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50101902: สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวตัศิาสตร์ 

คําสําคญั:  เมืองนครปฐมโบราณ, เมืองนครปฐม, สมยัทวารวดี, วฒันธรรมทวารวดี  

  สฤษดิ์พงศ์  ขุนทรง: พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงก่อน         

พทุธศตวรรษท่ี 19.  อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์: ศ.ดร.ผาสขุ  อินทราวธุ และ รศ.สรุพล นาถะพินธุ.   

350 หน้า. 

 

 งานวิจยันีมุ้่งศึกษาพฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองนครปฐมโบราณ ตัง้แต่ระยะแรกเร่ิม                     

จนถึงช่วงก่อนพทุธศตวรรษท่ี 19 โดยเน้นการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการขดุค้นแหล่งโบราณคดี 3 แห่ง 

ในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2553 ได้แก่ วตัรทรงธรรมกลัยาณี แหลง่หอเอก และแหลง่ในเขตตําบลธรรมศาลา

ผลการศกึษาสามารถจดัแบง่ลําดบัพฒันาการของเมืองนครปฐมโบราณได้เป็น 4 ระยะ คือ  

1) นครปฐมโบราณระยะท่ี 1 (ราวพุทธศตวรรษท่ี 8 – 11): หลักฐานทางโบราณคดีจาก              

แหล่งหอเอกบ่งชีว้่า ก่อนจะมีการสร้างเมืองขึน้คงมีชุมชนอยู่อาศัยมาก่อนแล้วในลักษณะหมู่บ้าน      

และชมุชนนีมี้การตดิตอ่กบัชมุชนโบราณหรือเมืองทา่ร่วมสมยัท่ีรู้จกัคุ้นเคยกบัวฒันธรรมอินเดียแล้ว 

2) นครปฐมโบราณระยะท่ี 2 (ราวพุทธศตวรรษท่ี 12 – 13): วฒันธรรมอินเดียเป็นปัจจัย

สําคัญอันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนระยะแรกเร่ิมให้เจริญขึน้เป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่ มีการ

ปกครองในระบอบกษัตริย์ มีระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาการเกษตรกรรมและการค้า ประชาชนต่างยอมรับ  

นับถือในพุทธศาสนานิกายเถรวาท มีการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมเน่ืองในศาสนาขึน้เป็นจํานวนมาก            

ความรุ่งเรืองตา่งๆสง่ผลให้เมืองนครปฐมโบราณกลายเป็นศนูย์กลางของวฒันธรรมทวารวดีอยา่งแท้จริง 

3) นครปฐมโบราณระยะท่ี 3 (ราวพทุธศตวรรษท่ี 14 – 16): หลกัฐานจากแหล่งหอเอกและ

ธรรมศาลาต่างแสดงให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ตัง้แต่ราวพุทธศตวรรษท่ี 14  

โดยเป็นผลมาจากการติดต่อค้าขายกับต่างถ่ินท่ีมีมากขึน้โดยเฉพาะกับศรีวิชัย ก่อนจะเกิดการ

เปล่ียนแปลงด้านสภาพภมิูศาสตร์จนทําให้เมืองนครปฐมโบราณต้องเสื่อมลงไปในราวพทุธศตวรรษท่ี 16 

4) นครปฐมโบราณระยะท่ี 4 (ราวพุทธศตวรรษท่ี 17 – 18): ถึงแม้จะไม่พบชัน้วัฒนธรรม

ช่วงหลงัจากพทุธศตวรรษท่ี 16 ภายในหลมุขดุค้น แตก็่ได้พบประติมากรรมแบบศิลปะเขมรสมยันครวดั

และสมยับายนท่ีเมืองนครปฐมโบราณ โดยมีความเก่ียวข้องกับการเจริญขึน้ของเมืองสระโกสินารายณ์ 

ในเขตอําเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรีุ อนัสมัพนัธ์กบัอิทธิพลวฒันธรรมเขมรโบราณในรัชกาลของพระเจ้า

ชยัวรมนัท่ี 7 ท่ีได้แพร่หลายเข้ามายงับริเวณภาคกลางและภาคตะวนัตกของประเทศไทย  

 

ภาควิชาโบราณคดี                    บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร                    ปีการศกึษา 2553 

ลายมือช่ือนกัศกึษา  ........................................ 
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50101902: MAJOR: HISTORICAL ARCHAEOLOGY 

KEY WORDS: ANCIENT NAKHON PATHOM / NAKHON PATHOM / DVARAVATI PERIOD /         

  DVARAVATI CULTURE 

 MR.SARITPONG KHUNSONG: THE CULTURAL DEVELOPMENT OF ANCIENT NAKHON 

PATHOM PRIOR TO THE 14TH CENTURY A.D.  THESIS ADVISORS:  PROF.DR.PHASOOK INDRAWOOTH, 

ASSOC.PROF. SURAPOL NATHAPINTHU.  350 pp. 

 
 The objective of the research is to study the cultural development of the ancient town of            

Nakhon Pathom from the beginning to the 14th century A.D., based on data of the excavations of three sites    

(Wat Songdhammakalyani, Hor-Ek and Dhammasala) carried out in 2009 – 2010. The results demonstrate 

that the cultural sequences of ancient Nakhon Pathom can be divided into 4 phases as followings: 

 1) Ancient Nakhon Pathom Phase I (ca. 3rd – 6th century A.D.): The evidence uncovered from  

the excavation at Hor-Ek suggests that initial human occupation at the site began as early as the 3rd century, 

the time before the city was constructed. In addition, when considering the similarity between the artifacts 

found from the site and those typical of Indian civilization, it is likely that the early community had established 

a connection with other contemporary sites and seaports in Southeast Asia.  

 2) Ancient Nakhon Pathom Phase II (ca. 7th – 8th century A.D.): This phase saw a strong Indian 

influence as a main factor contributing to rapid growth of the early community into a large city. The city     

was ruled by a monarchy. The economy relied on agriculture and trade. The majority of the people believed 

in Theravada Buddhism and built a substantial number of religious artworks and monuments. Therefore,              

this phase represents the period when the ancient Nakhon Pathom became a major Dvaravati site.  

3) Ancient Nakhon Pathom Phase III (ca. 9th – 11th century A.D.): The archaeological record 

found at Hor-Ek and Dhammasala suggests that there was a cultural change probably due to a result of the 

commerce between the ancient Nakhon Pathom and Srivijaya, which started around the 9th century A.D. 

However, the ancient city came to an end around the 11th century, according to the geographical change. 

 4) Ancient Nakhon Pathom Phase IV (ca. 12th – 13th century A.D.): Results of the excavations 

show that the city was abandoned temporarily after the 11th century.  Later, around the 12th - 13th century, 

Khmer culture was introduced into the area as evidenced by the discovery of sculptures in Angkor Wat     

and Bayon styles. These sculptures are comparable with those others from Bayon sites, particularly the     

old town of Sra Kosi Narai in Ratchaburi Province. These data correspond to Khmer influence during                

the reign of Jayavarman VII that spread throughout central and western Thailand. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 

การวิจยัครัง้นีไ้ด้รับทุนสนบัสนุนจากสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาต ิ                    

ภายใต้ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพ่ือการผลิตและพฒันาอาจารย์ในสถาบนัอุดมศึกษา 

หลกัสตูรปริญญาเอกในประเทศ ประจําปี 2550  

ขอขอบคณุหน่วยงานท่ีให้ความอนเุคราะห์ ได้แก่ สํานกัศิลปากรท่ี 2 พิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาควิชา

วิทยาศาสตร์พืน้พิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนหอเอกวิทยา 

 สําหรับบคุคลท่ีผู้วิจยัมีความประสงค์จะขอขอบคณุเป็นพิเศษ มีดงัตอ่ไปนี ้

 “หลวงแม”่ ภิกษุณีธมัมนนัทา เจ้าอาวาสวตัรทรงธรรมกลัยาณี  

ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข อินทราวุธ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ครูผู้ เป็นแรงบันดาลใจ                 

ให้ศกึษาค้นคว้าโบราณคดีทวารวดีอยา่งจริงจงั 

รองศาสตราจารย์ สุรพล นาถะพินธุ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ครูผู้ เป็นแบบอย่าง                 

ในการทํางานโบราณคดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการปฏิบตังิานขดุค้น 

คณาจารย์ภาควิชาโบราณคดี ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มยรีุ วีระประเสริฐ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัสสา คชาชีวะ รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช รองศาสตราจารย์ 

ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ อาจารย์ ดร.ประสิทธ์ิ เอือ้ตระกลูวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว 

อาจารย์ กรรณิการ์ สธีุรัตนาภิรมย์ อาจารย์ ผสุดี รอดเจริญ และคณุบณัฑิตย์ สมประสงค์  

นกัวิชาการผู้กรุณาช่วยวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.

ดวงเดือน ไกรลาศ พนัโท ดร.พิศทุธ์ิ ดารารัตน์ และอาจารย์ ดร.กฤษณ์ วนัอินทร์  

ผู้ให้ความอนเุคราะห์ในการขดุค้น ได้แก่ พลตรี วิชญะ วาสกิศริิ อาจารย์ ธนกฤต จมุพล 

อาจารย์ พิศมยั นวลจนัทร์ นายวีระ ทวีคณู นางโสภา แก้วสจุริต นายสนอง-นางสพุรรณี แก้วสจุริต 

นางสรัุตนา ช้างงาม และนายอน ุแซต่ัง้  

ผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ ประกอบด้วย นางอุษา ง้วนเพียรภาค นายมนัสศกัดิ์ รักอู ่

นายไพบลูย์ พวงสําลี อาจารย์อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช และอาจารย์สพุิชฌาย์ แสงสขุเอ่ียม            

นกัศกึษาและบณัฑิตภาควิชาโบราณคดีทกุท่านผู้ เคยมีสว่นร่วมในงานวิจยัครัง้นี ้ 

เด็กหญิงศิรดา (ตะวัน) น้อยเกิด นางสาวบุญจันทร์ ปาริยะ และนางสาวอิศราวดี               

ศริินนัทนาพร ผู้คอยเป็นกําลงัใจในช่วงเวลาของการจดัทําวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้

อาจารย์พิทักษ์เกียรติ และนางประพิม ขุนทรง “ผู้ ให้” การสนับสนุนทัง้การเรียน            

และการทํางานด้านโบราณคดีของผู้วิจยัมาตลอด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


