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 The objectives of this research: 1. to study and determine the age of 

archaeological sites in the coastal areas and islands of Trang province. 2. To study 

characteristics of land usage in the coastal areas and islands of the Trang province in 

the past. 3. To study a relationship between the coastal areas and islands of the Trang 

province and ancient communities on the inland. The results of the study are;  

 1. 11 archaeological sites in the coastal areas and islands of Trang province 

can be classified into two major sites. Firstly, four sites located on the inland are dated 

before the prehistory period around 10,000;20,000 years ago. The other location 

consists of seven sites in coastal areas that are dated in prehistoric period around 4,000 

to 2,000 years ago ; history; around 11 to 20 century C.E.  

 2. The studied sites were used in different ways such as a place to stay 

overnight, a temporary shelter from monsoon, or a cemetery.  

 3. According to relativities of archaeological evidences between the studied 

sites and the mainland sites in many ages, the studied sites had connection with other 

ancient communities from the mainland. To illustrate, the prehistoric rock paintings at 

Boonkong bay resemble the paintings at Sam bat mountain that aged 4,000;2,000 years 

ago. The Chinese ceramics found in many archaeological sites in Trang province show 

the relationship between the studied sites and the inland 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

ตรังเป็นจังหวัดชายฝั� งทะเลที�ตั �งอยู่ทางตะวันตกของประเทศไทย มีลักษณะที�
เหมาะสมตอ่การเป็นเมืองท่า อาจถูกเลือกใช้เป็นเส้นทางโบราณข้ามไปยงัฝั�งตะวนัออก และจาก
สภาพภูมิศาสตร์ของจงัหวัดตรังทั �ง 4 ลกัษณะ คือ 1.ลกัษณะภูเขาและเชิงเขา 2.ลกัษณะลอน
ลูกฟูกหินปูน 3.ลักษณะที�ราบลุ่มแม่นํ �าตรังและแม่นํ �าปะเหลียน และ4.ลักษณะชายฝั� งทะเล1 
ปรากฏร่องรอยการตั �งถิ�นฐานและใช้พื �นที�ของมนษุย์ตั �งแตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์ พบโครงกระดกู
มนุษย์ เครื�องมือหินประเภทต่างๆ ภาชนะดินเผา หม้อสามขา และภาพเขียนสีที�ผนังถํ �า แหล่ง
โบราณคดีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ เชน่ แหลง่โบราณคดีถํ �าซาไก อําเภอปะเหลียน แหล่งโบราณคดี
เขาสามบาตร อําเภอเมือง ภาพเขียนสีบนหน้าผาเขาแบนะ อําเภอสิเกา เป็นต้น2 กําหนดอายุ
แหลง่โบราณคดีสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ในจงัหวดัตรังได้ตั �งแตย่คุหินเก่าตอนปลายถึงปลายยคุหิน
ใหม ่ประมาณ 25,000 – 4,300 ปีมาแล้ว  

ช่วงสมยัประวตัิศาสตร์ ศาสตราจารย์มานิต วลัลิโภดม ได้ศกึษาและอ้างถึงจดหมาย
เหตุภูมิศาสตร์ของปโตเลมี ชาวกรีกที�บนัทึกเรื�องราวบ้านเมืองทางตะวันออกตามคําบอกของ
พอ่ค้าว่า แม่นํ �าตรัง คือ แม่นํ �า Khrysoanas และ เมืองตะโกลา หรือเมืองตกัโกลาในมิลินทปัญหา 
คือ เมืองตรัง ในสมัยศรีวิชยั โดยอาศยัหลกัฐานการพบพระพิมพ์ดินดิบที�อําเภอห้วยยอด หรือที�
ชาวบ้านเรียกวา่ “พระผีทํา” ซึ�งมีหลายรูปแบบ ทั �งพระโพธิสตัว์สี�กรนั�งขดัสมาธิ พระโพธิสตัว์สอง 

                                                      

1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2544), 1 – 7. 
2 กระทรวงวฒันธรรม, ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2554), 47 – 

49. 



2 

กรนั�งห้อยพระบาท พระโพธิสตัว์สองกรประทบัยืน พระพทุธเจ้านั�งขดัสมาธิ เป็นต้น3 และยงัมีการ
กลา่วถึงเมืองตรังวา่เป็นเมืองหนึ�งในเมือง “สิบสองนกัษัตร” ในตํานานเมืองนครศรีธรรมราช4  

ต่อมาในสมัยพระรามาธิบดีที� 2 แห่งอยุธยา มีการกล่าวถึงเมืองตรังในบนัทึกของ 
Tome Pires ชาวโปรตเุกสว่า เมืองตรังเป็นเมืองท่าทางฝั�งตะวนัตกของอาณาจกัรสยาม มีพระยา
สโุขทยัเป็นผู้ควบคมุ หลกัฐานที�แสดงความเป็นชุมชนใหญ่ในสมยัอยุธยา คือ จารึกที�ผนงัถํ �าเขา
สามบาตร มีเลขบอกศกัราชไว้ตรงกบัสมยัสมเด็จพระเอกาทศรถ ในสมยัธนบรีุเมืองตรังอยู่ใต้การ
ปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชที�ขึ �นตรงตอ่กรุงธนบรีุ และในสมยัรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ
พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราช (รัชกาลที� 1) โปรดเกล้าฯ ให้เมืองตรังมีผู้ว่าราชการเมืองตรังซึ�ง
ตั �งอยู่ที�ควนธานี ใน พ.ศ. 2433 พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีได้รับตําแหน่งเจ้าเมืองตรังมี
การจดัการและพฒันาเมืองตรังก่อนจะย้ายจากควนธานีไปสร้างเมืองใหม่ที�กนัตงั จนกระทั�ง พ.ศ. 
2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที� 6) มีพระบรมราชานุญาตให้ย้ายเมือง
หลวงมาที�ตําบลทบัเที�ยง อําเภอบางรัก5  

การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในจังหวัดตรังที�ผ่านมา เน้น
ศกึษาในสว่นของหลกัฐานที�พบในแผน่ดนิ แตพื่ �นที�บริเวณชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะของจงัหวดัตรัง
กลบัยงัไม่ได้รับการศกึษาเท่าที�ควร ซึ�งจงัหวดัตรังมีพื �นที�แนวชายฝั�งทะเลเป็นระยะทางประมาณ 
119 กิโลเมตร ครอบคลมุ 4 อําเภอ คือ 1.อําเภอสิเกา 2.อําเภอกนัตงั 3.อําเภอปะเหลียน และ4.
อําเภอหาดสําราญ6 แหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ คือ ถํ �าเขาไม้แก้ว และภาพเขียนสีที�
เขาแบนะ อําเภอสิเกา7 แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ เช่น เกาะลิบงหรือตะลิบง อําเภอ

                                                      

3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 39 – 44. 
4 สถาพร ศรีสจัจงั, ชาญณรงณ์ เที�ยงธรรม, “ตรัง: จงัหวดั,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ 

เล่ม 5 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 2472. 
5 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 65 – 78. 
6 กระทรวงวฒันธรรม, ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดตรัง, 46. 
7 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 39 – 40. 
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กนัตงั มีหลกัฐานเอกสารกล่าวถึงตั �งแต่สมยัอยธุยาและรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีฐานะเป็นเมือง ที�
ผู้ว่าราชการมีตําแหน่งเป็นพระยาลิบง8 เกาะเหลาตรง อําเภอปะเหลียน ในสมยัอยุธยาถกูใช้เป็น
สถานที�หลบลมของชาวเรือ และในสมยัรัชกาลที� 5 มีชาวจีนเข้ามาพกัอาศยัแตเ่นื�องจากแหล่งนํ �า
จืดไม่เพียงพอจึงย้ายไปอาศยับริเวณหยงสตาร์ ทําให้เกาะร้างไม่มีคน แต่พบเศษเครื�องถ้วยกระ
จากอยู่จํานวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเครื�องถ้วยยุโรป และเครื�องถ้วยจีน9 นอกจากนี �ยังพบแหล่ง
โบราณคดี อีกทั �งเมื�อไม่นานมานี � มีการแจ้งข่าวการพบแหล่งโบราณคดีต่อสํานกัศิลปากรที� 15 
ภูเก็ต ในบริเวณพื �นที�อ่าวบุญคง ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จงัหวดัตรัง จากการสํารวจพบว่าเป็น
ถํ �าธรรมชาติในพื �นที�อ่าวบุญคงที� เป็นอ่าวปิด และมีการลักลอบขุดค้นหาโบราณวัตถุแล้ว 
โบราณวตัถทีุ�พบ เช่น โครงกระดกูมนษุย์ ภาชนะดินเผา เศษเครื�องถ้วยจีน และเปลือกหอยทะเล 
จากหลกัฐานที�พบทําให้สนันิษฐานว่า อาจจะเป็นพื �นที�สําหรับพกัอาศยัหรือใช้ประกอบพิธีปลงศพ
ของมนษุย์10 และแหล่งโบราณคดีเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จงัหวดัตรัง มี
ลักษณะเป็นถํ �าบนเกาะกลางทะเล พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น โครงกระดูกมนุษย์ เศษ
ภาชนะดนิเผา เครื�องถ้วยจากแหลง่เตาทางภาคเหนือของประเทศไทย เครื�องถ้วยตา่งประเทศ เช่น 
เครื�องถ้วยจีน เครื�องถ้วยเวียดนาม และเปลือกหอย สันนิษฐานว่า อาจเป็นพื �นที�อยู่อาศยั ที�พัก
ชั�วคราวหรือใช้ประกอบพิธีปลงศพของมนษุย์11  
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื�อศกึษาและกําหนดอายสุมยัของแหลง่โบราณคดีชายฝั�งและหมู่เกาะของจงัหวดั
ตรัง 

                                                      

8 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ_ พระบรมราชินีนาถ ตรัง, 
รายงานผลโครงการศึกษาประวัติศาสตร์จังหวัดตรัง (ม.ป.ท.: 2552), 17. 

9 สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 12 ภเูก็ต, ฝ่ายวิชาการ, แหล่งโบราณคดี

เกาะเหลาตรง ตาํบลท่าข้าม อาํเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง. 
10 สาํนกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีอ่าวบุญคง 

ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง, โครงการสํารวจแหล่งโบราณคดี ปีงบประมาณ 2556, 1 – 2. (อดั
สาํเนา) 

11 สํานกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเกาะเมง 

หมู่ 4 ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง, โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปีงบประมาณ 2556, 1 – 3. 
(อดัสาํเนา). 
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2. เพื�อศกึษาลกัษณะการใช้พื �นที�บริเวณชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในอดีตของจงัหวดั
ตรัง 

3. เพื�อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีชายฝั�งและหมู่เกาะของจงัหวัด
ตรังกบัชมุชนโบราณที�ตั �งอยูใ่นภาคพื �นทวีป 
 
ประโยชน์ของการศึกษา 

1. เพื�อกําหนดอายขุองแหลง่โบราณคดีชายฝั�งและหมูเ่กาะ จงัหวดัตรัง 
2. ทําให้ทราบถึงลกัษณะการใช้พื �นที�บริเวณชายฝั�งและหมู่เกาะในอดีตของจงัหวัด

ตรัง 
3. ทําให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีชายฝั� งและหมู่เกาะของ

จงัหวดัตรังกบัชมุชนโบราณที�ตั �งอยูใ่นภาคพื �นทวีป 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

แหลง่โบราณคดีที�พบจากการสํารวจในพื �นที�ชายฝั�งและหมูเ่กาะในจงัหวดัตรัง  
 
วิธีการศึกษา 

1. การรวบรวมข้อมลู จากเอกสารที�เกี�ยวข้อง 
 1.1 การทบทวนวรรณกรรมตา่งๆ  
 1.2 แผนที�แหลง่โบราณคดี 
2. สํารวจเก็บข้อมลูภาคสนามในพื �นที�ชายฝั�งและหมูเ่กาะใน จงัหวดัตรัง 
3. จดัจําแนกและวิเคราะห์หลกัฐานทางโบราณคดีที�ได้จากการสํารวจแหลง่

โบราณคดี ด้วยวิธีการศกึษาเปรียบเทียบ (Relative Chronology)  
4. นําข้อมลูที�ได้จากการวิเคราะห์โบราณวตัถมุาใช้ในการตอบวตัถปุระสงค์ 
5. สรุปรายงานเป็นรูปเลม่ และนําเสนอ 

 
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 

1. สํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศลิปากร 
2. หอสมดุแหง่ชาต ิทา่วาสกุรี 
3. หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ_ พระบรมราชินีนาถ 

ตรัง 
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4. หอจ ดหม ายเ หตุแห่ ง ช า ติ เ ฉ ลิม พ ระ เ กียรติส ม เ ด็จ พ ระ นาง เ จ้ าสิ ริ กิ ติ_ 
พระบรมราชินีนาถ ตรัง 

5. ห้องสมดุสํานกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตกิรุงเทพฯ 
6. สํานกัศลิปากรที� 15 ภเูก็ต 
7. พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิถลาง 
8. ข้อมลูจากการสํารวจแหลง่โบราณคดีในจงัหวดัตรัง 

 

ข้อจาํกัดของการศึกษา 

สภาพภมูิศาสตร์และภมูิอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทย มีลมมรสมุตะวนัตกเฉียง
ใต้ ทําให้มีลมและฝนตกชุกบริเวณทะเลและชายฝั�งมีผลต่อการสํารวจแหล่งโบราณคดีที�อยู่ใน
ทะเล และการทําลายสภาพแหลง่โบราณคดีทั �งจากธรรมชาติ เช่น นํ �าทะเลเข้าท่วมแหล่ง และจาก
มนุษย์ คือ การลักลอบขุดหาโบราณวัตถุและขุดเพื�อนําดินไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ทําให้
ข้อมลูและหลกัฐานทางโบราณคดีบางส่วนถูกรบกวน แต่ข้อมลูหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบก็ยงั
สามารถนํามาศกึษาทางโบราณคดีได้ 
 
นิยามศัพท์ 

“ภาคพื �นทวีปจังหวัดตรัง” หมายถึง ดินแดนตอนในของจังหวัดตรัง บริเวณที�ไม่ติด
ทะเล  

“ชายฝั� งทะเลอันดามัน” หมายถึง ชายทะเลที�ตั �งอยู่ทางภาคใต้ฝั� งตะวันตกของ
ประเทศไทย 6 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดัระนอง พงังา ภเูก็ต กระบี� ตรัง และสตลู 
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บทที� 2 
จังหวัดตรัง: สภาพภูมิศาสตร์และประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 

 
ตรังเป็นจงัหวัดขนาดเล็กทางภาคใต้ชายฝั�งทะเลตะวันตกของประเทศไทย มีพื $นที� 

4,941.519 ตารางกิโลเมตร ตั $งอยู่ระหว่างละติจดูที� 7 องศา 4 ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศาเหนือ และ
ลองติจดูที� 99 องศา 15 ลิปดาตะวนัออก ถึง 100 องศา 2 ลิปดาตะวนัออก มีอาณาเขตติดตอ่กับ
จงัหวดัตา่งๆ ดงันี $ 

ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ทิศใต้  ตดิตอ่กบั จงัหวดัสตลู 
ทิศตะวนัออก ตดิตอ่กบั จงัหวดัพทัลงุ 
ทิศตะวนัตก  ตดิตอ่กบั จงัหวดักระบี�และทะเลอนัดามนั1 

 
ข้อมูลการปกครอง 

จงัหวดัตรังแบง่เขตการปกครองเป็น 10 อําเภอ ได้แก่ 
1. อําเภอเมืองตรัง   2. อําเภอกนัตงั 
3. อําเภอห้วยยอด   4. อําเภอยา่นตาขาว 
5. อําเภอปะเหลียน   6. อําเภอสิเกา 
7. อําเภอวงัวิเศษ   8. อําเภอนาโยง 
9. อําเภอรัษฎา   10. อําเภอหาดสําราญ2  

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพื $นที�ของจงัหวดัตรังสามารถแบง่เขตภมูิประเทศได้เป็น 4 เขต คือ  
 

                                                           

1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2544), 1. 
2 กระทรวงวฒันธรรม, ปกิณกวฒันธรรมจังหวดัตรัง (กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2554), 83 – 

84. 
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1. เขตภูเขาและเชิงเขา เป็นส่วนหนึ�งของทิวเขานครศรีธรรมราช หรือเขาบรรทดั เป็น
เทือกเขาที�เกิดจากหินอคันี ทําให้มีแร่ธาตทีุ�สําคญัตามแนวทิวเขานี $ อีกทั $งยงัเป็นต้นนํ $าที�สําคญั
ของพื $นที�จงัหวดัตรังด้วย ทิวเขาบรรทดัตั $งอยู่ทางทิศตะวนัออกของจงัหวดัตรัง ได้แก่ บริเวณด้าน
ตะวันออกของอําเภอรัษฎา อําเภอห้วยยอด อําเภอเมือง อําเภอนาโยง อําเภอย่านตาขาว และ
อําเภอปะเหลียน  

2. เขตลอนลกูฟกูหินปนู เป็นที�ราบสลบัเนิน ภาษาท้องถิ�นเรียกว่า “ควน” เป็นพื $นที�ถดั
มาทางตะวนัตกขนานกบัภูเขาและเชิงเขา บางแห่งมีภูเขาหินปนูลกูโดดหรือกลุ่มภูเขาหินปนู และ
ยงัมีที�ลุ่มเป็นหนองนํ $าเกิดจากหลุมยุบและหลุมจม ได้แก่ บริเวณพื $นที�ส่วนใหญ่ของอําเภอห้วย
ยอด อําเภอเมืองที�ต่อเนื�องกับอําเภอห้วยยอด และพื $นที�ฝั� งตะวันตกของแม่นํ $าตรัง และอําเภอ
กนัตงั 

3. เขตที�ราบลุ่มแม่นํ $าตรัง – ปะเหลียน เป็นที�ราบลุ่มสองข้างฝั�งแม่นํ $าตรังและแม่นํ $า       
ปะเหลียน  อยู่ทางตอนกลางคอ่นไปทางตะวนัออกของจงัหวดัตรัง เป็นพื $นที�ที�เหมาะแก่การทํานา 
ภาษาท้องถิ�นมักเรียกที�ราบลักษณะนี $ว่า “ทุ่ง” หรือ “นา” แม่นํ $าตรังมาจากเขาหลวงไหลผ่าน
อําเภอทุ่งวง จังหวดันครศรีธรรมราช เข้าเขตจงัหวัดตรังไหลผ่านอําเภอเมืองตรังไปออกทะเลที�
อําเภอกนัตงั ส่วนแม่นํ $าปะเหลียนเป็นแม่นํ $าสายสั $นๆเกิดจากเทือกเขาบรรทดัไหลผ่านอําเภอย่าน
ตาขาว อําเภอปะเหลียน และออกทะเลที�อําเภอหาดสําราญและอําเภอกนัตงั ที�ราบลุ่มแม่นํ $าทั $ง 2 
สาย มีลักษณะเป็นพื $นที�ราบแคบๆ ประกอบกับมีนํ $าท่วมขังทุกปีในระหว่างเดือนตุลาคม – 
ธนัวาคม จงึไมเ่หมาะกบัการทํานา  

4. เขตชายฝั�งทะเลและเกาะ ได้แก่ ชายฝั�งด้านทิศตะวนัตกตลอดแนว 119 กิโลเมตร           
เริ�มจากบ้านทุ่งแหลมไทร อําเภอสิเกา ไปจนถึงชายฝั�งอําเภอกนัตงั ทางทิศใต้ ข้ามปากแม่นํ $าตรัง
และ ปากแมนํ่ $าปะเหลียนไปจนถึงแหลมหยงสตาร์ อําเภอปะเหลียน ซึ�งมีทั $งเป็นสนัทรายหรือหาด
ทรายขนานกบัชายฝั�ง บางพื $นที�เป็นโคลนที�เกิดจากการพดัพาของแม่นํ $าตรังและลํานํ $าสาขา บาง
พื $นที�เป็นชะวากทะเลที�ตื $นเขิน เป็นป่าเสม็ดและป่าโกงกาง และที�ราบเกิดจากการตื $นเขินของทะเล 
ในทะเลมีเกาะเล็กเกาะน้อยจํานวนกว่า 46 เกาะและมีเกาะขนาดใหญ่ที�สําคญั 3 เกาะ ได้แก่  
เกาะมกุ เกาะลิบง และเกาะหมหูรือเกาะสกุร เป็นเกาะที�อยูไ่มไ่กลจากชายฝั�งและปากแมนํ่ $า3  
 

                                                           

3 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 4 – 7. 
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แผนที� 1 แสดงสภาพภมูิประเทศ และการปกครองจงัหวดัตรัง 
ที�มา: กรมทรัพยากรธรณี, การจาํแนกเขตเพื�อการจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี 

จังหวัดตรัง, (กรุงเทพฯ: ไอเดีย สแควร์, 2550), 13. 
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ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดตรังอยู่ในสภาพภูมิอากาศแบบมรสุม (Tropical Monsoon) อากาศร้อน 

เนื�องจากจงัหวดัตรังตั $งอยู่ในเขตร้อนใกล้เขตศนูย์สตูร และมีพื $นที�ติดชายฝั�งทะเลด้านตะวนัตกจึง
ได้รับความชื $นจากทะเลและลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ ทําให้มีฝนตกถึง 9 เดือนตอ่ปี ตั $งแต่เดือน
เมษายนจนถึงเดือนธันวาคม เป็นช่วงฤดฝูน และช่วงฤดแูล้ง 3 เดือน ตั $งแต่ เดือนมกราคมจนถึง
เดือนมีนาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุตะวนัออกเฉียงเหนือ4 
 
วิวัฒนาการของพื /นที�ชายฝั� งทะเลอันดามัน 

ชายฝั�งเป็นธรณีสัณฐานที�เกิดขึ $นจากกระบวนการตามธรรมชาติ โดยมีปัจจัยหลัก 
ได้แก่ คลื�น ลม นํ $าขึ $นนํ $าลง และกระแสนํ $า โดยลมมรสมุที�ส่งผลกระทบตอ่กระบวนการทั $งหมด ซึ�ง
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้เกิดฝนตกชุกและคลื�นลมแรง ส่วนคลื�นจะมีทิศทางการเคลื�อนที�
ตามแต่ละช่วงเวลา เช่นเดือนกรกฎาคมคลื�นจะเคลื�อนตวัมาทางทิศใต้ โดยหมู่เกาะ แหลม และ
ความลกึของทะเลอาจเป็นตวัขวางทําให้คลื�นเปลี�ยนทิศทาง นํ $าขึ $นนํ $าลงในแตล่ะวนัจะเกิดนํ $าขึ $น 2 
ครั $ง และนํ $าลง 2 ครั $ง ซึ�งความแตกต่างระหว่างการเกิดนํ $าขึ $นนํ $าลงในแต่ละที�ไม่เท่ากัน แต่มี
ระยะห่างที�ค่อนข้างมากโดยเฉลี�ยประมาณ 2 เมตร และกระแสนํ $าซึ�งจะเปลี�ยนแปลงไปตาม
ฤดกูาล5  

พื $นที�ชายฝั� งทะเลอันดามันมีการเปลี�ยนแปลงของระดับนํ $าทะเลหลายยุค  โดย
ระดบันํ $าทะเลที�มีผลตอ่การตั $งถิ�นฐานของมนษุย์ ในช่วงประมาณ 40,000 ปีมาแล้ว ระดบันํ $าทะเล
ลดตํ�ากว่าปัจจบุนั ประมาณ 70 เมตร และเริ�มเพิ�มระดบัขึ $นในช่วงประมาณ 9,000 ปีมาแล้ว โดย
ระดบันํ $าทะเลเพิ�มสงูสดุเมื�อประมาณ 6,500 [  5,000 ปีมาแล้ว ระดบันํ $าขึ $นสงูจากระดบันํ $าทะเล
ปัจจุบนัประมาณ 4 เมตร และลดระดบัในระหว่าง 4,000 – 2,500 ปีมาแล้ว ระดบันํ $าทะเลมีการ
แกว่งไกวขึ $นและลง และในช่วง2,000 ปีมาแล้ว นํ $าทะเลมีระดบัที�สูงกว่าระดบันํ $าทะเลปัจจุบนั

                                                           

4 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 7 – 10. 
5 สิน สินสกุล, สวุตัน์ ติยะไพรัช, นิรันดร์ ชยัมณี และบรรเจิด อร่ามประยรู, การเปลี�ยนแปลง

พื /นที�ชายฝั� งด้านทะเลอันดามัน, พิมพ์ครั $งที� 3 (กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี,2546), 6. 
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ประมาณ 2 – 1.5 เมตร และลดลงมาเรื�อยๆ จนเป็นระดบันํ $าทะเลปัจจบุนัเมื�อประมาณ 1,500 ปี
มาแล้ว6 
 
ทรัพยากร 

จังหวัดตรังมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย โดยทรัพยากรธรรมชาติที�สําคัญ ได้แก่ 
ดีบุก ฟลูออไรท์ และถ่านหินลิกไนท์ นอกจากนี $ยังมีทรัพยากรป่าไม้ เช่น ไม้เคี�ยม ยาง ตะเคียน 
โกงกาง ทรัพยากรทางทะเลทั $งสตัว์ทะเลและรังนก7  

 
แผนที� 2 แสดงทรัพยากรแร่ของจงัหวดัตรัง 
ที�มา: ดดัแปลงจาก ทรัพยากรแร่จังหวัดตรัง [online], accessed 18 March 2015, Available 
from http://www.dmr.go.th/download/info/minerals/map_mineral/trang_a1_pl.pdf 

                                                           

6 ดเูพิ�มเติม สิน สินสกุล, สวุตัน์ ติยะไพรัช, นิรันดร์ ชัยมณี และบรรเจิด อร่ามประยูร, การ

เปลี�ยนแปลงพื /นที�ชายฝั� งด้านทะเลอันดามัน.; อมรา ศรีสชุาติ, สายรากภาคใต้: ภมิูลักษณ์ รูปลักษณ์ จิต

ลักษณ์ (กรุงเทพฯ: สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.), 2544).; Douglas Anderson, “The Use of 
Cave in Peninsular Thailand in the Late Pleistocene and Early and Middle Holocene,” Asian 

Perspectives 44,1 (2005): 137 – 153  
7 กระทรวงวฒันธรรม, ปกิณกวัฒนธรรมจังหวัดตรัง, 86. 
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การศึกษาทางโบราณคดีที�ผ่านมา 
 

การศึกษาทางโบราณคดีที�ผ่านมาของจังหวัดตรัง มีการสํารวจทางโบราณคดีและ
ศกึษาด้วยวิธีทางโบราณคดีในแหลง่โบราณคดีหลายแหลง่ ดงันี $ 
 
ก่อน พ.ศ. 2500  

สมเดจ็ฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ได้เสด็จไปตรวจราชการแหลมมลายแูละ
ทรงสํารวจแหล่งโบราณคดีในจังหวัดตรัง และจากการสํารวจของกรมศิลปากร พบแหล่ง
โบราณคดีดงันี $  

แหล่งโบราณคดีถํ /าเขาสามบาตร ตําบลนาตาล่วง อําเภอเมืองตรัง สํารวจครั $งแรก
เมื�อ พ.ศ. 2445 โดยสมเดจ็ฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัตวิงศ์ ทรงบนัทกึวา่  

...เวลาเช้า ๑.๐๐ ถึงเขาสามบาท อยู่ใกล้ตลิ�ง กํานลัว่ามีจาฤกจึงขึ $นด ูมีถํ $าไม่ใหญ่ 
มีหนงัสือเขียนไว้ด้วยดินแดงบนหิน รูปตวัอย่างวดัป่าโมกแผ่นดินท้ายสระวา่ดงันี $ 

“กําไวเมื�อพระบาดเจ้าพระเพด” 
พระศรีคง่พระพรมพระพทุรัก” 
ษาแลเจาเน่นทงัหลายมาเลิกสาด” 
สนาพระเจาในเขาสะบาปแลพระเจานนั” 
ธรรมาณรายมา...แลวแลพระบาดเจ้ามาเปน” 
พระ...แก...ขนุนางกรมการทงั...เมือง” 
แลสปัรุศชายญ...ใหเลิกสาศนาพระพทุ่เจากํบริบนู” 
แลวแลสปัรุศ...ชวนกนัฉลองกสุลบญุแลเพีอวาจะปรา” 
ถนาพํนจากทกุ...หาสุก่กรุาชได้สองพนัร้อยหาสิบ” 
เจดปีเจดวนันนัแล...สุก่กรุาชได...ปีเอญกพระเจาวนั” 
สกุเดีอนเจดขึ $นสองคา่...นกัสตัร่ฉสกบอกไวใหเปน...” 
สิน...แลผจํู...นาไปเมีอหน้า” 
...... นี�แปลวา่ตะไคร่นํ $าจบัแลไมเ่ห็น 
  ”   นี�แปลวา่สดุบรรทดัที�เขาจาฤก 
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เมื�อสงัเกตตามความจาฤก จะต้องมีพระพทุธรูปฤๅพระเจดีย์ที�ไหนสกัองค์หนึ�ง จึงได้

พดูขึ $น ผู้ ใหญ่บ้านคนหนึ�งจงึชี $ให้ดวูา่นั�นพระเหลือแตก่ระดกู...8 

 
ภาพที� 1 จารึกตวัอกัษรไทยสมยัอยธุยาเขียนด้วยสีแดงจากแหลง่โบราณคดีเขาสามบาตร 
 

ตอ่มาในปี พ.ศ. 2523 คณะสํารวจโครงการสํารวจแหล่งโบราณคดีและโบราณสถาน
ภาคใต้ กองโบราณคดี กรมศิลปากร สํารวจพบหลกัฐานทางโบราณคดี   ยุคก่อนประวตัิศาสตร์ 
ทั $งเศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน (Earthenware) แบบหม้อสามขา ภาชนะดินเผาปากผาย เครื�องมือ
สะเก็ดหิน ค้อนหิน ชิ $นสว่นกระดกูสตัว์ เปลือกหอยเจาะรู และหลกัฐานทางโบราณคดีสมยัอยธุยา 
คือ ชิ $นส่วนภาชนะดินเผาเนื $อดิน ขาวเหนียว แบบชามมีเชิง คนโทและพวยกา และใน พ.ศ. 2533 
ชมรมอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อม โรงเรียนสภาราชินี จงัหวดัตรัง สํารวจพบภาพเขียนสีแดง เป็นรูปคล้าย
ภเูขาสามลกูตอ่กนั9 

 
ภาพที� 2 ภาพเขียนสีแดงสนันิษฐานวา่เป็นภาพภเูขาจากแหลง่โบราณคดีเขาสามบาตร 

                                                           

8 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, จดหมายระยะทางไปตรวจ

ราชการแหลมมลาย ูร.ศ. 121, พิมพ์ครั $งที� 3 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปะการ, 2540), 37. 
9 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 122 – 123. 
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แหล่งโบราณคดีถํ /าเขาปินะ ตําบลนาวง อําเภอห้วยยอด เขาปินะมีถํ $าที�สําคัญ
หลายถํ $า ได้แก่ ถํ $านํ $า ถํ $าฤๅษี ถํ $าแกลบ ถํ $าพระบรรทม ประดิษฐานพระบรรทมสร้างด้วยปูน      
อายปุระมาณ 100 ปี ถํ $าพระองค์กลาง ประดิษฐานพระพทุธรูป 5 ก่อด้วยปนู โดยพระพทุธรูป 4 
องค์มาสร้างภายหลงั ถํ $าเจดีย์ ประดิษฐานเจดีย์องค์หนึ�งไม่ทราบสมยั ถํ $าลม ถํ $าจําปา ถํ $ามะขาม 
และถํ $าหอยโข่ง เป็นสถานที�ที�มีบคุคลสําคญัเคยมา เช่น สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติ
วงศ์ เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม ร.ศ. 121 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที� 6) 
เสดจ็พระราชดําเนินเมื�อ พ.ศ. 2458 พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที� 7) เสด็จพระ
ราชดําเนินเมื�อ พ.ศ. 2471 เป็นต้น10 เขาปินะได้รับการสํารวจศกึษามาอย่างตอ่เนื�องตั $งแต ่ปี พ.ศ. 
2512 โดยหนว่ยศลิปากรที� 8 นครศรีธรรมาราช และหนว่ยศิลปากรที� 9 สงขลา ในปี พ.ศ. 2539 ได้
ประกาศขึ $นทะเบียนโบราณสถานเขาปินะ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัทั�วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 
50ง ลงวนัที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2556 สํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ต 
ได้ดําเนินการขุดค้นทางโบราณคดีที�เขาปินะ จํานวน 3 ถํ $า คือ ถํ $าจําปา ถํ $านํ $า และถํ $าขี $วัว 
โบราณวตัถทีุ�พบจากทั $ง 3 ถํ $า ได้แก่ ชิ $นส่วนกระดกูมนษุย์ ชิ $นส่วนกระดกูสตัว์ เศษภาชนะดินเผา
เนื $อดนิ ชิ $นสว่นภาชนะดนิเผาแบบหม้อสามขา เครื�องมือหิน ขวานหินขดั แหล่งโบราณคดีเขาปินะ
เป็นแหล่งที�อยู่อาศยัและประกอบพิธีกรรมฝังศพของมนุษย์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ สมยัหินใหม ่
ประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว11  

 
ภาพที� 3 ชิ $นสว่นขาหม้อสามขาจากแหลง่โบราณคดีเขาปินะ 

                                                           

10 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 127. 
11 สํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาปินะ 

(ถํ /าขี /วัว) หมู่ 7 ตําบลนาวง อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปีงบประมาณ 
2556), 2 – 3. (อดัสาํเนา) 
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แหล่งโบราณคดีภูเขาสาย ตําบลบางดี อําเภอห้วยยอด ในจดหมายระยะทางไป              
ตรวจราชการแหลมมลาย ูร.ศ. 112 ของสมเดจ็ฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์ ทรงบนัทึกถึง
เขาสายวา่  

...ถึงท่าจอดเรือขึ $นเดินไปอีก ๑๗ เส้นถึงเขาสาย ปากถํ $าสูงกว่าพื $นดินสกั ๘ วา เปน
ผาชนั เขาต้องทําบนัใดให้ขึ $นสองชั $น ในถํ $าพื $นลกึลงไป ถามผู้ ใหญ่บ้านผู้ นําทางว่าพิมพ์
พระอยู่ที�ไหน เขานําไปที�ซอกหิน หยิบขึ $นมาให้เปนองค์ๆ วางอยู่บนหินเฉยๆ แห้งดีไม่มี
ชื $น หาได้ถมซบัซ้อนจนต้องขุดเช่นวดัหารไม่ น่ากลวัจะเปนของเก็บไว้เอามาวางรับเสด็จ
ถามเขาว่าที�อื�นมีอีกฤๅไม่ เขาบอกมีชี $ไปตามช่องถํ $าสูงๆ พวกเราขึ $นเที�ยวหาได้มาบ้าง
แห้งแตกบ้าง ชื $นเปียกบ้าง เขาว่า พวกจีนขุดขี $ค้างคาวได้ขึ $นมาเอาขึ $นมาไว้ตามซอกหิน 
รวมเทวรูปที�ได้ ๖ ชนิด คือ ๑. รูปพระโพธิสตัว์สี�กรนั�งขัดสมาธิ ๒. รูปอย่างเดียวกันแต่
ขนาดย่อมก ๓. รูปพระโพธิสัตว์สองกรนั�งห้อย ๔. รูปพระโพธิสัตว์สองกรยืน ๕. รูป
พระพุทธเจ้านั�งขดัสมาธิ ๖. รูปอย่างเดียวกนัแต่องค์เล็ก ยังมีอีกที�ไม่รู้ว่าอะไร เปนทีเม็ด
ยอดอะไรก็มี มีลายแลชิ $นอะไรแตกๆ มีตราหนงัสือ และมีขอบไมซ่ํ $ากบัรูปที�ได้ชดัเจนนั $นก็

มี...12  
ในปี พ.ศ. 2554 วนัที� 1 – 26 มิถนุายน สํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ตได้ทําโครงการ

สํารวจขดุค้นแหล่งโบราณคดีภูเขาสาย สํารวจพบถํ $าทั $งหมด 8 พื $นที�ส่วนใหญ่ถกูขดุขี $ค้างคาวจน
ไมเ่หลือสภาพพื $นดนิเดมิ บางถํ $าพบเศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน เศษภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา 
เศษกระดกูมนษุย์ และพระพิมพ์ดนิดบิ13  

 
ภาพที� 4 ภาพโบราณวตัถจุากแหลง่โบราณคดีภเูขาสาย 

                                                           

12 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, จดหมายระยะทางไปตรวจ

ราชการแหลมมลาย ูร.ศ. 121, 33. 
13 กญัชนิษฐ์ เจริญรัตนวฒัน์ และคณะ, รายงานการขุดค้นเบื /องต้นแหล่งโบราณคดีภเูขาสาย 

และแหล่งโบราณคดีเขาปินะ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, รายงานเสนอสํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ต 
ปีงบประมาณ 2556, 20 – 21. (อดัสาํเนา) 
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แหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร (วัดหาร) อยู่ที�บ้านหาน ตําบลเขากอบ  อําเภอห้วย
ยอด  พ.ศ. 2445 สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศ์ เสด็จมาที�วดัคีรีวิหาร ทรงบนัทึก
สภาพถํ $าและกลา่วถึงหลกัฐานทางโบราณคดีวา่ ตวัถํ $ามี 5 ห้อง ห้องแรกมีพระปั $นนั�งเป็นแถวอยู่ 5 
องค์ใหญ่และมีองค์เล็กอยูห่ลายองค์ ซึ�งนา่จะเป็นของเก่าที�เป็นฝีมือช่างพื $นเมือง มีทั $งทรงจีวรและ
ทรงเครื�อง ห้องที� 2 มีอนสุาวรีย์ 4 อนั น่าจะเป็นที�ฝังกระดกู ห้องที� 3 มีเจดีย์ขนาดเล็ก ที�ฝังกระดกู 
และพระนอนองค์ใหญ่และพระสาวกยืน 2 องค์ พระป่าเลไลย์ทรงเครื�อง และพระพุทธรูปอีก 12 
องค์ ห้องที� 4 ไมพ่บอะไร และห้องที� 5 พบพระพิมพ์ดนิดบิ ทรงกลา่วถึงไว้ดงันี $  

...ห้องที� ๕ มีรูปภาพพระพิมพ์บนดินดิบ วางซบัซ้อนไว้กบัพื $นมาก ที�เลือกพบมีสาม
อย่างด้วยกัน เปนรูปลูกไข่อย่างหนึ�งมีรูปพระสี�กรอยู่กลาง มีเทวดาล้อม ๘ ตน เปนรูป  
กลีบบวัอย่างหนึ�ง มีรูปพระสี�กรองค์เดียวใหญ่ รูปแผ่นอิฐอย่างหนึ�ง มีรูปพระสองกรอยู่
กลาง (ที�พุทธรูป) มีสาวกฤๅเทวดาสองข้าง อย่างรูปไข่มีมาก อย่างกลีบบวัมีน้อย อย่าง

แผ่นอิฐได้อนัเดียว...14   
ภายหลงัมีการศกึษาพบวา่ พระพิมพ์มีอกัษรเทวนาครีจารึกไว้  

แหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน ตําบลนํ $าผุด อําเภอเมือง กรมศิลปากร ได้ทําการ
สํารวจทางโบราณคดีพบวา่เขาหลกัจนัมีหลายถํ $า พบโบราณวตัถ ุทั $งเครื�องมือหิน หินลบั ขวานหิน
ขดั และเศษภาชนะดนิเผาเนื $อดนิ15 ได้มีการประกาศขึ $นทะเบียนในราชกิจจานเุบกษา16 
 
พ.ศ. 2501 – 2530  

กรมศลิปากรได้ทําการสํารวจ พบแหลง่โบราณคดี ดงันี $  
แหล่งโบราณคดีถํ /าตรา ตําบลปากแจม่ อําเภอห้วยยอด ชาวบ้านเรียกถํ $าตราเพราะ

ในถํ $ามีภาพเขียนคล้ายตรา ได้รับการประกาศขึ $นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา17 มี
การสํารวจทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรเมื�อปี พ.ศ. 2529 พบภาพเขียนสี 2 ภาพ ภาพแรกเป็น

                                                           

14 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุดัติวงศ์, จดหมายระยะทางไปตรวจ

ราชการแหลมมลาย ูร.ศ. 121, 31. 
15 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 127 – 129. 
16 “ประกาศกรมศิลปากร เรื�อง กําหนดจํานวนโบราณสถานสาํหรับชาต,ิ”ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 

52 (8 มีนาคม 2478): 3685. 
17 เรื�องเดยีวกนั. 
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ภาพเขียนสีแดงแบบเส้นทึบรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร และ 10 
เซนติเมตร ภาพที�สอง ลบเลือนมากจนไม่สามารถสังเกตรายละเอียดได้18 นอกจากนี $ยังมีการ
สํารวจของสํานกังานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต เมื�อวนัที� 27 มิถนุายน 
พ.ศ. 254119 และการสํารวจของกลุ่มวิชาการโบราณคดี สํานักศิลปากรที� 15 ภูเก็ต เมื�อเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้กําหนดอายสุมยัของถํ $าตราวา่ อยูใ่นสมยัประวตัศิาสตร์20 
 
พ.ศ. 2531 – 2550  

มีผู้ ทําการสํารวจและศึกษาทางโบราณคดี ได้แก่ กรมศิลปากร มีโครงการสํารวจ
แหล่งศิลปกรรม (ภาคใต้) พ.ศ. 2531 คณะสํารวจในโครงการวิจัยวัฒนธรรมโหบินเนียนใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2534 และสํานกังานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต พบ
แหลง่โบราณคดี ดงันี $ 

แหล่งโบราณคดีเขาเจ้าไหม หมู่บ้านเจ้าไหม ตําบลเกาะลิบง อําเภอกนัตงั อยู่ตรง
ปลายหาดยาว พบหลกัฐานทางโบราณคดีด้านเพิงผาที�หนัหน้าออกทะเล ทั $งโบราณวตัถปุระเภท
เครื�องมือสะเก็ดหินที�ไม่มีลกัษณะเป็นเครื�องมือที�ชดัเจน เศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน และบางส่วน
ของผนงัเพิงผายงัมีภาพเขียนสีแดงที�เลือนมากแล้ว21 

แหล่งโบราณคดีถํ /าเขาไม้แก้ว ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอสิเกา เป็นถํ $าที�อยู่ในภูเขา
หินปูนที�เป็นภูเขาลูกยาวตามแนวเหนือ – ใต้ แหล่งโบราณคดีอยู่บริเวณตอนกลางของภูเขา มี
ลักษณะเป็นถํ $าและเพิงผา มีร่องรอยถูกขุดทําลายไปมาก จากการสํารวจพบหลักฐานทาง
โบราณคดี เป็นเครื�องมือหินกะเทาะรูปร่างคล้ายขวานหิน และเศษภาชนะดนิเผาเนื $อดนิ22 

                                                           

18 สาํนกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่วิชาการโบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีถํ /า

ตรา ตาํบลปากแจ่ม อาํเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, 2546. (อดัสาํเนา) 
19 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 126. 
20 สาํนกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่วิชาการโบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีถํ /า

ตรา ตาํบลปากแจ่ม อาํเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, 2546. (อดัสาํเนา) 
21 กรมศิลปากร, ก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล (กรุงเทพฯ: กรม

ศิลปากร, 2534), 51 – 52. 
22 เรื�องเดยีวกนั, 52 – 53. 



17 

 

แหล่งโบราณคดีเขาหญ้าระ ตําบลลิพงั อําเภอปะเหลียน มีลกัษณะเป็นเพิงผา มี
ร่องรอยถูกขุดทําลาย จากการสํารวจพบหลักฐานทางโบราณคดี ประเภทเครื�องมือหินกะเทาะ 
สะเก็ดหิน และเศษภาชนะดนิเผา 

แหล่งโบราณคดีถํ /าหมูดิน อยู่ที�เขานํ $าพราย ตําบลปากแจ่ม อําเภอห้วยยอด จาก
การสํารวจพบโบราณวตัถปุระเภทหินและโบราณวตัถปุระเภทดนิเผา23 

แหล่งโบราณคดีถํ /าซาไก หรือที�ชาวบ้านเรียกว่า เพิงผาลาคนแก่ บ้านควนไม้ดํา 
ตําบลประเหลียน อําเภอปะเหลียน เคยเป็นที�พกัของชาวซาไกประมาณปีละ 1 ครั $งช่วงฤดฝูน มี
การสํารวจเก็บข้อมูลครั $งแรกในปี พ.ศ. 2534 โดยคณะสํารวจในโครงการวิจยัวฒันธรรมโหบิน
เนียนในประเทศไทย สริุนทร์ ภู่ขจร และคณะ พบวา่เป็นแหล่งที�อยู่อาศยัและทํากิจกรรมตา่งๆ โดย
กําหนดอายตุั $งแตย่คุหินเก่าตอนปลายจนถึงปลายยคุหินใหม่ ประมาณ 10,000 – 3,300 ปีมาแล้ว 
หลกัฐานทางโบราณคดีที�พบแบง่เป็น 3 ชั $นวฒันธรรม ได้แก่  

ชั $นวฒันธรรมที� 1 ยคุก่อนยคุหินใหม่ อาย ุ10,000 – 6,000 ปีมาแล้ว โบราณวตัถุ
ที�พบ คือ เครื�องมือหินกะเทาะหน้าเดียว บางชิ $นมีลกัษณะคล้ายเครื�องมือแบบโหบินเนียน และ
ร่องรอยกองไฟ อาจเป็นการอาศยัแบบชั�วคราว 

ชั $นวฒันธรรมที� 2 ยุคหินใหม่ อายุไม่น้อยกว่า 3,300 ปีมาแล้ว โบราณวตัถทีุ�พบ 
คือ โครงกระดกูมนุษย์ฝังร่วมกับขวานหินขัด, ภาชนะดินเผามีกระดูกสตัว์และเมล็ดข้าวอยู่ด้วย 
และลกูปัดเปลือกหอย  เป็นการฝังศพครั $งแรกที�มีการวางสิ�งของเครื�องใช้อทุิศให้ผู้ตาย นอกจากนี $
ยงัพบร่องรอยกองไฟร่วมกบักระดกูสตัว์  

ชั $นวัฒนธรรมที�  3 ร่วมสมัยปัจจุบัน เป็นวัตถุที�ชาวซาไกใช้ในปัจจุบัน เช่น 
ถงุพลาสตกิ, กระดกูคา่ง, เมล็ดพืช, ไม้ไผร่องนั�ง เป็นต้น24  

แหล่งโบราณคดีถํ /าหน้าเขา ตําบลช่อง อําเภอนาโยง สํารวจเมื�อวนัที� 25 มิถนุายน 
พ.ศ. 2541 จากรายงานการสํารวจของสํานกังานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที� 12 
ภูเก็ต กล่าวถึงการสํารวจถํ $าหน้าเขาว่ามี 2 ถํ $า พบหลกัฐานทางโบราณคดีทั $งเศษภาชนะดินเผา

                                                           

23 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 126. 
24 สริุนทร์ ภู่ขจร และคณะ, รายงานเบื /องต้นการขุดค้นที�ถํ /าหมอเขียว จ.กระบี� , ถํ /าซาไก จ.

ตรัง และการศึกษาชาติพันธ์ุวิทยาทางโบราณคดีชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไก จ.ตรัง (กรุงเทพฯ: โครงการวิจยั
วฒันธรรมโหบินเนียนในประเทศไทย, 2534), 50 – 51.  
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ลายเทือกทาบ ชิ $นส่วนภาชนะดินเผาแบบสามขา เครื�องมือหินกะเทาะ เครื�องมือหินขดั กระดูก
สัตว์ และฟันสัตว์ ได้สันนิษฐานว่าเป็นพื $นที� ทํากิจกรรมและเป็นที�อยู่อาศัยของมนุษย์ก่อน
ประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ และอาจมีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มคนโบราณในแหล่ง
โบราณคดีอื�นในพื $นที�แถบนี $ 

แหล่งโบราณคดีถํ /าเขานํ /าพราย ตําบลปากแจ่ม อําเภอห้วยยอด ตั $งอยู่บนเขา
หินปนูลกูเดียวกบัแหลง่โบราณคดีถํ $าตรา ห่างไปทางตะวนัออกประมาณ 30 เมตร จากการสํารวจ
ของสํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต เมื�อวนัที� 27 มิถนุายน พ.ศ. 
2541 พบภาพเขียนสีบนผนงัด้านทิศตะวนัออก กลุ่มที� 1 เป็นภาพเขียนสีแดงระบายทึบ 3 ภาพตอ่
กนั ภาพแรกเป็นรูปทรงเรขาคณิตทรงสี�เหลี�ยมผืนผ้ามมุมน ภาพที� 2 รูปทรงคล้ายเครื�องมือจบัสตัว์
นํ $า และภาพที� 3 เป็นรูปทรงเรขาคณิต ลกัษณะไม่ชดัเจน กลุ่มที� 2 อยู่ในซอกหินติดกบักลุ่มแรก มี 
2 ภาพ คือ ภาพเส้นขนานคล้ายกรงสตัว์ สว่นอีกภาพลบเลือน อีกทั $งยงัพบหลกัฐานทางโบราณคดี 
ทั $งเครื�องมือหินขดัมีบา่ เศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน ชิ $นส่วนภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา ชิ $นส่วน
กระดูกสัตว์เผาไฟ และชั $นดินเผาไฟ สันนิษฐานได้ว่าแหล่งโบราณคดีเขานํ $าพรายเป็นพื $นที�อยู่
อาศัยของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อาจมีการใช้พื $นที�ต่อเนื�องในช่วงเวลาหนึ�ง และมี
ความสมัพนัธ์กบัแหลง่โบราณคดีใกล้เคียง 

แหล่งโบราณคดีเขาแบนะ เขตที�ทําการอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม ตําบลไม้ฝาด 
อําเภอสิเกา เป็นภูเขาลูกโดด ตั $งอยู่ปลายหาดฉางหลาง พบหลักฐานทางโบราณคดีที�พบเป็น
ภาพเขียนสี 2 จดุ คือ เพิงผาทางทิศเหนือ เป็นภาพปลา 2 ตวัเขียนด้วยสีแดง ตํ�าลงมาเป็นภาพหวั
สตัว์คล้ายแมวหรือเสือปลา และภาพลายเส้นสีแดงเรียงกนัคล้ายคลื�นอยู่ใกล้ๆกนั และเพิงผาทาง
ทิศตะวนัออก เป็นภาพลายเส้นขนาดเล็กอยู่สงูจากระดบัพื $นดินประมาณ 8 เมตร จากการสํารวจ
ไมพ่บหลกัฐานทางโบราณคดีอื�นๆ25 

แหล่งโบราณคดีถํ /าเขาหน้าเนื /อ หมู่ที� 3 ตําบลลิพงั อําเภอปะเหลียน ฝ่ายวิชาการ 
สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต สํารวจเมื�อวนัที� 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2541 เพื�อสํารวจและตรวจสอบพื $นที�ขอประทานบตัร พบหลกัฐานทางโบราณคดีในเพิงผาที� 1 เป็น
ชั $นดนิเผาไฟและชั $นทบัถมของขี $เถ้า เศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน และเปลือกหอยทะเล และเพิงผาที� 

                                                           

25 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 123 – 126. 
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2 พบเครื�องมือหินกะเทาะ และสะเก็ดหิน สนันิษฐานว่าเป็นที�พกัอาศยัชั�วคราวของมนุษย์ก่อน
ประวตัศิาสตร์ 

แหล่งโบราณคดีถํ /าในวัง หมู่ที�  3 ตําบลลิพัง อําเภอปะเหลียน ฝ่ายวิชาการ 
สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาตทีิ� 12 ภเูก็ต สํารวจเมื�อวนัที� 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2542 เพื�อประเมินศกัยภาพของแหล่งโบราณคดีในพื $นที�ขอประทานบตัร แหล่งโบราณคดีถํ $าในวงั
อยู่ห่างจากเขาหน้าเนื $อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 400 เมตร และห่างจากแหล่ง
โบราณคดีเขาหญ้าระไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณเพิงผาปรากฏ
ร่องรอยการอยูอ่าศยัของมนษุย์ ชาวซาไก คือเพิงพกัแบบชั�วคราวหรือทบั มีชั $นถ่านและรอยกองไฟ 
กระดกูสตัว์ ภาพเขียนสีแบบโครงร่างจากถ่านไม้ โดยชาวซาไก และมีการเก็บข้อมลูทางโบราณคดี
เพิ�มเติมเมื�อวนัที� 4 – 18 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2543 โดยการขดุหลมุทดสอบ พบโครงกระดกูมนษุย์ใน
ชั $นวฒันธรรมที� 2 มีความลึกจากผิวดินประมาณ 60 – 65 เซนติเมตร ซึ�งมีพิธีกรรมการฝังศพของ
มนุษย์สมยัก่อนประวัติศาสตร์ – แรกเริ�มประวตัิศาสตร์ซึ�งอาจจะฝังศพในช่วงเวลาเดียวกันหรือ
ไลเ่ลี�ยกนั ตอ่มามีกลุม่คนอื�นเข้ามาใช้พื $นที�และขดุหลมุรบกวนหลมุฝังศพเดิม ลกัษณะโบราณวตัถุ
ที�พบมีความสมัพนัธ์เชื�อมโยงกบักลุม่คนที�เคยใช้พื $นที�บริเวณแหลง่โบราณคดีเขาหญ้าระในอดีต26 

แหล่งโบราณคดีเขาโพธิOโทน ตําบลนาวง อําเภอห้วยยอด ฝ่ายวิชาการ สํานกังาน
โบราณคดีและพิพิธภณัฑ์สถานแหง่ชาตทีิ� 12 ภเูก็ต สํารวจเมื�อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็นถํ $าที�
มีร่องรอยการขุดหามูลค้างคาว หลกัฐานทางโบราณคดีที�พบ เศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน และเศษ
กระดกูสตัว์ อาจมีอายปุระมาณ 4,000 – 3,000 ปีมาแล้ว หรือสมยัก่อนประวตัศิาสตร์27 

แหล่งโบราณคดีเกาะเหลาตรง ตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน สํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต สํารวจเมื�อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 เป็น
เกาะที�มีการอยู่อาศยัในช่วงสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที� 5 เพื�อทําไม้
ฟืนไปขายที�ปีนงัและสิงคโปร์ ตอ่มามีการย้ายที�อยู่ไปบริเวณหน้าที�ทําการดา่นศลุกากรหยงสตาร์ 

                                                           

26 มนตรี ธนภทัรพรชัย, ปัญหาการประเมินศักยภาพแหล่งโบราณคดี: กรณีศึกษาแหล่ง
โบราณคดีในเขตรับผิดชอบของสํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที�  12 ภูเก็ต 
(สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติที� 12 ภเูก็ต, ม.ป.ป.), 2 – 7. (อดัสาํเนา) 

27 สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 12 ภเูก็ต, ฝ่ายวิชาการ, รายงานการ

สาํรวจแหล่งโบราณคดีเขาโพธิOโทน ตาํบลนาวง อาํเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, 2545. (อดัสาํเนา) 
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ส่วนเกาะปล่อยทิ $งร้าง โบราณวตัถุที�พบเศษเครื�องถ้วยทั $งที�ผลิตในประเทศไทยและต่างประเทศ 
เชน่ เครื�องถ้วยจีน และเครื�องถ้วยยโุรป28  

แหล่งโบราณคดีเขาเทียมป่า ตําบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา สํานกัศิลปากรที� 15 
ภูเก็ต สํารวจเมื�อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 เป็นภูเขาขนาดเล็ก สํานักงานโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต สํารวจเมื�อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 พบหลกัฐานทาง
โบราณคดี ดงันี $ ขวานหินขดัแบบมีบา่ และไม่มีบา่ เศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน เศษภาชนะดินเผา
แบบหม้อสามขา ชิ $นส่วนกระดูกสัตว์ กําหนดอายุราว 3,000 – 2,000 ปีมาแล้ว สมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์ ยคุหินใหม่29 
 
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน 

ดําเนินการสํารวจและขดุค้นทางโบราณคดี โดยสํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ต พบแหล่ง
โบราณคดี ดงันี $ 

แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง มีแหล่ง
โบราณคดีจํานวน 3 ถํ $า เมื�อวนัที� 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 สํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ตไปตรวจสอบ
พื $นที�แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย 1 (ถํ $าพระพิมพ์) ตามที�ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื $นที� พบชิ $นส่วน
พระพิมพ์ดินดิบจํานวนมาก ส่วนใหญ่ชํารุดเสียหายจากการลกัลอบขุดหาโบราณวตัถุ และได้ทํา
การขดุค้นแหล่งโบราณคดีเขานุ้ยในวนัที� 4 – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 พบพระพิมพ์ดินดิบจํานวน
มาก เศษภาชนะดนิเผาเนื $อดนิ ใต้ชั $นที�พบพระพิมพ์ดินดิบ และชิ $นส่วนกระดกูมนษุย์ สามารถระบุ
ระยะเวลาของการใช้พื $นที�แหล่งโบราณคดีเขานุ้ ย 1 ได้เป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก สมัยก่อน
ประวตัิศาสตร์ ยคุหินใหม่ ประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว และระยะที�สอง สมยัประวตัิศาสตร์ 
อายรุาวพทุธศตวรรษที� 13 – 17 แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย 2 อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของแหล่ง
โบราณคดีเขานุ้ย 1 สํารวจเมื�อวนัที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หลกัฐานทางโบราณคดีที�พบชิ $นส่วน
ภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา เศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน ชิ $นส่วนกระดูกสัตว์ และเปลือกหอย 
สนันิษฐานว่า อยู่ในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ยุคหินใหม่ อายปุระมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 
แหลง่โบราณคดีเขานุ้ย 3 อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของแหล่งโบราณคดีเขานุ้ย 1 สํารวจเมื�อวนัที�

                                                           

28 สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต, ฝ่ายวิชาการ , รายงานการ

สาํรวจแหล่งโบราณคดีเกาะเหลาตรง ตาํบลท่าข้าม อาํเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง, 2545. (อดัสาํเนา) 
29 สาํนกังานศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่วิชาการโบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดี

เขาเทียมป่า ตาํบลหนองปรือ อาํเภอรัษฎา จังหวัดตรัง, 2545. (อดัสาํเนา) 
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สํารวจเมื�อวนัที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หลกัฐานทางโบราณคดีที�พบเศษภาชนะดินเผาหม้อสาม
ขา เศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน ขวานหินขัด และเปลือกหอย สันนิษฐานว่า อยู่ในสมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์ ยคุหินใหม ่อายปุระมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว30 

แหล่งโบราณคดีเขาหัวพาน บ้านนาพระยา หมู่ที� 12 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วย
ยอด เป็นภเูขาลกูโดดตั $งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเขานุ้ยและเขาครํุา สํารวจทางโบราณคดี
เมื�อวันที� 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 หลักฐานทางโบราณคดีที�พบเศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน           
เศษภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา ชิ $นส่วนกระดกูสตัว์ ชิ $นส่วนฟันกรามมนุษย์ และเปลือกหอย
บก กําหนดอายสุมยัก่อนประวตัศิาสตร์ ยคุหินใหม ่ประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว31  

แหล่งโบราณคดีเขาขาด ตําบลนาวง อําเภอห้วยยอด เป็นภูเขาหินปนูขนาดใหญ่ 
เคยเป็นเส้นทางระหว่างชุมชนสองฝั� งเขา เนื�องจากมีช่องเขาแยกจากกัน จากการสํารวจทาง
โบราณคดีเมื�อวันที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พบแหล่งโบราณคดีจํานวน 2 แหล่ง ได้แก่            
แหล่งโบราณคดีเขาขาด 1 หลกัฐานทางโบราณคดีที�พบ ได้แก่ ชิ $นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ เศษ
ภาชนะดินเผาเนื $อดิน เครื�องมือกระดกูสตัว์? กระดกูสตัว์ เครื�องมือหิน? ซึ�งสนันิษฐานได้ว่า อาจ
เป็นแหล่งที�อยู่อาศยัและแหล่งประกอบพิธีกรรมฝังศพของมนุษย์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ยุคหิน
ใหม่ อายรุาว 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว และแหล่งโบราณคดีเขาขาด 2 อยู่ห่างไปทางทิศใต้ของ
แหล่งโบราณคดีเขาขาด 1 ประมาณ 80 เมตร หลกัฐานทางโบราณคดีที�พบ ได้แก่ เศษภาชนะดิน
เผาเนื $อดิน ขวานหินขดั? สนันิษฐานว่า อาจเป็นแหล่งที�อยู่อาศยัหรือพกัพิงชั�วคราวของมนษุย์ใน
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ยุคหินใหม่ อายรุาว 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว และจากการสํารวจทาง
โบราณคดีเมื�อวนัที� 9 มกราคม พ.ศ. 2556 พบแหล่งโบราณคดีอีก 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดี
เขาขาด 3 อยู่ห่างไปทางทิศใต้ของแหล่งโบราณคดีเขาขาด 1 และแหล่งโบราณคดีเขาขาด 2 
                                                           

30 ดเูพิ�มเติม สํานกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดี

เขานุ้ย 1 (ถํ /าพระพิมพ์) หมู่  12 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (โครงการสํารวจแหล่ง
โบราณคดี ปี 2556) (อดัสําเนา); สํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ต, กลุ่มโบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่ง

โบราณคดีเขานุ้ย 2 หมู่ 12 ตาํบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี 
ปี 2556). (อดัสําเนา); สํานกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขา

นุ้ย 3 หมู่ 12 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556). (อดั
สาํเนา) 

31 สาํนกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสาํรวจแหล่งโบราณคดีเขาหัวพาน 

หมู่ 12 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556, 1 – 2. (อดั
สาํเนา) 
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ประมาณ 500 เมตร หลกัฐานทางโบราณคดีที�พบ ได้แก่ ชิ $นส่วนภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา 
เศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน จากหลักฐานทางโบราณคดีที�พบในแหล่งโบราณคดีเขาขาด 3 
สนันิษฐานได้วา่ แหลง่โบราณคดีเขาขาด 3 เป็นแหลง่โบราณคดีที�มีอายใุนสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ 
ยุคหินใหม่ ประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว ร่วมสมยักับแหล่งโบราณคดีเขาขาด 1 แหล่ง
โบราณคดีเขาขาด 2 แหลง่โบราณคดีภเูขาสาย และแหล่งโบราณคดีเขาปินะ ส่วนแหล่งโบราณคดี
เขาขาด 4 (พระรามตามกวาง) เป็นเรื�องเล่าในท้องถิ�นมีเค้าโครงมาจากเรื�องรามเกียรติ� ตอน
พระรามตามกวาง นํามาผูกกับร่องรอยที�ปรากฏบนหน้าผา ลักษณะคล้ายรอยเท้าบุคคล และ
ร่องรอยบนก้อนหินที�มีลกัษณะคล้ายรอยกีบเท้ากวาง อยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีเขาขาด 3 ไป
ทางทิศใต้ประมาณ 120 เมตร จากการสํารวจทางโบราณคดีแหล่งโบราณคดีเขาขาด 4 ยงัไม่พบ
ร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดี แต่จากการสมัภาษณ์พบว่าเป็นช่องเขาที�เป็นเส้นทางสญัจรเพื�อ
ข้ามไปฝั�งตรงข้าม เพิ�งจะถกูลดบทบาทลงเมื�อประมาณ 30 – 40 ปีที�ผา่นมา32 

แหล่งโบราณคดีเขาคุรํา หมู่ 12 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด เป็นภูเขาลูกโดด 
ขนาดปานกลาง ตั $งอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเขานุ้ย และทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของเขา
หวัพาน จากการสํารวจทางโบราณคดีเมื�อวนัที� 19 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พบแหล่งโบราณคดีที�
ตั $งอยู่ในภูเขาลกูนี $ทั $งหมด 4 แหล่ง คือ แหล่งโบราณคดีเขาครํุา 1 (ถํ $าพระ) เคยถูกใช้เป็นสํานกั
สงฆ์และถกูทิ $งร้างไป พบหลกัฐานทางโบราณคดีในถํ $า ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน ลกัษณะ
ของเนื $อดินค่อนข้างละเอียดและประณีต ซึ�งสนันิษฐานว่า อาจเป็นภาชนะดินเผาในช่วงหวัเลี $ยว
หวัต่อประวตัิศาสตร์หรือในช่วงประวตัิศาสตร์ และชิ $นส่วนกระดกูสตัว์ แหล่งโบราณคดีเขาครํุา 2 
ปรากฏเพียงข้อมูลจากการสมัภาษณ์ชาวบ้านในท้องถิ�นได้ความว่า ได้เคยเข้าไปพบเศษภาชนะ
ดินเผา และชิ $นส่วนกระดกูสัตว์ แต่เนื�องจากชาวบ้านในพื $นที�ได้มีการเข้าไปขุดมูลค้างคาวในถํ $า
เป็นจํานวนมาก ข้อมูลที�มีในปัจจุบนัเป็นข้อมูลจากการสมัภาษณ์ อีกทั $งยังไม่ได้มีกระบวนการ

                                                           

32 ดเูพิ�มเติม สํานกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดี

เขาขาด 1 หมู่ 12 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556.  
(อดัสาํเนา); สาํนกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาขาด 2 หมู่ 

12 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, โครงการสํารวจแหล่งโบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา); 
สํานกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาขาด 3 หมู่ 12 ตําบล

เขากอบ อาํเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, โครงการสาํรวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา); สํานกัศิลปากร
ที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสาํรวจแหล่งโบราณคดีเขาขาด 4 หมู่ 12 ตําบลเขากอบ อําเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง, โครงการสาํรวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสาํเนา). 
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ศกึษาทางโบราณคดีอยา่งละเอียดจงึยงัไมส่ามารถกําหนดอายแุละหน้าที�ของแหล่งโบราณคดีแห่ง
นี $ได้ แหลง่โบราณคดีเขาครํุา 3 (ถํ $าหอยโข่ง) มีลกัษณะเป็นเพิงผาสงูและมีลานขนาดใหญ่หน้าถํ $า 
อยูท่างทิศตะวนัออกของแหลง่โบราณคดีเขาครํุา 1 จากการสํารวจทางโบราณคดีพบหลกัฐานทาง
โบราณคดี ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน เครื�องมือหินกะเทาะ ชิ $นส่วนกระดกูสตัว์ที�มีร่องรอย
การทบุ ตดั สบัและขดูไขกระดกู และเปลือกหอยโข่ง กําหนดอายรุาว 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ยคุหินใหม ่แหล่งโบราณคดีเขาครํุา 4 จากการสํารวจทางโบราณคดี พบ
หลกัฐานทางโบราณคดี คือ เศษภาชนะดินเผาเนื $อดิน เพียงชิ $นเดียว และยงัไม่ได้มีกระบวนการ
ศกึษาทางโบราณคดีอยา่งละเอียดจงึยงัไมส่ามารถกําหนดอายแุละหน้าที�ของแหล่งโบราณคดีแห่ง
นี $ได้33 

แหล่งโบราณคดีวัดเขาพระ ตําบลคลองปาง อําเภอรัษฎา แหล่งโบราณคดีอยู่ที�
ภูเขาด้านตะวนัตกของวดั โดยแบ่งเป็น ส่วนที�เป็นเพิงผาหน้าถํ $าประดิษฐานพระพุทธรูปฝีมือช่าง
พื $นบ้าน ที�ผนังถํ $าเหนือเศียรพระพุทธรูปมีเขียนลายรูปวงกลมคล้ายดอกบัว มีจารึกอักษรไทย
ลกัษณะคล้ายอกัษรที�ถํ $าเขาสามบาตร แตล่บเลือนมาก ส่วนภายในถํ $า มีพระพทุธรูปไม้เล็กๆวาง
กองอยูม่าก เข้าใจวา่เป็น พระพทุธรูปจากการสะเดาะเคราะห์ และเคยมีคนพบเศษภาชนะดินเผา
ประเภทหม้อสามขา เศษกระดกู และเศษเปลือกหอย34 

                                                           

33 ดเูพิ�มเติม สํานกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดี

เขาคุรํา 1 หมู่ 12 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. 
(อดัสาํเนา); สาํนกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาคุรํา 2 หมู่ 

12 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, โครงการสํารวจแหล่งโบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา); 
สาํนกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสาํรวจแหล่งโบราณคดีเขาคุรํา 3 หมู่ 12 ตาํบลเขา

กอบ อาํเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, โครงการสาํรวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสาํเนา); สาํนกัศิลปากรที� 15 
ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาคุรํา 4 หมู่ 12 ตําบลเขากอบ อําเภอห้วย

ยอด จังหวัดตรัง, โครงการสาํรวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสาํเนา). 
34 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 128 – 129. 
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ภาพที� 5 ภาพเขียนสีลายดอกบวั วดัเขาพระ 

 
ลาํดับพัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ของจังหวัดตรัง 

สมัยก่อนประวัตศิาสตร์  
จงัหวดัตรังพบแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์หลายแห่ง ส่วนใหญ่พบจาก

การสํารวจทางโบราณคดี โดยแหล่งโบราณคดีที�สําคญั คือ แหล่งโบราณคดีถํ $าซาไก ตําบลปะ
เหลียน อําเภอปะเหลียน เป็นแหล่งที�อยู่อาศัยและทํากิจกรรมต่างๆ หลายสมัยและค่อนข้าง
ตอ่เนื�อง โดยกําหนดอายตุั $งแตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร์ยคุหินเก่าตอนปลายจนถึงปลายยคุหินใหม ่
ประมาณ 10,000 – 3,300 ปีมาแล้ว35 

นอกจากหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบที�แหล่งโบราณคดีถํ $าซาไกแล้ว ยงัพบหลกัฐาน
ทางโบราณคดีประเภทต่างๆ เช่น ภาพเขียนสีจากเขาแบนะ เศษภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา
จากถํ $าเขาปินะ ถํ $าเขาสามบาตร กําหนดอายใุนสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ ยคุหินใหม่หรือประมาณ 
4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 36  
 
สมัยประวัตศิาสตร์ตอนต้น  

ก่อนพทุธศตวรรษที� 19 เอกสารโบราณหลายฉบบัได้กล่าวถึงเมืองท่าฝั�งตะวนัตกของ
สวุรรณภมูิ โดยเฉพาะ “เมืองตกัโกละ” ปรากฏในคมัภีร์มิลินทปัญหา รจนาโดยพระปิฎกจฬุาเถระ 

                                                           

35 ดเูพิ�มเติม สริุนทร์ ภูข่จร และคณะ, รายงานเบื /องต้นการขุดค้นที�ถํ /าหมอเขียว จ.กระบี� , ถํ /า

ซาไก จ.ตรัง และการศึกษาชาติพันธ์ุวิทยาทางโบราณคดีชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไก จ.ตรัง (กรุงเทพฯ: 
โครงการวิจยัวฒันธรรมโหบินเนียนในประเทศไทย, 2534), 40 – 51. 

36 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 39 – 43. 
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ภาษาบาลี เมื�อ พ.ศ. 500 ได้มีการกลา่วถึงเมืองสําคญัหลายเมืองโดยเมืองตกัโกละ เป็นเมืองท่าที�
สําคญัแห่งหนึ�ง จดหมายเหตภุูมิศาสตร์ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) ได้เขียนเรื�องบ้านเมืองทาง
ตะวนัออกจากคําบอกเลา่ของพอ่ค้าที�เคยเดินทางมาชื�อ อเล็กซานเดอร์ ในช่วงปลายพทุธศตวรรษ
ที� 7 – ต้นพุทธศตวรรษที� 8 เล่าถึงเมืองท่าและปากนํ $าสําคญัตามชายฝั�งทะเลมหาสมุทรอินเดีย
และมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ�งปรากฏชื�อเรียก ไครเสเชอรโสเนโสส (Khryse Khersonesos หรือ 
Golden Chersonese) แปลว่า เกาะทองหรือสวุรรณทวีป และเมืองตา่งๆในสวุรรณทวีป เช่น ตกั
โกละ นกัวิชาการตา่งมีความเห็นในการกําหนดที�ตั $งของเมืองท่าตกัโกละที�ปรากฏแตกตา่งกนัไป37 
เชน่ ม.จ.จนัทร์จิราย ุรัชนี ทรงให้ความเห็นว่า เมืองท่าตกัโกละอยู่ที�อ่าวบ้านดอน ส่วนแหลมตกัโก
ละอยูที่�จงัหวดัภูเก็ต โดยทรงกําหนดจากการวางตําแหน่งเมืองตามจดหมายเหตภุูมิศาสตร์ปโตเล
มี38 นักวิชาการกลุ่มที�สันนิษฐานว่า ตักโกละอยู่ที�อําเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา ได้แก่ พระสาร
ศาสตร์พลขนัธ์หรือพนัเอกเยรินี (G.E.Gerini), ศ.ยอร์ช เซเดย์ (George Cœdès), เซอร์ โรแลนด์ 
แบรดเดล (Sir Roland Braddell) เนื�องจากพบหลกัฐานทางโบราณคดีหลายประเภท เช่น เทวรูป 
โบราณสถาน และชิ $นส่วนภาชนะดินเผา39 และนกัวิชาการกลุ่มที�สนันิษฐานว่า ตกัโกละน่าจะอยู่
ในเขตพื $นที�จงัหวดัตรัง ได้แก่ พอล วิทลีย์ (Paul Wheatley), ควอริท เวลส์ (Quaritch Wales) และ
มานิต วลัลิโภดม ได้สนันิษฐานจากลกัษณะภูมิศาสตร์ว่าแม่นํ $าไครโสนาสบนัทึกของปโตเลมี คือ
แม่นํ $าตรัง, แม่นํ $าอัตตาบาส์คือแม่นํ $าตาปี และแม่นํ $าปะลันดาที�เชื�อมระหว่างแม่นํ $าทั $งสองคือ
คลองโอ๊กกับคลองมีน40 ซึ�งจากการดําเนินงานทางโบราณคดีในจงัหวัดตรังปัจจุบนัพบค้นแหล่ง
โบราณคดีที�มีอายใุนสมยัประวตัิศาสตร์ตอนต้นหลายแห่ง ซึ�งแหล่งโบราณคดีประเภทนี $มกัจะพบ
หลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมที�สําคญั คือ กลุ่มพระพิมพ์ที�มีรูปแบบศิลปะศรีวิชยั และมี
บางรูปแบบที�คล้ายคลงึกบัพระพิมพ์ในศลิปะทวารวดี เชน่ ถํ $าเขาปินะ, ภเูขาสาย,ถํ $าเขานุ้ย อําเภอ
                                                           

37 ปรีชา นุน่สขุ, หลักฐานทางโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศไทยที�เกี�ยวกับอาณาจักรศรี

วิชัย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์, 2525), 35. 
38 หมอ่มเจ้าจนัทร์จิราย ุรัชนี, ศรีวชิัยที�ไชยา, พิมพ์ครั $งที� 3, แปลรวบรวมและเรียบเรียงโดยสดใส 

ขนัติวรพงศ์ (กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจํากดั เม็ดทรายพริ $นติ $ง, 2542), 12 – 13. 
39 ธราพงศ์ ศรีสชุาต,ิ “ตะกั�วป่า: ชมุชนโบราณ,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 6 

(กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 2535 – 2544. 
40 ดเูพิ�มเติมใน Paul Wheatley, The GOLDEN KHERSONESE (Kuala Lumpur: University 

of Malaya Press, c1961); มานิต วลัลโิภดม, ทักษิณรัฐ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2530); ปรีชา นุน่สขุ, “ตะโก
ลา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 6 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์, 2542), 2567. 
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ห้วยยอด ถํ $าเขาพระวิเศษ อําเภอวงัวิเศษ ซึ�งมีอายตุั $งแต่ราวพทุธศตวรรษที� 14 – 1741 อย่างไรก็
ตาม จากหลักฐานที�ปรากฏในปัจจุบนัยังไม่มีการค้นพบโบราณสถานที�เป็นสิ�งก่อสร้างในสมัย
ประวตัศิาสตร์ตอนต้น หรือศลิปะศรีวิชยัในพื $นที�จงัหวดัตรัง  

ราวพุทธศตวรรษที� 16 เกิดรัฐอิสระหลายแห่งในคาบสมุทรภาคใต้ ทําให้เกิดการแย่ง
ชิงอํานาจทางการเมืองจนนําไปสู่สงคราม มีปรากฏในจารึกเมืองตนัจาวูร์ รัฐทมิฬนาฑู ประเทศ
อินเดีย โดยได้กล่าวถึงกองทพัเรือของพระเจ้าราเชนทรโจฬะ แห่งประเทศโจฬะ อินเดีย เข้าโจมตี
เมืองตา่งๆบนคาบสมทุรภาคใต้ เช่น กฏารัม มไลยรู ตไลตตกัโกลมั จนได้รับชยัชนะ และอาจเป็น
เหตใุห้มีการย้ายไปตั $งชมุชนทางฝั�งตะวนัออกบริเวณจงัหวดันครศรีธรรมราชในปัจจุบนัแทน42 มี
ปรากฏในหลกัฐานเอกสารหลายชิ $น เช่น ตํานานพระบรมธาตนุคร จารึกหลกัที�24 (วดัเสมาเมือง) 
เมืองนครศรีธรรมราชเจริญขึ $น หลกัฐานเอกสารที�กล่าวถึงตรังในช่วงนี $ คือ เมืองตรังมีฐานะเป็น
เมืองบริวาร 1 ใน 12 นกัษัตร นอกจากตํานานเมืองบริวารแล้ว ยงัมีเรื�องเล่า เกี�ยวกบัการสร้างพระ
พทุธสิหิงค์ซึ�งเป็นตํานานพื $นบ้านของตรังว่า ได้สร้างพระพทุธสิหิงค์องค์ใหม่ที�เมืองตรังนําไปถวาย
พ่อขุนรามคําแหง ส่วนองค์จริงนําไปไว้ที�เมืองนครศรีธรรมราช43 ความเจริญรุ่งเรืองของเมือง
นครศรีธรรมราชเริ�มลดลงเมื�อเข้าสู่ช่วงพุทธศตวรรษที� 19 โดยค่อยๆ ลดอํานาจและบทบาทลง 
จวบจนเมื�อเข้าสู่สมัยอยุธยา เมืองนครศรีธรรมราชก็ถูกผนวกเป็นหัวเมืองหนึ�งของอาณาจักร
อยธุยา และทําให้บทบาทของเมืองตรังในชว่งพทุธศตวรรษที� 20 ลดความสําคญัตามไปด้วย44 

 
 

                                                           

41 ดูเพิ�มเติม พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพิมพ์,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 10 
(กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 5044 ; ภาณวุฒัน์ เอื $อสามาลย์, “การ
กําหนดอายุสมยัแหล่งพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย จังหวัดตรัง,” ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

ความก้าวหน้าด้านโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชาติ 2557 (กรุงเทพฯ: บริษัท 
จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2557), 159 – 173.   

42 อมรา ศรีสชุาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2557), 169 – 173. 
43 ดเูพิ�มเติม ดรุณี บญุภิบาล, “พระธาตเุมืองนครศรีธรรมราช: ตํานาน,” สารานุกรมวัฒนธรรม

ไทย ภาคใต้ เล่ม 10, 4982 – 4983; หม่อมเจ้าจนัทร์จิราย ุรัชนี, ศรีวิชัยที�ไชยา, พิมพ์ครั $งที� 3, แปลรวบรวม
และเรียบเรียงโดยสดใส ขนัติวรพงศ์; มานิต วลัลโิภดม, ทักษิณรัฐ, 105. 

44 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 65 – 66. 
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สมัยประวัตศิาสตร์ หลังพุทธศตวรรษที� 19 
สมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที� 20 – 24 เมืองตรังมีหลักฐานที�เป็นลายลักษณ์อักษร

น้อยมาก อาจเพราะเป็นชมุชนเล็กๆ ที�เป็นท่าเรือของพ่อค้าตา่งชาติ โดยส่วนใหญ่มกัถกูกล่าวรวม
ในประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช 45 เนื�องจากเป็นเมืองในความปกครองของเมือง
นครศรีธรรมราชจนกระทั�งเสียกรุงศรีอยธุยา อย่างไรก็ตามเมืองตรังปรากฏชื�อในหลกัฐานเอกสาร
บนัทึกตา่งๆ เช่น บนัทึกของโทเม ปิเรส (Tome Pires) ชาวโปรตเุกส ในช่วง พ.ศ. 2058 ที�เข้ามา
ติดต่อกับสยามในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที� 2 ได้กล่าวถึงเมืองท่าต่างๆของอาณาจักรสยาม 
และหนึ�งในนั $นคือเมืองตรังเป็นเมืองท่าทางตะวนัตก46 ในพงศาวดารเมืองไทรบรีุกล่าวถึง ในช่วง
ประมาณ พ.ศ. 2204 ตรงกบัสมยัสมเด็จพระนารายณ์ ซึ�งตรงกบัตํานานของชาวบ้านที�เกาะลิบง 
เล่าถึง โอรสของสุลต่านเมืองเคดะห์ที�มาปกครองเกาะลิบงจนถึงปี พ.ศ. 2249 ได้กลับไปเป็น
สลุตา่นเมืองเคดะห์47 และจารึกที�ผนงัถํ $าเขาสามบาตร บอกศกัราช 2150 ตรงกบัสมยัสมเด็จพระ
เอกาทศรถ แต่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ทรงวินิจฉัยรูปแบบตัวอักษรว่าเป็น
ตวัอกัษรลกัษณะเดียวกบัสมยัพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ. 2252 – 2275) กล่าวถึงพิธีฉลองการบํารุง
พระพุทธศาสนาของกรมการเมืองตรัง48 รวมไปถึงตํานานเมืองพทัลุง หรือตํานานพระนางเลือด
ขาว ที�กล่าวถึงพระนางเลือดขาวและเจ้าพระยากุมารตั $งบ้านเมืองในพื $นที�บ้านบางแก้ว จังหวัด
พทัลุง และเมื�อได้ทราบข่าวว่าเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจะส่งทูตไปค้นหาพระบรมสารีริกธาตุที�
เกาะลงักา โดยไปลงเรือที�ท่าเรือกนัตงั จงัหวดัตรัง ขากลบัได้นําพระบรมสารีริกธาตแุละพระพทุธ
สิหิงค์กลบัขึ $นฝั�งที�ปากนํ $าเมืองตรัง โดยในตํานานทั $ง 2 พระองค์ได้สร้างวดัไว้หลายแห่ง เช่น วัด
พระงาม วัดพระพุทธสิหิงค์ และวัดถํ $าพระพุทธ ตํานานนี $เป็นตํานานท้องถิ�นในบริเวณจังหวัด

                                                           

45 สถาพร ศรีสจัจงั, ชาญณรงณ์ เที�ยงธรรม, “ตรัง: จงัหวดั,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ 

เล่ม 5 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 2470.  
46 ดเูพิ�มเติม Pires, Tome, The Suma Oriental of Tomé Pines, Trans. Armando Cortesão 

(London: Hakbuyt Society, 1944).  
47 หลวงวิจิตรวาทการ, “พงษาวดารเมืองไทรบุรี” ในประชมุพงษาวดารฉบบัความสาํคญั เลม่ 1, 

2493, 523. 
48 อมรา ศรีสชุาติ, “ถํ $าเขาสามบาท,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 6 (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 2929. 



28 

 

พทัลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และตรัง โดยแต่ละท้องถิ�นจะมีความแตกต่างกันไปในลกัษณะ
ปลีกยอ่ย49    

สมัยรัตนโกสินทร์ เมืองตรังปรากฏในเอกสารจดหมายเหตรัุชกาลที� 3 ได้กล่าวถึง
เมืองตรังภูราสรุปได้ว่า เดิมมี 2 เมือง คือ เมืองภูราและเมืองตรัง ก่อนรวมเมืองเข้าด้วยกนั และมี
การแตง่ตั $งพระภกัดีบริรักษ์ (นายจนัมีชื�อมหาดเล็ก) เป็นผู้ ว่าราชการเมืองตรัง ปรากฏชื�อครั $งแรก
ในหนังสือของผู้ ว่าราชการเมืองตรังถึงพระยาราชกปิตนั (ฟรานซิส ไลท์) พ.ศ. 2330 และ พ.ศ. 
2335 ในช่วงต้นรัชกาลที� 1 ต่อมาใน พ.ศ. 2347 รัชกาลที� 1 ได้โปรดเกล้าฯแตง่ตั $ง โต๊ะปังกะหวา
เป็นพระยาลิบง ผู้ รักษาเมืองตรัง เพราะมีเรื�องกบัเจ้าพระยานครฯ (พฒัน์) กรุงเทพฯจึงให้เมืองตรัง
ขึ $นตรงตอ่กรุงเทพฯชั�วคราว และเมื�อหลวงฤทธิสงครามเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรังได้ให้ขึ $นกบัเมือง
สงขลา ตอ่มาภายหลงัได้ให้กลบัมาขึ $นกับเมืองนครศรีธรรมราช เพื�อป้องกนัชายฝั�งทะเลตะวนัตก
ย้ายเมืองมาตั $งที�ควนธานี อีกฐานะหนึ�งของเมืองตรังคือฐานทพัเรือ50  สําหรับป้องกันพม่าและ
ควบคมุหวัเมืองมลายู51 และจากบนัทึกของร้อยโทเจมส์ โลว์ ทูตชาวองักฤษของผู้ สําเร็จราชการ
แห่งเกาะพริ $นซ์ ออฟ เวลส์ (ปีนัง) ที�ถูกส่งไปเจรจาทางการทูตกับเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้
บนัทึกเรื�องราวการเดินทางในจดหมายเหตเุจมส์ โลว์ ว่าได้ออกเรือจากปีนงัในวนัที� 6 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2367 และเดินทางเข้าสู่เขตเมืองตรังในวนัที� 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2367 ในบนัทึกได้กล่าวถึง 
สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ลักษณะของผู้คนที�พบตลอดเส้นทาง รวมทั $งเรื�องราวทางการทูต
ระหว่างร้อยโทเจมส์ โลว์และเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื�ออธิบายเรื�องที�องักฤษเป็นต่อพม่าและ
ต้องการให้ไทยเข้าร่วมรบด้วย แตก่ารเจรจาไม่เป็นผล ทําให้ร้อยโทเจมส์ โลว์ถกูเรียกตวักลบัไปยงั
ปีนัง โดยได้บนัทึกถึงเมืองตรังขอยกตวัอย่างดงันี $ “...ปะเหลียนเป็นแม่นํ $าที�กว้างใหญ่ มีคลอง
ธรรมชาตติดิตอ่เชื�อมกบัแมนํ่ $าตรัง เดนิจากหมูบ้่านปะเหลียนไปถึงเขตแดนพทัลงุใช้เวลา 2 วนั…” 
และ “...รวมไว้ในธุรกิจการส่งสินค้าขาออกหลายอย่าง คือ ดีบกุ ข้าว และงาช้างเล็กๆ ซึ�งเป็นของ

                                                           

49 ชัยวุฒิ พิยะกูล, “นางเลือดขาว: ตํานาน,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 8 
(กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 3702 – 3708. 

50 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 69 – 70. 
51 ดูเพิ�มเติม สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที� 2 เล่ม 1, พิมพ์ครั $งที� 2 (พระนคร: องค์การค้าของครุุสภา, 2526), 56, 161. 
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ต้องห้าม และรังนก ดีบุกนั $นตามที�เคยได้ตรวจสอบมาก่อนแล้ พบว่าที�นี�มีราคาแพงกว่าที�ถลาง
...”52   

ตั $งแต่ช่วงรัชกาลที� 3 เป็นต้นมา เมืองตา่งๆในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เริ�มถูกล่าเป็น
อาณานิคมของประเทศจากตะวันตก ประกอบกับเมืองอื�นๆ มีความโดดเด่นเรื�องแร่ดีบุกที�เป็น
รายได้สําคญั ทําให้เมืองตรังถูกลดบทบาทลง จนกระทั�งในช่วงรัชกาลที� 5 เมืองภูเก็ตกลายเป็น
ศนูย์กลางการปกครองแทนในบางช่วงเวลา ตอ่มา พ.ศ. 2433 รัชกาลที� 5 เสด็จฯประพาสหวัเมือง
ปักษ์ใต้ ทรงเห็นว่าเมืองตรังทรุดโทรม และพระยาตรังไม่สามารถบริหารจดัการบ้านเมืองได้53 จึง
โปรดเกล้าฯให้พระอัษฎงคตทิศรักษา (คอซิมบี $ ณ ระนอง) มาเป็นผู้ ว่าราชการเมืองตรัง รับ
บรรดาศกัดิ�ใหม่เป็นพระยารัษฎานปุระดิษฐ์มหิศรภกัดี เพื�อแก้ปัญหาความทรุดโทรม ท่านได้ย้าย
เมืองมาที�กนัตงั เพื�อเป็นเมืองท่าค้าขายกบัตา่งประเทศ สร้างความเจริญให้แก่ตรัง ในสมยัรัชกาล
ที� 6 ได้ย้ายเมืองมาที�ตําบลทับเที�ยงหรืออําเภอเมืองตรังปัจจุบนั เนื�องจากไม่ปลอดภัยจากภัย
สงครามโลกครั $งที� 1 และตอ่มาเมื�อเกิดสงครามโลกครั $งที� 2 ตรังถือเป็นจดุยทุธศาสตร์ที�สําคญัแห่ง
หนึ�งของกองทพัญี�ปุ่ น พบซากเรือของกองทพัญี�ปุ่ นถกูยิงจมระหวา่งเกาะกระดานและเกาะลิบง54  

จากหลกัฐานทางโบราณคดีและประวตัิศาสตร์ที�เกี�ยวข้องกบัพื $นที�ของจงัหวดัตรัง จะ
เห็นได้ว่า จงัหวดัตรังมีหลกัฐานปรากฏทุกสมยัตั $งแต่ก่อนประวตัิศาสตร์จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งบทบาทของเมืองตรังมีทั $งโดดเด่นและถูกลดฐานะลง แต่อย่างไรก็ตามราช
สํานักสยามในช่วงรัชกาลที�  5 ได้มีความพยายามที�จะเข้าควบคุมเมืองตรัง ซึ�งเป็นเมือง
ความสําคัญทางด้านยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจจนถึงช่วงสงครามโลกครั $งที�  2 เรื�อยมาจนถึง
ปัจจบุนั 

                                                           

52 ดเูพิ�มเติม โลว์ เจมส์, จดหมายเหตุเจมส์ โลว์, แปลจาก Journal of public Missionto Raja 
of Ligor, แปลโดย นนัทา วรเนติวงศ์. (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,2519).  

53 ดเูพิ�มเติม พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรื�องเสด็จประพาสแหลมมลายูเมื�อรัตนโกสินทร์ศก 108, 109, 117, 120 
รวม 4 คราว (พระนคร: หอพระสมดุวชิรญาณ, 2468); พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั, ระยะทาง

เสด็จพระราชดาํเนินประพาสทางบก ทางเรือ รอบแหลมมลาย ูรัตนโกสินทร์ศก 109 (พระนคร: โรงพิมพ์
โสภณพิพรรฒธนากร, 2475). 

54 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง, 72 – 79. 
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จากข้อมลูที�สืบค้นได้ในปัจจบุนั ทําให้อาจสรุปภาพรวมการศกึษาทางโบราณคดีและ
ประวตัศิาสตร์ได้ดงัตอ่ไปนี $ 

1. ภาพรวมของงานโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ หลกัฐานทางโบราณคดีที�พบ
สว่นใหญ่อยูใ่นสมยัหินใหม ่แบง่เป็นแหลง่โบราณคดีหลายประเภท ทั $งแหล่งที�อยู่อาศยั แหล่งที�พกั
ชั�วคราว แหล่งพิธีกรรมการฝังศพ ซึ�งแหล่งโบราณคดีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ส่วนใหญ่พบในเขต
เทือกเขาและภูเขาหินปูนลูกโดดในพื $นที�ตอนในของแผ่นดิน และพบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์บริเวณชายฝั�งทะเลเป็นจํานวนน้อย 

2. ภาพรวมของแหลง่โบราณคดีและประวตัศิาสตร์ในสมยัประวตัิศาสตร์ พบหลกัฐาน
ทางโบราณคดีและประวตัศิาสตร์ตั $งแตส่มยักึ�งก่อนประวตัิศาสตร์หรือหวัเลี $ยวหวัตอ่ประวตัิศาสตร์ 
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยส่วนใหญ่แหล่งโบราณคดีประเภทถํ $าและเพิงผามักเป็นการพบ
หลกัฐานทางโบราณคดีต่อเนื�องมาตั $งแต่สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ โดยในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที� 
19 มกัพบเป็นที�บรรจุพระพิมพ์ดินดิบในแหล่งโบราณคดีประเภทถํ $าในภูเขาหินปนู และหลงัพุทธ
ศตวรรษที� 19 แหล่งโบราณคดีประเภทถํ $าและเพิงผาสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ มีหลกัฐานการใช้
พื $นที�เป็นศาสนสถานในพทุธศาสนา มีการสร้างพระพทุธรูปปนูปั $นบริเวณเพิงผาหรือในถํ $า รวมทั $ง
จารึกภาษาไทยสมยัอยุธยาบนผนงัถํ $า และหลกัฐานเอกสารทางประวตัิศาสตร์ของนกัเดินทางที�
กล่าวถึงเมืองตรัง ในสมยัอยุธยาปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดีและประวตัิศาสตร์คอ่นข้างน้อย
และเบาบาง ในสมยัรัตนโกสินทร์ แหล่งโบราณคดีและประวตัิศาสตร์ของจงัหวดัตรังส่วนใหญ่เป็น
โบราณสถานทางราชการ ศาสนสถาน ซึ�งมีทั $งการใช้พื $นที�ซํ $าในบริเวณที�เคยเป็นแหล่งโบราณคดี
สมยัประวตัศิาสตร์ และเข้าใช้พื $นที�ในบริเวณตา่งๆของจงัหวดัตรัง รวมทั $งบริเวณชายฝั�งทะเลและ
หมูเ่กาะที�ถกูใช้เป็นเมืองทา่ในชว่งเวลานี $   
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บทที� 3 
การดาํเนินงานทางโบราณคดีในพื �นที�รอบชายฝั� งและหมู่เกาะจังหวัดตรัง 

 
แหล่งโบราณคดีในพื �นที�รอบชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในจงัหวดัตรังสามารถแบง่ออก

ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งโบราณคดีที�ตั �งอยู่บริเวณชายฝั� งทะเลโบราณ ซึ�งเกิดจากการ
เปลี�ยนแปลงของระดบันํ �าทะเลในช่วงระหว่าง 10,000 – 2,000 ปีมาแล้ว ทําให้ชายฝั�งทะเลเข้าไป
อยู่ในแผ่นดินมากกว่าปัจจุบนั ทําให้แหล่งโบราณคดีเหล่านี �ในปัจจุบนัอยู่เข้าไปในแผ่นดิน และ
แหล่งโบราณคดีที�ตั �งอยู่ในบริเวณชายฝั�งทะเลปัจจบุนั เป็นระดบันํ �าทะเลตั �งแตช่่วงเวลาประมาณ 
1,500 ปีมาแล้วจนถึงปัจจบุนั โดยพบวา่มีแหลง่โบราณคดีรวมทั �งสิ �นจํานวน 11 แหลง่ ดงันี � 

 
แผนที� 3 แสดงแหลง่โบราณคดีที�ตั �งอยูบ่ริเวณชายฝั�งทะเลโบราณและชายฝั�งทะเลปัจจบุนั  

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
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แหลง่โบราณคดีที�ตั �งอยูบ่ริเวณชายฝั�งทะเลโบราณ จํานวน 4 แหลง่ ดงันี � 
1. แหลง่โบราณคดีเขาหญ้าระ 
2. แหลง่โบราณคดีเขาไม้แก้ว 
3. แหลง่โบราณคดีเขาหน้าเนื �อ 
4. แหลง่โบราณคดีถํ �าในวงั 

 
แผนที� 4 แสดงแหลง่โบราณคดีที�ตั �งอยูบ่ริเวณชายฝั�งทะเลโบราณ  

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม http://flood.firetree.net/)  
 

แหลง่โบราณคดีที�ตั �งอยูบ่ริเวณชายฝั�งทะเลปัจจบุนั จํานวน 7 แหลง่ ดงันี � 
1. แหลง่โบราณคดีเขาเจ้าไหม 
2. แหลง่โบราณคดีเขาแบนะ 
3. แหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 
4. แหลง่โบราณคดีเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) 
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5. แหลง่โบราณคดีเกาะเหลาตรง  
6. แหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 1 (บ้านพร้าว)  
7. แหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 2 (บ้านบาตปูเูต๊ะ)  

 
แผนที� 5 แสดงแหลง่โบราณคดีที�ตั �งอยูบ่ริเวณชายฝั�งทะเลปัจจบุนั 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

โดยผู้ วิจยัได้ร่วมกบัสํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ตเข้าสํารวจแหล่งโบราณคดีในพื �นที�รอบ
ชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะของจงัหวดัตรังที�ได้รับการแจ้งจากประชาชน ในระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 – 2557 จํานวน 6 แหลง่ ได้แก่  

1. แหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง  
2. แหลง่โบราณคดีเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) 
3. แหลง่โบราณคดีเกาะเหลาตรง  
4. แหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 1 (บ้านพร้าว)  
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5. แหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 2 (บ้านบาตปูเูต๊ะ)  
6. แหลง่โบราณคดีเขาแบนะ 

ในส่วนของแหล่งโบราณคดีอีกจํานวน 5 แหล่งนั �นด้วยข้อจํากัดหลายประการ เช่น 
สภาพอากาศ และขาดผู้ นําทางที� รู้จักเส้นทาง ทําให้ไม่สามารถเข้าสํารวจในพื �นที�จริงได้ จึง
จําเป็นต้องอาศยัข้อมลูหลกัฐานทางโบราณคดีจากนกัโบราณคดีที�เคยเข้าพื �นที�สํารวจในอดีต  
 

แหล่งโบราณคดีที�ตั �งอยู่บริเวณพื �นที�ชายฝั� งทะเลโบราณ 
 

1. แหล่งโบราณคดีเขาหญ้าระ 
ที�ตั �ง  
ตําบลลิพงั อําเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 
พกัิดภูมิศาสตร์  
รุ้ง 7 องศา 9 ลิปดา 32.30 ฟิลิปดา เหนือ 
แวง 99 องศา 48 ลิปดา 5.43 ฟิลิปดา ตะวนัออก 
พกัิดกริด 
47 NNH 885914 
แผนที�ทหาร ชื�อแผนที� อําเภอทุ่งหว้า 1: 50,000 พิมพ์ครั �งที� 1 – RTSD ลําดบัชดุ L 

7018 ระวาง 4923II UTM 0588500 E / 0791400 N 

เส้นทางสู่แหล่ง 
จากศาลากลางจงัหวดัตรัง มุ่งหน้าไปตามถนนพระราม 6 ประมาณ 280 เมตร เลี �ยว

ขวาเข้าสู่ถนนรัษฎาประมาณ 1.7 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่ทางหลวงแผ่นหมายเลข 404 ประมาณ 40 
กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายสู่ทางหลวงชนบทละงูหมายเลข 416 ระยะทางประมาณ 14.6 กิโลเมตร เขา
หญ้าระจะอยูท่างขวา มีศาลเป็นจดุสงัเกต 

สภาพโดยทั�วไปของแหล่ง 
แหลง่โบราณคดีเขาหญ้าระ ตั �งอยูป่ลายเขาทางทิศเหนือของเขาหญ้าระ ลกัษณะเป็น

เทือกเขาหินปนูยาวตามแนวเหนือ – ใต้ตอ่เนื�องจากเขาโต๊ะล่วง และเขาลิพงัทางทิศเหนือ มีคลอง
ลิพังกั �น ลกัษณะคล้ายช่องเขา ทิศใต้ของเขาหญ้าระเป็นเขาวงักล้วยซึ�งอยู่ในเทือกเขาเดียวกัน 
บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาหญ้าระเป็นเพิงผาขนาดใหญ่หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด้านหน้ามีกองหินปนูและการทบัถมของดินสูง มีร่องรอยการขุดรบกวนเพื�อนําดินไปใช้ประโยชน์ 
ทําให้พบโบราณวัตถุกระจายอยู่ และเพิงผายังมีช่องนํ �าที� มีการเซาะชั �นดินที�ทับถมทําให้
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โบราณวัตถุส่วนใหญ่กระจายตามร่องนํ �า1 อยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีเขาหน้าเนื �อไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 700 เมตร และแหล่งโบราณคดีถํ �าในวังไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ประมาณ 1.6 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 
โครงการสํารวจแหล่งโบราณคดี ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้รับ

งบประมาณ ระหว่าง พ.ศ. 2530 – 2533 ดําเนินการสํารวจแหล่งโบราณคดีทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย 

สาระสาํคัญ  
แหล่งโบราณคดีหญ้าระ เป็นแหล่งที�ตั �งอยู่ด้านปลายทางทิศเหนือของเขาหญ้าระ 

และด้านทิศเหนือของเขาหญ้าระเป็นเขาลิพงั ทําให้พื �นที�บริเวณนี �มีลักษณะเป็นช่องเขา สภาพ
พื �นที�จงึเหมาะสมสําหรับการแวะพกัระหวา่งเดนิทางจากตอนในของแผน่ดนิออกสูท่ะเล 

 
แผนที� 6 แสดงที�ตั �งแหล่งโบราณคดีเขาหญ้าระ แหล่งโบราณคดีถํ �าในวงั และแหล่งโบราณคดีเขา

หน้าเนื �อ  
(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  

 
 
 

                                                           

1 กรมศิลปากร, ก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร
, 2534), 54 – 55. 
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ภาพที� 6 สภาพด้านหน้าเพิงผาแหลง่โบราณคดีเขาหญ้าระ 
ที�มา: กรมศิลปากร, ก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล, (กรุงเทพฯ: กรม
ศลิปากร, 2534), 63. 
 

 
ภาพที� 7 สภาพบริเวณแหลง่โบราณคดีเขาหญ้าระ 
ที�มา: กรมศิลปากร, ก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล, (กรุงเทพฯ: กรม
ศลิปากร, 2534), 64. 
 

หลักฐานทางโบราณคดี ที�พบมีดงันี � 
1. เครื�องมือเครื�องใช้ประเภทหิน พบเครื�องมือหินกะเทาะ ทําจากหินปนู หินควอร์ต

ไซต์ มีทั �งแบบแกนหินและสะเก็ดหิน มีลกัษณะการกะเทาะด้านที�ไว้สําหรับใช้งาน ส่วนด้านอื�นๆ
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เป็นผิวเดมิของหิน นอกจากเครื�องมือหินกะเทาะแล้วยงัพบหินลบัเป็นสะเก็ดหินที�มีร่องรอยการขดั
ฝนด้วย2 

 
ภาพที� 8 เครื�องมือหินกะเทาะที�พบจากการสํารวจแหลง่โบราณคดีเขาหญ้าระ 
ที�มา: กรมศิลปากร, ก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล, (กรุงเทพฯ: กรม
ศลิปากร, 2534), 64. 

 
2. ภาชนะดินเผา พบภาชนะดินเผาเนื �อดิน (Earthenware) ส่วนปากและลําตวั เป็น

ภาชนะดนิเผาเนื �อหยาบมีกรวดปน ลกัษณะการตกแตง่มีทั �งแบบผิวเรียบและลายเชือกทาบ3   

 
ภาพที� 9 เศษภาชนะดนิเผาที�พบจากการสํารวจแหลง่โบราณคดีเขาหญ้าระ 
ที�มา: กรมศิลปากร, ก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล, (กรุงเทพฯ: กรม
ศลิปากร, 2534), 63. 

 
 
 

                                                           

2 เรื�องเดยีวกนั, 55 g56. 
3 เรื�องเดยีวกนั, 56. 
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การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ีสามารถแบง่ตามประเภทได้ดงันี � 
หลักฐานประเภทเครื�องมือเครื�องใช้ประเภทหิน  เป็นเครื�องมือหินกะเทาะด้าน

เดียว อีกด้านเป็นเนื �อหินเดิม สันนิษฐานว่าเป็นลักษณะของเครื� องมือหินแบบฮัวบินเนียน 
(Hoabinhian tool) ซึ�งกําหนดอายไุด้ราว 10,000 – 6,000 ปีมาแล้ว4 ซึ�งมีลกัษณะคล้ายเครื�องมือ
หินกะเทาะที�พบจากแหล่งโบราณคดีถํ �าซาไก ที�อยู่ห่างไปทางตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 10 
กิโลเมตร5 

หลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา เป็นเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื �อดิน
ธรรมดา เนื �อคอ่นข้างหยาบมีกรวดผสม ผิวเรียบและตกแตง่ด้วยการกดประทบัลายเชือกทาบแบบ
หยาบๆ ซึ�งสนันิษฐานว่ามีการผลิตใช้ในท้องถิ�นในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยเศษภาชนะ
เหล่านี �อาจเป็นสิ�งที�ผู้ คนในสมัยนั �นนําติดตัวมาเป็นเครื�องใช้สําหรับอุปโภคบริโภคในการเดิน
ทางเข้ามาหลบพกัอาศยัในบริเวณเพิงผานี � 

การกาํหนดอายุสมัย 
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ โดยกําหนดอายุจากการเปรียบเทียบโบราณวตัถุที�พบ ได้แก่ 

เครื�องมือหินกะเทาะ มีลักษณะคล้ายกับเครื�องมือหินแบบโฮบินเนียน เป็นเครื�องมือหินกะเทาะ
ด้านเดียว กําหนดอายไุด้ราว 10,000 – 6,000 ปีมาแล้ว 

 การตีความแหล่งโบราณคดี 
สนันิษฐานว่า เป็นแหล่งโบราณคดีที�มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ�ง สนันิษฐานว่า

ถกูใช้เป็นการตั �งถิ�นฐานชั�วคราว หรือที�พกัค้างคืนระหว่างเดินทาง เนื�องจากที�ตั �งแหล่งโบราณคดี
อยู่บริเวณช่องเขาสําหรับเดินทางระหว่างตอนในทวีปออกสู่ทะเล โดยแหล่งโบราณคดีน่าจะถกูใช้
ในชว่ง 10,000 – 6,000 ปีมาแล้ว  

 
 
 
 

                                                           

4 ดเูพิ�มเติม ชิน อยูด่ี, สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 
2510), 24 – 27. 

5 ดเูพิ�มเติม สริุนทร์ ภูข่จร และคณะ, รายงานเบื �องต้นการขุดค้นที�ถํ �าหมอเขียว จ.กระบี�, ถํ �า

ซาไก จ.ตรัง และการศึกษาชาติพนัธ์ุวทิยาทางโบราณคดีชนกลุ่มน้อยเผ่าซาไก จ.ตรัง (กรุงเทพฯ: 
โครงการวิจยัวฒันธรรมโหบินเนียนในประเทศไทย, 2534), 50. 
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ตารางแสดงหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบจากการสํารวจ ดงันี � 

ตารางที� 1 หลกัฐานประเภทเครื�องมือเครื�องใช้ประเภทหินจากแหลง่โบราณคดีเขาหญ้าระ 
ประเภท จาํนวน (ชิ �น) 

เครื�องมือหินกะเทาะทําจากหินปนู  6 
เครื�องมือหินกะเทาะทําจากหินควอร์ตไซต์ 5 
เครื�องมือหินกะเทาะไมท่ราบชนิดหิน 1 
หินลบั 1 

 
ตารางที� 2 หลกัฐานประเภทภาชนะดนิเผาเนื �อดนิจากแหลง่โบราณคดีเขาหญ้าระ 

ส่วนของภาชนะ การตกแต่ง จาํนวน (ชิ �น) 
ปาก ผิวเรียบ 2 
ลาํตวั ผิวเรียบ 7 
ลาํตวั ลายเชือกทาบ 27 
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2. แหล่งโบราณคดีถํ �าเขาไม้แก้ว 
ที�ตั �ง  
ตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
พกัิดภูมิศาสตร์  
รุ้ง 7 องศา 38 ลิปดา 13.00 ฟิลิปดา เหนือ 
แวง 99 องศา 20 ลิปดา 4.00 ฟิลิปดา ตะวนัออก 
พกัิดกริด 
47 NNJ 366442 
แผนที�ทหาร ชื�อแผนที� อําเภอสิเกา 1: 50,000 พิมพ์ครั �งที� 1 – RTSD ลําดบัชดุ L 

7018 ระวาง 4824II UTM 0536887.58 E / 844176.15 N 

เส้นทางสู่แหล่ง 
จากที�ว่าการอําเภอสิเกา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้เลี �ยวขวาเข้าสู่ทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 4046 ระยะทางประมาณ 210 เมตร พบวงเวียนทางซ้ายทางออกที� 1 ประมาณ 
300 เมตร พบสี�แยกเลี �ยวขวา ประมาณ 7.4 กิโลเมตร เลี �ยวขวาเข้าทางเข้าบ้านเขาไม้แก้ว 
ประมาณ 1.3 กิโลเมตร เลี �ยวซ้าย ประมาณ 500 เมตร แหล่งโบราณคดีถํ �าเขาไม้แก้วจะอยู่ทาง
ด้านขวา  

สภาพโดยทั�วไปของแหล่ง 
แหล่งโบราณคดีถํ �าเขาไม้แก้ว ตั �งอยู่บนที�เขาไม้แก้ว ลกัษณะเป็นภูเขาหินปนูลกูยาว

วางตวัแนวเหนือ – ใต้ บริเวณที�ตั �งแหล่งโบราณคดีเขาไม้แก้วอยู่ตอนกลางของภูเขาเป็นยอดโดด
สงูประมาณ 80 เมตรจากระดบันํ �าทะเล ทางตอนเหนือไล่ลงมาทางทิศตะวนัออกของเขาไม้แก้วมี
เทือกเขาขนาดใหญ่ต่อเนื�องลงมา ได้แก่ เขาดิน เขาหมาหิน เขาห้วยนิล และเขานุ้ ย ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต้ มีเขาเจ็ดยอดห่างไปประมาณ 2.8 กิโลเมตร มีแหล่งนํ �า ได้แก่ ห้วยคลองพนอยู่
ห่างไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 1.3 กิโลเมตร ห้วยปอมอยู่ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ 600 เมตร 
และคลองสิเกาอยูห่า่งไปทางทิศตะวนัออกประมาณ 750 เมตร 

ประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 
โครงการสํารวจแหล่งโบราณคดี ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้รับ

งบประมาณ ระหว่าง พ.ศ. 2530 – 2533 ดําเนินการสํารวจแหล่งโบราณคดีทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย 
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สาระสาํคัญ  
แหล่งโบราณคดีถํ �าเขาไม้แก้วมีลกัษณะเป็นถํ �าและเพิงผา บริเวณที�พบหลกัฐานทาง

โบราณคดีมีอยู่ 2 ส่วน คือ บริเวณที�เป็นเพิงผาหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก มีก้อนหินปนูขนาด
ใหญ่อยู่ด้านหน้าเพิงผา มีร่องรอยการขุดเพื�อนําดินไปใช้ประโยชน์ และส่วนปากถํ �าที�อยู่ถักจาก
เพิงผาไปทางทิศใต้ ปากถํ �าหนัไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ หน้าถํ �ามีหินปนูระเกะระกะ ภายในถํ �า
มีแสงสอ่งถึงและพบโบราณวตัถมุากกวา่บริเวณเพิงผา6 

 
แผนที� 7 แสดงที�ตั �งแหลง่โบราณคดีถํ �าเขาไม้แก้ว 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 
 

                                                           

6 กรมศิลปากร, ก่อนประวตัิศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล, 52. 
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ภาพที� 10 สภาพทางเข้าแหล่งโบราณคดีถํ �าเขาไม้แก้ว 

 

 
ภาพที� 11 สภาพภายในของถํ �าเขาไม้แก้ว 

 
หลักฐานทางโบราณคดี ที�พบมีดงันี � 
1. เครื�องมือเครื�องใช้ประเภทหิน พบเครื�องมือหินกะเทาะเพียง 1 ชิ �นทําจากหินควอร์ต

ไซต์ รูปร่างคล้ายขวานหิน แตห่กัชํารุด มีร่องรอยกะเทาะทั �ง 2 หน้า มีความคมอยูส่ว่นปลาย7 

                                                           

7 เรื�องเดยีวกนั, 52. 
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ภาพที� 12 เครื�องมือหินกะเทาะพบจากแหลง่โบราณคดีถํ �าเขาไม้แก้ว 
ที�มา: กรมศิลปากร, ก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล, (กรุงเทพฯ: กรม
ศลิปากร, 2534), 60. 
 

2. ภาชนะดินเผา พบเศษภาชนะดินเผาเนื �อดิน เนื �อหยาบ มีกรวดปน เป็นส่วนลําตวั
ภาชนะ มีทั �งแบบผิวเรียบไมต่กแตง่ลวดลาย ลายเชือกทาบ แบบเคลือบนํ �าดินสีแดงด้านนอก และ
ตกแตง่ด้วยลายขดูขีดที�มีเนื �อดนิคอ่นข้างละเอียด8 

การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ีสามารถแบง่ตามประเภทได้ดงันี � 
หลักฐานประเภทเครื� องมือเครื� องใช้ประเภทหิน  เนื�องจากพบเครื�องมือหิน

กะเทาะเพียงชิ �นเดียวและลักษณะรูปร่างไม่ชัดเจน มีร่องรอยการหักเสียหายทําให้ไม่สามารถ
นํามากําหนดอายไุด้ 

หลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา เป็นเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื �อดิน
ธรรมดา เนื �อคอ่นข้างหยาบมีกรวดผสม ผิวเรียบ ตกแตง่ด้วยการกดประทบัลายเชือกทาบ แบบขดู
ขีด และแบบเคลือบนํ �าดินสีแดงซึ�งสันนิษฐานว่ามีการผลิตใช้ในท้องถิ�นในช่วงสมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์  

การกาํหนดอายุสมัย 
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ โดยกําหนดอายุจากการเปรียบเทียบโบราณวตัถุที�พบ ได้แก่ 

เครื�องมือหินกะเทาะ แต่เนื�องจากพบหลักฐานเพียงชิ �นเดียว อีกทั �งยังชํารุดเสียหาย และ

                                                           

8 เรื�องเดยีวกนั, 53. 
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โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาเนื �อดินหยาบมีกรวดปน และภาชนะดินเผาเนื �อดินที�มีเนื �อ
ค่อนข้างละเอียด ทําให้สันนิษฐานได้ว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี �น่าจะมีอายุอยู่ในสมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์ ยคุหินใหม ่กําหนดอายไุด้ราว 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 

 การตีความแหล่งโบราณคดี 
สนันิษฐานว่า เป็นแหล่งโบราณคดีที�มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ�ง สนันิษฐานว่า

ถกูใช้เป็นการตั �งถิ�นฐานชั�วคราว หรือที�พกัค้างคืนระหว่างเดินทาง เนื�องจากที�ตั �งแหล่งโบราณคดี
อยู่บริเวณเส้นเดินทางระหว่างตอนในทวีปออกสู่ทะเล อาจถูกใช้เป็นจุดสังเกตในระหว่างการ
เดนิทางด้วย โดยแหลง่โบราณคดีนา่จะถกูใช้ในชว่ง 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว  

 
ตารางแสดงหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบจากการสํารวจ ดงันี � 

ตารางที� 3 หลกัฐานประเภทเครื�องมือเครื�องใช้ประเภทหินจากแหลง่โบราณคดีถํ �าเขาไม้แก้ว 
ประเภท จาํนวน (ชิ �น) 

เครื�องมือหินกะเทาะทําจากหินควอร์ตไซต์ 1 

 
ตารางที� 4 หลกัฐานประเภทภาชนะดนิเผาเนื �อดนิจากแหลง่โบราณคดีถํ �าเขาไม้แก้ว 

ส่วนของภาชนะ การตกแต่ง จาํนวน (ชิ �น) 
ลาํตวั ผิวเรียบ 7 
ลาํตวั ขดูขีด 2 
ลาํตวั ลายเชือกทาบ 4 
ลาํตวั เคลอืบนํ �าดินสแีดง 1 
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3. แหล่งโบราณคดีเขาหน้าเนื �อ 
ที�ตั �ง  
หมู ่3 ตําบลลิพงั อําเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 
พกัิดภูมิศาสตร์  
รุ้ง 7 องศา 9 ลิปดา 5.34 ฟิลิปดา เหนือ   
แวง 99 องศา 48 ลิปดา 4.31 ฟิลิปดา ตะวนัออก  
พกัิดกริด 
47 NNH 878912 
แผนที�ทหาร ชื�อแผนที� อําเภอทุ่งหว้า 1: 50,000 พิมพ์ครั �งที� 1 – RTSD ลําดบัชดุ L 

7018 ระวาง 4923II UTM 0587821.58 E / 0791140.75 N 

เส้นทางสู่แหล่ง 
จากศาลากลางจงัหวดัตรัง มุ่งหน้าไปตามถนนพระราม 6 ประมาณ 280 เมตร เลี �ยว

ขวาเข้าสู่ถนนรัษฎาประมาณ 1.7 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่ทางหลวงแผ่นหมายเลข 404 ประมาณ 40 
กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายสู่ทางหลวงชนบทละงูหมายเลข 416 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เลี �ยว
ขวาประมาณ 31 เมตร ที�ตั �งของภเูขาหน้าเนื �อจะอยูท่างขวามือ  

สภาพโดยทั�วไปของแหล่ง 
แหล่งโบราณคดีเขาหน้าเนื �อ ตั �งอยู่บนภูเขาหินปนูลกูโดด มีโพรงถํ �าและเพิงผาที�เกิด

จากกระบวนการกดักร่อนตามธรรมชาต ิ ด้านตะวนัออกและทิศใต้ของเขาหน้าเนื �อ คือ เขาหญ้าระ 
เป็นเทือกเขาหินปนูยาวตามแนวเหนือ – ใต้ตอ่เนื�องจากเขาโต๊ะล่วง และมีคลองลิพงัไหลผ่านทาง
ทิศเหนือ อยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีเขาหญ้าระไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 700 
เมตร และแหลง่โบราณคดีถํ �าในวงัไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ประมาณ 900 เมตร  

ประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 
สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต สํารวจทางโบราณคดี

เมื�อวนัที� 6 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เพื�อสํารวจและตรวจสอบพื �นที�ขอประทานบตัร9 
สาระสาํคัญ  
แหล่งโบราณคดีเขาหน้าเนื �อ ตั �งอยู่บนภูเขาหินปนูลูกโดด มีเพิงผาและถํ �าอยู่ทางทิศ

เหนือของภเูขา เพิงผาที� 1 อยูท่างทิศตะวนัตก เพิงผาหนัหน้าไปทางทิศเหนือ ถดัมาเป็นถํ �า ปากถํ �า
หนัไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มีร่องรอยการรบกวนจากการขดุดนิไปใช้ประโยชน์ และเพิงผาที� 
                                                           

9 มนตรี ธนภทัรพรชยั, ปัญหาการประเมินศักยภาพแหล่งโบราณคดีในเขตรับผิดชอบของ

สาํนักงานโบราณคดีและพพิิธภณัฑสถานแห่งชาตทิี� 12 ภเูกต็ (ม.ป.ท.: ม.ป.ป.), 2 (อดัสาํเนา). 
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2 อยู่ทางทิศตะวนัออก เพิงผาหนัหน้าไปทางทิศเหนือ โดยพบโบราณวตัถบุริเวณเพิงที� 1 และเพิง
ผาที�  2  

เพิงผาที� 1 พบชั �นดนิเผาไฟและชั �นทบัถมของขี �เถ้า และชิ �นส่วนปากภาชนะดินเผาเนื �อ
ดนิผิวเรียบเคลือบนํ �าดนิสีแดงขดั และเปลือกหอยทะเล 

เพิงผาที� 2 พบเครื�องมือหินกะเทาะ ร่วมกบัสะเก็ดหินที�กระจายอยูท่ั�วไป10     

 
แผนที� 8 แสดงที�ตั �งแหลง่โบราณคดีเขาหน้าเนื �อ  

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

หลักฐานทางโบราณคดี ที�พบมีดงันี � 
1. เครื�องมือเครื�องใช้ประเภทหิน พบเครื�องมือหินกะเทาะหน้าเดียวทําจากหินปนูรูป

สามเหลี�ยม และสะเก็ดหิน?กระจายอยูบ่ริเวณเพิงผา 
 

                                                           

10 สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติที� 12 ภเูก็ต, “รายงานผลการสาํรวจและ
ตรวจสอบพื �นที�ขอประทานบตัรเหมืองแร่อตุสาหกรรมฯ,” 28 สงิหาคม 2541. 
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ภาพที� 13 เครื�องมือหินกะเทาะพบจากแหลง่โบราณคดีเขาหน้าเนื �อ 
ที�มา: สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต, “รายงานผลการสํารวจและ
ตรวจสอบพื �นที�ขอประทานบตัรเหมืองแร่อตุสาหกรรมฯ,” 28 สิงหาคม 2541. 
 

2. เปลือกหอยกนั (Polymesoda proxima) เป็นหอยสองฝา อาศยัอยู่บริเวณป่าชาย
เลน หรือพื �นที�นํ �ากร่อย และนํ �าเคม็ โดยมกัฝังตวัอยูใ่นโคลน บริเวณที�นํ �าขึ �นนํ �าลง 

 

 
ภาพที� 14 เปลือกหอยกนัพบจากแหลง่โบราณคดีเขาหน้าเนื �อ 
ที�มา: สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต, “รายงานผลการสํารวจและ
ตรวจสอบพื �นที�ขอประทานบตัรเหมืองแร่อตุสาหกรรมฯ,” 28 สิงหาคม 2541. 

 
3. ภาชนะดนิเผา พบภาชนะดนิเผาเนื �อดนิ สว่นปาก ผิวเรียบมีการเคลือบนํ �าดินสีแดง

ขดัมนั   
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ภาพที� 15 ชิ �นสว่นภาชนะดนิเผาเนื �อดนิพบจากแหลง่โบราณคดีเขาหน้าเนื �อ 
ที�มา: สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต, “รายงานผลการสํารวจและ
ตรวจสอบพื �นที�ขอประทานบตัรเหมืองแร่อตุสาหกรรมฯ,” 28 สิงหาคม 2541. 
 

การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ีสามารถแบง่ตามประเภทได้ดงันี � 
หลักฐานประเภทเครื�องมือเครื�องใช้หนิ เป็นเครื�องมือหินกะเทาะหน้าเดียวทําจาก

หินปนู และสะเก็ดหินกระจายอยู่ทั�วไป เนื�องจากภาพหลักฐานและข้อมูลไม่ชดัเจน จึงทําให้ไม่
ทราบแนช่ดัวา่เป็นเครื�องมือสะเก็ดหิน หรือเป็นหินที�แตกตามธรรมชาต ิ 

หลักฐานประเภทเปลือกหอย เป็นเปลือกหอยทะเล จึงสนันิษฐานว่ามนษุย์ในอดีต
อาจนํามาเป็นอาหาร 

หลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา เป็นเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื �อดิน
ธรรมดา แบบเคลือบนํ �าดินสีแดง ซึ�งสันนิษฐานว่ามีการผลิตใช้ในท้องถิ�นในช่วงสมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์  

การกาํหนดอายุสมัย 
สนันิษฐานว่า อยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยการเปรียบเทียบโบราณวัตถุที�พบ 

ได้แก่ ภาชนะดนิเผาที�ตกแตง่ด้วยการเคลือบนํ �าดินสีแดงขดัมนั น่าจะกําหนดอายไุด้ในช่วง 4,000 
– 2,000 ปีมาแล้ว  

 การตีความแหล่งโบราณคดี 
สนันิษฐานว่า เป็นแหล่งโบราณคดีที�มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ�ง สนันิษฐานว่า

ถกูใช้เป็นการตั �งถิ�นฐานชั�วคราว หรือที�พกัค้างคืนระหว่างเดินทาง เนื�องจากที�ตั �งแหล่งโบราณคดี
อยู่บริเวณช่องเขาสําหรับเดินทางระหว่างตอนในทวีปออกสู่ทะเล โดยแหล่งโบราณคดีน่าจะถกูใช้
ในชว่ง 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว  
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4. แหล่งโบราณคดีถํ �าในวัง 
ที�ตั �ง  
หมู ่3 ตําบลลิพงั อําเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 
พกัิดภูมิศาสตร์  
รุ้ง 7 องศา 9 ลิปดา 9.56 ฟิลิปดา เหนือ      
แวง 99 องศา 47 ลิปดา 38.42 ฟิลิปดา ตะวนัออก   
พกัิดกริด 
47 NNH 876907 
แผนที�ทหาร ชื�อแผนที� อําเภอทุ่งหว้า 1: 50,000 พิมพ์ครั �งที� 1 – RTSD ลําดบัชดุ L 

7018 ระวาง 4923II UTM 0587667 E / 0790700 N 

เส้นทางสู่แหล่ง 
จากศาลากลางจงัหวดัตรัง มุ่งหน้าไปตามถนนพระราม 6 ประมาณ 280 เมตร เลี �ยว

ขวาเข้าสู่ถนนรัษฎาประมาณ 1.7 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่ทางหลวงแผ่นหมายเลข 404 ประมาณ 40 
กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายสู่ทางหลวงชนบทละงูหมายเลข 416 ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร เลี �ยว
ขวาประมาณ 31 เมตร ที�ตั �งของภเูขาหน้าเนื �อจะอยูท่างขวามือ 

สภาพโดยทั�วไปของแหล่ง 
แหล่งโบราณคดีถํ �าในวงั ตั �งอยู่บนภูเขาหินปนูลกูโดด มีโพรงถํ �าและเพิงผาที�เกิดจาก

การกระบวนการกัดกร่อนตามธรรมชาติ มีคลองลิพังไหลผ่านทางทิศเหนือ โดยรอบเป็นที�ราบ
สําหรับทําเกษตรกรรม บริเวณแหล่งโบราณคดีจะมีนํ �าท่วมขงัระหว่างเดือนพฤษภาคม – มกราคม
ของทกุปี บริเวณเพิงผามีร่องรอยการขดุดนิ เพื�อนําไปใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน แหล่งโบราณคดีถํ �า
ในวงัอยู่ห่างจากแหล่งโบราณคดีเขาหน้าเนื �อไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 700 เมตร 
และแหลง่โบราณคดีเขาหญ้าระไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 1.6 กิโลเมตร 

ประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 
สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต สํารวจทางโบราณคดี

เมื�อวนัที� 26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2542 เพื�อประเมินศกัยภาพแหลง่โบราณคดีในพื �นที�ขอประทานบตัร 
วันที�  4 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติที�  12 ภูเก็ต ได้เข้ามาสํารวจทางโบราณคดี เพื�อเก็บข้อมูลเพิ�มเติมสําหรับประเมิน
ศกัยภาพของแหลง่โบราณคดี11 

                                                           

11 เรื�องเดยีวกนั, 3. 
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สาระสาํคัญ  
แหล่งโบราณคดีถํ �าในวงั ตั �งอยู่บนภูเขาหินปูนลูกโดด มีถํ �า 3 คหูา และมีเพิงผาที�

ตั �งอยูใ่นจดุที�นํ �าทว่มไมถึ่งและกนัฝนได้ เป็นบริเวณที�พบร่องรอยการอยูอ่าศยัของมนษุย์ในปัจจบุนั 
คือ กลุม่ซาไก พบร่องรอยของทบั หรือเพิงพกัอาศยัชั�วคราวถกูทิ �งร้าง และร่องรอยของภาพเขียนสี
ที�เขียนด้วยถ่านโดยกลุ่มซาไก และยังพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทเศษภาชนะดินเผา 
เครื�องมือสะเก็ดหิน จากการขุดตรวจสอบพบโครงกระดูกมนุษย์จํานวน 2 โครง เครื�องมือหินขัด 
และร่องรอยกองไฟ12 

 
แผนที� 9 แสดงที�ตั �งแหลง่โบราณคดีถํ �าในวงั  

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

หลักฐานทางโบราณคดี ที�พบมีดงันี � 
1. โครงกระดกูมนษุย์ พบจากการขดุตรวจสอบทางโบราณคดีจํานวน 2 โครงในระดบั

ความลึกประมาณ 60 – 65 เซนติเมตรจากผิวดิน โดยเป็นการฝังโครงกระดกูมนษุย์ 2 โครงติดกัน 
สนันิษฐานว่าน่าจะฝังพร้อมกนัโดยวางซ้อนทบักนับางส่วน พบในลกัษณะนอนหงายเหยียดยาว
อยู่ในถํ �า พบร่วมกับโบราณวัตถุอื�นๆ เช่น ภาชนะดินเผา เป็นหม้อดินเผาขึ �นรูปด้วยมือวางอยู่
บริเวณเท้า และเครื�องมือเหล็กลกัษณะคล้ายอาวธุวางพาดบริเวณหน้าและตกัของอีกโครงหนึ�ง13  

                                                           

12 เรื�องเดยีวกนั, 4 – 6. 
13 ดเูพิ�มเติม สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติที� 12 ภเูก็ต, “การขดุตรวจพบโครง

กระดกูมนษุย์,” 15 กมุภาพนัธ์ 2543.; “พบซากคนและเครื�องใช้ยคุหิน,” เดลนิิวส์ (22 กมุภาพนัธ์ 2543): 19. 
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2. เครื�องมือเครื�องใช้ประเภทหิน พบเครื�องมือหินกะเทาะประเภทสะเก็ดหินทําจาก
หินปนู เป็นเครื�องมือรูปสี�เหลี�ยมข้าวหลามตดั มีรอยกะเทาะสองหน้า และเครื�องมือหินสะเก็ดหิน
กะเทาะไมช่ดัเจนอาจถกูใช้เป็นเครื�องมือ 

3. ชิ �นสว่นกระดกูสตัว์ พบร่วมกบัเศษภาชนะดนิเผา เป็นสตัว์ตระกลูลิง คา่ง ชะนี14 
4. เปลือกหอยกนั (Polymesoda proxima) เป็นหอยสองฝา อาศยัอยู่บริเวณป่าชาย

เลน หรือพื �นที�นํ �ากร่อย และนํ �าเคม็ โดยมกัฝังตวัอยูใ่นโคลน บริเวณที�นํ �าขึ �นนํ �าลง 
5. ภาชนะดนิเผา พบเศษภาชนะดนิเผาเนื �อดิน มีทั �งแบบผิวเรียบและตกแตง่ด้วยลาย

เชือกทาบ   
6. เครื�องมือโลหะ เป็นเครื�องมือเหล็กลกัษณะคล้ายอาวธุ 
การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ีสามารถแบง่ตามประเภทได้ดงันี � 
หลักฐานประเภทชิ �นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ พบจํานวน 2 โครง โดยมีลกัษณะ

การฝังศพแบบนอนหงายเหยียดยาว มีการฝังโบราณวัตถุร่วม สันนิษฐานได้ว่า น่าจะเป็นการ
ประกอบพิธีกรรมการฝังศพของมนษุย์ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ 

หลักฐานประเภทเครื�องมือเครื�องใช้หิน เป็นเครื�องมือหินสะเก็ดหินทําจากหินปนู 
และบางชิ �นมีร่องรอยกะเทาะไม่ชดัเจน จึงทําให้ไม่ทราบแน่ชดัว่าเป็นเครื�องมือสะเก็ดหิน หรือเป็น
หินที�แตกตามธรรมชาต ิเนื�องจากข้อมลูไมช่ดัเจน  

หลักฐานประเภทชิ �นส่วนกระดูกสัตว์ เป็นกระดกูสตัว์ตระกลูลิง พบใกล้กองไฟ ซึ�ง
อาจเป็นอาหารของกลุม่ซาไกที�ดํารงชีวิตอยูใ่นบริเวณนั �น หรืออาจเป็นอาหารของมนษุย์ในอดีต 

หลักฐานประเภทเปลือกหอย เป็นเปลือกหอยทะเล จึงสนันิษฐานว่ามนษุย์ในอดีต
อาจนํามาเป็นอาหาร 

หลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา เป็นเศษภาชนะดินเผาเนื �อดินมีทั �งผิวเรียบ 
และตกแต่งลวดลายเชือกทาบ ซึ�งสันนิษฐานว่ามีการผลิตใช้ในท้องถิ�นในช่วงสมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์ โดยเศษภาชนะเหล่านี �อาจเป็นสิ�งที�ผู้คนในสมยันั �นนําติดตวัมาเป็นเครื�องใช้สําหรับ
อปุโภคบริโภคในการเดนิทางเข้ามาหลบพกัอาศยัในบริเวณเพิงผานี � 

หลักฐานประเภทเครื� องมือโลหะ จากข้อมูลทราบเพียง เป็นเครื�องมือเหล็ก มี
ลกัษณะคล้ายอาวธุ  

 

                                                           

14 สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติที� 12 ภเูก็ต, “รายงานผลการสาํรวจและ
ตรวจสอบพื �นที�ขอประทานบตัรเหมืองแร่,” 26 เมษายน 2542. 
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การกาํหนดอายุสมัย 
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ โดยกําหนดอายุจากการเปรียบเทียบโบราณวตัถุที�พบ ได้แก่ 

เศษภาชนะดินเผา เครื�องมือหิน เครื�องมือโลหะ และโครงกระดกูมนุษย์ ซึ�งน่าจะอยู่ในสมยัก่อน
ประวตัศิาสตร์ ราว 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 

 การตีความแหล่งโบราณคดี 
สันนิษฐานว่า เป็นแหล่งโบราณคดีที�มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ�ง เนื�องจาก

สภาพภมูิประเทศไมเ่หมาะแก่การตั �งถิ�นฐานถาวร หากแตถ่กูใช้สําหรับเป็นที�อยู่อาศยัชั�วคราวหรือ
พกัค้าง และจากการพบกระดกูมนษุย์ในแหล่งโบราณคดีแห่งนี �อาจตีความเพิ�มเติมได้ว่า น่าจะถกู
ใช้เป็นแหลง่ฝังศพในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ เมื�อประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 
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แหล่งโบราณคดีที�ตั �งอยู่บริเวณพื �นที�ชายฝั� งทะเลปัจจุบัน 
 

1.แหล่งโบราณคดีเขาเจ้าไหม 
ที�ตั �ง  
ตําบลเกาะลิบง อําเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
พกัิดภูมิศาสตร์  
รุ้ง 7 องศา 18 ลิปดา 31.70 ฟิลิปดา เหนือ  
แวง 99 องศา 23 ลิปดา 51.70 ฟิลิปดา ตะวนัออก  
พกัิดกริด 
47 NNH 439079 
แผนที�ทหาร ชื�อแผนที� เกาะมกุด์ 1: 50,000 พิมพ์ครั �งที� 1 – RTSD ลําดบัชดุ L 7018 

ระวาง 4823 I UTM 0543896.59 E / 0807905.86 N 

เส้นทางสู่แหล่ง 
จากที�ว่าการอําเภอกนัตงั มุ่งหน้าไปทางหลวงหลายเลข 403 ระยะทางประมาณ 1.7 

กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายเข้าสูท่างหลวงชนบทตรัง 2090 มุง่หน้าตรงไประยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร 
จะพบทางแยกให้เลี �ยวซ้ายเส้นทางหลวงชนบทตรัง 2090 ตรงไประยะทางประมาณ 350 เมตร 
เลี �ยวขวาไปเข้าเส้นทางหลวงชนบทตรัง 2090 ประมาณ 2.4 กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายเส้นทางหลวง
ชนบท 1.1 กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายสู่เส้นทาง 4008 ระยะทางประมาณ 15.8 กิโลเมตร เลี �ยวซ้าย
เส้นทาง 4008 ระยะทางประมาณ 8.3 กิโลเมตร เลี �ยวขวาเข้าสู่ทางลูกรัง ประมาณ 300 เมตร 
แหลง่โบราณคดีจะอยูท่างขวา 

สภาพโดยทั�วไปของแหล่ง 
แหล่งโบราณคดีเขาเจ้าไหม ตั �งอยู่บนภูเขาหินปนูลกูโดด บริเวณปลายแหลมเจ้าไหม 

ภูเขาวางตวัตามแนวเหนือ – ใต้ สูงประมาณ 100 เมตรจากระดบันํ �าทะเล เมื�อเวลานํ �าขึ �นจะมี
ลกัษณะเป็นเกาะ ทางทิศเหนือเป็นเขาโต๊ะแนะ อยู่ห่างประมาณ 800 เมตร ทางทิศตะวนัตกเฉียง
ใต้เป็นเกาะลิบง อยูห่า่งประมาณ 3 กิโลเมตร มีเกาะเจ้าไหมเป็นเกาะขนาดเล็กห่างประมาณ 400 
เมตร ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นปากคลองเจ้าไหม อยูห่า่งประมาณ 1 กิโลเมตร  

ประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 
โครงการสํารวจแหล่งโบราณคดี ฝ่ายวิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ได้รับ

งบประมาณ ระหว่าง พ.ศ. 2530 – 2533 ดําเนินการสํารวจแหล่งโบราณคดีทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย 
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สาระสาํคัญ  
แหลง่โบราณคดีเขาเจ้าไหม ตั �งอยูบ่นภเูขาหินปนูลกูโดด มีลกัษณะเป็นเพิงผาทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ เพิงผาหันหน้าออกทะเล อยู่สูงจากระดับนํ �าทะเลประมาณ 7 – 15 เมตร มี
ร่องรอยการขดุรบกวนเพื�อนําดนิไปใช้ประโยชน์ ซึ�งทําให้เห็นหน้าตดัชั �นดนิ มีชิ �นส่วนภาชนะดินเผา
และเปลือกหอยทะเลทบัถมหนาประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร ผนงัเพิงผาบางตอนมีภาพเขียนสี
แดงคอ่นข้างลบเลือน15 

 
แผนที� 10 แสดงที�ตั �งแหลง่โบราณคดีเขาเจ้าไหม 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

 
ภาพที� 16 สภาพเขาเจ้าไหม เมื�อมองจากทะเล 
 
                                                           

15 กรมศิลปากร, ก่อนประวตัิศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล, 51. 
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ภาพที� 17 สภาพเขาเจ้าไหม  
ที�มา: กรมศิลปากร, ก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล, (กรุงเทพฯ: กรม
ศลิปากร, 2534), 57. 

 
ภาพที� 18 ภาพมมุสงูถ่ายจากเขาเจ้าไหม 

 
หลักฐานทางโบราณคดี ที�พบมีดงันี � 
1. หลกัฐานประเภทภาพเขียนสี เป็นภาพเขียนด้วยสีแดง แตภ่าพคอ่นข้างลบเลือนมาก 
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ภาพที� 19 ภาพเขียนสีพบที�แหลง่โบราณคดีเขาเจ้าไหม 
ที�มา: กรมศิลปากร, ก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล, (กรุงเทพฯ: กรม
ศลิปากร, 2534), 58. 

 
2. เครื�องมือเครื�องใช้ประเภทหิน พบชิ �นส่วนของสะเก็ดหินทําจากหินปนู หินควอร์ต

ไซต์ แตไ่ม่มีลกัษณะที�เป็นเครื�องมือชดัเจน และก้อนหินทรายรูปคล้ายวงรีไม่ทราบแน่ชดัว่าใช้ทํา
อะไร แตผ่ิวของหิวมีรอยสกึเป็นหลมุไมล่กึมาก 3 – 4 รอย 

 
ภาพที� 20 เครื�องมือหินกะเทาะพบจากแหลง่โบราณคดีเขาเจ้าไหม 
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ภาพที� 21 ก้อนหินทราย มีรอยสกึพบจากแหลง่โบราณคดีเขาเจ้าไหม 
 

3. ภาชนะดินเผา พบเศษภาชนะดินเผาเนื �อดิน จํานวน 4 ชิ �น เป็นเศษภาชนะดินเผา
เนื �อดนิ เนื �อหยาบมีกรวดปน พบสว่นปาก และลําตวั มีทั �งแบบผิวเรียบไม่ตกแตง่ลวดลายและแบบ
ขดัมนั16 

 
ภาพที�  เศษภาชนะดนิเผาที�พบในชั �นดนิที�แหลง่โบราณคดีเขาเจ้าไหม 
ที�มา: กรมศิลปากร, ก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล, (กรุงเทพฯ: กรม
ศลิปากร, 2534), 58. 

 
การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ีสามารถแบง่ตามประเภทได้ดงันี � 
หลักฐานประเภทภาพเขียนสี เนื�องจากภาพค่อนข้างลบเลือนมากจนไม่สามารถ

อธิบายได้ว่าเป็นภาพอะไร แต่ลายเส้นมีลกัษณะคล้ายกับภาพที�พบที�แหล่งโบราณคดีเขาแบนะ 
และแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง จงึสนันิษฐานวา่ แหลง่โบราณคดีแหง่นี �นา่จะถกูใช้งานในช่วงเวลา
เดียวกนั จงึกําหนดอายไุด้ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ ประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 

                                                           

16 เรื�องเดยีวกนั, 51 – 52. 
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หลักฐานประเภทเครื�องมือเครื�องใช้ประเภทหิน พบสะเก็ดหินที�มีลกัษณะคล้าย
เครื�องมือหินกะเทาะ ซึ�งอาจถูกนํามาใช้เป็นเครื�องมือของมนุษย์ในอดีต และก้อนหินทรายมี
ร่องรอยสกึ อาจเกิดจากการใช้งานแทนหินลบั ซึ�งสนันิษฐานได้วา่ นา่จะกําหนดอายไุด้ในสมยัก่อน
ประวตัศิาสตร์ ประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 

หลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา เป็นเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื �อดิน
ธรรมดา เนื �อค่อนข้างหยาบมีกรวดผสม ผิวเรียบและขัดมัน ซึ�งสันนิษฐานว่ามีการผลิตใช้ใน
ท้องถิ�นในชว่งสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ โดยเศษภาชนะเหล่านี �อาจเป็นสิ�งที�ผู้คนในสมยันั �นนําติดตวั
มาเป็นเครื�องใช้สําหรับอปุโภคบริโภคในการเดนิทางเข้ามาหลบพกัอาศยัในบริเวณเพิงผานี � 

การกาํหนดอายุสมัย 
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ โดยกําหนดอายุจากการเปรียบเทียบโบราณวตัถุที�พบ ได้แก่ 

ภาพเขียนสี ซึ�งมีลกัษณะคล้ายกบัภาพที�พบที�แหล่งโบราณคดีเขาแบนะ และแหล่งโบราณคดีอ่าว
บญุคง จึงสนันิษฐานว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี �น่าจะถูกใช้งานในช่วงเวลาเดียวกัน เมื�อประมาณ 
4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 

 การตีความแหล่งโบราณคดี 
สันนิษฐานว่า เป็นแหล่งโบราณคดีที�มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ�ง เนื�องจาก

สภาพภมูิประเทศไมเ่หมาะแก่การตั �งถิ�นฐานถาวร แตเ่นื�องจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี �ตั �งอยู่บริเวณ
ปากแม่นํ �าตรัง มนุษย์ในอดีตอาจในเป็นจุดสงัเกตในการเดินเรือ และอาศยัหลบคลื�นลมของคน
เดนิเรือ 
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2. แหล่งโบราณคดีเขาแบนะ 
ที�ตั �ง  
อทุยานแหง่ชาตเิจ้าไหม ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
พกัิดภูมิศาสตร์  
รุ้ง 7 องศา 24 ลิปดา 47.47 ฟิลิปดา เหนือ  
แวง 99 องศา 20 ลิปดา 31.68 ฟิลิปดา ตะวนัออก  
พกัิดกริด 
47 NNJ 377195 
แผนที�ทหาร ชื�อแผนที� เกาะมกุด์ 1: 50,000 พิมพ์ครั �งที� 1 – RTSD ลําดบัชดุ L 7018 

ระวาง 4823I UTM 0537755 E / 0819440 N 

เส้นทางสู่แหล่ง 
จากศาลากลางจงัหวดัตรัง เลี �ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ระยะทาง

ประมาณ 1 กิโลเมตร มุง่หน้าสูท่างหลวงแผน่ดนิหมายเลข 4046 มุง่หน้าตรงไประยะทางประมาณ 
27.9 กิโลเมตร จะพบทางแยกให้เบี�ยงซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4162 ตรงไประยะทาง
ประมาณ 14.8 กิโลเมตร จะพบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเลี �ยวขวาเข้าไปในอุทยาน แหล่ง
โบราณคดีตั �งอยูส่ดุทางด้านขวา 

ปัจจุบันแหล่งโบราณคดีเขาแบนะได้รับการดูแลอนุรักษ์โดยอุทยานแห่งชาติหาด          
เจ้าไหม 

สภาพโดยทั�วไปของแหล่ง 
แหล่งโบราณคดีแบนะ ตั �งอยู่บริเวณชายฝั�งทะเลใกล้ปากแม่นํ �า ลักษณะเป็นภูเขา

หินปูนสูงชันยื�นลงไปในทะเล มีโพรงถํ �าและเพิงผาที� เกิดจากการกัดเซาะของนํ �าทะเลและ
กระบวนการกดักร่อนตามธรรมชาต ิตั �งอยู่บริเวณด้านทิศตะวนัตกของอทุยานแห่งชาติเขาเจ้าไหม 
ทางทิศใต้ของหาดฉางหลาง บริเวณพื �นที�แหลง่โบราณคดีเป็นเพิงผาหนัหน้าออกทะเล เมื�อเวลานํ �า
ลงสามารถเดนิเข้าสูแ่หลง่ได้ 

ประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 
โครงการโบราณคดีประเทศไทย (ภาคใต้) ทําการสํารวจทางโบราณคดีระหว่าง ปี 

พ.ศ. 2532 – 2533 พบเศษภาชนะดนิเผา และภาพเขียนสีบริเวณเพิงผาทางทิศตะวนัออก 
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สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต ทําการสํารวจเก็บ
ข้อมูลทางโบราณคดีโดยนายมนตรี ธนภัทรพรชัย และคณะ ในปี พ.ศ. 2541 พบภาพเขียนสี
เพิ�มเตมิในบริเวณทางทิศเหนือของเขาแบนะ17  

สาระสาํคัญ  
แหล่งโบราณคดีเขาแบนะ เป็นแหล่งที�ตั �งอยู่บริเวณภูเขาหินปูนลูกโดด มีลักษณะ

เกือบเป็นเกาะเมื�อนํ �าขึ �น ในบริเวณหาดฉางหลาง ซึ�งเป็นชายฝั�งพื �นราบ สภาพพื �นที�เหมาะสม
สําหรับการจอดเรือเพื�อพกัระหวา่งการเดินทาง หรือใช้หลบกระแสคลื�นลมแรง และยงัมีโพรงถํ �าซึ�ง
นา่จะเกิดจากการกดัเซาะของนํ �าทะเลและกระบวนการกดักร่อนตามธรรมชาต ิ 

 
แผนที� 11 แสดงที�ตั �งแหลง่โบราณคดีเขาแบนะ 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 
 

                                                           

17 สาํนกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติที� 12 ภเูก็ต, “รายงานผลการตรวจสอบ
ภาพเขียนสทีี�เขาเจ้าไหม (เขาแบนะ) อ.กนัตงั จ.ตรัง,” 28 สงิหาคม 2541.  
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ภาพที� 22 สภาพเขาแบนะ เมื�อมองจากหาดฉางหลาง 
 

 
ภาพที� 23 สภาพเขาแบนะ เมื�องมองจากทางทิศตะวนัออก 
 

หลักฐานทางโบราณคดี ที�พบมีดงันี � 
1. หลกัฐานประเภทภาพเขียนสี เป็นกลุม่ภาพเขียนสี จํานวน 2 กลุม่ ดงันี � 
1.1 ภาพเขียนสีแดงจํานวน 5 ภาพ ภาพแรกอยู่ทางทิศตะวนัออก เป็นภาพลายเส้นสี

แดงระบายสีทึบคล้ายภาพปลา ถัดมาเป็นภาพปลาเขียนด้วยสีแดง ความยาวประมาณ 50 
เซนติเมตร กว้างประมาณ 20 เซนติเมตร จํานวน 2 ตวั เขียนแบบแสดงโครงร่างภายนอกและ
ภายในตกแต่งเป็นเส้นลายทาง ส่วนครีบและหางระบายสีทึบ ตํ�าจากภาพปลาคู่ลงมาเป็นภาพ
ลายเส้นสีแดง ระบายสีทึบบางส่วน และตกแตง่ภายในด้วยเส้นลายทแยง และภาพเรขาคณิตที�สี
หลดุร่อนไปไมส่ามารถอธิบายลกัษณะได้ชดัเจน 
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ภาพที� 24 ภาพเขียนสีรูปสตัว์พบที�แหลง่โบราณคดีเขาแบนะ 

 
1.2 ภาพลายเส้นเขียนสีแดง ลกัษณะเป็นกลุ่มเส้นหยกัเรียงกันมีลกัษณะคล้ายคลื�น

ความยาวประมาณ 1 เมตร กว้างประมาณ 50 เซนตเิมตร ภาพไมช่ดัเจน18 

 
ภาพที� 25 ภาพเขียนสีคล้ายคลื�นพบที�แหลง่โบราณคดีเขาแบนะ 

 
การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ีสามารถแบง่ตามประเภทได้ดงันี � 
หลักฐานประเภทภาพเขียนสี ลกัษณะภาพเป็นกลุ่มภาพเขียนด้วยลายเส้นสีแดงคล้าย

ภาพปลา และภาพเรขาคณิต จํานวนอย่างน้อย 2 กลุ่ม สนันิษฐานว่า อยู่ในสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ อายุ
ประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 

การกาํหนดอายุสมัย 
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ โดยกําหนดอายจุากการเปรียบเทียบภาพเขียนสี มีลกัษณะ

คล้ายกับภาพเขียนสีที�พบที�แหล่งโบราณคดีอ่าวบุญคงและแหล่งโบราณคดีเขาเจ้าไหม อยู่ใน
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์ อายปุระมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว  

 

                                                           

18 เรื�องเดยีวกนั. 
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 การตีความแหล่งโบราณคดี 
สันนิษฐานว่า เป็นแหล่งโบราณคดีที�มีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ�ง เนื�องจาก

สภาพภมูิประเทศไมเ่หมาะแก่การตั �งถิ�นฐาน หากแตเ่หมาะแก่การหลบคลื�นลมของคนเดนิเรือ  
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3. แหล่งโบราณคดีอ่าวบุญคง 
ที�ตั �ง 
ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
พกัิดภูมิศาสตร์  
รุ้ง 7 องศา 31 ลิปดา 7.61 ฟิลิปดา เหนือ  
แวง 99 องศา 17 ลิปดา 47.42 ฟิลิปดา ตะวนัออก 
พกัิดกริด 
47 NNJ 327311 
แผนที�ทหาร ชื�อแผนที� อําเภอสิเกา 1: 50,000 พิมพ์ครั �งที� 1 – RTSD ลําดบัชุด L 

7018 ระวาง 4824II UTM 0532712 E / 0831110 N 

เส้นทางสู่แหล่ง 
จากที�ว่าการอําเภอสิเกา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 4046 ระยะทางประมาณ 50 เมตร เลี �ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสิเกา–ปากเมง มุ่งหน้า
ตรงไประยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร จะพบทางแยกให้เบี�ยงซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4162 ตรงไประยะทางประมาณ 6.4 กิโลเมตร ถึงหาดปากเมง จากนั �นนั�งเรือจากหาด
ปากเมง  ผา่นเกาะเมง แล้วอ้อมเขาเมง ก็จะถึงอา่วบญุคง แหลง่โบราณคดีตั �งอยู่ที�เพิงผาและโพรง
ถํ �าบริเวณภเูขาไมมี่ชื�อด้านฝั�งตรงข้ามของเขาเมง 

แหลง่โบราณคดีอา่วบญุคงได้รับการดแูลอนรัุกษ์โดยองค์การบริหารส่วนตําบลไม้ฝาด 
และเป็นแหลง่ทอ่งเที�ยวที�ใกล้กบัหาดปากเมง หาดราชมงคล และอทุยานแหง่ชาตหิาดเจ้าไหม19  

สภาพโดยทั�วไปของแหล่ง 
แหล่งโบราณคดีอ่าวบญุคง มีลกัษณะเป็นเพิงผา และโพรงถํ �าที�เกิดจากการกดัเซาะ

ของนํ �าทะเล ตามธรรมชาต ิตั �งอยูบ่ริเวณอา่วบญุคง ระหว่างเขาเมงและหาดราชมงคล ซึ�งเป็นอ่าว
ปิดไมมี่ทางรถยนต์เข้าถึง การเดนิทางจงึต้องใช้เรือ หรือเดินตดัผ่านป่าชายเลนเข้าไป บริเวณโพรง
ถํ �าในพื �นที�อ่าวนี �มีคูหาแบ่งเป็นหลายห้อง ต่อเนื�องกันไปหลายบริเวณซึ�งสังเกตได้จากเวลาที�
ระดบันํ �าทะเลลดลง  

ตําแหน่งถํ �าที�พบหลกัฐานทางโบราณคดี มีลกัษณะเป็นโพรงถํ �าสองคหูาซึ�งมีทางเดิน
เชื�อมถึงกัน อยู่สูงจากระดบันํ �าทะเล นํ �าจึงขึ �นไม่ถึงพื �นถํ �า เพดานถํ �ามีขนาดไม่สูงนกั (พอสําหรับ
                                                           

19 สํานกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเกาะเมง 

หมู่ 4 ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง, โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปีงบประมาณ 2556, 1 – 3. 
(อดัสาํเนา).3. 
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คนเดินก้มเข้าไปได้) ที�พื �นภายในถํ �าพบโบราณวัตถุและเปลือกหอยกระจายตวัอยู่ทั�วไป สภาพ
หลกัฐานถกูลกัลอบขดุรื �อทําลาย สว่นใหญ่จงึเหลือเพียงชิ �นส่วนโครงกระดกูมนษุย์ เศษภาชนะดิน
เผา และเปลือกหอยกองอยูแ่ละกระจดักระจายเป็นจํานวนมาก  

ประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 
สํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ตสํารวจแหล่งโบราณคดีแห่งนี �เมื�อ วนัที� 8 มกราคม 2556 

และสํารวจพบภาพเขียนสีเพิ�มเตมิเมื�อวนัที� 30 มกราคม 2557 
จากการสมัภาษณ์นายวินยั ชเูสียงแจ้ว ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 4 ได้ความว่า แหล่งโบราณคดี

แห่งนี �เป็นที�ทราบกันมานานแล้วว่าพบโครงกระดกูมนุษย์และภาชนะดินเผาอยู่ภายในถํ �าบริเวณ           
อา่วบญุคง โดยชาวบ้านท้องถิ�นและนกัท่องเที�ยวบางส่วน แตเ่นื�องจากการเดินทางเข้าถึงแหล่งไป
ได้โดยยากลําบาก จึงไม่เป็นที�ทราบกันแพร่หลายนัก ล่าสุดมีการออกข่าวทางโทรทัศน์และ
หนงัสือพิมพ์ในชว่งต้นเดือนมกราคม 2556 

สาระสาํคัญ  
แหล่งโบราณคดีอ่าวบุญคงเป็นแหล่งที�ตั �งอยู่ในอ่าว สภาพพื �นที�จึงเหมาะสมสําหรับ           

การจอดเรือเพื�อพกัระหว่างการเดินทาง หรือใช้หลบกระแสคลื�นลมแรง อีกทั �งภายในยงัมีถํ �าหลาย
คหูาตอ่เนื�องกนัไป ซึ�งนา่จะเกิดจากการกดัเซาะของนํ �าทะเลตามธรรมชาติจนเกิดเป็นโพรงถํ �าและ
เพิงผา20  

บริเวณเพิงผาของอา่วบญุคงห่างจากจดุที�พบโบราณคดีประมาณ 5 เมตร ได้มีการสํารวจพบ
ภาพเขียนสี บนผนงัเพิงผาด้วย  

 
 

                                                           

20 สาํนกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีอ่าวบุญคง 

ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง, โครงการสํารวจแหล่งโบราณคดี ปีงบประมาณ 2556, 1 – 2. (อดั
สาํเนา) 
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แผนที� 12 แสดงที�ตั �งแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

 

 
ภาพที� 26 การเดนิทางโดยเรือไปสํารวจแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 
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ภาพที� 27 สภาพแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง ด้านทิศตะวนัออก สภาพเป็นเพิงผาและโพรงถํ �า 

 

 

ภาพที� 28 สภาพภายในโพรงถํ �าคูหาแรก มีหินงอกหินย้อย มีความสูงพอคนเดินลอดเข้าไปได้ 
สํารวจพบหลกัฐานทางโบราณคดี ที�หลงเหลือจากการลกัลอบขดุหาของมีคา่ 

 

 

ภาพที� 29 เศษโครงกระดกูมนษุย์ และเศษภาชนะดินเผา แตกหกัเป็นชิ �นเล็กชิ �นน้อยถกูนํามากอง
รวมกนัไว้บริเวณมมุหนึ�งของถํ �าภายในคหูาแรก 
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ภาพที� 30  สภาพทางเดนิเชื�อมระหวา่งถํ �าคหูาแรก กบัถํ �าคหูาที�สอง แหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 

 

 
ภาพที� 31 ชิ �นสว่นโครงกระดกูมนษุย์ และเศษภาชนะดนิเผา สภาพแตกหกั พบภายในโพรงถํ �าคหูา

ที�สอง แหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 
 

 
ภาพที� 32 ชิ �นสว่นโครงกระดกูมนษุย์เผาไฟ สภาพแตกหกั พบภายในโพรงถํ �าคหูาที�สอง 

 แหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 
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ภาพที� 33 กองเปลือกหอยทะเลฝาเดียว พบกระจายอยูท่ั�วไป ภายในโพรงถํ �าคหูาที�สอง 

 แหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 
 

 
ภาพที� 34 หลมุที�เกิดจากการลกัลอบขดุหาของมีคา่ภายในโพรงถํ �าคหูาที�สอง  
 

หลักฐานทางโบราณคดี ที�พบมีดงันี � 
1. หลกัฐานประเภทภาพเขียนสี ลกัษณะภาพเป็นกลุ่มภาพเขียนด้วยลายเส้นสีแดงคล้าย

สตัว์ทะเลและสตัว์บก แบง่เป็นภาพตา่ง  ๆได้ดงันี � ภาพลายเส้นสีแดงรูปปลาที�ระบายสีแดงทึบบริเวณครีบ
และหาง ภาพลายเส้นสีแดงรูปปลาที�ด้านในมีเส้นมีแดงตกแตง่ทั �งแบบ เส้นแนวตั �งหลายๆเส้น หรือ
แบบลายเส้นแนวขวาง ทั �งตวั ส่วนหวั ครีบและหางระบายสีทึบ ภาพลายเส้นสีแดงคล้ายรูปหอย
สงัข์ และภาพลายเส้นสีแดงคล้ายลิง? สว่นหวัและหางระบายสีทบึ 



70 

 

 
ภาพที� 35 ภาพเขียนสีรูปปลาที�พบบริเวณแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 

 

 
ภาพที� 36 ภาพเขียนสีรูปสตัว์หลายชนิดที�พบบริเวณแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 

 
2. ชิ �นส่วนกระดกูมนษุย์ พบจํานวนมาก อยู่ในสภาพแตกหกั ได้แก่ ชิ �นส่วนกะโหลก

ศีรษะ ฟันกราม กระดกูแขน กระดกูขา และกระดกูซี�โครง จํานวนมาก เนื�องจากระยะเวลาที�จํากดั
และชิ �นสว่นกระดกูที�เสียหายหรือถกูทําลายเป็นจํานวนมาก จงึไมอ่าจระบจํุานวนโครงกระดกูที�พบ
ได้ แตจ่ากตวัอยา่งที�ได้จากการสํารวจ คือ  

กระดูกกรามล่าง  (Mandible)  จากการ วิ เคราะ ห์ของนัก โบราณคดีอาวุ โส                   
คุณประพิศ พงศ์มาศ สันนิษฐานว่า เป็นกระดูกกรามล่างเพศชาย อายุประมาณ 15 – 20 ปี 
เนื�องจากลกัษณะคางเป็นเหลี�ยม และร่องรอยสึกของฟันกรามที� 3 (3rd Molar) ที�เพิ�งขึ �นไม่นาน 
และฟันมีรอยขีดเป็นเส้นคล้ายเป็นลกัษณะทางพนัธุกรรม 
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ภาพที� 37 กระดกูกรามลา่ง (Mandible) 

 
ฟันตดัด้านบน (upper incisor) มีรอยแตกและคอ่นข้างสกึ จนเห็นเนื �อฟันด้านใน 

 
ภาพที� 38 ฟันตดัด้านบน (upper incisor) 

 
ฟันเขี �ยว (canine) ซ้ายลา่ง? มีร่องรอยของการสกึเล็กน้อย 

 

 
ภาพที� 39 ฟันเขี �ยว (canine) 
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กระดกู Radius ข้างขวา หวั Radius เชื�อมติดกนัแล้ว แสดงให้เห็นว่ามีอายมุากกว่า 
21 ปี21 

 
ภาพที� 40 กระดกู Radius 

 
3. เปลือกหอย แบง่ตามประเภทได้ดงันี �  
เปลือกหอยเลีย (Cyclophorus aurantiacus) เป็นเปลือกหอยฝาเดียวผิวเปลือกด้าน

นอกมีสีนํ �าตาลเข้มและมีเส้นการเติบโตในแนวตั �ง เปลือกหนาและแข็ง ปากเปลือกมีรูปร่างกลม 
ขอบเปลือกหนา เป็นหอยที�อาศยัอยู่บริเวณภูเขา ป่าละเมาะ หรือพื �นดินที�มีป่าชื �น หรือภูมิอากาศ
แบบลมมรสมุ  

 
ภาพที� 41 เปลือกหอยเลีย 

 
 
 

                                                           

21 ดเูพิ�มเติม Tim D. White and Pieter A. Folkens, The Human Bone Manual (Amsterdam: 
Elsevier Academic, 2005). 
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เปลือกหอยแครง (Anadara granosa) เป็นหอยสองฝา อาศยัอยู่บริเวณป่าชายเลน 
หรือพื �นที�นํ �ากร่อย ไมช่อบนํ �าลกึ22 

 
ภาพที� 42 เปลือกหอยแครง 

 
เปลือกหอยสังข์กระโดด หรือหอยชกัตีน (Strombus canarium) เป็นหอยทะเลฝา

เดียว พบอาศยัอยูบ่ริเวณพื �นทราบปนโคลน บริเวณหญ้าทะเลในเขตนํ �าขึ �นนํ �าลง 

 
ภาพที� 43 เปลือกหอยสงัข์กระโดด 

 
4. ภาชนะดินเผา พบทั �งภาชนะดินเผาเนื �อดิน ภาชนะดินเผาเนื �อแกร่ง (Stoneware) 

และภาชนะดินเผาเนื �อกระเบื �อง (Porcelain) ทั �งที�นําเข้าจากตา่งประเทศ และผลิตจากแหล่งเตา
ในประเทศไทย ดงันี �   

4.1 เครื�องถ้วยต่างประเทศที�พบ ทั �งภาชนะดินเผาประเภทเนื �อแกร่ง และภาชนะดิน
เผาเนื �อกระเบื �อง จากประเทศตา่งๆ ดงันี � 

                                                           

22 กรภคั สทุธิยะรักษ์, “การวิเคราะห์ตวัอยา่งเปลอืกหอยที�ได้จากการขดุค้นที�ถํ �าหมอเขียว จงัหวดั
กระบี� 2551” (เอกสารการศึกษาเฉพาะบุคคล ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2554), 37. 
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4.1.1 เครื�องถ้วยจีน สามารถจดัแบง่ได้ดงันี � 
เตาหยง่ชนุ เมืองเฉวียนโจว มณฑลฝเูจี �ยน 
อายุราวครึ�งหลังพุทธศตวรรษที� 17 สมัยราชวงศ์สุ้ งใต้ เครื�องถ้วยเคลือบสีขาว มี

ลกัษณะเป็นตลบั เนื �อดินสีขาวละเอียด นํ �าเคลือบสีขาวใส และมีรอยราน บริเวณก้นภาชนะด้าน
นอก ไม่เคลือบ สภาพชํารุดแตกหกั และชิ �นส่วนเครื�องถ้วยจีนที�มีการตกแตง่ด้านในโดยการเซาะ
เป็นร่อง 

 
ภาพที� 44 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีขาว แหลง่เตาหยางชนุ 

 
เตาหลงเฉวียน เมืองลี�สุย่ มณฑลเจ้อเจียง  
อายุราวพุทธศตวรรษที� 17 – 18 สมัยราชวงศ์สุ้ งใต้ เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียว มี

ลกัษณะเป็นชิ �นสว่นชาม นํ �าเคลือบสีเขียวคลํ �าหรือเขียวออ่น คอ่นข้างใส เนื �อดินสีเทาแกร่ง ตวัชาม
ด้านนอกมกัไมต่กแตง่ลวดลาย ด้านในขดูสลกัลายกอบวั และลายซี�หวี 

 
ภาพที� 45 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีเขียว แหลง่เตาหลงเฉวียน 

 
อายรุาวปลายพทุธศตวรรษที� 18 – ต้นพุทธศตวรรษที� 19 ปลายสมยัราชวงศ์สุ้ งใต้ – 

ต้นสมัยราชวงศ์หยวน เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียว มีลักษณะเป็นชิ �นส่วนปากชาม เนื �อดินสีเทา
ละเอียด นํ �าเคลือบสีเขียว 
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ภาพที� 46 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีเขียว แหลง่เตาหลงเฉวียน 

 
เตาถงอนั เมืองเซี�ยเหมิน มณฑลฝเูจี �ยน  
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที� 17 – ต้นพุทธศตวรรษที� 18 สมัยราชวงศ์สุ้ งใต้ เครื�อง

ถ้วยเคลือบสีเขียว มีลกัษณะเป็นชาม เนื �อดินสีเทาหรือเทาอมเหลือง นํ �าเคลือบสีเขียวอมเทา และ
มีรอยราน เคลือบไม่ถึงเชิง ชิ �นส่วนปากชามบริเวณปาก ผิวด้านนอกและด้านในเรียบ เคลือบสี
เขียวอมเทาบริเวณส่วนปาก ส่วนถัดลงมาไม่เคลือบ เศษเครื�องถ้วยจีนส่วนลําตวั และส่วนก้น มี
ลกัษณะก้นลึก เชิงสงู ขอบเชิงหนา เคลือบสีเขียวอมเทาส่วนลําตวับางส่วน ส่วนก้นไม่เคลือบ ทั �ง
ด้านนอกและด้านใน  

 
ภาพที� 47 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีเขียว แหลง่เตาถงอนั 

 
เตาอีซิ�ง เมืองอูซี๋ มณฑลเจียงซู  
อายุราวครึ�งแรกพุทธศตวรรษที� 19 สมัยราชวงศ์หยวน เครื�องถ้วยเคลือบนํ �าตาล 

ลกัษณะเป็นภาชนะทรงขวด เนื �อดินสีนํ �าตาลหยาบ นํ �าเคลือบสีนํ �าตาลอมดํา สนันิษฐานว่าเป็น
ภาชนะบรรจดุนิปืนสําหรับใช้ในเรือ หรือสง่ออกไปยงัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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ภาพที� 48 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีนํ �าตาล แหลง่เตาอีซิ�ง 

 
4.2 เครื�องถ้วยจากแหลง่เตาในประเทศไทย สามารถจดัแบง่ได้ดงันี � 
แหลง่เตาปะโอ ตําบลวดัขนนุและตําบลมว่งงาม อําเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา  
อายุราวพุทธศตวรรษที� 16 – 18 ซึ�งผลิตภาชนะดินเผาเนื �อสีขาวละเอียด ประเภท

กณุฑีและกุณโฑ23 เศษภาชนะดินเผาที�พบเป็นชิ �นส่วนลําตวัภาชนะมีพวย เนื �อดินละเอียดสีขาว 
ทานํ �าดนิสีขาวนวล และขดัมนั  

 

 
ภาพที� 49 ภาชนะดนิเผา แหลง่เตาปะโอ 

 
แหลง่เตาพื �นเมือง 
เป็นเศษภาชนะดนิเผาเนื �อดนิ ชิ �นส่วนปากและลําตวัภาชนะ เนื �อหยาบเผาไม่สกุ บาง

ชิ �นตกแตง่ด้วยการขดูลาย รมควนั และไมมี่ลวดลาย 

                                                           

23 ธราพงศ์ ศรีสชุาติ, “เตาเผาโบราณชุมชนปะโอ,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 6 
(กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 2560. 
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ภาพที� 50 ภาชนะดนิเผาเนื �อดนิ แหลง่เตาพื �นเมือง 

 
5. วตัถปุระเภทอื�นๆ เครื�องประดบัแหวนพลอยสีชมพ ูสภาพชํารุดเป็นพลอยเนื �ออ่อน 

หายไป 1 เม็ด เหลือ 8 เม็ด ตวัเรือนทําด้วยโลหะเคลือบด้วยสีทอง มีสนิมสีเขียว พิจารณาจาก
รูปแบบสนันิษฐานวา่เป็นแหวนสมยัปัจจบุนั 

 
ภาพที� 51 เครื�องประดบัแหวนพลอยสีชมพ ู
 

การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ีสามารถแบง่ตามประเภทได้ดงันี � 
หลักฐานประเภทภาพเขียนสี ลกัษณะภาพเป็นกลุ่มภาพเขียนด้วยลายเส้นสีแดงคล้าย

ภาพสตัว์นํ �า และสตัว์บน จํานวนอย่างน้อย 2 กลุ่ม ซึ�งมีลกัษณะคล้ายคลึงกับภาพเขียนสีที�พบที�แหล่ง
โบราณคดีเขาแบนะ ในเขตอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จงัหวดัตรัง อายปุระมาณ 
4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 

หลักฐานประเภทชิ �นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ ชิ �นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ พบ
จํานวนหลายชิ �นสว่น อยูใ่นสภาพแตกหกัเป็นชิ �นเล็กชิ �นน้อย ได้แก่ ชิ �นสว่นกะโหลกศีรษะ ฟันกราม 
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กระดูกแขน กระดูกขา และกระดูกซี�โครง จํานวนมาก เนื�องจากระยะเวลาที�จํากัดและชิ �นส่วน
กระดกูที�เสียหายหรือถกูทําลายเป็นจํานวนมาก จงึไมอ่าจระบจํุานวนโครงกระดกูที�พบได้ 

หลักฐานประเภทเปลือกหอย มีทั �งหอยทะเลและหอยที�พบในบริเวณนํ �ากร่อย เช่น 
หอยสังข์กระโดด (หอยชักตีน) และหอยแครง เปลือกหอยเหล่านี �อาจเป็นนิเวศวัตถุที�มีอยู่ตาม
ธรรมชาต ิสว่นหอยเลียเป็นหอยบกที�อยูใ่นสภาอากาศแบบมรสมุ จงึอาจถกูนํามาเป็นอาหาร 

หลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา เศษภาชนะดินเผาต่างๆ ที�พบสามารถ
กําหนดอายุได้ว่าอยู่ในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ ที�ชดัเจนที�สุดเป็นเศษเครื�องถ้วยจากประเทศจีน 
จากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและเทคนิคการผลิตของภาชนะ พบว่าเป็นเครื�องถ้วยจีนสมยั
ราชวงศ์สุ้งใต้ ลกัษณะเป็นเครื�องถ้วยเคลือบสีเขียวอมเทาทั �งสองด้าน ตกแตง่ด้วยลายขดุหรือลาย
ซี�หวีเป็นเส้นโค้งอ่อนช้อย และชิ �นส่วนตลบัเคลือบใสสีขาว อายรุาวพทุธศตวรรษที� 17 – 19 เครื�อง
ถ้วยจีนเคลือบเขียว ปาดนํ �าดินทั �งด้านในและด้านนอกภาชนะ เครื�องถ้วยจีนเคลือบนํ �าตาล สมยั
ราชวงศ์หยวน อายรุาวพทุธศตวรรษที� 19  

เครื�องถ้วยที�ผลิตจากแหล่งเตาในประเทศไทย ได้แก่ ชิ �นส่วนภาชนะดินเผาประเภท
เนื �อดินจากแหล่งเตาปะโอ อายรุาวพุทธศตวรรษที� 16 – 18 เป็นภาชนะดินเผาเนื �อละเอียดมีพวย 
และภาชนะดินเผาเนื �อหยาบซึ�งสนันิษฐานว่ามีแหล่งผลิตจากแหล่งเตาท้องถิ�นในภาคใต้ของไทย 
โดยเศษภาชนะเหล่านี �อาจเป็นสิ�งที�ผู้คนในสมยันั �นนําติดตวัมาเป็นเครื�องใช้สําหรับอปุโภคบริโภค
ในการเดินเรือมาค้าขายหรือมีการแลกเปลี�ยนเป็นสินค้ากบัชมุชนบริเวณชายฝั�งทะเล และเข้ามา
หลบพักอาศัยในบริเวณถํ �าภายในอ่าว หรืออาจเป็นสิ�งของอุทิศในพิธีกรรมการฝังศพ ในช่วง
ประมาณ 700 – 1,000 ปีมาแล้ว  

หลักฐานประเภทอื�นๆ  แหวนพลอยสีชมพ ูตวัเรือนทําจากโลหะเคลือบสีทอง เป็น
แหวนสมยัปัจจบุนั แสดงให้เห็นวา่ มีการเข้ามาใช้พื �นที�ของคนในปัจจบุนั 

การกาํหนดอายุสมัย 
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ โดยกําหนดอายุจากการเปรียบเทียบกลุ่มภาพเขียนสีแดงรูป

สตัว์ กบัแหลง่โบราณคดีใกล้เคียง กําหนดอายปุระมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว  
 สมยัประวัติศาสตร์ โดยกําหนดอายุจากการเปรียบเทียบโบราณวัตถุที�พบ ชิ �นส่วน

เครื�องถ้วยจีน สมัยราชวงศ์สุ้ งใต้ (พ.ศ. 1670 – 1823) อายุราวพุทธศตวรรษที� 17 – 19 หรือ
ประมาณ 700 – 1000 ปีมาแล้ว และสมยัราชวงศ์หยวน อายรุาวพทุธศตวรรษที� 19 และชิ �นส่วน
ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาปะโอ อายุราวพุทธศตวรรษที� 16 – 18 หรือประมาณ 600 – 900 ปี
มาแล้ว กําหนดอายไุด้ราวพทุธศตวรรษที� 16 – 19  



79 

 

 
 
 
การตีความแหล่งโบราณคดี 
สนันิษฐานว่า เป็นแหล่งโบราณคดีที�มีการใช้งานเป็นช่วงระยะเวลา เนื�องจากสภาพ

ภูมิประเทศไม่เหมาะแก่การตั �งถิ�นฐาน หากแต่เหมาะแก่การหลบคลื�นลมของคนเดินเรือ ตั �งแต่
สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ และยงัพบกระดกูมนษุย์จํานวนมากในแหล่งโบราณคดีแห่งนี �อาจตีความ
เพิ�มเตมิได้วา่ นา่จะถกูใช้เป็นแหลง่ฝังศพในชว่งพทุธศตวรรษที� 16 – 19  

 
ตารางแสดงหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบจากการสํารวจ ดงันี � 

ตารางที� 5 หลกัฐานประเภทโครงกระดกูมนษุย์จากแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 
ประเภท จาํนวน (ชิ �น) 

กระดกูกรามลา่ง (Mandible) 1 
ฟันตดัด้านบน (upper incisor) 1 
ฟันเขี �ยว (canine) 1 
กระดกู Radius 1 

 
ตารางที� 6 หลกัฐานประเภทเปลือกหอยจากแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 

ประเภท จาํนวน (ชิ �น) 
หอยเลยี (Cyclophorus aurantiacus) 1 
หอยแครง (Anadara granosa) 2 
หอยสงัข์กระโดด หรือหอยชกัตีน (Strombus canarium) 2 

 
ตารางที� 7 หลกัฐานประเภทภาชนะดนิเผาจากตา่งประเทศจากแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 

แหล่งเตา อายุสมัย  
(พุทธศตวรรษ) 

การตกแต่ง จาํนวน 
(ชิ �น) 

เครื�องถ้วยจีน เตาหยง่ชนุ ครึ�งหลงัพทุธศตวรรษที� 17 เคลอืบสขีาว 2 
เครื�องถ้วยจีน เตาหลงเฉวียน ปลายพทุธศตวรรษที� 17 – ต้นพทุธศตวรรษที� 18  เคลอืบสเีขียว 2 
เครื�องถ้วยจีน เตาหลงเฉวียน ปลายพทุธศตวรรษที� 18 – ต้นพทุธศตวรรษที� 19 เคลอืบสเีขียว 1 
เครื�องถ้วยจีน เตาถงอนั ปลายพทุธศตวรรษที� 17 – ต้นพทุธศตวรรษที� 18 เคลอืบสเีขียว 2 
เครื�องถ้วยจีน เตาอี�ซิ�ง ครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 19 เคลอืบสนํี �าตาล 1 



80 

 

 
 
ตารางที� 8 หลกัฐานประเภทภาชนะดนิเผาจากประเทศไทยจากแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 

แหล่งเตา อายุสมัย  
(พุทธศตวรรษ) 

การตกแต่ง จาํนวน 
(ชิ �น) 

แหลง่เตาปะโอ จ.สงขลา  16 – 18 ทานํ �าดินและขดัมนั 3 
แหลง่เตาพื �นเมือง Earthenware g เรียบ, ขดูขีด และรมควนั 14 

 
ตารางที� 9 หลกัฐานประเภทอื�นๆ จากแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง 

ประเภท อายุสมัย  
(พุทธศตวรรษ) 

จาํนวน (ชิ �น) 

เครื�องประดบัแหวนพลอย ร่วมสมยัปัจจบุนั 1 
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4. แหล่งโบราณคดีเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) 
ที�ตั �ง  
หมู ่4 ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
พกัิดภูมิศาสตร์  
รุ้ง 7 องศา 29 ลิปดา 47.61 ฟิลิปดา เหนือ 
แวง 99 องศา 18 ลิปดา 18.07 ฟิลิปดา ตะวนัออก 
พกัิดกริด 
47 NNJ 336286 
แผนที�ทหาร ชื�อแผนที� เกาะมกุด์ 1: 50,000 พิมพ์ครั �งที� 1 – RTSD ลําดบัชดุ L 7018 

ระวาง 4823I UTM 0533653 E / 0828654 N 

เส้นทางสู่แหล่ง 
จากที�ว่าการอําเภอสิเกา มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 4046 ระยะทางประมาณ 50 เมตร เลี �ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสิเกา–ปากเมง มุ่งหน้า
ตรงไประยะทางประมาณ 3.4 กิโลเมตร จะพบทางแยกให้เบี�ยงซ้ายเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 4162 ตรงไประยะทางประมาณ 6.4 กิโลเมตร ถึงหาดปากเมง จากนั �นนั�งเรือจากหาด
ปากเมงไปยงัเกาะเมง หรือที�ชาวบ้านเรียกวา่ เขาโต๊ะหาย (เขาโต๊ะหงาย) ซึ�งตั �งอยู่ทางทิศตะวนัตก
ของหาดปากเมง ตรงข้ามกบัองค์การบริหารส่วนตําบลไม้ฝาด เป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร แหล่ง
โบราณคดีตั �งอยู่บริเวณโพรงถํ �าและเพิงผาด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะ ซึ�งอยู่ด้านทิศใต้
ของเขาเมง และตั �งอยูห่า่งจากแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคงเป็นระยะประมาณ 2.5 กิโลเมตร 

ปัจจบุนัแหล่งโบราณคดีเกาะเมงได้รับการดแูลอนรัุกษ์โดยองค์การบริหารส่วนตําบล            
ไม้ฝาด และเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�ใกล้กับหาดปากเมง หาดราชมงคล และอุทยานแห่งชาติหาด          
เจ้าไหม24 

สภาพโดยทั�วไปของแหล่ง 
แหล่งโบราณคดีเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) ตั �งอยู่บนเกาะกลางทะเล ลกัษณะเป็นภูเขา

หินปนูสงูชนั มีโพรงถํ �าและเพิงผาที�เกิดจากการกดัเซาะของนํ �าทะเลและกระบวนการกดักร่อนตาม
ธรรมชาติ ตั �งอยู่บริเวณด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเกาะ และอยู่ทางด้านทิศใต้ของเขาเมง 
บริเวณโพรงถํ �าในพื �นที�แหล่งโบราณคดีนี �แตเ่ดิมสนันิษฐานว่ามีถํ �าแบง่เป็น 2 ระดบั ระดบับนเป็น

                                                           

24 สํานกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเกาะเมง 

หมู่ 4 ตาํบลไม้ฝาด อาํเภอสิเกา จังหวัดตรัง, 1 – 3. (อดัสาํเนา). 
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คหูาขนาดใหญ่ มีขนาดกว้างประมาณ 5 เมตร ยาวประมาณ 8 เมตร ระดบัล่างมีร่องรอยของหิน
เพดานถํ �าถลม่ลงมาทบัถมกนัจนเกิดเป็นโพรงถํ �าขนาดเล็กจํานวนหลายแหง่ 

ตําแหน่งถํ �าที�พบหลกัฐานทางโบราณคดี เมื�อมองจากหาดปากเมงหรือจากบนเรือจะ
ไม่สามารถมองเห็นปากถํ �าได้ เนื�องจากด้านหน้าถํ �าเต็มไปด้วยต้นไม้ขึ �นปกคลุม และมีหินเพดาน
ถํ �าที�ถลม่ลงมาปิดบริเวณหน้าถํ �า การเดนิทางเข้าสูถํ่ �าจงึต้องปีนและลอดโพรงถํ �าเข้าไปภายใน เมื�อ
ถึงบริเวณที�พบหลกัฐานทางโบราณคดีมีลกัษณะเป็นโพรงถํ �าขนาดเล็กซึ�งมีทางเชื�อมถึงกนั และมี
ทางเชื�อมถึงคหูาระดบับน ตําแหน่งโพรงถํ �าอยู่สูงจากระดบันํ �าทะเลไม่มากนกั บริเวณพื �นภายใน
ถํ �าพบโบราณวตัถแุละเปลือกหอยกระจายตวัอยูท่ั�วไป ซึ�งอาจเกิดจากการเคลื�อนย้ายของมนษุย์ใน
ปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นชิ �นส่วนโครงกระดกูมนษุย์ ภาชนะดินเผา สภาพเกือบสมบรูณ์ เศษภาชนะ
ดนิเผา และเปลือกหอย สภาพหลกัฐานถกูนํามากองวางรวมกนัไว้และกระจดักระจายอยู่ตามซอก
หินของโพรงถํ �า 

ประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 
สํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ต สํารวจแหล่งโบราณคดีแห่งนี �เมื�อวนัที� 19 มีนาคม 2556 

และได้เคยสํารวจแหล่งโบราณคดีในพื �นที�บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งโบราณคดีอ่าวบญุคง และ
แหลง่โบราณคดีเขาแบนะ (ภาพเขียนสี) เมื�อวนัที� 8 มกราคม 2556 

จากนั �นนายวินยั ชูเสียงแจ้ว ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ที� 4 ได้นําผู้ สื�อข่าวจงัหวดัตรังเดินทางไป
เก็บข้อมลูที�แหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง และได้เดนิทางไปที�เกาะเมง หรือที�ชาวบ้านท้องถิ�นเรียกว่า  
เขาโต๊ะหาย (เขาโต๊ะหงาย) ซึ�งพบว่ามีหลักฐานทางโบราณคดี เช่นเดียวกับที�แหล่งโบราณคดี           
อ่าวบุญคง และได้มีการนําเสนอข่าวทางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที� 21 มกราคม 2556            
พร้อมทั �งประสานมายังสํานักศิลปากรที� 15 ภูเก็ต เพื�อให้นักโบราณคดีเดินทางมาตรวจสอบ           
อีกครั �ง 

สาระสาํคัญ  
แหลง่โบราณคดีเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) เป็นแหล่งที�ตั �งอยู่บนเกาะ ในอ่าวใกล้กบัหาด           

ปากเมง ซึ�งเป็นชายฝั�งพื �นราบ สภาพพื �นที�จึงเหมาะสมสําหรับการจอดเรือเพื�อพักระหว่างการ
เดนิทาง หรือใช้หลบกระแสคลื�นลมแรง อีกทั �งภายในยงัมีโพรงถํ �าซึ�งน่าจะเกิดจากการกดัเซาะของ
นํ �าทะเลและกระบวนการกดักร่อนตามธรรมชาต ิ 
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แผนที� 13 แสดงที�ตั �งแหลง่โบราณคดีเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) แหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง  

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

 
ภาพที� 52 สภาพเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) เมื�อมองจากหาดปากเมง 
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ภาพที� 53 สภาพบริเวณแหลง่โบราณคดีเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) ด้านทิศตะวนัออก ปากถํ �ามีต้นไม้

และหินเพดานถํ �าปิดทบัอยู ่(ลกูศรชี �) 
 

 
ภาพที� 54 สภาพทั�วไปถํ �าคหูาชั �นบนที�เกิดจากการกดัเซาะของนํ �าทะเลในอดีต 

 

 
ภาพที� 55 สภาพทั�วไปถํ �าคหูาชั �นล่าง มีหินเพดานถํ �าถล่มลงมาทบัถมและพบโบราณวตัถกุระจาย

ตวัอยูท่ั�วบริเวณ 
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ภาพที� 56 โบราณวตัถปุระเภทภาชนะดินเผาและชิ �นส่วนโครงกระดกูมนษุย์จํานวนมาก ถกูนํามา
วางกองรวมกนัในถํ �าคหูาชั �นลา่ง 

 
หลักฐานทางโบราณคดี ที�พบมีดงันี � 
1. ชิ �นส่วนกระดกูมนษุย์ พบเป็นจํานวนมากจากการสํารวจ ซึ�งมีตั �งแตก่ะโหลกศีรษะ 

กระดูกท่อนยาวทั �งกระดูกแขนและขา และกระดูกซี�โครง จํานวนมากกว่า 1 โครง เนื�องจากมี
ข้อจํากดัเรื�องความเชื�อภายในชมุชนใกล้เคียง จงึไมส่ามารถนํากระดกูมาวิเคราะห์โดยละเอียดได้ 

 
ภาพที� 57  ชิ �นสว่นกระดกูมนษุย์จํานวนมากที�วางกองรวมกนั 

 
2. เปลือกหอย แบง่ตามประเภทได้ดงันี �  
เปลือกหอยเบี �ย (Cypraea erosa) เป็นหอยทะเลฝาเดียว อาศยัอยู่ตามโขดหิน หรือ

ตามแนวปะการังนํ �าตื �น รูปร่างลกัษณะมีสณัฐานเป็นรูปไข่ ผิวเรียบมนั ด้านหลงันูนโค้งเป็นสี
นํ �าตาล ด้านบนแต้มด้วยจดุสีนํ �าตาลอยู่ทั�วไป ส่วนช่องปากซึ�งอยู่ด้านล่างหรือด้านใต้ของเปลือก
เปิดเป็นร่อง พร้อมกบัรอยหยกัรูปซี�ฟัน 
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ภาพที� 57 เปลือกหอยเบี �ย 
 

เปลือกหอยสงัข์หนาม (Murex trapa) เป็นหอยทะเลฝาเดียว มีร่องจากปากเป็นท่อ
ยาวออกไป ปลายยอดแหลม อาศยับนพื �นทรายปนโคลน ผิวสีนํ �าตาลแดง เนื �อสีขาว 

 
ภาพที� 58 เปลือกหอยสงัข์หนาม 

 
เปลือกหอยตระกูล Thiaridae เป็นเปลือกหอยทะเลฝาเดียว คล้ายเปลือกหอยทาก

บก ผิวสีนํ �าตาล เนื �อสีขาว 

 
ภาพที� 59 เปลือกหอยตระกลู Thiaridae 
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เปลือกหอยเลีย (Cyclophorus aurantiacus) เป็นเปลือกหอยฝาเดียวผิวเปลือกด้าน
นอกมีสีนํ �าตาลเข้มและมีเส้นการเติบโตในแนวตั �ง เปลือกหนาและแข็ง ปากเปลือกมีรูปร่างกลม 
ขอบเปลือกหนา เป็นหอยที�อาศยัอยู่บริเวณภูเขา ป่าละเมาะ หรือพื �นดินที�มีป่าชื �น หรือภูมิอากาศ
แบบลมมรสมุ25 

 
ภาพที� 60 เปลือกหอยเลีย 

 
3. ภาชนะดนิเผา พบทั �งภาชนะดนิเผาเนื �อดนิ ภาชนะดินเผาเนื �อแกร่ง และภาชนะดิน

เผาเนื �อกระเบื �อง ทั �งที�นําเข้าจากตา่งประเทศ และผลิตจากแหลง่เตาในประเทศไทย ดงันี �   
3.1 เครื�องถ้วยต่างประเทศที�พบ ทั �งภาชนะดินเผาประเภทเนื �อแกร่ง และภาชนะดิน

เผาเนื �อกระเบื �อง จากประเทศตา่งๆ ดงันี � 
3.1.1 เครื�องถ้วยจีน สามารถจดัแบง่ได้ดงันี �   

แหล่งเตาหลงฉวน เมืองลี�สุ่ย มณฑลเจ้อเจียง อายุราวปลายพทุธศตวรรษที� 19 
สมยัราชวงศ์หยวน เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียว มีลกัษณะเป็นชาม เนื �อดินสีขาวอมเทา ก้นภาชนะ
ด้านนอกมีร่องรอยการปาดนํ �าเคลือบออกเป็นรูปวงแหวน นํ �าเคลือบสีเขียว26 มีรอยรานทั �งสองด้าน 
ผิวเรียบไมต่กแตง่ลวดลาย ก้นมีเชิง  

                                                           

25 นิรดา ตนัติเสรี, “การวิเคราะห์เปลือกหอยที�พบในการขดุค้นแหลง่โบราณคดีบ้านโป่งมะนาว 
ตําบลห้วยขุนราม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี” (สารนิพนธ์ปริญญาบณัฑิต ภาควิชาโบราณคดี คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2546), 37 – 38.  

26 ดูเพิ�มเติม ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “ความรู้ใหม่เกี�ยวกบัการกําหนดอายแุละแหลง่ผลิตของ
เครื�องปั �นดินเผาจีนที�พบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย” (เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ
ความรู้ใหมเ่กี�ยวกบัการกําหนดอายแุละแหลง่ผลิตของเครื�องปั �นดินเผาจีนที�พบจากแหลง่โบราณคดีในประเทศ
ไทย). 
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ภาพที� 61 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีเขียว แหลง่เตาหลงเฉวียน 
 

3.1.2 เครื�องถ้วยเวียดนาม สามารถจดัแบง่ได้ดงันี �  
ไมส่ามารถระบแุหลง่เตาได้ 

อายุราวพุทธศตวรรษที� 20 สมัยราชวงศ์เล (Lê dynasty) เครื�องถ้วยเคลือบสี
เขียว การเคลือบเขียวของกลุ่มเครื�องถ้วยเวียดนามเคลือบสีเขียวจะจรดเชิงเท่านั �น และจะไม่ไหล
ย้อนไปด้านในของขอบเชิง ส่วนฐานด้านล่างไม่ทานํ �าเคลือบ แต่อาจจะมีการทาสีดินสีแดงแทน 
และเครื�องถ้วยเวียดนามมกัพบร่องรอยของอุปกรณ์รองเผา (กี�) อยู่ด้วย27 ลักษณะเป็นชามปาก
ผาย ขอบปากเรียบ เชิงสูง ขอบเชิงค่อนข้างหนา เนื �อดินสีขาวอมเทา เนื �อแกร่ง นํ �าเคลือบสีเขียว
อมนํ �าตาลใส 

 
ภาพที� 62 เครื�องถ้วยเวียดนามเคลือบสีเขียว  

  อายุราวปลายพุทธศตวรรษที� 20 – ต้นพุทธศตวรรษที� 21 เครื�องถ้วยลายคราม        
มีลักษณะคล้ายกับเครื�องถ้วยลายครามสมัยราชวงศ์หมิงของประเทศจีน ในช่วงรัชกาลของ

                                                           

27 Louis Allison Cort, Regina Krahl, Peter Lam, Morimoto Asako, Nguyen Dinh Chien, 
Trian Nguyen and Philippe Truong, Vietnamese Ceramics: A Separate Tradition (Chicago: Art Media 
Resources with Avery Press, 1997), 132 – 140.  
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จกัรพรรดหิยงเลอถึงจกัรพรรดซิว่นเตอ๋ แตมี่ลกัษณะที�แตกตา่งระหวา่งเครื�องถ้วยลายครามของจีน
กบัเครื�องถ้วยลายครามของเวียดนาม คือ เครื�องลายครามเวียดนามจะมีลกัษณะเป็นเนื �อดินแกร่ง 
ในขณะที�เครื�องถ้วยลายครามจีนจะเป็นเนื �อกระเบื �อง28 ลกัษณะเป็นชาม ตกแตง่ด้วยการเขียนลาย
ครามใต้เคลือบ เป็นลายเส้นวนรอบภาชนะ ลายพนัธุ์พฤกษา และลายสญัลกัษณ์มงคล ปากผาย
ออก สภาพชํารุดเหลือครึ�งใบ 

 
ภาพที� 63 เครื�องถ้วยเวียดนามลายคราม 

 
3.2 เครื�องถ้วยจากแหลง่เตาในประเทศไทย สามารถจดัแบง่ได้ดงันี � 
เครื�องถ้วยจากแหลง่เตาบ้านเกาะน้อย เมืองศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั อายปุระมาณ

พทุธศตวรรษที� 20 – 21 
เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียว ลกัษณะเป็นชาม เคลือบสีเขียวใสจรดเชิง มีรอยรานทั �งสอง

ด้าน ชิ �นหนึ�งเป็นชิ �นส่วนชามบริเวณปาก และชิ �นที�สองเป็นบริเวณลําตวัภาชนะตกแต่งลวดลาย
ด้วยการขดูสลกัและเซาะร่องใต้เคลือบ  

 

 
ภาพท่ี 64 เครื่องถ�วยสุโขทัยเคลือบสีเขียว แหล�งเตาบ�านเกาะน�อย 

                                                           

28 Ibid,151 g152. 
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 เครื�องถ้วยเคลือบสีนํ �าตาล ลกัษณะเป็นชิ �นสว่นกระปกุ 2 ห ูเคลือบสีนํ �าตาลด้านนอก 

ผิวเรียบ สภาพชํารุดเหลือครึ�งใบ  

 
ภาพที� 65 กระปกุเคลือบสีนํ �าตาล แหลง่เตาบ้านเกาะน้อย 

 
เครื�องถ้วยจากแหง่เตาสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม่ อายปุระมาณพทุธศตวรรษที� 20 – 

21 เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียว ลกัษณะเป็นชิ �นส่วนปากชาม นํ �าเคลือบสีเขียว มีรอยรานทั �งสองด้าน 
ปากผายออก เนื �อสีเทา  

 
 

 
ภาพที� 66 เครื�องถ้วยเชียงใหมเ่คลือบสีเขียว แหลง่เตาสนักําแพง 
 

3.2.3 ภาชนะดินเผาเนื �อดิน จากแหล่งเตาพื �นเมือง ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นหม้อก้น
กลม เนื �อหยาบเผาไมส่กุ ตกแตง่ด้วยการกดประทบั 
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ภาพที� 67 หม้อก้นกลมเนื �อดนิ แหลง่เตาพื �นเมือง 

 
การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ีสามารถแบง่ตามประเภทได้ดงันี � 
หลักฐานประเภทชิ �นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ พบเป็นจํานวนมากและมีหลายโครง 

อยูใ่นสภาพแตกหกัเป็นชิ �นเล็กชิ �นน้อย ได้แก่ ชิ �นส่วนกะโหลกศีรษะ ฟันกราม กระดกูแขน กระดกู
ขา และกระดูกซี�โครง เป็นต้น แต่เนื�องจากข้อจํากัดเรื� องความเชื�อภายในชุมชนใกล้เคียง 
ระยะเวลาที�จํากัดและชิ �นส่วนกระดูกที�เสียหายหรือถูกทําลายเป็นจํานวนมาก จึงไม่อาจระบุ
จํานวนโครงกระดกูที�พบได้ 

หลักฐานประเภทเปลือกหอย มีทั �งหอยทะเล เช่น หอยเบี �ย หอยสงัข์ และหอยบกที�
อยู่ในสภาพอากาศแบบมรสุม เช่น หอยเลีย เป็นหอยที�พบได้ทั�วไปแม้กระทั�งบนเกาะเนื�องจาก
สภาพแวดล้อมของเกาะที�อยู่ในเขตอากาศแบบมรสมุ เปลือกหอยเหล่านี �จึงอาจเป็นนิเวศวตัถทีุ�มี
อยูต่ามธรรมชาต ิ

หลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา เศษภาชนะดินเผาต่างๆ ที�พบสามารถ
กําหนดอายไุด้ว่าอยู่ในช่วงสมยัประวตัิศาสตร์ ที�ชดัเจนที�สดุ ได้แก่ เครื�องถ้วยที�ผลิตจากแหล่งเตา
ตา่งประเทศ เป็นเครื�องถ้วยจากประเทศจีน จากการศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบและเทคนิคการผลิต
ของภาชนะ พบว่าเป็นเครื�องถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หยวน ลกัษณะเป็นเครื�องถ้วยเคลือบสีเขียวทั �ง
สองด้าน อายุประมาณพุทธศตวรรษที�  19 – 20 และพบเครื� องถ้วยจากประเทศเวียดนาม                    
มีลักษณะเป็นเครื�องถ้วยเคลือบสีเขียวนํ �าเคลือบบางใส มีรอยกี�ที�กึ�งกลางภาชนะด้านใน อายุ
ประมาณพทุธศตวรรษที�  20 และเครื�องถ้วยลายครามเวียดนามที�มีลกัษณะคล้ายเครื�องถ้วยลาย
ครามสมยัราชวงศ์หมิง อายปุระมาณพทุธศตวรรษที� 20 – 21    

เครื�องถ้วยที�ผลิตจากแหล่งเตาในประเทศไทย ได้แก่ เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียวและ
เครื� องถ้วยสีนํ �าตาล ผลิตจากแหล่งเตาบ้านเกาะน้อย เมืองศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย                       
อายุประมาณพุทธศตวรรษที� 20 – 21 และแหล่งเตาสันกําแพง จงัหวัดเชียงใหม่ อายุประมาณ
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พุทธศตวรรษที� 20 – 21 นอกจากนี �ยังพบภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผาประเภทเนื �อดิน
ธรรมดา เนื �อค่อนข้างหยาบ เป็นหม้อก้นกลมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ผิวเรียบและตกแต่งด้วย
การกดประทับลายเชือกทาบแบบหยาบๆ ซึ�งสันนิษฐานว่ามีแหล่งผลิตจากแหล่งเตาท้องถิ�นใน
ภาคใต้ของไทยในช่วงสมยัประวตัิศาสตร์ โดยภาชนะและเศษภาชนะเหล่านี �อาจเป็นสิ�งที�ผู้คนใน
สมัยนั �นนําติดตัวมาเป็นเครื�องใช้สําหรับอุปโภคบริโภคในการเดินเรือมาค้าขาย หรือมีการ
แลกเปลี�ยนเป็นสินค้ากบัชมุชนบริเวณชายฝั�งทะเล และเข้ามาหลบพกัอาศยัในบริเวณถํ �าและเพิง
ผาภายในอ่าว หรืออาจเป็นสิ�งของอุทิศในพิธีกรรมการปลงศพ ในช่วงประมาณ 500 – 700 ปี
มาแล้ว  

การกาํหนดอายุสมัย 
สมัยประวัติศาสตร์ โดยกําหนดอายุจากการเปรียบเทียบโบราณวัตถุที�พบ ได้แก่ 

เครื�องถ้วยจีน สมยัราชวงศ์หยวน และเครื�องถ้วยเวียดนาม อายุราวพุทธศตวรรษที� 19 – 21 หรือ
ประมาณ 500 – 700 ปีมาแล้ว เครื�องถ้วยจากแหล่งเตาในประเทศไทย ได้แก่ แหล่งเตาเกาะน้อย 
เมืองศรีสชันาลยั จงัหวดัสโุขทยั และแหล่งเตาสนักําแพง จงัหวดัเชียงใหม่ อายรุาวพทุธศตวรรษที� 
20 – 21 หรือประมาณ 500 – 600 ปีมาแล้ว 

 การตีความแหล่งโบราณคดี 
สนันิษฐานว่า เป็นแหล่งโบราณคดีที�มีการใช้งานเป็นช่วงระยะเวลา เนื�องจากสภาพ

ภมูิประเทศไมเ่หมาะแก่การตั �งถิ�นฐาน หากแตเ่หมาะแก่การหลบคลื�นลมของคนเดินเรือ อย่างไรก็
ตามการพบกระดกูมนษุย์จํานวนมากในแหล่งโบราณคดีแห่งนี �อาจตีความเพิ�มเติมได้ว่า น่าจะถูก
ใช้เป็นแหลง่ฝังศพในชว่งพทุธศตวรรษที� 19 – 21  

 
ตารางแสดงหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบจากการสํารวจ ดงันี � 

ตารางที� 10 หลกัฐานประเภทเปลือกหอยจากแหลง่โบราณคดีเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) 
ประเภท จาํนวน (ชิ �น) 

หอยเบี �ย (Cypraea erosa)  1 
หอยสงัข์หนาม (Murex trapa) 1 
หอยตระกลู Thiaridae 1 
หอยเลยี (Cyclophorus aurantiacus) 2 
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ตารางที� 11 หลกัฐานประเภทภาชนะดนิเผาจากตา่งประเทศจากแหลง่โบราณคดีเกาะเมง (เขา
โต๊ะหาย) 

แหล่งเตา อายุสมัย  
(พุทธศตวรรษ) 

การตกแต่ง จาํนวน (ชิ �น) 

เครื�องถ้วยจีน แหลง่เตาหลงฉวน  19 g 20 เคลอืบสเีขียว 1 
เครื�องถ้วยเวยีดนาม 19 – 20  เคลอืบสเีขียว 1 
เครื�องถ้วยเวยีดนาม 19 – 20  ลายคราม 1 

 
ตารางที� 12 หลกัฐานประเภทภาชนะดนิเผาจากประเทศไทยจากแหลง่โบราณคดีเกาะเมง (เขา
โต๊ะหาย) 

แหล่งเตา อายุสมัย  
(พุทธศตวรรษ) 

การตกแต่ง จาํนวน (ชิ �น) 

เตาบ้านเกาะน้อย จ.สโุขทยั 20 – 21  เคลอืบสเีขียว 3 
เตาบ้านเกาะน้อย จ.สโุขทยั 20 – 21  เคลอืบสนํี �าตาล 2 
เตาสนักําแพง จ.เชียงใหม ่ 20 g 21 เคลอืบสเีขียว 1 
แหลง่เตาพื �นเมือง Earthenware g กดประทบั 8 
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5. แหล่งโบราณคดีเกาะเหลาตรง 
ที�ตั �ง 
หมู ่2 บ้านหยงสตาร์ ตําบลทา่ข้าม อําเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 
พกัิดภูมิศาสตร์  
รุ้ง 7 องศา 7 ลิปดา 48.46 ฟิลิปดา เหนือ 
แวง 99 องศา 42 ลิปดา 7.56 ฟิลิปดา ตะวนัออก 
พกัิดกริด 
47 NNH 775 881 
แผนที�ทหาร ชื�อแผนที� อําเภอปะเหลียน 1: 50,000 พิมพ์ครั �งที� 1 – RTSD ลําดบัชดุ L 

7018 ระวาง 4923III UTM 0577528 E / 0788193 N 

เส้นทางสู่แหล่ง 
จากอําเภอปะเหลียนใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 404 ระยะทางจากอําเภอ                  

ปะเหลียนถึงบ้านหยงสตาร์ประมาณ 5 กิโลเมตร เมื�อถึงบ้านหยงสตาร์ จะต้องลงเรือไปยงัเกาะ
เหลาตรง ซึ�งอยูห่า่งจากฝั�งประมาณ 500 เมตร 

สภาพโดยทั�วไปของแหล่ง 
เป็นเกาะขนาดเล็ก อยู่บริเวณปากแม่นํ �า ตวัเกาะแบ่งได้เป็นบริเวณที�เป็นชายหาด 

และบริเวณที�เป็นป่าชายเลน 
ประวัต ิ
เกาะเหลาตรง เดิมชื�อ ปูเลาgตะฮง เป็นภาษามลายู แปลว่า เกาะมะเขือ ในสมัย

อยธุยาตอนปลาย เกาะเหลาตรงยงัไม่มีคนอยู่อาศยั ชาวประมงใช้เป็นที�หลบพาย ุแวะจอดเรือหา
นํ �าจืดจากบ้านหยงสตาร์และแวะนําเรือที�ชํารุดขึ �นซ่อมที�บริเวณเกาะเหลาตรง ตอ่มาเมื�อประมาณ 
พ.ศ. 2430 ในสมยัรัชกาลที� 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีการทําไม้ฟืนจากต้นแสม ตดัเป็นท่อนสั �นๆ 
ผ่าเป็นดุ้น มดับรรทุกเรือสําเภาไปขายที�ปีนงั และสิงคโปร์ เกาะเหลาตรงเป็นอีกเกาะหนึ�งที�มีป่า
ชายเลนที�มีต้นแสมและต้นโกงกางเป็นจํานวนมาก ชาวจีนจงึเข้ามาทํางานและปลกูสร้างบ้านเรือน
พกัอาศยับนเกาะเหลาตรง29 เมื�อมีคนมากขึ �น ผู้หญิงและเด็กไม่ได้รับความสะดวกเกี�ยวกบันํ �าจืด
และการศกึษา ประกอบกับมีการสร้างที�ว่าการอําเภอปะเหลียนขึ �นใหม่และได้นําดินจากที�ว่าการ
อําเภอปะเหลียนมาถมบริเวณจุดที�ใกล้กับที�ทําการดา่นศลุกากรหยงสตาร์ ผู้คนจึงอพยพย้ายมา
                                                           

29 ดูเพิ�มเติม สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที� 12 ภูเก็ต, ฝ่ายวิชาการ, 
รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเกาะเหลาตรง ตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง, 2545. 
(อดัสาํเนา); กาจ หยงสตาร์, ปะเหลียนเมืองเก่าตันหยงสตาร์ท่าเรือโบราณ (อดัสาํเนา)  



95 

 

ปลูกสร้างบ้านเรือนพกัอาศยับริเวณหน้าที�ทําการดา่นศลุกากรหยงสตาร์ ปล่อยให้เกาะเหลาตรง
รกร้างไมมี่คนอยูอ่าศยั มีเศษเครื�องถ้วยชามโอง่ไหแตกกระจายอยูท่ั�วบริเวณ 

ที�ท้ายเกาะเหลาตรงมีศาลเจ้า ชื�อศาลเจ้าทวดโต๊ะสีปเูต๊ะ ซึ�งเป็นที�เคารพนบัถือของ               
ผู้ เดนิเรือ หากเรือถกูคลื�นลมพาย ุชาวบ้านจะบนบานทวดโต๊ะสีปเูต๊ะแล้วจะปลอดภยั (ปัจจบุนัถกู
ทิ �งร้างไปแล้ว) 

ประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 
ชาวบ้านหยงสตาร์และสํานกังานศึกษาธิการอําเภอปะเหลียนมีความประสงค์ที�จะ

อนุรักษ์และพัฒนาเกาะเหลาตรงให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิง
ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม โดยชาวบ้านหยงสตาร์ มีความปรารถนาและเชื�อว่าเกาะเหลาตรงจะ
เป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ของตําบลท่าข้าม ที�สามารถเชื�อมต่อกับเกาะสุกรและ
แหลมตะเสะ ซึ�งจะเป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ที�ครบวงจร ชาวบ้านได้เก็บรวบรวมชิ �นส่วนของ
ถ้วยชาม โอ่ง ไห ที�แตกกระจายบริเวณชายหาดเหลาตรง เพื�อจัดเก็บไว้ในอาคารที�จะเป็น
พิพิธภณัฑ์ท้องถิ�นบนเกาะเหลาตรง อนัจะก่อให้เกิดความภาคภมูิใจ และเอื �อประโยชน์ให้อนชุนรุ่น
หลงัได้รู้จกัรากเหง้าทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของท้องถิ�นตวัเองได้มากยิ�งขึ �น30 

สํานกัศลิปากรที� 15 ภเูก็ต ได้ทําการสํารวจแหล่งโบราณคดีแห่งนี �เมื�อ สิงหาคม 2545 
และวันที� 13 ธันวาคม 2556 โดยจากการสัมภาษณ์นายเฉ่ง ธีระกุลพิศทุธิ� ราษฎรในพื �นที�หมู่ 2 
บ้าน หยงสตาร์ ตําบลท่าข้าม อําเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง เมื�อวนัที� 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ได้
ความว่า นายเฉ่งเป็นคนในพื �นที�อายุประมาณ 70 ปี เคยอยู่บนเกาะเหลาตรงมาก่อนที�จะย้าย
ขึ �นมาอยู่บนฝั�งเมื�อประมาณ 50 ปีที�แล้ว ในอดีตบนเกาะอยู่กนัประมาณ 30 – 40 ครอบครัว หรือ
ประมาณ 200 – 300 คน เหตทีุ�ย้ายขึ �นมาอยู่บนแผ่นดินใหญ่ เพราะบนเกาะไม่มีนํ �าจืด ต้องขนนํ �า
จืดจาก หยงสตาร์ไปใช้บนเกาะ ส่วนศาลเจ้าที�อยู่ทางทิศเหนือของเกาะ คือศาลทวดสีปู่ เต๊ะ เป็น
ศาลเจ้าศกัดิ�สิทธิ� ได้ทําพิธีย้ายขึ �นมาบนฝั�งเมื�อประมาณ 10 ปีที�แล้ว เนื�องจากไม่สะดวกในการ
เดินทางไปสกัการะ และบนเกาะยงัมีสสุานของคนจีนช่วงอายปุระมาณ 2 รุ่น คือ รุ่นปู่  และรุ่นพ่อ 
ซึ�งได้มีมูลนิธิทําการล้างป่าช้า ในอดีตบริเวณเกาะเหลาตรงมีเรือค้าขายของคนจีน ปีนังและ
สิงคโปร์เข้ามาค้าขายในคลองหยงสตาร์ต้องผา่นดา่นศลุกากร โดยสินค้าที�ส่งออกไปขายที�ปีนงั คือ 

                                                           

30 สํานกังานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติที� 12 ภเูก็ต, ฝ่ายวิชาการ, รายงานการ

สาํรวจแหล่งโบราณคดีเกาะเหลาตรง ตาํบลท่าข้าม อาํเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง, โครงการสํารวจแหลง่
โบราณคดี ปี 2545 (อดัสาํเนา) 
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ถ่าน สินค้านําเข้า คือ ชิ �นสว่นเครื�องยนต์รถ นําไปขายที�ทบัเที�ยง นอกจากเป็นจดุค้าขายสินค้าจาก
ตา่งประเทศแล้ว บริเวณนี �ยงัเป็นทา่เรือของคนจากทุง่หว้า จงัหวดัสตลูที�จะเดนิทางไปทบัเที�ยงด้วย  

 
แผนที� 14 แสดงที�ตั �งแหลง่โบราณคดีเกาะเหลาตรง 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

 
ภาพที� 68 สภาพแหลง่โบราณคดีเกาะเหลาตรง 
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ภาพที� 69 สภาพศาลเจ้าทวดโต๊ะสีปเูต๊ะในปัจจบุนั 

 

 
ภาพที� 70 โบราณวตัถปุระเภทภาชนะดนิเผา ที�พบจากการสํารวจ 

 

 
ภาพที� 71 โบราณวตัถปุระเภทภาชนะดนิเผา ที�กระจายตวัทั�วเกาะ 

 
หลักฐานทางโบราณคดี ที�พบมีดงันี � 
1. ภาชนะดนิเผา พบทั �งภาชนะดนิเผาเนื �อดิน ภาชนะดินเผาแกร่ง และภาชนะดินเผา

เนื �อกระเบื �อง ทั �งที�นําเข้าจากตา่งประเทศ และผลิตจากแหลง่เตาในประเทศไทย ดงันี �   
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1.1 เครื�องถ้วยตา่งประเทศที�พบ เป็นภาชนะดินเผาเนื �อกระเบื �อง และภาชนะดินเผา
เนื �อแกร่ง ได้แก่   

1.1.1 เครื�องถ้วยจีน สามารถจดัแบง่ได้ดงันี �  
เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น เมืองจิ�งเตอ๋เจิ �น มณฑลเจียงซี  
ผลิตขึ �นตั �งแต่ครึ�งแรกพุทธศตวรรษที� 21 เป็นต้นมา ตรงกับสมัยราชวงศ์หมิง เป็น

เครื�องถ้วยลายคราม มีลกัษณะเป็นชามปากผาย เขียนลายครามด้วยวิธีตวดัพู่กนัอย่างง่าย แล้ว
ระบายทับด้วยสีโคบอลต์ที�อ่อนกว่า ลวดลายที�ตกแต่งได้แก่ ลายดอกบวั ลายเห็ดหลินจือ ตรง
กึ�งกลาง สว่นใหญ่มีเขียนสญัลกัษณ์ที�ก้นชาม 

 
ภาพที� 72 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 

 
อายรุาวครึ�งหลงัพทุธศตวรรษที� 23 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เครื�องถ้วยเคลือบสีนํ �าตาล 

มีลักษณะเป็นชิ �นส่วนไห เนื �อดินสีขาวละเอียด นํ �าเคลือบสีนํ �าตาล มีความมันวาว ไม่ตกแต่ง
ลวดลาย 

 
ภาพที� 73 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีนํ �าตาล แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 

 



99 

 

อายุราวพุทธศตวรรษที� 24 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง เครื�องถ้วยลายคราม มีลักษณะ
เป็นฝาโถ? มีการปั �นรูปสตัว์ประดบัด้านบน เนื �อดินสีขาวละเอียด ตกแต่งด้วยการเขียนลายคราม
ใต้เคลือบ 

 
ภาพที� 74 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 

 
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที� 24 – ต้นพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง 

เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียว มีลักษณะเป็นชิ �นส่วนชามปากผาย เนื �อดินสีขาวละเอียด ด้านนอก
เคลือบนํ �าเคลือบสีเขียว มีรอยราน ด้านในเคลือบนํ �าเคลือบสีขาว 

 
ภาพที� 75 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีเขียว แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 

 
อายุราวครึ�งแรกพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง เครื�องถ้วยเขียนสีบน

เคลือบ มีลกัษณะเป็นชาม เขียนลายดอกไม้สี�ฤด ู(Four seasons) ได้แก่ ต้นเหมย ต้นไผ่ ต้นสน 
และต้นเบญจมาศ บนเคลือบสีขาว สีที�เขียนลายลบเลือน 
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ภาพที� 76 เครื�องถ้วยจีนเขียนสีบนเคลือบ แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 

 
เตาจางโจว เมืองจางโจว มณฑลฝเูจี �ยน หรือเรียกวา่ เครื�องถ้วยซวัเถา (Swatow) 
ผลิตขึ �นราวพทุธศตวรรษที� 21 – 22 ตรงกบัสมยัราชวงศ์หมิง เครื�องถ้วยลายคราม มี

ลกัษณะเป็นชามปากผาย เขียนลายด้วยสีโคบอลต์ลายตวัอกัษร “ซวนสี�” สลบักบัลายก้านขด31 

 
ภาพที� 77 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาจางโจว 
 

อายุราวปลายพุทธศตวรรษที� 23 – ต้นพุทธศตวรรษที� 24 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง 
เครื�องถ้วยลายคราม มีลกัษณะเป็นชาม เนื �อดินสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ ขอบเชิงมี
การปาดนํ �าเคลือบและมีร่องรอยของทรายเกาะอยู ่

                                                           

31 ดเูพิ�มเติม Valenstein Suzanne G., A Handbook of Chinese Ceramics, Revised And 
Enlarged Edition (New York: The Metropolitan Museum of Art,1975). 
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ภาพที� 78 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาจางโจว 

 
กลุม่แหลง่เตาจากเมืองเตอ๋ฮั �ว มณฑลฝเูจี �ยน 
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที� 23 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง เครื�องถ้วยเคลือบสีขาว มี

ลกัษณะเป็นชาม เนื �อดนิสีขาวละเอียด เคลือบสีขาว ก้นชามเขียนสญัลกัษณ์ลายครามใต้เคลือบ  

 
ภาพที� 79 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีขาว แหลง่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว 

 
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที� 23 – ต้นพุทธศตวรรษที� 24 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง 

เครื�องถ้วยลายคราม มีลกัษณะเป็นแจกนั เนื �อดินสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ ลาย
พนัธุ์ไม้ 
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ภาพที� 80 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว 

 
อายุราวครึ�งแรกพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมยัราชวงศ์ชิง เครื�องถ้วยลายคราม มี

ลกัษณะเป็นชาม เนื �อดินสีขาวละเอียด พิมพ์ลายครามใต้เคลือบทั �งด้านในและด้านนอก ลาย
ดอกไม้ และลายศาสนสถานจีน ขอบเชิงหนาและมีการปาดนํ �าเคลือบ 

 
ภาพที� 81 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว 

 
อายุราวครึ�งแรกพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมยัราชวงศ์ชิง เครื�องถ้วยลายคราม มี

ลกัษณะเป็นชาม ก้นลึก ตวัชามตดัตรง เนื �อดินสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ ลาย
ดอกไม้ มีการปาดนํ �าเคลือบที�ก้นทั �งด้านในและด้านนอก 

 
ภาพที� 82 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว 
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อายรุาวครึ�งแรกพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมยัราชวงศ์ชิง เครื�องถ้วยลายครามและ

เคลือบสีขาว มีลกัษณะเป็นกานํ �าชา เนื �อดนิสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ ลายดอกไม้  

 
ภาพที� 83 กานํ �าชาลายครามและเคลือบสีขาว แหลง่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว 

 
อายรุาวครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เครื�องถ้วยเคลือบสีขาว มี

ลกัษณะเป็นชาม เชิงสงู ขอบเชิงหนา เนื �อดนิสีขาวละเอียด นํ �าเคลือบสีขาว ปาดนํ �าเคลือบที�ก้น  

 
ภาพที� 84 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว 

  
แหลง่เตาสืออวน เมืองฝ่อซาน มณฑลกวา่งตง 
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที� 23 – ต้นพุทธศตวรรษที� 24 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง 

เครื�องถ้วยเขียนสีบนเคลือบ มีลกัษณะเป็นชาม เนื �อดินสีขาวละเอียด เขียนสีบนเคลือบสีขาว ลาย
ดอกไม้ สีที�เขียนลายลบเลือน 
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ภาพที� 85 เครื�องถ้วยจีนเขียนลายบนเคลือบ แหลง่เตาเมืองสืออวน 
 

แหลง่เตาชิงซี เมืองตงก่วน มณฑลกวา่งตง 
อายรุาวครึ�งหลงัพทุธศตวรรษที� 25 ตรงกบัสมยัสาธารณรัฐ เครื�องถ้วยลายครามและ

เขียนสีบนเคลือบ มีลกัษณะเป็นชามทรงแปดเหลี�ยม เนื �อดินสีขาวละเอียด ด้านนอกตวัชามเขียน
ลายครามใต้เคลือบ และเขียนสีบนเคลือบ ลายดอกไม้  

 
ภาพที� 86 เครื�องถ้วยจีนลายครามและเขียนสีบนเคลือบ แหลง่เตาชิงซี 
 

แหลง่เตาต้าปู้  เมืองเหมยโจว มณฑลกวา่งตง 
อายรุาวครึ�งหลงัพทุธศตวรรษที� 25 ตรงกบัสมยัสาธารณรัฐ เครื�องถ้วยเคลือบสีขาว มี

ลกัษณะเป็นชามทรงแปดเหลี�ยม เชิงสงู ขอบเชิงหนา เนื �อดินสีขาวละเอียด นํ �าเคลือบสีขาว มีรอย
รานทั �งด้านในและด้านนอก 

 



105 

 

 
ภาพที� 87 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีขาว แหลง่เตาต้าปู้  
 

กลุม่เตาจากมณฑลกวา่งตง 
อายรุาวครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียว มี

ลกัษณะเป็นชามและอ่าง? เชิงสงู ขอบเชิงหนา เนื �อดินสีขาวนวลหยาบ นํ �าเคลือบสีเขียว ปาดนํ �า
เคลือบที�ก้น 

 
ภาพที� 88 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีเขียว แหลง่เตามณฑลกวา่งตง 

 
อายรุาวกลางพทุธศตวรรษที� 25 ตรงกบัสมยัสาธารณรัฐ เครื�องถ้วยเขียนสีบนเคลือบ 

มีลักษณะเป็นชาม เชิงสูง ขอบเชิงหนา เนื �อดินสีขาวละเอียด เขียนสีบนเคลือบสีขาว ลายช่อ
ดอกไม้แบบอิสระ และลายไก่ 
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ภาพที� 89 เครื�องถ้วยจีนเขียนสีบนเคลือบ แหลง่เตามณฑลกวา่งตง 

 
กลุม่เตาจากเขตปกครองพิเศษเทศบาลนครเทียนจิน 
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที� 24 – ต้นพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง 

เครื�องถ้วยเคลือบสีนํ �าตาล มีลกัษณะเป็นกา และกระปกุ เนื �อดินสีเหลืองอ่อน แกร่ง นํ �าเคลือบสี
นํ �าตาลอมดํา ขุน่ เป็นมนัวาวคล้ายเหล็ก 

 
ภาพที� 90 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีนํ �าตาล แหลง่เตาจากเขตปกครองพิเศษเทศบาลนครเทียนจิน 
 

กลุม่เตาจากเขตปกครองพิเศษเทศบาลนครซา่งไห ่
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที� 24 – ต้นพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง 

เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียว มีลกัษณะเป็นชิ �นส่วนปากโถ เนื �อดินสีเหลืองอ่อน ค่อนข้างละเอียด นํ �า
เคลือบสีเขียว ขุน่  
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ภาพที� 91 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีเขียว แหลง่เตาจากเขตปกครองพิเศษเทศบาลนครซ่างไห ่

 
กลุม่เตาจากทางภาคใต้ของประเทศจีน 
อายุราวปลายพุทธศตวรรษที� 24 – ต้นพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง 

เครื�องถ้วยเคลือบสีนํ �าตาล มีลกัษณะเป็นชิ �นส่วนไหมีห ูขอบปากเป็นสนัหนา ตกแตง่ด้วยการปั �น
แปะหใูนแนวนอน เนื �อดนิสีนํ �าตาล คอ่นข้างหยาบ เนื�องจากมีส่วนผสมของทรายมาก นํ �าเคลือบสี
นํ �าตาล  

 
ภาพที� 92 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีนํ �าตาล แหลง่เตาจากทางภาคใต้ของประเทศจีน 
 

กลุม่เครื�องถ้วยจีนที�ไมส่ามารถระบแุหลง่เตา  
อายุราวพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมัยปลายราชวงศ์ชิง – สาธารณรัฐ เครื�องถ้วย

เคลือบสีนํ �าตาล มีลักษณะเป็นตลับขนาดเล็ก (ตลับใส่ฝิ� น) เนื �อดินสีเทาละเอียด นํ �าเคลือบสี
นํ �าตาล เคลือบไมถึ่งก้น และปาดนํ �าเคลือบที�ขอบปาก 
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ภาพที� 93 ตลบัเคลือบสีนํ �าตาล (ตลบัใสฝิ่� น) 

 
อายุราวพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมยัสาธารณรัฐ เครื�องถ้วยลายคราม มีลกัษณะ

เป็นชิ �นสว่นก้นชาม เนื �อดนิสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบสีขาว  

 
ภาพที� 94 เครื�องถ้วยจีนลายคราม 

 
กลุม่ภาชนะดนิเผาเนื �อแกร่ง ไมส่ามารถระบแุหล่งผลิตและอายสุมยัได้ แตส่นันิษฐาน

วา่นา่จะเป็นภาชนะดนิเผาเนื �อแกร่งจากประเทศจีน เนื�องจากเนื �อดินคอ่นข้างละเอียด แกร่ง และมี
ตวัอกัษรภาษาจีนอยูบ่นตวัภาชนะ โดยสว่นใหญ่เป็นชิ �นสว่นภาชนะประเภทไห  

 
ภาพที� 95 ชิ �นสว่นไหเนื �อแกร่ง   
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1.1.2 เครื�องถ้วยยโุรป  
เครื�องถ้วยดตัช์ หรือเครื�องถ้วยฮอลแลนด์ อายรุาวพทุธศตวรรษที� 24 g 25 เครื�องถ้วย

พิมพ์ลายใต้เคลือบ ลกัษณะเป็นจาน เนื �อดนิสีขาวละเอียด พิมพ์ลายสีเขียว – แดงใต้เคลือบ ลาย
พนัธุ์พฤกษา และลายสตัว์ ฐานจานมีสญัลกัษณ์รูปสฟิงก์ และเขียนวา่ MAASTRICHT TECLA 
และ MADE IN HOLLAND  

 
ภาพที� 96 เครื�องถ้วยดตัช์พิมพ์ลาย 

 
เครื�องถ้วยยุโรปไม่ทราบแหล่งผลิต อายรุาวพุทธศตวรรษที� 24 g 25 เครื�องถ้วยพิมพ์

ลายใต้เคลือบ ลกัษณะเป็นจาน เนื �อดินสีขาวละเอียด พิมพ์ลายใต้เคลือบ ลายพนัธุ์พฤกษา ลาย
คลื�น  

 
ภาพที� 97 เครื�องถ้วยยโุรปพิมพ์ลาย 

 
1.2 เครื�องถ้วยจากแหลง่เตาในประเทศไทย ดงันี � 
แหลง่เตาพื �นเมือง เป็นเศษภาชนะดนิเผาเนื �อดนิ ชิ �นสว่นปากและลําตวัภาชนะดินเผา 

และชิ �นสว่นเตาอั �งโล ่เนื �อดนิหยาบ เผาไมส่กุ ตกแตง่ลายขดูขีด และกดประทบั 
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ภาพที� 98 ภาชนะดนิเผาเนื �อดนิ แหลง่เตาพื �นเมือง และชิ �นสว่นเตาอั �งโล ่

 
3. ภาชนะประเภทแก้ว 
ขวดแก้ว ขนาดตา่งๆมีทั �งขวดที�ทําจากแก้วสีเขียว และแก้วใส ขวดบางใบมีตวัอกัษร

ภาษาไทย “สรุายาห้างลี �ง้วนฮวด” ภาษาจีน ภาษาองักฤษ และภาษาญี�ปุ่ น 

 
ภาพที� 99 ขวดแก้วขนาดตา่งๆ 
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ฝาขวดแก้วมีตวัอกัษรภาษาองักฤษ “SHIMADA.OSAKA.JAPAN” 

 
ภาพที� 100 ฝาขวดแก้ว 

 
4. หลกัฐานประเภทโลหะ 
เหรียญเงินรู ด้านหนึ�งมีคําว่า “สยามรัฐ” อีกด้านเป็นรูปจกัร คอ่นข้างชํารุดสนิมคลมุ

เกือบทั �งเหรียญ 

 
ภาพที� 101 เหรียญเงินรู 

 
เหรียญต่างประเทศ เป็นเหรียญสําริดราคา 1 เซ็นต์ ผลิตในระหว่าง พ.ศ. 2427 g 

2444 (ค.ศ. 1884 – 1901) ด้านหนึ�งเป็นรูปพระราชินีวิคตอเรีย และตวัอกัษรภาษาองักฤษ อีกด้าน
หนึ�งเป็นรูปเลข 1 และมีตวัอกัษรภาษาองักฤษ “STRAITS SETTLEMENTS” ด้านบนตวัเลขหนึ�ง และ 
“ONE CENT และปีที�ผลิต” ด้านลา่งของตวัเลขหนึ�ง32 ซึ�งเหรียญที�พบคอ่นข้างชํารุด 

 

                                                           

32 Paul Schiver, Straits Settlements Queen Victoria Coins, Accessed March 25, 2015, 
available from http://www.obsoletecoin.com/2013/02/straitsgsettlementsgqueengvictoriagcoin.html 
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ภาพที� 102 เหรียญตา่งประเทศจากแหลง่โบราณคดีเกาะเหลาตรง 

 

 
ภาพที� 103 ภาพเปรียบเทียบเหรียญตา่งประเทศ 

ที�มา: Paul Schiver, Straits Settlements Queen Victoria Coins [online], accessed 25 
March 2015, Available from http://www.obsoletecoin.com/2013/02/straitsgsettlementsg
queengvictoriagcoin.html   

 
เหรียญโลหะไมส่ามารถระบไุด้ เนื�องจากสภาพเหรียญคอ่นข้างชํารุด สนิมคลมุทั�วทั �ง

เหรียญ 

 
ภาพที� 104 เหรียญโลหะ 
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เครื�องมือเครื�องใช้โลหะ สนันิษฐานวา่เป็นสิ�งของที�ใช้ในชีวิตประจําวนั 

 
ภาพที� 105 เครื�องมือเครื�องใช้โลหะ 
 

การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ีสามารถแบง่ตามประเภทได้ดงันี � 
หลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา เศษภาชนะดินเผาที�พบสามารถกําหนดอายุ

ได้ว่าอยู่ในช่วงสมยัประวตัิศาสตร์ที�ชดัเจนที�สดุ ได้แก่ เครื�องถ้วยที�ผลิตจากแหล่งเตาตา่งประเทศ 
เป็นเครื�องถ้วยจากประเทศจีน จากการศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบและเทคนิคการผลิตของภาชนะ 
พบวา่เป็นเครื�องถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ชิง ลกัษณะเป็นเครื�องถ้วยลายคราม และเครื�องถ้วยลายเขียน
สีบนเคลือบ เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียว และเครื�องถ้วยเคลือบสีนํ �าตาล อายปุระมาณพทุธศตวรรษที� 
23 – 25 เครื�องถ้วยจีนสมัยสาธารณรัฐ ลักษณะเป็นเครื�องถ้วยทรงแปดเหลี�ยมลายเขียนสีบน
เคลือบ อายปุระมาณพทุธศตวรรษที� 25 และเครื�องถ้วยดตัช์หรือฮอลนัดา ลกัษณะเป็นเครื�องถ้วย
พิมพ์ลาย อายปุระมาณพทุธศตวรรษที� 24 

เครื�องถ้วยที�ผลิตจากแหล่งเตาในประเทศไทย ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื �อดิน 
สันนิษฐานว่า น่าจะเป็นภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาท้องถิ�นในภาคใต้ของไทยในช่วงสมัย
ประวัติศาสตร์ โดยภาชนะและเศษภาชนะเหล่านี �อาจเป็นสิ�งที�ผู้ คนในสมัยนั �นนําติดตวัมาเป็น
เครื�องใช้สําหรับอปุโภคบริโภคในการเดินเรือมาค้าขาย หรือมีการแลกเปลี�ยนเป็นสินค้ากบัชุมชน
บริเวณชายฝั�งทะเล และเข้ามาหลบพกัอาศยั ในชว่งประมาณ 100 – 300 ปีมาแล้ว  

หลักฐานประเภทแก้ว เป็นภาชนะที�ทําจากแก้ว เช่น ชิ �นส่วนเหยือกนํ �า ขวดแก้ว
รูปทรงต่างๆ บางชิ �นมีตวัอักษรบ่งบอกแหล่งผลิตมีทั �งที�นําเข้าจากต่างประเทศ เช่น ฮอลแลนด์ 
ญี�ปุ่ น และผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยที�บอกห้างร้านของบรรจุภัณฑ์ โดยภาชนะและเศษภาชนะ
เหลา่นี �อาจเป็นสิ�งที�ผู้คนในสมยันั �นนําตดิตวัมาเป็นเครื�องใช้สําหรับอปุโภคบริโภคในการเดินเรือมา
ค้าขาย หรือมีการแลกเปลี�ยนเป็นสินค้ากับชุมชนบริเวณชายฝั�งทะเล และเข้ามาหลบพักอาศยั 
ในชว่งประมาณ 100 – 300 ปีมาแล้ว 
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หลักฐานประเภทโลหะ เป็นโลหะประเภทเหล็ก น่าจะเป็นชิ �นส่วนของเครื�องมือ
เครื�องใช้ภายในบ้านเรือนหรือในเรือ และประเภทสําริด มีทั �งเครื�องใช้ ปลอกกระสุน และเหรียญ
ขนาดตา่งๆ ซึ�งพบวา่เป็นเหรียญกษาปณ์ไทย และเหรียญตา่งประเทศซึ�งเป็นเหรียญสมยัพระราชินี
วิคตอเรีย ซึ�งสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเหรียญที�ใช้ในการขายค้าแลกเปลี�ยนสินค้าในช่วงเวลา
ประมาณ 100 – 300 ปีมาแล้ว 

การกาํหนดอายุสมัย 
สมยัประวตัิศาสตร์ โดยกําหนดอายจุากการเปรียบเทียบโบราณวตัถทีุ�พบ เครื�องถ้วย

จีน สมัยราชวงศ์ชิง อายุราวพุทธศตวรรษที� 23 – 25 หรือประมาณ 100 – 300 ปีมาแล้ว และ
เครื�องถ้วยสมยัสาธารณรัฐ อายรุาวพทุธศตวรรษที� 25 หรือประมาณ 50 – 100 ปีมาแล้ว  

การตีความแหล่งโบราณคดี 
สันนิษฐานว่า เป็นแหล่งโบราณคดีที�มีการใช้งานในช่วงระยะเวลา เนื�องจากภูมิ

ประเทศไมเ่หมาะแก่การตั �งถิ�นฐาน หากแตเ่หมาะแก่การหลบคลื�นลมของคนเดนิเรือ อย่างไรก็ตาม
มีการใช้พื �นที�ในแหล่งโบราณคดีแห่งนี �เป็นที�อยู่อาศยัในช่วงประมาณ 50 – 100 ปี ก่อนจะอพยพ
ขึ �นมาอยู่บนแผ่นดิน ตามข้อมูลการสมัภาษณ์และหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบค่อนข้างสมัพนัธ์
กนั แหลง่โบราณคดีแหง่นี �อยูใ่ช้เป็นแหลง่ที�อยูอ่าศยัในชว่งพทุธศตวรรษที� 24 – 25 

 
ตารางแสดงหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบจากการสํารวจ ดงันี � 

ตารางที� 13 หลกัฐานประเภทภาชนะดนิเผาจากตา่งประเทศจากแหลง่โบราณคดีเกาะเหลาตรง 
แหล่งเตา อายุสมัย (พุทธศตวรรษ) การตกแต่ง จาํนวน 

(ชิ �น) 
เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น  21 ลายคราม 32 

เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น ครึ�งหลงัพทุธศตวรรษที� 23  เคลอืบสนํี �าตาล 1 
เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น พทุธศตวรรษที� 24   ลายคราม 1 
เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น ปลายพทุธศตวรรษที� 24 – ต้นพทุธ

ศตวรรษที� 25  
เคลอืบสเีขียว 1 

เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น ครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25 เขียนสบีนเคลอืบ 1 
เครื�องถ้วยจีน เตาจางโจว 21 – 22 ลายคราม 16 
เครื�องถ้วยจีน เตาจางโจว ปลายพทุธศตวรรษที� 23 – ต้นพทุธ

ศตวรรษที� 24  
ลายคราม 1 

เครื�องถ้วยจีน เตาชิงซี กลางพทุธศตวรรษที� 25 เขียนสบีนเคลอืบ และ 8 
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แหล่งเตา อายุสมัย (พุทธศตวรรษ) การตกแต่ง จาํนวน 
(ชิ �น) 

ลายคราม 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว ปลายพทุธศตวรรษที� 23  เคลอืบสขีาว 6 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว ปลายพทุธศตวรรษที� 23 – ต้นพทุธ

ศตวรรษที� 24 
ลายคราม 1 

เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว ครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25  ลายคราม 61 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว ครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25  เคลอืบสขีาว และลาย

คราม 
8 

เครื�องถ้วยจีน เตาต้าปู้  กลางพทุธศตวรรษที� 25  เคลอืบสขีาว 10 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาทางภาคใต้ของประเทศ
จีน 

ปลายพทุธศตวรรษที� 24 – ต้นพทุธ
ศตวรรษที� 25  

เคลอืบสนํี �าตาล 2 

เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตามณฑลกวา่งตง ครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25  เคลอืบสเีขียว 2 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตามณฑลกวา่งตง กลางพทุธศตวรรษที� 25  เขียนสบีนเคลอืบ 3 
เครื�องถ้วยจีน เตาสอือวน ปลายพทุธศตวรรษที� 23 – ต้นพทุธ

ศตวรรษที� 24  
เขียนสบีนเคลอืบ 1 

เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาจากเขตปกครองพิเศษ
เทศบาลนครเซียงไห้ 

ปลายพทุธศตวรรษที� 24 – ต้นพทุธ
ศตวรรษที� 25  

เคลอืบสเีขียว 1 

เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาจากเทศบาลนครเทียน
จิน 

ปลายพทุธศตวรรษที� 24 – ต้นพทุธ
ศตวรรษที� 25  

เคลอืบสนํี �าตาล 2 

เครื�องถ้วยจีนที�ไมส่ามารถระบแุหลง่เตา กลางพทุธศตวรรษที� 25 ลายคราม 1 
เครื�องถ้วยจีนที�ไมส่ามารถระบแุหลง่เตา 25 เคลอืบสนํี �าตาล  1 
เครื�องถ้วยจีนที�ไมส่ามารถระบแุหลง่เตา g Stoneware 5 
เครื�องถ้วยยโุรป ฮอลแลนด์ ปลายพทุธศตวรรษที� 24 – ต้นพทุธ

ศตวรรษที� 25  
พิมพ์ลาย 4 

เครื�องถ้วยยโุรปที�ไมส่ามารถระบแุหลง่เตา ปลายพทุธศตวรรษที� 24 – ต้นพทุธ
ศตวรรษที� 25  

พิมพ์ลาย 9 
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ตารางที� 14 หลกัฐานประเภทภาชนะดนิเผาจากประเทศไทยจากแหลง่โบราณคดีเกาะเหลาตรง 

แหล่งเตา อายุสมัย  
(พุทธศตวรรษ) 

การตกแต่ง จาํนวน (ชิ �น) 

แหลง่เตาพื �นเมือง Earthenware g ขดูขีด กดประทบั 6 

 
ตารางที� 15 หลกัฐานประเภทแก้วจากแหลง่โบราณคดีเกาะเหลาตรง 

ประเภท จาํนวน (ชิ �น) 
ขวดแก้วขนาดใหญ่ 15 
ขวดแก้วขนาดเลก็ 18 
ฝาจกุแก้ว 1 

 
ตารางที� 16 หลกัฐานประเภทโลหะจากแหลง่โบราณคดีเกาะเหลาตรง 

ประเภท อายุสมัย  
(พุทธศตวรรษ) 

จาํนวน (ชิ �น) 

เหรียญสยามรัฐ g 2 
เหรียญตา่งประเทศ 25 3 
เหรียญโลหะ g 4 
เครื�องมือเครื�องใช้โลหะ g 9 
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6. แหล่งโบราณคดีเกาะลิบง 1 (บ้านพร้าว) 

ที�ตั �ง 
หมู ่1 ตําบลเกาะลิบง อําเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง 
พกัิดภูมิศาสตร์  
รุ้ง  7 องศา 15 ลิปดา 44.22 ฟิลิปดา เหนือ  
แวง 99 องศา 23 ลิปดา 55.71 ฟิลิปดา ตะวนัออก 
พกัิดกริด 
47 NNJ 443027  
แผนที�ทหาร ชื�อแผนที� เกาะมกุด์ 1: 50,000 พิมพ์ครั �งที� 1 – RTSD ลําดบัชดุ L 7018 

ระวาง 4823 I UTM 0544024 E / 0 802763 N 
เส้นทางสู่แหล่ง 
จากที�ว่าการอําเภอกนัตงั มุ่งหน้าไปทางหลวงหลายเลข 403 ระยะทางประมาณ 1.7 

กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายเข้าสูท่างหลวงชนบทตรัง 2090 มุง่หน้าตรงไประยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร 
จะพบทางแยกให้เลี �ยวซ้ายเส้นทางหลวงชนบทตรัง 2090 ตรงไประยะทางประมาณ 350 เมตร 
เลี �ยวขวาไปเข้าเส้นทางหลวงชนบทตรัง 2090 ประมาณ 2.4 กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายเส้นทางหลวง
ชนบท 1.1 กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายสู่เส้นทาง 4008 ระยะทางประมาณ 15.8 กิโลเมตร เลี �ยวซ้าย
เส้นทาง 4008 ระยะทางประมาณ 8.1 กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายเข้าสู่ท่าเรือหาดยาว ระยะทางประมาณ 
650 เมตร จากนั �นนั�งเรือจากท่าเรือหาดยาวไปที�แหล่งโบราณคดี  บ้านพร้าว เกาะลิบง ระยะทาง
ประมาณ 5.5 กิโลเมตร 

สภาพโดยทั�วไปของแหล่ง 
แหล่งโบราณคดีบ้านพร้าว เกาะลิบง ตั �งอยู่บนเกาะลิบง ลักษณะเป็นพื �นที�ราบ

ชายหาดปากคลองบ้านพร้าว ตั �งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของเกาะ การเดินทางต้องใช้เรือจาก
ทา่เรือหาดยาวเป็นระยะทาง 5.5 กิโลเมตร เดิมเป็นพื �นที�ป่า มีร่องรอยของเตาเผาโบราณ ปัจจบุนั
เป็นพื �นที�ก่อสร้างรีสอร์ทจนัทรา เลอ ลิบง และด้านทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของแหล่งโบราณคดีเป็น
พื �นที�กโุบร์เก่า  

ประวัต ิ
ชื�อของเกาะลิบง มีชื�อเรียกอื�นๆ เช่น ปเูลาลิบง, ตะลิโบง, ปลิบง,  ตาลิงบง, ลิบอง, 

ปลููติลิบอง และตะลิบง ในหนงัสืออกัขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถานได้อธิบาย
ความหมายของเกาะลิบงไว้ว่า “...เกาะลิบงได้ชื�อมาจากต้นเหลาชะโอน ซึ�งเป็นภาษามลายู
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เรียกวา่ ลิบง... เพราะแตเ่ดิมเกาะนี �มีต้นเหลาชะโอนมาก...เกาะตะลิบง ก็เรียก” ส่วนคําว่า “ปเูลา 
หรือปลูู” แปลว่า เกาะ เมื�อนํามารวมกนัจึงมีความหมายว่า เกาะที�มีต้นเหลาชะโอน แตก็่มีผู้บอก
ว่าคําว่า “ตะ” ในภาษามลายูแปลว่า ไม่มี คําว่า เกาะตะลิบง จึงมีความหมายว่าเกาะที�ไม่มีต้น
เหลาชะโอน 

การเข้ามาใช้พื �นที�บนเกาะลิบงไม่มีหลกัฐานที�แน่ชดั แตมี่หลกัฐานจากนิทานพื �นบ้าน 
ตํานานท้องถิ�น ได้กลา่วถึงเกาะลิบงในฐานะเมือง จากหลกัฐานเอกสารได้กลา่วถึงเกาะลิบง ดงันี � 

ในช่วงพุทธศตวรรษที� 23 ประมาณ พ.ศ. 2204 ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชแหง่กรุงศรีอยธุยา ที�เมืองเคดาห์ (ไทรบรีุ) ตรงกบัรัชสมยัของตนก ูลิยาอดุดินมดั
รํา ซะ (Tunku Thiaudin Mularam Shah 1) โปรดฯ ให้พระโอรส 2 พระองค์ ไปปกครองเมืองเกาะ
ในทะเล องค์หนึ�งไปปกครองปูเลาปินัง (เกาะปินัง) และอีกองค์หนึ�งไปปกครองเมืองปูเลาลิบง 
(เกาะลิบง) ซึ�งเมืองไทรบุรีได้ประโยชน์จากการขายสินค้า เช่น รังนกนางแอ่น และปลิงทะเล33 ซึ�ง
เป็นเรื�องราวคล้ายกบัในตํานานของเกาะว่า มีพระยาแขกมาตั �งเมืองที�บ้านพร้าว ทางทิศเหนือของ
เกาะลิบง เมืองได้เจริญรุ่งเรืองและมีสมัพันธไมตรีกับพม่า บุตรชายของเจ้าเมืองทั �งสองได้เป็น
เกลอกัน ทุกปีจะมีการผลัดกันไปเยี�ยมเยือนกัน ต่อมาบุตรชายเจ้าเมืองลิบงได้พบและหลงรัก
น้องสาวของเกลอ ซึ�งตามประเพณีเป็นเหมือนน้องสาวตนไมอ่าจแตง่งานได้ จงึออกอบุายลกัพาตวั
หญิงสาวมาที�เกาะลิบง ทําให้พมา่โกรธและยกทพัมาทําลายเกาะลิบงจนร้างไป จากประวตัิศาสตร์
พม่าได้ยกทพัมาในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ 2 ครั �ง อาจเป็นต้นเค้าของตํานาน 
คือ  

ใน พ.ศ. 2328 กองทพัพม่ายกทพัเรือตีตั �งแตช่มุพรลงมาจนถึงนครศรีธรรมราช และ
กําลงัจะยกไปตีพทัลงุละสงขลา แตพ่อรู้ข่าวว่ากรุงเทพฯส่งกองทพัหลวงมาช่วยจึงหนีไปสมทบกบั
ทพัที�ถลาง จงึอาจผา่นเมืองตรังและเกาะลิบง  

ใน พ.ศ. 2352 กองทัพพม่ายกมาตีหวัเมืองปักษ์ใต้ตั �งแต่ชุมพร ไชยา และถลาง ใน
ครั �งนี � เกาะลิบงเป็นที�ชมุนมุทพัเรือจากหวัเมืองปักษ์ใต้และมลาย ู(เคดะห์ สงขลา นครศรีธรรมราช 
พทัลงุ สตลู ปัตตานี) ได้ร่วมกนัสร้างป้อมและเสาหลกัที�เกาะลิบงก่อนยกทพัไปทําศกึ34 

 พระยาลิบง หรือโต๊ะปังกะหวา เดิมคงเป็นผู้ นําท้องถิ�น หรือผู้ นําชมุชนเกาะ ก่อน
จะได้รับตําแหน่งเป็นผู้ ว่าราชการเมืองตรัง อาจเป็นเพราะลิบงมีความโดดเดน่หลายประการ ทั �ง

                                                           

33 สวุฒัน์ ทองหอม, ลิบงเมืองเก่า (กรณีศึกษาประวัติศาสตร์เกาะลิบง), 2541. (อดัสาํเนา) 
34 รัตติยา สาและ, ผู้ แปล, ชาแอร สุลต่าน เมาลาลน (มลายู – ไทย ร่วมรบพม่าที� เมือง

ถลาง) (ม.ป.ท: ม.ป.ป.). (อดัสาํเนา) 
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เป็นที�ตั �งท่าเรือ เป็นแหล่งรวบรวมและเก็บภาษีสินค้า และเป็นจุดนดัหมายแวะพกัของการติดต่อ 
จึงทําให้โต๊ะปังกะหวามีความดีความชอบในหน้าที�ราชการ ได้รับตําแหน่งต่างๆ ก่อนจะได้รับ
ตําแหน่งผู้ว่าราชการเมืองตรัง35 เมื�อโต๊ะปังกะหวาถึงแก่อนิจกรรม พระบาทสมเด็จพระพทุธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯให้หลวงฤทธิสงครามเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรัง และโปรดเกล้าฯ
ให้เมืองตรังขึ �นกบัเมืองสงขลา เมื�อพ.ศ. 2354 เมื�อหลวงฤทธิสงครามถึงแก่กรรม ความสําคญัของ
เกาะลิบงก็สิ �นสดุลง แตย่งัคงเป็นทา่เรือการขาย จนสมยัรัชกาลที� 5 เป็นที�ตั �งของดา่นภาษี36   

ประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 
สํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ต สํารวจแหล่งโบราณคดีแห่งนี �เมื�อ วนัที� 29 มกราคม 2557 

และวันที� 9 เมษายน 2557 และยังได้สํารวจแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ในพื �นที�
บริเวณใกล้เคียง ได้แก่ สสุานเจ้าเมืองลิบง แหลง่โบราณคดีบ้านบาตปูเูต๊ะ และแหลมโต๊ะชยั  

จากการสัมภาษณ์นายบ่าวนุ้ ย รายารักษ์ อดีตผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตําบลเกาะลิบง 
อําเภอกันตงั จงัหวดัตรัง เมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้ความว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี � ใน
อดีตเคยมีเตาเผาถ่าน? ขนาดสงูประมาณ 2 เมตร สร้างด้วยอิฐกระจายเตม็พื �นประมาณ 7 เตา แต่
จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของคนงานก่อสร้าง ในขณะปรับพื �นที�ทํารีสอร์ทได้ไถเตาทิ �งไปด้วย 
ปัจจบุนัเหลือเพียงเตาเดียวที�ถกูปกคลมุด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ และบริเวณชายหาดมีแนวกําแพงทํา
จากไม้เคี�ยม เชื�อว่าเป็นจวนเจ้าเมืองโบราณ และด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของแหล่งโบราณคดีเป็น
พื �นที�กโุบร์เก่าที�เคยเป็นที�ฝังศพชาวมสุลิมที�เคยอาศยัในบริเวณนี �ก่อนที�ชาวจีนอพยพเข้ามา สํานกั
ศิลปากรที� 15 ภูเก็ต ได้เดินทางมาสํารวจแหล่งโบราณคดีบ้านพร้าว เกาะลิบง เมื�อวันที� 29 
มกราคม 2557 พบหลกัฐานทางโบราณคดี ได้แก่ เศษเครื�องถ้วยจีน เศษภาชนะดินเผา บริเวณ
ชายหาด 

สาระสาํคัญ  
แหล่งโบราณคดีบ้านพร้าว เกาะลิบง เป็นแหล่งที�ตั �งอยู่บนเกาะ มีลกัษณะเป็นพื �นที�

ชายฝั�ง บริเวณปากคลองบ้านพร้าว และอยูท่างทิศตะวนัตกของปากแม่นํ �าตรัง ระยะทางประมาณ 
10 กิโลเมตร ซึ�งสภาพพื �นที�เหมาะสมสําหรับการจอดพกัเรือ หรือใช้หลบกระแสคลื�นลมแรง และมี

                                                           

35 ดเูพิ�มเติม จดหมายเมืองถลางถงึฟรานซิสท์ ไลท์ (กรุงเทพฯ: ฟันนี� พบับลิชชิ�ง, 2538. พิมพ์
ในงานพระราชทานเพลงิศพ นายอ้วน สรุะกลุ 24 มิถนุายน 2538), 214. 

36 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2544), 71 – 72. 
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แม่นํ �าตรังเป็นเส้นทางสู่ชุมชนที�อยู่ในแผ่นดิน37 แต่ในปัจจุบนัพื �นที�บางส่วนเป็นของเอกชนซึ�ง
ดําเนินกิจการรีสอร์ท สมควรได้รับการอนรัุกษ์ไว้เป็นหลกัฐานและการศกึษาตอ่ไป 
 

 
แผนที� 15 แสดงที�ตั �งแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 1 (บ้านพร้าว) 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

 

ภาพที� 106 สภาพแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 1 (บ้านพร้าว) 
 

                                                           

37 สาํนกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี, รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีบ้านพร้าว 

(เกาะลิบง) หมู่ 1 ตาํบลเกาะลิบง อาํเภอกันตัง จังหวัดตรัง, 2557. (อดัสาํเนา) 
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ภาพที� 107 สภาพเตาโบราณที�บริเวณแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 1 (บ้านพร้าว) 

 

 
ภาพที� 108 สภาพกองอิฐเตาโบราณที�ถกูรื �อทิ �ง 

 

 
ภาพที� 109 บอ่นํ �าโบราณ 
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ภาพที� 110 โบราณวตัถทีุ�พบจากการสํารวจ บริเวณชายหาดด้านหน้าแหล่งโบราณคดีเกาะลิบง 1 
(บ้านพร้าว) 
 

 

ภาพที� 111 โบราณวตัถทีุ�พบจากการสํารวจบริเวณชายหาด 
 

 
ภาพที� 112 สภาพบริเวณจดุก่อสร้างที�มีการขดุพบโบราณวตัถ ุ
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ภาพที� 113 โบราณวตัถทีุ�พบจากบริเวณที�จดุก่อสร้างที�พบโบราณวตัถ ุ

 
หลักฐานทางโบราณคดี ที�พบมีดงันี � 
1. ชิ �นส่วนกระดกูสตัว์ พบชิ �นส่วนกระดกูสตัว์หลายประเภท ทั �งสตัว์บก และสตัว์นํ �า 

เช่น ววั ปลา ตะพาบ เป็นต้น บางชิ �นมีร่องรอยของการตดั กระดกูสตัว์ที�พบจากการสํารวจส่วน
ใหญ่เป็นเศษกระดกูขนาดเล็ก 

 
ภาพที� 114 ตวัอยา่งกระดกูสตัว์ 
 

 
ภาพที� 115 กระดกูสตัว์ที�มีร่องรอยการตดั 
 



124 

 

2. ภาชนะดนิเผา พบทั �งภาชนะดนิเผาเนื �อดิน ภาชนะดินเผาแกร่ง และภาชนะดินเผา
เนื �อกระเบื �อง ทั �งที�นําเข้าจากตา่งประเทศ และผลิตจากแหลง่เตาในประเทศไทย ดงันี �   

2.1 เครื�องถ้วยตา่งประเทศที�พบ เป็นภาชนะดินเผาเนื �อกระเบื �อง และภาชนะดินเผา
เนื �อแกร่ง ได้แก่   

2.1.1 เครื�องถ้วยจีน สามารถจดัแบง่ได้ดงันี �  
เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น เมืองจิ�งเตอ๋เจิ �น มณฑลเจียงซี  
อายรุาวกลางพทุธศตวรรษที� 21 ตรงกบัสมยัราชวงศ์หมิง เป็นเครื�องถ้วยลายคราม มี

ลกัษณะเป็นชิ �นสว่นก้นจาน?  ก้นไมมี่เชิง และสอบตรงลงเป็นหลมุ ก้นหลมุเคลือบ ขอบก้นหลมุไม่
เคลือบ บางครั �งเรียกวา่ “เครื�องกระเบื �องฐานหลมุ” เนื �อดนิสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ 
ลายดอกไม้ก้านขด38 

 
ภาพที� 116 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 
 

อายุราวครึ�งแรกพุทธศตวรรษที� 23 ตรงกับสมยัราชวงศ์ชิง เป็นเครื�องถ้วยเขียนสีบน
เคลือบ มีลักษณะเป็นชามทรงแปดเหลี�ยม เนื �อดินสีขาวละเอียด เขียนลายกลีบบวัประยุกต์บน
เคลือบสีขาว สีที�เขียนลายลบเลือน 

 

                                                           

38 ดูเพิ�มเติม ปริวรรต ธรรมาปรีชากร, “เครื�องปั �นดินเผาจีนที�เป็นสินค้าออกที�ค้นพบจากแหล่ง
โบราณคดีในประเทศไทย” (เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการเครื�องปั �นดินเผาจีนที�เป็นสินค้าออกที�
ค้นพบจากแหลง่โบราณคดีในประเทศไทย). 
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ภาพที� 117 เครื�องถ้วยจีนเขียนลายบนเคลือบ แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 

 
อายรุาวครึ�งหลงัพทุธศตวรรษที� 23 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เป็นเครื�องถ้วยลายคราม มี

ลกัษณะเป็นชาม และจาน? เนื �อดินสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ ที�ก้นจานด้านใน ลาย
ปลาคู่ และที�ก้นชามด้านนอกเขียนลายเส้นวงกลมคู่และตวัอกัษรจีนในกรอบสี�เหลี�ยมเลียนแบบ
ตราประทบั นอกจากนี �ยงัมีการตกแตง่ด้วยลวดลายเถาองุ่น และลายสญัลกัษณ์มงคล เช่น ใบตอง 
ผึ �ง และดอกเบญจมาศ  

 

 
ภาพที� 118 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 
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อายุราวครึ�งแรกพุทธศตวรรษที� 23 – ต้นพุทธศตวรรษที� 24 ตรงกับสมยัราชวงศ์ชิง 
เป็นเครื�องถ้วยเขียนสีบนเคลือบ มีลกัษณะเป็นชิ �นส่วนปากชาม เนื �อดินสีขาวละเอียด เขียนลาย
เฟื� องอบุะบนเคลือบสีขาว สีที�เขียนลายลบเลือน 

 
ภาพที� 119 เครื�องถ้วยจีนเขียนสีบนเคลือบแหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 

 
อายุราวพุทธศตวรรษที�  24 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง เป็นเครื� องถ้วยลายคราม มี

ลกัษณะเป็นชาม และจาน เนื �อดินสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ ลายดอกเบญจมาศ 
และลายเห็ดหลินจือ 

 
ภาพที� 120 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 

 
อายุราวพุทธศตวรรษที� 24 – 25 ตรงกับสมยัราชวงศ์ชิง เป็นเครื�องถ้วยลายคราม มี

ลกัษณะเป็นช้อน เนื �อดนิสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ ลายพนัธุ์ไม้ 
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ภาพที� 121 ช้อนลายคราม แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 

 
อายุราวพุทธศตวรรษที�  25 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง เป็นเครื� องถ้วยลายคราม มี

ลกัษณะเป็นชิ �นสว่นปากตลบั เนื �อดนิสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ  

 
ภาพที� 122 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 

 
อายรุาวพทุธศตวรรษที� 25 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เป็นเครื�องถ้วยเขียนสีบนเคลือบ มี

ลกัษณะเป็นชิ �นส่วนชามและจาน เนื �อดินสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ และเขียนสีลาย
ดอกไม้และพนัธุ์ไม้บนเคลือบ สีที�เขียนลายลบเลือน 

 
ภาพที� 123 เครื�องถ้วยจีนเขียนสีบนเคลือบ แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 
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เตาสืออวน เมืองฝ่อซาน มณฑลกวา่งตง  
อายรุาวพทุธศตวรรษที� 24 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เป็นเครื�องถ้วยเขียนสีบนเคลือบ มี

ลกัษณะเป็นชิ �นส่วนชาม? เนื �อดินสีขาวละเอียด เขียนสีบนเคลือบสีขาว ลายดอกไม้ก้านขด สีที�
เขียนลายลบเลือน แตย่งัคงเหลือร่องรอยของสีแดง  

              
ภาพที� 124 เครื�องถ้วยจีนเขียนสีบนเคลือบ แหลง่เตาสืออวน                                                                                                                             

 
กลุม่เตาจากเมืองเตอ๋ฮั �ว มณฑลฝเูจี �ยน  
อายรุาวครึ�งหลงัพทุธศตวรรษที� 23 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เป็นเครื�องถ้วยลายคราม มี

ลกัษณะเป็นชิ �นสว่นชาม เนื �อดนิสีขาวละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ ลายดอกไม้ มีการปาดนํ �า
เคลือบที�ขอบปาก 

 
ภาพที� 125 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาเตอ๋ฮั �ว 

 
อายรุาวครึ�งหลงัพทุธศตวรรษที� 23 – กลางพทุธศตวรรษที� 24 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง 

เป็นเครื�องถ้วยลายคราม มีลกัษณะเป็นชาม และจาน เนื �อดินสีขาวอมเทาละเอียด เขียนลายคราม
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ใต้เคลือบทั �งด้านในและด้านนอก ลายที�ตกแต่งได้แก่ ลายดอกไม้ ลายม้า และลายสญัลกัษณ์
มงคล บางใบมีการปาดนํ �าเคลือบที�ก้นภาชนะ  

 
ภาพที� 126 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาเตอ๋ฮั �ว 
 

อายรุาวครึ�งหลงัพทุธศตวรรษที� 24 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เป็นเครื�องถ้วยลายคราม มี
ลกัษณะเป็นชาม และจาน นิยมเรียกวา่ “จานหรือชามวนัเกิด” เนื�องจากตกแตง่ด้วยลายเห็ดหลินจื
อหรือผลท้อ สญัลกัษณ์ของความมีอายยืุน เนื �อดินสีขาวอมเทาละเอียด เขียนลายครามใต้เคลือบ
ทั �งด้านในและด้านนอก ลายผลท้อสลบัลายเห็ดหลินจือในลายเส้นคดโค้ง เป็นการเขียนลายแบบ
อิสระ 

 
ภาพที� 127 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาเตอ๋ฮั �ว 

 
อายรุาวปลายพทุธศตวรรษที� 24 – ต้นพทุธศตวรรษที� 25 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เป็น

เครื�องถ้วยลายคราม มีลักษณะเป็นชาม จาน และช้อน เนื �อดินสีขาวอมเทาละเอียด เขียนลาย
ครามใต้เคลือบทั �งด้านในและด้านนอก ลายอกัษรสนัสกฤต “โอม” อยู่เต็มตวัชามด้านนอก และ
ด้านในของจาน ซึ�งตรงกลางของก้นจานด้านในอาจมีเขียนลายสญัลกัษณ์มงคล ส่วนช้อน มีการ
เขียนลายครามด้านหน้าช้อนคล้ายรูปวงกลม 
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ภาพที� 128 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาเตอ๋ฮั �ว 

 
อายุราวครึ�งแรกพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมัยราชวงศ์ชิง เป็นเครื�องถ้วยเคลือบสี

เขียว มีลกัษณะเป็นชาม เนื �อดินสีขาวอมเทาละเอียด นํ �าเคลือบสีเขียว มีการปาดนํ �าเคลือบที�ขอบ
เชิงและก้นด้านใน 

 
ภาพที� 129 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีเขียว แหลง่เตาเตอ๋ฮั �ว 

 
อายรุาวครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เป็นเครื�องถ้วยลายคราม มี

ลกัษณะเป็นชิ �นส่วนชาม เนื �อดินสีขาวอมเทาละเอียด เขียนหรือพิมพ์ลายครามใต้เคลือบ ลาย
กระถางธูป มีการปาดนํ �าเคลือบที�ก้นด้านในและขอบเชิง 
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ภาพที� 130 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาเตอ๋ฮั �ว 

 
เตาหวัอนั เมืองจางโจว มณฑลฝเูจี �ยน  
อายรุาวปลายพทุธศตวรรษที� 24 – ต้นพทุธศตวรรษที� 25 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เป็น

เครื�องถ้วยเคลือบสีขาว มีลกัษณะเป็นชิ �นส่วนชาม เนื �อดินสีเทาอ่อน หยาบ นํ �าเคลือบสีขาวงาช้าง 
ขุน่ มีรอยราน 

 
ภาพที� 131 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีขาว แหลง่เตาหวัอนั 
 

เตาเฉาอนั เมืองเฉาโจว มณฑลกวา่งตง  
อายุราวครึ�งหลงัพุทธศตวรรษที� 25 ตรงกับสมยัสาธารณรัฐ เป็นเครื�องถ้วยเคลือบสี

ขาวและเขียนสีบนเคลือบ มีลกัษณะเป็นชามแปดเหลี�ยม เนื �อดินสีเทาอ่อน ละเอียด นํ �าเคลือบสี
ขาว มีการเขียนสีบนเคลือบ ลายไก่และใบไม้ด้วยสีแดง ดํา เขียว 
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ภาพที� 132 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีขาวและเขียนสีบนเคลือบ แหลง่เตาเฉาอนั 

 
กลุม่เตาจากมณฑลกวา่งตง 
อายรุาวครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง เครื�องถ้วยเคลือบสีนํ �าตาล 

มีลกัษณะเป็นชิ �นส่วนไหและชิ �นส่วนฝา? ไหขอบปากหนา มีการปั �นแปะหูในแนวตั �งและมีรอยกด
ประทับลายตาราง ชิ �นส่วนฝา? ตกแต่งด้วยด้วยกดประทับ เนื �อดินสีนํ �าตาลอมเทา หยาบ นํ �า
เคลือบสีนํ �าตาล ชิ �นสว่นฝา?นํ �าเคลือบบางสว่นหลดุร่อนไป 

 
ภาพที� 133 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีนํ �าตาล แหลง่เตากวา่งตง 

 
อายรุาวครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25 ตรงกบัสมยัราชวงศ์ชิง ภาชนะดินเผาเนื �อแกร่ง มี

ลกัษณะเป็นชิ �นสว่นประตมิากรรมดนิเผารูปสิงห์? เนื �อดนิสีเทา ละเอียด 
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ภาพที� 134 ชิ �นสว่นประตมิากรรมดนิเผารูปสิงห์? เนื �อแกร่ง แหลง่เตากวา่งตง 

 
กลุม่เครื�องถ้วยจีนที�ไมส่ามารถระบแุหลง่เตา  
เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียว มีลกัษณะเป็นชิ �นสว่นปากชาม เนื �อดินสีเทาหยาบ นํ �าเคลือบ

สีเขียว มีรอยราน 

 
ภาพที� 135 เครื�องถ้วยจีนเคลือบสีเขียว 

 
เครื�องถ้วยลายคราม มีลกัษณะเป็นชิ �นส่วนชาม เนื �อดินสีขาวอมเทาหยาบ เขียนลาย

ครามใต้เคลือบ มีรอยราน 

 
ภาพที� 136 เครื�องถ้วยจีนลายคราม 
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กลุม่ภาชนะดนิเผาเนื �อแกร่ง  
ไม่สามารถระบุแหล่งผลิตและอายุสมยัได้ แต่สนันิษฐานว่าน่าจะเป็นภาชนะดินเผา

เนื �อแกร่งจากประเทศจีน เนื�องจากเนื �อดนิคอ่นข้างละเอียด แกร่ง และมีการทานํ �าดนิ 

 
ภาพที� 137 ภาชนะดนิเผาเนื �อแกร่ง  

 
ภาชนะดินเผาเนื �อแกร่ง เนื �อดินหยาบมีเม็ดกรวดปน แกร่ง แต่มีการเคลือบด้านใน

ด้วยนํ �าเคลือบสีเขียว และด้านนอกด้วยสีนํ �าตาล นํ �าเคลือบคอ่นข้างหนา 

 
ภาพที� 138 ภาชนะดนิเผาเนื �อแกร่งเคลือบ 

 
2.1 เครื�องถ้วยจากแหลง่เตาในประเทศไทย ดงันี � 
แหลง่เตาพื �นเมือง เป็นเศษภาชนะดนิเผาเนื �อดนิ ชิ �นสว่นปากและลําตวัภาชนะดินเผา 

และชิ �นส่วนฝาจกุ บางชิ �นมีการตกแตง่ลวดลายด้วยวิธีการกดประทบัด้วยลายเชือกทาบ และลาย
เรขาคณิต 
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ภาพที� 139 ภาชนะดนิเผาเนื �อดนิ  

 
3. เครื�องมือเครื�องใช้โลหะ เป็นเครื�องมือเครื�องใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น ปลอกนิ �ว 

ใบมีด? ตะป ูและลกูกระสนุปืน 

 

 
ภาพที� 140 เครื�องมือเครื�องใช้โลหะ 
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4. โบราณวตัถุประเภทอื�นๆ อิฐผนงัเตา มีขนาดเฉลี�ยกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 22.5 
เซนตเิมตร และหนา 5 เซนตเิมตร เศษอิฐผนงัเตา และตะกรันเกิดขึ �นในเตาเผาถ่าน  

 

 
ภาพที� 141 ก้อนอิฐ ชิ �นสว่นผนงั และตะกรันจากเตาเผาถ่าน 
 

การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ีสามารถแบง่ตามประเภทได้ดงันี � 
หลักฐานประเภทชิ �นส่วนกระดูกสัตว์ เศษกระดกูสตัว์ที�พบอยูใ่นสภาพแตกหกัเป็น

ชิ �นเล็กชิ �นน้อย ทั �งสตัว์บกและสตัว์นํ �า ผู้คนในสมยันั �นอาจนํามาเป็นอาหาร แตเ่นื�องจากชิ �นส่วน
กระดกูที�เสียหายและมีขนาดเล็ก จงึไมอ่าจระบปุระเภทของสตัว์ได้ 

หลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา เศษภาชนะดินเผาที�พบสามารถกําหนดอายุ
ได้ว่าอยู่ในช่วงสมยัประวตัิศาสตร์ที�ชดัเจนที�สดุ ได้แก่ เครื�องถ้วยที�ผลิตจากแหล่งเตาตา่งประเทศ 
เป็นเครื�องถ้วยจากประเทศจีน จากการศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบและเทคนิคการผลิตของภาชนะ 
พบว่าเป็นเครื�องถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิง ลกัษณะเป็นเครื�องถ้วยลายคราม อายุประมาณพุทธ
ศตวรรษที� 21 เครื�องถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ชิง ลกัษณะเป็นเครื�องถ้วยลายคราม และเครื�องถ้วยลาย
เขียนสีบนเคลือบ เครื�องถ้วยเคลือบสีเขียว และเครื�องถ้วยเคลือบสีนํ �าตาล อายุประมาณพุทธ
ศตวรรษที� 23 – 25 และพบเครื�องถ้วยจีนสมยัสาธารณรัฐ ลกัษณะเป็นเครื�องถ้วยทรงแปดเหลี�ยม
ลายเขียนสีบนเคลือบ อายปุระมาณพทุธศตวรรษที� 25  
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เครื�องถ้วยที�ผลิตจากแหล่งเตาในประเทศไทย ได้แก่ เศษภาชนะดินเผาเนื �อดิน 
สนันิษฐานวา่ นา่จะเป็นภาชนะดนิเผาจากแหลง่เตาในท้องถิ�น  

เศษภาชนะดนิเผาประเภทเนื �อดนิธรรมดา ผิวเรียบและตกแตง่ด้วยการกดประทบัลาย
เชือกทาบแบบหยาบๆ ซึ�งสนันิษฐานว่ามีแหล่งผลิตจากแหล่งเตาท้องถิ�นในภาคใต้ของไทยในช่วง
สมัยประวัติศาสตร์ โดยภาชนะและเศษภาชนะเหล่านี �อาจเป็นสิ�งที�ผู้ คนในสมัยนั �นใช้สําหรับ
อปุโภคบริโภคซึ�งอาจผลิตเองในพื �นที� หรือมีการแลกเปลี�ยนเป็นสินค้ากบัชมุชนบริเวณชายฝั�งทะเล 
ในชว่งประมาณ 100 – 300 ปีมาแล้ว  

หลักฐานประเภทโลหะ เครื�องมือเครื�องใช้ทําจากโลหะ เช่น ปลอกนิ �ว มีด ตะป ู
กระสนุ ซึ�งเป็นเครื�องมือเครื�องใช้ในชีวิตประจําวนัของคนในสมยันั �น 

หลักฐานประเภทอื�นๆ เศษอิฐผนงัเตา และขี �แร่ แสดงให้เห็นว่าพื �นที�บริเวณนี �ถกูใช้
เป็นแหลง่ผลิตถ่าน ตามคําสมัภาษณ์  

การกาํหนดอายุสมัย 
สมยัประวตัิศาสตร์ โดยกําหนดอายจุากการเปรียบเทียบโบราณวตัถทีุ�พบ เครื�องถ้วย

จีน สมยัราชวงศ์หมิง อายรุาวพทุธศตวรรษที� 21 จํานวน 1 ชิ �น อาจเป็นเครื�องถ้วยจีนมีคา่ที�มนษุย์
ในอดีตนําของเก่าติดตวัมาหรืออาจเกิดจากการพดัพาของนํ �าทะเล เครื�องถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ชิง 
อายุราวพุทธศตวรรษที�  23 – 25 หรือประมาณ 100 – 300 ปีมาแล้ว เครื� องถ้วยจีน สมัย
สาธารณรัฐ อายรุาวพทุธศตวรรษที� 25 หรือประมาณ 50 – 100 ปีมาแล้ว  

การตีความแหล่งโบราณคดี 
สันนิษฐานว่า เป็นแหล่งโบราณคดีที�มีการใช้พื �นที�ในช่วงระยะเวลาหนึ�ง เนื�องจาก

สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะแก่การตั �งถิ�นฐาน หากแต่เหมาะแก่การหลบคลื�นลมของคนเดินเรือ 
อย่างไรก็ตามมีการใช้พื �นที�ในแหล่งโบราณคดีแห่งนี �เป็นที�อยู่อาศยัในช่วงประมาณ 50 – 100 ปี 
ก่อนชาวจีนจะอพยพขึ �นมาอยู่บนแผ่นดิน ตามข้อมูลจากการสัมภาษณ์และหลักฐานทาง
โบราณคดีที�พบจากการสํารวจมีความสอดคล้องกัน แหล่งโบราณคดีแห่งนี �ถูกใช้เป็นแหล่งที�อยู่
อาศยัในชว่งพทุธศตวรรษที� 24 – 25 
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ตารางแสดงหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบจากการสํารวจ ดงันี � 

ตารางที� 17 หลกัฐานประเภทกระดกูสตัว์จากแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 1 (บ้านพร้าว) 
ประเภท จาํนวน (ชิ �น) 

กระดกูสตัว์ตระกลูววั ควาย 8 
กระดกูปลา 3 
กระดกูสตัว์ตระกลูเตา่ ตะพาบ 3 
กระดกูที�มีร่องรอยการตดั 4 
กระดกูสตัว์ไมส่ามารถจําแนกประเภทได้ 39 

 
ตารางที� 18 หลกัฐานประเภทภาชนะดนิเผาจากตา่งประเทศจากแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 1 
(บ้านพร้าว) 

แหล่งเตา อายุสมัย (พุทธศตวรรษ) การตกแต่ง จาํนวน 
(ชิ �น) 

เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 21 ลายคราม 1 
เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 23 ลายคราม 19 
เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 23 เบญจรงค์ 1 
เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 23 – 24 เบญจรงค์ 1 
เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 24 ลายคราม 24 
เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 24 – 25 ลายคราม 3 
เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 25 เขียนสบีนเคลอืบ 25 
เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 25 ลายคราม 1 

เครื�องถ้วยจีน เตาสอือวน 24 เขียนสบีนเคลอืบ 1 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว 23 ลายคราม 12 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว 24 ลายคราม 23 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว 23 – 24  ลายคราม 39 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว 24 – 25  ลายคราม 42 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว ครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25  ลายคราม 3 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาเมืองเตอ๋ฮั �ว ครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25 เคลอืบสเีขียว 3 

เครื�องถ้วยจีน เตาเฉาอนั 25 เขียนสบีนเคลอืบ 4 
เครื�องถ้วยจีน เตาหวัอนั ปลายพทุธศตวรรษที� 24 – ต้นพทุธ

ศตวรรษที� 25 
เคลอืบสขีาว 2 

เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาในมณฑล ครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25 เคลอืบนํ �าตาล 5 
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แหล่งเตา อายุสมัย (พุทธศตวรรษ) การตกแต่ง จาํนวน 
(ชิ �น) 

กวา่งตง 
เครื�องถ้วยจีน กลุม่เตาในมณฑล

กวา่งตง 
ครึ�งแรกพทุธศตวรรษที� 25 Stoneware 1 

ไมท่ราบกลุม่เตา g เคลอืบสเีขียว 2 
ไมท่ราบกลุม่เตา g ลายคราม 5 
ไมร่ะบแุหลง่เตา g Stoneware 18 

 
ตารางที� 19 หลกัฐานประเภทภาชนะดนิเผาจากประเทศไทยจากแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 1 
(บ้านพร้าว) 

แหล่งเตา อายุสมัย (พุทธศตวรรษ) การตกแต่ง จาํนวน (ชิ �น) 
แหลง่เตาพื �นเมือง Earthenware g เรียบ กดประทบั 104 

 
ตารางที� 20 หลกัฐานประเภทโลหะจากแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 1 (บ้านพร้าว) 

ประเภท จาํนวน (ชิ �น) 
ปลอกนิ �ว 1 
ใบมีด? 1 
ลกูกระสนุปืน 1 
ตะป ู 6 
ชิ �นสว่นโลหะ 9 

 
ตารางที� 21 หลกัฐานประเภทอื�นๆ จากแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 1 (บ้านพร้าว) 

ประเภท จาํนวน (ชิ �น) 
เศษอิฐผนงัเตา 6 
ตะกรัน 9 
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7. แหล่งโบราณคดีเกาะลิบง 2 (บ้านบาตูปูเต๊ะ) 
ที�ตั �ง 
หมู ่4 บ้านบาตปูเูต๊ะ ต.เกาะลิบง อ.กนัตงั จ.ตรัง 
พกัิดภูมิศาสตร์  
รุ้ง 7 องศา 13 ลิปดา 8.96 ฟิลิปดา เหนือ 
แวง 99 องศา 23 ลิปดา 34.29 ฟิลิปดา ตะวนัออก 
พกัิดกริด 
47 NNJ 433979 
แผนที�ทหาร ชื�อแผนที� เกาะตะลิบง 1: 50,000 พิมพ์ครั �งที� 1 – RTSD ลําดบัชุด L 

7018 ระวาง 4923 II UTM 0543371 E / 0797994 N 
เส้นทางสู่แหล่ง 
จากที�ว่าการอําเภอกนัตงั มุ่งหน้าไปทางหลวงหลายเลข 403 ระยะทางประมาณ 1.7 

กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายเข้าสูท่างหลวงชนบทตรัง 2090 มุง่หน้าตรงไประยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร 
จะพบทางแยกให้เลี �ยวซ้ายเส้นทางหลวงชนบทตรัง 2090 ตรงไประยะทางประมาณ 350 เมตร 
เลี �ยวขวาไปเข้าเส้นทางหลวงชนบทตรัง 2090 ประมาณ 2.4 กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายเส้นทางหลวง
ชนบท 1.1 กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายสู่เส้นทาง 4008 ระยะทางประมาณ 15.8 กิโลเมตร เลี �ยวซ้าย
เส้นทาง 4008 ระยะทางประมาณ 8.1 กิโลเมตร เลี �ยวซ้ายเข้าสู่ท่าเรือหาดยาว ระยะทางประมาณ 
650 เมตร จากนั �นนั�งเรือจากท่าเรือหาดยาวไปที�ท่าเรือเกาะลิบง ระยะทางประมาณ 5.5 กิโลเมตร 
แล้วมุ่งหน้าไปตามถนนหมู่บ้านไปทางตะวนัตกประมาณ 3.5 กิโลเมตร เลี �ยวขวาประมาณ 300 
เมตร เลี �ยวซ้ายประมาณ 260 เมตร เลี �ยวขวาประมาณ 600 เมตร เลี �ยวซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร 
เลี �ยวขวาเข้าไปทางสวนยางประมาณ 300 เมตร แล้วเดินเท้าเข้าสู่แหล่งโบราณคดีอยู่ทางทิศใต้
ของชายหาด 

สภาพโดยทั�วไปของแหล่ง 
แหล่งโบราณคดีเกาะลิบง 2 (บ้านบาตูปเูต๊ะ) ตั �งอยู่บนเกาะลิบง ลกัษณะเป็นพื �นที�

ราบชายหาดและแนวเทือกเขา ตั �งอยู่บริเวณด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเกาะ เป็นพื �นที�ป่าและ
พื �นที�ชายหาดที�มีนํ �าทะเลทว่มถึงตามเวลานํ �าขึ �นนํ �าลง  

ประวัตกิารศึกษาที�ผ่านมา 
สํานกัศิลปากรที� 15 ภูเก็ต สํารวจแหล่งโบราณคดีแห่งนี �เมื�อวนัที� 29 มกราคม 2557             

โดยจากการสัมภาษณ์นายกอบีน หวังบริสุทธิ� ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะลิบง 
เมื�อวันที� 29 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้ความว่า แหล่งโบราณคดีแห่งนี � ในอดีตเคยมีพบเศษ             
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เครื�องถ้วยจีนกระจายอยู่ทั�วบริเวณ สํานักศิลปากรที�  15 ภูเก็ต ได้เดินทางมาสํารวจแหล่ง
โบราณคดีเกาะลิบง 2 (บ้านบาตปูเูต๊ะ) เมื�อวนัที� 29 มกราคม 2557 พบหลกัฐานทางโบราณคดี 
ได้แก่ เศษเครื�องถ้วยจีน  

สาระสาํคัญ  
แหล่งโบราณคดีเกาะลิบง 2 (บ้านบาตูปเูต๊ะ) ตั �งอยู่บนเกาะลิบง ลกัษณะเป็นพื �นที�

ราบชายหาดและแนวเทือกเขา ตั �งอยู่บริเวณด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเกาะ เป็นพื �นที�ป่าและ
พื �นที�ชายหาด และอยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของปากแม่นํ �าตรัง ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร                   
ซึ�งสภาพพื �นที�เหมาะสมสําหรับการจอดพกัเรือ หรือใช้หลบกระแสคลื�นลมแรง และมีแม่นํ �าตรังเป็น
เส้นทางสูช่มุชนที�อยูใ่นแผน่ดนิ 

 
แผนที� 16 แสดงที�ตั �งแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 2 (บ้านบาตปูเูต๊ะ) 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

 
ภาพที� 142 สภาพแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 2 (บ้านบาตปูเูต๊ะ) 
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ภาพที� 143 สภาพถํ �าและเพิงผาบริเวณแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 2 (บ้านบาตปูเูต๊ะ) 

 

 
ภาพที� 144 โบราณวตัถปุระเภทเครื�องถ้วยลายคราม 

 
ภาพที� 145 โบราณวตัถทีุ�พบกระจายบนพื �น 

 
หลักฐานทางโบราณคดี ที�พบมีดงันี � 
ภาชนะดนิเผา พบภาชนะดินเผาเนื �อกระเบื �องที�นําเข้าจากประเทศจีน เป็นเครื�องถ้วย

ประเภทลายคราม จากแหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น มณฑลเจียงซี สมยัราชวงศ์หมิง อายรุาวพทุธศตวรรษ
ที� 21 ใช้วิธีการเขียนลวดลายด้วยการตวดัปลายพู่กันอย่างง่ายๆ แล้วระบายทบัด้วยสีโคบอลต์ที�
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อ่อนกว่า มกัวางลายในลายช่องกระจกแบบเต็มพื �นที� และมีลายพื �นหลงัประกอบ เช่น ลายพุทธ
อษัฎมงคล ลายกลีบบวัมีไส้ ลายนกยูง ลายม้ากระโดดท่ามกลางคลื�นในมหาสมุทรรูปทรงที�พบ 
ได้แก่ ชาม ตลบั ขวดหรือแจกนั และจาน  

 
ภาพที� 146 เครื�องถ้วยจีนลายคราม แหลง่เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 

 
การวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคด ีมีดงันี � 
หลักฐานประเภทเศษภาชนะดินเผา สามารถกําหนดอายุได้ว่าอยู่ในช่วงสมัย

ประวตัิศาสตร์ เป็นเครื�องถ้วยจากประเทศจีน จากการศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบและเทคนิคการ
ผลิตของภาชนะ พบว่าเป็นเครื�องถ้วยจีนสมยัราชวงศ์หมิง ลกัษณะเป็นเครื�องถ้วยลายคราม อายุ
ราวพทุธศตวรรษที� 21 โดยภาชนะและเศษภาชนะเหล่านี �อาจเป็นสิ�งที�ผู้คนในสมยันั �นนําติดตวัมา
เป็นเครื�องใช้สําหรับอุปโภคบริโภคในการเดินเรือมาค้าขาย หรือมีการแลกเปลี�ยนเป็นสินค้ากับ
ชมุชนบริเวณชายฝั�งทะเล หรืออาจเป็นเศษเครื�องถ้วยที�ชํารุดและถูกทิ �งลงทะเลระหว่างเดินทาง
และถกูพดัพามายงับริเวณดงักลา่ว ในชว่งประมาณ 500 ปีมาแล้ว  

การกาํหนดอายุสมัย 
สมยัประวตัิศาสตร์ โดยกําหนดอายจุากการเปรียบเทียบโบราณวตัถทีุ�พบ เครื�องถ้วย

จีน สมยัราชวงศ์หมิง อายรุาวพทุธศตวรรษที� 21 หรือประมาณ 500 ปีมาแล้ว  
การตีความแหล่งโบราณคดี 
สนันิษฐานวา่ บริเวณนี �เป็นเส้นทางเดินเรือในอดีต เนื�องจากภูมิประเทศอยู่ในบริเวณ

ปากแม่นํ �า ก่อนเข้าสู่พื �นแผ่นดิน เหมาะแก่การหลบคลื�นลมของคนเดินเรือ แหล่งโบราณคดีแห่งนี �
อาจตีความได้ว่า เป็นบริเวณที�จอดพกัหลบคลื�นลม และตรวจสอบสภาพสินค้าที�จะนําไปค้าขาย
แลกเปลี�ยนก่อนเข้าและออกจากพื �นแผน่ดนิภาคพื �นทวีป 
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ตารางแสดงหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบจากการสํารวจ ดงันี � 

ตารางที� 22 หลกัฐานประเภทภาชนะดนิเผาจากตา่งประเทศจากแหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 2 
(บ้านบาตปูเูต๊ะ) 

แหล่งเตา อายุสมัย  
(พุทธศตวรรษ) 

การตกแต่ง จาํนวน 
(ชิ �น) 

เครื�องถ้วยจีน เตาจิ�งเตอ๋เจิ �น 21 ลายคราม 126 

 
จากข้อมลูที�พบทั �งจากรายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีและจากการร่วมสํารวจกบั

สํานกัศลิปากรที� 15 ภเูก็ต พบวา่ มีแหลง่โบราณคดีในพื �นที�รอบชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในบริเวณ
จังหวัดตรังจํานวน 11 แหล่ง โดยเป็นแหล่งโบราณคดีที�อยู่บนเกาะจํานวน 4 แหล่ง เป็นแหล่ง
โบราณคดีที�อยู่ในบริเวณชายฝั�งทะเลปัจจุบนั จํานวน 3 แหล่ง และเป็นแหล่งที�อยู่บริเวณชายฝั�ง
ทะเลโบราณ จํานวน 4  แหล่ง โดยแหล่งโบราณคดีบริเวณชายฝั�งทะเลปัจจุบนัตั �งอยู่ไม่ไกลจาก
ปากแม่นํ �ามากนกัและเป็นบริเวณที�เรือสามารถใช้เป็นที�หลบคลื�นลมพายุได้ และแหล่งโบราณคดี
บริเวณชายฝั�งทะเลโบราณแม้ว่าในปัจจุบนัจะอยู่ลึกเข้ามาในแผ่นดิน แต่ในอดีตระดบันํ �าทะเล
โบราณที�สูงกว่าปัจจุบันทําให้พื �นที�บริเวณนั �นอยู่ไม่ห่างจากทะเลมากนัก อีกทั �งบริเวณแหล่ง
โบราณคดียงัเป็นจดุสงัเกตสําคญัในการเดินทาง อยู่ไม่ไกลจากเส้นทางนํ �าและสามารถใช้หลบพกั
ค้างคืนก่อนจะเดนิทางเข้าสูพื่ �นที�ตอนในภาคพื �นทวีปเชน่กนั 
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บทที� 4 
บทวิเคราะห์ 

 
จากหลักฐานทางโบราณคดีที�พบจากแหล่งโบราณคดีในพื �นที�บริเวณชายฝั�งทะเล 

และหมู่เกาะในจังหวัดตรัง จํานวน 11 แหล่ง สามารถกําหนดอายุด้วยวิธีการเปรียบเทียบ 
วิเคราะห์ข้อมลู รวมทั �งนํามาเปรียบเทียบความสมัพนัธ์กบัแหล่งโบราณคดีภาคพื �นทวีปในจงัหวดั
ตรังและแหล่งโบราณคดีบริเวณชายฝั�งทะเลอนัดามนั ได้แก่ จงัหวดัระนอง จงัหวดัพงังา จงัหวดั
กระบี� จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสตูล ซึ�งเป็นเส้นทางเดินเรือที�สําคัญตั �งแต่ในอดีต ซึ�งอาจถูก
พฒันาขึ �นเป็นเมืองท่าโบราณ โดยอาศยัการศึกษาข้อมูลด้านปัจจยัที�มีผลต่อการการใช้พื �นที�ใน
จงัหวัดตรัง เช่น ข้อมูลทางธรณีวิทยาเรื�องระดบันํ �าทะเลโบราณ และข้อมูลการอพยพเข้ามาใน
พื �นที�จงัหวดัตรังของชาวตา่งชาตใินการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ดงักลา่ว  

การใช้พื �นที�แหล่งโบราณคดีอาจขึ �นอยู่กบัปัจจยัทางสภาวะแวดล้อมหลายอย่าง เช่น 
ลักษณะภูมิประเทศ ระดบันํ �าทะเลโบราณ อันเป็นปัจจัยทางธรรมชาติที�เอื �อต่อการดํารงชีวิต 
รวมทั �งการอพยพย้ายถิ�นฐานของชาวต่างชาติที�เข้ามาอาศัยในพื �นที�จังหวัดตรัง ประกอบใน
การศกึษาการใช้พื �นที�ในบริเวณดงักลา่ว 

 
ปัจจัยที�มีผลต่อการใช้พื  นที�ในจังหวัดตรัง 

ปัจจยัที�มีผลต่อการใช้พื �นที�ในจงัหวดัตรัง มีทั �งปัจจยัทางธรรมชาติ คือ ลกัษณะทาง
กายภาพและสภาวะแวดล้อมอื�นๆ ของจงัหวดัตรัง เช่น ลกัษณะภูมิประเทศ ระดบันํ �าทะเลโบราณ 
และปัจจัยภายทางวัฒนธรรมที�มีผลต่อการใช้พื �นที�จนทําให้เกิดการพัฒนาของจังหวัดตรัง เช่น 
การอพยพย้ายถิ�นฐานของชาวตา่งชาตใินพื �นที�จงัหวดัตรัง 
 
ปัจจัยทางธรรมชาต ิ

ลักษณะภูมิประเทศ 
จงัหวดัตรังเป็นจงัหวดัที�มีสภาพภูมิประเทศที�หลากหลาย ทั �งภูเขาและเชิงเขา ที�ลอน

ลกูฟกู ที�ราบนํ �าทว่มถึง และเขตชายฝั�งทะเล ซึ�งลกัษณะภมูิประเทศเหลา่นี �เป็นปัจจยัทางธรรมชาติ
ที�มีผลตอ่การใช้พื �นที�ของมนษุย์ ในสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ มนษุย์มกัอาศยัอยูใ่นถํ �าหรือเพิงผาเขา 
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หินปูน และต่อมาเมื�อเริ�มมีการตั �งชุมชน มนุษย์เลือกพื �นที�ในบริเวณที�ลอนลูกฟูก ซึ�งเป็นพื �นที�ที�
ระบายนํ �าได้ดี และบางแหง่เป็นพื �นที�สงูกวา่พื �นที�โดยรอบ สําหรับตั �งถิ�นฐาน เพื�อป้องกนันํ �าทว่มใน 
ฤดฝูน แตอ่ยู่ไม่ห่างจากแม่นํ �าสายหลกัทั �ง 2 สาย คือ แม่นํ �าตรัง และแม่นํ �าปะเหลียนมากนกั โดย
แมนํ่ �าทั �ง 2 สายนี �เป็นเส้นทางการคมนาคมที�สําคญัในอดีตของจงัหวดัตรังที�เชื�อมตอ่ระหว่างทะเล
อนัดามนัเข้าสู่ภาคพื �นทวีป ลกัษณะภูมิประเทศแบบชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะของจงัหวดัตรังเป็น
พื �นที�ที�มีความหลากหลาย มีทั �งแบบสนัทรายชายฝั�งทะเล ชะวากทะเล ป่าโกงกาง และหมู่เกาะ 
เป็นบริเวณที�มีทรัพยากรทางทะเลสมบูรณ์1 นอกจากทรัพยากรทางทะเลแล้ว ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที�อยู่ตอนในภาคพื �นทวีปก็มีความสําคญัเช่นเดียวกนั โดยจงัหวดัตรังทรัพยากรแร่ธาตทีุ�
สําคญัหลายอย่างทั �งแร่อโลหะ ได้แก่ โดโลไมต์ ดินขาว ถ่านหิน และหินอ่อน แร่โลหะ ได้แก่ ดีบุก 
โคลมัไบต์ และแทนทาไลต์ ซึ�งพบมากบริเวณตําบลนํ �าผดุ อําเภอเมือง ตําบลห้วยยอด ตําบลปาก
แจม่ อําเภอห้วยยอด ตําบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา2  

 
ระดับนํ  าทะเลโบราณ 
ระดับนํ �าทะเลเป็นปัจจัยที�สําคัญอย่างหนึ�งต่อการตั �งถิ�นฐานของมนุษย์ในอดีต     

จากการศกึษาของนกัธรณีวิทยา ทําให้ทราบวา่ มีการเปลี�ยนแปลงของระดบันํ �าทะเลหลายยคุ โดย
ระดบันํ �าทะเลที�มีผลตอ่การตั �งถิ�นฐานของมนษุย์ ในช่วงประมาณ 40,000 ปีมาแล้ว ระดบันํ �าทะเล
ลดตํ�ากว่าปัจจุบัน ประมาณ 70 เมตร และเริ�มเพิ�มระดับสูงขึ �นสูงสุดช่วง 6,000 ปีมาแล้ว มี
ระดบัสงูกวา่ระดบันํ �าทะเลปัจจบุนัประมาณ 4 เมตร ตอ่มาระดบันํ �าทะเลมีการแกว่งไกวขึ �นและลง
ในช่วง 4,000 – 3,000 ปีมาแล้ว และในช่วงพทุธศตวรรษที� 5 – 6 (2,000 ปีมาแล้ว) นํ �าทะเลมี
ระดบัที�สงูกวา่ระดบันํ �าทะเลปัจจบุนัประมาณ 2 – 1.5 เมตร จงึทําให้แหล่งโบราณคดีประเภทเมือง
ทา่อยูล่กึเข้ามาในแผน่ดนิปัจจบุนั3 

 
 

                                                           

1 คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหต ุในคณะกรรมการอํานวยการจดังานเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หวั, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิ

ปัญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2544), 4 – 7. 
2 เรื�องเดยีวกนั, 18. 
3 ดูเพิ�มเติม สิน สินสกุล และคณะ, การเปลี�ยนแปลงพื  นที�ชายฝั� งทะเลอันดามัน (ม.ป.ท.: 

ม.ป.ป.). ; อมรา ศรีสชุาติ, สายรากภาคใต้: ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์ จิตลักษณ์ (กรุงเทพฯ: สํานกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั (สกว.), 2544). 
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ลักษณะร่องนํ  าทางทะเลในการเดนิเรือ 
แผนที�เดนิเรือของกรมอทุกศาสตร์ จดัทําขึ �นเพื�อแสดงลกัษณะภูมิศาสตร์ ความลึกนํ �า 

ลกัษณะพื �นท้องทะเล ชอ่งทางเดนิเรือ หินโสโครก บริเวณพื �นที�ตื �น สิ�งกีดขวาง ชายฝั�ง ให้เกิดความ
ปลอดภัยในการเดินทางทางเรือ4 ซึ�งแผนที�เดินเรือของกรมอุทกศาสตร์ได้แสดงให้เห็นเส้นทาง
เดินเรือ และสิ�งที�เป็นอันตรายต่อการเดินเรือ เช่น กองหินหรือหินโสโครกใต้นํ �า ร่องนํ �าและ
กระแสนํ �า รวมทั �งความลกึ – ตื �นของระดบันํ �าทะเลเมื�อเวลานํ �าขึ �น – นํ �าลง 

 
แผนที� 17 แผนที�เดนิเรือไทยจงัหวดัตรัง 
ที�มา: แผนที�เดนิเรือไทย ชื�อแผนที� เกาะรังนก ถึง กนัตงั 1: 80,000 พิมพ์ครั �งลา่สดุ 3 ตลุาคม 2543 

                                                           

4 คณะกรรมการจดัการความรู้กองสร้างแผนที� กรมอทุกศาสตร์, คู่มือปฏิบัตกิารสร้างแผนที�

เดินเรือ กองสร้างแผนที� กรมอุทกศาสตร์ (ม.ป.ท., 2556), 3N1. 
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ภาพที� 147 สภาพหินโสโครกในวงกลมอยู่บริเวณกลางแม่นํ �า ปากแมนํ่ �าปะเหลียน 
 
ปัจจัยทางวัฒนธรรม 

ชาวจีนกับการอพยพเข้ามาตั  งถิ�นฐานในจังหวัดตรัง 
การอพยพเข้ามาของชาวจีนในจงัหวดัตรังไม่ได้มีบนัทึกเป็นหลกัฐานที�ชดัเจน แต่มี

การค้นพบหลกัฐานทางโบราณคดีที�แสดงให้เห็นวา่มีการติดตอ่ค้าขาย คือ ชิ �นส่วนภาชนะดินเผาที�
พบจากแหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง ตั �งแตช่ว่งพทุธศตวรรษที� 17  

ตอ่มาในช่วงพุทธศตวรรษที� 23 – 25 ชาวจีนเริ�มอพยพเข้ามาในพื �นที�ภาคใต้จํานวน
มาก เนื�องจากปัญหาการเมืองในประเทศจีน สําหรับในจงัหวดัตรัง ชาวจีนได้อพยพเข้ามาโดย 2 
เส้นทาง คือ  

1. เดินทางมากบัเรือสําเภา ล่องเลียบชายฝั�งอ่าวไทย ผ่านประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย 
อ้อมแหลมมลายู เกาะปีนงั มายงัเกาะภูเก็ต หรือพื �นที�ใกล้เคียง โดยมกัพบชาวจีนตั �งถิ�นฐาน อยู่
บริเวณชายฝั�งและทา่เรือ  

2. เดนิทางผา่นทางพื �นทวีป โดยการล่องเรือมาขึ �นฝั�งในบริเวณภาคกลาง หรือภาคใต้
ฝั�งตะวนัออกของประเทศไทยแล้ว เดนิทางข้ามมายงัจงัหวดัตรัง5  

โดยชาวจีนมักอาศัยอยู่ที� อําเภอกันตังและเมืองชายฝั� งตะวันตก ซึ�งมีป่าโกงกาง
จํานวนมาก โดยใช้ภมูิปัญญาทําเตาเผาถ่าน เพื�อใช้ถ่านแทนฟืน ทําให้สะดวกในการหงุต้ม และได้
ความร้อนสงูสําหรับทํากิจการตา่งๆ เชน่ ใช้สําหรับเตารีด เตาตีเหล็ก จนตอ่มาช่างตีเหล็กเมืองตรัง
พบวา่ถ่านที�ใช้ตีเหล็กได้ดีที�สดุคือ ถ่านไม้เคี�ยม จนถ่านเป็นสินค้าสง่ออกที�สําคญัอย่างหนึ�ง     โดย
ส่งออกไปขายที�ปีนงั เทคโนโลยีการเผาถ่านนี �ถูกส่งตอ่ไปยงัอําเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

                                                           

5 ลลิดา เกิดเรือง, “บทบาทของชาวจีนต่อพฒันาการทางเศรษฐกิจและสงัคมของเมืองตรัง พ.ศ.
2458 – ทศวรรษที� 2520” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2549), 20 – 23. 
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โดยช่างชาวจีนจากอําเภอกันตงั จังหวัดตรัง ไปสร้างและแนะนําเทคนิคการเผาถ่านและอบไม้
โกงกางที�ใช้ในอําเภอกันตัง ซึ�งเป็นเทคนิควิธีการที�ใช้กันในจีน และญี�ปุ่ น เมื�อ พ.ศ. 24806 
นอกจากเตาเผาถ่านแล้วยังปรากฏหลักฐานประเภทศาลเจ้าที�พบในบริเวณชุมชนชาวจีนเป็น
หลกัฐานที�แสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมความเชื�อของชาวจีนที�อพยพเข้ามาในจงัหวดัตรัง  

 
ภาพที� 148 เตาเผาถ่านโบราณที�ตําบลสโุสะ อําเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง 
 

 
ภาพที� 149 ศาลเจ้าพระร้อยแปดร้อยเก้า บ้านหยงสตาร์ ต.ทา่ข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
 

ชาวมุสลิมกับการอพยพเข้ามาตั  งถิ�นฐานในจังหวัดตรัง 
ศาสนาอิสลามเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที� 18 โดย

พ่อค้าชาวอาหรับและเผยแพร่เข้าสู่กลุ่มคนในคาบสมุทรไทยมาเลย์หรือมลายู ต่อเนื�องมาจนถึง
ชายฝั�งทะเลจงัหวดัตรัง โดยประชากรส่วนใหญ่ที�นบัถือศาสนาอิสลามอาศยัอยู่ในบริเวณชายฝั�ง
ทะเลและหมูเ่กาะในเขตอําเภอสิเกา อําเภอกนัตงั อําเภอปะเหลียน อําเภอย่านตาขาว และอําเภอ
หาดสําราญ โดยมีหลกัฐาน เช่น ในช่วงต้นพทุธศตวรรษที� 23 สลุต่านเมืองเคดะห์ทรงส่งพระราช

                                                           

6 สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, ดิลก วุฒิพาณิชย์, ประสิทธิT ชิณการณ์, จีนทักษิณ: วิถีและพลัง 
(กรุงเทพฯ: สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.), 2544), 105 – 106. 
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โอรส 2 พระองค์ไปปกครองเกาะปีนัง และเกาะลิบง เพื�อหาผลประโยชน์จากการค้ารังนก และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และในช่วงพุทธศตวรรษที� 24 เมืองตรังได้ถูกสลัดแขกที�สมคบกับลูกหลาน
ของพระยาไทรบรีุยดึครอง โดยแสดงให้เห็นวา่ เมืองตรังเป็นเมืองชายฝั�งทะเลตะวนัตกที�สําคญัที�มี
ทรัพยากรธรรมชาตทีิ�สมบรูณ์  

หลักฐานจากทําเนียบกรมการปกครองเมืองในช่วง พ.ศ. 2355 กล่าวถึงตําแหน่ง
กรมการเมืองตา่งๆ รวมทั �งกรมการเมืองฝ่ายอิสลาม ซึ�งมีดา่นทะเลฝ่ายไทยอิสลามมีด้านเกาะลิบง 
ด่านชายฝั� ง ด่านตอนใน และประวัติบอกเล่าของกลุ่มคนในตระกูลเก่าของอําเภอปะเหลียน      
กล่าวว่า เมื�อบ้านหยงสตาร์และบริเวณใกล้เคียง มีกลุ่มไทยมุสลิมอาศยัอยู่หนาแน่น ทางการได้
แตง่ตั �งหลวงจางวางราชสมบตั ิ(จอมซินตรี) ดแูลกลุม่มสุลิมแถบชายทะเล7 

 
ภาพที� 150 กโุบร์โต๊ะบงักะหวา (สสุานเจ้าเมืองลิบง) ตําบลเกาะลิบง อําเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง  
 

จากปัจจยัด้านตา่งๆ ทั �งลกัษณะภูมิประเทศ ระดบันํ �าทะเล ลกัษณะร่องนํ �าทางทะเล
ในการเดนิเรือ และการอพยพย้ายถิ�นฐานของชาวตา่งชาติ ทําให้เห็นว่า จงัหวดัตรังเป็นพื �นที�ได้รับ
ผลกระทบจากการปัจจยัทางธรรมชาตแิละทางวฒันธรรม มาตั �งแตส่มยัก่อนประวตัศิาสตร์ 

 
 
 

                                                           

7 ดเูพิ�มเติม นิธิ เอียวศรีวงศ์, สธิุวงศ์ พงศ์ไพบลูย์ และประมลู อทุยัพนัธุ์, “ชวา – มลาย:ู ผู้คนและ
วฒันธรรมในภาคใต้” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย 
ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 1923.; สวุัฒน์ ทองหอม และสนิท พลเดช, “ลิบง: เมืองเก่า” สารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 14 (กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 
6879.; สถาพร ศรีสจัจงั และชาญณรงค์ เที�ยงธรรม, “ตรัง, จงัหวดั” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต้ เล่ม 5 
(กรุงเทพฯ: มลูนิธิสารานกุรมวฒันธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), 2472 – 2475.  
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การใช้พื  นที�บริเวณชายฝั� งทะเลอันดามัน 
ทะเลอนัดามนัเป็นทะเลที�ตั �งอยู่ทางภาคใต้ฝั�งตะวนัตกของประเทศไทย โดยมีจงัหวดั

ชายฝั�งทะเลอนัดามนั ได้แก่ จงัหวดัระนอง พงังา ภูเก็ต กระบี� ตรัง และสตลู ทะเลอนัดามนัเป็น
เส้นทางเดินเรือที�สําคญัของโลกแห่งหนึ�ง จนทําให้พื �นที�บริเวณชายฝั�งทะเลอนัดามนัทางภาคใต้
ของประเทศไทยถูกพัฒนาเป็นเมืองท่าในการติดต่อค้าขายแลกเปลี�ยนสินค้า พื �นที�ดังกล่าว
สามารถแบง่การใช้พื �นที�ตามชว่งเวลาได้ ดงันี �  
 
สมัยก่อนประวัตศิาสตร์  

เมื�อประมาณ 43,000 – 25,000 ปีมาแล้ว ระดบันํ �าทะเลลดตํ�ากว่าปัจจบุนั ประมาณ 
70 เมตร ทําให้พื �นที�ชายฝั�งทะเลโบราณอยู่ลึกลงไปในทะเลปัจจุบนั ซึ�งมนษุย์ในอดีตอาจใช้พื �นที�
ในบริเวณที�อยู่ในทะเลปัจจุบนั และบริเวณเพิงผาและถํ �าที�อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน ดํารงชีวิตด้วย
การล่าสตัว์ และเริ�มใช้ไฟ8 โดยปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดีที�แหล่งโบราณคดีถํ �าหลงัโรงเรียน 
อําเภอเมือง จงัหวดักระบี� อายปุระมาณ 43,000 ปีมาแล้ว และแหล่งโบราณคดีถํ �าหมอเขียว อายุ
ประมาณ 25,800 ปีมาแล้ว โดยพบเครื�องมือสะเก็ดหิน เครื�องมือแกนหิน กระดกูสตัว์บก เช่น ช้าง 
กวาง หมู และสัตว์ตระกูลลิง ซึ�งหลักฐานทางโบราณคดีที�พบจากแหล่งโบราณคดีทั �ง 2 แหล่ง 
แสดงให้เห็นว่าในอดีตแหล่งโบราณคดีทั �ง 2 อยู่ห่างจากชายฝั� งทะเลโบราณ ประมาณ 100 
กิโลเมตร9  

                                                           

8 อมรา ศรีสชุาติ, สายรากภาคใต้: ภมิูลักษณ์ รูปลักษณ์ จติลกัษณ์, 7. 
9 Douglas Anderson, The Use of Caves in Peninsular Thailand in the Late Pleistocene 

and Early and Middle Holocene (Honolulu: University of Hawai'i Press,2005), 140 – 141. 
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แผนที� 18 แหลง่โบราณคดีชายฝั�งทะเลอนัดามนั ในชว่ง 43,000 – 25,000 ปีมาแล้ว 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 

เมื�อประมาณ 10,000 – 6,000 ปีมาแล้ว ระดบันํ �าทะเลโบราณมีการเปลี�ยนแปลงโดย
ระดับนํ �าทะเลเริ�มเพิ�มสูงขึ �น จนระดบันํ �าทะเลขึ �นสูงสุดประมาณ 6,000 ปีมาแล้ว โดยปรากฏ
หลักฐานทางโบราณคดีที�แหล่งโบราณคดีถํ �าหลังโรงเรียน และแหล่งโบราณคดีถํ �าหมอเขียว 
อําเภอเมือง จังหวัดกระบี� และแหล่งโบราณคดีถํ �าซาไก แหล่งโบราณคดีเขาหญ้าระ อําเภอปะ
เหลียน จงัหวดัตรัง พบเครื�องมือหินกะเทาะ และเปลือกหอยทะเล ซึ�งเป็นหลกัฐานแสดงให้เห็นถึง
ระดบันํ �าทะเลที�เพิ�มสูงขึ �น โดยปัจจุบนัแหล่งโบราณคดีเหล่านี � อยู่ห่างจากชายฝั�งทะเลปัจจุบนั
ประมาณ 10 กิโลเมตร  
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แผนที� 19 แหลง่โบราณคดีชายฝั�งทะเลอนัดามนั ในชว่ง 10,000 – 6,000 ปีมาแล้ว 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 
เมื�อประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว ระดบันํ �าทะเลยังคงมีการเปลี�ยนแปลงแต่

น่าจะลดลงอยู่ในระดบัที�ไม่ต่างจากระดบันํ �าทะเลปัจจุบนัมากนกั พบหลกัฐานทางโบราณคดีที�
แสดงให้เห็นว่า คนในอดีตเริ�มอยู่ใกล้ชายฝั�งและที�ราบมากขึ �น โดยในช่วงเวลานี �มีการนิยมบริโภค
สตัว์นํ �า และเริ�มมีการสร้างงานศิลปะไว้ตามผนงัถํ �าและเพิงผา แหล่งโบราณคดีเหล่านี �อยู่บริเวณ
เพิงผาและถํ �าริมทะเล หรือปากนํ �าทางออกสู่ทะเล ซึ�งพบหลกัฐานประเภทภาพเขียนสี กลุ่มแหล่ง
โบราณคดีอ่าวพงังา จงัหวดัพงังา เช่น แหล่งโบราณคดีเขาพระอาดเฒ่า และแหล่งโบราณคดีเขา
เขียน และกลุ่มแหล่งโบราณคดีอําเภออ่าวลึก จงัหวดักระบี� เช่น แหล่งโบราณคดีถํ �าผีหวัโต แหล่ง
โบราณคดีแหลมไฟไหม้ แหล่งโบราณคดีแหลมชาวเล และแหล่งโบราณคดีแหลมท้ายแรด เป็น
ภาพเขียนสีหลากหลายรูปแบบ เช่น รูปคน สตัว์นํ �า สตัว์บก และนก และบางแหล่งพบโบราณวตัถุ
ประเภทขวานหินขดั ภาชนะดินเผา และหม้อสามขา ได้แก่ แหล่งโบราณคดีเขาเฒ่า และแหล่ง
โบราณคดีเขาบ่อ ในกลุ่มแหล่งโบราณคดีอ่าวพังงา10 ในส่วนของจงัหวดัตรังพบการกระจายตวั

                                                           

10 ดเูพิ�มเติม กรมศิลปากร, โบราณคดีภาคใต้ อ่าวลกึ อ่าวพังงา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุนมุ
สหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จํากดั, 2532), 37 – 55 . 



154 

 

ของแหล่งโบราณคดีมากที�สดุในบริเวณด้านทิศเหนือ ได้แก่ อําเภอห้วยยอด อําเภอเมืองตรัง และ
อําเภอวงัวิเศษ บริเวณทิศใต้ บริเวณอําเภอปะเหลียน และพื �นที�บริเวณชายฝั�ง บริเวณอําเภอสิเกา 
และอําเภอกนัตงั เชน่ แหลง่โบราณคดีเขาไม้แก้ว แหล่งโบราณคดีเขาหน้าเนื �อ แหล่งโบราณคดีถํ �า
ในวงั และแหลง่โบราณคดีเขาปินะ  

ในชว่งเวลาดงักลา่วพบแหล่งโบราณคดีบริเวณชายฝั�งทะเลในจงัหวดัตรัง ดงันี � แหล่ง
โบราณคดีอ่าวบุญคง ที�พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ ภาพเขียนสีแดงรูปสัตว์ ซึ�งอาจ
เปรียบเทียบได้กบัภาพเขียนสีที�พบที�แหล่งโบราณคดีเขาแบนะ เนื�องจากพบเป็นภาพเขียนสีแดง
รูปสตัว์ที�มีลกัษณะคล้ายกัน เป็นภาพลายเส้นปลาเขียนสีแดง นอกจากนี �ยงัมีแหล่งโบราณคดีใน
จงัหวดัตรังที�พบภาพเขียนสีอีก ได้แก่ แหล่งโบราณคดีถํ �าเขาสามบาตร พบภาพคล้ายภูเขา 3 ลูก
ตอ่กนั แหล่งโบราณคดีเขาเจ้าไหม ซึ�งภาพที�พบลบเลือนไปมาก และแหล่งโบราณคดีเขานํ �าพราย 
พบภาพเขียนสีรูปทรงเรขาคณิต และรูปคล้ายเครื�องมือจับสัตว์นํ �า โดยพบร่วมกับโบราณวัตถุ
ประเภทอื�นๆ เชน่ ขวานหินขดัมีบา่ ชิ �นส่วนหม้อสามขา และเศษภาชนะดินเผาเนื �อดิน ซึ�งสามารถ
กําหนดอายสุมยัได้ในชว่งก่อนประวตัศิาสตร์ยคุหินใหม ่ 

  

 
แผนที� 20 แหลง่โบราณคดีชายฝั�งทะเลอนัดามนั ในชว่ง 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
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ภาพที� 151 ภาพเขียนสีจากแหลง่โบราณคดีถํ �าผีหวัโต จงัหวดักระบี� 
 
สมัยประวัตศิาสตร์ 

ก่อนพุทธศตวรรษที� 19 ในสมยัประวตัศิาสตร์ตอนต้น พทุธศตวรรษที� 5 – 6 บริเวณ
คาบสมทุรมลายตูลอดจนภาคกลางและตะวนัตกของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และประเทศ
ลาวถูกกล่าวรวมกันในเอกสารโบราณของต่างชาติว่า “สุวรรณภูมิ” ซึ�งเป็นจุดที�นักเดินเรือ
ชาวตา่งชาติเดินเรือมาเพื�อแสวงหาความรํ�ารวย11 โดยมีเมืองท่าสําคญัฝั�งตะวนัตกของคาบสมทุร
เมืองหนึ�ง คือ “เมืองตักโกละ” ปรากฏในเอกสารโบราณ ตั �งแต่ราว พ.ศ. 500 เป็นต้นมา โดย
นกัวิชาการหลายท่านได้เสนอแนวคิดเรื�องที�ตั �งของเมืองท่าตกัโกละที�ปรากฏแตกตา่งกนัไป12 เช่น 
อยู่ที�อําเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา และอยู่ในเขตพื �นที�จงัหวัดตรัง และในราวพุทธศตวรรษที� 16 
พระเจ้าราเชนทรโจฬะ แห่งประเทศโจฬะ อินเดีย ได้ยกทพัเรือเข้าโจมตีเมืองตา่งๆบนคาบสมุทร
ภาคใต้ เชน่ กฏารัม มไลยรู ตไลตตกัโกลมั จนได้รับชยัชนะ และอาจเป็นเหตใุห้มีพื �นที�ชายฝั�งทะเล
อนัดามนัถูกลดบทบาทลง โดยพบแหล่งโบราณคดีตามชายฝั�งทะเลอนัดามนัที�ปรากฏหลักฐาน
ทางโบราณคดีในชว่งเวลาดงักลา่ว มีดงันี � 

แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี� หรือแหล่งโบราณคดี
คลองทอ่ม เป็นแหลง่โบราณคดีที�อยูห่า่งจากชายฝั�งทะเลปัจจบุนัประมาณ 15 N 20 กิโลเมตร ซึ�งมี
คลองทอ่มเชื�อมตอ่ระหวา่งแหลง่โบราณคดีกบัชายฝั�งทะเล พบหลกัฐานประเภทลกูปัดแก้วและหิน
จํานวนมาก หัวแหวนสลักจากหินกึ�งมีค่าจากต่างประเทศ เหรียญโรมันโบราณ เหรียญอินเดีย 

                                                           

11 ดเูพิ�มเติม อมรา ศรีสชุาติ, ศรีวิชัยในสุวรรณทวีป (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2557), 37 – 49. 
12 ปรีชา นุน่สขุ, หลักฐานทางโบราณคดีในภาคใต้ของประเทศไทยที�เกี�ยวกับอาณาจักรศรี

วิชัย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์กรุงสยามการพิมพ์, 2525), 35. 
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ก้อนแก้วและตะกรันแก้ว จึงสันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นแหล่งผลิตลูกปัด และสิ�งของที�ติดตวัของ
พอ่ค้านกัเดนิเรือที�เข้ามาในชว่งพทุธศตวรรษที� 6 – 913  

 
ภาพที� 152 ก้อนแก้ววตัถดุบิที�พบจากแหลง่โบราณคดีควนลกูปัด 
 

กลุ่มแหล่งโบราณคดีภูเขาทอง อําเภอสุขสําราญ จงัหวดัระนอง ประกอบด้วยแหล่ง
โบราณคดีภูเขาทอง แหล่งโบราณคดีบ้านบางกล้วยนอก แหล่งโบราณคดีเขากล้วย และแหล่ง
โบราณคดีไร่ใน พบหลักฐานประเภทลูกปัดจํานวนมากทั �งลูกปัดทอง ลูกปัดหิน และลูกปัดแก้ว 
รวมทั �งก้อนแก้วและหินวตัถดุบิ จงึสนันิษฐานได้วา่ อาจเป็นแหล่งผลิตลกูปัดที�สําคญัอีกแหล่งหนึ�ง 
นอกจากนี �ยงัพบจารึกภาษาทมิฬ ตวัอกัษร Tamil N Brahmi อ่านว่า “tu ra o…” อาจมาจากคําว่า 
“turavon” หมายถึง พระ กําหนดอายไุด้ราวพุทธศตวรรษที� 7 และอีกชิ �นหนึ�งอาจเขียนด้วยภาษา 
Brahmi อ่านว่า “pu aa” เป็นคําที�ไม่มีความหมาย กําหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที� 9 และ
ภาชนะดินเผาแบบ Rouletted ware ซึ�งพบมากในประเทศอินเดียและศรีลังกา เมื�อประมาณ 
2,200 – 2,000 ปีมาแล้ว ซึ�งอาจเป็นของที�นําเข้ามาจากทมิฬนาด ูภาคใต้ของประเทศอินเดีย14 
กลุม่แหลง่โบราณคดีภเูขาทองนี �อยูห่า่งจากชายฝั�งทะเลปัจจบุนัประมาณ 5 กิโลเมตร และมีคลอง
กล้วยเชื�อมตอ่ระหวา่งแหลง่โบราณคดีกบัชายฝั�งทะเล  

แหล่งโบราณคดีเขาพระเหนอ (ควนพระเหนอ) อําเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา เป็น
ภูเขาขนาดเล็กอยู่ตรงข้ามกับแหล่งโบราณคดีทุ่งตึก บนยอดเขามีโบราณสถานประเภทศาสน
สถาน ประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ สมเด็จฯกรมพระยาดํารงราชานุภาพโปรดให้นําเทวรูป     
                                                           

13ดเูพิ�มเติม มยรีุ วีระประเสริฐ, “คลองทอ่ม: แหลง่อตุสาหกรรมทําลกูปัดและสถานีขนถา่ยสนิค้า
สมยัโบราณบนชายฝั�งทะเลอนัดามนั,” ใน สารัตถะโบราณคด,ี รัศมี ชทูรงเดช, บรรณาธิการ (กรุงเทพ: บริษัท 
สาํนกัพิมพ์สมาพนัธ์ จํากดั, 2553),83 – 101. 

14 บณุยฤทธิT ฉายสวุรรณ และเรไร นยัวฒัน์, ทุ่งตกึจุดเชื�อมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเล 
(สงขลา: Trio Creation, 2552), 97 – 105. 
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พระนารายณ์มาเก็บรักษาที�กรุงเทพฯ ซึ�งเป็นเทวรูปพระนารายณ์ที�แสดงกล้ามเนื �ออย่างมนุษย์       
โดย ศ.ปิแอร์ ดูปองต์ (Pierre Dupont) กําหนดอายุราวพุทธศตวรรษที�ที� 11 – 12 เป็นศิลปะ
แบบปัลลวะ ดร.เอช จี ควอริทซ์ เวลส์ (Dr. H. G. Quaritch Wales) กําหนดอายรุาวพทุธศตวรรษ
ที� 12 และ ศ.สแตนลีย์ โอ คอนเนอร์ (Professor Stanley O’Connor) กําหนดว่ามีลกัษณะแบบ
หลงัคปุตะ ราวพทุธศตวรรษที� 12 – 1415  

แหลง่โบราณคดีเขาพระนารายณ์ (เขาพระเวียง) อําเภอกะปง จงัหวดัพงังา เป็นภูเขา
ขนาดเล็ก ตั �งอยู่จุดที�คลองรมณีย์และคลองเหลไหลมาบรรจบกันเป็นแม่นํ �าตะกั�วป่า อยู่ห่างจาก
แหล่งโบราณคดีเขาพระเหนอประมาณ 20 กิโลเมตร บนยอดเขามีศาสนสถานประดิษฐานเทวรูป 
พระนารายณ์ และบริวารอีก 2 องค์ แผน่หินสลกัเทวรูปแบนๆ 1 ชิ �น และจารึกหลกัที� 26 ซึ�งพม่าได้
ยกเทวรูปพระนารายณ์และบริวาร พร้อมกบัจารึกหลกัที� 26 ลงจากยอดเขา แตไ่ม่สามารถนํากลบั
พม่าได้จึงตั �งไว้ ดร.พิริยะ ไกรฤกษ์ ได้อธิบายว่า เป็นพระนารายณ์ปางมัธยมโยคสถานกมูรต ิ
เทวรูปที�นั�งคกุเข่าคือฤษีมารกัณเฑยะ และเทวรูปสตรี คือ นางภูเทวี จําลองแบบมาจากเทวรูป
อินเดียสมยัราชวงศ์ปัลลวะ ราวต้นพุทธศตวรรษที� 15 ส่วนจารึกหลกัที� 26 เป็นจารึกภาษาทมิฬ
อายรุาวพทุธศตวรรษที� 12 กลา่วถึงการขดุสระใกล้(เมือง)นงครู16 

 
ภาพที� 153 เทวรูปพระนารายณ์ปางมัธยมโยคสถานกมูรติ จดัแสดงที�พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ

ถลาง 
 

                                                           

15 เรื�องเดยีวกนั, 116 – 117. 
16 เรื�องเดยีวกนั, 118 – 119. 
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แหล่งโบราณคดีทุ่งตึก (เหมืองทอง) อําเภอตะกั�วป่า จังหวัดพังงา ตั �งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะคอเขา ตรงข้ากับแม่นํ �าตะกั�วป่า มีลักษณะเป็นป่าชายเลน17 พบ
ประติมากรรม ในศาสนาฮินด ูได้แก่ ประติมากรรมนูนตํ�าเทพีอุ้มเด็ก (ส่วนหนึ�งของรูปเคารพ โส
มาสกนัทะ) ประทบันั�งชนัเข่าซ้าย อุ้มเด็กด้วยแขนซ้าย ให้เด็กพาดบนขาซ้าย ประติมากรรมนนูสงู
พระคเณศ ประทบันั�งชนัเข่าขวาลกัษณะอ้วนเตี �ยท้องพลุ้ย หยูานและกางใหญ่ มีงาข้างเดียว มี 4 
กร ถือของตา่งๆ เชน่ งาหกั โมทกะ บว่งบาศ เถากลัปพฤกษ์หรืออาวธุอีกอย่างหนึ�ง18 นอกจากนี �ยงั
พบโบราณสถานจํานวน 8 แหล่งทําด้วยอิฐ ซึ�งโดนลกัลอบขุดหาโบราณวตัถุเกือบทั �งหมด แต่ยงั
ปรากฏหลกัฐานทางโบราณคดี เช่น ชิ �นส่วนภาชนะดินเผาทั �งตา่งประเทศและพื �นเมืองจากแหล่ง
เตาต่างๆ เช่น แหล่งเตาปะโอ เครื�องถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ถัง เครื�องถ้วยเปอร์เซีย กระเบื �องดินเผา 
ลกูปัดรูปแบบตา่งๆ ภาชนะแก้ว ชิ �นส่วนประติมากรรม และเครื�องใช้เครื�องประดบั จากการขดุค้น
ไมพ่บหลกัฐานที�มีอายเุก่าไปกวา่พทุธศตวรรษที� 1319 

สําหรับจงัหวดัตรัง หากศกึษาจากแผนที�เดนิเรือจะพบว่า ทะเลของจงัหวดัตรังมีสิ�งกีด
ขวางใต้ทะเล เชน่ หินโสโครก ระดบัความตื �นลึกของระดบันํ �า และกระแสนํ �า คอ่นข้างเป็นอปุสรรค
ตอ่การเดนิเรือในชว่งต้นสมยัประวตัศิาสตร์ (พทุธศตวรรษที� 5 – 15) โดยมีหลกัฐานทางโบราณคดี
ที�แสดงให้เห็นว่า แหล่งโบราณคดีหลายแห่งในภาคพื �นทวีปถกูใช้พื �นที�ตอ่เนื�องมาตั �งแต่สมยัก่อน
ประวตัศิาสตร์ และถกูใช้เป็นสถานที�ศกัดิTสิทธิTสําหรับบรรจพุระพิมพ์ดินดิบที�กําหนดอายไุด้ในช่วง
พุทธศตวรรษที� 13 – 19 ได้แก่ แหล่งโบราณคดีเขาสาย แหล่งโบราณคดีเขานุ้ ย และแหล่ง
โบราณคดีวดัคีรีวิหาร อําเภอห้วยยอด โดยพระพิมพ์ดินดิบที�พบมีหลายลกัษณะทั �งที�รับอิทธิพล
ศิลปะทวารวดี – ศรีวิชยั กําหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที� 13 – 16 และอิทธิพลศิลปะลพบุรี – หริ
ภุญไชย กําหนดอายุช่วงพุทธศตวรรษที� 17 – 18 นอกจากนี �บนพระพิมพ์ดินดิบยังพบจารึก
หลกัธรรม “อริยสจัสี�” เป็นตวัอกัษรปัลลวะ ภาษาสนัสกฤต กําหนดอายตุวัอกัษรราวพทุธศตวรรษ
ที� 15 – 16 และคาถา “เย ธรฺมาฯ” ตวัอกัษรปัลลวะ ภาษาสนัสกฤต กําหนดอายตุวัอกัษรราวพทุธ
ศตวรรษที� 1420 นอกจากนี � ยังพบหลกัฐานทางโบราณคดีที�แสดงถึงการเข้ามาใช้พื �นที�บริเวณ

                                                           

17 เรื�องเดยีวกนั 38 – 39.  
18 เรื�องเดยีวกนั, 28. 
19 เรื�องเดยีวกนั 143 – 145. 
20 ดเูพิ�มเติม ภาณวุฒัน์ เอื �อสามาลย์, “การกําหนดอายสุมยัแหลง่พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย จงัหวดั

ตรัง,” ใน เอกสารการประชุมวิชาการความก้าวหน้าทางวิชาการโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมของชาต ิ(กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2557), 159 – 173. 
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ชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในจงัหวดัตรัง จากแหล่งโบราณคดีอ่าวบุญคง อําเภอสิเกา จงัหวดัตรัง 
เป็นแหลง่โบราณคดีประเภทเพิงผา อยูใ่นอ่าวปิด เหมาะสําหรับหลบคลื�นลมพาย ุพบชิ �นส่วนโครง
กระดกูมนุษย์ เครื�องถ้วยต่างประเทศ และชิ �นส่วนภาชนะดินเผาเนื �อดิน สันนิษฐานว่าผลิตจาก
แหลง่เตาพื �นเมือง กําหนดอายไุด้ราวพทุธศตวรรษที� 16 – 19  

 
ภาพที� 154 แหลง่โบราณคดีภเูขาสาย และโบราณวตัถปุระเภทพระพิมพ์  
 

แหลง่โบราณคดีถํ �าชาวเล เกาะตะบนั อําเภอทุ่งหว้า จงัหวดัสตลู ซึ�งเป็นถํ �าหินปนูบน
เกาะกลางทะเล อยูไ่มไ่กลจากแผน่ดินใหญ่ พบหลกัฐานทางโบราณคดี ได้แก่ ชิ �นส่วนโครงกระดกู
มนุษย์ เปลือกหอยทะเล ชิ �นส่วนกระดูกสัตว์ และชิ �นส่วนภาชนะดินเผา มีทั �งแบบเนื �อดิน และ
เครื�องถ้วยจีน21 มีลกัษณะคล้ายเครื�องถ้วยจีนที�พบที�แหล่งโบราณคดีอ่าวบญุคง ซึ�งน่าจะมีอายใุน
ราวพทุธศตวรรษที� 16 – 19 

จากข้อมูลหลกัฐานเอกสารโบราณและข้อมูลหลกัฐานทางโบราณคดีบริเวณชายฝั�ง
ทะเลอนัดามนั ในช่วงก่อนพทุธศตวรรษที� 19 พื �นที�บริเวณชายฝั�งทะเลอนัดามนัถกูมนุษย์ในอดีต
ใช้ประโยชน์ในลกัษณะที�แตกตา่งกนัไปตามสภาพของพื �นที�นั �นๆ เช่น ที�ฝังศพ จดุจอดพกัหลบคลื�น
ลม ศาสนสถาน และท่าเรือ อาจกล่าวได้ว่า บริเวณชายฝั�งทะเลอนัดามนัเป็นเมืองท่าที�สําคญัใน
เส้นทางการค้าข้ามคาบสมทุร โดย “ตกัโกลา” อาจเป็นชื�อที�ถกูใช้เรียกพื �นที�โดยรวมบริเวณชายฝั�ง
ทะเลอนัดามนั  

                                                           

21 กรมศิลปากร, โครงการเผยแผ่องค์ความรู้ทางด้านโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

และแรกเริ�มประวัติศาสตร์ในเขตพื  นที�จังหวัดสงขลาและสตูล (กรุงเทพฯ: บริษัท บางกอกอินเฮ้าส์ จํากดั, 
2557), 402 – 410. 
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แผนที� 21 แหลง่โบราณคดีชายฝั�งทะเลอนัดามนั ในชว่งก่อนพทุธศตวรรษที� 19 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 
หลังพุทธศตวรรษที�  19 ในช่วงเวลานี �ชายฝั� งทะเลอันดามันถูกลดบทบาท

ความสําคญัลง แต่ยงัมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดี ดงันี � แหล่งโบราณคดี
เกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) อําเภอสิเกา จงัหวดัตรัง ตั �งอยู่บริเวณโพรงถํ �าบนเกาะขนาดเล็กไม่เหมาะ
แก่การตั �งถิ�นฐาน แตส่ามารถใช้หลบคลื�นลมมรสมุได้ พบหลกัฐานประเภทโครงกระดกูมนษุย์ และ
ชิ �นส่วนเครื�องถ้วยจีน เครื�องถ้วยเวียดนาม ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาเกาะน้อย และภาชนะดิน
เผาจากแหลง่เตาสนักําแพง กําหนดอายไุด้ราวพทุธศตวรรษที� 19 – 21 และแหล่งโบราณคดีเกาะลิ
บง 2 (บ้านบาตปููเต๊ะ) อําเภอกันตงั จงัหวัดตรัง เป็นแหล่งโบราณคดีที�ตั �งอยู่ทางด้านทิศใต้ของ
เกาะลิบงที�มีขนาดคอ่นข้างใหญ่ อยูใ่กล้ภเูขาและปากแมนํ่ �าตรัง จงึเหมาะสําหรับเป็นที�พกัจอดพกั
หลบคลื�นลม หรือพักค้างแรมก่อนจะเดินทางเข้าสู่แผ่นดินภาคพื �นทวีป กําหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษที� 21 แต่อย่างไรก็ดี จากข้อมลูที�มีในปัจจบุนัยงัไม่พบหลกัฐานทางโบราณคดีในพื �นภาค
ทวีปในชว่งเวลาเดียวกนั  

แหล่งโบราณคดีถํ �าพญานาค (ถํ �าไวกิ �ง) อําเภอเมือง จงัหวดักระบี� มีลกัษณะเป็นถํ �า
บนเกาะขนาดเล็กใกล้ชายฝั�งทะเลกระบี� พบภาพเขียนสีบนผนังถํ �าเป็นภาพเรือสมัยต่างๆ จาก
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ภาพเรืออาจมีอายตุั �งแตส่มยัก่อนประวตัศิาสตร์จนถึงสมยัรัตนโกสินทร์ และถกูวาดเรื�อยมาโดยนกั
เดินเรือในแต่ละยุคที�เข้ามาอาศยัถํ �าแห่งนี �เป็นที�หลบคลื�นลมมรสุม เช่น เรือสําเภา 2 กระโดง 
เรือใบ 3 เสา เป็นต้น22  

ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที� 22 เริ�มมีการค้าดีบุกกับต่างชาติมากขึ �น ทําให้การทํา
เหมืองดีบกุบริเวณภาคใต้ฝั�งอนัดามนัเฟื�องฟขูึ �น23 และการค้าขายมีความเจริญขึ �น ส่งผลให้มีผู้คน
อพยพเข้ามาเป็นแรงงานในบริเวณภาคใต้ฝั� งอันดามัน สําหรับเมืองตรังเองได้เป็นเมืองที� มี
ความสําคญัขึ �นมาเรื�อยๆ เป็นจุดจอดพกัหลบลมมรสุม และจุดเชื�อมต่อในการเดินทางทางบกสู่
เมืองนครศรีธรรมราช ทําให้ในพื �นที�บริเวณภาคพื �นทวีป พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็น
โบราณสถานของศาสนาพุทธ มีทั �งที� โบราณสถานประเภทถํ �าที�ถูกใช้ต่อเนื�องมาตั �งแต่ก่อน
ประวัติศาสตร์ และโบราณสถานสร้างขึ �นในช่วงสมัยอยุธยา พบหลักฐานการเข้ามาใช้พื �นที�ใน
บริเวณจงัหวดัตรัง เชน่ ภาชนะดนิเผา จารึก พระพทุธรูป แหล่งโบราณคดีที�พบในช่วงเวลานี � ได้แก่ 
แหล่งโบราณคดีถํ �าเขาสามบาตร พบจารึกเขียนสีบนผนังถํ �าเป็นตวัอักษรไทยสมยัอยุธยา ระบุ
ศกัราช 2150 แหล่งโบราณคดีวดัเขาพระ พบจารึกเขียนสีบนผนงัถํ �ามีลกัษณะตวัอกัษรคล้ายกับ
แหล่งโบราณคดีถํ �าเขาสามบาตร แตอ่กัษรคอ่นข้างเลือน และยงัพบพระพทุธรูปศิลปกรรมพื �นถิ�น 
ด้านหลังมีภาพเขียนสีเป็นรูปวงกลม แหล่งโบราณคดีถํ �าตรา พบภาพเขียนสีที�มีลักษณะคล้าย
แหลง่โบราณคดีวดัเขาพระ  

 
ภาพที� 155 พระพทุธรูปและภาพเขียนสีจากวดัเขาพระ 

 
แต่หลักฐานทางโบราณคดีบริเวณชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในจังหวัดตรังกลับพบ

ในช่วงพุทธศตวรรษที� 23 เป็นต้นมา ได้แก่ แหล่งโบราณคดีเกาะลิบง 1 (บ้านพร้าว) อําเภอกนัตงั 

                                                           

22 กลิ�น คงเหมือนเพชร, บรรณาธิการ, สิ�งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ�นจังหวัดกระบี�  แหล่ง

ภาพเขียนสีในอาํเภอเมืองกระบี� (กระบี�: โรงพิมพ์กระบี�ออฟเซ็ท, 2541), 36 – 37.  
23 อมรา ศรีสชุาติ, สายรากภาคใต้: ภมิูลักษณ์ รูปลักษณ์ จติลกัษณ์, 20. 
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จงัหวดัตรัง ตั �งอยูบ่นเกาะลิบงที�มีขนาดคอ่นข้างใหญ่ โดยตั �งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะซึ�งเป็นพื �นที�
ราบริมชายหาด เหมาะแก่การกับถิ�นฐาน เนื�องจากด้านทิศตะวันตกมีภูเขาขนาดใหญ่กําบงัลม
มรสมุได้ พบหลกัฐานประเภทเศษกระดกูสตัว์ ชิ �นส่วนเครื�องถ้วยจีน เครื�องมือเครื�องใช้โลหะ และ
ชิ �นสว่นเตาเผาถ่าน กําหนดอายไุด้ราวพทุธศตวรรษที� 23 – 25 และแหล่งโบราณคดีเกาะเหลาตรง 
อําเภอปะเหลียน จงัหวัดตรัง ตั �งอยู่บนเกาะขนาดเล็กบริเวณปากแม่นํ �าปะเหลียน พบหลกัฐาน
ประเภทเศษเครื�องถ้วยจีน ภาชนะประเภทแก้ว เครื�องมือเครื�องใช้โลหะ และเหรียญ กําหนดอายุ
ราวพุทธศตวรรษที� 24 – 25 ซึ�งแหล่งโบราณคดีทั �ง 2 แห่งต่างตั �งอยู่บริเวณปากแม่นํ �าตรัง และ
แมนํ่ �าปะเหลียนซึ�งเป็นเส้นทางคมนาคมที�สําคญัของจงัหวดัตรัง ซึ�งเป็นช่วงปลายสมยัอยธุยาและ
สมัยรัตนโกสินทร์ ซึ�งเป็นช่วงที�มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ �น โดยเป็นจุดพักเรือที�
สําคญัแห่งหนึ�ง สําหรับหลบลมมรสมุหรือพกัแรมค้างคืนในการเดินทางระหว่างปีนงั – ภูเก็ต และ
ยังเป็นเส้นทางเชื�อมต่อไปยังเมืองนครศรีธรรมราช โดยพบแหล่งโบราณคดีภาคพื �นทวีปที�พบ
หลกัฐานทางโบราณคดีที�มีลกัษณะเดียวกับแหล่งโบราณคดีชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในจงัหวัด
ตรัง ได้แก่ แหลง่โบราณคดีถํ �าเขาปินะ แหล่งโบราณคดีวดัคีรีวิหาร และแหล่งโบราณคดีวดัถํ �าพระ
พุทธ ซึ�งเป็นแหล่งโบราณคดีประเภทถํ �า พบหลักฐานประเภทพระพุทธรูป สันนิษฐานว่า น่าจะ
สร้างขึ �นในช่วงพทุธศตวรรษที� 23 – 25 โดยวดัถํ �าพระพทุธนอกจากพบพระพุทธรูปปนูปั �นแล้ว ยงั
พบเครื�องถ้วยจีนจํานวนมาก กําหนดอายใุนชว่งพทุธศตวรรษที� 23 – 25 หรือสมยัราชวงศ์ชิง  

 

 
ภาพที� 156 พระพทุธรูปและเครื�องถ้วยจีนจากวดัถํ �าพระพทุธ 

 
นอกจากแหล่งโบราณคดีชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในจังหวัดตรังแล้ว ยังพบแหล่ง

โบราณคดีในลกัษณะเดียวกันในบริเวณเกาะลนัตา จงัหวดักระบี� ได้แก่ แหล่งโบราณคดีเกาะลนั
ตาน้อย อําเภอเกาะลนัตา จงัหวดักระบี� เป็นเกาะที�อยู่ระหว่างเกาะลนัตาใหญ่และชายฝั�งทะเล
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ภาคพื �นทวีป แหล่งโบราณคดีอยู่ทางทิศใต้ของเกาะลนัตาน้อย พบเครื�องถ้วยลามครามจีน และ
เครื�องถ้วยฮอลแลนด์ กําหนดอายไุด้ราวพทุธศตวรรษที� 24 – 2524  

นอกจากนี �ในช่วงพทุธศตวรรษที� 25 โดยเฉพาะในสมยัรัชกาลที� 5 พบโบราณสถานที�
แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมืองและการปกครองโดยเจ้าเมืองที�ได้รับการแตง่ตั �งจากส่วนกลาง ซึ�ง
เป็นชว่งเวลาเดียวกบัการเกิดก่อกบฏองัยี�ในหลายๆพื �นที�ของประเทศ โดยมีรูปแบบที�คล้ายกนั คือ 
เป็นโบราณสถานที�มีกําแพงคอ่นข้างแข็งแรง สําหรับป้องกนักลุ่มกบฏบกุเข้าทําลาย ภายในเป็นที�
พกัของเจ้าเมืองหรือขุนนางที�ปกครองเมืองนั �นๆ เช่น แหล่งโบราณสถานบ้านพระยาวิชิตสงคราม 
อําเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต เป็นที�พกัของพระยาวิชิตสงคราม (ทตั รัตนดิลก) สร้างขึ �นหลงัเกิดกบฏ
องัยี�ในภูเก็ต พ.ศ. 2419 เพื�อให้เกิดความปลอดภยัเนื�องจากบ้านเดิมที�อยู่ในเมืองภูเก็ตมีอนัตราย
หากเกิดการกบฏบ้านพระยาวิชิตสงครามตั �งอยู่บริเวณทิศตะวนัออกของเกาะภูเก็ต ในอดีตเรือ
สําเภาสามารถแล่นเข้ามาผ่านทางคลองท่าเรือ พบซากโบราณสถาน เครื�องถ้วยจีน และเครื�อง
ถ้วยต่างประเทศ กําหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที� 2525 จวนเจ้าเมืองระนอง และจวนเจ้าเมือง
ตะกั�วป่า  

 สําหรับจังหวัดตรังถูกทําให้เจริญขึ �นในช่วงหลัง เพื�อเป็นเมืองท่าในการค้าขายกับ
ตา่งประเทศ ซึ�งในชว่งเวลานี � นิยมตั �งถิ�นฐานในบริเวณที�ราบ และสร้างศาสนสถานใกล้ที�ตั �งชมุชน 
โดยนิยมสร้างพระพุทธรูปประธานด้วยปูนบนฐานปูนเดียวกัน เช่น วัดสาริการาม วัดพระพุทธ
สิหิงค์ และวดัมงคลสถาน เป็นต้น โดยมีการสร้างเมืองทา่ในบริเวณชายฝั�งทะเลตา่งๆ โดยเฉพาะที�
อําเภอกนัตงั เพื�อทําหน้าที�เป็นจดุซื �อขายและกระจายสินค้าไปสูพื่ �นที�ตา่งๆ ในภาคพื �นทวีป ปรากฏ
ความเป็นแหลง่ชมุชนประวตัศิาสตร์ที�สร้างร่วมสมยักนั เช่น ชมุชนประวตัิศาสตร์อําเภอปะเหลียน 
ชุมชนประวัติศาสตร์อําเภอกันตงั และชุมชนประวัติศาสตร์ทับเที�ยง (อําเภอเมือง) และยังเป็น
ช่วงเวลาที�มีการพฒันาระบบสาธารณูปโภคอํานวยความสะดวก ทําให้การเดินทางติดตอ่ระหว่าง
ชมุชนชายฝั�งทะเลและชมุชนภาคพื �นทวีปสะดวกยิ�งขึ �น แตใ่นสมยัรัชกาลที� 6 เกิดสงครามโลกครั �ง
ที� 1 ขึ �นเมืองกนัตงัไมป่ลอดภยัจงึได้ย้ายที�ทําการราชการไปที�ทบัเที�ยง และเมื�อสงครามโลกครั �งที� 2 
ญี�ปุ่ นเข้ามาใช้พื �นที�เมืองตรังเป็นจุดยทุธศาสตร์สําคญัแห่งหนึ�ง หลกัฐานที�พบแหล่งเรือจมเกาะลิ
บง อยูร่ะหวา่งเกาะลิบงและเกาะกระดาน เป็นซากเรือญี�ปุ่ นที�เข้ามาชว่งสงครามโลกครั �งที� 2  

                                                           

24 สาํนกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ตได้รับแจ้งและทําการสาํรวจเมื�อวนัที� 15 กมุภาพนัธ์ 2557 ยงัไมจ่ดัทํา
รายงานการสาํรวจ 

25 ดเูพิ�มเติม สาํนกังานศิลปากรที� 15 ภเูก็ต, บ้านพระยาวิชติสงคราม การศึกษาทาง

ประวัติศาสตร์และโบราณคด ี(กรุงเทพฯ: สาํนกัโบราณคดี กรมศิลปากร, 2548). 
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ภาพที� 157 พระพทุธรูปศลิปกรรมพื �นถิ�น วดัมงคลสถาน 
 

 
ภาพที� 158 ลกัษณะบ้านแบบโคโลเนียล (Colonial style) บริเวณชมุชนประวตัศิาสตร์อําเภอกนัตงั 
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แผนที� 22 แหลง่โบราณคดีชายฝั�งทะเลอนัดามนั ในชว่งหลงัพทุธศตวรรษที� 19 

(ดดัแปลงจากภาพในโปรแกรม Google Earth)  
 
จากพฒันาการบริเวณชายฝั�งทะเลอนัดามนัพบว่า พื �นที�บริเวณชายฝั�งทะเลอนัดามนั

ถกูใช้งานอยา่งตอ่เนื�องตั �งแตส่มยัก่อนประวตัศิาสตร์ และอาจพฒันาขึ �นในฐานะเมืองท่าการค้าฝั�ง
ตะวนัตก ในช่วงแรกเริ�มประวตัิศาสตร์ เนื�องจากการเดินเรือในช่วงเวลานั �นยงัไม่สามารถเดินทาง
ข้ามมหาสมุทรไกลๆได้ จึงต้องอาศัยการเดินเรือเลียบชายฝั� งทะเล ก่อนจะใช้เส้นทางข้าม
คาบสมทุรข้ามไปยงัฝั�งตะวนัออก ตอ่มาแม้ว่าจะมีปัจจยัหลายๆอย่างที�ทําให้พื �นที�หลายแห่งถกูทิ �ง
ร้างไป โดยสาเหตหุลกัที�ทําให้พื �นที�หลายๆแห่งถูกลดบทบาทลง อาจเป็นเพราะสงครามจากต่าง
แดน และสภาพพื �นที�ของชายฝั�งทะเลอนัดามนัเป็นพื �นที�ราบสลบัภูเขาไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก
หากเปรียบเทียบกบัภาคใต้ฝั�งอ่าวไทยที�มีพื �นที�ราบเหมาะแก่การเพาะปลูก อาจรวมถึงเทคโนโลยี
การเดนิเรือก้าวหน้าขึ �นทําให้สามารถเดินเรือตดัข้ามมหาสมทุรได้ ไม่ต้องเดินเรือตามชายฝั�งทะเล
ดงัในช่วงแรกเริ�มประวตัิศาสตร์ และต่อมามีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีทั �งบริเวณชายทะเล
และหมู่เกาะ และภาคพื �นทวีปที�ให้เห็นการอพยพย้ายถิ�นฐานกลับเข้ามาในพื �นที�บริเวณชายฝั�ง
ทะเลอนัดามัน เนื�องจากพื �นที�บริเวณนี �มีแร่ธาตสํุาคญัที�เป็นที�ต้องการในเวลานั �น คือ ดีบุก และ
เมืองท่าชายฝั�งทะเลตะวนัตกถูกใช้เป็นแหล่งรับสินค้าอีกครั �งในช่วงรัตนโกสินทร์ ซึ�งการศึกษานี �



166 

 

พบว่า การใช้พื �นที�บริเวณชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในจงัหวดัตรังมีความสอดคล้อง และดําเนินไป
ตามกลไกของปัจจยัตา่งๆ ที�เกิดในช่วงเวลานั �นเช่นเดียวกบัที�เกิดขึ �นในบริเวณชายฝั�งทะเลภาคใต้
ฝั�งอนัดามนั  
 
 
 
 



167 

บทที� 5 
สรุปผลการศึกษา 

 
ผลจากการศึกษาแหล่งโบราณคดีบริเวณชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะจังหวัดตรัง พบ

แหล่งโบราณคดีบริเวณดังกล่าว จํานวน 11 แหล่ง โดยแบ่งตามที�ตั (งในปัจจุบันของแหล่ง
โบราณคดีได้เป็น 2 ประเภท คือ แหล่งโบราณคดีที�อยู่บริเวณชายฝั�งทะเลโบราณ ซึ�งปัจจุบัน
ระดบันํ (าทะเลลดลง ทําให้พื (นที�ชายฝั�งทะเลโบราณอยู่เข้ามาตอนในภาคพื (นทวีป จํานวน 4 แหล่ง 
แหล่งโบราณคดีที�อยู่บริเวณชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในปัจจบุนั จํานวน 7 แหล่ง การศกึษาแหล่ง
โบราณคดีดงักลา่วทําให้ทราบข้อมลูใหมใ่นด้านตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ( 
 
1. การกําหนดอายุสมัย จากหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบทําให้สามารถกําหนดอายุสมยัของ
แหลง่โบราณคดีบริเวณชายฝั�งทะเลและหมูเ่กาะในจงัหวดัตรัง ได้เป็น 2 สมยั คือ 

สมัยก่อนประวัตศิาสตร์ แหลง่โบราณคดีบริเวณชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในจงัหวดั
ตรังในช่วงเวลานี ( ได้แก่ แหล่งโบราณคดีเขาหญ้าระ พบเครื�องมือหินกะเทาะ เศษภาชนะดินเผา
เนื (อดิน และมีอายุประมาณ 10,000 – 6,000 ปีมาแล้ว แหล่งโบราณคดีเขาหน้าเนื (อ แหล่ง
โบราณคดีถํ (าในวงั แหล่งโบราณคดีเขาไม้แก้ว พบเครื�องมือหินกะเทาะ เศษภาชนะดินเผาเนื (อดิน
แบบเคลือบนํ (าดินสีแดง และแหล่งโบราณคดีอ่าวบุญคง แหล่งโบราณคดีเขาแบนะ และแหล่ง
โบราณคดีเขาเจ้าไหม พบภาพเขียนสีแดง มีอายปุระมาณ4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว 

สมัยประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดีบริเวณชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในจงัหวดัตรัง 
ในชว่งเวลานี ( สามารถเป็นชว่งเวลายอ่ยได้อีก 2 ชว่ง คือ  

1. ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที� 19 ได้แก่ แหล่งโบราณคดีอ่าวบุญคง พบชิ (นส่วนโครง
กระดกูมนษุย์ ชิ (นสว่นเครื�องถ้วยจีนสมยัราชวงศ์สุ้ งใต้ และราชวงศ์หยวน ภาชนะดินเผาจากแหล่ง
เตาปะโอ อายรุาวพทุธศตวรรษที� 16 – 19 

2. ช่วงหลงัพุทธศตวรรษที� 19 ได้แก่ แหล่งโบราณคดีเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) พบ
ชิ (นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ ชิ (นส่วนเครื�องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน เครื�องถ้วยเวียดนามสมัย
ราชวงศ์เล เครื�องถ้วยแหล่งเตาสนักําแพง เครื�องถ้วยสโุขทยัแหล่งเตาบ้านเกาะน้อย อายรุาวพทุธ
ศตวรรษที� 19 – 21 แหลง่โบราณคดีเกาะลิบง 2 (บ้านบาตปูเูต๊ะ) พบชิ (นสว่นเครื�องถ้วยจีนสมยั 
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ราชวงศ์หมิง อายุราวพุทธศตวรรษที� 21 แหล่งโบราณคดีเกาะลิบง 1 (บ้านพร้าว) พบชิ (นส่วน
เครื�องถ้วยจีนสมยัราชวงศ์ชิง และสมยัสาธารณรัฐ เครื�องมือโลหะ ชิ (นส่วนอิฐและขี (แร่ อายุราว
พทุธศตวรรษที� 24 – 25 และแหล่งโบราณคดีเกาะเหลาตรง พบชิ (นส่วนเครื�องถ้วยจีนสมยัราชวงศ์
ชิง และสมยัสาธารณรัฐ เครื�องมือโลหะ แก้ว และเหรียญเงิน อายรุาวพทุธศตวรรษที� 24 – 25 
 
2. การใช้พื (นที�ของแหล่งโบราณคดีบริเวณชายฝั� งทะเลและหมู่เกาะในจังหวัดตรัง จะมี
ความแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศของแหล่งโบราณคดีนั (นๆ โดยแหล่งโบราณคดีบริเวณ
ชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะส่วนใหญ่ตั (งอยู่บริเวณปากแม่นํ (าหรือปากลํานํ (าสาขาของแม่นํ (าตรังและ
แมนํ่ (าปะเหลียน ซึ�งเป็นเส้นทางคมนาคมที�สําคญัทางหนึ�งในการเดินทางเข้าสู้ภาคพื (นทวีปตอนใน
หรือเดนิทางออกสูท่ะเลเพื�อไปยงัเมืองตา่งๆ ทําให้แหลง่โบราณคดีบริเวณชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะ 
ถกูใช้เป็นที�พกัชั�วคราว หรือที�พกัค้างคืนระหว่างเดินทาง ที�จอดพกัเรือหลบลมมรสมุ และยงัอาจ
เป็นแหลง่ฝังศพของนกัเดนิเรือทางทะเล 
  
3. ความสัมพันธ์กับชุมชนโบราณในภาคพื (นทวีปของจังหวัดตรัง และชายฝั� งทะเลอันดา
มัน สามารถศกึษาเปรียบเทียบจากหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบในแหล่งโบราณคดีบริเวณชายฝั�ง
ทะเลและหมูเ่กาะในจงัหวดัตรังกบัแหล่งโบราณคดีที�พบในภาคพื (นทวีปของจงัหวดัตรัง และแหล่ง
โบราณคดีชายฝั� งทะเลอันดามัน โดยพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีมีลักษณะใกล้เคียงกับจึง
สนันิษฐานได้วา่ เป็นหลกัฐานทางโบราณคดีที�ร่วมสมยักนั โดยสามารถแบง่ตามอายสุมยัได้ดงันี (  

สมัยก่อนประวัตศิาสตร์ อายรุาว 10,000 – 6,000 ปีมาแล้วแม้ว่ามีการพบหลกัฐาน
ทางโบราณคดีที�ร่วมสมยักนั แต่ไม่อาจบอกได้ว่า มีการติดตอ่สมัพนัธ์กนัระหว่างแหล่งโบราณคดี
ถํ (าซาไก แหลง่โบราณคดีเขาหญ้าระ อําเภอปะเหลียน จงัหวดัตรัง แหล่งโบราณคดีถํ (าหลงัโรงเรียน 
และแหล่งโบราณคดีถํ (าหมอเขียว อําเภอเมือง จงัหวัดกระบี�หรือไม่ เนื�องจากระยะทางของที�ตั (ง
แหลง่โบราณคดีทั (ง 2 จงัหวดัอยูค่อ่นข้างไกลกนั อีกทั (งหลกัฐานทางโบราณคดีที�พบ เช่น เครื�องมือ
หินกะเทาะ และชิ (นส่วนภาชนะดินเผาเนื (อดิน เป็นหลกัฐานที�พบร่วมสมยัในทุกภาคของประเทศ
ไทย แตก็่ยงัเป็นหลกัฐานที�แสดงให้เห็นวา่ มนษุย์เข้ามาใช้พื (นที�บริเวณชายฝั�งทะเลอนัดามนัตั (งแต่
ประมาณ 10,000 ปีมาแล้ว  

เมื�อประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว พบหลกัฐานทางโบราณคดีประเภทภาพเขียน
สีที�แหลง่โบราณคดีอา่วบญุคง แหล่งโบราณคดีเขาแบนะ และแหล่งโบราณคดีเขาเจ้าไหม จงัหวดั
ตรัง ซึ�งมีลกัษณะคล้ายกบัแหล่งโบราณคดีในบริเวณชายฝั�งทะเลปัจจบุนัในชายฝั�งทะเลอนัดามนั 
ได้แก่ แหล่งโบราณคดีในบริเวณอ่าวพังงา จังหวัดพังงา และอ่าวลึก จังหวัดกระบี� และแหล่ง
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โบราณคดีถํ (าเขาสามบาตร และแหล่งโบราณคดีเขานํ (าพราย นอกจากภาพเขียนสี ยังพบ
โบราณวัตถุที�ร่วมสมัยกัน เช่น ขวานหินขดั หม้อสามขา และเศษภาชนะดินเผาเนื (อดิน ซึ�งส่วน
ใหญ่พบในแหลง่โบราณคดีที�อยูใ่นภาคพื (นทวีปจงัหวดัตรังมากกว่าแหล่งโบราณคดีบริเวณชายฝั�ง
ทะเลของจงัหวดัตรัง อาจสันนิษฐานได้ว่า มนุษย์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในช่วงเวลานี (ได้มีการ
ติดตอ่สมัพนัธ์กนัมากขึ (น โดยอาจอาศยัการเดินทางทั (งทางบกและทางทะเล ซึ�งอาจพฒันาสู่การ
เป็นเส้นทางการค้าตอ่ไป   

สมัยประวัตศิาสตร์ ในชว่งก่อนพทุธศตวรรษที� 19 พื (นที�บริเวณชายฝั�งทะเลอนัดามนั
ยกเว้นจังหวัดตรังได้ปรากฏร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีที�แสดงถึงการติดต่อค้าขายกับ
ต่างชาติ โดยเฉพาะอินเดียตั (งแต่ช่วงพุทธศตวรรษที� 6 เช่น แหล่งโบราณคดีควนลูกปัด จังหวัด
กระบี� แหล่งโบราณคดีภูเขาทอง จังหวัดระนอง และได้พบโบราณสถานที�ในศาสนาพราหมณ์
ในชว่งพทุธศตวรรษที� 12 – 16 ในบริเวณอําเภอตะกั�วป่า จงัหวดัพงังา  แตสํ่าหรับแหล่งโบราณคดี
ในจงัหวดัตรังที�พบในปัจจบุนันั (น พบคอ่นข้างน้อย และมีอายไุมเ่ก่าไปกวา่ชว่งพทุธศตวรรษที� 13 – 
19 โดยพบทางตอนในของจงัหวดัตรังบริเวณอําเภอห้วยยอด โบราณวตัถุที�พบ คือ พระพิมพ์ดิน
ดิบถูกบรรจุไว้ในถํ (า เช่น แหล่งโบราณคดีเขาสาย แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย แหล่งโบราณคดีวดัคีรี
วิหาร ส่วนบริเวณชายฝั�งทะเลและหมู่เกาะในจงัหวดัตรังพบแหล่งโบราณคดีอ่าวบุญคง อายรุาว
พทุธศตวรรษที� 16 – 19 เพียงแหล่งเดียว ซึ�งไม่ปรากฏหลกัฐานที�แสดงให้เห็นว่าแหล่งโบราณคดี
ตอนในภาคพื (นทวีปและชายฝั�งทะเลของจังหวัดตรังมีการติดต่อสัมพันธ์อย่างชัดเจน เพียงแต่
หลกัฐานแสดงให้เห็นถึงการใช้พื (นที�ของมนษุย์ในอดีตในบริเวณดงักลา่ว  

ในช่วงหลงัพุทธศตวรรษที� 19 แม้ว่าในช่วงเวลานี (ชายฝั� งทะเลอนัดามนัจะถูกลด
บทบาทลง แต่สําหรับจงัหวดัตรังมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีในบริเวณชายฝั�งและหมู่เกาะ
หลายแห่ง โดยหลกัฐานที�พบมีความสอดคล้องกับแหล่งโบราณคดีในภาคพื (นทวีปที�สําคญัอย่าง
หนึ�ง คือ เครื�องถ้วยจีน โดยพบตั (งแตร่าวพุทธศตวรรษที� 21 ในบริเวณชายฝั�งทะเล แตใ่นภาคพื (น
ทวีปกลับปรากฏหลักฐานที�กําหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที� 23 โดยอาจเป็นสินค้านําเข้า
สําคญัในช่วงเวลานั (น และจากการที�เมืองตรังตั (งอยู่ระหว่างปีนงั ภูเก็ต และนครศรีธรรมราช จึง
เป็นจดุศนูย์กลางในการแวะจอดพกัค้างแรมก่อนจะเดินทางสู่จดุหมาย ทําให้เมืองตรังในช่วงพทุธ
ศตวรรษที� 24 และเริ�มเจริญขึ (นในช่วงพุทธศตวรรษที� 25 โดยเป็นจุดขนส่งสินค้าที�สําคญัจุดหนึ�ง 
หรือเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าชายฝั�งทะเลตะวนัตก โดยพบชุมชนประวตัิศาสตร์หลายชุมชน ได้แก่ 
ชมุชนประวตัิศาสตร์อําเภอปะเหลียน ชมุชนประวตัิศาสตร์อําเภอกนัตงั และชมุชนประวตัิศาสตร์
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ทับเที�ยง ทําให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆ จนการติดต่อคมนาคมในจังหวัด
สะดวกยิ�งขึ (น 

 
ข้อเสนอแนะ  

พื (นที�บริเวณจังหวดัตรังมีการค้นพบร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีหลายสมยั แต่

กลบัได้รับการศึกษาทางโบราณคดีค่อนข้างน้อย จึงควรมีการศึกษาด้านโบราณคดีในด้านต่างๆ

เพิ�มเตมิ เพื�อให้ได้รับข้อมลูของการใช้พื (นที�ของจงัหวดัตรังที�ชดัเจนมากยิ�งขึ (น  
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สํานกัศลิปากรที  15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี. รายงานการสาํรวจแหล่งโบราณคดีอ่าวบุญคง 

ตาํบลไม้ฝาด อาํเภอสิเกา จังหวัดตรัง. 
________. รายงานการสาํรวจแหล่งโบราณคดีเกาะเมง (เขาโต๊ะหาย) ตาํบลไม้ฝาด อาํเภอ

สิเกา จังหวัดตรัง. 
________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาปินะ (ถํ -าขี -วัว) หมู่ 7 ตาํบลนาวง อําเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหล่งโบราณคดี ปีงบประมาณ 2556. (อัด
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กอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหล่งโบราณคดี ปี 2556. (อดั
สําเนา);  

________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขานุ้ย 2 หมู่ 12 ตาํบลเขากอบ อําเภอห้วย

ยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา)  
________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขานุ้ย 3 หมู่ 12 ตาํบลเขากอบ อําเภอห้วย

ยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา) 
________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาหัวพาน หมู่ 12 ตาํบลเขากอบ อําเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา) 
________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาขาด 1 หมู่ 12 ตําบลเขากอบ อําเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา) 
________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาขาด 2 หมู่ 12 ตําบลเขากอบ อําเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา)  
________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาขาด 3 หมู่ 12 ตําบลเขากอบ อําเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา) 
________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาขาด 4 หมู่ 12 ตําบลเขากอบ อําเภอ

ห้วยยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา). 
________. รายงานการสาํรวจแหล่งโบราณคดีเขาคุรํา 1 หมู่ 12 ตาํบลเขากอบ อําเภอห้วย

ยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา) 
________. รายงานการสาํรวจแหล่งโบราณคดีเขาคุรํา 2 หมู่ 12 ตาํบลเขากอบ อําเภอห้วย

ยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา) 
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สํานกัศลิปากรที  15 ภเูก็ต, กลุม่โบราณคดี. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาคุรํา 3 หมู่ 

12 ตาํบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหล่งโบราณคดี ปี 
2556. (อดัสําเนา) 

________. รายงานการสาํรวจแหล่งโบราณคดีเขาคุรํา 4 หมู่ 12 ตาํบลเขากอบ อําเภอห้วย

ยอด จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปี 2556. (อดัสําเนา). 
________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเกาะเมง หมู่ 4 ตาํบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปีงบประมาณ 2556. (อดัสําเนา) 
________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีอ่าวบุญคง ตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง. โครงการสํารวจแหลง่โบราณคดี ปีงบประมาณ 2556. (อดัสําเนา) 
________. รายงานการสาํรวจแหล่งโบราณคดีบ้านพร้าว (เกาะลิบง) หมู่ 1 ตาํบลเกาะลิบง 

อาํเภอกันตัง จังหวัดตรัง. 2557. (อดัสําเนา) 
________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีเขาเทียมป่า ตาํบลหนองปรือ อําเภอรัษฎา 

จังหวัดตรัง. 2545. (อดัสําเนา) 
________. รายงานการสํารวจแหล่งโบราณคดีถํ -าตรา ตําบลปากแจ่ม อําเภอห้วยยอด 
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ประวัตผู้ิวิจัย 

 

ชื�อ – สกลุ   

ที�อยู่ 

ที�ทํางาน  

ประวติัการศกึษา 

     พ.ศ. 2552 

 

     พ.ศ. 2553                        

 

ประวติัการทํางาน 

     พ.ศ. 2556 – ปัจจบุนั 

     

      

      

 

 

นางสาวธวลัรัตน์ ชยันราพิพฒัน์ 

287 ถนนจนัทน์ 27 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

สํานกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต  

 

สําเร็จการศกึษาปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิต (โบราณคดี)  

เกียรตินิยมอนัดบั 2 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศึกษาต่อระ ดับป ริ ญญาม หาบัณฑิต  ส าขา วิชาโบ ราณคดีสมัย

ประวติัศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

นกัโบราณคดีปฏิบติัการ สํานกัศิลปากรที� 15 ภเูก็ต 

 


