
51101906 : สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ 
ค าส าคญั : ชุมชนโบราณเวยีงสระ/แหล่งโบราณคดีเวยีงสระ/เมืองโบราณเวยีงสระ 
 สุขกมล วงศส์วรรค ์: พฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จาก
หลกัฐานทางโบราณคดี . อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ศ .เกียรติคุณ ดร .ผาสุข อินทราวธุ และ อ .ดร .อมรา              
ศรีสุชาติ. 363 หนา้ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบจากการส ารวจ และการขดุคน้
ในบริเวณชุมชนโบราณเวยีงสระและแหล่งโบราณคดีใกลเ้คียงในลุ่มแม่น ้ าตาปี 2) สร้างภาพความเป็นอยูห่รือ
ส่ิงแวดลอ้มในอดีตและพฒันาการทางวฒันธรรม ของชุมชนโบราณเวยีงสระ และแหล่งโบราณคดีใกลเ้คียงใน             
ลุ่มน ้ าตาปี  3) อธิบาย ลกัษณะความสมัพนัธ์หรือความเช่ือมโยงระหวา่งชุมชนโบราณเวยีงสระและ แหล่ง   
โบราณคดีใกลเ้คียงในลุ่มแม่น ้ าตาปีกบัชุมชนโบราณร่วมสมยัฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก โดยด าเนินการวจิยัตาม
กระบวนการทางโบราณคดี คือ ส ารวจและขดุคน้เพ่ือก าหนดอายเุชิงเทียบและก าหนดอายแุบบสมบูรณ์ดว้ย              
วธีิเรดิโอคาร์บอน (C 14) และวธีิเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence Dating, T.L)  

ผลการวจิยั พบวา่  
1. จากการส ารวจบริเวณชุมชนโบราณเวยีงสระ อ าเภอเวยีงสระ พบหลกัฐานทางโบราณคดีสมยั 

ก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลายบริเวณ บา้นหนองโสน  ต าบลเวยีงสระ บา้นไร่ใต ้ ต าบลเวยีงสระ และบริเวณ
ใกลเ้คียงท่ีบา้นปากกา ต าบลคลองฉนวน และจากการส ารวจบริเวณใกลเ้คียงในลุ่มแม่น ้ าตาปีไดพ้บหลกัฐานทาง
โบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ตอนปลายและสมยัประวติัศาสตร์ท่ีแหล่งโบราณคดีบา้น ประจน ต าบลควนศรี 
อ าเภอบา้นนาสาร  
 2. จากการขดุคน้ทางโบราณคดีท่ีเมืองโบราณเวยีงสระ ต าบลเวยีงสระ จ านวน 2 หลุม  คือ หลุม 
TP.1 บริเวณทิศเหนือของเมือง พบหลกัฐานทางโบราณคดีในสมยัอยธุยาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ ประมาณ
พทุธศตวรรษท่ี 18-25 สอดคลอ้งกบัผลวเิคราะห์ตวัอยา่งถ่านดว้ยวธีิเรดิโอคาร์บอน ( C 14) ท่ีมีอายใุนช่วงเวลา
ใกลเ้คียงกนั หลุม TP.2 บริเวณกลางเมืองโบราณเวยีงสระ พบซากโบราณสถานรูปส่ีเหล่ียมก่ออิฐไม่สอปูน 1 แห่ง 
สนันิษฐานวา่คือศาลพระนารายณ์ และพบพระหตัถหิ์น 1 ช้ิน สนันิษฐานวา่คือพระหตัถข์า้งขวาบนของรูป              
พระวษิณุ ลอยตวั ศิลปะปัลลวะ ก าหนดอายไุดป้ระมาณพทุธศตวรรษท่ี 12 สอดคลอ้งกบัผลวเิคราะห์ตวัอยา่งอิฐ
ดว้ยวธีิเรืองแสงความร้อน (Thermoluminescence Dating, T.L) ท่ีมีอายใุนช่วงเวลาใกลเ้คียงกนั  

3. จากการวเิคราะห์หลกัฐานท่ีไดจ้ากการส ารวจ การขดุคน้ทางโบราณคดีท่ีผา่นมา และของผูว้จิยั
พบวา่ ชุมชนโบราณเวยีงสระและแหล่งโบราณคดีใกลเ้คียงในลุ่มแม่น ้ าตาปีมีพฒันาการทางวฒันธรรมควบคู่ไป
กบัชุมชนโบราณทางฝ่ังตะวนัออกและตะวนัตก โดยมีแม่น ้ าตาปีเป็นเสน้ทางหลกัในการติดต่อสมัพนัธ์กบัชุมชน
ใกลเ้คียงและรับวฒันธรรมจากภาย นอกรวมทั้งยงัใชเ้ป็นเสน้ทางออกสู่ทะเลฝ่ังตะวนัออกท่ีอ่าวบา้นดอน  
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 SUKKAMOL WONGSAWAN: THE CULTURAL DEVELOPMENT OF WIANG SA ANCIENT 
SETTLEMENT IN SURAT THANI PROVINCE BASED ON ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE. THESIS 
ADVISORS: PROF. EMERITUS  PHASOOK   INDRAWOOTH,  PH.D.  AND  AMARA  SRTSUCHAT,  PH..D.  
363 pp. 
 The purposes of this research are as follows: 1) to study of archaeological evidence from 
excavations and surveys at Wiang Sa, the ancient settlement, and its surrounding area on the Tapi River Basin; 
2) to reconstruct the past of  human activities and cultural development in the past environment at the above said 
sites which related to other sites on the west and east coasts of southern Thailand. The procedure of the research 
is based on the archaeological and historical methodology including the scientific analysis of the specimens. 
Thus, the dating of the sites follows the results by means of the Radio Carbon Dating (C-14) and Thermo-
Luminescence Dating (TL).  
 These findings obtained. 

1.The earliest settlement at Wiang Sa is found at the sites within the ancient town of Wieng Sa and  
at Ban Nong Sano and Ban Rai Tai, outside the ancient town of Wiang Sa,  which is  dated to the late pre-
historic period (3,000-4,000 BP). The site in the vicinity of  Wiang Sa, i.e.  Ban Pra Chon, Khuan Si Sub-
district, Ban Na San District, reveals the evidence dated back to the late pre-historic to historic periods.          2. 
Finds from TP.1 excavated pit, located in the northern zone of the Wiang  Sa town, yield the date from the 
Ayutthaya to early Rattanakosin periods (13th – 20th centuries). The dating is consistent with the result from the 
Radio Carbon Dating of charcoal specimens found in this pit.  
 3. The excavation at TP. 2 pit, located in the central area of the Wiang  Sa town, reveals a square 
shape monument, assumedly, the Vishnu Shrine, in which a stone hand sculpture is deposited. It is conjectured 
that it is a right hand of a Vishnu image.  This Palava style dated approximately 7 th century CE  is consistent 
with the  result from the Thermo-Luminescence Dating of brick  specimens from this monument.  

4.  It is evident that the ancient settlement at Wiang Sa and its surrounding area on the Tapi River 
Basin  used  the Tapi River as their main  route to connect to nearby communities as well as the connected way 
to the ocean on the east coast at Ban Don’s Gulf.  There is also the cultural contact between these communities 
and the communities of the east and the west coasts along the passages of time.  
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กติติกรรมประกาศ 
 
วทิยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลุล่วงตามท่ีวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวโ้ดยไดรั้บความช่วยเหลือ              

จากผูมี้พระคุณหลายท่าน ผูว้จิยัจึงขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
ขอขอบคุณ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีสนบัสนุนทุนการวจิยั 
ขอขอบพระคุณศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร .ผาสุข อินทราวธุ อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั

วทิยานิพนธ์ ดร .อมรา ศรีสุชาติ หวัหนา้กลุ่มวจิยั กรมศิลปากร อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมวทิยานิพนธ์ 
ผศ.ดร.จิรัสสา คชาชีวะ ประธานคณะกรรมการสอบ และ นายธราพงศ ์ศรีสุชาติ  ผูอ้  านวยการส านกั
โบราณคดี คณะกรรมการสอบ ท่ีใหข้อ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่องานวจิยัอยา่งมาก  

ขอขอบคุณ ผศ .เชาวลิต ขาวเขียว ผศ .ดร .สฤษด์ิพงศ ์ขนุทรง อ .ดร .กรรณิการ์                
สุธีรัตนาภิรมย ์อ .ผสุดี รอดเจริญ  และเจา้หนา้ท่ีคณะโบราณคดีทุกท่าน และขอขอบคุณ ดร.กฤษณ์             
วนัอินทร์ และคณะ ดร.ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และส านกัปรมาณูเพื่อสันติ (มหาชน) 

ขอขอบคุณผูอ้  านวยการส านกัศิลปากรท่ี 14 นครศรีธรรมราช ผูอ้  านวยการส านกั
ศิลปากรท่ี 15 ภูเก็ต ผูอ้  านวยการพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช หวัหนา้พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ ไชยา  นายสารัท ชลอสันติสกุล นายชาคริต สิทธิฤทธ์ิ นายธนิต เครือหงส์ นายณฐัพงษ ์           
เมตสอง นายภาณุวฒัน์ เอ้ือสามาลย ์นายจกัรพนัธ์ เพง็ประไฟ นางสาวพิมพช์นก พงษเ์กษตร์กรรม ์
นายกรีฑาพล ยกเจริญ และนายภูวพชัร์ อาจหาญ ท่ีสนบัสนุนขอ้มูล 

ขอขอบพระคุณเจา้อาวาส พระภิกษุและสามเณรทุกรูปท่ีวดัเวยีงสระ  ขอขอบคุณทีม
ส ารวจ ทีมขดุคน้และขอ้มูล นายสากล บวัแยม้ นายสมปอง แกว้เจริญ นายสมพร ช่วยคงมา นางสาว
เนตรชนก คงสิน อ .รัตตพล สุวรรณโชติ นายชอบ นางสาวปัทมาพร ทองเฝือ นางสาวณฐักานต ์
พิภูษณกาญจน์ นายปิยวศิร์ มูลข า อ.ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขส าเร็จ  

ขอขอบคุณ อ .สิริประภา เทพวมิลเพชรกุล ผศ .ดร.ภูวนาท รัตนรังสิกุล  อ.วนัวสิาข ์          
ธรรมานนท ์นางสาวทิพยว์รรณ วงศอ์สัสไพบูลย ์นางสาวนิชนนัท ์กลางวชิยั นางสาวชญาดา           
สุวรัชชุพนัธ์ นางสาวกมลพร กีรติยะองักลู ตลอดจนผูเ้ป็นกนัยาณมิตรทุกท่าน 

ขอขอบคุณนายประเสริฐ เครือหงส์ และครอบครัวท่ีสนบัสนุนในทุกๆ ดา้น   
ขอขอบคุณมารดาบิดาท่ีใหโ้อกาสทางการศึกษาและเงินทุนตลอดจนทุกส่ิงทุกอยา่งใน

ชีวติ และขอขอบคุณอุปสรรคและความเปล่ียนแปลงท่ีท าใหผู้ว้จิยัมีความอดทนมากยิง่ข้ึน  
และทา้ยน้ีขอขอบคุณหลกัฐานทางโบราณคดีอนัทรงคุณค่าของชุมชนโบราณเวยีงสระ 

อ าเภอเวยีงสระ จงัหวดัสุราษฏร์ธานี และชุมชนโบราณอ่ืนๆ ท่ีผูว้จิยัไดมี้โอกาสเขา้ไปเก็บขอ้มูล 
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