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52101205: สาขาวชิาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ 
คาํสาํคญั: ชุมชนโบราณในอาํเภอพุนพิน/ พฒันาการทางวฒันธรรม 
 ปัทมาพร ทองเฝือ: พัฒนาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณในอําเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที� 24.  อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. สฤษดิ= พงศ ์ขนุทรง. 255 หนา้. 
 
 งานวิจยันีC มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาพฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณใน
อาํเภอพุนพินในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที� 24 โดยใช้ขอ้มูลจากหลักฐานโบราณคดี ผลการศึกษา
สามารถจดัลาํดบัพฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณแห่งนีCได ้4 ระยะ คือ  
 ระยะที�  1 (ราว 2,500-1,500 ปีมาแล้ว): หลักฐานจากวดัขีC เหล็ก (ร้าง) ชีC ให้เห็นถึง
ร่องรอยของชุมชนระยะแรกในเขตอาํเภอพุนพิน และชุมชนนีC เริ� มมีการติดต่อกับอินเดียและ
เวียดนามแลว้ ระยะที� 2 (ราวพุทธศตวรรษที� 11-12): อิทธิพลศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธจาก
อินเดียแพร่เขา้มา ชุมชนมีการติดต่อคา้ขายกบัอินเดีย มีความสัมพนัธ์กบัชุมชนใกลเ้คียงที�ได้รับ
วฒันธรรมจากอินเดีย ทัC งย ังอาจเป็นส่วนหนึ� งของรัฐพันพันในเอกสารจีน ระยะที�  3 (ราว           
พุทธศตวรรษที� 13-18): ชุมชนพฒันาขึCนเป็นศูนยก์ลางศาสนาของภาคใต ้มีการสร้างโบราณวตัถุ
สถานเนื�องในศาสนาเป็นจาํนวนมาก และพบร่องรอยการสร้างโบราณสถานขึCนบนภูมิประเทศ
ศกัดิ= สิทธิ= ที�เรียกว่าตีรถะ (Tirtha) ตามความเชื�อในศาสนาพราหมณ์ที�เขาศรีวิชยั ชุมชนมีการติดต่อ
กบัชุมชนแห่งอื�น ๆ ในวฒันธรรมศรีวิชยั ชุมชนในวฒันธรรมทวารวดี อินเดีย จีน และตะวนัออก
กลาง ทัCงยงัอาจพฒันาขึCนเป็นเมืองท่าริมฝั�งแม่นํC าในเส้นทางการคา้ขา้มคาบสมุทร และระยะที� 4 
(ราวพุทธศตวรรษที� 20-24): ชุมชนอยู่ภายใตอิ้ทธิพลทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยา ผูค้นนับถือ
พุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ซึ� งเป็นอิทธิพลศาสนาของลังกาที� รับผ่านมาจากเมือง
นครศรีธรรมราช มีการสร้างวดัขึCนหลายแห่ง รูปแบบงานศิลปกรรมทางศาสนามีความสัมพนัธ์กบั
อยุธยาและชุมชนหลายแห่งในภาคใต้ มีการติดต่อสัมพนัธ์ทางการคา้กบัจีน องักฤษ และชุมชน
โบราณในภาคกลางของไทย หลังจากยุคนีC หลายชุมชนในอาํเภอพุนพินมีการทิCงร้างไป แต่บาง
ชุมชนยงัคงมีการอยูอ่าศยัต่อเนื�องมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ กระทั�งถึงปัจจุบนั 
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ลายมือชื�อนกัศึกษา...........................................................           ปีการศึกษา 2555 
ลายมือชื�ออาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ………………………………. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

52101205: MAJOR: HISTORICAL ARCHAEOLOGY 
KEY WORDS: ANCIENT COMMUNITIES IN PHUN PHIN DISTRICT / CULTURAL 

DEVELOPMENT 
  PATTHAMAPORN THONGFUEA: THE CULTURAL DEVELOPMENT OF 

ANCIENT COMMUNITIES IN PHUN PHIN DISTRICT, SURAT THANI PROVINCE PRIOR 
TO THE 19TH CENTURY A.D.. THESIS ADVISOR: ASST.PROF.DR.SARITPONG 
KHUNSONG. 255 pp. 

 
 The purpose of this research is to study the cultural development of the ancient community 
in Phun Phin District prior to the 19th century A.D. based on archaeological evidences. The results show 
that the cultural development of this ancient community can be divided into 4 periods. 
 Phase 1 (About 2,500-1,500 years ago): The evidences from Wat Khee Lek show the first 
evidence of existence in Phun Phin district and the communications with India and Vietnam. Phase 2 
(About 6th-7th century A.D.): The evidence show the Buddhism and Brahmanism influence from India. 
The community increased in trade with India and associated with the surrounding Indian influence 
communities. Phase 3 (About 8th-13th century A.D.): The community was more crowded, built many 
religious sculptures and monuments and established Srivijaya mountain to be the Tirtha, the sacred place 
on the mountain and along the river on Brahmanism beliefs. This community connect with other 
community in the Srivijaya culture and other Dvaravati culture community. People in this community 
traded with India, China and Middle East continuously and this community could be the river port along 
Bandon bay peninsula trade way. Phase 4 (About 15th-19th century A.D.): This community was under the 
political power of Ayutthaya. People believed in the Lanka doctrine Buddhism, obtain from Nakhon Si 
Thammarat. They built many temples. The religious art work show the communications with Ayutthaya 
and other communities in the Southern Thailand. And people in this community traded with China, 
England and other community in the Central Thailand. Then, after this period, some societies have been 
abandoned and others have existed continuously until now. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีC ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจยัส่วนหนึ� งจากสถาบนัวิจยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัศิลปากร จึงขอขอบพระคุณมา ณ ที�นีC   
 ขอขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สฤษดิ= พงศ์ ขุนทรง อาจารย์ที�ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ ที� ให้ความช่วยเหลือ ให้กําลังใจ และให้ค ําแนะนําในการปรับปรุงและแก้ไข
วิทยานิพนธ์แก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร. ผาสุข อินทราวุธ ที�
กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และเป็นอาจารยผ์ูค้อยอบรมสั�งสอน ตรวจแก้ไข
วิทยานิพนธ์ และเป็นแรงบนัดาลใจสําคญัในการเรียนโบราณคดี และขอขอบพระคุณ ดร.ภคัพดี   
อยู่คงดี กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที�กรุณาให้คาํแนะนาํและขอ้เสนอแนะที�เป็นประโยชน์ ทาํให้
วทิยานิพนธ์ฉบบันีC ถูกตอ้งและสมบูรณ์ยิ�งขึCน  
 ขอขอบพ ระคุณ  คณ าจารย์ภาควิชาโบราณ คดีทุกท่ าน รองศาสตราจารย์มยุ รี                 
วีระประเสริฐ รองศาสตราจารย์สุรพล นาถะพินธุ ศาสตราจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์ สุ ริยวุฒิ           
สุขสวัสดิ=  ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิ รัสสา คชาชีวะ รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี  ชูทรงเดช                 
รองศาสตราจารย ์ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธิ=  อาจารย ์ดร.ประสิทธิ=  เอืCอตระกูลวิทย ์ผูช่้วยศาสตราจารย์
ชวลิต ขาวเขียว อาจารยผ์ุสดี รอดเจริญ และอาจารย ์ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย ์ที�คอยให้ความรู้ 
ใหค้าํแนะนาํ และใหป้ระสบการณ์อนัมีค่ายิ�งตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ปีที�ศึกษาอยูใ่นคณะโบราณคดี 
 ขอขอบพระคุณ เจา้หน้าที�ทุกท่านจากสํานักศิลปากรที� 14 นครศรีธรรมราช สถาบนั
ทกัษิณคดีศึกษา สงขลา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ ไชยา 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระนคร คุณสารัท ชะลอสันติสกุล คุณประเสริฐ-คุณธีรวฒัน์ ขวญัใจ            
คุณสํารวม กล่อมทอง นายแพทยบ์ญัชา พงษพ์านิช คุณทศพล งานไพโรจน์ ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.
เชษฐ์ ติงสัญชลี และคุณบรรหาร-คุณผุสดี วงศ์เจริญ ที�กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการเก็บขอ้มูล
ภาคสนาม เอืCอเฟืC อหนงัสือ และใหข้อ้มูลที�เป็นประโยชน์ยิ�งสาํหรับการทาํวทิยานิพนธ์  
 ขอขอบพระคุณ คุณวณีา มูลมงคล คุณสมถวลิ สุขเลีCยง คุณนิสา พิมพิเศษ คุณชนมช์นก 
สัมฤทธิ=  คุณดวงพร กนัย ์สิงหเสนี คุณลลิตา อศัวสกุลฤชา เพื�อนโบราณคดีปริญญาตรีปี  พ.ศ. 2548 
เพื�อนโบราณคดีปริญญาโทปี พ.ศ. 2552 และ พี� ๆ น้อง ๆ คณะโบราณคดีทุกท่านที�คอยถามไถ่     
ใหก้าํลงัใจ และใหค้วามช่วยเหลือ 
 สุดทา้ยนีC  ขอขอบพระคุณพ่อและแม่ ผูอ้ยู่เบืCองหลงัความสําเร็จในทุก ๆ อย่าง คอยให้
การสนบัสนุน ใหค้วามรัก และใหก้าํลงัใจอยา่งดียิ�งเสมอมา  
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