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The purpose of this research is to study the cultural and area development of 

ancient communities in Trang river basin in historical period prior to the mid 18 th Century   
CE from archaeological evidence found in the area of Trang river basin. 

Result of the research indicates that there are traces of ancient communities     
in Trang river basin which can be divided into 3 periods as follows: 

1. The Prehistoric(Before 6Th Century CE) period (4,000-2,000 years ago). 
archaeological evidence indicate that human in this period there were prehistoric men    
lived in limestone cave in Huai Yot District and the northern part of Muang Trong District. 

2. The Early historic period (8th-13th Century CE). A number of the Buddhist 
artifacts was found in limestone caves in Huai Yot District. The ancient communities       
along the Trang river basin acted as a western port community and developed in     
patrolled with the communities in the eastern past of the peninsula. 

3. The Ayutthaya period (14th- 18th Century CE). These Two communities in 
Muang Trang District and Ratsada District were active in period. These ancient 
communities became vassal of the town of Phattalung and that of Nakhon Si Thammarat 
and acts a weatern port community of the two towns. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในบริเวณพื้นที่ตอนใต้ของประเทศไทยในบริเวณคาบสมุทรมลายูนั้นเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่มี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับเครือข่ายการค้านานาชาติ โดยมีการใช้งานเป็นจุดพักเพื่อรอกระแสลมที่
ต้องการในการเดินทาง รวมถึงมีการต้ังถิ่นฐานของพ่อค้าชาติต่าง ๆ เช่น พ่อค้าอินเดียและคนใน
ท้องถิ่นมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งจะเห็นได้จากหลักฐานทางโบราณคดีและชุมชนโบราณที่พบเป็น
จ านวนมากทั้งในด้านตะวันออกและตะวันตกของแหลมมลายูในพื้นที่ส่วนที่เป็นประเทศไทยและ
มาเลเซียในปัจจุบันและนอกจากหลักฐานโบราณคดีประเภทโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ได้          
มีการศึกษาแล้วนั้นยังพบหลักฐานความส าคัญในฐานะชุมชนการค้าระหว่างภูมิภาคของบริเวณ 
แหลมมลายูในหลักฐานเอกสารต่างชาติที่ได้เข้ามาท าการค้าขายในบริเวณนี้หลายชาติเช่นจีน อินเดีย 
อาหรับ และกรีก ซึ่งเป็นหลักฐานส าคัญในการยืนยันถึงความเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าของ
ชุมชนในดินแดนคาบสมุทรมลายูนี้   

ในบริเวณฝั่งตะวันตกของแหลมมลายูนั้นจากการศึกษาที่ผ่านมาพบชุมชนโบราณและ
หลักฐานโบราณคดีจ านวนมากต้ังกระจายตัวอยู่ตามริมฝั่งคาบสมุทร โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่      
ปากแม่น้ าริมฝั่งทะเลที่มีความเหมาะสมกับการเป็นท่าเรือจอดพักเรือสินค้าและติดต่อกับชุมชนภายใน
นั้นพบหลักฐานโบราณคดีจ านวนมากนับต้ังสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ (Early history period) เช่น  
ในบริเวณลุ่มแม่น้ าตะกั่วป่าในจังหวัดพังงาที่พบแหล่งโบราณคดี และหลักฐานโบราณคดีเป็นจ านวน
มาก ในบริเวณพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลและริมฝั่งแม่น้ าตะกั่วป่าเช่นในบริเวณแหล่งโบราณคดีทุ่งตึกเขา
พระเหนอ และเขาพระนารายณ์(เขาเวียง)เป็นต้น ในบริเวณแหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่ 
ซึ่งพบโบราณวัตถุที่มาจากการค้าระหว่างภูมิภาคเป็นจ านวนมาก หรือในแหล่งโบราณคดีบูจังวัลเล่ย์ 
ลุ่มแม่น้ า เมอบอก เกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซียซึ่งพบแหล่งโบราณคดีและกลุ่มโบราณสถานจ านวนมาก
ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นเมืองท่าการค้าและการต้ังชุมชนต้ังแต่สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ เป็นต้น และ
ในบริเวณปากแม่น้ าที่มีความเหมาะสมแก่การเป็นท่าเรือในภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนั้น
นอกจากบริเวณพื้นที่ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นยังมีบริเวณปากแม่น้ าและลุ่มแม่น้ าอีกแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่มี
การศึกษาทางโบราณคดีในพื้นที่มากนัก ได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ าตรัง  บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ าตรังนั้น
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ประกอบด้วยแม่น้ าส าคัญสองสายคือแม่น้ าตรังและแม่น้ าปะเหลียน1 บริเวณพื้นที่ลุ่ม
แม่น้ าตรังนั้นคือบริเวณพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าทั้ง 2 ซึ่งมีอาณาเขตต้ังอยู่ในบริเวณทิศตะวันออก
ของจังหวัดตรัง แม่น้ าตรังนั้นเป็นแม่น้ าที่มีความยาวประมาณ 175 กิโลเมตร มีต้นน้ ามาจากเขา
หลวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ทิวเขานครศรีธรรมราช ไหลคดเค้ียวผ่านอ าเภอทุ่งสงในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผ่านอ าเภอรัษฎา อ าเภอห้วยยอด อ าเภอวังวิเศษ อ าเภอนาโยง อ าเภอ  เมืองตรัง
และไหลออกทะเลที่ปากน้ ากันตัง อ าเภอกันตัง แม่น้ าปะเหลียนนั้นเป็นแม่น้ าสายสั้น ๆ ทาง
ตะวันออกของแม่น้ าตรังมีความยาว 80 กิโลเมตร มีต้นน้ าจากเขาบรรทัดในเทือกเขา
นครศรีธรรมราช ไหลผ่านอ าเภอปะเหลียน อ าเภอกันตรัง และไหลออกปากแม่น้ าที่กิ่งอ าเภอสุข
ส าราญ บริเวณริมฝั่งแม่น้ าทั้งสองหรือบริเวณลุ่มแม่น้ าตรังนั้นพบว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีที่
แสดงให้เห็นถึงการต้ัง ถิ่นฐานและการใช้พื้นที่ของผู้คนในอดีตในหลายยุคสมัยต้ังแต่ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน 

ในบริเวณพื้นที่จังหวัดตรังนั้นมีการพบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็น
จ านวนมาก โดยแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ที่พบนั้นมีลักษณะเป็นถ้ าหรือ
เพิงผาบนภูเขาหินปูนเช่น  

แหล่งโบราณคดีถ้ าหน้าเขา  อ.นาโยง2 
แหล่งโบราณคดีถ้ าซาไก อ.ปะเหลียน3 
แหล่งโบราณคดีถ้ าเขาไม้แก้ว อ.สิเกา4 
แหล่งโบราณคดีเขาเจ้าไหม อ.กันตัง5 

                                                           
1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ เอกลักษณ์
และภูมิปัญญำ จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ, 2544), 5. 

2ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 12 ภูเก็ต, “บันทึกข้อควำม รำยงำนผล
กำรตรวจสอบถ  ำในเขตหมู่ท่ี 1 ต ำบลช่อง อ ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง”, 17 กรกฎาคม 2541. 

3 สุรินทร์ ภู่ขจรและคณะ, รำยงำนเบื องต้นกำรขุดค้นท่ีถ  ำหมอเขียว จ.กระบี่, ถ  ำซำไก 

จ.ตรัง และกำรศึกษำชำติพันธ์วิทยำทำงโบรำณคดีชนกลุ่มน้อยเผ่ำซำไก จ.ตรัง, 2534  
4 กรมศิลปากร. “เขาเจ้าไหม,”ใน ก่อนประวัติศำสตร์ภำคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), 51-52. 
5 กรมศิลปากร. “เขาไม้แก้ว,”ใน ก่อนประวัติศำสตร์ภำคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), 52-53. 
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แหล่งโบราณคดีเขาหญ้าระ อ.ปะเหลียน6 
แหล่งโบราณคดีถ้ าเขาน้ าพราย อ.ห้วยยอด7 
เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมีแหล่งโบราณคดีประเภทถ้ าหรือเพิงผาที่มีการใช้งานของ

กลุ่มคนในหลายยุคสมัยเช่น แหล่งโบราณคดีถ้ าเขาสามบาตร ที่นอกจากพบหลักฐานโบราณคดี
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วยังพบจารึกบนผนังหินซึ่งระบุพ.ศ.2150 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าเอกา
ทศรถในสมัยอยุธยาด้วย 

แหล่งโบราณคดีถ้ าเขาปีนะ8อ.ห้วยยอด ในบริเวณถ้ าเขาปินะนั้นนอกจากหลักฐานทาง
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นยังมีการพบพระพิมพ์ดินดิบในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยศรีวิชัยด้วย แหล่งโบราณคดีถ้ าเขาสาย อ.ห้วยยอด ในบริเวณถ้ าเขาสายนั้นก็เป็น
เช่นเดียวกับแหลง่โบราณคดีถ้ าเขาปีนะ โดยมีการพบพระพิมพ์ดินดิบในลัทธิมหายานซึ่งอยู่ในช่วง
สมัยศรีวิชัย ซึ่งในขณะนี้นั้นแหล่งโบราณคดีนี้ก าลังได้รับการศึกษาจากส านักศิลปากรที่ 15 อยู ่

นอกจากแหล่งโบราณคดีบนถ้ าเพิงผาเหล่านี้แล้วยังมีแหล่งโบราณคดีและโบราณวัตถุ
ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์อีกหลายแห่งในบริเวณจังหวัดตรัง  โดยมีทั้งหลักฐานเอกสาร
ประเภทต านาน พงศาวดาร เอกสารราชการ และบันทึกของชาวต่างชาติที่แสดงให้เห็นถึงการต้ัง
ชุมชนในบริเวณลุ่มแม่น้ าตรังในอดีตซึ่งได้แก่เมืองตรังและเมืองปะเหลียน เช่น 

ต านานพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ที่กล่ าวถึงเมืองตรังในฐานะเมือง 12 
นักษัตร โดยมีสัญลักษณ์เป็นเมืองตราม้า ต านานเมืองพัทลุง ที่มีการกล่าวถึงการสร้างวัดในเมือง
ตรัง บันทึกของ    โทเม ปิแรส (Tome Pires) ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 และสารตราต้ังเจ้า
เมืองปะเหลียนในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้น 

นอกจากนี้มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า แม่น้ าตรังเป็นเส้นทางการคมนาคมมาเป็น
เวลานานแล้ว โดยมีการค้นพบซากเรือโบราณจ านวนมากจมอยู่ในแม่น้ าตรัง แต่ยังไม่ได้รับ
การศึกษาในขณะนี้ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ามีการ
ขยายตัวของเมือง มีการโยกย้ายเมืองตามล าน้ าของแม่น้ าตรังเรื่อยมาจากทางทิศเหนือลงมา

                                                           
6 กรมศิลปากร, “เขาหญ้าระ,” ใน ก่อนประวัติศำสตร์ภำคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล 

(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2534), 54-56. 
7 ส านักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 12 ภูเก็ต, บันทึกข้อความ รายงานผลการ

ตรวจสอบแหล่งโบราณคดีถ้ าตราและถ้ าเขาน้ าพราย, 3 กันยายน 2541. 
8 สนิท พลเดช, “เขาปินะ,” ใน สำรำนุกรมวัฒนธรรมภำคใต้ 1 (2542): 382-383. 
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จนกระทั่งสิ้นสุดลงที่ ควนธานี ที่ต้ังเมืองตรังในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยจุดเริ่มต้นของการต้ังเมืองอยู่ที่ 
ปากคลองปาง ซึ่งสังเกตดูได้จากความโอ่อ่าของวัด เช่น วัดถ้ าพระพุทธ วัดคีรีวิหาร วัดย่านเกลื่อน 
แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศติดภูเขา ท าการเกษตรได้น้อย ผู้คนจึงอพยพลงมาตามล าน้ า และต้ัง
เมืองใหม่ที่ ต าบลล าภูรา ซึ่งมีหลักฐานบันทึกไว้ว่าเมืองภูราต้ังอยู่ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตก
ของแม่น้ าตรัง ด้วยสาเหตุเดิมที่พื้นที่เมืองภูราเป็นควนสูง ๆ ต่ า ๆ ท านาไม่พอกิน จึงย้ายมายัง นา
แขก และจนถึง ควนธานีตามล าดับ 

อย่างไรก็ดีจากการทบทวนวรรณกรรมนั้นพบว่าในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ าตรังซึ่งเป็น
บริเวณที่น่าสนใจ และมีการพัฒนาการอยู่อาศัยในหลายยุคสมัย นั้นมีการศึกษาทางโบราณคดี
อย่างจริงจังน้อยมากและแทบไม่มีการศึกษาทางโบราณคดีในบริเวณที่ราบของลุ่มแม่น้ าตรังเลย  
โดยการศึกษาในจังหวัดตรังและในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้ าตรังนั้นโดยมากเป็นการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร์จากหลักฐานทางเอกสารและการศึกษาทางโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
เป็นส่วนใหญ่ ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะท าการศึกษาในหัวข้อการศึกษาพัฒนาการของชุมชน
โบราณในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ าตรังในสมัยประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 จากหลักฐานทาง
โบราณคดี เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางโบราณคดีในจังหวัดตรัง เพื่อประโยชน์ของผู้ต้องการศึกษา
ต่อไปในอนาคต 

 
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

ศึกษาข้อมูลทางโบราณคดี ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการต้ังถิ่นฐาน และ
พัฒนาการการใช้พื้นที่ของชุมชนที่ต้ังอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ าตรัง-ปะเหลียน 

 
3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

3.1 ได้รวบรวมองค์ความรู้ทางโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้ าตรัง-ปะเหลียน 
3.2 ได้ความรู้และข้อมูลใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการการใช้พื้นที่และชุมชนโบราณในเขต

ลุ่มแม่น้ าตรัง 
 

4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
4.1  ขอบเขตของพื้นที่การศึกษา 

 เน้นศึกษาข้อมูลหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารในบริเวณหรือ
พื้นที่ทีเ่กี่ยวข้องกับลุ่มแม่น้ าตรัง-ปะเหลียนในจังหวัดตรัง 

 4.2  ขอบเขตของระยะเวลาศึกษา 



5 
 

 
 

        เน้นศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีและเอกสารในช่วงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์
จนถึงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 24 

 
5. ขั นตอนกำรศึกษำ 

5.1 ศึกษาข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มแม่น้ าตรัง-ปะเหลียน 
5.2 ศึกษาและเก็บข้อมูลภาคสนามในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ าตรัง-ปะเหลียน 
5.3 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการศึกษาและส ารวจภาคสนาม 
5.4 น าข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์และวิเคราะห์มาตีความทางโบราณคดีเพื่อสรุป

ข้อมูลการศึกษาทางโบราณคดีในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ าตรัง-ปะเหลียนในครั้งนี้ 
 

6. วิธีกำรศึกษำ 
6.1 การศึกษาข้อมูลเอกสาร 

 ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ าตรัง-ปะเหลียน เช่น 
จารึก พงศาวดาร ต านาน จดหมายเหตุ บันทึกความทรงจ า ผลงานการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ข้อมูล
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ทหาร เป็นต้น     

6.2 การส ารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม 
                      การเก็บข้อมูลภาคสนามประกอบด้วยการสัมภาษณ์และการส ารวจทางโบราณคดี 
                      การสัมภาษณ์นั้นใช้การสัมภาษณ์หรือสอบถามบุคคลที่มีข้อมูลอันเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาและบุคคลในพื้นที่ถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั้งนี้ 

 การส ารวจใช้วิธีการส ารวจทางโบราณคดีโดยจะเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาในครั้งนี้เช่น บริเวณที่พบแหล่งโบราณคดี ขนาดของแหล่งโบราณคดี ประเภทของแหล่ง
โบราณคดี ชนิดและยุคสมัยของแหล่งโบราณคดี  ประเภทของโบราณวัตถุหรือโบราณสถานที่พบ
ในแหล่งโบราณคดี ลักษณะทางกายภาพและภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีนั้น 

6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐาน 
      การวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานในการศึกษาในครั้งนี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยน า

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและการส ารวจมาศึกษาวิเคราะห์โดยใช้วิธีพรรณนาให้เห็นถึง
ข้อมูลทางโบราณคดี การพัฒนาการใช้พื้นที่ของชุมชนในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้ าตรัง -ปะเหลียนใน
สมัยประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24   
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7.  แหล่งข้อมูล 
7.1 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
7.2 ส านักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต 
7.3 กรมทรัพยากรธรณี 
 
 



7 

 

 

บทที่ 2 

ประวัติการศึกษาที่ผ่านมา 

 

1. ประวัติการศึกษาทางโบราณคดีที่ผ่านมา 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าเคยมีการศึกษาทางโบราณคดีที่ผ่านมาในบริเวณ

พื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรังดังนี้ 
การศึกษาทางโบราณคดีของจังหวัดตรังนั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2445 (ร.ศ.121) 

เมื่อสมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เสด็จไปตรวจราชการในแหลมมลายู และนิพนธ์
งานเขียนบันทึกการเดินทางขึ้นโดยกล่าวถึงแหล่งโบราณคดีหลายแหล่ง1และต่อมาพื้นที่บริเวณลุ่ม
แม่น้้าตรัง ได้รับการส้ารวจจากกรมศิลปากรพบแหล่งโบราณคดีดังนี้ 

1.1  แหล่งโบราณคดีถ้้าเขาสามบาตรต้าบลนาตาล่วง อ้าเภอเมืองตรัง  
ปี พ.ศ.2445 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เสด็จมาส้ารวจแหล่ง

โบราณคดีถ้้าเขาสามบาตร และได้ทรงบันทึกถึงการพบร่องรอยบันทึกบนผนังถ้้า และทรงวินิจฉัย
ว่า เป็นตัวอักษรไทยสมัยอยุธยาแบบเดียวที่วัดป่าโมกข์ ร่วม และได้ทรงพระนิพนธ์  ถึงถ้้าสาม
บาตรเอาไว้สรุปว่าในถ้้ามีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยดินแดงบนหิน รูปตัวอักษรแบบเดียวกับที่วัดป่า
โมก2  

ปีพ.ศ. 2519 นายวรรณยุทธ ณ วิลาศ จากหน่วยศิลปากรที่9 เข้ามาส้ารวจ และ
รายงานว่ามีการจารึกหนังสือไทยไว้บนผนังถ้้าและในปีพ.ศ. 2523 คณะส้ารวจโครงการส้ารวจ
แหล่งโบราณคดีและโบราณสถานภาคใต้ กองโบราณคดี กรมศิลปากร ส้ารวจพบหลักฐานทาง
โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์หลายชนิดเช่น เครื่องมือสะเก็ดหิน ค้อนหิน เศษภาชนะดินเผา
เนื้อหยาบลายเชือกทาบ เศษชิ้นส่วนของหม้อสามขา ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์ เปลือกหอยเจาะรู 

                                                           
1สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไป

ตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2540), 1-18. 
2เรื่องเดียวกัน, 15-16. 
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เปลือกหอยหลายชนิด ได้แก่ หอยตลับ หอยแครง หอยกัน และหอยเจดีย์และ
หลักฐานทางโบราณคดีสมัยอยุธยา คือ ชิ้นส่วนภาชนะดินเผา3 

ต่อมาใน พ.ศ. 2533 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 
ส้ารวจพบภาพเขียนสีแดง เป็นรูปคล้ายภูเขาสามลูกต่อกัน4 
 1.1  แหล่งโบราณคดีถ้้าเขาปินะต้าบลนาวง อ้าเภอห้วยยอด 

สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้เดินทางมายังแหล่งโบราณคดีถ้้า
เขาปินะเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ร.ศ. 121 และได้มีการบันทึกถึงถ้้าเขาปินะไว้ในจดหมาย
ระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รชักาลที่ 6) เสด็จพระราชด้าเนินมายังแหล่งโบราณคดีถ้้าเขาปินะเมื่อพ.ศ. 2458 และได้บันทึกถึง
เขาปินะในจดหมายเหตุเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ ร.ศ.1285 

 ในแหล่งโบราณคดีเขาปินะนั้นสามารถแบ่งพื้นที่ตามความสูงได้เป็น  6 ระดับ
ดังนี้  

 ระดับที่ 1 พื้นถ้้าต้่ากว่าระดับพื้นดิน มีน้้าขังตลอด มีทางน้้าไหลลอดภูเขา 
ชาวบ้านจึงเรียกว่า ถ้้าน้้า 

 ระดับที่ 2 พื้นถ้้าสูงจากพื้นดินราว 3 เมตร มีถ้้า 3 ถ้้าด้วยกัน ได้แก่ ถ้้าฤๅษี อยู่
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในถ้้านี้พบกระดูกคนโบราณจ้านวนมาก แต่เดิมจึงเรียกถ้้านี้ว่า  ถ้้า
กระดูก ในปี พ.ศ. 2495 พระใบฎีกานิมิต สุมงฺคลโล ได้เก็บกระดูกไปเผาไฟแล้วก่อรูปฤๅษี
ประดิษฐานไว้ปากถ้้า ส่วนอีก 2 ถ้้า คือ ถ้้าแกลบ และถ้้าไม่มีชื่อ อยู่ระหว่างถ้้าฤๅษีและถ้้าแกลบ  

 ระดับที่ 3 มีเพียงถ้้าเดียวคือ ถ้้าพระบรรทม เป็นที่ประดิษฐานพระบรรทมอันก่อ
ด้วยปูนเพชร ซึ่งสร้างสมัยท่านขุนไกรเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาปินะ เมื่อราว 100 ปีที่แล้ว ฝีมือนายช่าง
ชื่อ นายนุ้ย  สุวรรณคีรี บ้านควนขัน อ้าเภอเมืองตรัง 

 ระดับที่ 4 ได้แก่ ถ้้าพระองค์กลาง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งหมด 5 องค์ 
ก่อด้วยปูนเพชร เป็นพระพุทธรูปที่มีมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ 

                                                           
3คณะกรรมการอ้านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ: 
คณะกรรมการ, 2544), 122. 

4เรื่องเดียวกัน, 123. 
5พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ. 

128 (พระนคร: องค์การค้าคุรุสภา, 2506) 
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 ระดับที่ 5 มีหนึ่งถ้้า คือ ถ้้าเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์องค์หนึ่ง มีมาแต่สมัยใด
ไม่ปรากฏ สภาพทรุดโทรมมาก จึงได้มีการบูรณะใหม่ในสมัยขุนไกร ต่อมา พ.ศ.  2466 ลูกหลาน
ขุนไกรได้ก่อบัวบรรจุอัฐิขุนไกรไว้ในถ้้า ด้านหลังบัวมีรูปปั้นจ้าลอง ขุนนัยนาปยา ก้านันผู้ดูแลเขาปิ
นะในระยะที่วัดเขาปินะร้าง  

 ระดับที่ 6 มีถ้้า 4 ถ้้า คือ ถ้้าลม ถ้้าจ้าปา แอ่งน้้าธรรมชาติ ถ้้ามะขาม ถ้้าหอยโข่ง 
เคยมีผู้พบโบราณวัตถุในถ้้าหอยโข่งเช่น ขวานหินขัดและหม้อสามขา  

 ปี พ.ศ. 2539แหล่งโบราณคดีถ้้าเขาปินะได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
เขาปินะ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 50ง ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 
2539 

 ปี พ.ศ.2556 ส้านักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ตได้ด้าเนินการขุดค้นทางโบราณคดีที่เขาปิ
นะ ในบริเวณ ถ้้าจ้าปา ถ้้าน้้า และถ้้าขี้วัว พบหลักฐานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลาย
ประเภทได้แก่ ภาชนะดินเผาเนื้อดินภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขาขวานหินขัด ชิ้นส่วนกระดูก
มนุษย์และสัตว์  จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบสันนิษฐานว่าพื้นที่แหล่งโบราณคดีเขาปินะถูก
ใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและประกอบพิธีกรรมฝังศพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ ช่วงอายุ
ประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว6 

1.3  แหล่งโบราณคดีถ้้าเขาสายต้าบลบางดี อ้าเภอห้วยยอด 
 สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์บันทึกถึงการพบหลักฐานทาง

โบราณคดีในบริเวณแหล่งโบราณคดีถ้้าเขาสายไว้ในจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลม
มลายู ร.ศ. 121ว่าได้พบพระพิมพ์ดินดิบที่ถ้้าทิศตะวันตกและถ้้าทิศตะวันออกของเขาสายรวม 6 
ชนิด ดังนี้ 1. รูปพระโพธิสัตว์สี่กรนั่งขัดสมาธิ  2. รูปพระโพธิสัตว์สี่กรนั่งขัดสมาธิ  ขนาดเล็กกว่า 3. 
รูปพระโพธิสัตว์สองกรนั่งห้อยพระบาท 4. รูปพระโพธิสัตว์สองกรยืน 5. รูปพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิ  
6. รูปพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิองค์เล็ก และยังมีการพบพระพิมพ์ดินดิบรูปแบบอ่ืนๆที่ไม่สามารถ
จ้าแนกได้7 

                                                           
6กลุ่มโบราณคดี ส้านักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต กรมศิลปากร, รายงานการส ารวจแหล่ง

โบราณคดีเขาปินะ (ถ้ าขี้วัว) หมู่ 7 ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (โครงการส้ารวจแหล่ง
โบราณคดี ปีงบประมาณ 2556), 2 – 3. (อัดส้าเนา) 

7สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไป
ตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121,11-12. 
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ส้านักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ท้าการส้ารวจแหล่งโบราณคดีภูเขา
สาย พบหลักฐานทางโบราณคดีหลายประเภทเช่นเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เศษภาชนะดินเผา
แบบหม้อสามขา เศษกระดูกมนุษย์ และพระพิมพ์ดินดิบ8 

1.4  แหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร ต้าบลเขากอบ  อ้าเภอห้วยยอด   
 ตามหลักฐานเอกสารจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. ๑๒๑ 

พระนิพนธ์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ได้กล่าวถึงกลุ่มพระพุทธรูปที่
พบในแหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหารว่าเป็นของเก่าแก่แน่นอนแต่ไม่มีฝีมือทางกระบวนช่างและ
กล่าวถึงการพบพระพิมพ์ดินดิบในถ้้า วางทับซ้อนบนพื้น มีอักษรสันสกฤตบนพระพิมพ์ โดยพบ
สามลักษณะด้วยกันดังนี้ 1.รูปวงรีอย่างหนึ่งมีรูปพระสี่กรอยู่กลาง มีเทวดาล้อม 8 ตน พบมาก
ที่สุด 2.รูปกลีบบัว มีรูปพระสี่กรองค์เดียวใหญ่ พบน้อย 3.รูปแผ่นอิฐ มีรูปพระสองกรอยู่ตรงกลาง 
(ที่พุทธรูป) มีสาวกหรือเทวดาสองข้าง พบเพียงองค์เดียว9 

 ต่อมาแหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหารได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งโบราณคดี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 

 1.5  แหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน ต้าบลน้้าผุด อ้าเภอเมือง  
 แหล่งโบราณคดีเขาหลักจันได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 

52 วันที่ 8 มีนาคม 2478หน้า 3685 ในบริเวณเขาหลักจันพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายชนิด
เช่น ขวานหนิขัด ภาชนะดินเผาเนื้อดิน และภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา 

1.6  แหล่งโบราณคดีถ้้าตราและถ้้าหมูดิน ต้าบลปากแจ่ม อ้าเภอห้วยยอด  
 ปี พ.ศ. 2478 แหล่งโบราณคดีถ้้าตราได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 หน้าที่ 3679 – 3717 จาก
การส้ารวจพบหลักฐานโบราณคดีประเภทหินและดินเผา 

                                                           
8กัญชนิษฐ์ เจริญรัตนวัฒน์ และคณะ, รายงานการขุดค้นเบื้องต้นแหล่งโบราณคดีภูเขา

สาย และแหล่งโบราณคดีเขาปินะ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง, รายงานเสนอส้านักศิลปากรที่ 15 
ภูเก็ต ปีงบประมาณ 2556, 20 – 21. (อัดส้าเนา) 

9สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไป
ตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121, 10-11. 
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ปี พ.ศ. 2529จากการส้ารวจของกรมศิลปากรพบภาพเขียนสี 2 ภาพ ภาพแรกเป็น
ภาพเขียนสีแดงแบบเส้นทึบรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง ขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร และ 10 
เซนติเมตร10 

1.7  แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยต้าบลเขากอบ อ้าเภอห้วยยอด  
 ปี พ.ศ. 2555 ส้านักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต ส้ารวจแหล่งโบราณคดีเขานุ้ยตามที่

ได้รับแจ้งจากท้องถิ่น พบชิ้นส่วนพระพิมพ์ดินดิบจ้านวนมาก จากการปฏิบัติงานทางโบราณคดีพบ
หลักฐานทางโบราณคดีหลายประเภทในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่น ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์และ
เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน และหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น ได้แก่ พระ
พิมพ์ดินดิบจ้านวนมาก จากหลักฐานทางโบราณวัตถุที่พบสามารถระบุระยะเวลาของการใช้พื้นที่
แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย ได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้  ระยะแรก สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุดหินใหม่ 
ประมาณ 4,000 – 2,000 ปีมาแล้ว และระยะที่สอง สมัยประวัติศาสตร์ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 
– 1711 

 ในปี พ.ศ. 2528 ได้มีการศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย (The study of 
Southern Thai votive tablets) โดยม.ล.สุรสวัสด์ิ สุขสวัสด์ิจากการศึกษาพบพระพิมพ์ดินดิบ
จ้านวน 8 รูปแบบในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรัง โดยมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14 -15ดังนี้ 

 1. พระพิมพ์ภาพเล่าเรื่องมหาปาฏิหาริย์ที่เมืองสาวัตถี  
 พระพิมพ์ภาพพระพุทธเจ้าขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์  บริเวณกึ่งกลางภาพ

เป็นภาพพระพุทธเจ้า ประทับแบบปรยังกาสนบนฐาน ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวาติดกับ

พระพุทธเจ้าสองข้างมีสถูปเล็กๆขนาบอยู่ ถัดจากยอดสถูปออกไปเป็นภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืน

แบบตริภังค์ยึดก้านบัวที่มีรูปพระพุทธเจ้าอยู่บนดอกบัว เหนือพระพุทธเจ้ามีฉัตร หรือต้นไม้ขนาด

                                                           
10กลุ่มวิชาการโบราณคดี ส้านักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต, รายงานการส ารวจแหล่งโบราณคดี

ถ้ าตรา ต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง , รายงานเสนอส้านักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต 
ปีงบประมาณ 2546, 1-7.(อัดส้าเนา) 

11ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์, “การก้าหนดอายุสมัยแหล่งพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย จังหวัดตรัง” 
ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการความก้าวหน้าด้านโบราณคดีและการจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมของชาติ 2557 (กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2557), 159 – 173.   
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ใหญ่ มีรูปพระพุทธเจ้า 4 องค์ประทับบนต้นไม้และบนก้านที่ต่อออกจากต้นไม้นั้น บริเวณริมสุด

สองข้างของรูปพระพุทธเจ้าทั้ง 4 องค์นั้นขนาบด้วยสถูปข้างละองค์12 

 

ภาพที่  1 พระพิมพ์ภาพเล่าเรื่องมหาปาฏิหาริย์ท่ีเมืองสาวัตถี 

ที่มา: หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2528),  195, 251. 

 

2. พระพิมพ์ภาพอัษฎามหาโพธิสัตว์  

 พระพิมพ์ภาพพระพุทธเจ้าแสดงวิตรรกมุทรา ล้อมรอบด้วยพระโพธิสัตว์ 8 องค์

ลักษณะกรอบเป็นรูปกลมรียอดแหลมเป็นต่ิง ขอบหนา กึ่งกลางเป็นภาพพระพุทธเจ้าแสดงวิตรรก

มุทรา ประทับบนปัทมาสนะมีพนักพิงเป็นกรอบอยู่โดยรอบพระองค์ ตอนบนมีรูปเปลวไฟปรากฏ

อยู่ใช้เป็นประภามณฑลร่วมกัน ด้านข้างทั้งสองของพระพุทธเจ้ามีสถูปขนาดเล็กขนาบข้างอยู่ มี

พระโพธิสัตว์ 8 องค์ล้อมรอบพระพุทธเจ้าอีกชั้นหนึ่ง โดยอยู่ด้านบนและด้านล่างของพระพุทธเจ้า 

2 องค์ และอยู่ทางซ้ายและทางขวาของพระพุทธเจ้าอีกด้านละ 3 องค์ ด้านหลังมีรอยพิมพ์จารึก 5 

วงเป็นคาถา เย ธมฺมาฯ อักษรนาครีรุ่นพุทธศตวรรษท่ี 14 ภาษาสันสกฤต13 

                                                           
12หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์ “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2528), 46. 

13เรื่องเดียวกัน, 56.  
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3.  พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร 

 รูปแบบที่ 1 พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์ 4 กร กรอบเป็นรูปกลมมีต่ิงแหลมที่ยอด 

ภาพด้านหน้าภายในวงกลมเป็นภาพพระโพธิสัตว์ 4กร ประทับแบบปรยังกาสนะบนปัทมาสนะ 

หัตถ์ขวาบนถืออักษรมาลาหรือมาลัยลูกปัด หัตถ์ซ้ายถือหนังสือ กรขวาล่างวางพาดพระเพลา พระ

หัตถ์ขวาอาจแสดงวรทมุทรา หัตถ์ซ้ายล่างถือดอกบัวชมพู (ปัทมะ) ที่ก้านพระเศียรทรงชฎามุกุฏมี

ศิรา-ภรณ์ประดับ มีภาพพระพุทธเจ้าในวงกลม ประดิษฐานที่อยู่ที่มวยผม มีประภามณฑลรอบ

พระ-เศียรทรงสวมกุณฑลหรือต่างหู พระวรกายมีเครื่องประดับเช่นกรองศอ พาหุรัด สะพายแพร

พาดพระอังสาซ้าย ด้านขวาของพระโพธิสัตว์มีสถูปบนดอกบัว 1 องค์ ใต้สถูปเป็นจารึกอักษรนาครี 

7 บรรทัด ไม่ชัดเจน อาจเป็นจารึกคาถา เย ธฺมมาฯ ภาษาสันสกฤตเขียนด้วยอักษรเทวนาครี14 

 

 

                                                           
14เรื่องเดียวกัน, 52. 

 

ภาพท่ี  2   พระพิมพ์ภาพอัษฎามหาโพธิสัตว์ 

ที่มา: หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 195, 256. 
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4.  พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร4 กร รูปแบบที่ 2 

 พระพิมพ์แบบนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 4  แต่ต่างกันที่ชฎามุกุฏของกลุ่ม 5  มี

ลักษณะสูงกว่า15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15เรื่องเดียวกัน, 52-53. 

 

ภาพที่  3  พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร รูปแบบที่ 1 

ที่มา: หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย”, (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2528)198, 265. 

 
 

 

 

ภาพที่  4 พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร รูปแบบที่ 2 
ที่มา: หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2528), 198, 266. 
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5. พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร4กรรูปแบบที่ 3 

 พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์ 4 กร กรอบเป็นทรงกลมมียอดแหลมเป็นต่ิง ด้านหน้ามี

ภาพพระโพธิสัตว์ 4 กร ประทับนั่งแบบวัชรประยังกาสนะบนปัทมาสนะ เห็นชายผ้าโธตีที่ข้อพระ

บาท หัตถ์ขวาทรงถืออักษมาลา หัตถ์ซ้ายบนถือดอกบัว หัตถ์ขวาล่างแสดงวรมุทรา และหัตถ์ซ้าย

ล่างทอดลงข้างพระองค์ทรงถือก้านดอกบัวที่มีดอกลอยอยู่เหนือพระอังสาซ้าย พระเศียรทรงชฎามุ

กุฏ 

 มีศิราภรณ์ประดับ ที่มวยผมด้านหน้ามีรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะประดิษฐานอยู่ มี

ประภามณฑลรอบพระเศียร พระวรกายมีเครื่องประดับได้แก่ กรองศอ พาหุรัด ทองพระกร มีรอย

แถบผ้าบางๆพาดจากพระอังสาขวา ที่พื้นหลังมีจารึกโดยรอบเป็นวงกลม 1 บรรทัดเป็นจารึกภาษา

สันสกฤต อักษรนาครีรุ่นประมาณพุทธศตวรรษท่ี 1416 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร12 กร  

                                                           
16เรื่องเดียวกัน, 54.  

 

ภาพที่  5  พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร รูปแบบที่ 3 
ที่มา: หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2528), 198, 267. 
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 พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์ 12 กร ประทับยืน กรอบรูปทรงกลมบริเวณยอดแหลม

เป็นต่ิงด้านหน้าภาพเป็นภาพพระโพธิสัตว์ 12 กร ประทับยืนบนดอกบัว พระหัตถ์คู่หน้าแสดงอภัย

มุทราทั้งสองพระหัตถ์ มีพระกรด้านขวาและซ้ายอีกข้างละห้ากร พระหัตถ์ซ้ายบนถือดอกบัวชมพู  

พระ-หัตถ์ซ้ายล่างถือกมัณฑลุ พระหัตถ์ขวาล่างสุดแสดงวรทมุทรา พระหัตถ์ขวาที่อยู่เหนือขึ้นมามี

ลักษณะคล้ายถือของบางอย่างอยู่ พระเศียรเกล้าผมมวยทรงชฎามุกุฏ มีประภามณฑลรอบพระ-

เศียรและมีสถูปขนาดเล็กองค์หนึ่งทางขวาของพระเศียร ทรงผ้าโธตียาวเหนือข้อพระบาท ปรากฏ

ภาพบุคคลขนาบอยู่สองข้างพระโพธิสัตว์ บุคคลทางขวานั่งคุกเข่าแสดงอัญชลีมุทรา บุคคล

ทางซ้ายยืนเอียงตัว อาจกอดอกอยู่ด้านหลังของพระพิมพ์มีพิมพ์จารึกรูปวงกลม จารึกคาถา เย 

ธฺมมาฯ ภาษาสันสกฤต อักษรนาครีรุ่นพุทธศตวรรษท่ี 1417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  พระพิมพ์ภาพเทพชัมภล 

 พระพิมพ์ภาพเทพชัมภล กรอบเป็นรูปกลม ยอดแหลมเป็นต่ิง ด้านหน้าภายใน

กรอบวงกลมซ้อนทับกันหลายชั้น เป็นภาพเทพชัมภล2 กร ประทับน่ังแบบลลิตาสนะบนปัทมาสนะ 

                                                           
17เรื่องเดียวกัน, 56. 

 

ภาพท่ี 6 พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 12 กร 
ที่มา: หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
, 2528), 198, 268. 
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พระบาทขวาห้อยลงและมีดอกบัวรองรับ หัตถ์ขวาพาดบนพระชานุขวาแสดงวรทมุทรา หัตถ์ซ้าย

ท้าวลงข้างพระองค์ พระเศียรทรงกิรีฏมุกุฏมีลายกระบังหน้าคล้ายรูปสามเหลี่ยมประดับอยู่ และ

ทรงกรองศอ ด้านหลังของพระเทพชัมภลมีพนักพิงที่มียอดเป็นลวดลายรูปสามเหลี่ยม ด้านหลัง

ของพระพิมพ์องค์นี้มีรอยพิมพ์จารึก 2 วง เป็นคาถา เย ธมฺมาฯ ภาษาสันสกฤต อักษรนาครีแบบ

ราวพุทธศตวรรษท่ี 1418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. พระพิมพ์ภาพสถูป  

 พระพิมพ์ภาพสถูป กรอบเป็นรูปกลมรี ส่วนล่างแหลมมน ส่วนบนหักหายไป 

ด้านหน้าภายในกรอบรูปกลมรีเป็นรูปสถูปอยู่ตรงกลาง สถูปมีองค์ระฆังเป็นรูปโอคว่้าบนดอกบัว 

มีบัลลังก์สี่เหลี่ยม ปล้องไฉนเป็นรูปแท่งกลม ข้างบนมีฉัตร สองข้างของสถูปมีลายลักษณะเป็น

เส้นๆ19  

 

                                                           
18เรื่องเดียวกัน, 58. 
19เรื่องเดียวกัน, 61. 

 

ภาพที่  8  พระพิมพ์ภาพเทพชัมภล 
ที่มา: หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2528), 198, 267. 
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ในปีพ.ศ. 2557ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์ได้ท้าการศึกษาพระพิมพ์ดินดิบที่พบจากแหล่ง

โบราณคดีเขานุ้ย โดยจ้าแนกพระพิมพ์ออกตามรูปแบบและพัฒนาการทางศิลปะ โดยก้าหนดอายุ
สมัยเชิงเทียบด้วยหลักฐานที่เคยพบมาก่อนหน้าและมีการศึกษาก้าหนดอายุสมัยไว้แล้วออกเป็น 9 
รูปแบบ20ดังนี้ 

 พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 1เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดโค้งมน....เซนติเมตร
ท้าเป็นรูปพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท แสดงปางเทศนาธรรม ใต้ต้นโพธิ์ ขนาบข้างด้วยพระ
โพธิสัตว์ 2 องค์ ยืนตริภังค์ พระหัตถ์ข้างหนึ่งยกขึ้นระดับพระอุระ ส่วนอีกข้างหนึ่งห้อยลงถือพวง
ประค้า ที่พระบาทของทั้ง 3 องค์ มีดอกบัวรองรับ ด้านบนเหนือซุ้มต้นโพธิ์ มีธรรมจักรลักษณะหัน
ด้านข้างต้ังอยู่ตรงกึ่งกลาง ขนาบด้วยรูปบุคคล และพระพุทธรูปประทับนั่งยกพระหัตถ์ทั้งสอง
ข้างขึ้นระดับพระอุระ ส่วนด้านล่างสุดท้าเป็นรูปสถูปเรียงกันจ้านวน 7 องค์ ที่ขอบพระพิมพ์ท้าเป็น
กรอบหนา ตกแต่งลวดลายเสาและบัวหัวเสา ด้านบนปรากฏร่องรอยจารึก และที่ด้านหลังของพระ
พิมพ์มีจารึกค้าว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อักษรปัลวะ ภาษาสันสกฤต21 

 

                                                           
20ภาณุวัฒน์ เอื้อสามาลย์, “การก้าหนดอายุสมัยแหล่งพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย จังหวัดตรัง”, 

163-166. 
21เรื่องเดียวกัน, 163. 

 

ภาพท่ี 9 พระพิมพ์ภาพสถูป 
ที่มา: หม่อมหลวงสุรสวัสด์ิ สุขสวัสดิ์, “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2528), 198, 272. 

 



19 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่  2เป็นสี่ เหลี่ยมผืนผ้ายอดโค้งมน ท้าเป็นรูป

พระพุทธรูปนั่งห้อยพระบาท ใต้ซุ้มต้นโพธิ์ ขนาบข้างด้วยพระโพธิ์สัตว์ประทับยืน มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ยรูปแบบที่ 1 แต่เหนือซุ้มต้นโพธิ์ มีพระพุทธรูปประทับนั่งปาง
สมาธิ เรียงกันจ้านวน 3 องค์ ส่วนเบื้องล่างของพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทท้าเป็นแท่น
ปรากฏรูปธรรมจักรหันข้างต้ังอยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วยสถูปข้างละ 2 องค์ ที่ขอบพระพิมพ์ท้า
เป็นกรอบหนา บางชิ้นมีจารึกท่ีขอบด้านล่าง22 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
22เรื่องเดียวกัน, 163. 

 

ภาพท่ี 10 พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 1 
 

 

 

ภาพที่ 11   พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 2 
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 พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 3เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดโค้งมน ท้าเป็นรูป
พระพุทธรูปขนาดเล็กนั่งเรียงกันจ้านวน 5 แถว แถวละ 8 องค์ ด้านล่างกึ่งกลางเป็นพระพุทธรูป
ประทับนั่งห้อยพระบาทขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืน ถัดมาเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง
สมาธิอีกจ้านวน 2 แถว แถวละ 2 องค์ และพระโพธิสัตว์ประทับยืนอีกข้างละ 1 องค์ รวมมี
พระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท 1 องค์ พระโพธิสัตว์ประทับยืน 4 องค์ และพระพุทธรูปประทับ
นั่งสมาธิ 48 องค์ ที่ขอบด้านล่างท้าเป็นแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจ้านวน 3 แท่น แต่ละแท่นมีรูป
ธรรมจักรหันข้างต้ังกึ่งกลางขนาบข้างตัวยลธูปข้างละ2 องค์และ3 องค์อายุราวพุทธศตวรรษที่ 
1323 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 4เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ท้าเป็นรูปพระพุทธรูปประทับ

นั่งสมาธินาคปรกเป็นนาค 7 เศียร ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืนตริภังค์ พระหัตถ์ข้างหนึ่ง
ยกขึ้นระดับพระอุระถือดอกบัว ส่วนอีกข้างถือหม้อน้้าวางระดับพระโสณี ลักษณะทรวดทรงแข็ง
กระด้าง ไม่อ่อนช้อยเหมือนรูปแบบที่ 1 และ 2 ระหว่างพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์มีสถูปขนาด
เล็กค่ัน ด้านบนมีพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิเรียงกัน 3 องค์ สลับด้วยสถูปขนาดเล็กอีก 4 องค์ ที่
ขอบด้านล่างท้าเป็นแท่นหนาปรากฏร่องรอยจารึก พระพิมพ์รูปแบบนี้เคยพบมาก่อนที่จังหวัด
ยะลา ปัจจุบันแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสิงคโปร์ ก้าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 1324 
และอีกแห่งที่เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งท้าในรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน 

 

                                                           
23เรื่องเดียวกัน, 164. 
24เรื่องเดียวกัน, 164. 

 

ภาพท่ี 12 พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 3 
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ภาพท่ี  13  พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 4 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 5เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดโค้งมน มีปลายยอด

แหลม ท้าเป็นรูปพระพุทธรูปนั่งปางสมาธิบนดอกบัวใต้ต้นโพธิ์ ขนาบข้างด้วยสถูปอยู่ทางด้านซ้าย 
และธรรมจักรในลักษณะพันข้างตั้งบนเสาอยู่ทางด้านขวา พระพิมพ์รูปแบบนี้เคยพบมาก่อนอย่าง
แพร่หลายตามแหล่งพิมพ์ต่างๆในภาคใต้บางชิ้นมีจารึกปรากฏอยู่ที่ขอบด้านล่างด้วย ก้าหนดอายุ
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 6 เป็นรูปวงรีแนวต้ัง ท้าเป็นรูปพระพุทธรูป(หรือพระ-

โพธิสัตว์) ประทับนั่งอยู่บนแท่น ขนาบข้างด้วยพระพุทธรูป(หรือพระโพธิสัตว์) ประทับนั่ง ด้านบนมี

                                                           
25เรื่องเดียวกัน, 164. 

 

ภาพท่ี 14 พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 5 
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พระพุทธรูปประทับนั่งขนาดเล็กอีกจ้านวน 27 องค์ ทีข่อบพระพิมพ์ปรากฏร่องรอยคล้ายจารึกส่วน
ด้านหลังท้าโค้งคล้ายขนมครกหรือหลังเต่า พบปริมาณน้อยและสภาพค่อนข้างลบเลือน มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับพระพิมพ์รูปแบบที่ 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 7 (พิมพ์สถูป)เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวต้ัง ท้าเป็นรูป

สถูปองค์เดียวต้ังอยู่กึงกลาง มีฐานสูง องค์สถูปทรงหม้อน้้า ต่อด้วยฉัตรซ้อนหลายชั้นลดหลั่นกัน
ขึ้นไป จนถึงด้านบนสุดมีฉัตรขนาดใหญ่กางกั้นอีกขั้นหนึ่งและมีปลายยอดแหลมข้างสถูปปรากฏ
ร่องรอยจ้านวนจารึกจ้านวน 5 บรรทัด เป็นคาถา เย ธรรมา อักษรปัลวะ ภาษาสันสกฤต ก้าหนด
อายุจากรปูอักษรได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 1426 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26เรื่องเดียวกัน, 165. 

ภาพท่ี 15 พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 6 
 

 

ภาพท่ี 16  พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 7 
 

 
ภาพที่   พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 7 
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พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 8เป็นรูปสามเหลี่ยมยอดโค้ง ขนาดเฉลี่ยสูง 12 

เซนติเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร ท้าเป็นรูปพระพุทธรูปหลายองค์ แต่ละองค์
ประทับอยู่ภายในซุ้ม ด้านล่างเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง 7 องค์ จ้านวน 2 แถว ด้านบนเป็น
พระพุทธรูปประทับยืน 5 องค์ องค์กลางยืนอยู่ในซุ้มยอดปรางค์อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 
17-1827 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 9เป็นรูปสามเหลี่ยมยอดโค้ง ขนาดเฉลี่ยสูง 10 

เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร ท้าเป้นพระพุทธรูปหลายองค์ แต่ละองค์
ประทับอยู่ภายในซุ้ม ด้านล่างเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง 5 องค ์ด้านบนเป็นพระพุทธรูปประทับยืน 
3 องค์ และประทับนั่งอีก 2 องค์ อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17-1828 

 
 
 
 
 

 

                                                           
27เรื่องเดียวกัน, 166. 
28เรื่องเดียวกัน, 166. 

 

  ภาพท่ี 17  พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 8 
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ภาพท่ี  18 พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในบริเวณลุ่มแม่น้ าตรัง 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ก่อนพุทธ-ศตวรรษที่ 6) 
ในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรังมีการพบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่ง29 

โดยส่วนใหญ่เป็นเพียงการส้ารวจทางโบราณคดี โดยมักพบแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์บริเวณภูเขาหินปูนลูกโดดบริเวณใกล้แม่น้้าตรังหรือล้าคลองสาขาในบริเวณพื้นที่
อ้าเภอเมืองและอ้าเภอห้วยยอด เช่น แหล่งโบราณคดีเขาสามบาตร , แหล่งโบราณคดีถ้้าขี้ดิน (ถ้้า
หมูดิน), แหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน, แหล่งโบราณคดีถ้้าเขานุ้ยโดยพบหลักฐานทางโบราณคดี
หลากหลายประเภทเช่น ภาพเขียนสีบนผนังถ้้า เศษภาชนะดินเผาพื้นเมือง ชิ้นส่วนหม้อสามขา 
ขวานหินขัด ชิ้นส่วนกระดูกสัตว์และชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ 

เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบในบริเวณพื้นที่
ลุ่มแม่น้้าตรังพบว่ามีการใช้งานแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
และท้ากิจกรรมต่างๆ โดยมีการใช้พื้นที่ต้ังแต่ช่วงยุคหินใหม่ประมาณ 3,500 - 3,000 ปีมาแล้ว 

 
 
 

                                                           
29กรมศิลปากร, ก่อนประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล (กรุงเทพฯ : กรมฯ, 

2534), 51-56. 
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สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 6 - 18) 
นักโบราณคดีหลายท่านเช่น ศาสตราจารย์ มานิต วัลลิโภดม , ดร.ประเสริฐ วิทยารัฐ

,Paul Wheatley และ Dr. H.G. Quaritch Wales สันนิษฐานว่าเมืองตะโกลาที่ปรากฏชื่อใน
เอกสารโบราณหลายฉบับ โดยปรากฏชื่อในเอกสารโบราณที่เก่าที่สุดคือคือคัมภีร์มิลินทปัญหา ซึ่ง
พระปิฎกจุฬาเถระรจนาเป็นภาษาบาลีเมื่อ พ.ศ.500 และพบต่อมาในเอกสารโบราณชิ้นที่ 2 คือ
จดหมายเหตุภูมิศาสตร์ ปโตเลมี อายุราว พ.ศ.693 หรือ 708 และชิ้นที่ 3 คือคัมภีร์มหานิทเทส 

ภาษาบาลี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 8 นอกจากนี้ยังมีชื่อ ตไลตฺตกฺโกล้ ในศิลาจารึก
เมืองตันชอร์ ปีพ.ศ.1568ในรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรโจฬะ ที่ 1 (พ.ศ.1555 – 1584) นั้นต้ังอยู่
ในบริเวณพื้นที่จังหวัดตรังในปัจจุบัน ศาสตราจารย์มานิตวัลลิโภดม ต้ังข้อ สันนิษฐานว่า ที่ต้ังของ
ตะโกลาอยู่บริเวณใกล้คลองกะปาง เรียกว่าหมู่บ้านหูหนานหรือกรุงธานี ปัจจุบันอยู่ในอ้าเภอ
รัษฎา และสันนิษฐานว่าแม่น้้าไครโสนาสบันทึกของปโตเลมี คือแม่น้้าตรัง, แม่น้้าอัตตาบาส์คือแม่
น้้าตาปีและแม่น้้าปะลันดาที่เชื่อมระหว่างแม่น้้าทั้งสองคือคลองโอ๊กกับคลองมีน30แต่ในปัจจุบันยัง
ไม่มีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอายุสมัยในช่วงเวลาดังกล่าวในจังหวัดตรัง 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าเริ่มมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีในบริเวณลุ่ม
แม่น้้าตรังในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13โดยพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบซึ่งมี
อายุประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 -18บรรจุอยู่ในแหล่งโบราณคดี 6แห่งที่มีลักษณะเป็นถ้้าใน
ภูเขาหินปูนที่ต้ังอยู่ใกล้กับภูเขาหินปูนในบริเวณอ้าเภอห้วยยอดได้แก่ แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย 
แหล่งโบราณคดีเขาสาย แหล่งโบราณคดีเขาขาว แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย แหล่งโบราณคดีถ้้าเขาปิ
นะ และแหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร  

 ต่อมาในต้านานพระธาตุนครศรีธรรมราชมีการกล่าวถึงเมืองตรังในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 18ว่าเป็นเมืองตราม้า ซึ่งเป็น1 ใน 12เมืองบริวารตรานักษัตรของเมืองนครศรีธรรมราช 
อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบโบราณสถานที่มีอายุอยู่ในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นใน
บริเวณลุ่มแม่น้้าตรัง 

 
 
 
 
 

                                                           
30มานิต วัลลิโภดม, ทักษิณรัฐ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2530), 61-80. 
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สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 19 - 24) 

ในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 19 - 24พบหลักฐานเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับลุ่มแม่น้้า

ตรังจ้านวนน้อย โดยส่วนใหญ่พบในหลักฐานเอกสารของชุมชนโบราณใกล้ เ คียงเช่น 

นครศรีธรรมราชและพัทลุง มีหลักฐานชิ้นส้าคัญดังนี้ 

1. พระต้าราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยพระเพทราชาซึ่งกล่าวถึงการยกวัดในหัวเมือง
ตรัง (วัดพระพุทธสิหิงค์และวัดพระงาม) เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองพัทลุงจ้านวน 290 -298 
วัด ขึ้นกับวัดเขียนบางแก้ว และวัดสทังคณะป่าแก้วหัวเมืองพัทลุง เอกสารเพื่อการกัลปนาวัดเขียน
บางแก้ว โดยการพระบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาให้วัดเขียนบางแก้วครั้งเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนต้น ประมาณสมัยสมเด็จมหาจักรพรรดิ (พ.ศ.2104-2111) ในปัจจุบันพบเอกสารกัลปนาวัด
เขียนบางแก้วจ้านวน 8 ฉบับ เขียนขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 -2531 

2. จารึกเขาสามบาตร ค้นพบโดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ กล่าวถึง
การบูรณะพระพุทธรูปที่มีอยู่เดิมในปี พ.ศ.215732 

3. บันทึกของ โทเม ปิแรส (Tome Pires) พ.ศ.2058 ซึ่งติดต่อกับไทยในสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 2 กล่าวถึงเมืองตรังว่าเป็นเมืองท่าฝั่งตะวันตกของอาณาจักรสยาม อันมีตะนาว
ศรี จัง ซี ลอน (ถลาง) ตรัง เกอดะฮ์(ไทรบุรี) อาณาเขตของเกอดะฮ์ติดกับตรัง เมืองท่าฝั่งนี้มีพระยา
สุโขทัย เป็นผู้ควบคุมส่วนทางฝั่งตะวันออกนั้นพระยานครศรีธรรมราชเป็นผู้ควบคุม33 

นอกจากนี้ตรังยังปรากฏชื่อขึ้นในหลักฐานเอกสารประเภทต้านานหลายฉบับ เช่น
ต้านานนางเลือดขาวต้านานพระธาตุนครศรีธรรมราช ต้านานเมืองนครศรีธรรมราช  ต้านานเมือง
พัทลุง โดยมักเป็นเรื่องการสร้างวัด (ต้านานนางเลือดขาว,ต้านานเมืองพัทลุง)การเดินทางผ่านทาง
เมืองตรัง (ต้านานเมืองนครศรีธรรมราช) โดยในต้านานเหล่านี้มักปรากฏชื่อวัดที่มีอยู่จริงในจังหวัด

                                                           
31คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี ส้านัก

นายกรัฐมนตร,ี ประชุมพระต าราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนา สมัยอยุธยา ภาค 1 (พระนคร: ส้านัก
นายกรัฐมนตร,ี 2510), ก. 

32สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา, นริศรานุวัดตวิงศ์, จดหมายระยะทางไป
ตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2540), 16. 

33 Pires Tome, The Suma Oriental (London: Hakbuyt society, 1944), 103-110. 
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ตรัง เช่น วัดพระพุทธสิหิงค์ และวัดพระงามซึ่งสอดคล้องกับชื่อวัดที่ถูกกล่าวถึงในเอกสารกัลปนา
วัดเขียนบางแก้ว 34 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าแทบไม่มีการศึกษาทางโบราณคดีในสมัยอยุธยา 
(พุทธ-ศตวรรษที่ 19 - 24) บริเวณพื้นที่จังหวัดตรังเลยและไม่พบโบราณสถานในสมัยนี้เลย อาจ
เป็นเพราะชุมชนเมืองตรังในสมัยอยุธยานั้นอาจเป็นชุมชนขนาดเล็ก ท้าให้ไม่ปรากฏหลักฐานทาง
โบราณคดีมากนัก 

ในสมัยรัตนโกสินทร์นั้ น เมื องตรั งถูกกล่ าวถึ งว่า เป็นเมืองบริวารของเมือง
นครศรีธรรมราช โดยในเอกสารจดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 จุลศักราช 1210(พ.ศ.2391)เลขที่ 170 ได้
กล่าวถึงเมืองตรังภูราดังนี้ 

“...แต่เดิมเมืองตรังแบ่งออกเป็น 2 เมืองคือเมืองภูราต้ังอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้าตรัง
เป็นเมืองที่มีขนาดเล็กแต่มีความส้าคัญมากในฐานะเป็นที่เก็บมูลค้างคาวส้าหรับการท้าดินปืน
และที่ร่อนแร่ดีบุกอีกด้วยเมืองหนึ่งและเมืองตรังต้ังอยู่ฝั่งทะเลตะวันตกมีบริเวณกว้างขวางมากอีก
เมืองหนึ่งอาณาเขตของเมืองตรังและเมืองภูรานั้น ทางทิศใต้ลงไปถึงเกาะลิบง ทางตะวันตกจด
ทะเลต่อแดนกับที่ปากกุแหระแขวงเมืองนครศรีธรรมราชทางทิศเหนือจดเขตเมืองนครศรีธรรมราช
ทางทิศตะวันออกจดที่ปะเหลียนแขวงเมืองสตูลทั้งเมืองตรังและเมืองภูราแต่เดิมมามีผู้รักษาเมือง
เมืองละคน ครั้นต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาภักดีบริรักษ์ (นายจันทร์มีชื่อมหาดเล็ก) ผู้ช่วยราชการ
เมืองนครศรีธรรมราชออกเป็นผู้รักษาเมืองตรังพระภักดีบริรักษ์ได้กราบทูลขอยกเข้าเมืองต่างกับ
เมืองภูราเข้าเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า “เมืองตรังภูรา”35 

จากจดหมายเหตุแสดงการรวมเมืองที่มีอยู่เดิม 2เมือง คือ เมืองภูราและเมืองตรังเข้า
ด้วยกัน และมีการแต่งต้ังพระภักดีบริรักษ์เป็นผู้ว่าราชการเมืองตรัง ปรากฏชื่อครั้งแรกในหนังสือ
ของผู้ว่าราชการเมืองตรังถึงพระยาราชกปิตัน (ฟรานซิสไลท์) พ.ศ.2330 และ พ.ศ.2335 ต่อมา
ในช่วงต้นรัชกาลที่ 1 ต่อมาใน พ.ศ.2347 รัชกาลที่ 1 ได้โปรดเกล้าฯแต่งต้ัง โต๊ะปังกะหวาเป็นพระ-

                                                           

 34 คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี ส้านัก
นายกรัฐมนตร,ี ประชุมพระต าราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนา สมัยอยุธยา ภาค 1, 65. 

 35คณะกรรมการอ้านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ : 
คณะกรรมการ, 2544), 69. 



28 
 

 
 

ยาลิบง ผู้รักษาเมืองตรัง เพราะมีเรื่องกับเจ้าพระยานครฯ (พัฒน์) กรุงเทพฯจึงให้เมืองตรังขึ้นตรง
ต่อกรุงเทพฯชั่วคราว 36 

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่  2 ปรากฏชื่อเมืองตรังขึ้นในท้าเนียบข้าราชการเมือง
นครศรีธรรมราช โดยกล่าวว่า 

“... หลวงอุไภยราชธานีผู้พยาบาลเมืองตรังถือศักดินา 1600 ฝ่ายขวาถือตรารูป...เมือง
ตรังเอาดีบุกมาผูกปีหนึ่ง15 ชั่งไทย...ถ้าผึ้งลงในที่สุดในที่ นายเอามาผูก 5 สลึง...ถ้าประเป็นลูก 
นายที่เอามาผูก 5 ตลวง...”  

พระอุไภยราชธานีที่กล่าวว่าเป็นผู้ว่าราชการเมืองในที่นี้คือพระอุทัย(ม่วง) อันเป็นบุตร
คนที่ 10 ของพระยานคร (น้อย) ซึ่งเป็นผู้พยาบาลเมืองตรังต้ังแต่ปี พ.ศ.2355 

จากหลักฐานเอกสารนี้แสดงให้เห็นว่าเมืองตรังเป็นเมืองขึ้นกับนครศรีธรรมราช และมี
การส่งภาษีต่าง ๆ ให้กับนครศรีธรรมราช  

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 พระยานคร (น้อย) เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช เมืองตรังอยู่
ในฐานะเป็นเมืองหน้าด่านและเป็นเมืองท่าส้าคัญของนครศรีธรรมราชเพราะปรากฏหลักฐานว่า
ครั้งที่อังกฤษแต่งต้ังร้อยเอก เจมส์โลว์เข้ามาเจรจาความเมืองกับพระยานคร (น้อย) ในปี พ.ศ.
2367และร้อยเอกเฮนรี่เบอร์รี่ ทูตของบริษัทอีสต์อินเดีย เข้ามาเจรจาเปลี่ยนหนังสือสัญญาเมื่อ
พ.ศ.2369 พระยานคร(น้อย) ก็ให้การต้อนรับทั้งสองที่เมืองตรัง 37 

นอกจากตรังเป็นเมืองท่าส้าคัญแล้วยังเป็นที่อยู่ในฐานะเมืองหน้าด่านที่กองทัพเรือ
ของนครศรีธรรมราชอยู่เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากโจรสลัดและพม่าดังที่ปรากฏในส้าเนาตราต้ัง
พระยา     นคร(น้อย) ได้กล่าวถึงเมืองตรังในฐานะเป็นหน้าด่านไว้ตอนหนึ่งว่า  

“อนึ่งเมืองตรังเป็นเมืองล่อแหลมอยู่ฝั่งทะเลตะวันตกจะไว้ใจมิได้ให้พระยานครปรึกษา
กับกรมการ กะเกณฑ์หลวงขุนหมื่นและชาวด่าน คุมเรือรบเรือไล่สรรพไปด้วยปืนใหญ่น้อยกระสุน
ดินประสิวเครื่องศาสตราวุธไปพิทักษ์รักษาประจ้าคอด่านต่อแดนทั้งกลางวันกลางคืนลาดตระเวน
ฟังข่าวราชการหน้าด่านต่อแดนจงเนื่องๆ อย่าให้ไอ้สลัดเหล่าร้ายและพม่ารามัญเล็ดลอดจู่โจมเข้า
มาจากเอาผู้คนไปได้เป็นอันขาดทีเดียว” 

                                                           

 36เรื่องเดียวกัน, 70. 
 37 เจมส์, โลว์,  จดหมายเหตุเจมส์ โลว ์(กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 

กรมศิลปากร, 2542), 68-93. 
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ต่อมาในปี พ.ศ.2381 เมืองตรังถูกโจรสลัดมลายูซึ่งคบคิดกับตนกูหมัดสะอัดและตนกู
อับดุลหลานพระยาไทรบุรี (ปะแงรัน) เข้าตีและยึดเมืองได้จนกระทั่งถูกกองทัพนครศรีธรรมราช
และเมืองตรังขับไล่ออกไป 

ก่อนที่หลวงอุไภยราชธานีจะได้รับค้าสั่งให้มาพยาบาลเมืองตรังนั้นเป็นที่เชื่อกันว่า
เมืองตรังเคยมีเจ้าเมืองปกครองมาก่อนแล้วเจ้าเมืองผู้นั้นคือพระยาตรัง (สีไหน) ซึ่งเป็นกวีฝีปาก
กล้าและมีชื่อเสียงคนหนึ่งของกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระยาตรัง (สีไหน) มีผลงานวรรณกรรมที่
ส้าคัญอยู่ 2 เรื่องคือนิราศถลางกับนิราศเสด็จตามล้าน้้าน้อยที่แต่งขึ้นในพ.ศ.2352 จึงน่าจะเป็น
ข้อสันนิษฐานว่าเจ้าเมืองตรังท่านนี้น่าจะเป็นเจ้าเมืองตรังเมื่อครั้งเริ่มต้ังเมืองที่ควนธานีเป็นคน
แรกแต่คงไม่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองให้ดีนักก็มีอันจ้าเป็นต้องย้ายไปเสียก่อนหลังจากนั้นอีก 2 ปี 
คือ พ.ศ.2355 หลวงอุไภยราชธานี(ม่วง) จึงได้มารั้งต้าแหน่งเจ้าเมืองตรังดังกล่าว38 

สถานที่ต้ังเมืองอ่ืนที่ต้ังจวนเจ้าเมืองครั้งแรกเมื่อพระยาตรัง(สีไหน) มาปกครองนั้นมี
หลักฐานพอคะเนได้ว่าอยู่ที่บ้านโคกพลา ซึ่งเป็นสถานที่ไม่ไกลจากควนธานีนักบ้านโคกพลานั้นมี
ล้าน้้าไหลผ่านชื่อว่า“คลองเมือง” สามารถติดต่อเชื่อมกับแม่น้้าตรังได้สะดวกในท้าเนียบกรมการ
เมืองตรังระบุไว้ชัดเจนว่าในปีพ.ศ.2355มีชื่อบ้านโคกพลาอยู่แล้วบ้านโคกพลาหรือโคกพลับพลา
ปัจจุบันอยู่ในเขตต้าบลโคกหล่ออ้าเภอเมืองตรัง มีพื้นที่ติดต่อกับต้าบลควนธานีซึ่งเป็นที่ต้ังหลัก
เมืองตรังสมัยหลวงอุไภยราชธานีมาเป็นผู้พยาบาลเมือง 

เมื่อหลวงอุไภยราชธานีมาถึงเมืองตรังนั้นเมืองยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างไร้ระเบียบการ
จัดการปกครองก็ไม่เรียบร้อยเพราะมีการจัดต้าแหน่งการใหม่ครั้งใหญ่ ดังปรากฏในท้าเนียบ
กรมการเมืองตรังของเก่าซึ่งตีพิมพ์ในเอกสารตรังค์สารเมื่อพ.ศ.2482 ความตอนหนึ่งว่า 

“...วันศุกร์เดือนสี่แรมสี่ค้่าปีวอกจัตวาศก (จ.ส.1172 - พ.ศ.2355 ในรัชกาลที่ 2 แห่ง
กรุงรัตนโกสินทร์) ผู้ครองเมืองนครออกมาแต่กรุงฯ มาราชการเมืองตรัง หลวงขุนหมื่น หาครบตาม
ต้าแหน่งไม่จะเอาราชการเมืองตรัง จัดแจงต้ังให้ครบตามต้าแหน่ง และเมื่อผู้ครองนครขึ้นมา ณ 
เมืองตรังนั้นพระยาปลัดเมืองไทรออกมาแต่กรุงด้วยได้ให้พระยาปลัดจัดชื่อหลวงขุนหมื่นแขกที่
พระม่วง (ต้าบลหนึ่งของอ้าเภอกันตัง-ผู้เขียน) ที่ย่านซื่อ (ต้าบลหนึ่งของอ้าเภอกันตัง-ผู้เขียน) ด้วย
เป็นรายหลวงขุนหมื่นต่าง ๆ เป็นหลักเพิ่มขึ้นคือพระอุไภยราชธานี เป็นผู้ว่าราชการเมือง...” 

                                                           

 38กรมศิลปากร, วรรณกรรมพระยาตรัง (กรุงเทพฯ : ส้านักวรรณกรรณและ

ประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2547), 11. 
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เมื่อพระอุไภยราชธานี(ม่วง) ได้สร้างเมืองขึ้นที่ชุมชนเมืองควนธานีในปีพ.ศ.2355 นั้น
ท้าเนียบกรมการเมืองตรังของเก่ากล่าวถึงเขตพื้นที่การปกครองไว้ว่ามีการแบ่งเขตการปกครอง
เป็น 2 ฝ่ายคือฝ่ายตะวันออกจากฝั่งตะวันตกโดยใช้ล้าแม่น้้าตรังเป็นแนวแบ่งเขต 

ทางสายตะวันออกมีบ้านสุไหงจะปะ บ้านปาตูลันตัง บ้านวังกะเปาบ้านบางหมาก  
บ้านนาปอ (นาป้อ) บ้านโคกพลับพลา บ้านโคกม่วง บ้านนาหมื่น บ้านควน บ้านนาแค บ้านนาจิต 
บ้านห้วยไม้ไผ่ บ้านนาเบญจหลา (นาบินหลา) บ้านโคกทรายยูง บ้านหน้าแพบ บ้านควนขัน บ้าน
ควนขนุน บ้านนากระทุ่ม บ้านนาทองหลาง บ้านนาพรุ บ้านพนังน้อย บ้านนาพระ บ้านหัวเขา บ้าน
นาขี้เป็ด บ้านกลางบ้านนาปด บ้านนาเข้าเสีย (นาข้าวเสีย) บ้านปะเจาะ บ้านนาท่วม บ้านโคก
ตรวจ บ้านไร่ร้าภูรา บ้านนาลิเป บ้านถ้้าพระ และบ้านนาตก รวม 34 ต้าบล 

ทางฝั่งตะวันตกมีบ้านสุไหงปาตู บ้านบางสัก บ้านคลองน้้าเค็ม บ้านสุไหงสิเหร่ บ้าน
บางเต่า บ้านไสไท บ้านคลองลุ บ้านท่าส้มบ้านย่านซื่อ บ้านทุ่งค้อ บ้านบางสีเกา บ้านนาเมือง
เพชร บ้านคลองอาลัย  บ้านเขาวิเศษ บ้านเขาจันทร์เขาปีนะ บ้านบางกุ้ง บ้านใหม่ บ้านชะมา บ้าน
วัดประดู่ บ้านควน บ้านหนองหงส์ บ้านเขาทด บ้านควนกะตา และบ้านหนองแค รวม 18 ต้าบล 

นอกจากนี้ยังมีต้าบลซึ่งจากเป็นที่ต้ังด่านทั้งทางบกทางทะเลอีกจ้านวนหนึ่งคือต้าบล
เกาะเสือเบญจหิง บ้านควนทองสี บ้านพระม่วง บ้านท่าล้าเสียง ต้าบลคลองท่ากระดาน บ้านทาง
ทุ่งใหม่ ต้าบลตะเปีย ต้าบลทางช่องไม้ไผ่ต้าบลตะเหมก และต้าบลท้ายส้าเภา รวมอีก 10 ต้าบล 

เมื่อพิจารณารายชื่อทั้งหมดแล้วก็จะพบว่าพื้นที่ทั้งหมดของเมืองตรังสมัยพระอุไภย     
ราชธานีเป็นเจ้าเมืองนั้นมีพื้นที่ของอ้าเภอเมืองตรัง อ้าเภอกันตัง อ้าเภอสิเกาในปัจจุบันทั้งหมด 
และพื้นที่อ้าเภอห้วยยอด อ้าเภอย่านตาขาวบางส่วนเท่านั้น โดยที่เป็นเช่นนี้เพราะสมัยนั้นพื้นที่
อ้าเภอห้วยยอดทางฝั่งตะวันออกยังคงติดอยู่กับเขตเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่อ้าเภอปะ
เหลียนทั้งหมดกับย่านตาขาวบางส่วนยังคงเป็นเมืองเอกเทศอีกเมืองหนึ่งเรียกว่า “เมืองปะเหลียน” 
หรือ “เมืองเหลียน” ซึ่งขึ้นอยู่กับพัทลุงในสมัยพระยาพัทลุง (ขุน) หรือพระยาพัทลุง (คางเหล็ก) 

พื้นที่อ้าเภอปะเหลียนทั้งหมดอ้าเภอย่านตาขาวและห้วยยอดบางส่วน เพิ่งรวมเข้าเป็น
ส่วนหนึ่งของจังหวัดตรังเมื่อปี พ.ศ.2438 สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้  ณ 
ระนอง) เป็นผู้ว่าราชการเมืองต่างๆสมัยรัชกาลที่ 539 

ต่อมา พ.ศ.2433 รัชกาลที่ 5 เสด็จฯประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ทรงเห็นว่าเมืองตรัง        
ทรุดโทรม และพระยาตรังไม่สามารถบริหารจัดการบ้านเมืองได้40 จึงโปรดเกล้าฯให้พระอัษฎงคต-

                                                           
39ชาญณรงค์ เที่ยงธรรม, “ตรัง”, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 5 (2542); 2469. 



31 
 

 
 

ทิศรักษา (คอซิมบี้ ณ ระนอง) มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรัง รับบรรดาศักด์ิใหม่เป็นพระยารัษฎานุ-
ประดิษฐ์มหิศรภักดี และได้ย้ายเมืองตรังมาที่กันตัง เพื่อเป็นเมืองท่าค้าขายกับต่างประเทศ  ใน
สมัยรัชกาลที่ 6 ได้ย้ายเมืองมาที่ต้าบลทับเที่ยงหรืออ้าเภอเมืองตรังปัจจุบัน เนื่องจากไม่ปลอดภัย
จากภัยสงครามโลกครั้งที่ 1 และต่อมาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ตรังถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่
ส้าคัญแห่งหนึ่งของกองทัพญี่ปุ่น พบซากเรือของกองทัพญี่ปุ่นถูกยิงจมระหว่างเกาะกระดานและ
เกาะลิบง41 

 
 

 

                                                                                                                                                                      
40พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายูเมื่อรัตนโกสินทร์ศก 108, 109, 117, 120 
รวม 4 คราว (พระนคร: หอพระสมุดวชิรญาณ, 2468). 142-155., พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว, ระยะทางเสด็จพระราชด าเนินประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายูรัตนโกสินทร์
ศก 109 (พระนคร: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, 2475), 176-189. 

41คณะกรรมการอ้านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว, 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง, 75-78. 
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บทที่ 3 

สภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดตรัง 
 

1. ที่ตั้ง 
จังหวัดตรังต้ังอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลทิศตะวันตกในภาคใต้ของประเทศไทย มีพื้นที่ 

4,941.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,088,399.30 ไร่ ต้ังอยู่ระหว่างละติจูดที่ 7 องศา 4 
ลิปดาเหนือ ถึง 8 องศาเหนือและลองติจูด 99 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึง 100 องศา 2 ลิปดา
ตะวันออก มีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 9 อ าเภอ 1 กิ่งอ าเภอ1 โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทิศใต้  ติดต่อกับ จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดพัทลุง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 

                                                           
1คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง, 1. 
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2.  ลักษณะภูมิประเทศ 

พื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดอ่ืนๆในภาคใต้ของประเทศไทย มีความแตกต่างกับ
ปัจจุบันมาก จากข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับทวีปเลื่อน (Continental drift) เชื่อว่าตรังเป็นส่วนหนึ่งของ
ผืน     จุลทวีปฉานไทยซึ่งแยกมาจากทวีปขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “กอนวนา (Godvana)” ก่อให้เกิด
การดันตัวและมุดตัวของเลือกโลก การดันตัวของหินภายใต้เปลือกโลกมีผลต่อลักษณะโครงสร้าง
และพื้นที่ของจังหวัดตรัง คือ การยกตัวของทิวเขานครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นทิวเขาที่แยกภาคใต้

ภาพท่ี 19 แผนที่จังหวัดตรัง 
ที่มา: ส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง, แผนที่จังหวัดตรัง, เข้าถึงเมื่อ 28 
ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จาก  www.dpt.go.th/trong/web/templates/index.htm. 
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ออกเป็นซีกตะวันออกและซีกตะวันตก จังหวัดตรังอยู่ในบริเวณต้ังแต่ส่วนที่ เป็นสันของทิวเขา
นครศรีธรรมราชที่ลาดลงไปสู่ทะเลอันดามัน2 

ทิวเขานครศรีธรรมราชเกิดจากการดันตัวของหินอัคนีขึ้นมาแข็งตัวอยู่ภายใต้เปลือก
โลก ขณะดันตัวขึ้นมาท าให้เกิดการผลักดันให้หินเก่าๆ ซึ่งซ้อนวางอยู่ก่อนโผล่ออกมาให้เห็น
ชัดเจนจนเป็นที่น่าสังเกตคือ หินปูน ซึ่งเป็นส่วนประกอบภูมิประเทศที่ค่อนข้างกว้างขวางของ
จังหวัดตรัง ปรากฏว่ามีเขาหินปูนโดดกระจายอยู่ในอ าเภอเมือง อ าเอห้วยยอด อ าเภอสิกา และ
เกาะตามชายฝั่งทะเล เขาน้ าพราย เป็นเขาหินปูนที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยล้านปี อาจเป็นส่วนที่ถูก
ยกขึ้นมาพร้อมทิวเขานครศรีธรรมราช การดันตัวของเขานครศรีธรรมราชยังน าเอาแร่ที่ส าคัญทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะ ดีบุก วุลแฟรม และแร่อ่ืนๆ ที่พบในจังหวัดตรังขึ้นมาด้วย ส่วนล าน้ าสายสั้นๆ 
ในจังหวัดตรังล้วนมีต้นน้ าจากทิวนครศรีธรรมราช 

การเกิดรอยเลื่อน (fault) ของเปลือกโลกในอดีต มีผลต่อธรณีสัณฐานของจังหวัดตรัง
และชายทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก ท าให้ชายฝั่งทะเลบางแห่งทรุดตัวลง บางแห่งยกตัวขึ้น อิทธิพล
ของน้ าทะเลที่ท่วมพื้นที่และหดหายไปจากยุคควอเตอร์นารี(Quaternary) จนเมื่อประมาณกว่า 
1,000 ปีที่ผ่านมา ระดับน้ าทะเลสูงกว่าปัจจุบันถึง 4 เมตร3 และเมื่อประมาณ 100 ปีนี้เอง พื้นที่
ชายฝั่งทะเลในปัจจุบันของจังหวัดเป็นท้องทะเลต้ืน สังเกตได้จากซากหอยทะเลตามภูเขาหินปูน 
เช่น เขาปินะในอ าเภอห้วยยอด ระดับน้ าทะเลเดิมปรากฏตามรอยเว้าทะเล (sea notch) พื้นที่ราบ
หลายแห่งในจังหวัดตรังยังจมอยู่ใต้ระดับน้ าทะเล ปัจจุบันพื้นที่บางแห่งเป็นที่ลุ่มจืด บางแห่งเป็นที่
ลุ่มน้ ากร่อย สังเกตได้จากบริเวณที่เป็นพรุ มีต้นธูปฤาษีหรือต้นปรือขึ้น เช่น บ้านป่าเตียว บ้านปาง
เป้า ในอ าเภอกันตัง บางแห่งเป็นเสม็ดและหญ้าแข็งๆขึ้น เช่น บริเวณท่าอากาศยานตรัง และ
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 

 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ของจังหวัดตรังมีความหลากหลาย สามารถแบ่ง
เขต    ภูมิประเทศของจังหวัดตรังไว้เป็น 4 เขต คือเขตภูเขาและเชิงเขา เขตลอนลูกฟูกหินปูน เขตที่    
ราบลุ่มแม่น้ าตรัง – ปะเหลียน และเขตชายฝั่งทะเล  

 
 
 

                                                           
2คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง , 2. 
3อภิสิทธิ ์เอ่ียมหน่อ, ธรณีสัณฐานวิทยา (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช, 2530), 269. 
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2.1  เขตภูเขาและเชิงเขา  
 เขตภูเขาและเชิงเขาของจังหวัดตรังเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขานครศรีธรรมราช อยู่

ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดตรัง ตลอดแนวทิวเขาที่ชาวตรังเรียกกันว่า เขาบรรทัด มียอดเขา
สูงเกิน 1,000 เมตรไม่กี่แห่ง ทิวเขานี้เกิดจากหินอัคนีดันตัวขึ้นมาในยุคครีเตเชียส(Cretaceous) 
เมื่อประมาณ 120 ล้านปีมาแล้ว ตามแนวทิวเขาจะมีแร่ที่ส าคัญ ได้แก่ ดีบุก วุลแฟรม ตะกั่ว พลวง 
และเงิน ที่พบมากท่ีสุดคือดีบุก 

 เขตภูเขาและเชิงเขา หรือเขตตรังเขา ได้แก่ บริเวณด้านตะวันออกของอ าเภอ
รัษฎา อ าเภอห้วยยอด อ าเภอเมือง อ าเภอนาโยง อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอปะเหลียน 

2.2  เขตลอนลูกฟูกหินปูน  
 พื้นที่เขตลอนลูกฟูกเป็นที่ราบสลับเนิน ภาษาท้องถิ่นเรียกพื้นที่ลักษณะนี้ว่า ควน 

เป็นพื้นที่ถัดมาทางด้านทิศตะวันตกขนานกับเขตภูเขาและเชิงเขา บางแห่งมีภูเขาหินปูนโดด หรือ
กลุ่มภูเขาหินปูน เช่น เขาน้ าพราย เขาช้างหาย เขากอบ นอกจากนี้ยังมีที่ลุ่มเป็นหนองน้ าซึ่งเกิด
จากหลุมยุบและหลุมจม (sinkhole and doline)  

 บริเวณภูมิประเทศหินปูนนี้จะคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอ าเอห้วยยอด ส่วนของ
อ าเภอเมืองที่ต่อเนื่องกับอ าเภอห้วยยอด บริเวณซึ่งเป็นที่ต้ังของเทศบาลเมืองตรังทั้งหมด รวมทั้ง
พื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ าตรังซึ่งมีลักษณะเป็นควน  

2.3  เขตที่ราบลุ่มแม่น้้าตรัง – ปะเหลียน  
 ที่ราบลุ่มแม่น้ าตรัง – ปะเหลียน คือ พื้นที่บริเวณสองข้างฝั่งแม่น้ าตรังและแม่น้ า

ปะเหลียน เป็นที่ราบอยู่บริเวณตอนกลางค่อนไปทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดตรง พื้นที่ส่วน
ใหญ่บริเวณนี้เป็นที่ราบ ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า ทุ่ง บางครั้งเรียกว่า นา เนื่องจากส่วนใหญ่มีการใช้
ประโยชน์จากที่ดินบริเวณนี้ส าหรับท านา ชื่อหมู่บ้านจึงมีค าว่า นา เป็นส่วนมาก 

 แม่น้ าตรังนั้นเป็นแม่น้ าสายส าคัญของจังหวัดตรัง มีความยาวประมาณ 175 
กิโลเมตร  ต้นแม่น้ ามาจากเขาหลวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทิวเขานครศรีธรรมราช ในบริเวณอ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชาวนครศรีธรรมราชเรียกแม่น้ านี้ว่า แม่น้ าหลวง เมื่อไหลเข้าเขต
จังหวัดตรัง ชาวตรังเรียกว่าแม่น้ าตรัง เดิมใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจากดินแดนภายในจังหวัด
ติดต่อไปยังที่ทะเลที่ปากน้ ากันตัง กล่าวกันว่า สมัยโบราณสามารถเดินเรือไปได้ถึงทุ่งสงในช่วงที่
ไหลผ่านอ าเภอเมือง คนส่วนใหญ่จะเรียกว่าคลองท่าจีน เนื่องจาก่อค้าวาณิชชาวจีน ได้เดินเรือมา
ค้าขายและตั้งเป็นชุมชนใหญ่ริมแม่น้ า ปัจจุบันยังมีชื่อบ้านท่าจีนริมฝั่งแม่น้ าตรัง 

 ท่ีราบลุ่มแม่น้ าตรังเป็นบริเวณแคบๆ พื้นที่เหมาะสมกับการท านามีน้อย ประกอบ
กับมีน้ าท่วมขังในระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม แม้จะมีฝายทดน้ าเพื่อส่งน้ าไปยังพื้นที่นาและ
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ป้องกันน้ าท่วมแล้วก็ตาม แต่ผลผลิตข้าวยังไม่พอต่อการบริโภคภายในจังหวัด ต้องอาศัยซื้อข้าว
จากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช 

 แม่น้ าปะเหลียน เป็นแม่น้ าสายสั้นๆ ของจังหวัดตรังที่ส าคัญสายหนึ่ง อยู่ทางด้าน
ตะวันออกของแม่น้ าตรัง มีพื้นที่รับน้ าทั้งหมดอยู่ในจังหวัดตรัง ต้นน้ าเกิดจากเขาบรรทัดซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของทิวเขานครศรีธรรมราชไหลผ่านอ าเภอย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียนยาวประมาณ 80 
กิโลเมตรล าน้ านี้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนอ าเภอปะเหลียนและกิ่งอ าเภอหาดส าราญกับอ าเภอกันตัง 
ก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลที่บ้านปากปรนฝั่งกิ่งอ าเภอหาดส าราญและบ้านบางแรดฝั่งอ าเภอกันตัง 

 ที่ราบลุ่มแม่น้ าปะเหลียนเป็นที่ราบแคบๆ สองข้างฝั่งแม่น้ าอยู่ในบริเวณอ าเภอ
ย่านตาขาวและอ าเภอปะเหลียน มีการใช้พื้นที่ท านาอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก 

2.4  เขตชายฝ่ังทะเลและเกาะ 
  เขตชายฝั่งทะเลและเกาะ ได้แก่ ชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกตลอดแนว 119 

กิโลเมตร เริ่มจากบ้านทุ่งแหลมไทร อ าเภอสิเกา ลงไปทางใต้ติดต่อกับชายฝั่งอ าเภอกันตัง ข้าม
ปากแม่น้ าตรังและปากแม่น้ าปะเหลียนบริเวณกิ่งอ าเภอหาดส าราญไปจนถึงแหลมหยงสตาร์ 
อ าเภอ         ปะเหลียน 

 ชายฝั่งทะเลจังหวัดตรังมีลักษณะที่หลากหลาย บางแห่งเป็นสันทราย หาดทราย
ขนานกับชายฝั่งเช่น ทางตอนเหนือ ของอ าเภอสิเกา ตอนเหนือของอ าเภอกันตัง และกิ่งอ าเภอหาด
ส าราญ ชายฝั่งบางแห่งเป็นโคลนตมที่เกิดจากแม่น้ าตรังและล าธารสายสั้นๆ พัดพามา บางแห่ง
เป็นชะวากทะเล ซึ่งต้ืนเขิน เป็นป่าเสม็ด และป่าโกงกาง เช่น บ้านฉางหลาง อ าเภอสิเกา บ้านน้ า
ราบ บ้านเจ้าไหม ในอ าเภอกันตัง บ้านตะเสะ กิ่งอ าเภอหาดส าราญ  บ้านหยงสตาร์ อ าเภอปะ
เหลียน บางแห่งเป็นที่ราบเกิดจากการต้ืนเขินของทะเล เช่น ทุ่งหวัง (บริเวณท่าอากาศยานตรัง) ทุ่ง
ค่าย ทุ่งยาว    ในทะเลมีเกาะเล็กเกาะน้อยหลายแห่งที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว เกาะขนาด
ใหญ่ที่ส าคัญ มี   3 เกาะ ได้แก่ เกาะมุก เกาะลิบง และเกาะหมูหรือเกาะสุกร ชายฝั่งริมเกาะของ
บางเกาะโดยเฉพาะเกาะสุกร มีทรายขาวเกือบเป็นควอตซ์ที่บริสุทธิ์ ซึ่งมีประโยชน์ในการน าไปท า
แก้วได้ ความส าคัญของเขตนี้คือ มีชายฝั่งต้ืนๆ ที่หญ้าทะเลเจริญงอกงามเป็นบริเวณกว้าง และ
เป็นหนึ่งในจ านวนไม่กี่แห่งในโลกที่มีพะยูนอาศัยอยู่ 

ลักษณะชายฝั่งทะเลของจังหวัดนี้ตลอดทั้งแนวเป็นชายฝั่งที่แสดงถึงลักษณะที่ครั้ง
หนึ่งเคยเป็นฝั่งทะเลจม(Submergence Shoreline) เพราะมีลักษณะเกาะแก่งนอกฝั่งมากมาย
และ    มีลักษณะของพื้นที่ราบน้ าทะเลท่วมถึงกินลึกเข้ามาทางด้านทิศตะวันออกค่อนข้างมาก
ทีเดียวแต่ในปัจจุบันนี้ลักษณะทางฝั่งทะเลน่าจะเรียกว่าเป็นฝั่งทะเลของตัว (Neutral Shoreline) 
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เรียกว่า Delta Shoreline (2) มากกว่าเพราะในสภาพปัจจุบันแผ่นดินจะสร้างตัวออกไปในทะเล 
ในรูปของป่าโกงกางและดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ าเพิ่มขึ้นทุกปี 

 
3. สภาพทางธรณีวิทยาในจังหวัดตรัง 

 สภาพทางธรณีวิทยาของจังหวัดตรัง พบหินมีอายุต้ังแต่  Ordovician จนถึง
Quaternary ได้มีการแบ่งชั้นดินต่างๆภายในจังหวัดออกเป็นชุดต่างๆ 7ชุดโดยใช้ลักษณะ
รายละเอียดทั้ง    rock unite และ Time rock unite ร่วมกันชุดหินที่มีอายุแก่ที่สุดในบริเวณนี้ได้แก่
หินปูนยุค Ordovician ถัดมาเป็นหินดินดานยุค Silurian– Devonian , หินดินดานปนทราย ยุค 
Carboniferous หินปูนยุค Permain หินทรายยุคTriassic หิน semiconsolidated conglomerate, 
sand และ Shale ยุคTertiary และ Alluvialbeach deposit ยุค Quaternary4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4กรมพัฒนาที่ดิน, รายงานการส้ารวจดินจังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ: กรมพัฒนาที่ดิน, 2526.), 

68-88. 
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4. ลักษณะภูมิอากาศ 

 สภาพภูมิอากาศจังหวัดตรัง จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบมรสุม (Tropical 
Monsoon : Am) โดยทั่วไปอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยสูงเกิน 25 องศาเซลเซียสทุกเดือน เนื่องจาก
ที่ต้ังของจังหวัดตรังอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร และมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกจึง
ได้รับความชื้นจากทะเลและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เต็มที่ฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตร ถึง 9 เดือน 
ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงเกิน 2,000 มิลลิเมตรต่อปี ส่วนช่วงที่มีฝนตกน้อยหรือช่วงแล้ง ซึ่งมีฝนน้อยกว่า 
100 มิลลิเมตร มีระยะเวลา 3 เดือน จากมวลอากาศพื้นทวีปมีก าลังแรงเนื่องจากแนวต้ังฉากของ
แสงแดดลงไปอยู่ซีกโลกใต้ ท าให้ร่องความกดอากาศต่ าอยู่ทางใต้ของศูนย์สูตร ช่วงเวลาดังกล่าว
ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปริมาณฝนสูงจึงมีความชื้นสัมพัทธ์สูงด้วย
เช่นเดียวกัน5 

                                                           
5 คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง, 7-9. 

 

ภาพท่ี  20  ภาพลักษณะทางธรณีวิทยาของ จังหวัดตรัง 
ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี, แผนท่ีธรณีวิทยาของจังหวัดตรัง (กรุงเทพ, ไอเดียสแควส์, 2550), 
30. 
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5. ทรัพยากรธรรมชาติที่พบในจังหวัดตรัง 
 5.1 ทรัพยากรดิน 
 ที่ดินในจังหวัดตรังมีเนื้อที่ประมาณ 3,088,399.30 ไร่ โดยกรมที่ดินได้

จ าแนกลักษณะของดินตามระบบอนุกรมวิธานดินในจังหวัดตรังมี 5 อันดับ6 ดังนี้ 
 1.   ดินแอนติซอล (Entisol) เป็นดินใหม่ที่ไม่สามารถมองเห็นลักษณะของ

ชั้นดินได้ชัดเจน ลักษณะเป็นดินตะกอนน้ าพาและดินทรายละเอียด เหมาะแก่การท านา จะพบใน
บริเวณที่ราบริมน้ า คือริมฝั่งแม่น้ าตรังและบริเวณป่าชายเลนทั่วไป 

 2.    ดินอินเซบติซอล (Inceptisol) เป็นดินที่มีแร่ธาตุบางอย่างปะปนอยู่ เป็น
ดินเหนียวปนทรายเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ คือดินทางตะวันออกบริเวณที่ราบเชิงเขาบรรทัด 

 3.   ดินสปอโดซอล (Spodosol) เป็นดินที่มีเนื้อดินทราย มีฮิวมัส เหล็ก อลู
มินัมออกไซด์ สะสมอยู่มาก เป็นดินคุณภาพต่ า พบในบริเวณที่มีความชื้นสูง ฝนตกชุก มีแทรกอยู่
ในอ าเภอวังวิเศษและกิ่งอ าเภอหาดส าราญ 

 4.   ดินอัลฟิซอล (Afisol) เป็นดินที่มีการสะสมของอะลูมิเนียมและเหล็กใน
เม็ดดินมีคุณภาพต่ า เหมาะแก่การท าไร่ ท าสวน พบบริเวณที่ดอนในเขตอ าเภอเมืองและอ าเภอนา
โยง 

 5.   ดินอุลติซอล (Ultisol) เป็นดินที่มีอายุมาก ดินชั้นล่างมีการสะสมของ
อนุภาคของ ดินเหนียวและแร่ธาตุต่างๆ ที่ปะปนอยู่ ดินอันดับนี้มีกระจายอยู่ทั่วไปเกือบทุกพื้นที่
ของจังหวัด 

 ดินส่วนใหญ่ในจังหวัดตรังเป็นดินอุลติซอล เนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว 
สามารถ    ท านา ท าสวนผลไม้ และท าไร่ได้ดี พบทุกอ าเภอในจังหวัดตรัง ส่วนดินอันอับอ่ืนๆมีอยู่
บ้าง 

 5.2 ทรัพยากรน้้า  
 จังหวัดตรังเป็นมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี ปริมาณน้ าฝนอยู่ในเกณฑ์สูง จึงมี

ทรัพยากรน้ าบริบูรณ์ แหล่งน้ าที่ส าคัญในจังหวัดตรังสามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ7ดังนี้ 
 1. แหล่งน้ าจืด จังหวัดตรังมีแหล่งน้ าจืดที่ส าคัญคือแม่น้ าตรังกับแม่น้ าปะเหลียน

รวมทั้งคลองสาขา 

                                                           
6 กรมพัฒนาที่ดิน, รายงานการส้ารวจดินจังหวัดตรัง, 74. 
7 คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง, 12. 
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 2.  แหล่งน้ าใต้ดิน แม้ว่าจังหวัดตรังจะมีฝนตกค่อนข้างชุก แต่สภาพทางธรณี
สัณฐานที่เป็นทรายที่เป็นทราย หินปูน หินดินดาน และหินกรวด ท าให้มีปริมาณน้ าใต้ดินอยู่ใน
ระดับต่ า 

 3. แหล่งน้ าเค็ม เนื่องจากจังหวัดตรังอยู่ติดชายฝั่งทะเลตะวันตก ซึ่งมีความยาว
ถึง 119 กิโลเมตร จึงได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ าเค็ม เช่น เป็นแหล่งประมงที่ส าคัญ 

5.3  ทรัพยากรป่าไม้  
 ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดตรัง มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,239,250.7 ไร่8 แยกประเภท

ตามลักษณะป่าได้ ดังนี้  
 1.  ป่าดงดิบ ป่าดงดิบในจังหวัดตรัง จัดเป็นป่าดงดิบชื้น ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ

ภูเขา หรือลาดเขาที่มีความชันมากกว่า 30% ซึ่งบริเวณดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่อยู่ในแถบทิศ
ตะวันออกของอ าเภอนาโยง อ าเภอห้วยยอด และ  อ าเภอรัษฎา 

 2.  ป่าผสมบริเวณภูเขาหิน เป็นป่าโปร่งและไม้พุ่มบริเวณภูเขาหิน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นหินปูน ป่าผืนใหญ่ที่สุดคือที่เขาน้ าพราย อ าเภอห้วยยอด 

 3.  ป่าพรุ เป็นป่าไม้ยืนต้นที่อยู่ในที่ลุ่มน้ าท่วมขัง ป่าชนิดนี้มีน้ าท่วมขังแฉะตลอด
ทั้งป ี    มีต้นไม้จ าพวกจิก กระโดน อินทนิลน้ า โสกน้ า หว้า ป่าสาคูก็ถือเป็นป่าพรุเช่นกัน 

 4.  ป่าชายหาด เป็นป่าโปร่ง มีเนื้อที่เล็กน้อยอยู่ตามชายทะเล ป่าชายหาดที่
สมบูรณ์เห็นได้ชัดในบริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติเจ้าไหม หาดหยงหลิง หาดยาว 

 5.  ป่าชายเลน เป็นป่าที่พบบริเวณหาดโคลนหรือหาดเลนริมน้ าทะเลที่มีน้ าทะเล
ท่วมถึง ซึ่งได้แก่บริเวณปาดแม่น้ าล าคลองที่ไหลลงทะเล อยู่ในอ าเภอสิเกา อ าเภอกันตัง อ าเภอ
ย่านตาขาว อ าเภอปะเหลียน และกิ่งอ าเภอหาดส าราญ 

5.4  ทรัพยากรแร่ธาตุ  
 ตามข้อมูลทรัพยากรธรณีจังหวัดตรัง จังหวัดตรังมีทรัพยากรแร่ธาตุที่ส าคัญ ดังนี้           

แร่อโลหะ ได้แก่ โดโลไมต์ ดินขาว โซเดียมเฟลสปาร์ ถ่านหิน หินอ่อน , แร่โลหะ ได้แก่ ดีบุกโคลัม-
ไบต์ และแทนทาไลต์ และหินอุตสาหกรรม ประเภทหินปูนเพื่อการก่อสร้าง 

 
 

                                                           
8 กรมพัฒนาที่ดิน, คู่มือการจัดการทรัพยากรท่ีดินเบื้องต้น : จังหวัดตรัง (กรุงเทพฯ : 

กรมพัฒนาที่ดิน, 2541), 15. 
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ภาพท่ี 21 ภาพแหล่งแร่ในภาคใต้ของประเทศไทย (กรอบสี่เหลี่ยมแสดงอาณาเขตจังหวัดตรัง 
ที่มา: เอกสารประกอบภาพ ชุดที่ 1 ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ: กรมทรัพยากรธรณี, 2540), 28. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. ลักษณะธรณีสัณฐานและสภาพภูมิศาสตร์ของภาคใต้และลุ่มแม่น้้าตรังใน

อดีต 
 พื้นที่บริเวณภาคใต้ของประเทศไทยและลุ่มแม่น้ าตรังนั้นเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งเคยได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ าทะเลในอดีต โดยในช่วง11,000 – 8,300 ปีมาแล้ว 
ระดับน้ าทะเลอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าระดับน้ าทะเลปัจจุบันประมาณ 38-11 เมตร  ต่อมาในช่วง 
7,800 – 5,300 ปีมาแล้ว ในช่วงต้นระดับน้ าทะเลลดลงต่ ากว่าระดับน้ าทะเลปัจจุบันประมาณ 10-
6 เมตร ต่อมาระดบัน้ าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระดับน้ าทะเลที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน ท าให้เกิด
สันทรายเป็นแนวยาวในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย เช่น สันทรายนครศรีธรรมราชจรดสันทราย
สทิงพระ และแนวชายหาดทั้งบริเวณฝั่งตะวันตกและตะวันออกของประเทศไทย หลังจากนั้น
ในช่วง 5,000 – 2,200 ปีมาแล้ว ระดับน้ าทะเลสูงขึ้นบ้าง ต่ าลงบ้างจากระดับน้ าทะเลปัจจุบัน 
ระหว่าง 1.2-2.2 เมตร  
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ต่อมาในช่วง 2,000 - 1,500 ปีมาแล้ว ระดับน้ าทะเลปรับตัวขึ้นสูงกว่าปัจจุบัน 2-1.5 
เมตร แล้วจึงค่อยๆลดระดับลงมาจนกระทั่งอยู่ในระดับปัจจุบัน เมื่อประมาณ 1,500ปีที่ผ่านมา9 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 อมรา ศรีสุชาติ, สายรากภาคใต้: ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์และจิตลักษณ์ (กรุงเทพ: ส านัก

กองทุนสนับสนุนการวิจัย,2544), 5-8.  

 

ภาพท่ี 22  แผนที่แนวชายฝั่งทะเลประเทศไทยสมัยโฮโลซีน (ราว 6,000 ปีมาแล้ว)                                       
ที่มา :  สิน สินสกุล, ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐาน (กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อมและคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรมหาวิทยาลัยมหิดล, มปป.), 11. 
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บทที่ 4 
หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรัง 

 
หลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้า

ตรังที่พบมีจ้านวน 7 ประเภทได้แก่ 1. จารึก 2. พงศาวดาร 3.พระต้าราบรมราชูทิศเพื่อการกัลปนา
4.ต้านาน 5.นิราศ 6.จดหมายเหตุ/บันทึกการเดินทาง 7.จดหมายเหตุชาวต่างชาติ 

หลักฐานประเภทเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรังโดยตรงนั้นมีจ้านวนค่อนข้าง
น้อยและส่วนมากเป็นต้านานหรือหรือหลักฐานเอกสารที่มีความสัมพันธ์กับศาสนาพุทธ 

 
1. จารึก 

จารึกที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรัง จังหวัดตรัง มีดังต่อไปนี้ 
1.1 จารึกเขาสามบาตร 
 

ภาพท่ี 23 จารึกเขาสามบาตร 
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จารึกเขาสามบาตรพบในถ้้าเขาสามบาตรบนเขาสามบาตรซึ่งเป็นเขาหินปูนลูกโดด
ต้ังอยู่ในเขตธรณีสงฆ์ของวัดไพรสณฑ์ใกล้กับแม่น้้าตรังในเขตบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 4 ต้าบลนาล่วง 
อ้าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังพบจารึกบนผนังถ้้าส่วนหน้า สูงจากพื้นถ้้าประมาณ 3 เมตร เป็น
จารึกที ่เขียนด้วยอักษรไทยร่วมสมัยอยุธยา เขียนด้วยสีแดงบนพื้นสีขาว เป็นบันทึกที ่บอก
เรื่องราวการประดิษฐานพระพุทธรูปในถ้้า เมื่อ พ.ศ.2157 

 จารึกนี้ค้นพบโดยสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งเสด็จมาส้ารวจ
เมื่อ พ.ศ.24451ได้ทรงบันทึกถึงการพบร่องรอยบันทึกบนผนังถ้้า และทรงวินิจฉัยว่า เป็นตัว
อักษรไทยสมัยอยุธยาแบบเดียวที่วัดป่าโมกข์ ร่วมสมัยพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ.2252-2275) และได้
ทรงพระนิพนธ์ ถึงถ้้าสามบาตรเอาไว้สรุปว่า “ในถ้้ามีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยดินแดง บนหิน รูป
ตัวอักษรแบบเดียวกับที่วัดป่าโมก สมัยพระเจ้าท้ายสระ” 

 จารึกเขาสามบาตรมีเนื้อความดังนี้ 
 "ก้าไวเมือพระบาดเจ้าพระเพด พระศรีค่งพระพรมพระพุทธรักษาแลเจาเน่นทัง

หลายมาเลิกสาด สนาพระเจาในเขาสะบาปและพระเจานัน ธรรมาณรายมา... แลวแลพระบาด
เจ้ามาเป็นพระ...แก...ขุนนางกรมการทัง...เมืองแลสัปรุศชายญ...ให้เลิกสาศนาพระพุท่เจา ก้บ
ริบูนแลวแลสัปรุศ...ชวนกันฉลองกุสลบุญแล เพือวาจะปราถนาพ่นจากทุก...หาสุ่กกุราชได้สอง
พัน ร้อยหาสิบ เจ็ดปี เจดวันนันแล...สุ่กกุราชใด...ปี เมือญกพระเจาวัน สุกเดือนเจดขึ้นสองค่า...
นักสัตร่ฉสบกบอก ไวให้เปน... สิน...แลผูจ้...นาไปเมื่อหน้า" 

แปลความได้ว่า พุทธบริษัท มีพระภิกษุ เณร ขุนนาง กรมการเมือง และสัปบุรุษชาย
หญิง ได้มาบูรณะพระพุทธรูปของเดิมซึ่งช้ารุด แล้วร่วมกันฉลองแห่ส่วนบุญกุศล ปรารถนาให้พ้น
จากทุกข์ 

 จารึกถ้้าเขาสามบาตรระบุศักราช พ.ศ.2157 ซึ่งตรงกับรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศ
รถ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 3) 

 จารึกเขาสามบาตรแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในศาสนาพุทธและการใช้พื้นที่ถ้้าเขา
สาม-บาตรซึ่งเป็นถ้้าเขาหินปูนเป็นศาสนสถาน และเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นถึงการมีอยู่แหล่ง   
ชมุชนบริเวณเขาสามบาตรในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 

 
 

                                                           
1สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการ

แหลมมลายู ร.ศ. 121, 16. 
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2. พงศาวดาร 
หลักฐานเอกสารประเภทพงศาวดารที่เกี่ยวกับชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรัง 

จังหวัดตรัง มีดังต่อไปนี้ 
2.1 พงศาวดารเมืองพัทลุง 
 พงศาวดารเมืองพัทลุงเรียบเรียงขึ้นโดยหลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์) เมื่อ 

พ.ศ.2460พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรก ใน พ.ศ.2462 หอพระสมุดวชิรญาณ จัดอยู่ในประชุมพงศาวดาร
ภาคที่ 15 2พงศาวดารเมืองพัทลุงเป็น เอกสารประเภทพงศาวดารท้องถิ่น มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ
เมืองพัทลุงโดยแบ่งเป็น 6 ตอน ตอนที่ 1-4 เป็นเรื่องราวของเมืองพัทลุงต้ังแต่สมัยโบราณถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ ตอนที่ 5-6 เป็นสมัย เปลี่ยนแปลงการปกครอง (ฉบับเพิ่มเติม) และเรื่องการปกครอง
สมัยโบราณ 

 ในพงศาวดารนั้นมีการกล่าวถึงเจ้าสามีอินท์ พระภิกษุชาวเมืองพัทลุงในสมัย
สมเด็จ    พระมหาจักรพรรดิได้บูรณปฏิสังขรณ์วัดเขียนบางแก้วและวัดสทัง แล้วขอพระราชทานที่
กัลปนาส้าหรับวัดเขียนและวัดสทัง จึงได้รับการแต่งต้ังขึ้นเป็นพระครูอินทโมฬี เจ้าคณะป่าแก้วหัว
เมืองพัทลุง และให้วัดในเมืองนครศรีธรรมราช เมืองตรัง และเมืองพัทลุงจ้านวน       298 วัด มา
ขึ้นกับวัดเขียนบางแก้วและวัดสทัง 

 จากหลักฐานเอกสารดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชุมชนในจังหวัด
พัทลุงและจังหวัดตรัง โดยจะเห็นได้ว่าหลักฐานเอกสารดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ เอกสารพระ
ต้าราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยพระเพทราชและเพลาพระนางเลือดขาวที่พบในวัดเขียนบางแก้ว
ทั้ง 2 ฉบับ 
3. พระต้าราบรมราชูทิศเพื่อการกัลปนา 

พระต้าราบรมราชูทิศเพื่อการกัลปนาเป็นเอกสารสมัยอยุธยาที่แสดงการถวายที่ดิน
และ  ไร่นา (ข้าพระ โยมสงฆ์)จากพระมหากษัตริย์แก่วัด เพื่อเป็นการท้านุบ้ารุงรักษาวัด พระต้ารา
บรมราชูทิศเพื่อการกัลปนาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรัง จังหวัดตรัง มี
ดังต่อไปนี ้
 
 
 
 
                                                           

2พิณ จันทรโรจวงศ์, ประชุมพงศาวดารภาคท่ี 15พงศาวดารเมืองพัทลุง (พระนคร: กรม
ศิลปากร, 2481), 8-10. 
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3.1 พระต้าราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยพระเพทราชา 
 ต้นฉบับเรื่องพระต้าราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยพระเพทราชานี้ พระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ เป็นผู้ค้นพบจากจากวัดเขียนบางแก้ว เมื่อครั้งเสด็จตรวจ
ราชการท่ี หัวเมืองภาคใต้ใน พ.ศ.2455 เอกสารชุดที่พบเขียนด้วยตัวอักษรไทยย่อเส้น ดินสอด้าบน
กระดาษเพลามีตรารูปเทวดาและตราบัวแก้วประทับอยู่27และยังพบต้นฉบับอักษรขอมด้วย  พระ
ต้าราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยพระเพทราชานี้มีศักราชระบุปีพ.ศ.2242ได้รับการอ่านและแปล'
โดยฉ้่า ทองค้าวรรณ3 

 เนื้อหาของพระต้าราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยพระเพทราชามีใจความส้าคัญว่า
25    พระครูอินทโมฬี เจ้าคณะป่าแกว หัวเมืองพัทลุง ถวายพระพรแด่พระเพทราชาขอใหัทรง
อุปถัมภ์ บ้ารุงวัดในเมืองพัทลุงที่ขึ้นกับวัดเขียน(วัดเขียนบางแก้ว)และวัดสทัง (วัดสทังใหญ่ ต้าบล
หานโพธิ์  อ้าเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุง)  คณะป่าแก้ว ตามพระต้าราบรมราชูทิศฉบับก่อน
เนื่องจากวัดวาอารามเหล่านี้ช้ารุดเสียหายจ้าเป็นต้องบูรณะซ่อมแซม พระมหากษัตริย์จึงทรงมี 
พระบรมราชโองการให้พระอาลักษณ์ท้าพระต้ารากัลปนาพระราชอุทิศไว้โดยคงตามพระต้าราเดิม 
ซึ่งพระมหากษัตริย์องค์ก่อนอุทิศไว้ ณ วันพฤหัสบดี เดือนสิบขึ้นสิบค่้า ปีจอนักษัตรโทศก และ
กล่าวถึงจ้านวนวัดที่ขึ้นกับวัดเขียนและวัดสทังจ้านวนทั้งหมด 290 อาราม รวมทั้งบอกอาณาเขต 
ที่ดินของวัดเขียนและวัดสทัง และกล่าวถึงข้อห้ามไม่ให้กรมการเจ้าเมืองน้าทรัพย์สินของวัด, เลก
วัด และข้าโปรดคนทานไปใช้ในกิจการส่วนตน  

 โดยการพระบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาให้วัดเขียนบางแก้วครั้งเกิดขึ้นในสมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนต้น ประมาณสมัยสมเด็จมหาจักรพรรดิ (พ.ศ.2104-2111) ซึ่งพระมหากษัตริย์ได้
พระราชทานที่ภูมิทานเลณฑุบาตรให้แก่ วัดเขียนบางแก้วและวัดสทัง (วัดสทังใหญ่ ต้าบลหานโพธิ์ 
อ้าเภอ   เขาชัยสนจังหวัดพัทลุง) เนื่องจากในขณะนั้นพระครูอินทเมาฬีฯ เจ้าคณะป่าแก้วหัวเมือง
พัทลุง ได้ปกครองเขียนบางแก้วและวัดสทังใหญ่ทั้ง 2วัดจึงมีเลณฑุบาตรร่วมกัน ดังปรากฏใน
พงศาวดารเมืองพัทลุงฉบับหลวงศรีวรวัตร (พิณ จันทโรจวงศ์) ดังนี้ 

 “...ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราช เจ้าอินท์อุปสมบทเป็นภิกษุ ณ 
เมืองนครศรีธรรมราช แล้วก็เข้าไปกรุง ครั้งนั้นที่กรุงมีศึกมาล้อมเมืองอยู่ พระสามีอินท์เข้ารับอาสา
ขอม้าตัวหนึ่งกับคน 500 บวชเป็นปะขาวออกท้าเวทมนตร์ให้ข้าศึกงวยงงมีความกลัวกลับไป  พระ

                                                           
3คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี ส้านัก

นายกรัฐมนตร,ี ประชุมพระต้าราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนา สมัยอยุธยา ภาค 1 (พระนคร : ส้านัก, 
2510), ง. 
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สามีอินท์มีความชอบ จึงเอากระบวนวัดและพระพุทธรุปที่ได้เลิกพระศาสนาวัดเขียนบางแก้ววัด 
สทังขึ้นถวาย ขอพระราชทานเบิกญาติโยมสมัครพรรคพวกให้ขึ้นกับวัดทั้งสองนั้น  จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าต้ังให้พระสามีอินท์เป็นที่พระครูอินทโมฬีศรีนันทราชฉัททันตจุฬามุนีศรีราช
ปัญญาปรมาจาริยานุชิต พิพิธรัตนราชวงศ์ พงษ์ภักดีศรีสากยบุตร์อุปดิษเถร คณะป่าแก้วหัวเมือง
พัทลุง โปรดให้มีตราพระบรมราชโองการเบิกญาติโยม และไร่นาส่วยอากรชาวกุฎีศิลบานทานพระ
กัลปนาให้ขาดออกจากส่วยหลวง พระราชทานแก่พระครูอินทโมฬีฯ และห้ามเจ้าเมืองปลัดเมือง
ลูกขุนมลูนาย โดยตรา    พระราชกฤษฎีกาอุทิศไว้ให้เป็นข้าพระทั้งสองพระอาราม ให้ตายายบิดา
มารดาพระครูอินทโมฬีฯ เป็นนายประเพณี และด้ารัสเหนือเกล้าฯ แด่พระศรีภูริปรีชาธิราชมหา
เสนาบดีศรีสาลักษณ ์แลกรมพระกลาโหม ให้เบิกจากพระคลังหลวงเป็นส้าเภา 3 ล้า บรรทุกอิฐปูน
รักทองมอบให้แก่พระครูอินทโมฬีฯ กับโปรดให้เบิกวัดแขวงเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองพัทลุง 
298 วัดมาขึ้นแก่ วัดเขียนบางแก้วและวัดสทังคือ วัดคูหาสวรรค์ 1 อารามพิกุล 1 วัดสทิงมหาธาตุ
เจดีย์ใหญ ่1 ...” 

 ในปัจจุบันค้นพบกัลปนาวัดเขียนบางแก้วจ้านวน 8 ฉบับ4ดังนี้  
1.กัลปนาวัดเขียนบางแก้ว พ.ศ.2242(ภาษาไทย) 
2.กัลปนาวัดเขียนบางแก้ว พ.ศ.2242(ภาษาขอมปนไทย) 
3.กัลปนาวัดเขียนบางแก้ว พ.ศ.2242(ภาษาขอม) 
4.กัลปนาวัดเขียนบางแก้ว พ.ศ.2242(ภาษาขอม) 
5.กัลปนาวัดเขียนบางแก้ว ไม่ทราบศักราช (อักษรขอมหวัด) 
6.กัลปนาวัดเขียนบางแก้ว พ.ศ.2472(ภาษาไทย) 
7.กัลปนาวัดเขียนบางแกว้ พ.ศ.2272(ภาษาไทย) 
8. กัลปนาวัดเขียนบางแก้ว ไม่ทราบศักราช (ภาษาไทย) 

 
 
 
 
 

                                                           
4ชัยวุฒิ พิริยะกุล, “วัดเขียนบางแก้ว,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 2 (2542): 859-

866. 
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4. ต้านาน 
ต้านานถือเป็นหลักฐานเอกสารประเภทหลักฐานชั้นรอง เนื่องจากผู้บันทึกมักไม่เห็น

เหตุการณ์ด้วยตนเอง แต่บันทึกจากเรื่องเล่ามุขปาฐะหรือแต่งขึ้นจากหลักฐานอ่ืนที่มีอยู่เดิม โดย   
ผู้บันทึกมักสอดแทรกความคิดเห็นส่วนตัวของผู้บันทึกลงไปด้วย และมักแต่งเติมเรื่องราว       
เหนือธรรมชาติ/อิทธิปาฏิหาริย์ เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง จึงท้าให้ต้องพิจารณาใช้หลักฐาน
ประเภทต้านานอย่างระมัดระวัง หลักฐานประเภทต้านาน ที่เกี่ยวกับชุมชนโบราณในบริเวณ      
ลุ่มแม่น้้าตรัง มีดังต่อไปนี้ 

4.1  ต้านานเมืองนครศรีธรรมราชและต้านานพระธาตุนครศรีธรรมราช 
 ต้านานเมืองนครศรีธรรมราชนั้นเป็นต้านานการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์

ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสร้างเมืองนครศรีธรรมราช 5 สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 206 

 โดยเล่าเหตุการณ์เริ่มจากสมัยพุทธกาลว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน พระ
เกษมมหาเถระได้ก้าบังกายเข้าในกองเพลิงอัญเชิญพระทันตธาตุออกไปถวายพระเจ้าโคสีหราช
แห่ง  นครป่าหมาก ต่อมาเรียกนครนี้ว่าทนธบุรี ต่อมากษัตริย์เมืองต่าง ๆ ยกทัพมาเชิงพระทันต
ธาตุ พระเจ้าโคสีหราช จึงให้ธิดา พระนางเหมชาลา  และบุตร พระธนกุมาร อัญเชิญพระทันตธาตุ     
ลงก้าป่ันหนีไปกรุงลังกาเพื่อถวายแก่พระเจ้ากรุงลังกา ต่อมาเรือก้าปั่นที่ใช้เดินทางถูกพายุพัดแตก
กลางทะเล และถูกซัดขึ้นมายังหาดทรายแก้วจึงฝังพระทันตธาตุไว้ที่หาดทรายแก้ว จนเมื่อ        
พระมหาเถรพรหมเทพพบเข้า ได้น้าสองกุมารอัญเชิญพระทันตธาตุต่อไปยังลังกาถวายต่อ       
พระเจ้าทศคามมุนีพระเจ้าทศคามมุนีจึงให้พระบรมสารีริก 2 ทะนาน ประทานให้พระนาง        
เหมชาลาและเจ้าธนกุมารอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ หาดทรายแก้ว ที่พระทันตธาตุเคยมาสถิต 
ก่อนจะเสด็จกลับทนธบุรีที่ศึกสงบลงแล้ว ต่อมาเมื่อพระเจ้าธรรมโศกราช อพยพผู้คนหนีไข้ห่าลง
มาทางใต้ตามล้าดับถึงหาดทรายแก้ว ได้ขุดหาพระบรมสารีริกธาตุ และสร้างพระบรมธาตุเจดีย์
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นในต้านานเมืองนครศรีธรรมราช
มีตอนหนึ่งซึ่งกล่าวถึงเมืองตรังดังนี้ 

  

                                                           
5กรมศิลปากร, รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช (กรมศิลปากร.พระนคร: โรงพิมพร์ุ่งเรือง

รัตน,์ 2505), 82. 
6ประทีป ชุมพล, พินิจวรรณกรรมภาคใต้ (กรุงเทพฯ: น้้าฝน, 2546), 277. 
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"พระยาโคสีหราชผู้ครองเมืองนครบุรีได้พระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ในครอบครอง
ต่อมาเท้าอังกุตราชเจ้าเมืองไชยบุรีอยากได้พระทันตธาตุนั้นจึงยกทัพไปช่วงชิง พระยาโคสีหราช
ทรงคุมทัพออกต่อสู้และทรงสั่งพระธนกุมารกับนางเหมมาลาโอรสและธิดาไว้ว่าถ้าพระองค์พ่าย
แพ้แก่ข้าศึกให้น้้าพระทันตธาตุหลบหนีไปไว้ที่เมืองลังกาปรากฏว่าพระองค์เสียทีถึงขาดคอช้างนาง
เหมมาลาและพระธนกุมารจึงอัญเชิญพระทันตธาตุลงส้าเภาหนี แต่ปรากฏว่าส้าเภานั้นอับปางลง
กลางทางสองพี่น้องสามารถขึ้นได้บุกป่ามาจนพบหาดทรายแก้วแห่งหนึ่งจึงได้น้าพระธาตุไฟฝังไว้
ต่อมามีพระมหาเถรพรหมเทพทราบว่าพระทันตธาตุได้เสด็จมาถึงหาดทรายแก้วนั้นจึงเดินทางมา
นมัสการพบกับสองกุมารรู้ความประสงค์ จึงรับช่วยเหลือโดยสารว่าถ้าภัยอะไรบังเกิดขึ้นให้ ต้ังจิต
ระลึกถึงท่าน สองกุมารจึงกราบลาพระมหาเถรพรหมเทพไปพร้อมกับพระทันตธาตุเดินทางต่อไป
ยังเมืองตรัง ...ขออาศัยส้าเภาพ่อค้าออกทะเล...."จากต้านานนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเมือง
ท่าทางทะเลของตรัง 

4.2 ต้านานนางเลือดขาว 
 ต้านานนางเลือดขาวเป็นต้านานที่เล่ากันแพร่หลายในทั่วไปในภาคใต้ ต้านาน

นางเลือดขาวเกี่ยวข้องกับจังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลาและจังหวัดตรัง ใน
ภาคใต้แต่ละท้องถิ่นนั้นมักมีการปรับต้านานนางเลือดขาวมาเชื่อมโยงกับประวัติกาสร้างวัด
หรือศาสนวัตถุ ในท้องถิ่นนั้นๆ  แม้แต่ในประเทศมาเลเซียก็มีต้านานนางเลือดขาวในฉบับของ
ตนเองเช่นกัน 

 เอกสารต้านานนางเลือดขาวฉบับที่น้ามาใช้นั้นเป็นฉบับร้อยแก้ว พบที่วัดเขียน
บางแก้ว อ้าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่หอสมุดวชิรญาณ หอสมุดแห่งชาติ 
ต้านานนางเลือดขาว(เพลานางเลือดขาว)เขียนด้วยอักษรไทยย่อ บรรทัดแรกเขียนด้วยตัวอักษร
ขอมไทย จารลงบนกระดาษเพลาสีขาวด้วยสีด้า เย็บเล่มด้วยเส้นด้าย 

 ชัยวุฒิ พิยะกุลสันนิษฐานว่าต้านานนางเลือดขาวบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครั้ง
แรกเมื่อมีการ ปฏิสังขรณ์วัดเขียนและวัดสทัง ในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ.2091-
2111) โดยพระครูอินทโมฬีเจ้าคณะป่าแก้วหัวเมืองพัทลุงและคาดว่าต้นฉบับเดิมคงช้ารุดเสียหาย
จึงมีการรวบรวมขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยฉบับที่ใช้ศึกษาสันนิษฐานว่ารวบรวมและบันทึกโดยพระครู
อินทโมฬี เจ้าคณะป่าแก้ว หัวเมืองพัทลุง ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวทายสระ (พ.ศ.2251-2275) 
ศักราชที่บันทึกสันนิษฐานว่าตรงกับ พ.ศ.2272 เพราะข้อความในบรรทัดแรกระบุศักราชว่า      
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“ศุภมัสดุ 651 ศกระกา นักษัตรเอกศก”  ซึ่งฉ้่า ทองค้าวรรณ ค้านวณออกมาตรงกับ พ.ศ.22727

ต้านานนางเลือดขาว(ฉบับเพลานางเลือดขาว)มีเนื้อเรื่อง แบ่งออกเป็น 2 ตอน8ได้ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เรื่องของนางเลือดขาว 
 ในอดีตกาลพระพุทธศาสนาล่วงแล้ว 273ปี ณ ชมพูทวีปประเทศอินเดียเมื่อพระ

เจ้า    พินธุสารเสด็จสวรรคตโอรสของพระองค์เกิดการแย่งราชสมบัติ มีการรบราฆ่าฟันกันในหมู่
ราชวงศ์ในที่สุดอโศกกุมารมีชัยได้ราชสมบัติ ครอบครองเมืองปาฏลีบุตรแห่งแคว้นมคธ 

 เมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชย์สมบั ติแล้ว ไ ด้ทรงขยาย
แสนยานุภาพของอาณาจักรมคธให้แผ่ไพศาลโดยการท้าสงครามปราบปรามแคว้นต่างๆไว้ใน
อ้านาจสงครามครั้งส้าคัญคือสงครามปราบกลิงคราษฎร์ในสงครามครั้งนี้ได้มีการรบราฆ่าฟันผู้คน
ล้มตายเป็นจ้านวนมากมาย ท้าให้ผู้คนได้รับความเดือดร้อนจากผลของสงครามพากันลงเรือ
อพยพออกนอกอาณาจักรผ่านทางทะเลอันดามันแล้วแยกย้ายกันขึ้นฝั่งทางด้านตะวันตกของ
ภาคใต้ประเทศไทยได้มีชาวอินเดียบางส่วนขึ้นจากฝั่งที่ “ท่าประตูทะเล” หรือ ”ท่าประตูเล” 
(อ้าเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง) แล้วเดินข้ามแดนทางช่องเขาบรรทัดผ่านเมืองตระ แล้วแยกย้ายเป็น 
2 สายคือ 

สายที่ 1 เดินทางแยกไปทางทิศใต้จนถึงเขาปัจจันตระ (เขาจันทร์) แล้วล่องเรือ
ลงตามลุ่มน้้าฝาละมีมาขึ้นฝั่งพ้านักอยู่ที่ “หน้าท่าทิดครู”(บ้านท่าทิดครูต้าบลหารเทาอ้าเภอปาก
พะยูนจังหวัดพัทลุง) 

สายที่ 2 เดินทางแยกไปทางทิศเหนือเลียบเชิงเขาจนถึงบ้านโหมดเข้าพ้านัก
อยู่ในถ้้าไม้ไผ่ตงและถ้้าไม้ไผ่เสรียง เรียกสถานที่นั้นว่า “ที่โมชฬะ” หรือ“ที่ปราโมทย์” ต่อมาเพี้ยน
เป็น “ตะโหมด” (กิ่งอ้าเภอตะโหนดจังหวัดพัทลุง)  

ในครั้งนั้นยังมีตายายสองผัวเมียคือ ตาสามโมกับยายเพชร อยู่ที่ต้าบลปละท่า 
ตะวันตกของทะเลสาบสงขลาคือบ้านพระเกิดต้าบลฝาละมีอ้าเภอปากพะยูนจังหวัดพัทลุงตาสาม
โมเป็นหมอจะสด้าหรือหมอช้างขวาเป็นผู้มีหน้าที่จับช้างป่ามาฝึกหัดส้าหรับส่งให้เจ้าพระยากรุง
ทองเจ้าเมืองสทิงพาราณสีปีละ 1 เชือก เรียกสถานที่นั้นว่า “ที่คช” หรือ “ที่สวยช้าง” มีอาณาเขตถึง

                                                           
7ชัยวุฒิ พิริยะกุล, การปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภท

หนังสือบุด เรื่องเพลานางเลอืดขาว (สงขลา: สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ), 26-28. 
8ชัยวุฒิ พิริยะกุล, “ต้านานนางเลือดขาว,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 8, (2542): 

3702. 
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บ้านท่ามะเด่ือต้าบลท่ามะเด่ืออ้าเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงครั้งหนึ่งตายายทั้งสองได้เดินทางไป
จากช้างป่า จนลุถึงถิ่นปราโมทย์พบชาวอินเดียที่ถ้้าไม้ไผ่ตงได้รู้จักสนิทสนมกันเป็นอย่างดีชาว
อินเดียได้ยกบุตรีให้ตายายคนหนึ่ง ตายายทั้งสองได้รับเป็นบุตรบุญธรรมน้ามาเลี้ยงที่บ้านพระเกิด
ให้ชื่อว่า “นางเลือดขาว” เพราะเป็นผู้ที่มีผิวกายขาวกว่าชาวพื้นเมืองอยู่ต่อมาไม่นานตายายทั้ง
สองมาคิดค้านึงว่าควรจะหาบุตรชายชาวอินเดียไว้สักคนหนึ่ง เพื่อเป็นคู่ครองของนางเลือดขาวใน
เวลาต่อมาจึงเดินทางไปขอผู้ชายชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในถ้้าไม้ไผ่เสรียงไว้เป็นบุตรบุญธรรมให้ชื่อ
ว่ากุมารหรือเจ้าหน่อ 

วันหนึ่งช้างพังตลับของตาสามโมได้หายไปจากบ้านถึง 15 วัน ตาสามโมจึง
เดินจึงออกเดินทางติดตามช้างไปตามทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านพระเกิดจนถึงคลอง
บางแก้วก็ไปพบช้างพังนอนทับขุมทรัพย์ไว้ ตาสามโมจึงน้าทรัพย์บางส่วนและช้างกลับบ้านพระ
เกิดปรึกษากับยายเพชรเพื่อสะดวกต่อการรักษาทรัพย์สมบัติเห็นควรที่จะย้ายบ้านไปอยู่ที่บางแก้ว
แต่ยังไม่ได้ด้าเนินการโยกย้ายในทันทีอยู่มาอีกหลายปีจนกระทั่งทั้งสองมีอายุได้14 ปี ตายายทั้ง
สองจึงจัดพิธีให้นางเลือดขาวกับกุมารแต่งงานเป็นสามีภรรยาแล้วจึงโยกย้ายจากบ้านพระเกิดไป
ยังบางแก้วโดยนางเลือดขาวกับกุมารขี่ช้างพังตลับ มีควาญช้างชื่อนายแก่นคง ตาสามโมกับยาย
เพชรขี่ช้างพลายคชวิชัยมีควาญช้างชื่อหมอสีเทพออกเดินทางไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
จนถึงบางแก้วจึงต้ังบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกับขุมทรัพย์ อยู่ต่อมาไม่นานตาสามโมกับยายเพชรได้ถึงแก่
กรรมกุมารกับนางเลือดขาวได้ท้าการฌาปนกิจศพแล้วน้าอัฐิไปฝังในถ้้าคูหาสวรรค์และได้สร้างรูป   
พระฤาษีไฟไว้เป็นอนุสรณ์รูปหนึ่ง แล้วจึงเดินทางกลับบ้านบางแก้ว 

หลังจากสองตายายถึงแก่กรรมแล้วกุมารกับนางเลือดขาวได้รับเป็นมรดกเป็น
นายกองช้างเลี้ยงช้างส่งให้เจ้าพระยากรุงทองต่อไปต่อมาทั้ง 2ได้ปรึกษาตกลงกันว่าควรน้าทรัพย์
สมบัติมาสร้างบุญกุศลขึ้นในพระพุทธศาสนาเพื่ออุทิศให้ตายายทั้งสองที่ล่วงลับไปแล้วทั้งสองจึง
ได้น้าบริวารท้าการถากถางป่าบริเวณริมคลองบางแก้วสร้างเป็นกุฏิวิหาร อุโบสถพระธรรมศาสนา
พระพุทธรูปเสร็จแล้วเจ้าพระยากรุงทองได้เดินทางมาร่วมกันสร้างพระมหาธาตุขึ้นที่วัดเขียนบาง
แก้วต้ังแต่นั้นมาเรื่องสถานที่น้ันว่า “ที่วัด” มีอาณาเขตถึงบ้านคอนจิงจายอ้าเภอเขาชัยสน 

ต่อมาพระยากรุงทองกุมารและนางเลือดขาวได้สร้างถนนจากบ้านบางแก้วถึง
บ้านสทัง และได้สร้างวัดสทังใหญ่ขึ้น 1 วัดมีพระมหาธาตุอุโบสถวิหารและพระพุทธรูปเมื่อเสร็จ
แล้วได้สร้างวัดสทิงพระขึ้นทางฝั่งตะวันออกของทะเลสาบสงขลามีพระพุทธไสยาสน์พระมหาธาตุ
เจดีย์ ได้ท้าการฉลองพร้อมกันทั้ง 3 อารามได้จารึกลงในแผ่นทองค้าให้ชื่อว่า “เพลานางเลือดขาว” 
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หรือ “เพลาวัดบางแก้ว” หรือ “เพลาเมืองสทิงพระ” ตรงกับวันพฤหัสบดีเดือน 8 ขึ้น 5ค้่าปีกุนเอก
ศก พ.ศ.1482 

จ้าเดิมแต่นั้นมาที่บ้านบางแก้วก็กลายเป็นชุมชนใหญ่ที่พ่อค้าวาณิชเดินทาง
มาค้าขายกุมารกับนางเลือดขาวจึงสร้างเมืองพัทลุงขึ้นที่โคกเมืองทางทิศเหนือของวัดเขียนบาง
แก้วท้ังสองได้ปกครองเมืองพัทลุงคนทั่วไปจึงเรียกว่า “เจ้าพระยากุมาร” 

ต่อมาราวพ.ศ.1493 เจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวทราบข่าวว่าพระยาศรี
ธรรมโศกราชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจะส่งทูตไปสืบค้นหาพระบรมสารีริกธาตุที่เกาะลังกาทูตจาก
เมืองนครศรีธรรมราชขี่ช้างไปทางห้วยยอดเมืองตรังแล้วลงเรือที่แม่น้้าตรังไปยังท่าเรือกันตัง 
เจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวจึงขี่ช้างจากบางแก้วไปจนถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้พบกับหมีร้องอยู่
จึงเรียกที่นั่นว่า “บ้านทะหมีร่้า” (ทะ คือพบ , ร่้า คือร้อง) คือบ้านท่ามิหร้าอ้าเภอเมืองพัทลุงใน
ปัจจุบันเมื่อถึงเมืองตรังเจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งชื่อว่า “วัดพระงาม” 
แล้วส่งทูตไปลงเรือทูตเมืองนครศรีธรรมราชที่ท่าเรือกันตังเพื่อแล่นเรือไปเกาะลังกา 

ตอนขากลับจากเกาะลังกา เจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวและทูตเมืองนคร
ศรีฯ ได้น้าพระบรมสารีริกธาตุกลับพระพุทธสิหิงค์มาด้วยขึ้นฝั่งที่ปากน้้าเมืองตรัง เดินทางไปพัก
ค้างแล้ว ณ สถานท่ีแห่งหนึ่งเจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งให้ชื่อว่า “วัดศรี
สรรเพชรพระพุทธสิหิงค์” และยังได้จ้าลองรูปพระพุทธสิหิงค์ไว้ที่วัดนี้ 1 องค์ก่อนเดินทางกลับ
เจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวได้ไปสร้างพระนอนไว้ที่วัดถ้้าพระพุทธต้าบลหนองบัวอ้าเภอห้วย
ยอดจังหวัดตรัง 1 องค์ แล้วจึงเดินทางกลับบางแก้วเจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวได้น้าพระ
บรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเจดีย์วัดเขียนบางแก้วและยังได้สร้างขึ้นที่ชายหาดปากบางแก้ว ก่อ
พระพุทธไสยาสน์เจดีย์อุโบสถวิหารให้ชื่อวัดพระนอนหรือวัดพระพุทธไสยาสน์ท้าการฉลองพร้อม
กับวัดพระพุทธสิหิงค์หรือวัดสิงห์ที่เมืองตรังเมื่อวันอาทิตย์เดือน 6แรม 5ค้่าปีกุน เอกศกพ.ศ.1496 

ครั้ งหนึ่ ง เจ้ าพระยากุมารกับนางเลือดขาวเ ดินทางเที่ ยวไปถึง เมือง
นครศรีธรรมราชได้พักอยู่ที่บ้านหนองหงส์อ้าเภอทุ่งสงเป็นเวลา 1 คืนแล้วเดินทางต่อไปจนถึงเมือง
นครศรีธรรมราชได้เข้าไปบูชาพระอัฐิธาตุของเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชองค์ก่อน ได้สร้าง
สาธารณประโยชน์ไว้หลายต้าบลเช่นขุดสระน้้าที่วัดเขาขุนพนม 1 แห่งเป็นต้น 

ครั้งนั้นข่าวความงามของนางเลือดขาวล่้าลือไปถึงกรุงสุโขทัยพระเจ้ากรุง
สุโขทัยได้โปรดเกล้าฯ ให้พระยาพิษณุโลกกับนางทองจันทร์คุมขบวนเรือนางสนมออกไปรับนาง
เลือดขาวถึงนครศรีธรรมราชเพื่อจะส่งน้ามาชุบเลี้ยงเป็นพระมเหสี ส่วนเจ้าพระยากุมารก็เดินทาง
กลับมาอยู่บ้านเกิด 
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ครั้นพระนางเลือดขาวไปถึงกรุงสุโขทัยได้เข้าเฝ้าพระเจ้ากรุงสุโขทัยแต่
พระองค์มิได้ทรงโปรดเกล้าฯให้เป็นมเหสีหรือนางสนมด้วยนางนั้นมีสามีและมีครรภ์ติดมาแต่สามี
เดิมเพียงแต่โปรดเกล้าฯ ให้อาศัยอยู่ในกรุงสุโขทัยจนคลอดบุตรเป็นชายพระเจ้ากรุงสุโขทัยทรงขอ
บุตรนั้นเลี้ยงไว้ ฝ่ายนางเลือดขาวทูลลากลับเมืองพัทลุง ครั้งนั้นโปรดเกล้าฯให้พระยาพิษณุโลกกับ
นางทองจันทร์น้านางเลือดขาวไปส่งถึงเมืองพัทลุงโดยขบวนเรือแล่นเข้าทางแม่น้้าปากพนังนาง
เลือดขาวได้พ้านักอยู่บริเวณบ้านควนหลายวันได้สร้างวัดขึ้นใกล้กับคลองควน เรียกชื่อว่า “วัดแม่
อยู่หัวเลือดขาว” (ต้าบลแม่เจ้าอยู่หัวอ้าเภอเชียรใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช) แล้วเดินทางต่อไป
ถึงเมืองพัทลุงหลังจากนางเลือดขาวกลับจากสุโขทัยแล้วคนทั่วไปมักเรียกว่า “เจ้าแม่อยู่หัวเลือด
ขาว” หรือบางครั้งเรียกว่า “นางพระยาเลือดขาว” หรือ “พระนางเลือดขาว” ด้วยเข้าใจผิดว่านาง
เป็นพระมเหสีของพระเจ้าแผ่นดิน 

ครั้นเวลาล่วงมาหลายปีนางเลือดขาวกับเจ้าพระยากุมารได้เดินทางท่องเที่ยว
ไปยังเมืองสทิงพาราณสีโดยทางเรือขึ้นฝั่งที่บ้านท่าทอง (ท่าคุระ) ได้สร้างวัดท่าคุระหรือวัดเจ้าแม่
อยู่หัวหรือวัดท่าทองขึ้นวัดหนึ่งและยังได้สร้างพระพุทธรูปไว้ที่วัด 1 องค์ด้วยเรียกว่า “รูปเจ้าแม่อยู่
หัว” แล้วจึงเดินทางต่อไปสร้างวัดนามีชัย (วัดสนามชัย) วัดเจ้าแม่ (วัดชะแม) วัดเจดีย์งามวัดเถร
การาม วัดเหล่านี้ปัจจุบันอยู่ในอ้าเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาหลังจากนั้นจึงเดินทางกลับเมือง
พัทลุง 

เจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวได้ปกครองเมืองพัทลุงเรื่อยมาจนแก่ชรา
ประชาชนจึงร่วมกันจัดงานท้าบุญรดน้้าด้าหัวแก่นางเลือดขาวโดยจัดขบวนแห่จากเมืองพัทลุงผ่าน
แหลมจองถนนไปตามเส้นทางเลียบฝั่งทะเลสาบจนถึงบ้านพระเกิดถนนสายนี้ชาวบ้านเรียกว่า 
“ทางพระ” หรือ “ถนนพระ” หรือ “ถนนนางเลือดขาว” เส้นทางสายนี้สิ้นสุดที่บ้านหัวถนนต้าบลฝา
ละมีอ้าเภอปากพะยูนประชาชนได้ร่วมกันรดน้้าด้าหัวนางเลือดขาวสถานที่นั้นจึงเรียกว่า “ทุ่ง
เบญจา” 

เมื่อจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวแก่ชราภาพมากแล้วทางฝ่ายกรุงสุโขทัย
ได้ส่งบุตรของนางมาเป็นคหบดีปกครองอยู่ที่บ้านเกิดชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “เจ้าฟ้าคอลาย” ด้วย
เข้าใจว่าเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าแผ่นดินและตามร่างกายได้สักลวดลายเลขยันต์ตามคตินิยม
ของชาวเมืองเหนือจึงเรียกว่า “เจ้าฟ้าคอลาย” 

เจ้าพระยากุมารกับนางเลือดขาวอายุได้ประมาณ 70 ปีเศษก็ถึงแก่กรรม เจ้า
ฟ้าคอลายผู้เป็นบุตรจัดพิธีศพบิดามารดาโดยจัดขบวนแห่ศพจากเมืองพัทลุงไปตามถนนนางเลือด
ขาวน้าศพมาพัก ณ สถานที่แห่งหนึ่งต่อมาเรียกสถานที่นั้นว่า “ที่ศพนางเลือดขาว” (อยู่ทางทิศ
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ตะวันตกของบ้านบางม่วงต้าบลฝาละมีอ้าเภอปากพะยูน) ในขณะที่พักศพอยู่นั้นก็ได้น้าไม้คาน
หามปากลงในบริเวณใกล้ๆ ต่อมาคานหามปากงอกงามขึ้นเป็นกอไม้ไผ่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้
ประชาชนที่ผ่านมาในขบวนได้น้าฆ้องใบหนึ่งไปแขวนไว้ที่กิ่งมะม่วงเพื่อติดบอกเวลาให้ประชาชน
มาร่วมกันแห่ศพต่อไปสถานที่นั้นต่อมาเรียกว่า “มะม่วงแขวนฆ้อง” (ปัจจุบันอยู่ทางทิศใต้ของบ้าน
บางม่วงอ้าเภอฝาละมี) จนถึงบ้านพระเกิดได้ท้าฌาปนกิจศพภายในวัดพระเกิด 

ฝ่ายเจ้าฟ้าคอลายเมื่อจัดการฌาปนกิจศพบิดามารดาเสร็จแล้วน้าอัฐิไปไว้ที่
บ้านบางแก้ว ต่อมได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าฟ้าคอลายเป็นเจ้าเมืองพัทลุง ต้ังเมืองที่โคกเมืองบาง
แก้วต่อมาเจ้าฟ้าคอลายได้สร้างพระพุทธรูป 2 องค์ไว้ที่ริมทะเลสาบทางทิศตะวันตกของเมืองได้
ชื่อว่า “พระพุทธรูปสองพี่น้อง” เพื่ออุทิศเป็นกุศลและเป็นอนุสรณ์แก่บิดามารดาผู้ล่วงลับไปแล้ว
และยังได้น้าพวกแขกชีทหรือพวกตุลาให้มาสร้างพระพุทธรูปศิลาขนาดใหญ่ขึ้น1องค์เรียกว่า “พระ
ตุลา” เจ้าฟ้าคอลายได้ปกครองเมืองพัทลุงมาจนถึงแก่อนิจกรรม 

ตอนที่ 2 
หลังจากนางเลือดขาวถึงแก่กรรมแล้ววัดทั้งสามวัดก็ร้างมาถึงพันปี จนกระทั่ง

พระครูอินทโมฬี เจ้าคณะป่าแก้ว หัวเมืองพัทลุง เดิมชื่อว่า เจ้าอิน เดินทางกลับมาบูรณะวัดเขียน 
วัดสทัง เสร็จแล้วจึงท้าเดินทางไปกรุงศรีอยุธยา เมื่อมาถึงกรุงศรีอยุธยาเกิดศึกสงครามจึงอาสา
ออกรบจนได้รับชัยชนะ พระมหากษัตริย์จึงโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระครูอินทโมฬี เจ้ าคณะป่าแก้ว 
หัวเมืองพัทลุง แล้วทรงยกวัดต่างๆ ทั้งส่งตะวันตกและตะวันออกของทะเลสาบสงขลาให้ขึ้นแก่วัด
เขียนและวัดสทัง จ้านวน 298 วัด พร้อมทั้งอุทิศข้าทาส ที่ดินกัลปนาและที่เลณฑุบาตใบ้แก่วัด
เขียนและวัดสทัง 

ในต้านานนางเลือดขาวในช่วงตอนที่ 1 มีกล่าวถึงการเดินทางจากเมือง
นครศรีธรรมราชไปยังเมืองตรังโดยการขี่ช้างจากทางห้วยยอดเพื่อไปลงเรือที่แม่น้้าตรังไปยังท่าเรือ
กันตังเพื่อเดินทางไปยังลังกา พร้อมกับกล่าวถึงการสร้างวัดพระงาม จ้าลองรูปพระพุทธสิหิงค์ 
สร้างวัดพระพุทธสิหิงค์ และสร้างพระนอนที่วัดถ้้าพระพุทธ ในช่วงปีพ.ศ.1493 และช่วงตอนที่ 2 
กล่าวถึงการยกวัดต่างๆจ้านวน 298 วัดให้วัดเขียนและวัดสทัง โดยในจ้านวนนี้มีวัดพระงามและ
วัดพระพุทธสิหิงค์ในจังหวัดตรัง 

จากต้านานนี้แสดงให้เห็นถึงการเมืองท่าทางทะเลของตรัง และความสัมพันธ์
กันของเมืองตรัง นครศรีธรรมราช และ พัทลุง โดยในต้านานมีกล่าวถึงการสร้างวัดและพระพุทธรูป
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อทางศาสนาของนครศรีธรรมราชและพัทลุงที่ส่งอิทธิพลต่อชุมชนในลุ่ม
แม่น้้าตรัง และการกัลปนาวัด ที่ได้มีการมอบวัดในจังหวัดตรังให้ขึ้นอยู่กับวัดในจังหวัดพัทลุง 
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5. จดหมายเหตุ/บันทึกการเดินทาง 

จดหมายเหตุและบันทึกการเดินทาง ถือเป็นเอกสารชั้นต้น โดยเป็นการบันทึกสิ่งที่พบ
เห็นในการเดินทางของผู้บันทึก จดหมายเหตุและบันทึกการเดินทางที่เกี่ยวกับชุมชนโบราณใน
บริเวณลุ่มแม่น้้าตรัง จังหวัดตรัง มีดังต่อไปนี้ 

5.1 พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องเสด็จ
ประพาสแหลมมลายูเมื่อรัตนโกสินทร์ศก 108, 109, 117, 120 รวม 4 คราวและระยะทาง
เสด็จพระราชด้าเนินประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายูรัตนโกสินทร์ศก 109 

 ในการเสด็จพระราชด้าเนินประพาสรอบแหลมมลายูครั้งทรงเริ่มเสด็จต้ังแต่วันที่ 
16เมษายนร.ศ.109 (พ.ศ.2433)และเสด็จกลับในวันที่ 22 มิถุนายนในปีเดียวกันรวมเวลาที่เสด็จ
พระราชด้าเนินครั้งนี้ 67 วัน บรรดาสถานที่และหัวเมืองต่างๆทางปักษ์ใต้ที่ได้เสด็จประพาสเช่น
ชุมพรท่าตะเภาท่าไม้ลายเมืองกระ เมืองระนองเกาะพลูจืด ตะกั่วป่า ภูเก็ต เกาะหมาก ตะกั่วทุ่ง 
พังงา ตรัง เกาะลังกาวี ไทรบุรี มะละกาสิงคโปร์ ตรังกานู สงขลา เกาะพะงัน ฯ เป็นต้น9 

ระยะทางเสด็จประพาส รศ.109 เป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จ บันทึกการเสด็จพระราชด้าเนินประพาสรอบแหลมมลายู ทรงเริ่มเสด็จ
ต้ังแต่วันที่ 16 เมษายนร.ศ.109 (พ.ศ.2433 )และเสด็จกลับในวันที่ 22 มิถุนายนในปีเดียวกันรวม
เวลาที่เสด็จพระราชด้าเนินครั้งนี้ 67 วัน ทรงเสด็จหัวเมืองต่างๆทางปักษ์ใต้เช่นชุมพร ท่าตะเภา 
ท่าไม้ลาย เมืองกระ เมืองระนอง เกาะพลูจืด ตะกั่วป่า ภูเก็ต เกาะหมาก ตะกั่วทุ่ง พังงา ตรัง เกาะ
ลังกาวี ไทรบุรี มะละกา สิงคโปร์ ตรังกานู สงขลา เกาะพะงัน เป็นต้น  

ปากแม่น้้าเมืองตรังมีหินใต้น้้ามาก เรือต้องแล่นเข้าไปช้าๆ เมื่อผ่านเข้าไปในล้าน้้าตรัง
แล้ว ล้าน้้าตรังจะลึกและกว้าง เรือแล่นได้สะดวก เวลาหน้าน้้าเรือกลไฟใหญ่ๆ สามารถแล่นเข้าไป
ได้ถึงควนธานี ริมน้้าเป็นที่ต้่าน้้าท่วมถึง แผ่นดินส่วนใหญ่เป็นควน ระหว่างควนเป็นที่ราบท้านาได้ 
มีป่าจากต้ังแต่ปากน้้าถึงควนธานี มีการตัดไม้ท้าไร่ตลอดทาง ใกล้ๆฝั่ง มีบ้านเรือนคนตัดฟืนและ
ท้าปลาตามรายทางทั้งสองฝั่ง มีหมู่บ้านใหญ่ที่มีคนอาศัยอยู่มาก เช่น บ้านควนยายทองสี มีเรือ

                                                           
9พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องเสด็จประพาสแหลมมลายูเมือ่รัตนโกสินทร์ศก 108, 109, 117, 120 

รวม 4 คราว, 142-155., พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, ระยะทางเสด็จพระราชด้าเนิน

ประพาสทางบก ทางเรือรอบแหลมมลายูรัตนโกสินทร์ศก 109, 176-189. 
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เมล์เดินเรือระหว่างเมืองตรังจากต้าบลแก้มด้า กับปีนัง ที่ควนธานีมีถนนไปยังต้าบลแก้มด้าและ
ถนนไปทับเที่ยงตลาดบางรัก บ้านพระยาตรังต้ังอยู่บนชายเนิน ตรังมีพืชการค้าที่ส้าคัญคือ 
พริกไทยที่ทับเที่ยง  

พระยาตรังในขณะนั้นเป็นคนซื่อใจอ่อนท้าให้ไม่มีอ้านาจ ปกครองได้เฉพาะที่ควนธานี 
จึงมีปัญหาเรื่องโจรผู้ร้ายมาก ในการเสด็จประพาสครั้งนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเลื่อนหลวง
ภิรมย์สมบัติเป็นหลวงสมานสมัคจีนนิกร ปลัดจีน เพราะเห็นว่าเป็นคนเก่าแก่ของเมืองตรังมาถึง 
50 ปีแล้ว 

พระราชนิพนธ์ “ระยะทางเสด็จประพาสรอบแหลมมลายูร.ศ.109” ได้ให้ความรู้
เกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศสังคมและวัฒนธรรมของหัวเมืองต่างๆในภาคใต้ที่ได้เสด็จผ่านไว้
มากมายซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเป็นอันมาก 

5.2 จดหมายเหตุเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ ร.ศ. 128 
 จดหมายเหตุเสด็จประพาสหัวเมืองภาคใต้ ร.ศ. 128เป็นบทพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงด้ารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราชฯสยามมกุฎราชกุมารทรงพระราชนิพนธ์ในลักษณะจดหมายเหตุรายวันรวม 12ฉบับ ทรงใช้
พระนามแฝงว่า "นายแก้ว"  โดยได้ทรงพระนิพนธ์ว่าพบพระพิมพ์เป็นแผ่นแบนๆจ้านวนมากมี 2 
ชนิด ชนิดหน่ึงมีเป็นรูปมาก อีกชนิดหนึ่งมีเป็นรูปเดี่ยว ด้านหลังตีพิมพ์อักษรเทวนาครี10 

5.3 จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121  
 จดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 (พ.ศ.2445 นั้น สมเด็จฯ 

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ในขณะที่ ด้ารงต้าแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ได้ทรง
นิพนธ์ขึ้นไว้เป็นบันทึกจดหมายเหตุรายวัน เมื่อคราวเสด็จไปตรวจราชการในมณฑลภูเก็ต มณฑล
นครศรีธรรมราชและมณฑลชุมพร โดยเสด็จไปตรวจราชการณจังหวัดตรังต้ังแต่วันที่  22 
พฤษภาคม - 3 มิถุนายน พ.ศ.244511 

ในขณะที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงเสด็จประพาสวัดคีรีวิหาร 
ทรงพบพระพิมพ์พิมพ์ดินดิบ วางซับซ้อนไว้กับพื้นมาก มีอักษรสันสกฤตบนพระพิมพ์ โดยพบ3 
ลักษณะด้วยกันดังนี้ 1.รูปวงรีอย่างหนึ่งมีรูปพระสี่กรอยู่กลาง มีเทวดาล้อม 8 ตน พบมากที่สุด 2.

                                                           
10พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจ้าอยู่หัว, จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ. 

128, 152-200. 
11สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไป

ตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121, 2-16. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E27%7d%7bu0E08%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E25%7d%7bu0E21%7d%7bu0E21%7d%7bu0E25%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E39%7d+&SORT=DZ/X%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E27%7d%7bu0E08%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E25%7d%7bu0E21%7d%7bu0E21%7d%7bu0E25%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E39%7d+&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B9+/1%2C4%2C4%2CB/frameset&FF=X%7bu0E15%7d%7bu0E23%7d%7bu0E27%7d%7bu0E08%7d%7bu0E23%7d%7bu0E32%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E41%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E25%7d%7bu0E21%7d%7bu0E21%7d%7bu0E25%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E39%7d+&SORT=DZ&1%2C1%2C
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รูปกลีบบัว มีรูปพระสี่กรองค์เดียวใหญ่ พบน้อย 3.รูปแผ่นอิฐ มีรูปพระสองกรอยู่ตรงกลาง (ที่พุทธ
รูป) มีสาวกหรือเทวดาสองข้าง พบเพียงองค์เดียว และพบพระพิมพ์ดินดิบที่ถ้้าทิศตะวันตกและถ้้า
ทิศตะวันออกของเขาสายรวม 6 ชนิดคือ 1. รูปพระโพธิสัตว์สี่กรนั่งขัดสมาธิ  2. รูปพระโพธิสัตว์สี่
กรนั่งขัดสมาธิขนาดเล็กกว่า 3. รูปพระโพธิสัตว์สองกรนั่งห้อย 4. รูปพระโพธิสัตว์สองกรยืน 5. รูป
พระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิ 6. รูปพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิองค์เล็ก และยังพบรูปแบบอ่ืนที่ไม่สามารถ
จ้าแนกได้อีก ที่เขาสามบาตรพบชิ้นส่วนปูนปั้นแขนขาและตัวพระพุทธรูปทิ้งอยู่ในโพรงหินภายใน
ถ้้าและจารึกเขาสามบาตรมีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยสีแดงบนผนังถ้้า 

 
6. นิราศ 

นิราศถือเป็นเอกสารชั้นต้น โดยเป็นการบันทึกการเดินทางของผู้ประพันธ์โดยมักมี
ลักษณะเป็นบทประพันธ์ประเภทร้อยกรอง นิราศที่เกี่ยวกับชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรัง 
จังหวัดตรัง มีดังต่อไปนี้ 

6.1 นิราศปะเหลียน 
 ผู้แต่งนิราศเมืองปะเหลียน คือพระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ พัทลุง) ปรากฏ

ประวัติตามพงศาวดารเมืองพัทลุงว่าเป็นบุตรของหลวงเทพภักดี (นิ่ม) ต้าแหน่งยกกระบัตรเมือง
พัทลุง พระยาโสภณพัทลุงกุลได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็นหลวงบุรีบาล ข้าหลวงเทศาภิบาล
รับราชการในต้าแหน่งผู้พิพากษาศาลเมืองพัทลุง12 

 นิราศเมืองปะเหลียนกล่าวถึงการเดินทางไปพบพระปะเหลียนตามใบบอก ที่ทาง
เมืองปะ-เหลียนมีไปยังเมืองพัทลุง โดยเดินทางด้วยช้างไปจากบ้านผ่านศาลหลักเมืองจังหวัด
พัทลุง ข้ามยอดเขาพระด่านช่องบ้านล้าสุไหง ไปถึงบ้านพระบ้านหินขวางบ้านนาอันเป็นที่ต้ัง
ท้าเนียบหรือจวนของเจ้าเมืองปะเหลียน (ช่วงพ.ศ.2366–2430 เมืองปะเหลียนต้ังอยู่ที่ต้าบลบ้าน
นา) เมื่อถึงท้าเนียบพระปะเหลียนแล้วก็ได้เข้าปรึกษาข้อราชการ ต่อมาผู้ประพันธ์ได้ออกเดินทาง
จากเมืองปะเหลียนโดยเรือเล็กผ่านบ้านหยงสตาร์ บ้านหัง แขวงเมืองละงู และนั่งเรือแสมต่อไปยัง
เกาะหมาก (เกาะปีนัง) เมื่อถึงเกาะหมากแล้วก็ได้พักอยู่กับขุนภักดีพาณิชเพื่อรอเรือเมล์ไปยัง
สิงคโปร์ 

 นิราศปะเหลียนแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเดินทางระหว่างเมืองพัทลุงและเมือง
ตรังในช่วงรัตนโกสินทร์และการเป็นเมืองท่าที่สามารถเดินทางต่อไปยังปีนังได้ 

 

                                                           
12พระยาอนุศาสน์จิตรกร, ประชุมนิราศเล่ม 2 (นนทบรุี : ต้นฉบับ, 2557), 61-118. 
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7. จดหมายเหตุชาวต่างชาติ 
จดหมายเหตุชาวต่างชาติถือเป็นเอกสารชั้นต้นโดยมีลักษณะเป็นบันทึกการเดินทาง

บอกเล่าเกี่ยวกับสภาพที่พบเห็นในขณะนั้น ซึ่งถือเป็นหลักฐานเอกสารที่มีประโยชน์มาก เนื่องจาก
สามารถแสดงให้เห็นแง่มุมต่างๆจากมุมมองของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในสังคมนั้น จดหมาย
เหตุชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรัง จังหวัดตรัง มีดังต่อไปนี้ 

7.1  บันทึกของ โทเม ปิแรส (Suma Oriental quetrata do Mar Roxoatéaos 
Chins) โทเม ปิแรส เป็นนักเดินทางชาวโปรตุเกศ ที่เดินทางมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
และติดต่อกับไทยพ.ศ.2058 ตรงกับสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ในบันทกการเดินทางมีการ
กล่าวถึงจังหวัดตรังว่าเป็นเมืองท่าฝั่งตะวันตกของอาณาจักรสยาม เช่นเดียวกับ ตะนาวศรี จัง ซี 
ลอน (ถลาง) และเคดะห์ (ไทรบุรี) โดยอาณาเขตของตรังนั้นติดกับเคดะห์ เมืองท่าฝั่งตะวันตกนั้นมี   
พระยาสุโขทัยเป็นผู้ควบคุม ในขณะที่เมืองท่าฝั่งตะวันออกนั้นพระยานครศรีธรรมราชเป็น           
ผู้ควบคุมดูแล13 

7.2   จดหมายเหตุเจมส์ โลว์ (Journal of Public Mission to Raja of Ligor) 
จดหมายเหตุเจมส์ โลว์ เป็นเอกสารบันทึกรายวันที่ร้อยโทเจมส์ โลว์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของอังกฤษที่ประจ้าอยู่ที่ปีนัง เขียนขึ้นในระหว่างการเดินทางจากปีนังไปยัง
นครศรีธรรมราช ต้ังแต่วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2367 ถึง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.236714 คณะทูต
ของร้อยโทเจมส์ โลว์ รวมองครักษ์หรือทหารคุ้มกันประมาณ 30-40 คน ออกเดินทางจากเกาะปีนัง
ในวันที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1824 (พ.ศ.2367) เขาได้พบเจ้าเมือง ปลัดเมืองและขุนนางท้องถิ่นของ
ไทรบุรี ถลาง พังงา และตรัง โดยที่เขาไม่แจ้งรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการติดต่อกับขุนนางสยาม
คนใดๆ นอกจากต้องการหารือกับเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นการส่วนตัวท้าให้เขาไม่ได้รับความ
สะดวกในการติดต่อและเห็นว่าทางฝ่ายเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชหน่วงเหนี่ยวให้ล่าช้ามาก 
เนื่องจากเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชมิได้เดินทางมาพบร้อยโทเจมส์ โลว์ มีแต่ส่งจดหมายโต้ตอบกัน
ไปมาร้อยโทเจมส์ โลว์ ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังนครศรีธรรมราชจึงต้องหยุดรอค้าตอบจาก
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชอยู่ที่ตรัง โดยเขาได้ส่งหนังสือไปยังเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชว่าเจ้าหน้าที่
ผู้มีอ้านาจที่ไทรบุรีและตรังได้ปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เขาเดินทางไปยังเมืองนครศรีธรรมราชโดยทาง
บก ทางฝ่ายพระยานครศรีธรรมราชได้ตอบจดหมายกลับแสดงความขอบคุณในการประสงค์มา

                                                           
13 Pires Tome, The Suma Oriental, 103-110. 
14เจมส์ โลว์, จดหมายเหตุเจมส์ โลว์ (กรุงเทพฯ : กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม

ศิลปากร, 2542), 68-93. 
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เยือนนครศรีธรรมราชและได้ส่งเจ้าหน้าที่จากบางกอกและนครศรีธรรมราชให้มาพบกับร้อยโท
เจมส์ โลว์ เพื่อให้แจ้งเรื่องที่ต้องการแจ้งกับพระยานครศรีธรรมราชผ่านเจ้าหน้าที่และขอให้มอบ
รายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในจดหมายโต้ตอบระหว่างเจ้าเมืองนครศรี ธรรมราชกับ      
เจมส์ โลว์ ทางฝ่ายของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ชี้แจงว่าไม่มีธรรมเนียมมาก่อนจนถึงปัจจุบันนี้ที่
พวกฝรั่ง (ชาวยุโรป) จะเดินทางผ่านบ้านเมืองเข้ามาให้คณะทูตรออยู่ที่ตรัง คณะทูตของร้อยโท
เจมส์ โลว์ รอที่จะพบเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชอยู่หลายสัปดาห์ แต่เจ้าเมืองนครศรีธรรมราชก็มิได้
เดินทางมาพบ แต่กลับส่งลูกชายและขุนนางชั้นผู้ใหญ่มาพบแทน หลังจากรอคอยค้าตอบอยู่หลาย
สัปดาห์คณะทูตของร้อยโทเจมส์ โลว์ ก็เดินทางกลับตามค้าสั่งของข้าหลวงอังกฤษประจ้าปีนัง 

เอกสารจดหมายเหตุเจมส์ โลว์กล่าวว่าได้เดินทางมาถึงเรือเดินทางมาถึงเกาะเตลิบง 
(Pulo Telibong) ในวันที่วันที่ 7  มิถุนายนพ.ศ.2367โดยบนเกาะมีหมู่บ้าน 2-3หมู่บ้านซึ่งพวก
สยามและมลายูอาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของเมืองตรังบริเวณภูเขาหินทางด้านเหนือของอ่าว
จอดเรือพบกะโหลกศีรษะมนุษย์ประมาณ 12 กะโหลก บริเวณที่ราบทางด้านทิศตะวันออกของ
เกาะลิบงพบก้าแพงไม้ อายุประมาณ12 – 15  ปี สร้างขึ้นเมื่อพม่าเข้ามาโจมตี ฝั่งทะเลทางทิศใต้
และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะลิบงเต็มไปด้วยหินที่ราบสูงอยู่ปลายเกาะทางด้านตะวันออกปก
คลุมไปด้วยป่ามีกวางชนิดใหญ่อุดมมาก  

แต่เดิมเกาะลิบงมีพวกมลายูอาศัยอยู่ จนพม่ายกทัพมารุกรานแก้แค้นเมืองถลางและ
ได้ปล้นสะดมประชาชนของเกาะนี้ เช่นเดียวกับโจรสลัดจากเมืองท่าอื่นๆในแหลมมลายู 

เจมส์ โลว์บันทึกว่า ชาวมลายูบนฝั่งทะเลของแผ่นดินใหญ่กลัวและเกลียดชังคนสยาม 
และได้สอบถามข้อมูลสภาพชุมชนจากชาวมลายูที่มาจากดูน(Doon) ได้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนใน
บริเวณเมืองตรังดังนี้ดังต่อไปนี้ 

1.  ปะเหลียน (Ple – an) ชุมชนริมแม่น้้าอยู่ตรงข้ามกับอ่าวเตลิบงใต้การปกครองของ
เจ้าเมืองพัทลุง (Chief of Daloong) ซึ่งขึ้นต่อนครศรีธรรมราช ที่นี่เป็นที่ต่อเรือ(เรือแบบมลายู) 
ส้าหรับเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชใช้งานขณะที่การกล่าวนี้มีเรือจอดอยู่ 8 ล้า 

2.  ดูน (Doon) หมู่บ้านชาวมลายูจ้านวน 10 หลังคาเรือน มีการปลูกข้าว 
3.  ไทงามจัสตา (Tai NgaamJusta) เป็นหมู่บ้านมีครอบครัวประมาณ 100 หลังคาเรือน

ประชาชนมีที่อยูอ่าศัยเป็นชาวมลายูและชาวจีนมีเรือเก็บไว้ 2 ล้า 
4.  คลองทะปัง (Khlangthapang) ชุมชนประมาณ 10 หลังคาเรือนซึ่งต้ังอยู่ริมคลองทะ

ปัง  
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5.  สุไหงปรี (SoongeiPreea) หมู่บ้านของชาวมลายูประมาณ 30 หลังคาเรือน เป็น
แหล่งปลูกข้าว 

6.  โอเป (Oopeh) หมู่บ้าน 10 หลังคาเรือน มีการท้านา 
7.  ลันกู (Lungoo) หมู่บ้านบนฝั่งแม่น้้าลันกูมีประมาณ 20 หลังคาเรือน เป็นบ้านของ

ชาวจีน4หลัง จากลันกูใช้เวลาเดินทางไปตรังโดยทางทะเลเป็นเวลา 1 วัน เมื่อ 10 เดือนมาแล้ว
พวกโจรสลัดมลายูได้โจมตีแก้แค้นหมู่บ้านนี้ ประชาชนในหมู่บ้านนี้ท้ามาหากินด้วยการปลูกข้าว
และเก็บรังนกนางแอ่น ชุมชนนี้ป็นที่ๆเหมาะส้าหรับต่อเรือแบบมลายู (เรือ prows) หรือเรือบต 

8.  ติมิลัง (Timilang) หมู่บ้าน 10 หลังคาเรือน ผลิตเกลือ 
9.  เชบิลัง โล (Chebilang Lau) ชุมชนชาวประมง เดิมเป็นของเจ้าเมืองไทรบุรี 
10. สตูล (Suttool) ชุมชนใหญ่ใกล้แม่น้้าสตูล ชุมชนนี้น้าฝ้ายมาจากพัทลุง (Daloong) 

มาทอเป็นผ้า อยู่ห่างจากเกาะลิบงเป็นระยะทาง 2 วัน 
ตรังเป็นต้าบลที่กว้างใหญ่และมีประชาชนน้อยไม่มีตัวเมืองที่ต้ังชื่อว่าตรัง และค้าๆน้ี

ส่วนใหญ่ใช้เรียกชื่อแม่น้้าแม่น้้านี้มีความส้าคัญต่อเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชอย่างยิ่งบรรดาป่าที่
อยู่ใกล้เคียงมีไม้สักดียิ่งเหมาะส้าหรับการต่อเรือและพื้นที่ปลูกข้าวได้ผลมาก แม่น้้าตรังมีปาก
แม่น้้าแห่งเดียวเท่านั้น และมีแม่น้้าสายใหญ่สายหนึ่งไหลมาบรรจบกับแม่น้้าตรังห่างจากติลิบง 
(Tillibong) ประมาณ 3 ไมล์และตรงที่ล้าน้้ามาบรรจบกับทะเลนั้นได้ชื่อว่าปากน้้าตรัง  แม่น้้าตรัง
แคบและมีสันดอนกั้นขวางอยู่ ในเวลาน้้าขึ้นสูงส้าเภาเรือขนาดใหญ่สามารถเล่นผ่านเข้าไปได้ถึง
ตอนในที่น้้าลึกและสามารถแล่นไปถึงหมู่บ้านเล็กๆบางแห่งบนฝั่งแม่น้้า เมื่อกรรเชียงเรือไปตามล้า
น้้าประมาณ 6ชั่วโมงแม่น้้าตอนนั้นจะแยกเป็น 2สายสายซึ่งมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ไหลขึ้น
ไประหว่างภูเขาตะลุง(Hills of Daloog) อีกสายหนึ่งไหลไประหว่างภูเขาหลายลูกที่กั้นเขตแดน
นครศรีธรรมราชนานๆจะมีกระท่อมให้เห็นสักหลังหนึ่งบนฝั่งแม่น้้าทั้งสองสายนี้ภูมิภาคนี้ทั้งหมด
ปกคลุมไปด้วยป่าทึบจากชุมทางนี้เดินทางไปถึงพัทลุง(Daloog) กินเวลา 2 วัน 

มีถนนสายหนึ่งจากเมืองที่ควนธานี (Kho-um tanee) ทอดไปสู่ปะเหลียน(Palee – un) 
ซึ่งต้ังอยู่บนแม่น้้าชื่อเดียวกันและทอดไปสู่ทางใต้ของแม่น้้าตรังซึ่งอาจใช้เวลาในการท่องไป 1 วัน
จากที่นี่ถึงละงู(Lungoo) ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน แม่น้้าสายนี้ต้ืนมากที่ปากน้้านี้มีเมืองๆหนึ่งเรียกว่า
เมืองบัววันน(ูBauWannoo) หรือเมืองวันนูส์(Wannoos Town) ซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวมลาย ู

เมืองท่าตรังมีสินค้าออกเพียง 2-3 ชนิด มีเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชเป็นผู้ผูกขาดการค้า
แต่ผู้เดียวเมื่อเรือค้าขายของยุโรปมาถึงต้องคอยความพอใจของเจ้าเมืองก่อนจึงจะสามารถด้าเนิน
ธุรกิจการค้าได้ จึงท้าให้ให้เกิดความล่าช้าไปอย่างน้อย 8 วัน ดังนั้นชาวจีนจากปีนังจึงเป็น
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ผู้ด้าเนินการค้าทั้งหมดของตรัง รวมถึงธุรกิจการส่งสินค้าออกหลายอย่างเช่น ดีบุก ข้าว งาช้าง
เล็กๆ ซึ่งเป็นของต้องห้าม และรังนก ดีบุกในจังหวัดตรังนั้นมีราคาแพงกว่าที่ถลาง 

ตรังถูกก้าหนดอยู่ภายใต้การปกครองของข้าราชการผู้หนึ่งซึ่งมียศเป็นท่านปลัดและ
ผู้ช่วย 2 นาย ปลัดตรังกลัวพวกโจรสลัดมากจึงทิ้งหมู่บ้านทางตอนใต้ไปต้ังบ้านที่ควนธานี (Kho-
um tanee) ซึ่งมีกระท่อมอยู่ 2–3หลังเป็นที่ซึ่งผู้ที่ถูกส่งมาจากนครศรีธรรมราช พักอาศัยอยู่ 
ประชากรของตรังมีจ้านวนไม่แน่นอน ประมาณไม่เกิน 4000 คนแม่น้้าตรังนั้นเปิดโล่งแก่ศัตรู เรือ
ปืนติดอาวุธ 2-3 ล้าสามารถท่ีจะแล่นขึ้นไปตามแม่น้้าและท้าลายทัพเรือขนาดเล็กของเจ้าเมืองได้  

เส้นทางเดินทางจากนครศรีธรรมราชถึงตรังนั้นทอดตัวผ่านป่าใหญ่ซึ่งมีล้าธารไหล
เชี่ยวหลายสายจ้าเป็นต้องข้ามไปด้วยการลุยน้้าข้ามหรือใช้สะพานที่ไม่ปลอดภัยนัก เส้นทางบน
ภูเขาก็แคบมากจนช้างไม่อาจจะกลับตัวบนทางนั้นได้ และมีเสือที่เป็นอันตรายมากต่อผู้เดินทาง 
เส้นทางการเดินทางแบ่งเป็นตอนๆ ดังนี้ ตอนที่ 1 ท่าจีน (ThaCheen) ตอนที่ 2 ด่านท่ามะปราง 
(Dan thamaprang) ตอนที่ 3 กรุงMo-un (Kroong Mo-un) ตอนที่ 4กัสสัง(Kussung) ตอนที่ 5 
ช่องเขา(Chong Khau) ตอนที่ 6 ช่องเส (Chong Se)ตอนที่ 7 นครศรีธรรมราช(Ligor) การเดินทาง
บนหลังช้างผ่านเส้นทางนี้ใช้เวลาประมาณ 4 วัน 3 คืน 

เมื่อเจมส์ โลว์จะเดินทางออกจากตรังหัวหน้าชุมชนหลายคนได้กล่าวว่าพวกเขาเสียใจ
อย่างยิ่งในการจากไปของเจมส์ โลว์ เพราะพวกเขาไม่มีอ้านาจคุ้มกันต่อต้านจากพวกโจรสลัดและ
จะไม่สามารถเสี่ยงภัยออกไปทางปากแม่น้้า ประชาชนชาวตรังและหัวหน้าเกลียดชังรัฐบาลที่พวก
เขารับใช้และเชื่อฟังเพราะความกลัวเท่านั้นชาวมลายูนั้นถ้ามีข้าศึกยกพลขึ้นบกก็จะเข้าเป็นฝ่าย
ข้าศึกทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าข้าศึกเป็นชาวยุโรป 

จากเอกสารจดหมายเหตุเจมส์ โลว์แสดงให้เห็นภาพของชุมชนในบริเวณจังหวัดตรังว่า
เปน็ชุมชนขนาดเล็กที่มีประชากรน้อยจ้านวนไม่เกิน 4000 คน ต้ังชุมชนอยู่บริเวณริมแม่น้้าตรัง ล้า
น้้าสาขา และบริเวณเกาะลิบง ประชากรเป็นชาวสยาม ชาวจีน และชาวมลายูเป็นเมืองบริวารท่ีท้า 
หน้าที่เป็นเมืองท่าฝั่งตะวันตกของเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณปากแม่น้้าตรังแคบและมีสันดอน
กั้นขวางอยู่เป็นอุปสรรคในการเดินเรือ แต่ในเวลาที่น้้าขึ้นสูงเรือส้าเภาขนาดใหญ่สามารถแล่นผ่าน
เข้าไปถึงตอนในที่น้้าลึกกว่าได้โดยตรังมีสินค้าออกคือ ดีบุก ข้าว งาช้างเล็กๆ รังนกแต่เนื่องจากเรือ
ค้าขายของยุโรปไม่ได้รับความสะดวกในการค้า ท้าให้ชาวจีนเป็นผู้ท้าการค้าในบริเวณพื้นที่เมือง
ตรังทั้งหมด 
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บทที่ 5 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบบริเวณลุ่มแม่น ้าตรังในสมัยประวัติศาสตร์ 

ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 
 

 จากการปฏิบัติการส ารวจทางโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น  าตรังนั นพบหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับชุมชนโบราณในจังหวัดตรังในสมัยประวั ติศาสตร์ช่วงก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 24 จ านวน 24แหล่ง(ภาพที่ 5.1)  (ไม่รวมหลักฐานโบราณวัตถุที่พบในแม่น  าตรัง) โดย
สามารถแบ่งแหล่งโบราณคดีออกเป็น 3 ยุคสมัยตามหลักฐานโบราณคดีที่พบ ดังนี   

1.แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ก่อนพุทธศตวรรษท่ี 6) 
2.แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 6-18)  
3.แหล่งโบราณคดีสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 19-24) 
 จากการตีความหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการส ารวจพบว่าแหล่ง

โบราณคดีในพื นที่ลุ่มแม่น  าตรังนั นมักมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องในหลายยุคสมัย ซึ่งสามารถแยก
จ านวนแหล่งโบราณคดีสมัยในแต่ละยุคสมัยได้ดังนี   

 1.แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่  (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 6)
จ านวน 10 แหล่ง (ภาพที่ 5.2) แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั นมักกระจายตัวอยู่ตาม
ภูเขาหินปูนที่อยู่ใกล้กับแม่น่ าตรังหรือล าน  าสาขา พบมากในเขตอ าเภอห้วยยอด อ าเภอเมือง และ 
อ าเภอปะเหลียน  

 2.แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น(พุทธศตวรรษที่ 6 -18) จ านวน6  
แหล่ง(ภาพที่ 5.3) พบมากในเขตในเขตอ าเภอห้วยยอด และมักพบในแหล่งเดียวกับแหล่งที่พบ
หลักฐานทางโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

 3.แหล่งโบราณคดีสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ (พุทธศตวรรษที่  19-24)จ านวน 20 
แหล่ง (ภาพที่ 5.4) โดยพบหลักฐานทางโบราณคดีจ านวนมากในบริเวณอ าเภอรัษฎา และอ าเภอ
เมืองบริเวณลุ่มคลองนาน้อยซึ่งเป็นล าน  าสาขาของแม่น  าตรัง  

 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 23แหล่งโบราณคดีทั งหมดที่พบในบริเวณลุ่มแม่น  าตรัง 
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ภาพท่ี 24แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ที่พบในบริเวณลุ่มแม่น  าตรัง 
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ภาพท่ี 25แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษท่ี 6 -18)ที่พบในบริเวณลุ่มแม่น  าตรัง 
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ภาพที่ 26แหล่งโบราณคดีสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 19-24) ที่พบในบริเวณลุ่มแม่น  าตรัง
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แหล่งโบราณคดีที่พบจากการส ารวจมีรายละเอียดดังต่อไปนี  
1.แหล่งโบราณคดีถ ้าเขาห้วยจง 
 ที่ตั ง หมู่12ต าบลน  าผุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม47N 580702E 

852981Nละตจิูด 7°42'57.93"เหนือ  ลองจิจูด  99°43'54.52"ตะวันออก

(ก) 

(ข) 

แผนที่ท่ี1 แหล่งโบราณคดีถ  าเขาห้วยจง 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth(ข) แผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร,“จังหวัดตรัง,” ระวาง 4934IIIแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018, 2547, มาตราส่วน 1 : 50,000 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
แหล่งโบราณคดีถ  าเขาห้วยจง (ภาพที่ 5.5) ตั งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขา

หลักจัน โดยมีคลองล าภูราไหลผ่านทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 50 เมตรจากแหล่งโบราณคดี 
ถ  าเขาห้วยจงอยู่สูงจากระดับพื นที่เชิงเขาประมาณ 10 เมตร ถ  ามีขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร ลึก
ประมาณ 10 เมตร จากการส ารวจพบว่า บริเวณพื นถ  าเขาห้วยจงในปัจจุบันมีการลักลอบขุดขี 
ค้างคาว โดยขุดลึกลงไปจากระดับหน้าดินประมาณ 50 เซนติเมตร บริเวณพื นถ  าเขาห้วยจง พบ
โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ กระดูกสัตว์เผาไฟ หิน
กรวดแม่น  า เศษหินกะเทาะ และชิ นส่วนกระดูกมนุษย์ ด้านล่างของทางเดินขึ นถ  าเขาห้วยจงยังมี
ถ  าขนาดเล็กอีกแห่งหนึ่งจากการส ารวจไม่พบหลักฐานโบราณวัตถุใดๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานโบราณคดี 
ตัวอย่างหลักฐานโบราณคดีจากการส ารวจที่พบบริเวณผิวดินภายในถ  าเขาห้วยจง 
หลักฐานโบราณคดีประเภทกระดูก 
1.  ชิ นส่วนกระดูกส่วนแขนและกะโหลกศีรษะของมนุษย์ (ภาพที่ 5.6) 
2.  ชิ นส่วนกระดูกสัตว์เผาไฟ (ภาพที่ 5.7) 
 

ภาพที่  27สภาพเพิงผาเขาหว้ยจงในปัจจุบัน 
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ภาพที่ 28ชิ นส่วนกระดูกส่วนแขนและ
กะโหลกศีรษะของมนุษย์ 

 
หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาพื นเมือง 
3.  เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ (ภาพที่ 5.8) 
หลักฐานโบราณคดีประเภทหิน 
4.  เศษหินที่เกิดจากการกะเทาะ (ภาพที่ 5.9) 
อายสุมัย 
จากหลักฐานโบราณคดีที่พบสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีถ  าเขาห้วยจงมีการใช้พื นที่

ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.แหล่งโบราณคดีเขานายพัน  

ที่ตั ง ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม47N 553474 
E858068.3N 

ละติจูด  7°45'44.86"เหนือ  ลองจิจูด  99°29'5.88"ตะวันออก 

ภาพที่ 29ชิ นส่วนกระดูกสัตว์เผาไฟ 
 

ภาพที่ 30เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ภาพที่ 31เศษหินที่เกิดจากการกะเทาะ 
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แผนที่ 2  แหล่งโบราณคดีเขานายพัน 
 

(ก) 

แผนที่ท่ี2 แหล่งโบราณคดีเขานายพัน 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth(ข) แผนที่ทหาร“บ้านหนองชุมแสง,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร,“บ้านหนองชุมแสง,” ระวาง 4824 Iแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018, 2547,มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 

(ข) 
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ภาพท่ี 32ขวานหิน 

 
ลักษณะสภาพแวดล้อม 
 เขานายพันเป็นเขาหินปูนขนาดเล็ก วางตัวในแนวเหนือใต้ ความยาวประมาณ 

800 เมตร ยอดสูง 132 เมตร ตั งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 1,2 ของต าบลวังคีรี ตั งอยู่ระหว่างคลองอีโศกทาง
ทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 800 เมตร และคลองบางกุ้งทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 600 เมตร 
ตั งอยู่ใกล้กับกลุ่มแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์เขานุ้ย เขาสาย เขาขาด เขาปินะ และ
เขาโพธิ์โทน ทางทิศตะวันออก  

หลักฐานโบราณคดี 
จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านภายในท้องถิ่น ต าบลนาวง พบว่ามีผู้เคยพบขวานหิน

จ านวนหลายชิ นบนเขานายพัน แต่ในปัจจุบัน จ าไม่ได้ว่าพบที่ต าแหน่งใดบนเขานายพันและไม่
ทราบว่าอยู่ที่ใดแล้ว โดยยังคงเหลือตัวอย่างขวานหินขัดที่พบจ านวน 1 ชิ น (ภาพที่ 5.10)อยู่ที่
ส านักสงฆ์ เขาสาย ต าบลบางดี  อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง   

อายสุมัย 
จากหลักฐานโบราณคดีสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีถ  าเขานายพันมีการใช้พื นที่

ในช่วงสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.แหล่งโบราณคดีถ ้าขี ดิน(ถ ้าหมูดิน)และถ ้าตรา  
 ที่ตั ง หมู่ 7ต าบลปากแจ่ม อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม 

47N 570274E 850792.2 N 
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(ข) 

(ก) 
 

แผนที่ท่ี3 แหล่งโบราณคดีถ  าขี ดิน(ถ  าหมูดิน)และถ  าตรา 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth; (ข) แผนที่ทหาร“อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร,“อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง 4924 IVแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018, 2547,มาตราส่วน 1: 50,000 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
ถ  าขี ดินและถ  าตราเป็นถ  าหินปูนขนาดเล็ก ตั งอยู่ในบริเวณทิศใต้ของเขาน  าพราย โดย

มีคลองล าภูราไหลผ่านทางทิศใต้ ห่างประมาณ 1 กิโลเมตร  
1.ถ  าขี ดิน(ภาพที่33)เป็นถ  าหินปูน ปากถ  ากว้างประมาณ 10 เมตร ยาว 20 เมตร พบ

ภาพเขียนสีด้วยสีแดง (ภาพที่ 34) รูปพานและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า อยู่สูงจากพื นถ  าประมาณ 12 
เมตร  

2.ถ  าตรา (ภาพที่ 35-36) เป็นถ  าหินปูนปากถ  ากว้างประมาณ 7 เมตร โดยตอนในของ
ถ  าจะแคบลงจนเหลือกว้างประมาณ 2 เมตร ยาว 25 เมตร ภายในถ  าพบภาพเขียนสี (ภาพที่37) 
ด้วยสีแดงรูปวงกลมซ้อนกัน 2 วง เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร สูง
จากพื นประมาณ 5 เมตร ถ  าตราได้รับการขึ นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 
52 ตอนที่ 75 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 24761 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1กรมศิลปากร, เว็บไซต์ระบบภมูิสารสนเทศ โครงการส ารวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม,เข้า

ใช้เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2557,เข้าใช้ได้จาก 
http://www.gis.finearts.go.th/PICTURE/ROYAL_NOTICE/0005174.pdf 

ภาพที่ 33 ถ  าขี ดิน 

 

ภาพที่ 34 ภาพเขียนด้วยสีแดงถ  า 
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หลักฐานโบราณคดี 
จากการสัมภาษณ์ชุมชนในพื นที่พบว่ามีการน าหลักฐานโบราณวัตถุที่พบในถ  าขี ดิน

และถ  าตราไปเก็บไว้ที่ภาคเอกชนรายหนึ่ง โดยในปัจจุบัน เหลือเพียงภาพถ่ายเก็บไว้ที่วัดภูเขาทอง  
ต าบลน  าผุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง ตัวอย่างภาพหลักฐานโบราณคดีที่พบมีดังนี   

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
1. เศษภาชนะดินเผาพื นเมืองและขาหม้อสามขา (ภาพที่ 5.16-5.17) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหิน 
2. ขวานหินขัด (ภาพที่ 5.18-5.19) 
3. ขวานหินขัด (ภาพที่ 5.20) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูก 
4. ชิ นส่วนกระดูก (ภาพที่ 5.21) 

ภาพที่ 35 ถ  าตรา 

 

ภาพที่ 36 ถ  าตรา 

ภาพที่ 37ภาพเขียนสีถ  าตรา 
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5. เศษภาชนะดินเผาพื นเมือง (ภาพที่ 5.22)  
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทปูนปั้น 
บริเวณปากถ  าตรา มีการพบพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ โดยในปัจจุบันได้ถูกท าลาย

ไปแล้ว เหลือเพียงส่วนใบหน้าและฐานของพระพุทธรูปเท่านั น (ภาพที่ 5.23) 
หลักฐานโบราณคดีประเภทภาพเขียนสี 
6.ภาพเขียนสีแดงบนฝาผนังรูปวงกลม (ภาพที่ 5.24) ลักษณะคล้ายภาพเขียนสีที่พบที่

วัดเขาพระ 
อายสุมัย 
 จากการส ารวจและทบทวนวรรณกรรมพบว่าถ  าตราและถ  าหมูดินมีการใช้งาน

พื นที่ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีหลักฐานคือเศษภาชนะดินเผา, เศษหม้อสามขา และ
ขวานหินขัด และถ  าตรามีการใช้งานพื นที่ในสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  โดยมี
หลักฐานคือพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิเดิมมีลักษณะพระพักตร์รูปไข่ รัศมีรูปเปลวเพลิง เม็ดพระ
ศกมีขนาดเล็กเหมือนหนามขนุน พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์ 
ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิพาดเฉียงยาวจรดพระนาภี นั่งขัดสมาธิราบบนฐานเขียงสามชั น จาก
ลักษณะที่ปรากฏสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปดังกล่าวน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23และ
ภาพเขียนสีบนผนังถ  าซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับที่พบบริเวณวัดเขาพระ 

 
 

 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 

ภาพที่ 39เศษภาชนะดินเผาพื นเมือง
และขาหม้อสามขา 

ภาพที่ 38เศษภาชนะดินเผาพื นเมือง
และขาหม้อสามขา 
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ภาพท่ี 42  ขวานหินขัด ภาพท่ี 43 ชิ นส่วนกระดูก 

ภาพท่ี  44  เศษภาชนะดินเผาพื นเมือง 
ภาพท่ี 45พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ 

ปัจจุบันได้ถูกท าลายไปแล้ว 

ภาพที่  46พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ (ใบหน้าและส่วนฐาน) 
 

ภาพท่ี 40  ขวานหินขัด ภาพท่ี 41  ขวานหินขัด 
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4.แหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน  
 ที่ตั ง หมู่12ต าบลน  าผุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พิกัดยูที เอ็ม 47N 580451E 

851646N 
ละติจูด    7°42'14.48"เหนือ  ลองจิจูด  99°36'46.25"ตะวันออก 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ก) 
 

แผนที่ที่ 4 แหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth(ข) แผนที่ทหาร“จังหวัดตรัง,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร,“จังหวัดตรัง,” ระวาง 4934 IIIแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018,2547 . มาตราส่วน 1: 50,000 

 
 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
1.เขาหลักจันเป็นเขาหินปูนขนาดเล็ก วางตัวในแนวเหนือใต้ ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร 

ยอดสูง 336  เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขาล าแพะ บริเวณเพิงผาที่พบโบราณวัตถุ 
(ภาพท่ี47)นั นอยู่บนเชิงเขาทางทิศตะวันออกของเขาหลักจัน มีคลองล าภูราไหลผ่านทางทิศ
ตะวันออก ห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ  1 กิโลเมตรในปัจจุบันบนเพิงผามีการสร้าง
พระพุทธรูปและถูกพัฒนาเป็นพื นที่สาธารณะแห่งหนึ่งเขาหลักจันได้รับการขึ นทะเบียนเป็น
โบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 24762 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานโบราณคดี 
จากการส ารวจ พบว่าในปัจจุบันพื นที่บริเวณเพิงผาถูกปรับปรุงแล้วจึงไม่พบหลักฐาน

ทางโบราณคดีใดๆ แต่พบหลักฐานขวานหินกะเทาะ (ภาพที่ 50) เก็บอยู่ที่หอสมุดส านักงาน
วัฒนธรรม จังหวัดตรัง และพบหลักฐานโบราณวัตถุอีกส่วนหนึ่ง เก็บไว้ที่ อบต.น  าผุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง ดังต่อไปนี  

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทเคร่ืองปั้นดินเผา 
1. ชิ นส่วนภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ (ภาพท่ี 48) 

                                                           
2กรมศิลปากร, เว็บไซตร์ะบบภมูิสารสนเทศ โครงการส ารวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม,เข้า

ใช้เม่ือวันที่ 28 ธันวาคม 2557, เข้าใช้ได้จาก
http://www.gis.finearts.go.th/PICTURE/ROYAL_NOTICE/0005174 

ภาพท่ี 5.25บริเวณเพิงผาที่พบโบราณวัตถุ 
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ภาพท่ี 48ชิ นส่วนภาชนะดินเผาลายเชือก

ทาบ 

ภาพท่ี 49 เศษภาชนะดินเผาลายเชือก

ทาบ 

2. เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ยาว 9 เซนติเมตร กว้าง 7 เซนติเมตร หนา 2 
เซนติเมตร    (ภาพท่ี 49)  

3. ภาชนะดินเผาเตาปะโอ ทรงคณโฑ ชิ นส่วนปากมีขนาด ยาว 3  เซนติเมตร กว้าง 5 
เซนติเมตร หนา  0.3 เซนติเมตร (ภาพท่ี 51) 

4.ภาชนะดินเผาเนื อแกร่ง (ภาพท่ี 52) 
5. ภาชนะดินเผาเนื อแกร่ง (ภาพท่ี53) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหิน 
6.หินลับ ยาว 12 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร (ภาพท่ี 54) 
7.ขวานหินขัด (ภาพท่ี 55) 
8.กระดูกสัตว์มีร่องรอยการขัด ยาว 8เซนติเมตร กว้าง 4 เซนติเมตร หนา 0.5 

เซนติเมตร (ภาพท่ี 56-57) 
อายสุมัย 
จากหลักฐานโบราณคดีประเภทขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผาพื นเมือง และกระดูก

สัตว์ที่มีร่องรอยการขัด สันนิษฐานว่ามีการใช้งานแหล่งโบราณคดีเขาหลักจันในช่วงสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ และมีการพบเศษภาชนะดินเผาเตาปะโอ ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17
ท าให้วิเคราะห์ได้ว่า มีการใช้งานแหล่งโบราณคดีเขาหลักจันในช่วงเวลาดังกล่าวเช่นกัน 
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ภาพท่ี 50ขวานหินกะเทาะ ภาพท่ี 51 ภาชนะดินเผาเตาปะโอ 

ภาพที่ 52 ภาชนะดินเผาเนื อแกร่งเคลือบ

ด า 

ภาพท่ี 53 ภาชนะดินเผาเนื อแกร่ง 

 ภาพที่  54  หินลับ  ภาพท่ี 55 ขวานหินขัด 
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ภาพท่ี 56กระดูกสัตว์มีร่องรอยการขัด 
บรเิวณพื นผิวด้านหน้าและหลัง 

ภาพท่ี 57 กระดูกสัตว์มีร่องรอยการขัด 
บริเวณพื นผิวด้านหน้าและหลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.แหล่งโบราณคดีเขาสาย  
 ที่ ตั ง  ต า บ ล บ า ง ดี  อ า เ ภ อ ห้ ว ย ย อ ด  จั ง ห วั ด ต รั ง  พิ กั ด ยู ที เ อ็ ม

47N556798.3E860807.2N 
ละติจูด    7°47'13.92"เหนือ  ลองจิจูด99°30'54.52"ตะวันออก 
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(ก) 
 

แผนที่ท่ี5 แหล่งโบราณคดีเขาสาย 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth(ข) แผนที่ทหาร“อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร,“อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง 4924IVแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018, 2547, มาตราส่วน 1: 50,000 

 
 

 
 

(ข) 
 



83 

 

 
 

 
ลักษณะสภาพแวดล้อม 
เขาสายเป็นเขาหินปูนขนาดเล็ก วางตัวในแนวเหนือใต้ ความยาวประมาณ 800 เมตร 

ยอดสูง 155 เมตร ตั งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น  าตรัง ห่างจากแม่น  าประมาณ 500 เมตร ใน 
บริเวณพื นที่ภูเขาสายพบแหล่งโบราณคดี 2 แหล่งคือ 
1. ถ  าใหญ่(ถ  าพระผีท า) (ภาพที่ 58) พิกัดยูทีเอ็ม47P 556934.41E 860935.10N

ตั งอยู่ทางทิศตะวันออก ของเขาสาย โดยจากการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์ชาวบ้านใน
ชุมชนบริเวณรอบเขาสาย3พบว่า มีพระพิมพ์ดินดิบจ านวนมากบริเวณพื นถ  าและบริเวณชั นตาม
ผนังถ  า จากการส ารวจในปัจจุบันพบว่ายังคงพบเศษพระพิมพ์ดินดิบในถ  าจ านวนเล็กน้อย  

2. เพิงผาหัวเขา (ภาพที่ 59) พิกัดยูทีเอ็ม47P 556929.11E 861180.87N ตั งอยู่
บริเวณทิศเหนือ จากการส ารวจพบภาชนะดินเผาและขวานหินขัดอยู่ภายในซอกเพิงผา (ภาพท่ี 
59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์,  จดหมายระยะทางไป

ตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 10-11., สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, หม่อมหลวง, “การศึกษาพระพิมพ์
ภาคใต้ของประเทศไทย,”148. 

ภาพท่ี 58 ถ  าใหญ่และต าแหน่งที่พบพระพิมพ์ดินดิบภายในถ  าใหญ่จากการส ารวจ 
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หลักฐานโบราณคดี 
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบมดัีงนี  
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหิน 
1. ขวานหินขัด (ภาพท่ี 72-73) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
2. หม้อสามขาลายเชือกทาบ สูง 16 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 18

เซนติเมตร(ภาพท่ี 68) 
3. ภาชนะดินเผา ขัดมัน ลายเชือกทาบ สูง 7 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 

17 เซนติเมตร พบบริเวณถ  าใหญ่ (ภาพท่ี 79) 
4. ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ พบบริ เวณเขาสาย เส้นผ่าศูนย์กลางก้น 18 

เซนติเมตร สูง 6 เซนติเมตร (ภาพท่ี 80-81)   

5. ครกดินเผาสมัยอยุธยา พบบริเวณภูเขาสาย เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 16.5 
เซนติเมตร สูง12.5 เซนติเมตร(ภาพท่ี 67) 

6. ภาชนะดินเผาสังคโลกเตาเกาะน้อย สมัยพุทธศตวรรษที่ 20-21 ทรงกระบอก     
น  าเคลือบสีด า ไม่ถึงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 6 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร(ภาพท่ี 68) 

7. ไห 2 หูเตาแม่น  าน้อย สูง 25 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์ลางปากกว้าง 7 เซนติเมตร 
อายุ 

 
 

ภาพที่ 59เพิงผาหัวเขา ภาพที 60บริเวณที่พบภาชนะดินเผา

และขวานหินในเพิงผาหัวเขา 
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สมัยพุทธศตวรรษท่ี 21- 22 พบบริเวณเขาสาย (ภาพท่ี 69) 
 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบ 
8.  เศษพระพิมพ์ดินดิบที่พบจากการส ารวจ พบบริเวณถ  าใหญ่ เขาสาย (ภาพท่ี 5.39) 
9. พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร4 กร สูง 9 เซนติเมตร กว้าง 8 เซนติเมตร 

(ภาพที่ 5.40)  พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นทรงกลมยอดแหลม แสดงรูปพระ
โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร ประทับแบบแบบปรยังกาสนะบนปัทมาสนะ หัตถ์ขวาบนถืออักษร
มาลาหรือมาลัยลูกปัด หัตถ์ซ้ายถือหนังสือ กรขวาล่างวางพาดพระเพลา พระหัตถ์ขวาล่างแสดงวร
มุทรา หัตถ์ซ้ายล่างถือดอกบัวชมพูที่ก้าน พระเศียรทรงชฎามุกุฏมีศิราภรณ์ประดับ มีพระธยานิ
พุทธอมิตาภะขนาดเล็กในวงกลมประดิษฐานที่อยู่ที่มวยผม มีประภามณฑลรอบพระเศียร สวม
กุณฑลหรือต่างหู พระวรกายมีเครื่องประดับ เช่นกรองศอ พาหุรัด ทรงสะพายแพรพาดพระอังสา
ซ้าย ด้านขวาของพระโพธิสัตว์มีสถูปบนดอกบัว 1 องค์ ใต้สถูปเป็นจารึกอักษรนาครี 7 บรรทัด 
ภาษาสันสกฤตอักษรนาครีรุ่นประมาณพุทธศตวรรษที่ 144 

10.พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร4 กร (ภาพ5.41) สูง 6.5 เซนติเมตร กว้าง  
4 เซนติเมตรพระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นทรงกลมยอดแหลม ภาพพระโพธิสัตว์อว
โลกิเตศวร 4 กร ประทับนั่งแบบวัชรประยังกาสนะบนปัทมาสนะ เห็นชายผ้าโธตีที่ข้อพระบาท 
หัตถ์ขวาทรงถืออักษมาลา หัตถ์ซ้ายบนถือก้านดอกบัว หัตถ์ขวาล่างแสดงวรมุทรา และหัตถ์ซ้าย
ล่างทอดลงข้างพระองค์ทรงถือก้านดอกบัวที่มีดอกลอยอยู่เหนือพระอังสาซ้าย พระเศียรทรงชฎามุ
กุฏมี ศิราภรณ์ประดับ ที่มวยผมด้านหน้ามีรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะประดิษฐานอยู่  มี
ประภามณฑลรอบพระเศียร พระวรกายมีเครื่องประดับได้แก่ กรองศอ พาหุรัด ทองพระกร มีรอย
แถบผ้าบางๆพาดจากพระอังสาขวา ที่พื นหลังมีจารึกโดยรอบเป็นวงกลม 1 บรรทัด เป็นจารึก
ภาษาสันสกฤตอักษรนาครีรุ่นประมาณพุทธศตวรรษที่ 145 

11.พระพิมพ์ภาพเทพชัมภละ ขนาดสูง 10 เซนติเมตร(ภาพที่ 5.42)พระพิมพ์ดินดิบ
รูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปทรงกลมบริเวณยอดแหลมกรอบ แสดงภาพเทพชัมภละ 2 กร 
ประทับนั่งแบบลลิตาสนะบนปัทมาสนะ พระบาทขวาห้อยลงและมีดอกบัวรองรับ หัตถ์ขวาพาดบน
พระชานุขวาแสดงวรทมุทรา หัตถ์ซ้ายท้าวลงข้างพระองค์ พระเศียรทรงกิรีฏมุกุฏมีลายกระบังหน้า
คล้ายรูปสามเหลี่ยมประดับอยู่ และทรงกรองศอ ด้านหลังของพระเทพชัมภละมีพนักพิงที่มียอด

                                                           
4หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์ “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย,” 52. 
5เรื่องเดียวกัน,” 53. 
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เป็นลวดลายรูปสามเหลี่ยม ด้านหลังของพระพิมพ์มีรอยพิมพ์จารึก 2 วง ภาษาสันสกฤตอักษร
นาครรีุ่นประมาณพุทธศตวรรษท่ี 146 

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทสถูปดินดิบ 
12  .สถูปดินดิบ(ภาพที่ 5.43) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทชิ นส่วนดินเผา 
13.ชิ นส่วนดินเผา พบบริเวณเขาสาย(ภาพที่ 5.48-5.49) 
อายสุมัย 
 จากหลักฐานโบราณคดีที่พบในบริเวณพื นที่เขาสายพบว่า บริเวณพื นที่ถ  าใหญ่มี

การใช้งานในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ โดยพบหลักฐานประเภทหม้อสามขา และและ
ในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น โดยพบหลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบซึ่งมีรูปแบบหลัง
คุปตะปาละ ซึ่งมีจารึกอักษรเทวนาครี ภาษาสันสกฤต อายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 147 ซึ่งพบ
โบราณวัตถุประเภทพระพิมพ์ดินดิบในช่วงอายุสมัยใกล้เคียงกันนี  ในบริเวณแหล่งโบราณคดีใน
พื นที่ใกล้เคียงเช่น แหล่งโบราณคดีเขาปินะ แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย แหล่งโบราณคดีเขาขาว และ
แหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร และพบหลักฐานการใช้งานแหล่งโบราณคดีในสมัยอยุธยา โดยมีการ
พบเครื่องถ้วยสังคโลกเตาเกาะน้อยสมัยพุทธศตวรรษที่ 20-21 และภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อยที่
มีอายุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
6หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์ “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย,” 58. 
7เรื่องเดียวกัน, 52. 

ภาพที่  61  เศษพระพิมพ์ดินดิบ 

ภาพที่ 62พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิ
เตศวร4 กร 
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ภาพที่  63 พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์      
อวโลกิเตศวร4 กร 

ภาพที่ 64 พระพิมพภ์าพเทพชัมภละ 
 

ภาพที่  65 สถูปดินดิบ ภาพที่ 66 หม้อสามขาลายเชือกทาบ 
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ภาพที่   67  ครกดินเผา ภาพที่ 68 ภาชนะดินเผาสังคโลก 

ภาพที่ 69 ไห 2 หูเตาแม่น  าน้อย ภาพที่ 70 ชิ นส่วนดินเผา 

ภาพที่ 71 ชิ นส่วนดินเผา 
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ภาพท่ี 72ขวานหินขัด ภาพที่ 73ขวานหินขัด 

ภาพที่ 74 ขวานหินขัด ภาพที่ 75 ขวานหินขัด 

ภาพที่ 76 ขวานหินขัด ภาพที่ 77 ภาชนะดินเผา 
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ภาพที่ 78 ภาชนะดินเผา ภาพที่ 79 ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ 

ภาพที่ 80 ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ภาพที่  81 ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ 
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6.แหล่งโบราณคดีถ ้าเขาปินะ (วัดเขาปินะ) 
 ที่ตั งหมู่3 ต าบลนาวง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม47N 558156.39E 

856740.30Nละติจูด   7°45'1.43"เหนือ ลองจิจูด  99°31'38.70"ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   (ก) 
 

แผนที่ที่ 6 แหล่งโบราณคดีถ  าเขาปินะ (วัดเขาปินะ) 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth(ข) แผนที่ทหาร“อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร,“อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง4924IVแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด L7018, 

2547, มาตราส่วน 1: 50,000 

 
 

 

      (ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
เขาปินะ เป็นเขาหินปูนขนาดเล็ก ยอดเขาสูงประมาณ 100 เมตร ตั งอยู่ในแนว

ตะวันตก-เฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้ ในปัจจุบัน มีการปรับปรุงพื นที่ถ  าที่พบหลักฐานทาง
โบราณคดีเป็นพื นที่ของวัดเขาปินะ (ภาพที่ 82-83) ห่างจากแม่น  าตรังทางทิศตะวันออกประมาณ 
800 เมตร โดยมีแหล่งโบราณคดีวัดถ  าเขาปินะตั งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากคลองขี เสียด
ทางทิศใต้ประมาณ 100 เมตร 

ถ  าเขาปินะมีช่องตามเขาต่างๆ 6 ระดับ ดังนี  
         ระดับที่ 1 พื นถ  าต่ ากว่าระดับพื นดิน มีน  าขังตลอด มีทางน  าไหลลอดภูเขา ชาวบ้านจึง
เรียกว่า ถ  าน  า 

ระดับที่ 2 พื นถ  าสูงจากพื นดินราว 3 เมตร มีถ  า 3 ถ  าด้วยกัน ได้แก่ ถ  าฤๅษี อยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ในถ  านี พบกระดูกคนโบราณจ านวนมาก แต่เดิมจึงเรียกถ  านี ว่า ถ  ากระดูก ครั น
เมื่อ พ.ศ. 2495 พระใบฎีกานิมิต สุมงฺคลโล ได้ให้เก็บกระดูกเผาไฟแล้วก่อรูปฤๅษีประดิษฐานไว้
ปากถ  า ส่วนอีก 2 ถ  า คือ ถ  าแกลบ และถ  าไม่มีชื่อ อยู่ระหว่างถ  าฤๅษีและถ  าแกลบ 

ระดับที่ 3 มีเพียงถ  าเดียวคือ ถ  าพระบรรทม เป็นที่ประดิษฐานพระบรรทมอันก่อด้วย
ปูนสร้างในสมัยท่านขุนไกรเป็นเจ้าอาวาสวัดเขาปินะ เมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว ฝีมือนายช่างชื่อ 
นายนุ้ย  สุวรรณคีรี บ้านควนขัน อ าเภอเมืองตรัง 

ระดับที่ 4 ได้แก ่ถ  าพระองค์กลาง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทั งหมด 5 องค์ ก่อด้วย
ปูนเป็นพระพุทธรูปที่มีมาตั งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ ส่วนอีก 4 องค์ท าขึ นในสมัยหลัง 

ระดับที่ 5 มีหนึ่งถ  า คือ ถ  าเจดีย์ เป็นที่ประดิษฐานเจดีย์องค์หนึ่ง มีมาแต่สมัยใดไม่
ปรากฏ สภาพทรุดโทรมมาก จึงได้มีการบูรณะใหม่ในสมัยขุนไกร ต่อมา พ.ศ.  2466 ลูกหลานขุน
ไกรได้ก่อบัวบรรจุอัฐิขุนไกรไว้ในถ  า ด้านหลังบัวมีรูปปั้นจ าลอง ขุนนัยนาปยา ก านันผู้ดูแลเขาปินะ
ในระยะที่วัดเขาปินะร้าง 

ระดับที่ 6 มีถ  า 4 ถ  า คือ ถ  าลม ถ  าจ าปา แอ่งน  าธรรมชาติ ถ  ามะขาม ถ  าหอยโข่ง เคยมี
ผู้พบโบราณวัตถุในถ  าหอยโข่งนี หลายอย่าง เช่น ขวานหินขัด หม้อสามขา เป็นต้น8 

แหล่งโบราณคดีถ  าเขาปินะได้รับการขึ นทะเบียนโบราณสถานประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา เล่มที่ 113ตอนที่ 50วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2539 

 
 

                                                           
8สนิท พลเดช. “เขาปินะ”,สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ 1 (2542) :  382-383. 
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หลักฐานโบราณคดี 
ภายในพื นที่บริเวณเขาปินะพบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์จากการ

ส ารวจดังนี  
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหิน 
1. ขวานหินขัด2 ชิ น(ภาพที่ 84) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทดินเผา 
2. ขาหม้อสามขา ยาว 20 เซนติเมตร กว้าง 16 เซนติเมตร (ภาพที่ 85) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูก 
3. กระดูกมนุษย ์ยาว 31 เซนติเมตร กว้าง 4 เซนติเมตร (ภาพที่ 86) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ 
4. พระพิมพ์รูปพระโพธิสัตว์ 4 กร (ภาพที่ 89)พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะ 
กรอบเป็นทรงกลมยอดแหลม แสดงรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร ประทับแบบ

แบบปรยังกาสนะบนปัทมาสนะ หัตถ์ขวาบนถืออักษรมาลาหรือมาลัยลูกปัด หัตถ์ซ้ายถือหนังสือ 
กรขวาล่างวางพาดพระเพลา พระหัตถ์ขวาล่างแสดงวรมุทรา หัตถ์ซ้ายล่างถือดอกบัวชมพูที่ก้าน 
พระเศียรทรงชฎามุกุฏมีศิราภรณ์ประดับ มีพระธยานิพุทธอมิตาภะขนาดเล็กในวงกลม
ประดิษฐานที่อยู่ที่มวยผม มีประภามณฑลรอบพระเศียร สวมกุณฑลหรือต่างหู พระวรกายมี
เครื่องประดับ เช่นกรองศอ พาหุรัด ทรงสะพายแพรพาดพระอังสาซ้าย ด้านขวาของพระโพธิสัตว์มี
สถูปบนดอกบัว 1 องค์ ใต้สถูปเป็นจารึกอักษรนาครี 7 บรรทัด ภาษาสันสกฤต อักษรนาครีรุ่น

ภาพที่  82 พื นที่ของวัดเขาปินะ ภาพที่ 83 ถ  าเขาปินะถ  าเขาปินะ 
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ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14อาจเป็นจารึกคาถา เย ธฺมมา9ลักษณะเช่นเดียวกับพระพิมพิมพ์ดินดิบ
ที่พบที่ถ  าเขาสาย 

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทปูนปั้น 
5. พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพานศิลปะพื นเมือง(ภาพที่ 87-88) สร้างขึ นในช่วง

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
อายสุมัย 
จากหลักฐานทางโบราณคดีพบหลักฐานการใช้งานพื นที่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุค

หินใหม่ซึ่งพบหลักฐานโบราณคดีประเภทหม้อสามขาและกระดูกมนุษย์   ต่อมาในสมัย
ประวัติศาสตร์ตอนต้นพบพระพิมพ์ดินดิบซึ่งสามารถก าหนดอายุได้จากการศึกษาอยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 14ซึ่งทีการพบโบราณวัตถุประเภทพระพิมพ์ดินดิบในช่วงอายุสมัยใกล้เคียงกัน ใน
บริเวณแหล่งโบราณคดีพื นที่ใกล้เคียงเช่น แหล่งโบราณคดีเขาสาย แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย แหล่ง
โบราณคดีเขาขาว และแหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์ “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย,” 52. 

ภาพที่ 84 ขวานหินขัด 2 ชิ น ภาพที่ 85 ขาหม้อสามขา 

ภาพที่ 86 กระดูก 
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7.แหล่งโบราณคดีวัดเขาปูน 
ท่ีตั ง หมู่ 2 ต าบลท่างิ ว อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม47N 571486.79E 

865425.35Nละติจูด    7°49'43.64"เหนือ ลองจิจูด99°38'54.33"ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 87 พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน ภาพท่ี 88 พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน 

ภาพที่ 89 พระพิมพ์ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร4 กร 
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(ก) 

แผนที่ท่ี7แหล่งโบราณคดีวัดเขาปูน 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth(ข) กรมแผนที่ทหาร“อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา:กรมแผนที่ทหาร,“อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง 4924 IVแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 
L7018,2547 . มาตราส่วน 1: 50,000 
 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
 วัดเขาปูน ตั งอยู่บริเวณเชิงเขาด้านทิศใต้ของเขาปูน โดยมีคลองท่างิ วไหลผ่าน

ทางทิศใต้ ห่างประมาณ 400 เมตร บริเวณหน้าวัดมีถ  าระดับพื นดิน ปากถ  ากว้างประมาณ 2 เมตร 
ภายในถ  ามีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย 3 องค์ อยู่ในสภาพทรุดโทรม บริเวณปากถ  า มี
พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพานขนาดใหญ่ สร้างขึ นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์  (ภาพที่ 90) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานโบราณคดี 
 จากการส ารวจในพื นที่ พบว่ามีผู้พบขวานหินขัดขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 3 

เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 91)ในบริเวณใกล้ปากถ  าหน้าวัดเขาปูน และบริเวณหน้า
ถ  าวัดเขาปูน พบชิ นส่วนปูนปั้น รูปพระพุทธรูป กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร(ภาพที่92)
ตั งอยูบ่ริเวณฐานของพระพุทธรูปปางปรินิพพาน (ภาพที่ 93)ภายในถ  าพบกลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น
ปางมารวิชัยศิลปะพื นเมือง 3 องค์ (ภาพที่ 94) โดยมีเพียงองค์กลางที่มีสภาพสมบูรณ์ โดย
ลักษณะพระพุทธรูปปูนปั้นมีลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปปูนปั้นที่พบในแหล่งโบราณคดีบริเวณ
คลองนาน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง คาดว่าสร้างขึ นในสมัยปลายอยุธยา–รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

อายุสมัย 
 พื นที่บริเวณแหล่งโบราณคดีวัดเขาปูนมีการใช้งานในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ยุคหินใหม่โดยพบหลักฐานเป็นขวานหินขัดและในสมัยอยุธยา– รัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งมี
หลักฐานคือพระพุทธรูปปูนปั้น 3 องค์ ภายในถ  ามีลักษณะพระพักตร์กลมแป้นแบบสกุลช่าง

ภาพที่ 90พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน 
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ภาพที่  93  ฐานของพระพุทธรูปปางปรินิพพาน 
 

ภาพที่ 94 กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น
ปางมารวิชัยศิลปะพื นเมือง 

พื นเมืองรัศมีช ารุด หลงเหลือส่วนอุษณีษะ เม็ดพระศกกลมเล็กเป็นก้นหอย พระขนงโก่ง พระเนตร
เบิกกว้าง พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์ ครองจีวรห่มเฉียงนั่งขัดสมาธิราบ สันนิษฐานว่าน่าจะมี
อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 23-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.แหล่งโบราณคดีวัดหูแกงเก่าและถ ้าอัฐิหลวงภักดีบริรักษ์  
 อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม47P 559200.82E 858997.98Nละติจูด   

7°46'14.91"เหนือลองจิจูด 99°32'12.89"ตะวันออก 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 91 ขวานหินขัด ภาพที่ 92 ชิ นส่วนปูนป้ันรูปพระพุทธรูป 
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(ก) 
 

แผนที่ท่ี8 แหล่งโบราณคดีวัดหูแกงเก่าและถ  าอัฐิหลวงภักดีบริรักษ์ 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth(ข)แผนที่ทหาร“อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา:กรมแผนที่ทหาร,“อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง 4924 IVแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 
L7018,2547 . มาตราส่วน 1: 50,000 
 
 

(ข) 
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ภาพที่ 96 บริเวณพื นถ  าอัฐิหลวงภักดีบริรักษ์ 

ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดหูแกงเก่าและถ  าอัฐิหลวงภักดีบริรักษ์เป็นวัดร้างที่ตั งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขา

ขาด โดยมีแม่น  าตรังไหลผ่านทางทิศตะวันออกของวัดในปัจจุบันจากการส ารวจพบลานโบสถ์เก่า
(ภาพที่ 95) และโกฏิของหลวงภักดีบริรักษ์ ซึ่งตั งอยู่ภายในถ  าอัฐิหลวงภักดีบริรักษ์  บริเวณพื นถ  า
อัฐิหลวงภักดีบริรักษ์ปูด้วยอิฐในสมัยรัตนโกสินทร์ (ภาพที่ 96) 

หลักฐานโบราณคดี 
บริเวณพื นถ  าอัฐิหลวงภักดีบริรักษ์พบชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมืองลายเชือกทาบ

กระจายอยู่ทั่วบริเวณพื นถ  า (ภาพที่ 97) 
 
 
 
 
 
 
 

 
อายุสมัย 
แหล่งโบราณคดีวัดหูแกงเก่าและถ  าอัฐิหลวงภักดีบริรักษ์พบการใช้งานพื นที่ในช่วง

ก่อนประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานคือเศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ และพบหลักฐานการเป็น
วัดร้างในสมัยรัตนโกสินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  95 ลานโบสถ์เก่า 

ภาพที่ 97 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมืองลายเชือกทาบ 
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9.แหล่งโบราณคดีเขาสามบาตร 
 ที่ตั ง หมู่4ต าบลนาตาล่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม47N 564748.67E 

838967.42Nละติจูด   7°35'22.42"เหนือ ลองจิจูด  99°35'13.12"ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
 

แผนที่ 9 แหล่งโบราณคดีเขาสามบาตร 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth; (ข) กรมแผนที่ทหาร“อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา:กรมแผนที่ทหาร,“อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง 4924 IVแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 
L7018,2547 . มาตราส่วน 1: 50,000 

 
 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
เขาสามบาตรเป็นเขาหินปูนลูกโดดขนาดเล็ก ยอดสูง 91 เมตร ตั งอยู่ห่างจากแม่น  า

ตรังทางทิศตะวันตกประมาณ 660 เมตรเขาสามบาตรมีถ  าอยู่ 2 ถ  าคือ ถ  าลุกยอง ตั งอยู่ทาง      
ทิศตะวันออกและถ  าสามบาตรตั งอยู่ทางทิศเหนือถ  าเขาสามบาตรเป็นถ  าแห้ง ปากถ  ากว้าง
ประมาณ4 เมตร และอยู่สูงจากระดับพื นดินประมาณ 3-4 เมตร ทางขึ นสู่ถ  าชันมาก ปากถ  ากว้าง
ประมาณ 4 เมตร เพดานถ  ามีลักษณะโค้งรูปโดม ตามผนังทั งสองข้างมีหลืบเป็นซอกเล็กๆ หลาย
หลืบ ถ  าเขาสามบาตรแบ่งออกได้ 4 ส่วนดังนี  

1.ถ  าส่วนหน้า คือส่วนที่เริ่มตั งแต่ปากถ  า เข้าไปประมาณ 4 เมตร จนถึงส่วนที่พื นถ  า
ค่อยลาดต่ าลงกว่าส่วนหน้า 

2.ถ  าเสาภูมิ ส่วนนี เริ่มต้นจากบริเวณพื นถ  าที่เริ่มลาดชันลงไปจนถึงส่วนที่มีหินงอกลง
มาจากเพดานถ  า เป็นรูปเสาค  ายันถ  า ชาวบ้านเรียกเสาหินนี ว่าเสาภูมิ 

3.ถ  าพระเป็นส่วนที่ 3 ของถ  าเขาสามบาตร เริ่มต้นจากส่วนที่ติดต่อจากถ  าเสาภูมิ   
(เสาหินงอก) ไปจนถึงช่องทะลุด้านหลังสุดของถ  าทางทิศใต้ บนเพดานถ  ามีช่องแสงลอดลงมาได้
ท าให้ไม่มืดสนิทสาเหตุที่เรียกส่วนนี ว่าถ  าพรัเพราะในอดีตเคยมีพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่องค์หนึ่ง แต่
ปัจจุบันได้พังทลายไปแล้ว 

4.ถ  าน  า เป็นถ  าที่แยกจากส่วนถ  าพระไปตามซอกแคบๆยาวประมาณ 3 เมตร ภายใน
ถ  าน  ามีลักษณะกว้าง เพดานถ  าไม่สูงนัก ภายในถ  ามีทางออกได้อีกทางหนึ่งบริเวณทิศเหนือ สูง
จากระดับพื นดินประมาณ 17 เมตร 

 บริเวณด้านทิศตะวันตกเขาสามบาตรปรากฏร่องรอยคูน  าขนาดประมาณ 1 เมตร 
1. ร่องรอยคูน  าล้อมบริเวณเขาสามบาตร (ภาพที่ 98-99) 
2. สภาพภายในถ  าเขาสามบาตร (ภาพที่ 100-103) 
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ภาพที่  102  สภาพภายในถ  าเขาสามบาตร ภาพที่ 103 สภาพภายในถ  าเขาสามบาตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 98 ร่องรอยคูน  า ภาพที่ 99 ร่องรอยคูน  า 

ภาพที่ 100 สภาพภายในถ  าเขาสามบาตร ภาพที่  101  สภาพภายในถ  าเขาสามบาตร 
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 ประวัติการส ารวจถ  าเขาสามบาตร 
 จากการส ารวจทางโบราณคดี ในปัจจุบันถ  าเขาสามบาตรได้รับการขึ นทะเบียน

เป็นแหล่งโบราณคดีแล้ว มีรายงานการศึกษาที่ผ่านมาเกี่ยวกับถ  าเขาสามบาตรดังนี  
ครั งที่ 1สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์10 เสด็จมาส ารวจเมื่อ พ.ศ.2445 

และได้ทรงบันทึกถึงการพบร่องรอยบันทึกบนผนังถ  า และทรงวินิจฉัยว่า เป็นตัวอักษรไทยสมัย
อยุธยาแบบเดียวท่ีวัดป่าโมกข์ ร่วมสมัยพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ. 2252-2275) และได้ทรงพระนิพนธ์ 
ถึงถ  าสามบาตรเอาไว้สรุปว่า “ในถ  ามีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยดินแดง บนหิน รูปตัวอักษรแบบ
เดียวกับที่วัดป่าโมก สมัยพระเจ้าท้ายสระ และได้ทรงอ่าน และคัดลอกเอาไว้ ดังนี ” 

  “ก าไวเมือพระบาดเจ้าพระเพด” 
  พระศรีค่งพระรพมพระพุทรัก” 
  ธรรมาณรายมา...แลวแลพระบาดเจ้ามาเปน” 
  พระ...แก...ขุนนางกรมการทัง...เมือง” 
  แลสัปรุศชายญ...ชวนกันฉลองกุสนบุญแลเพือว่าจะปรา” 
  ถนาพนจากทุก...หาสุกกุราชได้สองพันร้อยห้าสิบ” 
  เจดปีเจดวันนันแล...สุกกุราชได...ปีเมือญกพระเจาวัน” 
  สุกเดือนเจดขึ นสองค่า...นักสัตรฉสกบอกไวใหเปน” 
  สิน...แล...ผูจ...............นาไปเมือหน้า” 
  ..................น่ีแปลว่าตะไคร่น  าจบัแลไมเ่ห็น 
  “นี่แปลว่าสุดบรรทัดที่เขาจาฤก 
 ครั งที่ 2นายวรรณยุทธ ณ วิลาศ จากหน่วยศิลปากรที่9 เข้ามาส ารวจเมื่อ พ.ศ. 

2519 และรายงานว่าเป็นถ  าที่มีหนังสือไทยจารึกไว้บนผนังถ  า11 
ครั งที่ 3คณะส ารวจแหล่งโบราณคดี จากกองโบราณคดีกรมศิลปากรเข้ามาส ารวจเมื่อ 

พ.ศ.  2529 และรายงานไว้ว่ าพบจารึก อักษรไทยสมัยอยุธยา และหลักฐานสมัยก่อน    

                                                           
10สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไปตรวจ

ราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121, 16. 
11คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง, 122. 
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ประวัติศาสตร์ เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื อหยาบลายเชือกทาบ และเศษชิ นส่วนของหม้อสามขา 
และเปลือกหอยหลายชนิด ได้แก่ หอยตลับ หอยแครง หอยกัน และหอยเจดีย์12 

หลักฐานโบราณคดี 
จากการส ารวจในปัจจุบันพบหลักฐานทางโบราณคดีในบริเวณถ  าเขาสามบาตร ดังนี  
 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทจารึก 
1.  จารึกเขาสามบาตร (ภาพที่ 104) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
1.  เศษภาชนะดินเผาพื นเมืองที่พบในถ  า (ภาพที่ 105-106) 
2.ภาชนะดินเผาพื นเมือง เขียนน  าดินสีแดง หลักฐานทางโบราณคดีชิ นนี อยู่ที่ หอสมุด

ศูนยว์ัฒนธรรม จังหวัดตรัง (ภาพที่ 107) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูกและเปลือกหอย 
1.เศษเปลือกหอยบนพื นถ  า (ภาพที่ 108-109) 
2.กระดูกซี่โครงมนุษย์ (ภาพที่ 112) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทโลหะ 
1. ก้อนเหล็ก (ภาพที่ 113) จากการสัมภาษณ์ชุมชนในบริเวณเขาสามบาตร พบว่ามี

แท่งเหล็กจ านวนมากพบอยู่ในบริเวณใกล้เขาสามบาตร โดยชุมชนระบุว่าในสมัยสงครามโลกครั ง
ท่ี 2 กองทัพญี่ปุ่นเป็นผู้น ามาเก็บไว้ 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในอดีตเคยมีผู้พบขวานหินขัดและเศษภาชนะดินเผา
เนื อละเอียดสีนวล ลักษณะคล้ายคนโท หรือ กุณฑีในบริเวณถ  าเขาสามบาตร และพระพิมพ์ดินดิบ
จ านวนมากกองอยู่ในถ  าเสาภูมิแต่จากการส ารวจในปัจจุบันไม่พบหลักฐานหลงเหลืออยู่แล้ว 

อายุสมัย 
ภายในแหล่งโบราณคดีเขาสามบาตร พบหลักฐานการใช้งานพื นที่ในสมั ยก่อน

ประวัติศาสตร์เป็นจ านวนมาก เช่น เศษภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เศษกระดูกมนุษย์ ท่ี
พบกระจายตัวอยู่ตามบริเวณพื นถ  า และจากหลักฐานจารึกพบว่ามีการใช้งานถ  าเขาสามบาตร
เป็นศาสนสถานในสมัยอยุธยาช่วงปีพ.ศ.2157 ส่วนการใช้พื นที่แหล่งโบราณคดีนี ในสมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร์นั น แม้มีค าบอกเล่าว่าเคยพบพระพิมพ์และเศษภาชนะดินเผาลักษณะคล้ายกุณฑี 
แต่ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบันจึงไม่อาจสรุปได้แน่ชัด 

                                                           
12คณะกรรมการอ านวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว, วัฒนธรรม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง, 123. 
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ภาพที่ 104 จารึกเขาสามบาตร ภาพที่ 105 เศษภาชนะดินเผาพื นเมือง 
 

ภาพที่ 106  เศษภาชนะดินเผาพื นเมือง 
 

ภาพที่  107 ภาชนะดินเผาพื นเมือง เขียน
น  าดินสีแดง 

ภาพที่ 108 เศษเปลือกหอย 
 

ภาพที่ 109 เศษเปลือกหอย 
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10.แหล่งโบราณคดีวัดภูเขาทอง (ภูเขาชุมทอง) 
 ท่ีตั ง หมู่ 1 ต าบลน  าผุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม47N 578966.02E 

850677.88Nละติจูด    7°41'43.04"เหนือ  ลองจิจูด   99°42'57.73"ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 110  เศษเปลือกหอย ภาพที่ 111 เศษเปลือกหอย 
 

ภาพที่ 112  กระดูกซี่โครงมนุษย์ ภาพที่ 113  ก้อนเหล็ก 
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(ก) 

แผนที่ท่ี 10 แหล่งโบราณคดีวัดภูเขาทอง (ภูเขาชุมทอง) 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth(ข) แผนที่ทหาร“อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร,“อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง 4924 IVแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 
L7018,2547,มาตราส่วน 1: 50,000 
 
 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดภูเขาทองตั งอยู่บริเวณทิศเหนือของเขาหินปูนขนาดเล็ก ซึ่งวางตัวในแนวทิศ

ตะวันออก-ตะวันตก ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร  มียอดสูง 164 เมตร โดยมีคลองล าภูราไหล
ผ่านทางทิศเหนือ ห่างประมาณ 900 เมตรภายในวัดภูเขาทองพบโครงกระดูกมนุษย์สมัย         
ก่อนประวัติศาสตร์ บริเวณเพิงผาซึ่งปัจจุบันถูกปรับปรุงให้อยู่ภายในอาคารของวัด พบพระพุทธรูป
ปางปรินิพพานซึ่งซ่อมแซมขึ นใหม่จากพระพุทธรูปองค์เดิมที่ตั งอยู่ในต าแหน่งเดียวกันแหล่ง
โบราณคดีวัดภูเขาทองได้รับการขึ นทะเบียนโบราณสถานประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 52
ตอนที่ 75วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 

หลักฐานโบราณคดี 
จากการส ารวจบริเวณเขาหินปูนภายในวัดภูเขาทองพบหลักฐานโบราณวัตถุดังนี  
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหิน 
 1. ขวานหินขัด กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร

(ภาพที่ 114)  
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทกระดูก 

2. โครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ภาพที่ 115) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทปูนปั้น 

3. พระพุทธรูปปางปรินิพพานยาวประมาณ 9 เมตร โดยมีลักษณะเด่นคือพระ
เศียรสวมเทริดมโนราห์ (ภาพที่ 116-117)ตั งอยู่บริเวณเพิงผาของวัดซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่ม
เดียวกับพระพุทธรูปปางปรินิพพานในแหล่งโบราณคดีถ  าพระพุทธซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี23-24 เช่นเดียวกัน 

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทไม ้
4. เรือขุด (ภาพที่ 118-119) ที่พบจากคลองล าภูราบริเวณทางเหนือของวัด  
5.เครื่องใช้ไม้ในสมัยรัตนโกสินทร์ของวัด(ภาพที่120-121) 

อายสุมัย 
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ สามารถสันนิษฐานได้ว่ามีการใช้พื นที่แหล่ง

โบราณคดีวัดภูเขาทองในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ โดยมีหลักฐานคือขวานหินขัด และโครง
กระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมี
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบคือพระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน ขนาดยาวประมาณ 9 เมตร
(ภาพที่ 116-117) ลักษณะพระพักตร์แป้นเป็นแบบพื นเมือง พระขนงโก่ง ลืมพระเนตร พระโอษฐ์มี



110 

 

 
 

ขนาดเล็กเศียรสวมเทริดแบบมโนราห์ภาคใต้ พระหัตถ์ขวาวางราบอยู่หน้าพระพักตร์ พระหัตถ์ซ้าย
วางแนบล าตัว ครองจีวรห่มคลุมบางแนบเนื อ สังฆาฏิห่มเฉียงเป็นแผ่นยาวจรดพระนาภี     
รัดประคดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สบงจับจีบหน้านาง อันเป็นลักษณะของศิลปะสมัยอยุธยาตอน
ปลาย สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 และอาจได้รับการบูรณะอีกหลายครั ง
ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 118 ซากเรือขุด ภาพที่ 119ซากเรือขุด 

ภาพที่ 114 ขวานหินขัด 
 

ภาพที่ 115 โครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ 

ภาพที่ 116 พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ภาพที่ 117 พระพุทธรูปปางปรินิพพาน 
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11.แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย  

ที่ตั ง หมู่12 ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม47N 
558170.39E 860892.65Nละติจูด7°47'16.65"เหนือ  ลองจิจูด  99°31'39.32"ตะวันออก 

ถ  าหมายเลข 1 ละติจูด  7°47'32.55"เหนือ  ลองจิจูด99° 2'40.04"ตะวันออก 
ถ  าหมายเลข 2 ละติจูด  7°47'15.57"เหนือ  ลองจิจูด99°31'40.27"ตะวันออก 
ถ  าหมายเลข 3 ละติจูด  7°47'21.18"เหนือ  ลองจิจูด99°31'38.39"ตะวันออก 
 
 
 
 

ภาพที่ 120 เครื่องใช้ไม้ ภาพที่ 121 เครื่องใช้ไม้ 

ภาพที่ 118 เรือขุด 

ภาพที่ 119 เรือขุด 
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(ก) 

แผนที่ 11  แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth(ข) แผนที่ทหาร“อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา:กรมแผนที่ทหาร,“อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง 4924 IVแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 
L7018,2547,มาตราส่วน 1: 50,000 

 
 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
เขานุ้ยเป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็ก 2 ลูก ตั งอยู่ในแนวเหนือใต้ ภูเขาแต่ละลูกยาว

ประมาณ 500 เมตรยอดเขาลูกเหนือสูง 127 เมตร ห่างแม่น  าตรังทางทิศตะวันตกประมาณ 2 
กิโลเมตรและมีล าคลองขนาดเล็กไหลจากเขานุ้ยไปเชื่อมกับแม่น  าตรัง บริเวณพื นที่เขานุ้ยพบ
แหล่งโบราณคดีทั งหมด 3 แหล่ง ดังนี   

1. แหล่งโบราณคดีถ  าหมายเลข 1 (ภาพที่ 122)นั นตั งอยู่ทางทิศตะวันออกของ         
เขาลูกเหนือ ปากถ  ากว้างประมาณ 3 เมตร ถ  าลึกประมาณ 15 เมตร บริเวณพื นถ  ามีร่องรอยการ
ขุดหาขี ค้างคาว และเศษขยะจากการขุดหาขี ค้างคาวกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื นที่ (ภาพที่ 123) 

2. แหล่งโบราณคดีถ  าหมายเลข 2 ตั งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาลูกใต้ถ  า
ขนาดเล็ก ขนาด 2 x 3 เมตร ภายในมีพระพิมพ์ดินดิบวางเรียงรายอยู่เป็นจ านวนมาก ทั งสภาพที่
ช ารุดจากการลักลอบขุดมาก่อนหน้า และยังคงอยู่ในสภาพดั งเดิม ซึ่งแม้จะมีเหลืออยู่เพียง 1 ใน 
10ส่วนของที่เคยมีอยู่ทั งหมด แต่จากการขุดค้นสามารถน าพระพิมพ์ออกมาได้มากกว่า 820 องค ์

3. แหล่งโบราณคดีถ  าหมายเลข 3 (ภาพที่ 124-125) ตั งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของเขา
ลูกใต้ เป็นถ  าขนาดใหญ่ระดับพื นดินภายในถ  าทอดตัวสูงขึ นจากระดับพื นดินไปยังทางปากถ  า    
อีกแห่งหนึ่งบนเชิงเขาสูงขึ นไปประมาณประมาณ 20 เมตร 

 

 
 

ภาพท่ี 122 แหล่งโบราณคดีถ  าหมายเลข 1 ภาพท่ี 123 ร่องรอยการขุดหาขี คา้งคาว 

ภาพท่ี124  แหล่งโบราณคดีถ  าหมายเลข 3 ภาพท่ี 125  แหล่งโบราณคดีถ  าหมายเลข 3 
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หลักฐานโบราณคดี 
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในบริเวณเขานุ้ยที่พบจากการส ารวจมีดังนี   
1.ถ  าหมายเลข 1  
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทดินเผา 
1.1ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ เส้นผ่าศูนย์กลางก้น 15 เซนติเมตร (ภาพที135-    

136) 
1.2 ชิ นส่วนปากภาชนะดินเผา (ภาพที่ 137) 
2. ถ  าหมายเลข 2  
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบ 
จากการทบทวนวรรณกรรมและการส ารวจพบว่าสามารถจ าแนกประเภทพระพิมพ์ดิน

ดิบที่พบในบริเวณเขานุ้ยออกได้เป็น 9 ประเภท13ดังนี  
รูปแบบที่ 1พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุทธเจ้าแสดงมหาปาฏิหาริย์และรูปธรรมจักร 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดโค้งมน แสดงรูป

พระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาท แสดงปางเทศนาธรรม ใต้ซุ้มต้นโพธิ์ ขนาบข้างด้วยพระ
โพธิสัตว์ 2 องค์ ยืนแบบตริภังค์ พระหัตถ์ข้างหนึ่งยกขึ นระดับพระอุระ ส่วนอีกข้างหนึ่งห้อยลงถือ
พวงประค า ที่พระบาทของทั ง 3 องค์ มีดอกบัวรองรับ ด้านบนเหนือซุ้มต้นโพธิ์ มีธรรมจักรลักษณะ
หันด้านข้างตั งอยู่ตรงกึ่งกลาง ขนาบด้วยรูปบุคคล และพระพุทธรูปประทับนั่งยกพระหัตถ์ทั งสอง
ข้างขึ นระดับพระอุระ ส่วนด้านล่างสุดท าเป็นรูปสถูปเรียงกันจ านวน 7 องค์ ที่ขอบพระพิมพ์ท าเป็น
กรอบหนา ตกแต่งลวดลายเสาและบัวหัวเสา ด้านบนปรากฏร่องรอยจารึก และที่ด้านหลังของพระ
พิมพ์มีจารึกค าว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อักษรปัลวะ ภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่ 
1314 

 
 
 

                                                           
13ภาณุวัฒน์ เอื อสามาลย์, “การก าหนดอายุสมัยแหล่งพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย จังหวัดตรัง,” ใน

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการความก้าวหน้าด้านโบราณคดีและการจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรมของชาติ 2557, 153-179. 

14เรื่องเดียวกัน, 163. 
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รูปแบบที่ 2พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุทธเจ้าแสดงมหาปาฏิหาริย์ 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดโค้งมน แสดงรูป

พระพุทธเจ้านั่งห้อยพระบาท ใต้ซุ้มต้นโพธิ์ ขนาบข้างด้วยพระโพธิ์สัตว์ประทับยืน เหนือซุ้มต้นโพธิ์ 
มีพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ เรียงกันจ านวน 3 องค์ ส่วนเบื องล่างของพระพุทธรูปประทับนั่ง
ห้อยพระบาทท าเป็นแท่นปรากฏรูปธรรมจักรหันข้างตั งอยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วยสถูปข้างละ 2 
องค์ ที่ขอบพระพิมพ์ท าเป็นกรอบหนา บางชิ นมีจารึกท่ีขอบด้านล่างอายุราวพุทธศตวรรษที่ 1315 

รูปแบบที่ 3พระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาทและพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิเรียง
เป็นแถว 

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดโค้งมน แสดงรูป
พระพุทธรูปขนาดเล็กนั่งเรียงกันจ านวน 5 แถว แถวละ 8 องค์ ด้านล่างกึ่งกลางแสดงภาพ
                                                           

15เรื่องเดียวกัน, 163. 

ภาพที่  126 พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 1 

ภาพที่  127 พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 2 
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พระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาทขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืน และพระพุทธรูป
ประทับนั่งสมาธิอีกจ านวน 2 แถว แถวละ 2 องค์ และพระโพธิสัตว์ประทับยืนอีกข้างละ 1 องค์ 
รวมมีพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท 1 องค์ พระโพธิสัตว์ประทับยืน 4 องค์ และพระพุทธรูป
ประทับนั่งสมาธินั่งเรียงกันเป็นแถว 40 องค์ ที่ขอบด้านล่างท าเป็นแท่นฐานรองรับพระพุทธรูป
จ านวน 3 แท่น แต่ละแท่นมีรูปธรรมจักรหันข้างตั งกึ่งกลางขนาบข้างด้วยสถูปข้างละ 2 องค์ และ 3 
องคอ์ายุราวพุทธศตวรรษท่ี 1316 

 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบที่ 4พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้านาคปรกขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงรูปพระพุทธเจ้า

ประทับนั่งปางสมาธิมีนาค 7 เศียรปรก ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืนแบบตริภังค์ พระ
หัตถ์ข้างหนึ่งยกขึ นระดับพระอุระถือดอกบัว ส่วนอีกข้างถือหม้อน  าวางระดับพระโสณี ระหว่าง
พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์มีสถูปขนาดเล็กค่ัน ด้านบนมีพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิเรียงกัน 3 
องค์ สลับด้วยสถูปขนาดเล็กอีก 4 องค์ ที่ขอบด้านล่างท าเป็นแท่นหนาปรากฏร่องรอยจารึก พบที่
แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยอายุราวพุทธศตวรรษที่ 1317 

 
 
 
 
 
 

                                                           
16เรื่องเดียวกัน, 164. 
17เรื่องเดียวกัน, 164. 

 

ภาพที่  5.106 พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 3 
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รูปแบบที่ 5 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้าขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูป 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดโค้งมน แสดงรูป

พระพุทธรูปนั่งปางสมาธิบนดอกบัวใต้ต้นโพธิ์ ขนาบข้างด้วยสถูปอยู่ทางด้านซ้าย และธรรมจักรใน
ลักษณะหันข้างตั งบนเสาอยู่ทางด้านขวา พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยก าหนดอายุประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 1318 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบที่  6 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุทธเจ้าปางสมาธิประธานแวดล้อมด้วย

พระพุทธเจ้าปางสมาธิขนาดเล็ก 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปวงรีแนวตั ง ด้านหลังโค้งคล้ายหลังเต่า 

แสดงรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่บนแท่น ขนาบข้างด้วยพระพุทธเจ้าประทับนั่ง ด้านบนปรากฎ

                                                           
18เรื่องเดียวกัน, 164. 

ภาพที่ 129   พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 4 
 

 

ภาพที่ 130พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 5 
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ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งขนาดเล็ก จ านวน 27 องค์ บริเวณขอบพระพิมพ์ปรากฏร่องรอยคล้าย
จารึกก าหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 1319 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปแบบที่ 7พระพิมพ์ดินดิบภาพพระสถูป 

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั ง แสดงภาพ
สถูปตั งอยู่กึงกลาง มีฐานสูง องค์สถูปทรงหม้อน  า ต่อด้วยฉัตรซ้อนหลายชั นลดหลั่นกันขึ นไป 
จนถึงด้านบนสุดมีฉัตรขนาดใหญ่กางกั นอีกขั นหนึง่และมีปลายยอดแหลมข้างสถูปปรากฏร่องรอย
จ านวนจารึก มี 5บรรทัด อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยก าหนดอายุ
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 14 - 1520 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19เรื่องเดียวกัน, 165. 
20เรื่องเดียวกัน, 165. 

 

ภาพที่ 131พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 6 
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รูปแบบที่ 8พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้าประทับนั่งและประทับยืนเรียงกันเป็นแถว 2 

แถว  
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสามเหลี่ยมยอดโค้ง แสดงรูป

พระพุทธรูปหลายองค์ แต่ละองค์ประทับอยู่ภายในซุ้ม ด้านล่างเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง 5 องค์ 
ด้านบนเป็นพระพุทธรูปประทับยืน 3 องค์ และประทับนั่งอีก 2 องค์อายุสมัยประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 17 - 1821 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21เรื่องเดียวกัน, 165. 

 

ภาพที่ 132พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 7 
 

 

ภาพที่ 133พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 8 
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รูปแบบที่ 9 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้าประทับนั่งเรียงกัน 2 แถว และประทับยืน 1 
แถว 

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสามเหลี่ยมยอดโค้ง แสดงรูป
พระพุทธเจ้าหลายองค์ แต่ละองค์ประทับอยู่ภายในซุ้ม ด้านล่างเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง 7 องค์ 
จ านวน 2 แถว ด้านบนเป็นพระพุทธรูปประทับยืน 5 องค์พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยอายุสมัย
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 17 - 1822 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทชิ นส่วนดินเผา 
2.1ชิ นส่วนดินเผาสูง6.5 เซนติเมตร กว้าง 4.5 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร (ภาพที่

138) 
2.2ชิ นส่วนดินเผายาว5 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร (ภาพที่ 139) 
3. ถ  าหมายเลข 3 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหิน 
 3.1ขวานหินขัด (ภาพที่ 140-141) 
 
 
 
 

                                                           
22เรื่องเดียวกัน, 165. 

 

ภาพ134พระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย รูปแบบที่ 9 
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อายสุมัย 
 แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยพบหลักฐานทางโบราณคดีทั งในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

และในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ โดยหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ ภาชนะทรงหม้อก้น
กลมลายเชือกทาบ และขวานหินขัด และในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นพบหลักฐานเป็นพระ
พิมพ์ดินดิบอิทธิพลศิลปะแบบทวารวดี – ศรีวิชัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 - 15 และช่วงที่สอง
เป็นพระพิมพ์อิทธิพลศิลปะลพบุรี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 โดยพระพิมพ์กลุ่มแรกจะพบอยู่
ในพื นที่ด้านในถ  า (สร้างขึ นก่อนจึงถูกบรรจุไว้ชั นใน) และพระพิมพ์กลุ่มที่สองจะพบอยู่ในพื นที่ใกล้
ปากถ  าซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน ามาบรรจุไว้ในภายหลัง  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  135 ภาชนะดินเผาลายเชือก

ทาบ 

ภาพที่  136 ภาชนะดินเผาลายเชือก

ทาบ 

ภาพที่  137 ชิ นส่วนปากภาชนะดินเผา ภาพที่ 138 ชิ นส่วนดินเผา 
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12.แหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร  

ที่ตั ง ต าบลเขากอบ อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม47N 560560.35E 
862205.52Nละติจูด    7°47'59.30"เหนือ   ลองจิจูด   99°32'57.41"ตะวันออก 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 139  ชิ นส่วนดินเผา ภาพที่ 140 ขวานหินขัด 

ภาพที่ 141 ขวานหินขัด 
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(ก) 

แผนที่ที ่12 แหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร 
ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth               (ข) แผนที่ทหาร, “อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง 4924 IV แผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018, 2547, มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดคีรีวิหารตั งอยู่บริเวณเชิงเขากอบ โดยมีคลองยางยวนไหลผ่าน ห่างจากแหล่ง

โบราณคดีประมาณ  100 เมตร ทางทิศใต้ ภายในเพิงผาริมเนินเขาหินปูนในบริเวณวัดพบ
พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน (ภาพที่ 142) แหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหารขึ นทะเบียนเป็นแหล่ง
โบราณคดีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
หลักฐานโบราณคดีที่พบ 

หลักฐานโบราณคดีประเภทดินดิบ 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เคยมีการพบ พระพิมพ์ดินดิบในบริเวณถ  าวัดคีรี

วิหาร (ถ  าหาร)23 แต่จากการส ารวจไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีใดบริเวณพื นถ  าเนื่องจากใน
บริเวณถ  ามีการเทปูนปรับปรุงพื นที่แล้ว ปัจจุบันหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในถ  าคีรีวิหารได้รับ
การเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ดังนี  

1.  พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้าและพระอัษฎามหาโพธิสัตว์ (ภาพที่ 5.134) พระ
พิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปวงรีแนวตั งยอดแหลมเป็นต่ิง มีขอบหนา แสดงรูป
พระพุทธเจ้าแสดงวิตรรกมุทรา ประทับนั่งบนปัทมาสนะ มีพนักพิงเป็นกรอบอยู่โดยรอบพระองค์ 
ตอนบนมีรูปเปลวไฟปรากฏอยู่ใช้เป็นประภามณฑล ด้านข้างทั งสองของพระพุทธเจ้ามีสถูปขนาด
เล็กขนาบข้าง และมีพระโพธิสัตว์ 8 องค์ล้อมรอบพระพุทธเจ้าในชั นนอกสุด โดยอยู่ด้านบนและ
ด้านล่างของพระพุทธเจ้า 2 องค์ และอยู่ทางซ้ายและทางขวาของพระพุทธเจ้าอีกด้านละ 3 องค์ 
                                                           

23สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไป
ตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121, 10-11. 

ภาพที่ 142 บริเวณวัดพบพระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพาน 
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ด้านหลังมีรอยพิมพ์จารึก 5 วงเป็นคาถา เย ธมฺมาฯ อักษรนาครีช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 
ภาษาสันสกฤต24 

2.  พระพิมพ์รูปสถูปสูง 7.5 เซนติเมตร(ภาพที่ 150) ตอนบนช ารุดลักษณะกรอบเป็น  
รูปกลมรี ส่วนล่างแหลมมน ส่วนบนหักหายไป ด้านหน้าภายในกรอบรูปกลมรีเป็นรูปสถูปอยู่ตรง
กลาง สถูปมีองค์ระฆังเป็นรูปโอคว่ าบนดอกบัว มีบัลลังก์สี่เหลี่ยม ปล้องไฉนเป็นรูปแท่งกลม 
ข้างบนมีฉัตร สองข้างของสถูปมีลักษณะเป็นเส้นๆ ท าเลียนแบบจารึกอายุราวพุทธศตวรรษที่   
14-15 25 

3.  สถูปดินดิบ อายุสมัยช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่13-15จ านวน 5 ชิ น  (ภาพที่ 151-
155) 

หลักฐานโบราณคดีประเภทปูนปั้น 
ตามหลักฐานเอกสารจดหมายเหตุระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121      

พระนิพนธ์สมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ได้มีกล่าวถึงพระพุทธรู ป    
ในถ  าว่ามีอยู่มาก ล้วนแต่เป็นของเก่าแก่แน่นอนแต่ไม่มีฝีมือทางกระบวนช่าง26 จากการส ารวจพบ
หลักฐานทางโบราณคดีดังนี  

1.  พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน ความยาวประมาณ 9.50 เมตร  ลักษณะ พระ
พักตร์รูปไข่แบบเชิงช่างท้องถิ่น เม็ดพระศกเป็นปุ่มเล็กแบบหนามขนุน มีรัศมีทรงกรวยเรียวยาวมี
อุณาโลม พระขนงโก่ง ลืมพระเนตร พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้ม กลางพระนลาฏปรากฏรูปอุณา
โลม พระหัตถ์ขวาวางราบอยู่หน้าพระพักตร์ พระหัตถ์ซ้ายวางแนบล าตัว ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิ
พาดเฉียงเป็นแผ่นยาวจรดพระนาภี ขอบรัดประคดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สบงจับจีบหน้านาง 
แบบลักษณะของศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 
และได้รับการบูรณะอีกหลายครั งโดยฝีมือช่างพื นที่ถิ่นรุ่นหลังจนไม่ปรากฏลักษณะดั งเดิมหลง
เหลืออยู ่ (ภาพที่ 143-144)  

2.  กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย (ภาพที่ 5.145-5.149)  
กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย จ านวน 9 องค์ พบภายในถ  าแหล่งโบราณคดี         

วัดคีรีวิหาร พระพักตร์มีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม รัศมีเป็นรูปเปลวเพลิง เม็ดพระศกมีขนาดเล็กและ

                                                           
24หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์ “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย,” 46. 
25เรื่องเดียวกัน, 61. 
26สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไป

ตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121, 10-11. 
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แหลม พระขนงวาดให้ต่อเป็นรูปปีกกา พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกโด่งและมีขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ ไม่แย้มพระโอษฐ์ ครองจีวรห่มเฉียง นั่งขัดสมาธิราบ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราว          
พุทธศตวรรษท่ี 23-24 และอาจได้รับการบูรณะซ่อมแซมภายหลังอีกหลายครั ง 

3.   พระพุทธรูปปูนปั้นทรงเครื่อง ขนาดหน้าตักประมาณ 50 เซนติเมตร พบภายในถ  า
แหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร ลักษณะเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสวมเทริดแบบมโนราห์ภาคใต้    
พระพักตร์รูปไข่ สวมใส่สังวาลย์และก าไล พระหัตถ์ทั งสองข้างวางอยู่บนพระชงฆ์ นั่งขัดสมาธิราบ 
สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลักษณะประติมาณวิทยาเปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อและเชิงช่าง
แบบพื นเมือง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 23-24   

อายสุมัย 
จากการส ารวจและทบทวนวรรณกรรมพบว่า พื นที่บริเวณวัดคีรีวิหาร มีการใช้งานใน

สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นโดยมีหลักฐานคือ พระพิมพ์ดินดิบ และสถูปดินดิบ ซึ่งก าหนดอายุได้
ราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-1527 โดยมีการพบโบราณวัตถุประเภทพระพิมพ์ดินดิบในช่วงอายุสมัย  
ใกล้เคียงกัน ในบริเวณแหล่งโบราณคดีพื นที่ใกล้เคียงเช่น แหล่งโบราณคดีเขาปินะ แหล่ง
โบราณคดีเขานุ้ย แหล่งโบราณคดีเขาขาว และแหล่งโบราณคดีเขาสาย ต่อมาพบหลักฐานการใช้
งานพื นที่ในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ คือ พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพานและกลุ่มพระพุทธรูป
ปูนป้ันปางมารวิชัยซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 

 
 

 
 

 

                                                           
27หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์ “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย,”  184. 

ภาพที่ 143 พระพุทธรูปปูนปั้น                
                 ปางปรินิพพาน 

ภาพที่  144 พระพุทธรูปปูนปั้น           
                    ปางปรินิพพาน 
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ภาพที่ 145 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน         
ปางมารวิชัย 
 

ภาพ 146 กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น                  

ปางมารวิชัย 

ภาพที่ 147 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน        

ปางมารวิชัย 

ภาพที่  148  กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น      
ปางมารวิชัย 

 

ภาพที่  149 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น      

ปางมารวิชัย 

ภาพที่ 150 พระพิมพ์ดินดิบรูปสถูป 
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ภาพท่ี 151  สถูปดินดิบ 
 

ภาพที่  152 สถูปดินดิบ 
 

ภาพที่  153  สถูปดินดิบ 
 

ภาพที่  154  สถูปดินดิบ 
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13.  แหล่งโบราณคดีถ ้าเขาขาว 
 ที่ตั ง หมู่ 2 บ้านโคกแค ต าบลเขาขาว อ าเภอห้วยยอด  พิกัดยูทีเอ็ม ละติจูด

7°48'38.25"เหนือ  ลองจิจูด   99°37'05.62" ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 155 สถูปดินดิบ 

ภาพที่ 156 พระพิมพ์รูปพระพุทธรูป  

วิตรรกมุทรา 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
เขาขาวเป็นภูเขาหินปูนขนาดเล็ก วางตัวในแนวเหนือใต้ ความยาวประมาณ 1 

กิโลเมตร ยอดเขาสูงประมาณ 132 เมตร ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกติดคลองยางยวน ในบาง
ฤดูมักเกิดหมอกลงจัด มองเห็นภูเขาเป็นสีขาว จึงเรียกว่าเขาขาว 

แผนที่ที่ 13 แหล่งโบราณคดีถ  าเขาขาว 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth               (ข) แผนที่ทหาร, “อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง 4924 IV แผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018,2547,  มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 

(ก) 

(ข) 
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หลักฐานทางโบราณคดี 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในบริเวณเขาขาวมีการพบพระพิมพ์ดินดิบในบริเวณ

ถ  าบนเขาขาว แต่จากการส ารวจในปัจจุบันไม่สามารถหาต าแหน่งถ  าที่พบพระพิมพ์ดินดิบพบ 
เนื่องจากไม่มีผู้ใดในชุมชนทราบต าแหน่งที่แน่นอนแล้ว และจากการส ารวจบริเวณโดยรอบไม่พบ
หลักฐานโบราณวัตถุใดๆ โดยหลักฐานโบราณวัตถุที่เคยพบที่เขาขาวปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีดังนี  

1.  พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้าและพระอัษฎามหาโพธิสัตว์ (ภาพที่ 156) พระพิมพ์
ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปวงรีแนวตั งยอดแหลมเป็นต่ิง มีขอบหนา แสดงรูป
พระพุทธเจ้าแสดงวิตรรกมุทรา ประทับนั่งบนปัทมาสนะ มีพนักพิงเป็นกรอบอยู่โดยรอบพระองค์ 
ตอนบนมีรูปเปลวไฟปรากฏอยู่ใช้เป็นประภามณฑล ด้านข้างทั งสองของพระพุทธเจ้ามีสถูปขนาด
เล็กขนาบข้าง และมีพระโพธิสัตว์ 8 องค์ล้อมรอบพระพุทธเจ้าในชั นนอกสุด โดยอยู่ด้านบนและ
ด้านล่างของพระพุทธเจ้า 2 องค์ และอยู่ทางซ้ายและทางขวาของพระพุทธเจ้าอีกด้านละ 3 องค์ 
ด้านหลังมีรอยพิมพ์จารึก 5 วงเป็นคาถา เย ธมฺมาฯ อักษรนาครีช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 
ภาษาสันสกฤต28 

2.  พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุทธเจ้าขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ (ภาพที่ 162)  ขนาด
สูง 9.5 เซนติเมตรพระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงภาพ
พระพุทธเจ้าประทับแบบปรยังกาสนบนฐาน ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา มีสถูปขนาดเล็ก
ขนาบอยู่ด้านข้าง ถัดจากยอดสถูปออกไปเป็นภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืนแบบตริภังค์ยึดก้านบัว
ที่มีรูปพระพุทธเจ้าอยู่บนดอกบัว เหนือพระพุทธเจ้ามีฉัตรหรือต้นไม้ขนาดใหญ่ มีรูปพระพุทธเจ้า 4 
องค์ประทับบนต้นไม้และบนก้านที่ต่อออกจากต้นไม้นั น ทั งสองด้านขนาบด้วยสถูปข้างละองค์ 

3.   พระพิมพ์ดินดิบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร รูปแบบเดียวกันจ านวน 2 องค์ 
(ภาพที่  158 -159 )  ลั กษณะรูปกรอบเป็นทรงกลมยอดแหลมเป็น  ทรงประทับแบบ                     
วัชรประยังกาสนะบนปัทมาสนะ แลเห็นชายผ้าโธตีที่ข้อพระบาท หัตถ์ขวาทรงถืออักษมาลา    
หัตถ์ซ้ายบนถือก้านดอกบัว หัตถ์ขวาล่างแสดงวรมุทรา และหัตถ์ซ้ายล่างซึ่งทอดลงข้างพระองค์
ทรงถือก้านดอกบัวที่มีดอกลอยเด่นอยู่เหนือพระอังสาซ้ายพระเศียรทรงชฎามุกุฏมีศิราภรณ์
ประดับท่ี มวยผมด้านหน้ามีรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะประดิษฐานอยู่ มีประภามณฑลรอบพระ
เศียร      พระวรกายมีเครื่องประดับได้แก่ กรองศอ พาหุรัด ทองพระกร มีรอยสายยัชโญปวีตหรือ
แถบผ้าลางๆพาดจากพระอังสาขวา ที่พื นหลังมีจารึกโดยรอบเป็นวงกลม 1 บรรทัด และด้านขวา

                                                           
28เรื่องเดียวกัน, 56. 
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ของ   พระโพธิสัตว์ มีจารึก จารึกภาษาสันสกฤต  1 บรรทัด เป็นอักษรนาครีรุ่นประมาณพุทธ
ศตวรรษท่ี 1429 

4.  พระพิมพ์ดินดิบรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร (ภาพที่ 160) พระพิมพ์ภาพ      
พระโพธิสัตว์ 4 กร กรอบเป็นทรงกลมมียอดแหลมเป็นต่ิง ด้านหน้ามีภาพพระโพธิสัตว์ 4 กร 
ประทับนั่งแบบวัชรประยังกาสนะบนปัทมาสนะ เห็นชายผ้าโธตีที่ข้อพระบาท หัตถ์ขวาทรงถือ    
อักษมาลา หัตถ์ซ้ายบนถือก้านดอกบัว หัตถ์ขวาล่างแสดงวรมุทรา และหัตถ์ซ้ายล่างทอดลงข้าง
พระองค์ทรงถือก้านดอกบัวที่มีดอกลอยอยู่เหนือพระอังสาซ้าย พระเศียรทรงชฎามุกุฏมีศิราภรณ์
ประดับที่มวยผมด้านหน้ามีรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะประดิษฐานอยู่ มีประภามณฑลรอบ      
พระเศียร พระวรกายมีเครื่องประดับได้แก่ กรองศอ พาหุรัด ทองพระกร มีรอยแถบผ้าบางๆพาด
จากพระอังสาขวา ที่พื นหลังมีจารึกโดยรอบเป็นวงกลม 1 บรรทัด เป็นจารึกภาษาสันสกฤต อักษร
นาครีรุ่นประมาณพุทธศตวรรษท่ี 1430 

5.  พระพิมพ์ดินดิบรูปพระโพธิสัตว์ 12 กร (ภาพที่ 161) ประทับยืน กรอบรูปทรงกลม
บริเวณยอดแหลมเป็นต่ิง ด้านหน้าภาพเป็นภาพพระโพธิสัตว์ 12 กร ประทับยืนบนดอกบัว      
พระหัตถ์คู่หน้าแสดงอภัยมุทราทั งสองพระหัตถ์ มีพระกรด้านขวาและซ้ายอีกข้างละห้ากร        
พระหัตถ์ซ้ายบนถือดอกบัวชมพู  พระหัตถ์ซ้ายล่างถือกมัณฑลุ พระหัตถ์ขวาล่างสุดแสดง         
วรทมุทรา พระหัตถ์ขวาที่อยู่เหนือขึ นมามีลักษณะคล้ายถือของบางอย่างอยู่ พระเศียรเกล้าผมมวย
ทรงชฎามุกุฏ มีประภามณฑลรอบพระเศียรและมีสถูปขนาดเล็กองค์หนึ่งทางขวาของพระเศียร 
ทรงผ้าโธตียาวเหนือข้อพระบาท ปรากฏภาพบุคคลขนาบอยู่สองข้างพระโพธิสัตว์ บุคคลทางขวา
นั่งคุกเข่าแสดงอัญชลีมุทรา บุคคลทางซ้ายยืนเอียงตัว อาจกอดอกอยู่ ด้านหลังของพระพิมพ์      
มีพิมพ์จารึกรูปวงกลม จารึกคาถา เย ธรรมาฯ ภาษาสันสกฤต อักษรนาครีรุ่นพุทธศตวรรษท่ี 1431 

อายสุมัย 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบ สันนิษฐานว่าพื นที่

บริเวณแหล่งโบราณคดีถ  า เขาขาวมีการใช้งานพื นที่ในช่วงพุทธศตวรรษ 14-1532 ในสมัย
ประวัติศาสตร์ตอนต้น โดยมีการพบโบราณวัตถุประเภทพระพิมพ์ดินดิบในช่วงอายุสมัยใกล้เคียง

                                                           
29เรื่องเดียวกัน, 56. 
30เรื่องเดียวกัน, 54. 
31เรื่องเดียวกัน, 56.  
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ภาพที่  157 พระพิมพ์ดินดิบรูปพระพุธเจ้าและ
พระอัษฎามหาโพธิสัตว์ 

ภาพที่ 158 พระพิมพ์ดินดิบ                     
รูปพระโพธิสัตว์ 4 กร 

ภาพท่ี 159 พระพิมพ์ดินดิบรูปพระโพธิสัตว์   4 
กร 

ภาพท่ี 160 พระพิมพ์ดินดิบรูปพระโพธิสัตว์  4 
กร 

ภาพท่ี 161 พระพิมพ์ดินดิบรูปพระโพธิสัตว์ 12 กร 

กันในบริเวณแหล่งโบราณคดีพื นที่ใกล้เคียงเช่น แหล่งโบราณคดีเขาปินะ แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย 
แหล่งโบราณคดี  เขาสาย และแหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 162 พระพิมพ์พระพุทธเจา้ขนาบขา้ง

ด้วยพระโพธิสัตว ์
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14.  แหล่งโบราณคดีวัดพระพุทธสิหิงค์ 
 ที่ตั ง หมู่ 5 ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม 47N 

575551.15E 837138.61N ละติจูด  7°34'22.35"เหนือ ลองจิจูด 99°41'5.56"ตะวันออก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 

แผนที่ที่ 14 แหล่งโบราณคดีวัดพระพุทธสิหิงค์ 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth          (ข) กรมแผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,” ระวาง 4924 III แผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018,2547, มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดพระพุทธสิหิงค์ตั งอยู่บริเวณที่ราบทิศตะวันออกของคลองนาน้อย ห่างประมาณ      

200 เมตร  
ประวัติการศึกษาที่ผ่านมาในอดีตและข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
ตามรายงานทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุว่าวัดพระพุทธ

สิหิงค์ตั งขึ นในปี พ.ศ. 220033 และมีชื่อปรากฏขึ นในเอกสารกัลปนาวัดเขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง      
ซึ่งเขียนขึ นในพุทธศตวรรษที่ 21-23 ว่าเป็นหนึ่งในวัดที่พระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาได้         
โปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดในหัวเมืองตรัง เมืองนครศรีธรรมราช และเมืองพัทลุง จ านวน 290-298 วัด 
ให้ขึ นตรงกับวัดเขียนบางแก้ว นอกจากนี ยังปรากฏในต านานนางเลือดขาว โดยกล่าวว่านางเลือด
ขาวเป็นผู้สร้างวัดนี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเรียกชื่อว่า “วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์”   

หลักฐานโบราณคดี 
จากการส ารวจพบว่าในปัจจุบันวัดพระพุทธสิหิงค์ได้ท าการก่อสร้างอุโบสถใหม่ โดย

อัญเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นจากอุโบสถเดิมมาประดิษฐานไว้โดยพระพุทธรูปปูนปั้นที่คงเหลืออยู่ใน
ปัจจุบันมีจ านวน 5 องค์ (ภาพที่ 163) ดังนี  พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ 1 องค์ (ภาพที่ 164)
พระพุทธรูปปางมารวิชัย 4 องค์ (ภาพที่ 166-168) พระประธานปูนปั้นปางมารวิชัยประทับ
นั่งขัดสมาธิเพชรหน้าตัก 180 เซนติเมตรชาวบ้านเรียกว่า “พระพุทธสิหิงค์” เป็นฝีมือช่างพื นบ้าน
ผ่านการบูรณะมาแล้ว เล่าว่าพระประธานองค์นี จ าลองตามแบบจากพระพุทธสิหิงค์ที่วัดหัวถนน 
เดิมวัดนี มีการสัญจรทางน  ากับวัดหัวเขา วัดหัวถนน วัดปากเหมือง วัดกลาง ด้วยคลองนางน้อยซึ่ง
สามารถใช้การสัญจรทางน  าติดต่อกับวัดพระงามจนกระทั่งมีการตัดถนนผ่านคลองในปัจจุบัน 

พระพุทธสิหิงค์องค์จริง(ภาพที่ 169) ที่สูญหายไปเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคมพ.ศ. 2527 
เป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อปางมารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชรมีรูปคล้ายคลึงกับพระพุทธสิหิงค์
ของเมืองนครศรีธรรมราช มีหน้าตักประมาณ 7 นิ ว เล็กกว่าพระพุทธสิหิงค์ที่นครศรีธรรมราช 
ฐานรองรับองค์พระเป็นฐานเรียงซ้อนกันไม่มีลาย ด้านหลังมีห่วง 2 ห่วงคาดว่าเป็นที่เสียบก้านฉัตร 
ฐานด้านหน้ายื่นโผล่ทั งทางซ้ายและขวาไปทั งสองด้านและมีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร 
ซึ่งคาดว่าเมื่อลงเรือคงใช้เป็นที่ตอกยึดกับแผ่นกระดานเรือไว้ตามต านานนางเลือดขาวฉบับซึ่งเล่า
กันแบบมุขปาฐะของจังหวัดตรังเล่าว่ากันว่า พระกุมารและนางเลือดขาวลงเรือไปลังการับ         
พระพุทธสิหิงค์มาเมื่อกลับจากลังกาได้ถูกคลื่นที่ปากแม่น  าเรือล่มลงแถวพระม่วงจึ งได้หล่อ

                                                           

 33ส านักพระพทุธศาสนา, รายงานทะเบียนวัด, เข้าถึงเม่ือ 28 ธันวาคม 2557,  เข้าถึงได้
จาก http://www.onab.go.th/Wad/Trang.pdf 
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พระองค์ใหม่ขึ นไปส่งให้เมืองนครศรีธรรมราชพระพุทธสิหิงค์องค์นี ไม่จมน  าก่อนลอยไปกับ         
ไม้กระดานเรือติดอยู่หน้าวัดกลางชาวบ้านเอาไม้สอยขึ นมาท าให้ห่วงหากไปเสีย 1 ห่วง ต่อมา    
วัดกลางร้างไป จึงได้น าไปไว้ที่วัดพระพุทธสิหิงค์ ต่อมาพระตรัง (ทองปาน) ได้ย้ายไปไว้ที่วัด       
หัวถนน ก่อนจะโดนโจรกรรมไปในที่สุด34 ใบเสมาปูนของวัดพระพุทธสิหิงค์นั นเป็นใบเสมาที่      
ถูกสร้างขึ นใหม่ (ภาพที่ 170) เมื่อพิจารณาจากหลักฐานเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
ในคลองนาน้อยและแม่น  าตรังในบริเวณใกล้เคียงแล้วคาดว่าจะสร้างขึ นในสมัยอยุธยา 

อายสุมัย 
จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีประเภทเอกสารเช่น พระต าราบรมราชูทิศเพื่อ

กัลปนาสมัยพระเพทราชา, เพลาพระนางเลือดขาว ซึ่งสันนิษฐานว่าเขียนขึ นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
23 พบว่าปรากฏชื่อวัดพระพุทธสิหิงค์ในเอกสารดังกล่าว และเมื่อพิจารณาประกอบกับ           
พระพุทธสิหิงค์โลหะที่หายไปและพระพุทธปูนปั้นรูปศิลปะพื นเมืองที่พบแล้ว สันนิษฐานว่าวัด   
พระพุทธสิหิงค์น่าจะถูกสร้างขึ นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
 

 
 
 

                                                           
34ชัยวัติ พิริยะกุล, “วัดพระพุทธสิหิงค์”, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 11 (2542) : 

5095. 
 

ภาพที่ 163 พระพุทธรุปปูนปั้น 5 องค์ ภาพที่ 164 พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ 
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15.   แหล่งโบราณคดีวัดพระงาม 

 ที่ ตั ง  หมู่  7 ต าบลบ้านโพธิ์  อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  พิกัดยูที เ อ็ม  47N 
570475.18E  

835997.61N ละติจูด   7°33'45.45"เหนือ  ลองจิจูด   99°38'19.86"ตะวันออก 
 

ภาพที่ 165 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาพที่ 166 พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
 

ภาพที่ 167 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ภาพที่ 168 พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
 

ภาพที่ 169 พระพุทธสิหิงค์ 

ภาพที่ 5.148 ใบเสมาปูน 

ภาพที่ 170 ใบเสมา 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดพระงามตั งอยู่บริเวณบ้านควนขัน โดยมีคลองนาน้อยไหลผ่านทางทิศตะวันออก

และทิศใต้และมีคลองไฟไหลผ่านทางทิศเหนือของวัด  
ประวัติการศึกษาที่ผ่านมาในอดีตและข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 

(ก) 
 

แผนที่ที่ 15  แหล่งโบราณคดีวัดพระงาม 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth               (ข) แผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,” 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,” ระวาง 4924 III แผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018,2547, มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 
 

(ข) 
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ตามรายงานทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุไว้ว่า วัดพระงาม
ตั งขึ นในปี พ.ศ. 222435 วัดพระงามเป็นหนึ่งในวัดที่ปรากฏชื่อขึ นในกัลปนาวัดเขียนบางแก้ว36    
ซึ่งเขียนขึ นครั งแรกในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 และปรากฏตามหนังสือเพลานางเลือดขาว37 เขียนไว้
ว่าเป็นวัดที่เจ้าพระยากุมารเป็นผู้สร้าง “...ตั งแต่นั น เล่าเมื่อปีจอโทโศก จึงกุมารก็ได้ไปเลียบ
แผ่นดิน ณ ที่ตรัง 7 วัน ก็ตกแต่งพระพุทธรูป ธ ณ ที่ตรัง จึงเจ้าพระยา ก็ท าเป็นพระงาม ที่ตรัง ณ 
แขวงขึ นแก่เมืองนครศรีธรรมราช...” ในหนังสือพระกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุง (เอกสารกัลปนาวัด 
คณะบางแก้ว ระบุว่ามหาเถระสวรรค์ราชเป็นเจ้าอธิการวัดหมื่นศรีศาสนาเป็นนายประเพณี มีข้า
พระ 5 หัวงาน นางแมะ หัวงาน 1 นางด าหัวงาน 1 นางค าทองหัวงาน 1 นางหงส์หัวงาน 1 และ
นางแก้วงาม 1 โดยตามเรื่องเล่าของชุมชนบริเวณวัดพระงามกล่าวว่าชื่อวัดพระงามตั งตาม
พระพุทธรูปปูนปั้น พระประธานของวัด ที่มีพระพักตร์งดงาม เดิมตั งอยู่ในศาลาการเปรียญซึ่งสร้าง
ด้วยไม้ ภายในประดิษฐานพระปูนปั้นซึ่งเป็นพระประธานองค์ใหญ่ 1 องค์ องค์เล็ก 2 องค์ 
(ปัจจุบันพบพระประธานองค์ใหญ่ 1 องค์ องค์เล็ก 1 องค์) ในปีพ.ศ. 2463-2464 มีการน าพระไป
ท าลายเพื่อหาสมบัติโดยโจรในจังหวัดพัทลุง ท าให้องค์พระถูกทิ งไว้กลางทุ่งนาประมาณ 5-6 ปี
พ.ศ. 2469 จึงได้มีการยกองค์พระมาบูรณะ 

หลักฐานโบราณคดี 
จากการส ารวจในปัจจุบันพบว่าวัดพระงามได้สร้างอุโบสถใหม่ขึ นและได้บูรณะพระ

ประธานขึ นใหม่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 140 เซนติเมตร 
พระพักตร์มีลักษณะกลม รัศมีเป็นรูปเปลวเพลิง เม็ดพระศกมีขนาดเล็กแบบหนามขนุน พระขนง
โก่ง พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกโด่งและใหญ่ แย้มพระโอษฐ์ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิพาดเฉียง
เป็นแผ่นยาวจรดพระนาภี นั่งขัดสมาธิราบ (ภาพที่ 5.149-5.150) โดยมีการเปลี่ยนแปลงพระ 

พักตร์เล็กน้อยจากเดิม (ภาพที่ 5.151ภาพเดิมก่อนการบูรณะ)สันนิษฐานว่าน่าจะมี
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23  และบริเวณหน้าอุโบสถหลังใหม่มีการย้ายพระพุทธรูปปูนปั้นปาง
มารวิชัยองค์เล็กที่พบเดิมในวัดมาตั งขึ นบนฐานใหม่ (ภาพที่ 5.152) 

                                                           
35ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รายงานทะเบียนวัด, เข้าถึงเมือ่ 28 ธันวาคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.onab.go.th/Wad/Trang.pdf,  
36คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และโบราณคดี ส านัก

นายกรัฐมนตร,ี ประชุมพระต้าราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนา สมัยอยุธยา ภาค 1, 1-45. 
 37ชัยวุฒิ พิริยะกลุ, การปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ 

ประเภทหนังสือบุด เรื่องเพลานางเลือดขาว, 182. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E28%7d%7bu0E36%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E32%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E34%7d%7bu0E27%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d&SORT=DZ/X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E28%7d%7bu0E36%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E32%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E34%7d%7bu0E27%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%95/1%2C31%2C31%2CB/frameset&FF=X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E28%7d%7bu0E36%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E32%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E34%7d%7bu0E27%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E28%7d%7bu0E36%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E32%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E34%7d%7bu0E27%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d&SORT=DZ/X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E28%7d%7bu0E36%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E32%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E34%7d%7bu0E27%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%95/1%2C31%2C31%2CB/frameset&FF=X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E28%7d%7bu0E36%7d%7bu0E01%7d%7bu0E29%7d%7bu0E32%7d%7bu0E1B%7d%7bu0E23%7d%7bu0E34%7d%7bu0E27%7d%7bu0E23%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d&SORT=DZ&1%2C1%2C
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ภาพที่  174  พระพุทธรูปปูนปั้น ปางมาร
วิชัยตั งขึ นบนฐานใหม่ 
 

อายุสมัย 
จากการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีประเภทเอกสารเช่น พระต าราบรมราชูทิศเพื่อ

กัลปนาสมัยพระเพทราชา, เพลาพระนางเลือดขาว ซึ่งเขียนขึ นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 พบว่า
ปรากฏชื่อวัดพรามในเอกสารดังกล่าว และเมื่อพิจารณาประกอบกับพระพุทธปูนปั้นรูปศิลปะ
พื นเมืองที่พบแล้ว สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ นในช่วงสมัยอยุธยาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.  แหล่งโบราณคดีวัดโพธาราม 
 ที่ตั ง หมู่ 4 ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม   
47N 570548.37E 837310.28N ละติจูด    7°34'28.19" เหนือ  ลองจิจูด   

99°38'22.31"ตะวันออก 
 
 

ภาพที่  171 พระประธานใหม่ ภาพที่  172 พระประธานใหม่ 

ภาพที่  173 พระประธานก่อนบูรณะ 
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(ก) 
 

แผนที่ที่ 16 แหล่งโบราณคดีวัดโพธาราม 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth                 (ข) แผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,” 
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,” ระวาง 4924 III แผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด L7018, 

2547,  มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดโพธารามตั งอยู่บริเวณทิศตะวันตกประมาณ 300 เมตรจากคลองน  าเจ็ดและ

ประมาณ 800 เมตรจากคลองนาน้อยทางทิศใต้  
ประวัติการศึกษาที่ผ่านมาในอดีตและข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
ตามรายงานทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุไว้ว่า วัดโพธาราม

ตั งขึ นในปี พ.ศ. 215538  ในปัจจุบันวัดโพธารามได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่และสร้างอาคาร
ครอบพระพทุธรูปปูนปั้นที่พบเดิมในวัด (ภาพที่ 175) 

 

 
 
 
หลักฐานโบราณคดี 
แม้ว่าตามรายงานทะเบียนวัดจะระบุไว้ว่า วัดโพธารามมีอายุเก่าถึง พ.ศ. 2155 แต่ไม่

พบชื่อของวัดโพธารามในกัลปนาวัดเขียนบางแก้ว หรือต านานพระนางเลือดขาวเลย ภายใน
อาคารที่สร้างขึ นครอบพระพุทธรูปปูนปั้นที่มีอยู่เดิมพบกลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น 4 องค์ องค์พระ
ประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยพักตร์รูปไข่ รัศมีเป็นรูปเปลวเพลิง เม็ดพระศกเล็กแบบหนาม
ขนุน พระขนงโก่ง พระเนตรเบิกกว้าง พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์ครองจีวรห่มเฉียง นั่งขัดสมาธิ
เพชร หน้าตักกว้าง 58 นิ ว สูง 37 นิ ว พระพุทธรูปบริวาร 3 องค์ มีลักษณะต่างกันออกไป องค์ขวา

                                                           
38 ส านักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ, รายงานทะเบียนวัด, เข้าถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.onab.go.th/Wad/Trang.pdf 
 

ภาพที่ 175 อาคารครอบพระพุทธรูปปูนปั้นท่ีพบเดิมในวัด 
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เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ส่วนองค์ซ้ายเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์เป็นรูปไข่ รัศมีรูป
เปลวเพลิง พระขนงโก่ง พระเนตรเบิกกว้าง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อยพระพุทธรูปกลุ่ม
นี  (ภาพที่ 176-179) เมื่อพิจารณาจากลักษณะพระพุทธรูปแล้วคาดว่าน่าจะอยู่ในสมัยเดียวกันกับ
พระพุทธรูปปูนปั้นในวัดอ่ืนๆ ในบริเวณลุ่มแม่น  าตรังในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย–รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

อายสุมัย 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบจากพระพุทธรูปปูนปั้นองค์อ่ืนๆที่พบในบริเวณวัดโพธาราม 

และพระพุทธรูปปูนปั้นอ่ืนๆที่พบในบริเวณลุ่มแม่น  าตรังแล้ว คาดว่าพระพุทธรูปกลุ่มนี น่าจะมีอายุ
สมัยอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษท่ี 23-24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 176  พระพุทธรูปปูนปั้น ภาพที่ 177 พระพุทธรูปปูนปั้น 

ภาพที่ 178 พระพุทธรูปปูนป้ัน ภาพที่ 179 พระพุทธรูปปูนปั้น 
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17.  แหล่งโบราณคดีวัดสาริการาม  
 ที่ตั ง หมู่  9 ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม  47N 

567337.93E 832675.95N ละติจูด    7°31'57.43"เหนือ  ลองจิจูด  99°36'37.33"ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ก) 
 

แผนที่ที่ 17 แหล่งโบราณคดีวัดสาลิการาม 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth                        (ข) แผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,” ระวาง 4924 III แผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด L7018, 

2547, มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 

 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดสาริการามตั งอยู่บริ เวณบ้านไชยมงคล โดยมีคลองนาน้อยไหลผ่านทาง                   

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 150 เมตร  
ประวัติการศึกษาที่ผ่านมาในอดีตและข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
ตามรายงานทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุไว้ว่า วัดสาริกา

รามตั งขึ นในปี พ.ศ. 2240 วัดสาริการามเป็นหนึ่งในกลุ่มวัดที่พบพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะพื นเมือง
ในบริเวณคลองนาน้อย 

หลักฐานโบราณคดี 
ภายในอุโบสถวัดสาลิการามพบกลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น (ภาพที่ 180) โดยพระพุทธรูป

ปางมารวิชัยองค์กลาง นั่งขัดสมาธิเพชร พระเกตุมาลาเป็นทรงแหลมสูง หน้าตักมีขนาดกว้าง 60 
นิ ว สูง 101 นิ ว (ภาพที่181) ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยองค์อ่ืนๆ ที่พบ
ในบริเวณลุ่มแม่น  าตรัง และมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพุทธสิหิงค์จ าลองที่วัดพระพุทธสิหิงค์ คาด
ว่าน่าจะมีอายุสมัยอยู่ในช่วงอยุธยาตอนปลาย – รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

อายุสมัย 
เมื่อพิจารณาจากพระพุทธรูปปูนปั้นที่พบในบริเวณวัดสาริการาม และพระพุทธรูปปูน

ปั้นอ่ืนๆ ในบริเวณคลองนาน้อยแล้ว สันนิษฐานกลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นที่พบในแหล่งโบราณคดี       
วัดสาริการามน่าจะมีอายุราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 23-24 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 180 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน ภาพที่ 181 พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
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18.  แหล่งโบราณคดีวัดถ ้าพระพุทธ  
ที่ ตั ง  หมู่  6 ต าบลหนองบัว อ า เภอรัษฎา จังหวัดตรัง  พิกัดยูที เ อ็ม 47N 

581842.74E 880478.41N ละติจูด   7°57'53.23"เหนือ  ลองจิจูด  99°44'33.35"
ตะวันออก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

(ก) 
 

แผนที่ที่ 18 แหล่งโบราณคดีวัดถ  าพระพุทธ 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth; (ข) แผนที่ทหาร, “อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง 4924 IV แผนที่ประเทศไทย 

ล าดับชุด L7018, 2547, มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดถ  าพระพุทธตั งอยู่บริเวณเชิงเขาทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขาแหลม ซึ่งสามารถใช้

เป็นทางผ่านระหว่างจังหวัดตรัง,พัทลุง และนครศรีธรรมราช เหนือช่องเขาระหว่างเขาสูงและเขา
แหลม โดยมีคลองร่องน  าไหลผ่านทางทิศใต้และทิศตะวันออกห่างจากแหล่งโบราณคดีประมาณ 
200 เมตร บริเวณเพิงผาด้านทิศใต้ของวัดถ  าพระพุทธพบพระพุทธรูปปางปรินิพพานและกลุ่ม
พระพุทธรูปปูนปั้ น  วั ดถ  าพระพุทธขึ นทะ เบียนโบราณสถานแล้ ว ตามที่ ป ระกาศใน                     
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 247839 

หลักฐานโบราณคดี 

หลักฐานโบราณคดีประเภทปูนปั้น 
1.  พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน (ภาพที่ 187-190) ยาวประมาณ 14 เมตร อายุ

สมัยช่วงอยุธยา ลักษณะพระพักตร์เป็นรูปไข่ เม็ดพระศกเล็กเป็นปุ่มแหลม รัศมีรูปเปลวเพลิง          
พระขนงโก่ง พระเนตรหรี่ พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้มมุมปาก พระหัตถ์ขวาวางราบอยู่หน้า     
พระพักตร์ พระหัตถ์ซ้ายวางแนบล าตัว ครองจีวรห่มคลุมบางแนบเนื อ สังฆาฏิห่มเฉียงแผ่นยาว
จรดพระนาภีชายสังฆาฏิตัดเรียบ ขอบรัดประคดเป็นแผ่นสี่ เหลี่ยมผืนผ้า สบงจับเป็นจีบเป็นหน้า
นาง เป็นลักษณะของศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย40 องค์พระประทับอยู่บนฐานเจาะซุ้มจระน าที่มี
รูปประติมากรรมรูปช้างครึ่งตัวอยู่ภายในสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี น่าจะมีอายุราว          
พุทธศตวรรษที่ 23 ถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 24 และอาจได้รับอิทธิพลศิลปกรรมแบบลังกา  
มาจากเมืองนครศรีธรรมราช 

2.  กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นอยู่เบื องพระเศียรและพระบาทหลายองค์ รูปทรงส่วนใหญ่
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ เศียรพระพุทธรูปมีทั งแบบสวมลอมพอก สวมเทริด และ  
พระเกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง นอกจากนี ยังพบพระทรงเครื่องยืนปางห้ามญาติ 3 องค์ (ภาพที่ 
5.169-5.196)  

หลักฐานโบราณคดีประเภทเตาเผาโลหะ 

                                                           
39กรมศิลปกร, โครงการส ารวจแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม เว็บไซต์ระบบภูมิสารสนเทศ 

เข้าถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557, เข้าถึงได้จากhttp://www.gis.finearts.go.th / ROYAL_NOTICE 
40ศักดิ์ชัย สายสิงห,์ พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความเชื่อ

ของคนไทย (กรุงเทพฯ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 
425. 

 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ/X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C/1%2C51%2C51%2CB/frameset&FF=X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ&6%2C6%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ/X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C/1%2C51%2C51%2CB/frameset&FF=X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ&6%2C6%2C
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3.  เตาเผาโลหะสูง 90 เซนติเมตร ปากกว้าง 70 เซนติเมตร (ภาพที่ 182-183) และ
ซากเตาเผาโลหะอ่ืนๆ ตั งอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของวัด (ภาพที่ 184-185) 

หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
4.  เศษภาชนะดินเผา (ภาพที่ 186)  

อายุสมัย 
จากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทพระพุทธรูปปูนปั้นที่พบสันนิษฐานว่าเริ่มมีการใช้

งานพื นที่บริเวณแหล่งโบราณคดีวัดถ  าพระพุทธในช่วงอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงครึ่งแรกของ
พุทธศตวรรษท่ี 24  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 320  กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น ภาพที่ 321 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน 

ภาพที่  182  เตาเผาโลหะ ภาพที่ 183  เตาเผาโลหะ 
 

ภาพที่ 184  เตาเผาโลหะ 
 

ภาพที่ 185  เตาเผาโลหะ 
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ภาพท่ี 187 พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน 

ภาพท่ี 188 พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี186 เศษเครื่องปั้นดินเผาที่หลงเหลือ 

ภาพท่ี 189  ฐานชา้ง 

ภาพท่ี 190  ฐานชา้ง ภาพท่ี  191 กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น 
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ภาพท่ี 192 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน ภาพที่ 193  กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น 

ภาพที่ 194  กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น ภาพที่ 195  กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น 

ภาพที่ 196  กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น ภาพที่ 197กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน 
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ภาพที่ 198 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน ภาพที่ 199 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน 

ภาพที่ 200 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน ภาพที่ 201 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน 

ภาพท่ี 202 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน ภาพที่ 203 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน 
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ภาพที่  204 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น ภาพที่  205 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น 

ภาพที่ 206 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน ภาพที่  207 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น 

ภาพที่  208 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น ภาพที่  209 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น 



153 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  210 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น ภาพที่  211 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น 

ภาพที่  212 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น ภาพที่  213 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น 

ภาพท่ี 214 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน ภาพที่  215 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้น 
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19.  แหล่งโบราณคดีวัดเขาพระ  
ที่ตั ง หมู่ 4 ต าบลคลองปาง อ าเภอรัษฎาจังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม 47N 569770.22E 

879631.20N ละติจูด   7°57'26.29"เหนือ ลองจิจูด 99°37'58.98"ตะวันออก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 216 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน ภาพที่ 217 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน 

ภาพที่ 218 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน 
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แผนที่ที่ 19 แหล่งโบราณคดีวัดเขาพระ 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth                 (ข) แผนที่ทหาร, “อ าเภอห้วยยอด,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “อ าเภอห้วยยอด,” ระวาง 4924 IV แผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018,2547, มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 (ก) 
 

(ข) 
 



156 

 

 
 

ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดเขาพระตั งอยู่บริเวณเชิงเขาหินปูนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของควนเมา โดยมี

คลองไพไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของวัด ประมาณ 50 เมตรจากแหล่งโบราณคดี ตามรายงาน  
ทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุไว้ว่า วัดเขาพระตั งขึ นในปี พ.ศ. 247841 
บริเวณด้านทิศใต้ของวัดพบเพิงผาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นวัดเขาพระจ านวน 5 องค์  
(ภาพที่ 219)โดยพระพุทธรูปปูนปั้น 1 องค์นั นถูกท าลายไปแล้วเหลือเพียงชิ นส่วนใบหน้าและ   
เสาแกนกลางของพระพุทธรูปเท่านั น บริเวณเหนือพระพุทธรูปพบภาพเขียนสีแดงและขาวบนผนัง
เพิงผา  

 
 
 
หลักฐานโบราณคดี 
จากการส ารวจพบหลักฐานทางโบราณคดีบริเวณเพิงผา ได้แก่ กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น

ปางมารวิชัย จ านวน 5 องค์ หน้าตักกว้างประมาณ 90 นิ ว (ภาพที่ 5.220-5223) พระพักตร์มี
ลักษณะค่อนข้างกลม รัศมีรูปเปลวเพลิง เม็ดพระศกแหลมขนาดเล็ก พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบ
ต่ า   พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิพาดยาวมาจรดพระนาภี 
นั่งขัดสมาธิราบ พระถูกทาสีใหม่ทุกองค์ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24  

                                                           
41 ส านักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ, เว็บไซต์รายงานทะเบียนวัด, เข้าถึงเม่ือ 28 ธันวาคม 

2557, เข้าถึงไดจ้าก http://www.onab.go.th/Wad/Trang.pdf 
 

ภาพที่ 219  เพิงผาที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นวัดเขาพระ

จ านวน 5 องค์ 
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(ภาพที่ 220-223)  โดยพระพุทธรูป 4 องค์ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ส่วนอีก 1 องค์นั น เหลือเพียง
ชิ นส่วนใบหน้า และเสาแกนกลางพระพุทธรูปเท่านั น (ภาพที่ 224-225) และพบภาพเขียนสีแดง
และขาวบนผนังเพิงผาจ านวน  4 ภาพ (ภาพที่ 226-228) มีลักษณะเป็นรูปวงกลม วาดเป็น
ลวดลายด้านใน สันนิษฐานว่าเขียนขึ นในยุคเดียวกับพระพุทธรูป ในบริเวณเพิงผานั นมีการน า
พระพุทธรูปไม้มาทิ งไว้เป็นจ านวนมาก (ภาพที่ 229-230) จากลักษณะของพระพุทธรูปปูนปั้นและ
ภาพเขียนสีที่พบนั น สันนิษฐานว่าอาจอยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย-รัตนโกสินทร์ตอนต้น และ
อาจจะสร้างขึ นในยุคสมัยใกล้เคียงกับภาพเขียนสีและพระพุทธรูปปูนปั้นที่พบในแหล่งโบราณคดี
ถ  าตรา 

อายสุมัย 
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบประเภทพระพุทธรูปปูนปั้นและภาพเขียนสีซึ่ง

สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 คาดว่าพื นที่บริเวณนี มีการใช้งานในช่วงปลาย
อยุธยา - รัตนโกสินทร์ตอนต้น  
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 220   กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นมาร
วิชัย 
 

ภาพที่  221 กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้นปาง        

มารวิชัย 



158 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 222 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน      

ปางมารวิชัย 

ภาพที่ 223 กลุ่มพระพุทธรูปปูนป้ัน         

ปางมารวิชัย 

ภาพที่ 224 สาแกนกลางพระพุทธรูป 
 

ภาพที่  225 ชิ นส่วนใบหน้าพระพุทธรูป 
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ภาพที่ 226 ภาพเขียนสีบนผนังเพิงผา ภาพที่  227 ภาพเขียนสีบนผนังเพิงผา 

ภาพที่  228  ภาพเขียนสีบนผนังเพิงผา ภาพที่  229 ภาพเขียนสีบนผนังเพิงผา 

ภาพที่ 230 พระพุทธรูปไม้ 
ภาพที่ 231 พระพุทธรูปไม้ 
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20. แหล่งโบราณคดีวัดหัวเขา  
 ที่ตั ง หมู่ 6  ต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม   47N 

573473.01E 838033.67N ละติจูด    7°34'51.60"เหนือ  ลองจิจูด   99°39'57.79"ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(ก) 
 

แผนทีที่ 20 แหล่งโบราณคดีวัดหัวเขา 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth               (ข) แผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,” ระวาง 4924 III แผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018,2547, มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดหัวเขาตั งอยู่บริเวณทิศตะวันตกของภูเขาหินปูนขนาดเล็ก ห่างจากคลองนาน้อย

ทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร ตามรายงานทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ระบุไว้ว่า วัดหัวเขาตั งขึ นในปี พ.ศ. 233042 

หลักฐานโบราณคดี 
จากการส ารวจพบว่ามีการเก็บโบราณวัตถุที่พบจากวัดหัวเขาไว้ที่โรงเรียนเทศบาล 6 

ต าบลนาหมื่นศรี อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง พบหลักฐานทางโบราณคดีดังนี  
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทดินเผา 
1.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาอันซี มณฑลฝูเจี ยน ทรงไห 4 หู เคลือบสีน  าตาล

เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 13 เซนติเมตร สูง 43 เซนติเมตร อายุสมัยกลางถึงปลายพุทธศตวรรษ
ท่ี 24 (ภาพที่ 232) 

อายสุมัย 
จากภาชนะดินเผาสมัยชิงทีพบคาดว่าพื นที่บริเวณวัดหัวเขามีการใช้งานในช่วงสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 

 
 

 

                                                           
42ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รายงานทะเบียนวัด, เข้าถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.onab.go.th/Wad/Trang.pdf 
 

ภาพที่  232  ภาชนะดินเผาสมัยชิงทรงไห 4 หู 
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21. แหล่งโบราณคดีเรือโบราณวัดโหล๊ะคล้า  

 ที่ตั ง ต าบลโหล๊ะคล้า อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พิกัดยูทีเอ็ม47N 585071E 
823075N ละติจูด   7°26'43.90"เหนือ ลองจิจูด  99°46'15.41"ตะวันออก 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) 
 

แผนที่ที่ 21 แหล่งโบราณคดีเรือโบราณวัดโหล๊ะคล้า 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth             (ข) แผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,” ระวาง 4924 III แผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018, 2547, มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 

 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดโหล๊ะคล้าตั งอยู่บริเวณทิศใต้ของคลองพิกุล ห่างจากคลองประมาณ 50 เมตร  
หลักฐานโบราณคดี 
จากการส ารวจพบว่าภายในวัดมีการเก็บรักษาเรือขุดขนาด 12 x 0.8 เมตร (ภาพที่ 

233-235) ที่ขุดพบจากคลองพิกุล บริเวณทางด้านทิศเหนือติดกับตัววัด (ภาพที่ 235) จากการ
ส ารวจสภาพบริเวณที่พบเรือในปัจจุบันเป็นล าคลองตื นเขินขนาดเล็ก และไม่พบหลักฐานทาง
โบราณวัตถุใดบนผิวดิน 

อายสุมัย 
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบสันนิษฐานว่า มีการใช้พื นที่ ในสมัย

รัตนโกสินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 233  เรือขุด ภาพที่ 234  เรือขุด 

ภาพที่ 235 คลองพิกุล 
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22.  แหล่งโบราณคดีวัดใหม่ไทรงาม  
 ที่ตั ง หมู่  6 ต าบลเกาะเปี๊ยะ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง พิกัดยูที  47N 

578137.60E 824647.44N ละติจูด   7°27’35.47"เหนือ ลองจิจูด  99°42'29.30"ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ก) 
 

แผนที่ที่ 22 แหล่งโบราณคดีวัดใหม่ไทรงาม 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth                       (ข) แผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “จังหวัดตรัง,” ระวาง 4924 III แผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด L7018, 

2547, มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดใหม่ไทรงามตั งอยู่ด้านทิศตะวันตกของคลองทรายขาวระยะทางประมาณ 400 

เมตรตามรายงานทะเบียนวัดของส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระบุไว้ว่า วัดใหม่ไทรงาม
ตั งขึ นในปี พ.ศ. 246343  

หลักฐานโบราณคดี 
จากการส ารวจพื นที่บริเวณวัดพบหลักฐานโบราณคดีได้แก่  ภาชนะดินเผาสมัยชิง 

กลุ่มเตาอันซี มณฑลฝูเจี ยน ทรงไห 4 หู เคลือบสีน  าตาล ปากกว้าง 15 เซนติเมตร สูง 45 
เซนติเมตร (ภาพที่ 236) อายุสมัยกลางถึงปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  

อายสุมัย 
จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบสันนิษฐานว่ามีการใช้พื นที่วัดใหม่ไทรงามในช่วง

รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 

   

 
 

                                                           
43ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รายงานทะเบียนวัด, เข้าถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.onab.go.th/Wad/Trang.pdf 
 

ภาพ236 ภาชนะดินเผาสมัยชิงทรงไห 4 หู 
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23.  แหล่งโบราณคดีวัดเขาพระวิเศษ  
 ที่ ตั ง  หมู่4ต าบลเขาวิ เศษ อ า เภอวังวิ เศษ จั งหวัดตรั ง  พิกัดยูที เ อ็ม 47P 

550561.10E 847628.47N ละติจูด    7°40'5.01"เหนือ  ลองจิจูด  99°27'30.41"ตะวันออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่ 23 แหล่งโบราณคดีวัดเขาพระวิเศษ 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth        (ข) กรมแผนที่ทหาร, “อ าเภอสิเกา,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “อ าเภอสิเกา,” ระวาง 4824 IIแผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018, 2547, มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 

 
 

(ก) 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 

วัดเขาพระวิเศษตั งอยู่ทางด้านทิศเหนือของบ้านเขาวิเศษ โดยมีคลองห้วยหนานไหล
ผ่านทางด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือของวัด ตามรายงานทะเบียนวัดของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุไว้ว่า วัดเขาพระวิเศษตั งขึ นในปี พ.ศ. 233144 ภายในวัดพบอุโบสถ
ซึ่งถูกสร้างขึ นใหม่ (ภาพที่ 237) 

 

 
 

 
หลักฐานโบราณคดี 
จากการส ารวจพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีที่พบอยู่ในบริเวณวัดเขาพระวิเศษนั นถูก

เก็บท่ี โรงเรียนวังวิเศษ ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยพบหลักฐานทางโบราณคดี
ดังนี  

หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
1. ภาชนะดินเผาสมัยชิงกลุ่มเตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยกลาง 

– ปลาย พุทธศตวรรษท่ี 24  เขียนลายสีครามใต้เคลือบ (ภาพที่ 238-239) 
2. ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาต้าปู้มณฑลกว่างตง อายุสมัยกลาง – 

ปลาย พุทธศตวรรษท่ี 24 เขียนลายครามใต้เคลือบ (ภาพที่ 240) 
อายสุมัย 

                                                           
44 ส านักงานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ, รายงานทะเบียนวัด, เข้าถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.onab.go.th/Wad/Trang.pdf 
 

ภาพที่ 237 อุโบสถ 
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ภาพที่ 5.218 ภาชนะดินเผาสมัยชิงกลุ่มเตาต้าปู้ 

จากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาที่พบสันนิษฐานว่าพื นที่ในบริเวณ
วัดเขาพระวิเศษมีการใช้งานในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24. แหล่งโบราณคดีวัดสิเกา  
ที่ ตั ง ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิ เกา จังหวัดตรัง พิกัดยูที เ อ็ม 47N 537526.57E 

837486.64Nละติจูด 7°34'35.14"เหนือ  ลองจิจูด  99°20'24.68"ตะวันออก 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.216 ภาชนะดินเผาสมัยชิงกลุ่มเตาเต๋อฮัว 

ภาพที่ 5.217 ภาชนะดินเผาสมัยชิง    
กลุ่มเตาเต๋อฮัว 
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(ก) 
 

แผนที่ 24 แหล่งโบราณคดีวัดสิเกา 
(ก) ภาพแสดงต าแหน่งจาก Google Earth      , (ข) กรมแผนที่ทหาร, “อ าเภอสิเกา,”  
ที่มา: กรมแผนที่ทหาร, “อ าเภอสิเกา,” ระวาง 4824 II แผนที่ประเทศไทย ล าดับชุด 

L7018,2547 . มาตราส่วน 1 : 50,000 

 
 
 

(ข) 
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ลักษณะสภาพแวดล้อม 
วัดสิเกาตั งอยู่บริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของป่าพรุจูด โดยมีคลองสิเกาไหลผ่าน     

วัดสิเกาด้านทิศใต้ ระยะทางประมาณ 200 เมตรตามรายงานทะเบียนวัดของส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระบุไว้ว่า วัดสิเกาตั งขึ นในปี พ.ศ. 239645 

หลักฐานโบราณคดี 
จากการส ารวจพบว่าสิ่งปลูกสร้างในวัดรวมทั งอุโบสถ (ภาพที่ 5.219) เป็นสิ่งปลูกสร้าง

ที่เพิ่งปลูกสร้างใหม่ทั งหมด แต่พบหลักฐานทางโบราณคดีในหอจดหมายเหตุตรังซึ่งระบุว่า มาจาก
บริเวณวัดสิเกา ดังนี  

หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
1.  ภาชนะดินเผาสมัยชิงกลุ่มเตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยกลาง – ปลาย          

พุทธศตวรรษท่ี 24   เขียนลายครามใต้เคลือบ (ภาพที่ 5.220) 
อายสุมัย 
จากหลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาที่พบสันนิษฐานว่ามีการใช้พื นที่

บริเวณแหล่งโบราณคดีวัดสิเกาในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
45ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, รายงานทะเบียนวัด, เข้าถึงเมื่อ 28 ธันวาคม 2557, 

เข้าถึงได้จาก http://www.onab.go.th/Wad/Trang.pdf  
 

ภาพที่  241 อุโบสถ 
ภาพที่ 242 ภาชนะดินเผาสมัยชิง 
กลุ่มเตาเต๋อฮัว 
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25.  หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากแม่น ้าตรัง 
 25.1  หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากแม่น  าตรังในต าบลเขากอบ อ าเภอห้วย

ยอด จังหวัดตรัง 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบมีดังนี  

  หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหิน 
1.  ขวานหินขัด กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร (ภาพ

ท่ี 243)หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
1.  ภาชนะดินเผาพื นเมือง ทรงไหเนื อแกร่ง เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 7 

เซนติเมตร (ภาพที่ 244) 
2.  ภาชนะดินเผาพื นเมืองมีลายกดประทับ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 14 

เซนติเมตร สูง 23 เซนติเมตร (ภาพที่ 245) 
3.  ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง เส้นผ่าศูนย์กลางฐานกว้าง 5 เซนติเมตร สูง 

12 เซนติเมตร (ภาพที่ 246) 
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ภาพท่ี 245 ภาชนะดินเผาพื นเมอืงมีลายกดประทับ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 25.2   หลักฐานโบราณวัตถุที่พบจากแม่น  าตรังในพื นที่ต าบลนาตาล่วงใกล้เขา

สามบาตร     อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบมีดังนี  

1.  ท่อนเหล็ก ที่พบเป็นจ านวนมาก (ภาพที่ 247) จากการสอบถามชุมชน
ใกล้เคียงของแหล่งที่พบ ได้ข้อมูลว่ามีทหารญี่ปุ่นน าท่อนเหล็กมาเก็บไว้เป็นจ านวนมากในสมัย
สงครามโลก  ครั งที่ 2 

2.  เศษภาชนะดินเผาจากเตาแม่น  าน้อย อายุประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-
22 พบในแม่น  าตรังใกล้บริเวณเขาสามบาตร (ภาพที่ 248-249) 
 

 
 

ภาพที 243 ขวานหินขัด ภาพที่  244 ภาชนะดินเผาทรงไหพื นเมือง 

ภาพท่ี 246 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง 
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 25.3  หลักฐานโบราณวัตถุที่พบจากแม่น  าตรังในต าบลบางรัก (อยู่ในครอบครอง

ของ     นายอ่อน แก้วกลาง 44 หมู่ 6 ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง) 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบมีดังนี  
 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทโลหะ 
1.  ถาดส าริด หนา 2.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 34 เซนติเมตร (ภาพท่ี 

250-250) 
2.  ขันส าริด สูง 8 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 16 เซนติเมตร (ภาพท่ี 252) 
3.  ขันเงิน สูง 6.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 13 เซนติเมตร (ภาพท่ี 253) 
4.  ขันส าริด สูง 6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 12 เซนติเมตร (ภาพท่ี254) 
5.  ถาดโลหะ สูง 2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 47.5 เซนติเมตร (รูปท่ี 255) 

ภาพที่ 247 ท่อนเหล็ก 
ภาพที่ 248 เศษภาชนะดินเผาจากเตา

แม่น  าน้อย 

ภาพที่ 249 เศษภาชนะดินเผาจากเตาแม่น  าน้อย 
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6.  ขันโลหะ สูง 3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 8 เซนติเมตร (ภาพท่ี256-
257) 

7.  เต้าปูนเงิน สูง 8 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 3.5 เซนติเมตร (ภาพท่ี 
258) 

8.  เต้าปูนโลหะ สูง 4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 2.5 เซนติเมตร (ภาพท่ี 
259) 

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
      9.  ภาชนะดินเผาสมัยหมิง เตาจางโจว เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี ยน หรือ

เรียกว่า เครื่องถ้วยซัวเถา (Swatow)  อายุราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เขียนลายใต้เคลือบ 
สูง 5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 13.5 เซนติเมตร (ภาพท่ี 260-261) 

10.  ภาชนะดินเผาสมัยหมิงเตาจางโจว เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี ยน หรือ
เรียกว่า เครื่องถ้วยซัวเถา (Swatow)  อายุราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 22  เขียนลายใต้เคลือบ 
สูง 5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 12 เซนติเมตร (ภาพท่ี 262-263) 

11.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน ปลายศตวรรษที่ 24 
เขียนลาย    ครามใต้เคลือบ สูง 6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 13 เซนติเมตร (ภาพท่ี 
264-265) 

12.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน ปลายศตวรรษที่ 24 
เขียนลาย    ครามใต้เคลือบ สูง 6.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 16 เซนติเมตร (ภาพท่ี 
266-267) 

13.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน ปลายศตวรรษที่ 24 
เขียนลาย    ครามใต้เคลือบ สูง 6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 12 เซนติเมตร (ภาพท่ี 
268-269) 

14.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน ต้น-กลางศตวรรษที่ 25 
เขียนลายครามใต้เคลือบ เขียนลายใต้เคลือบ สูง 6.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 8 
เซนติเมตร (ภาพท่ี 270-270) 
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ภาพที่ 250  ถาดส าริด ภาพที่ 251 ถาดส าริด 

ภาพที่ 252 ขันส าริด ภาพที่ 253 ขันเงิน 

ภาพที่  254 ขันส าริด ภาพที่ 255  ถาดโลหะ 

ภาพที่ 256 ขันโลหะ ภาพที่ 257 ขันโลหะ 
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ภาพที่ 258  เต้าปูนเงิน ภาพที่ 259 เต้าปูนโลหะ 

ภาพที่  260 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 
 

ภาพที่ 261 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 
 

ภาพที่ 262 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง ภาพที่ 263 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 
 

ภาพที่ 264  ภาชนะดินเผาสมัยชิง ภาพที่ 265 ภาชนะดินเผาสมัยชิง 
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ภาพที่ 266 ภาชนะดินเผาสมัยชิง ภาพที่ 267 ภาชนะดินเผาสมัยชิง 

ภาพที่ 268 ภาชนะดินเผาสมัยชิง ภาพที่ 269 ภาชนะดินเผาสมัยชิง 

ภาพที่ 270 ภาชนะดินเผาสมัยชิง                                                       ภาพที่ 271 ภาชนะดินเผาสมัยชิง 
 

ภาพที่  272 ภาชนะดินเผาสมัยชิง                                                        ภาพที่ 273 ภาชนะดินเผาสมัยชิง 
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 25.4  หลักฐานโบราณวัตถุที่พบจากแม่น  าตรังในต าบลบางรัก (เก็บรักษาไว้ที่
ศาลเจ้าปุนเท่ากง  ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง) 

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบมีดังนี  
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 

1.  ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตาจางโจว มณฑลฝูเจี ยน เขียนสีลายคราม
ใต้เคลือบอายุสมัยปลายพุทธศตวรรษที่ 22   กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร (ภาพที่ 274) 

2.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาต้าปู้ มณฑลกว่างตง เขียนสีครามใต้เคลือบ 
อายุสมัยกลาง - ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร (ภาพที่ 275) 

3.  เศษภาชนะดินเผา เขียนสีลายครามใต้เคลือบ  เส้นผ่าศูนย์ก้นปากกว้าง 7 
เซนติเมตร (ภาพ276) 

4.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน เขียนสีลายครามใต้
เคลือบ อายุสมัยปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  เส้นผ่าศูนย์กลางก้นกว้าง 7.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 277) 

5.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน เขียนสีลายครามใต้
เคลือบ อายุสมัยปลายพุทธศตวรรษที่ 24  เขียนสีลายครามใต้เคลือบ  เส้นผ่าศูนย์กลางก้นกว้าง 
5.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 278) 

6.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน เขียนสีลายครามใต้
เคลือบ อายุสมัยปลายพุทธศตวรรษที่ 24    กว้าง 5.5 เซนติเมตร ยาว 4.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 
279) 

7.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน เขียนสีลายครามใต้
เคลือบ อายุสมัยปลายพุทธศตวรรษท่ี 24   เส้นผ่าศูนย์กลางก้นกว้าง 6  เซนติเมตร (ภาพที่ 280) 

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทไม้ 
 8.  เรือขุดขนาด 10 x 1.5 เมตร (ภาพที่280-282) 
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ภาพที่ 274  ภาชนะดินเผาสมัยหมิง        ภาพที่  275 ภาชนะดินเผาสมัยชิง 

ภาพที่  276  เศษภาชนะดินเผา ภาพที่ 277  ภาชนะดินเผาสมัยชิง 
 

ภาพที่ 278  ภาชนะดินเผาสมัยชิง      ภาพที่ 279  ภาชนะดินเผาสมัยชิง 
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 25.5  หลักฐานโบราณคดีที่พบในแม่น  าตรังต าบลหนองตรุด 

หลักฐานโบราณคดีที่พบจากแม่น  าตรังในต าบลหนองตรุด (อยู่ในความ
ครอบครองของร้านใบบัว ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง) 
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบมีดังนี  

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทดินเผา 
1. ภาชนะดินเผาศรีชนาลัยเคลือบสีน  าตาล อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 20-

22 (ภาพที่283) 
2. ภาชนะดินเผาไห 4 หูเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21–22 

(ภาพที่ 284) 
 

ภาพที่ 280 ภาชนะดินเผาสมัยชิง                                                  
 

ภาพที่ 2เรือขุด 

ภาพที่ 282 เรือขุด 
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3. ภาชนะดินเผาเตาป่ายางเคลือบสีเขียว อายุสมัยพุทธศตวรรษที่  20-
22           
(ภาพ285-286) 

4. ภาชนะดินเผาพม่า อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 20- 21 
5. ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยนอายุสมัยปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 24  
เขียนลายครามใต้เคลือบ น  าเคลือบขาดเป็นวงที่ก้นถ้วย (ภาพที่ 288-

291) 
6. ภาชนะดินเผาสมัยชิง (ชามวันเกิด) เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยนอายุ

สมัยปลายพุทธ 
ศตวรรษที่ 24 เขียนลายครามใต้เคลือบ (ภาพที่5.289-290) 
7. ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยนอายุสมัยต้น - กลาง

พุทธศตวรรษที่  
25 เขียนลายครามใต้เคลือบ น  าเคลือบขาดเป็นวงที่ก้นถ้วย (ภาพที่289-

292) 
8. ฝาภาชนะดินเผาพื นเมือง (ภาพที่ 293-294) 
9. ภาชนะดินเผาพม่า (ภาพที่ 295) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทโลหะ 
10. ภาชนะโลหะมีลวดลายวงกลมที่ก้นภาชนะ (ภาพที่ 296-297) 
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทไม ้
11.  ไม้พายท่ีพบจากการดูดทราย (ภาพที่ 292) 
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ภาพที่ 5.266 ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 283   ภาชนะดินเผาศรีสัชนาลัย ภาพที่ 284 ไหเตาแม่น  าน้อย 4 หู 

ภาพที่ 286 ภาชนะดินเผาเตาป่ายาง ภาพที่ 285 ภาชนะดินเผาเตาป่ายาง 
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ภาพท่ี 287 ภาชนะดินเผาสมัยชงิ เตาเต๋อฮัว   ภาพท่ี 288  ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว 

ภาพที่ 289 ภาชนะดินเผาสมัยชิง            

น  าเคลือบขาดเป็นวงที่ก้นถ้วย 

ภาพที่ 290 ภาชนะดินเผาสมัยชิง น  าเคลือบ

ขาดเป็นวงที่ก้นถ้วย 

ภาพที่ 291 ภาชนะดินเผาสมัยชิง เขียน

ลายครามใต้เคลือบ 

ภาพที่ 292 ภาชนะดินเผาสมัยชิง     เขียน

ลายครามใต้เคลือบ 
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ภาพที่ 293 ฝาภาชนะดินเผาพื นเมือง ภาพที่ 294  ฝาภาชนะดินเผาพื นเมือง 
 

ภาพที่ 295 ภาชนะภาชนะดินเผาพม่า ภาพที่ 296  ภาชนะโลหะมีลวดลาย

วงกลมที่ก้นภาชนะ 
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 25.6  หลักฐานโบราณคดีที่พบจากแม่น  าตรังในต าบลหนองตรุด (เก็บรักษาไว้ที่

วัดเชี่ยวและพิพิทธภัณฑ์เขาสามบาตร ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง) 
 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบมีดังนี  
 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทดินเผา 

ภาพที่ 297 ภาชนะโลหะมีลวดลาย

วงกลมที่ก้นภาชนะ 

ภาพที่ 298 ภาชนะโลหะมีลวดลายวงกลม
ที่ก้นภาชนะ 

ภาพที่ 299 ภาชนะโลหะมีลวดลาย

วงกลมที่ก้นภาชนะ 

ภาพที่ 300 ภาชนะโลหะมีลวดลาย

วงกลมที่ก้นภาชนะ 

ภาพที่ 301 ภาชนะโลหะมีลวดลาย   

วงกลมที่ก้นภาชนะ 

ภาพที่ 302 ไม้พายท่ีพบจากการดูดทราย 
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1. ชิ นส่วนไหเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22    กว้าง 16 
เซนติเมตร ยาว 15  เซนติเมตร (ภาพที่ 303) 

2. ชิ นส่วนไหเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22  กว้าง 17.5 
เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร (ภาพที่ 304) 

3. ชิ นส่วนภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัย
กลาง – ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 เขียนสีครามใต้เคลือบ  (ภาพที่ 305) 

4. ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาต้าปู้ มณฑลกว่างตง อายุสมัยกลาง – 
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 เขียนสีครามใต้เคลือบเส้นผ่าศูนย์กลางก้นกว้าง 7 เซนติเมตร (ภาพที่ 
306) 

5. ชิ นส่วนปากภาชนะดินเผาพื นเมือง กว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 5.5 
เซนติเมตร  (ภาพที่ 307) 

6. ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง (Earthen ware) มีรอยกดประทับ 
กว้าง 9.5 เซนติเมตร ยาว 6.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 308) 

7. ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง (Earthen ware) มีรอยกดประทับ 
(ภาพที่ 309)หลักฐานทางโบราณคดีประเภทไม้ 

8. เรือขุดขนาด 11 x 1.3 เมตร (ภาพที่ 310) 
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ภาพที่ 5.286  ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง 

 
 
 
 

ภาพที่ 303 ชิ นส่วนไหเตาแม่น  าน้อย ภาพที่ 304 ชิ นส่วนไหเตาแม่น  าน้อย 
 

ภาพที่ 305 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาสมัยชิง ภาพที่ 306  ชิ นส่วนภาชนะดินเผาสมัยชิง 
 

ภาพที่  307 ชิ นส่วนปากภาชนะ ดินเผา

พื นเมือง 

ภาพที่  309 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง 
 

ภาพที่ 310   เรือขุด 

ภาพที่ 308  ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง 
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25.7  หลักฐานโบราณคดีที่พบจากแม่น  าตรังในต าบลนาท่ามเหนือ 
ที่ตั ง ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบมีดังนี  
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 

1. ภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22  ขนาด
สูง 19 เซนติเมตร กว้าง 18 เซนติเมตร (ภาพที่ 313) 

2. ปากภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปาก 20 เซนติเมตร (ภาพที่ 314) 

3. เศษส่วนหูภาชนะดินเผาไหเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 
- 22  กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร (ภาพที่ 315) 

4. ภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย มีพวยกา เคลือบน  าเคลือบสีน  าตาลเต็ม
ใบ มีหูปั้นแปะอายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22  เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 10 เซนติเมตร สูง 25 
เซนติเมตร (ภาพที่ 316) 

5. ภาชนะดินเผาไหเตาแม่น  าน้อย มีหูปั้นแปะ อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 
21 - 22  เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 19 เซนติเมตร  

6. ภาชนะดินเผาไหเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22  
กว้าง 12 เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 317) 

7. ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตาผิงเหอ มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยกลาง
พุทธศตวรรษที่ 21 เขียนสีบนเคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 28 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร 
(ภาพที่ 319-320) 

8. ภาชนะดนิเผาสมัยหมิง กลุ่มเตาจางโจว มณฑลฝูเจี ยน  อายุสมัยต้น-
กลางพุทธศตวรรษท่ี 22 เขียนลายสีครามใต้เคลือบ กว้าง  28 เซนติเมตร ยาว 21 เซนติเมตร หนา 
5 เซนติเมตร (ภาพที่ 321-322) 

9. ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตาจางโจว มณฑลฝูเจี ยน  อายุสมัย
ต้น-กลางพุทธศตวรรษที่ 22 เขียนลายครามใต้เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 30 เซนติเมตร 
สูง 6 เซนติเมตร (ภาพที่ 323-324) 

10.  ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตาจางโจว มณฑลฝูเจี ยน  อายุสมัย
ต้น-กลางพุทธศตวรรษที่ 22 เขียนลายครามใต้เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 25 เซนติเมตร 
สูง 4.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 326) 
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11.  ภาชนะดินเผาสมัยยหมิงเตาจางโจว เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี ยน 

หรือเรียกว่า เครื่องถ้วยซัวเถา (Swatow)  อายุราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เส้นผ่าศูนย์กลาง
ปากกว้าง 15 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 311-312) 

12.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาต้าปู้มณฑลกว่างตง อายุสมัยกลาง 
– ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ลายครามใต้เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 13 เซนติเมตร สูง 5 
เซนติเมตร (ภาพที่ 325-326) 

13.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาต้าปู้มณฑลกว่างตง อายุสมัยกลาง 
– ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ลายครามใต้เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 14 เซนติเมตร สูง 5.5 
เซนติเมตร (ภาพที่ 327-328) 

14.  ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาต้าปู้มณฑลกว่างตง อายุสมัยกลาง 
– ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 (Porcelain) เขียนลายครามใต้เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 15 
เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร (ภาพที่ 329-330) 

15.  ภาชนะดินเผาสมัยสาธารณรัฐ  กลุ่มเตายังไม่สามารถระบุได้
ชัดเจน สันนิษฐานว่าผลิตจากมณฑลกว่างตงหรือมณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 
25เขียนลายครามใต้เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 13 เซนติเมตร สูง 5 เซนติเมตร (ภาพที่ 
331-332) 

16.  ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 8 
เซนติเมตร (ภาพที่ 333) 

17.  ฝาภาชนะดินเผาพื นเมือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร(ภาพที่ 
334) 

18.  ฝาภาชนะดินเผาพื นเมือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร
(ภาพที่ 335) 

19.  ภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย ขนาดสูง 13.5 เซนติเมตร หนา 2 
เซนติเมตร อายุสมัยกลาง - ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24  (ภาพที่ 336) 

20.  เศษภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยกลาง - ปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 24(ภาพที่ 337) 

21. ตัวอย่างภาชนะดินเผาที่พบพร้อมเรือ (ภาพที่ 338) 
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ภาพที่ 5.208  ภาชนะดินเผาสมัยชิง มีพวยกา 
ภาพที่ 316  ภาชนะดินเผาสมัยชิง มีพวยกา 

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทไม้  
22.  เรือขุดขนาด 13 x 1 เมตร (ภาพที่ 339) 
 

 
 

ภาพที่ 311  ภาชนะดินเผาสมัยหมิง ภาพที่ 312  ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 

ภาพที่ 313 ภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย   
 

ภาพที่ 314 ภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย   
 

ภาพที่ 315 เศษส่วนหูภาชนะดินเผา 

ไหเตาแม่น  าน้อย 
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ภาพที่ 5.295 ภาชนะดินเผาไหเตา       
แม่น  าน้อย 

 

ภาพที่ 5.296  ภาชนะดินเผาสมัยชิง 

ภาพที่ 5.297 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง ภาพที่ 5.298  ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 
 

ภาพที่  321 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 
 

ภาพที่ 322 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 

ภาพที่ 320ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 
 

ภาพที่ 319 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 

ภาพที่ 317 ภาชนะดินเผาไหเตาแม่น  าน้อย 
 

ภาพที่ 318  ภาชนะดินเผาสมัยชิง 
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ภาพที่ 323 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง ภาพที่ 5.324 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 

ภาพที่ 325 ภาชนะดินเผาสมัยชิง ภาพที่ 326 ภาชนะดินเผาสมัยชิง 

ภาพที่ 327 ภาชนะดินเผาสมัยชิง ภาพที่ 328 ภาชนะดินเผาสมัยชิง 
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ภาพที่  5.311 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง 

ภาพที่  333 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 329  ภาชนะดินเผาสมัยชิง ภาพที่ 330  ภาชนะดินเผาสมัยชิง 

ภาพที่ 331 ภาชนะดินเผา                  สมัย
สาธารณรัฐ 

ภาพที่ 332 ภาชนะดินเผาสมัยสาธารณรัฐ 

ภาพที่ 334  ฝาภาชนะดินเผาพื นเมือง 
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ภาพที่ 335  ฝาภาชนะดินเผาพื นเมือง 
 

ภาพที่ 336  ภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย 

ภาพท่ี 337  ภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย 

ภาพที่ 338 ตัวอย่างภาชนะดินเผา         
ที่พบพร้อมเรือ 

ภาพที่  339  เรือขุด 
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25.8  แหล่งโบราณคดีที่พบจากแม่น  าตรัง ในต าบลนาท่ามใต้ (เก็บรักษาไว้ที่วัดนา
ท่าม นาท่ามใต้ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง) 

 หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ 
1.  เรือขุดขนาด 6 x 0.5 เมตร (ภาพที่ 5.318) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่  1 แหล่งโบราณคดีบริเวณพื นที่ลุ่มแม่น  าตรงัในแต่ละยุคสมัย 

 

 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ที 

แหล่งโบราณคด ี สมัยก่อน
ประวัติศาสตร ์

สมัย 
ศรีวิชยั 

สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

1 แหล่งโบราณคดีถ  าเขาห้วยจง  /     

2 แหล่งโบราณคดีเขานายพัน   /     

3 แหล่งโบราณคดีถ  าขี ดินและถ  าตรา  /    / 

4 แหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน  /  /   

5 แหล่งโบราณคดีเขาสาย   /  / /  

6 แหล่งโบราณคดีถ  าเขาปินะ   /  / /  

7 แหล่งโบราณคดีวัดเขาปูน   /   /  

ภาพที่ 340 เรือขุด 
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ตารางที่  1 แหล่งโบราณคดีบริเวณพื นที่ลุ่มแม่น  าตรงัในแต่ละยุคสมัย (ต่อ) 

 

 
การศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบหลักฐานโบราณคดีที่พบลุ่มแม่น ้าตรังจังหวัดตรัง 
 

การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักฐานโบราณคดีในส่วนนี นั นจะท าการศึกษา
เปรียบเทียบ รูปแบบและก าหนดอายุหลักฐานโบราณคดี โดยน าหลักฐานมาจัดจ าแนกตามยุค
สมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ สมัยกรุงศรีอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น และตามแต่ละชนิดวัตถุ  

ล าดับ
ที 

แหล่งโบราณคด ี สมัยก่อน
ประวัติศาสตร ์

สมัย 
ศรีวิชยั 

สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

8 แหล่งโบราณคดีวัดหูแกงเก่าและ
ถ  าอัฐิหลวงภักดีบริรักษ์ 

 /    / 

9 แหล่งโบราณคดีเขาสามบาตร  /    / 

10 แหล่งโบราณคดีวัดภูเขาทอง   /    / 

11 แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย     /   

12 แหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร    /  / 

13 แหล่งโบราณคดีถ  าเขาขาว    /  / 

14 แหล่งโบราณคดีวัดพระพุทธสิหิงค์      / 

15 แหล่งโบราณคดีวัดพระงาม      / 

16 แหล่งโบราณคดีวัดโพธาราม      / 

17 แหล่งโบราณคดีวัดสาริการาม      / 

18 แหล่งโบราณคดีวัดถ  าพระพุทธ   / 

19 แหล่งโบราณคดีวัดเขาพระ   / 
20 แหล่งโบราณคดีวัดหัวเขา       / 

21 แหล่งโบราณคดีเรือโบราณวัดโหล๊ะ
คล้า  

     / 

22 แหล่งโบราณคดีวัดใหม่ไทรงาม       / 

23 แหล่งโบราณคดีวัดเขาพระวิเศษ       / 

24 แหล่งโบราณคดีวัดสิเกา       / 
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หลักฐานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
1.  หลักฐานโบราณคดีประเภทหิน 
 หลักฐานโบราณคดีประเภทหินที่พบในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ใน

จังหวัดตรังนั นมักพบในบริเวณพื นที่แหล่งโบราณคดีที่มีลักษณะเป็นถ  าบนภูเขาหินปูนที่อยู่ใกล้กับ
แม่น  าตรังและล าน  าสาขา โดยมักพบร่วมกับหลักฐานโบราณคดีประเภทกระดูกและหลักฐาน
โบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาเนื อดินและหม้อสามขา หลักฐานโบราณวัตถุประเภทหินที่พบมี 
2 ประเภทดังนี  

1.1  ขวานหินขัด   
 ขวานหินขัดคือเครื่องมือซึ่งท าขึ นจากวัสดุประเภทหิน ที่มีร่องรอยการลับ

และขัดฝนบริเวณผิวหน้าของเครื่องมือ มักมีรูปร่างคลายขวาน ขวานหินขัดที่มีพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีการผลิตที่ซับซ้อนกว่าเครื่องมือหินกะเทาะ46 ขวานหินขัดเป็นโบราณวัตถุที่มีการใช้งาน
ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์แต่ในบางพื นที่มีการใช้งานต่อเนื่องจนถึงช่วงสมัยประวัติศาสตร์
ตอนต้น 

ขวานหินขัดแบบไม่มีบ่า พบทั งหมดจ านวน 9 ชิ น ดังนี  
1.1.1  ขวานหินขัด (ภาพที่ 5.18-5.19)พบที่แหล่งโบราณคดีถ  าขี ดิน (ถ  า

หมูดิน) และถ  าตรา 
1.1.2  ขวานหินขัด (ภาพที่ 5.20) พบที่แหล่งโบราณคดีถ  าขี ดิน (ถ  าหมู

ดิน)และ     ถ  าตรา 
1.1.3  ขวานหินขัด (ภาพที่ 5.33)    พบทีแ่หล่งโบราณคดีเขาหลักจัน 
1.1.4  ขวานหินขัดถ  าใหญ่ (ภาพที่ 5.50-5.51)  พบในภาชนะดินเผาเขา

สาย พบทีแ่หล่งโบราณคดีเขาสาย 
1.1.5  ขวานหินขัด 2 ชิ น (ภาพที่ 5.62) พบที่แหล่งโบราณคดีถ  าเขาปินะ 
  1.1.6  ขวานหินขัด กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร 

หนา 0.5 เซนติเมตร(ภาพที่ 5.92) พบทีแ่หล่งโบราณคดีวัดภูเขาทอง  
1.1.7  ขวานหินขัด  (ภาพที่ 5.128-5.129 ) พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย 
1.1.8  ขวานหินขัด กว้าง 4.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร หนา 1 

เซนติเมตร(ภาพที่ 5.221) พบทีห่ลักฐานทางโบราณคดีที่พบในต าบลเขากอบจากแม่น  าตรัง   

                                                           
46อมรา ศรีสุชาติ,”ขวานหินขัด” สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ 2 (2542): 685. 



198 

 

 
 

1.1.9  ขวานหินขัด 1 ชิ น (ภาพที่ 1)พบทีแ่หล่งโบราณคดีเขานายพัน 
1.2  วัสดุประเภทหิน 

1.2.1  หินลับ ยาว 12 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร (ภาพที่ 5.32) พบที่
แหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน 

 1.2.2  เศษหินที่เกิดจากการกะเทาะ(ภาพที่ 5.9) พบที่แหล่งโบราณคดี
ถ  าเขา  ห้วยจง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

1 

 

ขวานหินขัด พบทีแ่หล่งโบราณคดี
ถ  าขี ดิน(ถ  าหมูดิน) 
และถ  าตรา 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ยุคหินใหม่ 

 

2  
 
 
 
 
 

ขวานหินขัด พบทีแ่หล่งโบราณคดี
ถ  าขี ดิน(ถ  าหมูดิน) 
และถ  าตรา 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ยุคหินใหม่ 

 

3  
 

ขวานหินขัด พบทีแ่หล่งโบราณคดี
เขาหลักจัน 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 ยุคหินใหม่ 

 

4  

 
 
 
 

ขวานหินขัด พบทีแ่หล่งโบราณคดี
เขาสาย 

 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ยุคหินใหม่ 

ตารางที่  2 หลักฐานโบราณคดีประเภทหิน 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

5  ขวานหินขัด พบทีแ่หล่งโบราณคดี
เขาสาย 
 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ยุคหินใหม่ 

6  
 
 
 
 

 

ขวานหินขัด 2  ชิ น พบที่แหล่งโบราณคดี 

ถ  าเขาปินะ 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ยุคหินใหม่ 

7  
 

ขวานหินขัด 
กว้าง 4.5 เซนติเมตร  
ยาว 3.5 เซนติเมตร  
หนา 0.5 เซนติเมตร 

พบที่แหล่งโบราณคดี
วัดภูเขาทอง 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 ยุคหินใหม่ 

8    ขวานหินขัด พบที่แหล่งโบราณคดี
เขานุ้ย 

 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 ยุคหินใหม่ 

ตารางที่  2 หลักฐานโบราณคดีประเภทหิน(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

9  
 
 

ขวานหินขัด พบที่แหล่งโบราณคดี
เขานุ้ย 
 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 ยุคหินใหม่ 

10  
 
 

ขวานหินขัด  
กว้าง 4.5 เซนติเมตร  
ยาว 5 เซนติเมตร  
หนา 1 เซนติเมตร 

พบท่ีต าบลเขากอบ  
จากแม่น  าตรัง   

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 ยุคหินใหม่ 

11  
 

ขวานหินขัด 1 ชิ น พบที่แหล่งโบราณคดี
เขานายพัน 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 ยุคหินใหม่ 

12  
 
 
 
 

 
 
 

หินลับ  
ยาว 12 เซนติเมตร  
กว้าง 6 เซนติเมตร 

พบที่แหล่งโบราณคดี 

เขาหลักจัน 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 ยุคหินใหม่ 

ตารางที่  2 หลักฐานโบราณคดีประเภทหิน(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

13  เศษหินที่เกิดจากการ
กะเทาะ 

พบที่แหล่งโบราณคดี
ถ  าเขาห้วยจง 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 ยุคหินใหม่ 

ตารางที่  2 หลักฐานโบราณคดีประเภทหิน(ต่อ) 
 

202 
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2. หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาที่พบในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในจังห

วัตรังนั นมักพบในบริเวณพื นที่แหล่งโบราณคดีที่มีลักษณะเป็นถ  าบนภูเขาหินปูนที่อยู่ใกล้กับแม่น  าตรังและล า
น  าสาขา โดยมักพบร่วมกับหลักฐานโบราณคดีประเภทกระดูกและหลักฐานโบราณคดีประเภทหินหลักฐาน
โบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาที่พบมี 2 ประเภทดังนี  

2.1ภาชนะดินเผาเนื อดิน (Earthenware) 
 ภาชนะดินเผาเนื อดิน (Earthenware)ที่พบในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั นมี

เทคโนโลยีการผลิตโดยใช้การเผาในอุณหภูมิต่ า การตกแต่งผิวมีทั งแบบเรียบและแบบกดประทับลายชิ นส่วน
โบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่เป็นชิ นส่วนขนาดเล็กไม่สามารถระบุรูปร่างได้ แต่มีการพบภาชนะดินเผาก้นกลม
ลายเชือกทาบซึ่งเป็นรูปแบบภาชนะดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์พบแพร่หลายในพื นที่ภาคใต้ 

  2.1.1  เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ  (ภาพที่ 30)พบที่แหล่งโบราณคดีถ  าขาห้วยจง 
2.1.2  เศษภาชนะดินเผาพื นเมือง (ภาพที่28-29)  พบที่แหล่งโบราณคดีถ  าขี ดิน(ถ  าหมูดิน)

และถ  าตรา 
2.1.3  ชิ นส่วนภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ และเศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ ยาว 9 

เซนติเมตร กว้าง 7 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร (ภาพที่49) พบที่แหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน 
2.1.4  ภาชนะดินเผา ขัดมัน ลายเชือกทาบ(ภาพที่ 79) สูง 7 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง

ปากกว้าง 17 เซนติเมตร พบที่แหล่งโบราณคดีเขาสาย 
2.1.5  ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ เส้นผ่าศูนย์กลางก้น 16 เซนติเมตร พบที่แหล่ง

โบราณคดีเขาสาย 
2.1.6  ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ (ภาพที่ 80-81)เส้นผ่าศูนย์กลางก้น 18 เซนติเมตร สูง 

6 เซนติเมตร พบที่แหล่งโบราณคดีเขาสาย 
2.1.7  ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมืองลายเชือกทาบกระจายอยู่ทั่วบริเวณพื นถ  า (ภาพที่ 

97) พบที่แหล่งโบราณคดีวัดหูแกงเก่าและถ  าอัฐิหลวงภักดีบริรักษ์ 
2.1.8  เศษภาชนะดินเผาเนื อหยาบลายเชือกทาบ (ภาพที่ 105-106) พบที่แหล่งโบราณคดี

เขาสามบาตร 
2.1.9  ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ (ภาพที่ 125) เส้นผ่าศูนย์กลางก้น 15 เซนติเมตร พบที่

แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย 
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2.2  ชิ นส่วนภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขา 
 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาเนื อดิน (Earthen ware)ที่พบในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์

นั นมีเทคโนโลยีการผลิตโดยใช้การเผาในอุณหภูมิต่ า รูปแบบหม้อสามขาที่มักพบนั นมีลักษณะตัวภาชนะเป็น
หม้อก้นกลม ปากผายออก มีขารูปทรงกรวยสามขา โดยขาอาจกลวงและมีรูเจาะที่ขาหากขาหม้อมีขนาดใหญ่  
อาจตกแต่งด้วยลายเชือกทาบ หม้อสามขาเป็นภาชนะดินเผาที่พบในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัดิศาสตร์
ยุคหินใหม่ที่พบแพร่กระจายตั งแต่พึ นที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยไปจนถึงประเทศมาเลเซีย47 

 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาประเภทหม้อสามขาที่พบในจังหวัดตรังมีดังนี  
2.2.1  ขาหม้อสามขา (ภาพที่ 38-39) พบที่แหล่งโบราณคดีถ  าขี ดิน (ถ  าหมูดิน)และถ  าตรา 
2.2.2  หม้อสามขาลายเชือกทาบ สูง 16 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 18 

เซนติเมตร (ภาพที่ 66)พบที่แหล่งโบราณคดีเขาสาย 
2.2.3  ขาหม้อสามขา ยาว 20 เซนติเมตร กว้าง 16 เซนติเมตร (ภาพที่ 85) พบที่แหล่ง

โบราณคดีถ  าเขาปินะ 

                                                           
47อมรา ศรีสุชาติ,“ภาพรวมโบราณคดีภาคใต้,” โบราณคดี 4 ภาค (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรม

ศิลปากร, 2531), 98. 



 
 

 
 

 
หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

1 
 
  

 
 

 

เศษภาชนะดินเผาลาย
เชือกทาบ   

พบที่แหล่ง
โบราณคดี 
ถ  าเขาห้วยจง 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ยุคหินใหม่ 

2 

 

เศษภาชนะดินเผา
พื นเมือง , ขาหม้อสาม
ขา 

พบที่แหล่ง
โบราณคดีถ  าขี ดิน
(ถ  าหมูดิน)และ 
ถ  าตรา 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ยุคหินใหม่ 
 

3  
 

ชิ นส่วนภาชนะดินเผา
ลายเชือกทาบ และ 
เศษภาชนะดินเผาลาย
เชือกทาบ  
ยาว 9 เซนติเมตร  
กว้าง 7 เซนติเมตร  
หนา 2 เซนติเมตร   
 

พบที่แหล่ง
โบราณคดีเขาหลัก
จัน 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ยุคหินใหม่ 
 
 

ตารางที่  3 หลักฐานโบราณคดีประเภทดินเผา 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
4  

 
ภาชนะดินเผา ขัดมัน 
ลายเชือกทา 
 สูง 7 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลาง
ปากกว้าง 17 
เซนติเมตร  

พบที่แหล่ง
โบราณคดี 
เขาสาย 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ยุคหินใหม่ 
 

5  ภาชนะดินเผาลาย
เชือกทาบ 
เส้นผ่าศูนย์กลางก้น 16 
เซนติเมตร 

พบที่แหล่ง
โบราณคดีเขาสาย 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ยุคหินใหม่ 

6  
 

ภาชนะดินเผาลาย
เชือกทาบ 
เส้นผ่าศูนย์กลางก้น 18 
เซนติเมตร  
สูง 6 เซนติเมตร 
 

พบที่แหล่ง
โบราณคดีเขาสาย 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ยุคหินใหม่ 

ตารางที่  3 หลักฐานโบราณคดีประเภทดินเผา(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
7  ชิ นส่วนภาชนะดินเผา

พื นเมืองลายเชือกทาบ
กระจายอยู่ทั่วบริเวณ
พื นถ  า  

พบที่แหล่ง
โบราณคดี 
วัดหูแกงเก่าและถ  า
อัฐิหลวงภักดีบริรักษ์ 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ยุคหินใหม่ 

8 

 

เศษภาชนะดินเผาเนื อ
หยาบลายเชือกทาบ  

พบที่แหล่ง
โบราณคดีเขาสาม
บาตร 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ยุคหินใหม่ 

9  
 
 
 
 

ภาชนะดินเผาลาย
เชือกทาบ 

พบที่แหล่ง
โบราณคดีเขานุ้ย 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ยุคหินใหม่ 

10  
 
 
 
 

หม้อสามขาลายเชือก
ทาบสูง16 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 18  เซนติเมตร 

พบที่แหล่ง
โบราณคดี 
เขาสาย 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
ยุคหินใหม่ 

ตารางที่  3 หลักฐานโบราณคดีประเภทดินเผา(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

11  
 
 
 

ขาหม้อสามขา  
ยาว 20 เซนติเมตร  
กว้าง 16 เซนติเมตร  

พบที่แหล่ง
โบราณคดีถ  า 
เขาปินะ  

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  
ยุคหินใหม่ 
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ตารางที่  3 หลักฐานโบราณคดีประเภทดินเผา(ต่อ) 
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3.  หลักฐานโบราณคดีประเภทกระดูก 
หลักฐานโบราณคดีประเภทกระดูกที่พบนั นเป็นหลักฐานโบราณคดีในสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์โดยในบริเวณพื นที่จังหวัดตรังนั นมักพบในบริเวณถ  าเขาหินปูนร่วมกับหลักฐาน
โบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ประเภทอ่ืนๆ  โดยพบทั งชิ นส่วนกระดูกสัตว์และกระดูกมนุษย์ 
ดังนี  

3.1ชิ นส่วนกระดูกสัตว์ 
3.1.1ชิ นส่วนกระดูกสัตว์เผาไฟ(ภาพที่ 29)พบที่ แหล่งโบราณคดีถ  าเขาห้วยจง 
3.1.2ชิ นส่วนกระดูก (ภาพที่ 43)พบที่ แหล่งโบราณคดีถ  าขี ดิน(ถ  าหมูดิน)และถ  าตรา 
3.1.3 กระดูกสัตว์มีร่องรอยการขัด ยาว 8เซนติเมตร กว้าง 4 เซนติเมตร หนา 0.5 

เซนติเมตร(ภาพที่ 56-57) พบที่ แหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน  
3.2 ชิ นส่วนกระดูกมนุษย์ 
3.2.1ชิ นส่วนกระดูกส่วนแขนและกะโหลกศีรษะของมนุษย์ (ภาพที่ 28)พบที่แหล่ง

โบราณคดีถ  าเขาห้วยจง 
3.2.2กระดูกซี่โครงมนุษย์ (ภาพที่ 112)พบที่แหล่งโบราณคดีเขาสามบาตร 
3.2.3 โครงกระดูกมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งจากการศึกษาของกรมศิลปากร

ระบุอายุไว้ประมาณ 3,000 – 4,000 ปี (ภาพที่ 115)พบที่ แหล่งโบราณคดีวัดภูเขาทอง 
3.2.4กระดูก ยาว 31 เซนติเมตร กว้าง 4 เซนติเมตร (ภาพที่ 86)พบที่แหล่ง     

โบราณคดีถ  าเขาปินะ 
 

หลักฐานโบราณคดีสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ 
 1.หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา  
1.1  หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาพื นเมือง 
 ภาชนะดินเผาเตาปะโอ ทรงคณโท ชิ นส่วนปากมีขนาด ยาว 3 เซนติเมตร กว้าง 5 

เซนติเมตร หนา 0.3 เซนติเมตร  อายุสมัยประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 พบที่แหล่งโบราณคดี
เขาหลักจันภาชนะดินเผาเตาปะโอนั นมีแหล่งผลิตอยู่ที่กลุ่มเตาเผาริมคลองปะโอ อ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา เตาปะโอ เป็นเตาเผาที่ผลิตภาชนะดินเผาเนื อดินสีขาวละเอียด และเนื อดินธรรมดา
ตั งแต่แบบเนื อหยาบถึงเนื อละเอียด รูปแบบภาชนะดินเผาที่มีรูปทรงหลากหลายเช่น จาน ชาม 
หม้อ กระปุก และพบภาชนะแบบพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ คือ หม้อน  าแบบมีพวยหรือ กุณฑี และ
หม้อน  าแบบไม่มีพวย หรือคนโท นอกจากในแหล่งโบราณคดีเขาหลักจันแล้ว ยังมีการพบภาชนะ
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ดินเผาเตาปะโอในแหล่งโบราณคดีช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 หลายแห่งทั งในและนอกคาบสมุทร
มลายูเช่นแหล่งโบราณคดี เมืองยะรังอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี แหล่งโบราณคดีวัดเวียง จังหวัด
สุราษฎร์ธานีเมืองโกตาจินา (Kota cina) และเมืองมัวรา จัมบิ (Maura Jambi) บนเกาะ สุมาตรา 
ประเทศอินโดนีเซีย แหล่งโบราณคดีเมืองบูจัง (Bujung) ประเทคมาเลเซีย เมืองบูตูอัน (Butuan) 
ประเทศฟิลิปปินส์ และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะศรีลังกา48ในบริเวณพื นที่ลุ่ม
แม่น  าตรังจังหวัดตรังนั นพบหลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาในสมัยศรีวิชัยเพียงชิ นเดียว

                                                           
48ผาสุข อินทราวุธ, “ภาชนะดินเผาพื นเมืองจากการส ารวจและขุดค้นเมืองโบราณใบคาบสมุทร

สทิงพระ,,, ใน รายงานการสัมมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ(กรุงเทพฯะ 

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒม 2528), 74. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย หมายเหตุ 

1  
 
 

ภาชนะดินเผา 
เตาปะโอ ทรงคณโท 
ชิ นส่วนปากมีขนาด  
ยาว 3 เซนติเมตร  
กว้าง 5 เซนติเมตร  
หนา 0.3 เซนติเมตร 

พบที่แหล่งโบราณคดี
เขาหลักจัน 

สมัยพุทธศตวรรษที่16 - 17  

ตารางที่  4หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาพื นเมือง 
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2.  หลักฐานโบราณคดีเนื่องในศาสนาพุทธ 
 2.1  หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบ 
 พระพิมพ์ดินดิบที่พบในจังหวัดตรังนั นพบจากแหล่งโบราณคดี 5 แห่งที่มี

ลักษณะเป็นถ  าบนภูเขาหินปูน ริมแม่น  าตรังหรือล าคลองสาขาในบริเวณใกล้เคียงกันในอ าเภอ
ห้วยยอด ได้แก่แหล่งโบราณคดีเขาสาย แหล่งโบราณคดีเขาปินะ แหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร 
แหล่งโบราณคดีเขาขาว และแหล่งโบราณคดีเขานุ้ย  

  พระพิมพ์ดินดิบที่พบในแหล่งโบราณคดีเขาสาย แหล่งโบราณคดีเขาปินะ 
แหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร นั นมีอายุปช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 –15,แหล่งโบราณคดีเขาขาวพบ  
พระพิมพ์ดินดิบ 2 ช่วงสมัย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 และช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 –15 และแหล่ง
โบราณคดีเขานุ้ยพบพระพิมพ์ดินดิบ 3ช่วงสมัย ที่มีอายุสมัยช่วงพุทธศตวรรษที่ 13, ช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 14 –15 และช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 พระพิมพ์ดินดิบทั งหมดที่พบในจังหวัดตรังนั น
สามารถจ าแนกได้เป็น 16 รูปแบบ 4กลุ่ม ดังนี  

กลุ่มที่ 1 พระพิมพ์ที่มีรูปพระพุทธเจ้า 
รูปแบบที่ 1 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุทธเจ้าแสดงมหาปาฏิหาริย์  
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดโค้งมน แสดง

รูปพระพุทธเจ้านั่งห้อยพระบาท ใต้ซุ้มต้นโพธิ์ ขนาบข้างด้วยพระโพธิ์สัตว์ประทับยืน เหนือซุ้มต้น
โพธิ์ มีพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ เรียงกันจ านวน 3 องค์ ส่วนเบื องล่างของพระพุทธรูป
ประทับนั่งห้อยพระบาทท าเป็นแท่นปรากฏรูปธรรมจักรหันข้างตั งอยู่ตรงกลาง ขนาบข้างด้วยสถูป
ข้างละ 2 องค์ ที่ขอบพระพิมพ์ท าเป็นกรอบหนา บางชิ นมีจารึกที่ขอบด้านล่าง พบที่แหล่ง
โบราณคดีเขานุ้ย พระพิมพ์รูปแบบนี เคยพบมาก่อนอย่างแพร่หลายในภูมิภาคต่างๆ ทั งในแถบ
ภาคกลางในวัฒนธรรมทวารวดี เช่นที่ เมืองโบราณนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมืองโบราณอู่ทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบราณบ้านคู่เมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในแถบภาคใต้ในวัฒนธรรมศรีวิชัย เช่น
ที่ ควนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ  าเขาอกทะลุ ถ  าคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง ถ  าเขาขนาบน  า 
วัดถ  าเสือ จังหวัดกระบี่ ถ  าคูหาภิมุก จังหวัดยะลา รวมทั งในเขตประเทศพม่าที่เมืองศรีเกษตรและ 
พุกาม49ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 

                                                           
49ผาสุก อินทราวุธ, พุทธปฏิมาฝ่ายมหายาน(กรุงเทพฯ โรงพมิพ์อักษรสมัย, 2543), 285-  

289., พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปะทักษิณก่อนพุทธศตวรรษที่ 19(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร), 44, 148. 
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รูปแบบที่ 2 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุทธเจ้าแสดงมหาปาฏิหาริย์และรูปธรรมจักร 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 2 นั นมีความคล้ายคลึงกันกับรูปแบบที่ 1 โดยมีความ

แตกต่างที่มีรูปธรรมจักรประกอบเพิ่มในพระพิมพ์ พระพิมพ์ที่มีรูปแบบเช่นนี เคยพบที่ถ  านาง
มณโฑ จังหวัดยะลา (แต่ไม่มีจารึก) พระพิมพ์รูปแบบนี พบจารึกเป็นภาษาสันสกฤต อักษรปัลลวะ 
ก าหนดอายุจากรูปอักษรไว้ราวพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 อ่านได้ว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค50 ดังที่
ปรากฏบนพระพิมพ์ที่พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย ซึ่งไม่เคยพบจารึกอยู่บนพระพิมพ์ดินดิบมาก่อน
ในบริเวณพื นที่ประเทศไทย พระพิมพ์รูปแบบนี แสดงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานจะ
เห็นได้จากจารึกภาษาสันสกฤตและภาพพระโพธิสัตว์ที่ปรากฏในรูปเช่นเดียวกับพระพิมพ์ดินดิบ
รูปแบบที่ 1  เมื่อพิจารณาจากอายุตัวอักษรที่ปรากฏบนจารึกและพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบ
ในแหล่งอ่ืนๆแล้วสันนิษฐานว่าพระพิมพ์องค์นี มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 พบที่แหล่ง
โบราณคดีเขานุ้ยพระพิมพ์รูปแบบนี เคยพบมาก่อนที่ถ  านางมณโฑ(ภูเขาก าปั่น) จังหวัดยะลา 
ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา จังหวัดสงขลา51 

รูปแบบที่ 3 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้านาคปรกขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงรูปพระพุทธเจ้า

ประทับนั่งปางสมาธิมีนาค 7 เศียรปรก ขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืนแบบตริภังค์ พระ
หัตถ์ข้างหนึ่งยกขึ นระดับพระอุระถือดอกบัว ส่วนอีกข้างถือหม้อน  าวางระดับพระโสณี ระหว่าง
พระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์มีสถูปขนาดเล็กค่ัน ด้านบนมีพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิเรียงกัน 3 
องค์ สลับด้วยสถูปขนาดเล็กอีก 4 องค์ ที่ขอบด้านล่างท าเป็นแท่นหนาปรากฏร่องรอยจารึก พบที่
แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยพระพิมพ์รูปแบบนี เคยพบมาก่อนที่จังหวัดยะลา ปัจจุบันแสดงอยู่ที่
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสิงคโปร์ 52และอีกแห่งที่เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี 53 ซึ่งท าใน
รูปแบบที่ใกล้เคียงกันก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 

                                                           
50ภาณุวัฒน์ เอื อสามาลย์, “การก าหนดอายุสมัยแหล่งพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย จังหวัดตรัง,”, 

163. 
51เรื่องเดียวกัน, 163. 
52พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพิมพ์ ที่พบในภาคใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20.” ใน สารานุกรม

วัฒนธรรมภาคใต้10 (2542): 5046.  
53พรทิพย์ พนัธุโกวิท และคณะ, ท้าเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขต

พื นท่ี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้(กรุงเทพฯ.กรมศิลปากร. 2556), 502. 
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รูปแบบที่ 4 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้าประทับนั่งสมาธิขนาบข้างด้วยพระ
โพธิสัตว์ 

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แสดงภาพพระพุทธเจา้
ประทับแบบปรยังกาสนบนฐาน ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา มีสถูปขนาดเล็กขนาบอยู่
ด้านข้าง ถัดจากยอดสถูปออกไปเป็นภาพพระโพธิสัตว์ประทับยืนแบบตริภังค์ยึดก้านบัวที่มีรูป
พระพุทธเจ้าอยู่บนดอกบัว เหนือพระพุทธเจ้ามีฉัตรหรือต้นไม้ขนาดใหญ่ มีรูปพระพุทธเจ้า 4 องค์
ประทับบนต้นไม้และบนก้านที่ต่อออกจากต้นไม้นั น ทั งสองด้านขนาบด้วยสถูปข้างละองค์ พบที่
แหล่งโบราณคดีเขาขาวพระพิมพ์รูปแบบนี เคยพบที่ถ  าคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุงก าหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 1354 

รูปแบบที่ 5 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้าขนาบข้างด้วยธรรมจักรและสถูป 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดโค้งมน แสดงรูป

พระพุทธรูปนั่งปางสมาธิบนดอกบัวใต้ต้นโพธิ์ ขนาบข้างด้วยสถูปอยู่ทางด้านซ้าย และธรรมจักรใน
ลักษณะหันข้างตั งบนเสาอยู่ทางด้านขวา พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย พระพิมพ์รูปแบบนี เคยพบ
มาก่อนที่ถ  าเขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุง55 ควนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี56 ถ  าคูหาภิมุก จังหวัด
ยะลา57 และเมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี58 ซึ่งท าในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันก าหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 1359 

 

                                                           
54หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์ “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย,” 46. 
55พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพิมพ์ ที่พบในภาคใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20.” สารานุกรม

วัฒนธรรมภาคใต้10 (2542),5045. 
56นิติพันธุ์ ศิรทิรัพย,์ “พระพิมพ์ดินเผาสมัยทวารวดีที่นครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. 2524), 
140. 

57ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ,์ ประวตัิศาสตร์อารยธรรมภาคใต้ (กรุงเทพฯ: สรุีวิยาสาส์น. 2544), 
335. 

58เรื่องเดียวกัน, 387. 
59ภาณุวัฒน์ เอื อสามาลย์, “การก าหนดอายุสมัยแหล่งพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย จังหวัดตรัง,” 

164. 
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รูปแบบที่ 6 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุทธเจ้าปางสมาธิประธานแวดล้อมด้วย
พระพุทธเจ้าปางสมาธิขนาดเล็ก 

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปวงรีแนวตั ง ด้านหลังโค้งคล้ายหลังเต่า 
แสดงรูปพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่บนแท่น ขนาบข้างด้วยพระพุทธเจ้าประทับนั่ง ด้านบนปรากฎ
ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั่งขนาดเล็ก จ านวน 27 องค์ บริเวณขอบพระพิมพ์ปรากฏร่องรอยคล้าย
จารึก พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยพระพิมพ์รูปแบบนี ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน ก าหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 1360 

รูปแบบที่ 7 พระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาทและพระพุทธรูปประทับนั่งสมาธิเรียง
เป็นแถว 

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายอดโค้งมน แสดงรูป
พระพุทธรูปขนาดเล็กนั่งเรียงกันจ านวน 5 แถว แถวละ 8 องค์ ด้านล่างกึ่งกลางแสดงภาพ
พระพุทธเจ้าประทับนั่งห้อยพระบาทขนาบข้างด้วยพระโพธิสัตว์ประทับยืน และพระพุทธรูป
ประทับนั่งสมาธิอีกจ านวน 2 แถว แถวละ 2 องค์ และพระโพธิสัตว์ประทับยืนอีกข้างละ 1 องค์ 
รวมมีพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท 1 องค์ พระโพธิสัตว์ประทับยืน 4 องค์ และพระพุทธรูป
ประทับนั่งสมาธินั่งเรียงกันเป็นแถว 40 องค์ ที่ขอบด้านล่างท าเป็นแท่นฐานรองรับพระพุทธรูป
จ านวน 3 แท่น แต่ละแท่นมีรูปธรรมจักรหันข้างตั งกึ่งกลางขนาบข้างด้วยสถูปข้างละ 2 องค์ และ 3 
องค์ พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยพระพิมพ์รูปแบบนี ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน  ก าหนดอายุราว
พุทธศตวรรษที่ 1361 

รูปแบบท่ี 8 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้าและพระอัษฎามหาโพธิสัตว์  
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปวงรีแนวตั งยอดแหลมเป็นต่ิง มีขอบ

หนา แสดงรูปพระพุทธเจ้าแสดงวิตรรกมุทรา ประทับนั่งบนปัทมาสนะ มีพนักพิงเป็นกรอบอยู่
โดยรอบพระองค์ ตอนบนมีรูปเปลวไฟปรากฏอยู่ใช้เป็นประภามณฑล ด้านข้างทั งสองของ
พระพุทธเจ้ามีสถูปขนาดเล็กขนาบข้าง และมีพระโพธิสัตว์ 8 องค์ล้อมรอบพระพุทธเจ้าในชั นนอก
สุด โดยอยู่ด้านบนและด้านล่างของพระพุทธเจ้า 2 องค์ และอยู่ทางซ้ายและทางขวาของ
พระพุทธเจ้าอีกด้านละ 3 องค์ ด้านหลังมีรอยพิมพ์จารึก 5 วงเป็นคาถา เย ธรรมาฯ อักษรนาครี 

                                                           
60เรื่องเดียวกัน. 
61เรื่องเดียวกัน. 
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ภาษาสันสกฤต พบที่แหล่งโบราณคดีเขาขาวและแหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหารพระพิมพ์รูปแบบนี 
เคยพบที่เขาขรม จังหวัดสุราษฎรธานี62ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 -15 

รูปแบบที่ 9 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้าประทับนั่งเรียงกัน 2 แถว และประทับยืน 1 
แถว 

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสามเหลี่ยมยอดโค้ง แสดงรูป
พระพุทธเจ้าหลายองค์ แต่ละองค์ประทับอยู่ภายในซุ้ม ด้านล่างเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง 7 องค์ 
จ านวน 2 แถว ด้านบนเป็นพระพุทธรูปประทับยืน 5 องค์พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยพระพิมพ์
รูปแบบนี เคยพบมาก่อนที่วัดหลง เมืองโบราณเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี63 บ้านบ่อโตนด 
จังหวัดนครปฐม64 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดลพบุรีและวัดพระดงฤาษี จังหวัดล าพูน65ก าหนด
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 17-18   

รูปแบบที่ 10 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระพุธเจ้าประทับนั่งและประทับยืนเรียงกันเป็นแถว 
2 แถว  

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปสามเหลี่ยมยอดโค้ง แสดงรูป
พระพุทธรูปหลายองค์ แต่ละองค์ประทับอยู่ภายในซุ้ม ด้านล่างเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง 5 องค์ 
ด้านบนเป็นพระพุทธรูปประทับยืน 3 องค์ และประทับนั่งอีก 2 องค์ พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย
พระพิมพ์รูปนี เคยพบมาก่อนที่วัดโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา66วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี67วัดราช

                                                           
62หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์  “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย,” 46. 
63พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพิมพ์ ที่พบในภาคใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20.” สารานุกรม

วัฒนธรรมภาคใต้10 (2542):5052.  
64สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงก่อนพุทธ

ศตวรรษที่ 19” (วิทยานิพนธ์ดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2553), 292. 

65ณัฏฐภัทร จนัทวิช, “วิเคราะห์ทางพระพิมพ์สกุลช่างหริภุญชยัและคติการสร้าง” ศิลปากร 
33, 3 (ตุลาคม สิงหาคม 2532): 23,26. 

66เรื่องเดียวกัน,  5052. 
67พยุง วงษ์น้อย และคณะ, วัดมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดราชบุรี(กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 

2552), 142. 
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บูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา68และที่จังหวัดล าพูน (เป็นดินเผา)69ก าหนดอายุประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 17-18 

กลุ่มที่ 2 พระพิมพ์ที่มีรูปพระโพธิสัตว์ ไม่มีรูปพระพุทธรูป 
รูปแบบที่ 11 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระโพธิสัตว์ประทับนั่ง 4 กร รูปแบบที่ 1 
 พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นทรงกลมยอดแหลม แสดงรูปพระ

โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร ประทับแบบแบบปรยังกาสนะบนปัทมาสนะ หัตถ์ขวาบนถืออักษร
มาลาหรือมาลัยลูกปัด หัตถ์ซ้ายถือหนังสือ กรขวาล่างวางพาดพระเพลา พระหัตถ์ขวาล่างแสดงวร
มุทรา หัตถ์ซ้ายล่างถือดอกบัวชมพูที่ก้าน พระเศียรทรงชฎามุกุฏมีศิราภรณ์ประดับ มีพระธยานิ
พุทธอมิตาภะขนาดเล็กในวงกลมประดิษฐานที่อยู่ที่มวยผม มีประภามณฑลรอบพระเศียร สวม
กุณฑลหรือต่างหู พระวรกายมีเครื่องประดับ เช่นกรองศอ พาหุรัด ทรงสะพายแพรพาดพระอังสา
ซ้าย ด้านขวาของพระโพธิสัตว์มีสถูปบนดอกบัว 1 องค์ ใต้สถูปเป็นจารึกอักษรนาครี 7 บรรทัด 
ภาษาสันสกฤต พบที่แหล่งโบราณคดีถ  าเขาขาว และแหล่งโบราณคดีเขาสายพระพิมพ์รูปแบบนี 
เคยพบที่เขาอกทะลุ จังหวัดพัทลุงและถ  าเขาขรม จังหวัดสุราษฎร์ธานีก าหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 14 -1570 

 รูปแบบที่ 12 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระโพธิสัตว์ 4 กร แบบที่ 2 
 พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นทรงกลมยอดแหลม ภาพพระ

โพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 4 กร ประทับนั่งแบบวัชรประยังกาสนะบนปัทมาสนะ เห็นชายผ้าโธตีที่ข้อ
พระบาท หัตถ์ขวาทรงถืออักษมาลา หัตถ์ซ้ายบนถือก้านดอกบัว หัตถ์ขวาล่างแสดงวรมุทรา และ
หัตถ์ซ้ายล่างทอดลงข้างพระองค์ทรงถือก้านดอกบัวที่มีดอกลอยอยู่เหนือพระอังสาซ้าย พระเศียร
ทรงชฎามุกุฏมีศิราภรณ์ประดับ ที่มวยผมด้านหน้ามีรูปพระธยานิพุทธอมิตาภะประดิษฐานอยู่ มี
ประภามณฑลรอบพระเศียร พระวรกายมีเครื่องประดับได้แก่ กรองศอ พาหุรัด ทองพระกร มีรอย
แถบผ้าบางๆพาดจากพระอังสาขวา ที่พื นหลังมีจารึกโดยรอบเป็นวงกลม 1 บรรทัด เป็นจารึก
ภาษาสันสกฤต พบที่แหล่งโบราณคดีถ  าเขาขาว และแหล่งโบราณคดีถ  าเขาปินะพระพิมพ์รูปแบบ

                                                           
68มานิต วัลลิโภดม, พระพุทธรูปและพระพิมพ์ในกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (พระนคร: กรมศิลปากร,2502).95-97. 
69สุรพล ด ารหิ์กุล, ประวัติศาสตร์และศิลปะหริภุญไชย (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,2547), 

166. 
70หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์ “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย,” 52.  
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นี เคยพบที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดมัชฌิมาวาสแต่ไม่ทราบที่มาแน่ชัดก าหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 14 -1571 

 รูปแบบที่ 13 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระโพธิสัตว์ 12 กร ประทับยืน 
 พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปทรงกลมบริเวณยอดแหลม แสดง

ภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 12 กร ประทับยืนบนดอกบัว พระหัตถ์คู่หน้าแสดงอภัยมุทราทั ง
สองพระหัตถ์ มีพระกรด้านขวาและซ้ายอีกข้างละห้ากร พระหัตถ์ซ้ายบนถือดอกบัวชมพู  พระหัตถ์
ซ้ายล่างถือกมัณฑลุ พระหัตถ์ขวาล่างสุดแสดงวรมุทรา พระหัตถ์ขวาที่อยู่เหนือขึ นมามีลักษณะ
คล้ายถือวัตถุอย่างอยู่ พระเศียรเกล้าผมมวยทรงชฎามุกุฏ มีประภามณฑลรอบพระเศียร และมี
สถูปขนาดเล็กองค์หนึ่งทางขวาของพระเศียร ทรงผ้าโธตียาวเหนือข้อพระบาท ปรากฏภาพบุคคล
ขนาบอยู่สองข้างพระโพธิสัตว์ บุคคลทางขวานั่งคุกเข่าแสดงอัญชลีมุทรา บุคคลทางซ้ายยืนเอียง
ตัว อาจกอดอกอยู่ ด้านหลังของพระพิมพ์มีพิมพ์จารึกรูปวงกลม จารึกคาถา เย ธฺรรมาฯ ภาษา
สันสกฤต อักษรนาครี พบที่แหล่งโบราณคดีถ  าเขาขาวพระพิมพ์รูปแบบนี เคยพบที่จังหวัดสงขลา
และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซียก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 -1572 

กลุ่มที่  3 พระพิมพ์รูปเทพชั นรอง 
รูปแบบที่ 14 พระพิมพ์ดินดิบภาพเทพชัมภละ 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปทรงกลมบริเวณยอดแหลมกรอบ 

แสดงภาพเทพชัมภละ 2 กร ประทับนั่งแบบลลิตาสนะบนปัทมาสนะ พระบาทขวาห้อยลงและมี
ดอกบัวรองรับ หัตถ์ขวาพาดบนพระชานุขวาแสดงวรทมุทรา หัตถ์ซ้ายท้าวลงข้างพระองค์ พระ
เศียรทรงกิรีฏมุกุฏมีลายกระบังหน้าคล้ายรูปสามเหลี่ยมประดับอยู่ และทรงกรองศอ ด้านหลังของ
พระเทพชัมภละมีพนักพิงที่มียอดเป็นลวดลายรูปสามเหลี่ยม ด้านหลังของพระพิมพ์มีรอยพิมพ์
จารึก 2 วง ภาษาสันสกฤต อักษรนาครีแบบราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 14พบที่แหล่งโบราณคดีเขา
สายพระพิมพ์รูปแบบนี เคยพบที่ถ  าคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง73ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 -
15 

กลุม่ที่  4พระพิมพ์รูปสถูป 
รูปแบบที่ 15 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระสถูปรูปแบบที่ 1 

                                                           
71หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์ “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย,” 54.  
72เรื่องเดียวกัน, 56. 
73เรื่องเดียวกัน, 58. 
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พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั ง แสดงภาพ
สถูปตั งอยู่กึงกลาง มีฐานสูง องค์สถูปทรงหม้อน  า ต่อด้วยฉัตรซ้อนหลายชั นลดหลั่นกันขึ นไป 
จนถึงด้านบนสุดมีฉัตรขนาดใหญ่กางกั นอีกขั นหนึ่งและมีปลายยอดแหลมข้างสถูปปรากฏร่องรอย
จ านวนจารึก มี 5บรรทัด อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยพระพิมพ์
รูปแบบนี ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน  ก าหนดอายุจากรูปอักษรได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 - 
1574 

รูปแบบที่ 16 พระพิมพ์ดินดิบภาพพระสถูปรูปแบบที่ 2 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบนี มีลักษณะกรอบเป็นรูปกลมรี ส่วนล่างแหลมมน ส่วนบนหัก

หายไป ด้านหน้าภายในกรอบรูปกลมรีเป็นรูปสถูปอยู่ตรงกลาง สถูปมีองค์ระฆังเป็นรูปโอคว่ าบน
ดอกบัว มีบัลลังก์สี่เหลี่ยม ปล้องไฉนเป็นรูปแท่งกลม ข้างบนมีฉัตร สองข้างของสถูป  ปรากฏ
ร่องรอยจ านวนจารึก มี 5 บรรทัด เป็นคาถา เย ธรรมา อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤตพบที่แหล่ง
โบราณคดีวัดคีรีวิหารพระพิมพ์รูปแบบนี ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนก าหนดอายุจากราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 14 - 1575 

  

                                                           
74ภาณุวัฒน์ เอื อสามาลย์, “การก าหนดอายุสมัยแหล่งพระพิมพ์ดินดิบเขานุ้ย จังหวัดตรัง,” 

165. 
75หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ,์ หม่อมหลวง, “การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย

,”  61. 



 
 

 
 

 
รูปแบบ อายุสมัย พระพิมพ์จาก 

ถ ้าเขาสาย 
พระพิมพ์จาก 

เขาขาว 
พระพิมพ์จาก 
วัดศีรีวิหาร 

พระพิมพ์จาก 
เขาปินะ 

พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขานุ้ย 

เคยพบที่ 

รูปแบบที่  1 

 

พุทธศตวรรษที่ 
13 

    

 

ควนสราญรมย์ 
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี, ถ  าเขาอก
ทะลุ ถ  าคูหา
สวรรค์ จังหวัด
พัทลุง, ถ  าเขา
ขนาบน  า วัดถ  า
เสือ จังหวัด

กระบี่ ถ  าคูหาภิ
มุก จังหวัดยะลา
, เมืองศรีเกษตร
และเมืองพุกาม 
ประเทศพม่า 

 

ตารางที่ 5หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง 
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รูปแบบ อายุสมัย พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขาสาย 

พระพิมพ์จาก 
เขาขาว 

พระพิมพ์จาก 
วัดศีรีวิหาร 

พระพิมพ์จาก 
เขาปินะ 

พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขานุ้ย 

เคยพบที่ 

รูปแบบที่ 2

 

พุทธศตวรรษที่ 
13 

    

 

ถ  านางมณโฑ
(ภูเขาก าป่ัน) 
จังหวัดยะลา 

รูปแบบที่ 3

 

พุทธศตวรรษที่ 
13 

    

 

เมืองโบราณยะ
รัง จังหวัด

ปัตตานี, จังหวัด
ยะลา 

 
 
 
 

ตารางที่ 5หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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รูปแบบ อายุสมัย พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขาสาย 

พระพิมพ์จาก 
เขาขาว 

พระพิมพ์จาก 
วัดศีรีวิหาร 

พระพิมพ์จาก 
เขาปินะ 

พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขานุ้ย 

เคยพบที่ 

รูปแบบที่ 4

 

พุทธศตวรรษที่ 
13  

 

 

   ถ  าคูหาสวรรค์ 
จังหวัดพัทลุง 

รูปแบบที่ 5

 

พุทธศตวรรษที่ 
13 

    

 

ถ  าเขาอกทะลุ 
จังหวัดพัทลุง

,ควนสราญรมย์ 
จังหวัดสุราษฎร์
ธานี ถ  าคูหาภิ
มุก, จังหวัด
ยะลา, เมือง
โบราณยะรัง 
จังหวัดปัตตานี 

ตารางที่ 5หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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รูปแบบ อายุสมัย พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขาสาย 

พระพิมพ์จาก 
เขาขาว 

พระพิมพ์จาก 
วัดศีรีวิหาร 

พระพิมพ์จาก 
เขาปินะ 

พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขานุ้ย 

เคยพบที่ 

รูปแบบที่ 6

 

พุทธศตวรรษที่ 
13 

    

 

- 

รูปแบบที่ 7

 

พุทธศตวรรษที่ 
13 

    

 

- 

ตารางที่ 5หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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รูปแบบ อายุสมัย พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขาสาย 

พระพิมพ์จาก 
เขาขาว 

พระพิมพ์จาก 
วัดศีรีวิหาร 

พระพิมพ์จาก 
เขาปินะ 

พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขานุ้ย 

เคยพบที่ 

รูปแบบที่ 8 
 

 

พุทธศตวรรษที่ 
14 - 15 

 

 

 

  เขาขรม จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

รูปแบบที่ 9

 

พุทธศตวรรษที่ 
17 - 18 

    

 
 

จังหวัดสุราษฎร์
ธานี,วัดโพธิ์
จังหวนัครราช
สีมา, วัด

มหาธาตุจังหวัด
ราชบุรี, วัดราช 

ตารางที่ 5หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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รูปแบบ อายุสมัย พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขาสาย 

พระพิมพจ์าก 
เขาขาว 

พระพิมพ์จาก 
วัดศีรีวิหาร 

พระพิมพ์จาก 
เขาปินะ 

พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขานุ้ย 

เคยพบที่ 

 

 

 

 

 

รูปแบบที่ 10

 

 

 

 

 

 

พุทธศตวรรษที่ 

17 - 18 

    

 

บูรณะ จังหวัด

พระนครศรีอยุธ

ยา,จังหวัดล าพูน 

วัดหลง เมือง

โบราณเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎร์

ธานี, บ้านบ่อ

โตนด จังหวัด

นครปฐม, วัด

พระศรีรัตนมหา

ธาตุ จังหวัด

ลพบุร,ี วัดพระ

ดงฤาษี จังหวัด

ล าพูน 

ตารางที่ 5หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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รูปแบบ อายุสมัย พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขาสาย 

พระพิมพ์จาก 
เขาขาว 

พระพิมพ์จาก 
วัดศีรีวิหาร 

พระพิมพ์จาก 
เขาปินะ 

พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขานุ้ย 

เคยพบที่ 

รูปแบบที่ 11

 

พุทธศตวรรษที่ 
14 - 15 

 

 

 

 

 เขาอกทะลุ 
จังหวัดพัทลุง, 
ถ  าเขาขรม 

จังหวัดสุราษฎร์
ธานี 

รูปแบบที่ 12

 

พุทธศตวรรษที่ 
14 - 15 

 

 

   พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ วัด

มัชฌิมาวาส ไม่
ทราบที่มา 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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รูปแบบ อายุสมัย พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขาสาย 

พระพิมพ์จาก 
เขาขาว 

พระพิมพ์จาก 
วัดศีรีวิหาร 

พระพิมพ์จาก 
เขาปินะ 

พระพิมพจ์าก 
ถ ้าเขานุ้ย 

เคยพบที่ 

รูปแบบที่ 13

 

อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 
14 - 15 

 

 

   จังหวัดสงขลา, 
รัฐเปอร์ลิส 
ประเทศ
มาเลเซีย 

รูปแบบที่ 14

 

พุทธศตวรรษที่ 
14 - 15 

 

    ถ  าคูหาสวรรค์ 
จังหวัดพัทลุง 

ตารางที่ 5หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
 

227 



 
 

 
 

รูปแบบ อายุสมัย พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขาสาย 

พระพิมพ์จาก 
เขาขาว 

พระพิมพ์จาก 
วัดศีรีวิหาร 

พระพิมพ์จาก 
เขาปินะ 

พระพิมพ์จาก 
ถ ้าเขานุ้ย 

เคยพบที่ 

รูปแบบที่ 15

 

พุทธศตวรรษที่ 
14 -15 

    

 

- 

รูปแบบที่ 16

 

อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 
14 - 15 

  

 

  - 

 

ตารางที่ 5หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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2.2  ชิ นส่วนสถูปจ าลองดินดิบ 
 สถูปจ าลองดินดิบที่พบจ านวน 6 ชิ นนั นมีลักษณะเป็นสถูปจ าลองดินดิบทรงกลม 

บางชิ นมีร่อยขีดเป็นวงกลมรอบสถูปส่วนฐานมีลักษณะคล้ายคลึงกับสถูปดินดิบและดินเผาที่
จงัหวัดพัทลุง76 และสถูปจ าลองที่พบในถ  าจังหวัดยะลา ซึ่งก าหนดอายุไว้ในช่วงสมัยประมาณพุทธ 
ศตวรรษที่ 13-15 โดยสถูปจ าลองดินดิบที่พบในเขตลุ่มแม่น  าตรังนั นพบที่แหล่งโบราณคดีวัดคีรี
วิหารและแหล่งโบราณคดีเขาสายพบในแหล่งเดียวกับพระพิมพ์ดินดิบที่มีช่วงอายุสมัยประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 13-15 เช่นกัน จึงสันนิษฐานว่าสถูปที่พบมีอายุสมัยช่วงประมาณพุทธศตวรรษ
ดังกล่าว สถูปท่ีพบมีรายละเอียดดังนี  

2.2.1 สถูปดินดิบจ าลองจ านวน 5 ชิ น อายุสมัยช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่    
13-15(ภาพที่ 163)พบทีแ่หล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร 

2.2.2สถูปดินดิบจ าลองจ านวน 1 ชิ น อายุสมัยช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ 
13-15(ภาพที่80-81)พบที่แหล่งโบราณคดีเขาสาย 

2.3 ชิ นส่วนดินเผา 
ชิ นส่วนดินเผาที่พบจ านวน 3 ชิ นนั นที่พบนั นเป็นเศษชิ นส่วนแตกหักที่มีขนาด

เล็ก จึงไม่อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นโบรานวัตถุชนิดใด โดนชิ นส่วนดินเผาที่พบนั นพบที่
แหล่งโบราณคดีเขานุ้ยและแหล่งโบราณคดีเขาสายซึ่งพบพระพิมพ์ดินดิบที่มีช่วงอายุสมัย
ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 13-15 เช่นกัน จึงสันนิษฐานว่าชิ นส่วนดินเผาที่พบนั นมีอายุสมัย
อยู่ในช่วงเดียวกัน มีรายละเอียดดังนี  

2.3.1 ชิ นส่วนดินเผา พบบริเวณเขาสาย(ภาพที่80-81)พบที่แหล่งโบราณคดี
เขาสาย 

2.3.2 ชิ นส่วนดินเผาทรงกรวย สูง 6.5 เซนติเมตร กว้าง 4.5 เซนติเมตร หนา 2 
เซนติเมตร(ภาพที่ 149)พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย 

2.3.3ชิ นส่วนดินเผาทรงกลมแบน ยาว 5 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร (ภาพ
ท่ี 150)พบที่แหล่งโบราณคดีเขานุ้ย  

 

                                                           
76อมรรัตน์ พิยะกูล,”พัฒนาการของชุมชนโบราณในจังหวัดพัทลุงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 

จากหลักฐานโบราณคดี” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 176. 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
1 

 

สถูปดินดิบจ าลองจ านวน 
5 ชิ น 

พบที่แหล่งโบราณคดี 
วัดคีรีวิหาร 
 

สมัยพุทธศตวรรษ
ท่ี 13-15 
 
 

2  สถูปดินดิบจ าลองจ านวน 
1 ชิ น  
 

พบที่แหล่งโบราณคดี
เขาสาย 
 

สมัยพุทธศตวรรษ
ท่ี 13-15 
 
 

ตารางที่ 6หลักฐานโบราณคดีประเภทชิ นส่วนสถูปจ าลองดินดิบ 
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หลักฐานโบราณคดีสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้น 
1.  หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
1.1 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาต่างชาติ 

1.1.1  ภาชนะดินเผาจีน 
1.1.1.1 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 

ภาชนะดินเผาสมัยหมิงเป็นภาชนะดินเผาที่ผลิตขึ นในจีนในช่วงพ.ศ.1911 - 
2187 ภาชนะดินเผาสมัยหมิงที่พบนั นแหล่งโบราณคดีจังหวัดตรังนั นมีอายุอยู่ในช่วงประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 22 โดยมีแหล่งผลิตมาจากมณฑลกว่างตงและมณฑลฝูเจี ยน โดยพบภาชนะดินเผา
สมัยหมิงจากแม่น  าตรังและล าคลองสาขา ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตาจางโจว กลุ่มเตาซาน
ชุน และกลุ่มเตาผิงเหอนั นเป็นภาชนะดินเผาที่พบในแหล่งโบราณคดีในลุ่มแม่น  าตรังและพบได้
ทั่วไปในแหล่งโบราณคดีสมัยอยุธยาในคาบสมุทรมลายู77 ภาชนะดินเผาสมัยหมิงที่พบในแหล่ง
โบราณคดีบริเวณลุ่มแม่น  าตรัง จังหวัดตรัง มีดังต่อไปนี   

1.1.1.1.1 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตาจางโจว มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยต้น -
กลางพุทธศตวรรษที่ 22 เขียนลายสีครามใต้เคลือบ กว้าง  28เซนติเมตร ยาว 21 เซนติเมตร หนา 
5 เซนติเมตร (ภาพที่ 311-322)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.1.2 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตาจางโจว มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยต้น-
กลางพุทธศตวรรษท่ี 22 เขียนลายครามใต้เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 30 เซนติเมตร สูง 6 
เซนติเมตร (ภาพที่ 323-324)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.1.3 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตาจางโจว มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยต้น-
กลางพุทธศตวรรษที่ 22 เขียนลายครามใต้เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 25 เซนติเมตร สูง 
4.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 356)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.1.4 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตาผิงเหอ มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยกลาง
พุทธศตวรรษที่ 21 เขียนสีบนเคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 28 เซนติเมตร สูง 4 เซนติเมตร 
(ภาพที่ 319-320)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.1.5 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง เตาจางโจว เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี ยน หรือ
เรียกว่า เครื่องถ้วยซัวโถว (Swatow) อายุราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เขียนลายใต้เคลือบ 

                                                           
77ณัฏฐภัทร จนัทวิช, เคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย(กรุงเทพฯ: 

กรมศิลปากร, 2537), 166., ปริวรรต ธรรมาปรีชากร,ศิลปะเครื่องถ้วยในประเทศไทย(กรุงเทพฯ: โอสถ
สภา, 2539),98. 
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สูง 5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 13.5 เซนติเมตร (รูปที่ 260-261)พบในต าบลบางรัก 
จากแม่น  าตรังอยู่ในครอบครองของ นายอ่อน แก้วกลาง 44 หมู่6 

1.1.1.1.6 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง เตาจางโจว เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี ยน หรือ
เรียกว่า เครื่องถ้วยซัวโถว (Swatow)อายุราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 22เขียนลายใต้เคลือบสูง 
5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 12 เซนติเมตร(รูปที่ 262-263)พบในต าบลบางรัก จาก
แม่น  าตรังอยู่ในครอบครองของ นายอ่อน แก้วกลาง 44 หมู่6 

1.1.1.1.7 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง เตาจางโจว เมืองจางโจว มณฑลฝูเจี ยน หรือ
เรียกว่า เครื่องถ้วยซัวโถว (Swatow)อายุราวกลาง-ปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เส้นผ่าศูนย์กลาง
ปากกว้าง 15 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร(ภาพที่ 465-466)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.1.8 ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตาจางโจว มณฑลฝูเจี ยน เขียนสีลายคราม
ใต้เคลือบอายุสมัย ปลายพุทธศตวรรษท่ี 22กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 7 เซนติเมตร(ภาพที่ 275)พบ
จากแม่น  าตรัง บริเวณศาลเจ้าปุนเท่ากง ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.2 ภาชนะดินเผาสมัยชิง 
ภาชนะดินเผาสมัยชิงเป็นภาชนะดินเผาที่ผลิตขึ นในสมัยราชวงศ์ชิงในจีนในช่วง

พ.ศ.2187-2455ภาชนะดินเผาสมัยชิงที่พบในแหล่งโบราณคดีจังหวัดตรังนั นมีอายุอยู่ในช่วง
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 24-25 โดยมีแหล่งผลิตมาจากมณฑลกว่างตงและมณฑลฝูเจี ยน
เช่นเดียวกับภาชนะดินเผาที่สมัยหมิงที่พบในแหล่งโบราณคดีบริเวณลุ่มแม่น  าตรัง  ภาชนะดิน
เผาสมัยชิงที่พบในแหล่งโบราณคดีบริเวณลุ่มแม่น  าตรังนั นผลิตจากกลุ่มเตาอันซี กลุ่มเตาเต๋อฮัว 
กลุ่มเตาต้าปู้ และกลุ่มเตาเจ้อเจียง ซึ่งเป็นภาชนะดินเผาที่พบทั่วไปในแหล่งโบราณคดีสมัย
อยุธยาตอนปลาย- รัตนโกสินทร์ตอนต้นในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย78 บริเวณแหล่ง
โบราณคดีในลุ่มแม่น  าตรังนั นพบภาชนะดนิเผาสมัยชิงในบริเวณอ าเภอเมือง อ าเภอสิเกา อ าเภอ
วังวิเศษ และในแม่น  าตรัง  

 
1.1.1.2.1 ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาอันซี มณฑลฝูเจี ยน ทรงไห 4 หู เคลือบสี

น  าตาลเส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 13 เซนติเมตร สูง 43 เซนติเมตร อายุสมัยกลางถึงปลายพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 (ภาพที่ 232)พบที่แหล่งโบราณคดีวัดหัวเขา 

                                                           
78ณัฏฐภัทร จนัทวิช, เคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย, 166., 

ปริวรรต ธรรมาปรีชากร,ศิลปะเคร่ืองถ้วยในประเทศไทย,100. 



233 
 

 
 

1.1.1.2.2 ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาต้าปู้ มณฑลกว่างตง อายุสมัยกลาง - 
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 เขียนสีครามใต้เคลือบเส้นผ่าศูนย์กลางก้นกว้าง 7 เซนติเมตร(ภาพที่ 
306)พบจากแม่น  าตรัง เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เขาสามบาตร 

1.1.1.2.3 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัย
กลาง - ปลายพุทธศตวรรษที่ 24เขียนสีครามใต้เคลือบ(ภาพที่ 305)พบจากแม่น  าตรัง เก็บรักษา
อยู่ทีท่ี่พิพิธภัณฑ์เขาสามบาตร 

1.1.1.2.4 ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาต้าปู้มณฑลกว่างตง อายุสมัยกลาง - 
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24ลายครามใต้เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 14 เซนติเมตร สูง 5.5 
เซนติเมตร(ภาพที่ 327-328)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.2.5 ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาต้าปู้มณฑลกว่างตง อายุสมัยกลาง - 
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 (Porcelain) เขียนลายครามใต้เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 15 
เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร (ภาพที่ 329-330)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลนาท่ามเหนือ อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

1.1.1.2.6 ภาชนะดินเผาสมัยชิงกลุ่มเตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยกลาง - 
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 เขียนลายสีครามใต้เคลือบ(ภาพที่ 238-239)พบที่แหล่งโบราณคดีวัดเขา
พระวิเศษ 

1.1.1.2.7 ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาต้าปู้ มณฑลกว่างตง อายุสมัยกลาง - 
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 เขียนลายครามใต้เคลือบ(ภาพที่ 240)พบที่แหล่งโบราณคดีวัดเขาพระ
วิเศษ 

1.1.1.2.8 ภาชนะดินเผาสมัยชิงกลุ่มเตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยกลาง - 
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 24เขียนลายครามใต้เคลือบ (ภาพที่ 242)พบที่แหล่งโบราณคดีวัดสิเกา 

1.1.1.2.9 ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน ปลายศตวรรษที่ 24 
เขียนลายครามใต้เคลือบ สูง 6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 13 เซนติเมตร (รูปที่ 264-
265)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.2.10 ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน ปลายศตวรรษที่ 24 
เขียนลายครามใต้เคลือบ สูง 6.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 16 เซนติเมตร (ภาพท่ี 
266-267)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
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1.1.1.2.11 ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน ปลายศตวรรษที่ 24 
เขียนลายครามใต้เคลือบ สูง 6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 12 เซนติเมตร (ภาพท่ี268-
269)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.2.12 ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 24 เขียนลายครามใต้เคลือบ น  าเคลือบขาดเป็นวงที่ก้นถ้วย(ภาพที่ 287-288)พบที่
แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.2.13 ภาชนะดินเผาสมัยชิง(ชามวันเกิด) เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยนอายุสมัย
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 เขียนลายครามใต้เคลือบ (ภาพที่289-290)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลหนอง
ตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.2.14 ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน ต้น-กลางศตวรรษที่ 25 
เขียนลายครามใต้เคลือบ เขียนลายใต้เคลือบ สูง 6.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 8 
เซนติเมตร (รูปท่ี 270-271)พบที่ต าบลบางรัก อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.2.15 ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน อายุสมัยต้น - กลาง
พุทธศตวรรษท่ี 25 เขียนลายครามใต้เคลือบ น  าเคลือบขาดเป็นวงที่ก้นถ้วย(ภาพที่ 291-292)พบที่
แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.1.1.2.16 ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาอันซี มณฑลฝูเจี ยน ทรงไห 4 หู เคลือบสี
น  าตาล ปากกว้าง 15 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร (ภาพที่ 236)พบที่แหล่งโบราณคดีวัดใหม่ไทร
งาม 
 



 
 

 
 

หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
1 

 
 
 
 

  

ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตา
จางโจว  
มณฑลฝูเจี ยน  
เขียนสีบนเคลือบ 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 28 เซนติเมตร  
สูง 4 เซนติเมตร 

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลนาท่าม
เหนือ อ าเภอ
เมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยต้น-กลางพุทธ
ศตวรรษที่ 22 

2 

 
 
 

ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตา
จางโจว  
มณฑลฝูเจี ยนเขียนลายครามใต้
เคลือบ 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 30 เซนติเมตร 
สูง 6 เซนติเมตร 

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลนาท่าม
เหนือ อ าเภอ
เมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยต้น-กลางพุทธ
ศตวรรษที่ 22 

ตารางที่ 7หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
3  ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตา

จางโจว  
มณฑลฝูเจี ยน 
เขียนลายครามใต้เคลือบ 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 25 เซนติเมตร  
สูง 4.5 เซนติเมตร 

พบที่แม่น  าตรัง 

ต าบลนาท่าม
เหนือ อ าเภอ
เมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยต้น-กลางพุทธ
ศตวรรษที่ 22 

4 

 

ภาชนะดินเผาสมัยหมิง 
กลุ่มเตาจางโจว  
มณฑลฝูเจี ยนเขียนลายสีครามใต้
เคลือบ 
หนา 5 เซนติเมตร 
กว้าง  28เซนติเมตร  
ยาว 21 เซนติเมตร 

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลนาท่าม
เหนือ อ าเภอ
เมือง 
จังหวัดตรัง 
 

สมัยต้น-กลางพุทธ
ศตวรรษที่ 22 

ตารางที่ 7หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
5 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาชนะดินเผาสมัยหมิง เตาจาง
โจว เมืองจางโจว  
มณฑลฝูเจี ยน หรือเรียกว่า เครื่อง
ถ้วยซัวโถว (Swatow)  
เขียนลายใต้เคลือบ 
 สูง 5 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 13.5เซนติเมตร 

พบในต าบลบาง
รัก จากแม่น  าตรัง 
อยู่ในครอบครอง
ของ  
นายอ่อน แก้ว
กลาง 

44 หมู่6 
 

สมัยกลาง-ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 22 
 
 
 
 
 

 
6  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาชนะดินเผาสมัยหมิง เตาจาง
โจว เมืองจางโจว  
มณฑลฝูเจี ยน หรือเรียกว่า เครื่อง
ถ้วยซัวโถว (Swatow)  
เขียนลายใต้เคลือบ 
สูง 5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ปากกว้าง 12 เซนติเมตร 

พบในต าบลบาง
รัก จากแม่น  าตรัง 
อยู่ในครอบครอง
ของ  
นายอ่อน แก้ว
กลาง 

44 หมู่6 

สมัยกลาง-ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 22 
 
 
 

 

ตารางที่ 7หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
7  

 
 

ภาชนะดินเผาสมัยหมิง เตาจาง
โจว เมืองจางโจว  
มณฑลฝูเจี ยน หรือเรียกว่า เครื่อง
ถ้วยซัวโถว (Swatow) 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 15 เซนติเมตร  
สูง 5.5 เซนติเมตร 

พบที่แม่น  าตรัง 
ต าบลนาท่าม
เหนือ  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

สมัยกลาง-ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 22 

8  ภาชนะดินเผาสมัยหมิง กลุ่มเตา
จางโจว  
มณฑลฝูเจี ยน เขียนสีลายคราม
ใต้เคลือบ  
กว้าง 10 เซนติเมตร  
ยาว 7 เซนติเมตร 
 

พบจากแม่น  า
ตรัง บริเวณศาล
เจ้าปุนเท่ากง 
ต าบลบางรัก
อ าเภอเมือง 

จังหวัดตรัง 

สมัยปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 22 

ตารางที่ 7หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

9  ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาอัน
ซี  
มณฑลฝูเจี ยน  
ทรงไห 4 หู เคลือบ 
สีน  าตาลเส้นผ่าศูนย์กลาง
ปากกว้าง 13 เซนติเมตร  
สูง 43 เซนติเมตร 

พบที่แหล่ง
โบราณคดีวัดหัว
เขา 

 

สมัยกลาง-ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 

10  ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่ม
เตาต้าปู้มณฑลกว่างตง เขียนสี
ครามใต้เคลือบเส้นผ่าศูนย์กลาง
ก้นกว้าง 7 เซนติเมตร 

พบจากแม่น  า
ตรัง เก็บรักษาอยู่
ที่พิพิธภัณฑ์เขา
สามบาตร 

สมัยกลาง - ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 

11  
 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตา
เต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน  
เขียนสีครามใต้เคลือบ 

พบจากแม่น  า
ตรัง เก็บรักษาอยู่
ที่เขาสามบาตร 

สมัยกลาง - ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24     

ตารางที่ 7หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
12 

 
 

 
 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่ม
เตาต้าปู้ 
มณฑลกว่างตง เขียนลายครามใต้
เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 14  เซนติเมตร 
 สูง 5.5  เซนติเมตร 

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลนาท่าม
เหนือ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยกลาง - ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24     

13 

 
 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่ม
เตาต้าปู้ 
มณฑลกว่างตง เขียนลายครามใต้
เคลือบ เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 15  เซนติเมตร 
 สูง 7  เซนติเมตร 
 

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลนาท่าม
เหนือ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยกลาง - ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 
 

ตารางที่ 7หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
14 

 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่ม
เตาต้าปู้  
มณฑลกว่างตง  
เขียนลายครามใต้เคลือบ 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 15 เซนติเมตร 
สูง 7 เซนติเมตร 

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลนาท่าม
เหนือ  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยกลาง - ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 

15 

 
 

ภาชนะดินเผาสมัยชิงกลุ่มเตาเต๋อ
ฮัว  
มณฑลฝูเจี ยน  
เขียนลายครามใต้เคลือบ 

พบที่แหล่ง
โบราณคดี 

วัดเขาพระวเิศษ 

สมัยกลาง - ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 

16  
 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่ม
เตาต้าปู้ มณฑลกว่างตง เขียน
ลายครามใต้เคลือบ  

พบที่แหล่ง
โบราณคดีวัดเขา
พระวิเศษ 

สมัยกลาง - ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 

ตารางที่ 7 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

17  ภาชนะดินเผาสมัยชิงกลุ่มเตาเต๋อ
ฮวั  
มณฑลฝูเจี ยน  
เขียนลายครามใต้เคลือบ   

พบที่แหล่ง
โบราณคดี 

วัดสิเกา 

สมัยกลาง - ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24    

18  ภาชนะดินเผาสมัยชิง กลุ่มเตาอัน
ซี  
มณฑลฝูเจี ยน  
ทรงไห 4 หู เคลือบสีน  าตาล  
ปากกว้าง15เซนติเมตร  
สูง 45 เซนติเมตร 

พบที่แหล่ง
โบราณคดี 

วัดใหม่ไทรงาม 
 

สมัยกลาง - ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24    

19  

 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว 
มณฑลฝูเจี ยน  เขียนลายครามใต้
เคลือบ สูง 6 เซนติเมตร
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก13ซ.ม. 

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลบางรัก  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยปลายศตวรรษที่ 
24 

ตารางที่ 7 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
20  

 
 
 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง  
เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน เขียน
ลายครามใต้เคลือบ 
 สูง 6.5 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 16 เซนติเมตร  

พบที่แม่น  าตรัง 
ต าบลบางรัก 
อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

สมัยปลายศตวรรษที่ 
24 

21  

 
 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง  
เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน เขียน
ลายครามใต้เคลือบ  
สูง 6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง
ปาก 
กว้าง 12 เซนติเมตร  
 
 
 

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลบางรัก  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยปลายศตวรรษที่ 
24 

ตารางที่ 7 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
22 

 
 
 

 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง  
เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน เขียน
ลายครามใต้เคลือบ น  าเคลือบ
ขาดเป็นวงที่ก้นถ้วย  

พบที่แม่น  าตรัง 

ต าบลหนองตรุด  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยปลายศตวรรษที่ 
24 

23 

 
 
 

 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง(ชามวัน
เกิด) เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน 
เขียนลายครามใต้เคลือบ   

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลหนองตรุด 

อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยปลายศตวรรษที่ 
24 

24  

 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง เตาเต๋อฮัว 
มณฑลฝูเจี ยน เขียนลายครามใต้
เคลือบ สูง 6.5 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 8ซ.ม. 

พบที่ต าบลบาง
รัก  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยต้น-กลาง
ศตวรรษที่ 25 

ตารางที่ 7 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
25 

 
 
 

 

ภาชนะดินเผาสมัยชิง  
เตาเต๋อฮัว มณฑลฝูเจี ยน เขียน
ลายครามใต้เคลือบ น  าเคลือบ
ขาดเป็นวงที่ก้นถ้วย  

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลหนองตรุด  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยต้น - กลาง
ศตวรรษที่ 25 

ตารางที่ 7 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบลุ่มแม่น  าตรัง (ต่อ) 
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1.1.2  ภาชนะดินเผาพม่า 
ภาชนะดินเผาพม่าคือภาชนะดินเผาที่มีแหล่งผลิตมาจากพม่า ในการส ารวจทาง

โบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น  าตรังค้นพบภาชนะดินเผาพม่าจ านวน 1 ชิ น โดยพบจากแม่น  าตรัง
พร้อมกับภาชนะดินเผาพื นเมืองที่มีอายุใกล้เคียงกัน ดังนี  

1.1.2.1  ภาชนะดินเผาเนื อแกร่งพม่า เคลือบสีเขียว  อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 20- 21 
(ภาพที่ 295) พบที่ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  
 

หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
1  

 
 
 
 

ภาชนะดินเผาเนื อแกร่ง
พม่า เคลือบสีเขียว   

พบที่ต าบลหนองตรุด
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
20-21 

ตารางที่ 8 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาพม่า 
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1.2  โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาพื นเมือง 
ในบริเวณพื นที่บริเวณลุ่มแม่น  าตรัง จังหวัดตรังนั นพบภาชนะดินเผาพื นเมือง

ตั งแต่ช่วงช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 20 - 22 จ านวนมากโดยพบภาชนะดินเผาเตาเกาะน้อย ภาชนะ
ดินเผาเตาป่ายาง และพบภาชนะดินเผาทรงไห เตาแม่น  าน้อย จ านวนมาก โดยหลักฐาน
โบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่นั นพบมาจากแม่น  าตรังในบริเวณอ าเภอเมือง และที่แหล่งโบราณคดีเขา
สาย อ าเภอห้วยยอดโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาพื นเมืองที่พบนั นส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตจาก
กลุ่มเตาในบริเวณพื นที่ภาคกลางของประเทศไทยในบริเวณพื นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดสิงห์บุ รี 
โดยเป็นกลุ่มภาชนะดินเผาพื นเมืองที่พบทั่วไปในแหล่งโบราณคดีสมัยอยุธยาในบริเวณภาคกลาง
และภาคใต้ของประเทศไทยเช่นในบริ เวณแหล่งโบราณคดีสมัยอยุธยาในบริ เวณพื นที่           
จังหวัดสุโขทัย สิงห์บุรี อยุธยา ลพบุรี สุราษฏร์ธานี สงขลา และนครศรีธรรมราช 79โบราณวัตถุ
ประเภทภาชนะดินเผาพื นเมืองที่พบมีรายละเอียดดังนี  

1.2.1  ภาชนะดินเผาสังคโลก เตาเกาะน้อย สมัยพุทธศตวรรษที่ 20-21 น  าเคลือบ
สีด า ไม่ถึงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 6 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร  (ภาพที่ 68) พบที่แหล่ง
โบราณคดีเขาสาย 

1.2.2  ภาชนะดินเผาเตาป่ายาง เคลือบสีเขียว อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 20-22 
(ภาพที่ 285-286)พบจากแม่น  าตรังต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.2.3ภาชนะดินเผาศรีชนาลัยเคลือบสีน  าตาล อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 20-22 
(ภาพที่ 5.261)พบจากแม่น  าตรังต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.2.4ชิ นส่วนไหเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22    กว้าง 16 
เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร (ภาพที่ 303)พบจากแม่น  าตรังเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เขาสาม
บาตร 

1.2.5ชิ นส่วนไหเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22  กว้าง17.5 
เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร (ภาพที่ 304)พบจากแม่น  าตรังเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์เขาสาม
บาตร 

1.2.6ไห 4 หูเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21-22 (ภาพที่ 284)พบพบ
จากแม่น  าตรังต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.2.7ไห 2 หูเตาแม่น  าน้อย สูง 25 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์ลางปากกว้าง 7 
เซนติเมตร อายุสมัยพุทธศตวรรษท่ี 21- 22(ภาพที่ 69)พบที่แหล่งโบราณคดีเขาสาย 

                                                           
79ปริวรรต ธรรมาปรีชากร,ศิลปะเคร่ืองถ้วยในประเทศไทย(กรุงเทพฯ : โอสถสภา, 2539), 49,72. 
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1.2.8 เศษภาชนะดินเผาจากเตาแม่น  าน้อย อายุประมาณช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-
22(ภาพที่ 94-95)พบในแม่น  าตรังใกล้บริเวณเขาสามบาตร  

1.2.9 ภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22  ขนาดสูง19 
เซนติเมตร กว้าง 18 เซนติเมตร (ภาพที่ 313)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัด
ตรัง 

1.2.10 ปากภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก20 เซนติเมตร (ภาพที่ 314)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

1.2.11 เศษชิ นส่วนหูภาชนะดินเผาไหเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 
- 22  กว้าง15 เซนติเมตร ยาว 14 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร(ภาพที่315)พบที่แม่น  าตรัง ต าบล
หนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.2.12 ภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย มีพวยกา เคลือบน  าเคลือบสีน  าตาลเต็มใบ 
มีหูปั้นแปะอายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22  เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง10 เซนติเมตร สูง 25 
เซนติเมตร (ภาพที่ 316)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.2.13 ภาชนะดินเผาไหเตาแม่น  าน้อย มีหูปั้นแปะ อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 
22  เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง19 เซนติเมตร พบที่แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัด
ตรัง 

1.2.14 ภาชนะดินเผาไหเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ 21 - 22  กว้าง12 
เซนติเมตร สูง 10 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 317)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด 
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.2.15 ภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย ขนาดสูง 13.5 เซนติเมตร หนา 2 เซนติเมตร 
อายุสมัยกลาง - ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 (ภาพที่ 336)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด อ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง 

1.2.16 เศษภาชนะดินเผาเตาแม่น  าน้อย อายุสมัยกลาง - ปลายพุทธศตวรรษที่ 
24 (ภาพที่ 491)พบที่แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.2.17 ครกดินเผาสมัยอยุธยา พบบริเวณภูเขาสาย เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 
16.5 เซนติเมตร สูง12.5เซนติเมตร(ภาพที่ 67)พบที่แหล่งโบราณคดีเขาสาย 

1.2.18 ภาชนะดินเผาเนื อแกร่ง(ภาพที่ 52)พบที่แหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน 
1.2.19 ภาชนะดินเผาเนื อแกร่ง (ภาพที่53)พบที่แหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน 
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1.2.20 เศษภาชนะดินเผาพื นเมือง (ภาพที่ 105-106)พบที่แหล่งโบราณคดีเขา
สามบาตร 

1.2.21 ชิ นส่วนปากภาชนะดินเผาพื นเมือง(ภาพที่137) พบที่แหล่งโบราณคดี   
เขานุ้ย 

1.2.22 ฝาภาชนะดินเผาพื นเมืองพบที่ศาลเจ้าปุนเท่ากง ต าบลบางรัก อ าเภอ
เมือง จังหวัดตรัง  

1.2.23 ฝาภาชนะดินเผาพื นเมือง (ภาพที่ 293-300)พบที่ต าบลหนองตรุด    
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.2.24 ปากภาชนะดินเผาพื นเมือง กว้าง 9 เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร (ภาพ  
ท่ี 310)พบที่พิพิธภัณฑ์เขาสามบาตร 

1.2.25 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง (Earthen ware) มีรอยกดประทับ กว้าง   
9.5 เซนติเมตร ยาว 6.5 เซนติเมตร (ภาพที่ 308)พบจากแม่น  าตรัง เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เขา
สามบาตร 

1.2.26 ชิ นส่วนภาชนะดินเผาพื นเมือง (Earthen ware) มีรอยกดประทับ (ภาพที่ 
309)พบจากแม่น  าตรัง เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เขาสามบาตร 

1.2.27 ภาชนะดินเผาพื นเมือง กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร (ภาพที่     
333) พบที่แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.2.28 ภาชนะดินเผาพื นเมือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร(ภาพที่ 334)พบ    
ที่แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.2.29 ฝาภาชนะดินเผาพื นเมือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร (ภาพที่ 
335) พบที่แม่น  าตรัง ต าบลหนองตรุด อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 



 
 

 
 

หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาชนะดินเผาสังคโลกเตา
เกาะน้อย น  าเคลือบสีด าไม่
ถึงฐาน เส้นผ่าศูนย์กลาง
ปาก 
กว้าง 6 เซนติเมตร  
สูง 13 เซนติเมตร   

พบที่แหล่งโบราณคดีเขา
สาย 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
20-21 

2  ภาชนะดินเผาเตาป่ายาง 
เคลือบสีเขียว 
 

พบจากแม่น  าตรัง ต าบล
หนองตรุด 

อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

 
 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
20-22 
 
 

ตารางที่ 9 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
3  

 
 

ภาชนะดินเผาศรีชนาลัย 
เคลือบสีน  าตาล  

พบจากแม่น  าตรัง ต าบล
หนองตรุด  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
20-22 

4  
 

ชิ นส่วนไหเตาแม่น  าน้อย  
กว้าง 16 เซนติเมตร ยาว 15 
เซนติเมตร  
 

พบจากแม่น  าตรัง เก็บ
รักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ 
เขาสามบาตร 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
21-22 

5  
 

ชิ นส่วนไหเตาแม่น  าน้อย 
กว้าง17.5 เซนติเมตร ยาว 
12 เซนติเมตร 
 
 

พบจากแม่น  าตรัง เก็บ
รักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ 
เขาสามบาตร 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
21-22 

ตารางที่ 9 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
6  

 
ไห 4 หูเตาแม่น  าน้อย  พบจากแม่น  าตรัง ต าบล

หนองตรุด  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
21-22 

7  
 
 

ไห 2 หูเตาแม่น  าน้อย  
สูง 25 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนยก์ลางปากกว้าง 
7 เซนติเมตร  
 

พบที่แหล่งโบราณคดีเขา
สาย 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
21- 22 

8  เศษภาชนะดินเผาจากเตา
แม่น  าน้อย  
 
 

พบในแม่น  าตรังใกล้
บริเวณเขาสามบาตร 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
21-22 

ตารางที่ 9 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
9  

 
ภาชนะดินเผาเตาแม่น  า
น้อย 
ขนาดสูง19 เซนติเมตร 
กว้าง 18 เซนติเมตร  

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลหนองตรุด  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
21- 22   

10  
 

ปากภาชนะดินเผาเตา
แม่น  าน้อย  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ปากกว้าง 20 เซนติเมตร  

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลหนองตรุด  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
21- 22   

11  
 

เศษชิ นส่วนหูภาชนะ 
ดินเผาไหเตาแม่น  าน้อย
กว้าง 15 เซนติเมตร  
ยาว 14  เซนติเมตร  
หนา 2  เซนติเมตร 
 

พบที่แม่น  าตรัง 
ต าบลหนองตรุด  
อ าเภอเมือง  
จังหวดัตรัง 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
21- 22   

ตารางที่ 9 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
12  

 
ภาชนะดินเผาเตาแม่น  า
น้อย มีพวยกาเคลือบ 
สีน  าตาลเต็มใบ มีหูปั้นแปะ 
เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง
10 เซนติเมตร สูง 25 
เซนติเมตร 

พบที่แม่น  าตรัง ต าบล
หนองตรุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
21-22 

13  
 

ภาชนะดินเผาไหเตาแม่น  า
น้อย  
กว้าง12  เซนติเมตร 
 สูง 10  เซนติเมตร  
หนา 1.5  เซนติเมตร   
 
 
 

 พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลหนองตรุด  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยพุทธศตวรรษที่ 
21-22 

ตารางที่ 9 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

14  
 

ภาชนะดินเผาเตาแม่น  า
น้อย ขนาด 
สูง 13.5 เซนติเมตร หนา 2 
เซนติเมตร  
 

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลหนองตรุด 

อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยกลาง - ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 

15  
 

เศษภาชนะดินเผาเตาแม่น  า
น้อย  

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลหนองตรุด  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยกลาง - ปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 

16  
 

ครกดินเผา 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 16.5 เซนติเมตร 
สูง12.5 เซนติเมตร  

พบที่แหล่งโบราณคดีเขา
สาย 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ตารางที่ 9 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

17  
 

ภาชนะดินเผาเนื อแกร่ง  พบที่แหล่งโบราณคดีเขา
หลักจัน 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

18  
 

ภาชนะดินเผาเนื อแกร่ง พบที่แหล่งโบราณคดีเขา
หลักจัน 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

19  
 

เศษภาชนะดินเผาพื นเมือง  พบที่แหล่งโบราณคดีเขา
สามบาตร 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

20  
 

ชิ นส่วนปากภาชนะดินเผา
พื นเมือง  
 
 

พบที่แหล่งโบราณคดีเขา
นุ้ย 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ตารางที่ 9 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
21  

 
ฝาภาชนะดินเผาพื นเมือง  พบที่ต าบลหนองตรุด 

อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

22  
 

ปากภาชนะดินเผาพื นเมือง  
กว้าง 9 เซนติเมตร  
ยาว 5.5 เซนติเมตร  

พบที่พิพิธภัณฑ์เขาสาม
บาตร 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

23  
 

ชิ นส่วนภาชนะดินเผา
พื นเมือง (Earthen ware) มี
รอยกดประทับ กว้าง 9.5 
เซนติเมตร ยาว 6.5 
เซนติเมตร   
 
 

พบจากแม่น  าตรัง เก็บ
รักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เขา
สามบาตร 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ตารางที่ 9 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

24  ชิ นส่วนภาชนะดินเผา
พื นเมือง (Earthen ware) มี
รอยกดประทับ 
 
 

พบจากแม่น  าตรัง เก็บ
รักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เขา
สามบาตร 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

25  
 

ภาชนะดินเผาพื นเมือง 
กว้าง 5 เซนติเมตร  
ยาว 8 เซนติเมตร   

พบที่แม่น  าตรัง 
ต าบลหนองตรุด  
อ าเภอเมือง 
จังหวัดตรัง 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

26  
 

ภาชนะดินเผาพื นเมือง 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 13 
เซนติเมตร  

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลหนองตรุด  
อ าเภอเมือง  
จังหวัดตรัง 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ตารางที่ 9 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

27  ฝาภาชนะดินเผาพื นเมือง  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 
เซนติเมตร  

พบที่แม่น  าตรัง  
ต าบลหนองตรุด  
อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

สมัยอยุธยา-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ตารางที ่9 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศ(ต่อ) 
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2.  หลักฐานโบราณคดีประเภทโลหะ 
 ในบริเวณลุ่มแม่น  าตรังนั นพบโบราณวัตถุประเภทโลหะทั งในสมัยอยุธยาและ

รัตนโกสินทร์ จากแม่น  าตรัง  
 2.1 ท่อนเหล็ก ทีพ่บเป็นจ านวนมาก พบจากแม่น  าตรัง(ภาพที่ 247) 
 2.2 เต้าปูนเงิน สูง 8 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 3.5 เซนติเมตร   

(ภาพที่ 258)พบจากแม่น  าตรัง 
 2.3 เต้าปูนโลหะ สูง 4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 2.5 เซนติเมตร 

(ภาพที่ 259)พบจากแม่น  าตรัง 
 2.4 ถาดส าริด หนา 2.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 34 เซนติเมตร 

(ภาพที่ 260-261)พบจากแม่น  าตรัง  
 2.5 ขันส าริด สูง 8 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 16 เซนติเมตร (ภาพที่ 

252)พบจาก แม่น  าตรัง  
 2.6 ขันเงิน สูง 6.5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 13 เซนติเมตร (ภาพที่ 

253)พบจากแม่น  าตรัง  
 2.7 ขันส าริด สูง 6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 12 เซนติเมตร (ภาพที่ 

254)พบจากแม่น  าตรัง 
 2.8 ถาดโลหะ สูง 2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 47.5 เซนติเมตร 

(ภาพที่ 255)พบจากแม่น  าตรัง 
 2.9 ภาชนะโลหะมีลวดลายวงกลมที่ก้นภาชนะ พบจากแม่น  าตรัง (ภาพที่ 296-

298) 
 2.10 ภาชนะโลหะมีลวดลายวงกลมที่ก้นภาชนะ พบจากแม่น  าตรัง (ภาพที่ 299-

298) 
2.11ขันโลหะ สูง 3 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากกว้าง 8 เซนติเมตร (ภาพที่ 256-

257)พบจากแม่น  าตรัง 



 
 

 
 

หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

1  
 

เต้าปูนเงิน  
สูง 8 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง3.5 เซนติเมตร  

พบจากแม่น  าตรัง สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

2  
 

เต้าปูนโลหะ  
สูง 4 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 2.5 เซนติเมตร  

พบจากแม่น  าตรัง สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

3  

 

ถาดส าริด  
หนา 2.5 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 34 เซนติเมตร  
 
 

พบจากแม่น  าตรัง สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

ตารางที่ 10 หลักฐานโบราณคดีประเภทโลหะ 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

4  
 

ขันส าริด  
สูง 8 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 16 เซนติเมตร  

พบจากแม่น  าตรัง สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

5  
 

ขันเงิน  
สูง 6.5 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 13 เซนติเมตร   

พบจากแม่น  าตรัง สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

6  ขันส าริด  
สูง 6 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 12 เซนติเมตร  
 
 

พบจากแม่น  าตรัง สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

ตารางที่ 10 หลักฐานโบราณคดีประเภทโลหะ(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

7  
 

ถาดโลหะ 
สูง 2 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 47.5 เซนติเมตร  

พบจากแม่น  าตรัง สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

8  
 

 
 

ภาชนะโลหะมีลวดลาย
วงกลมที่ก้นภาชนะ   

 
 

 
 
 
 
 

พบจากแม่น  าตรัง 

 
 
 
 

 

สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

ตารางที่ 10 หลักฐานโบราณคดีประเภทโลหะ(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

9 

 

ภาชนะโลหะมีลวดลาย
วงกลมที่ก้นภาชนะ   

พบจากแม่น  าตรัง สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

10   
 
ขันโลหะ 
สูง 3 เซนติเมตร 
เส้นผ่าศูนย์กลางปาก 
กว้าง 8 เซนติเมตร 
 
 
 

 
 
 

พบจากแม่น  าตรัง 

 

ตารางที่ 10 หลักฐานโบราณคดีประเภทโลหะ(ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

11  ท่อนเหล็กที่พบเป็น
จ านวนมากจากการ
สอบถามชุมชน
ใกล้เคียงของแหล่งที่
พบได้ข้อมูลว่ามีทหาร
ญี่ปุ่นน าท่อนเหล็กมา
เก็บไว้จ านวนมากใน
สงครามโลกครั งที่2 

 

พบจากแม่น  าตรัง สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

ตารางที่ 10 หลักฐานโบราณคดีประเภทโลหะ(ต่อ) 
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3. หลักฐานโบราณคดีประเภทไม้ 
3.1. โบราณวัตถุประเภทเรือขุด 

 โบราณวัตถุประเภทเรือขุดที่ขุดพบในจังหวัดตรังนั นส่วนใหญ่ขุดพบมาจาก
แม่น  าตรังโดยมักพบรวมกับภาชนะดินเผาพื นเมืองประเภทไหเตาแม่น  าน้อยภาชนะดินเผาจีน
สมัยหมิงและชิง จึงสันนิษฐานว่ามีอายุสมัยอยู่ในช่วงอยุธยา เรือขุดที่พบในลุ่มแม่น  าตรังมี
รายละเอียดดังนี  

3.1.1. เรือขุดขนาด 12 x 1.2(ภาพที่ 118-119) พบจากคลองล าภูรา 
ปัจจุบันเก็บรักษาที่แหล่งโบราณคดีวัดภูเขาทอง 

3.1.2. เรือขุดขนาด 10 x 1.5 เมตร(ภาพที่ 281-282)พบจากแม่น  าตรัง
ปัจจุบันเก็บรักษาที่ศาลเจ้าปุนเท่ากง ต าบลบางรัก 

3.1.3. เรือขุดขนาด 11 x 1.3 เมตร (ภาพที่ 110)พบจากแม่น  าตรัง
ปัจจุบันเก็บรักษาที่วัดเชี่ยวต าบลหนองตรุด 

3.1.4. เรือขุดขนาด 13 x 1 เมตร (ภาพ 339)พบจากแม่น  าตรังต าบล
นาท่ามเหนือ 

3.1.5. เรือขุดขนาด 6 x 0.5 เมตร(ภาพที่ 340)พบในแม่น  าตรัง  ต าบล
นาท่ามใต้  

3.1.6. เรือขุดขนาด 12 x 0.8 เมตร (ภาพที่ 233-234)พบจากคลองพิกุล
ปัจจุบันเก็บรักษาท่ีวัดโหล๊ะคล้า 

 
  

 



 
 

 
 

 
หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

1  

 

เรือขุดขนาด  
12  x 1.2 เมตร 

พบจากคลองล าภูรา 
ปัจจุบันเก็บรักษาที่
แหล่งโบราณคดี 
วัดภูเขาทอง 

สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

2 
 

 

 

เรือขุดขนาด  
10 x 1.5 เมตร  

พบจากแม่น  าตรัง
ปัจจุบันเก็บรักษาที่ศาล
เจ้าปุนเท่ากง ต าบลบาง
รัก 
 
 

สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

ตารางที่ 11 หลักฐานโบราณคดีประเภทเรือขุด 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
3  

 
 
 
 

เรือขุดขนาด  
11 x 1.3 เมตร   

พบจากแม่น  าตรัง
ปัจจุบันเก็บรักษาที่วัด
เชี่ยว ต าบลหนองตรุด 

สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

4  
 
 
 
 

เรือขุดขนาด 
13 x 1 เมตร 

พบจากแม่น  าตรังต าบล
นาท่ามเหนือ 

สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

5  
 

 
 
 

เรือขุดขนาด  
6 x 0.5 เมตร  

พบในแม่น  าตรัง  ต าบล
นาท่ามใต้ 

สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

ตารางที่ 11 หลักฐานโบราณคดีประเภทเรือขุด (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

6 

 

เรือขุดขนาด  
12 x 0.8 เมตร 

พบจากคลองพิกุล
ปัจจุบันเก็บรักษาที่
วัดโหล๊ะคล้า 

สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์
ตอนต้น 

ตารางที่ 11 หลักฐานโบราณคดีประเภทเรือขุด 
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4.  หลักฐานโบราณคดีเนื่องในในศาสนาพุทธ 
 4.1  พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน 
 4.1.1  พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน(ภาพที่ 187-188พบท่ีแหล่ง

โบราณคดีวัดถ  าพระพุทธ ขนาดยาวประมาณ 14 เมตรอายุสมัยช่วงอยุธยา ลักษณะพระพักตร์
เป็นรูปไข่ เม็ดพระศกเล็กเป็นปุ่มแหลม รัศมีรูปเปลวเพลิง พระขนงโก่ง พระเนตรหรี่ พระนาสิกโด่ง 
พระโอษฐ์แย้มมุมปาก พระหัตถ์ขวาวางราบอยู่หน้าพระพักตร์ พระหัตถ์ซ้ายวางแนบล าตัว ครอง
จีวรห่มคลุมบางแนบเนื อ สังฆาฏิห่มเฉียงแผ่นยาวจรดพระนาภีชายสังฆาฏิตัดเรียบ ขอบ
รัดประคดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สบงจับเป็นจีบเป็นหน้านาง เป็นลักษณะของศิลปะสมัยอยุธยา
ตอนปลาย องค์พระประทับอยู่บนฐานเจาะซุ้มจระน าที่มีรูปประติมากรรมรูปช้างครึ่งตัวอยู่ภายใน
สันนิษฐานว่าพระพุทธรูปองค์นี น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ 
24 และอาจได้รับอิทธิพลศิลปกรรมแบบลังกามาจากเมืองนครศรีธรรมราช 

 4.1.2  พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน (ภาพที่ 116 –117)พบที่แหล่ง
โบราณคดีวัดภูเขาทอง ขนาดยาวประมาณ 9 เมตร ลักษณะพระพักตร์แป้นเป็นแบบพื นเมือง พระ
ขนงโก่ง ลืมพระเนตร พระโอษฐ์มีขนาดเล็ก เศียรสวมเทริดแบบมโนราห์ภาคใต้ พระหัตถ์ขวาวาง
ราบอยู่หน้าพระพักตร์ พระหัตถ์ซ้ายวางแนวล าตัว ครองจีวรห่มคลุมบางแนบเนื อ สังฆาฏิห่มเฉียง
เป็นแผ่นยาวจรดพระนาภี ของรัดประคดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สบงจับจีบหน้านาง อันเป็น
ลักษณะของศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 และ
อาจได้รับการบูรณะอีกหลายครั งในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

 4.1.3  พระพุทธรูปปูนปั้นปางปรินิพพาน (ภาพที่ 143-144) พบภายในถ  าเขา
หินปูน แหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร ขนาดความยาวประมาณ 9.50 เมตร  ลักษณะพระพักตร์รูปไข่
แบบเชิงช่างท้องถิ่น เม็ดพระศกเป็นปุ่มเล็กแบบหนามขนุน มีรัศมีทรงกรวยเรียวยาวมีอุณาโลม 
พระขนงโก่ง ลืมพระเนตร พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้ม กลางพระนลาฏปรากฏรูปอุณาโลม พระ
หัตถ์ขวาวางราบอยู่หน้าพระพักตร์ พระหัตถ์ซ้ายวางแนบล าตัว ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิพาด
เฉียงเป็นแผ่นยาวจรดพระนาภี ขอบรัดประคดเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สบงจับจีบหน้านาง แบบ
ลักษณะของศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่23-24และ
ได้รับการบูรณะอีกหลายครั งโดยฝีมือช่างพื นที่ถิ่นรุ่นหลังจนไม่ปรากฏลักษณะดั งเดิมหลงเหลืออยู ่
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 4.2 พระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัยและปางสมาธิ 
 4.2.1 พระพุทธสิหิงค์ (ภาพที่ 169) เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะส าริดปาง

มารวิชัยประทับนั่งขัดสมาธิเพชร มีลักษณะพระพักตร์กลมแป้น พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ า 
พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์หนา เม็ดพระศกมีขนาดเล็ก รัศมีเป็นทรงกรวย พระอุระนูน ครองจีวรห่ม
เฉียง ชายสังฆาฏิพาดอยู่เหนือพระถัน ประทับอยู่เหนือชุดฐาน 3 ชั น สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 21-22 ปัจจุบันสูญหายไปจากจังหวัดตรัง   

 4.2.2 พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเป็นรูปจ าลองพระพุทธสิหิงค์องค์เดิมที่
หายไป ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ภายในพระอุโบสถวัดพระพุทธสิหิงค์ ขนาดหน้าตัก
ประมาณ 180 เซนติเมตร มีลักษณะพระพักตร์กลมแป้นแบบสกุลช่างพื นเมือง พระขนงโก่ง พระ
เนตรเหลือบต่ า พระนาสิกมีขนาดใหญ่และโด่ง พระโอษฐ์หนา เม็ดพระศกมีขนาดเล็ก รัศมีเป็นทรง
กรวย พระอุระนูน ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิพาดอยู่เหนือพระถัน สันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 24 

4.2.3 พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย จ านวน4 องค์ ประดิษฐานอยู่ภายใน
พระอุโบสถวัดพระพุทธสิหิงค์ รายรอบพระประธาน ขนาดหน้าตักประมาณ 120 เซนติเมตร มี
ลักษณะพระพักตร์กลบแป้นแบบสกุลช่างพื นเมือง พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกโด่ง 
เม็ดพระศกมีขนาดเล็ก รัศมีรูปเปลวเพลิง ครองจีวรห่มเฉียง นั่งขัดสมาธิราบ สันนิษฐานว่ามีอายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 24  

4.2.4 พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 140 
เซนติเมตร เป็นพระประธานประดิษฐานอยู่ในอุโบสถของวัดพระงาม พระพักตร์มีลักษณะกลม 
รัศมีเป็นรูปเปลวเพลิง เม็ดพระศกมีขนาดเล็กแบบหนามขนุน พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ า 
พระนาสิกโด่งและใหญ่ แย้มพระโอษฐ์ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิพาดเฉียงเป็นแผ่นยาวจรดพระ
นาภี นั่งขัดสมาธิราบ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23  

4.2.5 พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 80 เซนติเมตร
ประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบสถวัดพระงาม พระพักตร์มีลักษณะกลม รัศมีเรียวแหลม เม็ดพระศกมี
ขนาดเล็กเหมือนหนามขนุน พระขนงโก่ง พระเนตรเบิกกว้างพระนาสิกโด่งและมีขนาดใหญ่ พระ
โอษฐ์แย้มและหนา ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิพาดเฉียงยาวจรดพระนาภี นั่งขัดสมาธิราบ 
สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 

4.2.6 พระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ ปัจจุบันได้ถูกท าลายไปแล้ว หลงเหลือ
เพียงส่วนใบหน้าและฐานของพระพุทธรูปเท่านั น พบในแหล่งโบราณคดีถ  าขี ดิน(ถ  าหมูดิน) และ  
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ถ  าตรา อายุสมัยช่วงเดิมมีลักษณะพระพักตร์รูปไข่ รัศมีรูปเปลวเพลิง เม็ดพระศกมีขนาดเล็ก
เหมือนหนามขนุน พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์ ครองจีวรห่ม
เฉียง สังฆาฏิพาดเฉียงยาวจรดพระนาภี นั่งขัดสมาธิราบบนฐานเขียงสามชั น จากลักษณะที่
ปรากฏสันนิษฐานว่าพระพุทธรูปดังกล่าวน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 

4.2.7 พระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่อด้วยปูนปั้น จ านวน 5 องค์ พระพุทธรูปองค์
กลางหน้าตักกว้าง 43 นิ ว สูง 67 นิ วอายุสมัยช่วงอยุธยาตอนปลาย- รัตนโกสินทร์ตอนต้น
พระพุทธรูปองค์อ่ืนๆสร้างขึ นในภายหลัง พบที่แหล่งโบราณคดีถ  าเขาปินะ 

4.2.8 กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย จ านวน3 องค์ พบภายในถ  าแหล่ง
โบราณคดีวัดเขาปูนมีลักษณะพระพักตร์กลมแป้นแบบสกุลช่างพื นเมือง รัศมีช ารุด หลงเหลือส่วน
อุษณีษะ เม็ดพระศกกลมเล็กเป็นก้นหอย พระขนงโก่งพระเนตรเบิกกว้าง พระนาสิกโด่ง แย้มพระ
โอษฐ์ ครองจีวรห่มเฉียงนั่งขัดสมาธิราบ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 และ
อาจจะเสื่อมสภาพและได้รับการบูรณะจนเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมไปมาก  

4.2.9กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย จ านวน 9 องค์ พบภายในถ  าแหล่ง
โบราณคดีวัดคีรีวิหาร พระพักตร์มีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม รัศมีเป็นรูปเปลวเพลิง เม็ดพระศกมี
ขนาดเล็กและแหลม พระขนงวาดให้ต่อเป็นรูปปีกกา พระเนตรเหลือบต่ าพระนาสิกโด่งและมีขนาด
ค่อนข้างใหญ่ ไม่แย้มพระโอษฐ์ ครองจีวรห่มเฉียง นั่งขัดสมาธิราบ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 23-24 และอาจได้รับการบูรณะซ่อมแซมภายหลังอีกหลายครั ง 

4.2.10พระพุทธรูปปูนปั้นทรงเครื่อง ขนาดหน้าตักประมาณ 50 เซนติเมตร   
พบภายในถ  าแหล่งโบราณคดีวัดคีรีวิหาร ลักษณะเป็นพระพุทธรูปสวมเทริดแบบมโนราห์ภาคใต้ 
พระพักตร์รูปไข่ ทรงเครื่องส่วนต่างๆประกอบด้วย สังวาลย์ ก าไล พระหัตถ์ทั งสองข้างวางอยู่บน
พระชงฆ์ นั่งขัดสมาธิราบ สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลักษณะประติมาณวิทยาเปลี่ยนแปลงไป
ตามความเชื่อและเชิงช่างแบบพื นเมือง อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 23-24 

4.2.11พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 58 นิ ว (ภาพที่ 
176-179) พบที่แหล่งโบราณคดีวัดโพธาราม พระพักตร์รูปไข่ รัศมีเป็นรูปเปลวเพลิง เม็ดพระศก
เล็กแบบหนามขนุน พระขนงโก่ง พระเนตรเบิกกว้าง พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์ครองจีวรห่ม
เฉียง นั่งขัดสมาธิเพชร ส่วนพระพุทธรูปบริวาร จ านวน3 องค์ องค์ขวาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ 
ส่วนองค์ซ้ายเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์เป็นรูปไข่ รัศมีรูปเปลวเพลิง พระขนงโก่ง พระ
เนตรเบิกกว้าง พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อยพระพุทธรูปกลุ่มนี สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 23-24 
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4.2.12  กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์
กลาง นั่งขัดสมาธิเพชร พระเกตุมาลาเป็นทรงแหลมสูง หน้าตักมีขนาดกว้าง 60 นิ ว สูง 101 นิ ว
(ภาพที่ 181)พบที่แหล่งโบราณคดีวัดสาริการามสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-
24 

4.2.13 กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นบริเวณเศียรและพระบาทของพรุทธรูปปาง
ไสยาสน์หลายองค์ ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ เศียรพระพุทธรูปมีทั งแบบ
สวมลอมพอก สวมเทริด และพระเกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิง และมี พระพุทธรูปทรงเครื่องยืน
แสดงปางห้ามญาติ 3 องค์ อายุสมัยช่วงอยุธยาตอนปลาย- รัตนโกสินทร์ตอนต้น(ภาพที่ 142)   
พบทีแ่หล่งโบราณคดีวัดถ  าพระพุทธรามสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-25 

4.2.14  กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย จ านวน 5 องค์ หน้าตักกว้าง
ประมาณ 90 นิ ว (ภาพที่ 220-223) พบในพื นที่เพิงถ  าแหล่งโบราณคดีเขาพระ พระพักตร์มี
ลักษณะค่อนข้างกลม รัศมีรูปเปลวเพลิง เม็ดพระศกแหลมขนาดเล็ก พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบ
ต่ า พระนาสิกโด่ง พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิพาดยาวมาจรดพระนาภี 
นั่งขัดสมาธิราบ พระถูกทาสีใหม่ทุกองค์ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24



 
 

 
 

 
หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

1  พระพุทธสิหิงค์  เป็นพระพุทธรูป
หล่อด้วยโลหะส าริดปางมารวิชัย
ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร มีลักษณะ
พระพักตร์กลมแป้น พระขนงโก่ง 
พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกโด่ง 
พระโอษฐ์หนา เม็ดพระศกมีขนาด
เล็ก รัศมีเป็นทรงกรวย พระอุระนูน 
ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิพาด
อยู่เหนือพระถัน ประทับอยู่เหนือชุด
ฐาน 3 ชั น 
 
 
 

พบที่วัดพระพุทธ
สิหิงค์ (ปัจจุบัน
สูญหายไปแล้ว) 

สมัยพุทธศตวรรษที่
21-22 ปัจจุบันสูญ
หายไปจากจังหวัดตรัง   
 

ตารางที่ 12 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูป 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
2  

  
 

 
 

พระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปาง
ม า ร วิ ชั ย  ห น้ า ตั ก ก ว้ า ง  140 
เซนติเมตร เป็นพระประธาน พระ
พักตร์มีลักษณะกลม รัศมีเป็นรูป
เปลวเพลิง เม็ดพระศกมีขนาดเล็ก
แบบหนามขนุน พระขนงโก่ง  
พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกโด่ง
และใหญ่ แย้มพระโอษฐ์ครองจีวร
ห่มเฉียง สังฆาฏิพาดเฉียงเป็นแผ่น
ยาวจรดพระนาภี นั่งขัดสมาธิราบ  

ประดิษฐานอยู่
ในอุโบสถของวัด
พระงาม 
 
 
 
 
 

 

สมัยพุทธศตวรรษที่
22–23 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
3 

 
 

 
 
 
 
 

 

พร ะพุ ท ธ รู ปปู นปั้ น ปา ง สม า ธิ 
ปั จ จุ บั น ไ ด้ ถู ก ท า ล า ย ไ ป แ ล้ ว 
หลงเหลือเพียงส่วนใบหน้าและฐาน
ของพระพุทธรูปเท่านั น ช่วงเดิมมี
ลักษณะพระพักตร์รูปไข่  รัศมีรูป
เปลวเพลิง เม็ดพระศกมีขนาดเล็ก
เหมือนหนามขนุน พระขนงโก่ง พระ
เนตรเหลือบต่ า พระนาสิกโด่ง แย้ม
พระ โอษฐ์  ค รอ ง จี ว รห่ ม เ ฉี ย ง 
สังฆาฏิพาดเฉียงยาวจรดพระนาภี 
นั่งขัดสมาธิราบบนฐานเขียงสามชั น  

พบในแหล่ง
โบราณคดีถ  าขี 
ดิน(ถ  าหมูดิน)
และ 
ถ  าตรา 

 

สมัยพุทธศตวรรษที่
22-23 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
4  พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย 

ขนาดหน้าตักกว้าง 80 เซนติเมตร   
พระพักตร์มีลักษณะกลม รัศมีเรียว
แหลม เม็ดพระศกมีขนาดเล็ ก
เหมือนหนามขนุน พระขนงโก่ง พระ
เนตรเบิกกว้าง พระนาสิกโด่งและมี
ขนาดใหญ่ พระโอษฐ์แย้มและหนา 
ครองจีวรห่มเฉียง สังฆาฏิพาดเฉียง
ยาวจรดพระนาภี นั่งขัดสมาธิราบ 
 
 
 
 
 

ประดิษฐานอยู่
หน้าพระอุโบสถ 
วัดพระงาม 

สมัยพุทธศตวรรษที่
23-24 
 

ตารางที่ 12 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูป (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

5  

 
กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย 
จ านวน3 องค์ มีลักษณะพระพักตร์
กลมแป้นแบบสกุลช่างพื นเมืองรัศมี
ช ารุด หลงเหลือส่วนอุษณีษะ เม็ด
พระศกกลมเล็กเป็นก้นหอย  
พระขนงโก่ง พระเนตรเบิกกว้าง 
พระนาสิกโด่ง แย้มพระโอษฐ์ ครอง
จีวรห่มเฉียงนั่งขัดสมาธิราบ และ
อาจจะเสื่อมสภาพและได้รับการ
บูรณะจนเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมไป
มาก  
 
 
 

พบภายในถ  า
แหล่งโบราณคดี
วัดเขาปูน 

สมัยพุทธศตวรรษที่
23-24 

ตารางที่ 12 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูป (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
6  

  
 

 

กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย 
จ านวน 9 องค์ พระพักตร์มีลักษณะ
ค่อนข้างเหลี่ยม รัศมีเป็นรูปเปลว
เพลิง เม็ดพระศกมีขนาดเล็กและ
แหลม พระขนงวาดให้ต่อเป็นรูปปีก
กา พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิก
โด่งและมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ไม่
แย้มพระโอษฐ์ ครองจีวรห่มเฉียง 
นั่งขัดสมาธิรา และอาจได้รับการ
บูรณะซ่อมแซมภายหลังอีกหลาย
ครั ง 
 
 
 

พบภายในถ  า
แหล่งโบราณคดี
วัดคีรีวิหาร 

สมัยพุทธศตวรรษที่
23-24 

ตารางที่ 12 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูป (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
7 

 

พระพุทธรูปปูนป้ันทรงเครื่อง ขนาด
หน้าตักประมาณ 50 เซนติเมตร 
ลักษณะเป็นพระพุทธรูปสวมเทริด
แบบมโนราห์ภาคใต้ พระพักตร์รูป
ไข่ ทรงเครื่องส่วนต่างๆ
ประกอบด้วย สังวาลย์ ก าไล  
พระหัตถ์ทั งสองข้างวางอยู่บน 
พระชงฆ์ นั่งขัดสมาธิราบ 
สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปที่
ลักษณะประติมาณวิทยา
เปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อและ
เชิงช่างแบบพื นเมือง  
 
 

พบภายในถ  า
แหล่งโบราณคดี
วัดคีรีวิหาร 

สมัยพุทธศตวรรษที่
23-24 

ตารางที่ 12 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูป (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
8 

 
 

พระพุทธรูปปูนป้ันปางมารวิชัย 
ขนาดหน้าตักกว้าง 58 นิ ว (ภาพที่ 
174-177) พระพักตร์รูปไข่ รัศมีเป็น
รูปเปลวเพลิง เม็ดพระศกเล็กแบบ
หนามขนุน พระขนงโก่ง พระเนตร
เบิกกว้าง พระนาสิกโด่ง แย้มพระ
โอษฐ์ครองจีวรห่มเฉียง นั่งขัดสมาธิ
เพชร ส่วนพระพุทธรูปบริวารจ านวน
3 องค์ องค์ขวาเป็นพระพุทธรูปปาง
สมาธิ ส่วนองค์ซ้ายเป็นพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย พระพักตร์เป็นรูปไข่ 
รัศมีรูปเปลวเพลิง พระขนงโก่ง พระ
เนตรเบิกกว้าง พระนาสิกโด่ง พระ
โอษฐ์แย้มเล็กน้อย 

พบที่แหล่ง
โบราณคดีวัดโพ
ธาราม 

สมัยพุทธศตวรรษที่
23-24 

ตารางที่ 12 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูป (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
9  

 
กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย 
พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์กลาง 
นั่งขัดสมาธิเพชร พระเกตุมาลาเป็น
ทรงแหลมสูง หน้าตักมีขนาดกว้าง 
60 นิ ว สูง 101 นิ ว(ภาพที่ 179) 
 

พบที่แหล่ง
โบราณคดีวัด
สาริการาม 

สมัยพุทธศตวรรษที่
23-24 

10 

 

กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นบริเวณเศียร
และพระบาทของพรุทธรูปปาง
ไสยาสน์หลายองค์ ส่วนใหญ่เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิ 
 
 
 
 

  

ตารางที่ 12 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูป (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
10  

 
เศียรพระพุทธรูปมีทั งแบบสวม
ลอมพอก สวมเทริด และพระเกตุ
มาลาเป็นรูปเปลวเพลิง และมี 
พระพุทธรูปทรงเครื่องยืนแสดงปาง
ห้ามญาติ 3 องค์ 

 
 

พบทีแ่หล่ง
โบราณคดีวัดถ  า
พระพุทธราม 
 
 
 
 
 
 

 
 

สมัยพุทธศตวรรษที่
23-24 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 12 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูป (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

11 

 

 

กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวชิัย 
จ านวน 5 องค์ หน้าตักกว้างประมาณ 90 
นิ ว พระพักตร์มีลักษณะค่อนขา้งกลม 
รัศมีรูปเปลวเพลิง เมด็พระศกแหลม
ขนาดเล็ก พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบ
ต่ า พระนาสิกโดง่ พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย 
ครองจวีรห่มเฉียง สังฆาฏิพาดยาวมา
จรดพระนาภีนั่งขดัสมาธิราบ พระถูก
ทาสีใหม่ทุกองค์  
 
 
 
 

พบในพื นที่เพิง
ถ  าแหล่ง
โบราณคดีเขา
พระ 
 
 
 

 

สมัยพุทธศตวรรษที่
23-24 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 12 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูป (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 

12 

 
 

 

พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเป็น
รูปจ าลองพระพุทธสิหิงค์องค์เดิมที่
หายไป ขนาดหน้าตักประมาณ 180 
เซนติเมตร มีลักษณะพระพักตร์
กลมแป้นแบบสกุลช่างพื นเมือง 
พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ า 
พระนาสิกมีขนาดใหญ่และโด่ง พระ
โอษฐ์หนา เม็ดพระศกมีขนาดเล็ก 
รัศมีเป็นทรงกรวย พระอุระนูน 
ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิพาด
อยู่เหนือพระถัน 
 
 
 

ประดิษฐานเป็น
พระประธานอยู่
ภายในพระ
อุโบสถวัดพระ
พุทธสิหิงค์ 

สมัยพุทธศตวรรษที่23 
-24 

ตารางที่ 12 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูป (ต่อ) 
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หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย 
13 

 
 

 
 

พระพุทธรูปปูนป้ันปางมารวิชัย 
จ านวน4 องค์ รายรอบพระประธาน 
ขนาดหน้าตักประมาณ 120 
เซนติเมตร มีลักษณะพระพักตร์
กลบแป้นแบบสกุลช่างพื นเมือง 
พระขนงโก่ง  
พระเนตรเหลือบต่ า พระนาสิกโด่ง 
เม็ดพระศกมีขนาดเล็ก รัศมีรูปเปลว
เพลิง ครองจีวรห่มเฉียง นั่งขัดสมาธิ
ราบ  

ประดิษฐานอยู่
ภายในพระ
อุโบสถวัดพระ
พุทธสิหิงค์ 

สมัยพุทธศตวรรษที่23 
-24 

ตารางที่ 12 หลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูป (ต่อ) 

287 



288 
 

 
 

4.3  ภาพเขียนสีบนผนังถ  า 
 ภาพเขียนสีบนผนังถ  าที่พบในบริเวณลุ่มแม่น  าตรังนั นพบจ านวน 2 แห่ง โดยพบ

บนผนังเพิงผาหรือถ  าที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น สันนิษฐานว่าวาดขึ นพร้อมกับพระพุทธรูป
ปูนท่ีพบในแหล่งดบราณคดีเดียวกันในสมัยอยุธยาตอนปลาย - รัตนโกสินทร์ตอนต้น ดังนี  

 4.3.1  ภาพเขียนสีแดงบนฝาผนังรูปวงกลม(ภาพที่ 5.15) พบที่แหล่งโบราณคดี
ถ  าขี ดิน(ถ  าหมูดิน)และถ  าตรา 

 4.3.2   ภาพเขียนสีแดงและขาวเขียนลวดลายรูปวงกลม บนผนังเพิงผาจ านวน  4 
ภาพ(ภาพที่ 226229) พบที่แหล่งโบราณคดีวัดเขาพระ



 
 

 
 

หมายเลข ภาพ ลักษณะ แหล่งที่พบ อายุสมัย หมายเลข 
1  ภาพเขียนสีแดงบนฝาผนังรูป

วงกลม 

พบทีแ่หล่ง
โบราณคดีถ  าขี ดิน
(ถ  าหมูดิน)และถ  า
ตรา 

 

สมัยอยุธยาตอนปลาย -
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 

2 

 
 

ภาพเขียนสีแดงและขาวเขียน
ลวดลายรูปวงกลมบนผนังเพิงผา
จ านวน  4 ภาพ 

พบที่แหล่ง
โบราณคดีวัดเขา
พระ 

สมัยอยุธยาตอนปลาย -
รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 

 

 
 
 

ตารางที่ 13 หลักฐานโบราณคดีประเภทภาพเขียนสีบนผนังถ  า 
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บทที่ 6 

พัฒนาการทางวัฒนธรรมและบทบาทความส้าคัญของชุมชนโบราณบริเวณลุ่มแม่น ้าตรัง
ในสมัยประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 

 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการตั งถ่ินฐานในบริเวณลุ่มแม่น ้าตรัง 

 
1. ความเหมาะสมของพื นที่ 
ลักษณะภูมิประเทศลุ่มแม่น้้ำตรังในจังหวัดตรังนั้นประกอบด้วย เขตภูเขำและเชิงเขำ  

เขตลอนลูกฟูกหินปูน เขตที่รำบลุ่มแม่น้้ำตรัง – ปะเหลียน และเขตชำยฝั่งทะเล1 
โดยในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นมีกำรต้ังถิ่นฐำนของชุมชนโบรำณมำต้ังแต่สมัย              

ก่อนประวัติศำสตร์จนถึงสมัยประวัติศำสตร์ โดยบริเวณพื้นที่บนเขำหรือถ้้ำหินปูนเขตเชิงเขำ , เขต
ลอนลูกฟูกหินปูนในบริเวณใกล้แม่น้้ำตรังหรือล้ำคลองสำขำ และเขตชำยฝั่งทะเล นั้นพบหลักฐำน
กำรอำศัยอยู่ของชุมชนสมัยก่อนประวัติศำสตร์จ้ำนวนมำก  และในบริเวณเขตที่รำบลุ่มแม่น้้ำตรัง 
– ปะเหลียน พบหลักฐำนกำรอยู่อำศัยของชุมชนในสมัยประวัติศำสตร์ โดยมีหลักฐำนเด่นชัดที่
แสดงถึงกำรต้ังถิ่นฐำนของชุมชนในสมัยอยุธยำและรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยเฉพำะในบริเวณที่
รำบลุ่มแม่น้้ำตรัง – ปะเหลียนในบริเวณอ้ำเภอเมืองและอ้ำเภอห้วยยอด 

บริเวณเขตที่รำบลุ่มแม่น้้ำตรัง – ปะเหลียน นั้นถือเป็นบริเวณท่ีมีควำมเหมำะสมที่สุด
ส้ำหรับกำรต้ังถิ่นฐำนส้ำหรับชุมชนในสมัยประวัติศำสตร์ในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรัง เนื่องจำกเป็น
พื้นที่ที่มีแหล่งน้้ำอุดมสมบูรณ์ เหมำะส้ำหรับกำรท้ำเกษตรกรรมเช่นกำรปลูกข้ำว ซึ่งเป็นปัจจัย
ส้ำคัญในกำรต้ังถิ่นฐำน2 และสำมำรถใช้เส้นทำงน้้ำเป็นเส้นทำงสัญจรติดต่อกับชุมชนอ่ืนๆได้  

 
2. ทรัพยากรธรรมชาติ 
บริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นมีทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์หลำกหลำยประเภทเช่น 

ทรัพยำกรแร่ธำตุประเภทดีบุกซึ่งเป็นสินค้ำท้ำรำยได้ที่ส้ำคัญให้กับชุมชนในจังหวัดตรังและหินปูน

                                                           
1คณะกรรมกำรอ้ำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง, 4-7. 
2น้ำพวัลย์ กิจรักษ์กุล, ภูมิศาสตร์การตั งถิ่นฐาน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2528), 14. 
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ท่ีพบกระจำยอยู่ทั่วพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรัง3 ทรัพยำกรประเภทป่ำไม้และสัตว์ป่ำในจังหวัด
ตรังนั้นมีควำมอุดมสมบูรณ์เช่นกันจะเห็นได้จำกเอกสำรจดหมำยเหตุเจมส์ โลว์4  ซึ่งบันทึกขึ้นในปี
พ.ศ. 2364ได้ระบุว่ำตรังมีสินค้ำออกคือ ดีบุก ข้ำว งำช้ำงเล็กๆ รังนก มีทรัพยำกรป่ำไม้อุดม
สมบูรณ์ มีทรัพยำกรสัตว์ป่ำเช่นช้ำง กวำง และแรด อยู่เป็นจ้ำนวนมำก นอกจำกนี้จังหวัดตรังยังมี
ทรัพยำกรทำงทะเลประเภทสัตว์น้้ำต่ำงๆ  

 
3.  ความเหมาะสมในการเป็นชุมชนเมืองท่า  
บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังในจังหวัดตรังนั้นต้ังอยู่ ในสภำพภูมิศำสตร์ที่ ค่อนข้ำง

เหมำะสมส้ำหรับกำรเป็นเมืองท่ำด้ำนชำยฝั่งทะเลทิศตะวันตกของคำบสมุทรมลำยู เนื่องจำก
แม่น้้ำตรังในฤดูท่ีมีปริมำณน้้ำมำก จะสำมำรถแล่นเรือขนำดใหญ่ผ่ำนสันทรำยบริเวณปำกแม่น้้ำที่
ค่อนข้ำงตื้นในบริเวณปำกแม่น้้ำเข้ำไปยังพื้นที่ตอนในของลุ่มแม่น้้ำในบริเวณอ้ำเภอเมือและอ้ำเภอ
ห้วยยอดได้ อีกทั้งมีเกำะลิบงซึ่งต้ังอยู่ยริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปำกแม่น้้ำตรังก้ำบังลมพำยุ 
อีกทั้งในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นสำมำรถเดินทำงติดต่อกับชุมชนโบรำณโดยรอบได้ง่ำย 
โดยเฉพำะชุมชนโบรำณฝั่งตะวันออกของคำบสมุทรมลำยูเช่นชุมชนโบรำณในเขตจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ชุมชนโบรำณในเขตจังหวัดพัทลุง และชุมชนโบรำณในคำบสมุทรสทิงพระ ซึ่งมี
หลักฐำนกำรอยู่อำศัยของชุมชนโบรำณขนำดใหญ่มำต้ังแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์ต่อเนื่องมำ
จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยอำศัยเส้นทำงน้้ำเช่นแม่น้้ำตรังและล้ำคลองสำขำ หรือเส้นทำงบกซึ่ง
สำมำรถเดินทำงตัดผ่ำนช่องเขำเพื่อติดต่อกับชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดพัทลุงได้
จะเห็นได้จำกหลักฐำนเอกสำรที่บันทึกเส้นทำงกำรเดินทำงระหว่ำงชุมชนเหล่ำนี้ในอดีตเช่น
จดหมำยเหตุเจมส์ โลว์5, นิรำศเมืองปะเหลียน6,จดหมำยระยะทำงไปตรวจรำชกำรแหลมมลำยู ร.
ศ. 1217, จดหมำยเหตุเสด็จประพำสหัวเมืองภำคใต้ ร.ศ. 1288 เป็นต้น 

                                                           
3คณะกรรมกำรอ้ำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จ พระเจ้ำอยู่หัว, 

วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดตรัง, 18. 
4โลว์, เจมส์, จดหมายเหตุเจมส์ โลว,์ 68-93. 
5เรื่องเดียวกัน. 
6อนุศำสน์จิตรกร, พระยำ,ประชุมนิราศเล่ม 2 (นนทบรุี : ตน้ฉบับ, 2557), 61-118. 
7สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์, จดหมายระยะทางไป

ตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121, 2-16. 
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และนอกจำกนี้จะเห็นได้จำกหลักฐำนโบรำณวัตถุในสมัยอยุธยำ-รัตนโกสินทร์ประเภท
ภำชนะดินเผำจ้ำนวนมำกจำกทั้งแหล่งเตำในประเทศเช่นแหล่งเตำเกำะน้อย แหล่งเตำป่ำยำง 
แหล่งเตำะแม่น้้ำน้อย และแหล่งเตำนอกประเทศเช่นภำชนะดินเผำจีนสมัยหมิงและชิงจ้ำนวนมำก 
ที่มีอำยุต้ังแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 ที่มีรูปแบบเดียวกับโบรำณวัตถุที่พบจำกแหล่งโบรำณคดี
อ่ืนๆในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำพื้นที่ในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังมีควำมสัมพันธ์และติดต่อกับ
ชุมชนโบรำณทั้งในคำบสมุทรมลำยูและนอกคำบสมุทรในสมัยนี้ และยังพบหลักฐำนเอกสำรที่
แสดงถึงควำมเป็นเมืองท่ำฝั่งอันดำมันให้กับชุมชนโบรำณบริเวณด้ำนทิศตะวันออกของคำบสมุทร
มลำยูโดยในสมัยอยุธยำ – รัตนโกสินทร์ตอนต้นของชุมชนโบรำณในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังหลำย
ฉบับ เช่น ต้ำนำนเมืองนครศรีธรรมรำช9 บันทึกของโทเม ปิแรสและ จดหมำยเหตุ เจมส์ โลว์10 เป็น
ต้น 

 
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณบริเวณลุ่มแม่น ้าตรัง ในสมัยประวัติศาสตร์
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 
 

1.  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 6) 
ในบริเวณภำคใต้ของประเทศไทยนั้นพบว่ำเริ่มมีหลักฐำนกำรอยู่อำศัยของกลุ่มชน

ต้ังแต่สมัยไพลสโตซีนตอนปลำยหรือยุคหินเก่ำต้ังแต่ 37,000 – 27,000 ปีมำแล้ว ที่บริเวณถ้้ำหลัง
โรงเรียน จังหวัดกระบี่ และเมื่อกว่ำ 35,000 ปีมำแล้ว ที่แหล่งโบรำณคดีถ้้ำหมอเขียว จังหวัดกระบี่ 
โดยพบหลักฐำนทำงโบรำณคดีประเภทเครื่องมือหินกะเทำะและเครื่องมือสะเก็ดหิน11 ในช่วง
ระยะเวลำนี้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของระดับน้้ำทะเล โดยมีระดับสูงขึ้น  กลุ่มคนที่อยู่อำศัยใน
บริเวณภำคใต้ของประเทศไทย  มักพักอำศัยอยู่ตำมถ้้ำหรือเพิงผำของภูเขำหินปูนที่ไม่ห่ำงจำก
แหล่งน้้ำจืดหรือทะเลนัก ด้ำรงชีพด้วยกำรหำของป่ำล่ำสัตว์  โดยใช้เครื่องมือหินกะเทำะขนำดเล็ก
ท้ำจำกหินเชิร์ต และเครื่องมือที่ผลิตจำกกระดูกสัตว์ กลุ่มชนนี้ยังไม่รู้จักวิธีผลิตเครื่องปั้นดินเผำ

                                                                                                                                                                      
8พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกลำ้เจ้ำอยู่หัว,จดหมายเหตุประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้ ร.ศ. 

128,152-200. 
9กรมศิลปำกร.รวมเรื่องเมืองนครศรีธรรมราช , 82. 
10โลว์, เจมส์,จดหมายเหตุเจมส์ โลว์, 68-93. 
11อมรำ ศรีสุชำต,ิ “ภำพรวมโบรำณคดีภำคใต้,” ใน โบราณคดี 4 ภาค (กรุงเทพฯ : กอง

โบรำณคดี กรมศิลปำกร, 2531), 93-100. 
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ต่อมำแหล่งโบรำณคดีนี้ถูกทิ้งร้ำงไป จนกระทั่งเมื่อรำว8,000 กว่ำปีมำแล้ว ในสมัยโฮโลซีน จึงมี
กลุ่มชนพวกหนึ่งเข้ำมำใช้เพิงผำแห่งนี้เป็นที่อยู่อำศัยอีกครั้ง12 

ต่อมำต่อมำในยุคหินใหม่ช่วงประมำณ 8,500 ปี ถึง 5,700 ปีมำแล้ว พบว่ำ
ระดับน้้ำทะเลสูงขึ้นกว่ำระดับน้้ำทะเลในปัจจุบันประมำณ 4.5 เมตร น่ำจะเป็นเหตุส้ำคัญประกำร
หนึ่งที่ท้ำให้ถิ่นที่อยู่ตำมถ้้ำและเพิงผำบริเวณภูเขำชำยฝั่งทะเลรวมถึงถ้้ำหรือเพิงผำบนเขำหินปูน
บนพื้นที่รำบใกล้ชำยฝั่งในปัจจุบัน บำงแห่งที่อำจเคยเป็นที่อยู่อำศัยกลำยเป็นบริเวณที่มีน้้ำ
ล้อมรอบ ท้ำให้ถิ่นที่อยู่ของผู้คนในช่วงสมัยนี้ย้ำยมำเป็นถ้้ำบนภูเขำหินปูนตอนในของแผ่นดินที่
เป็นที่สูงต่อกับส่วนกลำงของคำบสมุทรภำคใต้ ตัวอย่ำงเช่นแหล่งโบรำณคดี ถ้้ำเบื้องแบบ ต้ำบล
บ้ำนท้ำเนียบ อ้ำเภอคีรีรัฐนิคม, แหล่งโบรำณคดี ถ้้ำเขำขี้ชัน ต้ำบลคลองหิน อ้ำเภอบ้ำนตำขุน 
และแหล่งถ้้ำปำกอม ต้ำบลเขำพัง อ้ำเภอบ้ำนตำขุน แหล่งโบรำณคดีทั้ง 3 แหล่งน้ีต้ังอยู่กึ่งกลำง
คำบสมุทรภำคใต้และอยู่ในพื้นที่ป่ำเขำ คือเป็นถ้้ำหินปูนแทรกตัวขึ้นมำระหว่ำงเทือกเขำแกรนิต 
ซึ่งเป็นสันกลำงของภำคใต้13ต่อมำในช่วง 5,000 – 3,000 ปีมำแล้ว กรมศิลปำกรยังได้พบแหล่ง
โบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ยุคหินใหม่ในช่วงเวลำดังกล่ำวที่ต้ังถิ่นฐำนใกล้ทะเลเช่นแหล่ง
โบรำณคดีถ้้ำลังตังอ้ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แหล่งโบรำณคดีเพิงผำขนำบน้้ำ อ้ำเภอเมือง จังหวัด
กระบี่ แหล่งโบรำณคดีถ้้ำเขำสุวรรณคูหำ อ้ำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงำ แหล่งโบรำณคดีถ้้ำเขำปินะ 
อ้ำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยพบโบรำณวัตถุเช่นขวำนหินขัดแบบมีบ่ำและไม่มีบ่ำและภำชนะ
ดินเผำแบบหม้อสำมขำ ซึ่งมีรูปแบบโบรำณวัตถุคล้ำยคลึงกับแหล่งโบรำณทั้ง 3 แห่งก่อนหน้ำนี้  

จำกกำรส้ำรวจทำงโบรำณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นพบแหล่งโบรำณคดีใน
สมัยก่อนประวัติศำสตร์กระจำยตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่อ้ำเภอห้วยยอดและด้ำนทิศเหนือของอ้ำเภอ
เมือง โดยแหล่งโบรำณคดีที่พบหลักฐำนโบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์นั้นมีลักษณะเป็นถ้้ำ
หรือเพิงผำบนภูเขำหินปูนลูกโดดยุคเพอร์เมียนที่ต้ังอยู่ใกล้กับแม่น้้ำตรังหรือล้ำน้้ำสำขำ โดยพบ
แหล่งโบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์จ้ำนวน 10แหล่ง โดยมีแหล่งโบรำณคดี 4แหล่ง ต้ังอยู่บน
เขำหินปูนใกล ้  แม่น้้ำตรัง ในอ้ำเภอห้วยยอด ได้แก่แหล่งโบรำณคดีเขำสำย แหล่งโบรำณคดีวัดหู
แกง แหล่งโบรำณคดีวัดเขำปินะ  และแหล่งโบรำณคดีเขำนำยพัน  แหล่งโบรำณคดีอีก 4แห่งต้ังอยู่
บริเวณภูเขำหินปูนบริเวณริมคลองล้ำภูรำ ซึ่งเป็นคลองที่ไหลมำลงแม่น้้ำตรังจำกทำงด้ำนทิศ
ตะวันออกทำงด้ำนทิศเหนือของอ้ำเภอเมืองได้แก่แหล่งโบรำณคดีเขำห้วยจง แหล่งโบรำณคดีเขำ
หลักจัน แหล่งโบรำณคดี ถ้้ำหมูดินและถ้้ำตรำ และแหล่งโบรำณคดีวัดภูเขำทอง โดยมีแหล่ง

                                                           
12อมรำ ศรีสุชำติ, สายรากภาคใต้: ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์และจิตลักษณ์, 5-10.  
13อมรำ ศรีสุชำติ, “ภำพรวมโบรำณคดีภำคใต้,” ใน โบราณคดี 4 ภาค, 94-95. 
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โบรำณคดีอีก 2 แห่งได้แก่แหล่งโบรำณคดีเขำสำมบำตรต้ังอยู่บนเขำหินปูนริมฝั่งแม่น้้ำตรัง 
บริเวณอ้ำเภอเมือง และแหล่งโบรำณคดีวัดเขำปูนซึ่งต้ังบริเวณภูเขำหินปูนใกล้คลองท่ำงิ้วซึ่งเป็น
ล้ำคลองสำขำของแม่น้้ำตรัง ในอ้ำเภอห้วยยอด 

 หลักฐำนโบรำณคดีที่พบในสมัยก่อนประวัติศำสตร์ในลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นพบ
หลักฐำนโบรำณคดีประเภทขวำนหินขัดไม่มีบ่ำรูปร่ำงสี่เหลี่ยมผืนผ้ำหรือสี่เหลี่ยมคำงหมู ท่ีมีขนำด
กลำงและขนำดเล็ก ขวำนหินขัดที่พบเป็นขวำนหินขัดที่พบทั่วไปในแหล่งโบรำณคดีสมัยก่อน
ประวัติศำสตร์ในภำคใต้ของประเทศไทยเช่นในแหล่งโบรำณคดีถ้้ำเขำหินตก อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช แหล่งโบรำณคดีถ้้ำปำกอม อ้ำเภอบ้ำนตำขุน แหล่งโบรำณคดีถ้้ำเบื้อง
แบบ อ้ำเภอคิริรัฐนิคม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี แหล่งโบรำณคดีถ้้ำสุวรรณคูหำ อ้ำเภอตะกั่วทุ่ง 
จังหวัดพังงำ แหล่งโบรำณคดีปำกลำว อ้ำเภออ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นต้น14  ในแหล่งโบรำณคดี
สมัยก่อนประวัติศำสตร์ยังพบหลักฐำนโบรำณคดีประเภทชิ้นส่วนภำชนะดินเผำเนื้อดิน 
(Earthenware) ที่พบในแหล่งโบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์นั้นมีเทคโนโลยีกำรผลิตโดยใช้กำร
เผำในอุณหภูมิต้่ำ กำรตกแต่งผิวมีทั้งแบบเรียบและแบบกดประทับลำย รูปร่ำงภำชนะสันนิษฐำน
ว่ำเป็นภำชนะดินเผำก้นกลมซึ่งเป็นรูปแบบภำชนะดินเผำสมัยก่อนประวัติศำสตร์ ท่ีพบแพร่หลำย
ในพื้นที่ภำคใต้ และภำชนะดินเผำแบบหม้อสำมขำ โดยรูปแบบที่มักพบนั้นมีลักษณะตัวภำชนะ
เป็นหม้อก้นกลม ปำกผำยออก มีขำรูปทรงกรวยสำมขำ ขำกลวงและมีรูเจำะที่ขำหำกขำหม้อมี
ขนำดใหญ่ ตกแต่งด้วยลำยเชือกทำบ หม้อสำมขำเป็นภำชนะดินเผำที่พบในแหล่งโบรำณคดี
สมัยก่อนประวัติศำสตร์ยุคหินใหม่ที่พบแพร่กระจำยต้ังแต่พื้นที่ด้ำนตะวันตกของประเทศไทยไป
จนถึงประเทศมำเลเซียเช่นที่แหล่งโบรำณคดีถ้้ำปำกอม อ้ำเภอบ้ำนตำขุน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
แหล่งโบรำณคดีถ้้ำช้ำง อ้ำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมรำชในประเทศมำเลเซียพบที่ แหล่ง
โบรำณคดีถ้้ำบินตง (Gua Bintong) ในรัฐเปอริสเป็นต้น สำมำรถก้ำหนดอำยุได้ประมำณ 3500 - 
3000 ปีมำแล้ว นอกจำกน้ียังพบหลักฐำนโบรำณคดีประเภทกระดูกสัตว์และเปลือกหอยในบริเวณ
ถ้้ำหินปูนด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรเป็นสังคมรูปแบบหำของป่ำล่ำสัตว์  โดยมีอำยุสมัยอยู่ในช่วง
เดียวกันกับแหล่งโบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ยุคหินใหม่แหล่งอ่ืนๆในภำคใต้ 

 
 
 

 

                                                           
14อมรำ ศรีสุชำต,ิ "ขวำนหินขัด," สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต ้2 (2542): 685. 
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2.   สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ช่วงพุทธศตวรรษที่ 6 - 12 
 จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่พบในชุมชนโบรำณบริเวณพื้นที่คำบสมุทรภำคใต้

ของ     ประเทศไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6- 9 นั้น สันนิษฐำนได้ว่ำชุมชนเหล่ำนี้ท้ำหน้ำที่เป็น
ชุมชนเมืองท่ำกำรค้ำทำงทะเลที่มีกำรติดต่อกับภูมิภำคภำยนอกเช่นอินเดีย โรมัน ซึ่งจะเห็นได้จำก
หลักฐำนทำงโบรำณคดีที่พบในชุมชนโบรำณทั้งในบริเวณชำยฝั่งด้ำนทิศตะวันออก เช่น แหล่ง
โบรำณคดีแหลมโพธ์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี แหล่งโบรำณคดีเขำสำมแก้ว จังหวัดชุมพร และบริเวณ
ชำยฝั่งด้ำนทิศตะวันตก เช่น แหล่งโบรำณคดีทุ่งตึก จังหวัดพังงำ แหล่งโบรำณคดีภูเขำทอง 
จังหวัดระนอง แหล่งโบรำณคดีควนลูกปัด จังหวัดกระบี่  ที่พบหลักฐำนโบรำณวัตถุที่มีควำม
เชื่อมโยงและเป็นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทำงกำรค้ำระหว่ำงภูมิภำค
จ้ำนวนมำก เช่น ลูกปัดหินมีค่ำ ลูกปัดแก้ว หัวแหวนหินคำร์เนเลียนแกะสลักแบบโรมัน  ภำชนะดิน
เผำแบบรูแลตน์ เป็นต้น ต่อมำในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11 - 12 เป็นช่วงที่ศำสนำพุทธและศำสนำ
พรำหมณ์เริ่มแผ่อิทธิพลเข้ำมำในชุมชนโบรำณในบริเวณภำคใต้ของประเทศไทย ช่วงพุทธศตวรรษ
ที่ 11 - 12 นั้นยังคงพบหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่มีควำมเชื่อมโยงกับภูมิภำคภำยนอกในแหล่ง
โบรำณคดีเดิมที่พบหลักฐำนทำงโบรำณคดีในช่วงพุทธศตวรรษที่ 6- 9  และพบว่ำมีกำรขยำยตัว
เพิ่มมำกขึ้นไปยังบริเวณพื้นที่อ่ืนๆ เช่นแหล่งโบรำณคดีเขำศรีวิชัย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี แหล่ง
โบรำณคดียะรัง จังหวัดปัตตำนี เป็นต้น 

 อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรส้ำรวจพบว่ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังไม่พบหลักฐำน
โบรำณคดีใดที่มีอำยุเก่ำไปกว่ำพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งสันนิษฐำนว่ำมีสำเหตุเนื่องมำจำกกำรที่
บริเวณปำกแม่น้้ำตรังนั้นมีสันทรำยขวำงอยู่ท้ำให้เรือใหญ่ไม่สำมำรถแล่นเข้ำไปยังพื้นที่บริเวณ
ตอนในของลุ่มแม่น้้ำตรังได้ในฤดูที่มีน้้ำน้อย ประกอบกับในบริเวณพื้นที่ปำกแม่น้้ำตรังและเขต
พื้นที่ชำยฝั่งทะเลใกล้เคียงในอ้ำเภอกันตังและอ้ำเภอสิเกำมีลักษณะเป็นป่ำชำยเลนและป่ำพรุที่มี
น้้ำท่วมถึงไม่เหมำะสมต่อกำรต้ังถิ่นฐำน ท้ำให้พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังไม่มีกำรพัฒนำกำร
ต่อเนื่องจำกสมัยก่อนประวัติศำสตร์มำเป็นชุมชนเมืองท่ำในช่วงระยะเวลำนี้แบบชุมชนในพื้นที่
ชำยฝั่งทะเลด้ำนทิศตะวันตกของคำบสมุทรมลำยูอ่ืนๆที่สภำพภูมิศำสตร์มีควำมเหมำะสมกับกำร
เป็นชุมชนเมืองท่ำมำกกว่ำเช่น ชุมชนโบรำณชุมชนแหล่งโบรำณคดีทุ่งตึก จังหวัดพังงำ หรือ แหล่ง
โบรำณคดีควนลูกปัด จังหวัดกระบี่  ซึ่งในบริเวณแหล่งโบรำณคดีเหล่ำนี้พบหลักฐำนโบรำณคดี
อำยุเก่ำไปกว่ำพุทธศตวรรษท่ี 13 ที่มีควำมสัมพันธ์กับชุมชนโบรำณภำยนอกภูมิภำคจ้ำนวนมำก 
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3.   สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 18 
 ชุมชนโบรำณภำคใต้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 นั้นสันนิษฐำนว่ำเป็นชุมชน

โบรำณที่เป็นส่วนหนึ่งของอำณำจักรศรีวิชัยหรือได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมแบบศรีวิชัย พร้อมกำรนับ
ถือศำสนำพุทธนิกำยมหำยำนและศำสนำพรำหมณ์ กลุ่มอำณำจักรศรีวิชัยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
13 – 15 นั้นสันนิษฐำนว่ำมีลักษณะเป็นนครรัฐท่ีมีควำมเจริญรุ่งเรืองจำกกำรควบคุมเส้นทำง
กำรค้ำทำงทะเลระหว่ำงจีนและประเทศทำงตะวันตกของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี
อิทธิพลครอบคลุมต้ังแต่ภำคใต้ตอนบนลงไปถึง หมู่เกำะชวำและสุมำตรำ ในประเทศอินโดนีเซีย15 

 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 ชุมชนโบรำณในภำคใต้ของประเทศไทยนั้นเริ่ม
ปรำกฏลักษณะของชุมชนเมืองเด่นชัดขึ้น โดยพบแหล่งโบรำณคดีชุมชนโบรำณชำยฝั่งที่มีลักษณะ
เป็นเมืองท่ำติดต่อค้ำขำยในฝั่งตะวันออกของภำคใต้หลำยแห่ง เช่น ชุมชนโบรำณยะรัง จังหวัด
ปัตตำนี ชุมชนโบรำณบ้ำนท่ำเรือ ชุมชนโบรำณเมืองพระเวียง จังหวัดนครศรีธรรมรำช ชุมชน
โบรำณไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี และชุมชนโบรำณสทิงพระ จังหวัดสงขลำ เป็นต้น ในแหล่ง
โบรำณคดีเหล่ำนี้พบโบรำณวัตถุต่ำงชำติ ซึ่งเป็นหลักฐำนยืนยันบทบำทกำรเป็นเป็นเมืองท่ำ
กำรค้ำหลำยชนิดเช่น ภำชนะดินเผำจำกจีนและเปอร์เซีย เครื่องประดับ และลูกปัดแก้ว เป็นต้น 
ชุมชนโบรำณที่พบในภำคใต้ในช่วงเวลำนี้น่ำจะมีกำรถือศำสนำพุทธนิกำยมหำยำนอย่ำง
แพร่หลำย โดยในประเทศไทยพบทั้งหลักฐำนศำสนสถำนในศำสนำพุทธนิกำยมหำยำนหลำยแห่ง
เช่น โบรำณสถำนวัดแก้ว อ้ำเภอไชยำ  จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี , โบรำณสถำนวัดหลง อ้ำเภอไชยำ 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ,โบรำณสถำนบ้ำนจำเละ อ้ำเภอยะรัง จังหวัดปัตตำนี พบโบรำณวัตถุประเภท
พระพุทธรูป, พระโพธิสัตว์, พระพิมพ์ และสถูปจ้ำลองบรรจุเจดีย์หรือในถ้้ำ ในช่วงเวลำนี้เป็น
จ้ำนวนมำก 

 ต่อมำในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 อำณำจักรศรีวิชัยเริ่มเสื่อมอ้ำนำจลงเนื่องจำกถูก
โจมตีจำกพระเจ้ำรำเชนทรโจฬะจำกอำณำจักรโจฬะในบริเวณอินเดียใต้ โดยมีหลักฐำนปรำกฏขึ้น
ในจำรึกตันชอร์ปีพ.ศ. 1568 ที่เมืองตันชอร์ ในสมัยปลำยพุทธศตวรรษที่ 15 -พุทธศตวรรษที่ 16 
นั้นศำสนำพรำหมณ์มีควำมเจริญรุ่งเรืองมำกขึ้นเนื่องจำกกำรได้รับอิทธิพลอินเดีย ท้ำให้พบ
ประติมำกรรมในศำสนำพรำหมณ์หลำยชิ้นเช่น ประติมำกรรมพระศิวะศิลปะแบบอินเดียใต้ ที่พบที่
จังหวัดพังงำ16 

                                                           
15อมรำ ศรีสุชำติ, สายรากภาคใต้: ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์และจิตลักษณ์, 11-13. 
16พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระโพธิสัตว์ ประติมำกรรมที่พบในภำคใต้”, สารานุกรมวัฒนธรรม

ไทยภาคใต้ 11 (2542): 5095-5118. 
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 ศำสนำพุทธนิกำยมหำยำนกลับมำรุ่งเรืองในชุมชนโบรำณภำคใต้อีกครั้งในสมัย
พุทธศตวรรษที่ 17 -18 ซึ่งชุมชนโบรำณในภำคใต้ยังคงต้ังชุมชนอยู่ในบริเวณเดิมต่อเนื่องมำจำก
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 -15 ในช่วงเวลำดังกล่ำวมีหลักฐำนว่ำชุมชนโบรำณในภำคใต้มีกำรติดต่อ
สัมพันธ์กับกัมพูชำ โดยจะเห็นได้จำกกำรพบพระพิมพ์ที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมศิลปะแบบเขมร 
เช่นพระพิมพ์ทรงสำมเหลี่ยมแสดงภำพพระพุทธเจ้ำทรงเครื่องในศิลปะเขมรแบบนครวัด พระหัตถ์
ทั้งสองข้ำงยกขึ้นในระดับพระอุระ ที่พบถ้้ำเขำแดง อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 17

และเครื่องถ้วยเขมรที่พบ ที่ชุมชนโบรำณสทิงพระ จังหวัดสงขลำ และแหล่งโบรำณคดีวัดเวียง 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  

 ในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรัง นั้นพบแหล่งโบรำณคดีสมัยประวัติศำสตร์ตอนต้น
ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 – 18 จ้ำนวน 6 แหล่ง กระจำยตัวอยู่บริเวณถ้้ำเขำหินปูนใกล้แม่น้้ำตรังหรือ
ล้ำน้้ำสำขำ โดยมีแหล่งโบรำณคดีสมัยศรีวิชัยจ้ำนวน 5 แหล่งต้ังอยู่ในพื้นที่เขำหินปูนตำมแนว
แม่น้้ำตรัง ในเขตอ้ำเภอห้วยยอด ได้แก่แหล่งโบรำณคดีเขำสำย แหล่งโบรำณคดีวัดเขำนุ้ย แหล่ง
โบรำณคดีวัดเขำปินะ แหล่งโบรำณคดีวัดเขำขำว และแหล่งโบรำณคดีวัดคีรีวิหำร ส่วนแหล่ง
โบรำณคดีเขำหลักจันนั้นต้ังอยู่บริเวณภูเขำหินปูนบริเวณริมคลองล้ำภูรำโดยในแหล่งโบรำณคดี
สมัยศรีวิชัยที่พบในลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นมักพบหลักฐำนทำงโบรำณคดีสมัยก่อนประวัติศำสตร์ร่วมอยู่
ด้วยในแหล่งเดียวกัน 

 หลักฐำนโบรำณคดีที่พบในแหล่งโบรำณคดีในสมัยประวัติศำสตร์ตอนต้นใน
บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรัง นั้นมี 4 ประเภทได้แก่ ชิ้นส่วนภำชนะดินเผำเตำปะโอ พระพิมพ์ดินดิบ 
ชิ้นส่วนดินเผำ และสถูปดินดิบ  

 หลักฐำนโบรำณวัตถุชิ้นส่วนภำชนะดินเผำเตำปะโอ(สันนิษฐำนว่ำเป็นภำชนะ
รูปทรง (ทรงกุณฑี) นั้นพบที่แหล่งโบรำณคดีเขำหลักจันซึ่งต้ังอยู่แยกออกไปจำกกลุ่มแหล่ง
โบรำณคดีสมัยศรีวิชัยในบริเวณอ้ำเภอห้วยยอดที่เป็นแหล่งโบรำณคดีที่พบพระพิมพ์ดินดิบจ้ำนวน
มำก กำรพบภำชนะดินเผำเตำปะโอที่มีแหล่งผลิตจำกบริเวณกลุ่มเตำเผำริมคลองปะโอ อ้ำเภอสิง
หนคร จังหวัดสงขลำ ซึ่งเคยพบในแหล่งโบรำณคดียุคศรีวิชัยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 หลำย
แห่งทั้งภำยในและภำยนอกพื้นที่คำบสมุทรมลำยูเช่นแหล่งโบรำณคดีเมืองยะรังอ้ำเภอยะรัง 
จังหวัดปัตตำนี แหล่งโบรำณคดีวัดเวียง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนีเมืองโกตำจินำ (Kota cina) และเมือง

                                                           
17พิริยะ ไกรฤกษ์, “พระพิมพ์ ที่พบในภำคใต้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 20”, สารานุกรม

วัฒนธรรมไทยภาคใต้ 11 (2542): 5046. 
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โมรำจัมบิ (Maura Jambi) บนเกำะสุมำตรำ ประเทศอินโดนีเซีย แหล่งโบรำณคดีเมืองบูจัง 
(Bujung)             ประเทศมำเลเซีย เมืองบูตูอัน (Butuan) ประเทศฟิลิปปีนส์ และบริเวณภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของเกำะศรีลังกำนั้น18 อำจสันนิษฐำนได้เป็น 2 แนวทำงว่ำในช่วงประมำณ
พุทธศตวรรษที่ 16 นั้น พื้นที่บริเวณแหล่งโบรำณคดีเขำหลักจันมีกำรติดต่อกับชุมชนโบรำณ
ภำยนอกในสมัยเดียวกัน แต่เนื่องจำกในบริเวณคลองล้ำภูรำ เขำหลักจัน และพื้นที่โดยรอบนั้นไม่
พบหลักฐำนโบรำณคดีในสมัยศรีวิชัยอ่ืนเลย อีกทั้งหลักฐำนโบรำณวัตถุที่พบนั้นเป็นเศษชิ้นส่วนที่
ได้มำจำกกำรส้ำรวจจึงมีควำมเป็นไปได้ในแนวทำงที่ 2 ว่ำหลักฐำนชิ้นดังกล่ำวอำจได้รับกำร
เคลื่อนย้ำยมำในภำยหลังจำกช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16  ก็เป็นได้ 

ส่วนหลักฐำนกลุ่มต่อมำประเภทพระพิมพ์ดินดิบที่พบในจังหวัดตรังนั้น ส้ำรวจพบจำก
แหล่งโบรำณคดี จ้ำนวน 5 แหล่ง ซึ่งมีสัณฐำนที่ตั้งเป็นลักษณะถ้้ำบนภูเขำหินปูนที่กระจำยอยู่ตำม
แนวแม่น้้ำตรังหรือล้ำคลองสำขำในบริเวณใกล้เคียงกันในอ้ำเภอห้วยยอด ได้แก่แหล่งโบรำณคดี
เขำสำย แหล่งโบรำณคดีเขำปินะ แหล่งโบรำณคดีวัดคีรีวิหำร แหล่งโบรำณคดีเขำขำว และแหล่ง
โบรำณคดีเขำนุ้ย 

 จำกแหล่งโบรำณคดีทั้ง  5 แหล่งที่พบบริเวณริมแม่น้้ำตรังและล้ำคลองสำขำใน
บริเวณอ้ำเภอห้วยยอด นั้นสำมำรถแบ่งพระพิมพ์ดินดิบที่พบออกได้เป็น 3 ช่วงอำยุคือ (1.) พุทธ
ศตวรรษท่ี 13 (2.) พุทธศตวรรษท่ี 14 - 15 และ (3.) พุทธศตวรรษท่ี 17 – 18 

พระพิมพ์ดินดิบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 นั้นเป็นช่วงที่พระพิมพ์ดินดิบจ้ำนวนมำก
ที่สุด พบในแหล่งโบรำณคดีเขำนุ้ยและแหล่งโบรำณคดีเขำขำว โดยพบพระพิมพ์รูปแบบที่ 1 และ 
2 ภำพพระพุทธเจ้ำแสดงมหำปำฏิหำริย์แบบมหำยำนที่ปรำกฏรูปพระโพธิสัตว์ร่วมอยู่ด้วยเป็น
จ้ำนวนมำกที่สุด พระพิมพ์ในสมัยนี้มีรูปแบบศิลปะได้รับอิทธิพลมำจำกศิลปะอินเดียแบบหลังคุป
ตะ โดยรูปแบบที่พบนั้นคล้ำยคลึงกับพระพิมพ์ที่ เคยพบในชุมชนโบรำณอ่ืนๆทั้งในบริเวณ
คำบสมุทรมลำยูโดยเฉพำะชุมชนโบรำณด้ำนตะวันออกของภำคใต้เช่นชุมชนโบรำณในคำบสมุทร
สทิงพระ ชุมชนโบรำณในจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนี  ซึ่งมีวัฒนธรรมกำร
บรรจุพระพิมพ์ในถ้้ำบนเขำหินปูนเช่นเดียวกัน และมีควำมคล้ำยคลึงกับพระพิมพ์ที่พบใน
วัฒนธรรมทวำรวดีในบริเวณพื้นที่ภำคกลำงของประเทศไทยเช่นที่เมืองโบรำณนครปฐม เมือง
โบรำณอู่ทอง และเมืองโบรำณบ้ำนคูเมือง แสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ของพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้้ำ
ตรังกับชุมชนโบรำณภำยนอกอ่ืนๆ ทั้งในและนอกคำบสมุทรในช่วงระยะเวลำนี้ 

                                                           
18ผำสุข อินทรำวุธ, “ภำชนะดินเผำพื้นเมืองจำกกำรส้ำรวจและขุดค้นเมืองโบรำณใบ

คำบสมุทรสทิงพระ,,, ใน รายงานการสัมนาประวัติศาสตร์และโบราณคดีคาบสมุทรสทิงพระ, 74. 
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รูปแบบของพระพิมพ์ดินดิบที่พบในลุ่มแม่น้้ำตรังในช่วงอำยุพุทธศตวรรษที่ 13 มีดังนี้ 
รูปแบบที่ 1 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระพุทธเจ้ำแสดงมหำปำฏิหำริย์  
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 1 ภำพพระพุทธเจ้ำแสดงมหำปำฏิหำริย์ พระพิมพ์รูปแบบนี้

เคยพบมำก่อนอย่ำงแพร่หลำยในภูมิภำคต่ำงๆ ทั้งในแถบภำคกลำงในวัฒนธรรมทวำรวดี เช่นที่ 
เมืองโบรำณนครปฐม จังหวัดนครปฐม เมืองโบรำณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองโบรำณบ้ำนคู่
เมือง จังหวัดสิงห์บุรี ในแถบภำคใต้ในวัฒนธรรมศรีวิชัย เช่นที่ ควนสรำญรมย์ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
ถ้้ำเขำอกทะลุ ถ้้ำคูหำสวรรค์ จังหวัดพัทลุง ถ้้ำเขำขนำบน้้ำ วัดถ้้ำเสือ จังหวัดกระบี่ ถ้้ำคูหำภิมุก 
จังหวัดยะลำ รวมทั้งในเขตประเทศพม่ำที่เมืองศรีเกษตรและเมืองพุกำม จะเห็นได้ว่ำพระพิมพ์และ
ประติมำกรรมอ่ืนๆที่ปรำกฏภำพพระพุทธเจ้ำแสดงมหำปำฏิหำริย์นั้นพบทั้งในวัฒนธรรมที่รับ
อิทธิพลของพระพุทธศำสนำฝ่ำยเถรวำทเช่นที่พบในวัฒนธรรมทวำรวดี และวัฒนธรรมที่รับ
อิทธิพลของพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำน โดยมีเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพระพุทธศำสนำฝ่ำย
มหำยำนที่แตกต่ำงจำกฝ่ำยเถรวำทคือ กำรมีรูปพระโพธิสัตว์ประกอบอยู่ในพระพิมพ์ด้วย เมื่อ
พิจำรณำจำกพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในแหล่งอ่ืนๆ และรูปพระพุทธเจ้ำนั่งห้อยพระบำทที่มี
รูปแบบจำกประติมำกรรมรูปพระพุทธเจ้ำนั่งห้อยพระบำทที่เกำะชวำนั้นสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์
องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 

รูปแบบที่ 2 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระพุทธเจ้ำแสดงมหำปำฏิหำริย์และรูปธรรมจักร 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 2 นั้นมีควำมคล้ำยคลึงกันกับรูปแบบที่ 1 โดยมีควำม

แตกต่ำงที่มีรูปธรรมจักรประกอบเพิ่มในพระพิมพ์ พระพิมพ์ที่มีรูปแบบเช่นนี้เคยพบที่ถ้้ำนำงมณโฑ 
จังหวัดยะลำ (แต่ไม่มีจำรึก) พระพิมพ์รูปแบบนี้พบจำรึกเป็นภำษำสันสกฤต อักษรปัลลวะ ก้ำหนด
อำยุจำกรูปอักษรไว้รำวพุทธศตวรรษที่ 12 - 13 อ่ำนได้ว่ำ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดังที่ปรำกฏบน
พระพิมพ์ที่พบที่แหล่งโบรำณคดีเขำนุ้ย ซึ่งไม่เคยพบจำรึกอยู่บนพระพิมพ์ดินดิบมำก่อนในบริเวณ
พื้นที่ประเทศไทย พระพิมพ์รูปแบบนี้แสดงอิทธิพลของพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำนจะเห็นได้จำก
จำรึกภำษำสันสกฤตและภำพพระโพธิสัตว์ที่ปรำกฏในรูปเช่นเดียวกับพระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 1  
เมื่อพิจำรณำจำกอำยุตัวอักษรที่ปรำกฏบนจำรึกและพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในแหล่งอ่ืนๆ
แล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 

รูปแบบที่ 3 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระพุธเจ้ำนำคปรกขนำบข้ำงด้วยพระโพธิสัตว์  
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 3  นั้นแสดงอิทธิพลของพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำนจะเห็น

ได้จำกจำรึกคำถำเย ธรรมำฯ ภำษำสันสกฤต อักษรปัลลวะซึ่งก้ำหนดอำยุจำกรูปอักษรไว้รำวพุทธ
ศตวรรษที่ 13 และภำพพระโพธิสัตว์ที่ปรำกฏบนพระพิมพ์ พระพิมพ์รูปแบบนี้เคยพบมำก่อนที่



300 
 

 
 

จังหวัดยะลำและที่เมืองโบรำณยะรัง จังหวัดปัตตำนี เมื่อพิจำรณำจำกอำยุตัวอักษรที่ปรำกฏบน
จำรึกและพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในแหล่งอ่ืนๆแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 

รูปแบบที่  4 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระพุธเจ้ำประทับนั่งสมำธิขนำบข้ำงด้วยพระ
โพธิสัตว ์

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 4 นั้นแสดงอิทธิพลของพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำนจะเห็น
ได้จำกภำพพระโพธิสัตว์ที่ปรำกฏบนพระพิมพ์ พระพิมพ์รูปแบบนี้เคยพบที่ถ้้ำคูหำสวรรค์ จังหวัด
พัทลุง เมื่อพิจำรณำจำกอำยุตัวอักษรและพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในแหล่งอ่ืนๆแล้ว
สันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 

รูปแบบที่ 5 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระพุธเจ้ำขนำบข้ำงด้วยธรรมจักรและสถูป 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 5 นั้นเคยพบที่ถ้้ำเขำอกทะลุ จังหวัดพัทลุง ควนสรำญรมย์ 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ถ้้ำคูหำภิมุก จังหวัดยะลำ และเมืองโบรำณยะรัง จังหวัดปัตตำนี โดยเมื่อ
พิจำรณำจำกพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในแหล่งอ่ืนๆแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุ
อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 

รูปแบบที่  6 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระพุทธเจ้ำปำงสมำธิประธำนแวดล้อมด้วย
พระพุทธเจ้ำปำงสมำธิขนำดเล็ก 

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 6 นั้นเป็นภำพพุทธนิมิตรซึ่งแสดงภำพพระพุทธเจ้ำองค์ใหญ่
ที่อยู่ตรงกลำงแสดงพุทธนิมิตรหรือรูปพระพุทธเจ้ำขนำดเล็กออกมำรอบๆ เป็นคติของ
พระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำน เมื่อพิจำรณำจำกพระพิมพ์ดินดิบอ่ืนที่ๆพบในแหล่งโบรำณคดีเขำ
นุ้ยเช่นเดียวกันแล้วแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 

รูปแบบที่ 7 พระพุทธเจ้ำประทับนั่งห้อยพระบำทและพระพุทธรูปประทับนั่งสมำธิเรียง
เป็นแถว 

ภำพที่ปรำกฏบนพระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 7 นั้นมีควำมคล้ำยคลึงกับภำพปรำกฏบน
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 6 แต่มีลักษณะกรอบที่ไม่เหมือนกันและมีภำพพระโพธิสัตว์ปรำกฏอยู่
ด้วยซึ่งแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำน เมื่อพิจำรณำจำกพระพิมพ์ดินดิบ
อ่ืนที่ๆพบในแหล่งโบรำณคดีเขำนุ้ยเช่นเดียวกันแล้วแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 

พระพิมพ์ดินดิบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 -15 พบในแหล่งโบรำณคดีทั้ง 5 แหล่ง โดย
พบหลักฐำนจ้ำนวนน้อยกว่ำในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ซึ่งอำจเป็นเพรำะแหล่งโบรำณคดีอ่ืนๆ
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นอกจำกแหล่งโบรำณคดีเขำนุ้ยนั้นพบมำเป็นเวลำนำนและได้รับกำรปรับปรุงพื้นที่แล้วท้ำให้เหลือ
เพียงตัวอย่ำงพระพิมพ์ที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่ำงๆเท่ำนั้น พระพิมพ์ที่พบในช่วงสมัยนี้มีรูปแบบเน้น
แสดงภำพพระโพธิสัตว์เป็นหลัก พระพิมพ์ที่พบในสมัยนี้มีรูปแบบศิลปะได้รับอิทธิพลมำจำกศิลปะ
อินเดียแบบหลังคุปตะและปำละ โดยรูปแบบที่พบนั้นก็คล้ำยคลึงกับพระพิมพ์ที่เคยพบในชุมชน
โบรำณอ่ืนๆทั้งในบริเวณคำบสมุทรมลำยูโดยเฉพำะชุมชนโบรำณด้ำนตะวันออกของภำคใต้เช่น
ชุมชนโบรำณในคำบสมุทรสทิงพระ ชุมชนโบรำณในจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์
ธำนี และยังคล้ำยคลึงกับพระพิมพ์ดินดิบที่พบที่ถ้้ำกุรัง บำตัง และถ้้ำเบอร์หำลำ รัฐเปอร์ลิส 
ประเทศมำเลเซียด้วย 

รูปแบบของพระพิมพ์ดินดิบที่พบในลุ่มแม่น้้ำตรังในช่วงอำยุพุทธศตวรรษที่ 14 – 15 มี
ดังนี้ 

รูปแบบที่ 8 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระพุธเจ้ำและพระอัษฎมหำโพธิสัตว์  
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 8 นั้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศำสนำฝ่ำย

มหำยำนอย่ำงชัดเจนจะเห็นได้จำกจำรึกอักษรนำครีอำยุประมำณช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ภำษำ
สันสกฤต คำถำ เย ธรรมำฯ และรูปพระอัษฎำมหำโพธิสัตว์ที่ปรำกฏอยู่บนพระพิมพ์ พระพิมพ์
รูปแบบนี้เคยพบที่เขำขรม จังหวัดสุรำษฎรธำนี เมื่อพิจำรณำจำกอำยุตัวอักษรที่ปรำกฏบนจำรึก
และพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในแหล่งอ่ืนๆแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 14 – 15 

รูปแบบที่ 11 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระโพธิสัตว์ประทับนั่ง 4 กร รูปแบบที่ 1 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 11 นั้นแสดงอิทธิพลของพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำนอย่ำง

ชัดเจน พระพิมพ์รูปแบบนี้เคยพบที่จังหวัดสงขลำ เขำอกทะลุ จังหวัดพัทลุง และถ้้ำเขำขรม จังหวัด
สุรำษฎร์ธำนี เมื่อพิจำรณำจำกอำยุตัวอักษรนำครีรุ่นอำยุช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 ที่ปรำกฏบนจำรึก
และพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในแหล่งอ่ืนๆแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 14 -15 

รูปแบบที่ 12 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระโพธิสัตว์ประทับนั่ง 4 กร รูปแบบที่ 2 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 12 นั้นมีรูปแบบคล้ำยคลึงกันกับพระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 

11 และพบจำรึกคำถำเย ธรรมำฯ ตัวอักษรนำครีรุ่นอำยุช่วงพุทธศตวรรษที่ 14  ภำษำสันสกฤต 
เช่นเดียวกัน พระพิมพ์รูปแบบนี้เคยพบที่จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อพิจำรณำจำกอำยุตัว อักษรและ
พระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในแหล่งอ่ืนๆแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 14 -15 
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รูปแบบที่ 13 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระโพธิสัตว์ 12 กร ประทับยืน 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 13 นั้นแสดงถึงอิทธิพลของพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำน

อย่ำงชัดเจน พระพิมพ์รูปแบบนี้เคยพบที่จังหวัดสงขลำและพบเป็นจ้ำนวนมำกที่ รัฐเปอร์ลิส 
ประเทศมำเลเซีย เมื่อพิจำรณำจำกอำยุตัวอักษรและพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในแหล่งอ่ืนๆ
แล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 -15 

รูปแบบที่ 14 พระพิมพ์ดินดิบภำพเทพชัมภละ 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่  14 นั้นแสดงถึงอิทธิพลของของพระพุทธศำสนำฝ่ำย

มหำยำน โดยพระพิมพ์รูปแบบนี้เคยพบที่ถ้้ำคูหำสวรรค์ จังหวัดพัทลุง พิจำรณำจำกอำยุตัวอักษร
และพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในแหล่งอ่ืนๆแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษท่ี 14 -15 

รูปแบบที่ 15 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระสถูปรูปแบบที่ 1 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 15 นั้นยังไม่เคยพบที่ใดมำก่อน เมื่อพิจำรณำจำกอำยุ

ตัวอักษรและพระพิมพ์รูปสถูปแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 
-15  

รูปแบบที่ 16 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระสถูปรูปแบบที่ 2 
พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 16 นั้นยังไม่เคยพบที่ใดมำก่อน เมื่อพิจำรณำพระพิมพ์รูป

สถูปและพระพิมพ์อ่ืนๆที่พบในรุ่มแม่น้้ำตรังแล้วแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 14 -15 

พระพิมพ์ดินดิบในช่วงอำยุพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 นั้นพบเป็นจ้ำนวนน้อย พบที่แหล่ง
โบรำณคดีเขำนุ้ยเพียงแหล่งเดียวเท่ำนั้น พระพิมพ์ในช่วงเวลำนี้เป็นพระพิมพ์ที่ได้รับอิทธิพล
รูปแบบศิลปะมำจำกวัฒนธรรมเขมร เช่นเดียวกับพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในพื้นที่ภำคกลำง
หลำยแห่ง และภำคใต้ แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลศิลปะแบบเขมรที่แพร่เข้ำมำในภำคใต้ของประเทศ
ไทยในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว 

รูปแบบของพระพิมพ์ดินดิบที่พบในลุ่มแม่น้้ำตรังในช่วงอำยุพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 มี
ดังนี้ 

รูปแบบที่ 9 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระพุธเจ้ำประทับนั่งเรียงกัน 2 แถว และประทับยืน 1 
แถว 

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 9 นั้นเป็นพระพิมพ์ที่แสดงอิทธิพลของวัฒนธรรมลพบุรี โดย
พระพิมพ์รูปแบบนี้เคยพบมำก่อนที่วัดโพธิ์ จังหวัดนครรำชสีมำ วัดมหำธำตุ จังหวัดรำชบุรี วัดรำช
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บูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จังหวัดล้ำพูน และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อพิจำรณำจำกพระ
พิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบในแหล่งอ่ืนๆแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 17 - 18 

รูปแบบที่ 10 พระพิมพ์ดินดิบภำพพระพุธเจ้ำประทับนั่งและประทับยืนเรียงกันเป็นแถว 
2 แถว  

พระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 10 นั้นเป็นพระพิมพ์ที่แสดงอิทธิพลของวัฒนธรรมลพบุรี 
และมีลักษณะคล้ำยคลึงกับพระพิมพ์ดินดิบรูปแบบที่ 9 พระพิมพ์รูปแบบนี้เคยพบมำก่อนที่วัดหลง 
เมืองโบรำณเวียงสระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี บ้ำนบ่อโตนด จังหวัดนครปฐม วัดพระศรีรัตนมหำธำตุ 
จังหวัดลพบุรี และวัดพระดงฤำษี จังหวัดล้ำพูน เมื่อพิจำรณำจำกพระพิมพ์รูปแบบเดียวกันที่พบใน
แหล่งอ่ืนๆแล้วสันนิษฐำนว่ำพระพิมพ์องค์นี้มีอำยุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 

จำกกำรศึกษำแหล่งโบรำณคดีจ้ำนวน 5 แหล่ง ที่มีกำรพบพระพิมพ์ดินดิบนั้นพบว่ำ
แหล่งโบรำณคดีเหล่ำนี้มีลักษณะกำรใช้งำนทำงศำสนำ มีคติกำรบรรจุพระพิมพ์ในถ้้ำหิ นปูน 
เพื่อให้ถ้้ำกลำยเป็นกรุหรือศำสนสถำนตำมธรรมชำติเพื่อใช้แทนสถูปหรือเจดีย์ โดยบรรจุฝังเพื่อ
เป็นกำรท้ำบุญ อุทิศ และเพื่อเป็นกำรสืบทอดศำสนำต่อไปยังคนรุ่นหลังดังจะเห็นได้จำกจำรึก
คำถำเย ธรรมำฯ และอริยสัจ 4 ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศำสนำ 

จำกกำรวิเครำะห์รูปแบบพระพิมพ์ดินดิบที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นสำมำรถ
วิเครำะห์ได้ว่ำพระพิมพ์ดินดิบที่พบในบริเวณนี้ทั้งหมดสร้ำงขึ้นตำมอิทธิพลของพระพุทธศำสนำ
ฝ่ำยมหำยำนจะเห็นได้จำกพระพิมพ์ภำพพระโพธิสัตว์ พระพิมพ์ภำพพระพุทธเจ้ำที่ปรำกฏรูปพระ
โพธิสัตว์ร่วมอยู่ด้วย พระพิมพ์ภำพพระพุทธเจ้ำแสดงภำพพุทธนิมิต พระพิมพ์ภำพเทพชัมภละ ซึ่ง
ล้วนแต่สร้ำงตำมคติฝ่ำยมหำยำน และจำรึกทั้งหมดที่พบบนพระพิมพ์ก็จำรึกเป็นภำษำสันสกฤต ที่
นิยมใช้ในพระพุทธศำสนำฝ่ำยมหำยำน รูปแบบพระพิมพ์ดินดิบและแหล่งที่พบแสดงนัยส้ำคัญ
ดังนี้ 

1. ลักษณะของพระพิมพ์ที่คล้ำยคลึงกันของพระพิมพ์ที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังและ
พระพิมพ์ที่เคยพบในชุมชนโบรำณอ่ืนๆทั้งในบริเวณคำบสมุทรมลำยูโดยเฉพำะชุมชนโบรำณด้ำน
ตะวันออกของภำคใต้เช่น ชุมชนโบรำณในคำบสมุทรสทิงพระ ชุมชนโบรำณในจังหวัดพัทลุง 
นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนี แสดงให้เห็นถึงกำรสัญจรติดต่อกับบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังได้โดย
ใช้เส้นทำงแม่น้้ำตรังข้ำมคำบสมุทร  
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2. รูปแบบของพระพิมพ์ดินดิบเช่นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรและพระพิมพ์ดินดิบรูป
เทพชัมภละ น้ันเป็นที่นิยมบูชำในหมู่พ่อค้ำและนักเดินทำง เนื่องจำกมีควำมหมำยเกี่ยวข้องกับกำร
ให้ประโยชน์แก่ตนเช่น กำรปกป้องคุ้มครองจำกภัยอันตรำย กำรให้โชคลำภและควำมร่้ำรวย  

3. ต้ำแหน่งของแหล่งโบรำณคดีทั้งหมดที่พบพระพิมพ์อยู่บริเวณริมแม่น้้ำตรังซึ่ง
สำมำรถใช้เป็นเส้นทำงสัญจรได้ และพระพิมพ์นั้นเป็นศำสนวัตถุขนำดเล็กที่สำมำรถพกพำ
เดินทำงได้สะดวก  ท้ำให้สันนิษฐำนว่ำผู้ที่น้ำพระพิมพ์ดินดิบเหล่ำนี้มำบรรจุไว้ในถ้้ำหินปูนใน
บริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังน่ำจะเป็นกลุ่มพ่อค้ำหรือนักเดินทำงที่มีกำรใช้พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังเป็น
ส่วนหนึ่งของเส้นทำงกำรเดินทำงหรือกำรค้ำของชุมชนโบรำณในบริเวณคำบสมุทรภำคใต้ในสมัย
ประวัติศำสตร์ตอนต้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 -18 

 จำกหลักฐำนโบรำณวัตถุประเภทพระพิมพ์ที่พบนั้นสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำในช่วง
สมัยประวัติศำสตร์ตอนต้นนั้นชุมชนโบรำณในจังหวัดตรังนั้นได้รับอิทธิพลของพระพุทธศำสนำ
ฝ่ำยมหำยำนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 และพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 โดยไม่พบหลักฐำน
โบรำณคดีที่เกี่ยวข้องกับศำสนำพรำหมณ์เลย 

 นอกจำกในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังแล้วกำรใช้ถ้้ำบนภูเขำเป็นศำสนสถำนตำม
ธรรมชำติโดยกำรบรรจุพระพิมพ์หรือศำสนวัตถุอ่ืนๆ เช่นสถูปขนำดเล็กนั้น พบอย่ำงแพร่หลำยใน
บริเวณเขตพื้นที่ใกล้เคียงเช่นในบริเวณจังหวัดกระบี่ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช พัทลุง และ
รัฐเปอร์ลิส ประเทศมำเลเซีย เป็นต้น โดยในบริเวณแหล่งโบรำณคดีถ้้ำบนเขำหินปูนที่พบพระพิมพ์
ดินดิบในจังหวัดตรังนั้นมักพบหลักฐำนสมัยก่อนประวัติศำสตร์ร่วมอยู่ในบริเวณแหล่งโบรำณคดี
เดียวกันด้วย แสดงให้เห็นถึงกำรใช้พื้นที่เดิมในหลำยช่วงระยะเวลำ และควำมเชื่อเกี่ยวกับกำรใช้
ถ้้ำบนภูเขำหินปูนเป็นศำสนำฐำนตำมธรรมชำติของกลุ่มชนในบริเวณนี้ 

 หลักฐำนโบรำณคดีอีกกลุ่มที่มีควำมโดดเด่น คือ สถูปดินดิบซึ่งพบที่แหล่ง
โบรำณคดีเขำสำยและแหล่งโบรำณคดีวัดคีรีวิหำรมีลักษณะเป็นสถูปจ้ำลองดินดิบทรงกลม บำง
ชิ้นมีร่อยขีดเป็นวงกลมรอบสถูปส่วนฐำนมีลักษณะคล้ำยคลึงกับสถูปดินดิบและดินเผำที่จังหวัด
พัทลุง และสถูปจ้ำลองที่พบในถ้้ำจังหวัดยะลำ ซึ่งมีกำรก้ำหนดอำยุไว้ในช่วงสมัยประมำณพุทธ
ศตวรรษที่ 13 -15 โดยสถูปจ้ำลองดินดิบที่พบในเขตลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นพบที่แหล่งโบรำณคดีวัดคีรี
วิหำร และแหล่งโบรำณคดีเขำสำย ซึ่งพบในแหล่งเดียวกับพระพิมพ์ดินดิบที่มีช่วงอำยุสมัย
ประมำณพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 เช่นกัน จึงสันนิษฐำนว่ำสถูปที่พบมีอำยุสมัยช่วงประมำณพุทธ
ศตวรรษดังกล่ำว กำรพบสถูปดินดิบนั้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลคติควำมเชื่อในศำสนำพุทธฝ่ำย
มหำยำนตันตระในพื้นที่บริเวณนี้ 
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 โบรำณวัตถุประเภทชิ้นส่วนดินเผำที่พบจ้ำนวน 3 ชิ้น ที่แหล่งโบรำณคดีเขำนุ้ย
และแหล่งโบรำณคดีเขำสำยนั้นเป็นเศษชิ้นส่วนแตกหักที่มีขนำดเล็ก จึงไม่อำจสันนิษฐำนได้ว่ำ
เป็นโบรำณวัตถุชนิดใด สันนิษฐำนว่ำชิ้นส่วนดินเผำที่พบนั้นมีอำยุสมัยอยู่ในช่วงเดียวกันพระพิมพ์
ที่พบในแหล่งดังกล่ำว 

 หลักฐำนทำงโบรำณคดีในสมัยศรีวิชัยที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นมีจ้ำนวนไม่
มำกนักและไม่พบหลักฐำนที่สำมำรถยืนยันกำรต้ังถิ่นฐำนของชุมชนโบรำณในสมัยประวัตศำสตร์
ตอนต้นได้ อย่ำงไรก็ตำมกำรพบโบรำณวัตถุประเภทพระพิมพ์ดินดิบในถ้้ำบนเขำหินปูนจำกแหล่ง
โบรำณคดีบริเวณใกล้เคียงกันทั้ง 5 แหล่งในบริเวณอ้ำเภอห้วยยอดนั้นเป็นหลักฐำนว่ำมีกำรใช้
ภูเขำหินปูนในพื้นที่บริเวณดังกล่ำวเป็นศำสนสถำนตำมธรรมชำติในกำรบรรจุพระพิมพ์ 

 โดยในแหล่งโบรำณคดีแหล่งโบรำณคดีเขำสำย แหล่งโบรำณคดีเขำปินะ แหล่ง
โบรำณคดี    วัดคีรีวิหำร แหล่งโบรำณคดีเขำขำว และแหล่งโบรำณคดีเขำนุ้ย พบว่ำมีกำรใช้พื้นที่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 และในแหล่งโบรำณคดีเขำนุ้ยที่มีกำรพบพระพิมพ์ 3 ช่วงอำยุ 
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13, พุทธศตวรรษที่ 14 - 15 และพุทธศตวรรษที่ 17 -18 โดยที่พระพิมพ์กลุ่ม
ที่เก่ำกว่ำนั้นจะฝังอยู่ในถ้้ำด้ำนใน ส่วนพระพิมพ์ที่ใหม่กว่ำนั้นจะฝังอยู่ในถ้้ำชั้นนอก ซึ่งแสดงให้
เห็นล้ำดับกำรบรรจุพระพิมพ์เข้ำไปในถ้้ำตำมช่วงอำยุจำกเก่ำไปใหม่ 

 จำกหลักฐำนโบรำณวัตถุและสภำพแหล่งโบรำณคดีที่พบสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำ
แหล่งโบรำณคดีสมัยศรีวิชัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรัง นั้นมีกำรใช้พื้นที่เดียวกับแหล่งโบรำณคดี
ในสมัยก่อนประวัติศำสตร์ และเป็นกำรใช้งำนในด้ำนศำสนำ แม้ว่ำจะไม่มีหลักฐำนทำงโบรำณคดี
ที่แสดงให้เห็นถึงกำรมีชุมชนโบรำณขนำดใหญ่ในสมัยประวัติศำสตร์ตอนต้นต้ังอยู่ในพื้นที่ แต่เมื่อ
พิจำรณำจำกหลักฐำนโบรำณคดีพระพิมพ์ดินดิบที่พบในจังหวัดตรังแล้ว สันนิษฐำนว่ำชุมชน
โบรำณในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังมีกำรติดต่อสัมพันธ์ทำงกำรค้ำและวัฒนธรรมกับชุมชนโบรำณใน
สมัยประวัติศำสตร์ตอนต้นอ่ืนๆในบริเวณคำบสมุทรภำคใต้เช่นชุมชนโบรำณในบริเวณคำบสมุทร
สทิงพระ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จังหวัดยะลำ จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมรำช ,ในบริเวณ
ภำคกลำงเช่น ชุมชนโบรำณในจังหวัดรำชบุรี จังหวัดนครศรีอยุธยำ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
เช่น ชุมชนโบรำณในจังหวัดนครรำชสีมำ เป็นต้น 

4.สมัยอยุธยำ-รัตนโกสินทร ์(ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 - 24) 
 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 รูปแบบของวัฒนธรรมในภำคใต้นั้นมีกำรเปลี่ยนแปลง

จำกวัฒนธรรมแบบศรีวิชัยซึ่งนับถือศำสนำพุทธนิกำยมหำยำนและพรำหมณ์ มำเป็นศำสนำพุทธ
นิกำย   เถรวำทแบบลังกำวงศ์ ซึ่งน่ำจะเป็นผลมำจำกกำรได้รับอิทธิพลของเมืองนครศรีธรรมรำชที่
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เป็นชุมชนโบรำณขนำดใหญ่สืบทอดมำจำกเมืองตำมพรลิงค์และเป็นศูนย์กลำงส้ำคัญที่มีอิทธิพล
ต่อชุมชนโบรำณอ่ืนๆในภำคใต้ในพุทธศตวรรษนี้ 

 ต่อมำในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 – 21 เป็นต้นมำเมืองนครศรีธรรมรำชเสื่อมอ้ำนำจ
ลงตกเป็นส่วนหนึ่งอำณำจักรอยุธยำ โดยมีหน้ำที่ควบคุมหัวเมืองต่ำงๆในภำคใต้ตอนบนให้กับกรุง
ศรีอยุธยำ ในขณะที่ปัตตำนีซึ่งเป็นเมืองท่ำกำรค้ำที่มีควำมเจริญรุ่งเรืองมำกในระยะดังกล่ำว เป็นผู้
ควบคุมชุมชนบริเวณภำคใต้ตอนล่ำง จำกหลักฐำนเอกสำรบันทึกของชำวต่ำงชำติที่เขียนขึ้นใน
สมัยน้ีได้กล่ำวถึง  ชำติต่ำงๆ ที่เข้ำมำค้ำขำยกับปัตตำนี เช่น โปรตุเกส ฮอลันดำ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น 
เป็นต้น ชุมชนโบรำณในภำคใต้ช่วงสมัยนี้นั้นมีหลักฐำนแสดงถึงควำมสัมพันธ์กับชุมชนในบริเวณ
ภำคกลำงและบริเวณภำคใต้คือภำชนะดินเผำที่มีแหล่งผลิตในบริเวณภำคกลำง เช่นภำชนะดิน
เผำกลุ่มเตำป่ำยำง ภำชนะดินเผำกลุ่มเตำเกำะน้อย และ ภำชนะดินเผำกลุ่มเตำแม่น้้ำน้อย ที่พบ
ทั่วไปในแหล่งโบรำณคดีในภำคใต้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 พื้นที่บริเวณภำคใต้ตอนล่ำงต้ังแต่
บริเวณเมืองสงขลำซึ่งต้ังอยู่ปลำยคำบสมุทรสทิงพระลงไปนั้นเริ่มเปลี่ยนไปนับถือศำสนำอิสลำม 
โดยมีศูนย์กลำงอยู่ที่เมืองปัตตำนี  

 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22-23 นั้นมีหลักฐำนเอกสำรที่แสดงให้เห็นว่ำกรุงศรี
อยุธยำได้เข้ำมำมีส่วนในกำรจัดกำรหรือปกครองชุมชนในภำคใต้เช่นเมืองชุมพร เมืองไชยำ เมือง
นครศรีธรรมรำช เมืองพัทลุง เมืองสงขลำ19 ตัวอย่ำงเช่นกำรแต่งต้ังออกญำเสนำภิมุข (ยำมำดะ นำ
งำมำสะ) และพระยำ  รำมเดโช มุสลิม ไปปกครองเมืองนครศรีธรรมรำช และในช่วงเวลำนี้พบ
หลักฐำนเอกสำรต่ำงชำติ ที่เดินทำงเข้ำมำค้ำขำย กล่ำวถึงชุมชนเมืองท่ำในภำคใต้เช่น ไชยำ 
นครศรีธรรมรำช พัทลุง สงขลำ ปัตตำนี และถลำง ว่ำเป็นสถำนีกำรค้ำที่มีกำรเข้ำออกของสินค้ำ
จำกหลำกหลำยประเทศ โดยพบหลักฐำนโบรำณวัตถุเช่นเครื่องถ้วยจีน ญี่ปุ่น เวียดนำม และ
ตะวันตก เครื่องแก้วอำหรับ โดยในระยะเวลำบำงช่วงชุมชนเมืองท่ำบำงแห่งเช่นปัตตำนีนั้นก็
ประกำศตัวเป็นอิสระจำกกรุงศรีอยุธยำ20 ในช่วงระยะเวลำนี้มีชุมชนในระบบกัลปนำซึ่งเป็นชุมชน
ท่ีอยู่ในกำรก้ำกับดูแลของวัดในศำสนำพุทธเกิดขึ้น จะเห็นได้จำกหลักฐำนเอกสำรเพื่อกำรกัลปนำ
ต่ำงๆ ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22-23  

                                                           

 19อมรำ ศรีสุชำติ, สายรากภาคใต้: ภูมิลักษณ์ รูปลักษณ์และจิตลักษณ์, (กรุงเทพ: 
ส้ำนักกองทุนสนับสนนุกำรวิจยั,2544), 14-22. 

 20ไพโรจน์ เกษแม่นกิจ, บันทึกเรื่องสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานา
ประเทศในศตวรรษท่ี 17 เลม่ 1, (พระนคร: กรมศิลปำกร, 2512), 73,138. 
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 ในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรัง นั้นพบแหล่งโบรำณคดีสมัยอยุธยำ - รัตนโกสินทร์
ตอนต้นจ้ำนวน  21 แหล่ง โดยแหล่งโบรำณคดีโบรำณคดีสมัยอยุธยำ - รัตนโกสินทร์ตอนต้นใน
บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังมีรูปแบบกำรต้ังถิ่นฐำนกระจำยตัวอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้้ำตรังและล้ำน้้ำ
สำขำ โดยพบหลักฐำนโบรำณคดีหลำยประเภทที่แสดงหลักฐำนกำรใช้งำนพื้นที่และควำมสัมพันธ์
กับชุมชนโบรำณในสมัยอยุธยำ - รัตนโกสินทร์ตอนต้นอ่ืนๆดังนี้ 

1. หลักฐานโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผา 
 1.1 โบรำณวัตถุประเภทภำชนะดินเผำจำกแหล่งเตำในประเทศ 
 1.1.1 ภำชนะดินเผำเคลือบจำกแหล่งเตำในประเทศที่พบในบริเวณพื้นที่

บริเวณลุ่มแม่น้้ำตรัง นั้นพบต้ังแต่ช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่ 20 - 21 โดยพบภำชนะดินเผำเตำเกำะ
น้อย จ้ำนวน 1 ชิ้นที่แหล่งโบรำณคดีเขำสำย และภำชนะดินเผำเตำป่ำยำง จ้ำนวน 2 ชิ้น จำก
แม่น้้ำตรัง และภำชนะดินเผำเตำเกำะน้อย ซึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ที่อ้ำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย 
โดยเครื่องถ้วยสังคโลกเตำเกำะน้อยและเตำป่ำยำงนี้เป็นสินค้ำส่งออกอย่ำงหนึ่งของอำณำจักร
สุโขทัย และพบได้ท่ัวไปในแหล่งโบรำณคดีช่วงสมัยพุทธศตวรรษท่ี 20 - 21 

 นอกจำกน้ันยังพบภำชนะดินเผำเตำแม่น้้ำน้อย ทรงไหผลิตจำกกลุ่มเตำริมแม่น้้ำ
น้อย จังหวัดสิงห์บุรี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 - 22 จ้ำนวนมำก โดยหลักฐำนโบรำณวัตถุภำชนะดิน
เผำเตำแม่น้้ำน้อยที่พบนั้นส่วนใหญ่พบจำกแม่น้้ำตรัง ในบริเวณอ้ำเภอเมือง จังหวัดตรัง  

 1.1.2 ภำชนะดินเผำไม่เคลือบ ในบริเวณแหล่งโบรำณคดีสมัยประวัติศำสตร์
ในลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นพบภำชนะดินเผำพื้นเมืองประเภทภำชนะดินเผำเนื้อดินและภำชนะดินเผำเนื้อ
แกร่งหลำยประเภทเช่นภำชนะดินเผำเนื้อดินทรงครก ภำชนะดินเผำเนื้อดินมีรอยกดประทับ
ภำชนะดินเผำทรงไหเนื้อแกร่ง เป็นต้น โดยส่วนใหญ่พบจำกแม่น้้ำตรังและแหล่งโบรำณคดีที่
กระจำยตัวอยู่บริเวณริมแม่น้้ำตรัง  

 1.2 โบรำณวัตถุประเภทภำชนะดินเผำจำกแหล่งเตำต่ำงประเทศ 
 1.2.1 ภำชนะดินเผำจำกแหล่งเตำในประเทศจีน 
 ภำชนะดินเผำจำกแหล่งเตำในประเทศจีนท่ีพบในชุมชนโบรำณใน

บริเวณแม่น้้ำตรังเป็นภำชนะดินเผำในสมัย รำชวงศ์หมิง และรำชวงศ์ชิง มีแหล่งผลิตจำกแหล่งเตำ
ทำงตอนใต้ของประเทศจีนเช่น กลุ่มเตำซำนชุน กลุ่มเตำจำงโจว กลุ่มเตำผิงเหอ กลุ่มเตำอันซี 
กลุ่มเตำเต๋อฮัว กลุ่มเตำต้ำปู้ และกลุ่มเตำเจ้อเจียง ในมณฑลกว่ำงตงและมณฑลฝูเจี้ยน รูปแบบที่
พบมำกคือเครื่องถ้วยเขียนสีลำยครำมใต้เคลือบ และเครื่องถ้วยเขียนสีบนเคลือบ  ภำชนะดินเผำที่
พบมีรูปทรงหลำกหลำยเช่น จำน ชำมก้นลึกปำกผำย กระปุก ไห ชำมมีฝำ พำน เป็นต้นเครื่องถ้วย
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รำชวงศ์หมิง รำชวงศ์ชิง และสมัยสำธำรณรัฐนั้นพบได้ทั่วไปในแหล่งโบรำณคดีสมัยอยุธยำ-
รัตนโกสินทร์ตอนต้น ในบริเวณภำคใต้ของประเทศไทย21 

ก. ภำชนะดินเผำสมัยหมิง เป็นภำชนะดินเผำที่ผลิตขึ้นในจีนในช่วงพ.ศ. 1911 
- 2187 ภำชนะดินเผำสมัยหมิงที่พบนั้นแหล่งโบรำณคดีจังหวัดตรังนั้นมีอำยุอยู่ในช่วงประมำณ     
พุทธศตวรรษที่ 22 โดยมีแหล่งผลิตมำจำกกลุ่มเตำซำนชุน กลุ่มเตำจำงโจว กลุ่มเตำผิงเหอ ใน
มณฑลกว่ำงตงและมณฑลฝูเจี้ยน  โดยพบภำชนะดินเผำสมัยหมิง จำกแม่น้้ำตรังในบริเวณอ้ำเภอ
เมือง ภำชนะดินเผำสมัยหมิง กลุ่มเตำจำงโจว กลุ่มเตำซำนชุน และกลุ่มเตำผิงเหอนั้นเป็นภำชนะ
ดินเผำที่พบทั่วไปในแหล่งโบรำณคดีสมัยอยุธยำในคำบสมุทรมลำยู 

ข. ภำชนะดินเผำสมัยชิงเป็นภำชนะดินเผำที่ผลิตขึ้นในสมัยรำชวงศ์ชิงในจีน
ในช่วงพ.ศ. 2187 -2455ภำชนะดินเผำสมัยชิงที่พบในแหล่งโบรำณคดีจังหวัดตรังนั้นมีอำยุอยู่
ในช่วงประมำณกลำงพุทธศตวรรษที่ 24 -25 โดยมีแหล่งผลิตมำจำกมณฑลกว่ำงตงและมณฑล      
ฝูเจี้ยนเช่นเดียวกับภำชนะดินเผำที่สมัยหมิงที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรัง  ภำชนะดินเผำ    สมัยชิง
ที่พบนั้นผลิตกลุ่มเตำอันซี กลุ่มเตำเต๋อฮัว กลุ่มเตำต้ำปู้ และกลุ่มเตำเจ้อเจียง ซึ่งเป็นภำชนะดิน
เผำที่พบทั่วไปในแหล่งโบรำณคดีสมัยอยุธยำตอนปลำย- รัตนโกสินทร์ตอนต้นในบริเวณภำคใต้
ของประเทศไทย22 บริเวณแหล่งโบรำณคดีในลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นพบภำชนะดินเผำสมัยชิงจำกแหล่ง
โบรำณคดีในบริเวณอ้ำเภอเมือง อ้ำเภอสิเกำ อ้ำเภอวังวิเศษ อ้ำเภอรัษฎำ  

 1.3 ภำชนะดินเผำจำกแหล่งเตำในประเทศพม่ำ 
 จำกกำรส้ำรวจพบภำชนะดินเผำพม่ำจ้ำนวน 1 ชิ้น เป็นภำชนะดินเผำเนื้อ

แกร่ง เคลือบสีเขียว  อำยุสมัยประมำณพุทธศตวรรษท่ี 20- 21 
 ภำชนะดินเผำจำกแหล่งเตำทั้งในประเทศและต่ำงประเทศนั้นเป็นหลักฐำน

ยืนยันว่ำชุมชนโบรำณสมัยอยุธยำในพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นมีกำรติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนภำยนอก 
ทั้งภำยในพื้นที่คำบสมุทรและพื้นที่นอกคำบสมุทรมลำยู ต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 -21 ซึ่งพบ
หลักฐำนภำชนะดินเผำจำกชุมชนโบรำณในพื้นที่ภำคกลำงของประเทศไทย เช่น ภำชนะดินเผำ
จำกแหล่งเตำแม่น้้ำน้อย ภำชนะดินเผำจำกแหล่งเตำเกำะน้อยและแหล่งเตำป่ำยำง รวมถึงภำชนะ
ดินเผำจำกแหล่งเตำในประเทศพม่ำ ต่อมำในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 เป็นต้นมำ พบเครื่องถ้วยสมัย
รำชวงศห์มิงที่มีแหล่งผลิตจำกกลุ่มเตำในมณฑลทำงตอนใต้ของประเทศจีน โดยรูปแบบที่พบมำก

                                                           

 21ณัฏฐภัทร จนัทวิช, เคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบจากแหล่งโบราณคดีในประเทศไทย, 
166-167. 

 22เรื่องเดียวกัน, 166-167. 
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ที่สุดคือ ภำชนะเขียนสีลำยครำมใต้เคลือบทรงชำมปำกผำยออก หลักฐำนโบรำณคดีประเภท
ภำชนะดินเผำที่พบในช่วง    พุทธศตวรรษที่ 20 - 22 นี้ ส่วนใหญ่พบจำกแม่น้้ำตรังในบริเวณพื้นที่
อ้ำเภอเมือง ต่อมำในช่วงต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 24 พบภำชนะดินเผำสมัยรำชวงศ์ชิงที่มีแหล่งผลิต
จำกกลุ่มเตำในมณฑลตอนใต้ของประเทศจีน โดยช่วงระยะเวลำดังกล่ำวหลักฐำนโบรำณคดี
ประเภทภำชนะดินเผำที่พบมีปริมำณมำกขึ้นและมีกำรกระจำยตัวในบริเวณแหล่งโบรำณคดีริมฝั่ง
แม่น้้ำตรังและล้ำคลอสำขำมำกขึ้นกว่ำเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงกำรขยำยตัวของชุมชนโบรำณใน
บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  

 จำกหลักฐำนโบรำณคดีประเภทเภทภำชนะดินเผำที่พบ สำมำรถสันนิษฐำน
ได้ว่ำมีกำรใช้งำนแม่น้้ำตรังในบริเวณอ้ำเภอเมือง เป็นเส้นทำงในกำรติดต่อสัญจรมำอย่ำงต่อเนื่อง 
ต้ังแต่ระยะเวลำช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 จนกระทั่งถึงระยะเวลำต่อมำในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ซึ่งเป็นระยะเวลำที่ชุมชนโบรำณในพื้นที่จังหวัดตรังมีกำรขยำยตัวและกำรกระจำยตัวมำก
ข้ึนในบริเวณริมฝั่งแม่น้้ำตรังและคลองสำขำ โดยจำกหลักฐำนประเภทภำชนะดินเผำหลำยยุคสมัย
ที่มีแหล่งผลิตจำกในและ     นอกประเทศที่พบ เป็นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นอย่ำงเด่นชัดว่ำชุมชน
โบรำณสมัยอยุธยำ-สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังมีกำรติดต่อสัมพันธ์กับ
ชุมชนภำยนอกอย่ำงต่อเนื่องและจัดเป็นชุมชนโบรำณร่วมสมัยกับชุมชนสมัยอยุธยำอ่ืนๆในพื้นที่
ภำคใต้และภำคกลำงของ    ประเทศไทย  

2. หลักฐานโบราณคดีประเภทโลหะ 
  หลักฐำนโบรำณคดีประเภทโลหะทีพบในพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้้ำตรัง ส่วนใหญ่มี

อำยุสมัยอยู่ในช่วงอยุธยำ-รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยพบหลักฐำนโบรำณวัตถุประเภทภำชนะโลหะ 
เช่น ถำดโลหะ      พำนโลหะ ขันโลหะ เต้ำปูนโลหะ และที่ใส่หมำกโลหะ จำกแม่น้้ำตรังและแหล่ง
โบรำณคดีหลำยแหล่งบริเวณริมแม่น้้ำตรัง สันนิษฐำนว่ำภำชนะโลหะที่พบน่ำจะมีอำยุสมัยอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 24-25 

3. หลักฐานโบราณคดีประเภทเรือขุด 
 โบรำณวัตถุประเภทเรือขุดที่ส้ำรวจพบในพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรัง มีจ้ำนวน 6 ล้ำ 

ประกอบด้วย  เรือขุดจ้ำนวน 4 ล้ำ ขุดพบจำกแม่น้้ำตรัง บริเวณอ้ำเภอเมือง ซึ่งพบร่วมกับภำชนะ
ดินเผำประเภทไหจำกแหล่งเตำแม่น้้ำน้อย ภำชนะดินเผำจีนสมัยรำชวงศ์หมิงและสมัยรำชวงศ์ชิง 
ซึ่งมีอำยุรำวพุทธศตวรรษที่ 20-24 ส่วนเรือขุดอีก 2 ล้ำ พบ 1 ล้ำในพื้นที่คลองล้ำภูรำ อ้ำเภอเมือง 
และอีก 1 ล้ำขุดพบใน  ล้ำคลองพิกุล อ้ำเภอย่ำนตำขำว จำกกำรส้ำรวจพบว่ำเรือดังกล่ำวทั้ง 2 ล้ำ
ไม่พบโบรำณวัตถุอ่ืนที่พบร่วมด้วย 
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 กำรพบหลักฐำนโบรำณคดีประเภทเรือขุดในแม่น้้ำตรังพร้อมกับภำชนะดินเผำ
ในช่วงสมัยอยุธยำจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นหลักฐำนแสดงให้เห็นว่ำมีกำรใช้งำนแม่น้้ำตรัง 
บริเวณอ้ำเภอเมืองเป็นเส้นทำงสัญจรในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว โดยประเภทเรือและโบรำณวัตถุที่
พบร่วมกันนั้นมีควำมคล้ำยคลึงกับเรือขุดและโบรำณวัตถุที่พบเป็นจ้ำนวนมำกที่แหล่งโบรำณคดี
วัดยำงงำม ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชุมชนโบรำณในพื้นที่สอง
จังหวัดดังกล่ำว และกับชุมชนโบรำณภำยนอกทั้งในประเทศเช่นในบริเวณภำคกลำงของประเทศ
ไทย และชุมชนโบรำณภำยนอกประเทศไทย 

4. หลักฐานโบราณคดีเนื่องในศาสนาพุทธ 
- พระพุทธรูป 
- พระพุทธรูปโลหะ 
ในพื้นที่จังหวัดตรังพบหลักฐำนโบรำณคดีประเภทพระพุทธรูปโลหะจ้ำนวนเพียง 1  

องค์ คือ พระพุทธสิหิงค์ เดิมประดิษฐำนอยู่ที่วัดพระพุทธสิหิงค์ ลักษณะเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วย
โลหะส้ำริดปำงมำรวิชัยประทับนั่งขัดสมำธิเพชร ประทับอยู่เหนือชุดฐำน 3 ชั้น สันนิษฐำนว่ำน่ำจะ
มีอำยุรำวพุทธศตวรรษท่ี 21 - 2223 ปัจจุบันสูญหำยไปแล้ว   

- พระพุทธรูปปูนปั้นปำงปรินิพำน 
จำกกำรส้ำรวจพบพระพุทธรูปปูนปั้นปำงปรินิพำนในพื้นที่จังหวัดตรังจ้ำนวน 3 องค์ ท่ี

แหล่งโบรำณคดีวัดถ้้ำพระพุทธ แหล่งโบรำณคดีวัดภูเขำทอง และแหล่งโบรำณคดี            วัดคีรี
วิหำร โดยกลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปำงปรินิพพำน ฝีมือเชิงช่ำงแบบพื้นเมืองที่พบมีลักษณะศิลปะ
สมัยอยุธยำตอนปลำยซึ่งมีอำยุสมัยรำวพุทธศตวรรษท่ี 23 -24 24ปรำกฏอยู่  

- พระพุทธรูปประทับนั่งปำงมำรวิชัยและปำงสมำธิ 
จำกกำรวิเครำะห์พระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งที่พบจำกกำรส้ำรวจ สำมำรถแบ่งกลุ่ม

ตำมช่วงอำยุได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้ 1.พระพุทธสิหิงค์โลหะ สันนิษฐำนสันนิษฐำนว่ำน่ำจะสร้ำงขึ้นใน
รำวพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 เคยพบที่วัดพระพุทธสิหิงค์  2.กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้น    ประทับนั่ง
ศิลปะแบบพื้นเมือง สันนิษฐำนว่ำน่ำจะสร้ำงขึ้นในรำวพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 ส้ำรวจพบที่แหล่ง
โบรำณคดีถ้้ำตรำและวัดพระงำม 2.กลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งแบบพื้นเมือง สันนิษฐำนว่ำ
น่ำจะสร้ำงขึ้นในรำวพุทธศตวรรษที่ 23 - 24 พบในพื้นที่แหล่งโบรำณคดีวัดพระงำม แหล่ง

                                                           

 23ศักดิ์ชัย สำยสิงห,์ พระพุทธรูปในประเทศไทย : รูปแบบ พัฒนาการและความ

เชื่อของคนไทย , 400. 
 24เรื่องเดียวกัน, 425 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ/X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C/1%2C51%2C51%2CB/frameset&FF=X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ&6%2C6%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ/X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2+%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%8C/1%2C51%2C51%2CB/frameset&FF=X%7bu0E28%7d%7bu0E31%7d%7bu0E01%7d%7bu0E14%7d%7bu0E34%7d%7bu0E4C%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E31%7d%7bu0E22%7d+%7bu0E2A%7d%7bu0E32%7d%7bu0E22%7d%7bu0E2A%7d%7bu0E34%7d%7bu0E07%7d%7bu0E2B%7d%7bu0E4C%7d&SORT=DZ&6%2C6%2C
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โบรำณคดีวัดพระพุทธสิหิงค์ แหล่งโบรำณคดีวัดถ้้ำพระพุทธแหล่งโบรำณคดีวัดเขำปูน แหล่ง
โบรำณคดีวัดคีรีวิหำร แหล่งโบรำณคดีวัดโพธำรำม วัดสำริกำรำม แหล่งโบรำณคดีวัดสำริกำรำม 
และแหล่งโบรำณคดีวัดเขำพระ  

  -  ภำพเขียนสีบนผนังถ้้ำ 
  ภำพเขียนสีบนผนังถ้้ำที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นพบจ้ำนวน 2 แห่ง 

โดยพบบนผนังเพิงผำหรือถ้้ำที่ประดิษฐำนพระพุทธรูปปูนปั้น สันนิษฐำนว่ำน่ำจะวำดขึ้นพร้อมกับ
พระพุทธรูปปูนปั้นที่พบในพื้นที่แหล่งโบรำณคดีเดียวกัน ดังกรณีตัวอย่ำง คือ ภำพเขียนสีแดงบน
ฝำผนังรูปวงกลมที่ถ้้ำตรำ สันนิษฐำนว่ำมีอำยุสมัยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 สัมพันธ์กับอำยุ
ศิลปะพระพุทธรูปปูนปั้นที่พบ และภำพเขียนสีแดงและขำว เขียนลวดลำยรูปวงกลมบนผนังเพิงผำ
แหล่งโบรำณคดีวัดเขำพระ สันนิษฐำนว่ำน่ำจะมีอำยุสมัยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 - 24 ตำมค่ำ
อำยุของพระพุทธรูปปูนปั้นที่พบในแหล่งโบรำณคดีเดียวกัน 

  เมื่อพิจำรณำหลักฐำนโบรำณวัตถุในศำสนำพุทธที่พบในลุ่มแม่น้้ำตรัง
ร่วมกับหลักฐำนโบรำณวัตถุอ่ืนๆ รวมถึงหลักฐำนเอกสำรแล้ว พบว่ำในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังได้รับ
อิทธิพลของพระพุทธศำสนำแบบลังกำวงศ์มำจำกเมืองนครศรีธรรมรำช ซึ่งจะเห็นได้จำกร่องรอย
ในต้ำนำนนำงเลือดขำว(เพลำนำงเลือดขำว) และต้ำนำนเมืองนครศรีธรรมรำช ที่กล่ำวถึงกำรสร้ำง
วัดในจังหวัดตรังและกำรเดินทำงไปยังเกำะลังกำจำกท่ำเรือในบริเวณพื้นที่เมืองตรัง  

จำกกำรวิเครำะห์หลักเอกสำรที่มีอำยุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 ได้แก่ 
1.จำรึก  เขำสำมบำตรที่กล่ำวถึงกำรซ่อมแซมพระพุทธรูปที่เขำสำมบำตรในปี พ.ศ. 2157  2. 
ต้ำนำนนำงเลือดขำว(เพลำนำงเลือดขำว) ท่ีกล่ำวถึงกำรสร้ำงพระพุทธรูปพระพุทธสิหิงค์ วัดพระ
พุทธสิหิงค์ วัดพระงำม และ 3. พระต้ำรำบรมรำชูทิศเพื่อกำรกัลปนำสมัยพระเพทรำชำที่มอบวัด
พระพุทธสิหิงค์และวัดพระงำมให้เป็นวัดบริวำรของวัดเขียนและวัดสทึงในจังหวัดพัทลุง  ร่วมกับ
หลักฐำนโบรำณคดีประเภทพระพุทธรูปที่พบในลุ่มแม่น้้ำตรังแล้วแล้วพบว่ำ มีกำรกระจำยตัวของ
แหล่งโบรำณคดีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศำสนำในช่วงพุทธศตวรรษที่  21 - 24  สำมำรถแบ่งได้เป็น 
2 กลุ่ม คือ 

 1.  กลุ่มแหล่งโบรำณคดีบริเวณพื้นที่อ้ำเภอเมือง ซึ่งต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้้ำตรัง
และล้ำน้้ำสำขำ โดยพบกลุ่มพระพุทธรูปที่สันนิษฐำนว่ำถูกสร้ำงขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่  21 -23 
จ้ำนวน 5 แห่งได้แก่ แหล่งโบรำณคดีเขำสำมบำตร แหล่งโบรำณคดีถ้้ำตรำ แหล่งโบรำณคดีวัด
พระงำม และแหล่งโบรำณคดีวัดพระพุทธสิหิงค์ และเมื่อพิจำรณำประกอบกับจำกหลักฐำน
เอกสำรพระต้ำรำบรมรำชูทิศเพื่อกำรกัลปนำสมัยพระเพทรำชำที่มอบวัดพระงำม และ วัดพระพุทธ
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สิหิงค์ ให้เป็นวัดบริวำรของวัดเขียนและวัดสทังแล้ว สำมำรถสันนิษฐำนได้ว่ำกลุ่มชุมชนในลุ่ม
แม่น้้ำตรังในสมัยนี้อำจเป็นชุมชนบริวำรหรือชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชนโบรำณใน
เมืองพัทลุง ต่อมำเมื่อพิจำรณำจำกกลุ่มพระพุทธรูปที่สันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นรำวช่วงพุทธศตวรรษที่ 
23 -24 พบว่ำมีกำรกระจำยตัวท่ีของแหล่งโบรำณคดีที่พบประติมำกรรมเนื่องในพุทธศำสนำใน
บริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้้ำตรังและล้ำน้้ำสำขำในอ้ำเภอเมืองและอ้ำเภอห้วยยอดเพิ่มขึ้นอีก 8 แหล่ง 
ได้แก่แหล่งโบรำณคดีวัดภูเขำทอง แหล่งโบรำณคดีวัดคีรีวิหำร  แหล่งโบรำณคดีวัดถ้้ำพระพุทธ 
แหล่งโบรำณคดีวัดเขำปูน แหล่งโบรำณคดีวัดโพธำรำม แหล่งโบรำณคดีวัดสำริกำรำม และแหล่ง
โบรำณคดีวัดเขำพระ เป็นหลักฐำนแสดงให้เห็นถึงกำรขยำยตัวของชุมชนในสมัยอยุธยำตอน
ปลำย- รัตนโกสินทร์ตอนต้นในบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้้ำตรังในช่วงเวลำนี้ 

 2.  แหล่งโบรำณคดีวัดถ้้ำพระพุทธ อ้ำเภอรัษฎำ พบพระพุทธรูปปำงปรินิ
พำนบนฐำนซึ่งมีซุ้มช้ำงซึ่งแสดงอิทธิพลของศิลปะเนื่องในพุทธศำสนำแบบลังกำวงศ์จำกเมือง
นครศรีธรรมรำชอย่ำงชัดเจน โดยพระพุทธรูปปำงปรินิพำนที่พบนั้นสันนิษฐำนสร้ำงขึ้นในรำวครึ่ง
หลังของพุทธศตวรรษที่ 23 - พุทธศตวรรษที่ 24 และในบริเวณแหล่งโบรำณคดีวัดถ้้ำพระพุทธยัง
พบกลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นปำงมำรวิชัยและพระทรงเครื่องยืนปำงห้ำมญำติ 3 องค์ ซึ่งสันนิษฐำน
ว่ำสร้ำงขึ้นในสมัยเดียวกันด้วย 

จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีทั้งหมดที่พบ สำมำรถสรุปภำพรวมของชุมชนโบรำณใน
สมัยอยุธยำ-รัตนโกสินทร์ตอนต้นในพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรัง ผ่ำนหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่แสดงถึงกำร
อยู่อำศัยเป็นชุมชนชัดเจนตั้งแต่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 ในบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้้ำตรังและล้ำน้้ำ
สำขำ(เช่น คลองล้ำภูรำและคลองนำน้อย) ในบริเวณพื้นที่อ้ำเภอเมือง โดยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
21 พบหลักฐำนลำยลักษณ์อักษรบันทึกของโทเม ปิแรสซึ่งเดินทำงเข้ำมำติดต่อกับไทยในพ.ศ.
2058 ตรงกับสมัยสมเด็จพระรำมำธิบดีที่ 2  กล่ำวถึงเมืองตรังว่ำเป็นเมืองท่ำฝั่งตะวันตก อำณำ
เขตติดกับเกอดะห์ มีพระยำสุโขทัยเป็นผู้ควบคุมดูแล ในพุทธศตวรรษต่อมำพบหลักฐำนลำย
ลักษณ์อักษรในพื้นที่ คือ จำรึกเขำสำมบำตร ระบุปีพุทธศักรำช 2157 นอกจำกนี้ศำสนสถำนใน
พื้นที่บริเวณดังกล่ำวยังถูกกล่ำวถึงในหลักฐำนเอกสำรที่มีอำยุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 
23 หลำยฉบับ โดยมีควำมสัมพันธ์กับเมืองนครศรีธรรมรำชและเมืองพัทลุง ในบริเวณพื้นที่ริมฝั่ง
แม่น้้ำตรังและล้ำคลองสำขำ ในเขตอ้ำเภอเมืองนี้ส้ำรวจพบประติมำกรรมในพุทธศำสนำได้แก่
พระพุทธรูปโลหะและพระพุทธรูปปูนปั้นท่ีกระจำยตัวอยู่ตำมแหล่งโบรำณคดีริมฝั่งแม่น้้ำตรัง และ
หลักฐำนโบรำณวัตถุประเภทภำชนะดินเผำทั้งจำกแหล่งเตำภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
จ้ำนวนมำกที่มีอำยุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 20 -22 จำกแม่น้้ำตรัง ซึ่งเป็นหลักฐำนยืนยันกำร



313 
 

 
 

ใช้งำนแม่น้้ำตรังเป็นเส้นทำงสัญจรในช่วงเวลำดังกล่ำว ต่อมำในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 - 24 พบ
หลักฐำนที่สนับสนุนว่ำชุมชนโบรำณในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้้ำตรังและล้ำน้้ำสำขำนั้นขยำยตัว
มำกขึ้นตำมล้ำดับ เนื่องจำกพบหลักฐำนโบรำณวัตถุเพิ่มมำกขึ้นเป็นจ้ำนวนมำกในบริเวณพื้นที่
เดิมและขยำยตัวไปยังพื้นที่ใหม่ในบริเวณริมฝั่งแม่น้้ำตรังและล้ำน้้ำสำขำในอ้ำเภอห้วยยอด 
นอกจำกนี้ยังมีร่องรอยคูน้้ำขนำดกว้ำงประมำณ 1 เมตรอยู่บริเวณทำงตะวันออกของเขำสำม
บำตร แต่ไม่พบหลักฐำนโบรำณวัตถุ สันนิษฐำนอำจขุดขึ้นในยุคปัจจุบันแล้ว 

อย่ำงไรก็ตำมจำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่ปรำกฏ ชุมชนโบรำณในบริเวณลุ่มแม่น้้ำ
ตรังในช่วงสมัยอยุธยำ-รัตนโกสินทร์ตอนต้น อำจไมได้เป็นชุมชนที่มีขนำดใหญ่มำกนัก จะเห็นได้
จำกหลักฐำนโบรำณวัตถุที่พบเป็นจ้ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับชุมชนโบรำณขนำดใหญ่ในภำคใต้
แหล่งอ่ืนๆ ประกอบกับหลักฐำนเอกสำรจดหมำยเหตุ/บันทึกกำรเดินทำงต่ำงๆในสมัยรัตนโกสินทร์
ที่ระบุว่ำเมืองตรังนั้นเป็นเมืองขนำดเล็ก มีประชำกรจ้ำนวนน้อย เช่น ในจดหมำยเจมส์ โลว์ ที่
เดินทำงเช้ำมำในสมัยรัชกำลที่ 3 ระบุว่ำเมืองตรังมีประชำกรไม่เกิน 4000 คน 

จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่พบท้ำให้สำมำรถสรุปได้ว่ำ ชุมชนโบรำณบริเวณลุ่ม
แม่น้้ำตรังช่วงสมัยอยุธยำ-รัตนโกสินทร์ตอนต้น มีกำรติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนโบรำณอ่ืนๆทั้ง
ภำยในและนอกพื้นที่คำบสมุทรมลำยู รวมถึงยังมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดชุมชนโบรำณในเมือง
นครศรีธรรมรำชและเมืองพัทลุง และอำจเป็นชุมชนที่ท้ำหน้ำที่เป็นเมืองท่ำด้ำนตะวันตกของทั้ง 2 
เมืองดังกล่ำว 

 

บทบาทความส้าคัญของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น ้าตรัง 

 

 จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่พบจำกแหล่งโบรำณคดีในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำ
ตรังพบว่ำในพื้นที่บริเวณดังกล่ำวมีหลักฐำนกำรอยู่อำศัยแบบไม่ต่อเนื่องในช่วง 1.  สมัยก่อน
ประวัติศำสตร์ ยุคหินใหม่ (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 6)  2.  สมัยประวัติศำสตร์ตอนต้นช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 13- 18 และ      3.  สมัยอยุธยำ - รัตนโกสินทร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 19 - 24)  และ
เมื่อศึกษำพัฒนำกำรของชุมชนโบรำณในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังแล้วพบว่ำชุมชนโบรำณในบริเวณ
ลุ่มแม่น้้ำตรังมีบทบำทส้ำคัญในแต่ละช่วงสมัยดังนี้ 
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1.  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 6) 
 จำกหลักฐำนโบรำณคดีในสมัยก่อนประวัติศำสตร์ที่พบในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำ

ตรังน้ัน พบว่ำแหล่งโบรำณคดีในสมัยก่อนประวัติศำสตร์กระจำยตัวอยู่ในบริเวณถ้้ำหรือเพิงผำบน
ภูเขำหินปูนลูกโดดที่ต้ังอยู่ใกล้กับแม่น้้ำตรังหรือล้ำน้้ำสำขำในพื้นที่ด้ำนทิศเหนือของอ้ำเภอเมือง
และอ้ำเภอห้วยยอด เมื่อพิจำรณำจำกหลักฐำนโบรำณคดีที่พบเช่นขวำนหินขัดและภำชนะดินเผำ
แบบหม้อสำมขำพบว่ำมีรูปแบบเดียวกับแหล่งโบรำณคดีอ่ืนในสมัยก่อนประวัติศำสตร์ยุคหินใหม่
แหล่งอ่ืนๆในภำคใต้เช่น แหล่งโบรำณคดีถ้้ำปำกอม อ้ำเภอบ้ำนตำขุน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี แหล่ง
โบรำณคดีถ้้ำเบื้องแบบ อ้ำเภอคิริรัฐนิคม จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี แหล่งโบรำณคดีถ้้ำช้ำง อ้ำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช แหล่งโบรำณคดีถ้้ำเขำหินตก อ้ำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
แหล่งโบรำณคดีถ้้ำสุวรรณคูหำ อ้ำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงำ และแหล่งโบรำณคดีปำกลำว อ้ำเภอ
อ่ำวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นต้น สันนิษฐำนว่ำชุมชนโบรำณในสมัยก่อนประวัติศำสตร์ยุคหินใหม่ใน
ลุ่มแม่น้้ำตรัง มีบทบำทเป็นชุมชนโบรำณที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชุมชนโบรำณในสมัยก่อน
ประวัติศำสตร์ที่แพร่กระจำยอยู่ทั่วพื้นที่ในบริเวณคำบสมุทรภำคใต้ของไทย (ภำพที่ 6.1)  จะเห็น
ได้จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรัง ท่ีมีรูปแบบและอำยุสมัยอยู่ในช่วง
เดียวกับหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่พบในชุมชนโบรำณในสมัยก่อนประวัติศำสตร์ยุคหินใหม่แหล่ง
อ่ืนๆ 

2.  สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 13- 18 
 ในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังไม่พบหลักฐำนโบรำณคดีก่อนช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 

ท้ำให้สันนิษฐำนว่ำมีกำรใช้งำนพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังแบบไม่ต่อเนื่อง พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้้ำตรัง
นั้นพบหลักฐำนโบรำณคดีสมัยประวัติศำสตร์ตอนต้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13- 18 ในแหล่ง
โบรำณคดีจ้ำนวน 6 แหล่ง ที่ต้ังกระจำยตัวอยู่บริเวณถ้้ำเขำหนิปูนใกล้แม่น้้ำตรังหรือล้ำน้้ำสำขำใน
พื้นที่อ้ำเภอห้วยยอดและด้ำนทิศเหนือของอ้ำเภอเมือง โดยมีลักษณะกำรใช้งำนเป็นกำรบรรจุพระ
พิมพ์ในถ้้ำหินปูนเพื่อให้เป็นศำสนสถำนตำมธรรมชำติ จ้ำนวน 5 แหล่ง และในอีก 1 แหล่งนั้นพบ
ชิ้นส่วนภำชนะดินเผำเตำปะโอ  

 ในแหล่งโบรำณคดีทั้ง  5 แหล่งที่พบพระพิมพ์ดินดิบนั้น สำมำรถแบ่งช่วงอำยุพระ
พิมพ์ดินดิบที่พบออกได้เป็น 3 ช่วงอำยุคือ (1.) พุทธศตวรรษที่ 13 (2.) พุทธศตวรรษที่ 14 - 15 
และ (3.) พุทธศตวรรษที่ 17 – 18 โดยพระพิมพ์พบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 เป็นจ้ำนวนมำกที่สุด 
และพระพิมพ์พบในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 17 – 18 น้อยที่สุด โดยพระพิมพ์ดินดิบที่พบมีควำม
คล้ำยคลึงกับพระพิมพ์ที่พบในบริเวณพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมชนโบรำณในคำบสมุทรสทิงพระ 
ชุมชนโบรำณในจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมรำช และสุรำษฎร์ธำนี และยังคล้ำยคลึงกับพระพิมพ์ดิน
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ดิบที่พบที่ถ้้ำกุรัง บำตัง และถ้้ำเบอร์หำลำ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมำเลเซียด้วย (ภำพที่ 6.2) จะเห็น
ได้ว่ำพื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 – 18 นั้นน่ำจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม
ชุมชนที่มีวัฒนธรรมกำรฝังพระพิมพ์ในถ้้ำหรือศำสนสถำนตำมธรรมชำติซึ่งพบมำกในบริเวณฝั่ง
ตะวันออกของคำบสมุทรไทยเช่นในบรเิวณพื้นที่จังหวัดพัทลุงและปัตตำนี 

 จำกรูปแบบของพระพิมพ์ดินดิบที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นสำมำรถวิเครำะห์
ผู้ที่น้ำพระพิมพ์ดินดิบเหล่ำนี้มำบรรจุไว้ในถ้้ำหินปูนในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังน่ำจะเป็นกลุ่มพ่อค้ำ
หรือนักเดินทำง ซึ่งเป็นหลักฐำนยืนยันกำรใช้พื้นที่ในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทำง
กำรเดินทำงหรือกำรค้ำของชุมชนโบรำณในบริเวณคำบสมุทรภำคใต้ในสมัยประวัติศำสตร์ตอนต้น
ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 -18  

 เมื่อพิจำรณำจำกหลักฐำนโบรำณวัตถุที่พบในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังพบว่ำ
ชุมชนโบรำณในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 18 นี้มีควำมสัมพันธ์และมีรูปแบบ
วัฒนธรรมแบบศรีวิชัยเช่นเดียวกับกลุ่มชุมชนโบรำณร่วมสมัยในบริเวณคำบสมุทรภำคใต้แหล่ง
อ่ืนๆ เช่น ชุมชนโบรำณในคำบสมุทรสทิงพระ ชุมชนโบรำณในจังหวัดพัทลุง ชุมชนโบรำณเมือง
พระเวียง จังหวัด นครศรีธรรมรำช ชุมชนโบรำณไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ชุมชนโบรำณยะรัง 
จังหวัดปัตตำน ีและในรัฐเปอร์ลิส ประเทศมำเลเซีย เป็นต้น (ภำพที่ 6.3) ซึ่งจะเห็นจำกโบรำณวัตถุ
ประเภทพระพิมพ์ดินดิบและสถูปดินดิบที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นมีลักษณะเช่นเดียวกับ
โบรำณวัตถุประเภทพระพิมพ์และสถูปที่พบในชุมชนโบรำณเหล่ำนี้  โดยชุมชนโบรำณสมัย
ประวัติศำสตร์ตอนต้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 13- 18 ในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นเป็นชุมชนบริวำรของ
ชุมชนโบรำณที่มีขนำดใหญ่กว่ำในคำบสมุทรภำคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันเช่นชุมชน
โบรำณในจังหวัดนครศรีธรรมรำชและจังหวัดพัทลุงที่พบหลักฐำนโบรำณคดีที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกันแต่มีจ้ำนวนหลักฐำนโบรำณวัตถุและแหล่งโบรำณคดีที่พบมำกกว่ำ โดยชุมชนโบรำณ
ในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นสันนิษฐำนว่ำท้ำหน้ำที่เป็นชุมชนเมืองท่ำฝั่งตะวันตกของชุมชนโบรำณ
ในบริเวณฝั่งตะวันออกดังกล่ำว จะเห็นได้จำกรูปแบบของพระพิมพ์ดินดิบและที่ต้ังของแหล่ง
โบรำณคดีที่พบซึ่งท้ำให้สำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำมีกำรใช้พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังเป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทำงกำรเดินทำงหรือกำรค้ำของชุมชนโบรำณในบริเวณคำบสมุทรสมัยนี้   

3.  สมัยอยุธยา - รัตนโกสินทร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 19 - 24)   

 จำกกำรศึกษำหลักฐำนโบรำณคดีที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังในสมัยอยุธยำ - 

รัตนโกสินทร์ตอนต้น พบว่ำชุมชนโบรำณในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังนั้นตกอยู่ภำยใต้อิทธิพลของ

นครศรีธรรมรำชและกรุงศรีอยุธยำ ซึ่งจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนจำกหลักฐำนเอกสำรในช่วงเวลำนี้เช่น
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บันทึกกำรเดินทำงของโทเม ปิแรสที่กล่ำวว่ำเมืองตรังขึ้นอยู่กับกรุงศรีอยุธยำโดยมีพระยำสุโขทัย

เป็นผู้ ดูแล หรือในต้ำนำนท้องถิ่นเช่นต้ำนำนเมืองนครศรีธรรมรำชและต้ำนำนพระธำตุ

นครศรีธรรมรำชที่กล่ำวถึงเมืองตรังในฐำนะเมืองบริวำรของเมืองนครศรีธรรมรำช และน่ำจะได้รับ

อิทธิพลของพุทธศำสนำฝ่ำยเถรวำทแบบลังกำวงศ์จำกนครศรีธรรมรำชและพัทลุงซึ่งจะเห็นได้จำก

ทั้งหลักฐำนเอกสำรและโบรำณวัตถุ เช่น   พระพุทธสิหิงค์โลหะที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพระพุทธ

สิหิงค์ที่พบที่นครศรีธรรมรำช หรือต้ำนำนท้องถิ่นที่มีต้นก้ำเนิดจำกชุมชนในเขตนครศรีธรรมรำช

หรือพัทลุงเช่น ต้ำนำนนำงเลือดขำวฉบับเพลำนำง เลือดขำว  ต้ำนำนเมืองนครศรีธรรมรำช 

ต้ำนำนพระธำตุนครศรีธรรมรำช ที่กล่ำวถึงกำรเดินทำงผ่ำนและสร้ำงวัดในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรัง 

รวมถึงเอกสำรกัลปนำที่กล่ำวถึงกำรยกวัดในเขตลุ่มแม่น้้ำตรังให้เป็นบริวำรของวัดเขียนและวัดส

ทังในจังหวัดพัทลุง 

 จำกหลักฐำนทำงโบรำณคดีที่มีหลำกหลำยประเภทและพบเป็นจ้ำนวนมำกที่สุด

ในช่วงสมัยอยุธยำ – รัตนโกสินทร์ตอนต้น แสดงให้เห็นว่ำช่วงสมัยอยุธยำ – รัตนโกสินทร์ตอนต้น

น้ัน เป็นช่วงที่ชุมชนโบรำณในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังมีควำมเจริญและมีควำมโดดเด่นที่สุด โดยจำก

หลักฐำนทำงโบรำณคดีพบว่ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังมีหลักฐำนแสดงถึงกำรอยู่อำศัยเป็น

ชุมชนชัดเจนต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ในบริเวณพื้นที่ริมฝั่งแม่น้้ำตรังและล้ำน้้ำสำขำ(เช่น 

คลองล้ำภูรำและคลองนำน้อย) ในเขตอ้ำเภอเมืองและอ้ำเภอห้วยยอด และมีกำรอยู่อำศัยอย่ำง

ต่อเนื่องขยำยตัวไปเรื่อยๆจนถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 โดยสันนิษฐำนว่ำชุมชนโบรำณในบริเวณ

พื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรัง ในช่วงเวลำนี้นั้นมีบทบำทเป็นชุมชนบริวำรของเมืองนครศรีธรรมรำช โดยมี

บทบำทหน้ำที่เป็นเมืองท่ำฝั่งตะวันตก ซึ่งโดยจะเห็นได้จำกหลักฐำนโบรำณคดีประเภทภำชนะดิน

เผำ เรือขุด และพระพุทธรูปที่พบจำกบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรัง  

 หลักฐำนโบรำณวัตถุประเภทภำชนะดินเผำที่พบจำกแม่น้้ำตรังและพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำ

โดยรอบนั้นมีทั้งภำชนะดินเผำที่ผลิตจำกกลุ่มเตำภำยในประเทศจำกภูมิภำคอ่ืนเช่น กลุ่มเตำ

แม่น้้ำน้อย กลุ่มเตำป่ำยำง กลุ่มเตำเกำะน้อย และกลุ่มเตำต่ำงประเทศเช่น ภำชนะดินเผำสมัย

รำชวงศ์หมิงและชิงที่มีแหล่งผลิตจำกมณฑลทำงตอนใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีลักษณะเดียวกับ

ภำชนะดินเผำที่พบในแหล่งโบรำณคดีสมัยอยุธยำ – รัตนโกสินทร์ตอนต้นแหล่งอ่ืนๆในคำบสมุทร

ภำคใต้เช่นที่จังหวัดสุรำษฏร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และพัทลุง เป็นต้น(ภำพที่ 6.3) โดยจำก



317 
 

 
 

หลักฐำนทำงโบรำณคดีที่พบประเภทภำชนะดินเผำทั้งที่ผลิตจำกในและนอกประเทศที่เหล่ำนี้ 

แสดงให้เห็นอย่ำงชัดเจนว่ำชุมชนโบรำณในบริเวณลุ่มแม่น้้ำตรังมีกำรติดต่อสัมพันธ์กับชุมชน

โบรำณในภูมิภำคอ่ืนๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีกำรใช้งำนแม่น้้ำตรังเป็นเส้นทำงกำร

สัญจรในช่วงเวลำดังกล่ำว 

 นอกจำกนี้ ในบริ เวณลุ่มแม่น้้ำตรังยังพบหลักฐำนทำงโบรำณคดีประเภท

พระพุทธรูปซึ่งมีรูปแบบแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของนครศรีธรรมรำชอย่ำงชัดเจน และเมื่อพิจำรณำ

ร่วมกับหลักฐำนเอกสำรเช่น ต้ำนำนเมืองนครศรีธรรมรำช ต้ำนำนพระธำตุนครศรีธรรมรำช 

ต้ำนำนนำงเลือดขำวฉบับเพลำนำงเลือดขำว ที่เขียนถึงกำรเดินทำงออกจำกท่ำเรือในบริเวณลุ่ม

แม่น้้ำตรังไปยังลังกำ และเอกสำรประเภทจดหมำยเหตุกำรณ์เดินทำงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

เช่นในจดหมำยเหตุเจมส์ โลว์ ที่บันทึกว่ำเจมส์ โลว์เดินทำงมำจอดเรือที่เกำะลิบงตรงข้ำมปำก

แม่น้้ำตรังเพื่อติดต่อกับเจ้ำเมืองนครศรีธรรมรำช แล้วจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำพื้นที่บริเวณลุ่ม

แม่น้้ำตรังในสมัยอยุธยำ – รัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นเป็นชุมชนบริวำรที่มีบทบำทหน้ำที่เป็นเมืองท่ำ

ฝั่งตะวันตกของเมืองนครศรีธรรมรำช 

 อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำในสมัยอยุธยำ – รัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น พื้นที่บริเวณลุ่ม

แม่น้้ำตรังมีควำมโดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลำอ่ืนๆ แต่ก็ยังปรำกฏหลักฐำนทำงโบรำณคดีไม่

มำกนักและไม่พบชุมชนโบรำณที่มีคูน้้ำคันดินล้อมรอบ อีกทั้งในหลักฐำนเอกสำรในช่วงสมัย

รัตนโกสินทร์ก็ระบุว่ำตรังเป็นเมืองขนำดเล็กที่มีประชำกรเบำบำง ซึ่งอำจจะมีสำเหตุมำจำกกำรที่

บริเวณปำกแม่น้้ำตรังมีสันทรำยต้ังขวำงอยู่ท้ำให้เรือใหญ่เข้ำถึงแม่น้้ำตอนในได้ในบำงฤดูเท่ำนั้น 

รวมไปถึงพื้นที่บริเวณปำกแม่น้้ำตรังในบริเวณอ้ำเภอกันตังนั้นเป็นพื้นที่น้้ำท่วมปีละหลำยครั้ง และ

ในบริเวณชำยฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นป่ำชำยเลนและป่ำพรุไม่เหมำะสมกับกำรต้ังถิ่นฐำน อำจเป็น

สำเหตุที่ท้ำให้ชุมชนโบรำณในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้ำตรังไม่ขยำยตัวเป็นชุมชนเมืองท่ำขนำดใหญ่  
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  บทที่ 7 

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรังในสมัยประวัติศาสตร์

ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 จากหลักฐานทางโบราณคดี มีจุดม่งหมายส้าคัญเพี่อศึกษาพัฒนาการต้ังถิ่น

ฐานและพัฒนาการการใช้พื้นที่ของชุมชนที่ต้ังอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรัง ในช่วงสมัยประวัติศาสตร์

ก่อนพุทธศตวรรษที่ 24 ผลการศึกษาพบว่าบริเวณลุ่มแม่น้้าตรังมีร่องรอยการอยู่อาศัยของชุมชน

โบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ช่วงยุคหินใหม่ (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 6), สมัยประวัติศาตร์ตอนต้น

ช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 -18 และสมัยอยุธยาตอนปลาย -รัตนโกสินทร์ตอนต้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 -

24 โดยสามารถสรุปพัฒนาการต้ังถิ่นฐานและการใช้พื้นที่ของชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรัง

จังหวัดตรังดังนี้ 

 

1.  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่ (ก่อนพุทธศตวรรษที่ 6) 

ชุมชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรัง จังหวัดตรัง นั้นพบ

หลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์ตามถ้้าหรือเพิงผาบนภูเขาหินปูนลูกโดดที่ต้ังอยู่ใกล้กับแม่น้้าตรังหรือ           

ล้าน้้าสาขาในบริเวณพื้นที่อ้าเภอห้วยยอดและด้านทิศเหนือของอ้าเภอเมือง โดยพบหลักฐาน

โบราณวัตถุประเภทเปลือกหอยและกระดูกสัตว์ ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นชุมชนหาของป่าล่าสัตว์ของ

ชุมชนโบราณในสมัยนี้  นอกจากนั้นยังพบขวานหินขัดแบบไม่มีบ่า ภาชนะดินเผาเนื้อดิน และ      

ภาชนะดินเผาแบบหม้อสามขา ที่พบทั่วไปในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้

ของประเทศไทย เป็นหลักฐานส้าคัญที่ยืนยันว่าชุมชนโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในบริเวณ     

ลุ่มแม่น้้าตรังมีอายุสมัยอยู่ในช่วงเดียวกับชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ยุคหินใหม่แหล่งอ่ืนๆในภาคใต้ 
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2.  สมัยประวัติศาตร์ตอนต้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 18 

จากการศึกษาส้ารวจในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรัง จังหวัดตรัง พบแหล่งโบราณคดีสมัยศรี

วิชัยจ้านวน 6 แหล่ง กระจายตัวอยู่บริเวณถ้้าเขาหินปูนใกล้แม่น้้าตรังหรือล้าน้้าสาขาในบริเวณอ้าเภอ  

ห้วยยอด จ้านวน 5 แหล่ง และต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือของอ้าเภอเมือง จ้านวน 1 แหล่ง 

ทั้งนี้แหล่งโบราณคดีสมัยศรีวิชัยจ้านวน 5 แหล่ง ที่พบในเขตอ้าเภอห้วยยอด มีลักษณะการใช้งานเป็น 

ศาสนสถานตามธรรมชาติ โดยพบการบรรจุพระพิมพ์ดินดิบและสถูปดินดิบไว้ในถ้้าหินปูน พระพิมพ์

ดินดิบที่พบสามารถก้าหนดช่วงอายุได้ 3 ช่วงอายุ ดังนี้ (1.) พุทธศตวรรษที่ 13 (2.) พุทธศตวรรษที่ 14 

- 15 และ (3.) พุทธศตวรรษท่ี 17 - 18 

 รูปแบบศิลปะของพระพิมพ์ดินดิบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะ

อินเดียแบบหลังคุปตะ ส่วนรูปแบบศิลปะของพระพิมพ์ดินดิบพุทธศตวรรษที่ 14 - 15 นั้นได้รับอิทธิพล

มาจากศิลปะอินเดียแบบหลังคุปตะและปาละ และพระพิมพ์ดินดิบที่มีอายุช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 - 18 

นั้นได้รับอิทธพลรูปแบบศิลปะจากวัฒนธรรมเขมร โดยรูปแบบและจารึกที่ปรากฏบนพระพิมพ์นั้น

แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน พร ะพิมพ์ดินดิบที่พบในบริเวณลุ่ม

แม่น้้าตรันั้นมีรูปแบบเดียวกับพระพิมพ์ที่พบในแหล่งโบราณคดีสมัยศรีวิชัยจังหวัดอ่ืนๆในภาคใต้ เช่น 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ยะลา ปัตตานี และสงขลา เป็นต้น และในแหล่ง

โบราณคดีสมัยทวารวดีและลพบุรีในพื้นที่ภาคอ่ืนๆของประเทศไทย เช่น จังหวัดลพบุรี จังหวัดล้าพูน 

และจังหวัดนครปฐม เป็นต้น  

เมื่อวิเคราะห์รูปแบบพระพิมพ์ดินดิบประกอบกับแหล่งที่พบแสดงนัยส้าคัญดังนี้ 

1. ลักษณะของพระพิมพ์ที่คล้ายคลึงกันของพระพิมพ์ที่พบในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรังและพระ

พิมพ์ที่ เคยพบในชุมชนโบราณอ่ืนๆทั้งในบริเวณคาบสมุทรมลายูโดยเฉพาะชุมชนโบราณด้าน

ตะวันออกของภาคใต้เช่น ชุมชนโบราณในคาบสมุทรสทิงพระ ชุมชนโบราณในจังหวัดพัทลุง 

นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี แสดงให้เห็นถึงการสัญจรติดต่อกับบริเวณลุ่มแม่น้้าตรังได้โดยใช้

เส้นทางแม่น้้าตรังข้ามคาบสมุทร  

2. รูปแบบของพระพิมพ์ดินดิบที่พบนั้นเป็นที่นิยมบูชาในหมู่พ่อค้าและนักเดินทาง  

3. ต้าแหน่งของแหล่งโบราณคดีทั้งหมดที่พบพระพิมพ์อยู่บริเวณริมแม่น้้าตรังซึ่งสามารถใช้

เป็นเส้นทางสัญจรได้ และพระพิมพ์นั้นเป็นศาสนวัตถุขนาดเล็กที่สามารถพกพาเดินทางได้สะดวก  ท้า
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ให้สันนิษฐานว่าผู้ที่น้าพระพิมพ์ดินดิบเหล่านี้มาบรรจุไว้ในถ้้าหินปูนในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรังน่าจะเป็น

กลุ่มพ่อค้าหรือนักเดินทางที่มีการใช้พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้้าตรังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเดินทาง

หรือการค้าของชุมชนโบราณในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นช่วงพุทธ

ศตวรรษท่ี 13 -18 

ในส่วนของแหล่งโบราณคดีเขาหลักจัน ซึ่งต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือของอ้าเภอเมืองนั้น พบ

หลักฐานโบราณวัตถุชิ้นส่วนภาชนะดินเผาเตาปะโอ (สันนิษฐานว่าเป็นภาชนะรูปทรงทรงคนโฑ) ที่มี

แหล่งผลิตจากแหล่งเตาเผาบริเวณริมคลองปะโอ อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งมีอายุราว       

พุทธศตวรรษที่ 16 จากหลักฐานที่ปรากฏจึงท้าให้สามารถสันนิษฐานได้เป็น 2 แนวทาง คือ ในช่วง

ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 16  พื้นที่บริเวณแหล่งโบราณคดีเขาหลักจันอาจมีการติดต่อกับชุมชนโบราณ

ภายนอกในสมัยเดียวกัน แต่เนื่องจากในพื้นที่บริเวณคลองล้าภูรา เขาหลักจัน และพื้นที่โดยรอบไม่พบ

หลักฐานโบราณคดีในสมัยศรีวิชัยอ่ืนๆเลย อีกทั้งหลักฐานโบราณวัตถุที่พบนั้นเป็นเศษชิ้นส่วนที่ได้มา

จากการส้ารวจและเก็บรักษาไว้โดยเอกชน จึงมีความเป็นไปได้ในอีกแนวทางหนึ่งว่าหลักฐานชิ้น

ดังกล่าวอาจได้รับการเคลื่อนย้ายมาในภายหลังจากช่วงพุทธศตวรรษที่ 16   

จากหลักฐานโบราณวัตถุและสภาพแหล่งโบราณคดีที่พบสามารถวิเคราะห์ได้ว่าแหล่ง

โบราณคดีสมัยศรีวิชัยในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรัง มีการใช้พื้นที่เดียวกับแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ และเป็นการใช้งานในด้านศาสนา เมื่อพิจารณาจากหลักฐานโบราณคดีพระพิมพ์ดินดิบ

ที่พบในจังหวัดตรังแล้ว สันนิษฐานว่าชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรังมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการ

ค้าและวัฒนธรรมกับชุมชนโบราณในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นอ่ืนๆในบริเวณคาบสมุทรภาคใต้เช่น

ชุมชนโบราณในบริเวณคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดยะลา จังหวัดพัทลุง และ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ,ในบริเวณภาคกลางเช่น ชุมชนโบราณในจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครศรีอยุธยา 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่น ชุมชนโบราณในจังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น  

โดยจากหลักฐานโบราณคดีที่พบสันนิษฐานว่าชุมชนโบราณสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น

ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 13 - 18 ในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรังนั้นเป็นเป็นชุมชนบริวารของชุมชนโบราณที่มีขนาด

ใหญ่กว่าในคาบสมุทรภาคใต้ฝั่ งตะวันออกที่มีพื้นที่ใกล้เคียงกันเช่นชุมชนโบราณในจังหวัด

นครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงที่พบหลักฐานโบราณคดีที่มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่มีจ้านวน

หลักฐานโบราณวัตถุและแหล่งโบราณคดีที่พบมากกว่า ชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรังนั้นน่าจะ
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ท้าหน้าที่เป็นชุมชนเมืองท่าฝั่งตะวันตกของชุมชนโบราณในบริเวณฝั่งตะวันออกดังกล่าว จะเห็นได้จาก

รูปแบบของพระพิมพ์ดินดิบและที่ต้ังของแหล่งโบราณคดีที่พบซึ่งท้าให้สามารถวิเคราะห์ได้ว่ามีการใช้

พื้นที่บริเวณลุ่มแม่น้้าตรังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการเดินทางหรือการค้าของชุมชนโบราณในบริเวณ

คาบสมุทรสมัยนี้   

 

3.  สมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้น (พุทธศตวรรษที่ 19 - 24) 

ชุมชนโบราณในสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์ตอนต้นในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรัง พบหลักฐานทาง

โบราณคดีที่แสดงถึงการอยู่อาศัยเป็นชุมชนชัดเจนตั้งแต่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ใน 2 พื้นที่ ดังนี้  

1. ชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้้าตรังและล้าน้้าสาขา (เช่น คลองล้าภูราและ

คลองนาน้อย) ในบริเวณพื้นที่ อ้าเภอเมือง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 พบหลักฐานลายลักษณ์อักษร

ต่างชาติคือบันทึกของโทเม ปิแรส กล่าวถึงเมืองตรังว่าเป็นเมืองท่าฝั่งตะวันตก ในพุทธศตวรรษต่อมา

พบหลักฐานลายลักษณ์อักษรปรากฏในพื้นที่ คือ จารึกเขาสามบาตรระบุพุทธศักราช 2157 นอกจากนี้

ยังพบประติมากรรมเนื่องในพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธรูปโลหะและพระพุทธรูปปูนปั้นที่มีอายุสมัย

ต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22 สอดคล้องกับภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศจ้านวนมากจากที่มีอายุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 - 22 ที่พบจากแม่น้้าตรัง  

ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 - 24 พบว่าชุมชนโบราณในพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้้าตรัง

และ  ล้าน้้าสาขานั้นมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นเนื่องจากพบหลักฐานโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้นเป็นจ้านวน

มากทั้งในบริเวณพื้นที่เดิมและพื้นที่ใหม่บริเวณริมแม่น้้าตรังและล้าน้้าสาขาในเขตอ้าเภอห้วยยอด 

2. ชุมชนโบราณบริเวณพื้นทีแหล่งโบราณคดีถ้้าพระพุทธ อ้าเภอรัษฎา แหล่งโบราณคดี       

ถ้้าพระพุทธพบหลักฐานโบราณคดีประเภทพระพุทธรูปที่มีอายุสมัยอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 -24 

ลักษณะศิลปะที่ปรากฏแสดงถึงการรับอิทธิพลพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์จากเมืองนครศรีธรรมราช 

สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีถ้้าพระพุทธเริ่มมีการใช้พื้นที่ต้ังแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 23 ต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน โดยมีลักษณะการใช้งานแหล่งโบราณคดีเป็นศาสนสถาน และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

ชุมชนโบราณในจังหวัดนครศรีธรรมราช  

จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบแสดงให้เห็นว่าช่วงสมัยอยุธยา - รัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้น 

เป็นช่วงที่ชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรังมีความเจริญและมีความโดดเด่นที่สุด โดยจากหลักฐาน
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ทางโบราณคดีพบว่าในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรังมีหลักฐานแสดงถึงการอยู่อาศัยเป็นชุมชนชัดเจน

ต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 และมีการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องขยายตัวไปเรื่อยๆจนถึงช่วงพุทธศตวรรษ

ท่ี 24 โดยสันนิษฐานว่าชุมชนโบราณในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรังในช่วงเวลานี้นั้นเป็นชุมชนบริวารของ

เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีบทบาทหน้าที่เป็นเมืองท่าฝั่งตะวันตก จะเห็นได้จากหลักฐานโบราณคดี

ประเภทภาชนะดินเผาที่ผลิตจากกลุ่มเตาภายในประเทศและกลุ่มเตาต่างประเทศ และเรือขุดที่พบจาก

บริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้าตรัง ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้า

ตรังมีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนโบราณในภูมิภาคอ่ืนๆทั้งในประเทศและนอกประเทศ โดยมีการใช้

งานแม่น้้าตรังเป็นเส้นทางการสัญจรในช่วงเวลาดังกล่าว และจากพระพุทธรูปที่พบสามารถสรุปได้ว่า

ชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรังสมัยนี้นั้นได้รับอิทธิพลของพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์มาจาก

ชุมชนโบราณในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อย่างไรก็ตามชุมชนโบราณในบริเวณลุ่มแม่น้้าตรังในสมัยนี้ยังเป็นชุมชนเมืองท่าที่มีขนาด

เล็ก ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการที่บริเวณปากแม่น้้าตรังมีสันทรายต้ังขวางอยู่ท้าให้เรือใหญ่เข้าถึง

แม่น้้าตอนในได้ในบางฤดูเท่านั้น รวมไปถึงพื้นที่บริเวณปากแม่น้้าตรังในบริเวณอ้าเภอกันตังนั้นเป็น

พื้นที่น้้าท่วมปีละหลายครั้ง และในบริเวณชายฝั่งทะเลมีลักษณะเป็นป่าชายเลนและป่าพรุไม่เหมาะสม

กับการต้ังถิ่นฐาน  
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