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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตำแหนงที่ตั้งในปจจุบันของชุมชนโบราณชั้น ในของเมือง
พิษณุโลกที่ปรากฏในแผนที่โบราณในตำราพิชัยสงครามสมัยอยุธยา จากการศึกษาพบวา แผนที่โบราณ
ในตำราพิชัยสงครามสมัยอยุธยาระบุชื่อ ตำแหนงทิศ และระยะหางของชุมชนชั้นในรอบเมืองพิษณุโลก
จำนวน 26 แหง ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้สามารถศึกษา สำรวจ และสืบคนตำแหนงที่ตั้งของชุมชนโบราณ
ดังกลาวจากขอมูลปจจุบันไดทั้งสิ้น 17 แหง ซึ่งชุมชนเหลานี้ ไดจัดตั้งหรือฟนฟูขึ้นมาตั้งแตชวงสมัยอยุธยา
ตอนกลาง แตตอมาไดถูกทิ้งรางไปภายหลังจากการลมสลายของกรุงศรีอยุธยา หลายชุมชนยังปรากฏ
รองรอยโบราณสถาน เชน แหลงโบราณสถานบานตาปะขาวหาย โบราณสถานบนเขาสมอแครง วัดทาโรง
ตะวัน ตก และวัดไผขอมรัตนาราม ซึ่งสามารถพัฒนาขึ้น เปน แหลงเรี ยนรู และแหลงทองเที่ย วทาง
ประวัติศาสตร ที่ส รา งรายไดใหช ุมชน รวมทั้งยังสามารถนำไปตอยอดการศึกษาดา นประวัติศาสตร
โบราณคดี และประวัติศาสตรศิลปะไดในอนาคต
คำสำคัญ : เมืองพิษณุโลก ชุมชนชั้นใน แผนที่โบราณ ตำราพิชัยสงครามสมัยอยุธยา

Abstract
This article aims to study the present location of the inner ancient communities of
Muang Phitsanulok as shown on the ancient map in the Pichaisongkhram textbook of the
Ayutthaya period. From the study, it was found that the ancient map in the
Pichaisongkhram textbook of the Ayutthaya period indicated the names, directions, and
distances of 26 inner communities around Muang Phitsanulok. In this study, it was possible
to study surveys and search the locations of such ancient communities from the present
information of 17 places. These communities were built or restored since the midperiod
of Ayutthaya but were abandoned after Ayutthaya has fallen. Some communities had
วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา I ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 I 23

ancient site appearances, such as Ban Tapakeaohay ancient kiln site, Samorkreang
mountain ancient site, west Tharong temple, and Paikhom Rutthanaram temple and can
develop into learning site and historical tourism site that raise communities’ income,
including build on studies of history, archeology and art history in the future.
Keywords : Muang Phitsanulok, The Inner Community, Ancient Map, The Pichaisongkhram
Textbook of the Ayutthaya Period

บทนำ
เมืองพิษณุโลกหรือบริเวณตัวจังหวัดพิษณุโลกในปจ จุบัน เคยเปน เมืองโบราณขนาดใหญ สุ ด
ในเขตลุ  ม แม น ้ ำ น า นในช ว งพุ ท ธศตวรรษที ่ 18-24 เนื ่ อ งจากมี ท ี ่ ร าบลุ  ม กว า งขวางอุ ด มสมบู ร ณ
และมีทรัพยากรที่สำคัญ เชน เกลือสินเธาว เหล็ก ของปา เปนตน นอกจากนี้ตำแหนงที่ตั้งของเมืองยังเปน
ชุมทางการคมนาคมในภูมิภาค ทำใหมีผูคนจำนวนมากเขามาตั้งถิ่นฐานภายในเมืองพิษณุโลก จนทำให
เมืองพิษณุโลกเปนเมืองใหญที่สำคัญในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
เมืองพิษณุโลกเริ ่มกอ ตั ้ง เมือ งขึ้น ประมาณพุท ธศตวรรษที่ 18 ตอมาถูกผนวกเปน สวนหนึ่ ง
ของอาณาจักรสุโขทัย และมีสถานะเปนศูนยกลางการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยในชวงปลาย
พุทธศตวรรษที่ 19-20 ภายหลังเมื่ออาณาจักรกรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นในที่ราบลุมแมน้ำเจาพระยาได
ขยายอำนาจขึ้นมา และผนวกเอาอาณาจักรสุโขทัยใหกลายเปนหัวเมืองฝายเหนือของกรุงศรีอยุธยา
ในตนพุทธศตวรรษที่ 21 ทำใหเมืองพิษณุโลกมีสถานะเปนเมืองลูกหลวงที่ผูปกครองเมืองสวนใหญจะมี
ตำแหนงเปนพระมหาอุปราชแหงกรุงศรีอยุธยา ตอมาจึงถูกลดสถานะเปนหัวเมืองชั้นเอกที่ผูปกครองมี
สถานะเปนเพียงขุนนางในหัวเมืองเทานั้น (หวน พินธุพันธ, 2514, หนา 1-19) ดวยลักษณะความเปนหัว
เมืองใหญจึงทำใหรอบเมืองพิษณุโลกมีชุมชนระดับหมูบานกระจายอยูโดยรอบและเรียงรายตามสองฝง
แมน้ำนานทั้งทางทิศเหนือและใตของเมือง ซึ่งอาจกลาวไดวา ชุมชนเหลานี้เปนชุมชนชั้นในที่อยูใกลกับ
พื้นที่ตัวเมืองพิษณุโลก
ชุมชนระดับหมูบานที่อยูรอบหรือใกลกับตัวเมืองพิษณุโลกนั้น ปรากฏคอนขางนอยในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร แตเมื่อพิจารณาจากรองรอยชุมชนโบราณและโบราณสถานที่กระจายอยูโดยรอบเมือง
พิ ษ ณุ โ ลกนั ้ น กลั บ พบวา มี อ ยู เ ป น จำนวนมาก จึ ง ทำให น ั ก วิช าการที ่ศ ึ ก ษาเกี่ ย วกับ ประวั ต ิ ศาสตร
เมืองพิษณุโลกมักเลี่ยงที่จะกลาวถึงชุมชนโบราณที่อยูรอบ ๆ เมืองพิษณุโลก ทั้งที่ชุมชนโบราณเหลานี้
นาจะเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงฐานกำลังและอำนาจของเมืองพิษณุโลกในระดับทองถิ่น รวมทั้งเปนสิ่งที่จ ะ
เติมเต็มใหกับการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองพิษณุโลกไดอีกทางหนึ่ง
ในบทความนี้ ผูเขียนจึงพยายามที่จะศึกษาและแสดงใหเห็นถึงที่ตั้งในปจจุบันของชุมชนโบราณ
ชั้นในเมืองพิษณุโลกที่ระบุไวในแผนที่ในตำราพิชัยสงคราม รวมไปถึงขอมูลทางดานประวัติศาสตรและ
โบราณคดีที่เกี่ยวของกับชุมชนโบราณดังกลาวดวย เพื่อเปนขอมูลสำหรับผูสนใจและเติมเต็มใหกับงาน
การศึกษาประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลกที่มีผูศึกษาไวคอนขางมากกอนหนานี้
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แผนทีเ่ มืองพิษณุโลกในตำราพิชัยสงครามสมัยอยุธยา
แผนที่เมืองพิษณุโลกในตำราพิชัยสงครามถือเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรที่สำคัญที่สุดที่ระบุ
ขอมูล เกี่ยวกับชุมชนโบราณรอบเมืองพิษณุโลกไดมากที่สุด เพราะนอกจากจะระบุชื่อของชุมชนแลว
ยังระบุถึงทิศทางที่ตั้งและระยะหางจากตัวเมืองพิษณุโลกดวย
ตำราพิช ัยสงครามเปน เสมือนคัมภีรที่ใชในการทำศึกของกรุงศรีอยุธยา และมีการใชมาจนถึง
สมัยรัตนโกสินทรตอนตน ไมเพียงแตจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเทานั้น ในตำราพิชัยสงครามยังมีขอมูล
และแผนที่เกี่ยวกับเมืองตาง ๆ ในราชอาณาจักรดวย ตำราพิชัยสงครามมีการทำขึ้นเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนตน ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (พ.ศ. 2034-2072) ดังปรากฏความในพระราชพงศาวดาร
กรุงศรีอยุธยา ฉบับพัน จันทนุมาศ (เจิม) วา “ศักราช 860 ปมะเมียสัมฤทธิศก (พ.ศ. 2041) สมเด็จพระบรมราชาธิราชแรกใหทำตำราพิช ัยสงคราม และแรกทำสารบัญชีพระราชพิธีทุกเมือง” (ประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 3, 2542, หนา 222)
ถึงแมวาจะมีพระราชพงศาวดารยืนยันอยางชัดเจน แตหากพิจารณาขอมูลบางสวนในตำราพิชัย
สงครามก็จะเห็น ไดวา ตำราพิชัยสงครามคงถูกชำระหรือพิจารณาทำขึ้นใหมเพิ่มเติมในรัชกาลหลัง ๆ
หรืออาจจะอยูในชวงตนกรุงรัตนโกสินทรนี้ก็เปนได (ตำราพิไชยสงคราม ฉบับรัชกาลที่ 1, 2545)
ในตำราพิชัยสงคราม มีแผนที่โบราณปรากฏอยูซึ่งเปนแผนที่เมืองพิษณุโลก นิธิ เอียวศรีวงศ (2527,
หนา 22) สัน นิษฐานวา แผนที่เมืองพิษณุโลกทำขึ้นในรัช กาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และไดรับ
การคัดลอกในสมัยตอมา ในแผนที่ดังกลาวไดที่แสดงขอมูลเกี่ยวกับชื่อ ตำแหนงที่ตั้ง และระยะหางจาก
ศูนยกลางเมืองพิษณุโลกของชุมชนรอบเมืองพิษณุโลก ผูเขียนสันนิษฐานวา ชุมชนตาง ๆ ในแผนที่เมือง
พิษณุโลกเปนชุมชนชั้นในหรือชุมชนที่อยูรอบ ๆ เมืองพิษณุโลกที่มีการฟนฟูภายหลังจากการทิ้ง เมือง
พิษณุโลกในป พ.ศ. 2127 เพราะหากเปนชุมชนที่ตั้งอยูกอนหรือหลังชวงเวลานี้ควรจะมีจำนวนมากกวา ที่
ระบุในแผนที่ ในขณะเดียวกันก็มีความเปนไปไดวา ชุมชนเหลานี้อาจเปนชุมชนหมูบานขนาดใหญหรือมี
ความสำคัญดานใดดานหนึ่งในชวงเวลาดังกลาวก็เปนได
การวัดระยะทางและการระบุที่ตั้งของชุมชนจากเมืองพิษณุโลกไปยังชุมชนตาง ๆ อาจเปนการ
คาดคะเนของผูเขียนแผนที่ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนกับระยะทางและหลักฐานที่ปรากฏในปจจุบัน
นอกจากนี้ แผนที่ดังกลา วยังเขียนเปน วงกลมซึ ่งสะท อนให เห็น ถึง คติ การเขียนแผนที่ แบบจัก รวาล
โดยมีเมืองพิษณุโลกเปนศูนยกลางจักรวาลและมีชุมชนตาง ๆ เปนเสมือนดวงดาวที่อยูโคจรในจักรวาล
ชื่อชุมชนที่ปรากฏในแผนที่โบราณมีทั้งสิ้น 26 แหง ไดแก บางสะแก เตาไห ทาวัว โทก บอซาย
ถมอแถก สามพิหาร ชาโคล ชาไสร ชา งรัก ปากหวย หวยเมือง โพทา เรือ หนองแหวน ตะแลงแกง
หมูทลวง ถนนผีพ า พงมะระ บางซา ย ทาวโรง บางแกว ขอนขวาง ไผเตี้ย ญีน อนสาย หนองชุมแสง
และบางทอง (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2527, หนา 22)
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ภาพที่ 1 สำเนาแผนที่เมืองพิษณุโลกในตำราพิชัยสงคราม
ที่มา: นิธิ เอียวศรีวงศ, 2527, หนา 22

ที่ตั้งชุมชนชั้นในรอบเมืองพิษณุโลกจากแผนที่โบราณในตำราพิชัยสงครามสมัยอยุธยา
การศึกษาที่ตั้งของชุมชนโบราณชั้น ในเมืองพิษณุโลกที ่ระบุ ไว ในแผนที่ในตำราพิช ัยสงคราม
จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ (2552, หนา 52-82) เคยศึกษาและนำเสนอไวในบทความเรื่อง “ประวัติศาสตร
เมืองชุมทาง กรณีศึกษาเมืองพิษณุโลก” แตยังไมไดใหขอมูลที่เปนรายละเอียดมากเทาใดนัก ผูเขียนจึง
ทำการศึกษาสืบคนเอกสารที่เกี่ยวของและลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม จากการศึกษาของผูเขียนพบวา ยังมีชื่อ
ชุมชนบางแหงยังปรากฏเปนชื่อหมูบานอยู บางแหงก็มีการเรียกเพี้ยนไปบาง บางแหงก็พ บแคเพียง
รองรอยชุมชนและโบราณสถาน และบางแหงก็ยังไมมีการคนพบ เทาที่ผูเขียนสามารถรวบรวมไดจ าก
การศึกษาสำรวจในปจจุบันมีจำนวน 17 แหง ไดแก
1. บางสะแก ชุมชนบางสะแกในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศเหนือหางจากเมืองพิษณุโลก 25 เสน
หรือประมาณ 1 กิโลเมตร (ความยาว 1 เสนเทากับ 20 วาหรือ 40 เมตร) จากการศึกษาของผูเขียนพบวา
ปจจุบันมีบานบางสะแกอยูริมฝงแมน้ำนานทางดานตะวันตก ในเขตตำบลบานคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
ซึ่งในทองที่บานบางสะแกยังพบรองรอยโบราณสถานและใบเสมาอยูที่บริเวณวัดพลายชุมพลดวย
บางสะแกเปนชุมชนโบราณที่มีชื่อเกา แกชุมชนหนึ่งในประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก ปรากฏใน
เหตุการณสงครามสมเด็จพระเจาไชยเชษฐาธิราชแหงกรุงศรีสัตนาคนหุตยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก เมื่อป
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พ.ศ. 2096 วา สมเด็จพระเจาไชยเชษฐาธิราชมีบัญชาใหทัพพระยามือเหล็กตั้งตำบลบางสะแก (ประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 3, 2542, หนา 256)
2. เตาไห ชุมชนเตาไหในแผนที่ระบุวา อยูกึ่งกลางระหวางทิศเหนือกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
หางจากเมืองพิษณุโลก 45 เสน หรือประมาณ 1.8 กิโลเมตร การศึกษาของผูเขียนพบวา เตาไหเปนชุมชน
ที่ผลิตภาชนะดินเผาของเมืองพิษณุโลก ปจจุบันชุมชนเตาไหมีชื่อวา บานตาปะขาวหาย ซึ่งมีการเรียก
เพี้ยนในระยะหลังและมีการเชื่อมโยงใหเกี่ยวกับตำนานการหลอพระพุทธชินราช บานตาปะขาวหายอยูริม
ฝงแมน้ำนานทางดานตะวันออก ในเขตตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
เตาไหเปนชุมชนโบราณที่มีชื่อเกาแกชุมชนหนึง่ ในประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลก ปรากฏในเหตุการณ
สงครามสมเด็จพระเจาไชยเชษฐาธิราชแหงกรุงศรีสัตนาคนหุตยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกเมื่อ พ.ศ.2096
วา สมเด็จ พระเจา ไชยเชษฐาธิราชมีบัญชาใหทัพ พระยาแสนสุริน ทควา งฟา ตั้งตำบลเตา ไห (ประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 3, 2542, หนา 256)
ที่มาของชื่อชุมชนเตาไหนั้น เนื่องจากบริเวณนี้เปนแหลงเตาที่ใชผลิตภาชนะเครื่องปนดิน เผาที่
สำคัญของเมืองพิษณุโลก ภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหลงเตานี้จะมีลักษณะแกรงและไมเคลือบน้ำ ยาอยาง
สังคโลก ปจจุบันรูจักกันในนาม “เตาตาปะขาวหาย” (ประโชติ สังขนุกิจ, 2531, หนา 34-41) มีการพบ
ภาชนะดินเผาที่ผลิตจากแหลงเตานี้กระจายอยูทั่วไปตามเมืองโบราณตาง ๆ โดยเฉพาะเมืองโบราณในแถบ
ลุมน้ำนาน (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2552, หนา 114-134)
นอกจากนี้ยังมีวั ด ตาปะขาวหาย ซึ่งเปน วัดที่ ปรากฏอยู ในตำนานท องถิ่น เกี ่ย วกับ การสร า ง
พระพุทธชินราชวา พระอินทรไดจำแลงกายเปนตาปะขาวมาชวยสรางพระพุทธชินราช ครั้นสรางเสร็จแลว
ก็เดินทางไปทางทิศเหนือ พอถึงบริเวณที่ตั้งวัดนี้ก็หายตัวไป พระยาศรีธรรมโศกราชจึงโปรดใหสรางวัดตรง
บริเวณที่ตาปะขาวหายตัวไปนั้น แลวใหเรียกชื่อวา “วัดตาปะขาวหาย” ตั้งแตนั้นมา (หวน พินธุพันธ,
2514, หนา 82)

ภาพที่ 2 แหลงเตาตาปะขาวหาย

ที่มา : เบญจพร บุญศิรริ ุงเรือง, 2564, [ภาพถาย]
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3. ทาวัว ชุมชนทา วัวในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหา งจากเมืองพิษณุโลก
80 เสน หรือประมาณ 3.2 กิโลเมตร ทาวัวเปนชุมชนโบราณที่อยูริมฝงแมน้ำนานทางทิศตะวันตกเหนือ
ตัวเมืองพิษณุโลกขึ้นมา และคงเปนบริเวณทาน้ำที่มีการนำวัวขามแมน้ำดวย ในอดีตมีการเรียกชื่อชุมชนนี้
คูกับชุมชนบานกราง ตำบลบานกราง อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง
พิษณุโลกในปจจุบันวา “บานกรางทาวัว” (จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ, 2552, หนา 59-60) และเคยมี
การพบวัดรา งชื่อวัดทาวัวอยูในทองที่ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก (หวน พิน ธุพ ัน ธ, 2514,
หนา 105)
4. โทก ชุมชนโทกในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือหางจากเมืองพิษณุโลก 210 เสน
หรือประมาณ 8.4 กิโลเมตร ชื่อของชุมชนโบราณนี้ ผูเขียนสันนิษฐานวามีที่มาจากชื่อของแมน้ำ แควนอย
ซึ่งในอดีตเรียกวา “แมน้ำโทก” (ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, 2510, หนา 203) บริเวณปากน้ำจึงเรียกวา
“ปากโทก” ตามไปดวย
ชุมชนโทกปจจุบันเปนชุมชนโบราณที่อยูบริเวณปากโทก ซึ่งเปนจุดที่แมน้ำแควนอยไหลมาบรรจบ
กับแมน้ำนาน อยูในเขตตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก บริเวณนี้มีการพบซากโบราณสถานหลาย
แหงและพบเศษภาชนะดิน เผาจากเตาตาปะขาวหายกระจายอยูทั่วไป (ศศิภาภรณ พัช ราภา, 2551,
หนา 5)
5. ถมอแถก ชุมชนถมอแถกในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศตะวันออกหางจากเมืองพิษณุโลก 472 เสน
หรือประมาณ 18.880 กิโลเมตร ผูเขียนสันนิษฐานวา ชุมชนโบราณนีเ้ ปนชุมชนโบราณในเขตบานสมอแข
ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งอยูใกลกับเขาสมอแคลง เนื่องจากคำวา “สมอ” หรือ “ถมอ”
เปนภาษาเขมรหมายถึง หิน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 486, 1128) ระยะทางมีความสอดคลองกับ
แผนที่ และมีการพบโบราณวัตถุสถานกระจายอยูหลายแหงใกลกับเชิงเขา ชุมชนถมอแถกอาจเปนชุมชน
เดียวกับ “ตำบลวัดเขาพราม” ที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากอนหนานี้ (ประชุมพงศาวดาร
ฉบับกาญจนาภิเษก เลม 3, 2542, หนา 256)
เขาสมอแคลงเปนภูเขาลูกยอม ๆ และตั้งอยูโดด ๆ ในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก บนเขาได
มีการสำรวจพบรองรอยโบราณวัตถุสถานที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา จากการศึกษาพบวา มีการพบ
รองรอยการเขามาใชประโยชนของมนุษยบนเขาสมอแคลงตั้งแตสมัยทวารวดี (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2546,
หนา 46) โดยทำหนาที่เปนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเมืองพิษณุโลกและชุมชนในบริเวณใกลเคียง (มุฑิตา ณรงค
ชัย, 2542, หนา 42-48) มีการสรางวัดบนเขาสมอแคลงทั้งสิ้น 7 แหง (หวน พินธุพันธ, 2514, หนา 141)
และมีการสรางตำนานที่เกี่ยวกับการเสด็จมาของพระพุทธเจาดวย (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
เลม 1, 2542, หนา 59) ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริเวณเขาสมอแคลงเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญของ
เมืองพิษณุโลก
6. สามพิหาร ชุมชนสามพิหารในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศตะวัน ออกหา งจากเมืองพิษณุโลก
270 เสน หรือประมาณ 10.8 กิโลเมตร มีการพบโบราณสถานอยูในเขตบานเนินมะคึก ตำบลสมอแข
อำเภอเมืองพิษณุโลก ชาวบานเรียกวา “วัดสามวิหาร” ปจจุบันเหลือเพียงรองรอยเนินโบราณสถาน 2 เนิน
ติดกันและถูกทำลายเสียหายเปนอยางมาก (บริษัท นอรทเทิรนซัน (1935), 2546, หนา 317-320)
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เมื่อพิจ ารณาจากขอมูลในรายงานการสำรวจรวมกับแผนที่ในตำราพิชัยสงคราม ทำใหผ ูเขียน
สันนิษฐานวา บริเวณที่ตั้งของโบราณสถานวัดสามวิหาร สมควรที่จะเปนที่ตั้งของชุมชนโบราณสามพิหาร
ทั้งทิศทางที่ตั้งตรงตามแผนที่ในตำราพิชัยสงครามและรองรอยของชุมชนโบราณก็มีความสอดคลองกัน
7. ชาโคล ชุมชนชาโคลในแผนที่ระบุวา อยูกึ่งกลางระหวางทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต
หางจากเมืองพิษณุโลก 185 เสน หรือประมาณ 7.4 กิโลเมตร จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ (2552, หนา
60) สันนิษฐานวา ชุมชนชาโคล อาจหมายถึง ชุมชนที่อยูบริเวณริมคลองสระโคล ซึ่งเปนแนวแมน้ำแคว
นอยสายเกา จากการศึกษาของผูเขียนพบวา ปจจุบันในบริเวณดังกลาวมีวัดสระโคลโสภารามอยูริมคลอง
สระโคลทางฝงตะวันออก ในเขตตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จากการสำรวจศึกษาของศรีศักร วัลลิโภดม (2546, หนา 44-45) พบวา บริเวณริมเสนทางสายน้ำ
แควนอยเกาและคลองสระโคล มีการพบซากวิหารที่เปนศูนยกลางของชุมชนในระดับหมูบานอยูทั่วไป
โบราณวัตถุสถานที่พบตามศาสนสถานเหลานี้ มีทั้งเศษภาชนะเคลือบสังคโลกแบบสุโขทัย แบบของจีนใน
สมัยราชวงศเหม็ง แบบดินเผาแกรงที่เรียกวา ไหหิน และเครื่องปนดินเผาแบบธรรมดาทั่วไป
เมื่อพิจารณาจากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา ชุมชนโบราณชาโคลคงจะตั้งอยูบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
ของริมคลองสระโคลในปจจุบัน อาจจะเปนบริเวณวัดสระโคลโสภารามก็เปนได
8. โพทาเรือ ชุมชนโพทา เรือในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศใต หา งจากเมือ งพิษณุโลก 50 เสน
หรือประมาณ 2 กิโลเมตร ผูเขียนมีสันนิษฐานวา ชุมชนโพทาเรือเปนชุมชนโบราณในบริเวณบานทาโพธิ์
ตำบลทาโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งอยูริมฝงแมน้ำนานทางทิศใตของเมือง เพราะมีความหมายของคำที่
ใกลเคียงกันและเคยมีการพบรองรอยโบราณสถานอยูในบริเวณนี้ดวย
9. ตะแลงแกง ชุมชนตะแลงแกงในแผนที่ระบุวา อยูกึ่งกลางระหวางทิศตะวันตกเฉียงใตกับทิศใต
หางจากเมืองพิษณุโลก 164 เสน หรือประมาณ 6.560 กิโลเมตร ชุมชนตะแลงแกงคงเปนชุมชนที ่อยู
นอกกำแพงเมืองทางทิศใตติดกับบริเวณที่ช าวบา นเรียกกัน มานานวา “หัวตะแลงแกง” (จิราภรณ
สถาปนะวรรธนะ, 2554, หนา 60) ซึ่งเลาสืบตอกันมาวา เปนที่ประหารนักโทษของเมืองพิษณุโลก ปจจุบนั
หัวตะแลงแกงยังคงมีสภาพพื้นที่ที่สังเกตไดอยางชัดเจนอยูริมแมน้ำนานทางฝงตะวันตก ติดกับแนวคูน้ำ
และกำแพงเมืองดานนอกทางทิศใต
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ภาพที่ 3 แผนที่เมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2444
ที่มา: สมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ, 2506, หนา 30.
10. ถนนผีพา ชุมชนถนนผีพาในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตหางจากเมืองพิษณุโลก
111 เสน หรือประมาณ 4.440 กิโลเมตร ถนนผีพ านา จะเปน ชุมชนที่อยูริมเสน ทางคมนาคม คำวา
“ถนนผีพา” อาจเปนชื่อเรียกถนนที่นำศพออกจากเมืองมาก็อาจเปนได เมืองพิษณุโลกนั้นเปนเมืองอกแตก
คือ มีแมน้ำนานผานตลอดกลางเมือง ทำใหเมืองพิษณุโลกนั้นมี 2 สวน คือฝงตะวันตกและฝงตะวันออก
โดยอาศัยสองฝงแมน้ำในการแบง
สำหรับเมืองฝงตะวัน ออก (ฝงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ) จากแผนที่เมืองพิษณุโลก
พ.ศ.2444 ฝพระหัตถสมเด็จ เจาฟา กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ ไดระบุชื่อ “ประตูผี” (สมเด็จเจา ฟา
กรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ, 2506, หนา 30) ซึ่งนาจะอยูบริเวณกำแพงเมืองดานตะวันออกใตวัดพระศรี
รัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเล็กนอย (จิรวัฒน พิระสันต, 2547, หนา 50) คงจะเปนบริเวณทางทิศเหนือของ
โรงแรมท็อปแลนดในปจจุบัน สวนทางฝงตะวันตกพระองคทานไมไดกลาวถึงชื่อประตูผีเลย หากพิจารณา
สภาพเมืองแลวจะเห็นวา เปนไปไมไดที่คนทางฝงตะวันตกจะนำศพขามแมน้ำนานเพื่อจะนำศพไปนอก
เมืองทางประตูผี ดังนั้น กำแพงเมืองทางฝงตะวันตกก็คงจะมีประตูผีและอยูใกลกับตะแลงแกงดวย
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จากการสำรวจศึกษาของศรีศักร วัลลิโภดม (2552, หนา 119) พบวา มีแนวถนนโบราณที่ตัดออก
จากมุมเมืองทางดานตะวันตกตอนใต ขนานกับลำแมน้ำนานไปทางทิศใต เขาไปในเขตอำเภอบางระกำ
รองรอยของถนนโบราณนี้ยังแลเห็นชัดเจน เปนแนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร แลวหายไปในเขตบานคลอง
คู นอกจากนี้ยังมีการพบศาสนสถานริมถนนนี้แหงหนึ่ง ชาวบานเรียกวา กุฏิษี มีซากฐานพระเจดีย
และรองรอยของวัดเกา ถนนนี้คงเปนเสนทางที่ไปติดตอกับบรรดาชุมชนโบราณตาง ๆ ในเขตอำเภอ
บางระกำ ผูเขียนจึงสันนิษฐานวา บริเวณใกลเคียงกุฏิษีนาจะเปนที่ตั้งของชุมชนถนนผีพา
11. บางซาย ชุมชนบางซายในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศตะวันตกหางจากเมืองพิษณุโลก 541 เสน
หรือประมาณ 21.640 กิโลเมตร ชุมชนบางซายปจจุบัน คือ บานบางทราย ตำบลวังน้ำคู อำเภอเมือง
พิษณุโลก ที่อยูริมฝงแมน้ำนานทางทิศใตของเมืองพิษณุโลกซึ่งมีการเรียกเพี้ยนไปในระยะหลัง
บางซายเปนชุมชนโบราณที่ในระยะหลังเขียนเปน “บางทราย” ปรากฏชื่อในพระราชพงศาวดาร
กรุงธนบุรีคราวศึกอะแซหวุนกี้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2318 วา เปนที่ตั้งทัพกองหนึ่งของกรุงธนบุรี
ดั ง ปรากฏความในพระราชพงศาวดารกรุ ง ธนบุ รี ฉบั บ พั น จั น ทนุ ม าศ (เจิ ม ) ว า “ให ห ากองทั พ
เจา พระยาณครสวรรคซึ่งตั้งอยู ณ วัดจัน และพระโหราธิบดี พระยากลางเมือง ซึ่งตั้งวัดบางทราย”
(ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 3, 2542, หนา 513) แมวาทิศที่ตั้งของบานบางทรายไมตรง
ตามแผนที่ แตก็มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา บานบางทราย คือ ชุมชนเดียวกันกับบางซาย
12. ทาวโรง ชุมชนทาวโรงในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศตะวันตกหางจากเมืองพิษณุโลก 401 เสน
หรือประมาณ 16.040 กิโลเมตร ชุมชนทาวโรงปจจุบัน คือ บานทาโรง ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก
ที่อยูริมสองฝงแมน้ำนานทางทิศใตของเมืองพิษณุโลกซึ่งมีการเรียกเพี้ยนไปในระยะหลัง นอกจากนี้ ภายใน
วัดทาโรงตะวันตกยังเปนที่ประดิษฐานหลวงพอขาว พระพุทธรูปปูนปนโบราณที่แสดงถึงความเกาแกของ
ชุมชนแหงนี้
ทาวโรงหรือทาโรงปรากฏมีชื่อปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีคราวศึกอะแซหวุนกี้ ยกทัพ
มาตีเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2318 วา เปนที่ตั้งคายและพระตำหนักของสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี (ประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 3, 2542, หนา 514) แมวาทิศที่ตั้งของบานทาโรงไมตรงตามแผนที่
แตก็มีหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาบานทาโรง คือ ชุมชนเดียวกันกับทาวโรง
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ภาพที่ 4 หลวงพอขาว วัดทาโรงตะวันตก พระพุทธรูปโบราณที่พบในทองที่บานทาโรง
ที่มา: ธีระวัฒน แสนคำ, 2554, [ภาพถาย]
13. บางแกว ชุมชนบางแกวในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือหางจากเมืองพิษณุโลก
17 เสน หรือประมาณ 680 กิโลเมตร บางแกวในปจจุบันปรากฏวาเปนชื่อหมูบานหนึ่งริมคลองบางแกวใน
เขตตำบลทานางงาม อำเภอบางระกำ ภายในเขตบานบางแกวมีการพบรองรอยชุมชนโบราณกระจายอยู
หลายแหง แตเมื่อพิจารณาจากระยะทางในแผนที่แลว พบวาบางแกวอยูหางจากเมืองพิษณุโลกมากกวา ที่
ระบุในแผนที่มาก ทำใหผูเขียนสันนิษฐานวา ชุมชนบางแกวอาจจะหมายถึง ชุมชนที่อยูใกลเคียงทุงทะเล
แกวทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมืองพิษณุโลกก็ได เพราะอยูใกลกับเมืองพิษณุโลกมากกวา แตทั้งนี้หากวา
บานบางแกวคือชุมชนโบราณที่ระบุในแผนที่จริงก็อาจเปนเพราะความคลาดเคลื่อนของแผนที่
14. ขอนขวาง ชุมชนขอนขวางในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศตะวัน ตกเฉียงเหนือหา งจากเมือง
พิษณุโลก 107 เสน หรือประมาณ 4.280 กิโลเมตร จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ (2552, หนา 60)
สันนิษฐานวา ชุมชนขอนขวางควรจะอยูบริเวณเดียวกันกับชุมชนหัวรอ ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
ในปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากคำวา “ขอนขวาง” และคำวา “หัวรอ” มีความหมายใกลเคียงกัน (ธีระวัฒน
แสนคำ, 2553, หนา 77-82) ขอนขวาง หมายถึง การนำขอนไม หลักไม หรือทอนซุงมาปกหรือวางขวาง
ในที่นี้ คือ ปกหรือวางขวางกระแสน้ำ ในแมน้ำนานที่ไหลผานกลางเมืองพิษณุโลก สวนคำวา “หัวรอ”
เปนคำโบราณที่หมายถึง หลักปกกันกระแสน้ำ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 1284) และคำวา “รอ” ก็
หมายถึง หลักปกกันกระแสน้ำ เชน ทำรอกันตลิ่งพัง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 927)
15. ไผเตี้ย ชุมชนไผเตี้ยในแผนที่ระบุวา อยูกึ่งกลางระหวางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศเหนือหาง
จากเมืองพิษณุโลก 212 เสน หรือประมาณ 8.480 กิโลเมตร ชุมชนไผเตี้ยเปนชุมชนเดียวกันกับชุมชนไผ
คอม ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลกในปจ จุบัน เนื่องจากคำวา ไผเตี้ยและไผคอมมีความหมาย
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ใกลเคียงกัน นอกจากนี้ในบริเวณชุมชนไผคอมยังมีการพบรองรอยโบราณสถานซึ่งปจจุบัน คือ วัดไผคอม
รัตนาราม ซึ่งเปนที่ประดิษฐานหลวงพอโต พระพุทธรูปปูนปนโบราณที่แสดงถึงความเกาแกของชุมชนบาน
ไผคอมดวย

ภาพที่ 5 หลวงพอโต วัดไผคอมรัตนาราม พระพุทธรูปโบราณที่พบในทองที่บานไผคอม
ที่มา: ธีระวัฒน แสนคำ, 2554, [ภาพถาย]
16. ญีนอนสาย ชุมชนญีนอนสายในแผนที่ระบุวา อยูกึ่งกลางระหวางทิศตะวันตกเฉียงเหนือกับทิศ
เหนือหางจากเมืองพิษณุโลก 70 เสน หรือประมาณ 2.8 กิโลเมตร จากการศึกษาของจิราภรณ สถาปนะ
วรรธนะ (2552, หนา 60-61) พบวาในเอกสารการประชุมสภาเมืองพิษณุโลก ประมาณ พ.ศ. 2478-2479
ระบุชื่อ “วัดญี่นอนสาย” วา เปนวัดรางอยูใกลกับวัดคูหาสวรรค ตำบลบานคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก
17. บางทอง ชุมชนบางทองในแผนที่ระบุวา อยูทางทิศเหนือหา งจากเมืองพิษณุโลก 181 เสน
หรือประมาณ 7.240 กิโลเมตร ผูเขียนสันนิษฐานวา ชุมชนบางทองเปนชุมชนเดียวกับบานจอมทอง ในเขต
ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก เพราะมีชื่อชุมชนที่ใกลเคียงกัน ภายในบานจอมทองยังมีการพบ
รองรอยโบราณสถาน และมีทิศทางที่ตั้งสอดคลองกับที่ระบุไวในแผนที่
สวนชุมชนอื่นอีก 9 แหง บางชุมชนพบเพียงรายชื่อที่ระบุในเอกสารเกา เชน ชุมชนชาไสรและ
ชุมชนชางรัก จากการศึกษาของจิราภรณ สถาปนะวรรธนะ (2552, หนา 60) พบวาในแผนที่เกามีชื่อบาน
ชะใครอยูเหนือบานชางลัก แตปจจุบันยังไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาอยูบริเวณใดในเขตเมืองพิษณุโลก
เปนตน สวนชุมชนหนองแหวนตามแผนที่ระบุวาอยูทางทิศใต แมจะมีแหลงน้ำชื่อหนองแหวนอยูทางทิศ
ตะวันออกของเมืองพิษณุโลกในเขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก แตก็ยากที่จะสันนิษฐานไดวา บริเวณ
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ใกลกับหนองแหวนจะเปนที่ตั้งของชุมชนโบราณหนองแหวนหรือไม เพราะตำแหนงที่ตั้งในแผนที่กับ
ตำแหนงที่ตั้งในปจจุบันมีความแตกตางกันมาก
นอกจากนี้ ยังมีความเปนไปไดวาชุมชนโบราณหลายแหงไดถูกทิ้งรางจากภาวะสงครามในชวงตน
พุทธศตวรรษที่ 24 จนกลายเปนชุมชนราง หรือแมวาจะมีการตั้งชุมชนใหมในบริเวณชุมชนโบราณก็อาจ
ไมไดใชชื่อเดิม หรือมีการเปลี่ยนชื่อใหมจนทำใหไมสามารถสืบคนขอมูลได

ภาพสะท้อนเมืองพิษณุโลกจากแผนที่โบราณในตำราพิชัยสงครามสมัยอยุธยา

จากการศึกษาสืบคนตำแหนงที่ตั้งของชุมชนโบราณที่ปรากฏในแผนที่โบราณในตำราพิชัยสงคราม
สมัยอยุธยา จากจำนวนทั้งหมด 26 แหง สามารถสืบคนไดจำนวน 17 แหง ซึ่งสันนิษฐานวา ชุมชนดังกลาว
นาจะเปนชุมชนที่อยูชั้นในรอบตัวเมืองพิษณุโลกหลังจากการฟนฟูเมืองพิษณุโลกหลัง พ.ศ. 2135 ซึ่ง
ปรากฏหลักฐานวา กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีความพยายามที่จะฟนฟูเมือง
พิษณุโลกและหัวเมืองฝายเหนือหลังการกวาดตอนเทครัวชาวเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝายเหนือลงไปอยู
กรุงศรีอยุธยาตั้งแต พ.ศ. 2127 (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 3, 2542, หนา 213) จนทำให
มีผูคนอาศัยอยูอยางเบาบาง

ภาพที่ 6 แผนที่แสดงตำแหนงที่ตั้งชุมชนโบราณรอบเมืองพิษณุโลกที่ปรากฏในตำราพิชัยสงคราม
ที่มา: ธีระวัฒน แสนคำ, 2554, หนา 109
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ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ไดระบุวา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ทรงตองการบำรุงเมืองฝายเหนือใหเปนเกียรติยศและใหมั่นคงถาวรดังเชนแตกอน เพราะหัวเมืองฝายเหนือ
เปนพื้นที่ที่มีผูคนและมีทรัพยากรสำคัญจำนวนมาก รวมทั้งตองการที่จะใหเมืองเหลานี้เปนปราการสำคัญ
ในการปองกันขาศึกที่จะเขาตีกรุงศรีอยุธยา (ธีระวัฒน แสนคำ, 2554, หนา 100) ดังปรากฏความวา

สมเด็จพระเจาอยูหัวดำรัสวา ซึ่งเราทิ้งเมืองฝายเหนือเสีย เลิกครัวลงมานั้น ก็หาสิ้นทีเดียวไม
ครั้ง นี้ศึกหงสาวดีก็ถอนกำลัง ลงแลว ถึง มาตรวาจะมีมาก็ไ มเกรง เราจะบำรุง เมืองทั้ง นี้ใหเปน
เกียรติยศไวตราบเทากัลปาวสาน จึงสั่งใหพระยาชัยบูรณเปนเจาพระยาสรศรีครองเมืองพิษณุโลก
ใหพระเสาวราชไปรักษาเมืองสุโขทัย ใหพระองคทองไปรักษาเมืองพิชัย ใหหลวงจาไปรักษาเมือง
สวรรคโลก บรรดาหัวเมืองฝายเหนือทั้ง ปวง ก็ใหเจาเมืองกรมการแตง ไปเรียกรองรวบไพรพล
ซึ่งแตกฉานซานเซ็นอยูปาดงนั้นทุกหัวเมือง (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 3, 2542,
หนา 313)

หลังการฟน ฟูเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2135 ผูคนและบา นเรือนรอบเมืองพิษณุ โลกคงมีไ ม ม าก
การที่มีชุมชนกระจายตัวอยูรอบเมืองอยางเบาบางนี้เอง ทำใหพื้นที่รอบ ๆ เมืองบางแหงกลายเปนสภาพ
ปาดงเปนที่อาศัยของสัตวปาดุราย ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) ระบุวา
หลังจากฟนฟูเมืองพิษณุโลกขึ้นใหมไมนานนัก สมเด็จพระเอกาทศรถไดเสด็จเมืองพิษณุโลก “ในขณะนั้น
กรมการเมืองพระพิษณุโลก กราบทูลพระกรุณาวาเสือรายนักยอมมาบีฑาผูคนถึงในเมืองพระพิษณุโลก
ทรงกระกรุ ณ าตรั ส ให ข  า หลวงไปล อ มเสื อ อั น ร า ยทุ ก ตำบล วั น หนึ ่ ง ข า หลวงไปล อ มเสื อ มาถวาย
ทรงพระกรุณาตรัสใหแตงเปนคอกสูงประมาณ 10 ศอก แลวเอาเสือปลอยเขาไปขังในคอกนั้น” (ประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เลม 3, 2542, หนา 359-360)
ขอความในพระราชพงศาวดารไดส ะทอนใหเห็น วา บริเวณใกลกับตัวเมืองพิษณุโลก มีส ภาพ
เปนปาดงและมีผูคนอาศัยอยูนอกเมืองไมมากจึงไมสามารถจับเสือที่เขามาทำรายผูคนได ทำใหตองพึ่งพา
กำลังจากศูนยอำนาจรัฐในการจับเสือ สอดคลองกับขอมูลชื่อชุมชนชั้นในรอบเมืองพิษณุโลกจากแผนที่
โบราณในตำราพิชัยสงครามสมัยอยุธยาที่ปรากฏชื่อชุมชนจำนวนไมมาก ซึ่งตางจากชวงเวลาหลังจากนี้ที่
นาจะมีผูคนมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มขึ้น จนทำใหมีชุมชนระดับหมูบานเกิดขึ้นอีกจำนวนมาก ดังปรากฏในบันทึก
ของชาวตะวัน ตกที่เขา มายังกรุงศรีอยุธยาในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 ซึ่งระบุวา เมืองพิษณุโลก
“มีหมูบานใหญนอยนับรอยนับพัน” (ไพโรจน เกษแมนกิจ, 2512, หนา 104) ซึ่งกระจายอยูในบริเวณ
ริมฝงแมน้ำนานและพื้นที่ลุมน้ำสาขาที่มีความอุดมสมบูรณและเปนแหลงทรัพยากรสำคัญ
ชุมชนชั้นในรอบเมืองพิษณุโลกจากแผนที่โบราณในตำราพิชัยสงครามสมัยอยุธยา มีความเปนไปได
วาชุมชนเหลานี้อาจเปนชุมชนหมูบานขนาดใหญหรือมีความสำคัญดานใดดานหนึ่งในชวงเวลาดังกลาว
เนื่องจากหากพิจารณาตามตำแหนงที่ตั้งของชุมชนโบราณจากแผนที่ในปจจุบันก็จะพบวา ชุมชนโบราณ
สวนใหญตั้งอยูในตำแหนงที่เปนเสนทางคมนาคมจากเมืองพิษณุโลกไปยังเมืองบริวารหรือหัวเมืองใกลเคียง
ซึ่งหลายชุมชนสอดคลองกับทิศทางและชื่อเมืองใกลเคียงที่ปรากฏในแผนที่โบราณในตำราพิชัยสงคราม
สมัยอยุธยา ไดแก ชุมชนไผเตี้ย (ไผคอม) และชุมชนโทก (ปากโทก) อยูในเสนทางที่เชื่อมตอไปยังเมืองชาติ
ตระการ ชุมชนชาโคล (สระโคล) ชุมชนสามพิหาร และชุมชนถมอแถก (สมอแครง) อยูในเสนทางที่เชื่อมไป
ยังเมืองนครไทย ชุมชนโพทาเรือ ชุมชนบางซาย (บางทราย) และชุมชนทาวโรง (ทาโรง) อยูริมฝงแมน้ำ
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นานใตเมืองพิษณุโลกที่เชื่อมตอไปยังเมืองพิจิตรและลงไปยังกรุงศรีอยุธยา ชุมชนบางแกวและชุมชน
ถนนผีพา อยูในเสนทางที่เชื่อมไปยังเมืองกำแพงเพชร
ในขณะเดียวก็มีชุมชนหลายแหงที่อยูใกลกับตัวเมืองพิษณุโลก และมีความเกี่ยวของกับสถานที่
สำคัญของเมืองพิษณุโลก เชน ชุมชนเตาไหซึ่งเปนสถานที่ผลิตเครื่องปนดินเผาที่สำคัญของเมืองพิษณุโลก
ชุ ม ชนขอนขวางเปน ที ่ต ั ้ง ของรอที่ ป ก กั น กระแสน้ ำ ในแม น ้ำ นา นก อนถึ งเขตกำแพงเมือ งพิษณุโลก
ชุมชนตะแลงแกงซึ่งเปนชุมชนนอกกำแพงเมืองทางทิศใตและเปนทางแยกไปยังชุมชนอื่น ๆ นอกตัวเมือง
ทางทิศใต ทั้งยังถูกใชเปนสถานที่ประหารชีวิตนักโทษ สวนชุมชนญี่นอนสายสันนิษฐานวา เปนชุมชนที่
ตั้งอยูติดประตูเมืองพิษณุโลกดานตะวันตก เปนตน

บทสรุป
จากการศึกษาของผูเขียนทำใหทราบวา ชื่อชุมชนชั้นในรอบเมืองพิษณุโลกที่ปรากฏในแผนทีโ่ บราณ
ในตำราพิช ัยสงครามสมัยอยุธยา นา จะเปน ชุมชนแรก ๆ ที่มีการตั้งหรือฟน ฟูช ุมชนขึ้น ในชวงฟนฟู
เมืองพิษณุโลกราว พ.ศ. 2135 เนื่องจากชวงระยะเวลากอนหนาการทิ้งเมืองพิษณุโลก พ.ศ. 2127 ไดมีการ
พบรองรอยการตั้งถิ่นฐานและโบราณสถานที่กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21 จำนวนมากกระจาย
อยูตามพื้นที่ลุมแมน้ำนานและลำน้ำสาขาในเขตเมืองพิษณุโลก แตหลังจากการทิ้งเมืองแลวนาจะมีชุมชน
กระจายตัวอยูรอบเมืองพิษณุโลกไมมากเทาใดนัก ในขณะที่สาเหตุที่ทำใหชุมชนชั้นในรอบเมืองพิษณุโลกที่
ปรากฏในแผนที่โบราณในตำราพิช ัยสงครามสมัยอยุธยาหลายแหงถูกทิ้งรา งจนเหลือเฉพาะรองรอย
โบราณสถานและชื ่ อ สถานที ่ เ ท า นั ้ น สั น นิ ษ ฐานว า เป น ผลมาจากการทิ ้ ง เมื อ งพิ ษ ณุ โ ลกคราว
ศึกอะแซหวุน กี้ พ.ศ. 2318 ทำใหกองทัพ พมา เขา ยึดและเผาทำลายสถานที่ตา ง ๆ ภายในเขตเมือง
พิษณุโลก (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (ภาคจบ), 2505, หนา 386-400)
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ทำใหประวัติศาสตรเมืองพิษณุโลกที่เคยมีผูศึกษาไวมากมายมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ แผนที่ช ุมชนชั้น ในรอบเมืองพิษณุโลกในแผนที่โบราณในตำราพิชัยสงคราม
สมัยอยุธยาไดใหภาพชุมชนระดับหมูบานที่เบาบางอยูในชวงฟนฟูเมืองพิษณุโลกหลังการทิ้งเมืองใน
พ.ศ. 2127 และทำใหเราทราบขอมูล เกี่ยวกับที่ตั้งของชุมชนโบราณหลายแหงที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารซึ่งทำใหเห็น ตำแหนงยุทธศาสตร แหลงทรัพยากร และเขาใจเหตุการณทางประวัติศาสตร
ที่เกี่ยวของกับเมืองพิษณุโลกไดดียิ่งขึ้น
หลักฐานเกี่ยวกับชุมชนโบราณในลักษณะที่เกี่ยวของกับเมืองโบราณตาง ๆ เชน นี้ ยังมีอีกมาก
ซึ่งจำเปน ที่จ ะตองอาศัยขอมูลดา นเอกสารประกอบกับการสำรวจภาคสนาม หากมีการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่นของบานเล็กเมืองนอยหรือชุมชนขนาดเล็กมากยิ่งขึ้น การศึกษาเกี่ยวกับ
ชุมชนโบราณเล็ก ๆ จะทำใหเราพบขอมูลทางประวัติศาสตร ทั้งในระดับประวัติศาสตรชาติและทองถิ่น
ที่นาสนใจ และคลายขอสงสัยของนักวิชาการที่มาอยูไดจำนวนหนึ่งอยางแนนอน อยางนอยขอมูลหรือ
เรื่องราวของชุมชนหมูบานและวิถีชีวิตของผูคนทั่วไปก็จะไดปรากฏในหนาประวัติศาสตรมากกวาที่เปนอยู
ในปจจุบัน
นอกจากนี้ ปจจุบันภายในชุมชนที่ปรากฏชื่อวาเปนชุมชนชั้นในรอบเมืองพิษณุโลกในแผนที่โบราณ
ในตำราพิชัยสงครามสมัยอยุธยาหลายแหงยังมีรองรอยหลักฐานที่เปนโบราณสถานซึ่งมีความนาสนใจทั้งใน
ด า นประวั ต ิศ าสตร โบราณคดี แ ละประวั ต ิ ศ าสตร ศ ิล ปะ เช น แหล ง เตาโบราณบ า นตาปะขาวหาย
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โบราณสถานบนเขาสมอแคลง พระพุทธรูปหลวงพอขาว วัดทา โรงตะวัน ตก พระพุทธรูปหลวงพอโต
วัดไผคอมรัตนาราม เปนตน ยังสามารถพัฒนาใหเห็นแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
โบราณคดี ศิลปะและพระพุทธศาสนาในทองถิ่น อันจะสรางความรู ความเขาใจ ความภาคภูมิใจ และเกิด
การสรางรายไดใหกับชุมชนอีกทางหนึ่งอีกดวย
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