเป็ นศิลปะสมัยหลังคุปตะ
กําหนดอายุพทุ ธศตวรรษที่ 1337

35

ธรรมทาส พานิช, ประวัติศาสตร์ พุทธศาสนาสมัยศรี วิชัย (กรุ งเทพฯ: แพร่ พิทยา, 2521),

1-287.
36

กรมศิลปากร, การสารวจสภาพโบราณสถานวัดจาปา ตาบลทุ่ง อาเภอไชยา จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี (นครศรี ธรรมราช: หน่วยศิลปากรที่8 กรมศิลปากร มกราคม 2519 (เอกสารอัดสําเนา) ไม่ปรากฏ
เลขหน้ า.
37
H.G.Quaritch Wales, The Malay Peninsula in Hindu Times, (London: Bernard
Quaritch,1976),1-187.
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พ.ศ.2519 – 2523 หน่วยศิลปากรที่ 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร ทําการขุดแต่ง
บูรณะโบราณคดีวัดแก้ ว พบว่าเป็ นผัง แกนกากบาทมี เทคนิคขัดสอดินแบบพระบรมธาตุไชยา
ฐานอาคารเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสและเจดีย์รูปจัตรุ ัสย่อมุมพบโบราณวัตถุ คือ พระเจ้ าอักโษภยะ
หรื อพระพุทธรู ปชินะกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่15และทําการขุดตรวจสอบชันดิ
้ นวัฒนธรรม
และบริ เ วณแนวอิฐ ทางด้ านตะวันออกขององค์เจดีย์ ในปี พ.ศ.2523ผลจากการขุดแต่ง แนวอิฐ
ทางด้ านตะวันออกพบซากวิหารรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนาดกว้ าง3เมตรยาว7.5 เมตร โบราณวัตถุ
ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผาลายเขียนสี ลายกดประทับ เครื่ องถ้ วยราชวงศ์หมิง และชิง สถูป
ประกอบมุมของเจดีย์วดั แก้ วทําด้ วยหินทรายแดงพระพุทธรูปหินทรายแดงประจํามุขต่างๆอิทธิพล
ของศิลปะอยุธยากําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่21-2238
พ.ศ.2521โครงการสํารวจและขึน้ ทะเบียนโบราณสถานกองโบราณคดี กรมศิลปากร
สํารวจพบแหล่งโบราณคดีบ้านลําไยพบประภามณฑลรูปเคารพหล่อด้ วยสําริ ดกว้ าง 9 เซนติเมตร
สูง 26เซนติเมตร นอกจากนี ้ยังรายงานการพบขวานหินขัดจากต้ นนํ ้าคลองไชยาและในลําคลอง39
พ.ศ. 2522พิริยะ ไกรฤกษ์ ตีพิมพ์ผลงานเรื่ อง “ศิลปทักษิ ณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19”
จัด หมวดหมู่ศิล ปะที่ พ บในภาคใต้ ก่ อ นพุท ธศตวรรษที่ 19ว่าศิล ปะทัก ษิ ณ และจัด โบราณวัต ถุ
ที่ พ บในไชยาเป็ นศิล ปะไชยารุ่ น ต่า งๆแบ่ง เป็ นศิล ปะไชยารุ่ น 1 (กลางพุท ธศตวรรษที่ 11
ถึ ง กลางพุ ท ธศตวรรษที่ 12) อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะอิ น เดี ย ผสมศิ ล ปะพื น้ เมื อ ง,ศิ ล ปะไชยารุ่ น 2
(พุทธศตวรรษที่12-14) คล้ ายศิลปะของทวารวดี, ศิลปะไชยารุ่ นที่ 3(กลางพุทธศตวรรษที่14-15)
เป็ นศิลปะที่สืบเนื่องจากยุคก่อนผสมกับอินเดียแบบปาละและชวาภาคกลาง ศิลปะไชยายุคที่ 4
กลางพุทธศตวรรษที่ 15-16 เป็ นอิทธิ พลศิลปะจาม ต่อมาช่วงกลาง16 -17ได้ รับอิทธิ พลศิลปะ
ของเขมร40
พ.ศ.2524อมรา ขันติสิทธิ์และกองโบราณคดี หน่วยศิลปากรที่ 14 กรมศิลปากรสํารวจ
แหล่งโบราณคดีบ้านลําไยและวัดอิฐเพิ่มเติมพบฐานศิวลึงค์ (โยนิโทรณะ) ร่องรอยซากศาสนสถาน
อิ ฐ จากนั น้ ทํ า การขุ ด ค้ นที่ แ หล่ ง โบราณคดี วั ด เวี ย งพบว่ า เป็ นแหล่ ง อยู่ อ าศัย ของชุ ม ชน
38

เขมชาติ เทพไชย, “การสํารวจและขุดค้ นวัดแก้ ว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, ” ศิลปากร
24,3 (กรกฎาคม 2523), 13-23.
39
ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดี
ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2210.
40
พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปทักษิณก่ อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523),1-289.
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ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 -18 (ร่ วมสมัยจารึ กหลักที่ 24 ก และ 24 ข) พบโบราณวัตถุสําคัญ
ได้ แก่ เครื่ องปั น้ ดินเผาแบบพื ้นเมืองมีลายกดประทับและลายเขียนสีเนื ้อดินสีขาว เครื่ องเคลือบจีน
สมัยราชวงศ์ซ่งและเยวี๋ยน เครื่ องถ้ วยลพบุรี ลูกปั ดแก้ วลูกปั ดแก้ วประกอบหิน ลูกกระสุนดินเผา
เป็ นต้ น41
พ.ศ.2524 – 2526 ณัฎ ฐภัทร และภุช ชงค์ จันทวิช ทํ าการศึกษาเครื่ องถ้ วยจี น
ที่ พ บในเมื องไทยรวมถึ ง ที่ พ บในไชยาตี พิม พ์ วิท ยานิพ นธ์ “เรื่ อ งเครื่ อ งถ้ วยจี น ที่ พ บจากแหล่ง
โบราณคดีในประเทศไทย”42 จากนันในปี
้ ต่อมาตีพิมพ์บทความเรื่ อง “ความสัมพันธ์ทางด้ านเครื่ อง
ถ้ วยจีนที่ เกี่ ยวข้ องกับศรี วิชัย ” และ “เครื่ องถ้ วยจี นจากแหล่ง โบราณคดี แ หลมโพธิ์ และป่ ายาง
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี 43” สรุปว่าเครื่ องถ้ วยที่ได้ จากการขุด ค้ นที่โบราณสถานวัดหลง
มาจากเตาหลงฉวน สมัยราชวงศ์เยวี๋ยนกํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนเครื่ องถ้ วย
จากแหลมโพธิ์ เ ป็ นแบบฉางช่า และซิ่ ง เหยากํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 เครื่ องถ้ ว ยจี น
แบบอื่นๆที่พบในไชยา ได้ แก่ เครื่ องถ้ วยเขียวไข่กาจากจีนภาคเหนือกระปุกสมัยราชวงศ์เยวี๋ยน
และหมิง
พ.ศ. 2525 Jean Boissselier ตีพิมพ์บทความเรื่ อง “Degagement du phrachedi
de WatKeoChaiya” กล่ า วว่า วัด แก้ ว ห้ อ งคูห าประกอบกั น เป็ นองค์ แ กนกลาง ลัก ษณะผัง
บัวฐานอาคารและมุขเด็จคล้ ายศิลปะชวา แต่แผนผังและเสาคล้ ายสถาปั ตยกรรมจามกําหนดอายุ
อยูใ่ นช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 944
พ.ศ. 2525 ปรี ช า นุ่น สุข ตี พิ ม พ์ ห นัง สื อ “หลัก ฐานทางโบราณคดี ใ นภาคใต้
ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกับอาณาจักรศรี วิชยั ” โดยรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดี ในภาคใต้
ที่ร่วมสมัยศรี วิชยั หรื อช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-18 มาอภิปรายในที่นี ้โดยยกตัวอย่างโบราณสถาน
41

ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ , “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา:
สถาบันคดีศกึ ษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2210.
42
ณัฎฐภัทร นาวิกชีวิน, เครื่องถ้ วยจีนที่พบจากแหล่ งโบราณคดีในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์
ศิลปะศาสตร์ มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2524, 201-203.
43
ภุชชงศ์ จันทวิช, “เครื่ องถ้ วยจี นสมัยราชวงศ์ถัง : จากแหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์ และป่ ายาง
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, ศิลปวัฒนธรรม 4 (4 ก.พ.2526):74-82.
44
Jean Boissselier, “Degagement du phrachedi de WatKeoChaiya,” Journal of siam
society ( Vol.67,July 1979), 40-50.
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และโบราณวั ต ถุ ที่ พ บที่ ไ ชยาและกล่ า วถึ ง ข้ อโต้ เถี ย งเกี่ ย วกั บ ที่ ม าของจารึ ก หลั ก ที่ 23
(จารึกวัดเสมาเมือง) และสรุปว่าศิลาจารึกน่าจะพบที่วดั เสมาเมืองมากกว่าไชยา45
พ.ศ. 2525 เขมชาติ เทพไชย, บรรจง วงศ์วิเชียรและกองโบราณคดี กรมศิลปากร
ทําการขุดค้ นบริ เวณแหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์ ตีพิมพ์ “รายงานการขุดค้ นทางโบราณคดีบริ เวณ
แหลมโพธิ์ ตํ า บลพุม เรี ย ง อํ า เภอไชยา จัง หวัด สุร าษฏร์ ธ านี ” 46 และบทความ “หลัก ฐานใหม่
เกี่ ยวกับการเดินเรื อสมัยศรี วิชัยที่ แ หลมโพธิ์ อํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ” 47สันนิษฐานว่า
แหลมโพธิ์เป็ นแหล่งรวมสินค้ าหรื อเมืองท่าขนส่งในสมัยยุคต้ นของศรี วิชยั เพราะพบเครื่ องถ้ วยจีน
ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ถงั และซุง่ เป็ นจํานวนมาก
พ.ศ. 2525มี ก ารจัด สัม มนาประวัติศ าสตร์ แ ละโบราณคดี ศ รี วิ ชัย กรมศิ ล ปากร
มีการนําเสนอผลงานของนักวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับศรี วิชยั โดยส่วนที่เกี่ยวข้ องกับไชยา48มีดงั นี ้
หม่อมเจ้ าจันจิรายุ รัชนี เสนอบทความ “Srivichaiya in the 7th century A.D”
ทําการศึกษาจากนาฬิกาแดด บันทึกของพระอี ้จิง ค.ศ. 671 (พ.ศ.1214) เอกสารของราชวงศ์ถัง
และจารึกสันนิษฐานว่าไชยาคือ Fo-shish หรื อ Shilh li fo shih หรื อ อาณาจักรศรี วิชยั
ทิวา ศุภจรรยา เสนอบทความ “ความสัมพันธ์ ทางภูมิศาสตร์ และที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณ
ในภาคใต้ ” ศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์ กล่าวว่า บริเวณที่ราบอ่าวบ้ านดอนเกิดจากการทับถมตะกอน
ริ ม ชายฝั่ ง ทะเล จากหลัก ฐานระดับ นํ า้ ทะเลในสมัย ทวารวดี ที่ สูง กว่า ระดับ นํ า้ ทะเลปั จ จุบัน
3.5-4 เมตร สันนิษฐานว่าทะเลน่าจะเป็ นอ่าวลึกเข้ าไปตามลุม่ แม่นํ ้าเมืองท่าจึงอยู่ไกลชายฝั่ งทะเล
มากกว่าปั จจุบนั

45

ปรี ชา นุน่ สุข, หลักฐานทางโบราณคดีในภาคใต้ ของประเทศไทยที่เกี่ยวข้ องกับอาณาจักร
ศรีวิชัย (นครศรี ธรรมราช: ศูนย์วฒ
ั นธรรมภาคใต้ วิทยาลัยครูนครศรี ธรรมราช, 2523), 1-303.
46
กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้ นทางโบราณคดีบริ เวณแหลมโพธิ์ ตําบลพุมเรี ยง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฏร์ ธานี (มปท: โครงการโบราณคดีประเทศไทย ภาคใต้ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526),1-103.
47
เขมชาติ เทพไชยและภุชชงค์ จันทวิช. “หลักฐานใหม่เกี่ยวกับการเดินเรื อสมัยศรี วิชยั ที่แหลมโพธิ์
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี,”ศิลปากร, 26 (2, พฤษภาคม, 2525) :29 - 46
48
กองโบราณคดี กรมศิ ล ปากร, รายงานการสั ม มนาประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี ศ รี วิ ชั ย
ณ จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่ 25-30 มิถุนายน พ.ศ. 2525(กรุ งเทพ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525),
1-236.
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ประทุม ชุ่ม เพ็ง พันธ์ เสนอบทความเรื่ อง “การเดิน เรื อและการค้ าของอาณาจัก ร
ศรี วิชยั ” กล่าวว่าก่อนสมัยศรี วิชยั ไชยาน่าจะควบคุมบริเวณเมืองตะกัว่ ป่ า
ศรี ศั ก รวั ล ลิ โ ภดม เสนอบทความเรื่ อง “พั ฒ นาการของบ้ านเมื อ งในภาคใต้
ของประเทศไทยในสมัยศรี วิชยั ” ทําการรวมชุมชนไชยา อําเภอท่าชนะ,พุนพินและกาญจนดิษฐ์
เป็ นชุมชนอ่าวบ้ านดอนโดยช่วงต้ นพบอิทธิพลศาสนาแบบทวารวดีปะปนกับ ศาสนวัตถุแบบฮินดู
ต่อมาช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ลงมาได้ รับอิทธิ พลมหายานแบบศรี วิชัยจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18
ได้ รับอิทธิพลพุทธเถรวาทซึง่ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 ลงมามีการสร้ างเมืองแบบคูนํ ้าคันดินล้ อมรอบ
ประเสริ ฐ ณ นคร เสนอบทความ “อักษร ภาษาและจารึ กสมัยศรี วิชัย ” ถอดความ
จารึ กหลักที่ 24 ขที่ปรากฏชื่อพระเจ้ าจันทรภาณุตรงกับกษัตริ ย์ของเมืองตามพรลิงค์กําหนดอายุ
พ.ศ.1773ว่ า เป็ นองค์ เ ดี ย วกั บ ที่ ป รากฏในหนัง สื อ มหวงศ์ ป ริ เ ฉกที่ ไ ปตี เ มื อ งลัง กาส่ ว นจารึ ก
หลักที่ 25 ฐานพระพุทธรู ปวัดหัวเวียงจารึ กภาษาเขมรแต่มีการใช้ ตวั อักษรบางตัวคล้ ายกับที่พบ
ในเกาะสุม าตรา กํ า หนดอายุร าวพ.ศ.1726 ชื่ อ คล้ า ยกับ กษั ต ริ ย์ ม าลายู ส่ว นชื่ อ เมื อ ง “ครหิ ”
บนจารึกตรงกับ Kia-lo-hi ในเอกสารจีน สันนิษฐานว่าเมืองครหิอาจติดต่อกับเขมรหรื ออาจตกอยู่
ภายใต้ เขมร
เขมชาติ เทพไชย เสนอบทความ “การสํารวจ ขุดค้ นและการศึกษาทางด้ านโบราณคดี
เพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องศรี วิชยั ” กล่าวว่าจารึกหลักที่ 23 (จารึกพระเจ้ าศรี วิชยั สร้ างปราสาท
อิฐสามหลัง) น่าจะพบที่ไชยามากกว่านครศรี ธรรมราช นอกจากนันจะกล่
้
าวถึงประวัติศาสตร์ เมือง
ไชยา (สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และยกตัวอย่างแหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์ ว่าเป็ นตลาดรวมสินค้ า
พบเครื่ องถ้ วยกําหนดอายุตงแต่
ั ้ พทุ ธศตวรรษที่ 12-18)
บรรจง วงศ์วิเชียร เสนอบทความเรื่ อง “การสํารวจ ขุดค้ น ขุดแต่ง เพื่อทําหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่ องศรี วิชยั ” กล่าวถึงหลักฐานที่ได้ จากการขุดค้ นและขุดแต่งที่วดั แก้ วปี พ.ศ.2519-2522,
วัดหลงปี พ.ศ.2524, การขุดค้ นที่แหลมโพธิ์ ตําบลพุมเรี ยงปี พ.ศ.2525
พิริยะ ไกรฤกษ์ เสนอบทความเรื่ อง “ข้ อคิดเห็นบางประการเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์
แห่ง คาบสมุท รภาคใต้ ” กล่า วว่า ช่ว งพุท ธศตวรรษที่ 13-14กษั ต ริ ย์ อ าณาจัก รศรี วิ ชัย ที่ ไ ชยา
มีความสัมพันธ์กบั ราชวงศ์ไศเลนทร์ ผา่ นพิธีสมรส (ผู้เขียนเชื่อว่าจารึกหลักที่ 23จารึกวัดเสมาเมือง
พบที่วดั เวียง อําเภอไชยา) ต่อมาช่วงราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 15 ไชยาตกอยู่ภายใต้ อํานาจ
ของอาณาจักรศรี วิชยั ที่ปาเล็มบังโดยวิเคราะห์จากโบราณวัตถุแสดงให้ เห็นถึงอิทธิพลทางศิลปะ
ของพวกจามช่วงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15ต่อมาในช่วงพ.ศ.1622-1625ศรี วิชัยได้ ย้ายเมืองไป
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ยัง จัม บิ (มาลายู) ซึ่ ง พ.ศ.1768ไชยามี ชื่ อ ใหม่ ว่ า ครหิ แ ต่ ยัง อยู่ใ นอํ า นาจของศรี วิ ชัย ที่ จัม บิ
(อ้ างจากจดหมายเหตุจีนในพ.ศ.1834โดยมีชื่อคล้ ายกัน) ไชยาน่าจะตกอยู่ใต้ อํานาจจัมบิไม่นาน
เพราะเอกสารจีนในปี พ.ศ.1838สัง่ ให้ เสี่ยนห้ ามทําร้ ายมาลายู
อนุวิทย์ เจริ ญศุภกุล “สถาปั ตยกรรมศรี วิชัยในคาบสมุทรภาคใต้ ของประเทศไทย”
แบ่งรู ปแบบเจดี ย์ในภาคใต้ จัดพระบรมธาตุไชยา วัดเวียง วัดแก้ ว วัดหลงอยู่ ช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 13-15 เป็ นเจดีย์สร้ างพุทธมหายาน พระบรมธาตุไชยามีแผนผังคล้ ายจันทิของชวาภาคกลาง,
วัด แก้ วคล้ า ยจัน ทิ ก ลาสัน ชวาภาคกลางแต่ ค ล้ ายปราสาทจามที่ ฮัว ไลและปราสาทเขมร
สมัยกุเลนพุทธศตวรรษที่ 14 ส่วนเจดีย์วดั หลงมีการบูรณะอีกครัง้ ช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 18-19
ณัฐ ฐภัท ร จัน ทวิ ช “ความสัม พัน ธ์ ท างด้ า นเครื่ อ งด้ ว ยจี น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ศรี วิ ชัย ”
สรุ ปว่าแหลมโพธิ์ เป็ นเมืองท่าที่สําคัญน่าจะติดต่อกับจีนมาตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ถงั (ค.ศ.618-907)
บริ เวณวัดหลงพบเครื่ องถ้ วยจากเตาหลงชวนผลิตในราชวงศ์ซุ่งและเยวี๋ยน (กําหนดคริ สตศวรรษ
ที่ 14) นอกจากนี พ้ บกระปุกราชวงศ์หยวน เครื่ องลายครามสมัยราชวงศ์หมิงส่วนใหญ่เป็ นเตา
เอกชน เครื่ องถ้ วยสังคโลกสมัยสุโขทัย เครื่ องเคลือบขาวสมัยเต๋อฮ่วนตอนปลาย เป็ นต้ น
พ.ศ.2525SPAFA(SEAMEO) จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ Consultative workshop
on archaeological and environmental studies on Srivijayaมีสว่ นที่เกี่ยวข้ องกับไชยา49 ดังนี ้
ผาสุขอินทราวุธ เสนอบทความเรื่ อง “A study on local ceramics of southern
Thailand and their relations to dvaravati and Srivijaya period” ทําการศึกษาภาชนะดินเผา
พื น้ เมื องกล่า วถึ ง กรณี ศึกษาภาชนะดิน เผาที่ แ หล่ง โบราณคดี แ หลมโพธิ์ ( ขุดค้ นปี พ.ศ.2525)
ว่าพบเครื่ องถ้ วยที่กําหนดอายุสมัยอยู่ในราชวงศ์ถงั เครื่ องถ้ วยเปอร์ เซียและเครื่ องแก้ วจากโรมัน
ร่วมกับภาชนะดินเผาพื ้นเมืองเนื ้อค่อนข้ างหยาบ ขึ ้นรูปด้ วยแป้นหมุน เนื ้อหนาเป็ นภาชนะดินเผา
ที่ใช้ ในครัวเรื อน มักพบชิน้ ส่วนตรงพวยกานํา้ สีเหลือง นอกจากนีย้ ังพบตุ๊กตาดินเผารู ปคนเนือ้
ค่อนข้ างหยาบสันนิษฐานว่าเชื่อกับความเชื่อดังเดิม (เครื่ องเซ่น) ส่วนที่แหล่งโบราณสถานวัดแก้ ว
และวัดเวียง (ขุดค้ นปี พ.ศ.2522) พบเครื่ องถ้ วยสมัยราชวงศ์ซ่ งร่ วมกับภาชนะดินเผาพืน้ เมือง
ขึ ้นรู ปด้ วยแป้นหมุน เนื ้อหนาเป็ นภาชนะดินเผาที่ใช้ ในครัวเรื อนเช่นกันแต่มีรูปแบบหลากหลาย
49

SEAMEO Project in Archaeology and Fine Arts (SPAFA), Final report; consultative
workshop on archaeological and environmental studies on Srivijaya(I-W2b) (Bangkok: Southeast
Asian Ministers of Education Organization, 1985), Apendix 3d,3e และ3f.
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โดยพบทั ง้ ชิ น้ ส่ ว นกานํ า้ ,จาน,หม้ อก้ นกลม,หม้ อมี สั น , หม้ อมี เ ชิ ง กานํ า้ มี พ วย เป็ นต้ น
ภาชนะดิน เผาเหล่า นี ส้ ่ว นมากตกแต่ง บริ เ วณช่ว งลํ า ตัว และฐานเป็ นลายกดประทับด้ ว ยเสื่ อ
ส่วนด้ านบนบริเวณคอภาชนะจะตกแต่งด้ วยเทคนิคที่หลากหลาย เช่นกดประทับ,ขูดขีด, เซาะร่อง
มักทํ าเป็ นรู ป ลายฟั นปลาและกลี บดอกไม้ 5กลี บนอกจากนี ย้ ัง มี การเขี ยนสี เป็ นเส้ นแนวนอน
บริ เ วณคอหรื อพวยภาชนะ ภาชนะดินเผาพื น้ เมื องเนื อ้ หยาบเป็ นภาชนะดินเผาที่ พ บได้ ทั่วไป
(ยกเว้ นกานํ า้ มี พ วย) ใช้ มาตัง้ แต่ ส มัย หิ น ใหม่ ยกเว้ นภาชนะดิ น เผากานํ า้ มี พ วย (กุ ณ ฑี )
เนื ้อละเอียดกําหนดอายุชว่ งพุทธศตวรรษที่ 17
พ.ศ. 2525 ธรรมทาส พานิ ช ตี พิ ม พ์ บ ทความเรื่ อง “วิ ห ารพราหมณ์ ใ นไชยา”
กล่าวถึงที่ตงของวิ
ั้
หารพราหมณ์ เก่าในไชยา ได้ แก่ บริ เวณวัดศาลาทึง (ดอนรายณ์หรื อในรายณ์
พบพระวิษณุ แท่นโยนี สุริยะเทพและสระนํ ้าบริ เวณใกล้ เคียง)วัดพระบรมธาตุไชยาวั ดใหม่ท่าโพธิ์
(หรื อวั ด ใหม่ ช ลธาร)วั ด เวี ย ง(“วิ ห ารพระหมอ”)ที่ พ บศิ ล าจารึ ก หลั ก ที่ 24 ก.และ 24ข
และวัดโพธาราม
พ.ศ. 2525-2527 กรมศิลปากรขุดแต่งโบราณสถานวัดหลงพบฐานอาคารกากบาท
ขนาด21.65x21.65เมตร คล้ ายเจดี ย์ วัด แก้ วแต่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า 1เท่ า โบราณวัต ถุ สํ า คัญ
จากการขุดแต่ง โบราณสถานวัด หลงได้ แก่ พระพิม พ์ ดิน ดิบ ศิล ปะทวารวดีแ ละขอมปะปนกัน
พบบริ เ วณรอบฐานอาคารโบราณสถานกํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 -18, เครื่ องถ้ วย
สมัยราชวงศ์ซุ่ ง และเยวี๋ยนกํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 -19, เครื่ องเคลื อบเซลาดอน,
เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงและชิง,เครื่ องถ้ วยสุโขทัย,เศษภาชนะดินเผาเนื ้อดินแบบพื ้นบ้ าน
เป็ นต้ น สันนิษฐานว่าโบราณสถานวัดหลงสร้ างร่ วมสมัยโบราณสถานวัดแก้ ว ช่วงพุทธศตวรรษที่
14-15และมีการใช้ งานอีกครัง้ ในสมัยอยุธยาลงมา50
พ.ศ.2526 ก่องแก้ ว วีระประจักษ์ ตีพิมพ์ผลงานเรื่ อง พบจารึกให้ ข้อวินิจฉัยเพิ่มเติมว่า
แม้ จารึ ก บนฐานพระพุ ท ธรู ป นาคปรกวัด เวี ย งจะใช้ รู ป แบบอัก ษรขอมแต่ ก็ มี คํ า ภาษาไทย

50

กรมศิ ลปากร,โครงการขุ ด แต่ ง และบู ร ณะวั ด หลง อ าเภอไชยา จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี
(กรุ งเทพ: หน่วยศิลปากรที่ 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525), 1-87. และกรมศิลปากร,รายงานการ
ปฏิบัติงานโครงการขุดแต่ งและบูรณะวัดหลง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ปี งบประมาณ 2526
(กรุงเทพ: หน่วยศิลปากรที่ 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526).1-29.
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เช่ น ลั ก ษณะการบอกศั ก ราชแบบไทย แสดงว่ า มี ก ารใช้ ภาษาไทยในดิ น แดนภาคใต้
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 1851
ปี เดียวกัน บรรจบ เทียมทัด ตีพิมพ์บทความเรื่ อง “ไชยาเคยเป็ นราชธานีของอาณาจักร
ศรี วิชยั ” สันนิษฐานจากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบจํานวนมากในไชยา52
พ.ศ. 2527 จันทร์ จิรายุ รัชนี ตีพิมพ์บทความเรื่ อง“มารู้เรื่ องอาณาจักรศรี วิชยั กันเสียที ”
เสนอแนวคิดว่าศรี วิชยั เป็ นสหนครรัฐไม่ใช่อาณาจักรส่วน“เชลิโฟชิ”ในเอกสารจีนหมายถึงไชยา53
ปี เดียวกัน ประยูร อุลุชาฎะ หรื อ น. ณ ปากนํา้ ตีพิมพ์บทความเรื่ อง “ศิลปะโบราณ
ที่สุราษฎรธานี ” วินิจ ฉัยว่าพระสุริยเทพหินจากวัดศาลาทึง เป็ นประติมากรรมฝี มื อช่างท้ องถิ่ น
มีลกั ษณะทางศิลปะคุปตะกําหนดอายุระหว่าง พุทธศตวรรษที่ 10 – 11 ส่วนพระพุทธรูปหินทราย
แดงเป็ นศิลปกรรมราวพุทธศตวรรษที่ 19 หรื อต้ นสุโขทัย54
ปี เดียวกัน Shoji Ito เขี ยนบทความเรื่ อง “Remarks on the Iconography
of Bodhisattava Images found in Chaiya, Southern Thailand” เสนอว่าพระโพธิ์ สตั ว์
อวโลติเกศวพบที่ไชยารับอิทธิพลจากอินเดียภาคกลางไม่ใช่อินเดียใต้ ตามที่เข้ าใจ55

51

ก่ อ งแก้ ว วี ร ะประจั ก ษ์ , “พบภาษาไทยในจารึ ก ก่ อ นมี ล ายสื อ ไทย,”
(5 พฤศจิกายน2526): 76-83.
52
บรรจบ เที ย มทั ด , “ไชยาเคยเป็ นราชธานี ข องอาณาจั ก รศรี วิ ชั ย ,”
(3 กรกฎาคม,2526): 20 -24.

ศิ ล ปากร 27
ศิ ล ปากร27

53

จันทร์ จิ รายุ รั ช นี, “มารู้ เรื่ องศรี วิชัยกันเสียที เรื่ องอาณาจัก รศรี วิชัย ” ศิ ลปวั ฒนธรรม 5
(10 สิงหาคม, 2527): 62 – 73.
54

ประยูร อุลุชาฏะ, “ ศิ ลปะโบราณที่ สุราษฎร์ ธ านี, ” เมืองโบราณ10(1 มกราคม – มี นาคม

2527):47-52.
55

เขมชาติ เทพไชยแปล, Shoji Ito เขียน, “ข้ อสังเกตทางด้ านประติมานวิทยาของพระโพธิ สตั ว์
ที่พบที่ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี Remarks on the Iconography of Bodhisattava Images found in Chaiya,
Southern Thailand,” ศิลปากร 28 (5พฤศจิกายน 2527,): 48 -55
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ปี เดี ยวกัน วิ ท ยาลัยครู สุร าษฎร์ ธ านี จัด สัม มนาทางวิ ช าการเรื่ อง “ประวัติศาสตร์
สุราษฎร์ ธานีระหว่างวันที่ 20 -23 มกราคม พ.ศ. 2527”56มีนกั วิชาการเสนอบทความประกอบการ
สัมมนา ดังนี ้
ภิญํูภิญโญศิริกุล เสนอบทความเรื่ อง “เมืองไชยาในอดีต” เสนอข้ อสันนิษฐานว่า
“ชาวไทร-หยา” หรื อชนพืน้ เมืองเดิมที่อยู่บริ เวณเขาเพลาน่าจะเป็ นกลุ่มคนที่คลี่คลายมาจาก
ชนก่อนประวัตศิ าสตร์
พิ ริ ย ะ ไกรฤกษ์ เสนอบทความเรื่ อ ง “หลัก ฐานทางโบราณคดี ร อบอ่า วบ้ า นดอน
สมัยพุทธศตวรรษที่ 10 -14” กล่าวถึงอิทธิพลศิลปกรรมในสมัยต่างๆ ได้ แก่ สมัยอิทธิพลอินเดีย
พ.ศ.593 –1043(พระวิษณุจากวัดศาลาทึง), สมัยอิทธิพลมอญพ.ศ.1043–1318 (พระโพธิ สตั ว์
สํ า ริ ด ครึ่ ง องค์ พระโพธิ สั ต ว์ หิ น และพระพุ ท ธรู ปปางสมาธิ จ ากวั ด พระบรมธาตุ ไ ชยา,
ภาชนะเครื่ องปั น้ ดินเผาลายเขียนสีจากแหล่งโบราณคดีบ้านเวียงและบ้ านมณฑล) สันนิษฐานว่า
ไชยาคือรัฐ ชิ ลิ โฟชิหรื อศรี วิชัย เบ่ง เป็ นสมัยอิทธิ พ ลอินเดีย – ชวาพ.ศ. 1318 – 1493
(พระโพธิ สัต ว์ 8 กรจากวัด พระบรมธาตุไ ชยา พระอัก โภษยะคล้ า ยจาม) สมัย อิ ท ธิ พ ลเขมร
พ.ศ.1493 – 1835(พระสุริยเทพจากวัดศาลาทึง) สมัยอิทธิพลมอญ – หริ ภุณชัยพ.ศ.1762 – 1835
(พระพุทธรูปนาคปรกสําริดที่ฐานมีจารึกจากวัดเวียง)
ปรี ช า นุ่น สุข เสนอบทความเรื่ อ ง “มรดกทางวัฒ นธรรมของศาสนาพราหมณ์
ในสุราษฎร์ ธานี” กล่าวถึงโบราณวัตถุเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ในสุราษฎร์ ธานี
อนุวิทย์ เจริญศุภกุล เสนอบทความเรื่ อง “บทบาทของสถาปั ตยกรรมศรี วิชยั กลุ่มไชยา
กับประวัติศาสตร์ อารยธรรมเอเชียอาคเนย์: แนวความคิดเบื ้องต้ น” ว่าเจดีย์ที่พบในชุมชนโบราณ
ไชยาสร้ างขึน้ เนื่องในศาสนาพุทธมหายานนิกายวัชรยานมีแผนผัง แบบวัดมหายานในเบงกอล
สร้ างโดยใช้ อิฐขัดก่อสอดินและใช้ แผ่นหินเป็ นกรอบประตูกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 -15
พ.ศ.2528 SPAFA (SEAMEO) จัดสัม มนาวิช าการนานาชาติ Consultative
workshop on archaeological and environmental studies on Srivijaya ประจําปี พ.ศ.2528
มีบทความเกี่ยวข้ องกับไชยา57ดังนี ้

56

ชวน เพชรแก้ ว ประธานคณะผู้จัดทํา, สัมมนาประวัติศาสตร์ สุราษฎร์ ธานี (สุราษฎร์ ธานี :
วิทยาลัยครูสรุ าษฎร์ ธานี, 2527),1-321.
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ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ เสนอบทความเรื่ อง “The early historic sites and the remains
in southern Thailand” กล่าวถึง การสํ ารวจแหล่ง โบราณคดีในภาคใต้ ของประเทศไทย
โดยพบแหล่ง โบราณคดี ใ นอํ า เภอไชยา 19 แหล่ง คือ เขาพนมแบก,บ้ านมณฑล,บ้ า นลํ า ไย,
วัดเดิมเจ้ า,วัดอิฐ,วัดประสบ,วัดเววน,วัดศรี เวียง,เขาสายสมอ,วัดใหม่ชลธาร,วัดศาลาทึง,วัดเวียง,
วัดพระบรมธาตุ,วัดโพธาราม,วัดหลง,วัดแก้ ว,บ้ านหัวคู,แหลมโพธิ์และเขานํ ้าร้ อน
ก่องแก้ ว วีรประจักษ์ เสนอบทความเรื่ อง “Inscriptions from south Thailand”
กล่าวถึง จารึ กในภาคใต้ รวมถึ ง จารึ ก วัดฐานพระพุทธรู ปนาคปรกวัดเวี ยงหลัก ที่ 25 กล่าวว่า
ตัวอักษรอิทธิพลเขมรแต่ความสัมพันธ์ทางการเมืองและวัฒนธรรมคล้ ายคลึงกับสุมาตรา
พ.ศ. 2529 จันทร์ จิรายุ รัชนีตีพิมพ์บทความเรื่ อง “ศรี วิชัยที่ไชยา” ทําการเสนอว่า
อาณาจักรศรี วิชยั มีศนู ย์กลางที่ไชยา58
ปี เดี ย วกั น (ตี พิ ม พ์ อี ก ครั ง้ ในปี พ.ศ.2542)ธราพงศ์ ศรี สุ ช าติ ตี พิ ม พ์ บ ทความ
เรื่ อง “ชุมชนโบราณไชยา” ในสารานุกรมภาคใต้ ทําการรวบรวมการศึกษาทางโบราณคดีของชุมชน
โบราณไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 สรุ ปผลการศึกษาว่ามี การตัง้ ชุมชนกระจายตามลักษณะ
ภูมิ ศาสตร์ ต่า งๆ ชุม ชนเริ่ ม จากพื น้ ที่ ป่ าเขาด้ านตะวัน ตกเคลื่ อนที่ ลงมาตัง้ ถิ่ นฐานตามลํ า นํ า้
ในสมัย ต่อ มา จากนัน้ เริ่ ม มี ห ลัก ฐานการติ ด ต่อ กับ ชุม ชนภายนอกราวพุท ธศตวรรษที่ 5-10
พัฒนากลายมาเป็ นเมืองท่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15ชุมชนบริ เวณแนวสันทรายและลํานํ ้าตาม
คลองได้ สถาปนาเป็ นชุมชนเมืองและศูนย์กลางการปกครองและศาสนา ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 18 ถึ ง ต้ น พุท ธศตวรรษที่ 19 ชุม ชนไชยาเจริ ญ ขึ น้ อี ก ครั ง้ ชุม ชนฝั่ ง ชายทะเลลดบทบาท
การเป็ นเมืองท่าลงมีการติดต่อกับสุโขทัยและเขมร สถาบันการปกครองและศาสนาเปลี่ยนไป59
ปี เดียวกัน หน่วยศิลปากรที่ 8 นครศรี ธรรมราชสํารวจโบราณสถานวัดจําปา ตําบลทุ่ง
อํ า เภอไชยา จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี เ พิ่ ม เติ ม พบภาชนะดิ น เผาประเภทเนื อ้ หยาบ เนื อ้ แกร่ ง

57

SEAMEO Project in Archaeology and Fine Arts (SPAFA), Final report; consultative
workshop on archaeological and environmental studies on Srivijaya (I-W2b) (Bangkok: Southeast
Asian Ministers of Education Organization, 1985),113-160.
58
จันทร์ จิรายุ รัชนี, “ศรี วิชยั ที่ไชยา,” ศิลปวัฒนธรรม. 8 (1 พฤศจิกายน 2529): 86-95.
59
ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา:
สถาบันคดีศกึ ษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195-2218.
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และเนื ้อเคลือบ พบเครื่ องถ้ วยจีนเขียนลายพันธ์พฤกษาสีขาวนํ ้าเงินเป็ นเครื่ องถ้ วยจีนราชวงศ์หมิง
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-21 สอดคล้ องกับอายุของวัดให้ อยูใ่ นช่วงสมัยอยุธยา60
ปี เดียวกันเกี ยรติก้อง อมรกูร ตีพิมพ์ผลงานเรื่ อง “เจดีย์เอวคอดในสถาปั ตยกรรม
ศรี วิชัยที่เ จดีย์พ ระบรมธาตุไ ชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธ านี ” ทําศึกษารู ปแบบศิลปะ
ตัวเจดีย์พระบรมธาตุไชยา61

60

กรมศิ ล ปากร, การส ารวจสภาพโบราณสถานวั ด จ าปา ต าบลทุ่ ง อ าเภอไชยา
จังหวัด สุราษฎร์ ธานี (นครศรี ธรรมราช: หน่วยศิลปากรที่ 8 กรมศิลปากร, 2519), เอกสารอัดสําเนาไม่ปรากฏ
เลขหน้ า.
61

เกี ยรติ ก้อ ง อมรกูล, เจดีย์ เอวคอดในสถาปั ต ยกรรมศรี วิ ชัย ที่ เจดีย์ พ ระบรมธาตุ ไชยา
อาเภอไชยา จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี . (กรุ งเทพฯ :รายงานประจําวิชาประวิติศาสตร์ สถาปั ตยกรรมก่อนไทย
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519),1-19.
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ช่ วงที่ 3 ปี พ.ศ. 2530 –2557 (ปั จจุบัน) ยุคงานเขียนประวัตศิ าสตร์
งานวิ ช าการช่ ว งนี ส้ ่ ว นใหญ่ เ ป็ นงานเขี ย นด้ านประวั ติ ศ าสตร์ โดยนํ า ข้ อมู ล
จากการศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2461-2532 มาเขียนนอกนันเป็
้ นงานศึกษาด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะ
การตรวจแหล่งโบราณคดี ที่มีการสํารวจไว้ แล้ วในช่วง พ.ศ.2461-2532 (ยกเว้ นแหล่งโบราณคดี
ท่าเจดีย์ตําบลพุมเรี ยง)มีงานเขียนดังนี ้
พ.ศ.2532โครงการศึก ษาการตัง้ ถิ่ น ฐานและการค้ า สมัย โบราณในประเทศไทย
หรื อ PASTT (Program for Ancient Settlement and Trade in Thailand) ทําการแหล่งโบราณคดี
แหลมโพธิ์ อํ า เภอไชยา จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี แ ละแหล่ ง โบราณคดี ทุ่ ง ตึ ก จั ง หวั ด พั ง งา
ผลพบว่าโบราณวัตถุทงสองแหล่
ั้
งคล้ ายคลึงกัน62
พ.ศ.2537 กรมศิลปากรทําการสํารวจวัดท่าเจดีย์ ตําบลพุมเรี ยงและวัดนางชีร้าง
ตําบลทุง่ พบว่าเป็ นแหล่งโบราณคดีสมัยอยุธยา63
พ.ศ.2538-2539 และ 2545กรมศิล ปากรทํ า การสํ า รวจแหล่ง โบราณคดี เ ขานํ า้ ร้ อน
เพิ่มเติมจากปี พ.ศ.2510พบศาสนสถานบนยอดภูเขาทางด้ านทิศตะวันตกและเศษอิฐในถํ ้าบริ เวณ
ตีนเขา
พ.ศ. 2543ล้ อม เพ็งแก้ ว ตีพิมพ์บทความเรื่ อง “วิเคราะห์วนั เดือนปี จากจารึกหลักที่ 25
ฐานพระพุทธรู ปจากวัดหัวเวี ยง ไชยา” สรุ ปว่าศักราช 1104 ปี เถาะ เดือน 7 ขึน้ 3 คํ่า
วันพุธที่ปรากฏในจารึกตรงกับวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 1726 ตามระบบสุริยคติ64
พ.ศ. 2543- 2545นงคราญ ศรี ชาย (นงคราญ สุขสม) ทําการตีพิมพ์ผลงานออกมา
2 เล่ม คือ โบราณคดีศรี วิชัย : มุมมองใหม่จากการศึกษาวิเคราะห์แหล่งโบราณคดีรอบอ่าว

62

อมรา ศรี สุช าติ , “คุย กับ ผู้เ ชี ย วชาญเบนเนทบรอนสัน และพิ สิฐ เจริ ญ วงศ์ เรื่ อ งการขุด ค้ น
แหล่ง โบราณคดี เ กาะคอเขาและแหลมโพธิ์ แ ละการศึ ก ษาเส้ น ทางการค้ า ทางทะเลของโครงการศึ ก ษา
การตังถิ
้ ่นฐานและการค้ าสมัยโบราณประเทศไทย,” ศิลปากร 33 (1 มีนาคม –เมษายน 2532): 32-37.
63
กรมศิลปากร, รายงานการสารวจท่ าเจดีย์และวัดนางชี(ร้ าง) หมู่ 5 ตาบลทุ่ง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537), เอกสารอัดสําเนา
64
ล้ อม เพ็งแก้ ว, “วิเคราะห์วนั เดือนปี ในจารึกฐานพระพุทธรูปจากวัดหัวเวียง ไชยา,” เมืองโบราณ.
26 (4 ตุลาคม – ธันวาคม, 2543),119 – 122.
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บ้ านดอ น( 2543) 65แล ะ ประวั ติ ศ าส ตร์ และ โบราณ คดี จั ง หวั ด สุ ร าษฎ ร์ ธ านี ( 2545)66
รวบรวมประวั ติ ศ าสตร์ หลั ก ฐานทางด้ านโบราณคดี ใ นจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี ตั ง้ แต่ ส มั ย
ก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และหนังสือ “ตามรอยศรี วิชัย : ศึกษาเชิงวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ ศรี วิชยั ” (2544) วิเคราะห์ประวัติศาสตร์ ของศรี วิชยั ทําการวิเคราะห์ที่ตงอาณาจั
ั้
กร
ศรี วิชัยระหว่างปาเล็มบังและไชยา สรุ ป ว่าศรี วิชัยน่าจะเป็ นสหพันธรัฐ ที่ไม่มีศูนย์กลางแน่นอน
ผันแปรตามอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ67
พ.ศ. 2544กรมศิล ปากรตี พิม พ์ หนัง สื อ “พัฒ นาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์
และภู มิ ปั ญ ญาจัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี ” กล่ า วถึ ง ประวัติ ข องสุ ร าษฎร์ ธ านี ร วมถึ ง เมื อ งไชยา
โดยรวบรวมหลักฐานตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า เมืองโบราณไชยา
เป็ นเมืองท่าสําคัญสมัยพุทธศตวรรษที่ 13-15โดยเป็ นที่ตงของกรุ
ั้
งศรี วิชยั (เชื่อว่าจารึ กวัดเสมา
เมื อ งหลักที่ 23พบที่ วัดเวี ยงอํ าเภอไชยา) ต่อ มาราวพ.ศ.1726 มี ชื่ อ ว่า เมื อ งครหิต กอยู่ใต้ การ
ปกครองของกษั ต ริ ย์ ที่ ชื่ อ คล้ า ยกับ กษั ต ริ ย์ ข องจัม บิ ต่อ มาปี พ.ศ.1773ตกอยู่ภ ายใต้ อํ า นาจ
ของเมืองตามพรลิงค์ เมื่อสมัยพระบรมไตรโลกนาถพ.ศ.1998ตกอยูภ่ ายใต้ อํานาจของอยุธยาไชยา
กลายเป็ นหัวเมืองชันตรี
้ ที่ใกล้ ชิดการปกครองกับอยุธยามากกว่านครศรี ธรรมราช68
พ.ศ.2544เด่น ดาว ศิ ล ปานนท์ ตี พิ ม พ์ บ ทความเรื่ อ ง “ข้ อ สัง เกตเกี่ ย วกับ รู ป แบบ
การครองหนังกวางของพระโพธิ์ สตั ว์อวโลติเกศวรอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี” เปรี ยบเทียบ
การครองหนังกวางของพระโพธิ์สตั ว์อวโลติเกศวรที่พบในอําเภอไชยา 3 องค์ สรุปว่าพระโพธิสตั ว์
วัดศาลาทึงได้ รับอิทธิพลศิลปะอินเดี ยใต้ แบบหลังคุปตะกําหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 -13
ส่วนพระโพธิสตั ว์ศิลาจากพระบรมธาตุไชยาได้ รับอิทธิ พลจากศิลปะอินเดียภาคใต้ ซึ่งแพร่ ในจาม
65

นงคราญ ศรี ช าย เรี ย บเรี ย ง, โบราณคดี ศรี วิ ชั ย : มุ ม มองใหม่ จ ากการศึ ก ษาวิ เ คราะห์
แหล่ งโบราณคดีรอบอ่ าวบ้ านดอน (นครศรี ธรรมราช: สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11
นครศรี ธรรมราช, 2543), 1-247.
66
นงคราญ สุขสม, ประวั ติศาสตร์ โบราณคดี สุ ราษฎร์ ธานี (นครศรี ธรรมราช: สํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2545), 1-127.
67
นงคราญ ศรี ชาย, ตามรอยศรีวิชัย: ศึกษาวิเคราะห์ ประวัติศาสตร์ ศรี วิชัย (กรุ งเทพฯ: มติชน,
2544), 1-182.
68
กรมศิลปากร, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว, 2544), 45.
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และศิล ปะศรี วิ ชัยสุม าตราหรื อ หมู่เกาะอิน โดนี เ ซี ย กํ า หนดอายุร าวพุท ธศตวรรษที่ 14 -15
และพระโพธิ สั ต ว์ สํ า ริ ดจากวั ด พระบรมธาตุ ไ ชย าได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลของศิ ล ปะอิ น เดี ย ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ศิ ล ปะปาละคล้ ายพบในศิ ล ปกรรม ชวาภาคกลางกํ า หนดอายุ ร าว
พุทธศตวรรษที่ 1569
พ.ศ. 2544ชนะ นาคเวชทํ า การตี พิ ม พ์ ห นัง สื อ ชื่ อ วัด ชยารามโดยรวบรวมประวัติ
ของวัดศาลาทึงหรื อวัดชยราม70
พ.ศ. 2544 และ 2553ชาคริ ต สิทธิ ฤทธิ์ แ ละสํ านักโบราณคดีสํารวจทางโบราณคดี
บริ เ วณคลองท่ า ไม้ แ ดง บ้ า นนํ า้ ปั่ น หมู่ 7 ตํ า บลปากหมาก อํ า เภอไชยาพบขวานหิ น ขัด
รู ปจงอยปากนกขนาดใหญ่ ขวานหิ นขัดแบบไม่มี บ่า และเขี ยนบทความเรื่ อ ง“การตัง้ ถิ่ นฐาน
ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในพื ้นที่เขตจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ” กําหนดอายุอยู่ในช่วงยุคหิน
ใหม่71
พ.ศ. 2545 Michel Jacque-hergoualc’h ตีพิมพ์ผลงานเรื่ อง “The Malay peninsula
crossroad of the Maritime silk road (100BC.-1300AD.)” ทําการรวบรวมผลงานการศึกษา
ทางโบราณคดีที่เกี่ ยวข้ องกับคาบสมุทรมาลายูตงั ้ แต่พุทธศตวรรษที่ 7จนถึง พุทธศตวรรษที่ 19
สันนิษฐานว่าบริเวณไชยาเป็ นที่ตงของอาณาจั
ั้
กรพันพันช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-12 ซึ่งอาจกินเนื ้อที่
ไปถึงนครศรี ธรรมราช เป็ นเมืองที่สําคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 ต่อมาช่วงพุทธศตวรรษที่
16-19 พบศิลปะแบบเขมรจํานวนมากที่ภาคใต้ พบทังประติ
้
มากรรม พระพิมพ์ดินดิบ เครื่ องถ้ วย
เมืองท่าแหลมโพธิ์ ยัง คงเป็ นเมื องอยู่การขุดค้ นที่บ้านหัวคูใกล้ วัดหลงพบหลักฐานกํ าหนดอายุ
ในช่วง 13-18 ซึ่งพบในเครื่ องถ้ วยสมัยซ่ ง(พุทธศตวรรษที่ 16-18)จํานวนมาก สันนิษฐานว่าเป็ น
แหล่ง ที่ อ ยู่อ าศัยของชุม ชน ต่อมาช่วงปลายพุท ธศตวรรษที่ 18 ไชยาถูกรู้ จัก ในชื่ อ เมื อ งครหิ
มีผ้ ูปกครองดูโดยอาจเป็ นกษัตริ ย์จากจัมบิหรื อ เขมร ครหิน่าถูกผนวกกับอาณาจักรตามพรลิงค์
ของพระเจ้ าจันทรภาณุ (จารึ กหลักที่ 24 ก.) นอกจากนีย้ ังเสนอความคิดเห็นเกี่ ยวกับศรี วิชัยว่า
เด่นดาว ศิลปานนท์, “ข้ อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบการครองหนังกวางของพระโพธิ์สตั ว์อวโลติเกศวร
อําเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี,” ศิลปากร. 47 (1 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2544) , 62 -73
69

70

ชนะ นาคเวช, วัดชยาราม (สุราษฎร์ ธานี: โรงพิมพ์สทิ ธิประเสริ ฐ, 2544), 1-29.
ชาคริ ต สัมธิ์ฤทธิ์, “การตังถิ
้ ่นฐานของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในพื ้นที่เขตจังหวัดสุราษฎร์
ธานี,” ศิลปากร 54 (2 มีนาคม – เมษายน 2544): 28-47.
71
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อยู่ ที่ ป าเล็ ม บัง และจั ม บิ เป็ นนครรั ฐ (city
state) แต่ อํ า นาจการปกครองไม่ แ น่ น อน
ตามความสามารถของผู้ปกครองแต่ละสมัย72
พ.ศ.2546Pierre-Yves Manguinตีพิมพ์บทความเรื่ อง “Srivijaya dans L’oeuvre
de George Coedès” สรุ ปงานทังหมดที
้
่ผ่านมาของ George Coedèsและให้ ความเห็นว่า
เมื อ งในคาบสมุท รภาคใต้ (รวมทัง้ ไชยา)และคาบสมุท รมาเลย์ ว่า มี ค วามสัม พันธ์ กับ ศรี วิ ชัย
แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีไม่ได้ แสดงให้ เห็นว่ามีการเคลื่อนย้ ายกิจกรรมจากเกาะสุมาตรา
มายังคาบสมุทรแต่เป็ นการเกิดขึ ้นในเศรษฐกิจภาพรวม 73
พ.ศ. 2547ชนะ นาคเวชตี พิ ม พ์ ห นัง สื อ “ประวัติวัด เวี ย งและย้ อ นรอยเมื อ งไชยา”
ทําการเรี ยบเรี ยงประวัตขิ องวัดและหลักฐานทางโบราณคดีที่วดั เวียง 74
พ.ศ. 2549 อนุวิทย์ เจริ ญศุภกุลตีพิมพ์บทความเรื่ อง “การออกแบบศาสนสถานสกุล
ช่า งทวารวดี เขมรและชุม ชนภาคใต้ ไ ชยาในประเทศไทย” สรุ ป รู ป แบบศิล ปะโบราณสถาน
ในไชยาว่าเป็ นสถูปหรื อเจดีย์ที่สร้ างขึ ้นเนื่องในพุทธมหายาน กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15
จากนันได้
้ สง่ อิทธิพลต่อเจดีย์ในภาคใต้ ของประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 เช่น เจดีย์ที่ระเบียง
คดของวัดพระบรมธาตุนครศรี ธรรมราชหรื อฐานเจดีย์วดั สทิงพระจังหวัดสงขลา75
พ.ศ. 2550 สภาวัฒ นธรรมอํ าเภอไชยาตีพิมพ์หนังสือเรื่ อง “ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่ น
เมืองไชยา”ทําการรวบรวมประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ทังผลการศึ
้
กษาทางด้ านโบราณคดี วัฒนธรรม
ประเพณี วรรณกรรม นิทานพื ้นบ้ าน ทําเนียบเจ้ าเมืองไชยาและประวัตบิ คุ คลสําคัญ76
72

Michel Jacque-hergoualc’h,The Malay Peninsula crossroad of the Maritime silk road
(100BC.-1300A.D.) (Leiden:Brill,2002),1-607.
73
กรรณิ การจรรย์ แสง แปล, “ศรี วิชัยในงานของยอร์ ซ เซเดส์ ” ใน ยอร์ ซ เซเดส์ กับไทยศึกษา
(นครปฐม: ศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้ นคว้ าวิจยั ฝรั่งเศส-ไทยศึกษา ภาควิชาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546), 111-138.
74
ชนะ นาคเวช, ประวัติวัดเวียงและย้ อนรอยเมืองไชยา (กรุงเทพ: ธรรมสภา, 2547), 1-157.
75

อนุวิทย์ เจริ ญศุภกุล, “การออกแบบศาสนสถานสกุลช่างทวารวดีเขมรและชุมชนภาคใต้ ไชยา
ในประเทศไทย,”เมืองโบราณ. 27(4ตุลาคม – ธันวาคม, 2549): 21 -40.
76

ชนะ นาคเวช เรี ยบเรี ยง, ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเมืองไชยา (สุราษฎร์ ธานี : สภาวัฒนธรรม
อําเภอไชยา, 2550), 1-150.
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พ.ศ. 2551 และ 2553 สํ า นัก ศิล ปากรที่ 14และพิพิ ธ ภัณฑสถานแห่ง ชาติไ ชยา
สํ ารวจวัด ท่า โพธิ์ ตํ า บลตลาดและวัด โท ตํ าบลทุ่ง อํ า เภอไชยา จัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี เ พิ่ ม เติ ม
จากปี พ.ศ.2511โดยวัดท่าโพธิ์ พบเจดีย์4 องค์ อุโบสถภายในประดิษฐานพระพุทธรูป ปางมารวิชยั
และการสํารวจวัดโทพบฐานอุโบสถ พระพุทธรูปศิลาทรายแดงบนฐานอุโบสถ เจดีย์อิฐ ใบเสมาหิน
ทรายแดง ทัง2
้ วัดกําหนดอยูใ่ นสมัยอยุธยา77
พ.ศ. 2555 เนื อ้ อ่อ น ขรั วทองตี พิม พ์ บ ทความเรื่ อ ง “รู ป แบบและประติม านวิ ทยา
พระพุทธรู ปจากวัดแก้ วเมืองไชยา” ทําการวิเคราะห์พระพุทธรูป ประทับนัง่ สลักจากหินทรายแดง
จากการขุดแต่งจากโบราณสถานวัดแก้ ว สรุ ป ผลว่ามีอิทธิพลผสมทังศิ
้ ลปะอมราวดี ชวาและจาม
สันนิษฐานว่าคือพระเจ้ าอักโษกยะ พระธยานิพุทธประจําทิศตะวันออก ตามแนวคิดพุทธมหายาน
สกุลวัชรยานกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 -1578
พ.ศ. 2555 นันทลักษณ์ คีรีมาได้ ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ
ชื่อ “พระพุทธรู ปสกุล ช่างไชยาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 – 21” โดยทําการศึกษาพระพุทธรู ป
รอบระเบียงคดของวัดพระบรมธาตุไ ชยา สรุ ปว่า พระพุ ท ธรู ปช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 18
ถึง กลาง 19 มี ความสัม พันธ์ กับอินเดีย ศรี ลัง กา ทวารวดีและเขมร ต่อมาช่วงราวปลายพุท ธ
ศตวรรษที่ 19 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 เป็ นพระพุทธรูปในสืบเนื่องจากช่วงแรกและได้ รับอิทธิพล
อยุ ธ ยาตอนต้ นและช่ ว งปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 20-21 ได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลอยุ ธ ยาอย่ า งแท้ จริ ง
แต่มีเอกลักษณ์สําคัญที่แตกต่างจากสกุลช่างอื่น79

77

กรมศิลปากร, โครงการวันอนุ รักษ์ มรดกไทยประจาปี พ.ศ.2545 กิจกรรมในการรณรงค์
เพื่อการดูแลรั กษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่ 8 กรกฏาคม 2555 ณโบราณสถานวัดโท
และวัดใหม่ ท่าโพธิ์ อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (นครศรี ธรรมราช: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรี ธรรมราช, 2555), 210-217.
78
เนื อ้ อ่ อ น ขรั ว ทองเขี ย ว, “รู ป แบบและประติ ม านวิ ท ยาพระพุท ธรู ป จากวัด แก้ ว เมื อ งไชยา,”
เมืองโบราณ 38 (4 ตุลาคม – ธันวาคม 2555): 138-147.
79
นันทลักษณ์ คีรีมา, พระพุทธรู ปสกุลช่ างไชยาระหว่ างพุทธศตวรรษที่ 18-21. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555, 1-156.
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สรุปประเด็นผลการศึกษาที่ผ่านมา
1. ข้ อสันนิษฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนโบราณไชยา
จากการทบทวนวรรณกรรมไชยามี พัฒ นาการมาตัง้ แต่ส มัย ก่ อ นประวัติศ าสตร์
สมเด็จเจ้ าฟ้านริศรานุวตั ิวงศ์(พ.ศ.2446)80ได้ เขียนข้ อวินิจฉัยตามที่ได้ ศกึ ษาประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่น
สอดคล้ องกับความคิดเห็นของท่านธรรมทาสภิกขุ (พ.ศ.2493)81และภิญโญ ภิญกุล (พ.ศ.2527)82
ว่าเมื องแรกของไชยาตังอยู
้ ่บริ เ วณปากหมากกับเขาเพลา ท่านพุทธทาสกล่าวว่าอาจเป็ นชาว
ไทรหยาหรื อชาวขี ้ปุย (ที่อาศัยบนเขาในปั จจุบนั )และเมื่อวัฒนธรรมอินเดียเข้ ามาจึงเคลื่ อนย้ าย
ลงมาผสมกับวัฒนธรรมอินเดียและสอดคล้ องกับธราพงศ์ ศรี สชุ าติ (พ.ศ.2529)83 ที่ได้ ให้ ความเห็น
เกี่ ยวกับพัฒ นาการของชุม ชนโบราณไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ว่าชุม ชนโบราณไชยา
มีพัฒนาการมาตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ บริ เวณเขาเพลา จากนัน้ เริ่ มมีหลักฐานการติดต่อ
กับชุมชนภายนอกราวพุทธศตวรรษที่ 5-10พัฒนากลายมาเป็ นเมืองท่าช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15
จากนันชุ
้ มชนบริ เวณแนวสันทรายได้ สถาปนาเป็ นชุมชนเมืองศูนย์กลางการปกครองและศาสนา
ในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 18ถึ ง ต้ น พุท ธศตวรรษที่ 19ชุม ชนไชยาเจริ ญ ขึ น้ อี ก ครั ง้ แม้ ว่ า ชุ ม ชน
ฝั่ งชายทะเลจะลดบทบาทลง ชุมชนติดต่อกับสุโขทัยและเขมร แต่ลกั ษณะบางประการของสังคม
ได้ เปลี่ยนไปจากเดิมเช่น สถาบันการปกครองและศาสนา84 จนปี พ.ศ.1998 เมืองไชยาได้ กลายเป็ น
เมืองชันตรี
้ ของอาณาจักรอยุธยาและตกภายใต้ การปกครองของธนบุรีรัตนโกสินทร์ ตามลําดับ
2. ข้ อสันนิษฐานว่ าชุมชนโบราณไชยาคืออาณาจักรพันพัน อาณาจักรพันพัน
(Pan-Pan) ปรากกฎในเอกสารจี น ในสมัย ราชวงศ์ เหลี ยง(พ.ศ.1161-1449) ว่าเป็ นอาณาจัก ร
ที่ ตัง้ อยู่บ นชายฝั่ ง ทะเลอยู่ท างทิ ศ ตะวันตกเฉี ย งใต้ ของหลิ น ยี่ ( จามปา)และติดกับ ลัง กาสุก ะ
80

สมเด็จเจ้ าฟ้ ากรมพระยานริ ศรานุวัติวงศ์ , จดหมายเหตุ ระยะทางไปตรวจราชการแหลม
มาลายูร.ศ.121, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 109 –119.
81
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปั ญโญ), แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่ าวบ้ านดอน,
พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพฯ: อรุณวิทยา, 2540),1-120.
82
ชวน เพชรแก้ ว ประธานคณะผู้จัดทํา, สัมมนาประวัติศาสตร์ สุราษฎร์ ธานี (สุราษฎร์ ธานี :
วิทยาลัยครูสรุ าษฎร์ ธานี, 2527),1-321.
83
ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดี
ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195-2218.
84
ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมวัฒนธรรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา:
สถาบันคดีศกึ ษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195-2218.
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(ปั ต ตานี ) นัก วิ ช าการส่ว นใหญ่ ล งความเห็ น ว่า อาณาจัก รพัน พัน คื อ ชุม ชนโบราณรอบอ่า ว
บ้ านดอน เช่น E.E.Lunet de Lajonquiére85 Reginald Le May86 เป็ นต้ น Michel Jacque
-hergoualc’h(พ.ศ.2546)87ระบุวา่ เมืองหลวงของอาณาจักรพันพันตังอยู
้ ่บริเวณไชยา
3. ข้ อ สั น นิ ษ ฐานว่ า ชุ ม ชนโบราณไชยาคื อ อาณาจั ก รเตีย นซุ น ผู้ส นับ สนุน
ทฤษฎีเตียนซุนตังอยู
้ ่บริ เวณใกล้ ชุมชนโบราณไชยา ได้ แก่ ผาสุขอินทราวุธ 88และอมรา ศรี สชุ าติ89
โดยกล่าวว่ามีสภาพภูมิศาสตร์ ใกล้ เคียงกับที่ปรากฏในเอกสารและหลักฐานในศาสนาพราหมณ์
และพุทธเก่าแก่ที่สดุ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 -11 สันนิษฐานว่าคือ เตียนซุน
4. ข้ อสั น นิ ษ ฐานว่ าไชยาคื อ ศู น ย์ กลางอาณาจั ก รศรี วิ ชั ย ปี พ.ศ.2461
George Coédesกล่าวถึง “อาณาจักรศรี วิชยั ” ที่ทําการควบคุมการค้ าทางทะเลช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 13 – 18 ทําให้ มีการหาที่ตงหรื
ั ้ อศูนย์กลางของอาณาจักรโดยสามารถแบ่งเป็ น 4 ทฤษฎี
คือ 1. ศรี วิชยั มีศนู ย์กลางที่ ปาเล็มบังผู้สนับสนุนกับแนวคิดนี ้ได้ แก่George Coédes, D.G.E Hall,
O.W. Wolter, Kenneth R.Hall เป็ นต้ น 2.ศรี วิชัยมีศูนย์กลางบนเกาะชวาแล้ วย้ ายมายัง
นครศรี ธรรมราช ผู้สนับสนุน แนวคิดนี ้ได้ แก่R.C. Marjumda 3. ศรี วิชยั มีศนู ย์ กลางบนคาบสมุทร
มาลายูแล้ วย้ ายมา MuaraTakus ผู้สนับสนุนแนวคิดนี ้ ได้ แก่ J.L Moens 4. ศรี วิชยั มีศนู ย์กลาง
อยู่ที่ Jambi ได้ แ ก่ R. Soekmonoและ5.มี ศูน ย์ ก ลางอยู่ที่ ไ ชยา ผู้เ ห็ น สนับสนุน แนวคิด นี ้
ได้ แก่ H.G. Quaritch Wales (ภายหลังได้ เห็นด้ วยกับแนวคิดศูนย์กลางศรี วิชยั อยู่ที่ปาเล็มบัง),
หม่อมเจ้ าจันทร์ จิรายุ รัชยา,ธรรมทาส พานิช, บรรจบทัดเทียม เป็ นต้ น
85

E.E.Lunet de Lajonquiére, “La DomaineArchéologique du Siam,” en Rapport
sommairesurune mission archeologique (Cambodge, Siam, Presqu'ile malaise, Inde, (1907-1908),
227–262.
86
Reginald Le May, A Concise History of Buddhist Art in Siam, (Rutland, Vt.: C.E. tuttle,
1963), 35-49.
87
กรรณิ การจรรย์ แสง แปล, “ศรี วิชัยในงานของยอร์ ซ เซเดส์ ” ใน ยอร์ ซ เซเดส์ กับไทยศึกษา
(นครปฐม: ศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้ นคว้ าวิจยั ฝรั่งเศส-ไทยศึกษา ภาควิชาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546), 111-138.
88
ผาสุข อิ น ทราวุธ , “ร่ อ งรอยวัฒ นธรรมอิ น เดี ย ในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ , ” ใน โบราณคดี
และประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย: ฉบับคู่มือสังคมศึกษา (กรุ งเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2545),151-153.
89
อมรา ศรี สชุ าติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 77-79.
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5. ข้ อสั น นิ ษ ฐานกษั ต ริ ย์ ที่ ป กครองเมื อ งโบราณไชยาในช่ วงพ.ศ.1726
หรื อเมื อ งครหิ จ ากจารึ ก หลั ก ที่ 25 จารึ กฐานพระพุ ท ธรู ป นาคปรกกล่ า วถึ ง กษั ต ริ ย์
“กรมเตงอัญมหาราชศรี มาตไตรโลกยราชา”มีพระบรมราชโองการให้ มหาเสนาบดีตลาไนเจ้ าเมือง
แห่งสรุก(อําเภอ)ครหิ สร้ างพระพุทธรูปนักวิชาการสันนิษฐานเกี่ยวกับกษัตริ ย์ที่ปกครองออกเป็ น
2 ทฤษฎี คื อ ปกครองด้ ว ยกษั ต ริ ย์ เ ขมรผู้ส นับ สนุน ทฤษฎี นี ้ ได้ แ ก่ H.G.Quaritch Wales
(พ.ศ.2477) 90, Reginald Le May91(กล่าวว่าในจารึ กเป็ นกษัตริ ย์เขมรปกครองแถบลพบุรี
น่าจะมีการเคลื่อนย้ ายมากจากที่อื่น), B.P.Groslier(พ.ศ.2505)92ปกครองโดยมาลายูชื่อคล้ ายกับ
กษัตริ ย์มาลายูพระเจ้ าศรี มัตไตรโลกยราชเมาลีภูษนวรรมเทวะและพระเจ้ าศรี ทัตศรี อุทยาทิตย
วรรมราเชนทรเมาลิ ม ณี ว รรมเทวะในปี พ.ศ.1829และ1890 ผู้ สนั บ สนุ น ทฤษฎี นี ้ ได้ แก่
ดร.ประเสริฐ ณ นคร
6. ข้ อสันนิษฐานเส้ นทางการค้ าข้ ามคาบสมุทรระหว่ างชุมชนโบราณแหลม
โพธิ์ กั บเกาะคอเขา พบหลักฐานที่ คล้ ายกันระหว่างแหลมโพธิ์ แ ละเกาะคอเขา จัง หวัดพัง งา
สันนิษฐานว่าสองเมื องนีน้ ่าจะมี การติดต่อกันผ่านเส้ นคาบสมุทร เช่น H.G.Quaritch Wales
(พ.ศ.2477)93, อมรา ศรี สชุ าติ เบนเนทบรอนสันและพิสิฐ เจริญวงศ์ (พ.ศ. 2532)94 เป็ นต้ น

90

H.G.Quaritch Wales, A Newly Explored Route of Ancient Indian Cultural Expansion
(London: India Society, 1935), 4-31.
91
Reginald Le May, A Concise History of Buddhist Art in Siam, (Rutland, Vt.: C.E. tuttle,
1963), 35-49.
92
B.P.Groslier, Indochina: Art in the Melting Pot of Races (London: Metuen, 1962),
82-219.
93
H.G.Quaritch Wales, A Newly Explored Route of Ancient Indian Cultural Expansion
(London: India Society, 1935), 4-31.
94
อมรา ศรี สุช าติ , “คุย กับ ผู้เ ชี ย วชาญเบนเนท บรอนสัน และพิ สิฐ เจริ ญ วงศ์ เรื่ อ งการขุด ค้ น
แหล่งโบราณคดีเกาะคอเขาและแหลมโพธิ์และการศึกษาเส้ นทางการค้ าทางทะเลของโครงการศึกษาการตังถิ
้ ่น
ฐานและการค้ าสมัยโบราณประเทศไทย,” ศิลปากร33 (1มีนาคม –เมษายน 2532): 32-37.

บทที่ 4
ชุมชนโบราณไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24: หลักฐานประเภทลายลักษณ์ อกั ษร
หลัก ฐานด้ า นลายลัก ษณ์ อัก ษรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ประวัติ ศ าสตร์ ชุม ชนโบราณไชยา
พบทังหมดจ
้
านวน22ชิ ้น แบ่งตามประเภทเป็ น จารึ กจานวน 8 ชิ ้น, บันทึกหรื อจดหมายเหตุ
จานวน 4ชิ ้นกฎหมายตราสามดวงจานวน1 ชิ ้นตานานหรื อพงศาวดารจานวน 2 ชิ ้นและคัมภีร์
ใบลานทางพุ ท ธศาสนาจ านวน 6 ชิ น้ โดยพบหลัก ฐานประเภทลายลัก ษณ์ อั ก ษรเก่ า สุ ด
อยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 มีรายละเอียดต่างๆ ดังนี ้
ก. จารึก เป็ นเอกสารชันต้
้ นทาขึ ้นในช่วงเวลานันพบจารึ
้
กทังหมด
้
8ดังนี ้
1. จารึกหลักที่ 25จารึกฐานพระพุทธรูปนาคปรก

ภาพที่ 8จารึกหลักที่ 25 จารึกฐานพระพุทธรูปวัดหัวเวียง
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จารึกระบุวา่ สร้ างในปี พ.ศ.1726 พบบริ เวณแหล่งโบราณคดีนาโนรมย์ (ทุ่งนาทางทิศ
ตะวัน ออกของวัด เวี ย ง ตาบลเวี ยง อาเภอไชยา) เป็ นอักษรกวิ ภาษาขอม อ่า นและแปลโดย
ศาสตราจารย์ ยอร์ ช เซเดส์ในปี พ.ศ.2472ตัวจารึ กจารบนฐานพระพุทธรู ป นาคปรกสาริ ด ฐานมี
ขนาด7.5x5.6เซนติเมตร มี5บรรทัด1
เนื อ้ หา จารึ ก กล่ า วถึ ง เสนาบดี ต ลาไนผู้ รั ก ษาเมื อ งครหิ ไ ด้ รั บ พระราชโองการ
จากกั ม รเดงอัญ มหาราช ศรี มัน ไตรโลกยราชเมาลิ ภู ษ ณวรรมเทวะให้ หล่ อ พระพุ ท ธรู ป นี ้
ปี พ.ศ.1726

ภาพที่ 9 คาอ่ านจารึกหลักที่ 25 จารึกฐานพระพุทธรูปนาคปรก
ที่มา:นวพรรณ ภัทรมูล. “จารึกบนฐานพระพุทธรู ปวัดหัวเวียง.” ฐานข้ อมูลจารึกในประเทศไทย
ศูน ย์ มานุษ ยวิ ท ยาสิริน ธร (องค์ ก ารมหาชน),2547 .เข้ าถึ ง ข้ อมูลวัน ที่ 18/2/2557 ฐานข้ อมูล
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=505

1

ฐ า น ข้ อ มู ล จ า รึ ก ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ศู น ย์ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น )
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=505 (เข้ าใช้ ข้อมูลวันที่ 18/2/2557)
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2. จารึกหลักที่ 24ข. จารึกวัดหัวเวียง

ภาพที่ 10จารึกหลักที่24ข จารึกวัดหัวเวียง เมืองไชยา
ที่มา:นวพรรณ ภัทรมูล .“จารึ กวัดหัวเวียง เมืองไชยา.” ฐานข้ อมูลจารึ กในประเทศไทยศูนย์
มานุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ นธร (องค์ ก ารมหาชน) ,2547 .เข้ าถึ ง วั น ที่ 18/2/2557 ฐานข้ อมู ล
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=507
จารึ ก ระบุ ว่ า สร้ างในปี พ.ศ.1774พบบริ เ วณศาลปะหมอวั ด เวี ย งอ าเภอไชย า
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จารเป็ นอักษรกวิ ภาษาสันสกฤต อ่านและแปลโดยศาสตราจารย์ยอร์ ช เซเดส์
ในปี พ.ศ.2472จารึกจารบนหินชนวนขนาด47x181x14เซนติเมตร มีเนื ้อความ 16 บรรทัด
เนือ้ หา กล่าวสรรเสริ ญพระเจ้ าจันทรภาณุผ้ คู รองเมืองตามพรลิงค์และสืบเชื ้อสายมา
จากตระกูลปทุมวงศ์วา่ ทรงเป็ นกษัตริย์ที่สนับสนุนพระพุทธศาสนา ทรงมีรูปงามและทรงเชี่ยวชาญ
ในนิตศิ าสตร์ 2

2

.นวพรรณ ภัทรมูล “จารึ ก วัดหัวเวี ยง เมื อ งไชยา.”
ฐานข้ อมูล จารึ กในประเทศไทยศูน ย์
ม า นุ ษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) . เ ข้ า ถุ ง ข้ อ มู ล วั น ที่ 1 8 / 2 / 2 5 5 7 ฐ า น ข้ อ มู ล
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=507
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ภาพที่11คาอ่ านจารึกหลักที่ 24ข จารึกวัดหัวเวียง
ที่มา:นวพรรณ ภัทรมูล . “จารึ กวัดหัวเวียง เมืองไชยา.” ฐานข้ อมูลจารึ กในประเทศไทยศูนย์
มานุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ นธร (องค์ ก ารมหาชน) ,2547 .เข้ าถึ ง วั น ที่ 18/2/2557 ฐานข้ อมู ล
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=507
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3.จารึกหลักที่ 24ก. จารึกวัดหัวเวียง

ภาพที่ 12จารึกหลักที่ 24ก จารึกวัดหัวเวียง เมืองไชยา
ที่ มา:ตรงใจ หุตางกูร และนวพรรณ ภัทรมูล “จารึ กวัดหัวเวียง เมืองไชยา.”ฐานข้ อมูลจารึ กใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ศู น ย์ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) . เ ข้ า ถึ ง วั น ที่
18/2/2557http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=509
ก าหนดอายุ อ ยู่ ใ นช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 18พบที่ บ ริ เวณศาลปะหมอวั ด เวี ย ง
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี จารเป็ นอักษรกวิ ภาษาบาลี อ่ านและแปลโดยชะเอม แก้ วคล้ าย
ในปี พ.ศ.2529จารึกจารบนหินชนวนขนาด 31x70x12 เซนติเมตร มีเนื ้อความ 16บรรทัด
เนือ้ หา กล่าวถึงการบริจาคทานของกลุม่ บุคคลที่มาชุมนุม
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ภาพที่ 13 คาอ่ านจารึกหลักที่ 24 ก จารึกวัดหัวเวียง
ที่ มา:ตรงใจ หุตางกูร และนวพรรณ ภัทรมูล “จารึ กวัดหัวเวียง เมืองไชยา.”ฐานข้ อมูลจารึ กใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ศู น ย์ ม า นุ ษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) . เ ข้ า ถึ ง วั น ที่
18/2/2557http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=509
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4. จารึกแผ่ นลานทอง

ภาพที่ 14จารึกแผ่ นลานทองพบบริเวณนาระหว่ างเมืองเวียงและวัดพระบรมธาตุไชยา
จากการเทียบเคียงตัวอักษรเบื ้องต้ นพบว่ามีความคล้ ายคลึงกับจารึกหลัก ที่24ก 24ข
และหลักที่ 25 กาหนดให้ เป็ นจารึกช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่มาของจารึกชาวบ้ านพบจากการขุด
สระน ้าบริเวณทุ่งนาระหว่างวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหารและเมืองเวียงปี พ.ศ.2556 จารึกจาร เป็ น
อักษรกวิ(หรื อขอมโบราณ) ภาษาสันสกฤต 3วัสดุทาจากทองคาแต่เดิมมีลักษณะยาวเป็ นแผ่น
เดียวกันแต่ผ้ พู บได้ นามาขัดล้ างทาให้ จารึกได้ รับความเสียหายแตกออกเป็ นชิ ้นๆ จารึกส่วนหัวและ
ท้ ายมีทรงมน วัดขนาดความกว้ างของแผ่นจารึกได้ 2.7เซนติเมตรบรรจุอยู่ในตลับทองคาพร้ อมกับ
แหวนทองหัวพลอยสีมว่ ง
เนื ้อหาในจารึกจากจารึกมีความชารุ ดเสียหายทาให้ อ่านได้ เพียงบางคาแต่สนั นิษฐาน
ว่าเป็ นการถวายสิ่งของแก่ศาสนสถาน ผลการอ่านเบื ้องต้ นโดยผศ.ดร.กังวลคัชชิมา (ยังไม่ได้ รับ
การปริ วรรต) สันนิษฐานว่าเป็ นการถวายของ (ผ้ าตาด)แก่ศาสนสถาน ส่วนอาจารย์ก่องแก้ ว วีระ
ประจักษ์ ได้ ให้ ความเห็นว่าตัวอักษรลายเส้ นค่อนข้ างขาดหาย ไม่ครบรู ปศัพท์จึงไม่สามารถแปล
ความหมายในจารึกได้

3

ผู้ เขี ย นได้ น าภาพจารึ ก ลานทองที่ พ บไปขอความอนุ เ คราะห์ จ ากผศ.ดร.กั ง วล คั ช ชิ ม า
อาจารย์ภาควิชา ภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรและอาจารย์ก่องแก้ ว วีระประจักษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาโบราณประจากองหอสมุดแห่งชาติให้ ความอนุเคราะห์ในการแปลความเบื ้องต้ น
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ตารางที่ 1 ผลการอ่านจารึกลานทองเบื ้องต้ นจากอาจารย์กงั วล คัชชิมา
แผ่ นที่
1

รู ป

คาอ่ าน
ศูสพฺพปา

แปล
สิ่งทังหลายเหล่
้
านี ้

2

-

-

3

-กติน-

?

4

-

-

5

- ตาน –
--

ภาพที่ 15 ผลแปลจารึกเบือ้ งต้ นจากอาการก่ องแก้ ว วีระประจักษ์

ผ้ าตาด?
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5. จารึกหลักที่ 304จารึกวัดตะพาน (จารึกสฏ.8 จารึกวัดแวง)

ภาพที่ 16จารึกหลักที่ 304จารึกวัดตะพานด้ านที่ 1และ2
ที่มา:พันธุ์ทิพย์ ธี ระเนตร. “วัดตะพานด้ านที่ 1และ2.” ฐานข้ อมูลจารึ กในประเทศไทยศูนย์
ม า นุ ษ ย วิ ท ย า สิ ริ น ธ ร ( อ ง ค์ ก า ร ม ห า ช น ) . เ ข้ า ถึ ง วั น ที่ 1 8 / 2 / 2 5 5 7 ฐ า น ข้ อ มู ล
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=507
จากการเปรี ย บเที ย บตัวอักษร ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร พิจ ารณาจาก
ตัวอักษรกาหนดอายุอยูใ่ นช่วงพ.ศ. 1935-1970ที่มาไม่ทราบตาแหน่งที่พบจารึกที่ชดั เจนระบุเพียง
ว่ามาจากวัดตะพาน อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี4 (จากการสารวจของผู้วิจยั ไม่พบวัดตะพาน
ในอาเภอไชยา) จารเป็ นอักษรไทยอยุธยา (บางตัวคล้ ายธรรมล้ านนา) ภาษาไทย อ่านและแปล
โดยประสาร บุญประคองในปี พ.ศ.2511จารึกบนแผ่นหินทรายแดงขนาด45x95x22เซนติเมตรมี 2
ด้ าน ด้ านที่ 1 มี22 บรรทัดด้ านที่2มี 20บรรทัด
เนือ้ หากล่าวถึงเจ้ าเมืองทองและครอบครัว (แม่เจ้ าคาศรี เจ้ าแม่ท้าวสร้ อยทองนารี )
ร่ วมกันสร้ างพระวิหารโดยอาราธนาเจ้ าเถรเทพเมาลีและพระสงฆ์มาชุมนุมพระศรี รั ตนมหาธาตุ
มีการเชิญพระพุทธรูปเข้ าสู่คหู าแก้ วและถวายที่ดินแก่วดั ตอนท้ ายอธิษฐานขอให้ พบพระศรี อาริ ย์
และฝากวัดตะแวงกับผู้ครองเมืองคนต่อไป

4

ประสาน บุญประคอง, “คาอ่านศิลาจารึกอักษรและภาษาไทยได้ มาจากวัดตะพาน อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี,” ศิลปากร 12, 2(กรกฎาคม 2511), 95-99.
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ด้ านที่ 1:

ด้ านที่ 2:

ภาพที่ 17 คาอ่ านจารึกหลักที่ 304จารึกวัดตะพานด้ านที่ 2
ที่มา: พันธุ์ทิพย์ ธีระเนตร. “วัดตะพานด้ านที่ 1และ2.” ฐานข้ อมูลจารึกในประเทศไทยศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร (องค์การมหาชน) .เข้ าถึงวันที่ 18/2/2557 ฐานข้ อมูล
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=507
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6. จารึกระฆังจีน5

ภาพที่ 18จารึกระฆังจีนพบบริเวณระเบียงคดของวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร
จารึกระบุปีพ.ศ.2121(ค.ศ.1578) ร่วมสมัยราชวงศ์หมิงของจีนและพระมหาธรรมราชา
ของอยุธยาพบบริ เวณระเบียงคดของวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหารจารเป็ นอักษรจีนภาษาจีน อ่าน
และแปลโดยClaudin Salmon ในปี พ.ศ.2550 จารึกบนระฆังเหล็ก
เนื ้อหาเขียนว่า
““WanliliunianjidanIi” แปลว่าสร้ างขึ ้นในวันที่
เป็ นมงคลของปี ที่ 6 ของรัชศกว่านลี่

5

Claudin Salmon, “Transnational Networks as a reflected in Epigraphy: The case of
Chinese Buddhist Bells in Southeast Asia,”Chinese Overseas: Migration, Research
and Documentation (Hong Kong: The Chinese University press, 2007), 33.
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7. จารึกระฆังจีน

ภาพที่ 19จารึกระฆังจีนพบบริเวณระเบียงคดของวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร
ตัวอักษรที่ปรากฏบนจารึ กค่อนข้ างลบเลือนแต่จากลักษณะของระฆัง สันนิษฐานว่า
สร้ างขึ ้นในปี ค.ศ.1696 (พ.ศ.2239) สมัยจักรพรรดิคงั ซีราชวงศ์ชิงของจีนและสมเด็จพระเพทราชา
ของอยุธยา ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ดร.ปริ วรรต ธรรมปรี ชากร(ผู้พบระฆัง) กล่าวว่า ระฆังใบนี ้
ตังอยู
้ บ่ ริเวณระเบียงคดของวัดพระบรมธาตุไชยา6

6

สัมภาษณ์อาจารย์ปริวรรต ธรรมปรี ชากร เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558
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8. จารึกแผ่ นป้ายหลุมศพอักษรจีนที่วัดพุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา

ภาพที่ 20ป้ายหลุมศพที่วัดใหม่ พุมเรียง ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
จารึ กระบุปี พ.ศ.2276 (ค.ศ.1733) ร่ วมสมัยจักรพรรดิยงเจิน้ ราชวงศ์ ชิงของจี น
และสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศของอยุธยา พบตังอยู
้ ่บริ เวณเจดีย์หน้ าอุโบสถวัดใหม่พุมเรี ยง
ตาบลพุมเรี ยง อาเภอไชยาจารเป็ นอักษรจีน ภาษาจีน อ่านและแปลโดยWeiyan Weiปี พ.ศ.2557(
เนื ้อหายังไม่ได้ รับการปริวรรต) 7 จารบนหินแกรนิตขนาดสูง 92x50 เซนติเมตร
เนื ้อหากล่าวว่า The son 統俗 (Tong Su) and the daughter四統 (Si Tong),
full of filial piety and respect, erect a gravestone at 鷺江 (Lu Jiang)8 for their deceased
father陈祖(Chen Zu) on an auspicious day in the year癸丑 (Gui Chou) (1733AD)
during the Emperor雍正YongZheng ‘s reign of Qing dynasty.
แปลเป็ นไทยว่า “บุตรชายทองสุข (?)และลูกสาวศรี ทอง(?)เต็มไปด้ วยความเศร้ าโศก
เสียใจและแสดงความเคารพสร้ างหลุมฝั งศพบิดาเฉินซู (Chen Zu) บิดาผู้ลว่ งลับไว้ ที่ลเู่ จียงในวัน
มงคลตรงกับปี Gui Chou ในรัชศกหย่งเจิ ้นแห่งราชวงศ์ชิง”

7

ผู้วิจยั ได้ สง่ ให้ Miss Weiyan Wei (PhD candidate) Research Center for Chinese Frontier
Archaeology of Jilin University ประเทศจีนทาการอ่าน เมื่อวันที่15ตุลาคม พ.ศ.2557
8
Lujiangเป็ นตาบลหนึ่งในเมืองเหอเฝ่ ย(He Fei)มณฑลอานฮุย ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของ
ประเทศจีน
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นอกจากนีผ้ ้ ูเขียนยังพบจารึ กป้ายหลุมศพจีนอีก 3 แผ่นที่ไม่ทราบอายุสมัยที่ชัดเจน
ได้ แก่ จารึ กแผ่ นป้ายหลุมฝั งศพอักษรจีนที่พบบริ เวณตรงข้ ามวัดสมุหนิมิต ตาบลพุมเรี ยง
ตัวอักษรทางแถวซ้ ายและขวาค่อนข้ างลบเลือนทาให้ ไม่ร้ ู อายุสมัยที่ชัดเจนส่วนแถวกลางจาก
ด้ านบนถึงด้ านล่างแปลว่าหลุมศพของเฉินกง (Chen Gong) บิดาของ... (จารึกชารุด) … จากเมือง
...หยาง(..Yang)9, จารึกภาษาจีนที่วัดโพธาราม ตาบลพุมเรี ยงตังอยู
้ ่บริ เวณใต้ ต้นโพธิ์หน้ าวิหาร
หัวม้ า อ่านว่า 后土 แปลว่า The Goddess of the Earth10และชิน้ ส่ วนป้ายภาษาจีนบนแผ่ น
หินที่วัดใหม่ ท่าโพธิ์ จารึกชารุดทาให้ ไม่ทราบปี ที่จาร

ป้ายหลุมฝั งศพอักษรจีน
บริเวณตรงข้ ามวัดสมุหนิมิต
ตาบลพุมเรี ยง

จารึกภาษาจีนใต้ ต้นโพธิ์ข้าง
พระอุโบสถวัดโพธารามตาบล
พุมเรี ยง

จารึกภาษาจีนบริเวณหลังอุโบสถ
วัดใหม่ ท่าโพธิ์ตาบลตลาด

ภาพที่ 21ตัวอย่ างจารึกอักษรจีนที่พบใน อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

9

ผู้วิจยั ได้ สง่ ให้ Miss Weiyan Wei ( PhD candidate) Research Center for Chinese Frontier
Archaeology of Jilin University ประเทศจีนทาการอ่าน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2557
10

ผู้วิจยั ได้ สง่ ให้ Miss Weiyan Wei (PhD Candidate)Research Center for Chinese Frontier
Archaeology of Jilin Universityทาการอ่าน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2557

63

ข. บันทึกการค้ าและจดหมายเหตุ พบที่เขียนเกี่ ยวข้ องกับไชยาจานวน 5 ฉบับ
ดังนี ้
1. บันทึก Chu-Fan-chih
เป็ นเอกสารชันรองเขี
้
ยนโดย”ChauJuKua”ขุนนางชาวจีนตาแหน่งหัวหน้ ากรมการค้ า
ระหว่างต่างประเทศ ประจามณฑลฝูเจี ้ยนสมัยราชวงศ์ซ่ง (Inspector of Foreign Trade in
Fukien) เขียนขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.1768ในหนังสือประกอบด้ วยเรื่ องราวและสินค้ าของประเทศต่างๆที่ได้
ยินและได้ ฟังมา ในที่นี ้ได้ กล่าวถึงอาณาจักร San- fo-s’hi ซึ่งอยู่ระหว่างChön-la (เจนละ)และ
Shöpo(ชวา) มีบรรดา15 เมืองที่ขึ ้นต่อ San- fo-s’hiได้ แก่
Pöng-föng(สันนิษฐานว่า คือ ปาหัง) Tan-ma-ling (สันนิษฐานว่าคือตามพรลิงค์)
Töng-ya-nöng
Kia-lo-hi
Ling-ya-ssï-kia (สันนิษฐานว่าคือลังกาสุกะ) Pa-lin-föng(สันนิษฐานว่าคือปาเล็มบัง)
Ki-lan-tan (สันนิษฐานว่าคือกลันตัน) Sin-t’o(ซุนดา)
Fo-lo-an
Kién-pi
Jï-lo-t’ing
Lan-wu-li (ลัมบรี อะเจห์)
Ts’ién-mai
Si-lan(ศรี ลงั กา)
Pa-t’a11
จากหลักฐานจารึ กหลักที่ 25 จารึ กฐานพระพุทธรู ปนาคปรก วัดหัวเวียงกาหนดอายุ
ราวปี พ.ศ.1726ที่ ก ล่ า วถึ ง เมื อ ง “Grahi” นั ก วิ ช าการส่ ว นใหญ่ เ ชื่ อ ว่ า เป็ นเมื อ งเดี ย วกั บ
“Kia-lo-hi”ในเอกสารของ Chau Ju Kua12

11

Friedrich Hirth and W. W. Rockhill edited and translated, ChauJuKua: his work on the
Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu fan chi (Amsterdam:
Oriental Press, 1966), 43 and 60-62.
12
GabrielFerrand,L’empiresumatranais de Crivijaya (Paris: Librairieorientaliste, 1922),14.
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2. เอกสารฮอลันดาสมัยกรุ งศรีอยุธยาพ.ศ. 2151-2163 และ พ.ศ.2167-2185
เป็ นเอกสารชัน้ ต้ น บันทึกรายวันบริ ษัทอีสต์ อินเดียตะวันออกของฮอลันดา (VOC)
ต้ นฉบับปั จจุบนั เก็บไว้ ที่ปราสาทปั ตตาเวีย ประเทศเนเธอแลนด์ ในบันทึกมีเนื ้อหาเกี่ยวข้ องกับ
ประวัติศาสตร์ ไชยาปี พ.ศ.2184 -2185 ร่วมสมัยพระเจ้ าปราสาททอง ดังนี ้
“...ข่าวลือกระฉ่อนว่าพระเจ้ าแผ่นดินตรงตังพระทั
้
ย ส่งคณะทูตไปยังประเทศ
ญี่ ปุ่ นอี ก ฉะนัน้ จึ ง ต้ อ งรอคอยเรื อ ล าใหม่ จ ากไชยา(Tiaya)หรื อ เรื อ จากออกญา
นครศรี ธรรมราช....”13
และตอนวันวลิตออกเดินทางจากอยุธยาไปปั ตตาเวีย
“...เพื่อเป็ นการง่ายต่อการเดินทางเข้ าสูอ่ า่ วสยามของนาย ฟอน ฟลีต (วันวลิต)
ผู้แทนจึงได้ นาเอาจดหมายแนะนาหลายฉบับตามพระราชโองการจากออกญาพระ
คลังถึงนางพระยาปั ตตานีและถึงเจ้ าเมืองมณฑลนครศรี ธรรมราช สงขลา พัทลุงและ
ไชยา(Tsaya)ไปด้ วยกับเขาตามความต้ องการ....”14
3. บันทึกของห้ างชวาเล่ มที่6 ค.ศ.1675(พ.ศ.2218)ร่ วมสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช
เป็ นเอกสารชันต้
้ นบันทึกเกี่ยวกับการค้ าของบริ ษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษในเล่มที่ 6
มีเอกสารที่กล่าวถึงไชยาในบันทึกเกี่ยวกับกรุ งสยามและใบอนุญาตทางราชการที่ท่านพระคลัง
มอบให้ แก่บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษ มีรายละเอียดดังนี ้
บั น ทึก ข้ อ ความเกี่ ย วกั บ เรื่ องห้ า งกรุ ง สยาม เขี ย นโดยมร.แฮมมอน กิ บ บอนส์
โอ.ซี.เลขที่ 4076สอดไปกับจดหมายที่แนบไปลงวันที่ 13กุมภาพันธ์ ค.ศ.1675(พ.ศ.2218)มีเนื ้อหา
ว่า
“....ถ้ าเป็ นไปได้ ให้ จั ด การเรื่ อ งหนี ข้ องพระเจ้ ากรุ ง สยามให้ เสร็ จ สิ น้
ให้ กราบทู ล พระองค์ ว่ า ข้ า พเจ้ า ได้ แ จ้ ง เรื่ อ งเกี่ ย วกับ พระองค์ ไ ปทางบริ ษั ท
รั บทราบไว้ แล้ วให้ นาเครื่ องบรรณาการขึน้ ทูลเกล้ าถวายและให้ จัดของขวัญ
แก่พระคลังและอุปราชศรี นรุ าชผู้ซงึ่ ให้ ความช่วยเหลือแก่เราเป็ นอันดี โดยเฉพาะ
เมื่อให้ ได้ มาซึง่ ท้ องตราอนุญาตให้ เราได้ ค้าดีบกุ ได้ ดงั ประสงค์ขอให้ พิจารณาว่า
13

นั น ทา วรเนติ ว งศ์ แปล, เอกสารของฮอลั น ดาสมั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาพ.ศ.2151-2163
และพ.ศ.2167-2185 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2513), 277.
14
เรื่ องเดียวกัน, 281.
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เรายังจะต้ องการสิทธิ อะไรนอกเหนือไปจากที่พระองค์ได้ ประทานให้ แก่เราอีก
ประการใดหรื อไม่ เราจะทาประการใดเกี่ยวกับการค้ า ที่ไชยาและที่อื่นบริ เวณที่
ใกล้ เคียง เราจะจัดส่งสินค้ าไปหรื อจะซื ้อเรื อไปที่นั่ นเพื่อให้ ไปสืบเรื่ องราวธุรกิจ
ไว้ เสียชันหนึ
้ ่งก่อนและพิจารณาได้ รับชาวญี่ปนไว้
ุ่ ปฏิบตั ิการในหน้ าที่ของบริ ษัท
หรื อไม่ตามที่เคยได้ เรี ยนไว้ ให้ ท่านทราบชันหนึ
้ ่งแล้ ว..ในกรณีที่เราจาเป็ นต้ องส่ง
ของไปไชยา เราจาเป็ นต้ องเอาเงินสดหรื อเอาสินค้ าบรรทุกเรื อไป.....”15
ท้ อ งตราพระคลั ง ออกให้ ตามพระราชโองการของพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หัว
แห่งกรุงสยามมอบให้ แก่บริษัทอีสต์อินเดียของอังกฤษ ลงวันที่ 6พฤศจิกายน ค.ศ.1675 ว่า
“ ท้ อ งตรานี ม้ อบไว้ ใ ห้ แ ก่ มร.แฮมมอน กิ บ บอนส์ ผ้ ูจัด การห้ างชาวอัง กฤษ
ผู้มี ภูมิ ล าเนาอยู่ใ นกรุ ง สยามโดยพระคลัง โดยที่ กัป ตัน ชาวอัง กฤษประสงค์
จะออกให้ พ ระศรี นุร าชกราบบัง คมทูล พระเจ้ า กรุ ง สยามให้ ท รงอนุญ าตให้
พระศรี นุ ร าชออกไปยั ง จ าโปน ไชยา และพุ น พิ น เพื่ อ กว้ านซื อ้ ดี บุ ก
(นอกเหนื อไปจากรายได้ เข้ าพระคลังหลวง) ตามราคาที่ประชาชนซื ้อขายกัน
อย่าปกติไม่ให้ ซื ้อด้ วยราคาขูดเลือดขูดเนื ้ออย่างที่พวกชาวดัทช์ต้องซื ้อที่ลิกอร์
พระเจ้ ากรุ งสยามได้ ทรงพระราชกรุ ณาโปรดเกล้ าโปรดกระหม่อมพระราชทาน
สิทธิให้ มร.แฮมเมอร์ กิบบอนส์หวั หน้ าบริ ษัทของ ชาวอังกฤษ ในการผูกขาดซื ้อ
ดีบกุ จาก ไชยา จาโปน ทัทตุงและพุนพินได้ ตลอดไป ทังนี
้ ่เพื่อให้ เป็ นไปตามราคา
ท้ องตลาดที่ซื ้อขายกัน เขาจะไม่บงั คับให้ พ่อค้ าผู้ใดจาเป็ นต้ องรับซื ้อและจะไม่
บังคับให้ ขายแก่ผ้ จู ดั การห้ างของชาวอังกฤษ ตามราคาในท้ องตลาดที่พระเจ้ า
กรุ งสยามได้ ยอมอนุญาตให้ ซื ้อแล้ ว ท้ องตรานีม้ อบไว้ ณ วันอาทิตย์ ขึ ้น 1 ค่า
เดือนพฤศจิกายน” 16

4. จดหมายเหตุลาลูแบร์ Du Royaume de Siam
15

ไพโรจน์ เกษแม่น กิ จ , ผู้แ ปล, บั น ทึก เรื่ องสั มพั น ธไมตรี ร ะหว่ า งประเทศไทยกั บ นานา
ประเทศในคริสตศตวรรษที่ 17 เล่ ม 2 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2513), 159-160.
16
ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ แปล, บันทึกเรื่ องสัมพันธไมตรี ระหว่ างประเทศไทยกับนานาประเทศ
ในคริสตศตวรรษที่ 17 เล่ ม 2 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2513), 162-163.
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ภาพที่ 22 แผนที่ราชอาณาจักรสยามจดหมายเหตุลาลูแบร์ “Du Royaume de Siam”17
เป็ นเอกสารชันต้
้ นเขียนโดย Simon de la Loubereเอกอัครราชทูตของพระเจ้ าหลุยส์
ที่ 14แห่งฝรั่งเศสเดินทางมาถวายพระราชสาส์นแด่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชถึงอยุธยาวันที่ 27
กันยายน พ.ศ.2230 พานักอยู่ในเมืองไทย 3 เดือน 6วัน จากนันเดิ
้ นทางกลับฝรั่งเศส
โดย
เดือนมกราคม พ.ศ.2231จดหมายเหตุฉบับนี ้ตีพิมพ์ครัง้ แรกในปี พ.ศ.2234ในบทที่4กล่าวถึงการ
แบ่งมณฑลต่างๆของราชอาณาจักรสยามในภาคใต้ วา่
“.... ส่วนข้ างปากใต้ คือทางทิศใต้ ของอาณาจักร มีมณฑล ยะโฮร์ ( Johor),
ปั ตตานี (Patane),นครศรี ธรรมราช (Ligor),ตะนาวศรี (Tenasserim), จันทบูร
(Chanteboone),พัท ลุง (Petelongou/Bordelong) และ ไชยา (Tchiàï)โดยหัว
เมืองยะโฮร์ มีเมืองขึ ้น 7 หัวเมือง, ปั ตตานี 8, นคร 20, ตะนาวศรี 12หัวเมือง,
จันทรบูร 8 และไชยา 2นอกจากนันสยามทางภาคปากใต้
้
ยงั มีหวั เมืองย่อมๆอยู่
อีก 13 หัวเมือง เป็ นเมืองเอกระออกไป ขึ ้นตรงต่อราชสานักเท่านันไม่
้ ขึ ้นแก่ใคร
....”18

17

ในแผนที่เขียนว่าเมือง Claiสันนิษฐานว่าคือเมืองไชยา
สันต์ ท.โกมลบุตร แปล, ซิมอง เดอะลาลูแบร์ , จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม
(นนทบุรี: ศรี ปัญญา, 2552), 250.
18
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5. จดหมายเหตุหมื่นอารีราษฎร์ (วิน สาลี)
เป็ นเอกสารชันรองบั
้
นทึกไว้ วา่ “ในปี พ.ศ. 2438 สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพได้
มีรับสัง่ ให้ พระยาวจีสตั ยารักษ์ เจ้ าเมืองไชยาทาการสืบประวัติของเมืองไชยา ในครัง้ นันได้
้ บนั ทึก
ตามคาบอกเล่าของขุนนาคเวชวีรชน (จบ นาคเวช) อดีตกานันตาบลทุ่งและพระยาศรี สงคราม
(ช่วย)อายุ 84 ปี อดีตปลัดเมืองไชยา เอกสารฉบับนี ้มีความสาคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ของไชยา
สมัยอยุธยาตอนปลายลงมาเนื่องจากปรากฏรายนามของเจ้ าเมืองไชยา ส่วนเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับ
ชุมชนโบราณไชยาก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 มีดงั นี ้
“...ที่ตงเมื
ั ้ องไชยา เดิมตังอยู
้ ่เขาแดนทางทิศตะวันตกของเมืองไชยาที่เรี ยกใน
เวลานี ว้ ่าพุมเรี ยง” ได้ ย้ายมาตัง้ ที่บ้านเวียงเรี ยกว่า “ทุ่งไชยา” ต่อมาในสมัย
อยุธยายังไม่เสียแก่พม่า มีแขกมลายูชื่อ “มะหะรุ มปะแก” จากเมืองหัวเขาแดง
อพยพครอบครัวและพรรคพวกมาตังบ้
้ านเรื อนอยู่ที่ทุ่งโฉลก อาเภอพุนพินจน
เมืองเจ้ าเมืองไชยาว่างลงจึงโปรดเกล้ าให้ “มะระหุมปะแก”ครองเมืองไชยาเมื่อ
มาถึงไชยาก็ไม่ตงบ้
ั ้ านเรื อนตรงเมืองเวียงเดิมเนื่องจากไม่อยากจะปะปนกับคน
ไทยจึงได้ ย้ายเมืองไปบริ เวณทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของเมืองเวียงและตังชื
้ ่อ
หมูบ่ ้ านว่า “บ้ านสงขลา” ได้ มีการสร้ างบ้ านเรื อน ทาเสาหลักเมืองและขุดคูน ้าไว้
โดยรอบ ต่อมาเมื่อมะระหุมปะแกเสียชีวิต “มะระหุมตาไฟ” บุตรชายได้ เป็ นเจ้ า
เมืองไชยา เมื่อมะระหุมตาไฟเสียชีวิต “มะระหรุ่ มมุดา” บุตรชายจึงรับตาแหน่ง
เจ้ าเมืองไชยา มะระหุ่มมุดามีบุตรอยู่หลายคนแต่ที่ปรากฏชื่อ คือ นายรุ ก และ
นายบุญชู นายรุ กมารดามีเชื ้อแขก นายบุญชูมีมารดาเป็ นเชื ้อไทยนายรุ กอิจฉา
นายบุญชูที่เป็ นที่รักมากกว่าจึงเอาวางยาพิษและคิด ทาร้ ายนายบุญชูและนาย
ศรี ท องคนรั บ ใช้ ค นสนิ ท จึ ง หนี ไ ปถวายตัว เป็ นมหาดเล็ ก ของพระที่ นั่ง สุริ ย า
อมริ น ทร์ พม่า ได้ ย กทัพ มาตีไชยาในสงครามเสียกรุ ง มะระหุมมุดาจึง อพยพ
ครอบครัวหนีไปจากไชยา พม่าจับตัวนายรุ กได้ และยกไปตีพุมเรี ยง นายปูดกับ
นายไก่ชาวบ้ านพุมเรี ยงชักชวนชาวบ้ านให้ ตงค่
ั ้ ายบริ เวณวัดอุบลจนกระสุนดิน
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ดาหมด ไชยาจึงเสียแก่พม่า ...... 19 (ต่อจากนัน้ จะเป็ นประวัติศาสตร์ สมัยกรุ ง
ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ) 20
ในหนัง สือสายสกุลสุลต่านสุลัยมาน (เจ้ าเมืองสงขลาที่ หัวเขาแดง)เนื อ้ หามีความ
สอดคล้ องกับจดหมายเหตุหมื่นอารี ราษฎร์ (วิน สาลี) กล่าวว่าสุลต่านสุลยั มานมีบุตร 3 คนคือ
ท่านมุสตาฟาฮะซันและฮุสเซน เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตีเมืองสงขลาแตกในปี พ.ศ.2223
แบ่งกลุม่ คนออกเป็ น 2กลุม่ กลุม่ พระยามุสตาฟาย้ ายไปปกครองที่เมืองไชยา ส่วนฮะเซนและฮุซนั
ให้ เข้ าไปรับราชการในกรุงศรี อยุธยาสันนิษฐานว่ามะระหุมปะแกที่ปรากฏในจดหมายเหตุหมื่นอารี
ราษฎร์ (วิน สาลี) คือสุลต่านมุสตาฟาต่อมาท่านฮุเซนกลับมาช่วยราชการพี่ชายและได้ รับพระ
กรุ ณาโปรดเกล้ าให้ ไปเป็ นพระยาพัทลุง คือ“พระยาแก้ วโกรพพิชยั ”
ภายหลังท่านมุสตา
ฟาถึงแก่อสัญกรรมพ.ศ. 2235 ก็ให้ ท่านเตาฟี คสันนิษฐานว่าคือ มะระหุมตาไฟเป็ นผู้เป็ นบุตร
ปกครองจนถึงพ.ศ. 224821

จดหมายเหตุหมื่นอารี ราษฎร์ (วิน สาลี) เอกสารถ่ายสาเนาได้ รับความอนุเคราะห์จากนายสวัสดิ์
กูรูเฟี ย้ ะ (อายุ 61 ปี ) บ้ านเลขที่ 92 หมู่ 2 บ้ านสงขลา อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
20
จากเนื อ้ หาของจดหมายเหตุนายหมื่ นอารี ราษฎร์ (พ.ศ.2438) พบว่ามี ความใกล้ เคียงกับข้ อ
19

วินิจฉัยของสมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวตั ิวงศ์ที่ทรงศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นและวินิจฉัยไว้ ในจดหมาย
เหตุระยะทางไปตรวจราชการแหลมมาลายู ร.ศ.121 (พ.ศ.2446) สันนิษฐานว่าน่าจะอ้ างอิงจากจดหมายเหตุ
นายหมื่นราษฎร์ อารี
21

เริ งวุฒิ มิตรสุริยะ, บทบาทขุนนางไทยเชือ้ สาย“แขก”ในหัวเมืองพัทลุงสมัยรั ตนโกสินทร์
รั ชกาลที่ 1 – รั ชกาลที่ 3,สารนิพนธ์ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2546),99.
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ค. ตานาน/พงศาวดารส่วนมากเป็ นเอกสารชันรองเขี
้
ยนหลังเหตุการณ์พบเอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ ไชยา 2 ฉบับ คือ
1. ตานานเมืองนครศรีธรรมราชและตานานพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราช
ตานานทัง้
2ฉบับมี เนื อ้ หาใกล้ เคียงกัน ไม่ปรากฏนามของผู้แต่ง ตานานเมือง
นครศรี ธรรมราชต้ นฉบับเดิมเป็ นสมุดไทยเขียนด้ วยหมึกสีดาอักษรไทยประพันธ์เป็ นร้ อยแก้ ว22ส่วน
ตานานพระธาตุเมืองนครศรี ธรรมราชต้ นฉบับเดิมเป็ นกระดาษฝรั่งเขียนด้ วยหมึกประพันธ์เป็ นร้ อย
แก้ วเขียนจบลงที่พ.ศ.2197(ปลายสมัยสมเด็จพระเจ้ าปราสาททอง) ซึง่ อาจเป็ นปี ที่บนั ทึกตานาน23
จากหลักฐานจารึ กหลักที่ 24ข จารึ กวัดหัวเวียงพ.ศ.1774กล่าวถึงเกียรติคณ
ุ ของพระ
เจ้ าจันทรภาณุศรี ธรรมาโศกราชแห่งเมืองตามพรลิงค์ สอดคล้ องกับชื่อของกษัตริ ย์ในตานานเมือง
นครศรี ธรรมราชและตานานพระธาตุเมืองนครศรี ธรรมราช นักวิชาการส่วนใหญ่ให้ ความเห็นว่า คือ
พระเจ้ าจันทรภาณุที่ปกครองอาณาจักรตามพรลิงค์หรื อเมืองนครศรี ธรรมราชในช่ วงพุทธศตวรรษ
ที่ 18-19ในตานานยังกล่าวถึงเมือง12นักษัตรของที่ขึ ้นแก่ตามพรลิงค์ ได้ แก่
“...จึงพญาศรี ธรรมโศกราชตริ ก็ให้ สร้ างเมืองขึ ้น 12 นักษัตร ปี ชวดเมือง
สายถือตราหนู 1 ฉลูเมืองตานีถือตราวัว 1 ขาลเมืองกลันตันถือตราเสือ 1 เถาะ
เมื องปาหังถื อตรากระต่าย 1 มะโรงเมื องไทรบุรีถือตรางูใหญ่ 1 มะเส็ง เมื อง
พัทลุงถือตรางูเล็ก 1 มะเมียเมืองตรังถือตราม้ า1 มะแมเมืองชุมพรถือตราแพะ 1
วอกเมืองบันไทยสมอถือตราวานร 1 ระกาเมืองสะลุเอาถือตราไก่1จอเมืองตะกัว่
ถลางถือตราสุนขั 1 กุนเมืองกระถือตราสุกร 1...”
เมื อ งเหล่ า นี ไ้ ด้ มี ก ารตี ค วามว่ า เป็ นเมื อ งในภาคใต้ ของป ระเทศไทย ได้ แก่
เมืองสายคือสายบุรี, เมืองตานี คือปั ตตานี, เมืองกลันตัน, เมืองปาหัง, เมืองไทรบุรี, เมืองพัทลุง,
เมืองตรัง, เมืองชุมพร, เมืองบันทายสมอ, เมืองสะอุเลา,เมืองตะกัว่ ถลางคือเมืองตะกัว่ ป่ าและเมือง
กระคือกระบุรี จังหวัดระนองในที่นี ้มีหลายเมืองที่ตรงกับชื่อเมืองขึ ้นของอาณาจักรสันโฟชิในบันทึก

22

เริ งวุฒิ มิตรสุริยะ, ตานานและพงศาวดารในประวัติศาสตร์ แหลมทอง (กรุ งเทพฯ: ยิปซี

23

เล่มเดียวกัน, 35-51.

,2552),17-33
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ของเจา จู กัว ปี พ.ศ.1768มีนักวิชาการบางส่วนสันนิษฐานว่าเมืองไชยาคือเมืองบันทายสมอ 24
แม้ ว่าเราจะไม่ร้ ู ว่าไชยา คือเมืองบันทายสมอหรื อไม่ แต่อย่างน้ อยจากเมือง 12 นักษัตรที่จรดทิศ
เหนือที่เมืองชุมพร ใต้ ที่ปะหัง ประกอบกับจารึ กหลักที่ 24ขพบที่วดั หัวเวียง อาเภอไชยาที่กล่าว
สรรเสริ ญพระเจ้ าจันทรภาณุ เป็ นข้ อสนับสนุนว่า ไชยาอยู่ภายใต้ อานาจตามพรลิงในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 18
ไชยาปรากฏชื่อในตานานอีกครัง้ โดยกล่าวว่ากษัตริ ย์แห่งอยุธยาส่งพระญาติคือพระ
พนมทะเลศรี ไปทานาเกลือและนาข้ าวที่เพชรบุรีและโปรดให้ พระพนมวัง นางสะเดียงทองและศรี
ราชา (บุตร)ไปฟื น้ ฟูเมืองนครศรี ธรรมราชและพระธาตุ มีการฟื น้ ฟูสร้ างป่ าเป็ นนารวมถึงส่งคนไป
ปกครองเมืองต่างๆ ดังนี ้
“...เมื่อพระพนมวังและนางสะเดียงทองแลศรี ราชามาสร้ างเมืองนครดอนพระ
นัน้ และพระพนมวังแลนางเสดียงทองก็มาตังบ้
้ านอยู่บริ เวณจงสระอยู่นอกเมือง
นครดอนพระ สร้ างป่ าเป็ นนา สร้ างทุ่งเขน สร้ างนาท่าทอง สร้ างนาไชยคราม
สร้ างนากะนอม สร้ างนาสระเพียง สร้ างนาตระชน สร้ างนากลอง แลให้ นายรั ก
นายราช นายเขียวไปสร้ างนาเมืองไชยา สามนี ้ตาขุนศรี พลแลนางอาม นาย
ไอ นายพรหมสองตาขุนเทพนี ้ไปสร้ างเมืองชุมพร นายศรี นายไสสองตาขุนเทพนี ้
ไปสร้ างนาบางสะพาน นายยอดสร้ างนาเวียงสระ....”25
นายประที ป ชุม พลกล่า วว่า เหตุก ารณ์ นี น้ ่ า จะเกิ ด ขึน้ ราวพุท ธศตวรรษที่ 20 26แต่
อาจารย์นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์เสนอว่าน่าจะเป็ นช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 2327
24

ในส่วนของที่ตงของเมื
ั้
องบันทายสมอได้ มีนกั วิชาการกล่าวไว้ 4 ทฤษฎี คือ ตังอยู
้ ่ที่เมืองสงขลา

(ตรี อมาตยกุ ล พ.ศ.2509), กระบี่ (ม.จ.จั น ทร์ จิ ร ายุ รั ช นี สั น นิ ษ ฐานจากชื่ อ กระบี่ ที่ แ ปลว่ า ลิ ง ),
ท่าชนะ(วิเชียร ณ นคร สันนิษฐานจากชื่อของบันไทสมอแปลว่ากาแพงหินเชื่อมโยงกับเขาประสงค์ )และไชยา
(ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ พ.ศ.2515)
25

กรมศิลปากร, “ตานานเมืองนครศรี ธรรมราช,” รวมเรื องเมืองนครศรี ธรรมราช (พระนคร:
โรงพิมพ์รุ่งเรื องรัตน์, 2505), 55.
26
ประทีป ชุมพล, รายงานการวิจัยเรื่ องความสัมพันธ์ ทางวัฒนธรรม เน้ นเฉพาะการทานา
เกลือสมุทรระหว่ างเพชรบุรี-เมืองนครศรี ธรรมราช (พุทธศตวรรษที่19-22): การตีความเอกสารท้ องถิ่น
(กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร,2542),32.
27
นิธิ เอี่ยวศรี วงศ์, “นครศรี ธรรมราชในราชอาณาจักรอยุธยา,” ใน กรุ งแตกพระเจ้ าตากและ
ประวัตศิ าสตร์ ไทย (กรุงเทพฯ: มติชน, 2543), 255.
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2. พระราชพงศาวดารกรุ งศรีอยุธยาฉบับหมอบลัดเลย์
ชาระในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยสมเด็จพระนพรัตน์ วดั พระเชตุพน
เป็ นผู้ชาระต่อมาหมอบลัดเลย์(Dan Beach Bradley)นามาตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2407เนื ้อหาที่
เกี่ยวข้ องกับไชยามีดงั นี ้
สมัยสมเด็จพระนเรศวรกล่าวถึงการยกทัพไปตีเ ขมรราวปี พ.ศ.2134ไชยามีฐานะ
เป็ นส่วนหนึง่ ของกองทัพอยุธยา มีรายละเอียด ดังนี ้
“...ลุศัก ราช 945 ปี มะแม สมเด็จพระนเรศวรเป็ นเจ้ าครั น้ เสด็จการพิธี
อาสายุท ธแล้ ว มีพ ระราชาบริ หารสั่ง ให้ เกณฑ์ ทัพเตรี ยมไพร่ พลฉกรรณ์ ลา
เครื่ อ งหนึ่ง ช้ า งเครื่ องแปดร้ อย ม้ า ห้ าร้ อย ก าหนดเดื อนอ้ า ยจะยกทัพไปตี
กัมพูชาธิบดี ให้ เกณฑ์ทพั เมืองนครราชสีมามาหมื่นหนึ่งลงมาทางสะพานทิพ
สะพานแสดงไปเอาเสียมราฐ ตีฟากตะวันออกตัง้ แต่สวาย แลให้ เกณฑ์ ทัพ
เมืองปั กษ์ ใต้ สองร้ อยห้ าสิบลาให้ พระยาเพชรบุรีเป็ นแม่ทพั เกณฑ์เรื อลาเลียง
จากนครศรี ธรรมราช เมืองพัทลุง เมื องสงขลา เมืองไชยาสองร้ อยลา บรรทุก
ข้ าวลาเลียงให้ ได้ สองพันเกวียนทังทั
้ พเรื อและทัพลาเลียงเป็ นคนสองหมื่นสรรพ
ไปด้ วยเครื่ องสรรพศัสตราวุธปื นใหญ่น้อยกระสุนดินเผาประสิว ไปตีเอาเมือง
ป่ าสักทัพหนึง่ ...” 28
ราวปี พ.ศ.2137กล่าวถึงการยกทัพไปปราบกบฏพระศรี ไสยณรงค์ผ้ รู ัง้ เมื องตะนาวศรี
โดยไชยามีฐานะเป็ นส่วนหนึง่ ของกองทัพอยุธยา ดังนี ้
“...ครัน้ วันอังคาร เดือนห้ า ขึ ้นสองค่า ลุศกั ราช 948ปี จอ อัฐศก กรมการเมือง
กุยบุรี บอกเข้ ามาว่าพระยาศรี ไสยณรงค์ผ้ ูรัง้ เมืองตะนาวศรี เป็ นกบฏ จึงได้ โปรด
เกล้ าให้ สมเด็จพระอนุชาออกไปพร้ อมพล 3 หมื่น ช้ างเครื่ อง 300 ม้ า 500ทัพปั กษ์
ใต้ นนเมื
ั ้ องไชยา เมืองชุมพรเมืองคลองวาน เมืองกุย เมืองปราณ เมืองเพชรบุรี หก
เมืองเป็ นคน 15000 ประชุมทัพตาบลบางสะพานเดินทัพทางสิงขร...”29

28

พระราชพงศาวดารกรุ งศรี อยุธยา ฉบับหมอบลัดเล (กรุงเทพฯ:โฆษิต, 2549),158.
29
เล่ มเดียวกัน. 171.
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ในสมั ย สมเด็จ พระเพทราชากล่า วถึ ง การท าสงครามระหว่ า งอยุธ ยากับ เมื อ ง
นครศรี ธรรมราชและเจ้ าเมืองนครราชสีมาในช่วงปี พ.ศ.2234-2235ไชยามีฐานะเป็ นส่วนหนึ่งของ
กองทัพของอยุธยาดังนี ้
“...ในศักราช 1048กรมการเมืองไชยาบอกข้ อราชการเข้ ามาถึงพระกลาโหม
ในลัก ษณะว่าเจ้ าเมืองพระนครศรี ธรรมราชเป็ นกบฏแข็ง เมือง ซ่องสุมผู้คนและ
เครื่ องศาสตราวุธจะยกเข้ าตีเมืองหัวเมืองฝ่ ายตะวันตก โดยนายสังข์ยมราชเจ้ าเมือง
นครราชสีมาที่หนีไปนันได้
้ พาสมัครพรรคพวกไปตังอยู
้ ่ ณ ชายแดนนครศรี ธรรมราช
และแขวงไชยาต่อกันและคิดกบฏร่วมกับนครศรี ธรรมราช...
...แล้ ว มี พ ระราชโองการมานพระบัณ ฑูล สุร สิ ง หนาทด ารั ส เหนื อ เกล้ า ให้
พระยาสุรสงครามแม่ทัพหลวง พระสุระเสนาเป็ นยกกระบัตร พระยาเพชรบุรีเป็ น
เกี ยกกาย พระยาสีหราชเดโช กองทัพหน้ า พระยาราชบุรีกองทัพหลัง พร้ อมพล
ฉกรรจ์ 10,000ช้ างเครื่ องสามร้ อย สรรพด้ วยสรรพาวุธทัง้ ปวงยกไปทางบก ฝ่ าย
กองทัพเรื อนันให้
้ พระยาราชบังสันเป็ นนายกองเรื อรบทะเลร้ อยลา พลรบและพลแจว
ห้ าพัน ยกไปทางทะเลทัพหนึ่งและให้ ทพั บกทัพเรื อไปตีเอาเมืองนครศรี ธรรมราช...
ครัน้ ถึง ณ วันได้ มหาวิชยั ฤกษ์ นายกองในทัพทังหลายก็
้
พร้ อมถวายบังคมลา..ไป
พร้ อมทัพกันที่เมืองไชยาบุรี โดยแม่ทพั บกเอาผู้รัง้ กรมการเมืองชุมพรและไชยายก
ทัพไปด้ วยแล้ วกาหนดให้ กองทัพเรื อออกจากเมืองไชยาพร้ อมกันและทัพบกยกทัพ
ไปถึงชายแดนเมืองไชยาและเมืองนครศรี ธรรมราชต่อกันซึ่งนายสังข์ยมราชตังอยู
้ ่
...30
สงครามนี ้ยืดเยื ้ออยูเ่ ป็ นเวลา 3 ปี จนอยุธยาก็เข้ ายึดเมืองนครศรี ธรรมราชได้ ในที่สดุ
ในสมัยสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวบรมโกศราวปี พ.ศ.2282กล่าวถึงการได้ ช้างพลายที่
ไชยาและนามาถวายแด่อยุธยา
“...ศักราช 1095 .... ครัน้ ปี จอ จัตวาศก อนึ่งเมืองนครศรี ธรรมราชบอกเข้ ามา
ว่าบ่าวพระปลัดไปโพนคล้ องช้ าง ได้ ช้างพลายงาสันช้
้ างหนึ่ง สูงห้ าศอก งายาวพ้ น
ไพรปากห้ านิ ้วโกษาธิบดีกราบทูล พระบาทสมเด็จบรมนาถบรมบพิตรพระพุ ทธเจ้ า
อยู่หวั มีพระราชโองการโปรดให้ กรมช้ างออกไปรับเข้ า พระราชทานนามว่าพระบรม
นาเคนทรได้ มาแต่ เมืองไชยาอีกช้ างหนึ่งเป็ นเนียม ขนานนามพระบรมวิชัย.
30

เล่ มเดียวกัน, 345-347.

73

ได้ มากจากนครศรี ธรรมราชอีกช้ างหนึ่งให้ ชื่อบรมจักรพาฬ.
เพชรบุรีอีกช้ างหนึง่ ให้ ชื่อบรมกุญชร....”31

ได้ มาจาก

ง. กฎหมายตราสามดวง พระไอยการตาแหน่ งนาทหารหัวเมือง
เป็ นเอกสารชันรองว่
้
าด้ วยระบบบริ หารราชการ การกาหนดระดับชันของขุ
้
นนางตาม
ตาแหน่งหน้ าที่และศักดินา จากคาเริ่มต้ นเอกสารที่เขียนว่า“... ศุภมัศดุ 1298 พระบาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีศรี บรมไตรโลกนาถ...” นักวิชาการส่วนใหญ่จึงเชื่อกันว่า มีการตราขึ ้นใช้ ในปี พ.ศ.1998
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแต่ตวั เอกสารที่เหลืออยู่ในปั จจุบนั เป็ นการชาระในสมัยพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพ.ศ.2348เนื ้อหากล่าวถึงฐานะหัวเมืองต่างๆสมัยอยุธยาหัวเมืองปากใต้ มี
เมืองนครศรี ธรรมราชเป็ นหัวเมืองชันเอก
้
คือ ไชยา ชุมพรและพัทลุงเป็ นเมืองชันตรี
้ กล่าวถึงฐานะ
ของเจ้ าเมืองไชยาว่า
“...ออกพระวิชิตภักดีศรี พิไชยสงคราม พระไชยาเมืองตรี นา 5000ขึ ้นอินปั ญา
ซ้ าย...”32
จ. คัมภีร์ใบลานวัดโพธาราม ตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา
อยูใ่ นตู้พระธรรมลายรดน ้าตังอยู
้ ่บนศาลาโรงธรรมหลังใหม่ โครงการจัดทาฐานข้ อมูล
คัมภีร์ใบลานวัดโพธารามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถของสานัก
ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ ธานีทาการศึกษาคัมภีร์ใบลานวัดโพธาราม
สรุ ป ว่า พบเป็ นคัม ภี ร์ สมัย อยุธ ยาและรั ตนโกสิน ทร์ พบคัม ภี ร์ที่ มีอายุอยู่ในช่วงสมัย ก่อนพุท ธ
ศตวรรษที่ 2433จานวน 6 ฉบับ ได้ แก่
คัมภีร์มลู จฺจายน (123) ผูก 1 จาร พ.ศ. 2233 และคัมภีร์พฺรมโหสถ(062) ผูก 3 จารปี
พ.ศ. 2234 ร่วมสมัยสมเด็จพระเพทราชา
คัมภีร์พระปาจจิตตีย์ (093) ระบุพ.ศ. 2247 ร่วมสมัยพระเจ้ าอยูห่ วั ท้ ายสระ

31

เล่ มเดียวกัน, 406.
32
กฎหมายตราสามดวง เล่ ม 1 (พระนคร: องค์การค้ าคุรุสภา, 2505), 322.
33
ศานติ ภักดีคา เรี ยบเรี ยง, คัมภีร์ใบลานวัดโพธาราม (กรุ งเทพฯ: เค.ที.กราฟฟิ คการพิมพ์,
2555), 8-10.
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คัมภีร์วิสุทฺธิมคฺคผูก 1 (082)ระบุว่าพระวัสสา มหาพรมสุทสร้ างไว้ พ.ศ. 2283และ
คัมภีร์พฺรปวรสรรพานิสงฺสกถาสงฺคหนยสงฺเขปพรรค์ฯกล่าวว่ามหาอ่าคัดลอกไว้ ในปี พ.ศ.2294
ร่วมสมัยพระเจ้ าอยูห่ วั บรมโกศ
คัมภีร์มหาชนกกล่าวถึงบาทเจาตงเขียนไว้ ในปี พ.ศ.2309 ร่วมสมัยพระเจ้ าอยูห่ วั พระที่
นัง่ สุริยาศน์อมรินทร์
นอกจากนี ย้ ังมีการศึกษาคัมภีร์ใบลานอีก 2 วัด คือ วัดสมุหนิมิต 34และวัดใหม่
พุมเรี ยง 35ซึ่งพบคัมภีร์ใบลานเก่าถึงสมัยอยุธยาตอนปลายเช่นกันแต่จากที่มาของหลักฐานไม่
ชัดเจนและอายุสมัยที่ไม่แน่ชดั ผู้วิจยั จึงไม่เจาะจงรายละเอียดของคัมภีร์ทง2
ั ้ วัดนี ้
สรุ ป จากหลักฐานทางด้ านเอกสารพบหลักฐานเก่าในไชยาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18
จากเอกสารท าให้ ทราบว่ า มี ชื่ อ ว่ า เมื อ งครหิ จากนัน้ จะพบเอกสารที่ ก ล่ า วถึ ง ไชยาอี ก ครั ง้
ในสมัยอยุธยาตอนต้ นช่วงสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถราวพุทธศตวรรษที่ 20 จากเอกสาร
แสดงให้ เห็นว่าชุมชนโบราณไชยามีความสัมพันธ์กบั อยุธยาเป็ นอย่างมากโดยมีฐานะเป็ นหัวเมือง
ชันตรี
้
34

วัดสมุหนิมิตหรื อวัดล่าง ตาบลพุมเรี ยง อาเภอไชยา สร้ างขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยเจ้ าพระยา

พระคลัง (ดิศ บุนนาค)ในจารึ กวัดสมุห นิมิต(พ.ศ.2392) กล่าวถึงประวัติการสร้ างวัดว่าสร้ างทับพื น้ ที่ วัดรอ
ซึง่ เป็ นวัดร้ าง ศิลปกรรมทังหมดในวั
้
ดจึงเป็ นสมัยรัตนโกสินทร์ ในหนังสือท่านพุทธทาสเรื่ องเล่าไว้ เมื่อวัยสนธยา
ได้ กล่าวว่าเมื่ อวัดตระพังจิ กยุบตัวลงตู้ลายทองก็ไ ด้ ถูกย้ ายมาอยู่ที่วัดสมุห นิมิต แต่เนื่ องจากคัมภี ร์ ใ บลาน
เป็ นโบราณวัตถุที่เคลื่อนย้ ายได้ คัมภีร์บางฉบับยังระบุชื่อวัดเดิมที่ทาการจารคัมภีร์ (เป็ นคัมภีร์สมัยรัตนโกสินทร์ )
เช่น วัดป่ าขอม จังหวัดพัทลุง วัดโพธาราม วัดตระพังจิก วัดจาปา วัดใหม่พมุ เรี ยง เป็ นต้ นคัมภีร์ใบลานบางฉบับ
จึงไม่ทราบที่มาที่ชดั เจน โดยวัดนี ้พบคัมภีร์ใบลานเก่าถึงสมัย พ.ศ.2219 สมัยสมเด็จพระนารายณ์ถือเป็ นคัมภีร์
ใบลานที่เก่าที่สดุ ที่พบในตาบลพุมเรี ยงสามารถหาอ่านข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ในศานติ ภักดีคา เรี ยบเรี ยง, คัมภีร์ใบ
ลานวัดสมุหนิมติ (กรุงเทพฯ: เค.ที.กราฟฟิ คการพิมพ์และบรรจุภณ
ั ฑ์, 2556), 1-456.
35

วัดใหม่พมุ เรี ยงหรื อชาวบ้ านเรี ยกวัดใหม่ ไม่ปรากฏปี การสร้ างที่ชดั เจน ตามประวัติวดั ได้ ร้างไป
ในตอนที่รบกับพม่าปี พ.ศ. 2310 ต่อมามีการมาบูรณะสร้ างโบสถ์ขึ ้นมาใหม่ในปี พ.ศ. 2391 จากผลการศึกษา
ของโครงการจัดทาฐานข้ อมูลคัมภีร์ใบลานวัดโพธารามของสานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุราษฎร์ ธานีในปี พ.ศ. 2557 ไม่พบคัมภีร์ใบลานที่ระบุปีเก่าถึงสมัยอยุธยาแต่พบว่าบางฉบับที่ไม่ได้ ระบุปีจาร
มีอกั ษรคล้ ายกับสมัยอยุธยาตอนปลาย จานวน 3 ฉบับ คือคัมภีร์ สุริยจนฺทิมนิตฺถิต์ (005), พระวินัย (007)
และทุตงฺ ค (013) สามารถอ่านรายละเอี ยดเพิ่มเติมได้ ที่ ศานติ ภักดี คา เรี ยบเรี ยง, คั มภีร์ ใบลานวั ดใหม่
พุมเรี ยง (กรุงเทพฯ: เค.ที.กราฟฟิ คการพิมพ์, 2557),5-6.
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อายุสมัย
พ.ศ. 1726

พ.ศ. 1768

18

พ.ศ. 1774

พศว. 18

พศว.18

ชื่อจารึก/ ภาษา
จารึกหลักที่ 25
ฐานพระพุทธรูป
วัดเวียง
อักษรกวิ
ภาษาเขมร
บันทึก Chu-Fanchihหรื อ “คา
บรรยายว่าด้ วย
ประเทศของคนป่ า”
จารึกวัดหัวเวียงไชยา
1 หลักที่ 24 ข
อักษรกวิ
ภาษาสันสกฤต
จารึกวัดหัวเวียงไชยา
2 หลักที่ 24 ก
อักษรกวิภาษาบาลี
จารึกแผ่นทอง
อักษรกวิ ภาษา
สันสกฤต

พบที่/ขนาด
ทุ่งนาใกล้ วดั เวียง
หรื อวิหารวัดเวียง

วัดเวียง

วัดเวียง

วัสดุ
บนฐานพระพุทธรูปนาคปรกสาริ ดรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ าด้ านล่าง เฉพาะบริ เวณฐาน
จารึกมีขนาด 7.5x56 เซนติเมตร.

กล่าวถึงเมืองขึ ้น 15 เมืองของอาณาจักร
San- fo-s’hi สันนิษฐานว่าเมือง Kia-lo-hi
เป็ นเมืองเดียวกับ Grahiบนจารึก
พระพุทธรูปนาคปรก
ศิลาประเภทหินชนวน
มี 1 ด้ าน 16 บรรทัดทาเป็ นรูปใบเสมา
ขนาด 47x181x14 เซนติเมตร

ศิลา ประเภทหินชนวนทาเป็ นรูปสี่เหลี่ยม
จานวนด้ าน 1 ด้ าน มี 15 บรรทัด
ขนาด 31x70x12 เซนติเมตร

ทุ่งนาระหว่างวัดเวียงและวัด แผ่นทอง กว้ าง 2.7 ซม.บรรจุอยู่ในกระปุก
พระบรมธาตุไชยา

เนือ้ หา
มีพระราชโองการจากพระเจ้ า
ศรี มตั ไตรโลกยราชภูษนวรรมเทวะ
ให้ มหาเสนาบดีตลาไนผู้รักษา
เมืองครหิหล่อพระพุทธรูปนี ้เมื่อ
พ.ศ. 1726

เหตุการณ์ ร่วมสมัย

หมายเหตุ
เอกสาร
ชันต้
้ น

เอกสารชัน้
รอง

สรรเสริ ญ พระเจ้ าจั น ทรภานุ ศ รี 1773 พระเจ้ า จัน ทรภาณุ
ธรรมราช ผู้ครองเมืองตามพรลิงค์ ตังรั้ ฐตามพรลิงค์

เอกสาร
ชันต้
้ น

เริ่ มต้ นด้ วยการกล่าวนมัสการ
พระพุทธเจ้ าจากนันกล่
้ าวถึงการ
บริ จาคทานของกลุม่ บุคคลที่มา
ชุมนุมกัน
ถวายของแก่ศาสนสถาน

เอกสาร
ชันต้
้ น

เอกสาร
ชันต้
้ น
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ตาราง 2 หลักฐานทางด้ านเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนโบราณไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 เรียงตามลาดับเหตุการณ์ (ต่ อ)
พศว.
19

อายุสมัย

ชื่อจารึก/ ภาษา

พ.ศ.19351970

จารึกวัดตะพาน
วัดตะพาน (ไม่ พ บว่ า หินทรายสีแดงแผ่นรูปสี่เหลี่ยม
อั ก ษร ไ ทย อ ยุ ธ ย า อยูท่ ี่ไหนในปั จจุบนั ) ขนาด 45x35x22 เซนติเมตร
ภาษาไทย
ด้ านที่ 1 มี 22 บรรทัด
ด้ าน 2 ด้ าน มี 42 บรรทัด
พระไอยการตาแหน่ง
นายทหารหัวเมือง

20
พ.ศ.1998

21

20-21

ตานานเมือง
นครศรี ธรรมราช

พบที่/ขนาด

วัสดุ

เนือ้ หา

เจ้ าเมืองทองและครอบครั ว (เจ้ าแม่คาศรี เจ้ าแม่ท้าว
สร้ อยทองนารี ) ร่ ว มกัน สร้ างพระวิห ารและท าบุญ แก่
วัดตะแวง

เหตุการณ์ ร่วมสมัย
1893 สมเด็จพระเจ้ า
รามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้ าอู่ทอง) สถาปนา
กรุงศรี อยุธยา

หมายเหตุ

เอกสาร
ชันต้
้ น

ศุภมีศดุ ๑๒๙๘..... พระบาทสมเด็จพระรามาธิ บดีศรี 1998สมเด็ จ พระบรมไตร เอกสารชัน้
บรมไตรโลกนารถ ฯ.....เจ้ าพญาธรรมาธิ บดี ฯ กราบ โลกนาถยกทัพ ไปตี ม ะละ
รอง
บังคมทูลพระกรุ ณาว่าตาแหน่งศักดิ์นาหัวเมือง เอก โท กา
ชาระราว
ตรี จัตวา เมืองไชยามีฐานะเป็ นเมืองชัน้ ตรี มีตาแหน่ง
พ.ศ. 2348
เป็ น“ออกพระวิชิตภักดีศรี พิชยั สงครามพระไชยาเมืองตรี
นา ๕๐๐๐ขึ ้นอินปั ญญาซ้ าย”
ไ ม่ ป ร า ก ฏ ชื่ อ ผู้ แ ต่ ง เ ป็ น พระพนมวัง และนางเสดี ย งทองและศรี ร าชามาสร้ าง
เอกสารชัน้
อั ก ษรไทยย่ อ ประพั น ธ์ เ ป็ น เมืองนครดอนพระและให้ นายรั ก นายราช นายเขียว
รองไม่เก่า
ร้ อยแก้ วบนสมุดไทยเขียนด้ วย ไปสร้ างนาอยู่เมืองไชยา
กว่าพ.ศ.
หมึกสีดา
2175

77

ตาราง 2 หลักฐานทางด้ านเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนโบราณไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 เรียงตามลาดับเหตุการณ์ (ต่ อ)
พศว.

อายุสมัย
พ.ศ.2121

ชื่อจารึก/ ภาษา
ระฆังจีน

พ.ศ.2134

พระราชพงศาวดาร
กรุงศรี อยุธยาฉบับ
หมอบรัดเล

พ.ศ.2137

พระราชพงศาวดาร
กรุงศรี อยุธยาฉบับ
หมอบรัดเล

ก่อนวันที่ 24
ก.พ. พ.ศ.
2184 และ
ก่อนวันที่28
ธ.ค. พ.ศ.
2184

เอกสารฮอลั น ดา
ส มั ย อ ยุ ธ ย า
พ.ศ.2184

22

พบที่/ขนาด วัสดุ
เนือ้ หา
วั ด พ ร ะ บ ร ม บนตัวระฆัง “ Wanliliunianjadan li Erected on an auspicious day of the sixth year of
ธาตุไชยา
เหล็ก
Wanli”
สร้ างขึ ้นในวันที่เป็ นมงคลของปี ที่ 6 ของรัชกาลว่านลี่
ปี พ.ศ. 2134 กล่ าวถึงการยกทัพตีกัมพูชา
สมเด็จพระนเรศวรจัดทัพไปตีกมั พูชา โดยเกณฑ์ทพั เมืองปั กษ์ ใต้ 250 ลา ให้ พระ
ยาเพชรบุรีเป็ นแม่ทัพ เกณฑ์ เรื อลาเลียงจากนครศรี ธรรมราชเมืองพัทลุง เมือง
สงขลาเมืองไชยาสองร้ อยลาบรรทุกข้ าวลาเลียงให้ ได้ สองพันเกวียนทัง้ ทัพเรื อ
และทัพลาเลียงเป็ นคนสองหมื่นสรรพ ไปด้ วยเครื่ องสรรพศัสตราวุธปื นใหญ่น้อย
กระสุนดินเผาประสิว ตีเอาเมืองป่ าสักทัพหนึง่
ปี พ.ศ. 2137 กล่ าวถึงการยกทัพไปปราบกบฏพระศรี ไสยณรงค์ ผ้ ูรัง้ เมือง
ตะนาวศรี “...ครัน้ วันอังคาร เดือนห้ า ขึ ้นสองค่า ลุศกั ราช 948 ปี จอ อัฐศก
กรมการเมืองกุยบุรีบอกเข้ ามาว่าพระยาศรี ไสยณรงค์ผ้ รู ัง้ เมืองตะนาวศรี เป็ นกบฏ
จึงได้ โปรดเกล้ าให้ สมเด็จพระอนุชาออกไปพร้ อมพล 3 หมื่น ทัพปั กษ์ ใต้ นนเมื
ั ้ อง
ไชยา เมืองชุมพร เมืองคลองวาน เมืองกุย เมืองปราณ เมืองเพชรบุรี หกเมืองเป็ น
คน 15000 ประชุมทัพตาบลบางสะพานเดินทัพทางสิงขร”
ก่อนวันที่ 24 ก.พ. 2184 “พระเจ้ าปราสาททองจะส่งทูตไปญี่ ปุ่น โดยคอยเรื อ
สาเภาใหม่จากTiayaหรื อเรื อจากออกญานครศรี ธรรมราช “ก่อนวันที่ 28 ธ.ค.
2184”เพื่อเป็ นการง่ายต่อการเดินทางเข้ าสูอ่ ่าวสยามไปปั ตตาเวียของวันวลิต พระ
เจ้ าปราสาททองได้ ให้ ออกญาพระคลังออกหนังสือตามพระราชโองการไปถึงนาง
พระยาปั ตตานีและเจ้ าเมืองมณฑลนครศรี ธรรมราช สงขลา พัทลุงและ Tsaya”

เหตุการณ์ ร่วมสมัย
อยุธยาสมัยสมเด็จพระ
มหาธรรมราชา พ.ศ.
2112 - 2133
อยุธยาสมัยสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชพ.ศ.
2133 - 2148

หมายเหตุ
เอกสารชันต้
้ น

เอกสารชันรอง
้
พุทธศตวรรษที่
24

เอกสารชันรอง
้
ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 24

พ.ศ.2150 ดาโต๊ ะ โม
กอลล์ ได้ รับการแต่ ง ตัง้
จากพระเจ้ าทรงธรรม
ครองเมื อ งสงขลาสมัย
สมเด็จพระเจ้ าปราสาท
ทองพ.ศ. 2173 -2199

เอกสารชันต้
้ น
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ตาราง 2 หลักฐานทางด้ านเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนโบราณไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 เรียงตามลาดับเหตุการณ์ (ต่ อ)
พศว.

อายุสมัย

ชื่อจารึก/ ภาษา

พ.ศ.2218

บันทึกห้ างชวาเล่มที่
6

พ.ศ. 2223
23

พ.ศ.2230

จดหมายเหตุหมื่น
อารี ราษฎร์

จดหมายเหตุลาลู
แบร์ “ว่าด้ วย
”ราชอาณาจักร
สยาม”
Du Royaume de
Siam

พบที่/ขนาด

วัสดุ

เนือ้ หา

เหตุการณ์ ร่วมสมัย
หมายเหตุ
พ.ศ.2185 สุ ล ต่ า นสุ ไ ล
มานประกาศแข็ ง เมื อ ง
กับ อยุธ ยาสมัย พระเจ้ า
ปราสาททอง
เอกสารชันต้
้ น

บันทึกการประชุม มร.แฮมเมอร์ กิบบอนวางแผนจะไปทาการค้ าที่ไชยา
ท้ องตราของพระคลัง บุคคลที่สองขอรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
พระเจ้ า กรุ ง สยามพระเจ้ า กรุ ง สยามได้ ท รงกรุ ณ าโปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ ม
พระราชทานสิทธิแก่ มร.แฮมมอน กิบบอนส์ผ้ จู ดั การห้ า งของอังกฤษซื ้อดีบุกได้
จาก ไชยา ชุมพร พัทลุงและพุนพินได้ ตลอดไป
หลังหัวเขาแดงที่เมืองสงขลาแตก สมเด็จพระนารายณ์ ได้ โปรดเกล้ าให้ มสุ ตาฟา พ.ศ.2223 ในสมเด็จพระ เอกสารชันรอง
้
บุตรชายเจ้ าเมืองสงขลาครองเมืองไชยาโดยเชื ้อสายครองเมืองจนสิ ้นสมัยอยุธยา นารายณ์ ม หาราช พระ
เขียนเมื่อ
ย า เ ด โ ช เ จ้ า เ มื อ ง พ.ศ. 2438
นครศรี ธ รรมราชตี เ มื อ ง
สงขลาให้ อยุธยาสาเร็จ
พูดถึงอาณาเขตหัวเมืองปากใต้ ของกรุงศรี อยุธยา“.... ส่วนข้ างปากใต้ คือทางทิศ
เอกสารชันต้
้ น
ใต้ ของอาณาจักร มีมณฑล ยะโฮร์ ( Johor), ปั ตตานี (Patane),นครศรี ธรรมราช
(Ligor),ตะนาวศรี (Tenasserim), จันทบูร (Chanteboone), พัทลุง(Petelongou,
Bordelong) และ ไชยา (Tchiàï)โดยหัวเมื อ งยะโฮร์ มี เมื องขึน้ 7 หัวเมื อ ง,
ปั ตตานี 8, นคร 20, ตะนาวศรี 12 หัวเมือง, จันทรบูร 8 และไชยา 2 นอกจากนัน้
สยามทางภาคปากใต้ ยงั มีหวั เมืองย่อมๆอยู่อีก 13 หัวเมือง เป็ นเมืองเอกระออกไป
ขึ ้นตรงต่อราชสานักเท่านันไม่
้ ขึ ้นแก่ใคร....
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ตาราง 2 หลักฐานทางด้ านเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับชุมชนโบราณไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 เรียงตามลาดับเหตุการณ์ (ต่ อ)
พศว.

อายุสมัย
พ.ศ. 22342235

ชื่อจารึก/ ภาษา
พบที่/ขนาด
พระราชพงศาวดาร
กรุ ง ศรี อ ยุธ ยาฉบับ
หมอบรัดเล

พ.ศ.2239

ระฆังจีน

พ.ศ.2276

จารึกแผ่นป้ายหลุม
ศพอักษรจีน

23

วัดพุมเรี ยง

วัสดุ

เนือ้ หา
ในศักราช 1048 กรมการเมืองไชยาบอกข้ อราชการเข้ ามาถึงพระกลาโหม ในลักษณะ
ว่า เจ้ าเมืองพระนครศรี ธรรมราชเป็ นกบฏแข็งเมือง ซ่องสุมผู้คนและเครื่ องศาสตราวุธ
จะยกเข้ าตีหวั เมืองฝ่ ายตะวันตก โดยนายสังข์ยมราช เจ้ าเมืองนครราชสีมาที่หนีไปนัน้
ได้ พาสมัครพรรคพวกไปตังอยู
้ ่ ณ ชายแดนนครศรี ธรรมราชและแขวงไชยาต่อกัน และ
คิดกบฏร่ วมกับนครศรี ธ รรมราช พระยาสุรสงครามแม่ ทัพ หลวง พระสุระเสนาเป็ น
ยกกระบัตร พระยาเพชรบุรีเป็ นเกี ยกกาย พระยาสีห ราชเดโช กองทัพ หน้ า พระยา
ราชบุรีกองทัพหลัง พร้ อมพลฉกรรจ์ 10000ช้ างเครื่ องสามร้ อยยกไปทางบก พระยาราช
บังสันนายกองเรื อรบทะเลร้ อยลา พลรบและพลแจว 5000 ยกไปทางทะเล โดยออกไป
ตังทั
้ พกันที่เมืองไชยาบุรี โดยแม่ทพั บกเอาผู้รัง้ กรมการเมืองชุมพรและไชยายกทัพไป
ตัวอักษรลบเลือน

เหตุการณ์ ร่วมสมัย
สมัยพระเพทราชา

หมายเหตุ
เอกสารชันรอง
้
เขียนขึ ้นราว
พุทธศตวรรษที่
24

พบคัมภีร์ใบลานวัดโพ
ธาราม2 ฉบับ ได้ แก่
คัมภีร์มลู จฺจายน (123)
ผูก 1 จาร พ.ศ. 2233
และคัมภีร์พฺรมโหสถ
(062) ผูก 3
จารปี พ.ศ. 2234
คัมภีร์ใบลาน
เอกสารชันต้
้ น
วัดโพธาราม ได้ แก่คมั ภีร์
พระปาจจิตตีย์ (093)
ระบุพ.ศ. 2247 ร่วมสมัย
พระเจ้ าอยู่หวั ท้ ายสระ
The son(Tong Su) and the daughter (Si Tong) full of filial piety and respect,erect a ร่ ว มสมัย พระเจ้ า อยู่ หัว เอกสารชันต้
้ น
gravestoneat(Lu Jiang)for their deceasedfather (Chen Zu) on an auspicious day in the บรมโกศ
year (Gui Chou) (1733AD) during theEmperorYongZheng‘s reign of Qing dynasty.

พ.ศ.2282

พระราชพงศาวดาร
กรุงศรี อยุธยาฉบับ
หมอบรัดเล

ได้ กล่าวถึงการได้ ช้างพลายที่ไชยาและนามาถวายแด่อยุธยา

สมัยพระเจ้ าอยู่หวั บรม
โกศพบคัมภีร์ใบลานวัด
โพธาราม2 เล่ม

เอกสารชันรอง
้
เขียนขึ ้นราว
พุทธศตวรรษ
24
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บทที่ 5
แหล่ งโบราณคดีช่วงก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 ในชุมชนโบราณไชยา
จากการศึกษาของผู้วิจัยในปี พ.ศ.2557 พบแหล่งโบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษที่ 24
ในชุมชนโบราณไชยาทังหมด
้
51 แหล่ง แบ่งเป็ นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 1 แหล่ง
แหล่ ง โบราณคดี ส มั ย แรกเริ่ ม ประวั ติ ศ าสตร์ ก่ อ นพุ ท ธศตวรรษที่ 19 จํ า นวน 21 แหล่ ง
และแหล่ง โบราณคดี ส มัยร่ ว มสมัยอยุธ ยาช่ว งพุท ธศตวรรษที่ 20-24 จํ า นวน 39 แหล่ง
มีรายละเอียด1 ดังนี ้
1.
แหล่ งโบราณคดีสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ พบจํานวน 1 แหล่ง คือ แหล่งโบราณคดี
คลองท่าไม้ แดงตําบลปากหมาก อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ภาพที่ 23 ตําแหน่ งแหล่ งโบราณคดีสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ ยุคหินใหม่ ในชุมชนโบราณ
ไชยา(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)

1

ผู้ วิ จั ย ทํ า การสํ า รวจขอบเขตของพื น้ ที่ อํ า เภอไชยาทั ง้ หมดในพื น้ ที่ ทั ง้ หมดประมาณ
1,004.6309 ตารางกิ โลเมตร ทัง้ หมด 53 หมู่บ้าน ทังนี
้ ้ได้ กําหนดให้ สมั ภาษณ์ อย่างน้ อยหมู่บ้านละ 3 คน
รายละเอียดชื่อและข้ อมูลผู้ให้ สมั ภาษณ์แต่ละแหล่งอยูใ่ นภาคผนวกด้ านหลัง
81
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1.1 แหล่ งโบราณคดีคลองท่ าไม้ แดง
ที่ตงั ้ : บ้ านเขาหลัก หมูท่ ี่ 7 ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°26'42.38" N ลองติจดู (แวง) 98°51'43.92" E
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตัง้ อยู่บริ เ วณที่ ร าบสูง ของแนวเทื อ กเขาแดนซึ่ง เป็ นส่วนหนึ่ ง
ของทิ ว เขาภู เ ก็ ต กั น้ ระหว่ า งพื น้ ที่ ตํ า บลปากหมาก อํ า เภอไชยา จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี
กั บ อํ า เ ภ อ ก ะ เ ป อ ร์ จั ง ห วั ด ร ะ น อ ง พื น้ ที่ มี ค ว า ม สู ง จ า ก ร ะ ดั บ นํ า้ ท ะ เ ล ป า น ก ล า ง
ประมาณ 300-400 เมตร ตั ง้ อยู่ ติ ด กั บ คลองท่ า ไม้ แดง ปั จจุ บั น เป็ นพื น้ ที่ ส วนยางพารา
และสวนกาแฟ ของชาวบ้ าน
ประวัติการศึกษา: ปี พ.ศ.2553 สํานักศิลปากรที่ 14 ทําการสํารวจและกําหนดเป็ น
แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยคุ หินใหม่ราว 2,500 ปี มาแล้ ว
หลักฐานโบราณคดี: จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่าพบขวานหินขัดได้ ทวั่ ไป
บริเวณริมคลองท่าไม้ แดง ชาวบ้ านได้ ทําการเก็บรวบรวมมอบให้ กบั พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
ทัง้ หมด 12 ชิ น้ สามารถแบ่ง เป็ นประเภทต่างๆ ได้ แ ก่ ขวานหิน ขัดคล้ ายจงอยปากนก 1 ชิ น้ ,
ขวานหินขัดปลายกว้ าง 2 ชิ ้น, ขวานหินขัดแบบมีบา่ 3 ชิ ้นและขวานหินขัดไม่มีบา่ 6 ชิ ้น
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง: จากการศึกษาเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่
บริเวณบ้ านปากหมากในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยคุ หินใหม่ราว 2,500 ปี มาแล้ ว
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สภาพแหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้ แดง

ขวานหินขัดชนิดต่างๆพบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้ แดง ปั จจุบนั จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหล่งชาติไชยา

ภาพที่ 24 สภาพแหล่ งโบราณคดีและหลักฐานทางโบราณคดีพบที่แหล่ งโบราณคดีคลอง
ท่ าไม้ แดง ตําบลปากหมาก อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และขวานหินขัด
ชนิ ด ต่ างๆพบที่ แหล่ งโบราณคดี ค ลองท่ าไม้ แดง ปั จจุ บั น จั ด แสดงที่
พิพธิ ภัณฑสถานแหล่ งชาติไชยา
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นอกจากนีใ้ นการทบทวนวรรณกรรมและการสํารวจพบขวานหินขัดเพิ่มเติมในพืน้ ที่
อื่นๆของไชยา ได้ แก่ ขวานหินขัด จากบริ เวณตําบลตลาด ตําบลเวียง ตําบลทุ่งและตําบลป่ าเว
ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ขวานหินขัดที่ อยู่ในความครอบครองของชาวบ้ านพบบริ เวณ
ริ ม คลองพุน บ้ า นเขาพนมแบก 2และริ ม คลองตะเคี ยนบริ เ วณบ้ า นตอหอ ตําบลป่ าเว 3 เป็ นต้ น
แต่ เ นื่ อ งจากโบราณวัต ถุ ป ระเภทขวานหิ น ขัด เป็ นโบราณวัต ถุที่ ใ ช้ ต่ อ เนื่ อ งมาในสมัย หลัง
ประกอบ กับไม่ท ราบตํ าแหน่ง ที่ พ บที่ ชัดเจน ผู้วิจัยจึง ไม่ไ ด้ จัดสถานที่ พ บขวานหิน ขัด เหล่า นี ้
เป็ นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัตศิ าสตร์

ขวานหินขัดที่พบบริ เวณตําบลตลาด ตําบลทุง่ ตําบลเวียงและตําบลป่ าเว
จัดแสดงอยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

ขวานหินขัดพบบริ เวณคลองพุน
ขนาด 8x19 เซนติเมตรบ้ านเขาพนมแบก ตําบลป่ าเว

ขวานหินขัดพบบริ เวณริ มคลองตะเคียน
ขนาด 8 x19 เซนติเมตร บ้ านตอหอ ตําบลป่ าเว

ภาพที่ 25 ขวานหินขั ดในอํา เภอไชยาที่พบในตําบลตลาด ทุ่ง เวี ยงและป่ าเว จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและการสัมภาษณ์
2

ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก ก า รสั ม ภา ษ ณ์ พบบ ริ เ ว ณ ริ ม ค ล อ ง พุ น ละ ติ จู ด ที่ 9 °2 7 '2 3 . 5 2 " N
ลองติจดู 99° 9'46.77"E จากการสํารวจไม่พบโบราณวัตถุบนผิวดิน
3
ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการให้ สัม ภาษณ์ น างบุ ญ ศรี ไขว้ สุ ข (66ปี )พบบริ เ วณริ ม คลองตะเคี ย น
ละติจดู ที่ 9°26'21.57"N ลองติจดู 99° 7'48.29"E จากการสํารวจไม่พบโบราณวัตถุบนผิวดิน
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2.

แหล่ งโบราณคดีสมัยแรกเริ่มประวัตศิ าสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
จากการศึ ก ษาเบื อ้ งต้ นพ บแหล่ ง โบราณคดี ส มั ย แรกเริ่ มประวั ติ ศ าสตร์
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 จํานวน 21 แหล่ง ดังนี ้
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เขาพนมแบก

ป่ ายาง
วัดนบ

ภาพที่ 26 ตําแหน่ งแหล่ งโบราณคดีสมัยแรกเริ่มประวัตศิ าสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ในชุมชนโบราณไชยา
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)

แหลมโพธิ์
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2.1 แหล่ งโบราณคดีดอนในรายณ์ วัดศาลาทึง (สันทรายวัดศาลาทึง)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 1 ตําบลตลาดไชยา อําไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°22'58.83"N ลองติจดู (แวง) 99°12'3.62"E
แหล่งโบราณคดี “ดอนในรายณ์ ” หรื อ “ดอนรายณ์ ” ตังอยู
้ ่บนสันทรายวัดศาลาทึง
ห่างจากวัดวัดชยารามปั จจุบันมาทางตะวันออกประมาณ 200 เมตร ชาวบ้ านเล่าต่อกันมาว่า
เป็ นศาสนสถานพราหมณ์ เดิม เรี ยก “ดอนในรายณ์ ”เนื่องจากเป็ นสถานที่ ขุดพบพระนารายณ์
(วิ ษ ณุ ) ต่ อ มาราวปี พ.ศ.2525 ทางราชการขอใช้ พื น้ ที่ ส ร้ างบ้ า นพัก ครู โ รงเรี ย นวัด ชยาราม
ในการไถเนิ น ดิ น ครั ง้ นัน้ พบฐานอาคารก่ อ อิ ฐ กว้ าง 4x8 เมตรและชิ น้ ส่ ว นกระเบื อ้ งดิ น เผา
จํานวนมาก4 ปั จจุบนั บริเวณดอนในรายณ์เป็ นที่ตงของบ้
ั้
านพักครู ที่อยูอ่ าศัยและสวนปาล์ม
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตัง้ อยู่ บ นดอนสัน ทรายวัด ศาลาทึ ง สูง จากพื น้ ที่ น าโดยรอบ
ประมาณ 2-3 เมตร มีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศใต้ หา่ งจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 200 เมตร
ประวัติการศึกษา: ในปี พ.ศ.2472 Jean Yves Claeys พบชิ ้นส่วนประติมากรรมใน
โบสถ์ วัดชยารามเป็ นประติม ากรรมเนื่ องในศาสนาพราหมณ์ 3 ชิ น้ และศาสนาพุทธ 1 ชิ น้ 5
ปี พ.ศ.2525-2527 ปรี ชา นุน่ สุขทําการสํารวจพบอิฐกระจายอยูร่ ะหว่างตัวบ้ านพัก ชิ ้นส่วนฐานโยนี
และรางนํ ้ามนต์บริเวณสระนํ ้าทางทิศเหนือของดอนในรายณ์6
หลั ก ฐานโบราณคดี : พบโบราณวัต ถุจํ า นวน 5 ชิ น้ ได้ แ ก่ พระวิ ษ ณุ ส่ ี ก ร ศิล า
สูง 67 เซนติเ มตร สวมหมวกทรงกระบอกทรงสูง ตกแต่ง ลายกนกนิ ย มทํ า ในช่ ว งสมัย คุป ตะ
(พุทธศตวรรษที่ 9-11)7 มี 4 กร กรด้ านขวาหลัง หักสันนิษฐานว่าถื อคฑา ด้ านหลังซ้ ายถื อจัก ร
พระกรด้ านหน้ า ซ้ ายถื อสัง ข์ ระดับพระอัง สะจับด้ านในปากหอยตรงกับศิลปะอินเดียช่วงพุท ธ
ศตวรรษที่ 10 ด้ านหน้ าขวาแสดงปางอภัย สวมกุณฑลพู่ยาวถึงไหล่ สวมกรองศอลายดอกไม้
พาหุรัด ทองพระกร ผ้ านุ่งสวมโธตียาวถึงพระชงค์สลักเป็ นริ ว้ คาดผ้ ากฏิสูตรชายผ้ าเป็ นวงโค้ ง
แบบรูปเคารพที่เยศารัมอินเดียใต้ ราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 นารายณ์องค์นี ้จึงผสมระหว่างศิลปะ

4
5

ชนะ นาคเวช, วัดชยาราม (สุราษฎร์ ธานี: โรงพิมพ์สทิ ธิประเสริ ฐ), 12.
Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931),

391-392.
6

ปรี ชา นุน่ สุข, รายงานการวิจัยเรื่ องการศึกษาวิจัยแหล่ งโบราณคดีในภาคใต้ ของประเทศ
ไทย (กรุ งเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ, 2539), 210-211.
7
เอกสุดา สิงห์ลาํ พอง,เทวปฎิมาสยาม, (กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2553), หน้ า 51.
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แบบอิ น เดี ย เหนื อ แบบคุป ตะและอิ น เดี ย ใต้ เ มื อ งเยศาวรั ม ราวพุท ธศตวรรษที่ 10 -118,
พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรสองกร ศิลา สูง 115 เซนติเมตร ประทับยืนตริ ภงั ค์ วรกายสูงเพรี ยว
พระพักตร์ เหลี่ ยม พระเนตรเหลื อบมองตํ่า พระขนงต่อกั นเป็ นปี กกาเกล้ าเกศาทรงชฎามงกุฎ
พระกรหัก 2 ข้ าง วรกายท่อนบนห่มหนังกวางเป็ นแถบใหญ่พาดเฉี ยงพระอังสาซ้ าย ทิ ้งหัวกวาง
และขาคูห่ น้ ายาวจรดพระนาภี ทรงพระภูษายาวกรอม ข้ อพระบาทคาดปั น้ เหน่ง ผ้ าทับแล้ วผูกไว้
เหนือพระชงฆ์ซ้าย แหวกพระภูษาให้ เห็นพระชงฆ์ จากลักษณะของประติมากรรมได้ รับอิทธิพล
ศิล ปะอินเดียใต้ แบบหลัง คุปตะแถบแคว้ นมหาราษฎร์ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-139,
พระสุ ริ ย เทพสองกร ศิ ล า สู ง 52.3
เซนติ เ มตร สวมกี ร ฏิ ม งกุ ฎ คล้ ายเกล้ ามวยสู ง
มีแผ่นประภามณฑลคล้ ายรัศมีพระอาทิตย์ประดับกรอบด้ วยลายลูกประคํา ยกพระหัตถ์ทงสอง
ั้
ข้ างไว้ ในระดับพระอุระ พระศอมีร่องรอยของการประดับอัญมณี คล้ องยัชโญปวีต 3 เส้ นทอดโค้ ง
เป็ นรูปตัว S คาดสายอุทรพันธะ กฏิสตุ ระและบาทสระ (กําไลข้ อเท้ า) สันนิษฐานว่ารับอิทธิพลจาก
ศิลปะอินเดียสกุลช่างโจฬะ กําหนดอายุให้ อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 -1610, ชิน้ ส่ วนฐานโยนี
ศิลา ขนาด 22x27 เซนติเมตรและชิน้ ส่ วนรางนํา้ มนต์ ขนาด 13x22x17 เซนติเมตร11
จากการลงพื น้ ที่ ข องผู้วิจัยในปี พ.ศ.2557 ไม่พ บหลัก ฐานทางโบราณคดีเ พิ่ม เติม
และไม่พบสระนํ ้าทางทิศเหนือของดอนในรายณ์ สันนิษฐานว่าอาจมีการถมดินในพื ้นที่หลายครัง้
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง : จากการศึกษาเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่
บริเวณในดอนรายณ์เป็ นศาสนสถานกําหนดให้ เป็ นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

8

Nanditha Krishna, The Art and Iconography of Visnu–Naryana, (Bombay:
Taradorevala, 1980), 36.
9
เด่นดาว ศิลปานนท์,“ข้ อสังเกตเกี่ยวกับรูปแบบการครองหนังกวางของพระโพธิ์สตั ว์อวโลติเกศวร
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี,” ศิลปากร, 47 (1 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2544), 62 -73.
10
Stanley J.O’Cornor, Hindu Gods of Peninsular Siam(Ascona: Artribus Asiae
Publisher, 1971), 60-62
11
ปรี ชา นุน่ สุข, รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาวิจัยแหล่ งโบราณคดีในภาคใต้ ของประเทศ
ไทย (กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ, 2539), 210-211.
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สภาพแหล่งโบราณคดีดอนในรายณ์ตําบลตลาด อําเภอไชยาปั จจุบนั

ก.

ข.

ค.

(ก) ประติมากรรมพระนารายณ์ 4 กร ราวพุทธศตวรรษที่ 10-11
(ข) ประติมากรรมพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร 2 กร ราวพุทธศตวรรษที่ 13
(ค) ประติมากรรมพระสุริยเทพ 2 กร ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16

ภาพที่ 27 สภาพแหล่ ง โบราณคดี แ ละหลั ก ฐานทางโบราณคดี พ บที่ แ หล่ ง โบราณคดี
ดอนในรายณ์ (วัดศาลาทึง) ตําบลตลาดไชยา อําไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2.2 แหล่ งโบราณคดีวัดใหม่ ชลธาร (สันทรายวัดศาลาทึง)
ที่ตงั ้ : เลขที่ 363 หมู่ 3 บ้ านหนองกง ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°23'16.46" N ลองติจดู (แวง) 99°12'24.17"E
วั ด ใหม่ ช ลธารไม่ มี ป ระวั ติ ที่ แ น่ ชั ด ว่ า สร้ างเมื่ อ ใด ปั จจุ บั น เรี ยก “วั ด ท่ า โพธิ์ ”
เนื่องจากยุบรวมเข้ ากับวัดท่าโพธิ์ ฝั่งตรงข้ ามถนนในปี พ.ศ.2496 วัดใหม่ชลธารได้ รับการประกาศ
ขึ ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้ า 1532 วันที่ 27 กันยายน 2472
สภาพภูมิศ าสตร์ : ตัง้ อยู่บนสันทรายหมายวัดศาลาทึง สูงกว่าพืน้ ที่ราบด้ านนอก
2-3 เมตร มีคลองท่าโพธิ์12ไหลติดกับแหล่งโบราณคดีทางทิศตะวันออก
ประวัตกิ ารศึกษา: ปี พ.ศ.2472 Jean Yves Claeys สํารวจพบชิ ้นส่วนประติมากรรม
พระนารายณ์ บ ริ เ วณใต้ ต้น ไม้ ภ ายในวัด ใหม่ช ลธาร ปี พ.ศ.2500 ศาสตราจารย์ ห ม่อ มเจ้ า
สุภทั รดิศ ดิศกุลนํานักศึกษาคณะโบราณคดีมาทัศนศึกษา พบเทวรูปพระนารายณ์และชิ ้นส่วนหิน
ทรายที่ วัดใหม่ช ลทาน ปี พ.ศ.2511 หน่วยศิลปากรที่ 8 นครศรี ธ รรมราชทํ าการสํ ารวจอี กครั ง้
พบพระนารายณ์และพระพุทธรู ปหินทรายแดงสมัยอยุธยา อิฐ ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผากระจายอยู่
เป็ นกลุ่ ม จึ ง ได้ ทํ า การเก็ บ เศี ย รพระพุ ท ธรู ป และพระนารายณ์ ไ ป ไว้ ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ไ ชยา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2511 สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรี ธรรมราชสํารวจพบว่าทางวัดได้ สร้ างศาลา
ทับบริเวณที่พบโบราณวัตถุเดิมพบชิ ้นส่วนหินทรายใกล้ บริเวณศาลา13
หลั ก ฐานโบราณคดี : ลั ก ษณะทางสถาปั ตยกรรมภายในวั ด ใหม่ ช ลธาร
เป็ นศิล ปะในช่วงรั ตนโกสินทร์ แต่พบหลักฐานทางโบราณช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ได้ แก่
ชิน้ ส่ วนประติมากรรมชิน้ ที่ 1 เหลือส่วนฐานถึงพระอุระสูง 97 เซนติเมตร พระกรทังสองข้
้
างหัก
หายเหลือเพียงพระหัตถ์ พระหัตถ์ซ้ายหน้ าถือคฑายื่นมาด้ านหน้ า (ยักษ์), ชิน้ ส่ วนประติมากรรม
ชิน้ ที่ 2 ชํารุ ดเหลือเพียงส่วนบันพระองค์
้
ถึงฐาน สูง 73 เซนติเมตร สภาพชํารุ ดมีการตกแต่ง
ดอกไม้ สี่กลีบบริ เวณรัดประคด, ชิน้ ส่ วนประติมากรรมชิน้ ที่ 3 ชํารุ ดเหลือเพียงบันพระองค์
้
ถึงฐานสูง 53 เซนติเมตร ทรงผ้ ายาวถึงกลางพระชงฆ์ ชายผ้ าเป็ นแนวตรงพระหัตถ์ขวาถือคฑา

12

คลองที่เกิ ด จากคลองสายย่อยของคลองไชยาและคลองตะเคียนไหลมารวมกัน ตรงบริ เวณ

บ้ านมณฑล
13

กรมศิลปากร, โครงการวันอนุ รักษ์ มรดกไทยประจําปี พ.ศ.2545 กิจกรรมในการรณรงค์
เพื่อการดูแลรักษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ณ โบราณสถานวัดโท
และวัดใหม่ ท่าโพธิ์ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (นครศรี ธรรมราช: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรี ธรรมราช, 2555), 210-217.
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แนบพระองค์ สันนิษฐานว่าเป็ นพระนารายณ์ , ชิน้ ส่ วนโกลนเศี ยรพระพุทธรู ป หินทรายแดง
ศิลปะสกุลช่างสมัยอยุธยาจํานวน 2 ชิ ้น ปั จจุบนั เก็บในห้ องคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง: จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่
บริเวณวัดใหม่ชลธารตังแต่
้ ชว่ งสมัยเริ่มประวัติศาสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 และมีใช้ พื ้นที่อีกครัง้
เป็ นวัดเนื่องในพุทธศาสนาในช่วงร่วมสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ พทุ ธศตวรรษที่ 20-25

สภาพแหล่งโบราณสถานวัดใหม่ชลธาร ตําบลตลาด อําเภอไชยา

ประติมากรรมชิ ้นที่ 1

ประติมากรรมชิ ้นที่ 2

ประติมากรรมชิ ้นที่ 3

ชิ ้นส่วนเศียรพระพุทธรูปพบที่แหล่งโบราณคดีวดั ใหม่ชลธาร
ที่ม าของภาพเศี ย รพระพุท ธรู ป : พุท ธทาสภิ ก ขุ, แนวสั ง เขปของ
โบราณคดีรอบอ่ าวบ้ านดอน (สุราษฎร์ ธานี: วัดพระบรมธาตุไชยา,
2540), ภาพที่ 34.

ภาพที่ 28
สภาพแหล่ ง โบราณคดี แ ละหลั ก ฐานทางโบราณคดี แ หล่ งโบราณคดี
วัดใหม่ ชลธาร ตําบลตลาดไชยา อําไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2.3 แหล่ งโบราณคดีนาโนรมณ์ (แหล่งโบราณคดีใกล้ สันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว
วัดหลง)
ที่ตงั ้ : ตําบลตลาด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°23'4.43"N
ลองติจดู (แวง) 99°11'38.93"E
ในเอกสารกล่ า วถึ ง การพบพระพุ ท ธรู ป นาคปรกและพระพิ ม พ์ สํ า ริ ด บริ เ วณนา
ข้ า งวัด เวี ย งสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการให้ สัม ภาษณ์ ก ล่า วว่า พบพระพุท ธรู ป นาคปรก
และพระพิมพ์ที่นาโนรมย์ทิศตะวันออกของวัดเวียง
สภาพภู มิ ศ าสตร์ :
ตัง้ อยู่ที่ ร าบลุ่ม ห่ า งจากเมื อ งเวี ย งไปทางทิ ศ ตะวัน ออก
ประมาณ 200 เมตร ทางทิศใต้ มีคลองไชยาไหลผ่านห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 140 เมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบเอกสารการศึกษา
หลักฐานโบราณคดี: พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ ได้ แก่ พระพระพุทธรู ป
นาคปรกสํา ริ ด (จารึ ก หลั ก ที่ 25) ฐานจารึ ก ระบุพ .ศ.1726 พระพุทธรู ป สูง 160 เซนติเมตร
ประทับ นั่ง ปางมารวิ ชัย แตกต่า งจากพระพุท ธรู ป นาคปรกองค์ อื่ น ๆที่ นิ ย มทํ า เป็ นปางสมาธิ
ศิ ล ปกรรมเป็ นการผสมกั น ระหว่ า งศิ ล ปะเขมรและศิ ล ปะไชยา ที่ พัฒ นามาในสมัย ศรี วิ ชัย
อิทธิ พลศิลปะเขมร คือ พระพักตร์ ที่เป็ นรู ปสี่เหลี่ ยมเศียรนาคแผ่พังพาน 7 เศียร ปากยื่นเข้ าหา
ศูนย์ กลางคล้ ายกับศิล ปะลพบุรีหรื อศิลปะเขมรสมัยบายนกํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18
อั ก ษรที่ ฐ านเป็ นอั ก ษรกวิ ภาษาเขมร จารึ ก กล่ า วถึ ง ชื่ อ กษั ต ริ ย์ “กมรเตงอั ญ มหาราช
ศรี มตั ไตรโลกยราชา ลิภูษนวรรมเทวะ” และมีคําศัพท์เขมร “สรกฺ ” ที่แปลว่าเมือง ส่วนอิทธิ พล
ศิลปะสมัยศรี วิชยั ตอนปลาย ได้ แก่ การไม่ทําขมวดเกศา (ทําเพียงเม็ดพระศก) พระรัศมีรูปใบโพธิ์
(อิ ทธิ พ ลศิล ปะเมื องนาคปั ฎ ฎิ นัม และศิลปะพุก าม) ชายสัง ฆาฏิ ริว้ ซ้ อนทับ กันแบบธรรมชาติ
ซึ่ง เหล่า นี ส้ ่ง ต่อ ศิล ปะสกุล ช่า งไชยาในสมัย หลัง พุท ธศตวรรษที่ 18 เป็ นต้ น ไป 14 พระพุท ธรู ป
ประกอบด้ วย 3 ชิ น้ คื อ ส่ ว นหั ว นาค ชิ น้ ส่ ว นตัว นาคและชิ น้ ส่ ว นพระพุ ท ธรู ป ซึ่ ง สามาร ถ
ถอดและประกอบกันได้ บนตัวนาคและตรงใบโพธิ์ สนั นิษฐานว่าน่าจะมีการตกแต่งด้ วยกระจกสี
และอัญ มณี ซึ่ง ยัง พบชิ น้ ส่ว นกระจกสี บ นประติม ากรรม, พระพิม พ์ สํา ริ ด เป็ นรู ป สามเหลี่ ย ม
14

ศิลปะสกุลช่างไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 -19 มีลกั ษณะไม่ทําขมวดพระเกศาทําเพียงไรพระศก
พระรั ศมีเ ป็ นรู ปใบโพธิ์ และชายจี วรหรื อ ชายสังฆาฎิเ ป็ นริ ว้ ซ้ อ นกัน ทับยาวจรดพระนาภี อ่านเพิ่ม เติม ได้ ใ น
ศัก ดิ์ ชัย สายสิ ง ห์ , พระพุ ท ธรู ป ในประเทศไทย: รู ป แบบ พั ฒนาการและความเชื่ อ ของคนไทย
(กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 169.
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มี รู ป ปรางค์ ที่ มี พ ระพุท ธเจ้ าประทับ นั่ง ปางมารวิ ชัย บนบัล ลัง ก์ 2 ชัน้ ยอดปรางทํ าเป็ นตรี ศูล
ส่วนฐานปรางค์ตกแต่งด้ วยรู ปสิงห์แบกฐาน ด้ านข้ างมีพระสาวกประทับนัง่ สมาธิบนฐานภายใน
ซุ้ มเรื อนแก้ วทั ง้ 2 ด้ าน ศาสตราจ ารย์ ห ม่ อ มเจ้ าสุ ภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล กํ า หนดพระพิ ม พ์
ราว พ.ศ.1650-1700 หรื อครึ่ งหลังของพุทธศตวรรษที่ 1715 ส่วนหม่อมหลวงภัทราธร จิรประวัติ
กําหนดให้ เป็ นศิลปะบายนตอนปลายช่วงครึ่ งหลังพุทธศตวรรษที่ 1816 จากการสํารวจของผู้วิจยั
ในปี พ.ศ.2557 ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติม
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง: จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่
บริเวณนาโนรมณย์ในสมัยแรกเริ่มประวัตศิ าสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

จารึกหลักที่ 25ฐานพระพุทธรูปนาคปรกกําหนดอายุอยูใ่ นช่วงพ.ศ. 1726
พระพิ ม พ์ สํ า ริ ด อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะเขมรกํ า หนดอายุร าวครึ่ ง หลัง พุท ธศตวรรษที่ 18
ที่ ม าของภาพพระพิ ม พ์ สํ า ริ ด :

พุท ธทาสภิ ก ขุ, แนวสั ง เขปของโบราณคดี

รอบอ่ าวบ้ านดอน (สุราษฎร์ ธานี: วัดพระบรมธาตุไชยา, 2540) ภาพที่ 15

ภาพที่ 29 หลักฐานทางโบราณคดีแหล่ งโบราณคดีนาโนรมณ์ ตําบลตลาดไชยา อําไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
15

หม่อมเจ้ าสุภทั รดิศ ดิศกุล, ศิลปะสมัยลพบุรี(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547), 88.
M.L.Pattaratorn Chirapravati, The Cult of Votive Tablets in Thailand (Sixth to
Thirteenth Centuries), (Ph.D.dissertation, Cornell University, 1994), 459-460.
16
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2.4 แหล่ งโบราณคดีเมืองเวียงและวัดเวียง (สันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง)
ที่ตงั ้ : ตําบลตลาด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด
ละติจูด (รุ้ ง) ลองติจดู (แวง)
พิกัด:
มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
มุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
มุมทิศตะวันตกเฉียงใต้
มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้

9°23'13.32"N
9°23'12.17"N
9°23'6.16"N
9°23'4.56"N

99°11'24.63"E
99°11'33.08"E
99°11'22.79""E
99°11'31.81"E

สภาพภู มิ ศ าสตร์ :
ผัง เมื อ งเป็ นรู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ตัง้ อยู่ท างตอนเหนื อ สุ ด
ของสันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง ตัวเมืองมีขนาด (ไม่รวมคูเมือง) ทิศเหนือยาวประมาณ
260 เมตร ทิศตะวันออกยาวประมาณ 240 เมตร ทิศ ตะวันตกยาวประมาณ 240 เมตร
ทิศใต้ ยาวประมาณ 260 เมตร พื ้นที่ภายในเมือง มีแนวอิฐยาวคล้ ายกําแพงเมือง มีคเู มืองมีขนาด
30-40 เมตรล้ อมรอบทังสี
้ ่ด้าน พื ้นที่ภายในเมืองเวียงปั จจุบนั 3 ใน 4 เป็ นที่อยู่อาศัยและสวนผลไม้
อีก 1 ส่วนทางด้ านทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ เป็ นที่ตงของวั
ั้
ดเวี ยงมีถนนทางหลวงหมายเลข 4011
(ไชยา-พุมเรี ยง) ตัดผ่านกลางเมือง

ภาพที่ 30 ภาพถ่ ายทางอากาศเมืองเวียง ตําบลตลาด อําเภอไชยา ปี พ.ศ. 2486
ที่มา: ภาพถ่ายทางอากาศเมืองเวียง ตําบลตลาด อําเภอไชยา ปี พ.ศ.2586 , เข้ าถึงเมื่อ 18
กุมภาพันธ์ 2558. เข้ าถึงได้ จาก Williams-Hunt Aerial Photograph Digital Collection17
17

http://gdap.crma.ac.th/เข้ าถึงข้ อมูลวันที่ 16/12/57
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แหล่ ง นํ า้ มี ค ลองไชยาไหลผ่ า นทางทิ ศ ใต้ ห่ า งจากเมื อ งประมาณ 300 เมตร
จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศพบร่องรอยทางนํ ้าเก่าทางด้ านทิศเหนือของเมืองสันนิษ ฐานว่า
เป็ นทางนํ า้ เก่ า ของคลองไชยา ส่ ว นคลองหนองล่ อ คอที่ ไ หลทางทิ ศ ตะวั น ตกของเมื อ ง
มี ลักษณะทางนํ า้ เป็ นเส้ นตรงจากทิศเหนื อสู่ทิศใต้ ต่างจากทางนํ า้ ธรรมชาติที่มี ความคดเคีย้ ว
และลัก ษณะเฉพาะของแม่นํ า้ ในภาคใต้ ฝั่ ง ตะวัน ออกที่ ไ หลจากทิ ศ ตะวัน ตกสู่ทิ ศ ตะวัน ออก
จึงสันนิษฐานว่าหนองล่ อคอน่าจะเป็ นเส้ นนํ ้าที่เกิดจากมนุษย์โดยมีการขุดทํา คันดินป้องกันนํา้
ที่จะไหลบ่าเข้ าเมืองในหน้ านํ ้าหลากและมีประโยชน์เชื่อมคลองไชยาและคลองท่าโพธิ์
ประวัติการศึกษา: ในปี พ.ศ.2519 ประทุม ชุมเพ็งพันธุ์สํารวจเมืองเวียงพบว่าเมือง
ที่มีผงั รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าคล้ ายสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสทิศเหนือกว้ างประมาณ 278 เมตร ทิศใต้ ยาวประมาณ
276 เมตร,ทิ ศ ตะวัน ออกยาวประมาณ 278 เมตร, ทิ ศ ตะวัน ตกยาวประมาณ 288 เมตร18
ปี พ.ศ.2525 กรมศิลปากรที่ 8 โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้ )วาดตําแหน่งเมื องไชยา
ไว้ ในหนั ง สื อ การขุ ด ค้ นแหลมโพธิ์ 19ส่ ว นภายในเมื อ งเวี ย งเคยมี ก ารขุ ด ค้ น ในปี พ.ศ.2472
โดย Jean Yves Clays ขุดตรวจสอบฐานศาสนสถานวัดเวียงปี พ.ศ.2513 กรมศิลปากรขุดค้ น
ตรวจหาฐานอาคารวัด เวี ย งและทํ าการขุด ค้ น เพิ่ ม เติม บริ เวณใต้ โ คนต้ น สํ า โรง(ศาลปะหมอ)
แต่ ไ ม่ พ บฐานอาคาร ในปี พ.ศ. 2524 มี ก ารขุ ด ค้ นบริ เวณวั ด เวี ย งและศาลปะหมอ
ผลจากการขุดค้ นสรุ ปว่าพืน้ ที่บริ เวณวัดเวียงเป็ นที่อยู่ ของชุมชนที่สําคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่
17-18 ตัววัดเวียงขึน้ ทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 53 หน้ า 153 ตอนที่ 34
วันที่ 27 กันยายน 2479 เป็ นโบราณสถานแห่งชาติ
หลั ก ฐานทางด้ า นโบราณคดี จากการลงพื น้ ที่ สํ า รวจของผู้วิ จัย ในปี พ.ศ.2557
พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญภายในเมืองเวียงดังนี ้

18
19

2531),8.

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์, ไชยา-สุราษฎร์ ธานี (กรุงเทพ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 62.
เขมชาติ เทพไชย, แหลมโพธิ : แหล่ งเศรษฐกิจของศรี วิชั ย (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร,
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ภาพที่ 31 ภาพถ่ ายทางอากาศเมืองเวียง ตําบลตลาด อําเภอไชยา ปี พ.ศ.2557
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)
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องค์ ประกอบของเมืองเวียง
ผังเมืองเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ตัวเมืองสูงกว่าคูเมืองหรื อพื ้นที่ราบด้ านนอกประมาณ
1-2 เมตร จากข้ อมู ล การให้ สั ม ภาษณ์ ก ล่ า วว่ า มี กํ า แพงอิ ฐ ล้ อมรอบตัว เมื อ งทั ง้ 4 ด้ าน
แต่เ มื่ อ ประมาณ 30 ปี ที่ ผ่า นมามี ก ารนิ ย มนํ า อิ ฐ ไปขายทํ า ให้ ม องไม่เ ห็ น ร่ อ งรอยในปั จ จุบัน
จากการเดินสํารวจพบแนวอิฐ ผสมคันดินล้ อมรอบตัวเมือง (โผล่ขึน้ มาบนผิวดินเพียงบางส่วน)
ส่วนใหญ่คนู ํ ้าและแนวกําแพงถูกถมดินและสร้ างบ้ านเรื อนทับ จากการลงพื ้นที่สํารวจพบร่องรอย
คูเมืองและแนวคันดินที่ยงั เหลืออยู่ ดังนี ้
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ตารางที่ 3 ร่องรอยแนวคันดินผสมอิฐและคูเมืองเวียงตามทิศต่างๆ
ทิศ
เหนือ

แนวอิฐและคูเมือง
จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศพบว่าคูเมืองทางด้ านทิศเหนือกว้ างประมาณ 30- 40 เมตร
และพบร่ องรอยทางนํ ้าไชยาเก่าสันนิษฐานว่าใช้ เป็ นคูเมืองทางด้ านทิศเหนือ ส่วนแนวอิฐส่วนใหญ่
ถูก ทํ า ลาย บริ เ วณที่ ยัง เห็ น ร่ อ งรอยแนวคัน ดิ น ผสมอิ ฐ ชั ด เจน คื อ บริ เ วณหลัง บ้ านนางจงดี
ธี ระชยาวรานนท์ และสวนนางเขียนยาวประมาณ 100 เมตร พืน้ ที่ภายในเมืองสูงจากพืน้ ที่คูนํา้
ปั จจุ บัน เป็ นสวนมะพร้ าวประมาณ 1-2 เมตร จากการสํ า รวจพบแนวอิ ฐ จากทิ ศ ตะวัน ตก
ไปทิศตะวันออกตังแต่
้ บริ เวณบ้ านเช่านางอําพัน มากมีไปยังบริ เวณหลังบ้ านจงดี ธีระชยาวรานนท์
ไปยัง สวนนางเขี ย นและเป็ นแนวต่ อ ไปยั ง บ้ านนายประจิ น พลวิ ชั ย อิ ฐ ที่ พ บมี ห ลายขนาด
ได้ แก่ 20x36x7 เซนติเมตรและ 19x29x7 เซนติเมตร
ตะวันออก จากการลงพื ้นที่สาํ รวจพบว่าคันดินและคูเมืองส่วนใหญ่มีการสร้ างบ้ านเรื อนตึกแถวทับตัวคันดินเดิม
จนมองไม่เห็นร่ องรอยเดิม จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศสันนิษฐานว่าคูเมืองทิศตะวันออก
ด้ านบนใช้ คลองไชยาที่ไหลมาจากทางทิศเหนือเป็ นแนวเมือง จากนันร่
้ องรอยทางนํ ้าเก่าจะไหลไป
ทางทิศตะวันออกบริ เวณวัดศาลาทึง คูเมืองกว้ าง 20-30 เมตร เหลือร่ องรอยคูนํ ้าบริ เวณหลังบ้ าน
นายประจิ น พลวิ ชั ย ปั จจุ บัน มี ขุ ด ลอกเป็ นสระนํ า้ ขนาด 6x10 เมตร ส่ ว นคู เ มื อ งส่ ว นใต้ นั น้
ปั จจุบนั เป็ นพื ้นที่ล่มุ ตํ่าใช้ ทํานาข้ าว ในหนังสือของประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ กล่าวถึงฐานกําแพงก่ออิฐ
เป็ นแนวสูง (บ้ านตาครัน) จากการสํารวจพบว่าปั จจุบนั มีการสร้ างตึกทับบริ เวณแนวกําแพงเดิม
พบกองอิ ฐ บริ เ วณบ้ า นนายครั น ที่นํ า มากองไว้ อิ ฐ มี ขนาด 21×27×6, 19×26×5และ19×29×5
เซนติ เมตร สํา รวจพบชิ น้ ส่วนภาชนะดิน เผาประเภทเนื อ้ ดิน กระจายอยู่ทั่วไป จากข้ อ มูลการให้
สัมภาษณ์กล่าวว่ากําแพงอิฐจะยาวต่อไปทางทิศใต้ จนจรดบริ เวณโรงอาหารข้ างเมรุวดั เวียง
ตะวันตก ส่วนใหญ่ถกู ถมดินสร้ างเป็ นที่อยู่อาศัย จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศพบว่าคูกว้ าง 20 เมตร
เป็ นคูตื ้นกว่าฝั่ งอื่นโดยพื ้นที่คอู ยูต่ ํ่ากว่าพื ้นที่ตวั เมืองประมาณ 50 เซนติเมตร พบร่ องรอยอิฐบริ เวณ
บ้ า นเช่ า นางอํ า พั น มากมี เ ป็ นแนวลงมาทางทิ ศ ใต้ บ ริ เ วณบ้ า นนางเหม ตะนาวศรี ซึ่ ง ปั จ จุ บัน
กํ าลังสร้ างอาคารสองชัน้ ทับบริ เวณตัวกํ าแพงและเป็ นแนวลงไปทางทิศใต้ บริ เวณระหว่างบ้ า น
นางจิตรา เพชรนวลและนายธีระศักดิ์ ซุย่ เหลีย่ น
ใต้
จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศคูกว้ างประมาณ 30-40 เมตร สํารวจพบร่ องรอยแนวคูเมือง
บริ เวณบ้ า นนางบุญนิ ต ชิ ด ไทยและทางทิ ศใต้ ของวัดเวี ยงยาวประมาณ 170เมตร คูมีความลึก
ประมาณ 2-3 เมตร พบแนวอิฐบริ เวณบ้ านนางจิตรา เพชรนวลยาวไปทางด้ านทิศตะวันออกบริ เวณ
บ้ านนายธี ระศักดิ์ ซุ่ยเหลี่ยนนางบุญนิต ชิ ดไทยข้ ามถนนสายวัดเวียง- เขานํา้ ร้ อนจนไปถึงเมรุ
ของวัดเวียง
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คูเมืองเวียงบริเวณบ้ านเช่านางอําพัน มากมีปัจจุบนั มีการถมดินทับตัวคูเมือง

ระดับ
ความสูง
ของพืน้ ที่
ในเมือง
คูเมือง

คูเมือง แนวคันดินและอิฐที่พบบริ เวณหลังบ้ านนางจงดี ธีระชยาวรานนท์

ระดับความ
สูงของพืน้ ที่
ในเมือง

คูเมือง

ตัวอย่างระดับความสูงของคูเมืองและตัวเมืองเวียง 1.5 - 2 เมตร บริ เวณสวนนางเขียน

สภาพพื ้นที่แนวอิฐและอิฐที่พบบริ เวณบ้ านนายประจิน พลวิชยั

ภาพที่ 32 แนวร่ องรอยแนวคันดินผสมอิฐและคูเมืองเวียงทางด้ านทิศเหนือ

100

ร่องรอยคูเมืองบริเวณหลังบ้ านของนายประจิน พลวิชยั

อิฐพบบริ เวณบริเวณบ้ านนายครันขนาด 21×27×6,19×26×5 และ 19×29×5 เซนติเมตร

ลูกปั ดหินที่พบบริ เวณสวนกล้ วยแถวบ้ านนายครัน ปั จจุบนั อยูค่ วามครอบครองของเอกชน

ภาพที่ 33 แนวร่ องรอยแนวคันดินผสมอิฐ คูเมืองเวียงทางด้ านทิศตะวันออก
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สภาพพื ้นที่พบแนวอิฐบริ เวณบ้ านเช่านางอําพัน มากมี

สภาพพื ้นที่พบแนวอิฐและอิฐขนาด19×29×5 เซนติเมตรที่พบบริ เวณข้ างบ้ านนางเหม ตะนาวศรี
ปั จจุบนั มีการสร้ างอาคารทับแนวคันดินและคูนํ ้า

สภาพพื ้นที่บริ เวณระหว่างบ้ านนางจิตรา เพชรนวลและนายธีระศักดิ์ ซุย่ เหลีย่ น

ภาพที่ 34 แนวร่ องรอยแนวคันดินผสมอิฐ คูเมืองเวียงทางด้ านทิศตะวันตก
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คูเมืองบริ เวณบ้ านนายธีระศักดิ์ ซุย่ เหลีย่ น

คูเมืองบริเวณบ้ านนางบุญนิด ชิดไทย

คูเมืองบริ เวณสวนนางบุญนิด ชิดไทย (ฝั่ งตรงข้ าม)

คูเมืองเวียงทางทิศใต้ ภายในบริ เวณวัดเวียง

ภาพที่ 35 แนวร่ องรอยแนวคั น ดิ น ผสมอิ ฐ คู เ มื อ งเวี ย งทางด้ านทิ ศ ตะวั น ใต้
หลักฐานทางโบราณคดี (โบราณสถาน – โบราณวัตถุ)ภายในเมืองเวียง

103

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าเคยมีการขุดค้ นเพื่อหาอายุสมัยของเมืองเวียง
บริ เ วณวัด เวี ย งและศาลปะหมอได้ ผ ลสรุ ป ว่ า เป็ นแหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ มี ค วามสํ า คัญ ในช่ ว ง
พุ ท ธศตวรรษที่ 17-18 ในที่ นี ผ้ ้ ู เขี ย นจะกล่ า วสรุ ป หลัก ฐานที่ พ บในพื น้ ที่ บ ริ เ วณเมื อ งเวี ย ง
แบ่งเป็ นหลักฐานที่พ บในบริ เวณวัดเวียงศาลปะหมอและหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ จากการ
สํารวจพื ้นที่บริเวณอื่นๆภายในเมืองเวียงของผู้วิจยั
วัดเวียง
ตัง้ อยู่ ท างด้ านทิ ศ ตะวั น ออกของเมื อ งคิ ด เป็ นพื น้ ที่ 1 ใน 4 ของเมื อ ง
หลักฐานทางด้ านเอกสารที่เก่าที่สุด คื อ จารึกวัดสมุหนิมิต (นํามาจากวัดจําปา) ระบุปีพ.ศ.2319
กล่าวถึงการเอาศิลาทรายแดงที่ เขาโพธิ์ มาทํ าพระพุทธรู ป ในครั ง้ นัน้ มี มหาพราหมณ์ วัดเวียง
รับทําองค์หนึง่ และคัมภีร์ใบลานจากวัดสมุหนิมิต ตําบลพุมเรี ยง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ ธานี
(094) เป็ นคัมภีร์ชว่ งสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปี พ.ศ.2325-235220
ประวัติการศึกษาทางด้ านโบราณคดี ปี พ.ศ. 2472 Jean Yves Clay ทําการขุด
ตรวจสอบฐานอาคารวัด เวี ย ง 21จากนัน้ กรมศิล ปากรได้ เ ข้ า มาขุด ค้ น อี ก ครั ง้ ในปี พ.ศ.2513
เพื่อหาฐานวิหารเดิมและมีการขุดค้ นในปี พ.ศ.2524 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับอายุสมัยของเมือง

20

ศานติ ภักดีคํา , คัมภีร์ใบลานวัดสมุหนิ มิต (กรุ งเทพฯ : เค.ที.กราฟฟิ ค การพิมพ์ และบรรจุ
ภัณฑ์, 2556.), 359-363.
21
ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา : ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดี
ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2199.
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ศาลปะหมอ

วิหารวัดเวียง
วัดเวียง

ภาพที่ 36 ภาพถ่ ายทางอากาศบริเวณวัดเวียง ตําบลตลาด อําเภอไชยา
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)
พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญภายในวัดเวียง ได้ แก่
ฐานอาคารเดิม ปี พ.ศ.2472 Jean Yves Clays กล่าวถึงฐานอาคารขนาด 6 เมตร
สันนิษฐานว่าเป็ นตัววิหารเดิมของวัดเวียง 22 ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 พระอธิการชุม ธฺ มมานนโท
ทํ า การรื อ้ ฐานวิ ห ารนํ า อิ ฐ ไปสร้ างอุโ บสถและสร้ างวิ ห ารใหม่ค รอบบริ เ วณพบฐานวิ ห ารเดิม
ปี พ.ศ. 2513 กรมศิล ปากรทํ า การขุด ค้ น เพื่ อ หาฐานรากอาคารแต่ไ ม่ พ บจากการขุด ค้ น พบ
ฐานเจดีย์ 2 องค์ทางด้ านทิศตะวันออก และตะวันออกเฉี ยงใต้ ของวิหาร กระปุก ภาชนะดินเผา
บรรจุกระดูก 200 กว่าใบ ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องถ้ วยจีนสมัยซ่งและหมิง เครื่ องถ้ วยสุโขทัย ไห 2 หู
เคลื อบสี นํา้ ตาลจากเตาทุเ รี ยงกลางฐานเจดีย์พ บกล่องสี่ เหลี่ ยมมี ฝาปิ ดทํ าด้ ว ยหินทรายแดง
ภายในบรรจุ โ ถสํ า ริ ด ชิ น้ ส่ ว นกะโหลกศี ร ษะคนปิ ดทองและลู ก ปั ด หิ น ด้ านหลัง ของ วิ ห าร
พบแนวอิฐหลายตอนแต่รูปร่างไม่ชดั เจนเนื่องจากมีการนําอิฐไปใช้ ในการสร้ างอาคารใหม่ในช่วงปี
พ.ศ. 2497 เป็ นจํานวนมาก23

22

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

23

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์, ไชยา-สุราษฎร์ ธานี (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 60.
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วิหารวัดเวียง สร้ างทับตัววิหารเดิมในปี พ.ศ.2497 บนตัววิหารแต่เดิม มีพระพุทธรูป
หินหินทรายแดงศิลปะร่วมสมัยอยุธยา 7 องค์ ปั จจุบนั เหลืออยู่ 3 องค์ ส่วนที่เหลือเก็บรักษาอยู่ใน
ห้ องคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา
แผ่ นหินศิลาลักษณะคล้ ายกรอบประตูและชิ ้นส่วนทางสถาปั ตยกรรม
คูเมื องวั ดเวี ยง พบทางทิศใต้ ของวัดเวียงเหลือเพียงบางส่วน มีความยาวประมาณ
60 เมตร กว้ างประมาณ 10-15 เมตร
หลักฐานทางโบราณคดีท่ ีได้ จากการขุดค้ นในปี พ.ศ.2524 กรมศิลปากรขุดค้ น
ในพืน้ ที่บริ เวณวัดเวียงพบหลักฐานทางโบราณคดีสํ าคัญ ได้ แก่ เครื่ องปั น้ ดินเผาแบบพืน้ เมือง
มี ล ายกดประทั บ ลายเขี ย นสี เ นื อ้ ดิ น สี ข าว เครื่ อ งเคลื อ บจี น สมั ย ราชวง ศ์ ซ่ ง และเยวี๋ ย น
เครื่ องถ้ วยลพบุรี ลูกปั ดแก้ วและลูกปั ดแก้ วประกอบหิน ลูกกลิ ้ง หินบด หินลับ ลูกกระสุนดินเผา
สรุ ปผลการขุดค้ นในสารานุกรมภาคใต้ ไว้ ว่าเป็ นบริ เวณเมืองเวียงเป็ นแหล่งที่อยู่อาศัย ของชุมชน
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-1824
จากการสํ า รวจของผู้วิ จัย ปี พ.ศ.2557 พบเศษอิ ฐ กระจายทั่ว ไปภายในบริ เ วณวัด
ชิน้ ส่วนภาชนะดินเผาและเครื่ องถ้ วยจะพบมากบริ เวณคูเมืองเดิม สถาปั ตยกรรมของวัดเวียง
ในปั จจุบนั เช่น โบสถ์ วิหาร เป็ นศิลปกรรมในช่วงรัตนโกสินทร์ และจากการทบทวนวรรณกรรม
ยัง พบประติ ม ากรรมที่ จัด แสดงในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ได้ แ ก่ พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย สํ า ริ ด
ขัดสมาธิเพชรกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 พระสาวกและทวารบาลทําจากหินทรายแดง
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19

24

ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา : ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดี
ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2210.
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ภาพถ่ายวิหารวัดเวียงก่อนถูกรื อ้ ในปี พ.ศ.2497และวิหารวัดเวียงปั จจุบนั
ที่มาภาพเก่า: แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้ านดอน ภาพที่ 35

พระพุทธรูปบนพระวิหารวัดเวียงกําหนดอายุอยูใ่ นช่วงสมัยอยุธยา

ชิ ้นส่วนธรณีประตูทําจากหินปูนและชิ ้นส่วนฐานประตูทําจากหินทรายแดงพบภายในบริ เวณวัดเวียง

ภาพที่ 37 สภาพแหล่ งโบราณคดีและหลั ก ฐานทางโบราณคดีแหล่ งโบราณคดี วั ดเวี ยง
ตําบลตลาดไชยา อําไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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ศาลปะหมอหรือหลักเมือง
ตัง้ อยู่บ ริ เ วณกึ่ ง กลางของเมื อ งเวี ย ง จากการศึก ษาของJean Yves Clays
ในปี พ.ศ.2472 ได้ กล่าวถึงโบราณสถานที่ห่างจากวัดเวียงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 100 เมตร
เป็ นฐานสิ่ ง ก่ อ สร้ างรู ป สี่ เ หลี่ ย มผั ง สี่ เ หลี่ ย ม ขนาด 7 เมตร ผนั ง สู ง ประมาณ 1.60 เมตร
พบชิ น้ ส่ ว นประติ ม ากรรมเทวรู ป และฐานโยนี ที่ ถู ก ทิ ง้ ไว้ บริ เวณนั น้ 25 ตรงกั บ คํ า ให้ การ
ของนายอุผ้ ูใหญ่บ้านที่ปรากฏในลิขิตของพระยาภิ วัฒ น์ถึงพระยาคงคาธิ บดี สมุหเทศาภิ บาล
มณฑลสุราษฎร์ ธานี ลงวันที่ 24 พฤศจิกายนว่า
“...บริ เวณที่พบจารึกอยู่ห่างจากวัดเวียงไปทางทิศตะวันตกราว 1 เส้ น ก่อเป็ นฝาผนัง
ยาวไปตามทิ ศ เหนื อ -ใต้ ในนัน้ มี เ ทวรู ป อยู่ก ลางหัน หน้ า ไปทางทิ ศ ตะวัน ออก ศิล าแท่ง ใหญ่
ห่างจากทิศเหนือไปราว 3ศอก มีเดือยลงในเขียง ศิลาแท่งเล็กตังอยู
้ ใ่ ต้ ของเทวรูป..”
จึงสันนิษฐานว่าเป็ นพืน้ ที่บริ เวณศาลปะหมอ หลักฐานทางด้ านโบราณคดีที่สําคัญ
ได้ แก่ ศิลาจารึ กวัดหัวเวียง หลักที่ 24 ข. กล่าวสรรเสริ ญพระเจ้ าจันทรภาณุกําหนดอายุราว
พ.ศ.1733 และจารึกวัดหัวเวียงหลักที่ 24 ก. กล่าวถึงการบริ จาคทานของบุคคลที่มาชุมนุมกัน
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18, พระพุทธรู ปประทับยืน ศิลปะทวารวดีสูง 137 เซนติเมตร
ส่วนเศียรและส่วนพระกรหักหายกํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 และผลจากการขุดค้ น
ของหน่วยศิลปากรที่ 8 ในปี พ.ศ.2513 บริ เวณใต้ ต้นสําโรงใกล้ กบั ศาลปะหมอพบชิ ้นส่วนภาชนะ
ดินเผาเขียนสีแดงเป็ นเส้ นกลมรอบภาชนะและลูกปั ดจํานวนมาก26
จากการสํ า รวจของผู้ วิ จั ย ในปี พ.ศ.2557ไม่ พ บหลั ก ฐานโบราณคดี เ พิ่ ม เติ ม
เนื่ อ งจากมี ก ารสร้ างอาคารศาลปะหมอทับ แหล่ง โบราณคดี ส่ว นพื น้ ดิน มี การลาดปูนซี เ มนต์
ทําเป็ นทางเท้ า

25

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

26

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์, ไชยา-สุราษฎร์ ธานี, (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 60.
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ภาพเก่าฐานอาคารบริ เวณศาลปะหมอ

ฐานอาคารบริ เวณศาลปะหมอ(ปั จจุบนั )

ภาพเก่าโบราณวัตถุที่พบบริ เวณศาลปะหมอ

พระพุทธรูปศิลปะทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 12-14
ปั จจุบนั จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา

ภาพที่ 38 บริเวณศาลปะหมอและหลักฐานทางโบราณคดีท่ พ
ี บ
ที่มาภาพเก่า: พุทธทาสภิกขุ, แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้ านดอน (สุราษฎร์ ธานี : วัดพระ
บรมธาตุไชยา, 2540), ภาพที่ 12 และ 3

109

กระปุกลายครามของจีนสมัยราชวงศ์หมิง
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21

กระปุกเคลือบขาวของจีนสมัยราชวงศ์หมิง
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21

กระปุกสีและลายเขียนสีของจีนสมัยราชวงศ์หมิง
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21

กระปุกลายครามของญี่ปนสมั
ุ่ ยเอโดะ
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22

กระปุกเคลือบสีนํ ้าตาลสมัยลพบุรี
สมัยพุทธศตวรรษที่ 17-18

กระปุกสังคโลกเขียนลายใต้ เคลือบสีดํา

กระปุกและกาเคลือบอันนัม(ญวณ)
สมัยพุทธศตวรรษที่ 17-18

กระปุกสังคโลกเคลิ อบสีนํ ้าตาล สมัยสุโขทัย

กระปุกสังคโลกเคลือบสีเขียวไข่กา, กระปุกสังคโลกเขียนลายสีดําและสีทองใต้ เคลือบและ
โถสังคโลกเคลือบสีเขียวไข่กาทําเป็ นลายก้ านขดและกลีบบัว, และกระปุกสองหูทรงมะเฟื องราวพุทธศตวรรษที่ 19-21

ภาพที่ 39 เครื่ องถ้ วยที่ได้ จากการขุดค้ นที่แหล่ งโบราณคดีเมืองเวีย ง ปั จจุบันจัดแสดง
อยู่ท่ พ
ี พ
ิ ธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ นครศรี ธรรมราช
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การสํารวจผิวดินเพิ่มเติมบริเวณภายในเมืองเวียงของผู้วิจัย
พบว่ า พื น้ ที่ ส่ ว นใหญ่ มี ก ารสร้ างบ้ า นเรื อ นเป็ นที่ อ ยู่ อ าศัย ลาดคอนกรี ต ซี เ มนต์
เป็ นพื น้ อาคาร พื น้ ถนน จากการเดิ น สํ า รวจพบโบราณวั ต ถุ ห นาแน่ น บริ เ วณนางเขี ย น
บริ เ วณละติ จู ด 9°23'12.78"N ลองติ จู ด
99°11'28.38"Eติ ด กั บ แนวคัน ดิ น ด้ า นทิ ศ เหนื อ ,
บ้ านนายธี รศักดิ์ ซุ่ยเหลี่ยนละติจดู 9°23'5.92" N ลองติจดู 99°11'23.87" E ติดกับแนวคันดินทาง
ทิศใต้ และบริ เวณสวนนางบุญนิต ชิดไทยจากการเดินสํารวจผิวดินพบหลักฐานส่วนใหญ่ที่พ บ
โบราณวัตถุที่พบ ได้ แก่
เบีย้ ดินเผา1 ชิ ้น ขนาด 5×5เซนติเมตรพบบริเวณบ้ านนายธีรศักดิ์ ซุย่ เหลี่ยน
ชิ น้ ส่ ว นภาชนะดิ น เผาเนื อ้ ดิ น ส่ ว นใหญ่ มี เ นื อ้ หยาบ พบแบบไม่ ต กแต่ง ลาย
และตกแต่ง ลายแบบลายเชื อ กทาบ ขูดขี ด กดประทับนอกจากนี ย้ ัง พบภาชนะดิน เผาเนื อ้ ดิน
ละเอียดมีการตกแต่งด้ วยการเขียนสีแดง
ชิน้ ส่ วนเครื่ องถ้ วยจีน พบเป็ นจํานวน 80 เปอร์ เซ็นต์ ของโบราณวัตถุทงหมดตั
ั้
งแต่
้
สมัยราชวงศ์ถงั ถึงราชวงศ์ชิงกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 25
ชิ น้ ส่ วนเครื่ องลายครามของญี่ ปุ่ น จากเตาฮิ เ ซ เมื อ งนาริ ต ะ สมั ย เอโดะ
กําหนดอายุ ราวพุทธศตวรรษที่ 22 พบบริเวณบ้ านนายธีรศักดิ์ ซุย่ เหลี่ยน
ชิน้ ส่ วนไหไม่ เคลือบเตาศรี สัชนาลัย เตาเกาะน้ อย จังหวัดสุโขทัยกําหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 20
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ตารางที่ 4 รายละเอียดเครื่ องถ้ วยจากการสํารวจของผู้วิจัยภายในเมืองเวียง
เครื่องถ้ วย/สมัย/
พุทธศตวรรษ
จํานวนทัง้ หมด
จีนสมัยถัง
(13-14) 2 ชิ ้น

จีนซ่ งเหนือ
(late 17-18) 1 ชิ ้น
จีนซ่ งใต้
(late17-18) 5 ชิ ้น
จีนเยวี๋ยน
(late18-19)
18 ชิ ้น

ศรีสัชนาลัย
(20), 2 ชิ ้น
จีนหมิง
(21-22)
16 ชิ ้น
ญี่ปุ่น สมัยเอโดะ
(22) 1 ชิ ้น
จีนชิง
(23)
10 ชิ ้น

รายละเอียด

อายุสมัย

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียว
เตาซินฮุย มณฑลกวางโจว
ชิ ้นส่วนไหเคลือบสีเขียว
เตาเหอซ่าน มณฑลกว่างตง
ชิ ้นส่วนตลับเคลือบสีขาว
เตาหนานอัน มณฑลฝูเจี ้ยน
ชิ ้นส่วนชามและกระปุกเคลือบ
ขาวเตามณฑลฝูเจี ้ยน
ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียว
เตาหลงเฉวียนมณฑลเจ้ อเจี ้ย
ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวและ
ก้ นโถเตาหลงเฉวียนมณฑล
เจ้ อเจียง
ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวเตา
เต๋อเจิ ้น
ชิ ้นส่วนไหเคลือบสีนํ ้าตาลจาก
เตาฉีสอื มณฑลกวางตง
ชิ ้นส่วนไหไม่เคลือบเตาเกาะ
น้ อย จังหวัดสุโขทัย
ชิ ้นส่วนลายคราม
เตาจิ่งเต๋อเจิ ้น มณฑลเจียงซี
ชิ ้นส่วนชามลายคราม
เตาผิงเหอ มณฑลฝูเจี ้ยน
ชิ ้นส่วนเครื่ องลายคราม เตาฮิ
เซเมืองนาริ ตะ
ชิ ้นส่วนลายครามเตาเต๋อฮัว่
มณฑลฝูเจี ้ยน
ชิ ้นส่วนลายครามเตาจิ่งเต๋อ
เจิ ้น มณฑลเจียงซี

ปลายพุทธศตวรรษที่ 13
ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 14
กลางถึงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 14
ปลายพุทธศตวรรษที่ 17
ถึงต้ น พุทธศตวรรษที่ 18
ปลายพุทธศตวรรษที่ 17
ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 18
ปลายพุทธศตวรรษที่ 18
ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19
กลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19

สวน บ้ าน
สวน
ยาย
นาย
นาง
เขียน ธีรศักดิ์ บุญนิต
1 ชิ ้น -

1 ชิ ้น

-

-

1 ชิ ้น

-

5 ชิ ้น

-

-

5 ชิ ้น

-

1 ชิ ้น.

5 ชิ ้น

-

-

กลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 19
ปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 19
พุทธศตวรรษที่ 20

4 ชิ ้น

-

-

-

-

3 ชิ ้น

-

2 ชิ ้น

-

ปลายพุทธศตวรรษที่ 21
ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22
ต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่
22
กําหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 22
กลางถึงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 23
กลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 23

2 ชิ ้น

3 ชิ ้น

1ชิ ้น

10 ชิ ้น -

-

-

1 ชิ ้น

-

2 ชิ ้น

-

-

1 ชิ ้น

7 ชิ ้น

-
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เบี ้ยดินเผาและชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดินทีบ่ ้ านนายธีรศักดิ์ ซุย่ เหลียง

ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดินพบที่สวนนางเขียน

ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดินพบที่สวนนางบุญนิต

ภาพที่ 40 เบีย้ ดินเผาและชิน้ ส่ วนภาชนะดินเผาเนือ้ ดินจากการสํารวจภายในเมืองเวียง
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ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวจากเตาสินฮุย
มณฑลกวางโจว สมัยราชวงศ์ถงั
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 13 ถึงกลาง 14
พบบริ เวณสวนนางเขียน

ชิ ้นส่วนชามและกระปุกเคลือบขาวเตาในมณฑลฝูเจี ้ยน
สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ ราวปลายพุทธศตวรรษที่17ถึงต้ น18
พบบริ เวณสวนยายเขียน

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวจากเตาหลงเฉวียน
มณฑลเจ้ อเจี ้ยง สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ ถงึ ต้ นเยวีย๋ น
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงต้ น 19
พบบริ เวณสวนยายเขียน

ชิ ้นส่วนไหเคลือบสีเขียวกลุม่ เตาเหอซ่าน
มณฑลกว่างตง สมัยราชวงศ์ถงั
ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 14
พบบริ เวณบ้ านนายธีรศักดิ์

ชิ ้นส่วนตลับเคลือบสีขาว กลุม่ เตาหนานอัน
สมัยราชวงศ์ซง่ เหนือราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 17 ถึงต้ น18 พบบริ เวณบ้ านนายธีรศักดิ์

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวและก้ นโถจากเตาหลงเฉวียน
มณฑลเจ้ อเจียง สมัยราชวงศ์เยวี๋ยน
ราวกลางถึงพุทธศตวรรษที่ 19
พบบริ เวณสวนยายเขียน

ภาพที่ 41 ตัวอย่ างภาพชิน้ ส่ วนเครื่องถ้ วยจากการสํารวจภายในเมืองเวียง (1)
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ชิ ้นส่วนชามเครื่ องลายครามจากเตาจิ่งเต๋อเจิ ้น
มณฑลเจียงซี สมัยราชวงศ์หมิง
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้ น 22
พบบริ เวณสวนนางเขียน
1

ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาผิงเหอ
มณฑลฝูเจี ้ยน สมัยราชวงศ์หมิง
ราวต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22
พบบริ เวณสวนนางเขียน

2

กลุม่ ที่ 1 ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยลายครามเขียนสีบนเคลือบ
เตาจิ่งเต๋อเจิ ้น มณฑลเจียงซี สมัยราชวงศ์หมิง
ราวต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22
กลุม่ ที่ 2 ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยลายคราม เตาจิ่งเต๋อเจิ ้น
มณฑลเจียงซีสมัยราชวงศ์หมิง
ราวปลายพุทธศตวรรษที2่ 1-ต้ น22 พบบริ เวณสวนนางบุญนิต
0k

ชิ ้นส่วนเครื่ องลายครามจากเตาฮิเซ เมืองนาริตะ ญี่ปนุ่
สมัยเอโดะ ราวพุทธศตวรรษที่ 22
พบบริ เวณบ้ านนายธีระศักดิ์

ชิ ้นส่วนเครื่ องลายครามเตาเต๋อฮัว่
มณฑลฝูเจี ้ยน สมัยราชวงศ์ชิง
ราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษ 23
พบบริ เวณสวนนางเขียน

ชิ ้นส่วนไหไม่เคลือบจากเตาศรี สชั นาลัย
เตาเกาะน้ อยกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20พบ
บริ เวณสนวนนางบุญนิต

ภาพที่ 42 ตัวอย่ างชิน้ ส่ วนเครื่องถ้ วยจากการสํารวจภายในเมืองเวียง (2)
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การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง : จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีการอยู่อาศัย
หลายสมัยผลจากการขุดค้ นที่ผ่านมากล่าวว่าเป็ นชุม ชนที่ สําคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
แต่จ ากโบราณวัตถุที่ไ ด้ จ ากการสํ ารวจพบเก่าไปถึง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 ได้ แก่ พระพุทธรู ป
อิทธิพลศิลปะทวารวดีพบที่ศาลปะหมอกําหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-14, ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วย
สมัยราชวงศ์ถงั ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14และชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสําริ ดขนาดเล็กกําหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 14-15 แต่หลักฐานเหล่านี ้เป็ นหลักฐานที่เคลื่อนย้ ายได้ จึงเป็ นข้ อมูลที่น่าสนใจใน
การดําเนินงานทางโบราณคดีในครัง้ ต่อไปเกี่ยวกับอายุสมัยของเมืองว่าเก่าไปจนถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 12 หรื อ ไม่ เมื อ งเวี ยงพบหลักฐานหนาแน่น ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ต่อ เนื่ อ งจนถึ ง
พุท ธศตวรรษที่ 24 ในส่วนวัด เวี ย งแม้ จ ะไม่ท ราบว่า สร้ างขึ น้ ในสมัย ใด แต่จ ากหลักฐานทาง
โบราณคดีที่ได้ จากการขุดค้ น เช่น เครื่ องถ้ วยที่นิยมนํามาฝั งรอบเจดีย์ก็สนั นิษฐานว่าพื ้นที่บริ เวณ
นี ้น่าจะเป็ นพื ้นสําคัญในการประกอบพิธีกรรมตังแต่
้ ชว่ งพุทธศตวรรษที่ 17-18 มาแล้ ว
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2.5 แหล่ งโบราณคดีวัดหลง (สันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง)
ที่ตงั ้ : หมู่ 4 ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจูด (รุ้ ง) 9°22'50.00"N ลองติจูด (แวง) 99°11'15.86"E
หนองล่ อคอ

โบราณวัดหลง

สระนํา้

คลองไชยา

ภาพที่ 43 ที่ตงั ้ แหล่ งโบราณคดีวัดหลง ตําบลตลาด อําเภอไชยา
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)
สภาพภู มิ ศ าสตร์ เป็ นวั ด ร้ างตั ง้ อยู่ บ นสั น ทรายเมื อ งเวี ย งวั ด แก้ ว วั ด หลง
ห่ า งจากคู เ มื อ งเวี ย งทางทิ ศ ใต้ ประมาณ 250 เมตร มี ค ลองไชยาไหลผ่ า นทางทิ ศ ใต้
ของแหล่งโบราณคดี
ประวัติการศึกษา: ปี พ.ศ.2472 Jean Yves Claeys ทําการขุดตรวจสอบรากฐาน
โบราณสถานวัดหลง สันนิษฐานว่าโบราณสถานมีอายุร่วมสมัยกับพระบรมธาตุไชยาและมีการใช้
งานอีกครัง้ ในสมัยหลัง 27 ต่อมาปี พ.ศ.2498 หลวงบริ บาลบุรีภัณฑ์ ขุดตรวจสอบฐานรากอาคาร
อีกครัง้ พบว่าเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสขนาด 30x30 เมตร28 ในปี พ.ศ. 2525 – 2527 กรมศิลปากร

27

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

378-393.
28

ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดี
ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2198.
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จึงจัดทําโครงการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานวัดหลง 29โบราณสถานวัดหลงขึน้ ทะเบียนเป็ น
โบราณสถานแห่งชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 53 ตอนที่ 34 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2475
หลักฐานทางด้ านโบราณคดี จากการศึกษาพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ
ดังนี ้
องค์ ประกอบศาสนสถาน ได้ แก่ ฐานโบราณสถาน เหลือเพียงส่วนฐานถึงตัวฐาน
เรื อนธาตุเนื่องจากมีการรื อ้ อิฐส่วนบนไปทํากําแพงแก้ วในคราวบูรณะวัดพระบรมธาตุไชยาฐานอยู่
ในผังสี่เหลี่ยมกากบาทขนาด 21.65 X 21.65 เมตรเทคนิคการก่ออิฐไม่สอปูนและขัดผิวหน้ าเรี ยบ
ฐานล่างสุดเป็ นฐานเขียงทําการเซาะร่ องและก่ออิฐเว้ นช่อง ถัดขึ ้นมาเป็ นฐานบัวควํ่าท้ องไม้ คาด
ด้ วยลูกแก้ วมีการประดับเสาติดผนังโดยฐานชันนี
้ ้ใช้ เป็ นลานประทักษิณมีทางเข้ าโถงอาคารทาง
ทิศตะวันออก พบหลักฐานการดัดแปลงศาสนสถานในสมัยต่อมาโดยมีการก่ออิฐล้ อมตัวฐานบัว
ลูกแก้ วเดิมแล้ วถมดินเพื่อให้ กลายเป็ นลานประทักษิณและทําทางขึ ้นทัง้ 4 ทาง ถัดขึ ้นมาเป็ นฐาน
ตัวเรื อนธาตุทําเป็ นชุดฐานบัวเขียงและฐานบัวลูกแก้ ว มีมขุ ทัง้ 4 ด้ าน ด้ านทิศตะวันออกมีขนาด
4x4 เมตร ส่วนด้ านอื่นที่เหลือมีขนาด 1.75x2.70 เมตร ผนังฐานเรื อนธาตุทําเสาประดับอาคาร
ตรงกลาง, บ่ อนํา้ ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของโบราณสถาน ปั จจุบนั มีการนําท่อซีเมนต์มาก่อทับ
บ่อนํ ้า, สระนํา้ อยูท่ างทิศตะวันออกห่างจากตัวโบราณสถานประมาณ 40 เมตร ปั จจุบนั เป็ นที่อยู่
อาศัย มีการถมดินและเหลือสระเพียงครึ่งหนึง่
โบราณวัตถุ ส่วนมากเป็ นโบราณวัตถุที่ได้ จากการขุดแต่งและบูรณะวัดหลงของกรม
ศิลปากรในปี พ.ศ. 2525-2527 พบโบราณวัตถุที่สําคัญ ได้ แก่ สถูปดินดิบ 1 ชิ ้นกําหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 14, พระพุทธรู ปดินดิบปางสมาธิประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชรราวพุทธศตวรรษที่ 14,
พระพิ ม พ์ ดิ นดิ บ สมบู ร ณ์ 3 ชิ น้ (ชํ ารุ ดจํ า นวน 25 ชิ น้ )เป็ นพระพิม พ์ รู ป สามเหลี่ ย มหน้ า จั่ว
ขนาด 9x11.3x2 เซนติเมตร แถวบนเป็ นรูปประพุทธรู ปประทับยืน 3 องค์ องค์ประทานตรงกลาง
ทําปางวิตรรกะมุทรา พระสาวก 2 ข้ างยืนประนมมือ แถวที่ 2 เป็ นพระพุทธรู ปประทับนัง่ 2 องค์
และแถวล่างสุดเป็ นพระพุทธรูปประทับนัง่ 5 องค์ จากลักษณะศิลปะนักวิชาการสันนิษฐานว่าเป็ น
พระพิ ม พ์ ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะทวารวดี แ ละเขมรกํ า หนดอายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 17-18,
29

(กรุ ง เทพ:

กรมศิ ลปากร,โครงการขุ ด แต่ ง และบู ร ณะวั ด หลง อํา เภอไชยา จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี

หน่ ว ยศิ ล ปากรที่ 14

กองโบราณคดี กรมศิ ล ปากร, 2525), 1-87. และดู กรมศิ ล ปากร,

รายงานการปฏิ บั ติ ง านโครงการขุ ด แต่ งและบู ร ณะวั ด หลง อํ า เภอไชยา จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี
ปี งบประมาณ 2526 (กรุงเทพ: หน่วยศิลปากรที่ 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526), 1-29.
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ชิน้ ส่ วนพระพุทธรู ปสําริ ดสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 20-23, กระปุกและไหจากเตาป่ ายาง
ศรี สั ช นาลั ย ราวพุทธศตวรรษที่ 20-22, เครื่ องถ้ ว ยจี น พบกระปุกจี นราชวงศ์ซ่ง และเยวี๋ ย น
จํานวน 1 ใบกํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 -19, กระปุกสมัยราชวงศ์หมิง จํ านวน 27 ใบ
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 และแจกันสมัยราชวงศ์ชิงจํานวน 1 คู,่ แท่ นหินบด 4 ท่อน
การกํา หนดอายุสมั ยของแหล่ ง : ศาสนสถานแห่ง นี ส้ ร้ างขึน้ ช่วงพุทธศตวรรษที่
14-15 และมีการสร้ างหรื อบูรณะอีกครัง้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-22

ผังและรูปโบราณสถานวัดหลง(ทางทิศตะวันออก) ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา
(ดัดแปลงจากป้ายนําชมวัดหลงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา)

พระพุ
สมัยยอยุ
อยุธยาและพระพิ
ธยาและพระพิ
ดินเผาศิ
ลปะขอม
พระพุททธรูปปสมั
มพ์มดินพ์เผาศิ
ลปะขอม
ที่มทีา:่มปา:้ ายนํ
าชมแหล่
งโบราณสถานวั
ดหลง
ป้ายนํ
าชมโบราณสถานวั
ดหลง
กรมศิลปากร กรม
ศิลปากร

ชิ น้ ส่ ว นสถู ป และพระพุ ท ธรู ปดิ น ดิ บ แหล่ ง โบราณคดี
วัดหลงพุทธศตวรรษที่ 14

ภาพที่ 44 ผั ง สภาพโบราณสถานและโบราณวั ต ถุ พ บจาก โบราณสถานวั ด หลง
ตําบลตลาด อําเภอไชยา
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กานํ ้าเคลือบขาวสมัยราชวงศ์ซง่ ราวพุทธศตวรรษ17-18

กระปุกสมัยราชวงศ์หมิงราวพุทธศตวรรษ 20-22

เครื่ องถ้ วยสมัยสุโขทัยราวพุทธศตวรรษ 20-21

กระปุกสมัยราชวงศ์หมิงราวพุทธศตวรรษ20-22

แจกันสมัยราชวงศ์ชิงราวพุทธศตวรรษ 22-25

เครื่ องถ้ วยสมัยสุโชทัยและเครื่ องถ้ วยพื ้นเมือง
ราวพุทธศตวรรษที่ 19-21

ภาพที่ 45 ตั ว อย่ า งภาชนะดิน เผาและเครื่ องถ้ ว ยจากการขุ ด ค้ นโบราณสถานวั ด หลง
ปั จจุบันจัดแสดงที่พพ
ิ ธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ
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2.6 แหล่ ง โบราณคดี บ้ า นนายสอน เพชรศั ก ดิ์ (สัน ทรายเมื อ งเวี ย ง วัด แก้ ว
วัดหลง)
ที่ตงั ้ : หมู่ 3 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด ละติจดู (รุ้ง) 9°22' 53.75"N ลองติจดู (แวง) 99° 11' 22.18"E
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ ่บนสันทรายเวียง วัดแก้ ว วัดหลงห่างจากแหล่งโบราณคดี
วัดหลงมาทางทิศใต้ ประมาณ 70 เมตร ตังอยู
้ อ่ ีกฝั่ งของคลองไชยา
ประวัติการศึกษา: ปี พ.ศ.2478 H.G.Quaritch Wales สํารวจและเขียนหนังสือ
เรื่ อง “The Malay Pennisula in Hindu Times” กล่าวถึงนายสอน เพชรศักดิ์ขดุ บ่อนํ ้าพบนางตารา
สําริ ด 8 กรและเครื่ องถ้ วยสมัยจีนราชวงศ์ซ่ง H.G.Quaritch Wales จึง ทําการขุดค้ นเพิ่ม เติม
จํ า นวน 2 trench พบลูก ปั ดหิ น สี เ หลื อ งและสี นํ า้ เงิ น ชิ น้ ส่ว นคั น ฉ่ องสํ า ริ ดสมัย ราชวงศ์ ซ่ง
สรุปว่าเป็ นที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณสําคัญร่วมสมัยกับราชวงศ์ซง่ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 ของจีน30
หลั ก ฐานทางโบราณคดี จากการศึก ษาหลัก ฐานทางโบราณคดี ที่ สํ า คัญ ได้ แ ก่
ประติ ม ากรรมนางตารา 8 กร สํ า ริ ด สู ง 18.5 เซนติ เ มตร ประทั บ นั่ ง ท่ า ลลิ ต าสนะ
บนฐานปั ทมาสน์ เ หนื อ ฐานสี่ เ หลี่ ย ม ด้ านหลั ง มี ป ระภาวลี รู ปวงรี ตกแต่ ง เป็ นลายจุ ด
ภายในกรอบด้ านบนมีรัศมีเปลวไฟ เกล้ าพระเกศาเป็ นทรงชฎามงกุฎกระบังหน้ ามีเครื่ องประดับ
ทรงพระภูษายาวถึงข้ อพระบาท คาดปั น้ เหน่งทับ ห่มสไบพาดพระอังสาซ้ ายพร้ อมสวมกรองศอ
พาหุรัดและทองพระกร พระหัตถ์บนขวาถือลูกประคํา ด้ านล่างขวาทําปางประทานพรถือมณีในมือ
พระหั ต ถ์ ซ้ ายกลางถื อ คัม ภี ร์ แ ละพระหั ต ถ์ ซ้ ายล่ า งวางอยู่ ห ลั ง พระชงฆ์ ถื อ ดอกบัว ที่ ก้ าน
ส่ว นพระหัต ถ์ อื่ น ชํ า รุ ด ไม่ส ามารถตี ค วามได้ จากลัก ษณะศิ ล ปะพบว่ า มี ค วามคล้ า ยคลึง กับ
ที่ พ บในเบงกอล กํ า หนดอายุ ร าวกลางพุ ท ธศตวรรษที่ 15 ถึ ง กลางพุ ท ธศตวรรษที่ 16,
เครื่ องถ้ ว ยจีน พบชามเคลื อบเขียวจากเตาหลงฉวน มณฑลเจอเจี ยงและกระปุกเคลื อบขาว
จากเต๋าเตอฮัว่ มณฑลฟูเจียนสมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ ชว่ งปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ต้ นพุทธศตวรรษที่ 18
จากการสํ ารวจบริ เ วณผิว ดินของผู้ วิจัยในปี พ.ศ.2557 ไม่พ บโบราณวัตถุบ นผิวดิน
เพิ่ ม เติ ม เนื่ อ งจากสภาพพื น้ ที่ มี ห ญ้ าปกคลุ ม หนามี ก ารถมดิ น ทรายและสร้ างบ้ าน เรื อ น

30

H.G.Quaritch Wales, The Malay Peninsula in Hindu Times, (London: Bernard
Quaritch, 1976), 112.
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จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่าขุดพบโบราณวัตถุประเภทลูกปั ด, กําไลหิน,อิฐ, ชิ ้นส่วนภาชนะ
ดินเผา เป็ นต้ น31
การกํ า หนดอายุ ส มั ย ของแหล่ ง จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ น สัน นิ ษ ฐานกํ า หนดให้
บริ เวณบ้ านนายสอน ศักดิเ์ พชรเป็ นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

สภาพแหล่งโบราณคดีบ้านนายสอน เพชรศักดิ์บริเวณที่พบนางตาราสําริ ด 8 กร

นางตาราสําริด 8 กร
ที่มาของภาพนางตารา: พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปะทักษิ ณ
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523),
รูปที่ 50

ชามเคลือบเขียวจากเตาหลงเฉวียน
มณฑลเจ้ อเจียงและกระปุกเคลือบขาว
จากเตาเต๋อฮัว่ สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้
ปลายพุทธศตวรรษที่17 ต้ นพุทธศตวรรษที่18

ภาพที่ 46 สภาพและหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่ งโบราณคดีบ้านนายสอน เพชรศักดิ์
ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการสั ม ภาษณ์ นางพริ ม้ เผื อ กสวั ส ดิ์ (อายุ 87
และนางสุพินดา ปรมาตร (อายุ40ปี ) หมู่ 3 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
31

ปี ) บ้ านเลขที่ 75

122

2.7 แหล่ งโบราณคดีวัดแก้ ว(สันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง )
ที่ตงั ้ : ถนนสันตินิมิต หมูท่ ี่2 บ้ านวัดแก้ ว ตําบลเลม็ดอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°22'40"N ลองติจดู (แวง) 99°11'33"E
โบราณสถานวัดแก้ วตัง้ อยู่ในวัดแก้ วรั ตนารามเป็ นวัดที่ มี พ ระภิ กษุ สงฆ์ จํ าพรรษา
ไม่พบประวัติว่าสร้ างขึน้ ในสมัยใด จากลักษณะศิลปกรรมถื อ เป็ นสถาปั ตยกรรมในสมัยศรี วิชัย
ที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สดุ
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ บ่ นสันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง มีคลองไชยาแยกจาก
สายวัด พระบรมธาตุ -วัด หลง ไหลลงมาทางใต้ อ้ อ มผ่ า นทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ข องวัด แก้ ว
วัดแก้ วอยู่ห่างจากเมืองเวี ยงทางทิศเหนือประมาณ 700 เมตรและห่างจากวัดหลงทางทิศเหนือ
ประมาณ 400 เมตร

ภาพที่ 47 แผนผังแหล่ งโบราณสถานวัดแก้ วรัตนาราม (วัดแก้ ว)
ที่ม า: เขมชาติ เทพไชย, “การสํ ารวจและขุดค้ นวัดแก้ ว อํ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธ านี ,”
ศิลปากร 24, 3 (กรกฎาคม 2523), 24.
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ประวั ติก ารศึก ษา: มี ก ารขุดตรวจทดสอบหาฐานรากโดยหลวงบริ บ าลบริ ภัณ ฑ์
ในปี พ.ศ.2470, Jean Yves Claeys ปี พ.ศ.2472 และ H.G Quaritch Walesในปี พ.ศ.2477
ต่อมากรมศิล ปากรจัดทํ าโครงการขุดค้ นและขุดแต่ง โบราณสถานวัดแก้ วในปี พ.ศ.2519-2523
ผลจากการศึ ก ษาสรุ ป ว่ า เป็ นเจดี ย์ ท รงปราสาทสร้ างเนื่ อ งในศาสนาพุ ท ธนิ ก ายวัช รยาน
พุท ธศตวรรษที่ 14-15 และมี ก ารเข้ า มาใช้ พื น้ ที่ อี ก ครั ง้ ในช่ ว งร่ ว มสมัย อยุธ ยา กรมศิล ปากร
ขึ ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 ตอนที่ 34 วันที่ 27 กันยายน
พ.ศ.2479
หลักฐานทางด้ านโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ ดังนี ้
ก. เจดีย์วัดแก้ ว เป็ นอาคารทรงปราสาทผังรูปกากบาท โครงสร้ างก่ออิฐแบบผสม
(Mixed Order Bond) อิฐเชื่อมกันสนิทแบบไม่มี ปูนสอ ขัดอิฐ ผิวหน้ าเรี ยบ ฐานชัน้ ล่างสุด
เป็ นฐานเขี ย งรู ป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุรั ส ใช้ เป็ นลานประทั ก ษิ ณ มี บัน ไดทางขึ น้ ทางทิ ศ ตะวัน ออก
และทิศตะวันตก กึ่งกลางของฐานเขียงมีการเว้ นร่องและก่ออิฐเว้ นช่อง ตัวอาคารเรื อนธาตุมีขนาด
18x18 เมตรทําเป็ นฐานบัวควํ่าและลูกแก้ ว ผนังอาคารเรื อนธาตุระหว่างมุมมีการเพิ่ม เก็จทําเป็ น
ย่อมุม ไม้ 12 ตกแต่ง ด้ วยเสาติดผนัง และเซาะร่ องผ่ากลางโคนเสาจากโคนไปสู่ยอดเรื อนธาตุ
มีมขุ 4 ด้ านประดิษฐานพระพุทธรูป
มุขด้ านตะวันออกเป็ นทางเข้ าสู่ห้องโถงกลางมีขนาด 4x4 เมตร ภายในประดิษฐาน
พระพุทธรูปสมัยอยุธยามีพระประธานเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ก่ออิฐติดกับผนัง สภาพชํารุ ด
เหลือเพียงหน้ าตักกว้ าง 4 เมตร ด้ านล่างมีพระพุทธรูปปางมารวิชยั 2 องค์ผนังซ้ ายและขวาอาคาร
เจาะเป็ นซุ้ ม จรนัม พบพระเจ้ า อั ก โษภยะทํ าจากหิ นทรายแดงในซุ้ ม ที่ ผ นัง ทิ ศใต้ ข องมุขด้ า น
ตะวันออกมีลกั ษณะฐานสลักเป็ นรู ปสิงห์ข้างละตัว มีวชั ระอยู่ตรงกลางประติมากรรมชิ ้นนี ้คล้ าย
กับศิลปะจามกํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 จากการขุดค้ น ภายในห้ องโถงพบโบราณวัตถุ
ได้ แ ก่ ชิ น้ ส่ ว นพระหั ต ถ์ ซ้ า ยถื อ ดอกบั ว สูง 16.50 เซนติเ มตร สัน นิ ษ ฐานว่า เป็ นพระหัต ถ์
ของพระโพธิสตั ว์ปัทมปาณี, พระพุทธรู ปนูนสูงปางประทานอภัย ศิลปะทวารวดีที่ได้ รับอิทธิพล
เขมร กํ า หนดอายุร าวพุท ธศตวรรษที่ 15-16, พระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะอยุ ธ ยา ส่ ว นใหญ่ ทํ า เป็ น
พระพุทธรู ปประทับนัง่ ปางมารวิชยั มีทําจากปูนปั น้ 2 องค์ บางชิ ้นทําเป็ นพระพุทธรู ปทรงเครื่ อง,
พระคเณศ ทํ า จากหิ น ทรายสี แ ดง 2 องค์ กํ า หนดอายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 14-1532,
ศึ ว ลึ ง ค์ ศิ ล า ขนาด 14x7 เซนติเ มตรกํ า หนดอายุร าวพุท ธศตวรรษที่ 12-13, กระปุ ก 42 ใบ
32

จิ รั ส สา คชาชี ว ะ, คติ ค วามเชื่ อ และรู ป แบบของพระพิ ฆ เนศวรที่ พ บในประเทศไทย
วิทยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต บัณฑิตวิทยาลัย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527, 117-118.
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มี ทัง้ กระปุก เวี ย ดนาม, จี น ตัง้ แต่ส มัย ราชวงศ์ ห มิ ง ถึ ง ชิ ง และศรี สัช นาลัย จากเตาเกาะน้ อ ย
และป่ าราวพุทธศตวรรษที่ 20-24 ภายในบรรจุกระดูกเผาไฟหรื ออัฐิ
มุขด้ านทิศใต้ สภาพสมบูรณ์กว่ามุขด้ านอื่นๆ ประตูทางเข้ ามีการประดับด้ วยกรอบ
เสาประตู ทับหลังประตูและธรณีประตูทําจากหินปูน ประตูสูงประมาณ 1.6 เมตร ด้ านข้ างมีการ
ตกแต่งผนังด้ วยซุ้มจําลองและเสา 16 เหลี่ยม ภายในห้ องคูหาประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยั
สภาพชํ ารุ ด ด้ านซ้ ายและขวาของผนัง เจาะเป็ นซุ้ม จรนัมประดิษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชัย
โบราณวัตถุที่ไ ด้ จ ากการขุดค้ น บริ เวณมุขทางทิศ ตะวัน ตก ได้ แก่ พระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชั ย
สมัยอยุธยาทําจากหินทรายแดงสูง 75 เซนติเมตรจํานวน 1 องค์, ชิ น้ ส่ วนสถูปหินทรายแดง
4 ชิ น้ ประกอบกันเป็ น 1 องค์ , กระปุ กจํ านวน 20 ใบ มี ทงั ้ กระปุกเวียดนาม, จี นพบตังแต่
้ สมัย
ราชวงศ์ หมิงถึงชิงและศรี สชั นาลัยจากเตาเกาะน้ อยและป่ ายาง กําหนดอายุอยู่ราวพุทธศตวรรษที่
20-24 ภายในบรรจุกระดูกเผาไฟหรื ออัฐิ
มุ ข ด้ า นทิ ศ เหนื อ มี พ ระพุ ท ธรู ป ศิ ล าทรายแดงสมัย อยุธ ยาประดิ ษ ฐานภายใน
โบราณวัต ถุที่ ไ ด้ จ ากการขุด ค้ น บริ เ วณมุข ทางทิ ศ เหนื อ ได้ แ ก่ พระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะอยุ ธ ยา
ทํ า จากหิ น ทรายแดง 1 องค์ มี ข นาด 230 เซนติ เ มตร หน้ าตั ก กว้ าง 120 เซนติ เ มตร
และทําจากสําริ ดมีขนาดเล็กจํานวน 2 องค์, พระพุทธรู ปสมัยทวารวดีสงู 137 เซนติเมตรสภาพ
ชํารุด พระเศียรพระกรทัง้ 2 ข้ างและปลายพระบาทหัก จีวรห่มคลุมบางแนบพระวรกาย ชายจีวร
ด้ านหน้ าห้ อยลงเป็ นวงโค้ ง ข้ อพระกรทังสองข้
้
างยกขึ ้นเสมอกันกําหนดอายุอยู่ช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 13-14 และพระสังกัจจายณ์ หินทรายแดง สูง 24 เซนติเมตร หน้ าตักกว้ าง 11 เซนติเมตร
ชิน้ ส่ วนสถาปั ตยกรรม พบชิ ้นส่วนกรอบประตูขนาด 160 เซนติเมตร จํานวน 1 ชิ ้น,
ชิ ้นส่วนธรณี ประตู ศิลาขนาด 50x170เซนติเมตร, ยอดสถูปทําจากศิลาทรายแดงสูง 1.50 เมตร
ฐานกว้ า ง 65 เซนติ เ มตร ถัด ขึน้ ไปบนยอดรู ป ทรงแปดเหลี่ ย มกว้ า ง 55 เซนติ เ มตร
ส่ว นบนสุดคล้ า ยจะเป็ นกลี บ บัวสัน นิ ษ ฐานว่า อาจเป็ นยอดของสถูป องค์ ก ลางที่ ตงั ้ อยู่บ นสุด
ของชันหลั
้ งคา ปั จจุบนั เก็บรักษาอยูท่ ี่บริเวณใต้ ถนุ กุฏิ
หลักฐานจากหลุมขุดค้ น มีการขุดค้ นทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือของเจดีย์ 4 หลุม
เพื่อทําศึกษาชันดิ
้ น ผลจากการขุดค้ นพบหลักฐานที่น่าสนใจ ได้ แก่ ชิน้ ส่ วนเครื่ องมือหิน พบ 3
ชิ ้นทําจากหินทรายแดงมีลกั ษณะรู ปสี่เหลี่ยมด้ านไม่เท่าและแบบห้ าเหลี่ยมมนบางชิ ้นมีร่องรอย
การใช้ งาน, ชิ น้ ส่ วนภาชนะดิ น เผาลายเขี ย นสี เขี ย นสี ด้ วยสํ า นํ า้ ตาลดํ า และสี แ ดง,
ภาชนะดินเผาแบบพืน้ เมือง ส่วนใหญ่เป็ นเนือ้ หยาบมักทําเป็ นลายประทับ , เครื่ องถ้ วยจี น
พบชิ น้ ส่ ว นภาชนะดิ น เผาสมัย ราชวงศ์ ห มิ ง ช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 21 และสมัย ราชวงศ์ ชิ ง
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ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23, กระปุกเคลือบสี นํา้ ตาลจากเตาป่ ายาง, ช้ อนดินขาวเคลือบด้ านใน
เป็ นรู ป ชายมี เ คราเขี ย นด้ วยสี นํ า้ เงิ น และ เบ้ าหิ น ชนวนสี แ ดงมี ข นาด 6.5 เซนติ เ มตร
กว้ าง 5.5 เซนติเมตร ตรงกลางมีรู อีกสองด้ านมีรูเจาะทะลุกนั เป็ นต้ น
ข. ฐานอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้ า อยู่ทางทิศตะวันตกของเจดีย์ พบจากการขุดค้ นในปี
พ.ศ.2523 มีขนาดกว้ าง 3 เมตร ยาว 7.5 เมตร สันนิษฐานว่าเป็ นซากวิหาร
ค. สระนํา้ ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเจดีย์ มีลกั ษณะเป็ นสระกลมมนติด
กับคลองไชยา จากการสํารวจของผู้วิจยั ในปี พ.ศ.2557 พบว่าถูกถมเป็ นที่อยูอ่ าศัย
ง. อุ โ บสถ เป็ นศิ ล ปะสมัย รั ต โกสิ น ทร์ ใบเสมาหิ น ทรายแดงมี จ ารึ ก ระบุ ว่ า
“วัดนี ้เป็ นวัดโบราณสมัยพระเจ้ าศรี วิชยั เป็ นผู้สร้ าง พัทธสีมาเดิมมีอยูแ่ ล้ วแต่แคบไป จึงขอพระบรม
ราชาผูกใบพัทธสีมาใหม่เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2492” อุโบสถล้ อมรอบด้ วยใบเสมาเดี่ยว
ทําจากหินทรายแดงตังอยู
้ ่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ใบเสมาใบที่ 1 นํามาจากวัดชยาราม ส่วนเสมา
ใบเสมาอีก 7 ใบ มีขนาด 46x72x18เซนติเมตร เป็ นใบเสมาเรี ยบทําเป็ นเส้ นแกนตรงกลาง ภายใน
อุโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานลงรักปิ ดทองศิลปะสมัยอยุธยา
การกํ า หนดอายุ ส มั ย ของแหล่ ง :
จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ น สัน นิ ษ ฐานว่ า
โบราณสถานวัดแก้ วสร้ างขึน้ เนื่ องในศาสนาพุทธนิ กายวัช รยานในช่ว งพุทธศตวรรษที่ 14-15
และมีการใช้ พื ้นที่อีกครัง้ ในสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษ 20-24
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ผังโบราณสถานวัดแก้ ว
ที่มา: จากเขมชาติ เทพไชย, “การสํารวจและขุดค้ นวัดแก้ ว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี,” ศิลปากร 24, 3
(กรกฎาคม 2523), 25.

ลายเส้ นเจดีย์วดั แก้ วจากการบันทึก Jean Yves Claeys ในปี พ.ศ.2472และโบราณสถานวัดแก้ วปั จจุบนั ที่มาภาพ
ลายเส้ น: Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931), Pl.XLI.

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

ภาพที่ 48 ผัง ภาพลายเส้ นและสภาพโบราณสถานวัดแก้ ว ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
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โบราณวัตถุพบภายในห้ องโถงกลาง

ชิ ้นส่วนพระหัตถ์ถือดอกบัว สูง

พระพุทธรูปนูนสูงทวารวดี- เขมร

16.50 เซนติเมตร

ราวพุทธศตวรรษที่ 15-16

พระคเณศ ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

ศิวลึงค์

พระพุทธรูปหินทรายแดง
ศิลปะอยุธยา

โบราณวัตถุจากมุขทิศตะวันออก

โบราณวัตถุจากมุขทิศใต้

พระอักโษภยะ

เศียรพระพุทธรูปหินทรายแดง

พระพุทธรูปศิลปะทวารวดี

ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

ศิลปะอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 20-21

ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14

ภาพที่ 49 ตัวอย่ างโบราณวัตถุท่ พ
ี บจากโบราณสถานวัดแก้ ว ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
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ชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมยอดสถูปทําจากหินทรายแดงและชิ ้นส่วนธรณีประตู ปั จจุบนั เก็บอยูบ่ ริ เวณใต้ กฏุ ิ

กระปุกจีนสมัยราชวงศ์หมิงและชิง กระปุกเวียดนามและกระปุกจากเตาสุโขทัย
พบจากการขุดแต่งโบราณสถานวัดแก้ ว กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22

ภาพที่ 50 ตัวอย่ างชิน้ ส่ วนสถาปั ตยกรรมและเครื่ องถ้ วยที่พบจากโบราณสถานวัดแก้ ว
ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
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2.8 แหล่ งโบราณคดีวัดนบร้ าง (สันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 2 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°22'12"N
ลองติจดู (แวง) 99°11'21"E
ไม่พบประวัติการสร้ างที่ชดั เจน สาเหตุที่เรี ยกวัดนบเนื่องจากแต่เดิมมีนบรอบบริ เวณ
วัด33 จากข้ อมูล การให้ สัม ภาษณ์ กล่าวว่าวัดนบร้ างมีพื น้ ที่ประมาณ 13 ไร่ มีร่องนํ า้ หรื อคูนํา้
ล้ อมรอบ ต่อมาปี พ.ศ.2520 ชาวบ้ านได้ สร้ างศาลาและรวบรวมโบราณวัตถุที่พบบริ เวณวัดนบ
มาเก็บไว้ บนศาลา นอกจากนี ้ราว 30-40 ปี ที่แล้ วมีการตัดถนนคอนกรี ตสายวัดเวียง – เขานํ ้าร้ อน
ผ่า กลางแหล่ง โบราณคดี ทํ าให้ ขุดพบอิ ฐ ชิ น้ ส่วนภาชนะดิน เผา กระปุก หัวนโมบริ เ วณกศน.
ตํ า บลเลม็ ด จํ า นวนมาก ปั จจุ บัน พื น้ ที่ บ ริ เ วณวัด นบปรั บ เปลี่ ย นเป็ นศาลาประจํ า หมู่ บ้ า น
สนามฟุตบอลสวนปาล์มและที่อยูอ่ าศัย คูนํ ้าหรื อร่องนํ ้าเดิมถูกถมเพื่อสร้ างบ้ านเรื อน

ภาพที่ 51 ที่ตงั ้ แหล่ งโบราณคดีวัดนบ (ร้ าง) ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)

33

นบ คือ คันดินกันนํ
้ ้าทําจากไม้ ไผ่แล้ วอัดดินลงไปตรงกลาง
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สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตัง้ อยู่บ นสันทราย เมื อ งเวี ยง วัดแก้ ว วัดหลง สูง กว่าพื น้ ที่ น า
รอบนอกประมาณ 1-2 เมตร จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์กล่าวถึงร่องนํ ้าหรื อคูนํ ้าที่สร้ างล้ อมรอบ
พื ้นที่บริ เวณวัด จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศสันนิษฐานว่า วัดใช้ ขอบสันทรายเป็ นร่ องนํา้
ทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตกและมีการทํานบ (หัวนบ หูนบ) ไว้ กนนํ
ั ้ ้าไว้ ใช้ หรื อเป็ นฝายชะลอนํ ้า
แหล่ ง โบราณคดี มี ค ลองท่า ปูน ไหลขนาบทางทิ ศ ตะวัน ตกและคลองไชยาทางทิ ศ ตะวัน ออก
ห่างจากคลองทังสองประมาณ
้
500 เมตร
ประวัติการศึกษา: ปี พ.ศ. 2469 Jean Yves Claeys สํารวจและกล่าวถึงวัดเก่า
ชื่อ วัดนบ (Wat Nop) ตัง้ อยู่ระหว่างแหล่ง โบราณคดีเขานํ า้ ร้ อนและวั ดแก้ ว พบเนินอาคาร
ผังรูปสี่เหลี่ยมขนาด 6-8 เมตรและใบเสมากระจายอยูท่ วั่ ไป34
หลักฐานทางด้ านโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดีส่วนใหญ่อยู่บนอาคาร
วัดนบ มีรายละเอียดโบราณวัตถุ ดังนี ้
ก. ชิน้ ส่ วนประติมากรรม พบ2 ชิน้ ได้ แก่ ชิน้ ส่ วนท่ อนพระองค์ พระพุทธรู ป
ศิลา ชํ ารุ ดเหลื อเพี ยงส่วนพระศอจนถึง บัน้ พระองค์ สูง 27 เซนติเมตรตรงบันเอวมี
้
รัดประคด
รูปดอกไม้ สี่กลีบ ด้ านบนมีลกั ษณะคล้ ายเลข 3 หยักจัดเป็ นศิลปะสกุลช่างไชยาราวพุทธศตวรรษที่
18-19 ปั จจุบนั จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ ไชยา, ชิน้ ส่ วนพระพุทธรู ปปางมารวิชัย
หิ น ทรายแดงครึ่ ง องค์ ชํ า รุ ด พบตัง้ แต่ส่ ว นบัน้ เอวลงไปถึ ง ฐาน มี ป ระมาณ 18 เซนติ เ มตร
พระชงฆ์ขวาหักหายมีความกว้ างประมาณ 30 เซนติเมตร นัง่ ขัดสมาธิราบ
ข. ชิน้ ส่ วนสถาปั ตยกรรม พบจํานวน ชิน้ ได้ แก่ ชิน้ ส่ วนใบเสมาหินทรายแดง
พบชิ น้ สมบูรณ์ จํ านวน 2 ใบและชิ น้ ส่ว นที่ เป็ นเศษใบเสมาอี ก จํ า นวนหนึ่ง มี ข นาด 41x72x15
เซนติเมตร ใบสมาเป็ นแผ่นเกลี ้ยงไม่ ปรากฏลวดลายมีเส้ นนูนขีดตรงกลางลักษณะคล้ ายใบเสมา
สมัยอยุธยาตอนต้ น, ชิน้ ส่ วนแท่ งหิน 6 เหลี่ยม ทําจากหินทรายแดง มีขนาดสูง 52 เซนติเมตร
กว้ าง 24 เซนติเ มตร จํ านวน 1 ชิ น้ , ชิ น้ ส่ ว นธรณี ป ระตู มี ส ภาพไม่ส มบูรณ์ มี ขนาดกว้ า ง
53 เซนติ เ มตร หนา 10 เซนติ เ มตร, อิ ฐ พบกระจายอยู่ บ ริ เ วณสนามกี ฬ าและสวนปาล์ ม
ทางด้ านหลัง (ไม่สามารถวัดขนาดได้ เนื่องจากโผล่ขึ ้นมาเพียงบางส่วน)
ค. ชิน้ ส่ วนภาชนะดินเผา พบกระจายอยู่ทวั่ ไปบริ เวณสวนปาล์มด้ านหลังศาลาวัด
นบ มี ร ายละเอี ย ดของโบราณวัต ถุ
ได้ แก่ ชิ น้ ส่ วนภาชนะดิ น เผาประเภทเนื อ้ ดิ น
ส่วนใหญ่เนื ้อหยาบทําเป็ นลายขูดขีดลักษณะคล้ ายหม้ อตาลและพบแบบเนื ้อละเอียดตกแต่งด้ วย
34

386.

Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931),
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การเขี ยนสี แดงรอบคอภาชนะ 1ชิ น้ , ชิ น้ ส่ ว นเครื่ องถ้ ว ยจี น พบตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ถัง , ซ่ง ใต้
และหมิงกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 -22, ชิน้ ส่ วนไหเคลือบสีนํา้ ตาลจากเตาบุรีรัมย์
กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17-18
ง. สระนํ ้า ตั ง้ อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ยงใต้ ของศาลาวั ด นบในปั จจุ บั น
(ตรงข้ ามฝากถนน) ชาวบ้ านเรี ยกว่า “สระพัง” บริเวณโดยรอบพบชิ ้นภาชนะดินเผาประเภทเนื ้อดิน
มีลายขูดขีดคล้ ายหม้ อตาล
ตารางที่ 5 ตารางตัวอย่างชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยพบที่แหล่งโบราณคดีวดั นบ
เครื่องถ้ วย/สมัย รายละเอียด

อายุสมัย

จีนสมัยถัง

กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 14

จีนสมัยซ่งใต้
เตาบุรีรัมย์
จีนสมัยหมิง

ชามเคลือบเขียวจากเตาซินหุ้ย
มณฑลกวางต่ง
ชิ ้นส่วนตลับเคลือบขาว
จากมณฑลฝูเจี ้ยน
ชิ ้นส่วนไหเคลือบสีนํ ้าตาล
จากเตาบุรีรัมย์
ชิ ้นส่วนจานลายคราม
จากเตาจิ่งเต๋อเจิ ้น มณฑลเจียงชี
ชิ ้นส่วนชามลายคราม
จากเตาจิ่งเต๋อเจิ ้น มณฑลเจียงชี
ชิ ้นส่วนกระปุกลายคราม
จากเตาผิงเหอ มณฑลฝูเจี ้ยน

จํานวน
(ชิน้ )
1

ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17
จนถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 18
ปลายพุทธศตวรรษที่ 17-18

1

กําหนดอายุราวต้ นถึงกลาง
พุทธศตวรรษที่ 21
ราวต้ นถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21
ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22
กําหนดอายุราวต้ นถึงกลาง
พุทธศตวรรษที่ 22

1

1

11
1

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง: จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานอาจมีการใช้ พื ้น
ที่มาตังแต่
้ สมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์ ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 จากนันมี
้ การสร้ างศาสนสถาน
เนื่องในศาสนาพุทธร่วมสมัยอยุธยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22
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ศาลาเอนกประสงค์ของวัดนบ (ร้ าง)

โบราณวัตถุบนศาลาเอนกประสงค์ของวัดนบ (ร้ าง)

ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา

ชิ ้นส่วนพระพุทธรูป

ใบเสมาหินทรายแดง

ราวพุทธศตวรรษที่ 18-19

หินทรายแดง

สูง 41x72x15 เซนติเมตร

ชิ ้นส่วนแท่งหินทราย 6 เหลีย่ มสูง

ชิ ้นส่วนธรณีประตู

ชิ ้นส่วนอิฐ

52 x กว้ าง 24 เซนติเมตร

กว้ าง 53 xหนา 10 เซนติเมตร

บริ เวณสวนปาล์มหลังวัดนบ

ภาพที่ 52 สภาพแหล่ ง และหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากแหล่ ง โบราณคดี วั ด นบ(ร้ าง)
ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดิน

ชิ ้นส่วนตลับเคลือบขาวจีนจากมณฑลฝูเจี ้ยน
สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ ปลายพุทธศตวรรษที่ 17 จนถึงต้ น 18

ชิ ้นส่วนกระปุกลายครามจากเตาผิงเหอ มณฑลฝูเจี ้ยน
ปลายราชวงศ์หมิง ราวต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22

ภาพที่ 53

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวจีนจากเตาซินหุ้ย
เมืองเจียงเหมิน มณฑลกวางต่ง
สมัยราชวงศ์ถงั ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 14

ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเต๋อเจิ ้น
มณฑลเจียงชี ปลายราชวงศ์หมิง
ราวต้ นถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้ น 22

ชิ ้นส่วนไหเคลือบสีนํ ้าตาลจากเตาบุรีรัมย์
กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17-18

หลั ก ฐานทางด้ า นโบราณคดี ท่ ี พ บบริ เ วณสวนปาล์ ม หลั ง ศาลาวั ด นบ
แหล่ งโบราณคดีวัดนบ (ร้ าง) ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2.9 แหล่ งโบราณคดีเขานํา้ ร้ อน (สันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง)
ที่ตงั ้ : ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°20'21"N
ลองติจดู (แวง) 99°11'23"E
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ ่บนสันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลงเป็ นแหล่งโบราณคดี
บนเขาลูกโดดสูง กว่า ระดับ นํ า้ ทะเลปานกลางประมาณ 50 เมตร พื น้ ที่ โดยรอบเป็ นที่ ราบตํ่ า
มี ค ลองท่ า ปูน ทางทิ ศ ตะวัน ตกและคลองไชยาทางทิ ศ ตะวัน ออกไหลขนาบแหล่ง โบราณคดี
ห่างไปประมาณ 500 เมตร ปั จจุบนั อยูห่ า่ งจากชายฝั่ งทะเลประมาณ 6 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: มีการสํารวจทางโบราณคดีโดย Jean Yves Claeys ปี พ.ศ.2472
และกรมศิล ปากรปี พ.ศ.2510, 2538, 2539 และปี พ.ศ.2545 35แหล่ง โบราณคดีประกาศขึน้
ทะเบียนเป็ นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้ า 1532 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479
หลั ก ฐานทางด้ านโบราณคดี พบหลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ สํ า คั ญ ได้ แก่
ฐานโบราณสถานบนยอดเขา จากการสํ า รวจของ Jean Yves Claeys ปี พ.ศ.2472
พบโบราณสถานบนยอดเขาสูงประมาณ 50 เซนติเมตรกํ าหนดอายุอยู่ในช่วงเดียวกับวัดเวียง
วัด แก้ ว วัด หลง 36 ปั จ จุบัน สภาพชํ า รุ ด ไม่ เ ห็ น รู ป ร่ า งเดิ ม อิ ฐ มี ข นาด 15x27x6 เซนติ เ มตร,
ชิน้ ส่ วนเศียรประติมากรรม ศิลา สูง 18 เซนติเมตร เศียรมีพระพักตร์ รูปสี่เหลี่ยม พระขนงต่อกัน
พระเนตรปิ ด พระนาสิกโต พระโอษฐ์ บาง แย้ มพระสรวลที่มุมพระโอษฐ์ เกล้ าพระเกศาทรงชฎา
มงกุฎพร้ อมกับคาดกระบัง หน้ าที่ มี รูปดอกไม้ ประดับด้ านหน้ า Michel Jacque-hergoualc’h
สันนิษฐานว่าเป็ นเศียรพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรกําหนดอายุประมาณครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษ
ที่ 15 คล้ ายศิ ล ปะจาม, ถํ า้ ตัง้ อยู่ บ ริ เ วณตี น เขานํ า้ ร้ อนทางทิ ศ ตะวัน ตกจากการสํ า รวจ
ของกรมศิลปากรปี พ.ศ.2539 พบแนวอิฐบริ เวณปากถํา้ เขานํ ้าร้ อน เรี ยงปูเป็ นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้ า
กว้ าง 1.5 เมตร ยาว 2 เมตร ส่วนภายในถํ า้ พบเศษอิฐกระจายอยู่ทั่วไป ,ชิ น้ ส่ วนกงเรื อ
มียาว 3.20 เมตร กว้ าง 30 เซนติเมตร พบในขณะสร้ างรี สอร์ ทฝั่ งตะวันตก ของเขานํ ้าร้ อน
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง: จากการสํารวจเบื ้องต้ น สันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่
บริเวณนี ้เขานํ ้าร้ อนเป็ นศาสนถานในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
35

กรมศิลปากร,รายงานการสํารวจปากถํา้ ภูเขานํา้ ร้ อน ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัด
สุราษฏร์ ธานี (นครศรี ธรรมราช: สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรี ธรรมราช, 2539)
, เอกสารอัดสําเนา.
36
Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (Hanoi: Imprimeried'Extrême-Orient, 1931),
378-393.
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บริ เวณที่อยูอ่ าศัย
บริ เวณที่อยูอ่ าศัย
รี สอร์ ท
ที่ทําการอบต.
ภาพถ่ายทางอากาศและผังบริเวณแหล่งโบราณคดีเขานํ ้าร้ อน ที่มา: http://www.gis.finearts.go.th

ลายเส้ นฐานและโบราณสถานบนเขานํ ้าร้ อน ตําบลเลม็ด อําเภอไชยาปี พ.ศ.2472

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

เศียรพระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวรราวพุทธศตวรรษที่ 15
ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พิพิธพัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ภาพที่

ชิ ้นส่วนกงเรื่ อที่พบบริ เวณเขานํ ้าร้ อน

54 สภาพแหล่ งและหลั ก ฐานทางโบราณคดี แหล่ งโบราณคดีเ ขานํา้ ร้ อน
ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
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2.10
แหล่ งโบราณคดีนาที่พบจารึกแผ่ นลานทอง
ที่ตงั ้ : ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°23'4.88" N ลองติจดู (แวง) 99°11'15.25" E
จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์ของชาวบ้ าน กล่าวว่าในปี พ.ศ. 2556 ทําการใช้ แมคโคร
ทําการขุดนาเพื่อทําสระนํ ้าพบอิฐมีลกั ษณะเรี ยงซ้ อนกันเป็ นชันนอกจากนี
้
้ยังพบกระปุกทองภายใน
บรรจุจารึกแผ่นลานทองบบริเวณกองดินที่ขดุ สระนํ ้ามากองไว้ ตรงหัวนา37
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตัง้ อยู่ บ นพื น้ ที่ ร าบระหว่ า งวั ด พระบรมธาตุ ไ ชยาวรวิ ห าร
ทาง ทิ ศ ตะวั น ตกและเมื อ งเวี ย งทา ง ทิ ศ ตะวั น ออกห่ า ง ด้ านละประมาณ 200 เมตร
มี คลองหนองล่อคอไหลผ่านทางทิศตะวัน ออกของแหล่ง โบราณคดีไ หลไปรวมกับคลองไชยา
ทางทิศใต้ หา่ งจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 200 เมตร ปั จจุบนั พื ้นที่เป็ นสระนํ ้ากลางทุง่ นา
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลักฐานทางด้ านโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดี ได้ แก่ กระปุกทรงกลม
ทําจากทองมี ขนาด 3x3เซนติเ มตร ภายในบรรจุแหวนและจารึ กแผ่นทอง แหวนทําจากทอง
มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลาง 1.5 เซนติเมตร สูง 0.9 เซนติเมตร หัวแหวนทํ าจากพลอยสี ม่วง
จารึ ก ลานทอง มี ส ภาพฉี ก ขาด ชํ า รุ ด กว้ า งประมาณ 2.7 เซนติ เ มตร ผลจากการอ่ า น
และวิ เ คราะห์ จ ารึ ก โดย ผศ.ดร. กั ง วล คั ช ชิ ม า 38และอาจารย์ ก่ อ งแก้ ว วี ร ะประจั ก ษ์ 39
พบว่ า เป็ นอั ก ษรกวิ ภ าษาสั น สกฤต ตั ว อั ก ษรมี ความใกล้ เคี ย งกั บ จารึ กหลั ก ที่ 25
จารึ กฐานพระพุทธรู ปนาคปรกกําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 จากการที่จารึ กมีสภาพ
ชํารุดทําให้ ไม่สามารถแปลจารึกได้ ทุกตัวอักษร แต่สนั นิษฐานว่า เป็ นจารึกเกี่ยวกับการถวายของ
แก่ ศ าสนสถาน อิ ฐ จากการลงสํ า รวจพื น้ ที่ พ บจารึ กพบว่ า ปั จจุ บั น เป็ นสระนํ า้ มี อิ ฐ
กระจายอยูต่ ามคันนา อิฐแต่ละก้ อนมีขนาดกว้ าง 16x27x6 เซนติเมตร
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง : จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่
บริเวณนี ้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

37

นางจิตรา เพชรนวล อายุ 60 ปี บ้ านเลขที่ 182/1 หมู่ 4 บ้ านเวียง ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
38
ผู้เชี่ยวชาญภาษาเขมร อาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
39
ผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาโบราณประจํากองหอสมุดแห่งชาติ
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สภาพนาที่พบจารึกแผ่นทอง

ภาพรวมกระปุกที่บรรจุแผ่นจารึกและแหวนกระปุกทอง

แหวนทองหัวทําจากพลอย

อิฐขนาด 16x27x6 เซนติเมตร

ภาพที่ 55 สภาพแหล่ งและหลักฐานทางโบราณคดีท่ ีพบจากแหล่ งโบราณคดี นาจารึ ก
แผ่ นลานทอง ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2.11
แหล่ งโบราณคดีวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร
ที่ตงั ้ : เลขที่ 50 ถนนรักษ์นรกิจ หมู่ 3 ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°23'3.47" N ลองติจดู (แวง) 99°11'2.90" E
วัดพระบรมธาตุไชยาไม่มีประวัติชดั เจนว่าสร้ างขึ ้นในสมัยใดกล่าวเพียงเป็ นวัดร้ าง
จนกระทัง่ ท่านเจ้ าคุณชยาภิวฒ
ั น์สภุ ทั รสังฆปาโมกข์ เจ้ าคณะเมืองไชยาชักชวนเจ้ าอาวาสวัดต่างๆ
มาบูรณะวัดแห่ง นี เ้ มื่ อ ปี พ.ศ.2439-2453 กรมศิล ปากรประกาศขึน้ ทะเบีย นเป็ นโบราณสถาน
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล่ ม ที่ 53 ตอนที่ 34 หน้ า 1532 วัน ที่ 27 กัน ยายน พ.ศ.2479
วัดพระบรมธาตุไชยาได้ เป็ นพระอารามหลวงชันเอกชนิ
้
ดราชวรวิหารวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตั ง้ อยู่ บ นที่ ร าบริ ม คลองไชยา จากภาพถ่ า ยทางอากาศ
ปี พ.ศ.2486พบว่ามีการขุดคูนํา้ วัดด้ านทิศตะวันตก ทิศใต้ และทิศตะวันออกเชื่อมกับคลองไชยา
ส่ ว นทางด้ านทิ ศ เหนื อ มี ร่ อ งลํ า นํ า้ เดิ ม (คลองไชยาเก่ า ) ปั จจุ บั น วั ด พระบรมธาตุ ไ ชยา
อยูห่ า่ งจากชายฝั่ งทะเลประมาณ 10 กิโลเมตร

ภาพที่ 56 ภาพถ่ ายทางอากาศวัดพระบรมธาตุไชยา ตําบลเวียง อําเภอไชยาปี พ.ศ.2486
ที่ ม า: ภาพถ่ า ยทางอากาศวัด พระบรมธาตุไ ชยา ตํ า บลเวี ย ง อํ า เภอไชยาปี พ.ศ. 2486
จาก: Williams-Hunt Aerial Photograph Digital Collection40

40

http://gdap.crma.ac.th/เข้ าถึงข้ อมูลวันที่ 16/12/57
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ประวั ติก ารศึ ก ษา: แหล่ง โบราณคดี วัด พระบรมธาตุไ ชยาได้ รั บ ความสนใจจาก
นักวิช าการจํ านวนมากเนื่ องจากพบหลักฐานทางโบราณคดีตงั ้ แต่สมัยแรกเริ่ ม ประวัติศาสตร์
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 และพบหลักฐานว่าเป็ นวัดที่มีความสําคัญในสมัยอยุธยา จากการศึกษา
ประวั ติ ศ าสตร์ ท้ องถิ่ น กล่ า วว่ า แต่ เ ดิ ม มี วิ ห ารพราหมณ์ ท างด้ า นทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ของวิหารหลวงนอกกําแพงวัด
หลักฐานโบราณคดี: เอกสารกล่าวว่าวัดพระบรมธาตุไชยาได้ รับการบูรณะครัง้ ใหญ่
ในปี พ.ศ.2439–2453 การบู ร ณะครั ้ง นั น้ ท่ า นเจ้ าคุ ณ ชยาภิ วั ฒ น์ สุ ภั ท รสั ง ฆปาโมกข์
ทํารายงานการบูรณะเสนอต่อพระยามหิบาลบริ รักษ์ ข้าหลวงประจํามณฑลชุมพร หลังจากนัน้
วัดพระบรมธาตุไชยาก็ ได้ รับการบูรณะมาอี กหลายครั ง้ ภายในวัดพบหลัก ฐานทางโบราณคดี
ที่นา่ สนใจ ดังนี ้
๑. องค์พระธาตุ
๒. เจดีย์เก่า
๓. เจดีย์ใหม่
๔. พระระเบียง
๕. ท้ ายวิหาร
๖. วิหารใหญ่
๗. พระพุทธรูปกลางแจ้ ง
๘. เจดีย์คหู า
๙. อุโบสถ
๑๐.ศาลา
๑๑.ประตูนา
๑๒.กําแพงแก้ ว

ภาพที่ 57 แผนผังวัดพระบรมธาตุไชยาในปั จจุบัน
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)
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พระบรมธาตุเจดีย์ เป็ นเจดีย์ทรงปราสาทยอด สูงประมาณ 24 เมตร ฐานมีขนาด
13-18 เมตรเรื อนธาตุมีแผนผังเป็ นรูปกากบาทมีมขุ 4 ด้ าน
ฐานทําเป็ นฐานเขียง 2 ชัน้ ต่อด้ วยฐานบัวลูกแก้ วผังจัตุรัสตกแต่งด้ วยเสาติดผนัง
ลดเหลี่ยม ส่วนบนของฐานบัวลูกแก้ วทําเป็ นลานประทักษิ ณ มีสถูปจําลองประดับที่มมุ ทัง้ 4 ด้ าน
เรื อนธาตุ ตัวฐานเป็ นบัวลูกแก้ ว 1 ชันรองรั
้
บเรื อนธาตุ มุมเรื อนธาตุทําเสาหลอกติด
ผนั ง ตรงกลางเซาะร่ อง มุ ข ทางด้ านทิ ศ ตะวั น ออกมี บั น ไดเข้ าสู่ ห้ องโถงกลางเจดี ย์
มีขนาด 2x2 เมตร ภายในมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป 8 องค์ ผนังเรื อนธาตุก่ออิฐไม่สอปูน
ลดหลัน่ กันไปถึงยอด มุขอีกสามด้ านทึบ มุมมุขแต่ละด้ านทําเป็ นเสาติดผนัง เหนือมุขมีกฑุ หุ รื อซุ้ ม
หน้ าบั น ประดั บ ปู น ปั ้น รู ปวงโค้ งคล้ ายเกื อ กม้ า ด้ านในกุ ฑุ มี ล ายปู น ปั ้น รู ปตราแผ่ น
สมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
ส่ วนยอด ทํ า เป็ นหลั ง คาซ้ อนกั น 3 ชั น้ ประดั บ สถู ป จํ า ลองชั น้ ละ 8 องค์
ส่วนบนทําเป็ นบัวปากระฆังรองรับองค์ระฆังรู ป 8 เหลี่ยม บัลลังก์ 8 เหลี่ยม ปล้ องไฉน 8 เหลี่ยม
จํานวน 5 ชัน้ บัวกลุ่มและปลียอดซึ่งเป็ นการซ่อมแซมในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว
จากลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของเจดีย์ สันนิษฐานว่าเป็ นเจดีย์รุ่นเดียวกับวั ดแก้ วและวัดหลง
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
ก. เจดี ย์ ทิศ ตัง้ อยู่ร อบพระบรมธาตุไ ชยา เจดี ย์ ท างด้ า นตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
เป็ นเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยม ชันล่
้ างเป็ นฐานบัวลูกแก้ วทรงสูง ก่ออิฐฉาบปูนตํา รองรับฐานบัวลูกแก้ ว
รองรับองค์ระฆังทรงกลม ส่วนยอดเป็ นบัลลังก์ ปล้ องไฉนและปลียอดสันนิษฐานว่าสร้ างในสมัย
อยุธยา ส่วนเจดีย์อีก 3 องค์ทรงกลมทรงลังกา ตังอยู
้ ่บนฐานเขียงกลม รองรับมาลัยลูกแก้ ว 8 แถว
องค์ระฆังทรงกลมอยู่บนปากบัวระฆัง ส่ วนยอดไม่มีบลั ลังก์ มีก้านฉัตร ปล้ องไฉนและปลียอด
สันนิษฐานว่าสร้ างขึ ้นในสมัยรัตนโกสินทร์
ข. พระวิหารหลวง ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของพระบรมธาตุไชยา ด้ านท้ ายวิหาร
หลวงสร้ างยื่ น ลํ า้ เข้ า มาในระเบี ย งคดเป็ นลัก ษณะสมัย อยุธ ยาตอนต้ น ภายในประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูปศิลปะอยุธยา สกุลช่างไชยา
ค. ระเบี ยงคด ล้ อมรอบองค์พ ระธาตุผัง เป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมจัตุ รัส กว้ างยาวด้ านละ
38 เมตร สูง 4 เมตร สันนิษฐานว่าสร้ างในสมัยอยุธยา ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปปางต่ างๆ
รวม 180 องค์ ชาวบ้ านเรี ยกพระเวียน
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ง. พระอุ โ บสถ ตัง้ อยู่ท างทิ ศ ตะวัน ตกของพระบรมธาตุไ ชยาเป็ นพระอุโ บสถ
ที่สร้ างขึ ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2498 แทนอุโบสถหลังเก่าที่รือ้ ออกไป พระประธานภายในพระอุโบสถ
เป็ นพระพุทธรู ปหินทรายแดงปางมารวิชัยศิลปะสมัยอยุธยา ใบเสมารอบอุโบสถเป็ นใบเสมาคู่
ทําจากหินทรายแดงตังบนฐานสี
้
่เหลี่ยม ตังทั
้ งหมด
้
8 ทิศ มี 16 ใบ ใบเสมามีขนาดกว้ างประมาณ
39-44 เซนติเมตร สูงประมาณ 65-82 เซนติเมตร หนาประมาณ 14-18 เซนติเมตร มีทงใบเสมา
ั้
พื ้นเรี ยบและสลักลวดลายในบางส่วนเช่นทําเป็ นลายกนกสามตัว ลายกนก ลายก้ านผักกูด
จ. พระพุ ทธรู ป กลางแจ้ ง เป็ นพระพุทธรู ปหินทรายแดงประดิษฐานอยู่บริ เวณ
ลานกลางแจ้ งภายในกําแพงแก้ วทางด้ านตะวันออกเฉี ยงเหนือของวิหารหลวงซึ่งแต่เดิมเป็ นที่ตงั ้
วิหารซ้ ายมีการบูรณะพระพุทธรูปทัง้ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2478
ฉ. โบราณวั ต ถุ ท่ ี พบภายในวั ด พบโบราณวั ต ถุ ที่ สํ า คั ญ ได้ แก่ ฐานโยนิ
พบบริ เ วณในเขตพระระเบี ย งวัด พระบรมธาตุไ ชยา ทํ า เป็ นโยนี ท รงสูง ย่ อ มุม ขึ น้ ไปเป็ นชัน้
สูง 20 เซนติเมตร กว้ างด้ านละ 40 เซนติเมตรมีลกั ษณะพิเศษคือมีรางนํ ้ามนต์ 2 ด้ านตรงข้ ามกัน
, ยอดเจดีย์ ทําเป็ นรู ปดอกบัวตูมทําจากหินทรายแดง สูง 97 เซนติเมตร, ช้ าง ทําจากหินทราย
แดง มีขนาดสูง 67 เซนติเ มตร กว้ าง 34 เซนติเมตร, พระโพธิ สัตว์ อวโลติเกศวร 2 กร ศิลา
พระวรกายผอม พระอุระเล็ก ปั น้ พระองค์สงู พระพักตร์ สี่เหลี่ยม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบมอง
ตํ่ า พระนาสิ ก ใหญ่ พระโอษฐ์ หนา เกล้ าชฎามุ กุ ฎ มี พ ระอมิ ต าภะประทั บ อยู่ ด้ านหน้ า
ยืนบนดอกบัว พระหัตถ์ขวาทําปางประทานพร พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัว พระภูษายาวคาดปั น้ เหน่ง
ตกแต่งพระวรกายด้ วยกรองศอ พาหุรัดทองพระกรมีลกั ษณะคล้ ายกับศิลปะที่ได้ รับอิทธิพลจาก
อิ น เ ดี ย ใ ต้ ผ่ า น ศิ ล ป ะ จ า ม กํ า ห น ด อ า ยุ ร า ว ค รึ่ ง แ ร ก ข อ ง พุ ท ธ ศ ต ว ร ร ษ ที่ 14-15
พระโพธิ สั ต ว์ อวโลติ เ กศวร 2 กรสํ า ริ ด พบบริ เวณสนามหญ้ าใต้ ต้ นโพธิ์ ท างทิ ศ
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของพระบรมธาตุไ ชยา สภาพชํ า รุ ด ส่วนท่อ นล่า งตัง้ แต่บัน้ พระองค์ หัก
ยืนอยูใ่ นท่าตริภงั ค์ (เอียงสะโพก) ขนาดสูง 63 เซนติเมตร พระพักตร์ กลม มีอณ
ุ าโลมที่พระนลาฏ
พระขนงเป็ นร่ อง พระเนตรเหลือบมองตํ่า สวมกระบังหน้ า กุณฑล พาหุรัด กรองศอที่มีทับทรวง
ทรงสะพายผ้ า แพรเฉี ย งพระวรกายและสะพายสายยัช โญปวี ต ลูก ประคํ า ซึ่ง มี เ ครื่ อ งประดับ
สายเป็ นรู ป หั ว กวางอยู่ ที่ พ ระอั ง สาซ้ าย ลวดลายเครื่ องประดั บ คล้ ายกั บ ศิ ล ปะอิ น เดี ย
แบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือในศิลปะปาละ ซึ่งส่งอิทธิพลให้ กบั ศิลปะชวาภาคกลางด้ วยเช่น กัน
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15, พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรสําริด 8 กร เหลือเพียงส่วน
พระเศียรถึงพระชงฆ์สูง 76.7 เซนติเมตร มีลักษณะพระพักตร์ กลม พระขนงต่อกันเป็ นรู ปปี กกา
พระกรทัง้ 8 หักหาย เกล้ าพระเกศาเป็ นรู ปชฎามงกุฎ มี พ ระอมิ ตาภะประทับอยู่ใ นกรอบหน้ า
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ของชฎามุกุฎ ศิลาภรณ์ มีกระบังหน้ า สวมกรองศอ กุณฑล พาหุรัด ทรงสะพายแพร
ซึ่ง มี ส ายยัช โญปวี ต ลูก ประคํ าทับประดับด้ วยหัว กวางทรงพระภูษายาวคาดทับด้ วยปั น้ เหน่ง
และผ้ าทิ ง้ ห้ อยเป็ นเส้ นโค้ งทางด้ านหน้ าและผู ก ไว้ เหนื อ พระโสณี จากลัก ษณะคล้ ายกั บ
ศิลปะปาละของอินเดียซึง่ ส่งอิทธิพลให้ กบั ศิลปะชวาภาคกลาง กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15,
พระพุทธรู ปประทับนั่ งปางสมาธิ ศิลา สูง 104 เซนติเมตร กว้ าง 74 เซนติเมตร พิริยะ ไกรฤกษ์
ได้ กําหนดอายุสมัย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 12 กล่าวว่าคล้ ายกับศิลปะ
ลัง กาสมัยอนุราษธปุระและคล้ ายศิลปะฟูนัน 41, พระพุ ทธรู ป ภายในวั ด พระบรมธาตุไ ชยา
สมัยพุทธศตวรรษที่ 16-18เป็ นพระพุทธรู ปที่พฒ
ั นามาจากศิลปะทวารวดีจนมีลกั ษณะเฉพาะ
ของตนลั ก ษณะที่ แ สดงให้ เห็ น ถึ ง ความแตกต่ า ง จากพ ระพุ ท ธรู ปสมั ย ทวารวดี คื อ
การทําพระวรกาย เพรี ยวสูง พระพักตร์ รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบลงตํ่า พระนาสิกโด่ง
ริ มพระโอษฐ์ บาง อุษณี ษะเป็ นทรงสูง เช่น เศียรพระพุทธรู ปศิล ากํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 16-1742, พระพุทธรู ปประทับยืนปางทรงแสดงธรรมทัง้ สองพระหัตถ์ สูง 145 เซนติเมตร
มีลักษณะพิเ ศษรั ดประคดและจีบหน้ านาง หัวเข็ม ขัดทําลวดลายดอกสี่ กลี บคล้ ายศิลปะเขมร
ในกลุ่มพระพุทธรูปทรงเครื่ องสมัยนครวัด จนถึงบายนพุทธศตวรรษที่ 17 ต้ นพุทธศตวรรษที่ 18,
พระพุ ท ธรู ป ภายในวั ด พระบรมธาตุ ไ ชยาสมั ย พุ ท ธศตวรรษที่ 18-21 จากการศึก ษา
ของนันทลักษณ์ คีรีมาสามารถแบ่งพระพุทธรู ปออกได้ 3 สมัย คือ พระพุทธรู ปสกุลช่ างไชยา
สมั ย กลางพุ ท ธศตวรรษที่ 18 ถึง กลางพุ ท ธศตวรรษที่ 19 รั บ อิ ท ธิ พ ลจากศิล ปะอิ น เดี ย
ศรี ลงั กา ทวารวดีและเขมรพัฒนาเป็ นศิลปะตัวเองส่วนใหญ่เป็ นพระพุทธรู ปแสดงปางประธาน
อภัย พระหัตถ์ ไ ม่แสดงปางแนบข้ างลํ าตัวมี ลักษณะเด่น คือ พระพักตร์ เป็ นรู ปไข่ เม็ ดพระศก
เป็ นตารางสี่ เ หลี่ ย มมี อุ ษ ณี ษ ะ เป็ นทรงสู ง ทํ า เป็ น 2 ชั น้ ด้ านหน้ าประดั บ รั ศ มี รู ป ใบโพธิ์
(คล้ า ยกับ ศิล ปะนาคปั ฏ ฏนัม และพุก าม) รั ศ มี เ ป็ นตุ่ม กลม ชายสัง ฆาฎิ เ ป็ นเส้ นริ ว้ ธรรมชาติ
รัดประคดใหญ่ตรงกลางจะโค้ งขึ ้นคล้ ายตัว S ทําลวดลายประดับเช่น รูปดอกไม้ สี่กลีบลายดอกไม้
กลมเล็ ก และลายสี่ เ หลี่ ย มขนมเปี ยกปู น มี ผ้ าจี บ หน้ านาง, พระพุ ท ธรู ป สกุ ล ช่ างไชยา
สมัยปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20 อิทธิพลศิลปะสมัยอยุธยาผสมกับ
ศิลปะท้ องถิ่น ลักษณะที่แตกต่างจากสมัยก่อน คือ พระพักตร์ ค่อนไปทางกลมอุษณี ษะเตี ้ยลง
มีการสลักรัศมีเป็ นรูปใบโพธิ์หรื อทําลวดลายคล้ ายใบโพธิ์ รัศมีทําเป็ นตุม่ กลมและเปลวไฟ ในส่วน
41

พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปทักษิ ณก่ อนพุ ทธศตวรรษที่ 19 (กรุ งเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523),

42

เล่มเดียวกัน, รูปที่ 20.

หน้ าที่ 51.
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เปลวไฟบางชิ น้ มี ก ารทํ า แถวกลี บ บัว รองรั บ รั ศ มี รู ป เปลวไฟ, พระพุ ท ธรู ป สกุ ล ช่ างไชยา
สมั ย ปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 20 ถึ ง ต้ นพุ ท ธศตวรรษที่ 21แบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ่ ม คื อ
กลุ่มศิล ปะอยุธ ยาตอนต้ น ได้ แก่ พระประธานในวิหารวัดพระบรมธาตุไ ชยามีลักษณะเด่นตรง
พระขนงโก่ ง ป้ ายเป็ นแผ่ น ใหญ่ มี ร่ อ งขอบพระโอษฐ์ เม็ ด พระศก ทํ า เป็ นตารางสี่ เ หลี่ ย ม
และเม็ดขนุน มีแถวกลีบบัวรองรับรัศมีรูปเปลว ชายสังฆาฎิมี 2 แบบ คือ ชายสังฆาฎิซ้อนทับกัน
ทําปลายตัดตรงและชายสังฆาฎิแบบแผ่นบนตัดตรงแผ่นล่างแยกเป็ นเขี ้ยวตะขาบ กลุ่มที่สอง คือ
พระพุ ท ธรู ป ศิ ล ปะท้ องถิ่ น ผสมอยุ ธ ยาเป็ นกลุ่ ม ที่ พ บมากที่ สุ ด ในวั ด พระบรมธาตุ ไ ชยา
มีลกั ษณะคล้ ายกับพระพุทธรู ปสมัยอยุธยาตอนต้ นแต่มีลกั ษณะเด่น คือ พระเศียรด้ านบนกว้ าง
ระหว่างพระขนงกับพระเนตรทําเป็ นเส้ นป้ายขนาดใหญ่ พระนาสิกโด่งมีเส้ นต่อเนื่องจากพระขนง
ลงมาพระนาสิ ก ปลายสัง ฆาฎิ แ ยกเป็ นเขี ย้ วตะขาบซ้ อ นทับ กัน สองชัน้ บางครั ง้ มี ก ารทํ า เส้ น
แนวนอนประทับอยู่ 2-3 เส้ น ชายสังฆาฏิถือเป็ นสิ่งสําคัญในการแยกพระพุทธรูปกลุ่มนี ้ออกจาก
กลุ่ม อื่ น พระพุ ท ธรู ป สมั ย หลั ง พุ ท ธศตวรรษที่ 22 พบพระพุท ธรู ป ไม่ม าก ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
พระพุทธรูปสําริ ดขนาดเล็กมีลกั ษณะคล้ ายพระพุทธรูปในศิลปะอยุธยา ตอนปลาย43
นอกจากนี ใ้ นการบูร ณะซ่อ มแซมและปรั บ ภูมิ ทัศ น์ ปี พ.ศ.2557 พบภาชนะดิน เผา
และกระปุ ก บรรจุ ก ระดู ก และอั ฐิ บริ เ วณมุ ม ระเบี ย งคดทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ได้ แก่
ภาชนะดิ น เผาเนื อ้ ดิ น ก้ นกลมตกแต่ ง ด้ วยลายกดประทั บ , กระปุ ก ไหเคลื อ บนํ า้ ตาล
และเคลื อ บเขี ย วจากเตาศรี สัช นาลัย , กระปุก เขี ย นสี นํ า้ เงิ น บนพื น้ ขาวสมัย ราชวงศ์ ห มิ ง ,
กระปุกเขียนสี นํา้ เงินลายวงกลมจากเวียดนามและกระปุกแก้ วสี เขียวใส เป็ นต้ น โบราณวัตถุ
ส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง : จากการศึกษาเบื ้องต้ น สันนิษฐานว่าอาจมีการใช้
พืน้ ที่บริ เวณวัดพระบรมธาตุไชยาพุทธศตวรรษที่ 14-15 ต่อมาได้ กลายเป็ นวัดที่ มีความสําคัญ
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22 ร่วมสมัยอยุธยา

43

นันทลักษณ์ คีรีมา, “พระพุทธรูปสกุลช่ างไชยาระหว่ างพุทธศตวรรษที่18-21,” (วิทยานิพนธ์
ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555),1-156.
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เจดีย์พระบรมธาตุไชยา

ระเบียงคด

วิหารหลวงและพระประธาน

อุโบสถและใบเสมาวัด

ภาพที่ 58 สภาพแหล่ งโบราณคดีวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร ตําบลเวียง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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ฐานโยนิ สูง 20 x กว้ าง 40 เซนติเมตร

ประติมากรรมช้ างหินทรายแดงสูง 67 x 34 เซนติเมตร

ชิ ้นส่วนบัวยอดประดับยอดสถูป สูง 97 เซนติเมตร

พระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวรสําริด 2 กร
สูง76.7เซนติเมตรราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

พระอวโลติเกศวร 2 กรพุทธศตวรรษที่ 14-15

พระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวรสําริด 8 กร
สูง 69.4 เซนติเมตรราวพุทธศตวรรษที่ 15

ภาพที่ 59 หลั ก ฐานทางโบราณคดี ท่ ี พ บภายในวั ด พระบรมธาตุ ไ ชยา ตํา บลเวี ย ง
อําเภอไชยา (1)
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พระพุทธรูปประทับนัง่ ปางสมาธิ
ขนาดกว้ าง 74 x สูง 104 เซนติเมตร
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
จัดแสดงที่พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

เศียรพระพุทธรูปราวพุทธศตวรรษที่ 16-18
จัดแสดงที่พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

พระพุทธรูปประทับยืนปางทรงแสดงธรรมสอง
พระหัตถ์ราวพุทธศตวรรษ17 ถึงต้ น 18
จัดแสดงที่พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

ตัวอย่างพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 18
ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 19
จัดแสดงที่พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา

ตัวอย่างพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา
ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 20
ประดิษฐานที่ระเบียงคด วัดพระบรมธาตุไชยา

ภาพที่ 60 หลั ก ฐานทางโบราณคดี ท่ ี พ บภายในวั ด พระบรมธาตุ ไ ชยา ตํ า บลเวี ย ง
อําเภอไชยา (2)
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ตัวอย่างพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้ น 21
(อิทธิพลศิลปะอยุธยา)
พระประธานวิหารพระบรมธาตุไชยา

ตัวอย่างพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา
ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 21
(อิทธิพลศิลปะอยุธยาและท้ องถิ่น)
พระพุทธรูปในวิหารพระบรมธาตุไชยา

ตั ว อย่ า งเครื่ องถ้ ว ยที่ ไ ด้ จากการขุ ด ท่ อระบายนํ า้ บริ เ วณระเบี ย งคดทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
ของวัดพระบรมธาตุไชยา

กระปุก ไหจากเตาศรี สชั นาลัยและกระปุกแก้ ว

กระปุกจากเตาศรี สชั นาลัย

กระปุกลายครามจีน สมัยราชวงศ์หมิง
และกระปุกของเวียดนาม

หม้ อดินเผาบรรจุอฐั ิ

ภาพที่ 61 หลั ก ฐานทางโบราณคดี ท่ ี พ บภายในวั ด พระบรมธาตุ ไ ชยา ตํ า บลเวี ย ง
อําเภอไชยา (3)
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2.12
แหล่ งโบราณคดีวัดเววนและบ้ านมณฑล (คลองไชยา)
ที่ตงั ้ : บ้ านมณฑล ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตามประวัติวดั เววนสร้ างขึน้ เมื่อปี พ.ศ.2035 แต่พบพระพุทธรู ปเก่าถึงสมัยทวารวดี
ภายในพระอุ โ บสถเก่ า ส่ ว นบริ เ วณทางทิ ศ เหนื อ ของวั ด เววนมี ห มู่ บ้ านชื่ อ บ้ านมณฑล
จากการศึกษาของนายประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ได้ กล่าวว่าเป็ นแหล่งที่พบโบราณวัตถุสมัยทวารวดี
ศรี วิชยั ที่หนาแน่นมากที่สดุ ของเมืองไชยา

ภาพที่ 62 ตําแหน่ งที่พบหลักฐานทางโบราณคดี แหล่ งโบราณคดีวัดเววนและบ้ านมณฑล
ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา (ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)
สภาพภูมิศาสตร์ : เป็ นดอนสูงกว่าพื ้นที่นาโดยรอบ 2-3 เมตร มีคลองไชยาที่แตก
ออกเป็ น 2 สาย คือ คลองห้ วยลานและคลองไชยา ไหลโอบพื น้ ที่ แหล่ง โบราณคดีอยู่ห่างจาก
ชายทะเลปั จจุบนั ประมาณ 10 กิโลเมตร
ประวัติการศึกษา: ในหนังสือของประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์ ปี พ.ศ.2518 กล่าวถึงแหล่ง
โบราณคดีบ้านมณฑลว่าเป็ นแหล่ง ที่พ บโบราณวัตถุสมัยทวารวดี ศรี วิชัยที่ หนาแน่นมากที่ สุด
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ของไชยาโดยมัก จะขุด พบชิ น้ ส่ว นของศาสนวัต ถุ ภาชนะเครื่ อ งปั น้ ดิน เผาต่า งๆแบบเขี ย นสี
และแบบธรรมดา ชิ ้นส่วนเครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่ทําด้ วยโลหะ พระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวรเป็ นต้ น44
หลักฐานโบราณคดี: จากการสํารวจของผู้วิจัยในปี พ.ศ. 2557 พบหลักฐานทาง
โบราณคดีที่สําคัญบริ เวณวัดเววน, สวนยางนายอนุชา เพชรย้ อย, บริ เวณบ้ านนายจร แท่นนิล
และเปลวลา จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์ สอดคล้ องกับแหล่งโบราณคดี บ้านมณฑลจึงรวมแหล่ง
โบราณคดีทงั ้ หมดในพื ้นที่นี ้และเรี ยกว่า แหล่งโบราณคดีวัดเวนและบ้ านมณฑล มีรายละเอียด
แต่ละแหล่งโบราณคดี ดังนี ้
ตารางที่ 6 ข้ อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีวดั เววนและบ้ านมณฑล ตําบลป่ าเว
แหล่ งที่พบ
1วัดเววน
ละติจดู ที่
9°24'13.27"N
ลองติจดู ที่
99°10'28.88"E

44

ข้ อมูลทางโบราณคดี
ประวัติสร้ างขึ ้นในปี พ.ศ. 2035 ชื่ อ “วัดพระแจ้ ง” ต่อมาร้ างและมีการบูรณะอีกครัง้ สมัย
อยุธยาตังชื
้ ่อใหม่วา่ “วัดเววน”และเปลีย่ นชื่อเป็ น“วัดมณฑล” ตามชื่อของหมู่บ้าน ในช่วงสมัย
สมเด็จสังฆราชเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเสด็จตรวจเยี่ยมคณะสงฆ์ทางใต้ ได้ โปรดให้
เปลีย่ นกลับเป็ นวัดเววนตามเดิม45 โบราณวัตถุที่พบภายในวัดเววน ได้ แก่ พระพุทธรูปประทับ
นัง่ ปางสมาธิสมัยทวารวดีพบบนวิหารเก่า จากนันย้
้ ายไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานพระปฐม
เจดีย์ปีพ.ศ.2469 กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16, พระพุทธรูปหินทรายแดงสมัยอยุธยา
พบจํานวน 3 องค์ ปั จจุบนั เป็ นพระประธานอยูภ่ ายในวิหารใหม่ มีการซ่อมแซมลงรักปิ ดทอง,
ตุ๊กตาดินเผาสูง 17 เซนติเมตร มือขวาอุ้มเด็ก มือซ้ ายอุ้มไก่บนหัวตุ๊กตาเจาะเป็ นรู ศิลปะสมัย
อยุธยา , อุโบสถสร้ างขึ ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2484 ใบเสมาเป็ นใบเสมาเดี่ยวทําจากปูนซีเมนต์

ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์ , ไชยา-สุราษฎร์ ธานี, (กรุงเทพ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 26 และ 67.
45
เอกสารประวัติวดั เววนจากพระครูประภัสสรชัยคุณ อาภสโร (อายุ 39 ปี ) เจ้ าอาวาสวัดเววน
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ตารางที่ 7 ข้ อมูลหลักฐานทางโบราณจากแหล่งโบราณคดีวดั เววนและบ้ านมณฑล(ต่อ)
แหล่ งที่พบ/พิกัด
1. สวนยาง
นายอนุชา
เพชรย้ อย
ละติจดู
9°24'1.99"N
ลองติจดู
99°10'29.92"E

ข้ อมูลทางโบราณคดี
ห่างจากวัดเววนไปทางทิศใต้ ประมาณ 250 เมตร จากการให้ สมั ภาษณ์ชาวบ้ านเรี ยก
พื ้นที่นี ้ว่า “ดอนพต” จากการลงพื ้นที่สํารวจของผู้วิจยั พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องถ้ วย
จีน ได้ แก่ ชิน้ ส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเต่อเจิน้ มณฑลเจียงซีสมัยราชวงศ์หมิง
กํ า หนดอายุราวปลายพุท ธศตวรรษที่ 21 ถึ ง ต้ น พุท ธศตวรรษที่ 22 จํ า นวน 4 ชิ น้ ,
ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาผิงเหอ มณฑลฝูเจี ้ยน สมัยราชวงศ์หมิงกําหนดอายุราว
ต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 จํานวน 2 ชิน้ และชิ น้ ส่วนลายครามจากเตาอันซี
มณฑลฝูเจี ้ยน สมัยราชวงศ์ชิงกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 จํานวน 3 ชิ ้น

2. บ้ านนายจร
แท่ นนิล
ละติจดู ที่
9°24'23.4"N
ลองติจดู ที่
99°10'45.2"E

ห่างจากวัดเววนไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 400 เมตร ตังอยู
้ ่ริมคลอง
ห้ วยลานทะเล(ตะเคียน) ปั จจุบนั เป็ นสวนปาล์ม จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์ กล่าว่า
นายจร แท่ น นิ ล ได้ ขุ ด บ่ อ พบประติ ม ากรรมพระโพธิ สั ต ว์ อ วโลกิ เ ตศวร 8 กร
เมื่อ 40-50 ปี ที่แล้ ว จากนันได้
้ นําไปมอบให้ กบั กรมศิลปากร ปั จจุบนั เหลือเพียงรู ปปั น้
จําลองเก็บไว้ ที่วดั ไตรรัตนารามและที่บ้าน จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีความ
คล้ ายคลึงกับพระโพธิ สตั ว์ ในหนังสือสารานุกรมภาคใต้ ที่ระบุว่าพบในอําเภอไชยา
พระโพธิ สัต ว์ สูง 50 เซนติ เ มตร พระวรกายยื น ตรง พระพัก ตร์ ก ลม พระโอษฐ์ อิ่ ม
พระหัตถ์ขวาบนถือลูกประคํา พระหัตถ์ขวากลาง 2 กรหักชํารุด พระหัตถ์ขวาล่างแสดง
ปางประทานพร พระหัตถ์ ซ้ายบนถือคัมภีร์ พระหัตถ์ซ้ายกลางถือลักษณะคล้ ายเส้ น
เชื อกต่อ ขึน้ ไปเป็ นดอกบัวด้ านหลัง พระหัตถ์ ซ้า ยกลางชิ น้ ส่วนของที่ถือหักหายไป
พระหัตถ์ซ้ายล่างถือหม้ อนํ ้าอมฤต เกล้ าพระเกศาทรงชฎามงกุฎมีพระอมิตาภะประทับ
อยูใ่ นกรอบด้ านหน้ า สวมกระบังหน้ าที่มีเครื่ องประดับรู ปสามเหลี่ยมตกแต่งอยู่กลาง
พระนลาฎและเหนือพระกรรณทัง้ 2 ข้ างตกแต่งด้ วยโบว์ที่ข้างพระกรรณ สวมกรองศอ
พาหุรั ด ทองพระกรและทองพระบาท สะพายสายแพรพาดพระอัง สาซ้ า ยเฉี ย ง
พระวรกาย ทรงพระภูษายาวกรอมข้ อพระบาท คาดหนังเสือไว้ ที่พระโสภีและคาดทับ
พระภูษาตกเป็ นวงโค้ ง ด้ านหน้ ารวบผูกที่พระโสภีทงั ้ 2 ข้ างและรัดทับด้ วยปั น้ เหน่ง
พระอวโลติ เ กศวรองค์ นี ไ้ ด้ รับ อิ ท ธิ พลศิ ลปะอิ น เดี ยแบบปาละคล้ ายกับ ศิ ลปะชวา
ภาคกลางราวพุทธศตวรรษที่ 15
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ตารางที่ 8 ข้ อมูลหลักฐานทางโบราณจากแหล่งโบราณคดีวดั เววนและบ้ านมณฑล(ต่อ)
แหล่ งที่พบ/พิกัด
3. เปลวลา
ละติจดู ที่
9°24'26.32"N
ลองติจดู ที่
99°10'37.48"E

ข้ อมูลทางโบราณคดี
ติดกับแหล่งโบราณคดีบ้านนายจร แท่นนิลมาทางทิศตะวันออก ห่างจากคลองห้ วยเล
(ตะเคี ย น) ประมาณ 200 เมตร ปั จจุ บัน เป็ นป่ าชุ ม ชนของวัด เววน จากข้ อมู ล
การให้ สมั ภาษณ์ กล่าวว่าแต่เดิมเป็ นที่เผาศพของชาวบ้ านขุดพบ หัวนโม ลูกปั ด อิฐ
ภาชนะดิ น เผาสัน นิ ษ ฐานว่ า เป็ นแหล่ ง โบราณคดี บ้ านมณฑลในหนั ง สื อ ของ
ประ ทุ ม ชุ่ ม เ พ็ ง พั น ธุ์ พบหลั ก ฐา นที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ หม้ อ ลา ย เขี ย นสี แ ด ง
สูง 23.50 เซนติเมตร เป็ นภาชนะปากผาย มีลายเขียนสีแดงทําเป็ นเส้ นรอบๆคอ
และไหล่ , กองอิฐ มีดินปกคลุมสันนิษฐานว่าเป็ นเจดี ย์ สูงประมาณ 2.50 เมตร,
อิ ฐ พบกระจายอยู่ ทั่ ว ไปมี ข นาด 15x24x6 เซนติ เ มตร, ชิ น้ ส่ ว นสถาปั ตยกรรม
ทําจากหินทรายแดงมีลกั ษณะเป็ นรู ปสามเหลี่ยม 1 ชิน้ สันนิษฐานว่าเป็ นส่วนยอด
สถูป สูง 30x15 เซนติเ มตรและชิ น้ ส่วนวงกลม 4 ชิ น้ , ชิ น้ ส่วนภาชนะดินเผา 5 ชิ น้
เป็ นภาชนะดินเผาเนื ้อดินเนื ้อหยาบไม่มีลวดลาย 2 ชิ ้นและทําลวดลายคล้ ายหม้ อตาล
1 ชิ ้น ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยจํานวน 2 ชิ ้นแต่มีขนาดเล็กไม่สามารถวิเคราะห์อายุสมัยได้
จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ นสัน นิ ษ ฐานว่ า มี ก ารใ ช้ พื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ร้ ่ ว มสมัย อยุ ธ ยา
ราวพุทธศตวรรษที่ 20-24

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง : จากการสํารวจเบื ้องต้ น สันนิษฐานว่ามีการใช้
พื ้นที่บริ เวณแหล่งโบราณคดีบ้านมณฑลในสมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
จากนันพบหลั
้
กฐานหนาแน่นขึ ้นในช่วงร่วมสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-24
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อุโบสถวัดเววน

พระประธานภายในอุโบสถวัดเววน พ.ศ. 2512 (ซ้ าย) และปี พ.ศ. 2557 (ขวา)

พระพุทธรูปสมัยทวารวดีและตุ๊กตาดินเผาคนอุ้มเด็กและไก่ วัดเววน ตําบลป่ าเว
ที่มาของภาพพระพุทธรู ปสมัยทวารวดีและตุ๊กตาดินเผา: พุทธทาสภิกขุ, แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าว
บ้ านดอน (สุราษฎร์ ธานี: วัดพระบรมธาตุไชยา, 2540), ภาพที่ 10 และ 14

ภาพที่ 63 สภาพพืน้ ที่และหลักฐานทางโบราณคดีท่ ีพบบริเวณวัดเววนในแหล่ งโบราณคดี
วัดเววนและบ้ านมณฑล ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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ตัวอย่ างเครื่องถ้ วยจีนพบที่สวนยางนายอนุชา เพชรย้ อย

ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเต่อเจิ ้น
มณฑลเจียงซีราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ 21 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22

ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาผิงเหอ
มณฑลฝูเจี ้ยน
ราวต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษ 22

พระอวโลกิเตศวรพบบริเวณบ้ านนายจร แท่ นนิล

ภาพในหนังสือสารานุกรม

องค์จําลองบ้ านนายจร แท่นนิล

องค์จําลองวัดไตรรัตนากร

ภาคใต้ ปี พ.ศ. 2542

ภาพที่ 64 หลั ก ฐานทางโบราณคดี ท่ ี พบบริ เวณสวยยางนายอนุ ช า เพชรย้ อย
และบ้ านนายจร แท่ นนิ ล ในแหล่ งโบราณคดี วั ด เววนและบ้ านมณฑล
ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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สภาพพื ้นที่บริ เวณเปลวลา

กองอิฐ (สันนิษฐานว่าเป็ นเจดีย์เก่า)

ภาชนะดินเผาเขียนสีแดงพบที่บ้านมณฑล

ชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมทําจากหินทรายแดง

ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาที่ได้ จากการสํารวจ

ปั จจุบนั จัดแสดงอยูท่ ี่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
นครศรี ธรรมราช

ภาพที่ 65 หลั ก ฐานทางโบราณคดี ท่ ี พ บบริ เ วณเปลวลาในแหล่ ง โบราณคดี วั ด เววน
และบ้ านมณฑล ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2.13
แหล่ งโบราณคดีวัดเดิมเจ้ า (คลองไชยา)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 5 บ้ านเดิมเจ้ า ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°25'0.04"N
ลองติจดู (แวง) 99° 9'5.65"E
วัด เดิม เจ้ า ไม่มี ป ระวัติที่ ชัด เจนว่า สร้ างขึน้ ในสมัย ใด จากตํ า นาน “พระประธาน
วัดพระประสพ” กล่าวถึงวัดเดิมเจ้ าในฐานะทางผ่านของการชักลากพระจากเขาเพลาไปยังพุมเรี ยง
โดย คําว่า “เดิมเจ้ า” เพี ้ยนมาจากเชือกลากพระมาขาด (ขาดเข้ าเหยา – ภาษาใต้ ) จึงเรี ยกพื ้นที่
บริเวณนี ้ว่าดอนเหยา46
สภาพภูมิ ศ าสตร์ : อยู่บนพื น้ ที่ ดอนมี คลองไชยาไหลผ่านทางทิศใต้ ห่างจากแหล่ง
ราว400 เมตร จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่าพื ้นที่บริ เวณนี ้มี 2 ดอน ดอนที่อยู่บริ เวณวัดเดิม
เจ้ าเรี ยกดอนเหยา ส่วนบริเวณสวนปาล์มทางฝั่ งทิศตะวันออกเรี ยกดอนวาด ปั จจุบนั แหล่งอยู่ห่าง
จากชายฝั่ งทะเลประมาณ 15 กิโลเมตร
ประวั ติก ารศึ ก ษา: ในสารานุก รมภาคใต้ ปี พ.ศ.2529 ได้ กํ า หนดพื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ้
ให้ เป็ นแหล่งโบราณคดีวดั เดิมเจ้ าเป็ นแหล่งโบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 47
หลักฐานทางด้ านโบราณคดี พบหลักฐานที่สําคัญบริ เวณดอนเหยาและดอนวาด
ดังนี ้

46

พระพุทธรูปองค์นี ้ต่อมาชักลากผ่านบ้ านเววนจนไปถึงวัดพระประสบแล้ วไม่สามารถชักลากต่อ
ได้ จึงกลายเป็ นพระพุทธรูปประธานที่วดั พระประสบในปั จจุบนั
47
ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดี
ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2195.
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ตาราง 9 ข้ อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีวดั เดิมเจ้ า ตําบลป่ าเว
แหล่ งที่พบ
1. ดอนเหย้ า

2. ดอนวาด

ข้ อมูลทางโบราณคดี
ปั จจุบนั คือพื ้นที่บริ เวณวัดเดิมเจ้ าพบโบราณวัตถุที่สําคัญ ได้ แก่ พระพิมพ์ ขดุ พบบริ เวณ
นาติ ด กับ วัด โดยนายนึ ก หลกตัง้ จํ า นวน 5 แผ่ น บรรจุ ใ นออมที่ มี ถ้ วยปิ ดด้ านบน48
พระพิมพ์เป็ นแผ่นสี่เหลียมมุมมนขนาด 9x13 เซนติเมตร ภายในมีพระพุทธรู ปประทับนัง่
ปางมารวิชยั ขัดสมาธิเพชรจํานวน 4 แถว แถวละ 4 องค์ รวมทังหมด
้
16 องค์ ระหว่าง
พระพุทธรู ปแต่ละองค์มีสถูปจําลองกัน้ กําหนดอายุราวครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่ 17,
เครื่ องถ้ วย จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์ ชาวบ้ านมักจะพบกระปุกหรื อถ้ วยบริ เวณทุ่งนา
ใกล้ วดั เดิมเจ้ า ตัวอย่างเครื่ องถ้ วย ได้ แก่ ตลับเคลือบเขียวจากเตาอันซี มณฑลฝูเจีย้ น
สมัย ราชวงศ์ ซ่ง ราวปลายพุท ธศตวรรษที่ 18
ถึ ง ต้ น พุท ธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ น ,
วัดเดิมเจ้ า ชาวบ้ านบอกว่าเป็ นวัดเก่าแต่ได้ มีการมาสร้ างโบสถ์ และใบเสมาขึ ้นมาใหม่ 49
รู ปแบบศิลปกรรมของโบสถ์ และใบเสมาปูนซีเมนต์เป็ นศิลปกรรมสมัยรัตนโกสิน ทร์ และ
ไม่พบโบราณวัตถุจากการสํารวจผิวดินเพิ่มเติม
ห่า งจากวัด เดิ มเจ้ า ไปทางทิ ศ ตะวัน ออกประมาณ 100 เมตร ปั จ จุบัน เป็ นสวนปาล์ ม
จากการให้ สมั ภาษณ์ชาวบ้ านเล่าต่อกันมาว่าแต่เดิมเป็ นพื ้นที่เปลวเก่าปี พ.ศ.2528-2529
มี ก ารตัด ถนนผ่ า นหน้ า วัด บริ เ วณดอนเหยาและดอนวาดพบเศษอิ ฐ แหวนทองบรรจุ
ในกระปุกและชิน้ ส่วนภาชนะดินเผาจํานวนมาก ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้ มีการเช่าพื ้นที่
ดอนวาดจากวัดเพื่อทําสวนปาล์ม ในการไถหน้ าดินพบชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วย กระปุก 5-6 ใบ
เครื่ องถ้ วยและวัตถุประเภทโลหะคล้ ายกรรไกร เป็ นต้ น ตัวอย่างกระปุกที่ชาวบ้ านเก็ บ
เอาไว้ เป็ นกระปุกลายครามจากเตาผิงเหอ มณฑลฝูเจี ้ยนกําหนดอายุราวต้ นถึงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 22

การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง: เบื ้องต้ นสันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่ แถววัดเดิมเจ้ า
สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19และมีการใช้ พื ้นที่อีกครัง้ ช่วงร่วมสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 20 – 24

48

พระอธิการอรรถ ศิลโต (พระครู ไพโรจน์ สีลาจารย์) ให้ สมั ภาษณ์ ไว้ กับคณะนักศึกษาโครงการ
อบรมครู วิทยาลัยครู สรุ าษฎร์ ธานี เมื่อวันที่ 18 กันยายนพ.ศ.2527 ปรากฏในรายงานโครงการอบรมครู
และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยครูสุราษฎร์ ธานี (2527), เอกสารอัดสําเนา.
49
จากการให้ สมั ภาษณ์ ของพระครู สงั ฆรักษ์ สพุ จน์ พุทธสาโร เจ้ าอาวาสวัดเดิมเจ้ า ตําบลป่ าเว
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

157

อุโบสถวัดเดิมเจ้ า

พระพิมพ์ปางมารวิชยั 16 องค์
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17
พบบริ เวณนาข้ างวัดเดิมเจ้ า

ตลับเคลือบเขียวจากเตาอันซี ราชวงศ์ซง่ ใต้
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงต้ น 19
พบบริ เวณทุง่ นาข้ างวัดเดิมเจ้ า
ดอนวาด

สภาพพื ้นที่บริ เวณดอนวาด

กระปุกลายครามจากเตาผิงเหอ
สมัยราชวงศ์หมิง ต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22
พบบริ เวณดอนวาด

ภาพที่ 66 สภาพแหล่ ง และหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากแหล่ ง โบราณคดี วั ด เดิ ม เจ้ า
ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2.14 แหล่ ง โบราณคดี สั น ทรายโบราณแหลมโพธิ์ -ป่ ายาง-บ้ า นหั ว เลน
ก่ อนพุทธศตวรรษที่ 19
ตัง้ อยู่ ใ นเขตตํ า บลพุ ม เรี ย ง แบ่ ง พื น้ ที่ อ อกเป็ น 3 ส่ ว นคื อ สัน ทรายแหลมโพธิ์ ,
สั น ทรายป่ ายางและสั น ทรายบริ เวณบ้ านหั ว เลน (ไร่ น ายปลั ง้ ) เป็ นสั น ทรายโบราณ
สูงจากระดับนํ ้าทะเลปานกลาง 3-5 เมตร
จากการศึกษาภายถ่ายทางอากาศของ Michel Jarcq-hergoualc’h ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า
ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 14-15 ลักษณะของชายฝั่ งทะเลกับแม่นํา้ มีความแตกต่างจากที่เห็นใน
ปั จจุบนั โดยสันทรายบริ เวณตําบลตะกรบ (ทางตอนเหนื อของแหลมโพธิ์ ) ยังไม่ได้ มีการก่อตัว
ทํ าให้ แ หลมโพธิ์ เ ป็ นพื น้ ที่ แ หลมด้ านนอกสุด ของชายฝั่ ง ทะเล 50มี ลํ า นํ า้ ที่ สํ า คัญ คือ คลองใหญ่
พุมเรี ยงเป็ นคลองที่เกิดจากบริเวณอําเภอท่าชนะไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ผ่านกลางสันทรายทัง้
3 ไหลออกสู่ท ะเลบริ เ วณแหลมโพธิ์ นอกจากนี ย้ ัง มี ค ลองพุม เรี ย งที่ เ กิ ด บริ เ วณภู เ ขาบริ เ วณ
ตําบลป่ าเวไหลเชื่อมต่อกับคลองตะเคียน ผ่านตําบลทุ่งและไหลผ่ากลางระหว่างสันทรายป่ ายาง
และสันทรายบ้ านเหนือนํ ้ารวมกับคลองใหญ่พมุ เรี ยงไหลลงสูท่ ะเลที่แหลมโพธิ์
สภาพภูมิศาสตร์ : แบ่งออกเป็ น 3 สันทราย ได้ แก่
สันทรายแหลมโพธิ์ ตังอยู
้ ท่ ิศตะวันออกของคลองใหญ่พุมเรี ยงลักษณะเป็ นแหลมติด
ชายฝั่ ง ทะเล ทางด้ า นทิ ศ ตะวัน ตกของแหลมโพธิ์ มี ค ลองพุ ม เรี ย งไหลผ่ า นแหลมและทะเล
บริ เวณปากนํา้ ออกทะเลเป็ นที่ตงหมู
ั ้ ่บ้านและที่จอดเรื อของชาวประมง ส่วนทางทิศตะวันออก
ของแหลมทรายติด ชายฝั่ ง ทะเลอ่า วไทยริ ม ชายหาดมี ลัก ษณะเป็ นป่ าโกงกางและดิ น โคลน
ส่วนพื ้นที่บนสันทรายส่วนใหญ่เป็ นป่ าโปร่ง
สั น ทรายป่ ายาง ตัง้ อยู่ท างทิ ศตะวัน ตกของคลองใหญ่ พุม เรี ยงตรงข้ า มสัน ทราย
แหลมโพธิ์ สันทรายวางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือสู่ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ยาว 3 กิโลเมตร
กว้ า ง 700 เมตรมี คลองพุม เรี ยงไหลผ่านทิศ ตะวันออกเฉี ยงเหนื อและไหลรวมกับคลองใหญ่
พุม เรี ย งและออกสู่ ท ะเลบริ เ วณแหลมโพธิ์ ปั จ จุบัน เป็ นพื น้ ที่ อ ยู่อ าศัย ของชุม ชน ในส่ว นที่
ยังไม่มีการใช้ พื ้นที่จะมีลักษณะเป็ นป่ าโปร่ ง พืน้ ที่ชายฝั่ งทะเลทางด้ านตะวันออกของสันทราย
มีลกั ษณะเป็ นป่ าโกงกาง ชาวบ้ านนิยมทําบ่อกุ้งริมชายฝั่ งทะเล

50

Michel Jarcq-hergoualc’h, The Malay Peninsula crossroad of the maritime silk road
(100BC.-1300AD) (Leiden: Brill, 2002), 280.
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สันทรายบ้ านหัวเลน เป็ นสันทรายขนาดเล็กวางตัวในแนวทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือ
ทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ยาว 1 กิ โลเมตร กว้ าง 200 เมตรขนาบด้ ว ยคลองพุม เรี ย งไหลทางด้ า น
ทิศตะวันตกและคลองใหญ่พมุ เรี ยงทางทิศตะวันออกซึ่งมาบรรจบกันบริ เวณตอนใต้ ของสันทราย
ตรงบริ เ วณริ ม แม่นํา้ หรื อรอบสันทรายจะมี ลัก ษณะคล้ า ยป่ าโกงกางพื น้ ที่ ต อนกลางสัน ทราย
มีดอนปั จจุบนั เป็ นสวนปาล์ม “ไร่นายปลัง”้ เป็ นพื ้นที่พบหลักฐาน ทางโบราณคดี
ประวั ติ ก ารศึ ก ษา: มี ก ารสํ า รวจแหล่ ง โบราณคดี บ นพื น้ ที่ สั น ทรายแหลมโพธิ์
และสันทรายป่ ายางเรี ยกรวมว่า “แหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์ ” โดยโครงการสํารวจขุดค้ นวัดแก้ ว
ร่วมกับโครงการโบราณคดีใต้ นํ ้า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยาและอาจารย์ภิณโญ ภิญโญสกุล
ในปี พ.ศ.2522 พบซากเสากระโดงเรื อขนาด 3.58 เมตรและซากหางเสือเรื อยาวขนาด7.70 เมตร51,
ปี พ.ศ.2524 โครงการโบราณคดี ใ ต้ นํ า้ สํ า รวจพบซากไม้ จํ า นวนมากมี ร่ อ งรอยการเชื่ อ มต่ อ
และพบชิ น้ ส่ว นเครื่ อ งถ้ วยต่า งประเทศ 52จากนัน้ แหล่ ง โบราณคดี แ หลมโพธิ์ ไ ด้ รั บ การขุ ด ค้ น
โดยโครงการแหล่ง โบราณคดี (ภาคใต้ ) กรมศิลปากรในปี พ.ศ.2524และโครงการตัง้ ถิ่ นฐาน
และการค้ าสมัยโบราณในประเทศไทย (Program for Ancient Settlement and Trade
in Thailand) หรื อ PASST ในปี พ.ศ.2531-2532 และมี การสํ ารวจโดยกรมศิลปากรอี กครั ง้
ในปี พ.ศ.2547 บริ เวณหลุมลักลอบขุดลูกปั ดสุสานศรี ยาภัยและอบต.พุมเรี ยง ผลจากการศึกษา
ที่ ผ่านมาสรุ ปว่าเป็ นเมืองท่ าที่สําคัญสมัยพุทธศตวรรษที่ 14-15 เรื่ อยมาจนถึงพุทธศตวรรษที่
17-18 โบราณวัตถุมีใกล้ เคียงกับแหล่งโบราณคดีเกาะคอเขา บ้ านทุง่ ตึก จังหวัดพังงา

เขมชาติ เทพไชยและภุชชงค์ จันทวิช,“หลักฐานใหม่เกี่ยวกับการเดินเรื อสมัยศรี วิชยั ที่แหลมโพธิ์
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี,”ศิลปากร, 26 (2, พฤษภาคม, 2525): 29-46.
52
เล่มเดียวกัน, 29-46.
51
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ภาพที่ 67

ภาพแผนที่ สั น ทรายแหลมโพธิ์ ป่ ายางและบ้ า นหั ว เลน ตํา บลพุ ม เรี ย ง
อําเภอไชยา (ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)

หลักฐานโบราณคดี: จากการทบทวนวรรณกรรมและการสํารวจของผู้วิจยั ทัง้ 3 สัน
ทรายพบโบราณวัต ถุ ที่ ค ล้ ายคลึ ง และอยู่ ใ นยุ ค สมัย เดี ย วกั น ได้ แ ก่ ชิ น้ ส่ ว นเครื่ อ งถ้ วยจี น
ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาแบบเคลือบจากเอเชียตะวันตก ชิ ้นส่วนเครื่ องแก้ วและลูกปั ด มีรายละเอียด
ของโบราณวัตถุแต่ละประเภท ดังนี ้
ชิน้ ส่ วนเครื่ องถ้ วยจี น พบตัง้ แต่เครื่ องถ้ วยจีนในสมัยราชวงศ์ถังจนถึงราชวงศ์ซ่ง
กําหนดช่วงอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-18โดยพบเครื่ องถ้ วยสมัยราชวงศ์ถงั เกือบทุกชนิด 53 ได้ แก่
เครื่ อ งถ้ วยไม่ เ คลื อ บจากเตาฟางไถ่ มณฑลกว่ า งตง,เครื่ อ งถ้ วยเคลื อ บขาว จากเตาสิ ง ไถ
มณฑลเหอเป่ ยและเตากงอี ้ มณฑลเหอหน่ า น, เครื่ อ งถ้ วยเคลื อ บเขี ย วจากเตาเหมยเสี ย้ น
เตาซิ น หุ้ ย เตาเฮ่ อ ซานจากมณฑลกว่ า งตง เตาเยวี่ ย มณฑลเจ้ าเจี ย ง เตาซ่ า งเยวี่ ย
จากมณฑลเจ้ อเจียง เตาเวินโจวจากมณฑลเจ้ อเจียง, ไหเคลื อบเขี ยวมะกอก มณฑลกว่างตง
และเครื่ องถ้ วยเขียนลายสีใต้ เคลือบจากกลุ่มเตาฉางชา มณฑลหูหนาน บางชิ น้ มีลกั ษณะพิเศษ
53

TarapongSrisushat Bronson B. and Ho Chuimei,“The Early Chinese Ceramiscs in
Southern Thailand,” Silpakorn Journal,33 (4,1989): 27-29.
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คือ มีการเขียนภาษาอาหรับว่า “อัลเลาะห์”บริ เวณก้ นภาชนะกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 1415 เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ซ่ง ได้ แก่ เคลือบขาวจากเตาฉวีหยางหรื อ Ding ware จากมณฑล
เหยเป่ ยและเคลือบเขียวจากเตาเหย้ าโจว มณฑลส่านซี เป็ นต้ น

ภาพที่ 68 ชิ น้ ส่ ว นเครื่ องถ้ ว ยเตาฉางชา ก้ นภาชนะเขี ยนภาษาอาหรั บ ว่ า “อั ลเลาะห์ ”
สมัยราชวงศ์ ถังราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 พบที่แหล่ งโบราณคดีแหลมโพธิ์
ชิ น้ ส่ ว นภาชนะดิน เผาเคลื อ บจากตะวั น ออกกลาง ผลการศึก ษาของBennet
Bronson ปี พ.ศ.2531-2532ทําการแยกชิน้ ส่วนเครื่ องเคลื อบที่พบบริ เวณแหลมโพธิ์ ออกเป็ น 5
ประเภท ได้ แก่ เครื่ องเคลือบฟ้า-เขียว(Basra Turquoise ware), เครื่ องเคลือบสีขาวแบบทึบแสง
(Opaque white [Tin] Glazed), เครื่ องเคลือบความมันเงาพื ้นขาวลงยาสีเหลือง (Luster ware),
เครื่ องเคลือบเขียวขาว (Green and white ware) และเครื่ องเคลือบฟ้าขาว (Cobalt blue and
white ware) เครื่ องเคลือบเหล่านี ้พบที่แหล่งโบราณคดีชีราฟ ประเทศอิรัก แหล่งโบราณคดีมนั ไต
และแหล่งโบราณคดีอนุราธปุระ ประเทศศรี ลงั กา 54 นอกจากนี ้ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีภาชนะดินเผาเคลือบแบบสีฟ้า-เขียว(Basra Turquoise ware) ของวันวิสาข์ธรรมานนท์ปี
พ.ศ.2555 พบว่ามีความคล้ ายคลึงกับที่ผลิตแถบเมืองบัสเราะฮ์ ประเทศอิรักหรื อภาชนะดินเผา
แบบเคลือบซารามา ทางตอนใต้ ของประเทศอิรักกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-1655
54

อมรา ศรี สชุ าติ, “คุยกับผู้เชี่ยวชาญเบนเนทบรอนสันและพิสฐิ เจริ ญวงศ์เรื่ องงานการขุดค้ นแหล่ง
โบราณคดีเดาะคอเขาและแหลมโพธิ์และการศึกษาเส้ นทางการค้ าทางทะเลของโครงการศึกษาการตังถิ
้ ่นฐาน
และการค้ าสมัยโบราณในประเทศไทย,” ศิลปากร33, 1 (มีนาคม-เมษายน 2533), 36-37.
55
วันวิสาข์ ธรรมานนท์ , หลักฐานทางโบราณคดีในประเทศไทยที่แสดงถึงความสัมพันธ์ ทาง
การค้ า กั บ เอเชี ย ตะวั น ตกก่ อ นพุ ท ธศตวรรษที่ 16(วิ ท ยานิ พ นธ์ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555),314.
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ชิน้ ส่ วนเครื่ องแก้ ว พบจํานวนมาก ทําเป็ นสีนํ ้าเงิน เขียว ฟ้า เหลือง ดํา แดง นํ ้าตาล
แก้ วใสและสีม่วง กลุ่มที่พบมากที่สุด คือ สีฟ้า สีฟ้าอมเขียว บางชิ ้นมีการตกแต่งด้ วยการเขียนสี
และขู ด ขี ด ชิ น้ ส่ ว นสมบูร ณ์ คื อ ภาชนะแก้ วทรงคอสู ง สี นํ า้ ตาลอ่ อ นโปร่ ง ใสสัน นิ ษ ฐานว่ า
ใส่ของเหลวประเภทเครื่ องหอมขนาด3x5.2 เซนติเมตร ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ตัวอย่างชิ ้นส่วนแก้ วใสที่แหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์และทุ่งตึกของวันวิสาข์ธรรมานนท์ปี พ.ศ.2555
พบว่ามีความคล้ ายคลึงกับแหล่งผลิตแก้ วจากเมืองฟุสตาส ประเทศอียิปต์กํา หนดอายุช่วงหลัง
พุทธศตวรรษที่ 15 ส่วนแก้ วเขียนสี มีความคล้ ายคลึงกับแก้ วที่ผลิตแถบซีเรี ย -ปาเลสไตน์ในช่วง
สมัยเดียวกัน56การศึกษาเครื่ องแก้ วทางวิทยาศาสตร์ ของญาติมา ทองคําปี พ.ศ.2552 ได้ ตงข้
ั้ อ
สันนิษฐานว่าจากการพบเศษแก้ ว ก้ อนแก้ วและลูกปั ดแก้ วที่มีความสัมพันธ์ กนั สันนิษฐานว่าน่าจะ
มีการนําชิ ้นส่วนแก้ วมาหลอมทําลูกปั ด เทคนิคการทําส่วนใหญ่เป็ นการเป่ าทังการเป่
้
าแบบอิสระ
และเป่ าใส่แท่นพิมพ์57

ภาพที่ 69 ขวดแก้ วและชิน้ ส่ วนเครื่ องแก้ ว พบบริเวณแหล่ งโบราณคดีแหลมโพธิ์
ลู ก ปั ด 90 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ข องลูก ปั ด ที่ พ บเป็ นลูก ปั ด แก้ ว มี ทัง้ ทํ า เป็ นแก้ ว สี เ ดี ย ว
(Monochrome glass) สีเหลือง, เขียว, นํ ้าเงิน,ม่วง, ดํา, เขียวปนเหลือง,เขียว,ฟ้าและหลากสี
(polychrome glass)หรื อแก้ วโมเสก (Mosiac) รู ปแบบลูก ปั ดที่ พ บมากที่ สุด คื อ แบบกลอง
รํ ามะนาเจาะรู (Copped bead),แบบวงแหวน (Annular), รู ปทรงกระบอก ส่วนใหญ่มีสีเหลือง
นํ ้าเงิน ฟ้าและดํา นอกจากนี ้ยังมีการทําลูกปั ดเป็ นลวดลายต่างๆ เช่น ลูกปั ดมีตา, ลูกปั ดโรมัน,
56

เล่ มเดียวกัน, 314.
57
ญาติมา ทองคํา, การศึกษาเครื่ องแก้ วจากแหล่ งโบราณคดีชายฝั่ งทะเลในภาคใต้ ของ
ประเทศไทยก่ อนพุ ทธศตวรรษที่ 16 (วิทยานิ พนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร์ บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552), 157.
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ลูกปั ดเกลียว, ลูกปั ดตาหลายชัน,ลู
้ กปั ดหมากรุก ส่วนลูกปั ดที่ทําจากหินมีทงทํ
ั ้ าจากหินอาเกต หิน
คาร์ เนเลี่ยน หินคาลซิโดนีหินอเมทิสต์ ผลึกควอตซ์ใสและหยก ลูกปั ดทําจากทองคํา

ภาพที่ 70 ลูกปั ดแก้ วและหินที่พบบริเวณแหล่ งโบราณคดีแหลมโพธิ์
ในการทบทวนวรรณกรรมและการลงพื น้ ที่ สํ า รวจของผู้ วิ จั ย ในปี พ.ศ. 2557
พบโบราณวัตถุที่นา่ สนใจอธิบายแยกแต่ละสันทรายได้ ดังนี ้
ก. สันทรายแหลมโพธิ์ จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์ชาวบ้ านแหลมทรายและแหลม
ซุย (ตอนเหนือของสุสานมุสลิม) กล่าวว่าไม่พบหลักฐานเหนือขึ ้นไปจากพื ้นที่บริ เวณสุสานมุสลิม
สันทรายยาวประมาณ 1 กิโลเมตร กว้ างประมาณ 300 เมตรปั จจุบนั พื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่อยู่
อาศัย สถานที่ราชการและสวนสาธารณะเหลือ เพียงบริ เวณสุสานมุสลิมที่ยงั ไม่ถกู รบกวนมากนัก
จากการทบทวนวรรณกรรมและลงพื น้ ที่ สํ า รวจบริ เ วณสัน ทรายแหลมโพธิ์ พ บหลัก ฐานทาง
โบราณคดีตามแหล่งที่สําคัญ ดังนี ้
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ตาราง 10 ข้ อมู ล หลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากสั น ทรายแหลมโพธิ์ ใ นกลุ่ ม แหล่ ง โบราณคดี
สันทรายโบราณแหลมโพธิ์-ป่ ายาง
แหล่ งที่พบ
1.พืน้ ที่บริเวณสุสานมุสลิม
ละติจดู ที่ 9°22'49.15" Nลอง
ติจดู ที่ 99°16'21.17"E

2.โบราณสถานแหลมโพธิ์
ละติจดู ที่ 9°22'38.92"N
ลองติจดู ที9่ 9°16'17.00"E

3. บ่ อนํา้ สวนสาธารณะ
ละติจดู ที่ 9°22'32.53"N
ลองติจดู 99°16'14.05"E
สุสานมุสลิมละติจดู ที่
9°22'48.3"N ลองติจดู
99°16'17.04"E

ข้ อมูลทางโบราณคดี
มีพื ้นที่กว้ างและยาว 300 เมตร ทิศตะวันตกจะติดกับคลองใหญ่พมุ เรี ยง จาก
การสํารวจของผู้วิจยั ในปี พ.ศ.2557 พบชิน้ ส่วนเครื่ องถ้ วยกระจายอยู่ทวั่ ไป มี
ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดินและชิ ้นส่วนพวยกา, ชิ ้นส่วนตะคันดินเผา,ชิ ้นส่วน
เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถังถึงราชวงศ์ซ่งกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 1418,ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยจากตะวันออกกลางBasra Turquoise ware, ลูกปั ดแก้ ว
สีเดียว(Monochrome glass) สีเขียว 1 ลูกและเศษลูกปั ดแก้ วโมเสกจํานวน 1
ชิ ้น,ชิ ้นส่วนเครื่ องแก้ ว, ชิ ้นส่วนโบราณวัตถุที่ทําจากเหล็ก,ชิ ้นส่วนตะกรันเหล็ก
และอิฐ เป็ นต้ น
ห่างจากสุสานมุสลิมทางด้ านใต้ ประมาณ 200 เมตร พบพระโพธิสตั ว์อวโลกิเต
ศวรสําริ ด4 กร ขนาด18x38 เซนติเมตร พระเศียรหักหาย ประทับยืน มีสาย
ยัช โญปวี ต ลูก ประคํ า คาดทับ นุ่ง ห่ ม หนัง กวางมี รู ป หัว กวางอยู่ที่ อัง สาซ้ า ย
ประดับ ตกแต่ง คล้ า ยกับ ประติ ม ากรรมชวาภาคกลางกํ า หนดอายุร าวพุท ธ
ศตวรรษที่ 14-15 จากการสํารวจผิวดินพบชิน้ ส่วนเครื่ องถ้ วยจี นกระจายอยู่
ทัว่ ไป
ในรายงานการสํารวจของกรมศิลปากรปี พ.ศ. 2525 กล่าวถึงการค้ นพบบ่อนํ ้า
จํานวน 17 บ่อ จากการลงพื ้นที่ของผู้วิจยั พบเพียง2 บ่อ ได้ แก่ บริ เวณตอนใต้
ของแหลมปั จจุ บั น เป็ นพื น้ ที่ ส วนสาธารณะเป็ นบ่ อ นํ า้ สี่ เ หลี่ ย มมี ข นาด
2x 2 เมตร พบมีการซ่อมแซมและใส่ท่ออิฐกลมไว้ ด้านใน อีกบ่อพบบริ เวณ
สุสานเป็ นบ่อนํ ้ารูปสีเ่ หลีย่ มมีเส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร มีร่อยรอยการ
ก่ออิฐทําบ่อทรงกลมทับตัวบ่อเดิม
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ตาราง 11 ข้ อ มู ล หลัก ฐานทางโบราณคดี จ ากสั น ทรายแหลมโพธิ์ ใ นกลุ่ ม แหล่ ง โบราณคดี
สันทรายโบราณแหลมโพธิ์-ป่ ายาง (ต่อ)
แหล่ งที่พบ

ข้ อมูลทางโบราณคดี

4.แหล่ งโบราณสถานท่ า
เจดีย์ (ร้ าง) หมู่ 5 บ้ าน
ท่าเจดีย์ ตําบลพุมเรี ยง
อําเภอไชยา
ละติจดู 9°23'51.00"Nลอง
ติจดู 99°16'35.00"E

ห่างจากสุสานมุสลิมขึ ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ตังอยู
้ ่ริมคลองใหญ่
พุมเรี ยง จากการสํารวจโดยอศ.มศ. 58และหน่วยศิลปากรที่ 8 นครศรี ธรรมราชปี
พ.ศ.253759 พบหลักฐานดังนี ้ฐานเจดีย์ ตังอยู
้ ่ริมนํ ้ามีสภาพทรุ ดโทรมไม่สามารถ
วิเคราะห์ ได้ , ซากเนิ นโบราณสถาน ห่างจากตัวเจดีย์ไปทางทิศเหนือประมาณ
16.70 เมตร พบเศษอิ ฐ และชิ น้ ส่ ว นกระเบื อ้ งหลั ง คากระจายอยู่ ทั่ ว ไป ,
บ่ อนํ า้ รู ปแปดเหลี่ย ม เส้ นผ่าศูนย์ กลาง 113 เซนติเมตร อิฐ ขนาด16x32x5.5
เซนติเมตร, ชิน้ ส่ วนธรณีประตูขนาด76x157x17เซนติเมตร, ชิน้ ส่ วนเครื่ องถ้ วย
จากการสํารวจของผู้วิจยั ในปี พ.ศ.2557 พบชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยลายครามจากเตา
จิ่งเต๋อเจิ ้น มณฑลเจียงซีราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22จาก
หลักฐานทางด้ านโบราณคดีที่พบชิน้ ส่วนธรณี ประตู สันนิษฐานแต่เดิมมีการใช้
พื ้นที่บริ เวณนี ้ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ต่อมามีการสร้ างศาสนสถานขึ ้นอีก
ครัง้ ในร่วมสมัยกับอยุธยาช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 20-24
หางเสือเรื อยาว 7.70 เมตร พบบริ เวณชายฝั่ งแหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์ ปั จจุบนั
เก็บรักษาที่ศาลาวัดพุมเรี ยง

5. ชายหาดแหลมโพธิ์

58

กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจท่ าเจดีย์และวัดนางชี (ร้ าง) หมู่ 5 ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537), เอกสารอัดสําเนา
59
กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจโบราณสถานบ้ านท่ าเจดีย์ (แหลมโพธิ์) หมู่ 5 ตําบล
พุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537), เอกสารอัดสําเนา
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สภาพบริ เวณสุสานมุสลิมชิ ้นส่วนพวยกา

ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดินชิ ้นส่วนเครื่ องแก้ ว

เศษลูกปั ดแก้ วโมเสกและลูกปั ดแก้ วสีเดียวBasra Turquoise ware

ชื ้นส่วนเครื่ องมือเหล็กและชิ ้นส่วนตะครัน

ภาพที่ 71 สภาพพืน้ ที่และหลั ก ฐานทางโบราณคดีจ ากการสํา รวจบริ เวณสุ สานมุ สลิ ม
สันทรายแหลมโพธิ์ ในกลุ่มแหล่ งโบราณคดีสันทรายโบราณแหลมโพธิ์-ป่ ายาง
-บ้ านหัวเลน
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ชามและไหเคลือบเขียวจากกลุม่ เตาซินหุ้ย
สมัยราชวงศ์ถงั ปลายพุทธศตวรรษที่13 ถึงกลาง 14

ชิ ้นส่วนชามเคลือบขาวจากเตาสิงไถ
สมัยราชวงศ์ถงั ราวปลายพุทธศตวรรษ14

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวจากเตาเยวี่ยสมัยราชวงศ์ถงั

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวกลุม่ เตาเฮ่อซาน

ราวปลายพุทธศตวรรษที1่ 4

สมัยราชวงศ์ถงั ราวปลายพุทธศตวรรษ14

ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยเขียนสีกลุม่ เตาฉางชา (Changsha) สมัยราชวงศ์ถงั กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่14

ชิ ้นส่วนกระปุกเคลือบสีนํ ้าตาลจากกลุม่ เตาสือเจ้ า สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ ปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงต้ น18

ภาพที่ 72 ตั ว อย่ างชิ ้น ส่ วนเครื่ องถ้ วยจี น จากการสํ า รวจบริ เวณสุ ส านมุ ส ลิ ม
สันทรายแหลมโพธิ์ในกลุ่มแหล่ งโบราณคดีสันทรายโบราณแหลมโพธิ์-ป่ ายางบ้ านหัวเลน
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สภาพพื ้นที่พบพระโพธิสตั ว์, พระโพธิ์สตั ว์อวโลกิเตศวรสําริด 4 กรพุทธศตวรรษที่ 14-15
และชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยสมัยราชวงศ์ถงั ที่พบบริ เวณโบราณสถานแหลมโพธิ์

บ่อนํ ้าบริ เวณสวนสาธารณะ

บ่อนํ ้าบริ เวณสุสานมุสลิม

หางเสือเรื อที่พบบริ เวณชายหาดแหลมโพธิ์ ตําบลพุมเรี ยง

ภาพที่ 73 ตั ว อย่ า งหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากการสํา รวจบริ เ วณสั นทรายแหลมโพธิ์
ในกลุ่มแหล่ งโบราณคดีสันทรายโบราณแหลมโพธิ์-ป่ ายาง-บ้ านหัวเลน
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ภาพถ่ายเก่าเจดีย์ปีพ.ศ.2537

บ่อนํ ้ารูปหกเหลีย่ มจากการสํารวจพ.ศ.2557

ภาพถ่ายเก่าชิ ้นส่วนธรณีประตู พ.ศ.2537ชิ ้นส่วนกระเบื ้องดินเผาสํารวจปี พ.ศ.2557

ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยจีนเตาจิ่งเต๋อเจิ ้นสมัยราชวงศ์หมิงราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 ในการสํารวจปี พ.ศ. 2557

ภาพที่ 74 หลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากโบราณสถานบ้ านท่ าเจดี ย์ ตํ า บลพุ ม เรี ย ง
อําเภอไชยาบนสั นทรายแหลมโพธิ์ ในกลุ่ มแหล่ งโบราณคดีแหลมโพธิ์-ป่ ายาง
-บ้ านหัวเลน
ที่ ม าภาพปี พ.ศ.2537: กรมศิล ปากร, รายงานการสํ า รวจท่า เจดี ย์ แ ละวัด นางชี (ร้ าง) หมู่ 5
ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ม.ป.ท: 2537), ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
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ข. สันทรายป่ ายาง อยูท่ างทิศตะวันตกของคลองใหญ่พมุ เรี ยง สันทรายวางตัวแนว
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือสู่ทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือยาว 3 กิโลเมตรกว้ าง 700 เมตร พื ้นที่ตอนเหนือ
สุดอยู่ประมาณละติจูด 9°23'23.18"N ลองติจูดที่ 99°15'3.76"E ส่วนทิศใต้ จรดแหลมสันทราย
ประมาณละติจดู 9°21'59.89"N ลองติจดู 99°15'26.65"E เคยมีรับการขุดค้ นที่บริ เวณวัดโพธาราม
หัวคูและบริ เวณหลังวัดสมุหนิมิตในปี พ.ศ.2525พบโบราณวัตถุคล้ ายกับแหลมโพธิ์ พบภาพวาด
ตําแหน่งคันดินในหนังสือการขุดค้ นแหลมโพธิ์ปี พ.ศ.2525 จากการศึกษาของโครงการตังถิ
้ ่นฐาน
และการค้ าสมัยโบราณในประเทศไทย (Program for Ancient Settlement and Trade in
Thailand) หรื อ PASS ปี พ.ศ.2531-2532 กล่าวว่าเป็ นแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยแหล่งโบราณคดี
แหลมโพธิ์ โดยเป็ นชุมชนที่มีการอยู่อาศัยหนาแน่นจากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์ กล่าวว่าพบเครื่ อง
ถ้ วย ลูกปั ด เครื่ องแก้ วตลอดทังสั
้ นทรายระยะทาง 3 กิโลเมตรพบตัวอย่างหลักฐานทางโบราณคดี
ที่นา่ สนใจ ดังนี ้
ตาราง 12 ข้ อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจ ากสันทรายป่ ายางในกลุ่มแหล่งโบราณคดี สันทราย
โบราณแหลมโพธิ์-ป่ ายาง
แหล่ งที่พบ
ข้ อมูลทางโบราณคดี
1.บริเวณสุสานศรียาภัย กรมศิลปากรเข้ ามาสํารวจบริ เวณสุสานศรี ยาภัยในปี พ.ศ.2547 พบชิ ้นส่วนเครื่ อง
ละติจดู ที9่ °22'37.45"N
ถ้ ว ย จี น ส มั ย ร า ช ว ง ศ์ ถั ง กํ า ห น ด อ า ยุ ร า ว พุ ท ธ ศ ต ว ร ร ษ ที่ 14-15
ลองติจดู 99°15'41.49"E ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเคลือบแบบตะวันออกกลาง ชิ ้นส่วนแก้ ว ลูกปั ด จากการลง
ของผู้วิจัยพบหลุมลักลอบขุดค้ นเป็ นพื ้นที่บริ เวณกว้ าง บนหลุมขุดค้ นพบชิ ้นส่วน
เครื่ องถ้ วยกระจายอยูท่ วั่ ไป
2.บ่ อกุ้งข้ างสุสานศรียา จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่าพบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาและลูกปั ดกระจายอยู่
ภัย ละติจดู 9°22'34.05"N ทัว่ ทังบริ
้ เวณ60จากการลงพื ้นที่ของผู้วิจัยพบชิน้ ส่วนเครื่ องถ้ วยกระจายอยู่ทวั่ ไป
ลองติจดู 99°15'45.62"E ส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องถ้ วยจีนกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-18 เป็ นเครื่ องถ้ วย
จีนสมัยราชวงศ์ถงั ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15, ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาพื ้นเมือง เนื ้อ
หยาบและหนา, ชิ ้นส่วนเครื่ องแก้ วสีฟ้า เป็ นต้ น

60

ข้ อมูลจากนายทัศนัย มุ่งผลกลาง (อายุ46 ปี ) บ้ านเลขที่ 45/1 หมู่ 7 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (คนเฝ้ าบ่อกุ้ง)
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ตาราง 13 ข้ อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจ ากสันทรายป่ ายางในกลุ่มแหล่งโบราณคดี สันทราย
โบราณแหลมโพธิ์-ป่ ายาง (ต่อ)
แหล่ งที่พบ
3. พืน้ ที่ป่าบริเวณหลัง
วัดใหม่ พุมเรียงและวัดส
มุหนิมติ ละติจดู
9°22'47.27"N ลองติจดู ที่
99°15'28.40"E
4.คันดิน

61

ข้ อมูลทางโบราณคดี
จากการเดินสํารวจในปี พ.ศ. 2557 พบหลุมลักลอบขุดทัว่ ทังบริ
้ เวณเหนือปากหลุม
พบชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยกระจายอยู่ทวั่ ไปส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั
คล้ ายกับที่พบที่แหลมโพธิ์กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่14-15 , ชิ ้นส่วนภาชนะ
ดินเผาเนื ้อดินมีเนือ้ หยาบ,ชิน้ ส่วนพวยกา, ชิ น้ ส่วนเครื่ องแก้ วสีฟ้า, ชิน้ ส่วนอิฐ,
ชิ ้นส่วนหินทรายสีเหลืองมีขนาด 13x34 เซนติเมตร เป็ นต้ น
จากแผนที่ ใ นหนัง สื อ การขุด ค้ น แหลมโพธิ์ ปี พ.ศ.252661วาดตํ า แหน่ง คัน ดิ น มี
ลักษณะเป็ นคันดิน 3 ด้ าน ด้ านทิศเหนือเริ่ มจากคลองพุมเรี ยงบริ เวณวัดโพธาราม
ไปยังทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือบริ เวณวัดหัวคูประมาณ 600 เมตร จากนันคั
้ นดินจะ
เป็ นเส้ นยาวไปทางทิศใต้ บริ เวณหลังวัดสมุหนิมิตเป็ นระยะทาง 600 เมตรและจะ
เป็ นเส้ นต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปจรดท่านายร้ อยหรื อคลองพุมเรี ยงเป็ น
ระยะทาง 500 เมตร จากการลงพื ้นที่ของผู้วิจัยพบว่าคันดินส่วนใหญ่ถูกทําลาย
เหลื อ เพี ย งบริ เ วณหลัง วัด ใหม่ พุ ม เรี ย งเป็ นแนวยาวประมาณ 270 เมตร สูง
ประมาณ 1.50 เมตร แต่ ยัง เป็ นข้ อ ถกเถี ย งว่ า เป็ นคัน ดิ น ที่ ส ร้ างในสมัย ใด
(สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19, ร่ วมสมัยอยุธยาหรื อสมัยธนบุรีรัตนโกสินทร์ ที่ไชยา
ทําสงครามกับพม่า)

กรมศิ ล ปากร, รายงานการขุ ด ค้ นทางโบราณคดี บ ริ เ วณแหลมโพธิ์ ตํ า บลพุ ม เรี ย ง
อํ า เภอไชยา จั ง หวั ด สุ ร าษฏร์ ธานี (มปท: โครงการโบราณคดี ป ระเทศไทย ภาคใต้ กองโบราณคดี
กรมศิลปากร, 2526),1-103.

172

สภาพพืน้ ที่ป่ายางหลังวัดใหม่ พุมเรียงและวัดสมุหนิมติ

ชิน้ ส่ วนเครื่องถ้ วย ภาชนะดินเผาและชิน้ ส่ วนแก้ ว

ชิน้ ส่ วนหินทรายสีเหลือง

ลูกปั ดแก้ วและหิน ชิน้ ส่ วนลูกปั ดทื่มสี ภาพไม่ สมบูรณ์

ภา พที่ 7 5 สภ าพ แห ล่ ง แล ะห ลั ก ฐา นท าง โบ รา ณค ดี จ าก กา รสํ า ร ว จ บริ เว ณ
หลังวัดใหม่ พุมเรี ยงและวัดสมุหนิมิต สันทรายป่ ายางในกลุ่มแหล่ งโบราณคดี
สันทรายโบราณแหลมโพธิ์ -ป่ ายาง-บ้ านหัวเลน
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คันดินที่เหลืออยู่
บริเวณหลัง
วัดใหม่ พุมเรียง

ภาพวาดคันดินบริ เวณสันทรายป่ ายาง
ที่มา: กรมศิ ลปากร, รายงานการขุ ดค้ น ทางโบราณคดีบ ริ เวณแหลมโพธิ์ ตําบลพุ มเรี ยง อําเภอไชยา
จังหวั ดสุ ราษฏร์ ธานี (มปท:โครงการโบราณคดี ประเทศไทยภาคใต้ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526),
ไม่ปรากฏเลขหน้ า.

สภาพคันดินหลังวัดใหม่พมุ เรี ยง ปี พ.ศ. 2557

ภาพที่ 76 คันดินหลังวัดใหม่ พุมเรี ยง สันทรายป่ ายางในกลุ่มแหล่ งโบราณคดีสันทราย
โบราณแหลมโพธิ์-ป่ ายาง-บ้ านหัวเลน
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ค. สันทรายบ้ านหัวเลน ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันตกของคลองใหญ่พุมเรี ยงขนาบด้ วย
คลองใหญ่พมุ เรี ยงและคลองพุมเรี ยงที่ไหลมารวมกันบริ เวณตอนใต้ สุดของสันทราย ริ มฝั่ งแม่นํ ้า
เป็ นป่ าโกงกาง ส่วนตอนกลางของพื น้ ที่ มี ลักษณะเป็ นสันทราย มี เนิน ทรายขนาดเล็ กบริ เวณ
สวนปาล์มนายปลัง้ ละติจดู (รุ้ง) 9°22'54.81" Nลองติจดู (แวง) 99°15'54.33"E จากข้ อมูลการให้
สัมภาษณ์ กล่าวว่าพบหลักฐานเฉพาะพืน้ ที่ไร่ นายปลังพบลู
้
กปั ด ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผา ชิ ้นส่วน
เหล็กคล้ ายตะปู กระดูก แหวนทอง เป็ นต้ น หลักฐานทางโบราณคดีคล้ ายสันทรายแหลมโพธิ์และ
สันทรายป่ ายาง62
คลอง
พุมเรียง

สันทรายบ้ านหัวเลน

สันทรายป่ ายาง

คลองใหญ
พุมเรียง

สันทรายแหลมโพธิ์

ภาพที่ 77 แหล่ งโบราณคดีไร่ นายปลัง้ ตัง้ อยู่บนสันทรายบ้ านหัวเลน
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)
ผู้วิจยั ทําการลงสํารวจพื ้นที่ปีพ.ศ.2557และสํารวจร่วมกับสํานักศิลปากรที่14 อีกครัง้
ในปี พ.ศ.2558 พบหลักฐานทางโบราณคดีที่น่าสนใจ ได้ แก่ ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยจีน ส่วนใหญ่เป็ น
ชิน้ ส่วนเครื่ องถ้ วยสมัยราชวงศ์ถั งกํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15,ชิน้ ส่วนภาชนะดินเผา
เคลือบแบบตะวันออกกลาง, ชิ ้นส่วนแก้ ว,ชิ ้นส่วนเหรี ยญอาหรับสมัยราชวงศ์อบั บาสิยะฮ์กําหนด
อายุราวพุทธศตวรรษที่14-16, ชิ ้นส่วนเครื่ องประดับห่วงทองทําเป็ นทรงกลม, ลูกปั ดหินและลูกปั ด
แก้ วพบบางชิน้ มีลักษณะของลูกปั ดที่หลอมติดกัน, หัวแหวน,ชิ น้ ส่วนเครื่ องมือที่ ทําจากเหล็ก,
ชิ ้นส่วนสําริด (กระพรวน?) เป็ นต้ น

62

ข้ อมูลที่ได้ จากการให้ สมั ภาษณ์นางภาณี ประทุม (อายุ 42ปี ) บ้ านเลขที่ 30, นายสมาน ย่าหลี
(อายุ43ปี ) บ้ านเลขที่ 99/9 หมูท่ ี่ 4 บ้ านเหนือนํ ้า ตําบลพุมเรี ยง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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สภาพบริ เวณไร่นายปลังลู
้ กปั ดหินและแก้ วและชิ ้นส่วนลูกปั ดที่พบ

ชิ ้นส่วนห่วงทองคํา

หินที่ใช้ ทําหัวแหวน

เหรี ยญอาหรับสมัยราชวงศ์ Abbasid กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-16

ภ า พ ที่ 7 8 ส ภ า พ พื ้น ที่ แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น ท า ง โ บ ร า ณ ค ดี พ บ บ ริ เ ว ณ ไ ร่ น า ย ป ลั ้ ง
สันทรายบ้ านหัวเลนในกลุ่มแหล่ งโบราณคดีสันทรายโบราณแหลมโพธิ์-ป่ ายาง
-บ้ านหัวเลน
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ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเคลือบตะวันวันออกกลางชิ ้นส่วนแก้ ว

ชิ ้นส่วนเครื่ องมือเหล็กชิ ้นส่วนเครื่ องมือเหล็ก

ชิ ้นส่วนสําริ ด (กระพรวน?)ชิ ้นส่วนอิฐกว้ าง 19 เซนติเมตร หนา 6 เซนติเมตร

ภาพที่ 79 หลั ก ฐานทางโบราณคดี พ บบริ เ วณไร่ นายปลั ้ง สั น ทรายบ้ านหั ว เลน
ในกลุ่มแหล่ งโบราณคดีสันทรายโบราณแหลมโพธิ์-ป่ ายาง-บ้ านหัวเลน
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นอกจากนี ้ยังมีโบราณวัตถุที่นา่ สนใจเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ซึ่ง
เป็ นการรวบรวมจากการสํ า รวจและขุ ด ค้ นแหล่ ง โบราณคดี แ หลมโพธิ์ ที่ ผ่ า นมา ได้ แก่
เหรียญจีน สมัยราชวงศ์ถงั จํานวน 3 เหรี ยญเป็ นเหรี ยญรูปสี่เหลี่ยมเจาะรูตรงกลางเขียนอักษรจีน
ว่า“Kai Yuan Tung Pao” แปลว่าทําในสมัยไคเอวี๋ยนจักรพรรดิเกาสู เหรี ยญแบบนี ้จะผลิตตังแต่
้
ปี พ.ศ.1164-1209 ใช้ ม าจนสิ น้ ราชวงศ์ ถัง ราว ปี พ.ศ.1450, ขวานหิ น ขัด ได้ จ ากการขุด ค้ น
ขนาด 3.4 x4.5 เซนติเมตร, ตุ๊กตาดินเผาจากแหล่งโบราณคดีบ้านป่ ายาง เป็ นต้ น

ภาพที่ 80 เหรี ยญกษาปณ์ จีนมีอักษร “Kai Yuan Tung Pao” ใช้ ในปี พ.ศ.1164-1450
จากแหลมโพธิ์ จัดแสดงอยู่ท่ พ
ี พ
ิ ธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ ไชยา
การกํา หนดอายุ สมั ยของแหล่ ง :จากหลักฐานทางด้ านโบราณคดี สัน นิษ ฐานว่า
บริ เวณสันทรายแหลมโพธิ์ ป่ ายางและบ้ านหัวเลนเป็ นเมื องท่าที่ สําคัญในพุทธศตวรรษที่ 14-15
จากนัน้ หลักฐานจะพบน้ อยลง สันทรายป่ ายางจะพบหลักฐานทางโบราณคดีหนาแน่นอีกครั ง้
ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 (จะกล่าวถึงแหล่งโบราณคดีเหล่านีใ้ น
หัวข้ อแหล่งโบราณคดีสมัยอยุธยา)
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2.15
แหล่ งโบราณคดีบ้านลาด(ที่ราบริมคลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 4 บ้ านลาด ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°25'14.5"N
ลองติจดู (แวง) 99°11'44.2"E
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ชาวบ้ า นเรี ยก “พรุ ตาสม” ลัก ษณะเป็ นพื น้ ที่ ราบลุ่ม ริ ม คลอง
ห้ วยโหนด (เส้ นนํ า้ ต่ อ กั บ คลองตะเคี ย น) ห่ า งจากคลองตะเคี ย นเส้ นตํ า บลทุ่ ง ทางทิ ศ ใต้
ราว500 เมตรและมี คลองตะเคีย นอี ก สายไหลผ่านทางทิศ ตะวัน ตกห่างจากแหล่ง โบราณคดี
ราว 1,300 เมตร สภาพปั จจุบนั เป็ นสวนปาล์มห่างจากชายฝั่ งทะเลประมาณ 9 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: สํารวจร่วมกับสํานักศิลปากรที่14นครศรี ธรรมราชปี พ.ศ.2558
หลั กฐานทางด้ า นโบราณคดี จากข้ อมูลการให้ สัม ภาษณ์ กล่าวว่าเมื่ อประมาณ
30 ปี ที่แล้ วขุดพบประติมากรรมรู ปพระโพธิ สัตว์อวโลติ เกศวร พระบาทและพระกรหักหายสูง
11.5เซนติเ มตร สัน นิ ษ ฐานว่ า มี 4 กร ลัก ษณะพระวรกายยื น ตรง พระพัก ตร์ ก ลม ทรงเกล้ า
พระเกศาเป็ นรู ป ชฎามงกุ ฎ มี พ ระพุ ท ธเจ้ าอมิ ต าภะประทั บ อยู่ ใ นกรอบ พระภู ษ ายาว
จากลักษณะประติมากรรมกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่14-15

ภาพที่ 81 พระโพธิ สั ต ว์ อวโลกิ เ ตศวรสํ า ริ ด กํ า หนดอายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 14-15
แหล่ งโบราณคดีบ้านลาด ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
การกําหนดอายุสมัยของแหล่ ง : จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่
บริเวณนี ้ในช่วงสมัยแรกเริ่มประวัตศิ าสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
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2.16
แหล่ งโบราณคดีบ้านนายชัยพฤกษ์ ทองอ้ น (ที่ราบริ มคลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : บ้ านเลขที่ 167 หมู่ 1 บ้ านวังหลุมพี ตําบลตลาด อําเภอไชยา
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°25'34.32"N ลองติจดู (แวง) 99°10'29.90"E
จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่าพื ้นที่บริ เวณสวนยางข้ างบ้ านและสวนปาล์มตรง
ข้ ามบ้ านของนายชัยพฤกษ์ ทองอ้ นเคยขุดพบพระ ลูกปั ด เครื่ องมือโลหะ กองอิฐลักษณะคล้ าย
เตาเผาแต่ได้ ทําการไถกลบและขุดเป็ นสระนํ ้า
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตัง้ อยู่ บ นพื น้ ที่ ร าบระหว่ า งคลองตะเคี ย นและคลองท่ า ตี น
ชาวบ้ านเรี ยก “ห้ วยวังหลุม” ห่างจากแหล่งโบราณคดีด้านละประมาณ 400 เมตร คลองตะเคียน
สายนี ้จะไหลไปรวมกับคลองท่าโพธิ์ (คลองไชยา) และไหลลงสูท่ ะเลที่บ้านดอนประดูป่ ั จจุบนั เป็ นที่
อยูอ่ าศัย สวนปาล์มและสวนยางของชาวบ้ าน ห่างจากชายฝั่ งทะเลประมาณ 13 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลักฐานทางด้ านโบราณคดี:จากการสํารวจของผู้วิจยั ในปี พ.ศ.2557พบหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่นา่ สนใจได้ แก่อิฐ พบกระจายอยู่ทวั่ ไปตามพื ้นผิวดิน แต่มีสภาพแตกหักเนื่องจาก
มี ก ารปรั บ ไถพรวนพื น้ ที่ หลายครั ้ง วั ด ได้ เพี ย งความกว้ างคื อ ราว 16 เซนติ เ มตร ,
ชิน้ ส่ วนเครื่ องถ้ วยจีนพบตังแต่
้ สมัยจีนราชวงศ์ถงั พุทธพบจํานวน 2 ชิ ้นได้ แก่ชิ ้นส่วนไหเคลือบ
เขียวจากเตาซินหุ้ย มณฑลกวางตงกําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 13 ถึงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 14 และชิ ้นส่วนเคลือบชามเคลือบขาวจากเตาสิงไถกําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 14
เครื่ องถ้ วยจี น สมัย ราชวงศ์ซ่ง ใต้ พบชิ น้ ส่วนชามเคลื อบขาว จากเตาฝูเจี ย้ น กํ า หนดอายุช่ว ง
พุทธศตวรรษที่ 17-18 จํ านวน 7 ชิ น้ เครื่ องถ้ วยจี น สมัยราชวงศ์เ ยวี๋ ย นพบชามเคลื อบเขี ย ว
จากเตาฝูเจี ้ยนกําหนดอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19จํานวน 1 ชิ ้นเครื่ องถ้ วยจีนสมัย
ราชวงศ์ ห มิ ง พบชิ น้ ส่ ว นชามเคลื อ บเขี ย วจากเตาหลงฉวนมณฑลเจ้ อ เจี ย งกํ า หนดอายุร าว
ต้ น ถึ ง กลางพุท ธศตวรรษที่ 20และชิ น้ ส่ ว นชามลายครามจากเตาจิ่ ง เต๋อ เจิ น้ มณฑลเจี ย งซี
กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 อย่างละ 1 ชิ ้น, ชิน้ ส่ วนเครื่ องถ้ วยจากเตา
สุโขทัย จานเขียนลายสี ดําราวพุทธศตวรรษที่ 20จํานวน 1 ชิ น้ , ลู ก ปั ด เป็ นลูกปั ดที่ช าวบ้ าน
เจอและเก็บรวบรวมไว้ โดยมีทงลู
ั ้ กปั ดที่ทําจากหินทําจากแก้ วมีทงลู
ั ้ กปั ดแก้ วทังทํ
้ าเป็ นแก้ วสีเดียว
(Monochrome glass) และหลากสี (polychrome glass)หรื อแก้ วโมเสก (Mosiac)ทําเป็ นสีฟ้า
สีเหลือง สีแดงทรงกลม, ลูกปั ดที่ทําจากหินมีทงหิ
ั ้ นคาเนลี่ยนสีส้ม หินควอซไซด์ ทําเป็ นรูปทรงทุ่น
ชิ ้นส่วนหินที่ยงั ไม่ได้ เจาะรู เป็ นต้ น ลูกปั ดคล้ ายกับที่พบในแหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์

180

กําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่บริ เวณนี ้ในช่วง
สมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 และอาจมีการใช้ ต่ออย่างน้ อยในช่วงร่ วมสมัย
อยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-22

สภาพพื ้นที่บริ เวณแหล่งโบราณคดีบ้านนายชัยพฤกษ์ ทองอ้ น

อิฐกระจายอยูร่ อบบริ เวณ

ลูกปั ดแก้ วสีเดียว

ลูกปั ดแก้ วมีตา

ลูกปั ดหินและชิ ้นส่วนหิน

ภ า พ ที่ 82 ส ภ า พ พื ้ น ที่ แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ แ ห ล่ ง โ บ ร า ณ ค ดี
บ้ านนายชัยพฤกษ์ ทองอ้ นบ้ านวังหลุมพี ตําบลตลาด อําเภอไชยา
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ชิ ้นส่วนไหเคลือบเขียวจากเตาซินหุ้ยสมัยราชวงศ์ถงั

ชิ ้นส่วนเคลือบชามเคลือบขาวจากเตาสิงไถ

ราวปลายพุทธศตวรรษที1่ 3ถึงกลาง14

สมัยราชวงศ์ถงั ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 14

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวเตาฝูเจี ้ยนราชวงศ์เยวีย๋ น
ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19

ชิ ้นส่วนชามเคลือบขาวเตาฝูเจี ้ยน
สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวเตาหลงฉวน
สมัยราชวงศ์หมิงราวต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20

ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเต๋อเจิ ้น
สมัยราชวงศ์หมิงปลายพุทธศตวรรษที่ 20-21

ชิ ้นส่วนจานเขียนลายสีดาํ เตาสุโขทัย
ราวพุทธศววรรษที่ 20

ภาพที่ 83 ชิ น้ ส่ ว นเครื่ องถ้ ว ยที่พบบริ เวณแหล่ งโบราณคดีบ้ า นนายชั ยพฤกษ์ ทองอ้ น
บ้ านวังหลุมพี ตําบลตลาด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2.17
แหล่ ง โบราณคดี ส วนปาล์ ม นายลื อ ศั ก ดิ์ คชไพร (ที่ ร าบริ ม คลอง
ท่าตีน-คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ :หมูท่ ี่ 1 บ้ านในทอน ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°25'26.3"N
ลองติจดู (แวง) 99° 9' 55.9"E
จากการสั ม ภาษณ์ น ายลื อ ศัก ดิ์ คชไพรกล่ า วว่ า เมื่ อ ประมาณ 50 ปี ที่ แ ล้ ว
นายเลี ้ยว คชไพรบิดาได้ พบเทวรูปจากการไถนา ปั จจุบนั ได้ ขายไปและเหลือแต่เพียงรูปภาพ63
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตั ง้ อยู่ บ นพื น้ ที่ ด อนมี ค ลองท่ า ตี น ไหลผ่ า นทางทิ ศ เหนื อ
ห่างจาก แหล่งโบราณคดีประมาณ 300 เมตร ปั จจุบนั เป็ นพื ้นที่สวนปาล์มคลองท่าจีนจะไหลไป
รวมกับคลองตะเคี ยนบริ เ วณบ้ านมณฑลแล้ ว แยกออกเป็ น 2 สาย สายหนึ่ง ไหลไปตํา บลทุ่ง
และมีคลองเชื่อมต่อกับคลองพุมเรี ยงไหลออกสู่ทะเลที่แหลมโพธิ์ อีกสายหนึ่งไหลไปรวมกับคลอง
ไชยาเรี ย กคลองท่ า โพธิ์ ไ หลผ่ านตํ า บลเวี ย ง ตํ า บลตลาดและไหลลงสู่ท ะเลที่ บ้ า นดอนประดู่
ปั จจุบนั แหล่งโบราณคดีหา่ งจากชายฝั่ งทะเลประมาณ12 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลั ก ฐานโบราณคดี :ประติ ม ากรรมพระโพธิ สั ต ว์ เ พศหญิ ง 8
กรสํ า ริ ด
ประทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร สวมชฎามงกุฎและเครื่ องประดับ เนื่องจากภาพถ่ายที่เหลืออยู่ไม่ชดั ทําให้
ไม่สามารถวิเคราะห์ตีความสิ่งของที่อยู่ในมือ จากศิลปกรรมพบว่ามีความคล้ ายชวาภาคกลาง
กํ า หนดอายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 14-15จากการสํ า รวจพื น้ ที่ ข องผู้ วิ จั ย ไม่ พ บหลั ก ฐาน
ทางด้ านโบราณคดีเพิ่มเติม
กําหนดอายุสมัย:จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานมีการใช้ พื น้ ที่บริ เวณสวนปาล์ม
นายลือศักดิ์ คชไพรกําหนดให้ เป็ นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

ข้ อมูลจากการให้ สมั ภาษณ์ของนางบุญเลิศ ทิพย์ป่าเว (อายุ63ปี )บ้ านเลขที่ 118 และนายลือศักดิ์
คชไพร (อายุ 42 ปี ) บ้ านเลขที่31 หมู่ 1 บ้ านในทอน ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
63
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ภาพที่ 84 ประติม ากรรมพระโพธิ สัตว์ เพศหญิง 8 กร สํา ริ ด ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
แหล่ งโบราณคดีสวนปาล์ มนายลือศักดิ์ คชไพร ตําบลป่ าเว
2.18
แหล่ ง โบราณคดีส วนปาล์ ม นางบุ ญ เลิ ศ ทิพ ย์ ป่ าเว (ที่ ร าบคลอง
ท่าตีน-คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ :หมูท่ ี่ 1 บ้ านในทอน ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัดละติจดู (รุ้ง) 9°25'19.92"N
ลองติจดู (แวง) 99° 9'27.33"E
นางบุญ เลิ ศ ทิ พ ย์ ป่ าเวกล่า วว่า แต่เ ดิม พื น้ ที่ บ ริ เ วณนี เ้ ป็ นที่ ด อนทํ า การปลูก ยาง
ต่อมาปี พ.ศ.2547 ได้ ปรับพื ้นที่เพื่อทําสวนปาล์ม พบแผ่นอิฐขนาดใหญ่ ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยจํานวน
มากและได้ พบชิน้ ส่วนพระโพธิ์ สัตว์ อวโลติเ กศวร1 องค์จึง นําไปมอบให้ กับพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติไชยา
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : เป็ นพื น้ ที่ ด อนมี ค ลองท่ า ตี น ไหลผ่ า นทางทิ ศ เหนื อ ห่ า งจาก
แหล่งโบราณคดีประมาณ 500 เมตรและห่า งจากคลองไชยาทางทิศใต้ ประมาณ 1200 เมตร
คลองท่าตีนไหลไปรวมกับคลองตะเคีย นบริ เวณบ้ านเวียงไหลลงสู่ทะเลปั จจุบนั แหล่งโบราณคดี
สวนปาล์มนางบุญเลิศห่างจากชายฝั่ งทะเลประมาณ 14 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
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หลักฐานโบราณคดีพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ คือ ชิน้ ส่ วนพระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวรสําริด สภาพหักชํารุ ดเหลือเพียงส่วนศีรษะจนถึงราวพระอุระ มีความสูงประมาณ
20 -30 เซนติเมตร ลักษณะพระพักตร์ กลม เกล้ าเกศารู ปชฎามกุฎมีกระบังหน้ าพระอมิตาภะ
ประทับอยู่ตรงกลาง แต่งการสวมกุณฑล กรองศอ สายอชินยัชโญประวีต จากลักษณะศิลปกรรม
พบว่ามี ความคล้ ายคลึง กับศิล ปะเบงกอลที่ พ บในบัง กลาเทศ กํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่
14-15 จากการลงสํารวจผิวดิน ของผู้วิจัยไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติมอาจเนื่องด้ วย
สภาพพื ้นที่มีหญ้ าปกคลุม
การกํ า หนดอายุ ส มั ย : จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ น กํ า หนดให้ เ ป็ นแหล่ง โบราณคดี
สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

สภาพแหล่งโบราณคดี

ชิ ้นส่วนพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15

\

ภาพที่ 85 สภาพพื น้ ที่ แ ละพระโพธิ์ สั ต ว์ อ วโลกิ เ ตศวรจากแหล่ ง โบราณคดี ส วนปาล์ ม
นางบุ ญ เลิ ศ ทิ พ ย์ ป่ าเวหมู่ ที่ 1 บ้ านในทอน ตํ า บลป่ าเว อํ า เภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2.19
แหล่ งโบราณคดีหนองกึง (คลองท่าตีน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 3 บ้ านหินป้อง ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°26'22.3"N
ลองติจดู (แวง) 99°6'46.1"E
จากการสัมภาษณ์ นายสามารถ จําปา กล่าวว่าเมื่อปี พ.ศ.2554 ได้ พบเครื่ องถ้ วย
บริเวณริ มหนองกึงจํานวน 5 ใบและพบชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยอีกจํานวนหนึง่
สภาพภูมิศาสตร์ : เป็ นพื ้นที่ดอนลูกฟูกตังอยู
้ ร่ ิมหนองกึง จากการศึกษาภาพถ่ายทาง
อากาศสันนิษฐานว่าเป็ นทางนํ ้าเก่าของคลองท่าตีนซึ่งปั จจุบนั ไหลผ่านทางทิศเหนือห่างจากแหล่ง
โบราณคดีประมาณ 100 เมตรแหล่งโบราณคดีหา่ งจากชายฝั่ งทะเลปั จจุบนั ประมาณ 19 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลัก ฐานโบราณคดี : พบว่าเป็ นชามเคลือบเขียวจากเตาเต๋อฮั่ว มณฑลเจ้ อเจียง
จํานวน 5 ใบ และชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวจากเตาหลงฉวน มณฑลเจ้ อเจียงสมัยราชวงศ์ซ่งใต้
กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 18 นายประหยัด นิลพัฒนไพศาล
เจ้ าของที่กล่าวว่าตอนไถหน้ าดินปลูกยางพบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผากระจายอยู่ทวั่ ไป จากการเข้ า
สํารวจพื ้นที่ของผู้วิจยั ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติม
การกํา หนดอายุ ส มั ย : จากการสํ ารวจเบื อ้ งต้ น กํ า หนดให้ เ ป็ นแหล่ง โบราณคดี
สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
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สภาพพื ้นที่บริ เวณหนองกึง

ชามเคลือบเขียวจากเตาเต๋อฮัว่ สมัยซ่งใต้ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงต้ น18

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวเตาหลงฉวน สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 18

ภาพที่ 86 สภาพพืน้ ที่และเครื่ องถ้ วยจีนที่พบบริเวณแหล่ งโบราณคดีหนองกึง ตําบลป่ าเว
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2.20
แหล่ งโบราณคดีเรือบ้ านคลองยวน(คลองยวน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 8 บ้ านคลองยวน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด:ละติจดู (รุ้ง) 9°26'35.7"N
ลองติจดู (แวง) 99°13'29.9"E
จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์นางพรพิล มีนสุ รณ์กล่าวว่าแต่เดิมพื ้นที่บริ เวณนี ้เป็ นป่ า
และมีหนองนํ ้าเก่าต่อมาในปี พ.ศ.2545 ได้ ทําการปรับเปลี่ยนพื ้นที่เพื่อปลูกปาล์มและทําการขุ ด
ลอกหนองนํ า้ พบเรื อมี ขนาดความยาว15 เมตร กว้ าง 3.50 เมตร แต่เ ดิม เรื อมี สภาพสมบูร ณ์
จนเมื่อ 2-3 ปี ที่ผา่ นมาที่เกิดนํ ้าท่วมไชยาทําให้ เรื อได้ รับความเสียหาย
สภาพภูมิศาสตร์ : พบบริ เวณหนองนํ ้าเก่าห่างจากคลองยวนที่ไหลผ่านทางทิศใต้
ประมาณ300 เมตรและห่างจากชายฝั่ งทะเลปั จจุบนั 5 กิโลเมตร ปั จจุบนั เป็ นสวนปาล์ม
ประวั ติก ารศึ ก ษา: สํ า นัก ศิล ปากรที่ 14 นครศรี ธ รรมราชสํ า รวจในปี พ.ศ.2545
และปี พ.ศ. 2558
หลัก ฐานโบราณคดี :พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สํ าคัญ ได้ แก่ เรื อ ทําจากไม้ มี
ขนาดความยาว 15 เมตร กว้ าง 3.50 เมตร ตอนที่พบมีสภาพสมบูรณ์แต่เนื่องจากโดนนํ ้าท่วมทํา
ให้ ตวั เรื อมีสภาพชํารุ ด ลักษณะการต่อเรื อเป็ นการต่อเรื อแบบใช้ สลักไม้ มีการใช้ เชือกผูกโยงยึด
แผ่นไม้ ไว้ ด้วยกัน พบเครื่ องถ้ วยอยู่ข้างลําเรื อ , ชามเคลือบเขียวของจี น จากเตาซินหุ้ยเมือง
เจียงหมิง มณฑลกว่างตง สมัยปลายราชวงศ์ถัง กํ าหนดอายุกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 14,
ชิน้ ส่ วนภาชนะดินเผาเนือ้ ดิน มีเนื ้อหยาบและหนา
การกํา หนดอายุ ส มั ย :จากหลัก ฐานทางโบราณคดี สัน นิ ษ ฐานว่า พื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ้
อาจเป็ นทางนํ ้าเก่าและมีการใช้ เส้ นนํ ้าในช่วงสมัยแรกเริ่มประวัตศิ าสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
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สภาพหนองนํ ้าที่พบเรื อบ้ านคลองยวน

บริ เวณส่วนตรงกลางของลําเรื อ

เรื อบ้ านคลองยวนยาว 15 เมตร กว้ าง 3.5 เมตร

บริ เวณส่วนช่วงท้ ายเรื อ

เครื่ องถ้ วยจีนเคลือบเขียวจากเตาซินหุ้ย สมัยปลายราชวงศ์ถงั
กําหนดอายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 14 และชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดิน

ภาพที่ 87 สภาพพืน้ ที่พบ เรื อและหลักฐานทางโบราณคดีแหล่ งโบราณคดีเรื อบ้ านคลอง
ยวน ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2.21
แหล่ งโบราณคดีเขาพนมแบก(คลองห้ วยพุน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 4 ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°26'35.7"N
ลองติจดู (แวง) 99°13'29.9"E
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : เป็ นพื น้ ที่ ตี น เขาพนมแบกมี ค ลองห้ วยพุ น ไหลผ่ า นทิ ศ ใต้
ห่างจากแหล่งประมาณ 600 เมตร คลองห้ วยพุนจะไหลไปรวมกับคลองใหญ่พุมเรี ยงและไหลสู่
ทะเลที่บ้านแหลมโพธิ์ ปั จจุบนั พื ้นที่แหล่งโบราณคดีเป็ นสวนปาล์มห่างจากชายฝั่ งทะเลประมาณ
7 กิโลเมตร
ประวั ติ ก ารศึ ก ษา: ธราพงศ์ ศรี สุ ช าติ ไ ด้ จั ด แหล่ ง โบร าณคดี เ ขาพนมแบก
เป็ นแหล่งโบราณคดีสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่1964
หลั ก ฐานโบราณคดี : ชิ น้ ส่ ว นพระกรจํ า นวน 4 ชิ น้ สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ นพระกร
ของพระโพธิ สัตว์อวโลกิ เตศวรพบบริ เวณสวนปาล์ม ของนายภิรมย์ รักเหล็กเมื่อปี พ.ศ.250565
ปั จ จุ บัน พื น้ ที่ แ หล่ ง โบราณคดี ไ ด้ กลายเป็ นสวนปาล์ ม จากการลงพื น้ ที่ สํ า รวจของผู้ วิ จั ย
ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีเพิ่มเติม
การกําหนดอายุสมัย: ผลจากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่าอาจมีการใช้ พืน้ ที่
บริเวณเขาพนมแบกในสมัยแรกเริ่มประวัตศิ าสตร์ ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

ภาพที่ 88 ชิน้ ส่ วนพระกรสําริดพบที่เขาพนมแบก
ที่มา: ประทุม ชุม่ เพ็งพันธุ์, ไชยา-สุราษฎร์ ธานี (กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ์, 2519), 25.
64

ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดี
ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 2196.
65
นายวิสิทธิ์ รั กษาพราหมณ์ (อายุ 79 ปี ) บ้ านเลขที่ 145 หมู่ 4 บ้ านเขาพนมแบก ตําบลป่ าเว
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3. แหล่ งโบราณคดีร่วมสมัยสุโขทัย- อยุธยา กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 -24
พบจํานวน 39แหล่ง โดยมีแหล่งโบราณคดีที่พฒ
ั นามาจากสมัยช่วงก่อ นพุทธศตวรรษ
ที่ 19 ที่ ก ล่า วไปแล้ วจํ านวน 9 แหล่ง ได้ แก่ แหล่ง โบราณคดีวัดใหม่ช ลธาร, แหล่ง โบราณคดี
วัดเววนและบ้ านมณฑล, แหล่ง โบราณคดี วัด พระบรมธาตุไ ชยา, แหล่ง โบราณคดี เมื อ งเวี ย ง
และวัดเวี ยง, แหล่ง โบราณคดีวัดหลง, แหล่ง โบราณคดีวัดแก้ ว, แหล่งโบราณคดีวัดนบ(ร้ าง),
แหล่ ง โบราณคดี วัด เดิ ม เจ้ า และแหล่ ง โบราณคดี วัด ท่ า เจดี ย์ ร้ าง จากการศึ ก ษาของผู้วิ จัย
พบแหล่งโบราณคดีสมัยพุทธศตวรรษที่ 20-24 เพิ่มเติมจํานวน 30แหล่ง มีรายละเอียดดังนี66้

66

ในบทนี ผ้ ้ ูวิ จัย ขอทํ า การอธิ บ ายจากแหล่ง โบราณคดี จ ากบริ เ วณต้ น นํ า้ เนื่ อ งจากส่ว นใหญ่
แหล่งโบราณคดีสมัยอยุธยาตอนปลายจะอาศัยอยูบ่ ริ เวณปลายนํ ้าใกล้ ชายฝั่ งทะเล
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ภาพที่ 89 แหล่ งโบราณคดีสมัยพุทธศตวรรษที่ 19-24 เมืองโบราณไชยา
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)
188
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3.1 แหล่ งโบราณคดีเกาะแก้ ว (ที่ราบคลองไชยา)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 2 บ้ านเหยียด ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด:ละติจดู (รุ้ง) 9°25'16.38"N ลองติจดู (แวง) 99°08'43.08"E
ชาวบ้ า นเรี ย กพื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ว้ ่ า ”เปลวแก้ ว” หรื อ “กุ ฏิ ย ายทอง” ปั จ จุ บัน เรี ย ก
“เกาะแก้ ว” เนื่องจากมีลกั ษณะคล้ ายเกาะล้ อมรอบพื ้นที่ล่มุ ตํ่าที่เป็ นนา แต่เติมมีเจดีย์ อยู่หลาย
องค์ปัจจุบนั เหลือเพียง 1 องค์ คือ “เจดีย์พระเหยียด”เป็ นชื่อของงูสีขาวมีสระนํ ้ารูปวงกลม 1 สระ
แต่เมื่อปี พ.ศ.2533 ได้ มีการสร้ างที่ทําการหมู่บ้านสระจึ งถูกถมไปในการขุดดินเพื่อสร้ างอาคาร
พบอิฐและกระปุกบรรจุอฐั ิ จํานวนหนึง่ ปั จจุบนั ตังไว้
้ หน้ าเจดีย์พระเหยียด
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตัง้ อยู่บนพื น้ ที่ ดอนสูง กว่า พื น้ ที่ โดยรอบประมาณ 1 เมตร
มีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศใต้ หา่ งจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 500 เมตรและมีคลองท่าตีนไหล
ผ่านทางทิศเหนือห่างจากแหล่งโบราณคดี 800 เมตร ห่างจากชายฝั่ งทะเลประมาณ 16 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากการลงพื น้ ที่ สํ า รวจพบหลัก ฐานทางโบราณคดี
ได้ แก่
เจดี ย์ พระเหยี ย ด ปั จจุ บัน ถู ก พอกด้ วยดิ น สู ง ประมาณ 2 เมตร อิ ฐ มี ข นาด
19x27x5 เซนติเมตร ด้ านข้ างพบชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรมหินทรายแดงรูปสามเหลี่ยม ลวดลายสลัก
ที่อยูบ่ นหินค่อนข้ างลบเลือนขนาด 25x28เซนติเมตร
กระปุก ตังอยู
้ บ่ ริ เวณด้ านหน้ าของเจดีย์พระเหยียดจํานวน6 ใบ ขุดพบตอนสร้ างที่ทํา
การหมู่บ้านในปี พ.ศ.2553 กระปุกเหล่านีก้ ํ าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22 ได้ แก่
กระปุกจากเตาศรี สัชนาลัย กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22
พบจํานวน 4 ใบได้ แก่กระปุกเขียนลายสีดํา 2 ใบ,กระปุกเคลือบขาว 1 ใบ, กระปุกเคลือบสีนํ ้าตาล
1 ใบ, กระปุ ก จี น สมั ยราชวงศ์ ห มิ ง กระปุกลายครามเขี ยนสี นํ า้ เงิ น ใต้ เคลื อ บเตาจิ่ ง เต๋อเจิ น้
รัชศกว่านลี่กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 22, กระปุกลายครามเขียนสีนํา้ เงินใต้ เคลือบ
จากเวียดนามกําหนดอายุราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 20
การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบื ้องต้ น สันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่บริ เวณ
แหล่งโบราณคดีเกาะแก้ วร่วมสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-24
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สภาพเจดีย์เกาะแก้ ว

อิฐจากการขุดพื ้นที่สร้ างที่ทาํ การหมูบ่ ้ านเหยียดปี พ.ศ.

หินทรายรูปสามเหลีย่ ม

2553ขนาด20x27x5 เซนติเมตร

มีลายสลัก กว้ าง 25 สูง 28 เซนติเมตร

1

2

3
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

6

เตาศรีสัชนาลัย (ป่ ายาง) ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้ น 22
กระปุกลายครามเขียนสีนาํ ้ เงินใต้ เคลือบ เตาจิ่งเต่ อเจิน้ สมัยราชวงศ์ หมิงราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 22
กระปุกเคลือบสีนาํ ้ ตาลจากเตาศรีสัชนาลัย (ป่ ายาง)ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึง 22
กระปุกลายครามเขียนสีนาํ ้ เงินใต้ เคลือบจาเตาเวียดนามกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20
กระปุกเคลือบขาวจากเตาศรีสัชนาลัย (ป่ ายาง)ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้ น 22
กระปุกเขียนลายสีดาํ จากเตาศรีสัชนาลัย (ป่ ายาง) ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21-22

กระปุกที่ตงั ้ อยู่บริเวณฐานเจดีย์พระเหยียด

ภาพที่ 90 เจดีย์พระเหยียดและหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่ งโบราณคดีบ้านเกาะแก้ ว
ตําบลป่ าเว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.2 แหล่ งโบราณคดีบ้านเชิงทึง(ที่ราบคลองไชยา)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 5 บ้ านเชิงทึง ตําบลเวียง อําเภอไชยาจังหวัดไชยา
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°24'15.36"N ลองติจดู (แวง) 99° 9'9.56” E
จากข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการสั ม ภาษณ์ ก ล่ า วว่ า พบชิ น้ ส่ ว นภาชนะดิ น เผาบริ เ วณ
บ้ านนายเลื่อน นิลจันทร์ และสวนยางนายไพโรจน์ สุนิพนธ์
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ ่บนพื ้นที่ดอนมีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศเหนือของแหล่ง
โบราณคดีหา่ งจากชายฝั่ งทะเลปั จจุบนั ประมาณ 13 กิโลเมตรเป็ นพื ้นที่อยูอ่ าศัยและสวนยาง
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลักฐานทางโบราณคดี: จากการลงพื ้นที่สํารวจพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ
ดังนี ้
ตาราง 14 ข้ อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชิงทึง
แหล่ งที่พบ
1.สวนยางนาย
ไพโรจน์
สุนิพนธ์

ข้ อมูลทางโบราณคดี
ตังอยู
้ ่ริมหนองตะเกียบ (คลองไชยาสายวัดเววน พระบรมธาตุไชยา วัดหลง วัดศาลาทึง)
มีลกั ษณะเป็ นพืน้ ที่ดอน ชาวบ้ านเรี ยกดอนร้ างจากการสํารวจพบชิ น้ ส่วนภาชนะดินเผา
กระจายอยู่ทวั่ ไปมีทงภาชนะดิ
ั้
นเผาเนื ้อดินประเภทเนื ้อหยาบทําลายกดประทับ ลักษณะ
คล้ ายหม้ อตาล, ชิ น้ ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้ แกร่ งและชิน้ ส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อกระเบื ้อง
ส่วนใหญ่เป็ นชิ ้นส่วนชามลายครามสมัยราชวงศ์หมิงกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-22
2.บ้ านนายเลื่อน ห่างจากแหล่งโบราณคดีบ้านดอนร้ างทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 300 เมตร จาก
นิลจันทร์
ข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่ามีฐานอาคารสร้ างด้ วยอิฐรู ปสี่เหลี่ยม บริ เวณนันเคยขุ
้
ดพบ
กระปุก กําไลและแหวน จากการลงสํารวจของผู้วิจยั พบว่าปั จจุบนั ได้ มีการไถกลบพื ้นที่ทํา
เป็ นสวนยาง พบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผากระจายอยูท่ วั่ ไป ภาชนะดินเผาที่พบมีภาชนะดินเผา
เนื ้อดินทําลวดลายกดประทับและชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยเคลือบขาว เป็ นต้ น

การกําหนดอายุสมัย: จากข้ อมูลการสํารวจเบื ้องต้ น สันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่
บริเวณแหล่งโบราณคดีบ้านเชิงทึงร่วมสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-22
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สภาพพื ้นที่และชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยที่พบบริ เวณสวนยางนายไพโรจน์ สุนิพนธ์(ดอนร้ าง)

สภาพพื ้นที่บริ เวณบ้ านนายเลือน นิลจันทร์

ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดินและกระปุกเคลือบขาวจากเตาผิงเหอ มณฑลฝูเจียนสมัยราชวงศ์หมิง
ราวต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22 พบบริ เวณบ้ านนายเลือน นิลจันทร์

ภาพที่ 91 สภาพพื น้ ที่ แ ละหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากการสํ า รวจแหล่ ง โบราณคดี
บ้ านเชิงทึงตําบลเวียง อําเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.3 แหล่ งโบราณคดีวัดดอนบนใสร้ าง(สันทรายวัดศาลาทึง)
ที่ตงั ้ :หมูท่ ี่ 4 ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา
พิกัด:ละติจดู (รุ้ง) 9°23'18.18"N ลองติจดู (แวง) 99°11'35.21”E
จากบทความเรื่ อ ง “บ้ า นดอนโรงทอง บ้ า นบนใส” ของอาจารย์ ช นะ นาคเวชได้
กล่าวถึงวัดบนใสร้ างซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณสถานีรถไฟในปั จจุบนั มีสระนํ ้าใหญ่บริ เวณด้ านหน้ าสถานี
แต่ปั จ จุบัน ถูก เพื่ อ ถมสร้ างบ้ า นเรื อ น ส่ว นที่ ตัง้ ตลาดสดคื อ ป่ าช้ า ของวัด 67 และจากทะเบี ย น
โบราณวัตถุของพิพิธ ภัณ ฑสถานแห่ง ชาติ ไชยา ได้ กล่าวถึง การพบพระพุทธรู ปหิ นทรายแดง
สมัยอยุธยาบริเวณสถานีรถไฟ
สภาพภูมิศาสตร์ :ตังอยู
้ บ่ นสันทรายวัดศาลาทึง มีแนวเส้ นนํ ้าจากคลองไชยาเดิมไหล
ผ่านบริเวณทิศตะวันตกของแหล่ง ปั จจุบนั พื ้นที่ตงของวั
ั้
ดได้ กลายสถานีรถไฟไชยา ตลาดและพื ้นที่
อยูอ่ าศัย ห่างจากชายฝั่ งทะเลปั จจุบนั ประมาณ 8 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: หลักฐานทางโบราณคดีพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ ได้ แก่พระพุทธรู ปหิน
ทรายแดงปางสมาธิ ส มัย อยุ ธ ยาขุ ด พบบริ เ วณโรงสี ไ ฟหลัง สถานี ร ถไฟไชยาปี พ.ศ.2482
และอิฐ พบอิฐกระจายอยู่ทวั่ ไปบริ เวณบ้ านนายมาโณช เพชรด้ วงจันทร์ ห่างจากสถานีรถไฟมา
ทางทิศตะวันออกประมาณ 120 เมตร จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่าพบอิฐทัว่ ทังบริ
้ เวณ เคย
พบชิ ้นส่วนตุ๊กตาเคลือบดินเผา68 อิฐที่พบมีขนาด 29x17x5เซนติเมตร
การกําหนดอายุสมัยจากข้ อมูลการสํารวจเบื ้องต้ น สันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่บริ เวณ
แหล่งโบราณคดีบ้านบนใสร่วมสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-24

67

ชนะ นาคเวช, “บ้ านดอนโรงทองและบ้ านบนใส,” รวมบทความเมืองไชยา (เอกสารยังไม่ได้ รับ
การตีพิมพ์,2557).ไม่ปรากฏเลขหน้ า.
68
นางชู ศ รี แ ละนายมาโนช เพชรดวงจัน ทร์ บ้ านเลขที่ 95/3 หมู่ 4 บ้ า นบนใส ตํ า บลตลาด
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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สภาพพื ้นที่บริ เวณดอนบนใสที่พบอิฐ

อิฐที่พบขนาด29x17x5เซนติเมตร

ภาพที่ 93 สภาพพืน้ ที่และอิฐที่พบบริเวณแหล่ งโบราณคดีบ้านดอนบนใส ตําบลตลาดไช
ยา อําเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
3.4 แหล่ งโบราณคดีวัดชยารามหรือวัดศาลาทึง (สันทรายวัดศาลาทึง)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 1 ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด:ละติจดู (รุ้ง)9°23'1.89"N
ลองติจดู (แวง) 99°11'59.10"E
วัดชยารามหรื อที่ชาวบ้ านเรี ยกว่าวัดศาลาทึงไม่มีประวัติที่แน่ชดั ว่าสร้ างขึ ้นในสมัยใด
คําว่า “ศาลาทึง” เนื่องจากแต่เดิมมีต้นทึงอยู่บริ เวณศาลาตรงด้ านหน้ าของวัดสมัยพระครูโสภณ
เจตสิการาม (ขํา ธมฺมโชโต) เจ้ าอาวาสได้ เปลี่ยนชื่อวัดเป็ นวัดชยารามในปี พ.ศ.2480
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ ่บนดอนสันทรายหมายวัดศาลาทึงสูงจากระดับนํ ้าทะเลสูง
กว่าพื ้นที่นาโดยรอบ 2-3 เมตร มีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศใต้ ห่างจากแหล่งโบราณคดีราว200
เมตร ห่างจากชายฝั่ งทะเลปั จจุบนั ประมาณ 6 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา:ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลักฐานโบราณคดี: มีสิ่งก่อสร้ างภายในวัดที่สําคัญดังนี ้ อุโบสถ แต่เดิมเป็ นอาคาร
หลังคาไม้ ต่อมาในปี พ.ศ.2533 ได้ รือ้ อุโบสถเก่าและสร้ างอุโบสถใหม่ทบั ส่วนพระประธานและใบ
เสมาคงไว้ ตามเดิม พระพุทธรู ปประธานเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั สูง 175 เมตร หน้ าตักกว้ าง
175 เมตร ปรากฏจารึกด้ านหลังพระประธานว่าเป็ นพระพุทธรู ปศิลาทรายแดงแต่ได้ ชํารุ ดลง พระ
ครู สธุ รธรรมสารเจ้ าอาวาสปฏิสงั ขรณ์ใหม่เมื่อปี พ.ศ.2531 ส่วนอุโบสถล้ อมรอบด้ วยใบเสมาคู่ทํา
จากหินทรายแดงจํานวน 16 ใบตังอยู
้ ่บนฐานสูงหรื อแท่นสูง ใบเสมาสลักลวดลายไทยและลาย
พันธ์ พฤกษากําหนดอายุอยู่ในสมัยอยุธยาตอนปลาย(ยกเว้ นบางชิ ้นที่มีการสร้ างเพื่อทดแทนใบ
เสมาที่ชํารุ ด) มีขนาดกว้ างประมาณ 32-38 เซนติเมตร สูงประมาณ56-57 เซนติเมตร หนา
ประมาณ 6-11 เซนติเมตร
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การกํา หนดอายุ ส มั ย :
จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ น สัน นิ ษ ฐานวัด ชยารามวัด
ร่วมสมัยอยุธยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-24

อุโบสถและใบเสมาวัดชยาราม (วัดศาลาทึง)

พระประธานในอุโบสถและจารึกหลังพระประธาน
ภาพที่ 93 สภาพพื น้ ที่ แ ละหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากแหล่ งโบราณคดี วั ด ศาลาทึ ง
ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.5 แหล่ งโบราณคดีสวนบ่ อดอนโกร้ ว(สันทรายวัดศาลาทึง คลองไชยา)
ที่ตงั ้ :ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด:ละติจดู (รุ้ง) 9°22'54"N ลองติจดู (แวง) 99°12'8"E
จากข้ อมู ล การให้ สั ม ภาษณ์ ช าวบ้ านเรี ยกพื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ว้ ่ า “โคกหม้ อ”หรื อ
“สวนบ่อดอนโกร้ ว” เล่ากันว่าแต่เดิม เป็ นวัง เก่า พบภาชนะดินเผากระจายอยู่ทั่วไปในบริ เวณ
บ้ านเคาะหม้ อแต่จะพบหนาแน่นบริเวณสวนบ่อดอนโกร้ ว
สภาพภู มิ ศ าสตร์ :ตัง้ อยู่บ นสัน ทรายโบราณหมายเลข 1 มี ลัก ษณะเป็ นดอนสูง
จากพื น้ ที่นาโดยรอบประมาณ 2-3 เมตร มี คลองไชยาไหลทางทิศใต้ ห่างจากแหล่ง โบราณคดี
ประมาณ 160 เมตร นอกจากนี ้ยังมีเส้ นนํ ้าตามขอบสันทรายเป็ นแหล่งนํ ้าของชุมชน ปั จจุบนั พื ้นที่
บริ เ วณสวนบ่อดอนโกร้ วเป็ นสวนกล้ วยและที่อยู่อาศัย ห่างจากชายฝั่ ง ทะเลปั จ จุบันประมาณ
5 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา:ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลั กฐานโบราณคดี : จากการลง พื น้ ที่ สํ ารวจของผู้ วิ จั ย ในปี พ.ศ. 2557
พบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผากระจายอยู่ทวั่ ไป ตัวอย่างภาชนะดินเผาได้ แก่ ชิน้ ส่ วนภาชนะดินเผา
เนือ้ ดิน ส่วนใหญ่มีเนื ้อหยาบตกแต่งลวดลายด้ วยการกดประทับมีลักษณะคล้ ายหม้ อตาลหรื อ
หม้ อท้ องถิ่นของภาคใต้ , ชิน้ ส่ วนชามเคลือบเขียวศรีสัชนาลัยจากเตาเกาะน้ อยกําหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 20 พบจํานวน 2 ชิน้ , ชิน้ ส่ วนเครื่ องถ้ วยจี นสมัยราชวงศ์ หมิงและชิง ได้ แก่
ชิ น้ ส่ว นชามลายครามจากเตาจิ่ ง เต๋อเจิ น้ มณฑลเจี ย งซี พุท ธศตวรรษที่ 21-22 จํ า นวน 8 ชิ น้
และชิ น้ ส่ว นชามลายครามจากเตาเต๋อ ฮั่ว ในมณฑลฝูเ จี ย นกํ า หนดอายุร าวกลางถึ ง ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 23 จํานวน 2 ชิ ้น, ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาอันซี จากมณฑลฝูเจียนอายุราว
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 จํานวน 4 ชิ ้น
การกํา หนดอายุ ส มั ย : สัน นิ ษ ฐานว่า มี ก ารใช้ พื น้ ที่ บ ริ เ วณสวนบ่อ ดอนโกร้ ว
เป็ นที่อยูอ่ าศัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 - 24

200

สภาพแหล่งโบราณคดีสวนบ่อดอนโกร้ ว

ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดิน

1

4

6

2

3

5

1. เตาศรีสัชนาลัย เตาเกาะน้ อยราวพุทธศตวรรษที่ 20
2. ชิน้ ส่ วนชามลายครามจีนจากเตาจิ่งเต๋ อเจิน้ มณฑลเจียงซี ราชวงศ์ หมิงราวต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21
3. ชิน้ ส่ วนชามลายครามจีนจากเตาจิ่งเต๋ อเจิน้ มณฑลเจียงซี ราชวงศ์ หมิงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21-22
4. ชิน้ ส่ วนชามลายครามจีนจากเตาจิ่งเต๋ อเจิน้ มณฑลเจียงซี ราชวงศ์ หมิงราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21
5. ชิน้ ส่ วนชามลายครามและเขียนสีจากเตาเตอฮั่ว มณฑลฝู่ เจีย้ น ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 23
6. ชิน้ ส่ วนชามลายครามจากเตาอันซี มณฑลผุ่เจีย้ นราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 24

ภาพที่ 94 สภาพพื น้ ที่ แ ละหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากการสํ า รวจแหล่ ง โบราณคดี
สวนบ่ อดอนโกร้ ว ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา
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3.6 แหล่ งโบราณคดีวัดสโมสร (สันทรายวัดศาลาทึง คลองไชยา)
ที่ตงั ้ : หมู่ 4 ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด:ละติจูด (รุ้ ง) 9°22'45.58"N ลองติจูด (แวง) 99°12'26.61"E
ไม่ทราบประวัติการสร้ างที่ ชัดเจน แต่จ ากประวัติของวัดกล่าวว่าแต่ เดิมเป็ นวัดร้ า
งจนปี พ.ศ.2464 ชาวบ้ านทําการบูรณะวัดขึน้ มาใหม่และให้ ชื่ อว่า “วัดโหรง” ทางราชการเรี ยก
”วัดสําโรง” ตังตามชื
้
่อต้ นไม้ ภายในวัด จากนันได้
้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ นวัดสโมสรในปี พ.ศ.247669
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตัง้ อยู่บ นสันทรายวัด ศลาทึง เป็ นพื น้ ที่ ด อนอยู่สูง กว่าพื น้ ที่ น า
โดยรอบประมาณ 2-3 เมตร มีคลองไชยาไหลผ่านทางทิศใต้ ห่างจากแหล่งโบราณคดีราว 250
เมตรห่างจากชายฝั่ งทะเลปั จจุบนั ประมาณ 4 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลัก ฐานทางด้ านโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24
ได้ แก่กองอิฐ ลักษณะคล้ ายเจดีย์ตงอยู
ั ้ ่บริ เวณหน้ าอุโบสถสูงประมาณ 2.5 เมตร ปั จจุบนั ถูกดิน
พอกจนไม่ทราบลักษณะทางสถาปั ตยกรรมเดิม ด้ านหน้ าเจดีย์มีชิ ้นส่วนประติมากรรมหินทราย
แดงจํ า นวน 2 ชิ น้ ชิ น้ แรกเป็ นประติ ม ากรรมพระพุ ท ธรู ป ปางมารวิ ชัย เหลื อ เพี ย งส่ ว นฐาน
ถึงบันพระองค์
้
สูง 27 เซนติเมตร ชิ ้นที่สองเป็ นประติมากรรมประทับนัง่ ปางมารวิชยั พบส่วนฐาน
ถึง บัน้ พระองค์ สูง 22 เซนติเ มตร, พระอุ โ บสถเป็ นศิลปะสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ อุโบสถล้ อ มรอบ
ด้ วยใบเสมาเดี่ยวทําจากปูนซีเมนต์จํานวน 8 ใบ ภายในประดิษฐานพระประธานทําจากทองเหลือง
ส่ ว นพระสาวกทํ า จากหิ น ทรายแดงลงรั ก ปิ ดทองพบการซ่ อ มแซมใหม่ สัน นิ ษ ฐานว่ า เป็ น
พระพุทธรู ปสกุลช่างไชยาสมัยอยุธยาตอนปลาย ด้ านข้ างอาคารมีชิ ้นส่วนก้ อนหินทรายแดงทรง
สี่เหลี่ยม 2 ก้ อนขนาด 36X130X50 เซนติเมตร ตังอยู
้ ่ตรงริ มระเบียงพระอุโบสถ นอกจากนี ย้ ัง มี
ประติมากรรมขนาดเล็ กที่ทางวัดมอบให้ แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ได้ แก่ พระพุทธรู ป
ปางมารวิชยั ทําจากสําริดจํานวน 2 องค์ กําหนดอายุอยูใ่ นช่วงสมัยอยุธยา
การกําหนดอายุสมัย: สันนิษฐานว่าเป็ นวัดไม่เก่าไปกว่าสมัยอยุธยาตอนปลายราว
พุทธศตวรรษที่ 23-24 และมีการเข้ ามาใช้ พื ้นที่อีกทีราวช่วงรัตนโกสินทร์
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พงศ์ ชาติ อิ น ทชุ่ม , การวิ เ คราะห์ ศิลปะบนใบเสมาของวั ด ในแหล่ ง ชุ มชนโบราณพื น้ ที่
อําเภอไชยา จั งหวัดสุ ราษฎร์ ธานี วิท ยานิพนธ์ ศิลปะศาสตร์ บัณฑิต บัณฑิตวิท ยาลัย สาขาศิ ลปศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ, 2548, 169.
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กองดินสันนิษฐานว่าเป็ นเจดีย์เดิมตังอยู
้ บ่ ริ เวณหน้ าอุโบสถวัดสโมสร

ประติมากรรมหินทรายพบบริ เวณเจดีย์หน้ าพระอุโบสถวัดสโมสร

พระประทานในอุโบสถและแท่งหินทรายแดงวัดสโมสร

ภาพที่ 95 สภาพพืน้ ที่และหลัก ฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจวั ดสโมสรตําบลเลม็ ด
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.7 แหล่ งโบราณคดีวัดจายร้ าง (สันทรายวัดศาลาทึง คลองไชยา)
ที่ตงั ้ : หมู่ 4 บ้ านปากท่อ ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°22'30.31"N ลองติจดู (แวง) 99°12'30.47"E
เป็ นวัดร้ างไม่ทราบประวัติความเป็ นมาที่ชัดเจนว่าสร้ างขึ ้นหรื อร้ างลงไปในสมัยใด
ต่อ มาในปี พ.ศ.2483 ทางราชการได้ เ ข้ า ใช้ พื น้ ที่ แ ละสร้ างโรงเรี ย นวัด จาย(สุท ธบูร ราษฎร์ )
ทางโรงเรี ยนได้ มีการสร้ างศาลาคลุมเจดีย์และพระพุทธรู ป
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ ่บนสันทรายหมายเลข 1 สูงกว่าพื ้นที่นาด้ านนอกสันทราย
2-3 เมตร มี ค ลองไชยาไหลผ่ า นทางทิ ศ เหนื อ ห่ า งจากแหล่ ง โบรา ณคดี ร าว 100 เมตร
ห่างจากชายฝั่ งทะเลปั จจุบนั ประมาณ 4 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลั ก ฐานโบราณคดี : ส่ ว นใหญ่ ถูก กองดิน ปกคลุม จากการลงพื น้ ที่ สํ า รวจพบ
หลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ ได้ แก่กองอิฐคล้ ายเจดีย์ตงอยู
ั ้ ่ทางทิศใต้ ของศาลาสูงประมาณ
3 เมตรชาวบ้ านเล่าต่อกันมาว่าเป็ นเจดีย์บรรจุอฐั ิ ของพ่อท่านเทพ, ชิน้ ส่ วนพระพุทธรู ปหินทราย
แดงพบกระจายอยู่ภ ายในบริ เ วณศาลามี ดินปกคลุม ทํ า ให้ ไ ม่ส ามารถทราบจํ า นวนที่ ชัดเจน
จากการสํารวจพบชิ ้นส่วนพระพุทธรูป 4 ชิ ้น ได้ แก่ชิน้ ที่ 1 ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปประทับนัง่ ปางมาร
วิ ชัย พระเศี ย รหัก หายเหลื อ เพี ย งชิ น้ ส่ว นฐานถึ ง บริ เ วณพระอุร ะสูง ประมาณ 83 เซนติเ มตร
ลักษณะนุ่งห่มจีวรเฉี ยง ชายสังฆาฏิเรี ยบเป็ นแผ่นใหญ่ยาวจรดพระนาภี ตรงปลายชายสังฆาฏิ
ชํารุ ดหักหายชิน้ ที่ 2 ชิน้ ส่วนพระพุทธรู ปประทับนางปางมารวิชัย พระเศียร พระกรชํารุ ดเหลือ
เพี ย งส่ ว นลํ า ตัว บริ เ วณลํ า ตัว ส่ ว นบริ เ วณหน้ า ตัก ถู ก ดิ น ปกคลุ ม พระพุ ท ธรู ป ห่ ม จี ว รเฉี ย ง
ทําชายสัง ฆาฏิตัดตรง ปลายด้ านล่างทําเขีย้ วตะขาบซ้ อนกัน 2 ชัน้ กํ าหนดเป็ นพระพุทธรู ปหิน
ทรายสกุล ช่างไชยาศิล ปะอยุธ ยาผสมกับช่างท้ องถิ่ นกํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-2170,
ชิน้ ที่ 3 ชิ ้นส่วนเศียรพระพุทธรู ปโผล่มาเพียงครึ่งเศียร สูง 47 เซนติเมตรทําเม็ดพระศกตีช่องเป็ น
ตารางคล้ ายพระพุทธรู ปช่วงสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 22, ชิน้ ที่ 4 ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปประทับนัง่
มองเห็นเพียงด้ านหลังของส่วนบันพระองค์
้
ถึงฐานเนื่องจากด้ านหน้ าโดนดินปกคลุม มีความกว้ าง
ประมาณ 155 เซนติเมตร

70

เปรี ยบเทียบจากกํ าหนดอายุศิลปะพระพุทธรู ปภายในวัดพระบรมธาตุไชยาในการศึกษาของ
นันทลักษณ์ คีรีมา, “พระพุทธรู ปสกุลช่ างไชยาระหว่ างพุ ทธศตวรรษที่ 18–21,” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 1-156.
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การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบื ้องต้ น สันนิษฐานว่าวัดจายร้ างสร้ างขึ ้นร่ว ม
สมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-24

เจดีย์วดั จายร้ าง

ส่วนลําตัวพระพุทธรูปประทับนัง่ ปางมารวิชยั
สูง 83 เซนติเมตร

ส่วนลําตัวพระพุทธรูปประทับนัง่ ปางมารวิชยั
สูง 45 เซนติเมตร

ชิ ้นที่ 3 เป็ นชิ ้นส่วนเศียรพระพุทธรูป

ชิ ้นที่ 4 ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปประทับนัง่ เหลือเพียงส่วน

สูงประมาณ 47 เซนติเมตร

บันพระองค์
้
ถงึ ฐาน กว้ าง 155 เซนติเมตร

ภาพที่ 96 หลั ก ฐานพบที่ แ หล่ งโบราณคดี วั ด จาย (ร้ าง) ตํ า บลเลม็ ด อํ า เภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.8 แหล่ งโบราณคดีวัดท่ าโพธิ์ (สันทรายวัดศาลาทึง คลองท่าโพธิ์)
ที่ตงั ้ : เลขที่ 363บ้ านท่าโพธิ์ ถนนรักษ์ นรกิจ หมู่ 1 ตําบลตลาดไชยา
พิกัด: ละติจูด (รุ้ ง) 9°23'14.71"N ลองติจูด (แวง) 99°12'20.41"E
วัดท่าโพธิ์หรื อวัดใหม่ท่าโพธิ์ไม่มีหลักฐานทางด้ านเอกสารที่ชดั เจนว่าสร้ างขึ ้นในปี ใด
จากประวั ติ ก ล่ า วว่ า เป็ นวั ด ร้ างจนปี พ.ศ.2496 คณะสงฆ์ ไ ชยาจึ ง มี ม ติ ใ ห้ รวมวั ด เข้ ากั บ
วัดใหม่ชลธารซึง่ ตังอยู
้ อ่ ีกฝากของถนนแล้ วรวมเรี ยกว่า“วัดท่าโพธิ์”
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ บ่ นสันทรายวัดศาลาทึง สูงกว่าพื ้นที่ราบด้ านนอก 2-3 เมตร
มีคลองท่าโพธิ์ (คลองที่เกิดจากการรวมกันของคลองตะเคียนและคลองไชยาบริ เวณบ้ านมณฑล)
ไหลผ่านทางทิศตะวันออกห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 200 เมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: กรมศิลปากรทําการสํารวจในปี พ.ศ.2551และพ.ศ.2555
หลักฐานโบราณคดี : จากการสํารวจของกรมศิลปากรในปี พ.ศ.2551และ255571
พบสิ่งก่อสร้ างที่สําคัญ ได้ แก่ เจดีย์องค์ ท่ ี 1 ฐานชัน้ ล่างเป็ นชุดฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ 1 ชัน้
ถัดขึ ้นไปเป็ นชุดฐานสิงห์ จากนันเป็
้ นส่วนเรื อนธาตุทําเป็ นช่องซุ้มแคบๆมีหน้ าบันอยู่เหนือเรื อนซุ้ม
เหมือนกันทัง้ สี่ ด้าน ส่วนบนพังทลาย สันนิษ ฐานว่าน่าจะเหมือนเจดีย์องค์ที่ 2, เจดีย์องค์ ท่ ี 2
ฐานล่างสุดเป็ นฐานสี่เหลี่ยมรองรับชุดฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ในผัง เพิ่มมุม รองรับฐานสิงห์ 1 ชัน้
เรื อนธาตุมีผงั เป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส ยกกระเปาะออกมาเป็ นซุ้มจระนัมทําเป็ นช่องแคบๆ ด้ านบนทํา
เป็ นหน้ าบันเล็กอยูเ่ หนือซุ้มเหมือนกันทังสี
้ ่ด้านประดับลวดลายปูนปั น้ (แต่ส่วนใหญ่กะเทาะหายไป
เกื อบหมด) ด้ านบนมีการทํา ซุ้มหน้ าบันเหมือนด้ านล่าง มุมหน้ าบันประดับด้ วยสถูปจําลองหิน
ทรายแดงด้ านละ 1 องค์ 2 ชัน้ ถัดขึ ้นไปทําเป็ นชุดบัวลูกแก้ วอกไก่รองรับองค์ระฆังย่อมุมไม้ สิบสอง
ส่วนยอดพังทลาย, เจดีย์องค์ ท่ ี 3 ฐานล่างสุดเป็ นฐานสี่เหลี่ยมรองรับชุดฐานบัวลูกแก้ วอกไก่
ในผังเพิ่มมุม รองรับฐานสิงห์ 1 ชัน้ เรื อนธาตุทําเป็ นซุ้มจระนัมประดับด้ วยปูนปั น้ ลายกรวยเชิง
และกาบล่างมุมปลายซุ้มทางด้ านทิศตะวันออกเป็ นรูปพญานาคเหนือหน้ าบันทําเป็ นรูปเทพพนม
ในกรอบหน้ าบันประดับด้ วยลายปูนปั น้ ทิศตะวันออกทําเป็ นรู ปนกยูง ไซร้ ขนและทิศใต้ ทําเป็ นรู ป
เทพพนมทรงสัตว์พาหนะ ด้ านอื่นลวดลายชํารุ ด เหนื อซุ้มหน้ าบันมีสถูปจําลอง ประจําทิศหลัก
และทิศย่อย ด้ านข้ างหน้ าบันทําเป็ นมุมยื่นออกมาประดับด้ วยปูนปั น้ ใบหน้ ายักษ์ และเหนือหน้ า
71

กรมศิลปากร,โครงการวันอนุ รักษ์ มรดกไทยประจําปี พ.ศ.2545 กิจกรรมในการรณรงค์
เพื่อการดูแลรักษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่ 8 กรกฏาคม 2555 ณ โบราณสถานวัดโท
และวัดใหม่ ท่าโพธิ์ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (นครศรี ธรรมราช: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรี ธรรมราช, 2555), 217-220.
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ยักษ์ ทําเป็ นสถูปประจําทิศหลักและทิศย่อยทังสี
้ ่มมุ ด้ านหลังมีปนู ปั น้ ทําเป็ นรูปบุคคลยืนพนมมือ
ถัดไปเป็ นชุดฐานบัวลูกแก้ วอกไก่รองรับสถูปจําลอง 8 องค์ ก่อนจะทําเป็ นชุดฐานบัวลูกแก้ วอกไก่
อี ก ชั น้ รองรั บ องค์ ร ะฆั ง ย่ อ มุ ม ไม้ สิ บ สอง มี บัว ปาก ระฆั ง ประดับ โดยรอบ ส่ ว นองค์ ร ะฆั ง
และยอดพังทลาย, เจดีย์องค์ ท่ ี 4 อยู่ในสภาพชํารุด ปูนฉาบกะเทาะหลุดออก ส่วนยอดและเรื อน
ธาตุพงั ทลายเหลือเพียงส่วนฐาน ฐานชันล่
้ างเป็ นฐานบัว ชันที
้ ่สองเป็ นฐานบัวอกไก่ ฐานทังสองชั
้
น้
อยู่ในผังสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมด้ านละ 3 มุม ตังอยู
้ ่บนฐานสี่เหลี่ยม , อุโบสถ หลังคามุงกระเบื ้องเกล็ด
เต่าลดชัน้ ปี กนก 2 ชัน้ มี มุขประเจิ ด ทัง้ ด้ านหน้ า และหลัง ประดับด้ ว ยช่อฟ้ าใบระกาหางหงส์
หน้ าบันเป็ นแผ่นไม้ เรี ยบเกิดจากการซ่อมแซมในปี พ.ศ.2497 รอบอุโบสถมีใบเสมาเดี่ยวทําจากหิน
ทรายแดงจํานวน 8 ใบ สลักลวดลายทัง้ 2 ด้ านพบว่ามีทงใบเสมาเก่
ั้
าและใบเสมาที่สร้ างขึ ้นใหม่
(ใบเสมาใหม่มีการจารึกปี ที่ซ่อมแซมปี พ.ศ. 2499) ส่วนใบเสมาเก่ามีขนาด31x63x9 เซนติเมตร
มีลกั ษณะคอดเพรี ยวปลายตัด ตัวเสมาโค้ งเอวเว้ า สลักลายไทย แกนกลางใบเสมามีแกนขึ ้นไปสู่
ยอด ท้ องเสมาทําเป็ นลายกระจังอ้ อยลงในรูปสามเหลี่ยม ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรู ป
ปูนปั น้ ปางมารวิชยั ทําจากหินทรายแดงศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายเป็ นพระประธาน ส่วนที่ ฐานมี
จารึกว่ามีการซ่อมแซมในปี พ.ศ.2497
จากการสํารวจของผู้วิจยั ในปี พ.ศ.2557 พบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี ช้ ิน้ ส่ วนจารึกจีน
สัน นิษ ฐานว่า เป็ นป้ ายหลุม ฝั ง ศพ สภาพหั ก เหลื อครึ่ ง ชิ น้ มี ค วามสูง 40 เซนติเมตร กว้ าง 38
เซนติเมตร ปั จจุบนั ตังอยู
้ ่บริ เวณหลังอุโบสถ, ชิน้ ส่ วนหินทราย เป็ นแท่งกลมยาวจํานวน 2 ชิน้
ขนาด 16x50x18 เซนติเมตร เป็ นต้ น
การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่าวัดท่าโพธิ์เป็ นวัดที่สร้ าง
ขึ ้นร่วมสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้ นรัตนโกสินทร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 24-25

207

อุโบสถและพระประธานวัดท่าโพธิ์

ใบเสมาและชิ ้นส่วนใบเสมาอุโบสถวัดท่าโพธิ์

ป้ายหลุมศพอักษรจีนและชิ ้นส่วนหินทรายพบหลังอุโบสถวัดท่าโพธิ์
ภาพที่ 97 สภาพพืน้ ที่และหลักฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจแหล่ งโบราณคดี วัดท่ า
โพธิ์ ตําบลตลาด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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เจดีย์หมายเลข 1

เจดีย์หมายเลข 3

เจดีย์หมายเลข 2

เจดีย์หมายเลข 4

ภาพที่ 98 เจดีย์หมายเลข1,2,3 และ4 ตัง้ อยู่บริ เวณหลังอุโบสถแหล่ งโบราณคดีวัดท่ าโพธิ์
ตําบลตลาด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

209

3.9 แหล่ งโบราณคดีวัดพระประสพ (สันทรายวัดศาลาทึง คลองท่าโพธิ์)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 1 บ้ านท่าโพธิ์ ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°23'14.08"N ลองติจดู (แวง) 99°12'34.01"E
วัดพระประสพไม่ทราบประวัติการสร้ างที่ชดั เจนจากหนังสือประวัติวดั ในประเทศไทย
ของกรมศาสนาระบุว่าเป็ นวัดที่สร้ างขึ ้นในปี พ.ศ.1210 ที่มาของชื่อ “วัดประสพ” เกี่ ยวข้ องกับ
ตํานานพื ้นบ้ านเรื่ องการชักลากพระพุทธรูปจากเขาเพลาโดยกล่าวว่า “กรมการเมืองต้ องการจะชัก
ลากไปยังกรุ งเทพ การชัดลากในครั ง้ นัน้ ได้ ผ่านบริ เวณบ้ านดอนเหยา (วัดเดิม เจ้ าในปั จจุบัน)
และบ้ านมณฑล (วัดเววนในปั จจุบนั ) เมื่อมาถึงบริ เวณวัดประสพ หัวตะเข้ หกั ทําให้ ชกั ลากต่อไป
ไม่ได้ พระราชเศรษฐี ชาวบ้ านบ้ านสารจึงบริ จาคที่ดิ เพื่อสร้ างวัดและเรี ยกชื่อว่า “วัดพระประสพ”
จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์ของพระครู อภิวฒ
ั น์ชยั คุณ เจ้ าอาวาสกล่าวว่ าเมื่อ 2-3 ปี มาแล้ วได้ มี
การปรับปรุงภูมิทศั น์ของวัด โดยมีการย้ ายกุฏิวดั บางส่วนไปวางทางทิศใต้ ของกําแพงในการขุดดิน
พบเศษอิฐและเศษภาชนะดินเผาเนื ้อดิน เนื ้อแกร่งและเนื ้อละเอียด(ลายคราม)กระจายอยู่ทวั่ ไป
ส่วนพื ้นที่เมรุในปั จจุบนั เคยขุดพบหัวนโม72
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ ่บนสันทรายวัดศาลาทึง สูงจากพื ้นที่นาโดยรอบประมาณ
2- 3 เมตรมี คลองท่าโพธิ์ ไหลผ่านทางทิศตะวันตกห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 150 เมตร
นอกจากนี ้ด้ านหลังวัดยังเป็ นขอบของสันทรายโบราณทําให้ มีเส้ นนํ ้าไหลตลอดปี แหล่งโบราณคดี
ห่างจากชายฝั่ งทะเลปั จจุบนั ประมาณ 5 กิโลเมตร
ประวั ติก ารศึก ษา:Jean Yves Claeysเข้ ามาสํารวจในปี พ.ศ. 2472 กล่าวว่า
เป็ นวัดในสมัยอยุธยาและหลวงบริบาลบริภณ
ั ฑ์ได้ นําชิ ้นส่วนสถูปหิน 6 ชันไปจากวั
้
ดพระประสพ
หลั ก ฐานทางด้ า นโบราณคดี ได้ แก่ พระอุ โบสถเป็ นพระอุโบสถที่สร้ างขึน้ ใหม่
ส่วนใบเสมาและพระประธานเป็ นของเดิม ใบเสมาเป็ นใบเสมาคู่ทําจากหินทรายแดงจํ านวน
16 ใบ ขนาดกว้ าง 41-50 เซนติเมตร สูง62-92 เซนติเมตร หนา 10-16เซนติเมตร ไม่มีการสลัก
ลวดลายแต่มี เส้ นแกนเป็ นสันนูนตรงกึ่งกลางใบเสมากํ าหนดอายุให้ อยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้ น
ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธานทําจากหินทรายแดงลักษณะเป็ นพระพุทธรู ป สมัย
อยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 (สังเกตจากชายสังฆาฏิเขี ้ยวตะขาบซ้ อนกัน 2 ชันและกลี
้
บบัว
รองรั บรั ศมี ) นอกจากนี ย้ ัง พบพระพุท ธรู ป สํ าริ ดและทองเหลื องขนาดต่า งๆจํ านวน72 องค์
เครื่ องถ้ วยสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ ปั จจุบนั ทางวัดได้ นําไปฝากที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
, กองอิฐ (เจดีย์) ตัง้ อยู่บริ เ วณหน้ าพระอุโบสถกล่าวว่าเป็ นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระราชเศรษฐี
72

พระครูอภิวฒ
ั น์ชยั คุณ (อายุ 42 ปี ) เจ้ าอาวาสวัดพระประสพ
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ผู้บริจาคที่ดนิ ให้ แก่วดั อิฐมีขนาด14x26x5 เซนติเมตร พบชิ ้นส่วนสถูปจําลองขนาดเล็ก ปล้ องไฉน
และชิ ้นส่วนพระพุทธรูปศาลาทรายแดงกองอยูด่ ้ านหน้ าของตัวเจดีย์
การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่าวัดพระประสพสร้ างขึ ้น
ร่วมสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-24

พระอุโบสถและพระประธานวัดพระประสพ

ตัวอย่างใบเสมารอบอุโบสถแหล่งโบราณคดีวดั พระประสพ

เจดีย์บรรจุอฐั ิ พระราชเศรษฐี และชิ ้นส่วนประติมากรรมทําจากหินทรายแดง

ภาพที่ 99 สภาพพืน้ ที่และหลัก ฐานทางโบราณคดีท่ ีได้ จากการสํารวจแหล่ งโบราณคดี
วัดพระประสพ ตําบลทุ่ง อําเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี

211

3.10
แหล่ งโบราณคดีวัดโทร้ าง (สันทรายวัดศาลาทึง คลองท่ าโพธิ์)
ที่ตงั ้ : หมู่ 1 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°23'22.94"N ลองติจดู (แวง) 99°12'24.41"E
วัดโทเป็ นวัดร้ างไม่มีประวัติการสร้ างที่แน่ชัด Jean Yves Claeys ทําการสํารวจ
ในปี พ.ศ.2472และศาสตราจารย์ ห ม่ อ มเจ้ าสุ ภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล และนัก ศึ ก ษาคณะโบราณคดี
มาสํารวจอีกครัง้ ในปี พ.ศ.2500สันนิษฐานว่าเป็ นวัดในสมัยอยุธยา
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ ่สนั ทรายวัดศาลาทึง สูงกว่าพื ้นที่นารอบนอกประมาณ 2-3
เมตร มีร่องรอยลํานํ ้าเก่าทางตอนใต้ ของแหล่งโบราณคดี (สันนิษฐานว่าเป็ นคลองไชยาสายเดิม)
มี คลองท่าโพธิ์ ไหลอ้ อมทางทิ ศเหนื อและทิ ศตะวันออกของแหล่ง โบราณคดี แหล่ง โบราณคดี
ห่างจากชายฝั่ งทะเลปั จจุบนั ประมาณ 6 กิโลเมตร
ประวัติการศึกษา:Jean Yves Claeys ทําการสํารวจในปี พ.ศ.2472 พบว่าเป็ นวัดร้ าง
มีซากโบสถ์ล้อมรอบด้ วยใบเสมา พบพระพุทธรูปจํานวนมาก ทางทิศเหนือของอุโบสถไป 35 เมตร
พบซากเจดี ย์ มี ข นาดความยาว 3.90 เมตร กว้ าง 2.80 เมตร หั น หน้ าไปทางทิ ศ ตะวัน ตก
ทางตะวัน ออกเป็ นช่ อ งเก็ บ อัฐิ 73 ในปี พ.ศ.2500 ศาสตราจารย์ ห ม่ อ มเจ้ า สุภัท รดิ ศ ดิ ศ กุล นํ า
นักศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรทําการสํารวจ นายธรรมนูญ อัตถากรได้ บนั ทึก
ถึงพระพุทธรู ปในวัดโทร้ างว่าทํา ด้ วยหินศิลาทรายแดงสมัยอยุธยาที่ พระเกศาขีดเป็ นเส้ นขนานไป
จนจดยอดพระเกศ มี ลัก ษณะคล้ า ยประติ ม ากรรมในสมัย พระเจ้ าชัย วรมัน ที่ 7 ของเขมร
สันนิษฐานว่าจะเป็ นของที่ทําขึ ้นสมัยพระเจ้ าปราสาททอง 74, หน่วยศิลปากรที่ 8 นครศรี ธรรมราช
หรื อ สํ า นัก ศิ ล ปากรที่ 14 นครศรี ธ รรมราชปี พ.ศ.2511, 2551และ2552และสํ า รวจร่ ว มกั บ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยาปี พ.ศ.2555 แหล่งโบราณสถานวัดโท(ร้ าง)ประกาศขึ ้นทะเบียน
โบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 53 หน้ า 1533 วันที่ 27 กันยายน 2479
หลักฐานโบราณคดี: ที่กําหนดอายุไม่เกินพุทธศตวรรษที่24 ที่สําคัญ มีดงั นี ้

73

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

390.
74

กรมศิลปากร, โครงการวันอนุ รักษ์ มรดกไทยประจําปี พ.ศ.2545 กิจกรรมในการรณรงค์
เพื่อการดูแลรั กษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่ 8กรกฏาคม2555 ณโบราณสถานวัดโท
และวัดใหม่ ท่าโพธิ์ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (นครศรี ธรรมราช: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรี ธรรมราช, 2555), 210-217.
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ก. ฐานอุ โ บสถ ปั จ จุบัน มี ก ารปูพื น้ ซี เ มนต์ แ ละสร้ างอาคารคลุม ตัว อุโ บสถเดิ ม
บริเวณฐานที่วางพระพุทธรูปมีกองดินพอกหนาทําให้ ไม่เห็นรายละเอียดฐานเดิม
ข. พระพุ ท ธรู ป ศิ ล าทรายแดง ส่ ว นใหญ่ พ ระเศี ย รหัก หายและมี ดิ น พอกทับ
ทําให้ ไม่ทราบจํานวนพระพุทธรูปบนพระอุโบสถที่แน่ชัด ตรงกลางมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 2 องค์
เป็ นพระพุทธรู ปประนับนั่งปางมารวิชัย เป็ นพระประธานองค์ ท่ ี 1 (องค์ซ้ายมือ) มีสภาพชํ ารุ ด
เหลื อ เพี ย งส่ ว นพระศอถึ ง ฐานสู ง ประมาณ 150 เมตร หน้ าตั ก กว้ าง 150 เซนติ เ มตร
องค์ ท่ ี 2 (ขวามือ) สภาพชํารุดเหลือเพียงส่วนพระศอถึงฐานสูงประมาณ 150 เมตร หน้ าตักกว้ าง
200 เซนติเมตร พระพุทธรู ปหินทรายแดง 11 องค์ บริ เวณด้ านหน้ าพระประธานทุกองค์พระ
เศียรชํารุดหักหาย มีขนาดสูงจากฐานถึงพระศอประมาณ 35-45 เซนติเมตรหน้ าตักมีความกว้ าง
ประมาณ 45-50 เซนติ เ มตร ส่ ว นใหญ่ ป ระทับ นั่ง ปางมารวิ ชัย ห่ม จี ว รคลุม และห่ม จี ว รเฉี ย ง
ลั ก ษณะชายสั ง ฆาฏิ ข องพระที่ พ บที่ วั ด โทมี ลั ก ษณะเป็ นแผ่ น ตรงยาวจรดพระนาภี
แต่มีพระพุทธรู ปหินทรายด้ านหน้ าพระประธาน 1 องค์มีลกั ษณะแตกต่างจากพระพุทธรูปองค์อื่น
คือ มีลกั ษณะเป็ นพระพุทธรูปทรงเครื่ องและประทับนัง่ ปางสมาธิ
ค. ใบเสมา ทําจากหินทรายแดงพบชิ ้นที่สมบูรณ์ 1 ชิ ้นและชิน้ ส่วนใบเสมา 4 ชิน้
ลักษณะของใบเสมาชิ ้นที่สมบูรณ์มีขนาด 32x55x10 เซนติเมตรเป็ นใบเสมาเอวคอดทําเส้ นกรอบ
จรดยอดใบเสมา ตรงกลางมีเส้ นแกน ยอดเสาทําเป็ นลายดอกไม้ ท้ องเสมาทําเป็ นลายกระจัง
ง. กองอิฐ อยูด่ ้ านหลังพระอุโบสถ สันนิษฐานว่าเป็ นเจดีย์เก่า ปั จจุบนั มีดินปกคลุม
ทําให้ ไม่ทราบลักษณะทางสถาปั ตยกรรมเดิม อิฐของเจดีย์มีขนาด 19x32x7เซนติเมตร
จ. ฐานเจดีย์ก่ออิฐรู ปสี่เหลี่ยม ตังอยู
้ ่ทางทิศเหนือของพระอุโบสถ สันนิษฐานว่า
คือ เจดีย์ 8 เหลี่ยมที่อยู่ในบันทึกของ Jean Yves Claeys ในปี พ.ศ.2472 ปั จจุบนั เหลือเพียงผนัง
ของฐานทางทิศใต้ และทิศตะวันออก มีต้นไม้ ขึ ้นปกคลุม
การกํ า หนดอายุ ส มั ย : จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ น สัน นิ ษ ฐานว่ า วัด โทร้ างสร้ างขึ น้
ร่วมสมัยอยุธยากําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-24 (หลักฐานส่วนใหญ่เป็ นอยุธยาตอนปลาย)
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สภาพแหล่งโบราณคดีวดั โท (ร้ าง)

พระพุทธรูปศิลาทรายแดงบริ เวณฐานอุโบสถเดิม

ตัวอย่างพระพุทธรูปศิลาทรายแดงหน้ าพระประธาน

ตัวอย่างใบเสมาหินทรายแดงที่พบใกล้ บริ เวณอุโบสถ

ภาพที่ 100 สภาพแหล่ ง โบราณคดี แ ละหลั ก ฐานทางโบราณคดี ท่ ี ไ ด้ จ ากการสํ า รวจ
แหล่ งโบราณคดีวัดโทร้ าง ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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ที่มาภาพลายเส้ นเจดีย์ทางทิศเหนือของอุโบสถวัดโทร้ าง
: Jean Yves Claeys, L’Archéeologie du Siam (1931),

สภาพวัดโทเจดีย์วดั โทร้ างปั จจุบนั

390.

กองอิฐด้ านหลังพระอุโบสถสันนิษฐานว่าเป็ นเจดีย์เก่า

ภาพที่ 101 เจดีย์จากแหล่ งโบราณคดีวัดโทร้ าง ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.11
แหล่ งโบราณคดี วั ด บาตรร้ าง (ดอนทรายขนาดเล็ ก ตํ า บลทุ่ ง
คลองท่าโพธิ์)
ที่ตงั ้ : ตังอยู
้ ท่ ี่หมู่ 1 บ้ านขนอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°23'40.81"N ลองติจดู (แวง) 99°12'59.11"E
วัดบาตรร้ างไม่มี ประวัติว่าสร้ างขึน้ หรื อร้ างไปในสมัยใด จากข้ อมูลการสัมภาษณ์
ชาวบ้ านกล่าวว่ามีสิ่งก่อสร้ างคล้ ายโบสถ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ า พบพระพุทธรูปหินทรายแดงไม่มีเศียร
จํานวน 3 องค์ รอบวิหารมีใบเสมาล้ อมรอบจํานวน 8 ใบ หน้ าอุโบสถมีเจดีย์ 2 องค์ ด้ านหน้ าเจดีย์
มีสระนํ ้าจํานวน 1 สระ แต่ในปี พ.ศ.2554ได้ มีการปรับพื ้นที่เพื่อปลูกปาล์มในการไถกลบในครัง้ นัน้
พบกระปุกใส่หวั นโมและชิ ้นส่วนภาชนะดินเผา
สภาพภูมิ ศาสตร์ :เป็ นพื น้ ที่ ดอนมี คลองท่าโพธิ์ ที่แตกออกเป็ นสองสายไหลขนาบ
ทิ ศ เหนื อ และทิ ศ ใต้ ห่ า งจากแหล่ ง โบราณคดี ด้ านละ 200 เมตร ปั จ จุ บัน เป็ นพื น้ ที่ บ ริ เ วณ
วัดบาตรร้ าง ถูกไถเป็ นสวนปาล์มล้ อมรอบด้ วยพื ้นที่ตํ่าซึง่ เป็ นที่นาของชาวบ้ าน
ประวัตกิ ารศึกษา ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลั ก ฐานโบราณคดี :พบหลัก ฐานทางโบราณคดี ได้ แ ก่ กองอิ ฐ สภาพถูก รถไถ
ดันไปกองรวมกันมีดินและต้ นไม้ ขึน้ ปกคลุม สันนิษฐานว่า เป็ นโบสถ์ หรื อวิหาร อิฐที่ พบมีขนาด
17x32x8เซนติเมตร, พระพุทธรู ปหินทรายแดงพบจํานวน 2 องค์ตงอยู
ั ้ ่บนกองอิฐ องค์แรกตังอยู
้ ่
บริ เวณกลางกองอิฐเป็ นพระพุทธรู ปปางมารวิชยั พระเศียรหักหายมี ความสูงจากพระศอถึงฐาน
ประมาณ 150 เมตร หน้ าตักกว้ าง 140 เมตร ห่มจีวรเฉียงชายสังฆาฏิทําเป็ นเขี ้ยวตะขาบซ้ อนกัน
2 ชันด้
้ านบนทําเป็ นแนวนอน 2-3 เส้ นคล้ ายกับพระพุทธรู ปที่ วดั พระบรมธาตุไชยาที่กําหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 20-2175 พระพุทธรู ปองค์ที่สองตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกของวิหารดินปกคลุม
โผล่เพียงช่วงพระอังสาถึงบันพระองค์
้
, ชิน้ ส่ ว นกระเบือ้ งมุงหลังคา พบบริ เวณรอบตัววิหาร,
ชิน้ ส่ ว นเครื่ องถ้ ว ยเคลื อบขาว 2 ชิน้ และเคลื อบเขียว 1 ชิ น้ แต่เนื่ องจากมีขนาดเล็กมาทําให้
ไม่สามารถวิจยั ได้
การกําหนดอายุสมัย:จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่าวัดบาตรสร้ างร่ วมสมั ย
อยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-24
75

เปรี ย บเที ย บจากกํ า หนดอายุศิ ลปะพระพุท ธรู ป ภายในวัด พระบรมธาตุไชยาในการศึก ษา
ของ นันทลักษณ์ คีรีมา, “พระพุทธรูปสกุลช่ างไชยาระหว่ างพุทธศตวรรษที่ 18–21,” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 1-156.
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สภาพแหล่งโบราณคดีวดั บาตรร้ าง

พระพุทธรูปหินทรายแดงกลางวิหาร สูง 150 เซนติเมตร ความกว้ างตรงหน้ าตัก 140 เซนติเมตร

พระพุทธรูปหินทรายแดง(ถูกดินปกคลุมครึ่งองค์)อิฐมีขนาด 17x32x8 เซนติเมตร

ชิ ้นส่วนกระเบื ้องมุงหลังคาชิ ้นส่วนภาชนะดินเผา

ภาพที่ 102 สภาพพื น้ ที่แ ละหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากแหล่ ง โบราณคดีวั ด บาตรร้ าง
ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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2.12
แหล่ งโบราณคดี วั ด ท่ า นเกิ ด ร้ าง (ดอนทรายขนาดเล็ ก ตํ า บลทุ่ ง
คลองท่าโพธิ์)
ที่ตงั ้ :หมู่ 1 บ้ านขนอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง)9°23'47.50" N ลองติจดู (แวง) 99°12'57.09"E
จากข้ อมูล ที่ ได้ จ ากการให้ สัมภาษณ์ กล่าวว่าเป็ นเจดีย์ที่สร้ างขึน้ โดยพระภิ กษุ สงฆ์
รูปหนึง่ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อระลึกถึงสถานที่เกิดของท่าน ด้ านในจะพบเจดีย์ 3 องค์ 76
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : เป็ นพื น้ ที่ ด อนสู ง กว่ า พื น้ ที่ น าโดยรอบประมาณ 2 เมตร
มีคลองท่าโพธิ์ไหลผ่านทางทิศเหนือของแหล่งโบราณคดี ปั จจุบนั เป็ นพื ้นที่ปลูกปาล์ม
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษาทางด้ านโบราณคดี
หลักฐานทางโบราณคดี จากการลงพื ้นที่สํารวจพบหลักฐานดังนี ้
ก. เจดีย์ พบกองอิฐสันนิษฐานว่าเจดีย์เดิมจํานวน 2 องค์มีต้นไม้ และวัชพืชหญ้ าขึ ้น
ปกคลุ ม กองอิ ฐ ที่ 1 เป็ นฐานสี่ เ หลี่ ย มจัตุ รั ส ย่ อ มุ ม ไม้ สิ บ สอง มี ข นาดสู ง 70 เซนติ เ มตร
กว้ าง 150 เซนติเมตร กองอิฐที่ 2 อยู่ถดั ขึ ้นมาทางทิศเหนือ เป็ นเจดีย์เอวคอดส่วนยอดหักหายไป
สูงประมาณ 180 เซนติเมตร อิฐมีขนาด 17x32x5เซนติเมตร
ข. ชิ น้ ส่ วนภาชนะดิ น เผาจากการสํ า รวจผิ ว ดิ น พบชิ น้ ส่ ว นภาชนะดิ น เผา
กระจายอยูท่ วั่ ไปตัวอย่างชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาที่พบบริ เวณวัดท่านเกิดร้ าง ได้ แ ก่ ชิน้ ส่ วนภาชนะ
ดิ น เ ผ า เ นื ้ อ ดิ น มี เ นื อ้ ห ย า บ มี ลั ก ษ ณ ะ ค ล้ า ย ห ม้ อ ต า ล , ชิ ้น ส่ ว น เ ค รื่ อ ง ถ้ ว ย จี น
พบในสมัยราชวงศ์หมิง คือ ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเต่อเจิ ้นมณฑล เจียงซีกําหนดอายุ
ราวปลายพุท ธศตวรรษ 21ถึ ง ต้ น พุท ธศตวรรษที่ 22 จํ า นวน 2 ชิ น้ และสมัย ราชวงศ์ ชิ ง
พบชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยและโถจีนจากเตาจิ่งเต๋อเจิ ้น มณฑลเจีย งซี กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่
23 จํ า นวน 8 ชิ น้ , ชิ น้ ส่ ว นเครื่ อ งถ้ วยจากเตาอั น ซี มณฑลฝู เ จี ย้ น กํ า หนดอายุ ร าวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 จํานวน 4 ชิ ้น เป็ นต้ น
การกํา หนดอายุ ส มั ย : จากการสํ ารวจแหล่ง โบราณคดี วัด ท่า นเกิ ด ในเบือ้ งต้ น
สั น นิ ษ ฐานว่ า วั ด ท่ า นเกิ ด สร้ างร่ ว มสมั ย กั บ อยุ ธ ยาตอนปลายราวพุ ท ธศตวรรษที่ 23-24
จัดเป็ นแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-24

76

นายชู เ กี ย รติ ทุ่ม ขนอน (อายุ 70 ปี ) บ้ า นเลขที่ 1 02, นางเทวี อิ น ทรกํ า เนิ ด (อายุ 65 ปี )
บ้ านเลขที่ 2 และนายชํานาญ อินทร์ แก้ ว (อายุ 43 ปี ) บ้ านเลขที่ 141 หมู่ 1 อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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กองอิฐ 1 ฐานเจดีย์สเี่ หลีย่ มย่อมุมสูง 100 เซนติเมตร

กองอิฐที่ 2 เจดีย์เอวคอด

กว้ าง150 เซนติเมตร

สูง 180 เซนติเมตร กว้ าง150 เซนติเมตร

ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาและเครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงและชิงราวพุทธศตวรรษที่ 21-24

ภาพที่ 103 สภาพพื น้ ที่ แ ละหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากแหล่ ง โบราณคดี วั ด ท่ า นเกิ ด
ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.13
แหล่ งโบราณคดี วั ด ชมพู พ นั ส (ดอนทรายขนาดเล็ ก ตํ า บลทุ่ ง
คลองท่าโพธิ์)
ที่ตงั ้ : ตังอยู
้ ท่ ี่หมู่ 1 บ้ านขนอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง)9°23'56.55"N
ลองติจดู (แวง) 99°12'54.82"E
ไม่มีประวัติที่ชดั เจนว่าสร้ างขึ ้นในสมัยใด แต่เดิมชื่อ “วัดชมพูพนุ ” สร้ างขึ ้นทับวัดร้ าง
2 วัด คื อ วัด นอก (ที่ ตัง้ ของวัด ชุม พูพ นัส ในปั จ จุบัน )และวัด ใน (ที่ ป ลูก ปาล์ ม วัด ในปั จ จุบัน
อยู่ทางทิศเหนือของวัด) มีการสร้ างโรงเรี ยนวัดชมพูพนัสขึ ้นบริ เวณพื ้นที่ของวัดในเมื่อประมาณ
60 ปี ที่แล้ วและโรงเรี ยนได้ ยบุ ตัวลงเมื่อราว 20 ปี ที่ผ่านมาปั จจุบนั ใช้ บริ เวณพื ้นที่วดั ในเป็ นพื ้นที่
ปลูกปาล์ม77
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : เป็ นพื น้ ที่ ด อนสู ง กว่ า พื น้ ที่ น าโดยรอบประมาณ 2 เมตร
มีคลองท่าโพธิ์ไหลผ่านทางใต้ ของวัด
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษาทางด้ านโบราณคดี
หลักฐานโบราณคดี: จากการสํารวจทางโบราณคดีพบโบราณวัตถุที่สําคัญ ดังนี ้
ก. พืน้ ที่บริเวณวัดชมพูพนัส สร้ างทับวัดนอกร้ าง สถาปั ตยกรรมของวัดในปั จจุบนั
เป็ นศิ ล ปกรรมสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ พระอุโ บสถสร้ างขึ น้ ในปี พ.ศ.2525 ล้ อ มรอบด้ ว ยใบเสมา
ทําจากปูนซีเ มนต์ ภายในประฐานพระประธานลักษณะท้ องถิ่น จากลักษณะไม่มีแถวกลี บบัว
รองรั บ รั ศ มี สั น นิ ษ ฐานว่ า ไม่ เ ก่ า ไปกว่ า สมั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย (เนื่ อ งจากมี ก ารซ่ อ มแซม
ทําให้ ยากแก่การวิเคราะห์อายุสมัย) จากการเดินสํารวจผิวดินพบชิ ้นส่วนใบเสมาศิลาทรายแดง
วางกองอยู่บริ เ วณด้ า นหน้ า ของพระอุ โบสถภายในกุฏิ มี พ ระพุทธรู ปสํ า ริ ดสมัยอยุธ ยา 4 องค์
กล่าวว่าเป็ นของวัดแต่เดิม
ข. พืน้ ที่บ ริ เ วณวั ด ใน ปั จ จุบันเป็ นสวนปาล์ ม อยู่ทางทิศเหนื อของวัดชมพูพ นัส
จากการเดินสํ ารวจพบเศษอิฐ ชิ น้ ส่วนศิลาทรายแดงและชิ น้ ส่วนชามลายครามจํ านวน 1 ชิ น้
จากการสัมภาษณ์พระครู วิชัยธรรมรัตน์เจ้ าอาวาสกล่าวว่าได้ พบใบเสมาและเศียรพระพุทธรู ป
หินทรายแดงบริ เวณคูนํา้ ของวัด เศียรพระพุทธรู ปเก็บไว้ ภายในวัดมีขนาดกว้ าง 10 เซนติเมตร
สูง 20 เซนติเมตร ใบหน้ ากร่อน เม็ดพระศกตีตาราง ใบเสมาปั จจุบั นเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วดั
เวียงมีลกั ษณะเป็ นใบเสมาเอวคอดสลักเป็ นเส้ นแกนกลาง
77

ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการให้ สั ม ภาษณ์ ข องพระครู วิ ชั ย ธรรมรั ตน์ เจ้ าอาวาสวั ด ชมพู พ นั ส ,
นายชํานาญ อินแก้ ว (อายุ 46 ปี ) และนางชุม เมืองแมน (อายุ 80 ปี ) บ้ านเลขที่ 141 หมู่ 1 ตําบลบ้ านขนอน
ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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การกํา หนดอายุสมั ย : ในเบือ้ งต้ น สันนิษฐานว่ามี การใช้ พื น้ ที่ บริ เวณวัดชมพูพนั ส
เป็ นศาสนสถานชื่อว่า “วัดนอก”และ “วัดใน” เป็ นวัดที่สร้ างขึ ้นในร่วมสมัยอยุธยากําหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 20-24

อุโบสถวัดชมพูพนัส

ชิ ้นส่วนใบเสมาศิลาทรายแดงหน้ าพระอุโบสถ

ตัวอย่างพระพุทธรูปสําริดสมัยอยุธยา

พระประธานวัดชมพูพนัส

ตัวอย่างพระพุทธรูปสําริ ดสมัยอยุธยา

ตัวอย่างพระพุทธรูปสําริ ดสมัยอยุธยา

ภาพที่ 104 สภาพพืน้ ที่และหลั กฐานทางโบราณคดีท่ ีวัดชมพูพนั ส (บริ เวณวั ดนอกเดิม)
ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา
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สภาพพื ้นที่บริ เวณวัดในร้ างปั จจุบนั

ชิ ้นส่วนเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายแดงพบบริเวณร่องคูนํา

ชิ ้นส่วนใบเสมาพบบริ เวณวัดในชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยลายคราม

ภาพที่ 105 สภาพพืน้ ที่และหลั ก ฐานทางโบราณคดี ท่ ี วั ดชมพู พนั ส (บริ เ วณวั ด ในเดิม )
ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา
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3.14 แหล่ งโบราณคดีบ้านสงขลา(ดอนทรายขนาดเล็ก ตําบลทุง่ คลองท่าโพธิ์)
คลองท่ าโพธิ์

คลองโต๊ ะเจ้ า
สุสานเจ้ าเมืองไชยา

บ้ านโต๊ ะเจ้ า

สุสานเจ้ า
เมืองพัทลุง

แนวคูขุด
คลองคูถ่นิ

บ้ านสงขลา

บ้ านเจะแก

สันทรายหมายเลข1
ภาพที่ 106 แหล่ งโบราณคดีบ้านสงขลาจากภาพถ่ ายทางอากาศปี พ.ศ.2468
ที่มา: แหล่งโบราณคดีบ้านสงขลาจากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2468, เข้ าถึงเมื่อ 18 กุมภาพันธ์
2558. ดัดแปลงแผนที่จาก: ฐานข้ อมูลภาพถ่ายทางอากาศ Williams-Hunt Aerial Photograph
Digital Collection78
ชุ ม ชนบ้ านสงขลาตั ง้ อยู่ บ นพื น้ ดอนเล็ ก ๆ รวมดอนบ้ านโต๊ ะเจ้ า บ้ านสงขลา
และบ้ าน เจ๊ ะแก จากข้ อมู ล ที่ ไ ด้ สั ม ภาษณ์ ก ล่ า วว่ า เป็ นชุ ม ชนที่ อ พยพมาจากสงขลา
ในจดหมายเหตุของหมื่นอารี ราษฎร์ (วิน สาลี) พ.ศ.2438 บันทึกไว้ วา่
“ ใ น ส มั ย อ ยุ ธ ย า ยั ง ไ ม่ เ สี ย แ ก่ ข้ า ศึ ก มี แ ข ก ม ล า ยู ชื่ อ “ ม ะ ห ะ รุ่ ม ป ะ แ ก ”
อพยพจากหัวเขาแดงมาตัง้ บ้ า นเรื อ นอยู่ที่ ทุ่ง โฉลก อํ า เภอพุน พิ นจนเมื่ อ เจ้ าเมื องไชยาว่า ลง
จึงโปรดเกล้ าให้ มะระหุ่มปาแกมาครองเมืองไชยา มะรุ่มปะแกย้ ายมาตังเมื
้ องบริ เวณบ้ านสงขลา
สร้ างบ้ านเรื อน ทําเสาหลักเมืองและขุดคูนํ ้าไว้ รอบจากนันก็
้ มีเชื ้อสายสืบต่อมา คือ “มะหะรุ่ มตา
78

http://gdap.crma.ac.th/เข้ าถึงข้ อมูลวันที่ 16/12/57
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ไฟ” (บุตรชาย), “มะระหุ่มมุดา” (บุตรมะหะรุ่ มตาไฟ) จนพม่ามาตีไ ชยาจึงได้ อพยพครอบครั ว
หายไป79
จากการสืบประวัติเชือ้ สายสกุลสุลต่านสุลัยมานของมูลนิธิรามฤทธิ ไกร-มานะจิตต์
ได้ กล่าวว่า “เมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสามารถตีเมืองสงขลาได้ ในปี พ.ศ.2223 ได้ โปรดให้
มุส ตาฟาบุต รชายคนโตของสุล ต่า นสุลัย มานมาครองเมื อ งไชยา ส่ว นฮะซัน และท่ า นฮูเ ซน
(บุต รของสุล ต่า นสุไ ลมานอี ก 2 คน)อพยพมาอยู่ที่ ก รุ ง ศรี อ ยุธ ยา ท่ า นฮะซัน เข้ า รั บ ราชการ
และ
มีบทบาทในราชสํานักอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ต่อมาท่านฮุเซน
ได้ กลับไปช่วยราชการพระยาไชยา(มุสตาฟา)ที่เมืองไชยาและจากนันได้
้ รับพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ
ให้ ไ ปเป็ นพระยาพัทลุง มี ร าชทินนามว่า “พระยาแก้ ว โกรพพิ ชัยในปี พ.ศ.2226 ส่วนเมื องไชยา
ภายหลัง ท่า นมุส ตาฟาถึ ง แก่ อสัญ กรรมใน พ.ศ.2235 ก็ ใ ห้ ท่า นเตาฟี คผู้เ ป็ นบุต รปกครองต่อ
จนถึงพ.ศ.2248”80
สภาพภู มิ ศ าสตร์ :ตัง้ อยู่ บ นพื น้ ที่ ด อนขนาดเล็ ก 3 ดอน คื อ ดอนบ้ า นสงขลา
บ้ า นโต๊ ะ เจ้ าและบ้ า นเจะแก แดอนมี ข นาด 100-400 เมตร กระจายอยู่ ภ ายในคลองคูถิ่ น
และคลองโต๊ ะเจ้ า81มีความสูงจากพื ้นที่นาโดยรอบ 1-2 เมตร จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศ
พบร่องรอยการขุดคูนํ ้า 3 ด้ าน โดยขุดตัดคลองท่าโพธิ์ ที่ไหลทางทิศตะวันตกของเมืองเป็ นเส้ นใน
แนวเหนือใต้ ระยะทาง 500 เมตร ปลายมุมทางทิศเหนือขุดไปจรดกับคลองโต๊ ะเจ้ าที่ไหลไปรวมกับ
คลองตะเคี ย น ส่ วนปลายมุม ทางทิ ศใต้ ขุด ไปเชื่ อ มกับ คลองคูถิ่ น ซึ่ ง จะไหลไปรวมกับ ท่ า โพธิ์
การขุ ด คูนี ส้ ัน นิ ษ ฐานว่ า ขุ ด เพื่ อ เป็ นประโยชน์ ใ นการป้ องกัน นํ า้ ไหลบ่า เข้ า ท่ ว มที่ อ ยู่ อ าศัย
และนาข้ าวในหน้ านํ ้าและเป็ นประโยชน์ในการกสิกรรมในการส่งนํ ้าเข้ านา
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลักฐานโบราณคดี: จากการลงสํารวจพื ้นที่ของผู้วิจยั ในปี พ.ศ.2557 พบหลักฐาน
ทางโบราณคดีตามพื ้นที่ตา่ งๆที่นา่ สนใจ ดังนี ้

79

ชนะ นาคเวช, ประวัติท้องถิ่นและบุคคลสําคัญ อําเภอไชยา (สุราษฎร์ ธานี: สภาวัฒนธรรม
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, 2550), 74-76.
80
เริ ง วุ ฒิ มิ ต รสุ ริ ย ะ, บทบาทขุ น นางไทยเชื อ้ สาย “แขก” ในหั ว เมื อ งพั ท ลุ ง สมั ย
รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1– รัชกาลที่ 3, สารนิพนธ์ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2546, 100-103.
81
คื อ คลองท่า โพธิ์ ที่ แ ตกออกเป็ น 2 สาย เมื่ อ ไหลผ่ า นบริ เ วณแหล่ง โบราณคดี บ้ า นสงขลา
จะเรี ยกชื่อแยกเป็ นคลองคูถิ่นและคลองโต๊ ะเจ้ า
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บ้ านโต๊ ะเจ้ า

บ้ านสงขลา

ภาพที่ 107 แหล่ งโบราณคดีบ้านสงขลา
(ดัดแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)
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ตาราง 15 ข้ อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีบ้านสงขลา ตําบลทุง่
แหล่ งที่พบ
1. บ้ านสงขลา
และบ้ านโต๊ ะเจ้ า

ข้ อมูลทางโบราณคดี
ปั จจุ บั น เป็ นพื น้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของชุ ม ชน มี บ้ านเรื อนปลู ก หนาแน่ น มี ถ นนสาย
ตลาดไชยา-วัดจําปาตัดผ่านกลางแหล่งโบราณคดี จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์ กล่าวว่า
บริ เ วณกลางดอนเป็ นที่ ตัง้ ของเสาหลัก เมื อ ง บริ เ วณตัว เมื อ งและพื น้ ที่ น ามัก ขุด พบ
ชิ น้ ส่วนภาชนะดินเผาสีขาวเขียนลายสีนํา้ เงิ นและอิฐ จากการสํารวจผิวดินของผู้วิจัย
พบชิ น้ ส่วนชามลายครามจากเตาอันซี มณฑลฝูเจี ย้ น สมัยราชวงศ์ ชิ งกํ าหนดอายุราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 บริ เวณใกล้ กบั เสาหลักเมืองและพบชิ ้นส่วนกระเบื ้องกาบกล้ วย
บริ เวณใกล้ สสุ านหลังบ้ านนายเหรน ภัยเมือง82
2. สุสานเจ้ าเมือง เรี ยกว่า “เกาะยอ”ตังอยู
้ ่บริ เวณทางทิศตะวันออกของบ้ านสงขลาข้ ามตรงจุดแยกคลอง
ไชยา
คูถิ่นและคลองโต๊ ะเจ้ า83 ในปี พ.ศ.2530มูลนิธิรามฤทธิไกรและมานะจิตต์ได้ เข้ ามาทําการ
บูรณะ บนหลุมฝั งศพเขีย นว่า “หลุมฝั งศพของพระยาไชยามุสตาฟาบุต รของสุลต่า น
สุไลมานพ.ศ.2148–2235” และ“หลุม ฝั ง ศพของพระยาเตาฟิ คบุต รสุลต่า นมุสตาฟา
พ.ศ.2182 – 2248”
3. บ้ านโต๊ ะเจ้ า
มีมสั ยิดเก่าชื่อมัสยิดบ้ านโต๊ ะเจ้ าหรื อยามาอาดิสซอลาตินเอาวาลาแต่เดิมเป็ นอาคารไม้
ยกสูง ลัก ษณะศิ ล ปกรรมเป็ นสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ ผ สมระหว่ า งศิ ล ปกรรมไทยภาคใต้
และมุสลิม
4. หลุมฝั งศพ
ในตํานานกล่าวว่าเจ้ าเมืองพัทลุ เป็ นน้ องชายของพระยามุสตาฟา ต่อมาทรงพระประชวร
พระยาแก้ วโกรพ และต้ องการจะมาฝั งศพใกล้ กบั ญาติที่ไชยา แต่ปีนันเกิ
้ ดนํ ้าท่วมหนักทําให้ ไม่สามารถนํา
พิชัย (ฮุเซ็น)
ศพมาฝั งที่สสุ านจึงฝั งพระศพไว้ บริ เวณทาง ทิศตะวันออกของบ้ านป่ าขาวในปั จจุบนั 84

การกําหนดอายุสมัย :จากการศึกษาบริ บทเบือ้ งต้ นสันนิษฐานว่ามี การใช้ พื น้ ที่อยู่
อาศัยอย่างน้ อยราวสมัยอยุธยาตอนปลายและมีการอาศัยหนาแน่นในสมัยรัตนโกสินทร์

82

นายเหรน ภัยเมือง (อายุ 90ปี ) บ้ านเลขที่ 101 หมู่ 2 บ้ านโต๊ ะเจ้ า ตําบลตลาด อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ละติจูดที่ 9°23'42.54" N ลองติจูดที่ 99°12'21.86" E ได้ ให้ สมั ภาษณ์ว่าบริ เวณหลังบ้ าน
เจอซากหัวเรื อ สอดคล้ องกับภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงให้ เห็นว่าเป็ นทางนํ ้าเก่า
83
ละติจดู ที่9°23'46.22" N ลองติจดู ที่ 99°12'1.79" E
84
ประยูรศักดิ์ ชลายนเดชะ,มุสลิมในประเทศไทย(กรุ งเทพฯ : โครงการหอสมุดกลางอิสลาม
สายสกุลสุลต่ านสุลัยมาน,2539), 99.
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เสาหลักเมือง

ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาอันซี มณฑลฝูเจี ้ยน
สมัยราชวงศ์ชิง ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24

บริ เวณที่พบกระเบื ้องกาบกล้ วยบริ เวณสุสานใกล้ บ้านนายเหรน ภัยเมือง

หลุมฝั งศพของพระยาไชยามุสตาฟา (ซ้ าย) และพระยาเตาฟิ ค (ขวา)

มัสยิดบ้ านโต๊ ะเจ้ า

หลุมฝั งศพพระยาแก้ วโกรพพิชยั

ภาพที่ 108 สภาพแหล่ ง โบราณคดี แ ละหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากแหล่ ง โบราณคดี
บ้ านสงขลา ตําบลตลาด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.15
แหล่ งโบราณคดี สวนยางผู้ ใหญ่ สิทธิ ชั ย แสงจั นทร์ (คลองท่าตี น
และคลองตะเตียน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 6 บ้ านทุง่ นางเภา ตําบลโมถ่าย อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง)9°26'8.14"N
ลองติจดู (แวง) 99° 5'17.11"E
จากข้ อมู ล การสั ม ภาษณ์ ผ้ ู ให ญ่ สิ ท ธิ ชั ย แสงจั น ทร์ กล่ า วว่ า ในปี พ.ศ.2557
ทํ า การปรั บ ไถหน้ าดิ น บริ เวณสวนหลั ง บ้ านเพื่ อ ปลู ก ยาง พบชิ น้ ส่ ว นภาชนะดิ น เผา
เป็ นจํานวนมาก85
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตัง้ อยู่บ นพื น้ ที่ ด อนสลับ แนวลูก ฟูก มี ห้ ว ยแคมเรื อ สาขาหนึ่ ง
ของคลองท่ า ตี น ไหลห่ า งจากแหล่ ง โบราณคดี ท างทิ ศ ใต้ ห่ า งไปประมาณ 500
เมตร
และห่ า งจากคลองท่ า ตี น ทางทิ ศ เหนื อ ประมาณ 1,300 เมตร ห่ า งจากชายฝั่ ง ทะเลปั จ จุบัน
ประมาณ 20 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลักฐานโบราณคดี: จากการลงพื ้นที่สํารวจผิวดินพบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผากระจาย
อยู่ทั่ว ไป ชิ น้ ส่ว นภาชนะดิน เผาที่ ส ามารถนํ า มาวิ เ คราะห์ ไ ด้ ส่ว นใหญ่ กํ า หนดอายุอ ยู่ใ นช่ว ง
พุ ท ธศตวรรษที่ 20-21 ได้ แก่ กระปุ ก และชิ น้ ส่ ว นชามเคลื อ บสี เ ขี ย วจากเตาศรี สั ช นาลั ย ,
ชิ น้ ส่ ว นชามเคลื อ บเขี ย วจากเตาหลงเฉวี ย น มณฑลเจ้ อเจี ย้ ง สมั ย ราชวงศ์ ห มิ ง เป็ นต้ น
นอกจากนี ย้ ั ง พบชิ น้ ส่ ว นลํ า ตัว ภาชนะและจุ ก ภาชนะภาชนะดิ น เผาเนื อ้ ดิ น มี เ นื อ้ หยาบ
และพบชิน้ ส่วนกําไลทําจากโลหะจํานวน 1 ชิน้ ยาว 6 เซนติเมตร หนาประมาณ 1เซนติเมตร
ปลายด้ านหนึง่ ตัน
การกําหนดอายุสมัย: จากข้ อมูลการสํารวจเบื ้องต้ น สันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่
บริ เ วณแหล่ง โบราณคดี ส วนยางผู้ใ หญ่ สิทธิ ชัย แสงจันทร์ ร่วมสมัยอยุธ ยาราวพุท ธศตวรรษที่
20-24 (พบโบราณวัตถุชว่ งพุทธศตวรรษที่ 20-22)

85

ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จากการให้ สัม ภาษณ์ น ายสิ ท ธิ ชั ย แสงจั น ทร์ (อายุ 57ปี ) บ้ านเลขที่ 13/1
และนายเจริ ญศักดิ์ เพชรหล่อ (อายุ39 ปี ) บ้ านเลขที่ 5/3 หมู6่ บ้ านทุง่ นางเภา โมถ่าย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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สภาพแหล่งโบราณคดีสวนผู้ใหญ่สทุ ธิชยั แสงจันทร์

กระปุกเคลือบสีเขียวจากเตาศรี สชั นาลัย กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21

ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยชิ ้นส่วนกําไลทําจากโลหะ (สําริ ด)

ภาพที่ 109 สภาพแหล่ ง และหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากการสํ า รวจแหล่ ง โบราณคดี
สวนผู้ใหญ่ สุทธิชัย แสงจันทร์ บ้ านทุ่งนางเภา ตําบลโมถ่ าย อําเภอไชยา
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3.16
แหล่ งโบราณคดีบ้านโรงดํา (คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 5 บ้ านโรงดํา ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°25'36.47"N ลองติจดู (แวง) 99°11'4.76"E
จากข้ อ มูล การให้ สัม ภาษณ์ ข องนายอุด ม อิ น หนองทะกล่ า วว่ า เมื่ อ ปี พ.ศ.2545
ได้ ทํ า การขุด หลุม บริ เ วณหลัง บ้ า นแพบหม้ อ ดิน เผาบรรจุอัฐิ แ ละกระปุ ก จํ า นวนมากจึง ได้ นํ า
โบราณวัตถุไปมอบให้ กบั ทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา86
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ ่บนพืน้ ที่ร าบมีคลองตะเคียนไหลผ่านทางทิศตะวันตก
ห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 400 เมตร แต่เดิมพื ้นที่บริ เวณนี ้เป็ นป่ าต้ นเคี่ยมห่างจากชายฝั่ ง
ทะเลปั จจุบนั ประมาณ 10 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลั ก ฐานโบราณคดี : กระปุก ลายครามและเขี ย นสี กระปุก สี แ ละเคลื อ บขาว
สมั ย ราชวงศ์ ห มิ ง , กระปุ ก และไหเคลื อ บสี นํ า้ ตาลจากเตาศรี สั ช นาลั ย (บ้ านป่ ายาง)
ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22, เตาปูนสําริ ด เป็ นต้ น โบราณวัตถุส่วนใหญ่
ร่ ว มสมั ย กั บ อยุ ธ ยาราวพุ ท ธศตวรรษที่ 20-22 จากการลงพื น้ ที่ สํ า รวจเพิ่ ม เติ ม ของผู้ วิ จั ย
ในปี พ.ศ.2557ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีบนผิวดินเพิ่มเติม
การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบื ้องต้ น สันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่บริ เวณแหล่ง
โบราณคดีบ้านโรงดําร่วมสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-24

ภาพที่ 110 สภาพแหล่ งและหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่ งโบราณคดีบ้านโรงดํา
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ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์นายอุดม อินหนองทะ (อายุ 42 ปี ) บ้ านเลขที่ 9/1 หมู่ 5 บ้ านโรงดํา
ตําบลตลาด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.17
แหล่ งโบราณคดีวัดไตรรัตนากรและดอนอิฐ(คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 3 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°24'34.24"N ลองติจดู (แวง) 99°11'40.67"E
วัดไตรรัตนากรหรื อวัดตะเคียนไม่มี ประวัติการสร้ างที่ ชัดเจนว่าสร้ างขึน้ ในสมัยใด
จากข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากการให้ สัม ภาษณ์ กล่าวว่า แต่เ ดิม เป็ นวัดร้ าง จากนัน้ มี การบูร ณะซ่อ มแซม
ปั จจุ บั น เป็ นวั ด ที่ มี พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ จํ า พรรษา ทางทิ ศ ใต้ ของวั ด ตะเคี ย นข้ ามฝั่ งคลอง
คือ แหล่งโบราณคดีชื่อดอนอิฐ พบหลักฐานเป็ นอิฐจํานวนมาก
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ ่บนดอนกว่าพื ้นที่ราบโดยรอบประมาณ 1-2 เมตร มีคลอง
ตะเคียนไหลผ่านทางทิศใต้ ของแหล่งโบราณคดี วัดตะเคียนเปลี่ยนชื่ อเป็ นวัดไตรรัตนากรในปี พ.ศ.
2522 พื ้นที่ครึ่งหนึง่ ของวัดเป็ นที่ตงของโรงเรี
ั้
ยนวัดไตรรัตนากรสร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ.2481
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลักฐานทางโบราณคดี: จากการลงพื ้นที่สํารวจพบหลักฐานทางโบราณคดี ดังนี ้
ตาราง 16 ข้ อมูลหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีวดั ไตรรัตนากรและดอนอิฐ
แหล่ งที่พบ
ข้ อมูลทางโบราณคดี
อุโบสถวัด
เป็ นอุโบสถสร้ างสมัยพระครูมงคลวรญาณ (ลัน่ ) ฐิ ตญาโณ เมื่อปี พ.ศ.2547สร้ างทับโบสถ์เดิม ภายใน
ไตรรัตนากร ประดิษฐานพระพุทธรู ปศิลาทรายแดงเป็ นพระประธาน จากการไม่ทําแถวกลับบัวรองรับรัศมี พระ
พักตร์ มีลกั ษณะท้ องถิ่น พระเกศาทําเป็ นหนามขนุน ชายสังฆาฏิใหญ่ยาวจรดพระนาภีสมัยอยุธยา
ตอนปลาถึงต้ นรั ตนโกสินทร์ รอบอุโบสถมีใบเสมาเดี่ยวทําจากหินทรายแดงจํ านวน 8 ใบมีขนาด
39x90x14เซนติเมตร ขนาดของใบเสมาใหญ่ใกล้ เคียงกับวัดพระบรมธาตุและวัดพระประสพ ลวดลาย
บนใบเสมาสันนิษฐานว่ามีการสลักปี พ.ศ.2499ซึง่ เป็ นปี ที่ทําการบูรณะไว้ บนใบเสมา ลวดลายมีความ
คล้ ายคลึงกับวัดท่าโพธิ์ สันนิษฐานว่าเป็ นใบเสมาเก่าสมัยอยุธยาที่นํามาแกะสลักลวดลายใหม่พ.ศ.
2499 จากการเดินสํารวจผิวดินไม่พบโบราณวัตถุเพิ่มเติมเนื่องจากมีการถมดินหลายครัง้
อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของวัด มีคลองตะเคียนไหลผ่านทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแหล่ง
ดอนอิฐ
โบราณคดี ลัก ษณะเป็ นเนิ น ดิ น กว้ างประมาณ 30x30 เมตร จากข้ อ มูล การให้ สัม ภาษณ์
ละติจดู
้ นแต่เดิมทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้ านมีกองอิฐ ลักษณะ
9°24'28.2"N นายพร้ อม คชเวชกล่าวว่า พบอิฐทังเนิ
คล้ ายเตาเผาจํ า นวน 2
เตา 87จากการเดิ น สํ า รว จพบอิ ฐ ทั่ ว ทั ง้ บริ เวณ อิ ฐ มี ข นาด
ลองติจดู
99°11'31.3"E 17x29x5.5 เซนติเมตร ไม่พบโบราณวัตถุประเภทอื่น
87

ข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์จากนายพร้ อม คชเวช (อายุ84ปี ) บ้ านเลขที่ 8/1 หมู่ 3 บ้ านนาอิฐ
(ดอนอิฐ) ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบื ้องต้ น สันนิษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่บริ เวณวัด
ไตรรัตนากรอย่างน้ อยร่วมสมัยอยุธยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-24

อุโบสถ พระประธานและใบเสมาวัดไตรรัตนากร(วัดตะเคียน) ตําบลทุง่ อําเภอไชยา

แหล่งโบราณคดีดอนอิฐข้ างวัดไตรรัตนากร

ภาพที่ 111 สภาพแหล่ งและหลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่ งโบราณคดี วัดไตรรั ตนากร
และดอนอิฐ
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3.18
แหล่ งโบราณคดีกุฏิยายหงส์ ยายหาร (คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 4 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°25'2.26"Nลองติจดู (แวง) 99°12'11.57"E
กุฏิยายหงส์ยายหารไม่มีประวัตกิ ารสร้ างที่ชดั เจนว่าสร้ างขึ ้นในสมัยใด แต่เป็ นสถานที่
ศักดิส์ ิทธิ์ชาวบ้ านให้ ความเคารพนับถือ มีการทําบุญในเดือนเมษายนของทุกปี 88
สภาพภูมิศาสตร์ :ตังอยู
้ ่บนที่ราบระหว่ างคลองหนองขี ้เป็ ดที่แยกออกเป็ น 2 สาย
บริ เ วณวัดไตรรั ตนากร สายหนึ่ง คือคลองหนองขี เ้ ป็ ดไหลไปรวมกับคลองหลงออกคลองใหญ่
พุมเรี ยงอีกสายไหลไปทางทิศใต้ ผ่านตําบลทุ่งและออกที่คลองพุมเรี ยง ปั จจุบนั แหล่งโบราณคดี
มีการสร้ างอาคารเพื่ อเป็ นที่ เ คารพและสักการระของชาวบ้ าน ส่วนพืน้ ที่ โดยรอบเป็ นสวนยาง
สวนปาล์มและที่อยูอ่ าศัยของชาวบ้ านพื ้นที่บริเวณนี ้มีนํ ้าท่วมทุกปี
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลักฐานทางโบราณคดี พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญดังนี ้

ภาพที่ 112 แผนผังบริเวณกุฏิแม่ ยายหงส์ ยายหาร
ก. กองอิ ฐ สัน นิษฐานว่า เป็ นเจดีย์ พบจํ านวน 3 กอง กองที่ 1ตัง้ อยู่ทางทิศใต้
มีลกั ษณะวางเรี ยงเป็ นฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนาด 2x4 เมตร สูง 1.50 เมตร, กองที่ 2 ตังอยู
้ ่ทางทิศ
ตะวันตกมีดินปกคลุม ด้ านล่างมี แนวอิฐ วางเรี ยงเป็ นฐานรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้ าขนาด 3x3.5 เมตร
สูง 2 เมตรและกองที่ 3 อยู่ทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือ ก่อเป็ นสี่เหลี่ยมขนาด 1.5x1.6 เมตร
สูง 50 เซนติเมตร อิฐส่วนใหญ่มีขนาด 17x26x6 เซนติเมตร

88

นายสมนึก บัวอินทร์ (อายุ 62 ปี ) และนางดรุ ณี บัวอินทร์ บ้ านเลขที่ 135 หมู่ 4 บ้ านคงคาชัย
ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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ข. ชิน้ ส่ ว นภาชนะดินเผา จากการเดินสํารวจไม่พ บโบราณวัตถุบนผิวเพิ่ม เติม
(สัน นิ ษ ฐานว่า อาจเนื่ อ งจากใบไม้ ที่ ก องค่อ นข้ า งรก) แต่พ บชิ น้ ส่ว นภาชนะดิน เผาหนาแน่ น
บริ เ วณบ้ า นนายสมนึ ก บัว อิ น ทร์ ซึ่ ง ห่ า งแหล่ ง โบราณคดี ไ ปทางทิ ศ ใต้ ป ระมาณ 200 เมตร
ส่วนใหญ่เป็ นชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยจีน ได้ แก่ สมัยราชวงศ์ ซ่งใต้ พบชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวจากเตา
หลงฉวน มณฑลเจ้ อเจี ย งกํ า หนดอายุ ร าวปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 17-18 จํ า นวน 1 ชิ น้ ,
สมัยราชวงศ์ หมิง พบชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาจิงเต๋อเจิ ้นราชวงศ์หมิงกําหนดอายุราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 21-22 จํ านวน 2 ชิ น้ , ชิ น้ ส่ว นชามลายครามจากเตาผิง เหอ มณฑลฝูเ จี ย้ น
กําหนดอายุราวต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22, สมัยราชวงศ์ ชิง พบเครื่ องลายครามจากเตาอันซี
มณฑลฝูเจีย้ นกํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 จากข้ อมูลการสัมภาษณ์ กล่าวเคยขุดพบตลับ
เคลือบเขียวตลับเคลือบเขียวจากเตาเต๋อฮัว่ สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่
17-18จํานวนหลายใบ
การกําหนดอายุสมัย : เป็ นที่น่าสนใจว่าพบหลักฐานประเภทเครื่ องถ้ วยจีนในสมัย
ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17-18 บริ เวณแหล่งโบราณคดี แต่ทงนี
ั ้ ้เป็ นเพียงการสํารวจเบื ้องต้ นที่
พบโบราณวัต ถุป ระเภทเครื่ อ งถ้ วย 2-3 ชิ น้ ในพื น้ ที่ บ ริ เ วณแหล่ ง โบราณคดี ป ระกอบกับ
โบราณสถานไม่เก่าไปกว่าสมัยอยุธยา จึงสันนิษฐานเบื ้องต้ นว่าอย่างน้ อยมีการเข้ ามาใช้ พืน้ ที่
บริ เ วณกุฏิ แม่ยายหงส์ ยายหารในช่วงร่ วมสมัย อยุธ ยากํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-24
(บริเวณตําบลทุ่งอาจมีการใช้ พื น้ ที่ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งจะอภิปรายในข้ อบทวิเคราะห์
ต่อไป)
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สภาพพื ้นที่บริ เวณกุฏิยางหงส์ ยายหาร

กองอิฐกองที่ 1

กองอิฐกองที่ 2

กองอิฐกองที่ 3

ภาพที่ 113 สภาพพื น้ ที่ แ ละกองอิ ฐ ที่ พ บบริ เ วณแหล่ ง โบราณคดี กุ ฏิ ย างหงส์ ย ายหาร
ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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ตลับเคลือบเขียวจากเตาเต๋อฮัว่ สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ ราว

ตลับเคลือบเขียวจากเตาเต๋อฮัว่ สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้

ปลายพุทธศตวรรษที่ 17-18

ปลายพุทธศตวรรษที่ 17-18

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวเตาหลงฉวน สมัยซ่งใต้

ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาจิงเต๋อเจิ ้น

ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 17-18

สมัยราชวงศ์หมิงราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21-22

ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาผิงเหอ

ชิ ้นส่วนเครื่ องลายครามจากเตาอันซี

สมัยราชวงศ์หมิงราวต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22

สมัยราชวงศ์ชิงราวพุทธศตวรรษที่ 24

ภาพที่ 114 ชิน้ ส่ วนเครื่ องถ้ วยที่พบบริ เวณใกล้ กับแหล่ งโบราณคดีกุฏิยางหงส์ ยายหาร
ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.19 แหล่ งโบราณคดีกุฏิโกบ (คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 5 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°24'41.96"N ลองติจดู (แวง) 99°12'37.99"E
ชาวบ้ านเรี ย กพื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ว้ ่ า กุ ฏิ โ กบ ในเดื อ นมี น าคม พ.ศ.2558 ชาวบ้ าน
ได้ ทําการขุดขยายคลองตะเคียนพบกระปุกบริเวณกุฏิโกบจํานวนหลายชิ ้น
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : เป็ นพื น้ ที่ ด อนสู ง กว่ า พื น้ ที่ น าโดยรอบประมาณ 2 เมตร
มีคลองตะเคียนไหลผ่านแหล่งโบราณคดีทางทิศเหนือ
ประวัตกิ ารศึกษา: สํานักศิลปากรที่ 15 ทําการสํารวจในเดือนมีนาคมปี พ.ศ.2558
หลั ก ฐานโบราณคดี : โบราณวั ต ถุ เ ป็ นกระปุ ก พบจํ า นวน 11 ใบเป็ นกระปุ ก
เคลือบขาวสมัยราชวงศ์ซ่งกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 จํานวน 1 ใบและกระปุกเคลือบ
ขาว กระปุกลายคราม กระปุกสีสมัยราชวงศ์หมิงช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 20-22
การกํ า หนดอายุ ส มั ย : เป็ นที่ น่ า สนใจว่ า พบหลัก ฐานประเภทเครื่ อ งถ้ วยจี น
ในสมัยช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 17-18 บริ เวณแหล่งโบราณคดี แต่ทงนี
ั ้ เ้ ป็ นเพียงการสํารวจ
เบือ้ งต้ นที่ พ บโบราณวัตถุประเภทเครื่ องถ้ วย1ชิ น้ ในพื น้ ที่ บริ เวณแหล่ง โบราณคดีประกอบกับ
โบราณวัตถุ ส่วนใหญ่อยู่ในสมัยอยุธยาจึงสันนิษฐานเบื ้องต้ นว่าอย่างน้ อยมีการเข้ ามาใช้ พืน้ ที่
บริเวณกุฏิโกบในช่วงร่วมสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-22

ภาพที่ 115 กระปุกที่พบบริเวณแหล่ งโบราณคดีกุฏิโกบ ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา
ที่มาของข้ อมูลและภาพ : สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรี ธรรมราช
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3.20 แหล่ งโบราณคดีกุฏิตาเจ้ า (คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 5 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°24'41.96"N ลองติจดู (แวง) 99°12'37.99"E
กุฏิตาเจ้ าไม่มีประวัติการสร้ างที่ชัดเจนว่าสร้ างขึน้ ในสมัยใด จากข้ อมูลสัมภาษณ์
กล่าวว่าเป็ นที่อยูข่ องตาเจ้ ามีเจดีย์เก่าอยู่ 1 องค์ ต่อมาในปี พ.ศ.2534 ได้ มีการบูรณะตัวเจดีย์เดิม
และสร้ างศาลาคลุม ในการขุดทําศาลาครัง้ นันพบอิ
้
ฐ กระปุกจํานวนหลายใบ 89 ปั จจุบนั กุฏิตาเจ้ า
ถือเป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์ของชาวบ้ าน มีการทําบุญในเดือนเมษายนของทุกปี
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : เป็ นพื น้ ที่ ด อนสูง กว่ า พื น้ ที่ น าโดยรอบประมาณ 2 เมตร
มีคลองตะเคียนสายที่ไหลไปลงคลองพุมเรี ยงไหลผ่านแหล่งโบราณคดีทางทิศเหนือห่างจากแหล่ง
ประมาณ
200 เมตร แหล่ ง โบราณคดี กุ ฏิ ต าเจ้ าอยู่ ห่ า งจากชายฝั่ งทะเลปั จจุ บั น
ประมาณ 8 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลัก ฐานโบราณคดี : จากการลงพืน้ ที่สํ ารวจพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สํ าคัญ
ได้ แก่ เจดีย์ สูงประมาณ 2.5 เมตร กว้ างประมาณ 1.5 เมตร ฐานด้ านล่างเขียนว่าได้ รับการบูรณะ
ครั ง้ ที่ 2 เมื่ อ ปี พ.ศ.2534 เป็ นเจดี ย์ ย่ อ มุม ไม้ 12 ฐานล่ า งทํ า เป็ นฐานสิ ง ห์ ร องรั บ องค์ ร ะฆัง
ทํ า เป็ นเป็ นทรงสู ง ส่ ว นยอดทํ า เป็ นบั ว กลุ่ ม ลั ก ษณะเจดี ย์ เ ป็ นศิ ล ปะแบบปลายอยุ ธ ยา
ถึงต้ นรัตนโกสินทร์ , อิฐ พบกระจายอยู่ทวั่ ไปโดยเฉพาะตรงเนินดินที่สร้ างศาลา, ชิน้ ส่ วนภาชนะ
ดินเผา จากการเดินสํารวจไม่พบชิน้ ส่ วนภาชนะดินเผาบริ เวณแหล่งโบราณคดี (อาจเนื่องจาก
ส ภ า พ พื น้ ที่ ค่ อ น ข้ า ง ร ก ) แ ต่ จ ะ พ บ ชิ น้ ส่ ว น ภ า ช น ะ ดิ น เ ผ า ห น า แ น่ น บ ริ เ ว ณ ผิ ว ดิ น
บ้ านนางกิ ม้ ชิต ศักดิ์ซุ่ยห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 50 เมตร มีทงั ้ ชิน้ ส่วนภาชนะดินเผา
เนื อ้ ดิ น ทํ า ลวดลายประทับ คล้ ายหม้ อตาล, ชิ น้ ส่ ว นภาชนะดิ น เผาจากประเทศจี น ได้ แ ก่
ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวจากเตาซินฮุ้ย มณฑลกวางตงสมัยราชวงศ์ ถัง กํ าหนดอายุราวปลาย
พุทธศตวรรษที่13-14 จํานวน 1 ชิ ้น,สมัยปลายราชวงศ์ ซ่งใต้ -เยวี๋ยนพบชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียว
จากเตาหลงฉวน มณฑลเจ้ อเจี ยง กํ าหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19 จํานวน 1 ชิ น้ ,
สมั ยราชว งศ์ หมิ ง พ บชิ น้ ส่ ว นชามลายครามจากเตาอั น ซี กํ าหนดอา ยุ ร าวกลาง
ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 จํานวน 1 ชิ ้น, ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเต๋อเจิ ้น มณฑลเจียงซี
กําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 จํานวน 4 ชิน้ และอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21-22
นางกิ ม้ ชิ ต ศัก ดิ์ซุ่ย (อายุ 83 ปี ) บ้ านเลขที่ 76 และนายอรุ ณ คชาอนันต์ (อายุ 91 ปี )
บ้ านเลขที่ 72 หมู่ 5 บ้ านถิ่นหลวง ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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จํานวน 4 ชิน้ , ชิน้ ส่วนชามลายครามจากเตาผิงเหอ มณฑลฝูเจี ้ยน กําหนดอายุราวต้ นถึงกลาง
พุท ธศตวรรษที่ 22, สมั ยราชวงศ์ ชิ ง พบถ้ วยเคลื อ บสี นํ า้ ตาล จากเตาเต๋อ ฮั่ว มณฑลฝูเ จี ย้ น
กํ าหนดอายุราวกลางถึง ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 และชิน้ ส่วนชามจากเตาอันซี มณฑลฝูเจีย้ น
กําหนดอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24, ชิน้ ส่ วนชามลายสีดาํ จากเวียดนาม สมัยราชวงศ์เตริ่ น
กํ าหนดอายุราวพุท ธศตวรรษที่ 20, ชิ น้ ส่ ว นชามลายครามญี่ ปุ่ นจากเตาอิ เซน เมื องนาริ ต ะ
สมัยเอโดะ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22 เป็ นต้ น
การกํา หนดอายุ ส มั ย : เป็ นที่ น่า สนใจว่ า พบหลัก ฐานประเภทเครื่ อ งถ้ ว ยจี น
ในสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-14 บริ เวณแหล่งโบราณคดี แต่ทงั ้ นี ้เป็ นเพียงการสํารวจเบื ้องต้ น
ที่พบโบราณวัตถุประเภทเครื่ องถ้ วย 1 ชิ ้นในพื ้นที่บริ เวณแหล่งโบราณคดีประกอบกับโบราณวัตถุ
และโบราณสถานส่วนใหญ่อยู่ในสมัยอยุธยาจึงสันนิษฐานเบื ้องต้ นว่าอย่างน้ อยมีการเข้ ามาใช้
พื น้ ที่ บ ริ เ วณกุ ฏิ ต าเจ้ า ในช่ ว งร่ ว มสมัย อยุ ธ ยาราวพุ ท ธศตวรรษที่ 20-22 (บริ เ วณตํ า บลทุ่ ง
อาจมีการใช้ พื ้นที่ในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่19 ซึง่ จะทําการอภิปรายในข้ อบทวิเคราะห์ตอ่ ไป)

ภาพที่ 116 เจดีย์ท่ แี หล่ งโบราณคดีกุฏิตาเจ้ า ตําบลทุ่ง อําเภอไชยาจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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บ้ านนางกิ ้มชิต ศักดิ์ซยุ่

ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดิน

ชิเคลือบเขียวเตาซินฮุ้ย สมัยราชวงศ์ถงั ราว

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวจากเตาหลงฉวน

ปลายพุทธศตวรรษที่ 13-14

ราชวงศ์ซง่ ใต้ -เยวี๋ยนปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19

ชิ ้นส่วนชามลายครามเตาอันซี ราชวงศ์หมิง

ชิ ้นส่วนชามลายครามเตาจิ่งเต๋อเจิ ้น

ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21

สมัยราชวงศ์หมิงปลายพุทธศตวรรษที่ 21-22

ชิ ้นส่วนชามลายสีดําจากเวียดนาม

ชิ ้นส่วนชามลายครามญี่ปนจากเตาอิ
ุ่
เซน

สมัยราชวงศ์เตริ่ น ราวพุทธศตวรรษที่ 20

สมัยเอโดะราวพุทธศตวรรษที่ 22

ภาพที่ 117

ชิน้ ส่ ว นเครื่ อ งถ้ วยจี น เวี ยดนามและญี่ ปุ่ นที่พบบ้ า นนางกิ ม ซุ้ ย ศั ก ดิ์ซ่ ุ ย
แหล่ งโบราณคดีกุฏิตาเจ้ า ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา
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3.21 แหล่ งโบราณคดีวัดมานร้ าง (ดอนทรายขนาดเล็กตําบลทุง่ คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°24'49.67"N ลองติจดู (แวง) 99°12'49.90"E
วั ด มานร้ างไม่ มี ป ระวั ติ ก ารสร้ างที่ ชั ด เจนว่ า สร้ างขึ น้ หรื อร้ างไปในสมั ย ใด
ชาวบ้ านกล่าวว่าแต่เดิมมีเจดีย์และสระนํ ้า เมื่อประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมาชาวบ้ านปรับเปลี่ยนพื ้นที่
เพื่ อ ปลู ก สวนปาล์ ม และสวนยางโบราณวั ต ถุ ที่ เ คยพบภายในวั ด มาน ได้ แก่ หิ น บดยา
ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผา 90ลูกปั ด91และอิฐกระจายอยู่ทั่วไป จากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย
ใน ศิ ล าจารึ ก วั ด จํา ปาสฎ1.จารในปี พ.ศ.2309 กล่ า วถึ ง มหาจัน ธง เจ้ า ปุญ จนและอํ า แดง
ทองเพชรได้ ทําบุญถวายที่นา กระบือข้ าทาส ปั จจัยแก่วดั จําปา มีการการถวายที่นากินอาณาเขต
ไปจรดวั ด ทมานทางทิ ศ เหนื อ จากข้ อ มูล และสภาพที่ ตัง้ สอดคล้ อ งกับ จารึ ก สัน นิ ษ ฐานว่ า
คือ วัดทมานในจารึกวัดจําปา
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : เป็ นพื น้ ที่ ด อนสู ง กว่ า พื น้ ที่ น าโดยรอบประมาณ 2 เมตร
มีคลองตะเคียนไหลห่างจากแหล่งโบราณคดีทางทิศใต้ ประมาณ 200 เมตร ปั จจุบนั เป็ นสวนยาง
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลักฐานโบราณคดี: จากการลงพื ้นที่สํารวจปี พ.ศ.2557 พบหลักฐานทางโบราณคดี
กระจายอยู่ทั่วไป ได้ แก่ อิฐขนาด 19x30x6เซนติเมตร, ชิน้ ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้ ดินมีลักษณะ
เนื อ้ หยาบ, ชิ น้ ส่ ว นภาชนะดิ น เผาเนื อ้ แกร่ ง (คล้ ายก้ นครก?), ชิ น้ ส่ ว นชามเคลื อ บเขี ย ว
และชิ ้นส่วนชามลายคราม สามารถนํามาวิเคราะห์หาอายุสมัยได้ 1 ชิ ้น คือ ชิ ้นส่วนชามเคลือบ
เขี ย วจากเตาผู่ เ ถี ย น มณฑลฝู เ จี ย้ น สมั ย ราชวงศ์ เ ยวี๋ ย นกํ า หนดอายุ ร าวกลางถึ งปลาย
พุทธศตวรรษที่ 19
การกําหนดอายุสมัย : จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่าอย่างน้ อยได้ มีการใช้
พื ้นที่บริเวณนี ้ในสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 20-24 คือ วัดทมานในจารึกกําหนดปี พ.ศ.2308

90

นายถนอม รอดรักษา (อายุ 79 ปี ) บ้ านเลขที่ 19, นายวิจิต ราหม่าน (อายุ 56 ปี ) บ้ านเลขที่ 68
หมู่ 2 บ้ านทุ่งนอก, นางกิม้ ชิต ศักดิ์ซุ่ย (อายุ 83ปี ) บ้ านเลขที่ 76 หมู่5 ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
91
นางบุญหอม อินทจักร์ (อายุ 77 ปี ) บ้ านเลขที่ 16 หมู่ 2 บ้ านชายเหมือง ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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สภาพพื ้นที่บริ เวณวัดมานร้ างในปั จจุบนั

อิฐที่กระจายทัว่ ทังบริ
้ เวณ อิฐมีขนาด19x30x6เซนติเมตร

ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาทีก่ ระจายอยูต่ ามผิวดิน

ชิ ้นส่วนชามเคลือบเขียวจากเตาผูเ่ ถียนราชวงศ์เยวีย๋ น
กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 19

ภาพที่ 118 สภาพพืน้ ที่และหลักฐานทางโบราณคดีแหล่ งโบราณคดีวัดมานร้ าง ตําบลทุ่ง
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.22 แหล่ งโบราณคดีวัดจําปา (ดอนทรายขนาดเล็กตําบลทุ่ง คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 5 บ้ านหัวนอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°24'26.10" N ลองติจดู (แวง) 99°13'3.50" E
วั ด จํ า ปาไม่ มี ป ระวั ติ ที่ แ น่ ชั ด ว่ า สร้ างขึ น้ ในสมั ย ใดแต่ สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ นวั ด
ที่มีความสําคัญในสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ พบจารึก 2หลักกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 24
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : เป็ นพื น้ ที่ ด อนสู ง กว่ า พื น้ ที่ น าโดยรอบประมาณ 2 เมตร
มีคลองตะเคียนไหล ผ่านห่างจากแหล่งโบราณคดีทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร
ประวัติการศึกษา: กรมศิลปากรได้ ประกาศขึ ้นทะเบียนวัดจําปาเป็ นโบราณสถานใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้ า1533 ตอนที่ 34 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479 และมีการสํารวจ
โดยกรมศิลปากรในปี พ.ศ.2519 และ 2529
หลักฐานทางโบราณคดีจากการศึกษาพบหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ ได้ แก่
ก. จารึก พบจํานวน 2หลัก คือ
- ศิลาจารึ กวัดจําปา สฎ1.จารในปี พ.ศ.2309 ทําจากหินทรายสีเทา อักษรขอม
ภาษาไทย เนื อ้ หากล่ า วถึ ง มหาจัน ธง เจ้ า ปุญ จนและอํ า แดงทองเพชรได้ ทํ า บุญ ถวายที่ น า
กระบือ ข้ าทาส ปั จจัยแก่วดั จําปา
- ศิลาจารึกวัดจําปา สฎ.6จารในปี พ.ศ.2319 ทําจากหินทรายแดงรูปใบเสมา
อักษรขอม ภาษาไทยปั จจุบนั เก็บรักษาอยูท่ ี่วดั สมุหนิมิต เนื ้อหากล่าวถึงอาจารย์วดั จําปา
ภิกษุสงฆ์ สามเณร สีกาบุญรอดได้ เอาหินจากเขาโพธิ์มาทําพระพุทธรูป 32 องค์มอบแก่วดั หินศิลา
เตียบ 9 องค์ ถํ ้าวังพระโค 23 องค์นอกจากนี ้ยังกล่าวกึงการถวายที่นาบริเวณวัดนางชีแก่วดั จําปา
ข. วิหาร เป็ นอาคารไม้ ส่วนฐานก่ออิฐถื อปูนขนาดกว้ าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร
หัน หน้ า ไปทางทิ ศ ตะวัน ออก เป็ นอาคารไม้ ไ ม่ ใ ช้ ต ะปูยึด ตัว วิ ห ารแต่เ ดิม เป็ นอาคารไม่มี ฝ า
หลัง คาวิ ห ารเป็ นหลั ง ทรงจั่ว ซ้ อนชัน้ ปี กนกลดหลั่ น กั น 3 ชัน้ มุ ง ด้ ว ยกระเบื อ้ งกาบกล้ วย
กระเบื ้องเชิงชายเป็ นลายเทพพนมและลายกนกรู ปดอกไม้ มีมุขประเจิ ดยื่นออกมาทัง้ ด้ านหน้ า
และด้ านหลัง หน้ าบันแกะสลักไม้ เป็ นลายก้ านขดหางโตและพุ่มข้ าวบิณฑ์ เล่ากันว่าเป็ นฝี มื อ
ของเณรช่างเขียน บานไม้ ประตูเป็ นไม้ แกะสลักเทวดาสวมรูปเทวดาสวมชฎา มีเรื อนแก้ วล้ อมรอบ
เศียรเครื่ องทรงประดับด้ วยกระจกสี พระหัตถ์ขวานทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายจับก้ านลายกนก
ประทับบนยืนแท่น มีมารแบกด้ านล่างสุด ส่วนโครงสร้ างอาคาเป็ นเสาแปดเหลี่ยม ทําเป็ น 6 แถว
แถวละ 8 ต้ น ร่ วมเป็ น 48 ต้ น ภายในอาคารประดิษฐานพระพุทธรู ปหินทรายแดงฉาบด้ วยปูน
ประทั บ นั่ ง ปางมารวิ ชั ย เป็ นพระประธาน ด้ านหน้ าวิ ห ารตรงบั น ได้ มี รู ป ยั ก ษ์ ถื อ ตะบอง

243

ตัววิหารล้ อมรอบด้ วยใบเสมาคู่ 16 ใบ ทําจากปูนปั น้ นอกจากนีย้ ังมีโบราณวัตถุอื่นที่น่าสนใจ
เช่นภาพแกะสลักไม้ รูปราหูเป็ นศิลปะท้ องถิ่นของภาคใต้ เป็ นต้ น
ค. พระพุ ท ธรู ป ศิ ล าทรายแดงลงรั ก ปิ ดทองด้ า นทิ ศ เหนื อ ของพระวิ ห าร
สันนิษฐานว่าแต่เดิมเป็ นเหล่าพระพุทธรู ปที่อยู่ด้านหลังของพระประธานในวิหาร (สันนิษฐาน
จากภาพเก่า)ส่วนใหญ่มีการซ่อมแซมพอกปูนทับ
ในการสํารวจของกรมศิลปากรปี พ.ศ. 2529 พบโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา
บนผิวดิน ได้ แก่ ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อหยาบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อแกร่งและชิ ้นส่วนเครื่ อง
ถ้ ว ยจี น เคลื อ บขาวเขี ย นสี นํ า้ เงิ น สมัย ราชวงศ์ ห มิ ง กํ า หนดอายุร าวพุท ธศตวรรษที่ 19-21
ส่วนการลงพื ้นที่ของผู้วิจยั ไม่พบโบราณวัตถุเพิ่มเติมอาจเนื่องมาจากการถมดินบริ เวณภายในวัด
หลายครัง้
การกําหนดอายุสมัย : จากการสํารวจเบือ้ งต้ นสันนิษฐานว่า อย่างน้ อยวัดจําปา
สร้ างในร่วมสมัยอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษที่ 23-24
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ภาพเก่าวิหารวัดจําปาถ่ายเมื่อปี พ.ศ.2517

พระประธานภายในอุโบสถวัด

ใบเสมาวัดจําปา

สภาพของวิหารในปั จจุบนั

จําปาภาพบานประตูวิหารวัดจําปา (ของเดิม)

ตัวอย่างพระพุทธรูปศิลาทรายแดงลงรักปิ ดทอง

ภาพที่ 119 สภาพพืน้ ที่และหลักฐานทางโบราณคดีแหล่ งโบราณคดีวัด จําปาตําบลทุ่ง
อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.23 แหล่ งโบราณคดีวัดสากเหล็ก (ดอนทรายขนาดเล็กตําบลทุง่ คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 5 บ้ านหัวนอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°25'36.47"N ลองติจดู (แวง) 99°11'4.76"E
จากข้ อ มูล การให้ สัม ภาษณ์ วัด สากเหล็ ก เป็ นวัด ร้ าง ไม่ท ราบว่ า ร้ างไปในสมัย ใด
ต่อมาได้ มี การเข้ า มาใช้ พื น้ ที่ บริ เ วณวัดตัง้ เป็ นโรงเรี ยนวัดสากเหล็ก ชุม ชนจึง ได้ ร่ว มทํ าศาลา
เพื่ อ ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ปที่ พ บภายในวั ด ต่ อ มาโรงเรี ยนวั ด สากเหล็ ก ได้ ร้ างลง
ปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นที่ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริ หาร
ตําบลทุง่ วัดสากเหล็กมีลายแทงว่า “ วัดสากเหล็ก มีสากไว้ ให้ ทุกคนทิ่มได้ ใช้ แล้ วเอามาคืน”92
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : เป็ นพื น้ ที่ ด อนสู ง กว่ า พื น้ ที่ น าโดยรอบประมาณ 2 เมตร
มีคลองตะเคียนไหลผ่านแหล่งโบราณคดีทางทิศเหนือห่างประมาณ 300 เมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลักฐานโบราณคดี: จากการลงพื ้นที่พบศาลประดิษฐานพระพุทธรู ปปางมารวิชัย
ทํ าจากศิล าทรายแดงจํ า นวน 8 องค์ พระพักตร์ มี ลักษณะท้ องถิ่ น เม็ ดพระศกเป็ นหนามขนุน
ชายสัง ฆาฏิ ทํ า เป็ นแผ่ น ใหญ่ เ รี ย บแบน จากลัก ษณะสัน นิ ษ ฐานว่ า ไม่ เ ก่ า กว่ า สมัย อยุธ ยา
ตอนปลาย
การกํา หนดอายุสมั ย : จากการสํ ารวจเบือ้ งต้ น สันนิษฐานว่าวัดสากเหล็กเป็ นวัด
ที่สร้ างขึ ้นสมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัตนโกสินทร์

92

นางเนื่อม เพชรศรี (อายุ84 ปี )และนางเนาวรัตน์ เพชรศรี (อายุ 61ปี ) บ้ านเลขที่ 23 หมู่ 5
บ้ านหัวนอน ตําบลทุ่ง และนายชนะ นาคเวช (อายุ 80 ปี ) บ้ านเลขที่ 307 ถนนรั กษ์ นรกิจ หมู่ 1 บ้ านตลาด
ตําบลตลาดไชยา อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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พระพุทธรูปหินทรายแดงวัดสากเหล็ก

ตัวอย่างพระพุทธรูปหินทรายแดง สูง 57เซนติเมตร

ตัวอย่างพระพุทธรูปหินทรายแดง สูง 61เซนติเมตร

หน้ าตักกว้ าง 45 เซนติเมตร

หน้ าตักกว้ าง 45 เซนติเมตร

ตัวอย่างพระพุทธรูปหินทรายแดง

ตัวอย่างพระพุทธรูปหินทรายแดง สูง 148เซนติเมตร

สูง 125 เซนติเมตรหน้ าตักชํารุด

หน้ าตักกว้ าง 82 เซนติเมตร

ภาพที่ 120 พระพุ ท ธรู ป หิ น ทรายแดง แหล่ งโบราณคดี วั ด สากเหล็ ก ร้ าง ตํ า บลทุ่ ง
อําเภอไชยา
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3.24 แหล่ งโบราณคดีวัดนางชีร้าง (ดอนทรายขนาดเล็กตําบลทุง่ คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : หมูท่ ี่ 5 บ้ านหัวนอน ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจูด (รุ้ ง) 9°24'25.03"N ลองติจูด(แวง) 99°13'16.21"E
วัด นางชี ร้ างไม่ มี ป ระวั ติ ก ารสร้ างที่ ชั ด เจนว่ า สร้ างขึ น้ ในสมั ย ใด แต่ จ ากจารึ ก
วัดจําปา สฎ.6 จารในปี พ.ศ.2319 ทําจากหินทรายแดงรูปใบเสมา อักษรขอม ภาษาไทยปั จจุบนั
เก็บรักษาอยู่ที่วดั สมุหนิมิต เนื ้อหากล่าวถึงอาจารย์วดั จําปา ภิกษุสงฆ์ สามเณร สีกาบุญรอดได้
เอาหินจากเขาโพธิ์มาทําพระพุทธรู ป 32 องค์ มอบแก่วดั หินศิลาเตียบ 9 องค์ ถํ ้าวังพระโค 23 องค์
นอกจากนี ย้ ัง กล่ า วกึ ง การถวายที่ น าบริ เ วณวัด นางชี แ ก่ วัด จํ า ปา แสดงให้ เห็ น ว่ า วัด นางชี
น่าจะมีมาก่อนพ.ศ.2319
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : เป็ นพื น้ ที่ ด อนสู ง กว่ า พื น้ ที่ น าโดยรอบประมาณ 2 เมตร
มี ค ลองตะเคี ย นไหลผ่ า นแหล่ ง โบราณคดี ท างทิ ศ เหนื อ ห่ า งไปประมาณ500 เมตร ปั จ จุบัน
เป็ นสวนปาล์ม
ประวั ติก ารศึ ก ษา: สํ า รวจโดยอศ.มศ.และหน่ว ยศิ ล ปากรที่ 8 นครศรี ธ รรมราช
กรมศิลปากรปี พ.ศ. 2537 กําหนดให้ เป็ นแหล่งโบราณคดีสมัยอยุธยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-2493
หลั ก ฐานโบราณคดี : พบหลักฐานทางโบราณคดีที่สํ าคัญ ได้ แก่ ฐานอาคาร
มีลกั ษณะคล้ ายวิหารหรื อฐานชุกชีมีสภาพชํารุดเสียหาย ปั จจุบนั เหลือเป็ นแนวสูงประมาณ 120
เซนติเมตร กว้ างประมาณ 280 เซนติเมตร อิฐมีขนาด14x29x6 เซนติเมตร บนฐานชุกชีมีชิ ้นส่วน
พระพุทธรูปหินทรายแดงไม่มีเศียร2 องค์, เจดีย์ ห่างจากวิหารหรื อฐานชุกชีไปทางทิศใต้ 16 เมตร
มีสภาพเป็ นป่ ารก, ชิน้ ส่ วนภาชนะดินเผาจากการสํารวจผิวดิน ของผู้วิจยั พบชิ ้นส่วนภาชนะดิน
เผาเนื ้อดินมีลกั ษณะเนื ้อหยาบจํานวน 4ชิ ้น, ชิ ้นส่วนเครื่ องเคลือบขาว 1 ชิ ้นและลายคราม 2 ชิ ้น
สามารถวิเคราะห์ได้ 1 ชิ ้น คือชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเต๋อเจิ ้นสมัยราชวงศ์ชิงกําหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 24-25
การกํ า หนดอายุ ส มั ย : จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ น สั น นิ ษ ฐานว่ า วั ด สากเหล็ ก
สร้ างขึ ้นสมัยอยุธยาตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 23-24 จนถึงสมัยต้ นรัตนโกสินทร์

93

กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจท่ าเจดีย์และวัดนางชี(ร้ าง) หมู่ 5 ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี (ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537), เอกสารอัดสําเนา
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ฐานอาคาร (ชุกชี?)

ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายแดง

ชิ ้นส่วนชามลายครามจากเตาจิ่งเต๋อเจิ ้น สมัยราชวงศ์ชิง ราวพุทธศตวรรษที่ 24-25

ภาพที่121 สภาพพืน้ ที่และหลักฐานทางโบราณคดีจากการสํารวจแหล่ งโบราณคดี วัดนาง
ชีร้าง ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.25 แหล่ งโบราณคดีวัดอิฐ(คลองตะเคียน)
ที่ตงั ้ : หมู่ 6 ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°24'9"N ลองติจดู (แวง) 99°14.14"E
วัด อิ ฐ หรื อ วัด อิ ฐ วนารามไม่ มี ป ระวัติ ว่ า สร้ างขึ น้ ในสมัย ใด ปั จ จุ บัน เป็ นวัด ป่ า
สิ่งก่อสร้ างภายในวัดมีอายุไม่เกิน 50 ปี
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตัง้ อยู่ บ นพื น้ ที่ ด อนมี ค ลองตะเคี ย นไหลผ่ า นทางทิ ศ เหนื อ
ห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 200 เมตร
ประวั ติก ารศึก ษา: กรมศิลปากรทํ า การสํ ารวจในปี พ.ศ.2545 กํ าหนดเป็ นแหล่ง
โบราณคดีสมัยอยุธยา
หลั ก ฐานโบราณคดี :
พบหลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ สํ า คั ญ ได้ แก่
ชิน้ ส่ วนพระพุทธรู ป ทําจากหินทรายแดงสํารวจพบโดยกรมศิลปากรบริ เวณกองอิฐใกล้ กบั ศาลา
ภายในวัด, อิฐพบกองอิฐกระจายทัว่ ไปภายในบริ เวณวัด ทางวัดได้ นํามากองไว้ บริ เวณใกล้ ศาลา
ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ในการสํ า รวจของผู้ วิ จัย ในปี พ.ศ.2557 พบอิ ฐ กระจายอยู่ ทั่ว ไป
บริ เ วณทิ ศ ใต้ ข องวัด ใกล้ กั บ พื น้ ที่ คู นํ า้ ที่ ขุ ด ใหม่ อิ ฐ ส่ ว นใหญ่ ภ ายในวั ด มี ข นาด 19x27x6
เซนติเมตร
การกําหนดอายุสมัย : จากการสํารวจเบื ้องต้ น สันนิษฐานว่ามีการใช้ พืน้ ที่บริ เวณ
แหล่งโบราณคดีวดั อิฐร่วมสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 20-24

ภาพที่ 122 อิ ฐ และชิ น้ ส่ ว นพระพุ ท ธรู ป หิ น ทรายแดงพบจากแหล่ ง โบราณคดี วั ด อิ ฐ
ตําบลทุ่ง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ที่มาของข้ อมูลและภาพ : สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรี ธรรมราช
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3.26 แหล่ งโบราณคดีวัดโพธาราม(สันทรายป่ ายาง คลองพุมเรี ยง)
ที่ตงั ้ : หมู่ 3 บ้ านเหนือตําบลพุมเรี ยง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°23'6.85" N
ลองติจดู (แวง)99°15'22.50" E
วัดโพธารามหรื อวัดเหนื อไม่มี ป ระวัติ การสร้ างชัดเจน สันนิษ ฐานว่าเป็ นวัดเก่าแก่
สมัยอยุธยา ปรากฏหลักฐานเอกสารที่ กล่าวถึงการเสด็จ เยี่ยมวัดโพธารามโดยสมเด็จพระเจ้ า
บรมวงศ์เธอ เจ้ าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพนั ธุวงศ์วรเดชเมื่อวันอังคารขึน้ 13 คํ่า
เดือนสิบพ.ศ.2427ในหนังสือชีวิวฒ
ั น์กล่าวว่าวัดล่างมีรัว้ ไม้ เป็ นเขื่อนโบสถ์ผนังชํารุดหลังคามุงจาก
กว้ างประมาณ 4 วา ยาวประมาณ 6 วา หันทางทิศตะวันออก มีพระประธานหน้ าตักกว้ าง 3 ศอก
นัง่ บนฐานปูนเตี ้ยกว้ าง มีพระพุทธองค์น้อยใหญ่มีพระหล่อเก่าๆและชํารุ ด มียานุมาศเก่า 2 อัน
ปิ ดทองล่องชาด 94 ต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เสด็จ พระราชดําเนิน
วัดโพธารามในวันที่ 6 สิงหาคมปี พ.ศ.2432 ปรากฏอยู่ในจดหมายเหตุเสด็จประพาสแหลมมาลายู
ร.ศ.107 และ 108 กล่ า วว่ า วั ด โพธารามเป็ นวั ด เก่ า พระอุ โ บสถหลั ง คาชํ า รุ ด ทรุ ด โทรม
จึงรับปฏิสงั ขรณ์พระอุโบสถ 95 ในปี พ.ศ.2245 สมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอเจ้ าฟ้ากรมนริ ศรานุวัติ
วงศ์ได้ เสด็จมายังวัดโพธารามและกล่าวว่าเป็ นวัดเก่า โบสถ์หลังคามุงจากแต่เดิมมุงกระเบื ้องกําปู
มีฐานพระและพระองค์เล็กปั น้ อย่างดี บานประตูโบสถ์สลักลายอย่างเก่าแต่ฝีมือผูกสลักแลสลัก
เป็ นปานกลาง เสาเก่าเหลือหนึง่ คูเ่ ป็ นเสาไม้ บวั ปลายสลัก นอกจากนันมี
้ เจดีย์อยู่มมุ ขวาหลังโบสถ์
เป็ นพระเจดีย์อยูบ่ นฐานคูหาสามชันมี
้ คฤห์ นอกนันเป็
้ นของใหม่96
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ บ่ นสันทรายป่ ายางมีคลองพุมเรี ยงไหลผ่านทางทิศตะวันออก
ห่า งจากแหล่ ง โบราณคดี ป ระมาณ 50 เมตร บริ เ วณวัด มี ลัก ษณะเป็ นเนิ น สูง ห่ า งจากทะเล
ที่แหลมโพธิ์ประมาณ 1.5 กิโลเมตร
ประวัติการศึกษา: กรมศิลปากรทําการสํารวจในปี พ.ศ.2508 และปรากฏในแผนที่
จุดหลุมขุดค้ นในรายงานการขุดค้ นของกรมศิลปากรในปี พ.ศ.2525
94

สมเด็ จ พระเจ้ าบรมวงศ์ เ ธอ เจ้ าฟ้ าภาณุรั ง สีส ว่ า งวงศ์ กรมพระยาภาณุพัน ธุ ว งศ์ ว รเดช,
ชีวิวัฒน์ เที่ยวที่ต่างๆ ภาคที่ 4 (พระนคร: กรมศิลปากร, 2510), 145.
95
พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวพระราชทานสมเด็จ
พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอเจ้ า ฟ้ าจาตุ รนต์ รัศมี ฯ กรมพระจั ก รพรรดิ พ งษ์ และคณะเสนาบดี เ รื่ องเสด็ จ
ประพาสแหลมมาลายู เมื่อรัตนโกสินทร์ ศก 108, 109, 117(กรุงเทพฯ: มูลนิธิสง่ เสริ มและอนุรักษ์ ศิลปะไทย,
2549), 17.
96
สมเด็ จ เจ้ าฟ้ ากรมพระยานริ ศ รานุ วัติ ว งศ์ , จดหมายเหตุ ร ะยะทางไปตรวจราชการ
แหลมมาลายู ร.ศ.121, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 109 –119.
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หลั ก ฐานโบราณคดี : ตัง้ อยู่บ นแหล่ง โบราณคดี สัน ทรายป่ ายางจึ ง พบหลัก ฐาน
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนตัววัดสันนิษฐานว่าสร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยาพบหลักฐานที่สําคัญ ได้ แก่
อุโบสถไม่มีประวัติว่าสร้ างที่แน่ชดั บนเพดานโบสถ์ เขียนว่าบูรณะปี พ.ศ.2465 หน้ าบันอุโบสถ
ประดับ ตกแต่ง ด้ ว ยเครื่ อ งถ้ ว ยกับ ลายปูน ปั น้ รู ป ดอกไม้ แ ละใบไม้ จากการศึก ษาเครื่ อ งถ้ ว ย
ของอัตถสิทธิ์ สุขขํา พบว่าเป็ นเครื่ องถ้ วยเบญจรงค์สมัยกรุงศรี อยุธยาราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23
ถึ ง ต้ นพุ ท ธศตวรรษที่ 24เครื่ อ งปั ้น ดิ น เผายุ โ รปราวพุ ท ธศตวรรษที่ 24และเครื่ อ งถ้ วยจี น
จากเตาเต๋อฮัว๋ สมัยราชวงศ์ชิ งราวพุทธศตวรรษที่ 2597 บานอุโบสถเป็ นไม้ สลักลายพุ่มข้ าวบิณ ฑ์
มี ก ารลงรั ก ปิ ดทอง รอบอุโ บสถมี ใ บเสมาเดี่ ย ว ทํ า จากหิ น ทรายแดงตกแต่ง ด้ ว ยลายปูน ปั น้
จากปูนซีเมนต์ขนาดกว้ าง 35-45 เซนติเมตรสูง 59-66เซนติเมตรและหนา 11-16 เซนติเมตร,
ตู้ พ ระธรรมลายรดนํ า้ มี 6 ตู้ตัง้ อยู่บ นศาลาโรงธรรมหลัง ใหม่ จากการศึก ษาคัม ภี ร์ใ บลาน
ในตู้ พระธรรมโดยโครงการจั ด ทํ า ฐานข้ อมู ล คัม ภี ร์ ใ บล านวั ด โพธารามเฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุร าษฎร์ ธ านี พ บว่า บางฉบับ มี ค วามเก่ า ถึ ง สมัย อยุธ ยาตอนปลายสมัย สมเด็จ พระเพทราชา
เป็ นคัมภีร์มูลจฺจายน (123) ผูก 1 จารว่าพุทธศักราช 2233 และคัมภีร์พฺรมโหสถ(062) ผูก 3 จาร
เมื่อปี พ.ศ.2234,สมัยพระเจ้ าอยู่หวั ท้ ายสระ ได้ แก่ คัมภีร์พระปาจจิตตีย์ (093) ระบุศกราช 2247,
สมัยพระเจ้ าอยู่หัวบรมโกศ ได้ แก่ คัมภี ร์วิสุทฺธิ ม คฺคผูก 1 (082)ระบุว่าพระวัสสา มหาพรมสุท
สร้ างไว้ ศกราข2283,คัมภีร์พฺรปวรสรรพานิสงฺสกถาสงฺคหนยสงฺเขปพรรค์ฯกล่าวว่ามหาอํ่าคัดลอก
ไว้ ใ นปี พ.ศ.2294และสมัย พระเจ้ าอยู่หัว พระที่ นั่ง สุริ ย าศน์ อ มริ น ทร์ ได้ แ ก่ คัม ภี ร์ ม หาชนก
กล่าวถึง บาทเจาตงเขี ยนไว้ ในปี พ.ศ.230998, พระพุ ทธรู ป ทรงเครื่ อ งใหญ่ สํา ริ ด ทรงมงกุฎ
ยอดนํ า้ เต้ า กรรเจี ย กแต่ ง ด้ วยกระจั ง ทรงกุ ณ ฑล กรองศอ ห้ อย ทั บ ทรวง สั ง วาลย์ ไ ขว้
ขอบเป็ นกระจัง ทรงพาหุ รั ด ทองพระกรทองพระบาทสวมพระธํ า มรงค์ ใ นทุ ก นิ ว้ พระหัต ถ์
ทรงพระภูษาลายดอกทับ สบงคาดด้ วยรัดพระองค์และห้ อยสุวรรณกระถอบที่ด้านหน้ าปลายขอบ
จี ว รด้ า นข้ า งห้ อยลงเป็ นมุม แหลมด้ า นในตกแต่ง ลายกระจัง ตาอ้ อ ยศิล ปะคล้ า ยสมัย อยุธ ยา

อัตถสิทธิ์ สุขขํา, “เครื่ องปั ้ นดินเผาบนพุทธสถานในสุราษฎร์ ธานีและนครศรี ธรรมราช,”
เมืองโบราณ.38, 2(เมษายน-มิถนุ ายน, 2555),151-164.
98
ศานติ ภักดีคํา เรี ยบเรี ยง, คัมภีร์ใบลานวัดโพธาราม (กรุ งเทพฯ: เค.ที.กราฟฟิ คการพิมพ์,
97

2555), 8-10.
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สมเด็จพระเจ้ าบรมโกศ99จากการลงพื ้นที่สํารวจของผู้วิจยั ในปี พ.ศ.2557 พบโบราณวัตถุเพิ่มเติม
คื อ ชิ น้ ส่ ว นพระพุ ท ธรู ป ยื น ศิ ล าทรายแดงชํ า รุ ด เหลื อ แต่ ส่ ว นสบงมี จี บ หน้ านางขนาดยาว
36 เซนติเ มตร กว้ าง 19 เซนติเ มตรตังอยู
้ ่ข้างเจดีย์หลัง พระอุโบสถและแผ่นหินจารึ กอักษรจี น
แปลว่าแผ่นดินแม่ (อ่านลายระเอียดในบทที่ 3)
การกําหนดอายุสมัย: สันนิษฐานว่าวัดโพธารามเป็ นวัดสมัยอยุธยาตอนปลายจนถึง
รัตนโกสินทร์

อุโบสถวัดโพธาราม

พระพุทธรูปทรงเครื่ องใหญ่สาํ ริ ด

ชิ ้นส่วนพระพุทธศิลาทรายแดง

กําหนดอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 23

พบบริ เวณเจดีย์หลังอุโบสถวัดโพธาราม

ภาพที่ 123 สภาพพื น้ ที่ แ ละหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากแหล่ ง โบราณคดี วั ด โพธาราม
ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
99

พิริยะ ไกรฤกษ์ , ลักษณะไทยเล่ มที่ 1 พระพุทธปฏิมา: ลักษณ์ พุทธศิลป์ไทย, (กรุ งเทพฯ:
ไทยวัฒนาพานิช, 2552), 443.
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3.27 แหล่ งโบราณคดีวัดใหม่ พุมเรียง (สันทรายหมายป่ ายาง คลองพุมเรี ยง)
ที่ตงั ้ : เลขที่ 177 หมู่ 1ตําบลพุมเรี ยง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัดละติจูด (รุ้ ง) 9°22'51.20"N ลองติจูด(แวง) 99°15'25.41"E
วัดพุมเรี ยงชาวบ้ านนิยมเรี ยกวัดใหม่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าสร้ างขึ ้นสมัยใดตาม
ประวัติ วัด กล่ า วว่ า ถูก ปล่ อ ยร้ างให้ ชํ า รุ ด ทรุ ด โทรมในครั ง้ สงครามที่ ร บกับ พม่ า ปี พ.ศ.2310
ต่อมาชาวบ้ านและพระภิกษุเข้ ามาบูรณะและสร้ างวัด อีกครัง้ ปี พ.ศ.2390 และได้ รับพระราชทาน
วิสงคามสีมาในปี พ.ศ.2391100
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ ่บนสันทรายป่ ายางมีคลองพุมเรี ยงไหลผ่านด้ านทิศเหนือ
ห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 300 เมตร ห่างจากชายฝั่ งทะเลประมาณ1 กิโลเมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลั ก ฐานโบราณคดี :ตัง้ อยู่บ นสัน ทรายป่ ายางจัด อยู่ใ นแหล่ง โบราณคดี ป่ ายาง
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ส่วนวัดใหม่พมุ เรี ยงจากลักษณะศิลปกรรมเช่นตัวอุโบสถอาคารภายในวัด
เป็ นศิ ล ปะยุ ค รั ต นโกสิ น ทร์ แต่ จ ากข้ อมู ล ก ารลงพื น้ ที่ สํ า รวจของผู้ วิ จั ย ในปี พ.ศ. 2557
พบว่าวัดใหม่พุม เรี ยงอาจเป็ นวัดเก่ าถึง สมัยอยุธ ยา โดยพบที่สํ าคัญ ดัง นี ้ ชิ น้ ส่ ว นกระเบื อ้ ง
กาบกล้ วย กระจายอยู่บริ เวณด้ านหน้ าของอุโบสถทางด้ านทิศตะวันออก, อิฐ พบกระจายทัว่ ไป
ภายในบริ เวณวัด, ชิน้ ส่ วนใบเสมาทําจากหินทรายแดง สภาพแตกหักชํารุ ดพบบริ เวณเจดีย์
ทางทิศ ตะวัน ออกของตัว อุโบสถ สัน นิษ ฐานว่า เป็ นใบเสมาเดิม ของพระอุโบสถ, แผ่ นจารึ ก
ป้ายหลุ มศพ ตังอยู
้ ่บริ เ วณเจดีย์หน้ าพระอุโบสถสลักด้ วยอักษรจีนกํ าหนดอายุราวพ.ศ.2276
ต่อ มาในเดื อ นพฤษภาคม ปี พ.ศ.2557 พระนิ ค มปั ญ ญาวชิ โ ร รองเจ้ า อาวาสวัด ใหม่พุม เรี ย ง
ได้ ทําการปรับปรุ งพืน้ บริ เวณภายในวัดโดยจะขุดร่ องระบายนํา้ ในการขุด บริ เวณทิศตะวันออก
ของอุโบสถ (บริ เวณที่พบกระเบื ้องกาบกล้ วยและอิฐ) พบแนวอิ ฐและโบราณวัตถุประเภทต่างๆ
ได้ แก่ ชิ น้ ส่ ว นลํ า ตั ว พระพุ ท ธรู ป สํ า ริ ดจากพระอุ ร ะถึ งบั น้ พระองค์ สู ง 23 เซนติ เ มตร,
ชิน้ ส่วนฐานพระพุทธรู ปสําริ ดสันนิษฐานว่าเป็ นฐาน 6 เหลี่ยม, กระเบื ้องเชิงชายสมบูรณ์ 1ชิ น้
และชํารุ ด 2 ชิน้ ทําลวดลายดอกบัวผสมลายใบไม้ คล้ ายใบกนก,ชิน้ ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้ ดิน,
กระปุกลายครามของญี่ ปนจากกลุ
ุ่
่ม เตาฮิเซนสมัยเอโดะและคนโฑไม่เคลือ บเตาจากกลุ่มเตา

100

2557),5-7.

ศานติ ภักดีคํา เรี ยบเรี ยง, คัมภีร์ใบลานวัดใหม่ พุมเรี ยง(กรุ งเทพฯ: เค.ที.กราฟฟิ คการพิมพ์,
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บางระจัน (แม่ นํ า้ น้ อย) จัง หวัด สิ ง ห์ บุ รี ร าวพุท ธศตวรรษที่ 22ภายในบรรจุฟั น และกระดูก ,
ชิ ้นส่วนสําริด(ภาชนะ?), เป็ นต้ น
การกํ า หนดอายุ ส มั ย : จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ นสัน นิ ษ ฐานว่ า วัด ใหม่ พุ ม เรี ย ง
สร้ างขึ ้นร่วมสมัยอยุธยากําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-24

หน้ าอุโบสถวัดใหม่พมุ เรี ยง (ขณะปรับพื ้นที่)แนวอิฐที่พบ

ชิ ้นส่วนกระเบื ้องกาบกล้ วยกระเบื ้องเชิงชาย

กระปุกลายครามของญี่ปนและคนโฑ
ุ่

ชิ ้นพระสําริ ด

ไม่เคลือบเตาเตาบางระจันพุทธศตวรรษที่ 22

ภาพที่124 หลักฐานทางโบราณคดีท่ ีพบจากการปรั บพืน้ ที่ทิศตะวันออกของพระอุโบสถ
วัดใหม่ พุมเรียง ตําบลพุมเรียง ปั จจุบันเก็บรั กษาอยู่ท่ พ
ี ระนิคมปั ญญาวชิโรรอง
เจ้ าอาวาสวัดใหม่ พุมเรียง
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2.28
วัดอุบลร้ าง (สันทรายป่ ายาง คลองพุมเรี ยง)
ที่ตงั ้ : เลขที่ 177 หมู่ 1 บ้ านล่าง ตําบลพุมเรี ยง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจูด (รุ้ ง) 9°22'46.91"N ลองติจูด (แวง) 99°15'23.57"E
วัดอุบลไม่พ บประวัติปีที่ สร้ างชัดเจนชาวบ้ านเรี ยกวัดนอกหรื อวัดกลางตัง้ อยู่นอก
คัน ดิ น มี อ าณาเขตติ ด กั บ วัด ใหม่ พุ ม เรี ย งทางทิ ศ เหนื อ (วัด ใหม่ พุ ม เรี ย งอยู่ ใ นพื น้ ที่ คัน ดิ น
ส่ว นวัดอุบ ลอยู่น อกคันดิน)จากเรื่ องเล่า กล่าวว่า ในสมัย สงครามเก้ า ทัพ ระหว่า งไทยกับพม่า
ในปี พ.ศ.2328 ทัพพม่าได้ เข้ าตีเมืองพุมเรี ยง (ตอนนันไชยาอยู
้
่ ที่เมืองพุมเรี ยง) พม่าได้ จบั ชาวบ้ าน
และพระสงฆ์ ขังไว้ ในอุโบสถวัดใหม่พุมเรี ยงแล้ วจุดไฟเผา ตอนหลังชาวบ้ านได้ นํากระดูกที่เหลือ
มาเก็บไว้ ที่เจดีย์หน้ าอุโบสถวัดอุบลและวัดใหม่พมุ เรี ยง วัดอุบลเพิ่งร้ างมาประมาณ 50 ปี ที่แล้ ว
โดยมีปลัดพุม่ เป็ นเจ้ าอาวาสองค์สดุ ท้ าย ปั จจุบนั วัดจึงอยูใ่ นความครอบครองของวัดใหม่พมุ เรี ยง
สภาพภูมิศาสตร์ : ตังอยู
้ ่บนสันทรายป่ ายางโดยตัววัดตังติ
้ ดกับวัดใหม่พุมเรี ยง
ซึ่ ง อยู่ ท างทิ ศ เหนื อ ตั ว วั ด มี ค ลองพุ ม เรี ยงไหลผ่ า นทางทิ ศ เหนื อ โดยอยู่ ห่ า งจากตั ว วั ด
ประมาณ
500 เมตรและตัววัดห่างจากชายฝั่ งทะเลปั จจุบนั ประมาณ 1.2 กิโลเมตร
ประวั ติ ก ารศึ ก ษา : กรมศิ ล ปากรทํ า การสํ า รวจในปี พ.ศ. 2508 และ 2545
สรุปผลเป็ นวัดสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ กรมศิลปากรได้ ขึ ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถาน
ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 53 ง. วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2547
หลักฐานโบราณคดี:ได้ แก่ อุโบสถ เป็ นอาคารก่ออิฐถือปูน เครื่ องบนเป็ นเครื่ องไม้ มงุ
กระเบื ้องเกล็ดเต่าทรงจัว่ ชันเดี
้ ยวลดชันสั
้ นหลังคาปั น้ ปูนปิ ดเป็ นลวดบัว หน้ าบันเป็ นไม่แกะสลัก
ลายพันธ์ พฤกษาลงรักปิ ดทองประตูทางเข้ าอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันออกด้ านละสองประตู
ผนังด้ านขางทิศเหนือและทิศใต้ เจาะช่องหน้ าต่าง ด้ านละ 3 ช่อง กรอบประตูและหน้ าต่างลงรัก
ปิ ดทองกรุกระจก รอบพระอุโบสถมีใบเสมาเดี่ยวเอวคอดทําจากหินทรายสีแดงรองรับด้ วยฐานบัว
บนฐานสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้ สิบสอง ใบเสมามีความกว้ างประมาณ 33 เซนติเมตร สูง 50 เซนติเมตร
หนา 12 เซนติเ มตร แต่บางด้ านได้ ชํ ารุ ดเสี ยหาย ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระพุทธรู ป
ปางมารวิ ชั ย ปู น ปั ้น ลงรั ก ปิ ดทองอยู่ บ ริ เ วณท้ ายอุ โ บสถ หั น หน้ าออกทางทิ ศ ตะวั น ออ ก
ด้ า นบนเพดานมี แ ผ่ น ไม้ เขี ย นสี ล ายดอกไม้ ลัก ษณะดาวเพดาน, สระนํ า้ ตัง้ อยู่ ท างด้ า น
ทิศตะวันออกของอุโบสถ, เสาไม้ ของหอไตรอยูก่ ลางสระนํ ้าปั จจุบนั ไม่เหลือร่องรอย
การกํ า หนดอายุ ส มั ย : จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ น สัน นิ ษ ฐานว่ า วัด อุ บ ลสร้ างขึ น้
ช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายช่วงพุทธศตวรรษที่ 24
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อุโบสถวัดอุบลร้ าง

พระประธานในพระอุโบสถ

ใบเสมาหินทรายแดง

ภาพที่ 125 สภาพพื น้ ที่ และหลั ก ฐานทางโบราณคดี จ ากแหล่ งโบราณคดี วั ด อุ บ ลร้ าง
ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.29 แหล่ งโบราณคดีเขาสายสมอ (คลองสายสมอไหลลงคลองท่าปูน)
ที่ตงั ้ : ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°22'36.21"N ลองติจดู (แวง) 99° 9'26.24"E
ในปี พ.ศ.2500
ศาสตราจารย์ ห ม่ อ มเจ้ าสุ ภั ท รดิ ศ ดิ ศ กุ ล ทรงนํ า นั ก ศึ ก ษา
คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรมาทัศนศึกษานายธรรมนูญ อัตถากรได้ ทําการบันทึกไว้ ว่า
“..เมื่ อ ขึน้ ไปถึ ง ยอดเขาซึ่ง มี ซ ากเจดี ย์ เ ล็ ก ๆจํ า นวน 6 องค์ ก่ อ ด้ ว ยอิ ฐ อยู่บ นยอด
อีกห้ าองค์ตงอยู
ั ้ ่บนเนิน อีกองค์ตงอยู
ั ้ ่บนเนินด้ านหลัง เจดีย์เหล่านี ้หักพังทลายแลเห็นแต่ฐานมี
ลักษณะเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส สันนิษฐานว่าสร้ างในสมัยอยุธยามากกว่าศรี วิชัย มีซากพระพุทธรูป
ทําด้ วยศิลาทราย 2-3 ชิ ้น”
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตัง้ อยู่บนเขาสายสมอมี ค วามสูง จากระดับนํ า้ ทะเลปานกลาง
40 เมตร มี ค ลองสายสมอไหลผ่ า นทางทิ ศ เหนื อ ของแหล่ ง ติ ด กั บ ตี น เขาแหล่ ง โบราณคดี
คลองสายสมอไหลไปรวมกับคลองท่าปูน
ประวัติการศึกษา: ในปี พ.ศ.2500 ศาสตราจารย์หม่อมเจ้ าสุภัทรดิศดิศกุลทรงนํา
นัก ศึกษาคณะโบราณคดี ม หาวิ ทยาลัย ศิลปากรมาทัศ นศึก ษา กรมศิล ปากรขึน้ ทะเบี ยนเป็ น
โบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้ าที่ 1532วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2479
หลักฐานโบราณคดี: จากการทบทวนวรรณกรรมและการลงพื ้นที่สํารวจพบหลักฐาน
ทางโบราณคดี ได้ แก่ เจดีย์ จํานวน6 องค์ บนยอดเหลือแต่ฐานสี่ เหลี่ยม จากการให้ สัมภาษณ์
กล่าวว่าส่วนด้ านบนของตัวเจดีย์มีการซ่อมแซมในสมัยหลัง ปั จจุบนั ไม่พบชิน้ ส่วนสถูปทําจาก
หิ น ศิ ล าทรายแดง สัน นิ ษ ฐานว่ า มี เ ก็ บ ไปยัง พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ไ ชยา, พระพุ ท ธรู ป
ทํ า จากหิ น ทรายแดง 3 องค์ กํ า หนดอายุ อ ยู่ ใ นสมั ย อยุ ธ ยา ปั จจุ บั น อยู่ ภ ายในห้ องคลั ง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา
การกําหนดอายุสมัย: จากการสํารวจเบื ้องต้ นสันนิษฐานว่าโบราณเขาสายสมอสร้ าง
ขึ ้นช่วงสมัยอยุธยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-24

258

เจดีย์บนยอดเขาสายสมอ

ภาพเก่าของเจดีย์บนยอดเขาสายสมอ ตําบลเวียง อําเภอไชยา
ที่มา: พุทธทาสภิกขุ, แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้ านดอน (สุราษฎร์ ธานี : วัดพระบรมธาตุไชยา, 2540),
ภาพที่ 39.

ภาพที่ 126 เจดีย์บนเขาสายสมอ ตําบลเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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3.30
แหล่ งโบราณคดีวัดควนเจดีย์
ที่ตงั ้ : ตําบลทุง่ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พิกัด: ละติจดู (รุ้ง) 9°26'10.84"Nลองติจดู (แวง)99°11'51.05"E
วัดควนเจดีย์ไม่มีประวัตวิ า่ สร้ างขึ ้นในสมัยใด บนยอดเขามีซากฐานอาคารก่ออิฐ
สภาพภู มิ ศ าสตร์ : ตัง้ อยู่บนเขาสายสมอมี ความสูง จากระดับนํ า้ ทะเลปานกลาง
50 เมตร มีคลองหลงใหลผ่านทางทิศตะวันตกห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 400 เมตร
ประวัตกิ ารศึกษา: ไม่พบประวัตกิ ารศึกษา
หลักฐานโบราณคดี: พบฐานอาคารสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 6 เมตร (ฐานอีกด้ าน
ชํารุดทําให้ ไม่ทราบขนาดที่ชดั เจน) ฐานล่างสุดมีลกั ษณะเหมือนการนําหินมาเรี ยงรอบฐานอาคาร
อิฐ ฐานอิฐชัน้ ล่างทําเป็ นฐานสี่เหลี่ยมถัดขึน้ ไปมีลักษณะคล้ ายเป็ นฐานบัวควํ่าต่อด้ วยลวดบัว
ต่อจากนี อ้ าคารพัง เสี ยหายมองไม่เห็นลักษณะเดิม อิฐ อาคารมี ขนาด 29x15x6 เซนติเมตร
จากการสํารวจไม่โบราณวัตถุบนผิวดิน
การกํา หนดอายุส มั ย : จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ นพบว่า ลัก ษณะตัว อาคารและอิ ฐ
คล้ ายกับกองเจดีย์ที่แหล่งโบราณคดีกุฎิยายหงษ์ ยายหาร กํ าหนดอายุฐานอาคารวัดควนเจดีย์
ให้ อยูใ่ นสมัยอยุธยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-24

ภาพที่ 127 ฐานอาคารแหล่ งโบราณคดี วั ด ควนเจดี ย์ ตํ า บลทุ่ ง อํ า เภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

ภาพที่ 128 ภาพรวมแหล่ งโบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ในอาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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260

คลองพุน
คลองปากหมาก

คลองท่ าตีน

7

คลองตะเคียน

6

1

คลองหลง

5

คลองท่ าไม้ แดง

คลองไชยา

3

2

4

1

= แหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้ แดง (ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินใหม่)

5

= ดอนทรายขนาดเล็กคลองท่าโพธิ์

2

=สันทรายหมายเลข 1 (วัดศาลาทึง)

6

= ที่ดอนริมคลองตะเคียนและคลองไชยา

3

=สันทรายหมายเลข 2 (วัดเวียงวัดแก้ ววัดหลง) และที่ราบข้ างเคียง

7

= แหล่งโบราณคดีเรื อบ้ านคลองยวนและเขาพนมแบก

4

=สันทรายหมายเลข 3 (แหลมโพธิ์-ป่ ายาง)

คลองท่ าปูน

ภาพที่ 129 ภาพรวมแหล่ งโบราณคดีก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ในอาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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คลองท่ าโพธิ์

คลองไชยา

= แนวสันทราย
= เส้ นคลอง

ภาพที่ 130 แหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาสมัยก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 บนสันทรายหมายเลข 1 (วัดศาลาทึง)
262

262

คลองไชยา

คลองท่ าปูน

= แนวสันทราย
= เส้ นคลอง
ภาพที่131แหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาสมัยก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 บนสันทรายหมายเลข 2 (เมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง)และแหล่ งโบราณคดีใกล้ เคียง

263

263

คลองพุมเรียง

คลองใหญ่
พุมเรียง

ภาพที่ 132 แหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาสมัยก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 บนสันทรายหมายเลข 3 สันทรายแหลมโพธิ์ – ป่ ายาง -บ้ านหัวเลน
264

264

คลองท่ าโพธิ์

ภาพที่ 133 แหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาสมัยก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 บนดอนทรายขนาดเล็กคลองท่ าโพธิ์

265

สวนยางผู้ใหญ่ สิทธิชัย
แสงจันทร์

คลองท่ าตีน

คลองตะเคียน
คลองหลง

คลองไชยา

ภาพที่ 134 แหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาสมัยก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 บนดอนและที่ราบริมคลองไชยาและคลองตะเคียน
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266

ตารางที่ 18 สรุ ปแหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24
No. ชื่อแหล่ งโบราณคดี

1
2
3
4
5

คลองท่าไม้ แดง
ตําบลปากหมาก
ดอนในรายณ์
ตําบลตลาด
วัดใหม่ชลธาร
ตําบลตลาด
นาโนรมย์ ตําบลตลาด
เมืองเวียงและวัดเวียง
ตําบลตลาด

สมัยก่ อน สมัยแรกเริ่ม
ประวัติ ประวัติศาสตร์
ศาสตร์
ก่ อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19

สมัย
ประวัติศาสตร์
พุทธศตวรรษ
ที่ 19-24












หลักฐานทางโบราณคดี

ขวานหินขัดจํานวน 12 ชิน้ แบ่งเป็ นขวานหินขัดคล้ ายจงอยปากนก 1ชิ ้น, ขวานหินขัดปลายกว้ าง 2 ชิ ้น
ขวานหินขัดแบบมีบา่ 3ชิ ้น.และ ขวานหินขัดไม่มีบา่ 6ชิ ้น
พระนารายณ์ 4 กร พุท ธศตวรรษที่ 1 0-11, พระโพธิ สัต ว์ อ วโลกิ เ ตศวร 2 กร พุท ธศตวรรษที่ 12-13,
พระสุริยเทพ 2 กร พุทธศตวรรษที่ 15-16, ชิ ้นส่วนฐานโยนีและรางนํ ้ามนต์
ชิ น้ ส่ ว นประติ ม ากรรมพระนารายณ์ .ก่ อ นพุท ธสตวรรษที่ 19, ชิ น้ ส่ ว นโกรนพระพุท ธรู ป สมัย อยุธ ยา
พุทธศตวรรษ 20-24
พระพุทธรูปนาคปรกที่ฐานมีจารึก อักษรกวิ ภาษาเขมร พ.ศ.1726, พระพิมพ์สําริดพุทธศตวรรษที่ 18
เมืองผังรูปสี่เหลี่ยมทิศเหนือ-ใต้ ยาว 266 x 270 เมตร ตะวันออก-ตะวันตก 244x 240 เมตรเมืองมีคนั ดินผสม
อิฐล้ อมรอบ อิฐหลายขนาด 19×26×5, 19×29×7, 19×29×5, 20×36×7และ 21×27×6 เซนติเมตรพบจารึก
หลักที่ 24 ก.และ24ข.บริ เวณตรงกลางเมืองเวียง ส่วนพื ้นที่ 1/4 ของเมืองเป็ นที่ตงวั
ั ้ ดเวียง ประติมากรรมที่
พบได้ แก่ พระพุทธรู ปปางมารวิชัยขัดสมาธิ เพชรพุทธศตวรรษที่ 14-15,ชิ ้นส่วนพระพุทธรู ปสมัยทวารวดี
พุทธศตวรรษที่ 12-13, พระพุทธรูปสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 20-24 เป็ นต้ น พบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อ
ดินชนิด ต่า งๆภายในเมือง เช่น เครื่ องถ้ ว ยจีนสมัย ราชวงศ์ถัง ซ่ง เยวี๋ยน หมิง ชิง พุทธศตวรรษที่ 14-25,
กระปุกเคลือบนํ ้าตาลเตาบุรีรัมย์ พุทธศตวรรษที่ 17-18, กระปุกเวียดนาม พุทธศตวรรษที่ 17-18, เครื่ องถ้ วย
เตาศรี สชั นาลัย พุทธศตวรรษที่ 19-21, เครื่ องถ้ วยลายครามของญี่ ปนพุ
ุ่ ทธศตวรรษที่ 20-22 เบี ้ยดินเผา,
ลูกปั ด เป็ นต้ น (อยูห่ ลายสมัย)
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ตารางที่ 19 สรุ ปแหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่ อ)
No. ชื่อแหล่ งโบราณคดี

สมัยก่ อน สมัยแรกเริ่ม
ประวัติ ประวัติศาสตร์
ศาสตร์
ก่ อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19

สมัย
ประวัติศาสตร์
พุทธศตวรรษ
ที่ 19-24

หลักฐานทางโบราณคดี



ฐานอาคารผังรูปสี่เหลี่ยมกากบาทขนาด 21.65x21.65 เมตร พุทธศตวรรษที่14-15และ20-2 ,สถูปดินดิบ ,
พระพุทธรูปดินดิบนั่งขัดสมาธิเพชรพุทธศตวรรษที่14,พระพุทธรูปสําริ ดสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่20-23,
พระพิมพ์ดิน ดิบ พุทธศตวรรษที่ 17-18,กระปุกและไหจากเตาป่ ายาง ศรี สัชนาลัย พุทธศตวรรษที่ 19-22,
เครื่ อ งถ้ ว ยจี น ซ่ง และเยวี๋ ย น พุท ธศตวรรษที่ 1 8-19 หมิ ง พุท ธศตวรรษที่ 20-22และชิ ง ,ภาชนะดิ น เผา
แบบพื ้นเมือง
ตารา 8 กร สําริด พุทธศตวรรษที่15-16, เครื่องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ พทุ ธศตวรรษที่ 17-18,ลูกปั ด,กําไล
หิน,อิฐ
โบราณสถานเจดีย์วดั แก้ วคล้ ายปราสาทมิเซน A1 ปราสาทกุเลนของเขมรและจันทิกลาสันของชวา (14-15),
พระพุท ธรู ป พระเจ้ าอักโษภยะคล้ ายจาม พุทธศตวรรษที่ 15-16, พระพุท ธรู ป นูน สูงศิ ล ปะทวารวดีได้ รับ
อิท ธิ พลเขมรพุทธศตวรรษที่ 15-16และพระพุท ธรู ปยืน ทวารวดี พุท ธศตวรรษที่ 12-13 , พระคเณศ พุท ธ
ศตวรรษที่1),ศิวลึงค์และฐานโยนี พทุ ธศตวรรษที่12-14,พระพุทธรูปสมัยอยุธยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-23
กระปุกจีน เวียดนามและศรี สชั นาลัย พุทธศตวรรษที่19-25 ,ชิ ้นส่วนสถาปั ตยกรรม,ชิ ้นส่วนเครื่ องมือหินทํา
จากหินทราย,ภาชนะดินเผาพื ้นเมือง,ใบเสมาเป็ นสมัยอยุธยา
ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปพุทธศตวรรษที่18-19, ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปประทับนัง่ ปางมารวิชยั ,ชิ ้นส่วนใบเสมาอยุธยา
ตอนต้ น,ชิ ้นส่วนแท่งหิน 6 เหลี่ยม,ชิ ้นส่วนธรณีประตู, ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาพื ้นเมือง, ชิ ้นส่วนเครื่องถ้ วยจีน
ตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ถงั ซ่งใต้ หมิง พุทธศตวรรษที่ 14-22 และเครื่องด้ วยจากเตาบุรีรัมย์ พุทธศตวรรษที่17-18

6.

วัดหลง
ตําบลตลาดไชยา



7

บ้ านนายสอน เพชรศักดิ์
ตําบลเวียง
วัดแก้ ว
ตําบลเลม็ด






9

วัดนบร้ าง
ตําบลเลม็ด





10

เขานํ ้าร้ อน
ตําบลเลม็ด



8

ฐานโบราณสถานคล้ ายฐานเจดีย์วดั พระบรมธาตุไชยาพุทธศตวรรษที่14-15, ชิ ้นส่วนเศียรพระ
โพธิสตั ว์คล้ ายศิลปะจามพุทธศตวรรษที่15, ชิ ้นส่วนกงเรื อ
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ตารางที่ 20 สรุ ปแหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่ อ)
No.

ชื่อแหล่ งโบราณคดี

11

นาที่พบจารึก
แผ่นลานทอง
ตําบลเวียง
วัดพระบรมธาตุไชยา
ตําบลเวียง







13

บ้ านวัดเววน
และบ้ านมณฑล
ตําบลป่ าเว





14

วัดเดิมเจ้ า
ตําบลป่ าเว





12

สมัยก่ อน
ประวัติ
ศาสตร์

สมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร์ ก่อน
พุทธศตวรรษที่ 19

สมัย
ประวัติศาสตร์
พุทธศตวรรษ
ที่ 19-24

หลักฐานทางโบราณคดี

จารึกลานทองอักษรกวิ (ขอม)ภาษาสันสกฤต พุทธศตวรรษที1่ 8 แหวนทองหัวแหวนทําจากพลอยบรรจุใน
ตลับทองขนาด3x3 เซนติเมตร อิฐ 16x27x6เซนติเมตร
พระบรมธาตุเจดีย์ พุทธศตวรรษที่ 14-15,ฐานโยนี , พระอวโลติเกศวร 2 กร อิท ธิ พลจามพุทธศตวรรษที่
14-15, พระอวโลติเกศวร 2 กร สําริ ด อิทธิพลปาละส่งต่อให้ ชวาพุทธศตวรรษที่ 14-15, พระอวโลติเกศวร
8 กร สําริ ด อิทธิพลปาละส่งต่อให้ ชวาพุทธศตวรรษที่15,พระพุทธรูปปางสมาธิ พุทธศตวรรษที่11-12 หรื อ
18, พระพุทธรู ปยืนปางทรงแสดงธรรมทังสองพระหั
้
ตถ์ศิลา คล้ ายศิลปะเขมรสมัยนครวัดจนถึงบายนพุทธ
ศตวรรษที่17-18,พระพุทธรูปภายในวัด1พุทธศตวรรษที่6-22,แผนผังของวัดที่ตวั วิหารยื่นลํ ้าเข้ าไปในระเบียง
คด ใบเสมาเป็ นศิลปะอยุธยาตอนต้ น พุทธศตวรรษที่20-21,
วัดเววนสันนิษฐานว่าสร้ างในสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 20-24ได้ แก่ พระประธานภายในพระอุโบสถและ
ตุ๊กตาดินเผาอุ้มไก่ นอกจากนี ้ยังพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีบนอุโบสถพุทธศตวรรษที่ 12-16, สวนยางนาย
อนุชา เพชรย้ อยห่างจากวัดประมาณ 250 เมตรพบชิ ้นเครื่ องถ้ วยจีนสมัยหมิง พุทธศตวรรษที่ 21-22 และชิง
พุท ธศตวรรษที่ 2 4, บ้ า นนายจร แท่น นิ ล พบพระอวโลติ เ กศวร 8 กร สํ า ริ ด อิท ธิ พลปาละส่งต่อให้ ชวา
พุทธศตวรรษที่ 14-15, เปลวลา ลูกปั ด หม้ อเขียนสีแดงและใช้ พื ้นที่ตอ่ เนื่องถึงสมัยอยุธยา
พระพิมพ์คล้ ายศิลปะพุกามและพะโค พุทธศตวรรษที่17, เครื่ องถ้ วยจีนสมัยซ่งพุทธศตวรรษที่ 18-19,เครื่ อง
ถ้ วยจีนสมัยหมิงพุทธศตวรรษที่22 ส่วนวัดเดิมเจ้ าเป็ นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
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ตารางที่ 21 สรุ ปแหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่ อ)
No.

ชื่อแหล่ งโบราณคดี

15

สันทรายแหลมโพธิ์
ป่ ายาง บ้ านหัวเลนก่อน
พุทธศตวรรษที่ 19
ตําบลพุมเรียง



16

บ้ านลาดคลองตะเคียน
ตําบลทุง่
บ้ านชัยพฤกษ์ ทองอ้ น
ตําบลตลาด
สวนปาล์มลือศักดิ์
คชไพร ตําบลป่ าเว
สวนปาล์มนางบุญเลิศ
ทิพย์ป่าเว ตําบลป่ าเว
หนองกึง ตําบลป่ าเว
เรือคลองยวน
ตําบลทุง่
เขาพนมแบก
ตําบลป่ าเว



17
18
19
20

21
22

สมัยก่ อน
ประวัติ
ศาสตร์

สมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร์ ก่อน
พุทธศตวรรษที่ 19



สมัย
ประวัติศาสตร์
พุทธศตวรรษ
ที่ 19-24

หลักฐานทางโบราณคดี

ชิ ้นส่วนเครื่องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถัง ซ่ง หนาแน่น พุทธศตวรรษที่14-18, ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาแบบเคลือบ
จากเอเชียตะวันตกคล้ ายผลิตแถบอิรักพุทธศตวรรษที่15-16, ชิ ้นส่วนเครื่ องแก้ ว คล้ ายกับที่พบแถบอียิปต์
พุทธศตวรรษที่15,ลูกปั ด,ชิ ้นส่วนเครื่ องมือเหล็ก,ภาชนะดินเผาเนื ้อดิน พวยกา ตะคันดินเผา, พระโพธิสตั ว์
อวโลติเกศวร 4 กร สําริด อิทธิพลศิลปะชวา พุทธศตวรรษที่15,บ่อนํ ้า,หางเสือเรื อ, แหล่งโบราณคดีท่าเจดีย์
(ก่อนพุท ธศตวรรษที่ 19 และ20-22),คัน ดิ น ,เหรี ยญอาหรั บ (15), ชิ น้ ส่ว นห่ว งทองคํ า , เหรี ยญจีน พุท ธ
ศตวรรษที่ 12-15
พระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวร 4 กร พุทธศตวรรษที่14-15




เครื่องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั พุทธศตวรรษที่ 13-14, ซ่งใต้ พุทธศตวรรษที่17-18 .,เยวี๋ยน พุทธศตวรรษที่19,
หมิง พุทธศตวรรษที่20-21,ลูกปั ด
ประติมากรรมพระโพธิสตั ว์เพศหญิง 8 กร สําริด พุทธศตวรรษที่14-15



ชิ ้นส่วนพระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรสําริด อินเดียแบบปาละหรือศิลปะของชวาพุทธศตวรรษที่14-15




เครื่องถ้ วยจีนสมัยซ่ง พุทธศตวรรษที่17-18
พบเรือและเครื่องถ้ วยสมัยถังพุทธศตวรรษที่ 14



ชิ ้นส่วนพระกรของพระอวโลติเกศวร
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ตารางที่ 22 สรุ ปแหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่ อ)
No.

ชื่อแหล่ งโบราณคดี

23

28
29

เกาะแก้ ว
ตําบลป่ าเว
เชิงทึง
ตําบลเวียง
วัดดอนบนไสร้ าง
ตําบลตลาด
วัดชยาราม
ตําบลตลาด
สวนบ่อดอนโกร้ ว
ตําบลเลม็ด
วัดสโมสร ตําบลเลม็ด
วัดจายร้ าง ตําบลเลม็ด

30
31
32
33

24
25
26
27

สมัยก่ อน
ประวัติ
ศาสตร์

สมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร์ ก่อน
พุทธศตวรรษที่ 19

สมัย
ประวัติศาสตร์
พุทธศตวรรษ
ที่ 19-24


หลักฐานทางโบราณคดี



กระปุกเตาศรีสชั นาลัยพุทธศตวรรษที่ 21-22, กระปุกจีนสมัยราชวงศ์หมิงพุทธศตวรรษที่ 22 และกระปุกลาย
ครามของเวียดนามพุทธศตวรรษที่ 20
เครื่องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงพุทธศตวรรษที่ 20-22



พระพุทธรูปสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20-24, อิฐ29x17x5เซนติเมตร



วัดในสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 20-24



เครื่องถ้ วยหมิงและชิงพุทธศตวรรษที่ 21-24 หนาแน่นพุทธศตวรรษ 21-22




วัดสมัยอยุธยาตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 23-24
พบเจดีย์และชิ ้นส่วนพระพุทธรูป สันนิษฐานว่าเป็ นศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้ น

วัดท่าโพธิ์ ตําบลทุง่



วัดพระประสพ ตําบลทุง่
วัดโทร้ าง ตําบลทุง่
วัดบาตรร้ าง ตําบลทุง่





เจดีย์ย่อมุมไม้ 12 จํานวน 4 องค์และอุโบสถ จากลักษณะศิลปกรรมเป็ นวัดในสมัยอยุธยาตอนปลาย พุทธ
ศตวรรษที่ 23-24
จากใบเสมาและพระพุทธรูปภายในวัดกําหนดให้ อยูใ่ นสมัยอยุธยาตอนต้ น
พระพุทธรูป ใบเสมา เจดีย์ เป็ นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 23-24
พระพุทธรูปมีลกั ษณะคล้ ายอยุธยาตอนต้ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22
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ตารางที่ 23 สรุ ปแหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่ อ)
No. ชื่อแหล่ งโบราณคดี

สมัยก่ อน สมัยแรกเริ่ม
ประวัติ ประวัติศาสตร์
ศาสตร์
ก่ อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19

สมัย
ประวัติศาสตร์
พุทธศตวรรษ
ที่ 19-24

หลักฐานทางโบราณคดี

ฐานเจดีย์ 2 องค์และชิ ้นส่วนเครื่องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงพุทธศตวรรษที่ 21-22และชิงพุทธศตวรรษที่ 23
กําหนดให้ เป็ นวัดช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย
ใบเมาเอวคอด,พระสําริดสมัยอยุธยา,ชิ ้นส่วนเศียรพระพุทธรูปศิลาทรายแดง
ชุมชนสมัยอยุธยา
กระปุกเคลือบเขียวเตาศรี สชั นาลัย, ชิ ้นส่ว นเครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงพุทธศตวรรษที่ 20-21 ชิ ้นส่วน
กําไล กําหนดเป็ นชุมชนสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 20-22

34

วัดท่านเกิดร้ าง ตําบลทุง่



35
36
37

วัดชมพูพนัส ตําบลทุง่
บ้ านสงขลา ตําบลตลาด
สวนยางผู้ใหญ่
สุทธิชยั แสงจันทร์
ตําบลโมถ่าย
บ้ านโรงดํา
ตําบลตลาด
วัดไตรรัตนากรตําบลทุง่
กุฏิโกบ





กุฏิยายหงส์ ยายหาร
ตําบลทุง่
กุฏิตาเจ้ า
ตําบลทุง่



38
39
40
41
42







พบกระปุกสมัยราชวงศ์หมิง,กระปุกเตาศรี สชั นาลัย,เตาปูนสําริ ด กําหนดอายุร่วมสมัยกับอยุธยาราวพุทธ
ศตวรรษที่ 20-22
วัดในสมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20-24
กระปุกพบจํานวน 11 ใบเป็ นกระปุกจีนสมัยราชวงศ์ซง่ พุทธศตวรรษที่ 17-18 และกระปุกหมิง พุทธศตวรรษ
ที่ 20-22
พบฐานอิฐจํานวน 3 กอง ห่างจากวัดไปทางทิศใต้ 200 เมตรพบชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยจีน สมัยราชวงศ์ซง่ ใต้ พทุ ธ
ศตวรรษที่ 17-18,หมิงพุทธศตวรรษที่ 21-22,ชิง พุทธศตวรรษที่ 24
พบเจดีย์ยอ่ มุมไม้ 12 (นิยมในสมัยปลายอยุธยา รัตนโกสินทร์ )จํานวน 1องค์ ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยสมัยราชวงศ์
ถัง,ซ่งใต้ -เยวี๋ยวน พุทธศตวรรษที่ 18-19,หมิงพุทธศตวรรษที่ 21-22, ชิง พุทธศตวรรษที่ 23 ชิ ้นส่วนเครื่ อง
ถ้ วยเวียดนาม พุทธศตวรรษที่ 20,ญี่ปนพุ
ุ่ ทธศตวรรษที่ 22
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ตารางที่ 24 สรุ ปแหล่ งโบราณคดีในอาเภอไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 (ต่ อ)
No. ชื่อแหล่ งโบราณคดี

สมัยก่ อน สมัยแรกเริ่ม
ประวัติ ประวัติศาสตร์
ศาสตร์
ก่ อนพุทธศตวรรษ
ที่ 19

สมัย
ประวัติศาสตร์
พุทธศตวรรษ
ที่ 19-24

หลักฐานทางโบราณคดี

สันนิษฐานว่าเป็ นวัดทมานในจารึกวัดจําปาปี พ.ศ. 2308
พบจารึก 2หลัก (24) พระพุทธรูป วิหารเป็ นลักษณะสมัยอยุธยาตอนปลายต่อต้ นรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษ2324
พบประติมากรรมพระพุทธรูปหินทรายแดงจํานวน 8 ชิ ้น อยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษ 23-24

43
44

วัดมานร้ างตําบลทุง่
วัดจําปาตําบลทุง่




45



46

วัดสากเหล็ก (ร้ าง)
ตําบลทุง่
วัดนางชีร้าง ตําบลทุง่

47

วัดอิฐ ตําบลทุง่



48

วัดโพธาราม
ตําบลพุมเรียง
วัดใหม่พมุ เรียง
ตําบลพุมเรียง
วัดอุบล (ร้ าง)
ตําบลพุมเรียง
เขาสายสมอ
ตําบลพุมเรียง



49

50
51





ปรากฏชื่อในจารึกวัดจําปาปี พ.ศ.2319พบลักษณะฐานอาคารก่ออิฐ ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปศิลาทรายแดง 2 องค์
สันนิษฐานว่าเป็ นวัดที่สร้ างขึ ้นปลายอยุธยา
อิฐ มีขนาด19x27x6 เซนติเมตร ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปหินทรายแดง กําหนดให้ เป็ นวัดในสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษ
20-24
สร้ างขึ ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย พุทธศตวรรษ23-24



ขุดพบฐานแนวอิฐ,ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสําริด,กระเบื ้องเชิงชาย,กระปุกญี่ปนพุ
ุ่ ทธศตวรรษ 22,คนโทเตาบางระจัน
พุทธศตวรรษ22 มีประวัติวดั โดนพม่าเผาสมัยเสียกรุงศรีอยุธยา ศิลปกรรมภายในวัดปั จจุบนั เป็ นรัตนโกสินทร์
เป็ นวัดสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้ นรัตนโกสินทร์



เจดีย์และพระพุทธรูปสมัยอยุธยาพุทธศตวรรษ 20-24
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บทที่ 6
บทวิเคราะห์ พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24
จากหลั ก ฐานทางด้ านเอกสาร หลั ก ฐานทางโบราณคดี แหล่ ง โบราณคดี
ในชุม ชนโบราณไชยาก่อ นพุทธศตวรรษที่ 24 (เท่า ที่ มี การสํ ารวจพบในปั จ จุบัน) และผลงาน
ของนักวิชาการ ที่ผ่านมา สามารถนํามาสรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรม บทบาทและความสัมพันธ์
ของชุมชนไชยากับชุมชนอื่นๆก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ในแต่ละสมัยได้ ดังนี ้
1.

ชุ ม ชนโบราณไชยาสมั ย ก่ อ นประวั ติศ าสตร์ ยุ ค หิน ใหม่ ข องชุ ม ชนโบราณไชยา
(ราว 2,500 ปี มาแล้ ว)
ชุ ม ชนโบราณไชยาพบแหล่ ง โบราณคดี จํ า นวน 1 แหล่ ง คื อ แหล่ ง โบราณคดี

คลองท่ า ไม้ แดง ตํ า บลปากหมาก ถื อ เป็ นหลั ก ฐานเก่ า สุ ด ที่ พ บในไชยากํ า หนดอายุ ร าว
พุทธศตวรรษที่ 1 หรื อราว 2,500 ปี มาแล้ ว
พัฒนาการของชุ มชน พบว่ามีการเลื อกใช้ พืน้ ที่ บนพืน้ ที่ราบสูงเขาแดนส่วนหนึ่ง
ของเทือกเขาภูเก็ตกันระหว่
้
างอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี และอําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
พื ้นที่สงู จากระดับนํ ้าทะเลปั จจุบนั ประมาณ 300-400 เมตร ห่างจากชายฝั่ งทะเลปั จจุบนั ประมาณ
45 กิโลเมตรถื อเป็ นแหล่งโบราณคดีพื ้นที่ตอนในสุดในอําเภอไชยา จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์
พบว่าขวานหินขัดส่วนใหญ่พบบริ เวณริ มฝั่ งคลองท่าไม้ แดง นอกจากนี ้ในการลงพื ้นที่ของผู้วิจัย
ปี พ.ศ.2557 และการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมพบว่ามีการค้ นพบขวานหินขัดตามพื ้นที่ราบ
ริ มคลองต่างๆเช่น คลองพุน คลองไชยา คลองตะเคียน สาเหตุที่มีการพบขวานหินขัดในพืน้ ที่
บริ เ วณริ มฝั่ ง แม่นํา้ สันนิษฐานว่าเนื่ องมาจากสภาพพื น้ ที่อําเภอไชยาเป็ นป่ าเขาและพื น้ ที่ ราบ
ไม่ มี พื น้ ที่ ถํ า้ หรื อ เพิ ง พาสํ า หรั บ อยู่ อ าศัย หลัก ฐานส่ว นใหญ่ จึ ง กระจายตามพื น้ ที่ ข้ า งลํ า นํ า้
และสาเหตุที่ ไ ม่ พ บแหล่ ง โบราณคดี ส มัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ช่ ว งยุค หิ น เก่ า และยุค หิ น กลาง
ในอําเภอไชยาสันนิษฐานว่ามีสาเหตุจากสภาพภูมิศาสตร์ ของไชยาไม่เอื ้อต่อการเลือกอยูอ่ าศัย
274

ที่มา: ดัดแปลงแผนที่จาก https://earth.google.com เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2558

ภาพที่135 ตาแหน่ งที่พบโบราณวัตถุประเภทขวานหินขัดในอาเภอไชยา
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276

ขวานหินขัด (Polished Adzes) พบทังหมด
้
14 ชิ ้น สามารถแบ่งเป็ น4 ประเภท ได้ แก่
ขวานหินขัดมีบ่า 3 ชิ น้ 1, ขวานหินขัดแบบไม่มี บ่าปลายกว้ างคล้ ายรู ปสี่ เหลี่ ยมคางหมู 4 ชิ น้ 2,
ขวานหินขัดไม่มีบ่าขนาดเล็ก 7 ชิน้ 3 และขวานหินแบบจงอยปากนก 1 ชิน้ 4 ขวานหินขัดเหล่านี ้
ทําจากหินชนิดต่างๆ เช่น หินปูน หินเชิร์ต หินควอร์ ซไซด์ หินอ่อน
บทบาทและความสาคัญของชุมชนโบราณไชยาในช่ วงสมัยก่ อนประวัติศาสตร์
ยุคหินใหม่ กับยุคอื่นๆ การเกิดแหล่งโบราณคดีสมัยยุคหินใหม่ในอําเภอไชยา ผู้วิจยั สันนิษฐาน
ว่ า เกิ ด จากการขยายตัว ของแหล่ ง โบราณคดี ส มัย ก่ อ นประวัติ ศ าสตร์ ยุค หิ น ใหม่ ใ นจัง หวัด
สุ ร าษฎร์ ธานี โ ดยจากการสํ า รวจแหล่ ง โบราณคดี ส มั ย ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ปี พ.ศ.2553
พบแหล่ง โบราณคดีสมัยยุคหินใหม่ ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี มากกว่า 60 แหล่ง โดยพบหลักฐาน
หนาแน่นบริ เวณเทือกเขาและถํา้ หินปูน ได้ แก่ พื ้นที่บริ เวณอําเภอเคียนซา คีรีรัฐนิคม บ้ านตาขุน
และพนม พบหลักฐานว่ามีการลงมาใช้ พื ้นที่บริ เวณพื ้นที่ราบ เช่น ในแหล่งโบราณคดีบ้านนํ ้าตก
อําเภอพนม,แหล่ง โบราณคดีบ้านช่องไม้ ดํา ตําบลบ้ านตาขุน, แหล่ง โบราณคดีบ้านแม่ทะบน
อําเภอท่าชนะและแหล่ง โบราณคดีบ้านปากกา อําเภอเวี ยงสระ 5 เช่นเดียวกับการพบแหล่ง
โบราณคดีบนพื น้ ที่ ราบที่ ไ ชยาแต่จ ากหลัก ฐานโบราณวัตถุที่พ บไม่หนาแน่น และหลากหลาย
ประเภทเหมือนพื ้นที่อื่นอาจสันนิษฐานได้ ว่าบทบาทของแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
อาจมี ก ารเข้ ามาใช้ พื น้ ที่ เ พี ย งช่ ว งหนึ่ ง หรื อ เป็ นเส้ นทางผ่ า นติ ด ต่อ ระหว่ า งชุ ม ชนสมัย ก่ อ น
ประวัตศิ าสตร์ จากการขยายตัวแหล่งโบราณคดีในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี

1

แหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้ แดง ตําบลปากหมาก 3 ชิ ้น
แหล่ ง โบราณคดี ค ลองท่ า ไม้ แดง ตํ า บลปากหมาก 2 ชิ น้ , สํ า รวจพบที่ ค ลองพุ น 1ชิ น้
และที่บ้านตอหอ ตําบลป่ าเว 1 ชิ ้น
3
แหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้ แดง ตําบลปากหมาก 6 ชิ ้น
4
แหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้ แดง ตําบลปากหมาก 1 ชิ ้น
5
สุรั ต น์ เลิ ศ ลํ า้ และคณะ, รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ โ ครงการศึ ก ษาความเชื่ อ มโยง
ของวัฒนธรรมท้ องถิ่นสมัยอดีตจนถึงปั จจุ บันเพื่อพัฒนาการฐานข้ อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรม
โบราณในพืน้ ที่บริเวณลุ่มแม่ นา้ โขงและคาบสมุทรมาลายา (สกว.), 2553 จาก website: http://gms.crma
ac.th/report/gms-I-complete.pdf พ.ศ.2553
2
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ภาพที่ 136 ภา พรว มแหล่ ง โบราณคดี ส มั ยก่ อนประ วั ติ ศ าสตร์ ยุ คหิ น ใหม่ ใ น
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ที่มา : ดัดแปลงจากแผนทีสภาพภูมิศาสตร์ ใน https://earth.google., เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 1 เมษายน
2558.
นอกจากนี ้จากการพบขวานหินขัดรู ปจงอยปากนกในอําเภอไชยายังแสดงให้ เห็นถึง
ความสัม พัน ธ์ กั บ ชุม ชนอื่ น ๆโดยโรเจอร์ ดัฟ ฟ์ (พ.ศ.2513) ได้ เ สนอทฤษฎี เ กี่ ย วกับ การพบ
ขวานหินจงอยปากนกในพื ้นที่ภาคใต้ ตอนบนว่าเกิดจากการอพยพของกลุ่มคนทางตอนใต้ ขึ ้นมา
เพราะขวานหินขัดรู ปจงอยปากนกเป็ นเป็ นโบราณวัตถุที่แพร่ หลายในอินโดนีเซียและมาเลเซีย 6
ผลการศึ ก ษาในปี พ.ศ.2553 พบกระจายขึ น้ ไปเหนื อ สุ ด บริ เ วณจั ง หวั ด ราชบุ รี 7 จากชนิ ด

6

Roger Duff, Stone Adzes of Southeast Asia (New Zealand: The Caxton Press, 1970),

60.
7

อ่า นเพิ่ ม เติ ม ใน ลิ น ดา พรมมิ โย, เครื่ องมื อ ขวานหิ น ขั ด รู ป จงอยปากนกแก้ ว ที่ พ บใน
จังหวัดราชบุรี ( สารนิพนธ์ ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 1-51.
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ของขวานหินขัดที่ไม่พบแหล่งวัตถุดิบในอําเภอไชยา เช่น หินเชิร์ตหินควอร์ ซไซด์ หิน อ่อนแสดงให้
เห็นว่ามีการนําเข้ ามาจากชุมชนอื่นสะท้ อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์กบั ชุมชนภายนอกได้ อีกทาง
แต่ทงั ้ นีจ้ ากการพบโบราณวัตถุไม่หนาแน่นและพบโบราณวัตถุเพียงประเภทเดียว
ทําให้ เรื่ องราวเกี่ยวกับพัฒนาการช่วงยุคหินใหม่ในชุมชนโบราณไชยายังไม่ชดั เจน

2. ชุมชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 1-9
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 1-9 ถือเป็ นช่วงที่ ประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับชุมชนโบราณไชยา
ยังไม่ชดั เจนโดยพบหลักฐาน ดังนี ้
2.1 ช่ วงพุทธศตวรรษที่ 1-5
พัฒนาการของชุม ชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 1-5 พบหลักฐานเพียง
กลองมโหระทึก จํ านวน 1 ใบแต่เ นื่ องจากไม่ทราบตํ าแหน่ง พบทํ าให้ ไ ม่ส ามารถวิเ คราะห์ การ
เลือกใช้ พื ้นที่ได้ กลองมโหระทึกเป็ นโบราณวัตถุที่สร้ างขึ ้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย
ต่อ เนื่ อ งสมัย แรกเริ่ ม ประวัติศ าสตร์ ลัก ษณะกลองมโหระทึก ที่ พ บในอํ า เภอไชยามี ค วามสูง
51 เซนติเ มตร เส้ นผ่าศูนย์ กลางกว้ าง 38 เซนติเมตร ทํ าจากสํ าริ ด บนหน้ ากลองทํ า ลวดลาย
พระอาทิ ต ย์ 12 แฉก มี น กบิน ทวนเข็ ม นาฬิ ก า 4 ตัว ลายเส้ น เรขาคณิ ต เป็ นรู ป วงกลมเชื่ อ ม
ด้ ว ยลายแทยงลายซี่ ห วี ไหล่แ ละเอวกลองทํ า เป็ นลายซี่ ห วี วงกลมเชื่ อ มด้ ว ยลายเส้ น ทแยง
(คล้ ายหน้ ากลอง) มี 4 หู จากการเปรี ยบเทียบลักษณะกลองตามทฤษฎี ของ Franze Heger
พบว่าเป็ นกลองมโหระทึกแบบ Hager I กําหนดอายุราว 200 ปี ก่อนพุทธกาลจนถึงพุทธศตวรรษ
ที่ 5 8

8

พรพล ปั่ นเจริ ญ, การเปรี ยบเทียบรู ปแบบกลองมโหระทึกในประเทศไทย ประเทศจีน
และเวียดนาม (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปากร,
2545), 431.
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ภาพที่ 137 กลองมโหระทึกที่พบในอาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ปั จจุบันจัดแสดงอยู่ท่ พ
ี ิพธิ ภัณฑสถานแห่ งชาติ ไชยา
ที่มา: เมธินี จิระวัฒนา, กลองมโหระทึกในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: อาทิตย์โพรดักส์, 2546), 190.
จากการศึ ก ษาหน้ าที่ ข องกลองมโหระทึ ก สํ า ริ ด ที่ ยั ง ใช้ อยู่ ใ นกลุ่ ม ชนปั จจุ บั น
เปรี ยบเที ยบกับข้ อมูล จากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดีพ บว่ากลองมโหระทึกสร้ างขึน้
เพื่อใช้ ในพิธีกรรมความเชื่อ ได้ แก่ ความเชื่อเกี่ ยวกับการทําเกษตรกรรมเพื่อความอุดมสมบูรณ์
(กลุ่ม ชนข่า เลม็ ดม้ ง ยัง ใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุบัน), พิธี ก รรมเกี่ ย วข้ องกับความตายโดยการทุบให้ แ ตก
และกลายเป็ นเครื่ องเซ่นสัง เวย(กลุ่ม ชนข่าเลม็ด ยางแดงยังใช้ อยู่ในปั จจุบัน), การขับไล่ภูตผี
(กลุ่มชนข่าเลม็ด เผ่าเย่ว์ในสมัยก่อน)และใช้ เป็ นเครื่ องดนตรี ศกั ดิ์สิทธิ์ตีขบวนแห่ศพและพิธีกรรม
ทางความตาย 9 ซึ่ง แม้ ว่าเราจะไม่ท ราบว่า กลองมโหระทึกในอํ า เภอไชยาใช้ ใ นจุดประสงค์ใ ด
เนื่ องจากไม่พ บหลักฐานอื่ นประกอบ แต่จ ากการพบกลองมโหระทึกแสดงให้ เห็นว่าในชุม ชน
โบราณไชยาได้ มีความเชื่อหรื อมีพิธีกรรมภายในพื ้นที่แล้ ว
9

อมรา ศรี สชุ าติ, สายรากภาคใต้ : ภูมิลักษณ์ รู ปลักษณ์ จิตลักษณ์ (กรุ งเทพฯ: สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว), 2544), 162.
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บทบาทและความสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนอื่ น ๆช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 1-5 ผลจาก
การศึกษากลองและระฆังสําริ ดของ Leong Sau Heng ปี พ.ศ.2553 ได้ ตงทฤษฎี
ั้
เกี่ยวกับชุมชน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่ พบกลองมโหระทึกในมาเลเซียว่า เป็ นชุมชนศูนย์กลางรวบรวมสินค้ า
(Collecting center) เนื่องจากบริ เวณที่ พบกลองมโหระทึกส่วนใหญ่จะตังอยู
้ ่บริ เวณดินดอน
ปากแม่นํา้ สะดวกแก่การขนถ่ายสินค้ ามารวมกัน หรื อใกล้ กับแหล่ง วัตถุดิบ พัฒ นาขึน้ เป็ นกลุ่ม
บ้ านเมือง เมืองท่าต่อมา 10 คล้ ายกับหลายชุมชนที่พบกลองมโหระทึกในประเทศไทย ข้ อน่าสนใจ
อีกประการ คือ กลองมโหระทึกที่พบในภาคใต้ ต่างพบในบริ เวณภาคใต้ ฝั่งตะวันออกทังหมดซึ
้
่ง
สะท้ อนให้ เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์ กันในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยและพืน้ ที่ชายฝั่ งทะเลจีนใต้
หรื อไม่และเป็ นที่นา่ สงสัยว่าเหตุใดถึงไม่พบกลองมะโหรทึกในภาคใต้ ชายฝั่ งทะเลตะวันตก

ภาพที่ 1 38 แผนที่ แ สดงการกระจายตัว ของกลองมโหระทึก ในจี น ตอนใต้ เวี ย ดนาม
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา: Dong Son drums in Viet Nam (The Viet Nam Social Science Publishing House,
1990), 51.
10

Leong SauHeng, “Collecting Centre, Feeder Points and Entrepôts in the Malay
Peninsula1000B.C.-A.D.1400,” in The Southeast-Asian Port and Polity, Rise and Demine
(Singapore: Nation University of Singapore, 1990), 17-38.
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จากการที่ พ บกลองมโหระทึก แพร่ กระจายในดินแดนเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่น
เวียดนาม ไทย ลาว พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ และตอนใต้ ของจีน โดยเฉพาะในภาคใต้
ของประเทศไทยพบกลองและชิ น้ ส่ ว นกลองมโหระทึ ก ทั ง้ หมด 16 ใบ พบที่ ชุ ม พร 8 ใบ,
สุร าษฎร์ ธ านี 3 ใบ (แหล่ ง โบราณคดี วัด ตลิ่ ง พัง อํ า เภอสมุ ย , วัด ขี เ้ หล็ ก ร้ าง อํ า เภอพุน พิ น
และในอํ า เภอไชยา), นครศรี ธ รรมราช 4ใ บ (แหล่ ง โบราณคดี บ้ านท่ า เรื อ อํ า เภอเมื อ ง,
แหล่ง โบราณคดีบ้ านสระแก้ ว อํ า เภอท่า ศาลา,แหล่ ง โบราณคดี ตํา บลกราย อํ า เภอท่า ศาลา,
แหล่งโบราณคดีคลองกุดด้ าน อําเภอฉวาง) และจังหวัดสงขลาพบ 1 ใบ (แหล่งโบราณคดีตําบล
บ้ านจะโหนง อําเภอจะนะ) กลองที่พบในภาคใต้ ส่วนใหญ่จะเป็ นแบบ Hager I แต่การตกแต่งมี
รายละเอียดปลี กย่อยที่ แตกต่างกัน จากการที่ ไ ม่เคยมี การพบแม่พิมพ์ สํ าหรั บกลองมโหระทึก
ในภาคใต้ ของประเทศไทยสันนิษฐานว่ากลองเหล่านี ้น่าจะเป็ นการนําเข้ าจากต่างแดน แสดงทําให้
เห็ น ถึ ง การติ ด ต่ อ แลกเปลี่ ย นระหว่ า งชุ ม ชนในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ตอนใต้ ข องจี น
และเวียดนาม
ความสัมพันธ์กบั ชุมชนอื่นในภาคใต้ บริบทชุมชนโบราณในภาคใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่
1-5 พบหลักฐานทางโบราณคดี ที่พ บส่วนใหญ่ แ สดงให้ เ ห็น ว่า ถึง การติดต่อกันระหว่า งชุม ชน
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกับอินเดีย หลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญ ได้ แก่ กลองมโหระทึก
วัฒ นธรรมดองซอนของเวี ย ดนามตอนเหนื อ และจี น ตอนใต้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแบบ Hager

I

และตุ้มหูแบบลิง-ลิง-โอในวัฒนธรรมซาหุญ (Sa-Huynh) ในมณฑลกวงหนํา-ดานังและมณฑล
กวงงายในภาคกลางของเวี ย ดนามและลูก ปั ด ประเภทหิ น คาเนเลี่ ย น หิ น โอนิ ก ซ์ หิ น อาเกต
แบบเรี ยบและแบบสกัดผิวและฝั งสี (Etched bead) ที่แสดงให้ เห็นถึงการติดต่อกับอินเดีย
แหล่ ง โบราณคดี ใ นสมั ย นี ท้ ี่ สํ า คั ญ ได้ แก่ แหล่ ง โบราณคดี เ ขาสามแก้ ว จั ง หวั ด ชุ ม พร,
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี , อู่ทอง สุพรรณบุรี , ดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี , ถํ า้ ดูยอง
และถํา้ ตาบองในฟิ ลิปปิ นส์ , ถํ ้านีอาร์ ในมาเลเซีย เป็ นต้ น แม้ การพบกลองมโหระทึกในไชยาอาจ
สะท้ อนให้ เห็นว่าไชยาอาจเป็ นชุมชนหนึ่งในสมัยนี ้ แต่จากการพบโบราณวัตถุเพียงชิ ้นเดียวทําให้
ไม่สามารถตอบเรื่ องพัฒนาการในช่วงพุทธศตวรรษที่ 1-5 ในไชยาได้
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2.2 ช่ วงพุทธศตวรรษที่ 6-9
จากการทบทวนวรรณกรรมและการสํารวจเพิ่มเติมของผู้วิจยั พบโบราณวัตถุประเภท
ลูกปั ดที่มีรูปแบบการผลิตมาตังแต่
้ สมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-9 เช่น ลูกปั ดหินมีตา, ลูกปั ดแก้ ว
แถบมีสี,ลูกปั ดอินโด-แปซิกฟิ ก แต่ลูกปั ดเหล่านี ้พบว่ามีการผลิตและใช้ งานต่อเนื่องในสมัยหลัง
นอกจากนี ห้ ลัก ฐานเหล่ า นี ไ้ ม่ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษาโดยการหาค่ า อายุ ห รื อการขุ ด ค้ น ทางชัน้ ดิ น
อย่างจริ ง จัง ทํ าให้ ย ากต่อการตีความว่า มี การตัง้ ชุม ชนในสมัยพุทธศตวรรษที่ 6-9 ในไชยา
สอดคล้ องกับผลจากการศึกษาของโครงการศึกษาความเชื่ อมโยงวัฒนธรรมท้ องถิ่นสมัยอดีต
จนถึ ง ปั จ จุบัน ฯในปี พ.ศ.2553 ที่ ก ล่า วว่า แหล่ ง โบราณคดี ยุค หิ น ใหม่ใ นจัง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี
ส่วนใหญ่จะถูกทิง้ ร้ างไป ยกเว้ นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าม่วง ตําบลวัง อําเภอท่าชนะและแหล่ง
โบราณคดีขี ้เหล็กร้ างอําเภอพุนพินที่พบหลักฐานการอยู่อาศัยช่วงสมัยยุคเหล็ก จากนันพบอี
้
กครัง้
สมัยอินโด-โรมันที่ ท่าชนะ 11 โดยภาคใต้ มีบทบาทเป็ นเมื องท่าที่ สําคัญติดต่อกับอินเดี ยร่ วม
สมัยกับหลังยุคเหล็กหรื อยุคสมัยอินโด-โรมันที่อินเดียเหนืออยู่ภายใต้ การปกครองของราชวงศ์
กุษาณะอินเดียตะวันตกอยูภ่ ายใต้ การปกครองของราชวงศ์ ศาตวาหนะเป็ นช่วงที่อินเดียติดต่อกับ
อาณาจักรโรมัน มี การตัง้ นิคมการค้ าของชาวโรมันตามเมืองท่าสํ าคัญของอินเดีย ในช่วงนี จ้ ึง
ปรากฏสิ่ ง ของที่ อิ น เดี ย ส่ ง มาขายทั ง้ สิ น ค้ าอิ น เดี ย เอง เช่ น ลู ก ปั ดหิ น อาเกตคาร์ เ นเลี ย น
ภาชนะสําริ ด หวีงาช้ าง ลูกเต๋าและสินค้ าจากฝั่ งตะวันตก เช่น ลูกปั ดแก้ วมีแถบสี( Striped bead),
ลูกปั ดมีตา (eye bead) ที่มีถิ่นกําเนิดแถบเมดิเตอร์ เรเนียนและเปอร์ เซีย สินค้ าจากโรมัน ได้ แก่
ตะเกียงโรมัน (Bronze Roman lamp) หัวแหวนสลักจากหินมีคา่ ภาชนะดินเผาประเภทผิวสีแดง
มันวาวตกแต่งด้ วยลายประทับ (arretine ware) และภาชนะดินเผาตกแต่งด้ วยการกดลายซี่

11

)สุรัตน์ เลิศลํ ้าและคณะ, รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเชื่อมโยงของ

วัฒนธรรมท้ องถิ่นสมัยอดีตจนถึงปั จจุบันเพื่อพัฒนาการฐานข้ อมูลวัฒนธรรมและอารยธรรมโบราณ
ในพื น้ ที่ บ ริ เ วณลุ่ ม แม่ น า้ โขงและคาบสมุ ท รมาลายา (สกว.),2553 จาก website: http://gms.crma
ac.th/report/gms-I-complete.pdf พ.ศ. 2553
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ฟั นเฟื อง (roulette ware)12 โดยพบสินค้ าเหล่านี ้ตังแต่
้ เมืองไบก์ถโน ประเทศพม่า, เขาสามแก้ ว
และเขาเสก จัง หวัด ชุ ม พร, วัด อัม พาวาส อํ า เภอท่ า ชนะ จั ง หวัด สุร าษฎร์ ธ านี , ภู เ ขาทอง
จังหวัดระนอง,ทุ่งตึก จังหวัดพังงา, ควนลูกปั ด (คลองท่อม) จังหวัดกระบี่, กัวลาเซลิง ซิงและบูกิต
แลมบูเตงกู ประเทศมาเลเซีย, ตารุมาภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะชวา เกาะบาหลี อินโดนีเซีย
และออกแก้ วในประเทศเวี ย ดนาม ซึ่ ง เป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่ า ในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 5-9
ช่วงยุคอินโด-โรมันในภาคใต้ สว่ นใหญ่จะตังบริ
้ เวณชายฝั่ งทะเลที่อยูบ่ นเส้ นทางข้ ามคาบสมุทร

ตัวอย่ างลูกปั ดแก้ วมีแถบสี (Striped bead)ลูกปั ดมีตา (eye bead)

ภาชนะดินเผาตกแต่ งด้ วยการกดลายซี่ฟันเฟื อง (roulette ware)

ภาพที่ 139 ตัวอย่ างหลักฐานทางโบราณคดีท่ ีพบในภาคใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 6-9
12

ผาสุ ข อิ น ทราวุ ธ , “ร่ องรอยวั ฒ นธรรมอิ น เดี ย ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ยงใต้ , ” ใน
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ ใ นประเทศไทย: ฉบับคู่มือสังคมศึกษา (กรุ งเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545),124-133.
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ภาพที่ 140 แหล่ ง โบราณคดี ท่ ี ส าคั ญ สมั ย พุ ท ธศตวรรษที่ 5-9 ในเอเชี ย ใต้ แ ละเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้
ที่มา: ดัดแปลงจาก https://earth.google.com, เข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 1 เมษายน 2558.
ดัง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วไปด้ า นต้ น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 1-9

ในไชยา

พบหลัก ฐานทางโบราณคดี ค่อ นข้ อ งคลุม เคลื อ ทํ า ให้ ไ ม่ส ามารถอธิ บ ายเรื่ อ งพัฒ นาการทาง
วัฒ นธรรม บทบาทและความสัม พัน ธ์ กั บ กลุ่ ม ชนอื่ น ได้ ชั ด เจน ชุ ม ชนโบราณพบร่ อ งรอย
การตังชุ
้ มชนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-13
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3.

ชุมชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 10-13 (รัฐโบราณ)
จากความรุ่ งเรื องทางการค้ าที่ เชื่อมระหว่างโลกตะวันตกและตะวันออกของเอเชี ย

ตะวันออกเฉียงใต้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 5-9 ที่ผา่ นมาทําให้ ชมุ ชนต่างๆเติบโตและเริ่ มพัฒนาสู่การ
เป็ นบ้ านเมื องชุม ชนในสมัยแรกเริ่ ม ประวัติศาสตร์ ในชุม ชนโบราณไชยาเองพบหลักฐานช่ว ง
พุทธศตวรรษที่ 10-13 ถนํามาอธิบายพัฒนาการ บทบาทและความสัมพันธ์กบั ชุมชนอื่นๆ ดังนี ้
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 10-13
แหล่งโบราณคดีในสมัยนี ้ ส่วนใหญ่ตงอยู
ั ้ บ่ นสันทรายโบราณ คือ สันทรายวัดศาลาทึง
และสั น ทรายเมื อ งเวี ย ง วั ด แก้ ว วั ด หลง ที่ เ กิ ด ในช่ ว งสมั ย โฮโลซี น ราว 6,000 ปี มาแล้ ว
สันทรายเหล่านี ้จะสูงกว่าพื ้นที่ล่มุ ตํ่าโดยรอบประมาณ 1-2 เมตร มีคลองไชยาไหลผ่านสันทราย
เหมาะสําหรับการอุปโภคและบริ โภค( นํา้ ทะเลรุ กเข้ ามาไม่ถึง) โดยไหลลงสู่ทะเลที่ บ้านหัววั ว
แหล่งโบราณคดีจะตังอยู
้ ่ไม่ห่างจากทะเลไม่เกิน 8 กิโลเมตร หลักฐานทางโบราณคดีทงหมดเป็
ั้
น
ประติ ม ากรรมสร้ างขึ น้ เนื่ อ งในศาสนา โบราณวัต ถุทํ า จากหิ น ทราย ประติ ม ากรรมเก่ า สุ ด
คื อ พระวิ ษ ณุ จ ากดอนในรายณ์ กํ า หนดอายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 10-11 สู ง 67 เซนติ เ มตร
เทคนิคมีการสลักเฉพาะด้ านหน้ า ส่วนด้ านหลังเป็ นแผ่นเรี ยบสันนิษฐานว่าประดิษฐานติดกับผนัง
มีการสลักรับนํ า้ หนักทัง้ 5 จุด คือพระบาท 2 ข้ าง ชายผ้ าระหว่างข้ อพระบาทและชายผ้ า
ที่ตกลงมาจากพระโสภี ทงั ้ สองข้ าง จากรู ปแบบศิลปะมีการผสมกันระหว่างอินเดียเหนือและใต้
ทําให้ สนั นิษฐานว่าประติมากรรมชิ ้นนี ้อาจผลิตขึ ้นในท้ องถิ่น โดยรับและเลือกศิลปะมาผสมผสาน
ทํ า เป็ นรู ป แบบของตัว เอง ส่ว นประติม ากรรมช่ว งพุท ธศตวรรษที่

12-13 มี 2 ขนาด คื อ

ประติมากรรมรูปเคารพสูง100-137 เซนติเมตร13 และประติมากรรมขนาดเล็ก เช่น ศิวลึงค์ วัดแก้ ว,
ฐานโยนี จ ากวัด พระบรมธาตุไ ชยาและชิ น้ ส่ ว นธรรมจัก รพบที่ ตํ า บลทุ่ง (ขนาดไม่ ส มบู ร ณ์ )
สูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร ประติมากรรมยุคนี จ้ ะสลักครบทุกด้ านพระพุทธรูปประทับนัง่ ปาง
สมาธิจากวัดพระบรมธาตุไชยามีร่องรอยการลงรักทาสี
13

พระอวโลติเกศวร แหล่งโบราณคดีดอนในรายณ์มีขนาด 115 เซนติเมตร, พระพุทธรูปประทับยืน
ศิลปะทวารวดีจากแหล่งโบราณคดีเมืองเวียงสูง 70 เซนติเมตรและพบที่วดั พระบรมธาตุไชยาสูง 137 เซนติเมตร,
พระพุทธรูปประทับนัง่ สมาธิสงู 104 เซนติเมตร

ที่มา: ดัดแปลงแผนที่จาก: https://earth.google.com ข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2558

ภาพที่141 ตาแหน่ งที่พบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยแรกเริ่มประวัตศิ าสตร์ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-13 ชุมชนโบราณไชยา
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ความเชื่อ/ศาสนา หลักฐานส่วนใหญ่ที่สร้ างขึ ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์และศาสนา
พุทธมีรายละเอียด ดังนี ้
ศาสนาพราหมณ์ พบประติมากรรมทังในไวษณพนิ
้
กายและไศวนิกาย
ไวษณพนิกาย โดยพบประติมากรรมพระวิษณุที่ดอนในรายณ์วดั ศาลาทึงกําหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 ถื อเป็ นประติมากรรมพระวิษณุที่เก่าที่สุดในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
พระนารายณ์ ห รื อ พระวิ ษ ณุเ ป็ นเทพเจ้ า สูง สุด ในลัท ธิ ไ วษณพนิ ก าย มี ห น้ า ที่ ป กปั ก ษ์ รั ก ษา
และคุ้มครองเป็ นที่นิยมของชาวเรื อ ลักษณะทางศิลปะพบว่าได้ รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดียโดย
การจับสังข์และการทําผ้ าชายโค้ งมีความใกล้ เคียงกับศิลปะคุปตะและอมราวดีตอนปลายจาก
เมืองเยศวารัม (แคว้ นอานธรประเทศ อินเดียตะวันออกเฉียงใต้ ) การถือสัญลักษณ์ในพระกรคล้ าย
กับศิลปะมถุราสมัยราชวงศ์กุษาณะพุทธศตวรรษที่ 6-8 มีการสวมหมวกทรงกระบอกสูงตกแต่ง
ด้ วยลวดลายกนกคล้ ายกับที่นิยมในศิลปะสมัยคุปตะกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 9 - 1114

สมัยราชวงศ์ กุษาณะเมืองมถุราพุทธศตวรรษที่ 6-8

เยศารัมกาหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 10

ภาพที่142 พระวิษณุ 4 กรพบที่ดอนในรายณ์ เปรียบเทียบกับศิลปะที่พบในอินเดีย
ที่มา: NandithaKrishna, TheArt and Icnography of Visnu–Naryana (Bombay:
Taradorevala, 1980),p92.

14

NandithaKrishna, The Art and Icnography of Visnu –Naryana, (Bombay:
Taradorevala, 1980), p.92.
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ในภาคใต้ ของประเทศไทยและเอเชี ย ตะวั น ออกใต้ พบประติ ม ากรรมคล้ าย
กับ พระวิ ษ ณุ จากดอนในรายณ์ แ ต่ อ าจสลัก ขึ น้ ในช่ ว งหลัง สมัย พุ ท ธศตวรรษที่

11-12

มีลกั ษณะร่วมกัน คือ ทรงสังข์ที่พระโสณีซ้าย(ลักษณะเด่นของประติมากรรมพระวิษณุรุ่นแรกดังที่
พบในอินเดีย) พระกรหลังทรงคฑาทางด้ านซ้ ายและจักรทางด้ านขวา (อาจมีการสลับตําแหน่งกัน)
สวมหมวกทรงกระบอกลายพันพฤกษา ทรงเครื่ องประดับตุ้มหูยาวถึงไหล่ สวมโธตียาว สลักเป็ นริ ว้
และปล่ อ ยชายผ้ าด้ านหน้ ายาว คาดผ้ าพระโสณี มี ว งโค้ งด้ านหน้ าขมวดปมทั ง้ สองข้ าง
ประติ ม ากรรมจะมี ข นาดประมาณ 60-80 เซนติเ มตร 15 วิ ษ ณุใ นช่ ว งสมัย นี ้ ได้ แ ก่ พระวิ ษ ณุ
จากวัดพระเพรง อําเภอพระพรหม (คล้ ายคลึงกับพระวิษณุวดั ศาลาทึงต่างตรงที่ทําปางวรทมุทรา
สัน นิ ษ ฐานว่ า สลัก หลัง พระวิ ษ ณุ วัด ศาลาทึ ง ),พระวิ ษ ณุ ที่ ห อพระนารายณ์ อํ า เภอเมื อ ง 16
และชิ น้ ส่ ว นลํ า ตั ว พระวิ ษ ณุ วั ด ตาเณร(ร้ าง)อํ า เภอท่ า ศาลาจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช 17,
พระวิษณุที่ถํา้ สิง ขร อํ าเภอคีรีรัฐ นิคม,ศาลเจ้ าพ่อพระยาจักร อํ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพ รรณบุรี
(สภาพชํ า รุ ด ) ,ออกแก้ ว เวี ย ดนาม,เขมรก่ อ นเมื อ งพระนครและชิ บั ว ชา ชวาตะวั น ตก
ประติมากรรมเหล่านี ้มีจดุ แตกต่างย่อยจากลักษณะร่วมโดยเกิดจากการเลือกสรรของท้ องถิ่นเอง

15

Stanley J.O’Cornor, JR, Hindu Gods of Penninsular Siam (Asona: Artibus

Asiae,1972), 28.
16
พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปทักษิณก่ อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523),23.
17
ปรี ชา นุน่ สุขและวัณณสาส์น นุน่ สุข, “พระวิษณุแบบทรงถือสังข์เหนือพระโสณี : การค้ นพบใหม่
,” เมืองโบราณ. ปี ที่ 29, 2(เมษายน – มิถนุ ายน 2546), 90– 107.

ที่มา: ดัดแปลงแผนที่จาก: https://earth.google.com ข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2558

ภาพที่ 143 แผนที่แสดงตาแหน่ งพระวิษณุร่ ุนเก่ ากาหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-12 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ไศวนิ ก าย พระศิว ะเป็ นเทพเจ้ า สูง สุด ในลัท ธิ ไ ศวนิ ก าย ผู้ส ร้ างโลกและล้ า งโลก
การสร้ างรู ปเคารพซึ่ง ตัวเป็ นตัวแทนของพระศิวะมี อยู่ 2 ประเภท คือ พระศิวะที่ มี รูปร่ างเป็ น
พระศิวะ (สภาวะที่เป็ นอิศะ) กับพระศิวะแบบไม่มีรูปร่ าง (สภาวะพรหมมัน)ซึ่งมักจะสร้ างศิวลึงค์
เป็ นสัญ ลักษณ์ ส่วนโยนี คือ ตัวแทนของพระอุม า ชายาของพระศิวะหมายถึง สัญลักษณ์ ของ
อวัยวะเพศหญิง มารดาของความอุดมสมบูรณ์ ไชยาพบศิวลึงค์พบที่วดั แก้ วมีลกั ษณะเหมือนจริ ง
คือ มีแค่ส่วนพรหมภาค (ฐานรู ปสี่เหลี่ยม)และรุ ทรภาค (ส่วนยอดทรงกลม) กํ าหนดอายุให้ อยู่
ในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 11-12 ศิ ว ลึ ง ค์ ลั ก ษณะนี พ้ บในพื น้ ที่ อื่ น ในภาคใต้ เช่ น กั น เช่ น
วัดพระพิฆเณศวร์ (ร้ าง) อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, แหล่งโบราณคดีในเขตอําเภอสิชล
และแหล่งโบราณคดีทา่ เรื อ จังหวัดนครศรี ธรรมราช, แหล่งโบราณคดียะรัง จังหวัดปั ตตานี เป็ นต้ น
ส่ ว นฐานโยนี ที่ พ บที่ วัด พระบรมธาตุไ ชยามี ลั ก ษณะพิ เ ศษคื อ มี ร างนํ า้ มนต์ 2 ด้ า นไม่ พ บที่
แหล่งโบราณคดีอื่น

ภาพที่ 144 ศิ ว ลึ ง ค์ จากแหล่ งโบราณคดี วั ด แก้ ว ต าบลเลม็ ด และฐานโยนี พ บที่ วั ด
พระบรมธาตุไชยาวรวิหาร
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ศาสนาพุทธ พบประติม ากรรมเนื่ องในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและมหายาน มี
รายละเอียด ดังนี ้
ศาสนาพุทธเถรวาท พบพระพุทธรู ปประทับนัง่ ปางสมาธิจากวัดพระบรมธาตุไชยา
Pierre Dupont ได้ กล่าวว่าเป็ นศิ ลปะมอญที่ได้ รับอิทธิ พลจากศิลปะอินเดียลุ่มแม่นํา้ กฤษณา
(อินเดียใต้ ) และศิลปะอนุราธปุระจากเมือง Toluvila ศรี ลงั กาคล้ ายกับที่พบจาก Vat Romlok
Angkor Borei กัมพูชา18 ส่วนพิริยะ ไกรฤกษ์ ได้ กล่าวถึงศิลปกรรมชิ ้นนี ้ว่าเป็ นศิลปะชันสู
้ งสุดที่
เกิดขึ ้นในไชยากําหนดอายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 12 โดยเกิดจาก
การเป็ นการผสมศิลปะอินเดียในสกุลช่างต่างๆมากกว่า19

เศียรพระพุทธรูป
Vat Romlok Angkor Borei กัมพูชา

พระพุทธรูปนั่งปางสมาธิ
วัดพระบรมธาตุไชยา

พระพุทธรูปจากเมือง Toluvila ศรีลังกา

ภาพที่ 145 ประติมากรรมพระพุทธรู ปประทับนั่งปางสมาธิราวพุทธศตวรรษที่ 12-13

18

Pierre Dupont,“Varieties archéologiques III: Les Buddha dits d’Amarãvati en Asie du
sud-Est,” BEFEO (XLIX, 2 ,1959), 245.
19
พิริยะ ไกรฤกษ์ , ศิลปทักษิณก่ อนพุทธศตวรรษที่ 19 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2523),41.
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นอกจากนีย้ ัง พบชิน้ ส่วนพระพุทธรู ปประทับยืน พระกรหักหาย มีลักษณะคล้ ายกับ
ศิลปะอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะที่ส่งผลต่อให้ กับศิลปะทวารวดีที่วดั เวียงกําหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 12 และพระพุทธรูปประทับยืนบนฐานดอกบัวพระกรหักหาย คล้ ายศิลปะทวารวดี
แต่มีอิทธิพลท้ องถิ่นเนื่องจากประติมากรรมยืดตัวยาวขึ ้นพบที่วดั แก้ วกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 13-15 นอกจากนี ้ยังพบชิ ้นส่วนธรรมจักรพบที่ตําบลทุ่งคล้ ายกับศิลปะทวารวดีที่ได้ รับอิทธิพล
จากอินเดียสมัยคุปตะกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13

ภาพที่ 146 ชิน้ ส่ วนธรรมจักร ตาบลทุ่ง อาเภอไชยาและชิน้ ส่ วนพระพุทธรู ป
ศิลปะทวารวดีจากวัดเวียง กาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
ศาสนาพุ ท ธนิ ก ายมหายาน พบประติ ม ากรรมพระโพธิ สัต ว์ จ ากดอนในรายณ์
(วัดศาลาทึง ) กํ าหนดอายุร าวพุท ธศตวรรษที่ 12-13 เป็ นพระโพธิ์ สัต ว์ ส ลัก จากหิ นที่ เก่ าที่ สุด
ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ลัก ษณะทางศิ ล ปกรรมคล้ ายศิ ล ปะอิ น เดี ย เหนื อ สมัย คุป ตะ
สกุลช่างสารนาถ พระโพธิสตั ว์อวโลตกิเตศวรถือเป็ นธยานิโพธิสตั ว์ที่สําคัญมีหน้ าที่ปกป้องดูแล
สัตว์โลก
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ภาพที่ 147 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ จากดอนในรายณ์ (วัดศาลาทึง) กาหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 12-13
บทบาทและความสัมพันธ์ ของชุมชนโบราณไชยากับชุมชนอื่นๆช่ วงพุทธศตวรรษที่ 10-13
บทบาทของชุมชนโบราณไชยาจากการพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาสะท้ อน
ให้ เ ห็ น ว่ า มี ก ารรวกลุ่ม ตัง้ เป็ นชุม ชนขึ น้ ในบริ เ วณนี โ้ ดยมี ก ารรั บ เอาศาสนาพุท ธทัง้ เถรวาท
และมหายาน ศาสนาพราหมณ์ ทงไวษณพนิ
ั้
กายและไศวนิกายเข้ ามาและจะสังเกตได้ ว่าแหล่ง
โบราณคดี ในภาคใต้ ที่พบพระวิษณุรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะพัฒนาเป็ นชุมชนเมืองท่าในช่วงสมัยต่อมา
ความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนโบราณไชยาและชุมชนอื่นๆ จากลักษณะศิลปะแสดงให้
เห็นถึงการรับเอาวัฒนธรรมของอินเดียเข้ ามา เช่นเดียวกับชุมชนอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
อันเป็ นผลมาจากความรุ่ งเรื องทางการค้ าภายในอุษาคเนย์และการค้ าทางทะเลที่ผ่านมาทําให้
ชุม ชนต่างๆเติบ โตและเริ่ ม พัฒ นาสู่ก ารตัง้ บ้ า นเมื อ งเป็ นชุม ชนในสมัยแรกเริ่ ม ประวัติศาสตร์
ในภาคใต้ พ บร่ อ งรอยชุม ชนสมัย พุท ธศตวรรษที่ 10-13 ปรากฏหลัก ฐานพบว่า ส่ว นใหญ่ เ ป็ น
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ประติมากรรมเนื่องในศาสนาโดยมีทงศาสนาพุ
ั้
ทธและศาสนาพราหมณ์ซึ่งได้ รับอิทธิพลจากศิลปะ
อินเดียเช่นกัน ชุมชนโบราณที่สําคัญในภาคใต้ ได้ แก่ ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี พบชุมชนโบราณ
ท่าชนะที่พบหลักฐานตังแต่
้ ช่วง พุทธศตวรรษที่ 5-9 และพบหลักฐานการตังถิ
้ ่นฐานในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 12-13 หลักฐานที่สําคัญคือ เอกมุขลึงค์จากสถานีหนองหวายศิลปะอินเดียแบบคุปตะ
กํ า หนดอายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 1220ซึ่ ง อยู่ ถั ด จากชุ ม ชนโบราณไชยาไปทางทิ ศ เหนื อ ,
ชุ ม ชนโบราณพุ น พิ น พบ การตั ง้ ถิ่ น ฐานบริ เวณเขาลู ก โดด พื น้ ที่ ร าบรอบเขาศรี วิ ชั ย
และแหล่ ง โบราณคดี ค วนพุ น พิ น หลั ก ฐานที่ สํ า คั ญ ได้ แก่ ตราประทั บ อั ก ษรปั ลลวะ
ภาษาสั น สกฤต กํ า หนดอายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 11-12 ชิ น้ ส่ ว นพระพุ ท ธรู ป สํ า ริ ดจาก
ควนสราญรมย์ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11, พระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวรสําริ ด กําหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 12 และพระวิษณุศลิ ปะอินเดียสมัยคุปตะ เป็ นต้ น 21และชุมชนโบราณเวียงสระ
พบหลักฐานทางโบราณคดี ได้ แก่ พระพุทธรู ปประทานพรกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11,
พระวิษณุ 4 กรและพระวิษณุจตุรภุช กํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-14 โบราณสถานกลาง
เมืองเวียงสระ จากการหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ.2555 กําหนดให้ เป็ นโบราณสถานราว
พุทธศตวรรษที่ 10-1222 ในชุมชนโบราณในนครศรี ธรรมราชพบโบราณวัตถุในช่วงพุทธศตวรรษที่
10-13 พระวิษณุจากหอพระนารายณ์ อําเภอเมือง,พระวิษณุจากวัดพระเพรง อําเภอพระพรหม
(คล้ า ยคลึง กับ พระวิ ษ ณุวัด ศาลาทึง ต่า งตรงที่ ทํ า ปางวรทมุท รา) พระวิ ษ ณุจ ากวัด จอมทอง
อําเภอสิชลและชิ ้นส่วนลําตัวพระวิษณุวดั ตาเณร(ร้ าง)อําเภอท่าศาลากําหนดอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 12-13, ศิวลึง ค์ทองคําจากเขาพลี เมื อง อํ าเภอสิช ลกํ า หนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12,
เศี ย รพระพุท ธรู ป หิ น พบที่ ตํ า บลนาสารอํ า เภอพระพรหมกํ า หนดอายุร าวพุท ธศตวรรษที่ 13
20

อ่า นเพิ่ มเติม ในธราพงศ์ ศรี สุช าติ , “ชุม ชนโบราณท่า ชนะ”สารานุ ก รมภาคใต้ เล่ มที่ 5
(สงขลา: สถาบันคดีศกึ ษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542), 3271-3278.
21
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ใน ปั ทมาพร ทองเฝื อ, พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณ
ในอาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ช่ วงก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24 (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปากร,2555), 223-224.
22
อ่านเพิ่มเติมได้ ใน สุขกมล วงศ์สวรรค์, พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณเวียง
สระ จั ง หวั ด สุ ร าษฏร์ ธานี จ ากหลั ก ฐานทางโบราณคดี (วิ ท ยานิ พ นธ์ ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย ศิลปากร, 2555), 268-269.
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ชุ ม ชนโบราณยะรั ง จั ง หวั ด ปั ตตานี พบหลั ก ฐานเป็ นศาสนสถานก่ อ อิ ฐ บริ เ วณบ้ านวั ด
และบ้ า นจาเละสัน นิ ษ ฐานว่ า มี ก ารใช้ ง านมาตัง้ แต่พุท ธศตวรรษที่ 12

นอกจากนี ย้ ัง พบ

ประติมากรรมช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13 ได้ แก่ ศิวลึง ค์ศิลา,เศียรพระโพธิ สัตว์ อวโลกิเตศวร,
ธรรมจักร, พระพิมพ์,สถูป เป็ นต้ น 23, ,แหล่งโบราณคดีท่งุ ตึก จังหวัดพังงา, แหล่งโบราณคดีเขา
ขนาบนํ ้าและควนลูกปั ด จังหวัดกระบี่ พบหลักฐานช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-11 ได้ แก่ พระพุทธรู ป
ประทับยืนที่เขาขนาบนํา้ และตราประทับอักษรปั ลลวะ ภาษาสันสกฤตอายุราวพุ ทธศตวรรษที่
11-12, ชุม ชนโบราณจากสงขลาพบพระพุท ธรู ป ประทับ นั่ง สมาธิ ที่ พัง แฟบ อํ า เภอสทิ ง พระ
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 พระวิษณุศิลาจากวัดสิงห์ อําเภอสทิงพระ ราวพุทธศตวรรษที่
13 เป็ นต้ น จากการพบโบราณวัตถุที่มีอายุสมัยในช่วงเดียวกันนี ้ สันนิษฐานว่าเป็ นเมืองที่ได้ รับ
อิทธิพลศิลปะจากอินเดียในช่วงเดียวกัน นอกจากนี ้ยังพบโบราณวัตถุที่ได้ รับอิทธิพลศิลปะคุปตะ
คล้ ายศิลปะทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทยบริเวณชุมชนโบราณไชยาด้ วย

23

อ่านเพิ่มเติมในภัคพดี อยู่คงดี,การสารวจโบราณสถานเมืองยะรัง (สงขลา : หน่วยศิลปากร
ที่ 9 กรมศิลปากร, 2535),1-164.

ที่มา: ดัดแปลงแผนที่จาก: https://earth.google.com ข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2558

ภาพที่ 148 ตาแหน่ งที่พบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยแรกเริ่มประวัตศิ าสตร์ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-13 ในภาคใต้
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ทฤษฎี ชุมชนโบราณไชยากับชุมชนโบราณในเอกสารจีน จากการพบประติมากรรม
รุ่ นเก่าในไชยา เช่น พระวิษณุวัดศาลาทึงเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ กําหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 10-11 พระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวรสลักจากหินที่เก่าที่สดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 สะท้ อนให้ เห็นว่า ไชยาเป็ นชุมชนโบราณช่วงพุทธศตวรรษที่
10-13 รุ่นแรกๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักวิชาการจึงได้ ศกึ ษาตัวเอกสารจีนเพื่อหาความเชื่อ
โยงกับชุมชนโบราณไชยา จากการทบทวนวรรณกรรมพบ 2 ทฤษฎี ได้ แก่
ทฤษฎี แ รก เชื่ อ ว่า บริ เ วณบริ เ วณชุม ชนโบราณไชยา คื อ เตี ย นซุ น (Tien-sun)
หรื อตุ้นซวิ่นโดยในเอกสารจีนได้ กล่าวถึงชุมชนนี ้ว่าเป็ นโบราณที่มีมาตังแต่
้ สมัยพุ ทธศตวรรษที่ 8
มีกล่าวถึงในหลายเอกสาร ดังนี ้
เอกสารเหลี ย งชู ส มั ย ราชวงศ์ เหลี ย ง (พ.ศ.1045-1100) ทํ า การรวบรวม
เมื่ อ ปี พ.ศ.1169 อ้ างอิ ง มาจากบัน ทึ ก ของราชทู ต จี น สมั ย ราชวงศ์ เ ว่ ย คื อ คัง ไถและซู ยิ ง
(พ.ศ.790-795) ที่ เ ข้ าไปทํ า การทู ต กั บ ฝู ห นานและทํ า การบัน ทึ ก เกี่ ย วกั บ บ้ านเมื อ งต่ า งๆ
ในแถบทะเลใต้ ที่ได้ ไปแวะและจากได้ ยินจากนักเดินทางต่างๆ ได้ กล่าวถึง เตียนซุน (Tien-sun)
หรื อตุ้นซวิ่น24 ดังนี ้
“...ฟั นมัน่ เป็ นพระมหากษัตริ ย์ของฝูหนาน พระองค์พระราชปรารภให้
ประชาชนจัดสร้ างเรื อขนาดใหญ่ไปบุกรุ กประเทศชวีตูคุน จิ่วจื ้อ เตียนซุน
และประเทศอื่นๆกว่า 10 ประเทศ ได้ ขยายพืน้ ที่ของประเทศกว้ าง 6 พันลี ้
(1ลี ้เท่ากับ 576 เมตร)...ตุ้นซวิ่น อยู่ห่างจากทางทิศใต้ ของฝูหนานประมาณ
3 พันกว่า ลี ซ้ ึ่ง ตัง้ อยู่ในทะเลที่ มี ก้ อ นหิ น โผล่ขึน้ มา มี เ นื อ้ ที่ ก ว้ างเป็ นพัน ลี ้
ตั ว เมื อ งห่ า งจากทะเลประมาณ 10 ลี ้ (ราว 6 กิ โ ลเมตร –ผู้ วิ จั ย )
มี ก ษั ต ริ ย์ 5 องค์ แ ละเป็ นประเทศราชของฝู ห นาน ทางด้ า นตะวัน ออก
มี เ ส้ น ท า ง ติ ด ต่ อ กั บ เ จี ย ว จื่ อ ( บ ริ เ ว ณ ต ง กิ น อ่ า ว ตั ง เ กี๋ ย )
ด้ า นตะวัน ตกมี เ ส้ น ทางติด ต่อ กับ เที ย นจู๋ (อิ น เดี ย ) และอานซี (ปาร์ เ ธี ย )
24

อมรา ศรี สชุ าติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 79-83.
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เป็ นต้ น พ่อ ค้ า ไปมาค้ า ขายไม่ข าดสายเนื่ อ งจากตุ้ น ซวิ่ น มี พื น้ ที่ โ ค้ ง เว้ า
และยื่ น ลงไปในทะเลมากกว่าพัน ลี แ้ ละขยายลงไปใน อ่า วใหญ่ แ ละเรื อ
สําเภาเดินสมุทรไม่สามารถตัดข้ ามผ่านไปตรงๆได้ ... ณ ศูนย์การค้ าแห่งค้ า
แห่งนี ้เป็ นจุดนัดพบกันของตะวันออกและตะวันตก จึงมีผ้ คู นมาที่นี่มากมาย
มีสินค้ ามีคา่ และหายาก ไม่มีอะไรจะหาไม่ได้ ที่นี่ ยิ่งกว่านันที
้ ่มียงั มีต้นไม้ ที่ทํา
จากเหล้ า ไวน์ (นํ า้ ตาลเมา) ซึ่ง คล้ ายๆกับทับ ทิม นํ า้ (ตาล) จากส่ว นดอก
ของมันถูก เก็ บมาหมักไว้ ในไห หลัก จากนัน้ สักสองสามวันก็ จ ะกลายเป็ น
เหล้ าไวน์...” 25
ไท-ปิ ง-ยู -ลั น สารานุ ก รมจี น สมั ย ราชวงศ์ ซ่ ง โดยหลี่ ฝั่ ง(พ.ศ. 1520-1529)
ในเอกสารได้ กล่าวถึง “ตุ้นซวิ่น” อ้ างจากพงศาวดารเก่า คือ หนานโจอี ้อู่จี ้บันทึกพวกต่างแคว้ น
แดนใต้ พทุ ธศตวรรษที่ 8-9 และฝูหนานจี ้(หนานฉือ)ประวัติราชวงศ์ทางใต้ พ.ศ.1172-1188 กล่าว
ว่า
“...เอกสารหนานโจอีอ้ ู่จีก้ ล่าวว่า ตุนซวิ่นอยู่ห่างจากฝูหนานกว่า 3 พันลี ้
เดิ ม ที เ ดี ย วเป็ นประเทศเอกราช พระราชาคนก่ อ นของฝู ห นาน คื อ ฟั่ นมั่น
ผู้เก่งกล้ า ได้ เข้ ายึดและทําเป็ นเมืองขึ ้น ปั จจุบนั ตกอยู่ภายใต้ อํานาจของฝูหนาน
.....ฮั่ว เซี ย ง (ไม้ กฤษณา) งอกงามในประเทศเตี ย นซุ น มี ลัก ษณะคล้ ายๆ
กับโตวเหลียงใช้ สําหรับการถนอมรักษาผ้ า...”
“...ในเอกสารฝู ห นานจี ้ (หนานฉื อ ) เขี ย นโดยจู๋ จี ้ กล่ า วว่ า ตุ้ นซวิ่ น
อยู่ภายใต้ อํานาจของฝูหนาน พระราชาของตุ้นซวิ่นเรี ยกว่า คุนหลุน ในที่นีม้ ี
พวกหู (ชนชาติที่อยู่นอกประเทศจีนที่มาจากทางตะวันตกและทางเหนือ) 500
เผ่ า มาจากเที ย นจู๋ (อิ น เดี ย ) มี ฝ อถูคู่ห นึ่ ง (พระ?) มี พ ราหมณ์ จ ากเที ย นจู๋
25

อมรา ศรี สชุ าติ, เล่ มเดียวกัน,75. ซึ่งอ้ างจาก Wang Wei Min, ชื่อสถานที่ในเอกสารจีน
โบราณที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไทย (กรุ งเทพฯ: โอเดียน สโตร์ , 2535), 85และ100. Paul Wheatley,
The Golden Khersonese (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 15-16.
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กว่าพันคน ประชาชนปฏิบตั ิตามหลักของพวกพราหมณ์เหล่านี ้และมอบลูกสาว
ให้ แต่ง งานกับพราหมณ์ พวกพราหมณ์ จะไม่ไ ปจากแผ่นดินนีแ้ ละไม่ทําอะไร
นอกจากการศึกษาคัมภีร์ศาสนา อาบนํ ้าด้ วยเครื่ องหอมและดอกไม้ ประพฤติตน
อยู่ในความศรัทธาตลอดทัง้ วันทัง้ คืนอย่างไม่หยุด เมื่อประชาชนในประเทศนี ้
เจ็บป่ วยก็จะอุทิศตนให้ กบั การปลงศพด้ วยนก พวกเขาจะพาคนป่ วยใกล้ ตายมา
นอกเมื อง พร้ อมขบวนขับร้ องและรํ า จากนัน้ ให้ นกมาจิ กร่ าง กระดูกที่ เหลื อ
จะเผาแล้ ว ในเถ้ า ใส่ไ หไปทิ ง้ ทะเล ถ้ า นกไม่ม ากิ น ก็ จ ะเอาคนตายใส่ต ะกร้ า
ผู้ที่จะปลงศพด้ วยไฟต้ องกระโจนเข้ าในกองไฟเอง เถ้ าถ่านที่เหลือจะเก็บใส่โถ
และประกอบพิธีฝัง บําเพ็ญกุศลเรื่ อยไปไม่มีกําหนด ประเทศนี ้มีดอกไม้ ที่ใช้ ทํา
เหล้ าคล้ ายกับต้ นทับทิม ดอกของมันจะถูกนํามารวมกันแล้ วคันนํ
้ ้าไปเก็บในไห
จากนันจะกลายเป็
้
นนํ ้าเมาที่สุดวิเศษ...ในประเทศนี ้มีดอกไม้ มากกว่า 10 ชนิด
ซึ่งไม่ร่วงโรยไม่ว่าจะเป็ นฤดูหนาวหรื อฤดูร้อน ทุกๆวันเกวียน 10 เล่มจะบรรทุก
ดอกไม้ เหล่ า นี จ้ นเต็ ม ครั น้ ดอกไม้ เหล่ า นี แ้ ห้ งจะส่ ง กลิ่ น หอมเพิ่ ม มากขึ น้
และเมื่อป่ นเป็ นผงก็จะใช้ เป็ นแป้งนํามาทาลูบร่ างกาย การปลงศพด้ วยนกเป็ น
ประเพณี ข องที่ นี ้ เวลาใกล้ ต าย ญาติ แ ละเพื่ อ นของเขาจะนํ า ขบวนร้ องรํ า
อยู่นอกเมือง ณ บริ เวณที่มีนกลักษณะเหมือนห่าน ตัวสีแดงมีจงอยปากเหมือน
นกแก้ วบินมาจํานวนมาก เมื่อนกบินจากไป ครอบครัวผู้ตายจะนํากระดูกไปเผา
ทิ ้งลงทะเล...”26
ผู้ส นับ สนุ น ทฤษฎี เ ตี ย นซุ น ตัง้ อยู่บ ริ เ วณไชยา ได้ แ ก่ ผาสุข อิ น ทราวุธ โดยได้ ใ ห้
ความเห็นไว้ ว่าเนื่องจากพบหลักฐานในศาสนาพราหมณ์และพุทธเก่าแก่ที่สุดช่วงพุทธศตวรรษที่
10 -11 โดยครอบคลุมอาณาเขตพื ้นที่ทงหมดบริ
ั้
เวณอ่าวบ้ านดอนถึงตักโกละที่เป็ นเส้ นทางข้ าม
คาบสมุทรในอดีต ดังที่ได้ พบแหล่งโบราณคดีร่วมสมัยในทะเลด้ านฝั่ งตะวันตกที่แหล่งโบราณคดี
ทุ่ง ตึก จัง หวัด พัง งาและแหล่ง โบราณคดี ค วนลูก ปั ด จัง หวัด กระบี่ ส่ว นทางฝั่ ง ตะวัน ออกพบ
26

อมรา ศรี สชุ าติ, เล่ มเดียวกัน,77-79. ซึง่ อ้ างจาก Wang Wei Min, ชื่อสถานที่ในเอกสารจีน
โบราณที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไทย (กรุ งเทพฯ: โอเดียน สโตร์ , 2535), 85และ100. Paul Wheatley,
The Golden Khersonese (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 17-18.
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ห ลั ก ฐ า น ที่ แ ห ล่ ง ท่ า ช น ะ ถํ ้า สิ ง ข ร ณ์ พุ น พิ น จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี อํ า เ ภ อ สิ ช ล
จังหวัดนครศรี ธรรมราชที่แสดงให้ เห็นถึงการเข้ ามาของศาสนาพุทธและพราหมณ์ในช่วงแรก 27
อมรา ศรี สุ ช าติ ไ ด้ สนั บ สนุ น แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เตี ย นซุ น ว่ า อยู่ บ ริ เวณเพชรบุ รี
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ชุ ม พร ระนอง สุ ร าษฎร์ ธ านี จ นถึ ง ตอนบนของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
แถวอํ า เภอขนอมและสิ ช ลโดยกล่า วว่า มี ส ภาพภูมิ ศาสตร์ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกับที่ ป รากฏในเอกสาร
คือ มีอา่ วโค้ งเว้ าภายในทะเลและมีหินโผล่ยื่นเหมือนกับที่เกาะ สมุย เกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
และพืน้ ที่บริ เวณอําเภอสิชลจังหวัดนครศรี ธรรมราช ส่วนเหล้ าหรื อไวน์ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็ น
นํ ้าตาลโตนดที่มีชุกชุมตังแต่
้ เพชรบุรีและในภาคใต้ ของประเทศไทย จากโบราณวัตถุที่พบบริ เวณ
เขาสามแก้ วและเขาเสก จังหวัดชุมพรมีความคล้ ายคลึงกับที่พบที่ ออกแก้ ว เวียดนามที่นกั วิชาการ
สันนิษ ฐานว่า คือ ฝูห นาน ทํ าให้ สันนิ ษฐานว่าเตี ยนซุ น น่าจะเป็ นรั ฐ ที่ เ กิ ดจากอิท ธิ พ ลการค้ า
ของอินโด-โรมัน-จีนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 5-7 ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 7-8 ได้ ตกอยู่ในอํานาจ
ของฝูหนาน มีการนับถือศาสนาพราหมณ์ พุทธและคตินิกายโซโรแอสเตอร์ (การปลงศพด้ วยนก)
จากนันชุ
้ มชนน่าจะขยายจากเพชรบุรี (แหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดี)ลงมาสู่ภาคใต้ ตอนกลาง
ครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี(อําเภอท่าชนะ พุนพิน ไชยา เวียงสระ คีรีรัฐนิคม)และตอนบนของ
จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช(บริ เ วณอํ า เภอสิ ช ล)โดยพบหลัก ฐานในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 10-12
เอกสารหลังพุทธศตวรรษที่ 13 ไม่พบการกล่าวถึงตุ้นซวิ่นอีกเลย28

27

ผาสุข อินทราวุธ, “ร่ องรอยวัฒนธรรมอินเดียในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ , ” ใน โบราณคดี
และประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย: ฉบับคู่มือสังคมศึกษา (กรุ งเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร,2545),151-153.
28
อมรา ศรี สชุ าติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2557), 77-79.
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ทฤษฎีท่ ีสอง ไชยาคืออาณาจักรพันพัน (Pan-Pan) หรื อผันผันปรากฏหลักฐานว่า
มี ก ารส่ง ทูต ไปจี น ในช่ว งพุทธศตวรรษที่ 10 (พ.ศ.967-996) ส่ง ต่อ จนถึง พุท ธศตวรรษที่ 12
มีรายละเอียดดังนี ้
เอกสารเหลี ย งชู ส มั ย ราชวงศ์ เหลี ย ง (พ.ศ.1045-1100) ทํ า การรวบรวม
เมื่อปี พ.ศ.1169 เอกสารอ้ างอิงมาจากบันทึกของราชทูตจีนสมัยราชวงศ์เว่ย คือ คังไถและซูยิง
(พ.ศ.790-795) กล่าวถึง พันพัน ว่า
“...โจ๋ ว เฉิ น รู๋ (สั น นิ ษ ฐานว่ า คื อ โกณฑิ ล ยะ-อมรา ศรี สุ ช าติ ) ผู้ สื บ ทอด
ราชบัล ลัง ก์ ค นหนึ่ง ของประเทศฝูห นานซึ่ ง เกิ ด ในตระกูล พราหมณ์ จ ากเที ย นจู๋
(อิ น เดี ย )ได้ รั บบัญ ชาจากเทพเจ้ า ให้ ม าปกครองฝูห นาน เขารู้ สึก ปลาบปลื ม้ ใจ
เขาได้ มาถึงผันผันซึ่งอยู่ทางทิศใต้ แล้ ว เมื่อประชาชนฝูหนานได้ ทราบข่าวได้ ต้อนรับ
เขาด้ วยความยินดีและได้ มาประชุมกันและยกเขาขึ ้นเป็ นราชาเพื่อครองราชย์เขาได้
แก้ กฎหมายทังหมดให้
้
เข้ ากับวัฒนธรรมอินเดีย...”29
เอกสารทงเตียน สารานุกรมสมัยราชวงศ์ถัง (พุทธศักราช 1161-1449) รวบรวมโดย
ตู้โย่วพุทธศักราช 1309-1323 กล่าวถึง พันพัน ว่า
“...ในสมัยราชวงศ์เหลียง ได้ ยินชื่อประเทศผัน ผันเสมอ ผันผันตังอยู
้ ่บนเกาะ
ใหญ่ ข องทะเลใต้ และเป็ นประเทศบ้ านเรื อนใกล้ เคี ย งกั บ ประเทศหลิ น อี ้
(จามปา –อมรา ศรี สชุ าติ) จากอําเภอเจียวโจว เดินทางโดยทางเรื อประมาณ 40 วัน
ก่อนจะถึงผันผัน...”30
เอกสารจิว้ ถังชู จดหมายเหตุราชวงศ์ถงั ฉบับเก่าเขียนโดยลิ๋วซูเ่ มื่อพ.ศ.1498 กล่าวว่า
“...ประเทศผันผันตังอยู
้ ่ทางทิศใต้ ของประเทศหลินอี ้ริ มอ่าวทะเล ทางทิศเหนือ
แบ่งแดนกับหลินอี ้ด้ วยทะเลน้ อย สามารถเดินทางเรื อจากเจียวโจวได้ ภายใน 40 วัน
29

อมรา ศรี สชุ าติ, เล่ มเดียวกัน,120-121. ซึง่ อ้ างจาก Wang Wei Min, ชื่อสถานที่ในเอกสาร
จีน โบราณที่ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศาสตร์ ไทย (กรุ ง เทพฯ: โอเดี ย น สโตร์ , 2535), 112. Paul Wheatley,
The Golden Khersonese (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 48.
30
อมรา ศรี สชุ าติ, เล่ มเดียวกัน,120-121. ซึง่ อ้ างจาก Wang Wei Min, ชื่อสถานที่ในเอกสาร
จีน โบราณที่เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศาสตร์ ไทย (กรุ ง เทพฯ: โอเดี ย น สโตร์ , 2535), 112. Paul Wheatley,
The Golden Khersonese (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 48.
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และมีเขตแดนติดต่อกับหลังยาซิว...ประชาชนล้ วนแต่เรี ยนหนังสือตามแบบพวก
พราหมณ์ และนับถื อตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ ามาก ในปี ที่ 9 ของรั ชกาล
เจินวัน (พุทธศักราช 1179) ได้ ส่งราชทูตไปสํานักจีนและได้ มอบผลิตภัณฑ์พื ้นเมือง
เป็ นของกํานัล...ทางทิศใต้ ของประเทศโต้ วเหอหลัว มีดินแดนติดต่อกับประเทศผัน
ผัน ....” 31
เอกสารเวิ่ น เซี่ ย นทงเข่ า ความเรี ย งจากการตรวจชํ า ระเอกสารด้ า นบริ ห าร
เขียนโดยหม่าตะวันหลินกลางปลายพุทธศตวรรษที่ 19 กล่าวถึงผันผันว่า
“...ประเทศผันผัน เริ่ ม มี สัม พัน ธไมตรี กับ ประเทศในสมัย ราชวงศ์ เหลี ย ง
(พ.ศ.1045-1090 Paul Wheatley กล่าวว่าไม่น่าจะถูกต้ องเนื่องจากตอนปลาย
ของเอกสารได้ กล่าวถึงปี พ.ศ.967-996 ตรงกับเอกสารเหลียงชู) ผันผันตังอยู
้ ่ทาง
ตอนเหนือบนเกาะใหญ่แยกประเทศออกมาจากหลินอี ้ด้ วยทะเลน้ อย จากเจียว
โจวใช้ เวลาทางเรื อประมาณ 40 วันจะถึงประเทศนี ้ พระราชาของประเทศนี ้มีชื่อ
ว่าหลังลี่ฉี่ พระราชบิดาของพระองค์มีนามว่าหยังเต๋ออู่เลี่ยน นอกจากนี ้แล้ วสิ่งที่
เรี ย นรู้ เกี่ ย วกับ ประเทศนี ค้ ื อ ประชาชนอาศัย อยู่ริ ม นํ า้ มี กํ า แพงทํ า ด้ ว ยไม้
พระราชาประทับ อยู่บ นแท่ น ประทับ รู ป มัง กรปิ ดทอง มี มุข มนตรี นั่ง คุก เข่ า
ประสานมื อกันระหว่างอกรายล้ อมอยู่รอบพระองค์ ในประเทศนี ม้ ี พ ราหมณ์
อินเดียเข้ า มามาก พระราชายกย่องพวกพราหมณ์ เหล่า นี ม้ าก เสนาบดี ของ
พระราชามี น ามตามลํ า ดั บ ว่ า ว่ า พี ล่ ง ซู่ ลั่ น คุ น หลุ น ตี เ้ หย่ คุ น หลุ น พี เ หอ
คุนหลุนพีเหอ คุนหลุนพีตี ้ซู่กนั ในท้ องถิ่นออกเสียงว่าคุนหลุนหรื อกู่หลงเป็ นคํา
เดียวกัน เรี ยกอย่างไรก็ได้ เจ้ านาที่รัฐเรี ยกนายั๋นซึ่งตรงกับตําแหน่งผู้ปกครอง
อําเภอ คนประเทศนี ้ใช้ หลาวด้ ามเหล็กปลายเป็ นลูกศรทําด้ วยหิน มีวดั 10วัดที่มี
พระภิกษุและภิกษุณีศึกษาพระธรรม พระภิกษุและภิกษุณีเหล่านี ้ฉันอาหารทุก
ชนิด แต่ไม่ดื่มเหล้ าเลยและมีวดั แห่งหนึ่งซึ่งมีพทุ ธศาสนิกชนที่เคร่ งครัดมากจะ
31

อมรา ศรี สชุ าติ, เล่ มเดียวกัน,121. ซึ่งอ้ างจาก Wang Wei Min, ชื่อสถานที่ในเอกสารจีน
โบราณที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ไทย (กรุ งเทพฯ: โอเดียน สโตร์ , 2535), 111. Paul Wheatley, The Golden
Khersonese (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 48.
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งดเว้ นการกินเนื ้อสัตว์และงดเว้ นดื่มเหล้ าเด็ดขาด พวกเขาศึกษาเรื่ องราวตํานาน
ของจตุโ ลกมหาราชลและเทพที่ มี ป างดุร้ ายด้ ว ยแต่จ ะไม่ นิ ย มนับ ถื อ นัก ใน
พระพุทธศาสนาเรี ยกกันว่า ปี่ ซิ ว ส่วนบุคคลอื่ นยกย่องเรี ยกว่าทาน ช่วงสมัย
เอวี๋ ย นเจี ย (พ.ศ.967 -996) เสี ย้ วเจี ย้ น (พ.ศ.997 -999)และต้ ามิ๋ ง
(พ.ศ.1000-1007) แห่งราชวงศ์ซ่ง ทูตจากประเทศผันผันมาสู่ราชสํานักจีนเพื่อ
ถวายบรรณาการเสมอ พระราชาจากผันผันทรงโปรดเกล้ าให้ ราชทูตของพระองค์
ถวายสิ่งต่างๆให้ แก่พระจักพรรดิจีน ในบรรดาสิ่งของเหล่านัน้ มี พระทนตธาตุ
ของพระพุทธเจ้ า 1 องค์ พร้ อมด้ วยสถูปลงสีหลายสถูปและนํ ้าหอมอีกหลายชนิด
อีก 6 ปี ต่อมาก็ส่งราชทูตมาอีกพร้ อมด้ วยพระสารี ริกธาตุ สถูปลงสีเล็กๆหลาย
องค์ ใบโพธิ์และขนมหวานอบแห้ งใสเหมือนแก้ วผลึกและนํ ้าหอมช่วงสมัยต้ าเย่
แห่งราชวงศ์สยุ (พ.ศ.1148-1160)ราชทูตพันพันได้ นําของกํานัลมาสูจ่ ีน“32
จากการพบโบราณวัต ถุ ใ นช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 10-11 สอดคล้ องกั บ ในเอกสาร
นักวิชาการหลายท่านจึงเสนอทฤษฎีว่าพันพันตังอยู
้ ่พื ้นที่บริ เวณอ่าวบ้ านดอน(รวมชุมชนโบราณ
ไชยา) ผู้ส นับสนุนทฤษฎี นี ้ ได้ แก่ E.E.Lunet de Lajonquiére33 Reginald Le May34
Michel Jacque-hergoualc’h (พ.ศ.2546) 35 เป็ นต้ น

32

อมรา ศรี สุชาติ, เล่ มเดียวกัน ,121-122. ซึ่งอ้ างจาก Paul Wheatley, The Golden
Khersonese (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1980), 48-49.
33
E.E.Lunet de Lajonquiére, “La Domaine Archéologique du Siam,” en Rapport
sommairesurune mission archeologique (Cambodge, Siam, Presqu'ile malaise, Inde, 1907-1908),
227 – 262.
34
Reginald Le May, A Concise History of Buddhist Art in Siam, (Rutland, Vt.: C.E. tuttle,
1963), 35-49.
35
กรรณิการ์ จรรย์แสง แปล, “ศรี วิชยั ในงานของยอร์ ซ เซเดส์ ” ใน ยอร์ ซ เซเดส์ กับไทยศึกษา
(นครปฐม: ศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้ นคว้ าวิจยั ฝรั่งเศส-ไทยศึกษา ภาควิชาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2546), 111-138.
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ในส่วนนี ้ผู้วิจยั เห็นว่าเป็ นการยากที่จะชี ้ชัดว่าชุมชนโบราณไชยาคือชุมชนใดในเอกสาร
จีนเนื่องจากพบข้ อขัดแย้ งระหว่างเอกสารและตัวหลักฐานที่พบ เช่น ในเตียนซุนกล่าวถึงการนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ และพุทธตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 8-936 แต่ในไชยาพบหลักฐานเกี่ ยวข้ องกับ
ศาสนาเก่าสุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-11 ส่วนพันพันกล่าวถึงสภาพภูมิศาสตร์ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนเกาะ
แต่ ไ ชยาตั ง้ อยู่ บ นแผ่ น ดิ น ใหญ่ เป็ นต้ นดั ง นั น้ แม้ จะไม่ ส ามารถชี ช้ ั ด ได้ ว่ า คื อ ชุ ม ชนใด
แต่จากเอกสารจีนเป็ นข้ อสนับสนุนให้ เห็น ว่ามีชุมชนหรื อบ้ านเมืองเกิดขึ ้นแล้ วในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ซงึ่ ผันผันและเตียนซุนก็เป็ นตัวอย่างหนึง่ ของชุมชนโบราณในคาบสมุทรมาลายู
นอกจากนี ้ยังมีการตังทฤษฎี
้
เกี่ยวกับการเกิดขึ ้นของชุมชนโบราณไชยาว่า ตังขึ
้ ้นครัง้
แรกที่ เ ขาเพลาและปากหมาก ผู้ สนั บ สนุ น ทฤษฎี นี ไ้ ด้ แก่ สมเด็ จ เจ้ าฟ้ านริ ศ รานุ วั ติ ว งศ์
(พ.ศ.2446) 37 ท่ า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ (พ.ศ. 2493) 38และภิ ญ โญ ภิ ญ โญสกุ ล (พ.ศ. 2527)39
โดยได้ ตงั ้ สมมุติฐ านไว้ ว่า เมื องแรกของไชยาตัง้ ที่ บ ริ เ วณปากหมากกับ เขาเพลาจากนัน้ เมื อ ง
36

จากหลักฐานที่พบในชุมชนโบราณบริ เวณเขาสามแก้ ว เขาเสกในจังหวัดชุมพร ผู้วิจยั สันนิษฐาน
ว่าอาจคือชุมชนโบราณเตียนซุน ผลจากการขุดค้ นของ Bèrènice Bellina ปี พ.ศ.2548-2552 กล่าวว่าเป็ นชุมชน
ที่มีการอยูอ่ าศัยตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 2 เจริ ญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 5-10 มีลกั ษณะเป็ นสถานีการค้ าที่มีการผลิต
อุตสาหกรรมเหล็ก แก้ วและหิน หลักฐานทางโบราณคดีที่พบมีทงที
ั ้ ่คล้ ายกับที่พบในอินเดีย ได้ แก่ ตราประทับ
อักษรพราหมี ลูกปั ดหินประเภทต่างๆ ส่วนจีนพบภาชนะดินเผาสมัยราชวงศ์ฮนั่ เป็ นต้ น แหล่งโบราณคดีนี ้จึง
เป็ นจุดนัดพบระหว่างเอเชียตะวันตกและเอเชียตะวันออก ในส่วนของพิธีกรรมทางศาสนาพบโบราณวัตถุที่ทํา
เป็ นรู ปอวัยวะเพศชายย่อส่วน,แท่งหินบดยาสลักเป็ นรู ปสถูป โครงกระดูกที่บรรจุอยู่ในโกศจํานวน 2 โครง เป็ น
ต้ น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ ใน Bellina – Pryce Bérénice, “Sam Keao – an archaeometallurgical
crossroads for trans – Asiatic Technological Traditions,” in Journal of Archaeological Science,
37 (2010), 1761–1772. ส่วนหลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่เขาเสกมีความคล้ ายคลึงกับที่พบที่เขาสามแก้ ว
ผู้วิจยั คิดว่าพื ้นที่บริ เวณนี ้น่าสนใจอาจหมายถึงชุมชนโบราณเตียนซุนและอาจกินอาณาเขต 2 ฝั่ งทะเล บริ เวณ
ภูเขาทองและควนลูกปั ดที่พบหลักฐานในช่วงนี ้เช่นกัน
37
สมเด็ จ เจ้ าฟ้ ากรมพระยานริ ศ รานุ วัติ ว งศ์ , จดหมายเหตุ ร ะยะทางไปตรวจราชการ
แหลมมาลายู ร.ศ.121, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 109 –119.
38
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปั ญโญ), แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่ าวบ้ านดอน,
พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพฯ: อรุณวิทยา, 2540), 1-120.
39
ธราพงศ์ ศรี สชุ าติ, “ไชยา: ชุมชนโบราณ,” สารานุ กรมภาคใต้ เล่ มที่ 5 (สงขลา: สถาบันคดี
ศึกษามหาวิทยาลัยศรี นคริ นทร์ วิโรฒ สงขลา, 2542): 2195-2218.
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วัฒนธรรมอินเดียเข้ ามาจึงย้ ายลงมาที่ราบผสมกับวัฒนธรรมอินเดีย ถึงแม้ ว่าการลงพืน้ สํารวจ
พื น้ ที่ ข องผู้วิ จัย บริ เ วณปากหมากและเขาเพลาพบหลัก ฐานทางโบราณคดี ส มัย ยุค หิ น ใหม่
(2,500 ปี มาแล้ ว) ได้ แก่ แหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้ แดง(ปากหมาก)และแหล่งโบราณคดีเขาเพลา
(อําเภอท่าชนะ)40 แต่ก็ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชดั ว่าว่าเป็ นกลุ่มคนเดียวกับที่เข้ ามารวมกับชุมชน
โบราณไชยาในสมัยต่อมาเนื่องจากไม่พบหลักฐานการอยูอ่ าศัยต่อเนื่องในพื ้นที่ชมุ ชนโบราณไชยา
ช่ว งพุท ธศตวรรษที่ 6-9 สอดคล้ อ งกับ ผลการศึก ษาของโครงการศึก ษาความเชื่ อ มโยงของ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นสมัยอดีตจนถึงปั จจุบนั ฯ(สกว.)ปี พ.ศ.2553 พบว่าแหล่งโบราณคดียุคหินใหม่
ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานีส่วนใหญ่จะถูกทิง้ ร้ างไป (ยกเว้ นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าม่วง ตําบลวัง
อําเภอท่าชนะและแหล่งโบราณคดีขี ้เหล็กร้ างอําเภอพุนพินที่พบหลักฐานการอยู่อาศัยในช่วงสมัย
เหล็กสมัยเหล็กพบหนาแน่นในจังหวัดชุมพร) จากหลักฐานที่พบในปั จจุบนั และเหตุผลดังกล่าว
จึงไม่สามารถสรุปได้ แน่ชดั ว่าปากหมากและเขาเพลาเป็ นกลุ่มคนชุดเดียวกันกับที่ย้ายลงมาพื ้นที่
ราบเพื่อตังชุ
้ มชนโบราณไชยา

40

จากการลงสํา รวจเขาเพลาเมื่ อ วัน ที่ 16 กุ ม ภาพัน ธ์ 2557 เป็ นเขาหิ น ปูน พบหลัก ฐานทาง
โบราณคดีประเภทเครื่ องมือหิน ขวานหิน ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดินและภาชนะดินเผาขัดมันสีดํา

306

4. ชุมชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 14-16
เป็ นช่วงที่เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มีความคึกคักทางด้ านการค้ า ชุมชนโบราณไชยา
เองถือเป็ นชุมชนโบราณที่มีความสําคัญโดยพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็ นจํานวนมาก สามารถ
นํามาวิเคราะห์พฒ
ั นาการ บทบาทและความสัมพันธ์กบั ชุมชนต่างๆได้ ดังนี ้
พัฒนาการของชุมชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 14-16
สามารถแบ่งพื ้นที่การกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีออกตามลักษณะและการใช้
งานของชุมชนเป็ น 3 พื ้นที่ใหญ่ๆ ได้ แก่
กลุ่ ม ที่ 1 กลุ่ม พืน้ ที่ เมื องท่าริ มชายฝั่ ง ทะเล ได้ แก่ พืน้ ที่ บริ เวณสันทรายแหลมโพธิ์
-ป่ ายาง-บ้ า นหัว เลน(ไร่ น ายปลัง้ ) จากลัก ษณะสภาพภู มิ ศ าสตร์ ที่ ติ ด ชายฝั่ ง ทะเลและพบ
โบราณวัตถุประเภทของนําเข้ าเป็ นจํานวนมาก เช่น เครื่ องถ้ วยจีน ภาชนะดินเผาเคลือบแบบ
เอเชียตะวันตก เครื่ องแก้ ว ลูกปั ด เป็ นต้ น จึงสันนิ ษฐานว่ามีการใช้ พื ้นที่บริ เวณนี ้เป็ นเมืองท่าหรื อ
สถานีการค้ าของชุมชน มีการสร้ างศาสนาสถานประจําชุมชนโดยพบโบราณสถานขนาดเล็กกลาง
สันทรายแหลมโพธิ์41 และชิ ้นส่วนธรณีประตู บ่อนํ ้ารูป 8 เหลี่ยมบริเวณแหล่งโบราณคดีท่าเจดีย์ถดั
จากสันทรายแหลมโพธิ์ ไปทางทิศเหนื อประมาณ 1 กิ โลเมตร แหล่งนํ า้ ที่สํ าคัญของชุม ชน คือ
คลองใหญ่ พุม เรี ยงและคลองพุม เรี ยง การจัดการระบบนํ า้ พบว่ามี การขุดบ่อบริ เ วณสันทราย
มากกว่า 17 บ่อ42 สันทรายป่ ายางเป็ นสันทรายที่มีขนาดใหญ่ 3 กิโลเมตรพบโบราณวัตถุคล้ ายกับ
ที่พบบนสันทรายแหลมโพธิ์ จากการที่เป็ นสันทรายขนาดใหญ่และมีคลองพุมเรี ยงที่นํ ้าไม่กร่ อย
เท่ากับคลองใหญ่พมุ เรี ยงสันนิษฐานว่าพื ้นที่บริ เวณนี ้น่าเป็ นที่อยู่อาศัยของชุมชนริ มชายฝั่ งทะเลที่
สําคัญ ส่วนสันทรายบ้ านหัวเลน (ไร่ นายปลัง้ ) เป็ นสันทรายขนาดเล็กพบโบราณวัตถุคล้ ายกัน
สรุปการศึกษาเบื ้องต้ นของทัง้ 3 สันทรายสันนิษฐานว่าพื ้นที่บริ เวณนี ม้ ีบทบาทเป็ นสถานีการค้ า
ของชุมชนโบราณไชยาและจากการพบเครื่ องมือเหล็ก ชิ ้นส่วนเครื่ องแก้ ว ลูกปั ดที่เสียหายจากการ
ในรายงานการขุดค้ นแหลมโพธิ์ ปี พ.ศ. 2526 แผนที่ได้ ระบุตําแหน่งโบราณสถานใกล้ เคียง
กับพื ้นที่บริ เวณขุดพบพระอวโลกิเตศวร 4 กรสําริ ด (ขนาด18x38 เซนติเมตร) เมื่อปี พ.ศ.2545 จึงสันนิษฐาน
ว่ามีการสร้ างศาสนสถานขนาดเล็กของชุมชนอยูบ่ ริ เวณตรงกลางสันทรายแหลมโพธิ์
42
กรมศิลปากร, รายงานการขุดค้ นทางโบราณคดีบริ เวณแหลมโพธิ์ ตาบลพุมเรี ยง อาเภอ
ไชยา จังหวัดสุ ราษฏร์ ธานี (มปท: โครงการโบราณคดีประเทศไทย ภาคใต้ กองโบราณคดี กรมศิลปากร,
2526),1-103.
41
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ผลิ ต สัน นิ ษ ฐานว่า อาจมี ก ารผลิ ต ลูก ปั ด แก้ ว ในพื น้ ที่ บ ริ เ วณนี ้ (โดยเฉพาะลูก ปั ด แก้ ว โมเสก
พบจํานวนมาก) เมื องท่า บริ เวณสันทรายแหลมโพธิ์ -ป่ ายาง-บ้ านหัวเลนมี ความรุ่ ง เรื องในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 14-16 หลังจากนันพบหลั
้
กฐานน้ อยลงโดยพบหลักฐานทางโบราณคดีจนถึงช่วง
พุทธศตวรรษที่ 18 (ยกเว้ นบริ เวณสันทรายป่ ายางพบชุมชนหนาแน่นอีกครัง้ ในสมัยอยุธยาตอน
ปลายราวพุทธศตวรรษที่ 23-24)
กลุ่ ม ที่ 2 พื น้ ที่ ศูน ย์ ก ลางทางศาสนาและที่ อ ยู่อ าศัย ได้ แ ก่ สัน ทรายวัด ศาลาทึ ง
สันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลงและพื ้นที่ราบลุม่ ใกล้ เคียง จากความเหมาะสมในการตังถิ
้ ่นฐาน
คือ เป็ นสันทรายสูงจากพืน้ ที่ลุ่มโดยรอบประมาณ 1-2 เมตร มีพืน้ ที่ลุ่มเหมาะแก่การทํานาโดย
ไชยาเป็ นพื น้ ที่เ ดียวในจัง หวัดสุราษฎร์ ธานี ที่ทํานาได้ ปีละ 2 ครั ง้ มี คลองไชยาไหลผ่านกลาง
สันทราย ส่วนพื ้นที่ลมุ่ ด้ านนอกมีคลองท่าโพธิ์และคลองท่าปูนไหลผ่าน คลองเหล่านี ้ไหลลงสู่ทะเล
ที่ บ้ า นปากด่า น บ้ า นหัว วัว และบ้ า นไทรงามห่ า งจากบริ เ วณสัน ทรายประมาณ 7 กิ โ ลเมตร
จากการเดินสํารวจพบเครื่ องถ้ วยที่ได้ จากบริ เวณลําคลองต่างๆ 43 ประกอบกับข้ อมูลสัมภาษณ์
ชาวบ้ านกล่าวว่าเมื่อประมาณ 50 ปี ที่แล้ วยังใช้ คลองไชยาในการสัญจร ค้ าขายผลไม้ นํา้ ตาล
มีการล่องไม้ ซุ ง จากพื น้ ที่ ตอนในบริ เวณตําบลบ้ านปากหมาก (ต้ นนํ า้ คลองไชยา)ออกมาขาย
มี การล่องเรื อพระจากบริ เ วณวัดหลงไปออกทะเลบริ เวณบ้ านหัววัวและล่องต่อไปยัง พุ ม เรี ย ง
(แหล่ง โบราณคดี แ หลมโพธิ์ -ป่ ายาง-บ้ านหัวเลน) แสดงให้ เห็นมีการใช้ คลองเพื่อเป็ นเส้ นทาง
คมนาคมในสมัยก่อน ปั จจุบนั ไม่คอ่ ยมีการใช้ ลําคลองเพื่อการคมนาคมเนื่องจากสภาพลําคลอง
เปลี่ยนไปจากสมัยเดิม ลําคลองตื ้นเขิน สภาพลําคลองบางช่วงมีการสร้ างสิ่งก่อสร้ างรุกลํ ้าลํานํ ้า
ทําให้ ไม่สามารถสัญจรได้ ดงั เดิมประกอบกับมีถนนที่สะดวกต่อการคมนาคม

43

ตัวอย่างจากการเดินสํารวจของผู้วิจัยในปี พ.ศ.2557 พบหม้ อกุณฑีบริ เวณริ มคลองท่าปูน
จากบริ เวณนีส้ ามารถล่อ งจากทะเลบ้ านไทรงามเข้ า ไปถึ งบริ เวณแหล่งโบราณคดี เ ขานํ า้ ร้ อน ตํ าบลเลม็ ด
สันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง
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ภาพที่ 149 กุณฑีพบในคลองท่ าปูน บ้ านไทรงาม ตาบลเลม็ด อาเภอไชยา
จากการสํ ารวจสันทรายเมื องเวี ยง วัดแก้ ว วัดหลงพบว่าเป็ นศูนย์ กลางที่ อยู่อาศัย
สําคัญ ของชุม ชนเนื่องจากพบหลักฐานทางโบราณคดีหนาแน่นโดยพบชิ น้ ส่วนภาชนะดินเผา
เครื่ อ งถ้ วยกระจายอยู่ทั่ว ไปตลอดสัน ทราย

พบโบราณที่ สัน นิ ษ ฐานว่า สร้ างขึน้ เนื่ อ งใน

สมัยพุทธศตวรรษที่ 14-16 เช่นโบราณสถานวัดแก้ ว โบราณสถานวัดหลง เจดีย์วดั พระบรมธาตุ
ไชยาซึ่ ง เป็ นพื น้ ที่ เ กี ย วที่ ยัง เหลื อ หลัก ฐานประเภทโบราณสถานสมัย นี จ้ ึง สัน นิ ษ ฐานว่า เป็ น
ศูนย์กลางทางศาสนาที่สําคัญ
อีก สันทรายหนึ่ง ที่ สํ าคัญ คือ วัดศาลาทึง พบแหล่ง โบราณคดีที่พ บหลักฐานในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 14-16 จํานวน 2 แหล่ง ได้ แก่ แหล่งโบราณคดีดอนในรายและแหล่งโบราณคดีวดั
ใหม่ชลธาร โบราณวัตถุที่พบเป็ นประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ์
กลุ่มที่ 3 คือ พื ้นที่ตอนในบริ เวณดอนทรายและพื ้นที่ราบริ มคลองตะเคี ยนและคลอง
ไชยา แหล่งโบราณคดีสว่ นใหญ่กระจายทัว่ ไปตามแนวลําคลองอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่ งทะเลเกินรัศมี
12 กิโลเมตร เป็ นกลุม่ ชุมชนที่สําคัญอีกแห่งหนึ่ง จากการพบประติมากรรมพระโพธิสตั ว์ขนาดเล็ก
กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 จํานวนหลายองค์44 สันนิษฐานว่เป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนที่สําคัญ
44

ตั ว อย่ า งประติ ม ากรรมที่ พ บบริ เวณนี ้ ได้ แก่ พระโพธิ สั ต ว์ อ วโลติ เ กศวรสํ า ริ ด
พบที่แหล่งโบราณคดีสวนปาล์มนางบุญเลิศ ตําบลป่ าเวขนาด 20-30 เซนติเมตร (ชํารุ ดเหลือเพียงส่วนพระอุระ
จนถึงชฏามงกุฎ), นางมหาประติสราสําริ ดพบบริ เวณแหล่งโบราณคดีสวนปาล์มนายลือศักดิ์ขนาดสูงประมาณ
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อีกแห่งหนึ่ง พบแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจ คือ แหล่งโบราณคดีบ้านนายชัยพฤกษ์ ทองอ้ นอยู่ห่าง
จากชายฝั่ งทะเลประมาณ 12 กิโลเมตร พบเครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั ซ่งและลูกปั ดคล้ ายกับที่
พบในแหลมโพธิ์ มีการพบชิ ้นส่วนหินวัตถุดบิ ประเภทลูกปั ดหินที่ยงั ไม่แปรรูป
กลุ่มที่ 4 พื ้นที่บริ เวณคลองพุนพบ 2 แหล่งคือแหล่งโบราณคดีเรื อบ้ านคลองยวนและ
แหล่งโบราณคดีเขาพนมแบก เรื อบ้ านคลองยวนพบพร้ อมกับเครื่ องถ้ วยสมัยราชวงศ์ถังแสดงให้
เห็นถึงการใช้ เส้ นคลองในการสัญจรตังแต่
้ สมัยพุทธศตวรรษที่ 14

15.9 เซนติเมตร, พระโพธิ สตั ว์ อวโลติเกศวรสําริ ดพบที่บ้านลาด ตําบลทุ่งขนาดประมาณ 11.5 เซนติเมตร
และพระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวรแหล่งโบราณคดีบ้านนายจร ตําบลป่ าเว สูงประมาณ 50 เซนติเมตร

ที่มา: ดัดแปลงแผนที่จาก: https://earth.google.com ข้ าถึงข้ อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2558

ภาพที่ 150 ตาแหน่ งที่พบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16 ชุมชนโบราณไชยา
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ความเชื่อทางศาสนา พบหลักฐานทางโบราณคดีทงั ้ ในศาสนาพุทธและศาสนา
พราหมณ์สะท้ อนถึงความเชื่อของคนในท้ องถิ่นได้ ดังนี ้
ศาสนาพราหมณ์ หลัก ฐานทางโบราณคดี ที่ ปรากฏร่ อ งรอยเกี่ ย วข้ อ งกับ ศาสนา
พราหมณ์เหลือเพียงหลักฐานทางด้ านประติมากรรม คือ ประติมากรรมพระสุริยะและพระคเณศซึ่ง
เป็ นเทพชันรองในศาสนาพราหมณ์
้
โดยประติมากรรมพระสุริยะเทพทํา จากศิลารับอิทธิพลศิลปะ
อิ น เดี ย โจฬะกํ า หนดอายุอ ยู่ใ นช่ว งพุท ธศตวรรษที่ 15-16

(พบว่ า มี ลัก ษณะการแกะสลัก

และเครื่ องประดับคล้ ายกับพระวิษณุและพระศิวะไภรวะพบที่ เวี ยงสระ จัง หวัดสุราษฎร์ ธ านี )
ในประเทศไทยพบประติม ากรรมพระสุริยะในเมื องต่างๆได้ แก่ เมื องศรี เทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
(พุทธศตวรรษที่ 12-14), ยะรัง จังหวัดปั ตตานี เป็ นต้ น, พระคเณศหรื อพระคณปติปรากฏครัง้ แรก
ในยุคปุราณะของประเทศอิน เดียในฐานะเทพเจ้ าแห่ง อุปสรรค ผู้บันดาลให้ เกิ ดอุป สรรคและ
ในไชยาพบจากการขุดแต่งที่แหล่งโบราณคดีวดั แก้ วจํานวน 2 องค์ กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่
15 จากการพบหลักฐานเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ในชุมชนโบราณไชยาน้ อยสันนิษฐานว่าศาสนา
พราหมณ์อาจไม่ใช่ศาสนาหลักของชุมชน แต่มีการนับถือควบคู่ไปกับศาสนาพุทธมหายานที่เป็ น
ศาสนาหลัก

ภาพที่ 151 ประติมากรรมพระพิฆเนศจากการบูรณะเจดีย์วัดแก้ วราวพุทธศตวรรษที่ 15
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ศาสนาพุทธ

พบหลักฐานเนื่ องในศาสนาพุทธทัง้ ศาสนสถาน ประติม ากรรรม

จากหลั ก ฐานทางโบราณคดี ทํ า ให้ ทราบถึ ง การนั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธในชุ ม ชนโบราณไชยา
แบ่งออกเป็ น 2 นิกาย ได้ แก่
พุทธเถรวาท พบหลักฐานประติมากรรมพระพุทธรู ปประทับยืนคล้ ายศิลปะทวารวดี
พบที่ แหล่งโบราณคดีวัดแก้ วกํ าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-14 แสดงให้ เห็นถึงความ
ต่อเนื่องของอิทธิพลของสมัยทวารวดีตงแต่
ั ้ พทุ ธศตวรรษที่ 12
พุทธมหายาน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16 พบหลักฐานเกี่ยวกับร่ องรอยศาสนา
พุทธมหายานมากที่สุดจึงสันนิษฐานว่าชุมชนมีการนับถือศาสนาพุทธมหายานเป็ นหลัก โดยพบ
ร่องรอยหลักฐานที่ยงั เหลืออยูท่ งทั
ั ้ งศาสนสถานและประติ
้
มากรรม
ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม หลักฐานที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็ นศาสนาสถานที่สร้ างขึ ้น
เนื่องในพุทธมหายานพบจํานวน 4 แหล่ง คือ แหล่งโบราณสถานวัดหลง วัดแก้ ว เขานํ ้าร้ อนและ
วัดพระบรมธาตุไชยา กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 ทังหมดเป็
้
นศาสนสถานที่สร้ างด้ วยอิฐ
ตัวอิฐมีหลายขนาด บางแหล่งมีการใช้ งานอีกครัง้ ในสมัย โบราณสถานเหล่านีใ้ ช้ เทคนิคการก่ออิฐ
แบบผสม (Mixed

Order

Bond) อิ ฐ ขัด ผิ ว หน้ าเรี ย บ เชื่ อ มกัน สนิ ท แบบไม่ มี ปูน สอ

เ จ ดี ย์ วั ด แ ก้ ว เ ป็ น โ บ ร า ณ ส ถ า น ที่ เ ห ลื อ ส ม บู ร ณ์ ที่ สุ ด ( ย ก เ ว้ น ส่ ว น ย อ ด พั ง ล ง ม า )
เจดีย์วัดพระบรมธาตุไ ชยามี การบูรณะใหม่ในรัชกาลที่ 5 ส่วนโบราณสถานวัดหลงเหลือเพียง
ส่วนฐานเช่นเดียวกับแหล่งโบราณสถานเขานํ ้าร้ อน
โบราณสถานวัดแก้ วเป็ นอาคารทรงปราสาททําผังเป็ นรูปกากบาทคล้ ายจันทิกะลาสัน
ในศิลปะชวาภาคกลางที่ ได้ รับอิทธิ พ ลมาจากวัดมหายานตันตระที่ Paharpur การตกแต่ง ผนัง
อาคารภายนอกที่ ทํ า ร่ อ งกระดานขุ ด คล้ ายศิ ล ปะจามที่ ป ราสาทมิ เ ซน A1 ของเวี ย ดนาม
และปราสาทกุเลนในศิลปะเขมรกําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 นอกจากนี ้มุขทางด้ านทิศ
ใต้ และทิศตะวันตกทําเป็ นเสา 16 เหลี่ยมหรื อกลมคล้ ายที่พบในปราสาทมิเซน A1 และจันทิกะลา
สัน ของชวาภาคกลาง ส่ ว นยอดของอาคารหัก หายไปแต่ จ ากการพบสถู ป จํ า ลองโดยรอบ
โบราณสถานจึงสันนิษฐานว่าอาจมีการประดับสถูปคล้ ายเจดีย์พระบรมธาตุไชยา
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ส่ ว นเจดี ย์ พระบรมธาตุ ไ ชยาคล้ ายกั บ เจดี ย์ วั ด แก้ วแต่ อ าจมี ร ายละเอี ย ด
เช่ น การที่ ยั ง เหลื อ ส่ ว นยอดของอาคารอยู่ โ ดยส่ ว นยอดทํ า เป็ นอาคารลดลั่ น กั น 3 ชั น้
ประดิษฐานเจดีย์จําลองคล้ ายกับสถาปั ตยกรรมทรงรถะของอินเดียใต้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13
มีการตกแต่งฐานหน้ ากระดานประดับด้ วยเสาบัวลวดแก้ วและเส้ นลวด

ภาพที่ 152 แผนผัง Somapura Mahavira บังคลาเทศ, จันทิกลาสัน ชวาและวัดแก้ ว ไชยา
ที่มา: ผัง Somapura Mahavira จากเว็บไซด์องค์การ UNESCO http://whc.unesco.org/ แผนผังจันทิ
กลาสัน ชวาจาก Veronique Myriam Yvonne Degroot, Candi Space and Landscape: A
Study on the Distribution Orientation and Spatial Organization of Central Javanese
Temple Remains, Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, Leiden
University 2009, 154.

ภาพที่ 153 การตกแต่ งผนังอาคารภายนอกที่ทาร่ องกระดานขุดปราสาทมิเซน เวียดนาม
ปราสาทกุเลน กัมพูชาและวัดแก้ ว อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ที่ ม า:

ปราสาทมิ เ ซนจากเว็ บ ไซด์ อ งค์ ก าร UNESCO

http://whc.unesco.orgและ

ปราสาทพนมกุเลนจาก http://www.stephanedegreef.com/archaeology.html
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นอกจากนี ้อิฐจากโบราณสถานเหล่านี ้พบว่ามีการผสมแกลบข้ าวโดยสามารถมองเห็น
ด้ วยตาเปล่าได้ อย่างชัดเจน สันนิษฐานว่าอาจมีการปลูกข้ าวในชุมชนไชยาขึ ้นแล้ ว

ภาพที่ 154 ตัวอย่ างอิฐมีร่องรอยแกลบข้ าวพบบริเวณวัดแก้ ว ตาบลเลม็ด อาเภอไชยา
ประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธมหายาน ส่วนใหญ่ทําจากสําริ ด พบเพียงมี 2 ชิ ้น
ที่ทําจากหินทรายแดง โดยหินทรายแดงเป็ นทรัพยากรที่หาได้ ในท้ องถิ่น เช่น เขานางเอเขาโพธิ์ทอง
จึ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า อาจมี ก ารผลิ ต ขึ น้ ในท้ องถิ่ น ส่ ว นสํ า ริ ดในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 14 -15
เป็ นประติมากรรมเนื่ องในศาสนาพุทธมหายานมี ลักษณะคล้ ายกับศิลปะชวากลางในราชวงศ์
ไศเลนทร์ ซึ่ง รั บอิทธิ พ ลอินเดียสมัยปาละ (กํ าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-14) ซึ่ง อุปถัม ภ์
พุทธศาสนานิกายมหายานตันตระและชิ ้นส่วนประติมากรรมขนาดเล็ก 10-20 เซนติเมตรคล้ ายกับ
ประติมากรรมสําริดในบังกลาเทศ (ศูนย์กลางพุทธมหายานที่สําคัญ) ประติมากรรมที่สําคัญดังนี ้
พระอักโษภยะ เป็ น 1ใน 5 ของธยานิพุทธ ในคัมภี ร์คุหยสมาชได้ กล่าวถึงเรื่ องราว
ของธยานิพุทธว่าเกิ ดจากญาณของพระอาทิพุทธ ธยานิพุทธ 5 องค์ปกติจะประทับอยู่ตามทิศ
ต่า งๆของสถูป ได้ แ ก่ พระรั ต นสัม ภาวะอยู่ ท างทิ ศ ใต้ พระอัก โษภยะอยู่ท างทิ ศ ตะวัน ออก
พระอมิตาภะอยูท่ างทิศตะวันตก พระอโฆสิทธิอยูท่ างทิศเหนือ ส่วนพระไวโรจนะประทับอยู่ภายใน
สถูปหรื อบางที่จะพบตังอยู
้ ่ระหว่างพระรัตนสัม ภาวะและอักโษภยะ ในชุมชนโบราณไชยาพบ
พระอัก โษภยะจํ า นวน 1 องค์ ในซุ้ ม ทางทิ ศ ตะวัน ออกของเจดีย์ วัด แก้ ว ทํ า จากหิ น ทรายแดง
ลัก ษณะสํ า คั ญ คื อ ถื อ วั ช ระหรื อ ตรงบัล ลัง ก์ จ ะมี รู ป วัช ระประดับ อยู่ 45 รู ป แบบศิ ล ปะของ
45

ผาสุข อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ ายมหายาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อกั ษรสมัย, 2543), 58-59.
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ประติมากรรมคล้ ายกับศิลปะจามกําหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-16 เป็ นที่น่าสนใจว่ามี
การพบพระอักโษภยะตรงทิศตะวันออกตามคัมภีร์ของตันตระแต่ เป็ นที่น่าสังเกตว่าทางด้ านทิศอื่น
ไม่พ บธยานิพุท ธองค์ อื่น ๆ จึง เป็ นที่ น่า สนใจว่า ทํ า ไมถึ ง ไม่พ บซึ่ง อาจเนื่ องการมี ก ารใช้ ง านที่
โบราณสถานวัดแก้ วสมัยหรื อชุมชนมีการนับถือพระอักโษภยะเพียงองค์เดียว

ภาพที่ 1 55 พระอั ก โษภยะพบที่แ หล่ งโบราณสถานวั ดแก้ ว ต าบลเลม็ ด อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
พระโพธิ สั ต ว์ อ วโลกิ เ ตศวร เป็ นประติม ากรรมที่ พ บจํ า นวนหลายชิ น้ ในชุม ชน
โบราณไชยา แสดงให้ เห็นถึงความนิยมในการนับถือพระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวร ในคัมภีร์สทั ธรรม
ปุณฑริ กสูตร (บทที่ 25 สมันตมุข) กล่าวสรรเสริ ญพระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวรและกล่าวว่าพระองค์
ช่วยมนุษย์ให้ พ้นจาก โจรภัย อัคคีภัย มหาวาตภัย ภัยจากเรื อล่ม ราชภัย โรคภัย ภัยจากสัตว์ร้าย
เป็ นต้ น ทําให้ เป็ นที่นิยมของนักเดินเรื อในอินเดียใต้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 ในไชยาพบ
ทัง้ หมด 7 องค์ เป็ นสํ าริ ด 6 องค์และทํ าจากหินทราย 1 องค์

ลักษณะทางศิลปกรรมพบว่า

พระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวรสําริ ดส่วนใหญ่ได้ อิทธิพลจากศิลปะอินเดียแบบปาละที่ส่งอิทธิพลให้ กบั
ศิลปะในชวาภาคกลางในสมัยราชวงศ์ไศเลนทร พระอวโลติเกศวรสําริ ดจากสวนปาล์มนางบุญ
เลิ ศพบว่า มี ลักษณะคล้ ายกับศิล ปะเบงกอล(ศูนย์ ก ลางพุทธมหายานที่ สํ าคัญ ) ส่ว นของพระ
โพธิสตั ว์อวโลติเกศวรที่ทําจากศิลาจากวัดแก้ วมีความคล้ ายคลึงกับศิลปะจา
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พระโพธิสัตว์ อวโลติเกศวรอิทธิพลศิลปะชวาภาคกลาง

พระโพธิสัตว์ อวโลติเกศวรสาริด 2 กร
วัดพระบรมธาตุไชยา

พระโพธิสัตว์ อวโลติเกศวรสาริด 4 กร
แหลมโพธิ์

พระโพธิสัตว์ อวโลติเกศวรสาริด 8 กร
วัดพระบรมธาตุไชยา

พระโพธิสัตว์ อวโลติเกศวรสาริด 4 กร
ไชยา

พระโพธิสัตว์ อวโลติเกศวรสาริด 8 กร
บ้ านมณฑล

อิทธิพลศิลปะจาม

อิทธิพลศิลปะเบงกอล

พระโพธิสัตว์ อวโลติเกศวรสาริด
สวนนางบุญเลิศ

พระโพธิสัตว์ อวโลติเกศวรสาริด 2 กร
บ้ านลาด
พระโพธิสัตว์ อวโลติเกศวรศิลา 2 กร
วัดพระบรมธาตุไชยา

ภาพที่ 156 ประติมากรรมพระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวรชุมชนโบราณไชยาพุทธศตวรรษที่
14-15
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ภาพที่ 1 57 ภาพเปรี ย บเที ย บพระโพธิ สั ต ว์ อวโลกิ เ ตศวรที่ เ พลาสั น ชวาภาคกลาง
และวัดพระบรมธาตุไชยา ตาบลเวียง อาเภอไชยา

ภ า พ ที่ 1 5 8 ภ า พ เ ป รี ย บ เ ที ย บ พ ร ะ โ พ ธิ สั ต ว์ อ ว โ ล กิ เ ต ศ ว ร พ บ ที่ บั ง ก ล า เ ท ศ
และพบที่แหล่ งโบราณคดีสวนนางบุญเลิศ ตาบลป่ าเว อาเภอไชยา
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นางตารา ได้ รั บ การบูช าในนิก ายมหายานตัง้ แต่พุท ธศตวรรษที่ 12 โดยอสัง คะ
เป็ นผู้เ ริ่ ม มี ก ารรวบรวมและจัด สกุลไว้ ใ ห้ กับนางตาราในหลายคัม ภี ร์ พุท ธมหายานที่ สํ า คัญ
และมีการสร้ างพระโพธิสตั ว์ตาราเป็ นจํานวนมากในประเทศอินเดีย โดยเฉพาะทางทิศตะวันออก
ของประเทศอินเดียที่เป็ นศูนย์ กลางของราชวงศ์ปาละผู้สนับสนุนพุทธศาสนามหายานตันตระ
ในคัม ภี ร์ส าธนมาลากล่าวว่า นางตาราเป็ นอิ ต ถี ข องพระโพธิ์ สัตว์ อวโลติ เ กศวร มี หน้ าที่ คอย
ช่วยเหลือผู้เดือดร้ อนและช่วยให้ ปลอดภัยจากอันตรายทังปวง
้ 46 ในชุมชนโบราณพบจํานวน 1 องค์
มี ความคล้ ายคลึง กับประติม ากรรมที่ พ บในเบงกอล กํ าหนดอายุราวกลางพุท ธศตวรรษที่ 15
ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 16

ภาพที่ 159 พระโพธิ สั ต ว์ ตาราจากแหล่ งโบราณคดี บ้ านนายสอน ต าบลเวี ย ง
กาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-16

46

Mallar Ghosh, Development of Buddhist Iconography in Eastern India: a study
of Tara, Prajnas of Five Tathagatas and Bhrikuti (New Delhi: Munshiram Monaharlal, 1980), 12.
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นางมหาประติส รา ถื อ เป็ น 1 ในปั ญ จรั ก ษาหรื อ เทพี ผ้ ูพิ ทักษ์ ข องนิก ายวัช รยาน
มีหน้ าที่ป้องกันภัยที่เกิดแก่ร่างกายและจิตใจ ประจําอยู่ทางทิศใต้ เป็ นที่นิยมในอินเดียตะวันออก
และเนปาลในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ในคัมภีร์สาธนมาลาได้ กล่าวว่า มหาประติส ราจะมี 8 กร
4 หน้ า แต่อย่างไรก็ตามประติกรรมมหาประติสาในรุ่ นแรกๆจะมีหน้ าเดียว ในมือจะถือจักร ลูกศร
ตรี ศลู ดาบและคันศร บ่วง ขวานและวัชระ 47 จากการสํารวจพบที่ไชยา 1 องค์ที่แหล่งโบราณคดี
สวนปาล์ ม นายลื อ ศัก ดิ์ ตํ าบลป่ าเว กํ า หนดอายุร าวพุท ธศตวรรษที่ 15 เนื่ อ งจากเหลื อเพี ย ง
ภาพถ่ายทําให้ ไม่ทราบของที่อยู่ในมื อได้ ชัดเจน สวมเครื่ องประดั บแบบพระโพธิ สัตว์ และมี รูป
จําลองของธยานิพุทธประดับมงกุฎ จากการทบทวนพบพระมหาประติส ราเหมือนกับที่ไชยาโดย
เป็ นสมบัติของ Mr.and Mrs.John D.Rockefeller 3rd Collection New York (ที่มาไม่ชดั เจน
องค์เดียวกัน?) 48

ภาพที่

160 พระโพธิสัตว์ มหาประติสราพบที่สวนปาล์ มนายลือศักดิ์ อาเภอไชยา
และสมบัตขิ อง Mr. and Mrs.John D.Rockefeller 3rd Collection New York

ที่มาของภาพขวามือ : John Guy, Lost kingdoms: Hindu-Buddhist sculpture of early
Southeast Asia (New York: The Metropolitan Museum of Art, 2014), 252.
47

Gerd J.R. Mevissen, “Images of Mahapratisara in Bengal: Their Iconographic Link with
Javanese, Central Asian an East Asian Image,” Journal of Bengal Art 4, 1999.99-129.
48
John Guy, Lost kingdoms: Hindu-Buddhist sculpture of early Southeast Asia
(New York: The Metropolitan Museum of Art, 2014), 252.
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สถูปจาลองขนาดเล็ก พบได้ ทวั่ ไปตามเมืองต่างๆที่นบั ถือพุทธศาสนา พบคติการฝั ง
สถูปจําลองไว้ ตามถํ า้ หรื อบริ เวณฐานโบราณสถานต่างๆ โดยคติการบูชาและสร้ างสถูปปรากฏ
หลัก ฐานในช่ว งพุท ธศตวรรษที่ 12-13 ดัง ปรากฏในหมายเหตุก ารณ์ เ ดิน ทางจาริ ก แสวงบุญ
ของหลวงจี น เสวี ย้ นจัง บัน ทึ ก กิ จ กรรมหลัก ของพุ ท ธศาสนิ ก ชน เมื่ อ เดิ น ทางมานมัส การ
ศาสนสถานในเมืองสารนาถ นาลันทา เมืองพุทธคยาซึ่งเป็ นคติของศาสนาพุทธมยานตันตระ ใน
ชุมชนโบราณไชยาพบหลักฐานการฝั งสถูปดินดิบไว้ ที่ฐานอาคารโบราณสถานวัดหลง
นอกจากหลักฐานศิลปกรรมทางด้ านศาสนาแล้ วยังพบโบราณวัตถุประเภทอื่นทังที
้ ่ใช้
ในชีวิตประจําวันและการค้ า ดังต่อไปนี ้
ภาชนะดิน เผา ชิ น้ ส่ ว นภาชนะดิน เผาประเภทเนื อ้ ดิน (Earthenware) ส่ว นใหญ่
มีเนื ้อหยาบและเนื ้อหนา เนื ้อดินมีสีเหลือง ครี ม นํ ้าตาลแดงถึงสีเทามีการตกแต่งภาชนะดินเผาที่
หลากหลาย เช่น การทําลวดลายเชือกทาบ, ขูดขีด -เซาะร่อง, ลายกดประทับ, ลายเขียนสี เป็ นต้ น
มี ก ารทํ า เป็ นรู ป ทรงต่างๆ เช่น หม้ อ ก้ นกลม ชาม ลวดลายบางประเภทจํ า ต่อเนื่ องมาพบจน
ถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์

ภาพที่ 161 ตัวอย่ างภาชนะดินเผาประเภทเนือ้ ดินที่พบในไชยา
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รูปแบบพิเศษ คือ ภาชนะดินเผาลายเขียนสีทําจากเนื ้อดินขาวละเอียด มักทําเป็ นเส้ น
ขนาน 2-4 เส้ น คล้ ายกับ ที่พบในภาคกลางของประเทศไทย นอกจากนีย้ ังพบในเมืองพระเวียง
จังหวัดนครศรี ธรรมราชกําหนดอายุให้ อยูใ่ นช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19

ภาพที่ 162 ภาชนะดินเผาลายเขียนสีพบที่บ้านมณฑล อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
และหม้ อดินเผาเขียนสีแหล่ งโบราณคดีจันเสน อาเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
ที่ ม า:

หม้ อดิ น เผาเขี ย นสี แ หล่ ง โบราณคดี จั น เสนจาก วั ณ ณสาส์ น นุ่ น สุ ข ,
สยามประเทศ: การติ ด ต่ อโลกภายนอกและพั ฒ นาการของบ้ านเมื อ ง
(กรุงเทพฯ: สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรี ยนรู้แห่งชาติ, 2550), 45.
หม้ อกุ ณ ฑี (kundi) เป็ นภาชนะดิ น เผาทรงกานํ า้ พบในชุ ม ชนโบราณทั่ ว ไป

ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นภาชนะดินเผาที่ทําจากเนือ้ ดินสีขาว สันนิษฐานว่าได้ รับต้ นแบบมา
จากอินเดีย โดยมีทงใช้
ั ้ ในชีวิตประจําวันและใช้ ในพิธีกรรม แบบที่ใช้ ในชีวิตประจําวันจะมีคอสัน้
ปากกว้ า งมี พ วยติด อยู่บ ริ เ วณบ่า ใช้ ใส่อ าหารเหลวมี ทัง้ แบบหูจับ และไม่มี หัวจับ ส่ว นที่ ใ ช้ ใ น
พิธี กรรมศาสนานัน้ จะเป็ นแบบคอแคบแบบคอขวดและปากกว้ างแบบแจกันชาวอินเดียเรี ยก
“กมัณฑลุ” เป็ นหม้ อนํ ้าของนักบวชอินเดียที่ใช้ ในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์ใช้ ในพิธีกรรม
ต่างๆ เช่น พิธีหลังนํ ้าสุรา (โสม) เพื่อบวงทรวงเทพเจ้ า ใช้ ในพิธีอทุ ิศส่วนกุศลให้ แก่ผ้ ตู ายเมื่อมีการ
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บริ จาคทานหรื อทํ าบุญ 49 พบหม้ อกุณฑีหลากหลายรู ปแบบ เช่น พวยทรงโค้ ง, พวยขอบยื่น,
พวยมีลกั ษณะเป็ นวงซ้ อนกัน และพวยทรงตรง บางชิ ้นมีการตกแต่งด้ วยการเขียนสีแดงเป็ นวง
การขึ ้นรูปสันนิษฐานว่ามีการขึ ้นรูปด้ วยแป้นหมุน ส่วนบริ เวณพวยกาชิ ้นรูปด้ วยมือ ในประเทศไทย
พบมากในชุม ชนโบราณที่ รั บ อิ ท ธิ พ ลวัฒ นธรรมอิ น เดี ย เช่ น แหล่ง โบราณคดี อู่ท อง จัง หวัด
สุพรรณบุรี, แหล่งโบราณคดีคบู วั จังหวัดราชบุรี, บ้ านคูเมือง จังหวัดสิงห์บรุ ี , เมืองโบราณจังหวัด
นครปฐม ,ชุมชนโบราณพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, ชุมชนโบราณปะโอและชุมชนโบราณสทิง
พระจังหวัดสงขลา, ชุมชนเมืองเวียงและชุมชนโบราณในนครศรี ธรรมราชและชุมชนโบราณทุ่งตึก
จังหวัดพังงา เป็ นต้ น
เบีย้ ดินเผา พบจากการสํารวจภายในเมืองจํานวน 1 ชิ ้น ลักษณะเป็ นภาชนะดินเผา
รู ปทรงกลมเกิดจากการนําเศษภาชนะดินเผามาขัดฝนจนเป็ นรู ทรงกลมหรื อเกือบกลม มีขนาด
เส้ นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2-6 เซนติเมตร เชื่อว่าเป็ นของเล่นเด็กสมัยโบราณ พบมากในเมือง
โบราณสมัยทวารวดีและเมื องโบราณอื่นๆในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่ไ ด้ รับอิทธิ พ ลอินเดีย 50
ต่อเนื่องมาในสมัยสุโขทัยและอยุธยา ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีในภาคใต้ ที่พบเบี ้ยดินเผา ได้ แก่
เขาศรี วิ ชัย อํ า เภอพุ น พิ น จั ง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี , แหล่ ง โบราณคดี โ คกทอง อํ า เภอระโนด
จังหวัดสงขลา, แหล่งโบราณคดีทงุ่ ตึก จังหวัดพังงา เป็ นต้ น
กระสุนดินเผา ลักษณะเป็ นลูกกระสุนดินเผาทรงลูกข่าง พบจากการขุดค้ นภายใน
เมืองเวียง สันนิษฐานว่าเอาไว้ ใช้ เพื่อล่าสัตว์เนื่องการใช้ งานมาตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตะคั นดินเผา เป็ นถ้ วยดินเผาขนาดเล็กที่ใช้ ใส่นํา้ มันต่างตะเกี ยง นิยมแพร่ หลาย
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั ในอินเดียพบมาตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคทองแดงแพร่ หลายมาก
ในแคว้ นมัธยมประเทศและต่อเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ นิยมและแพร่ หลายสมัยคุปตะ
(พุทธศตวรรษที่ 9-11)และหลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 11-13) โดยเฉพาะในอินเดียภาคตะวันตก

49

ผาสุ ข อิ น ทราวุ ธ , “หม้ อกุ ณ ฑี ใ นคาบสมุ ท รภาคใต้ ของไทย,” เมื อ งโบราณ,10,1
(มกราคม-มีนาคม): 103-108.
50
ผาสุข อิ น ทราวุธ , ทวารวดี : การศึก ษาเชิ ง วิ เคราะห์ จ ากหลั ก ฐานทางโบราณคดี
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อกั ษรสมัย, 2542).140.
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ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ และภาคใต้ ข องอิ น เดี ย ตะคัน ได้ เ ข้ ามาสู่ ดิ น แดนไทยในสมัย แรกเริ่ ม
ประวัตศิ าสตร์ ตอนต้ นช่วงทวารวดีและศรี วิชยั ในชุมชนโบราณพบที่แหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์
ลูกปั ดหิน พบเพียง 10 เปอร์ เซ็นต์จากลูกปั ดที่พบในไชยา จากการศึกษาพบว่ามีการ
ใช้ มาตังแต่
้ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัย แรกเริ่ มประวัติศาสตร์ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ลูกปั ดหินมีแหล่งผลิตอยู่ในอินเดีย เช่น เมืองวิทิศา เมืองอุเชน เมืองภรกัจฉะ และเมืองตักษิ ลา 51
ซึ่ง นิยมลูกปั ดที่ ผ ลิ ตจากหินคาร์ เ นเลี ยนและหินอาเกต ในไชยาพบหินอาเกต หินคาร์ เนเลี ยน
หินคาลซิโดนี หินอเมทิส ต์ ผลึกควอตซ์ ใสและหยกทําเป็ นรู ปต่างๆ เช่น เม็ ดมะขาม กลุ่ม แก้ ว
รูปเขี ้ยว กลองทับและทรงทุน่ แหล่งโบราณคดีที่พบลูกปั ดเหล่านี ้ ได้ แก่ แหล่งโบราณคดีเมืองเวียง
แหล่ ง โบราณคดี สัน ทรายแหลมโพธิ์ -ป่ ายาง-ไร่ น ายปลัง้ แหล่ง โบราณคดีบ้ า นนายชัยพฤกษ์
ทองอ้ น เป็ นต้ น ลูกปั ดหินพบในแหล่งโบราณหลายแห่ง อื่นๆในภาคใต้ ได้ แก่ แหล่ง โบราณคดี
เขาสามแก้ ว ชุมพรแหล่งโบราณคดีท่าชนะและพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี แหล่งโบราณคดีท่งุ ตึก
จังหวัดพังงา เป็ นต้ น

ภาพที่ 163 ตั ว อย่ างลู ก ปั ดหิ น ที่ พบในชุ ม ชนโบราณไชยาจากแหล่ งโบราณคดี
บ้ านนายชัยพฤกษ์ ทองอ้ น ตาบลตลาด

51

ผาสุข อินทราวุธ, สุ วรรณภูมิจากหลักฐานโบราณคดี (กรุ งเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2548), 42.
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ลูกปั ดแก้ ว พบ 90 เปอร์ เซ็นต์ของลูกปั ดที่พบทังหมดในไชยา
้
มีการทําหลายรูปแบบ
ได้ แก่ ลูกปั ดแก้ วสีเดียว (Monochrome glass คือ ลูกปั ดแก้ วที่มีสีเดียวในแต่ละเม็ ด เช่น สีนํ ้าเงิน
ดํา ขาว เขียว เหลือง ฟ้าและแดงอิฐ เป็ นต้ น ลูกปั ดประเภทนี ้มีจุดเริ่ มต้ นการผลิตที่ Arikamedu
ทางฝั่ ง ทะเลตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ข องอิ น เดี ย ราว 2,200-2,100 ปี มาแล้ ว และผลิ ต ต่อ มาจนถึ ง
พุ ท ธศตวรรษที่ 8 แล้ วย้ ายไปตัง้ แหล่ ง อุ ต สาหกรรมที่ เ มนไท ( Mantai) ประเทศศรี ลัง กา52
ลู ก ปั ดได้ แพร่ ก ระจายไปทั่ ว เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และดิ น แดนในหมู่ เ กาะแปซิ ฟิ ก
เรี ยกลูกปั ดลมสิ นค้ า (Trade Wind Bead)หรื อ Indo-Pacific Beads ลูกปั ดประเภทนี ้
มักพบร่ วมกับลูกปั ดหินคาร์ เนเลียนและหินอาเกตที่มีแหล่งผลิตที่อินเดีย จึงมีการสันนิษฐานว่า
ในระยะแรกมีการนํ าเข้ าจากอินเดียซึ่งมี ศูนย์ กลางการผลิตลูกปั ดอินโด-โรมันที่เมื องเนวาษะ
และโกณฑปุระในช่วงพุทธศตวรรษที่ 5-9 ภายหลัง พบหลักฐานว่ามีการผลิตขึน้ เองในภาคใต้
และ มีการใช้ ต่อเนื่องในสมัยต่อมาอย่างน้ อยจนถึงพุทธศตวรรษที่15 (ทําให้ เกิดข้ อจํากัดในการ
กําหนดอายุแหล่งโบราณคดีจากหลักฐานประเภทลูกปั ด) ชุมชนโบราณไชยาพบลูกปั ดแก้ วสีเดียว
จํานวนมาก
ลูกปั ดแก้ วหลากสี (Polychrome Beads) หมายถึงลูกปั ดแก้ วหลายสีในเม็ดเดียวกัน
ส่ ว นใหญ่ ทํ า เทคนิ ค โมเสค ลู ก ปั ดเหล่ า นี ้ ได้ แก่ ลู ก ปั ดมี ต ามี แ หล่ ง ผลิ ต อยู่ ที่ แ ถบทะเล
เมดิ เ ตอร์ เ รเนี ย นในอาณาจัก รกรี ก โรมัน เปอร์ เ ซี ย ตัง้ แต่ ช่ ว ง 200 ปี ก่ อ นพุ ท ธกาลจนถึ ง
พุทธศตวรรษที่ 7 พบเก่าที่สุดที่อนาโตเลีย (ตุรกี ) อียิปต์และปาเลสไตร์ ในช่วง 400-200 ปี ก่อน
พุทธกาล ในอิ นเดีย พบลูกปั ด มี ตารุ่ นแรกที่ ตักษิ ล ามี อ ายุราวพุท ธศตวรรษที่ 2 พบแพร่ หลาย
ในอิ น เดี ย ภาคเหนื อ และกลางในช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 2-5

พบแพร่ ห ลายในชุม ชนโบราณ

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มักพบร่ วมกับ
โบราณวัตถุที่ นําเข้ ามาจากอิน เดีย จึง สันนิษ ฐานว่า ในช่วงแรกเป็ นการนํ าเข้ ามาจากเมื อ งท่า
ของอินเดีย ในชุมชนโบราณไชยาพบลูกปั ดแก้ วหลากสี เป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะลูกปั ดมีตา

52

Peter Francis, “Bead, The Bead Trade and Development in Southeast Asia,”
in Ancient Trades and Culture Contacts in Southeast Asia (Bangkok: The Office of the National
Culture Commission, 1996), 14.
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จากการพบชิ ้นส่วนแก้ วที่เป็ นส่วนวัตถุดิบ ชิ ้นส่วนลูกปั ดที่ชํารุด ก้ อนแก้ วหลอมที่แหล่งโบราณคดี
ในไชยาสันนิษฐานว่ามีการผลิตหรื อหลอมลูกปั ดขึ ้นที่นี่

ภาพที่ 164 ตัวอย่ างลูกปั ดแก้ วโมเสกที่พบในไชยา

นอกจากนี ้ยังมีลกู ปั ดชนิดพิเศษ เช่น ลูกปั ดทอง ลูกปั ดอําพันทอง (เคลือบทองด้ านใน)
เครื่ องประดับทองคล้ ายกับที่พบที่แหล่งโบราณคดีทงุ่ ตึก จังหวัดพังงา

326

เรื อ พบเรื อขนาด 15 เมตร กว้ าง 3.50 เมตรที่แหล่งโบราณคดีเรื อบ้ านคลองยวน
จากการสํ า รวจเบื อ้ งต้ น สัน นิ ษ ฐานว่ า เป็ นเรื อ ที่ ทํ า จากไม้ ต ะเคี ย น สภาพเรื อ ค่อ นข้ า งชํ า รุ ด
เนื่องจากนํา้ ท่วมในปี พ.ศ. 2556 ลักษณะการต่อเรื อพบว่าเป็ นเรื อต่อมีการนําแผ่นไม้ กระดาน
มาต่อ ประกอบเป็ นตัว เรื อ ชิ น้ ส่วนหัวเรื อ และท้ ายเรื อทํ า เป็ นรู ปสามเหลี่ ยมซ้ อนขึน้ ไปเป็ นชัน้
แผ่ น ไม้ ก ระดานตรงสัน ทัง้ 2 ข้ า งทํ า การเจาะรู ใ ส่ ลู ก สลัก และเชื อ กทํ า จากเส้ น ใยธรรมชาติ
(สันนิษฐานว่าคือเชือกที่ทําจากใยมะพร้ าว?) เพื่อเชื่อมไม้ กระดานแต่ละแผ่นเข้ าด้ วยกัน แผ่นไม้
กระดานบางชิ ้นด้ านในมีการเจาะรูร้อยเชือกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

บริเวณช่ วงหัวลาเรือ

บริเวณช่ วงท้ ายของลาเรื อ

บริเวณส่ วนตรงกลางลาเรื อ

เทคนิคการต่ อไม้ แต่ ละแผ่ น

เชือกที่ใช้ ในการผู้เรื อเข้ าด้ วยกัน

ลูกสลักที่ใช้ เชื่อมแผ่ นไม้ กระดาน

ภ า พ ที่ 165 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง เ รื อ บ้ า น ค ล อ ง ย ว น ต า บ ล ทุ่ ง อ า เ ภ อ ไ ช ย า
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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จากการพบโบราณวัต ถุ ร่ ว มคื อ เครื่ อ งถ้ วยสมัย ราชวงศ์ ถั ง (พุท ธศตวรรษที่ 14)
และเปรี ยบเทียบกับตัวอย่างเรื อที่อยู่ในสมัยเดียวกัน เช่น เรื อจมบาลีตงุ (Balitung) จากการศึกษา
ของ Michael Flecker กล่าวถึงเทคนิคการต่อเรื อว่ามีความยาว 15.3 เมตร ลําเรื อกว้ าง 10.2 เมตร
กาบเรื อใช้ เทคนิคผูกติดกันเป็ นกากบาทหรื อในเอกสารจีนช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-14 กล่าวถึงเรื อ
ของชาวคุนหลุนที่ใช้ การเย็บไม้ กาบเรื อติดกันด้ วยเชื อกที่ทําด้ วยกาบมะพร้ าว เรื อพนมสุรินทร์
อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครที่ใช้ เทคนิคเดียวกัน เป็ นข้ อสนับสนุนข้ อสันนิษฐานว่า
เรื อที่พบที่บ้านคลองยวนเก่าไปถึงช่วงอายุพทุ ธศตวรรษที่ 1453

เรือพนมสุรินทร์

เทคนิคการใช้ เชือกเชื่อมไม้ กระดาน

ภาพที่ 166 เรือพนมสุรินทร์ อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
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พบว่าเป็ นไม้ ยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ไม้ กระดูกงูมีความยาว 17.65 เซนติเมตร ตัวเรื อใช้ ไม้
กระดานแผ่นยาวเจาะรูตลอดแนวทัง้ 2 ด้ านและใช้ เชือกสีดําร้ อยผูกติดกัน พบโบราณวัตถุร่วมได้ แก่ หม้ อมีสนั ,
ภาชนะดิ น เผาแบบแอมฟอรา, เครื่ อ งถ้ วยจี น สมัย ราชวงศ์ ถัง อิ น ทรี ย วัต ถุ เป็ นต้ น กํ า หนดอายุเ รื อ ราว
พุ ท ธศตวรรษที่ 14 -15 อ่ า นเพิ่ ม เติ ม เกี่ ยวกั บ เรื อพนมสนมสุ ริ นทร์ ได้ ในเว็ บ ไซด์ กรมศิ ล ปากร
ใน Http://www.finearts.go.th /promotion/parameters/km/item/ ก า รศึ ก ษ า เ รื อโบรา ณ อํ า เ ภอ เ มื อ ง
จังหวัดสมุทรสาคร
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บทบาทของชุมชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 14-16
จากหลัก ฐานทางโบราณคดีที่ พบสัน นิ ษฐานว่าชุมชนโบราณไชยาเป็ นเมื องท่ า ที่
ส าคั ญ ในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 14-16โดยพบโบราณวั ต ถุ จ ากโลกฝั่ งตะวั น ออกกลาง
และฝั่ งตะวันออก (จี น) หนาแน่นบริ เวณชายฝั่ ง (แหล่งโบราณคดีสันทรายแหลมโพธิ์ -ป่ ายาง
- บ้ านหัวเลน) มีหน้ าที่เป็ นเมืองท่าคลังสินค้ าแบบพ่อค้ าคนกลางซึง่ มีที่ตงเหมาะสมในการจอดเรื
ั้
อ
มีน ้าจืด ทรัพยากรป่ าไม้ (ซ่อมเรื อ)และเป็ นมีแหล่งอาหาร (ข้ าว)ที่สาคัญทาให้ ชมุ ชนโบราณไชยา
กลายเป็ นเมืองท่าที่สาคัญในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 นอกจากนี ้ยังพบหลักฐานที่ทาให้ เชื่อได้ ว่า
มีการผลิตลูกปั ดเพื่อส่งออกขายโดยเฉพาะลูกปั ดโมเสกที่พบเป็ นจานวนมาก มีการตังชุ
้ มชนและ
ศูนย์กลางทางศาสนาทางตอนกลางของชุมชนบริ เวณสันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลงถือเป็ น
ศูนย์กลางศาสนาพุทธมหายานที่สาคัญ
ราวพุทธศตวรรษที่ 14 จากหลักฐานทางด้ านโบราณคดีทาให้ นกั วิชาการสันนิษฐานว่า
ชุมชนโบราณในภาคใต้ ของประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย คือ สมาพันธรัฐศรี วิชยั ที่มีความ
เจริญรุ่งเรื องจากการควบคุมการค้ าทางทะเลจนถึงพุทธศตวรรษที่ 18 เมืองเหล่านี ้ทาการรวมกลุม่
กันเพื่อผลประโยชน์ทางด้ านการค้ า ลักษณะร่ วมกันของชุมชนคือ มีการนับถือพุทธมหายานเป็ น
หลัก ชุมชนเหล่านี ้จะพบโบราณวัตถุที่มีการนาเข้ าจากต่างแดนจานวนมากแสดงให้ เห็นถึงการ
เป็ นเมืองท่าทางการค้ าติดต่อกับชุมชนภายนอกทังจี
้ น อินเดีย ตะวันออกกลาง เช่น เครื่ องถ้ วยจีน
ภาชนะดินเผาเคลือบตะวันออกกลาง ลูกปั ด เครื่ องแก้ ว เหรี ยญตรา เป็ นต้ น ในภาคใต้ ของประเทศ
ไทยพบจารึกที่มีความเกี่ยวข้ องกับศรี วิชยั คือ จารึกวัดเสมาเมืองหลักที่ 23 พ.ศ.1318 และ 1325
กล่าวถึงพระเจ้ ากรุ งศรี วิชยั แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ จารึกหลักนี ้ยังเป็ นข้ อถกเถียงเกี่ยวกับที่มาของ
จารึก โดยมีข้อสมมุติฐานอยู่ 3 ทฤษฎี คือ
ทฤษฎีท่ ี 1 จารึกหลักที่ 23 มาจากวัดเสมาเมือง อาเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
โดยอ้ างถึงจดหมายเหตุของสมเด็จพระเจ้ าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพว่าได้ มาจาก
ตาบลเวียงศักดิ์ แขวงเมืองนครศรี ธรรมราช คราวเสด็จตรวจราชการหัวเมืองชายทะเลตะวันตกได้
โปรดเกล้ าเก็บรักษาในวัดพระศรี รัตนศาสดารามและนามาตรวจอ่าน เมื่อวันที่ 30

เมษายน
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พ.ศ. 2450 และในบัน ทึ ก ของนายประสาร บุญ ประคอง พ.ศ. 2510

อ้ า งถึ ง พระสงฆ์

ชาวนครศรี ธรรมราชจาได้ วา่ จารึกหลักนี ้อยูท่ ี่วดั เสมาเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ทฤษฏีท่ ี 2 มาจากตาบลเวียงสระ อาเภอบ้ านนา จังหวัดสุราษฏร์ ธานี ปรากฏอยู่ใน
หนังสือ “ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคที่ 2 ฉบับภาษาฝรั่งเศส
ทฤษฏี ท่ ี 3 มาจากวั ด เวี ย ง อ าเภอไชยา จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี โดยพิ จ ารณา
เปรี ยบเทียบเนื ้อหาจารึกและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในอาเภอไชยาที่สอดคล้ องและร่วมสมัย
กัน ซึง่ อาจเกิดจากการสลับที่มาของจารึกในการรวมโบราณวัตถุไว้ ที่มณฑลเมืองนครศรี ธรรมราช
หากวิ เ คราะห์ ต ามตัว หลัก ฐานแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า ชุ ม ชนโบราณไชยาพบร่ องรอย
หลักฐานเกี่ยวกับพุทธมหายานมากกว่าพื ้นที่ วดั เสมาเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราชและที่เวียงสระ
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยปรากฏหลักฐานอาคารโบราณสถานและโบราณวัตถุ นอกจากนี ้รู ปแบบ
ของศิลปะยังสอดคล้ องกับศิลปะของชวาภาคกลาง ดังในตัวจารึกได้ กล่าวถึงศรี วิชยั แห่งราชวงศ์
ไศเลนทร์ (ชวา)
แต่ทงนี
ั ้ ้แม้ เราจะไม่ทราบว่าจารึ กหลักนี ้พบที่ใดแต่จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
ในชุมชนโบราณไชยาจะเห็นได้ ว่าไชยาเป็ นเมืองท่าและศูนย์กลางศาสนาพุทธมหายานตันตระที่
สาคัญแห่งหนึง่ ในคาบสมุทรภาคใต้
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 พบหลักฐานเกี่ยวกับศาสนาพุทธน้ อยลงและพบประติมากรรม
เนื่องจากภาคใต้ มีการติดต่อกับอินเดียใต้ (ทมิฬ) ทาให้ ศาสนาพราหมณ์ เจริ ญรุ่ งเรื องในชุมชน
โบราณนครศรี ธรรมราชซึ่งในไชยาก็พบประติมากรรมพระสุริยะศิลปะโจฬะในชุมชน ต่อมาช่วง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 16 พระเจ้ าราเชนทรโจฬะได้ ยกทัพมาตีเมืองต่างๆในสหพันธรั ฐศรี วิชัย
(ดินแดนคาบสมุทรมาลายู) ปรากฏบนจารึกตันชอร์ พ.ศ.156854 มีหลายเมืองที่ถกู วิเคราะห์ว่าอยู่
ในภาคใต้ ข องประเทศไทย เช่ น อิ ลัง คาโศกะ(ยะรั ง ), ตโลตัก โกลัม (พัง งา), ตามพรลิ ง คะ
(นครศรี ธรรมราช) เป็ นต้ น ซึง่ ไชยาเองก็พบหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 ค่อนข้ างน้ อย

54

199-200.

Paul Wheatly, Golden Khersones (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1966),
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ความสัมพันธ์ ของของชุมชนโบราณไชยากับชุมชนอื่นๆช่ วงพุทธศตวรรษที่ 14-16
จากหลักฐานทางด้ านโบราณคดีสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของชุมชนโบราณไชยา
กับชุมชนอื่นได้ ดังนี ้
จีน จากโบราณวัตถุที่พบแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ทางด้ านการค้ า โดยพบเครื่ อง
ถ้ วยจีนเป็ นจานวนมากโดยเฉพาะเครื่ องถ้ วยในสมัยราชวงศ์ถงั มากกว่า 10 ชนิด55 และเหรี ยญจีน
สมัยราชวงศ์ถงั พุทธศตวรรษที่ 12-14 เป็ นต้ น
อินเดียและเบงกอล พบการติดต่อกันจากความสัมพันธ์ทางการค้ า จากนันได้
้ รับเอา
วัฒนธรรมความเชื่ อทางศาสนาผ่า นเข้ ามาในชุมชนไชยาส่ง ผลต่อวิธี คิดและการดาเนิ น ชี วิ ต
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16 ชุมชนโบราณไชยาได้ รับเอาศาสนาพุทธมหายานเข้ ามาซึง่ ศูนย์กลาง
การเผยแพร่ ศาสนาพุทธมหายานตัง้ อยู่บริ เวณอินเดีย ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือปกครองโดย
ราชวงศ์ปาละช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-17 หลักฐานที่ปรากฏได้ แก่ ประติมากรรมพระโพธิสตั ว์สาริ ด
อิทธิพลศิลปะปาละ (ซึง่ อาจจะรับผ่านมาจากชวาภาคกลาง)และประติมากรรมพระโพธิสตั ว์สาริ ด
บางชิ น้ คล้ ายกั บ ที่ พ บในบั ง คลาเทศหรื อ บริ เ วณอ่ า วเบงกอลช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 14-16
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 พบหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับราชวงศ์โจฬะ ได้ แก่ พระสุริยะที่แหล่งโบราณคดี
ดอนในรายณ์
ตะวันออกกลาง หลักฐานที่พบส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้ องกับการค้ า ได้ แก่ ภาชนะดินเผา
เคลื อ บ

จากการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทางเคมี ภ าชนะดิ น เผาเคลื อ บแบบสี ฟ้ า-เขี ย ว

(Basra Turquoise ware) ของวันวิสาข์ ธรรมานนท์ปี พ.ศ.2555 พบว่าคล้ ายกับที่ผลิตแถบเมือง
บัสเราะห์ ประเทศอิรักกาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15-1656, เครื่ องถ้ วยจีนที่มีลกั ษณะพิเศษคือ
มีการเขียนภาษาอาหรับว่า “อัลเลาะห์ ”บริ เวณก้ นภาชนะกาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
แสดงให้ เห็นถึงการทาตามใบสัง่ ของอาหรับการพบที่ไชยา, เหรี ยญอาหรับ, เครื่ องแก้ วซึง่ อาจนามา
55

Tarapong Srisushat Bronson B. and Ho Chuimei,“The Early Chinese Ceramics
in Southern Thailand,” Silpakorn Journal,33 (4,1989): 27-29.
56
วันวิสาข์ ธรรมานนท์ , หลั กฐานทางโบราณคดีในประเทศไทยที่ แสดงถึง ความสั มพัน ธ์
ทางการค้ า กั บ เอเชี ย ตะวั น ตกก่ อ นพุ ท ธศตวรรษที่ 16 (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 314.
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เป็ นภาชนะหรื อวัตถุดิบในการผลิตลูกปั ด จานวนมาก ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ข อ ง ตั ว อ ย่ า ง ชิ ้น ส่ ว น แ ก้ ว ใ ส ที่ พ บ บ ริ เ ว ณ แ ห ล่ ง โ บ ร า ณ ค ดี แ ห ล ม โ พ ธิ์ แ ล ะ ทุ่ ง ตึ ก
ของวันวิสาข์ ธรรมานนท์ปี พ.ศ.2555 พบว่ามีความคล้ ายคลึงกับแหล่งผลิตแก้ วจากเมืองฟุสตาส
ประเทศอียิปต์กาหนดอายุช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 15 ส่วนแก้ วเขียนสีพบว่ามีความคล้ ายคลึงกับ
แก้ วที่ผลิตแถบซีเรี ย-ปาเลสไตน์ในช่วงสมัยเดียวกัน57และเหรี ยญอาหรับ สมัยราชวงศ์อบั บาสิยะห์
(Abbasid Dynasty) ราวพุทธศตวรรษที่ 14-16
ชวา หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15 พบว่ามีความ
คล้ ายคลึงกับที่พบในชวาภาคกลาง โดยถือเป็ นชุมชนที่พ บศิลปกรรมแบบชวาภาคกลางจานวน
หลายชิ น้ ประกอบกับ จากเนื อ้ หาในจารึ ก หลัก ที่ 23

จารึ ก วัด เสมาเมื อ งก าหนดอายุร าว

ต้ นพุทธศตวรรษที่ 14 ที่กล่าวถึงพระเจ้ าศรี วิชัย กษัตริ ย์ในราชวงศ์ไศเลนทร์ ทาให้ สนั นิษฐานว่า
ชุมชนโบราณในภาคใต้ มีความสัมพันธ์กบั ชวาภาคกลางซึ่ งชุมชนโบราณไชยาเป็ นที่สาคัญในช่วง
นันโดยอาจเป็
้
นส่วนหนึง่ ของสหพันธรัฐศรี วิชยั
จาม พบการติ ด ต่ อ กั น ผ่ า นทางศาสนาโดยพบอิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะจาม ในไชยา
เช่น พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรหินที่พบที่วดั พระบรมธาตุไชยาและเศียรประติมากรรมที่เขาน ้าร้ อน
ชุ ม ชนโบราณอื่ น ๆในภาคใต้ สัน นิ ษ ฐานว่ า เป็ นกลุ่ม บ้ า นเมื อ งที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
จากเมืองต่างๆในยุคเดียวกัน คือการอยู่ในเส้ นทางการค้ าระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออก
แหล่งโบราณคดีที่สาคัญในช่วงนี ้ ได้ แก่ ชุมชนโบราณท่าชนะ พุนพินและเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์
ธานี, ชุมชนโบราณบ้ านท่าเรื อ ท่าศาลา-สิชลและพระเวียง จังหวัดนครศรี ธรรมราช, ชุมชนโบราณ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา, ชุมชนโบราณยะรัง จังหวัดปั ตตานี,ชุมชนโบราณทุ่งตึก จังหวัดพังงา
เป็ นต้ น หลักฐานที่พบที่ แหล่งโบราณคดีสนั ทรายแหลมโพธิ์ -ป่ ายาง-บ้ านหัวเลนพบว่ามีความ
คล้ ายคลึงกับที่พบที่แหล่งโบราณคดีท่งุ ตึก จังหวัดพังงาซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็ นเส้ นทางการค้ า
ข้ ามสมุทรตะกัว่ ป่ า-อ่าวบ้ านดอน

57

เล่ มเดียวกัน, 314.
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5. ชุมชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
พบหลักฐานประเภทลายลักษณ์อกั ษรในชุมชนไชยาเป็ นครัง้ แรก คือ จารึกหลักที่ 25
จารึ กฐานพระพุทธรู ปนาคปรก ทาให้ เราทราบว่าชุมชนโบราณไชยาในพ.ศ.1726 มีชื่อว่า “ครหิ”
จากหลักฐานทางโบราณคดีทงหมดสามารถน
ั้
ามาวิเคราะห์ พัฒนาการ บทบาทของความสัมพันธ์
แหล่งโบราณคดี ชุมชนโบราณไชยาและชุมชนอื่นๆได้ ดังนี ้
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ชุมชนโบราณไชยาพบจานวน 4 ชิ ้น ตัวอักษรของจารึ ก
ทังหมดใช้
้
อกั ษรกวิ ส่วนภาษาก็จะใช้ แตกต่างกันไป

จากการศึกษาสามารถประมวลความรู้

เกี่ยวกับเรื่ องราวของไชยาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ได้ ดงั นี ้
จารึ ก หลัก ที่ 25 ฐานพระพุท ธรู ป นาคปรกจารเมื่ อ ปี พ.ศ.1726 จากจารึ ก หลัก นี ้
กล่ า วถึ ง กษั ต ริ ย์ “กรมเตงอั ญ มหาราชศรี มั ต ไตรโลกยราชา” มี พ ระบรมราชโองการให้
มหาเสนาบดีตลาไนเจ้ าเมือง แห่งสรุก(อาเภอ)ครหิ สร้ างพระพุทธรูป ทาให้ เกิดข้ อถกถียงเกี่ยวกับ
กษัตริ ย์ที่ปกครองชุมชนโบราณไชยาโดยออกเป็ น 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีแรกครหิถูกปกครองด้ วย
กษัตริ ย์เขมร ผู้สนับสนุนทฤษฎีนี ้ ได้ แก่ H.G.Quaritch

Wales58, Reginald

Le

May59

และ B.P.Groslier60 ทฤษฎี ที่ 2 ครหิ ถู ก ปกครองโดยมาลายู เ นื่ อ งจากชื่ อ ของกษั ต ริ ย์
คล้ ายพระเจ้ าศรี มั ต ไตรโลกยราชเมาลี ภู ษ นวรรมเทวะและพระเจ้ าศรี ทั ต ศรี อุ ท ยาทิ ต ย
วรรมราเชนทรเมาลิ ม ณี ว รรมเทวะกษั ต ริ ย์ ที่ ป กครองมาลายู ใ นปี พ.ศ.1829 และ1890
ผู้สนับสนุน ทฤษฎี นี ้ ได้ แก่ ประเสริ ฐ ณ นคร สาหรั บผู้วิจัยเห็ น ว่าจากลักษณะศิลปกรรมของ
พระพุทธรู ป ภาษาและข้ อความในจารึก กล่าวถึงชื่อกษัตริ ย์ “กมรเตงอัญมหาราช ศรี มตั ไตรโลกย
ราชา ลิภษู นวรรมเทวะ” ใช้ คาศัพท์เขมรคาว่า “สรกฺ” ที่แปลว่าเมืองและโบราณวัตถุที่พบบริ เวณ
58

H.G.Quaritch Wales, A Newly Explored Route of Ancient Indian Cultural Expansion
(London: India Society, 1935), 4-31.
59
กล่าวว่าเป็ นกษัตริ ย์เขมรปกครองแถบลพบุรี ตัวจารึ กชิ ้นนี ้น่าจะมีการเคลื่อนย้ ายมากจากที่อื่น
Reginald Le May, A Concise History of Buddhist Art in Siam, (Rutland, Vt.: C.E. tuttle,1963), 35-49.
60
B.P.Groslier, Indochina: Art in the Melting Pot of Races (London: Metuen, 1962),
82-219.
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นาเป็ นพระพิมพ์ อิทธิ พลศิลปะเขมรแบบบายนพุทธศตวรรษที่ 17-1861 ผู้วิจัยตัง้ ข้ อสังเกตว่า
พระพุท ธรู ป และข้ อ ความจากจารึ ก หลัก นี ม้ ี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกับ เขมรหรื อ กลุ่ม บ้ า นเมื อ งทาง
ภาคกลางของประเทศไทยที่ได้ รับอิทธิพลเขมรมากกว่าจะเป็ นชื่อกษัตริย์ผ้ คู รองเมืองมลายู
จารึ กหลักที่ 24ข. จารึ กวัดหัวเวียง พ.ศ. 1774 จารเป็ นภาษาสันสกฤต เนื ้อหากล่าว
สรรเสริ ญพระเจ้ าจันทรภาณุแห่ง อาณาจักรตามพรลิงค์ ซึ่ง นักวิชาการส่วนใหญ่ สันนิ ษฐานว่า
คือ กษัตริ ย์ของเมืองนครศรี ธรรมราช จากการพบจารึ กหลักนี ท้ ี่ไชยาทาให้ สนั นิษฐานว่าไชยา
ช่วงพ.ศ.1774 อยูใ่ ต้ อานาจของอาณาจักรตามพรลิงค์
จารึ กอี ก 2 หลั ก คื อ จารึ กหลั ก ที่ 24ก.และจารึ กลานทองพบบริ เวณนา
ระหว่า งเมื อ งเวี ย งและวัด พระบรมธาตุไ ชยาเป็ นจารึ ก กล่า วถึ ง การถวายของแด่ศ าสนสถาน
กาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 จากการใช้ ภาษาที่ต่างกันสะท้ อนให้ เห็นถึงนิกายทางศาสนา
ที่ปรากฏในไชยาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 คือ จารึกหลักที่ 24ก.ใช้ ภาษาบาลีซงึ่ เป็ นภาษาที่ใช้ ใน
พุทธศาสนาเถรวาท ส่วนจารึกลานทองใช้ ภาษาสันสกฤตที่เป็ นภาษาที่ใช้ ในพุทธมหายาน
การเลือกใช้ พื ้นที่ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 พบศูนย์กลางของเมืองตังอยู
้ ่บริ เวณ
เมืองเวียงซึ่งเป็ นทางตอนเหนือของสันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง มีการทาผังเมืองเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ าขนาดประมาณ 260x240 เมตร คูเมืองกว้ าง 30-40 เมตร ด้ านทิศเหนือพบร่องรอย
ลาน ้าเก่าใช้ เป็ นคูเมืองต่ากว่าพื ้นที่ตวั เมืองประมาณ 1.50-2 เมตร ทางทิศตะวันตกมีการทาคันดิน
กัน้ เพื่ อ ป้ องกัน น า้ จากทางน า้ เดิ ม ที่ จ ะไหลบ่ า เข้ า ในเมื อ งมี ก ารขุด คลองล่ อ คอมี ป ระโยชน์
ในการนามาถมบริ เวณคันดิน ใช้ เป็ นขอบเขตของชุมชน ผันเส้ นทางน ้าและเชื่อมคลองท่าโพธิ์
และคลองไชยาไว้ ด้ ว ยกัน คูเ มื อ งทางด้ า นทิ ศ ใต้ ความลึก กว่ า พื น้ ที่ ภ ายในเมื อ ง 2-3 เมตร
การขุดคูที่ลึกกว่าพื ้นที่ด้านอื่นสันนิษฐานว่าอาจมีจุดประสงค์เพื่อกักเก็บนา้ หรื อระบายนา้ ของ
เมืองเนื่องจากพื ้นที่มีความสูงลาดเอียงจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ขอบด้ านในเมืองติดกับคูนา้ พบ
แนวอิฐ (โผล่จากผิวดินขึ ้นมาบางส่วน) จากข้ อมูลให้ สมั ภาษณ์ชาวบ้ านกล่าวว่าแต่เดิมเป็ นแนว
กาแพงอิฐพบอิฐหลายขนาด จากการพบโบราณวัตถุที่ใช้ ในชีวิตประจาวันจึงสันนิษฐานว่าเป็ น
61

M.L.Pattaratorn Chirapravati, The Cult of Votive Tablets in Thailand (Sixth to
Thirteenth Centuries), (Ph.D. dissertation, Cornell University, 1994), 459-460.
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พื ้นที่อยู่อาศัย ส่วนบริ เวณวัดเวียงเป็ นศาสนสถานภายในเมืองอย่างน้ อยน่าจะมีการใช้ งานมา
ตัง้ แต่ช่ว งพุท ธศตวรรษที่ 17-18 (พบกระปุกบรรจุกระดูกสมัยซ่งจานวนมากภายในวัดเวียง)
นอกจากนี ้บนสันทรายยังพบแหล่งโบราณคดีที่สาคัญเรี ยงจากทิศเหนือลงสูท่ ิศใต้ มีการจัดการน ้า
บนพื ้นที่สนั ทรายโดยนอกจากการขุดคูเมืองทาผังเมืองเป็ นรูปสี่เหลี่ยมแล้ ว ยังพบการขุดบ่อเพื่อใช้
ในการอุปโภค บริ โภคกระจายทัว่ ไปบนสันทรายมีการขุดสระน ้าภายในวัดหรื อโบราณสถานต่างๆ
นอกจากนี ้พื ้นที่บริ เวณขอบสันทรายที่พื ้นที่มีความสูงกว่าพื ้นที่นาลุ่มทาให้ เกิดทางน ้าขนาดเล็กมี
การทาฝายชะลอน ้าขนาดเล็ก (ชาวบ้ านเรี ยกนบ เกิดจากการนาไม้ มาขัดกัน) มีประโยชน์ต่อการ
ส่งน ้าไปยังนาด้ วย
พื ้นที่ด้านข้ างสันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง พบหลักฐานในช่วงสมัยพุทธศตวรรษ
ที่ 18 ที่สาคัญ 3 แหล่ง ได้ แก่ แหล่งโบราณคดีวดั พระบรมธาตุไชยาวรวิหาร, นาจารึ กลานทอง
ระหว่ า งวั ด พระบรมธาตุ ไ ชยากั บ เมื อ งเวี ย งและนาโนรมย์ ท างทิ ศ ตะวัน ออกของวัด เวี ย ง
จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์เจอข้ อมูลที่น่าสนใจ คือ ชาวบ้ านกล่าวว่าแต่เดิมจะมีถนนดินเรี ยกว่า
“ทางด่าน” ใช้ เป็ นเส้ นทางเดินทางระหว่างวัดพระบรมธาตุไชยาไปยังหมู่บ้านพุมเรี ยง โดยเส้ นทาง
จะผ่า นวัดพระบรมธาตุ ไ ชยา–นาที่ พ บจารึ ก ลานทอง- ถนนทิ ศใต้ ข องเมื อ งเวี ย ง –นาโนรมณ์
(พบจารึ ก หลั ก ที่ 25 จารึ ก พระพุ ท ธรู ป นาคปรก) – วั ด ศาลาทึ ง – ออกถนนสู่ พุ ม เรี ยง
โดยยังสามารถสังเกตเส้ นถนนจากภาพถ่ายทางอากาศปี พ.ศ.2486
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วัดพระบรมธาตุไชยา
จารึกลานทอง

เมืองเวียง
จารึกนาคปรก
นาคปรก

ดอนในรายณ์
เวียง

ภาพที่ 167 ภาพถ่ ายทางอากาศเมืองเวียง ตาบลตลาด อาเภอไชยา ปี พ.ศ. 2486
ที่มา: ฐานข้ อมูลภาพถ่ายทางอากาศ Williams-Hunt Aerial Photograph Digital Collection62
นอกจากนี ย้ ัง พบแหล่ ง โบราณคดี ใ นเขตต าบลทุ่ง (แหล่ง โบราณคดี ก ฏิ ย างหงส์
ยายหาร, กุฎิตาเจ้ า) ไกลไปถึงพื ้นที่บริ เวณตาบลป่ าเว โดยมักพบการสร้ างเจดีย์ประจาชุมชนและ
มีการฝั งกระปุกสมัยราชวงศ์ซง่ ไว้ ตามฐานเจดีย์ตา่ งๆ
ศาสนา ดังจะเห็นได้ จากจารึกที่กล่าวไปข้ างตนที่มีการนับถือทังศาสนาพุ
้
ทธมหายาน
และศาสนาพุท ธเถรวาท โดยในช่ว งปลายพุท ธศตวรรษที่ 18 เริ่ มพบหลัก ฐานที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ
พุทธเถรวาทมากขึ ้นโดยในจารึกช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 จารึกหลักที่ 24ก. เริ่ มมีการใช้ ภาษา
บาลีในการจาร พบลักษณะศิลปะเป็ นสกุลช่างไชยาของตนเองโดยมีการผสมผสานระหว่างศิลปะ
ต่างๆ เช่น พระพุทธรู ปยืนอิทธิพลศิลปะทวารวดีผสมกับเขมรที่วดั พระบรมธาตุไชยากาหนดอายุ
อยู่ใ นช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 17-18 ใน กล่า วถึ ง การถวายของแก่ ศ าสนสถานโดยใช้ ภ าษาบาลี
ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 จากจารึ กหลักที่ 25 กล่าวถึงการหล่อพระพุทธรู ปนาคปรกในเมือง

62

http://gdap.crma.ac.th/เข้ าถึงข้ อมูลวันที่ 16/12/57
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ครหิหล่อด้ วยเทคโนโลยีชนสู
ั ้ งสามารถแยกประติมากรรมออกเป็ น 3 ชิ ้น จึงเป็ นที่น่าสนใจว่ามีการ
หล่อประติมากรรมขึ ้นแล้ วในชุมชน
พระพิมพ์ จากการรวบรวมข้ อมูลพระพิมพ์ที่พบในไชยาสามารถแบ่งเป็ น 3 แบบ ได้ แก่
แบบที่ 1 พระพิมพ์ดินเผารู ปสามเหลี่ยมแสดงภาพพระพุทธรู ปปางมารวิชยั ประทับนัง่ อยู่ภายใน
ปราสาทที่มีสิงห์แบกมีพระพุทธรูปประทับนัง่ ปางสมาธิอีก 2 องค์ประทับนัง่ ในซุ้มที่ขนาบปราสาท
ทัง้ 2 ข้ าง พบที่นาโนรมย์ จานวน 1 ชิ ้น เป็ นพระพิมพ์ที่ได้ รับอิทธิพลศิลปะเขมรแบบบายนกาหนด
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-1863 พระพิมพ์แบบนี ้มีการค้ นพบในอีกหลายแห่ง เช่น กรุปรางค์วดั ราช
บูรณะ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ปราสาทเมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี ในภาคใต้ พบที่วดั นาขอม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช การพบพระพิมพ์รุ่นนี ้ในไชยาสันนิษฐานว่านาเข้ ามาจากดินแดนอื่น

ภาพที่ 168 พระพิมพ์ ดนิ เผาจากนาโนรมย์ จากไชยา, วัดนาขอม นครศรีธรรมราช,
วัดพระเมรุ นครปฐมและแม่ พมิ พ์ พระที่ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี
ที่มาของภาพ: Pierre Dupont, “L’archaéologie mône de Dvaravati (Paris:
Publication de l’Ecole Française d’Extrême-Orient,1959), 46-47. พิริยะ ไกรฤกษ์ ,
“พระพิมพ์: ที่พบในภาคใต้ ก่อนพุทธศตวรรษที่20” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ ม 10
(กรุ ง เทพฯ:

มูลนิ ธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิ ชย์ , 2542) หน้ าที่ 5051

และ พีรพน พิสนุพงศ์, หนั งสือนาชมอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2543).17.

63

M.L.Pattaratorn Chirapravati, The Cult of Votive Tablets in Thailand
(Sixth to Thirteenth Centuries), (Ph.D.dissertation, Cornell University, 1994), 459-460.
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พระพิ ม พ์ แ บบที่ 2 พระพิ ม พ์ ดิ น ดิ บ แถวบนเป็ นรู ป ประพุท ธรู ป ประทับ ยื น 3 องค์
องค์ประทานทาปางวิตรรกะมุทรา พระสาวก 2 ข้ างยืนประนมมือ แถวที่ 2 เป็ นพระพุทธรูปประทับ
นั่ง 2 องค์ และแถวล่างสุดเป็ นพระพุทธรู ปประทับนั่ง 5 องค์ จากลักษณะศิลปะสันนิษฐานว่า
ได้ รับศิลปะจากศิลปะทวารวดีและเขมรกาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 -18 แหล่งโบราณคดีอื่น
ที่พบ ได้ แก่ แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย จังหวัดตรังและเมืองโบราณเวียงสระ วัดพระศรี รัตนมหาธาตุ
ลพบุรี (ดินเผา) บ้ านบ่อโตนด เมืองนครปฐม (ดินเผา) วัดพระคงฤาษี จังหวัดลาพูน64

ภาพที่169 พระพิมพ์ ดนิ ดิบที่พบบริเวณฐานวัดหลง อาเภอไชยาและเขานุ้ย จังหวัดตรัง

64

ภาณุวัฒน์ เอื อ้ สุมาลย์ , “การกาหนดอายุสมัยพระพิมพ์ ดินดิบเขานุ้ย,” ในการประชุ ม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการโบราณคดีและการจัดการทรั พยากรทางวัฒนธรรมของชาติ 3-4 มีนาคม
พ.ศ. 2557 (กรุงเทพฯ: ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กรมศิลปากร)
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พระพิมพ์แบบที่ 3 พระพุทธรู ปประทับนัง่ ปางมารวิชยั ขัดสมาธิเพชรจานวน 4 แถว
แถวละ 4 องค์ รวมทังหมด
้
16 องค์ ระหว่างพระพุทธรูปแต่ละองค์มีสถูปจาลองกันมี
้ ลกั ษณะรับคติ
ความเชื่อคล้ ายกับพระพิมพ์ที่พบในพะโคและพุกามกาหนดอายุราวครึ่ งแรกของพุทธศตวรรษที่
1765 ที่ทาเป็ นพระพิมพ์แผงเช่นกัน

ภาพที่ 170 พระพิมพ์ ดนิ เผาพบที่วัดเดิมเจ้ า ตาบลป่ าเวและพระพิมพ์ จาก Mingyaung
Monastery Mergui พม่ า กาหนอดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17
บทบาทของชุมชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
บทบาทชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18

เป็ นเมืองหนึ่งที่มีเสนาบดี

ปกครองภายใต้ อานาจของกษัตริ ย์ซึ่งจากการพบการจัดองค์ประกอบเมืองขุดคูนา้ คันดินทาผัง
เมื อ งเป็ นรู ป สี่ เ หลี่ ย ม การพบพระพิ ม พ์ ที่ ค ล้ า ยกับ ที่ พ บในภาคกลางที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลเขมรจึ ง
สันนิษฐานว่าชุมชนโบราณไชยาในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 18

65

ตกอยู่ภายใต้ อานาจกษัตริ ย์

พิริยะ ไกรฤกษ์ , “พระพิมพ์: ที่พบในภาคใต้ ก่อนพุทธศตวรรษที่20” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคใต้ เล่ ม 10 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542): 5061-5062
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บ้ านเมืองที่ได้ รับอิทธิพลจากเขมร ต่อมาช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 เมืองโบราณไชยาอาจตกอยู่
ภายใต้ อิทธิพลของเมืองตามพรลิงค์หรื อนครศรี ธรรมราช

ความสัมพันธ์ ของชุมชนโบราณไชยากับชุมชนโบราณอื่นๆในช่ วงพุทธศตวรรษที่ 17-18
จีน จากโบราณวัตถุที่พบแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ทางด้ านการค้ า พบเครื่ องถ้ วย
จีนสมัยราชวงศ์ซง่ เป็ นจานวนมากกาหนดอายุราวพุทธศตวรรษ 17-18 ชนิด66
เขมร พบอิทธิพลเขมรในชุมชนโบราณไชยาช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 พบโบราณวัตถุ
ที่มากับการค้ า เช่น เครื่ องถ้ วยเขมรและพบข้ อความในพระพุทธรู ปนาคปรกที่เป็ นภาษาเขมร ชื่อ
และคาศัพท์คล้ ายคาของเขมรจึงสันนิษฐานว่าในช่วง พ.ศ.1726 ชุมชนโบราณไชยาอาจอยู่ภายใต้
อิทธิพลทางการเมืองของเขมร
ชุมชนโบราณอื่นๆในภาคใต้ สันนิษฐานว่าเป็ นกลุ่มบ้ านเมืองที่ได้ รับอิทธิพลจาก
เมืองต่างๆในยุคเดียวกัน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16 พบหลักฐานทางโบราณคดีใกล้ เคียงกับที่
พบที่แหล่งโบราณคดีท่งุ ตึก จังหวัดพังงาซึ่งอาจมีเส้ นทางการค้ าข้ ามคาบสมุทรระหว่างตะกัว่ ป่ า
กับอ่าวบ้ านดอน ต่อมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 อาจตกอยู่ภายใต้ การเมืองของตามพรลิงค์
หรื อนครศรี ธรรมราช

66

Tarapong Srisushat Bronson B. and Ho Chuimei,“The Early Chinese Ceramics
in Southern Thailand,” Silpakorn Journal,33 (4,1989): 27-29
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6. ชุมชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 19-24
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-24 ในชุมชนโบราณไชยามีหลักฐานกล่าวว่าเป็ นหัวเมืองชันตรี
้
ของอยุธยา ผลจากการสารวจของผู้วิจยั ปี พ.ศ.2557 พบแหล่งโบราณคดีทงหมด
ั้
39 แหล่ง
สามารถน ามาอธิ บ ายพัฒ นาการ บทบาทและความสัม พัน ธ์ ข องชุม ชนโบราณไชยาในช่ ว ง
พุทธศตวรรษที่ 19-24 กับชุมชนอื่นๆ ได้ ดังนี ้
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่ วงพุทธศตวรรษที่ 19-24
จากหลัก ฐานเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ชุ ม ชนโบราณไชยาช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 19
ไม่พบเอกสารที่ ก ล่า วถึ ง ไชยาโดยตรงแต่ในตานานเมื องนครศรี ธ รรมราชกล่าวถึ ง ตอนหนึ่ง ที่
น่าสนใจ คือ การแบ่งดินแดนระหว่างพระเจ้ าอู่ทองกับพระเจ้ าศรี ธรรมโศกราชบริ เวณบางสะพาน
(ประจวบคีรีขนั ธ์ในปั จจุบนั ) โดยทิศเหนือของบางตะพานเป็ นของพระเจ้ าอูท่ อง ส่วนทางทิศใต้ เป็ น
ของนครศรี ธรรมราชประกอบกับการพบจารึ กหลักที่ 24ข.ที่กล่าวสรรเสริ ญพระเจ้ าจันทรภาณุ
กษัตริย์ของตามพรลิงค์ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ทาให้ นกั วิชาการเชื่อว่าในสมัยพุทธศตวรรษที่
19 ชุมชนโบราณไชยาอยูใ่ ต้ การปกครองของนครศรี ธรรมราช
เอกสารในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 พบหลักฐานแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ของชุมชน
โบราณไชยากั บ กลุ่ ม บ้ านเมื อ งทางตอนบน ได้ แก่ จารึ ก วั ด ตะพาน (พ.ศ.1935-1970)
ที่จารเป็ นภาษาไทย อักษรไทยอยุธยา เนื ้อหาของจารึกกล่าวถึงการทาบุญของเจ้ าเมืองทองและ
ครอบครั ว(เจ้ าแม่ท้าวสร้ อยนารี ) สอดคล้ องกับ ตานานเมืองนครศรี ธรรมราชที่กล่าวถึงกษัตริ ย์
อยุธยาส่งพระพนมวังและนางเสดียงทองมาฟื ้นฟูเมืองนครศรี ธรรมราชทัง้ 2 องค์ ได้ ส่งนายรัก
นายราช นายเขี ย วมาสร้ างนาฟื ้น ฟู เ มื อ งไชยา ในกฎหมายตราสามดวงแผนกพระไอยการ
นายทหารหัวเมืองปี พ.ศ.1998 กล่าวถึงเมืองไชยาในฐานะหัวเมืองชัน้ ตรี ของอยุธยา ทาให้ สรุปได้
ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 ไชยาได้ อยู่ภายใต้ อานาจการปกครองของอยุธยามีการส่งคนจาก
ส่ ว นกลางมาปกครอง

สอดคล้ อ งกับ หลัก ฐานที่ พ บในไชยาโดยพบแหล่ ง โบราณคดี

ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22 เป็ นจานวนมากหลักฐานแสดงให้ เห็นถึงการรั บอิทธิพลศิลปกรรม
ท้ องถิ่นผสมอยุธยา

341

ช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 22 พบหลั ก ฐานว่ า ชุ ม ชนโบราณไชยมี ก ารติ ด ต่ อ กั บ จี น
จากจารึกระฆังจีนระบุปี พ.ศ.2121 ระฆังเหล่านี ้ส่วนใหญ่จะถูกเขียนตามเมืองท่าต่างๆที่มีชมุ ชน
ชาวจีนค้ าขายอยู่ ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากพงศาวดารหมอบลัดเลย์ ได้ กล่าวถึง
ไชยาว่ า ถู ก เกณฑ์ ใ ห้ ส่ ง ทั พ เรื อ และข้ าวไปช่ ว ยอยุ ธ ยาในการไปตี กั ม พู ช าในปี พ.ศ.2134
และส่งทัพบกปราบกบฏตะนาวศรี ในปี พ.ศ.2137 ต่อมาในสมัยพระเจ้ าปราสาททองปี พ.ศ. 2184
ได้ กล่าวถึงการรอเรื อที่ สงั่ ทาจากไชยาหรื อเรื อจากออกญานครศรี ธรรมราชเพื่อไปทาการค้ ากับ
ญี่ ปุ่นแสดงให้ เห็นว่า ไชยาอาจเป็ นอู่ต่อเรื ออีกแหล่งหนึ่ง นอกจากนีย้ ังมีการออกจดหมายเพื่อ
ความสะดวกในการเดินทางของวันวลิตในการเยือนและผ่านเมืองท่าต่างๆในที่นี ้ได้ ทาหนังสือให้
เมืองไชยาด้ วย
ช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 23 ในเอกสารการค้ าของห้ างชวาพ.ศ.2218 กล่ า วถึ ง
มร.แฮมเบอร์ กิบบอนวางแผนที่จะไปทาการค้ าที่ไชยาเนื่องจากตนได้ ท้องตราในการซื ้อดีบุกได้
จากไชยา พุนพิน พัทลุงและชุมพร

จากท้ องตรานีแ้ สดงให้ เห็น อานาจของอยุธยาที่สามารถ

ควบคุมการค้ าในหัวเมืองดังกล่าว ในจดหมายเหตุหมื่นอารี (เอกสารชันรองเขี
้
ยนขึ ้นหลังเหตุการณ์
ประมาณ 200 ปี ) ได้ ก ล่า วว่ า ราวพ.ศ.2223 เจ้ า เมื อ งไชยาว่ า งลง พระยามุส ตาฟาบุต รชาย
เจ้ าเมืองสงขลามาครองเมือง ในปี พ.ศ.2230 จดหมายเหตุลาลูแบร์ ได้ กล่าวถึง หัวเมืองต่างๆ
ในภาคใต้ โ ดยมี ไ ชยาจัด เป็ นมณฑลหนึ่ ง ที่ มี เ มื อ งขึ น้ 2 เมื อ ง ในสมัย สมเด็ จ พระเพทราชา
พ.ศ.2234-2235 ได้ กล่าวว่ากรมการเมืองไชยามากราบทูลว่าเจ้ าเมืองนครศรี ธรรมราชเป็ นกบฏ
แสดงให้ เห็นว่าในช่วงนี ้ไชยามีความใกล้ ชิดกับอยุธยามากกว่านครศรี ธรรมราช การทาศึกระหว่าง
นครศรี ธรรมราชกับอยุธยาในครัง้ นันก็
้ ได้ ใช้ เมืองไชยาเป็ นจุดรวมพลและมีแม่ทพั ไชยาร่ วมในการ
ทาสงคราม ต่อมาในสมัยพระเจ้ าอยู่หวั บรมโกศยังพบหลักฐานที่แสดงให้ เห็นว่ามีชาวจีนเข้ ามา
อยู่อาศัยในไชยา คือ จารึกระฆังจีนพ.ศ.2239 และป้ายหลุมฝั งศพชาวจีน พ.ศ.2276 กล่าวว่าเป็ น
ชาว Lujiang ตาบลหนึ่งในเมืองเหอเฝ่ ย (He Fei) มณฑลอานฮุย ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของ
ประเทศจีน ในปี พ.ศ.2282 มีการจับ ช้ างพลายได้ ใ นชุมชนโบราณไชยา

ในช่วงสมัยอยุธยา

ตอนปลายพบคัมภีร์ใบลานจานวนมากที่พมุ เรี ยง แสดงให้ เห็นถึงความรุ่งเรื องของศาสนา
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จากการส ารวจทางโบราณคดี พ บแหล่ ง โบราณคดี ส มั ย พุ ท ธศตวรรษที่ 19-24
จ านวน 39 แหล่ง โดยเป็ นแหล่ง โบราณคดี ที่ พัฒ นามาจากสมัย ช่ ว งก่ อ นพุท ธศตวรรษที่ 19
จานวน 9 แหล่ง แหล่งโบราณคดีที่เกิดใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-24 จานวน 30 แหล่ง
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ภาพที่ 171 ตาแหน่ งที่พบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-24 ชุมชนโบราณไชยา
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จากการสารวจเบื ้องต้ นพบแหล่งโบราณคดีที่กระจายอยู่ทวั่ ไปภายในรัศมีไม่ไกลจาก
ชายฝั่ ง ทะเลเกิ น 20 กิ โลเมตร นิยมเลือกใช้ พืน้ ที่ ดอนและที่ ราบริ มฝั่ ง ลาคลองเป็ นที่ อยู่อาศัย
มี ก ารวั ด หรื อ เจดี ย์ ป ระจ าชุ ม ชน พบการสร้ างศาสนสถานบนเขาจ านวน 2 แหล่ ง คื อ
แหล่งโบราณคดีเขาสายสมอ ตาบลเวียงและแหล่งโบราณคดีวดั ควนเจดีย์ ตาบลทุ่ง ข้ อสังเกตพบ
แหล่งโบราณคดีตอนในจานวนมากที่พบหลักฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22 แหล่งโบราณคดี
หลายแหล่งถูกทิ ้งร้ างไปในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 และในช่วงพุทธศตวรรษ 23-24 จะย้ ายมา
กระจายตัว หนาแน่ นบริ เวณพืน้ ที่ ดอนขนาดเล็ก อยู่บริ เวณตาบลทุ่ง ตาบลเลม็ดและสันทราย
ป่ ายาง ตาบลพุมเรี ยงกินพื ้นที่ไม่ไกลจากทะเลเกิน 10 กิโลเมตร
คติความเชื่อทางศาสนาพบว่าชุมชนมีการนับถือศาสนาพุทธเถรวาทลังกาวงศ์เป็ นหลัก
ต่างจากช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ที่นิยมนับถือพุทธมหายาน มีความนิยมสร้ างวัดและเจดีย์
ประจาชุมชน พบหลักฐานทางด้ านเอกสาร ได้ แก่ จารึกวัดตะพาน (พ.ศ.1935-1970)กล่าวถึงการ
สร้ างวิดหาร สร้ างพระพุทธรูปสูค่ หู าแก้ ว พบคัมภีร์ใบลานสมัยอยุธยาตอนปลายราวพุทธศตวรรษ
ที่ 23-24 ตามวัดต่างๆโดยเฉพาะวัดในตาบลพุมเรี ยงที่สมัยรัตนโกสินทร์ ได้ กลายเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู้ คมั ภีร์ใบลาน สมัยอยุธยามีการสร้ างวัดเป็ นจานวนมาก แหล่งโบราณคดีส่วนใหญ่ที่พบ
เป็ นแหล่ง โบราณคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ศาสนา คื อ วัด หรื อ เจดี ย์ ป ระจ าชุม ชน พบคติ ก ารน าอัฐิ
ใส่กระปุกและนาไปฝั งไว้ ตามเจดีย์ตา่ งๆ โดยแต่ละชุมชนจะมีเจดีย์ของตนเอง กระปุกที่นามาบรรจุ
มีตงแต่
ั ้ กระปุกจีนสมัยราชวงศ์ซง่ (พุทธศตวรรษที่ 17-18), เครื่ องถ้ วยศรี สชั นาลัย (พุทธศตวรรษที่
21-22), เครื่ อ งถ้ ว ยจากเตาเวี ย ดนาม (พุท ธศตวรรษที่ 20-21), เครื่ อ งถ้ ว ยญี่ ปุ่ นสมัย เอโดะ
(พุทธศตวรรษที่ 22), เตาจากแม่นา้ น้ อย (พุทธศตวรรษที่ 22), เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง
(พุทธศตวรรษที่ 20-22), บางส่วนใช้ หม้ อดินเผาหรื อที่ เรี ยกว่าหม้ อตาลพบคติการจารคัมภี ร์
ใบลานอุทิศให้ แก่วดั ในพุทธศาสนาเพื่อเป็ นบุญกุศล ส่วนศาสนาพราหมณ์พบว่าไม่ได้ มีการนับถือ
เป็ นศาสนาหลั ก แต่ มี พ ราหมณ์ ท าหน้ าที่ ป ระกอบพิ ธี ก รรม (จากจารึ ก วั ด จ าปาสฎ.6
กาหนดปี พ.ศ.2319 กล่าวถึงพราหมณ์วดั เวียงมาช่วยทาพิธีในการสร้ างพระพุทธรูปหินทรายแดง)
สถาปั ตยกรรมจากการศึ ก ษาพบว่ า ส่ ว นใหญ่ ส ร้ างขึ น้ เนื่ อ งในพุ ท ธศาสนา
ปั ญหาการศึกษารู ปแบบสถาปั ตยกรรมในเมืองโบราณไชยาพุทธศตวรรษที่ 19-24 คือ มีการรื อ้
แล้ วสร้ างอาคารใหม่ ในสมัยรั ตนโกสินทร์ ดังนัน้ การวิเคราะห์ อายุของโบราณสถานจึงต้ องใช้
หลักฐานอื่นมาประกอบ เช่น พระประธานภายในวัดใบเสมาหลักฐานทางโบราณคดีตามผิวดิน
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เป็ นต้ น ผลจากการศึกษาของผู้วิจัยพบว่ามีบางส่วนมีการใช้ งานซ ้าบนโบราณสถานที่สร้ างขึน้
ในช่ ว งก่ อ นพุ ท ธศตวรรษที่ 19 ได้ แก่ โบราณสถานวั ด เวี ย งเจดี ย์ วั ด แก้ ว เจดี ย์ วั ด หลง
เจดี ย์ วัด พระบรมธาตุไ ชยา หลัก ฐานรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมสมัย อยุ ธ ยาที่ ชัด เจนที่ สุด คื อ
แผนผั ง ของวั ด พระบรมธาตุ ไ ชยาที่ มี ลัก ษณะวิ ห ารยื่ น เข้ าไปยั ง ระเบี ย งคดคล้ ายแผนผั ง
ของวัดในสมัยอยุธยาตอนต้ น ถึงตอนกลางสอดคล้ องกับพระพุทธรู ปที่พบภายในวัดกาหนดอายุ
ตังแต่
้ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-22

ภาพที่ 172 ภาพแผนผังวัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี,
วัดราชบูรณะและวัดพุทไทสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยอยุธยาตอนต้ น
ที่มา: https://www.google.com/earth/
อุโบสถหรื อวิหารส่วนมากถูกรื อ้ ถอนและสร้ างใหม่กลายเป็ นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์
ตั ว อย่ า งรู ป แบบวิ ห ารเก่ า สุ ด ที่ พ บในไชยาที่ ยั ง เหลื อ อยู่ คื อ วิ ห ารวั ด จ าปา ต าบลทุ่ ง
จากภาพถ่ายเก่าพบว่าเป็ นอาคารไม้ ไม่มีฝา (ปั จจุบนั มีการสร้ างผนังก่ออิฐทึบ) หลังคาวิหารเป็ น
ทรงจัว่ ปี กนกซ้ อน ลดหลัน่ กัน 3 ชันมุ
้ งด้ ว ยกระเบื ้องกาบกล้ วย กระเบื ้องเชิงชายมีลวดลายเทพ
พนมและลายกนกรู ปดอกไม้ มี ประเจิ ดยื่น ออกมาทัง้ ด้ านหน้ าและด้ านหลัง หน้ าบัน แกะสลัก
เป็ นรู ป ลายก้ านขดหางโตและพุ่ ม ข้ าวบิ ณ ฑ์ ด้ านในมี ฐ านชุ ก ชี ป ระดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป
จากลักษณะศิลปะคล้ ายกับวิหารที่นิยมสร้ างในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงต้ นรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น
และจากการสารวจแหล่งโบราณคดีในอาเภอไชยาตามวัดร้ างส่วนใหญ่มกั เหลือหลักฐานเพียงฐาน
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ชุกชี ที่มีพระพุทธรู ปประดิษฐานอยู่และชิน้ ส่วนใบเสมาจึงสันนิ ษฐานเบือ้ งต้ นว่ารู ปแบบวิหาร
ที่ปรากฏในไชยามีลกั ษณะคล้ ายกับวิหารวัดจาปาคือเป็ นวิหารที่ไม่มีผนัง

ภาพที่ 173 ภาพถ่ ายเก่ าและภาพถ่ ายปั จจุบันของอุโบสถวัดจาปา ตาบลทุ่ง อาเภอไชยา
ใบเสมา คือ สิ่งที่ใช้ กาหนดเขตอุโบสถปั กไว้ ตามทิศต่างๆ 8 ทิศ มีทงปั
ั ้ กเป็ นใบเสมาคู่
และใบเสมาเดี่ยว ในไชยาพบหลักฐานว่ามีการปั กใบเสมาคู่เพียง 2 วัด ได้ แก่ วัดพระบรมธาตุ
ไชยาวรวิ ห ารและวัด ประสพ ส่ ว นวัด อื่ น ๆพบว่ า เป็ นใบเสมาเดี่ ย ว จากการศึ ก ษาลัก ษณะ
ของใบเสมาในไชยาเบื ้องต้ น สามารถแบ่งออกเป็ น 2กลุม่ ใหญ่ ได้ แก่
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ใบเสมาขนาดใหญ่และหนาทังหมดท
้
าจากหินทรายแดงแผ่นเรี ยบมีการ
ทาเป็ นเส้ นสันนูนตรงกลางมีความกว้ าง 40-50 เซนติเมตร สูง 60-90 เซนติเมตร หนา 15-20
เซนติเมตร ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีที่พบใบเสมา ได้ แก่ แหล่งโบราณคดีวดั พระบรมธาตุไชยา
วรวิหาร แหล่งโบราณคดีวดั พระประสพและแหล่งโบราณคดีวดั นบ (ร้ าง) ตาบลเลม็ด วัดเหล่านี ้
ส่วนใหญ่เป็ นวัดสมัยอยุธยาตอนต้ นราวพุทธศตวรรษที่ 20-22
กลุ่ ม ที่ 2 กลุ่ ม เป็ นใบเสมาจะมี ข นาดกลาง นิ ย มท าเอวคอดมี ข นาดกว้ าง
30-40 เซนติ เ มตร สูง 50-90 เซนติ เ มตร หนา 6-16 เซนติ เ มตร ปรากฏลวดลายไทยประดับ
ลวดลายพันพฤกษาและสัตว์ตา่ งๆตัวอย่างใบเสมาในกลุม่ นี ้ คือ ใบเสมาจากวัดชยาราม วัดท่าโพธิ์
วัดโทร้ าง เป็ นต้ น
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ข้ อแตกต่างกับใบเสมาสมัยรัตนโกสินทร์ คือลวดลายที่เพิ่มมากขึ ้นและส่วนใหญ่หล่อ
ด้ วยปูนซีเมนต์ ข้ อควรระวังในการใช้ ใบเสมากาหนดอายุสมัยแหล่งโบราณคดีเนื่องจากพบว่ามี
การนาจากวัดอื่น เช่น ใบเสมาที่วดั แก้ วเป็ นใบเสมาที่นามาจากวัดชยาราม (จากจารึกบนใบเสมา)
บางแผ่นก็มีการนาใบเมาเก่ามาสลักใหม่ เป็ นต้ น
แบบที่ 1

วัดนบ (ร้ าง)

วัดพระบรมธาตุไชยา

วัดพระประสพ

แบบที่ 2

วัดชยาราม

วัดแก้ ว

วัดท่ าโพธิ์

วัดโท (ร้ าง)

วัดเดิมเจ้ า

ภาพที่ 174 ตัวอย่ างใบเสมาร่ วมสมัยอยุธยากาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่
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เจดีย์ส่วนใหญ่มกั ใช้ งานโบราณสถานหรื อเจดีย์เดิมโดยมีต่อเติมหรื อดัดแปลงเจดีย์ที่
สร้ างในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 14-15 เช่น เจดีย์วดั หลง วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหารและวัดแก้ ว
จากการสารวจเพิ่มเติมของผู้วิจยั พบเจดีย์ขนาดเล็กนิยมทาเป็ นเจดีย์ฐานสิงห์ย่อมุมไม้ 12 ได้ แก่
เจดีย์วดั ท่าโพธิ์, เจดีย์วดั พระประสพและกุฏิตาเจ้ า เจดีย์เหล่านี ้เป็ นที่นิยมมากในสมัยอยุธยาตอน
ปลายจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้ น 14 นอกจากนี ย้ ังพบเจดีย์แบบทรงกลมพบที่ เขาสายสมอ
และวัดจายร้ าง ตาบลเลม็ด

เจดีย์ฐานสิงห์ ย่อมุมไม้ 12
วัดท่ าโพธิ์ ตาบลทุ่ง

เจดีย์ทรงกลมวัดจายร้ าง
ตาบลเลม็ด

เจดีย์ฐานสิงห์ ย่อมุมไม้ 12
กุฏติ าเจ้ า

เจดีย์ทรงกลม
เขาสายสมอ ตาบลเวียง

เจดีย์ฐานสิงห์ ย่อมุมไม้ 12
วัดพระประสพ

ภาพที่ 175 ตัวอย่ างเจดีย์ท่ พ
ี บในชุมชนโบราณไชยา อาเภอไชยา

14

หม่อมเจ้ า สุภัท รดิศ ดิศ กุล , ศิล ปะในประเทศไทย (กรุ ง เทพฯ:โรงพิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลัย
ธรรม ศาสตร์ , 2546) ,36
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นอกจากนี ้ยังพบกองอิฐลักษณะคล้ ายเจดีย์แต่ไม่สามารถทราบรู ปร่ างเดิม บางแหล่ง
พบดินพอกตัวเจดีย์ บางแหล่งก็พบเพียงส่วนฐานสี่เหลี่ยม ได้ แก่แหล่งโบราณคดีบ้านเกาะแก้ ว
ตาบลป่ าเว, แหล่งโบราณคดีวดั สโมสร ตาบลเลม็ด, แหล่งโบราณคดีวดั จาย (ร้ าง) ตาบลเลม็ด,
แหล่งโบราณคดีวดั โทร้ าง ตาบลทุ่ง, แหล่งโบราณคดีวดั ท่านเกิด ตาบลทุ่ง, กุฏิยายหงส์ ยายหาญ
ตาบลทุ่ง, วัดนางชีร้าง ตาบลทุ่ง, เจดีย์วดั เขาสายสมอ ตาบลเวียง (สภาพที่เห็นในปั จจุบนั คือ
มีการดัดแปลงจากเดิม อาจเป็ นเจดีย์ทรงกลม) เป็ นต้ น
ประติ ม ากรรม ส่ ว นใหญ่ พ บเป็ นพระพุท ธรู ป จากการศึ ก ษาพระพุท ธรู ป ท าจาก
หิ น ทราย จากจารึ ก วัด จ าปาสฎ.6 พ.ศ.2319 กล่า วถึ ง อาจารย์ วัด จ าปา ภิ ก ษุ ส งฆ์ สามเณร
สีก าบุญรอดได้ เ อาหิ น จากเขาโพธิ์ ม าท าพระพุท ธรู ป 32 องค์ มอบแก่ วัดหิ น ศิล าเตีย บ 9องค์
ถา้ วังพระโค 23 องค์ ทาให้ ทราบว่าการสร้ างพระพุทธรู ปศิลาจากทรายแดงมีการทาจนถึ งช่วง
ต้ นพุ ท ธศตวรรษที่ 24 จากแนวคิ ด ที่ ไ ด้ จากศึ ก ษาพระพุ ท ธรู ป ของนั น ทลั ก ษณ์ คี รี มา
ในวัดพระบรมธาตุไชยากาหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-21 สามารถนามาจัดอายุสมัย
พระพุทธรูปสมัยอยุธยาได้ ดังนี ้
พระพุทธรู ปสกุลช่างไชยาสมัยกลางพุทธศตวรรษที่ 18 ถึงกลาง19 ได้ รับอิทธิพลจาก
ศิ ล ปะอิ น เดี ย ศรี ลั ง กา ทวารวดี แ ละเขมรพั ฒ นาเป็ นศิ ล ปะของตั ว เอง ลัก ษณะเด่ น คื อ
พระพั ก ตร์ เป็ นรู ป ไข่ เม็ ด พระศกเป็ นตารางสี่ เ หลี่ ย มมี อุ ษ ณี ษ ะเป็ นทรงสู ง ท าเป็ น 2 ชั น้
ด้ า นหน้ า ประดับ รั ศ มี รู ป ใบโพธิ์ (คล้ า ยกับ ศิ ล ปะนาคปั ฏ ฏนัม และพุก าม) รั ศ มี เ ป็ นตุ่ม กลม
ชายสังฆาฏิเป็ นเส้ นริว้ ธรรมชาติ รัดประคดใหญ่ตรงกลางจะโค้ งขึ ้นคล้ ายตัว S ทาลวดลายประดับ
เช่ น รู ป ดอกไม้ สี่ ก ลี บ ลายดอกไม้ ก ลมเล็ ก และลายสี่ เ หลี่ ย มขนมเปี ยกปูน มี ผ้ า จี บ หน้ า นาง
(คล้ ายศิลปะทวารวดีที่ได้ รับอิทธิพลเขมร)
พระพุท ธรู ป สกุล ช่ า งไชยาสมัย ปลายพุท ธศตวรรษที่ 19 ถึ ง ต้ น 20 อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะ
สมัยอยุธยาผสมกับศิลปะท้ องถิ่น ลักษณะที่ แตกต่างจากสมัยก่อน คือ พระพักตร์ คอ่ นไปทางกลม
อุษณี ษะเตีย้ ลงมีการสลักรั ศมีเป็ นรู ปใบโพธิ์ หรื อทาลวดลายคล้ ายใบโพธิ์ รั ศมีทาเป็ นตุ่มกลม
และเปลวไฟ ในส่วนเปลวไฟบางชิ ้นมีการทาแถวกลีบบัวรองรับรัศมีรูปเปลวไฟ
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ภาพที่ 176 พระพุทธรู ปสกุลช่ างไชยาราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้ นพุทธศตวรรษ
ที่ 20
พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาสมัยปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้ น 22 แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่
คือ กลุ่มศิลปะอยุธยาตอนต้ น ได้ แก่ พระประธานในวิหารวัดพระบรมธาตุไชยามีลกั ษณะเด่นตรง
พระขนงโก่ง ป้ายเป็ นแผ่นใหญ่ มีร่องขอบพระโอษฐ์ เม็ดพระศกทาเป็ นตารางสี่เหลี่ยมและเม็ดขนุน
มีแถวกลีบบัวรองรับรัศมีรูปเปลว ชายสังฆาฏิมี 2แบบ คือ ชายสังฆาฏิซ้อนทับกันทาปลายตัดตรง
และแบบแผ่นบนตัดตรงแผ่นล่างแยกเป็ นเขี ้ยวตะขาบ กลุ่มที่สอง คือ พระพุทธรู ปศิลปะท้ องถิ่น
ผสมอยุธยาเป็ นกลุ่มที่พบมากที่สดุ ในวัดพระบรมธาตุไชยา มีลกั ษณะคล้ ายกับพระพุทธรู ปสมัย
อยุธยาตอนต้ นแต่มีลกั ษณะเด่น คือ พระเศียรด้ านบนกว้ าง ระหว่างพระขนงกับพระเนตรทาเป็ น
เส้ นป้ายขนาดใหญ่ พระนาสิกโด่งมีเส้ นต่อเนื่องจากพระขนงลงมาพระนาสิกปลายสังฆาฏิแยก
เป็ นเขี ้ยวตะขาบซ้ อนทับกันสองชัน้ บางครัง้ มี การทาเส้ นแนวนอนประทับอยู่ 2-3 เส้ น ชายสังฆาฏิ
ถือเป็ นสิ่งสาคัญในการแยกพระพุทธรู ปกลุ่มนี ้ออกจากกลุ่มอื่น 15 แหล่งโบราณคดีที่พบพรพุทธรู ป
สมัยนี ้ ได้ แก่ พระพุทธรู ปจากวัดแก้ ว ตาบลเลม็ด, วัดจาย (ร้ าง) ตาบลเลม็ด, วั ดพระประสพ
ตาบลทุ่ง, วัดเววน ตาบลป่ าเว เป็ นต้ น
15

นั น ทลั ก ษณ์ คี รี มา, “พระพุ ท ธรู ปสกุ ล ช่ างไชยาระหว่ างพุ ท ธศตวรรษที่ 18–21,”
(วิทยานิพนธ์ ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ ศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555)
, 1-156.
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พระประธานวิหารพระบรมธาตุไชยา

พระประธานวิหารพระบรมธาตุไชยา

(อิทธิพลศิลปะอยุธยา)

(อิทธิพลศิลปะอยุธยาและท้ องถิ่น)

วัดบาตร (ร้ าง)

เศียรพระพุทธรูปวัดแก้ ว

วัดจาย (ร้ าง)

ภาพที่ 177 พระพุทธรูปร่ วมสมัยอยุธยากาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ในชุมชนโบราณ
ไชยา
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พระพุทธรู ปหลังพุทธศตวรรษที่ 23-24 ลักษณะเป็ นศิลปะแบบอยุธยาตอนปลาย
ผสมท้ องถิ่นมีทงพระพุ
ั้
ทธรูปสาริ ดขนาดเล็ก และพระพุทธรูปหินทรายแดง มีการรับเอาคติการทา
พระพุทธรู ปทรงเครื่ องเข้ ามา สมัยปลายอยุธยาต่อช่วงรัตนโกสินทร์ ตอนต้ นพระพุทธรู ปหินทราย
แดงนิยมพอกปูนและเขียนสี

พระพุทธรู ปทรงเครื่ องสาริดจากวัดโพธาราม

พระพุทธรู ปทรงเครื่ องและประทับนั่งปางสมาธิ วัดโทร้ าง

พระพุทธรู ปสาริดจากวัดชมพูพนัส

พระพุทธรู ปปางมารวิชัย วัดสากเหล็กร้ าง

ภาพที่ 178
พระพุ ท ธรู ป สมั ย อยุ ธ ยาตอนปลายราวพุ ท ธศตวรรษที่ 23-24
ที่พบในชุมชนโบราณไชยา

353

ภาชนะดินเผา จากการศึกษาภาชนะดินเผาเนื ้อดินที่พบร่ วมกับเครื่ องถ้ วยสมัย
อยุธ ยา-รั ต นโกสิ น ทร์ เ บื อ้ งต้ น ส่ว นใหญ่ พ บเป็ นหม้ อ ก้ น กลม มี ก ารตกแต่ง หลากหลาย เช่ น
ลายเชื อกทาบ ลายขูดขีด เซาะร่ อง เป็ นลวดลายต่างๆ เช่น ลายก้ างปลา ลายลอนคู่ ลายกด
ประทับต่างๆ เป็ นต้ น ส่วนใหญ่พบทาเป็ นหม้ อก้ นกลม มีทงที
ั ้ ่ใช้ ทงในชี
ั ้ วิตประจาวันและมีบางส่วน
ใช้ ในพิธีกรรมบรรจุอฐั ิ ฝังไว้ ตามเจดีย์ตา่ งๆ

ภาพที่ ภาชนะดินเผาเนือ้ ดินบรรจุอัฐิพบจากการขุดท่ อนา้ ตรงระเบียงคด
วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร อาเภอไชยา

ภาพที่ ภาชนะดิ น เผาเนื ้อ ดิ น พบบริ เวณคลองท่ าปู น บ้ านไทรงามใกล้ บริ เวณ
เขานา้ ร้ อนพบร่ วมกับเครื่องถ้ วยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์
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บทบาทของชุมชนไชยาราวพุทธศตวรรษที่ 19-24
บทบาททางการเมืองในกฎหมายตราสามดวงแผนกพระไอยการตาแหน่งนาพลเรื อน
นาทหารหั ว เมื อ งปี พ.ศ.1998 กล่ า วถึ ง เมื อ งไชยาในฐานะเป็ นหั ว เมื อ งชั น้ ตรี ข องอยุ ธ ยา
เช่นเดียวกับจดหมายเหตุลาลูแบร์ ปี พ.ศ.2230กล่าวถึงหัวเมืองต่างๆในภาคใต้ ของอยุธยาโดยมีไช
ยา (Tchiàï) เป็ นมณฑลหนึ่งที่มีเมืองขึ ้น 2 เมือง (ยังไม่มีหลักฐานว่าคือเมืองใด)เอกสารยังแสดง
ให้ เห็นว่าอยุธยามีอานาจควบคุมกาลังคนและการค้ าของชุมชนดังจะเห็นได้ จากการที่ชมุ ชนไชยา
ถูกเกณฑ์เข้ าร่วมทัพอยุธยาไปตีกมั พูชาในปี พ.ศ.2134และไปปราบกบฏตะนาวศรี ในปี พ.ศ.2137
(พงศาวดารหมอบลัดเลย์) การควบคุมทางการค้ า เช่น ในเอกสารการค้ าของห้ างชวา พ.ศ.2218
กล่ า วถึ ง อยุ ธ ยาออกท้ องตรา ในการซื อ้ ดี บุ ก ได้ จากไชยา พุ น พิ น พั ท ลุ ง และชุ ม พร
มร.แฮมเบอร์ กิบบอนแสดงให้ เห็น อานาจของอยุธยาที่สามารถควบคุมการค้ าในหัวเมืองดังกล่าว
บทบาทการเป็ นเมืองท่าการค้ าจากเอกสารข้ างต้ น ทาให้ เราทราบว่าเมืองไชยามีฐานะเป็ นเมืองท่า
ที่ทาการรวบรวมสินค้ าเพื่อขายกับต่างแดน หลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการค้ าได้ แก่สินค้ าต่าง
แดน เช่น เครื่ องถ้ วยจีน, เครื่ องสังคโลก,เครื่ องถ้ วยอันนัม, เครื่ องถ้ วยญี่ปนดั
ุ่ งที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น
(ในหั ว ข้ อความศาสนา) เครื่ อ งถ้ วยเหล่ า นี พ้ บทั่ ว ไปตามเมื อ งท่ า ต่ า งๆทางภาคใต้ เช่ น
ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช สงขลา พัทลุง เป็ นต้ น
ความสัมพันธ์ กับชุมชนอื่นของชุมชนไชยาราวพุทธศตวรรษที่ 19-24
อยุธยา จากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดีทาให้ ทราบว่า ชุมชนโบราณไชยา
เป็ นหัวเมืองชัน้ ตรี ของอยุธยาส่งคนจากส่วนกลางมาปกครองมีเมืองขึ ้น 2 เมือง สถาปั ตยกรรม
และประติมากรรมได้ รับอิทธิพลศิลปะจากอยุธยา
จี น มี ก ารติ ด ต่อ ทางการค้ า กับ จี น ตัง้ แต่ช่ ว งพุท ธศตวรรษที่ 14

เป็ นต้ น มา

ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการค้ าเครื่ องถ้ วยจี น ในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 19-24 ก็ พ บเครื่ องถ้ วยจี น
ตามแหล่ ง โบราณคดี เ ป็ นจ านวนมาก โดยมี ตัง้ แต่ เ ครื่ องถ้ ว ยหยวน (พุท ธศตวรรษที่ 19-20)
หมิ ง (พุ ท ธศตวรรษที่ 20-22) และชิ ง (พุ ท ธศตวรรษที่ 22-24) ต่ อ จนถึ ง ยุ ค สาธารณรั ฐ
นอกจากนี ้ยังพบหลักฐานที่แสดงให้ เห็นถึงการอยูอ่ าศัยของคนจีนในชุมชนโบราณไชยาตังแต่
้ สมัย
อยุธยาได้ แก่ ป้ายหลุมฝั งศพชาวจีน พ.ศ.2276 ที่เป็ นชาว Lujiang ตาบลหนึ่งในเมืองเหอเฝ่ ย
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(He Fei) มณฑลอานฮุย ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของประเทศจีน ในสมัยรัตนโกสินทร์ หนังสือ
“ชีวิวฒ
ั น์” ของสมเด็จพระเจ้ าน้ องยาเธอเจ้ าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์กรมหลวงภาณุพนั ธุวงศ์วรเดช
ที่ เ สด็ จ มายัง เมื อ งไชยาในปี พ.ศ.2427 ยัง ได้ ก ล่ า วถึ ง ประชากรในไชยาว่ า มี ค นประมาณ
40,000 คน แบ่งเป็ นคนจีนประมาณ 300 เศษ16
อังกฤษ ติดต่อกันในฐานะทาการค้ า ในเอกสารการค้ าของบริษัทอีสต์อินเดีย(ห้ างชวา)
พ.ศ.2218 กล่าวถึงอยุธยาออกท้ องตราในการซื ้อดีบกุ ได้ จากไชยา พุนพิน พัทลุงและชุมพร
ชุ ม ชนโบราณอื่ นๆในภาคใต้ สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ นเครื อข่ า ยชุ ม ชนเดี ย วกั น
โดยหลังช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ชุมชนโบราณในภาคใต้ ได้ พฒ
ั นากลายมาเป็ นเมือ งท่าที่สาคัญ
ได้ แก่ เมืองตามพรลิงค์(นครศรี ธรรมราช) เมืองสทิงพระ และลังกาสุกะ (ปั ตตานี) เมืองเหล่านี ้เป็ น
เมืองอิสระปกครองตนเองและเป็ นเมืองท่าค้ าขายที่สาคัญ เมืองนครศรี ธรรมราชมีความสัมพันธ์
กับลังกาจนกลายเป็ นศูนย์กลางการเผยแพร่ศาสนาพุทธเถรวาทแบบลังกาวงศ์ที่สาคัญ นอกจากนี ้
ยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี กั บ สุ โ ขทั ย ผ่ า นทางศาสนาโดยสุ โ ขทั ย รั บ เอาศาสนาพุ ท ธเถรวาท
แบบลังกาวงศ์จากนครศรี ธรรมราช ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 เป็ นต้ นมา เมืองต่างๆในภาคใต้
ตอนบนตกอยู่ภายใต้ อิทธิพลทางการเมืองของกรุ งศรี อยุธยา มีเมืองนครศรี ธรรมราชเป็ นหัวเมือง
เอกและมีเมืองชุมพร พัทลุงและไชยาเป็ นหัวเมืองชันตรี
้
ได้ รับอิทธิพลพุทธศาสนาลัทธิลงั กาวงศ์
เช่นเดียวกัน สิ่งที่สนับสนุนว่าชุมชนโบราณไชยาได้ ติดต่อกับชุมชนอื่นได้ แก่ศิลปะของไชยาที่ส่ง
อิทธิ พลอยู่บริ เวณชุมชนอื่น เช่น เจดีย์ที่เลียนแบบสมัยศรี วิชัยที่พบในอาเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร วัดเขาพระอานนท์ อาเภอพุน พิน วัดอัมพวาส อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ ธานีและที่วดั
พระมหาธาตุ จังหวัดนครศรี ธรรมราช เป็ นต้ น

16

2527), 98.

ชวน เพชรแก้ ว,สัมมนาประวัตศิ าสตร์ สุราษฎร์ ธานี (สุราษฎร์ ธานี : วิทยาลัยครูสรุ าษฎร์ ธานี,
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ภาพที่ 181 ตัวอย่ างเจดีย์เลียนแบบสมัยศรีวิชัยจากแหล่ งโบราณคดีวัดเขาพระอานนท์
อาเภอพุนพินและวัดอัมพวาส อาเภอท่ าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ ธานี

1

บทที่ 7
สรุป
ผลจากการศึ ก ษา“พัฒ นาการทางวัฒ นธรรมของชุ ม ชนโบราณในอ าเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ” และการสารวจพบแหล่งโบราณคดีจานวน 51 แหล่ง สามารถนามาสรุ ป
พั ฒ นาการทางวั ฒ นธรรม บทบาทของชุ ม ชน และความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งชุ ม ชนโบราณ
ในอาเภอไชยาช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ได้ ดังนี ้
ชุม ชนโบราณไชยาพบหลัก ฐานเก่ าสุด ในช่วงสมัย ก่อ นประวัติศาสตร์ ยุค หิ นใหม่
พบแหล่ง โบราณคดีจ านวน 1 แหล่ง คือ แหล่ง โบราณคดีคลองท่าไม้ แดง ตาบลปากหมาก
หลักฐานที่ พ บเป็ นขวานหินขัด สันนิษฐานว่าเกิดจากการขยายตัวของชุม ชนแหล่ง โบราณคดี
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคหินใหม่ ที่พ บในจัง หวัดสุราษฎร์ ธ านี เป็ นจ านวนมาก ชนิ ดหิน ของ
ขวานหินขัดที่ไม่พบแหล่งแสดงให้ เห็นว่ามีการติดต่อนาเข้ าจากชุมชนภายนอก นอกจากนี ้จากการ
สารวจเพิ่มเติมพบว่าชาวบ้ านมักเจอขวานหินขัดกระจายอยูต่ ามริมคลองไชยาและคลองตะเคียน
ต่อมาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลายจนถึงสมัยแรกเริ่ มประวัติศาสตร์ ตอนต้ น
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 9 พบโบราณวัตถุเพียงกลองมโหระทึก มโหระทึก แบบ Hager I กาหนดอายุ
ราว 200 ปี ก่อนพุทธกาลจนถึงพุทธศตวรรษที่ 5 จานวน 1 ใบ (แต่ไม่ทราบตาแหน่งพบที่ชดั เจน)
แม้ จ ะพบลูก ปั ด หิ น มี ต าลูก ปั ด แก้ วแถบมี สี ลูก ปั ด อิ น โด-แปซิ ก ฟิ กแต่เ นื่ อ งจากลูก ปั ด เหล่ า นี ้
พบว่ า มี ก ารผลิ ต และใช้ งานต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง สมั ย หลั ง การพบโบราณวั ต ถุ จ านวนน้ อย
ที่มาไม่ชดั เจนทาให้ ประวัตศิ าสตร์ ชว่ งพุทธศตวรรษที่ 1-9 ในไชยาจึงยังคงคลุมเครื อ
สมัย ประวัติศ าสตร์ ก่ อ นพุท ธศตวรรษที่ 19

ส ารวจพบแหล่ง โบราณคดี ทัง้ หมด

21 แหล่ง แบ่งเป็ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-13พบการตังชุ
้ มชนโบราณไชยาบริ เวณสันทรายโบราณ
ศาลาทึงและสันทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลง ตังอยู
้ ่ไม่ห่างจากชายฝั่ งทะเลเกิน 8 กิโลเมตร
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หลักฐานที่พบใส่วนใหญ่เป็ นประติมากรรมเนื่องในศาสนาชุมชนมีการรับเอาศาสนาพราหมณ์
(ไศวนิกายและไวษณพนิกาย)และศาสนาพุทธ(เถรวาทและมหายาน)เข้ ามาจากศิลปกรรมสะท้ อน
ให้ เห็นถึงการติดต่อสัมพันธ์กบั อินเดีย ศรี ลงั กาและทวารวดีในภาคกลาง
ช่ว งพุท ธศตวรรษที่ 14-16

ชุม ชนโบราณไชยาได้ พัฒ นาเป็ นเมื อ งท่ า ที่ ส าคัญ

ขอบเขตของการกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีในช่วงนี ้จะตังอยู
้ ่ไม่ห่างริ มชายฝั่ งทะเลเกิน 15
กิโลเมตรชุมชนมีการนับถือพุทธมหายานเป็ นหลักแต่ก็พบประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ์
ประติมากรรมเหล่านี ้มีทงสร้
ั ้ างจากสาริ ดและหินทรายแดงจากการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่
คล้ ายคลึงกับชวาในภาคกลางประกอบกับการพบจารึ กหลักที่ 23 จารึ กวัดเสมาเมืองที่กล่าว
สรรเสริ ญ พระเจ้ าศรี วิชัยแห่ง ไศเลนทร์ ทาให้ ทราบว่าศรี วิชัยได้ ขึน้ มามี อิทธิ พ ลในบริ เวณพื น้ ที่
คาบสมุทรภาคใต้ ซึ่ง ไชยาอาจเป็ นหนึ่ง ในเมื องที่ มี ความสาคัญเกี่ ยวข้ องกับอาณาจักรศรี วิชัย
ดัง จะสะท้ อ นให้ เ ห็ น ในลัก ษณะศิล ปะกรรรมที่ พ บในไชยาที่ มี ค วามคล้ า ยกับ ชวาภาคกลาง
ส่วนความสัม พันธ์ กับจี นเป็ นไปในลักษณะการค้ า จี นโดยพบเครื่ องถ้ วยจี นในสมัยราชวงศ์ถัง
พุ ท ธศตวรรษที่ 14-15เกื อบทุ ก แหล่ ง เตา ส่ ว นความสั ม พั น ธ์ กั บ อิ น เดี ย และเบงกอล
พบการติดต่อกันจากความสัมพันธ์ ทางการค้ า จากนันได้
้ รับเอาวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา
ผ่านเข้ ามาในชุมชนหลักฐานที่ปรากฏได้ แก่ ประติมากรรมพระโพธิสตั ว์สาริ ดอิทธิพลศิลปะปาละ
(ซึง่ อาจจะรับผ่านมาจากชวาภาคกลาง)และประติมากรรมพระโพธิสตั ว์สาริดบางชิ ้นคล้ ายกับที่พบ
ในบังคลาเทศหรื อบริเวณอ่าวเบงกอลช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16ส่วนตะวันออกกลางหลักฐานที่พบ
ส่วนใหญ่ ที่เ กี่ ยวข้ องกับการค้ า ได้ แก่ ภาชนะดินเผาเคลื อบครื่ องถ้ วยจี นที่ มี ลักษณะพิ เศษคือ
มีการเขียนภาษาอาหรับว่า “อัลเลาะห์”บริเวณก้ นภาชนะ, เหรี ยญอาหรับ, เครื่ องแก้ วซึ่งอาจนามา
เป็ นภาชนะหรื อวัตถุดบิ ในการผลิตลูกปั ดจานวนมากส่วนจามพบว่ามีการส่งต่อทางด้ านศิลปกรรม
ทางศาสนา ส่วนความสัมพันธ์ กับชุมชนโบราณอื่นๆในภาคใต้ สนั นิษฐานว่าเป็ นกลุ่มบ้ านเมืองที่
ได้ รับอิทธิ พ ลจากเมื องต่างๆในยุคเดียวกัน คือการอยู่ในเส้ นทางการค้ าระหว่างโลกตะวันตก
และโลกตะวัน ออก หลัก ฐานที่ พ บที่ แ หล่ง โบราณคดี สัน ทรายแหลมโพธิ์ -ป่ ายาง-บ้ า นหัว เลน
พบว่ า มี ค วามคล้ ายคลึ ง กั บ ที่ พ บที่ แ หล่ ง โบราณคดี ทุ่ ง ตึ ก จั ง หวั ด พั ง งาซึ่ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า
อาจเป็ นเส้ นทางการค้ าข้ ามสมุทรตะกัว่ ป่ า-อ่าวบ้ านดอน
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ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 พบการอยู่อาศัยหนาแน่นในพื ้นที่บริ เวณสันทราย
เมื อ งเวี ย ง วั ด แก้ ว วั ด หลง จากจารึ ก หลั ก ที่ 25 ฐานพระพุ ท ธรู ป นาคปรก พ.ศ.1726
ปรากฏชื่ อ ชุมชนโบราณ ไชยาเป็ นครั ง้ แรกว่า “ครหิ” เนื อ้ หาได้ อธิ บายเป็ นชุมชนเมือง (สรุ ก)
มี ตลาไนเป็ นผู้ปกครองรองจากกษัตริ ย์ จากการที่ พ บจารึ กจารเป็ นภาษาเขมร มี ค าศัพ ท์ ชื่ อ
กษัตริ ย์ ภาษาเขมรและโบราณวัตถุอื่นๆ เช่น พระพิมพ์ดินเผาคล้ ายศิลปะบายน พระพิมพ์ดินดิบ
คล้ ายศิ ล ปะทวารวดี แ ละเขมร

พระพุ ท ธรู ป พระโพธิ สั ต ว์ เครื่ องถ้ วยเขมร เป็ นต้ น

ทาให้ สนั นิษฐานว่าอย่างน้ อยในช่วงพ.ศ.1726 ชุมชนโบราณไชยาตกอยู่ภายใต้ การปกครองของ
เมื อ งที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลเขมร ศู น ย์ ก ลางชุ ม ชนตั ง้ อยู่ ที่ เ มื อ งเวี ย งมี ผั ง รู ปสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า
ประมาณ 260x240 เมตรคูเ มืองกว้ าง 30-40 เมตร มี การจัดการนา้ สร้ างคันดินป้องกันนา้ ท่วม
ขุดบ่อน ้าและสระน ้าในชุมชน (คล้ ายกับชุมชนอื่นในภาคใต้ ในช่วงสมัยเดียวกัน เช่นเมืองพระเวียง
นครศรี ธรรมราชและเมืองสทิงพระ เป็ นต้ น) จากการพบวัดหัวเวียง 24 ข. (พ.ศ.1774) ที่กล่าว
สรรเสริ ญพระเจ้ าจันทรภาณุของอาณาจักรตามพรลิงค์ทาให้ สนั นิษฐานว่าชุมชนโบราณไชยาตก
อยู่ภ ายใต้ อิทธิ พ ลทางการเมื องของตามพรลิง ค์นครศรี ธ รรมราชราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18
มีการรับเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเข้ ามาในชุมชน พบคติการฝั งของตามฐานศาสนสถานต่างๆ
เช่น กระปุกบรรจุอฐั ิ พระพิมพ์ เป็ นต้ น
สมัย พุทธศตวรรษที่ 19-24 ผลจากการศึกษาสันนิ ษฐานว่า ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19
ไชยาถู ก ปกครอง โดยอาณาจั ก รตามพ รลิ ง ค์ ต่ อ มาเมื่ อช่ ว ง พุ ท ธศตวรรษที่ 20-24
กลายเป็ นหัว เมื อ งชัน้ ตรี ข องอยุธ ยาซึ่ง จากการส ารวจเบื อ้ งต้ น พบแหล่ ง โบราณคดี ทัง้ หมด
39 แหล่ ง แหล่ ง โบราณคดี เ หล่า นี ก้ ระจายไปตามพื น้ ที่ ด อนและที่ ร าบริ ม ฝั่ ง ล าคลองไชยา
และคลองตะเคียนภายในรัศมีไม่ไกลจากชายฝั่ งทะเลเกิน 20 กิโลเมตร หลักฐานที่พบส่วนใหญ่
จะเกี่ ยวข้ องเนื่ องในศาสนาโดยเป็ นร่ องรอยศาสนสถานหรื อ เจดีย์ ประจ าชุม ชน พบการเลื อก
สร้ างศาสนสถานบนเขาเพี ย ง 2

แหล่ ง คื อ แหล่ ง โบราณคดี เ ขาสายสมอ ต าบลเวี ย ง

และแหล่งโบราณคดีวดั ควนเจดีย์ ตาบลทุ่งข้ อสังเกตพบแหล่งโบราณคดี ขยายเข้ าไปพื ้นที่ตอนใน
ราวช่วงพุท ธศตวรรษที่ 20-22 ต่อมาในช่ว งพุท ธศตวรรษที่ 23-24 ชุม ชนย้ ายมากระจายตัว
หนาแน่ น บริ เ วณพื น้ ที่ ด อนขนาดเล็ ก อยู่ บ ริ เ วณต าบลทุ่ ง ต าบลเลม็ ด และสัน ทรายป่ ายาง
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ตาบลพุม เรี ยงที่ ไม่ไกลจากทะเลเกิน 10 กิโลเมตร คติความเชื่ อทางศาสนาพบว่ามีการนับถื อ
ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเป็ นหลัก พบการฝั งกระปุกหรื อหม้ อตามฐานเจดีย์ตา่ งๆ มีพราหมณ์ทา
หน้ าที่ในการประกอบพิธีกรรม ลักษณะสถาปั ตยกรรมส่วนมากมีการใช้ และดัดแปลงศาสนสถาน
เดิมเช่น แหล่งโบราณคดีวดั หลง วัดแก้ ว วัดพระบรมธาตุไชยา รูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยอยุธยา
สมัยตอนต้ นถึงกลางที่ชดั เจนที่สุด คือ แผนผังของพระวิหารวัดพระบรมธาตุไชยาที่ยื่นเข้ าไปใน
ระเบียงคดตามลักษณะของศิล ปกรรมสมัยอยุธ ยาตอนต้ นสอดคล้ องกับพระพุทธรู ปที่ ปรากฏ
ภายในวัดกาหนดอายุตงั ้ แต่ราวพุทธศตวรรษที่ 18 – 22 ตัว วิหารหรื อโบสถ์ ส่วนใหญ่ ที่ เห็นใน
ปั จจุบนั เป็ นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ เนื่องจากมีการรื อ้ ของเดิมเพื่อสร้ างใหม่ซึ่งอาจสังเกตร่องรอย
อาคารเดิม ได้ จ ากพระพุท ธรู ปประธานภายในโบสถ์ ใบเสมาตัว อย่า งวิ หารที่ เก่ า ที่ สุดที่ ยัง คง
เหลืออยู่ในไชยาคือ วิหารวัดจาปาเป็ นศิลปกรรมสกุลช่างภาคใต้ พบลักษณะวิหารแบบนี ใ้ นสมัย
อยุธยาตอนปลายจนถึงต้ นรัตนโกสินทร์ ในส่วนของประติมากรรมพบว่าส่วนใหญ่ทาจากหินทราย
แดง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-20 พบเป็ นเป็ นศิลปะสกุลช่างไชยา คือ พัฒ นาจากศิลปะอินเดีย
ศรี ลงั กา ทวารวดีและเขมรที่เข้ ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่10-18และพัฒนามาเป็ นศิลปะสกุลช่างไช
ยาของตัวเอง ต่อมาในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 อิทธิพลศิลปะของอยุธยาได้ แพร่เข้ ามาผสม
กับสกุลช่างไชยา ต่อมาในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายจะมีลกั ษณะคล้ ายพระพุทธรู ปท้ องถิ่นนิยม
พอกปูนและเขียนสี บทบาทของเมืองไชยาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-24 มีฐานะเป็ นเมืองเป็ นหัว
เมืองชันตรี
้ ของอยุธยา (พระไอยการตาแหน่งนาพลเรื อน นาทหารหัวเมืองปี พ.ศ.1998) อยุธยามี
อานาจควบคุม กาลัง คนและการค้ าของชุมชน นอกจากนีย้ ัง เป็ นเมืองท่าของภาคใต้ ตอนบนที่
สาคัญ (แต่ไม่ใช่เมืองหลักเหมือนนครศรี ธรรมราช สงขลาและปั ตตานี ดังจะสังเกตได้ ว่าไม่คอ่ ยมี
แผนที่หรื อเอกสารกล่าวถึงเมืองไชยา ยกเว้ นเอกสารการค้ าของห้ างชวาพ.ศ.2218 กล่าวถึงอยุธยา
ออกท้ องตราในการซื ้อดีบกุ ได้ จากไชยา) จากจดหมายเหตุลาลูแบร์ ปี พ.ศ.2230 กล่าวถึงหัวเมือง
ต่ า งๆในภ าคใต้ ของอยุ ธ ยาโดยมี ไชยา( Tchiàï)เป็ นมณฑลหนึ่ ที่ มี เ มื อ ง ขึ น้ 2 เมื อง
(ยังไม่พบหลักฐานว่าคือเมืองใด) หลักฐานที่สนับสนุนว่าไชยาเป็ นเมืองท่าที่มีความสาคัญ ได้ แก่
เครื่ องถ้ วยจีนตังแต่
้ สมัยราชราชวงศ์ซ่ง หยวน หมิง ชิง (พุทธศตวรรษที่ 17-25), เครื่ องถ้ วยเตา
ศรี สัช นาลัย (พุท ธศตวรรษที่ 21-22),เครื่ อ งถ้ วยจากเตาเวี ย ดนาม (พุท ธศตวรรษที่ ( 20-21),
เครื่ องถ้ วยญี่ ปนสมั
ุ่ ยเอโดะ(พุทธศตวรรษที่ 22)เตาจากแม่น ้าน้ อย (พุทธศตวรรษที่ 22) เป็ นต้ น
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พบความสัม พัน ธ์ กับ อยุธ ยาโดยการเป็ นหัว เมื อ งชัน้ ตรี ข องอยุธ ยา ส่ว นความสัม พัน ธ์ กับ จี น
จะเป็ นในลักษณะการค้ าพบหลักฐานที่สนั นิษฐานว่าอาจมีการอยู่อาศัยของคนจีนในชุมชนโบราณ
ไชยา ได้ แก่ ป้ายหลุมฝั งศพชาวจีนที่พมุ เรี ยงระบุพ.ศ.2276 ความสัมพันธ์กับอังกฤษติดต่อกันใน
ฐานะทาการค้ า ในการซือ้ ดีบุก ส่วนชุม ชนไชยากับชุม ชนอื่นในภาคใต้ พ บความสัม พันธ์ กันใน
ท้ องถิ่นที่สะท้ อนให้ เห็นว่าศิลปกรรมของไชยาได้ แพร่กระจายสูช่ มุ ชนรอบช้ าง เช่น เจดีย์เลียนแบบ
สมัยศรี วิชยั ที่พบในอาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร วัดเขาพระอานนท์ อาเภอพุนพิน วัดอัมพวาส
อ าเภอท่ า ชนะ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี แ ละที่ วั ด พระมหาธาตุ จั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช
พ ระพุ ท ธรู ปส กุ ล ช่ า ง ไ ชย าที่ พ บ ที่ กาญ จนดิ ษ ฐ์ เป็ นต้ น ในจด หมาย เหตุ ห มื่ นอา รี
(เอกสารชันรองเขี
้
ยนขึ ้นหลังเหตุการณ์ประมาณ 200 ปี )ได้ กล่าวว่าราว พ.ศ.2223เจ้ าเมืองไชยา
ว่างลง พระยามุสตาฟาบุตรชายเจ้ า เมืองสงขลามาครองเมืองในปี พ.ศ.2230 แต่เรื่ องนี ้ยังเป็ นที่
ถกเถียงเนื่องจากพบเพียงหลุมฝั งศพและตานานท้ องถิ่นเท่านันช่
้ วงราวพุทธศตวรรษที่ 24 เป็ นต้ น
ไปชุม ชนโบราณไชยาได้ ย้ายศูนย์กลางของชุมชนไปอยู่บริ เวณบ้ านพุมเรี ยง (สันทรายป่ ายาง)
ในช่วงปี พ.ศ.2310 พุมเรี ยงถูกตีโดยพม่าทาให้ เมืองร้ างไปช่วงหนึ่ ง จากนันก็
้ มีคนกลับเข้ ามาอยู่
อาศัยใหม่และพัฒนาเป็ นเมืองไชยาในสมัยต่อมา
ข้ อเสนอแนะ ผู้วิจยั ไม่สามารถขุดค้ นได้ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ตอนแรกเนื่องจาก
ประสบปั ญ หาด้ านแรงงานและพื น้ ที่ ขุดค้ นทาให้ ข้อมูลที่ ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี เ้ ป็ นเพียงข้ อมูล
เบื ้องต้ นที่ได้ จากการสารวจดังนันจึ
้ งควรมีการขุดค้ นทางโบราณคดีเพื่อศึกษาลาดับชันวั
้ ฒนธรรม
และนามาอธิบายถึงพัฒนาการทางวัฒนธรรมในไชยาได้ มากขึ ้น
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ตารางที่ 25 สรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่ วงก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24(1)
ระยะที่
อายุสมัย
1
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์
ยุคหินใหม่ 2,500 ปี มาแล้ ว

2

ก่อนประวัติศาสตร์ ตอน
ปลายจนถึงก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 10

พัฒนาการ/บทบาทความสาคัญ/การติดต่ อ
พบแหล่งโบราณคดี 1 แหล่งคือแหล่งโบราณคดีคลองท่าไม้ แดงเป็ น
พื ้นที่ราบสูงริ มคลองท่าไม้ แดงต้ นกาเนิดคลองไชยา/สันนิษฐานว่าเป็ น
ผลจากการขยายตัวของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในสุราษฎร์ ธานี
จากการที่พื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นพื ้นที่ราบไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยทาให้
สันนิษฐานว่าอาจใช้ พื ้นที่เป็ นเส้ นทางผ่านหรื ออยู่ชวั่ คราวหรื อใช้ เป็ น
แหล่งทรัพยากร/จากชนิดหินของขวานหินขัดที่ไม่พบแหล่งวัตถุดิบในไช
ยาจึงสันนิษฐานว่ามีการติดต่อกับชุมชนภายนอก
จากการพบกลองมโหระทึกในไชยาจึงสันนิษฐานว่าน่าจะมีการติดต่อ
กับชุมชนภายนอกในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ บทบาทมีการรวมกลุ่ม
เป็ นชุมชนติดต่อกับภายนอก (เมืองท่าเริ่ มแรก) พบลูกปั ดแก้ วบริ เวณ
สัน ทรายแหล่ ม โพธิ์ -ป่ ายาง-บ้ า นหัว เลนพบลูก ปั ด หิ น ชนิ ด ต่า งๆที่ มี
แหล่งวัตถุดบิ ในอินเดีย

ตัวอย่ างหลักฐานทางโบราณคดีท่ สี าคัญ
ขวานหินขัดจงอยปากนก, ขวานหินขัดแบบ
มีบา่ และไม่มีบา่

กลองมโหระทึก Hager Iกาหนดอายุราว
200 ปี ก่อนพุทธกาลจนถึงพุทธศตวรรษ 5
ลูกปั ดแก้ วโมเสค
ลูกปั ดหิน
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ตารางที่ 26 สรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่ วงก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24(2)
ระยะที่
3

อายุสมัย
พัฒนาการ/บทบาทความสาคัญ/การติดต่ อ
พุทธศตวรรษที่ 10-13 พบประติม ากรรมรู ป เคารพพบบริ เ วณสัน ทรายศาลาทึง และสัน
ทรายเมืองเวียง วัดแก้ ว วัดหลงสันทรายทัง้ สองมีคลองไชยาไหล
ผ่านแหล่งโบราณคดี ตงอยู
ั ้ ่ไม่ห่างจากชายฝั่ งทะเลเกิน8 กิโลเมตร
ชุมชนมีการรับเอาศาสนาพราหมณ์ (ไศวนิกายและไวษณพนิกาย)
และศาสนาพุทธ(เถรวาทและมหายาน)เข้ ามาในชุมชน บทบาทของ
ชุมชนในช่วงสันนิษฐานว่า เป็ นผลจากการขยายตัวของการชุมชน
การค้ าชุมชนโบราณไชยาที่มีสภาพภูมิศาสตร์ มีพื ้นที่ราบเหมาะแก่
การตังชุ
้ มชนขนาดใหญ่
ศิลปกรรมสะท้ อนให้ เห็นถึงการ
ติดต่อสัมพันธ์กบั อินเดีย ศรี ลงั กา ทวารวดีในภาคกลาง

ตัวอย่ างหลักฐานทางโบราณคดีท่ สี าคัญ
พระวิษณุศลิ าดอนในรายณ์ (10-11)ศิลปะ
อินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พระโพธิสตั ว์อวโลติเกศวร 2 กร (12-13)ดอน
ในรายณ์ศลิ ปะอินเดียคุปตะสารนาถ
นารายณ์ศลิ า 3 องค์ (12-13)วัดใหม่ชลธาร
ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปสมัยทวารวดี(13-14) จาก
เมืองเวียงและวัดเวียง
ธรรมจักรศิลา (12-13)ตาบลทุง่ อิทธิพล
ศิลปะคุปตะคล้ ายทวารวดี
ศิวลึงค์และฐานโยนี (12-14) และพระพุทธรูป
ทวารวดี (13-14)จากโบราณสถานวัดแก้ ว
พระพุทธรูปประทับนัง่ ทวารวดี (13-14) จาก
วัดเววนและบ้ านมณฑล
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ตารางที่ 27 สรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่ วงก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24(3)
ระยะที่
อายุสมัย
4.
พุทธศตวรรษที่ 14-16

พัฒนาการ/บทบาทความสาคัญ/การติดต่ อ
จากการสารวจเบื ้องต้ นพบแหล่งโบราณคดีสมัยนี จ้ านวน 21 แหล่ง
มีบทบาทเป็ นเมืองท่าที่สาคัญ คติความเชื่อทางด้ านศาสนาในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 14-16 นับถือศาสนาพุทธตันตระนิกายวัชรยานเป็ น
หลักฐานพบการนับถือพราหมณ์ควบคู่ไปด้ วยโดยพบ บทบาทของ
ชุม ชนโบราณไชยาในช่ ว งนี ้ คื อ สัน นิ ษ ฐานว่ า เป็ นเมื อ งท่ า ที่ มี
ความสาคัญ ไชยาอาจเป็ นหนึ่งในเมืองที่มีความสาคัญเกี่ยวข้ องกับ
อาณาจัก รศรี วิ ชัย ของชวาภาคกลาง ด้ า นความสัม พัน ธ์ ชุม ชน
โบราณไชยากับชุมชนอื่นพบว่ามีความสัมพันธ์ ทางด้ านการค้ ากับ
จีน อาหรับ อินเดีย ชุมชนโบราณไชยาอาจชุมชนเมืองท่าที่สาคัญซึ่ง
อาจเป็ นส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐศรี วิชยั พบหลักฐานทางโบราณคดี
คล้ า ยกับ ที่ พ บที่ ทุ่ง ตึก จัง หวัด พัง งาสัน นิษ ฐานว่ามี เส้ นทางข้ า ม
คาบสมุทรระหว่างตะกัว่ ปากับอ่าวบ้ านดอน

ตัวอย่ างหลักฐานทางโบราณคดีท่ สี าคัญ
โบราณสถานวัดหลง วัดแก้ วเขาน ้าร้ อนและวัดพระ
เจดีย์วดั พระบรมธาตุไชยากาหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 14-15
ประติมากรรมรูปเคารพ พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวร
(พบเป็ นส่วนใหญ่), พระอักโษภยะ, นางตารา, นาง
มหาประติสา
สถูปดินดิบ
เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั เหรี ยญจีน
ภาชนะดินเผาและเครื่ องแก้ วของตะวันออกกลาง,
เหรี ยญอาหรับ
กุณฑีและคนโทจากเตาปะโอ
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ตารางที่ 28 สรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่ วงก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24(4)
ระยะที่

อายุสมัย

พัฒนาการ/บทบาทความสาคัญ/การติดต่ อ
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 พบการอยู่อาศัยหนาแน่นในพื ้นที่บริ เวณ
สัน ทรายเมื อ งเวี ย ง วัด แก้ ว วัด หลง จากจารึ ก หลัก ที่ 25 ฐาน
พระพุทธรูปนาคปรก พ.ศ.1726 ปรากฏชื่อชุมชนโบราณ ไชยาเป็ น
ครั ง้ แรกว่ า “ครหิ ” เนื อ้ หาได้ อธิ บ ายเป็ นชุ ม ชนเมื อ ง (สรุ ก )
มี ต ลาไนเป็ นผู้ป กครองรองจากกษั ต ริ ย์ สัน นิ ษ ฐานว่า ตกอยู่ใ ต้
อิ ท ธิ พ ลทางการเมื อ งของเขมรหรื อ เมื อ งที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลเขมร
มี การสร้ างจัดการระบบเมื อง คื อ ทาเมื องเป็ นรู ปสี่ เ หลี่ ยมผื นผ้ า
ขนาดประมาณ 260x240 เมตรคูเ มื องกว้ าง 30-40 เมตร มี ก าร
จัดการน ้าสร้ างคันดินป้องกันน ้าท่วม ขุดบ่อน ้าและสระน ้าในชุมชน
ราวพ.ศ.1774 (จากการพบวัดหัวเวียง 24 ข.) สันนิษฐานว่าชุมชน
โบราณไชยาตกอยู่ภ ายใต้ อิท ธิ พ ลทางการเมื องของตามพรลิง ค์
นครศรี ธรรมราช มีการรั บเอาศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเข้ ามาใน
ชุ ม ชน พบคติ ก ารฝั งของตามฐานศาสนสถานต่ า งๆ เช่ น
กระปุกบรรจุอฐั ิ พระพิมพ์ เป็ นต้ น

ตัวอย่ างหลักฐานทางโบราณคดีท่ สี าคัญ
จารึกจานวน 4 หลัก จารึกหลักที่ 25 ฐานพระพุทธรูป
นาคปรกพ.ศ.1726, จารึกวัดเวียงหลักที่ 24 ก.
จารึกวัดเวียงหลักที่ 24 ข.และจารึ กลานทอง
เครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ซง่
เครื่ องถ้ วยเขมร
พระพิมพ์อิทธิพลเขมร
เมืองเวียง
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ตารางที่ 29 สรุปพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณไชยาช่ วงก่ อนพุทธศตวรรษที่ 24(5)
ระยะที่
อายุสมัย
พัฒนาการ/บทบาทความสาคัญ/การติดต่ อ
5
พุทธศตวรรษที่ 19-24 พบแหล่งโบราณคดีทงหมด
ั้
39 แหล่งกระจายไปตามพื ้นที่ดอนและที่ราบริ ม
ฝั่ งลาคลองไชยาและคลองตะเคียนภายในรัศมีไม่ไกลจากชายฝั่ งทะเลเกิน
20 กิโลเมตร ส่วนใหญ่เป็ นร่ องรอยศาสนสถานหรื อ เจดีย์ประจา ชุมชนนับ
ถื อ ศาสนาพุทธเถรวาทมี ค ติการฝั ง กระปุกหรื อหม้ อ ตามฐานเจดี ย์ ต่า งๆ
พราหมณ์ มี หน้ าที่ ในการประกอบพิธีกรรม บทบาทของเมื องไชยาในช่วง
พุท ธศตวรรษที่ 19-24 มี ฐ านะเป็ นเมื อ งเป็ นหัว เมื อ งชัน้ ตรี ข องอยุธ ยา
(พระไอยการตาแหน่งนาพลเรื อน นาทหารหัวเมืองปี พ.ศ.1998)เป็ นเมืองท่า
ของภาคใต้ ตอนบนที่สาคัญ มีเมืองขึ ้น 2 เมือง (ยังไม่มีหลักฐานว่าคือเมือง
ใด) เป็ นต้ น พบหลักฐานว่าชุมชนโบราณไชยามีความสัมพันธ์ กับอยุธยา
จีนและชุมชนอื่นในภาคใต้ ไชยา

ตัวอย่ างหลักฐานทางโบราณคดีท่ สี าคัญ
พระพุทธรูป
วัดพระบรมธาตุไชยา
โบสถ์ ใบเสมา
จารึกวัดตะพาน ( พ.ศ.1935-1970)
เครื่ องถ้ วยจีนตังแต่
้ สมัยราชราชวงศ์หยวนหมิง
ชิง (พุทธศตวรรษที่ 19-25)
เครื่ องถ้ วยเตาศรี สชั นาลัย(พุทธศตวรรษที่21-22)
เครื่ องถ้ วยเตาเวียดนาม (พุทธศตวรรษที่20-21),
เครื่ องถ้ วยญี่ปนสมั
ุ่ ยเอโดะ(พุทธศตวรรษที่22)
เตาจากแม่น ้าน้ อย (พุทธศตวรรษที่ 22)
ภาชนะดินเผาพื ้นเมือง
ระฆังจีน พ.ศ.2239
ป้ายหลุมฝั งศพชาวจีนที่พมุ เรี ยงระบุพ.ศ.2276
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บรรณานุกรม
หนังสือภาษาไทย
กฎหมายตราสามดวง เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: องค์การค้ าคุรุสภา, 2505), 322.
กรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ , สาส์นสมเด็จเล่มที่ 7 พุทธศักราช 2478 (กรุ งเทพฯ:มูลนิธิสมเด็จฯ
เจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวัดติวงศ์ มูลนิธิสมเด็จฯกรมพระยาดารงราชานุภาพ และ
องค์การค้ าของคุรุสภา, 2534-2543)
กรมศิลปากร, รายงานการสารวจโบราณสถานบ้ านท่าเจดีย์ (แหลมโพธิ์ ) หมู่ 5 ตาบลพุมเรี ยง
อาเภอไชยา. ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537, เอกสารอัดสาเนา.
_________. การสารวจสภาพโบราณสถานวัดจาปา ตาบลทุ่ง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี .
นครศรี ธรรมราช: หน่วยศิลปากรที่8 กรมศิลปากร, 2529, เอกสารอัดสาเนา.
_________. โครงการขุดแต่งและบูรณะวัดหลง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี . กรุงเทพ: หน่วย
ศิลปากรที่ 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2525.
_________. โครงการวันอนุรักษ์ มรดกไทยประจาปี พ.ศ.2545 กิจกรรมในการรณรงค์เพื่อการดูแล
รักษามรดกศิลปะทางวัฒนธรรมของชาติ วันที่ 8 กรกฏาคม 2555 ณ โบราณสถานวัด
โทและวั ด ใหม่ ท่ า โพธิ์ อ าเภอไชยา จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธานี . นครศรี ธรรมราช:
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา สานักศิลปากรที่ 14 นครศรี ธรรมราช, 2555.
_________. รวมเรื องเมืองนครศรี ธรรมราช กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์รุ่งเรื องรัตน์, 2505.
_________. รายงานการขุด ค้ น ทางโบราณคดี บ ริ เ วณแหลมโพธิ์ ต าบลพุม เรี ย ง อ าเภอไชยา
จัง หวัด สุ ร าษฏร์ ธ านี .กรุ ง เทพฯ : โครงการโบราณคดี ป ระเทศไทย ภาคใต้
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2526.
__________. รายงานการปฎิ บั ติ ง านโครงการขุ ด แต่ ง และบู ร ณะวั ด หลง อ าเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี . กรุ งเทพ: หน่วยศิลปากรที่ 14 กองโบราณคดี กรมศิลปากร,
2526.
__________. รายงานการส ารวจท่าเจดีย์และวัดนางชี (ร้ าง) หมู่ 5 ตาบลทุ่ง อาเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี. ม.ป.ท: ม.ป.ป., 2537. เอกสารอัดสาเนา.
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__________. ร า ย ง า น ก า ร ส า ร ว จ ป า ก ถ ้า ภู เ ข า น า้ ร้ อ น ต า บ ล เ ล ม็ ด อ า เ ภ อ ไ ช ย า
จังหวัดสุราษฏร์ ธานี. นครศรี ธรรมราช: สานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ที่ 11 นครศรี ธรรมราช, 2539, เอกสารอัดสาเนา.
___________. รายง านการส ารวจแหล่ ง โบราณคดี วั ด จ าปา ต าบลทุ่ ง อ าเภอไชยา
จัง หวัด สุ ร าษฎร์ ธ านี . กรุ ง เทพฯ : โครงการโบราณคดี ป ระเทศไทย ภาคใต้
กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2537
__________, รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์ โบราณคดีศรี วิชยั ณ จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่
25-30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2525. กรุงเทพ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร,2525.
__________. วั ฒ นธ รรม พั ฒ นาการท าง ประ วั ติ ศ าสต ร์ เอกลั ก ษณ์ และ ภู มิ ปั ญญ า
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุ ุสภาลาดพร้ าว, 2544.
กรรณิ ก าร์ จรรย์ แ สง แปล, “ศรี วิ ชัย ในงานของยอร์ ซ เซเดส์ ” ใน ยอร์ ซ เซเดส์ กับ ไทยศึก ษา
(นครปฐม: ศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้ นคว้ าวิจยั ฝรั่งเศส-ไทยศึกษา ภาควิชาฝรั่งเศส คณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 111-138.
ก่องแก้ ว วีระประจักษ์ . “พบภาษาไทยในจารึ กก่อนมีลายสือไทย.” ศิลปากร27. (5 พฤศจิกายน
2526): 76-83.
เขมชาติ เทพไชย, “การสารวจขุดค้ นวัดแก้ ว อาเภอไชยา จัง หวัดสุราษฏร์ ธ านี, ” ศิลปากร 24
(3 กรกฎาคม พ.ศ. 2523):13-23.
_____________, แหลมโพธิ: แหล่งเศรษฐกิจของศรี วิชยั กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2531.
เขมชาติ เทพไชยแปล, Shoji Ito เขียน, “ข้ อสังเกตทางด้ านประติมานวิทยาของพระโพธิสตั ว์ที่พบที่
ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี Remarks on the Iconography of Bodhisattava Images
found in Chaiya, Southern Thailand,” ศิลปากร 28 (5พฤศจิกายน 2527): 48 -55.
เขมชาติ เทพไชยและภุชชงค์ จันทวิช,“หลักฐานใหม่เกี่ ยวกับการเดินเรื อสมัยศรี วิชยั ที่แหลมโพธิ์
อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี,” ศิลปากร, 26 (2 พฤษภาคม 2525): 29 – 46.
________,“หลักฐานใหม่เกี่ยวกับการเดินเรื อสมัยศรี วิชยั ที่แหลมโพธิ์ อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร
ธานี,” ศิลปากร, 26 (2 พฤษภาคม 2525):29 – 46
จันทร์ จิรายุ รัชนี, “มารู้เรื่ องศรี วิชยั กันเสียทีเรื่ องอาณาจักรศรี วิชยั ” ศิลปวัฒนธรรม 5 (10 สิงหาคม
, 2527): 62 – 73.
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ตารางที่ 30 ตารางแสดงรายชื่อและข้ อมูลการให้ สัมภาษณ์ ชาวบ้ านในตาบลปากหมาก อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
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ข้ อมูลที่โบราณคดี

ผู้ให้ สัมภาษณ์
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พบขวานหินขัดทัว่ ไปตามลาคลอง,เรื อขุด
พบขวานหินขัดบริเวณวัด
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ชามสีขาวน ้าเงินบริ เวณวัดวิโรจน์จนาราม
มักพบเครื่ องถ้ วยสีขาวน ้าเงินจากการดูดทราย
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ตะกรบ

หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน)
บ้ านฝ่ ายพรุ
บ้ านตะกรบ (ท่ามะเขือ)

ข้ อมูลที่โบราณคดี

ผู้ให้ สัมภาษณ์

ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีขดุ ลงไปเจอแต่เปลือกหอย

บ้ านห้ วยพุน

ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี

บ้ านสระมโนราห์ (ห้ วยพุนล่าง)

ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี

บ้ านบ่อคา(บ้ านท่าเกตุ)

ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีขดุ ลงไปเจอแต่เปลือกหอย

นายสุนทั พงศ์ สุขสาลี บ้ านเลขที่ 32/4 ม.2
นายไพฑูรณ์ อารักษ์ (อายุ48ปี ) บ้ านเลขที่ 99 ม.2
นายไพทูรณ์ บุญทอง (อายุ 32 ปี ) และนายบุญชู
บุญทอง(อายุ 76 ปี )บ้ านเลขที่ 10 ม.3
นางบุญยิง่ หีดชนา (อายุ 53ปี ) บ้ านเลขที่ 78 ม.4
นางสาวถาวร เชื ้อบ่อคา (อายุ 43ปี ) บ้ านเลขที่ 18 ม.4
ผู้ใหญ่กมล เนตรอุปถัมภ์(อายุ 54 ปี ) บ้ านเลขที่ 18 ม.4
บุญคง เกตุชู (อายุ 69ปี ) บ้ านเลขที่ 2 ม.5
นายนิคม ฮีดแก้ ว (อายุ 72ปี ) บ้ านเลขที่ 114 ม.5
นางสาอาง นกเทศ (อายุ 76ปี ) บ้ านเลขที่ 12 ม.5
ผู้ใหญ่คลิน่ วริ นทรกุล (อายุ 81ปี ) บ้ านเลขที่ 40 ม.5
นางบุญยัง บุญเจื ้อ (อายุ 69ปี ) บ้ านเลขที่ 109 ม.5
นายสมพงศ์ ยังอ้ น (37ปี ) อบต.ตะกรบ บ้ านเลขที่ 112
ม.5
นายศรันย์ เรื องดุก บ้ านเลขที่ 19/1 ม.5
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ตารางที่ 32 ตารางแสดงรายชื่อและข้ อมูลการให้ สัมภาษณ์ ชาวบ้ านในตาบลพุมเรียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาบล
พุมเรี ยง

หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน) ข้ อมูลที่โบราณคดี
บ้ านล่าง
แหล่งโบราณคดีป่ายาง – พบลูกปั ดและชิ ้นส่วนภาชนะดินเผากระจายอยูท่ วั่ ไปในเขต
บริ เวณบ้ าน (หลังวัดอุบล)
แหล่งโบราณคดีป่ายาง –พบลูกปั ดมากบริ เวณหลังสุสานศรี ยาภัยและบริ เวณหลังบ้ าน
นายองอาจ วรรณวิริยะ พบอิฐกระจายอยูท่ วั่ ไป
แหล่งโบราณคดีป่ายาง – สุสานศรี ยาภัย เคยพบลูกปั ดทอง พระเนื ้อทอง เนื ้อสาริ ด แหวน
ตุ้มหู อิฐพบกระจัดกระจาย ในส่วนบริ เวณหลังบ้ าน (หลังวัดอุบล)
แหล่งโบราณคดีป่ายาง – พบลูกปั ดกระจายทัว่ ไปตลอดสันทราย
วัดพุมเรี ยง – พบลูกปั ดและชิ ้นส่วนภาชนะดินเผากระจายอยูท่ วั่ ไป ลูกปั ดบางชิ ้นพบว่ามี
ลักษณะไม่สมบูรณ์คือไม่มีการเจาะรู พบเงินตรานโม พดด้ วง
บ้ านกลาง
วัดโพธาราม – แต่เดิมบริ เวณวัดโพธารามเป็ นเนินสูง มีวดั เก่าๆได้ แก่ วัดบางดุก (บริ เวณ
ท่านายร้ อยปั จจุบนั ), วัดกลาง (ที่ตงโรงเรี
ั้
ยนวัดพุมเรี ยง) วิหารพราหมณ์ตรงต้ นโพธิ์วดั โพ
ธาราม บริ เวณหลังบ้ านมีการขุดพบลูกปั ดและชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วย

ผู้ให้ สัมภาษณ์
นางสุพินดา ปรมาตร (อายุ 40 ปี ) บ้ านเลขที่ 280/6 ม.1

บ้ านเหนือน ้า

แหล่งโบราณคดีไร่นายปลัง้ – เมือ่ ประมาณ 4 ปี ที่แล้ วได้ เคยมีการลักลอบขุด ขุดลงไป
ประมาณ 1 เมตร พบลูกปั ด ชิ ้นส่วนเหล็กคล้ ายตะปู ชิ ้นส่วนกระดูก ชิ ้นส่วนภาชนะดิน
เผา กาไลแก้ ว ชิ ้นส่วนคล้ ายปิ่ นปั กผมและเรื อขุด

ผู้ใหญ่สมาน ย่าหลี (อายุ 43ปี )บ้ านเลขที่ 99/9 ม.4

บ้ านหัวเลน

แหล่งโบราณคดีไร่นายปลัง้ – พบลูกปั ดที่แหล่งโบราณคดีไร่นายปลัง้

นางภาณี ประทุม (อายุ 42ปี ) บ้ านเลขที่ 30 ม.4

หรรษา ดอนพต (อายุ 40 ปี ) บ้ านเลขที่ 64/9 ม.1
นิคม ศรี ยาภัย (อายุ 74 ปี ) บ้ านเลขที่ 207/9 ม.1
วันพิน ทองเกลี ้ยง (อายุ 34ปี ) บ้ านเลขที่ 168/1 ม.1
พระนิคมปั ญญาวชิโร ผู้ช่วยเจ้ าอาวาสวัดพุมเรี ยง
นายอนันต์ วิทยากร (อายุ 64ปี ) บ้ านเลขที่ 2 70ม.3
นางเกสร มีขนอน (อายุ 80ปี ) บ้ านเลขที่ 2 ม.3
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ตาบล
พุมเรี ยง
(ต่อ)

หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน) ข้ อมูลที่โบราณคดี
บ้ านแหลมทราย
แหล่งโบราณคดีทา่ เจดีย์ – บริ เวณแหลมทรายไม่พบหลักฐานทางโบราณคดียกเว้ น
บริ เวณแหล่งโบราณคดีทา่ เจดีย์ โดยพี่ชายของตนเคยพบลูกปั ดในบริ เวณนันด้
้ วย (คา
บอกเล่า)
บริ เวณแหลมทรายไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี
บริ เวณแหลมทรายไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี
บ้ านตังอยู
้ บ่ ริ เวณแหลมซุย ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี ข้ างล่างเป็ นดินเลนและดินแดง
บ้ านแหลมโพธิ์
แหล่งโบราณคดีแหลมโพธิ์- พบฐานก่ออิฐขนาด 5x5 เมตรบริ เวณบ้ านที่เจอพระโพธิ์สตั ว์
อวโลติเกศวร(โบราณสถานแหลมโพธิ์) พบบ่อน ้าบนสันทรายแหลมโพธิ์ 3 บ่อ พบชิ ้นส่วน
ภาชนะดินเผา ลูกปั ดกระจายทัว่ ไปบนสันทราย

ผู้ให้ สัมภาษณ์
สมฤดี ทองปาน (อายุ 27 ปี )และสมมิตร จงศรี (อายุ 67
ปี ) บ้ านเลขที่ 24/1 หมูท่ ี่ 5
เพ็ญพิศ มีธรรม (อายุ 54 ปี ) บ้ านเลขที่ 21/4 หมูท่ ี่ 5
พิมล เครื อพยัคฆ์ (อายุ 36ปี ) บ้ านเลขที่ 31/7 หมูท่ ี่ 5
เยาวนีย์ ณ ตะกัว่ ทุง่ (อายุ 73ปี ) บ้ านเลขที่ 13 หมูท่ ี่ 5
จริ นทร์ เชยชม (อายุ 46ปี ) บ้ านเลขที่ 95/1
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ตารางที่ 33 ตารางแสดงรายชื่อและข้ อมูลการให้ สัมภาษณ์ ชาวบ้ านในตาบลทุ่ง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาบล หมู่บ้าน (8 หมู่บ้าน)
ทุง่
บ้ านขนอน
บ้ านท่าโพธิ์
บ้ านทุง่
บ้ านสาร
บ้ านนาโคน

ข้ อมูลที่โบราณคดี
แหล่งโบราณคดีวดั ชมพูพนัส (วัดชุมพูพนุ ) – แต่เดิมเป็ นวัดเก่า 2 วัด คือวัดนอกกับวัดใน พื ้นที่
บริ เวณวัดในได้ มีการเข้ ามาใช้ พื ้นที่ตงเป็
ั ้ นโรงเรี ยนเมื่อประมาณ 50-60ปี ที่แล้ วและร้ างไป
ปั จจุบนั กลายเป็ นสวนปาล์ม ส่วนที่ตงของวั
ั้
ดชมพูพนัสคือพื ้นที่วดั นอกเดิม
แหล่งโบราณคดีวดั พระประสพ – จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่าพบเศษอิฐ ชิ ้นส่วนภาชนะ
ดินเผากระจายทัว่ ไปภายในบริ เวณวัด แต่ปัจจุบนั มีการนาทรายมาถมทาให้ ดินเพื่อหนีน ้าท่วม
จึงไม่พบโบราณวัตถุบนผิวดิน

ผู้ให้ สัมภาษณ์
พระครูวิชยั ธรรมรัตน์ เจ้ าอาวาสวัดชมพูพนัส
นายวิจิตร ทิมวิธรรม (74ปี ) บ้ านเลขที่ 9 ม.5
นางชุม เมืองแมน (80ปี ) บ้ านทุง่
พระครูอภิวฒ
ั น์ชยั กุล (อายุ 42ปี ) เจ้ าอาวาสวัดพระ
ประสพ
นางกิ ้มซี่ อินอักษร (อายุ 73 ปี ) บ้ านเลขที่ 145 ม.1
บ้ านสาร
แหล่งโบราณคดีวดั ท่านเกิด (ร้ าง) – เป็ นวัดร้ าง
วิจิตร ทิมวิธรรม (74ปี ) บ้ านเลขที่ 9 ม.5 บ้ านหัวนอน
แหล่งโบราณคดีวดั บาตร (ร้ าง)- แต่เดิมตนได้ เช่าพื ้นที่บริ เวณวัดบาตรร้ างไว้ ลา่ มวัวล่ามควาย นายชูเกียรติ ทุม่ ขนอน (70ปี ) บ้ านเลขที่ 102 ม.1
ตรงกลางมีลกั ษณะคล้ ายวิหาร บนวิหารมีพระพุทธรูป 3 องค์ ด้ านข้ างวิหารมีเจดีย์ ตัววิหารมีใบ บ้ านวัดบาตร
เสมาล้ อมรอบ 8 ใบ มีสระน ้าอยูด่ ้ านหน้ าเจดีย์ จนเมื่อประมาณ 2-3 ปี ที่แล้ วได้ มีการมาเช่าที่ทา
สวนปาล์ม ในครัง้ นันมี
้ การปรับไถพื ้นที่พบกระปุกบรรจุกระดูก หัวนโม เป็ นต้ น
ประวัติบ้านขนอน – กล่าวว่าแต่เดิมสามารถล่องเรื อขึ ้นมาจากพุมเรี ยง มาขายข้ าวสาร มีดา่ นจึง นางเทวี อินทรกาเนิด (อายุ 65 ปี ) บ้ านเลขที่ 2
เรี ยกบ้ านขนอน
ผู้ใหญ่ชานาญ อินทร์ แก้ ว (อายุ 43 ปี ) บ้ านเลขที่ 141
หมู่ 1 บ้ านขนอน
ประเสริ ฐ เพชรทอง (อายุ 51ปี ) บ้ านเลขที่ 149 และ
นายธิตชิ ยั เชื ้อศรี สกุล (อายุ 51ปี ) บ้ านเลขที่ 578/2
หมู่ 1 บ้ านนาโคน
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ตาบล หมู่บ้าน (8 หมู่บ้าน) ข้ อมูลที่โบราณคดี
ทุง่
บ้ านทุง่ นอก
เจอชิ ้นส่วนภาชนะดินเผา หัวนโม ส่วนใหญ่ผ้ ทู ี่พบคือนายถนอม รอดรักษา
(ต่อ)
แหล่งโบราณคดีวดั มาน (ร้ าง) – เคยขุดพบหัวนโม ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาสีขาวน ้าเงิน หินบดยา
อิฐ เป็ นต้ น ต่อมาพื ้นที่บริ เวณวัดร้ างได้ ไถเป็ นสวนปาล์ม
แหล่งโบราณคดีวดั มาน (ร้ าง) – เคยทานาบริ เวณใกล้ วดั มาร พบอิฐจานวนมาก
แหล่งโบราณคดีวดั มาน (ร้ าง) – ลูกชาย (เชษ) เคยพบลูกปั ดบริ เวณวัดมานร้ าง

บ้ านวัดตะเคียน
และบ้ านนาอิฐ

กล่าวถึงวัดในตาบลทุง่ ได้ แก่ วัดมาน (เคยพบขวานหินขัด), วัดสากเหล็ก, วัดนางชีร้าง,
วัดบาตร, วัดท่านเกิด, วัดจาปา (เคยพบอิฐขนาดใหญ่จากการทานาบริ เวณข้ างวัด)
เคยพบหินบดยาบริ เวณใกล้ บ้าน

ผู้ให้ สัมภาษณ์
นายสมจิตต์ เกตุชู (อายุ 64ปี ) บ้ านเลขที่ 51 ม.2
นายถนอม รอดรักษา (อายุ 79ปี ) บ้ านเลขที่ 19 ม.2
กิ ้มชิต ศักดิช์ ่ยุ (อายุ 80 ปี ) บ้ านเลขที่ 70 หมูท่ ี่ 5
นางบุญรอด อินทจักร (อายุ 77ปี ) บ้ านเลขที่ 16 หมูท่ ี่
2
นายวิจิต ราหม่าน (อายุ56ปี ) บ้ านเลขที่ 68 หมูท่ ี่ 2

นายพร้ อม ช่วยสาราญ (อายุ 92 ปี ) บ้ านเลขที่ 37
หมูท่ ี่ 3 บ้ านวัดตะเคียน
กล่าวถึงแหล่งโบราณคดีวัดตะเคียนและดอนอิฐ นอกจากนีย้ งั กล่าวถึงการพบพระโพธิ สตั ว์ ที่ นายชาญชัย แท่นนิล (อายุ 78 ปี ) บ้ านเลขที่ 51 หมู่ 3
แหล่งโบราณคดีบ้านลาดและแหล่งโบราณคดีกุฎิยายหงส์ยายหารที่พบหัวนโมและตลับบรรจุ บ้ านวัดตะเคียน
กระดูก
แหล่งโบราณคดีวดั ตะเคียนและดอนอิฐ – ที่ตงของบ้
ั้
านเป็ นดอนอิฐ พบอิฐทัว่ ทังเนิ
้ น บริ เวณตรง นายพร้ อม ช่วยสาราญ (อายุ 92 ปี ) บ้ านเลขที3่ 7
สวนยางเคยมีกองอิฐลักษณะคล้ ายเตาเผาอิฐแต่ปัจจุบนั ถูกทาลายไปแล้ ว
หมูท่ ี่ 3 บ้ านวัดตะเคียน
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ตาบล หมู่บ้าน (8 หมู่บ้าน)
ทุง่
บ้ านหนองขี ้เป็ ด,
(ต่อ) บ้ านคงคาชัย
บ้ านควนเจดีย์และ
บ้ านลาด

ข้ อมูลที่โบราณคดี
บริ เวณที่ตงอบต.ั้
จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์เดิมเรี ยก ดอนวัดเก่า แต่เดิมมีเจดีย์ตงอยู
ั ้ ่ แต่มี
การไถพื ้นที่โดยทาลายไปเมื่อ 5-6 ปี ที่แล้ ว จากการปรับพื ้นที่พบกระปุกบรรจุกระดูกและฟั น
จากการสารวจของผู้วิจยั พบว่าเป็ นสนามบาสของอบต. ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี
แหล่งโบราณคดีกุฎิแม่ยายหงส์ ยายหาร – ใกล้ คลองหนองขี ้เป็ ดและคลองหลวง บริ เวณบ้ าน
เดิมห่างจากกุฎิแม่ยายหงส์ยายหารห่างไป 200 เมตร ขุดพบเครื่ องถ้ วยจีน (สมัยราชวงศ์ซ่ง
พุทธศตวรรษที่ 17-18 ผู้วิจยั และเครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงและชิงพุทธศตวรรษที่ 20-24)
บริ เวณใกล้ บ้านเรียกดอนวัด สันนิษฐานว่าเป็ นเปลวเก่า เคยพบหัวนโม กระปุกลายคราม เคย
ขุดหาของเมื่อปี พ.ศ. 2540
พบพระโพธิสตั ว์บริ เวณพรุตาสม

ผู้ให้ สัมภาษณ์
นายสมคิด อินเนื่อง (อายุ 53 ปี ) บ้ านเลขที่ 123/1 ม.4
นายสมนึกและนางดรุณี บัวอินทร์ (อายุ 62ปี )
บ้ านเลขที่ 135 ม.4
นายสมนึกและนางดรุณี บัวอินทร์ (อายุ 62ปี )
บ้ านเลขที่ 135 ม.4
นางสาวถนอมศรี ชูทงุ่ (อายุ 58 ปี ) บ้ านเลขที่ 142 ม.4
นายเครี ยน วังแคล้ ว (อายุ 95ปี ) บ้ านเลขที่ 39 ม.4
บ้ านลาด, เฉลิมพร แสงจันทร์ (อายุ37ปี ) บ้ านเลขที่
220 หมูท่ ี่ 4 บ้ านลาด
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ตาบล หมู่บ้าน (8 หมู่บ้าน) ข้ อมูลที่โบราณคดี
ทุง่
บ้ านถิ่นหลวง
แหล่งโบราณคดีกฎุ ิตาเจ้ า – บริ เวณนี ้แต่เดิมเป็ นกุฏิของตาเจ้ าโดยเป็ นชื่อที่เรี ยกต่อกันมา เมื่อ
(ต่อ) และบ้ านหัวนอน
ตอนทาศาลาเมื่อประมาณ 20 ปี มาแล้ ว มีการขุดพบกระปุกขนาดเล็กหลายใบ ภายในมีกระดูก
บรรจุภายใน จากการสารวจของผู้วิจยั พบชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยจีนบริ เวณบ้ านนางกิ ้มชิต ศักดิ์ช่ยุ
พบเครื่ องถ้ วยจีนตังแต่
้ สมัยราชวงศ์ถงั จนถึงราชวงศ์ชิง (พุทธศตวรรษที่ 14-24)
ให้ สมั ภาษณ์วา่ เจดีย์มีมาตังแต่
้ รุ่นตายาย มีการขุดพบชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วย กระปุกขนาดเล็ก อิฐ
แหล่งโบราณคดีวดั นางชี (ร้ าง) – มีเจดีย์ร้างตังอยู
้ ่
กล่าวถึงวัดเก่าภายในตาบลทุง่ ได้ แก่ วัดบาตร , วัดนางชีร้าง, วัดมาน, วัดสากเหล็กและวัด
จาปา พบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผากระจายอยูท่ วั่ ไปในตาบลทุง่
แหล่งโบราณคดีวดั สากเหล็ก

บ้ านเทอะเค็จ
และบ้ านนาแค

วัดจาปา – ตอนขุดพัธสีมาพบหัวนโมและกระปุกสีน ้าตาล
แหล่งโบราณคดีวดั อิฐ – พบอิฐบริ เวณวัดจานวนมาก พบชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยสีขาวน ้าเงิน วัดป่ า
เพิ่งมาใช้ พื ้นที่เมื่อประมาณ 50 ปี ที่แล้ ว

ผู้ให้ สัมภาษณ์
กิ ้มชิต ศักดิช์ ่ยุ (อายุ 80 ปี ) บ้ านเลขที่ 70 หมูท่ ี่ 5
บ้ านถิ่นหลวง

นายอรุณ คชาอนันต์ (อายุ 91 ปี ) บ้ านเลขที่ 72 หมูท่ ี่ 5
บ้ านถิ่นหลวง
นางเนื่ อ ม (อายุ 84ปี ) และนางเนาวรั ต น์ เพชรศรี
(อายุ 61 ปี ) บ้ านเลขที่ 23 ม.5 บ้ านหัวนอน
นายพร้ อม นาคทองคง (อายุ 92 ปี ) บ้ านเลขที่ 6 ม.5
บ้ านหัวนอน
นางเนื่ อ ม (อายุ 84ปี ) และนางเนาวรั ต น์ เพชรศรี
(อายุ 61 ปี ) บ้ านเลขที่ 23 ม.5 บ้ านหัวนอน, นายชนะ
นาคเวช (อายุ 80 ปี ) บ้ านเลขที่ 307 ม.1 ต.ตลาด
วิจิตร ทิมวิธรรม (74ปี ) บ้ านเลขที่ 9 ม.5 บ้ านหัวนอน
นางเหี ้ยง ปานเจริ ญ(อายุ 94 ปี ) บ้ านเลขที่ 5 ม.6
นางอุไร แท่นนิล (อายุ 62 ปี ) บ้ านเลขที่ 65 ม.6
นายสาโรจน์ จันทร์ เกลี ้ยง (อายุ 78 ปี ) บ้ านเลขที่ 142
ม.6 บ้ านนาแค
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ตาบล หมู่บ้าน (8 หมู่บ้าน)
ทุง่
ยางยวน
(ต่อ)
บ้ านคลองยวน
และบ้ านห้ วยพุน

ข้ อมูลที่โบราณคดี
ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี

ผู้ให้ สัมภาษณ์
นัด เชื ้อแอ่ม (อายุ 79 ปี ) บ้ านเลขที่ 17 หมู่ 7
ประสงค์ สรรพขาว (อายุ 75ปี ) บ้ านเลขที่ 15 หมู่ 7
แหล่งโบราณคดีเรื อบ้ านคลองยวน – พบเมื่อปี แต่เดิม พ.ศ.2545 จากการขุดหนองน ้าเก่า โดย พรพิมล มีนสุ รณ์ (อายุ 39 ปี ) บ้ านเลขที่ 119 ม.8
เจอในสภาพสมบูรณ์ พบลักษณะคล้ ายใบลานบริ เวณท้ ายเรื อ พบเครื่ องถ้ วยบริ เวณใกล้ กบั ตัว (เจ้ าของที่)
เรื อ ดินบริ เวณตาบลทุง่ เมื่อขุดลึกลงไป 2-3 เมตรเป็ นดินเลน
ประภาศรี บุญเมือง (อายุ 51 ปี ) บ้ านเลขที่ 152/1 ม.8
นายวิรัตน์ มีธรรม (อายุ 52ปี ) บ้ านเลขที่ 81 ม.8
ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี
นายวิศยั มาลารัตน์ (อายุ 55 ปี ) บ้ านเลขที่ 32 ม.8
นายถาวร เกตุชู (อายุ 70 ปี ) บ้ านเลขที่ 149 ม.8
นายพรหม รอดรักษา (อายุ 72 ปี ) บ้ านเลขที่ 149 ม.8
นายตะเหตุ ร่าหม่าน (อายุ 72 ปี ) บ้ านเลขที่ 36 ม.8
นายมะมุด โซ๊ ะอ่อน (อายุ 90ปี ) บ้ านเลขที่ 30 ม.8
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ตารางที่ 34 ตารางแสดงรายชื่อและข้ อมูลการให้ สัมภาษณ์ ชาวบ้ านในตาบลป่ าเว อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาบล หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน)
ป่ าเว บ้ านลุม่ ชุมแสง
บ้ านหนองยาว
และบ้ านมณฑล

บ้ านเหยียด
บ้ านเกาะแก้ ว
บ้ านหินป้อง

ข้ อมูลที่โบราณคดี
กล่าวดอนอิฐ (บริ เวณสวนปาล์มหน้ าบ้ านของนายถนอม สังข์ทอง) กล่าวว่าพบอิฐ
เป็ นจานวนมาก เคยขุดพบแหวน แหวนหัวนโม ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยแบบต่างๆ จากการ
ลงสารวจของผู้วจิ ยั พบอิฐจานวน 2-3 ก้ อน สันนิษฐานว่าแหล่งถูกทาลายเนื่องจากมี
การปรับไถพื ้นที่ปลูกปาล์มเมื่อประมาณ 2-3 ปี ที่แล้ ว

ผู้ให้ สัมภาษณ์
นางสุกญ
ั ญา มากเพชร (อายุ 39ปี ) บ้ านเลขที่ 164/2 ม.1
นางเครื อศรี นาคประเสริ ฐ (อายุ 68 ปี ) บ้ านเลขที่ 157 ม.1
นายถนอม สังข์ทอง (ผู้ใหญ่บ้าน) บ้ านลุม่ ชุมแสง
นางวราพร ศรี สชุ า (อายุ 47ปี ) บ้ านเลขที่ 35 ม.1 บ้ านหนองยาว
นายนคริ นทฺ คงปล้ อง (อายุ 50ปี ) บ้ านเลขที่ 194 ม.1 บ้ านชายท่าตีน
แหล่ง โบราณคดีวัดเวนและบ้ านมณฑล –
กล่าวถึง การค้ นพบพระโพธิ สัต ว์ นายณัฐพล พรหมเชื ้อ (อายุ 57ปี ) บ้ านเลขที่ 56
ที่แหล่งโบราณคดีบ้านนายจร แท่นนิลและการค้ นพบเครื่ องถ้ วยบริ เวณเปลวลาโดย นางกรรณิกา ลัน่ ซ้ าย (อายุ 47ปี )
กล่าวว่าเปลวลาแต่เดิมเป็ นที่เผาศพของชาวบ้ าน มีการขุดพบลูกปั ด หัวนโม อิฐ นายแช่ม ชื่นวิเศษ (อายุ 81 ปี ) บ้ านเลขที่ 129 ม.1 บ้ านมณฑล
ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วย
แหล่ ง โบราณคดี ห นองถึ ง – เป็ นพื น้ ที่ ข องนายประหยั ด นิ ล พัฒ นไพศาล ประหยัด นิลพัฒนไพศาล (อายุ 49 ปี ) บ้ า นเลขที่ 126 ม.2
พบเครื่ องถ้ วยจานวนหลายใบบริ เวณหนองกึง (จากการวิเคราะห์พบว่าเป็ นเครื่ อง บ้ านหินป้อง
ถ้ วยสมัยราชวงศ์ซง่ ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18) นอกจากนี ้จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์ นายสามารถ จาปา (อายุ 73 ปี ) บ้ านเลขที่ 88 (ผู้พบเครื่ องถ้ วย)
กล่าวว่าพบเครื่ องถ้ วยคล้ ายๆกันนี ้ทัว่ ไปบริ เวณแถวคลองท่าตีน
นางแดง จาปา (อายุ 90ปี ) บ้ านเลขที่ 38
นางอาไพ ทองสุข (อายุ 73 ปี ) บ้ านเลขที่ 25
นายสุวิทย์ ทองเพชร (อาย 53 ปี ) บ้ านเลขที่ 43
ว่ า ที่ สิ บ ตรี ว รรณรั ต น์ ทองสุข (อายุ 44ปี ) บ้ า นเลขที่ 27/1 ม.3
บ้ านท่าหัก
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ตาบล หมู่บ้าน
ป่ าเว
(ต่อ)

บ้ านท่าหัก
บ้ านตอหอ

เขาพนมแบก
และบ้ านเขาตาเกตุ

ข้ อมูลที่โบราณคดี
แหล่งโบราณคดีบ้านเกาะแก้ ว – กล่าวว่าแต่เดิมเป็ นป่ าช้ าเรี ยกเปลวแก้ ว แต่เดิมพื ้นที่บริ เวณนี ้
เรี ยกบ้ านเหยียดแต่ปัจจุบนั เรี ยกพื ้นที่บริ เวณนี ้ว่าเกาะแก้ ว เนื่องจากมีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ดอน
คล้ ายเกาะ มีเจดีย์ ชื่อ เจดีย์พระเหยียด พระเหยียดคือชื่อของงูสีขาว พบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผา
ด้ านหน้ ามีสระรู ปวงกลม 1 สระปั จจุบนั ถูกถมไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 มีการขุดดินเพื่อสร้ างที่
ท าการหมู่ บ้ าน พบกระปุ ก บรรุ อั ฐิ และอิ ฐ ปั จจุ บั น วางกองไว้ หน้ าเจดี ย์ พ ระเหยี ย ด
จากการสารวจของผู้วิจยั พบว่าส่วนใหญ่เป็ นเครื่ องถ้ วยจีน สุโขทัย เวียดนามสมัยพุทธศตวรรษ
ที่ 20-22
บ้ านตอหอ- กล่าวถึงการเคยพบกาไล แหวน และชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยที่บ้านตอหอ ตอนทาถนน

แถวสวนปาล์มใกล้ วดั เขาพนมแบกพบหินบดยา ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยสีขาวน ้าเงิน
เขาพนมแบก- ขวานหินขัด
แหล่งโบราณคดีเขาพนมแบก - พบบริ เวณสวนปาล์มของนายภิรมย์ รักเหล็กเมื่อปี พ.ศ.2505

เขาตาเกตุ – ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี

ผู้ให้ สัมภาษณ์
นายเต็ม ปานเนื่อง (อายุ 86ปี ) บ้ านเลขที่ 192
นางสายชล เสนาะกัน (อายุ 45 ปี ) บ้ านเลขที่ 30/1
ม. 2 บ้ านเกาะแก้ ว
นางอาภา เครื อพัฒน์ (อายุ 64 ปี ) บ้ านเลขที่ 24
นายองอาจ ทองเกิด (อายุ 70ปี ) บ้ านเลขที่ 152/1
ม. 2 บ้ านเหยียด
ชล เพชรราช (อายุ 45ปี ) บ้ านเลขที่ 120 ม.3 บ้ านท่าหัก
นางบุญ คงมะลวน (อายุ 64 ปี ) บ้ านเลขที่ 67/1
นายเกศ คงสนอง (อายุ79ปี ) บ้ านเลขที่ 53 ม.3
นายการุณ เศรษฐวร (อายุ 68ปี ) บ้ านเลขที่ 111บ้ านตอหอ
นางอาบ รักเหล็ก (อายุ70ปี ) บ้ านเลขที่ 42 ม. 4
บ้ านเขาพนมแบก
นางอ้ อน ทองสุข ( 78 ปี ) บ้ านเลขที่ 124 ม. 4
นางกิ ้มเรื อ้ น กรทิพย์ บ้ านเลขที่ 125 ม. 4 บ้ านเขาพนมแบก
นายวิสทิ ธิ์ รักษาปราบ (อายุ ปี ) บ้ านเลขที่(อายุ 79 ปี )
บ้ านเลขที่ 145 หมู่ 4 บ้ านเขาพนมแบก
พระอธิการนันทศักดิ์ สุทธิญาโณ เจ้ าอาวาสวัดเขาพนมแบก
นายเฉลียว ไทยเนียม ( 57ปี ) ม. 4
วัฒนะ วีระแพทย์ ( 50ปี ) บ้ านเลขที่ 207/1 ม. 4 เขาตาเกตุ
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ตาบล หมู่บ้าน
ป่ าเว บ้ านทุง่ คอกควาย
(ต่อ) บ้ านเชิงทึง
บ้ านในทอน
และบ้ านเดิมเจ้ า

ข้ อมูลที่โบราณคดี
บ้ านทุง่ คอกควาย - ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี
แหล่งโบราณคดีบ้านเชิงทึง – ได้ แก่ แหล่งโบราณคดีสวนยางนายไพโรจน์ สุนิพนธ์
เรี ยกดอนร้ าง ปั จจุบนั เป็ นสวนยางพารา พบชิน้ ส่วนภาชนะดินเผากระจายอยู่ทวั่ ไป
และแหล่งโบราณคดีบ้านนายเลื่อน นิลจัน ทร์ กล่าวว่า แต่เดิมเป็ นที่เ ผาศพเก่า พบ
ภาชนะดิ น เผากระจายอยู่ทั่ว ไป จากการวิ เ คราะห์ พ บว่า เป็ นเครื่ อ งถ้ วยสมัย พุท ธ
ศตวรรษที่ 20-24

ผู้ให้ สัมภาษณ์
นางจาปา สารคง (อายุ 61 ปี ) บ้ านเลขที่ 102 ม.5
นางมณฑา นครจินดา (อายุ 31ปี ) บ้ านเลขที่ 78/4 ม.5
นางศุภ ลัก ษณ์ วสุสิ ปิ กร (อายุ 37ปี ) และนายเลื่ อ น นิ ล จั น ทร์
บ้ านเลขที่ 43/1 ม. 5
นายไพโรจน์ สุนิพนธ์ (อายุ 52ปี ) บ้ านเลขที่ 6 หมู่ 5 ต.เลม็ด
นางเทีย่ ว ทองปรีชา ( อายุ 94 ปี )และนายสมชาย บุญมา
บ้ านเลขที่ 1 ม.5 บ้ านเชิงทึง
นางพริ ง้ ทองเกิด (อายุ 80ปี ) บ้ านเลขที่ 51 ม. 5 บ้ านเชิงทึง
นางบุญเลิศ ทิพย์ป่าเว (อายุ 63ปี ) บ้ านเลขที่ 118 ม. 5 บ้ านในทอน
นางพวงศรี ทิพย์ป่าเว (อายุ 64ปี ) บ้ านเลขที่ 26 ม.3 บ้ านท่าหัก

แหล่งโบราณคดีสวนปาล์มนางบุญเลิศ ทิพย์ป่าเว- กล่าวว่าพื ้นที่บริ เวณนี ้แต่เดิมเป็ น
พื ้นที่ดอนและทาการปลูกยาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 มีการปรับพื ้นที่เพื่อทาสวนปาล์ม
พบแผ่ น อิ ฐ ขนาดใหญ่ ชิ น้ ส่ ว นเครื่ อ งถ้ วยจ านวนมากและชิ น้ ส่ ว นพระโพธิ สัต ว์
อวโลกิเตศวร
แหล่งโบราณคดีสวนปาล์มนายลือศักดิ์ คชไพร – กล่าวว่าเมื่อประมาณ 50 ปี ที่แล้ ว นายลือศักดิ์ คชไพร (อายุ 42 ปี ) บ้ านเลขที่ 31
บิดาของตนได้ พบเทวรูปจากการไถนา จากนันได้
้ ขายไปและเหลือไว้ เพียงรูปภาพ
สหัส ส่องแก้ ว (อายุ 52 ปี ) บ้ านเลขที่ 27
นายมนูญ นิลพัฒนไพศาล (อายุ 78ปี ) บ้ านเลขที่ 26
ม.5 บ้ านในทอน
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ตาบล หมู่บ้าน (6 หมู่บ้าน) ข้ อมูลที่โบราณคดี
ป่ าเว
แหล่งโบราณคดีวดั เดิมเจ้ า – แบ่งเป็ นแหล่งโบราณคดีดอนเหย้ าและดอนวาด แหล่ง
(ต่อ)
โบราณคดีดอนเหย้ าคือพื ้นที่บริ เวณวัดเดิมเจ้ า จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์ชาวบ้ าน
มักจะพบกระปุกหรื อถ้ วยบริ เวณทุง่ นาใกล้ วดั เดิมเจ้ า ตัวอย่างเครื่องถ้ วย ได้ แก่ ตลับ
เคลือบเขียวจากเตาอันซี มณฑลฝูเจี ้ยน สมัยราชวงศ์ซง่ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18
ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ น ส่วนวัดเดิมเจ้ า ชาวบ้ านบอกว่าเป็ นวัดเก่าแต่ได้ มี
การมาสร้ างโบสถ์ และใบเสมาขึ ้นมาใหม่รูปแบบศิลปกรรมของโบสถ์และใบเสมา
ปูนซีเมนต์เป็ นศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ และไม่พบโบราณวัตถุจากการสารวจผิว
ดินเพิ่มเติม
แหล่งโบราณคดีดอนวาดจากการให้ สมั ภาษณ์ ชาวบ้ านเล่าต่อกันมาว่าแต่เดิมเป็ น
พื น้ ที่ เ ปลวเก่ า ปี พ.ศ.2528-2529 มี ก ารตัด ถนนผ่ า นหน้ าวัด บริ เ วณดอนเหยา
และดอนวาดพบเศษอิฐแหวนทองบรรจุในกระปุกและชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาจานวน
มาก ต่อมาในปี พ.ศ.2551 ได้ มีการเช่าพื ้นที่ดอนวาดจากวัดเพื่อทาสวนปาล์ม ใน
การไถหน้ าดินพบชิ น้ ส่วนเครื่ องถ้ วย กระปุก 5-6 ใบ เครื่ องถ้ วยและวัตถุประเภท
โลหะคล้ ายกรรไกร เป็ นต้ น ตัวอย่างกระปุกที่ชาวบ้ านเก็ บเอาไว้ เป็ นกระปุกลาย
ครามจากเตาผิงเหอ มณฑลฝูเจี ้ยนกาหนดอายุราวต้ นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 22
ห้ วยไผ่
ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี

ผู้ให้ สัมภาษณ์
พระครูสาระพุทธิพงศ์ (อายุ 64 ปี ) เจ้ าอาวาสวัดเดิมเจ้ า
นายวสันต์ จรูญรัตน์ (อายุ 30ปี ) บ้ านเลขที่ 30
นายเริ่ ม จันทร์ แสง (อายุ 82 ปี ) บ้ านเลขที่ 81
นายมงคล ส่องแก้ ว (อายุ 48 ปี ) บ้ านเลขที่ 74
นายครวญ จันทร์ แสง (อายุ 85ปี ) บ้ านเลขที่ 12
ม. 5 บ้ านเดิมเจ้ า

นางบุญ รอด จัน ทร์ แ จ่ ม ใส (อายุ 54 ปี ) บ้ า นเลขที่ 33 ม. 6
บ้ านห้ วยไผ่
นายสมพร ทองเพชร (อายุ 77 ปี ) ผู้ใหญ่บ้านเก่าและนาง พะยอม
ทองเพชร บ้ านเลขที่ 24 ม. 6 บ้ านหนองผักหนาม
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ตารางที่ 35 ตารางแสดงรายชื่อและข้ อมูลการให้ สัมภาษณ์ ชาวบ้ านในตาบลตลาดไชยา อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาบล หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน) ข้ อมูลที่โบราณคดี
ตลาด บ้ านตลาดไชยา
แหล่งโบราณคดีวดั ศาลาทึง – วัดชยารามหรื อทีช่ าวบ้ านเรี ยกว่าวัดศาลาทึงไม่มี
ไชยา
ประวัตทิ ี่แน่ชดั ว่าสร้ างขึ ้นในสมัยใด คาว่า “ศาลาทึง” เนื่องจากแต่เดิมมีต้นทึงอยู่
บริ เวณศาลาตรงด้ านหน้ าของวัดสมัยพระครูโสภณเจตสิการาม (ขา ธมฺมโชโต) เจ้ า
อาวาสได้ เปลีย่ นชื่อวัดเป็ นวัดชยารามในปี พ.ศ.2480
บ้ านวังหลุมพี
แหล่งโบราณคดีบ้านนายชัยพฤกษ์ ทองอ้ น - จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่า
พื ้นที่บริ เวณสวนยางข้ างบ้ านและสวนปาล์มตรงข้ ามบ้ านของนายชัยพฤกษ์ ทองอ้ น
เคยขุดพบพระ ลูกปั ด เครื่ องมือโลหะ กองอิฐลักษณะคล้ ายเตาเผาแต่ได้ ทาการไถ
กลบและขุดเป็ นสระน ้า
บ้ านสงขลา
แหล่งโบราณคดีบ้านสงขลา – กล่าวว่ามัสยิดบ้ านโต๊ ะเจ้ ามีมานานแล้ ว 400 กว่าปี
เรื อสามารถล่องมาจากบ้ านขนอน เคยพบอิฐ ชิ ้นส่วนพระพุทธรูป พระพิมพ์ ชิ ้นส่วน
เครื่ องถ้ วย ลูกปั ดตอนขุดกุโบร์

ผู้ให้ สัมภาษณ์
พระอธิการอุดมศักดิ์ ปุญญาณโณ (อายุ 59ปี ) เจ้ าอาวาสวัดศาลาทึง
นายชนะ นาคเวช (อายุ 80ปี ) บ้ านเลขที่ 307 ม.1 ตลาดไชยา

นายชัยพฤกษ์ ทองอ้ น (อายุ 60ปี ) บ้ านเลขที่ 37
นายสมมาตร หีดแก้ ว (อายุ 62 ปี ) บ้ านเลขที่ 167
ม. 1 บ้ านวังหลุมพี ต.ตลาดไชยา
นายสฝี ห้ องสุวรรณ (อายุ 80 ปี )
นายสวัสดิ์ กูรูเฟี ย้ ะ (อายุ 61ปี ) กานันบ้ านสงขลา บ้ านเลขที่ 92
นายประสบ พรชัย (อายุ 73 ปี ) บ้ านเลขที่ 71
นายดะ พันเมือง (อายุ 56ปี ) บ้ านเลขที่ 9/1
นายหวันลีซอ อิมละ (อายุ 60 ปี ) บ้ านเลขที่ 100
นายสฝี ทิพย์หมัด (อายุ 65ปี ) บ้ านเลขที่ 63
นายเหรน มัยเมือง (อายุ90 ปี ) บ้ านเลขที่ 101
นายหมัดยูโซะ ทิพย์หมัด (อายุ 79ปี ) บ้ านเลขที่ 27/1
หมู่ 2 บ้ านสงขลา
นายใย คล้ ายปั กษี (อายุ 81 ปี ) บ้ านเลขที่ 363 ม. 1 บ้ านท่าน้ อย
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ตาบล
ตลาด
ไชยา
(ต่อ)

หมู่บ้าน (5 หมู่บ้าน) ข้ อมูลที่โบราณคดี
บ้ านนาขุด
วัดใหม่ลานทะเล – เป็ นวัดเก่าเพิง่ มาบูรณะใหม่
บ้ านคลองเคียน
บ้ านเวียง
พบอิฐกระจายอยูท่ วั่ ไปบริ เวณบ้ าน (นอกกาแพงเมืองเวียง)

แหล่งโบราณคดีนาโนรมณ์ - จากการให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่าบิดาของตนเล่าให้ ฟังว่า
พบพระพุทธรูปนาคปรกและพระพิมพ์ที่นาโนรมย์ทิศตะวันออกของวัดเวียง
แหล่งโบราณคดีบ้านดอนบุญใส – พบอิฐกระจายอยูท่ วั ไป จากข้ อมูลการให้
สัมภาษณ์กล่าวว่าเคยพบตุ๊กตาเคลือบดินเผาคล้ ายแบบสุโขทัย

ผู้ให้ สัมภาษณ์
นายพร้ อม สุทธิเกิด (อายุ 86 ปี ) บ้ านเลขที่ 33 ม.3 บ้ านนาขุด
วาริ น น้ อยดี (อายุ 50ปี ) บ้ านเลขที่ 182/2
นายแช่ม เผือกสวัสดิ์ (อายุ 89ปี ) บ้ านเลขที่ 48
เสงี่ยม มณีรัตน์ (อายุ 77ปี ) บ้ านเลขที่ 154
สมชาย บุญเหมือน (อายุ 50ปี ) บ้ านเลขที่ 75
นายจรูญพันธ์ นาคเวียง (อายุ 52ปี ) บ้ านเลขที่162
นายเรี ยง ลอยไหม (อายุ 84 ปี ) บ้ านเลขที่ 18
นางเทียบ แสงแก้ ว (อายุ 85 ปี ) บ้ านเลขที่ 50ม.4 บ้ านเวียง
อัจฉรา นุ้ยนวล (อายุ 68 ปี ) บ้ านเลขที่ 41/3 ม.4 บ้ านเวียง
นางชูศรี (อายุ 63 ปี )และนายมาโนชย์ เพชรดวงจันทร์ (อายุ56 ปี )
บ้ านเลขที่ 95 (ใกล้ แหล่งโบราณคดี)
นางสมศรี เนียนเฮ้ อ (อายุ 58 ปี ) บ้ านเลขที่ 158 ม.4 บ้ านบนใส
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ตาบล หมู่บ้าน
ตลาด
ไชยา
(ต่อ)

ข้ อมูลที่โบราณคดี
กาแพงเมืองไชยาทิศตะวันออก
- บ้ านตาครัน พบอิฐเป็ นแนวยาว ปั จจุบนั สร้ างเป็ นบ้ าน 3 ชัน้ ส่วนอิฐได้ นามากอง
ไว้ ข้างกาแพงบ้ าน เคยพบภาชนะดินเผาคล้ ายคนโท กาน ้าและหม้ อดิน ลูกปั ด
กาแพงเมืองทางด้ านทิศตะวันตก
- บ้ านเช่านางอาพัน พบอิฐกระจายอยูท่ วั่ ไปบริ เวณบ้ านเช่านางอาพัน มากมี ส่วน
คูเมืองโดนถม แต่เดิมเรื อสามารถล่องขึ ้นมาได้
- บ้ านนางเหม ตะนาวศรี กาแพงเมืองอยูต่ รงบริ เวณสร้ างอาคารหลังใหม่ จากการ
สารวจพบอิฐและชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยกระจายอยูท่ วั่ ไป
กาแพงเมืองทางด้ านทิศเหนือ
- บ้ านนางภารดี พรหมคา เคยขุดพบอิฐและเสาไม้ ขนาดใหญ่ 4 ต้ นหลังบ้ าน
(บริ เวณคูเมือง)
- บ้ านนางจงดี ธีระชยาวรานนท์ กล่าวว่าประตูทางเข้ าเมืองอยูท่ างด้ านบ้ านนาย
ประจิณ มีการนาอิฐในเมืองไปขายกับธนาคารออมสินเพื่อสร้ างอาคาร เคยพบ
เครื่ องถ้ วยในแถวบริ เวณบ้ าน จากการสารวจพบอิฐกระจายอยูท่ ั่วไป
- บ้ านนายประจิน พลวิชยั พบอิฐจานวนมากทับถมกันอยูใ่ ต้ ดิน ด้ านหลังบ้ านมี
สระน ้าสันนิษฐานว่าเป็ นส่วนคูเมืองเก่า
กาแพงเมืองด้ านทิศใต้
- บ้ านนางบุญนิต ชิดไทย – พบอิฐและคูน ้าเป็ นแนวยาว
- บ้ านนายธีรศักดิ์ ซุย่ เหลียน เคยขุดพบหัวนโม เจอชิ ้นส่วนภาชนะดินเผากระจาย
อยูท่ วั่ ไป กาแพงเมืองมีความกว้ างประมาณ 2 เมตร พบอิฐกระจายอยูท่ วั่ ไป

ผู้ให้ สัมภาษณ์
นางสุดใจ ภูมิไชยา (อายุ 54 ปี ) บ้ านเลขที่ 137/5 และนางวรรณธานี
ฤกษ์ วิชยั (อายุ 84 ปี ) บ้ านเลขที่ 137 ม. 4 (กาแพงเมืองบ้ านตาครัน)
นางจุลยั วรรณ แซ่เซ่า (อายุ 59 ปี ) บ้ านเลขที่ 79/3 ม. 4 บ้ านเวียง
นางอาพัน มากมี (อายุ 84 ปี ) บ้ านเลขที่ 147
นางบุญช่วย หนูน้ ยุ (อายุ 75 ปี ) บ้ านเลขที่ 139
นางสุมล บุญเสริ ม (อายุ 74 ปี ) บ้ านเลขที่ 39 ม. 4 บ้ านเวียง
นางเหม ตะนาวศรี (อายุ 82 ปี ) บ้ านเลขที่ 36 ม. 4 บ้ านเวียง
นางภารดี พรหมขา (อายุ 62 ปี ) บ้ านเลขที่ 160 ม. 4 บ้ านเวียง
นางจงดี ธีระชยาวรานนท์ (อายุ 78 ปี ) บ้ านเลขที่ 69 ม. 4 บ้ านเวียง

ประจิน พลวิชยั (อายุ 75ปี ) บ้ านเลขที่ 83/1 ม. 4 บ้ านเวียง

บุญนิต ชิดไทย (อายุ 75ปี ) บ้ านเลขที่ 51/5 ม. 4 บ้ านเวียง
นายธีรศักดิ์ ซุย่ เหลียน (อายุ 52 ปี ) บ้ านเลขที่ 42 ม. 4 บ้ านเวียง
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ตาบล หมู่บ้าน
ข้ อมูลที่โบราณคดี
ตลาด บ้ านยางยวน
บ้ านยางยวน - ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี
ไชยา
(ต่อ) บ้ านหนองแม่ก้ งุ บ้ านหนองแม่ก้ งุ - ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี
บ้ านโรงดา

ผู้ให้ สัมภาษณ์
นายชุม เรื องศรี (อายุ 75 ปี ) บ้ านเลขที่ 43 ม.5 บ้ านยางยวน
รุ้งนภา แก้ วเหล็ก (อายุ 39 ปี ) บ้ านเลขที่ 31/1 ม.5 บ้ านยางยวน
นายสุชน ลาดบูรณ์ (อายุ 40 ปี )และนางเยี่ยม ลาดบูรณ์ (อายุ 74ปี )
บ้ านเลขที่ 30 ม. 5
แหล่ง โบราณคดี บ้ า นโรงด า - เมื่ อ ปี พ.ศ.2545 ได้ ท าการขุด หลุม บริ เ วณหลัง บ้ า น นายอุดม อินหนองทะ (อายุ 42ปี ) บ้ านเลขที่ 9/1 ม. 5 บ้ านโรงดา
พบหม้ อ ดิน เผาบรรจุอัฐิ และกระปุกจานวนมากจึงได้ น าโบราณวัตถุไปมอบให้ กับ ทาง
พิ พิ ธ ภัณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ไชยา(จากการวิ จัย พบว่ า ส่ว นมากเป็ นกระปุก ลายคราม
และเขียนสี กระปุกสีและเคลือบขาว สมัยราชวงศ์หมิง, ตาศรี สชั นาลัย (บ้ านป่ ายาง) ราว
กลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22, เตาปูนสาริ ด เป็ นต้ น)
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ตารางที่ 36 ตารางแสดงรายชื่อและข้ อมูลการให้ สัมภาษณ์ ชาวบ้ านในตาบลเลม็ด อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาบล หมู่บ้าน

ข้ อมูลที่โบราณคดี

ผู้ให้ สัมภาษณ์

เลม็ด

บ้ านดอนประดู่
บ้ านท่าใหญ่

กล่าวถึงวัดหน้ าเมืองว่าเป็ นวัดเก่า ปั จจุบนั ได้ มกี ารบูรณะใหม่ จากการสารวจของผู้วิจยั ไม่พบ
โบราณวัตถุตามผิวดิน ชาวบ้ านกล่าวว่ามักจะพบเครื่ องถ้ วยจากการลอกคลอง

บ้ านวัดแก้ ว

พบอิฐ ชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยกระจายอยูท่ วั่ ไปตลอดแนวสันทราย กล่าวถึงสระน ้าเก่าในเมืองไชยา ได้ แก่
สระวัดนบ สระวัดแก้ ว สระบ้ านนายนุกลู (สระดัง) สระวัดเวียง สระวัดหลง สระวัดตรงเขานางเอ
และกล่าวถึงการผูกพัทธสีมาทีว่ ดั แก้ วว่ามีการขุดพบหัวนโมจานวนมาก

บ้ านวัดนบ

แหล่งโบราณคดีบ้านวัดนบ - จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์กล่าวว่าวัดนบร้ างมีพื ้นที่ประมาณ 13 ไร่ มีร่อง
น ้าหรื อคูน ้าล้ อมรอบ ต่อมาปี พ.ศ.2520 ชาวบ้ านได้ สร้ างศาลาและรวบรวมโบราณวัตถุที่พบบริ เวณวัด
นบ มาเก็บไว้ บนศาลา นอกจากนี ้ราว 30-40 ปี ที่แล้ วมีการตัดถนนคอนกรี ตสายวัดเวียง – เขาน ้าร้ อน
ผ่ากลางแหล่งโบราณคดีทาให้ ขดุ พบอิฐ ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผา กระปุก หัวนโมบริ เวณกศน. ตาบลเลม็ด
จานวนมาก ปั จจุบนั พื ้นที่บริ เวณวัดนบปรับเปลี่ยนเป็ นศาลาประจาหมู่บ้านสนามฟุตบอลสวนปาล์ม
และที่อยูอ่ าศัย
คูน ้าหรื อร่องน ้าเดิมถูกถมเพื่อสร้ างบ้ านเรื อน

นางทิพย์ เทพชาติ (อายุ 85ปี ) บ้ านเลขที่ 17/1
นายเจริ ญ ชัยมาศ (อายุ 37ปี ) บ้ านเลขที่ 63
นายฉัตร ทองพรหม (อายุ 73 ปี ) บ้ านเลขที่ 64
ม.1 บ้ านดอนประดู่
พระอธิการทศพล กิตติวโร เจ้ าอาวาสวัดแก้ ว
นายนุกลู บุญรักษา (อายุ 84 ปี ) บ้ านเลขที่ 158
นางจรวย ใยฤทธิ์ (อายุ 80ปี ) บ้ านเลขที่ 64
นางเทีย่ ง แก้ วปาน (อายุ 77ปี ) บ้ านเลขที่ 69
นายอรรถพล ยังสกุล บ้ านเลขที่ 31
นายประเสริ ฐ ชัยมาศ (อายุ 55ปี ) บ้ านเลขที่ 52
ม. 2 บ้ านวัดแก้ ว
นางบุญคล่อง ชุมทับ (อายุ 80ปี ) บ้ านเลขที่ 2
เยื ้อน แสงเดช (อายุ 70ปี ) บ้ านเลขที่ 13
นางปิ่ น สาระคง (อายุ 99ปี ) บ้ านเลขที่ 18
นางจิตรา ชุมทับ (อายุ 61ปี ) บ้ านเลขที่ 90
นายสาคร มาฆะทาน (อายุ 77ปี ) บ้ านเลขที่ 23
นายลัง จาเพียร (อายุ 86ปี ) บ้ านเลขที่ 66
ม. 2 บ้ านวัดนบ
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ตาบล หมู่บ้าน

ข้ อมูลที่โบราณคดี

ผู้ให้ สัมภาษณ์

เลม็ด
(ต่อ)

บริ เวณบ้ านเคยพบเหมือนเตาเผาอิฐ

นางเตี ้ยม คงเมือง (อายุ 75 ปี ) บ้ านเลขที่ 154
ม.2 บ้ านเขาน ้าร้ อน

บ้ านเขาน ้าร้ อน

บ้ านเนียนสูง
บ้ านนาหลวง

บ้ านปากท่อ

บ้ านเลม็ด

บ้ านนางบุญจริ ง เสือปาน – พบอิฐและเครื่ องถ้ วยจีนสมัยราชวงศ์ซง่ จานวน 1 ชิ ้น โดยพบจากการขุดร่อง นางบุญจริง เสือปาน (อายุ 63ปี ) บ้ านเลขที่ 109
น ้าทาสวน
นางบุญเจือ เวชเตง (อายุ 64ปี )และ นางมณี ไชยสิทธิ์
(อายุ 77 ปี ) บ้ านเลขที่ 117ม. 2 บ้ านเนียนสูง
ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี ขุดลงไปเป็ นดินเลน พบเปลือกหอย
นายอานนท์ อักษรชื่น (อายุ 52 ปี ) บ้ านเลขที่ 47/1
นายเจ้ ย ดาพิทกั ษ์ (อายุ 95ปี ) บ้ านเลขที่ 20
ม.3 บ้ านนาหลวง
วัดจาย – เป็ นเจดีย์เก่าของหลวงพ่อเทพเป็ นวัดร้ างไม่ทราบประวัติความเป็ นมาทีช่ ดั เจนว่าสร้ างขึ ้นหรื อ นางสุพตั รา บุญยัง (อายุ 83 ปี ) บ้ านเลขที่ 107/1 ม.4
ร้ างลงไปในสมัยใด ต่อมาในปี พ.ศ.2483 ทางราชการได้ เข้ าใช้ พื ้นที่และสร้ างโรงเรี ยนวัดจาย(สุทธบูร
นายบัญชา คุ้มสุวรรณ (อายุ 43ปี ) บ้ านเลขที่ 41/2 ม. 4
ราษฎร์ ) ทางโรงเรี ยนได้ มีการสร้ างศาลาคลุมเจดีย์และพระพุทธรู ป
แหล่งโบราณคดีดอนในรายณ์ – แต่ก่อนพบชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยกระจายอยูท่ วั่ ไป ชาวบ้ านเล่าต่อกันมาว่า
เป็ นศาสนสถานพราหมณ์เดิม เรี ยก “ดอนในรายณ์”เนื่องจากเป็ นสถานที่ขดุ พบพระนารายณ์(วิษณุ)
ต่อมาราวปี พ.ศ.2525 ทางราชการขอใช้ พื ้นที่สร้ างบ้ านพักครูโรงเรี ยนวัดชยาราม ในการไถเนินดินครัง้
นันพบฐานอาคารก่
้
ออิฐกว้ าง 4x8 เมตรและชิ ้นส่วนกระเบื ้องดินเผาจานวนมาก

ชนะ นาคเวช (อายุ 80ปี ) บ้ านเลขที่ 307 ม.1 ต.ตลาด
นายเสงี่ยม ศรี ทอง (อายุ 88ปี ) และนางประนอมศรี
เพชรสุวรรณ(อายุ 52ปี ) บ้ านเลขที่ 48 ม.5
นางนิตยา ศรี สวัสดิ์ (อายุ 60ปี ) บ้ านเลขที่ 87 ม. 5
พตท.ทวีศกั ดิ์ หนูแก้ ว (อายุ 67ปี ) บ้ านเลขที่ 21/3 ม.5
ประหยัด ลอยใม (อายุ 92ปี ) บ้ านเลขที่ 92 ม.5
นายศิริพงศ์ ศรี สวัสดิ์ บ้ านเลขที่ 87บ้ านเลม็ด
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ตาบล หมู่บ้าน

ข้ อมูลที่โบราณคดี

ผู้ให้ สัมภาษณ์

เลม็ด
(ต่อ)

บ้ านโคกหม้ อ

แหล่งโบราณคดีบ้านโคกหม้ อ - จากข้ อมูลการให้ สมั ภาษณ์ชาวบ้ านเรี ยกพื ้นที่บริเวณนี ้ว่า “โคกหม้ อ”
หรื อ “สวนบ่อดอนโกร้ ว” เล่ากันว่าแต่เดิมเป็ นวังเก่า พบภาชนะดินเผากระจายอยูท่ วั่ ไปในบริเวณบ้ าน
เคาะหม้ อแต่จะพบหนาแน่นบริ เวณสวนบ่อดอนโกร้ ว

บ้ านนาทราย

ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี ส่วนมากเป็ นดินทราย

บ้ านในเขา

ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี แต่ก่อนบริ เวณนี ้เป็ นป่ าพรุ

นางจิตติมา เกศแก้ ว (อายุ 64ปี ) บ้ านเลขที่ 43
นางสาวนัทที รัตนบารุง (อายุ 60ปี ) บ้ านเลขที่ 60
นางสุมล คชาอนันต์ (อายุ 54ปี ) บ้ านเลขที่ 50
นายไพโรจน์ สัตบุตร (อายุ 60ปี ) บ้ านเลขที่ 91/3
ม.5 บ้ านโคกหม้ อ
นางบุญมี มณีรัตน์ (อายุ 74ปี ) บ้ านเลขที่ 61
นางสาววิไล เยีย่ มแก้ ว (อายุ 70ปี ) บ้ านเลขที่ 63
ม.5 บ้ านนาทราย
นายสวัสดิ์ คงแง่ง (อายุ 84ปี ) บ้ านเลขที่ 100/2
นายณรงค์ สุมานิต (อายุ 70ปี ) บ้ านเลขที่ 148/3 ม. 6
บ้ านในเขา
นายบุญธรรม คุ้มรักษ์ (อายุ 53ปี ) บ้ านเลขที่ 8 ม.7 บ้ าน
ไทรงาม
นายประเสริ ฐ บุญกันภัย (อายุ 54ปี ) ผู้ใหญ่บ้านไทรงาม
บ้ านเลขที่ 77 ม.7
นายวิรัตน์ วริ ยะกากร (อายุ 66ปี ) บ้ านเลขที่ 46 ม.7บ้ าน
หนองกรูดนายทัศนัย มุงผลกลาง (อายุ 46ปี ) บ้ านเลขที่
45/1 ม.7 บ้ านไทรงาม

บ้ านไทรงาม
บ้ านหนองกรูด

-

พบหม้ อกุฎฑีในคลองท่าปูน
พบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผาเนื ้อดินจานวนมากบริ เวณคลองชลประทานท่าปูนใกล้ เขาน ้าร้ อน
กล่าวว่าบริ เวณบ้ านของตนและโรงเรี ยนเขาน ้าร้ อน (ร้ าง) เป็ นป่ าช้ าเก่า
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ตารางที่ 37 ตารางแสดงรายชื่อและข้ อมูลการให้ สัมภาษณ์ ชาวบ้ านในตาบลเวียง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาบล หมู่บ้าน

ข้ อมูลที่โบราณคดี

เวียง

เขาสายสมอ – มีเรื่ องเล่าว่ามีการพบสมอเรื อบริ เวณเชิงเขา ส่วนบริ เวณเทคนิคการอาชีพเดิมเป็ น
ดอนเรี ยกว่าดอนวัดหลวงตอนสร้ างอาคารมีการพบกระปุกเป็ นจานวนมาก

เชิงสมอ

บ้ านเวียง

บ้ านโพธิ์

นางปราณี ดอกเข็ม (อายุ 64ปี ) บ้ านเลขที่ 80/1 ม.1 บ้ านเขา
สายสมอ
บุญสม สุดเสนีย์ (อายุ 69ปี ) บ้ านเลขที่ 133 ม.5 บ้ านหนองแค
แหล่งโบราณคดีบ้านนายสอน ศักดิ์เพชร – กล่าวว่าพบนางตาราจากการขุดบ่อน ้าข้ างบ้ าน โดยขุด นางพริ ม้ ศักดิ์เพชร (85ปี )และนางนภา เสือปาน (อายุ 54ปี )
ลึกประมาณ 1 เมตร (นางพริ ม้ ศักดิ์เพชรอายุ 12 ปี ) และเจอเครื่ องถ้ วยสมัยราชวงศ์ซง่ ราวพุทธ
บ้ านเลขที่ 95/1
ศตวรรษที่ 17-18 วางซ้ อนกันจานวนหลายใบ นอกจากนี ้โบราณวัตถุเพิ่มเติมได้ แก่ ลูกปั ด, กาไล กระจ่าง แก้ วป่ าน (72 ปี ) บ้ านเลขที่ 135
หิน,อิฐ, ชิ ้นส่วนภาชนะดินเผา เป็ นต้ น
กัญญาวี ปานทึ (48ปี )และนางอุบลวรรณ หมื่นจิต (57 ปี )
บ้ านเลขที่ 41/3
นายวิลาศ เก่งกล้ า (อายุ 58ปี ) บ้ านเลขที่ 42/1 ม.3 บ้ านเวียง
ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี
นางทับทิม ชูเทพ (อายุ 75 ปี ) บ้ านเลขที่ 79 ม.3 บ้ านโพธิ์

บ้ านพนัง

บริ เวณนี ้คือ ดอนพต มักพบเครื่ องถ้ วยจากการขุดลอกตามลาคลองไชยา นอกจากนี ้ยังพบเครื่ อง
ถ้ วยจีนสมัยหมิง (พุทธศตวรรษที่ 20-22) ที่สวนยางนายอนุชา เพชรย้ อย

บ้ านสามศักดิ์

ขุดพบอิฐและชิ ้นส่วนเครื่ องถ้ วยบริ เวณบ้ าน จากการสารวจของผู้วิจยั พบอิฐจานวน 4-5 ก้ อน มี
ขนาด 27x16x6 เซนติเมตร จากการเดินสารวจไม่พบโบราณวัตถุเพิ่มเติม
ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี

บ้ านหนองแค

ผู้ให้ สัมภาษณ์

นายอนุชา เพชรย้ อย(อายุ 42ปี ) บ้ านเลขที่ 77/1
นายอุดม ใสสะอาด (อายุ 67ปี ) บ้ านเลขที่ 76
นางเนียบ ชัยอินทร์ (อายุ 80ปี ) บ้ านเลขที่ 22
ม.4 บ้ านพนัง
อเนก อินทร์ สม (อายุ 45ปี ) บ้ านเลขที่ 56 ม.5 บ้ านสามศักดิ์
สมคิด ช่วยยิ ้ม (อายุ 64 ปี ) บ้ านเลขที่ 40/2 ม.5 บ้ านหนองแค
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ตารางที่ 38 ตารางแสดงรายชื่อและข้ อมูลการให้ สัมภาษณ์ ชาวบ้ านในตาบลโมถ่ าย อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ตาบล หมู่บ้าน

ข้ อมูลที่โบราณคดี

ผู้ให้ สัมภาษณ์

โมถ่าย บ้ านป่ าอ้ อย

ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี

นายเจริ ญ หมวดทอง (อายุ 78ปี ) บ้ านเลขที่ 100 ม.1 บ้ านป่ าอ้ อย

บ้ านกลาง

ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี

นางเลียบ เวชแตง (อายุ 94ปี ) บ้ านเลขที่ 16 ม.2 บ้ านกลาง

บ้ านทือ

วัดพริ ง้ เป็ นวัดร้ างไม่ทราบว่าสร้ างขึ ้นในสมัยใด จากการสารวจของผู้วิจยั พบว่าเป็ นลักษณะ นายชะรอย(อายุ 80ปี ) และนางสมจินต์ แก้ วดาดี (อายุ 77ปี )
กองดิน (จอมปลวก) ทาให้ ไม่เห็นหลักฐานทางโบราณคดีที่ชัดเจน พบชิน้ ส่วนเครื่ องถ้ วย บ้ านเลขที่ 35
ขนาดเล็ก 1 ชิ ้น
นางเลียบ เวชแตง (อายุ 94ปี ) บ้ านเลขที่ 16 ม.2 บ้ านกลางเชวง อิน
แก้ ว (อายุ 65ปี ) บ้ านเลขที่ 108 ม.3 บ้ านทิอ
แต่ก่อนมีนาเยอะปั จจุบนั ปลูกปาล์ม เคยได้ ยินว่ามีการพระจากการดูดทรายที่แถวบ้ านลุม่
นางประนอม ขวัญทอง (อายุ 64ปี ) บ้ านเลขที่ 24/1
มะนาว ได้ ยินว่ามีวดั เก่าชื่อวัดในไร่ (วัดร้ าง) ปั จจุบนั วัดเป็ นหนองน ้า อนึง่ ผู้วิจยั ไม่สามารถ นายละเอียด กวีพราหมณ์ (อายุ 78ปี ) บ้ านเลขที่ 1
เข้ าพื ้นที่ได้
ม.4 บ้ านหัวนา
ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดี
นายชะรอย(อายุ 80ปี ) และนางสมจินต์ แก้ วดาดี (อายุ 77ปี )
บ้ านเลขที่ 35
นางมยุรี ปิ่ นแก้ ว (อายุ 68 ปี ) บ้ านเลขที่ 19 ม.5 บ้ านลุม่ มะนาว
จากข้ อมูลการสัมภาษณ์กล่าวว่าในปี พ.ศ.2557 ทาการปรับไถหน้ าดินบริ เวณสวนหลังบ้ าน นายสิทธิชยั แสงจันทร์ (อายุ 57ปี ) บ้ านเลขที่ 13/1 ผู้ใหญ่บ้าน
นายสิทธิชยั แสงจันทร์ เพื่อปลูกยาง พบชิ ้นส่วนภาชนะดินเผา เป็ นจานวนมาก จากการ
นางอารี ชันหม้
้ อ (อายุ 79 ปี ) บ้ านเลขที่ 22/1
สารวจของผู้วิจยั พบว่าส่วนใหญ่กาหนดอายุอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 นอกจากนี ้
นางวันลา เผือกด้ วง (อายุ57ปี ) บ้ านเลขที่ 21
บริ เวณบ้ านของนายสิทธิชยั แสงจันทร์ ยงั พบอิฐวางเรียงเป็ นฐาน พระพิมพ์และชิ ้นส่วน
นายเจริ ญศักดิ์ เพชรหล่อ (อายุ39ปี ) บ้ านเลขที่ 5/3
สถาปั ตยกรรมเมือ่ ประมาณ 30 ปี ที่แล้ ว
ม.6 ต.ทุง่ นางเภา

บ้ านหัวนา

บ้ านลุม่ มะนาว

บ้ านทุง่ นางเภา
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ประวัตผิ ้ ูวิจัย

ชื่อ-สกุล

เพลงเมธา

ขาวหนูนา

ที่อยู่

29/1 หมู่ 4 ตาบลลาพะยา อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

โทรศัพท์

081-3436781

Email

plengmatha@gmail.com

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550

สาเร็ จการการศึกษาปริ ญญาศิลปะศาสตร์ บณ
ั ฑิต (โบราณคดี)
เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ.2553

ศึ ก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญามหาบัณ ฑิ ต สาขาโบราณคดี ส มัย
ปร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ภ า ค วิ ช า โ บ ร า ณ คดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

