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 ลูกปดแกว เปนหลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งที่สามารถนํามาศึกษาความสัมพันธ
ระหวางเมืองโบราณสมัยทวารวดี ในภาคกลางของประเทศไทยกับแหลงโบราณคดีอ่ืนๆ ในสมัย
เดียวกัน ซึ่งในการศึกษานั้น เปนการศึกษาท้ังขอมูลจากคุณลักษณะทางกายภาพและองคประกอบ
ทางเคมี จากแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี จํานวน 16 แหลง สามารถสรุปผลการศึกษาคุณลักษณะ
ทางกายภาพ ไดดังนี้ องคประกอบดานรูปทรง สามารถแบงรูปทรงไดทั้งสิ้น 12 รูปทรง คือ (1) ทรง
หลอด (2) ทรงกระบอก (3) ทรงกลม (4) ทรงกลมแบน/กลมแปน (5) ทรงกระบอกปองกลาง (6) ทรง
วงแหวน (7) ทรงกระบอกส้ัน (8) ทรงแทงสี่เหลี่ยม (9) ทรงคอคอด (10) ทรงผลแตง (11) ทรงหก
เหลี่ยม (12) ทรงรองยาว องคประกอบดานการตกแตง หรือผิวนอก สามารถแบงสีไดทั้งสิ้น 10 กลุมสี 
คือ สีเขียว สีฟา สีแดง สีสม สีเหลือง สีดํา สีมวง สีน้ําตาล สีขาว และลูกปดเสนสี สําหรับผล
การศึกษาดานองคประกอบทางเคมี สามารถแบงกลุมลูกปดแกว ได 7 กลุม คือ Faience K m-Na-Al 
m-Na-Ca Pb v-Na-Al และ v-Na-Ca จากผลการศึกษาทั้งหมด สามารถสรุปไดวารูปทรงที่มีความ
นิยมมากที่สุดคือ ทรงกระบอกสั้น และสีที่นิยมมากท่ีสุดคือ สีแดง โดยพบในทุกแหลงโบราณคดีที่
นํามาทําการศึกษา และลูกปดในกลุม m-Na-Al เปนกลุมที่พบเปนจํานวนมากท่ีสุด โดยเปนกลุมท่ี
สัมพันธกับลูกปดแกวที่เรียกกันวา ลูกปดแบบอินโด-แปซิฟก (Indo-Pacific beads) ซึ่งเปนลูกปด
กลุมท่ีพบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงระยะเวลาเดียวกัน 
 อยางไรก็ตาม แกวกลุมอ่ืนๆ ที่ไดจากการจัดกลุมโดยใชองคประกอบทางเคมี สามารถ
อธิบายความสัมพันธดานการติดตอคาขายระหวางเมืองทวารวดีกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได เชน แกวกลุม 
Faience และ m-Na-Ca เปนกลุมแกวที่มีตนกําเนิดในแถบอาณาจักรอียิปตและโรมัน แกวกลุม K 
เปนแกวกลุมที่มีตนกําเนิดในอินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต แกวกลุม Pb เปนแกวกลุมที่มีตน
กําเนิดในจีน แกวกลุม v-Na-AI เปนแกวกลุมที่มีตนกําเนิดในหมูเกาะสุมาตราเหนือ และแกวกลุม v-
Na-Ca เปนแกวกลุมที่มีตนกําเนิดในแถบตะวันออกกลาง 
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 Glass Bead is the one of archaeological artifact that can study the 

relationship between Dvaravati ancient cities located in the Central Region of 

Thailand and other sites in the same period by using the data from physical and 

chemical analysis. The results of physical analysis showed that in 16 Davaravati 

ancient cities excavation sites in the Central Region of Thailand there were 12 forms 

of glass beads that were largely found. They were (1) tube, (2) cylinder, (3) spherical, 

(4) oblate, (5) barrel, (6) annular, (7) cylinder disk, (8) square cylinder, (9) collar, (10) 

melon, (11) faceted hexagonal sphere and (12) flute. They were categorised in 10 

groups of colours, which were green, blue, red, orange, yellow, black, purple, brown, 

white and striped beads. The result of chemical analysis showed that the glass beads 

were categorised in 7 groups based on their chemical elements, which were faience, 

K, m-Na-Al, m-Na-Ca, Pb, v-Na-Al, and v-Na-Ca. Regarding the results of physical and 

chemical analysis, the cylinder disk form bead and red colour was the most popular 

style among the selected sites. Most of the beads found were m-Na-Al which was 

related with the Indo-Pacific beads that was also largely found in the same period in 

Southeast Asian. In addition, the other glass beads could lead to the assumption of 

bead trading between Southeast Asia and other regions, such as faience and m-Na-Ca 

beads from the Egypt and Roman Empire, K beads from India or Southeast Asia, Pb 

from China, v-Na-AI from the North Sumatra Island and v-Na-Ca from the Middle East. 
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