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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

57101210 : Major (Archaeology) 
Keyword : Archaeology, Nan, Sukhothai, Lanna 

MR. ARITHACH NOKNGAM : A RELATIONSHIP BETWEEN NAN SUKHOTHAI AND 
LANNAIN 14TH - 17TH CENTURY FROM ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE THESIS ADVISOR :  
KANNIKA SUTEERATTANAPIROM 

The purpose of this research is to study the relationship between Nan, 
Sukhothai and Lanna during 14th - 17th century A.D. The study is based on historical 
evidence, archaeological reports, and archaeological survey in 3 areas (Pua, Phu-
Phiang, and Muang-Nan District). The results demonstrate the sequences of Nan 
which can be divided into 6 phases: 

Phases I (12th – 13th century A.D.) Evidence of settlement in Nan area at 
the time was only mentioned in local historical record of Phayao. 

Phases II (late 13th century A.D.) First settlement, Political relationship 
with Lanna is also started in this period but was unstable. 

Phases III (before A.D. 1292 – A.D. 1338) Pua ancient city flourished on the 
grounds of trading network in the area which brought Sukhothai political connection 
into Nan for the first time. 

Phases IV (A.D. 1356 – A.D. 1442) The period of close relationship of Nan 
and Sukhothai in the aspect of religion, kinship, arts, and politic. The archaeological 
evidence and Nan pottery also indicate relationship with Sukhothai and Lanna. 

Phases V (A.D. 1450 – A.D. 1558) Nan under the conquering of Lanna. Nan 
accepted Lanna art influence. 

Phases VI (A.D. 1558 – A.D. 1783) Nan under the conquering of Burma. 
Still, Lanna art influence was carried on. 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ทิศเหนือและทิศตะวันออกจรดพรมแดน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศใต้ติดต่อกับเขตจังหวัดแพร่และจังหวัดอุตรดิตถ์  
ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตจังหวัดพะเยา พื้นที่มีสภาพเป็นที่ราบแคบๆ ขนานกับล าน้ าในหุบเขา 
โดยพื้นที่ราบที่มีขนาดใหญ่ที่สดุที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม คือ ที่ราบซึ่งขนานกับแม่น้ าน่านเป็นแนวยาว 
เริ่มต้นจากอ าเภอทุ่งช้างจนถึงอ าเภอท่าวังผา และอ าเภอเมืองถึงอ าเภอเวียงสา นอกจากนี้ยังมี  
ที่ราบแคบๆ ที่เกิดจากการทับถมของตะกอนจากล าน้ าสาขาแม่น้ าน่านกระจายกันอยู่โดยทั่วไป 
ในหุบเขาอีกหลายแห่ง1 

นอกจากนี้ น่านยังเป็นชุมทางติดต่อกับบ้านเมืองอื่นในลักษณะการเป็นชุมทางการค้า  
มานับตั้งแต่อดีต ดังมีผู้ศึกษาเส้นทางการติดต่อโดยใช้เอกสารชาวต่างชาติ และเส้นทางการเดินทัพ  
ในสมัยหลัง (ราวพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา) พบว่าจากเมืองน่านสามารถเดินทางไปสุโขทัย และ
เดินทางต่อไปยังเมืองเมาะตะมะ ซึ่งเป็นเมืองท่าการค้าส าคัญแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังสามารถเดินทางผ่าน
เมืองปัวข้ามไปยังหลวงพระบาง อันเป็นเมืองการค้าส าคัญก่อนการเจริญข้ึนของเวียงจั นทน์ 
หรืออาจเดินทางไปเมืองเชียงแสน ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับกลุ่มเมืองในสิบสองปันนาได้ และท้ายที่สุด 
สามารถติดต่อกับเชียงใหม่ ที่นับว่าเป็นตลาดการค้าส าคัญของล้านนาได้ โดยผ่านไปทางเมืองปง  
ในเขตจังหวัดพะเยา2 สอดคล้องกับงานศึกษาเชียงใหม่และลาวล้านช้างในฐานะตลาดการค้า 

                                                             
1 สุรศักดิ์ ศรีส าอาง และคณะ, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2537), 43. 
2 สินชัย กระบวนแสง, ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 

2519), 101; ศรีศักร วัลลิ โภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ , 2552), 103; 
วินัย พงษ์ศรีเพียร, “จารึกพระธาตุศรีสองรัก : มรดกความทรงจ าแห่งจังหวัดเลย ว่าด้วยสัญญาทางไมตรี  
ศรีอโยธยา-ศรีสัตนาคนหุต พ.ศ. 2103,” ใน 100 เอกสารส าคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ล าดับที่ 6 
(กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยฯ, 2554), 23 – 25. 
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ซึ่งต่างกล่าวสอดคล้องกันว่าน่านถือเป็นชุมทางการค้าส าคัญของล้านนาฝั่งตะวันออก ซึ่งมีเส้นทาง
ติดต่อกับทั้งเชียงใหม่ อ่าวเมาะตะมะ หลวงพระบาง และสิบสองปันนา3 

พื้นที่จังหวัดน่านพบร่องรอยการอยู่อาศัยมาต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังพบเครื่องมือ  
หินกระเทาะที่ท าจากหินกรวดแม่น้ าที่แหล่งโบราณคดีถ้ าอมรินทร์ (ปูเล่ม) ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา 
ก าหนดอายุราว 35,000 – 25,000 ปีมาแล้ว4 เครื่องมือหินกระเทาะหน้าเดียวที่แหล่งโบราณคดี 
เส าดิ น น าน้ อ ย  ต าบ ล เชี ย งข อ ง  อ า เภ อ น าน้ อ ย  อ ายุ ร าว  10,000 – 20,000 ปี ม าแล้ ว 
และแหล่งโบราณคดีภูซางซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องมือหินแหล่งใหญ่ ครอบคลุมเขตบ้านก้อด 
บ้อนดอนคีรี และบ้านสะไมย์ ต าบลนาซาว อ าเภอเมืองน่าน มีการใช้พื้นที่ราว 4,000 ปีมาแล้ว5 
ทั้ งยั งพบกลองมโหระทึ กแบบ วัฒ นธรรมดองซอน ประเทศเวียดนาม อายุราว 2,500 ป ี
ที่บ้านบ่อหลวง ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ6 

น่านในสมัยประวัติศาสตร์มีอายุร่วมสมัยและมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับสุโขทัย ล้านนา  
และอยุธยา ทั้งนี้ประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดน่านเกดิข้ึนราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 โดยการน าของ
พญาภูคา ซึ่งครอบครองพื้นที่ราบตอนบนของจังหวัดน่านบริเวณเมืองย่าง (ปัจจุบันสันนิษฐานว่าอาจ
อยู่บริเวณแม่น้ าย่าง อ าเภอท่าวังผา)7 ภายหลังได้ขยายเครือข่ายทางการเมืองโดยให้ขุนนุ่นไปตั้งเมือง
จันทบุรี (หลวงพระบาง) ส่วนขุนฟองผู้น้องตั้งเมืองวรนคร (เมืองปัว) 
  

                                                             
3 ชวิศา ศิริ, “การค้าของอาณาจักรล้านนา ตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22” 

(วิทยานิพน ธ์ป ริญ ญ าอักษรศาสต รมหาบัณ ฑิ ต  ส าข าวิชาป ระ วัติ ศ าสตร์ เอ เชี ยต ะ วันออกเฉี ย งใต้ 
ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 158, 180 – 182. 

4 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมในจังหวัดน่าน (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 45. 
5 จตุรพร เทียมทินกฤต และสิริพัฒน์ บุญใหญ่, อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือหิน แหล่งโบราณคดีภูซาง 

(เชียงใหม่: ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, 2549), 13 - 28. 
6 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2544), 36. 
7 สุรศักดิ์ ศรีส าอาง และคณะ, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ, 51. 
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ขุนฟองมีบุตรชาย 1 คน ช่ือเจ้าเก้าเถ่ือน ภายหลังข้ึนครองราชย์ต่อจากบิดาไม่นาน 
ก็ถูกพญาภูคาให้อ ามาตย์มาเชิญไปครองเมืองย่างและมอบให้นางพญาแม่ท้าวค าปิน (ชายา)  
ครองเมืองปัวแทน พญาง าเมืองแห่งพะเยาถือโอกาสขยายอาณาเขตเข้าครอบครองเมืองปัว  
ท าให้นางพญาแม่ท้าวค าปินต้องหลบหนีไปจนกระทั่งคลอดบุตรชาย บุตรชายนี้เมื่อโตข้ึนรับราชการ
กับพญาง าเมื องก่อนที่ ภายหลั งรวบรวมก าลั งต่อสู้ จนหลุดพ้นจากการครอบครองของ  
เมืองพะเยา และสถาปนาตนเองเป็นพญาผานองมีบุตรสืบทอดต าแหน่งมาจนกระทั่งพญาการเมือง  
ข้ึนครองราชย์ พ.ศ. 18968 

ในช่วงเวลาเดียวกันน้ี ศิลาจารึกหลักที่ 1 (จารึกพ่อขุนรามค าแหง) จารึกขึ้นราว พ.ศ. 1835 
ปรากฏช่ือเมืองพลัว (ปัว) ว่าอยู่ในอาณาเขตของสุโขทัยร่วมกับเมืองอื่นๆ 9 ต่อมา พ.ศ. 1899 
(เอกสารบางฉบับ ระบุ พ.ศ. 1896) พญาการเมือง (กษัตริย์น่าน) ได้รับเชิญจากพระมหาธรรมราชา
พญาลิไทยให้ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย และได้รับพระธาตุ 7 องค์ พร้อมพระพิมพ์ทองและเงิน 
อย่างละ 20 องค์ ทั้งยังได้นิมนต์มหาเถรธรรมปาลกลับมาด้วย น าไปสู่การก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งข้ึน
บริเวณภูเพียง ซึ่งเป็นการระดมผู้คนเพื่อมาก่อสร้างพระธาตุและเป็นผลให้เกิดการสร้างเมืองข้ึนใหม่
บริเวณภูเพียงแช่แห้ง ในปี พ.ศ. 1902 ก่อนที่ พ.ศ. 1906 พญาการเมืองจะถูกลอบปลงพระชนม์ 
โดยเช่ือว่าเป็นฝีมือของอยุธยา ท าให้พญาผากองผู้เป็นบุตรได้ครองเมืองต่อมา10 

เวียงภูเพียงแช่แห้งเป็นศูนย์กลางเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากประสบปัญหาแล้งน้ า  
พญาผากองจึงได้ย้ายเมืองไปยังฝั่งตะวันตกของแม่น้ าน่าน บริเวณบ้านห้วยไค้อันเป็นที่ตั้งเมืองน่าน 
ในปั จจุบั น  ในปี  พ .ศ . 191111 เมื อ งน่ านในระยะนี้ ป รากฏ ช่ือ ข้ึนอีกครั้ ง ราว พ .ศ . 1915 
ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 นับเป็นการปรากฏช่ือเมืองน่านข้ึนเป็นครั้งแรกบนศิลาจารึกหลักที่ 8 
(จารึกเขาสุมนกูฏ) ว่า “..เบื้องเหนือน้ าน่าน..ถี..เจ้าพญาผากองเจ้าเมืองน่าน เมืองพลัว..”12 
  

                                                             
8 ส านักศิ ลปากรที่  7 น่าน , พงศาวดาร พื้ นเมืองน่าน ฉบับ วัดพระธาตุช้างค้ าวร วิหาร  (น่าน : 

กรมศิลปากร,2557), 2 – 11. 
9 คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึก

ภาคที่ 1 : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2497 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฯ, 2521), 26. 
10 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2539), 10. 
11 เรื่องเดียวกัน, 11. 
12 คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี , ประชุมศิลาจารึก

ภาคที่ 1 : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2497, 112. 
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ต่อมาได้พบศิลาจารึกหลักที่ 64 (วัดพระธาตุช้างค้ าฯ) กล่าวถึงการท าสัตย์สาบานระหว่าง 
ปู่พระยา (เจ้าค าตัน เจ้าเมืองน่าน) กับหลาน (พระมหาธรรมราชาไสยลือไทย กษัตริย์สุโขทัย)  
ให้ช่วยเหลือกันเมื่อเกิดศึกสงคราม เทียบเนื้อความได้กับศิลาจารึกหลักที่ 45 (จารึกวิหารหลวง 
วัดมหาธาตุ) พบที่ เมืองเก่าสุโขทัย จารึกข้ึนใน พ.ศ. 193513 โดยการเอ่ยค าว่า ปู่ และ หลาน 
แสดงให้เห็นว่าสุโขทัยกับน่านน่าจะมีความสัมพันธ์กันทางเครือญาติ 

ความสัมพันธ์ของทั้งสองเมืองเห็นได้จาก เมื่อ พ.ศ. 1919 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 
(ขุนหลวงพ่องั่ว) ยกทัพข้ึนมาตีเมืองก าแพงเพชร พญาผากองได้ยกทัพจากเมืองน่านลงไปช่วยสุโขทัย
แต่ไม่ประสบความส าเร็จ14 ขณะที่เมื่อใดที่เมืองน่านเกิดปัญหาทางการเมืองจะหนีลงไปพึง่พาสโุขทัยที่
เมืองเชลียงเสมอ เช่น พ.ศ. 1942 พญาเถร เจ้าเมืองแพร่ และพญาอุ่นเมือง เข้ายึดเมืองน่าน 
และฆ่าศรีจันต๊ะ เจ้าหุงผู้เป็นน้องหนีไปพึ่งพญาเชลยีง อีกทั้ง พ.ศ. 1976 เกิดการชิงราชสมบตัิระหว่าง 
เจ้าแปงและเจ้าหอพรหมที่ชิงเมืองจากผู้เป็นพี่ (เจ้าอินต๊ะแก่นท้าว) ท าให้ผู้เป็นพี่หนีไปยังเมืองเชลียง
ก่อนขอไพร่พลมาตีเอาเมืองคืนและครองราชย์เป็นครั้งที่สอง (พ.ศ. 1978 - 1993)15 

เมืองน่านถูกพระเจ้าติโลกราชผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของล้านนา พ.ศ. 1993 ระยะแรกน่าน 
มีสถานะเป็นเมืองประเทศราช แต่หลังพญาผาแสงผู้ครองนครราชวงศ์ภูคาองค์สุดท้ายพิราลัย  
เมืองน่านกลายเป็นหัวเมืองในอาณาจักรล้านนา โดยเอกสารพื้น เมืองน่านกล่าวว่าเพราะ  
พญาอินต๊ะแก่นท้าวส่งเกลือบ่อมางไปถวายพระเจ้าติโลกราช ท าให้เมืองเชียงใหม่ต้องการส่วยเกลือจึง
ยกทัพมาตีเมืองน่านและท าให้พญาแก่นท้าวต้องหนีไปเมืองเชลียง16 
  

                                                             
13 ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

และโบราณคดี ส านักนายกรัฐมนตรี, 2508), 62, 148. 
14 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ : ฉบับ

เชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม่: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 
2538), 53; พระราชพงศาวดาร กรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2498. พิมพ์ใน
งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพยุงเวชชศาสตร์ (พยุง พยุงเวช) และ แพทย์หญิงสุภาณี พยุงเวช) 2498), 131. 

15 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, 12 - 14. 
16 พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช, ผู้รวบรวม, ประชุมพงษาวดารภาคที่ 10 เรื่องราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมือง

น่าน ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านครน่านให้แต่งไว้ส าหรับบ้านเมือง  (น่าน: สโมสร, 2535), 41 – 42; 
ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร, 18; ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, 
พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด (น่าน: กรมศิลปากร, 2557), 106 – 107. 
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ล้านนาส่งเจ้าเมืองผลัดเปลี่ยนมาครองเมืองน่านกระทั่งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองตีได้ 
เมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2101 ทางด้านเจ้าพระยาพลเทพฤๅชัยผู้ครองเมืองน่านจึงหนีไปพึ่ ง 
เมืองหลวงพระบาง 

ปัจจุบันพื้นที่จังหวัดน่านยังปรากฏร่องรอยหลักฐานที่ส าคัญที่แสดงถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรม
จากทั้งสุโขทัยและล้านนาในรูปแบบงานศิลปกรรมจ านวนมาก ซึ่งร่องรอยหลักฐานไม่ได้ปรากฏเพียง
แค่ตัวเมืองน่าน หากแต่ปรากฏอยู่ทั่วไปตามวัดต่างๆ ดังหลักฐานเอกสารที่กล่าวถึงเมืองพลั ว (ปัว) 
และเวียงภูเพียงแช่แห้งที่มีมาแล้วก่อนเมืองน่าน 

งานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเมืองน่านส่วนใหญ่เป็นการศึกษาด้านการเมือง ดังการศึกษาของ 
ศรีศักร วัลลิโภดม ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับขอบเขตของสุโขทัยจากการตีความหลกัฐานศิลาจารกึ
และกล่าวสรุปว่าเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองของสุโขทัยมีเพียง 24 เมือง อย่างไรก็ตามได้ให้
ความเห็นว่าขอบเขตการปกครองของสุโขทัยทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือสิ้นสุดเพียงแค่เมืองแพร่ 
ขณะที่ พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ใช้หลักฐานคล้ายกับศรีศักร วัลลิโภดม เพียงแต่การตีความต่างออกไป 
กล่าวคือในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยอ านาจของสุโขทัยได้แผ่ ข้ึนมาถึงเมืองน่านเป็นครั้งแรก 
ทางด้าน ประเสริฐ ณ นคร เสนอว่าเมืองน่านอยู่ภายใต้อ า นาจทางการเมืองของสุโขทั ย 
สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระมหาธรรมราชาลิไทย และพระมหาธรรมราชาที่ 2 และตีความ 
ไปถึงการที่ เมืองน่านคือเมืองราดและอาจความสัมพัน ธ์ทางเครือญาติกับสุโขทัยมาตั้งแต่  
สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์17 
  

                                                             
17 ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, 15 – 23; พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, “สุโขทัยกับ

อาเซียน มองประวัติศาสตร์สองแนว,” ใน สุโขทัยกับอาเซียน: มองปัจจุบันผ่านอดีตจากมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ 
โบราณคดี (ปทุมธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2558), 13 – 20 ; ประเสริฐ ณ นคร, 
“ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากจารึก,” ใน ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด : รวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทางวิชาการ” ของ
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 20 - 22. 
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นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันปกครองของน่านและสุโขทัย 
โดย เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี ตีความใหม่ว่าการท าสัตย์สาบานระหว่างเมืองน่านกับสุโขทัยนั้นอาจเกิดข้ึน  
2 ครั้ง คือในสมัยพญาผากองกับพระมหาธรรมราชาที่  1 และครั้งที่สองระหว่างเจ้าค าตันกับ 
พระมหาธรรมราชาที่ 2 ซึ่งในประเด็นนี้ รุ่งโรจน์ อภิรมย์นุกูล เห็นแย้งว่าควรเกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว 
และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าคงเกิดข้ึนจากการฉวยโอกาสช่วงอยุธยาเกิดความวุ่นวายทางการเมือง  
(สมเด็จพระราเมศวรส าเร็จโทษพระเจ้าทองลัน)18 

ทั้งยังมีความเห็นจาก สรัสวดี อ๋องสกุล ผู้เช่ียวชาญด้านประวัติศาสตร์ล้านนาว่าการขยาย
อ านาจของล้านนาสู่เมืองน่านเป็นการช่วงชิงพื้นที่ท าให้อยุธยาไม่สามารถขยายอ านาจสู่เมืองน่านได้ 
พร้อมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่ถูกเมืองน่านตีตลบหลังขณะที่ท าศึกใหญ่กับอยุธยา19 

ด้านเศรษฐกิจ รัตนาพร เศรษฐกุล กล่าวในเชิงการค้าว่าเกลือเป็นสินค้าที่ส าคัญ มีราคา และ 
เป็นที่ต้องการจึงเกิดการหลั่งไหลเข้ามาของพ่อค้าต่างถ่ินเพื่อติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้า 20 ทางด้าน 
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ เคยศึกษาเรื่องเกลือเมืองน่านไว้และมีความเห็นว่าปริมาณการผลิตเกลือเมืองน่าน
ไม่น่าจะเพียงพอส าหรับท าการค้า แต่ก็ไม่ตัดสินอย่างเด็ดขาดว่าเกลือเมืองน่านไม่ได้เป็นสินค้า
แลกเปลี่ยน21 

ขณะที่แหล่งเตาเมืองน่านเป็นทีส่นใจในการศึกษาที่ผา่นมาพอสมควร โดยการศึกษาส่วนใหญ่
เป็นไปเพื่อจัดรูปแบบและลวดลาย เช่น อมรรัตน์ ชูพูล ศึกษาเตาสุนันและเตาจ่ามนัส แล้วมีความเห็น
ว่าแหล่งเตาทั้งสองไม่มีพัฒนาการของแหล่งเตาซึ่งอาจเกิดจากการใช้งานภายในท้องถ่ินและไม่ได้มี
การผลิตเพื่อส่งขาย แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบของภาชนะมีลักษณะร่วมกับทั้งแหล่งเตาในล้านนาและ

                                                             
18 เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี, ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัย: ข้อคิดใหม่และข้อสังเกต

บางประการ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), 15 – 25 ; รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ,  
“สุโขทัยหลังพ่อขุนรามค าแหง : ปรับตัว พึ่งพิง กับการอยู่รอดของราชวงศ์พระร่วง ,” ใน สุโขทัยกับอาเซียน:           
มองปัจจุบันผ่านอดีตจากมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี (ปทุมธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, 2558), 192 – 194. 

19 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2539), 117. 
20 รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรม แอ่งเชียงใหม่-ล าพูน (เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม, 

2552), 125 - 127. 
21 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความส าคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศึกษาบ้าน 

บ่อหลวง ต าบลบ่อเกลือใต้ ก่ิงอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 190 - 191. 
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สุโขทัย22 โดยภายหลัง กมลทิพย์ ธารสว่างด ารงค์ ศึกษาต่อยอดแหล่งเตาเมืองน่าน แล้วพบว่า
สามารถจัดจ าแนกออกเป็น 2 สมัย คือ ระยะแรกราวพุทธศตวรรษที่ 19 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
กับทางสุโขทัย และในระยะหลังราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 มีรูปแบบร่วมกับเครื่องถ้วยจากแหล่ง
เตาที่ผลิตในดินแดนล้านนา23 

ส าหรับการด าเนินงานทางโบราณคดีที่ผ่านมานั้น ทิวา ศุภจรรยา และผ่อนศรี วนาสิน 
ถือเป็นงานบุกเบิกในการส ารวจร่องรอยชุมชนที่มีคูน้ าคันดินในจังหวัดน่าน โดยใช้วิธีโทรสัมผัส 
(Remote Sensing) ด้วยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ทหาร โดยงานในครั้งนั้นมีการบันทึก
ว่าพบร่องรอยชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดน่านทั้งสิ้น 15 แห่ง คือ เขตอ าเภอเมือง 3 แห่ง 
เขตอ าเภอภูเพียง 1 แห่ง เขตอ าเภอปัว 4 แห่ง เขตอ าเภอทุ่งช้าง 1 แห่ง เขตอ าเภอเชียงกลาง 2 แห่ง 
เขตเภอสันติสุข 2 แห่ง และเขตอ าเภอเวียงสา 1 แห่ง24 ภายหลังคณะจัดท าหนังสือวัฒนธรรม 
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดน่าน และส านักศิลปากรที่ 7 น่าน 
(ในขณะนั้น) ได้ลงพื้นที่จริงในการส ารวจในเวลาต่อมา ด้วยการบันทึกภาพร่องรอยคูน้ าคันดินที่เหลือ
ร่องรอยในขณะนั้น25 หากแต่น่าเสียดายว่ายังไม่มีงานศึกษาวิจัยที่ท าการส ารวจหลักฐานทาง
โบราณคดีต่อเนื่องจากข้อมูลการส ารวจข้างต้น ตลอดจนงานขุดค้นทางโบราณคดีที่ครอบคลุมทุกพืน้ที่
เพื่อตรวจสอบอายุสมัย 

ส าหรับการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดน่าน มีจ านวน 12 แห่ง คือ 
1. การขุดแต่งและบูรณปฏิสังขรณ์ก าแพงเมืองน่าน 2. การขุดค้นเจดีย์วัดพญาวัด 3. การขุดค้น 
พระธาตุยอยหงส์ 4. การขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดหนองบัว 5. การขุดค้นแหล่งเตาดงปู่ฮ่อ 6. การขุด
ค้นวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 7. การขุดค้นในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 8. การขุดค้นก าแพง
เมืองบริเวณชุมชนบ้านพญาวัด 9. การขุดค้นวัดสวนตาล 10. การขุดค้นวัดนาปัง 11. การขุดค้นแหล่ง

                                                             
22 อมรรัตน์ ชูพูล, “การศึกษาแหล่งเตาเผาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะดินเผาแหล่งเตาเมืองน่าน 

บ้านบ่อสวก ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 89 - 90. 

23 กมลทิพย์ ธารสว่างด ารงค์, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่าน สุโขทัย ล้านนา พุทธศตวรรษที่ 
19 – 22 จากหลักฐานด้านเครื่องถ้วยบ่อสวก” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 55 - 64. 

24 ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, ทะเบียนต าแหน่งที่ตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: 
โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถ่ายทางอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), 10 – 25. 

25 คณ ะกรรม การ ฝ่ ายป ร ะม วล เอกสารและจดห มาย เห ตุ ฯ , วัฒ นธร รม  พั ฒ น าการท าง
ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด น่าน, 86 – 93; ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, ประวัติศาสตร์ โบราณคดี 
และศิลปกรรมในจังหวัดน่าน, 65 – 79. 
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โบราณคดีหมู่บ้านสันติภาพ 2 และ 12. การขุดค้นพระธาตุแช่แห้งน้อย การขุดค้นและขุดแต่ง 
ทางโบราณคดีแต่ละแห่งนั้นล้วนได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ท าการศึกษา หากพบว่ายังไม่มี
การศึกษาครั้งใดที่เช่ือมข้อมูลที่ได้จากการขุดค้นและขุดแต่งจากแหล่งต่างๆ  เข้าด้วยกัน รวมไปถึง 
การน าหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการขุดค้นไปวิเคราะห์ร่วมกับงานวิจัยทางโบราณคดี  
ประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ศิลปะ ทั้งนี้องค์ความรู้และหลักฐานทางโบราณคดีเป็นสิ่งที่เพิ่มเติม
และยืนยันองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม ทั้งยังน าไปสอบทานได้กับหลักฐานเอกสารเพื่อเติมต่อเรื่องราว 
ทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่ 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ใช้หลักฐานทางโบราณคดีในทุกๆ ด้าน ทั้งหลักฐานเอกสาร 
การส ารวจทางโบราณคดี และการขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อตรวจสอบและเพิ่มพูนความรู้ประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างน่านกับสุโขทัยและล้านนา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 โดยมุ่งศึกษาพื้นที่ 
อ าเภอปัว อ าเภอภูเพียง และอ าเภอเมืองน่าน ซึ่ งมีความเกี่ยวเนื่ องกับหลักฐานเอกสาร  
ทางประวัติศาสตร์ถึงความเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททาง
ประวัติศาสตร์ ซึ่งยังไม่เคยมีการส ารวจหลักฐานทางโบราณคดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อ าเภอปัว 
ก่อนที่จะน ามาเช่ือมโยงข้อมูลหลักฐานชุดต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างภาพในอดีตที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่าน สุโขทัย และล้านนา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
19 – 22 จากหลักฐานทางโบราณคดี 
 

ประโยชน์ของการศึกษา 

1. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่าน สุโขทัย และล้านนา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
19 – 22 จากหลักฐานทางโบราณคดี 

2. การเช่ือมโยงองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลชุดต่างๆ เข้าด้วยกัน ทั้งจากการศึกษา
ทางประวัติศาสตร์ การส ารวจและขุดค้นทางโบราณคดี ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับโบราณคดีใน
พื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา 
 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยขอบเขตการศึกษา 2 ส่วนส าคัญ คือ 
1. ขอบเขตของพื้นที่ที่ศึกษาวิจัย การศึกษาในครั้งนี้จะเน้นการศึกษาเฉพาะพื้นที่อ าเภอปัว 

อ าเภอภูเพียง และอ าเภอเมืองน่าน 
2. ขอบเขตด้านเวลาที่ใช้ในการศึกษาวิจัย การศึกษาในครั้งนี้จะท าการศึกษาโดยเน้นต้ังแต่

พื้นที่จังหวัดน่านมีหลักฐานการสร้างบ้านแปงเมืองข้ึน กล่าวคือ ตั้งแต่ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 
จนกระทั่งสิ้นสุดการเป็นเมืองข้ึนของล้านนา (พม่าเข้าปกครองดินแดนล้านนา) พ.ศ. 2101 เท่านั้น 
 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่าน 
สุโขทัยและล้านนา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 

2. รวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการส ารวจทางโบราณคดี ในพื้นที่อ าเภอปัว อ าเภอภูเพียง  
และอ าเภอเมืองน่าน 

3. วิเคราะห์หลักฐานจากการส ารวจทางโบราณคดี ร่วมกับหลักฐานเอกสารที่ได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรม 

4. สังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดี เพื่อเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับ 
สุโขทัย และล้านนา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 

5. สรุป และน าเสนอผลการศึกษา 
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วิธีการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้มีวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากข้อมูลพื้นฐานประเภทต่างๆ  

เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบสู่กระบวนการวิเคราะห์ต่อไป ข้อมูลเหล่าน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1.1 ข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ เอกสารประวัติศาสตร์ทั้งของไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้
หมายถึงเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ต านานพื้นเมืองจังหวัด
ต่างๆ ในภาคเหนือ พระราชพงศาวดาร จดหมายเหตุ บันทึกต่างๆ ศิลาจารึก ภาพถ่ายโบราณ  
การด าเนินงานทางโบราณคดีที่ผ่านมา รวมไปถึงการศึกษาวิจัยต่างๆ ที่เคยมีผู้ศึกษาไว้ 
 1.2 ข้อมูลจากภาคสนาม เป็นข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจากสถานที่ปัจจุบันในพื้นที่  
อ าเภอปัว อ าเภอภูเพียง และอ าเภอเมืองน่าน เพื่อรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดี 

2. การจัดระเบียบ และประเมินข้อมูล 
 2.1 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้ันต้นทั้งหมด มาท าการรวบรวมเพื่อประเมินเนื้อหาที่
น่าเช่ือถือ 
 2.2 จัดจ าแนก (Typology) ข้อมูล หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยแบ่งตามรูปแบบและอายุสมัยของหลกัฐาน พร้อมบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปใช้
ในการวิเคราะห์ต่อไป 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการน าหลักฐานเอกสาร และหลักฐานจากการส ารวจทาง
โบราณคดี ทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกัน 
 4. การสรุปผลการศึกษา จากผลการศึกษาที่ได้ทั้งหมด และน าเสนอผลการศึกษา 
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แหล่งข้อมูล 

1. หอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
4. กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาน่าน 
5. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 
6. ส านักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 
7. ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
8. โบราณวัตถุในครอบครองของวัดและเอกชน 

 

ข้อจ ากัดของการศึกษา 

1. มีข้อมูลการขุดค้นทางโบราณคดีที่จ ากัดเพียงบริเวณอ าเภอเมืองน่านเป็นส่วนใหญ่  
ท าให้การศึกษาพื้นที่อื่นๆ ขาดข้อมูลจากการขุดค้นทางโบราณคดีมาช่วยยืนยัน 

2. รายงานการขุดค้นค่อนข้างจะมีมาตรฐานการเรียบเรียงที่แตกต่างกันไปตามนักโบราณคดี
ผู้รับผิดชอบ 

3. ไม่ได้รับการอ านวยความสะดวกจากแหล่งข้อมูลในบางพื้นที่ 
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บทท่ี 2 
น่าน ข้อมลูท่ัวไปและการศึกษาท่ีผ่านมา 

 

น่าน เป็นพื้นที่ที่มีการเจริญข้ึนของบ้านเมืองร่วมสมัยกับสุโขทัย ล้านนา และรวมถึงอยุธยา 
อย่างไรก็ตาม ในบทนี้จะทบทวนข้อมูลทั่วไปของเมืองน่าน ตลอดจนการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณคดีพื้นที่จังหวัดน่าน 

 

ค านิยาม “เมืองน่าน” 

ค านิยามของ “เมืองน่าน” ตามเขตการปกครองในปัจจุบัน หมายถึง พื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วย 

15 อ าเภอ26 (รูปที่ 1) ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะเน้นการศึกษาเมืองน่านตามขอบเขตการปกครอง 

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะพื้นที่ที่พบร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม เป็นส าคัญ 

  

                                                             
26 ส า นั ก งาน จังห วัด น่ าน , ที่ ตั้ งอ าณ าเขต  เข้ าถึ ง เ ม่ื อ  20 กุ มภ าพั น ธ์  2562, เข้ าถึ งได้ จ าก 

http://www.nan.go.th/webjo/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=22 
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รูปที่ 1 แสดงเขตการปกครองของเมืองน่านในปัจจุบัน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดน่าน, รูปแบบการแบ่ง

เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดน่าน เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://www.ect.go.th/nan/download/article/article_20181005160943.pdf 
 

ท่ีตั้งและสภาพภูมิศาสตร ์

1. ท่ีตั้ง 

จังหวัดน่านตั้งอยู่ที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ละติจูด 17º 59 N - 19 º 37 N 

ล อ ง จิ จู ด  100 º 18 E – 101 º 22 E27  มี พื้ น ที่ ร ว ม  7,170,045 ไ ร่  ห รื อ  11,472.072 
ตารางกิโลเมตร (รูปที่ 2) 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ แขวงไชยบุรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงไชยบุรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศใต ้  ติดต่อกับ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ 

                                                             
27 กวี วรกวิน, แผนที่ความรู้ท้องถิ่นไทย : ภาคเหนือ (กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) , 

2547), 56. 
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รูปที่ 2 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อระหว่างเมืองน่านกับบ้านเมืองโดยรอบ 

 

2. ลักษณะภูมิประเทศ 
จังหวัดน่านมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและเทือกเขาสูง มีพื้นที่ราบที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 

ที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม คือ ที่ราบซึ่งขนานกับแม่น้ าน่านเป็นแนวยาว เริ่มต้นจากอ าเภอทุ่งช้างจนถึง
อ าเภอท่าวังผา และอ าเภอเมืองถึงอ าเภอเวียงสา นอกจากนี้ยังมีที่ราบแคบๆ ที่เกิดจากการทับถมของ
ตะกอนจากล าน้ าสาขาแม่น้ าน่านกระจายกันอยู่โดยทั่วไปในหุบเขาอีกหลายแห่ง28 โดยมีแม่น้ าส าคัญ 
คือ แม่น้ าน่าน ซึ่งมีผลต่อการด ารงชีวิต ทั้งอุปโภค บริโภค ตลอดจนด้านการคมนาคม ซึ่งก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยที่แม่น้ าน่านตั้งอยู่ระหว่างทิวเขา  
ผีปันน้ าตะวันออกและทิวเขาหลวงพระบาง มีต้นก าเนิดจากดอยขุนน้ าน่าน และล าธารหลายสายใน
หุบเขาด้านทิศตะวันออกของอ าเภอปัว ไหลข้ึนไปทางเหนือใกล้กับพรมแดนไทย-ลาว แล้วกลับมาทาง
ตะวันตกบริเวณอ าเภอทุ่งช้าง อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอท่าวังผา อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอเวียงสา  
ก่อนจะเข้าสู่เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก ลงไปบรรจบกับแม่น้ าปิงเป็นแม่น้ าเจ้าพระยาที่  
ปากน้ าโพ จังหวัดนครสวรรค์ รวมความยาวทั้งสิ้น 627 กิโลเมตร29 
  

                                                             
28 สุรศักดิ์ ศรีส าอาง และคณะ, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2537), 43. 
29 นวลศิริ วงศ์ทางสวัสดิ์, ภูมิศาสตร์กายภาพภาคเหนือของประเทศไทย (เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534), 30; สวาท เสนาณรงค์, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช , 
2523), 50. 
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นอกจากนี้จังหวัดน่านยังมีแหลง่น้ าธรรมชาติ จ านวน 871 สาย ซึ่งในจ านวนน้ีมีที่ใช้งานได้ใน
ฤดูแล้ง 858 สาย มีหนองบึง 86 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 28 แห่ง แหล่งน้ าสาขาที่ส าคัญ
ของจังหวัดน่านซึ่งใช้ในการเกษตร อุปโภค บริโภค ดังนี้30 (รูปที่ 3) 

ล าน้ าว้า มีต้นก าเนิดจากล าธารน้ าในเทือกเขาจอม อ าเภอปัว ไหลผ่านอ าเภอแม่จริม  
ไปบรรจบกับแม่น้ าน่านที่ต าบลข่ึง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ล าน้ าสา มีต้นก าเนิดจากล าธารในเทือกเขาเขตอ าเภอเวียงสา ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าน่าน 
ที่ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา 

ล าน้ าสมุน มีต้นก าเนิดจากล าธารในเทือกเขาผาจ ิไหลผา่นต าบลถืมตอง และต าบลไชยสถาน
ไปบรรจบกับแม่น้ าน่านที่ต าบลดู่ใต้ 

ล าน้ าแหง มีต้นจากล าธารน้ าในเทือกเขาแปช้าง ไหลผ่านที่ราบอ าเภอนาน้อย แล้วย้อนข้ึนไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจบกับแม่น้ าน่านที่ปากน้ าแหง อ าเภอเวียงสา 

ล าน้ าและ มีต้นก าเนิดจากล าธารน้ าในเทือกเขาเขตอ าเภอทุ่งช้าง มาบรรจบกับแม่น้ าน่านที่
บ้านมอญ อ าเภอปัว 

ล าน้ าปัว มีต้นก าเนิดจากล าธารในเทือกเขาทางทิศตะวันออกของล าน้ าปัว ไหลมาบรรจบกับ
แม่น้ าน่านที่บ้านสบปัว 

ล าน้ ากอน มีต้นก าเนิดจากดอยภูคา ไหลไปบรรจบกับแม่น้ าน่ านที่บ้ านสบกอน 
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ล าน้ ายาว มีต้นก าเนิ ดจากดอยภูคา ไหลไปบรรจบกับแม่น้ าน่ านที่ บ้ านสบกอน 
อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ล าน้ าย่าง มีต้นก าเนิดจากดอยภูคา ไหลผ่านอ าเภอปัว บรรจบแม่น้ าน่านที่อ าเภอท่าวังผา 
จังหวัดน่าน 

ล าน้ าอวน มีต้นก าเนิดจากดอยภูคา ไหลมาบรรจบกับแม่น้ าน่านที่บ้านสบยาว อ าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 
  

                                                             
30 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ , วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 

เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดน่าน (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2544), 7. 
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รูปที่ 3 แผนที่แสดงแม่น้ าสายส าคัญ และต าแหน่งศูนย์กลางของน่าน 5 สมัย 
ที่มา: ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, แผนท่ีชุมชนเมืองเก่า

น่าน (กรุงเทพฯ: ส านัก, 2548), 6. 
 

พัฒนาการทางประวัติศาสตรข์องเมืองในจังหวัดน่าน 

1. สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
พื้นที่จังหวัดน่านเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังปรากฏ

หลักฐานเครื่องมือหินสมัยหินเก่า เป็นเครื่องมือที่ท าจากหินกรวดแม่น้ าบริเวณถ้ าอัมรินทร์ (ถ้ าปูเล่ม) 
ต าบลส้าน อ าเภอเวียงสา ก าหนดอายุราว 35,000 – 25,000 ปีมาแล้ว และที่ เสาดินนาน้อย 
ต าบลเชียงของ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน สันนิษฐานว่ามีอายุราว 10,000 – 20,000 ปีมาแล้ว 
(รูปที่ 4) นอกจากนี้ ยังพบเครื่องมือหินในยุคหินใหม่ซึ่งก าหนดอายุราว 4,000 ปีมาแล้ว โดยมากจะมี
ลักษณะเป็นขวานหินขัด และขวานหินกะเทาะ พบกระจายทั่วไปจากเหนือสุดบริเวณอ าเภอบ่อเกลือ 
อ าเภอปัว อ าเภอท่าวังผา อ าเภอเมือง จนใต้สุดเขตอ าเภอนาหมื่น 



  17 

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างเครือ่งมอืหิน พบที่เสาดินนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
ที่มา: ชาตรี เจริญศิริ, น่านยุคก่อนประวัติศาสตร์ เรื่องราวก่อนมีการบันทึกด้วยอักษร 

(น่าน: ส านักงานคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน, 2549), 3. 
 
ทั้งนี้เช่ือว่าแหล่งผลิตเครื่อมือหินเหล่าน้ีอยู่บริเวณป่าอนุรักษ์ของต าบลแม่สา และดอยภูทอก 

อ าเภอเวียงสา รวมถึงดอยภูซางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหินแก้ว  เขาชมพู และดอยปู่แก้ว 
อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน (รูปที่ 5) นอกจากนี้ ยังพบแหล่งภาพเขียนสีบนเพิงผาที่แหล่งโบราณคดี 
ผาหน่อ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน (รูปที่ 6) และกลองมโหระทึก 
ที่บ้านบ่อหลวง อ าเภอบ่อเกลือ ก าหนดอายุราว 1,400 – 1,900 ปีมาแล้ว (รูปที่ 7)31 

 

 
รูปที่ 5 ขวานหินกะเทาะ พบที่แหล่งโบราณคดีเขาแก้วและเขาชมพู 
ที่มา: สุรศักดิ์ ศรีส าอาง และคณะ, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ, 33. 

  

                                                             
31 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมในจังหวัดน่าน (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 

28 – 47. 
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รูปที่ 6 ภาพเขียนสีที่แหล่งโบราณคดีผาหน่อ อุทยานแห่งชาติแม่จริม จังหวัดน่าน 
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 
 
 

 
รูปที่ 7 กลองมโหระทึก  พบที่บ้านบอ่หลวง อ าเภอบอ่เกลือ จังหวัดน่าน 
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 
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2. สมัยประวัติศาสตร์ 
แนวทางการเขียนประวัติศาสตร์เมืองน่านที่ผ่านมามักเรียบเรียงจากพื้นเมืองน่านเป็นหลัก 

ดังที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนหน้า ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมของผู้ วิจัยในส่วนนี้เป็นการน าเอกสาร 
ฉบับอื่นๆ เข้ามาประกอบและเทียบเคียงเพื่อให้เห็นภาพทางประวัติศาสตร์ได้ชัดเจนย่ิงข้ึนโดยที่ยังคง
แบ่งช่วงสมัยตามเดิม อย่างไรก็ตามผู้วิจัยจะท าการแบ่งช่วงสมัยประวัติศาสตร์ข้ึนใหม่ในส่วนของ  
บทวิเคราะห์ต่อไป 

เอกสารหลักฐานเมืองน่านระบุเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังห วัดน่านว่าเริ่มต้นข้ึน
สมัยพญาภูคา (ปฐมกษัตริย์น่าน ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18) แต่ปรากฏว่าเอกสารพื้นเมืองพะเยาได้
บันทึกเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดน่านโดยเรื่องราวดังกล่าวปรากฏจากเอกสารพื้นเมืองพะเยา กล่าวคือ 

เอกสารต านานพื้นเมืองพะเยา มีการกล่าวถึงบุตรชายของลวจังก ราชคนหนึ่งช่ือว่า 
ลาวเกล้าแก้วเมืองมา (ต่อมาเป็นผู้ครองเมืองเงินยางต่อจากลวจังกราช ในปี  พ .ศ. 1304) 
ได้มีการอภิเษกสมรสกับนางแก้วรูปทิบ  ลูกสาวพญาพูฆา 32 ซึ่ งค าว่า “พูฆา” พ้องกับ ช่ือ 
ปฐมกษัติย์น่าน คือ พญาภูคา แต่ช่วงเวลาที่พญาภูคาซึ่งครองเมืองย่างไม่ตรงกับเรื่ องราวในส่วนนี้ 
อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาในประเด็นนี้ 

ต่อมาในปี พ.ศ. 1658 มีการบันทึกว่าพญาเจือง (ขุนเจือง ภายหลังครองเมืองพูกามยาว 
ซึ่งสืบเช้ือสายมาจากลวจังกราช) มาคล้องช้างที่เมืองน่าน พญาน่านช่ือพละเทวะเห็นดังนั้นก็ได้ยก  
นางจันทะเทวี (บุตรสาว) ให้ หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 1701 พญาเจืองครองราชย์ต่อจากบิดาได้เกิดศึก
กับแกว (ชนชาติญวน ทางตอนเหนือของเวียดนาม) และหลวงพระบาง (จันทบุรี) ที่เข้าโจมตีเมือง  
เงินยางซึ่งถือเป็นเครอืญาติกบัเมอืงพกูามยาว (พะเยา) พญาเจืองจึงเรียกชุมนุมทัพเพื่อยกไปช่วยเมือง
เงินยาง หนึ่งในช่ือเมืองที่ถูกเรียกระดมพลนั้นมีเมืองกวาว33 (กาว) ซึ่งเป็นอีกช่ือหนึ่งของเมืองน่าน 
(และกลุ่มชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดน่าน) ในอดีต ดังนั้นอาจแสดงให้เห็นว่าเมืองน่านและเมืองพะเยา 
มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกันมาแต่อดีต 
  

                                                             
32 เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี, ต านานพื้นเมืองพะเยา (เชียงใหม่: นครพิงค์การพิมพ์, 2557), 4 – 5. 
33 เรื่องเดียวกัน, 40 – 41. 
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ประวัติศาสตร์ ในพื้ นที่ จั งห วัดน่ านตามเอกสารพื้ น เมื องน่ านล้วน เริ่มต้น ใน ช่วง  
ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 แบ่งออกเป็น 5 สมัย34 (ตารางที่ 1, รูปที่ 3) คือ 

 2.1 สมัยวรนครหรือเมืองปัว (ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 - พ.ศ. 1902) (รูปที่ 9) 
 ประวัติศาสตร์ฝ่ายน่าน 
 ประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดข้ึนราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 โดยการน าของ

พญาภูคา ซึ่งครอบครองพื้นที่ราบตอนบนของจังหวัดน่านบริเวณเมืองย่าง (ปัจจุบันมีการสันนิษฐาน
ว่าอาจอยู่บริเวณแม่น้ าย่าง อ าเภอท่าวังผา)35 ประวัติศาสตร์ในช่วงต้นจะเป็นเชิงต านาน โดยเล่าถึง
พรานป่าผู้หนึ่งได้ตามรอยสัตว์ข้ึนไปยังดอยภูคาจนไปพบกับไข่ขนาดใหญ่เท่าลูกมะพร้าว จ านวน 
2 ฟอง จึงน ากลับมาถวายพญาภูคา พญาภูคาก็ดูแลอย่างดีกระทั่งไข่ฝักออกมาเป็นบุรุษ 2 คน คนพี่
ช่ือ ว่า ขุนนุ่น  คนน้อง ช่ือ ว่า ขุนฟอง ครั้น เมื่ อเติบใหญ่  ขุ นนุ่นผู้พี่ ก็ ได้ ไปตั้ง เมืองจันทบุ รี 
(หลวงพระบาง ซึ่งในส่วนน้ีประวัติศาสตร์ลาวได้กล่าวต่างออกไป) ส่วนขุนฟองผู้น้องได้ต้ังเมืองวรนคร 
(เมืองปัว) โดยขุนฟองมึบุตรชาย 1 คน ช่ือว่าเจ้าเก้าเถ่ือน 

 ภายหลังเจ้าเก้าเถ่ือนข้ึนครองราชย์ต่อจากขุนฟองได้ไม่นานได้ถูกพญาภูคาให้อ ามาตย์ 
มาเชิญไปครองเมืองย่าง และมอบให้นางพญาแม่ท้ าวค าปินผู้ เป็นชายาครองเมืองปัวแทน 
พญาง าเมืองแห่งพะเยาจึงขยายอาณาเขตเข้าครอบครองเมืองปัว นางพญาแม่ท้าวค าปินต้องหลบหนี
ไปจนกระทั่ งคลอดบุตรชาย เมื่อเติบโตได้รับราชการกับพญาง าเมืองและเป็นที่โปรดปราน 
ก่อนที่ภายหลังจะรวบรวมก าลังต่อสู้จนหลุดพ้นจากการครอบครองของเมืองพะเยา และสถาปนา
ตนเองเป็น พญาผานอง และมีบุตรสืบทอดต าแหน่งมาจนกระทั่ง พญาการเมือง ข้ึนครองราชย์ 
พ.ศ. 189636 

 การต่ อสู้ กั บ เมื อ งพะ เยานั้ น  พื้ น เมื อ งน่ าน  ฉบั บ วัดพระธาตุ ช้ าง ค้ าวร วิห าร 
บันทึกเพียงพญาผานองรวบรวมก าลังต่อสู้จนหลุดพ้นจากการครอบครองของเมืองพะเยา 
แต่ต าน านพื้ น เมื อ ง เชี ย งให ม่  แล ะพ งศาวดาร โยนก  กล่ าว ถึ ง ปี  พ .ศ . 1881 พ ญ าค าฟู 
กษัตริย์ราชวงศ์มังราย ชวนพญากาวน่านท าศึกกับเมืองพะเยาและได้รับชัยชนะ แต่ด้วยกองทัพของ
พญาค าฟูเข้าเมืองพะเยาได้ก่อนจึงได้ผู้คน ช้าง ม้า และทรัพย์สินจ านวนมาก และไม่ได้แบ่ง 
  

                                                             
34 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมในจังหวัดน่าน, 49 – 64. 
35 สุรศักดิ์ ศรีส าอาง และคณะ, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ, 51. 
36 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร (น่าน: กรมศิลปากร, 

2557),  2 – 11. 
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ให้พญากาวน่าน เมืองน่านจึงรบกับพญาค าฟูจนต้องหนีกลับไปเมืองเชียงแสน และเข้าปล้นเมืองฝาง 
พญาค าฟูจึงกลับไปยังเชียงแสนยกกองทัพใหญ่ไปเมืองฝาง พญากาวน่านสู้ไม่ได้จึงกลับเมืองน่าน37 

 ขณะที่ พื้ น เมืองน่าน  ฉบับ วัดพระเกิด ให้ รายละเอียดต่างออกไป ว่า ทางฝ่ าย 
พญาง าเมืองหยอกล้อนางอั้วสิม (ชายาซึ่งถูกส่งไปปกครองเมืองปัว) ว่าแกงใส่น้ ามากเกินไป  
นางเกิดความโกรธจึงส่งหนังสือเชิญถึงพญาผานองเจ้าเมืองปราด (บุตรนางพญาแม่ท้าวค าปิน)  
ยกทั พมา ก่ อน ได้ เสี ยกั บ นางอั้ วสิ มและร่วมกั นรบกับ เมื อ งพะเยา โดยมี เจ้ าอามป้ อม 
(บุตรชายพญาง าเมืองกับนางอั้มสิม) เป็นแม่ทัพ เมื่อพญาง าเมืองเห็นลูกชายก็ใจอ่อนและกลับ  
เมืองพะเยา38 

 ดังนั้นอาจสรุปได้ ว่า บุตรของนางพญาแม่ท้าวค าปินเติบโตข้ึนได้รับราชการกับ 
พญาง าเมืองจนได้ครองเมืองปราด และได้ร่วมกับพญาค าฟูโจมตีเมืองพะเยาในปี พ.ศ. 1881 
จนส าเร็จ (ภายหลังขัดแย้งเรื่องการแบ่งทรัพย์สินจากการปล้นเมืองพะเยา) และกลับมาครอง  
เมืองน่านพร้อมสถาปนาตนเองเป็นพญาผานอง 

 ส่วนเรื่องราวของนางอั้วสิมนั้น อาจมองเป็นสองทาง ทางแรกเป็นเรื่องที่เติมแต่งข้ึนมา 
ดังพื้นเมืองเชียงใหม่แต่งถึงนางอั้วสิมว่าเป็นชู้กับพระร่วงจนน าไปสู่เหตุการณ์สร้างพันธมิตรระหว่าง  
พระยามังราย พญาง าเมือง และพ่อขุนรามค าแหง 39 ทางที่สองเป็นเรื่องจริงที่แสดงให้เห็นถึง 
ความขัดแย้งภายในของพะเยา 

 
 ประวัติศาสตร์ฝ่ายสุโขทัย 
 ศิลาจารึกหลักที่  1 จารึกพ่อขุนรามค าแหง (รูปที่  8) ซึ่งจารึกข้ึนราว พ.ศ. 1835 

ปรากฏช่ือเมืองพลัว (ปัว) ว่าเป็นเมืองที่อยู่ในอาณาเขตของสุโขทัยร่วมกับเมืองอื่นๆ40 
  

                                                             
37 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์มบุคส์ , 

2547), 62 – 63; พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก (นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2557), 301. 
38 สรัสวดี อ๋องสกุล , ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2539),  

56 – 57; สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2557), 109. 
39 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ :  

ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม่: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2538), 18 - 20. 
40 คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึก

ภาคที่ 1 : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2497 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฯ, 2521), 26. 
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รูปที่ 8 ศิลาจารึกหลักที่ 1 จารึกพ่อขุนรามค าแหง 
ที่ ม า : จ ารึ ก พ่ อ ขุน รามค าแห ง  เ ข้ า ถึ ง เมื่ อ  27 มิ ถุ น ายน  2562, เ ข้ า ถึ ง ได้ จ า ก

th.wikipedia.org/wiki/จารึกพ่อขุนรามค าแหง 
 

 ช่วงต้นรัชกาลพระมหาธรรมราชาพญาลิไทย (ข้ึนครองราชย์ราว พ.ศ. 1890) พบว่า
บ้านเมืองมีความแตกแยก ซึ่งอาจเกิดมาแล้วตั้งแต่สมัยพระยาเลอไทย ทั้งยังส่งผลทางเศรษฐกิจ 
ดังการส่งทูตไปจีนหยุดชะงักในช่วง พ.ศ. 1854 - 1867 ก่อนจะกลับมาส่งอีกครั้งเมื่อ พ.ศ. 1857, 
1862 และ 1866 เป็นปีสุดท้าย41 ท าให้พระมหาธรรมราชาพญาลิไทยต้องรวบรวมบ้านเมืองอีกครั้ง 
ดังความ ในศิลาจารึกหลักที่  3 (จารึกนครชุม ราว พ .ศ. 1900) ด้ านที่  2 สรุปความ ได้ ว่า 
เมื่ อพระยาพญาลิ ไทยครองราชย์บ้ านเมืองที่ เคยพยายามแยกตัวจากอ านาจของสุโขทั ย 
ก็เกิดความสงบ42 

 ทั้งยังมีการด าเนินงานทางพุทธศาสนา ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 1892 - 1902 เช่น อัญเชิญ 
พระบรมสารีริกธาตุจากลังกา พร้อมหน่ออ่อนต้นศรีมหาโพธ์ิ มาไว้ที่นครชุม อีกทั้งประดิษฐาน  
รอยพระพุทธบาทที่จ าลองจากเขาสุมนกูฏของทางลังกามาไว้บนเขาของหัวเมืองต่างๆ43 
  

                                                             
41 สืบแสง พรหมบุญ และกาญจนี ละอองศรี, แปล, ความสัมพันธ์ในระบบบรรณาการระหว่างจีนกับไทย: 

ค.ศ. 1282 - 1853 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2525), 60 - 61. 
42 ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541), 302; 

คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี , ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 : 
เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2497, 57. 

43 อมรา ศรีสุชาติ, ล าดับเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์สุโขทัย (กรุงเทพฯ: สมาพันธ์, 2546), 33. 



  23 

 ประวัติศาสตร์ฝ่ายล้านนา 
 อาจกล่าวได้ว่าในระยะเวลานี้ ล้านนาโดยการน าของพญามังรายอยู่ในช่วงรวบรวม  

เมืองเล็กเมืองน้อยไว้ในอ านาจพร้อมกับสร้างเมืองเชียงราย ทั้งนี้อาจเพราะต้องการขยายอ านาจ  
ลงใต้ และเกรงอันตรายจากมองโกลซึ่งแผ่อ านาจเข้าไปยังยูนนานแล้ว 44 มีการสร้างเมืองฝาง 
เพื่อต่อยอดสู่การแผ่อ านาจลงไปยังหริภุญไชย ด้วยการส่งไส้ศึกไปสร้างความอ่อนแอ ทั้งนี้เพราะ  
หริภุญไชยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจส าคัญนับแต่อดีต อีกทั้งระหว่างการด าเนินแผนการยึดหริภุญไชย 
พญามังรายพยายามแผ่อ านาจไปยังเมืองต่างๆ ดัง พ.ศ. 1819 ยกไปหวังจะรบกับเมืองพะเยา 
แต่ในท้ายที่ สุดก็ เป็นการเจรจาผูกพันธมิตรกัน จนภายหลังเกิดการท าสัญญาสามกษัตริย์ 
(พญามังราย พญาง าเมือง และพ่อขุนรามค าแหง)45 แต่ขณะเดียวกันเอกสารจีนกลับบันทึกว่าโยนก 
แผ่อ านาจเหนือเมืองฝาง สาด หาง พยาก เลน เชียงลาบ เชียงแข็ง ภูคา เชียงตุง เชียงของ เทิง ลอ 
และพาน เป็นต้น46 ซึ่งลอน่าจะหมายถึงเวียงลอในจังหวัดพะเยา อย่างไรก็ตามอาจสันนิษฐานได้ว่า 
ขณะนั้นเวียงลออาจไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของพะเยา 

 นอก จ าก นี้ ยั งป รากฏ ช่ือ ภู ค าซึ่ งพ้ อ งกั บ ช่ื อ พ ญ าภู คาแห่ ง เมื อ งพ ลั ว  (ปั ว ) 
กษัตริย์น่านในช่วงเวลานี้ ตรงกับชินกาลมาลีปกรณ์ที่ได้กล่าวว่า สมัยพระยามั งราย พ.ศ. 1819 
(แต่พื้ น เมืองเชียงใหม่กล่าวถึงในช่วงก่อน พ .ศ. 1805) มีการท าศึกกับพญากาวน่านแล้ว 
ยึดได้เมืองททรบุรี (ผู้แปลให้ความเห็นว่าเป็นเมืองมอบ เนื่องจาก “ททร” แปลว่า ให้ สละ มอบ 
แต่ไม่ได้กล่าวว่าเมืองดังกล่าวตั้งอยู่ที่ ใด)47 เมื่อสอบทานกับเอกสารด้านเมืองเชียงใหม่ก็พบว่า 
มีเรื่องราวตรงกัน ทั้งยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านอกจากเมืองมอบยังมีการตีเมืองไร และเมืองเชียงค า  
(ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา)48 

                                                             
44 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ :  

ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี 13; สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา 119. 
45 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ :  

ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี 17; เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี, ต านานพื้นเมืองพะเยา 47 – 48. 
46 วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่สีฟู่-ปาไป่ต้าเตียน : เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณ 

(กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ,  2539), 36. 
47 รัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดย แสง มนวิทูร, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2501), 93. 
48 สมหมาย เปรมจิตต์ , ต านานสิบห้าราชวงศ์ (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 

2540), 13 – 14; คณะอนุกรรมการตรวจสอบและข าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ :  
ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี 13. 
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 ภายหลัง ล้านนาเจริญข้ึนอย่างมาก จนในสมัยพระยาค าฟู (พ.ศ. 1878 - 1879) ได้มารบ 
เอาเมืองตากไปถวายพระราชบิดา49 อาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ล้านนาเจริญด้านการค้า  

 

 
รูปที่ 9 แสดงขอบเขตเมืองปัวในอดีต 
ที่มา: ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม , แผนที่ ชุมชน 

เมืองเก่าน่าน 7. 
 
 ระยะท่ี 1 อาจสรุปได้ว่า พื้นที่จังหวัดน่านคงเริ่มมีการสร้างบ้านแปงเมืองข้ึนแล้วบริเวณ

พื้นที่ราบทางตอนบนของจังหวัดน่าน ซึ่งตามพื้นเมืองน่านกล่าวว่าเริ่มขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 
(แต่ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ที่จะมีการสร้างบ้านแปงเมืองมาก่อนแล้วดังปรากฏเรื่องราวในพื้นเมืองพะเยา) 
โดยมี ศูนย์กลางที่ เมืองพลัว (บริเวณพื้นที่อ าเภอปัว จังหวัดน่าน) โดยเป็นเมืองในเครือข่าย  
ความสัมพันธ์ของสุโขทัยกระทั่งช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 คงเป็นระยะแรกที่เริ่มได้รับผลกระทบ 
จากการพยายามขยายอ านาจของพญามังราย ดังที่ต้องเสีย เมืองมอบ (ไม่สามารถระบุที่ตั้ง) 
และภายหลังถูกพะเยายึดเมืองปัวไปช่วงหนึ่ง ก่อนร่วมมือกับพญาค าฟูแห่งล้านนาโจมตีเมืองพะเยา 
เป็นผลให้กลับมามีอิสระอีกครั้ง แต่น าไปสู่ความขัดแย้งกับล้านนา 
  

                                                             
49 บ าเพ็ญ ระวิน, มูลสาสนา ส านวนล้านนา : รายงานการวิจัย (เชียงใหม่: คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538), 143. 
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 2.2 สมัยเวียงภูเพียงแช่แห้ง (พ.ศ. 1902 - 1911) (รูปที่ 10) 
 ประวัติศาสตร์ฝ่ายน่าน 
 ตามเนื้อความของพื้นเมืองน่าน ในปี พ.ศ. 1899 (ปีพุทธศักราชของพื้นเมืองน่าน 

แต่ละฉบับมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อย แต่ในที่นี้จะขอยึดตามฉบับวัดพระเกิดที่ปริวรรต 
โดยสรัสวดี อ๋องสกุล) พญาการเมืองถูกเชิญจากพระมหาธรรมราชาพญาลิไทยให้ไปร่วมสร้า ง 
วัดหลวงอภัยและได้พระธาตุ 7 องค์ พร้อมพระพิมพ์ทองและเงิน อย่างละ 20 องค์ อีกทั้งยังได้นิมนต์
มหาเถรธรรมปาลกลับมาด้วย น าไปสู่การก่อสร้างพระธาตุแช่แห้งข้ึนบริเวณภูเพียงซึ่งเป็นการระดม  
ผู้คนเพื่อมาก่อสร้างพระธาตุ และเป็นผลให้ เกิดการสร้างเมื องข้ึนใหม่บริเวณภูเพียงแช่แห้ง 
ในปี พ.ศ. 1902 ก่อนที่  พ.ศ. 1906 พญาการเมืองได้ถูกลอบปลงพระชนม์ โดยเช่ือว่าเป็นฝีมือ 
ของอยุธยา ท าให้พญาผากองผู้เป็นบุตรได้ครองเมืองต่อมา50 

 
 ประวัติศาสตร์ฝ่ายสุโขทัย 
 ใน พ.ศ. 1903 ชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงว่าเมืองสุโขทัยเกิดแล้งน้ า พระเจ้าอู่ทอง 

จึงปลอมตัวมาขายข้าวก่อนที่ จะเข้ายึดเมืองชัยนาท (อีก ช่ือเรียกหนึ่ งของเมืองพิษณุ โลก) 
และให้วัตติเดชอ ามาตย์ (สันนิษฐานว่าเป็นขุนหลวงพะงั่ว) ปกครองฝ่ายพระมหาธรรมราชาพญาลไิทย 
จึงถวายบรรณาการแก่พระเจ้ าอู่ทองเพื่ อขอคืนเมืองพิษณุ โลก พระเจ้ าอู่ทองจึ งยอมให้  
พระมหาธรรมราชาพญาลิไทยไปประทับที่เมืองพิษณุโลก ส่วนเมืองสุโขทัยให้พระขนิษฐาไปครอง  
พร้อมให้ติปัญญาอ ามาตย์ครองเมืองก าแพงเพชร51 เหตุการณ์นี้อาจเป็นการถือโอกาสโจมตีสุโขทัย 
ในช่วงรวบรวมบ้านเมืองก็ได้ และอาจเกี่ยวข้องกับความในศิลาจารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร  
(หลักที่ 4) จารึกข้ึนราว พ.ศ. 1905 ซึ่งกล่าวว่าพระยาพญาลิไทยระดมพลจากเมืองศรีสัชนาลัย  
เข้ายึดสุโขทัยและประหารศัตรู52 และในปีเดียวกันพระองค์ก็ได้ออกผนวช ดังศิลาจารึกศิลาจารึก 
วัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร (หลักที่ 4) ว่าพระมหาธรรมราชาพญาลิไทยออกผนวชเมื่อ พ.ศ. 190553 

 ต านานมูลศาสนาฝ่ายวัดยางควง เชียงตุง ได้กล่าวถึงพระอโนมทัสสี และพระสุมนเถร  
แห่งสุโขทัยไปบวชเรียนที่ส านักพระมหาอุทุมพรเมืองพัน (เมืองมอญ) เมื่อกลับมาก็ได้น าศิษย์จ านวน 
8 รูป กลับไปศึกษาที่เมืองพัน ก่อนที่ภายหลังจะกลับมาและทั้ง 8 รูป ก็ถูกส่งไปยังเมืองต่างๆ คือ 

                                                             
50 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, 10. 
51 รัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดย แสง มนวิทูร, 102 - 103; พระยาประชากิจกรจักร, 

พงศาวดารโยนก, 108. 
52 คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี , ประชุมศิลาจารึก

ภาคที่ 1 : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2497, 68. 
53 เรื่องเดียวกัน, 57. 
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ปิยทัสสีไปเมืองอยุธยา สุวรรณคิรีไปเมืองหลวงพระบาง เวสสภูไปเมืองน่าน อานนท์อยู่วัดป่ามะม่วง
เมืองสุโขทัยแทนและส่งสุมนเถรไปเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1912 ส่วนที่เหลือ คือ พุทธสาคร สุชาตะ 
เขมะ และสัทธาติสสะ ไปอยู่ที่เมืองสองแคว ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าว ต านานมูลศาสนาฝ่ายวัดป่าแดง 
เชียงตุง ระบุว่าปีที่มีการน าศิษย์ทั้ง 8 รูป ไปยังเมืองพันเกิดข้ึน พ.ศ. 190554 ส่วนฉบับที่แปล 
โดยกรมศิลปากรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทั้ง 8 รูป บวชเรียนได้เพียง 3 เดือน ก็กลับมา55 

 
 ประวัติศาสตร์ฝ่ายล้านนา 
ไม่ปรากฏความเกี่ยวข้องระหว่างน่านกับล้านนาในช่วงนี้อาจเพราะเป็นเพียงช่วงระยะเวลา

สั้นๆ แต่ก็ได้มีเหตุการณ์ทางฝั่งล้านนาซึ่งอยู่ในช่วงสมัยพระยากือนาได้ปฏิเสธการส่งส่วยแก่จีน  
ดังความว่า “...ส่วยเข้า (ข้าว) 9000 คาน งาช้าง 20 หาบ ผ้าขาว 400 ร า ถ้วยแช่สัก 1,000 ดวง... 
เปนส่วยแก่ เจ้าลุ่มฟ้า...”56 ซึ่ งการส่งส่วยแก่จีนปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งสมัยพญาไชยสงคราม57 
ทั้งนี้อาจแสดงให้เห็นว่าล้านนาคงมีความเข้มแข็งข้ึนมาก 
  

                                                             
54 ประเสริฐ ณ นคร และปางค า ตุ้นเขียว, ต านานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง (กรุงเทพฯ: สมาคม

ประวัติศาสตร์, 2537), 85, 138. 
55 รวี สิริอิสสระนันท์, บรรณาธิการ, ต านานมูลศาสนา (กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา, 2557), 224. 
56 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, 59. 
57 วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่สีฟู่-ปาไป่ต้าเตียน : เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณ

, 107. 
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รูปที่ 10 แสดงขอบเขตเวียงภูเพียงแช่แห้งในอดีต 

ที่มา:  ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม , แผนที่ ชุมชน 
เมืองเก่าน่าน 8. 

 
 ร ะ ย ะ ท่ี  2 เป็ น ช่ ว ง ร ะ ย ะ เวล าสั้ น ๆ  แ ต่ ก็ เป็ น ช่ ว ง ส า คั ญ ที่ แ ส ด ง ให้ เห็ น 

การรับพระพุทธศาสนาลั งกาวงศ์จากสุ โขทั ยเข้ามาเป็ นครั้ งแรก และน าไปสู่ ก ารสร้าง  
เวียงภูเพียงแช่แห้งข้ึน (ยังเป็นที่ถกเถียงว่าเวียงแห่งนี้ควรเป็นศูนย์กลางหรือมีสถานะเป็นเพียง 
เวียงพระธาตุ) ยิ่งตอกย้ าความสัมพันธ์ระหว่างเมืองทั้งสอง ขณะที่หลังจากนั้นอยุธยาซึ่งตั้งข้ึนไม่นาน 
เข้ามามีบทบาทแทรกแซงสุโขทัย และอาจสันนิษฐานต่อไปได้ว่าอาจเป็นผลให้พระมหาธรรมราชา
พญ าลิ ไทยออกผนวช ในปี  พ .ศ . 1905 ซึ่ ง เป็ นปี เดี ยวกั บที่ มี ก ารส่ งพระสงฆ์ ไป ยั งน่ าน 
และหลวงพระบาง อันอาจจะเป็นการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการระดมพลเพื่อยึด
สุโขทัยกลับคืน ดังความในจารึกวัดป่ามะม่วง และภายหลังอาจส่งผลให้อยุธยาตอบโต้ด้วยการลอบฆ่า
พญาการเมือง ในปี พ.ศ. 1906 ก็เป็นได ้
  



  28 

 2.3 สมัยเวียงใต้ (พ.ศ. 1911 - 2362) (รูปที่ 13) 
 เวียงภูเพียงแช่แห้งประสบปัญหาแล้งน้ า พญาผากองจึงได้ย้ายเมืองไปยังฝั่งตะวันตกของ

แม่น้ าน่าน บริเวณบ้านห้วยไค้ อันเป็นที่ตั้งของเมืองน่านในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 191158 
ก่อนที่ ถัดมาราว พ.ศ. 1915 สมัยพระมหาธรรมราชาที่  2 เกิดการรวบรวมสุโขทัยข้ึน 

อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งได้ปรากฏช่ือเมืองน่าน ดังความในศิลาจารึกหลักที่ 8 (จารึกเขาสุมนกูฏ) ตอนหนึ่งว่า 
“...เบื้องเหนือน้ าน่าน...ถี...เจ้าพญาผากองเจ้าเมืองน่าน เมืองพลัว...”59 

 ต่อ ม า ได้ พ บ ศิล าจ ารึ ก ห ลั กที่  64 (จ ารึ ก ค าปู่ ส บ ถ ) (รู ป ที่  11) ซึ่ งก ล่ าว ถึ ง 
การท าสัตย์สาบานระหว่างปู่พระยา (เจ้าค าตัน เจ้าเมืองน่าน) กับหลาน (พระมหาธรรมราชาไสยลือ
ไทย กษัตริย์สุโขทัย) ให้ช่วยเหลือกันเมื่อเกิดศึกสงคราม ถึงแม้ว่าจารึกหลักนี้ไม่สมบูรณ์ ท าให้ไม่
สามารถระบุปีที่จารึกได้ แต่ก็สามารถน าไปเทียบเคียงเนื้อความกับศิลาจารึกหลักที่ 45 (จารึกปู่ขุนจิด
ขุนจอด) (รูปที่ 12) พบที่เมืองเก่าสุโขทัย ซึ่งจารึกขึ้นใน พ.ศ. 193560 

 

 
รูปที่ 11 ศิลาจารึกหลักที่ 64 (จารึกค าปู่สบถ) 
ที่มา: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร, จารึกค าปู่สบถ เข้าถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2562, เข้าถึงได้จาก 
https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/detail/225 
 

                                                             
58 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, 11. 
59 คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี , ประชุมศิลาจารึก

ภาคที่ 1 : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2497, 112. 
60 ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3 (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

และโบราณคดี ส านักนายกรัฐมนตรี, 2508), 62, 148. 
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รูปที่ 12 ศิลาจารึกหลักที่ 45 (จารึกปู่ขุนจิดขุนจอด) 
ที่มา: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร, จารึกปู่ ขุนจิดขุนจอด เข้าถึงเมื่อ 27 มิถุนายน 2562, 

เข้าถึงได้จาก https://db.sac.or.th/inscriptions/inscribe/image_detail/108 
 
 หลังจากพญาผากองพิราลัย เมืองน่ านก็ ระส่ าระสายเรื่อยมา ตั้งแต่ เจ้ าค าตัน 

ถูกกรุงศรีอยุธยาลอบวางยาพิษ เมื่อ พ.ศ. 1941 ต่อมา พ.ศ. 1942 พญาเถร เจ้าเมืองแพร่ 
และพญาอุ่นเมือง เข้ายึดเมืองน่านด้วยการฆ่าศรีจันต๊ะ อนุชาเจ้าค าตัน เป็นผลให้เจ้าหุงผู้เป็นน้องหนี
ไปพึ่งพญาเชลียง (ศรีสัชนาลัย) ฝ่ายพญาเถรครองเมืองน่านได้เพียง 6 เดือน 10 วัน ก็พิราลัยด้วย 
ไข้มาลาเรีย พญาอุ่นเมืองผู้น้องจึงครองราชย์แทนได้ 1 ปี พ.ศ. 1943 เจ้าหุงก็ได้ยกมาตีเมืองคืนได้ 
ก่อนที่ภายหลังจะพิราลัยด้วยอาการฝีมะหลากอาก (แผลเรื้อรังติดเช้ือบาดทะยัก) หลังจากนั้น 
เมืองน่านก็มีผู้ปกครองต่อมา คือ เจ้าปู่ เข่ง เจ้าพันต้น จนกระทั่ งพญางั่วฬารผาสุมพิราลัย 
(พ .ศ. 1976) ซึ่ งมี โอรส จ านวน 3 คน ที่ ภายหลั งได้ แย่ ง ชิ งสมบั ติ กัน  กล่ าวคือ  เจ้ าแป ง 
และเจ้าหอพรหม ชิงเมืองจากผู้เป็นพี่ คือ เจ้าอินต๊ะแก่นท้าว ท าให้ผู้เป็นพี่หลบหนีไปยังเมืองเชลียง
ก่อนจะขอไพร่พลมาตีเอาเมืองคืน และครองราชย์เป็นครั้งที่สอง (พ.ศ. 1978 - 1993)61 

 เมืองน่านถูกพระเจ้าติโลกราชเข้ายึดในปี พ.ศ. 1993 โดยระยะแรกเมืองน่านมีสถานะ
เป็นเมืองประเทศราช แต่หลังจากพญาผาแสง ผู้ครองนครราชวงศ์ภูคาองค์สุดท้ายพิราลัย เมืองน่าน 
กลายเป็นหัวเมืองในอาณาจักรล้านนา 
  

                                                             
61 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, 12 - 14. 
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การยึดเมืองน่านนั้น พื้นเมืองเชียงใหม่และพงศาวดารโยนก กล่าวตรงกันว่า เมื่อ พ.ศ. 1986 
พญาแก่นท้าว เจ้าเมืองน่าน ลวงพระเจ้าติโลกราชว่ามีศึกแกว (ญวน) จึงขอกองทัพไปช่วยเหลือ 
ซึ่งพระเจ้าติโลกราชไม่ได้ระแวงว่าเป็นแผนลวงจึงให้กองทัพไปเป็นจ านวนมาก กระทั่ง ภายหลัง  
จึงรู้ว่าถูกหลอก จึงยกทัพไปตีเมืองน่าน พร้อมกันนั้นก็แบ่ งทัพให้พระมหาเทวีไปตีเมืองแพร่ 
ในที่สุดก็ยึดได้ทั้งเมืองน่านและเมืองแพร่ ท าให้พญาแก่นท้าวหนีลงไปพึ่งกรุงศรีอยุธยา62 

 ขณะที่เอกสารพื้นเมืองน่านกล่าวต่างออกไปว่าการที่พระเจ้าติโลกราชมาตีเมืองน่าน
เนื่องจากพญาอินต๊ะแก่นท้าว (พญาแก่นท้าว) ส่งเกลือบ่อมางไปถวายพระเจ้าติโลกราช ท าให้เมือง
เชียงใหม่ต้องการส่วยเกลือจึงยกทัพมาตีเมืองน่าน และท าให้พญาแก่นท้าวต้องหนีไปยังเมืองเชลียง63 
ขณะที่ เอกสารจีนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ไว้ว่า จากการที่พระเจ้าติโลกราชแย่งชิงราชสมบัติ  
จากพระราชบิดา จึ งท าให้ ขุนนางหัวเมืองไม่ เห็นด้วย ดังเช่นเจ้ าเมืองฝางที่พยายามน า  
พญาสามฝั่งแกนกลับมาครองราชย์ใหม่ นอกจากนี้กรุงศรีอยุธยาก็พยายามเข้าแทรกแซง พร้อมกันนั้น
ที่เมืองน่านก็ได้ก่อการกบฏซึ่งอาจเกิดจากความไม่ศรัทธาในสิทธิธรรม64 

 ล้านนาส่งเจ้าเมืองผลัดเปลี่ยนมาปกครองเมืองน่าน และมีเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2023 
แกวรุกรานเข้าสู่หลวงพระบางและมาถึงยังเมืองน่าน ท าให้ท้าวขาก่าน เจ้าเมืองที่ถูกส่งมาปกครอง 
ในเวลานั้น เอาก าลังจ านวนสี่หมื่นซึ่งได้จากพระเจ้าติ โลกราชออกรบกับแกวจนได้รับชัยชนะ 
เป็นผลให้ล้านนามีไมตรีที่ดีกับท้าวแท่นค า กษัตริย์ล้านช้าง อีกทั้งราชส านักจีนก็ได้ประทานรางวัล
และเกียรติยศในฐานะผู้พิทักอาณาจักรเพื่อนบ้านตามชายแดนของจีน65 

 ล้านนาหลังสิ้นพระเจ้าติโลกราชอ่อนแอลงเรื่อยมากระทั่งพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง 
ยกทัพมาตีได้เมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ. 2101 ทางด้านเจ้าพระยาพลเทพฤๅชัย ผู้ครองเมืองน่าน จึงหนีไป
พึ่งเมืองหลวงพระบาง 
  

                                                             
62 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ 82 – 84; พระยาประชากิจ 

กรจักร, พงศาวดารโยนก, 301 - 302. 
63 พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช, ผู้รวบรวม, ประชุมพงษาวดารภาคที่ 10 เรื่องราชวงษปกรณ์ พงษาวดารเมือง

น่าน ฉบับพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านครน่านให้แต่งไว้ส าหรับบ้านเมือง  (น่าน: สโมสร, 2535), 41 – 42; 
ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร , 18; ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, 
พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด (น่าน: กรมศิลปากร, 2557), 106 – 107. 

64 วินัย พงษ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่สีฟู่ – ปาไป่ต้าเตี้ยน: เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีน
โบราณ, 125 – 126. 

65 ส านักศิ ลปากรที่  7 น่ าน , พ งศาวดาร พื้ น เ มืองน่าน ฉบับ วัดพระธาตุ ช้างค้ าวร วิหาร , 20; 
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ : ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี, 
79 – 82. 
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 หลังจากเจ้าพระยาพลเทพฤๅชัยหนีไปเมืองหลวงพระบาง พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองจึงให้
พระยาหน่อค าเสถียรชัยสงครามมาเป็นเจ้าเมืองน่านแทน เป็นช่วงที่หัวเมืองล้านนาทั้ งปวง  
อยู่ในความระส่ าระสายจนกระทั่ง พ.ศ. 2269 พระยานาขวา (น้อยอินทร์) ผู้รักษาเมืองชาวน่าน 
ได้ขอพระราชานุญาตพระเจ้ากรุงอังวะ เชิญพระยาหลวงติ๋นมหาวงศ์เจ้าเมืองเชียงใหม่มาเป็ น 
เจ้าเมืองน่านและกลับมามีเจ้าผู้ครองนครสืบเช้ือสายล าดับราชวงศ์อีกครั้ง 

 แม้ว่าภายหลังสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะสามารถตีได้เมืองเชียงใหม่คืนจากพม่าและให้
เจ้าพระยาจักรี (ต่อมาคือพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี) 
ปกครองหัวเมืองล้ านนา แต่เจ้าเมืองน่านคือ เจ้าน้อยวิฑู รยังสวามิ ภักดิ์ต่อพม่าจนในที่ สุด 
ถูกพระยากาวิละเจ้าผู้ครองนครล าปางควบคุมตัวส่งไปยังกรุงธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2321 ขณะที่เจ้านาย
เช้ือสายหลวงติ๋นมหาวงศ์ก็แตกความสามัคคีบ้างเข้าข้างพม่าบ้างเข้าข้างไทย ทั้งทางกรุงธนบุรีก็เกิด
การผลัดเปลี่ยนแผ่นดินสู่กรุงรัตนโกสินทร์ 

 พ.ศ. 2326 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแต่งตั้งเจ้าหนานจันทปโชติ 
เป็นพระยามงคลวรยศไปครองเมืองน่าน พระยามงคลวรยศตั้งมั่นอยู่ที่บ้านท่าปลา ฝ่ายพม่า 
แต่งตั้งเจ้าอัตถวรปัญโญเป็นเจ้าเมืองน่านในปีต่อมาและตั้งมั่นอยู่ที่เมืองเทิง ส่วนเจ้าสุมนเทวราช 
อยู่ที่อ าเภอเวียงสา ก่อนที่  3 ปีต่อมา พ.ศ. 2329 เมืองเชียงแสนถูกก าลังหัวเมืองฝ่ายเหนือตีได้ 
พระยามงคลวรยศจึงเข้าไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าอัตถวรปัญโญและเจ้าสุมนเทวราช ก่อนจะให้  
เจ้าอัตถวรปัญโญครองเมืองน่านและได้ขอเป็นข้าขอบขัณฑสีมารัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 2331 

 
 ประวัติศาสตร์ฝ่ายสุโขทัย 
 ศิลาจารึกหลักที่ 8 (จารึกเขาสุมนกฏู) กล่าวถึง พ.ศ. 1912 พระมหาธรรมราชาพญาลิไทย

ประทับที่เมืองพิษณุโลกได้ 7 ปี ก็น าไพร่พล 11 เมือง ไปไหว้พระพุทธบาท66 ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า 
หลังขอคืนเมืองพิษณุโลกจากอยุธยาท่านก็ประทับที่พิษณุโลกเรื่อยมา เนื่องจากสุโขทัยเสียเสถียรภาพ
ทางการเมืองให้กับอยุธยา แต่ก็ได้ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการผูกพันธมิตรกับเมืองต่างๆ และอาจมี
การสั่งสมก าลังพล ดังปรากฏว่า ปี พ.ศ. 1912 พระยากือนาเจรจาขอพระสุมนเถรจากสุโขทัย  
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังล้านนา67 ท้ายที่สุดพระสุมนเถรก็ได้เดินทางไปหริภุญไชย และเชียงใหม่ 
  

                                                             
66 คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี , ประชุมศิลาจารึก

ภาคที่ 1 : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2497, 113 - 114. 
67 ประเสริฐ ณ นคร และปางค า ตุ้นเขียว, ต านานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง, 161. 
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ตามความในศิลาจารึกหลักที่ 9 (วัดป่าแดง)68 ซึ่งการส่งพระสุมนเถรไปยังล้านนายังเป็นผลดีกับ 
สุโขทัยทั้งทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ได้รับการผ่อนปรนให้เมืองตากเป็นเมืองกลางภายใต้การปกครอง
ของหลานพระสุมนเถร ท าให้เส้นทางการค้าที่สุโขทัยจะผ่านเมืองตากไปยังเมาะตะมะเป็นไปอย่าง
สะดวก ในทางการเมืองยังเป็นการผูกมิตรกับล้านนา เนื่องจากสุโขทัยก าลังเผชิญกับอ านาจของ
อยุธยา แต่ไม่นานหลังจากนั้นพระมหาธรรมราชาพญาลิไทยสวรรคตลงในช่วง พ.ศ. 1912 - 1917 

 พ.ศ. 1931 เมืองชากังราวแข็งเมืองต่ออยุธยาพร้อมทั้งส่งทูตไปเฝ้าเจ้าแสนเมืองมา 
แห่งเชียงใหม่และขอกองทัพไปช่วย แต่ด้วยขุนหลวงพะงั่วแห่งอยุธยาสวรรคตลงก่อนจึงท าให้  
สุโขทัยกลับเปลี่ยนใจปล้นทัพของพระเจ้าแสนเมืองมาแทน 69 ก่อนที่ พ.ศ. 1945 สุโขทัยจะเข้าตี 
เมืองเชียงใหม่อีกครั้งในสมัยพระมหาธรรมราชาพญาไสยลือไทย ซึ่งเป็นการไปช่วยท้าวยี่กุมกาม  
ชิงราชสมบัติ70 ภายหลังพระยาสามฝั่งแกนสวรรคต พ.ศ. 1962 เมืองเหนือทั้งปวงก็เกิดจลาจลข้ึน71 

 พระมหาธรรมราชาที่  4 (บรมปาล) เสวยราชย์ปี  พ.ศ. 1962 โดยที่ เรื่องราวใน 
พงศาวดารฉบับปลีกกล่าวว่า พ.ศ. 2027(?) ลงไปเฝ้าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 ที่อยุธยา 
เรื่องช่วยพญาแก่นท้าวเมืองน่านชิงราชบัลลังก์คืน 72 ซึ่งในส่วนนี้ ศักราชดูจะคลาดเคลื่อนไป 
ที่ถูกควรเป็นปี พ.ศ. 1975 อีกทั้งภายหลังการยึดอ านาจของพระเจ้าติโลกราช (ราว พ.ศ. 1985) 
หมื่นเซริงสามไขได้ขอทัพอยุธยาไปปราบ แต่ท้ายที่สุดก็พ่ายแพ้ทัพเชียงใหม่ของพระเจ้าติโลกราช 
และพระมหาธรรมราชาที่  4 (บรมปาล/พญาสองแคว) ก็ได้ช่วยกันท้ายทัพไม่ให้ทัพเชียงใหม่  
ตามทัพหลวงทัน73 และอาจสอดคล้องกับต านานมูลศาสนาฝ่ายวัดยางควงที่กล่าวว่าพระยาบ้านเมือง 
(บรมปาล) รบแพ้อีกทั้งเป็นโรคเรื้อนอยู่ปีเศษก็สวรรคต74 

 พระยายุ ธิษเฐียรครองพิษณุ โลกต่อมากระทั่ ง  พ .ศ. 1994 เกิดความไม่พอใจ 
พระบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่ไม่แต่งตั้งให้เป็นมหาอุปราช (พระมหาธรรมราชา(?) 
จึงไปเข้ากับพระเจ้าติโลกราช แห่งล้านนา 

                                                             
68 คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึก

ภาคที่ 1 : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2497, 123. 
69 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ :  

ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี, 53. 
70 ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร, 302 - 303. 
71 พระราชพงศาวดาร กรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์) (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2498. พิมพ์ใน

งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพยุงเวชชศาสตร์ (พยุง พยุงเวช) และ แพทย์หญิงสุภาณี พยุงเวช) 2498), 132. 
72 วินัย พงษ์ศรีเพียร, ความยอกย้อนของประวัติศาสตร์, (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2539), 177 - 179. 
73 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่, 81 – 84. 
74 ประเสริฐ ณ นคร และปางค า ตุ้นเขียว, ต านานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง, 113. 



  33 

 ประวัติศาสตร์ฝ่ายล้านนา 
 พ.ศ. 1915 ล้านนาในสมัยพญากือนาได้ส่ งพญาอ้ายออนกษัตริย์ เมืองเชียงตุ ง 

มารบกับอยุธยาแต่ก็ได้ถูกจับตัวไว้ ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจเป็นการที่ล้านนาส่งทัพมาช่วยเหลือสุโขทัย 
อันเป็นผลจากการสานสัมพันธ์เมื่อครั้งพระมหาธรรมราชาพญาลิไทย75 

 ล้านนามีความพยายามขยายอ านาจตลอดมา ดังเช่นสงครามกับมาวหลวง (เกิดจากการ
รวบรวมรัฐไทใหญ่ที่เคยเป็นอิสระต่อกัน) นับแต่สมัยพญาแสนเมืองมา แต่คงเป็นสงครามที่สืบเนื่อง
ยาวนานโดยมีการผูกพันธมิตรกับจีนและพม่า ท้ายที่สุดก็ได้ถูกจีนปราบลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 
กลายเป็นบ้านเมืองขนาดเล็กกระจัดกระจายในเขตรัฐฉานของพม่า 76 และน่าจะเกี่ยวข้องกับ 
การขับไล่ฮ่อออกจากเมืองยองในสมัยพญาสามฝั่งแกนอีกด้วย77 ภายหลังในสมัยพญาสามฝั่งแกน 
เกิดขัดแย้งกับจีนใน พ.ศ. 1948 ด้วยล้านนาไม่ส่งส่วยโดยจีนได้รับการสนับสนุนจากเชียงรุ่ง เชียงตุง 
และสุโขทัย ส่วนฝ่ายล้านนามีเชียงใหม่ เชียงแสน ฝาง เชียงราย เชียงของ และพะเยา ซึ่งหลักฐาน  
ฝั่งล้านนากล่าวว่าสามารถชนะฮ่อได้ ขณะฝั่งจีนกล่าวว่าเมืองเชียงแสนแตก78 แต่ท้ายที่สุดคงมีการ
เจรจาและยอมส่งส่วยแก่จีน 

 ต่อมาในสมั ยพระเจ้ าติ โลกราชขยายอ านาจสู่น่ านและแพร่  ก่อนที่ ภายหลั ง 
พระยายุธิษเฐียรจากพิษณุโลก และพระยาเชลียงจะมาขอสวามิภักดิ์ ในปี พ.ศ. 1994 และ2003 
ตามล าดับ น าไปสู่การโจมตีก าแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย และเชลียง (ภายใต้อ านาจของอยุธยา)  
เรื่อยมาจนถึง พ.ศ. 2017 พระบรมไตรโลกนาถยึดเมืองเชลียงได้ ถัดมาอีก 1 ปี พระเจ้าติโลกราช  
จึงยุติสงคราม ซึ่งเวลาเดียวกันกับที่ท าสงครามกับอยุธยา (ราว พ.ศ. 2005) ก็ยังไปรบ 
  

                                                             
75 ประเสริฐ ณ นคร และปางค า ตุ้นเขียว, ต านานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง, 12, 163 – 164. 
76 วินัย พงษ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่สีฟู่ – ปาไป่ต้าเตี้ยน: เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีน

โบราณ, 75 – 77; สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธ์ุ, ประวัติศาสตร์ไทใหญ่ (กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, 2544), 180 – 196. 
77 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2546), 98 – 100. 
78 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, 80; วินัย พงษ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, 

ปาไป่สีฟู่ –  ปาไป่ต้าเตี้ยน: เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณ, 107. 



  34 

เอาเมืองเล็กเมืองน้อยแถบรัฐฉานและสิบสองปันนา เช่น เมืองนาย สีป้อ เชียงทอง ฯลฯ และกวาด
ต้อนผู้คนมาได้จ านวนมาก79 

 อย่างไรก็ตามในปลายสมัยพระเจ้าติโลกราชเกิดความขัดแย้งภายในข้ึน กล่าวคือ 
มีความพยายามในการรวมศูนย์กลางอ านาจไว้ที่เชียงใหม่และได้มีการประหารขุนนางส าคัญหลายคน 
ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจข้ึนในเหล่าขุนนางจนเกิดก่อกบฏข้ึนแต่ก็ไม่ส าเร็จ 80 ก่อนที่ปี พ.ศ. 2030 
พระเจ้าติโลกราชสวรรคตลง 

 หลังสมัยพระเจ้าติโลกราชลงมา ขุนนางมีอ านาจและบทบาทข้ึนมากดังการปลดพระเจ้า
ยอดเชียงรายเนื่องจากตั้งบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นชาวฮ่อไปครองเมืองพร้าว แต่เอาใจออกห่างเจ้าแก้วผู้
เป็นราชบุตร (กับนางโป่งน้อย ธิดาขุนนางใหญ่ผู้ครองเขลางค์นคร) ก่อนที่ เหล่าขุนนางจะยก  
พญาแก้ว (พระเมืองแก้ว) ข้ึนครองล้านนาต่อมา ซึ่งในสมัยนี้เน้นการขยายอ านาจลงไปทางใต้  
โดยมี ศึกกับอยุธยาในลักษณะมุ่ งเน้นในการกวาดต้อนผู้ คนระหว่างกัน เรื่อยมา นับแต่ปี 
พ.ศ. 2050 - 2058 ซึ่งเมืองล าปางแตก81 หลังจากนั้นล้านนาก็กลายเป็นฝ่ายรับกองทัพอยุธยา 
ที่ข้ึนมาท าสงครามตลอดมา อีกทั้ง พ.ศ. 2066 ยังรบแพ้ให้กับเมืองเชียงตุง จากผลของสงคราม  
ทั้งด้านเหนือและใต้ ท าให้ล้านนาเสียขุนนางส าคัญไปมาก รวมถึงในระยะ เวลาใกล้เคียงกันก็ยัง 
เสียก าลังคนไปอีก จากเหตุการณ์อุทกภัยใน พ.ศ. 206782 

 ดังกล่าวมาแล้วว่าอ านาจขุนนางเพิ่มมากข้ึนซึ่งหลังจากนี้  (พ.ศ. 2069 - 2101) 
ขุนนางมีอ านาจแต่งตั้งกษัตริย์ ถอดถอน กระทั่งปลงพระชนม์ แต่ด้วยความที่ขุนนางไม่สามารถ  
ข้ึนครองบัลลังก์ได้ตามจารีตที่มีมาแต่เดิมท าให้ในหมู่ขุนนางเองก็เกิดความแตกแยก เพราะขุนนาง 
แต่ ละกลุ่ มก็ พ ยายามส นับ สนุ น เจ้ าน ายขอ งตั วเอง  ก ระทั่ ง  พ .ศ . 2088 - 2089 ก็ ย ก 
มหาเทวีจิรประภาข้ึนเป็นกษัตริย์ช่ัวคราว พร้อมทั้งเชิญพระไชยเชษฐาจากล้านช้างซึ่งมีพระมารดา
เป็นเจ้าหญิงเมืองเชียงใหม่ ครองเชียงใหม่ต่อมา (พ.ศ. 2089 - 2090) ภายหลังพระเจ้าโพธิสาลราช
สิ้นพระชนม์ พระไชยเชษฐาจึงเสด็จกลับล้านช้างพร้อมมหาเทวีจิรประภาและพระแก้วมรกต 
  

                                                             
79 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ :  

ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี, 78 – 79. 
80 เรื่องเดียวกัน, 83. 
81 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ :  

ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี, 83 – 85; ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า 
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ (พระนคร: คลังวิทยา, 2515), 453. 

82 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ :  
ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี, 85 – 87. 
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ทางฝั่งเชียงใหม่จึงเกิดวิกฤตในการตั้งกษัตริย์อีกครั้ง จน พ.ศ. 2094 ยกพญาเมกุ ข้ึนครองราชย์83 
ต่อมาล้านนาพบกับศึกหลายทาง ได้แก่ การเข้าตีเมืองเชียงแสนของพระไชยเชษฐา ในปี พ.ศ. 2098 
และ พ.ศ. 2100 ไปรบกับพระเจ้าบุเรงนองที่ล้อมเมืองนายเอาไว้ พม่าจึงตอบโต้ด้วยการตีล้านนา  
จนสิ้นสลายลงและตกเป็นเมืองข้ึนของพม่าภายในระยะเวลาเพียง 3 วัน โดยในระยะแรกยังให้ 
พระเจ้าเมกุครองล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า แต่ภายหลังไม่ร่วมมือในการสงครามจึงถูก 
น าตัวไปพม่าใน พ.ศ. 210784 

 ด้านเศรษฐกิจเช่ือว่าคงเสื่อมลงตั้งแต่สมัยพระเมืองแก้ว เรื่อยมาจนเกิดหายนะ 
ทางเศรษฐกิจในสมัยพญาเมกุ ตรงข้ามกับราชวงศ์ตองอูและฝั่งอยุธยาที่ถือว่าปลายพุทธศตวร รษ 
ที่ 20 - ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นยุคทองของการค้าด้วยสถานะความเป็นเมืองท่า ซึ่งส่งผลกับ  
พัฒนาการของยุทโธปกรณ์ด้วย ดังในปี พ.ศ. 2084 ที่พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ขยายอ านาจสู่เมืองมอญ  
มีการใช้ทหารรับจ้างชาวโปรตุเกส85 (ซึ่งคงมีอาวุธน าเข้าจากตะวันตกด้วย) และการยกมาล้อม 
เมืองเชียงใหม่อีกครั้งของอยุธยา (พ.ศ. 2089) ก็มีทั้งการใช้กองทหารและอาวุธจากโปรตุเกสเช่นกัน 
ขณะที่ล้านนาอาวุธของล้านนาด้อยประสิทธิภาพกว่ามาก86 

 
 ประวัติศาสตร์ฝ่ายอยุธยา 
 สมเด็จพระรามาธิบดีที่  1 (พระเจ้าอู่ทอง) สวรรคตลงเมื่อ พ.ศ. 1912 ก่อให้ เกิด 

ความวุ่นวายดังที่ขุนหลวงพะงั่วเสด็จจากสุพรรณภูมิมาชิงราชสมบัติจากสมเด็จพระราเมศวร 
นอกจากนี้หลักฐานเอกสารทางกรุงศรีอยุธยา กล่าวถึง พ.ศ. 1914 สมเด็จพระบรม -

ราชาธิราชที่  1 (ขุนหลวงพ่องั่ว) เสด็จไปเอาเมืองเหนือทั้ งปวง 87 ทั้ งยังโจมตีเมืองเหนืออีก 
หลายครั้ง คือ ตีเมืองชากังราว (พ.ศ. 1916, 1919 และ1922) ตี เมืองพิษณุโลก (พ.ศ. 1918) 
กระทั่งพระมหาธรรมราชาที่ 2 (โอรสพญาลิไทย) เห็นว่าสู้ไม่ได้จึงออกถวายบังคม 
  

                                                             
83 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ :  

ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี, 88 – 92. 
84 เรื่องเดียวกัน, 92 – 96. 
85 ฮอลล์, ดี.จี.อี., ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1, (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต ารา

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2522), 329. 
86 นันทา วรเนติวงศ์, “การท่องเที่ยว การเดินทาง และการเผชิญภัยของเฟอร์ดินันท์ เมนเดซ ปินโต,” ใน 

รวมเรื่องแปล หนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ชุดที่ 3 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2538), 9 - 13. 
87 พระราชพงศาวดาร กรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์), 129 - 130. 
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หลังจากนั้น พ.ศ. 1929 อยุธยาก็ได้เข้าปล้นเมืองล าปางแต่ไม่ส าเร็จ 88 แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 1931 
คงมีการแข็งเมืองข้ึนขุนหลวงพะงั่วจึงยกทัพมาปราบอีกครั้งแต่เกิดสวรรคตก่อน89 

 หลังการยึดอ านาจของพระเจ้าติโลกราช (ราว พ.ศ. 1985) หมื่นเซริงสามไข (ท้าวช้อย) 
ได้ขอทัพอยุธยาไปปราบ แต่ท้ายที่สุดก็พ่ายแพ้ทัพเชียงใหม่ของพระเจ้าติโลกราช90 

 พ.ศ. 1962 สมเด็จพระนครินทราธิราชไปถึงเมืองพระบาง (นครสวรรค์) พระยาบาลเมือง
และพระยาราม (พระโอรสต่างมารดาในพระมหาธรรมราชาพญาไสยลือไทย) ออกถวายบังคม 
แสดงให้เห็นถึงอ านาจของอยุธยาที่อยู่เหนือสุโขทัย และจัดการแบ่งสุโขทัยออกเป็น 4 ส่วน คือ 
พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) ครองพิษณุโลก พระยารามครองสุโขทัย พระยาเชลียงครอง 
เมืองเชลียง (สวรรคโลก) พระยาแสนสอยดาวครองก าแพงเพชร และท้ายที่สุด พ.ศ. 2006 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถไปครองพิษณุโลก ผนวกเอาสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยา91 

 พ.ศ. 2069 สมเด็จพระบรมราชาหน่อพุทธางกูร ข้ึนไปครองพิษณุโลกในฐานะอุปราช 
ก่อนที่ พ.ศ. 2072 จะกลับมาเป็นกษัตริย์อยุธยา  
  

                                                             
88 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ : 

ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี, 53; พระราชพงศาวดาร กรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์), 131. 
89 พระราชพงศาวดาร กรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์), 130 - 131. 
90 ค าให้การชาวกรุงเก่า ค าให้การขุนหลวงหาวัด และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ

อักษรนิติ์, 447. 
91 ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร, 290. 
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รูปที่ 13 แผนที่แสดงขอบเขตเวียงใต้ในอดีต 
ที่มา: ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม แผนที่ ชุมชน 

เมืองเก่าน่าน 9. 
 

 ระยะท่ี 3 เป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด อาจกล่าวแยกเป็นช่วงเวลาย่อยๆ ได้ดังนี้ 
 ช่วงท่ี 1 พ.ศ. 1911 – 1935 
 น่านย้ายศูนย์กลางจากเวียงภูเพียงแช่มาที่ เวียงน่าน ในปี พ.ศ. 1911 ด้วยปัญหา 

ขาดแคลนน้ า หลังจากนั้น 1 ปี (พ.ศ. 1912) พระเจ้าอู่ทองแห่งอยุธยาได้สวรรคต อีกทั้งเกิดเหตุการณ์
ที่ขุนหลวงพะงั่วเสด็จจากสุพรรณบุรีมาชิงราชสมบัติอยุธยาจากสมเด็จพระราเมศวรเป็นเวลาเดียวกับ
ที่พระมหาธรรมราชาพญาลิไทยแห่งสุโขทัยเคลื่อนไหวด้วยการส่งพระสุมนเถรไปผูกสัมพันธ์กับ  
เมืองเชียงใหม่ อีกทั้งยังเกี่ยวเนื่องกับการขอผ่อนปรนให้เมืองตากเป็นเมืองกลาง เพื่อประโยชน์ 
ด้านเส้นทางการค้าที่จะผ่านไปยังเมาะตะมะ ทั้ งยังส่งพระสงฆ์ไปยังเมืองต่างๆ ได้แก่ น่าน 
และหลวงพระบาง รวมถึงหลักฐานศิลาจารึกหลักที่ 8 (จารึกเขาสุมนกูฏ) กล่าวว่าในปีเดียวกันนี้ 
พระมหาธรรมราชาพญาลิไทย น าไพร่พล 11 เมือง ไปไหว้พระพุทธบาท ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเป็น 
การฉวยโอกาสด าเนินการทางการเมืองในการต่อต้านฝ่ายอยุธยา แต่แฝงไปกับการศาสนา 
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 แต่กระนั้นทางฝั่ งอยุธยาคงควบคุมสถานการณ์ได้รวดเร็วท าให้หลังจากนั้น 2 ป ี
(พ.ศ. 1914) เอกสารทางอยุธยาจึงบันทึกว่า ขุนหลวงพะงั่ วเสด็จไปเอาเมืองเหนือได้ทั้ งปวง 
ขณะที่ ศิลาจารึกหลักที่  8 (จารึกเขาสุมนกูฏ) ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่  2 (โอรสพญาลิไทย) 
จารึกถึงเขตแดนของสุโขทัย ซึ่งรวมถึงเมืองน่านและเมืองปัวด้วย อย่างไรก็ตามสงครามก็ยังต่อเนื่อง
มาอีกหลายครั้ง ได้แก่ พ.ศ. 1916, 1918 และ 1922 ตีเมืองชากังราว (ก าแพงเพชร) พ.ศ. 1918 
ตีเมืองพิษณุโลก จนท้ายที่สุดพระมหาธรรมราชาที่ 2 (โอรสพญาลิไทย) ออกถวายบังคม ซึ่งการยกทัพ
มาท าสงครามจ านวนหลายต่อหลายครั้งอาจแสดงถึงการที่อยุธยาควบคุมพื้นที่ดังกล่าวได้ไม่นานนัก 
ก็เกิดการแข็งเมืองข้ึนอีก จนในที่สุดทางฝั่ งสุโขทัยได้ยอมเข้าด้วยกับอยุธยาในขณะที่ล้านนา 
คงมีการส่งทัพเชียงตุงมาช่วยในปี พ.ศ. 1915 แต่ก็ไม่ประสบความส าเร็จ 

 หลังจากนั้นหลายปี พ.ศ. 1929 อยุธยาได้ยกทัพเข้าปล้นเมืองล าปาง ซึ่งไม่มีการรบกับ
ทางสุโขทัยเกิดข้ึน ดังนั้ นอาจเป็นไปได้ ว่าสุ โขทัยคงจะยังอยู่ใต้อ านาจอยุธยา แต่การท าศึก 
กับเมืองล าปางนั้นไม่ประสบความส าเร็จ อีก 2 ปีต่อมา (พ.ศ. 1931) สุโขทัยจึงเกิดแข็งเมืองข้ึนอีก 
โดยมีกองทัพของเจ้าแสนเมืองมาไปช่วย แต่ด้วยขุนหลวงพะงั่วสวรรคตลงก่อนจึงท าให้สุโขทัยกลับ
ปล้นทัพของพระเจ้าแสนเมืองมาแทน ท าให้ล้านนาเกิดความเสียหายอย่างมาก เป็นผลให้ 
เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างสุโขทัยกับล้านนา 
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 ช่วงท่ี 2 พ.ศ. 1935 - 1985 
  ต่อมา พ.ศ. 1935 มีการสาบานระหว่างปู่พระยา (เจ้าค าตัน เจ้าเมืองน่าน) กับหลาน 

(พระมหาธรรมราชาไสยลือไทย กษัตริย์สุโขทัย) ให้ช่วยเหลือกันเมื่อเกิดศึกสงคราม ตามศิลาจารึก
หลักที่ 64 และหลักที่ 45 อาจเป็นไปได้ว่าในเวลาน้ีสุโขทัยมีความเปน็อิสระและพยายามเช่ือมสัมพันธ์
กับบ้านเมืองอื่นๆ เพื่อความมั่นคงทางการเมือง แต่จากการสาบานกันน้ัน เป็นผลให้ในปี พ.ศ. 1941 
เจ้าค าตันถูกอยุธยาวางยาพิษ และเมืองแพร่ซึ่งน าโดยพญาเถรและพญาอุ่นเมืองเข้ายึดเมืองน่าน
ระหว่างผลัดเปลี่ยนกษัตริย์ ด้วยการฆ่าศรีจันต๊ะ อนุชาเจ้าค าตัน เป็นผลให้เจ้าหุงผู้เป็นน้องหนีไปพึ่ง
พญาเชลียง และได้ยึดเมืองคืนในปี พ.ศ. 1943 และอีก 2 ปีต่อมาสุโขทัยก็ได้ช่วยเจ้ายี่กุมกาม 
ตีเมืองเชียงใหม่เพื่อยึดราชบัลลังก์แต่ไม่ส าเร็จ แต่ต่อมา พ.ศ. 1948 เชียงใหม่เกิดผิดใจกับจีน 
เพราะไม่ยอมส่งส่วยให้จีน แต่ท้ายที่สุดก็คงยอมส่งส่วยแก่จีนเหตุการณ์จึงคลี่คลาย 

 ภายหลัง ใน พ.ศ. 1962 เป็นปีที่พญาสามฝั่งแกนสวรรคต และเกิดการจลาจลข้ึน 
ในเมืองเหนือ และเป็นปีเดียวกับที่สมเด็จพระนครินทราธิราชไปถึงเมืองพระบาง (นครสวรรค์) 
พระยาบาลเมืองและพระยาราม (พระโอรสต่างมารดาในพระมหาธรรมราชาพญาไสยลือไทย) 
ออกถวายบังคม แสดงให้เห็นถึงอ านาจของอยุธยาที่อยู่เหนือสุโขทัยทั้งยังถูกท าลายเสถียรภาพ
ทางการเมืองด้วยการแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) ครองพิษณุโลก 
พระยารามครองสุโขทัย พระยาเชลียงครองเมืองเชลียง (สวรรคโลก) พระยาแสนสอยดาวครอง
ก าแพงเพชร และอาจสันนิษฐานว่าอาจเป็นการชิงความได้เปรียบของทางอยุธยาในช่วงที่ เมืองเหนือ
เกิดความวุ่นวาย 

 พ.ศ. 1976 เกิดการชิงสมบัติที่ เมืองน่าน โดยเจ้าแปงและเจ้าหอพรหมชิงเมืองจาก 
เจ้าอินต๊ะแก่นท้าว จนต้องหลบหนีไปพึ่งเมืองเชลียง สอดคล้องกับหลักฐานที่พระมหาธรรมราชาที่ 4 
(บรมปาล) ขอก าลังจากอยุธยาเพื่อไปช่วยเมืองน่าน และสามารถชิงเมืองน่านกลับคืนได้ใน 
พ.ศ. 1978 

 
ช่วงท่ี 3 พ.ศ. 1985 – 2030 
ปี พ.ศ. 1985 พระเจ้าติโลกราชชิงราชสมบัติจากเจ้าสามฝั่งแกนผู้เป็นบิดา ท าให้เกิด 

ความไม่พอใจแก่ขุนนาง ดังที่หมื่นเซริงสามไขได้ขอทัพอยุธยาไปปราบ แต่ท้ายที่สุดก็พ่ายแพ้ 
ทั้งยังเป็นผลให้พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) สวรรคตอีกด้วย ทั้งนี้ฝ่ายเมืองน่านก็คงมีส่วนร่วม 
ดังปรากฏว่า เมื่อ พ.ศ. 1986 พญาแก่นท้าว เจ้าเมืองน่าน ลวงเอาไพร่พลพระเจ้าติโลกราช 
เป็นผลให้เมืองน่าน (ร่วมถึงเมืองแพร่) ถูกล้านนาโจมตี พญาแก่นท้าวเจ้าเมืองน่านจึงต้องหนีลงไป 
พึ่งอยุธยา ซึ่งเหตุการณ์ยึดเมืองน่านน้ีตรงกับบันทึกของจีนและเชียงใหม่ แต่ทางฝ่ายพื้นเมืองน่าน 
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กล่าวว่า เพราะพระเจ้าติโลกราชต้องการได้ส่วยเกลือจากน่าน อย่างไรก็ตามน้ าหนักของ 
ความต้องการส่วยเกลือยังค่อนข้างน้อย แต่จะขอกล่าวต่อไปในส่วนบทวิเคราะห์ 

 ในสมัยพระเจ้าติโลกราชนี้ล้านนาเจริญถึงขีดสุด โดยเฉพาะทางการเมืองที่ขยายอ านาจ
ออกไปมาก อีกทั้งยังมีผู้มาเข้าสวามิภักดิ์ ดังที่  พระยายุธิษเฐียร และพระยาเชลียง น าไพร่พล  
ไปเข้ากับล้านนาในปี พ.ศ. 1994 และ 2003 ตามล าดับ หลังจากนี้เป็นศึกระหว่างล้านนากับอยุธยา 
ที่สืบเนื่องยาวนานตั้งแต่ราว พ.ศ. 2005 – 2017 และยังท าให้สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 
ต้องเปลี่ยนไปครองเมืองพิษณุโลกเพื่อบัญชาการรบ ซึ่งสงครามมีลักษณะเน้นการกวาดต้อนผู้คน
มากกว่าการเข้ายึดดินแดน นอกจากนี้ ช่วงเวลาเดียวกับการรบกับอยุธยา ล้านนายังท าสงคราม 
และกวาดต้อนผู้คนจากรัฐฉานและสิบสองปันนาไปพร้อมๆ กันด้วย กระทั่งพระบรมไตรโลกนาถ 
ยึดเมืองเชลียงได้ในปี พ.ศ. 2017 ถัดมาอีก 1 ปี พระเจ้าติโลกราชจึงยุติสงคราม ทั้งนี้ไม่สามารถระบุ
ได้ชัดเจนว่าการยุติสงครามครั้งนั้น เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2023 ที่แกวรุกรานเข้าสู่ 
หลวงพระบางและมาถึงยังเมืองน่านหรือไม่ แต่ในที่สุดท้าวขาก่านเจ้าเมืองที่ถูกส่งมาปกครองน่าน 
ในเวลาน้ันก็รบชนะ เป็นผลให้ล้านนามีไมตรีที่ดีกับกษัตริย์ล้านช้าง อีกทั้งราชส านักจีนก็ได้ประทาน
รางวัล 

 
 ช่วงท่ี 4 พ.ศ. 2030 – 2101 
 หลังจากสมัยพระเจ้าติโลกราชแล้ว ล้านนาก็อ่อนแอลงเรื่อยมาด้วยปัญหาภายใน  

ที่เกิดจากการที่ขุนนางมีอ านาจมากทัดเทียมหรืออาจมากกว่ากษัตริย์ พร้อมกันนี้ยังเผชิญศึกรอบด้าน 
ได้แก่  การรบกับอยุธยาในช่วง พ.ศ. 2050 – 2058 จนท้ายที่สุดเมืองล าปางแตก พ.ศ. 2066 
รบแพ้เชียงตุงยับเยินก่อนที่พระไชยเชษฐาธิราชจากล้านช้างจะเข้าโจมตีเมื่อ พ.ศ. 2098 จนท้ายที่สุด
ล้านนาพยายามจะช่วยเมืองนายซึ่งเกิดศึกกับพม่า ท าให้เกิดความขัดแย้งกับพม่าจนถูกพม่าเข้าตีเมือง
เชียงใหม่แตกใน พ.ศ. 2101 ขณะที่ทางเมืองน่านล้านนาก็ส่งเจ้าเมืองผลัดเปลี่ยนมาปกครองเสมอ 
กระทั่ง พ.ศ. 2101 เมืองเชียงใหม่แตก เจ้าพระยาพลเทพฤๅชัย ผู้ครองเมืองน่านขณะนั้นจึงหนีไป  
พึ่งเมืองหลวงพระบาง 

 
 2.4 สมัยเวียงเหนือ (พ.ศ. 2362 – 2397) (รูปที่ 14) 
 เจ้าสุมนเทวราชครองราชย์ต่อจากเจ้าอัตถวรปัญโญผู้เป็นพี่ เมื่อ พ.ศ. 2353 กระทั่ง 

พ.ศ. 2360 แม่น้ าน่านไหลท่วมเมืองน่านจึงมีการย้ายเมืองไปยังดงพระเนตรช้าง ห่างจากเวียงใต้ไป
ทางเหนือราว 2 กิโลเมตร ใน พ.ศ. 2362 สันนิษฐานว่าเวียงเหนือมี วัดสถารศเป็นวัดหลวง 
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โดยที่ศูนย์กลางเมืองน่านอยู่ที่เวียงเหนือเป็นเวลา 36 ปี จนถึงสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช จึงได้ย้าย
เมืองกลับมาดังปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ. 239792 

 

 
รูปที่ 14 แผนที่แสดงขอบเขตเวียงเหนือในอดีต 
ที่มา: ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม , แผนที่ ชุมชน 

เมืองเก่าน่าน 10. 
 
 2.5 สมัยเมืองน่าน (พ.ศ. 2397 – ปัจจุบัน) (รูปที่ 15) 
 เมื่อ พ.ศ. 2397 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ย้ายเมืองน่านจากเวียงเหนือกลับมายังเวียงใต้ 
พร้อมปฏิสังขรณ์ก าแพงเมืองและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 240093 
  

                                                             
92 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร, 80 – 102. 
93 เรื่องเดียวกัน. 
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รูปที่ 15 แผนที่แสดงขอบเขตเมืองน่านในอดีต 
ที่มา: ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , แผนท่ีชุมชน 

เมืองเก่าน่าน 11. 
 
 ดังนั้น อาจสรุปได้ว่านับตั้งแต่น่านได้เริ่มสร้างบ้านแปงเมืองในราวปลายพุทธศตวรรษที่  

18 พบว่ามีความสัมพันธ์กับบ้านเมืองต่างๆ ทั้งการรับเอาพระพุทธศาสนาจากสุโขทัยมายังเมืองน่าน 
และความเป็นเครือญาติซึ่งปรากฏจากการที่ทั้งสองท าสัตย์สาบานกัน ดังศิลาจารึกหลักที่ 45 และ 64 
และการช่วยเหลือทางการเมืองอีกหลายครั้ง ขณะที่ล้านนามีความสัมพันธ์ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการเมือง
ทั้งสิ้น นับตั้งแต่การขอความร่วมมือในการตีเมืองพะเยาในสมัยพญาค าฟู พ.ศ. 1881 เช่นเดียวกับ 
อยุธยาที่พยายามแซงแทรงทางการเมืองด้วยการลอบฆ่าผู้ปกครองเมืองน่านหลายครั้ง เพื่อท าลาย
เสถียรภาพที่จะปกป้องสุโขทัย และหลังจากที่อยุธยาได้ผนวกสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้ว  
เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่มีความเป็นไปได้ว่าทั้งล้านนา และอยุธยา ต่างต้องการแผ่อ านาจเข้าสู่น่าน 
(รวมถึงแพร่) แต่ในท้ายที่สุดล้านนาก็ประสบผลส าเร็จ 
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ตารางที่ 1 แสดงล าดับกษัตริย์และเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์น่าน 
สมัยวรนคร (เมืองปัว) 

เจ้าผู้ครองนคร 
พ.ศ. / 

พุทธศตวรรษ 
เหตุการณส์ าคญั 

เจ้าขุนฟอง กลาง พศว. 18 
พญาภูคาครองเมืองย่าง และ 

ให้ขุนฟองไปสร้างเมืองพลัว 

เจ้าเก้าเถ่ือน - บุตรเจ้าขุนฟอง ครองเมืองย่าง 

นางพญาแม่ท้าวค าปิน ต้น พศว. 19 
ชายาเจ้าเก้าเถ่ือนอยู่รักษาเมืองปัว 

และถูกพญาง าเมืองยกทัพมาตี 

สมัยวรนคร (เมืองปัว) (ต่อ) 

เจ้าผู้ครองนคร 
พ.ศ. / 

พุทธศตวรรษ 
เหตุการณส์ าคญั 

พญาผานอง 1865 - 1894 
บุตรเจ้าเก้าเถ่ือน  

ชิงเมืองปัวคืนจากพญาง าเมือง 

เจ้าขุนใส 1894 - 1896 บุตรพญาผานอง 

พญาการเมือง 1899 สร้างพระธาตุแช่แห้ง 

สมัยเวียงภูเพียงแช่แห้ง 

พญาการเมือง 1902 - 1906 
ย้ายศูนย์กลางมาที่ภูเพียงแช่แห้ง 

ภายหลังถูกลอบปลงพระชนม์ 

พญาผากอง 1906 - 1911 
ย้ายศูนย์กลางมาที่เวียงน่าน 

เมื่อ พ.ศ. 1911 

สมัยเวียงใต้ (เวียงน่าน) 

พญาผากอง 1911 - 1931  

เจ้าค าตัน 1936 - 1941 ถูกลอบปลงพระชนม์ 

เจ้าศรีจันต๊ะ 1941 - 1942 
ถูกกษัตริย์พญาเถรและพญาอุ่นเมือง 

ยึดอ านาจ 
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สมัยเวียงใต้ (เวียงน่าน) (ต่อ) 

เจ้าผู้ครองนคร 
พ.ศ. / 

พุทธศตวรรษ 
เหตุการณส์ าคญั 

พญาเถร 1942  

พญาอุ่นเมือง 1942 - 1943 ถูกเจ้าหุงยึดอ านาจคืน 

เจ้าหุง 1943 - 1950 ยึดเมืองน่านคืนจากพญาอุ่นเมือง 

เจ้าปู่เข็ง 

(บุตรเจ้าหุง) 
1950 - 1960  

พญางั่วฬารผาสุม 1969 - 1976 สร้างก าแพงเมืองจากซุงทั้งท่อน 

เจ้าอินต๊ะแก่นท้าว (ครั้งที่ 1) 1976 
ถูกพระอนุชายึดอ านาจ 

จึงหนีไปขอความช่วยเหลือจากสุโขทัย 

เจ้าแปง 1977 - 1978 
 

 

เจ้าอินต๊ะแก่นท้าว (ครั้งที่ 2) 1978 - 1993 

ครองเมืองครั้งที่ 2 

ถูกพระเจ้าติโลกราชผนวก 

เป็นส่วนหนึ่งของล้านนา 

เจ้าผาแสง (บุตรเจ้าแปง) 1993 - 2004 

เจ้าองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์ภูคา 

ต่อจากนั้นกษัตริย์ล้านนา 

ตั้งขุนนางมาครองเมืองน่าน 

หมื่นสร้อยเชียงของ 2005 - 2009 - 

หมื่นน้อยใน 2009 - 2011 - 

หมื่นขวาเฒ่าบางจาย 2012 - 2018 - 

หมื่นค า 2016 - 2018 - 

ท้าวขาก่าน 2019 - 2023 
ซ่อมแซมพระธาตุแช่แห้ง  

และปราบญวนที่มารุกรานเมืองน่าน 

ท้าวอ้ายยวม 2024 - 2028 สร้างเสริมพระธาตุแช่แห้ง 
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สมัยเวียงใต้ (เวียงน่าน) (ต่อ) 

เจ้าผู้ครองนคร 
พ.ศ. / 

พุทธศตวรรษ 
เหตุการณส์ าคญั 

ท้าวเมือง 2028 - 2032 - 

หมื่นโมงเชียงเรือ 2032 - 

ท้าวบุญแฝง 

(ครั้งที่ 1) 
2032 - 2039 

- 

หมื่นตีนเชียง 2039 - 2040 - 

ท้าวบุญแฝง 

(ครั้งที่ 2) 
2040 - 2050 

- 

หมื่นสามล้าน 2050 - 2052 - 

เจ้าเมืองแพ่สร้อย 2053 - 2056 - 

หมื่นท้าวบุญฝาง 2056 - 2058 - 

เจ้าเมืองฝาง 2059 - 

พระยาค ายอดฟ้า 

(ครั้งที่1) 
2059 

- 

เจ้าพระยาหน่อ 

เชียงแสน 
2060 - 2062 

- 

พระยาค ายอดฟ้า 

(ครั้งที่ 2) 
2062 - 2069 

สร้างพระเจ้าล้านทอง 

และบูรณะวัดพระธาตุแช่แห้ง 

เจ้าแสนสงคราม 2069 - 

พระยาค ายอดฟ้า 

(ครั้งที่ 3) 
2069 - 2070 - 

เจ้าพระยาพลเทพฤๅชัย 2070 - 2101 

พ.ศ. 2101 พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง

ยึด เมื อ ง เชียงให ม่ ได้  จึ ง ได้ห นี ไป 

เมืองหลวงพระบาง 
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สมัยเวียงใต้ (เวียงน่าน) (ต่อ) 

เจ้าผู้ครองนคร 
พ.ศ. / 

พุทธศตวรรษ 
เหตุการณส์ าคญั 

พระยา 

หน่อค าเสถียรชัยสงคราม 
2103 - 2134 ซ่อมแซมพระธาตุแช่แห้ง 

เจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ 

(ครั้งที่ 1) 
2134 - 2140 

พ .ศ . 2 14 0  ร บ กั บ มั ง น ร ธ า ช่ อ 

โอรสพระเจ้าบุเรงนอง แต่แพ้จึงหนีไป 

เมืองหลวงพระบาง 

พระยาแขก 2140 – 2143 ถูกเจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ยึดเมืองคืน 

เจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ 

(ครั้งที่ 2) 
2143 - 2146 

มังนรธาช่อยกมาตีเมืองน่าน 

เจ้าเจตบุตรพรหมินทร์ 

ถูกจับและน าไปประหารที่เชียงใหม่ 

เจ้าศรีสองเมือง 2146 - 2158 - 

เจ้าอุ่นเมือง 2158 - 2168 
ต่อต้านพม่าแต่ท้ายที่สุดพ่ายแพ้และ

หนีไปเมืองหลวงพระบาง 

พระยาหลวงเมืองนคร 2168 - 2181 ซ่อมแซมพระธาตุแช่แห้ง และวัดกู่ค า 

เจ้าพระยาเชียงราย 2181 - 2191 - 

เจ้าพระยาแหลมมุม 2192 - 2205 ถูกกรุงศรีอยุธยาโจมตี และคุมตัวไป 

พระยายอดใจ 2208 - 2230 - 

พระเมืองราชา 2232 - 2246 

แข็งเมืองกับพม่า ภายหลังจึงถูกพม่า

ยกมาตีและท าลายเมือง ท าให้เมือง

น่านร้างครั้งแรก ส่วนพระเมืองราชา

หนีไปเมืองหลวงพระบางและกรุงศรี

อยุธยา ตามล าดับ 

พระนาซ้าย 

(น้อยอินทร์) 
2250 - 2251 - 
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สมัยเวียงใต้ (เวียงน่าน) (ต่อ) 

เจ้าผู้ครองนคร 
พ.ศ. / 

พุทธศตวรรษ 
เหตุการณส์ าคญั 

เจ้าฟ้าเมืองคอง (เงี้ยว) 2251 - 2257 รวมผู้คนต้ังเมืองน่านข้ึนใหม่ 

เจ้าฟ้าเมียวซา (พม่า) 2257 - 2259 
ซ่อมแซมพระธาตุแช่แห้ง 

และสร้างวัดภูก๋อง 

พระนาขวา 

(น้อยอินทร์) 
2260 - 2268 

ผู้รักษาเมือง และไปขอให้ 

เจ้าพระยาหลวงติ๋นมหาวงศ์ 

เจ้าเมืองเชียงใหม่มาครองเมืองน่าน 

เจ้าพระยาหลวงติ๋นมหาวงศ์ 2269 - 2294 เมืองน่านมีราชวงศ์สืบเช้ือสายอีกครั้ง 

เจ้าอริยวงศ์ (หว่ันท๊อก) 2297 - 2311 

ระยะแรกพยายามแข็งเมืองกับพม่า 

แต่ไม่ส าเร็จ จึงอ่อนน้อม และช่วยยก

ไปตีอยุธยา ในปี พ.ศ. 2310 

เจ้านายอ้าย 2311 - 2312 - 

เจ้าหนานมโน 2312 - 2317 - 

เจ้าน้อยวิฑูร 2317 - 2321 

ไม่ตั้งในสัจจะที่จะข้ึนต่อกรุงธนบุรี จึง

ถูกเจ้ากาวิละ เจ้าเมืองล าปางคุมตัว

และส่งไปยังกรุงธนบุรี 

สมัยเวียงเหนือ 

เจ้าผู้ครองนคร 
พ.ศ. / 

พุทธศตวรรษ 
เหตุการณส์ าคญั 

เจ้ามงคลวรยศ 2326 – 2329 

รัชกาลที่  1 โปรดให้ครองเมืองน่าน                 

แต่ภายหลังได้สละอ านาจให้หลานครอง

เมือง 

เจ้าอัตถวรปัญโญ 2329 – 2353 
เข้าเฝ้ารัชกาลที่ 1 เพื่อขอเป็นข้าขอบ

ขัณฑสีมา 
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สมัยเวียงเหนือ (ต่อ) 

เจ้าผู้ครองนคร 
พ.ศ. / 

พุทธศตวรรษ 
เหตุการณส์ าคญั 

เจ้าสุมนเทวราช 2353 - 2362 

พ.ศ. 2354 กวาดต้อนครัวเรือนเมืองล้า 

เมืองพง เมืองเชียงแข็ง และเมืองหลวง 

ภูคา มาไว้ที่น่าน 

พ.ศ. 2360 น้ าท่วมครั้งใหญ่ 

จึงย้ายศูนย์กลางไปยังเวียงเหนือ 

เจ้าสุมนเทวราช 2362 - 2367 - 

เจ้ามหายศ 2368 - 2378 

พ.ศ. 2369 เกณฑ์ก าลังพลเมืองน่านไป

ช่วยป ราบ กบฏ เจ้ าอนุ วง ศ์ที่ เมื อ ง

เวียงจันทน์ 

เจ้าอชิตวงศ์ 2379 - 

เจ้ามหาวงศ์ 2381 - 2394 - 

เจ้าอนันตวรฤทธิเดช 2395 - 2398 

พ.ศ. 2396 – 2398 

ช่วยกรุงรัตนโกสินทร์ท าศึกกับ 

สิบสองปันนา เชียงรุ้ง และเชียงตุง 

เมืองน่าน (พ.ศ. 2397 – ปัจจุบัน) 

เจ้าอนันตวรฤทธิเดช 2398 - 2434 
พ.ศ. 2398 ย้ายศูนย์กลางกลับมา 

เวียงน่าน (เวียงใต้) 

พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ 2436 - 2461 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวให้สถาปนาเลื่อนยศข้ึนเป็น 

พระเจ้าน่าน 

เจ้ามหาพรหมสุรธาดา 2461 - 2474 
เมื่อถึงแก่พิราลัย ต าแหน่งเจ้าผู้ครอง

นครน่านได้ถูกยุบเลิกแต่นั้นมา 
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เส้นทางการติดต่อระหว่างเมืองน่านกับบา้นเมืองอ่ืน 

เส้นทางการติดต่อสัมพันธ์ของผู้คนในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาน้ันไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน 
แต่อาจพิจารณาจากเส้นทางการเดินทางในสมัยหลังลงมา ซึ่งสามารถสรุปเส้นทางต่างๆ ดังนี้  
(แผนที่ที่ 9) 

 
1. สุโขทัย – น่าน – หลวงพระบาง 
จากสุโขทัยผ่านข้ึนมาทางเมืองฝาง (ต าบลผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์) และหลักประโคน 

อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าสู่ เมืองจริม (ปัจจุบันอยู่ใต้ เข่ือนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์)  
ก่อนผ่านอ าเภอเวียงสา (จังหวัดน่าน) เข้าสู่เมืองน่าน จากเมืองน่านเดินทางข้ึนไปทางทิศเหนือ  
ผ่านอ าเภอปัว และบ้านห้วยสะแตง/ห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เข้าสู่ เขต 
ประเทศลาว โดยผ่านเมืองหงสา แล้วไปสู่หลวงพระบาง94 อีกทั้งจากหลวงพระบางยังสามารถเดินทาง
ไปยังเมืองต่างๆ  

- ผ่านเทือกเขาคัวเราไปยังอาณาจักรไดเวียด95  
- ข้ึนไปเมืองสิง อูเหนือ (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของพงสาลี) และไปยังยูนนาน96 
- ข้ามเรือข้ามฟากไปยังเชียงของ97 
ขณะที่จากสุโขทัยก็เป็นเมืองส าคัญในทางการค้า โดยที่มีเส้นทางติดต่อกับอ่าวเมาะตะมะ  

ซึ่ ง เป็ น ชุมท างการ ค้ าส า คัญ  โดยที่ จ ากสุ โขทั ย  ผ่ านบ างพาน  (อ า เภอพรานกระต่ าย 
จังหวัดก าแพงเพชร)  เชียงทอง (อ าเภอวังเจ้า จังหวัดตาก) ฉอด (อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก) 
ซึ่งเส้นทางดังกล่าวถูกกล่าวถึงในการเดินทางของพระมหาสังฆราชมหาสามี ในจารึกวัดป่ามะม่วง
ภาษาเขมร98 

                                                             
94 ธีระวัฒน์ แสนค า, “เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสุโขทัยกับกลุ่มบ้านเมืองในลุ่มน้ าโขง,” ใน สุโขทัย

กับอาเซียน: มองปัจจุบันผ่านอดีตจากมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี  (ปทุมธานี: คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558), 57 - 59. 

95 ห ม่ อม เ จ้าสุ ภั ท รดิ ศ  ดิ ศ กุ ล , ป ระ วัติ ศ าสต ร์ เอ เชี ย อาค เนย์  ถึ ง  พ .ศ . 2000 (ก รุ ง เท พฯ : 
บริษัทรุ่งเรืองการพิมพ์, 2535), 237. 

96 วราภรณ์ เรืองศรี, คาราวานพ่อค้าทางไกล : การก่อเกิดรัญสมัยใหม่ในภาคเหนือของไทยและดินแดน
ตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เชียงใหม่: ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557), 47. 

97 เดเนียล แมคกิลวารี, ก่ึงศตวรรษในหมู่คนไทยและลาว : อัตชีวประวัติ แปลโดย จิตราภรณ์ ตันรัตนกุล 
(กรุงเทพฯ: สยามประเทศ, 2537), 202 – 203, 468. 

98 กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2527), 235. 
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เส้นทางนี้พบหลักฐานยืนยันในสมัยหลังลงมา ดังปรากฏในนิราศหลวงพระบาง เรื่องราว  
ถูกบันทึกข้ึนเมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) เมื่อครั้งเป็นเจ้าหมื่นไวยวรนารถเป็นแม่ทัพใหญ่ 
ยกทัพไทยไปปราบฮ่อที่เมืองหลวงพระบาง เมื่อ พ.ศ. 2428 แม้ว่าเส้นทางตามบันทึกนี้จะแตกต่าง
ออกไปเล็กน้อย เนื่องจากเดินทางมาจากกรุงเทพฯ แต่จากอ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้นไป 
มีการใช้เส้นทางเดียวกัน 

ผู้บันทึกกล่าวถึงการใช้เส้นทางแม่น้ าเจ้าพระยาในการเดินทางจากกรุงเทพฯ ผ่านเมือง  
วิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง เมืองพรหมบุรีและเมืองอินทร์บุรี(ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี)  
เมืองชัยนาทและเมืองมโนรมย์(ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดชัยนาท) เมืองนครสวรรค์ ปากน้ าเกยไชย  
เมืองพิจิตร เมืองพิษณุโลก เมืองพิชัย แล้วเดินทางต่อทางบกผ่านเมืองทุ่งยั้ง ท่าอิฐ เมืองฝาง ท่าปลา 
และท่าแฝก (ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์) เมืองสา(ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดน่าน) จนกระทั่งถึง
เมืองน่าน ทั้งนี้ตามเนื้อความที่ถูกบันทึกท าให้สันนิษฐานได้ว่าผู้บันทึกคงเดินทางร่วมไปกับทัพใหญ่ 
โดยเดินไปตามไหล่เขาผ่านบริเวณที่ผู้บันทึกเรียกว่าเขากวางเขาแก้วและดอยโป่งอุ่น (ปัจจุบันไม่พบ
ช่ือดังกล่าวว่าเป็นบริเวณใด แต่สันนิษฐานตามลักษณะภูมิประเทศว่าคงจะอยู่บริเวณด่านห้วยโกร๋น  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านในปัจจุบัน) ก่อนจะข้ามเข้าเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งจะผ่านบ้านนาดินด าและบ้านนาแลก่อนจะเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง99 

อย่างไรก็ตาม ตามข้อมูลเส้นทางการเดินทัพของเจ้าหมื่นไวยวรนารถนั้น ยังมีการแยก
กองทัพออกไปอีก 2 เส้นทาง คือ ในส่วนเครื่องใช้ส าหรับกองทัพให้นายทหารจ านวนหนึ่งคุมก าลังยก
ไปทางเมืองน้ าปาด (จังหวัดอุตรดิตถ์) ตรงไปยังปากลาย (เขตประเทศลาว) แล้วก็บรรทุกเรือ  
ส่งไปทางล าน้ าโขงจนถึงเมืองหลวงพระบาง นอกจากนี้พวกปืนใหญ่และกระสุนดินด าให้กองทัพ  
อีกกองหนึ่งแยกออกจากทัพหลวงที่ เมืองน่าน แล้วคุมอาวุธ เหล่านี้ ไปลงท่านุ่นริมแม่น้ าโขง 
จัดบรรทุกเรอืส่งไปเมืองหลวงพระบาง100 ซึ่งเส้นทางจากท่านุ่นเป็นเส้นทางเดียวกับที่ เจมส์ ฟิตซรอย 
แมคคาร์ธี หรือพระวิภาคภูวดล นักส ารวจและนักเขียนแผนที่ ชาวไอริช เจ้ากรมแผนที่คนแรก 
เคยเดินทางส ารวจและจดบันทึกสิ่งต่างๆ ในเส้นทางเดียวกับครั้งสงครามปราบฮ่อ ก่อนที่ภายหลัง  
จะมีการจัดท าแผนที่ที่มักถูกเรียกว่า “แผนที่สยามฉบับพระวิภาคภูวดล”101 

 
                                                             

99 นิราศเมืองหลวงพระบางและรายงานปราบเงี้ยว (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 53 – 141. 
100 สมเด็ จฯ  กรมพระยาด ารงราชานุภาพ , ประชุมพงศาวดาร ภาคที่  24 จดหมายเหตุ เรื่ อ ง 

กองทัพปราบฮ่อ (พระนคร: ก้าวหน้า, 2507), 349. 
101 พระวิภาคภูวดล, บุกเบิกสยาม : การส ารวจของพระวิภาคภูวดล (เจมส์ แมคคาร์ธี) พ.ศ. 2424 – 

2436, แปลโดย สุทธิศักดิ์ ปาลโพธ์ิ (กรุงเทพฯ: ริเวอร์ บุ๊คส์), 80 – 84. 
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2. สุโขทัย – น่าน – เชียงแสน 
จากสุโขทัย ผ่านเมืองศรีสัชนาลัย เข้าเมืองพายสลอบ (อ าเภอวังช้ิน จังห วัดแพร่ ) 

ผ่านอ าเภอลอง เมืองแพร่ ก่อนจะเข้าเมืองน่านและเดินทางข้ึนเหนือไปอ าเภอปัว ก่อนจะข้ามไป  
เมืองปง (จังหวัดพะเยา) ทางตะวันตก ข้ึนเหนือไปเมืองเชีย งค า เมืองเทิง (จังหวัดเชียงราย) 
จากเมืองเทิงอาจแยกไปเวียงชัย (จังหวัดเชียงราย) เข้าเมืองเชียงรายแล้วผ่านไปยังเมืองเชียงแสน  
(จังหวัดเชียงราย) หรืออาจแยกไปเมืองเชียงของ และเดินทางต่อไปยังเมืองเชียงแสน102 ขณะที่จาก
เมืองเชียงแสนยังสามารถติดต่อไปยังเมืองเชียงตุง และเชียงรุ่ง (ในเขตสิบสองปันนา) ได้หลากหลาย
เส้นทาง103 

เมื่อครั้งศึกเชียงตุง พ.ศ. 2395 ใช้เส้นทางเดียวกับครั้งปราบฮ่อที่หลวงพระบาง ผิดกันแต่
เพียงในครั้งนั้นมีการข้ึนบกที่ท่าอิฐ ก่อนจะเดินทางผ่านเมืองน่าน เมืองสาด เมืองปง เมืองสะเลา 
เมืองเทิง เมืองเชียงของ ก่อนจะข้ามแม่น้ ากกไปยังเมืองเชียงแสน และแยกออกเป็นสองทัพ โดยทัพ
แรก (เจ้าพระยายมราช) ผ่านเมืองพยากไปถึงเชียงตุง ส่วนทัพใหญ่ (พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวง
วงษาธิราชสนิท) ออกเดินทางทีหลังไปทางสบรวก ปางหัด ห้วยสะเลา เมืองพยาก บ้านหนองยาง 
เมืองขร ก่อนจะข้ามเขาจากเมืองขรสู่เมืองเชียงตุง104 ซึ่งเส้นทางเดินทัพของเจ้าพระยายมราชนั้นยัง
เป็นเส้นทางสัญจรของผู้คนในสมัยหลังลงมา ดังเช่นบันทึกการเดินทางของ นายยอร์ช ยังฮัสแบนด์ 
บุคคลที่อังกฤษส่งไปสืบราชการลับที่เมืองเชียงตุง ในช่วงปี พ.ศ. 2430105 
  

                                                             
102 สินชัย กระบวนแสง, ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 

2519), 101; ศรีศักร วัลลิ โภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย  (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ , 2552), 103; 
วินัย พงษ์ศรีเพียร, “จารึกพระธาตุศรีสองรัก : มรดกความทรงจ าแห่งจังหวัดเลย ว่าด้วยสัญญาทางไมตรี  
ศรีอโยธยา-ศรีสัตนาคนหุต พ.ศ. 2103,” ใน 100 เอกสารส าคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ล าดับที่ 6 
(กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยฯ, 2554), 23 – 25; ศรีศักร วัลลิโภดม, ประวัติศาสตร์โบราณคดีของล้านนาประเทศ 
(กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 217 – 218. 

103 วราภรณ์ เรืองศรี, คาราวานพ่อค้าทางไกล : การก่อเกิดรัญสมัยใหม่ในภาคเหนือของไทยและดินแดน
ตอนในของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 45 - 54. 

104 จดหมายเหตุเรื่องทัพเชียงตุง (พระนคร: โรงพิมพ์ไทย, 2459), 48 – 54. 
105 ยอร์ช ยังฮัสแบนด์, พันแปดร้อยไมล์จากพม่าสู่สยาม : ปฏิบัติการลับในเมืองเชียงตุ ง แปลโดย 

สุทธิศักดิ์ ปาลโพธ์ิ (กรุงเทพฯ: ริเวอร์ บุ๊คส์, 2559), 98 – 120. 



  52 

3. เชียงใหม่ – น่าน 
จากเมืองน่าน เดินทางไปทางทิศใต้ ถึงอ าเภอเวียงสา ก่อนจะผ่านอ าเภอร้องกวาง 

เมืองแพร่ และเมืองสอง (จังหวัดแพร่) จากเมืองสองสามารถแยกออกได้เป็น 2 เส้นทาง เส้นทางแรก 
เดินทางต่อไปเมืองพายสลอบ (อ าเภอวังช้ิน จังหวัดแพร่) เถิน (จั งหวัดล าปาง) ลี้ (จังหวัดล าพูน) 
ผ่านเวียงท่ ากาน (อ.สันป่าตอง จังห วัดเชียงใหม่ ) เข้าสู่ เมืองเชียงใหม่  หรือ เส้นทางท่ีสอง 
จากเมืองสองข้ึนไปยังเมืองล าปาง วังเหนือ (จังหวัดล าปาง) เวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) 
ผ่านดอยสะเก็ด และเข้าสู่เมืองเชียงใหม่106 

อีกเส้นทางหนึ่ง คือ จากเมืองน่านเดินทางข้ึนเหนือไปอ าเภอปัว ก่อนจะข้ามไปเมืองปง 
(จังหวัดพะเยา) ทางตะวันตก ผ่านเวียงลอ (จังหวัดพะเยา) ไปสู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งเส้นทางนี้เป็น
เส้นทางครั้งที่พระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนาเดินทางมาตีเมืองน่าน107 

ขณะที่บันทึกในสมัยหลั งของ นายปิแอร์ โอร์ต กล่ าวถึงเส้นทางการเดินทางจาก  
เมือ งเชียงใหม่ ไป ยั งเมื อ งน่ านใน ช่วง พ .ศ . 2440 ว่าผ่ าน เมื องล าพู นและหมู่ บ้ านแม่ท า 
ในเขตเมืองล าพูน หมู่บ้านห้างฉัตรและเมืองล าปาง เดินทางเลียบแม่น้ าวังและแม่น้ าหวดไป  
ผ่านหมู่บ้านหวดไปยังเมืองงาว หมู่บ้านแม่ทะ เข้าสู่เมืองพะเยา เมืองพาน ข้ามแม่น้ าลาว ผ่านหมู่บ้าน
ยางโทนก่อนจะถึงเมืองเชียงราย ออกจากเชียงรายไปหมู่บ้านเชียงเค่ียน หมู่บ้านป้อง เมืองเทิง 
ผ่านลงไปทางทิศใต้ถึงแม่น้ ายม และเดินเรียบไปตามแม่น้ าไปจนถึงหมู่บ้านท่าฟ้า จากนั้นเดินเท้า
จนถึงเมืองเชียงม่วน ก่อนจะได้ช้างเพื่อผ่านเมืองสวด และถึงเมืองน่าน108 
  

                                                             
106 ชวิศา ศิริ, “การค้าของอาณาจักรล้านนา ตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 187 – 192. 

107 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร, 18. 
108 ปิแอร์ โอร์ต ล้านนาไทยในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง, แปลโดย พิษณุ จันทร์วิทัน (กรุงเทพฯ: พิมพ์ค า, 

2555), 129 – 183. 
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รูปที่ 16 แสดงเส้นทางการติดต่อสมัพันธ์ระหว่างเมืองน่านกบับ้านเมืองต่างๆ 

1. เมืองสุโขทัย 2. เมืองฝาง 3. อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
4. เมืองจรมิ 5. อ.นาน้อย จ.น่าน 6. อ.เวียงสา จ.น่าน 
7. เมืองน่าน 8. อ.ปัว จ.น่าน 9. ห้วยโก๋น 
10. เมืองหงสา ประเทศลาว 11. ท่านุ่น ประเทศลาว 12. เมืองหลวงพระบาง 
13. เมืองบางพาน 14. เมืองเชียงทอง 15. เมืองฉอด 
16. เมืองเมาะตะมะ 17. เมืองพิษณุโลก 18. เมืองพลายสลอบ 
19. เมืองลอง 20. เมืองแพร ่ 21. อ.ร้องกวาง จ.แพร ่
22. เมืองปง 23. เวียงเชียงค า 24. เมืองเทิง 
25. จ.เชียงราย 26. เชียงแสน 27. เชียงของ 
28. อ.เถิน จ.ล าปาง 29. อ.ลี้ จ.ล าพูน 30. เวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง 
31. เมืองเชียงใหม ่ 32. อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม ่ 33. อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
34. อ.วังเหนือ จ.ล าปาง 35. อ.สอง จ.แพร ่ 36. เวียงลอ 
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ประวัตกิารด าเนินงานทางโบราณคดีท่ีผา่นมา 

1. การส ารวจทางโบราณคดี 
งานโบราณคดีเริ่มเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการศึกษาพื้นที่จังหวัดน่านครั้งแรก  

โดยการบุกเบิกการส ารวจด้วยวิธีโทรสัมผัส โดยใช้แผนที่ทางอากาศและแผนที่ทหาร ของ 
ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี  วนาสิน โดยพบชุมชนโบราณที่พบทั้ งสิ้นมีจ านวน 15 แห่ง109 
ต่อมาภายหลังคณะจัดท าหนังสือวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา 
จังหวัดน่าน จึงเริ่มลงพื้นที่ส ารวจร่องรอยคูน้ าคันดินเหล่านั้นเป็นครั้งแรก 110 ภายหลังมีการตั้ง 
ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน (ขณะนั้น) ลงพื้นที่ส ารวจทางโบราณคดีเพื่อบันทึกภาพร่องรอยคูน้ าคันดิน 
ที่เหลือร่องรอยในปัจจุบัน111 

 
2. การขุดค้น-ขุดแต่ง ทางโบราณคดี 
การขุดค้น-ขุดแต่งทางโบราณคดีของกรมศิลปากรนับแต่อดีต เท่าที่ผู้วิจัยรวบรวมทั้งหมด 

พบว่ามีการด าเนินงานมาแล้วทั้ งสิ้น  12 ครั้ง เป็นอย่างน้อย โดยแบ่งออกเป็นการขุดแต่ง 
จ านวน 2 แหล่ง คือ ก าแพงเมืองน่าน และก าแพงเมืองที่ชุมชนบ้านพญาวัด ขณะที่การขุดค้นเกิดข้ึน
จ านวน 9 แหล่ง คือ เจดีย์วัดพญาวัด พระธาตุยอยหงส์ วัดหนองบัว วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน วัดสวนตาล วัดนาปัง บ้านสันติภาพ 2 และพระธาตุแช่แห้งน้อย 

โดยที่การขุดค้นส่วนใหญ่มีงบประมาณค่อนข้างจ ากัดเนื่องจากเป็นการขุดค้นทางโบราณคดี 
ที่พ่ วงเข้าไปกับงานบูรณะโบราณสถานท าให้การขุดค้นมีพื้นที่และเวลาที่จ ากัด นอกจากนี้  
ยังมีการขุดแหล่งเตาดงปู่ฮ่อ ซึ่งเป็นการขุดค้นแหล่งผลิตภาชนะดินเผาเพียงครั้งเดียว อย่างไรก็ตาม 
รายละเอียดและข้อมูล การขุดค้นจะกล่าวต่อไปในบทที่ 3 ต่อไป 
  

                                                             
109 ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, ทะเบียนต าแหน่งที่ตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: 

โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถ่ายทางอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), 10 – 25. 
110 คณ ะกรรมการฝ่ ายป ระมวล เอกสารและจดหมาย เหตุ ฯ , วัฒ น ธรรม  พั ฒ นาการท าง

ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัด น่าน, 86 – 93. 
111 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมในจังหวัดน่าน, 65 – 79. 
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ประเด็นการศึกษาท่ีผ่านมา 

การศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับพื้นที่จังหวัดน่าน กล่าวได้ว่ามีการศึกษาเมืองน่านโดยตรง ได้แก่ 
การศึกษาเรื่องแหล่งเตาเมืองน่าน และทรัพยากรเกลือ แต่ส่วนใหญ่มักเป็นการศึกษาในพื้นที่อื่น  
ซึ่งมีความเกี่ยวโยงถึงเมืองน่าน ได้แก่ การศึกษาเมืองเชียงใหม่ และหลวงพระบางในฐานะศูนย์กลาง 
ทางการเมืองและการค้าโดยกล่าวถึงเมืองน่านว่าเป็นชุมทางการค้าส าคัญที่ตั้งอยู่บริเวณล้านนา 
ฝั่งตะวันออก เป็นต้น ทั้งนี้เราอาจแบ่งกลุ่มประเด็นการศึกษาไดัดังนี้ 
 

1. ประเด็นด้านการเมือง 
ศรีศักร วัลลิโภดม กล่าวว่าการยึดถือศิลาจารึกหลักที่  1 เพื่อบอกขอบเขตของสุโขทัย  

เป็นการกล่าวเกินจริง โดยอ้างถึงศิลาจารึกหลักที่  2 (วัดศรีชุม) หลักที่ 3 (นครชุม) หลักที่  46 
(วัดตาเถรขึงหนัง) และหลักที่ 93 (วัดอโสการาม) และน ามาวิเคราะห์ขอบเขตของสุโขทัยซึ่งมีเมือง 
ในอาณาเขตจ านวน 24 เมือง ได้แก่ สุโขทัย ศรีสัชนาลัย สระหลวง สองแคว บางฉลัง นครชุม ฉอด 
เชียงทอง บางพาน บางจันทน์ พระบาง คณฑี วัชชระปุระ ราด ปากยม ชากังราว สุพรรณภาว สะค้า 
หล่มบาจาย ก าแพงเพชร แพร่ ตาก ไตรตรึงส์ และนครไทย โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะแรก สมัยพ่ อขุนศรีนาวน าถุม - พ่อ ขุนรามค าแหง (ราวพุทธศตวรรษที่  18 
ถึงต้นพุทธศตวรรษที่  19) สุโขทัยมีพัฒนาการข้ึนในลุ่มน้ ายม -น่าน ก่อนขยายตัวไปตามแนว 
ทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยมีระบบเมืองคู่ในลุ่มน้ ายม (สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย) และลุ่มน้ าน่าน 
(สระหลวง- สองแคว) 

ระยะท่ีสอง สมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย เป็นต้นมา ขยายอ านาจสู่ลุ่มน้ าปิงด้วยการ  
สร้างมหาธาตุที่นครชุม อีกทั้งศิลาจารึกก็มีการกล่าวถึงเมืองไตรตรึงส์และก าแพงเพชร อีกทั้ง 
ขยายอาณาเขตไปถึงเมืองแพร่ และเพชรบูรณ์ 

อย่างไรก็ดี ทางด้านทิศเหนือสุดเช่ือว่าอ านาจของสุโขทัยถึงเพียงแค่เมืองแพร่ โดยศรีศักร  
เช่ือว่าเมืองอื่นๆ ที่ปรากฏบนศิลาจารึกหลักที่ 1 นั้น เป็นเพียงบ้านเมืองในเครือข่ายความสัมพันธ์ 
เท่านั้น112 

ขณะที่พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ได้กล่าวถึงอาณาเขตของสุโขทัยไว้สองระยะเช่นกัน คือ  
ระยะแรก เมืองในจารึกหลักที่ 2 กล่าวถึงขุนลุนตาขุนดาขุนด่าน (ซึ่งอาจเป็นอุตรดิตถ์?) เป็นเมือง 
ทางใต้ เมืองฉอด (แม่สอด) และเวียงเหล็ก (บ้านตาก?) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เมืองละพุน 
(ล าพูน) อยู่ทางทิศตะวันตก และท้ายสุดเชียงแสนและพะเยาอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

                                                             
112 ศรีศักร วัลลิโภดม, เมืองโบราณในอาณาจักรสุโขทัย, 15 - 23. 
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ส่วนเมืองทางทิศอื่นๆ ไม่อาจบอกได้เนื่องจากจารึกช ารุดมาก อีกทั้ง เมืองราด เมืองลุม และเมืองบาง
ยาง ก็ยังเป็นข้อถกเถียงไม่สิ้นสุดว่าอยู่บริเวณใด 

ส่วนระยะท่ีสอง สมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยซึ่งมีการประกาศเขตแดนอย่างชัดเจน 
กล่าวคือ เมืองนครไทย (พิษณุโลก) ทางทิศตะวันออก เมืองวัชชะปุระ (เพชรบูรณ์) ทางทิศตะวันออก
เฉียงใต้ ดอยอุ้ย/เมืองพระบาง (นครสวรรค์) ทางทิศใต้ เมืองเชียงทอง (บ้านเกาะฤๅษี จังหวัดตาก)  
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เมืองนาคปุระ (เมืองตากเก่า ต าบลเกาะตะเภา) ทางทิศตะวันตก เมืองลักขะ 
(อ าเภอลอง จังหวัดแพร่) ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และเมืองน่าน ทางทิศเหนือ113 

ด้ านป ระเสริ ฐ  ณ  นคร มองว่าเมื อ งน่ านอยู่ ภาย ใต้ อ านาจของสุ โขทั ย เพี ย งแ ค่ 
สมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ตามความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ศิลาจารึกหลักที่ 2 (วัดศรีชุม) 
และสมัยพระมหาธรรมราชาที่  2 ซึ่ งปรากฏข้อความในศิลาจารึกวัดบูรพารามว่าเมืองน่าน  
อยู่ในพื้นที่การปกครอง 

อีกทั้งยังมีการตีความเพิ่มเติมว่า เมืองราด เมืองสะค้า เมืองลุมบาจาย น่าจะอยู่ในลุ่มน้ าน่าน 
เนื่องจากเมืองทั้งสามอยู่ในบริเวณทิศเหนือถึงทิศตะวันออกของเมืองสุโขทัยตามระบบการจดบันทึก
เมืองต่างๆ ในขอบเขตที่จะไล่ตั้งแต่ทิศตะวันออก เวียนขวาไปจนถึงทิศเหนือ และคงเป็นเมืองที่ไม่ไกล
จากสุโขทัย โดยเห็นว่าเมืองราด คือ เมืองน่าน ด้วยค าว่า “ผา” ปรากฏในช่ือของกษัตริย์เมืองน่าน 
เช่น ผากอง ผานอง ผาสุม และไม่ปรากฏบนนามกษัตริย์เมืองอื่น พ้องกับช่ือพ่อขุน “ผาเมือง” 
ซึ่งเป็นเจ้าเมืองราด นอกจากนี้  ยังมีโอรสกษัตริย์เมืองน่านช่ือว่า “บาจาย” ซึ่งอาจไปเกิดที่ 
เมืองบาจายหรือตั้งช่ือแสดงถึงอ านาจเหนือเมืองบาจาย เช่นเดียวกับกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
ที่แสดงถึงกรุงเทพฯ มีอ านาจเหนือเมืองชุมพร114 ซึ่งประเสริฐ ณ นคร เคยกล่าวถึงประเด็นนี้มาก่อน 
ทั้งยังกล่าวว่าหากข้อสันนิษฐานเป็นจริงแสดงว่าราชวงศ์พระร่วงกับราชวงศ์น่านมีความสัมพันธ์  
มาตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แล้ว115 
  

                                                             
113 พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, “สุโขทัยกับอาเซียน มองประวัติศาสตร์สองแนว,” ใน สุโขทัยกับอาเซียน: 

มองปัจจุบันผ่านอดีตจากมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี (ปทุมธานี: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
, 2558), 13 - 20. 

114 ประเสริฐ ณ นคร, ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด : รวมบทนิพนธ์ “เสาหลักทางวิชาการ” ของศาสตราจารย์ 
ดร.ประเสริฐ ณ นคร (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 20 - 22. 

115 ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร, 403. 
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เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันปกครองของสุโขทัยและน่านเป็น 3 
ประเด็น116 คือ 

ประเด็นแรก การท าสัตย์สาบานระหว่างสุโขทัยกับเมืองน่าน ซึ่งปรากฏบนศิลาจารึก 
หลักที่ 64 (ค าปู่สบถ) พบจากวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร จังหวัดน่าน และหลักที่ 45 (ปู่ขุนจิดขุนจอด) 
พบที่วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย โดยเนื้อความเรียกชนช้ันปกครองเมืองน่านว่า เบื้องปู่พระยาและ
เรียกฝ่ายสุโขทัยว่า เบื้องเจ้าพระยาผู้หลาน อาจแสดงว่าเมืองทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

ประเด็นท่ีสอง การท าสัตย์สาบานดังกล่าวคงเกิดข้ึน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกระหว่างพญาผากอง 
กับพระมหาธรรมราชาที่ 1 และครั้งที่สองสมัยเจ้าค าตันกับพระมหาธรรมราชาที่ 2 ใน พ.ศ. 1935 

ประเด็นท่ีสาม  การปรากฏช่ือพระยาค าฟูในด้ าพงษ์กาวหรืออดีตผู้ครองเมืองน่าน 
อาจสอดคล้องกับชินกาลมาลีปกรณ์ที่กล่าวถึงพระยาค าฟูมาท าศึกกับพญากาวน่านแล้วยึดได้ 
เมืองแพร่ ซึ่งจุดนี้ผู้เขียนให้ความเห็นว่าอาจเป็นการบันทึกผิดพลาด ระหว่างค าว่า “พลนคร” 
หมายถึงเมืองแพร่ กับ “พลวนคร” ซึ่งหมายถึงเมืองน่าน เพราะหากกล่าวว่าท าสงครามกับเมืองน่าน 
ควรยึดได้เมืองน่านไม่ใช่เมืองแพร่ ด้วยเหตุน้ีพระยาค าฟูจึงปรากฏในรายช่ืออดีตผู้ครองเมืองน่าน 

ในประเด็นเดียวกันนี้ รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล เห็นว่าการที่สุโขทัยท าสัตย์สาบานกับน่านเป็น
การฉวยโอกาสของเช้ือวงศ์พระร่วงในช่วงที่อยุธยาเกิดเหตุการณ์วุ่นวาย (สมเด็จพระบรมราชาธิราช 
ที่ 1 สวรรคต และสมเด็จพระราเมศวรส าเร็จโทษพระเจ้าทองลัน น าไปสู่การเปลี่ยนจากราชวงศ์
สุพรรณภูมิกลับมาเป็นราชวงศ์อู่ทองอีกครั้งหนึ่ง) แต่กระนั้นก็ต้องการพันธมิตร ทั้งนี้น่านเองก็มี  
ข้อบาดหมางกับราชวงศ์สุพรรณภูมิมาแต่เดิมแล้ว โดยเห็นไม่ตรงกับเฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี ที่ว่าการกระท า
สัตย์สาบานมีเพียงครั้งเดียว ระหว่างเจ้าค าตัน ( เมืองน่าน) กับพระมหาธรรมราชาไสยลือไทย 
ซึ่งสอดคล้องกับประเสริฐ ณ นคร ซึ่งได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยว่าช่ือ ปู่พระยาค าฟู ในด้ าพงษ์กาว  
ตรงกับกษัตริย์เมืองน่าน คือ พญาการเมือง117 
  

                                                             
116 เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี, ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นปกครองของล้านนาและสุโขทัย: ข้อคิดใหม่และ

ข้อสังเกตบางประการ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559), 15 - 25. 
117 รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล, “สุโขทัยหลังพ่อขุนรามค าแหง : ปรับตัว พึ่งพิง กับการอยู่รอดของราชวงศ์พระ

ร่วง,” ใน สุโขทัยกับอาเซียน: มองปัจจุบันผ่านอดีตจากมิติประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี  (ปทุมธานี: คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558) 192 – 194; ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร, 402. 
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นอกจากนี้ วทัญญู ฟักทอง ยังสันนิษฐานจากเนื้อความในจารึกว่าเป็นข้อตกลงว่าด้วยเรื่อง
การลักพาผู้คน คดีผู้ร้ายข้ามแดน และควบคุมจ านวนประชากรไม่ให้ตกไปอยู่กับมูลนายซึ่งจะท าให้
อ านาจของขุนนางเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน118 

สุรศักดิ์ ศรีส าอาง วิเคราะห์จารึกบนขอบฐาน “หลวงพ่อสุข” พระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยองค์
หนึ่งซึ่งย้ายจากเมืองเหนือมาไว้ที่พระอุโบสถหลังเก่า วัดหงส์รัตนารามฯ กล่าวถึง “พญาศรียศราช”
ถวายพระพุทธรูปองค์นี้แก่วัด เมื่อ พ.ศ. 1967” และน าไปสู่การตีความใหม่ว่า พญาอินต๊ะแก่นท้าว 
เป็นบุตรของพญาศรียศราช เมืองเชลียง และสืบเช้ือสายมาจากราชวงศ์พระร่วง โดยใช้ข้อมูลจากพระ
ราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับปลีก ซึ่งข้อมูลดังกล่าวผิดกับข้อมูลในพื้นเมืองน่านและพงศาวดาร
เมืองน่านที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นพระราชโอรสของพญาสารผาสมุอย่างสิ้นเชิง อีกทั้งให้เหตุผลว่า 
การที่ท้าวแพงซึ่งยึดอ านาจจากการข้ึนครองราชย์ของพญาอินต๊ะแก่นท้าวไม่ได้ประหารพระองค์อาจ
เพราะเป็นญาติ โดยมีเช้ือสายฝ่ายมารดาซึ่งอาจเป็นพี่หรือน้องกับพญาสารผาสุม และเมื่อ  
พญาสารผาสุมถึงแก่พิราลัยก็เป็นโอกาสในการควบคุมเมืองน่านด้วยการส่งพญาอินต๊ะแก่นท้าว  
ไปอ้างสิทธิธรรม119 

สรัสวดี อ๋องสกุล กล่าวว่า การที่ล้านนาขยายอ านาจเข้าสู่เมืองน่าน เนื่องจากเป็นเมืองที่มี
สัมพันธ์ทางเครือญาติแนบแน่นกับทางสุโขทัย อีกทั้งเมืองน่านก็ยังเป็นที่สนใจของกษัตริย์อยุธยา 
ดังนั้น การขยายอ านาจเข้าสู่เมืองน่านก็เป็นการช่วงชิงพื้นที่ท าให้อยุธยาไม่สามารถขยายอ านาจเข้าสู่
เมืองน่านได้ อีกทั้งท าให้มั่นใจได้ว่าก่อนท าศึกระยะยาวกับอยุธยาจะไม่ถูกเมืองน่านโจมตี120 
  

                                                             
118 วทัญญู ฟักทอง, “เอกสารล าดับที่ 29 จารึกปู่หลานสบถกัน (หลักที่ 45) พันธะกฏหมายระหว่างเมือง

สุโขทัยและเมืองน่าน,” ใน 100 เอกสารส าคัญ : สรรพสาระประวัติศาสตร์ไทย ล าดับที่ 5 (กรุงเทพฯ: ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553), 14. 

119 สุรศักดิ์ ศรีส าอาง, “จารึกบนฐานพระพุทธรูป “พระญาศรียศราช” : ที่มาของ “ขุนพล พระญา
เชลียง” และศึกเมืองน่าน เม่ือ พ.ศ. 1987,” ใน ล้านนา-สุโขไท : จารึก : สารัตถะทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
(กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2553), 65 – 86. 

120 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 160. 
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จากที่มีผู้ศึกษาประเด็นทางการเมือง อาจสรุปได้ว่ามีประเด็นการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 
ประเด็นใหญ่ คือ 

ประเด็นแรก ขอบเขตอ านาจของสุโขทัย ซึ่ง ศรีศักร วัลลิโภดม วิเคราะห์ว่าอ านาจของ
สุโขทัยแผ่ไปไกลสุดเพียงแค่เมืองแพร่ ส่วนเมืองอื่นๆ ที่ปรากฏในจารึกของสุโขทัย (รวมถึงเมืองน่าน) 
เป็นเพียงเมืองเครือข่ายความสัมพันธ์เท่านั้น ขณะที่ พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ ใช้หลักฐานด้านจารึก
ตีความต่างออกไปว่าสมัยพระมหาธรรมราชาพญาลิไทย น่านเป็นส่วนหนึ่งของสุโขทัย ส่วน ประเสริฐ 
ณ นคร เห็นว่าน่านน่าจะอยู่ภายใต้อ านาจของสุโขทัยแค่ช่วงพ่อขุนรามค าแหง พระมหาธรรมราชาที่ 
1 และ 2 เท่านั้น  และยังสันนิษฐานเพิ่มเติมว่าเมืองราด คือ เมืองน่าน นอกจากนี้ พิเศษ เจียจันทร์
พงษ์ ยังเสริมว่า การศาสนาในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทล้วนแล้วแต่แอบแฝงการด าเนินการทาง
การเมือง ซึ่งล้วนเป็นการสร้างเครือข่ายของทางสุโขทัยเพื่อรับมือกับอยุธยาทั้งสิ้น 

ประเด็นที่สอง การท าสัตย์สาบานระหว่างเมืองน่านกับสุโขทัย โดย เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี ให้
ความเห็นที่แตกต่างจากเดิมที่ผ่านมา คือ การท าสัตย์สาบานเกิดข้ึนสองครั้ง ซึ่งแต่เดิมเช่ือว่าเกิดข้ึน
เพียงครั้งเดียว และยังคิดเห็นต่อไปว่าพญาค าฟู กษัตริย์ล้านนา ที่ปรากฏช่ือเป็นผีฝ่ายเมืองน่าน 
เพราะครั้งหนึ่งเคยท าสงครามและได้เมืองน่าน ซึ่งในประเด็นนี้ รุ่งโรจน์ อภิรมย์นุกูล ประเสริฐ ณ 
นคร และวทัญญู ฟักทอง เห็นว่า เกิดข้ึนเพียงครั้งเดียว โดยที่ รุ่งโรจน์ อภิรมย์นุกูล มองว่าเป็นการ
ฉวยโอกาสในช่วงอยุธยาเกิดความวุ่นวายจากการส าเร็จโทษพระเจ้าทองลัน ส่วน ประเสริฐ ณ นคร 
เพิ่มเติมว่าช่ือ ปู่พระยาค าฟู ในด้ าพงษ์กาว คือ พญาการเมือง ขณะที่ วทัญญู ฟักทอง สันนิษฐานว่า 
นอกจากการช่วยเหลือด้านการศึกสงครามแก่กัน ยังเป็นการตกลงเรื่องการลักพาผู้คน คดีผู้ร้ายข้าม
แดน และควบคุมจ านวนประชากรอีกด้วย 

ประเด็นที่สาม การตีความใหม่เรื่องกษัตริย์เมืองน่าน กล่าวคือ สุรศักดิ์ ศรีส าอาง วิเคราะห์
จารึกบนขอบฐานพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยองค์หนึ่ง น าไปสู่การตีความใหม่ว่า พญาอินต๊ะแก่นท้าว 
เป็นบุตรของพญาศรียศราช เมืองเชลียง และสืบเช้ือสายมาจากราชวงศ์พระร่วง ไม่ใช่พระราชโอรส
ของพญาสารผาสุม 

2. ทรัพยากร และเศรษฐกิจ 
สรัสวดี อ๋องสกุล รวบรวมข้อมูลและความเปลี่ยนแปลงทางการค้าไว้ว่า หลังอาณาจักร  

ศรีวิชัยล่มสลายท าให้เกิดความเปลี่ยนโฉมการค้า กล่าวคือ จีนติดต่อการค้าโดยตรงกับเมืองท่าต่างๆ 
โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง พร้อมกับพัฒนาการของเรือส าเภาขนาดใหญ่ของจีน ดังนั้นแล้วนอกจาก
เมื อ งท่ าชายฝั่ ง ยั ง เกิ ดการ เติบ โต ข้ึนของบ้ าน เมื อ งภายในภาคพื้ นท วีปซึ่ ง เป็ น ชุมท าง 
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หรือตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าจนส่งผลให้บ้านเมืองเหล่านั้นกลายเป็นทั้งศูนย์กลางทางการเมืองและ
ศูนย์กลางทางการค้า121 

วลัยลักษณ์ ทรงศิริ ศึกษาแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ที่บ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน ด้วยการ
รวบรวมเอกสารและลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเมืองน่านผลิตเกลือได้ราว 
850,000 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งถือเป็นปริมาณที่ไม่มาก อีกทั้งการค้าเกลือน่าจะมีลักษณะการค้าขาย  
ในระยะทางที่ไม่ไกลนัก เนื่องจากปัญหาด้านน้ าหนักและความช้ืนของเกลือ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่า 
เกลือเมืองน่านน่าจะมีปริมาณส าหรับล้านนาฝั่งตะวันออกเท่านั้น ส่วนล้านนาฝั่งตะวันตกน่าจะ 
มีการน าเข้าจากทั้งสิบสองปันนาและเกลือทะเลจากมะละแหม่งเป็นหลัก แต่กระนั้นก็ยังเห็นว่า  
มีความเป็นไปได้ที่ ว่าเกลือเมืองน่านอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พระเจ้าติโลกราชส่งกองทัพ  
มาผนวกเมืองน่านเข้ากับเชียงใหม่เพื่อควบคุมแหล่งเกลือ122 

ชวิส า ศิ ริ  ได้ ศึ กษาการ ค้ าขอ งอ าณ าจั กรล้ านนาตั้ งแต่ ต้ นพุ ท ธศตวรรษ ที่  19 
ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 อันเป็นช่วงสมัยราชวงศ์มังรายโดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง และได้กล่าวถึง
เส้นทางและเครือข่ายการค้าโบราณที่เช่ือมโยงทั้งกลุ่มเมืองภายในอาณาจักรล้านนาและกลุ่มเมือง
เพื่อนบ้านในทิศทางต่างๆ ทั้งยังกล่าวว่าเมืองน่านเป็นชุมทางการค้าที่ส าคัญทางทิศตะวันออก123 
สอดคล้องกับมาซูฮาราที่เสนอว่าช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 เมืองน่านอยู่บนเส้นทางการค้าระหว่าง
ยูนนาน-หลวงพระบาง-สุโขทัย ซึ่งเช่ือมโยงกับเครือข่ายการค้าทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย124 
ขณะเดียวกันก็มีการติดต่อกับศูนย์กลางการค้าที่ เมืองเชียงใหม่ โดยที่พ่อค้าเหล่านี้จะมีลักษณะ  
เป็ นกองคาราวานจากเมื องต่ างๆ  ประกอบด้วยสัต ว์ต่ า งทั้ งล่อต่าง วัวต่าง และม้ าต่า ง 

                                                             
121 สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, 117; อาคม พัฒิยะ และนิธิ เอียวศรีวงศ์, ศรีรามเทพนคร : 

รวมความเรียงว่าด้วยประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้น (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เจ้าพระยา, 2527), 81 – 86. 
122 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความส าคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศึกษาบ้านบ่อ

หลวง ต าบลบ่อเกลือใต้ ก่ิงอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน” (สารนิพน์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 188 - 193. 

123 ชวิศา ศิริ, “การค้าของอาณาจักรล้านนา ตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22,” 
 158, 180 – 182. 

124 โยซิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง : สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 
14 – 17 จากรัฐการค้าภายในภาคพื้นทวีปไปสู่รัฐก่ึงเมืองท่า, (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 11 – 12, 25 – 34. 
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มากน้อยแตกต่างกันไป โดยสินค้ามีทั้งจากเมืองของตนและสินค้ าที่ เกิดจากการแลกเปลี่ยน 
กับคนท้องถ่ินตามเมืองต่างๆ ตลอดเส้นทาง125 

โดยที่  รัตนาพร เศรษฐกุล เห็น ว่าแรงกระตุ้นที่ท าให้ เกิดเครือข่ายการค้าเกิดจาก  
ความแตกต่างด้านการผลิตของแต่ละชุมชน จึงเกิดความต้องการสิ่งของต่างถ่ิน ทั้งกล่าวว่า 
เกลือเป็นสินค้าส าคัญและมีราคาสูงอย่างหนึ่งบริเวณสิบสองปันนา รอยต่อระหว่างเมืองล้า น่าน และ
หลวงพระบาง126 นอกจากนี้ พ่อค้าท าการค้าในหลายระดับ ทั้งหมู่บ้านกับหมู่บ้านและเมืองกับเมือง 
เช่น พ่อค้าเมืองน่านน าเกลือ และของที่ซื้อจากพ่อค้าลื้อและฮ่อ เช่น เครื่องโลหะ เครื่องเหล็ก น้ าอ้อย 
หนังกวางแห้ ง มาขายที่ เชียงใหม่ 127 ส่ วนด้านพ่ อ ค้าเงี้ยว มักน าของป่า ทาส และเกลื อ 
จากสิบ สองปั นนาและเมื อ งน่ าน ไปแลก เปลี่ ยนกั บ เชียงให ม่  และพ่ อ ค้าไทลื้ อ  ไท เขิ น 
ไทยอง (สิบสองปันนา) จากแถบเมืองเงิน (หลวงพระบาง) และบางส่วนจากกวางสี จะเข้ามาด้าน  
เชียงของ เชียงแสน และน่าน โดยวัวต่าง ม้าต่ าง น าสิ นค้าข้าว พริกแห้ ง ยาสูบ  น้ าอ้อย 
เนื้อสัตว์ป่าแห้ง และหนังกวาง มาแลกสิ่งของจ าเป็นโดยเฉพาะเกลือ128 

สรุปได้ว่า ความเปลี่ยนแปลงด้านการค้าในภูมิภาคเอเชียเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้บ้านเมือง
ภายในภาคพื้ นท วีปที่ สัม พัน ธ์กับ เส้นทางการค้า นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าต่าง ถ่ิน 
ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้ึน ยังส่งผลให้เกิดพ่อค้าระดับหมู่บ้านและระดับเมือง รวมถึงพ่อค้า  
จากต่างถ่ินอันมีลักษณะเป็นกองคาราวาน เมืองน่านเองก็ถือเป็นชุมทางการค้าส าคัญแห่งหนึ่ง  
ทางฝั่งตะวันออกของล้านนา เช่ือมโยงเครือข่ายการค้าทั้งหลวงพระบาง สิบสองปันนา ล้านนา และ
สุโขทัย อีกทั้งน่านยังมีแหล่งเกลือซึ่งเป็นสินค้าที่ส าคัญและมีราคาสูง และแม้ว่าเกลือเมืองน่าน 
น่าจะมีปริมาณไม่มากพอส าหรับเป็นสินค้า แต่ผู้ที่เคยท าการศึกษาก็ยังไม่อาจยืนยันอย่างชัดเจนว่า
เกลือจะไม่ใช่สาเหตุที่ท าให้พระเจ้าติโลกราชเข้ายึดเมืองน่าน 

 
 

                                                             
125 Louis de Carne, Travels on the Mekong : Cambodia, Laos and Yunnan : the political 

and trade report of the Mekong exploration commission ( June 1866 - June 1868)  ( Bangkok: 
White Lotus, 1995), 155 – 158. 

126 รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรม แอ่งเชียงใหม่-ล าพูน (เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม, 
2552), 125 - 127. 

127 ชวิศา ศิริ, “การค้าของอาณาจักรล้านนา ตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22” 58, 
120 – 121. 

128 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความส าคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศึกษา 
บ้านบ่อหลวง ต าบลบ่อเกลือใต้ ก่ิงอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน” 190 - 191. 



  62 

3. ภาชนะดินเผาเมืองน่าน 
อมรรัตน์ ชูพูล ได้ศึกษาแหล่งเตาและรูปแบบผลิ ตภัณฑ์จากแหล่งเตาที่บ้านบ่อสวก 

อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยศึกษาจากแหล่งเตา 2 แหล่ง คือ เตาสุนันและเตาจ่ามนัส ซึ่งมีการ
วิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ไว้ดังนี้ 

เตาตั้งอยู่บริเวณริมน้ าสาขา คือ แม่น้ าสวก และห้วยปวน อีกทั้งกระจายตัวไปตามล าน้ า  
ข้ามไปยังเขตบ้านหนองโต้มและบ้านเชียงยืน โดยรูปแบบของเตามีลักษณะเป็นเตาดินขนาดใหญ่ 
ห้องเดียว ก่อแบบระบายความร้อนผ่านเฉียงข้ึน เป็นรูปแบบเตาที่มีการเรียกอย่างรวมๆ ว่า 
“เตาล้านนา” แต่อย่างไรก็ตามก็พบเตารูปแบบดังกล่าวที่เมืองอื่นๆ เช่น เมืองเชลียงและศรีสัชนาลัย 
รุ่นแรกๆ แหล่งเตาบริเวณลุ่มแม่น้ าสงคราม ฯลฯ มีการใช้วิธีการก าหนดอายุด้วยคาร์บอน 14 พบว่า 
เตาจ่ามนัส มีอายุระหว่าง พ.ศ. 1772 - 1892 อีกทั้งยังมีร่องรอยภายในเตามนัสว่าเคยมีเตาที่ใช้งาน
มาก่อนเตามนัสอีกด้วย 

ขณะที่เตาสุนัน ก าหนดอายุระหว่าง พ.ศ. 1983 - 2103 ซึ่งห่างจากเตามนัสราว 200 ปี 
แต่กลับมีรูปแบบเตาไม่ต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 - 22 อาจไม่มีพัฒนาการ 
ของแหล่งเตาเมืองน่าน ส่งผลให้การตีความในเรื่องขนาดของเตาที่มี ขนาดใหญ่ อาจบ่งบอกถึง 
การผลิตเพื่อขาย แต่การที่ไม่มีการพัฒนาของแหล่งเตาดังในล้านนาและสุโขทัยอาจตีความได้ว่า 
1. ผลิตภัณฑ์ของแหล่งเตาเมืองน่านมีคุณภาพดีอยู่แล้ว 2. แหล่งเตาเมืองน่านไม่ได้ผลิตเพื่อค้าขาย  
หรือ 3. แหล่งเตาเมืองน่านอาจมีพัฒนาการ และผลิตเพื่อการค้า แต่ในปัจจุบันยังท าการขุดแต่งไป
เพียงสองแหล่ง ซึ่งอาจต้องอาศัยหลักฐานการขุดแต่งในอนาคตต่อไป 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ มีความคล้ายกับแหล่งเตาทั้งทางล้านนาและสุโขทัย แตกต่าง  
ในรายละเอียด เช่น ผลิตภัณฑ์จาน/ชาม มีรูปทรงคล้ายแหล่งเตาสันก าแพง แต่ไม่พบว่ามีการตกแต่ง
ลายปลาคู่หรือขูดขีดลวดลาย ครกจะไม่สูงอย่างสุโขทัย และมีการเคลือบผิว ไหปากแตร คล้ายกับ
กลุ่มเตาสันก าแพงและเวียงกาหลง แต่ก็มีรูปแบบเฉพาะตัวที่พบในภาชนะดินเผาประเภทไห 
ประดับลายอินธนูที่ภายในมีลวดลายก้านต่อดอก 

วิทยาการในการใช้กล่องดิน (จ๊อ) ทรงกระบอก มีฝาปิดและรูระบาย เป็นการป้องกันฝุ่นข้ีเถ้า
จากการเผาที่จะมาติดบนภาชนะ โดยที่กล่องขนาดใหญ่จะวางภาชนะภายในแบบปากประกบปาก 
และก้นซ้อนก้น และมีกล่องขนาดเล็กที่วางภาชนะเพียงใบเดียว ก่อนที่จะน าไปวางซ้อนกันในเตาเผา 
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ท าให้ประหยัดพื้นที่และผลติภาชนะได้มากข้ึน ต่างออกไปจากทั้งทางสโุขทัยและล้านนา ที่มักใช้กี๋และ
งบน้ าอ้อย แต่เป็นพบว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม129 

กมลทิพย์ ธารสว่างด ารงค์ ศึกษาความสัมพันธ์ระห ว่างเมืองน่าน สุโขทัย และล้านนา 
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 - 22 จากเครื่องถ้วยเตาบ้านบ่อสวก โดยเน้นการจัดจ าแนกรูปแบบและ
น าไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับทั้งสุโขทัยและล้านนา ผลการศึกษาพบว่าผู้ศึกษาแบ่งช่วงเวลา
ออกเป็น 2 ช่วง คือ 

ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 (สมัยพญาการเมือง) พบว่ามีเทคนิคการเช็ดน้ าดินก่อนเคลือบและ
ปาดน้ าเคลือบบริเวณของปากก่อนที่จะน าไปเผา เป็นเทคนิคร่วมกับแหล่งเตาเกาะน้อย ศรีสัชนาลัย 
แหล่งเตาสันก าแพง แหล่งเตาเวียงบัว และแหล่งเตาวังเหนือ นอกจากนี้ยังพบการตกแต่งด้วยการกด
ประทับรูปปลาคู่ ซึ่งพบในแหล่งเตาสันก าแพง และแหล่งเตาเวียงบัว และภาชนะดินเผารูปทรงไห 
ทั้งแบบที่ขอบปากทรงชามและขอบปากสองช้ัน คล้ายกับที่แหล่งเตาสันก าแพง แหล่งเตาเวียงบัว 
และแหล่งเตาเวียงกาหลง 

กลางพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 พบภาชนะดินเผาทรงตะเกียง และประติมากรรมขนาดเล็ก
เคลือบเขียว คล้ายกับที่พบที่แหล่งเตาศรีสัชนาลัย อีกทั้งพบเทคนิคการเขียนสีด าใต้เคลือบ ซึ่งเป็น
เทคนิคที่พบทั้งแหล่งเตาสุโขทัยและแหล่งเตาเวียงกาหลง แต่ที่เตาบ่อสวกพบปริมาณน้อยมาก 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้มีการวิเคราะห์ร่วมกับพื้นเมืองน่าน พบว่ามีการกล่าวถึงบ้านเตาไห 
และบ้านเตาไหแช่เลียง ครั้งที่พญาอินต๊ะแก่นท้าวหนีไปซ่อนตัวก่อน ที่จะหนีไปเมืองเชลียง 
โดยนายสามออน (อาจเกี่ยวข้องกับเตาแม่ออน สันก าแพง) ส่วนบ้านเตาไหแช่เลียง เช่ือว่าเป็น  
บ้านบ่อสวกโดยที่อาจมีชาวเชลียงเป็นผู้ผลิต ค าว่าแช่เลียง อาจสอดคล้องกับค าว่า เชลียง ทั้งนี้ยังให้
ความเห็นเพิ่มเติมว่าแหล่งเตาแห่งนี้คงจะผลติเพื่อใช้ในพื้นที่เมืองน่านเป็นหลัก และจากการขุดค้นพบ
ปริมาณภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาอื่นๆ จากภายนอกน้อยมาก สอดคล้องกับการพบภาชนะดินเผา
จากแหล่งเตาแห่งนี้ที่อ าเภออมก๋อย และพื้นที่เทือกเขาถนนธงชัย ทั้งในจังหวัดตาก และจังหวัด
เชียงใหม่ แต่ก็พบจ านวนน้อยมากจนไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตเพื่อขาย และการผลิตของ
แหล่งเตาแห่งนี้อาจสิ้นสุดการผลิตในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 หลังจากตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า130 

 

                                                             
129 อมรรัตน์ ชูพูล, “การศึกษาแหล่งเตาเผาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะดินเผาแหล่งเตาเมืองน่าน 

บ้านบ่อสวก ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 73 – 75, 89 - 90. 

130 กมลทิพย์ ธารสว่างด ารงค์, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่าน สุโขทัย ล้านนา พุทธศตวรรษที่ 
19 – 22 จากหลักฐานด้านเครื่องถ้วยบ่อสวก” 55 - 64. 
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ภัทรมุข พงษธา ศึกษาภาชนะจากแหล่งเตาบ้านบ่อสวก โดยเน้นเฉพาะรูปแบบที่เป็นไห 
เนื่องจากเป็นรูปแบบที่พบมากที่สุด และมีรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาได้ว่า
แหล่งเตาทั้งสองมีรูปแบบภาชนะและการตกแต่ง ที่เหมือนกัน คือ พบไหปากช้ันเดียว ซึ่งแบ่งรูปแบบ
ย่อยออกเป็นแบบที่ปากผายออก (ปากแตร) และแบบคอสั้น ปากตัดตรง และไหปากสองช้ัน 
ซึ่งมีคอสั้น โดยที่การตกแต่งลวดลายที่พบมากที่สุด คือ 1. การขูดขีดลายคลื่นสลับกับลายขูดเส้น
คู่ขนานบริเวณไหล่ 2. ขูดขีดลายคลื่นซ้อนกันหลายช้ัน และ 3. ขุดเส้นคู่ขนาดบริเวณไหล่ 

อีกทั้งอุณหภูมิการเผาซึ่งวิเคราะห์จากการหาค่าความพรุน ยังพบว่าแหล่งเตาทั้งสอง 
เผาภาชนะด้วยอุณหภูมิ 900 - 1200°c และผลการศึกษาด้วยวิธีศิลาวรรณนายังยืนยันว่าแหล่งเตา 
ทั้งสองน่าจะใช้วัตถุดิบจากแหล่งเดียวกัน เนื่องจากการศึกษาด้วยวิธีศิลาวรรณนาพบองค์ประกอบแร่
ทั้งเนื้อหยาบและเนื้อละเอียดที่เหมอืนกัน แร่มีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบเช่นเดียวกัน อาจเกิดจาก
การน าดินไปบดและร่อนดินก่อนน ามาใช้งาน131 

สรุปได้ว่า แหล่งเตาเมืองน่าน มีรูปแบบของเตาเรียกอย่างรวมๆ ว่า “เตาล้านนา” แต่ก็พบ
เตารูปแบบดังกล่าวที่เมืองอื่นๆ เช่น เมืองเชลียงและเมืองศรีสัชนาลัยรุ่นแรกๆ มีเตาส าคัญ คือ 
เตาจ่ามนัส (อายุระหว่าง พ.ศ. 1772 – 1892) และเตาสุนัน (อายุระหว่าง พ.ศ. 1983 – 2103) 
แม้อายุจะต่างกันราว 200 ปี แต่กลับไม่มีพัฒนาการของแหล่งเตา 

รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความคล้ายกับแหล่งเตาทั้งทางล้านนาและสุโขทัย โดยอาจแบ่ง
ออกเป็น ระยะที่ 1 ปลายพุทธศตวรรษที่ 19 (สมัยพญาการเมือง) คงจะรับเทคโนโลยีจากสุโขทัย 
ดังปรากฏช่ือ เตาไหแช่เลียง ซึ่งพ้องกับค าว่าเชลียง เทคนิคการผลิตร่วมกับแหล่งเตาเกาะน้อย 
สันก าแพง เวียงบัว และวังเหนือ ส่วนการตกแต่งคล้ายกับแหล่งเตาสั นก าแพง และเวียงบัว 
ระยะที่ 2 กลางพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 รูปแบบภาชนะคล้ายกับแหล่งเตาศรีสัชนาลัย อีกทั้งพบ
เทคนิคการตกแต่งเหมือนแหล่งเตาสุโขทัย และเวียงกาหลง แต่จะมีการประดับลายอินธนูที่ภายใน 
มีลวดลายก้านต่อดอกเป็นรูปแบบเฉพสะตัว และวิทยาการในการใช้กล่องดิน (จ๊อ) ซึ่งต่างออกไปจาก
ทั้งทางสุโขทัยและล้านนา แต่พบการใช้อย่างแพร่หลายในจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม 

แหล่งเตาแห่งนี้ยังเป็นที่ถกเถียงว่า ผลิตเพื่อใช้เฉพาะเมืองน่านหรือไม่ เนื่องจากเตา  
มีขนาดใหญ่ แต่ก็ไม่พบการกระจายตัวของผลิตภัณฑ์ของแหล่งเตานี้ในพื้นที่อื่นมากนัก ทั้งนีก้ารผลิต
ของแหล่งเตาแห่งนี้อาจสิ้นสุดการผลิตในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 หลังจากตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า 
  

                                                             
131 ภัทรมุข พงษธา, “การศึกษาภาชนะดินเผาประเภทไหจากเตาจ่ามนัสและเตาสุนัน ที่แหล่งเตาเผา 

เมืองน่าน บ้านบ่อสวก ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน โดยวิธีศิลาวรรณนา” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550), 86 - 93. 
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สรุปองค์ความรู้จากหลักฐานเอกสาร 

1. ประวัติศาสตร์จากการสอบทานหลักฐานเอกสาร 
 1.1 ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 พื้นที่จังหวัดน่านคงเริ่มมีการสร้างบา้นแปงเมืองข้ึนบรเิวณที่

ราบทางตอนบนของจังหวัด โดยที่มีร่อยรอยจากหลักฐานพื้นเมืองพะเยาที่กล่าวถึงอย่างน้อยราวพุทธ
ศตวรรษที่ 17 – 18 ขณะที่พื้นเมืองน่านบันทึกว่าเริ่มข้ึนราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ที่เมืองย่าง 
(อ าเภอท่าวังผา?) เมืองพลัว (อ าเภอปัว) แต่คงเป็นบ้านเมืองขนาดเล็กดังถูกกล่าวว่าอยู่ภายใต้  
อ านาจสุโขทัย และปรากฏการถูกรุกรานจากเมืองพะเยา ทั้งยังเป็นระยะแรกที่พบความสัมพันธ์  
ด้านการสงครามกับล้านนา 

 1.2 ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 – 20 แสดงให้เห็นการรับพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์จาก
สุโขทัยเข้ามาเป็นครั้งแรก และเกิดการย้ายศูนย์กลางไปที่ เวียงภูเพียงแช่แห้งราว พ.ศ. 1902  
แต่เป็นเพียงระยะสั้นๆ เนื่องจากเวียงภูเพียงแช่แห้งมีปัญหาน้ าแล้ง จึงมีการย้ายศูนย์กลางอีกครั้ง  
สู่เวียงน่าน (ที่ตั้งของเมืองน่านในปัจจุบัน) ราว พ.ศ. 1911 ขณะที่อยุธยาเข้ามามีบทบาทแทรกแซง
ทางการเมืองสุโขทัยอยู่เนืองๆ ท าให้สุโขทัยด าเนินนโยบายทางศาสนาเพื่อสร้างเครือข่ายและรักษา
เสถียรภาพทางการเมือง เป็นผลให้บ้านเมืองต่างๆ รวมถึงเมืองน่าน ได้รับเอาอิทธิพลทางศาสนาและ
ศิลปกรรมจากสุโขทัยเป็นอย่างมาก อีกทั้งพบว่าเมืองน่านยังมีความสัมพันธ์กับสุโขทัยทางเครือญาติ
อีกด้วย ท้ายที่สุดสุโขทัยถูกผนวกรวมเข้ากับอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 1981 

 1.3 ราวพุทธศตวรรษท่ี 21 – 22 เมืองน่านถูกล้านนาผนวกรวมราว พ.ศ. 1993 ซึ่ง
พื้นเมืองน่านกล่าวว่าเป็นเพราะพระเจ้าติโลกราชต้องการได้ส่วยเกลือ และหลังจากนั้นล้านนากับ
อยุธยาสืบเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ราว พ.ศ. 2005 – 2017 โดยเน้นการกวาดต้อนผู้คนมากกว่าการเข้ายึด
ดินแดน 

 1.4 ราวพุทธศตวรรษท่ี 22 หลังจากสมัยพระเจ้าติโลกราช ล้านนาก็อ่อนแอลงเรื่อยมา 
จนท้ายที่สุดถูกพม่าเข้าตีเมืองเชียงใหม่แตกใน พ.ศ. 2101 ขณะที่ทางเมืองน่านที่ล้านนาก็ส่งเจ้าเมือง
ผลัดเปลี่ยนมาปกครอง ผู้ครองเมืองน่านขณะนั้นจึงหนีไปพึ่งเมืองหลวงพระบา 
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2. ความสัมพันธ์กับบ้านเมืองอ่ืนร่วมสมัย 
 2.1 ประเด็นความรู้ด้านอิทธิพลทางการเมืองของสุโขทัยต่อเมืองน่าน 
 การศึกษาและข้อถกเถียงที่ผ่านมามักเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับสุโขทัย  

ดังที่ ศรีศักร วัลลิโภดม มองว่าอ านาจของสุโขทัยถึงเพียงแค่เมืองแพร่ ขณะที่เมืองอื่นๆ ที่ปรากฏ  
บนศิลาจารึกหลักที่ 1 เป็นเพียงบ้านเมืองในเครือข่ายความสัมพันธ์เท่าน้ัน ซึ่งพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ 
เห็นด้วยเพียงครึ่งเดียวโดยมองว่าสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย อ านาจของสุโขทัยแผ่ข้ึนไป  
ถึงเมืองน่าน แต่ประเสริฐ ณ นคร มองว่าเมืองน่านอยู่ภายใต้อ านาจของสุโขทัยสมัยพ่อขุนรามค าแหง
และสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 2 โดยที่ทั้งสามท่านใช้หลักฐานด้านศิลาจารึกมาตีความเช่นเดียวกัน 

2.2 ประเด็นความรู้ด้านความเป็นเครือญาติระหว่างสุโขทัยกับเมืองน่าน 
 ประเสริฐ ณ นคร รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี และนักวิชาการ ต่างกล่าว

ตรงกันว่าการท าสัตย์สาบานระหว่างสุโขทยักับเมืองน่าน ซึ่งปรากฏบนศิลาจารกึหลกัที ่64 (ค าปู่สบถ) 
ซึ่งพบจากวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร จังหวัดน่าน และหลักที่ 45 (ปู่ขุนจิดขุนจอด) พบที่วัดมหาธาตุ 
จังหวัดสุโขทัยแสดงว่าเมืองทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติ 

 ทั้งนี้เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี เห็นว่าการท าสัตย์สาบานดังกล่าวเกิดข้ึน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก
ระหว่างพญาผากองกับพระมหาธรรมราชาที่ 1 และครั้งที่สองสมัยเจ้าค าตันกับพระมหาธรรมราชาที่ 
2 อย่างไรก็ตาม รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล และประเสริฐ ณ นคร ต่างเห็นว่าการกระท าสัตย์สาบานมีเพียง
ครั้งเดียว ระหว่างเจ้าค าตัน (เมืองน่าน) กับพระมหาธรรมราชาไสยลือไทย เท่านั้น  โดยที่รุ่งโรจน์ 
ภิรมย์อนุกูล มองว่าการท าสัตย์สาบานเป็รการฉวยโอกาสของเช้ือวงศ์พระร่วงในช่วงที่อยุธยาเปลี่ยน
ราชวงศ์ ขณะที่ วทัญญู ฟักทองสันนิษฐานจากเนื้อความในจารึกว่ายังอาจเป็นข้อตกลงว่าด้วยเรื่อง
การลักพาผู้คน คดีผู้ร้ายข้ามแดน และควบคุมจ านวนประชากรไม่ให้ตกไปอยู่กับมูลนายซึ่งจะท าให้
อ านาจของขุนนางเหล่าน้ีเพิ่มข้ึนอีกด้วย 

 นอกจากนี้ยังมีการตีความประเด็นที่ย่อยลงไปอีก ได้แก่ ปรากฏช่ือพญาค าฟูซึ่งเป็น
กษัตริย์ล้านนาในด้ าพงษ์กาวหรืออดีตผู้ครองเมอืงน่าน เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี จึงมองว่าอาจเป็นครั้งที่พญา
ค าฟูมาตีเมืองน่านตามข้อความในชินกาลมาลีปกรณ์ ดังนั้นพญาค าฟูจึงปรากฏในรายช่ืออดีตผู้ครอง
เมืองน่าน ต่างจากประเสริฐ ณ นคร ซึ่งมีความเห็นว่าปู่พญาค าฟูในด้ าพงษ์กาว ตรงกับกษัตริย์น่าน
ช่วงสมัยพญาการเมือง ดังนั้นอาจเป็นได้ว่าช่ือพญาค าฟูในด้ าพงศ์กาวคือพญาการเมือง 

 ประเสริฐ ณ นคร ให้ความเห็นว่าเมืองราด คือ เมืองน่าน เพราะค าว่า “ผา” มักปรากฏ
ในช่ือกษัตริย์เมืองน่าน เช่น ผากอง ผานอง ผาสุม ซึ่งการตั้งช่ือเช่นนี้ไม่ปรากฏกับกษัตริ ย์เมืองอื่น 
และพ้องกับพ่อขุน“ผาเมือง” ซึ่งเป็นเจ้าเมืองราด ทั้งยังกล่าวว่าหากข้อสันนิษฐานเป็นจริงแสดงว่า
ราชวงศ์พระร่วงกับราชวงศ์น่านมีความสัมพันธ์กันมาแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์แล้ว 
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 2.3 ประเด็นความรู้ด้านอิทธิพลทางการเมืองของล้านนาต่อเมืองน่าน 

 สรัสวดี อ๋องสกุล กล่าวว่าการที่ล้านนาขยายอ านาจเข้าสู่เมืองน่าน เนื่องจากเป็นเมืองที่มี
สัมพันธ์ทางเครือญาติแนบแน่นกับทางสุโขทัยที่ตกอยู่ภายใต้อ านาจอยุธยาซึ่งให้ความสนใจเมืองน่าน 
ดังนั้นการขยายอ านาจเข้าสู่เมืองน่านก็เป็นการช่วงชิงพื้นที่กับอยุธยา และเป็นการท าให้มั่ นใจได้ว่า
ก่อนท าศึกระยะยาวกับอยุธยาจะไม่ถูกเมืองน่านโจมตี 

 
3. ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
หลังอาณาจักรศรีวิชัยล่มสลายท าให้เกิดความเปลี่ยนโฉมการค้า กล่าวคือ จีนติดต่อการค้า

โดยตรงกับ เมืองท่ าต่างๆ โดยไม่ผ่ านพ่อ ค้าคนกลาง พร้อมกับพัฒ นาการของเรือส าเภา  
ขนาดใหญ่ของจีน ท าให้เกิดการเติบโตข้ึนของบ้านเมืองภายในภาคพื้นทวีปซึ่งเป็นชุมทางหรือตั้งอยู่
บนเส้นทางการค้าจนส่งผลให้บ้านเมืองเหล่าน้ันกลายเป็นทั้งศูนย์กลางทางการเมืองและศูนย์กลาง
ทางการค้า ทั้งนี้การศึกษาของ ชวิสา ศิริ เห็นตรงกันกับมาซูฮารา ว่าเมืองน่านอยู่บนเส้นทางการค้า
ระหว่างยูนนาน-หลวงพระบาง-สุโขทัย และมีการติดต่อกับศูนย์กลางการค้าที่เมืองเชียงใหม่ 

ทั้งนี้ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ ศึกษาแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ที่บ้านบ่อหลวง จังหวัดน่านมองว่า
ปริมาณการผลิตเกลือเมืองน่านน่าจะเป็นไปเพื่อใช้สอยมากกว่าการค้าขาย แต่กระนั้นก็ไม่ได้ตัดสิน
อยา่งชัดเจนว่าเกลือเมืองน่านจะไมม่ีการส่งออกเลย ดังที่ รัตนาพร เศรษฐกุล ผู้คนต่างต้องการสิ่งของ
ต่างถ่ิน ทั้งกล่าวว่าเกลือเป็นสนิค้าส าคัญและมีราคาสูงอย่างหนึ่งบริเวณสิบสองปันนา รอยต่อระหว่าง
เมืองล้า น่าน และหลวงพระบาง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงการที่พ่อค้าเมืองน่านน า เกลือไปขายที่
เชียงใหม่อีกด้วย 
 

4. เทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาเมืองน่าน อาจแบ่งประเด็นย่อยได้ดังนี้ 
 4.1 รูปแบบเตา 
 มีลักษณะเป็นเตาดินขนาดใหญ่ห้องเดียว ก่อแบบระบายความร้ อนผ่านเฉียงข้ึน 

เป็นรูปแบบเตาที่มีการเรียกอย่างรวมๆ ว่า “เตาล้านนา” แต่อย่างไรก็ตามยังพบเตารูปแบบดังกล่าว 
ที่เมืองอื่นๆ เช่น เมืองเชลียงและเมืองศรีสัชนาลัยรุ่นแรกๆ แหล่งเตาบริเวณลุ่มแม่น้ าสงคราม ฯลฯ 

 
 4.2 รูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ มีความคล้ายกับแหล่งเตาทั้งทางล้านนาและสุโขทัย แต่จะมีข้อ

แตกต่างในรายละเอียด เช่น ผลิตภัณฑ์จาน/ชาม มีรูปทรงคล้ายแหล่งเตาสันก าแพง แต่ไม่พบว่า  
มีการตกแต่งลายปลาคู่หรือขูดขีดลวดลาย ครกจะไม่สูงอย่างสุโขทัย และมีการเคลือบผิว ไหปากแตร 
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คล้ายกับกลุ่มเตาสันก าแพงและเวียงกาหลง แต่ก็มีรูปแบบเฉพาะตัวที่พบในภาชนะดินเผาประเภทไห 
ประดับลายอินธนูที่ภายในมีลวดลายก้านต่อดอก 

 กลมทิพย์ ธารสว่างด ารงค์ แบ่งรูปแบบและเทคนิคภาชนะดินเผาออกเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะแรก ปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 (สมัยพญาการเมือง) พบว่ามีเทคนิคการเช็ดน้ าดินก่อนเคลือบ  
และปาดน้ าเคลือบบริเวณของปากก่อนที่จะน าไปเผา เป็นเทคนิคร่วมกับแหล่งเตาเกาะน้อย 
เมืองศรีสัชนาลัย แหล่งเตาสันก าแพง แหล่งเตาเวียงบัว และแหล่งเตาวังเหนือ นอกจากนี้ยังพบ  
การตกแต่งด้วยการกดประทับรูปปลาคู่ ซึ่งพบในแหล่ง เตาสันก าแพง และแหล่งเตาเวียงบัว 
ภาชนะดินเผารูปทรงไห ทั้งแบบที่ขอบปากทรงชามและขอบปากสองช้ัน คล้ายกับที่แหล่งเตา 
สันก าแพง แหล่งเตาเวียงบัว และแหล่งเตาเวียงกาหลง ระยะท่ีสอง กลางพุทธศตวรรษท่ี 20 - 21 
พบภาชนะดินเผาทรงตะเกียง และประติมากรรมขนาดเล็กเคลือบเขียว คล้ายกับที่พบที่  
แหล่งเตาศรีสัชนาลัย อีกทั้งพบเทคนิคการเขียนสีด าใต้เคลือบ ซึ่งเป็นเทคนิคที่พบทั้งแหล่งเตาสุโขทัย 
และแหล่งเตาเวียงกาหลง แต่ที่เตาบ่อสวกพบปริมาณน้อยมาก 

 นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้กล่องดิน (จ๊อ) ทรงกระบอกมีฝาปิดและรูระบาย เป็นการ
ป้องกันฝุ่นข้ีเถ้าจากการเผาที่จะมาติดบนภาชนะ เทคโนโลยีดังกล่าวต่างออกไปจากทั้งทางสุโขทัย  
และล้านนา ซึ่งมักจะใช้กี๋และงบน้ าอ้อย แต่พบว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในจีน ญี่ปุ่น และ
เวียดนาม 

 
 4.3 การก าหนดอายุ แบ่งออกเป็น 
 การก าห นดอายุด้ วยการ เที ยบป ระ วัติศาสตร์ซึ่ ง เป็ นแนวทางที่ นิ ยมกั นมาก 

กล่าวคือ ในระยะแรกอ้างถึงบ้านเตาไห และบ้านเตาไหแช่เลียงที่พญาอินต๊ะแก่นท้าวหนีไปซ่อนตัว
ก่อนที่จะหนีไปเมืองเชลียง และเช่ือว่าเป็นบ้านบ่อสวกโดยที่อาจมีชาวเชลียงเป็นผู้ผลิต ซึ่งค าว่ า 
“แช่เลียง” อาจสอดคล้องกับค าว่า “เชลียง” ทั้งนี้ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าแหล่งเตาแห่งนี้คงจะผลิต
เพื่อใช้ในพื้นที่เมืองน่านเป็นหลัก และจากการขุดค้นพบปริมาณภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาอื่นๆ 
จากภายนอกน้อยมาก 

 อีกแนวทางหนึ่งคือการก าหนดอายุด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ ได้แก่  เตาจ่ามนัส ได้ค่าอายุ
ระหว่าง พ.ศ. 1772 - 1892 อีกทั้งยังมีร่องรอยภายในเตามนัสว่าเคยมีเตาที่ใช้งานมาก่อนอีกด้วย 
ขณะที่เตาสุนัน ก าหนดอายุระหว่าง พ.ศ. 1983 - 2103 ซึ่งห่างจากเตามนัสราว 200 ปี แต่กลับมี
รูปแบบเตาไม่ต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าระหว่างพุทธศตวรรษที่  18 - 22 อาจไม่มีพัฒนาการของ 
แหล่งเตาเมืองน่าน ส่งผลให้การตีความ ในเรื่องขนาดของเตาที่มีขนาดใหญ่ อาจบ่งบอกถึง 
การผลิตเพื่อขาย แต่การที่ไม่มีการพัฒนาของแหล่งเตา ดั งเช่นแหล่งเตาในล้านนาและสุโขทัย 
อาจตีความได้ว่า 1. ผลิตภัณฑ์ของแหล่งเตาเมืองน่านมีคุณภาพดีอยู่แล้ว 2. แหล่งเตาเมืองน่านไม่ได้
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ผลิตเพื่อค้าขาย หรือ 3. แหล่งเตาเมืองน่านอาจมีพัฒนาการ และผลิตเพื่อการค้า และการผลิตของ
แหล่งเตาแห่งนี้อาจสิ้นสุดการผลิตในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 หลังจากตกเป็นเมืองข้ึนของพม่า 
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บทท่ี 3 

การด าเนนิงานทางโบราณคดีท่ีผ่านมา 

 
การด าเนินงานทางโบราณคดีในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดข้ึนราว พ.ศ. 2536 ทั้งในด้านการ

ส ารวจทางโบราณคดี และการขุดค้น - ขุดแต่งทางโบราณคดี โดยผู้วิจัยได้รวบรวมและเรียงเรียง 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และน าไปสู่การที่ผู้วิจัยลงพื้นที่ส ารวจเพิ่มเติมในส่วนที่เห็นว่าข้อมูล  
ทางโบราณคดียังขาดหายไป ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

การส ารวจทางโบราณคดีท่ีผ่านมา 

การส ารวจทางโบราณคดี โดย ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน ถือเป็นงานบุกเบิก  
ในการส ารวจด้วยวิธีโทรสัมผัส โดยใช้แผนที่ทางอากาศและแผนที่ทหาร ภายหลังคณะจัดท าหนังสือ
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดน่าน บุกเบิกด้าน  
การลงพื้นที่จริงในการส ารวจ ก่อนที่ภายหลงัส านักศิลปากรที่ 7 น่าน (ในขณะนั้น) ก็ได้ท าการลงพื้นที่ 
ส ารวจซ้ าอีกครั้ง และบันทึกภาพร่องรอยคูน้ าคันดินที่ยังคงเหลือร่องรอยในขณะนั้น โดยพบ  
ชุมชนโบราณที่พบทั้งสิ้น 15 แห่ง132 ดังนี้ (ตารางที่ 2) (รูปที่ 17) 
 

 

 

 

 

 

                                                             
132 สรุปความจาก ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน, ทะเบียนต าแหน่งที่ตั้งชุมชนโบราณในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ: โครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถ่ายทางอากาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526), 10 – 25; 
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ 
ภูมิปัญญา จังหวัด น่าน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2544), 86 – 93; ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี และศิลปกรรมในจังหวัดน่าน, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 65 – 79. 
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ตารางที่ 2 แสดงที่ตัง้ชุมชนโบราณในจังหวัดน่าน 

ท่ี ชื่อแหล่ง ท่ีตั้ง 
พิกัดทางภูมิศาสตร ์

เส้นรุ้ง - N เส้นแวง - E 
1 เมืองน่าน ต.ในเวียง อ.เมอืงน่าน 18° 40' 30" 100° 46' 44" 
2 บ้านปัว บ้านแก้ม ม.5 ต.ปัว อ.ปัว 19° 10' 32" 100° 55' 13" 
3 บ้านสวนดอก บ้านสวนดอก ต.ปัว อ.ปัว 19° 10' 02" 100° 55' 47" 
4 บ้านศาลา บ้านศาลา ต.ศิลาแดง อ.ปัว  19° 09' 49" 100° 57' 05" 
5 เวียงภูเพียง บ้านหนองเต่า ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง  18° 45' 24" 100° 47' 39" 
6 บ้านมหาโพธิ บ้านมหาโพธิ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน 18° 47' 51" 100° 47' 09" 
7 บ้านป่าแหว บ้านเวียงสอง ต.และ อ.ทุ่งช้าง 19° 25' 15" 100° 53' 16" 
8 บ้านน้ าคา บ้านน้ าคา ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง 19° 16' 35" 100° 52' 32" 
9 

บ้านพร้าว 
บ้านเด่นธารา ต.เชียงกลาง 
อ.เชียงกลาง 

19° 19' 27" 100° 53' 50" 

10 บ้านเสี้ยว บ้านเสี้ยว ต.ยม อ.ท่าวังผา 19° 04' 40" 100° 55' 01" 
11 บ้านต้นผึ้ง    บ้านต้นผึ่ง ต.พงษ์ อ.สันติสุข  18° 45' 16" 100° 57' 01" 
12 บ้านป่าแลว บ้านอภัยคีรี ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข  18° 56' 13" 100° 56' 28" 
13 บ้าน 

ดอยทุ่งกวาง 
บ้านดอยทุ่งกวาง ต.แงง อ.ปัว 19° 10' 05" 100° 51' 31" 

14 บ้านป่าแดด บ้านป่าแดด ต.พงษ์ อ.สันติสุข  18° 55' 17" 100° 57' 15" 
15 บ้านคือเวียง บ้านคือเวียง ต.ส้าน อ.เวียงสา  18° 32' 58" 100° 45' 42" 
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รูปที่ 17 แสดงต าแหน่งชุมชนโบราณที่พบจากการส ารวจทางโบราณคดีที่ผ่านมา 
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1. เมืองน่าน (รูปที่ 18) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
ชุมชนโบราณเมืองน่านตั้งอยู่บนที่ราบในแอ่งที่ราบแม่น้ าน่านซึ่งเป็นแอ่งที่ราบที่ใหญ่ที่สุด  

ของจังหวัด โดยตั้งอยู่ติดกับแม่น้ าน่านซึ่งไหลผ่านเมืองน่านจากด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ ราบโอบล้อมโดยรอบ ตัวเมืองสร้างขนานไปกับแม่น้ าตามแนว 
ตะวันออกเฉียงเหนือ - ตะวันออกเฉียงใต้ มีคูน้ าและคันดินเพียง 3 ด้าน ยกเว้นด้านที่ติดกับ 
แม่น้ าน่านที่ใช้แม่น้ าน่านเป็นแนวคูเมืองธรรมชาติ  

สภาพคูน้ าคันดิน 
ชุมชนโบราณเวียงน่านตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองน่านปัจจุบัน และซ้อนทับอยู่ในบริเวณ  

ของเวียงใต้เดิมแต่มีขนาดเล็กกว่าเวียงใต้ มีคูน้ าและคันดินล้อมรอบช้ันเดียวโดยมีคูน้ าอยู่ด้านนอก
และมีคันดินอยู่ด้านใน รูปร่างของเมืองมีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยม มีคูน้ าและคันดินล้อมรอบ 3 ด้าน 
คือ ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศใต้ และใช้แม่น้ าน่านเป็นคูเมืองธรรมชาติด้านทิศตะวันออก  
มีประตูเมืองทั้งหมด 7 ประตู ประกอบด้วย ประตูชัย ประตูน้ าเข็ม อยู่ทางด้านทิศตะวันออก  
ประตูริมหรือประตูมอญ อยู่ทางด้านทิศเหนือ ประตูปล่องน้ า ประตูหนองห้า อยู่ทางด้านทิศตะวันตก 
ประตูเชียงใหม่ และประตูท่าลี้ อยู่ทางด้านทิศใต้ 
 

 
รูปที่ 18 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณเมืองน่าน 
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2. เมืองโบราณท่ีบ้านปัว (รูปที่ 19) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
เมืองปัวตั้งอยู่บนส่วนปลายเนินสูงของขอบแอ่งที่ราบแม่น้ าปัวด้านทิศใต้ มีแม่น้ าขวาง  

ซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าปัวไหลผ่านทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง โดยอยู่ห่างออกไป  
ประมาณ 500 เมตร รวมทั้งเป็นแอ่งที่ราบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากแอ่งที่ราบแม่น้ าน่าน 
และตัง้อยู่ทางตอนเหนือของแอ่งที่ราบแม่น้ าย่าง 

สภาพคูน้ าคันดิน 
รูปร่างของชุมชนมีลักษณะยาวรี มีคูน้ าคันดินช้ันเดียว ตั้งอยู่บนที่ราบแคบๆ ห่างจาก  

แม่น้ าปัวลงมาทางทิศใต้ประมาณ 1.2 กิโลเมตร สภาพทั่วไปเป็นเมือโบราณที่มี คูน้ าคันดินและ
ก าแพงคันดินล้อมรอบสองช้ันอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน ขนาดประมาณ 500 x 1,500 เมตร 
หลักฐานส าคัญ คือ พระธาตุเบ็งสกัด มีการก าหนดอายุไว้ราวพุทธศตวรรษที่ 21 

ปัจจุบันเหลือเพียงแนวก าแพงเมือง (ก าแพงดิน) และร่องรอยคูเมืองเท่าน้ัน จากการส ารวจ  
บนผิวดินไม่พบโบราณวัตถุที่มีอายุเก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 
 

 
รูปที่ 19 แสดงสภาพคูน้ าช้ันในที่บ้านปัว 
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3. เมืองโบราณบ้านสวนดอก (รูปที่ 20) 
สภาพภูมิศาสตร์ 

พื้นที่ค่อนข้างซับซ้อนเนื่องจากมีล าน้ าธรรมชาติตัดผ่านหรืออยู่ใกล้เคียงหลายจุด บางช่วงคล้ายกับ  
ร่องเขาตามธรรมชาติ มีการขยายหรือต่อเนื่องไปยังบ้านเก็ต ต าบลวรนคร และมีความสัมพันธ์  
ต่อเนื่องมาจากบริเวณบ้านแก้มและบ้านปัว 

สภาพคูน้ าคันดิน 
ลักษณะพื้นที่ เป็นรูปกลมมน พบร่องรอยคูน้ าคันดินเพียงช้ันเดียวแต่บางช่วงไม่ชัดเจน 

ลักษณะของชุมชนอยู่บนที่ดอนสูงและลาดต่ าไปทางด้านทิศเหนือและที่ด้านน้ีปรากฏแนวร่องน้ าใหญ่
ที่เช่ือมต่อกับพื้นที่สูงอีกฝั่งหนึ่ง ภายหลังมีการส ารวจอีกครั้งของกรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. 2555 
ระบุว่าไม่พบร่องรอยคูน้ าคันดินดังกล่าวแล้วในปัจจุบัน อีกทั้งไม่พบโบราณวัตถุบนผิวดิน 
 

 
รูปที่ 20 แนวคูน้ าคันดินบ้านสวนดอก 
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4. บ้านศาลา (รูปที่ 21) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
รูปร่างชุมชนมีลักษณะค่อนข้างกลม พบร่องรอยคูน้ าคันดินช้ันเดียว พื้นที่โดยรอบเป็น 

พื้นที่เกษตรกรรม 
สภาพคูน้ าคันดิน 
คันดินเห็นชัดเจน มีต้นไม้ ต้นไผ่ และวัชพืชข้ึนปกคลุม ไม่พบหลักฐานอื่นๆ ปัจจุบันใช้เป็น

พื้นที่เกษตรกรรม 
 

 
รูปที่ 21 แนวคูน้ าคันดินที่บ้านศาลา 

  



  77 

5. บ้านพระธาตุแช่แห้ง (รูปที่ 22) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
ตั้งอยู่บนเนินสูงบริเวณขอบแอ่งที่ราบแม่น้ าน่านด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถูกโอบล้อม  

ไปด้วยที่ราบโดยรอบ มีห้วยน้ าเกี๋ยนซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าน่านไหลผ่านทางทิศใต้ ห่างออกไป 
ประมาณ 500 เมตร เมืองมีลักษณะยาวรี วางตัวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต้ 
มีหนองเต่าเป็นแหล่งน้ าขนาดใหญ่ (กว้างราว 25 – 30 เมตร) 

สภาพคูน้ าคันดิน 
ส่วนมากถูกท าลายเกือบหมด คงเหลืออยู่บางตอนที่ เห็นได้ ชัดคือ ด้านทิศเหนือ 

และด้านทิศใต้ซึ่งมีร่องรอยขุดคูเช่ือมกับล าน้ าเกี๋ยน โดยคูน้ าคันดินจะโอบล้อมวัดพระธาตุแช่แห้ง  
ไว้ภายในเมือง 
 

 
รูปที่ 22 ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณชุมชนโบราณวัดพระธาตุแช่แห้ง 
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6. บ้านมหาโพธิ (รูปที่ 23) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
ลักษณะคูน้ าคันดินช้ันเดียวรูปทรงสี่เหลี่ยม ด้านทิศเหนือติดกันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สภาพคูน้ าคันดิน 
ปัจจุบัน ด้านทิศเหนือเปลี่ยนแปลงเป็นถนนลาดยาง และคูน้ าถูกขุดลอกเพื่อประโยชน์  

ในการระบายน้ า ด้านทิศใต้พบร่องรอยบริเวณโรงเรียนน่านคริสเตียนถูกใช้เป็นถนนและคูระบายน้ า 
ส่วนด้านทิศตะวันตกถูกปรับสภาพเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น บางส่วนอยู่ในพื้นที่สนามบิน 
ส่วนที่ยังมีสภาพเป็นคูน้ าคันดินมีลักษณะตื้นเขิน ต้นไม้และวัชพืชข้ึนปกคลุมโดยทั่วไป ชุมชนนี้ 
มีวัดมหาโพธ์ิเป็นวัดส าคัญ สร้างราว พ.ศ. 2362 
 

 
รูปที่ 23 แนวคูน้ าคันดินที่บ้านมหาโพธิ 
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7. บ้านป่าแหว (บ้านเวียงสอง) (รูปที่ 24) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
ชุมชนตั้งอยู่บนเนินสูงรูปยาวรี ล้อมรอบด้วยที่ราบ ร่องรอยคูน้ าคันดินซับซ้อน บางช่วง  

มีคูน้ าคันดินช้ันเดียว แต่บางช่วงมีสองช้ัน มีห้วยน้ าสองซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าน่านไหลผ่าน  
ชายเนินด้านทิศเหนือจากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก โดยไหลไปบรรจบกับแม่น้ าน่านซึ่งอยู่
ห่างจากชุมชนโบราณไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร 

สภาพคูน้ าคันดิน 
คูน้ าคันดินที่ยังเหลืออยู่พบมีต้นไม้และวัชพืชปกคลุมเป็นป่ารก พื้นที่ โดยรอบใช้เป็น 

ที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ชุมชนต่อเนื่องกัน 
ปัจจุบันแนวคูน้ าคันดินด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ของหมู่บ้านถูกถนนตัดผ่าน และเปลี่ยน 

สภาพไปบางส่วน 
 

 
รูปที่ 24 ร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านป่าแหว 
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8. บ้านน้ าคา (รูปที่ 25) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
คูเมืองทางด้านทิศเหนือใช้ทางน้ าธรรมชาติ คูน้ าคันดินบางช่วงมี ช้ันเดียวและบางช่วง  

มีสองช้ัน โอบล้อมพื้นที่ราบบนเนิน รูปร่างของเมืองมีลักษณะยาวรีตามแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก 
ภายในคูน้ าคันดินบางพื้นที่เป็นที่ลุ่มดอน และบางบริเวณเป็นบ่อน้ าขนาดเล็ก 

สภาพคูน้ าคันดิน 
ปัจจุบันมีสภาพทั่วไปเป็นป่ารก ปกคลุมด้วยต้นไม้และวัชพืช คูน้ าคันดินด้านทิศใต้เหลือเพียง

คันดินเตี้ยๆ และคูน้ าตื้นเขิน  บางส่วนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
 

 
รูปที่ 25 ร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านน้ าคา 
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9. บ้านพร้าว (บ้านเด่นธารา) (รูปที่ 26) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
ชุมชนโบราณบ้านพร้าวตั้งอยู่บนส่วนปลายเนินสูงบริเวณขอบแอ่งที่ราบห้วยน้ าเปือ  

ด้านทิศใต้ พื้นที่ยาวขนานในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก พื้นที่ทางตอนเหนือของชุมชนโบราณ 
เป็นพื้นที่ราบ มีห้วยน้ าเปือซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าน่านไหลผ่านจากทางทิศตะวันออกไปทาง  
ทิศตะวันตก โดยอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือประมาณ 800 เมตร มีคูน้ าคันดิน 2 ช้ัน โอบล้อม 
พื้นที่ราบบนเนิน รูปร่างของเมืองมีลักษณะยาวรีตามแนวตะวันออก - ตะวันตก 

สภาพคูน้ าคันดิน 
ปัจจุบันชุมชนโบราณแห่งนี้ได้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และที่ตั้งของโรงสีขนาดใหญ่  

คูน้ าและคันดินมีสภาพเป็นป่ารกทึบ เหลือเพียงคูน้ าคันดินด้านทิศใต้ที่ยังค่อนข้างสมบูรณ์ 
 

 
รูปที่ 26 ร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านพร้าว (บ้านเด่นธารา) 
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10. บ้านเสี้ยว 
สภาพภูมิศาสตร์ 
ชุมชนโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินสูงใกล้กับแม่น้ าย่างซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ าน่าน 

โดยอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร พื้นที่โดยรอบเป็นแอ่งที่ราบมีแม่น้ าย่างไหลผ่าน
จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ด้านทิศใต้ของเนินเป็นร่องน้ าลึกปัจจุบันได้กลายเป็นอ่างเก็บน้ า 
และเป็นแอ่งที่ราบที่อยู่ระหว่างแอ่งที่ราบแม่น้ าปัว อ าเภอปัว ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือและแอ่งที่ราบ  
แม่น้ าน่านที่อยู่ทางทิศตะวันตกบริเวณอ าเภอท่าวังผา และทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บริเวณเมืองน่าน 

สภาพคูน้ าคันดิน 
ในพื้นที่ของแอ่งที่ราบแม่น้ าย่างได้พบร่องรอยของชุมชนโบราณที่มีคูน้ าคันดินปรากฏ 

อยู่บริเวณบ้านเสี้ยวและพื้นที่เนินสูงที่อยู่โดยรอบหมู่บ้าน รวมทั้งพบว่าเป็นกลุ่มชุมชนโบราณที่อยู่  
ในบริเวณเดียวกันอย่างน้อย 3 แห่ง โดยตั้งอยู่บนเนินสูง 3 ลูก มีร่องน้ าลึกตามธรรมชาติแยกเนิน  
ทั้งสามออกจากกัน (รูปที่ 27) ดังนี ้
 

 
รูปที่ 27 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ตั้งของกลุ่มชุมชนโบราณบ้านเสี้ยว 
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ชุมชนโบราณบ้านเสี้ยว (รูปที่ 18) 
บริเวณที่ตั้งของบ้านเสี้ยวในปัจจุบันอยู่บนเนินสูงและเป็นที่ตั้งของพระธาตุจอมพริก  

พบร่องรอยของคูน้ าคันดินหลงเหลืออยู่บริเวณด้านทิศใต้ของหมู่บ้าน แต่ไม่ค่อยชัดเจนนัก 
 

 
รูปที่ 28 ร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านเสี้ยว 
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ชุมชนโบราณบนเนินสูงด้านทิศใต้ของบ้านเสี้ยว (รูปที่ 29) 
ปัจจุบันเนินเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และพบร่องรอยของคูน้ าคันดินอย่างชัดเจน ลักษณะเป็น

คันดิน 2 ช้ัน และมี คูน้ าช้ันเดียวค่ันกลาง คันดินกว้างประมาณ 2 - 3 เมตร สูง 1 - 2 เมตร 
คูน้ ากว้างประมาณ 5 - 6 เมตร รูปร่างของเมืองคล้ายรูปสี่ เหลี่ยมมุมมน โดยมี คูน้ าคันดิน 
ทั้งทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ 
 

 
รูปที่ 29 ร่องรอยคูน้ าคันดินที่ด้านทิศใต้ของบ้านเสี้ยว 
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ชุมชนโบราณบริเวณท่ีตั้งของฌาปนสถาน (รูปที่ 30) 
ชุมชนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินสูงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านเสี้ยว ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ  

ฌาปนสถาน ปรากฏร่องรอยคันดิน 2 ช้ัน มี คูน้ าค่ันกลาง คันดินกว้างประมาณ 2 - 3 เมตร 
สูงประมาณ 1 เมตร คูน้ ากว้างประมาณ 2 - 3 เมตร และลึกประมาณ 1 - 2 เมตร สภาพโดยทั่วไป 
เป็นป่าจึงสังเกตเห็นคูน้ าและคันดินได้ยาก 
 

 
รูปที่ 30 ร่องรอยคูน้ าคันดินบริเวณฌาปนสถาน 
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11. บ้านผึ้ง (ต้นผึ้ง) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
ชุมชนโบราณบ้านต้นผึ้งตั้งอยู่ขอบแอ่งที่ราบแม่น้ ามวบ พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของชุมชน

เป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ ามวบซึ่งเป็นล าน้ าสาขาของแม่น้ ายาวไหลผ่านทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทาง  
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดยอยู่ห่ างออกไปทางทิ ศตะวันตกเฉียงใต้ป ระมาณ 500 เมตร 
แอ่งที่ราบแม่น้ ามวบเป็นแอ่งเล็กๆ อยู่ทางตอนใต้ของแอ่งที่ราบแม่น้ าพง 

สภาพคูน้ าคันดิน 
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบ้านต้นผึ้งและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน สามารถสังเกตเห็นคูน้ าได้ 

อย่างชัดเจนซึ่งอยู่ติดกับถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้าน จากภาพถ่ายทางอากาศสามารถแบ่งชุมชนโบราณตาม 
ต าแหน่งที่ตั้งออกเป็น 4 กลุ่ม (รูปที่ 31) ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 31 ร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านต้นผึ้ง 

 
- ชุมชนโบราณด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านต้นผึ้ง 
ชุมชนโบราณกลุ่มนี้ตั้งอยู่บริเวณเนินด้านหลังบ้านต้นผึ้ง มีแอ่งที่ราบเล็กๆ แยกเนิน 

บ้านต้นผึ้งออกจากเนินชุมชนโบราณ ลักษณะของชุมชนโบราณเป็นวงต่อกัน 3 แห่ง มีคูน้ าคันดิน
ล้อมรอบ 2 ช้ัน แนวของคูน้ าและคันดินโอบล้อมพื้นที่ราบบนเนินและไหล่เนิน ลงไปจนถึงชายเนิน
ด้านทิศใต้ สภาพในปัจจุบันเป็นพื้นที่การเกษตรทั้งป่าสักและสวนยางพารา คูน้ าคันดินส่วนใหญ่  
ถูกท าลายแต่ก็ยังพอสังเกตเห็นได้ 
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- ชุมชนโบราณด้านทิศใต้ของบ้านต้นผึ้ง 
ชุมชนโบราณแห่งนี้ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านต้นผึ้งบริเวณส่วนปลายเนิน สภาพในปัจจุบัน  

เป็นที่ตั้งชุมชนแต่ก็ยังสังเกตเห็นร่องรอยของคูน้ าได้ซึ่งเหลือเพียงช้ันเดียวเท่านั้น แนวของคูน้ า  
โอบล้อมพื้นที่ราบบนเนินและไหล่เนิน ลงไปจนถึงชายเนินด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

 
- ชุมชนโบราณด้านทิศตะวันออกของบ้านต้นผึ้ง 
ปัจจุบันเป็นที่ ตั้ ง ชุมชนและพื้ นที่ทางการเกษ ตรและตั้ งอยู่ ระห ว่างชุมชนโบราณ 

ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับชุมชนโบราณด้านทิศใต้ โดยปรากฏร่องรอยของคูน้ าเพียงด้านเดียว
คือด้านทิศตะวันตกซึ่งต่อเนื่องกับแนวคูน้ าของชุมชนโบราณด้านทิศใต้ และยาวข้ึนไปจนถึง  
ชุมชนโบราณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
- ชุมชนโบราณบนเนินด้านทิศใต้ของบ้านต้นผึ้ง 
ชุมชนโบราณแห่งนี้ต้ังอยู่บนส่วนปลายเนินของเนินอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของบ้านต้นผึ้ง 

ห่างออกไปประมาณ 200 เมตร ปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีคูน้ าและคันดิน 2 ช้ัน แต่ส่วนใหญ่
ถูกท าลายจากการปรับพื้นที่จึงเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้น 
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12. บ้านป่าแลว (รูปที่ 32) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
ผู้ส ารวจไม่ได้กล่าวถึง 
สภาพคูน้ าคันดิน 
ปัจจุบันพื้นที่ถูกใช้ในการเกษตรกรรม แต่ร่องรอยคูน้ าคันดินยังมีความชัดเจน มีวัชพืชข้ึน  

ปกคลุมโดยทั่วไป 
 

 
รูปที่ 32 ร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านป่าแลว 

 
13. บ้านดอยทุ่งกวาง 
จากการลงพื้นส ารวจโดยกรมศิลปากร ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจน 
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14. บ้านป่าแดด (รูปที่ 33) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
ชุมชนโบราณบ้านป่าแดดอยู่บนส่วนปลายเนินสูงบริ เวณขอบแอ่งที่ ราบแม่น้ าพง  

ด้านทิศตะวันออก พื้นที่ทางทิศใต้ของชุมชนโบราณเป็นพื้นที่ราบ มีร่องน้ าธรรมชาติซึ่งเป็นสาขาของ
แม่น้ าพงล้อมเนินทั้ งทางทิศเหนือและทางทิศใต้ โดยไหลไปบรรจบกันที่ด้านตะวันตกของ  
เนินด้านตะวันออกเป็นเนินสูงต่างระดับกัน 3 ช้ัน ชาวบ้านมักเรียกบริเวณเนินดินนี้ว่าเนินหลบวัวโพง 

สภาพคูน้ าคันดิน 
ปัจจุบันชุมชนโบราณบ้านป่าแดดกลายเป็นที่ตั้งของโรงรับซื้อเมล็ดข้าวโพด มีการปรับพื้นที่

จึงไม่เหลือร่องรอยของคูน้ าคันดินให้เห็น 
 

 
รูปที่ 33 ร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านป่าแดด 
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15. บ้านคือเวียง (รูปที่ 34) 
สภาพภูมิศาสตร์ 
บ้านคือเวียงตั้งอยู่บนเนินสูงรูปยาวรี ในแอ่งที่ราบแม่น้ าน่านด้านทิศใต้ของเมืองน่าน 

มีแม่น้ าน่านไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก พบร่องรอยของแนวคูน้ าคันดินขนาดเล็กทางด้านทิศใต้
ของบ้านคือเวียงภายในไร่ของนายสัน อินตะวิชัย 

สภาพคูน้ าคันดิน 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรม แนวคูน้ าคันดินที่พบร่องรอยอยู่

ทางด้านทิศใต้ซึ่งเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
 

 
รูปที่ 34 ร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านคือเวียง 
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การขุดค้นทางโบราณคดีท่ีผ่านมา 

ประกอบด้วยแหล่งโบราณคดี 12 แหล่ง (รูปที่ ) ดังจะกล่าวถึงข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงาน
ทางโบราณคดี ดังต่อไปนี้ 
 

 
รูปที่ 35 แสดงต าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดีที่มีการด าเนินงานขุดค้น-ขุดแต่ง 
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1. การขุดแต่งก าแพงเมืองน่าน133 

การด า เนินงานทางโบราณ คดีที่ ก าแพ งเมือ งน่ าน เกิด ข้ึนในปี งบประมาณ  2536 

โดยหน่วยศิลปากรที่ 4 เพื่อขุดแต่งและบูรณะก าแพงเมืองน่าน 

ก าแพงเมืองน่าน (รูปที่ 36) อาจแบ่งออกเป็น 4 ระยะ 

ระยะที่ 1 เมื่อครั้งแรกสร้างเมืองน่านในปี พ.ศ. 1911 เช่ือว่าแนวคันดินแรกเริ่ม คือ 

แนวก าแพงดินบริเวณบ้านพญาวัด แต่ไม่สามารถก าหนดขนาดแนวคูน้ าคันดินได้อย่างชัดเจน 

ระยะที่ 2 สมัยพญางั่วฬารผาสุม (สารผาสุม) ปรากฏในประวัติวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหารว่า 

พ.ศ. 1969 ได้ให้ก่อก าแพงข้ึนใหม่ด้วยไม้ซุงทั้งท่อน สันนิษฐานว่าคงเป็นแนวก าแพงในปัจจุบัน  

แต่ก็ไม่มีการบันทึกอย่างชัดเจน มีเพียงข้อความในพื้นเมืองน่านที่กลา่วถึงการยกทัพมาตีเมืองน่านของ

พระเจ้าติโลกราช ที่มีการตั้งทัพอยู่บริเวณวัดสวนตาลแล้วตั้งอะม๊อกสีนาดแล้วยิงเข้าทางฝั่งประตู

อุญญาน 

ระยะที่ 3 สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ซ่อมสร้างก าแพงเมืองครั้งใหญ่ จากการสัมภาษณ์ 

เจ้าน้อยส าราญ จรุงจิตรประชารมย์ กล่าวว่า ก าแพงเมืองครั้งนั้นมีแผนผังรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า  

ก่ออิฐถือปูน หันหน้าสู่แม่น้ าน่าน ซุ้มประตูเป็นทรงเรือนยอด ตัวประตูเป็นไม้มีการเปิด-ปิดเป็นเวลา 

ระยะที่  4 สมัยเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ให้รื้อแนวก าแพงด้านตะวันออกและน าอิฐ 

ไปสร้างสะพานกรุงศรีในปี พ.ศ. 2473 ซึ่ งแนวก าแพงที่ รื้อออกนี้  ภายหลังได้มีการตัดถนน 

สุมนเทวราชข้ึน 
 

 

                                                             
133 สรุปความจาก หน่วยศิลปากรที่  4 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, “รายงานการขุดแต่งและ

บูรณปฏิสังขรณ์ก าแพงเมืองน่าน,” 2536. (อัดส าเนา) 
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รูปที่ 36 แสดงผังเมืองน่านและต าแหนง่ก าแพงเมอืงน่านโดยสังเขป 
 

การขุดแต่งประกอบด้วยหลุมขุดทดสอบ จ านวน 7 หลุม กระจายอยู่ในบริเวณก าแพงเมือง 

ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ (รูปที่ 37) 

 

 
รูปที่ 37 แสดงต าแหนง่หลุมขุดค้นก าแพงเมอืงน่าน 
ผลการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ดังนี้ 
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หลุมขุดทดสอบที่ 1 (TP-1) ขนาด 3 x 3 เมตร พบการก่ออิฐเรียงกันเป็นพื้นปูรองรับฐานอิฐ

สี่เหลี่ยมลดช้ัน ใต้ฐานอิฐมีการอัดรากฐานด้วยอิฐหัก นอกจากนี้ยังมีการขุดลอกช้ันดินภายในก าแพง

ด้านทิศตะวันตก พบแนวอิฐก่อเรียงเป็นแนวยาวเช่ือมกับฐานอิฐสี่เหลีย่มทีพ่บจากหลุมขุดทดสอบที่ 1

หลุมขุดทดสอบที่ 2 (TP-2) ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร พบแนวก าแพงที่พังทลายลงของแนวก าแพงด้าน

ทิศตะวันตกด้านนอก 

หลุมขุดทดสอบที่ 3 (TP-3) ขนาด 2 x 2 เมตร มีความลาดเอียงลงไปทางทิศใต้ พบเศษอิฐ

และเศษภาชนะดินเผาอยู่ในปริมาณหนาแน่น 

หลุมขุดทดสอบที่ 4 (TP-4) ขนาด 2 x 2 เมตร พบการก่ออิฐเรียงเป็นวง จึงขยายขนาด 

หลุมขุดทดสอบเป็น 4 x 4 เมตร พบว่าอิฐดังกล่าวก่อเป็นสองช้ัน คือ ช้ันล่างก่อแบบทะแยงเป็น 

รูปวงกลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร และกว้างประมาณ 3.5 เมตร ส่วนช้ันที่สองซึ่งตั้งอยู่บน 

ฐานอิฐช้ันมีลักษณะการก่อเรียงหักมุม 

หลุมขุดทดสอบที่ 5 (TP-5) ขนาด 2 x 2 เมตร พบกระเบื้องดินขอจ านวนมาก 

หลุมขุดทดสอบที่ 6 - 7 (TP-6, TP-7) เป็นการขุดลอกแนวก าแพงต่อเนื่อง 

 

โบราณวัตถุที่พบจากการขุดแต่ง จัดจ าแนกออกเป็นโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา  

ซึ่งแบ่งออกเป็นภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง และภาชนะดินเผา  

เนื้อกระเบื้อง (ตารางที่  3) นอกจากนี้ ยังสามารถจ าแนกเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากแหล่งเตา

ภายในประเทศ (ตารางที่ 4) และเครื่องถ้วยต่างประเทศ (ตารางที่ 5) ตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆ เช่น 

ใบมีดเหล็ก ผึ่งเหล็ก กระดิ่งส าริด ปลอกกระสุนปืนทองแดง รวมไปถึงอิฐมีจารึกด้วยอักษรฝักขาม 

ตัวเลขธรรมในภาษาไทยยวน (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่ 3 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาตามลกัษณะเนื้อดิน 

หลุม 
เนื้อดิน เนื้อแกร่ง เนื้อกระเบื้อง รวม 

จ านวน 
(ชิ้น) 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

จ านวน 
(ชิ้น) 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

จ านวน 
(ชิ้น) 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

จ านวน 
(ชิ้น) 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

TP-1 0 0 7 240 0 0 7 240 
TP-3 14 310 13 450 0 0 27 760 
TP-5 15 690 30 1,020 0 0 45 1,710 
TP-6 14 400 70 2,760 0 0 91 3,320 
TP-7 7 230 29 840 2 10 42 1,230 
รวม 50 1,600 149 5,310 2 10 212 7,260 

 

 

ตารางที่ 4 แสดงเศษภาชนะดินเผาจากแหลง่เตาภายในประเทศ 

แหล่งเตา 
อาย ุ

(พุทธศตวรรษ) 
จ านวน 
(ชิ้น) 

แหล่งเตาหริภุญไชย 19 1 
แหล่งเตาบ่อสวก 19 - 22 144 
แหล่งเตาศรีสัชนาลัย 19 – 22 4 
แหล่งเตาสุโขทัย 19 – 22 3 
แหล่งเตาพาน 19 – 22 6 
แหล่งเตาพะเยา 20 – 22 6 
แหล่งเตาเวียงกาหลง 21 - 22 2 
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ตารางที่ 5 แสดงเศษภาชนะดินเผาจากแหลง่เตาต่างประเทศ 

แหล่งเตา 
อาย ุ

(พุทธศตวรรษ) 
จ านวน 
(ชิ้น) 

แหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น สมัยราชวงศ์หมิง 19 – 20 3 
แหล่งเตาฝูเจี้ยน สมัยราชวงศ์หมิง 19 – 20 2 

 

 

ตารางที่ 6 แสดงข้อมลูอิฐมีจารึก 
โบราณวัตถุ ข้อมูลเบื้องต้น ค าอ่านจารึก 

อิฐมีจารึกช้ินที่ 1 - ขนาด 14 x 18 x 6.5 เซนติเมตร 
- อักษรฝักขาม ภาษาไทยยวน 
- จ านวน 3 บรรทัด 

(1) บ่าหล้า 
(2) เคาดิน 
(3) (ได้จ านวน) 970 ก้อน 

อิฐมีจารึกช้ินที่ 2 - ขนาด 13 x 13 x 4 เซนติเมตร 
- อักษรฝักขาม ภาษาไทยยวน 
- จ านวน 2 บรรทัด 

(1) ..... (ลบเลือน) 
(2) ดินจี่ หนาน 

 

ในส่วนของการบูรณะก าแพงเมืองน่าน (รูปที่ 27) สามารถสรุปได้ว่าก าแพงตั้งอยู่บนเนินดิน 

ที่สูงจากพื้นดินปัจจุบันประมาณ 1 เมตร ความสูงของก าแพงจรดใบเสมาประมาณ 6.1 เมตร 

เชิงเทินกว้าง 2.2 เมตร ใบเสมามีขนาด 1 x 0.85 x 1.2 เมตร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมปลายแหลม 

ความสูงตั้งแต่พื้นเชิงเทินถึงใบเสมาประมาณ 2 เมตร อิฐและระบบการเรียงอิฐแต่ละพื้นที่มี 

การเรียงตามความเหมาะสม ไม่ตายตัว ถัดจากแนวอิฐบัวบันไดข้ึนไปทางทิศเหนือ พบแนวอิฐเรียงก่อ 

เป็นแนวยาวไปตามแนวของก าแพง บางช่วงเป็นการก่อทาบกับผนังก าแพงเท่านั้น ซึ่งสันนิษฐานว่า

เป็นส่วนของบันได แต่ด้วยไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนถึงจ านวนและขนาดของบันได การบูรณะ 

จึงยึดประโยชน์การใช้งานเป็นส าคัญ 
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รูปที่ 38 แสดงแบบบรูณะและภาพหลักการบรูณะก าแพงเมอืงน่าน 

  



  98 

2. การขุดค้นเจดีย์วัดพญาวัด134 

เมื่อปี พ.ศ. 2539 ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ 

ด าเนินการบูรณะและเสริมความแข็งแรงเจดีย์วัดพญาวัด พร้อมมีการขุดค้นทางโบราณคดี 

โบราณสถานวัดพญาวัด ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของก าแพงเมืองน่านช้ันนอก  

(รูปที่ 39) เจดีย์วัดพญาวัดเป็นเจดีย์ก่ออิฐฉาบปูน อยู่ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีชุดฐานรองรับเรือนธาตุ 

ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนลดหลั่นกันข้ึนไป 5 ช้ัน แต่ละช้ันมีซุ้มส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูปประทับ

ยืนด้านละ 3 ซุ้ม (รูปที่ 40) ห่างจากองค์เจดีย์ไปทางทิศตะวันออกราว 5.30 เมตร เป็นต าแหน่งของ

เจดีย์ทรงปราสาทขนาดเล็ก (โบราณสถานหมายเลข 2) (รูปที่ 41) 

 

 
รูปที่ 39 แสดงที่ตัง้วัดพญาวัด 

  

                                                             
134 สรุปความจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฌอ กรีน, “รายงานการขุดค้น-ศึกษาและบูรณะเจดีย์วัดพญาวัด 

ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน,” 2539. (อัดส าเนา) 
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รูปที่ 40 เจดีย์วัดพญาวัด (ซ้าย) 
รูปที่ 41 โบราณสถานหมายเลข 2 (ขวา) 
 

การด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดี ก าหนดหลุมขุดทดสอบที่  1 (TP-1) บริเวณมุม 

ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเจดีย์ประธาน โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและล าดับอายุสมัยของฐาน

รากเจดีย์ดังกล่าว และก าหนดหลุมขุดทดสอบที่ 2 (TP-2) บริเวณทิศเหนือของโบราณสถาน 

หมายเลข 2 (รูปที่ 42) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของช้ันดินที่พบในหลุมขุดทดสอบทั้งสอง และ

ช่วงเวลาการสร้างโบราณสถานทั้งสอง 

 

 
รูปที่ 42 แสดงต าแหนง่หลุมขุดทดสอบ การขุดค้นเจดีย์วัดพญาวัด 
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ผลการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ดังนี้ 

หลุมขุดทดสอบที่ 1 

พบโบราณวัตถุหลายประเภท ซึ่ งแบ่งออกได้เป็น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 

และเนื้อแกร่ง (ตารางที่ 7) นอกจากนี้ ขณะเจาะสกัดดินบริเวณใต้ฐานก าแพงแก้ว พบช้ินส่วนเศษ

กระเบื้องดินเผาเนื้อดินธรรมดา ซึ่งบริเวณขอเกี่ยวของกระเบื้องบางช้ินมีจารึกอักษรธรรมล้านนา 

ภาษาบาลี จ านวน 12 ช้ิน (ตารางที่  10) ทั้ งยังพบกองทรายแม่น้ าและหินแม่น้ าในระดับ 

93 – 100 cm.dt. เมื่อพ้นระดับ 110 cm.dt. ไม่พบโบราณวัตถุ 

 

ตารางที่ 7 แสดงข้อมลูเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง จากหลมุขุดทดสอบที่ 1 
ระดับ 

(cm.dt.) 
แหล่งเตา 

จ านวน 
(ชิ้น) 

70 – 80 แหล่งเตาบ่อสวก อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 7 

80 - 100 

แหล่งเตาบ่อสวก อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 17 
แหล่งเตาพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 1 
แหล่งเตาม่อนออม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 1 
แหล่งเตาเกาะน้อย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 

 

หลุมขุดทดสอบที่ 2 

พบช้ินส่วนเศษกระเบื้องดินเผาเนื้อดินธรรมดา ซึ่งบริเวณขอเกี่ยวของกระเบื้องบางช้ินมี 

จารึกอักษรธรรมล้านนา ภาษาบาลี เช่นเดียวกับหลุมขุดทดสอบที่ 1 จ านวน 16 ช้ิน (ตารางที่ 10) 

เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เนื้อแกร่ง (ตารางที่ 8) และเนื้อกระเบื้อง (ตารางที่ 9) ตลอดจน 

เศียรพระพุทธรูปส าริด และช้ินส่วนพระพิมพ์ปางปกโพธ์ิ (ตารางที่  10) นอกจากนี้ ผู้ขุดค้นยัง 

ตั้งข้อสังเกตว่าทุกพื้นที่ของหลุมขุดทดสอบไม่พบโบราณวัตถุตั้งแต่ระดับ 100 cm.dt. มีเพียง SEQ 

และ SWQ ที่พบเศษภาชนะดินเผา กระดูกสัตว์ และเศษถ่าน ต่อเนื่องไปจนระดับ 230 cm.dt. 
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ตารางที่ 8 แสดงข้อมลูเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง จากหลมุขุดทดสอบที่ 2 
ระดับ 

(cm.dt.) 
แหล่งเตา จ านวน 

(ชิ้น) 
70 – 90 แหล่งเตาบ่อสวก อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 14 

90 - 100 
แหล่งเตาบ่อสวก อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 5 
แหล่งเตาเกาะน้อย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 

100 – 110 
แหล่งเตาบ่อสวก อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 1 
แหล่งเตาเกาะน้อย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 
แหล่งเตาม่อนออม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 2 

110 - 120 แหล่งเตาบ่อสวก อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน 6 
 

 

ตารางที่ 9 แสดงข้อมลูเศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง จากหลุมขุดทดสอบที่ 2 
ระดับ 

(cm.dt.) 
แหล่งเตา จ านวน 

(ชิ้น) 

30 – 70 
แหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น สมัยราชวงศ์หมิง  5 
แหล่งเตาในประเทศจีน สมัยราชวงศ์ชิง 2 
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ตารางที่ 10 แสดงข้อมลูโบราณวัตถุอื่นๆ จากหลมุขุดทดสอบที่ 1 และ 2 
หลุมขุดทดสอบที่ 1 

โบราณวัตถุ ลักษณะ 
จ านวน 
(ชิ้น) 

รูปภาพ 

ช้ินส่วนกระเบื้อง 
ดินเผา 

เนื้อดินธรรมดา บริเวณ
ขอ เกี่ ย วมี จ ารึกอั กษร
ธรรมล้านนา  ภาษาบาลี 
เป็นช่ือของพระสงฆ์ 
พบจากการเจาะก าแพง
แก้ ว เพื่ อส กั ดอิ ฐล าน
ประทักษิณ 

12 

 

หลุมขุดทดสอบที่ 2 
ช้ินส่วนกระเบื้อง 
ดินเผา 

เนื้อดินธรรมดา บริเวณ
ขอ เกี่ ย วมี จ ารึกอั กษร
ธรรมล้านนา  ภาษาบาลี 
เป็นช่ือของพระสงฆ์ 

16 

 

พระพิมพ์ พระพิมพ์ปกโพธ์ิ เนื้อชิน 
พระพักตร์กลมอมยิ้ม 
พระวรกายค่อนข้างอวบ 
ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร
เหลือฐานบัวค่ า-บัวหงาย 

1 

 
เ ศี ย ร พ ร ะ พุ ท ธรู ป
ส าริด 

พระพักตร์รูปไข่ 
พระเนตรเหลือบต่ า 
พระขนงต่อกันเป็นปีกกา 
พระนาสิกโด่ง พระรัศมี
หักหาย 

1 
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สรุปชั้นดินทางโบราณคดี และการวิเคราะห์อายุสมัยของผู้ขุดค้น 

ทั้งนี้ หลุมขุดทดสอบทั้ง 2 หลุม มีการแบ่งช้ันดินทางโบราณคดีออกเป็น 4 ช้ันวัฒนธรรม 

เช่นเดียวกัน (รูปที่ 43) คือ 

ชั้นดินท่ี 4 อยู่ด้านบนสุด เป็นช้ันของคอนกรีตเสรมิเหลก็ โดยหลุมขุดทดสอบที่ 1 ก าหนดให้

อยู่ในช่วง 37 – 57 cm.dt. ขณะที่หลุมขุดทดสอบที่  2 ก าหนดให้อยู่ ในช่วง 30 – 50 cm.dt. 

พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง จากแหล่งเตาบ้านบ่อสวก 

จ านวนเล็กน้อย 

ชั้นดินท่ี 3 หลุมขุดทดสอบที่ 1 ก าหนดให้อยู่ในช่วง 58 – 90 cm.dt. ขณะที่หลุมขุดทดสอบ

ที่ 2 ก าหนดให้อยู่ในช่วง 50 – 68 cm.dt. เป็นดินร่วนเนื้อละเอียด มีรากไม้และปูนขาวปะปน 

พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง จากแหล่งเตาบ้านบ่อสวก จ านวนมากที่สุด รองลงมาเป็นเศษภาชนะ

ดินเผาเนื้อแกร่ง จากแหล่งเตาม่อนออม แหล่งเตาพาน และแหล่งเตาเกาะน้อย 

ชั้ น ดิ น ท่ี  2 ห ลุ ม ขุดทดสอบที่  1 ก าห นดให้ อยู่ ใน ช่วง  90 – 106 cm.dt. ขณ ะที่ 

หลุมขุดทดสอบที่ 2 ก าหนดให้อยู่ในช่วง 70 – 100 cm.dt. เป็นดินร่วนเนื้อละเอียดสเีทาด า มีกระดูก

สัตว์ปะปน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง จากแหล่งเตาบ้านบ่อสวก จ านวนมากที่สุด รองลงมาเป็น 

เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง จากแหล่งเตาม่อนออม และแหล่งเตาเกาะน้อย 

ชั้นดินท่ี 1 ตั้งแต่ราว 100 cm.dt. ลงไป มีลักษณะเป็นดินเหนียว สีน้ าตาลอมเหลือง 

ไม่พบโบราณวัตถุ 

การก าหนดอายุโบราณสถานของผู้ขุดค้น 

ผู้จัดท ารายงานการขุดค้นใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในช่วง พ.ศ. 1993 ที่น่านถูกรวมเป็น

ส่วนหนึ่งของล้านนา กล่าวว่า เป็นช่วงที่ศิลปะล้านนาส่งผ่านมายังจังหวัดน่าน พร้อมอธิบายต่อไป  

ในด้านงานศิลปกรรมว่า การก่อวงโค้งของซุ้มจระน าคล้ ายกับซุ้มจระน าของกู่ซึ่ งบรรจุอัฐิ 

พระเจ้าติโลกราช ภายในวัดมหาโพธาราม และซุ้มจระน าของเจดีย์ประธานวัดโลกโมฬี ก าหนดอายุ

ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 และ 21 ตามล าดับ ขณะที่พระพุทธรูปภายในซุ้มจระน าเป็นการผสมกัน

ของศิลปะสุโขทัยกับล้านนา อีกทั้ง เศษภาชนะดินเผาจากช้ันดินทางโบราณคดีที่ 2 – 3 ยังก าหนด

อายุได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 
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รูปที่ 43 แสดงช้ันดินทางโบราณคดีของหลุมขุดทดสอบที่ 1 - 2 
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3. การขุดค้นพระธาตุยอยหงส์135 

ส านักงานโบราณคดีและพิพิ ธภัณฑสถานแห่ งชาติที่  6 จั งห วัดเชียงใหม่  ร่วมกับ  

พระครูนันทจริม เขต เจ้ าคณะอ าเภอแม่จริม  และชาวอ าเภอแม่จริม  ด าเนินการบูรณะ  

พระธาตุยอยหงส์ และมีการขุดค้นทางโบราณคดี จ านวน 1 หลุม ในปี พ.ศ. 2539 

โบ ราณ สถานพระธาตุ ยอยหงส์  ตั้ งอยู่ บน เนิน เขานันทบุ รีน้ อย ซึ่ ง เป็ น เนิน เขา  

ขนาดเล็กทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพรหม ในเขตบ้านหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของวัดพรหม 

การบูรณะองค์เจดีย์พบว่าบริเวณฐานมีลักษณะเปื่อยยุ่ยเนื่องจากความช้ืน จึงมีการเจาะสกัด

อิฐส่ วนที่ เปื่ อยยุ่ ยออกเพื่ อก่ ออิฐ ให ม่ ซ่ อมแซม  และได้พบอิ ฐป ระกอบสถาปั ตยกรรม 

ขนาด 13 x 26 x 3.5 เซนติเมตร จ านวน 16 ก้อน มีการตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมรูปบุคคล 

ในอิริยาบทต่างๆ และอิฐมีจารึกอักษรธรรมล้านนา จ านวน 1 ก้อน (ตารางที่ 11) 

  

                                                             
135 สรุปความจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฌอ กรีน, “รายงานการบูรณะพระธาตุยอยหงส์ ต าบลหนองแดง 

อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน,” 2539. (อัดส าเนา) 
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ตารางที่ 11 ตัวอย่างโบราณวัตถุที่พบจากการบูรณะองค์เจดีย์ 
โบราณวัตถุ ลักษณะ รูปภาพ 

อิฐมีลวดลาย อิฐมีลวดลายบุคคลสวมเสื้อแขนยาว 
เก ล้ าผ ม ม วย  ส วม ต่ า งหู  นั่ ง เป่ า               
เครื่องดนตรี 

 
อิฐมีลวดลาย อิ ฐ มี ล วด ล าย บุ รุ ษ ส วม เท ริ ด ( ?)                  

นุ่งผ้าโจงสั้น สวมเสื้อแขนกระบอก                 
สวมก าไล ข้อมือและข้อเท้ า ก าลั ง           
เล่นกับสุนัข  

อิฐมีลวดลาย อิฐมีลวดลายบุคคลและช้าง 

 
อิฐมีลวดลาย อิ ฐ มี ล ว ด ล า ย ส ต รี  ส ว ม เ สื้ อ                

แขนกระบอก นุ่ งซิ่ นยาวถึงข้อเท้ า 
แสดงท่าทางร่ายร า 

 
อิฐมีลวดลาย อิฐมีลวดลายบุรุษและสตรีเคียงข้างกัน 

 
อิฐมีจารึก อิ ฐ มี จ า รึ ก อั ก ษ ร ธ ร ร ม ล้ า น น า 

ภาษาไทย 
ถอดความโดย 
พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ 
วัดพระธาตุหริภุญไชย ได้ความว่า “ดิน
จี่ตุ๊ ขะ..(ขุน) มะโน บ่อ งาม สัก ผีก” 
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การด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดี ก าหนดหลุมขุดทดสอบที่ 1 ขนาด 2 x 5 เมตร 

บริเวณลานประทักษิณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเจดีย์ (รูปที่ 32) เพื่อศึกษาอายุสมัยโบราณสถาน 

 

 
รูปที่ 44 แสดงต าแหนง่หลุมขุดทดสอบ การขุดค้นพระธาตุยอยหงส ์
 

ผลการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ดังนี้ 

พบโบราณวัตถุหลายประเภท ซึ่ งแบ่งออกได้เป็น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 

และเนื้อแกร่ง (ตารางที่ 12) โดยเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งสามารถน ามาประกอบการก าหนดอายุได้ 

จ านวน 2 ช้ิน  คือ เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาพาน จังหวัดเชียงราย 1 ช้ิน และเศษภาชนะ 

ดินเผาจากแหล่งเตาเกาะน้อย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 ช้ิน นอกจากนี้ในช้ันดิน 

ระดับ  108 – 131 cm.dt. พบเศษถ่าน เศษทองจังโก เศษกระเบื้องหลังคา อิฐถากรูปกลม 

มีรูตรงกลาง อีกทั้ง พบภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (POT#1) ซึ่งภายในมีช้ินส่วนขัน ช้อน กระดึง 

เต้าปูน เงินอีแปะ เสียบเหล็ก ก้านกรองชา เป็นต้น (ตารางที่ 13) 
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ตารางที่ 12 แสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาตามลกัษณะเนือ้ดิน 
ประเภทภาชนะดนิเผา จ านวน 

(ชิ้น) 
น้ าหนัก 
(กรัม) 

เนื้อดินธรรมดา (Earthenware) 35 73 
เนื้อแกรง่ (Stoneware) 5 20 

 

 

ตารางที่ 13 ตัวอย่างโบราณวัตถุอื่นๆ ที่พบจากการขุดค้น 
โบราณวัตถุ รูปภาพ 

POT#1 

 
ช้ินส่วนแกนฉัตรส าริด 

 
 

สรุปชั้นดินทางโบราณคดี และการวิเคราะห์อายุสมัยของผู้ขุดค้น 

การแบ่งช้ันดินทางโบราณคดีออกเป็น 3 ช้ันวัฒนธรรม (รูปที่ 45) คือ 

ชั้นดินท่ี 1 ก าหนดให้อยู่ในช่วง 90 – 108 cm.dt. เป็นระดับที่พบอิฐพื้นลานประทักษิณ 

ชั้นดินท่ี 2 ก าหนดให้อยู่ในช่วง 105 – 140 cm.dt. เป็นช้ันดินกิจกรรมเริ่มแรกของการ

สร้างพระธาตุ ซึ่งฐานรากของเจดีย์พบว่าอยู่ในระดับ 138 – 140 cm.dt. 

ชั้นดินท่ี 3 เป็นช้ันดินธรรมชาติ รองรับโครงสร้างของพระธาตุ 
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รูปที่ 45 แสดงช้ันดินทางโบราณคดี จากการขุดค้นพระธาตุยอยหงส ์

 

การก าหนดอายุโบราณสถานของผู้ขุดค้น 

ผู้ขุดค้นมีการเปรียบเทียบข้อมูลการขุดค้นกับประวัติของพระธาตุ และให้ความเห็นว่า  

อาจแบ่งอายุสมัยออกเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ตามประวัติพระธาตุ สร้างในสมัยพระครูบาคล่อม ร่วมกับชาวบ้านได้สร้าง  

เจดีย์องค์เล็กๆ ไว้ โดยที่ไม่ได้ระบุปีที่สร้าง และไม่พบโบราณวัตถุจากการขุดค้น 

ระยะที่ 2 ตรงกับช้ันดินทางโบราณคดีที่  2 ซึ่งพบPOT#1 อิฐมีลวดลายและอิฐมีจารึก 

เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาพาน และแหล่งเตาเกาะน้อย อ าเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งก าหนดอายุ  

ราวพุทธศตวรรษที่  21 – 22 ทั้ งนี้  อ าจ เป็น ช่วงเวลาเดียวกับที่ ป ระ วัติพระธาตุกล่ าวถึ ง 

พระครูบาอริย วังโส  จากวัดกือม้ า เมืองเชียงตุ ง ก่อเส ริมองค์พระธาตุ ให้มีขนาดใหญ่ ข้ึน 

แต่การระบุศักราชอาจมีความคลาดเคลื่อน 
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4. การขุดค้นท่ีวัดหนองบัว136 

การด าเนินงานทางโบราณคดีที่วัดหนองบัว เกิดจากความทรุดโทรมของพระวิหาร ส านักงาน

โบ ราณ คดี และพิ พิ ธ ภัณ ฑ สถานแห่ งชาติที่  6 จั งห วัด เชี ยงให ม่  จึ ง เข้ าบู รณ ะ พ ร้อ มมี 

การขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อศึกษารากฐานการก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2539 

วัดหนองบัวตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ห่างจากตัวเมืองน่าน 

ไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 43 กิโลเมตร และห่างจากเขตสุขาภิบาลอ าเภอท่าวังผาประมาณ 

2.5 กิโลเมตร (รูปที่ 46) 

 

 
รูปที่ 46 แผนที่แสดงที่ตัง้วัดหนองบัว 

  

                                                             
136 สรุปความจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วุฒิเจริญ, “การขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดหนองบัว บ้านหนองบัว 

หมู่ที่ 5 ต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน,” 2539. (อัดส าเนา) 
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ข้อมูลจากผู้สูงอายุในหมู่บ้านและพับสา บันทึกว่าบรรพบุรุษของคนในพื้นที่เป็นชาวเมืองล้า 

ในเขต สิบสองปันนาที่อพยพมาอยู่ที่บ้านหนองบัว เนื่องจากหนีภัยสงครามในปี พ.ศ. 2379 

สมัยเจ้าอชิตวงศ์เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน และได้ตั้งหลักแหล่งท ามาหากินบริเวณบ้านหนองบัว  

มาจนถึงปัจจุบัน 

ตามต านานท้องถ่ินที่เล่าสืบกันมากล่าวว่า เดิมพื้นที่แห่งนี้ช่ือ หนองหยิบ เนื่องจากครั้งหนึ่ง

เคยมี เรือส าเภาทองล่มในหนองน้ า อยู่มาวันนึ่งมีนางผมเขียวด าลงไปหยิบทรัพย์สินทั้งหมด  

แล้วหายเข้าป่าไป ต่อมามีผู้น าดอกบัวหลวงมาปลูกจนขยายพันธ์ุเต็มหนอง จึงมี ช่ือใหม่ว่า หนองบัว 

มาถึงปัจจุบัน 

การด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดี มีการก าหนดหลุมขุดค้นบริเวณลานปูนเช่ือมพระอุโบสถ

และ พระวิหารทางด้านทิศใต้ โดยมีขนาด 3 x 3 เมตร (รูปที่ 47) 

 

 
รูปที่ 47 แสดงต าแหนง่หลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่วัดหนองบัว 
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ผลการศึกษาทางโบราณคดี พบว่าสามารถแบ่งช้ันดินทางโบราณคดีออกได้ 3 ช้ันดิน 

(ตารางที่ 14) คือ 

ช้ันดินทางโบราณคดีที่  1 สันนิษฐานว่าตรงกับช่วงบุก เบิกการตั้ ง ถ่ินฐานที่บริ เวณ 

บ้านหนองบัว และตรงกับช้ันอิฐล่างสุดของพระวิหาร นอกจากนี้ยังพบพระพิมพ์ดินเผา ก าหนดอายุ

ราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาจากการสัมภาษณ์

และข้อมูลจากพับสาว่ามีการตั้งถ่ินฐานข้ึนครั้งแรกราว พ.ศ. 2379 

ช้ันดินทางโบราณคดีที่ 2 พบเครื่องถ้วยจีน และเศษภาชนะดินผาเนื้อแกร่ง อีกทั้งยังพบ

กระจกสี ช้ินส่วนกระเบื้องมุงหลังคา ซึ่งสันนิษฐานว่าตรงกับช่วงซ่อมแซมพระวิหารในปี พ.ศ. 2479 

ช้ันดินทางโบราณคดีที่  3 พบช้ันทับถมของเศษอิฐและกระเบื้องมุงหลังคาจ านวนมาก 

สันนิษฐานว่าเกิดจากการซ่อมพระวิหารในปี พ .ศ. 2523 ก่อนการปรับพื้น เพื่ อเทลานปูน 

เช่ือมพระวิหารและพระอุโบสถ 
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ตารางที่ 14 แสดงตัวอย่างโบราณวัตถุตามช้ันดินทางโบราณคดี จากการขุดค้นวัดหนองบัว 
ชั้นดิน 
ทาง

โบราณคด ี
โบราณวัตถุ 

อาย ุ
(พุทธศตวรรษ) 

รูปภาพ 

1 พระพิมพ์ดินเผา 24 

 
2 เศษเครื่องถ้วยจีน 

แหล่งเตาในมณฑลกวางตุ้ง 
สมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย 

25 

 
เศษเครื่องถ้วยจีน 
แหล่งเตาในมณฑลกวางตุ้ง 
สมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย 

 
เศษเครื่องถ้วยจีน 
แหล่งเตาในมณฑลกวางตุ้ง 
สมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย 

 
เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง - 

 
3 ช้ินส่วนกระเบื้องมุงหลังคา - 
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5. การขุดค้นแหล่งเตาดงปู่ฮ่อ137 

การขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้สืบเนื่องจากโครงการโบราณคดีชุมชน ภาควิชา 

การพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขุดค้นแหล่งเตาจ่ามนัส 

และเตาสุนันท์ ในเขตบ้านบ่อสวก เมื่อปี พ.ศ. 2542 ต่อมา พ.ศ. 2546 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

น่าน จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขุนค้นเพิ่มเติมบริเวณดงปู่ฮ่อ บ้านบ่อสวก เพื่อเพิ่มเติม

ความรู้ (รูปที่ 48) 

 

 
รูปที่ 48 แผนที่แสดงต าแหนง่บ้านบ่อสวก 

  

                                                             
137 สรุปความจาก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฌอ กรีน, “รายงานการขุดค้นแหล่งเตาดงปู่ฮ่อ บ้านบ่อสวก 

ต าบลสวก อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน,” 2546. (อัดส าเนา) 
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การด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ มีการขุดตรวจด้วยหลุมขุดตรวจ

ขนาดกว้าง 1 เมตร และมีความยาวแตกต่างกันออกไปแต่ละพื้นที่และหลักฐานที่พบบนผิวดิน   

จ านวน 19 หลุม จากนั้นจึงเลือกต าแหน่งขุดทดสอบจ านวน 5 หลุม (รูปที่ 49) 

 

 
รูปที่ 49 แสดงต าแหนง่หลุมขุดตรวจ และหลุมขุดทดสอบ แหลง่เตาดงปู่ฮ่อ 
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ผลการศึกษาทางโบราณคดี พบหลักฐานจากการขุดค้น ดังนี้ 

เตาเผา 

เตาเผาหมายเลข 1 พบที่หลุมขุดทดสอบที่ 4 ตั้งอยู่บนดินเหนียว แข็ง คล้ายดินจอมปลวก 

แผนผังเตา คล้ายเรือประทุน วางตัวในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก โดยปากปล่องเตาอยู่ทาง 

ทิศตะวันตก ความลาดเอียงของเตาประมาณ 9 องศา (รูปที่ 50) 

 

 
รูปที่ 50 แสดงภาพเตาเผาหมายเลข 1 และแบบสันนิษฐาน 

 

เตาเผาหมายเลข 2 พบที่หลุมขุดทดสอบที่ 5 โครงสร้างเตาเป็นดินผสมลูกรัง โดยขุดเจาะ 

ช้ันดินลูกรังลงไป แผนผังเตา คล้ายเรือประทุน วางตัวในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก โดยปากปล่อง 

อยู่ทางทิศตะวันออก ความลาดเอียงของเตาประมาณ 12 องศา (รูปที่ 51) 
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รูปที่ 51 แสดงภาพเตาเผาหมายเลข 1 และแบบสันนิษฐาน 

 

ผลิตภัณฑ์ของเตาดงปู่ฮ่อ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ของแหล่งเตาดงปู่ฮ่อ ได้แก่ ชาม ครก ไหปากแตร ไหปากสองช้ัน คนโท  

ตะเกียง กระปุก อ่าง และพาน (รูปที่  52) ภาชนะดินเผาเหล่านี้มีลักษณะร่วมกันคือ ข้ึนรูปด้วย 

แป้นหมุน เนื้อดิน ค่อนข้างหยาบ สีด า -แดง มีการตกแต่งภาชนะด้วยการเคลือบผิว ได้แก่ 

การเคลือบเขียว การเคลือบสีน้ าตาลด้านนอกและเคลือบสีเขียวด้านใน การทาน้ าเคลือบทั้งใบ  

ยกเว้นก้น การปาดน้ าเคลือบที่ขอบปากและฐาน การทาน้ าดินสีขาว นอกจากนี้ภาชนะประเภท  

ไหปากแตรจะมีการตกแต่งที่แตกต่างออกไป คือ บางช้ินจะปั้นแปะรูปเม็ดกลม หรือบางครั้งจะเป็น

ลายอินทรธนู และบางครั้งพบการกดประทับเป็นลายต่างๆ เช่น ลายลอนคลื่น ก้างปลา 
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รูปที่ 52 ตัวอย่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ของเตาดงปู่ฮ่อ ที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี 

 

นอกจากภาชนะดินเผารูปแบบต่างๆ ยังพบโบราณวัตถุประเภทดินเผาอื่นๆ อีก ( รูปที่ 53) 

ได้แก่ 

- กล่องดิน มีลักษณะทรงกระบอก คล้ายปิ่นโตหรือกระถาง เจาะรู 2 – 4 รู พบตั้งแต่ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 – 25 เซนติเมตร สูงตั้งแต่ 3 – 16 เซนติเมตร 

- กี๋ พบทั้งแบบรูปทรงกลมแบน กี๋งบน้ าอ้อย กี๋รูปกากบาท และกี๋รูปสามเหลี่ยม ซึ่งบางช้ิน

พบว่ามีจารึกด้วยอักษรฝักขาม 

- กระเบื้องมุงหลังคา พบทั้งแบบผิวเรียบและแบบที่มีจารึกอักษรไทยนิเทศน์ 1 ช้ิน 

- เบ้าหลอมโลหะ จ านวน 1 ช้ิน จากหลุมขุดตรวจที่ 8 
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รูปที่ 53 ตัวอย่างโบราณวัตถุประเภทดินเผาอื่นๆ ที่พบจากการขุดค้นทางโบราณคด ี

 

การวิเคราะห์แหล่งเตาดงปู่ฮ่อ แบ่งประเด็นออกได้ดังนี้ 

- ความสัมพันธ์ของแหล่งเตาดงปู่ฮ่อกับแหล่งเตาสุโขทัยและล้านนา 

ผู้ขุดค้นกล่าวถึงความสัมพันธ์ออกเป็น 2 ระยะ คือ 

ระยะท่ี 1 ความสัมพันธ์กับสุโขทัย โดยใช้หลักฐานเอกสาร ได้แก่ พื้นเมืองน่าน ศิลาจารึก  

และงาน ศิลปกรรม ที่ แสดงให้ เห็ น ถึงความสัมพั น ธ์ระห ว่างเมื อ งน่ านกับสุ โขทั ยตั้ งแต่  

ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20 กระทั่งสุโขทัยเปน็สว่นหนึ่งของอยุธยาใน พ.ศ. 1981 โดยยกตัวอย่างข้อความ

ในพื้นเมืองน่านว่า ในปี พ.ศ. 1976 สมัยพญาสารผาสุม สวรรคต เจ้าอินต๊ะแก่นท้าวถูกน้องชาย 

ยึดราชบัลลังก์และถูกจองจ า แต่เจ้าอินต๊ะแก่นท้าวก็หนีไปได้ โดยหลบหนีไปทางบ้านเตาไหแช่เลียง  

ก่อนได้รับความช่วยเหลือจากนายบ้านให้เดินทางไปยังเมืองราม ก่อนจะล่องเรือหนีไปยังเมืองเชียง 

จากเนื้อความดังที่กล่าวมานี้ น าไปสู่การสันนิษฐานว่า “บ้านเตาไห” แสดงถึงอาชีพของ 

คนในหมู่บ้าน ขณะที่แหล่งผลิตภาชนะดินเผาบ้านบ่อสวกก็ไม่ห่างจากตัวเมืองน่านนัก จึงใช้เวลา  

ในการเดินทางไม่นาน ส่วนเมืองรามสันนิษฐานว่าอยู่ในเขตเภอเวียงสาในปัจจุบัน ซึ่ งตั้ งอยู่  

บนเส้นทางน้ าที่สามารถติดต่อกับอุตรดิตถ์และศรีสัชนาลัย 

จึงเช่ือว่าในระยะนี้เมืองน่านน่าจะรับวิทยาการการผลิตเครื่องปั้นดินเผาจากสุโขทัยมาด้วย 

แต่การผลิตคงจะเป็นไปเพื่อใช้งานภายในพื้นที่เมืองน่าน   
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ระยะท่ี 2 ความสัมพันธ์กับล้านนา โดยใช้หลักฐานเอกสาร ได้แก่ พื้นเมืองน่าน ซึ่งกล่าวถึง

หลังสมัยพญาผาแสง (พ.ศ. 2004) ล้านนาก็ได้ส่งขุนนางจากเมืองต่างๆ หมุนเวียนมาครองเมืองน่าน 

อีกทั้ งงาน ศิลปกรรมก็มีก ารปรับ เปลี่ ยนไปรับอิท ธิพลศิลปะล้านนา จึ งน่ าจะเป็นช่วงที่  

การผลิตเครื่องปั้นดินเผามีการรับรูปแบบจากล้านนามาด้วยเช่นกัน 

ทั้ งนี้ มี ก ารยกตั วอ ย่ า ง ว่ า ใน ระยะนี้ รู ป แบ บ แล ะ เท คนิ ค  ได้ แ ก่  ก ารท าน้ าดิ น 

การปาดน้ าเคลือบบริเวณขอบปาก และการตกแต่งภาชนะด้านในด้วยลายขูดเป็นเส้นขนานใต้เคลือบ 

ในแนวตั้ง เป็นลักษณะที่พบร่วมกับภาชนะที่ผลิตจากแหล่งเตาสุโขทัย สันก าแพง เวียงกาหลง และ  

พะเยา ขณะที่จาน/ชาม มีลักษณะร่วมกับแหล่งเตาสุโขทัย ศรีสัชนาลัย เวียงกาหลง วังเหนือ 

และสันก าแพง แต่การเคลือบภาชนะสองสี และการเคลือบใสบริเวณล าตัวด้านนอก ส่วนด้านใน  

น้ าเคลือบหนา นิยมในกลุ่มเตาสันก าแพง 

นอกจากนี้ ภาชนะประเภทไหปากสองช้ัน มีลักษณะเฉพาะร่วมกับกลุ่ มเตาล้านนา 

แหล่งเตาในประเทศลาวและจีน เช่นเดียวกับการใช้กล่องดิน พบในแหล่งเตาเวียงกาหลง 

และสันก าแพง ซึ่งไม่พบในกลุ่มเตาสุโขทัย 

การวิเคราะห์และสรุปของผู้เรียบเรียง แบ่งออกเป็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

การก าหนดอายุ 

ผู้ขุดค้นใช้หลักฐานด้านจารึกอักษรฝักขามและอักษรธรรมล้านนาซึ่งพบจากการขุดค้น 

ทางโบราณคดี ในการก าหนดอายุ โดยให้ความเห็นว่า อักษรฝักขามคงจะแพร่เข้าสู่ดินแดนล้านนาใน

ช่วงเวลาที่พระสุมนเถรจากสุโขทัยน าพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ไปเผยแพร่ที่ เมืองเชียงใหม่  

ในปี พ.ศ. 1912 เป็นต้นมา 

ขณะที่อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย ฮันธ์ เพนธ์ ศึกษาเอาไว้และพบว่ายังไม่พบเก่าไปกว่า 

พ.ศ. 2008 ซึ่งพบบนฐานพระพุทธรูปที่วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้นการพบอักษรธรรมล้านนา 

ภาษาไทย ที่ แหล่งเตาดงปู่ฮ่อจึงควรมีอายุไม่ เก่าไปกว่า พ.ศ. 2008 สอดคล้องกับการพบ 

เครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ. 1911 – 2049) และเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตา 

เวียงกาหลง (พุทธศตวรรษที่ 20 – 21) และประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับสุโขทัย

และล้านนา 
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เครื่องปั้นดินเผาจากแหลง่เตาแหง่นี้ จึงน่าจะมีการผลิตอย่างแพร่หลายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 

20 – 21 ก่อนที่จะลดปริมาณการผลิตลงในช่วงเกิดสงครามกับพม่า 

ภาชนะดินเผาเมืองน่านกับเส้นทางการค้า 

ผู้ เ ขียน เ ช่ือม โยงข้อมู ล  การพบกลองม โห ระทึ กที่ อ า เภอบ่ อ เกลื อ  จั งห วัดน่ าน 

และอ้างข้อมูลของ ธิดา สาระยา ว่าพบดาบสมัยราชวงศ์ฮั่น ในเขตลุ่มแม่น้ ายม จังหวัดสุโขทัย 

ว่าแสดงให้เห็นถึง การติดต่อของผู้คนจากทางตอนใต้ของจีน แม่น้ าโขง แม่น้ าน่าน และแม่น้ ายม 

ซึ่งสอดคล้องกับเส้นทางการเดินทางในนิราศหลวงพระบาง ครั้งที่มีการยกทัพไปปราบฮ่อ พ.ศ. 2428 

อีกทั้งยังกล่าวถึงการที่ภาชนะดินเผาเมืองน่านมีการผลิตอย่างแพร่หลายในราวพุทธศตวรรษ ที่ 

20 – 21 ซึ่งน่าจะเกินความต้องการของคนในพื้นที่ และอ้างถึงการศึกษาของ สายันต์ ไพรชาญจิตร 

ว่าพบภาชนะดินเผาเมืองน่านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา เทือกเขาถนนธงชัย 

และเทือกเขาในประเทศลาว สะท้อนถึงการค้าภาชนะดินเผาเมืองน่านกับดินแดนภายนอก 
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6. การขุดค้น-ขุดแต่ง วัดช้างค้ าวรวิหาร138 

สืบ เนื่องจากโครงการปกป้องภูมิทัศน์ เมืองน่าน ตามแผนพัฒนาเมืองน่านให้ เป็น 

เมืองศิลปวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่มรดกโลกระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2545 - 2549) ของจังหวัดน่าน 

โดยมีพื้นที่ใจกลางเมืองหรือหัวแหวนเมืองน่านเป็นพื้นที่น าร่อง และในการนี้เทศบาลเมืองน่านจึง 

ขอความร่วมมือกรมศิลปากรให้มีการขุดแต่งแนวก าแพงแก้วและซุ้มประตูโขงเดิมที่ถูกรื้อท าลายไป

เพื่อจัดท าแบบสันนิษฐานทางสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นศึกษาช้ันทับถมทางวัฒนธรรม 

วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร ตั้งอยู่ต าแหน่งที่ถนนผากองตัดกับถนนสุริยพงษ์ ตรงข้ามกับ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (รูปที่ 54) 

 

 
รูปที่ 54 แสดงขอบเขตหัวแหวนเมืองน่าน และที่ตั้งวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 

  

                                                             
138 สรุป ค วามจาก บ ริ ษั ท  ด าร งค์ ก่อสร้ าง วิศว จ ากั ด , “ราย งานการขุ ด ค้นท างโบ ราณ คดี 

ณ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร ปี พ.ศ. 2547 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน,” 2547. (อัดส าเนา) 
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การขุดแต่ง หลุมที่  1 ขนาด 1 x 6 เมตร ตามแนวแกนทิศเหนือ -ใต้ ด้านหน้าพระวิหาร 

เพื่อหาแนวก าแพงแก้ว นอกจากนี้ยังมีการขุดแต่งบริเวณเชิงบันไดพระวิหารด้านทิศตะวันตก 

ขนาด 3 x 6 เมตร และด้านทิศตะวันออก ขนาด 3 x 4 เมตร จ านวน 2 หลุม ขณะที่หลุมขุดค้น 

ทางโบราณคดีอยู่บริเวณด้านหน้าพระวิหาร (รูปที่ 55) 

 

 
รูปที่ 55 แสดงต าแหนง่หลุมขุดค้น-ขุดแต่ง วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
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ผลการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ดังนี้ 

จากการขุดแต่งทั้ง 4 หลุม พบโบราณวัตถุ ได้แก่ (ตารางที่ 15) 

 

ตารางที่ 15 แสดงโบราณวัตถุที่พบจากการขุดแต่ง วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
โบราณวัตถุ จ านวน 

(ชิ้น) 
รูปภาพ หมายเหต ุ

ช้ินส่วนกระเบื้องมุงหลังคา - 

 

- 

ช้ินส่วนกระเบื้องมุงหลังคา 
สลักอักษรธรรมล้านนา 

5 

 

- 

ช้ิ น ส่ ว น ปู น ปั้ น ป ร ะ ดั บ
สถาปัตยกรรม 

2 

 

- 

ช้ินส่วนกระดิ่งลมโลหะ 1 

 

- 

เปลือกหอยเบี้ย 2 

 

- 

เศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง 
แหล่งเตาเต๋อฮั่ว สมัยราชวงศ์ชิง 

1 

 

อายุราว 
พุ ทธศตวรรษที่ 
24 - 25 

เศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง 
แหล่งเตาในมณฑลกว่างตง 
สมัยราชวงศ์ชิง 

1 

 

อายุราว 
พุ ทธศตวรรษที่ 
23 - 24 
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จากการขุดค้น พบเศษภาชนะดินเผาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ (ตารางที่  16) 

นอกจากนี้ยังพบช้ินส่วนกระเบื้องดินขอจ านวนมากในทุกระดับช้ันวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังพบหินลับ 

ตะปู ตะคันดินเผา กล้องยาสูบ หอยเบี้ย และกระสุนดินเผา 

 

ตารางที่ 16 แสดงเศษภาชนะดินเผาพบจากการขุดค้นวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 

โบราณวัตถุ 
อาย ุ

(พุทธศตวรรษ) 
รูปภาพ 

เศษภาชนะดินเผา 
แหล่งเตาบ้านบ่อสวก 

19 – 22 - 

เศษภาชนะดินเผาจาก 
แหล่งเตาในจังหวัดล าพูน 

19 

 
เศษเครื่องถ้วยจีน 
แหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น 
สมัยราชวงศ์หมิง 

21 

 
 

การวิเคราะห์ชั้นดินทางโบราณคดี แบ่งออกเป็น 3 ช้ันวัฒนธรรม (รูปที่ 56) คือ 

ช้ันวัฒนธรรมที่ 3 ช้ันวัฒนธรรมล่างสุด มีการน าเศษเครื่องถ้วยจีนมาใช้ในการก าหนดอายุ 

ราวพุทธศตวรรษที่ 21 และการที่ปริมาณโบราณวัตถุน้อย แสดงถึงการใช้งานพื้นที่ยังไม่มากนัก 

ช้ันวัฒนธรรมที่ 2 พบอิฐหักและกระเบื้องดินขอปริมาณมาก สันนิษฐานว่าเป็นช่วงที่มีการ

บูรณะวัดแห่งนี้ครั้งใหญ่ ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ราว พ.ศ. 2445 

ช้ันวัฒนธรรมที่ 1 อยู่ด้านบนสุด แสดงถึงกิจกรรมในปัจจบุนั แม้จะพบเศษภาชนะดินเผาจาก

แหล่งเตาล าพูน แต่น่าจะเกิดจากการถูกรบกวน 
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ดังนั้น ผู้ ขุดค้นจึงสรุปว่าการใช้พื้นที่บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหารน่าจะเริ่มในราว  

พุทธศตวรรษที่  21 และมีการใช้งานต่อเนื่องจนกระทั่ งมีการบูรณะครั้งใหญ่ ใน พ.ศ. 2445 

และใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

 

 
รูปที่ 56 แสดงผังช้ันดินของหลมุขุดค้น วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
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7. การขุดค้นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน139 

สืบเนื่องจากโครงการปกป้องภูมิทัศน์เมืองน่าน ซึ่งท าการขุดค้น – ขุดแต่ง วัดช้างค้ าวรวิหาร 

จึงมีการท าความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างเทศบาลเมืองน่านกับกรมศิลปากร ให้มีการขุดค้นศึกษา 

ช้ันทับถมทางวัฒนธรรม ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ต่อเนื่องในปีเดียวกัน 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ตั้งอยู่ต าแหน่งที่ถนนผากอง ตรงข้ามกับวัดพระธาตุช้างค้ า

วรวิหาร (รูปที่ 57) 

 

 
รูปที่ 57 แสดงขอบเขตหัวแหวนเมืองน่าน และที่ตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 

  

                                                             
139 สรุปความจาก บริษัท ด ารงค์ก่อสร้างวิศว จ ากัด, “การขุดค้นทางโบราณคดีในพิพิธภัณฑสถาน 

แห่งชาติ น่าน” ใน “รายงานการขุดค้นทางโบราณคดี งานขุดค้นทางโบราณคดี ณ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร  
ปี พ.ศ. 2547 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน,” 2547 (อักส าเนา) 
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การขุดค้นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช้ันดินทางโบราณคดี 

ในบริเวณที่น่าจะมีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์มากที่สุด ดังนั้นจึงก าหนดพื้นที่ขุดค้นในพื้นที่ที่เคยเป็น

ครัวในอดีต ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังของอาคารหอค า หรืออาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน  

ในปัจจุบัน (รูปที่ 58) 

 

 
รูปที่ 58 แสดงต าแหนง่หลุมขุดค้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 
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จากการขุดค้น พบเศษภาชนะดินเผาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่สามารถน ามา

ก าหนดอายุได้ดังนี้ (ตารางที่ 17) 

 

ตารางที่ 17 แสดงเศษภาชนะดินเผาจากการขุดค้นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 
ชั้น

วัฒนธรรม
ท่ี 

โบราณวัตถุ 
อาย ุ

(พุทธศตวรรษ) 
รูปภาพ 

4 

เศษภาชนะดินเผาเนื้องแกร่ง 
แหล่งเตาบ่อสวก 

20 – 22 

 

เศษภาชนะดินเผาเนื้องแกร่ง 
แหล่งเตาเวียงกาหลง 

20 – 22 

 

เศษภาชนะดินเผาเนื้องแกร่ง 
แหล่งเตาสันก าแพง 

19 - 20 

 

เศษเครื่องถ้วยจีน 
แหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น 

20 - 21 

 

3 
เศษเครื่องถ้วยจีน 
แหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น 

21 - 22 

 

2 
เศษเครื่องถ้วยจีน 
แหล่งเตากว่างตงและเต๋อฮั่ว 

25 

 
1 ไม่พบโบราณวัตถุ - - 

 

การวิเคราะห์ชั้นดินทางโบราณคดี แบ่งออกเป็น 4 ช้ันวัฒนธรรม (รูปที่ 59) คือ 
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ช้ัน วัฒนธรรมที่  4 (190 – 220 cm.dt.) เป็น ช้ันวัฒนธรรมล่างสุด แสดงถึงกิจกรรม 

การอยู่อาศัยในระยะแรกๆ ก าหนดอายุจากเศษภาชนะดินเผาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ราว

พุทธศตวรรษที่ 20 - 21 

ช้ัน วัฒนธรรมที่  3 (180 – 190 cm.dt.) พบเศษภาชนะดินเผาที่ ก าหนดอายุได้ราว 

พุทธศตวรรษที่ 21 – 22 

ช้ัน วัฒนธรรมที่  2 (140 – 180 cm.dt.) พบ เศษเครื่องถ้วยจีนที่ ก าหนดอายุได้ ราว 

พุทธศตวรรษที่ 24 – 25 

ช้ัน วัฒ น ธรรมที่  1 (0 – 140 cm.dt.)  อ ยู่ ด้ านบน สุ ด  สั นนิ ษ ฐาน ว่าเกิ ด ข้ึนห ลั ง 

สมัยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 และมีการมอบคุ้มหลวงให้กับรัฐบาลใช้เป็น 

ศาลากลางจังหวัดและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ตามล าดับ 

ดังนั้นผู้ ขุดค้นจึงสรุปว่าการใช้พื้นที่บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน เริ่มในราว 

พุทธศตวรรษที่ 20 โดยมีลักษณะเป็นที่อยู่อาศัย และมีการใช้งานต่อเนื่องกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลง

การปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงมีการถมปรับพื้นดินภายในคุ้มหลวงเพื่อใช้เป็นสถานที่ราชการ 

 

 
รูปที่ 59 แสดงผังช้ันดินของหลมุขุดค้น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 

  



  131 

8. ก าแพงเมืองบริเวณบ้านพญาวัด140 
การด าเนินงานทางโบราณคดีครั้งนี้ด าเนินการใน พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการศึกษาร่องรอย 

แนวก าแพงเมืองน่าน และช้ันวัฒนธรรม โดยการขุดค้นทางโบราณคดีของส านักศิลปากรที่  7 น่าน 
มี สิริพัฒน์ บุญใหญ่ เป็นนักโบราณคดีผู้ควบคุมการขุดค้น 

แนวคันดินนี้หากมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองน่านตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ถนนแพร่-น่าน) 
ก่อนถึงทางเข้าสถานีขนส่งจังหวัดน่านประมาณ 300 เมตร จะมีทางแยกสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข 
1025 จะพบวัดพญาวัด ซึ่งแนวก าแพงนี้จะอยู่ด้านหลังวัด (รูปที่ 60) 
 

 
รูปที่ 60 ต าแหน่งก าแพงเมอืงบรเิวณบ้านพญาวัด 

  

                                                             
140 สรุปความจาก ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, รายงานการขุดค้นศึกษาก าแพงเมืองบริเวณชุมชนบ้านพญา

วัด ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน, (เชียงใหม่ : พลอยการพิมพ์, 2555). 
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การขุดค้นประกอบด้วยหลุมขุดค้น จ านวน 8 หลุม แบ่งเป็นหลุมขุดค้นตามแนวก าแพงเมือง 
จ านวน 5 หลุม (หลุมขุดค้นที่ 1 – 3 และ 6 - 7) และหลุมขุดค้นขนาด 3 x 3 เมตร จ านวน 3 หลุม 
(หลุมขุดค้นที่ 4, 5 และ 8) (รูปที่ 61) เพื่อศึกษาร่องรอยของแนวก าแพงเมืองน่าน และศึกษาช้ันดิน 
ทางวัฒนธรรม 
 

 
รูปที่ 61 แสดงต าแหนง่หลุมขุดค้นก าแพงเมอืงบริเวณบ้านพญาวัด 

 
ผลการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ดังนี้ 
จากการขุดค้นทั้ ง  8 หลุม พบเศษภาชนะดินเผาเนื้ อดินธรรมดา จ านวน 342 ช้ิน 

น้ าหนัก  7,972 กรัม  เศษภาชนะดินเผาเนื้ อแกร่ง จ านวน  606 ช้ิน น้ าหนัก  18,247 กรัม 
และเศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง จ านวน 6 ช้ิน น้ าหนัก 46 กรัม (ตารางที่ 18) 
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ตารางที่ 18 ตารางแสดงปริมาณเศษภาชนะดินเผาตามลักษณะเนื้อดิน 

หลุม 
ขุดค้น 

เนื้อดิน เนื้อแกร่ง เนื้อกระเบื้อง รวม 
จ านวน 
(ชิ้น) 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

จ านวน 
(ชิ้น) 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

จ านวน 
(ชิ้น) 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

จ านวน 
(ชิ้น) 

น้ าหนัก 
(กรัม) 

1 10 111 19 388 0 0 29 499 
2 15 79 25 288 0 0 40 367 
3 50 1,652 263 6,962 0 0 313 8,614 
4 13 368 40 821 0 0 53 1,189 
5 51 440 115 3,139 2 23 168 3,602 
6 151 4,457 46 1,029 3 9 60 5,495 
7 52 865 98 5,620 1 14 151 6,499 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 342 7,972 606 18,247 6 46 954 26,265 
 
  

นอกจากนี้ ยังมีการน าเศษภาชนะดินเผาที่สามารถก าหนดอายุได้มาจัดแบ่งออกเป็น 
เครื่องถ้วยที่ ผลิตจากแหล่ งเตาภายในประเทศ (ตารางที่  19) และเครื่องถ้วยต่างประเทศ 
(ตารางที่ 20) ตลอดจนโบราณวัตถุอื่นๆ ที่พบจากการขุดค้น (ตารางที่ 21) มาน าเสนอโดยที่ผู้ขุดค้น
ไม่ได้กล่าวถึงจ านวนที่พบ ดังนี้ 
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ตารางที่ 19 แสดงเศษภาชนะดินเผาจากแหลง่เตาภายในประเทศ 
หลุม
ขุดค้น 

ระดับ 
(cm.dt.) 

เนื้อ
ภาชนะ 

แหล่งผลิต 
อาย ุ

(พุทธศตวรรษ) 
ภาพ 

5 150 - 160 

เนื้ อ ดิ น
ธรรมดา 

หริภุญไชย 19 - 20 

 

1 240 - 260 

3 
820 – 850 

เนื้อแกร่ง 

แ ห ล่ ง เ ต า
น่าน 

19 - 22 

 

550 – 580 
7 570 - 600 

2 40 - 60 

แหล่งเตา 
ศรีสัชนาลัย 

19 - 22 

 

3 

160 – 190 
820 – 850 

  
 

ตารางที่ 20 แสดงเศษภาชนะดินเผาจากแหลง่เตาต่างประเทศ 
หลุม
ขุดค้น 

ระดับ 
(cm.dt.) 

เนื้อ
ภาชนะ 

แหล่งผลิต 
อาย ุ

(พุทธศตวรรษ) 
ภาพ 

5 
70 - 80 

เ นื้ อ
กระเบื้อง 

จีน 22 

 

100 - 110 
6 200 - 230 
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ตารางที่ 21 แสดงข้อมลูโบราณวัตถุอื่นๆ 

โบราณวัตถุ ลักษณะ / ต าแหน่งท่ีพบ 
จ านวน 
(ชิ้น) 

รูปภาพ 

ช้ิ น ส่ ว น
กระเบื้องดินเผา 

เนื้อดินธรรมดา บริเวณขอ
เกี่ ยวมีจ ารึกอั กษรธรรม
ล้านนา  ภาษาบาลี เป็นช่ือ
ของพระสงฆ์ พบจาก 
- หลุมขุดค้นที่ 4 
ระดับ 130 – 150 cm.dt. 
220 – 230 cm.dt. และ 
260 – 270 cm.dt. 
- หลุมขุดค้นที่ 5 
ระดับ 60 – 100 cm.dt. 
เกรียงศักด์ิ ชัยดรุณ 
นั ก วิ ช าก า ร ด้ า น จ า รึ ก 
วิเคราะห์รูปแบบตัวอักษร 
เห็น ว่ามีอายุ ช่วงต้นสมัย
รัตน โกสินท ร์  ราว พ .ศ . 
2400 

20 

 

เครื่องมือหินขัด ขวานหินขัดแบบมีบ่า 
พบจากหลุมขุดค้นที่ 7 
ระดับ 570 – 600 cm.dt. 

1 

 
กระสุนดินเผา พบจากหลุมขุดค้นที่ 3 

ระดับ 790 – 820 cm.dt. 
1 
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โบราณวัตถุ ลักษณะ / ต าแหน่งท่ีพบ 
จ านวน 
(ชิ้น) 

รูปภาพ 

เครื่องมือ 
สะเก็ดหิน 

พบจากหลุมขุดค้นที่ 5 
ระดับ 110 – 120 cm.dt. 

- 

 
เบี้ยดินเผา พบจากหลุมขุดค้นที่ 1 

ระดับ 300 – 320 cm.dt. 
1 

 
ตะคันดินเผา พบจากหลุมขุดค้นที่ 5 

ระดับ 150 – 160 cm.dt. 
1 

 
 

ผู้เรียบเรียงรายงานการขุดค้นฉบับนี้  กล่าวว่า เดิมแนวก าแพงบริเวณนี้ประกอบด้วย  
คันก าแพงดินที่มีฐานกว้างประมาณ 15 – 20 เมตร สูงประมาณ 6 – 7 เมตร ด้านบนก่อด้วยอิฐ 
ที่มีความกว้างราว 3 เมตร แต่ไม่สามารถระบุความสูงได้ 

โดยมีการก าหนดอายุก าแพงดินว่าอาจร่วมสมัยกับการสร้างเมืองน่านของพญาผากอง  
เมื่อปี พ.ศ. 1911 ซึ่งไม่ได้ระบุลักษณะของก าแพงเมืองไว้ ซึ่งหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศก็แสดงถึง
แผนผังเมืองน่านที่มีรูปร่างไม่แน่นอน และอาจมี คูน้ า -คันดินมากกว่าหนึ่งช้ัน ส่วนก าแพงอิฐ 
มีการสันนิษฐานอายุเมื่ อแรกสร้างสมัยล้ านนา ราวพุทธศตวรรษที่  19 – 22 จากการพบ 
เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในจังหวัดน่าน แหล่งเตาเวียงกาหลง และแหล่งเตาพาน จากช้ันอิฐ  
ที่พังทลายลง นอกจากนี้ สันนิษฐานว่าช้ันอิฐบางส่วนแสดงถึงการพังทลายครั้งที่สองในระดับ  
5 – 10 เซนติเมตร จากผิวดิน และมีการซ่อมแซมในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 22 – 23 จากหลักฐาน 
เศษเครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์หมิงตอนปลายถึงต้นราชวงศ์ชิง 
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9. การขุดค้นวัดนาปัง141 
การด าเนินงานที่วัดแห่งนี้โดยส านักศิลปากรที่ 7 น่าน เมื่อปี พ.ศ. 2558 เป็นการบูรณะ 

หอไตรและกุฏิวัดนาปัง และมีการขุดค้น จ านวน 1 หลุม บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระวิหาร 
วัดนาปัง ตั้งอยู่ที่บ้านนาปัง หมู่ที่  2 ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีประวัติ 

ตามพงศาวดารเมืองน่าน ซึ่ งรวบรวมสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ กล่าวว่า พ.ศ. 2400 
สมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ หลังย้ายเมืองจากเวียงเหนือกลับมาอยู่ที่เมืองน่านปัจจุบันแล้ว ได้สร้าง  
วิหารวัดนาปัง 

การด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดี ก าหนดหลุมขุดทดสอบที่ 1 ห่างจากวิหารไปทาง 
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 10.7 เมตร 

ผลการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ดังนี้ 
ผู้เรียบเรียงรายงานการขุดค้น สรุปผลการขุดค้นว่า พื้นที่วัดนาปังมีการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ราว 

พุทธศตวรรษที่ 19 - 21 และมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องกระทั่งสร้างวัดนาปังข้ึนใน พ.ศ. 2400 
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดท ารายงานการขุดค้นไม่ได้กล่าวถึงข้อมูลโบราณวัตถุ และการวิเคราะห์  

ช้ันดินทางโบราณคดี การวิเคราะห์หลักฐาน ตลอดจนเหตุผลในการก าหนดอายุ 
 
10. การขุดค้นแหล่งโบราณคดีหมู่บ้านสันติภาพ 2142 
การด าเนินงานทางโบราณคดีเริ่มต้นจาก นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ พบหลักฐาน 

ทางโบราณคดีในที่ดินของตน จึงแจ้งส านักศิลปากรที่  7 น่าน (ในขณะนั้น) ซึ่งผลการส ารวจ 
ในปี พ.ศ. 2557 พบเนินดิน 5 เนิน แต่ละเนินพบช้ินส่วนกระเบื้องดินขอ และเศษภาชนะดินเผา 
จากแหล่งเตาเมืองน่าน แหล่งเตาเวียงกาหลง และเศษเครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์หมิง (ตารางที่ 22) 
ต่อมา พ.ศ. 2559 จึงได้เริ่มขุดค้นทางโบราณคดี 
  

                                                             
141 สรุปความจาก บริษัท ปรียะธุรกิจ, “รายงานการขุดค้นเบื้องต้น โครงการบูรณะหอไตรและพิพิธภัณฑ์ 

วัดนาปัง บ้านนาปัง หมู่ที่ 2 ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน,” 2558. (อัดส าเนา) 
142 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, “โครงการขุดค้นแหล่งโบราณคดีหมู่บ้านสันติภาพ 2 ต าบลไชยสถาน 

อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน,” 2559. (อัดส าเนา) 
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แหล่งโบราณคดีหมู่บ้านสันติภาพ 2 ตั้งอยู่ที่ต าบลไชยสถาน อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
พิ กั ด ต า แ ห น่ ง  UTMWGS 1984 Datum Zone 47 Q 685472.14 m E 2077495.36 m N 
ตามแผนที่ทหารล าดับชุด L7018 ระวาง 5146 I มาตราส่วน 1: 50000 ช่ือระวางจังหวัดน่าน 
(รูปที่ 62) 
 

 
รูปที่ 62 แผนที่แสดงต าแหนง่ที่ตั้งหมูบ่้านสันติภาพ 2 
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ตารางที่ 22 แสดงโบราณวัตถุที่พบจากการส ารวจ แหล่งโบราณคดีบ้านสันนติภาพ 2 

โบราณวัตถุ 
อายุ  
(พุทธศตวรรษ) 

รูปภาพ 

ช้ินส่วนกระเบื้องดินขอ  

 
เศษภาชนะดินเผา 
จากแหล่งเตาเมืองน่าน 

21 

 
เศษภาชนะดินเผา 
จากแหล่งเตาเวียงกาหลง 

20 - 22 

 
เศษเครื่องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์หมิง 21 - 22 

 
 
  



  140 

การด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดี ก าหนดการขุดค้นออกเป็น 4 พื้นที่  คือ เนินด้าน 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของแหล่งโบราณคดี 3 พื้นที่ และเนินด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 1 พื้นที่ 
(รูปที่ 63) 
 

 
รูปที่ 63 พื้นที่ขุดค้นทางโบราณคดี แหลง่โบราณคดีบ้านสันติภาพ 2 

 
ผลการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ดังนี้ 
จากการด าเนินงานทางโบราณคดีทั้ง 4 พื้นที่ พบโบราณวัตถุหลายประเภท ได้แก่ ช้ินส่วน

กระดูกมนุษย์ ช้ินส่วนเปลือกหอย เศษกระเบื้องดินขอ เศษภาชนะดินเผา เป็นต้น อาจกล่าวโดยสรุป
ได้ดังนี ้

โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผา พบทั้งสิ้น 357 ช้ิน โดยแบ่งออกเป็นเศษภาชนะดินเผา
เนื้อดินธรรมดา (ตารางที่ 23) ซึ่งพบมากที่สุด รองลงมาเปน็เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง (ตารางที่ 24) 
และเนื้อกระเบื้ อง (ตารางที่  25) ตามล าดับ  นอกจากนี้ยังพบหลักฐานทางโบราณคดีอื่ นๆ 
(ตารางที่ 26) 
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ตารางที่ 23 แสดงข้อมลูเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 

แหล่งผลิตภาชนะดินเผา 
จ านวนภาชนะดินเผา (ชิ้น) 

รวม 
ปาก พวยกา คอ/ไหล่ ล าตัว ฐาน 

แหล่งเตาพื้นเมือง 31 7 6 232 7 283 
แหล่งเตาบ่อสวก 3 0 0 24 2 29 
แหล่งเตาพะเยา 1 0 0 6 5 12 
แหล่งเตาเวียงกาหลง 0 0 0 8 11 19 
แหล่งเตาสุโขทัย 1 0 0 2 0 3 

 
 
ตารางที่ 24 แสดงข้อมลูเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง 

โบราณวัตถุ 
อาย ุ

(พุทธศตวรรษ) 
จ านวน 
(ชิ้น) 

รูปภาพ 

เศษภาชนะดินเผา 
จากแหล่งเตาสุโขทัย 

- 2 

 
เศษภาชนะดินเผา 
จากแหล่งเตาเวียงกาหลง 

20 - 22 19 

 
เศษภาชนะดินเผา 
จากแหล่งเตาพะเยา 

- 8 

 
เศษภาชนะดินเผาเวียดนาม - 1 
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ตารางที่ 25 แสดงข้อมลูเศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง 

โบราณวัตถุ 
อาย ุ

(พุทธศตวรรษ) 
จ านวน 
(ชิ้น) 

รูปภาพ 

เศษภาชนะดินเผาจีน - 10 

 
 
 

ตารางที่ 26 แสดงข้อมลูโบราณวัตถุอื่นๆ พบจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านสันติภาพ 2 

พ้ืนท่ี 
ระดับ 

(cm.dt.) 
โบราณวัตถุ 

จ านวน 
(ชิ้น) 

รูปภาพ 

1 90 - 100 ช้ินส่วนตะคันดินเผา 1 

 
3 145 - 190 แวดินเผา 1 

 
ทุก
พื้นที ่

 กระเบื้องดินขอ  

 
1 77 ขวานส าริด 1 

 
1 85 เครื่องมือค้อนหิน 1 
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พ้ืนท่ี 
ระดับ 

(cm.dt.) 
โบราณวัตถุ 

จ านวน 
(ชิ้น) 

รูปภาพ 

1 72 - 80 เครื่องมือหินขัด 2 

 
1 99 ขวานหินมีบ่า 1 

 
1  ลูกปัดเปลือกหอย 207 

 
  หอยเบี้ย  
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นอกจากนี้  หลักฐานส าคัญที่พบจากการขุดค้นยั งแสดงถึงกิจกรรมการใช้เตาเผา 
จ านวน 4 เตา ดังนี้ (ตารางที่ 27) 
 

ตารางที่ 27 แสดงข้อมลูเตาเผา พบจากการขุดค้นแหลง่โบราณคดีบ้านสันติภาพ 2 
ล าดับ ลักษณะ ขนาด รูปภาพ 
เตาเผา
ที่ 1 

ลักษณะเป็นเตาตะกรับ 
ใต้ช้ันตะกรับพบอิฐวาง
เรียงเป็นส่วนฐานเตา 

- เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง        
2 เมตร 
- สูง 70 เซนติเมตร 
  

เตาเผา
ที่ 2 

ลั ก ษ ณ ะค ล้ า ย เกื อ ก
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือเป็น
ช่องใส่เช้ือเพลิงสองช่อง            
ด้านตะวันตกเฉียงใต้พบ
ช้ินส่วนกระเบื้องดินขอ 
และช้ินส่วนภาชนะดิน
เผา กระจายตัวเช่นเกียว
กับเตาหมายเลข 1 

- เตาขนาด 
2.05 x 3 เมตร 
- สูง 40 – 50 เซนติเมตร 
- ช่องใส่ไฟกว้างช่องละ  
6 เซนติเมตร  

 

เตาเผา
ที่ 3 

ลักษณะเป็นเตาระบาย
ความ ร้ อ น ใน แนวดิ่ ง  
เป็นรูปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ า 
ช่องใส่ไฟวางตัวตามด้าน
กว้างของเตาทั้งหมด 6 
ช่อง 

- เตาขนาด 4.3 x 3 เมตร 
- ช่องใส่ไฟกว้างช่องละ 
20 เซนติเมตร 

 

เตาเผา
ที่ 4 

คล้ายเตาเผาหมายเลข 2 
แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก 

ขนาดเตา 1 x 1.5 เมตร 
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นอกจากเตาเผาทั้ง 4 เตาแล้ว ยังพบโครงกระดูกมนุษย์ จ านวน 2 โครง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
(ตารางที่ 28) (รูปที่ 64) 
 
ตารางที่ 28 แสดงข้อมลูโครงกระดูกมนุษย์ พบจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านสันติภาพ 2 

หมาย
เลข 

พ้ืนท่ี/
ระดับท่ี

พบ 
(cm.dt.) 

ข้อมูลท่ัวไป ลักษณะ 

1 พื้นที่ 1 
(ตั้งแต่ 70 
cm.dt.) 

- วางอยู่ในสภาพเดิม 
- เพศชาย 
- อายุเมื่อตาย 
มากกว่า 35 ป ี

- โครงกระดูกนอนหงายเหยียดยาว หันศีรษะ        
ไปทางทิศเหนือ แขนทั้งสองวางอยู่บนหน้าท้อง 
บริเวณข้อเท้าคล้ายถูกมัด สันนิษฐานว่ามีการ 
ห่อศพ 
- พ บ ภ าชน ะดิ น เผ า  ลู ก ปั ด เป ลื อ ก ห อ ย           
ขวานส าริด และช้ินส่วนเปลือกหอยทะเล(?)          
ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของอุทิศ 

2 พื้นที่ 1 
(ถัดลงไป
จากโครง
ก ร ะ ดู ก
หมายเลข 
1 
ประมาณ 
2 - 20 
cm.dt.) 

- สภาพไม่สมบูรณ์ 
แต่ยังวางในสภาพเดิม
ของร่างกาย 
- ไม่สามารถระบุเพศ 
- อายุเมื่อตาย ผู้ใหญ่ 

- โครงกระดูกนอนหงายเหยียดยาว หันศีรษะ          
ไปทางทิศตะวันออก แขนขวาเหยียดนาว ไม่พบ
ร่องรอย การมัดหรือห่อศพ 
- พบ เครื่องมือหินขัด 2 ช้ิน ลูกปัดเปลือกหอย           
ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของอุทิศ มีการทุบภาชนะ 
ให้แตกเพื่อปูรองศพ  
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รูปที่ 64 โครงกระดูกมนุษย์หมายเลข 1 และ 2 

 
การหาค่าอายุและข้อสรุปเบื้องต้น 
เบื้องต้นนักโบราณคดีมีการแบ่งอายุสมัยในการใช้พื้นที่ออกเป็น 2 สมัย (ตารางที่ 29) คือ 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากหลักฐานโครงกระดูกมนุษย์หมายเลข 1 และหมายเลข 2 

โดยก าหนดอายุโครงกระดูกหมายเลข 1 จากการเปรียบเทียบหลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ 
เครื่องมือหินขัด ซึ่งสันนิษฐานว่า มีแหล่งผลิตที่ดอยภูซาง จังหวัดน่าน ก าหนดอายุราว 700 – 3,700 
ปีมาแล้ว และขวานส าริดมีบ้ อง ก าหนดอายุราว 3,100 ปีมาแล้ว ทั้ งยั งมีการหาค่าอายุ 
ทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี AMS (Accelerator Mass Spectrometry) ด้วยช้ินส่วนเปลือกหอยซึ่งพบ 
ร่วมกับโครงกระดูกมนุษย์หมายเลข 1 ได้ค่าอายุ 4,890 – 4,520 ปีมาแล้ว และโครงกระดูก 
หมายเลข 2 จากการหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี AMS ด้วยลูกปัดเปลือกหอย ได้ค่าอายุ 
3,820 – 3,435 ปีมาแล้ว 

สมัยประวัติศาสตร์ มีการก าหนดอายุไว้ราว 1,023 – 606 ปีมาแล้ว จากการส่งหลักฐาน 
ทางโบราณคดี ได้แก่  ตัวอย่างอิฐ และตัวอย่างดิน เพื่อหาค่าอายุด้วยวิธีเรืองแสงความร้อน  
(Thermoluminescence) โดยคณ ะ วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลั ยเกษตรศาสตร์  (บางเขน ) 
จ านวน 6 ตัวอย่าง 

อย่างไรก็ตาม รายงานการขุดค้นแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ยังอยู่ระหว่างการจัดท าจึงยังไม่เป็น
รายงานที่สมบูรณ์ 
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ตารางที่ 29 แสดงการหาค่าอายหุลักฐานจากการขุดค้นแหลง่โบราณคดีบ้านสันติภาพ 2 
สมัย โบราณวัตถุ วิธีการ 

ก าหนดอายุ 
ค่าอาย ุ
(ปีมาแล้ว) 

หมายเหตุ 

ก่อน
ประวัติศาสตร ์

เครื่องมือหินขัด เปรียบเทียบ 700 – 3,700  
ขวานส าริดมีบ้อง เปรียบเทียบ 3,100  
ลูกปัดเปลือกหอย AMS 3,820 – 3,435  
ช้ินส่วนเปลือกหอย AMS 4,890 – 4,520  

ประวัติศาสตร ์ ตัวอย่างถ่าน AMS 1,695 – 1,655 เตาเผาหมายเลข 2 
ตัวอย่างถ่าน AMS 1,630 – 1,535 เตาเผาหมายเลข 2 
ตัวอย่างอิฐ TL 896+/-40 เตาเผาหมายเลข 1 
ตัวอย่างดินเผาไฟ TL 916+/-46 เตาเผาหมายเลข 1 
ตัวอย่างอิฐ TL 669+/-30 เตาเผาหมายเลข 2 
ตัวอย่างอิฐ TL 641+/-35 เตาเผาหมายเลข 2 
ตัวอย่างอิฐ TL 984+/-39 เตาเผาหมายเลข 4 
ตัวอย่างดินเผาไฟ TL 648+/-36 เตาเผาหมายเลข 4 
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11. การขุดค้นโบราณสถานวัดสวนตาล143 
เมื่ อปี  พ .ศ. 2560 ส านั ก ศิลปากรที่  7 น่ าน  ด า เนินการบู รณะเจดีย์ วัดสวนตาล 

ซึ่งเกิดรอยแตกร้าว และมีการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อศึกษาอายุการใช้งานพื้นที่วัดสวนตาล 
โบราณสถานวัดสวนตาล ตั้งอยู่ ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังห วัดน่าน (รูปที่  65) 

ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมส าคัญ คือ เจดีย์วัดสวนตาล ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ 
(รูปที่ 66) 
 

 
รูปที่ 65 แผนที่แสดงที่ตัง้วัดสวนตาล 

 

 
รูปที่ 66 ภาพถ่ายเก่าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดสวนตาล 
ที่มา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 

                                                             
143 ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช่อฟ้าก่อสร้าง, “รายงานเบื้องต้นการขุดค้นทางโบราณคดี โครงการบูรณะและ

พัฒนาโบราณสถานวัดสวนตาล ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน,” 2560. (อัดส าเนา) 
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การด าเนินการขุดค้นทางโบราณคดี ก าหนดหลุมขุดค้น จ านวน 8 หลุม คือ 
หลุมขุดค้น TP.1 ขนาด 2 x 2 เมตร อยู่ที่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือขององค์เจดีย์ 
หลุมขุดค้น TP.2 ขนาด 2 x 2 เมตร อยู่ห่างจากเจดีย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 12 เมตร 

และเนื่องจากพบแนวอิฐจึงท าการขุดขยายตามแนวอิฐ สันนิษฐานว่าเป็นแนวก าแพงจึงท าการเปิด
หลุมขุดค้นคาดการณ์แนวก าแพงเพื่อหาจุดสิ้นสุดของแนวอิฐ ขนาดประมาณ 2 x 1 เมตร 
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จ านวน 2 หลุม ได้แก่  TP.4, TP.6 และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
จ านวน 1 หลุม คือ TP.7 จากนั้นท าการขุดแต่งตามแนวอิฐไปทางทิศตะวันตะวันออกเฉียงใต้ 
ระยะ 22 เมตร กว้าง 2.2 เมตร 

หลุมขุดค้น TP.3 ขนาด 1 x 1 เมตร บริเวณทิศเหนือติดขอบบันไดด้านทิศตะวันตกของวิหาร 
หลุมขุดค้น TP.5 ขนาด 2 x 2 เมตร บริเวณมุมฐานเขียงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ขององค์เจดีย์  
หลุมขุดค้น TP.8 ขนาด 2 x 2 เมตร บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือขององค์เจดีย์ 
อย่างไรก็ตามผู้จัดท ารายงานขุดค้นไม่ได้แสดงแผนผังต าแหน่งหลุมขุดค้น 
ผลการศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ดังนี้ 
โบราณวัตถุที่ผู้ขุดค้นมีการก าหนดอายุ ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาภายในประเทศ 

(ตารางที่ 30) และเครื่องถ้วยต่างประเทศ (ตารางที่ 31) นอกจากนี้ ยังพบโบราณวัตถุอื่นๆ ที่พบจาก 
การขุดค้น (ตารางที่ 32) 
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ตารางที่ 30 แสดงเศษภาชนะดินเผาภายในประเทศ 
หลุม
ขุดค้น 

ระดับ 
(cm.dt.) 

โบราณวัตถุ 
อาย ุ

(พุทธศตวรรษ) 
ภาพ 

2 2 
(130 - 140) 

เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง 
แหล่งเตาบ่อสวก 

21 - 22 

 
5 S 

(70 - 120) 
เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง 
แหล่งเตาเมืองน่าน 

21 - 22 

 
3 

(140 - 150) 
เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง 
แหล่งเตาเวียงกาหลง 

21 - 22 
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ตารางที่ 31 แสดงเศษภาชนะดินเผาต่างประเทศ 
หลุม
ขุดค้น 

ระดับ 
(cm.dt.) 

โบราณวัตถุ 
อาย ุ

(พุทธศตวรรษ) 
ภาพ 

1 S 
(100 - 120) 

เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง 
แหล่งเตาเต้าปู้ สมัยราชวงศ์ชิง 

24 

 
1 

(120 - 130) 
เศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบือ้ง 
แหล่งเตาเต้าปู้ สมัยราชวงศ์ชิง 

24 

 
4 

(150 – 160) 
เศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบือ้ง 
แหล่งเตาเต้าปู้ สมัยราชวงศ์ชิง 

24 

 
6 

(170 - 180) 
เศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบือ้ง 
แหล่งเตาเต้าปู้ สมัยราชวงศ์ชิง 

24 

 
5 S 

(70 - 120) 
เศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบือ้ง 
แหล่งเตาอันชี สมัยราชวงศ์ชิง 

25 

 
S 

(70 - 120) 
ไหค่อนข้างสมบูรณ์ 
สมัยสาธารณะรัฐ 

25 
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ตารางที่ 32 แสดงโบราณวัตถุอื่นๆ ที่พบจากการขุดค้น 
หลุม
ขุดค้น 

ระดับ 
(cm.dt.) 

โบราณวัตถุ 
อาย ุ

(พุทธศตวรรษ) 
ภาพ 

1 1 
(120 - 130) 

เหรียญกษาปณ์  

 
6 

(160 - 170) 
กระเบื้องดินเผา 
เนื้อดินธรรมดา 

 

 
3 2 

(130 - 140) 
ช้ินส่วนกระเบื้องดินเผา 
เนื้อดินธรรมดา 

 

 
3 

(140 - 150) 
ช้ินส่วนกระเบื้องดินเผา 
เนื้อดินธรรมดา 

 

 
5 S 

(70 - 120) 
เงินทอก จ านวน 9 ช้ิน 25 

 
8 3 

(140 - 150) 
ข้ีแร่ (Slag)  

 
หอยเบี้ย  
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การวิเคราะห์และแปลความของผู้ขุดค้น 
จากการพบเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาเวียงกาหลง ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่  

21 – 22 ในช้ันดินธรรมชาติที่  3 ของหลุมขุดค้นที่  5 เป็นช้ันดินส่วนฐานรากของเจดีย์ ผู้ขุดค้น 
จึงสันนิษฐานอายุขององค์เจดีย์ไว้ราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 ขณะที่บริเวณใต้ฐานพระวิหารพบ 
เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาต้าปู้ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 จึงสันนิษฐานว่าคงจะเป็นกิจกรรม
การก่อสร้างหรือบูรณะพระวิหารในช่วงเวลาดังกล่าว 
 

12. การขุดค้นพระธาตุแช่แห้งน้อย144 
การขุดค้นแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เพิ่งแลว้เสร็จไปไม่นานนัก ยังอยู่ระหว่างด าเนินการวิเคราะห์

โบราณวัตถุ แต่จากการสัมภาษณ์ผู้ขุดค้นเบื้องต้น ให้ความเห็นว่าคงจะมีการแบ่งออกเป็น 3 ช่วงสมัย 
คือ สมัยอิทธิพลสุโขทัย อิทธิพลล้านนา และรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนี้ ได้สอบถามไปยังหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ซึ่ งช่วยผู้ขุดค้นในการ
วิเคราะห์ เศษภาชนะดินเผาที่ พบจากการขุดค้น ได้ความว่า พบ เศษภาชนะดิน เผาจาก  
แหล่งเตาบ่อสวก เวียงกาหลง และสันก าแพง ซึ่งมีปริมาณน้อย 
 

สรุปองค์ความรู้จากการด าเนินงานทางโบราณคดีท่ีผา่นมา 

1. การตั้งถิ่นฐาน 
จากงานบุกเบิกการส ารวจทางโบราณคดี โดย ทิวา ศุภจรรยา และผ่องศรี วนาสิน ด้วยวิธี

โทรสัมผัส โดยใช้แผนที่ทางอากาศและแผนที่ทหาร ท าให้พบร่องรอยคูน้ าคันดินที่สันนิษฐานเบื้องต้น
ว่าเป็นร่องรอยการตั้งถ่ืนฐานของชุมชนโบราณทั้งสิ้น 15 แห่ง กระจายตัวกันทั่วพื้นที่จังหวัดน่าน 
ซึ่งมีลักษณะร่วมกันคือ การเลือกตั้งถ่ินฐานใกล้แม่น้ าน่าน และแม่น้ าสายรอง จนกระทั่งในเวลาต่อมา
กรมศิลปากรได้ใช้ข้อมูลดังกล่าวลงพื้นที่ส ารวจเพื่อยืนยันข้อมูล พบว่าสภาพในปัจจุบันมีเพียง  
เวียงน่าน และเวียงภูเพียงแช่แห้ง ที่ยังมีการใช้งานจนถึงปัจจุบัน แต่สภาพคูน้ าคันดินในพื้นที่อื่นๆ  
พบว่ากลายเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเกือบทั้งสิ้น 
  

                                                             
144 สัมภาษณ์ ธนธร เหลี่ยมวานิช, นักโบราณคดีประจ าหลุมขุดค้น, 3 กุมภาพันธ์ 2562; ชลลดา สังวร, 

หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน, 22 มิถุนายน 2562. 
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2. ความสัมพันธ์กับบ้านเมืองอ่ืนร่วมสมัย 
พื้นที่บริเวณเมืองน่านปัจจุบัน รวมถึงเวียงภูเพียงแช่แห้ง ซึ่งตามหลักฐานเอกสาร  

พื้นเมืองน่านกล่าวถึงการอยู่อาศัยมาต้ังแต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 และเป็นช่วงที่มีความสัมพันธ์
แนบแน่นกับทางสุโขทัย โดยที่ไม่ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์กับล้านนา แต่อย่างไรก็ตาม จากหลักฐาน 
ที่พบจากการด าเนินงานทางโบราณคดีที่พบทั้ งเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาเกาะน้อย  
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และแหล่งเตาสุโขทัย ซึ่งช่วยยืนยันการติดต่อของผู้คนในพื้นที่
จังหวัดน่านและสุโขทัยแล้ว ยังพบเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในจังหวัดล าพูน ซึ่งก าหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 19 – 20 แหล่งเตาพานและเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย แหล่งเตาในจังหวัดพะเยา 
และแหล่งเตาสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 นอกจากนี้ 
ยังพบเศษเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาในประเทศจีน ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 
ดังนั้น อาจสะท้อนให้เห็นถึงการติดต่อระหว่างผู้คนในพื้นที่จังหวัดน่านกับสุโขทัย ล้านนาตลอดจน
บ้านเมืองที่ห่างไกลออกไป อาจเป็นการติดต่อกันโดยตรงหรือผ่านพ่อค้าที่เดินทางแลกเปลี่ยนซื้อขาย
สินค้าก็เป็นได้ 
 

3. ลักษณะทางเทคโนโลยี 
จากการขุดค้นแหล่งเตาดงปูฮ่่อ อาจสรุปได้ว่าแหล่งเตาเมอืงน่านเป็นแหลง่เตาที่ได้รับอิทธิพล

จากทั้งสุโขทัยและล้านนา 
โดยที่ระยะแรกมีความสัมพันธ์กับสุโขทัย และมักจะใช้หลักฐานเอกสาร ได้แก่ พื้นเมืองน่าน 

ศิลาจารึก และงานศิลปกรรม เพื่อมายืนยัน แต่ไม่มีการช้ีให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารูปแบบหรือเทคนิค  
การผลิตแบบใดที่บ่งบอกถึงลักษณะร่วมกับภาชนะดินเผาสุโขทัย 

ขณะที่ในระยะที่ 2 ก็ยังมีความไม่ชัดเจนนักแม้จะมีการยกตัวอย่างรูปแบบและเทคนิค 
การผลิต กล่าวคือ ยังคงใช้หลักฐานเอกสารและงานศิลปกรรมเพื่อบอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่าง  
เมืองน่านกับล้านนาในช่วงระยะที่ 2 แต่กลับกล่าวว่ารูปแบบและเทคนิค ได้แก่ การทาน้ าดิน 
การปาดน้ าเคลือบบริเวณขอบปาก และการตกแต่งภาชนะด้านในด้วยลายขูดเป็นเส้นขนานใต้เคลือบ 
ในแนวตั้ง เป็นลักษณะที่พบร่วมทั้งแหล่งเตาสุโขทัยและล้านนา 
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4. ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
ดังที่กล่าวมาแล้วว่าจากการด าเนินงานทางโบราณคดีได้พบเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตา

ต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ อาจแสดงให้เห็นถึงการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกัน 
แต่กระนั้น เศษภาชนะดินเผาต่างถ่ินที่พบก็มีปริมาณที่ไม่มานักเมื่อเทียบกับเศษภาชนะดินเผาจาก  
แหล่งเตาบ้านบ่อสวก ซึ่งเป็นแหล่งเตาผลิตภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมของเมืองน่าน 
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าในปัจจุบันแหลง่เตาดังกลา่วจะเช่ือว่าเป็นการผลิตใช้ในชุมชนในพื้นที่จังหวัด
น่ าน เท่ านั้ น ก็ ต าม  แต่ ก็ ได้ พ บ เศษ ภ าชน ะดิ น เผ า เมื อ งน่ าน ในพื้ น ที่ จั งห วัด เชีย งให ม่ 
เชียงราย พะเยา เทือกเขาถนนธงชัย และเทื อกเขาในประเทศลาว จากการ ศึกษาของ 
สายันต์ ไพรชาญจิตร ซึ่งสะท้อนถึงการค้าภาชนะดินเผาเมืองน่านกับดินแดนภายนอก 

อย่างไรก็ตามการส ารวจทางโบราณคดีที่ผ่านมาอาจแบ่งออกเป็น ระยะแรกเป็นการใช้ 
วิธีโทรสัมผัส ก่อนที่ภายหลังจะมีการบุกเบิกการส ารวจด้วยการลงพื้นที่จ ริง เพื่อยืนยันข้อมูลและ 
เก็บภาพร่องรอยคูน้ าคันดินที่ยังหลงเหลืออยู่ ดังนั้น จะเห็นว่าการส ารวจทางโบราณคดีที่ผ่านมาน้ัน
ยังไม่เคยส ารวจหลักฐานในพื้นที่ที่พบร่องรอยคูน้ าคันดินเลย 

ขณะที่การขุดค้นทางโบราณคดีเกือบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่อ าเภอเมืองน่าน ทั้งยังไม่มีการ  
ขุดตรวจสอบหาค่าอายุของร่องรอยคูน้ าคันดินที่พบจากการส ารวจ ตลอดจนพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัดน่าน 
นอกจากด้านปริมาณงานขุดค้นทางโบราณคดีในปัจจุบัน 
 

แนวทางการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับสุโขทัยและล้านนา 

ด้วยเหตุที่การส ารวจทางโบราณคดีที่ผ่านมายังไม่ม่การส ารวจหลักฐานทางโบราณคดีในพื้นที่
ที่พบร่องรอยคูน้ าคันดิน ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการส ารวจทางโบราณคดีในพื้นที่อ าเภอปัว อ าเภอภูเพียง 
และอ าเภอเมืองน่าน ด้วยเหตุผลว่าพื้นที่ทั้ง 3 อ าเภอนี้สัมพันธ์กับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึง
การเป็นศูนย์กลางของน่านในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 

อย่างไรก็ตาม การส ารวจได้พบงานศิลปกรรมเป็นหลักซึ่งอาจท าให้การวิเคราะห์และอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับสุโขทัยและล้านนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน ผู้วิจัยก็จะน าข้อมูลการ
ด าเนินงานทางโบราณคดีและการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเมืองน่านที่ผ่านมา ตลอดจนการตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ ของผู้วิจัยมาสังเคราะห์ตีความเพื่อสร้างภาพความสัมพันธ์ด้านต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา 
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บทท่ี 4 

การส ารวจทางโบราณคดี และการจัดจ าแนกหลักฐาน 

พื้นที่จังหวัดน่าน ปรากฏร่องรอยหลักฐานต่างๆ อันเป็นพยานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็น
ถึงการอยู่อาศัยในอดีต ตลอดจนความสัมพันธ์กับบ้านเมืองอื่นที่มีอายุร่วมสมัยกัน ดังนั้น การรวบรวม
หลักฐานทางโบราณคดีจากการส ารวจจึงเป็นการเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อให้เห็ นภาพในอดีตชัดเจนข้ึน 
ทั้ งนี้การเลือกพื้นที่ส ารวจในครั้งนี้  ก าหนดจากข้อมูลร่องรอยคูน้ าคันดินบริเวณอ าเภอปัว 
อ าเภอภูเพียง และอ าเภอเมืองน่าน เนื่องด้วยพื้นที่ 3 อ าเภอนี้ เคยผลัดเปลี่ยนการเป็นศูนย์กลาง
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 - 22 ดังข้อมูลในบทที่ 2 ทั้งนี้ โดยมีพื้นที่ในการส ารวจทางโบราณคดี 
3 พื้นที่ 6 ต าแหน่ง ดังนี้ (รูปที่ 19) 

1. พื้นที่เขตอ าเภอปัว 
2. พื้นที่เขตอ าเภอภูเพียง 
3. พื้นที่เขตอ าเภอเมืองน่าน 
อย่างไรก็ตามปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลการส ารวจในครั้งนี้พบว่าในบางพื้นที่หลักฐานที่จะ

เข้าท าการส ารวจเป็นพระพุทธรูปประจ าท้องถ่ิน มีการเก็บรักษาอย่างดีภายในอาคารหรือตู้ที่มิดชิด 
โดยที่ผู้ถือกุญแจมีหลายคนและท างานที่กรุงเทพฯ จะกลับมาเปิดพร้อมกันเพียงแค่ช่วงสงกรานต์ที่จะ
น าพระพุทธรูปออกสรงน้ าเท่านั้น ท าให้ผู้วิจัยถ่ายจากภาพของทางวัดเท่านั้น  นอกจากนี้ในส่วน 
ขนาดโบราณวัตถุจะขอใช้ตัวย่อ “ส.” แทน สูง และ “ตก.” แทน ตักกว้าง 
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รูปที่ 67 แสดงต าแหนง่พื้นทีท่ี่ท าการส ารวจทางโบราณคดี 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Chaowalee Jaisuk and Wansuk Senanan, Effects of landscape 

features on population genetic variation of a tropical stream fish, Stone lapping 

minnow, Garra cambodgiensis, in the upper Nan River drainage basin, northern 

Thailand, เข้าถึงเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562, เข้าถึงได้จาก https://peerj.com/articles/4487 
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บริเวณร่องรอยคูน้ าคันดินท่ีบา้นดอยทุ่งกวาง ต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

พื้นที่บ้านดอยทุง่กวางแห่งนี้ ข้อมลูของกรมศิลปากรทีล่งพื้นที่ส ารวจกล่าวว่าไม่พบ 
ร่องรอยคูน้ าคันดิน อย่างไรก็ตาม จากทีผู่้วิจัยลงพื้นที่ พบว่ายังหลงเหลือหลักฐานทางโบราณคดี 
ดังต่อไปนี ้(รปูที่ 68) 
 

 
รูปที่ 68 แสดงต าแหน่งร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านทุ่งกวาง และวัดที่ส ารวจพบหลักฐาน 

ทางโบราณคดี โดยการวัดระยะด้วยโปรแกรม Google Earth 
 

1. วัดหัวเมือง 
ที่ตั้ง 76 บ้านหัวเมือง หมู่ 5 ต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 19°11'56.83" เหนือ ลองจิจูด 100°49'53.32" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2418 ได้รับวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2527145 
ข้อสังเกต ภายในวัดมีเพียงอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งสอดคล้องกับประวัติวัด 
หลักฐานท่ีพบ  
พ ระ พุ ท ธรู ป ป างม าร วิ ชั ย ส า ริ ด  จ า น วน  3 อ ง ค์  ทั้ ง ห ม ด เป็ น ศิ ล ป ะล้ าน น า 

สมัยหลัง อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 (ตารางที่ 33) จากการสอบถามเจ้าอาวาสได้ข้อมูลว่า
เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ที่วัดมาแต่เดิม ทั้งนี้ไม่สามารถถ่ายภาพองค์จริงได้ เนื่องจากผู้ถือกุญแจตู้นิรภัยมี
หลายคนซึ่งท างานที่กรุงเทพฯ และจะกลับมาเปิดเพื่อน าออกมาสรงน้ าเพียงแค่ช่วงสงกรานต์วันเดียว 
 
                                                             

145 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8 (กรุงเทพฯ: กองพุทธศาสนา, 2532), 1287. 
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ตารางที่ 33 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดหัวเมือง 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข์ พระขนงโก์ง 
พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต ่ ำ        
พระนำสิกโด์ง พระหนุเป์นปม 
พระเกศำกลมใหญ์ พระรัศมี
เปลว พระวรกำยบอบบำง 
ครองจีวรห์มเฉียง ชำยสังฆำฏิ
ต ก ล ง เ ส ม อ  พ ร ะ น ำ ภี  
ปลำยตัดตรง ขัดสมำธิรำบ 
แสดงปำงมำรวิชัยเหนือฐำน        
บัวคว ่ำ-บัวหงำย มีขำรองรับ
จ่ำนวน 3 ขำ 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ปลาย 

22 - 23 

- 

 

2 พระพักตร์รูปไข์ พระขนงโก์ง 
พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต ่ ำ        
พระนำสิกโด์ง พระหนุเสี้ยม 
พระเกศำเล็ก  อุ ษณี ษะสู ง 
พระรัศมีเป์นปลีสี เหลี ยมสูง 
พ ร ะ ว ร ก ำ ย บ อ บ บ ำ ง           
ครองจีวรห์มเฉียง ชำยสังฆำฏิ
เสมอพระนำภี ปลำยแตกเป์น
สองแฉก ประทับนั งขัดสมำธิ
รำบ  แสดงปำงมำรวิชัยเหนือ
ฐำนเจำะช์องกระจก 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ปลาย 

22 - 23 

- 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

3 พระพุทธรูปส่ำริด พระพักตร์         

รูปไข์ พระขนงโก์ง พระเนตร

เห ลื อบต ่ ำ  พ ระนำสิ ก สั้ น           

พระหนุเป์นปม พระเกศำเล็ก 

พระรัศมีเป์นปลี พระวรกำย

บอบบำง ครองจีวรห์มเฉียง 

ช ำย สั ง ฆ ำ ฏิ ต ก ล ง เส ม อ          

พ ระนำ ภี  ป ล ำยแตก เป์ น         

ส อ ง แ ฉ ก  ขั ด ส ม ำ ธิ ร ำ บ          

แส ด งป ำงม ำร วิ ชั ย เห นื อ          

ฐำนเขียง 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ปลาย 

22 - 23 

- 
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2. วัดดอนมูล 

ท่ีตั้ง 59 บ้านดอนมูล หมู่ 6 ต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

พิกัด ละติจูด 19°11'13.66" เหนือ ลองจิจูด 100°51'45.65" ตะวันออก 

ประวัติ สร้างขึ้นเมื่อ 20 มีนาคม พ.ศ. 2450 ได้รังวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2531146 

ข้อสังเกต ภายในวัดมีวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 

หลักฐานท่ีพบ พระพุทธรูปปางมารวิชัยส าริด จ านวน 1 องค์ มีจารึกระบุจุลศักราช 878 

ตรงกับพุทธศักราช 2059 (ตารางที่ 34) 

 

ตารางที่ 34 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดดอนมูล 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า        

พระนาสิกสั้น พระหนุเป็นปม 

พ ร ะ เก ศ า เม็ ด ก ล ม เล็ ก           

พระรัศมีเป็นปลี พระวรกาย

ค่อ น ข้ างอ วบ  ค ร อ งจี ว ร         

ห่ม เฉียง ชายสังฆาฏิตกลง

เสมอพระนาภี ปลายตัดตรง 

ขั ด ส ม า ธิ ร าบ แ ส ด งป า ง       

มารวิชัยเหนือฐานเขียง 

บริเวณฐานมีจารึกอักษรธรรม
ล้านนา ระบุเลข 878 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

พ.ศ. 

2059 

ส. 

29.5 

ตก. 

11.5 

 

 
  

                                                             
146 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1132. 
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3. วัดท่าล้อ 
ท่ีตั้ง 14 บ้านท่าล้อ หมู่ 2 ต าบลแงง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 19°10'47.60" เหนือ ลองจิจูด 100°51'18.22" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2364 ได้รังวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2497147 
ข้อสังเกต ภายในวัดมีอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ  พระเจ้าทองทิพย์ (พระพุทธรูปปางมารวิชัยส าริด) จ านวน 1 องค์ 

(ตารางที่ 35) อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
 

ตารางที่ 35 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดท่าล้อ 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พ ร ะ พั ก ต ร์ รู ป ไ ข่  
พ ร ะ ข น ง โ ก่ ง  
พระเนตรเหลือบต่ า        
พระนาสิกสั้น พระหนุ
เป็นปม พระเกศาเม็ด
กลมเล็ก พระรัศมีเป็น
ด อ ก บั ว ตู ม ยื ด สู ง  
พระวรกายอวบ ครอง
จี ว ร ห่ ม เ ฉี ย ง  ช า ย
สังฆาฏิตกลงเสมอพระ
นาภี  ป ลายตัดตร ง 
ท า ล วด ล าย ที่ ส่ วน
ปลาย ขัดสมาธิราบ
แส ดงป างม าร วิ ชั ย
เหนือฐานเขียงซ้อน
ลดหลั่นกันสามช้ัน 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 - 

 

 
  

                                                             
147 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1144. 
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4. วัดทุ่งชัย 
ท่ีตั้ง 75 บ้านทุ่งชัย หมู่ 3 ต าบลเจดีย์ชัย อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 19°10'28.42" เหนือ ลองจิจูด 100°50'8.55" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างขึ้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 ได้รังวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2527148 
ข้อสังเกต ภายในวัดมีวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ พระเจ้าตอง (พระพุทธรูปปางมารวิชัยส าริด) จ านวน 1 องค์ (ตารางที่ 36) 

อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 
 

ตารางที่ 36 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดทุ่งชัย 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 
พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า           
พระนาสิกสั้น พระหนุเป็นปม 
พระเกศากลมเล็ก พระรัศมี
เ ป็ น ด อ ก บั ว ตู ม ยื ด สู ง         
พระวรกายอวบ ครองจีวร        
ห่ม เฉียง ชายสังฆาฏิตกลง
เสมอพระนาภี ปลายตัดตรง 
ท า ล วด ล าย ที่ ส่ วน ป ล าย 
ป ระ ทั บ นั่ ง ขั ด ส ม า ธิ ร าบ  
แส ด งป างม าร วิ ชั ย เห นื อ         
ฐาน เขียงซ้ อนลดหลั่ น กั น       
สามช้ัน 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 - 

 

 

  

                                                             
148 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1147. 
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บริเวณร่องรอยคูน้ าคันดินท่ีบา้นปัว ต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

มีลักษณะพื้นที่เป็นรูปยาวรี มีคูเมืองช้ันเดียว ร่องรอยของคูน้ าคันดินของก าแพงเมืองอยู่
บริเวณวัดพระธาตุเบ็งสกัด จากที่ผู้วิจัยลงพื้นที่ พบว่ายังหลงเหลือหลักฐานทางโบราณคดีที่วัด
ดังต่อไปนี ้(รูปที่ 69) 
 

 
รูปที่  69 แสดงต าแหน่งร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านปัว และวัดที่ ส ารวจพบหลักฐาน 

ทางโบราณคดีโดยการวัดระยะด้วยโปรแกรม Google Earth 
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1. วัดพระธาตุเบ็งสกัด 
ท่ีตั้ง 1 บ้านแก้ม หมู่ 5 ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 19°10'42.18" เหนือ ลองจิจูด 100°55'2.88" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1826 โดยพญาภูคา เพื่อคู่กับเมืองวรนคร (พลัว) ที่ให้ขุนฟองไปสร้าง

ข้ึนใหม่ และเมื่อครั้งเฉลมิฉลองเกดิมีแสงพุ่งจากยอดพระธาตุและวนรอบพระธาตุ ท าให้สว่างไปทั่วทั้ง
งาน จึงตั้งช่ือว่า “พระธาตุเบ็งสกัด”149 

ข้อสั งเกต  พระธาตุ เบ็ งสกัด สามารถก าหนดอายุได้ ราวปลายพุทธศตวรรษที่  21 
แต่วิหารสันนิษฐานว่าคงมีการซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงมากจนไม่สามารถก าหนดอายุให้อยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกันได้ ซึ่งหลักฐานที่พบไม่เก่าไปถึงประวัติการสร้างวัด 

หลักฐานท่ีพบ นอกจากพระธาตุเบ็งสกัด ยังพบพระพุทธรูปส าริด จ านวน 4 องค์ ซึ่งก าหนด
อายุได้ในช่วงสมัยพระเมืองแก้ว (ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21) และสมัยหลังลงมาเล็กน้อย 
(กลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21) (ตารางที่ 37) 
  

                                                             
149 ป้ายค าบรรยายที่วัดพระธาตุเบ็งสกัด อ้างจาก กรมศิลปากร. 
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ตารางที่ 37 แสดงรายการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดพระธาตุเบง็สกัด 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 ส่วนฐานล่างสุดเป็นฐานบัว

ลูกแก้วอกไก่ในผังสี่ เหลี่ยม 

รองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ซึ่ง

อยู่ในผังย่อมุมไม้ยี่สิบ อีกทั้ง

ส่วนของลูกแก้วยั งท าเป็ น

ลูกแก้วคาดบริ เวณท้ องไม้

จ านวนสี่เส้น 

เห นื อ ข้ึ น ไป เป็ น บั ว ถ ล า          
ซ้อนลดหลั่ นกัน เจ็ด ช้ัน ใน       
ผังแปดเหลี่ ยมรองรับองค์
ระ ฆั งขนาด เล็ กในผั งกลม 
เหนือ ข้ึนไปเป็นบัลลั งก์ ใน        
ผั ง ก ล ม  ป ล้ อ ง ไฉ น  แ ล ะ        
ปลียอด  

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 - 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

2 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า         

พระนาสิกโด่งแต่สั้น พระหนุ

เป็นปม พระเกศาเม็ดกลมเล็ก 

พ ร ะ รั ศมี เป็ น ด อ ก บั วตู ม         

พระวรกายอวบ ครองจีวรห่ม

เฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเหนือ

พ ร ะ ถั น  ป ล าย แ ต ก เป็ น        

เ ข้ี ย ว ต ะ ข า บ  ป ร ะ ทั บ

นั่งขัดสมาธิเพชร แสดงปาง

มารวิชัยเหนือฐานบัวคว่ า -        

บัวหงาย ซึ่งตั้งอยู่บนฐานเขียง

ในผั งห ก เห ลี่ ยม เจ าะช่อ ง

กระจก มีขารองรับจ านวน

สามขา 

บริเวณฐานด้านหลังมีจารึก

อักษรธรรมล้านนาซึ่งยังไม่ได้

รับการอ่านแปล 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 ส. 

36.5 

ตก. 

16.5 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

3 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า        

พระนาสิกโด่งแต่สั้น พระหนุ

เป็นปม พระเกศาเม็ดกลมเล็ก 

พระรัศมีเป็นเปลว ครองจีวร     

ห่ม เฉียง ชายสังฆาฏิตกลง

เหนือพระถัน ปลายแตกเป็น

เ ข้ี ย ว ต ะ ข า บ  ป ร ะ ทั บ

นั่งขัดสมาธิราบ แสดงปาง      

มารวิชัยเหนือฐานบัวคว่ า -       

บวัหงาย ซึ่งตั้งอยู่บนฐานเขียง

ในผั งห ก เห ลี่ ยม เจ าะช่อ ง

กระจก 

บริเวณฐานมีจารึกอักษรธรรม
ล้ านน า  ระบุ เล ข  873 ซึ่ ง
สันนิษฐานว่าเป็นปีจุลศักราช
ที่สร้าง ตรงกับพุทธศักราช 
2054 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 ส. 

56.5 

ตก. 

26 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

4 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า         

พระนาสิกสั้น พระหนุเป็นปม 

แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย พระ

เกศาเป็นเม็ดกลมเล็ก พระ

รัศมี เป็ นดอกบั วตู ม  พ ระ

วรกายอวบ ครองจีวรห่มเฉียง 

ชายสังฆาฏิตกลงเสมอพระ

นาภี ปลายแตกเป็นสองแฉก 

ประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดง

ปางมารวิชัยเหนือฐานเขียง

ซ้ อ น ล ด ห ลั่ น กั น ส อ ง ช้ั น           

เจาะช่องกระจก 

บริเวณฐานมีจารึกอักษรธรรม
ล้านนา ระบุศักราช 871 ซึ่ง
สันนิษฐานว่าเป็นปีจุลศักราช
ที่สร้าง ตรงกับพุทธศักราช 
2052 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 ส. 

37 

ตก. 

17 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

5 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า        

พระนาสิกสั้น พระหนุเป็นปม 

พ ร ะ เก ศ า เม็ ด ก ล ม เล็ ก             

พ ร ะ รั ศมี เป็ น ด อ ก บั วตู ม             

พระวรกายอวบ ครองจีวร        

ห่ม เฉียง ชายสังฆาฏิตกลง

เสมอพระนาภี ปลายตัดตรง 

ท า ล วด ล าย ที่ ส่ วน ป ล าย 

ป ระ ทั บ นั่ ง ขั ด ส ม า ธิ ร า บ       

แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน

เขียงซ้อนลดหลั่นกันสองช้ัน 

เจาะช่องกระจก 

บริ เวณ ฐานมี จ ารึก อั กษ ร 
ธรรมล้านนา ระบุศักราช 889 
ซึ่ ง สั น นิ ษ ฐ า น ว่ า เป็ น ปี               
จุล ศักราชที่ ส ร้ าง  ตรงกั บ
พุทธศักราช 2070 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 ส. 

34 

ตก. 

10 

 

 
  



  171 

2. วัดปรางค์ 
ท่ีตั้ง 149 บ้านปรางค์ หมู่ 3 ต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 19°11'1.62" เหนือ ลองจิจูด 100°54'53.49" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2230 ได้รังวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2484150 
ข้อสังเกต ภายในวัดมีวิหารที่สร้างข้ึนในสมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังพบเจดีย์ด้านหลัง

วิหาร ซึ่งมีรูปแบบคล้ายเจดีย์ในศิลปะพม่า แต่เดิมมีการก าหนดอายุไว้ราวปลายพุทธศตวรรษที่  
22 – 23151 แต่ทั้ งนี้ เห็นว่าด้วยรูปแบบน่าจะสร้างข้ึนหลังพม่าเข้าปกครองหรืออาจเป็นช่วง
รัตนโกสินทร์ที่มีการเข้ามาค้าไม้ 

หลักฐานท่ีพบ  พบพระพุทธรูปส าริด จ านวน 2 องค์ อายุราวพุทธศตวรรษที่  20 
และพุทธศตวรรษที่ 21 โดยข้อมูลรูปได้รับจากกรมศิลปากร152 (ตารางที่ 38) 
  

                                                             
150 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1191. 
151 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมในจังหวัดน่าน (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 

122. 
152 เรื่องเดียวกัน, 96 – 97. 
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ตารางที่ 38 แสดงรายการโบราณวัตถุที่วัดปรางค์ 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 
พระเนตรเห ลือบต่ า  พ ระ
นาสิกสั้น พระหนุเป็นปม พระ
เกศาเป็นเม็ดกลมเล็ก มีกรอบ
ไรพระศก  พระรัศมี เปล ว 
(ใหม่) พระวรกายอวบ ครอง
จีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิตกลง
เสมอพระนาภี ปลายแตกเป็น
สองแฉก ประทับนั่งขัดสมาธิ
ราบ แสดงปางมารวิชัยเหนือ
ฐานบัวคว่ า-บัวหงาย 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 ส. 

79.5 

ตก. 

43 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

2 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า           

พระนาสิกโด่ง พระหนุเป็นปม 

พระเกศาเม็ดกลมเล็ก มีกรอบ

ไรพระศก พระรัศมีเป็นเปลว 

พระอุระนูน บั้นพระองค์เล็ก 

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ต ก ล ง เ ส ม อ พ ร ะ น า ภี            

ป ล าย แ ต ก เป็ น ส อ งแ ฉ ก        

ท า ล วด ล าย ที่ ส่ วน ป ล าย 

ป ระ ทั บ นั่ ง ขั ด ส ม า ธิ ร าบ   

แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน

บัวคว่ า-บัวหงาย 

แต่เดิมพระเศียรหักหายไป 
ท า ง วั ด น า พ ร ะ เ ศี ย ร
พระพุทธรูปองค์อื่นเข้าต่อไว้
กับพระวรกาย 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

20 ส. 

93 

ตก. 

51.5 
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3. วัดต้นแหลง 
ท่ีตั้ง 20 บ้านต้นแหลง หมู่ 2 ต าบลไชยวัฒนา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 19°11'19.75" เหนือ ลองจิจูด 100°54'22.94" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2390153 แต่จากการลงพื้นที่เจ้าอาวาสกล่าวว่าสร้างข้ึนราว พ.ศ. 

2127 
ข้อสังเกต เป็นวัดของกลุ่มไทลื้อ ซึ่งวิหารยังคงรูปแบบดั้งเดิม 
หลักฐานที่พบ พบพระพุทธรูปส าริด จ านวน 1 องค์ ซึ่งก าหนดอายุได้ในช่วงกลางถึงปลาย

พุทธศตวรรษที่ 21 (ตารางที่ 39) ทั้งนี้ไม่สามารถถ่ายภาพองค์จริงได้ 
 

ตารางที่ 39 แสดงรายการโบราณวัตถุที่วัดต้นแหลง 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 
พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า           
พระนาสิกสั้น พระหนุเป็นปม 
พ ร ะ เก ศ า เม็ ด ก ล ม เล็ ก          
พ ร ะ รั ศมี เป็ น ด อ ก บั วตู ม           
พ ร ะ ว ร ก า ย อ ว บ อ้ ว น             
ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ
ต ก ล ง เ ห นื อ พ ร ะ ถั น                   
ท า ล วด ล าย ที่ ส่ วน ป ล าย 
ป ระทั บนั่ ง ขัดส มาธิ เพชร 
แส ด งป างม าร วิ ชั ย เห นื อ         
ฐานเขียง 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 - 

 

 
  

                                                             
153 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1138. 
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บริเวณร่องรอยคูน้ าคันดินท่ีบา้นสวนดอก ต าบลปัว อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

ลักษณะพื้นที่ เป็นรูปกลมมน พบร่องรอยคูน้ าคันดินเพียงช้ันเดียวแต่บางช่วงไม่ชัดเจน 
ลักษณะของชุมชนอยู่บนที่ดอนสูงและลาดต่ าไปทางด้านทิศเหนือและที่ด้านน้ีปรากฏแนวร่องน้ าใหญ่
ที่เช่ือมต่อกับพื้นที่สูงอีกฝั่งหนึ่ง จากที่ผู้วิจัยลงพื้นที่ พบว่ายังหลงเหลือหลักฐานทางโบราณคดีที่วัด 
ดังต่อไปนี้ (แผนที่ที่ 22) 
 

 
รูปที่ 70 แสดงต าแหน่งร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านสวนดอก และวัดที่ส ารวจพบหลักฐานทางโบราณคดี 
โดยการวัดระยะด้วยโปรแกรม Google Earth 
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1. วัดรังษี 
ท่ีตั้ง 80 บ้านมอน หมู่ 11 ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 19°10'11.56" เหนือ ลองจิจูด 100°55'28.76" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2219 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2297154 
ข้อสังเกต เป็นวัดของกลุ่มไทลื้อ ซึ่งวิหารยังคงรูปแบบดั้งเดิม 
หลักฐานท่ีพบ พบพระพุทธรูปส าริด จ านวน 1 องค์ ซึ่งก าหนดอายุได้ในช่วงต้นถึงกลางพุทธ

ศตวรรษที่ 21 (ตารางที่ 40) 
 

ตารางที่ 40 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดรังษี 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 
พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า         
พระนาสิกสั้น พระหนุเป็นปม 
แ ย้ ม พ ร ะ โอ ษ ฐ์ เล็ ก น้ อ ย          
พ ร ะ เก ศ า เม็ ด ก ล ม เล็ ก          
พระรัศมีเป็นเปลว พระวรกาย
อวบอ้วน ครองจีวรห่มเฉียง 
ช าย สั ง ฆ า ฏิ ต ก ล ง เส ม อ         
พระนาภี ปลายแตกเป็นสาม
แฉก ท าลวดลายที่ส่วนปลาย 
ป ระ ทั บ นั่ ง ขั ด ส ม า ธิ ร าบ    
แส ด งป างม าร วิ ชั ย เห นื อ         
ฐานเขียง 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 ส. 

50 

ตก. 

29 

 

 
  

                                                             
154 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1239. 
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บริเวณร่องรอยคูน้ าคันดินท่ีบา้นศาลา ต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

ลักษณะพื้นที่ ค่อนข้างกลม พบร่องรอยคูน้ าคันดิน 1 ช้ัน และคันดินเห็นชัดเจน สภาพ
ปัจจุบันมีต้นไม้ ต้นไผ่ และวัชพืชข้ึนปกคลุม พื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ทั้งนี้บริเวณบ้าน
ศาลาไม่พบโบราณสถานและโบราณวัตถุจากการส ารวจ จึงมีการส ารวจต่อเนื่องไปยังอ าเภอศิลาเพชร 
ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียง (รูปที่ 71) 
 

 
รูปที่ 71 แสดงต าแหน่งร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านศาลา และวัดที่ส ารวจพบหลักฐานทาง

โบราณคดี โดยการวัดระยะด้วยโปรแกรม Google Earth 
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1. วัดนาค า 
ท่ีตั้ง 1 บ้านนาค า หมู่ 1 ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 19°6'36.44" เหนือ ลองจิจูด 100°56'48.60" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2380 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2496155 
ข้อสังเกต ปัจจุบันมีเพียงอุโบสถที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ พบพระพุทธรูปส าริด จ านวน 1 องค์ ซึ่งก าหนดอายุได้ในช่วงครึ่งหลัง 

พุทธศตวรรษที่ 21 – พุทธศตวรรษที่ 22 (ตารางที่ 41) 
 

ตารางที่ 41 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดนาค า 

แ ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 
พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า        
พระนาสิกสั้น พระหนุเป็นปม 
แ ย้ ม พ ร ะ โอ ษ ฐ์ เล็ ก น้ อ ย  
ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี 
ท าข้ึนใหม่ พระวรกายอวบ 
ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ
ตกลงเหนือพระถัน ปลายแตก
เป็นเข้ียวตะขาบ สมาธิเพชร 
แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน
บัวคว่ า-บัวหงาย 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 - 22 ส. 

54 

ตก. 

31 

 

 
  

                                                             
155 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1155. 
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2. วัดดอนแก้ว 
ท่ีตั้ง 4 บ้านดอนแก้ว หมู่ 4 ต าบลศิลาเพชร อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 19°5'24.85" เหนือ ลองจิจูด 100°56'28.07" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2458156 
ข้อสังเกต ปัจจุบันมีเพียงวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ พบพระพุทธรูปส าริด จ านวน 1 องค์ ซึ่งก าหนดอายุได้ในช่วงต้นถึงกลาง 

พุทธศตวรรษที่ 21 ตามประวัติพบจากแม่น้ าย่าง แล้วจึงน ามาประดิษฐานไว้ที่วัด (ตารางที่ 42) 
 

ตารางที่ 42 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดดอนแก้ว 

ท่ีแ ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พระเนตรเห ลือบต่ า  พ ระ

นาสิกแบน พระหนุเป็นปม 

แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย ขมวด

พระเกศาเล็ก พระวรกายอวบ 

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ต ก ล ง เ ส ม อ พ ร ะ น า ภี         

ป ล าย แ ต ก เป็ น ส อ งแ ฉ ก         

ป ระ ทั บ นั่ ง ขั ด ส ม า ธิ ร าบ    

แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน

บัวคว่ า-บัวหงาย 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 ส. 

30 

ตก. 

17 

 

  

                                                             
156 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1122. 
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บริเวณร่องรอยคูน้ าคันดินท่ีพระธาตุแช่แห้ง ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  

ลักษณะพื้นที่เป็นรูปยาวรีตามแนวตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้ ร่องรอยของคูน้ า
คันดินคงเหลืออยู่บางตอนที่เห็นได้ชัดคือ บริเวณด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ ซึ่งมีลักษณะโอบล้อม
บริเวณวัดไว้ สภาพคูน้ าคันดินถูกปกคลุมด้วยป่ารก ทั้งนี้ ผู้วิจัยพบหลักฐานทางโบราณคดี  5 วัด 
(รูปที่ 24) 
 

 
รูปที่  72 แสดงต าแหน่งร่องรอยคูน้ าคันดินบริเวณพระธาตุแช่แห้ง และวัดที่ส ารวจพบ

หลักฐานทางโบราณคดี โดยการวัดระยะด้วยโปรแกรม Google Earth 
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1. วัดพระธาตุแช่แห้ง 
ท่ีตั้ง บ้านหนองเต่า หมู่ 3 ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 18°45'31.42" เหนือ ลองจิจูด 100°47'28.79" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างในสมัยพญาการเมือง ราว พ.ศ. 1896/1899157 
ข้อสังเกต ปัจจุบันมีสิ่งกอ่สร้างหลายยุคสมัย เนื่องจากเป็นวัดส าคัญจึงมีการปรับเปลี่ยนและ

สร้างสิ่งก่อสร้างตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
หลักฐานท่ีพบ พระธาตุแช่แห้ง ประวัติเมื่อแรกสร้างราว พ.ศ. 1896/1899 ซึ่งแตกต่างไป

ตามพื้นเมืองน่านแต่ละฉบับ แต่รูปแบบเมื่อแรกสร้างไม่สามารถสันนิษฐานได้อย่างชัดเจน 
ขณะที่รูปแบบปัจจุบันสามารถก าหนดอายุได้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 นอกจากนี้ยังพบ
พระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ 2 องค์ คือ พระเจ้าล้านทอง สร้างในสมัยเจ้าพระยาค ายอดฟ้า 
เมื่อ พ.ศ. 2065 และพระเจ้าอุ่นเมือง สร้างขึ้นในสมัยพระยาหน่อค าเสถียรไชยสงคราม พ.ศ. 2103158 
(ตารางที่ 43) 
  

                                                             
157 ส านักศิลปากรที่  7 น่าน , พงศาวดาร พื้ นเมืองน่าน ฉบับ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร  (น่าน : 

กรมศิลปากร, 2557), 2 – 11. 
158 เรื่องเดียวกัน, 24. 
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ตารางที่ 43 แสดงรายการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดพระธาตุแช่แห้ง 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 ฐานล่างสุดเป็นฐานเขียงในผัง

สี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนลดหลั่นกัน

สองช้ัน โดยช้ันที่สองมีการ

ป ระดั บ ส ถูปิ ก ะที่ มุ มทั้ งสี่ 

เ ห นื อ ข้ึ น ไ ป เ ป็ น ฐ า น                

บัวลูกแก้วอกไก่ นอกจากนี้ 

แต่ละด้านของฐานช้ันนี้ ยังมี

การประดับสถูปิกะที่ด้านทั้งสี่ 

เหนือข้ึนไปเป็นฐานเขียงในผัง

สี่ เหลี่ยม แปดเหลี่ยม และ       

สิบสองเหลี่ ยม ตามล าดับ         

ค่ันด้วยฐานประดับกลีบบัว

รองรับชุดฐานบัวในผังกลม

ซ้ อ น ล ด ห ลั่ น กั น ส าม ช้ั น   

เหนือข้ึนไปเป็นบัวปากระฆัง

ซึ่งรอบรับองค์ระฆังขนาดเล็ก 

ประดับด้วยรัดอกและดอกไม้

สี่กลีบ ส่วนยอดเป็นบัลลังก์         

ที่มีลักษณะเป็นฐานบัวลูกแก้ว

อก ไก่ ใน ผั งย่ อ มุ ม ไม้ ยี่ สิ บ         

แกนปล้องไฉน ปล้ องไฉน 

และปลียอด ตามล าดับ 

ล้านนา รูปแบบ

ปัจจุบัน 

20 - 21 

- 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

2 พระเจ้าอุ่นเมือง พระประธาน

ข น าด ให ญ่ ภ าย ใน วิ ห า ร           

พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า           

พระนาสิกโด่ง พระหนุเป็นปม 

ขมวดพระเกศาเล็ก มีกรอบ 

ไรพระศก พระรัศมีเป็นเปลว 

พ ร ะ ว ร ก า ย อ ว บ อ้ ว น               

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ต ก ล ง เ ส ม อ พ ร ะ น า ภี             

ปลายแตกเป็นเข้ียวตะขาบ 

ป ระ ทั บ นั่ ง ขั ด ส ม า ธิ ร าบ  

แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน

บัวคว่ า-บัวหงาย 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

พ.ศ. 

2103 

- 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

3 พระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูป

ปู น ปั้ น  (บ้ า ง ว่ าพ อ ก ทั บ

พระพุทธรูปส าริดภายใน ) 

พระพักตร์รูปไข่ค่อนข้างอวบ 

พ ร ะ ข น ง โก่ ง  พ ร ะ เน ต ร    

เหลื อบต่ า พระนาสิ ก โด่ ง  

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด        

พระเกศาเล็ก พระรัศมีเปลว 

พ ร ะ ว ร ก า ย อ ว บ อ้ ว น          

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ต ก ล ง เ ส ม อ พ ร ะ น า ภี            

ปลายแตกเป็นเข้ียวตะขาบ 

ป ระ ทั บ นั่ ง ขั ด ส ม า ธิ ร าบ  

แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน

บัวคว่ า-บัวหงาย 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

พ.ศ. 

2065 

ส. 

237 

ตก. 

180 
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2. วัดศรีบุญเรือง 
ท่ีตั้ง บ้านหนองเต่า หมู่ 3 ต าบลม่วงตึ๊ด อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 18°45'57.36" เหนือ ลองจิจูด 100°46'20.93" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างใน พ.ศ. 1249 ได้รับวิสุงคามสีมา พ.ศ. 2516159 แต่ตามที่ผู้วิจัยตรวจสอบ

พื้นเมืองน่าน พบว่าวัดศรีบุญเรืองปรากฏช่ือครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2103 ในการซ่อมแซมพระธาตุแช่แห้ง
ซึ่งหักพังลง160 ดังนั้นเป็นไปได้ว่าวัดศรีบุญเรืองคงมีมาก่อนเพียงแต่ไม่ถูกกล่าวถึง 

ข้อสังเกต ปัจจุบันวิหารรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ คงสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ พบพระพุทธรูปส าริด ศิลปะสุโขทัย สกุลช่างพื้นเมืองน่าน ก าหนดอายุราว

พุทธศตวรรษที่ 20 (ตารางที่ 44) 
 

ตารางที่ 44 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดศรีบุญเรือง 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า        

พระนาสิกโด่ง พระหนุเป็นปม 

ขมวดพระเกศาค่อนข้างใหญ่ 

พระรัศมีเป็นเปลว พระวรกาย

อวบ พระอุระนูน ครองจีวร

ห่ม เฉียง ชายสังฆาฏิตกลง

เสมอพระนาภี ปลายแตกเป็น

เ ข้ี ย ว ต ะ ข า บ  ป ร ะ ทั บ

นั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางมาร

วิชัยเหนือฐานเขียง 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

20 ส. 

77 

ตก. 

53 

 

 
  

                                                             
159 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1249. 
160 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร, 24. 
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3. วัดบุปผาราม 
ท่ีตั้ง 13 บ้านดอกบวบ หมู่ 9 ต าบลฝายแก้ว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 18°46'53.82" เหนือ ลองจิจูด 100°47'17.62" ตะวันออก 
ประวัติ สร้าง พ.ศ. 1800 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2518161 
ข้อสังเกต ปัจจุบันอุโบสถสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ  พบพระพุทธรูปส าริด ศิลปะล้ านนา ก าหนดอายุราวต้นถึงกลาง 

พุทธศตวรรษที่ 21 (ตารางที่ 45) 
 

ตารางที่ 45 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดบุปผาราม 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า               

พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์

เล็ ก น้ อย  พ ระห นุ เป็ นป ม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เป็นเปลว พระวรกายอวบ 

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ตกลงเสมอพระนาภี ปลาย

แตกเป็นสองแฉก ท าลวดลาย

ผ้ าที่ ส่ ว น ป ล าย  ป ร ะทั บ

นั่งขัดสมาธิราบ แสดงปางมาร

วิชัยเหนือฐานเขียง 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

20 ส. 

101 

ตก. 

69 

 

 
  

                                                             
161 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1188. 
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4. วัดนาปัง 
ท่ีตั้ง 89 บ้านนาปัง หมู่ 2 ต าบลนาปัง อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 18°42'47.06" เหนือ ลองจิจูด 100°46'32.71" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2310 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2492162 
ข้อสังเกต ปัจจุบันวิหารเป็นแบบที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ พบพระพุทธรูปส าริด อิทธิพลศิลปะสุโขทัย จ านวน 2 องค์ ก าหนดอายุราว

กลางพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 (ตารางที่ 46) 
 

ตารางที่ 46 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดนาปัง 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พระเนตรเห ลือบต่ า  พ ระ

นาสิกโด่ ง พระหนุ เป็ นปม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เป็ น เป ล ว  (ท า ข้ึ น ให ม่ )             

พระอังสาใหญ่ บั้นพระองค์

เล็ ก  ค ร อ ง จี ว ร ห่ ม เ ฉี ย ง             

ช าย สั ง ฆ า ฏิ ต ก ล ง เส ม อ              

พ ระนา ภี  ป ล ายแตก เป็ น            

ส อ ง แ ฉ ก  ขั ด ส ม า ธิ ร า บ             

แส ด งป างม าร วิ ชั ย เห นื อ             

ฐานเขียง 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

19 

- 

ปลาย 

20 

ส. 

128 

ตก. 

110 

 

                                                             
162 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1160. 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

2 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า         

พระนาสิกโด่ง พระหนุเป็นปม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เป็ น เป ลว พ ระอั งส าให ญ่          

บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวร        

ห่มเฉียง เปิดพระอังสาขวา 

ช าย สั ง ฆ า ฏิ ต ก ล ง เส ม อ          

พ ระนา ภี  ป ล ายแตก เป็ น          

สองแฉก แสดงปางลีลาเหนือ

ฐานเขียง 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

19 

- 

ปลาย 

20 

ส. 

114 

- 

กว้าง 

24 
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5. วัดกอก 
ท่ีตั้ง 1 บ้านกอก หมู่ 1 ต าบลท่าน้าว อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
พิกัด ละติจูด 18°44'45.43" เหนือ ลองจิจูด 100°46'19.88" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2014 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2521163 
ข้อสังเกต ปัจจุบันวิหารเป็นแบบที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ พบพระพุทธรูปส าริด อิทธิพลศิลปะสุโขทัย จ านวน 2 องค์ ก าหนดอายุราว

กลางพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 20  (ตารางที่ 47) 
 

ตารางที่ 47 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดกอก 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า            

พระนาสิกโด่ง พระหนุเป็นปม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เป็ นเปลว  พระอั งสาใหญ่  

บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวร         

ห่มเฉียง ชายสังฆาฏิมีลักษณะ

ซ้ อ น ท บ กั น ห ล า ย ช้ั น         

นั่งขัดสมาธิราบ  แสดงปาง

มารวิชัยเหนือฐานเขียง 

บริ เวณ ฐานป รากฏจารึ ก           

ระบุช่ือ นายเรือง และรูปแบบ

อักษรมีอายุหลัง พ.ศ. 1935 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

19 

- 

ปลาย 

20 

ส. 

84 

ตก. 

54 

 

                                                             
163 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1103. 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

2 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า          

พระนาสิกโด่ง พระหนุเป็นปม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เป็ นทรงกรวยแปดเหลี่ ยม 

(สันนิษฐานว่าอาจท าข้ึนใหม่) 

พ ร ะ ว ร ก า ย อ ว บ อ้ ว น              

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ตกลงเสมอพระนาภี ปลาย

แตกเป็นเข้ียวตะขาบ ประทับ

นั่งขัดสมาธิราบ แสดงปาง   

มารวิชัยเหนือฐานบัวคว่ า -       

บัวหงาย 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

19 

- 

ปลาย 

20 

ส. 

84 

ตก. 

54 
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บริเวณเวียงนา่น (เวียงใต้) ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 

ชุมชนโบราณเมืองน่านต้ังอยู่บนที่ราบในแอ่งที่ราบแม่น้ าน่านซึ่งเป็นแอ่งที่ราบที่ใหญ่ที่สุด 
ของจังหวัด โดยตั้งอยู่ติดกับแม่น้ าน่านซึ่งไหลผ่านเมืองน่านจากด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทาง  
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ ราบโอบล้อมโดยรอบ ตั วเมืองสร้างขนานไปกับแม่น้ าตามแนว
ตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ มีคูน้ าและคันดินเพียง 3 ด้าน ยกเว้นด้านที่ติดกับแม่น้ าน่าน
ที่ใช้แม่น้ าน่านเป็นแนวคูเมืองธรรมชาติ  

ชุมชนโบราณเวียงน่านตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองน่านปัจจุบัน และซ้อนทับอยู่ในบริเวณ
ของเวียงใต้เดิมแต่มีขนาดเล็กกว่าเวียงใต้ มีคูน้ าและคันดินล้อมรอบช้ันเดียวโดยมีคูน้ าอยู่ด้านนอก
และมีคันดินอยู่ด้านใน รูปร่างของเมืองมีลักษณะคล้ายรูปสี่เหลี่ยม มีคูน้ าและคันดินล้อมรอบ 3 ด้าน 
คือ ด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตกและทิศใต้ และใช้แม่น้ าน่านเป็นคูเมืองธรรมชาติด้านทิ ศตะวันออก 
มีประตูเมืองทั้งหมด 7 ประตู ประกอบด้วย ประตูชัย ประตูน้ าเข็ม อยู่ทางด้านทิศตะวันออก  
ประตูริมหรือประตูมอญ อยู่ทางด้านทิศเหนือ ประตูปล่องน้ า ประตูหนองห้า อยู่ทางด้านทิศตะวันตก 
ประตูเชียงใหม่ และประตูท่าลี้ อยู่ทางด้านทิศใต้ (รูปที่ 73) 
 

 

รูปที่ 73 แสดงผังเมืองน่าน ต าแหน่งประตูเมือง วัด และคุ้มเจ้านาย 

ที่มา: คณะท างานเอกลกัษณ์น่าน, นครน่าน พัฒนาการเป็นนครรัฐ, (กรุงเทพฯ: พิมพ์ดีการ
พิมพ์, 2549), 13. 
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1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 
ท่ีตั้ง ถนนผากอง ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 74) 
พิกัด ละติจูด 18°46'34.43" เหนือ ลองจิจูด 100°46'14.97" ตะวันออก 
ประวัติ สันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นที่อาศัยของเจ้าผู้ครองนครอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งผลการขุดค้น

ยังพบหลักฐานการอยู่อาศัยมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 20 ดังที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้า แต่การสร้าง
เป็นหอค า เกิดข้ึนสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช พ.ศ. 2400 ภายหลัง พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช 
ปรับเปลี่ยนเป็น หอค า เมื่อ พ.ศ. 2446164 

ข้อสังเกต โบราณวัตถุที่ส ารวจเกือบทั้งหมดเป็นสมบัติเดิมของเจ้าผู้ครองนครน่าน 
หลักฐานท่ีพบ พบโบราณวัตถุทั้งอิทธิพลศิลปะสุโขทัยและล้านนา (ตารางที่ 48) 

 

 
รูปที่ 74 แสดงต าแหนง่พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ น่าน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, นครน่าน พัฒนาการเป็นนครรัฐ, 13. 

  

                                                             
164 กรมศิลปากร, น าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน และจังหวัดน่าน, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2547), 

20. 
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ตารางที่ 48 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า                  

พระนาสิกโด่ง พระหนุเป็นปม 

ขมวดพระเกศาใหญ่ พระรัศมี

เป็นดอกบัวตูม พระวรกาย

อ ว บ อ้ ว น  พ ร ะ อุ ร ะ นู น            

ค ร อ ง จี ว ร ห่ ม เ ฉี ย ง                

เปิดพระอังสาขวา ชายสังฆาฏิ

สั้นเหนือพระถัน ปลายตัดตรง 

แสดงปางมารวิชัย 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ต้น 

- 

กลาง 

21 

ส. 

36 

ตก. 

34 

 

2 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พระเนตรเห ลือบต่ า  พ ระ

นาสิกโด่ง  พระหนุเป็นปม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เปลว อังสาใหญ่ บั้นพระองค์

เล็ ก  ค ร อ ง จี ว ร ห่ ม เ ฉี ย ง  

ช าย สั ง ฆ า ฏิ ต ก ล ง เส ม อ 

พระนาภี ปลายแตกเป็นสอง

แฉกปลายม้วนเข้า ประทับ

นั่งขัดสมาธิราบ แสดงปาง 

มารวิชัยเหนือฐานเขียง 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

19 

- 

กลาง 

20 

ส. 

51 

ตก. 

30 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

3 พระพุทธรูปส าริด พระพักตร์

กลม พระขนงโก่ง พระเนตร

เหลื อบต่ า พระนาสิ ก โด่ ง  

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด            

พ ร ะ เก ศ า เล็ ก  พ ร ะ รั ศ มี         

ดอกบัวตูม พระวรกายอวบ 

พระอุระนูน ครองจีวรห่มเฉียง 

ช าย สั ง ฆ า ฏิ ต ก ล ง เส ม อ       

พระนาภี ปลายแตกเป็นเข้ียว

ตะขาบ แสดงปางมารวิชัย 

เหนือฐานเขียง 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

21 

- 

22 

ส. 

53 

ตก. 

31 

 

4 พระพุทธรูปส าริด พระพักตร์

รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร

เหลื อบต่ า พระนาสิ ก โด่ ง  

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด          

พระเกศาเล็ก พระรัศมีเปลว 

อังสาใหญ่  บั้นพระองค์เล็ก 

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ต ก ล ง เ ส ม อ พ ร ะ น า ภี                

ปลายแตกเป็นเข้ียวตะขาบ 

ป ระ ทั บ นั่ ง ขั ด ส ม า ธิ ร าบ             

แส ด งป างม าร วิ ชั ย เห นื อ          

ฐานเขียง 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

21 

- 

22 

ส. 

70 

ตก. 

57 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

5 พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ส า ริ ด                 

ป ระทั บนั่ ง ขัดส มาธิ เพชร  

พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า           

พระนาสิกสั้น พระหนุเป็นปม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เป็นดอกบัวตูม พระวรกาย

อ ว บ อ้ ว น  พ ร ะ อุ ร ะ นู น            

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

สั้นเหนือพระถัน ปลายแตก

เป็ น ส อ งแ ฉก  แส ด งป า ง           

มารวิชัยเหนือฐานเขียง 

บริเวณฐานมีจารึกอักษรธรรม

ล้านนาและอั กษรฝักขาม  

ระบุ ช่ื อผู้ ส ร้ าง และคาถา

อริยสัจกลบท 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ต้น 

- 

กลาง 

21 

ส. 

70 

ตก. 

46 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

6 พระพุทธรูปส าริด ประทับ

นั่งขัดสมาธิเพชร พระพักตร์

รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร

เห ลื อบต่ า  พ ระนาสิ ก สั้ น           

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด           

พ ร ะ เก ศ า เล็ ก  พ ร ะ รั ศ มี             

ด อ ก บั ว ตู ม  พ ร ะ ว ร ก า ย

ค่อนข้างสมส่วน ครองจีวร 

ห่มเฉียง ชายสังฆาฏิสั้นเหนือ

พ ร ะ ถั น  ป ล าย แ ต ก เป็ น            

เ ข้ี ย วต ะ ข าบ  แ ส ด งป า ง           

มาร วิชัย  เหนือฐานบั วบน         

ฐานหน้ากระดานหกเหลี่ยม

เจาะช่องกระจก 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ต้น 

- 

กลาง 

21 

ส. 

55 

ตก. 

28 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

7 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า  

พระนาสิกโด่ง  พระหนุเป็น

ป ม  ท ร ง ก า รั ณ ฑ ม กุ ฏ  

ทรงสั งวาล ไข ว้กั นบ ริ เวณ 

พระอุระ ทั บทรวงเป็ นรูป

ดอกไม้สี่กลีบ พระพาหาสวม

พาหุรัด แสดงปางมารวิชัย

เหนือฐานเขียง 

บริเวณฐานปรากฏจารึกอักษร

ธรรมล้านนา ระบุช่ือ พ่อแก้ว 

เป็นผู้สร้าง และศักราช 871 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

พ.ศ. 

2052 

 

ส. 

32 

ตก. 

14.5 

 

8 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า  

พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์

เล็ ก น้ อย  พ ระห นุ เป็ นป ม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เป็นเปลว พระอังสาใหญ่ พระ

วรกายยืดสูง ชายสังฆาฏิตกลง

ใต้พ ระนาภี ปลายตัดตรง 

ประทับยืนตรง เหนือฐานบัว

ซึ่งอยู่บนฐานเขียงเจาะช่อง

กระจกและมีขารองรับทั้งสีมุ่ม 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ปลาย 

22 

 

ส. 

32 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

9 พระพุทธรูปส าริด ประทับ

นั่งขัดสมาธิเพชร พระพักตร์

รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร

เหลื อบต่ า พระนาสิ ก โด่ ง  

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด           

พระเกศาเล็ ก  พระวรกาย

ค่อ น ข้ างอ วบ  ค ร อ งจี ว ร       

ห่ ม เ ฉี ย ง  ช าย สั งฆ า ฏิ สั้ น           

เหนือพระถัน ปลายแตกเป็น

เ ข้ี ย วต ะ ข าบ  แ ส ด งป า ง          

ม า ร วิ ชั ย เห นื อ ฐ า น ห น้ า

กระดานหกเหลี่ยมเจาะช่อง

กระจก 

บริเวณฐานปรากฏจารึกอักษร

ธรรมล้ าน น า แล ะอั กษ ร        

ฝักขาม ระบุช่ือผู้สร้าง และ

คาถาปฐมัง (คาถาพระพุทธ

สิหิงค์) 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ต้น 

- 

กลาง 

21 

 

ส. 

70 

ตก. 

44 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

10 พระพุทธรูปส าริด ประทับ

นั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์

กลม พระขนงโก่ง พระเนตร

ค่อนข้างเบิก พระนาสิกสั้น 

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด           

พระเกศาเล็ก พระอุระนูน บั้น

พระองค์เล็ก  ครองจีวรห่ม

เฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเสมอ

พระนาภี ปลายแตกเป็นเข้ียว

ตะขาบ แสดงปางมารวิชัย 

เหนือฐานหน้ากระดาน 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ต้น 

- 

กลาง 

21 

 

ส. 

75 

ตก. 

52 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

11 พระพุทธรูปส าริด ประทับ

นั่งขัดสมาธิเพชร พระพักตร์

ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า        

พ ร ะ น า สิ ก โด่ ง  พ ร ะ ห นุ         

เป็นปม พระเกศาเล็ก มีกรอบ

ไรพระศก ครองจีวรห่มเฉียง              

ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน 

ป ล าย แ ต ก เป็ น ส อ งแ ฉ ก         

ท าลวดลายที่ส่วนปลาย แสดง

ปางมารวิชัย เหนือฐานบัว

คว่ า-บัวหงายซึ่งตั้งอยู่บนฐาน

หน้ากระดานหกเหลี่ยมเจาะ

ช่ อ ง เ ป็ น ล ว ด ล า ย           

พันธ์ุพฤกษา 

บริเวณฐานปรากฏจารึกอักษร

ธรรมล้ าน น า แล ะอั กษ ร 

ฝักขาม ระบุช่ือล าพันทมะ  

คนของสีกุน สร้างพระพุทธรูป

นี้ไว้เมื่อปี รวายสัน เดือน 6 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

พ.ศ. 

2080 

 

ส. 

52 

ตก. 

30 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

12 พระพุทธรูปส าริด ประทับ

นั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูป

ไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร

เหลือบต่ า พระนาสิกโด่ง พระ

ห นุ เ ป็ น ป ม  ข ม ว ด             

พระเกศาเล็ก พระรัศมีเปลว 

พระวรกายสมส่วน ครองจีวร

ห่ม เฉียง ชายสังฆาฏิตกลง

เสมอพระนาภี ปลายตัดตรง 

แสดงปางมารวิชัย เหนือฐาน

บัวหงายซึ่งตั้งอยู่บนฐานหน้า

กระดานหกเหลี่ยมมีขารองรับ

สามขา 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

21 

 

ส. 

67 

ตก. 

40 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

13 เจดีย์ทรงปราสาทจ าลอง 

เรือนธาตุซ้อนช้ันลดหลั่นกัน

ข้ึนไปสามช้ัน โดยเรือนธาตุอยู่

ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้

สิบสอง เจาะช่องทางเข้าทั้งสี่

ด้าน ประดับด้วยรัดอก เหนือ

ข้ึนไปเป็นหลังคาลาดในผังย่อ

มุ ม ไม้ สิ บ ส อง  สั นห ลั งค า

ประดับหางวัน  แต่ละด้าน

ประดับหน้าจั่วที่มีลวดลาย

พันธ์ุพฤกษา ค่ันด้วยบัวหงาย

ในผั งสี่ เหลี่ ยมจัตุ รัสย่อมุม               

ไม้สิบสองที่มีการประดับแผ่น

สามเหลี่ยมคล้ายกลีบขนุน 

ส่วนยอด เป็นบัลลั งก์และ    

ปลียอดในผังย่อมุมไม้สิบสอง 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

21 

 

ส. 

101 
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2. วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
ท่ีตั้ง 13 ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 75) 
พิกัด ละติจูด 18°46'34.66" เหนือ ลองจิจูด 100°46'19.60" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1946 ในสมัยพญาปู่เข็ง เดิมช่ือว่า วัดหลวงกลางเวียง และเปลี่ยนมา

ใช้ช่ือ วัดพระธาตุช้างค้ า ในสมัยรัตนโกสินทร์165 
ข้อสังเกต ปัจจุบันยังเหลือเจดีย์ช้างค้ า พระพุทธรูปประธานในวิหาร และพระพุทธรูปหลาย

องค์ที่ยังสะท้อนอิทธิพลศิลปะสุโขทัยและล้านนา แต่อาคารวิหารคงจะมีการปรับเปลี่ยนในสมัยหลัง
ลงมาแล้ว 

หลักฐานท่ีพบ เจดีย์ช้างล้อม รวมถึงประติมากรรมทัง้ศิลปะสโุขทัยและล้านนา (ตารางที่ 49) 
 

 
รูปที่ 75 แสดงต าแหนง่วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
ที่มา: ดัดแปลงจาก คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, นครน่าน พัฒนาการเป็นนครรัฐ, 13. 

  

                                                             
165 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1217. 
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ตารางที่ 49 แสดงรายการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระธาตุช้างค้ า 

ฐ า น ล่ า ง สุ ด เ ป็ น ฐ า น               

บัวคว่ า-บั วหงาย คาดด้วย

ลู ก แ ก้ ว ส อ ง เส้ น บ ริ เ ว ณ          

ท้ อ ง ไม้  เห นื อ ข้ึ น ไป เป็ น            

ฐานเขียงซึ่งมีช้างโผล่ออกมา

ค รึ่ ง ตั ว จ า ก ฐ า น จ า น ว น           

ด้ า น ล ะ  5 เ ชื อ ก  ร อ งรั บ          

ฐ าน เขี ย ง ใน ผั ง สี่ เห ลี่ ย ม           

ซ้ อ น ล ด ห ลั่ น กั น ข้ึ น ไ ป         

สามฐาน  เหนื อ ข้ึน ไป เป็ น   

ฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 

ชุ ด ฐาน รอ งรั บ อ ง ค์ ระ ฆั ง           

เป็นฐานบัวถลาซ้อนลดหลั่น

กั น ส า ม ช้ั น  ค่ั น ด้ ว ย บั ว          

ปากระฆัง รองรับองค์ระฆัง

ขน าด เล็ ก  มี ก า รป ร ะดั บ

ล ว ด ล า ย ด อ ก ไม้ สี่ ก ลี บ            

ทั้งสี่ด้านที่องค์ระฆัง 

ส่วนยอดเป็นบั ลลั งก์ ในผั ง

สี่ เห ลี่ ยม  ปล้ อ งไฉน  แล ะ          

ปลียอด ตามล าดับ 
 

สุโขทัย กลาง 

19 

- 

กลาง 

20 

 

- 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

2 กู่ 

ส่วนฐานมีลักษณะเป็นฐาน

หน้ากระดานในผังสี่ เหลี่ยม

ซ้อนลดหลั่นกัน รองรับฐาน

บัวคว่ า-บัวหงาย 

ส่วนเรือนธาตุเป็นบัวคว่ า- บัว

หงาย อยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ยกเก็จด้านหน้าและด้านหลัง 

ผนั งมีการคาดด้วยลูกแก้ว

อกไก่จ านวนสองเส้น และมี

ปูนปั้นลวดลายพันธ์ุพฤกษา

ป ร ะ ดั บ บ ริ เ ว ณ มุ ม ทั้ ง สี่ 

ด้านหน้าเจาะช่องลึกเข้าไป

เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป 

ส่วนยอด เป็นหลังคาลาดทรง

จั่ว หน้าบันประดับฝักเพกา 

ปลายทั้งสองด้านเป็นมกรคาย

นาค 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 

 

- 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

3 พระพุทธรูปปูนปั้น ประทับ

นั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์

ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า           

พ ร ะ น า สิ ก โด่ ง  พ ร ะ ห นุ          

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก มี

กรอบไรพระศก พระรัศมีเป็น

เปลว พระวรกายอวบอ้วน 

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ต ก ล ง เ ส ม อ พ ร ะ น า ภี  

ปล ายแตก เป็ น  ส อ งแฉก 

มีการประดับลวดลายพัน ธ์ุ

พฤกษา (สันนิษฐานว่าซ่อม

ส ร้ า ง ข้ึ น ให ม่ )  แส ด งป าง 

มารวิชัย เหนือฐานบัวคว่ า-บัว

หงาย 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

- 

ปลาย 

21 

 

- 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

4 พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ส า ริ ด                

ประทับยืน พระพักตร์รูปไข่ 

พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบ

ต่ า  พ ร ะ น าสิ ก โด่ ง งุ้ ม ล ง

เ ล็ ก น้ อ ย  พ ร ะ ห นุ            

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก 

พระรัศมีเป็นเปลว พระอังสา

ให ญ่  บั้ น พ ร ะ อ ง ค์ เ ล็ ก            

ครองจีวรห่มคลุม ประทับยืน 

แส ด งป างป ร ะท าน อ ภั ย         

สองพระหัตถ์ 

ด้านหน้าฐานมีจารึกอักษรไทย

สุ โขทั ย ภาษาไทย ระบุ ว่า 

พ .ศ . 1969/1970 ส ม เด็ จ

เจ้าพระยาสารผาสุม ผู้เสวย

ราชย์ในนันทปุรได้สถาบก

พระพุทธรูปจ านวน 5 องค์ 

เพื่อผดุงพระพุทธศาสนา 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

พ.ศ. 

1969 

- 

1970 

 

ส. 

207 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

5 พระพุทธรูปส าริด ประทับยืน 

พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า  

พระนาสิกโด่งงุ้มลงเล็กน้อย 

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด 

พระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็น

เปลว อังสาใหญ่ บั้นพระองค์

เล็ ก  ค ร อ ง จี ว ร ห่ ม เ ฉี ย ง  

ชายสังฆาฏิตกลงเสมอพระ

นาภี  ปลายแตกเป็น เข้ียว

ตะขาบ แสดงปางลีลาเหนือ

ฐานบัวหงาย พระหัตถ์ขวา

ยกข้ึนเสมอพระอุระ 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

20 

 

ส. 

184.5 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

6 พระพุทธรูปส าริด ประทับยืน 

พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า  

พระนาสิกโด่งงุ้มลงเล็กน้อย 

พระหนุเป็นปม ขมวดพระ

เกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลว 

อังสาใหญ่  บั้นพระองค์เล็ก 

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ตกลงเสมอพระนาภี ปลาย

แตกเป็นเข้ียวตะขาบ แสดง         

ปางลีลา พระหัตถ์ซ้ายยกข้ึน

เสมอพระอุระ 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

20 

 

ส. 

196 

 

7 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พระเนตรเห ลือบต่ า  พ ระ

นาสิกโด่งงุ้มลงเล็กน้อย พระ

หนุเป็นปม ขมวดพระเกศา

เล็ก พระรัศมีเปลว อังสาใหญ่ 

บั้นพระองค์เล็ก ตามภาพถ่าย

เก่าครองจีวรห่ม เฉียง ชาย

สังฆาฏิตกลงเสมอพระนาภี 

ปลายแตกเป็นเข้ียวตะขาบ 

แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน

หน้ากระดาน 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ปลาย 

20 

- 

ต้น 

21 

 

ส. 

207 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

8 พระพุทธรูปส าริด ประทับ

นั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูป

ไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร

เหลื อบต่ า พระนาสิ ก โด่ ง           

งุ้ ม ล ง เล็ ก น้ อ ย  พ ร ะ ห นุ         

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก 

พระรัศมีเป็นเปลว (ปรากฏใน

ภาพถ่ายเก่า) พระอังสาใหญ่ 

บั้นพระองค์เล็กตามภาพถ่าย

เก่าพบว่า ครองจีวรห่มเฉียง               

ช าย สั ง ฆ า ฏิ ต ก ล ง เส ม อ         

พระนาภี ปลายแตกเป็นเข้ียว

ตะขาบ แสดงปางมารวิชัย

เหนือฐานหน้ากระดาน 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ปลาย 

20 

- 

ต้น 

21 

 

ส. 

139 

ตก. 

127 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

9 พระพุทธรูปส าริด พระพักตร์

รูปไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร

เหลื อบต่ า พระนาสิ ก โด่ ง           

งุ้ ม ล ง เล็ ก น้ อ ย  พ ร ะ ห นุ       

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก 

พระรัศมีเปลว อังสาใหญ่  บั้น

พระองค์เล็ก  ครองจีวรห่ม

เฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเสมอ

พระนาภี ปลายแตกเป็นเข้ียว

ตะขาบ แสดงปางมารวิชัย

เหนือฐานบัวคว่ า- บัวหงายซึ่ง

ตั้งอยู่บนฐานหน้ากระดานอีก

ทอดหนึ่ง 

ฐานมีจารึกอักษรธรรมล้านนา 

ภาษาไทย กล่าวถึง นางค าใส 

สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ โดย

เอาตนแลกกับปัจจัยเป็นเงิน

จ า น วน ห นึ่ ง ม าส ร้ า ง  ใน 

จุลศักราช 951 (พ.ศ. 2132) 

รวมถึงการสร้างคัมภีร์ และ

อุโบสถ 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

พ.ศ. 

2132 

 

ส. 

135 

ตก. 

59 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

10 พระพุทธรูปส าริด ประทับยืน 

พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พระเนตรเห ลือบต่ า  พ ระ

นาสิกโด่ ง พระหนุ เป็ นปม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี         

ดอกบัวตูมยืดสูง อังสาใหญ่ 

บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่ม

เฉียง ชายสังฆาฏิตกลงใต้พระ

นาภี ปลายตัดตรง ประทับยืน

ตรงเหนือฐานบัวในผังแปด

เหลี่ยม 

ฐานมีจารึกอักษรธรรมล้านนา 

ภาษาไทย ระบุว่า จุลศักราช 

889 ปีเมิงไก๊ (พ.ศ. 2070) 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

พ.ศ. 

2070 

 

ส. 

95 

- 

กว้าง 

24 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

11 พระพุทธรูปส าริด ประทับ

นั่งขัดสมาธิเพชร พระพักตร์

กลม พระขนงโก่ง พระเนตร

เหลื อบต่ า พระนาสิ ก โด่ ง  

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด        

พ ระ เกศ าให ญ่  พ ระ รั ศ มี       

ด อ ก บั ว ตู ม  พ ร ะ ว ร ก า ย        

อ ว บ อ้ ว น  พ ร ะ อุ ร ะ นู น          

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

สั้นเหนือพระถัน ปลายแตก

เป็นเข้ียวตะขาบ แสดงปาง

ม า ร วิ ชั ย เห นื อ ฐ าน ห น้ า

กระดาน 

ล้านนา 20 

 

ส. 

100 

ตก. 

73 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

12 พระพุทธรูปส าริด ประทับ

นั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูป

ไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร

เหลื อบต่ า พระนาสิ ก โด่ ง         

งุ้ ม ล ง เล็ ก น้ อ ย  พ ร ะ ห นุ           

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก 

พระรัศมีเป็นเปลว อังสาใหญ่ 

บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่ม

เฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเสมอ

พระนาภี ปลายแตกเป็นเข้ียว

ตะขาบ แสดงปางมารวิชัย

เหนือฐานหน้ากระดาน 

ด้านหน้าฐานมีจารึกอักษรไทย 

ภาษาไทย ระบุ ว่า หล่อองค์

ต่อพระเศียรซึ่งมีอยู่เดิม เมื่อ 

17 กุ มภาพั น ธ์ พ .ศ . 2404 

พระพุทธปริตรมงคลนิมิด 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

- 

ปลาย 

20 

 

ส. 

110 

ตก. 

84 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

13 พระพุทธรูปส าริด ประทับ

นั่งขัดสมาธิราบ พระพักตร์รูป

ไข่ พระขนงโก่ง พระเนตร

เหลือบต่ า พระนาสิกโด่ง พระ

หนุเป็นปม ขมวดพระเกศา

เล็ก พระรัศมีดอกบัวตูม อังสา

ใหญ่ บั้นพระองค์เล็ก ครอง

จีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิตกลง

เสมอพระนาภี ปลายแตกเป็น

เข้ียวตะขาบ แสดงปางมาร

วิชัยเหนือฐานบัวคว่ า - บั ว

หงาย 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ต้น 

- 

กลาง 

21 

 

ส. 

98 

ตก. 

71 

 

14 พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ส า ริ ด                 

ประทับยืน พระพักตร์รูปไข่ 

พ ร ะ ข น ง โก่ ง  พ ร ะ เน ต ร        

ม อ ง ต ร ง  พ ร ะ น าสิ ก สั้ น         

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด        

พ ระ เกศาเล็ ก  มี ก รอบ ไร        

พ ร ะ ศ ก  พ ร ะ รั ศ มี เป ล ว        

พ ระวรก าย ค่อน ข้างอ วบ 

ครองจีวรห่มคลุม แสดงปาง

ลีลาเหนือฐานเขียง 

อิทธิพล

ศิลปะ 

อยุธยา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ต้น 

- 

กลาง 

21 

 

- 
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3. วัดภูมินทร์ 
ท่ีตั้ง 33 ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 76) 
พิกัด ละติจูด 18°46'28.55" เหนือ ลองจิจูด 100°46'17.77" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2138 ในสมัยเจ้าเจตบุตรพรหมินทร์166 
ข้อสังเกต อาคารหลักของวัดคืออาคารทรงจตุรมุขซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับ

นั่งพิงแกนกลางทั้งสี่ทิศ แสดงถึงอิทธิพลศิลปะพม่า 
หลักฐานท่ีพบ พบเพียงพระพุทธรูปส าริด 2 องค์ อายุราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 

และราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 (ตารางที่ 50) 
 

 
รูปที่ 76 แสดงต าแหนง่วัดภูมินทร ์
ที่มา: ดัดแปลงจาก คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, นครน่าน พัฒนาการเป็นนครรัฐ, 13. 

  

                                                             
166 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1228. 
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ตารางที่ 50 แสดงรายการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดภูมินทร์ 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พระเนตรเห ลือบต่ า  พ ระ

น า สิ ก โ ด่ ง แ ต่ สั้ น  แ ย้ ม 

พระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุ

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก 

พระรัศมีเปลว อังสาใหญ่ บั้น

พระองค์เล็ก  ครองจีวรห่ม

เฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเสมอ 

พ ร ะ น า ภี  ป ล าย ตั ด ต ร ง           

ท าลวดลายตรงส่วนปลาย 

แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน

หน้ากระดานเจาะช่องกระจก 

ช่องด้านหน้าเป็ นลวดลาย

พันธ์ุพฤกษา 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

- 

ปลาย 

21 

ส. 

53.5 

ตก. 

22 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

2 พระพุทธรูปส าริด ประทับ

นั่งขัดสมาธิเพชร พระพักตร์

กลม พระขนงโก่ง พระเนตร

เหลือบต่ า พระนาสิกสั้น แย้ม

พระโอษฐ์เล็กน้อย พระหนุ

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก 

พระรัศมีเป็นดอกบัวตูม พระ

วรกายอวบอ้วน พระอุระนูน 

ครองจีวรห่มเฉียง เปิดพระ

อังสาขวา ชายสั งฆาฏิพาด

ผ่านพระอังสาซ้ายตกลงเสมอ

พระนาภี ปลายแตกเป็นเข้ียว

ตะขาบ แสดงปางมารวิชัย

เหนือฐานบัวคว่ า-บัวหงาย 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ปลาย 

21 - 22 

ส. 

73.5 

ตก. 

46 
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4. วัดหัวข่วง 
ท่ีตั้ง 77 ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 77) 
พิกัด พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด 18°46'37.64" เหนือ ลองจิจูด 100°46'16.35" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2061167 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505168 
ข้อสังเกต ปัจจุบันมีเพียงองค์เจดีย์ที่มีรูปแบบค่อนข้างสอดคล้องกับประวัติการสร้าง  

ส่วนหอไตรและวิหารคงจะมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ เจดีย์ศิลปะล้านนา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 และพระพุทธรูปส าริด 

จ านวน 3 องค์ แบ่งเป็นอิทธิพลศิลปะสุโขทัย อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 จ านวน 2 องค์ 
และศิลปะล้านนา อายุราวกลาง – ปลายพุทธศตวรรษที่ 21 จ านวน 1 องค์  (ตารางที่ 51) 
 

 
รูปที่ 77 แสดงต าแหนง่วัดหัวข่วง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, นครน่าน พัฒนาการเป็นนครรัฐ, 13. 

  

                                                             
167 ป้ายบรรยายประวัติวัดหัวข่วง. 
168 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1284. 
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ตารางที่ 51 แสดงรายการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดหัวข่วง 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 เจดีย์ทรงปราสาทยอด 

ฐานล่ างสุ ด เป็ น ฐาน เขีย ง      

ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส มุมทั้งสี่

ตวัดข้ึนเล็กน้อย เหนือข้ึนมา

เป็นฐานบัวคาดด้วยลูกแก้ว

อกไก่สองเส้น ถัดข้ึนไปเป็น

ฐานบั วลูกแก้ วอก ไก่ ในผั ง      

ย่อมุมไม้ยี่สิบแปดรองรบัเรือน

ธาตุ 

เรื อ น ธาตุ อ ยู่ ใน ผั ง ย่ อ มุ ม     

ไม้ยี่ สิ บ  โดยที่ มุ มประธาน       

ทั้ งส อ งด้ าน  จ าน วน สี่ มุ ม 

ประดับเทพพนม แต่ละด้านมี

ซุ้ ม จ ร ะ น า ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น

พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ส า ริ ด             

ปางมารวิชัย 

เหนือข้ึนไปเป็นช้ันหลังคาลาด

ใ น ผั ง ย่ อ มุ ม ไ ม้ ยี่ สิ บ           

ซ้ อ น ล ด ห ลั่ น กั น ส าม ช้ั น 

รองรับองค์ระฆัง เหนือข้ึนไป

เป็ นบั ลลั งก์ ห ลาย เห ลี่ ย ม 

ปล้องไฉน ปลียอด และฉัตร 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ปลาย 

21 

- 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

2 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า         

พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์

เล็ ก น้ อย  พ ระห นุ เป็ นป ม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เป็ น เป ลว พ ระอั งส าให ญ่    

บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่ม

เฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเหนือ

พระนาภี  ป ลาย เป็ น เข้ียว

ต ะ ข า บ  แ ส ด ง ป า ง          

มารวิชัยเหนือฐานเขียง 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

19 

- 

กลาง 

20 

ส. 

115 

ตก. 

95 

 

3 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า        

พ ร ะ น า สิ ก โด่ ง  พ ร ะ ห นุ        

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก 

พระรัศมีเปลว พระอังสาใหญ่ 

บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวร 

ห่ม เฉียง ชายสังฆาฏิตกลง

เหนือพระนาภี  ปลายเป็น

เ ข้ี ย วต ะ ข าบ  แ ส ด งป า ง 

มารวิชัยเหนือฐานบัวคว่ า-บัว

หงาย 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

20 ส. 

91 

ตก. 

58 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

4 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า  

พระนาสิกสั้น พระหนุเป็นปม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

ดอกบัวตูม พระวรกายวรกาย

อวบอ้วน ครองจีวรห่มเฉียง          

ช าย สั ง ฆ า ฏิ ต ก ล ง เส ม อ       

พ ระนา ภี  ป ล ายแตก เป็ น 

สองแฉก แสดงปางมารวิชัย

เหนือฐานบัวคว่ า-บัวหงาย 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

- 

ปลาย 

21 

ส. 

69 

ตก. 

42 
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5. วัดไผ่เหลือง  
ท่ีตั้ง 32 ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 78) 
พิกัด ละติจูด 18°46'35.07" เหนือ ลองจิจูด 100°46'8.76" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2119 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2525169 
ข้อสังเกต ปัจจุบันมีเพียงอุโบสถหลังเดียว 
หลักฐานท่ีพบ พระพุทธรูปส าริดปางลีลา อิทธิพลศิลปะสุโขทัย จ านวน 1 องค์ (ตารางที่ 52) 

 

 
รูปที่ 78 แสดงต าแหนง่วัดไผ่เหลอืง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, นครน่าน พัฒนาการเป็นนครรัฐ, 13. 

  

                                                             
169 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1209. 
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ตารางที่ 52 แสดงรายการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดไผ่เหลือง 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 ประทับยืน พระพักตร์รูปไข่ 

พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบ

ต่ า  พ ร ะ น าสิ ก โด่ ง งุ้ ม ล ง

เล็ ก น้ อย  พ ระห นุ เป็ นป ม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เ ป ล ว  พ ร ะ อั ง ส า ใ ห ญ่  

บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่ม

คลุม แสดงปางลีลาเหนือฐาน              

บัวคว่ า-บัวหงาย 

อิทธิพล 

ศิลปะ 

อยุธยา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ต้น 

- 

กลาง 

21 

ส. 

216 
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6. วัดกู่ค า  
ท่ีตั้ง 19 ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 79) 
พิกัด ละติจูด 18°46'31.87" เหนือ ลองจิจูด 100°46'29.09" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1883 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2500170 
ข้อสังเกต ปัจจุบันมีเพียงอุโบสถ และเจดีย์ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ  พระพุทธรูปส าริด อิท ธิพลศิลปะสุ โขทัย จ านวน  1 องค์ อายุราว 

พุทธศตวรรษที่ 20 (ตารางที่ 53) 
 

 
รูปที่ 79 แสดงต าแหนง่วัดกู่ค า 
ที่มา: ดัดแปลงจาก คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, นครน่าน พัฒนาการเป็นนครรัฐ, 13. 

  

                                                             
170 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1104. 
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ตารางที่ 53 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดกู่ค า 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า          

พ ร ะ น า สิ ก โด่ ง  พ ร ะ ห นุ      

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก 

พระรัศมีเปลว อังสาใหญ่  บั้น

พระองค์เล็ก  ครองจีวรห่ม

เฉียง ชายสังฆาฏิซ้อนทบกัน

หลายช้ัน ตกลงเสมอพระนาภี 

ประทับนั่งขัดสมาธิราบ แสดง

ปางมารวิชัยเหนือฐานเขียง 

สุโขทัย 

 

20 - 
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7. วัดพญาภู  
ท่ีตั้ง 5 ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 80) 
พิกัด ละติจูด 18°46'25.43" เหนือ ลองจิจูด 100°46'27.70" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1949 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2461171 
ข้อสังเกต ปัจจุบันมีเพียงอุโบสถ และเจดีย์ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ พระพุทธรูปส าริดที่สร้างข้ึนในสมัยพญาสารผาสุม เมื่อ พ.ศ. 1969/1970 

อิทธิพลศิลปะสุโขทัย รวมถึงพระพุทธรูปล้านนา อายาวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 (ตารางที่ 54) 
 

 
รูปที่ 80 แสดงต าแหนง่วัดพญาภู 
ที่มา: ดัดแปลงจาก คณะท างานเอกลักษณ์น่าน, นครน่าน พัฒนาการเป็นนครรัฐ, 13. 

  

                                                             
171 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1214. 
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ตารางที่ 54 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดพญาภู 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า  

พระนาสิกโด่งงุ้มลงเล็กน้อย 

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด      

พระเกศาเล็ก พระรัศมีเปลว 

อังสาใหญ่  บั้นพระองค์เล็ก 

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ตกลงเสมอพระนาภี ปลาย

แ ต ก เ ป็ น เ ข้ี ย ว ต ะ ข า บ  

แสดงปางลีลาเหนือฐานหน้า

กระดาน พระหัตถ์ซ้ายยกข้ึน

เสมอ พระอุระ 

ฐานมีจารึกอักษรไทยสุโขทัย 

ภ าษ าไท ย  ร ะบุ ว่ า  พ .ศ . 

1969/ 1970 ส ม เ ด็ จ

เจ้าพระยาสารผาสุม สถาบก

พระพุทธรูปจ านวน 5 องค์ 

เพื่อผดุงพระพุทธศาสนา 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

พ.ศ. 

1969 

- 

1970 

ส. 

213 

ตก. 

51 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

2 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า           

พระนาสิกโด่ง งุ้มลงเล็กน้อย 

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด        

พระเกศาเล็ก พระรัศมีเปลว 

อังสาใหญ่  บั้นพระองค์เล็ก 

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ต ก ล ง เ ส ม อ พ ร ะ น า ภี  

ปลายแตกเป็นเข้ียวตะขาบ 

แสดงปางลีลาเหนือฐานหน้า

กระดาน พระหัตถ์ขวายกข้ึน

เสมอพระอุระ 

ฐานมีจารึกอักษรไทยสุโขทัย 

ภ า ษ า ไ ท ย  ร ะ บุ ว่ า           

พ .ศ . 1969/1970 ส ม เด็ จ

เจ้าพระยาสารผาสุม สถาบก

พระพุทธรูปจ านวน 5 องค์ 

เพื่อผดุงพระพุทธศาสนา 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

พ.ศ. 

1969 

- 

1970 

ส. 

200 

ตก. 

54 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

3 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า        

พระนาสิกโด่ง งุ้มลงเล็กน้อย 

พ ร ะ ห นุ เป็ น ป ม  ข ม ว ด         

พระเกศาเล็ก พระรัศมีเปลว 

อังสาใหญ่  บั้นพระองค์เล็ก 

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ตกลงเสมอพระนาภี ปลาย

แ ต ก เ ป็ น เ ข้ี ย ว ต ะ ข า บ  

แสดงปางมารวิชัยเหนือฐาน         

หน้ากระดาน 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

19 

- 

กลาง 

20 

ส. 

139 

ตก. 

92 
 

4 พระพักตร์ค่อนข้างกลม  พระ

ขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ า 

พระนาสิกสั้น พระหนุเป็นปม 

ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมี

เ ป ล ว  พ ร ะ อุ ร ะ นู น  

บั้นพระองค์เล็ก ครองจีวรห่ม

เฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเสมอ         

พ ระนา ภี  ป ล ายแตก เป็ น   

สองแฉก แสดงปางมารวิชัย

เหนือฐานเขียง 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ต้น 

- 

กลาง 

20 

ส. 

46 

ตก. 

42 
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8. วัดหัวเวียงใต้  
ท่ีตั้ง 54 ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 81) 
พิกัด ละติจูด 18°46'47.55" เหนือ ลองจิจูด 100°46'34.52" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2443 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2472172 
ข้อสังเกต ปัจจุบันมีเพียงอุโบสถ วิหาร และเจดีย์ ที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ พระพุทธรูปส าริด ศิลปะล้านนา จ านวน 2 องค์ (ตารางที่ 55) 

 

 
รูปที่ 81 แสดงต าแหน่งวัดหัวเวียงใต้ และประมาณระยะห่างจากกลางเวียงน่าน 

  

                                                             
172 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1287. 
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ตารางที่ 55 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดหัวเวียงใต้ 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์กลม พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า         

พ ร ะ น า สิ ก โด่ ง  พ ร ะ ห นุ         

เป็นปม ขมวดพระเกศาใหญ่ 

พระรัศมี เปลว พระวรกาย

อวบอ้วน ครองจีวรห่มเฉียง 

ช าย สั ง ฆ า ฏิ ต ก ล ง เส ม อ      

พระนาภี ปลายแตกเป็นเข้ียว

ตะขาบ แสดงปางมารวิชัย

เหนือฐานเขียง 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ต้น 

- 

กลาง 

21 

ส. 

64 

ตก. 

42 

 

2 พระพักตร์ค่อนข้างกลม  พระ

ขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ า 

พ ระน าสิ ก โด่ ง  บ าน ออ ก  

พระหนุเป็นปม ขมวดพระ

เกศาเล็ก พระรัศมีเปลว อังสา

ให ญ่   บั้ น พ ร ะ อ ง ค์ เล็ ก 

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ตกลงเสมอพระนาภี ปลาย 

ตัดตรง แสดงปางมารวิชัย

เหนือฐานบัวซึ่งซ้อนอยู่บน

ฐานเขียง หกเหลี่ยมอีกทอด 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

21 

ส. 

98 

ตก. 

55 
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9. วัดสวนตาล  
ท่ีตั้ง หมู่ 2 ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 82) 
พิกัด พิกัดภูมิศาสตร์ ละติจูด 18°47'3.20" เหนือ ลองจิจูด 100°46'26.41" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 1698173 แต่จากภาพถ่ายเก่าที่ปรากฏเจดีย์องค์เดิมมีรูปแบบเป็น 

พุ่มข้าวบิณฑ์ ประกอบกับข้อมูลการขุดค้นกล่าวว่ามีการใช้งานราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 
จึงเป็นไปได้ว่าแรกสร้างน่าจะราวพุทธศตวรรษที่ 20 

ข้อสังเกต ปัจจุบันมีเพียงอุโบสถ วิหาร และเจดีย์ ที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐาน ท่ีพบ  ภาพ ถ่ายเก่ าเจดีย์ทรงพุ่ ม ข้าวบิณ ฑ์  อายุราวพุทธศตวรรษที่  20 

และพระพุทธรูปประธานในวิหาร ซึ่งมีประวัติการสร้างเมื่อ พ.ศ. 1993174 (ตารางที่ 56) 
 

 
รูปที่ 82 แสดงต าแหนง่วัดสวนตาล และประมาณระยะห่างจากกลางเวียงน่าน ด้วยโปรแกรม 

Google Earth 
  

                                                             
173 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1261. 
174 สุรศักดิ์ ศรีส าอาง และคณะ, เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร 

2537), 79. 
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ตารางที่ 56 แสดงรายการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดสวนตาล 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 ภาพถ่ายเก่า 

เจดี ย์ ท รงยอดดอกบั วตู ม                

(พุ่มข้าวบิณฑ์) ปัจจุบันซ่อม

สร้างใหม่จนไม่เหลือรูปแบบ

ดั้งเดิม อาจสันนิษฐานว่า ส่วน

ฐาน ประกอบด้วยฐานหน้า

กระดานเขียงในผังสี่ เหลี่ยม

จัตุรัส 4 – 5 ช้ัน รองรับฐาน

บัวลูกแก้วอกไก่ในผังสี่เหลี่ยม

จัตุรัส 1 ฐาน 

ส่วนกลาง ประกอบด้วยฐาน

บั วลู ก ฝั ก ซ้ อ น กั น  2 ฐ าน         

อ ยู่ ใน ผั ง ย่ อ มุ ม ไม้ ยี่ สิ บ         

(ฐานแว่นฟ้า) เรือนธาตุอยู่ใน

ผังเพิ่มมุมไม้ยี่สิบ 

ส่วนยอด เป็นช้ันซ้อน 1 ช้ัน 

ป ร ะดั บ บ ร รพ แ ถล งแ ล ะ        

กลีบขนุน ต่อเนื่องข้ึนไปเป็น

อ ง ค์ ระ ฆั งท ร งพุ่ ม  ค ล้ า ย         

ดอกบัวตูม ปล้องไฉน และปลี

ยอด ตามล าดับ 

สุโขทัย ปลาย 

19 

- 

ต้น 

20 

- 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

2 พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ปู น ปั้ น           

พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า          

พ ร ะ น า สิ ก โด่ ง  พ ร ะ ห นุ        

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก 

พระรัศมีเปลว อังสาใหญ่  บั้น

พระองค์เล็ก  ครองจีวรห่ม

เฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเสมอ

พระนาภี ปลายแตกเป็นเข้ียว

ตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิ

ราบ แสดงปางมารวิชัย 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

พ.ศ. 

1993 

ส. 

237 

ตก. 

180 
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10. วัดพระเนตร  
ท่ีตั้ง บ้านพระเนตร ต าบลในเวียง อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 83) 
พิกัด ละติจูด 18°47'30.65" เหนือ ลองจิจูด 100°47'21.83" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2376 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2379175 
ข้อสังเกต ปัจจุบันมีเพียงอุโบสถ และวิหาร ที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ พระพุทธรูปส าริด จ านวน 1 องค์ อายุราวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 

(ตารางที่ 57) 
 

 
รูปที่  83 แสดงต าแหน่งวัดพระเนตร และประมาณระยะห่างจากกลางเวียงน่าน ด้วย

โปรแกรม Google Earth 
  

                                                             
175 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1219. 
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ตารางที่ 57 แสดงรายการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดพระเนตร 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า        

พ ร ะ น า สิ ก สั้ น  พ ร ะ ห นุ        

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก 

อุษ ณี ษะสู ง พระรัศมี เป็ น

ด อ ก บั ว ยื ด สู ง  พ ร ะ อุ ร ะ

ค่อนข้างนูน บั้นพระองค์เล็ก 

ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิ

ตกลงเสมอพระนาภี ปลาย 

ตัดตรง แสดงปางมารวิชัย

เห นื อ ฐาน เขี ย ง เจ าะ ช่อ ง

กระจก 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

ต้น 

- 

กลาง 

21 

ส. 

67 

ตก. 

42 
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11. วัดพญาวัด  
ท่ีตั้ง หมู่ 6 ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 84) 
พิกัด ละติจูด 18°46'15.63" เหนือ ลองจิจูด 100°45'45.30" ตะวันออก 
ประวัติ ทางวัดระบุว่าสร้างราว พ.ศ. 1538176 เนื่องจากผูกโยงรูปแบบเจดีย์ที่คล้ายกับทาง

ล าพูนว่าเป็นการสร้างในสมัยพระนางจามเทวี 
ข้อสังเกต ปัจจุบันมีเพียงวิหารซึ่งสร้างข้ึนใหม่ กับองค์เจดีย์และกู่ประดิษฐานพระพุทธรูป  

ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 
หลักฐานท่ีพบ พระพุทธรูปส าริด จ านวน 1 องค์ (ตารางที่ 58) 

 

 
รูปที่ 84 แสดงต าแหนง่วัดพญาวัด และประมาณระยะห่างจากกลางเวียงน่าน ด้วยโปรแกรม 

Google Earth 
  

                                                             
176 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1213. 
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ตารางที่ 58 แสดงรายการโบราณสถานและโบราณวัตถุที่วัดพญาวัด 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 เจดีย์วัดพญาวัด 

ส่ วน ฐาน ล่ า งสุ ด เป็ น ฐ าน     

หน้ากระดานในผังสี่ เหลี่ยม

จัตุ รัส  ซ้ อนลดหลั่ นห้ า ช้ัน 

รองรับฐานบัวลูกแก้วอกไก่ 1 

ฐาน 

เรือนธาตุอยู่ ในผั งสี่ เหลี่ยม

จัตุรัส แต่ละด้านมีซุ้มจระน า

ด้ า น ล ะ ส าม ช่ อ ง  ภ าย ใน

ป ระดิ ษ ฐาน พ ระพุ ท ธรู ป          

ปู น ปั้ น ป ร ะ ทั บ ยื น  ซ้ อ น

ลดหลั่นกันข้ึนไป 5 ช้ัน 

ส่วนยอด มีลักษณะเป็นกรวย

อยู่ในผังสี่เหลี่ยม 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 - 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

2 กู่ ประดิษฐานพระพุทธรูป 

ส่วนฐานล่างสุดจมอยู่       ใต้

พื้นดิน เห็นเพียงส่วนที่เป็นบัว

หงาย คาดด้วยลูกแก้วอกไก่ 

อยู่ในผังยกเก็จทั้งสี่ด้าน 

ส่ ว น เรื อ น ธ าตุ  อ ยู่ ใน ผั ง

สี่เหลี่ยมจัตุรสั ยกเก็จทั้ง     สี่

ด้านต่อเนื่องข้ึนมาจาก   ส่วน

ฐาน เก็จทั้งสี่ท าเปน็ซุ้มจระน า 

ภ า ย ใ น ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น

พระพุทธรูปปูนปั้น 

ส่ ว น ย อ ด  เป็ น บั ว ค ว่ า -          

บั วห งาย  บั วลู กแก้วอกไก่ 

และส่วนยอดทรงกรวยในผัง

สี่เหลี่ยม 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

21 - 
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ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

3 พระพักตร์กลม เกือบเป็น

เ ห ลี่ ย ม  พ ร ะ ข น ง โ ก่ ง           

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า           

พ ร ะ น า สิ ก โด่ ง  พ ร ะ ห นุ           

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก มี

กรอบไรพระศก พระรัศมีเป็น

เป ล ว  พ ร ะ ว ร ก า ย อ ว บ               

ค ร อ ง จี ว ร ห่ ม เ ฉี ย ง             

ช าย สั ง ฆ า ฏิ ต ก ล ง เส ม อ            

พระนาภี ปลายแตกเป็นเข้ียว

ตะขาบ ประทับนั่งขัดสมาธิ

ราบ  แสดงปางมารวิชัยเหนือ

ฐานบัวคว่ า- บัวหงาย 

ล้านนา 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

22 

- 

23 

- 
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12. วัดเจดีย์  
ท่ีตั้ง 65 หมู่ 4 ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (รูปที่ 85) 
พิกัด ละติจูด 18°45'35.70" เหนือ ลองจิจูด 100°45'51.67" ตะวันออก 
ประวัติ สร้างปี พ.ศ. 2482 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2510177 
ข้อสังเกต ปัจจุบันมีเพียงวิหาร และเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์ 
หลักฐานท่ีพบ  พระพุทธรูปส าริด อิทธิพลศิลปะสุ โขทัย จ านวน 1 องค์ อายุราว 

กลางพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 (ตารางที่ 59) 
 

 
รูปที่ 85 แสดงต าแหนง่วัดเจดีย์ และประมาณระยะห่างจากกลางเวียงน่าน ด้วยโปรแกรม 

Google Earth 
  

                                                             
177 กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 8, 1110. 
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ตารางที่ 59 แสดงรายการโบราณวัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่วัดเจดยี์ 

ท่ี ลักษณะ ศิลปะ 
อาย ุ

(พศว.) 

ขนาด 

(ซม.) 
รูปภาพ 

1 พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่ง 

พ ร ะ เ น ต ร เ ห ลื อ บ ต่ า          

พ ร ะ น า สิ ก โด่ ง  พ ร ะ ห นุ       

เป็นปม ขมวดพระเกศาเล็ก 

พระรัศมีเปลว อังสาใหญ่  บั้น

พระองค์เล็ก  ครองจีวรห่ม

เฉียง ชายสังฆาฏิตกลงเสมอ

พระนาภี ปลายแตกเป็นเข้ียว

ตะขาบ แสดงปางมารวิชัย

เหนือฐานเขียง 

สุโขทัย 

สกุลช่าง 

พื้นเมือง 

กลาง 

19 

- 

กลาง 

20 

ส. 

162 

ตก. 

112 
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การจัดจ าแนกหลักฐานจากการส ารวจ 

การจัดจ าแนกศิลปะนี้ได้น าเอาหลักการจัดจ าแนกรูปแบบศิลปะและอายุสมัย ตลอดจน
ข้อคิดเห็นของหม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล สันติ เล็กสุขุม และศักดิ์ชัย สายสิงห์ 178 มาเป็นแนวทาง 
โดยสามารถจัดจ าแนกอายุสมัยหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้จากการส ารวจ ดังนี้ 

1. หลักฐานอิทธิพลศิลปะสุโขทัย 
แบ่งช่วงอายุสมัยของหลักฐานที่พบออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 
 1.1 ช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 20 
 สถาปัตยกรรม 
 หลั กฐานด้ านสถาปั ตยกรรม ใน ช่วงเวลานี้ พบทั้ ง เจดี ย์ท รงระฆังซึ่ งส่ วนฐาน 

มีประติมากรรมช้างโผล่มาครึ่งตัว เรียกว่า ช้างล้อม หรือ ช้างรอบ ที่วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร  
(รูปที่ 86)  โดยเจดีย์รูปแบบดังกล่าวมีการก าหนดอายุไว้ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 – ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ยังพบภาพถ่ายเก่าเจดีย์วัดสวนตาล (รูปที่ 87) ว่ามีรูปแบบเจดีย์ทรงดอก
บัวตูมอย่างชัดเจน ซึ่งเจดีย์รูปแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย ทั้งนี้เคยมีการก าหนดอายุเจดีย์
ทรงยอดดอกบัวตูมของเมืองน่านเอาไว้ในราวต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่  20179 อีกทั้ งตาม
ประวัตศิาสตร์น่านยังมีการกล่าวถึงการสร้างพระธาตุแช่แห้งข้ึนที่เวียงภูเพียงแช่แห้งในราวจุลศักราช 
715 (ตรงกับ พ.ศ. 1896)180 แต่มีการซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนปัจจุบันไม่สามารถบอกได้
ถึงรูปแบบดั้งเดิมของเจดีย์องค์เดิมเมื่อแรกสร้างได้ 
 

                                                             
178 สรุปความจาก หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 

2546); สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญไชย-ล้านนา (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2549); สันติ เล็กสุขุม, ศิลปะ
สุโขทัย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ , 2549); ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลัง
ศรัทธา (นนทบุรี: เมืองโบราณ , 2560); ศักดิ์ชัย สายสิงห์, พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและ
ความเชื่อของคนไทย (กรุงเทพฯ: ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2556); 
ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะเมืองเชียงแสน : วิเคราะห์งานศิลปกรรมร่วมสมัยกับหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2551); ศักดิ์ชัย สายสิงห์, ศิลปะล้านนา, (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., 2546). 

179 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและพลังศรัทธา, 297. 
180 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร, 11. 
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รูปที่ 86 เจดีย์ช้างล้อม วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 

 
 

 
รูปที่ 87 ภาพถ่ายเก่าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ (ยอดดอกบัวตมู) วัดสวนตาล 
ที่มา: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 
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 ประติมากรรม 
 ประติมากรรมที่มีการก าหนดอายุในช่วงเวลานี้เป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยหมวดใหญ่ 

อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19 - 20 อาจแบ่งออกป็น 
 กลุ่มท่ี 1 ลักษณะโดยรวมคล้ายกับพระพุทธรูปหมวดใหญ่ แต่มีลักษณะบางประการ  

ต่างออกไป เช่น ชายสังฆาฏิบางองค์ยาวไม่ถึงพระนาภี พระวรกายค่อนข้างอวบอ้วน ได้แก่  
พระพุทธรูปปางมารวิชัยวัดนาปัง (รูปที่ 88) วัดกอก (รูปที่ 89) วัดพญาภู (รูปที่ 90) วัดศรีบุญเรือง 
(รูปที่ 91) วัดหัวข่วง (รูปที่ 92 - 93) วัดเจดีย์ (รูปที่ 94) วัดปรางค์ (รูปที่ 95) และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ น่าน (รูปที่ 96) 
 

   
รูปที่ 88 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดนาปัง (ซ้าย) 
รูปที่ 89 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดกอก (ขวา) 

 

   
รูปที่ 90 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพญาภู (ซ้าย) 
รูปที่ 91 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดศรีบุญเรือง (ขวา) 
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รูปที่ 92 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดหัวข่วง (ซ้าย) 
รูปที่ 93 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดหัวข่วง (ขวา) 

 

   
รูปที่ 94 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดเจดีย์ (ซ้าย) 
รูปที่ 95 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดปรางค์ (ขวา) 
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รูปที่ 96 พระพทุธรูปศิลปะสุโขทยัหมวดใหญ่ จัดแสดงที่พิพธิภัณฑสถานแห่งขาติ น่าน 

 
 กลุ่มท่ี 2 ลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธรูปหมวดใหญ่ แต่ท าชายสังฆาฏิซ้อนทบกันอย่าง

เป็นธรรมชาติ ได้แก่ พระพุทธรูปวัดกอก (รูปที่ 97) และวัดกู่ค า (รูปที่ 98) เทียบได้กับพระพุทธรูปปนู
ปั้น ปางลีลา วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง เมืองศรีสัชนาลัย (รูปที่  99) ก าหนดอายุราวกลาง 
พุทธศตวรรษที่ 20 
 

   
รูปที่ 97 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดกอก 
รูปที่ 98 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดกู่ค า 
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รูปที่ 99 พระพทุธรูปลลีาปูนปั้นที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง เมอืงศรสีัชนาลัย 

 
 1.2 ช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 
 กลุ่ม ท่ี  1 กลุ่ มพระพุทธรูปที่ มีจารึกอักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย มี ใจความว่า 

“สมเด็จเจ้าพระยาสารผาสุม ผู้ เสวยราชย์ในนันทปุร ได้สถาบกพระพุทธรูปจ านวน 5 องค์ 
เพื่ อ ผ ดุ ง พ ร ะ พุ ท ธศ าส น า ”  พ ร้ อ ม ร ะ บุ ปี จุ ล ศั ก ร าช  788 แ ล ะ ม ห า ศั ก ร า ช  1970 
(ตรงกับ  พ.ศ. 1969/1970) ซึ่ งพระพุทธรูปกลุ่มนี้พบ ว่ามีจารึกดังกล่าวจ านวน 3 องค์ คือ 
พระพุทธรูปประทับยืน แสดงปางประทานอภัยสองพระหัตถ์ ที่วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 1 องค์ 
(รูปที่ 100) และพระพุทธรูปปางลลีาจากวัดพญาภู จ านวน 2 องค์ (รูปที่ 101) ซึ่งตามข้อมูลจารึกควร
จะต้องมีพระพุทธรูปอีก 2 องค์ ที่สร้างข้ึนในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ในปัจจุบันมีการสันนิษฐานว่าเป็น
พระพุทธรูปปางลีลาที่ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร (รูปที่ 102) 

พระพุทธรูปกลุ่มนี้นับเป็นอีกหนึ่งหลักฐานยืนยันชัดเจนถึงแรงบันดาลใจด้านศิลปะ 
จากสุโขทัยที่ส่งผ่านมายังเมืองน่าน กระนั้นก็มีส่วนที่แสดงถึงฝีมือช่างท้องถ่ินเล็กน้อย เช่น  
พระวรกายค่อนข้างอวบ ขอบชายจีวรบางองค์ท าเป็นสองเส้นซ้อนกัน ต่างจากทางสุโขทัยที่จะมีเพียง 
เส้นเดียว อีกทั้ งชายจีวรส่วนล่างที่ตกลงและตัดเป็นเส้นทแยง และชายสังฆาฏิค่อนข้างใหญ่  
ปลายแตกซ้อนทบกันมากกว่าทางสโุขทัย รูปแบบศิลปะเช่นเดียวกันนี้ ยังพบเป็นพระพุทธรูปปางลีลา 
วัดนาปัง (รูปที่ 103) 
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รูปที่ 100 พระพุทธรูปแสดงปางประทานอภัยสองพระหัตถ์ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร  

มีจารึกระบุว่าสร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาสารผาสุม ราว พ.ศ. 1969/1970 
 
 

 

รูปที่ 101 พระพุทธรูปปางลลีา วัดพญาภู มีจารึกระบุว่าสรา้งโดยสมเด็จเจ้าพระยาสารผาสุม 
ราว พ.ศ. 1969/1970 
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รูปที่ 102 พระพทุธรูปปางลีลา วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร สันนิษฐานว่าเป็นพระพทุธรูป 
กลุ่มที่สร้างโดยสมเด็จเจ้าพระยาสารผาสุม ราว พ.ศ. 1969/1970 
 
 

 
รูปที่ 103 พระพทุธรูปปางลีลา วัดนาปัง 
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 กลุ่มท่ี 2 เป็นพระพุทธรูปที่ถูกซ่อมแซมข้ึนภายหลัง ปัจจุบันอยู่ที่วัดพระธาตุช้างค้ า
วรวิหาร มีรูปแบบร่วมกับพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ่ แต่มีพระวรกายอวบอ้วนข้ึนเล็กน้อย ทั้งนี้
บริเวณฐานหน้ากระดานมีการเขียนข้อความว่า “หล่อองค์ต่อพระเศียรซึ่งมีอยู่เดิม เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2404” เมื่อพิจารณาพระเศียรก็อาจจัดอยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 (รูปที่ 104) 
 

 
รูปที่ 104 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 

 
 กลุ่มท่ี 3 พระพิมพ์ดินเผา พบจากแหล่งเตาบ้านบ่อสวก (รูปที่ 105) สันนิษฐานว่าได้รับ 

แรงบันดาลใจในการผลิตจากงานศิลปกรรมในระยะนี้เช่นกัน อีกทั้งแหล่งเตาแห่งนี้ยังเช่ือว่า  
รับเทคโนโลยีและมีการผลิตมาตั้งแต่ช่วงเวลาที่ร่วมสมัยกับยุครุ่งเรืองของสุโขทัย ดังนั้นพระพิมพ์  
ที่พบก็อาจสันนิษฐานว่ามีอายุร่วมสมัยกับแหล่งเตา 
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รูปที่ 105 พระพมิพ์ที่พบจากแหล่งเตาบ่อสวก จังหวัดน่าน 
ที่มา: สายันต์ ไพรชาญจิตร์, “โบราณคดีของเครื่องถ้วยไทในล้านนา แหล่งเตาเมืองน่านบ้าน

เตาไหแช่เลียงและแหล่งเตาพะเยาที่เวียงบัว,” วารสารธรรมศาสตร์, 32, 1 (มกราคม – เมษายน 
2556): 104. 
 

 1.3 ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 
 รูปแบบพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย หมวดใหญ่ ยังคงสืบเนื่องต่อมาในเมืองน่าน แต่รูปแบบ 

บางประการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยท าให้พระพัตร์ไม่งดงามดังช่วงก่อนหน้า เช่น  
พระเนตรสั้นลง พระหนุเป็นปมเด่น (รูปที่ 106) และบางองค์เริ่มปรากฏมีกรอบไรพระศกที่เด่นชัด 
แสดงถึงอิทธิพลศิลปะอยุธยาที่ส่งผ่านข้ึนมายังเมืองน่าน (รูปที่ 107) 
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รูปที่ 106 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
รูปที่ 107 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
 

 1.4 ช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 
 เป็นช่วงที่ศิลปะสุโขทัยคงเสื่อมไปจากเมืองน่านแล้ว แต่ยังพบพระพุทธรูปที่มีศิลปะ

สุโขทัยเป็นต้นแบบสืบเนื่องมา ดังเช่นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ วัดพระธาตุ ช้างค้ าวรวิหาร 
(รูปที่ 108) มีลักษณะพระวรกายค่อนข้างผอม พระเนตรเหลือบต่ า แต่เบิกมองตรง ปรากฏกรอบไร
พระศกอย่างชัดเจน นิ้วพระหัตถ์ยาวเกือบเสมอกัน นอกจากนี้ส่วนฐานบัวงอนเป็นลักษณะที่พบ  
มาก่อนในศิลปกรรมเมืองเชียงแสน ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ดังนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ควรมีอายุราว
ต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
 

 
รูปที่ 108 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
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2 หลักฐานอิทธิพลศิลปะล้านนา 
 2.1 ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 
 ประติมากรรม 
 เป็ นกลุ่ มพ ระพุ ท ธรู ป ขัดส มาธิ เพ ชร “ แบบสิ งห์ ห นึ่ ง ”  มี รูป แบบส า คัญ คือ 

ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร พระวรกายอวบอ้วน ขมวดพระเกศาใหญ่ พระรัศมีเป็นดอกบัวตูม  
ชายสังฆาฏิสั้นเหนือพระถัน และที่ส าคัญคือชายผ้าที่หน้าตักแตกเป็น 2 ชาย ซึ่งต่างจากศิลปะปาละ 
พุกาม และหริภุญชัย พระพุทธรูปที่พบในจังหวัดน่าน ได้แก่ พระพุทธรูปที่วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
(รูปที่ 109) 
 

 
รูปที่ 109 พระพทุธรูปแบบสิงห์หนึง่ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 

 
 2.2 ช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษท่ี 21 
 สถาปัตยกรรม 
 สถาปัตยกรรมศิลปะล้านนาในช่วงเวลาน้ี ได้แก่ พระธาตุแช่แห้ง (รูปที่ 110) แม้ว่าตาม

ประวัติแรกสร้างใน พ.ศ. 1896 ในสมัยพญาการเมือง ซึ่งได้พระธาตุ พระพิมพ์เงิน และพระพิมพ์ทอง 
จากพระยาลิไท จากการได้ร่วมสร้างวัดหลวงอภัย แต่ก็ไม่อาจบอกรูปแบบเจดีย์เมื่อครั้งแรกสร้างได ้
เนื่องจากเจดีย์องค์ปัจจุบันถูกสร้างครอบตั้งแต่ พ.ศ. 2019 โดยท้าวขาก่าน ผู้ครองเมืองน่านซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากพระเจ้าติโลกราช ก่อนที่ภายหลังจะมีการก่อครอบทับอีกในสมัยท้าวอ้ายยวม  
พ.ศ. 2028 และสมัยเจ้าพระยาพลศึกซ้ายไชยสงคราม181 นอกจากนี้ยังมีประวัติการสร้างซ่อมต่อมา
อีกหลายครั้งกระทั่งมีรูปแบบดังเช่นปัจจุบัน สอดคล้องกับรูปแบบเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาในช่วง
กลางพุทธศตวรรษที่ 20 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ ฐานยืดสูงรองรับองค์ระฆังขนาดเล็ก 
                                                             

181 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร, 12 – 25. 
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แต่มีการเพิ่มความส าคัญของชุดฐานเขียงที่ค่ันระหว่างฐานบัวคว่ า-บัวหงายในผังเพิ่มมุมกับชุดฐานบัว
รองรับองค์ระฆัง ให้มีขนาดและความสูงมากขึ้น ท าให้พระธาตุมีความเพรียวยิ่งขึ้น 
 

 
รูปที่ 110 พระธาตุแช่แห้ง 

 
 นอกจากพระธาตุแช่แห้ง สถาปัตยกรรมที่พบในช่วงเวลานี้ ได้แก่ กู่ภายในวัดพระธาตุ  

ช้างค้ าวรวิหาร (รูปที่ 111) โดยที่กู่ดังกล่าวมีการประดับลวดลายเครือล้านนา มีลักษณะเป็นดอกไม้
และก้านใบน ามาผูกลายเข้าด้วยกัน ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 เนื่องจากเป็นลวดลายแบบฉลุ
โปร่ง ต่างกับลวดลายในระยะก่อนหน้าที่เป็นลายทึบ (รูปที่ 112) อาจเทียบเคียงได้กับลวดลายปูนปั้น
บริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดพระธาตุล าปางหลวง จังหวัดล าปาง (รูปที่ 113) 
 

 
รูปที่ 111 กู่ภายในวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
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รูปที่ 112 ลวดลายปูนปั้นประดับกู่ภายในวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
 

 
รูปที่ 113 ลวดลายปูนปั้นบริเวณซุม้ประตูทางเข้าวัดพระธาตุล าปางหลวง จังหวัดล าปาง 
อีกทั้งช่วงเวลานี้ยังพบประติมากรรมโคมไฟส าริด(?)/สถูปจ าลอง(?) ซึ่งจัดแสดงภายใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (รูปที่ 114) ด้วยรูปแบบเรือนช้ันซ้อนผสมกับหลังคาลาด กล่าวคือ 
ส่วนยอดมีการจ าลองผนัง ช่องวิมาน มีบรรพแถลงคล้ายปราสาทขอม สลับกับช้ันหลังคา  
เทียบรูปแบบและอายุได้กับกู่พระเจ้าล้านทอง วิหารหลวง วัดพระธาตุล าปางหลวง จังหวัดล าปาง  
(รูปที่ 115) 
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รูปที่ 114 โคมไฟส าริด/สถูปจ าลอง(?) จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 

 
 

 
รูปที่ 115 วิหารหลวง วัดพระธาตุล าปางหลวง จงัหวัดล าปาง 

 
  
 
 

 ประติมากรรม 
 ช่วงเวลาน้ีถือเป็น “ยุคทองของล้านนา” ในทางประวัติศาสตร์ศิลปะก าหนดตั้งแต่ระหว่าง

รัชกาลพระเจ้าติโลกราชถึงพระเมืองแก้ว (พ.ศ. 1984 – 2069) ซึ่งศิลปกรรมที่พบภายในพื้นที่จังหวัด
น่านก็สอดคล้องกับยุคสมัยนี้ เนื่องจากพบหลักฐานจ านวนมาก และมีความหลากหลาย และอาจแบ่ง
ออกได้ดังนี้ 
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 กลุ่มท่ี 1 พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร (แบบเชียงแสนสิงห์หนึ่ง) โดยอาจก าหนด
อายุให้อยู่ในช่วงเวลาน้ีได้จากลักษณะของฐานที่มักท าเป็นบัวคว่ า-บัวหงายที่มีกลีบบัวและเกสรบัว
ขนาดใหญ่ เรียกว่า “บัวแบบปาละ” และมักหล่อฐานต่อกับองค์พระพุทธรูป นอกจากนี้ยังนิยมเจาะ
ช่องกระจกที่ฐาน และส่วนใกญ่จะพบว่ามีข้อความจารึกบริเวณฐานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูป
ที่จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน จ านวน 3 องค์ (รูปที่ 116 - 118) นอกจากนี้ยังอาจ
พิจารณาจากลักษณะของอุษณีษะที่จะมีลักษณะสูงข้ึนอย่างชัดเจน (รูปที่ 119 - 120) 
 

 
รูปที่ 116  พระพุทธรปูส าริด จัดแสดงที่พพิิธภัณฑสถานแหง่ชาติ น่าน 
บริเวณฐานปรากฏจารึกอักษรธรรมล้านนาและอักษรฝักขาม ระบุช่ือ ล าพันทมะ คนของ

สีกุน สร้างพระพุทธรูปองค์นี้ไว้เมื่อปี รวายสัน เดือน 6 (ไม่ระบุเลขศักราช แต่มีการสันนิษฐานว่าคือปี 
พ.ศ. 2080) และคาถาปฐมัง 

ที่มา: ฮันส์ เพนธ์, ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 5 : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ น่าน และจารึก 
เมืองน่านที่น่าสนใจ (เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545), 56 – 60. 
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รูปที่ 117 พระพทุธรูปส าริด จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ น่าน 
บริเวณฐานปรากฏจารึกอักษรธรรมลา้นนาและอักษรฝักขาม ระบุช่ือผู้สร้างและคาถาอริยสัจ

กลบท ซึ่งนิยมจารึกในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่สร้างขึ้นระหว่างพุทธศตวรรษที่ 21 
ที่มา: ฮันส์ เพนธ์, ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 5 : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ น่าน และจารึก 

เมืองน่านที่น่าสนใจ, 25 – 36. 
 

 
รูปที่ 118 พระพทุธรูปส าริด จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ น่าน 
บริเวณฐานปรากฏจารึกอักษรธรรมล้านนาและอักษรฝักขาม ระบุช่ือผู้สร้าง และคาถาปฐมัง 

(คาถาพระพุทธสิหิงค์) 
ที่มา: ฮันส์ เพนธ์, ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 5 : จารึกในพิพิธภัณฑ์ฯ น่าน และจารึก 

เมืองน่านที่น่าสนใจ, 47 – 55. 
 

   
รูปที่ 119 พระพทุธรูปส าริด จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ น่าน 
รูปที่ 120 พระพทุธรูปส าริด จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ น่าน 
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 กลุ่มท่ี 2 พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ (อิทธิพลศิลปะสุโขทัย) แม้ว่าจะได้รับแรง

บันดาลใจจากศิลปะสุโขทัย แต่ในระยะนี้ศิลปะล้านนาพัฒนารูปแบบจนเกิดลักษณะเฉพาะตัว  
และมีรูปแบบที่แบ่งออกไปแต่ละช่วงเวลา โดยแบ่งเป็นช่วงสมัยพระเจ้าติโลกราช พระยอดเชียงราย 
และพระเมืองแก้ว 

 ตัวอย่างสมัยพระเจ้าติโลกราช ได้แก่  พระเจ้าทองทิพย์ วัดสวนตาล (รูปที่  121) 
ซึ่งตามต านานกล่าวว่าพระเจ้าติโลกราชโปรดให้สร้างข้ึนเพื่อแสดงชัยชนะของพระองค์ที่มีต่อเมือง
น่าน เมื่อ พ.ศ. 1992 – 1993182 พระพุทธรูปปางมารวิชัยมีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธรูปศิลปะ
สุโขทัยหมวดใหญ่ แต่มีพระวรกายที่อวบอ้วนกว่า ซึ่งรูปแบบที่ใกล้เคียงในช่วงเวลานี้ยังพบที่วัดบุ
ปผาราม (รูปที่ 122) และวัดรังษี เพียงแต่ที่วัดรังษีจะเริ่มมีการท าชายสังฆาฏิขนาดใหญ่ และปลาย
แตกเป็นสามแฉก ทั้งนี้อาจเป็นรูปแบบเฉพาะของสกุลช่างท้องถ่ิน (รูปที่ 123) 

 นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปที่มีการก าหนดอายุว่าสร้างในช่วงสมัยพระเจ้ าติโลกราช 
กล่าวคือ มีลักษณะพระเนตรเบิก อุษณีษะสูง พระรัศมีปรากฏทั้งรูปแบบเปลวและดอกบัวตูม 
ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัย จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (รูปที่  124) 
และในความครอบครองของวัดปรางค์ (รูปที่ 125) 
 

   
รูปที่ 121 พระเจ้าทองทพิย์ วัดสวนตาล (ซ้าย) 
รูปที่ 122 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดบุปผาราม (ขวา) 

 
 

                                                             
182 สุรศักดิ์ ศรีส าอาง, เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ, 79. 
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รูปที่ 123 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดรังษี (ซ้าย) 
รูปที่ 124 พระพทุธรูปปางมารวิชัย จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (ขวา) 
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รูปที่ 125 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดปรางค์ 

 
 ตัวอย่างสมัยพระยอดเชียงราย (พ.ศ. 2030 – 2038) จะมีทั้งรูปแบบที่ท านิ้วพระหัตถ์ 

ยาวเท่ากัน และชายสังฆาฏิเริ่มมีขนาดใหญ่ข้ึน ได้แก่ พระพุทธรูปที่พบที่วัดหัวเวียงใต้ (รูปที่ 126) 
วัดพญาภู (รูปที่  127) และวัดพระเนตร (รูปที่ 128) แต่ก็ยังพบว่าบางองค์ก็ยังคงมีนิ้วพระหัตถ์ 
ที่ไม่เท่ากัน ได้แก่ พระพุทธรูปที่พบที่วัดหัวเวียงใต้ (รูปที่ 129) 
 

   
รูปที่ 126 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดหัวเวียงใต้ 
รูปที่ 127 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพญาภู 
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รูปที่ 128 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพระเนตร 
รูปที่ 129 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดหัวเวียงใต้ 

 

 ตัวอย่างสมัยพระเมืองแก้ว (พ.ศ. 2038 – 2067) จะมีพระพุทธรูปกลุ่มหนึ่งที่พระวรกาย
เล็กลง สมส่วน พระพักตร์ค่อนข้างเล็ก ขมวดพระเกศาเล็ก พระรัศมีเป็นเปลวค่อนข้างสูง ชายสังฆาฏิ
เป็นแผ่นค่อนข้างใหญ่จรดพระนาภี มีทั้งแบบที่ปลายคล้ายเข้ียวตะขาบ กับแบบที่ตัดตรงและท า
ลวดลายที่ส่วนปลาย และส่วนฐานมีขารองรับ ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปภายในคลังโบราณวัตถุ 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (รูปที่ 130) และที่วัดพระธาตุเบ็งสกัด (รูปที่ 131) 

 นอกจากนี้ยังพบกลุ่มพระพุทธรูปที่มีรูปแบบสืบมาจากก่อนสมัยพระเมืองแก้ว กล่าวคือ 
ไม่มีขารองรับส่วนฐาน ได้แก่ พระพุทธรูปวัดดอนแก้ว (รูปที่ 132) และพระธาตุเบ็งสกัด ซึ่งบริเวณ
ฐานมีจารึกอักษรธรรมล้านนา โดยผู้วิจัยได้เทียบเคียงตัวเลขได้ 873 ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นปีจุลศักราช
ที่สร้าง ตรงกับพุทธศักราช 2054 (รูปที่ 133) 

 ทั้งนี้ บางองค์มีอายุอยู่ในช่วงเวลานี้ แต่รูปแบบแสดงความเป็นสกุลช่างท้องถ่ิน ได้แก่  
พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดดอนมูล บริ เวณฐานมีจารึกอักษรธรรมล้านนา ระบุ เลข 878 
ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นปีจุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช 2059 (รูปที่ 134) และที่วัดพระธาตุเบ็งสกัด 
บริเวณฐานมีจารึกอักษรธรรมล้านนา โดยผู้วิจัยได้เทียบเคียงตัวเลขได้ 871 ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นปี 
จุลศักราช ตรงกับพุทธศักราช 2052 (รูปที่  135) อีกทั้ง พระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุแช่แห้ง 
ก็มีประวัติการสร้างข้ึนในสมัยพระยาค ายอดฟ้า ในปี พ.ศ. 2065183 จึงก าหนดอายุอยู่ในพระพุทธรูป
กลุ่มนี้ด้วยเช่นกัน (รูปที่ 136) 
 

                                                             
183ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร, 23. 
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รูปที่ 130 พระพทุธรูปปางมารวิชัย คลังโบราณวัตถุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (ซ้าย) 
รูปที่ 131 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุเบ็งสกัด (ขวา) 

 
 

   
รูปที่ 132 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดดอนแก้ว (ซ้าย) 
รูปที่ 133 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุเบ็งสกัด (ขวา) 
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รูปที่ 134 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดดอนมูล (ซ้าย) 
รูปที่ 135 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุเบ็งสกัด (ขวา) 

 

 
รูปที่ 136 พระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุแช่แห้ง 
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 กลุ่มท่ี 3 นอกจากนี้ยังพบกลุ่มพระพุทธรูปทรงเครื่อง โดยช้ินที่พบจัดแสดงอยู่ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (รูปที่ 137) มีลักษณะแสดงเครื่องทรงเพียงอย่างเดียวโดยไม่แสดงการ
ครองจีวร รูปแบบเทียบเคียงได้กับเทวดาปูนปั้นที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยที่พระพุทธรูปองค์
นี้บริเวณฐานปรากฏจารึกอักษรธรรมล้านนา ระบุช่ือ พ่อแก้ว เป็นผู้สร้าง และศักราช 871 (ตรงกับ
พุทธศักราช 2052)184 
 

 
รูปที่ 137 พระพทุธรูปปางมารวิชัยทรงเครือ่ง จัดแสดงที่พพิธิภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 

  

                                                             
184 ป้ายค าบรรยาย, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน. 
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 กลุ่มท่ี 4 กลุ่มพระพุทธรูปที่รับอิทธิพลศิลปะอยุธยา โดยพระพุทธรูปกลุ่มนี้จะขมวด 
พระเกศาเม็ดเล็ก มีกรอบไรพระศก ที่พบส่วนใหญ่มักเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งแสดงปางมารวิชัย  
ที่มักเรียกว่า “พระเจ้าแข้งคม” และเป็นรูปแบบที่พบเฉพาะช่วงสมัยพระเจ้าติโลกราช แต่ที่พบที่
จังหวัดน่านนั้นเป็นพระพุทธรูปปางลีลา ที่ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร (รูปที่  138) แต่ปัจจุบัน
พระพุทธรูปองค์นี้ได้ถูกโจรตัดเศียรไป อีกทั้งองค์พระพุทธรูปก็ไม่พบจากการส ารวจ และพระพุทธรูป
ปางลีลาที่ วัดไผ่เหลือง (รูปที่ 139) 
 

   
รูปที่ 138 พระพทุธรูปปางลีลา วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร (ซ้าย) 
รูปที่ 139 พระพทุธรูปปางลีลา วัดไผ่เหลอืง (ขวา) 
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2.3 ล้านนาระยะหลัง (หลัง พ.ศ. 2069 – พุทธศตวรรษท่ี 22) 
ในระยะนี้อาจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 กลุ่มท่ี 1 ช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 
 สถาปัตยกรรม 
 สถาปัตยกรรมส าคัญในช่วงเวลานี้ ได้แก่ เจดีย์วัดพญาวัด (รูปที่ 140) ซึ่งในที่นี้จะขอ 

ยึดผลการขุดค้นทางโบราณคดีที่ผ่านมา ที่พบหลักฐานที่ก าหนดอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 21 
ก าหนดอายุองค์เจดีย์ ก่อนจะน าไปวิเคราะห์เพิ่มเติมในบทต่อไป นอกจากนี้ด้านหน้าเจดีย์ยังพบว่ามีกู่
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น (รูปที่ 141) ซึ่งผลการขุดค้นทางโบราณคดีได้มีการสันนิษฐานว่ามีอายุ
ในช่วงเวลาเดียวกับองค์เจดีย์ 
 

   
รูปที่ 140 เจดีย์วัดพญาวัด (ซ้าย) 
รูปที่ 141 กู่วัดพญาวัด (ขวา) 

 
 ในระยะเวลานี้ยังพบเจดีย์ทรงปราสาทแบบล้านนาที่วัดหัวข่วง (รูปที่  142) ซึ่งเจดีย์ 

ทรงปราสาทในช่วงเวลานี้จะเน้นความสูงเพรียวด้วยการเพิ่มฐานให้สูงข้ึน เหนือเรือนธาตุเป็น  
หลังคาลาดซึ่งปรับเปลี่ยนมาจากช้ันเจดีย์ยอดในกลุ่มเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอด โดยรูปแบบอาจเทียบ
ได้กับเจดีย์วัดโลกโมฬี (รูปที่ 143) แต่มีความสูงเพรียวกว่า อีกทั้งรูปแบบของเจดีย์ยังสอดคล้องกับ
ประวัติว่า วัดสร้างเมื่อราว พ.ศ. 2061185 
 

                                                             
185 ป้ายบรรยายประวัติวัดหัวข่วง. 
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รูปที่ 142 เจดีย์วัดหัวข่วง (ซ้าย) 
รูปที่ 143 เจดีย์วัดโลกโมฬี (ขวา) 

 
 เจดีย์อีกรูปแบบหนึ่งที่พบ คือ เจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนา ที่พระธาตุเบ็งสกัด (รูปที่ 144) 

ซึ่งเจดีย์ในระยะนี้มีข้อสังเกต 2 ประการ คือ ส่วนฐานจะเป็นฐานบัวซ้อนกันสองฐาน และส่วนรองรับ
องค์ระฆังจะเป็นบัวถลาซ้อนกันหลายช้ันและอยู่ในผังหลายเหลี่ยม เทียบได้กับรูปแบบปัจจุบันของ
พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ (รูปที่ 145) แต่จะมีความสูงเพรียวกว่า ก าหนดอายุราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 21 
 

   
รูปที่ 144 พระธาตุเบ็งสกัด (ซ้าย) 
รูปที่ 145 พระธาตุดอยสเุทพ (ขวา) 
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 ประติมากรรม 
 การก าหนดรูปแบบงานช่างในช่วงเวลานี้  พบทั้ งการเลียนแบบงานยุครุ่ ง เรือง  

โดยที่ศิลปกรรมจะมีขนาดเล็กและไม่งามเท่า บางองค์อาจแสดงออกถึงความเป็นสกุลช่างท้องถ่ิน
อย่างชัดเจน อาจแบ่งออกเป็นกลุ่มพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ได้แก่ 

 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่วัดภูมินทร์ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรคล้ายพระพุทธรูปล้านนา
แบบสิงห์หนึ่ง แต่ท าชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี อีกทั้งฐานบัวคว่ า-บัวหงายมีลักษณะกลีบบัวขนาด
เล็ก ต่างจากกลีบบัวในศิลปะล้านนาที่สืบมาจากศิลปะปาละ แสดงว่าช่างอาจขาดความเข้าใจ 
(รูปที่ 146) และอีกองค์ที่วัดนาค า ซึ่งพระพักตร์สะท้อนความ เป็นสกุลช่างท้องถ่ินค่อนข้างมาก 
(รูปที่ 147) 

 พระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบ ได้แก่ กลุ่มที่ระบุศักราชการสร้างชัดเจน ดังพบที่ 
วัดพระธาตุเบ็งสกัด บริเวณฐานมีจารึกอักษรธรรมล้านนา ผู้วิจัยได้เทียบเคียงตัวเลขพบว่าระบุศักราช 
889 สันนิษฐานว่าเป็นปีจุลศักราชที่สร้าง ตรงกับพุทธศักราช 2070 (รูปที่  148) ซึ่งยังอาจใช้
พระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนี้ ก าหนดอายุกลุ่มพระพุทธรูปที่มีรูปแบบที่คล้ายกันว่าควรมีอายุในช่วงเวลา
ที่ใกล้เคียงกัน ดังเช่นพระพุทธรูปที่วัดทุ่งชัย (รูปที่ 149) วัดท่าล้อ (รูปที่ 150) และรวมถึงพระพุทธรูป
ประทับนั่งขัดสมาธิเพชรวัดต้นแหลง (รูปที่ 151) โดยลักษณะเด่นของพระพุทธรูปกลุ่มนี้คือนิยมท า
ฐานเขียงในผังกลมซ้อนกันสองช้ัน ช้ันล่างจะยกสูงกว่า และช้ันบนจะมีการประทับลวดลายดอกไม้สี่
กลีบในกรอบสี่เหลี่ยม อีกทั้งพระเพลาอวบอ้วนอย่างมาก 

 อี ก ตั วอ ย่ า งที่ ส า คั ญ  คื อ  พ ระพุ ท ธรู ป ป ร ะทั บ ยื น  ปั จ จุ บั น จั ด เก็ บ ภ าย ใน 
วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร (รูปที่ 152) ก็มีจารึกอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย ระบุว่า จุลศักราช 889 
ปีเมิงไก๊ (พ.ศ. 2070)186 
  

                                                             
186 สุรศักดิ์ ศรีส าอาง, เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ, 245. 
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รูปที่ 146 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดภูมินทร์ (ซ้าย) 
รูปที่ 147 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดนาค า (ขวา) 

 
 

   
รูปที่ 148 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุเบ็งสกัด (ซ้าย) 
รูปที่ 149 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดทุ่งชัย (ขวา) 
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รูปที่ 150 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดท่าล้อ (ซ้าย) 
รูปที่ 151 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดต้นแหลง (ขวา) 

 
 

 
รูปที่ 152 พระพทุธรูปประทับยืน วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 
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 แม้ ว่าเดิมจะก าหนดว่าพระพุทธรูปในระยะนี้ส่วนใหญ่มักท าขนาดเล็ก แต่ก็พบ
พระพุทธรูปประธานในวิหาร วัดพระธาตุ ช้างค้ าวรวิหาร ซึ่ ง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 
(รูปที่  153) สันนิษฐานว่าอาจสร้างหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมในคราวพญาพลเทพฤาชัย
ปฏิสังขรณ์วิหารหลวงเมื่อ พ.ศ. 2091 
 

 
รูปที่ 153 พระพทุธรูปประธานในพระวิหาร วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 

 
พระพุทธรูปอีกกลุม่ไม่ปรากฏจารกึ แต่มีการสันนิษฐานว่าเป็นการน ารูปแบบของพระพุทธรูป

ในระยะรุ่งเรืองมาสร้างเลียนแบบ ตัวอย่างเช่น พระพุทธรูปปางมารวิชัย จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ น่าน (รูปที่ 154 - 155) และที่วัดหัวข่วง (รูปที่ 156) 
 

   
รูปที่ 154 พระพทุธรูปปางมารวิชัย จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 
รูปที่ 155 พระพทุธรูปปางมารวิชัย จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 
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รูปที่ 156 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดหัวข่วง 

 
 กลุ่มท่ี 2 ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ลงมา 
 กลุ่มนี้ประกอบด้วยพระพุทธรูปขนาดใหญ่ คือ พระเจ้าอุ่นเมือง พระพุทธรูปประธาน

ภายในพระวิหาร วัดพระธาตุแช่แห้ง (รูปที่ 157) ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจสร้างขึ้นพร้อมพระวิหารในสมัย
พระยาหน่อค าเสถียรไชยสงคราม พ.ศ. 2103187 และพบว่ามีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งมีรูปแบบ
ใกล้เคียง คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพญาวัด (รูปที่ 158) ดังนั้นจึงก าหนดอายุในช่วงเวลา
เดียวกัน 
 

   
รูปที่ 157 พระเจ้าอุ่นเมือง วัดพระธาตุแช่แห้ง 
รูปที่ 158 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพญาวัด 

                                                             
187 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร, 24. 
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 ในระยะนี้ยังพบพระพุทธรูปที่มีจารึกปรากฏ ได้แก่ พระพุทธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุ
ช้างค้ าวรวิหาร (รูปที่ 159) ด้านหน้าฐานมีจารึกอักษรธรรมล้านนา ภาษาไทย กล่าวถึงการสร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้  โดยเอาตนแลกกับปัจจัยเป็นเงินจ านวนหนึ่งมาสร้าง ในจุลศักราช 951 
(พ.ศ. 2132) รวมถึงการสร้างคัมภีร์ และอุโบสถ ตอนท้ายระบุนามผู้อุปฐาก คือ นางค าใส188 

 ทั้งนี้ ยังพบพระพุทธรูปยืน ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (รูปที่ 160) มีรูปแบบที่
ค่อนข้างผิดสัดส่วน และพยายามสร้างเลียนแบบพระพุทธรูปในช่วงยุคทอง แต่ฝีมือและความเข้าใจ
เรื่องสัดส่วนของช่างคงเสื่อมไปมาก จึ งมีการก าหนดอายุในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่  22 
อีกทั้งลักษณะที่พยายามเลียนแบบศิลปะล้านนาในช่วงยุคทอง ยังปรากฏในกลุ่มพระพุทธรูปขนาด
เล็กที่วัดหัวเมือง (รูปที่ 161) 
 

   
รูปที่ 159 พระพทุธรูปปางมารวิชัย วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร (ซ้าย) 
รูปที่ 160 พระพทุธรูปประทับยืน จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (ขวา) 

  

                                                             
188 สุรศักดิ์ ศรีส าอาง, เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ, 245 - 333. 
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รูปที่ 161 กลุ่มพระพุทธรปูขนาดเลก็ วัดหัวเมือง 
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บทท่ี 5 

บทวิเคราะห์ 
 

ในบทนี้เป็นการน าข้อมูลที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างน่านกับสุโขทัยและล้านนา ในแต่ละ

ช่วงเวลา ที่ได้จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ งานศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่มีการเสนอไว้แล้ว ข้อมูล

จากการส ารวจทางโบราณคดี รวมทั้งข้อมูลการขุดค้นทางโบราณคดี มาเช่ือมโยงข้อมูลหลักฐานแต่ละ

ชุดเข้าด้วยกัน เพื่อแสดงให้เห็นความสมัพันธ์ระหว่างน่านกบัสุโขทัยและลา้นนา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 

19 – 22 ได้อย่างชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

วิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีจากการด าเนินงานทางโบราณคดีท่ีผา่นมา 

1. การกระจายตัวของหลักฐานทางโบราณคดี 

ผู้วิจัยจะแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบตาราง (ตารางที่) ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนข้ึนว่า

การด าเนินงานทางโบราณคดีที่ผ่านมาอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง นอกจากนี้ยังท าให้ทราบถึงหลักฐาน  

ที่สามารถน ามาก าหนดอายุสมัยได้ (Diagnostic Artifact) ของแต่ละแหล่งโบราณคดี เพื่อบอกถึงการ

ติดต่อของผู้คนและการตีความทางโบราณคดีในแง่มุมต่างๆ ทั้งนี้ข้อมูลจ านวนโบราณวัตถุที่พบอาจไม่

ถูกกล่าวถึงในรายงานทุกฉบับ 
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อาจกล่าวได้ว่าหลักฐานที่พบจากการขุดค้นที่สามารถน ามาก าหนดอายุสมัยร่วมกับช้ันดิน
ทางโบราณคดีทั้งหมดเป็นหลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ดังนี้ 

 
 1.1 เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาล้านนา 
 เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ่อสวก เป็นแหล่งเตาที่มีแหล่งผลิตในพื้นที่จังหวัดน่าน

และเป็นเศษภาชนะดินเผาที่พบมากที่สุดจากการขุดค้นทุกแหล่งโบราณคดี ก าหนดอายุราว 
พุทธศตวรรษที่ 19 - 22 

 
 เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ่อสวก  เป็นแหล่งเตาที่มี แหล่งผลิตในพื้นที่ 

บ้านบ่อสวก ต าบลสวก อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และเป็นเศษภาชนะดินเผาที่พบมากที่สุดจาก
การขุดค้นทุกแหล่งโบราณคดีทั้งยังพบในปริมาณมาก ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 

 
 เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาหริภุญไชย มีแหล่งผลิตอยู่ 2 แห่ง คือ บ้านวังไฮ 

ต าบลเวียงของ อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน และที่บ้านศรีย้อย ต าบลธงต้น อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
โดยที่ผลิตภัณฑ์จากบ้านศรีย้อยมักพบการส่งจ าหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง189 โดยรูปแบบที่พบที่จังหวัด
น่านก าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 20 แต่พบในปริมาณน้อยและอยู่ในช้ันรบกวน โดยพบทั้ง 
จากการขุดแต่งก าแพงเมืองน่าน ก าแพงเมืองที่บ้ านพญาวัด และการขุดค้นที่ วัดพระธาตุ 
ช้างค้ าวรวิหาร 
 

 เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาพะเยา แหล่งผลิตเครื่องถ้วยของพะเยาพบอยู่ทางใต้ของ
กว๊านพะเยา 2 แหล่ง คือ แหล่งเตาม่อนออม และแหล่งเตาห้วยแม่ต๋ า ตั้งอยู่ที่บ้านบัว ต าบล  
แม่กา อ าเภอเมือง จังห วัดพะเยา ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่  19 - 22190 พบจากการ 
ขุดค้น-ขุดแต่งที่ก าแพงเมืองน่าน เจดีย์พญาวัด และบ้านสันติภาพ 2 
 

                                                             
189 ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, ศิลปะเครื่องถ้วยในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: โอสถสภา, 2539), 25. 
190 ส ายั น ต์  ไพ ร ช าญ จิ ต ร์ , แ ห ล่ ง เต าล้ าน น า  (ก รุ ง เท พ ฯ : ก ร ม ศิ ล ป าก ร , 2533) , 63; 

สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี  (กรุงเทพฯ: มหาวิทาลัย 
ศิลปากร, 2554), 181 – 182. 
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 เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาพาน ตั้งอยู่ที่บ้านใหม่หนองผักจิก ต าบลทรายขาว 
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 - 22191 พบจากการขุดแต่งก าแพง 
เมืองน่าน และการขุดค้นที่พระธาตุยอยหงส์ 
 

 เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาเวียงกาหลง แหล่งเตาแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่คาบเกี่ยว
ระหว่างอ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับอ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง ก าหนดอายุราว  
พุทธศตวรรษที่ 21 - 24192 พบจากการขุดแต่งก าแพงเมืองน่าน และการขุดค้นที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ น่าน บ้านสันติภาพ 2 วัดสวนตาล และพระธาตุแช่แห้งน้อย 
 

 เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาสันก าแพง ตั้งอยู่ในหุบเขาตามล าห้วยเล็กๆ สาขาของ
แม่น้ าผาแหนและล าน้ าออน เขตบ้านป่าตึง ต าบลออนใต้  อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 - 23193 พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ น่าน และพระธาตุแช่แห้งน้อย 
 

 เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาสุโขทัย 
 แหล่งเตาสุโขทัยที่ส าคัญมี 2 แห่ง คือ แหล่งเตาที่เมืองเก่าสุโขทัย ตั้งอยู่นอกก าแพงเมือง

ออกไปทางทิศเหนือของสุโขทัยราว 1.2 กิโลเมตร เป็นอุตสาหกรรมการผลิตที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ราว 
5,000 ตารางกิโลเมตร ยาวไปตาม ล าน้ าโจน มีพัฒนาการการผลิตราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 และ
แหล่งเตาที่เมืองศรีสัชนาลัย ตั้งอยู่ที่อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เรียงรายตามสองฝั่งแม่น้ ายม  
มีพัฒนาการการผลิตราวพุทธศตวรรษที่ 19 - 22194 

 เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาสุโขทัยพบจากการขุดแต่งก าแพงเมืองน่าน การขุดค้น
เจดีย์วัดพญาวัด ก าแพงเมืองที่บ้านพญาวัด พระธาตุยอยหงส์ และบ้านสันติภาพ 2 

 การขุดค้นทางโบราณคดีที่ผ่านมาค่อนข้างกระจุกตัวในพื้นที่อ าเภอเมืองน่าน แต่กระนั้น
หลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผาที่พบกระจายตัวจากการขุดค้นก็อาจจะท าให้เห็นภาพการติดต่อ
ของผู้คนซึ่งไม่อิงกับหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ที่ให้ภาพระดับบ้านเมืองหรือกษัตริย์  
อย่างไรก็ตามการก าหนดอายุของเศษภาชนะดินเผาจะขออ้างอิงตามที่ผู้ขุดค้นได้ก าหนดไว้ 
                                                             

191 สายันต์ ไพรชาญจิตร์, แหล่งเตาล้านนา, 61 – 62. 
192 สายันต์ ไพรชาญจิตร์, โบราณคดีเครื่องถ้วยในสยามแหล่งเตาล้านนาและสุพรรณบุรี, 188, 238. 
193 สายันต์ ไพรชาญจิตร์, แหล่งเตาล้านนา, 15 – 22. 
194 กฤษฎา พิณศรี, เครื่องถ้วยสุโขทัย : พัฒนาการของเครื่องถ้วยไทย (กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 

2535), 21. 
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 1.2 หลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งท่ีมีการจัดล าดับชั้นดินทางวัฒนธรรม 
 จากการด าเนินงานทางโบราณคดีพบว่ามีเพียงบางแหล่งโบราณคดีที่มีการวิเคราะห์  

ช้ันดินทางโบราณคดีอย่างชัดเจน ได้แก่ เจดีย์วัดพญาวัด พระธาตุยอยหงส์ วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน และก าแพงเมืองที่บ้านพญาวัด ล้วนแต่อิงเอกสารทางประวัติศาสตร์
ร่วมด้วยโดยแบ่งออกเป็น 2 - 3 ระยะ และสามารถน ามาสรุปได้ว่า 

 
 ระยะท่ี 1 พุทธศตวรรษท่ี 19 - 20 
 ในระยะนี้ใช้หลักฐานเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ่อสวก แหล่งเตาเกาะน้อย 

แหล่งเตาม่อนออม แหล่งเตาพาน แหล่งเตาเวียงกาหลง แหล่งเตาหริภุญไชย และแหล่งเตาสันก าแพง 
ขณะที่แหล่งเตาต่างประเทศ ได้แก่ แหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น มีการกระจายตัวในแหล่งโบราณคดี  
วัดพญาวัด ก าแพงเมืองที่บ้านพญาวัด วัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 
(ภาพที่ 162) 
 

 
รูปที่ 162 แสดงข้อมลูเศษภาชนะดินเผาที่พบจากการด าเนนิงานทางโบราณคดี 
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 ระยะท่ี 2 พุทธศตวรรษท่ี 21 - 22 
 สังเกตว่าในระยะที่ 2 ระยะนี้พบเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ่อสวก แหล่งเตาพาน 

แหล่งเตาเกาะน้อย และแหล่งเตาม่อนออม รวมถึงเครื่องถ้วยจีนจากแหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น 
 อย่างไรก็ตามความหลากหลายของเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาต่างถ่ินพบว่า 

ความหลากหลายลดน้อยลง โดยหลักฐานมีการกระจายตัวในแหล่งโบราณคดีวัดพญาวัด ก าแพงเมือง
ที่บ้านพญาวัด วัดพระธาตุยอยหงส์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน (รูปที่ 163) 
 

 
รูปที่ 163 แสดงข้อมูลเศษภาชนะดินเผาที่พบจากการด าเนนิงานทางโบราณคด ี
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 1.3 หลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งท่ีไม่มีการจัดล าดับชั้นดินทางวัฒนธรรม 
 จากการด าเนินงานทางโบราณคดียังพบมีหลายแหล่งโบราณคดีที่ไม่มีการวิเคราะห์  

ช้ันดินทางโบราณคดีร่วมกับโบราณวัตถุ ได้แก่ การขุดแต่งก าแพงเมืองน่าน การขุดค้นวัดสวนตาล 
พระธาตุแช่แห้งน้อย และแหล่งโบราณคดีบ้านสันติภาพ 2 อาจน ามาสรุปได้ว่าแหล่งโบราณคดี 
ก าแพงเมืองน่านอันเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองน่านพบเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาต่างๆ หลากหลาย
กว่าพื้นที่อื่นๆ ขณะเดียวกันเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ่อสวกพบมากที่สดุในทุกแหล่งโบราณคดี 
(รูปที่ 164) 

 นอกจากนี้ยังพบว่าการก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเทียบเป็นพุทธศตวรรษได้จาก
ตัวอย่างถ่าน (ราวพุทธศตวรรษที่ 9 – 11) ตัวอย่างดินเผาไฟ (ราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 19) และ
ตัวอย่างอิฐ (ราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 20) หากมองว่าค่าอายุไม่ผิดพลาดอาจแสดงให้เห็นถึงการอยู่
อาศัยบริเวณอ าเภอเมืองน่านที่เก่าไปกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์และงานศิลปกรรม แต่ก็อาจ
เป็นไปได้ที่ค่าอายุจะเกิดความคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ต้องตรวจสอบต่อไป 
 

 
รูปที่ 164 แสดงข้อมลูเศษภาชนะดินเผาที่พบจากการด าเนนิงานทางโบราณคด ี
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 จากการแสดงการกระจายตัวของหลักฐานออกเป็น 2 ระยะ จากการใช้ข้อมูลการแบ่ง 
ช้ันดินทางโบราณคดีพบว่า 

 ระยะแรก (ราวพุทธศตวรรษที่ 19 - 20) หลักฐานเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ่อสวก 
ซึ่ ง เป็ น แห ล่ ง เต าพื้ น เมื อ ง  ขณ ะที่ แห ล่ ง เต าสุ โขทั ยพ บ เศษ ภาชน ะดิ น เผ าจ ากแห ล่ ง  
เตาเกาะน้อย ส่วนแหล่งเตาล้านนาพบเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาม่อนออม แหล่งเตาพาน แหล่ง
เตาเวียงกาหลง แหล่งเตาหริภุญไชย และแหล่งเตาสันก าแพง นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาจาก
แหล่งเตาต่างประเทศ ได้แก่ แหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น โดยที่เศษภาชนะดินเผาทั้งหมดมีการกระจายตัว 
ในแหล่งโบราณคดีวัดพญาวัด ก าแพงเมืองที่บ้านพญาวัด วัดพระธาตุ ช้างค้ าวรวิหาร และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 

 ระยะท่ี 2 (ราวพุทธศตวรรษที่ 21 - 22) พบเศษภาชนะดินเผาพื้นเมืองจากแหล่งเตา 
บ่อสวก พบเศษภาชนะดินเผาสุโขทัยจากแหล่งเตาเกาะน้อย ขณะที่ เศษภาชนะดินเผาจาก 
แหล่งเตาล้านนาพบเป็นแหล่งเตาพาน และแหล่งเตาม่อนออม รวมถึงเครื่องถ้วยจีนจากแหล่งเตาจิ่ง
เต๋อเจิ้น อย่างไรก็ตามความหลากหลายของเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาต่างถ่ินพบว่าลดน้อยลง  
โดยหลักฐานมีการกระจายตัวในแหล่ งโบราณคดี วัดพญาวัดก าแพงเมืองที่บ้ านพญาวัด 
วัดพระธาตุยอยหงส์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน 

 นอกจากนี้ยังน าการด าเนินงานทางโบราณคดีที่ไม่มีการวิเคราะห์ช้ันดินทางโบราณคดี
ร่วมกับโบราณวัตถุ ได้แก่ การขุดแต่งก าแพงเมืองน่าน การขุดค้นวัดสวนตาล พระธาตุแช่แห้งน้อย 
และแหล่งโบราณคดีบ้านสันติภาพ 2 อาจบอกถึงความหลากหลายของเศษภาชนะดินเผาจาก 
แหล่งเตาต่างถ่ินที่พบมากกว่าพื้นที่อื่นๆ 

 จากการรวบรวมข้อมูลและจัดจ าแนกอายุสมัยพบว่าข้อมูลจากหลักฐานทางโบราณคดี  
มีข้อจ ากัดทั้งจากต้นฉบับซึ่งไม่มีมาตรฐานเดียวกันในการเขียนรายงาน เช่น มีเพียงบางฉบับเท่านั้น  
ที่มีการวิเคราะห์หลักฐานร่วมกับช้ันดินทางโบราณคดี ข้อจ ากัดของการก าหนดอายุเศษภาชนะดินเผา
ซึ่งครอบคลุมระยะเวลาที่ยาวนาน เช่น พุทธศตวรรษที่ 19 – 22 ข้อจ ากัดด้านพื้นที่ซึ่งปัจจุบันพบว่า
การขุดค้นเกือบทั้งหมดเป็นการขุดค้นในพื้นที่อ าเภอเมืองน่าน ท าให้ไม่มีข้อมูลด้านโบราณคดี  
ในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดมากนัก 
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2. วิเคราะห์หลักฐานศิลปกรรมจากการส ารวจทางโบราณคดี 
 2.1 การกระจายตัวของหลักฐานศิลปกรรม 
 ผู้วิจัยจะแสดงข้อมูลออกมาในรูปแบบตาราง (ตารางที่  61) ซึ่งจะช่อยให้เห็นภาพได้

ชัดเจนข้ึน ทั้งด้านจ านวน อิทธิพลด้านงานศิลปกรรม เพื่อที่จะสามารถเปรียบเทียบหลักฐานแต่ละ
ช่วงสมัยในแต่ละพื้นที่ 
 

ตารางที่ 61 แสดงการกระจายตัวและปรมิาณของหลักฐานศิลปกรรมจากการส ารวจ 

ร่องรอย 

คูน้ า 

คันดิน 

ชื่อแหล่ง 

ปริมาณหลักฐานศิลปกรรม (ชิ้น) 

แบ่งตามอายสุมัยและอิทธพลทางศิลปะ 

กลาง 19 

– 

กลาง 20 

กลาง 

- 

ปลาย 20 

ปลาย 20 

- 

ต้น 21 

ต้น 

- 

กลาง 21 

กลาง 21 

- 

22 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

บ้านดอย 

ทุ่งกวาง 

วัดหัวเมือง          3 

วัดดอนมูล        1   

วัดท่าล้อ          1 

วัดทุ่งชัย          1 

บ้านปัว วัดพระธาตุ 

เบ็งสกัด 
       3  1 

วัดปรางค์  1      1   

วัดต้นแหลง          1 

บ้าน 

สวนดอก 

วัดรังษี 
       1   

บ้าน 

ศาลา 

วัดนาค า          1 

วัดดอนแก้ว        1   

เวียง วัดพระธาตุ        2  1 
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ร่องรอย 

คูน้ า 

คันดิน 

ชื่อแหล่ง 

ปริมาณหลักฐานศิลปกรรม (ชิ้น) 

แบ่งตามอายสุมัยและอิทธพลทางศิลปะ 

กลาง 19 

– 

กลาง 20 

กลาง 

- 

ปลาย 20 

ปลาย 20 

- 

ต้น 21 

ต้น 

- 

กลาง 21 

กลาง 21 

- 

22 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

ภูเพียง 

แช่แห้ง 

แช่แห้ง 

วัด 

ศรีบุญเรือง 
1          

วัด 

บุปผาราม 
       1   

วัดนาปัง 1  1        

วัดกอก 2          

เวียงน่าน พช. น่าน 1       9  3 

วัด 

พระธาตุ 

ช้างค้ า 

1  4 1 2  1 2  3 

วัดภูมินทร์          2 

วัดหัวข่วง 2         2 

วัดไผ่เหลือง        1   

วัดกู่ค า 1          
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ร่องรอย 

คูน้ า 

คันดิน 

ชื่อแหล่ง 

ปริมาณหลักฐานศิลปกรรม (ชิ้น) 

แบ่งตามอายสุมัยและอิทธพลทางศิลปะ 

กลาง 19 

– 

กลาง 20 

กลาง 

- 

ปลาย 20 

ปลาย 20 

- 

ต้น 21 

ต้น 

- 

กลาง 21 

กลาง 21 

- 

22 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

สุโ
ขทั

ย 

ล้า
นน

า 

เวียงน่าน 

(ต่อ) 

วัดพญาภู 1  2     1   

วัด 

หัวเวียงใต้ 
       2   

วัดสวนตาล 1       1   

วัดพระเนตร        1   

วัดพญาวัด          3 

วัดเจดีย์ 1          
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 การแบ่งระยะทางศิลปกรรมออกเป็น 5 ระยะข้างต้นสามารถน ามาสรุปได้ว่า 
 ระยะท่ี 1 กลางพุทธศตวรรษท่ี 19 – กลางพุทธศตวรรษท่ี 20 
 ระยะแรกสุดที่พบหลักฐานศิลปกรรมซึ่งเกือบทั้งหมดสะท้อนอิทธิพลศิลปะสุโขทัยอย่าง

ชัดเจน โดยพื้นที่ที่พบหลักฐานพบได้แก่ วัดปรางค์ บ้านปัว อ าเภอปัว แต่พบพระพุทธรูปเพียง 1 องค์ 
เท่านั้น ขณะที่พื้นที่ฝั่งอ าเภอภูเพียงและเมืองน่านพบจ านวนมากกว่า โดยเฉพาะเมืองน่านที่นอกจาก
พระพุทธรูปยังพบเจดีย์ช้างล้อมและเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมอีกด้วย (รูปที่ 165) 
 

 
รูปที่ 165 แสดงตัวอย่างโบราณวัตถุ และการกระจายตัวระยะที่ 1 
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 ระยะท่ี 2 กลาง - ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 
 ระยะนี้พบว่างานศิลปกรรมยังคงสะท้อนอิทธิพลศิลปะสโุขทัยอย่างชัดเจน แต่จะสังเกตได้

ว่าปริมาณของงานศิลปกรรมที่พบลดลงมาก โดยพื้นที่ที่พบหลักฐานเพียงแค่ที่วัดพระธาตุช้างค้ า 
และวัดพญาภู แต่เป็นระยะแรกที่ปรากฏหลักฐานศิลปกรรมอิทธิพลล้านนา (รูปที่ 166) 
 

 
รูปที่ 166 แสดงตัวอย่างโบราณวัตถุ และการกระจายตัวระยะที่ 2 
  



  296 

 ระยะท่ี 3 ปลายพุทธศตวรรษท่ี 20 – ต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 
 รูปแบบศิลปะสุโขทัยยังคงสืบเนื่องต่อมาในเมืองน่าน แต่รูปแบบเปลี่ยนแปลงไปบ้าง

เล็กน้อยเช่น พระพุทธรูปมีพระเนตรสั้นลง พระหนุเป็นปมเด่น และบางองค์เริ่มปรากฏมีกรอบไรพระ
ศก แสดงถึงอิทธิพลศิลปะอยุธยาที่ส่งผ่านข้ึนมายังเมืองน่าน แต่ช่วงระยะนี้เป็นช่วงที่พบหลักฐาน  
น้อยมากเพียงพระพุทธรูปจากวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร 2 องค์ และรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปของ
องค์พระธาตุแช่แห้งเท่านั้น (รูปที่ 167) 
 

 
รูปที่ 167 แสดงตัวอย่างโบราณวัตถุ และการกระจายตัวระยะที่ 3 

  



  297 

 ระยะท่ี 4 ต้น – กลางพุทธศตวรรษท่ี 21 (ยุคทองของศิลปะล้านนา) 
 ระยะนี้พบว่าศิลปะสุโขทัยคงเสื่อมไปจากเมืองน่านแล้ว แต่ยังพบพระพุทธรูปที่มี  

ศิลปะสุโขทัยเป็นต้นแบบสืบเนื่องมาแต่รูปแบบและสัดส่วนต่างออกไปจากเดิมมาก ขณะเดียวกันก็  
เป็นยุครุ่งเรืองหรือยุคทองของศิลปกรรมล้านนาซึ่งพบจ านวนมากจากการส ารวจ (รูปที่ 168) 
 

 
รูปที่ 168 แสดงตัวอย่างโบราณวัตถุ และการกระจายตัวระยะที่ 4 
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 ระยะท่ี 5 กลางพุทธศตวรรษท่ี 21 ลงไป (ล้านนาระยะหลัง) 
 ระยะนี้พบว่าศิลปะสุโขทัยคงเสื่อมไปจากเมืองน่านแล้ว แต่ยังพบพระพุทธรูปที่มี  

ศิลปะสุโขทัยเป็นต้นแบบสืบเนื่องมาแต่รูปแบบและสัดส่วนต่างออกไปจากเดิมมาก ขณะเดียวกันก็
เป็นยุครุ่งเรืองหรือยุคทองของศิลปกรรมล้านนาซึ่งพบจ านวนมากจากการส ารวจ (รูปที่ 169) 
 

 
รูปที่ 169 แสดงตัวอย่างโบราณวัตถุ และการกระจายตัวระยะที่ 5 

  



  299 

 จากการแสดงการกระจายตัวของหลักฐานออกเป็น 5 ระยะ พบว่าพื้นที่เวียงน่านเป็น
เพียงพื้นที่เดียวที่พบหลกัฐานด้านศิลปกรรมสืบเนื่องมาตั้งแต่ระยะแรกจนระยะสุดท้าย และมีปริมาณ 
ที่มากกว่าพื้นที่อื่นๆ ในทุกระยะ โดยที่รูปแบบศิลปะอาจปรับเปลี่ยนไปตามแรงบัลดาลใจในแต่ละ
ช่วงเวลา ขณะที่ฝั่งภูเพียงแช่แห้งพบหลักฐานเกือบทุกระยะ ขาดเพียงช่วงปลายพุทธศตวรรษที่  
20 – ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งอันที่จริงในช่วงเวลาดังกล่าวเวียงน่านเองก็พบหลักฐานในปริมาณ 
ที่น้อยเช่นกัน อาจเกี่ยวเนื่องกับการเมืองในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่เมืองน่านก าลังจะถูกผนวกรวมกับ
ล้านนาก็เป็นได้ 

 ขณะพื้นที่อ าเภอปัวพบหลักฐานเพียงช้ินเดียวซึ่งแสดงอิทธิพลศิลปะสุโขทัย อีกทั้ง
หลักฐานยังมีความขาดช่วงไปหลังจากนั้นและกลับมาพบอีกครั้งในช่วงต้นถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 
ซึ่งเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมล้านนา อย่างไรก็ตาม งานศิลปกรรมที่พบจากการส ารวจส่วนใหญ่จะ
เห็นว่าเป็นประติมากรรมที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ดังนั้นอาจจะต้องมองในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน 
 

3. การวิเคราะห์ประเด็นความรู้ด้านอ่ืนๆ 
 3.1 เกลือเมืองน่าน ความสัมพันธ์บนเส้นทางเครือข่ายการค้า 
 เมืองน่านเป็นชุมทางการค้าส าคัญทางด้านตะวันออกมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 19 -20 

ดังที่  ชวิสา ศิริ  และมาซูฮารา ได้ ศึกษาเอาไว้ โดยเมืองน่านอยู่บนเส้นทางการค้าระหว่าง  
ยูนนาน-หลวงพระบาง-สุโขทัย ซึ่งเช่ือมโยงกับเครือข่ายการค้าทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย 
ขณะเดียวกันก็มีการติดต่อกับศูนย์กลางการค้าที่ เมืองเชียงใหม่ มีลักษณะการท าการค้าคือ  
กองคาราวานจากเมืองต่างๆ ประกอบด้วยสัตว์ต่างทั้งล่อต่าง วัวต่าง และม้าต่าง 

 แม้ว่าการศึกษาของ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ ยังเห็นว่าปริมาณเกลือที่ผลิตไม่น่าจะมากถึงข้ัน
เป็นสินค้าหลัก แต่ก็มองว่ามีการแลกเปลี่ยนเกลือกับสิ่งของต่างถ่ินดังที่พ่อค้าเงี้ยวจะซื้อเกลือเมือง
น่านและสิบสองปันนาไปแลกเปลี่ยนสินค้าที่เชียงใหม่อีกทอดหนึ่ง ขณะที่พ่อค้าไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง 
แถบเมืองเงิน (หลวงพระบาง) และบางส่วนจากกวางสี จะเข้ามาด้านเชียงของ เชียงแสน และน่าน 
โดยวัวต่าง ม้าต่าง น าข้าว พริกแห้ง ยาสูบ น้ าอ้อย เนื้อสัตว์ป่าแห้ง และหนังกวางมาแลกเกลือ 195 
สอดคล้องกับแนวคิดของรัตนาพร เศรษฐกุล ที่ว่าความต้องการสิ่งของต่างถิ่นเป็นแรงกระตุ้นที่ท าให้
เกิดเครือข่ายการค้า อีกทั้งยังเสริมยืนยันว่าเกลือเป็นสินค้าส าคัญและมีราคาสูงอย่างหนึ่งบริเวณ  

                                                             
195 วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, “ความส าคัญของเกลือสินเธาว์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนโบราณ : กรณีศึกษาบ้านบ่อ

หลวง ต าบลบ่อเกลือใต้ ก่ิงอ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน,” ศิลปศาสตรบัณฑิต, 190 - 191. 
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สิบสองปันนา รอยต่อระหว่างเมืองล้า น่าน และหลวงพระบาง196 นอกจากนี้การศึกษาในสมัยหลัง 
ลงมา พบว่ามีพ่อค้าเมืองน่านน าเกลือและของที่ซื้อจากพ่อค้าลื้อและฮ่อไปขายที่เชียงใหม่เช่นเดียวกับ
พ่อค้าเงี้ยว197 

 ตรงนี้อาจท าให้เห็นภาพการที่ในระยะแรกเกลือเมืองน่านอาจเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนซึ่งคนใน
ชุมชนใช้แลกเปลี่ยนกับสินค้าที่พ่อค้าจากภายนอกน าเข้ามา แต่ในระยะหลังได้เกิดการที่คนในชุมชน
ผันตัวเป็นพ่อค้าซึ่งอาจสะท้อนภาพส่วนหนึ่งของพัฒนาการด้านการค้าของเมืองน่าน 

 เมื่อพิจารณาข้อความในพื้นเมืองน่านที่กล่าวว่าพระเจ้าติโลกราชต้องการส่วยเกลือเมือง
น่านจึงได้ยกทัพมาผนวกเมืองน่านให้เป็นส่วนหนึ่งของล้านนา ผู้วิจัยเห็นว่าอาจเป็นความจริง แต่เป็น
ความจริงเพียงส่วนหนึ่ง เนื่องจากเมื่อพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ที่ขณะนั้นล้านนาก าลังเผชิญ
สงครามกับอยุธยาก็อาจเห็นว่าการตีเมืองน่านและเมืองแพร่น่าจะเป็นเหตุผลด้านการสงคราม  
เพื่อสร้างความมั่นคงและช่วงชิงพื้นที่ก่อนเปิดศึกกับอยุธยาเสียมากกว่า แต่ส่วยเกลืออาจเป็น  
ผลพลอยได้ที่ตามมา 
 

 3.2 การรับเทคโนโลยีการผลิตภาชนะดินเผาเมืองน่านกับการตีความใหม่ 
 การศึกษาเปรียบเทียบภาชนะดินเผาทั้งด้านรูปแบบและเทคนิคการตกแต่งระหว่างแหล่ง

เตาเมืองน่าน แหล่งเตาสุโขทัย และแหล่งเตาล้านนาค่อนข้างเป็นที่นิยมในการศึกษา และมักแบ่ง
ความสัมพันธ์กับแหล่งเตาสุโขทัยและล้านนาออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ ระยะที่  1 กล่าวว่า 
มีความสัมพันธ์และรับเทคโนโลยีการผลิตเริ่มแรกจากสุโขทัยด้วยหลักฐานพื้นเมืองน่าน ที่กล่าวถึง 
บ้านเตาไหและบ้านเตาไหแช่เลียงครั้งที่พญาอินต๊ะแก่นท้าวหนีไปซ่อนตัวก่อนที่จะหนีไปเมืองเชลียง
โดยนายสามออน (อาจเกี่ยวข้องกับเตาแม่ออน สันก าแพง) ส่วนบ้านเตาไหแช่เลียงเช่ือว่าเป็น  
บ้านบ่อสวกโดยที่อาจมีชาวเชลียงเป็นผู้ผลิต ซึ่ งค าว่าแช่เลียงอาจสอดคล้องกับค าว่าเชลียง  
และระยะที่ 2 ตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 22 หลังเมืองน่านถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของล้านนา 
จึงรับอิทธิพลด้านรูปแบบและการตกแต่งจากล้านนา 

 ผู้วิจัยขอเริ่มวิพากษ์หลักฐานเอกสารก่อนเป็นอันดับแรกว่าอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ด้านเอกสารเนื่องจากเอกสารไม่ได้กล่าวค าว่า “บ้านเตาไหแช่เลียง” อันเป็นต้นทางที่มักจะน าไปสู่การ
ตีความถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งเตาเมืองน่านกับแหล่งเตาสุโขทัยร่วมกับหลักฐานเอกสารอื่นๆ 

                                                             
196 รัตนาพร เศรษฐกุล, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจวัฒนธรรม แอ่งเชียงใหม่-ล าพูน, (เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์ม, 

2552), 125 - 127. 
197 ชวิศา ศิริ, “การค้าของอาณาจักรล้านนา ตั้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22,” 

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, 158, 120 – 121. 
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 การหลบหนีภัยการเมืองของกษัตริย์เมืองน่านไปเมืองเชลียงมีอยู่ด้วยกัน 3 เหตุการณ์ คือ 
 เหตุการณ์ท่ี 1 พ.ศ. 1942 หนึ่งปีหลังจากข้ึนครองราชย์ของเจ้าศรีจันต๊ะ กษัตริย์เมือง

แพร่คือพญาเถรพร้อมน้องชาย (อุ่นเมือง) ยกทัพมารบได้เมืองน่านฆ่าเจา้ศรีจันต๊ะและครองราชย์แทน 
ท าให้เจ้าหุงผู้เป็นน้องของเจ้าศรีจันต๊ะ “...หนีไปเพิ่งพระยาแช่เลียงเมืองใต้...”198 

 เหตุการณ์ท่ี 2 พ.ศ. 1976 เจ้าอินต๊ะแก่นท้าว ครองราชย์ได้ 1 ปี 3 เดือน ก็ถูกเจ้าแพง
และเจ้าเหาะพรมชิงเมืองและถูกจองจ า ก่อนจะใช้อุบายและ “...หลบหนีออกจากคอกไปอยู่ 
บ้านเตาไห หนีจากหั้นไปรอดเมืองราม ขอกินข้าวกับเฒ่าแก่ผ้าขาวผู้หนึ่งหั้นแล ผ้าขาวเฒ่าแก่ผู้นั้น
ยินรักเจ้าเอาใส่เรือทุ้มหนีล่องลงไปเมืองใต้แล้วเจ้าก็เข้าไป พึ่งพระยาชะเลียง...”199 

 เหตุการณ์ ท่ี  3 พ.ศ. 1993 พระเจ้าติโลกราชตีได้ เมืองน่าน เจ้าอินต๊ะแก่นท้ าว 
“...เอาลูกและเมียหนีไปเมืองใต้ไปพึ่งพระยาชะเลียงสหายตนหั้นแล...”200 

 จากการเทียบความในพื้นเมืองน่านอาจต้องตีความหลักฐานเอกสารใหม่ว่า บ้านเตาไห  
บ่งบอกถึงอาชีพการผลิตเครื่องปั้นดินเผาซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะหมายถึงพื้นที่บ้านบ่อสวกในปัจจุบัน 
ขณะที่  แ ช่เลียง/ชะเลียง หมายถึงเจ้าผู้ ครองเมืองเชลียง ดั งนั้นอาจกล่าวได้ ว่าไม่มีค าว่า  
“บ้านเตาไหแช่เลียง” ในพื้นเมืองน่าน บอกได้เพียงว่าเมืองน่านมีแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาตาม
หลักฐานเอกสาร แต่ไม่อาจน าไปเช่ือมโยงและติดกรอบความคิดว่าต้องรับเทคโนโลยีมาจากสุโขทัย 
แม้ในพุทธศตวรรษที่ 19 เมืองน่านและสุโขทัยจะปรากฏหลักฐานทั้งเอกสารและงานศิลปกรรมที่
แสดงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันก็ตาม 

 นอกจากนี้ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 พบเทคนิคการผลิตของแหล่งเตาบ้านบ่อสวก 
ว่ามี เทคนิคการเช็ดน้ าดินก่อนเคลือบและปาดน้ าเคลือบบริเวณของปากก่อนที่จะน าไปเผา 
เป็นเทคนิคร่วมกับแหล่งเตาเกาะน้อย เมืองศรีสัชนาลัย แหล่งเตาสันก าแพง แหล่งเตาเวียงบัว และ
แหล่งเตาวังเหนือ นอกจากนี้ยังพบการตกแต่งด้วยการกดประทับรูปปลาคู่ ซึ่งพบในแหล่งเตา  
สันก าแพงและแหล่งเตาเวียงบัว ขณะที่ภาชนะดินเผารูปทรงไหทั้งแบบที่ขอบปากทรงชามและ  
ขอบปากสองช้ันคล้ายกับที่แหล่งเตาสันก าแพง แหล่งเตาเวียงบัว และแหล่งเตาเวียงกาหลง  
ในทางตรง ข้าม  ราวกลางพุทธศตวรรษที่  20 - 21 กลับพบภาชนะดิน เผาทรงตะเกีย ง 

                                                             
198 ส านักศิลปากรที่  7 น่าน, พงศาวดาร พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระธาตุช้างค้ าวรวิหาร  (น่าน: กรม

ศิลปากร, 2557),  15. 
199 เรื่องเดียวกัน, 16. 
200 เรื่องเดียวกัน, 18. 
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และประติมากรรมขนาดเล็กเคลือบเขียวซึ่งคล้ายกับแหล่งเตาศรีสัชนาลัย อีกทั้งพบเทคนิคการเขียน 
สีด าใต้เคลือบซึ่งเป็นเทคนิคที่พบทั้งแหล่งเตาสุโขทัยและแหล่งเตาเวียงกาหลง201 

 อีกทั้งวิทยาการในการใช้กล่องดิน (จ๊อ) ป้องกันฝุ่นข้ีเถ้าจากการเผาที่จะมาติดบนภาชนะ 
เทคโนโลยีดังกล่าวต่างออกไปจากสุโขทัยซึ่งใช้กี๋ และงบน้ าอ้อย แต่เป็นพบว่ามีการใช้กันอย่าง
แพร่หลายในจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม รวมถึงที่แหล่งเตาเวียงกาหลง202 

 ดังนั้นผู้วิจัยคิดเห็นในเบื้องต้นว่าแหล่งเตาเมืองน่านน่าจะรับทั้งรูปแบบและเทคนิค 
จากทางสุโขทัยและล้านนามาเป็นต้นแบบแต่น่าจะรับอิทธิพลจากทางล้านนามากกว่า 
 

 3.3 ภาชนะดินเผาเมืองน่านสู่การเป็นสินค้า 
 เป็นอีกข้อค าถามหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาภาชะดินเผาที่เมืองน่านว่าผลิตเพื่อใช้งานหรือ

ส่งออกขายด้วย จากการศึกษาของอมรรัตน์ ชูพูล ที่เตาสุนัน ผู้ศึกษารูปแบบผลติภัณฑ์จากแหล่งเตาที่
บ้านบ่อสวก และตั้งข้อสังเกตว่าเตาสุนันและเตาจ่ามนัส ก าหนดอายุระหว่าง พ.ศ. 1983 – 2103 
ซึ่งห่างจากเตามนัสราว 200 ปี แต่กลับมีรูปแบบเตาไม่ต่างกันและไม่มีพัฒนาการของแหล่งเตา  
ขัดกับขนาดของเตาที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการผลิตเพื่อขายท าถูกมองว่าผลิตภัณฑ์ของ 
แหล่งเตาเมืองน่านอาจมีคุณภาพดีอยู่แล้ว อาจไม่ได้ผลิตเพื่อค้าขาย หรือมีพัฒนาการและผลิต  
เพื่อการค้า แต่ในปัจจุบันยังมีการขุดค้นที่น้อยจึงยังไม่เห็นพัฒนาการ203 

 ขณะที่ภายหลังมีการขุดค้นแหล่งเตาดงปู่ฮ่อ กล่าวถึงการที่ภาชนะดินเผาเมืองน่านมีการ
ผลิตอย่างแพร่หลายในราวพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 และน่าจะเกินความต้องการของคนในพื้นที่ 
อีกทั้ งได้อ้างถึงการศึกษาของ สายันต์ ไพรชาญจิตร ว่าพบภาชนะดินเผาเมืองน่านในพื้นที่  
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาในประเทศลาว สะท้อนถึงการค้า
ภาชนะดินเผาเมืองน่านกับดินแดนภายนอก204 

                                                             
201 กมลทิพย์ ธารสว่างด ารงค์, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่าน สุโขทัย ล้านนา พุทธศตวรรษที่ 

19 – 22 จากหลักฐานด้านเครื่องถ้วยบ่อสวก,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 55 - 64. 

202 อมรรัตน์ ชูพูล, “การศึกษาแหล่งเตาเผาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะดินเผาแหล่งเตาเมืองน่าน บ้าน

บ่อสวก ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน,” 73 – 75, 89 – 90; สายันต์ ไพรชาญจิตร์, แหล่งเตาล้านนา 55. 
203 อมรรัตน์ ชูพูล, “การศึกษาแหล่งเตาเผาและรูปแบบผลิตภัณฑ์ภาชนะดินเผาแหล่งเตาเมืองน่าน 

บ้านบ่อสวก ต.สวก อ.เมือง จ.น่าน,” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 89 - 90. 

204 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เฌอ กรีน, “รายงานการขุดค้นแหล่งเตาดงปู่ฮ่อ บ้านบ่อสวก ต าบลสวก อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน,” 2546. (อัดส าเนา), 38. 
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นอกจากนี้หลายครั้งที่ล้านนาพยายามปฏิเสธการส่งส่วยแก่จีนดังสมัยพระยากือนาซึ่งส่วย
ประกอบไปด้วย “...ส่วยเข้า (ข้าว) 9000 คาน งาช้าง 20 หาบ ผ้าขาว 400 ร า ถ้วยแช่สัก 1,000 
ดวง...เปนส่วยแก่เจ้าลุ่มฟ้า...”205 ซึ่งการส่งส่วยแก่จีนปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งสมัยพญาไชยสงคราม206 
และต่อมาในสมัยพญาสามฝั่งแกนก็เกิดขัดแย้งกับจีนในในเรื่องไม่ส่งส่วยข้ึนอีกในปี พ.ศ. 1948 ซึ่ง
หลักฐานฝั่งล้านนากล่าวว่าสามารถชนะฮ่อได้ ขณะฝั่งจีนกล่าวว่าเมืองเชียงแสนแตก207 แตท่้ายที่สุด
คงมีการเจรจาและยอมส่งส่วยแก่จีน 

ปัจจัยภายนอกอีกประการคือการสวรรคตของจักรพรรดิหมิงซวนจง (รัชศกเซวียนเต๋อ)  
จีนเข้าสู่ยุคมืดกว่า 60 ปี ท าให้การส่งออกเครื่องปั้นดินเผาจีนหยุดชะงัก จึงเกิดยุคทองของการผลิต 
เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย (ภายใต้อ านาจอยุธยา) ซึ่ งนักวิชาการด้านเครื่องถ้วยมองไปถึงสงคราม 
ระหว่างล้านนากับอยุธยาส่วนหนึ่งเกิดจากความต้องการแย่งชิงเมืองศรีสัชนาลัยและสุโขทัยเพื่อสร้าง 
รายได้จากการส่งออกเครื่องถ้วย208 

หากพิจารณาจากบริบทต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นอาจเป็นไปได้ว่าการผลิตภาชนะดินเผา  
ที่เมืองน่านมากขึ้นหลังจากการถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของล้านนาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 อาจเกิด
จากการผลิตเพื่อส่งออกหรือเป็นส่วยแก่จีน อย่างไรก็ตามก็ยังเป็นพียงการสมมติฐานของผู้วิจัยเท่านั้น 
เนื่องจากประเด็นการศึกษานี้ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ศึกษาการกระจายตัวของเครื่องปั้นดินเผาจ าก 
แหล่งเตาเมืองน่านในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หรือในระดับเอเชีย) 
  

                                                             
205 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2539), 59. 
206 วินัย พงศ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่สีฟู่-ปาไป่ต้าเตียน : เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีน

โบราณ, 107. 
207 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, 80; วินัย พงษ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ปา

ไป่สีฟู่ –  ปาไป่ต้าเตี้ยน: เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณ, 107. 
208 ธันยกานต์ วงษ์อ่อน และปริวรรต ธรรมาปรีชากร, เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยและศรีสัชนาลัย , 

(กรุงเทพฯ: S.P.M. การพิมพ์, 2558), 31. 
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 3.4 เจดีย์เหลี่ยม ภาพสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างน่าน สุโขทัย และล้านนา 
 จากการลงพื้นที่ส ารวจทางโบราณคดีได้พบกับเจดีย์วัดพญาวัดซึ่งมีรูปทรงแบบเจดีย์  

อยู่ ในผังสี่ เหลี่ ยมคล้ายเจดีย์กู่ กุด (รูปที่  170) และสุวรรณเจดีย์  (รูปที่  171) จังหวัดล าพูน 
ซึ่งก าหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 17209 และได้ท าสืบต่อมาดังปรากฏที่วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่ค า) 
(รูปที่ 172) เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประวัติการสรา้งในปี พ.ศ. 1837210 นอกจากนี้ยังพบว่า
เจดีย์ประธานวัดพระพายหลวง (รูปที่ 173) แต่มีข้อแตกต่างคือพระพุทธรูปภายในซุ้มจระน าประทับ
นั่งทั้งหมดต่างจากกู่กุดที่ประทับยืน อีกทั้งพบว่าการบูรณะครั้งหลังสุดเป็นการสร้างเจดีย์ทรงยอด
ดอกบัวตูมครอบทับเจดีย์เหลี่ยมซึ่งอยู่ภายใน211 ไม่เพียงแค่นั้นเจดีย์รูปแบบนี้ยังพบเป็นเจดีย์บริวาร
ของเจดีย์หมายเลข 16 วัดมหาธาตุ เมืองเก่าสุโขทัย (รูปที่ 174) ซึ่งวัดมหาธาตุนี้มีการสันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นราว พ.ศ. 1927  จากความในจารึกลานทองค า หลักที่ 94212 
 

 
รูปที่ 170 เจดีย์กูกุ่ด วัดจามเทวี จงัหวัดล าพูน 
ที่มา: รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง , เจดีย์กู่กุด เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 

www.sac.or.th/databases/thaiarts/artwork/58 
 

                                                             
209 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา (นนทบุรี: เมืองโบราณ, 

2560), 228. 
210 รัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย แสง มนวิทูร, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2501), 105. 
211 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา 256 - 257. 
212 เรื่องเดียวกัน, 286. 
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รูปที่ 171 สุวรรณเจดีย์ วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดล าพูน 
ที่มา: อ.ส.ท., สุวรรณจังโกฎิเจดีย์ จากหริภุญไชยสู่ล้านนา เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 

เข้าถึงได้จาก http://artontheway.blogspot.com/2016/04/blog-post.html 
 
 

 
รูปที่ 172 กู่ค า เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม ่
ที่มา: POOMMARIN, วัดกู่ค าหลวงกุมกามภิรารมณ์ เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 เข้าถึงได้

จาก http://picdeer.com/place/1024522094 
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รูปที่ 173 เจดีย์เหลี่ยม วัดพระพายหลวง 
ที่มา: ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา, 257. 

 
 

 
รูปที่ 174 เจดีย์บริวารของเจดีย์หมายเลข 16 วัดมหาธาตุ เมืองเก่าสุโขทัย 
ที่มา: สุโขไกด์, วัดมหาธาตุหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่ เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 เข้าถึงได้จาก 

https://www.bloggang.com/data/c/chubbylawyer/picture/1474443852.jpg 
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 ฉะนั้นเจดีย์หมายเลข 16 ซึ่งอยู่ทางด้านใต้นอกแผนผังหลักของวัด จึงควรมีอายุหลังลงมา 
และเจดีย์เหลี่ยมซึ่งเป็นเจดีย์บริวารของเจดีย์หมายเลข 16 ก็ควรมีอายุร่วมสมัยหรือหลังลงมาจาก
เจดีย์หมายเลข 16 อีกเล็กน้อย 

 กรณีนี้อาจพิจารณาในทางตรงกันข้าม กล่าวคือ เจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมก็มีไปปรากฏใน
ดินแดนล้ านนาเช่นกั น  เช่น  เจดี ย์ บ ริ วาร  วัดบุ ป ผาราม  จั งห วัด เชียงให ม่  ( รูป ที่  175) 
และเจดีย์วัดธาตุกลาง จังหวัดเชียงใหม่ (รูปที่  176) ที่น่าจะสร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษที่ 21 
โดยขาดความเข้าใจและความช านาญ213 
 

 
รูปที่ 175 เจดีย์บริวาร วัดบุปผาราม จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา: ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา, 305. 

 

                                                             
213 ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เจดีย์ในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการ และพลังศรัทธา 362. 
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รูปที่ 176 เจดีย์วัดธาตุกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ที่มา: วิภาดา อ่อนวิมล 

 
 แสดงให้เห็นว่าดินแดนสุโขทัยและล้านนามีความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนากันอย่าง

ใกล้ชิด และมีการรับส่งรูปแบบศิลปกรรมซึ่งกันและกันมาต้ังแต่ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 20 เป็นอย่างน้อย สัมพันธ์กับหลักฐานเอกสารที่พญากือนาแห่งล้านนาขอพระสมุนเถรจาก
สุโขทัยข้ึนไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาใน พ.ศ. 1912 

 ขณะที่เจดีย์วัดพญาวัดซึ่งเป็นเจดีย์ประธานของวัดมีรูปแบบเป็นเจดีย์เหลี่ยมเช่นกัน  
โดยที่ปัจจุบันนักโบราณคดีได้ใช้ผลการขุดค้นและก าหนดอายุขององค์เจดีย์และการใช้งานพื้นที่ระยะ
แรกเริ่มราวพุทธศตวรรษที่ 21 จากเศษภาชนะดินเผาแหล่งเตาม่อนออม จังหวัดพะเยา และแหล่งเตา
เกาะน้อย อ าเภอศรีสัชนาลัย ร่วมกับการวิเคราะห์รูปแบบงานศิลปกรรมเบื้องต้นด้วยรูปแบบของ
กรอบซุ้มที่น าไปเทียบเคียงกับของกู่บรรจุพระอัฐิพระเจ้าติโลกราชที่วัดเจ็ดยอด และพระพุทธรูปปูน
ปั้นภายในช่องจระน า 

 ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการน ารูปแบบของซุ้มจระน ามาเทียบเคียงเพื่อก าหนดอายุสมัย
อาจท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ง่าย เนื่องจากศาสนสถานย่อมมีการบูรณะอยู่เสมอนับแต่อดีต  
ซึ่งในเล่มรายงานขุดค้นที่ผู้วิจัยน ามาใช้ได้กล่าวถึงว่ามีการที่กรมศิลปากรเคยบูรณะเจดีย์องค์นี้แล้ว
อย่างน้อยครั้งหนึ่งใน พ.ศ. 2514 เนื่องจากเจดีย์ทรุดเอียงโดยที่ไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการบูรณะสิ่ง 
ใดบ้าง214 

                                                             
214 ส านักศิลปากรที่ 7 น่าน, รายงานการขุดค้นศึกษาก าแพงเมืองบริเวณชุมชนบ้านพญาวัด ต าบลดู่ใต้ 

อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน, (เชียงใหม่ : พลอยการพิมพ์, 2555), 73. 
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 นอกจากนี้ รายงานการขุดค้นอีกฉบับซึ่งขุดแต่งก าแพงเมืองน่านบริเวณบ้านพญาวัด
กล่าวถึงการพบเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาหริภุญไชย (ภาพที่ 149) ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 19 – 20 แต่ไม่ได้น ามาวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานอื่นๆ ในตอนท้าย ทั้งนี้ก าแพงเมืองดังกล่าว 
อยู่ภายในบริเวณเดียวกับเจดีย์วัดพญาวัด 
 

 
รูปที่ 177 เศษภาชนะดินเผาจากแหลง่เตาหริภุญไชย พบจากการขุดแต่งก าแพงเมอืงน่าน

บริเวณบ้านพญาวัด 
ที่มา: ส านักศิลปากรที่  7 น่าน, รายงานการขุดค้นศึกษาก าแพงเมืองบริเวณชุมชนบ้าน 

พญาวัด ต าบลดู่ใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน, 73. 
 

 จากหลักฐานทั้งหมดที่ยกมานี้ ผู้วิจัยมีความเห็นเป็น 2 ประการ คือ 
 ประการแรก เจดีย์วัดพญาวัดอาจมีการสร้างข้ึนครั้งแรกในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 

จากข้อมูลด้านงานศิลปกรรมคือ การก่อเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมครอบทับ เจดีย์ เหลี่ยม  
ที่วัดพระพายหลวง อาจแสดงถึงการที่เจดีย์รูปทรงนี้อาจเคยได้รับความนิยมมาก่อนในช่วงสั้นๆ 
ในครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 และหมดความนิยมไปในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 สัมพันธ์กับหลักฐาน 
เอกสารที่กล่าวถึงการย้ายศูนย์กลางจากภูเพียงแช่แห้งซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ าน่านมาที่เมืองน่าน  
ในปัจจุบันซึ่งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ าน่านใน พ.ศ. 1911 และในระยะแรกใช้ก าแพงดินที่บ้านพญาวัด 
เป็นแนวคูน้ าคันดินในระยะแรก อีกทั้งการพบเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาหริภุญไชยก็อาจเป็น  
สิ่งยืนยันการอยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ขณะที่รูปแบบทางศิลปะผู้วิจัยเห็นว่าค่อนข้างยากที่จะ
น ามาก าหนดอายุเนื่องจากสามารถซ่อมสร้างขึ้นใหม่ได้ 
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 ประการที่สอง หากเช่ือว่าเจดีย์วัดพญาวัดสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21 ก็มีความเป็นไป
ได้ว่าเป็นความพยายามน ารูปแบบเจดีย์แบบเก่ากลับมาท าใหม่ 

 อย่างไรก็ตาม เจดีย์วัดพญาวัดก็ได้แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงแรงบันดาลใจด้านงาน
ศิลปกรรมของผู้คนทั้งล้านนา สุโขทัย และเมืองน่าน 
 

อภิปรายเชื่อมโยงข้อมูล และการสร้างภาพอดีตในเชิงพ้ืนท่ีและเวลา  

ส่วนนี้จะเป็นการน าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี รวมถึง
ข้อมูลด้านอื่นๆ มาเช่ือมโยงเข้าด้วยกันโดยที่สามารถแบ่งเป็น 6 ระยะ ดังนี้ 

 
1. ระยะท่ี 1 ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานก่อนสมัยพญาภูคา 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
เป็นระยะที่พื้นเมืองน่านยังไม่มีการบันทึกประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน แต่ต านานพื้นเมือง

พะเยา กล่าวถึง ลาวเกล้าแก้วเมืองมา (ต่อมาเป็นผู้ครองเมืองเงินยาง) ได้อภิเษกกับนางแก้วรูปทิบ  
บุตรสาวพญาพูฆา215 ซึ่งค าว่า “พูฆา” แต่ช่วงเวลาไม่สอดคล้องกับพญาภูคาปฐมกษัตริย์น่าน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 1658 มีการบันทึกว่าขุนเจือง (ภายหลังครองเมืองพูกามยาว) คล้องช้างที่
เมืองน่านและพญาน่านยกบุตรสาวให้ ภายหลัง พ.ศ. 1701 พญาเจืองเกิดศึกกับแกวและ 
หลวงพระบางที่เมืองเงินยางซึ่งเป็นเครือญาติกับเมืองพูกามยาว (พะเยา) พญาเจืองจึงเรียกชุมนุมทัพ
เพื่อยกไปช่วยเมืองเงินยาง หนึ่งในคือเมืองกวาว216 (กาว ช่ือของอดีตกลุ่มชนในพื้นที่จังหวัดน่าน) 

 
หลักฐานทางโบราณคดี 
จากหลักฐานเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นจะพบว่ายังไม่มีการกล่าวถึงต าแหน่งการตั้งถ่ินฐานที่

ชัดเจนเพียงแต่สันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นตอนบนของจังหวัดน่านในปัจจุบัน เนื่องจากในระยะต่อจากนี้
จะพบการตั้งถ่ินฐานบริเวณอ าเภอปัวและอ าเภอท่าวังผา 

 
หลักฐานด้านงานศิลปกรรม 
ไม่ปรากฏหลักฐานด้านงานศิลปกรรม 

  

                                                             
215 เฉลิมวุฒิ ต๊ะค ามี, ต านานพื้นเมืองพะเยา, (เชียงใหม่: นครพิงค์การพิมพ์, 2557), 4 – 5. 
216 เรื่องเดียวกัน, 40 – 41. 
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ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
จากหลักฐานพื้นเมืองพะเยาเพียงช้ินเดียวอาจมีน้ าหนักไม่มากนัก แต่ก็อาจแสดงให้เห็นการ

สร้างบ้านแปงเมืองในพื้นที่จังหวัดน่านมาก่อนราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 และเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างน่านกับพะเยาทางเครือญาติ แต่ด้วยขณะนั้นยังไม่มีการรับพระพุทธศาสนาจึงยังไม่ปรากฏ
หลักฐานงานศิลปกรรม ดังนั้นมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะมีการด าเนินงานทางโบราณคดีในอนาคต
เพื่อตรวจสอบอายุสมัยของการตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน 
 

2. ระยะท่ี 2 สมัยพญาภูคา 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
เป็นช่วงที่น่านเริ่มมีการบันทึกประวัติศาสตร์ว่าราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 พญาภูคา

ครอบครองพื้นที่ราบตอนบนของจังหวัดน่านบริเวณเมืองย่าง (บริเวณแม่น้ าย่าง อ าเภอท่าวังผา(?)217 
ขณะที่ฝ่ายล้านนาพญามังสร้างเมืองเชียงรายและส่งไส้ศึกไปหริภุญไชย 218 อีกทั้งรวบรวม

บ้านเมือง ตามชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวว่า พ.ศ. 1819 ท าศึกกับพญากาวน่านแล้วยึดได้เมืองมอบ219 
ขณะที่ความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจภายนอกพบว่าในปี พ.ศ. 1817 เจงกิสข่านแต่งตั้ง 

Sayyid Ajall เป็นผู้ว่าราชการมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นตระกูลชาวมุสลมิที่มบีทบาททางการค้าคาราวาน 
ซึ่งคงส่งผลให้ยูนนานเกิดความคึกคักด้านการค้า220 

 
หลักฐานทางโบราณคดี 
ปัจจุบันพบเพียงร่อยรอยคูน้ าคันดินที่บ้านเสี้ยว ต.ยม อ.ท่าวังผา 
 
หลักฐานด้านงานศิลปกรรม 
ไม่ปรากฏหลักฐานด้านงานศิลปกรรม 

  

                                                             
217 สุรศักดิ์ ศรีส าอาง, เมืองน่าน : โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2537), 

51. 
218 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ : ฉบับ

เชียงใหม่ 700 ปี (เชียงใหม่: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, 2538), 16. 
219 รัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์, แปลโดย แสง มนวิทูร, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2501), 93. 
220 โยซิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง : สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 

14 – 17 จากรัฐการค้าภายในภาคพื้นทวีปไปสู่รัฐก่ึงเมืองท่า (กรุงเทพฯ: มติชน, 2546), 15 – 16. 
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ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
แม้จะเป็นระยะแรกที่พื้นเมืองน่านกล่าวถึงการตั้งถ่ินฐานในพื้นที่เมืองน่าน แต่กระนั้นยังเป็น

ปัญหาที่ไม่อาจระบุต าแหน่งอย่างชัดเจนว่าเมืองย่างคือร่องรอยคูน้ าคันดินที่บ้านเสี้ยวหรือไม่  
ซึ่งควรด าเนินงานทางโบราณคดีเพื่อศึกษาต่อไป แต่เบื้องต้นอาจสันนิษฐานได้ว่าเกิดข้ึนจากแรง
กระตุ้นทางการค้าจากภายนอก ทั้งยังเกิดความสัมพันธ์กับล้านนาข้ึนเป็นครั้งแรกแต่เป็นไปในทาง
ความขัดแย้งและสงคราม 
 

3. ระยะท่ี 3 เมืองพลัว (ปัว) (ก่อน พ.ศ. 1835 - 1881) 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
เมืองพลัวสันนิษฐานว่าคงเกิดข้ึนต้นพุทธศตวรรษที่ 19 แต่คงเกิดข้ึนก่อน พ.ศ. 1835

เนื่องจากศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 พ่อขุนรามค าแหงกล่าวว่า เมืองพลัวอยู่ใต้การปกครองของ
สุโขทัย221 แต่ช่วง พ.ศ. 1941 – 1963 เมืองน่านคงเป็นอิสระ เนื่องจากศิลาจารึกนครชุมกล่าวว่า 
หลังพ่อขุนรามค าแหงสวรรคตบ้านเมืองต่างๆ ไม่ข้ึนแก่กัน ก่อนที่ พ.ศ. 1863 - 1881 เมืองพลัว 
จะถูกพะเยาปกครอง และกลับมามีอิสระอีกครั้งเมื่อพญาผานองร่วมกับพญาค าฟูแห่งล้านนารบชนะ
พะเยาเมื่อ พ.ศ. 1881222 

เอ กส ารจี น  Yuan-shi กล่ าว ว่า  Loa-goa (ล าวก าว ห ล วงพ ระบ างแล ะน่ าน ( ?) 
ขอรับพระราชทานแต่งตั้งให้เป็นส านักข้าหลวงซึ่งคล้ายกับการขอการรับรองและเข้าสู่ระ บบการ 
ถวายบรรณาการกับจีน223 ซึ่งจะได้สิ่งตอบแทนเป็นเงินและผ้าทออย่างดี224 อีกทั้งการเปลี่ยนโฉมหน้า
การค้าที่จากเดิมที่อาศัยศรีวิชัยเป็นพ่อค้าคนกลาง เปลี่ยนเป็นพ่อค้าชาวจีนเดินทางติดต่อโดยตรง  
กับเมืองท่าต่างๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ซ้องใต้ (พ.ศ. 1670 - 1822) และต่อเนื่องมาในสมัยราชวงศ์
หยวนและหมิง (พ.ศ. 1882 - 2049)225 
  

                                                             
221 คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี, ประชุมศิลาจารึก

ภาคที่ 1 : เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2497, (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการฯ, 2521), 26. 
222 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่, (เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์มบุคส์, 

2547), 62 – 63. 
223 โยซิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง : สมัยคริสต์ศตวรรษที่           

14 – 17 จากรัฐการค้าภายในภาคพื้นทวีปไปสู่รัฐก่ึงเมืองท่า 8, 21. 
224 โยซิยูกิ มาซูฮารา, ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของราชอาณาจักรลาวล้านช้าง : สมัยคริสต์ศตวรรษที่           

14 – 17 จากรัฐการค้าภายในภาคพื้นทวีปไปสู่รัฐก่ึงเมืองท่า 26. 
225 ดี. จี. ฮอลล์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2522), 79. 
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หลักฐานทางโบราณคดี 
พบว่าบริเวณอ าเภอปัวปรากฏร่องรอยคูน้ าคันดินจ านวน 4 พื้นที่ใกล้เคียงกัน อาจช่วยยืนยัน

การตั้งถ่ินฐานบริเวณอ าเภอปัวจริงหากแต่ยังไม่มีการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบอายุของ
แหล่งโบราณคด ี

 
หลักฐานด้านงานศิลปกรรม 
ไม่ปรากฏหลักฐานด้านงานศิลปกรรม 
 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ภาพทางประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นความเคลื่อนไหวของสุโขทัยที่พยายามประกาศอ านาจ

เห นื อดิ น แดนต่ างๆ  รวม ถึงพลั วซึ่ งมี ความ เป็ น ไป ได้ ว่ ายั งคง เป็ นบ้ าน เมื อ งขนาด เล็ ก  
จึงไม่สามารถต่อต้านบ้านเมืองโดยรอบได้อย่างเข้มแข็ง ความสัมพันธ์ระหว่างน่านกับสุโขทัยเกิดข้ึน 
ในระยะนี้เป็นครั้งแรกโดยเป็นไปในทางการเมือง ขณะที่มองอีกด้านเมืองพลัวน่าจะเกิดข้ึนจากการ
เติมโตทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค โดยที่เมืองพลัวสัมพันธ์กับความเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทาง
การค้าภายในภาคพื้นทวีป อย่างไรก็ตามควรมีการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบอายุสมัย  
ของร่องรอยคูน้ าคันดินว่าสัมพันธ์กับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือไม่  
 

4. ระยะท่ี 4 สมัยเวียงภูเพียงแช่แห้งและเวียงน่าน (ราว พ.ศ. 1890 - 1985) 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ดังที่กล่าวมาก่อนหน้าว่าภายหลังการสวรรคตของพ่อขขุนรามค าแหงบ้านเมืองภายใต้อ านาจ

ของสุโขทัยมีการแยกตัวออกไป เป็นผลให้พระมหาธรรมราชาพญาลิไทยพยายามรวบรวมบ้านเมือง
ข้ึนอีกครั้ งและน่ าจะประสบความส าเร็จดั งความ ใน ศิลาจารึกนครชุม  ราว พ .ศ. 1900 
สรุปได้ว่าบ้านเมืองที่เคยพยายามแยกตัวจากอ านาจของสุโขทัยก็เกิดความสงบ 226 ทั้งนี้ยังด าเนิน
นโยบายทางศาสนา เช่น พ.ศ. 1899 ได้ชวนพญาการเมืองกษัตริย์เมืองพลัว (ปัว) ไปร่วมสร้าง 
วัดหลวงอภัย และให้พระธาตุ พระพิมพ์เงิน พระพิมพ์ทอง และมหาเถรธรรมปาลกลับมาและ  

                                                             
226 ประเสริฐ ณ นคร, สารนิพนธ์ประเสริฐ ณ นคร, (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541), 302; 

คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ ส านักนายกรัฐมนตรี , ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 1 : 

เป็นจารึกกรุงสุโขทัยที่ได้พบก่อน พ.ศ. 2497, 57. 
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น าไปสู่การสร้างพระธาตุแช่แห้งซึ่งเป็นการรับพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากสุโขทัยมาสู่เมืองน่านเป็น
ครั้งแรก และภายหลัง พ.ศ. 1902 ได้ย้ายศูนย์กลางจากพลัวมาเวียงภูเพียงแช่แห้ง227 

ทางฝ่ายอยุธยาซึ่งสถาปนาข้ึนราว พ.ศ. 1893 คงจะมีพื้นฐานของบ้านเมืองที่มั่นคงอยู่แล้ว 
เพราะหลังจากนั้นเพียง 10 ปี (พ.ศ. 1903) พระเจ้าอู่ทองก็ได้ข้ึนมาตีเมืองพิษณุโลก228 และยังลอบ
ปลงพระชนม์พญาการเมืองใน พ.ศ. 1906 อีกด้วย และอีก 5 ปีต่อมา (พ.ศ. 1911) พญาผากองย้าย
ศูนย์กลางไปที่เวียงน่าน (เมืองน่านปัจจุบัน) 229 ขณะที่ทางฝ่ายสุโขทัยพยายามผูกมิตรกับล้านนาด้วย
การส่งพระสุมนเถรไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามค าขอของพญากือนา (พ.ศ. 1912)230 แต่เพียง 2 
ปีต่อมาพงศาวดารอยุธยากลับกล่าวถึงการที่ขุนหลวงพะงั่วเสด็จข้ึนไปตีเอาเมืองเหนือ 231 (ในที่นี้
หมายถึงบ้านเมืองบริเวณสุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร) อาจเป็นไปได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง 
บางประการข้ึนในเมืองเหนือ ซึ่งอาจเป็นการสวรรคตของพระมหาธรรมราชาพญาลิไทย (การสวรรคต
ของพระองค์ไม่ชัดเจน แต่เดิมเคยมีการก าหนดราว พ.ศ. 1911 - 1916)232 

ต่อมา พ.ศ. 1915 พระมหาธรรมราชาที่ 2 แสดงถึงความพยายามในการรวบรวมบ้านเมือง
ข้ึนอีกครั้งดังศิลาจารึกเขาสมุนกูฏกลา่วถึงเขตแดนของสโุขทัยซึ่งรวมถึงเมืองน่านและเมืองปัวด้วย แต่
อ ยุ ธย าก็ ยั ง ค งโจ ม ตี สุ โขทั ย  (พิ ษ ณุ โล ก  ก า แพ ง เพ ชร ) ต่ อ เนื่ อ งจ น ไม่ ส าม าร ถสู้ ได้  
แม้ว่าเมืองน่านจะมีบทบาทในการช่วยรบใน พ.ศ. 1919 จนท้ายที่สุดพระมหาธรรมราชาที่  2 
ก็ได้ออกถวายบังคมต่อขุนหลวงพะงั่วใน พ.ศ. 1921 แต่พบว่ายังมีการแช็งเมืองต่อเนื่องมา เช่น 
ใน พ.ศ. 1931 ขุนหลวงพะงั่วจึงเสด็จข้ึนมาปราบแต่เกดิสวรรคตก่อน ท าให้สุโขทัยเปลี่ยนไปโจมตีทัพ
ล้านนาที่ลงมาช่วยรบซึ่งน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญที่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างสุโ ขทัยกับล้านนา 
ยุติลง 

ขณะที่ เมืองน่านราว พ.ศ. 1935 พบศิลาจารึกค าปู่สบถ ซึ่งกล่าวถึงการท าสัตย์สาบาน
ระห ว่างปู่ พ ระยา (เจ้ าค าตัน  เจ้ าเมืองน่ าน) กับหลาน (พระมหาธรรมราชาไสยลือไทย  
กษัตริย์สุ โขทัย) ให้ ช่วยเหลือกันเมื่อเกิดศึกสงคราม สามารถเทียบเนื้ อความกับศิลาจารึก  

                                                             
227 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, 10. 
228 รัตนปัญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ์ แปลโดย แสง มนวิทูร, 93. 
229 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, 10 - 11. 
230 ประเสริฐ ณ นคร และปางค า ตุ้นเขียว, ต านานมูลศาสนาเชียงใหม่และเชียงตุง, 161. 
231 พระราชพงศาวดาร กรุงเก่า (ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์), 129 - 130. 
232 ประเสริฐ ณ นคร, ปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ 4 เรื่อง ประวัติศาสตร์สุโขทัยจากจารึก (กรุงเทพฯ: 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531), 8. 
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ปู่ขุนจิดขุนจอด ที่เมืองเก่าสุโขทัย233 และหลังการสาบานกัน 6 ปี (พ.ศ. 1941) เจ้าค าตันก็ถูกฝ่าย
อยุธยาลอบวางยาพิษ เสถียรภาพทางการเมืองของสุโขทัยคงถูกลดบทบาทไปมากจนในที่สุด  
พ.ศ. 1962 ขณะที่ล้านนาเกิดการสวรรคตของพญาสามฝั่งแกนและส่งผลให้เมืองเหนือเกิดการจราจล 
สมเด็จพระนครินทราธิราชก็เสด็จจากอยุธยาไปเมืองพระบาง (นครสวรรค์) พญาบาลเมืองและ  
พญารามก็ได้ออกถวายบังคม หลังจากนั้นสุโขทัยก็ถูกแบ่งการปกครองออกเป็น 4 ส่วน คือ สุโขทัย 
ก าแพงเพชร พิษณุโลก และเชลียง และทางประวัติศาสตร์ถือว่าสุโขทัยถูกผนวกรวมเข้ากับอยุธยา
อย่างสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 1981 หลังจากการสวรรคตของพระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) 

 
หลักฐานทางโบราณคดี 
หลักฐานจากพื้นที่อ าเภอภูเพียงปัจจุบันยังปรากฏร่องรอยคูน้ าคันดินบริเวณใกล้เคียงกับ  

พระธาตุแช่แห้ง แต่เป็นที่น่าเสียดายข้อมูลการขุดค้นวัดนาปังซึ่งไม่สมบูรณ์นักจึงไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ ทางด้านหลักฐานจากพื้นที่อ าเภอเมืองน่านมีการด าเนินงานทางโบราณคดีที่มากกว่า 
โดยพบเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ่อสวกซึ่งเป็นแหล่งเตาพื้นเมือง ร่วมกับแหล่งเตาสุโขทัยและ
แหล่งเตาล้านนา นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าข้อมูล
ในส่วนน้ีมีข้อจ ากัดด้านการขุดค้นเนื่องจากมีการขุดค้นเพียงพื้นที่อ าเภอเมืองน่านเป็นหลัก  

ขณะที่หลักฐานทางโบราณคดีให้ข้อมูลที่น่าสนใจ เช่น การก าหนดอายุด้วยคาร์บอน 14 
พบว่าเตาจ่ามนัสมีอายุระหว่าง พ.ศ. 1772 – 1892 ซึ่งสอดคล้องกับการหาค่าอายุด้วยวิธีเรืองแสง
ความร้อน (Thermoluminescence) จากตัวอย่างอิฐและดิน ได้ค่าอายุระหว่างพุทธศควรรษที่ 
17 - 21 สันนิษฐานได้ว่าบริเวณพื้นที่ราบในเขตอ าเภอเมืองน่านภายนอกก าแพงเมืองไปทางทิศใต้
อาจมีการอยู่อาศัยมาก่อนที่จะย้ายศูนย์กลางมาหรือไม่ 
  

                                                             
233 ประชุมศิลาจารึกภาคที่ 3, (พระนคร : คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

และโบราณคดี ส านักนายกรัฐมนตรี, 2508), 62, 148. 
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หลักฐานด้านงานศิลปกรรม 
ระยะนี้ ยาวนานที่สุดตั้งแต่ราวปลายพุทธศตวรรษที่  19 - ปลายพุทธศตวรรษที่  20 

ซึ่งหลักฐานงานศิลปกรรมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ 
ช่วงที่ 1 ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 19 – กลางพุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งอาจถือเป็นยุคทองของ

ศิลปะสุโขทัยที่พบที่ เมืองน่านก็ว่าได้ เนื่องจากพบทั้งสถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม  
เจดีย์ช้างค้ า รวมถึงพระพุทธรูปซึ่งพบว่านอกจากที่เมืองน่านแล้วยังมีการกระจายตัวของหลักฐาน  
ไปยังพื้นที่อ าเภอปัวอีกด้วย 

ช่วงที่ 2 ราวกลาง – ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 แม้ว่าในทางประวัติศาสตร์สุโขทัยจะสูญเสีย
เสถียรภาพทางการเมืองไปแล้วก็ตาม แต่ที่เมืองน่านก็ยังพบการสนับสนุนงานศิลปกรรมโดยกษัตริย์
ดังพบกลุ่มพระพุทธรูปซึง่สร้างในสมยัพญางั่วฬารผาสุมในปี พ.ศ. 1969/1970 ก่อนที่งานศิลปกรรมที่
รับรูปแบบจากสุโขทัยจะค่อยๆ คลี่คลายและลดน้อยลงในราวปลายพุทธศตวรรษที่  20 –  
ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 

 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ในระยะนี้ปัจจัยทางการเมืองระหว่างเมืองเหนือซึ่งหมายถึงสุโขทัยกับอยุธยาส่งผลต่อ  

เมืองน่านทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งการรับพระพุทธศาสนาจากสุโขทัยและเกิดงานศิลปกรรมขึ้นเป็น
ครั้งแรกในเขตพื้นที่อ าเภอภูเพียงซึ่งถูกใช้งานในระยะสั้นๆ ก่อนที่จะมีการย้ายศูนย์กลางสู่เวียงน่าน
ท าให้งานศิลปกรรมไปปรากฏที่เวียงน่านจ านวนมาก 

สอดคล้องกับหลักฐานจากการด าเนินงานทางโบราณคดีที่พบความหลากหลายของ  
เศษภาชนะดินเผาในพื้นที่อ าเภอเมืองน่านและแสดงให้เห็นว่าความนิยมในการใช้ภาชนะดินเผา
พื้นเมืองมีมากที่สุด รองลงมาเป็นภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาล้านนา และสุโขทัยตามล าดับ ซึ่งอาจ
สะท้อนได้ว่าการเมืองและศาสนาเป็นการติดต่อกันของชนช้ันน าเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ของใช้ใน
ชีวิตประจ าวันซึ่งในที่นี้หมายถึงการพพบเศษภาชนะดินเผาอาจสะท้อนภาพการติดต่อของผู้คน 
ระดับสามัญที่ไม่ได้อิงกับความเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองและศาสนาจึงมีการติดต่อสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนสินค้าทั้งจากสุโขทัยและล้านนา เช่นเดียวกับแหล่งเตาเมืองน่านซึ่งกล่าวมาแล้วข้างต้น 
หากเรามองถึงลักษณะร่วมทั้งด้านรูปแบบและเทคนิคการตกแต่งจะพบว่ามีการรับวิทยาการ 
จากทั้งสุโขทัยและล้านนาไปพร้อมๆ กัน ในที่นี้อาจหมายรวมถึงเจดีย์ที่วัดพญาวัดซึ่งผู้วิจัยได้ตีความ
ข้ึนใหม่ 
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5. ระยะท่ี 5 เมืองน่านภายใต้การปกครองของล้านนา (ราว พ.ศ. 1985 - 2101) 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
ระยะนี้เริ่มตั้งแต่การข้ึนครองราชย์ของพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนาแย่งชิงราชสมบัติจาก

พระราชบิดา ท าให้ขุนนางหัวเมืองไม่เห็นด้วย ดังเช่นเจ้าเมืองฝางที่พยายามน าพระยาสามฝั่งแกน
กลับมาครองราชย์ใหม่ พร้อมๆ กับการที่อยุธยาพยายามเข้าแทรกแซง เช่นเดียวกับเมืองน่านก็ได้  
ก่อการกบฏ234 ตรงกับต านานพื้นเมืองเชียงใหม่และพงศาวดารโยนกที่กล่าวว่า พ.ศ. 1986 
พญาแก่นท้าวเจ้าเมืองน่านลวงพระเจ้าติโลกราชว่ามีศึกแกว (ญวน) จึงขอกองทัพไปช่วยเหลือ  
ซึ่งพระเจ้าติโลกราชไม่ได้ระแวงว่าเป็นแผนลวงจึงให้กองทัพไปเป็นจ านวนมาก กระทั่งภายหลัง  
จึงรู้ว่าถูกหลอกจึงยกทัพไปตีเมืองน่านพร้อมกันน้ันก็แบ่งทัพให้พระมหาเทวีไปตีเมืองแพร่ ในที่สุดก็
ยึดได้ทั้งเมืองน่านและเมืองแพร่ท าให้พญาแก่นท้าวหนีลงไปพึ่งกรุงศรีอยุธยา235 ระยะแรกเมืองน่าน 
มีสถานะเป็นเมืองประเทศราช แต่หลังจากพญาผาแสงผู้ครองนครราชวงศ์ภูคาองค์สุดท้ายพิราลัย  
เมืองน่านก็กลายเป็นหัวเมืองในอาณาจักรล้านนา236 

 
หลักฐานทางโบราณคดี 
จากการด าเนินงานทางโบราณคดีที่ผ่านมาพบว่าแหล่งโบราณคดีหลายแหล่งมีการวิเคราะห์

หลักฐานที่พบร่วมกับช้ันดินทางโบราณคดี ซึ่งในช้ันดินทางโบราณคดีระยะที่ 2 ที่ วัดพญาวัด 
ก าแพงเมืองที่บ้านพญาวัด วัดพระธาตุยอยหงส์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน พบเศษภาชนะ  
ดินเผาพื้นเมืองจากแหล่งเตาบอ่สวกปริมาณมากที่สดุ ทั้งยังพบเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาสโุขทัย
และล้านนา รวมถึงเครื่องถ้วยจีนจากแหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น อย่างไรก็ตามความหลากหลายของ  
เศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาต่างถ่ินพบว่าลดน้อยลง 
  

                                                             
234 วินัย พงษ์ศรีเพียร, บรรณาธิการ, ปาไป่สีฟู่ – ปาไป่ต้าเตี้ยน: เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีน

โบราณ, 125 – 126. 
235 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่, 82 – 84; พระยาประชากิจกร

จักร, พงศาวดารโยนก, 301 - 302. 
236 สรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้ปริวรรต, พื้นเมืองน่าน ฉบับวัดพระเกิด, 15 - 16. 
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นอกจากนี้ยังน าการด าเนินงานทางโบราณคดีที่ไม่มีการวิเคราะห์ช้ันดินทางโบราณคดีร่วมกับ
โบราณวัตถุ ได้แก่ การขุดแต่งก าแพงเมืองน่าน การขุดค้นวัดสวนตาล พระธาตุแช่แห้งน้อย และแหล่ง
โบราณคดีบ้านสันติภาพ 2 อาจบอกถึงความหลากหลายของเศษภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาต่างถ่ินที่
พบมากกว่าพื้นที่อื่นๆ 

 
หลักฐานด้านงานศิลปกรรม 
ด้านงานศิลปกรรมในระยะนี้ถือเปน็ยุคทองของศิลปะล้านนา โดยเมืองน่านในช่วงต้นถึงกลาง

พุทธศตวรรษที่  21 พบงานศิลปกรรมแบบล้านนาทั้ งพื้ นที่ อ าเภอปัว อ าเภอภูเพียง และ 
อ าเภอเมืองน่าน อาจเห็นว่าพื้นที่อ าเภอภูเพียงและอ าเภอเมืองน่านงานศิลปกรรมจะค่อนข้าง
ใกล้เคียงต้นแบบแต่งานศิลปกรรมในพื้นที่อ าเภอปัวจะมีความเป็นท้องถ่ินค่อนข้างชัดเจน อีกทั้งยัง
พบว่ามีการซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงรูปแบบเจดีย์พระธาตุแช่แห้งอีกหลายครั้งกระทั่งมีรูปแบบดัง
ปัจจุบัน 

 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
การที่พระเจ้าติโลกราชตีได้เมืองน่านอาจท าให้ได้ครอบครองชุมทางการค้าฝั่งตะวันออก 

อีกทั้งยังได้ทรัพยากรเกลือเมืองน่าน ตลอดจนการที่แหล่งเตาเมืองน่านอาจเริ่มผลิตเพื่อส่งออกหรือ
อาจใช้เป็นส่วยแก่จีนไปพร้อมๆ กัน ดังที่พบภาชนะดินเผาเมืองน่านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาในประเทศลาว ซึ่งอาจสะท้อนถึงการค้าภาชนะดินเผาเมือง
น่านกับดินแดนภายนอก 
 

6. ระยะท่ี 6 เมืองน่านขึ้นกับพม่า (พ.ศ. 2101 – 2326) 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
หลังจากเมืองน่านถูกผนวกรวมกับล้านนาแล้วก็ไม่ปรากฏบทบาทใดแม้จะเป็นช่วงที่ล้านนา

จะท าสงครามกับอยุธยาเป็นเวลายาวนานก็ตาม ภายหลังพระเจ้าติ โลกราชก็ ได้สวรรคต  
ในปี พ.ศ. 2030 ขุนนางมีอ านาจและบทบาทข้ึนมากขนาดแต่งตั้ง ถอดถอน กระทั่งปลงพระชนม์
กษัตริย์ ท้ายที่สุดไปรบกับพระเจ้าบุเรงนองที่ล้อมเมืองนายเอาไว้ พม่าจึงตอบโต้ด้วยการตีล้านนาจน
สิ้นสลายลงและตกเปน็เมืองข้ึนของพมา่ในปี พ.ศ. 2101237 เมืองน่านเองก็ถูกผนวกรวมไปด้วยเช่นกัน 

 

                                                             
237 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช าระต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ , ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ : ฉบับ

เชียงใหม่ 700 ปี, 85 – 92. 
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หลักฐานทางโบราณคดี 
มีการตีความว่าแหล่งเตาเมืองน่านน่าจะเลิกการผลิตไปในช่วงหลังจากที่พม่าเข้าปกครอง  

ขณะที่การด าเนินงานทางโบราณคดีที่ผ่านมาไม่กล่าวถึงหลักฐานในช่วงเวลาน้ี แต่ผู้วิจัยเห็นว่าเมือง
น่านในระยะแรกที่พม่าเข้าปกครองน่าจะยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักเนื่องจากพบว่าหลักฐาน
งานศิลปกรรมยังมีการสืบรูปแบบศิลปะล้านนาต่อเนื่องมาอีกเล็กน้อย 

 
หลักฐานด้านงานศิลปกรรม 
งานศิลปกรรมล้านนายังคงมีการสร้างสืบมา เช่น พระเจ้าอุ่นเมือง พระพุทธรูปประธาน

ภายในวิหารวัดพระธาตุแช่แห้งซึ่งสร้าง พ.ศ. 2103 ในสมัยพญาหน่อค าเสถียรไชยสงคราม อีกทั้งยัง
พบพระพุทธรูปส าริดขนาดเล็กสกุลช่างท้องถ่ินที่วัดหัวเมืองเขตอ าเภอปัว ขณะที่ด้านโบราณคดีมีการ
สันนิษฐานว่าเป็นช่วงที่แหล่งเตาเมืองน่านเลิกผลิตไป 

 
ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เมืองน่านน่าจะยังคงสืบมาอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งดังที่พบทั้งหลักฐาน

ด้านประวัติศาสตร์ที่พม่ายังให้กษัตรยิ์พื้นเมอืงปกครองตนเองต่อมา ทั้งยังพบงานศิลปกรรมที่สืบเนื่อง
ต่อมาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 อีกด้วย แต่ในทางโบราณคดีดังที่กล่าวมาแล้วว่าหลักฐานที่มักจะ
ถูกน ามาก าหนดอายุสมัยคือเศษภาชนะดินเผาซึ่งมข้ีอจ ากดัในการจัดจ าแนกอายุสมัย อาจเป็นไปได้ว่า
เศษภาชนะดินเผาที่มีอายุครอบคลุมจนถึงพุทธศตวรรษที่ 22 ก็อาจมีการใช้งานสืลมาในระยะเวลา
นี้เนกันเพียงแต่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบและเทคนิคการตกแต่งจึงไม่สามารถระบบุอย่าง
ชัดเจน 
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บทท่ี 6 

สรุปและเสนอแนะ 
 

น่านเป็นบ้านเมืองที่เติบโตข้ึนร่วมสมัยกับสุโขทัย ล้านนา รวมถึงอยุธยา ทั้งยังเป็นชุมทาง
การค้าที่สามารถเดินทางไปสุโขทัยและเมืองเมาะตะมะ อีกทั้งผ่านเมืองปัวข้ามไปยังหลวงพระบาง 
รวมถึงเมืองเชียงแสน เชียงใหม่ และกลุ่มเมืองในสิบสองปันนา 

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับสุโขทัยและล้านนา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 
โดยใช้ข้อมูลทางด้านเอกสารทางประวัติศาสตร์ การด าเนินงานทางโบราณคดีที่ผ่านมา และ  
การส ารวจร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที่ยังเหลือพยานหลักฐานอยู่ พร้อมทั้งใช้หลักฐาน 
ทางโบราณคดีทั้งหมดมาอธิบายทั้งประเด็นการกระจายตัวของหลกัฐานเชิงพื้นที่ และหลักฐานที่แสดง
ความสัมพันธ์ในแต่ละช่วงสมัยดังนี้ 

 

พัฒนาการและภาพสะท้อนความสัมพันธ์กับสุโขทัยและลา้นนา 

1. ระยะท่ี 1 ร่องรอยการตั้งถิ่นฐานก่อนสมัยพญาภูคา 
พบเพียงหลักฐานพื้นเมืองพะเยาเพียงช้ินเดียวที่อาจเป็นเค้าลางว่ามีการตั้งถ่ินฐานในพื้นที่

จังหวัดน่านมาก่อนราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 อีกทั้งยังสะท้อนความสัมพันธ์ทางเครือญาติระหว่าง
น่านกับพะเยา กระนั้นก็อาจกล่าวได้ว่าในระยะนี้ยังไม่มีการกล่าวถึงต าแหน่งการตั้งถ่ินฐานที่ชัดเจน
เพียงแต่สันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นตอนบนของจังหวัดน่านในปัจจุบัน 

 
2. ระยะท่ี 2 สมัยพญาภูคา 
พบว่าเอกสารทางประวัติศาสตร์มีการบันทึกข้อมูลที่ ชัดเจนยิ่ง ข้ึนในด้านต าแหน่ง 

การตั้งถ่ินฐาน และมีการระบุว่าเป็นเหตุการณ์ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งปฐมกษัตริย์พญาภูคา
ครอบครองพื้นที่ราบตอนบนของจังหวัดน่านบริเวณเมืองย่างซึ่งปัจจุบันมีการสันนิษฐานว่าอยู่ในเขต
อ าเภอท่าวังผา ดังปรากฏร่องรอยคูน้ าคันดินบริเวณบ้านเสี้ยว ต าบลยม อ าเภอท่าวังผา ขณะที่ปัจจัย
ภายนอกแสดงให้ เห็นความเคลื่อนไหวด้าน เศรษฐกิจดังในปี พ .ศ. 1817 เจงกิสข่านแต่งตั้ ง 
Sayyid Ajall เป็นผู้ว่าราชการมณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นตระกูลชาวมุสลมิที่มบีทบาททางการค้าคาราวาน 
ซึ่งคงส่งผลให้ยูนนานเกิดความคึกคักด้านการค้า ดังนั้นการตั้งถ่ินฐานข้ึนครั้งแรกในพื้นที่จังหวัดน่าน
อาจมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการด้านการค้าในระดับภูมิภาค 
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นอกจากนี้ยังอาจสอดคล้องกับการที่พญามังรายท าศึกและชนะพญากาวน่านพร้อมกับยึดได้
เมืองมอบ โดยที่เมืองมอบของพญากาวน่านขณะนั้นไม่ปรากฏว่าอยู่บริเวณใดในปัจจุบัน หากแต่อาจ
เกี่ยวข้องกับเส้นทางการค้าโบราณ เนื่องจากนโยบายการขยายอ านาจของพญามังรายขณะนั้นผูกโยง
กับบ้านเมืองซึ่งเป็นตลาดการค้าทั้งสิ้น ได้แก่ การสร้างเมืองเชียงรายซึ่งเป็นประตูการค้าส าคัญสู่จีน
ตอนใต้ รวมถึงการส่งไส้ศึกเข้าไปสร้างความอ่อนแอแก่เมืองหริภุญไชยซึ่งเป็นตลาดการค้าที่ส าคัญ  
แต่อย่างไรก็ตามได้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างน่านกับล้านนาเป็นครั้งแรก 

 
3. ระยะท่ี 3 เมืองปัว 
ผู้วิจัยเห็นว่าเมืองพลัวอาจเกิดข้ึนในบรรยากาศทางการค้าที่เจริญมากข้ึนดังเอกสารจีน 

Yuan-shi กล่าวว่า Loa-goa (ตอนเหนือของจังหวัดน่านและเมืองหลวงพระบาง) มีการขอให้ตั้งเป็น
ส านักข้าหลวงที่จะผูกการค้ากับจนีด้วยระบบบรรณาการ ข้อมูลในสว่นน้ีอาจช่วยสนับสนุนว่าพลัวเป็น
ชุมทางการค้าทางด้านทิศตะวันออกของล้านนา และแม้ว่าไม่ปรากฏปีที่สร้างแต่สันนิษฐานว่าคงเกิด
ข้ึนต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เนื่องจากศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 พ่อขุนรามค าแหง (พ.ศ. 1835) 
ได้กล่าวถึงเมืองพลัวแล้วว่าอยู่ใต้การปกครองของสุโขทัย 

นอกจากนี้ต าแหน่งที่ตั้งของเมืองพลัวอาจตรงกับพื้นที่ที่พบคูน้ าคันดินทั้ งสิ้น 4 แห่ง 
ที่บ้านสวนดอก บ้านดอยทุ่งกวาง บ้านปัว และบ้านศาลา แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีการด าเนินงาน  
ทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบอายุของแหล่งเพื่อสอบทานกับหลักฐานประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกัน 
หลักฐานด้านงานศิลปกรรมยังไม่พบอายุเก่าถึงช่วงระยะเวลาน้ี 
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สถานภาพของเมืองพลัวสันนิษฐานว่าเป็นบ้านเมืองขนาดเล็กเนื่องจากถูกรุกรานจาก
บ้านเมืองใกล้เคียง ได้แก่ ถูกกล่าวว่าเป็นเมืองภายใต้การปกครองของสุโขทัย และเมื่อสุโขทัยเกิด
ความแตกแยกดังเนื้อความจากศิลาจารึกนครชุมกล่าวว่าหลังพ่อขุนรามค าแหงสวรรคต (พ.ศ. 1941) 
บ้านเมืองต่างๆ ไม่ ข้ึนแก่กัน แต่น่านกลับมาเป็นอิสระได้ไม่นานก็ถูกพะเยาเข้าปกครองอีก 
(ราว พ.ศ. 1963) แต่บ้านเมืองคงมั่นคงข้ึนในช่วงปลายของระยะเวลานี้ ดังที่ เกิดข้อขัดแย้งกับ  
พญาค าฟูแห่งล้านนาในการแบ่งทรพัย์สนิที่ได้จากการปล้นเมืองพะเยา และตีทัพพญาค าฟูจนหนีไปใน
ราว พ.ศ. 1881 

 
4. ระยะท่ี 4 เวียงภูเพียงแช่แห้งและเวียงน่าน 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าในระยะนี้มีประเด็นส าคัญอยู่ที่สุโขทัยพยายามรักษาเสถียรภาพทาง  

การเมืองไว้ท่ามกลางความพยายามแผ่อิทธิพลทางการเมืองของอยุธยาข้ึนไปสู่เมืองเหนือ 
ผลที่ตามมาคือการที่สุโขทัยพยายามด าเนินนโยบายทางศาสนาเพื่อผู กโยงเครือข่ายทาง 

การเมืองซึ่งเป็นผลให้เมืองน่านรับพระพุทธศาสนาจากสุโขทัยและเกิดงานศิลปกรรมข้ึนเป็นครั้งแรก 
(พ.ศ. 1899) ในเขตพื้นที่อ าเภอภูเพียงซึ่งถูกใช้งานในระยะสั้นๆ ก่อนที่จะมีการย้ายศูนย์กลางสู่  
เวียงน่าน (พ.ศ. 1911) ท าให้งานศิลปกรรมไปปรากฏที่เวียงน่านจ านวนมาก สอดคล้องกับหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่พบความหลากหลายของเศษภาชนะดินเผาในพื้นที่อ าเภอเมืองน่านซึ่งพบทั้งเศษ
ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาล้านนาและสุโขทัย เช่นเดียวกับแหล่งเตาเมืองน่านหากเรามองถึง
ลักษณะร่วมทั้งด้านรูปแบบและเทคนิคการตกแต่งจะพบว่ามีการรับวิทยาการจากทั้งสุโขทัยและ
ล้านนาไปพร้อมๆ กัน ในที่นี้อาจหมายรวมถึงเจดีย์ที่วัดพญาวัดซึ่งผู้วิจัยได้ตีความข้ึนใหม่ 

ผู้วิจัยเห็นว่าจุดเปลี่ยนแปลงส าคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับทางล้านนายุติลง  
(พ.ศ. 1931) แม้ว่าสุโขทัยพยายามผูกพันธมิตรกับบ้านเมืองอื่นๆ เช่น พ.ศ. 1935 ท าสัตย์สาบานกับ
เมืองน่าน แต่ท้ายที่สุด พ.ศ. 1962 สมเด็จพระนครินทราธิราชเสด็จจากอยุธยาไปเมืองพระบาง 
(นครสวรรค์) พญาบาลเมืองและพญารามก็ได้ออกถวายบังคม หลังจากนั้นสุโขทัยก็อยู่ภายใต้อ านาจ
ของอยุธยาและถูกผนวกรวมเข้ากับอยุธยาอย่างสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 1981 หลังจากการสวรรคตของ
พระมหาธรรมราชาที่ 4 (บรมปาล) 
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5. ระยะท่ี 5 เมืองน่านภายใต้การปกครองของล้านนา 
ระยะนี้เริ่มตั้งแต่การข้ึนครองราชย์ของพระเจ้าติโลกราชแห่งล้านนาแย่งชิงราชสมบัติจาก

พระราชบิดา ท าให้ขุนนางหัวเมืองไม่เห็นด้วย ดังเช่นเจ้าเมืองฝางที่พยายามน าพระยาสามฝั่ งแกน
กลับมาครองราชย์ใหม่ พร้อมๆ กับการที่อยุธยาพยายามเข้าแทรกแซง เมืองน่านถือโอกาสลวงเอาทัพ
จาก พ ระ เจ้ าติ โล ก ราช โด ยอ้ า งก ารรุ ก ร าน ขอ งญ วน ใน  พ .ศ . 1986 กระทั่ งภ ายห ลั ง 
จึงรู้ว่าถูกหลอกจึงยกทัพไปตีเมืองน่านพร้อมกันนั้นก็แบ่งทัพให้พระมหาเทวีไปตีเมืองแพร่ ท าให้  
เมืองน่านถูกลดบทบาทไปมากเพราะอยู่ภายใต้อ านาจของล้านนา 

ผลของการที่พระเจ้าติโลกราชตีได้ เมืองน่านอาจท าให้ได้ครอบครองชุมทางการค้า 
ฝั่งตะวันออก ทรัพยากรเกลือเมืองน่าน ตลอดจนการที่แหลง่เตาเมืองน่านอาจเริ่มผลติเพื่อส่งออกหรอื
อาจใช้เป็นส่วยแก่จีนไปพร้อมๆ กัน ดังที่พบภาชนะดินเผาเมืองน่านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา เทือกเขาถนนธงชัย และเทือกเขาในประเทศลาว ซึ่งอาจสะท้อนถึงการค้าภาชนะดินเผาเมือง
น่านกับดินแดนภายนอก เช่นเดียวกับงานศิลปกรรมที่พบจากการส ารวจพบว่ามีความเปลี่ยนแปลงไป
รับอิทธิพลจากล้านนาเกือบทั้งหมด โดยพบทั้งพื้นที่อ าเภอปัว อ าเภอภูเพียง และอ าเภอเมืองน่าน 

 
6. ระยะท่ี 6 เมืองน่านขึ้นกับพม่า 
ภายหลังพระเจ้าติโลกราชก็ได้สวรรคต (พ.ศ. 2030) ล้านนาก็ไม่มั่นคงเรื่อยมา และท้ายที่สุด

ถูกพระเจ้าบุเรงนองโจมตีจนล่มสลายและตกเป็นเมืองข้ึนของพม่านับแต่ พ.ศ. 2101 ส่งผลมาถึง 
เมืองน่านซึ่งถูกผนวกรวมไปด้วยเช่นกัน แต่ยังพบว่าศิลปกรรมล้านนายังมีการสร้างสืบมา เช่น  
พระเจ้าอุ่นเมือง พระพุทธรูปประธานภายในวิหารวัดพระธาตุแช่แห้ งซึ่ งสร้าง พ.ศ. 2103  
รวมถึงพระพุทธรูปส าริดขนาดเล็กสกุลช่างท้องถ่ิน ขณะที่ด้านโบราณคดีมีการสันนิษฐานว่าเป็นช่วงที่
แหล่งเตาเมืองน่านเลิกผลิตไปและไม่พบว่ากล่าวถึงช้ันดินทางโบราณคดีในช่วงเวลาน้ี 

อาจกล่าวได้ว่าหลักฐานทางโบราณคดีแต่ละประเภทต่างมีข้อเด่นและข้อด้อยที่แตกต่างกัน
ออกไป ได้แก่ หลักฐานเอกสารจะให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ละเอียดและสามารถจัดแบ่งเรื่องราว
ออกเป็นช่วงสมัยต่างๆ ได้มากที่สุด แต่ก็เป็นเอกสารทีส่ังเกตว่าหลายครั้งมีการบันทึกเพียงมุมมองของ
ผู้บันทึกแต่ละคนจึงต้องมีการสอบทานกับเอกสารฉบับอื่นๆ เสมอ 

ขณะที่หลักฐานจากการด าเนินงานทางโบราณคดีเป็นประโยชน์ในการยืนยันทั้งในด้านช้ันดิน
ทางโบราณคดีซึ่งรวมไปถึงอายุสมัยจากหลักฐานที่พบ แต่มีข้อจ ากัดจากการใช้เศษภาชนะดินเผา  
เป็นหลักฐานในการก าหนดอายุเนื่องจากการตีความอายุของภาชนะดินเผาแต่ละแหล่งเตามีระยะที่
ครอบคลุมยาวนาน เช่น แหล่งเตาบ่อสวก มีอายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 เป็นต้น อีกทั้ง
ปัญหาส าคัญกว่าโบราณวัตถุคือผู้ด าเนินงานในแต่ละแหล่งมีความละเอียดและชัดเจนต่างกัน 
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ส่วนหลักฐานด้านงานศิลปกรรม มีอายุสมัยได้ค่อนข้างชัดเจนและสามารถจัดจ าแนกได้  
หลายสมัย เป็นข้อดีในการวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แต่มีข้อจ ากัดในเรื่องขนาด
ของงานศิลปกรรมที่เกือบทั้งหมดไม่ได้มีขนาดใหญ่นักท าให้อาจเกิดการเคลื่อนย้ายของหลักฐานได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการขุดค้นทางโบราณคดีบริเวณตอนเหนือของจงัหวัดน่าน โดยเฉพาะพื้นที่อ าเภอปัว
และบริเวณลุ่มแม่น้ าย่าง ซึ่งปรากฏร่องรอยคูน้ าคันดินอีกทั้งยังมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยืนยันถึง
การตั้งถ่ินฐานซึ่งเป็นศูนย์กลางในระยะแรกเริ่ม เพียงแต่ขาดหลักฐานทางโบราณคดีที่จะมาช่วยยืนยัน
อายุสมัยของคูน้ าคันดินและหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดี โดยที่ควรมีการก าหนดอายุทาง
วิทยาศาสตร์ร่วมด้วย 

2. การศึกษาแหล่งเตาเมืองน่านในอนาคตไม่ควรยึดกับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
ของเมืองน่านที่มีสุโขทัยมาก่อนในระยะแรก แล้วจึงตามด้วยล้านนา เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่าเรื่องราว
ทางประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตรใ์นระดับผู้น าซึ่งอาจแตกต่างจากประวัติศาสตร์ในระดับสามัญชน 
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สถานท่ีเกิด ชลบุร ี
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19 - 22 จากหลักฐานทางโบราณคดี  
A relationship between Nan Sukhothai and Lanna in 14th - 17th 
Century from Archaeological Evidence  
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