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บทค ัดย ่อ ภาษาไทย 
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การวิจัยน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการตั้งถิ่นฐานของภูมิภาคลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ช่วงก่อนพุทธศตวรรษ

ที่ 19 โดยมีการน้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และทฤษฎีแหล่งกลางมาช่วยในการวิเคราะห์และตอบค้าถามวิจัย ซ่ึง
ได้ก้าหนด “แหล่งโบราณคดีส้าคัญ” จากคุณสมบัติโดดเด่นบางประการ พบชุมชนโบราณที่มีคูน้้าคันดินขนาดใหญ่
ซ่ึงอาจจะเป็นศูนย์กลาง กับแหล่งโบราณคดีอันเป็นบริวาร ซ่ึงมีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบกระจุกตัวเป็นกลุ่มตาม
แนวล้าน้้าชี โดยมีลักษณะของการตั้งถิ่นฐานตามล้าดับชั้น ผลการศึกษาสามารถแบ่งการตั้งถิ่นฐานได้ 5 ระยะ ดังน้ี 

1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก (ราว 2,500 ปีมาแล้ว – พุทธศตวรรษที่ 12) พบการ
ตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มตามที่สูง และเนินดินตามที่ราบลุ่มใกล้หนองน้้า บางแห่งมีการขุดคูน้้าล้อมรอบ หรืออยู่ใกล้แหล่ง
เกลือ 
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พื้นที่ศึกษา แต่กลับพบบริเวณตอนเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นที่ 
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เป็นศูนย์กลางชุมชนโดยรอบ หลักฐานที่พบโดยทั่วไปคือ หลักหิน – ใบเสมา ตามคติพุทธศาสนา 

4. ชุมชนยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมร (พุทธศตวรรษที่ 16-17) นิยมตั้งถิ่นฐานใกล้หนองน้้าใหญ่ 
แยกตัวออกจากชุมชนสมัยทวารวดี ส่วนศาสนสถานมักอยู่บนที่ราบน้้าท่วมไม่ถึง มีการสร้างบาราย 
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บทค ัดย ่อ ภาษาอ ังกฤ ษ 

57101201 : Major (Archaeology) 
Keyword : Settlement Hierarchy, Central Places, Key Sites, the Upper Chi river basin 

MR. PARIWAT CHIAMCHIT : ANCIENT SETTLEMENT PATTERN IN THE UPPER CHI 
RIVER BASIN PRIOR TO THE 14TH CENTURY A. D.  THESIS ADVISOR :  ASSOCIATE 
PROFESSOR DR. THANIK LERTCHARNRI, Ph.D. 

The Purpose of this research is to study about ancient settlement pattern in the 
Upper Chi River Basin prior to the 14th Century A.D.  by Geographic Information System (GIS)  and 
Central Place Theory.  In other words, those of significant archaeological sites “Key Sites”  are 
selected to be the representative of the central place by considering some of their 
attributions.  There are many sites that may present its administrative center and the surrounding 
satellite sites. The settlement hierarchy is clustered settlement on the Chi river route . The results 
of the study can be divided into the 5 chronological phases. 

1.  Prehistory:  Iron age (2,500 B.P.  –  7th century A.D. )  The settlement patterns at 
highland and mound on terrace, near ox – bow lake. Somewhere are moated sites or saline soils. 

2. Khmer period: pre – Angkorian (ca. 7th – 9th century A.D.) There’s site not found in 
study area but appear in the north and southeast from study area. 

3. Dvaravati period (ca. 9th – 11th century A.D.) Most of sites developed from the iron 
age sites. They were located at mound with moat surrounding by flood plain. There’re Sema stones 
that was the representative of Buddhism communities. 

4.  Khmer period:  Baphuon –  Angkor- Wat ( ca.  11th –  12th century A.D. )  They were 
located near swamp or ox –  bow lake far from Dvaravati sites.  The religious place located on 
highland or high terrace with reservoir (Baray). 

5. Historic period: Bayon (ca. 12th – 13th century A.D.) Most of sites developed from 
the previous phase and constructed the new religious building in same place . 
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บทท่ี 1  
บทน า 

 

งานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานที่มีการเปรียบเทียบแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ใกล้เคียงกันคือ
บริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนล่าง (พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ยโสธร)1 ลุ่มแม่น้้าสงครามตอนบน และข้ามไปยังลุ่ม
แม่น้้ามูลตอนล่าง หากแต่มุ่งเน้นเฉพาะยุคก่อนประวัติศาสตร์2 ซึ่งได้ข้อมูลที่ยืนยันว่าชุมชนโบราณ
บางแห่งมีพัฒนาการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคหินใหม่มาถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น และบางแห่งก็เริ่ม
มีพัฒนาการตั้งแต่สมัยเหล็กและเข้าสู่สมัยทวารวดี หากแต่บางชุมชนบริเวณลุ่มแม่น้้าชี และลุ่มแม่น้้า
สงครามนั้นปราศจากอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรอย่างสิ้นเชิง  

นอกจากนี้ ผลงานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานของแหล่งโบราณคดีในภาคอีสานซึ่งเป็นข้อมูล
ใหม่นั้นอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้ามูล ในบริเวณอีสานตอนล่าง โดยเลือกศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านกระเบือ้ง 
บริเวณล้าน้้าสะแทด อ้าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จากผลการส้ารวจและขุดค้นทางโบราณคดี
พบว่าภาพรวมของชุมชนโบราณในแถบลุ่มน้้าสะแทดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้้ามูลตอนบนมี
พัฒนาการมาตั้งแต่ยุคหินใหม่ ยุคส้าริด สมัยเหล็กมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ แต่แหล่งโบราณคดีบาง
แหล่งนั้นอาจมีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (สมัยเหล็ก) มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์
ตอนต้น (ทวารวดี) และได้รับอิทธิพลเขมรเข้ามาภายหลัง3  

จากการศึกษาประเด็นการตั้งถ่ินฐานในภาคอีสานที่ผ่านมานั้น จะตีความกลุ่มวัฒนธรรมใน
ลุ่มน้้าชีตอนบนซึ่งเป็นกลุ่มวัฒนธรรมในพื้นที่ชายขอบของแอ่งโคราชให้จัดกลุ่มร่วมกับวัฒนธรรมบ้าน
เชียงในแอ่งสกลนคร ซึ่งเป็นการตีความครอบคลุมทั้งพื้นที่ และอาจจะไม่ถูกต้อง เพราะชุมชนแต่ละ

                                                             
1 ประเสริฐศรี สกุลณา , “ระบบนิเวศน์ : การตั้งถิ่นฐานของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัย

ประวัติศาสตร์ลุ่มแม่น้้าชีตอนล่าง” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
2538), 74-78. 

2 นิชนันท์ กลางวิชัย, “การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์

บริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนล่าง ฝั่งใต้ของลุ่มแม่น้้ามูลตอนล่างและลุ่มแม่น้้าสงครามตอนบน” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์
บัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 142-146. 

3 สมเดช ลีลามโนธรรม, “พัฒนาการของชุมชนโบราณบริเวณลุ่มน้้าล้าสะแทด ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 : 

กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านกระเบื้อง อ้าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และการส้ารวจพื้นที่โดยรอบ” 
(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2556), 268-272. 
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แห่งมีความแตกต่างกัน4 การตีความแบบเหมารวมนั้นจึงไม่เหมาะสม เพราะไม่อาจมองเห็นถึงสภาพ
สังคม บทบาทหน้าที่หลักๆของชุมชน และความสัมพันธ์ในแง่มุมต่าง ๆระหว่างชุมชน 

แต่เดิมผู้วิจัยตีกรอบการศึกษาไว้แค่แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองเพีย บ่อกะถิน และแหล่ง
โบราณคดีในเขตอ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จึงต้องขยายขอบเขตออกไปตามแนวลุ่ มน้้าชี 
(บางส่วน) ก้าหนดพื้นที่ศึกษาเฉพาะในแถบลุ่มน้้าชีตอนบนซึ่งอยู่ค่อนไปทางตะวันตกและด้านเหนือ
ของแอ่งโคราช เป็นรอยต่อระหว่างแอ่งสกลนคร และภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ด้วยเหตุว่า
แม่น้้าชีไหลจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก ตอนบนของแม่น้้าจึงหมายถึงในส่วนของต้นน้้าที่ไหลลงสู่
ทิศใต้ ก่อนจะข้ึนไปทางทิศเหนือคดเค้ียวไปมาและทอดยาวไปยังทิศตะวันออกจนกระทั่งไปรวมกับ
แม่น้้ามูลก่อนไหลลงสู่แม่น้้าโขงในที่สุด ดังนั้น ขอบเขตพื้นที่การศึกษาจึงก้าหนดให้อยู่ในพื้นที่สูง
บางส่วนในแถบภูกระดึง จังหวัดเลย และหนองบัวล้าภู อันเป็นต้นน้้า และพื้นที่บางส่วนของที่ราบลุ่ม
แม่น้้าชีที่ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น สิ้นสุดที่มหาสารคาม โดยเน้นเรื่องของการตั้งถ่ินฐานของ
ชุมชนโบราณบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนในยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19     

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์น้ันจะต้องยึดเอาสภาพแหล่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ที่เหมาะสมและเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการด้ารงชีวิต ผลการศึกษาในทุก ๆแหล่งนั้นย่อมบ่งบอกว่า
ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของแหล่งโบราณคดีนั้น ๆมาจากการมีแหล่งน้้าที่ดี ใช้อุปโภค -บริโภค และ
คมนาคมที่สะดวก ดินเหมาะกับการท้าการเกษตร เป็นต้น แต่สิ่งที่ควรกล่าวถึงเพิ่มเติมคือการระบุว่า
แหล่งโบราณคดีที่ท้าการศึกษานั้นสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ อย่างไร และมีบทบาทอย่างไรใน
ท้องถ่ิน หรือในกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน ทั้งนี้อาจจะพิจารณาถึงขนาดของแหล่ง ต้าแหน่งที่ตั้ง และ
ร่องรอยของหลักฐานที่ปรากฏ ตัวอย่าง เช่น มีแหล่งโบราณคดีที่เป็นชุมชน มีศูนย์กลางชุมชน มีแหล่ง
ผลิตอาหาร แหล่งถลุงโลหะ แหล่งตัดหิน หรือเมืองท่า เป็นต้น ซึ่งอาจวิเคราะห์ร่วมกับหลักฐานทาง
โบราณคดีที่ได้จากการขุดค้น 

ทั้งนี้ แนวคิดการศึกษาในหัวข้อนี้เป็นเรื่องของการศึกษาการตั้ง ถ่ินฐานที่สัมพั นธ์กับ
สภาพแวดล้อม คือ “โบราณคดีการตั้งถ่ินฐาน” (settlement archaeology) ซึ่งใช้กรอบแนวคิด
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) มีประเด็นค้าถามหลากหลายส้าหรับหัวข้องานวิจัยนี้ 
ประเด็นแรกคือ รูปแบบและลักษณะการตั้งถ่ินฐาน (Settlement Patterns) ของชุมชนโบราณใน
พื้นที่ลุ่มน้้าชีตอนบนน้ันเป็นอย่างไร และท้าไมการตั้งถ่ินฐานของผู้คนในภาคอีสาน (หรือที่อื่น ๆ) ถึงมี

                                                             
4 ชลิต ชัยครรชิต , “พัฒนาการของชุมชนโบราณและการตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ” 

(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2532), 
3. 
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ลักษณะที่เป็นแบบแผนคล้ายคลึงกัน หรือ ลักษณะของชุมชนในยุคสมัยหรือต่างวัฒนธรรมกัน ถึงมี
รูปแบบการตั้งถ่ินฐานที่แตกต่างกันไป  

ประเด็นต่อมา คือ ปัจจัยในการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณยุคประวัติศาสตร์ช่วงก่อนพุทธ
ศตวรรษที่ 19 ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน มีอะไรที่ส้าคัญบ้าง ทั้งปัจจัยทางธรรมชาติ (Natural 
Factors) และ ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) ได้แก่  

1. แหล่งน้้าเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Supplies)    
2. ดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม (Farming Land) อันน้ามาซึ่งเรื่องราวทาง

เศรษฐกิจและการติดต่อสัมพันธ์กัน   
3. ความปลอดภัยจากการรุกราน (Defense Possibilities)    
4. พื้นที่ปราศจากน้้าท่วม (Dry Land)    
5. แหล่งก้าบังจากภัยธรรมชาติ (Shelter)5   ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่าง ๆนั้น

ควรจะเป็นไปอย่างไร และชุมชนแต่ละแห่งนั้นน่าจะมีบทบาทอย่างไร ซึ่งเป็นการมองภาพรวมอย่าง
กว้างๆในส่วนของหน้าที่ที่สัมพนัธ์กับบรบิทต่าง ๆ  (context & function) ของแหล่งโบราณคดี อันจะ
น้าไปสู่การก่อก้าเนิดของชุมชนหรือบ้านเมืองในภาคอีสานของประเทศไทย  

การศึกษาในประเด็นเรื่องการตั้ง ถ่ินฐานน่าจะช่วยตอบค้าถามเล็ก ๆทั้งในแง่มุมของ
พฤติกรรมการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมหรือเลือกสรรพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัย หรืออาจ
สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดเชิงเทคโนโลยีด้านต่าง ๆได้  

การวิจัยครั้ งนี้ ได้มีการประยุกต์ ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS - Geographic 
Information System) เพื่อที่จะได้มาซึ่งค้าตอบของค้าถามวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น เนื่องด้วยข้อจ้ากัด
หลายๆอย่าง ได้แก่ การเข้าถึงพื้นที่แหล่งโบราณคดีบางแห่งมีความยากล้าบาก และไม่สามารถส้ารวจ
แบบเข้าถึงพื้นที่ได้ทุกแหล่ง แต่ถึงกระนั้นการท้างานด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะแสดงให้เห็น
มุมมองใหม่ๆที่กว้างขวาง เช่น ต้าแหน่งของแหล่งโบราณคดีที่กระจายตัวตามพื้นที่ที่ต่างกันไป บาง
แหล่งอาจตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน มีลักษณะเป็นกลุ่มเดียวกัน บางแหล่งอาจตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวห่างไกล
จากแหล่งอื่น ๆ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยมุมมองแบบตานก (bird eyes view) ซึ่งเป็นมุมมอง
ที่เรามองจากทางด้านบนลงมาสู่ระนาบพื้นผิวโลก ซึ่งให้มุมมองที่กว้าง เห็นรายละเอียดต้าแหน่งที่ตั้ง
ของสิ่งต่าง ๆอย่างชัดเจนบนแผนที่ แต่ในขณะเดียวกันการส้ารวจแบบเข้าถึงพื้นที่นั้นก็จะให้ข้อมูลเชิง
ลึกมากกว่า ทั้งนี้ การระบุต้าแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ในภาคอีสานนอกจากจะ

                                                             
5 H.  Robinson, Geography for Business Studies (London:  Macdonald & Evan Ltd. , 1972) , 

439. 
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ใช้ข้อมูลการส้ารวจและขุดค้นของกรมศิลปากรแล้ว จะใช้ข้อมูลการจัดจ้าแนกโบราณวัตถุอันเป็น
ตัวก้าหนดอายุสมัยได้อย่างชัดเจนคือ เศษภาชนะดินเผา, กลุ่มหลักหินและใบเสมาศิลปะทวารวดี ซึ่งมี
อยู่อย่างหนาแน่นที่สุดตามล้าน้้าชี6 ซึ่งมีผู้เคยศึกษาอย่างละเอียดมาแล้ว7 

ส้าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (The Geographic Information System หรือ GIS) 
หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ออกแบบข้ึนมาเพื่อใช้รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
รวมทั้งค้นคืนข้อมูลและแสดงผลข้อสนเทศ หรืออีกนัยหนึ่ง ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นทั้งระบบ
ฐานข้อมูลที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่โดยอยู่ในรูปของแผนที่เชิงเลข ข้อมูลเชิง
คุณลักษณะ และระบบปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์เหล่านั้นได้ผลออกมาเป็น
ข้อสนเทศ แล้วน้าไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อไป8 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีการส้ารวจข้อมูลจากการรับรู้
ระยะไกล หรือส้ารวจด้วยข้อมูลโทรสัมผัส ( remote sensing) ซึ่งมีการใช้ภาพถ่ายทางอากาศ 
ภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งพัฒนาข้ึนมาก ท้าให้เกิดข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์จ้านวนมากขึ้นไปด้วย เมื่อมีการ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้จัดเก็บข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (geographical data) อัน
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนส้าคัญ 3 ส่วน คือ  

1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data)    
2. ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (attribute data)  
3. เวลา (time) หรือในอีกนัยหนึ่ง ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์จะต้องประกอบด้วยรายละเอียด 3 

ประการ คือ สิ่งนั้นอยู่ที่ใด สิ่งนั้นคืออะไร และสิ่งนั้นเกิดข้ึนเมื่อใด9 

                                                             
6 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, หลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

Sema Stones in Dvaravati Art of Northeastern Thailand (งบประมาณแผ่นดินประจ้าปี 2555 สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 185-187. 

7 Stephen Murphy, “The Buddhist boundary markers of northeast Thailand and central 

Laos, 7th-12th Centuries C.E. : towards an understanding of the archaeological, religious and artistic 
landscapes of the Khorat Plateau” (Thesis Submitted to the School of Oriental and African Studies, 
for the Degree of Doctor of Philosophy University of London, 2010), 20. 

8 สรรค์ ใจ กลิ่นดาว , ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ :  หลักการเบื้องต้น  (กรุ ง เทพฯ: ส้านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), 1-2. 
9 เรื่องเดียวกัน, 10-11. 
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ด้วยหลักการส้าคัญดังที่กล่าวมานั้นมีความสอดคล้องกับงานโบราณคดี ซึ่งมีความผูกพันกับ
บริบทด้านสถานที่ (space) และเวลา (time) เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการน้าเอาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับงานโบราณคดีในงานส้ารวจเชิงพื้นที่ตามแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ  ไม่ว่าจะ
เป็นการส้ารวจเฉพาะแหล่ง , ระดับภาค, ระดับประเทศ หรือแม้กระทั่งระดับภูมิภาค โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ส้าคัญ 2 ประการ คือ 

1. เพื่อจัดการกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของแหล่งโบราณคดี โดยข้อมูลในระบบจะอยู่ในรูปแบบ
เชิงเลข (digital format) 

2. เพื่อวิเคราะห์และใช้ผลการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติการหรือละเว้น
การปฏิบัติการใด ๆ  ในกรณีการส้ารวจทางโบราณคดี หากยังไม่มีการส้ารวจแบบเข้าถึงข้อมูล ก็จ้าเป็น
ที่จะต้องใช้การส้ารวจข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกล หรือส้ารวจด้วยข้อมูลโทรสัมผัสเพื่อประเมินสภาพ
แหล่งโบราณคดี ในทางกลับกัน หากมีการลงพื้นที่ส้ารวจเข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้ว ก็จ้าเป็นที่จะต้อง
บันทึกข้อมูลต่าง ๆไว้ เช่น พิกัด ต้าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดี เพื่อน้ามาใช้กับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสามารถน้าไปใช้ภายหลัง 

คุณูปการของการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานโบราณคดีนั้นมี 2 ประการ
หลัก ดังนี้ 

1. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานโบราณคดีจะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้
ใหม่ให้กับงานโบราณคดี 

2. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานโบราณคดีจะช่วยในการจัดการพื้นที่
แหล่งโบราณคดี โบราณสถาน หรือป้องกันมิให้มีการบุกรุกท้าลาย10 

 
เกณฑ์การสุ่มตัวอย่างแหล่งโบราณคดี 

การสุ่มตัวอย่างแหล่งโบราณคดีจะก้าหนดตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆดังต่อไปนี้ 
1. ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีจะต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชี

ตอนบน โดยส้ารวจตามแนวล้าน้้าทั้ง 2 ฝั่ง ในรัศมีประมาณ 10-15 กม. จากแนวสองฝั่งแม่น้้า11 

                                                             
10 Paul Box, GIS and Cultural Resource Management:  A Manual for Heritage Managers 

(Thailand: UNESCO, 1999), 4. 
11 กรมศิลปากร, โครงการส้ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ระยะที่ 1 (จังหวัด

ขอนแก่น), เล่ม 1. (ขอนแก่น: ส้านักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น, 2555), 4. 
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2. อายุสมัย - ก้าหนดให้อยู่ ในช่วงกว้างตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย - 
ประวัติศาสตร์ตอนต้น ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-19 อย่างไรก็ตามการศึกษาเชิงพื้นที่ในภาคอีสาน
นั้นไม่อาจละเลยช่วงเวลายุคก่อนประวัติศาสตร์ไปได้ เพราะมีพัฒนาการที่ต่อเนื่องกัน โดยจะจัดกลุ่ม
แหล่งโบราณคดีที่มีการใช้พื้นที่ตามอายุสมัยได้ดังนี้ 

2.1 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก (ราว 2500 ปีมาแล้ว – พุทธศตวรรษที่ 
12) 

2.2 ยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมรก่อนเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14) 
2.3 ยุคประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 14-16) 
2.4 ยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมร ศิลปะบาปวน – นครวัด (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17) 
2.5 ยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมร ศิลปะบายน (ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18)  

 
แหล่งโบราณคดีบางแหล่งมีร่องรอยการใช้งานอยู่เฉพาะยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในขณะที่บาง

แห่งใช้งานต่อเนื่องมาถึงช่วงที่รับเอาวัฒนธรรมด้านศาสนาและเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ (ทวารวดี / 
เขมร) บางแหล่งมีการใช้งานต่อเนื่องยาวนานถึง 3 สมัย หรือ บางแหล่งเกิดข้ึนในยุคประวัติศาสตร์
โดยไม่มีการใช้งานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

ข้อมูลการก้าหนดอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีนั้นมาจากการประเมินเบื้องต้นจากรายงาน
การส้ารวจของกรมศิลปากร และการสา้รวจภาคสนามของผูวิ้จัยในบางแหลง่ ซึ่งประเมินจากหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่พบโดยการก้าหนดอายุเชิงเทียบ (Relative Dating) จากช้ันดินทางโบราณคดี หรือ
หลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถก้าหนดอายุสมัยได้แน่นอนในแหล่งโบราณคดีที่ก้าหนดให้เป็นแหล่ง
ส้าคัญอันเป็นตัวแทนของแต่ละยุคสมัย (Key Site) 

เมื่อก้าหนดแหล่งโบราณคดีที่ใช้เป็นตัวแทนได้แล้วจึงจะขยายขอบเขต หรือแนวเส้นทางใน
การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ โดยอาจจะใช้เครื่องมือการศึกษา คือระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ 

3.  รูปแบบ หรือหน้าที่การใช้งานของแหล่งโบราณคดี – การจัดประเภทของแหล่งโบราณคดี
ตามเกณฑ์รูปแบบ หรือหน้าที่การใช้งานนั้นสัมพันธ์กับการก้าหนดอายุสมัย เนื่องจากข้อมูลที่น้ามาใช้
นั้นมาจากการส้ารวจภาคสนาม รูปแบบของแหล่งนั้นสังเกตได้จากลักษณะทางกายภาพ ภูมิประเทศ 
เช่น มีลักษณะเป็นโคก-โนน-เนินดิน, มีคูน้้า-คันดิน, หรือเป็นทุ่งนา, เป็นเนินโบราณสถาน, หรือเป็น
โบราณสถาน เป็นต้น   ส่วนหน้าที่การใช้งานนั้นประเมินจากหลักฐานทางโบราณคดีประกอบกับ
ลักษณะทางกายภาพของแหล่ง เช่น แหล่งโบราณคดีที่มีคูน้้า -คันดิน พบหลักฐานที่หลากหลาย 
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สันนิษฐานว่าเป็นเมือง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่, แหล่งโบราณคดีที่เป็นโคก-โนน-เนินดิน พบ
โครงกระดูกหรือภาชนะฝังศพ สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย มีพื้ นที่ฝังศพ, แหล่งที่พบตะกรัน
โลหะจ้านวนมาก อาจสัมพันธ์กับกิจกรรมถลุงโลหะ, หรือแหล่งที่มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่อัด
แน่นด้วยเศษภาชนะดินเผา เศษถ่านและก้อนดินเผาไฟ สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งเตาหรือแหล่งผลิต
เกลือสินเธาว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพบพื้นที่ที่อุดมไปด้วยเกลืออยู่ใกล้ๆ 

4. ขนาด - ขนาดของแหล่งโบราณคดีน้ันสัมพันธ์กับทุกข้อที่กล่าวมาข้างต้น อาจบอกได้ถึง
จ้านวนประชากร หรือแสดงนัยยะทางพัฒนาการของกลุ่มคนในบริเวณลุ่มแม่น้้าได้ แต่ต้องพิจารณา
ร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีอื่น ๆ ด้วย  

 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษารูปแบบ, ลักษณะ, และปัจจัยการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณยุคประวัติศาสตร์
ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ในแถบลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 

2. เพื่อจัดท้าข้อมูลแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ทางโบราณคดีเพื่อประมวลผลและแสดงผล
การเลือกใช้พื้นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี 

 
ประโยชน์ของการศึกษา 

1.  สามารถเข้าใจถึงรูปแบบ , ลักษณะ , และปัจจัยการตั้ง ถ่ินฐานของชุมชนโบราณ 
ยุคประวัติศาสตร์ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ในแถบลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 

2. สามารถเป็นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ส้าหรับต่อยอดในงานวิจัยทางโบราณคดี 

3. เพื่อน้าความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในประเด็นอื่น ๆ เช่น ช่วยในการอนุรักษ์
และจัดการแหล่งโบราณคดี หรือ เฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เป็นต้น 
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พ้ืนท่ีศึกษา  
แหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ตอนต้นช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ในแถบลุ่มแม่น้้าชี

ตอนบน (ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม เลย และหนองบัวล้าภู)  

 
รูปภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื้นที่ศึกษาในลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 

 

 
รูปภาพที่ 2 แสดงต้าแหน่งแหล่งโบราณคดีตามแนวลุ่มแม่น้้าชีตอนบนโดยสังเขป 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม Quantum GIS) 

 
1. แหล่งโบราณคดีที่ท้าการส้ารวจในเขตจังหวัดขอนแก่น ส้ารวจตามแนวแม่น้้าชีในระยะ

ประมาณ 10-15 กม. จากแนวสองฝั่งแม่น้้า เริ่มจาก อ.แวงน้อย อ.แวงใหญ่ อ.ชนบท อ.โคกโพธ์ิชัย อ.
มัญจาคีรี อ.บ้านไผ่ อ.บ้านแฮด อ.พระยืน และ อ.เมืองขอนแก่น 
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2. แหล่งโบราณคดีที่ท้าการส้ารวจในเขตจังหวัดมหาสารคาม ส้ารวจตามแนวแม่น้้าชีในระยะ
ประมาณ 10-15 กม. จากแนวสองฝั่งแม่น้้า เริ่มจาก อ.โกสุมพิสัย อ.กันทรวิชัย อ.เมืองมหาสารคาม 

3. แหล่งโบราณคดีที่ท้าการส้ารวจบนเทือกเขาสูง ของภูกระดึง ในเขต อ .ภูกระดึงและ  
อ.ห้วยส้ม จังหวัดเลย และ อ.ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล้าภู  

4. แหล่งโบราณคดีในเขต อ.ภูเขียว อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.บ้านแท่น อ.คอนสาร อ.เมือง อ.คอน
สวรรค์ อ.จัตุรัส อ.บ้าเหน็จณรงค์ และ อ.บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

 
วิธีการและขั้นตอนของการศึกษา 

1. รวบรวมหลักฐานเอกสาร  
1.1 ศึกษาข้อมูลรายงานส้ารวจ รายงานขุดค้นแหล่งโบราณคดีในแถบลุ่มน้้าชี  
1.2 ศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยา และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่แถบลุ่มน้้าชี 

2. ส้ารวจภาคสนาม และส้ารวจด้วยข้อมูลโทรสัมผัส 
2.1 ท้าการส้ารวจสภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแบบเข้าถึงพื้นที่ ใช้สายตามอง 
2.2 ส้ารวจโบราณวัตถุที่พบบนผิวดินจากแหล่งโบราณคดี 
2.3 ประเมินแหล่งโบราณคดีจากโบราณวัตถุที่พบบนผิวดิน 
2.4 บันทึกต้าแหน่งที่ตั้งและบันทึกข้อมูลเชิงพรรณนา  
2.5 จัดท้าข้อมูลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
2.6 สร้างแบบจ้าลอง (model) หรือ สร้างแผนที่ระบุต้าแหน่งแหลง่โบราณคดี และ แหล่ง

ทรัพยากร 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร หลักฐานทางโบราณคดี ข้อมูลจากการส้ารวจภาคสนาม และ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
4. สรุปผลการศึกษา 
5. น้าเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์ 

5.1 เสนอในรูปแบบบทความวิชาการ หรือสัมมนาวิชาการต่าง ๆ 
5.2 เขียนรายงานวิทยานิพนธ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และจัดพิมพ์รูปเล่ม 

 
ข้อจ ากัดของการศึกษา 

ไม่สามารถท้าการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อตรวจสอบช้ันทับถมทางโบราณคดี และเก็บ
ตัวอย่างดินเพื่อน้าไปหาค่าอายุทางวิทยาศาสตร์ได้ จึงต้องใช้วิธีการก้าหนดอายุเชิงเทียบกับแหล่ง
โบราณคดีที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน 
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ค านิยามศัพท์เฉพาะ  

การใช้พื้นที่ หมายถึง การเข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยมนุษย์ เพื่อท้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความเช่ือ โดยทิ้งร่องรอยหลักฐานไว้ สามารถศึกษา พิสูจน์ สังเกตได้ถึง
พฤติกรรม หรือวัฒนธรรมทางใดทางหนึ่งได้12 

การตั้งถ่ินฐาน หมายถึง ความพร้อมของมนุษย์ในการเลือกใช้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เพื่ออยู่อาศัย
ในระยะเวลาหนึ่งๆ หรืออย่างถาวรในพื้นที่นั้น ๆ และพัฒนาตนเองไปพร้อม ๆกันในทุก ๆด้าน ไม่ว่า
จะเป็นการสร้างที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อการด้ารงชีพในชุมชนที่
สามารถสร้างความสะดวกสบาย และเพื่อการติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มชนอื่น ๆ ได้ อันจะน้ามาซึ่งความ
เจริญของชุมชนจนสามารถพัฒนาตนเองข้ึนเป็นเมืองที่มั่นคงถาวรได้ 13 ในการตั้ง ถ่ินฐานจะมี
ส่วนประกอบที่ส้าคัญคือ คน กับพื้นที่ โดยมีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกัน มีการใช้บริการหรื อ
ประกอบกิจกรรมตามสถานที่และสาธารณูปโภคต่าง ๆ14 

สมัยหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ หรือ สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์ (Protohistory) หมายถึง การ
ก้าหนดช่วงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์/โบราณคดีของชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้วแต่ยังไม่สามารถอ่าน
หรือถอดความเล่าเรื่องราวได้ หรือยังไม่แน่ใจว่ามีการใช้ตัวอักษร แต่มีชุมชนที่มีตัวอักษรใช้แล้ว
กล่าวถึงหรือบันทึกถึงชุมชนนั้น และมีหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนท้าให้ทราบว่าเป็นชุมชน
เดียวกัน15 มีการเสนอให้มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 6-11 ซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่างยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย (สมัยเหล็ก) กับยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น16   

ปัจจุบันมีการเสนอค้าเรียกช่วงเวลาราวพุทธศตวรรษที่ 6-11 ใหม่ว่า “สมัยก่อนทวารวดี” 
(Proto-Dvaravati) หรือ “ทวารวดีตอนต้น” (Early Dvaravati) เนื่องจากหลักฐานที่ได้จากการขุด

                                                             
12 ชวลิต ขาวเขียว, “ธรณีวิทยาทางโบราณคดี : กระบวนการก่อตัวของแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ้้าลอด 

อ้าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546), 9. 

13 จันทร์เพ็ญ นฤมิตร, “การตั้งถิ่นฐานของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณลุ่มแม่น้้าสงครามตอนบน” 

(สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 5. 
14 น้าพวัลย์ กิจรักษ์กุล, ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (Settlement Geography), 1. 
15 กรมศิลปากร, ศัพทานุกรมโบราณคดี (กรุงเทพฯ: ส้านักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550), 39. 
16 มยุรี วีระประเสริฐ, โบราณคดีและประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ฉบับคู่มือครูสังคมศึกษา (กรุงเทพฯ: 

ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 16-17. 
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ค้นหลายๆแห่งพบว่ามีหลกัฐานสมัยสมัยเหลก็ตอนปลายใช้ต่อเนื่องมาจนถึงสมยัทวารวดี และบางครัง้
ก็มีการพบวัตถุที่ได้รับอิทธิพลอินเดียในช้ันวัฒนธรรมที่มีการก้าหนดอายุเก่ากว่าทวารวดี (เก่ากว่า
พุทธศตวรรษที่ 12)17 

แหล่งโบราณคดีส้าคัญ (Key Sites) หมายถึง แหล่งโบราณคดีที่สันนิษฐานว่าเป็นเมืองโบราณ
ซึ่งน่าจะมีฐานะเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในอาณาบริเวณโดยรอบ โดยใช้วิธีการวัด
ขนาดของแหล่งโบราณคดี (Site Size) ร่วมกับพิจารณาหลักฐานทางโบราณคดี โดยพิจารณาจาก
ร่องรอยและขนาดของคูน้้าคันดิน, โบราณวัตถุ โบราณสถาน และหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถ
ก้าหนดอายุได้ชัดเจน (Diagnostic Artifacts)  

การตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน (Settlement Hierarchy) คือการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ตาม
ทฤษฎีแหล่งกลาง (Central Place Theory) หรือย่านกลาง เป็นรูปแบบที่ว่าด้วยการมีศูนย์กลางเป็น
เมืองใหญ่ และมีชุมชน แหล่งผลิต ตลาด แหล่งทรัพยากร รายล้อมรอบศูนย์กลาง และมีปฏิสัมพันธ์ซึง่
กันและกัน โดยมีศูนย์กลางเป็นผู้ควบคุมดูแลแหล่งโดยรอบอันอยู่ในฐานะบริวาร เดิมใช้ค้าว่าล้าดับ
ศักย์ หรือศักดิ์ของชุมชนโบราณ แต่ผู้วิชัยเลือกใช้ค้าว่า “ล้าดับช้ัน” เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย และมี
ความหมายที่ชัดเจนย่ิงข้ึน  

อนึ่ง จากการศึกษาเรื่องการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน พบว่ามีรูปแบบการวางตัวของแหล่ง
โบราณคดีต่าง ๆ คล้ายคลึงกับแนวคิดการตั้งถ่ินฐานแบบมณฑล (Mandala)  

  

                                                             
17 Ian Glover, “ The Dvaravati Gap –  Linking Prehistory and History in Early Thailand,” 

Bulletin of the Indo-Pacific Prehistory Association (30, 2010): 84. 
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บทท่ี 2  
ทบทวนวรรณกรรม 

 
แนวคิดทฤษฎี - การตั้งถิ่นฐานทางโบราณคดี (Settlement Archaeology) 

การศึกษาเรื่องการตั้งถ่ินฐานในวิชาโบราณคดีน้ันถูกท้าให้เกิดความส้าคัญอย่างยิ่งในช่วงของ 
“โบราณคดีใหม่” (New Archaeology) หรือ “โบราณคดีกระบวนการ” (Processual Archaeology) 
ราวช่วงทศวรรษ 1960s ซึ่งถูกยึดโยงความสัมพันธ์ด้านเนื้อหาเข้ากับเรื่องของ “ภูมิทัศน์ทาง
โบราณคดี – โบราณคดีการใช้พื้นที่” (Landscape Archaeology) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิเวศวิทยา
วัฒนธรรม มุ่งเน้นไปที่การตอบปัญหาเกี่ยวกับการเลือกพื้นที่ในการด้ารงชีวิต หรือการตั้งถ่ินฐานของ
มนุษย์โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของปัจจัยในด้านต่าง ๆ ที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ 
ความสัมพันธ์ของการตั้งถ่ินฐานกับระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม เทคโนโลยี วิถีชีวิต และความมั่นคง
ของชุมชน เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม การติดต่อสัมพันธ์กัน
ระหว่างกลุ่มคน องค์กรทางสังคม คติความเช่ือ เป็นต้น18  

การศึกษาเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐาน และภูมิทัศน์ทางโบราณคดีนั้นจะช่วยให้นักโบราณคดี
มองเห็นรูปแบบที่อาจจะเกิดข้ึนซ้้า ๆ กัน หรือแตกต่างกันในแต่ละชุมชน หรือต่างวัฒนธรรม ซึ่งจะ
ช่วยใน “การท้านาย” (Prediction) สภาพการณ์ในแหล่งโบราณคดีอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนคล้ายคลึง
กัน หรือช่วยท้านาย “ปรากฏการณ์” (Phenomenon) ที่ เกิดข้ึนในแหล่งโบราณคดี ในระดับ
วัฒนธรรม หรือในระดับภูมิภาคนั้น ๆได้19  

การตั้งถ่ินฐาน (Settlement) หมายถึงการสร้างทีอ่ยู่อาศัยของมนุษย์ โดยอยู่รวมกันเป็นกลุม่ 
เป็นหมู่บ้าน และเป็นเมือง ในการตั้งถ่ินฐานจะมีส่วนประกอบที่ส้าคัญคือ คน และพื้นที่ ส่วนประกอบ
ที่ส้าคัญรองลงมาคือการติดต่อระหว่างกันและกัน การใช้บริการต่าง ๆเพื่อสนองความต้องการของคน
ในกลุ่มชนน้ัน ๆ เช่น โรงเรียน วัด ร้านค้า ที่ท้าการรัฐบาล สาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
หมายถึงการอพยพย้ายถ่ินที่อยู่อาศัยเข้าไปตั้งถ่ินฐานใหม่ในดินแดนอื่น ๆ  ด้วยเหตุผลต่าง ๆ กัน เช่น 

                                                             
18 Bruce G.  Trigger, The Determinants of Settlement Patterns.  In Settlement, Society and 

Archaeology, edited by Kwang-chih Chang (National Press, Palo Alto, 1968), 53-54. 
19 Johannes Muller, “Settlement Areas, Landscape Archaeology and Predictive mapping”, 

Forschungen zur Archaologie im Land Brandenburg (band 8/02, Seite 23-20), 23-25. 
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ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา เป็นต้น โดยอาจจะเป็นการตั้งถ่ินฐานช่ัวคราวหรือเป็นการตั้งถ่ินฐาน
ถาวรก็ได2้0 

ในการศึกษาการตั้งถ่ินฐานทางโบราณคดีน้ันสามารถแบ่งระดับเชิงพื้นที่ (Spatial Divisions) 
ได้ 4 ระดับ21 ดังนี ้

1. การศึกษาระดับแหล่งโบราณคดี (Site) ซึ่งเป็นส่วนที่เล็กที่สุดในการศึกษา เหตุเพราะมี
พื้นที่จ้ากัด แต่เป็นส่วนที่เป็นพื้นฐานที่สุดในการศึกษาการตั้งถ่ินฐาน เพราะสามารถเห็นความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและสิ่งแวดล้อม ณ ที่นั้นได้ในเชิงลึก พื้นที่ระดับนี้ 
เช่น กลุ่มหลุมขุดค้นทางโบราณคดี, การขุดค้นทางโบราณคดี ณ แหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่ง เป็นต้น  

2. การศึกษาระดับท้องถ่ิน (Locality) เป็นส่วนที่กว้างข้ึนมาจากระดับแหล่ง เป็นการรวม
แหล่งโบราณคดีหลายแหล่งเข้าด้วยกัน เป็นหมู่บ้าน, ชุมชน, ต้าบล สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่าง
แหล่งโบราณคดีในกลุ่มนั้น ๆ เพื่อตีความกิจกรรม หรือพฤติกรรมบางอย่างที่ปรากฏรูปแบบร่วม
ภายในท้องถ่ิน 

3. การศึกษาระดับภูมิภาค (Region) เป็นพื้นที่ใหญ่ข้ึนจากระดับท้องถ่ิน การศึกษาในระดับ
ภูมิภาคนั้นอาจหมายถึงระดับอ้าเภอ, จังหวัด หรือยึดตามต้าแหน่งแหล่งโบราณคดีส้าคัญ หรือแหล่งที่
เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม แล้วแต่บริบท บางครั้งอาจหมายถึงสังคมชนเผ่าที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 
ประโยชน์ของการศึกษา คือ เพื่อระบุอัตลักษณ์ของกลุ่มวัฒนธรรม และปฏิสัมพันธ์ของผู้คน 
สิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ อันมีผลต่อวัฒนธรรม  

4. การศึกษาระดับดินแดน, เขตแคว้น (Area) ในที่นี้หมายถึงกลุ่มวัฒนธรรมร่วมขนาดใหญ่
ที่สุดในการแบ่งระดับเชิงพื้นที่การศึกษาเรื่องตั้งถ่ินฐาน แบ่งระดับจากชุมชนหลาย ๆ ชุมชนในภูมิภาค
ที่อยู่ในกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกัน หรือกลุ่มวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้้าเดียวกัน หรือ ในภาคเดียวกัน เช่น 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น  

  

                                                             
20 น้าพวัลย์ กิจรักษ์กุล, ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (Settlement Geography) (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 

2528), 1. 
21 Gordon R.  Willey and Philip Phillips, Method and Theory in American Archaeology 

(Chicago, Illinois, U.S.A.: The University of Chicago Press, 1963), 18-20. 
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ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน 
การตั้ง ถ่ินฐานส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทาง

วัฒนธรรมเป็นหลัก โดยสามารถแบ่งลักษณะการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 
1.  การตั้งถ่ินฐานแบบช่ัวคราว หรือการตั้งถ่ินฐานแบบเคลือ่นย้าย (Mobility Settlement) 

1.1 การเก็บของป่าและล่าสัตว์ (Gathering and Hunting) 
1.2 การเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน (Nomadic Herding) 

2.  การตั้งถ่ินฐานแบบกึ่งถาวร (Semi-permanent Settlement) 
3.   การตั้งถ่ินฐานแบบถาวร (Sedentary Settlement) 

 
รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน (Settlement Pattern) 
การก่อก้าเนิดของการตั้งถ่ินฐานบ้านเรือน เน้นไปที่การรวมกลุ่มเพื่อความมั่นคง ปลอดภัย 

ความเช่ือมั่นหรือมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกัน และมีกิจกรรมร่วมกัน เมื่อเวลาผ่านไป มนุษย์รู้จัก
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมและเลือกตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ ๆ เหมาะสมกับประชากร โดยมีการ
เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ และขยายตัวออกเป็นชุมชน เป็นเมือง เป็นแว่นแคว้น เป็นรัฐ และอาณาจักรใน
ที่สุด อย่างไรก็ตาม รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของผู้คน ตามแนวคิดของภูมิศาสตร์ชนบทนั้น มี 3 รูปแบบ
หลักๆ ได้แก่ 

1. รูปแบบการตั้งถ่ินฐานแบบเรียงยาว (Linear pattern) 

ประชากรจะตั้งถ่ินฐานกระจายเรียงยาวไปตามริมฝั่งล้าน้้า ริมคลอง หรือชายฝั่งทะเล หรือ
แม้กระทั่งถนนหนทางในปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์จากเส้นทางนั้น ๆ  ทั้งในด้านอุปโภคบริโภค และ
การคมนาคม พบมากในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้ 2 แบบ ได้แก่ 

1.1 รูปแบบเรียงยาวเดี่ยว - ส่วนมากพบตามชุมชนที่เพิ่งเกิดข้ึนไม่นาน 
1.2 รูปแบบเรียงซ้อน - จะพบว่ามีชุมชนหรือบ้านเรือนที่ติดๆกันขนานกันไปทั้งสองฝั่งล้า

น้้าหรือถนน และมีความซับซ้อนกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีล้าน้้าสาขา หรือล้าคลองเลก็ ๆ เช่ือมต่อกนั 
หรือมีถนน ตรอก ซอยย่อย ๆ ชุมชนในลักษณะนี้มักจะเกิดข้ึนมานานกว่าแบบแรก 

 
2. รูปแบบการตั้งถ่ินฐานแบบรวมกลุ่ม (Cluster pattern) 

ประชากรจะเลือกตั้งถ่ินฐานบริเวณที่มีสภาพเด่นทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจหรือวัฒนธรรม ไม่
จ้าเป็นต้องอยู่ใกล้ทางน้้าหรือถนนเสมอไป เป็นรูปแบบที่ปรากฏอยู่มากในชนบททุกภาคของประเทศ
ไทย อาจแบ่งได้ 2 แบบ ได้แก่ 
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2.1 รูปแบบการรวมกลุ่มอย่างสุ่ม - เป็นการสร้างชุมชนหรือวางพื้นที่สร้างบ้านแบบไม่
เป็นระเบียบ ไม่มีแผนผังแน่นอน อาจเกิดจากการขยายตัวของบ้านหรือชุมชน โดยมากจะพบกับ
ชุมชนที่ตั้งมานานแล้ว  

2.2 รูปแบบการรวมกลุ่มอย่างมีระเบียบ - เป็นการสร้างชุมชนหรือหมู่บ้านแบบสมัยใหม่
ซึ่งมีการออกแบบผังเมืองมาแล้ว  

 
3. รูปแบบการตั้งถ่ินฐานแบบโดดเดี่ยว (Isolate pattern) 

ประชากรจะเลือกตั้งบ้านเรือนอย่างโดดเดี่ยว อาจจะพอเห็นกันบ้างบริเวณตามทุ่งนาหรือป่า 
มีการติดต่อกับภายนอกน้อยมาก แบ่งได้ 2 แบบ ได้แก่ 

3.1 รูปแบบโดดเดี่ยวอย่างสุ่มหรือแบบบ้านกระจาย - พบในบริเวณที่มีการบุกเบิกใหม่ๆ 
เช่น การท้าไร่เลื่อนลอย (Shifting cultivation) หมู่บ้านเชิงเขา หรือกลุ่มคนหาของป่าล่าสัตว์ โดยจะ
ย้ายถ่ินไปเรื่อย ๆ และกลับมายังถ่ินเดิมตามฤดูกาล หรือย้ายถ่ินฐานไปเลยหากประสบปัญหาในการ
ด้ารงชีวิต เช่น ดินหรือน้้าไม่อุดมสมบูรณ์ 

3.2 รูปแบบโดดเดี่ยวอยู่ในที่ท้ากิน (single farmstead) - เป็นผู้ประกอบกิจการด้าน
การเกษตร และมีบ้านในที่นั้นด้วย โดยมากอยู่บนที่ดอน ไม่รวมตัวกัน แต่ก็อยู่ไม่ไกลกันมาก และนิยม
ท้าการเกษตรแบบผสม คือ มีการเลี้ยงสัตว์ด้วย บางชุมชนหรือบางบ้านอาจมีการเก็บของป่า-ล่าสัตว์
ด้วย22 

การพิจารณาถึงรูปแบบการตั้งถ่ินฐานนั้นอาจมองเจาะจงเฉพาะพื้นที่ หรือมองภาพรวม
กว้างๆของภูมิภาคก็ได้ ข้ึนอยู่กับขอบเขตของการศึกษา เมื่อได้รู้ถึงรูปแบบคร่าวๆแล้ว สิ่งที่ต้อง
พิจารณาต่อมาคือปัจจัยการตั้งถ่ินฐาน ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 

 
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐาน  
1. ปัจจัยทางธรรมชาติ (Natural Factors) หมายถึง สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจในการตั้งถ่ิน

ฐาน ณ ที่ใด ๆ อันเกิดจากธรรมชาติ เช่น สภาพภูมิประเทศ อากาศ ดิน แร่ธาตุ แหล่งน้้า ป่าไม้ เป็น
ต้น   ทั้งนี้ สามารถพิจารณาถึงปัจจัยทางธรรมชาติหลักๆได้ 7 ประการ ดังนี้ 

1.1 แหล่งน้้า (Water Resources) มีความส้าคัญมาก มนุษย์ใช้พิจารณาถึงต้าแหน่งที่ตั้ง
ที่เหมาะสมต่อการตั้งถ่ินฐาน เพราะมนุษย์ใช้น้้าในการอุปโภคและบริโภค การอยู่ใกล้กับแหล่งน้้า
ธรรมชาติจึงเป็นน่าจะเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์ใช้ตัดสินใจในการเลือกตั้งถ่ินฐาน ณ ที่ใดที่หนึ่ง 

                                                             
22 สากล สถิตวิทยานันท์, ภูมิศาสตร์ชนบท (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2532), 6-7. 
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1.2 ดิน (Soil) มีความส้าคัญมากพอๆกับน้้า โดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรมที่จ้าเป็นต้อง
ใช้ดินและน้้าในการเพาะปลูก 

1.3 สภาพภูมิประเทศ (Landscape) จะเห็นได้ว่ามนุษย์มีความจ้าเป็นต้องอยู่ในสภาพภูมิ
ประเทศที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ สภาพภูมิประเทศน้ีเองที่เปน็ตัวก้าหนดพฤติกรรมสว่นหนึง่
ของมนุษย์ ท้าให้มนุษย์ในแต่ละพื้นที่มีพฤติกรรมและวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไป มนุษย์มักจะ
เลือกตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้าหรือดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้า ที่ราบชายฝั่งทะเล ที่ราบ
ภายในทวีป ที่ราบลูกคลื่น ที่ราบเชิงเขา ที่ราบหุบเขา หรือบนภูเขา เป็นต้น 

1.4 สภาพภูมิอากาศ (Climate) 
1.5 ทรัพยากรทางธรรมชาติ 
1.6 ระดับความสูง (Altitude) 
1.7 บริเวณที่ก้าบัง (Shelter) มีความส้าคัญต่อมนุษย์อย่างมากโดยเฉพาะการป้องกัน

ตัวเองจากภัยธรรมชาติ ซึ่งที่ก้าบังทางธรรมชาตินั้น ได้แก่  
- ภูเขา  
- หุบเขา  
- อ่าว  
- แนวป่าไม้  
นอกจากนี้อาจจะมีที่ก้าบังอื่น ๆอีก แต่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน เช่น ที่อยู่อาศัย คูน้้าคันดิน 

ก้าแพง เพิงพัก รั้ว หลุม เป็นต้น ซึ่งอาจจัดให้เป็นปัจจัยทางวัฒนธรรม เพราะที่ก้าบังที่มนุษย์สร้างขึ้น
นั้นเกิดจากการดัดแปลงหรือน้าสิ่งของในธรรมชาติมาใช้ ทั้งเพื่อก้าบังจากภัยธรรมชาติ ภัยจากสัตว์
ร้าย และที่ส้าคัญ คือ ภัยจากการรุกรานของมนุษย์ด้วยกันเอง 

 
2. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) หมายถึง สิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจในการตั้งถ่ิน

ฐาน ณ ที่ใด ๆ อันเกิดจากการกระท้าของมนุษย์ หรือมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้อง ใช้งาน ดัดแปลง และมี
ผลต่อโครงสร้างพื้นฐานในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทัศนคติ ความเช่ือ 
เป็นต้น 

2.1 การเกษตร 
2.2 การอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
2.3 การคมนาคม 
2.4 การเมืองและการติดต่อสัมพันธ์ 
2.5 การค้าขาย 
2.6 ความเช่ือ 
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3. ปัจจัยเกี่ยวกับประชากร (Demographic Factors) ได้แก่ ความแตกต่างของประชากร
เกี่ยวกับการเกิด การตาย การย้ายถ่ิน เป็นต้น23   

เมื่อพิจารณาถึงต้าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีที่ได้ท้าการศึกษาแล้ว ท้าให้
ผู้วิจัยสนใจในเรื่องของภูมิศาสตร์ชนบท (Rural Geography) แนวคิดเรื่องภูมิศาสตร์ชนบทสามารถ
น้ามาประยุกต์ใช้กับการศึกษาเรื่องการตั้งถ่ินฐานทางโบราณคดีได้ เพราะถือเป็นการศึกษาถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับชุมชนสังคม แนวทางของวิถีชีวิต (way of life) 
และคุณภาพของคนในชนบท รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรที่มนุษย์
สร้างขึ้น และปรากฏการณ์ของสังคมเมอืงทีส่่งผลกระทบ (impact) มาสู่ชาวชนบท โดยค้าจ้ากัดความ
ของค้าว่า “ชนบท” นั้นอาจหมายถึงพื้นที่การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ที่อยู่ห่างไกลออกไปจากตัวเมือง 
หรือมหานคร โดยมีวิถีชีวิตในด้านการสร้างผลิตผลจากเกษตรกรรม ปศุสัตว์ หาของป่า หรือ
อุตสาหกรรมที่อยู่รอบนอกของมหานคร และปริมณฑลของมหานคร24  

 
การตั้งถิ่นฐานตามล าดับชั้น (Hierarchy Settlement) 
อีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจส้าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางโบราณคดี คือ “การตั้งถ่ินฐาน

ตามล้าดับช้ัน” (Settlement Hierarchy)  จากแนวคิด “ทฤษฎีแหล่งกลาง” (Central Place 
Theory) ซึ่งมาจากความเห็นที่ว่าความซับซ้อนของการจัดระเบียบโครงสร้างทางสังคมของมนุษย์นั้น
น่าจะมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว เมื่อมีการจัดล้าดับชนช้ันทางสังคมเพื่อการปกครอง โดย
แต่ละบุคคลจะมีอ้านาจลดหลั่นกันมาตั้งแต่ชนช้ันปกครองมาสู่ชนช้ันถูกปกครองในสังคมใด ๆ  เมื่อ
ขยายชุดความคิดนี้ไปสู่ระดับองค์กรทางสังคม ในระบบการปกครองแบบแว่นแคว้น (Chiefdom) 
หรือรัฐ (State) ก็จะต้องมีศูนย์กลางทางอ้านาจ อาจจะเป็นมหานคร หรือเพียงแค่ตลาดกลางก็ได้ 
แล้วแต่ระดับพัฒนาการทางสังคม ส่วนผู้ถูกปกครองก็คือเมืองบริวาร หรือหมู่บ้าน หรือชุมชนเล็ก ๆที่
ข้ึนกับเมืองใหญ่ หรืออาจจะแยกตัวเป็นอิสระ แต่มีการติดต่อสัมพันธ์กันในเชิงการค้า หรือแลกเปลีย่น
วัฒนธรรมกันกับเมืองใหญ่ก็ได้    
  

                                                             
23 Glenn T. Trewartha, A Geography of Population: World Pattern (New York: John Wiley & 

Sons Inc., 1969), 77-78. 
24 สากล สถิตวิทยานันท์, ภูมิศาสตร์ชนบท, 1-3. 
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ผู้วิจัยเช่ือว่าในขณะที่พัฒนาการทางสังคมจนเกิดเป็นเมืองใหญ่หรือรัฐ หรือแม้แต่กลายเป็น
อาณาจักรได้นั้น ส่วนเล็ก ๆในสังคมอย่างแว่นแคว้นหรือหมู่บ้านก็ยังคงอยู่และอาจจะถูกผนวกเข้า
เป็นส่วนหนึ่งกับรัฐในทางเศรษฐกิจ หรือทางวัฒนธรรม เช่นเดียวกับความเหลื่อมล้้าบนเส้นเวลา 
(Timeline) ของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ว่าด้วยบางชุมชนที่เข้าสู่ยุค
ประวัติศาสตร์แล้ว มีตัวอักษรใช้ และมีการยอมรับนับถือศาสนา บางชุมชนในละแวกใกล้เคียงกันยัง
ไม่เข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ ไม่มีตัวอักษรใช้ หรือแม้กระทั่งยังไม่ยอมรับนับถือศาสนา (ในกรณีนี้หมายถึง
วัฒนธรรมศาสนาพุทธ-ฮินดู อันมีที่มาจากการเข้ามาของวัฒนธรรมอินเดีย) 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ันนั้น คุณสมบัติที่จะต้องพบ
เสมอในการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ มีดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมของมนุษย์ต้องการพื้นที่ การกระจายทางพื้นที่ของกิจกรรมต่าง ๆสะท้อนให้เห็น
ถึงการปรับตัวอย่างมีระเบียบเพื่อให้เข้ากับปัจจัยด้านระยะทาง แนวคิดพื้นฐานคือ หากทุกสิ่งรวมตัว
กันอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในเวลาหนึ่ง สิ่งนั้นจะไม่ก่อให้เกิดรูปแบบ ไม่มีความแตกต่างด้านพื้นที่ หรือไม่มี
เทศสัมพันธ์ หลักฐานการปรากฏของกิจกรรมมนุษย์ที่ต้องการพื้นที่คือ หน่วยวัดและมาตราต่าง ๆ 

2. แรงเสียดทาน มนุษย์ย่อมขจัดแรงเสียดทางของระยะทาง (friction of distance) ซึ่งเป็น
ที่ รู้จักในช่ือ กฎแห่งความพยายาม ข้ันต่้าสุด ( law of minimum effort)  ซึ่ งหมายความว่า 
ปรากฏการณ์ต่าง ๆสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้โดยอาศัยเส้นทางที่สั้นที่สุด การเคลื่อนที่น้อยที่สุดจะ
ท้าให้เข้าใจรูปแบบการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์เชิงเรขาคณิตและท้าเลต่าง ๆภายในตัวเมือง 

3. การเข้าถึง ท้าเลทุกแห่งล้วนมีคุณสมบัติการเข้าถึงสะดวกทั้งสิ้น แม้จะเข้าถึงยาก แต่ก็มี
การเข้าถึงได้แม้จะคล่องตัวน้อยกว่า สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่น้อยที่สุด หรือความพยายามขั้นต่้าสุดใน
การเข้าถึงทรัพยากร และจะน้าไปสู่แนวคิดเรื่องแหล่งกลาง (center place) 

4. การเกาะกลุ่ม คือการรวมอยู่ของการตั้งถ่ินฐานในแหล่งเดียวกัน มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี
กิจกรรม และหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของหน่วยทางสังคม 

5. ล้าดับช้ัน คือ โครงสร้างด้านพื้นที่ตลอดจนโครงสร้างทางการปกครองในสังคมเกิดจาก
ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างการเกาะกลุ่มและการเข้าถึงพื้นที่ทรัพยากร สัมพันธ์กับแนวคิดแหล่งกลาง 

6. ศูนย์รวม หรือจุดรวม (node) คือแหล่งรวมกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ขนาดต่าง 
ๆกัน ซึ่งสามารถจัดให้เป็นระบบได้ ตามแนวคิดเรื่องแหล่งกลางหรือย่านกลาง (Central Place 
Theory) เช่ือกันว่า เมื่อมนุษย์ลงหลักปักฐานที่ใดที่หนึ่งจนมั่นคงแล้วจะมีการกระจายตัวออกสู่พื้นที่
รอบ ๆ โดยสถานที่การตั้งถ่ินฐานแรกเริ่มนั้นจะยังคงอยู่ในฐานะศูนย์กลางของกิจกรรมรอบ ๆ ซึ่ง
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สามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด มีลักษณะคล้ายกับศูนย์กลางการ
ปกครอง ตลาด จุดขนส่งทางคมนาคม มีการรับบริการทางด้านทรัพยากรจากแหล่งที่อยู่โดยรอบ 25 
และในทางกลับกัน แหล่งกลางก็คอยบริการแหล่งโดยรอบด้วย แหล่งกลาง (central place) จึงต้อง
มาพร้อมกับพื้นที่ตามล้าดับช้ัน (hierarchy) เสมอ และจะมีความส้าคัญหรือขนาดลดหลั่นกันไป
ตามล้าดับ หรือระยะทางของพื้นที่26 ด้วยเหตุนี้ การศึกษาเรื่องการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณจึงไม่
ควรเน้นศึกษาเฉพาะในขอบเขตของคูน้้าคันดินของเองแต่เพียงอย่างเดียว แต่ชุมชนนั้นน่าจะมีพื้นที่
กิจกรรมอยู่ภายนอกขอบเขตคูน้้าคันดินด้วย27 ดังนั้นการใช้แนวคิดนี้จึงเป็นการมองภาพรวมของทั้ง
ปัจจัยทางธรรมชาติ และปัจจัยทางวัฒนธรรมไปพร้อม ๆกัน ไม่อาจแยกจากกันได้ 

 
สภาพภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาของลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 

ลักษณะทางกายภาพโดยท่ัวไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยพื้นที่ของ 20 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย นครพนม 

มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี หนองบัวล้าภู เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ยโสธร 
ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี อ้านาจเจริญ ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และ บึงกาฬ มีเนื้อที่รวม 
168,854 ตารางกิโลเมตร เท่ากับร้อยละ 32.91 หรือประมาณ 1/3 ของประเทศ ภูมิประเทศโดยทั่วไป
เป็นแอ่งที่ราบขนาดใหญ่ ซึ่งมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ และตะแคงลาดไป
ยังทิศตะวันออกสู่แม่น้้าโขง โดยนักภูมิศาสตร์ก้าหนดเรียกช่ือลักษณะของภูมิประเทศของภาคนี้ว่า 
“ที่ราบสูงโคราช” (Khorat Plateau)28 ภูมิประเทศถูกยกข้ึนทางด้านตะวันตกและด้านใต้ ท้าให้เกิด
เป็นแอ่งตะแคงลาดเอียงไปทางทิศตะวันออก ขอบด้านตะวันตกที่ยกตัวข้ึนทางฝั่งตะวันตกนั้นเป็นของ
เทือกเขาเพชรบูรณ์ ยาวติดต่อลงไปทางใต้กลายเป็นเทือกเขาดงพญาเย็น ขอบของพื้นที่ซึ่งชันมากหัน
ไปทางตะวันตกติดกับที่ราบบริเวณตอนกลาง มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ  120-200 เมตรจาก
ระดับน้้าทะเล ภูมิประเทศส่วนใต้คือแนวเทือกเขาสันก้าแพง และเทือกเขาดงรัก (พนมดงรัก) เกิดจาก
การยกระดับของแผ่นดินสูงข้ึนเช่นเดียวกันกับทางตะวันตก โดยมีขอบที่สงชันหันไปทางประเทศ
กัมพูชา พื้นที่ทางตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ส่วนที่ต่้ามาก

                                                             
25 น้าพวัลย์ กิจรักษ์กุล, ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (Settlement Geography), 68-70. 
26 ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), 75-77. 
27 เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์, “ล้าดับชั้นของชุมชนโบราณสมัยล้านนา ในพื้นที่เชียงใหม่-ล้าพูน ช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 19-22”, วารสารสังคมศาสตร์ (ปีที่ 21 ฉบับที่ 1, 2552), 65-66. 
28 สุภาพ บุญไชย, ภูมิศาสตร์ประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2548), 32. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d%7bu0E31%7d%7bu0E49%7d%7bu0E07%7d%7bu0E16%7d%7bu0E34%7d%7bu0E48%7d%7bu0E19%7d%7bu0E10%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E29%7d%7bu0E22%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D/X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d%7bu0E31%7d%7bu0E49%7d%7bu0E07%7d%7bu0E16%7d%7bu0E34%7d%7bu0E48%7d%7bu0E19%7d%7bu0E10%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E29%7d%7bu0E22%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D&search=Seach&SUBKEY=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/1%2C67%2C67%2CB/frameset&FF=X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d%7bu0E31%7d%7bu0E49%7d%7bu0E07%7d%7bu0E16%7d%7bu0E34%7d%7bu0E48%7d%7bu0E19%7d%7bu0E10%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E29%7d%7bu0E22%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D&2%2C2%2C
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อยู่บริเวณที่เป็นล้าน้้าสายต่าง ๆ โดยเฉพาะแม่น้้ามูล และแม่น้้าชี แต่โดยทั่วไปแล้วนั้น ลักษณะพื้นที่
จะเป็นลูกคลื่นลอนลาด (Undulating) มีเขาเตี้ยๆและบึงอยู่หลายแห่ง ภูเขาส่วนใหญ่จะมียอดตัด
เนื่องจากมีสัณฐานเป็นหินทราย โดยค้าเรียกในภาคอีสานจะนิยมเรียกภูเขาชนิดนี้ว่า “ภู” 

 

 

รูปภาพที่  3 แสดงลักษณะทางธรณีวิทยาของแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร 
(ที่มา: Panya Charusiri, “Paleomagnetism of the earliest Cretaceous to early late 

Cretaceous sandstones, Khorat Group, Northeast Thailand:  Implications for tectonic 
plate movement of the Indochina block.” , Gondwana Research (Vol.9, 3 April, 2006) , 
311.) 
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ในทางภูมิศาสตร์ สามารถแบ่งพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็น 2 เขต ตามลักษณะ
ของพื้นที่แอ่งกระทะใหญ่ๆสองแอ่งอันเป็นที่ราบลุ่มแม่น้้า โดยมีเทิอกเขาภูพานมากั้นเขตทั้งสองจาก
กัน ได้แก่ แอ่งสกลนคร (Sakon Nakhon Basin) ซึ่งมีแม่น้้าสงครามเปน็แม่น้้าสายหลัก ประกอบด้วย
จังหวัดเลย หนองบัวล้าภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ กับ แอ่ง
โคราช (Khorat Basin)  ซึ่ งมีพื้นที่ก ว้างใหญ่กว่า มีแม่น้้าชีกับแม่น้้ามูลเป็นแม่น้้าสายหลัก 
ประกอบด้วยจังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธ์ุ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร และอ้านาจเจริญ 

นับตั้งแต่เกิดปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาอันก่อให้เกิดแอ่งโคราชนั้น มีการตกตะกอนในพื้นที่
แอ่งตลอดเวลา ระยะแรกนั้นเป็นการตกตะกอนของวัตถุที่เกิดในน้้าจืด ต่อมาในยุคจูแรสสิ ก (180 
ล้านปีมาแล้ว) จากหลักฐานทางธรณีวิทยาท้าให้ทราบว่าเคยมีปรากฏการณ์น้้าทะเลท่วมทะลักเข้ามา
ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ท้าให้เกิดช้ันของเกลือและยิปซัมสะสมอยู่ในชุดหินโคราช29 ท้าให้พื้นที่ส่วน
ใหญ่ประกอบด้วยหินทราย และช้ันเกลือหินแทรกอยู่ในบริเวณ จากการส้ารวจพบว่าช้ันเกลือบางแหง่
มีความหนาหลายร้อยเมตรในหน่วยหินมหาสารคาม (หินเกลือ)  ส่วนหินดาน (Bedrocks) ซึ่งเป็นหิน
ทรายเหล่านี้ มีสึกกร่อนผุพังจะกลายเป็นดินทรายซึ่งขาดความอุดมสมบูรณ์และไม่เก็บน้้า จึงไม่
เหมาะสมแก่การเพาะปลูก เพราะจะประสบแต่ความแห้งแล้ง แม้ว่าจะมีปริมาณฝนตกมากกว่าภาค
กลางหรือภาคเหนือของประเทศไทย 

โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่มีอายุน้อยที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การทับถมของ
ตะกอนที่แม่น้้ามูล แม่น้้าชี และสาขาของแม่น้้าทั้งสอง ที่แม่น้้าพาตะกอนมาทับถมเกิดเป็นที่ราบน้้า
ท่วม (flood plain) ซึ่งบางบริเวณนั้น ตะกอนที่ทับถมกันยังไม่เกิดเป็นดินด้วยซ้้า 

แม่น้้าชีถือเป็นล้าน้้าที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้้ามูล ความ
ยาวและคดเค้ียวของแม่น้้าชีที่ไหลผ่านที่ราบ ท้าให้ผู้วิจัยแบ่งพื้นที่ที่ราบลุ่มแม่น้้าชีออกเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ พื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน, ตอนกลาง และตอนล่าง 

ส้าหรับพื้นที่ที่ท้าการศึกษานั้นคือ “ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน” ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแอ่ง
โคราช ประกอบด้วยพื้นที่สูงแถบภูกระดึงอันเป็นต้นน้้า ได้แก่ บางส่วนของจังหวัดเลย และ
หนองบัวล้าภู กับพื้นที่ราบลุ่มแม่น้้า ได้แก่บางส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น และมหาสารคามนั้น
ประกอบด้วยโครงสร้างภูมิประเทศ 2 ส่วน ได้แก่  

                                                             
29 รัตนา รุจิรกุล, ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2523), 45-

50. 
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1. บริเวณภูเขาและที่สูงด้านตะวันตกของที่ราบสูงโคราชด้านตะวันตก ประกอบด้วยพื้นที่
ตามแนวเทือกเขาเพชรบูรณ์ในเขตจังหวัดเลย จังหวัดขอนแก่นซึ่งทอดยาวติดต่อกับเทือกเขาดงพญา
เย็นในเขตจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา ภูมิประเทศบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นภูเขาประกอบด้วย
หินทรายชุดเขาพระวิหาร ชุดภูพานและภูกระดึง การกัดเซาะในบางแห่งทา้ให้ลกัษณะภูมิประเทศเปน็
ภูเขาที่มีตอนบนเป็นที่ราบและมีขอบโดยรอบชันลงมา (Mesa or Tableland) หรือที่เรียกกันว่า “ภู” 
เช่น ภูกระดึง ภูเรือ เขาใหญ่ เป็นต้น โดยเทือกเขาสูงเหล่าน้ีเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าสายส้าคัญที่ไหล
ไปทางทิศตะวันออกตามความลาดเอียงของพื้นที่  เช่น แม่น้้าชี แม่น้้าพอง แม่น้้าพรม แม่น้้าเชิญ และ
ล้าน้้าสาขาอื่น ๆ   แต่เดิมมีป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง อุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันถูกถางสิ้นเพื่อท้าการเกษตร30 

2. บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้าชี รวมถึงล้าน้้าสาขาต่าง ๆ  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลูกฟูกสลับกับเนิน
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ที่ราบลุ่มแม่น้้าทั้งสองนี้ประกอบด้วยพื้นที่ที่ต่้ามาก น้้ามักจะท่วมในฤดูน้้า
หลาก บางแห่งแม่น้้าไหลคดเค้ียว หรือมีการเปลี่ยนทางเดินจนเกิดเป็นทะเลสาบรูปแอก (Ox-Bow 
Lake) หรือที่เรียกกันว่า “กุด” โดยที่ราบลุ่มแม่น้้าชีนี้จะมีที่ลุ่มต่้าอยู่หลายตอน เมื่อเกิดน้้าท่วมจะ
สร้างความเสียหายแก่ชุมชนและบริเวณที่เพาะปลูกอย่างมาก   พื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นที่ ๆ มีการตั้งถ่ิน
ฐานหนาแน่นกว่าบริเวณใด ๆ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่มักรวมกลุ่มกันตามที่ดอน หรือ
เนินต่าง ๆ เพื่อให้พ้นจากอุทกภัย จึงกลายเป็นต้นแบบของการตั้งถ่ินฐานระบบกลุ่ม  (Cluster 
Pattern) มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์  

พื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนกลางนั้นครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ผ่านทุ่ง
กุลาร้องไห้ ส่วนลุ่มแม่น้้าชีตอนล่างนั้นครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี และ
สิ้นสุดที่จังหวัดศรีสะเกษ  

 
สภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ปัจจัยต่าง ๆทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 

ทิศทางของลมประจ้าที่พัดผ่าน, ทิศทางของเทือกเขา และระยะห่างจากทะเล 

1. ทิศทางของลมประจ้าที่พัดผ่าน - ลมประจ้าที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นของประเทศไทย 
นอกจากนั้นยังมีลมพายุดีเปรสช่ันที่พัดผ่านภูมิภาคนี้เป็นประจ้า   ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ ลมที่พัดเข้าสูงภูมิภาคนี้จะมาจากทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมวลอากาศที่

                                                             
30 รัตนา รุจิรกุล, ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 13-17. 



  23 

เคลื่อนมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย เนื่องจากเป็นมวลอากาศที่เคลื่อนมาจากบริเวณละติจูดสูง 
อุณหภูมิจึงต่้ากว่าอุณหภูมิปกติของภูมิภาค ท้าให้อุณหภูมิของอากาศในภูมิภาคนี้ลดลงตลอดช่วง
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุภาพันธ์ ทั้งยังท้าให้ไม่มีฝนตกในระยะนี้เนื่องจากมวลอากาศที่ปกคลุมอยู่
เป็นมวลอากาศที่มาจากภายในทวีป (Continental Air mass) ซึ่งมีไอน้้าอยู่ในอากาศน้อยมาก  

ต่อมาในเดือนมีนาคมและเมษายน มวลอากาศที่เคลื่อนเข้ามาสู่ภูมิภาคทางด้านตะวันออก
และตะวันออกเฉียงใต้นับว่าเป็นระยะของการเปลี่ยนลมมรสุม ลมจากทะเลเริ่มพัดเข้ามาในขณะที่ลม
จากตอนกลางของทวีปเอเชียเริ่มอ่อนก้าลังลมท้าให้เกิดลักษณะอากาศแปรปรวน เนื่องจากมีแนว
ปะทะอากาศเคลื่อนผ่านภูมิภาค ในตอนบ่ายมักจะมีเมฆที่ก่อตัวเป็นแนวตั้ง (Cumuliform clouds) 
บางครั้งจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดข้ึนในตอนบ่ายหรือตอนค้่า ช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองมากที่สุด คือ 
ระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม เรียกกันว่า พายุก่อนมรสุม (Premonsoonal Thunderstorms)  

ส่วนในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน มวลอากาศจะค่อยเปลี่ยนทิศทางจากทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม มาเป็นทิศใต้และตะวันตกเฉียงใต้ มวลอากาศ
นี้เคลื่อนที่มาจากกทะเลท้าให้อากาศชุ่มช้ืนข้ึน โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนซึ่งจะมี
ดีเปรสช่ันจากทะเลจีนใต้เข้าสู่ภาคนี้เป็นประจ้า ท้าให้เกิดฝนตกติดต่อกันหลายวันจนบางครั้งเกิด
อุทกภัย เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีดีเปรสช่ันมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักกษณะของ
พายุดีเปรสช่ันเป็นลมที่มีทิศทางไม่แน่นอน บางครั้งอาจเป็นลมที่เข้ามาทางตะวันออกเฉียงใต้ เช่น 
ทางด้านจังหวัดอุบลราชธานี แต่บางครั้งก็ผ่านเข้ามาทางตะวันออก แถบจังหวัดหนองคาย จังหวัด
นครพนม เป็นต้น 

2. ทิศทางของเทือกเขา - มีผลต่อปริมาณฝนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมาก 
เพราะเทือกเขาและที่สูงทางด้านตะวันตก ด้านใต้ และเทือกเขาภูพานขวางกั้นลมประจ้าที่พัดมาจาก
ทะเล บริเวณด้านรับลมของเทือกเขามีฝนตกชุกมากกว่าบริเวณด้านหลังของเทือกเขา จังหวัด
นครพนมและหนองคายซึ่งอยู่ทางด้านรับลมของเทอืกเขาสงูในประเทศลาวช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้ และเมื่อเป็นช่วงดีเปรสช่ันจากทะเลจนีก็จะเปน็ด้านรับลมของเทือกเขาภูพาน ท้าให้มีฝนตกชุกกว่า
จังหวัดอื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมของทั้งภูมิภาคจะเห็นว่าดินแดนส่วนใหญ่เป็นเขตเงาฝน 
เนื่องจากอยู่หลังแนวเทือกเขา ท้าให้บริเวณตอนกลางของภาคอยู่ในภาวะแล้ง ขาดน้้า และต้องมี
ระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ 

3. ระยะใกล้-ไกลจากทะเล - โดยปกติในภูมิประเทศแบบที่ราบใกล้ทะเลจะมีฝนตกมากกว่า
บริเวณที่อยู่ไกลจากทะเล ขณะเดียวกันพิสัยของอุณหภูมิเฉลี่ยรายวัน และพิสัยขงอุณหภูมิตลอดปี ก็
จะมีค่าน้อยกว่าบริเวณที่อยู่ไกลจากทะเล เมื่อพิจารณาจากระยะใกล้-ไกลจากทะเล จะเห็นวาจังหวัด
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นครพนม และจังหวัดหนองคายอยู่ใกลท้ะเลมากที่สดุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้ทั้งสองจังหวัด
นี้มีปริมาณฝนตกมากที่สุด ในขณะเดียวกัน แม้จังหวัดนครราชสีมาจะอยู่ใกล้ทะเลเช่นเดียวกัน แต่ก็
ถูกโอบล้อมไว้ด้วยเทือกเขาถึง 3 ด้านท้าให้อิทธิพลจากทะเลเข้ามาได้น้อย ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่
พัดผ่านเข้ามาจะปะทะเทือกเขาในภาคตะวันออก เทือกเขาสันก้าแพง และเทือกเขาดงรัก ท้าให้เกิด
ฝนแบบปะทะภูเขา (Orographic rain หรือ relief rain) บริเวณด้านหน้าของเทือกเขา ปริมาณไอน้้า
ในมวลอากาศที่เคลื่อนต่อมาจึงน้อยลงท้าให้ฝนตกน้อย ในบริเวณด้านหลังของเทือกเขาย่ิงอยู่ห่างไกล
ทะเลเข้ามา ปริมาณไอน้้าก็ยิ่งน้อยลง ดังนั้นในบริเวณตอนกลางของภูมิภาคจึงมีฝนน้อยกว่าบริเวณ
รอบนอกอย่างเห็นได้ชัด เพราะอยู่ด้านหลังของเทือกเขาและยังอยู่ห่างไกลจากทะเลมากกว่าด้วย31 

 
ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส้าหรับในพื้นที่ศึกษา คือพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน พบหน่วยดินดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยที่ 2   ดินตะกอนน้้าพามาทับถม (Alluvial soil) - เป็นดินที่เกิดจากอิทธิพลของน้้า
จืดพัดพามาทับถม ลักษณะพื้นที่ราบเรียบสูงต่้าเป็นลูกคลื่นเล็กน้อย ตามปกติมักอยู่เป็นแนวแคบ ๆ  
ตามสองฝั่งแม่น้้าและสาขาส้าคัญของแม่น้้าสายต่าง ๆ ในประเทศไทย พบเป็นบริเวณกว้างขวางในที่
ราบภาคกลาง และยังสามารถพบได้ตามที่ต่าง ๆของประเทศ ดินตะกอนน้้าพัดพานั้นมีสารอาหาร
และแร่ธาตุต่าง ๆที่จ้าเป็นต่อการเพาะปลูก ส้าหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมี ความอุดม
สมบูรณ์ในระดับปานกลาง และมีค่า pH ค่อนข้างต่้า เนื่องจากตะกอนน้้าที่พัดพามานั้นส่วนใหญ่เป็น
ตะกอนดินที่เป็นกรด   ชุดดินที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ชุดดินเชียงใหม่ (Chiang Mai 
series-Cm) ดินพิมาย (Phimai series-Pm) ดินสีทน (Si Thon series-St) และดินกาฬสินธ์ุ (Kalasin 
series-Kn) เนื่องจากพบมากตามแนวแม่น้้า  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้้าส้าคัญ 3 สาย คือ แม่น้้ามูล แม่น้้าชี และแม่น้้าโขง 
โดยเฉพาะในพื้นที่ศึกษา คือ ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน จึงสามารถพบชุดดินเหล่านี้ตามจังหวัดต่าง ๆ  ดังนี้ 
จังหวัดชัยภูมิ มีอยู่ทางตอนเหนือถึงใต้ของอ้าเภอคอนสาน ทางตะวันออกเฉียงเหนือยาวมาทาง
ตะวันตกเฉียงใต้ของอ้าเภอภูเขียว ทางใต้สุดของอ้าเภอเขว้า ทางใต้ของอ้าเภอเมือง ทางด้านเหนือ
ของอ้าเภอบ้านแท่น และอยู่ทางด้านใต้ของอ้าเภอคอนสวรรค์ , จังหวัดมหาสารคาม มีอยู่ทางตอน
เหนือของอ้าเภอโกสุมพิสัย และทางตอนเหนือของอ้าเภอเมือง, จังหวัดขอนแก่น มีอยู่ทางตะวันตก
เฉียงใต้ของอ้าเภอหนองเรือ อยู่ทางตะวันออกยาวลงมาทางใต้ของอ้าเภอเมือง อยู่ทางด้านตะวันออก

                                                             
31 รัตนา รุจิรกุล, ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 74-78. 
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เฉียงใต้ของอ้าเภอมัญจาคีรี ทางตอนเหนือเรื่อยไปทางตะวันตกของอ้าเภอชนบท และอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ้าเภอบ้านไผ่ 

2. หน่วยที่ 7   ดินโลว์ ฮิวมิก เกลย์ (Low Humic Gley) - เป็นดินที่เกิดจากตะกอนน้้าจืดพา
มาทับถมในบริ เ วณที่ ร าบ ข้ันบันได มีทั้ งชนิดที่ เป็นตะกอนใหม่และตะกอนเก่า  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะอยู่ถัดจากหน่วยที่ 2 ออกมา จึงนับได้ว่ายังอยู่ใกล้ๆกับล้าน้้า ระดับน้้าใต้ดินมี
การแช่ขังในฤดูฝนจึงจัดว่ามีการระบายน้้าที่เลว ในช้ันดินล่างๆบางครั้งจะพบศิลาแลงอย่างนิ่ม (soft 
laterite) ผสมอยู่ ค่า pH ต่้า ดินเป็นกรด ส่วนมากจะใช้ในการปลูกข้าว โดยปะปนกับดินหน่วยที่ 9 
ชุดดินที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ดินชุดร้อยเอ็ด (Roi Et series-Re) ดินท่าตูม (Tha-
Tum series-Tt) ดินอ้น (On Series-On) ดินชุดอุบล (Ubon series-Ub) ดินเพ็ญ (Phen series-Pn) 
ดินโพนพิสัย (Phon Phi Sai series-Pp)  

ส้าหรับในพื้นที่ศึกษา คือ บริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน สามารถพบชุดดินในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
จังหวัดขอนแก่น มีอยู่ตอนกลางยางมาทางด้านตะวันออกของอ้าเภอเมือง และเป็นดินส่วนใหญ่ของ
อ้าเภอพล, จังหวัดเลย อยู่ทางเหนือของอ้าเภอด่านซ้าย และตอนกลางของอ้าเภอเมือง, จังหวัดชัยภูมิ 
มีอยู่ทางใต้ของอ้าเภอบ้านเขว้า ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ และมีอยู่ทาง
ตะวันออกของอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์, จังหวัดมหาสารคาม มีอยู่ทางตะวันออกของอ้าเภอเชียงยืน 
อ้ า เภอเมือง  ทางตะวันออกเ ฉียงใต้และด้านใต้ของอ้ า เภอบรบือ อยู่ทางตะวันตกและ
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ้าเภอวาปีปทุม อยู่ตอนกลางของอ้าเภอนาเชือกและอยู่ทางเหนือและใต้
ของอ้าเภอนาดูน 

3. หน่วยที่ 9   ดินโลว์ ฮิวมิก เกลย์ และ ดินเกรย์ พอดโซลิก หรือ ดินเรด-เยลโลว์ พอดโซลกิ 
(Low Humic Gley, Grey Podzolic หรือ Red Yellow Podzolic) - เป็นดินที่แทรกปะปนอยู่กับ
ดินหน่วยที่ 7 กระจัดกระจายอยู่อย่างกว้างขวางในบริเวณแอ่งโคราช เพราะเป็นดินที่อยู่บริเวณที่ราบ
ข้ันบันไดเช่นเดียวกัน แต่มีอายุของดินเก่าแก่กว่าดินหน่วยที่ 2 และดินหน่วยที่ 7 การเกิดของดินนั้น
มาจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุหลายชนิด โดยมากจะมีกรวด หรือศิลาแลงผสมอยู่ด้วยในช้ัน
ล่างๆ เวลาฝนตกหรือน้้าท่วมมักจะถูกชะล้างเอาหน้าดินไปด้วย ท้าให้พื้นที่ที่มีดินชุดน้ีมีลักษณะลุ่มๆ
ดอนๆ  

ส้าหรับในพื้นที่ศึกษา คือ บริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน สามารถพบชุดดินในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
จังหวัดชัยภูมิ มีอยู่ทางตะวันตกไปถึงตะวันออก ลงมาทางใต้ของอ้าเภอภูเขียว อยู่ทางด้านด้านใต้ของ
อ้าเภอบ้านเขว้า อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือลงมาทางใต้ไปจดตะวันออกของอ้าเภอบ้านแท่น อยู่
ทางด้านเหนือของอ้าเภอแก้งคร้อ และอยู่ทางตอนกลางกับตอนใต้ของอ้าเภอจตุรัส , จังหวัด
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มหาสารคาม มีอยู่ทางตะวันตกเรื่อยไปจนถึงตอนกลางและด้านใต้ของอ้าเภอเชียงยืน อยู่ทาง
ตอนกลางของอ้าเภอโกสุมพิสัย อยู่ทางด้านตะวันออกของอ้าเภอกันทรวิชัย เป็นดินส่วนใหญ่ของ
อ้าเภอเมืองและเป็นดินส่วนใหญ่ด้านตะวันออก-ตะวันตกของอ้าเภอบรบือ เป้นดินส่วนใหญ่ของ
อ้าเภอกุมภวาปี มีอยู่ทางตะวันออกของอ้าเภอนาเชือก เป็นดินส่วนใหญ่ทั่วไปของอ้าเภอนาดูน และมี
อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย , จังหวัดขอนแก่น เป็นดินส่วนใหญ่ของอ้าเภอ
กระนวน มีอยู่ทางตอนเหนือและทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอ้าเภอหนองเรือ เป็นดินส่วนใหญ่่
ของอ้าเภอเมืองและอ้าเภอบ้านฝาง อยู่ทางตอนกลางเป็นแนวยาวตั้งแต่ตอนเหนือจดทางตอนใต้ของ
อ้าเภอมัญจาคีรี มีอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอ้าเภอชนบท และอ้าเภอบ้านไผ่ และอยู่ใน
บริเวณรอบ ๆของหน่วยที่ 7 ในอ้าเภอพล 

4. หน่วยที่ 14   ดินเกรย์ พอดโซลิก (Grey Podzolic) - เป็นดินเก่าที่เกิดจากตะกอนซึ่งน้้า
จืดพามาทับถมในบริเวณที่ราบข้ันบันไดซึ่งอายุเก่าแก่กว่าดินหน่วยที่ 9 จึงอยู่ในระดับข้ันบันไดที่สูง
กว่าดินในหน่วยที่ 9 ในประเทศไทยพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากอยู่ในระดับ
ค่อนข้างสูง บางครั้งก็เป็นที่ลาดเชิงเขา เวลาฝนตกจะถูกชะล้างได้ง่าย ผิวหน้าของดินเมื่อถูกชะล้าง
ออกไปจะมีสีขาว หรือสีเทาจัดเมื่อแห้งง เนื้อดินช้ันบนละเอียดมีอินทรีย์วัตถุสูง เมื่อถูกชะล้างออกไป
จะเป็นดินที่เกาะตัวแน่นและทรายร่วน ช้ันของดินจะไม่ชัดเจน มีศิลาแลงในดินช้ันล่าง โดนทั่วไปเป็น
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ดินชุดที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งได้เป็น ดินชุดโคราช (Korat 
series-Kt) และดินชุดน้้าพอง ()Nam Phong Series-Ng). บริเวณที่พบมักจะอยู่ติดกับที่ลาดเขาที่
ล้อมรอบแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร  

ส้าหรับในพื้นที่ศึกษา คือ บริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน สามารถพบชุดดินในจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
จังหวัดชัยภูมิ มีอยู่ทางด้านตะวันออกของอ้าเภอคอนสาน ทางเหนือของอ้าเภอภูเขียว อยู่ทางเหนือ
ยาวถึงตอนใต้ของอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ อยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือและตอนกลางอ้าเภอบ้านเข
ว้า อยู่ทางตอนกลางของอ้าเภอเมืองชัยภูมิ อยู่ทางตอนเหนือค่อนไปทางตะวันตกของอ้าเภอแก้งคร้อ 
อยู่ทางตะวันตกยาวไปทางตอนเหนือและใต้ในอ้าเภอคอนสวรรค์ อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือไป
ถึงตอนกลางของอ้าเภอจัตุรัส และอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านตอนกลางไปถึงตะวันตกของ
อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์, จังหวัดมหาสารคาม มีอยู่ทางตะวันตกของอ้าเภอโกสุมพิสัย อยู่ทางตะวันตก
เฉียงใต้ของอ้าเภอกันทรวิชัย อยู่ทางตะวันตก ทางตอนกลาง และทางตอนใต้ของอ้าเภอบรบือ อยู่
ทางตอนเหนือของอ้าเภอนาเชือก และอยู่ทางตะวันตกของอ้าเภอนาดูน, จังหวัดขอนแก่น มีอยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของอ้าเภอกระนวน อยู่ทางตะวันตกของอ้าเภอมัญจาคีรี และอยู่ทางตอนกลาง
ของอ้าเภอชนบท 
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5. หน่วยที่ 15   ดินพอดโซลิกเหลืองแดง (Red Yellow Podzolic) - เป็นดินที่เกิดจากหิน
หลายประเภท และอยู่บนที่ราบข้ันบันไดระดับกัน บางครั้งอาจพบบริเวณป่าไม้หรือเชิงเขา มีอยู่
กระจัดกระจายทั่วไปนอกจากบรเิวณที่ราบลุม่ต่้าจะมีช้ันดินครบทุกช้ัน มักมีสีแดง เหลือง มีกรวดและ
ศิลาแลงผสมอยู่ มีความเป็นกรด อุดมสมบูรณ์ต่้า สวนมากใช้ปลูกพืชไร่ เช่น ปอ อ้อย ถ่ัว ข้าวโพด 
เป็นต้น ต้องมีการจัดการระบบชลประทานที่ดี ส่วนพื้นที่ที่เป็นป่า จะเป็นป่าเต็งรัง หรือป่าเบญจ
พรรณปกคลุม สภาพของดินจะมีลูกรังเกิดข้ึนปนอยู่ตามหน้าดิน เป็นดินตะกอนเก่าอยู่บนพื้นที่สูง ๆ  
ต่้า ๆ ทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเหนือ ในระดับที่ราบข้ันบันไดข้ันกลาง ประกอบด้วยดินร่วน
และดินเหนียว มีเม็ดลูกรังปะปนในหน้าดิน มักพบที่อ้าเภอวังสะพุง และภูกระดึง จังหวัดเลย จึงเป็น
ที่ตั้งของป่าพลวงที่ไม่อุดมสมบูรณ์ มีต้นวัชพืชต่าง ๆคลุมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะไม้หนาม นอกจากนี้
ยังพบได้ในเขตอ้าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่นอีกด้วย โดยเป็นพื้นที่ที่ไม่นิยมปลูกข้าว 

6. หน่วยที่ 16   ดินพอดโซลิก เหลืองแดง (Red Yellow Podzolic) - เกิดจากการสลายตัว
อยู่กับที่ของหินที่่มีคุณสมบัติเป็นกรดอยูในพื้นที่สูงๆต่้า ๆ  ไปจนถึงที่สูงชัน ส่วนมากจะเป็นเนินเขา
ระดับต่้า หรือสูงปานกลาง แต่บางครั้งก็อาจพบตามเชิงเขาของภูเขาสูง จึงแตกต่างจากดินหน่วยที่ 15 
ทั้งระดับที่พบและต้นก้าเนิดดิน ส่วนมากหินต้นก้าเนินดินจะเป็นหินทราย จึงมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
เช่น ดินชุดบรบือ (Borabur Series-Bd) ซึ่งพบได้ที่อ้าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม, ทางตอนเหนือ
เรื่อยมาจนถึงตอนกลางของอ้าเภอบ้านฝาง และทางตอนใต้ของอ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น , ทาง
ใต้ยาวข้ึนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ ลงมาถึงอ้าเภอหนองบัวแดง อ้าเภอ
บ้านเขว้า ไปทางเหนือของอ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

7. หน่วยที่ 19   ดินแลโตซอลสีแดงเหลือง (Red-Yellow Latosals) - เป็นดินเก่าที่เกิดจาก
ตะกอนที่น้้าจืดพามาทับถม ลักษณะพื้นที่สูง ๆ ต่้า ๆ เป็นที่ราบลอนคลื่น หรือที่ราบลูกฟูก ตามที่ราบ
ข้ันบันไดเก่า เป็นดินที่มีอยู่มากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่เป็นหย่อมปะปนกับดินหน่วยที่ 9 ภาค
อื่นสามารถพบได้เป็นบริเวณแคบ ๆ ลักษณะของดินเป็นดินลึก ช้ันบนเป็นดินร่วนปนทรายสีแดง หรือ
สีแดงปนเหลือง ช้ันล่างมีเนื้อดินหนักกวา ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เพราะถูกชะล้างมาก ดินหน่วยน้ีแยก
เป็นดินชุดยโสธร (Yasothon Series-YT) ซึ่งมีค่าความเป็นกรดอยู่ระหว่าง pH 4-5.5 การระบายน้้า
ค่อนข้างดี มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง คุณภาพดีกว่าดินโคราชและดินน้้าพองในด้านความอุดม
สมบูรณ์ และความสามารถในการอุ้มน้้า ในพื้นที่ศึกษาลุ่มแม่น้้าชีตอนบน พบที่ต่าง ๆ ได้แก่ ทาง
ตะวันออกของอ้าเภอน้้าพอง ทางตะวันตกของอ้าเภอกระนวน และทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของ
อ้าเภอมัญจาคีรี32 

                                                             
32 รัตนา รุจิรกุล, ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 97. 
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ภาพรวมการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การพิจารณาถึงเกณฑ์ในการเลือกตั้งถ่ินฐานในสมัยโบราณจะพบว่ามีเกณฑ์เหมือนๆกัน คือ 

เป็นบริเวณที่มีดินดีอุดมสมบูรณ์ มีล้าน้้าไหลผ่าน ห่างไกลจากการรบกวนของศัตรู ซึ่งจะมีผลต่อการ
กระจายของประชากรในปัจจุบัน คือ บริเวณที่มีคนอยู่หนาแน่นมากจะต้องเป็นบริเวณที่มีดินดี มีน้้า
เพียงพอที่จะใช้ในการปลูกพืชอาหาร โดยเฉพาะข้าวได้   ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของประชากรใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต่างกับภาคกลางมาก คือ แทนที่จะจับกลุ่มอยู่ติดๆกันแบบกระจุก  
(Cluster) หรือเป็นแนวยาวไปตามล้าน้้า (Linear Pattern) ประชากรในภาคนี้กลับอยู่อย่างกระจัด
กระจาย (Disperse) มากกว่า ทั้งนี้อาจจะเป็นสาเหตุดังต่อไปนี้ คือ  

1. ในช่วงฤดูน้้าหลาก น้้าในแม่น้้าจะไหลเอ่อท่วมทั้งสองฝั่งมากกว่าในภาคกลาง เพราะ
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบแอ่งกระทะอยู่ตอนกลาง ท้าให้น้้าไหลลงสู่ปากแม่น้้าโขงไปออกทะเลได้
ช้ามาก ถ้าปลูกบ้านอยู่ใกล้แม่น้้า ช่วงฤดูฝน น้้าหลากจะท้าให้บ้านเรือนเสียหายได้ จากการประเมิน
สถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา คาดการณ์ว่ามีปริมาณน้้าท่าหรือน้้าไหลบ่าในลุ่มน้้าทั้ง 3 ตลอดปี 
34000 ล้านลูกบาศก์เมตร และเนื่องจากพื้นที่ลาดเอียงไปทางแม่น้้าโขง ท้าให้ล้าน้้าทุกสายไหลไปรวม
กับแม่น้้าโขงทั้งสิ้น33 

2. ดินในภูมิภาคนี้เป็นดินทราย ซึ่งมีคุณสมบัติระบายน้้าได้ดีมาก ซึ่งจะท้าให้เกิดการชะล้าง
เอาอินทรีย์วัตถุบนผิวดินไปได้ง่าย ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง ขาดความอุดมสมบูรณ์ การท้าเกษตรกรรม
จึงได้ผลผลิตน้อยต่อพื้นที่ จึงต้องมีการขยายพื้นที่ในการท้าการเกษตร เมื่อเทียบอัตราส่วนของพื้นที่
ท้าการเกษตรต่อ 1 ครอบครัว ซึ่งต้องมีการใช้พื้นที่ที่มากขึ้นตามไปด้วย ท้าให้การตั้งบ้านเรือนอยู่ห่าง
ออกไป  

3. ในอดีต ประชากรจะมีลักษณะการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบข้ันต้น (Primary 
activities) โดยใน 1 ครอบครัวจะเป็นทั้งผู้ผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรม เครื่องอุปโภค -
บริโภคข้ึนใช้เองเกือบทุกอย่าง หากผลิตไม่ได้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนสนิค้ากัน ความจ้าเป็นในการติดต่อ
กับผู้อื่นจึงมีน้อย ไม่จ้าเป็นต้องอาศัยการคมนาคมทางแม่น้้าล้าคลอง เช่นคนในภาคกลาง แต่คนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน่าจะนิยมการคมนาคมโดยใช้ทางบกมากกวา จึงท้าให้การตั้งถ่ินฐานกระจัด

                                                             
33 อภิศักดิ์ โสมอินทร์ , “ภูมิศาสตร์อีสาน”, ใน การสัมมนาทางวิชาการอีสานศึกษา (ประวัติศาสตร์ 

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม) , ธีรชัย บุญมาธรรม, บรรณาธิการ (มหาสารคาม : วิทยาลัยครู
มหาสารคาม, 2529), 20-27.  
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กระจายโดดเดี่ยวได้มากกว่าคนภาคกลาง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงผลิตผลในชุมชนแต่ละชุมชน
แล้ว เช่ือว่าน่าจะมีการติดต่อค้าขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับชุมชนอื่น ๆที่ห่างไกลออกไป34 

 
การศึกษาทางโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยท่ีผ่านมา 

ภูมิหลังและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เรื่องราวยุคประวัติศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้นมีความสัมพันธ์

กับรัฐโบราณในภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งหมายรวมเรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดี และเนื่องจากพบ
หลักฐานศิลปกรรมที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับที่พบในภาคกลางของประเทศไทยแต่มีความแตกต่างใน
รายละเอียด จึงได้ก้าหนดเรียกว่า วัฒนธรรมทวารวดีแบบอีสาน ตามช่ือเรียกศิลปกรรมนั้น ๆ แต่คน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้นก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมเขมร ใน
ประเทศกัมพูชาเช่นกัน เนื่องจากในสมัยโบราณนั้นยังไม่มีเส้นแบ่งพรมแดนประเทศกั้น ผู้คนไปมาหา
สู่และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกันอยู่เสมอ ในบางชุมชนจะเห็นลักษณะทางศิลปกรรมที่ผสมผสาน
กันระหว่างวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมเขมร หรือพบหลักฐานจากทั้งสองวัฒนธรรมแบ่งแยกกนั
อย่างชัดเจน ซึ่งอาจร่วมสมัยกัน หรืออยู่กันคนละสมัยก็เป็นได้ 

จากบันทึกส้าคัญของชาวจีน ท้าให้นักวิชาการทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีได้รู้จักกับ
แคว้นใหญ่แคว้นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปรากฏนามว่า ฟูนัน (Funan) ซึ่งมีอ้านาจ
การค้าขายทางทะเล และมีการติดต่อสัมพันธ์กับจีนและอินเดีย ในราวพุทธศตวรรษที่  11-12  
ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ (George Cœdès) ได้อธิบายปรากฏการณ์การรับเอาอิทธิพลวัฒนธรรม
อินเดียมาปรับใช้กับประชาชนท้องถ่ินฟูนันผ่านต้านานพราหมณ์โกณทัญญะและนางนาคโสมะ (อีก
ต้านานหนึ่งว่าช่ือ ฮวนเตียน กับลิวเย่) ซึ่งอาจน้าไปใช้ตีความหมายรวมกับชุมชนยุคแรกเริ่ม
ประวัติศาสตร์ได้อีกหลายแห่งว่าอาจมีบริบทที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ อินเดียผู้เผยแพร่วัฒนธรรมนั้น
เป็นผู้เจริญกว่าชนพื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้องมีการท้าสงครามกนัก่อน และปราบ
ชนพื้นเมือง (ซึ่งมีหัวหน้าเป็นผู้หญิง) ลงได้ ตามต้านานเล่าว่า หลังจากรบชนะชนพื้นเมืองได้แล้ว 
พราหมณ์ชาวอินเดียได้น้าผ้ามาห่มคลุมแก่หัวหน้าชนพื้นเมืองและได้แต่งงานกัน น่าจะหมายถึงการใช้
วัฒนธรรมและแนวคิดของผู้เจริญกว่ามาครอบง้าหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้ังเดิม และมีอิทธิพลเหนือ
ชนพื้นเมือง35 

                                                             
34 รัตนา รุจิรกุล, ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 216-217. 
35 ดี.จี.อี. ฮอลล์, ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล่ม 1, แปลโดย วรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 

และคณะ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต้าราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์, 2522), 33-35.  
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มชนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ตัวเองไปเป็นอินเดียอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นฟูนัน หรือทวารวดี ต่างก็มีพัฒนาการมาจากกลุ่มคนใน
สังคมเกษตรกรรมซึ่งมีความสามารถทางโลหกรรมแล้ว ทั้งส้าริดและเหล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสมัย
เหล็กซึ่งเพิ่มจ้านวนประชากรข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีความต้องการทรัพยากรเพิ่มข้ึน จึงต้องมีการผลติ
เพิ่มข้ึนเช่นกัน ด้วยประสิทธิภาพของเครื่องมือเหล็กที่สามารถท้างานหนักได้มากข้ึน เหล็กจึงถูก
น้าไปใช้ช่วยในการท้าเกษตรกรรม ใช้ในการสร้างบ้านแปงเมือง ขุดคูน้้าก่อคันดิน ตัดไม้ท้าลายป่า
สร้างสิ่งก่อสร้าง เป็นเช้ือเพลิง และอื่น ๆ อีกมากมาย ท้าให้คนสมัยเหล็กมีพื้นฐานที่ดีก่อนจะต่อยอด
ด้วยการรับเอาวัฒนธรรมอินเดียมาปรับใช้ โดยเฉพาะในเรื่องของการนับถือศาสนา การเมืองการ
ปกครอง ท้าให้ความเกิดความเจริญในเวลาอันรวดเร็ว 

แต่ถึงกระนั้น ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะเริ่มมีบทบาทเด่นชัดข้ึน
หลังจากฟูนันล่มสลาย เกิดอาณาจักรใหม่ที่จีนเรียกว่าเจนละ ช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 12 และยังคงมี
การค้าขายติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนทั้งภายนอกและภายในอยู่ตลอด กษัตริย์แห่งเจนละ คือ พระเจ้า
มเหนทรวรมัน (จิตรเสน) ได้ทรงแผ่อ้านาจไปทางตะวันตกของอาณาจักรแห่งพระองค์ คือภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในตอนล่าง โดยเฉพาะในแถบลุ่มแม่น้้ามูล พบหลักฐานทาง
โบราณคดีที่เกี่ยวของกับพระองค์หลายช้ิน เป็นต้นว่า ศิลาจารึกที่กล่าวถึงพระนามของพระองค์ หรือ
อีกนัยนึ่ง คือ เป็นศิลาจารึกของพระองค์เองซึ่งได้ติดตั้งไว้ในพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อแสดงถึงอาณาเขตและ
แสนยานุภาพของพระองค์ จนกระทั่งช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 13 เจนละได้แตกออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ เจนละบก และเจนละน้้า36 

นักวิชาการบางท่านที่มีความเห็นต่างออกไป คือ วันเลอร์  (J.C. Van Leur) เช่ือว่าผู้คนใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียน้ันน่าจะมีความเจริญอยู่ก่อนแล้ว 
ไม่ใช่คนป่าเถ่ือนล้าหลัง แม้ว่าในช่วงแรกจะมีผู้ไม่เห็นด้วยกับ วันเลอร์ และให้น้้าหนักกับแนวคิดของ
เซเดส์มากกว่า แต่จากหลักฐานทางโบราณคดีในปัจจุบนัแสดงให้เห็นว่าข้อเสนอของวันเลอร์น่าเช่ือถือ
มากขึ้น เพราะด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีของคนสมัยเหล็กในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่
ธรรมดาเลย คนสมัยเหล็กในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยสามารถดัดแปลงสภาพภูมิ
ประเทศที่เต็มไปด้วยดินเค็มจากโดมเกลือมาใช้ประโยชน์สร้างชุมชน ขุดคูน้้าคันดินล้อมโดมเกลือใช้
เป็นที่อยู่อาศัยได้ อีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากดินเค็มนั้นด้วยการผลิตเกลือ ผู้วิจัยเช่ือว่าคนในสมัยเหลก็มี

                                                             
36 ยอร์ช เซเดส์, นครวัด, แปลโดย ปราณี วงษ์เทศ (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 

2529), 3-4 
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ความสามารถในการดักน้้าจืดและไล่น้้าเค็มออกจากแหล่งน้้าเพื่อน้าไปใช้อุปโภคบริโภคหรือท้า
เกษตรกรรมได้ด้วย  

วันเลอร์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการชลประทานในภาคอีสานนั้นไม่ปรากฏร่องรอยของการขุด
คลองส่งน้้า แต่ปรากฏการใช้แนวคันดินในการเบี่ยงเบนทางน้้า หรือชักน้้า ในขณะที่ศรีศักรแย้งว่าพบ
ร่องรอยการขุดทางน้้าหรือคลองมากมายในเขตพิมาย ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าน่าจะมีคูคลองมากมาย
ที่พิมายจริง เพราะเป็นเครือข่ายชุมชนขนาดใหญ่ แต่ในชุมชนที่ห่างออกไปทางลุ่มแม่น้้าชีนั้นไม่ค่อย
พบแนวคูคลองมากนัก แต่ปรากฏว่ามีแนวคันดินบังคับน้้าอยู่มาก เช่น ที่ เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัด
กาฬสินธ์ุ และ นครจ้าปาศรี อ้าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เป็นต้น37 

ส้าหรับโบราณวัตถุสถานยุคประวัติศาสตร์ที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
อาจแบ่งออกเป็น 2 แบบอย่างกว้างๆ ตามคติความเช่ือทางศาสนา38 ได้แก่  

1. เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนา 
1.1 พุทธศาสนาแบบเถรวาท 
1.2 พุทธศาสนาแบบมหายาน  

2. เป็นของเนื่องในศาสนาฮินดู 
2.1 ไศวนิกาย 
2.2 ไวษณพนิกาย 

ทั้งนี้ อาจพออนุมานถึงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับของเนื่องในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทว่า
สัมพันธ์กับวัฒนธรรมทวารวดี (ในภาคกลางของประเทศไทย) กับของเนื่องในพระพุทธศาสนาแบบ
มหายาน และศาสนาฮินดูว่าอาจมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร 

  

                                                             
37 ศรีศักร วัลลิโภดม, ยุคเหล็กในประเทศไทย : พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสังคม เหล็ก “โลหปฏิวัติ” 

เม่ือ ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), . 
38 นิคม จารุมณี และ ประทีป ชุมพล , บรรณาธิการ , ประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาค อีสาน 

(มหาสารคาม: วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2521), 12. 
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รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หรือ ทวารวดีในอีสาน ว่า ศิลปะทวารวดีในอีสานนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับศิลปะทวารวดีในภาค
กลางของประเทศไทย แต่ก็มีความเป็นพื้นเมืองแบบเฉพาะตัวซึ่งแตกต่างไปจากศิลปะเขมร เช่น  
ทวารวดีภาคกลางนิยมสร้างธรรมจักร กวางหมอบ และพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี แต่ทวารวดี
ภาคอีสานนิยมสร้างใบเสมา เป็นต้น   และกลุ่มเมืองทวารวดีในภาคกลางนั้นก็มิได้มีอ้านาจเหนือเมอืง
ทวารวดีในภาคอีสานแต่อย่างใด ที่ใช้ค้าเรียกว่าทวารวดีในอีสานนั้นเพราะลักษณะศิลปะบางประการ
ที่คล้ายคลึงหรืออาจจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะทวารวดีในภาคกลาง ซึ่งเป็นศิลปกรรมเนื่องใน
พระพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือหินยาน แต่หากพบศิลปกรรมเนื่องในศาสนาฮินดูในภาคอีสานนั้น
แทบทั้งหมดจะเป็นศิลปะเขมร แม้ว่าบางครั้งจะพบศิลปกรรมที่มีลักษณะที่แสดงออกถึงความเป็น
ทวารวดีและเขมรอยู่ในช้ินงานเดียวกัน แต่ด้วยปัจจัยหลายอย่างท้าให้ก้าหนดเรียกศิลปกรรม และ
วัฒนธรรมนี้ว่า “ทวารวดี” ซึ่งจ้าเป็นต้องใช้อย่างระมัดระวังโดยก้าหนดเงื่อนไขเฉพาะข้ึนมา และใน
ปัจจุบันก็ยังไม่มีค้าเรียกอื่นที่เหมาะสมมากไปกว่าน้ี39 

 
การศึกษาชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ศาสตราจารย์วิลเฮล์ม จี. โซลไฮล์ม (Prof. Wilhelm G. Solheim) ผู้ศึกษาโครงการพัฒนา

ลุ่มน้้าโขงขององค์การสหประชาชาติ เป็นนักวิชาการรายแรกๆ ที่บุกเบิกการด้าเนินงานทางโบราณคดี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานของประเทศไทย โดยงานของท่านเป็นแบบโบราณคดีกูภั้ย 
(Salvage Archaeology) และได้พบแหล่งโบราณคดีสมัยเหล็กในหลายๆพื้นที่ และพบภาชนะดินเผา
สีด้ามีรอยถูเป็นเส้นขุดมันในแถบลุ่มแม่น้้ามูล ภาคอีสานตอนใต้ พบมากแถวอ้าเภอมายและบริเวณ
ใกล้เคียง พบมากในหลุมขุดค้นใต้ปราสาทพิมาย จึงก้าหนดเรียกช่ือภาชนะดินเผาแบบนี้ว่า พิมายด้า 
“Phimai Black” โดยเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการตั้งถ่ินฐานของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์  
สมัยเหล็กในภาคอีสาน40 หลังจากนั้นไม่นานมีการส้ารวจบริเวณลุ่มน้้าพองในเขตจังหวัดขอนแก่น 
เนื่องจากจะมีการสร้างเข่ือน จึงมีการขุดค้นที่บ้านนาดี อ้าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น พบหลุมศพ
มนุษย์พร้อมเครื่องมือส้าริด ก้าหนดอายุได้ประมาณ 6,000 - 7,000 ปีข้ึนไป ซึ่งท้าให้แนวคิดเดิมของ
เซเดส์ที่เช่ือว่าคนพื้นเมืองเดิมนั้นเป็นพวกป่าเถ่ือนล้าหลังนั้นต้องถูกน้ากลับมาทบทวนใหม่  

                                                             
39 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ทวารวดีในอีสาน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 3-12. 
40  Wilhelm G.  Solheim and Chester F.  Gorman, “ Archaeological Salvage Program; 

Northeastern Thailand – First Season” Journal of the Siam Society (Vol. 54.2, 1996), 121-127. 
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ผลการศึกษาของโซลไฮล์ม ท้าให้เกิดความตื่นตัวด้านการศึกษาโบราณคดียุคส้าริดใน  
ประเทศไทยมากข้ึน มีการส้ารวจขุดค้นเพิ่มอีกหลายที่ เช่น แหล่งโบราณคดีโนนนกทา อ้าเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น, แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากผลการ
ก้าหนดอายุเครื่องมือส้าริดของโซลไฮม์นั้นได้ประกาศออกไปในงานวิชาการระดับโลกว่า วัฒนธรรม 
ยุคส้าริดในประเทศไทยนั้นมีอายุเก่าแก่ที่สุดในโลก แต่ก็ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อวงการ
โบราณคดีเกิดข้ึนอย่างใหญ่หลวง นั่นคือ ความนิยมในโบราณวัตถุยุคส้าริดมากข้ึน จึงมีผู้ลักลอบ  
ขุดค้น และค้าขายโบราณวัตถุมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาชนะดินเผาเขียนสีของบ้านเชียง 
แหล่งโบราณคดีบางแหล่งถูกลักลอบขุดจนเสียหายแทบจะทั้งหมด 

ต่อมาโครงการโบราณคดี ไทย-เดนมาร์ก ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็น ไทย-อเมริกัน ได้ท้าการขุดค้น
เป็นโครงการใหญ่ เพื่อหาค้าตอบมายืนยันว่ายุคส้าริดในประเทศไทยเก่าแก่ที่สุดจริงหรือไม่  
โดยด้าเนินงานในพื้นที่อีสานเหนือ บริเวณลุ่มแม่น้้าสงครามตอนบนเกือบทั้งหมด และเลือกแหล่ง
โบราณคดีบ้านเชียงเป็นจุดส้า คัญ ซึ่ งผลของการขุดค้นท้าให้รู้ ถึ งลักษณะการตั้ ง ถ่ินฐาน  
พัฒนาการทางเทคโนโลยี และวิถีชีวิตของคน หัวหน้าทีมนักวิจัยชาวอเมริกัน นายเชสเตอร์ กอร์แมน  
(Chester F. Gorman) ได้ผลักดันให้นักโบราณคดีไทยมีบทบาทหน้าที่มากข้ึน และเผยแพร่ผลงานให้
เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจนมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่บ้านเชียง แต่ชุดความรู้นี้ก็  
มีอันต้องเปลี่ยนแปลงใหม่41 เมื่อทีมนักวิชาการจากนิวซีแลนด์ได้หาค่าอายุใหม่ ได้ผลที่ 4,000 ปี
เท่านั้น และเมื่อมีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีอื่น ๆในประเทศใกล้เคียง กับผลการก้าหนดอายุทาง
วิทยาศาสตร์ ด้วยคาร์บอน 14 เมื่อน้ามาเปรียบเทียบแล้ว ค่าอายุสมัยของยุคส้าริดของแหล่ง
โบราณคดีบ้านเชียงก็ลดลงมาอีก เหลือเพียง 3,000 ปี ซึ่งใหม่กว่าเวียดนาม42 

เมื่อความตื่นตัวของกระแสยุคส้าริดในประเทศไทยจางไป หัวข้อใหม่ในการศึกษาโบราณคดี
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนมาเป็น พัฒนาการของชุมชนในระยะแรกเริ่ม  
(Early Village) ซึ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางสังคม โดยผู้บุกเบิกแนวทางการศึกษาแบบ
ใหม่นี้ คือ ศาสตราจารย์ชาร์ลส์ ไฮแอม  (Prof.  Charles Higham)  แห่งมหาวิทยาลัยโอทาโก 
นิวซีแลนด์ ซึ่งต่อมาท่านได้เปลี่ยนความสนใจมาเป็นเรื่องเกษตรกรรมยุคแรกเริ่ม ว่าด้วยการปลูกข้าว 
ท้านา และบทบาทหน้าที่ของควาย จากหลักฐานทางโบราณคดี  โดยเริ่มศึกษาในพื้นที่บริเวณ 

                                                             
41 Chester Gorman and Pisit Charoenwongsa, “Ban Chiang:  A mosaic of impressions from 

the first two years”, Expedition (18, 4, 1976), 14-26. 
42 Joyce C. White, “Dating early bronze at Ban Chiang, Thailand”, in The 11th International 

Conference of the European Association of Southeast Asian Archaeologists (Chiangmai, 2008), 2-10. 
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แอ่งสกลนคร ลุ่มแม่น้้าสงครามก่อน43 แล้วจึงขยับขยายลงมาที่แอ่งโคราช ในเขตลุ่มแม่น้้าชี โดยมีการ
ขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่มี  
คูน้้าคันดินล้อมรอบ และพบหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยเหล็กเรื่อยมาจนถึงสมัยทวารวดี44  
โดยจุดประสงค์การศึกษาหลักๆของไฮแอม คือ ต้องการหาค้าตอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
จากชุมชนขนาดเล็กไปสู่ชุมชนขนาดใหญ่ พัฒนาเป็นบ้านเมือง (Urbanization) 

ส้าหรับการศึกษาโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยครั้งส้าคัญของ
นักวิชาการในประเทศไทย คือผลงานของ นิติ แสงวัณณ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2521-2535 ซึ่งผลิตผลงาน
วิชาการออกมามากมาย โดยเฉพาะ “โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ซึ่งมีทั้งการ
ส้ารวจและขุดค้นทางโบราณคดีในหลายแหล่ง   หลังจากนั้นจึงมีรายงานการส้ารวจแหล่งโบราณคดี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอีกครั้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาเฉพาะลุ่มแม่น้้าชีตอนบน โดย 
กิตติพงษ์ สนเล็ก และคณะ ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้น้าเนื้อหาส่วนใหญ่จากรายงานชุดดังกล่าวมาศึกษา 
วิเคราะห์ต่อยอดในงานวิจัยช้ินน้ี 

นั ก วิ ช าก า ร ได้ เ ส นอแนว คิด เ กี่ ย วกั บพัฒ นาก า ร ทา ง สั ง คมขอ ง โบ ราณคดี ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตามล้าดับช้ันความเจริญทางวัฒนธรรมไว้อย่างน่าสนใจ 
โดยพิจารณาจากการตั้งถ่ินฐาน การด้ารงชีวิต สภาพแวดล้อม พัฒนาการทางเทคโนโลยีและสภาพ
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนโบราณในอดีตเป็นหลัก45 ดังนี้ 

1. สังคมหาของป่า-ล่าสัตว์ (hunting and gathering society) ตรงกับยุคหินเก่าและ 
หินกลาง กลุ่มคนน่าจะมีขนาดเล็ก ๆประมาณ 10-15 คน ด้ารงชีวิตด้วยการเก็บของป่า-ล่าสัตว์  
มีการตั้ง ถ่ินฐานอยู่ตามถ้้าและเพิงผา หรืออาจจะอยู่ตามลุ่มแม่น้้าขนาดใหญ่ เช่น แม่น้้าโขง  
พบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นเครื่องมือหินกะเทาะอย่างหยาบๆ (เครื่องมือไม้ผุพังสลายไป) 
สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุราว 12,000-5,000 ปีมาแล้ว 

2. สังคมเกษตรกรรม (village farming society) ตรงกับยุคหินใหม่ (ราว 5,600-4,000 ปี
มาแล้ว) และยุคโลหะ (ส้าริด 3,500 ป,ี เหล็ก 2,500 ปีมาแล้ว) มีการตั้งถ่ินฐานถาวร เพาะปลูก และ

                                                             
43  Charles Higham and Amphan Kijngam, “ Ban Chiang and NE.  Thailand:  The 

paleoenvironment and economy”, Journal Arch. Sci. (6, 3, 1979), 211-230. 
44 Charles Higham, The Bronze Age of Southeast Asia (Cambridge:  Cambridge University 

Press), 204-205. 
45 อ้าพัน กิจงาม และ สุรพล นาถะพินธุ , บรรณาธิการ , อดีตอีสาน (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรม

ศิลปากร, 2531), 42-47. 
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เลี้ยงสัตว์ ชุมชนน่าจะมีจ้านวนมากถึง 100 - 150 คน หรืออาจจะมากกว่านั้น มีการแลกเปลี่ยน
ค้าขายสินค้า มีอุตสาหกรรมที่ใหญ่ข้ึน เริ่มมีหลักฐานเกี่ยวกับการแบ่งชนช้ัน อาชีพ และพิธีกรรม
ความเช่ือที่ซับซ้อนข้ึน นิยมตั้งถ่ินฐานบริเวณพื้นที่ลานตะพักล้าน้้าข้ันต่้า ( low terrace) ใกล้แม่น้้า 
ล้าธาร หรือล้าน้้าสาขา ในสมัยหลังเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากข้ึน จึงเริ่มขยายชุมชนไปสู่ลาน
ตะพักล้าน้้าข้ันกลาง (middle terrace) ลานตะพักล้าน้้าข้ันสูง (high terrace) และที่ราบน้้าท่วมถึง 
(flood plain)  

3. สังคมเมือง (urban society) พัฒนามาจากสังคมเกษตรกรรม มีการรับเอาอิทธิพลทาง
วัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามา เช่น ศาสนา เทคโนโลยีต่าง ๆ และมีการเพิ่มจ้านวนประชากรข้ึนอย่าง
รวดเร็ว มีการสร้างคูน้้า-คันดินล้อมรอบแหล่งที่อยู่อาศัย พัฒนาระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกจิ 
การคมนาคม และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในราว 2,000-1,800 ปีมาแล้ว (ประมาณพุทธศตวรรษที่ 5-7) 
และก้าวเข้าสู่สังคมระดับรัฐ (state society) ในวัฒนธรรมทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-14)  
มีรัฐอิสระเกิดข้ึนมากมายในภาคอีสาน เช่น มูลเทศะ (จารึกเกาะแกร์) ภีมปุระ (จารึกออกแก้ว)  
ศรีจนาศะ (จารึกบ่ออีกา) เป็นต้น ซึ่งบ้านเมืองเหล่านี้มีการพัฒนาควบคู่ไปกับวัฒนธรรมเขมร  
และน่าจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรไปเกือบทั้งหมดในราวพุทธศตวรรษที่ 16-18  

 
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จากการศึกษาเรื่องการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์สมัยโบราณในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยที่

ผ่านมา จะขอแบ่งอย่างกว้างๆตามสภาพพื้นที่ของภาคอีสานที่แบ่งออกเป็น 2 แอ่ง คือ แอ่งโคราช 
และแอ่งสกลนคร ดังนี้ 

1. แอ่งโคราช (Khorat Basin) 

เนื่องจากแอ่งโคราชมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล และมีการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณ
หลากหลายกลุ่มวัฒนธรรมตามต้าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ จึงได้ท้าการแบ่งพื้นที่ตามต้าแหน่งที่ตั้ง
ต่าง ๆที่ส้าคัญ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน พื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนกลาง พื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนล่าง 
พื้นที่ลุ่มแม่น้้ามูลตอนบน พื้นที่ลุ่มแม่น้้ามูลตอนล่าง พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ตามล้าดับพัฒนาการทางยุค
สมัย 
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1.1 การตั้งถ่ินฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ในแอ่งโคราช 
การตั้งถ่ินฐานของชุมชนยุคหินใหม่ในแอ่งโคราชนั้นมักจะเลือกตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณพื้นที่ลาน

ตะพักล้าน้้าระดับต่้าถึงระดับกลางของแม่น้้าสายหลักและสาขา โดยมากจะเลือกพื้นที่ที่มีล้าน้้าสอง
สายมาบรรจบกัน อาจเพราะมีการสะสมของดินตะกอนน้้าพัดพา ท้าให้ดินบริเวณดังกล่าวมีความอุดม
สมบูรณ์ นิยมท้าการเกษตรประเภทเพาะปลูกข้าวแบบเลื่อนลอยในที่ลุ่ม (swidden rice cultivation
) หรือหว่านเมล็ดข้าวลงบนพื้นที่น้้าท่วมถึง และเลี้ยงสัตว์ประเภทหมู หมา วัว ควาย   ต่อมาในสมัย
เหล็ก จะตั้งถิ่นฐานในภูมิประเทศที่หลากหลาย เช่นที่ราบน้้าท่วมถึง ที่สูง การเพาะปลูกเปลี่ยนแปลง
จากไร่เลื่อนลอยมาเป็นการเพาะปลูกแบบทดน้้า (Inundation cultivation) เช่ือว่ามีการน้าควายมา
ช่วยในการไถนา46 

ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนกลาง จากการศึกษาทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่
ผ่านมา ลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งของคนในช่วงนี้คือประเพณีการฝังศพ หลักฐานจ้านวนมากพบที่
ชุมชนโบราณเมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ47 

จากการศึกษาในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนล่าง พบว่าแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็น
แหล่งภาพเขียนสีนั้นเลือกที่ตั้งบริเวณถ้้าและเพิงหินบนเทือกเขาสูงใกล้กับแม่น้้าโขง เช่น ที่แหล่ง
ภาพเขียนสีที่อ้าเภอตระการพืชผล โพธ์ิไทร ศรีเมืองใหม่ เขมราฐ และที่ส้าคัญมากคือแหล่งใหญ่ที่ผา
แต้ม อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลางเป็นช่วงกว้างมาก 
ประมาณ 160-470 เมตร ซึ่งเช่ือกันว่าเพิงหินนั้นน่าจะมีประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรมในอดีต 
และยังเป็นที่เร้นลับป้องกันมิให้ภาพเขียนสีนั้นถูกท้าลายจากสภาพอากาศ น้้าฝน และจากฝีมือ
มนุษย์48   ส่วนพื้นที่การตั้งถ่ินฐานเพื่อท้าการเกษตรมักจะเลือกตั้งถ่ินฐานบริเวณธรณีสัณฐานแบบ
ลานตะพักล้าน้้าระดับล่าง (Low Terrace) ในหลายๆแหล่งมีการใช้ประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงยุค
ประวัติศาสตร์ตอนต้น   ส่วนพื้นที่แหล่งโบราณคดีที่ใช้พื้นที่เปน็แหลง่ฝงัศพในแถบลุ่มแม่น้้าชีตอนลา่ง

                                                             
46 อ้าพัน กิจงาม , ชาร์ลส ไฮแอม และวรชัย วิริยารมภ์ , “การส้ารวจแหล่งโบราณคดีในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (16 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2523)”, ศิลปากร 24, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม
, 2523), 10. 

47 สุขสวัสดิ์ ชูวิเชียร, “ประเพณีการฝังศพของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น้้าชี : กรณีศึกษาชุมชนโบราณเมือง

ฟ้าแดดสงยาง” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), . 

48 ประเสริฐศรี สกุลณา, “ระบบนิเวศน์ : การตั้งถิ่นฐานของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึ งสมัย

ประวัติศาสตร์บริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนล่าง” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 64-66. 
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นั้นเลือกที่จะตั้งอยู่บริเวณลานตะพักล้าน้้าระดับต่้าเหมือนกับแหล่งที่อยู่อาศัย ความสูงจาก
ระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ 130-150 เมตร 

จากการศึกษาในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนที่ผ่านมานั้น พบว่า มีการตั้งถ่ินฐานสมัยแรกๆ น่าจะ
ร่วมสมัยกับแหล่งโบราณคดีโนนชัย (สมัยเหล็ก 2 ,500 ปีมาแล้ว) โดยตั้ง ถ่ินฐานบริ เ วณ 
พื้นที่ราบเชิงเขาภูเวียงและภูพานค้า โดยมีแหล่งน้้าธรรมชาติเป็นล้าห้วยจากภูเขาซึ่งจะไหลไปรวมกับ
ล้าน้้าพองและล้าน้้าเชิญ แหล่งโบราณคดีบริเวณที่ราบเชิงเขา เช่น โนนนกทา เป็นต้น   นอกจากจะ
เป็นที่ราบเชิงเขาอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแล้ว ยังมีทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งเป็นป่าเต็งรัง  
(Dry Dipterocarp forest) สันนิษฐานว่าน่าจะมีการหักร้างถางพง ปรับเปลี่ยนพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ท้า
การเกษตรมาต้ังแต่อดีต จากหลักฐานทางโบราณคดี พบกระดูกสัตว์ที่น้ามาเป็นอาหาร เป็นสัตว์ป่า-
สัตว์เลี้ยงทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก เช่น เก้ง กวาง วัว เนื้อทราย แรด หมูป่า วัว ควาย จระเข้ 
ตะพาบน้้า กบ หอย เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าและล้าน้้าในอดีต    

ส่วนบริเวณพื้นที่ราบลุ่มแม่น้้าสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ที่ราบลุ่มแม่น้้าชี มีชุมชน 
ขนาดใหญ่ เช่น บ้านศรีฐาน โนนชัย และที่ราบลุ่มแม่น้้าพอง ซึ่งทั้งสองแห่งนี้จัดเป็นที่ราบน้้าท่วมถึง 
จึงมีตะกอนล้าน้้าทับถมเหมาะแก่การท้าเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีน้้าท่วมในระยะสั้นๆในช่วงฤดู ฝน  
โดยทั้งสองกลุ่มนี้มีการตั้งถ่ินฐานที่ ค่อนข้างหนาแน่น ห่างกันโดยเฉลี่ยแต่ละแหล่งประมาณ  
5 กิโลเมตร น่าจะมีความสัมพันธ์กันในด้านทรัพยากร จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่ามีกระดูกสัตว์
ที่ใช้เป็นอาหารอย่างเก้ง กวาง เนื้อทราย แรด ซึ่งน่าจะได้จากป่า ส่วนสัตว์เล็กอย่างกระต่าย พังพอน 
ชะมด อาจจะหาได้ทั่วไป และยังมีสัตว์น้้าอย่างปลา หอย ตะพาบน้้า เต่านา ซึ่งสามารถพบได้  
ตามล้าน้้าเช่นกัน นอกจากนี้ พื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนซึ่งประกอบด้วยแม่น้้าใหญ่ 3 สาย ได้แก่  
แม่น้้าพรม แม่น้้าพอง แม่น้้าเชิญ และล้าน้้าสาขาซึ่งทั้งหมดจะไหลมารวมกับแม่น้้าชีนั้นแสดงให้เห็น
ว่าผู้คนจะไม่ขาดแคลนทรัพยากรน้้า และทรัพยากรต่าง ๆที่จะหาได้จากน้้า49  

จากการศึกษาในพื้นที่ลุ่มแม่น้้ามูลตอนล่างที่ผ่านมา พบว่า มีความนิยมตั้งถ่ินฐานอยู่บนธรณี
สัณฐานแบบลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า (Low Terrace) ลานตะพักระดับกลาง (Middle Terrace) 
และที่ราบน้้าท่วมถึง (Flood Plain)  ในช่วงความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ  

                                                             
49 ชลิต ชัยครรชิต , “พัฒนาการของชุมชนโบราณและการตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ” 

(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2532), 97-102. 
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120-130 เมตร เช่นเดียวกับในท้องที่อื่น ๆ โดยมากจะเลือกตั้ง ถ่ินฐานอยู่ตามแม่น้้าสายรอง  
หนองน้้าขนาดเล็กหรือใหญ่ มากกว่าที่เลือกตั้งถ่ินฐานบริเวณแม่น้้าสายหลัก50  

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณบริเวณล้าน้้าสะแทด ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้้ามูล  
ในยุคหินใหม่ ผู้คนมักจะเลือกตั้งถ่ินฐานอยู่ในบริเวณพื้นที่ลานตะพักล้าน้้าระดับต่้าถึงระดับกลาง  
ของแม่น้้าสายหลักและสาขา นิยมเลือกพื้นที่บริเวณที่มีล้าน้้าสองสายมาบรรจบกัน คงเป็นเพราะว่า
ลักษณะพื้นที่ดังกล่าวมีการสะสมของตะกอนที่น้้าพัดพามาท้าให้ดินมคีวามอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
ท้าเกษตรกรรมแบบเพาะปลูกข้าว โดยเพาะปลูกเลื่อนลอยในที่ลุม่ (swidden rice cultivation) หรือ
หว่านเมล็ดข้าวลงบนพื้นที่น้้าท่วมถึง ซึ่งต้องใช้พื้นที่มาก มนุษย์จึงต้องหักร้างถางพงขยายพื้นที่ 
ท้ าการ เกษตรไปเรื่ อย  ๆ  ( slash and burn)  และ เลี้ ย งสัต ว์ประ เภทวัว ควาย  หมู  สุ นัข  
ส่วนการตั้ง ถ่ินฐานในยุคเหล็ก อยู่ ในภูมิประเทศที่หลากหลาย เช่น ที่ ราบน้้าท่วมถึง ที่สูง  
การเกษตรกรรมมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกข้าวจากแบบเลื่อนลอยมาเป็นการเพาะปลูก 
แบบทดน้้า (Inundation cultivation) มีคันนา น้าควายมาเลี้ยงและใช้ไถนา51 

ส่วนการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ มีความหลากหลาย มีทั้งการเลือก
ธรณีสัณฐานแบบที่ราบน้้าท่วมถึง ลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า ลานตะพักล้าน้้าระดับกลาง  
และลานตะพักล้าน้้าระดับสูง 

 
1.2 การตั้งถ่ินฐานยุคประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดีในแอ่งโคราช 

ภาพรวมโดยทั่วไปของการตั้งถ่ินฐานยุคประวัติศาสตร์ในแอ่งโคราชนั้น โดยมากจะเป็นการ
ตั้งถ่ินฐานต่อเนื่องจากชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย แล้วจึงเข้าสู่วัฒนธรรมทวารวดี  
บางแห่งก็เปลี่ยนแปลงจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปสู่วัฒนธรรมเขมร หรือบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลง
ต่อเนื่องตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายไปสู่วัฒนธรรมทวารวดีแล้วจึงเปลี่ยนไปเป็นวัฒนธรรม
เขมรภายหลั งตามล้ าดับ  แต่ โ ดยส่ วนใหญ่  ลั กษณะของการตั้ ง ถ่ินฐานต่อ เนื่ อ ง จ าก  
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงการรับเอาวัฒนธรรมทวารวดีนั้นจะมีแผนผังของชุมชนแบบ

                                                             
50 นิชนันท์ กลางวิชัย, “การเปรียบเทียบแบบแผนการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณ

ลุ่มแม่น้้าชีตอนล่าง ฝั่งใต้ของลุ่มแม่น้้ามูลตอนล่าง และลุ่มแม่น้้าสงครามตอนบน” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 127. 

51 อ้าพัน กิจงาม , ชาร์ลส ไฮแอม และวรชัย วิริยารมภ์ . “การส้ารวจแหล่งโบราณคดี ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (16 มกราคม-20 กุมภาพันธ์ 2523”, ศิลปากร 24, 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม, 
2523), 20. 
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เดียวกับชุมชนที่อยู่อาศัยเดิม และอาจมีแผนผังแบบใหมท่ี่พัฒนามาจากของเดิม และมักจะมีผังเมอืงที่
ไม่สม่้าเสมอ ไม่มีแบบแผนแน่นอน เหมือนอย่างแผนผังของชุมชนในวัฒนธรรมเขมรที่มีรูปทรงเป็น
สี่เหลี่ยมอย่างชัดเจน แต่การก่อสร้างคูน้้าคันดินนั้นปรากฏอยู่หลายชุมชน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อ
ป้องกันการรุกราน หรือเพื่ออุปโภคบริโภคในชุมชน 

จากการศึกษาในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนล่าง พบว่า แหล่งโบราณคดีที่มีการตั้งถ่ินฐานถาวรมา
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น รวมไปถึงแหล่งโบราณคดีที่มีหน้าที่เฉพาะ
การเป็นศาสนสถาน หรือมีศาสนสถานประจ้าแหล่งโบราณคดี ส่วนมากมักจะเลือกตั้งถ่ินฐานบริเวณ
ธรณีสัณฐานแบบลานตะพักล้าน้้าระดับล่าง (Low Terrace) ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลาง
ประมาณ 120-130 เมตร เพื่อประโยชน์ในการท้าเกษตรกรรม มีบางส่วนที่ตั้งถิ่นฐานบนธรณีสัณฐาน
แบบลานตะพักล้าน้้าระดับกลาง (Middle Terrace) และธรณีสัณฐานแบบอื่น ๆ52  

การเลือกที่ตั้ง ศาสนสถานบนลานตะพักล้าน้้าระดับต่้านั้นสัมพันธ์กับชุมชนที่มีการท้า
การเกษตร โดยอาจจะเป็นการเข้าไปตั้งศาสนสถานในพื้นที่ชุมชนเดิม หรือตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ยังเป็นกลุม่
คนที่ท้าการเกษตรเป็นหลักก็ได้ เพราะการสร้างศาสนสถานนั้นจะอยู่ในที่ ๆ ไม่มีคนอาศัยไม่ได้ จะต้อง
มีคนที่มีความเช่ือและพร้อมที่จะท้านุบ้ารุงศาสนสถานน้ัน ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้งานด้วย อย่างไรก็ตาม 
ต้าแหน่งของศาสนสถานนั้นจะอยู่ในที่ดอน หรือเป็นเนินสูงกว่าแหล่งที่อยู่อาศัยทั่วไปเสมอ 

การตั้งถ่ินฐานของชุมชนร่วมสมัยทวารวดีในล้าน้้าสะแทดซึ่งเป็นสาขาของแม่น้้ามูลหลาย ๆ
ชุมชนมีความต่อเนื่องหรือพัฒนามาจากชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ แผนผังของชุมชนจึงมีทั้ง
แบบเดิมจากชุมชนที่เคยอาศัยอยู่ ณ ที่ตั้งตรงนั้น และมีแบบแผนผังใหม่ที่สร้างต่อเติมจากแผนผังเดมิ 
โดยมากจะมีแผนผังที่ไม่สม่้าเสมอ มีการสร้างคูน้้าคันดินเพื่อประโยชน์ในการป้องกันชุมชน  
และกักเก็บน้้าไว้ใช้อุปโภคบริโภค53 

ซาร่าห์ ทัลบอต (Sarah Talbot) และ ชุติมา จันทน์เทศ เช่ือว่าชุมชนยุคประวัติศาสตร์
มากมายในแถบจังหวัดนครราชสีมา เช่น เมืองเสมา และเมืองพิมาย ซึ่งเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่มี

                                                             
52 ประเสริฐศรี สกุลณา, “ระบบนิเวศน์ : การตั้งถิ่นฐานของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึ งสมัย

ประวัติศาสตร์บริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนล่าง” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต (โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 66-67. 

53 สมเดช ลีลามโนธรรม, “พัฒนาการชุมชนโบราณบริเวณลุ่มน้้าสะแทด ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 : 

กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านกระเบื้อง อ้าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และการส้ารวจพื้นที่โดยรอบ” 
(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2556), 42. 
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พัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ แผนผังของเมืองโบราณมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักฐานทางโบราณคดีอย่างภาชนะดินเผาแบบพิมายด้า (Phimai Black) นั้น
เป็นตัวบ่งบอกว่ามีการติดต่อสมัพันธ์กับชุมชนโบราณอื่น ๆ ด้วย ทั้งในลุ่มน้้าเดียวกัน และต่างลุ่มน้้ากนั 
ก่อนจะพัฒนามาสู่ยุคประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งปรากฏศิลปกรรม และโบราณวัตถุ
มากมาย จนกระทั่งมีการรับเอาภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นของใน
วัฒนธรรมเขมร ร่องรอยเกี่ยวกับวัฒนธรรมทวารวดีจึงค่อยๆหายไป ในตอนแรกนั้นเมืองเสมากับ
เมืองพิมายอาจมีความส้าคัญทัดเทียมกว่า แต่เมืองเสมานั้นน่าจะมีร่องรอยของสมัยต้นประวัติศาสตร์
ชัดเจนกว่า จนกระทั่งรับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรเข้ามา เมืองเสมาจึงลดบทบาทลง ส่วนพิมายนั้น
กลายเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมเขมร และมีบทบาทส้าคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนอื่น ๆในแถบนี้ด้วย54 

อลิซาเบธ มัวร์ (Elizabeth Moore) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการของชุมชนโบราณในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจากการจัดการแหล่งน้้า ได้ 3 ระยะ55 ได้แก่  

ระยะแรก รูปร่างของคูน้้าเป็นไปตามความสูงของเนินดินที่อยู่อาศัย ซึ่งมีคูน้้าล้อมรอบอยู่  
มีระบบหมุนเวียนน้้าด้วยการขุดคูน้้าคันดินรอบชุมชนโบราณ ซึ่งสัมพันธ์กับยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
สมัยเหล็ก (ราว 2,500 ปีมาแล้ว - พุทธศตวรรษที่ 12-14) เป็นต้นมา เช่น บ้านตะโคง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์  

ระยะที่สอง รูปร่างของคูน้้าไม่ได้เป็นไปตามรูปร่างของเนินดิน ไม่เป็นไปตามความสูงต่้าของ
ภูมิประเทศ มีการขยายเมืองโดยก่อสร้างคูน้้าเพิ่มอีกช้ัน ซึ่งคูน้้าที่มีการสร้างเพิ่มนี้ ล้อมรอบอาณาเขต
ใหม่ที่กว้างขวางพอสมควรและท้าให้เมืองมีขนาดใหญ่ข้ึน รูปแบบคูน้้าคันดินที่ มีการขยายออกไป  
หรือมิได้ยึดติดกับรูปร่างของเนินดินชุมชนโบราณ ซึ่งสัมพันธ์กับยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยเหล็ก 
จนถึง ยุคประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16) เช่น เมืองเสมา จังหวัด
นครราชสีมา เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลมาจากการติดต่อสัมพันธ์กับ
ชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง  

                                                             
54 Sarah Talbot, Chutima Janthed, “Northest Thailand before Angkor:  Evidence from an 

Archaeological Excavation at the Prasat Hin Phimai”, Asian Perspectives (Vol. 40, No.2, 2002), 188-
191. 

55 อลิซาเบธ เอช. มัวร์ , “การจัดการระบบแหล่งน้้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย : การ

เปลี่ยนแปลงในหลายช่วงศตวรรษ” แปลโดย ปิยะวดี อภิชาตบุตร และคณะ , (เอกสารประกอบการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 1: ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 431-449. 
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ระยะที่สาม จากชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดีอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปสูวั่ฒนธรรมเขมร ท้าให้
มีแหล่งน้้า 2 ประเภท คือ สระน้้าหรืออ่างเก็บน้้า (บาราย) ประจ้าชุมชน และ คูน้้าล้อมรอบ  
ศาสนสถานหรือชุมชน (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18)  

ทั้งนี้ การพบรูปแบบการจดัการน้้าระบบใด ๆ  ณ พื้นที่แห่งหนึ่ง ใช่ว่าระบบการจัดการน้้าช่วง
ระยะที่เก่ากว่าจะสูญหายไปทั้งหมด อาจพบร่วมกันจากกลุ่มชุมชนในพื้นที่เดียวกันก็ได้  

อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานแน่ชัดส้าหรับการก้าหนดอายุสมัยของคูน้้าและลักษณะที่แน่นอน 
โดยชุมชนที่มีคูน้้าในสมัยที่สองอาจจะไม่ใช่ชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดีเสมอไป และชุมชนใน  
สมัยที่สามอาจจะได้รับรูปแบบจากเขมรมาแต่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์เขมรก็ได้56  

1.3 การตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมรในแอ่งโคราช 
แบ่งออกตามลักษณะ ได้ 2 แบบ คือ 

1.3.1 ชุมชนที่มีคูน้้าคันดินล้อมรอบ   
ชุมชนที่มีการวางผังเมืองให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีการวางตัวในแนวแกนทิศหลัก มีการ

สร้างก้าแพงเมือง ประตูเมือง ศาสนสถาน และขุดสระน้้าภายในเมือง รวมถึงการสร้างอ่างเก็บน้้าหรอื
บารายภายนอกเมือง เช่ือว่าชุมชนในลักษณะนี้มีการตั้งถ่ินฐานสืบต่ออยู่ในชุมชนที่มีคูน้้าคันดิน
ล้อมรอบที่มีรูปร่างไม่สม่้าเสมอ โดยอาจเป็นชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก หรือ
เป็นชุมชนในยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น วัฒนธรรมทวารวดีมาก่อน ก็ได้ และมีการขยายพื้นที่ที่อยู่
อาศัยออกไปเพื่อรองรับจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น โดยการสร้างคูน้้าคันดินเพิ่ม 

1.3.2 ชุมชนที่ไม่มีคูน้้าคันดินล้อมรอบ  
โดยมากจะพบชุมชนลักษณะนี้อยู่ในภูมิประเทศ 2 แบบ คือ ชุมชนที่อาจจะตั้งอยู่บริเวณที่

ราบเชิงเขา ซึ่งมีการสร้างศาสนสถานอยู่บนยอดเขา มีการสร้างอ่างเก็บน้้าบนเขา หรือบารายที่เชิงเขา 
และ ชุมชนที่ตั้งอยู่บนพื้นราบ ซึ่งมีการสร้างศาสนสถานข้ึนเป็นศูนย์กลางชุมชน มีการสร้ างบาราย
ขนาดใหญ่ข้ึนในบริเวณนั้น อาจจะมีมากกว่า 1 ชุมชนก็ได้ โดยตั้งอยู่เป็นกลุ่มในบริเวณใกล้เคียงกัน 
โดยเป็นที่อยู่อาศัยทั้งหมด หรือเป็นแหล่งที่มีหน้าที่แตกต่างกันไปก็ได้ 

ส้าหรับวัฒนธรรมเขมรนั้น ไม่ว่าจะเป็นการตั้งถ่ินฐานในลักษณะใด ๆ ก็ตาม ย่อมมีเรื่องของ
ความเช่ือทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ โดยการวางผังเมือง หรือผังศาสนสถานตามคติจักรวาล
วิทยา แต่ถึงกระนั้นก็มีประโยชน์ต่อประชากรในชุมชนด้วย เพราะการสร้างแหล่งน้้าอย่างบาราย  

                                                             
56 อลิซาเบธ มัวร์ เขียน รักชนก โตสุพันธ์ แปล, “การจัดการ (แหล่ง) น้้าในสมัยโบราณของภาคอีสาน”, 

ศิลปากร 32, 3 (กรกฎาคม-สิงหาคม, 2531), 48-52. 
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นอกเมือง หรือสระน้้าในเมือง ก็เพื่อใช้อุปโภค-บริโภค และท้าพิธีกรรมเนื่องในศาสนาด้วย 
โดยใช้กุศโลบายทางศาสนาเพื่อดูแลรักษาแหล่งน้้า 

ธาดา สุทธิธรรม อธิบายถึงแนวคิดในการตั้งถ่ินฐานและวางผังเมืองของชุมชนโบราณใน
วัฒนธรรมเขมรด้วยคติความเช่ือทางศาสนาได้ 2 ประการใหญ่ๆ ดังนี้ 

ประการแรก คติลัทธิเทวราช ซึ่งมองว่ากษัตริย์คือสมมติเทพ ในศาสนาฮินดู ไศวนิกายนั้นเช่ือ
ว่ากษัตริย์จะกลับไปรวมกับพระศิวะภายหลังสวรรคต ส่วนไวษณพนิกายนั้นเช่ือว่ากษัตริย์คืออวตาร
ของพระวิษณุมายังโลกมนุษย์ และจะกลับไปรวมกับพระวิษณุภายหลังสวรรคต ด้วยแนวคิดแบบ
เดียวกันในศาสนาพุทธแบบมหายานเช่ือว่ากษัตริย์คือพระโพธิสัตว์ผู้ซึ่งจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้า 
หรือไปสู่นิพพานหลังสวรรคต  

ด้วยแนวคิดจากคติลัทธิเทวราช จึงก่อให้เกิดการสถาปนาเทวราชข้ึนกลางเมืองในรูปของศิว
ลึงค์ หรือศาสนสถานซึ่งประดิษฐานศิวลึงค์ภายใน หรือเป็นศาสนบรรพต – เทวบรรพต ณ ศูนย์กลาง
ของเมือง หรือชุมชน ซึ่งมีรากฐานมาจากความเช่ือฝ่ายไศวนิกาย57 

ประการที่สอง คติแห่งมณฑล ซึ่งเช่ือตามแผนผังของภูมิจักรวาลซึ่งมีศูนย์กลางและบริวาร
ตามล้าดับความส้าคัญลดหลั่นกันลงมา โดยมีการก้าหนดศูนย์กลางของเมือง เป็นมณฑลแบบภูมิ
จักรวาล สัมพันธ์กับแกนทิศตะวันออก - ตะวันตก โดยมากจะหันหน้าสู่ทิศตะวันออกเสมอ หรือ แกน
ทิศเหนือ - ใต้ โดยอาจมีการเบี่ยงเบนจากแกนทิศได้เล็กน้อย หรืออ้างอิงตามความสะดวกจากสภาพ
ภูมิศาสตร์ ในกรณีที่มีภูเขาและล้าน้้า จะก้าหนดให้ภูเขาเป็นศูนย์กลาง หรือสร้างเมืองโดยหันหน้าสู่
แม่น้้า โดยมีภูเขาเป็นเบื้องหลัง พร้อมกับการสร้างสระน้้าหรือบาราย เป็นต้น58 และอาจสัมพันธ์กับ
ประเพณีการกัลปนา ซึ่งเป็นการอุทิศที่ดิน ทรัพย์สิน ข้าทาสบริวารให้กับศาสนสถานเพื่อหวังผลบุญ
ทั้งในคติฝ่ายพุทธและฮินดู 
  

                                                             
57 ธาดา สุทธิธรรม, ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น: 

บริษัท ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา, 2544), 102-109. 
58 เรื่องเดียวกัน, 123 
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2. แอ่งสกลนคร (Sakon Nakhon Basin) 
พื้นที่ของแอ่งสกลนครนั้นไม่กว้างขวางเท่าแอ่งโคราช จึงท้าการแบ่งกลุ่มการตั้งถ่ินฐานตาม

พื้นที่ต่าง ๆได้ดังนี้ คือ  

2.1 การตั้งถ่ินฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ในแอ่งสกลนคร 
การตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าสงครามตอนบน ของกลุ่มคนในยุคส้าริด นิยมตั้งถ่ินฐาน

บริเวณธรณีสัณฐานแบบลานตะพักระดับต่้า และลานตะพักล้าน้้าระดับกลางเท่านั้น   ส่วนคนในสมัย
เหล็กมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีเกษตรกรรมแล้ว จึงนิยมตั้งถ่ินฐานขยับลงมาบริเวณธรณีสัณฐานแบบที่
ราบน้้าท่วมถึง เพื่อใช้ประโยชน์จากตะกอนแม่น้้า และการท่วมขังของน้้าในฤดูฝน  แต่ยังคงใช้พื้นที่
ส้าหรับอยู่อาศัยและฝังศพบริเวณธรณีสัณฐานแบบลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า และลานตะพักล้าน้้า
ระดับกลางด้วย ความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลางประมาณ 160-179 เมตร แต่ที่ได้รับความนิยม
มากที่สุดคือการใช้พื้นที่เป็นทีอ่ยู่อาศัย ท้านา ปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ และพื้นที่ฝังศพบริเวณธรณีสณัฐาน
แบบลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า ส่วนแหล่งผลิตต่าง ๆมักจะอยู่บริเวณลานตะพักล้าน้้าระดับกลาง โดย
เลือกที่จะอยู่ใกล้กับแหล่งน้้าตามธรรมชาติ ทั้งล้าน้้าสายหลักและล้าน้้าสายรอง โดยการตั้งถ่ินฐาน
ของคนในยุคส้าริดนิยมเลือกตั้งถ่ินฐานบริเวณล้าน้้าสายรอง ส่วนคนในสมัยเหล็กนิยมตั้งถ่ินฐาน
กระจายตัวอยู่ทั้งตามล้าน้้าสายหลัก ล้าน้้าสายรอง หนองน้้าขนาดใหญ่ และหนองน้้าขนาดเล็ก แต่
โดยส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงนิยมตั้งถ่ินฐานบริเวณล้าน้้าสายรองมากกว่าแหล่งน้้าชนิดอื่น ๆ  

2.2 การตั้งถ่ินฐานยุคประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดีในแอ่งสกลนคร 
การตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าสงครามตอนบน ของกลุ่มคนในยุคประวัติศาสตร์ ยังคงนิยม

ตั้งถ่ินฐานบริเวณลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า ใกล้กับล้าน้้าสายรอง เช่นเดียวกับยุคก่อนประวัติศาสตร์  
รัตนา รุจิรกุล นักภูมิศาสตร์ เสนอว่าการตั้งถ่ินฐานของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือน้ันไม่น่าจะเปน็
การเกิดข้ึนอย่างกระจุกตัวทั้งในสมัยโบราณและปัจจุบัน ซึ่งศรีศักร วัลลิโภดม ได้ตั้งข้อสังเกตใน
ทิศทางเดียวกันว่า การตั้งถ่ินฐานของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเกิดข้ึนอย่างกระจุกตัว 
(Clusters) แต่ไม่เรียงตัวเป็นแนวตามแม่น้้าอย่างในภาคกลางแน่นอน โดยการกระจุกตัวนั้นจะเกิดข้ึน
บริเวณเนิน โนน โคก ที่อยู่ท่ามกลางที่ราบลุ่มอันมีสภาพเหมาะสมแก่การเพาะปลกู ท้านาข้าว โดยจะ
มีการก้าหนดที่อยู่อาศัยบนเนิน โนน โคก เหล่าน้ัน และลงมาท้ากิจกรรมทางการเกษตรบริเวณที่ราบ
ลุ่ม ซึ่งในช่วงแรกของการตั้งถ่ินฐาน หากไม่เลือกที่ตั้งที่มีแหล่งน้้าจากล้าน้้าสายส้าคัญ ก็จะมีการขุดคู
น้้ารอบเนินดิน เกิดเป็นคูเมือง บางแห่งก่อคันดินเป็น คูน้้า -คันดิน ด้วย โดยมากจะมีรูปร่างที่ไม่
สม่้าเสมอ ไม่มีรูปทรง หรือเป็นรูปกลมหรือรูปร ีโดยคูน้้านี้ท้าหน้าที่เก็บน้้า หรือชักน้้าเข้ามาไว้ในเมือง 
ต่อมามีการรับเอาเทคนิควิธีการและวัฒนธรรมจากเขมรเข้ามา การตั้งถ่ินฐานใกล้แหล่งน้้าธรรมชาติ
จึงไม่จ้าเป็นอีกต่อไป เพราะสามารถสร้างแหล่งน้้าข้ึนเองได้จากการขุดสระ ก่อบาราย และควบคุม
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ทางเดินของน้้าให้เป็นไปตามต้องการได้ ผังเมืองก็มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ตามคติของวัฒนธรรมเขมร59  

เมื่อมองการตั้งถ่ินฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในภาพรวมจะพบความคล้ายคลึงกันใน
การตัดสินใจเลือกต้าแหน่งพื้นที่เพื่อการตั้งถ่ินฐานอยู่อาศัยของผู้คนทั้งใน 2 พื้นที่  นอกจากนี้  
ศรีศักร วัลลิโภดม ยังให้ค้านิยามภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าเป็น “เขตสะสม”60 ซึ่งเป็นค้านิยามใหม่ 
ไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ในความเห็นของผู้วิจัยนั้นมองว่าเป็นค้านิยามที่ดีส้าหรับบริบททาง
โบราณคดีอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นศูนย์รวมของทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของท้องถ่ินแล้ว  
ยังมีการรับเอาทรัพยากรจากต่างถิ่นเข้ามามากมาย นอกเหนือจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังมีเรื่อง
ของวัฒนธรรมที่มีทั้งวัฒนธรรมท้องถ่ิน และยังรับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมจากภายนอกเข้ามาด้วย 

สตีเฟ่น เมอร์ฟี่ (Stephen Murphy) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการตั้งถ่ินฐานใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตามชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนาในสมัยทวารวดี  
โ ดยพิ จ า ร ณาจ ากห ลั ก ฐ านร่ วม  3 อย่ า ง  ไ ด้ แ ก่  คู น้้ า คั นดิ น  ( moated sites)  เ นิ นดิ น  
(earthen mounds) และใบเสมา (Sema stones) โดยเลือกกรณีศึกษาซึ่งเป็นเมืองที่มีคูน้้าคันดิน
อย่างเมืองฟ้าแดดสงยาง เมืองเสมา บ้านกุดโง้ง บ้านคอนสวรรค์ และบ้านเมืองฝ้าย ส่วนเมืองที่อยู่  
บนภูเขาอย่างภูพระบาท วัดภูค่าวพุทธนิมิต ภูบ่อ ภูเวียง วัดดอยเทพรัตน์ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดร่วมสมยั
กันในวัฒนธรรมทวารวดี และพบใบเสมาที่สลัก ข้ึนตามคติทางพุทธศาสนาทั้ งสิ้น พบว่า  
แหล่งโบราณคดีทั้งหมดมีการเลือกตั้ง ถ่ินฐานบนพื้นที่ที่มีทรัพยากรคล้ายกันคือ มีแหล่งน้้า  
อุดมสมบูรณ์ มีเส้นทางเช่ือมต่อกับชุมชนแหล่งอื่น ๆ  มีการก่อสร้างศาสนสถานด้วยอิฐ และมี  
แหล่งตัดหินทรายส้าหรับน้าไปสร้างเป็นโบราณสถาน-โบราณวัตถุต่าง ๆ  อยู่ไม่ไกลจากชุมชนเท่าใด
นัก และสามารถล้าเลียงได้โดยสะดวก61 

นอกจากนี้ยังมีลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในภาคอีสานบริเวณพื้นที่รอยยุบรูปวง
แหวน บนช้ันหินหมวดมหาสารคาม ซึ่งมีช้ันหินเกลือหนาแทรกอยู่ สันนิษฐานว่าธรณีสัณฐานดังกล่าว

                                                             
59 นิคม จารุมณี และ ประทีป ชุมพล , บรรณาธิการ , ประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาค อีสาน 

(มหาสารคาม: วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2521), 78. 
60 ศรีศักร วัลลิโภดม, แอ่งอารยธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2540), 229-245. 
61 Stephen A.  Murphy.  “Buddhism and its Relationship to Dvaravati Period Settlement 

Patterns and Material Culture in Northeast Thailand and Central Laos c.  Sixth- Eleventh Centuries 
A.D. :  A Historical Ecology Approach to the Landscape of the Khorat Plateau” , Asian Perspectives 
(Vol.52, No.2, 2014), 306-322. 
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เกิดจากโดมเกลือและการละลายของน้้าใต้ดิน เมื่อโดมเกลือถูกน้้าใต้ดินซึมจนเกลือละลาย จึงเกิดการ
ยุบตัวลงเกิดลักษณะที่ดูคล้ายกับคูน้้าคันดิน ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นภูมิประเทศที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
แล้วมนุษย์จึงเข้าไปดัดแปลงเพื่อใช้งานในภายหลัง เรียกช่ือธรณีสัณฐานลักษณะนี้ว่า  “รอยยุบวง
แหวน” (Annular depression) การดัดแปลงใช้งานหลุมยุบนี้ คือ ใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้้าจืดที่
สะสมตัวในรอยยุบซึ่งเป็นตะกอนใหม่ไม่มีเกลือแทรก  

จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า เมืองโบราณที่ตั้งถ่ินฐานบนแอ่งยุบรูปวงแหวน (Annular 
Depression Landform) หลายแห่งมีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ดังเช่นแหล่ง
โบราณคดีกลุ่มทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่
ร่วมสมัยกันในแอ่งสกลนคร พบว่า มีรูปแบบการตั้งถ่ินฐานบนเนินเช่นเดียวกัน แต่ไม่นิยมขุดคูน้้า 
เพราะลักษณะภูมิประเทศน้ันเป็นพื้นที่ราบมีล้าน้้าสาขากระจายอยู่ทั่วไป ต่างกับในแอ่งโคราช62 

การตั้งถ่ินฐานบนแอ่งยุบวงแหวนน้ันมนุษย์ได้ประโยชน์จากแหล่งน้้าจืดที่ล้อมรอบเนินดินอัน
เกิดจากน้้าใต้ดินละลายโดมเกลือจนท้าให้เกิดแอ่งยุบรอบเนินดิน ท้าให้พื้นที่ส่วนน้ันเหมาะสมแก่การ
ตั้งถ่ินฐาน ผู้คนจึงเข้าไปท้าการดัดแปลงร่องรอยแอ่งยุบน้้าเป็นคูน้้าล้อมรอบเนินดินส้าหรับที่อยู่อาศัย 
โดยมากจะตั้งอยู่บนธรณีสัณฐานแบบลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า63 

อ้าพัน กิจงาม ตั้งข้อสังเกตว่า จะพบแหล่งโบราณคดีที่มีคูน้้าคันดินล้อมรอบขนาดเล็กในแถบ
ลุ่มแม่น้้ามูล แต่จะไม่พบในเขตลุ่มแม่น้้าชี และในแอ่งสกลนคร ส่วนแหล่งโบราณคดีที่ไม่มีคูน้้าคันดิน
ล้อมรอบนั้นพบได้เป็นจ้านวนมากในแถบลุ่มแม่น้้าชีและในแอ่งสกลนคร ซึ่งขนาดของแหล่งโบราณคดี
ที่ไม่มีคูน้้าคันดินล้อมรอบเหล่าน้ี จะมีขนาดใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีที่มีคูน้้าล้อมรอบขนาดเล็กใน
แถบลุ่มแม่น้้ามูลทางใต้64   แต่จากการส้ารวจทางโบราณคดีในปัจจุบันพบว่าแหล่งโบราณคดีบาง
แหล่งในเขตลุ่มแม่น้้าชีก็มีคูน้้าคันดินล้อมรอบ บางแหล่งอาจมีเพียงคูน้้าไม่มีคันดิน โดยอาจคงสภาพ
ความเป็นคูน้้าอยู่บ้าง หรือถูกดัดแปลงเป็นสระน้้าสาธารณประโยชน์ไปแล้ว และแทบทั้งหมดนั้นเป็น

                                                             
62 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ, องค์ความรู้เรื่องวิธีการศึกษาโบราณสถานคูเมืองก้าแพงเมืองในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ด: ส้านักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด, 2554), 15. 
63 กฤษณพล วิชพันธ์ุ, “ธรณีวิทยาภาพถ่ายและการส้ารวจความโน้มถ่วงของภูมลักษณ์แอ่งยุบวงแหวน

บริเวณจังหวัดสุรินทร์และร้อยเอ็ด” (วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาธรณีวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535), 1-11. 

64 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ, องค์ความรู้เรื่องวิธีการศึกษาโบราณสถานคูเมืองก้าแพงเมืองในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ด: ส้านักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด, 2554), 16. 
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ชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ ในวัฒนธรรม  
ทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 

 
โบราณสถานประเภทคูเมืองก าแพงเมือง  
โบราณสถานประเภทคูเมืองก้าแพงเมือง หมายถึง คูเมืองก้าแพงเมือง หรือ คูน้้าคันดิน ซึ่ง

เป็นองค์ประกอบของเมืองโบราณที่มีคูเมืองก้าแพงเมือง ซึ่งโดยถูกต้องแล้วคงไม่สามารถแยกคูเมือง
ก้าแพงเมืองออกจากความเป็นเมืองโบราณได้ อาจแยกคูเมืองก้าแพงเมืองออกเป็นโบราณสถานได้อีก
ประเภทหนึ่ง  

ความแตกต่างของ “คูเมืองก้าแพงเมือง” และ “คูน้้าคันดิน” สามารถพิจารณาได้ดังสภาพ
ต่อไปนี้ “คูน้้าคันดิน” คือ เมืองโบราณที่มีคูน้้าและคันดินล้อมรอบ เรียกตามลักษณะทางกายภาพที่
เห็น ส่วน “คูเมือง” คือ สิ่งที่ขุดข้ึนรอบหรือขนานไปกับก้าแพงเมือง โดยให้ต่อเนื่องกับแหล่งน้้า  
(แม่น้้า ล้าคลอง ทางน้้า) เพื่อให้น้้าไหลเข้ามาในคูเมือง เป็นประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ 

“คันดิน” คือ กองดินที่ถมข้ึนมาเป็นแนว อาจมีประโยชน์ในการบอกขอบเขต การจัดการน้้า 
หรือป้องกันเมือง   ส่วน “คูเมืองก้าแพงเมือง” คือ ค้าเรียกที่แสดงหน้าที่ใช้สอยที่มีนัยแสดงถึงสิ่งที่
มนุษย์สร้างข้ึน เพื่อใช้แสดงขอบเขตและป้องกันศัตรู ตลอดจนถึงประโยชน์ด้านอุปโภคบริโภค 
ชลประทาน และการคมนาคม65 

 
วิธีการศึกษาคูเมืองก าแพงเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. มุมมองเริ่มต้น: ไม่แยกคูเมืองก้าแพงเมืองออกจากความเป็นเมืองโบราณ การมอง

ธรรมชาติของเมืองโบราณเช่นน้ีท้าให้สามารถระบไุด้อย่างแน่นอนว่า เมืองโบราณอาจจะต้องมีคูเมือง-
ก้าแพงเมือง หรือในทางกลับกัน ถ้าพบแหล่งโบราณคดีใด ๆที่มีคูเมือง-ก้าแพงเมือง ย่อมเป็นเมือง
โบราณอย่างแน่นอน 

2. การส้ารวจเมืองโบราณที่มีคูเมืองก้าแพงเมือง 

3. การขุดค้นเมืองโบราณที่มีคูเมืองก้าแพงเมือง66 

                                                             
65 พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ , องค์ความรู้เรื่องวิธีการศึกษาโบราณสถานคูเมืองก้าแพงเมืองในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยเอ็ด: ส้านักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด, 2554), 6-8. 
66 เรื่องเดียวกัน, 21-40. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E04%7d%7bu0E39%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E33%7d%7bu0E41%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E07%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d&SORT=DZ/X%7bu0E04%7d%7bu0E39%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E33%7d%7bu0E41%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E07%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=X%7bu0E04%7d%7bu0E39%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E33%7d%7bu0E41%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E07%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E04%7d%7bu0E39%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E33%7d%7bu0E41%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E07%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d&SORT=DZ/X%7bu0E04%7d%7bu0E39%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E33%7d%7bu0E41%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E07%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87+%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87/1%2C10%2C10%2CB/frameset&FF=X%7bu0E04%7d%7bu0E39%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d+%7bu0E01%7d%7bu0E33%7d%7bu0E41%7d%7bu0E1E%7d%7bu0E07%7d%7bu0E40%7d%7bu0E21%7d%7bu0E37%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E07%7d&SORT=DZ&1%2C1%2C
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ส้าหรับงานวิจัยน้ีจ้าด้าเนินการพิจารณาเฉพาะการส้ารวจและวัดขนาดแหล่งโบราณคดีบาง
แหล่ งที่ มี ขอบเขตของคูน้้ า คันดิ นที่ คง รูป ชัด เจนอยู่ เท่ านั้น  เนื่ อ งจ าก ชุมชนโบราณใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้น พบว่ามีอยู่หลายชุมชนที่มี “คูน้้า-คันดิน” โดยมากจะมี
ลักษณะแบบไม่สามารถระบุรูปทรงได้  หรือมีผั ง ไม่แน่นอน จึ ง ไม่อาจจะ ช้ี ชัดได้ ว่า เป็น  
“คูเมือง-ก้าแพงเมือง” หรือไม่ ซึ่งคูน้้าบางแห่งก็เป็นฝีมือการสร้างของคน บางแห่งเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติแล้วจึงมีการดัดแปลงโดยฝีมือคนภายหลังก็มี โดยจะมีการกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

 
วิธีการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐานทางโบราณคดี 

เนื่องจากการศึกษาทางโบราณในลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานทาง
โบราณคดีที่เป็นโบราณวัตถุ-โบราณสถานที่ยังไม่ได้ท้าการศึกษาอย่างจริงจังในส่วนของการขุดค้นทาง
โบราณคดีและก้าหนดอายุสมัยด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จึงต้องมองหาแนวคิดทฤษฎี และ
เครื่องมือที่จะน้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางโบราณคดี ผู้วิจัยมีความสนใจในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จึงน้ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

 
ความรู้ท่ัวไปของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS – Geographic Information System)  คือ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ สามารถสืบค้น เรียกดูข้อมูลใน
ขอบเขตข้อมูลต่าง ๆที่จัดเก็บไว้เป็นระบบ   โดยหลักการแล้ว ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะเป็น
เครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) โดยข้อมูลลักษณะต่าง ๆในพื้นที่ที่
ท้าการศึกษาจะถูกน้ามาจัดให้อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์เช่ือมโยงกันและกัน ซึ่งจะข้ึนอยู่กับชนิดและ
รายละเอียดของข้อมูลนั้น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตามต้องการ 

ในบางครั้งเราอาจจะเห็นค้าต่างกันจากหนังสือต่าง ๆ ได้แก่ Geographic Information 
System หรื อ  Geographical Information System ซึ่ ง ย่ อ เป็น  GIS ได้ เ หมือนกัน  โดย ค้า ว่า 
Geographic กับ Geographical นั้นมีความหมายเหมือนกัน แต่ค้าแรกจะใช้แพร่หลายในทวีป
อเมริกาเหนือ ส่วนค้าหลังนิยมใช้ในทวีปยุโรป ซึ่งเมื่อน้าค้าว่า Geographic หรือ Geographical อัน
หมายถึง “ทางภูมิศาสตร์” มารวมกับค้าว่า Information System “ระบบสารสนเทศ” ก็จะเกิดเป็น 
“ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์67 

                                                             
67 สรรค์ใจ กลิ่นดาว , ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : หลักการเบื้องต้น , (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542), 1. 
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS นั้นเป็นระบบของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
ซอฟท์แวร์ (Software) และวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ข้อมูล หรือท้า
แบบจ้าลอง การแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนที่ซับซ้อน และปัญหาในการจัดการ68 
อย่างไรก็ตาม การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นั้นก็ยังมีจุดด้อยอยู่บ้าง เช่น ปัญหาขีดจ้ากัดด้าน
ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ และการใช้ค้าสั่งต่าง ๆของซอฟท์แวร์ซึ่งเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์  
การประมวลผลด้วยชุดค้าสั่งต่าง ๆ หากมีการป้อนข้อมูลที่ผิดพลาด ผลลัพธ์ก็จะคลาดเคลื่อนไปด้วย 

ในการจัดท้าแผนที่ภูมิศาสตร์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นั้น โดยปกติจะต้องมีการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือศาสตร์อื่น ๆมาผสมผสาน ( Integrated) เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้ค้าตอบที่
ถูกต้องและมีความแม่นย้ามากข้ึน เช่น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การส้ารวจและการท้าแผนที่  
ระบบการจัดการฐานข้อมูล การส้ารวจระยะไกล หรือการส้ารวจโดยใช้ข้อมูลโทรสัมผัส  
(Remote Sensing)  และการส้ารวจพิกัดเ ชิงภูมิศาสตร์  (Global Positioning System - GPS)  
เป็นต้น ส้าหรับงานวิจัยในครั้งนี้เน้นไปที่การใช้ข้อมูลจากการส้ารวจโดยใช้ข้อมูลโทรสัมผัสเป็นหลัก 
โดยใช้ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ได้จากการที่มีผู้ท้าการส้ารวจมาแล้ว โดยอาจเรียกงานในลักษณะนี้
ว่า Geo-Informatics หรือ Geomatics ซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่น้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางโบราณคดีเท่านั้น69 

อย่างไรก็ตาม ทุก ๆ วิธีการหรือเครื่องมือใด ๆที่น้ามาใช้เพื่อการสารสนเทศภูมิศาสตร์นั้นตา่ง
มีการด้าเนินการในรูปแบบเดียวกัน คือ พัฒนาเครื่องมือชุดหนึ่งที่มีความสามารถสูงในการเก็บ
รวบรวม บันทึก ค้นคืน เปลี่ยนแปลง และแสดงข้อมูลพื้นที่จากโลกเป็นจริง เพื่อวัตถุประสงค์เรื่องหนึง่
เรื่องใดโดยเฉพาะ ซึ่งมีการเช่ือมโยงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งต่างจากระบบ
คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือระบบการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer-aided design : CAD) 
เพราะโดยหลักการแล้ว ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะเก็บข้อมูลที่หลากหลายและมุ่งเน้นในการใช้
วิเคราะห์มากกว่า70 

                                                             
68 Federal Interagency Coordinating Committee on Digital Cartography, A summary of GIS 

activities in the federal government (Washington, DC: The Committee, 1988), 1-5.  
69 Otto Huisman and Rolf A.  de By, Principles of Geographic Information Systems (The 

Netherlands:  The International Institute for Geo- Information Science and Earth Observation ( ITC) , 
2009), 34, 63. 

70 Peter A.  Burrough, Principles of Geographical Information Systems for Land Resources 

Assessment, แปลโดย ศรีสะอาด ตั้งประเสริฐ (กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2537), 12-14. 
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การส้ารวจระยะไกล หรือ การส้ารวจโดยใช้ข้อมูลโทรสัมผัส (Remote Sensing) คือ การ
ส้ารวจโดยไม่จ้าเป็นต้องเข้าถึงพื้นที่ หรือเป็นการส้ารวจจากระยะทางไกล ซึ่งมีการใช้เครื่องมือต่าง ๆ
ในการเข้าถึงข้อมูล เช่น เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ เป็นต้น ปัจจุบันมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคช่ัน (Application) ในโทรศัพท์มือถือมากมายที่ช่วยในการ
เข้าถึงข้อมูลโทรสัมผัส 

การส้ารวจทางโบราณคดีโดยใช้ข้อมูลโทรสัมผัส เป็นสิ่งที่จ้าเป็นมากในปัจจุบัน เนื่องจากมี
ข้อจ้ากัดบางประการในการเข้าถึงแหลง่โบราณคดีบางแห่ง เช่น เกิดภัยธรรมชาติ ไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของพื้นที่ ความอันตรายของแหล่งโบราณคดี ข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ หรือไม่สามารถเข้าถึง
เพราะเส้นทางไม่เอื้ออ้านวยต่อการเดินทาง อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการท้านายสภาพของแหล่ง
โบราณคดี การย้อนดูสภาพของแหล่งโบราณคดีในอดีต การเปลี่ยนแปลงของแหล่งโบราณคดีใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ หรือการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของแหล่งโบราณคดี (คูน้้าคันดิน ผังเมือง) 
ร่องรอยผิดวิสัยบนพื้นดิน สัญลักษณ์ต่าง ๆบนพื้นดิน ร่องรอยการเกษตรกรรม ตลอดจนต้าแหน่งทีต่ัง้
ของแหล่งโบราณคดี เป็นต้น71 

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานโบราณคดีเองก็มีประโยชน์ในการจัดเก็บข้อมูล 
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิตอล สะดวกในการสืบค้น การมองภาพรวมของต้าแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี 
หรือแม้แต่เจาะลึกในรายละเอียดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( Environmental 
Information) เช่น ทรัพยากรดิน น้้า ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นต้น เพื่ออธิบายสาเหตุและปัจจัยในการตั้งถ่ิน
ฐานของชุมชนในสมัยโบราณ หรือท้านายปรากฏการณ์ต่าง ๆในทางโบราณคดี หรือมองเห็นภาพรวม
ของพัฒนาการการตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชุมชนโบราณในพื้นที่ใหญ่ๆ เช่น ลุ่มแม่น้้า หุบเขา หรือภูมิภาค
ต่าง ๆกัน เป็นต้น   ส้าหรับงานโบราณคดีที่ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นั้นมีผู้น้ามาใช้ค่อนข้างมาก 
ในปัจจุบันนั้นนิยมอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกต้าแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี การใช้
วิเคราะห์ขนาด, ระยะทาง, เส้นทางความสัมพันธ์ของแหล่งโบราณคดี และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อยู่ในบริเวณแหล่งโบราณคดี72 เป็นต้น 
  

                                                             
71 Colin Renfrew and Paul Bahn, Archaeology: Theories Methods and Practice (U.S.A.:  R.R. 

Donnelley and Sons Company, 2000), 80. 
72 Department of Economic and Social Affairs Statistics Division, Handbook on geographic 

information systems and digital mapping (New York: United Nations), 10. 
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ขั้นตอนการท างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
1. วางแผน 
2. รวบรวมข้อมูล 
3. จัดเก็บข้อมูล 
4. วิเคราะห์ข้อมูล 
5. สนเทศ 
6. น้าไปใช้ในการตัดสินใจ 
 

 
 

รูปภาพที่  4 แสดงข้ันตอนต่าง ๆในการท้างานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
เมื่อมาถึงข้ันตอนสุดท้าย คือ การน้าไปใช้ในการตัดสินใจ ก็จะสามารถวนกลับมาที่ขั้นตอน

แรก คือ การวางแผนได้อีก ซ้้าไปซ้้ามาไม่รู้จบ เป็นการตรวจสอบข้อมูลซ้้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต่าง
ออกไป หรือพัฒนาให้ดีย่ิงกว่าเดิม 

 
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ 
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (Geographical Data) ประกอบด้วยส่วนส้าคัญ 3 ส่วน คือ ข้อมูลเชิง

พื้นที่ (Spatial Data) ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) และ เวลา (Time) หรืออีกนัยหนึ่ง 

วางแผน

รวบรวมขอ้มูล

จดัเก็บขอ้มูล

วเิคราะหข์อ้มูล

สนเทศ

น าไปใชใ้นการ
ตดัสนิใจ
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ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์จะประกอบด้วยรายละเอียด 3 ประการ คือ สิ่งนั้นอยู่ที่ใด สิ่งนั้นคืออะไร และสิ่ง
นั้นเกิดข้ึนเมื่อใด73 

1. ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) หรือต้าแหน่งที่ตั้ง คือการก้าหนดต้าแหน่งของสิ่งต่าง  ๆ 
ลงไปบนแผนที่ หรือสิ่งที่แสดงอยู่ ณ ต้าแหน่งใด ๆบนพื้นโลกและน้ามาก้าหนดไว้บนแผนที่ การ
ก้าหนดต้าแหน่งดังกล่าวสามารถท้าได้หลายวิธี ได้แก่ ต้าแหน่งสัมบูรณ์ (absolute location) คือ 
ต้าแหน่งก้าหนดโดยใช้ระบบพิกัด เช่น พิกัดกริด (x,y) พิกัดภูมิศาสตร์ (ละติจูด ลองจิจูด) หรือ แถว/
สดมภ์ (column) เป็นต้น และ ต้าแหน่งสัมพัทธ์ (relative location) คือ ต้าแหน่งที่ต้องอ้างอิงถึง
วัตถุ หรือสถานที่อื่นข้างเคียง เช่น “ใกล้กับ...” “ตัดกับ...” หรือ “อยู่ภายใน...” เป็นต้น 

2. ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ (Attribute Data) คือ คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของข้อมูล
ภูมิศาสตร์หนึ่งๆ โดยปกติมักเรียกคุณสมบัติของข้อมูลทางภูมิศาสตร์นั้น ๆ  ว่าข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงพื้นที่ 
(non-spatial data) ทั้งนี้เพราะตัวข้อมูลนั้นไม่ได้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับต้าแหน่งแต่อย่างใด 

ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ สามารถจ้าแนกออกได้ ดังนี้ 
2.1 นามบัญญัติ (nominal)  

เป็นช่ือของภูมิศาสตร์หนึ่งๆ โดยไม่มีค้าอธิบายเฉพาะอีก เช่น ที่ราบน้้าท่วมถึง ภูเขา อ้าเภอ
เมือง แหล่งโบราณคดี เป็นต้น ไม่มีการปฏิบัติการด้านการค้านวณเข้ามาเกี่ยวข้อง 

2.2 จ้านวนเชิงอันดับที่ (ordinal number)  
เป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวกับอันดับ หรือการจัดอันดับ เช่น อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 เป็นต้น ข้อมูล

ชุดน้ีจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้านวณทางสถิติ เช่น มัธยฐาน (median) เปอร์เซ็นต์ไทล์ (percentile) 
เป็นต้น แต่ไม่มีการค้านวณทางคณิตศาสตร์ 
  

                                                             
73 Peter A.  Burrough and Rachael A.  McDonnell, Principles of Geographical Information 

Systems (Oxford: Oxford University Press, 1998), 21-33. 
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2.3 ช่วง (interval)  
เป็นคุณลักษณะที่เกี่ยวพันกับอันตรภาคช้ัน หรือ ช่วงห่างที่เท่า ๆ กัน โดยมีจุดเริ่มต้นที่ 0 

(ศูนย์) ตัวอย่างเช่น “อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส หมายถึง อุณหภูมิที่ร้อนกว่าอุณหภูมิที่ 15 องศา
เซลเซียส อยู่ถึง 15 องศาเซลเซียส” ค้ากล่าวนี้มีความหมาย แต่ถ้ากล่าวว่า “อุณหภูมิที่ 30 องศา
เซลเซียส หมายถึงอุณหภูมิที่ร้อนเป็น 2 เท่าของอุณหภูมิที่ 15 องศาเซลเซียส” ซึ่งไม่มีความหมายใน
เชิงคุณลักษณะที่เป็นช่วง 

2.4 อัตราส่วน (ratio)  
เป็นคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกับช่วง โดยมีจุดเริ่มต้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อ

เดือนเท่ากับ 120 มิลลิเมตร หรือรายได้ประชาชาติต่อหัว เท่ากับ 80000 บาท ต่อปี เป็นต้น 

3. เวลา (Time)  
เป็นสิ่งส้าคัญในทางภูมิศาสตร์ โดยมักจะถูกอ้างอิงกับจดุใดจุดหนึ่งในช่วงหนึ่งของเวลา การที่

ทราบถึงเวลาขณะที่เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิศาสตร์เป็นสิ่งส้าคัญที่สุดในการใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่าง
เหมาะสม 
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บทท่ี 3  
แหล่งโบราณคดีท่ีท าการศึกษาในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 

 
การศึกษาการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 

ได้เลือกพื้นที่ชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ตามแนวของลุ่มแม่น้้าชีในบางส่วนของจังหวัดหนองบัวล้าภู  
จังหวัดเลย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น และสิ้นสุดที่จังหวัดมหาสารคาม  โดยใช้ข้อมูลจากรายงาน 
“โครงการส้ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน” ของกรมศิลปากรเป็นส้าคัญ 
( แห ล่ ง โ บ ร าณคดี ใ นจั ง ห วั ด ชั ย ภูมิ นั้ น ไ ม่ ส าม า ร ถห า ข้อมู ล ไ ด้ ม ากนั ก  จึ ง เ ลื อ ก เ อ า  
เมืองโบราณคอนสวรรค์, ดอนเมืองพรม และแหล่งโบราณคดีบริเวณใกล้เคียง เป็นหลัก เนื่องจาก
ประเมินว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดีบางแหล่งที่ร่วมสมัยกันจากข้อมูลในรายงานการ
ส้ารวจนั้น)   ดังนั้น เงื่อนไขของงานวิจัยช้ินน้ีจึงเลอืกใช้ข้อมูลการก้าหนดอายุสมัยของแหล่งโบราณคดี
ที่เป็นไปตามรายงานดังกล่าว ซึ่งใช้วิธีก้าหนดอายุเชิงเทียบ (Relative Dating) จากโบราณวัตถุและ
โบราณสถานที่พบบนผิวดิน ซึ่งแหล่งโบราณคดีบางแห่งเคยมีการขุดค้นทางโบราณคดีมาบ้างแล้ว แต่
ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมข้อคิดเห็นจากการส้ารวจซ้้าในบางแหล่งซึ่งอาจมีช่วงอายุสมัยที่ต่างออกไปจากใน
รายงานนั้น โดยมากจะเป็นเรื่องของการคาบเกี่ยวกันของยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และสมัย
ต้ นป ร ะ วัติ ศาสตร์  ที่ ไ ม่ ส ามา รถแยกออกจากกั น ได้ อย่ า ง ชั ด เ จน เ นื่ อ ง จ าก ไม่ เ คยมี 
การขุดค้นทางโบราณคดีจึงไม่สามารถจ้าแนกของจากช้ันดินทางโบราณคดีได้ แต่พบหลักฐาน  
ทางโบราณคดีบางอย่าง หรือจากการวิเคราะห์แหล่งโบราณคดีจากสภาพที่ตั้งโดยรอบ  

 
วิธีการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 

การศึกษาแหล่งโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนในงานวิจัยช้ินน้ี มีดังนี้ 

1. รวบรวมข้อมูลเอกสาร – การรวบรวมเอกสารข้อมูลทางโบราณคดี ได้แก่ รายงานการ
ส้ารวจและขุดค้นทางโบราณคดี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย, ข้อมูลจารึก, เอกสาร
ทางประวัติศาสตร์, วรรณกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ข้อมูลพิกัดต้าแหน่ง
แหล่งโบราณคดีและแผนที่ทางภูมิศาสตร์ 

ในข้ันตอนของการรวบรวมข้อมูลเอกสาร จะด้าเนินการจัดจ้าแนกประเภทของแหล่ง
โบราณคดีตามหน้าที่การใช้งานและอายุสมัย โดยน้าเสนอในบทนี้ในรูปแบบของตาราง, รูปภาพแสดง
ต้าแหน่งของแหล่งโบราณคดีบทแผนที่ และเรียบเรียงข้อมูลเชิงพรรณนา            

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ/X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ&1%2C1%2C
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2. วางแผนการส้ารวจภาคสนาม – ก้าหนดจุดมุ่งหมายการเข้าถึงพื้นที่แหล่งโบราณคดีจาก
พิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการก้าหนดไว้ในรายงานการส้ารวจทางโบราณคดี และเดินส้ารวจด้วย
ตัวเองเป็นบางแหล่งที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก โดยแบ่งพื้นที่ส้ารวจตามอ้าเภอต่าง ๆ 

อย่างไรก็ตาม การวางแผนส้ารวจทางโบราณคดีนั้นใช้ข้อมูลจาก “โครงการส้ารวจศึกษา
แหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน” ของ กลุ่มโบราณคดี ส้านักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น กรม
ศิลปากร ในขณะนั้น (ปัจจุบันเป็นส้านักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น) ซึ่งก้าหนดระยะของแหล่งโบราณคดี
ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนให้อยู่ในรัศมี 5-15 กิโลเมตร จากแนวล้าน้้าทั้งสองฝั่ง ซึ่งผู้วิจัยได้เพิ่มแหล่ง
โบราณคดีบางแหล่งที่อยู่นอกเขตพื้นทีก่ารศึกษาไว้ด้วย เช่น แหล่งโบราณคดีในจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งอยู่ใน
พื้นที่ของส้านักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา มิได้อยู่ในรายงาน “โครงการส้ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดี
ในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน” แต่ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรจะน้ามาศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

2.1 ส้ารวจภาคสนาม  
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามแหล่งโบราณคดีตามเขตอ้าเภอต่าง ๆที่ได้วางแผนไว้ และ

สัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนถึงประวัติความเป็นมาของแหล่งโบราณคดี ซึ่งสามารถท้าได้เพียงบางพื้นที่ 
เช่น อ้าเภอบ้านไผ่, อ้าเภอชนบท, อ้าเภอมัญจาคีรี, อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย จังหวัดขอนแก่น อ้าเภอคอน
สวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น เนื่องจากมีอุปสรรคเกี่ยวกับงบประมาณการด้าเนินงานวิจัย และ
ข้อจ้ากัดด้านคมนาคมและพาหนะ ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้จักรยานผสมกับการเดินเท้าแม้จะสามารถเข้าถึง
แหล่งโบราณคดีบางแหล่งได้ในเชิงลึก เช่น การมีกิจกรรมกับชุมชน, การสัมภาษณ์ผู้ค้นในท้องถ่ิน, 
การสังเกตสภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแวดล้อม แต่ก็ไม่สามารถตอบสนองความต้องการใน
การด้าเนินการส้ารวจทางโบราณคดีได้อย่างครบถ้วน และไม่สามารถเดินทางไกลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการส้ารวจด้วยข้อมูลโทรสัมผัส 

2.2 ส้ารวจด้วยข้อมูลโทรสัมผัส (Remote sensing survey)  
จากข้อจ้ากัดในการด้าเนินงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท้าให้ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้เครื่องมือใน

การศึกษาที่ประหยัดงบประมาณและเวลา สะดวกต่อการใช้งาน และไม่จ้าเป็นต้องเสี่ยงอันตรายใน
การลงพื้นที่ส้ารวจจริง ซึ่งการใช้ข้อมูลโทรสมัผัส หรือการส้ารวจระยะไกลโดยไม่เข้าถึงพื้นที่จริงของ
แหล่งโบราณคดีน้ัน ท้าให้ขาดรายละเอียดเชิงลึกและสภาพโดยทั่วไปของแหล่งโบราณคดีที่ควรจะจับ
ต้องได้ หรือมองเห็นได้ด้วยตาและสามารถบันทึกเชิงพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ 
สภาพแวดล้อมและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบไป แต่สิ่งที่ได้มาแทนคือ ข้อมูลอย่างกว้างๆของแหล่ง
โบราณคดีและบริเวณใกล้เคียง ความเป็นไปได้ของสภาพแวดล้อมที่สามารถระบุได้อย่างพอสังเขป
จากภาพถ่ายดาวเทียม ท้าให้เห็นสภาพแวดล้อมและการใช้งานพื้นที่ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา  

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ/X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ/X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ/X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ&1%2C1%2C
http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ/X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ&extended=0&SUBKEY=%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%99/1%2C5%2C5%2CB/frameset&FF=X%7bu0E25%7d%7bu0E38%7d%7bu0E48%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E49%7d%7bu0E33%7d%7bu0E0A%7d%7bu0E35%7d%7bu0E15%7d%7bu0E2D%7d%7bu0E19%7d%7bu0E1A%7d%7bu0E19%7d&SORT=DZ&1%2C1%2C
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ผู้วิจัยเลือกใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก “กูเกิ้ล เอิร์ธ” (Google Earth) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มี
การเผยแพร่สู่สาธารณะทั่วโลก มีการปรับปรุง (update) ตามแต่ละช่วงเวลาท้าให้เกิดความทันสมัย 
และยังให้โอกาสในการใช้งานกับซอฟต์แวร์ (software) ต่าง ๆอย่างยืดหยุ่นได้ในหลายรูปแบบการ
ให้บริการ (platform) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่ต่างกันไปในแต่ละผู้ใช้งาน 
โดยผู้ วิจัยได้น้าไปเป็นเครื่องมือในการศึกษาทั้ งในระบบวินโดวส์ ( Windows)  ซึ่ งใช้งานกับ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer - PC), ไอโอเอส (iOS) ซึ่งใช้งานกับอุปกรณ์ไอแพด 
(iPad), และ แอนดรอยด์ (Android) ส้าหรับโทรศัพท์มือถือ 

 

 

รูปภาพที่  5 โปรแกรม กูเกิ้ล เอิร์ธ (Google Earth) ช่วยในการส้ารวจระยะไกล 

 
3. วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งโบราณคดี – ผู้วิจัยใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการส้ารวจด้วยข้อมูล

โทรสัมผัสที่กล่าวไว้ในข้างต้นมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
(Geographic Information System - GIS)  โดยซอฟต์แวร์ที่น้ามาใช้ในการ ศึกษาเดิมนั้น คือ 
“ควอนตัมจีไอเอส” (QuantumGIS - QGIS) แต่เนื่องจากปัญหาบางประการ เกี่ยวกับความเสถียร
และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ จึงเปลี่ยนมาเป็น “อาร์คจีไอเอส” (ArcGIS) โดยมีซอฟต์แวร์ย่อย ๆ
ช่ือ “อาร์คแมพ” (ArcMap) ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท้าและวิเคราะห์ต้าแหน่งและบริบทแวดล้อมของ
แหล่งโบราณคดีบนแผนที่ อีกทั้งยังช่วยในการค้านวณพื้นที่, ระยะทาง, และสร้างฐานข้อมูลของ 
แหล่งโบราณคดีเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นในอนาคตด้วย (ดังจะได้กล่าวในบทที่ 4 ต่อไป) 

4. สังเคราะห์ข้อมูลแหล่งโบราณคดี – ประมวลข้อมูลทางโบราณคดีทุกอย่างทั้งเอกสาร ,  
การส้ารวจ, ข้อมูลการวิเคราะห์จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  และแนวคิดทฤษฎีเข้าด้วยกันเพื่อ 
ให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ที่เกิดเป็นข้อสันนิษฐานใหม่ หรือได้ข้อมูลใหม่ที่สนับสนุนข้อสันนิษฐานเก่าจาก
การศึกษาที่ผ่านมา 
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แหล่งโบราณคดีท้ังหมดในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 
จากการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน จากรายงานการส้ารวจของกรม

ศิลปากร ระหว่าง พ.ศ. 2555- 2557 และการส้ารวจภาคสนาม - ส้ารวจระยะไกลโดยผูวิ้จัยเอง ผู้วิจัย
มีความสนใจในโบราณคดีช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 และได้พิจารณาจากต้าแหน่งที่ตั้งไม่ไกลจากล้า
น้้าสายหลัก ใน 5 จังหวัด พบแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในพื้นที่ที่ก้าหนดไว้ทั้งสิ้น 270 แหล่ง ดังนี้ (ดู 
ภาคผนวก) 

1. แหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ข้อมูลแหล่งโบราณคดีจาก 9 อ้าเภอในจังหวัดขอนแก่น รวม 111 แหล่ง ได้แก่ 
 

 
 

รูปภาพที่  6 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดีในเขต จ.ขอนแก่น (มาตราส่วน 1 : 125000) 
สีเขียว = แหล่งโบราณคดีใน อ.โคกโพธ์ิชัย, สีส้ม = แหล่งโบราณคดีใน อ.ชนบท, 
สีเหลือง = แหล่งโบราณคดีใน อ.มัญจาคีรี 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap)  
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1.1 อ าเภอมัญจาคีรี จ านวน 23 แหล่ง 
ตารางที่ 1 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอมัญจาคีรี จ้านวน 23 แหล่ง 

แหล่งโบราณคดี 
ประเภทของแหล่ง

โบราณคดี 

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัติ 
ศาสตร์ 

ทวาร
วดี 

เขมร 
บาปวน -
นครวัด 

เขมร บายน 

แก่งละว้า แหล่งน้้า     
บึงกุดเค้า แหล่งน้้า     

โนนป่าช้าเก่า แหล่งฝังศพ /    
โนนบ้านเก่า 

(บ้านโนนส้านัก) 
ชุมชนโบราณ /    

โนนส้านัก ชุมชนโบราณ /    

ดอนปู่ตา 
(บ้านสวนหม่อน) 

ชุมชนโบราณ  /   

ที่นานายเกษมศักด์ิ 
ภิบาลสิงห์ 

ชุมชนโบราณ   / / 

โนนบ้านเก่า ชุมชนโบราณ   / / 

หนองแท่น แหล่งน้้า   / / 

วัดป่ามัญจาคีรี วัด, ชุมชนโบราณ /    
บ้านโนนเขวา ชุมชนโบราณ  /   

โนนกระดูก แหล่งฝังศพ /    

โนนกิบกี้ ชุมชนโบราณ /    

โนนศิลาเลข ชุมชนโบราณ  /   
โนนฮวงซุ้ย ใกล้โนน

ศิลาเลข 
ชุมชนโบราณ /    

โนนค้อและบ้านขาม ชุมชนโบราณ /  / / 

โนนนา ชุมชนโบราณ /    
โนนบักเข่ง ชุมชนโบราณ /    

โนนบ้านเก่า ชุมชนโบราณ /    

โนนเล็กใกล้โนนสังค้า ชุมชนโบราณ /    

โนนใหญ่ ชุมชนโบราณ / /   
บ้านเขวา ชุมชนโบราณ /    
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1.2 อ าเภอโคกโพธิ์ชัย จ านวน 13 แหล่ง 

ตารางที่ 2 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอโคกโพธ์ิชัย จ้านวน 13 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของ

แหล่งโบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน
ประวัติ 
ศาสตร ์

ทวาร
วด ี

เขมร 
บาปวน – 
นครวัด 

 

เขมร 
บายน 

หนองผือ ชุมชนโบราณ    / 
วัดหนองคูสุวรรณาราม ชุมชนโบราณ   / / 
วัดป่าโคกพระเจ้าใหญ ่ ชุมชนโบราณ    / 
เมืองโบราณไชยวาน เมืองโบราณ / /   

โพนห้วยนาโพง ชุมชนโบราณ   / / 
โพนโสกคาม ชุมชนโบราณ /    
โพนวัดเก่า ชุมชนโบราณ   / / 

โพนไร ่ ชุมชนโบราณ   / / 
โพนบ้านสา ชุมชนโบราณ / /   

ที่นาหลงัวัดสระทอง ชุมชนโบราณ   / / 
ดอนปู่ตา บ้านกุดลอบ ชุมชนโบราณ /  / / 

ดอนค้าพัน ชุมชนโบราณ /    
โนนพิมพา ชุมชนโบราณ   / / 
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1.3 อ าเภอชนบท จ านวน 16 แหล่ง 
ตารางที่ 3 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอชนบท จ้านวน 16 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

ส้านักสงฆ์ดอนกู ่
มิ่งมหามงคล 

วัด, ชุมชนโบราณ /  / / 

บ้านห้วยอึ่ง ชุมชนโบราณ   / / 
ที่นายายบัวเรียน  

บ้านห้วยไร ่
ชุมชนโบราณ /    

บ้านห้วยยาง ชุมชนโบราณ   / / 
บ้านห้วยค้อ ชุมชนโบราณ   / / 

บ้านหนองหวาย ชุมชนโบราณ   / / 
บ้านโนนพะยอม ชุมชนโบราณ / /   
บ้านโนนค้าดี ชุมชนโบราณ   / / 

ดอนปู่ตา บ้านโนนข่า ชุมชนโบราณ /  / / 
โนนหมากตมู ชุมชนโบราณ   / / 

โนนผาม้า ชุมชนโบราณ /  / / 
โนนกอก ชุมชนโบราณ /  / / 

ที่นาตาทองคุณ ชุมชนโบราณ   / / 
ดอนโก ชุมชนโบราณ /  / / 

ดอนเก่าน้อย ชุมชนโบราณ /  / / 

หนองกุดเฮีย 
แหล่งน้้า, ชุมชน

โบราณ 
  / / 
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1.4 อ าเภอบ้านไผ่ จ านวน 20 แหล่ง   
ตารางที่ 4 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอบ้านไผ่ จ้านวน 20 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

บ้านเมืองเพีย เมืองโบราณ / /   
โพนข่อย แหล่งผลิตเกลือ / /   
โพนธาตุ แหล่งผลิตเกลือ, / /   
โพนพล ุ แหล่งผลิตเกลือ / /   

โพนพิลาน แหล่งผลิตเกลือ / /   
โพนใหญ ่ แหล่งผลิตเกลือ / /   

วัดดู่ใหญ่วนาราม แหล่งฝังศพ / /   
ริมคลองอสีานเขียว แหล่งผลิตเกลือ /    
วัดทุ่งสว่างเนรมิตร แหล่งผลิตเกลือ / /   

โนนหลงัลาย แหล่งผลิตเกลือ /    
โนนสะเดา แหล่งผลิตเกลือ /    

โนนไม่มีช่ือ 1 แหล่งผลิตเกลือ / /   
โนนไม่มีช่ือ 2 แหล่งผลิตเกลือ /    

โนนไผ ่ แหล่งผลิตเกลือ /    
โนนปู่เบ้า แหล่งผลิตเกลือ /    
โนนเตาไห ผลิตภาชนะดินเผา /    
โนนข้ีกลิ้ง แหล่งผลิตเกลือ / /   

โนนเถียงนานางเขียน แหล่งผลิตเกลือ /    

โนนป่าช้าตาเที่ยง 
แหล่งฝังศพ,  
ชุมชนโบราณ 

/ /   

โนนฟ้าระงมึ บ่อกะถิน บ่อเกลือ / /   
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1.5 อ าเภอบ้านแฮด จ านวน 2 แหล่ง 
ตารางที่ 5 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอบ้านแฮด จ้านวน 2 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

บ้านแฮด 1 ชุมชนโบราณ /    
บ้านแฮด 2 ชุมชนโบราณ /    
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รูปภาพที่  7 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดีในเขต จ.ขอนแก่น (มาตราส่วน 1 : 125000) 
สีม่วง = แหล่งโบราณคดีใน อ.แวงน้อย, สีเขียว = แหล่งโบราณคดีใน อ.แวงใหญ่ 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 
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1.6 อ าเภอแวงน้อย จ านวน 9 แหล่ง 
ตารางที่ 6 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอแวงน้อย จ้านวน 9 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

โรงเรียนท่านางแนว
วิทยายน 

ชุมชนโบราณ  /   

ภูถ้้า แหล่งตัดหิน /  / / 
หนองดู ่ ชุมชนโบราณ   / / 
ศรีชุมพร ชุมชนโบราณ   / / 

บ้านโนนทองหลาง ชุมชนโบราณ   / / 
บึงละหานนา แหล่งน้้า     

โนนบ้านเก่า (บ้านโพนงาม) ชุมชนโบราณ /    
บ้านโนนเขวา ชุมชนโบราณ /    
โนนป่ากล้วย ชุมชนโบราณ /    
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1.7 อ าเภอแวงใหญ่ จ านวน 7 แหล่ง 
ตารางที่ 7 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอแวงใหญ่ จ้านวน 7 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

วัดป่าภูกระแต วัด, ชุมชนโบราณ   / / 
วัดกู่สระสิงห ์ ชุมชนโบราณ / / / / 

ภูคอกม้า แหล่งตัดหิน   / / 
โนนบ้านเก่า บ้านรัตนะ ชุมชนโบราณ  /   

โนนบ้านเก่า บ้านโนนทอง ชุมชนโบราณ /  / / 
โนนแก่นท้าว ชุมชนโบราณ /    

ที่นาพ่อใหญ่ริน ชุมชนโบราณ   / / 
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1.8 อ าเภอพระยืน จ านวน 5 แหล่ง 
ตารางที่ 8 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอพระยืน จ้านวน 5 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

วัดบริบรูณ์ วัด, ชุมชนโบราณ   / / 
บ้านพระเนาว์ วัด, ชุมชนโบราณ /  / / 

วัดศรีจันทร์ (กู่บ้านโต้น) โบราณสถาน  / / / 
บ้านโนนตุ่น ชุมชนโบราณ   / / 

บ้านหนองโพธ์ิ ชุมชนโบราณ   / / 
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1.9 อ าเภอเมือง จ านวน 16 แหล่ง 
ตารางที่ 9 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอเมือง จ้านวน 16 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

ดอนบ้านยาง ชุมชนโบราณ /    
ดอนไห ชุมชนโบราณ /    

โนนหนองแฮด ชุมชนโบราณ /    
โบราณสถานกู่แก้ว โบราณสถาน   / / 

โนนนา ชุมชนโบราณ /    
บ้านดอนช้าง ชุมชนโบราณ /  / / 
บ้านป่าเหลือ่ม ชุมชนโบราณ /  / / 
บ้านหัวสระ ชุมชนโบราณ /  / / 
โนนตาสุ่ม ชุมชนโบราณ /    
โนนทัน ชุมชนโบราณ /    
โนนใหญ ่ ชุมชนโบราณ /    

บ้านศรีฐาน ชุมชนโบราณ / /   
โนนชัย ชุมชนโบราณ /    

บ้านกอก ชุมชนโบราณ /    
ดอนปู่ตา บ้านหัวถนน ชุมชนโบราณ   / / 

บ้านหัวถนน ชุมชนโบราณ  /   
 
  



  67 

2. แหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
ข้อมูลแหล่งโบราณคดีจาก 3 อ้าเภอในจังหวัดมหาสารคาม รวม 86 แหล่ง ได้แก่ 

2.1 อ าเภอเมือง จ านวน 23 แหล่ง 
ตารางที่ 10 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอเมือง จ้านวน 23 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

กู่หนองบัว โบราณสถาน   / / 
โนนกลาง ชุมชนโบราณ /    

บ้านหัวฝาย ชุมชนโบราณ   / / 
กู่น้อยบ้านเขวา โบราณสถาน   /  
กู่น้อยบ้านหมี ่ โบราณสถาน    / 
กู่บ้านเขวา โบราณสถาน    / 

ดอนปู่ตา บ้านสันติสุข ชุมชนโบราณ   / / 
ดอนย่าเฒ่า ชุมชนโบราณ /    
โนนข้ีเหล็ก ชุมชนโบราณ /    
โนนบ้านไท ชุมชนโบราณ    / 
โนนสะโหว่ ชุมชนโบราณ   / / 

โนนหนองใน ชุมชนโบราณ   /  
เมืองโบราณบ้านเชียงเหียน เมืองโบราณ /    

วัดวารินทรวาสท่าตูม วัด   / / 
เถียงนาแม่ต๋อบ ชุมชนโบราณ /    
โนนสวนกล้วย  

(บ้านหนองนาแซง) 
ชุมชนโบราณ   /  

โนนสวนกล้วย  
(บ้านโนนส้าราญ) 

ชุมชนโบราณ   /  
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แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

โนนหนองแก ชุมชนโบราณ   / / 
วัดป่าโชคด ี วัด   / / 

วัดป่าไชยศรีทาธรรมานสุรณ์ วัด   / / 
วัดป่าศิลาขันธ์วิเวก วัด   /  
ศาลาหลวงปู่ขาว ชุมชนโบราณ   /  

หนองประปาหมู่บ้าน ชุมชนโบราณ /    
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2.2 อ าเภอกันทรวิชัย จ านวน 34 แหล่ง 
ตารางที่ 11 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอกันทรวิชัย จ้านวน 34 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

เมืองโบราณกันทรวิชัย เมืองโบราณ / /   
โนนข่า (บ้านม่วง) ชุมชนโบราณ /    
โนนวัดป่าหนองบก ชุมชนโบราณ /    

โนนขาม ชุมชนโบราณ /  / / 
โนนมอ ชุมชนโบราณ /    
โนนยาง ชุมชนโบราณ /    

โนนส้มโฮง ชุมชนโบราณ /    
โนนหัน ชุมชนโบราณ /    

โนนหินทอด ชุมชนโบราณ   / / 
บ้านดอนเปลือย ชุมชนโบราณ   / / 

โนนข่า (บ้านโนนเสบียง) ชุมชนโบราณ /  / / 
โนนข้ีควาย ชุมชนโบราณ /    

โนนไร่ ชุมชนโบราณ /    
โนนส้มโฮง ชุมชนโบราณ /  / / 
โนนสาวเอ ้ ชุมชนโบราณ /    
โนนเสียว ชุมชนโบราณ /    

โนนหนองไฮ ชุมชนโบราณ /  / / 
วัดกู่แก้ว วัด   / / 

วัดป่าดอนหนาด วัด /    
วัดสุธรรมาราม วัด  /   

บ้านเขียบ ชุมชนโบราณ /    
ดอนนา ชุมชนโบราณ /    
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แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

ดอนโพธ์ิ ชุมชนโบราณ /  / / 
โนนกลางทุ่ง 1 บ้านหัวขัว ชุมชนโบราณ /    

โนนกลางทุ่ง 2 ชุมชนโบราณ /    
โนนหนองเหล่า ชุมชนโบราณ /    
ที่นาแม่ใหญก่อง ชุมชนโบราณ /    

โนนยาคู ชุมชนโบราณ   / / 
ดอนปู่ตา หนองสระหิน ชุมชนโบราณ  /   

ดอนทุ่งนาน้อย ชุมชนโบราณ /    
ที่นาพ่อใหญ่ถาวร ชุมชนโบราณ   / / 
ที่นาพ่อใหญ่เรือง ชุมชนโบราณ / /   

โนนกระเบื้อง ชุมชนโบราณ /    
โนนโก ชุมชนโบราณ /    
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2.3 อ าเภอโกสุมพิสัย จ านวน 29 แหล่ง 
ตารางที่ 12 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอโกสุมพิสัย จ้านวน 29 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

โรงเรียนโนนนกหอ ชุมชนโบราณ /    
ที่นานายทองม้วน ชุมชนโบราณ /    
วัดป่าสามัคคีธรรม วัด /    

วัดป่าโนนภาษี วัด /    
โนนเมืองน้อย ชุมชนโบราณ /  / / 

โนนไม่มีช่ือ บ้านโคกกลาง ชุมชนโบราณ /  / / 
โนนเขวา ชุมชนโบราณ / /   

โนนข่า บ้านหนองปลาแข็ง ชุมชนโบราณ /    
หนองโสก ชุมชนโบราณ /    

โนนบ้านเก่า บ้านกอก ชุมชนโบราณ   / / 
โนนค้อน้อย ชุมชนโบราณ /    

โนนค้อใหญ่ 1 ชุมชนโบราณ /    
โนนค้อใหญ่ 2 ชุมชนโบราณ /    

โนนบ้านเก่า บ้านดอนจ้าปา ชุมชนโบราณ   / / 
พระลานชัย ชุมชนโบราณ /  / / 
โนนพลับ ชุมชนโบราณ /  / / 

บ้านท่าเดื่อ ชุมชนโบราณ /    
บ้านโนนเมอืง ชุมชนโบราณ /    
โนนคอขาด ชุมชนโบราณ /    
โนนกกพลับ ชุมชนโบราณ /    
โนนตาแก ชุมชนโบราณ /    

ทุ่งหนองโดน ชุมชนโบราณ /  / / 
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แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

โนนกระเบื้อง ชุมชนโบราณ /    
โนนฮ่อ ชุมชนโบราณ /    

โนนหนองสาปลา ชุมชนโบราณ /  / / 
ดอนดู ่ ชุมชนโบราณ /  / / 

โพนกุลา ชุมชนโบราณ /  / / 
วัดป่ากุดน้้าใส วัด   / / 

โนนกกโก ชุมชนโบราณ /  / / 
 
  



  73 

 
 

รูปภาพที่ 8 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดีในเขต จ.หนองบัวล้าภู 
(มาตราส่วน 1 : 125000) 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 
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3. แหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู 
ข้อมูลแหล่งโบราณคดีจาก 1 อ้าเภอในจังหวัดหนองบัวล้าภู รวม 24 แหล่ง ได้แก่ 
 
3.1 อ าเภอศรีบุญเรือง จ านวน 24 แหล่ง 
ตารางที่ 13 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอศรีบุญเรือง จ้านวน 24 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

ที่ดินนายอ่อนสา บญุยืน 
บ้านหนองอ ุ

ชุมชนโบราณ /    

โนนหินแห ่ ชุมชนโบราณ /    
โนนบ้านเก่า (บ้านสมสนุก ชุมชนโบราณ /    

ดอนพลับ ชุมชนโบราณ /  / / 
ที่ดินนายพยุง ชัยผล  

บ้านวังไฮ 
ชุมชนโบราณ /    

โคกสนั่น ชุมชนโบราณ /    
บ้านนากอก ชุมชนโบราณ /    
บ้านโนนงาม ชุมชนโบราณ /    

ดอนใหญ ่ ชุมชนโบราณ /    
โนนครึ้มดู่ บ้านซมัเบ็ญ ชุมชนโบราณ /    

ห้วยหนองผือ ชุมชนโบราณ /    
หนองไข่นุ่น ชุมชนโบราณ /  / / 
บ้านห้วยหว้า ชุมชนโบราณ /    

ดอนหินต้ัง บ้านโคกสูง ชุมชนโบราณ  /   
ที่ดินนายสุวรรณ วิรัชชู ชุมชนโบราณ /    

วัดป่าศรีวิไล วัด, โบราณสถาน  /   
ที่ดินนางดวงใจ แบร ์ ชุมชนโบราณ /    
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แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

โคกหินแห่ (บ้านห้วยไผ่) ชุมชนโบราณ /    
โนนโสกไห ชุมชนโบราณ /    

วัดสว่างอารมณ ์ วัด, ชุมชนโบราณ  /   
เนินดินริมล้าห้วยไฮ ชุมชนโบราณ /    

โนนไม่มีช่ือริมล้าห้วยข่า ชุมชนโบราณ /    
ดอนเขียง บ้านโนนพระ ชุมชนโบราณ /    
ที่ดินนางเกสร จ้าปาอ่อน ชุมชนโบราณ /    
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รูปภาพที่ 9 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดีในเขต จ.เลย (มาตราส่วน 1 : 125000) 
สีส้ม = แหล่งโบราณคดีใน อ.ภูกระดึง, สีน้้าเงิน  
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 
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4. แหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดเลย 
ข้อมูลแหล่งโบราณคดีจาก 1 อ้าเภอในจังหวัดเลย รวม 11 แหล่ง ได้แก่ 

 

4.1 อ าเภอภูกระดึง จ านวน 9 แหล่ง 
ตารางที่ 14 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอภูกระดึง จ้านวน 11 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวาร
วด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

ภาพเขียนสีถ้้ามือ  
(ถ้้ามือแดง) 

ถ้้าที่อยู่อาศัย,  
แหล่งภาพเขียนส ี

/    

ภาพเขียนสีถ้้าคิววิว 
ถ้้าที่อยู่อาศัย,  

แหล่งภาพเขียนส ี
/    

บ้านนาโก ชุมชนโบราณ /    
บ้านวังยาง บ้านลาด ชุมชนโบราณ /    

บ้านพองหนีบ ชุมชนโบราณ  /   
บ้านอีเลิศ ชุมชนโบราณ /    

ที่ดินนายหนูค่าย ขวัญต่อ ชุมชนโบราณ /    

ภาพเขียนสีถ้้าลายแทง 
ถ้้าที่อยู่อาศัย,  

แหล่งภาพเขียนส ี
/    

บ้านท่ายาง บริเวณที่ราบ 
เชิงเขาภูกระแต 

ชุมชนโบราณ /    

ถ้้าผาฆ้อง 1 (ถ้้าเสือ) 
ถ้้าที่อยู่อาศัย,  

แหล่งภาพเขียนส ี
/    

ถ้้าผาฆ้อง 2 
ถ้้าที่อยู่อาศัย,  

แหล่งภาพเขียนส ี
/    
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รูปภาพที่ 10 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดีในเขต จ.ชัยภูมิ (มาตราส่วน 1 : 250000) 
สีเขียว = แหล่งโบราณคดีใน อ.คอนสาร, สีส้ม = แหล่งโบราณคดีใน อ.บ้านแท่น, 
สีม่วง = แหล่งโบราณคดีใน อ.เกษตรสมบูรณ์, สีเทา = แหล่งโบราณคดีใน อ.ภูเขียว 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 
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5. แหล่งโบราณคดีในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
ข้อมูลแหล่งโบราณคดีจาก 9 อ้าเภอในจังหวัดชัยภูมิ รวม 38 แหล่ง ได้แก่ 

 

5.1 อ าเภอภูเขียว จ านวน 6 แหล่ง 
 ตารางที่ 15 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอภูเขียว จ้านวน 6 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

บ้านโนนเสลา ชุมชนโบราณ /    
บ้านพรมเหนือ ชุมชนโบราณ /    

บริเวณตัวอ้าเภอภูเขียว ชุมชนโบราณ /  / / 
บ้านโนนดินจี ่ ชุมชนโบราณ  / / / 

เมืองโบราณบ้านแก้ง เมืองโบราณ  /   
บ้านเมืองคง โบราณสถาน   / / 
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5.2 อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จ านวน 6 แหล่ง 
ตารางที่ 16 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ จ้านวน 6 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

บ้านบัว ชุมชนโบราณ / /   
โนนฆ้อง ชุมชนโบราณ  /   

บ้านหัวขัว 
ชุมชนโบราณ, 
โบราณสถาน 

 /   

บ้านเก่าน้อย 
ชุมชนโบราณ, 
โบราณสถาน 

 /   

โนนหินต้ัง 
ชุมชนโบราณ, 
โบราณสถาน 

 / / / 

บ้านพันล้า 
ชุมชนโบราณ, 
โบราณสถาน 

 /   
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5.3 อ าเภอบ้านแท่น จ านวน 2 แหล่ง 
ตารางที่ 17  แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอบ้านแท่น จ้านวน 2 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

บ้านหลุบค่าย 
เมืองโบราณ,  

แหล่งเตา 
  / / 

ปรางค์กูบ่้านแท่น โบราณสถาน    / 
 
 

5.4 อ าเภอคอนสาร จ านวน 1 แหล่ง 
ตารางที่ 18 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอคอนสาร จ้านวน 1 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

ถ้้าพระมหามนตร ี ถ้้าโบราณสถาน   / / 
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รูปภาพที่ 11 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดีในเขต จ.ชัยภูมิ (มาตราส่วน 1 : 125000) 
สีเขียว = แหล่งโบราณคดีใน อ.เมือง, สีเหลือง = แหล่งโบราณคดีใน อ.คอนสวรรค์ 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 
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5.5 อ าเภอเมือง จ านวน 9 แหล่ง 
ตารางที่ 19 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอเมือง จ้านวน 9 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

บ้านกุดเชือก ชุมชนโบราณ   / / 

โนนบ้านเก่า บ้านโพใหญ ่
ชุมชนโบราณ, 
โบราณสถาน 

 /   

บ้านเมืองน้อย โบราณสถาน   / / 
บ้านเมืองเก่า ชุมชนโบราณ / / / / 

บริเวณโรงต้มกลั่นสุรา ชุมชนโบราณ   / / 
บ้านกุดโงง้ นาหนองแซง ชุมชนโบราณ  /   

โบราณสถานภูพระ ถ้้าโบราณสถาน   / / 
ปรางค์กู ่ โบราณสถาน    / 

บ้านดอนกู ่ โบราณสถาน    / 
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5.6 อ าเภอคอนสวรรค์ จ านวน 2 แหล่ง 
ตารางที่ 20 แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอคอนสวรรค์ จ้านวน 2 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

เมืองโบราณคอนสวรรค์ เมืองโบราณ  /   
บ้านโนนขุนทิพย ์ ชุมชนโบราณ / /   
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รูปภาพที่ 12 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดีในเขต จ.ชัยภูมิ (มาตราส่วน 1 : 250000) 
สีฟ้า = แหล่งโบราณคดีใน อ.บ้าเหน็จณรงค์, สีด้า = แหล่งโบราณคดีใน อ.จัตุรัส, 
สีชมพู = แหล่งโบราณคดีใน อ.บ้านเขว้า 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 
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5.7 อ าเภอจัตุรัส จ านวน 3 แหล่ง 
ตารางที่ 21   แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอจัตุรัส จ้านวน 3 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

บริเวณตอนใต้ของ 
ห้วยตะกุด 

ชุมชนโบราณ / /   

บ้านหนองลมุพุก ชุมชนโบราณ / /   
ดอนเมืองพรม  
บ้านหนองผักชี 

เมืองโบราณ / /   

 
5.8 อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จ านวน 6 แหล่ง 
ตารางที่ 22   แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ จ้านวน 6 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

บ้านตาล ชุมชนโบราณ   / / 
บ้านกระทุ่มพระ ชุมชนโบราณ /    
บ้านหนองกก ชุมชนโบราณ /    
บ้านกู่หัวสระ โบราณสถาน   / / 

สบน้้ามัน โบราณสถาน   / / 
ปรางค์บ้านตาล โบราณสถาน   / / 
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5.9 อ าเภอบ้านเขว้า จ านวน 3 แหล่ง 
ตารางที่ 23   แสดงรายช่ือแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอบ้านเขว้า จ้านวน 3 แหล่ง 

แหล่งโบราณคด ี
ประเภทของแหล่ง

โบราณคด ี

อายุสมัย 

ก่อน 
ประวัต ิ
ศาสตร ์

ทวารวด ี

เขมร 
บาปวน 
-นคร
วัด 

 

เขมร 
บายน 

บ้านเขว้า 
ชุมชนโบราณ, 
โบราณสถาน 

 / / / 

กู่บ้านกุดยาง (กู่แดง) โบราณสถาน   /  
เมืองโบราณหามหอก 

บ้านหนองไข่นุ่น 
เมืองโบราณ, 
โบราณสถาน 

 / / / 

 
ปัญหาของการศึกษาแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ศึกษาน้ันมาจากการก้าหนดอายุสมัย  เนื่องจาก

การศึกษาโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้นยังขาดผลการก้าหนดอายุจาก
หลักฐานทางโบราณคดีและช้ันดินที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดี จากรายงานการส้ารวจจึงเปน็การ
ก้าหนดอายุเชิงเทียบเกือบทั้งหมด อีกประการหนึ่ง การศึกษาโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจะมุ่งประเด็นไปที่ศิลปกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยหลักฐานที่นิยม
วิเคราะห์ เช่น ใบเสมา โบราณสถานอิฐ โบราณสถานศิลาแลง ช้ินส่วนโบราณวัตถุ-โบราณสถานจาก
หินทราย เป็นต้น แต่นั่นก็ท้าให้ได้ค่าอายุอย่างกว้างๆส้าหรับการศึกษาเปรียบเทียบแหล่งโบราณคดีที
มีโอกาสพบหลักฐานทางโบราณคดีประเภทที่กล่าวมา    

หลักฐานทางโบราณคดีประเภทภาชนะดินเผาที่พบตามแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ลุ่มน้้าชี
ตอนบนน้ันส่วนมากจะเป็นเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา (Earthenware) ที่สร้างขึ้นอย่างหยาบๆ 
ทั้งแบบผิวเรียบ และตกแต่งลวดลาย เช่น ลายขูดขีด, ลายกดประทับ, ลายเชือกทาบ เป็นต้น มีสีส้ม, 
สีแดง, สีเทา-ด้า, สีขาวนวล ข้ึนอยู่กับคุณภาพของดินและกรรมวิธีการเผาด้วยอุณหภูมิต่าง ๆ แต่
ส่วนมากไส้ในของภาชนะจะยังไม่สุกดีนัก ซึ่งเกิดจากการเผาอย่างง่ายๆด้วยอุณหภูมิต่้าท้าให้ได้รับ
ความร้อนไม่ทั่วถึง ภาชนะดินเผาเหล่าน้ีได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนาน ดังจะเห็น
ได้ว่าพบเศษภาชนะดินเผาลักษณะเช่นนี้ตามแหล่งโบราณคดีในทุกยุคสมัย ซึ่งเป็นการยากที่จะ
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ก้าหนดอายุสมัยที่แน่นอนจากภาชนะดินเผาที่มีลักษณะดังกล่าว จึงจ้าเป็นต้องพิจารณาจากหลักฐาน
อื่น ๆในบริบทแวดล้อม  

ต่อไปนี้จะเป็นการกล่าวถึงแหล่งโบราณคดีที่พบในพื้นที่ศึกษาจากข้อมูลปัจจุบัน โดย
ก้าหนดให้อยู่ในรัศมี 5-15 กิโลเมตร จากแนวสองฝั่งแม่น้้าชี โดยมุ่งเน้นที่แหล่งโบราณคดียุค
ประวัติศาสตร์ ซึ่งมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลาย เรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 – 19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของวัฒนธรรม
ทวารวดี และวัฒนธรรมเขมร  

 

รูปภาพที่ 13 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดี ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ทุกแหล่งใน
พื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนที่ท้าการศึกษา (ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 
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การจัดล าดับอายุสมัยแหล่งโบราณคดีในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ าชีตอนบน ช่วงก่อนพุทธศตวรรษท่ี 19 
จากการศึกษาแหล่งโบราณคดีทั้งหมดในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 สามารถจัดล้าดับได้

อย่างกว้างๆ 5 ช่วงเวลา ได้แก่ 
1. ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยเหล็ก (ราวพุทธศตวรรษที่ 1-12) 
2. ยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมรก่อนเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-14) 
3. ยุคประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 14-16) 
4. ยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมร ศิลปะบาปวน (ราวพุทธศตวรรษที่ 16) - ศิลปะนครวัด  
(ราวพุทธศตวรรษที่ 17) 
5. ยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมร ศิลปะบายน (ราวพุทธศตวรรษที่ 18) 
 
1. แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก  
(ราวพุทธศตวรรษท่ี 1-12) 
 

 

รูปภาพที่ 14 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 
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แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นไม่เก่าแก่ไปกว่าสมัย
เหล็ก (ราว 2,500 ปีมาแล้ว) นิยมตั้งถ่ินฐานอยู่ตามเนินดิน หรือที่สูงตามที่ราบลุ่ม และที่ราบเชิงเขา
ใกล้กับล้าน้้าสายรอง ล้าห้วย และที่ราบใกล้ทะเลสาบรูปแอก เพื่อหลีกหนีจากปัญหาน้้าท่วม ดังนั้น
เราจึงพบแหล่งโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนี้ในรูปแบบเนินดินเป็นส่วนใหญ่  
เนื่องจากมีความสามารถในการท้าเกษตรกรรม มีเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า บวกกับจ้านวนประชากร
ที่เพิ่มมากขึ้นท้าให้เกิดความซับซ้อนทางสังคม อันน้าไปสู่การสร้างบ้านแปงเมือง และระบบการเมือง
การปกครอง ก่อให้เกิดการแบ่งชนช้ันทางสังคม ซึ่งมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งต่อการเกณฑ์แรงงาน หรือ
ระดมผู้คนไปช่วยกันก่อสร้างสิ่งต่าง ๆ เช่นคูน้้าคันดินขอบเขตของชุมชน หรือหักร้างถางพงเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่เพือ่การทา้นาปลูกข้าวหล่อเลีย้งประชากรในชุมชน เป็นต้น สันนิษฐานว่าในช่วงนี้เอง
ที่เริ่มมีการสรา้งคูน้้าคันดินเป็นเมอืงโบราณข้ึน ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี เครื่องมือเหล็ก และก้าลัง
ผลิตซึ่งหมายถึงจ้านวนประชากร 

นอกจากนี้ ยังเกิดช่างฝีมือเฉพาะทางหลากหลายมากขึ้น ทั้งช่างผลิตภาชนะดินเผา ช่างโลหะ 
ช่างทอผ้า เป็นต้น ส้าหรับภาชนะดินเผาน้ัน หลักฐานทางโบราณคดีที่พบมักจะเป็นเศษภาชนะดินเผา
เนื้อดินธรรมดา อย่างหยาบ เผาด้วยอุณหภูมิไม่สูงมากนัก ท้าให้เนื้อดินสุกไม่ทั่วถึง มีสีส้ม, สีเทา, สีด้า
, สีขาวนวล ทั้งแบบผิวเรียบและตกแต่งลวดลายขูดขีดหรือเชือกทาบ คล้ายกันในหลายๆแหล่ง ทั้ง
แหล่งโบราณคดีที่มีหน้าที่การใช้งานเป็นที่อยู่อาศัย, แหล่งฝังศพ และแหล่งผลิตทรัพยากร 

แหล่งโบราณคดีหลายแหล่งในเขตอ้าเภอเมือง, ชนบท, โคกโพธ์ิชัย, แวงน้อย, และมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น แหล่งโบราณคดีในเขตอ้าเภอกันทรวิชัย, โกสุมพิสัย, และบางส่วนของอ้าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม มีการค้นพบแหล่งโบราณคดีที่มีหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งฝังศพสามารถพบ
โครงกระดูก, ภาชนะดินเผา, โบราณวัตถุที่ท้าจากเหล็ก ส้าริด และกระดูกสัตว์ โดยมากเป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้ และเครื่องประดับ ฝังร่วมกับศพ เช่นที่แหล่งโบราณคดีโนนชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ซึ่งเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ พบหลักฐานการฝังศพที่มีลูกปัดและต่างหูท้าจากเปลือกหอยทะเล 
แสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนโบราณใกล้ทะเล74  

 

                                                             
74 กรมศิลปากร. โบราณวัตถุชิ้นส าคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น (ขอนแก่น: โรงพิมพ์พระ

ธรรมขันต์, 2550), 10-11. 
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รูปภาพที่  15 เครื่องประดับท้าจากเปลือกหอยทะเล จากแหล่งโบราณคดีโนนชัย จังหวัด

ขอนแก่น 
(ที่มา : กรมศิลปากร, โบราณวัตถุช้ินส้าคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น (ขอนแก่น: โรงพิมพ์
พระธรรมขันต์, 2550), 10.) 

 

หลักฐานประเภทภาชนะดินเผาที่พบจากแหล่งโบราณคดีโนนชัยน้ันเป็นแบบเนื้อดินธรรมดา
อย่างดี เคลือบน้้าโคลนสีแดง อาจมีลายขูดขีด, เชือกทาบ หรือเขียนสี พบได้ตามแหล่งโบราณคดียุค
ก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนและบริเวณใกล้เคียงในเขตจังหวัดขอนแก่นและ
มหาสารคาม เช่น โนนนกทา อ้าเภอภูเวียง, บ้านคูเมือง อ้าเภอชุมแพ, และที่บ้านศรีฐาน อ้าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโนนชัยนัก ด้วยความโดดเด่นของภาชนะดินเผาส้าคัญของแหล่ง
โบราณคดีโนนชัยน้ัน ท้าให้เกิดการจัดกลุ่มวัฒนธรรมจากภาชนะดินเผาในแอ่งโคราชได้ 3 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ กลุ่มทุ่งกุลา, กลุ่มทุ่งส้าริด ซึ่งนิยมตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง (Flood Plain) ของ
ลุ่มแม่น้้ามูล-ชี และกลุ่มโนนชัย ซึ่งนิยมตั้งถ่ินฐานอยู่บริเวณที่ราบข้ันบันได หรือลานตะพักล้าน้้า
ระดับต่้า (Low Terrace) ของลุ่มแม่น้้าชี75  

การค้นพบภาชนะดินเผาที่ใช้ในพิธีฝังศพครั้งที่สอง เช่นที่เมืองโบราณบ้านเมืองเพีย อ้าเภอ
บ้านไผ่, แหล่งโบราณคดีโนนส้านัก ต้าบลหนองแปน อ้าเภอมัญจาคีรี, แหล่งโบราณคดีบ้านพระเนาว์ 
ต้าบลพระบุ อ้าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น, และเมืองโบราณบ้านเชียงเหียน อ้าเภอเมือง จังหวัด

                                                             
75 สุจิตต์ วงษ์เทศ, บรรณาธิการ. เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบกับการพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ

สังคมของสยาม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2550), 15-21. 
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มหาสารคาม ส่วนมากเป็นภาชนะทรงกลมและทรงโกศ (Urns) มีฝาปิดคล้ายกับวัฒนธรรมในทุ่งกุลา
ร้องไห้ พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด บางแหล่งพบเบ้าหล่อโลหะในหลุมฝังศพด้วย  

 

 
รูปภาพที่  16  ภาชนะดินเผาที่ใช้ในการฝังศพครั้งที่สอง จากเมืองโบราณบ้านเมืองเพีย 

 
สันนิษฐานว่าการผลิตเกลือสินเธาว์น่าจะเริ่มข้ึนในช่วงนี้ควบคู่ไปกับการผลิตโลหะ และการ

ท้าเกษตรกรรมแบบเข้มข้น (intensive farming, intensive agriculture) โดยมีภาชนะดินเผาแบบ
พิเศษจ้านวนมากที่สร้างขึ้นมาเพื่อการผลิตเกลือ เพราะ “ใช้แล้วทิ้ง” สันนิษฐานว่าเป็นภาชนะดินเผา
ก้นกลมที่ผลิตข้ึนอย่างหยาบๆ จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในเขตอ้าเภอบ้านไผ่ คือเศษภาชนะ
ดินเผาที่ถมอัดแน่นอยู่ในเนินดินที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ เนินดินเหล่านั้นก่อตัวข้ึนจากกระบวนการการ
ผลิตเกลือสินเธาว์ จากการส้ารวจทางโบราณคดีไม่พบส่วนก้นของภาชนะดินเผาเหล่านั้นเลย แม้แต่
ส่วนปากก็พบน้อยมาก และยังมีรอยเผาไหม้อยู่บนผวิของเศษภาชนะแทบทุกช้ินอีกด้วย สันนิษฐานว่า
แหล่งผลิตเกลือในเขตอ้าเภอบ้านไผ่คงจะมีการใช้งานต่อเนื่องมาในช่วงวัฒนธรรมทวารวดี  
ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16  
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รูปภาพที่   17   โบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ จากเมืองโบราณบ้านเมืองเพีย 

อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  
(ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น) 
 

มีวิธีสังเกตเกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือสินเธาว์ ด้วยลักษณะ
กายภาพของแหล่งโบราณคดีในปัจจุบัน จะเห็นว่าเป็นเนินดินที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดียวกลางทุ่งนา รอบ 
ๆเนินดินนั้นเต็มไปด้วยคราบเกลือสีขาวบนผิวดิน ซึ่งจะมองเห็นได้ง่ายในฤดูแล้ง บนเนินดินปกคลุม
ด้วยต้นไม้เล็ก ๆ วัชพืชอย่างต้นหนามพุงดอ ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นในดินเค็ม อาจมีไม้ยืนต้นขนาดเล็กขึ้นบ้าง 
และที่ส้าคัญคือ เศษภาชนะดินเผาช้ินเล็กช้ินน้อยที่แตกหักและมีรอยเผาไหม้ กับเศษเถ้าถ่าน และ
กระดูกสัตว์ทับถมอัดแน่นอยู่ในเนินดินเหล่าน้ัน สันนิษฐานว่าเป็นกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตที่ใช้พื้นที่
ช่วงเวลาหนึ่งบริเวณดังกล่าวเพื่อการผลิตเกลือ  

ด้วยเหตุว่าพบเศษภาชนะดินเผาจ้านวนมากที่มีร่องรอยเผาไหม้พบในเนินดินน้ันคือหม้อต้ม
เกลือที่ใช้แล้วทิ้งเป็นขยะทับถมไปพร้อมกับดินเค็มที่กรองเอาน้้าเกลือออกไปแล้ว ดินที่ทับถมกันน้ัน
จึงเป็นดินจืด ในขณะที่พื้นดินรอบ ๆยังเค็มอยู่ ส่วนกระดูกสัตว์คงจะเป็นอาหารของมนุษย์ผู้ต้มเกลือ
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นั่นเอง โดยเนินดินเหล่านั้นอาจต้องใช้เวลาหลายสิบหรือหลายร้อยปีในการก่อตัวข้ึนจนสูงใหญ่ได้ถึง 
3-15 เมตร และอาจก่อให้เกิดผลกระทบเรื่องความแห้งแล้งเป็นวงกว้างจากการตัดไม้ท้าลายป่าเพื่อ
น้ามาเป็นเช้ือเพลิงในอุตสาหกรรมการท้าเกลือ 

เ ช่ือกันว่า ในสมัยเหล็กนั้นอาจะเริ่มมีการปักหลักหิน (Boundary Stone) หรือหินตั้ง 
(Standing Stone) กันบ้างแล้ว คงจะเป็นเรื่องของการก้าหนดเขตแดนศักดิ์สิทธ์ิ หรือในบริบท
พิธีกรรมแห่งความตาย เนื่องจากมีการค้นพบโครงกระดูกและภาชนะดินเผาซึ่งเป็นของอุทิศให้กับศพ
อยู่ใต้หลักหินนั้น เช่น แหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่งในต้าบลม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 76, เมือง
โบราณคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ , และเมืองฟ้าแดดสงยาง อ้าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ77 เป็นต้น  

สรุปแบบแผนการตั้งถ่ินฐานในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก (ราว 2,500 ปี
มาแล้ว) มนุษย์ย้ายถ่ินฐานจากที่สูงลงมายังที่ราบลุ่มเพื่อการเกษตรกรรม , ขยายโอกาสในการเก็บ
เกี่ยวทรัพยากรจากป่าไม้และแหล่งน้้า, การขยายพื้นที่เพื่อรองรับจ้านวนประชากร, และการคมนาคม
ที่สะดวกขึน้โดยการเลือกที่ตั้งบริเวณใกล้กับแหล่งน้้าธรรมชาติ นอกแหล่งโบราณคดีตามที่ราบเชิงเขา
จะเห็นได้ว่ามีชุมชนเล็ก ๆ  กระจายอยู่ตามพื้นที่ภูมิสัณฐานแบบต่าง ๆ  เช่น ที่ราบลุ่ม เนินดินสูงตาม
ลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า มีการสร้างขอบเขตของชุมชน คือ คูน้้าคันดิน ซึ่งขนาดของขอบเขตชุมชนนี้
สัมพันธ์กับจ้านวนประชากร ยิ่งมีเนื้อที่มาก ประชากรก็น่าจะยิ่งมากตามไปด้วย โดยชุมชนขนาดต่าง 
ๆที่อยู่ใกล้เคียงกันนี้น่าจะมีความแตกต่างในล้าดับสถานะของชุมชน อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบ
ศูนย์กลางและบริวารอันหมายถึงความซับซ้อนของระบบสังคม และมีเครือข่ายการติดต่อแลกเปลี่ยน
ทางการค้าและวัฒนธรรมระหว่างชุมชนที่ขยายไกลออกไปยิ่งข้ึน ดังจะเห็นว่ามีการรับสินค้าต่างถ่ิน 
เช่น เครื่องประดับจากเปลือกหอยทะเล, ลูกปัดหินและแก้วจากอินเดีย เป็นต้น78  

ด้วยศักยภาพทางเทคโนโลยีการท้าเครื่องมือเหล็กประกอบกับจ้านวนประชากรที่มากข้ึนท้า
ให้การขุดคูน้้าคันดินสร้างเมืองเป็นไปได้โดยง่าย มีข้อสังเกตว่าด้วยช้ันเกลือหินในหมวดหิน
มหาสารคามใต้ดินนั้นท้าให้เกิดลักษณะทางธรณีวิทยาเรียกว่า “โดมเกลือ” ซึ่งมีลักษณะเป็นเนิน

                                                             
76 สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และ สมเด็จฯ กรมพระยาด้ารงราชานุภาพ. สาส์นสมเด็จ, 

เล่ม 9 (กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2546), 82. 
77 ศรีศักร วัลลิโภดม. “เสมาหินอิสาน การส้ารวจและศึกษาการสืบเน่ืองของประเพณีปักหินตั้งในสังคม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, เมืองโบราณ. ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2528), 6-33. 
78 สุรพล นาถะพินธุ, รากเหง้า บรรพชนคนไทย : พัฒนาการทางวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ (กรุงเทพฯ: 

มติชน, 2550), 132-135. 
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ข้ึนมา และเมื่อถูกน้้าละลายช้ันเกลือจนยุบตัวลงเกิดเป็นภูมิลักษณ์แอ่งยุบวงแหวนล้อมรอบเนินดิน 
อาจมีมนุษย์เข้าไปดัดแปลงใช้งานเป็นคูน้้าคันดินเมืองโบราณบ้างก็เป็นได้ 

2. ยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมรก่อนเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษท่ี 12-14) 
แหล่งโบราณคดีในสมัยเขมรช่วงก่อนเมืองพระนครในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นไม่

ปรากฏว่ามีร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีชัดเจน แต่ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับต้าแหน่งที่ตั้งของ
ชุมชนโบราณในระยะเวลาดังกล่าวนี้จากหลกัฐานที่พบในพื้นที่ใกลเ้คียงพืน้ที่ศึกษา ได้แก่ เมืองโบราณ
ดงเมืองแอม ต้าบลดงเมืองแอม อ้าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้้าพอง 
นอกเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีล้าห้วยสาขาที่จะไหลไปรวมกันที่แม่น้้าชี หลักฐานทางโบราณคดี ได้แก่ 
ศิลาจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 พบที่วัดศรีเมืองแอม ซึ่งจารึกนั้น
กล่าวถึงพระนามของเจ้าชายจิตรเสน หรือ “พระเจ้ามเหนทรวรมัน” และการสร้างรูปเคารพลัทธิไศว
นิกายเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะของพระองค์ ณ ที่นี้คือ ศิวลึงค์ ส่วนอีกแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกับล้าน้้าชี คือ จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน จากแหล่งโบราณคดีดอนขุม
เงิน บ้านหนองฮี ต้าบลเด่นราษฎร์ กิ่งอ้าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด พบบริเวณซากโบราณสถาน
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 4-5 เมตร จากบ่อน้้าโบราณที่กรุด้วยหินทราย เนื้อความในจารึก
กล่าวถึงการสรรเสริญพระเจ้ามเหนทรวรมัน ผู้ทรงให้สร้างรูปพระโค (นนทิ) เพื่อถวายแด่พระศิวะ79 

จะเห็นได้ว่าชุมชนโบราณซึ่งพบหลักฐานเกี่ยวกับพระเจ้ามเหนทรวรมันนั้นไม่ได้มีอาณาเขต
ล่วงเข้ามาในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนที่ได้ก้าหนดศึกษาไว้ แล้วจึงข้ามไปพบหลักฐานซึ่งร่วมสมัยกับ
พระองค์ในบริเวณป่าใกล้บ้านวังไผ่ ต้าบลบ่อรัง อ้าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งใ กล้กับเมือง
โบราณศรีเทพ ซึ่งอยู่ในกลุ่มของชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าป่าสัก ภาคกลางของประเทศไทย อันมี
พื้นที่ต่อเนื่องกับแอ่งโคราช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยหลักฐานที่พบนั้นคือ จารึก
บ้านวังไผ่ ซึ่งเป็นจารึกอักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต แบบเดียวกับจารึกของพระเจ้ามเหนทรวรมันที่
พบบริเวณปากแม่น้้ามูล และบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนกลาง เนื้อความกล่าวถึงกษัตริย์ผู้เป็นนัดดาของ
พระจักรพรรดิ ผู้เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าปฤถิวีนทรวรมัน ผู้เป็นใหญ่เสมอพระเจ้าภววรมัน ที่ 1 
แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นกษัตริย์องค์ใด80  

                                                             
79 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11-14 

(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559), 110-118. 
80 ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกบ้านวังไผ่”, ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธ

ศตวรรษที่ 12-14 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 139-143. 
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อย่างไรก็ตามจารึกบ้านวังไผ่นี้มีปัญหาเกี่ยวกับบริบทที่พบ และความคลุมเครือเกี่ยวกับล้าดับ
วงศ์กษัตริย์ รวมไปถึงการระบุพระนามของกษัตริย์ผู้ถูกยกย่องให้ยิ่งใหญ่เทยีบเท่ากับพระเจ้าภววรมนั 
ซึ่งในช่วงเวลาที่ร่วมสมัยกันน้ันคงมีเพียงพระเจ้ามเหนทรวรมันเพียงพระองค์เดียว หรืออาจเป็นการ
อ้างอิงเพื่อแสดงพระราชอ้านาจเท่านั้น ทั้งนี้ผู้วิจัยให้ความส้าคัญกับจารึกหลักนี้ในฐานะหลักฐานร่วม
สมัยกับพระเจ้ามเหนทรวรมันในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 (สมัยเขมรก่อนเมืองพระนคร) ซึ่งพบบริเวณ
ลุ่มแม่น้้ามูลเป็นส่วนมาก เข้ามาถึงตอนกลางของลุ่มแม่น้้าชี และข้ามมายังเขตลุ่มแม่น้้าป่าสักของ
ประเทศไทย โดยไม่พบหลักฐานในพื้นที่ศึกษา คือบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน อันก่อให้เกิดค้าถามว่า
เหตุใดจึงไม่พบหลักฐานในช่วงเวลาดังกล่าวในพื้นที่ศึกษา 

จากต้าแหน่งที่ตั้งของแหล่งชุมชนโบราณที่พบหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยเขมรก่อนเมือง
พระนคร (พุทธศตวรรษที่ 12) ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีนั้น จะเห็นว่าอยู่ห่างไกลกัน
พอสมควร แต่ที่น่าสังเกตข้อหนึ่งส้าหรบัจารึกที่พบจากแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงินน้ัน อยู่ใกล้กับเมอืง
จ้าปาขัน ต้าบลจ้าปาขัน อ้าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีกู่พระธาตุพันขัน และแหล่ง
โบราณคดีบ่อพันขัน ซึ่งเป็นบ่อน้้าหินทรายบรเิวณบ่อเกลือที่มรี่องรอยการท้าเกลือในสมยัโบราณ อาจ
เก่าแก่ถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหลก็ เมื่อพิจารณาจากแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง โดยเมืองจ้าปา
ขันนั้นมีร่องรอยการอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยเขมรก่อนเมืองพระนคร เรื่อยมาในสมัยทวารวดี และสมัย
เขมร ช่วงบาปวน-บายน (พุทธศตวรรษที่ 16-18) สันนิษฐานว่าการแผ่ขยายอ้านาจของกษัตริย์เขมร
ช่วงก่อนเมืองพระนครนั้นคงสัมพันธ์กับการเข้ามาเพราะต้องการทรัพยากรต่าง ๆ  โดยเฉพาะเกลือ
สินเธาว์ เพราะเนื่องจากเมืองจ้าปาขัน และดอนขุมเงินน้ันอยู่ในพื้นที่ต่อเนื่องกับทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตเกลือขนาดใหญ่ที่สุดในเขตที่ราบลุ่มแม่น้้าชี 

ส่วนกรณีของเมืองโบราณดงเมืองแอมนั้น ยังไม่มีการศึกษาถึงชุมชนโบราณโดยรอบ จึงไม่
อาจทราบได้ถึงความเป็นศูนย์กลางและแหล่งโบราณคดีที่เป็นบริวาร อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเช่ือว่า
อ้านาจของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ซึ่งเกี่ยวโยงกับอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมรในสมัยก่อนเมืองพระ
นครนั้นคงมาสิ้นสุดที่เมืองโบราณดงเมืองแอม และชุมชนโบราณในแถบบ่อพันขันเท่านั้น 

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ แหล่งโบราณคดีที่เป็นชุมชนโบราณขนาดเล็ก ๆ นั้นไม่น่าจะมี
แหล่งใดที่พบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมร สมัยก่อนเมืองพระนคร นั่นอาจหมายความว่า 
ชุมชนโบราณขนาดเล็กสมัยเหล็กจะพัฒนาไปเป็นชุมชนสมัยทวารวดี หรือมีพัฒนาการที่ช้ากว่า คือ 
เปลี่ยนไปสู่วัฒนธรรมเขมร ในสมัยบาปวน-นครวัด (พุทธศตวรรษที่ 16-17) 
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3. ยุคประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษท่ี 14-16) 
 

 
รูปภาพที่  18   แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
เมื่อมีการตั้งถ่ินฐานอยู่อาศัยถาวร เริ่มสร้างบ้านแปงเมือง ขุดคูน้้าคันดินล้อมรอบชุมชนแล้ว 

ผู้คนก็คงจะอาศัยอยู่ตลอดมา เพราะได้ลงหลักปักฐานกันอย่างมั่นคง แหล่งโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์หลายแหล่งที่ยังคงมีการใช้งานอยู่อาศัยต่อเนื่องจนกระทั่งรับวัฒนธรรมศาสนาจาก
อินเดีย ท้าให้เกิดการผสมผสานความเช่ือพื้นถ่ินดั้งเดิมเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งในที่นี้คือ วัฒนธรรม
เนื่องในพระพุทธศาสนา สัมพันธ์กับวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย ซึ่ง
ก้าหนดเรียกกันอย่างกว้างๆว่า “วัฒนธรรมทวารวดี” ซึ่งไม่จ้าเป็นต้องตกอยู่ในอ้านาจความ
ครอบครองของรัฐทวารวดีในภาคกลาง ส้าหรับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้นอาจใช้
ในบริบทของความเป็นชุมชนที่นับถือพระพุทธศาสนาและ “ไม่ใช่เขมร”81  

                                                             
81 สุภัทรดิศ ดิศกุล, หม่อมเจ้า, ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000 (กรุงเทพฯ: สามลดา, 2549), 

22. 
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การรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกผสมผสานกับวัฒนธรรมภายในท้าให้คติความเช่ือหลาย
อย่างถูกปรับเปลี่ยนไป ประกอบกับความเจรญิทางเทคโนโลยีท้าให้การสรา้งสรรค์ศิลปกรรมต่าง ๆ ต่อ
ยอดได้มากขึ้น จากหลักหินเดิมที่เคยน้าเอาแท่งหินธรรมชาติมาปัก หรือวางไว้โดยไม่มีการสลักเสลา
ลวดลายใด ๆ หรือคงไว้ซึ่งรูปร่างเดิมของหินน้ัน ก็เริ่มมีการตกแต่งท้าเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น ทรงแท่ง 
ทรงแบน เป็นต้น และยังมีลวดลายประดับบนแท่งหินหรือแผ่นหินน้ัน เช่น รูปหม้อน้้า รูปพานบายศรี 
หรือเครื่องเซ่นเครื่องสักการบูชา ไปจนถึงภาพเล่าเรื่องต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น และยังมี
การก้าหนดแบบแผนในการปักใบเสมาด้วย เช่น ปักเดี่ยว ปักเป็นคู่ ๆ ล้อมเขตศักดิ์สิทธ์ิไว้ หรือปัก
รอบใบเสมาที่ประดิษฐานเป็นประธานอยู่ตรงกลาง หรือปักไว้ตามจุดต่าง ๆ ของชุมชน เป็นต้น บาง
แห่งพบร่องรอยของโบราณสถานก่ออิฐ มีลวดลายปูนปั้น และพระพุทธรูปด้วย 

ตัวอย่างของชุมชนโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก ได้พัฒนาข้ึนเป็น
เมืองโบราณในยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี ส่วนมากจะเห็นชัดในแถบจังหวัดขอนแก่น เช่น 
เมืองโบราณบ้านเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่, เมืองโบราณไชยวาน อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย, แหล่งโบราณคดี
บ้านศรีฐาน อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น , เมืองโบราณกันทรวิชัย อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม, เมืองโบราณคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์, เมืองโบราณบ้านแก้ง อ้าเภอภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ เป็นต้น  
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รูปภาพที่  19   พระพุทธรูปและใบเสมาจากเมืองโบราณบ้านเมอืงเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

 

 
รูปภาพที่  20พระพุทธรูปและใบเสมาจากเมืองโบราณไชยวาน อ.โคกโพธ์ิไชย จ.ขอนแก่น 

 

 
รูปภาพที่  21  พระพุทธรูปและใบเสมาจากเมืองโบราณคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 
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ส้าหรับโบราณวัตถุนั้นอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก เพราะผู้คนก็น่าจะยังเป็นคนกลุ่ม
เดิมจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ อีกทั้งการรับเอาวัฒนธรรมพระพุทธศาสนานั้นอาจมิได้รับผ่านชาว
อินเดียโดยตรง แต่เป็นการรับทางอ้อม ความเป็นไปได้สองทางคือ รับผ่านชุมชนวัฒนธรรมทวารวดีใน
ภาคกลางโดยตรง กับการรับวัฒนธรรมทวารวดีผ่านกลุ่มชุมชนในลุ่มแม่น้้ามูล ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน
ชัดเจนมากนัก แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า วัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางจะเน้นการสร้างธรรมจักร เพื่อ
เป็นตัวแทนในการเผยแผ่ศาสนา แต่วัฒนธรรมทวารวดีในภาคอีสานจะเป็นใบเสมา ซึ่งเป็นได้ทั้งวัตถุ
ก้าหนดเขตแดนศักดิ์สิทธ์ิ หรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ หรือเป็นตัวแทนในฐานะเทียบเท่าพระพุทธรูปเลยก็มี 
ซึ่งที่วัดธรรมจักรเสมาราม และเมืองโบราณเสมา อ้าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา หรือที่ เมือง
โบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีการค้นพบทั้งใบเสมาและธรรมจักร โดยเฉพาะในแถบจังหวัด
นครราชสีมานั้นยังพบจารึกจากวัดจันทึก อ้าเภอปากช่อง ก้าหนดอายุจากรูปแบบอักษรได้ในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12 กล่าวถึงพระเทวีของเจ้าแห่งทวารวดีทรงบัญชาให้พระธิดาสร้างพระพุทธรูป82   

ส่วนในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้น พบใบเสมา 2 หลักจากจังหวัดชัยภูมิที่ยังคงรักษา
รูปแบบของแผ่นหินธรรมชาติไว้ แต่มีการสลักลวดลายที่เช่ือว่าน่าจะเก่าแก่ที่สุดเป็นลายพันธ์ุพฤกษา
แบบก้านผักกูด เปรียบเทียบได้กับลวดลายปูนปั้นบางช้ินที่พบจากเจดีย์จุลประโทน จังหวัดนครปฐม 
และสามารถเปรียบเทียบกับลายผักกูดจากทับหลังวัดสระแก้ว ใกล้แก่งสะพือ จังหวัดอุบลราชธานี 
ก้าหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 13 และอาจเป็นหลักฐานที่แสดงถึงพุทธศาสนาลัทธิศราวกยาน
ซึ่งให้ความส้าคัญกับใบเสมา และยังคงสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน83 ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีการนับถือ
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร จากการขุดพบแม่พิมพ์พระพิมพ์ที่เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ก้าหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 1484 อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยยังไม่เช่ือถือข้อสันนิษฐาน
เกี่ยวกับลัทธิศราวกยานเท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม ใบเสมาที่คาดว่าเก่าแก่ที่สุดนั้นไม่ทราบบริบทที่พบ
แท้จริง เพราะตามทะเบียนระบุว่ามอบให้นายอ้าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีลวดลายคล้าย
กับที่จังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นอย่างมาก85  
  

                                                             
82 กรรณิการ์ วิมลเกษม และ จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา, “ชื่อทวารวดีในจารึกวัดจันทึก” ใน สังคมและ

วัฒนธรรมในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2542), 388-394.  
83 พิริยะ ไกรฤกษ์. รากเหง้าแห่งศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ จ้ากัด, 2555), 58. 
84 เรื่องเดียวกัน, 84-85. 
85 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ทวารวดีในอีสาน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 230-233. 
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รูปภาพที่  22 ใบเสมาจากจังหวัดชัยภูมิ ที่มีลวดลายกนกผักกูด 

 

 

รูปภาพที่  23 ตัวอย่างใบเสมาจากวัดพระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ 
(ที่มา: รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ใบเสมาทวารวดีที่วัดพระธาตุหนองสามหมื่น , เข้าถึงเมื่อ 17 

มิถุนายน 2562, เข้าถึงได้จาก http://www.archae.su.ac.th/art_in_thailand/?q=node/284) 
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ใบเสมาที่มีความส้าคัญกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มใบเสมาที่มีจารึก พบที่ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น 
ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ86 และจารึกวัดโนนศิลา จากต้าบลหนองไผ่ อ้าเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจารึกที่กล่าวถึงการสร้างใบเสมาเพื่อประดิษฐาน ณ ที่ใดที่หนึ่ง แล้วมีการ
ท้าบุญอุทิศส่วนกุศลในคติทางพุทธศาสนาด้วย87 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก แต่
แหล่งโบราณคดีในกลุ่มนี้จะมีความเจริญที่สุดในช่วงของวัฒนธรรมทวารวดี ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 
เป็นต้นมา ในขณะที่นักวิชาการบางท่านอาจก้าหนดให้วัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เริ่มต้นที่ราวพุทธศตวรรษที่ 14 จากรูปแบบของตัวอักษรที่พบบนจารึกและแบบศิลปะ88 และคงจะ
เสื่อมลงพร้อม ๆ กับวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง คือ ราวพุทธศตวรรษที่ 16 จากการเข้ามาของ
วัฒนธรรมเขมร หรืออาจมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากวัฒนธรรมเขมรก็
ได้ มีความเป็นไปได้ว่าชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยอาจได้รับอิทธิพล
พุทธศาสนาผ่านรัฐในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งมีพัฒนาการจากสังคม
เกษตรกรรมมาสู่สังคมบา้นเมือง หรืออาจเป็นรฐัแรกเริ่มซึง่มีระบอบการเมอืงการปกครองหลาย ๆ  รัฐ
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาเดียวกันจากการค้าขายทางทะเลกับนานาชาติ 89 ซึ่งต่อมาคงมีการ
เดินทางเผยแผ่วัฒนธรรมพุทธศาสนาลึกเข้าไปจากชายฝั่งทะเล เข้าไปทางตอนในของแผ่นดิน พร้อม
กับเทคโนโลยีต่าง ๆ, อักษร-ภาษา ที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดความเจริญในเวลาต่อมา 

แหล่งผลิตเกลือในอ้าเภอบ้านไผ่มีความส้าคัญมาก สันนิษฐานว่าแหล่งผลิตเกลือในเขตอ้าเภอ
บ้านไผ่คงจะมีการใช้งานต่อเนื่องจากสมัยเหล็กตอนปลายมาในช่วงวัฒนธรรมทวารวดี ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12-16 ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงวัฒนธรรมเขมร ในพุทธศตวรรษที่ 16-18  
ในบริเวณดังกล่าว หรือแม้แต่ชุมชนโบราณและบริเวณใกล้เคียงก็ไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานใด ๆ  
ในวัฒนธรรมเขมรอยู่เลย 

สรุปแบบแผนการตั้งถ่ินฐานของแหล่งโบราณคดีที่มีพัฒนาการตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลาย สมัยเหล็ก ไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี พบว่ายังคงเลือกที่ตั้งที่เป็นที่อยู่อาศัย
เดิมในยุคก่อนประวัติศาสตร์ แต่อาจมีการดัดแปลงคูน้้าคันดินเพื่อให้รองรับการใช้งาน ที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน จากลักษณะการกระจายตัวของชุมชนซึ่งตั้งถ่ินฐานดั้งเดิมนั้น พบว่าแหล่ง

                                                             
86 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559), 81-97. 
87 เรื่องเดียวกัน, 98-104. 
88 พิริยะ ไกรฤกษ์. รากเหง้าแห่งศิลปะไทย (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ จ้ากัด, 2555), 131. 
89 จิตร ภูมิศักดิ์. สังคมไทยลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2547), 342. 
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โบราณคดีที่ไม่มีคูน้้าคันดินจะอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มล้อมรอบเมืองโบราณที่มีคูน้้าคันดินซึ่งท้าหน้าที่
เหมือนศูนย์กลางของชุมชน โดยชุมชนโบราณที่มีคูน้้าคันดินนั้นจะตั้งอยู่บนเนินดินโดยที่พื้นที่รอบ ๆ
นั้นเป็นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง ซึ่งนั้นอาจเป็นสาเหตุให้มีการสร้างคูน้้าคันดินล้อมรอบ ส่วนชุมชนที่ไม่มี 
คูน้้าคันดินล้อมรอบนั้นเลือกที่ตั้งบนเนินดินที่น้้าท่วมถึงระยะสั้นเช่นกัน หรือบางแห่งเลือกต้าแหน่งที่
ใกล้กับแหล่งน้้าธรรมชาติที่เกิดจากลา้น้้าเปลีย่นทางเดิน คือ กุด หรือบึงรูปแอก ซึ่งเป็นรูปแบบการตัง้
ถ่ินฐานที่พบมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายแล้ว 

การสร้างคูน้้าคันดินล้อมรอบนั้นมีมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายแล้ว แต่กลับ
เด่นชัดข้ึนในยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี แท้จริงแล้วอาจเป็นการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม กล่าวคือ สภาพที่ตั้งของชุมชนโบราณนั้นเป็นเป็นดินทราย และยังมีช้ันเกลือหินอยู่ใต้
ดิน ท้าให้คุณสมบัติในการอุ้มน้้าต่้า และระบายน้้าได้ดี ดังนั้นแม้จะอยู่ในที่ราบน้้าท่วมถึงแต่น้้าก็จะไม่
ท่วมขังเป็นเวลานาน ลักษณะคูน้้าบางแห่งอาจเกิดข้ึนเพียงมนุษย์เข้าไปดัดแปลงคูน้้าที่เกิดจากการ
ยุบตัวของโดมเกลือเท่านั้น และแม้ว่าจะมีการขุดบ่อน้้าเพื่อใช้อุปโภคบริโภคก็จะเปน็น้้าเค็ม ท้าให้ต้อง
ขุดคูน้้าล้อมรอบชุมชนเกิดเป็นขอบเขตของเมืองโบราณ เพื่อประโยชน์ในการจัดการน้้าวิธีต่าง ๆ เช่น 
การกักเก็บน้้าเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในยามแล้ง ซึ่งตามธรรมชาติน้้าเค็มจะมีความหนาแน่นกว่าน้้าจืด 
ท้าให้น้้าจืดลอยตัวอยู่เหนือน้้าเค็ม และน้้าเค็มจะถูกกดให้อยู่ต่้ากว่า สันนิษฐานว่าน่าจะมีระบบ
ชลประทานในการไล่น้้าเค็มออกไป หรือในทางตรงกันข้าม คือ กักเก็บน้้าเค็มมิให้แพร่กระจายลงสู่
แหล่งน้้าธรรมชาติ  

นอกจากชุมชนที่มีพัฒนาการจากยุคก่อนประวัติศาสตร์สู่ยุคประวัติศาสตร์ ในวัฒนธรรม
ทวารวดี ก็มีชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดีที่เกิดข้ึนใหม่โดยไม่มีพัฒนาการจากยุคก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลายด้วยเช่นกัน แม้จะมีน้อยมาก อาจเป็นเพราะชุมชนดั้งเดิมไม่มีศักยภาพพอที่จะขยายเป็น
เมืองได้ ด้วยต้าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ จึงมีการเลือกท้าเลที่ตั้งใหม่ที่เหมาะสมต่อการตั้งถ่ินฐานใหม่ 
โดยเลือกเนินดินที่สูงจากพื้นดินโดยรอบและสร้างคูน้้าล้อมรอบ โดยที่ตั้งใหม่นั้นอยู่ไม่ห่างไกลชุมชน
เดิมในยุคก่อนประวัติศาสตร์เท่าใดนัก คงจะเป็นการรวมตัวกันของชุมชนรอบ ๆ  และเข้ามาอยู่ร่วมกัน
ในเมืองใหม่  ไม่พบร่องรอยของแหล่งฝังศพ (ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ หากมีการค้นพบใหม่)  

หลักฐานทางโบราณคดีที่ก้าหนดอายุได้แน่นอนคือใบเสมา ซึ่งมีความประณีตงดงามกว่าแบบ
ที่พบในยุคก่อนประวัติศาสตร์ บางแห่งพบพระพุทธรูป หรือพระพิมพ์ ส่วนภาชนะดินเผานั้นไม่
สามารถก้าหนดรูปแบบและอายุสมัยได้ เพราะยังคงใช้งานแบบง่ายๆคล้ายกับภาชนะยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ บางแห่งพบร่องรอยของโบราณสถานก่ออิฐด้วย 
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สรุปแบบแผนการตั้งถ่ินฐานในสมัยทวารวดีของชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน เป็น
การเลือกที่ตั้งใหม่ในบริเวณที่เคยมีชุมชนโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ดังนั้นจะเห็นได้
ว่ามีแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายอยู่บริเวณใกล้เคียงโดยรอบของชุมชนในสมัย
ทวารวดี โดยมากจะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่อยู่ไกลออกไปจากล้าน้้าสายหลัก ต่างจากเมือง
โบราณที่มีพัฒนาการต่อเนื่องจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายซึ่งใช้พื้นที่ตัวเมืองเดิมในการอยู่
อาศัย ซึ่งการออกมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่ห่างออกไปจากเขตชุมชนด้ังเดิมนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ 
ดังนี ้

1. ประโยชน์ในการออกแบบผังเมืองและขยายพื้นที่รองรับจ้านวนประชากรอย่างอิสระ – 
การสร้างเมืองใหม่นั้นเพื่อรองรับจ้านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ชุมชนดั้งเดิมอาจจะมีพื้นที่จ้ากัด ซึ่ง
ไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัย โดยอาจมีที่อยู่อาศัยส้าหรบัพลเมอืง 2 กลุ่มใหญ่ คือ พลเมืองที่อาศัยอยู่ใน
ขอบเขตคูน้้าคันดินของเมือง และพลเมืองที่อาศัยอยู่ภายนอกคูน้้าคันดินของเมือง 

2. ประโยชน์ในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  – ประชากรที่เพิ่มมากขึ้นท้าให้เกิดความซับซ้อน
ทางสังคม ซึ่งก่อให้เกิดการเมืองการปกครอง และหน้าที่อันหลากหลายของประชากร การจัดแบ่ง
พื้นที่เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของพลเมือง ในส่วนชนช้ันปกครอง เช่น ผู้น้าชุมชน , ผู้น้าทางจิต
วิญญาณ และกลุ่มคนในอาชีพต่าง ๆ เช่น ช่างฝีมือเฉพาะทาง, เกษตรกร, กลุ่มคนเก็บของป่า-ล่าสัตว์ 
เป็นต้น และมีการจัดสรรพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์รวมในการประกอบกิจกรรมสาธารณะ เช่น ตลาด , พื้นที่
ศักดิ์สิทธ์ิ หรือศาสนสถาน เป็นต้น 

3.  ประโยชน์ในการเพิ่มโอกาสให้กับการเก็ บเกี่ยวทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ ว่าจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ และผลิตผลจากเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม – สืบเนื่องจากประโยชน์สองข้อที่
ผ่านมา เมื่อมีก้าลังการผลิตและพื้นที่ในการผลิตมากข้ึน ก็จะเพิ่มผลผลิตให้กับเมือง เมื่อผลผลิตมาก
เกินความจ้าเป็น บวกกับ ความขาดแคลนทรัพยากรหรือผลผลิตบางอย่าง ก็จ้าเป็นที่จะต้องมีการ
แลกเปลี่ยนซื้อขายกันระหว่างเมือง 

แหล่งโบราณคดีที่มีพัฒนาการตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยเหล็ก ไปสู่ยุคประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมทวารวดี และยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ตามล้าดับ (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-18) 
แหล่งโบราณคดีในกลุ่มนี้ควรจะจัดกลุ่มให้อยู่ในช่วงพัฒนาการจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย
มาสู่ยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี จากหลักฐานที่พบนั้นน่าจะมีความรุ่งเรอืงทีสุ่ดในวัฒนธรรม
ทวารวดีน่ันเอง แต่ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจมีการใช้งานต่อเนื่องมาถึงช่วงที่ชุมชนรอบ ๆได้รับอิทธิพล
เขมรด้วย หากแต่ชุมชนกลุ่มนี้ยังคงรักษาความเป็นวัฒนธรรมทวารวดีไว้ได้โดยไม่ถูกทิ้งร้าง หรือรับ
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เอาวัฒนธรรมเขมรเข้ามา และอาจกลายเป็นผู้ผลิตทรัพยากรหรือตลาดกลางรายใหญ่ในลุ่มแม่น้้าชีก็
เป็นได้  

ชุมชนโบราณที่มีการใช้งานต่อเนื่องยาวนานหลายสมัยในพื้นที่เดียวกันนี้มีอยู่เพียงไม่กี่แหล่ง
เท่านั้น เช่น แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเก่า บ้านรัตนะ อ้าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น , แหล่ง
โบราณคดีบ้านเมืองเก่า อ้าเภอเมือง และแหล่งโบราณคดีดอนเมืองพรม บ้านหนองผักชี อ้าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ เป็นต้น โดยพบพื้นที่ฝังศพ ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ ไปจนถึงเนื้อดี 
และภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งแบบเคลือบในวัฒนธรรมเขมร  

นอกจากแหล่งโบราณคดีที่เป็นชุมชนโบราณแล้ว ในเขตอ้าเภอบ้านไผ่ , แวงใหญ่, และแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น มีแหล่งทรัพยากรหินทรายอยู่มาก ทั้งตามภูเขาและที่ราบ พบว่ามีร่องรอยของ
การตัดหินทรายเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ด้วย โดยน่าจะมีการใช้งานมาต้ังแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลายแล้ว โดยน้าไปใช้เป็นหลักหิน ใบเสมา จนกระทั่งมีการน้าไปใช้ในการก่อสร้างศาสนสถานใน
วัฒนธรรมเขมร ตัวอย่างเช่น แหล่งตัดหินทรายที่วัดพระพุทธบาทหินลาดบ้านหนองตับเต่า ต้าบลป่า
ปอ อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งอยู่ใกล้กับปราสาทเปือยน้อย บ้านหัวขัว ต้าบลเปือยน้อย 
อ้าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น สันนิษฐานว่าหินทรายจากแหล่งดังกล่าวคงจะถูกตัดเพื่อน้าไปใช้
สร้างปราสาทเปือยน้อย เนื่องจากสีและเนื้อหินนั้นคล้ายกัน ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่าไม่เพียงแต่น้าไปสร้าง
ปราสาทในวัฒนธรรมเขมรเท่านั้น แต่คงจะน้าไปใช้สลักเป็นใบเสมาที่พบตามแหล่งโบราณคดีในเขต
อ้าเภอบ้านไผ่อีกด้วย 
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รูปภาพที่  24   แหล่งตัดหินทราย บ้านหนองตับเต่า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

 
แหล่งโบราณคดีที่มีพัฒนาการตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมทวารวดี ไปสู่ยุค

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18) แหล่งโบราณคดีในกลุ่มนี้ได้แก่ แหล่ง
โบราณคดีบ้านโนนดินจี่ อ้าเภอภูเขียว, แหล่งโบราณคดีโนนหินตั้ง อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ และเมือง
โบราณหามหอก อ้าเภอบ้านเขว้า ตั้งอยู่ทางตะวันตกของแม่น้้าชี เขตจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีพรมแดน
ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ อันเป็นที่ตั้งของเมืองศรีเทพ และจังหวัดนครราชสีมา อันเป็นที่ตั้งของ
เมืองเสมา และเมืองพิมาย เป็นต้น หากจะมีกระแสของวัฒนธรรมใด ๆที่จะเข้าสู่ชุมชนโบราณในแถบ
ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนได้ ก็อาจจะผ่านเส้นทางชุมชนในบริเวณนี้ไปก่อน ดังนั้น จึงสามารถพบแหล่ง
โบราณคดีที่มีพัฒนาการตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี มาสู่วัฒนธรรมเขมรได้ในพื้นที่
แถบนี้ อาจเรียกได้ว่าเป็นจุดปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมระหว่างภาคตะวันนออกเฉียงเหนือกับภาค
กลางของประเทศไทยก็เป็นได้ หลักฐานทางโบราณคดีจะพบทั้งใบเสมา ภาชนะดินเผาเคลือบแบบ
เขมร ช้ินส่วนประติมากรรมหินทราย ช้ินส่วนประติมากรรมส้าริด ช้ินส่วนเครื่องประดับส้าริด และ
ร่องรอยโบราณสถาน เป็นต้น 
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4. ยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมร ศิลปะบาปวน (ราวพุทธศตวรรษท่ี 16) –  
ศิลปะนครวัด (ราวพุทธศตวรรษท่ี 17) 
 

 

รูปภาพที่  25 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมร ศิลปะบาปวน-
นครวัด (พุทธศตวรรษที่ 16-17) 

(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
แหล่งโบราณคดีในกลุ่มนี้พัฒนามาจากชุมชนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยเหล็ก และ

บางแหล่งก็เจริญต่อเนื่องมาจากชุมชนสมัยทวารวดี นิยมตั้งถ่ินฐานตามเนินดินต่าง ๆ  ตามที่ราบลุ่ม
ใกล้กับล้าน้้าสายรอง และแหล่งโบราณสถานซึ่งสร้างข้ึนใหม่ ตั้งอยู่ร่วมกับแหล่งชุมชนดั้งเดิม พบ
หนาแน่นในเขตจังหวัดมหาสารคาม โดยเฉพาะอ้าเภอเมือง ซึ่งไม่พบหลักฐานการตั้งถ่ินฐานของชุมชน
สมัยทวารวดี แต่มีโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร ศิลปะบาปวน-นครวัด (พุทธศตวรรษที่ 16-17) คือ 
กู่น้อยบ้านหมี่ และกู่น้อยบ้านเขวา สันนิษฐานว่าคงเป็นชุมชนในวัฒนธรรมเขมรที่เจริญมาจากชุมชน
สมัยเหล็ก และจะมีการใช้พื้นที่ต่อไปในสมัยบายน (พุทธศตวรรษที่ 18) ด้วย 

บริเวณนอกพื้นที่ศึกษาอย่างชุมชนโบราณที่บ้านหัวขัว อ้าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
น่าจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนในวัฒนธรรมเขมร สมัยบาปวน-นครวัดที่มีความส้าคัญมากแห่งหนึ่ง แม้
จะอยู่ห่างไกลจากแนวล้าน้้าชี แต่มีข้อสันนิษฐานว่าปราสาทเปือยน้อย เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเขมร
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ระดับภูมิภาคลุ่มแม่น้้าชีแห่งหนึ่ง และตั้งอยู่บนเส้นทางที่สะดวกในการคมนาคมโดยเส้นทางพื้นราบ
อ้อมเทือกเขาภูพาน ข้ึนไปทางเหนือเพื่อเข้าสู่พื้นที่แอ่งสกลนคร ระยะทางราว 295 กิโลเมตร 
เนื่องจากพื้นที่ของอ้าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่นนั้นมีอาณาเขตติดต่อกับ อ้าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ก่อนจะเข้าสู่เมืองหนองหานหลวง ซึ่งเป็นชุมชนโบราณร่วมสมัยกัน90 

 

 

รูปภาพที่  26 ปราสาทเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

 

ส้าหรับจังหวัดชัยภูมิ ชุมชนในอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรนั้นมีความหนาแน่นในเขตอ้าเภอ
บ้าเหน็จณรงค์ ซึ่งพบแหล่งโบราณคดีบ้านตาล, ปรางค์บ้านตาล, บ้านกู่หัวสระ, สบน้้ามัน และในเขต
อ้าเภอบ้านเขว้า ซึ่งพบเมืองโบราณบ้านเขว้า, แหล่งโบราณคดีบ้านหลุบค่าย, กู่บ้านกุดยาง (กุดแดง) 
ซึ่งเป็นศิลปะเขมรแบบบาปวน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 
  

                                                             
90 ธาดา สุทธิธรรม, ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น: 

บริษัท ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา, 2544), 314. 
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5. แหล่งโบราณคดีในยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมร ศิลปะบายน  
(ราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18) 
ชุมชนโบราณสมัยบายนในพื้นที่อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม น่าจะมีพัฒนาการมาจาก

ชุมชนเขมรสมัยบาปวน-นครวัด คือ กู่น้อยบ้านเขวา โดยมีการสร้างศาสนสถานข้ึนอีกอย่างน้อย 2 
แห่ง ได้แก่ กู่น้อยบ้านหมี่ ซึ่งก้าหนดอายุแน่นอนไม่ได้ และกู่บ้านเขวา ซึ่งเป็นอโรคยศาล หรือศาสน
สถานประจ้าโรงพยาบาล อันเป็นที่นิยมสร้างในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7  

 

 

รูปภาพที่  27   แสดงต้าแหน่งที่ตั้งแหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมร ศิลปะบายน 
(พุทธศตวรรษที่ 18) (ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 
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แหล่งโบราณคดีในสมัยบายนมีทั้งแหล่งชุมชนตามเนินดินต่าง ๆ  ตามที่ราบลุ่มใกล้กับล้าน้้า
สายรอง และแหล่งโบราณสถานซึ่งสร้างข้ึนใหม่ ตั้งอยู่ร่วมกับแหล่งชุมชนดั้งเดิม คล้ายกับชุมชนใน
สมัยบาปวน-นครวัด ที่เห็นเด่นชัด คือ อโรคยศาล เช่น โบราณสถานกู่แก้ว อ้าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น และกู่บ้านเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดังจะสังเกตได้จากช่ือเรียกในท้องถ่ินว่า 
“กู่” หรือ “ธาตุ” ตามความเข้าใจว่าโบราณสถานเหล่านั้นเป็นเจดีย์ซึ่งมีการดัดแปลงภายหลัง 
โดยมากจะตั้งอยู่ตามที่ราบ มีระบบจัดการน้้าตามผังเมืองรูปสี่เหลี่ยม สร้างบาราย และสระน้้าภายใน
เขตโบราณสถาน ในบางชุมชนอาจมีร่องรอยของสระน้้าโบราณอยู่ด้วย  

 
รูปภาพที่  28   โบราณสถานกู่แก้ว อโรคยศาล อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 
เคยมีข้อสันนิษฐานเดิมว่าอาณาเขตของเขมรในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อาจจะคลุม

ไปทั่วทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยก็เป็นได้ เนื่องจากพบโบราณสถานฝีมือช่างเขมร
ข้ึนไปถึงจังหวัดชัยภูมิ, ขอนแก่น, อุดรธานี และอีกหลายๆจังหวัด91 แต่เมื่อท้าการตรวจสอบแล้ว 
สันนิษฐานว่าโบราณสถานบางแห่ง แม้จะสร้างขึ้นใหม่ในช่วงวัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 16-
18 แต่ก็คงจะสร้างบรเิวณชุมชนด้ังเดิมในวัฒนธรรมทวารวดี และดูเหมือนว่าอิทธิพลทางการเมืองของ

                                                             
91 จิตร ภูมิศักดิ์. สังคมไทยลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา (กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2547) 261. 
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เขมรนั้นคงมิได้เข้ามาปกครองชุมชนแถบนี้อย่างถาวร หรือมีอ้านาจมากนักเหนือดินแดนลุ่มแม่น้้าชี
ตอนบนแห่งนี้  

ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน เขตจังหวัดขอนแก่น จะพบชุมชนในวัฒนธรรมเขมรเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยตามที่สูง ไม่มีการขุดคูน้้าคันดิน เช่นเดียวกับในเขตจังหวัดมหาสารคาม ในขณะที่ในเขต
จังหวัดมหาสารคามกับจังหวัดชัยภูมิจะพบแหล่งชุมชนตามเนินสูงเช่นน้ีด้วยเช่นกัน หากพบบนที่ราบ 
จะมีการสร้างผังเมืองเป็นสี่เหลี่ยมตามแบบเขมร และยังมีโบราณสถานอีกหลายแห่ง ส่วนในเขต
จังหวัดขอนแก่นนั้นพบโบราณสถานตามแนวลุ่มแม่น้้าชีไม่กี่แห่ง แต่เมื่อห่างจากพื้นที่ราบลุ่มแม่น้้า 
(ซึ่งไม่มีก้าหนดในการศึกษา) กลับพบว่ามีโบราณสถานอยู่ไม่น้อย ส่วนใหญ่แหล่งโบราณคดีใน
วัฒนธรรมเขมรจะเลือกอยู่ใกล้แหล่งทรัพยากรหินทราย และศิลาแลง ส้าหรับหินทรายอาจพบได้ใน
เขตอ้าเภอบ้านไผ่และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ส่วนในจังหวัดชัยภูมินั้นสามารถหาได้ทั่วไปตามภูเขา
ต่าง ๆ แต่ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดถึงแหล่งตัดหิน หรืออาจน้ามาจากแหล่งตัดหินในแถบอ้าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

รูปภาพที่  29 แหล่งตัดหินภูคอกม้า อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 
(ที่ มา :  อบต.โนนทอง , ภู หินตัด , เ ข้า ถึง เมื่ อง  17 มิ ถุนายน 2562, เ ข้า ถึง ได้จ าก 

http://nontong.go.th/public/landmark/data/detail/landmark_id/4/menu/138) 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ้าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พบหลักฐานทางโบราณคดีใน
วัฒนธรรมเขมร เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านโนนทองหลาง พบฐานประติมากรรม และช้ินส่วน
ประติมากรรมหินทราย สันนิษฐานว่าเป็นโกลนรูปเคารพ ช้ินส่วนภาชนะเคลือบแบบเขมร และไห
เท้าช้าง เป็นต้น ส่วนในเขตอ้าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น อยู่ใกล้กับแหล่งตัดหินทรายภูคอกม้า จึง
น่าจะเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งที่ดึงดูดให้ผู้คนในวัฒนธรรมเขมรเข้ามาตั้งถ่ินฐาน แหล่งโบราณคดี
เช่น วัดป่าภูกระแต, วัดกู่สระสิงห์, โนนบ้านเก่า บ้านโนนทอง, และบริเวณที่นาของพ่อใหญ่ริน พบ
เครื่องเคลือบแบบเขมรเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะวัดกู่สระสิงห์ ซึ่งเป็นเนินดินใหญ่ถูกดัดแปลงพื้นที่
ให้กลายเป็นวัด พบหลักฐานทางโบราณคดีหลายสมัย มีทั้งใบเสมาแบบทวารวดี และช้ินส่วน
ประติมากรรมหินทราย, พระพุทธรูปศิลปะเขมร 2 องค์ที่มีร่องรอยการซ่อม, และเศษภาชนะดินเผา
เคลือบแบบเขมร ซึ่งอาจเป็นของที่พบในพื้นที่หรือเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอื่น แต่เมื่อพิจารณาจาก
ต้าแหน่งที่ตั้งและแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง ท้าให้สันนิษฐานได้ว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้อาจมีการใช้
งานในช่วงวัฒนธรรมทวารวดีมาก่อน และได้รับอิทธิพลเขมรจากแหล่งชุมชนที่ตั้งข้ึนใหม่ในราว 
พุทธศตวรรษที่ 16-18 ในภายหลัง   

ส้าหรับแหล่งโบราณคดีในพื้นที่อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย จังหวัดขอนแก่น โดยมากจะพบแหล่ง
โบราณคดีในวัฒนธรรมเขมรในพื้นที่ของวัด และตามทุ่งนา ซึ่งตั้งอยู่บนเนินดินเก่าบริเวณพื้นที่ราบลุม่
ตามลักษณะโดยทั่วไปของการตั้งถ่ินฐานในยุคประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุที่พบ เช่น ภาชนะดินเผา
เคลือบแบบเขมร ทั้งไหเท้าช้าง กระปุกรูปสัตว์, ช้ินส่วนประติมากรรมหินทราย, ช้ินส่วนประติมากรรม
ส้าริด, ช้ินส่วนเครื่องประดับส้าริด เป็นต้น โดยเฉพาะที่วัดป่าโคกพระเจ้าใหญ่ พบพระพุทธรูปนาค
ปรก ท้าจากหินทราย ซึ่งชาวบ้านเรียกขานกันว่า “พระเจ้าใหญ่” ส่วนที่แหล่งโบราณคดีโพนวัดเก่า
พบแท่นฐานประติมากรรม ท้าจากหินทรายแดง ส่วนแหล่งโบราณคดีในเขตอ้าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่นเองก็พบซากโบราณสถานและแท่นฐานประติมากรรมจากแหล่งโบราณคดีหนองแท่น 
เช่นเดียวกับแหล่งโบราณคดีในเขตอ้าเภอพระยืน และอ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบโบราณสถาน
และโบราณวัตถุในวัฒนธรรมเขมร ศิลปะแบบบายน (พุทธศตวรรษที่ 18) อยู่ไม่น้อย เช่น อโรคยศาล 
( โ บ ร า ณ ส ถ า น กู่ แ ก้ ว )  แ ล ะ  พ ร ะ พุ ท ธ รู ป หิ น ท ร า ย จ า ก วั ด บ ริ บู ร ณ์  แ ล ะ  
กู่หนองบัว เป็นต้น อาจเป็นไปได้ว่าอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่เข้ามาไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตในด้าน
ความเช่ือและศาสนามากนัก เพราะชุมชนในแถบนี้นับถือพระพุทธศาสนาอยู่ก่อน จึงพบพระพุทธรูป
ในศิลปะเขมรเข้ามาแทนที่ใบเสมา และไม่พบประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาฮินดูแต่อย่างใด 
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รูปภาพที่  30 อโรคยาศาลกู่แก้ว บ้านหัวสระ ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

( ที่ ม า :  ศ ร ช . เ ค รื อ ข่ าย , กู่ แ ก้ ว , เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  17 มิ ถุ น ายน  2562, เ ข้ า ถึ ง ได้ จ าก 
http://khonkaen.nfe.go.th/donchang/index.php?name=knowledge1&file=readknowled
ge&id=33) 

 
อย่างไรก็ตาม ชุมชนโบราณในเขตอ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ที่แหล่งโบราณคดี 

หนองกุดเฮีย ซึ่งเคยเป็นเนินดินขนาดใหญ่ สูงประมาณ 2-3 เมตร ปัจจุบันกลายเป็นนาข้าวเกือบ
ทั้งหมด เคยพบก้าไลและแหวนส้าริด ศิวลึงค์ดินเผา แต่หลักฐานที่เหลืออยู่ เช่น เศษภาชนะดินเผา
เนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีขาวนวล และสีเทา , เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง เคลือบสีน้้าตาล-ด้า, ไห
เท้าช้าง เคลือบสีน้้าตาล ลายขุด, ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเต็มใบ เคลือบสีด้า, หินบดหินทรายสีเทา 
พานหินทรายสีเทา , และช้ินส่วนเครื่องมือเหล็ก ไม่พบประติมากรรมขนาดใหญ่ หรือร่องรอย 
ศาสนสถาน สันนิษฐานว่าศิวลึงค์ดินเผาที่พบจากแหล่งนี้อาจเป็นเครื่องรางที่บุคคลใด ๆ สามารถพก
ติดตัวเคลื่อนย้ายไปที่ใดก็ได้ และเมื่อพิจารณาจากแหล่งโบราณคดีโดยรอบก็ไม่พบรอ่งรอยของศาสนา
ฮินดู 

แหล่งโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เช่น 
กู่หนองบัว พบองค์ประกอบของโบราณสถาน, ประติมากรรมหินทราย 2 ช้ิน ช้ินหนึ่งเป็นพระพุทธรูป
ประทับนั่ง พระเศียรและพระกรขาด ส่วนอีกช้ินเป็นช้ินส่วนของแขนประติมากรรม ใกล้ๆกันมีแหล่ง
โบราณคดีโนนหัวฝายซึ่งร่วมสมัยกัน  
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รูปภาพที่  31   กู่บ้านเขวา อโรคยศาล อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
(ที่มา: ส้านักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ที่ 7 ขอนแก่น, โบราณคดีอีสานบน, 

เอกสารอัดส้าเนา, 2543) 
 
ส้าหรับแหล่งโบราณคดีที่น่าจะมีฐานะเป็นศูนย์กลางชุมชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาในช่วง

พุทธศตวรรษที่ 18 คือ กู่บ้านเขวา อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นอโรคยศาลอีกแห่งหนึ่งใน
พื้นที่ลุ่มน้้าชีตอนบน พบฐานของปราสาทประธานเป็นศิลาแลงก่อทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีบรรณาลัย 
ขนาด 6x8 เมตร โคปุระ ก้าแพงแก้วซึ่งคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พบเศษภาชนะดินเผา กระเบื้องดินเผา 
ฐานประติมากรรม และ ประติมากรรมพระโพธิสัตว์วัชรปาณีทรงครุฑ  (คล้ายกับที่ปราสาท 
บันทายฉมาร์) พระไภษัชยคุรุ (คล้ายกับที่กุฏิฤๅษี พิมาย, กู่สันตรัตน์ นาดูน) ศิลปะเขมร และ 
พระบุเงิน ศิลปะล้านช้าง อาจแสดงให้เห็นว่าพื้นที่นี้ยังคงมีความส้าคัญต่อเนื่องมาในสมัยหลังพุทธ
ศตวรรษที่ 19 อีกด้วย 

กู่น้อยบ้านเขวา เป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงการเข้ามาของศาสนาฮินดู พบ
โบราณสถานเป็นฐานปราสาทศิลาแลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 10x15 เมตร สูง 1.2 เมตร มีคูน้้า
ล้อมรอบเว้นแต่ด้านตะวันออก มีบันไดที่ฐานด้านตะวันออกและตะวันตก สันนิฐานว่าน่าจะเคยเป็น
ปราสาท 3 หลังตั้งบนฐานเดียวกัน ปัจจุบันเหลือประติมากรรมหินทรายสีขาว ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นรปู
อะไร แต่จากการขุดค้นทางโบราณคดี เคยพบช้ินส่วนประติมากรรมพระหริหระ กู่น้อยบ้านเขวา 
แห่งนี้น่าจะมีอายุอยู่ในยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 นอกจากนี้ยังพบ
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โบราณสถานอีกหลายแห่งในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งพบช้ินส่วนประติมากรรมแต่ไม่
สามารถระบุได้ว่าเป็นรูปเคารพในศาสนาใด และแหล่งโบราณคดีที่มีหลักฐานเกี่ยวกับกิจกรรมเนื่อง
ในโลหกรรมที่แหล่งโบราณคดีโนนสวนกล้วย บ้านหนองนาแซง ซึ่งเป็นหลักฐานที่ยืนยันความ
เจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมเขมรที่แพร่เข้ามาสู่ดินแดนลุ่มแม่น้้าชีตอนบนได้เป็นอย่างดี 

ส้าหรับแหล่งโบราณคดีที่มีการอยู่อา ศัยอย่างหนาแน่นมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ตอนปลายสมัยเหล็ก ในเขตอ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ก็พบการเข้ามาของวัฒนธรรมเขมร 
เช่น แหล่งโบราณคดีโนนหินทอด บ้านดอนเปลือย โนนยาคู และวัดกู่แก้ว ซึ่งพบภาชนะดินเผาเคลือบ
แบบเขมรเป็นจ้านวนมาก และยังพบร่องรอยโบราณสถานที่วัดกู่แก้ว แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็น
อะไร ส่วนที่อ้าเภอโกสุมพิสัยเองก็พบแหล่งโบราณคดีที่น่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยจ้านวนมาก  
ทั้งแหล่งที่มีพัฒนาการตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายมาสู่วัฒนธรรมเขมร และแหล่งที่  
เกิดข้ึนใหม่ในวัฒนธรรมเขมร โดยมากจะพบแต่หลักฐานที่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวัน
อย่างเศษภาชนะดินเผา เครื่องเคลือบ ช้ินส่วนหินบด มากกว่าที่จะเป็นโบราณสถานและ
ประติมากรรมรูปเคารพ 

ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เขตอ้าเภอภูเขียว มีแหล่งโบราณคดีบ้านเมืองคง ซึ่งพบเศษภาชนะ
เคลือบแบบเขมรจ้านวนมาก ส่วนเขตอ้า เภอเมืองนั้น พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านกุดเชือก , 
โบราณสถานภูพระ, ปรางค์กู่ และบ้านดอนกู่ ที่โบราณสถานภูพระนั้นเป็นเพิงผาหินทรายที่มีการสลกั
พระพุทธรูปศิลปะเขมรแบบบายน 9 องค์ เรียกกันว่า “พระเจ้าองค์ตื้อ” ส่วนปรางค์กู่นั้นเป็น 
อโรคยศาล สร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรษที่ 18  
 

 

รูปภาพที่  32   โบราณสถานภูพระ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 
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โบราณสถานในจังหวัดชัยภูมิ เช่น ปรางค์กู่บ้านแท่น หรือปรางค์กู่บ้านหนองแฝก ซึ่งเป็น 
ศาสนสถานในพุทธศาสนา นิกายวัชรยาน ศิลปะเขมรแบบบายน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18  
พบประติมากรรมพระวัชรปาณีทรงครุฑ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา  
จะเห็นได้ว่ามีทั้งชุมชนที่น่าจะเป็นที่อยู่อาศัย กับแหล่งโบราณสถานในพื้นที่ที่เป็นศาสนสถานประจ้า
ชุมชน 

สรุปแบบแผนการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร พบว่า
นิยมเลือกใช้พื้นที่ที่ค่อนข้างหลากหลาย แต่จะไม่อยู่ในที่ๆน้้าท่วมถึง แม้ว่าในวัฒนธรรมเขมรจะมีผัง
เมืองที่มีระบบการจัดการน้้าที่อาจจะดีกว่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ หรือในยุคประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมทวารวดีก็ตาม แต่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนน้ันแทบจะรับอิทธิพลด้านแนวคิดของเขมรมา
น้อยมาก ไม่พบเมืองโบราณที่มีการวางผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้าแบบที่นิยมในวัฒนธรรมเขมรในพื้นที่
แถบนี้ พบเพียงศาสนสถานในศิลปะแบบเขมรอันเป็นที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 เท่านั้น 
สันนิษฐานว่าการเข้ามาของวัฒนธรรมเขมรอาจไม่ได้หมายถึงการเข้าปกครองอย่างถาวร แต่น่าจะเป็น
การเผยแผ่ศาสนาและการเข้ามารับเอาทรัพยากรจากดินแดนแถบนี้ไปมากกว่า  

จะสังเกตได้ว่า พุทธสถานในวัฒนธรรมเขมรนั้นจะสร้างข้ึนในบริเวณใกล้เคียงกับชุมชน
ดั้งเดิมที่นับถือพระพุทธศาสนามาก่อน ดังจะเห็นได้ว่าแหล่งโบราณคดีโดยรอบพุทธสถานใน
วัฒนธรรมเขมรจะมีใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดีอยู่ด้วยเสมอ เพียงแต่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น
นิกายวัชรยานตามสมัยนิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ส่วนเทวสถานในศาสนาฮินดูซึ่งมีอายุในราว
พุทธศตวรรษที่ 16-17 นัน้จะไม่นิยมตั้งในพื้นที่ที่นับถือพระพุทธศาสนามาแต่เดิม แต่จะเลือกที่ตั้งใหม่ 
และมีชุมชนใหม่ในวัฒนธรรมเขมรโดยรอบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิดการตั้งถ่ินฐานในวัฒนธรรม
เขมรนั้นให้ความส้าคัญกับระบบความเช่ือทางศาสนาเป็นหลัก และค้านึงถึงสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติเป็นรอง เนื่องจากศักยภาพทางเทคโนโลยีในวัฒนธรรมเขมรนั้นพัฒนาไปจนสามารถควบคุม
ธรรมชาติได้อย่างดี 
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บทท่ี 4  
บทวิเคราะห์ 

 

แนวคิดส้าคัญจากการศึกษาที่ผ่านมาในหัวข้อการตั้งถ่ินฐานและพัฒนาการของชุมชนโบราณ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ว่าด้วยการวิพากษ์ถึงการใช้หลักฐานทางโบราณคดีที่
เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ทางวัฒนธรรมมาตีความศูนย์กลางอ้านาจและการเมือง ท้าให้หลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสังคมภายนอกถูกละเลย ความคิดเห็นเกี่ยวกับศูนย์กลางจึงถูกก้าหนด  
ยึดติดกับลักษณะทางกายภาพของชุมชนโบราณ (คูน้้าคันดิน-ผังเมือง) เป็นหลัก ซึ่งมีการเสนอ
แนวทางใหม่โดยการน้าเอาทฤษฎีจากต่างสาขาวิชาเข้ามาใช้วิเคราะห์ ว่าด้วยการรวมตัวของชุมชน
หลากหลายพื้นที่ในท้องถ่ิน อันก่อให้เกิดศูนย์กลางชุมชน หรือ “แหล่งกลาง” (Center Place) ซึ่งจะ
มีพัฒนาการข้ึนมาเป็นรัฐ (State) และ อาณาจักร (Kingdom) ตามล้าดับ โดยเช่ือว่าพัฒนาการของ
บ้านเมืองในสมัยโบราณจะเกิดข้ึนได้จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ ชุมชนโบราณในพื้นที่
ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนซึ่งอยู่ตอนในของแผ่นดิน (Hinterland) และอยู่ไกลจากชายฝั่งทะเล จึงมี
พัฒนาการแตกต่างจากชุมชนโบราณในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งทะเล92  

 
การวิเคราะห์เรื่องการตั้งถิ่นฐานทางโบราณคดีด้วยแนวคิดทฤษฎีแหล่งกลาง (Central Place 
Theory) และการตั้งถิ่นฐานตามล าดับชั้น (Settlement Hierarchy) 

ทฤษฎีแหล่งกลางและการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ันน้ันเป็นแนวคิดทฤษฎีที่น้ามาจากสาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ ซึ่งสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง หรือแม้แต่สาขาวิชารัฐศาสตร์ ล้วนมีการ
หยิบยืมน้าเอาแนวคิดดังกล่าวไปใช้อยู่บ่อยครั้ง  

 
กฎความจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  
1. กิจกรรมของมนุษย์ต้องการพื้นที่ การกระจายทางพื้นที่ของกิจกรรมต่าง ๆสะท้อนให้เห็น

ถึงการปรับตัวอย่างมีระเบียบเพื่อให้เข้ากับปัจจัยด้านระยะทาง แนวคิดพื้นฐานคือ หากทุกสิ่งรวมตัว
กันอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในเวลาหนึ่ง สิ่งนั้นจะไม่ก่อให้เกิดรูปแบบ ไม่มีความแตกต่างด้านพื้นที่ และ
ความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้าง หลักฐานการปรากฏของกิจกรรมมนุษย์ที่ต้องการพื้นที่คือ หน่วยวัดและ
มาตราต่าง ๆ 

2. แรงเสียดทาน มนุษย์ย่อมขจัดแรงเสียดทางของระยะทาง (friction of distance) ซึ่งเป็น
ที่ รู้จักในช่ือ กฎแห่งความพยายาม ข้ันต่้าสุด ( law of minimum effort)  ซึ่ งหมายความว่า 
                                                             

92 สุจิตต์ วงษ์เทศ, (บรรณาธิการ), ศรีจนาศะ รัฐอิสระที่ราบสูง (กรุงเทพฯ: มติชน, 2545), 126-143. 
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ปรากฏการณ์ต่าง ๆสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้โดยอาศัยเส้นทางที่สั้นที่สุด การเคลื่อนที่น้อยที่สุดจะ
ท้าให้เข้าใจรูปแบบการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์เชิงเรขาคณิตและท้าเลต่าง ๆภายในตัวเมือง 

3. การเข้าถึงท้าเลทุกแห่งล้วนมีคุณสมบัติการเข้าถึงสะดวกทั้งสิ้น แม้จะเข้าถึงยาก แต่ก็มี
การเข้าถึงได้แม้จะคล่องตัวน้อยกว่า สัมพันธ์กับการเคลื่อนที่น้อยที่สุด หรือความพยายามขั้นต่้าสุดใน
การเข้าถึงทรัพยากร และจะน้าไปสู่แนวคิดเรื่องแหล่งกลาง (center place) 

4. การเกาะกลุ่ม คือการรวมอยู่ของการตั้งถ่ินฐานในแหล่งเดียวกัน มีกิจกรรมร่วมกัน หรือมี
กิจกรรม และหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นพื้นฐานของหน่วยทางสังคม 

5. ล้าดับช้ัน คือ โครงสร้างด้านพื้นที่ตลอดจนโครงสร้างทางการปกครองในสังคมเกิดจาก
ความสัมพันธ์ร่วมระหว่างการเกาะกลุ่มและการเข้าถึงพื้นที่ทรัพยากร สัมพันธ์กับแนวคิดแหล่งกลาง 

6. ศูนย์รวม หรือจุดรวม (node) คือแหล่งรวมกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ขนาด 
ต่าง ๆ กัน ซึ่งสามารถจัดให้เป็นระบบได้ น้าไปสู่ทฤษฎีแหล่งกลาง 

 

 
 
รูปภาพที่  33 แสดงองค์ประกอบการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ 
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ทฤษฎีแหล่งกลาง (Center Place Theory) 
เช่ือกันว่า เมื่อมนุษย์ลงหลักปักฐานที่ใดที่หนึ่งจนมั่นคงแล้วจะมีการกระจายตัวออกสู่พื้นที่

รอบ ๆ โดยสถานที่การตั้งถ่ินฐานแรกเริ่มนั้นจะยังคงอยู่ในฐานะศูนย์กลางของกิจกรรมรอบ ๆ  
ซึ่งสามารถประกอบกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด มีลักษณะคล้ายกับศูนย์กลาง การ
ปกครอง ตลาด จุดขนส่งทางคมนาคม มีการรับบริการทางด้านทรพัยากรจากแหล่งทีอ่ยู่โดยรอบ และ
ในทางกลับกัน แหล่งกลางก็คอยบริการแหล่งโดยรอบด้วย  

แหล่งกลาง (central place) จึงต้องมาพร้อมกับพื้นที่ตามล้าดับช้ัน (hierarchy) เสมอ และ
จะมีความส้าคัญหรือขนาดลดหลั่นกันไปตามล้าดับ หรือระยะทางของพื้นที่93  

 

 
รูปภาพที่  34 ผังแสดงแนวคิดทฤษฎีแหล่งกลาง (Central Place Theory) แบบที่ 1 

 

                                                             
93 ฉัตรชัย พงศ์ประยูร, การตั้งถิ่นฐานมนุษย์ ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะ

อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536), 75-77. 

http://www.opac.lib.su.ac.th/search?/X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d%7bu0E31%7d%7bu0E49%7d%7bu0E07%7d%7bu0E16%7d%7bu0E34%7d%7bu0E48%7d%7bu0E19%7d%7bu0E10%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E29%7d%7bu0E22%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D/X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d%7bu0E31%7d%7bu0E49%7d%7bu0E07%7d%7bu0E16%7d%7bu0E34%7d%7bu0E48%7d%7bu0E19%7d%7bu0E10%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E29%7d%7bu0E22%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D&search=Seach&SUBKEY=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C/1%2C67%2C67%2CB/frameset&FF=X%7bu0E01%7d%7bu0E32%7d%7bu0E23%7d%7bu0E15%7d%7bu0E31%7d%7bu0E49%7d%7bu0E07%7d%7bu0E16%7d%7bu0E34%7d%7bu0E48%7d%7bu0E19%7d%7bu0E10%7d%7bu0E32%7d%7bu0E19%7d%7bu0E21%7d%7bu0E19%7d%7bu0E38%7d%7bu0E29%7d%7bu0E22%7d%7bu0E4C%7d&SORT=D&2%2C2%2C
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รูปภาพที่  35 ผังแสดงแนวคิดทฤษฎีแหล่งกลาง (Central Place Theory) แบบที่ 2 

 
ดังนั้น การก้าหนดขอบเขตการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีแหล่งกลางและการตั้งถ่ินฐาน

ตามล้าดับช้ัน จึงจ้าเป็นต้องก้าหนด “Key Sites” อันหมายถึง แหล่งโบราณคดีส้าคัญ ณ ที่นี้ให้
ความส้าคัญในฐานะเมืองโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจุดศูนย์กลางของแหล่งโบราณคดีที่อยู่ใน
อาณาบริเวณโดยรอบ โดยใช้วิธีการวัดขนาดของแหล่งโบราณคดี (Site Size) ร่วมกับพิจารณา
หลักฐานทางโบราณคดี 

วิธีการศึกษาเช่นนี้เคยมีผู้ได้ปฏิบัติมาก่อนแล้วในส่วนของชุมชนโบราณสมัยล้านนาในพื้นที่
เชียงใหม่-ล้าพูน ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-2294  ส่วนในสมัยทวารวดีนั้น เคยมีการศึกษาเมืองโบราณ
สมัยทวารวดีบริเวณพื้นที่ลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา, ป่าสัก, ท่าจีน และแม่กลอง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง
และภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยมีประเด็นปัญหาว่าด้วยศูนย์กลางของ “อาณาจักรทวารวดี” 
(Dvaravati Kingdom) วิเคราะห์จากต้าแหน่ง,  ขนาด, และหน้าที่การใช้งานของเมืองโบราณ โดย

                                                             
94 เชิดศักดิ์ ตรีรยาภิวัฒน์, “ล้าดับชั้นของชุมชนโบราณสมัยล้านนาในพื้นที่เชียงใหม่-ล้าพูน ช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 19-22”, วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1, 2552, 45-90. 
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แบ่งระดับความส้าคัญของแหล่งโบราณคดีตามขอบเขตคูน้้าคันดินซึ่งหมายถึงขนาดของเมืองโบราณ 
ได้ 4 ระดับ ดังนี้95 

1. ชุมชนโบราณขนาดใหญ่ระดับศูนย์กลางอาณาจักรหรือภูมิภาค (Supra-regional center) 
2. ชุมชนโบราณที่เป็นศูนย์กลางของแว่นแคว้น (Regional centers) 
3. ชุมชนโบราณที่เป็นศูนย์กลางระดับอ้าเภอ (District centers) 
4. ชุมชนโบราณที่เป็นศูนย์กลางระดับต้าบล หรือชุมชนขนาดเล็ก , หมู่บ้าน (Sub-district 

centers)  
 
เกณฑ์การพิจารณาแหล่งโบราณคดีส าคัญ (Key Sites) 
1. เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีร่องรอยคูน้้าคันดินชัดเจน และประเมินว่าน่าจะมีฐานะเป็นเมือง

โบราณ 
2. มีโบราณวัตถุ โบราณสถานที่สามารถก้าหนดอายุสมัยได้อย่างชัดเจน 
3. มีแหล่งโบราณคดีอื่น ๆอยู่บริเวณใกล้เคียง ไม่ได้ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว 

เมื่อพิจารณาคุณสมบัติจากเกณฑ์ที่ก้าหนดข้ึนดังกล่าว จะพบว่ามีเมืองโบราณในเขตพื้นที่ 
ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ที่สามารถก้าหนดให้เป็นแหล่งโบราณคดีส้าคัญ ดังนี้ 

1. แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณบ้านเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
2. แหล่งโบราณคดีบ้านศรีฐาน อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
3. แหล่งโบราณคดีโนนชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
4. แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณไชยวาน อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย จังหวัดขอนแก่น 
5. แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณกันทรวิชัย อ้าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
6. แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณบ้านเชียงเหียน อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
7. แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 
8. แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณบ้านแก้ง อ้าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
9. แหล่งโบราณคดี เมืองหามหอก บ้านหนองไข่นุ่น อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 
10. แหล่งโบราณคดีดอนเมืองพรม บ้านหนองผักชี อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

                                                             
95 Karen M. Mudar, “How Many Dvaravati Kingdoms? Locational Analysis of First Millennium 

A.D. Moted Settlements in Central Thailand” Journal of Anthropological Archaeology no.18 vol.1, 
1999, 1-28.  
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รูปภาพที่  36   แสดงต้าแหน่งของแหล่งโบราณคดีส้าคัญ (Key Sites) (ดัดแปลงจาก
โปรแกรม ArcMap 
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ตารางที่ 24 ตารางแสดงข้อมูลลักษณะทางกายภาพของ “เมืองโบราณ” ที่ก้าหนดเป็นแหล่ง
โบราณคดีส้าคัญ 

แหล่ง
โบราณคด ี

จังหวัด 

อายุสมัย 

รูปร่าง
คูน้ า

คันดิน 

ขนาด 

กว้
าง

 (ม
.) 

ยา
ว 

(ม
.) 

Ø 
(ม

.) พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

ก่อ
นป

ระ
วัต

ิศา
สต

ร ์

ทว
าร

วด
 ี

เข
มร

 
เมือง

โบราณ
บ้านเมือง

เพีย 

ขอนแก่น / /  กลมร ี - - 1500 1.7671 

บ้านศรี
ฐาน 

ขอนแก่น / /  กลมร ี 400 600 - 0.188571 

โนนชัย ขอนแก่น /   
ถูก

ท้าลาย 
100 500 - 0.039286 

เมือง
โบราณ
ไชยวาน 

ขอนแก่น / /  กลมร ี - - 1500 1.7671 

เมือง
โบราณ

กันทรวิชัย 
มหาสารคาม / /  กลมร ี 1300 1500 - 1.5321 

เมือง
โบราณ

บ้านเชียง
เหียน 

มหาสารคาม /   กลม - - 1000 0.785398 

เมือง
โบราณ

ชัยภูมิ / /  กลม - - 1200 1.131 
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แหล่ง
โบราณคด ี

จังหวัด 

อายุสมัย 

รูปร่าง
คูน้ า

คันดิน 

ขนาด 

กว้
าง

 (ม
.) 

ยา
ว 

(ม
.) 

Ø 
(ม

.) พ้ืนท่ี 
(ตร.กม.) 

ก่อ
นป

ระ
วัต

ิศา
สต

ร ์

ทว
าร

วด
ี 

เข
มร

 

คอน
สวรรค์ 
เมือง

โบราณ
บ้านแก้ง 

ชัยภูมิ / /  กลมร ี 700 1500 - 0.825 

เมือง 
หามหอก 

ชัยภูมิ  /  กลม - - 1500 1.7671 

ดอน 
เมืองพรม 

ชัยภูมิ / / / 
ไม่

ชัดเจน 
- - 2000 3.1416 

 
 
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า แหล่งโบราณคดีส้าคัญ (Key Sites) ในที่นี้ หรือในอีกความหมายหนึ่ง คือ 

“แหล่งกลาง” (Central Places) น่าจะเป็นศูนย์กลางของชุมชนโบราณมากมายทีก่ระจายตัวตามแนว
แม่น้้าชี โดยอาจจะเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครอง หรือในฐานะตลาดการค้าย่อมได้ทั้งสิ้น  
แหล่งโบราณคดีบางแหล่งอาจเป็นที่อยู่อาศัย หรือแหล่งผลิตทรัพยากรเพื่อป้อนเข้าสู่ “แหล่งกลาง” 
หรือมีหน้าที่หลากหลายบทบาท เช่น ศาสนสถาน เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าแหล่งโบราณคดีส้าคัญที่มี 
คูน้้าคันดินนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกัน จึงเป็นข้อสันนิษฐานว่าผู้คนในชุมชนต่าง ๆ บริเวณที่ราบลุ่ม
แม่น้้าชีน่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์หรือแลกเปลี่ยนแรงงานในการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆข้ึนมา (เช่นเดียวกับ
ในลุ่มแม่น้้ามูล) ซึ่งการที่จะมีระบบจัดการแรงงานที่ดีได้นั้นก็น่าจะมีองค์กรส่วนกลางที่ช่วยในการ
จัดการ โดยอาจจะเป็น “รัฐ” (state) หรือ “แว่นแคว้น” (chiefdom) ใด ๆก็เป็นได้96  

เมื่อมีเมืองโบราณอันเป็นแหล่งโบราณคดีส้าคัญ (Key Sites) หรือที่ถูกก้าหนดเป็น แหล่ง
กลาง (Central Places) ก็จะต้องมีแหล่งโบราณคดีที่มีอยู่รายล้อมในบริเวณใกล้เคียง โดยอาจกล่าว

                                                             
96 ศรีศักร วัลลิโภดม, แอ่งอารยธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์มติชน, 2540), 113. 
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ได้ว่ามีสถานะเป็น “บริวาร” ของเมืองโบราณ (Hierarchy Sites) ซึ่งหน้าที่ของแหล่งโบราณคดีอัน
เป็นบริวารนี้มีความหลากหลาย เช่น ชุมชนโบราณขนาดรองลงมา ในฐานะเป็นที่อยู่อาศัย หรือสุสาน, 
แหล่งผลิต, แหล่งทรัพยากร เป็นต้น แต่การคัดเลือกแหล่งโบราณคดีส้าคัญที่แสดงให้เห็นนั้นมีอายุ
สมัยที่กว้างมาก ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์มาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น ซึ่งก้าหนดไว้ที่ก่อน  
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 เท่านั้น ด้วยเนื้อหาส้าคัญจะเน้นไปที่ยุคประวัติศาสตร์เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น
ยุคประวัติศาสตร์ที่ได้รับวัฒนธรรมแบบทวารวดี และยุคประวัติศาสตร์ที่ได้รับวัฒนธรรมแบบเขมร 

 
เครื่องมือและวิธีการวิเคราะห์ (Tools and Methods) 
เครื่องมือที่จะน้ามาใช้ช่วยในการวิเคราะห์ คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS – 

Geographic Information System) ซึ่งผู้วิจัยใช้โปรแกรม ArcGIS – ArcMap ในการด้าเนินงาน  

อุปสรรคในการเตรียมข้อมูลวิจัยด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิจัยช้ินน้ี คือ การใช้
แผนที่ในพื้นที่บริเวณกว้าง ตามแนวลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ซึ่งกินอาณาบริเวณครอบคลุมหลายจงัหวัด ท้า
ให้การใช้แผนที่ทหาร และภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารมีความสิ้นเปลืองอย่างมาก ผู้วิจัย
เลือกใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากฐานข้อมูลของ Google และ OSM (OpenStreetMap) ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลที่เปิดให้ใช้งานได้อย่างอิสระ มีการก้าหนดตรึงพิกัดทางภูมิศาสตร์มาให้แล้ว ท้าให้การ
ด้าเนินงานสะดวกยิ่งข้ึน 
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รูปภาพที่  37   แสดงต้าแหน่งแหล่งโบราณคดีทั้งหมดในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ด้วย
ภาพถ่ายดาวเทียมจากฐานข้อมูล Google Satellite ที่น้ามาใช้ในงานวิจัยน้ี 
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รูปภาพที่  38  แสดงต้าแหน่งแหล่งโบราณคดีทั้งหมดในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ด้วยภาพ
แผนที่ภูมิประเทศจากฐานข้อมูลของ World Topographic Map โดย OSM (OpenStreetMap) 

 
การใช้ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ผู้ วิจัยเลือกใช้ระบบพิกัดกริดแบบยูทีเอ็ม (UTM – 

Universal Transverse Mercator) ซึ่งมีพื้นที่วิเคราะห์อยู่ทั้งโซน 47 และ 48 (UTM Zone 47, 48) 
โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นจะอยู่ในโซน 48 แต่พื้นที่บางส่วนของจังหวัดชัยภูมิ
เท่านั้นที่อยู่ในโซน 47 ผู้วิจัยจึงเลือกให้โปรแกรมท้าการตั้งค่าเปลี่ยนโซนโดยอัตโนมัติ ด้วยพิกัด 
Geographic Coordinate System : WGS 1984 ในระบบ World Mercator ซึ่งข้ามข้อจ้ากัดการ
เปลี่ยนโซนทั่วโลก 

ผู้วิจัยได้รวบรวมพิกัดต้าแหน่งของแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนจากข้อมูล
รายงานการส้ารวจของกรมศิลปากร และจากการลงพื้นที่ภาคสนามด้วยตัวเอง ทั้งหมด 270 แหล่ง 
จากนั้นจึงท้าการป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อให้ต้าแหน่งของแหล่ง
โบราณคดีทุกแหล่งปรากฏข้ึนบนแผนที่ แล้วเพิ่มช้ันข้อมูลต่าง ๆที่เป็นเชพไฟล์ (Shapefile) เช่น 
ข้อมูลทางน้้าและแหล่งน้้า, ข้อมูลเกี่ยวกับหมวดหิน, ข้อมูลต้าแหน่งของถ้้า, ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้, เส้นช้ัน
ความสูงของพื้นที่ เป็นต้น 
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รูปภาพที่  39   ภาพเส้นทางล้าน้้าในประเทศไทย จากช้ันข้อมูลเชพไฟล์ (Shapefile) ช่ือ 

Waterways 

 

 
รูปภาพที่  40   ภาพเส้นช้ันความสูง (Contouring) ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 
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จากช้ันข้อมูลเชพไฟล์ (Shapefile) ช่ือ Contour_ne แสดงเป็นเส้นสีแดง ส่วนสีฟ้าคือแนว
ล้าน้้าชีและสาขา 

จากการก้าหนดแหล่งโบราณคดีส้าคัญ (Key Sites) ในข้างต้น ผู้วิจัยได้เพิ่มต้าแหน่งของ
ข้อมูลนี้ลงไปในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อน้ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎี
แหล่งกลาง (Center Place Theory) โดยมีสมมติฐานต่าง ๆดังนี้ 

1. สมมติฐานว่าด้วยแหล่งโบราณคดีส้าคัญคือเมืองโบราณที่เป็นแหล่งกลาง จะต้องมีแหล่ง
โบราณคดีที่เป็นบริวาร (Hierarchy) รายล้อมหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน 

2. สมมติฐานว่าด้วยแหล่งโบราณคดีส้าคัญเป็นเมืองโบราณที่อาจอยู่ในสถานะบริวารของ
เมืองโบราณขนาดใหญ่กว่า เป็นส่วนหนึ่งของสังคมรัฐ (State) หรืออาณาจักร (Kingdom) ซึ่งอยู่ห่าง
ออกไปจากล้าน้้าสายหลัก  

เมื่อเพิ่มต้าแหน่งของแหล่งโบราณคดีส้าคัญลงในโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว 
ผู้วิจัยจึงเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์เชิงประมาณค่าที่เรียกว่า กันชน หรือ บัฟเฟอร์ (Buffer) เพื่อหา
ความน่าจะเป็นของขอบเขตแหล่งโบราณคดีอันมีสถานะเป็นบริเวณจากแหล่งกลาง (Center Place) 
หรือแหล่งโบราณคดีส้าคัญ (Key Sites) ที่ก้าหนดข้ึน โดยเพิ่มช้ันของบัฟเฟอร์ทีละช้ัน ช้ันละ 200 
เมตร และสิ้นสุดที่ระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางทีไ่ม่ใกล้ไม่ไกล สันนิษฐานว่าเปน็
ระยะทางที่น่าจะเหมาะสมต่อการเดินทางไป-กลับอย่างสะดวกในแต่ละวัน หากมีการออกไปท้างาน
นอกเมืองและกลับมาอยู่อาศัยในตัวเมือง หรือเป็นการอยู่อาศัยรวมกลุ่มกันคลา้ยกับหมูบ่้าน (village) 
ใกล้กับขอบเขตของเมืองที่ท้าหน้าที่เป็นเสมือนป้อมปราการ (Fortification) 

ด้วยวิธีการสร้างบัฟเฟอร์ดังที่กล่าวมานี้ ผู้ วิจัยเช่ือว่าจะสามารถเห็นถึงการตั้งถ่ินฐาน
ตามล้าดับช้ัน (Settlement Hierarchy) จากต้าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ
อย่างคร่าวๆ ตามระยะความใกล้-ไกลจากศูนย์กลาง และแหล่งทรัพยากรส้าคัญใด ๆในบริเวณ
ใกล้เคียง ซึ่งควรใช้ข้อมูลทางโบราณคดีประกอบการพิจารณา การใช้วิธีดังกล่าวอาจจัดจ้าแนกชุมชน
โบราณออกเป็นกลุ่มต่าง ๆโดยสังเขปได้ด้วย 
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รูปภาพที่  41  การใช้ Buffer วัดระยะทางจากแหล่งกลางถึงทรัพยากร (เมืองโบราณ

บ้านเมืองเพียถึงบ่อกะถิน) 
1 วง = 200 เมตร ฉะนั้นระยะทางทั้งหมดจึงห่างกันประมาณ 5 กิโลเมตร และหาต้าแหน่ง

บริวารของแหล่งกลาง คือ แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือสินธาว์ (ดัดแปลงจาก
โปรแกรม ArcMap) 
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แหล่งโบราณคดีส าคัญท่ีวิเคราะห์ผ่านแนวคิดการตั้งถิ่นฐานตามล าดับชั้น 
1. การวิเคราะห์เมืองโบราณบ้านเมืองเพีย 
 

 
รูปภาพที่  42  แสดงการวิเคราะห์เมืองโบราณบ้านเมืองเพียจากทฤษฎีแหล่งกลางและการ

ตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน โดยใช้เครื่องมือวงแหวนกันชนซ้อนช้ัน (Multiple Rings Buffer) 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
แหล่งโบราณคดีแหล่งหนึ่งซึ่งผู้วิจัยให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ เมืองโบราณบ้านเมืองเพีย 

อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่บนเนินดินตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยทุ่งกว้าง ซึ่งแต่เดิมคงเคย
เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยใน
สมัยโบราณ หลักฐานที่ยังคงหลงเหลอืให้เห็นอยู่ในปัจจบุัน คือเนินดินที่อัดแน่นด้วยเศษภาชนะดินเผา 
ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “โพน” แน่นอนว่าเนินดินเหล่านั้นมิได้เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หากแต่เป็น
ผลงานจากฝีมือคนสมัยโบราณที่ได้ขูดเอาหน้าดินที่มีคราบเกลือในฤดูแล้งมาผลิตเกลือเป็นเวลา
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ยาวนานหลายศตวรรษ ทับถมสะสมจนเกิดเป็นเนินดินสูงใหญ่กระจัดกระจายทั่วไปรอบ ๆเมือง
โบราณบ้านเมืองเพีย เรื่อยไปจนจรดบ่อกะถิน อันเป็นบ่อเกลือขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในพื้นที่
ลุ่มแม่น้้าชี97  

เมื่อพิจารณาจากต้าแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดี จะพบว่า แหล่งโบราณคดีอันเป็น
ศูนย์กลางอย่างเมืองโบราณบ้านเมืองเพียนั้นอาจจะเป็นผู้ควบคุมการผลิตเกลือ อันเป็นทรัพยากร
ส้าคัญในแถบนี้ และอาจจะเป็นไปได้ว่าการตั้งถ่ินฐานของผู้คนในแถบนี้มาจากการแสวงหาทรัพยากร
เกลือ หรือความต้องการในการผลิตเกลือระดับอุตสาหกรรม ควบคู่กับการผลิตโลหะและ
เกษตรกรรม98แต่น่ันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาว่า ชุมชนโบราณในแถบนี้ผลิตเกลือเพียงอย่างเดียวหรือไม่? 
แล้วทรัพยากรอื่น ๆ อย่าง อาหาร เหล็ก หินต่าง ๆมาจากไหน? สามารถผลิตเองได้หรือไม่?อย่างไร?  

การเกาะกลุ่มกันของแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ระหว่างเมืองโบราณบ้านเมืองเพียกับแหล่ง
ทรัพยากร “เกลือ” คือบ่อกะถิน มีทั้งแหล่งชุมชนด้ังเดิมในยุคก่อนประวัติศาสตร ์ก่อนจะมกีารย้ายมา
สร้างเมืองใหม่ที่มีคูน้้าคันดินล้อมรอบ , แหล่งโบราณคดีที่เป็นที่อยู่อาศัย และแหล่งโบราณคดีที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือเรียงรายอยู่ตามเส้นทาง ในระยะห่างจากเมืองถึงแหล่งทรัพยากร ราว 5 
กิโลเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองโบราณในภาคอีสานนั้นมิได้มีร่องรอยกิจกรรมเฉพาะในขอบเขตคูน้้า
คันดินของเมืองเท่านั้น แต่ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกขอบเขตคูน้้าคันดินของเมืองด้วย ซึ่งถือเป็น
พื้นฐานของสังคมที่มีการจัดสรรพื้นที่เพื่อท้ากิจกรรมต่าง ๆอันเป็นประโยชน์ และยังเป็นการแสวงหา
ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ใกล้ที่สุด 

เนื่องจากต้าแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นอยู่บนหมวดหิน
มหาสารคาม (Maha SaraKham formation) ซึ่งเป็นหินช้ันที่เกิดจากการสะสมตัวของเกลือใต้ดิน 
เมื่อมีฝนตกในพื้นที่ที่ไม่มีอินทรียวัตถุหรือต้นพืชปกคลุมหน้าดิน จะท้าให้น้้าซึมลงใต้ดินไปละลาย
เกลือหินด้านล่าง และเมื่อได้รับความร้อนจนท้าให้น้้าระเหยข้ึนมาพร้อมกับเกลือก็จะเกิดเป็นคราบ
เกลือสีขาวอยู่บนผิวดิน หรือสะสมตัวอยู่บริเวณหน้าดินท้าให้เกิดภาวะดินเค็ม ไม่สามารถท้าการ

                                                             
97 ปริวรรษ เจียมจิตต์, “ชาติพันธ์ุวิทยาทางโบราณคดี: การผลิตเกลือสินเธาว์ที่บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมือง

เพีย อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 71-72. 

98 ศรีศักร วัลลิโภดม, เหล็ก “โลหปฏิวัติ” เม่ือ 2500 ปีมาแล้ว ยุคเหล็กในประเทศไทย: พัฒนาการทาง

เทคโนโลยีและสังคม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2548), 119-122. 
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เพาะปลูกได้ผล กลุ่มคนที่เข้ามาตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ที่เกิดภาวะดินเค็มนี้น่าจะหวังผลในการผลิตเกลือ
แต่เพียงอย่างเดียวหรือไม่? 

ข้อเท็จจริงที่ว่าประชากรจ้านวนมากไม่อาจด้ารงชีวิตอยู่ได้เพียงเพราะการผลิตเกลือเพียง
อย่างเดียว ต้องมีพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเอง แม้ว่าจะไม่พบร่องรอยแปลงนาโบราณ แต่
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าคงมีชุมชนโบราณกลุ่มที่เลอืกตั้งถ่ินฐานบริเวณที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง เพราะการท้านา
จะต้องการน้้าท่วมขัง บริเวณแม่น้้าชีแม้จะมีน้้าท่วมหนัก แต่จะไม่ขังอยู่นานจนท้าให้พืชผลทางการ
เกษตรเสียหาย ด้วยความที่สภาพของดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายซึ่งมีคุณสมบัติการระบายน้้าที่ดี และ
ไม่อุ้มน้้า และดูเหมือนว่าน่าจะมีระบบการชลประทานที่เหมาะสมกับการท้านา ดังจะเห็นว่ามีชุมชน
โบราณที่สร้างคูน้้าล้อมรอบเมืองไว้ และยังมีการขุดบ่อน้้าไว้ใช้อุปโภค-บริโภค99 จากต้าแหน่งที่ตั้งของ
แหล่งโบราณคดีจะไม่พบว่ามีแหล่งโบราณคดีใดที่ต้ังอยู่ใกล้แนวล้าน้้าสายหลัก (แม่น้้าชี) จุดที่น้้าท่วม
เลย แต่จะอยู่บริเวณล้าน้้าสายรอง ที่จะไหลไปรวมกับล้าน้้าสายหลัก หรือบริเวณใกล้กับ “กุด” ซึ่ง
เป็นที่ราบลุ่มรอบ ๆทะเลสาบหรือบึงรูปแอก (Oxbow lake) เป็นส่วนใหญ่ 

จากต้าแหน่งของเมืองโบราณบ้านเมืองเพียบนแผนที่จะพบว่าด้านทิศใต้ของเมืองนั้นเรยีงราย
ด้วยแหล่งผลิตเกลือไปจรดบ่อกะถิน แต่ด้านทิศเหนือของเมืองอยู่ใกล้กับแหล่งน้้าขนาดใหญ่ คือ แก่ง
ละว้า แต่ก็มีแหล่งท้าเกลือขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองด้านตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ 1 แหล่ง อาจ
เป็นไปได้ว่าพื้นที่ฝั่งทิศเหนือนี้อาจจะเป็นพื้นที่ท้าการเกษตรได้ แต่เมื่อพิจารณาจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์แล้วพบว่า บริเวณใกล้กับแก่งละว้าน้ันเป็นที่ราบลุ่มต่้ามีน้้าท่วมอยู่เสมอ และบางส่วนที่น้้า
ท่วมขังเป็นบึงเล็ก ๆ ก็เป็นน้้าเค็ม แหล่งพื้นที่ท้าการเกษตรจึงน่าจะอยู่ทางทิศตะวันตกไปทางอ้าเภอ
ชนบทและอ้าเภอมัญจาคีรีมากกว่า และเมื่อตรวจสอบต้าแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีในพื้นที่
อ้าเภอชนบทและอ้าเภอมัญจาคีรี พบว่ามีแหล่งโบราณคดีต้ังอยู่ตามลา้น้้าสายรองอยู่มาก และไม่มพีืน้
ที่ดินเค็ม หรือแหล่งโบราณคดีที่ เกี่ยวข้องกับการท้าเกลือ จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพื้นที่ท้า
การเกษตรได้ 

ขอบเขตของชุมชนโบราณในฐานะผู้ผลิตเกลือในระดับอุตสาหกรรมมิได้มีแต่เมืองโบราณ
บ้านเมืองเพียแห่งเดียว จากต้าแหน่งที่ตั้งบนแผนที่จะพบว่ามีเมืองโบราณอื่น ๆ  ได้แก่ เมืองโบราณ
ไชยวาน อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย จังหวัดขอนแก่น และ เมืองโบราณคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัด
ชัยภูมิ ซึ่งเป็นเมืองโบราณมีคูน้้าคันดินขนาดใหญ่ พบหลักฐานในสมัยทวารวดีจ้านวนมาก เช่น ใบ

                                                             
99 น้าพวัลย์ กิจรักษ์กุล, ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2528), 56. 
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เสมา และโกลนพระพุทธรูปหินทราย100 ล้อมรอบแหล่งผลิตเกลืออยู่เป็นรูปสามเหลี่ยม อาจเป็นไปได้
ว่าเมืองโบราณทั้ง 3 แห่งนี้มีหน้าที่ในการควบคุมการผลิตเกลือร่วมกัน และคงจะมีการแบ่งปัน
ทรัพยากรต่าง ๆให้แก่กัน น่าเสียดายที่เนินดินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือหลายแห่งถูกท้าลายไป
อย่างสิ้นเชิง คงไว้แค่ค้าบอกเล่า ในขณะที่ในแถบจังหวัดมหาสารคามนั้นไม่มีร่องรอยการท้า เกลือ
ขนาดใหญ่ในสมัยโบราณมากนัก จะมีแต่แหล่งเล็ก ๆตามท้องนา และแหล่งผลิตเกลือในสมัยปัจจุบัน 

นอกจากหลักฐานว่าด้วยต้าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แล้ว หลักฐานทางโบราณคดียังอาจ
ยืนยันถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโบราณทั้ง 3 เป็นอย่างดี ตัวอย่าง เช่น พระพุทธรูป ใบเสมาสลัก
จากหินทรายในศิลปกรรมแบบทวารวดีภาคอีสาน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันอย่างยิ่ง ราวกับว่าเป็นฝีมือ
ช่างกลุ่มเดียวกัน ไม่เพียงแค่ 3 เมืองนี้เท่านั้น หากแต่ยังเป็นรูปแบบเดียวกันตลอดแนวลุ่มแม่น้้าชี จน
มีการก้าหนดเรียกเป็นพิเศษว่า “วัฒนธรรมลุ่มแม่น้้าชี” ซึ่งมีความแตกต่างจากวัฒนธรรมลุ่มแม่น้้ามลู 
ในเขตอีสานตอนล่าง และวัฒนธรรมลุ่มแม่น้้าสงคราม ในเขตอีสานตอนบน 

  

                                                             
100 โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย สถาพร ขวัญยืน [และคนอ่ืน ๆ], รายงานการส้ารวจ

แหล่งโบราณคดี จังหวัดชัยภูมิ เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2528), 83-89. 
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2. การวิเคราะห์เมืองโบราณไชยวาน 
 

 
รูปภาพที่   43  แสดงการ วิเคราะห์ เมือง โบราณไชยวานจากทฤษฎีแหล่ งกลาง  

และการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน โดยใช้เครื่องมือวงแหวนกันชนซ้อนช้ัน (Multiple Rings Buffer) 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
จากการใช้วงแหวนกันชนซ้อนช้ันวิเคราะห์แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณไชยวาน อ้าเภอโคก

โพธ์ิชัย จังหวัดขอนแก่น ในฐานะศูนย์กลางชุมชนโบราณเพื่อหาแหล่งโบราณคดีที่น่าจะเป็นบริวาร 
พบว่าในระยะ 3 กิโลเมตรจากเมืองโบราณไม่พบแหล่งชุมชนโบราณใด ๆ แต่มี ร่องรอยเนินดินที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือในสมัยโบราณอยู่ประปราย เมื่อพิจารณาที่ระยะ 3.4 - 6 กิโลเมตรจะเริ่ม
พบแหล่งโบราณคดีที่น่าจะเป็นชุมชนโบราณหลายแห่ง ได้แก่ แหล่งโบราณคดีวัดหนองคูสุวรรณาราม 
ห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ราว 3.4 กิโลเมตร, แหล่งโบราณคดีที่นาหลังวัดสระทอง, ดอนปู่ตา 
บ้านกุดลอบ ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ราว 4.6 – 5 กิโลเมตร, แหล่งโบราณคดีดอนค้าพัน ทาง
ตะวันตกราว 5.8 กิโลเมตร, แหล่งโบราณคดีโพนไร่, แหล่งโบราณคดีโพนบ้านสา และแหล่งโบราณคดี
ห้วยนาโพง ซึ่งอยู่ห่างไปราว 5.4 – 6 กิโลเมตร ทางตอนเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ และมี
บางส่วนของอ้าเภอชนบท ได้แก่ ดอนปู่ตา บ้านโนนข่า ทางตะวันออกเฉียงใต้ ราว 5.6 กิโลเมตร ซึ่ง
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น่าจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับแหล่งโบราณคดีโนนกอก , แหล่งโบราณคดีโนนหมากตูม, แหล่งโบราณคดี
ดอนเก่าน้อย และแหล่งโบราณคดีบ้านโนนค้าดี ซึ่งอยู่นอกเขตวงแหวนกันชนที่ก้าหนดไว้ 

ส่วนแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอโคกโพธ์ิชัยที่อยู่นอกเขตวงแหวนกันชนที่ก้าหนดนั้นอาจจะจัด
กลุ่มให้อยู่ในฐานะบริวารของเมืองโบราณไชยวานได้เช่นกัน แม้จะห่างไกลออกมาพอสมควร ได้แก่ 
แหล่งโบราณคดีโนนพิมพา, แหล่งโบราณคดีโพนโสกคาม ทางตะวันตกเฉียงใต้ และกลุ่มของแหล่ง
โบราณคดีวัดป่าโคกพระเจ้าใหญ่, แหล่งโบราณคดีหนองผือ ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการค้นพบ
พระพุทธรูปและหลักหิน-ใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดี แบบเดียวกันกับเมืองโบราณไชยวาน  

ห่างออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองโบราณไชยวานราว 7 - 7.5 กิโลเมตร พบแหล่ง
โบราณคดีวัดป่าโคกพระเจ้าใหญ่ และแหล่งโบราณคดีหนองผือ ซึ่งอยู่ในยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เขมร โดยเลือกตั้งถ่ินฐานอยู่บนที่ราบ และเนินเขาหินทรายเล็ก ๆที่ล้อมรอบด้วยที่ราบ มีล้าห้วยเล็ก 
ๆ และหนองน้้าเล็กอยู่ใกล้เคียง แยกตัวออกจากชุมชนโบราณแห่งอื่น ๆ   เช่นเดียวกับแหล่งโบราณคดี
ดอนค้าพัน และโพนวัดเก่า ซึ่งตังอยู่ใกล้เคียงกันในระยะ 500 – 600 เมตร ทางตะวันตกของเมือง
โบราณไชยวาน ซึ่งเป็นชุมชนในวัฒนธรรมเขมรที่ตั้งอยู่บนที่ราบกว้างๆ ไม่ยึดติดกับแหล่งน้้าตาม
ธรรมชาติ 

 

 
รูปภาพที่  44 แสดงการวิเคราะห์ระยะห่างระหว่างเมืองโบราณไชยวาน กับเมืองโบราณ

บ้านเมืองเพียด้วยระยะกระจัด  
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 
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เมื่อใช้เครื่องมือวิเคราะห์แบบลากเสน้ระยะกระจดัจากเมอืงโบราณไชยวานไปยังเมืองโบราณ
บ้านเมืองเพียโดยตรง จะได้ระยะทางประมาณ 27.5 กิโลเมตร แต่ถ้าหากลากผ่านแหล่งโบราณคดี
โนนใหญ่ ในอ้าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จะได้ระยะทางประมาณ 29 กิโลเมตร ไม่ว่าจะเดินทาง
เส้นใดก็ตามก็จะต้องมีจุดข้ามแม่น้้าชี ซึ่งการเดินทางจากเมืองโบราณไชยวานไปยังเมืองโบราณ
บ้านเมืองเพียโดยผ่านแหล่งโบราณคดีโนนใหญ่นั้นจะผ่านชุมชนใหญ่ในกลุ่มนี้ เช่น แหล่งโบราณคดี
โนนศิลาเลข เป็นต้น แต่หากเดินทางไปยังบ้านเมืองเพียโดยตรงจะผ่านแหล่งโบราณคดีโนนพะยอม 
อ้าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้้าชี ช่วงกลางทางในต้าแหน่งใกล้เคียงกับแหล่ง
โบราณคดีโนนใหญ่พอดี อย่างไรก็ตาม กลุ่มของแหล่งโบราณคดีที่น่าจะอยู่ในเส้นทางคมนาคมนี้มี
หลักฐานทางโบราณคดีในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และในยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวาร
วดีทั้งสิ้น มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเดินทางด้วยเส้นทางต่าง ๆที่ใกล้เคียงกับการวิเคราะห์ครั้งนี้ โดย
ผ่านแหล่งโบราณคดีทั้งสองแห่งดังกล่าว 

 

 
รูปภาพที่  45  แสดงการวิเคราะห์แหล่งโบราณคดีในเขตอ้าเภอมัญจาคีรีจากทฤษฎีแหล่ง

กลางและการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน โดยใช้เครื่องมือวงแหวนกันชนซ้อนช้ัน (Multiple Rings 
Buffer) 

(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 
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ในข้ันต้นน้ันผู้วิจัยไม่ได้ก้าหนดให้แหล่งโบราณคดีโนนใหญ่ อ้าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
เป็นแหล่งโบราณคดีส้าคัญ แต่เมื่อท้าการวิเคราะห์เส้นทางการเดินทางระหว่างเมืองโบราณ
บ้านเมืองเพียกับเมืองโบราณไชยวานแล้วพบว่ากลุ่มของแหล่งโบราณคดีในอ้าเภอมัญจาคีรี จังหวัด
ขอนแก่น น่าจะมีความส้าคัญในฐานะชุมชนโบราณระยะแรกเริ่มก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นเมืองโบราณ
ในพื้นที่แถบนี้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะพบหลักฐานทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (สมัย
เหล็ก) และยุคประวัติศาสตร์ ในวัฒนธรรมทวารวดี คงจะเป็นสังคมชุมชนชาวพุทธระดับหมู่บ้าน 
(Village) ซึ่งหากพิจารณาตามเกณฑ์ของ Karen Mudar ชุมชนโบราณในกลุ่มนี้ควรจะจัดให้อยู่ใน
เกณฑ์ชุมชนโบราณที่เป็นศูนย์กลางระดับอ้าเภอ (District centers) กับ ชุมชนโบราณที่เป็นศูนย์กลาง
ระดับต้าบล หรือชุมชนขนาดเล็ก, หมู่บ้าน (Sub-district centers)  
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3. การวิเคราะห์เมืองโบราณคอนสวรรค์ 
 

 
รูปภาพที่   46 แสดงการวิเคราะห์เมืองโบราณคอนสวรรค์จากทฤษฎีแหล่งกลาง  

และการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน โดยใช้เครื่องมือวงแหวนกันชนซ้อนช้ัน (Multiple Rings Buffer) 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
จากการใช้วงแหวนกันชนซ้อนช้ันวิเคราะห์แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณคอนสวรรค์ อ้าเภอ

คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งได้วิเคราะห์ร่วมกับแหล่งโบราณคดีวัดกู่สระสิงห ์อ้าเภอแวงใหญ่ จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งน่าจะเป็นชุมชนโบราณอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน และพบหลักฐานทางโบราณคดีร่วมสมยั
กันในวัฒนธรรมทวารวดีเป็นจ้านวนมาก และยังพบประติมากรรมรูปบุคคลและภาชนะดินเผาใน
วัฒนธรรมเขมรอีกด้วย การวิเคราะห์ด้วยวงแหวนกันชนน้ีท้าให้เกิดพื้นที่ซ้อนทับกัน (Overlaps) และ
ขยายอาณาเขตของแหล่งโบราณคดีที่น่าจะมีสถานะเป็นบริวารของเมืองโบราณคอนสวรรค์มากขึ้น 
โดยมีอาณาเขตเข้าไปในอ้าเภอแวงน้อยและอ้าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
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ส้าหรับแหล่งโบราณคดีวัดกู่สระสิงห์ พบแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงกันคือโนนแก่นท้าว และ
โนนบ้านเก่า บ้านโนนทอง ซึ่ งมีร่องรอยการใช้งานในยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงหัวเลี้ยว
ประวัติศาสตร์ แต่ถึงแม้ว่าเมืองโบราณคอนสวรรค์ และแหล่งโบราณคดีวัดกู่สระสิงห์จะถูกค่ันกลาง
ด้วยแม่น้้าชี ท้าให้ชุมชนโบราณทั้งสองแห่งนี้อยู่คนละฝั่งของแม่น้้า แต่ผู้วิจัยเช่ือว่าจากหลักฐานทาง
โบราณคดีอาจท้าให้เห็นถึงความเป็นชุมชนที่มีการรับส่งวัฒนธรรมให้กัน และมีการติดต่อสัมพันธ์กัน
เรื่อยมา นอกจากนี้ยังพบว่าเมืองโบราณคอนสวรรค์นั้นอยู่ไม่ไกลจากแหล่งโบราณคดีภูคอกม้า, วัดป่า
ภูกระแต ในเขตอ้าเภอแวงใหญ่ และภูถ้้า ในเขตอ้าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่ง
โบราณคดีที่ พบร่องรอยการอยู่อาศัยในสมัยเหล็กตอนปลาย แต่ที่ส้าคัญ ภูเขาแห่งนี้เป็นเทือกเขาหิน
ทรายยาวต่อเนื่องกัน ซึ่งมีร่องรอยการสกัดหินเป็นร่องยาวเพื่อน้าหินทรายไปใช้ประโยชน์ อาจจะเริ่ม
ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดี โดยการน้าไปใช้สลักเป็นใบเสมา และมีการตัดหินเพื่อ
น้าไปใช้งานในวัฒนธรรมเขมรอย่างเ ข้มข้นต่อมา โดยการน้าไปสลักเป็ นส่วนประกอบของ
สถาปัตยกรรม แหล่งน้้าที่ใกล้ที่สุดเป็นสาขาของล้าน้้าชี น่าจะเพื่อความสะดวกในการล้าเลียงหินไป
สร้างศาสนสถาน คงจะมีการใช้งานพื้นที่ในยุคประวัติศาสตร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 วัฒนธรรม
เขมร จึงอาจสันนิษฐานเบื้องต้นได้ว่าชุมชนในกลุ่มของเมืองโบราณคอนสวรร ค์ และวัดกู่สระสิงห์
น่าจะมีพัฒนาการควบคู่มาด้วยกันตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ผ่านยุคประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมทวารวดี มาสู่ยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร จนถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 แล้วจึง
ค่อยๆถูกทิ้งร้างไป 
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4. การวิเคราะห์เมืองโบราณหามหอก 
 

 
รูปภาพที่   47 แสดงการ วิเคราะห์ เมือง โบราณหามหอกจากทฤษฎีแหล่ งกลาง  

และการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน  โดยใช้เครื่องมือวงแหวนกันชนซ้อนช้ัน (Multiple Rings Buffer) 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
จากการใช้วงแหวนกันชนซ้อนช้ันวิเคราะห์แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณหามหอก อ้าเภอบ้าน

เขว้า จังหวัดชัยภูมิ พบว่ามีแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในรัศมีของวงแหวนกันชนเพียง 1 แหล่งเท่านั้น คือ
แหล่งโบราณคดีบ้านเขว้า ซึ่งอยู่ห่างเพียง 1 กิโลเมตร ท้าให้ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจมีแหล่งโบราณ
ขนาดเล็ก ๆ ที่ยังไม่เคยมีการส้ารวจอยู่รอบ ๆ บ้างก็เป็นได้ แต่เมื่อพิจารณาต้าแหน่งที่ตั้งของเมืองซึ่ง
อยู่เหนือล้าน้้าชีข้ึนมาทางเหนือราว 6 กิโลเมตร พบว่าเมืองโบราณแห่งนี้ต้ังอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างแห้ง
แล้ง อีกทั้งในระยะ 10 กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พบโบราณสถานกู่บ้านกุดยาง (กู่แดง) 
อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ และทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะพบกลุ่มชุมชนโบราณในอ้าเภอ
เมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีโบราณสถานปรางค์กู่ซึ่งเป็นโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรตั้งอยู่ด้วย ท้าให้
สันนิษฐานว่าเมืองโบราณหามหอกน่าจะอยู่ในฐานะชุมชนจุดพักระหว่างการเดินทาง ซึ่งท้าให้เกิด
พัฒนาการข้ึนมาเป็นสังคมเมืองได้   เนื่องจากเมืองโบราณหามหอก ยังไม่มีการศึกษาทางโบราณคดี
อย่างจริงจัง ท้าให้ข้อมูลทางโบราณคดีมีน้อยมาก การศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการคาดการณ์ถึงความน่าจะ
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เป็นที่จะพบแหล่งโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียงกับเมืองโบราณหามหอก และแหล่งทรัพยากรที่ส้าคัญของ
เมืองหามหอกว่าในรัศมี 6 กิโลเมตรนั้นอาจจะพบชุมชนโบราณ หรือแหล่งผลิตบ้างก็เป็นได้ 

 
5. การวิเคราะห์เมืองโบราณบ้านแก้ง 

 
รูปภาพที่  48  แสดงการวิเคราะห์เมืองโบราณบ้านแก้งจากทฤษฎีแหล่งกลางและการตั้งถ่ิน

ฐานตามล้าดับช้ัน โดยใช้เครื่องมือวงแหวนกันชนซ้อนช้ัน (Multiple Rings Buffer) 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
จากการใช้วงแหวนกันชนซ้อนช้ันวิเคราะห์แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณบ้านแก้ง อ้าเภอภู

เขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้้าพรม พบว่ามีแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในรัศมีของวง
แหวนกันชนอย่างน้อย 3 แห่ง คือ พระธาตุสามหมื่น ห่างไปทางตะวันตกไม่ถึง 200 เมตร, แหล่ง
โบราณคดีบ้านพรมเหนือ ทางทิศเหนือในระยะราว 600 เมตร และแหล่งโบราณคดีบ้านโนนเสลา 
ทางทิศใต้ ระยะประมาณ 4.2 กิโลเมตร ที่น่าสังเกตคือ ชุมชนโบราณกลุ่มนี้ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มใกล้ล้า
น้้าสายหลัก และอาศัยน้้าจากหนองน้้าขนาดใหญ่ ซึ่งน่าจะเกิดข้ึนจากการที่ล้าน้้าสายหลักเปลี่ยน
ทางเดิน ในรัศมี 6 กิโลเมตรจากเมืองโบราณบ้านแก้งนั้นมีหนองน้้าลักษณะนี้มากกว่า 10 แห่ง และ
ยังอยู่ห่างจากพื้นที่ป่าบริเวณภูเขาทางตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร 

ป่า 

แม่น  า้พรม 
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สันนิษฐานว่าคงจะมีชุมชนโบราณระยะแรกเริ่มตั้งอยู่บริเวณใกล้กับเมืองโบราณบ้านแก้ง 
ก่อนที่จะพัฒนามาสู่ความเป็นสังคมเมือง ผู้คนเลือกตั้งถ่ินฐานโดยอาศัยแหล่งน้้าตามธรรมชาติอย่าง
บึงรูปแอก แล้วจึงเปลี่ยนมาเป็นการสร้างขอบเขตชุมชนแบบคูน้้าคันดินภายหลัง  

 

 

รูปภาพที่   49  แสดงการ วิเคราะห์ต้ าแหน่ง ชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่ มแม่น้้าพรม  
( แหล่ ง โบราณคดีบ้ านหั ว ขัว , เ มื อ ง โบราณบ้ านแก้ ง , แหล่ ง โบราณคดีบ้ านหลุบ ค่าย )  
จากทฤษฎีแหล่งกลางและการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน (ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
เมื่อพิจารณาต้าแหน่งของกลุ่มชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าพรม เขตจังหวัดชัยภูมิ โดยมี

ชุมชนใหญ่ 3 แห่งซึ่งอยู่ห่างกัน ราว 26-30 กิโลเมตร ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านหัวขัว, เมืองโบราณ
บ้านแก้ง และแหล่งโบราณคดีบ้านหลุบค่าย พบว่าชุมชนกลุ่มนี้ตั้งอยู่บนที่ราบกว้างใหญ่ ถูกล้อมรอบ
ด้วยป่า, ภูเขา, และอยู่ติดกับล้าห้วยที่จะไหลไปรวมกับล้าน้้าสายหลัก คือ แม่น้้าพรม ดินมีความอุดม
สมบูรณ์จากแร่ธาตุที่มาจากการผุพังของภูเขา และตะกอนล้าน้้า พบโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร 
คือ ปรางค์กู่บ้านแท่น อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของแหล่งโบราณคดีบ้าน
หลุบค่าย ซึ่งแยกตัวออกมาจากชุมชนเดิมในวัฒนธรรมทวารวดี และไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องเลือก
ที่ตั้งถ่ินฐานโดยการยึดตามแหล่งน้้าใหญ่อีกต่อไป เพราะสามารถควบคุมระบบการจัดการน้้าด้วย
วิธีการใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากเขมร 

แม่น  า้พรม 

แม่น  า้เชิญ 

ป่า 

ป่า 

ป่า 

ป่า 

ป่า 
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6. การวิเคราะห์แหล่งโบราณคดีบ้านศรีฐานและแหล่งโบราณคดีโนนชัย 
 

 
รูปภาพที่  50  แสดงการวิเคราะห์แหล่งโบราณคดีบ้านศรีฐานและแหล่งโบราณคดีโนนชัย

จากทฤษฎีแหล่งกลางและการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน โดยใช้เครื่องมือวงแหวนกันชนซ้อนช้ัน 
(Multiple Rings Buffer) 

(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
เนื่องจากแหล่งโบราณคดีโนนชัยและแหล่งโบราณคดีบ้านศรีฐาน ซึ่งตั้งอยู่ในอ้าเภอเมือง 

จังหวัดขอนแก่นนั้นอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน จึงท้าให้การวิเคราะห์ด้วยวงแหวนกันชนซ้อนช้ันน้ันมีพื้นที่
ทับซ้อนกัน (Overlaps) เช่นเดียวกับกรณีศึกษาของเมืองโบราณคอนสวรรค์กับแหล่งโบราณคดีวัดกู่
สระสิงห์ แต่ส้าหรับแหล่งโบราณคดีโนนชัยและแหล่งโบราณคดีบ้านศรีฐานน้ันเป็นแหล่งโบราณคดี
ส้าคัญ (Key Sites) ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก ที่มีพัฒนาการในช่วงหัวเลี้ยว
ประวัติศาสตร์มาสู่ยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งมีการรวมตัวของกลุ่มชุมชนโบราณในระยะ
แรกเริ่มบนที่ราบลุ่มแม่น้้า โดยเลือกพื้นที่ตั้งถ่ินฐานตามเนินดินกลางทุ่ง ใกล้หนองน้้าธรรมชาติขนาด
ใหญ่ และจะเห็นว่าการตั้งถ่ินฐานในพื้นที่แถบนี้จะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ 
จากการสร้างเมืองขอนแก่นในจุดที่ใกล้กับบึงตามธรรมชาติ ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน 

ส้าหรับต้าแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีโนนชัยน้ันน่าจะอาศัยแหล่งน้้าธรรมชาติจากล้าห้วย
เล็ก ๆ และบึงที่อยู่ใกล้กับแหลง่โบราณคดี คือ บึงทุ่งสร้าง ซึ่งเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สดุใน



  145 

บริเวณนั้น ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแหล่ง ราว 1.8 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีโนน
ใหญ่ ซึ่งพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบและร่องรอยที่เกี่ยวข้องกับการท้าเกลือสินเธาว์ 101 อาจ
สันนิษฐานได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเกลือที่ส้าคัญประจ้าถ่ินในระดับชุมชนแถบนี้ก็เป็นได้ ส่วนทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ห่างไปราว 2.4 - 2.5 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีบ้านหัวถนน และดอน
ปู่ตาของบ้านหัวถนน ซึ่งพบหลักฐานเป็นช้ินส่วนประติมากรรมหินทราย เช่น ใบเสมา , เศียร
พระพุทธรูป และช้ินส่วนสถาปัตยกรรมศิลาแลงเป็นซากปรักหักพัง ไม่สามารถก้าหนดอายุสมัยได้
อย่างแน่ชัด แต่คงเป็นร่องรอยของพัฒนาการเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ อาจจะมีการเข้ามาของ
วัฒนธรรมทวารวดีและเขมร แต่ไม่เด่นชัดนัก  

แหล่งโบราณคดีที่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางชุมชนอีกแห่ง คือ แหล่งโบราณคดีบ้านศรี
ฐาน ซึ่งเคยมีสภาพเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  400-600 เมตร มีคูน้้าล้อมรอบ 
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดจอมศรี พบใบเสมาหินทราย เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เนื้อละเอียด 
แบบที่พบมากในวัฒนธรรมทวารวดีภาคอีสาน และพบแบบที่เผาด้วยอุณหภูมิสูงมากจะเกือบจะเป็น
เนื้อแกร่งด้วย ผู้วิจัยเช่ือว่าแหล่งโบราณคดีบ้านศรีฐานนี้คงมีพัฒนาการจากยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลายไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี และคงมีการอพยพเคลื่อนย้ายไปตั้งถ่ินฐานที่อื่น
ภายหลัง แหล่งโบราณคดีอื่น ๆ ที่อยู่ในรัศมี 6 กิโลเมตร คือ แหล่งโบราณคดีบ้านกอก และส่วนที่ทับ
ซ้อนกันกับแหล่งโบราณคดีโนนชัย คือ แหล่งโบราณคดีโนนตาสุ่ม และแหล่งโบราณคดีโนนทัน ไม่
สามารถก้าหนดอายุสมัยได้แน่นอนนัก เนื่องจากถูกท้าลายไปมาก แต่เช่ือว่าคงจะเป็นชุมชนมาตั้งแต่
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับแหล่งโบราณคดีที่อยู่นอกรัศมี 6 กิโลเมตร 
ได้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านหัวสระ, แหล่งโบราณคดีโนนนา, แหล่งโบราณคดีบ้านดอนช้าง, แหล่ง
โบราณคดีบ้านป่าเหลื่อม , แหล่งโบราณคดีโนนหนองแฮด , แหล่งโบราณคดีดอนไห และแหล่ง
โบราณคดีดอนบ้านยาง 

จากการวิเคราะห์ด้วยแนวคิดการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ันกับแหล่งโบราณคดีโนนชัย และ
แหล่งโบราณคดีบ้านศรีฐาน ท้าให้เห็นว่าชุมชนระยะแรกเริ่มในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายบาง
กลุ่มนั้นอาจไม่ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับศูนย์กลางชุมชนเสมอไป โดยน่าจะมีความเป็นปัจเจกในแต่ละ
ชุมชน ซึ่งมีการติดต่อสัมพันธ์กัน และอาจจะแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันบ้าง แต่คงจะไม่มีเรื่องของ
การเมืองการปกครองเข้ามาจัดระเบียบทางสังคมระหว่างชุมชนเหล่าน้ี ท้าให้เช่ือว่าแหล่งโบราณคดี

                                                             
101 ชลิต ชัยครรชิต , “พัฒนาการของชุมชนโบราณและการตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน” 

(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2532), 54. 
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บ้านศรีฐาน ซึ่งมีขอบเขตคูน้้าล้อมรอบเนินดิน และมีความเจริญทางเทคโนโลยีมากกว่าแหล่งอื่น ๆ  
น่าจะเป็นชุมชนโบราณในระดับศูนย์กลางอ้าเภอ (District centers) ส่วนแหล่งโบราณคดีโนนชัยนั้น
อาจเป็นศูนย์กลางชุมชนในระยะแรกเริ่ม และแหล่งโบราณคดีตามเนินดินขนาดเล็ก ๆนั้นคงเป็น
ชุมชนโบราณระดับต้าบล หรือชุมชนขนาดเล็ก, หมู่บ้าน (Sub-district centers)  

 
7. การวิเคราะห์เมืองโบราณกันทรวิชัย 
 

 
รูปภาพที่  51  แสดงการวิเคราะห์เมืองโบราณกันทรวิชัยจากทฤษฎีแหล่งกลางและการตั้ง

ถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน โดยใช้เครื่องมือวงแหวนกันชนซ้อนช้ัน (Multiple Rings Buffer) 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
จากการใช้วงแหวนกันชนซ้อนช้ันวิเคราะห์แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณกันทรวิชัย อ้าเภอ

กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่ากลุ่มชุมชนโบราณที่ตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ันโดยมีเมืองโบราณ
กันทรวิชัยเป็นศูนย์กลางนั้นโดยมากเป็นชุมชนที่มีพัฒนาการตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
สมัยเหล็ก แต่ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมทวารวดีจากแหล่งใดเลย นอกจากตัวเมือง
กันทรวิชัยเอง สันนิษฐานว่า ชุมชนโบราณที่อยู่ในรัศมี 6 กิโลเมตร จากเมืองโบราณกันทรวิชัยนั้นคง
จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายและพัฒนาไปสู่สังคมเมือง โดยการสร้างเมืองกันทรวิชัยข้ึนมา โดยมีการขุด
คูน้้าคันดินล้อมรอบ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.3 – 1.5 กิโลเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญ
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ทางเทคโนโลยี, ปริมาณของแรงงาน และอาจจะยังมีการอยู่อาศัยต่อ ณ ชุมชนเดิม โดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต หรือรับเอาวัฒนธรรมทวารวดีมาใช้ในชุมชน แต่พบหลักฐานการอยู่ อาศัยในยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเรื่อยมาจนถึงยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดีหนาแน่นที่สุดในตัว
เมืองกันทรวิชัย เช่น พระพุทธมงคล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่ ศิลปะทวารวดี มีความสูง
ราว 4 เมตร ประดิษฐานอยู่ที่ลานโพธ์ิภายในวัดพุทธมงคล มีใบเสมาหินทรายแบบทวารวดีปักรอบ 2 
ช้ัน ทั้ง 8 ทิศ พบโบราณสถานก่ออิฐทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียกว่า “อุ่มยาคู” ซึ่งมีการขุดพบพระพิมพ์
ดินเผาศิลปะทวารวดีซึ่งเทียบได้กับพระพิมพ์ศิลปะอินเดีย ราชวงศ์ปาละ และแผ่นเงินดุนเป็นรูป
พระพุทธเจ้า เทวดา สถูป และธรรมจักร ก้าหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 

ชุมชนโบราณขนาดเล็กในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองโบราณกันทรวิชัยนั้นมีลักษณะทาง
กายภาพใกล้เคียงกับชุมชนโบราณขนาดเล็กแห่งอื่น ๆ กล่าวคือ มีสภาพเป็นเนินดินกลางทุ่งนา มี
ร่องรอยการอยู่อาศัยบนเนินดินนั้น จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ เช่น เศษภาชนะดินเผาแบบที่
พบเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยต้นประวัติศาสตร์ คือภาชนะเนื้อ
ดินธรรมดา ลายขูดขีด เชือกทาบ หรือกดประทับ ท้าอย่างหยาบๆ มีการตกแต่งผิวแบบเคลือบน้้าดิน
อยู่บ้าน คงเป็นของใช้ในชีวิตประจ้าวันในทุก ๆ ยุคสมัย , กระดูกสัตว์และร่องรอยของเศษถ่าน ข้ีเถ้า
และดินเผาไฟ น่าจะเป็นร่องรอยของการอยู่อาศัยและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งผู้คนในชุมชนขนาด
เล็กนี้อาจมีหน้าที่เฉพาะทางอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เกษตรกร เป็นต้น การตั้งถ่ินฐานตามเนินดินของ
เกษตรกรนั้นคงมีประโยชน์ในกรดูแลพื้นที่เกษตรกรรมอย่างดี เพราะอยู่บนที่ดอน น้้าท่วมไม่ถึง และ
เลือกพื้นที่ราบลุ่มรอบ ๆที่ดอนน้ันในการเพาะปลูกได้ทั้งพืชไร่ และท้านาข้าว    
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8. การวิเคราะห์เมืองโบราณบ้านเชียงเหียน 
 

 
รูปภาพที่  52  แสดงการวิเคราะห์เมืองโบราณบ้านเชียงเหียนจากทฤษฎีแหล่งกลาง 

และการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน โดยใช้เครื่องมือวงแหวนกันชนซ้อนช้ัน (Multiple Rings Buffer) 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
จากการใช้วงแหวนกันชนซ้อนช้ันวิเคราะห์แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณบ้านเชียงเหียน 

อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่าเป็นศูนย์กลางของชุมชนโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลาย และอาจจะมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงสมัยหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ ในรัศมี 6 กิโลเมตรจาก
เมืองโบราณบ้านเชียงเหียนนั้นพบแหล่งโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร ถึง 2 แห่ง ได้แก่ กู่บ้านเขวา 
ซึ่งเป็นอโรคยาศาล หรือศาสนสถานประจ้าโรงพยาบาล ก้าหนดอายุในพุทธศตวรรษที่ 18 รัชสมัยของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และกู่น้อยบ้านเขวา ซึ่งอาจจะเคยเป็นเทวาลัยสามหลงับนฐานเดียวกัน ซึ่งเคย
พบประติมากรรมพระหริหระด้วย ก้าหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 และยังพบอีก 1 แห่งไม่ไกล
จากนี้นัก คือ กู่น้อยบ้านหมี่ ซึ่งอาจจะเป็นศาสนสถานขนาดเล็กประจ้าชุมชน ก้าหนดอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16-18 

ส่วนชุมชนที่อยู่ไกลออกไปอย่างแหล่งโบราณคดีโนนสวนกล้วย ซึ่งพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อ
ดินธรรมดา เคยพบไหเนื้อแกร่ง เครื่องมือเหล็ก และตะกรันโลหะจ้านวนมาก สันนิษฐานว่าอาจเป็น
แหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับงานโลหกรรม ในยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ซึ่งอยู่ใกล้เคียงและ
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น่าจะมีความสัมพันธ์กับวัดป่าโชคดี และวัดป่าไชยศรีทาธรรมานุสรณ์ ซึ่งพบภาชนะดินเผาแบบเครื่อง
เคลือบเขมรเป็นจ้านวนมาก   ส่วนแหล่งโบราณคดีโนนกลาง ทางทิศตะวันตกของเมืองโบราณบ้าน
เชียงเหียน ราว 12 กิโลเมตรนั้น น่าจะมีความสัมพันธ์กับโบราณสถานกู่หนองบัว ซึ่งเป็นโบราณสถาน
ในพุทธศาสนา อิทธิพลวัฒนธรรมเขมร แต่ไม่สามารถก้าหนดอายุได้แน่ชัด เพราะพบเพียงซาก
โบราณสถาน และช้ินส่วนประติมากรรมหินทราย เป็นพระพุทธรูป และบุคคลไม่สามารถระบุได้ 

จะเห็นได้ว่าชุมชนโบราณตามแนวล้าน้้าชี ในเขตจังหวัดมหาสารคามนั้นมีความหนาแน่นไม่
แพ้ในเขตจังหวัดขอนแก่น แต่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่างกนัอย่างเหน็ได้ชัด นั่น
คือ ชุมชนโบราณตามแนวล้าน้้าชี ในเขตจังหวัดมหาสารคามนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีพัฒนาการจาก
ชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก ไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ โดยรับวัฒนธรรมเขมร 
ส่วน ชุมชนโบราณตามแนวล้าน้้าชี ในเขตจังหวัดขอนแก่นนั้นมีพัฒนาการจากชุมชนในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย ไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ โดยรับวัฒนธรรมทวารวดีเป็นหลัก แล้วชุมชนโบราณ
บางแห่งจึงเปลี่ยนผ่านไปสู่วัฒนธรรมเขมรในภายหลัง ซึ่งพัฒนาการในลักษณะดังกล่าวท้าให้ดู
เหมือนว่าชุมชนโบราณตามแนวล้าน้้าชี ในเขตจังหวัดมหาสารคามนั้นอาจจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่า
แหล่งอื่น ๆหรือไม่ เพราะวัฒนธรรมเขมรที่เข้ามามีอิทธิพลในเขตจังหวัดมหาสารคามนั้นอยู่ในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 16-18 แล้ว นั่นหมายความว่าช่วงเวลาราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 หรือช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 14-16 นั้น ชุมชนโบราณตามแนวล้าน้้าชี ในเขตจังหวัดมหาสารคามยังคงเป็นชุมชน
โบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยเหล็กอยู่หรือ?  

แต่เมื่อพิจารณาถึงกรณีเมืองโบราณกันทรวิชัย และเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่เช่ือว่าอยู่ใน
ระดับศูนย์กลางอาณาจักรหรือภูมิภาค (Supra-regional center) อย่างเมืองโบราณนครจา้ปาศรี (นา
ดูน) จะเห็นว่าเมืองโบราณทั้งสองแห่งนี้น่าจะเกิดข้ึนจากกลุ่มชุมชนโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลาย สมัยเหล็ก ที่รับวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ท้าให้มีพัฒนาการเข้า
สู่ยุคประวัติศาสตร์ ซึ่งน่าจะเกิดข้ึนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16 ในขณะที่ชุมชนดั้งเดิมนั้นก็อาจจะ
ยังคงมีกิจกรรมการอยู่อาศัยของผู้คนอยู่บ้าง แต่ไม่หนาแน่นเท่ากับเมืองที่เกิดข้ึนใหม่ ซึ่งมีขนาดใหญ่
และมีความเจริญยิ่งกว่า ชุมชนดั้งเดิมเหล่าน้ันจึงอยู่ในสถานะของชุมชนบริวารดังข้อสันนิษฐานตาม
แนวคิดของการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน (Settlement Hierarchy) 
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ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการผลิตเกลือสินเธาว์ในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 
จากการวิเคราะห์ด้วยต้าแหน่งที่ตั้ งของแหล่งโบราณคดี และหลักฐานโบราณวัตถุ , 

โบราณสถานของแหล่งโบราณคดีส้าคัญ (Key Sites) ผู้วิจัยเช่ือว่าอุตสาหกรรมการผลิตเกลือสินเธาว์
ของกลุ่มชุมชนโบราณในแถบลุ่มแม่น้้าชีตอนบนในอดีตน้ัน ไม่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการเข้ามาของ
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมร สมัยก่อนเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 12) แต่อย่างใด ซึ่งขัดกับข้อ
สันนิษฐานเดิมที่เคยมีมาก่อนหน้า ส่วนในสมัยบาปวน-นครวัด (พุทธศตวรรษที่ 16-17) และสมัย
บายน (พุทธศตวรรษที่ 18) นั้นมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเข้ามาเพื่อทรัพยากรเกลือ และเกลือนั้นคง
จะเป็นเพียงปัจจยัหนึ่งที่ท้าให้อาณาจักรเขมรแผ่อ้านาจเข้ามาในดินแดนลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ทั้งนี้ผู้วิจัย
ยังเช่ือว่าอุตสาหกรรมการผลิตเกลือสินเธาว์ของชุมชนโบราณในแถบลุ่มแม่น้้ามูลน่าจะเกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมเขมรตามข้อสันนิษฐานดั้งเดิม เนื่องจากความหนาแน่นของหลักฐานทางโบราณคดีอัน
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมรในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นไม่หนาแน่นเท่ากับในพื้นที่ลุ่มแม่น้้ามูล 
แหล่งโบราณคดีบางกลุ่มนั้นอยู่ในวัฒนธรรมทวารวดีมาตลอดจนถึงช่วงเสื่อม และเป็นอาณาบริเวณที่
ปราศจากวัฒนธรรมเขมรอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น เมื่อมีการกล่าวถึงการผลิตเกลือสินเธาว์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน อาจจะต้องน้าข้อ
สันนิษฐานเดิมที่ว่าจะต้องท้าเกลือ “ส่งส่วย” ให้กับเขมรกลับมาขบคิดกันใหม่ 

จากข้อคิดเห็นของผู้วิจัยในข้างต้น มีเหตุผลมารองรับอยู่หลายประการ ดังนี้ 

1. มนุษย์ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัฒนธรรม ต่างต้องการทรัพยากรเกลือ ไม่เฉพาะคนใน
วัฒนธรรมเขมรเท่านั้น อาจมีการส่งออกเกลือจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไปสู่เขมร
จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าทุก ๆ แหล่งที่มีการผลิตเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะต้องส่งให้กับ
เมืองในวัฒนธรรมเขมร หรือส่งตรงสู่เมืองพระนคร การท้าเกลือในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนอาจเพื่อใช้
อุปโภค-บริโภคกันเองภายในพื้นที่ภูมิภาคนี้ หรือส่งไปยังวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางก็ได้ 

2.  หากมีการส่งออกเกลือไปยังเมืองพระนคร หรือเมืองในวัฒนธรรมเขมรที่ตั้งอยู่
ภายในประเทศไทย เฉพาะแหล่งอุตสาหกรรมเกลือสินเธาว์บริเวณเมืองพิมาย และแหล่งอื่น ๆในเขต
จังหวัดนครราชสีมาก็น่าจะเพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งประชาชนในวัฒนธรรมเขมรจากเมืองพระ
นครเองก็น่าจะมีความรู้เกี่ยวกับการท้าเกลือสมุทรไม่มากก็น้อย เพราะจากเอกสารจีนในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19 มีการกล่าวถึง “การท้านาเกลือจากน้้าทะเล” ซึ่งขอบเขตของอาณาจักรเขมรนั้นอยู่ติด
ทะเลทางทิศใต้102 จึงเช่ือว่าชาวเขมรอาจจะท้าเกลือสมุทรได้ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 แล้ว 

                                                             
102 เฉลิม ยงบุญเกิด, บันทึกว่าด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีของเจินละ (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557), 37. 
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3. ไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีอันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมรในบริเวณแหล่งโบราณคดีที่
เกี่ยวข้องกับการท้าเกลือในแถบลุ่มแม่น้้าชีตอนบน โดยส่วนมากจะเป็นหลักฐานในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย (สมัยเหล็ก) และยุคประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดี 

 
เมืองโบราณขนาดใหญ่ท่ีคาดว่าน่าจะเป็นเมืองศูนย์กลางของรัฐหรืออาณาจักร 

ผู้วิจัยได้สันนิษฐานถึงความสัมพันธ์ของเมืองโบราณตามแนวคิดที่มีการจัดจ้าแนกตามขนาด
ของขอบเขตคูน้้าคันดินดังที่กล่าวไปแล้ว เมืองโบราณขนาดใหญ่ระดับศูนย์กลางอาณาจักรหรือ
ภูมิภาค (Supra-regional center)  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่สามารถ
เปรียบเทียบได้กับในภาคกลางของประเทศไทย เช่น เมืองเสมา, เมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่ง
ตั้งอยู่บนพื้นที่ลุ่มแม่น้้ามูล และ เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ , เมืองนครจ้าปาศรี จังหวัด
มหาสารคาม, เมืองโบราณดงเมืองแอม จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งคาดว่าอาจเป็นศูนย์กลางการเมืองการ
ปกครอง หรือมีอ้านาจทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองโบราณที่ เป็นศูนย์กลางของแว่นแคว้น 
(Regional centers) ที่มีขนาดรองลงมา ผู้วิจัยเช่ือว่าน่าจะเป็นกลุ่มเมืองโบราณที่ก้าหนดให้เป็นแหลง่
โบราณคดีส้าคัญ (Key Sites) นั่นเอง  

การจัดกลุ่มตามข้อสันนิษฐานว่าเมืองโบราณขนาดใหญ่เหล่านี้น่าจะมีความส้าคัญระดับ
ศูนย์กลางอาณาจักรหรือภูมิภาค (Supra-regional center) มาจากการวัดขนาดของขอบเขตคูน้้าคัน
ดินเมืองโบราณ และการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีความส้าคัญซึ่งก้าหนดอายุสมัยได้แน่ชัด 
ลักษณะทางศิลปกรรมมีความโดดเด่น แต่ยังมิได้วิเคราะห์ถึงสัดส่วนจ้านวนประชากรที่น่าจะเคย
อาศัยอยู่ภายในเมืองโบราณ ตามข้อจ้ากัดเรื่องข้อมูลการขุดค้นทางโบราณคดี 

ข้ันแรก ผู้วิจัยเช่ือว่าความสัมพันธ์ของเมืองโบราณเหล่านี้น่าจะอยู่ในรูปแบบของรัฐ (State) 
หรือ บ้านเมืองอิสระ โดยมีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลาร่วมสมัยกัน หรือมีการ
อพยพเคลื่อนย้ายของผู้คนอยู่เสมอ 

วิธีการวิเคราะห์ขอบเขตอิทธิพลของเมืองโบราณขนาดใหญ่ระดับศูนย์กลางอาณาจักรหรือ
ภูมิภาค (Supra-regional center) ในพื้นที่แอ่งโคราชของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นั้นใช้วิธีเดียวกันกับการวิเคราะห์เรื่องศูนย์กลางของบ้านเมืองในพื้นที่ลุ่มน้้าชีตอนบนดังที่กล่าวไว้
ข้างต้น แต่ใช้ขอบเขตของกันชน (Buffer) ที่กินพื้นที่รัศมีกว้างไกลออกไปกว่าเดิม ทั้งนี้เพื่อให้เห็น
ความเป็นไปได้ของอาณาเขตของบ้านเมือง อิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมือง หรือแม้กระทั่งแหล่ง
ทรัพยากรใกล้เคียง ในการวิเคราะห์ข้ันแรกผู้วิจัยก้าหนดวงแหวนกันชนซ้อนกัน (Multiple Rings) 
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โดยให้แต่ละวงมีระยะทาง 1 กิโลเมตรจากศูนย์กลาง ซ้อนกันที่ 15 วง ก็จะได้พื้นที่ในรัศมี 15 
กิโลเมตร แล้วจึงหาต้าแหน่งของชุมชนโบราณที่วงแหวนกันชนน้ันแผ่ขยายไปทับซ้อนบนแผนที่  

การวัดระยะความห่างไกลระหว่างเมืองโบราณโดยสังเขป จะใช้การลากเส้นตรงจากจุดหนึ่ง
ไปยังจุดหนึ่งโดยไม่ค้านึงถึงสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติใด ๆ เรียกว่า “ระยะกระจัด” เพื่อน้ามาค้านวณ
ระยะทางด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต่อไป 

 

 

รูปภาพที่  53  แสดงระยะกระจัด ความห่างระหว่างเมืองโบราณดงเมืองแอม-แหล่ง
โบราณคดีโนนชัย 

(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
ผลการศึกษาพบว่าเมืองโบราณดงเมืองแอม อ้าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเช่ือว่า

เป็นเมืองโบราณที่มีคูน้้าคันดินขนาดใหญ่ในระดับศูนย์กลางอาณาจักรหรือภูมิภาค (Supra-regional 
center) โดยมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับเมอืงนครปฐมโบราณ คือ มีความยาวราว 2.4 กิโลเมตร หากเช่ือ
ว่ากลุ่มคนในวัฒนธรรมโนนชัยมีส่วนส้าคัญในการก่อก้าเนิดเมืองโบราณแห่งนี้ เนื่องจากพบภาชนะดิน
เผาที่เป็นแบบเดียวกัน แต่จากการค้านวณระยะทางพบว่าเมืองโบราณดงเมืองแอมห่างจากแหล่ง
โบราณคดีโนนชัย ราว 42 กิโลเมตรจากระยะกระจัด และต้องข้ามล้าน้้าหลายสาย เช่น ห้วยใหญ่ , 
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ห้วยทราย ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้้าชี ไปสู่ที่ราบลุ่มแม่น้้าพอง ซึ่งห่างไกลเกินกว่าที่จะเปน็รูปแบบการตัง้
ถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน (Settlement Hierarchy) ที่ผู้วิจัยต้ังข้อสันนิษฐานข้ึนในข้ันต้น แต่ทั้งนี้ บริเวณ
ที่อยู่ใกล้กับเมืองโบราณดงเมืองแอมอาจมีชุมชนโบราณอื่น ๆที่อยู่ใกล้เคียง และอยู่ในสถานะของ
แหล่งกลางและบริวารที่เหมาะสมมากกว่าที่จะเช่ือมโยงมาสู่กลุ่มชุมชนโบราณในที่ราบลุ่มแม่น้้าชี 

 

 
รูปภาพที่  54 แสดงระยะกระจัดความห่างจากเมืองฟ้าแดดสงยาง -เมืองกันทรวิชัย 

และ เมืองฟ้าแดดสงยาง-เมืองโบราณบ้านเชียงเหียน พร้อมด้วยขอบเขตของชุมชนบริวาร 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดูเหมือนจะช้ีให้เห็นว่าเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อ้าเภอกมลา

ไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งผู้วิจัยเช่ือว่าอาจเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ในระดับศูนย์กลางอาณาจักรหรือ
ภูมิภาคอีกแห่งหนึ่ง มีความเป็นไปได้ที่จะสัมพันธ์กับเมืองโบราณกันทรวิชัย อ้าเภอกันทรวิชัย และ
เมืองโบราณบ้านเชียงเหียน อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เนื่องจากการค้านวณเส้นทางในระยะ
กระจัดได้ราว 23-24 กิโลเมตรเท่านั้น อีกทั้งเมืองโบราณกันทรวิชัยและเมืองโบราณบ้านเชียงเหียนยงั
มีกลุ่มชุมชนโบราณขนาดเล็ก ๆตั้งถ่ินฐานอยู่รอบ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในสถานะบริวารของทั้งสองเมืองนี้ด้วย 

ส้าหรับเส้นทางการเดินทางจากเมืองโบราณกันทรวิชัยไปสู่เมืองโบราณฟ้าแดดสงยางนั้นคง
จะไม่ล้าบากนัก เพราะสามารถไปได้ทางบกโดยตรง ไม่ต้องข้ามล้าน้้าสายหลกัอย่างแมน่้้าชี แต่ส้าหรับ
เมืองโบราณบ้านเชียงเหียนนั้นจะต้องข้ามล้าน้้าชีอย่างน้อย 2 ครั้ง แต่ก็มีเส้นทางที่สะดวกกว่าคือการ
เดินทางตามแนวล้าน้้าชีแล้วข้ึนไปทางทิศเหนือก็สามารถไปถึงเมืองโบราณฟ้าแดดสงยางได้เช่นกัน 
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เพียงแต่อาจจะต้องอ้อมไกลกว่า อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานทางโบราณคดีนั้นยังไม่สามารถช้ีชัดถึง
เส้นทางคมนาคมได้แน่นอน ผู้ วิจัยเสนอข้อสันนิษฐานตามสภาพภูมิศาสตร์ที่สัมพันธ์กับแหล่ง
โบราณคดีเท่านั้น ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์ภาชนะดินเผาที่พบที่เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง ได้แก่ 
ภาชนะเขียนสีแดงบนพื้นสีนวล, ภาชนะเนื้อดินที่ตกแต่งด้วยลายกดประทับรปูกลมทีข่อบปากภาชนะ, 
ภาชนะเนื้อดินที่ตกแต่งด้วยลายปั้นแปะเป็นลายนิ้วมือ พบว่าคล้ายคลึงกับที่พบที่เมืองโบราณบ้าน
เชียงเหียน (แต่ไม่พบร่องรอยการผลิตภาชนะแบบนี้ที่เมืองโบราณบ้านเชียงเหียน) 103 ท้าให้เช่ือว่า
เมืองโบราณกลุ่มนี้น่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเรือ่ยมาจนถึง
ยุคประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดี 

 

 
รูปภาพที่  55  แสดงระยะกระจัดความห่างของเมืองโบราณขนาดใหญ่ในระดับศูนย์กลาง

อาณาจักรหรือภูมิภาค (Supra-regional center) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 (ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับระยะห่างของต้าแหน่งที่ตั้งเมืองโบราณขนาดใหญ่ในระดับ

ศูนย์กลางอาณาจักรหรือภูมิภาค (Supra-regional center) จากการสันนิษฐานถึงเส้นทางการ
เผยแพร่วัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางมาสู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยว่าอาจผ่าน
                                                             

103 ประอร ศิลาพันธ์ุ, “ภาชนะดินเผาในแหล่งโบราณคดีลุ่มแม่น้้าชี กรณีศึกษาภาชนะดินเผาที่ได้จากการ

ขุดค้นเมืองฟ้าแดดสงยาง อ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536), 50-52, 56. 
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เมืองศรีเทพเข้าทางช่องเขาใด ๆในแถบเทือกเขาเพชรบูรณ์ หรือผ่านชุมชนโบราณในแถบลุ่มแม่น้้ามูล
เข้าสู่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน จึงได้ท้าการวัดระยะทางโดยการลากเส้นสมมติเป็นเส้นตรงตามระยะกระจัด
จากเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่ง โดยไม่ค้านึงถึงเส้นทางคมนาคมที่น่าจะเป็นจริง ซึ่งได้ผลออกมาดังตาราง
ต่อไปนี ้

อย่างไรก็ตาม เมืองโบราณขนาดใหญ่เหล่านี้อยู่ต่างอายุสมัยกัน ผู้วิจัยจึงท้าได้เพียงตั้ง
ข้อสังเกตเกี่ยวกับต้าแหน่งที่ตั้งและระยะทางเพียงอย่างเดียว โดยยังมิได้ค้านึงถึงการเกิดข้ึน “ก่อน-
หลัง” ตามล้าดับเวลาที่แท้จริง 

 
ตารางที่ 25  แสดงความห่างไกลของเมืองโบราณขนาดใหญ่ในระดับศูนย์กลางอาณาจักร

หรือภูมิภาค (Supra-regional center) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยประมาณ
ตามระยะกระจัด 

เส้นทางระหว่างเมืองโบราณ ความห่างไกลตามระยะกระจัด 

เมืองศรีเทพ - เมืองเสมา 95 กิโลเมตร 

เมืองเสมา - เมืองพมิาย 84 กิโลเมตร 

เมืองพิมาย – เมืองนครจ้าปาศร ี 105 กิโลเมตร 

เมืองนครจ้าปาศรี – เมืองฟ้าแดดสงยาง 73 กิโลเมตร 

เมืองฟ้าแดดสงยาง – เมืองโบราณดงเมอืงแอม 98 กิโลเมตร 

เมืองโบราณดงเมืองแอม – เมืองโบราณโนนเมือง 86 กิโลเมตร 

เมืองศรีเทพ – เมืองโบราณโนนเมอืง 160 กิโลเมตร 

ระยะห่างโดยเฉลี่ย 100.14286 กิโลเมตร 

 
จะเห็นได้ว่าระยะห่างของเมืองโบราณขนาดใหญ่เหล่านี้ค่อนข้างจะใกล้เคียงกัน โดยท้าเล

ที่ตั้งจะอยู่ห่างกันคล้ายกับมีการเลือกต้าแหน่งที่ตั้งของเมือง ซึ่งแต่ละเมืองมีความส้าคัญในระดับ
อาณาจักรหรือภูมิภาค จะมีความผิดปกติที่ระยะห่างระหว่างเมืองศรีเทพกับเมืองโบราณโนนเมืองนั้น
ค่อนข้างไกลกว่าเมืองอื่น ท้าให้เกิดข้อสังเกตว่าอาจมีเมืองใดที่ตั้งอยู่ระหว่างนี้หรือไม่ จึงได้ท้าการ
ส้ารวจด้วยภาพถ่ายดาวเทียมจากโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ พบเมืองโบราณที่มีคูน้้าคันดินรูป
สี่เหลี่ยมในต้าแหน่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างเมืองศรีเทพกับเมืองโบราณโนนเมือง ต้าแหน่งดังกล่าวเป็น
ที่ตั้งของเมืองโบราณโนนคูเมือง (บ้านคูเมือง) อยู่ในเขตอ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นเมือง
โบราณในวัฒนธรรมทวารวดี ร่วมสมัยกับเมืองหามหอก, เมืองโบราณบ้านแก้ง และแหล่งโบราณคดี
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บ้านหัวขัว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยว ห่างไกลจาก
ชุมชนอื่น ๆ อยู่มาก ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าชุมชนโบราณแห่งนี้มีความน่าสนใจที่จะต้องท้าการส้ารวจ
ค้นคว้าในโอกาสต่อไป 

 
รู ป ภ า พ ที่   56  แ ส ด ง ต้ า แ ห น่ ง เ มื อ ง โ บ ร า ณ โ น น คู เ มื อ ง  ( บ้ า น คู เ มื อ ง )  

อ้าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ (ในวงกลมสีแดง) 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
จากการทดลองลากเส้นสมมติเพื่อหาระยะห่างตามแนวระยะกระจัดระหว่างชุมชนโบราณ

ขนาดใหญ่แต่ละเมืองซึ่งเช่ือว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางการปกครองของเมืองโบราณในระดับรัฐ พบว่ามี
ระยะทางโดยเฉลี่ยประมาณ 100.14286 กิโลเมตร ท้าให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีการวางแผนในการ
เลือกต้าแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการตั้งถ่ินฐานตามระยะทางที่เหมาะสมในการคมนาคมไปมาหาสู่กัน
ในช่วงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้นหรือไม่ และเกิดค้าถามที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกบัหลกัฐานทางโบราณคดี
ต่อไปว่า ผู้คนที่เลือกตั้งถ่ินฐาน ณ ดินแดนใด ๆก็ตาม เลือกตั้งศูนย์กลางก่อนแล้วจึงขยายอาณาเขต
ของชุมชนโบราณออกไป หรือ มีชุมชนโบราณกระจัดกระจายอยู่ก่อนแล้วจึงมีการจัดตั้งศูนย์กลาง
ข้ึนมาภายหลัง 

เนื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งช้ีว่าชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนน้ันมีอยู่อย่าง
กระจัดกระจายตามแนวล้าน้้ามาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายแล้ว จากนั้นจึงพัฒนาเป็น
บ้านเมืองข้ึน แต่ค้าถามส้าหรับประเด็นนี้คือผู้คนในวัฒนธรรมลุ่มแม่น้้าชีนั้นเลือกที่จะให้บ้านเมืองใด
เป็นศูนย์กลางชุมชนด้วยเหตุผลอะไร 
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เมื่อกลับมาพิจารณาจากปัจจัยทางธรรมชาติ (Natural Factors) และปัจจัยทางวัฒนธรรม 
(Cultural Factors) ที่มีผลต่อการตั้งถ่ินฐานในแต่ละแหล่งโบราณคดีที่เช่ือว่าน่าจะเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในระกับต่าง ๆ จะพบว่าชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่บนเนินดินขนาดใหญ่ที่สุดน้ันเองที่มีแนวโน้มว่าจะ
กลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนโบราณ โดยเปลี่ยนสถานะเป็น “เมืองโบราณ” จากการสร้างคูน้้า-คัน
ดินข้ึนล้อมรอบเนินดินนั้น โดยที่เมืองโบราณเหล่าน้ีมีจุดเด่นอันเป็นข้อได้เปรียบกว่าชุมชนโบราณอื่น 
ๆ ดังนี้ 

1. มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า และน่าจะมีการแบ่งพื้นที่ในการท้ากิจกรรมต่าง ๆอย่างเป็นสัดส่วน 
ในขณะที่ชุมชนบริวารอาจจะมีหน้าที่เฉพาะตามแต่ละแห่ง เช่น แหล่งเตาผลิตภาชนะดินเผา , แหล่ง
ผลิตโลหะ, แหล่งผลิตเกลือ, แหล่งที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ๆ  ของเกษตรกร หรือกลุ่มคนหาของป่า-ล่า
สัตว์ เป็นต้น  

2. มีการบริหารจัดการน้้าที่ดีจากสร้างคูน้้า-คันดิน และอาจมีการวางระบบชลประทานโดย
การขุดคลองหรือคันบังคับน้้าเพื่อผันน้้าหรือเช่ือมต่อกับแหล่งน้้าภายนอกมาใช้ประโยชน์ในเมือง บาง
เมืองมีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้้าด้วย 

3. ผู้คนอาจอาศัยภายในตัวเมืองซึ่งอยู่เป็นที่ดอน หรือโคกเนินซึ่งล้อมรอบด้วยคูน้้า -คันดิน 
ส่วนภายนอกเมืองนั้นเป็นทุ่งนาส้าหรับการเกษตรกรรมขนาดใหญ่ มีขอบเขตพื้นที่กว้างไกลไปตาม
ชุมชนบริวาร (Hierarchy) ของเมืองนั้น ๆ และอาจสิ้นสุดที่แนวล้าน้้าสายหลัก หรือเขตป่าไม้  

4. เส้นทางการคมนาคมเพื่อติดต่อสัมพันธ์ทางการเมือง , การค้า หรือแลกเปลี่ยนทาง
วัฒนธรรมใด ๆคงจะต้องได้รับความเห็นชอบยินยอมจากศูนย์กลางก่อน แล้วจึงแพร่หลายสู่ชุมชน
บริวาร หรือในทางกลับกัน ความนิยมนั้นแพร่หลายในหมู่ชุมชนบริวารก่อนแล้วจึงเข้าสู่ศูนย์กลาง 
ก่อนจะมีการพัฒนาหรือผลิตผลงานให้เป็นมาตรฐานยิ่งข้ึนโดยศูนย์กลาง แล้วจึงส่งคืนให้กับชุมชน
บริวารอีกครั้งหนึ่ง เราจึงสามารถพบหลักฐานทางโบราณคดีที่มีสภาพสมบูรณ์ หรือมีลักษณะประณีต
งดงามจากเมืองโบราณอันเป็นศูนย์กลางมากกว่าที่จะเจอในชุมชนโบราณอันเป็นบริวาร 

 
ศูนย์กลางวัฒนธรรมทวารวดีในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 

เมื่อพิจารณาหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ โดยเฉพาะหลักฐานงานศิลปกรรมซึ่งก้าหนด
เรียกว่า “ศิลปะทวารวดีแบบอีสาน” จะพบว่าแหล่งโบราณคดีที่พบหลักฐานเหล่าน้ีเป็นจา้นวนมากจะ
ตั้งอยู่ห่างออกมาจากแนวล้าน้้า และจะมีขนาดของคูน้้าคันดินที่ต่างไปจากแหล่งโบราณคดีตามแนว
ล้าน้้า ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นศูนย์กลางรัฐในแถบนี้ก็เป็นได้ (ชุมชนโบราณตามแนวล้าน้้าชี
อาจอยู่ในสถานะบริวารของเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้อีกที) ตัวอย่างเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ห่าง
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ออกมาจากแนวล้าน้้าชีดังที่กล่าวไปนั้น เช่น เมืองโบราณนครจ้าปาศรี (นาดูน) จังหวัดมหาสารคาม , 
เมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งพบหลักฐานเกี่ยวกับศิลปกรรมแบบทวารวดีอีสานที่มี
ลักษณะโดดเด่น และประณีตงดงามกว่าเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ตามล้าน้้าชี   ที่ส้าคัญ ชุมชนโบราณ
เหล่าน้ียอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเป็นหลัก ผสมผสานกับความเช่ือดั้งเดิมในท้องถ่ิน โดยมีรูปแบบ
ประเพณีในการประดิษฐานหลักหิน-ใบเสมาน้ีในหน้าที่ต่าง ๆ กัน แต่มีบริบทของการเคารพบูชา เซ่น
ไหว้ กราบไหว้ในฐานะรูปเคารพตัวแทนในพระพุทธศาสนาและผีบรรพบุรุษ , พิธีกรรมว่าด้วยความ
อุดมสมบูรณ์, พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญ  หรือพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายคล้ายๆกันทั้งสิ้น104  

อีกประการหนึ่ง หลักฐานที่ท้าให้เช่ือว่าน่าจะมีเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่ท้าหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางของรัฐหรือแว่นแคว้นในลุ่มแม่น้้าชี คือ จารึกที่กล่าวถึง กษัตริย์, พระราชา, ชนช้ันปกครอง 
จากเมืองโบราณต่าง ๆ  เช่น เมืองฟ้าแดดสงยาง จ.กาฬสินธ์ุ105, วัดพระธาตุหนองสามหมื่น106 และ
แหล่งโบราณคดีบ้านหัวขัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ107, จารึกพระพิมพ์นาดูน จ.มหาสารคาม ซึ่ง
กล่าวถึง “กอมระตาญง์” กับสหายสามัญชนผู้สร้างพระพิมพ์ดินเผาเพื่อท้าบุญ ก้าหนดอายุจากอักษร
หลังปัลลวะได้ราวพุทธศตวรรษที่ 14108 โดยค้าว่ากอมระตาญง์นั้นเป็นการออกเสียงแบบภาษามอญ
จากค้าว่า “กมรเตง” ในภาษาเขมร โดยอาจหมายถึงขุนนาง, ข้าราชการหรือบุคคลช้ันสูงอื่น ๆ, จารึก
วัดโพธ์ิชัยเสมาราม จากอ้าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งกล่าวถึงเนียะมุ่นและสมิงพระจักร 
ผู้สร้างพระพิมพ์ในราว พ.ศ. 1314 เพื่ออุปถัมภ์ในเสมาเพื่อหวังผลบุญในภายภาคหน้า โดยมีตัวอักษร
ที่คล้ายคลึงกับจารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุรี) และจารึกบนพระพิมพ์ดินเผาจากเมืองฟ้าแดดสงยาง109 

                                                             
104 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, หลักหิน-ใบเสมา ในวัฒนธรรมทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ไทย (กรุงเทพฯ: มิตร41, 2561), 241-342. 
105 ประสาร บุญประคอง, “ค้าอ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูป อักษรและภาษามอญโบราณ”. ศิลปากร 11, 

6 (มีนาคม, 2511), 108-111. 
106 อุไรศรี วรศะริน, “จารึกภาษามอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. เอกสารประกอบการ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 1 (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531), 505. 
107 ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกบ้านหัวขัว”. ศิลปากร 37, 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม, 2537), 90-94. 
108 เทิม มีเต็ม และ จ้าปาเยื้องเจริญ, “จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 1”, จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 : 

อักษรปัลลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21 (กรุงเทพฯ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 77-81. 
109 เทิม มีเต็ม และ จ้าปาเยื้องเจริญ, “จารึกวัดโพธ์ิชัยเสมาราม”, จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 : อักษรปัล

ลวะ อักษรมอญ พุทธศตวรรษที่ 12-21 (กรุงเทพฯ หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 100-103. 
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อีกหลักหนึ่งคือจารึกสถาปนาสีมา จาก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธ์ุ ซึ่งกล่าวถึงพระเถระผู้ใหญ่และ
คณะร่วมกันสถาปนาศิลาให้เป็นสีมา110 

 

 
รูปภาพที่  57   แสดงต้าแหน่งเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่สันนิษฐานว่าจะมีความสัมพันธ์ทาง

วัฒนธรรม กับชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 
 (ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 

อย่างไรก็ตามจารึกส้าคัญที่กล่าวถึง “ทวารวดี” ในภาคอีสานนั้นพบที่บริเวณชุมชนโบราณ
ลุ่มแม่น้้ามูล คือ จารึกวัดจันทึก จากวัดจันทึก อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จารึกด้วยอักษร
หลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต ซึ่งกล่าวถึง “พระเทวีของเจ้าแห่งทวารวดีทรงบัญชาให้พระธิดาสร้าง
พระพุทธรูป”111 จากรูปแบบอักษรที่นิยมใช้ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 และเนื้อความในจารึก ท้าให้
สันนิษฐานว่า วัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางของประเทศไทยได้ เ ข้ามาสู่ ดินแดนภาค

                                                             
110 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11-14 

(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559), 342-344. 
111 ชะเอม แก้วคล้าย, “จารึกวัดจันทึก”, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 : อักษรปัลลวะ หลังปัลลวะ พุทธ

ศตวรรษที่ 12-14 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 144-146. 
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ตะวันออกเฉียงเหนือในแถบลุ่มแม่น้้ามูลก่อน และอาจใช้เวลาสักระยะในการเผยแพร่วัฒนธรรมขึ้น
ไปสู่ดินแดนลุ่มแม่น้้าชี จึงท้าให้พบหลักฐานในวัฒนธรรมทวารวดีแถบลุ่มแม่น้้าชีในราวพุทธศตวรรษที่ 
14 เป็นต้นมา 

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์แบบบัฟเฟอร์ (Buffer) กับเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่คาดว่าน่าจะ
เป็นศูนย์กลางของรัฐในวัฒนธรรมทวารวดี พื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นแตกต่างออกไป เพราะแหล่ง
โบราณคดีมิได้ตั้งถ่ินฐานแบบรวมกลุ่มกันและแพร่กระจายออกจากศูนย์กลางในบริเวณรอบ ๆ  แต่
กระจายตัวออกไปตามเส้นทางของล้าน้้า ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าน่าจะมีแหล่งโบราณคดีขนาดเล็ก ๆ เช่น 
แหล่งชุมชนโบราณ และแหล่งผลิตทรัพยากรที่รวมกลุม่กันอยู่ในบริเวณใกล้กับเมืองโบราณขนาดใหญ่
เหล่าน้ีด้วย  

 
ศูนย์กลางวัฒนธรรมเขมรในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 

แม้ว่าจะพบหลักฐานทางโบราณคดีในวัฒนธรรมเขมรอยู่มากในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน แต่
กลับไม่พบเมืองโบราณที่มีการสร้างขอบเขตผังเมืองแบบเขมรอยู่เลยในแถบนี้ จากการพบ
โบราณสถานซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมในศิลปะแบบเขมร เช่น อโรคยศาล, พุทธสถาน, เทวสถาน เป็นต้น 
อยู่ตามแหล่งชุมชนด้ังเดิมที่มีการใช้งานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (สมัยเหล็ก) เรื่อยมา
จนถึงยุคประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดี แต่ส้าหรับชุมชนใหม่ในอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรนั้นกลับ
แยกตัวจากชุมชนเดิมไปตั้งถ่ินฐานบนพื้นที่ใหม่ และไม่มีการวางขอบเขตผังเมืองส้าหรับที่อยู่อาศัย แต่
สันนิษฐานว่าน่าจะใช้ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางชุมชน 

เมืองโบราณขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมเขมรแถบลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นตั้งอยู่ในจุดที่คล้ายกับ
เมืองโบราณขนาดใหญ่ในวัฒนธรรมทวารวดี คือ อยู่ห่างจากล้าน้้าสายหลัก และไม่ได้สร้างขอบเขตผัง
เมืองทรงเรขาคณิตอย่างที่นิยมในวัฒนธรรมเขมร หากแต่ต่อเติมขยายขอบเขตคูน้้าคันดินออกไปด้าน
ใดด้านหนึ่ง ที่เห็นเด่นชัด คือ เมืองโบราณนครจ้าปาศรี อ้าเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และ เมือง
โบราณดงเมืองแอม อ้าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

กรณีของเมืองนครจ้าปาศรี  นั้นเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ที่มีการอยู่อาศัยเป็นช่วงเวลา
ยาวนาน จากการขุดค้นทางโบราณคดีท้าให้ทราบว่ามีร่องรอยการอยู่อาศัยมาตั้ งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก เรื่อยมาจนช่วงหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ เข้าสู่สมัยทวารวดี แม้จะ
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พบหลักฐานค่อนข้างเบาบาง เมื่อเทียบกับสมัยต่อมาในวัฒนธรรมเขมร ซึ่งน่าจะเป็นพัฒนาการของ
ความเจริญข้ันสูงสุดของชุมชนแห่งนี้ก่อนจะถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่ง112 

ผังเมืองของเมืองนครจ้าปาศรีนั้นมีความซับซอ้นกว่าชุมชนโบราณใด ๆ ที่ร่วมสมัยกันในพื้นที่
ลุ่มแม่น้้าชี พัฒนาการของคูน้้าคันดินน้ันน่าจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่สมยัเหลก็ และวาง
ผังใหม่อีกครั้งในสมัยเขมร ทั้งนี้คงเป็นไปเพื่อการชลประทาน และมีประโยชน์อย่างยิ่งส้าหรับการท้า
การเกษตรภายในเมือง ด้วยคันบังคับน้้า ระบบคูคลองเช่ือมต่อกันภายในเมือง และมีบ่อดักตะกอน
คล้ายกับที่เมืองโบราณศรีเกษตร ประเทศเมียนมาร์ หากแต่ระบบชลประทานเช่นน้ีเป็นภูมิปญัญาของ
ผู้คนในวัฒนธรรมเขมร ซึ่งจะพบโบราณสถานแบบเขมรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-18 รอบ ๆ เมือง
โบราณแห่งนี้113 อาจกล่าวได้ว่าเมืองนครจ้าปาศรีนั้นเป็นชุมชนโบราณที่มีความโดดเดนที่สุดในด้าน
การจัดการน้้า ในพื้นที่แถบลุ่มแม่น้้าชีตอนกลาง ซึ่งแตกต่างไปจากพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 

  

                                                             
112 มยุรี วีระประเสริฐ, “การขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองโบราณนครจ้าปาศรี ต้าบลบ้านกู่ อ้าเภอนาดูน 

จังหวัดมหาสารคาม” (เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-
13 ธันวาคม 2538), 79-84 

113 บรูโน ดาแชงส์, “เมืองจ้าปาศรี (นาดูน) : ร่องรอยหลักฐานส้าคัญของการจัดตั้งบ้านเมืองและประวัติ

ความเป็นมา” แปลโดย มยุรี วีระประเสริฐ (เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส -ไทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 11-13 ธันวาคม 2538), 56-50. 
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รูปภาพที่  58   เส้นทางที่คาดว่าน่าจะมีการติดต่อสัมพันธ์กันระหว่างชุมชนโบราณในพื้นที่

ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน กับชุมชนโบราณในภาคกลางของประเทศไทย  
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 
จากแนวคิดเรื่องการเผยแผ่วัฒนธรรมพระพุทธศาสนาจากทวารวดีภาคกลางเข้าสู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท้าให้พิจารณาหลักฐานทางโบราณคดีจากเมืองโบราณ
บ้านเมืองเพีย เมืองโบราณไชยวาน และเมืองโบราณคอนสวรรค์ ซึ่งอาจเช่ือมโยงไปสู่ชุมชนโบราณที่
ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมอันเป็นจุดปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมระหว่างดินแดนภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้ โดยชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างภูมิภาค 
ในที่นี้ คือ เมืองหามหอก บ้านหนองไข่นุ่น อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อันเป็นเมืองโบราณที่มีคูน้้า
คันดินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ใกล้กับเทือกเขาเพชรบูรณ์ และมีเส้นทางในการสัญจรทางบกข้ามเทือกเขา
ไปสู่ชุมชนโบราณในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยได้   แม้ว่าจะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ แต่มี
การศึกษาทางโบราณคดีน้อยมาก อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากต้าแหน่งที่ตั้ง จะพบว่ามีชุมชน
โบราณมากมายในบริเวณใกล้เคียง และจะกระจายตัวไปตามล้าน้้า ไม่ข้ึนไปเหนือกว่าเมืองหามหอก
ซึ่งจะสูงข้ึนไปใกล้แนวเทือกเขา ด้วยขนาดและรูปแบบของเมือง ไปจนถึงต้าแหน่งที่ตั้งท้าให้
สันนิษฐานว่าคงจะมีการติดต่อสัมพันธ์โดยการเดินทางผ่านช่องเขา หรือข้ามเทือกเขาไปยังเมือง
โบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือเมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา ก็เป็นได้ 
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จากต้าแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีส้าคัญ (Key Sites) ในแต่ละแหล่งจะพบว่ามีการเรียง
ตัวไปตามแนวล้าน้้าชี และมีแหลง่โบราณคดีอื่น ๆ รายล้อมตลอดเส้นทางล้าน้้า เมื่อใช้แนวคิดการตั้ง
ถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน (Settlement Hierarchy) มาอธิบายความเป็นไปได้ที่น่าจะเกิดข้ึนกับแหล่ง
โบราณคดีเหล่าน้ี ก็น่าจะมีประเด็นหลักๆดังต่อไปนี้ 

1. แหล่งโบราณคดีส้าคัญน่าจะมีฐานะเป็นศูนย์กลางของชุมชนโบราณ อาจมีบทบาทในทาง
การเมืองการปกครอง หรืออิทธิพลทางศาสนา ศิลปกรรมและวัฒนธรรม114 

2. แหล่งโบราณคดีอื่น ๆที่รายล้อมแหล่งโบราณคดีส้าคัญ (ชุมชนโบราณขนาดใหญ่ หรือ
เมืองโบราณ) น่าจะมีทั้งชุมชนโบราณขนาดรองลงมา และแหล่งผลิต โดยมีความสัมพันธ์เชิงอ้านาจ 
หรือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยเป็นผู้ผลิตหรือป้อนทรัพยากรเข้าสู่ศูนย์กลาง และได้รับความ
คุ้มครองจากศูนย์กลาง หรือมีการแบ่งปันทรัพยากรให้แก่กัน 

3. ชุมชนโบราณต่าง ๆในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนอาจเป็นบ้านเมืองหรือรัฐอิสระ ซึ่งปกครอง
ตนเอง ไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลทางการเมืองของรัฐภายนอก แต่มีการแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนทรัพยากร
ให้แก่กัน   

เนื่องด้วยผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องของการตั้งถ่ินฐานกับทรัพยากรเกลือเป็นพิเศษ ดังนั้น 
กรณีศึกษาในที่นี้จึงหยิบยกประเด็นดังกล่าวข้ึนมาอธิบายค่อนข้างมากเพราะมีหลักฐานชัดเจนกว่า
ทรัพยากรอื่น ๆ  

จากที่ กล่ าวไ ว้ในข้างต้น ถึง คุณสมบัติของการตั้ ง ถ่ินฐานตามทฤษฎีแหล่ งกลาง  
(Central Place Theory) ว่าด้วยความสะดวก หรือที่เรียกว่าความพยายามอย่างต่้าที่สุดที่จะเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อน้ามาใช้ประโยชน์ หรือครอบครองเป็นเจ้าของทรัพยากรนั้น ท้าให้สามารถ
พิจารณาความเป็นแหล่งกลางได้ 2 แบบ คือ หากมองแหล่งทรัพยากรเป็นแหล่งกลาง บ่อกะถิน คือ
แหล่งทรัพยากรกลางที่อาจเป็นสาธารณะ หรือมีเจ้าของร่วมกันเป็นเมืองโบราณต่าง ๆ ที่รายล้อมบ่อ
กะถิน แต่ในทางกลับกัน แหล่งกลางควรจะเป็นตัวชุมชนหรือเมืองโบราณที่แสดงความเป็นเจ้าของ
หรือควบคุมแหล่งทรัพยากรมากกว่า จากต้าแหน่งที่ตั้ง เมืองที่อยู่ใกล้บ่อกะถินมากที่สุดคือเมือง
โบราณบ้านเมืองเพีย ดังที่กล่าวไปแล้ว อีกทั้งยังมีแหล่งโบราณคดีที่เรียกว่า “โพน” ซึ่งก็คือเนินดินอัน
เกิดจากกระบวนการการผลิตเกลือซึ่งเป็นฝีมือการสร้างของมนุษย์ไล่เรียงมาตามทางระหว่างเมือง

                                                             
114 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง, ทวารวดีในอีสาน (กรุงเทพฯ: มติชน, 2558), 12. 
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โบราณบ้านเมืองเพียกับบ่อกะถิน115 ในขณะที่เมืองโบราณแห่งอื่นไม่ปรากฏว่ามี “โพน” อยู่ตาม
เส้นทางมาสู่บ่อกะถินเลย หากแต่มีอยู่เฉพาะบริเวณแหล่งเท่านั้น (ถูกท้าลาย?) ทฤษฎีแหล่งกลางนี้
เป็นการช่วยท้าให้ผู้วิจัยมองเห็นภาพรวมของบทบาทความเป็นเจ้าของทรัพยากรมากขึ้น  

 
การวิเคราะห์เรื่องการตั้งถิ่นฐานทางโบราณคดีด้วยแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ 

การวิเคราะห์ปัจจัยการตั้งถ่ินฐานส่วนน้ีคือปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) ซึ่งเป็น
ผลพวงสืบเนื่องมาจากปัจจัยทางธรรมชาติ เป็นการสันนิษฐานผ่านระบบการคิดและโครงสร้างที่
ซับซ้อนของมนุษย์ในอดีตภายใต้เงื่อนไขของพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งอาจเป็น 
เรื่องของอัตวิสัย (subjectivity) ของผู้วิจัยเอง ซึ่งผู้วิจัยก็มีความเห็นว่าอัตวิสัยนั้นก็อาจเกิดข้ึนกับ  
การกระท้าบางอย่างของมนุษย์ในอดีตเช่นเดียวกัน จึงขอน้าเสนอข้อสันนิษฐานต่าง ๆด้วยการใช้
ทฤษฎีทางโบราณคดีช่วยตีความหลักฐานทางโบราณคดีที่มีอยู่อย่างจ้ากัด 

การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ในยุคประวัติศาสตร์อาจมีแนวคิดเรื่องของคติความเช่ือทางศาสนา
เข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในศาสนาฮินดูซึ่งมีการเผยแผ่มาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่
ราวพุทธศตวรรษที่ 9 อย่างแพร่หลายพร้อม ๆกับตัวอักษรและภาษา ก่อให้เกิดพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์และสังคมของวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส้าหรับในดินแดนลุ่มแม่น้้าชี
ตอนบนน้ันน่าจะมีการรับเอาวัฒนธรรมทางศาสนาอย่างเด่นชัดในราวพุทธศตวรรษที่ 12 เป็นต้นมา  

จากหลักฐานทางโบราณคดีช้ีให้เห็นว่าแต่เดิมนั้นผู้คนในดินแดนแถบลุ่มแม่น้้าชีตอนบนคงจะ
เป็นพวกที่นับถือผี ซึ่งเป็นคติความเช่ือดั้งเดิมของสังคมมนุษย์ในยุคเริ่มแรก ก่อนที่จะมีพัฒนาการเข้า
สู่ยุคประวัติศาสตร์ด้วยการรับเอาวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาเข้ามาก่อน แล้ วจึงมีการเข้ามาของ
ศาสนาฮินดูอย่างเข้มข้นผ่านอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร หรือไม่ก็คงจะมีการรับเอาวัฒนธรรมของทั้งสอง
ศาสนามาในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน แต่มีการเลือกรับพระพุทธศาสนาอย่างเด่นชัดมากกว่าศาสนาฮินดู 

แนวคิดทฤษฎีว่าด้วยระบบสัญลักษณ์ในทางโบราณคดีนั้นอธิบายว่าสัญลักษณ์เป็นตัวแทน
ความหมายเชิงพฤติกรรม เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการพบ
สัญลักษณ์ในสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ คือ การแสดงออกถึงความหมายที่ผู้คนใน
สังคมรับรู้ร่วมกัน มีการก้าหนดความหมายของสัญลักษณ์เพื่อให้คนที่อยู่ในสังคมนั้น ๆตระหนักรู้และ

                                                             
115 ปริวรรษ เจียมจิตต์, “ชาติพันธ์ุวิทยาทางโบราณคดี: การผลิตเกลือสินเธาว์ที่บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมือง

เพีย อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น” (สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี ภาควิชา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), 50-51. 
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เข้าใจร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ เราจึงอาจพบสัญลักษณ์ต่าง ๆอยู่ในทุก ๆที่  ในบริบททางวัฒนธรรม 
สัญลักษณ์จะเป็นตัวแทนความคิดของคนซึ่งใช้มันแทนความหมายต่าง ๆ สัญลักษณ์บางอย่างมี
ลักษณะเป็นสากลเป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไป แม้ต่างกลุ่มต่างวัฒนธรรมก็อาจเข้าใจความหมายไปในทาง
เดียวกัน บางอย่างก็เป็นลักษณะเฉพาะเป็นที่รับรู้กันภายในกลุ่มสังคมใดสังคมหนึ่ง ข้ึนอยู่กับความ
นิยมในสัญลักษณ์และคติต่าง ๆที่แฝงไปกับสัญลักษณ์นั้น ๆ 

สัญลักษณ์อันเป็นที่แพร่หลายมากที่สุดในสังคมมนุษย์ และมีการใช้งานร่วมกันมายาวนานใน
แต่ละวัฒนธรรม คือ ตัวอักษร ซึ่งเป็นตัวแทนการจดบันทึกภาษาต่าง ๆ ซึ่งเริ่มมาจากภาษาพูดก่อน 
แล้วจึงมีภาษาเขียน ประโยชน์ของตัวอักษรคือเป็นการจดบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ , ประกาศ, เรื่องเล่า, 
ต้านาน, ประวัติของสิ่งต่าง ๆ , หรือมีหน้าที่เป็นกฎหมาย, ค้าสั่ง เป็นต้น โดยมีการก้าหนดให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันในสังคมนั้น ๆ  สามารถแพร่หลายได้ตามความนิยม อาจแสดงนัยซึ่งมีความหมาย
ทางการเมือง หรืออิทธิพลทางวัฒนธรรมต่อดินแดนใด ๆ ที่สัญลักษณ์ หรืออักษรภาษาน้ีไปถึง116 

หากพิจารณาเงื่อนไขความเป็นสัญลักษณ์ของตัวอักษรและภาษาที่แพร่หลายเข้าไปยัง
ดินแดนลุ่มแม่น้้าชีตอนบน จะเห็นว่าผู้คนนิยมใช้อักษรอินเดียแบบหลังปัลลวะ ภาษามอญเป็นหลัก 
เช่นเดียวกับกลุ่มวัฒนธรรมทวารวดีในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบทางศิลปกรรมที่คล้ายคลึงกันอย่างยิ่ง เนื่องจากภาษาที่ผู้คนในวัฒนธรรม  
ทวารวดีนิยมใช้นั้นคือภาษามอญ ซึ่งมีพัฒนาการการใช้ตัวอักษรจากอักษรอินเดียแบบหลังปัลลวะมา
สู่อักษรมอญโบราณ ท้าให้เช่ือว่าผู้คนที่เป็นเจ้าของศิลปกรรมและหมายรวมถึงวัฒนธรรมทวารวดีนั้น
เป็น “ชาวมอญ” หรือ “กลุ่มมอญโบราณ” แต่นั่นก็ไม่สามารถที่จะอธิบายปัญหาการพบจารึกและ
ศิลปกรรมทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้ทั้งหมด ตั้งแต่ลุ่มน้้าชีจาก 
จังหวัดชัยภูมิ, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธ์ุ ข้ึนไปสู่พื้นที่แอ่งสกลนคร ในดินแดนอีสานตอนบน 
และอาจจะมีหลักฐานศิลปกรรมคล้ายกับทวารวดีในฝั่งประเทศลาวด้วย อย่างไรก็ตาม มีการก้าหนด
อายุอย่างคร่าวๆของกลุ่มวัฒนธรรมดังกล่าวในราวพุทธศตวรรษที่ 14-16 และให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า
ผู้คนในดินแดนอีสานตอนบน “เป็นกลุ่มชนที่ใช้ภาษามอญโบราณ”117 ซึ่งภายหลังจะมีการเข้ามาของ
พุทธศาสนาแบบวัชรยาน แพร่กระจายมายังพื้นที่อีสานทั้งหมด อาจเข้ามาแทนที่พระพุทธศาสนา
แบบเถรวาทในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนจะเสื่อมความนิยมลง โดยผู้ คนเปลี่ยนกลับมานับถือ
พระพุทธศาสนาแบบเถรวาทอย่างเก่า และมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ งหลังการเข้ามาของ
พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ ซึ่งยังเป็นขนบแบบเถรวาทอยู่ 

                                                             
116 Ian Hodder, Theory and Practice in Archaeology (London: Routledge, 1995), 10-20.  
117 พิริยะ ไกรฤกษ์, รากเหง้าแห่งศิลปะไทย (กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2555), 131. 
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ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการที่ผู้คนในดินแดนอีสานใช้ภาษามอญเช่นเดียวกับผู้คนในภาคกลางนั้น 
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็น “ชาวมอญ” เสมอไป แต่อาจเป็นกลุ่มคนเช้ือชาติอื่น ๆ ผสมปนเปกัน
อยู่ทั่วไปจนไม่สามารถแยกออกได้อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้คนอาจจะเลือกใช้ภาษามอญตามกระแสความ
นิยมในช่วงนั้น ๆ เช่นเดียวกับการใช้ภาษาเขมรในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ในพื้นที่เดิมของกลุ่มคน
ที่ใช้ภาษามอญมาก่อน ไม่ได้หมายความว่า “คนมอญ” จะกลายเป็น “คนเขมร” ไปโดยปริยาย 
ในขณะที่กิจกรรมทางศาสนานั้นใช้ทั้งภาษาบาลีและสันสกฤต ตามลัทธิศาสนาใด ๆ ที่ประดิษฐานอยู่ 
ณ ที่นั้น  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมองว่าการใช้ภาษามอญของผู้คนด้ังเดิมในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นอาจจะ
เป็นภาษาพูดมาแต่แรกของคนในวัฒนธรรมนี้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้ เมื่อผู้คนใน
วัฒนธรรมทวารวดีจากดินแดนลุ่มแม่น้้าภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทยรับเอาอักษร
อินเดียแบบหลังปัลลวะเข้ามาใช้แพร่หลาย จึงมีการถ่ายถอดส้าเนียงภาษาของตนให้เข้ากับระบบการ
เขียนของอินเดีย และแพร่หลายเข้าไปยังดินแดนอีสานในภายหลัง เช่นเดียวกับการดัดแปลงอักษร
อินเดียไปสู่ภาษาเขมร ซึ่งเป็นภาษาตระกูลเดียวกัน และมีพัฒนาการควบคู่กันไป   

 
อิทธิพลทางการเมืองของเขมร  

สิ่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองในระยะแรกเริ่มของชุมชนโบราณในดินแดนแถบลุ่มแม่น้้าชี
นั้นคงจะต้องอ้างถึงข้อสังเกตที่ว่าด้วยหากมีการพบศิลาจารึกของพระมหากษัตริย์เขมรปรากฏอยู่ ณ 
ที่ใด แสดงว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรเขมรกับดินแดนน้ัน ๆ  ในกรณีศึกษาน้ีจะกล่าวถึง
การขยายอ้านาจทางการเมืองเหนือดินแดนต่าง ๆของเจ้าชายจิตรเสน หรือภายหลัง คือ  
พระเจ้ามเหนทรวรมัน แห่งเจนละ ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่งมีการพบจารึกของพระองค์หลายแหง่
บริเวณปากแม่น้้ามูล ส่วนในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชี พบที่เมืองโบราณดงเมืองแอม (จารึกวัดศรีเมืองแอม) 
จังหวัดขอนแก่น และที่แหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน (จารึกฐานรูปเคารพแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน 
และ จารึกที่บ่อน้้าบริเวณแหล่งโบราณคดีดอนขุมเงิน) ซึ่งกล่าวถึงการสร้างรูปเคารพถวายแด่  
พระศิวะ118 อาจเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการแผ่ขยายพระราชอ้านาจและเผยแผ่คติของไศวนิกายเข้า
ไปสู่ชุมชนดั้งเดิมบริเวณดินแดนลุ่มแม่น้้าชี ที่มีผู้คนตั้งถ่ินฐานอยู่ก่อนแล้ว119 ซึ่งการกระท้านี้มิได้

                                                             
118 กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เล่ม 1 อักษรปัลลวะ อักษรหลังปัลลวะ พุทธศตวรรษที่ 11-14 

(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2559), 110-118. 
119 สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, หม่อมราชวงศ์ (บรรณาธิการ), ปราสาทหินและทับหลัง (กรุงเทพฯ : โครงการสืบ

สานมรดกวัฒนธรรมไทย, 2542), 22-25. 
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ส่งผลให้เกิดการอพยพเคลื่อนย้ายผู้คนเข้าไปตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีแต่อย่างใด อาจเป็นเพียงแค่
การประกาศเกียรติคุณ หรือเผยแผ่พระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าม เหนทรวรมัน เพื่อให้ยิ่งใหญ่
เสมอพระเจ้าภววรมันก็เป็นได้ และด้วยเหตุผลเดียวกันในภายหลัง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 บ้านเมือง
ในภาคอีสานอาจจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมือง หรือได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของเขมรอยา่ง
เต็มที่เนื่องจากพบจารึกของกษัตริย์เขมรและศิลปกรรมแบบเขมรอยู่ทั่วไป ซึ่งอิทธิพลเขมรคงจะอยู่ใน
ระยะเวลาช่วงสั้นๆเท่านั้นก็เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว 

อี กป ร ะก า ร ห นึ่ ง  เ มื่ อ พิ จ า ร ณา เ กี่ ย วกั บ ก า ร เ ผ ยแพร่ วัฒ นธร ร ม เ ขม ร ไ ป ทั่ ว  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นไป ซึ่งมีหลักฐาน
เกี่ยวข้องกับการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมเขมรในลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ต่อเนื่องจาก  
สมัยทวารวดี  พบหลักฐานในพื้นที่ แอ่งสกลนคร เ ช่น ใบเสมาที่ วัดบ้านม้า  ต้ าบลพันนา  
อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ ศึกษาข้ึนไปทางตอนแหนือ  
โดยใบเสมานั้นมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงคติและรูปแบบจากศิลปะทวารวดีไปสู่ศิลปะเขมร  
สมัยนครวัด (พุทธศตวรรษที่ 17)120 ท้าให้สันนิษฐานได้ว่าอาจมีเส้นทางการคมนาคมของผู้คนที่พา
เอาวัฒนธรรมเขมรจากประเทศกัมพูชา หรือจากชุมชนวัฒนธรรมเขมรแถบลุ่มแม่น้้ามูล ผ่านพื้นที่  
ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนเข้าสู่ดินแดนแอ่งสกลนคร ดังตัวอย่างหลักฐานที่พบ และนอกจากนี้ยังพบชุมชน
ร่วมสมัยเขมร และศิลปกรรมแบบเขมร ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17 ได้ทั่วไปในแอ่งสกลนครด้วย   

 
ผังเมืองและการจัดการน้ า 
ด้วยเหตุผลที่ว่าสัญลักษณ์เป็นตัวแทนที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และ

สิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่ามนุษย์มีการใช้คติความเช่ือทางศาสนามาช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในการตั้งถ่ินฐานด้วย จากผลการศึกษาเดิม พบว่ามีชุมชนโบราณตั้งอยู่ตาม
ล้าน้้าปัจจุบันและล้าน้้าสายเก่าที่เปลี่ยนเส้นทางเดินไปแล้ว แต่ส้าหรับการศึกษาแบบปัจจุบันพบว่ามี
ชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ตามทะเลสาบหรือบึงรูปแอก หรือที่เรียกเป็นภาษาท้องถ่ินอีสานว่า "กุด"  
(Ox-Bow Lake) ซึ่งเกิดจากการที่ล้าน้้าเปลี่ยนทางเดิน จนเกิดเป็นบึงรูปแอกดังกล่าว เมื่อพิจารณา
แล้วจะเห็นว่าชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ตามบึงรูปแอกนี้เหมาะสมแก่การท้าเกษตรกรรมอย่างยิ่ง เนื่องจาก
มีการสะสมตัวของดินตะกอนน้้าพัดพา และตะกอนท้องน้้าซึ่งให้ความอุดมสมบูรณ์ต่อพืชพันธ์
ธัญญาหารและปศุสัตว์ ทั้งยังไม่ขาดทรัพยากรน้้า และทรัพยากรที่จะหาได้จากน้้าด้วย  

                                                             
120 สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, หม่อมราชวงศ์, กัมพูชาราชลักษมีถึงศรีชยวรมัน (กรุงเทพฯ: ส้านักพิมพ์มติชน, 

2543), 104-112. 
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รูปภาพที่  59 แสดงต้าแหน่งชุมชนโบราณระยะแรกในเขต อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
สีชมพู = แหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก    
สีเขียว = แหล่งโบราณคดียุคประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 

ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีที่เป็นชุมชนโบราณระยะแรกเริ่มในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
เลือกต้าแหน่งที่ตั้งในจุดที่ห่างจากล้าน้้าสายหลัก แต่อยู่ใกล้กับหนองน้้าใหญ่ และล้าห้วยสาขาของล้า
น้้าชี ไม่มีการขุดคูน้้าคันดินแต่อย่างใด แม้จะมีการใช้งานต่อเนื่องจนถึงสมัยทวารวดี เช่น  
แหล่งโบราณคดีบ้านศรีฐาน ก็ยังคงสภาพเป็นเนินดินจนกระทั่งทิ้งร้างไป 
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รูปภาพที่  60 ตัวอย่างแหล่งโบราณคดีหนองกุดเฮีย และ บ้านหนองหวาย อ.ชนบท จ.

ขอนแก่น ที่ตั้งอยู่บริเวณ “กุด” หรือบึงรูปแอก  
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 

จากตัวอย่างแหล่งโบราณคดีหนองกุดเฮีย และบ้านหนองหวาย อ้าเภอชนบท จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งก้าหนดอายุอยู่ในยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมร (พุทธศตวรรษที่ 16-18) นั้นตั้งอยู่บริเวณ 
“กุด” หรือบึงรูปแอก และยังมีหนองน้้าใหญ่อยู่ใกล้เคียง แสดงให้เห็นว่ามนุษย์ตั้งถ่ินฐานโดยการอิง
สภาพภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการด้ารงชีวิต แม้ว่าจะเป็นชุมชนในวัฒนธรรมเขมร แต่ก็เป็นชุมชนขนาดเลก็ 
ไม่มีร่องรอยโบราณสถานส้าคัญใด ๆ  ในบริเวณใกล้เคียง จึงไม่เคร่งครัดเรื่องระบบผังเมืองแบบเขมร  
ดังนั้น การตั้งถ่ินฐานของผู้คนในระยะแรกเริ่มบริเวณบึงรูปแอกนั้นอาจจะยังไม่มีระบบแนวคิดเชิง
สัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เช่ือว่าคงค้านึงแต่เพียงมีน้้ากินน้้าใช้ สามารถเพาะปลูกได้ และ
ไม่ประสบปัญหาอุทกภัยในระยะยาว เช่นเดียวกับกลุ่มชุมชนที่มีการสร้างคูน้้าคันดิ นที่มีรูปร่างที่
หลากหลาย ทั้งกลม, เหลี่ยม, วงรี, และแบบที่มีรูปร่างไม่สม่้าเสมอ ซึ่งต่อมาอาจมีการขยายเมืองด้วย
การสร้างขอบเขตคูน้้าคันดินเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งเหตุผลในการวางผังเมืองเช่นนี้คงเป็นเรื่องของ  
วิถีชีวิตและการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติมากกว่าที่จะเป็นการจ้าลองแนวคิดเชิงสัญลักษณ์
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เช่นเดียวกันกับชุมชนโบราณในภาคกลาง121 จนกระทั่งมีการสร้างระบบผังเมืองแบบใหม่ในแบบ
วัฒนธรรมเขมรที่เข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18122 

ในช่วงที่วัฒนธรรมเขมรแพร่เข้ามาน่ีเองทีท่้าให้ผูวิ้จัยเช่ือว่ามีระบบสญัลกัษณ์แห่งภูมิจกัรวาล
เข้ามาเกี่ยวข้องกับรูปแบบการตั้งถ่ินฐานอยู่บ้าง ที่เห็นเด่นชัดสองประการ คือ 1. ผังชุมชนโบราณ 
และศาสนสถานเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบสมมาตร   2. ระบบการบริหารจัดการน้้าที่ซับซ้อนกว่าในยุค
แรกเริ่ม 

ระบบสัญลักษณ์ที่รับมาจากเขมรนั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับคติทางศาสนา ประกอบกับ
ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีที่เจริญข้ึน แต่เดิมที่ผู้คนเลือกตั้งถ่ินฐานบริเวณใกล้แหล่งน้้าธรรมชาติเป็น
หลัก แต่ในช่วงที่รับเอาวัฒนธรรมเขมรมานั้นจะเลือกตั้งอยู่บริเวณที่โล่งๆและเช่ือว่าจะสามารถ
ควบคุมการไหลของน้้าได้ ด้วยการสร้างคันบังคับน้้าคล้ายกับที่ เกิดข้ึนในสมัยก่อนหน้า แต่มี
สิ่งก่อสร้างเพื่อการจดัเก็บน้้าโดยเฉพาะอย่าง “บาราย” เพิ่มเข้ามาเป็นของใหม่ ซึ่งบารายนั้นมีแผนผงั
บังคับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเสมอ ซึ่งการจัดการผังเมืองและชลประทานอย่างเป็นระเบียบแบบแผนของ
วัฒนธรรมเขมรนั้น เป็นสัญลักษณ์ทางสังคม แสดงถึงอ้านาจทางการเมืองที่มีการควบคุมประชากร
และทรัพยากร มีการจัดการแรงงานในการก่อสร้างสิ่งต่าง ๆที่เป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งต้องมีการจัด
ระเบียบทางสังคมอย่างเข้มข้น สิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นระเบียบนั้น คือ การจัดการแรงงานเพื่อ
สร้างศาสนสถาน ซึ่งมีศาสนสถานประจ้าชุมชน และศาสนสถานที่ช่วยในการจัดการทรัพยากร  
ซึ่งบารายนั้นอาจถูกผูกขาดในการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการศาสนาเพียงอย่างเดียว หรือแบ่งปันเพือ่
ประโยชน์ของผู้คนในชุมชนด้วยก็ได้ การพิจารณานั้นข้ึนอยู่กับขนาดของชุมชน และบริบทอื่น ๆ
ประกอบด้วย123 

ระบบการจัดการน้้าที่ผสมผสานทั้งภูมิปัญญาดั้งเดิม และคติภูมิจักรวาลนั้นปรากฏให้เห็นที่
เมืองโบราณนครจ้าปาศรี จังหวัดมหาสารคาม และเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ซึ่งอยู่
นอกเขตพื้นที่การศึกษา และไม่พบว่ามีรูปแบบการจัดการน้้าที่คล้ายคลึงกันนี้ในแถบลุ่มแม่น้้าชี
ตอนบน  

                                                             
121 ดุษฎี สมบุณยะวิโรจน์, “รูปแบบเมืองทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย”, สารนิพนธ์ปริญญาศิลป

ศาสตร์บัณฑิต คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522, 74-75. 
122 นิคม จารุมณี และ ประทีป ชุมพล (บรรณาธิการ) , ประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคอีสาน 

(มหาสารคาม : วิทยาลัยครูมหาสารคาม, 2521), 8-29. 
123 เรื่องเดียวกัน, 78-105. 
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รูปภาพที่   61 แสดงต้าแหน่งที่ตั้ งและรูปแบบการตั้ง ถ่ินฐานของแหล่งโบราณคดี 

ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย - ยุคประวัติศาสตร์ สมัยเขมร อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
(ดัดแปลงจากโปรแกรม ArcMap) 

 

เมื่อพิจารณาถึงผังเมืองของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน อ้าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
ซึ่งอยู่ในสมัยเหล็กตอนปลาย เปรียบเทียบกับผังโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรอย่างกู่น้อยบ้านเขวา 
(พุทธศตวรรษที่ 16-17) กู่บ้านเขวา และ กู่น้อยบ้านหมี่ (พุทธศตวรรษที่ 18) จะเห็นได้ชัดว่า 
การตั้งถ่ินฐานด้วยสภาพแวดล้อมที่อ้านวย ประกอบกับการดัดแปลงภูมิประเทศให้สอดคล้องกับ  
วิถีชีวิตนั้นส้าคัญกว่าแนวคิดเชิงสัญลักษณ์ แหล่งโบราณคดีที่ต่างยุคสมัยกันนั้นตั้งอยู่ในต้าแหน่งที่
ห่างไกลจากล้าน้้าสายหลักราว 4-6 กิโลเมตร และมีระบบผังเมืองที่ต่างกัน กล่าวคือ แหล่งโบราณคดี
บ้านเชียงเหียนนั้นเป็นระบบคูน้้าคันดิน ส่วนโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมรอย่างกู่น้อยบ้านเขวา 
และกู่บ้านเขวานั้นเลือกจุดที่ห่างไปจากแหล่งชุมชนโบราณเดิม โดยมีหนองน้้าเป็นหลัก ส่วนบาราย
นั้นปัจจุบันไม่พบร่องรอย หรืออาจจะไม่เคยสร้างมาก่อนก็เป็นได้ ส้าหรับกู่ น้อยบ้านเขวานั้นมีการ
สร้างคูน้้าล้อมรอบเป็นผังสี่เหลี่ยมด้วย  

จากการวิเคราะห์เรื่องแนวคิดเชิงสัญลักษณ์กับการตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนน้ัน
จะเห็นได้ว่า มนุษย์ยังคงเลือกต้าแหน่งที่ตั้งในการตั้งถ่ินฐานโดยพิจารณาจากต้าแหน่งทางภูมิศาสตรท์ี่
เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยเป็นอันดับแรก ความเหมาะสมนั้นคือการที่ผู้คนจะไม่ต้องประสบกับปัญหา
ภัยแล้ง หรืออุทกภัย มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท้าเกษตรกรรม มีทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ  
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ให้ใช้งานได้ในระยะเวลายาวนาน แล้วจึงเอาเหตุผลทั้งหมดนี้มาอ้างอิงกับคติความเช่ือและแนวคิดทาง
ศาสนา 

หากพิจารณาถึงการน้าคติความเช่ือทางศาสนามาใช้ในการตัดสินใจเลือกต้าแหน่งที่ตั้งในการ
ตั้ง ถ่ินฐานควบคู่ไปกับการตัดสินจากความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ ควรจะนึกถึงคติเรื่อง  
“ภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ” ในหลายๆวัฒนธรรม ซึ่งผู้วิจัยไม่อาจระบุช้ีชัดได้ว่ามนุษย์ในสมัยโบราณตัดสินใจ
จากอะไรเป็นอันดับแรก ซึ่งความเป็นไปได้มีอยู่ 2 ทาง ได้แก่ 

1. มนุษย์เสาะหาต้าแหน่งที่ตั้งของภูเขาศักดิ์สิทธ์ิก่อน โดยอาจจะยึดถือเป็นทั้งหลักเขตหรือ
จุดสังเกต (Landmark) ในการเดินทางและค้นหาต้าแหน่งที่ตั้งของชุมชนโบราณอื่น ๆ  หรือในฐานะ
พรมแดนธรรมชาติในการแบ่งแยกเขตแดนของผู้คนในวัฒนธรรมต่าง ๆในพื้นที่ใด ๆออกจากกัน และ
ในฐานะที่สถิตแห่งพระผู้เป็นเจ้า หรือวิญญาณศักดิ์สิทธ์ิประจ้าชุมชน แล้วจึงรวบรวมผู้คนจากพื้นที่
รอบ ๆ ภูเขาน้ันเข้าด้วยกัน โดยมีภูเขาน้ันเป็นศูนย์กลางชุมชน 

2. มนุษย์เลือกตั้งถ่ินฐานโดยพิจารณาจากต้าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมก่อน 
แรกเริ่มภูเขาอาจเป็นเพียงพื้นที่ในการแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ  เช่น ของป่า , สัตว์ป่า หรือ
เคยอยู่ในฐานะที่อยู่อาศัยและที่ฝังศพดั้งเดิมของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่จะอพยพลงมา
อยู่ตามที่ราบ จึงมีฐานะเป็นพื้นที่สงวนของชุมชน โดยให้ความเคารพในฐานะดินแดนของบรรพบุรุษ 
และแหล่งทรัพยากร ต่อมาเมื่อรับเอาคติความเช่ือทางศาสนาเข้ามาผสมผสาน จึงมีเรื่องของเทพแห่ง
ภูเขาและมีกฎเกณฑ์ร่วมกันในการรักษาทรัพยากรบนภูเขา 

ส้าหรับชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นไม่ปรากฏว่ามีภูเขาใดที่ แสดงให้เห็นถึง
ความศักดิ์สิทธ์ิมาก่อน แต่พบว่ามีแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเลือกที่จะอยู่
กับภูเขาหินทรายที่มีเพิงผา ในกลุ่มหินโคราช หมวดหินภูกระดึง ดังจะพบหลักฐานภาพเขียนสีที่ถ้้ามอื
แดง, ถ้้าคิววิว, ถ้้าลายแทง อ้าเภอภูกระดึง และ ถ้้าผาฆ้อง อ้าเภอห้วยส้ม จังหวัดเลย   ภาพเขียนสีที่
พบเหล่านี้ส่วนใหญ่มักเขียนด้วยสีแดง เป็นภาพคน , ภาพมือ, ภาพสัตว์, ภาพลายเส้นที่มีรูปร่างไม่
แน่นอน และภาพลายเส้นเรขาคณิตต่าง ๆ   สันนิษฐานเบื้องต้นว่าอาจเป็นการเขียน ภาพเพื่อบันทึก
เหตุการณ์ในชีวิตประจ้าวัน หรืออาจเขียนข้ึนเพื่อพิธีกรรมความเช่ือในชุมชนก็เป็นได้ อุปกรณ์ และสีที่
ใช้ในการเขียนภาพก็น่าจะใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถ่ิน เช่น สีแดงอาจท้ามากจากดินเทศ หรือก้อนแร่
เหล็ก เป็นต้น ส่วนพู่กันอาจน้าเปลือกไม้มาทุบให้แตกเป็นเส้น หรือใช้ขนสัตว์มัดรวมกัน ต่อด้ามไม้ 
แล้วใช้จุ่มสี เขียนภาพ  ทั้งนี้ยังไม่สามารถก้าหนดอายุสมัยที่แน่นอนของภาพเขียนสีได้โดยตรง จึงต้อง
พิจารณาเปรียบเทียบ กับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  ซึ่งส่วนใหญ่มักก้าหนดอายุของภาพเขียนสีเหล่านี้ไว้
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ในช่วงสมัยเหล็ก ประมาณ 2500 - 1500 ปีมาแล้ว124   ซึ่งนั่นอาจหมายความว่าผู้คนในยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ในแถบพื้นที่ลุ่มน้้าชีตอนบนอาจจะไม่มีแนวคิด คติความเช่ือเกี่ยวกับภูเขาศักดิ์สิทธ์ิ 
หรือไม่มีหลักฐานที่เด่นชัด โดยภูเขาหินทรายนั้นกลายมาเป็นแหล่งทรัพยากรในการผลิตช้ินงาน
ประติมากรรมในเวลาต่อมา เช่น ที่ ภูถ้้า อ้าเภอแวงน้อย , ภูคอกม้า ภูกระแต อ้าเภอแวงใหญ่  
จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ซึ่งพบหลักฐานร่องรอยการตัดหิน และโบราณวัตถุที่ท้าจากหินทรายใน
บริเวณแหล่งโบราณคดี125 

ดังนั้น ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณด้วยแนวคิดภูมิจักรวาล หรือ
จักรวาลมณฑลแบบเขมรนั้นอาจไม่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน แต่พบว่าในกรณีของการวางผัง 
ศาสนสถานนั้นยังมีความจ้าเป็น และยึดถือคติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ส่วนแนวคิดการจัดการน้้า  
ในลุ่มแม่น้้าชีตอนบนน่าจะเป็นการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่บังคับด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
แตกต่างไปจากชุมชนโบราณในลุ่มแม่น้้าชีตอนกลาง หรือในลุ่มแม่น้้ามูล 

 
วิพากษ์ผลการศึกษาเดิมเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน 

การศึกษาเรื่องการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนที่ผ่านมาน้ันเน้นไป
ที่ปัจจัยทางธรรมชาติ (Natural Factors) อันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกพื้นที่ตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ใน
อดีต ซึ่งเป็นพื้นฐานส้าคัญให้กับการศึกษาในครั้งนี้อย่างยิ่ง ซึ่งผลการศึกษาในปี  พ.ศ. 2532  
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ท าเลท่ีตั้งและความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม 
การวิเคราะห์พื้นที่ เป็นบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของล้าน้้าท้าให้เข้าใจถึง

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม, กิจกรรมการด้ารงชีพ, ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนแต่ละแห่ง ซึ่งในพื้นที่ลุ่มน้้าชีตอนบนนั้น ให้ความส้าคัญกับแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค 
และความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นหลัก เนื่องจากรูปแบบพื้นฐานทางสังคมในพื้นที่นี้เป็นสังคมแบบ
เกษตรกรรม  

                                                             
124 กิตติพงษ์ สนเล็ก และคณะ, โครงการส้ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ระยะ

ที่ 3 (ล้าน้้าพองตอนบน จังหวัดเลย  หนองบัวล้าภู) เล่ม 1 (ขอนแก่น : กลุ่มโบราณคดี ส้านักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น 
กรมศิลปากร, 2557). 25. 

125 กิตติพงษ์ สนเล็ก และคณะ, โครงการส้ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ระยะ

ที่ 1 (จังหวัดขอนแก่น) เล่ม 1 (ขอนแก่น : กลุ่มโบราณคดี ส้านักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น กรมศิลปากร, 2555). . 
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วัฒนธรรมแบบโนนชัย เป็นลักษณะเด่นที่สามารถพบได้ทั่วไปในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 
ตั้งแต่พื้นที่ราบเชิงเขาในแถบภูเวียงและภูพานค้า มีชุมชนโบราณตั้งถ่ินฐานแบบกระจายตัวในระยะ
เฉลี่ย 3-6 กิโลเมตรไปตามลา้ห้วยที่ไหลมาจากภูเขา ซึ่งจะไหลไปรวมกับล้าน้้าพองและล้าน้้าเชิญ และ
จะค่อยๆเพิ่มจ้านวนข้ึนเป็นระยะเฉลี่ยประมาณ 2-3 กิโลเมตร ในช่วงที่มีการรับอิทธิพลวัฒนธรรม
ทวา ร วดี  เ ข้ า สู่ ยุ คป ร ะ วัติ ศ าส ตร์  ส่ วนพื้ นที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้้ า  แบ่ ง ไ ด้  2 กลุ่ ม ให ญ่  คื อ  
กลุ่มแม่น้้ า ชีอันเป็นที่ตั้ งของชุมชนโบราณขนาดใหญ่  เ ช่น แหล่ ง โบราณคดีโนนชัย และ 
แหล่งโบราณคดีบ้านศรีฐาน จะเลือกที่ตั้งบนพื้นที่ที่มีตะกอนล้าน้้าและมีน้้าท่วมถึงเป็นระยะเวลาสัน้ๆ 
ส่วนกลุ่มแม่น้้าพองซึ่งกระจายตัวจากทางเหนือไปยังทางตะวันออกก่อนจะไหลมารวมกับล้าน้้าชี พบ
ชุมชนโบราณระยะแรกตั้งถ่ินฐานห่างกันในระยะราว 5 กิโลเมตร ก่อนจะเพิ่มจ้านวนข้ึนหนาแน่นใน
ทุก ๆ ตารางกิโลเมตรต่อชุมชนแต่ละแห่ง โดยกลุ่มที่ตั้งถ่ินฐานบนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้้านั้นจะนิยมอยู่
อาศัยตามเนินดินใหญ่ที่รายล้อมด้วยที่ราบน้้าท่วมถึง เพื่อใช้ประโยชน์จากดินตะกอนล้าน้้าในการ
เพาะปลูก ชุมชนโบราณบางแห่งขุดคูน้้าล้อมรอบเพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชน และปล่อยให้
น้้าท่วมบริเวณรอบ ๆชุมชนเป็นระยะเวลาสั้นๆ    

ดังนั้น ชุมชนโบราณจึงมีโอกาสในการใช้ทรัพยากรจากภูเขา ป่าไม้ และล้าน้้าได้อย่างเต็มที่ 
จากหลักฐานการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีโนนนกทา , โนนชัย และบ้านกอก พบว่ามี
กระดูกสัตว์ต่าง ๆ ที่มนุษย์น้ามาเป็นอาหาร เช่น เก้ง, กวาง, วัว, แรด, จระเข้, ตะพาบ, กบ, หอย, ปลา 
เป็นต้น โดยป่าไม้ในแถบลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นเป็นป่าเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) ซึ่งไม่
สามารถเกิดข้ึนทดแทนได้เองตามธรรมชาติ126 นั่นเป็นเหตุผลว่าเหตุใดสภาพของพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชี
ตอนบนในปัจจุบันจึงแห้งแล้งอย่างมากในช่วงฤดูร้อน เพราะมนุษย์ในอดีตได้ท้าการหักร้างถางพงเพื่อ
ท้าการเพาะปลูก และใช้ทรัพยากรไปก่อนแล้วโดยไม่ได้ท้าการฟื้นฟูด้วยการปลูกป่าทดแทน 
ทรัพยากรต้นไม้ใหญ่คงจะถูกน้ามาใช้ในการก่อสร้าง และอาจกลายเป็นเช้ือเพลิงในการท้า
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะเกลือ 

ผู้วิจัยมีความเห็นว่าหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีเพียงไม่กี่แหล่งอาจยังไม่มีน้้าหนัก
มากพอที่จะยืนยันได้ว่าสภาพแวดล้อมของทั้งภูมิภาคเป็นเช่นไร แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่าข้อมูลที่มีอยู่อย่าง
จ้ากัดนั้นอาจใช้เป็นตัวแทนภาพรวมอย่างกว้างๆได้ แม้ช่วงเวลาการศึกษาจะห่างกันหลายปี (พ.ศ.  
2532 – 2562) หากข้อมูลเก่านั้นมิได้ล้าสมัยแต่อย่างใด อีกทั้งผลการส้ารวจทางโบราณคดีในระยะ

                                                             
126 ชลิต ชัยครรชิต , “พัฒนาการของชุมชนโบราณและการตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน” 

(วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา ภาควิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2532), 97-102. 
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หลังล้วนพบหลักฐานใหม่ที่สอดคล้องกับการศึกษาเก่า เพียงแต่ยังไม่อาจทราบถึงผลการขุดค้นทาง
โบราณคดีในงานยุคใหม่เท่าใดนัก และการศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ นอกเหนือจากการศึกษาเก่าก็ยังไม่ได้
รับความนิยม 

หากพิจารณาถึงท้าเลที่ตั้งที่เหมาะสมต่อการตั้งถ่ินฐานของผู้คนในชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่ม
แม่น้้าชีตอนบน อาจกล่าวได้โดยสรุปว่า ชุมชนโบราณตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่ป่าใกล้แหล่งน้้าและล้าธาร 
โดยมีล้าน้้าสายหลักคือ แม่น้้าชี แม่น้้าพอง และแม่น้้าเชิญ มีท้าเลที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ 3 ระดับ คือ  
พื้นที่ราบเชิงเขา, พื้นที่ราบลุ่ม และพื้นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง (ลานตะพักล้าน้้าระดับสูง, ลานตะพักลา้น้้า
ระดับกลาง และลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า) ถือเป็นลักษณะส้าคัญของการตั้งถ่ินฐานมนุษย์ทั่วไปที่มี
พื้นฐานในระดับสังคมเกษตรกรรมไปจนถึงระดับรัฐ ที่ต้องการพื้นที่และทรัพยากรน้้าเพียงพอส้าหรับ
เพาะปลูก และอุปโภค-บริโภค ไปจนถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ได้จากน้้า แต่จะต้องไม่มี
ปัญหาด้านภัยแล้งและน้้าท่วม ผู้วิจัยยังเช่ือว่าผู้คนในลุ่มแม่น้้าชีตอนบนน่าจะมีภูมิปัญญาบางอย่างที่
ใช้จัดการแก้ปัญหาเรื่องดินเค็ม-น้้ากร่อย จากการส้ารวจของผู้วิจัยเองพบว่าในหลายๆหมู่บ้านแถบ
จังหวัดขอนแก่น จะใช้วิธีการขุดบ่อเพื่อแยกช้ันน้้าจืดกับน้้าเค็มออกจากกัน โดยน้้าจืดจะลอยอยู่เหนือ
น้้าเค็มและถ่ายน้้าจืดไปสู่อีกบ่อหนึ่ง หรือใช้ระบบชลประทานจดัการลา้เลยีงน้้าจดืไปยังแหลง่น้้าอื่น ๆ  
ส่วนน้้าเค็มจะถูกกักไว้ด้านล่างของบ่อ และป้องกันมิให้แพร่ไปตามน้้าใต้ดิน ซึ่งเกิดข้อสันนิษฐานใหม่
ว่าบางทีคูน้้าคันดินของเมืองโบราณอาจมีประโยชน์ในการท้าหน้าที่นี้บ้างหรือไม่? อย่างไร? 

 
2. ความสัมพันธ์ของชุมชนและการแพร่กระจาย 
การวิเคราะห์รูปแบบการตั้งถ่ินฐานตามแบบภูมิศาสตร์โดยการวิเคราะห์ความใกล้เคียง 

(Nearest Neighbor Analysis) คือการกระจายตัวของแหล่งโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียงกันในพื้นที่ต่าง 
ๆ จะเห็นได้ว่าชุมชนในระยะแรกๆเข้ามาต้ังถ่ินฐานกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามแนวล้าน้้า ไม่ว่าจะเป็น 
ล้าน้้าสายหลักหรือสายรอง บางส่วนเลือกที่จะอยู่ตามบึงหรือกุด (Ox-Bowl Lake) โดยจัดสรรพื้นที่
ส้าหรับการเกษตร พร้อมกับใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้และน้้าควบคู่กันไป แต่พื้นที่ที่มีความ
หนาแน่นของการตั้งถ่ินฐานที่สุดคือบริเวณที่ราบลุ่ม และที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง ตอนกลางของพื้นที่
ศึกษา127 ในจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งน่าจะเกิดจากการเข้ามาต้ังถ่ินฐานของชุมชน
ระยะแรก และขยายตัวออกไปเป็นกลุ่มๆ โดยมีชุมชนเดิมเป็นศูนย์กลาง หรืออาจมีการเคลื่อนย้าย

                                                             
127 ชลิต ชัยครรชิต, “พัฒนาการของชุมชนโบราณและการตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน”, 102-

105. 



  176 

ศูนย์กลางชุมชนไปอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน จึงเกิดความหนาแน่นเป็นพิเศษ สัมพันธ์กับพัฒนาการทาง
วัฒนธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคก่อนประวัติศาสตร์มาสู่ยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น  

จากหลักฐานทางโบราณคดี จะพบว่ามีกลุ่มชุมชนโบราณในวัฒนธรรมโนนชัยแพร่กระจายตวั
ไปตามล้าน้้าอย่างห่างๆในยุคแรกเริ่ม ก่อนจะเปลี่ยนผ่านไปสู่วัฒนธรรมทวารวดีซึ่งชุมชนโบราณ
ค่อยๆเพิ่มจ้านวนข้ึนและขยายตัวออกโดยรอบ โดยมีหลักฐานส้าคัญเป็นใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดี 
และบางชุมชนมีการปรากฏตัวข้ึนของศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมร ซ้อนทับบนพื้นที่เดิมของทั้งสอง
วัฒนธรรม ในช่วงเวลาร่วมสมัยกัน (พุทธศตวรรษที่ 14-16) หรือเกิดข้ึนใหม่ในช่วงเวลาหลังจากนั้น 
(พุทธศตวรรษที่ 16-18)  

วิธีการศึกษาโดยการวิเคราะห์ความใกล้เคียงนั้นได้น้ามาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ด้วยการสร้างกันชน (Buffer) ดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น และพบว่าบางครั้งการใช้
โปรแกรมวิเคราะห์ส้าเร็จรูปนั้นอาจไม่ได้ผลที่แน่นอนเสมอไป วิธีคิดและวิจารณญาณของผู้ที่
ท้าการศึกษาก็ส้าคัญไม่แพ้โปรแกรมซึ่งเป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์ ดังนั้นการศึกษาด้วย ระบบคน 
(Manual System) นั้นไม่อาจละทิ้งได้เลย อีกประการหนึ่ง จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยเองก็พบความผิดพลาด
ในค้าตอบที่ได้จากการใช้เครื่องมือสารสนเทศภูมิศาสตรวิ์เคราะห์ความสมัพันธ์แหลง่โบราณคดีโนนชัย 
กับเมืองโบราณดงเมืองแอม เป็นต้น 

 
3. การด ารงชีพและพัฒนาการชุมชนโบราณ 
จากการขุดค้นทางโบราณคดีและการก้าหนดอายุสมัยในการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามีการตั้ง

ถ่ินฐานเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ที่แหล่งโบราณคดีโนนนกทา, โนนชัย และบ้านกอก ราว 
2,500 ปีมาแล้ว ซึ่งตรงกับสมัยเหล็กในประเทศไทย โดยมีลักษณะเด่นเป็นภาชนะดินเผาเนื้อดิน
ธรรมดาผิวนวล เคลือบน้้าโคลนสีแดง มีลายเชือกทาบ หรืออาจเขียนลายสีแดง ก้าหนดเรียกว่า 
“วัฒนธรรมโนนชัย” ในช่วงแรกนิยมอาศัยอยู่ตามที่ราบเชิงเขา, ที่ราบลุ่ม และที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง 
เป็นระดับสังคมเกษตรกรรม นิยมท้านาปลูกข้าวในที่ลุ่มน้้าขัง (Wet Rice) เป็นหลัก ซึ่งไม่สามารถ
ระบุช้ีชัดได้ว่าเป็นนาหว่าน หรือนาด้า โดยนาหว่านนั้นเหมาะสมกับการท้านาในบริเวณที่ราบหุบเขา 
ส่วนนาด้านั้นเป็นพัฒนาการข้ันสุดของการท้านาในที่ราบลุ่ม เพราะจะต้องมีการเพาะช้าต้นกล้าข้าว 
และอาศัยพื้นที่ที่มีการสะสมของดินตะกอนน้้าพัดพาตามธรรมชาติ ซึ่งจะเกิดข้ึนใกล้กับล้าน้้าสาย
หลัก128  

                                                             
128 แฮงส,์ ลูเซียน เอ็ม., ข้าวกับมนุษย์ : นิเวศวิทยาทางการเกษตรในเอเชียอาคเนย์, แปลโดย นฤจร อิทธิ

จีระจรัส (กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527), 43-52. 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งข้อสันนิษฐานว่ากลุ่มชุมชนโบราณในที่ราบเชิงเขาเพชรบูรณ์ในเขตจังหวัด
ชัยภูมิ, ที่ราบเชิงเขาภูกระดึงในเขตจังหวัดเลย, หนองบัวล้าภู และบางส่วนของที่ราบเชิงเขาภูเวียง
และภูพานค้าในเขตจังหวัดขอนแก่น อาจจะเริ่มต้นด้วยการท้านาหว่านก่อน จากนั้นจึงมีพัฒนาการใน
การท้านาด้าในกลุ่มชุมชนโบราณในลุ่มแมน่้้าชี, แม่น้้าพอง, แม่น้้าเชิญ และล้าน้้าสาขาน้อยใหญ่ต่าง ๆ   

นอกจากนี้ มีหลักฐานที่แสดงถึงการติดต่อสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนทรัพยากรและเทคโนโลยีกับ
ชุมชนอื่น ๆภายนอก เช่น การผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับส้าริดด้วยวิธีขับข้ีผึ้ง หรือ
แทนที่ข้ีผึ้ง (Lost Wax) ซึ่งเป็นวิทยาการและวัตถุดิบจากชุมชนอื่นที่อยู่ภายนอก นอกจากนี้ยังมีการ
พบลูกปัดแก้วและหอยมือเสือจากการขุดค้นที่โนนชัย ซึ่งแสดงว่าอาจมีการติดต่อสัมพันธ์กับชุมชน
โบราณชายฝั่งทะเล อาจจะเป็นการติดต่อกันโดยตรง หรือทางอ้อมก็ได้ เช่นเดียวกับการเปลี่ยนผ่าน
ไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ในสมัยต่อมา เมื่อมีการรับวัฒนธรรมด้านศาสนาจากอินเดีย โดยอาจเผยแพร่
โดยกลุ่มคนวัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลาง ผ่านชุมชนโบราณข้ามเทือกเขาเพชรบูรณ์ หรือผ่านทาง
ชุมชนในลุ่มน้้ามูล ซึ่งท้าให้พัฒนาการในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา โดยปัญหาน้ี
ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากไม่พบช้ันดินทางโบราณคดีที่สามารถแบ่งแยก
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนในช่วงหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ และช่วงรอยต่อของวัฒนธรรม
ทวารวดีและวัฒนธรรมเขมร แต่ก็ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าชุมชนโบราณในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้นมีการรับวัฒนธรรมจากภายนอกช้ากว่าดินแดนอื่น ๆใน
ประเทศไทย (และอาจหมายถึงในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ?) เนื่องจากเป็นดินแดนที่อยู่
ตอนในของแผ่นดิน (Hinterland)129 และอาจมีข้อจ้ากัดเกี่ยวกับการคมนาคมในอดีตด้วย 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงกลับมามองที่ลักษณะที่เป็นมาตรฐานของสังคมอารยธรรมที่มีการจัด
ระเบียบองค์กรทางสังคมที่ซับซ้อน มีการสร้างเมืองขนาดใหญ่ ตลอดจนการวางผังเมืองเพื่อรองรับ
ประชากรจ้านวนมาก หรือมีความหนาแน่นของประชากรสูงในแต่ละพื้นที่ ซึ่งมีกิจกรรมแตกต่างกันไป
ตามบทบาทและหน้าที่ มีระบบเศรษฐกิจที่จัดการโดยศูนย์กลาง หรือชนช้ันปกครอง มีการค้าทางไกล
ทั้งภายในภูมิภาค ( intra-region) และการค้าข้ามภูมิภาค (inter-region) อันน้ามาซึ่งระบบการ
จัดการแรงงานเพื่อระบบอุตสาหกรรม (หินทราย , เกลือ?)  และการผลิตงานหัตถกรรมพิเศษ (craft 
production) ในท้องถ่ินของตนเพื่อเป็นสินค้าออก130 ซึ่งนักโบราณคดีได้ถือเอางานหัตถกรรมอย่าง
                                                             

129 ชลิต ชัยครรชิต, “พัฒนาการของชุมชนโบราณและการตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน”, 105-

110. 
130 ธนิก เลิศชาญฤทธ์, “ความหมายและการก้าเนิดอารยธรรมหรือรัฐโบราณ”, ใน ความสัมพันธ์ของ

ภาษาและรัฐโบราณในอาเซียน : เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการด้านวัฒนธรรมอาเซียน (กรุงเทพฯ: 
ภาควิชาโบราณคดี และ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 13-16. 
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เครื่องปั้นดินเผาเป็นตัวแทนการเผยแพรวั่ฒนธรรม ในที่นี้คงจะเป็นภาชนะดินเผาในวัฒนธรรมโนนชัย
ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ต่อมาในยุคประวัติศาสตร์ อาจพิจารณาถึงงานประติมากรรมหินทรายอย่าง
ใบเสมาหรือพระพุทธรูปเป็นตัวแทนการเผยแพร่วัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศาสนา ไม่ใช่
ในฐานะสินค้า 

 
4. เปรียบเทียบกับการตั้งถิ่นฐานของแหล่งโบราณคดีในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบในการอธิบายช่วงสุดท้ายของบทวิเคราะห์นี้ ด้วยการ

น้าผลการศึกษาที่ได้จากชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่น ๆ  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และชุมชนโบราณในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย 

4.1 เปรียบเทียบกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ าชตีอนกลางและตอนล่าง 
การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก บริเวณลุ่มแม่น้้าชี

ตอนล่าง มักอยู่ตามที่ลาดเชิงเขาเพิงผาหินทราย พบภาพเขียนสีและเป็นที่ประกอบพิธีกรรม ส่วนการ
ตั้งถ่ินฐานในที่ราบ นิยมอยู่ตามเนินดินที่รายล้อมด้วยทุ่งนา หรือป่าโปร่ง บนลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า 

ส้าหรับลุ่มแม่น้้าชีตอนบนน้ันพบแหล่งภาพเขียนสีตามเพิงผาหินทรายเช่นกัน คงเป็นทั้งที่อยู่
อาศัยและประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิ จึงมีการเลือกพื้นที่ที่แตกต่างกัน ส่วนในยุคประวัติศาสตร์มีการ
น้าเอาหินทรายจากภูเขาบริเวณนั้นไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นด้วย เช่น การน้าไปผลิตหลักหิน-ใบเสมา 
หรือองค์ประกอบสถาปัตยกรรม ส่วนผู้คนในที่ราบนิยมตั้งถิ่นฐานตามเนินดินเตี้ย ๆ บนที่ราบน้้าท่วม
ถึง 

การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์ของพื้นที่ลุม่น้้าชีตอนล่าง จะอยู่บนเนินดินในที่ราบ
ใกล้ล้าน้้าสายรองที่สดุ บนลานตะพักล้าน้้าระดับกลาง และระดับต่้า โดยหวังผลจากตะกอนน้้าทว่มใน
พื้นที่โดยรอบเนินดิน มีพัฒนาการมาจากชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย131 ส่วนรูปแบบการ
ตั้งถ่ินฐานน้ันเป็นแบบกระจกุตัว (Cluster) ตามล้าน้้าสายรองเป็นกลุม่ๆ แต่ละกลุม่กระจายตัวห่างกนั
ตามแนวล้าน้้า  

  

                                                             
131 ประเสริฐศรี สกุลณา, “ระบบนิเวศน์ : การต้ังถิ่นฐานของชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์ลุ่ม

แม่น้้าชีตอนล่าง” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), 66-67, 74-78. 
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ตารางที่ 26 เปรียบเทียบกับการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนกลางและ
ตอนล่าง กับชุมชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 

ประเภท 
ของแหล่ง 

ลักษณะธรณสีัณฐาน 

ชุมชนลุม่แม่น้ าชี
ตอนกลางและ

ตอนล่าง 

ชุมชนลุม่แม่น้ าชี
ตอนบน 

Pre-
Hist
ory 

Dva
rav
ati 

Kh
mer 

Pre-
Hist
ory 

Dva
rav
ati 

Kh
me
r 

ที่อยู่อาศัย 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า / / / / /  

ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง  / / / / / 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู   / /  / 

แหล่งฝังศพ 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า /   /   

ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง /   /   
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู /      

พื้นที่ศักดิ์สทิธ์ิ / 
ศาสนสถาน 

ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า   / / /  
ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง  / / / / / 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู /   / / / 
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4.2 เปรียบเทียบกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ ามูล 
แบบแผนการตั้งถ่ินฐานบริเวณเนินดินล้อมรอบด้วยที่ราบน้้าท่วมถึง หรือใกล้กับแหล่งน้้า

ธรรมชาติ เช่น สระน้้า บึง และบึงรูปแอก เพื่อประโยชน์ในการท้าการเกษตร คล้ายๆกันทั้งสิ้น แม้ว่า
บางชุมชนจะตั้งอยู่บริเวณล้าน้้าสายรองเพื่อลดปัญหาน้้าท่วม แต่ก็นิยมที่จะให้น้้าท่วมพื้นที่รอบ
โดยรอบเป็นระยะเวลาสั้น ๆ และเลือกที่จะใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการสร้างคูน้้าคันดินเพื่อจัดการน้้า 
ส่วนทางตอนล่างของแม่น้้ามูลเลือกที่จะอยู่ใกล้ๆกับหนองน้้าใหญ่132 

การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งในสมัยส้าริดและเหล็ก พบหลักฐานทั้งบน
ที่สูง เพิงผา บางแหล่งพบภาพเขียนสี โดยเฉพาะในลุ่มแม่น้้ามูลตอนล่าง บริเวณรอยต่อแม่น้้าโขง 
และลานตะพักล้าน้้าระดับกลาง จนถึงระดับต่้า ส่วนการตั้งถ่ินฐานในที่ราบ นิยมอยู่ตามเนินดินที่ราย
ล้อมด้วยทุ่งนา หรือป่าโปร่ง เช่นเดียวกับแหล่งฝังศพ ลักษณะการตั้งถ่ินฐานเช่นนี้ยังคงปรากฏ
ต่อเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดีและเขมร โดยแหล่งชุมชนในวัฒนธรรมเขมรตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 15 
เป็นต้นมา นิยมเลือกที่ตั้งบนลานตะพักล้าน้้าระดับกลางจนถึงสูง ในการสร้างศาสนสถานบนที่ราบ 
นอกเหนือจากศาสนสถานบนภูเขา โดยมีการสร้างบารายและคันดินบังคับน้้าเพื่อจัดการน้้า ส่วน
ชุมชนโบราณนั้นเลือกที่ตั้งบริเวณลานตะพักล้าน้้าระดับกลางไปจนถึงต่้า ด้วยเหตุผลทางการเกษตร 
และการใช้น้้าเพื่ออุปโภคบริโภค 

สภาพพื้นที่ราบลุ่มแม่น้้ามูลนั้นมีแหล่งเกลือเช่นเดียวกับแถบล้าน้้าชี ชุมชนโบราณในเขตทุ่ง
สัมฤทธ์ิ  อ้าเภอพิมาย, บัวใหญ่ และโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา น่าจะเป็นกลุ่มที่ผลิตเกลือที่ใหญ่
ที่สุด และมีหลายกลุ่ม ผู้วิจัยเช่ือว่ากลุ่มชุมชนโบราณผู้ผลิตเกลือในแถบนี้น่าจะสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
เขมรเทียบเท่ากับบริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด และทุ่งราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และ
น่าจะมีความส้าคัญต่อกลุ่มวัฒนธรรมเขมรในหลายสมัยมากกว่าพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน  

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานนั้นเป็นแบบเดียวกันกับชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน คือ 
เป็นการตั้งถ่ินฐานแบบกระจุกตัว (Cluster) เป็นกลุ่มๆ ใกล้กับล้าน้้าสายรองที่จะไหลไปรวมกับล้าน้้า
สายหลัก บางชุมชนมีเครือข่ายคูคลองเช่ือมต่อกับชุมชนอื่น ๆ ซึ่งลักษณะเช่นน้ีไม่พบในชุมชนโบราณ
พื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 

 

                                                             
132 นิชนันท์ กลางวิชัย, “การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณลุ่ม

แม่น้้าชีตอนล่าง ฝั่งใต้ของลุ่มแม่น้้ามูลตอนล่างและลุ่มแม่น้้าสงครามตอนบน” (สารนิพนธ์ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), 140-142, 144. 
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ตารางที่ 27 เปรียบเทียบกับการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้้ามูล กับชุมชนในพื้นที่
ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 

ประเภท 
ของแหล่ง 

ลักษณะธรณสีัณฐาน 

ชุมชนลุม่แม่น้ ามลู 
ชุมชน 

ลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 
Pre-
Hist
ory 

Dva
rav
ati 

Kh
mer 

Pre-
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ory 

Dva
rav
ati 
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r 

ที่อยู่อาศัย 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า / / / / /  

ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง / / / / / / 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู   / /  / 

แหล่งฝังศพ 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า /   /   

ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง /   /   
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู       

พื้นที่ศักดิ์สทิธ์ิ / 
ศาสนสถาน 

ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า  / / / /  
ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง  / / / / / 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู  / / / / / 
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4.3 เปรียบเทียบกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มแม่น้ าสงคราม 
การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ในลุ่มแม่น้้าสงครามตอนบนนั้นเก่าแก่ถึงสมัยส้าริด โดยมีความนิยม

ตั้งถ่ินฐานชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณล้าน้้าสายรอง หรือใกล้แหล่งน้้าธรรมชาติ บนลานตะพักล้าน้้า
ระดับกลาง และระดับต่้า ส่วนการเลือกที่ส้าหรับใช้ฝังศพนั้นอยู่ในลานตะพักล้าน้้าระดับต่้า ไม่พบ
แหล่งภาพเขียนสี  

ส่วนในสมัยเหล็ก จะเลือกที่ตั้งบนลานตะพักล้าน้้าระดับกลาง บริเวณเนินดิน ส่วนแหล่งฝัง
ศพจะอยู่ตามลานตะพักล้าน้้าระดับต่้าเช่นเดียวกับในสมัยส้าริด โดยแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งฝังศพ
จะอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน133 ลักษณะเช่นน้ียังคงสืบต่อมาถึงสมัยทวารวดี 

ส้าหรับช่วงที่มีการเข้ามาของวัฒนธรรมเขมรนั้น ยังไม่มีการศึกษาจริงจัง จึงไม่อาจสรุปได้
แน่นอนนัก ผู้วิจัยคาดว่าไม่น่าจะมีความแตกต่างจากชุมชนวัฒนธรรมเขมรในลุ่มแม่น้้าอื่น ๆ ที่มักจะ
พบแหล่งที่อยู่อาศัย หรือชุมชนขนาดเล็กตามเนินดินทั่วไปที่มีน้้าล้อมรอบเพื่อประโยชน์ ทาง
การเกษตร และมีแหล่งที่ตั้งศาสนสถานบนที่ดอน หรือลานตะพักล้าน้้าระดับกลางไปจนถึงระดับสูง  

ด้วยลักษณะภูมิประเทศของที่ราบลุ่มแม่น้้าสงครามนั้นมีความพิเศษ โดยมีลักษณะที่เรียกว่า 
“ป่าบุ่ง-ป่าทาม” หรือ “บุ่ง-ทาม” ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้้า (wetland) ทั่วไปแทบทั้งภูมิภาค ในฤดูน้้าหลาก
จะมีน้้าเอ่อท่วมทั่วไปจนไม่สามารถท้าการเกษตรได้ แต่มนุษย์สามารถปรับตัวเพื่อตั้งถ่ินฐานบริเวณ
ดังกล่าวได้ และใช้ประโยชน์จากการจับสัตว์น้้ามาเป็นอาหาร ซึ่ง “ป่าบุ่ง-ป่าทาม” นี้ก็ปรากฏในแถบ
ลุ่มน้้าชี-มูล เช่นกัน แต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการตั้งถ่ินฐานมากนัก  

รูปแบบการตั้งถ่ินฐานเป็นแบบกระจุกตัว (cluster) เป็นกลุ่ม ๆ ตามล้าน้้าเช่นเดียวกับลุ่ม
แม่น้้าชีตอนบน บริเวณลานตะพักล้าน้้าระดับต่้านั้นคงมีประโยชน์ในการเพาะปลูก 

  

                                                             
133 นิชนันท์ กลางวิชัย, “การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์บริเวณลุ่ม

แม่น้้าชีตอนล่าง ฝั่งใต้ของลุ่มแม่น้้ามูลตอนล่างและลุ่มแม่น้้าสงครามตอนบน”, 132-134, 136-137. 
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ตารางที่ 28 เปรียบเทียบกับการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าสงคราม กับชุมชนใน
พื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 

ประเภท 
ของแหล่ง 

ลักษณะธรณสีัณฐาน 

ชุมชนลุม่ 
แม่น้ าสงคราม 

ชุมชน 
ลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 

Pre-
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ory 

Dva
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ati 
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mer 

Pre-
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ory 
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ati 
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ที่อยู่อาศัย 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า / / / / /  

ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง / /  / / / 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู    /  / 

แหล่งฝังศพ 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า /   /   

ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง /   /   
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู       

พื้นที่ศักดิ์สทิธ์ิ / 
ศาสนสถาน 

ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า  / / / /  
ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง  / / / / / 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู   / / / / 
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4.4 เปรียบเทียบกับการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในพ้ืนท่ีราบลุม่ภาคกลางของประเทศไทย 
ผู้วิจัยสรุปภาพรวมของการตั้งถ่ินฐานลุ่มแม่น้้าภาคกลางของประเทศไทย โดยรวมเอากลุ่ม

ชุมชนตามแม่น้้าสายหลัก 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มชุมชนโบราณลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา, ลุ่มแม่น้้าป่าสัก 
และลุ่มแม่น้้าท่าจีน-แม่กลอง 

ความแตกต่างอย่างเห็นในได้ชัดในรูปแบบการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณทั้ง 2 พื้นที่นี้ คือ 
ชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นมีรูปแบบการตั้งถ่ินฐานแบบกระจุกตัว (Cluster) เป็น
กลุ่มๆ เรียงไปตามล้าน้้าสายหลัก ส่วนชุมชนโบราณในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทยนั้นมี
รูปแบบการตั้งถ่ินฐานแบบกระจายตัวเป็นแนวยาว (Linear) ทอดตัวตามล้าน้้าสายหลัก ซึ่งผล
การศึกษาในครั้งนี้สอดคล้องกับข้อมูลความรู้เดิมที่รัตนา รุจิรกุล (นักภูมิศาสตร์) ศรีศักร วัลลิโภดม 
และชลิต ชัยครรชิต (นักมานุษยวิทยา) ได้ศึกษามาก่อนหน้า  

สภาพของดินในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางนั้นมีความเหมาะสมที่จะท้าเกษตรกรรม ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากดินเค็มอันเกดิจากช้ันเกลอืหินใต้ดิน มีความอุ้มน้้า การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ในแถบนี้จึง
มีทางเลือกในการหาที่อยู่อาศัยไม่ยากนักเมื่อเทียบกับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้ว่าการตั้งถ่ิน
ฐานแบบกระจายตัวเป็นแนวยาวทอดตัวตามแม่น้้าน้ันจะก่อให้เกิดปัญหาน้้าท่วม แต่ชุมชนหลายแห่ง
มีการจัดการด้วยระบบเครือข่ายคูคลอง และผันน้้าเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรม หรือระบายน้้าออกตาม
เครือข่ายคูคลองเหล่านั้น อีกทั้งสภาพของดินที่อุ้มน้้ายังช่วยให้ท้านาปีได้อย่างยั่งยืน ต่างจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่เปน็ดินทรายมีคุณสมบตัิระบายน้้า ท้าให้ต้องมีการขุดบ่อน้้าใหญ่ เพื่อกักเก็บน้า้ 
และต้องเลือกพื้นที่ตั้งถ่ินฐานและท้าการเกษตรที่เหมาะสม จึงท้าให้เกิดการกระจุกตัวเป็นกลุ่มๆ หรือ
อยู่ตามเนินดินตามที่ราบที่มีน้้าท่วมถึงเป็นระยะสั้นๆ 
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ตารางที่ 29 เปรียบเทียบกับการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศ
ไทย กับชุมชนในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน 

ประเภท 
ของแหล่ง 

ลักษณะธรณสีัณฐาน 

ชุมชนลุม่ 
แม่น้ าภาคกลาง 

ชุมชน 
ลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 

Pre-
Hist
ory 

Dva
rav
ati 

Kh
mer 

Pre-
Hist
ory 

Dva
rav
ati 

Kh
me
r 

ที่อยู่อาศัย 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า / /  / /  

ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง / / / / / / 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู   / /  / 

แหล่งฝังศพ 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า / /  /   

ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง /   /   
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู       

พื้นที่ศักดิ์สทิธ์ิ / 
ศาสนสถาน 

ลานตะพักล้าน้้าระดบัต่้า  / / / /  
ลานตะพักล้าน้้าระดบักลาง  / / / / / 
ลานตะพักล้าน้้าระดบัสงู  / / / / / 
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อภิปรายผลการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ซึ่ง

กินอาณาบริเวณกว้างขวางในพื้นที่หลายจังหวัด ข้อมูลที่ได้จึงเป็นการมองแบบภาพรวมมากกว่าที่จะ
เป็นการมองในเชิงลึก หรือเฉพาะเจาะจงในแต่ละแหล่งโบราณคดี แต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องหาแหล่ง
โบราณคดีที่สามารถใช้เป็นตัวแทนปรากฏการณ์ของภูมิภาค ผู้วิจัยจึงเลือกแหล่งโบราณคดีส้าคัญ 
(Key Sites) ข้ึนมาจากลักษณะทางกายภาพของผังเมือง, คูน้้าคันดิน, ขนาดของแหล่งโบราณคดี และ
หลักฐานที่พบ โดยเช่ือว่าเป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นเมืองโบราณ 

เมื่อน้าเอาแนวคิดเรื่องของการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน (Settlement Hierarchy) และแหล่ง
กลาง (Center Place Theory) ซึ่งเคยมีการน้าแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาเมืองโบราณในภาค
กลางของประเทศไทยมาก่อน มาใช้วิเคราะห์แหล่งโบราณคดี ชุมชนโบราณ และเมืองโบราณที่ตั้งอยู่
ตามแนวลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ด้วยเหตุผลด้านต้าแหน่งที่ตั้ง และขนาด ท้าให้สันนิษฐานบทบาท-หน้าที่
ของเมืองโบราณในเขตลุ่มแม่น้้าชีตอนบนอยู่ในสถานะต่าง ๆกัน ดังนี้ 

1. แหล่งโบราณคดีส้าคัญ (Key Sites) ที่ผู้วิจัยเลือกมานั้นอาจเป็นศูนย์กลางการปกครองใน
ระดับแว่นแคว้น (Regional centers) ของรัฐอิสระซึ่งคอยปกครองควบคุมหรือก้ากับดูแลแหล่ง
โบราณคดีในขนาดรองลงมาที่กระจายตัวอยู่รอบ ๆ ไม่มีเมืองโบราณใดที่จะมีขนาดใหญ่และพบ
หลักฐานทางโบราณคดีหนาแน่นระดับศูนย์กลางอาณาจักรหรือภูมิภาค (Supra-regional center)  

2. เป็นผู้ควบคุมการผลิตทรัพยากรของแหล่งโบราณคดีที่อยู่อาศัย-แหล่งผลิตขนาดเล็กระดบั
ต้าบล-หมู่บ้าน เพื่อรวบรวมและจ้าหน่ายจ่ายแจกไปยังบ้านเมืองอื่น ๆ  หรือป้อนเข้าสู่เมืองโบราณ
ขนาดใหญ่อันเป็นศูนย์กลางในระดับรัฐ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองโบราณบ้านเมืองเพียกับบ่อ
กะถิน และแหล่งโบราณคดีที่เป็นบริวาร  

3. อาจเป็นชุมชนอิสระไม่ขึ้นต่อรัฐใด ๆ ไม่มีรูปแบบการเมืองการปกครองชัดเจน แต่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตทรัพยากร เพื่อแลกเปลี่ยนกัน และมีวัฒนธรรมร่วมกันกับชุมชนโบราณ
แหล่งอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ดังจะให้ได้จากต้าแหน่งของเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีคูน้้าคันดิน กับ
แหล่งโบราณคดีที่กระจายตัวอยู่รอบ ๆ ซึ่งพบหลักฐานที่สอดคล้องคล้ายคลึงกันทั้งรูปแบบศิลปกรรม 
เครื่องมือเครื่องใช้ ภาชนะดินเผา เป็นต้น 

เมื่อพิจารณาถึงผลการศึกษาในครั้งนี้ร่วมกับแนวคิดของคาเรน มูดาร์ (Karen Mudar) ที่ใช้
วิธีวัดขนาดของแหล่งโบราณคดี (Site Size) ซึ่งสัมพันธ์กับจ้านวนประชากรในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าภาค
กลางของประเทศไทย แต่ไม่สามารถค้านวณจ้านวนประชากรได้อย่างแน่ชัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชี
ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท้าให้แนวคิดการแบ่งระดับของชุมชนโบราณ
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ออกเป็น 4 ระดับช้ันน้ันอาจจะเป็นไปไม่ได้ และจะสนับสนุนแนวคิดของศรีศักร วัลลิโภดม ที่ว่า การมี
คูน้้าคันดิน และขนาดของชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนั้นอาจมิได้
หมายถึงสถานะความเป็น “เมืองโบราณ” แต่เป็นชุมชนโบราณที่ให้ความส้าคัญกับการจัดการน้้าเป็น
พิเศษ 

จากแนวคิดของคาเรน มูดาร์ (Karen Mudar) ที่แบ่งระดับช้ันของชุมชนโบราณเป็น 4 ระดับ 
ได้แก่ 1. ชุมชนโบราณขนาดใหญ่ระดับศูนย์กลางอาณาจักรหรือภูมิภาค (Supra-regional center), 
2. ชุมชนโบราณที่เป็นศูนย์กลางของแว่นแคว้น (Regional centers), 3. ชุมชนโบราณที่เป็นศูนย์กลาง
ระดับอ้าเภอ (District centers), 4. ชุมชนโบราณที่เป็นศูนย์กลางระดับต้าบล หรือชุมชนขนาดเล็ก, 
หมู่บ้าน (Sub-district centers) ท้าให้ผู้วิจัยได้กลับไปทบทวนแนวคิดการแบ่งระดับ โดยใช้ค้าว่า 
“ศักดิ์ของเมือง” ของ ธาดา สุทธิธรรม ที่มีระบบคล้ายกันกับการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน (หรือในค้า
เดิมว่า “การตั้งถ่ินฐานตามล้าดับศักย์”) แต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับบริบทของชุมชน
โบราณวัฒนธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้ 

1. เมืองหลวง - เมืองศูนย์กลางประเทศ, รัฐ 
2. เมืองหลัก - เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค 
3. เมืองในความครอบครอง - ประเทศราช 
4. หมู่บ้าน – ชุมชนในปกครอง 
5. ชุมชนทางศาสนา - เป็นเอกเทศแต่อยู่ในเขตของชุมชนโบราณแบบใดแบบหนึ่ง134 
 
แนวคิดของธาดา สุทธิธรรม ท้าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความผิดพลาดบางประการที่เลือกใช้

แนวคิดของคาเรน มูดาร์ (Karen Mudar) ซึ่งท้าการศึกษาในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าภาคกลางของประเทศไทย 
โดยมิได้ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ท้าการตรวจสอบ
กับแนวคิดของธาดาซ้้าอีกครั้ง  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นที่ (Spatial Data) ได้ผลที่น่าพอใจ และสามารถตอบค้าถามเรื่องของต้าแหน่งที่ตั้งของชุมชน
โบราณว่ามีความเหมาะสมอย่างไรในการตั้งถ่ินฐาน แต่ส้าหรับการใช้พิสูจน์ทฤษฎีการตั้งถ่ินฐาน
ตามล้าดับช้ัน (Settlement Hierarchy) จะพบว่าเมืองโบราณขนาดใหญ่ ที่สันนิษฐานว่าอาจมี
บทบาทเป็นศูนย์กลางการปกครองในระดับแว่นแคว้น (Regional centers) เท่านั้นที่มีรูปแบบการตั้ง

                                                             
134 ธาดา สุทธิธรรม, ผังชุมชนและการใช้ที่ดินสายอารยธรรมเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น: 

บริษัท ขอนแก่นพิมพ์พัฒนา, 2544), 114. 
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ถ่ินฐานดังกล่าว เมื่อใช้วิเคราะห์กับเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีบทบาทเปน็
ศูนย์กลางอาณาจักรหรือภูมิภาค (Supra-regional center) จะพบว่าผลการวิเคราะห์นั้นต่างออกไป 
ด้วยระยะทางที่ห่างไกลกันมาก และไม่ได้อยู่ในรัศมีอาณาเขตของวงแหวนกันชนซ้อนช้ัน (Multiple 
Rings Buffer) ซึ่งเป็นรูปแบบค้าสั่งที่น้ามาใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์รูปแบบของการตั้ง ถ่ินฐาน
ตามล้าดับช้ัน ท้าให้เช่ือว่าเมืองโบราณแต่ละเมืองน่าจะตั้งอยู่อย่างเป็นเอกเทศ ไม่ข้ึนต่อกัน โดยมี
ชุมชนโบราณขนาดเล็กรายล้อมเป็นบริวาร และอาจไม่มีรูปแบบการปกครองที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อน
แบบอาณาจักร (Kingdom) หรือ จักรวรรดิ (Empire) 

ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าข้อสันนิษฐานที่ได้ตั้งไว้เกี่ยวกับการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด จากการพิสูจน์ด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ แต่ถึงกระนั้น อาจมีข้อมูลอื่น
มาโต้แย้งได้ในอนาคตหากมีการพบหลักฐานใหมจ่ากการขุดค้นทางโบราณคดี หรือมีวิธีการศึกษาแบบ
ที่ต่างไปซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ไม่ตรงกับการศึกษาในครั้งนี้  

เมื่อทบทวนผลการศึกษาในอดีตพร้อมกับประมวลผลการศึกษาปัจจุบัน จึงสันนิษฐานว่า 
ระดับของชุมชนโบราณสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 นั้น สามารถแบ่งได้
ดังนี้  

1. “เมืองหลัก” หรือ “ชุมชนหลัก” อันเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค เช่น แหล่งโบราณคดี
ส้าคัญ (Key Sites) ซึ่งผู้วิจัยได้ก้าหนดไว้ในเงื่อนไขการศึกษา โดยมีลักษณะของขอบเขตผังเมือง คูน้้า
คันดินชัดเจน หรือมีความส้าคัญในฐานะชุมชนยุคแรกเริ่ม 

2. เมืองหรือชุมชนโบราณในความครอบครอง หมายถึง ชุมชนโบราณที่มีพัฒนาการตั้งแต่ยุค
ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก แล้วจึงถูกครอบครองโดยอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร สมัยบาป
วน (ราวพุทธศตวรรษที่ 16), สมัยนครวัด (ราวพุทธศตวรรษที่ 17) และสมัยบายน (พุทธศตวรรษที่ 
18) อาจมีความสัมพันธ์กับชุมชนทางศาสนา หรือศาสนสถานที่ตั้งอยู่เป็นเอกเทศ  

3. หมู่บ้าน หรือชุมชนในปกครอง หมายถึง ชุมชนโบราณขนาดเล็กที่อาจไม่มีขอบเขตผงัเมอืง 
หรือคูน้้าคันดินชัดเจน จากการศึกษาพบว่าชุมชนในระดับนี้มีลักษณะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยตามเนินดิน
บนที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ  หรือ กลุ่มชุมชนที่อยู่ใกล้กับบึงน้้าใหญ่ หรือบึงรูปแอก โดย
มีหน้าที่หลักในการท้าเกษตรกรรม 

4.  ชุมชนทางศาสนา หรือ ศาสนสถานซึ่ งตั้ งอยู่ เป็นเอกเทศ ส่วนมากจะอยู่ ในยุค
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร สมัยบาปวน-นครวัด (พุทธศตวรรษที่ 16-17) และบายน (พุทธ
ศตวรรษที่ 18) โดยแยกตัวออกจากชุมชนในสมัยทวารวด ี
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บทท่ี 5  
สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 
การตั้ง ถ่ินฐานของมนุษย์ในลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นอิงกับปัจจัยทางธรรมชาติ (Natural 

Factors) และปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) ในด้านต่าง ๆดังนี้ 

1. ปัจจัยทางธรรมชาติ (Natural Factors) 

1.1 ทรัพยากรจากป่าไม้  
ด้วยสภาพของป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นป่าเต็งรัง สิ่งที่มนุษย์จะน้าไปใช้ได้ 

เช่น ไม้ ส้าหรับน้าไปใช้ในการก่อสร้าง, เครื่องมือเครื่องใช้ หรือเป็นเช้ือเพลิง, ของป่า, สมุนไพร, สัตว์
ป่าต่าง ๆ ที่มนุษย์น้ามาเป็นอาหาร และช้ินส่วนจากสัตว์ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น หมู , วัว, 
ควาย, แรด, เก้ง, กวาง, ตะกวด, ไก่, นก เป็นต้น 

1.2 ทรัพยากรจากน้้า  
น้้าที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค, พืชและสัตว์ที่ได้จากน้้า น้ามาเป็นอาหาร เช่น กุ้ง , หอย, ปู, 

ปลา, เต่า, ตะพาบ, จระเข้ เป็นต้น  

1.3 ทรัพยากรแร่ธาตุ  
เกลือ เป็นแร่ธาตุที่น่าจะหาได้ง่ายและมีมากที่สุดส้าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย จากหมวดหินมหาสารคามซึ่งอุดมไปด้วยช้ันเกลือหิน ซึ่งจะระเหยข้ึนมาสู่ผิวดิน
กลายเป็นคราบเกลือในฤดูแล้ง ท้าให้ผู้คนท้าเกลือกันอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยเหลก็, หินทราย ซึ่ง
มีอยู่ทั่วไปท้าให้ช่างฝีมือเลือกใช้ในการสร้างประติมากรรมเนื่องในลัทธิความเช่ือพื้นเมืองมาก่อนที่
วัฒนธรรมศาสนาจากอินเดียจะแพร่หลายเข้ามา นั่นคือหลักหิน และใบเสมา ก่อนจะพัฒนาฝีมือไปสู่
ประติมากรรมและช้ินส่วนสถาปัตยกรรมเพื่อการศาสนา 

ส้าหรับทรัพยากรโลหะอย่างเหล็ก, ทองแดง, ดีบุก, ตะกั่ว และอื่น ๆ  คงจะเป็นสินค้าน้าเข้า
จากชุมชนโบราณในภูมิภาคอื่น ๆ เพราะไม่ปรากฏว่ามีทรัพยากรโลหะในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนมาก
พอที่จะถลุงและน้ามาใช้ในเชิงเศรษฐกิจได้ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับโบราณโลหวิทยาในพื้นที่
ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนแต่อย่างใด   ส่วนปูนนั้นคงจะหาได้จากเปลือกหอยที่น้ามาเป็นอาหาร หรืออาจ
น้าเข้าจากชุมชนในแถบทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งใช้ฟอสซิลหอยทะเลหรือ “ข้ีนกอินทรี” ในการผลิตปูน 
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1.4 พื้นที่ท้าเกษตรกรรม  
มนุษย์ในสมัยโบราณเลือกตั้งถ่ินฐานตามที่ราบเพื่อการเพาะปลูกเป็นหลัก ที่ราบเชิงเขาอาจ

ใช้ดินที่มีแร่ธาตุจากการผุพังของภูเขา เหมาะแก่การท้าไร่และท้านาแบบนาหว่าน, ที่ราบลุ่มแม่น้้า ใน
ลานตะพักระดับกลางใช้ดินตะกอนน้้าทับถม และใช้น้้าจากล้าน้้าสายรอง หรือน้้าจากกุดหรือบึง ซึ่ง
เกิดจากล้าน้้าเปลี่ยนทางเดิน ส่วนลานตะพักล้าน้้าระดับต่้าใช้ดินตะกอนน้้าพัดพา จากการที่น้้าท่วม
ขังอยู่เป็นระยะเวลาสั้นๆตามฤดูกาล ซึ่งมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งผู้คนคงใช้ใน
การปลูกข้าวเป็นส่วนมาก  

 
2. ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural Factors) 

2.1 การเมืองการปกครอง  
การตั้งถ่ินฐานในระยะแรกของชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนน้ันคงจะเริ่มจากการ

เป็นหมู่บ้าน (Village) ก่อน แล้วค่อยพัฒนาเป็นสังคมเมือง (Urban) ในช่วงหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ ใน
ตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลทางเทคโนโลยี และอิทธิพลด้านศาสนาซึ่งอาจมาพร้อมกับ
แนวคิดทางการเมือง ต่อมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12 พระเจ้ามเหนทรวรมันแห่งเจนละ ได้แผ่ขยาย
พระราชอ้านาจจากดินแดนแถบปากแม่แม่น้้ามูลเข้ามาสิ้นสุดอยู่ที่เมืองโบราณดงเมืองแอม ซึ่งอยู่ใน
เขตลุ่มแม่น้้าพอง และไม่สามารถเข้ามาถึงดินแดนลุ่มแม่น้้าชีตอนบนได้ หรือแม้แต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 
16-18 ซึ่งมีการเข้ามาของวัฒนธรรมเขมรจากเมืองพระนครในระลอกที่สอง แต่ก็มีอิทธิพลเหนือ
ดินแดนนี้อยู่ไม่นานนัก 

2.2 ศาสนาและความเช่ือ  
สันนิษฐานว่าแต่เดิมผู้คนคงนับถือผีบรรพบุรุษมาก่อน แล้วจึงมีการผสมผสานกับวัฒนธรรม

ทางพุทธศาสนา จากหลักฐานหลักหิน-ใบเสมาซึ่งพบอยู่ทั่วไปในดินแดนแถบนี้ และยังสามารถพบได้
ในหลายๆชุมชนในลุ่มแม่น้้ามูล ตลอดจนลุ่มน้้าสงครามซึ่งอยู่ในภูมิภาคแอ่งสกลนคร หลักหิน-ใบเสมา
บางหลักมีจารึกภาษามอญโบราณซึ่งกล่าวถึงการท้าบญุแบบพุทธศาสนา มีการเอ่ยนามผู้สร้างใบเสมา 
และนามผู้ที่ต้องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ สอดคล้องกับการพบร่องรอยการฝังศพในช้ันดินใต้หลัก
หิน-ใบเสมาในแหล่งโบราณคดีบางแหล่ง จะเห็นว่าชุมชนของผู้ที่นับถือผีบรรพบุรุษได้กลายมาเป็น
ชุมชนของชาวพุทธไปโดยปริยาย ในขณะที่วัฒนธรรมศาสนาฮินดูนั้นน่าจะสัมพันธ์กับการแผ่ขยาย
อิทธิพลทางการเมืองของเขมรมากกว่า และดูเหมือนจะได้รับความนิยมต่้ากว่าวัฒนธรรมพุทธศาสนา
มาก 
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2.3 การคมนาคม  
การเดินทางติดต่อสัมพันธ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นของประเทศไทยมีความเป็นไปได้

สองทาง คือการเดินทางทางบก และการเดินทางทางน้้า แม่ว่าจะไม่มีเครือข่ายคูคลองอย่างภาคกลาง
ของประเทศไทย แต่ภาคอีสานนั้นมีล้าล้าห้วยและน้้าสาขาของแม่น้้าสายหลักอยู่หลายสาย การ
เดินทางตามล้าน้้า หรือเลาะไปตามล้าน้้าอาจจะไม่ยากเย็นนั้น ส่วนการเดินทางทางบกนั้นสามารถ
เปรียบเทียบกับเส้นทางการเข้ามาของวัฒนธรรมเขมร และต้าแหน่งของโบราณสถานในวัฒนธรรม
เขมรที่พบในภาคอีสานได้ อีกทั้งยังเทียบเคียงกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในช่วงเวลาสมัย
รัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2325 – ปัจจุบัน) จะพบว่ามีเส้นทางของนายฮ้อยและกองคาราวานค้าวัว-ควาย
จากดินแดนอีสานเหนือลงมาสู่ภาคกลางของประเทศไทย  

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณ  
หากพิจารณาถึงการกระจายตัวของต้าแหน่งที่ตั้งชุมชนโบราณ พบว่ากลุ่มชุมชนโบราณใน

ระยะเริ่มแรกน่าจะเปน็ชุมชนโบราณทีเ่ป็นศูนย์กลางระดับต้าบล หรือชุมชนขนาดเล็ก, หมู่บ้าน (Sub-
district centers) กับ ชุมชนโบราณที่เป็นศูนย์กลางระดับอ้าเภอ (District centers) กระจายตัวตาม
ล้าน้้าสายหลักและสายรอง ก่อนที่จะมีการอพยพย้ายถ่ินฐานเพื่อสร้างเมืองโดยมีขอบเขตที่ชัดเจน 
และมีศักยภาพในการรองรับจ้านวนประชากรมากขึ้น เกิดเป็นเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางของแว่น
แคว้น (Regional centers) ซึ่งอาจไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรงกับเมืองโบราณขนาดใหญ่ระดับ
ศูนย์กลางอาณาจักรหรือภูมิภาค (Supra-regional center) ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป และแยกตัวออก
จากล้าน้้าสายหลัก อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยเช่ือว่าแม้จะไม่มีความสัมพันธ์กันโดยตรง แต่รูปแบบ
ศิลปกรรมและวัฒนธรรมนั้นคงมีการถ่ายทอดให้กันและกัน คงไม่ได้ตัดขาดกันอย่างสิ้นเชิง 

 
รูปแบบและลักษณะการตั้งถิ่นฐานในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ าชีตอนบน 
ลักษณะท้าเลที่ตั้งของชุมชนโบราณในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน สามารถแบ่งออกตามอายุสมยั

ได้ดังนี ้

1. ชุมชนระยะแรกเริ่ม ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก (ราว 2,500 ปีที่แล้ว – 
ราวพุทธศตวรรษที่ 12) นิยมตั้งถ่ินฐานบริเวณที่ราบเชิงเขา และที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง เพื่อใช้ประโยชน์
ในการเพาะปลูก ท้านา และหาของป่า-ล่าสัตว์ เป็นหลัก บางชุมชนมีการจัดการน้้าด้วยการขุดคูน้้า
ล้อมรอบ บางชุมชนตั้งถ่ินฐานบริเวณใกล้หนองน้้าใหญ่ หรือบึงรูปแอก บางชุมชนตั้งถ่ินฐานบริเวณ
ดินเค็ม หรือใกล้กับแหล่งเกลือ โดยมีแหล่งโบราณคดีบริวารรายรอบ รวมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ 
และน่าจะมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างชุมชน  
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2. ชุมชนยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร สมัยก่อนเมืองพระนคร (ราวพุทธศตวรรษที่ 12-
14) ไม่พบหลักฐานเด่นชัด แต่ไปปรากฏบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนกลางอย่างทุ่งกุลาร้องไห้ และแถบพื้นที่
ลุ่มแม่น้้าพอง 

3. ชุมชนยุคประวัติศาสตร์ สมัยทวารวดี (ราวพุทธศตวรรษที่ 14-16) นิยมตั้งถ่ินฐานบริเวณ
ที่ราบลุ่ม และที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึง เพื่อใช้ประโยชน์จากดินตะกอนล้าน้้าในการท้านาเป็นหลัก โดย
เลือกที่อยู่อาศัยตามเนินดินใหญ่กลางที่โลง่ น้้าจะท่วมเป็นระยะเวลาสั้นๆ จัดการน้้าด้วยการสร้างคูน้า้
คันดิน แหล่งโบราณคดีส่วนใหญ่รวมถึงแหล่งผลิตเกลือมีพัฒนาการต่อเนื่องมาจากชุมชนสมัยเหล็ก 
และนิยมปักหลักหิน-ใบเสมาบนที่ดอน ไม่ให้น้้าท่วมถึง และจะตั้งถ่ินฐานกระจุกตัวกันเป็นกลุ่ม ๆ 
ตามแนวล้าน้้าชี แต่ละกลุ่มจะเว้นระยะห่างไม่ไกลกันเกินไปนัก ไม่เกิน 15-20 กิโลเมตร 

4. ชุมชนยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร สมัยบาปวน-นครวัด (ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17) 
นิยมตั้งถ่ินฐานบริเวณเนินดินใหญ่ที่ราบลุ่ม ใกล้หนองน้้า หรือบึงรูปแอก แยกตัวออกจากชุมชนใน
วัฒนธรรมทวารวดี ส่วนศาสนสถานนั้นหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกน้้าท่วม จัดการน้้าด้วยการสร้าง
คันบังคับน้้า และบาราย ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม หรือดัดแปลงจากขอบเขตคูน้้าคันดินเดิมที่มีอยู่ก่อน 
ชุมชนในวัฒนธรรมเขมร บนพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนน้ันไม่ปรากฏว่ามีผังเมืองขนาดใหญ่อย่างในลุ่ม
แม่น้้ามูลแต่อย่างใด พบว่ามีความพยายามที่จะเดินทางผ่านพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบน แม่น้้าพอง แม่น้้า
พรม ข้ึนไปยังพื้นที่แอ่งสกลนคร ดังจะพบว่ามีโบราณสถานที่ร่วมสมัยกันในช่วงนี้ 

5. ชุมชนยุคประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร สมัยบายน (ราวพุทธศตวรรษที่ 17-18) มี
พัฒนาการต่อเนื่องมาจากสมัยบาปวน-นครวัด บางชุมชนใช้งานต่อเนื่องกัน ศาสนาสถานอย่าง   
อโรคยาศาลนั้นเลือกที่จะกลับไปตั้งในเขตชุมชน หรือซ้อนทับอยู่กับการตั้งถ่ินฐานสมัยก่อนหน้า  

วิธีคิดและแนวทางการศึกษาของผู้วิจัยที่สนใจในการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้
กับงานโบราณคดี ประกอบกับความสนใจด้านชาติพันธ์ุวิทยาทางโบราณคดี ในหัวข้อการผลิตเกลือ
สินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ท้าให้การศึกษาครั้งนี้มีการพูดถึงแหล่งเกลอืและ
การท้าเกลือเป็นพิเศษ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้แนวคิดการตั้งถ่ินฐานตามล้าดับช้ัน และทฤษฎี
แหล่งกลาง เพราะในข้ันต้นผู้วิจัยเช่ือว่าจะได้ค้าตอบเกี่ยวกับเมืองโบราณที่เป็นศูนย์กลางของ
การเมืองการปกครองและเป็นที่รวบรวมทรัพยากร โดยมีชุมชนโบราณที่ท้าหน้าที่เป็นบริวารกระจาย
ตัวอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อผลิตทรัพยากรต่าง ๆ ป้อนเข้าสู่แหล่งกลางและกระจายออกไปยัง
ชุมชนแห่งอื่น หรือมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรซึ่งกันและกัน 

ผู้วิจัยเช่ือว่าปัจจัยทางวัฒนธรรมนั้นมีผลต่อการตัดสินใจตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ในระยะแรกไม่
แพ้ปัจจัยทางธรรมชาติ แต่เมื่อเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ซึ่งมีความซับซ้อนทางสังคมมากข้ึน ท้าให้ปัจจัย



  193 

ทางวัฒนธรรมมีบทบาทต่อการตั้งถ่ินฐานและการจัดการด้านทรัพยากรต่าง ๆ มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย์  

การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินั้นอาจควบคุมด้วยกฎเกณฑ์และหลักทางศาสนา เช่น การ
ป้องกันมิให้คนและสัตว์ท้าให้แหล่งน้้าสกปรกด้วยการท้าให้เช่ือว่าจะเป็นบาป เพราะน้้านั้นเป็นของ
เทพเจ้า หรือการจัดสรรปันส่วนผลผลิตเพื่อส่งให้กับศาสนสถานเป็นต้น ส่วนการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในที่นี้คือการเกณฑ์แรงงานคนเพื่อสร้างศาสนสถาน หรือเพื่อช่วยกันขุดลอกคูน้้าคันดินเพื่อเป็น
สาธารณะประโยชน์ เป็นต้น  

การตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณสมัยทวารวดีมีความหนาแน่นในบริเวณตอนกลางของพื้นที่
ศึกษา ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดขอนแก่น และฝั่งตะวันตกของพื้นที่ศึกษา คือ จังหวัดชัยภูมิ พบหลักฐาน
เป็นใบเสมาและพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะศิลปะแบบวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งชุมชนและเมืองโบราณต่าง 
ๆเหล่าน้ันโดยมากมีพัฒนาการต่อเนื่องมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย สมัยเหล็ก มีพื้นฐาน
การด้ารงชีพจากการท้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการท้าเกลือ ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับแหล่งผลิต
โลหะแน่ชัดนัก อาจจะผลิตกันเองเพื่อใช้ในท้องถ่ิน แต่ส้าหรับข้าว , เกลือ และอาจจะหมายถึง
ทรัพยากรจากป่าไม้ ภูเขา ซึ่งมีอยู่อย่างดาษดื่นบริเวณที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่ม น่าจะมีจ้านวนมาก
พอที่จะหล่อเลี้ยงผู้คนในชุมชนจนกระทั่งสามารถน้าไปแลกเปลี่ยนในเชิงพาณิชย์ได้ และมีหลักฐานที่
แสดงถึงการติดต่อกับผู้คนบริเวณชายฝั่งทะเล ท้าให้ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่
ตอนในของแผ่นดินกับชุมชนโบราณที่อยู่ใกล้แนวชายฝั่งทะเลได้ 

ส่วนการตั้งถ่ินฐานของชุมชนในวัฒนธรรมเขมร สมัยก่อนเมืองพระนคร ช่วงพุทธศตวรรษที่ 
12-14 นั้นไม่พบในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าน้ามาศึกษาต่อไปว่าเหตุใดถึงไม่พบอิทธิพลของ
วัฒนธรรมเขมรในช่วงนั้น แล้วจึงมาพบการเข้ามาของวัฒนธรรมเขมรระลอกต่อมาในสมัย     บาป
วน-นครวัด ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 ต่อเนื่องมาในสมัยบายน พุทธศตวรรษที่ 18 ทั่วทั้งพื้นที่ และ
หนาแน่นในแถบจังหวัดมหาสารคาม ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไประยะหนึ่งและมีคนกลุ่มใหม่เข้ามาแทน
ในช่วงหลังพุทธศตวรรษที่ 20   

ผลการศึกษาครั้งนี้ได้ผลลัพธ์ไปในทิศทางเดียวกับผลการศึกษาครั้งก่อน ใน พ.ศ.2528 ใน
เรื่องของปัจจัยการตั้งถ่ินฐาน รูปแบบและลักษณะการตั้งถ่ินฐาน ซึ่งเป็นการยืนยันผลการศึกษาเดิม
ด้วยการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ ด้วยจ้านวนแหล่งโบราณคดีที่เพิ่มข้ึน และวิธีการศึกษาใหม่ ย่อมแสดงให้
เห็นถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ได้สันนิษฐานไว้ในการศึกษาวิจัยทั้งเก่าและใหม่มีความเป็นไปได้มากข้ึน 
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ข้อเสนอแนะ 
การศึกษานี้มีข้อจ้ากัดหลายอย่างตามที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักฐานทาง

โบราณคดีที่มาจากการขุดค้นทางโบราณคดีค่อนข้างน้อย และในหลายๆแหล่งไม่สามารถจัดรูปแบบ
ภาชนะดินเผาได้ชัดเจนนัก ดังนั้นหลักฐานศิลปกรรมจึงเป็นตัวก้าหนดอายุสมัยและจัดกลุ่มทาง
วัฒนธรรมได้ดีที่สุดในกรณีศึกษาน้ี จึงจ้าเป็นต้องใช้แนวคิดทฤษฎีเข้ามาช่วยวิเคราะห์ตีความประกอบ
กับการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการศึกษา ผู้วิจัยเช่ือว่าการศึกษาทาง
โบราณคดีและการขุดค้นเพื่อหาข้อมูลใหม่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นยังไม่ได้รับความสนใจมาก
เท่าที่ควร      

ข้อมูลต่าง ๆที่เป็นตัวก้าหนดอายุแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ นั้นส่วนใหญ่มาจากการส้ารวจทาง
โบราณคดีของนักโบราณคดีกรมศิลปากร ซึ่งประเมินจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผู้วิจัยให้ความ
เช่ือถือในระดับหนึ่ง แต่หากมีการขุดค้นทางโบราณคดีในภายภาคหน้าอาจได้ ข้อมูลใหม่ ควรมีการ
ตรวจสอบและน้ามาวิเคราะหใ์หม่ในอนาคต และผลสรุปของงานวิจัยน้ีเปน็เพียงข้อสันนิษฐานจากการ
เลือกใช้แนวคิดทฤษฎีที่น่าสนใจเข้ามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ไม่ใช่ข้อสรุปที่เป็นความจริงแท้ น่าจะ
มีการใช้แนวคิดทฤษฎีที่แตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้ค้าตอบที่หลากหลาย หากผลการศึกษาที่ได้น้ัน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็จะเป็นการยืนยันความสมจริงของความรู้ทางโบราณคดี แต่ถ้าหากผล
การศึกษาใหม่มีข้อขัดแย้งหักล้างกันก็จะเป็นการดีเช่นกัน เพราะจะได้น้าข้อมูลใหม่นั้นมาถกเถียงและ
ค้นคว้ากันต่อไป  

หัวข้อการศึกษาที่น่าจะเป็นการเติมเต็มองค์ความรู้ด้านการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณใน
พื้นที่ลุ่มแม่น้้าชีตอนบนนั้นน่าจะเป็นเรื่องของ “ธรณีโบราณคดี” ซึ่งมีประโยชน์ในการหาที่มาของ
ปัจจัยทางสภาพทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐานรูปแบบต่าง ๆ  ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการตั้งถ่ินฐานของ
มนุษย์ ดังเช่นที่มีผู้ศึกษามาแล้วในพื้นที่ลุ่มแม่น้้าอื่น ๆ ของประเทศไทย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการมองภาพรวมอย่างกว้างในระดับภูมิภาค องค์ความรู้ที่ส้าคัญยิ่งและ
ต้องการให้มีการศึกษาต่อ คือ การขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อศึกษาเฉพาะเจาะจงในแต่ละแหล่ง
โบราณคดี ผู้วิจัยได้เลือก “แหล่งโบราณคดีส้าคัญ” ข้ึนมาเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้้าชี จะ
เป็นผลดีต่อการศึกษาทางโบราณคดีอย่างยิ่งหากมีผู้สนใจหรือริเริ่มโครงการศึกษาค้นคว้าในเชิงลึก
อย่างจริงจังเพื่อสร้างองค์ความรู้จากอดีตต่อไปในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 

ข้อมูลแหล่งโบราณคดีที่ท้าการศึกษาทั้งหมดนี้ รวบรวมมาจากรายงานการส้ารวจของ  
กรมศิลปากร ดังต่อไปนี้ 

1. (พ.ศ. 2555) โครงการส้ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ระยะที่ 1  
(จังหวัดขอนแก่น) 

2. (พ.ศ. 2556) โครงการส้ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ระยะที่ 2  
(จังหวัดมหาสารคาม) 

3. (พ.ศ. 2557) โครงการส้ารวจศึกษาแหล่งโบราณคดีในบริเวณลุ่มแม่น้้าชีตอนบน ระยะที่ 3  
(ล้าน้้าพองตอนบน จังหวัดเลย หนองบัวล้าภู) 

4. (พ.ศ. 2528) โครงการโบราณคดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายงานการส้ารวจแหล่ง
โบราณคดี จังหวัดชัยภูมิ  
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แหล่งโบราณคดีท่ีท าการศึกษาในเขตจังหวัดขอนแก่น 

แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเก่า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านป่าผุ ต้าบลสวนหม่อน อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0238107E 1789319N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 300 เมตร สูง 2 เมตร 

เคยพบเครื่องมือเหลก็ เคียวโบราณ ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง ทั้ง Stoneware เคลือบสีน้้าตาล-ด้าแบบ
ที่ผลิตจากแหล่งเตาบุรีรัมย์ และ Porcelain พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาเนื้อดีมากเกือบจะ
เป็นเนื้อแกร่ง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีที่ใช้งานในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร 
ราวพุทธศตวรรษที่ 15-18   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยชีรอง ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้้าชี ห่างไปทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ราว 1.2 กิโลเมตร และ แม่น้้าชี ห่างออกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 4.2 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเก่า บ้านโนนส านัก 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนส้านัก ต้าบลหนองแปน อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0242783E 1786949N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 200 เมตร สูง 5-10 เมตร ส่วนมากจะพบแต่

เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา น่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่งน้้าใกล้เคียง 
ได้แก่ หนองเบน ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 200 เมตร ห้วยนาจาน ห่างไปทางทิศตะวันออก และทิศ
ใต้ ราว 300 เมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางใต้ ราว 2 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนส านัก  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนส้านัก ต้าบลหนองแปน อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0242707E 1786820N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านเส้นศูนย์กลางราว 170 เมตร บนเนิน

และบริเวณรอบๆเป็นป่าโปร่ง เคยขุดพบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกในพิธีกรรมฝังศพครั้งที่สอง เป็น
หม้อแบบไม่เคลือบ ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาเนื้อหยาบ แท่งดินเผาทรงกลม ข้ึนรูปแบบง่ายๆ ไม่
ทราบหน้าที่การใช้งาน ช้ินส่วนตุ๊กตาดินเผารูปสัตว์ 4 เท้า มีนัยน์ตาโปน ขาคู่หน้าตั้งตรง ล้าตัวขาด 
นอกจากนี้ยังพบกระดูกมนุษย์และสตัว์ อีกทั้งยังมีตะกรันโลหะตามผิวดินอีกด้วย แหล่งโบราณคดีแหง่
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นี้น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตรต์อนปลาย   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ หนองเบน ห่างไป
ทางตะวันตกเฉียงใต้ 200 เมตร และแม่น้้าชี ซึ่งห่างไปทางใต้ ราว 2 กิโลเมตร 

 

แหล่งโบราณคดีดอนปู่ตา 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านสวนหม่อน ต้าบลสวนหม่อน อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0237577E 1787015N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นที่ดอน พื้นที่ประมาณ 80x100 เมตร พบใบเสมา แต่ปรากฏ

ว่าเป็นการเคลื่อนย้ายมาจากหนองแท่น จากค้าบอกเล่า เช่ือว่าน่าจะย้ายมาในราว 70 ปีก่อน 
นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ค่อนข้างดี น่าจะอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมทวารวดี   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยชีรอง ห่างไปทางเหนือ 100 เมตร แม่น้้าชี ห่างไป
ทางตะวันออกเฉียงใต้ 4 กิโลเมตร และบึงกุดเค้าอยู่ทางใต้ 1.8 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นพื้นที่
สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

 
แหล่งโบราณคดีท่ีนานายเกษมศักดิ์ ภิบาลสิงห์  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านนาจาน ต้าบลหนองแปน อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0245215E 1789751N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเดิมเป็นที่ดอน แต่ถูกไถปรับสภาพเป็นนาข้าว แต่ก็ยังหลงเหลือ

หลักฐานทางโบราณคดีเป็นเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบเนื้อดินธรรมดา และเนื้อแกร่ง เคลือบสีน้้าตาล-
ด้า แบบแหล่งเตาบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังพบเศษดินเผาไฟ ตะกั่ว หินบด สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ใน
สมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 15-18   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ หนองเดื่อ 
ห่างไปทางเหนือ ราว 2.3 กิโลเมตร และ แม่น้้าชี 2.3 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีหนองแท่น 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านสวนหม่อน ต้าบลสวนหม่อน อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0237026E 1788135N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินลูกระนาดติดต่อกัน และเนินดินเดี่ยวๆ 1 เนิน ใกล้กัน

นั้นมีสระน้้าเล็กๆ ปกคลุมด้วยวัชพืชค่อนข้างหนาแน่น พบแนวศิลาแลงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 
เมตร สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นซากโบราณสถาน มีแท่นหินสี่เหลี่ยม ปัจจุบันย้ายไปเก็บไว้ที่โรงเ รียน
สวนหม่อน และแท่นฐานประติมากรรมหินทรายแดง และฐานโยนี 2 ช้ิน นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะ
ดินเผาเนื้อดินธรรมดา และเครื่องเคลือบแบบจีน กระพรวนส้าริด และรูปหน้ากาล จึงอาจก้าหนดอายุ
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ให้อยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 15-18   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ 
ห้วยชีรอง ล้อมทั้งสามด้าน คือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ห่างไปราว 30-100 เมตร และ
แม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 4.5 กิโลเมตร 

แหล่งโบราณคดีวัดป่ามัญจาคีรี 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัน ต้าบลกุดเค้า อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0236903E 1783319N 
สภาพของแหล่งโบราณคดี เป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีโบราณสถานหินทรายบนเนินดินนั้น แต่

ช้ารุดเสียหายพังทลายจนไมส่ามารถสันนิษฐานรปูแบบดั้งเดิมได้ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 
ผลิตค่อนข้างดีหลากหลายรูปแบบ ตะกรันโลหะ เศษไหเนื้อแกร่ง และเศษกระดูก สันนิษฐานว่าคงจะ
มีการใช้งานต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตรต์อนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น แต่ไม่
สามารถก้าหนดอายุสมัยจากโบราณสถานได้แน่ชัด   แหล่งน้้าใกล้เคียง คือ แม่น้้าชี ซึ่งอยู่ห่างออกไป
ทางทิศตะวันออกราว 3.1 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนเขวา 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนเขวา ต้าบลสวนหม่อน อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0237840E 1791247N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 250x400 เมตร พบ

เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบสีน้้าตาล-ด้าแบบแหล่งเตา
บุรีรัมย์ แท่นฐานประติมากรรมหินทราย และใบเสมาหินทราย สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้
น่าจะเคยใช้งานในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น วัฒนธรรมทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 13-15 จนถึง
วัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 15-18   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ หนองบ้านโนนเขวา ห่างไปทาง
ตะวันออก 1.5 กิโลเมตร และห้วยชีรอง ห่างไปทางตะวันตก 100 เมตร 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนกระดูก 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเขวา ต้าบลกุดเค้า อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0235820E 1784064N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินทรงกลมรี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 200 เมตร สูง

ราว 5 เมตร  พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เศษกระดูก กระจัดกระจายทั่วไป สันนิษฐานว่า
น่าจะเคยใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยชีรอง ห่างไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนอ ราว 200 เมตร และหนองแวง ห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ราว 300 เมตร 
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แหล่งโบราณคดีโนนกิบกี้ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเขวา ต้าบลกุดเค้า อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0236236E 1784010N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านเส้นศูนย์กลางประมาณ 50 เมตร สูง 10 

เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป สันนิษฐานว่าน่าจะ
อยู่ ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่  ห้วยชีรอง ห่างไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 200 เมตร และหนองแวง ห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ราว 300 
เมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนศิลาเลข 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัน ต้าบลกุดเค้า อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0236465E 1783351N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินที่ตั้งของโบราณสถาน สูงข้ึนจากพื้นดินรอบๆประมาณ 2 

เมตร พบใบเสมาหินทรายแดง 5 ช้ินกองรวมกันอยู่กลางเนิน มีการสร้างศาลครอบไว้ จากค้าบอกเล่า
ของชาวบ้าน กล่าวว่าเคยมีใบเสมาปักอยู่รอบๆบริเวณ แต่ถูกลักไปขายบางส่วน นอกจากนั้นยังพบ
เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้คง
จะมีอายุอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น วัฒนธรรมทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11-14   แหล่งน้้า
ใกล้เคียง ได้แก่ แม่น้้าชี ห่างไปทางใต้ ราว 3.5 กิโลเมตร และบึงกุดเค้า ห่างไปทางตะวันออก 400 
เมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนฮวงซุ้ย ใกล้โนนศิลาเลข 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัน ต้าบลกุดเค้า อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0236757E 1783409N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดประมาณ 80x100 เมตร รอบๆเนินมีฮวงซุ้ยเลก็ๆ พบ

เศษภาชะดินเผาเนื้อดินธรรมดากระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ สันนิษฐานว่าคงจะมีอายุอยู่ในช่วง
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น วัฒนธรรมทวารวดี เช่นเดียวกับ
แหล่งโบราณคดีโนนศิลาเลขซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ แม่น้้าชี ห่างไปทางใต้ ราว 
3.5 กิโลเมตร และบึงกุดเค้า ห่างไปทางตะวันออก 400 เมตร 
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แหล่งโบราณคดีโนนค้อ บ้านขาม 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านขาม ต้าบลสวนหม่อน อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0237133E 1788815N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดประมาณ 200x600 เมตร ความสูงไม่แน่ชัด อยู่

ท่ามกลางไร่มันส้าปะหลัง พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ เศษภาชนะดินเผาเนื้อ
แกร่ง เคลือบสีน้้าตาล-ด้า แบบแหล่งเตาบุรีรัมย์ และแบบไม่เคลือบ เคยพบภาชนะบรรจุกระดูกแบบ
เนื้อดินธรรมดา และเนื้อแกร่งจากแหล่งเตาบุรีรัมย์ด้วย นอกจากนี้ยังมีช้ินส่วนดินเผารูปโค้ง ไม่ทราบ
หน้าที่การใช้งาน พระพุทธรูปส้าริด และใบเสมาหินทรายสีแดง จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าแหล่ง
โบราณคดีแห่งนี้น่าจะมีการใช้งานต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มาจนถึงสมัย
ประวัติศาสตร์ตอนต้น ในวัฒนธรรมทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่  11-15 และใช้งานเรื่อยมาจนถึง
วัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 15-18  

 
แหล่งโบราณคดีโนนนา 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนพะยอม ต้าบลสวนหม่อน อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0241128E 1786605N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดประมาณ 100x80 เมตร สูง 1 เมตร เดิมเป็นป่าโปรง่ 

ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นนาข้าว พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เคยพบภาชนะดินเผา
บรรจุกระดูก และโครงกระดูกมนุษย์ฝังทั้งโครง สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้คงมีอายุอยู่ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ บึงกุดเค้า ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ 
600 เมตร หนองเบน ห่างไปทางตะวันออก 700 เมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางใต้ 1.7 กิโลเมตร  

 
แหล่งโบราณคดีโนนบักเข่ง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านมูลตุ่น ต้าบลสวนหม่อน อ้าเภอมัญจาคีรี  
พิกัด UTM 0239664E 1785576N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100x150 เมตร พื้นที่

บางส่วนถูกขุดไปถมที่ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาผลิตข้ึนอย่างหยาบๆ กระจัดกระจายอยู่
ทั่วไป สันนิษฐานว่าคงจะเคยมีการใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่งน้้าใกล้เคียง 
ได้แก่ บึงกุดเค้า ซึ่งโอบล้อมในด้านทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ ห่างออกไปราว 100 เมตร 
และแม่น้้าชี ซึ่งห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 1.5 กิโลเมตร 
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แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเก่า  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านขามป้อม ต้าบลสวนหม่อน อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0239673E 1787729N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 200 เมตร สูงราว 3 

เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และดินเผาไฟ กระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณ สันนิษฐานว่า
คงจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ หนองนา อยู่ห่างไปทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 700 เมตร หนองไร่ อยู่ห่างไปทางเหนือ ราว 800 เมตร และแม่น้้าชี ห่าง
ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ราว 4.1 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนเล็กใกล้โนนสังค า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านบัว ต้าบลกุดเค้า อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0234354E 1786399N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 50x80 เมตร มีน้้าอยู่ทางทิศตะวันออก รอบๆเนิน

เป็นนาข้าว เคยพบกระดูกมนุษย์ฝังอยู่พร้อมกับภาชนะดินเผา ปัจจุบันพบเพียงเศษภาชนะดินเผา
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป น่าจะเคยใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่งน้้าใกล้เคียง 
ได้แก่ ห้วยชีรอง ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 1.6 กิโลเมตร ห้วยท่าอาบ ห่างไปทางใต้ 700 เมตร 
และแม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 5-6 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนสังค า  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านบัว ต้าบลกุดเค้า อ้าเภอมัญจาคีรี  
พิกัด UTM 0233831E 1786659N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดประมาณ 50x80 เมตร มีการขุดบ่อน้้าทางทิศ

ตะวันออก พบโครงกระดูกมนุษย์ และเศษกระดูก ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สันนิษฐานว่าคงจะ
อยู่สมัยประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยชีรอง ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนอื 
1.6 กิโลเมตร ห้วยท่าอาบ ห่างไปทางใต้ 700 เมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนใหญ่ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัน ต้าบลกุดเค้า อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0237311E 1782962N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 300 เมตร บนเนิน

และรอบๆเป็นป่าโปร่ง ส่วนด้านตะวันตกของเนินดินเป็นลานเกลือ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน
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ธรรมดา เนื้อแกร่ง และเครื่องเคลือบแบบจีน นอกจากนี้ยังพบเหรียญสตางค์แบบมีรู และเหรียญ 5 
บาทรุ่นเก่า สันนิษฐานว่าคงจะมีการใช้งานหลายสมัย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย มาถึง
สมัยประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 เรื่อยมาในสมัยล้านช้างเข้าปกครอง
ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา ก่อนจะมีการใช้งานอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์   แหล่งน้้า
ใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยท่าอาบ ห่างไปทางตะวันออก 100 เมตร บึงกุดเค้า ทางทิศเหนือ และทิศ
ตะวันออก ราว 100-200 เมตรตามล้าดับ และแม่น้้าชี ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันออก ราว 3 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านเขวา  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเขวา ต้าบลกุดเค้า อ้าเภอมัญจาคีรี 
พิกัด UTM 0235145E 1784765N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดี ปัจจุบันกลายเป็นหมู่บ้าน มีการถมที่ลงบนแหล่งโบราณคดี แต่

ยังคงพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ค่อนข้างหยาบ กระจัดกระจายอยู่เป็นบางจุด และเคยพบ
ก้าไลส้าริดด้วย สันนิษฐานว่าคงจะมีการใช้งานแหล่งโบราณคดีน้ีอย่างน้อยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลาย   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยท่าอาบ ห่างไปทางตะวันออก 600 เมตร และแม่น้้าชี ซึ่ง
อยู่ห่างไปทางทิศใต้ ราว 4.7 กิโลเมตร 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งโบราณคดีหนองผือ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนคูณ ต้าบลบ้านโคก อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0219256E 1783311N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นที่ราบ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีขาวนวล 

และเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบสีน้้าตาล สันนิษฐานว่าน่าจะใช้พื้นที่ในสมัยประวัติศาสตร์ 
พุทธศตวรรษที่ 16-18 ในวัฒนธรรมเขมร   แหล่งน้้าที่อยู่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ห้วยทราย ห่างไปทาง
ตะวันออก 300 เมตร และ หนองกระทุ่ม ห่างไปทางตะวันตะวันออกเฉียงใต้ 800 เมตร 

 
แหล่งโบราณคดีวัดหนองคูสุวรรณาราม  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโคก ต้าบลบ้านโคก อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0220684E 1779533N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นที่ดอนสูงจากพื้นดินรอบๆประมาณ 2 เมตร รอบๆเป็นนาข้าว 

เดิมเรียกหนองคู เพราะเคยมีหนองน้้า ต่อมามีการสร้างวัด พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ช้ินส่วน
ฐานประติมากรรม หินบด ท้าจากหินทรายแดง พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ภาชนะดินเผา
ขนาดเล็ก สีเทาไม่เคลือบ ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบสเีขียว และกระปุกเนื้อแกร่งเคลือบสีน้้าตาล-
ด้า จากแหล่งเตาบุรีรัมย์ และเศษดินเผาไฟกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีน้ี
น่าจะเคยใช้งานในสมัยประวัติศาสตร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 ในวัฒนธรรมเขมร   แหล่งน้้าที่อยู่
ใกล้กับแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ได้แก่ แม่น้้าชี อยู่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 5.2 กิโลเมตร ห้วยนา 
ทางตะวันออก 200 เมตร และห้วยทรายทางตะวันตก 2 กิโลเมตร 

 
วัดป่าโคกพระเจ้าใหญ่ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองทุ่ม ต้าบลบ้านโคก อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0219140E 1783612N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินบนเขาหินทรายเตี้ยๆ พบหลักฐานทางโบราณคดี 

เช่น พระพุทธรูปนาคปรกขนาดใหญ่ท้าจากหินทรายสีขาว เรียกกันว่าพระเจ้าใหญ่ ช้ินส่วน
ประติมากรรมพระพุทธรูปนาคปรก ช้ินส่วนประติมากรรมเศียรนาค โกลนพระพุทธรูปหินทรายแดง 
ไหเท้าช้าง เคลือบสีน้้าตาล-ด้า และไหเคลือบธรรมดา สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้น่าจะเคยใช้
งานในสมัยประวัติศาสตร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 ในวัฒนธรรมเขมร 
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แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณไชยวาน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโพธ์ิไชย ต้าบลโพธ์ิไชย อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0223382E 1777408N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินรูปกลมรี เส้นผ่านศูนย์กลางแนวทิศเหนือ-ใต้ 800 

เมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวตะวันออก-ตะวันตก 500 เมตร มีคูน้้าล้อมรอบ พบหลักฐานทาง
โบราณคดี เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง พระพิมพ์ดินเผา ใบ
เสมาหินทรายแดง และหินทรายสีเทาเป็นจ้านวนมาก (ยังคงมีการค้นพบอย่างต่อเนื่อง) และ
พระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่ เรียกกันว่า พระเจ้าใหญ่ สันนิษฐานว่าเมืองโบราณไชยวานคงจะอยู่
ในสมัยประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่ 13-15 ในวัฒนธรรมทวารวดี   แหล่งน้้าที่อยู่ใกล้กับแหล่ง
โบราณคดีแห่งนี้ ได้แก่ ห้วยข่า ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ราว 200 เมตร ห้วยทราย ห่างไปทาง
เหนือ 1 กิโลเมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางทิศตะวันตก ราว 3.5 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนห้วยนาโพง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านนาแพง ต้าบลนาแพง อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0228166E 1780865N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินในพื้นที่ 7-10 ไร่ สูง 1 เมตร อยู่ใกล้กับห้วยโพง ทาง

ตะวันตก 100 เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบสี
น้้าตาล จากแหล่งเตาบุรีรัมย์ สันนิษฐานว่ามีการใช้งานในสมัยประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่ 15-18 
วัฒนธรรมเขมร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนโสกคาม 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านมูลนาค ต้าบลโพธ์ิไชย อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0217097E 1772700N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 80 x 100  เมตร สูง 2 เมตร รอบๆเป็นทุ่งนา 

เคยพบเศษภาชนะดินเผา ช้ินส่วนไห กระดูกมนุษย์ แต่จากการส้ารวจไม่พบโบราณวัตถุใดๆ จึงไม่
สามารถก้าหนดอายุสมัยได้แน่ชัด แหล่งน้้าใกล้เคียงได้แก่ ห้วยกุดเวียน ห่างไปทางใต้ประมาณ 700 
เมตร และหนองทุ่ม อยู่ทางเหนือ 100 เมตร 
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แหล่งโบราณคดีโนนวัดเก่า (โพนวัดเก่า)  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองหญ้ารังกา ต้าบลโพธ์ิไชย อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0218551E 1776044N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ เส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ราวๆ 100 

เมตร พบหลักฐานทางโบราณคดีในสมัยประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่ 15-18 ในวัฒนธรรมเขมร เช่น 
แท่นประติมากรรมท้าจากหินสีเทา ฐานโยนีหินทรายสีแดง ช้ินส่วนหินบด พานหิน เศษภาชนะดินเผา
เนื้อดินธรรมดา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง ไหเคลือบสีน้้าตาล สีด้า 

 
แหล่งโบราณคดีโนนไร่ (โพนไร่ ท่ีนานางเหรียญ เศษเท) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนทอง ต้าบลนาแพง อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0225417E 1782279N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีแต่เดิมเป็นเนินดินพื้นที่ 1 ไร่ สูงประมาณ 2 เมตร ปัจจุบัน

กลายเป็นทุ่งนา มีหนองน้้าจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการเกษตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน
ธรรมดา สีส้ม สีเทา และเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง มีทั้งเคลือบสีเขียว สีเทา และเคลือบสีน้้าตาล-ดา้ 
จึงน่าจะมีการใช้งานในสมัยประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่ 15-18 ในวัฒนธรรมเขมร   แหล่งน้้า
ใกล้เคียงได้แก่ ห้วยโพง ห่างไปทางตะวันออก 200 เมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 
ประมาณ 6.2 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนบ้านสา (โพนบ้านสา) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านนาแพง ต้าบลนาแพง อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0227519E 1780808N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 300 x 300 เมตร ทางด้านตะวันออกและ

ตะวันตกเป็นสวนผลไม้ เคยพบกระดูกมนุษย์ ไห ทั่วทั้งเนิน ปัจจุบันพบเพียงเศษภาชนะดินเผาเนื้อดนิ
ธรรมดา สันนิษฐานว่าน่าจะเคยใช้งานพื้นที่นี้ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เรื่อยมาจนถึงหัวเลี้ยว
ประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น   แหล่งน้้าที่อยู่ใกล้เคียงได้แก่ ห้วยโพง ห่างไปทาง
ตะวันออก 700 เมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางใต้ 3.2 กิโลเมตร 
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แหล่งโบราณคดีท่ีนาหลังวัดสระทอง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกุดลอบ ต้าบลโพธ์ิชัย อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0221074E 1773503N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่แหล่งโบราณคดีจนแทบไม่เหลือสภาพ

ดั้งเดิม จากการปรับพื้นด้วยการถมดินเพิ่ม แต่ยังพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ทั้งสีส้มและสี
นวล เนื้อดี สันนิษฐานว่าน่าจะใช้พื้นที่อยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่ 15-18 ในวัฒนธรรม
เขมร จากบริบทแวดล้อมและแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง แหล่งน้้าที่อยู่ใกล้ได้แก่ หนองผือ ห่างไปทาง
ตะวันออก 300 เมตร และหนองกุดลอบ ห่างไปทางตะวันตก 200 เมตร  

 
แหล่งโบราณคดีดอนปู่ตา บ้านกุดลอบ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกุดลอบ ต้าบลโพธ์ิชัย อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0220875E 1773096N 
ลักษณะแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 100 เมตร สูง 5 เมตร มีต้นไม้เล็กๆปกคลุม มี

ต้นไม้ยืนต้นข้ึนอยู่บ้างไม่หนาแน่น รอบๆเป็นทุ่งนา ด้านตะวันตกเฉียงเหนือมีสระน้้าขุดใหม่ ซึ่งมีการ
น้าดินจากการขุดสระข้ึนมาถมบริเวณเนินดินให้สูงข้ึนไปอีก บริเวณปลายเนินด้านตะวันออกเป็นพื้นที่
ต้มเกลือ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และแบบพิเศษคือเนื้อดินสุกมากจนเกือบจะกลายเป็น
เนื้อแกร่ง เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบสีด้า จึงสันนิษฐานว่าน่าจะมีการใช้พื้นที่นี้มาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ต่อเนื่องเรื่อยมาถึงสมัยประวัติศาสตร์ทั้งในวัฒนธรรมทวารวดีและ
เขมร   แหล่งน้้าใกล้เคียงได้แก่ หนองผือ ห่างไปทางตะวันออก 700 เมตร และหนองกุด ห่างไปทาง
เหนือประมาณ 200 เมตร 

 
แหล่งโบราณคดีดอนค าพัน (ท่ีนานางเปลี่ยน สาวัตถี) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 48P 0217900E 1775791N 
สภาพเดิมของแหล่งโบราณคดีเคยเป็นเนินดิน ปัจจุบันกลายเป็นป่ากล้วย ป่าไผ่ พบเศษอิฐ

เล็กๆกระจัดกระจาย และเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ไม่สามารถระบุอายุสมัยได้ 
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แหล่งโบราณคดีโนนพิมพา 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านสามหมอ ต้าบลโพธ์ิชัย อ้าเภอโคกโพธ์ิชัย 
พิกัด UTM 48P 0218614E 1771361N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่ 200 x 100 เมตร สูง 3 เมตร เคยพบ

กระดูกมนุษย์และสัตว์ เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีขาวนวล เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง 
และเศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง ท้าให้สันนิษฐานว่าน่าจะมีการใช้งานพื้นที่นี้ในสมัยประวัติศาสตร์ 
พุทธศตวรรษที่ 15-18 ในวัฒนธรรมเขมร   แหล่งน้้าที่อยู่ใกล้เคียงได้แก่ ห้วยกุดเวียน ห่างไปทาง
เหนือ 300 เมตร และห้วยสามหมอ ห่างไปทางตะวันออก ราว 300 เมตร 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งโบราณคดีส านักสงฆ์ดอนกู่มิ่งมหามงคลบพิตร 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกุดเพียขอม ต้าบลกุดเพียขอม อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0242728E 1774592N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินใหญ่ 200 เมตร สูง 1 เมตร เป็นป่าโปร่ง และมีการถมดินเพิ่ม

เพื่อสร้างศาลปู่ตา ต่อมามีส้านักสงฆ์เข้ามาตั้งแต่ก็เปลี่ยนกลับมาเปน็ดอนปู่ตาเช่นเดิม พบเศษภาชนะ
ดินเผาเนื้อดินธรรมดา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง ไหเท้าช้าง เคลือบสีน้้าตาล-ด้า ช้ินส่วนบราลีดิน
เผา เนื้อดินธรรมดา สีส้ม ช้ินส่วนสถาปัตยกรรมท้าจากหิน กระเบื้องเชิงชายดินเผา สันนิษฐานว่า
น่าจะเป็นของที่พบในสมัยประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่ 15-18 ในวัฒนธรรมเขมร 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านห้วยอ่ึง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านห้วยอึ่ง ต้าบลโนนพะยอม อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0239846E 1778020N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดประมาณ 100 เมตร สูง 2 เมตร มีการไถดินปรับ

พื้นที่เพื่อท้านา เคยมีการพบไหดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบสีน้้าตาลด้ามีรอยขูดขีดแบบวัฒนธรรมเขมร จึง
สันนิษฐานว่ามีการใช้พื้นที่บริเวณนี้ในราวพุทธศตวรรษที่ 15-18   แหล่งน้้าใกล้เคียงได้แก่ แม่น้้าชี 
ห่างไปทางเหนือ 2 กิโลเมตร หนองแก่งใหญ่ ห่างไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ 1.5 กิโลเมตร และห้วยไร่ 
ห่างไปทางตะวันตก 1 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีนายายบัวเรียน บ้านห้วยไร่ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านห้วยไร่ ต้าบลโนนพะยอม อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0239846E 1778020N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร สูง 2 เมตร มีการ

ปรับพื้นที่เพื่อท้านา และขุดสระน้้า พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีเทา สีแดง ทั้งแบบ
ผิวเรียบและมีลวดลาย ที่พิเศษคือ พบภาชนะส้าหรับบรรจุกระดูกมนุษย์ด้วย สันนิษฐานว่าน่าจะมี
การใช้พื้นที่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่งน้้าใกล้เคียงได้แก่ ห้วยบง ห่างไปทาง
ตะวันตก 1 กิโลเมตร หนองแวงใหญ่ ห่างไปทางตะวันตก 1.5 กิโลเมตร และ แม่น้้าชี ห่างไปทาง
ตะวันตกประมาณ 2 กิโลเมตร 
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แหล่งโบราณคดีบ้านห้วยยาง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านห้วยยาง ต้าบลวังแสง อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0229286E 1766276N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 12 ไร่ มีห้วยยาง ซึ่งเป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้าชี 

ไหลผ่านทางตะวันตกเฉียงใต้ของแหลง่ประมาณ 500 เมตร เคยพบไหดินเผาเนื้อแกร่ง ตกแต่งรูปใบ
โพธ์ิ แต่หายไปแล้ว และยังเหลืออีกใบซึ่งเคลือบสีน้้าตาล-ด้า สันนิษฐานว่าน่าจะเคยมีการใช้พื้นที่ใน
สมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านห้วยค้อ  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านห้วยค้อ ต้าบลโนนพะยอม อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0243193E 1779878N 
ปัจจุบันไม่เหลือสภาพความเป็นเนินดิน กลายเป็นป่ารก มีไม้ยืนต้นข้ึนปกคลุม พบเศษ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีขาว สีนวล และสีเทา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบสี
น้้าตาล และสีเขียวแตงกวา สันนิษฐานว่าน่าจะเคยมีการใช้พื้นที่ในสมัยประวัติศาสตร ์วัฒนธรรมเขมร   
แหล่งน้้าใกล้เคียงได้แก่ ล้าห้วยหนองเอียดไหล ห่างไปทางตะวันออก 2 กิโลเมตร แม่น้้าชี ห่างไปทาง
ตะวันตก 1.5 กิโลเมตร และหนองกองแก้ว ไหลผ่านทางเหนือ 1 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านหนองหวาย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองหวาย ต้าบลศรีบุญเรือง อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0245146E 1784554N 
สภาพของแหล่งเดิมเป็นเนินขนาด 300 เมตร สูง 2 เมตร ด้านบนเป็นป่าโปร่ง ปัจจุบันเหลือ

พื้นที่ประมาณ 10 ตารางเมตร เคยมีช่ือเรียกแต่เดิมว่า “ดอนสิม”พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน
ธรรมดา สีส้ม สีขาว สีนวล สีเทา ทั้งแบบเรียบและมลีาย เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาที่มีการเผา
ไฟแรงจนเกือบจะกลายเป็นเนื้อแกร่ง เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง ไหเนื้อแกร่ง และก้าไลทองเหลือง 
(สูญหาย) พบเครื่องมือเหล็ก 2 แบบ คือ แบบปลายแบนมีรู (น่าจะเป็นส่วนที่ใช้ท้าด้าม) และแบบ
ปลายแบนคล้ายสิ่ว อีกทั้งยังมีเศษอิฐ และดินเผาไฟกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริ เวณแหล่งโบราณคดี 
สันนิษฐานว่าน่าจะเคยมีการใช้พื้นที่มาต้ังแต่สมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร และในเมื่อไม่นานมา
นี้ แต่มีการย้ายถ่ินฐาน จึงปล่อยให้รกร้างในปัจจุบัน 
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แหล่งโบราณคดีบ้านโนนพะยอม 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนพะยอม ต้าบลโนนพะยอม อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0236683E 1778076N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเคยเป็นเนินขนาด 100 เมตร สูง 2 เมตร เป็นป่าโปร่ง พบเศษ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ดีพิเศษจนเกือบจะเป็นเนื้อแกร่ง สีส้ม สีขาว ผิวเรียบ และเศษภาชนะ
ดินเผาเนื้อดินธรรมดาไม่ประณีตนัก สีส้ม และสีนวล สันนิษฐานว่าน่าจะมีการใ ช้พื้นที่มาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนค าดี 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนค้าดี ต้าบลวังแสง อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0227840E 1771594N 
เป็นแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในตัวหมู่บ้าน เคยพบโครงกระดูกมนุษย์ ปัจจุบันสูญหายไปแล้ว 

หลักฐานที่หลงเหลืออยู่ เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม ลายขูดขีด ลายขุด เศษภาชนะ
ดินเผาเนื้อแกร่ง และภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งแบบเต็มใบสีเทา และสีเขียวแตงกวา เศษอิฐและดินเผา
ไฟ นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุที่ท้าจากหินทรายสีเทา ได้แก่ หินบด และแท่นฐานประติมากรรม 
สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-18   แหล่งน้้าที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดี ได้แก่ ห้วยไผ่ ห่างไปทางตะวันออก 500 เมตร กุดกวางห่าง
ไปทางตะวันตก 1 กิโลเมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันตก 2 กิโลเมตร  

 
แหล่งโบราณคดีดอนปู่ตา บ้านโนนข่า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนข่า ต้าบลวังแสง อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0227900E 1773575N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 300 x 300 เมตร สูงประมาณ 2-3 เมตร บน

เนินและรอบๆเนินเป็นป่าโปร่ง แต่ปัจจุบันถูกไถท้าลายจนขนาดเหลือเพียง 50-60 เมตรเท่านั้น 
หลักฐานทางโบราณคดีที่พบ เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีด้า และสีเทา โดยมากจะ
เผาไม่สุกทั่วถึงกัน ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาแบบเต็มใบหลากหลายขนาด แท่นฐานประติมากรรม
ท้าจากหินทรายสีแดง มีช่องส้าหรับประกอบกับสลกัที่ฐานของประติมากรรม และช่องน้้ามนต์ (น่าจะ
หมายถึงฐานโยนี) แผ่นรองฐานประติมากรรมหินทราย เป็นต้น สันนิษฐานว่ามีการใช้งานต่อเนื่อง
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ประวัติศาสตร์ตอนต้นในวัฒนธรรมทวารวดี ไปจนถึง ช่วง
รุ่งเรืองในวัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 15-18  แหล่งน้้าบริเวณใกล้เคียงแหล่งโบราณคดี ได้แก่ 
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แม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันตก ราว 150 เมตร และล้าห้วยไหล ซึ่งเป็นสาขาของแม่น้้าชี ห่างไปทาง
ตะวันตก 1 กิโลเมตร  

 
แหล่งโบราณคดีโนนหมากตูม 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหูลิง ต้าบลโนนพะยอม อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0230120E 1775003N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 100 เมตร สูงประมาณ 1.5-2 เมตร ปัจจุบันถูกไถ

ท้าลายเพื่อปรับปรุงพื้นที่ในการเกษตร พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน
ธรรมดา สีส้ม-แดง เนื้อดีมาก เผาสุกจนเกือบจะเปน็เนื้อแกร่ง เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีสม้ 
สีแดง สีเทา และ เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง สีเขียวน้้าแตงกวา จากแหล่งเตาบุรีรัมย์ สันนิษฐานว่า
น่าจะใช้งานพื้นที่ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 15-18 

 
แหล่งโบราณคดีโนนผาม้า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านร่องดูก ต้าบลกุดเพียขอม อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0242543E 1771887N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 100 เมตร สูงประมาณ 2 

เมตร มีการปรับปรุงพื้นที่เป็นนาข้าว พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ทั้งแบบเนื้อดีมากจน
เกือบจะเป็นเนื้อแกร่ง และแบบเนื้อหยาบ สีส้ม สีขาวนวล สีเทา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง เคลือบ
สีเขียวน้้าแตงกวา สีน้้าตาล-ด้า พบช้ินส่วนหัวช้างดินเผาเนื้อแกร่ง สีน้้าตาลด้า ซึ่งน่าจะเป็นช้ินส่วน
ประดับไหเท้าช้าง จากเตาบุรีรัมย์ นอกจากนี้ยังเคยพบไหดินเผา เนื้อดินธรรมดา บรรจุกระดูกคน 
ปัจจุบันสูญหายไปแล้ว สันนิษฐานว่ามีการใช้งานต่อเนื่องในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
ต่อเนื่องถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 15-18   แหล่งน้้าที่อยู่ในบริเวณใกล้
กับแหล่งโบราณคดี ได้แก่ ห้วยหนองเอียด ห่างไปทางตะวันตก 500 เมตร ห้วยเสียว ห่างไปทาง
ตะวันออก 1 กิโลเมตร และแม่น้้าชี อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 6 กิโลเมตร 

 

แหล่งโบราณคดีโนนกอก  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนหูลิง ต้าบลโนนพะยอม อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0229550E 1774913N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 300 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร ปัจจุบันเป็นป่าโปรง่ 

หลักฐานทางโบราณคดี เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีเทา สีขาว สีนวล และเศษ
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ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง สีน้้าตาล-ด้า สันนิษฐานว่าน่าจะใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 15-18 

 
แหล่งโบราณคดีท่ีนาตาทองคุณ  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านนาพาย ต้าบลกุดเพียขอม อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0243497E 1775405N 
แหล่งโบราณคดีอยู่ในที่นาของราษฎร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เนื้อดีเผาสุกจน

เกือบจะเป็นเนื้อแกร่ง สีเทา สีด้า เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีขาวนวล เศษภาชนะดิน
เผาเนื้อแกร่งสีน้้าตาล ส้าขาว สีเทา และแบบเคลือบสีน้้าตาล-ด้า ส่วนก้นหอยสังข์ดินเผาเนื้อแกร่ง สี
ขาว ไหเท้าช้างเต็มใบเนื้อแกร่งเคลือบสีน้้าตาล ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเต็มใบเคลือบสีเขียว หินบด 
สากและครก ท้าจากหินทรายสีเทา สันนิษฐานว่าใช้งานพื้นที่นี้ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร 
พุทธศตวรรษที่ 15-18 

 
แหล่งโบราณคดีดอนโก 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเสาเล้า ต้าบลกุดเพียขอม อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0244678E 1774954N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 100 เมตร สูง 2 เมตร ปัจจุบันถูกไถเพื่อ

เปลี่ยนพื้นที่เพื่อใช้งานด้านการเกษตร มีการขุดบ่อน้้าจึงพบโบราณวัตถุจ้านวนมาก เช่น เศษภาชนะ
ดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีขาวนวล สีเทา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง เคลือบสีน้้าตาล-ด้า และสี
เขียว สันนิษฐานว่าน่าจะเคยใช้งานพื้นที่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เรื่อยมาจนถึงสมัย
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 15-18 

 
แหล่งโบราณคดีดอนเก่าน้อย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหูลิง ต้าบลวังแสง อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0229638E 1773807N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 เมตร สูง 3 เมตร 

สภาพเป็นป่าโปร่ง พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีขาวนวล 
สีเทา และสีด้า เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง สีน้้าตาล-ด้า และแบบเคลือบสีน้้าตาล-ด้า สันนิษฐานว่า
น่าจะใช้งานพื้นที่นี้ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
เขมร พุทธศตวรรษที่ 15-18 
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แหล่งโบราณคดีหนองกุดเฮีย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านท่าข่อยใต้ ต้าบลกุดเพียขอม อ้าเภอชนบท 
พิกัด UTM 48P 0241745E 1783890N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเคยเป็นเนินดินขนาดใหญ่ สูงประมาณ 2-3 เมตร ปัจจุบัน

กลายเป็นนาข้าวเกือบทั้งหมด เคยพบก้าไลและแหวนส้าริด ศิวลึงค์ดินเผา หลักฐานที่เหลืออยู่ เช่น 
เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีขาวนวล และสี เทา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง เคลือบสี
น้้าตาล-ด้า ไหเท้าช้าง เคลือบสีน้้าตาล ลายขุด ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเต็มใบ เคลือบสีด้า หินบดหิน
ทรายสีเทา พานหินทรายสีเทา และช้ินส่วนเครื่องมือเหล็ก สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้น่าจะ
อยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 15-18 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งโบราณคดีวัดทุ่งสว่างเนรมิต 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านขามเรียน ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 48P 0249566E 1776851N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเดิมเป็นเนินดินขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 

เมตร สูง 3 เมตร ปัจจุบันกลายเปน็วัดในพระพุทธศาสนา หลักฐานทางโบราณคดีที่ส้าคัญ คือ ใบเสมา 
ซึ่งพบเป็นจ้านวนมากในแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ เช่น บริเวณป่าช้าเก่า พบ 2 ใบ ส่วนที่พบจากพื้นที่
อื่นๆ มี 7 ใบ โดยถูกดัดแปลง สลักภาพเทวดา พระพุทธรูป จ้านวน 4 ใบ   มี 1 ใบที่สลักรูปเทวดามา
ตั้งแต่เดิม และอีก 3 ใบ เป็นใบเสมาแบบเรียบ ไม่สลักลวดลายใดๆ นอกจากนี้ พบเศษภาชนะดินเผา
ทั้งเนื้อดินธรรมดาและเนื้อแกร่ง หอยเบี้ย และช้ินส่วนเครื่องประดับส้าริด สันนิษฐานว่าแหล่ ง
โบราณคดีนี้เคยใช้งานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11-15 

 
แหล่งโบราณคดีวัดดู่ใหญ่วนาราม 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดู่ใหญ่ ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 48P 0250524E 1774417N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีอยู่ในพื้นที่ของวัดในพระพุทธศาสนา มีการขุดสระน้้าด้านหลังวัด 

ท้าให้พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สภาพสมบูรณ์ สีส้ม ลายขูดขีด   
ชาม Porcelain สมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย   ไหดินเผาเนื้อดินธรรมดา เนื้อดีเกือบจะเป็นเนื้อแกร่ง  
สภาพแตกหักครึ่งใบ และสตางค์แดงข้ึนสนิมติดกัน   ส่วนบนพื้นผิวดินส้ารวจพบเศษภาชนะดินเผา
เนื้อดินธรรมดา ส่วนใหญ่มีสีส้ม และสีด้า -เทา สันนิษฐานว่าน่าจะมีการใช้พื้นที่ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น และยังคงใช้งานสืบมาจนถึง
ปัจจุบัน 

แหล่งน้้าที่อยู่ใกล้กับแหล่งโบราณคดีได้แก่ ห้วยบ้านดู่ ห่างไปทางตอนเหนือไหลผ่านด้าน
ตะวันตก ประมาณ 400 เมตร และหนองใหญ่ ห่างไปทางตะวันออก 200 เมตร รอบๆแหล่งโบราณคดี
เป็นพื้นที่ที่มีร่องรอยการผลิตเกลือในสมัยโบราณ 
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แหล่งโบราณคดีริมคลองอีสานเขียว 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 48P 0249842E 1775112N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเคยเป็นเนินดิน แต่ถูกท้าลายไปเกือบหมดแล้ว หลงเหลือหลักฐาน

ทางโบราณคดีบนผิวดิน ได้แก่เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีส้ม สีด้า สีเทา มีทั้งแบบเรียบและ
แบบที่มีลวดลาย สันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น  

แหล่งน้้าบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ หนองใหญ่ ห่างไปทางตะวันออก 500 เมตร ห้วยบ้านดู่ ทาง
ตะวันตก 300 เมตร ห้วยขามเรียน ห่างไปทางตะวันตก 1 กิโลเมตร และห้วยโสกตาเหลาซึ่งไหลผ่าน
บริเวณรอบๆแหล่งโบราณคดี 

 
แหล่งโบราณคดีโพนใหญ่ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 48P 0250241E 1780023N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร สูง 

8-10 เมตร รอบๆเป็นทุ่งนา หนองน้้า และลานเกลือกว้างใหญ่ มีต้นไม้และวัชพืชข้ึนปกคลุม พบเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ฝีมือการผลิตอย่างหยาบๆ เผาไม่สุก และก้อนดินเผาไฟจ้านวนมากถม
อัดอยู่ภายในเนินดิน สันนิษฐานว่าเป็นเนินดินที่เกี่ยวข้องกับการต้มเกลือในสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลาย จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น แหล่งน้้าบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แก่งละว้า ห่างไปทาง
ตอนเหนือราว 200 เมตร และ หนองสระแซง ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 300 เมตร ปัจจุบันแหล่ง
โบราณคดีโพนใหญ่ถูกท้าลายไปมาก และมีแนวโน้มว่าจะมีการไถท้าลายบริเวณชายเนินออกไปอีก
เพื่อแปรสภาพพื้นที่เป็นถนน โดยมีการใช้งานเป็นที่ทิ้งขยะของชาวบ้าน 

 
แหล่งโบราณคดีโพนพิลาน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 48P 0249826E 1777857N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร สูง

ราว 5-8 เมตร เป็นเนินดินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือในสมยัก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมยั
ประวัติศาสตร์ตอนต้น ดูคล้ายกับโพนใหญ่ มีวัชพืชและต้นไม้ปกคลุม ปัจจุบันเป็นที่พักผ่อนของ
ชาวนา และยังใช้เป็นลานตากข้าวเปลือกในบางโอกาส พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ผลิตข้ึน
อย่างหยาบๆ และก้อนดินเผาไฟ   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ แก่งละว้า ซึ่งอยู่ห่างไปทางเหนือ ราว 3 
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กิโลเมตร หนองสระแซง ห่างไปทางเหนือราว 1.5 กิโลเมตร และห้วยขามเรียน ห่างไปทางทิศ
ตะวันออก 100 เมตร   โพนพิลานนี้มีช่ือเรียกแปลกออกไปอีก เช่น โพนผีลาน โพนผีลักลาน เป็นต้น 
มีเรื่องเล่าว่าในวันพระใหญ่ หรือข้ึน 15 ค้่า มีคนเห็นลูกไฟลอยไปมาหากันระหว่างโพนใหญ่กับโพนพิ
ลาน บางครั้งก็ไปถึงโพนธาตุด้วย ชาวบ้านจึงไม่กล้าออกไปในทางที่ลูกไฟผ่าน หรือเข้าใกล้โพนทั้ง 3 
แห่งเลยในวันพระใหญ่จนถึงปัจจุบัน 

 
แหล่งโบราณคดีโพนพลุ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0250047E 1777662N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางราว 100 เมตร สูงราว 10 

เมตร เป็นเนินดินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัย
ประวัติศาสตร์ตอนต้น จึงดูคล้ายกับโพนอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงกัน คือ มีต้นไม้และวัชพืชปกคลุม 
และพบเศษภาชนะดินเผาผลิตข้ึนอย่างหยาบๆ และเศษก้อนดินเผาไฟถมอัดแน่นอยู่ในเนินดิน แหล่ง
น้้าใกล้เคียง ได้แก่ แก่งละว้า ห่างไปทางเหนือ ราว 2.5 กิโลเมตร หนองสระแซงห่างไปทางเหนือ
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และห้วยขามเรียน ห่างไปทางทิศตะวันออก 300 เมตร   โพนพลุนี้มีอีกช่ือว่า 
โพนผุ 

 
แหล่งโบราณคดีโพนธาตุ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0250234E 1777973E 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร สูง

ราว 10-12 เมตร มีต้นไม้เล็กๆและวัชพืชปกคลุม ยอดเนินค่อนข้างแหลมกว่าเนินอื่นๆ จากค้าบอก
เล่าของชาวบ้าน เคยพบว่าแต่เดิมนั้นมี “ธาตุ” ก่อสร้างจากอิฐตั้งอยู่บนโพน ปัจจุบันถูกท้าลายสูญ
หายไม่เหลือร่องรอยแล้ว แต่จากการส้ารวจพบเศษภาชนะดินเผาผลิตอย่างหยาบๆ เศษก้อนดินเผา
ไฟ และเศษอิฐกระจัดกระจายอยู่ จึงไม่อาจช้ีชัดว่าแหล่งโบราณคดีนี้มีหน้าที่การใช้งานลักษณะใด 
อย่างไรก็ตาม ในหน้าตัดช้ันดินของเนินดินที่ถูกไถไปบางส่วนพบเศษภาชนะดินเผาถมอัดในช้ันดิน 
และบริเวณรอบๆก็มีแต่เนินดินที่เกี่ยวข้องกับการท้าเกลือ จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าในช่วงหนึ่งคงจะมี
การท้าเกลือที่เนินดินแห่งนี้ และภายหลังอาจมีการสร้าง “ธาตุ” ข้ึนบนเนินดิน (ในกรณีที่ถ้าค้าบอก
เล่าน้ันเป็นความจริง)   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ แก่งละว้า ห่างไปทางเหนือ ราว 2.5 กิโลเมตร หนอง
สระแซงห่างไปทางเหนือประมาณ 1.5 กิโลเมตร และห้วยขามเรียน ห่างไปทางทิศตะวันออก 300 
เมตร    
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แหล่งโบราณคดีโพนข่อย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0249961E 1777411N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดไม่ใหญ่มาก เดิมมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 

เมตร แต่ถูกไถออกไปมากแล้ว เหลือยอดเนินตั้งเด่นอยู่ในราว เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร เท่านั้น สูง
ในราว 3-4 เมตร พบเศษภาชนะดินเผาผลิตข้ึนอย่างหยาบ และเศษก้อนดินเผาไฟถมอัดอยู่ในเนินดิน 
สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการท้าเกลือในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย
จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ แก่งละว้า ห่างไปทางเหนือ ราว 2.5 
กิโลเมตร หนองสระแซงห่างไปทางเหนือประมาณ 1.5 กิโลเมตร และห้วยขามเรียน ห่างไปทางทิศ
ตะวันออก 300 เมตร    

 
แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณบ้านเมืองเพีย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0249725E 1779142N 
แหล่งโบราณคดีแห่งนี้เป็นเมืองโบราณในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ใช้งานต่อเนื่อง

ในสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น และมีการใช้งานอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น แม้จะมีการขุดค้น
ทางโบราณคดีมาแล้ว แต่ก็ไม่พบว่ามีรายงานการขุดค้น หรือบันทึกเกี่ยวกับช้ันดินของแหล่งโบราณคดี
แห่งนี้ ท้าให้ไม่อาจทราบได้ว่าเมืองโบราณบ้านเมืองเพียแห่งนี้มีการใช้งานหรืออยู่อาศัยในยุคสมัย
ใดบ้าง โดยเฉพาะสมัยก่อนรัตนโกสินทร์ และแต่ละยุคสมัยนั้นกินระยะเวลานานเท่าใด  

สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้้าคันดินล้อมรอบ สันนิษฐานว่าคงจะ
เป็นการตั้งถ่ินฐานบนโดมเกลือที่ยุบตัวลงจากการที่เกลือละลายจนเกิดเป็นแอ่งน้้าล้อมรอบเนินดิน 
ก่อนที่มนุษย์จะเข้ามาดัดแปลงให้เป็นคูน้้าคันดินของเมืองโบราณ ปัจจุบันมีการถมคูเมืองและไถคัน
ดินบางส่วนเพื่อปรับปรุงพื้นที่เป็นถนน นาข้าว บางส่วนถูกขุดขยายใช้งานเป็นสระน้้าของชุมชน  

ด้านตะวันตกเฉียงใต้ของส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลเมืองเพีย พบกู่ศิลาแลงขนาด 
3x3 เมตร ในสวนกล้วย จากค้าบอกเล่าของชาวบ้าน เคยพบช้ินส่วนประติมากรรมรูปเศียรทวารบาล 
ส่วนบริเวณส้านักงานนั้น จากค้าบอกเล่า เคยพบสุสานโบราณเป็นแหล่งฝังศพขนาดใหญ่ พบเศษ
ภาชนะดินเผาและเครื่องมือโลหะจ้านวนมาก จากการก่อสร้างอาคาร 

วัดมงคลหลวง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน ปัจจุบันเป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุที่พบในเมือง
โบราณบ้านเมืองเพีย โดยเก็บรักษาไว้ในหอศิลปะวัฒนธรรม หรือพิพิธภัณฑ์ชุมชน ที่หน้าพระอุโบสถ 
และวิหาร มีการจัดแสดงใบเสมาที่พบในเมืองโบราณด้วย โดยรวบรวมมาจากที่ต่างๆ เพื่อป้องกันการ
โจรกรรม ภายในพิพิธภัณฑ์ชุมชนน้ันมีกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผาแบบต่างๆ มีภาชนะดินเผาเนื่องใน
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พิธีฝังศพครั้งที่สอง แม่พิมพ์หล่อโลหะ แท่นฐานประติมากรรม พระพิมพ์ดินเผา และที่ส้าคัญที่สุดคือ
พระพุทธรูป 2 องค์ องค์หนึ่งคือพระประธานในพระอุโบสถ หรือพระเจ้าใหญ่มงคลหลวง ก็ขุดพบ
บริเวณวัด เป็นพระพุทธรูปศิลปะทวารวดี (อาจมีการดัดแปลงภายหลัง) อีกองค์คือ หลวงพ่อถัน 
(หลวงพ่ออาถรรพ์) ก็ขุดพบใกล้ๆกับพระเจ้าใหญ่ เป็นพระพุทธรูปศิลปะทวารวดีเช่นกัน) 

บริเวณที่เรียกกันว่า ศาลากลางบ้าน พบใบเสมาหินทรายสีเทาปักล้อมกัน ส่วนที่โรงเรียน ใน
อดีตเคยเป็นวัด พบแหล่งฝังศพ มีกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา เครื่องมือเครื่องใช้โลหะ ทั้งเหล็กและ
ส้าริด (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น) ทางด้านทิศเหนือของโรงเรยีนเคยพบ
ช้ินส่วนสถาปัตยกรรมท้าจากหินทราย นอกจากนี้ยังสามารถพบกระดูกมนุษย์ เศษภาชนะดินเผา เบี้ย
ดินเผา กระสุนดินเผา ตุ๊กตาดินเผา ตะคันดินเผา พระพุทธรูปส้าริดขนาดเล็กตามที่ต่างๆภายในเมือง
โบราณในบางโอกาสอีกด้วย 

แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ หนองดู่ อยู่ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กิโลเมตร หนองขาม 
ห่างไปทางใต้ 1 กิโลเมตร หนองสระแซง ห่างไปทางตะวันออก 2 กิโลเมตร สันนิษฐานว่ามีการใช้งาน
อย่างเข้มข้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จนถึงสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 

 
แหล่งโบราณคดีโนนหลังลาย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดู่ใหญ่ ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0251808E 1776550N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 200x400 เมตร สูง

ประมาณ 8 เมตร รอบๆเนินดินมีร่องรอยการผลิตเกลือ พบเศษภาชนะดินเผาผลิตข้ึนอย่างหยาบๆ 
เศษดินเผาไฟ และเถ้าถ่าน สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการท้าเกลือใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น   แหล่งน้้าส้าคัญที่อยู่ใกล้เคียง 
ได้แก่ ห้วยบ่อกะถิน ห่างไปทางตะวันออก 500 เมตร หนองใหญ่ ห่างไปทางใต้ 1.5 กิโลเมตร และ
แม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันตก 2 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนสะเดา  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0250637E 1777345N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่ เส้นผ่านเส้นกลางประมาณ 100 เมตร สูง

ประมาณ 8 เมตร น่าจะเคยมีส่วนขยายออกมาข้างๆราวๆ 20 เมตร แต่ร่องรอยถูกท้าลายไปมาก 
น่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการท้าเกลือในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นต้นมา เนื่องจาก
พบเศษภาชนะดินเผาอย่างหยาบๆ ข้ีเถ้า ถ่าน และเศษดินเผาไฟถมอัดอยู่ในเนินดิน   แหล่งน้้า
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ใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยบ้านดู่ใหญ่ ห่างไปทางตะวันตก 200 เมตร หนองสระแซง ห่างไปทางเหนือ 1.5 
กิโลเมตร และห้วยขามเรียน ห่างไปทางตะวันตก 800 เมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนไม่มีชื่อ 1  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดู่ใหญ่ ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0249628E 1775509N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 70 เมตร สูง 3 

เมตร มีบ่อน้้าที่เกิดจากการขุดขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆกับแหล่งโบราณคดี แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นบ่อ
ขุดใหม่ หรือเป็นบ่อเก่าแก่ตั้งแต่สมัยใด อย่างไรก็ตาม เนินดินแห่งนี้คงจะเป็นเนินดินที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตเกลือ เพราะพบเศษภาชนะดินเผาอย่างหยาบ ถมอัดแน่นอยู่ภายในเนินดิน   แหล่งน้้าที่อยู่
ใกล้เคียง ได้แก่ หนองใหญ่ ห่างไปทางตะวันออก 800 เมตร  ห้วยบ้านดู่ ห่างไปทางตะวันออก 100 
เมตร ห้วยขามเรียน ห่างไปทางตะวันตก 1 กิโลเมตร และแม่น้้าชีซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันตกราว 10 
กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนไม่มีชื่อ 2  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดู่ใหญ่ ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0249835E 1775329N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 80-100 เมตร สูง

ประมาณ 5 เมตร อยู่ใกล้กับโนนไม่มีช่ือ 1 จึงน่าจะเป็นแหล่งท้าเกลือเช่นเดียวกัน 
 
แหล่งโบราณคดีโนนไผ่ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดู่ใหญ่ ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0251040E 1775926N 
สภาพแหล่งโบราณคดีในปัจจุบันเป็นเนินดินเล็กๆ ไม่สามารถวัดขนาดได้แน่ชัด เพราะถูก

ท้าลายไปมาก แต่เดิมช่ือโนนบ่อ เพราะมีการขุดดินไปถมจนเกิดเป็นเนินดิน แต่หลักฐานทาง
โบราณคดีที่ส้าคัญ คือ ซากของเตาต้มเกลือจ้านวนมากเรียงตัวทอดยาวไปจนถึงโนนหลังลาย จึง
สันนิษฐานว่าจุดนี้น่าจะเป็นแหล่งเตาส้าหรับต้มเกลือโดยเฉพาะ พบเศษภาชนะดินเผาอย่างหยาบๆ
จ้านวนมาก แต่ไม่ได้ถมอัดกันในเนินดินเหมือนอย่างแหล่งโบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับการท้าเกลือซึ่งอยู่
บริเวณใกล้เคียงกัน 
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แหล่งโบราณคดีโนนปู่เบ้า และ แหล่งโบราณคดีโนนปู่เบ้า 2 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดู่ใหญ่ ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0249688E 1775295N 
พิกัด UTM 0249682E 1775378N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีโนนปู่เบ้านั้นเป็นเนินดิน 2 เนินติดต่อกัน มียอดเนินห่างกันราวๆ 

100 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางของโนนปู่เบ้า 1 ประมาณ 10 เมตร ส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางของโนนปู่
เบ้า 2 ประมาณ 150 เมตร น่าจะเป็นเนินดินที่เกี่ยวข้องกับการท้าเกลือ เพราะพบเศษภาชนะดินเผา
อย่างหยาบถมอัดแน่นอยู่ภายในเนินดิน 

 
แหล่งโบราณคดีโนนเตาไห 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านแก่งละว้า ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0250875E 1784140N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเปน็เนินดินขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร สูงราว 4-

5 เมตร รอบๆเป็นป่าโปร่ง ที่มาของช่ือโนนเตาไหมากจากการพบเศษภาชนะดินเผาจ้านวนมาก 
พร้อมกับซากเตาโบราณ เดิมเช่ือว่าเป็นเตาส้าหรับผลิตภาชนะดินเผา แต่จากการส้ารวจพบว่าเศษ
ภาชนะดินเผาที่พบนั้นถมอัดแน่นอยู่ภายในเนินดิน และร่องรอยซากเตานั้นถูกท้าลายไปเกือบ
หมดแล้ว แต่ก็พอจะมีให้เห็นอยู่ตามพื้นดินบ้าง และบางเตาเป็นลักษณะของเตาต้มเกลือ แต่บางเตา
ไม่อาจพิจารณาถึงรูปร่างเดิมได้ จึงอาจสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้อาจเคยเป็นแหล่งผลิต
ภาชนะดินเผาเนื้อดินชนิดหยาบเพื่อใช้ในกิจกรรมการผลิตเกลือในสมัยโบราณ เพราะพื้นที่รอบๆก็
เป็นลานเกลือ และแหล่งน้้าขนาดใหญ่ คือ แก่งละว้า ซึ่งมีดินที่เหมาะสมแก่การผลิตภาชนะดินเผา   
แหล่งน้้าธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ แก่งละว้า อยู่ติดกับแหล่งโบราณคดีด้านทิศตะวันออกและทิศ
เหนือ แม่น้้าชี ห่างออกไปทางตะวันออก ราว 4 กิโลเมตร และหนองกุดละว้า ห่างไปทางตะวันออก 
ราว 2 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนขี้กลิ้ง (โนนกลีบกิ้ง ,โพนกีบกิ้ง) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0250114E 1777196N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน 2 เนินติดต่อกัน มีเส้นผ่านศูนย์กลางรวม 150 เมตร 

สูงราว 7-8 เมตร เป็นเนินดินที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกลือในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เพราะพบ
ร่องรอยซากเตาต้มเกลือทั้งเก่าและใหม่ รวมไปถึงเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบถมอัด
แนน่ภายในเนินดิน จากการส้ารวจเคยพบช้ินส่วนเครื่องประดับส้าริดด้วย   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ 
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แก่งละว้า ห่างไปทางเหนือ 2.5 กิโลเมตร หนองสระแซง ห่างไปทางเหนือ 1.5 กิโลเมตร และห้วยขาม
เรียน ห่างไปทางตะวันตก 200 เมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนเถียงนานางเขียน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดู่ใหญ่ ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0249893E 1775218N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 เมตร สูง 2 เมตร 

พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาถมอัดแน่นในเนินดิน จึงสันนิษฐานว่าเป็นเนินดินที่เกี่ยวข้องกับ
การท้าเกลือ   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยโสกตาเหลาซึ่งอยู่ติดกับแหล่งโบราณคดีด้านทิศตะวันตก 
หนองใหญ่ ห่างไปทางตะวันออก 50 เมตร ห้วยบ้านดู่ ห่างไปทางตะวันตก 150 เมตร ห้วยขามเรียน 
ห่างไปทางตะวันตกราว 1 กิโลเมตร  

 
แหล่งโบราณคดีโนนป่าช้าตาเท่ียง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเมืองเพีย ต้าบลเมืองเพีย อ้าเภอบ้านไผ่ 
พิกัด UTM 0249079E 1778089N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่ ด้านนอกเมืองเพียทางทิศใต้ เส้นผ่าน

ศูนย์กลางประมาณ 150-300 เมตร ในแนวทิศเหนือ-ใต้ สูงราว 7-10 เมตร จากค้าบอกเล่าของ
ชาวบ้าน เนินดินแห่งนี้เคยพบโครงกระดูกมนุษย์ เศษภาชนะดินเผา เครื่องมือโลหะ ฝังอยู่ใต้ดิน จึง
เรียกว่าโนนป่าช้า คงจะเป็นชุมชนโบราณยุคแรกเริ่มก่อนที่ผู้คนจะย้ายเข้ามาตั้งถ่ินฐาน ณ เมืองเพีย 
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย บริเวณรอบๆเป็นลานเกลือ   
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งโบราณคดีบ้านแฮด 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านแฮด ต้าบลบ้านแฮด อ้าเภอบ้านแฮด 
พิกัด UTM 0258087E 1791834N และ 0257672E 1792150N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 30x20 เมตร สูง 5 เมตร พบเศษภาชนะดินเผา

เนื้อดินธรรมดา และเศษอิฐ สันนิษฐานว่าคงจะใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่งน้้า
ใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยม่วง ติดกับแหล่งโบราณคดีทางทิศตะวันออก  หนองแวงยาวติดกับแหล่ง
โบราณคดีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ หนองกุดกว้างทางตะวนตกเฉียงเหนือ และแม่น้้าชี ห่างไปทาง
ตะวันออก ราว 5-6 กิโลเมตร 

 

แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งโบราณคดีโรงเรียนท่านางแนววิทยายน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านท่านางแนว ต้าบลท่านางแนว อ้าเภอแวงน้อย 
พิกัด UTM 48P 0214976E 1755683N 
พบใบเสมาหินทรายสีแดงบริเวณพื้นที่โรงเรียน มีเนินดินที่เรียกว่าโนนป่าช้า พบเศษภาชนะ

ดินเผา เนื้อดิน สีส้ม สีน้้าตาล, เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง, ดินเผาไฟ ค่อนข้างหนาแน่น   น่าจะมี
การใช้งานพื้นที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น (ทวารวดี) มาจนถึงสมัยล้านช้าง  

 
แหล่งโบราณคดีภูถ้ า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านน้้าซับ ต้าบลท่านางแนว อ้าเภอแวงน้อย 
พิกัด UTM 48P 0223368E 1755593N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเป็นภูเขาหินทราย มีถ้้าและเพิงผา ถ้้าแบ่งออกเป็นสองช่วงคือ 

ถ้้าบน และ ถ้้าล่าง รอบๆเป็นป่าดงดิบ มีแหล่งน้้าธรรมชาติคือล้าห้วยหลุบโพลง ห่างไปทางทิศเหนือ 
1.5-2 กิโลเมตร และห้วยดอนมัน ห่างไปทางตะวันตก 4 กิโลเมตร พบแท่นประติมากรรมหินทรายสี
แดง น่าจะมีการใช้งานตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ตอนปลาย และสมัยประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่ 
15-18   ใกล้ๆกันนั้นมีแหล่งตัดหินภูคอกม้า ห่างไปทางเหนือ ราว 2.5-3 กิโลเมตร ซึ่งเป็นหินทรายสี
แดงเช่นเดียวกัน สันนิษฐานว่าอาจจะมีการตัดหินไปใช้ในกิจกรรมของมนุษย์สมัยประวัติศาสตร์ 
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แหล่งโบราณคดีหนองดู่ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองดู่ ต้าบลละหานนา อ้าเภอแวงน้อย 
พิกัด UTM 48P 0214402E 1752240N 
สภาพของแหล่งเป็นเนินดินขนาดใหญ่ รอบๆเป็นนาข้าวและป่าโปร่ง เคยพบคันฉ่องที่ท้าจาก

ส้าริด สันนิษฐานว่าเป็นโบราณวัตถุในสมัยประวัติศาสตร ์แต่ไม่สามารถก้าหนดอายุสมยัได้อย่างแน่ชัด 
มีแม่น้้าชีไหลผ่านทางทิศตะวันตกและทิศใต้ ห่างไปประมาณ 1 กิโลเมตร ส่วนทางด้านทิศเหนือ และ
ตะวันออกเฉียงใต้ ห่างไปราว 2-2.5 กิโลเมตร มีห้วยหินลาดไหลผ่าน มีสระหนองดู่ซึ่งเป็นสระน้้า
สาธารณประโยชน์อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน  

 

แหล่งโบราณคดีศรีชุมพร 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านศรีชุมพร ต้าบลละหานนา อ้าเภอแวงน้อย 
พิกัด UTM 48P 0218198E 1751067N 
สภาพของแหล่งเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 300 เมตร สูง 2-3 เมตรจากพิ้นดิน 

รอบๆเป็นป่าโปร่ง ในอดีตประมาณ 100 ปีมาแล้วเคยเป็นที่ตั้งของวัดเก่า จากค้าบอกเล่าพบหอยสงัข์ 
และพระพุทธรูปส้าริด ไม่สามารถก้าหนดอายุแหล่งโบราณคดีได้ แต่น่าจะอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนทองหลาง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนทองหลาง ต้าบลละหานนา อ้าเภอแวงน้อย  
พิกัด UTM 48P 0217210E 1746068N 
สภาพของแหล่งเป็นเนินดินสูง 2-3 เมตร กว้างประมาณ 300 เมตร บนเนินเป็นป่าโปร่งๆ 

พบฐานรูปเคารพท้าจากหินทราย และช้ินส่วนประติมากรรมหินทราย น่าจะเป็นโกลนรูปเคารพ เคย
ขุดพบไหเท้าช้าง ช้ินส่วนหินบดและแท่นหินบด พานหินท้าจากหินทรายสีเทา นอกจากนี้ยังพบเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบเขียว สันนิษฐานว่าคงมีการอยู่อาศัยในสมัยประวัติศาสตร์ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16-18 ในวัฒนธรรมเขมร   แหล่งน้้าธรรมชาติคือบึงละหานนา อยู่ทางทิศเหนือ ห่างไป
ประมาณ 1-1.5 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเก่า (บ้านโพนงาม) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโพนงาม ต้าบลท่านางแนว อ้าเภอแวงน้อย 
พิกัด UTM 48P 0217187E 1758681N 
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สภาพของแหล่งเป็นเนินสูง 2-3 เมตร กว้างประมาณ 200 เมตร เคยเป็นวัดเก่ามาก่อน 
ปัจจุบันย้ายวัดไปแล้ว พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน สีส้ม สีขาว สีนวล สีเทา และสีด้า ท้าข้ึนอย่าง
หยาบๆไม่ประณีต มีแหล่งน้้าธรรมชาติรอบๆแหล่ง ได้แก่ หนองสีหนาด อยู่ทางเหนือ ราว 1.5 -2 
กิโลเมตร แม่น้้าชี ทางตะวันตก 1 กิโลเมตร ห้วยหลุบโพลง ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 50 เมตร 
และห้วยยายฮวด ทางตะวันตก 500 เมตร สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีน้ีคงจะเป็นที่อยู่อาศัยในสมัย
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนเขวา 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนเขวา ต้าบลท่านางแนว อ้าเภอแวงน้อย 
พิกัด UTM 48P 0216421E 1757856N 
เคยเป็นเนินดินมาก่อน ปัจจุบันถูกไถเพื่อปรับพื้นที่เพื่อการเกษตรท้าให้แหล่งโบราณคดีถูก

ท้าลายไปด้วย แต่ยังพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน สีส้ม สีด้า และสีน้้าตาล เคยขุดพบโครงกระดูก
มนุษย์ด้วยจากค้าบอกเล่า สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะมีการใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลาย   แหล่งน้้าธรรมชาติใกล้กับแหล่งได้แก่ หนองสีหนาด ทางด้านเหนือ 1.5-2 กิโลเมตร แม่น้้าชี
อยู่ทางตะวันตก 1 กิโลเมตร ห้วยหลุบโพลง ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 500 เมตร และห้วยยาย
ฮวด อยู่ทางตะวันตก 500 เมตร นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับแหล่งโบราณคดีโนนป่ากล้วย ซึ่งมีการใช้งาน
ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงวัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 16-18  

 
แหล่งโบราณคดีโนนป่ากล้วย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนเขวา ต้าบลท่านางแนว อ้าเภอแวงน้อย 
พิกัด UTM 48P 0216747E 1758416N 
ลักษณะของแหล่งเป็นเนินดินขนาด 25x23 เมตร พบเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบเนื้อดินสีส้ม 

และแบบเนื้อแกร่ง สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 16-18   แหล่งน้้าธรรมชาติได้แก่ หนองสี
หนาด ห่างไปทางเหนือ 1.5-2 กิโลเมตร แม่น้้าชีอยู่ทางทิศตะวันตก 1 กิโลเมตร ห้วยหลุบโพลง
ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ 500 เมตร และห้วยยายฮวด ทางทิศตะวันตก 500 เมตร 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งโบราณคดีวัดป่าภูกระแต 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านท่าไม้งาม ต้าบลโนนทอง อ้าเภอแวงใหญ่ 
พิกัด UTM 48P 0224578E 1757072N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่บ้านเทือกเขาหินทราย เป็นหินทรายสีแดงคล้ายภูคอกม้า มี

ร่องรอยการสกัดหินเป็นร่องยาว ใกล้กับจุดที่เป็นกุมภลักษณ์ แหล่งน้้าที่ใกล้ที่สุดเป็นสาขาของล้าน้้าชี 
น่าจะเพื่อความสะดวกในการล้าเลียงหินไปสร้างศาสนสถาน คงจะมีการใช้งานพื้นที่ในสมัย
ประวัติศาสตร์ ราว พุทธศตวรรษที่ 16-18 วัฒนธรรมเขมร 

 
วัดกู่สระสิงห์ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านนาโพธ์ิ ต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอแวงใหญ่ 
พิกัด UTM 48P 0221427E 1765121N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเดิมเป็นเนินดินไม่ทราบขนาด ต่อมามีการถมเพื่อสร้างส้านักสงฆ์ 

พบหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ประติมากรรมหินทรายรูปสิงห์ในสระน้้า (ต่อมาให้ช่ือสระนั้นว่าสระ
สิงห์) พร้อมประติมากรรมรูปบุคคลซึ่งเหลือเพียงส่วนเอว ก้าหนดอายุจากลวดลายชายผ้าและเข็มขัด
ได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 และยังพบฐานโยนี กับไหเท้าช้าง และภาชนะเนื้อแกร่งเคลือบเขียว 
เคลือบสีน้้าตาล-ด้าจากแหล่งเตาบุรีรัมย์ด้วย ซึ่งภาชนะเหล่าน้ีนี้ก้าหนดอายุได้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 
16-18 เช่นกัน ห่างไปทางตะวันตกของสระสิงห์ พบใบเสมา 6 ใบ ศิลปะทวารวดี ปัจจุบันเหลือเพียง 
5 ใบ พระพุทธรูปศิลปะเขมร 2 องค์ มีร่องรอยการซอ่ม   ส่วนทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแหลง่
โบราณคดีมีศาลาพิธีกรรม สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างครอบทับบนตัวโบราณสถานเดิม พบใบเสมา 3 ใบ 
พระพุทธรูปซึ่งมีการซ่อมดัดแปลง ฐานโยนี และซากกู่สร้างจากศิลาแลง สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดี
วัดกู่สระสิงห์น่าจะเคยใช้งานในสมัยประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันตั้งแต่วัฒนธรรมทวารวดีจนถึง
วัฒนธรรมเขมร 

แหล่งน้้าที่อยู่ใกล้กับแหล่งโบราณคดีได้แก่ แม่น้้าชี ห่างไปทางเหนือราว 4-5 กิโลเมตร ห้วย
นาโพธ์ิ ห่างไปทางตะวันตก 1-2 กิโลเมตร ห้วยบง อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กิโลเมตร และห้วย
สวนกล้วย ทางตอนใต้ของแหล่งโบราณคดี ประมาณ 2.5-3 กิโลเมตร   แหล่งโบราณคดีใกล้เคียงกัน
คือโนนแก่นท้าว ซึ่งมีร่องรอยการใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์ อยู่
ห่างไปทางตะวันออกประมาณ 100-500 เมตร  
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แหล่งโบราณคดีภูคอกม้า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านแสงอรุณ ต้าบลโนนทอง อ้าเภอแวงใหญ่ 
พิกัด UTM 48P 0223527E 1757561N 
แหล่งโบราณคดีนี้เป็นแหล่งตัดหินทรายสีเทา มีร่องรอยของการสกัดหินด้วยเครื่องมือเหล็ก 

พบเศษภาชนะดินเผากระจายทั่วบริเวณแหล่ง  
 
แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเก่า บ้านรัตนะ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านรัตนะ ต้าบลโนนทอง อ้าเภอแวงใหญ่ 
พิกัด UTM 48P 0218561E 1760502N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดประมาณ 100 x 200 เมตร อยู่ใกล้กับแหล่งน้้า

ธรรมชาติ ได้แก่ ห้วยโซกดอน ห่างไปทางตะวันออก 50-100 เมตร หนองสีหนาด ห่างไปทางตะวันตก
ราว 400 เมตร และห่างจากแม่น้้าชีไปทางตะวันตกราว 1.6 กิโลเมตร   พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน
กระจัดกระจายทั่วแหล่ง และหลักหินทราย คล้ายใบเสมาในสมัยทวารวดี แต่เป็นของที่เทียบได้กับ
หลักหินแบบที่พบในแถบจังหวัดบุรีรัมย์ จึงน่าจะเป็นวัตถุในวัฒนธรรมเขมร ขนาด 50 x 50 x 80 
เซนติเมตร ทรงกระโจม สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีการใช้งานมาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ช่วงวัฒนธรรมเขมร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเก่า บ้านโนนทอง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนทอง ต้าบลโนนทอง อ้าเภอแวงใหญ่ 
พิกัด UTM 48P 0219911E 1762340N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 100 x 100 เมตร เป็นป่าไผ่ปกคลุม พบเศษ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และไหเนื้อแกร่งเคลือบสีน้้าตาลด้าตกแต่งลายลูกคลื่น สันนิษฐานว่า
น่าจะเคยใช้งานในสมัยประวัติศาสตร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 ในวัฒนธรรมเขมร แหล่งน้้าที่อยู่ใกล้
กับแหล่งโบราณคดีได้แก่ ห้วยสวนกล้วย ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 500 เมตร และแม่น้้าชี 
ห่างไปทางตะวันตกราว 2.3 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนแก่นท้าว 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านนาโพธ์ิ ต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอแวงใหญ่ 
พิกัด UTM 48P 0221956E 1765418N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 100 x 100 เมตร สูงประมาณ 2 เมตร พบเศษ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง กระจัดกระจายอยู่ทั่วเนินดิน 
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สันนิษฐานว่าน่าจะใช้งานพื้นที่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่งน้้าที่อยู่ใกล้ที่สุดได้แก่ 
ห้วยนาโพธ์ิ ห่างไปทางตะวันตก 2 กิโลเมตร และห้วยบง ห่างไปทางทิศเหนือ ราว 50-100 เมตร 

 
แหล่งโบราณคดีท่ีนาของพ่อใหญ่ริน  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกุดหมากเห็บ ต้าบลโนนสะอาด อ้าเภอแวงใหญ่ 
พิกัด UTM 48P 0223893E 1767266N 
แหล่งโบราณคดีน้ีเคยเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 100 เมตร พบเศษภาชนะดิน

เผาเนื้อดินธรรมดา และเนื้อแกร่งจากแหล่งเตาบุรีรมัย์ พบมากจากการขุดสระน้้าในชุมชน สันนิษฐาน
ว่าน่าจะใช้งานในสมัยประวัติศาสตร์ พุทธศตวรรษที่ 16-18 ในวัฒนธรรมเขมร   แหล่งน้้าที่อยู่ใกล้
ที่สุด ได้แก่ ห้วยหมาอีนิน ห่างไปทางเหนือ 100 เมตร และห้วยยาง ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ราว 2 กิโลเมตร 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

วัดบริบูรณ์ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านพระบุ ต้าบลพระบุ อ้าเภอพระยืน 
พิกัด UTM 0253429E 1800343N 
วัดบริบูรณ์ไม่ใช่แหล่งโบราณคดี แต่เป็นที่รวบรวมโบราณวัตถุหลายช้ินที่ได้จากแหล่งต่างๆ ที่

ส้าคัญคือ พระพุทธรูปหินทราย ปางนาคปรก ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัด เรียกกันว่า “พระเจ้าใหญ่
พันปี” แต่จริงๆแล้วเป็นพระพุทธรูปหินทรายศิลปะเขมร แบบบายน ซึ่งมีลักษณะแบบท้องถ่ิน
ผสมผสาน พระพุทธรูปองค์นี้ถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่ใดไม่อาจทราบได้ 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านพระเนาว์ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านพระเนาว์ ต้าบลพระบุ อ้าเภอพระยืน 
พิกัด UTM 0253239E 1800570N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินพื้นที่ 3 ไร่ จุดสูงสุดของเนินเป็นเนินเล็กๆขนาดประมาณ 

10x20 เมตร เรียกว่า “โนนพระเจ้า” ซึ่งเคยมีการค้นพบร่องรอยการฝังศพครั้งที่สองในภาชนะดินเผา 
(Burial Jar) ที่คล้ายกับในพื้นที่ทุ่งกุลาและแอ่งสกลนคร พบลูกปัดแก้วสีฟ้า สีส้ม และลูกปัดดินเผา 
ภาชนะดินเผา หินดุ และตะกรันโลหะ ต่อมามีการส้ารวจใหม่ พบเศษอิฐและร่องรอยของศาสนสถาน
ในศาสนาฮินดู พร้อมช้ินส่วนประติมากรรมหินทราย เป็นรูปส่วนหัวของช้างงาหัก (พระคเณศ?) และ
ส่วนล้าตัวของประติมากรรม มี 2 กร พบที่โนนพระเจ้า จึงสันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้น่าจะ
เคยมีการใช้งานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ แม้จะมี
การพบร่องรอยศาสนสถานและประติมากรรม แต่ก็ไม่อาจระบุได้ว่าอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่เท่าใด 
หรือในวัฒนธรรมใด 

 
แหล่งโบราณคดีวัดศรีจันทร์ (กู่บ้านโต้น) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโต้น ต้าบลบ้านโต้น อ้าเภอพระยืน 
พิกัด UTM 0258391E 1800497N 
สภาพของแหล่งโบราณคดี ปัจจุบันเป็น “สิม” ซึ่งแต่เดิมคงเป็น “กู่” ที่สร้างด้วยศิลาแลง แต่

มีการดัดแปลงให้กลายเป็น “สิม” มีการเอาใบเสมาในศิลปะล้านช้างมาปัก จึงสันนิษฐานว่าแต่เดิมคง
จะเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 แต่มีการดัดแปลงในสมัยล้านช้าง 
ราวพุทธศตวรรษที่ 19-22 พบโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระพุทธรูปหินทราย และใบเสมาหินทรายใน
ศิลปะล้านช้าง  
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แหล่งโบราณคดีบ้านโนนตุ่น 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนตุ่น ต้าบลหนองแวง อ้าเภอพระยืน 
พิกัด UTM 0258326E 1805906N 
สภาพของแหล่งโบราณคดี แทบไม่หลงเหลือร่องรอยใดๆเนื่องจากถูกท้าลายไปมากแล้ว แต่มี

การพบไหเนื้อแกร่งสีน้้าตาล น่าจะเป็นของในวัฒนธรรมเขมร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 -18 
นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผากระจัดกระจายอยู่ประปราย 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านหนองโพธิ์  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองโพธ์ิ ต้าบลหนองแวง อ้าเภอพระยืน 
พิกัด UTM 0261207E 1805632N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่บนลานตะพักล้าน้้าของแม่น้้าชีซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 1.5 

กิโลเมตร พบหลักฐานทางโบราณคดี เป็นไหเนื้อแกร่งสีน้้าตาลหม่นๆ ใช้บรรจุกระดูก ไม่ทราบแน่ชัด
ว่าเป็นของในวัฒนธรรมเขมร จากแหล่งเตาบุรีรัมย์ หรือเป็นผลิตภัณฑ์จากแหล่ง เตาแม่น้้าสงคราม  
และเคยพบพระพุทธรูป ซึ่งถูกขายไปแล้ว จึงไม่ทราบว่าเป็นของในวัฒนธรรมใด  
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

แหล่งโบราณคดี โบราณสถานกู่แก้ว  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัวสระ ต้าบลดอนช้าง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0258447E 1811824N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินสูงข้ึนมาเล็กน้อยจากพื้นที่โดยรอบ ด้านบนเป็น  

ศาสนสถานในวัฒนธรรมเขมร จากรูปแบบแล้วสามารถระบุได้ว่าเป็น “อโรคยศาล” ในศิลปะเขมร
แบบบายน ในพุทธศตวรรษที่ 18   อย่างไรก็ตาม น่าจะมีร่องรอยชุมชนที่อาศัยอยู่มาก่อนที่จะมาต้ังอ
โรคยศาล ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 พบโบราณวัตถุต่างๆ เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 
เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง เครื่องเคลือบแบบจีน กระเบื้องมุงหลังคา   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ บึง
แก่งน้้าต้อน อยู่ติดกับแหล่งโบราณคดีทางด้านตะวันตก และแม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้  
ราว 1.5 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนนา 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัวสระ ต้าบลดอนช้าง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0258765E 1812542N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 เมตร สูงราว 1 

เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ผลิตข้ึนอย่างหยาบๆกระจัดกระจายทั่วไปในบริเวณนั้น 
สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงช่วงต้นประวัติศาสตร์ 
แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ แก่งน้้าต้อน ห่างไปทางเหนือราว  800 เมตร และห้วยวังหิน ห่างไปทาง
ตะวันตก 300 เมตร 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านดอนช้าง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนช้าง ต้าบลดอนช้าง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0259536E 1811688N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินสูงประมาณ 5 เมตรจากพื้นที่รอบๆ พบเศษภาชนะดิน

เผาเนื้อดินธรรมดา และเนื้อแกร่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ปัจจุบันมีการถมที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้้าล้น
จากแก่งน้้าต้อนเข้ามาท่วมพื้นที่เนินนี้ สันนิษฐานว่าน่าจะมีการใช้งานต่อเนื่องมาตั้แต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายเรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดีและเขมร.  แหล่งน้้า
ใกล้เคียง ได้แก่ แก่งน้้าต้อน ห่างไปทางตะวันออกราว 1 กิโลเมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันออก
ราว 10 กิโลเมตร 
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แหล่งโบราณคดีบ้านป่าเหลื่อม  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านป่าเหลื่อม ต้าบลดอนช้าง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0261440E 1811268N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดไม่ใหญ่มาก ถูกท้าลายไปมากแล้ว พบเศษ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และแบบเนื้อแกร่ง อาจจะมีการใช้งานมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ตอนปลายมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดีและเขมร   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่  
แก่งน้้าต้อน ซึ่งอยู่ติดกับเนินดินทางทิศตะวันออก และแม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันออก 9 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านหัวสระ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัวสระ ต้าบลดอนช้าง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0257615E 1811526N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินว่างเปล่า พบร่องรอยดินเผาไฟ 2 กอง และแท่งหินไม่ทราบ

หน้าที่การใช้งานโผล่พ้นมาจากดินประมาณ 5 เซนติเมตร เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาผลิตอย่าง
ดีสีขาวนวล และสีส้ม เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบสีน้้าตาล ด้า และแบบสีขาวเคลือบเขียวน้้า
แตงกวา สันนิษฐานว่าน่าจะใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และสมัยประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 

 
แหล่งโบราณคดีโนนตาสุ่ม 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านลับแล ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0268187E 1817042N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเคยเป็นเนินดินขนาดประมาณ 70x100 เมตร เคยพบกระดูกมนุษย์ฝัง

อยู่ในดิน นอกจากนี้ยังมีการพบภาชนะดินเผา และใบเสมาหินทราย แต่ปัจจุบันไม่เหลือสภาพแหล่ง
โบราณคดีแล้ว เพราะถูกท้าลายไปจนเกือบหมด ยังมีร่องรอยเศษภาชนะดินเผาให้เห็นบ้าง.  แหล่งน้้า
ใกล้เคียง ได้แก่ แม่น้้าชี ห่างไปทางใต้ ประมาณ 6 กิโลเมตร ไม่ทราบอายุสมัยที่แน่นอน 

 
แหล่งโบราณคดีโนนทัน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนทัน ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0270102E 1816402N 
สภาพของแหล่งโบราณคดี เคยเป็นเนินดินขนาดใหญ่ ถูกท้าลายไปมาก เคยพบเศษภาชนะ

ดินเผาเนื้อดินธรรมดา เครื่องมือโลหะส้าริดและเหล็ก น่าจะมีอายุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
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ตอนปลาย.  แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ บึงแก่นนคร ห่างไปทางตะวันตก 300 เมตร หนองทุ่งสร้าง ห่าง
ไปทางเนือ 1.8 กิโลเมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันออก 10 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนใหญ่  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนหญ้านาง ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0269845E 1820094N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินเล็กๆ พบร่องรอยการผลิตเกลือ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อ

ดินธรรมดาอย่างหยาบ และหนา ไม่ทราบอายุสมัยแน่ชัด เพราะไม่พบหลักฐานมากนัก อีกทั้งยังโดน
ถมดินและไถเพื่อปรับสภาพท้าถนน 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านศรีฐาน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านศรีฐาน ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0267005E 1818129N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเคยเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวทิศเหนือ-ใต ้400 

เมตร ตามแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก 600 เมตร สูงราว 6 เมตร มีคูน้้าล้อมรอบ ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง
ของวัดจอมศรี พบใบเสมาหินทราย เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เนื้อละเอียด และพบแบบที่เผา
ด้วยอุณหภูมิสูงมากจะเกือบจะเปน็เนื้อแกรง่ด้วย   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ บึงหนองโคตร ห่างไปทาง
ตะวันตกราว 1 กิโลเมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางใต้ราว 8 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนชัย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนชัย ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0271073E 1821180N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่ รูปร่างไม่แน่ชัด สูงประมาณ 3-4 เมตร แต่เดิม

นั้นเคยมีขนาดถึง 500x100 เมตร มีคูน้้าล้อมรอบ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาและดินเผาไฟ
กระจัดกระจายอยู่ทั่ ว ไปบนเนินดิน สันนิษฐานจากการ ขุดค้นว่าน่าจะมีอายุอยู่ ในสมัย 
ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ยุคเหล็ก 

ในปี พ.ศ. 2518 แหล่งโบราณคดีน้ีถูกค้นพบโดย Chester Gorman และ Don Bayard 
พ.ศ. 2520-2522 พิสิฐ เจริญวงศ์ ขุดค้นจ้านวน 4 หลุม ผลการขุดค้นที่ปลายเนินด้าน

ตะวันออก พบโครงกระดูกในช้ันดินที่มีการฝังศพในช้ันที่ลึกที่สุด นอกจากนี้ยังมีการขุดค้นพบภาชนะ
ดินเผาเนื้อดินธรรมดา ทาน้้าดินสีแดง คล้ายกับที่พบที่โนนนกทา สมัยกลาง, ภาชนะดินเผาเขียนสีแดง
บนพื้นนวล สีด้า สีเทา, ภาชนะเขียนสีด้าบนพื้นนวล (Black-on-buff) ซึ่งไม่เหมือนที่ใดๆในลุ่มแม่น้้า
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ชี ดร.Van Liere ให้ความเห็นว่าแหล่งโบราณคดีน้ีมีคูน้้าล้อมรอบ มีช้ันดินฝังศพในยุคเหล็ก และสรุป
ช้ันดินทางโบราณคดีว่ามีถึง 5 สมัย ได้แก่ สมัยที่ 1 อายุราว 2400-2300 ปี สมัยที่ 2-3 อายุราว 
2300-2200 สมัยที่ 4-5 อายุราว 2000-1800 ปี  

พ.ศ. 2532 ชลิต ชัยครรชิต ได้ส้ารวจและท้าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ 
พ.ศ. 2555 นฤพนธ์ หวังธงชัยเจริญ และ สายใจ วิลาวรรณ ท้าการส้ารวจ มีรายงานออกมา 

1 ชุด คือ “รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโบราณคดี โบราณสถานและสถานที่ส้าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ โครงการส้ารวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือน  2 มิติ แปลงส้ารวจบนบก
หมายเลข L 21/48” บริษัท ปตท.สย.อินเตอร์เนช่ันแนล จ้ากัด 

พ.ศ. 2555 กิตติพงษ์ สนเล็ก ส้ารวจ ในโครงการการส้ารวจแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ลุ่มแม่น้้า
ชีตอนบน  มีการค้นพบกระดูกสัตว์ชนิดต่างๆซึ่งมีผลการวิเคราะห์ว่าเป็นสัตว์ในป่าเต็งรัง เช่น หมูป่า 
เก้ง กวาง หมา เนื้อทราย วัว ควาย แรด กระต่าย หมู หอย เป็นต้น สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในที่ราบ
น้้าท่วมถึง 

แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ บึงทุ่งสร้างซึ่งอยู่ติดกับแหล่งโบราณคดีทางทิศใต้ แม่น้้าพอง อยู่ห่าง
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ และด้านตะวันออก ราว 3-4 กิโลเมตร ห้วยพระ ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ
แม่น้้าพอง-แม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันออก 2 กิโลเมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางใต้ราว 7-8 กิโลเมตร  

แหล่งโบราณคดีบ้านกอก 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกอก ต้าบลบ้านเป็ด อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0264894E 1816477N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเดิมเป็นเนินขนาด 170x230 เมตร สูงราว 1 เมตร ปัจจุบันถูก

ท้าลายไปมากแล้ว พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา กระดูกคน กระดูกสัตว์ ช้ินส่วนเครื่องมือ
ส้าริด เครื่องมือเหล็ก และเครื่องมือกระดูกสัตว์ สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลาย ยุคเหล็ก 

 
แหล่งโบราณคดีดอนปู่ตา บ้านหัวถนน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัวถนน ต้าบลพระลับ อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0272614E 1819352N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินปกคลุมด้วยป่ารก ปัจจุบันเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์

ของชุมชน เรียกว่าดอนปู่ตา ทางตะวันออกของดอนปู่ตามีกองศิลาแลงขนาดเฉลี่ย  37x30x25 
เซนติเมตร พร้อมด้วยหลุมลักลอบขุดค้น น่าจะเคยมีสิ่งก่อสร้างในวัฒนธรรมเขมร   แหล่งน้้าใกล้เคียง 
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ได้แก่ หนองทุ่งสร้าง ห่างไปทางตะวันตก 300 เมตร ห้อยพระ ห่างไปทางตะวันออก 700 เมตร และ
แม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันออกราว 5 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านหัวถนน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัวถนน ต้าบลพระลับ อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0272431E 1819352N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน มีคูน้้าล้อมรอบ ปัจจุบันถูกไถปรับสภาพไปแล้ว เคยพบ

เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ใบเสมาหินทราย และช้ินส่วนหินสลักคล้ายเศียรพระพุทธรูป น่าจะ
มีอายุอยู่ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น วัฒนธรรมทวารวดี   
แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ บึงทุ่งสร้าง อยู่ห่างไปทางตะวันตกราว 500 เมตร ห้วยมะเดื่อ อยู่ห่างไปทาง
ตะวันออกราว 700 เมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางตะวันออก ราว 5 กิโลเมตร 
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แหล่งโบราณคดีท่ีท าการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคาม 
 

แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

แหล่งโบราณคดีกู่หนองบัว 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเม่นน้อย ต้าบลแก่งเลิงจาน อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0313716E 17884932N 
สภาพของแหล่งโบราณคดี เดิมเป็นเนินดินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดประมาณ 37x27 เมตร 

สูง 1.5-2 เมตร พบก้อนหินทรายสีแดง ศิลาแลง ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโบราณสถาน พบ
ประติมากรรมหินทราย 2 ช้ิน ช้ินหนึ่งเป็นพระพุทธรูปประทับนั่ง พระเศียรและพระกรขาด ส่วนอีก
ช้ินเป็นช้ินส่วนของแขนประติมากรรม ซึ่งถูกขายไปแล้ว สันนิษฐานว่าคงเป็นศาสนสถานในสมัย
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนกลาง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกลาง ต้าบลแก่งเลิงจาน อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0311849E 1786337N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดประมาณ 110x70 เมตร เคยพบโครงกระดูก

มนุษย์ 3 โครง ฝังในท่านอนหงายเหยียดยาวมัดศพแขนแนบล้าตัว หันหัวไปทางทิศใต้และทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ ภาชนะดินเผาส้าหรับบรรจุกระดูก 3 ใบ กระดูกสัตว์ ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาสี
ขาวนวล ทาน้้าดิน บางใบเขียนสี บางใบมีลวดลายปั้นแปะ แท่งดินเผา เบี้ยดินเผา ก้อนดินเผาไฟ เป็น
ต้น   นอกจากนี้ยังมีการค้นพบไห และเศษภาชนะดินเผาลักษณะคล้ายกับที่พบที่แหล่งโบราณคดี
เชียงเหียน อ้าเภอเมือง จัหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกราว 13-14 กิโลเมตร และ
ที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนตูม อ้าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันตกเฉียง
เหนือ ราว 18-20 กิโลเมตร โดยแหล่งโบราณคดีโนนกลางนั้นมีอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลาย ยุคเหล็ก   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยปอปิด ติดกับแหล่งโบราณคดีด้านตะวันตก และหนอง
เสือ ติดกับแหล่งโบราณคดีด้านทิศเหนือ 
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แหล่งโบราณคดีโนนหัวฝาย  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนหัวฝาย ต้าบลแก่งเลิงจาน อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0314529 1790102N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีปัจจุบันเป็นบ้านคน บ้านสวน ยังคงหลงเหลือหลักฐานทาง

โบราณคดีอยู่บ้าง เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และเนื้อแกร่งเคลือบสีน้้าตาลด้าแบบแหล่ง
เตาบุรีรัมย์ เศษดินเผาไฟ สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร เพราะอยู่ใกล้
กับกู่หนองบัวด้วย 

 
แหล่งโบราณคดี กู่น้อยบ้านเขวา 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเขวา ต้าบลเขวา 
พิกัด UTM 0330069E 1786882N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินโบราณสถาน สูงกว่าพื้นดินโดยรอบประมา  2-2.5 เมตร 

เส้นผ่านศูนย์กลางของเนินประมาณ 55 เมตร ตัวโบราณสถานนั้นเป็นฐานปราสาทศิลาแลงทรง
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 10x15 เมตร สูง 1.2 เมตร มีคูน้้าล้อมรอบเว้นแต่ด้านตะวันออก มีบันไดที่ฐาน
ด้านตะวันออกและตะวันตก สันนิฐานว่าน่าจะเคยเป็นปราสาท  3 หลังตั้งบนฐานเดียวกัน ปัจจุบัน
เหลือประติมากรรมหินทรายสีขาว ไม่อาจระบุได้ว่าเป็นรูปอะไร แต่จากการขุดค้นทางโบราณคดี  
เคยพบช้ินส่วนประติมากรรมพระหริหระ และอื่นๆ กู่น้อยบ้านเขวาแห่งนี้น่าจะมีอายุอยู่ในสมัย
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 

 
แหล่งโบราณคดีกู่น้อยบ้านหมี่ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหมี่พัฒนา ต้าบลเขวา 
พิกัด UTM 0332972E 1785453N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นโบราณสถานสร้างด้วยศิลาแลง ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 2x2 

เมตร สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 
 
แหล่งโบราณคดี โบราณสถานกู่บ้านเขวา  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนดู่ ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0330793E 1787085N 
สภาพของแหล่งโบราณคดี เป็นโบราณสถานที่จัดรูปแบบเป็นอโรคยาศาล หรือศาสนสถาน

ประจ้าโรงพยาบาล ในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งเขมร ก้าหนดอายุได้ในพุทธศตวรรษที่ 18 
และคงมีการใช้งานต่อเนื่องมาถึงพุทธศตวรรษที่ 23 ในวัฒนธรรมล้านช้าง พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4 ไร่ 
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2 งาน 23 ตารางวา ฐานของประสาทประธานเป็นศิลาแลงก่อทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีบรรณาลัย ขนาด 
6x8 เมตร โคปุระ ก้าแพงแก้วซึ่งคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พบเศษภาชนะดินเผา กระเบื้องดินเผา ฐาน
โยนี ประติมากรรมพระโพธิสัตว์วัชรปาณีทรงครุฑ (คล้ายกับที่ปราสาทบันทายฉมาร์) พระไภษัชยคุรุ 
พระวัชรธร (คล้ายกับที่กุฏิฤๅษี พิมาย, กู่สันตรัตน์ นาดูน) ศิลปะเขมร และพระบุเงิน ศิลปะล้านช้าง
แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ หนองกระทุ่ม ติดกับแหล่งโบราณคดีทางด้านตะวันออก และ แม่น้้าชี ห่างไป
ทางเหนือประมาณ 7.5 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีดอนปู่ตา บ้านสันติสุข 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านติ้ว ต้าบลบ้านเขวา อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0323898E 1788839N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 100x100 เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน

ธรรมดา ผลิตอย่างดี สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ ราวพุทธศตวรรษที่  16-19 
แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ หนองเปิน ห่างไปทางตะวันตก 400 เมตร หนองเลิง ห่างไปทางใต้ 800 เมตร 
ห้วยคะคาง ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 400 เมตร และแม่น้้าชี ห่างไปทางเหนือประมาณ 4-5 
กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีดอนย่าเฒ่า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเชียงเหียน ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0325819E 1786160N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 เมตร ห่างจาก

เมืองโบราณเชียงเหียนมาทางใต้ราว 400 เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากระจัดกระจาย
ทั่วไป แท่งดินเผา หินกดลาย หินดุ ตะกรันแก้วและตะกรันโลหะ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น ราว  2500-1000 ปี
มาแล้ว.  แหล่งน้้าใกล้เคียง คือ สระแก้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคูเมืองเชียงเหียน 

 
แหล่งโบราณคดีโนนขี้เหล็ก 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัน ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0327156E 1786966N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 200 เมตร พบโครง

กระดูกมนุษย์ และเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากระจายอยู่ทั่วไปบนเนินดิน มีเศษภาชนะดินเผา
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เนื้อแกร่งปะปนอยู่บ้าง สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย   แหล่ง น้้า
ใกล้เคียง ได้แก่ แม่น้้าชี ห่างไปทางใต้ ราว 8 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนบ้านไท 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโพธิสระแก้ว ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0331652E 1786912N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางประมาณ 50 เมตร ปัจจุบันถูก

ไถท้าลายจนเหลือประมาณ 20 เมตร สูงราว 1.5 เมตร เคยพบแนวศิลาแลงและหินทราย สันนิษฐาน
ว่าน่าจะเคยเป็นโบราณสถานในวัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 18 

 
แหล่งโบราณคดีโนนสะโหว่ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเชียงเหียน ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0325692E 1788010N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 300 เมตร ปัจจุบัน

ถูกท้าลายไปจนเหลือประมาณ 100x150 เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาและเนื้อแกร่ง
กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบนเนินดิน พบเครื่องถ้วยอันนัมจากเวียดนาม เป็นลายสีน้้าเงิน-ด้า นอกจากนี้
ยังพบก้อนดินเผาไฟ ซึ่งเป็นดินผสมฟาง คงจะเป็นช้ินส่วนของเตาไฟ และช้ินส่วนกระดูก สันนิษฐาน
ว่าน่าจะมีอายุในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร เรื่อยมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง 

 
แหล่งโบราณคดีโนนหนองใน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกลาง ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0328895E 1784231N 
สภาพของแหล่งโบราณคดี เป็นเนินดินขนาด 100x100 เมตร สูงประมาณ 3-4 เมตร พบเศษ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา สีนวลผิวเรียบ มีลวดลายแบบที่พบในแหล่งโบราณคดีในวัฒนธรรม
เขมร สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16 

 
แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณเชียงเหียน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเชียงเหียน ต้าบลเขวา อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0326116E 1786755N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเมืองโบราณมีคันดิน 3 ช้ัน คูน้้า 2 ช้ัน ผังเมืองค่อนไปทางรูป

กลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 กิโลเมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา กระสุนดิน
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เผา แวดินเผา หินดุ และแท่งดินเผาที่อาจจะใช้ขัดตัวหรือประทับลายภาชนะก็ได้ พบภาชนะดินเผาที่
ใช้บรรจุกระดูกทรงไข่ในพิธีกรรมการฝงัศพครั้งที่ 2 และภาชนะทรงชามอ่างที่น่าจะเป็นฝา คล้ายกับที่
พบในแหล่งโบราณคดีในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ นอกจากนี้ยังพบเครื่องมือส้าริด เหล็ก เครื่องมือกระดูก 
ลูกปัดแก้ว ลูกปัดเปลือกหอย และก้าไลหินอ่อน สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้น่าจะอยู่ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ร่วมสมัยกับที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ใช้งานต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์
ตอนต้น 

 
แหล่งโบราณคดีวัดวารินทราวาสท่าตูม 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านท่าตูมวาริน ต้าบลท่าตูม อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0334491E 1789621N 
เป็นวัดในพุทธศาสนา มีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ ไม่ทราบอายุสมัย (อาจเป็นของหลวงปู่

ถาวง ผู้สร้างวัด?) นอกจากนี้พบโบราณวัตถุในวัฒนธรรมเขมรจ้านวนหนึ่ง เช่น ภาชนะดินเผาเนื้อ
แกร่ง เคลือบสีน้้าตาล-ด้า และเคลือบเขียว เต้าปูนส้าริด และตะกรันโลหะ ซึ่งอาจจะมีการเคลือ่นย้าย
มาจากที่อื่นเพื่อน้ามาเก็บรักษาไว้ที่วัดก็เป็นได้ 

 
แหล่งโบราณคดีเถียงนาแม่ต๋อบ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองหวาย ต้าบลลาดพันา อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0331543E 1791765N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 10 ไร่ สูงประมาณ 1.5 เมตร พบเศษภาชนะดินเผา

เนื้อดินธรรมดากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และมีการค้นพบภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกในสระน้้าใกล้กับ
แหล่งโบราณคดี สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 2500-1000 ปีมาแล้ว 

 
แหล่งโบราณคดีโนนสวนกล้วย (บ้านหนองนาแซง) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองนาแซง ต้าบลลาดพัฒนา อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0325507E 1792985N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 5 ไร่ สูงราว 2 เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน

ธรรมดา เคยพบไหเนื้อแกร่ง เครื่องมือเหล็ก และตะกรันโลหะจ้านวนมาก สันนิษฐานว่าอาจเป็นแหลง่
โบราณคดีที่เกี่ยวข้องกับงานโลหกรรม ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร   แหล่งน้้าใกล้เคียง คือ 
แม่น้้าชี ห่างไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ว่างระหว่างแหล่งโบราณคดีกับลา้น้้า ปรากฏว่ามีแอ่งน้้าที่
เรียกกันว่า “กุด” เกิดจากแม่น้้าชีเปลี่ยนทางเดิน (ทะเลสาบรูปแอก Ox-Bow Lake) ล้อมรอบแหล่ง
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โบราณคดีถึง 3 ด้าน ได้แก่ กุดบ้านลาด ห่างไปทางเหนือและตะวันตกราว 100 เมตร และกุดอ้อน้อย 
ห่างไปทางตะวันตก 500 เมตร  

 
แหล่งโบราณคดีโนนสวนกล้วย (บ้านโนนส าราญ)  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนส้าราญ ต้าบลแวงน่าง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0318935E 1787933N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 18 ไร่ สูง 1.5 เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน

ธรรมดา ผลิตค่อนข้างดี กระจัดกระจายทั่วแหล่ง สันนิษฐานว่าอาจจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 16  
 
แหล่งโบราณคดีโนนหนองแก 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนเพ็ก ต้าบลแวงน่าง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0323979E 1786463N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 15 ไร่ สูง 1.5 เมตร ปัจจุบันถูกท้าลายไปมาก เหลือ

เพียง 10 ไร่ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และเนื้อแกร่ง กระจัดกระจายทั่วเนินดิน พบก้อน
ศิลาแลงขนาดต่างๆกัน ช้ินส่วนประติมากรรม ฐานรูปเคารพหินทรายสีชมพู ทรงสี่เลี่ยมจัตุรัส ขนาด 
86x86 เซนติเมตร กางฐานเซาะร่องขนาด 10x10 เซนติเมตร มีช่องขนาด 5x5 เซนติเมตรรอบ 8 ทิศ 
และฐานรูปเคารพอีกช้ินหนึ่ง ท้าจากหินทรายสีชมพูเช่นกัน ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ  
47x47 เซนติเมตร และยังมีการค้นพบช้ินส่วนประติมากรรมท้าจากหินทรายสีชมพู ไม่ทราบแน่ชัดว่า
เป็นส่วนใด สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้คงจะอยู่ในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร 
พุทธศตวรรษที่ 16-18 

 
แหล่งโบราณคดีวัดป่าโชคดี 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนส้าราญ ต้าบลแวงน่าง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0318146E 1788043N 
เป็นวัดป่าในพุทธศาสนา น่าจะสร้างทับบนแหล่งโบราณคดีมาก่อน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อ

แกร่งแบบเขมรจ้านวนมากซึ่งถูกน้าข้ึนมาจากการปรับพื้นที่เพื่อสร้างถนน น่าจะมีอายุในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16-18 
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แหล่งโบราณคดีวัดป่าไชยศรีทาธรรมมานุสรณ์ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนม่วง ต้าบลแวงน่าง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0316298E 1786972N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 100x100 เมตร สูง 1 เมตร พบภาชนะดินเผาเนื้อ

แกร่ง จ้าพวกไหของเขมร สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 
 
แหล่งโบราณคดีวัดป่าศิลาขันธ์วิเวก  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหินต้ัง ต้าบลแวงน่าง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0322457E 1784657N 
เป็นวัดประจ้าบ้านหินตั้ง หลักฐานทางโบราณคดีต่างๆถูกน้ามาจากพื้นที่รอบๆหมู่บ้าน 

บางส่วนอาจน้ามาจากโนนหินตั้ง ใกล้วัด ไม่สามารถระบุต้าแหน่งของที่พบได้ มีทั้งช้ินส่วนศิลาแลง 
พระพุทธรูปพื้นบ้าน และเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งในวัฒนธรรมเขมร 

 
แหล่งโบราณคดีศาลาหลวงปู่ขาว 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนเพ็ก ต้าบลแวงน่าง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0322574E 1785874N 
สภาพของแหล่งโบราณคดี เป็นศาลาที่สร้างบนเนินดินที่เรียกว่าดอนปู่ตาของบ้านโนนเพ็ก 

เคยมีการขุดพบเศษอิฐ และฐานรูปเคารพท้าจากหินทรายสีแดง ขนาดประมาณ 70x84 เซนติเมตร 
และฐานโยนี ท้าจากหินทรายสีขาว ขนาด 100x100 เซนติเมตร น่าจะอยู่ในวัฒนธรรมเขมร ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16-17 

 
แหล่งโบราณคดีหนองประปาหมู่บ้าน  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนไฮ ต้าบลห้วยแอ่ง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 0336861E 1786718N 
สภาพแหล่งโบราณคดี เป็นหนองประปาที่สร้างบนเนินดินที่เรียกว่าดอนปู่ตาของบ้านดอนไฮ 

เนินดินนี้มีขนาดประมาณ 200x200 เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบจ้านวน
มาก กระจัดกระจายอยู่ทั่วเนิน น่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ราว 2500-1000 ปีมาแล้ว 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณกันทรวิชัย  
ต้าแหน่งที่ตั้ง – บ้านสระ ต้าบลคันธารราษฎร์ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0318593E 1803904N 

 สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเมืองโบราณที่มีคูนั้นดินล้อมรอบ ผังเมืองรูปไข่ หรือกลมรี 
ขนาดยาว 1.5 กิโลเมตร กว้าง 1.3 กิโลเมตร คูเมืองกว้าง 18 เมตร มีคันดิน 2 ช้ัน ปัจจุบันเหลือความ
สูงราว 2-3 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ทั้งแบบเรียบและ
ตกแต่งลวดลาย สันนิษฐานว่ามีการอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายเรื่อยมาจนถึง
สมัยประวัติศาสตร์ในวัฒนธรรมทวารวดี 
 หลักฐานส้าคัญอย่างหนึ่งที่พบในเมืองโบราณกันทรวิชัย คือพระพุทธม งคล ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่ ศิลปะทวารวดี มีความสูงราว 4 เมตร ประดิษฐานอยู่ที่ลานโพธ์ิ
ภายในวัดพุทธมงคล มีใบเสมาหินทรายแบบทวารวดีปักรอบ 2 ช้ัน ทั้ง 8 ทิศ เดิมมีสภาพช้ารุด ต่อมา
ใน พ.ศ. 2460 มีการซ่อมแซมส่วนพระกรและพระเศียรข้ึนใหม่  
 นอกจากนี้ยังมีเนินโบราณสถานรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยอิฐ เรียกว่า “อุ่มยาคู” ขนาด 
กว้าง 37 เมตร ยาว 10.5 เมตร มีก้อนศิลาแลงอยู่รอบๆ  เคยมีการขุดลอกบริเวณรอบๆเนิน พบ
พระพุทธรูปดินเผาศิลปะทวารวดีจ้านวนมาก ต่อมามีการขุดแต่งโดยกรมศิลปกรใน พ.ศ.2515 พบว่า
เป็นฐานอิฐยาวมีส่วนที่คล้ายกับฐานชุกชี มีใบเสมาปักอยู่ด้านข้าง สันนิษฐานว่าเป็นพระอุโบสถ พบ
พระพิมพ์ดินเผาปางสมาธิคล้ายกับพระพิมพ์ปาละ ซึ่งนิยมในสมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 14-15 
และยังพบแผ่นเงินดุนที่มุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแท่นพระประธานในซากอุโบสถ โดย
พบว่าบรรจุรวมกันอยู่ในภาชนะดินเผาใบหนึ่ง โดยพบมากกว่า 60 แผ่น แผ่นเงินน้ันมีลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา้ขนาด กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร มีลวดลายดุนเป็นรูปพระพทุธเจา้ประทบั
ยืน นั่ง เทวดา บุคคลช้ันสูง สถูป และธรรมจักร ศิลปะทวารวดี 

 
แหล่งโบราณคดีโนนข่า (บ้านม่วง)  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านม่วง ต้าบลกุดไส้จ่อ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0323323E 1800488N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดประมาณ 150x150 เมตร สูง 2-3 เมตร เคยพบแนว

อิฐบริเวณกลางเนิน มีการขุดสระน้้า พบโบราณวัตถุในสระน้้า เช่น เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 
เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ และเศษเครื่องเคลือบแบบจีน สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในราว



  251 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และมีการใช้งานพื้นที่ในสมัยล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
มา   แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ หนองยาง ห่างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ราว 1.5 กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนขาม  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านขามเฒ่าเมืองทอง ต้าบลกุดไส้จ่อ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0319034E 1799653N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน 2 เนินติดต่อกัน ขนาดราว 200x250 เมตร พบเศษภาชนะ

ดินเผาเนื้อดินธรรมดา โถดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบเขียวแบบเขมร ช้ินส่วนกระดูกมนุษย์ และ
พระพุทธรูป (อาจมีการเคลื่อนย้ายได้) สันนิษฐานว่าคงมีการใช้งานพื้นที่นี้มาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ และในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18   แหล่งน้้า
ใกล้เคียง ได้แก่ หนองมะเขือ ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ราว 1.3 กิโลเมตร และแม่น้้าชี 4.6 
กิโลเมตร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนมอ  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านน้้าใส ต้าบลกุดไส้จ่อ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0322768E 1801963N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินกว้างขวาง พื้นที่ราว 4-5 ไร่ สูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ 

สูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ 3 เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาแบบค่อนข้างหยาบ
ประปรายอยู่ทั่วบริเวณ สันนิษฐานว่าน่าจะมีการใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย  

 
แหล่งโบราณคดีโนนยาง  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านยาง ต้าบลกุดไส้จ่อ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0320520E 1800947N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดราว 100x100 เมตร สูงประมาณ 5 เมตร แต่เดิมเป็น

ป่าช้าเก่า พบโครงกระดูกมนุษย์ ช้ินส่วนกระดูกสัตว์ เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา กระสุนดินเผา 
สันนิษฐานว่าน่าจะมีการใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
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แหล่งโบราณคดีโนนส้มโฮง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านน้้าใส ต้าบลกุดไส้จ่อ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0321154E 1802211N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินกว้างขวางพื้นที่ราว 3-4 ไร่ สูงจากที่รอบๆประมาณ 2 

เมตร มีคูน้้าธรรมชาติไหลผ่าน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดากระจัดกระจายอยู่ทั่วไป เคยมี
การค้นพบพระพิมพ์ดินเผาด้วย (อาจจะมีการเคลื่อนย้ายมาจากแหล่งอื่น) สันนิษฐานว่าน่าจะเคยมี
การใช้งานพื้นที่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 

 
แหล่งโบราณคดีโนนหัน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านยางค้าพัฒนา ต้าบลกุดไส้จ่อ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0321516E 1801284N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาด 150x150 เมตร สูงราว 3 เมตร จากการขุดสระน้้า

ใกล้ๆกับเนินดินท้าให้พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาจ้านวนมาก และเศษภาชนะดินเผาเนื้อ
แกร่งค่อนข้างน้อย พบหินดุ ตุ๊กตาดินเผา อาจจะเคยมีการใช้งานในสมัยก่อนปะวัติศาสตร์ตอนปลาย 

 
แหล่งโบราณคดีโนนหินทอด  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านยางสามัคคี ต้าบลกุดไส้จ่อ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0320580E 1799627N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเดิมเป็นเนินดินขนาดราว 200x200 เมตร ถูกท้าลายลงไปมากจนเหลอื

ประมาณ 20x20 เมตร แต่ยังคงหลงเหลอืร่องรอยไว้ให้เห็นบ้าง สูงจากพื้นดินโดยรอบประมาณ 2-3 
เมตร พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาจ้านวนมาก พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งและเศษ
ภาชนะดินเผาเคลือบแบบจีน (เครื่องเคลือบชิงไป๋) อยู่บ้าง นอกจากนี้ยังมีร่องรอยของแนวศิลาแลง 
และก้อนศิลาแลงกระจัดกระจายทั่วไป จากค้าบอกเล่า บริเวณที่เรียกว่าป่าช้าเก่า เคยพบพระพุทธรูป
ท้าจากหิน สันนิษฐานว่าคงจะเคยใช้งานในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 
16-18 โดยน่าจะเคยมีโบราณสถานด้วย และยังคงใช้งานพื้นที่นี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  
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แหล่งโบราณคดีบ้านดอนเปลือย  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนเปลือย ต้าบลกุดไส้จ่อ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0319679E 1796915N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน มีสระน้้าใหญ่ที่คาดว่าน่าจะเคยเปน็บ่อขุดศิลาแลง พบเศษ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง คนโทแบบเขมร สันนิษฐานว่าน่าจะเคยมี
การใช้งานพื้นที่ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18 

 
แหล่งโบราณคดีโนนข่า (บ้านโนนแสบง) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนแสบง ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0310464E 1799944N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเดิมเปน็เนินขนาด 4 ไร่ ปัจจุบันเหลือเพียง 100x150 เมตร สูงราว 

6-10 เมตร จากพื้นที่โดยรอบ ซึ่งมีร่องรอยคราบเกลืออยู่ทั่วไป พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 
เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง เศษภาชนะดินเผาบรรจุกระดูกเนื้อดินธรรมดา กระดูกสัตว์ ก้อนดินเผา
ไฟค่อนข้างเยอะ พบหนาแน่นในแหล่งโบราณคดี  สันนิษฐานว่าน่าจะเคยใช้งานในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 16-18  

 
แหล่งโบราณคดีโนนขี้ควาย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนหน่อง ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0312167E 1800716N 
สภาพแหล่งโบราณคดีน่าจะเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในสมัยกอ่นประวัติศาสตร์ตอนปลาย 

พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาหลากหลายแบบหนาแน่นในแหล่งโบราณคดี 
 
แหล่งโบราณคดีโนนไร่  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนหน่อง ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0312274E 1799655N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ คงจะมี

อายุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
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แหล่งโบราณคดีโนนส้มโฮง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนหน่อง ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0311402E 1800372N  
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และเศษภาชนะ

ดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบเขียว เคลือบน้้าตาล-ด้า แบบเขมร สันนิษฐานว่าน่าจะเคยใช้งานพื้นที่ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเขมร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนสาวเอ้ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านขามเรียง ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM0311102E 1796981N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาค่อนข้างหยาบ คงจะ

มีอายุในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีโนนเสียว 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนแสบง ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0310850E 1799021N  
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาค่อนข้างหยาบ คงจะ

มีอายุอยู่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีโนนหนองไฮ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนแสบง ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0310658E 1799883N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน พบหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆคล้ายกับโนนข่า น่าจะอยู่

ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 16-18 
 
แหล่งโบราณคดีวัดกู่แก้ว 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนหน่อง ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0313026E 1797816N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินโบราณสถาน ล้อมรอบด้วยคูน้้ารูปเกือกม้า พบฐานอาคาร

ศิลาแลง สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 16-18 
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แหล่งโบราณคดีวัดป่าดอนหนาด  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนนา ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0313327E 1794827N 
สภาพแหล่งโบราณคดีปัจจุบันกลายเป็นวัดในพระพุทธศาสนา พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน

ธรรมดาอย่างหยาบ เศษภชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบเขียว คงจะมีการใช้งานมาตั้ งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายและในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านช้าง ราวพุทธศตวรรษที่ 22 

 
แหล่งโบราณคดีวัดสุธัมมาราม 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองแข้ ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0311006E 1795200N 
สภาพแหล่งโบราณคดีในปัจจุบันเป็นวัดในพระพุทธศาสนา พบในสมาหินทรายแบบทวารวดี

อีสาน หินบด (ไม่ทราบแน่ชัดว่าพบในพื้นที่วัด หรือเคลื่อนย้ายมาเก็บรักษาไว้ในวัด) สันนิษฐานว่า
น่าจะมีอายุในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี  

 
แหล่งโบราณคดีบ้านเขียบ  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านเขียบ ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0309819E 1797427N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นหมู่บ้านของคนในปัจจุบัน แต่พบร่องรอยซากเตาโบราณ และเศษ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาจ้านวนมาก สันนิษฐานว่าอาจะเป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผาในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย 

 
แหล่งโบราณคดีดอนนา  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านวังหว้า ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0316825E 1795145N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นที่ดอนกลางทุ่งนา พบเศษภาชนะดินเผาค่อนข้างหลากหลาย 

ตั้งแต่แบบเนื้อดินธรรมดาค่อนข้างหยาบ ไปจนถึงเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบแบบเขมร และ
ล้านช้าง 
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แหล่งโบราณคดีดอนโพธิ์ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนเวียงจันทร์ ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0314763E 1798780N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นที่ดอน พบเศษภาชนะดินเผาค่อนข้างหลากหลาย ตั้งแต่แบบเนื้อ

ดินธรรมดาค่อนข้างหยาบ ไปจนถึงเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบแบบเขมร และล้านช้าง 
 
แหล่งโบราณคดีโนนกลางทุ่ง 1 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัวขัว ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0315369E 1800300N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินกลางทุ่งนา พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ทั้งหยาบ

และเนื้อดีบ้างปะปนกัน สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และอาจใช้งานมาจนถึง
สมัยต้นประวัติศาสตร์? 

 
แหล่งโบราณคดีโนนกลางทุ่ง 2  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัวขัว ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0315553E 1800079N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินกลางทุ่งนา ใกล้กับแหล่งโบราณคดีโนนกลางทุ่ง 1 พบเศษ

ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ทั้งหยาบและเนื้อดีบ้างปะปนกัน สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย และอาจใช้งานมาจนถึงสมัยต้นประวัติศาสตร์? 

 
แหล่งโบราณคดีโนนหนองเหล่า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหัวขัว ต้าบลขามเรียง อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0314547E 1800615N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินเล็กๆ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ 

เศษกระดูก คงจะมีการใช้งานในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
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แหล่งโบราณคดีท่ีนาแม่ใหญ่กอง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านมะค่า ต้าบลมะค่า อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0328347E 1799046N 
สภาพแหล่งโบราณคดีอยู่ในที่นาของชาวบ้าน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่าง

หยาบไปจนถึงเครื่องเคลือบแบบล้านช้าง สันนิษฐานว่าน่าจะเคยใช้งานพื้นที่นี้ ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายเรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านช้าง 

 
แหล่งโบราณคดีโนนยาคู  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านไผ่ ต้าบลมะค่า อ้าเภอกันทรวิชัย  
พิกัด UTM 0324499E 1799226N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินเล็กๆ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งแบบเขมรกระจัด

กระจายทั่วไป คงจะเคยมีการใช้งานในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร 
 
แหล่งโบราณคดีดอนปู่ตา หนองสระหิน  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านขี ต้าบลเขวาใหญ่ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0307484E 1798210N  
สภาพแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่เรียกว่า “ดอนปู่ตา” ซึ่งเป็นพื้นที่

ศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนในปัจจุบัน  พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา หินบด ใบเสมาหินทราย 
สันนิษฐานว่าคงจะมีการใช้งานในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี 

 
แหล่งโบราณคดีดอนทุ่งนาน้อย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนเสี้ยว ต้าบลเขวาใหญ่ อ้าเภอกันทรวิชัย  
พิกัด UTM 0307014E 1797446N  
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นที่ดอนกลางทุ่งนา พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ภาชนะ

ดินเผาบรรจุกระดูก ภาชนะดินเผาบรรจุข้าวเปลือก และช้ินส่วนวัตถุส้าริด สันนิษฐานว่าคงจะเคยมี
การใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
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แหล่งโบราณคดีท่ีนาพ่อใหญ่ถาวร 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านขีใต้ ต้าบลเขวาใหญ่ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0308137E 1797614N 
สภาพแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ในที่นาของชาวบ้าน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และ

เนื้อแกร่งเคลือบแบบเขมร คงจะมีการใช้งานในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร 
 
แหล่งโบราณคดีท่ีนาพ่อใหญ่เรือง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านขี ต้าบลเขวาใหญ่ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0307606E 1797948N  
สภาพแหล่งโบราณคดีต้ังอยู่ในที่นาของชาวบ้าน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาจ้านวน

มาก ใกล้ๆกันนั้นมีดอนปู่ตา พบโบราณวัตถุกระจัดกระจาย สันนิษฐานว่าคงมีการใช้งานในสมัย
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวด ี

 
แหล่งโบราณคดีโนนกระเบื้อง  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านบุ่งเบา ต้าบลเขวาใหญ่ อ้าเภอกันทรวิชัย  
พิกัด UTM 0304343E 1793164N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเล็ก พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาค่อนข้าง

หยาบ น่าจะเคยมีการใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 
แหล่งโบราณคดีโนนโก  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านบุ่งเบา ต้าบลเขวาใหญ่ อ้าเภอกันทรวิชัย 
พิกัด UTM 0304170E 1793126N  
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเล็ก พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาค่อนข้าง

หยาบ น่าจะเคยมีการใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

แหล่งโบราณคดีโรงเรียนโนนนกหอ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนนกหอ ต้าบลยางน้อย อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0294411E 1804189N 
สภาพแหล่งโบราณคดีต้ังอยู่ในโรงเรียนโนนนกหอ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่าง

หยาบ เศษกระดูก สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีท่ีนานายทองม้วน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนสุวรรณ อ้าเภอโกสุมพิสัย  
พิกัด UTM 0284716E 1803326N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ในที่นาของชาวบ้าน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

อย่างหยาบ เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งแบบล้านช้าง คงจะเคยใช้งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลาย และในสมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมล้านช้าง 

 
แหล่งโบราณคดีวัดป่าสามัคคีธรรม 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านแพง อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0282956E 1801155N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีปัจจุบันเป็นวัดในพระพุทธศาสนา พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน

ธรรมดาอย่างหยาบๆ เครื่องประดับส้าริด ลูกปัดและก้าไลท้าจากเปลือกหอย สันนิษฐานว่าน่าจะมี
อายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 

 
แหล่งโบราณคดีวัดป่าโนนภาษี 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองสระพัง อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0275669E 1804297N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีปัจจุบันเป็นวัดในพระพุทธศาสนา พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน

ธรรมดาอย่างหยาบๆ เศษกระดูกกระจัดกระจายทั่วไป สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุอยู่ในสมัยก่ อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย 

  



  260 

แหล่งโบราณคดีโนนเมืองน้อย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโคกสมบูรณ์ อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0276534E 1806259N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินลูกระนาด พบโบราณวัตถุค่อนข้างมาก หลายสมัย เช่น 

เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ และเนื้อดี เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบแบบเขมร 
และล้านช้าง เศษตะกรันโลหะ คงจะมีการใช้งานเรื่อยมาต้ังแต่สมยัก่อนประวัติศาสตรต์อนปลาย สมัย
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 16-18 และวัฒนธรรมล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ 22 
ต่อเนื่องกันมา 

 
แหล่งโบราณคดีโนนไม่มีชื่อ บ้านโคกกลาง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโคกกลาง อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0277461E 1806849N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินเล็กๆตั้งอยู่กลางทุ่งนา พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน

ธรรมดา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งแบบล้านช้าง และเศษกระดูก คงจะมีการใช้งานในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลายและในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านช้าง  

 
แหล่งโบราณคดีโนนเขวา 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโคกกลาง อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0278006E 1806936N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินอยู่กลางทุ่งนา พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา

หลากหลายแบบ ทั้งเนื้อดีเนื้อหยาบปะปนกัน และเศษกระดูก สันนิษฐานว่าอาจจะมีการใช้งานมา
ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี 

 
แหล่งโบราณคดีโนนข่า บ้านหนองปลาแข็ง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองปลาแข็ง อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0283267E 1814086N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินเล็กๆ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่าง

หยาบๆ เศษกระดูก สันนิษฐานว่าคงจะมีอายุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
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แหล่งโบราณคดีหนองโสก 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองปลาแข็ง อ้าเภอโกสุมพิสัย  
พิกัด UTM 0283651E 1814336N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีอยู่ในที่นา มีแหล่งน้้าที่เรียกว่าหนองโสก พบเศษภาชนะดินผาเนื้อ

ดินธรรมดาอย่างหยาบ และเศษกระดูกกระจัดกระจาย คงจะมีอายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอน
ปลาย 

 
แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเก่า บ้านกอก 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกอก อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0281281E 1810063N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินใหญ่ เคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านมาก่อน พบโบราณวัตถุ

หลากหลาย โดยเฉพาะเศษภาชนะดินเผา ทั้งเนื้อดินธรรมดา เนื้อแกร่งแบบเขมรและล้านช้าง ไป
จนถึงเครื่องถ้วยจีน สันนิษฐานว่าคงมีการใช้งานต่อเนื่องตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเขมร
ต่อเนื่องจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านช้าง 

 
แหล่งโบราณคดีโนนค้อน้อย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกอก อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0286033E 1809629N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเล็กกลางทุ่งนา พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน

ธรรมดาอย่างหยาบ และเศษกระดูกกระจัดกระจายทั่วไป สันนิษฐานว่าคงจะมีอายุในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ตอนปลาย  

 
แหล่งโบราณคดีโนนค้อใหญ่ 2 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกอก อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0286161E 1808364N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่กว่าโนนค้อน้อย ตั้งอยู่กลางทุ่งนา ใกล้กับ

โนนค้อใหญ่ 1 พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ และเศษกระดูกกระจัดกระจายทั่วไป 
สันนิษฐานว่าคงจะมีอายุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
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แหล่งโบราณคดีโนนค้อใหญ่ 1 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกอก อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0285715E 1808298N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดใหญ่กว่าโนนค้อน้อย ตั้งอยู่กลางทุ่งนา ใกล้กับ

โนนค้อใหญ่ 2 พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ และเศษกระดูกกระจัดกระจายทั่วไป 
สันนิษฐานว่าคงจะมีอายุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 

 
แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเก่า บ้านดอนจ าปา 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านดอนจ้าปา อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0279932E 1809541N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินใหญ่ เคยเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านมาก่อน พบเศษภาชนะ

ดินเผาเนื้อแกร่งแบบเขมร และเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างดี คงจะเคยมีการใช้งานพื้นที่ใน
สมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมรมาก่อน 

 
แหล่งโบราณคดีพระลานชัย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโพนงาม อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0280866E 1804916N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีตั้งอยู่ในชุมชน พบเศษภาชนดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ 

และเนื้อดีกระจัดกระจาย นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบแบบเขมรด้วย คงจะมี
อายุอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายและสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร 

 
แหล่งโบราณคดีโนนพลับ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโพนงาม อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0287171E 1803171N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินใหญ่ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เครื่อง

เคลือบเขมร และล้านช้าง คงจะมีการใช้งานหลายสมัยตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร และวัฒนธรรมล้านช้าง  
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แหล่งโบราณคดีบ้านท่าเดื่อ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านท่าเดื่อ อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0288242E 1802353N 
เป็นแหล่งโบราณคดในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนเมือง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนเมือง อ้าเภอโกสุมพิสัย 
พิกัด UTM 0293317E 1805286N 
เป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 
แหล่งโบราณคดีโนนคอขาด  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0289518E 1805483N 
เป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านช้าง 
 
แหล่งโบราณคดีโนนกกพลับ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0300994E 1792839N 
เป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านช้าง 
 
แหล่งโบราณคดีโนนตาแก 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0301555E 1792994N 
เป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 
แหล่งโบราณคดีทุ่งหนองโดน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0299631E 1792984N 
เป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร 
 
แหล่งโบราณคดีโนนกระเบื้อง 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0301424E 1791482N 
เป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
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แหล่งโบราณคดีโนนฮ่อ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0290911E 1797496N 
เป็นแหล่งโบราณดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีโนนหนองสาปลา 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0293928E 1799619N 
เป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จนถึงสมัยประวัตศาสตร์  

วัฒนธรรมเขมร 
 
แหล่งโบราณคดีดอนดู่ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0294805E 1799909N 
เป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย จนถึงสมัยประวัติศาสตร์  

วัฒนธรรมเขมร 
 
แหล่งโบราณคดีโพนกุลา  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0294667E 1800931N 
เป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีวัดป่ากุดน้ าใส 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0296803E 1796757N 
เป็นแหล่งโบราณคดีในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร 
 
แหล่งโบราณคดีโนนกกโก  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0278443E 1792870N 
เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีการใช้งานพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย  

เรื่อยมาในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านช้าง 
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แหล่งโบราณคดีท่ีท าการศึกษาในเขตจังหวัดเลย 
 

แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีถ้ ามือ (ถ้ ามือแดง) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0800198E 1863235N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นถ้้าบนภูเขา ด้านในมีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เป็น

รูปต่างๆ ที่โดดเด่นที่สุดคือรูปฝ่ามือสีแดง 
 
แหล่งโบราณคดีถ้ าคิววิว 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0800613E 1863324N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นถ้้าบนภูเขา มีภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  
 
แหล่งโบราณคดีบ้านนาโก 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0803249E 1862821N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีอยู่ในหมู่บ้าน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา กระดูก 

ช้ินส่วนเครื่องมือหิน ส้าริด และเหล็ก น่าจะมีอายุอยู่ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีบ้านวังยาง บ้านลาด 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0795776E 1879407N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีอยู่ในหมู่บ้าน บางส่วนเป็นพื้นที่ในครอบครองของประชาชนและ

พื้นที่สาธารณประโยชน์ พบเศษภาชนะดินเผาค่อนข้างหลากหลายรูปแบบกระจัดกระจายอยู่ภายใน
แหล่งโบราณคดี เคยพบขวานหินขัด พระพิมพ์ดินเผา ใบหอกเหล็ก สันนิษฐานว่าน่าจะเคยมีการใช้
งานพื้นที่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมล้านช้าง 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านหนองหนีบ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0786602E 1875506N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีอยู่ในหมู่บ้าน บางส่วนเป็นพื้นที่ในครอบครองของประชาชนและ

พื้นที่สาธารณประโยชน์ พบใบเสมาหินทราย 9 หลัก เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมมน วางเรียงในทิศทั้ง 4 
สันนิษฐานว่าน่าจะเคยใช้งานพื้นที่นี้ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี 
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แหล่งโบราณคดีบ้านอีเลิศ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0801061E 1876523N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินในหมู่บ้าน เคยมีการขุดค้นทางโบราณคดี สามารถ

ก้าหนดอายุจากช้ันดินได้ 2 ช่วง ในช้ันบนสุดมีอายุประมาณ 2450 ปีมาแล้ว ส่วนช้ันล่างสุดมีอายุราว 
2700 ปีมาแล้ว พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และโครงกระดูกมนุษย์   

 
แหล่งโบราณคดีท่ีดินของนายหนูค่าย ขวัญต่อ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0819511E 1865349N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีอยู่ในที่ดินของประชาชน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา 

เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง เคยมีการพบโครงกระดูกมนุษย์ น่าจะเคยมีการใช้งานในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ ราว 2000-2500 ปีมาแล้ว 

 
แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีถ้ าลายแทง  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านผาสามยอด อ้าเภอผานกเค้า 
พิกัด UTM 0814736E 1861535N 
สภาพแหล่งโบราณคดีอยู่ในถ้้าบนภูเขา พบภาพเขียนสีแดง-ด้า เป็นภาพต่างๆ เช่น ฝ่ามือ 

สัตว์ เป็นต้น 
 
แหล่งโบราณคดีบ้านท่ายาง บริเวณท่ีราบเชิงเขาภูกระแต 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านท่ายาง ต้าบลภูกระดึง 
พิกัด UTM 0809918E 1872795N 
สภาพแหล่งโบราณคดีอยู่บนที่ราบเชิงเขาภูกระแต พบช้ินส่วนเครื่องมือหินขัด และหินเจาะรู

อย่างรูปโดนัท น่าจะมีอายุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ราว 2000-2500 ปี  
 
แหล่งโบราณคดีภาพเขียนสีถ้ าผาฆ้อง II (ถ้ าวัวกระทิง)  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลห้วยส้ม 
พิกัด UTM 0814672E 1870257N 
สภาพแหล่งโบราณคดีอยู่ในถ้้าบนภูเขา พบภาพเขียนสีแดง-ด้า ที่โดดเด่น คือ รูปวัว 
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แหล่งโบราณคดีถ้ าผาฆ้อง I (ถ้ าเสือ) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลห้วยส้ม 
พิกัด UTM 0814516E 1870172N 
สภาพแหล่งโบราณคดีอยู่ในถ้้าบนภูเขา พบรูปสัตว์สี่ขา คล้ายสุนัขหรือเสือ น่าจะมีการใช้งาน

ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ราว 3600 ปีมาแล้ว 
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แหล่งโบราณคดีท่ีท าการศึกษาในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

แหล่งโบราณคดีในอ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

แหล่งโบราณคดีท่ีดินนายอ่อนสา บุญยืน  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองงู ต้าบลทรายทอง 
พิกัด UTM 0214660E 1869368N 
สภาพแหล่งโบราณคดีอยู่ในที่ดินของประชาชน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ที่พบ

มากเป็นแบบก้นกลม พบกระดูกสัตว์ บริเวณกลางเนินพบแท่งหินทรายแดงขนาดใหญ่ น่าจะมีการใช้
งานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ราว  2500-2000 ป ี

 
แหล่งโบราณคดีโนนหินแห่  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองงู ต้าบลทรายทอง 
พิกัด UTM 0220593E 1866126N  
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา และเนื้อแกร่ง 

คุณภาพไม่ดีนัก ท้าอย่างหยาบๆ คงจะมีอายุในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ราว 2000-2500 ป ี
 
แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเก่า (บ้านสมสนุก)  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านสมสนุก ต้าบลนากอก  
พิกัด UTM 0195195E 1868582N  
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดิน พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาคล้ายกับที่โนนนกทา 
 
แหล่งโบราณคดีดอนพลับ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0196543E 1870178N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา กระสุดดินเผา หินขัดตัว น่าจะอยู่ในสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2500-2000 ปีมาแล้ว และยังพบกระดึงส้าริด กระดิ่งส้าริด และเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างดี น่าจะอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเขมร อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 16-18 
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แหล่งโบราณคดีท่ีดินนายพยุง ชัยผล (บ้านวังไฮ) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0199576E 1870166N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ตะกรันโลหะ น่าจะยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอน

ปลาย ราว 2500-2000 ปีมาแล้ว 
 
แหล่งโบราณคดีโคกสนั่น  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0198520E 1872613N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ลูกปัดหินสีน้้าเงิน และตะกรันโลหะ น่าจะใช้งานใน

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 2500-2000 ปีมาแล้ว 
 
แหล่งโบราณคดีบ้านนากอก 
พิกัด UTM 0202063E 1871095N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ผลิตข้ึนอย่างหยาบๆ น่าจะอยู่ ในสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ อายุราว 2500-2000 ปีมาแล้ว 
 
แหล่งโบราณคดีบ้านโนนงาม 
พิกัด UTM 0204168E 1870215N  
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เครื่องมือหินขัด ตะกรันโลหะ ช้ินส่วนกระดูกมนุษย์

และสัตว์  น่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 
แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0202501E 1875805N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เครื่องประดับ ลูกปัดหินสีต่างๆ เครื่องมือหินขัด น่าจะ

มีอายุอยู่ในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
 
แหล่งโบราณคดีโนครึ้มดู่ (บ้านซัมเบ็ญ) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านซัมเบ็ญ ต้าบลหนองบัวใต้ 
พิกัด UTM 0217035E 1869039N  
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เศษดินเผาไฟ ช้ินส่วนกระดูกสัตว์ และตะกรันโลหะ 

น่าจะมีอายุในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
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แหล่งโบราณคดีห้วยหนองผือ  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0217999E 1872929N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา แวดินเผา ดินเผาไฟ ตะกรันโลหะ น่าจะมีอายุใน

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีหนองไข่นุ่น (บ้านจอมทอง) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านจอมทอง ต้าบลศรีบุญเรือง  
พิกัด UTM 0209853E 1869883N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง ช้ินสวนหินบด และลูกรอก

ส้าหรับพันด้าย สันนิษฐานว่าจะเคยใช้งานในช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย และสมัย
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมเขมร พุทธศตวรรษที่ 16-18 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านห้วยหว้า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านห้วยหว้า ต้าบลศรีบุญเรือง 
พิกัด UTM 0212483E 1872406N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา พบแบบที่มีลายปั้นแปะกดประทับ น่าจะอยู่ใน

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ราว 2000-2500 ปีมาแล้ว 
 
แหล่งโบราณคดีดอนหินตั้ง (บ้านโคกสูง)  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0205514E 1875304N  
พบใบเสมาสลักจากหินทราย ทั้งแบบเรียบและแบบสลักเป็นรูปแกนสถูป คล้ายกับที่พบที่วัด

ป่าศรีวิไล สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 
 
แหล่งโบราณคดีท่ีดินนายสุวรรณ วิรัชชู 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0205703E 1875488N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา อย่างหยาบ ช้ินส่วนกระดูก เศษดินเผาไฟกระจัด

กระจายอยู่ทั่วไปในแหล่งโบราณคดี สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย  
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แหล่งโบราณคดีวัดป่าศรีวิไล 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0206099E 1875820N 
ปัจจุบันเป็นที่เก็บรักษาใบเสมา และยังค้นพบจากในวัดด้วย โดยใบเสมานั้นเคยปักอยู่ 6 ทิศ 

แต่ละมุมนั้นจะปักเป็นคู่ๆเสมอ รูปทรงแต่ละใบต่างกันไม่มีรูปแบบมาตรฐาน โดยปักล้อมรอบโบสถ์
เก่าของวัด บางใบมีลายหม้อน้้า น่าจะอยู่ในสมัยประวัติศาสตร ์วัฒนธรรมทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 
14-16 

 
แหล่งโบราณคดีท่ีดินนางดวงใจ แบร์  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหว้าใหญ่ ต้าบลหันนางาม 
พิกัด UTM 0207989E 1882315N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา แวดินเผา น่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอน

ปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีโคกหินแห่ (บ้านห้วยไผ่) 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านห้วยไผ่ ต้าบลเมืองใหม่ 
พิกัด UTM 0207288E 1882983N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ตะกรันโลหะ น่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอน

ปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีโสกไห 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านชมพูทอง ต้าบลเมืองใหม่ 
พิกัด UTM 0211539E 1880889N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา น่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ราว 2000-2500 ปี

มาแล้ว 
 
แหล่งโบราณคดีวัดสว่างอารมณ์ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโนนสูงเปือย ต้าบลเมืองใหม่ 
พิกัด UTM 0209684E 1878052N 
พบใบเสมาสลักจากหินทราย 8 ใบล้อมรอบเนินดิน สลักเป็นรูปแกนกลางสถูปหม้อน้้า คล้าย

ที่วัดป่าศรีวิไล น่าจะอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทวารวดี 
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แหล่งโบราณคดีเนินดินริมล าห้วยไฮ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหินตลาด ต้าบลโนนสะอาด 
พิกัด UTM 0189638E 1878369N  
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินตั้งอยู่ริมล้าห้วยไฮ พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน

ธรรมดาหลากหลายสี ผลิตอย่างหยาบๆ น่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 2000-2500 ปี
มาแล้ว 

 
แหล่งโบราณคดีโนนไม่มีชื่อริมล าห้วยข่า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านห้วยบง ต้าบลโนนสะอาด 
พิกัด UTM 0197807E 1873850N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ตะกรันโลหะ ช้ินส่วนกระดูก แวดินเผา กระสุนดินเผา 

น่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีดอนเขียง (บ้านโนนพระ)  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0198251E 1877971N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา ผลิตอย่างหยาบๆ น่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีท่ีดินนางเกสร จ าปาอ่อน 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - พิกัด UTM 0200758E 1877604N 
พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา หลากหลายสี ช้ินส่วนกระดูก แวดินเผา ดินเผาไฟ 

น่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ราว 2000-2500 ปีมาแล้ว 
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แหล่งโบราณคดีท่ีท าการศึกษาในเขตจังหวัดชัยภูม ิ
 

แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 

แหล่งโบราณคดีท่ีบ้านโนนเสลา  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลผักปัง อ้าเภอภูเขียว    
พิกัด UTM 185437E 1810020N 
เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีคูน้้าคันดินล้อมรอบรูปร่างไม่แน่นอน ตั้งอยู่ใกล้ล้าน้้าขนาดใหญ่ มี

เนินดินขนาดใหญ่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 450 เมตร จากการ
ส้ารวจเมื่อ พ.ศ. 2522 พบเศษภาชนะเนื้อหยาบ ตกแต่งผิวด้วยน้้าโคลนสีแดงมีลายเชือกทาบ เศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งเคลือบน้้าโคลนสีแดง กระดูกมนุษย์ กระดูกสัตว์ เงินตราโบราณ เศษเหล็ก 
พบปะปนอยู่กับโบราณวัตถุจากสมัยอื่นๆด้วย   

 
แหล่งโบราณคดีบ้านพรหมเหนือ  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอภูเขียว    
พิกัด UTM 185398E 1813466N 
สภาพแหล่งโบราณคดีรูปร่างวงรี พบเศษภาชนะดินเผาและกระดูกกระจัดกระจายทั่วไป 

น่าจะอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีบริเวณตัวอ าเภอภูเขียว  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลผักปัง อ้าเภอภูเขียว    
พิกัด UTM 194280E 1811463N 
รูปร่างไม่ชัดเจน ชุมชนเหล่าน้ีมักตั้งอยู่ใกล้ล้าน้้าหรือหนองน้้าธรรมชาติใหญ่ๆ โดยคูน้้ารอบ

เมืองจะท้าหน้าที่เป็นอ่างเก็บน้้า ซึ่งชักน้้ามาใช้ในเมือง ต่อมาในสมัยเขมรจะเปลี่ยนมาเป็นเมือง
สี่เหลี่ยมซึ่งไม่จ้าเป็นต้องอยู่ใกล้แหล่งน้้าธรรมชาติ แต่สร้างอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ข้ึนใหม่เพื่อใช้เฉพาะ
ในเมือง 
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แหล่งโบราณคดีบ้านโนนดินจี่  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลกุดยม อ้าเภอภูเขียว (ปัจจุบันข้ึนกับต้าบลโอโล) 
พิกัด UTM 198637E 1810817N 
แหล่งโบราณคดีต้ังอยู่บนที่ลาดลงสู่ที่ราบด้านตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน มีการส้ารวจที่

โบราณคดีใน พ.ศ. 2522 พบฐานศิวลึงค์ 2  อัน พระพุทธรูปศิลาประทับนั่งขัดสมาธิ จีวรห่มคลุม 
เสมาหินทรายปักรวมกันเป็นกลุ่มไม่มีรูปสลัก สันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นชุมชนที่มีความเจริญอยู่ก่อน
แล้ว ต่อมาจจึงมีการนับถือศาสนาพุทธและพราหมณ์ 

 
แหล่งโบราณคดีเมืองโบราณบ้านแก้ง  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลบ้านแก้ง อ้าเภอภูเขียว  
พิกัด UTM 184800E 1813168N 
ลักษณะของแหล่งโบราณคดีน่าจะเป็นเมืองโบราณ มีคูน้้าคันดินล้อมรอบเนินดินรูปวงรี 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 700-1500 เมตร ถูกท้าลายจนไม่เหลือสภาพเดิม ปัจจุบันหลงเหลอื
อยู่บริเวณด้านทิศเหนือของตัวเมืองอันเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่า โนนเมือง 
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของชุมชนบ้านแก้ง และอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดพระธาตุสามหมื่น จึงเรียกว่าเมือง
โบราณบ้านแก้ง ห่างจากล้าน้้าพรมประมาณ 500 เมตร มีหนองน้้าอยู่โดยรอบ เช่น หนองสามหมื่น
ทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร หนองทุ่มล้อม, หนองปลาเก้าหาบ และหนองแซงห่างไป
ทางตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ1.5 กิโลเมตร, 2 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตรตามล้าดับ หนองหญ้า
ข้าวนก ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 4 กิโลเมตร และหนองตูมห่างไปทางใต้ประมาณ 2.5 
กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ต้ังอยู่บนดินชุดวาริน และ ดินชุดราชบุรี 

จากการส้ารวจทางโบราณคดีเมื่อ พ.ศ. 2525 พบซากโบราณสถานก่อด้วยอิฐ 2 แห่ง ในตัว
เมือง เศษเสมาหินทราย เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ และแบบเนื้อแกร่งจ้าพวกเครื่องเคลือบ ฐาน
ประติมากรรมสลักจากหินทราย และพระพุทธรูป คงจะมีอายุสมัยราวพุทธศตวรรษที่ 13-15 

ภายในตัวเมืองมีสถานที่ส้าคัญ 2 แห่ง ได้แก่ อูบมุง เป็นซากโบราณสถานก่ออิฐ พบเสมาหิน
ทรายและฐานประติมากรรมสลักจากหินทราย อีกที่หนึ่งคือ ไร่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัด
พระธาตุสามหมื่น 

จากหลักฐานทางโบราณคดี และจารึกภาษามอญโบราณ ท้าให้น่าจะพอก้าหนดอายุคร่าวๆ
ได้ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-15 และอาจจะยังมีการใช้งานมาถึงราวพุทธศตวรรษที่ 17 โดยปราศจาก
อิทธิพลทางวัฒนธรรมของเขมร เช่นเดียวกับเมืองโบราณในท้องที่ลุ่มแม่ชีตอนบนอีกหลายเมือง 
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แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองคง  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลบ้านเพชร อ้าเภอภูเขียว  
พิกัด UTM 209242E 1810950N 
แหล่งโบราณคดีนี้เป็นที่ตั้งของชุมชน แหล่งน้้าใกล้เคียงได้แก่ ห้วยสวนมอญ ห่างจากแหล่ง

โบราณคดีไปทางทิศตะวันตก ราว 500 เมตร หนองสิม ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ราว 500 เมตร 
ห้วยชันและห้วยหมาตาย ห่างไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ราว 1.5-1.8 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีต้ังอยู่
บนดินชุดร้อยเอ็ด ส่วนพื้นที่รอบๆแหล่งนั้นตั้งอยู่บนดินชุดโคราช  

สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นผืนนา บริเวณแหล่งโบราณคดีมีร่องรอยโบราณสถานก่ออิฐ 
จากการส้ารวจทางโบราณคดีใน พ.ศ. 2528 พบโบราณวัตถุหลากหลายชนิด เช่น ภาชนะดินเผาเนื้อ
แกร่ง เคลือบสีน้้าตาล ทรงไหเท้าช้าง หรือไหขอม ฐานประติมากรรมหินทราย กล้องยาสูบดินเผา 
แหวนส้าริด ตุ้มหูส้าริด เป็นต้น สันนิษฐานว่าคงจะได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร ราวพุทธศตวรรษที่ 
17-19 โดยโบราณวัตถุบางช้ินคล้ายคลึงกับที่พบที่ แหล่งโบราณคดีบ้านหลุบค่าย ต้าบลสามสวน 
อ้าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   

แหล่งโบราณคดีบ้านบัว 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลสระโพนทอง อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  
พิกัด UTM 813871E 1798195N 
(เดิมข้ึนกับต้าบลบ้านยาง) เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่บนที่ราบ มีการส้ารวจในปี พ.ศ. 2528 พบ

ภาชนะและเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบแบบลายขูดขีดเคลือบน้้าโคลนสีแดง ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง
เคลือบสีขาว สีเทา สีน้้าตาล แท่งหินบด และกระดูกมนุษย์  

สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นชุมชนปัจจุบันขนาดใหญ่ บ้านเรือนตั้งหนาแน่นบนที่ราบ 
โดยรอบเป็นทุ่งนา แหล่งน้้าใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยหามแห ห่างไปทางทิศตะวันออก 500 เมตร และ 
ห้วยสวนกล้วย ห่างงไปทางทิศตะวันตก ราว 1.5 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีต้ังอยู่บนดินชุดวาริน, ดิน
ชุดราชบุรี, ดินชุดโพนพิสัย และ ดินชุดบรบือ 

พบโบราณวัตถุต่างๆ ได้แก่ ภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผา เนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ 
และเนื้อแกร่ง มีการตกแต่งแบบลายขูด และกดประทับ พบสีขาว เทา น้้าตาล  

พบแท่งหินบด และช้ินส่วนกระดูกบริเวณด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน 
อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบหลักฐานทางโบราณคดีที่จะใช้ก้าหนดอายุสมัยได้อย่างเด่นชัด แต่

น่าจะมีความสัมพันธ์กับแหล่งโบราณคดีใกล้เคียงอย่าง บ้านเก่าน้อย และบ้านหัวขัว 

 
แหล่งโบราณคดีโนนฆ้อง  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลสระโพนทอง อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ (เดิมข้ึนกับต้าบลบ้านยาง) 
พิกัด UTM 817686E 1801604N 
แหล่งโบราณคดีเป็นที่ตั้งชุมชนบนพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยทุ่งนาสลับกับป่าโปร่ง แหล่งน้้า

ใกล้เคียงได้แก่ ห้วยโพธิ และห้วยหามแห โดยตั้งอยู่ห่างออกไปจากตัวแหล่งด้านทิศใต้เป็นระยะทาง
ประมาณ 650 และ 500 เมตร ตามล้าดับ นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้้าอื่นๆใกล้เคียงกัน เช่น ห้วยหมากอึ 
ห่างไปทางทิศตะวันออก 800 เมตร และห้วยสาซู ห่างไปทางทิศตะวันตก 500 เมตร และยังอยู่ห่าง
จากแหล่งโบราณคดีบ้านพันล้า และบ้านโพธิ ซึ่งตั้งอยู่ห่างไปทางทิศใต้ 1-1.2 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนดิน
ชุดร้อยเอ็ด และดินชุดราชบุรี  
 ที่มาของช่ือโนนฆ้องมาจากเรื่องเล่าที่ว่าในทุกๆคืนวันพระจะได้ยินเสียงฆ้องลอยมาตามลม 
ต่อมามีการขุดพบฆ้องส้าริดขนาดใหญ่ภายในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านเช่ือว่าเป็นฆ้องใบเดียวกัน จึงท้าให้มี
การตั้งช่ือหมู่บ้านว่าโนนฆ้อง 
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 จากการส้ารวจทางโบราณคดีใน พ.ศ. 2528 พบภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผา ทั้ง
แบบเนื้อดินธรรมดาและเนื้อแกร่ง มีลักษณะเป็นไหทรงสูงสีเท่าอ่อน พบไหที่มีการตกแต่งลวดลายกด
ประทับแบบลูกคลื่น และการขุด-ขูดเป็นร่องขนานกันหลายร่องที่ผิวด้านนอกของภาชนะ ส่วนแบบ
เนื้อดินธรรมดาพบไม่มากนัก ในหมู่บ้านแทบจะไม่พบเลย เสมาหินทรายซึ่งมีทั้งแบบลวดลายรูปสัตว์ 
รูปเส้นสันกลางใบเสมา และแบบเรียบไม่มีลวดลาย มีการพบฆ้องส้าริดด้วย 
 สันนิษฐานว่า รูปแบบของหินและภาชนะดินเผาของแหล่งโบราณคดีแห่นี้เหมือนกับที่พบที่
บ้านพันล้าซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียงกัน โดยรูปแบบของเสมาอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-13  
 นอกจากนี้ยังพบโบราณวัตถุท้าจากหิน ได้แก่ เสมา ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่
บริเวณศาลากลางบ้าน กับกลุ่มที่อยู่ในที่ดินของราษฎร และโบราณวัตถุที่ท้าจากส้าริด คือ ฆ้อง พบใน 
พ.ศ. 2523 ก้าหนดอายุคร่าวๆจากโบราณวัตถุที่พบน่าจะอยู่ในสมัยประวัติศาสตร์ ราวพุทธศตวรรษที่ 
12-16 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านหัวขัว 
ต้าแหน่งที่ตั้ง – ต้าบลหนองข่า (ปัจจุบันเป็นต้าบลบ้านบัว) อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  
พิกัด UTM 813714E 1798839N 

 ลักษณะของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดย่อม เรียกกันว่า โนนกู่ อยู่ห่างจากหมู่บ้าน
ประมาณ 200 เมตร โดยรอบเป็นทุ่งนา ทางด้านตะวันออกของหมู่บ้านห่างออกไปประมาณ 200 
เมตร เป็นที่ตั้งของเนินดินขนาดย่อม เรียกว่า กู่ ซึ่งพบเสมากลุ่มหนึ่งบริเวณนี้ด้วย   จากการส้ารวจ
ทางโบราณคดีใน พ.ศ. 2528 พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบมีลายเชือกทาบและลายขูดขีด เสมาหิน
ซึ่งพบ 2 กลุ่ม คือบริเวณหมู่บ้านจ้านวน 7 แผ่น บางแผนเคยมีจารึกแต่ลบเลือนหมดแล้ว และบริเวณ
โนนกู่จ้านวน 17 แผ่น ปักรอบเนินดิน โดยเสมา 4 แผ่นมีลวดลายดอกไม้ ยักษ์ น้้าเต้า สันนิษฐานว่า
น่าจะมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16  

 ล้าน้้าที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยกุดแซะ ซึ่งไหลผ่านทิศเหนือและทิศตะวันตกของหมู่บ้านห่าง
ไปประมาณ 500 เมตร และห้วยหามแห ซึ่งไหลผ่านด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร เช่นกัน ห้วยทั้งสองนี้ไหลไปรวมกับล้าน้้าพรม ซึ่งอยู่ห่างออกไปทาง
เหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ก่อนที่จะไปรวมกับล้าน้้าพอง แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ตั้งอยู่บนดินชุด
ราชบุรี 
 แหล่งโบราณคดีของบ้านหัวขัวนี้คือ โรงเรียนบ้านบัว ซึ่งอยู่ห่างออกมาทางใต้ประมาณ 400 
เมตร และบ้านเก่าน้อย ห่างไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1.5 กิโลเมตร พบภาชนะดินเผาและเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ  มีเส้นใยผสมอยู่มาก 
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 พบเสมาหินทราย 2 กลุ่มใหญ่ๆ บริเวณที่ดินของราษฎร 7 แผ่น และบริเวณกู่ หรือโนนกู่ 17 
แผ่น โดยเฉพาะที่โนนกู่มีการสลักลวดลายสวยงาม เป็นรูปวงกลม รูปยักษ์ เป็นต้น   
 นอกจากนี้ยังมีการค้นพบหินบด และเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งจากบริเวณที่เป็นกองศิลา
แลง สันนิษฐานว่าเป็นโบราณสถานที่ถูกท้าลาย ก้าหนดอายุอย่างคร่าวๆในราวพุทธศตวรรษที่ 12-15 
โดยดูจากรูปแบบและลวดลายบนเสมาซึ่งเป็นศิลปะแบบทวารวดีในภาคอีสาน 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านเก่าน้อย 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลบ้านยาง อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
พิกัด UTM 812833E 1798057N 

 สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินขนาดเล็ก ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ 200 เมตร อยู่ใกล้แหล่งน้้าที่ส้าคัญ คือ ห้วยกุดแซ ไหลผ่านทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 
ห่างไปประมาณ 500 เมตร ซึ่งจะไหลไปบรรจบกับล้าน้้าพรมอันเป็นสาขาหนึ่งของล้าน้้าพอง  
 แหล่งโบราณคดีน้ีตั้งอยู่บนดินชุดวาริน (ดินร่วนปนทราย สีน้้าตาลเข้ม เป็นกรดอ่อนๆ ) ส่วน
รอบๆตัวแหล่งเปน็ดินชุดราชบุรี (ดินร่วนเหนียวสีเทา น้้าตาลอ่อน มีจุดประสีน้้าตาลเข้ม เป็นกรดปาน
กลาง) น่าจะเป็นพื้นที่ปลูกข้าว 
 เนินดินขนาดเล็กที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโนนกู่ น่าจะเคยเป็นโบราณสถานมาก่อน เนื่องจากพบ
เศษอิฐและศิลาแลงกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และพบโบราณวัตถุหนาแน่นกว่าที่อื่นๆบริเวณแหล่ง
โบราณคดี  
 จากการส้ารวจทางโบราณคดีใน พ.ศ. 2528 บริเวณทุ่งนาของหมู่บ้านพบภาชนะและเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบสีน้้าตาลแดง รูปทรงคล้ายไหทรงสงู มีเครื่องมือเหล็กอยู่ในไหด้วย พบฐานหิน
ทรายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนสูงสอบข้ึนไปคล้ายหลังคาทรงปั้นหยา มีลวดลายลักโดยรอบ ส่วนบริเวณ
โนนกู่พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้คงจะร่วมสมัยกับแหล่ง
โบราณคดีบ้านบัว และบ้านหัวขัว เพราะต้ังอยู่ใกล้เคียงกัน มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบยังไม่พอที่จะสามารถก้าหนดอายุสมัยที่แน่นอนได้ แต่เมื่อ
พิจารณาถึงแหล่งโบราณคดีที่อยู่ใกล้เคียงกัน สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16  

  



  279 

แหล่งโบราณคดีโนนหินตั้ง  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านพันล้า ต้าบลบ้านยาง อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์  
พิกัด UTM 817455E 1801108N 

 ตั้งอยู่ริมห้วยไผ่ฝั่งตรงข้ามกับโนนฆ้อง พบเสมาแบบแผ่นหินจ้านวนหลายสิบหลัก ปักในแนว
ตรงและวงกลม บางหลักมีลวดลาย พบจารึกสองหลัก มีหลักหนึ่งกล่าวถึงกษัตริย์ทรงพระนามว่าชัย
สิงหวรมัน  

 

แหล่งโบราณคดีบ้านพันล า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง – ต้าบลสระโพนทอง (เดิมข้ึนกับต้าบลบ้านยาง) อ้าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
พิกัด UTM 816897E 1800669N 

 สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นแหล่งชุมชนที่ล้อมรอบปา่โปร่งสลบักับนาข้าว อยู่ห่างจากบ้าน
โนนฆ้องประมาณ 1 กิโลเมตร ล้าน้้าที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยหามแห ห่างไปทางทิศเหนือ ราว 200 
เมตร และยังมีห้วยโพธิ และห้วยหมากอึ ห่างไปทางทิศตะวันออก ราว 1.5 และ 2 กิโลเมตร 
ตามล้าดับ  
 แหล่งโบราณคดีตั้งอยู่บนดินชุดโคราช ซึ่งเป็นดินร่วนปนทรายสีน้้าตาลเข้มถึงสีน้้าตาล เป็น
กรดเล็กน้อยจนถึงกรดแก่ ระบายน้้าได้ดีปานกลาง อินทรียวัตถุอยู่ในระดับต่้า ส่วนรอบๆแหล่ง
โบราณคดีน้ันเป็นดินชุดราชบุรี และดินชุดร้อยเอ็ด ค่อนข้างร่วน  
 จากการส้ารวจทางโบราณคดีใน พ.ศ. 2528 พบโบราณวัตถุจากสถานที่ต่างๆ 3 แห่ง คือ 
บริเวณผืนนาพบภาชนะและเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบจากการเผาด้วยอุณหภูมิต่้า พบเสมาสลัก
จากหินทรายสีแดง 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ราว 700 เมตร เรียกว่า
หนองหินต้ังซึ่งเป็นแหล่งวัดเก่าพบเสมา บางหลักสลักลายกลีบบัว หลักหนึ่งมีจารึกแต่ลบเลอืน กลุ่มที่
สองเรียกว่าโนนป่าช้า อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ห่างไปราว 400 เมตร พบเสมาจ้านวน 15-20 หลัก 
บางหลักสลักลายกลีบบัว 
 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปบริเวณหนองหินตั้งเป็นที่ราบ ปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งท้าไร่
และท้านา พื้นที่ที่ราบดังกล่าวเกิดจากการทับถมของตะกอนน้้าพาเป็นหลัก มีล้้าน้้าธรรมชาติขนาด
เล็ก 2 สาย โดยอยู่ห่างออกไปทางทิศใต้ของแหล่งประมาณ 500 เมตร 1 สาย และอยู่ห่างออกไปทาง
ทิศเหนือของแหล่งประมาณ 650 เมตร 1 สาย ซึ่งล้าน้้าน้ีจะไหลออกสู่บึงละหานซึ่งอยู่ห่างออกไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร และไหลออกสู่แม่น้้าชีในที่สุด   หลักฐานส้าคัญที่พบ
บริเวณนี้ คือ จารึกห้วยมะอึ เป็นอักษรหลังปัลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 
บริเวณใกล้เคียงกันกับหนองหินตั้งมีสถูปเจดีย์ที่ส้าคัญองค์หนึ่ง คือ พระธาตุกุดจอก เป็นเจดีย์ที่ก่อ
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ด้วยอิฐสอดิน ตั้งอยู่บนเนินดิน บนฐาน มีเรือนธาตุเป็นรูปเพรียวทรงปราสาท มีซุ้มทิศ 4 ทิศ ภายใน
องค์พระธาตุมีเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมศิลปะล้านช้างอีกหนึ่งองค์ 
 กลุ่มใบเสมาที่หนองหินตั้ง แต่เดิมเคยเป็นพื้นที่วัดเก่า เคยมีผู้ขุดพบพระพุทธรูปส้าริด และ
โบราณวัตถุอื่นๆจ้านวนมาก ต้าแหน่งการปักของเสมากระจัดกระจายไม่เปน็ระเบยีบ มีอยู่ 33 หลัก มี
ทั้งแบบเรียบ และสลักลาย ทั้งแบบแผ่นและแบบแท่ง แต่มีอยู่หลักหนึ่งพบว่ามีจารึก แต่ก็ลบเลือนไป
มากแล้ว กลุ่มใบเสมาที่โนนป่าช้า พบเพียง 15-20 หลัก คล้ายกับที่หนองหินต้ัง สภาพช้ารุดมากกว่า  
ก้าหนดอายุแหล่งโบราณคดีบ้านพันล้าอย่างคร่าวๆในราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 (หรืออาจจะอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-16) 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

แหล่งโบราณคดีบ้านกุดเชือก  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลหนองนาแซง อ้าเภอเมือง    
พิกัด UTM 186858E 1740097N 
มีรูปร่างชุมชนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า พบเศษภาชนะดินเผาเคลือบในวัฒนธรรมเขมร แต่ไม่

สามารถก้าหนดอายุได้แน่ชัด คงจะได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในช่วงเวลาหนึ่ง 
 
แหล่งโบราณคดีโนนบ้านเก่า 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านโพใหญ่ ต้าบลบ้านเล่า อ้าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  
พิกัด UTM 182549E 1755818N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินเตี้ยๆ ห่างจากบ้านโพใหญ่ไปทางตะวันตกราว 800 

เมตร ล้อมรอบด้วยนาข้าว ไร่ถ่ัวลิสง และไร่มันส้าปะหลัง ล้าน้้าที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยช่อระกา ซึ่ง
ไหลแยกสาขาผ่านแหล่งโบราณคดีทั้งทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ห่างไปด้านละ 100 เมตร 
นอกจากนี้มีหนองกุดแข้ และหนองแซว ซึ่งเป็นหนองน้้าใหญ่ ห่างไปประมาณ 1 กิโลเมตร 

แหล่งโบราณคดีต้ังอยู่บนดินชุดร้อยเอ็ด ส่วนพื้นที่รอบแหล่งนั้นตั้งอยู่บนดินชุดวาริน 
โบราณวัตถุที่พบ ได้แก่ ภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผา ซึ่งพบทั้งแบบเนื้อดินธรรมดา 

เนื้อหยาบลายเชือกทาบ มีการตกแต่งด้วยการเคลือบน้้าโคลน มีลายกดประทับ ขูดขีด และ แบบเนื้อ
แกร่งสีน้้าตาล ซึ่งมีการตกแต่งด้วยการขูดเป็นลายคลื่น และภาชนะเนื้อแกร่งลายขุด 

พบเสมาหินทรายบริเวณที่เรียกกันว่า กู่ ซึ่งพังทลายไปหมดแล้ว เหลือเพียงก้อนศิลาแลง 
และหินกรวดแม่น้้าที่คงจะน้ามาใช้ในการก่อสร้างฐานราก เสมานั้นท้าจากินทรายสีน้้าตาล 4 แผ่น 
นอกจากนี้ยังพบช้ินส่วนหินทรายคล้ายกับโกลนพระพุทธรูป สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12-16 ใกล้เคียงกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆในแถบลุ่มน้้าชี  

 
แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองน้อย  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลรอบเมือง อ้าเภอเมือง    
พิกัด UTM 182767E 1752215N 
รูปร่างของชุมชนไม่ชัดเจน พบเศษภาชนะดินเผา และเศษกระดูกกระจัดกระจายทั่วไป ไม่

สามารถก้าหนดอายุสมัยได้ 
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แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองเก่า  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลรอบเมือง อ้าเภอเมือง    
พิกัด UTM 183244E 1750147N 
บ้านเมืองเก่า หรือ ปรางค์กู่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินดินสูง รอบๆเปน็ที่ราบดินตะกอนน้า้

พัดพา ล้าน้้าเสียวไหลผ่านด้านทิศตะวันตก และมีล้าน้้าเล็กๆไหลผ่านด้านตะวันออก ซึ่งจะไหลไปรวม
กับล้าน้้าเสียว ล้าปะทาว ซึ่งอยู่ห่างไปทางตะวันออกราว 1 กิโลเมตร และแม่น้้าชี มีพื้นที่ดินเกลือ ใน
ช้ันหินเกลอหมวดหินมหาสารคาม เสมาที่ปักเป็นแบบแผ่นหินธรรมชาติไม่มีการตกแต่งให้เป็นรูปร่าง 
มีหลายขนาด มีการก้าหนดทิศทางการปักที่แน่นอน บางจุดปักเป็นรูปวงรี บางจุดปักเป็นคู่ 

 
แหล่งโบราณคดีบริเวณโรงต้มกลั่นสุรา  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลรอบเมือง อ้าเภอเมือง    
พิกัด UTM 184912E 1752308N 
สภาพรูปร่างแหล่งโบราณคดีไม่ชัดเจน พบเศษภาชนะดินเผา และเศษกระดูกกระจัดกระจาย

ทั่วไป ไม่สามารถก้าหนดอายุสมัยได้ 
  
แหล่งโบราณคดีบ้านกุดโง้ง  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลหนองนาแซง อ้าเภอเมือง 
พิกัด UTM 190772E 1747396N 
เป็นแหล่งโบราณคดีขนาดเล็กอยู่กลางทุ่งนา อยู่ใกล้กับแหล่งน้้าธรรมชาติ คือ ล้าปะทาว ซึ่ง

ไหลมาจากเทือกเขาภูแลนคาผ่านบ้านกุดโง้ง ห่างไปทางทิศตะวันตกและทิศใต้ประมาณ 300 เมตร 
และห้วยระเริงชีรอง ผ่านด้านเหนือและด้านตะวันออกของหมู่บ้านประมาณ 100 เมตร ส่วนค้าว่ากุด
โง้งนั้นมาจากทางน้้าบางส่วนของล้าปะทาวได้เปลีย่นทางเดินกลายเป็นหนองน้้า มีน้้าใช้ตลอดปี ท้าให้
ดินตะกอนท้องน้้าสะสมตัวอยู่ในแหล่งโบราณคดี    จากการส้ารวจในปี 2528 พบภาชนะและเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ส่วนใหญ่เป็นแบบผิวเรียบ บางส่วนเป็นลายเชือกทาบและขูดขีด 

โบราณวัตถุที่ก้าหนดอายุสมัยได้ คือ ใบเสมา ซึ่งอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 และร่วม
สมัยกับแหล่งโบราณคดีอื่นๆในลุ่มแม่น้้าชี เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านโพใหญ่ อ้าเภอเมือง จังหวัด
ชัยภูมิ, เมืองโบราณคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองเพีย 
อ้าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และแหล่งโบราณคดีเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อ้าเภอกมลาไสย 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ เป็นต้น 

บริเวณที่พบใบเสมาอยู่ที่เนินดินมีคูน้้าล้อมรอบ ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ติดกับล้าปะ
ทาวซึ่งเป็นสาขาของแม่น้้าชี พบเสมาปักอยู่บนเนินดินในต้าแหน่งที่ไม่ก้าหนดทิศทางแน่นอน โดยพบ
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ที่ดอนปู่ตาบานกุดโง้ง 2 แผ่น บริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน 4 แผ่น ลักษณะเสมาที่พบเป็นแบบแผ่นหนิ
ที่มีการตกแต่งรูปร่าง มีภาพสลักเป็นรูปสถูป พุทธประวัติ และมหานิบาตชาดก เช่นเดียวกับที่พบที่
บ้านคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์   เสมาบางหลักที่วัดศรีปทุมคงคาวนาราม จาก 12 แผ่น บางแผ่น
เป็นแบบเรียบ บางแผ่นมีเรื่องราวชาดก มีรูปพระโพธิสัตว์ประทับบนดอกบัว และมีอักษรสมัยหลังปลั
ลวะ ภาษาสันสกฤต และภาษามอญโบราณที่ด้านหลัง ซึ่งเป็นศิลปะแบบทวารวดีอีสาน คล้ายกับที่พบ
ที่เมืองฟ้าแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

 
แหล่งโบราณคดีบริเวณเพิงหินของภูพระ  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - หมู่ 6 บ้านนาไก่เซา ต้าบลนาเสียว อ้าเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ  
พิกัด UTM 185186E 1761196N 
บริเวณยอดภูพระมีเพิงหินรูปดอกเห็ด 2 เพิง เพิงหินแรกสลักเป็นภาพนูนพระพุทธรูป

ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร รอบโคนหินจ้านวน 7 องค์ เป็นปางสมาธิ 5 องค์ และปางมารวิชัย 2 องค์   
ส่วนอีกเพิงหินหนึ่งสลักเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัย มีขนาดใหญ่กว่าพระพุทธรูป
ของเพิงหินแรก มีหน้าตักกว้าง 4 ฟุต สูง 7 ฟุต ชาวบ้านเรียกว่าพระเจ้าองค์ตื้อ 

 
แหล่งโบราณคดีปรางค์กู่ ชัยภูมิ  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองบัว ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง  
พิกัด UTM 183318E 1749662N 
มีองค์ประกอบเหลืออยู่ 3 ส่วน คือ ปราสาทประธานสร้างด้วยศิลาแลง มีประตูเข้าทางด้าน

ทิศตะวันออก อีกสามด้านเป็นประตูหลอก   ทับหลังและหน้าบัน มีลวดลายที่สลักไม่ส้าเร็จ แต่พบจะ
สันนิษฐานได้ว่าเป็นลวดลายเฉพาะในศิลปะเขมรแบบบายน  ทับหลังมีรูปหน้ากาลอยู่ตรงกลาง 
ด้านบนเป็นรูปพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ประทับยืน หน้าบันสลักเป็นรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร 
มีบริวารนั่งอยู่เบื้องล่าง   ก้าแพงแก้ว เป็นรูปสี่เหลี่ยมก่อด้วยศิลาแลง   สระน้้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
ผนังขอบสระกรุด้วยศิลาแลงจนถึงพื้น อยู่ด้านนอกของก้าแพงแก้ว สันนิษฐานจากรูปแบบและแผนผงั
น่าจะสร้างข้ึนในสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 ในศิลปะเขมรแบบบายน มีหน้าที่เป็นศาสนสถานประจ้า
โรงพยาบาล หรือ อโรยาศาล 
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แหล่งโบราณคดีบ้านดอนกู่  
ต าแหน่งท่ีตั้ง - ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง  
พิกัด UTM 191327E 1740067N 
พบซากฐานสิ่งก่อสร้างท้าด้วยศิลาแลง บริเวณส้านักสงฆ์ประจ้าหมู่บ้าน โดยมี ผังการ

วางรากฐานของอาคารแบบเดียวกับปรางค์กู่ในเขตอ้าเภอเมืองชัยภูมิ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอโรคยา
ศาลเช่นเดียวกัน 
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แหล่งโบราณคดีในอ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

แหล่งโบราณคดีบริเวณตอนใต้ของห้วยตะกุด  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลหนองขาม อ้าเภอจัตุรัส    
พิกัด 800885E 1711415N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินรูปร่างไม่ชัดเจน พบเศษภาชนะดินเผาอย่างหยาบใน

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเคยมีการพบใบเสมาในวัฒนธรรมทวารวดี 
 
แหล่งโบราณคดีบ้านหนองลุมพุก  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลหนองบัวโคก อ้าเภอจัตุรัส    
พิกัด UTM 808066E 1709879N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินรูปวงกลม ที่อาจจะเคยมีคูน้้าล้อมรอบมาก่อน แต่ถูก

ท้าลายไปหมดแล้ว พบเศษภาชนะดินเผาอย่างหยาบในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเคยมีการพบใบ
เสมาในวัฒนธรรมทวารวดี 

 
แหล่งโบราณคดีดอนเมืองพรมบ้านหนองผักชี  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลหนองฉิม อ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  
พิกัด UTM 821501E 1722185N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีเป็นป่าโปร่งสลับกับทุ่งนา ส่วนพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งนาขนาดใหญ่ 

มีล้าน้้าในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยโป่ง ห่างไปทางตะวันตก ราว 500 เมตร ห้วยโศกเคง ห่างไป
ทางตะวันออก ราว 1.5 กิโลเมตร หนองผักชี ห่างไปทางเหนือ ราว 300 เมตร และหนองฉิม ห่างไป
ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ราว 2.5 กิโลเมตร 

แหล่งโบราณคดีต้ังอยู่บนดินชุดโลว์ฮิวมิคเกลย์ (Low Humic Gley) ที่อยู่ตามที่ราบขั้นบันได
กึ่ งใหม่  (Semirecent)  และตะกอนล้าน้้าเก่า (Old Alluvium)  มีสภาพเป็นลูกคลื่นลอนลาด 
(Undulating) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นดินตะกอนอุ้มน้้า เมื่อฝนตกจะท้าให้เกิดน้้าท่วมเฉียบพลัน มีศิลา
แลงเกิดข้ึน สามารถปลูกข้าวได้ 

พบโบราณวัตถุตามสถานที่ต่างๆของแหล่งโบราณคดีบ้านหนองผักชี ได้แก่ ที่ดอนเมืองพรม 
ซึ่งเช่ือว่าเป็นชุมชนด้ังเดิมก่อนที่จะเข้าไปตั้งบ้านเรือนครั้งแรก ห่างจากหนองผักชีไปทางใต้ ประมาณ 
1 กิโลเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยรอบจะเป็นป่าโปร่งสลับทุ่งนา พบภาชนะ
ดินเผาและเศษภาชนะดินเผา ทั้งแบบเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ มีการตกแต่งด้วยการชุบน้้าโคลน 
ขูดขีด ลายเชือกทาบ ปั้นแปะ ส่วนภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งจะเป็นไหทรงสูงเคลือบสีเขียว มีลายขูดขีด
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เป็นร่องขนานใต้เคลือบ นอกจากนี้ยังพบแท่งหินทรายสลักลาย ช้ินส่วนประติมากรรมหินทราย ก้าไล
ส้าริด บริเวณซากโบราณสถานและสระน้้าโบราณ 

ที่ดอนปู่ตา ทางด้านเหนือของแหล่งโบราณคดี พบภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผาเนื้อ
ดินธรรมดาอย่างหยาบ และภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง เป็นไหทรงสูงเคลือบเขียว นอกจากนี้ยังพบแท่น
ฐานประติมากรรมหินทราย (ฐานโยนิ) ช้ินส่วนประติมากรรมส้าริด พระพุทธรูปส้าริด พระพิมพ์ดิน
เผา และซากอิฐ ซึ่งเช่ือว่าคงจะเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานที่ถูกท้าลายไปแล้ว ไม่สามารถก้าหนด
อายุแน่นอนได้ แต่คงอยู่ในช่วงหลัง พศว. 10 ลงมา 

สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีพัฒนาการในสมัยประวัติศาสตร์ แต่ไม่ทราบอายุสมัย
แน่ชัด มีการยอมรับนับถือศาสนาทั้งพุทธและพราหมณ์ มีความเจริญด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างดี 
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แหล่งโบราณคดีในอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 

แหล่งโบราณคดีบ้านตาล  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลบ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  
พิกัด 792697E 1712509N 
พบร่องรอยชุมชนโบราณสองแห่ง คือ บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน มีอาณาเขต

เกือบจรดกับบ้านกลอย   รูปร่างชุมชนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า   อีกแหล่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
หมู่บ้าน ครอบคลุมพื้นที่ของบึงบางอ้าพัน   รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

 
แหล่งโบราณคดีบ้านกระทุ่มพระ  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลหัวทะเล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์    
พิกัด UTM 796049E 1714028N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินรูปร่างวงรี อาจจะเคยมีคูน้้าล้อมรอบ แต่ไม่ชัดเจนนัก พบ

เศษภาชนะดินเผาในสมัยก่อนประวัติศาสตร์กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
 
แหล่งโบราณคดีบ้านหนองกก  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลหัวทะเล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์    
พิกัด UTM 789762E 1703921N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินรูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า พบหลักฐานทางโบราณคดีเบาบาง 

ส่วนมากเป็นเศษภาชนะดินเผาที่น่าจะอยู่ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 
 
แหล่งโบราณคดีบ้านกู่หัวสระ  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลหัวทะเล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  
พิกัด UTM 794387E 1708655N 
สภาพของแหล่งโบราณคดีมีรูปร่างไม่ชัดเจน จากการถูกท้าลายไปมาก พบเพียงช้ินส่วนของ

โบราณสถานท้าด้วยหินทรายตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า น่าจะเป็นศาสนสถานใน
วัฒนธรรมเขมร ก้าหนดอายุสมัยไม่ได้เนื่องจากไม่พบองค์ประกอบสถาปัตยกรรมช้ินอื่นๆ 
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แหล่งโบราณคดีสบน้ ามัน  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกุดแคน ต้าบลบ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  
พิกัด UTM 791796E 1717696N 
ปัจจุบันเหลือองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ซากปราสาทก่อด้วยหินทรายแดงตั้งอยู่บนเนินดินใน

สภาพพังทลาย แต่ยังมีช้ินส่วนที่เป็นหินทรายแดงและศิลาแลงกระจัดกระจายอยู่ รวมทั้งแท่นฐาน
ประติมากรรมรูปสี่เหลี่ยมมีรูปตรงกลาง ชาวบ้านเรียกว่าสบน้้ามัน   คูน้้าล้อมรอบสามด้าน ยกเว้น
ด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นทางเข้าโบราณสถาน 

 
แหล่งโบราณคดีปรางค์บ้านตาล  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลบ้านตาล อ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์  
พิกัด UTM 794000E 1713295N 
ปัจจุบันมีสภาพเป็นเนินโบราณสถานจ้านวน 2 เนิน อยู่ห่างกันประมาณ 100 เมตรตามแนว

ทิศตะวันออก-ตะวันตก เนินแรกมีขนาด 30x40 เมตร ส่วนเนินที่สองมีขนาด 20x25 เมตร บริเวณ
เนินโบราณสถานแห่งแรกพบช้ินส่วนศิลาแลงและหินทรายอยู่บริเวณผิวดิน พบเศษภาชนะดินเผา 
(กระเบื้องมุงหลังคา?) จ้านวนมาก ปรากฏร่องรอยสระน้้าด้านทิศเหนือของเนินโบราณสถาน ไม่
สามารถก้าหนดอายุสมัยและหน้าที่การใช้งานได้ 
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แหล่งโบราณคดีในอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 

แหล่งโบราณคดีบ้านเขว้า  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลบ้านเขว้า อ้าเภอบ้านเขว้า    
พิกัด UTM 816149E 1740324N 
รูปร่างวงกลม 
 
แหล่งโบราณคดีกู่บ้านกุดยาง  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านกุดยางต้าบลตลาดแร้ง อ้าเภอบ้านเขว้า  
พิกัด UTM 803936E 1751078N 
กู่บ้านกุดยาง เรียกกันโดยทั่วไปว่า กู่แดงลักษณะของโบราณสถานก่อด้วยอิฐตั้งบนฐานศิลา

แลง ปัจจุบันหลงเหลือเพียงฐานและวงกบประตูสี่ด้าน บริเวณองค์ปราสาทพบทับหลังตกอยู่ 3 ช้ิน มี
ภาพสลักการกวนเกษียรสมุทร ภาพเทวดายืนบนหน้ากาลมีลายใบไม้ม้วน และภาพฤๅษีนั่งชันเข่ามีรูป
สัตว์ประกอบ พบช้ินส่วนปูนปั้นลายพญานาค สันนิษฐานว่าคงเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 

 
แหล่งโบราณคดีเมืองหามหอก  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองไข่นุ่น ต้าบลบ้านเขว้า อ้าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ  
พิกัด UTM 816167E 1741186N 
แหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินรูปร่างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 1.5 กิโลเมตร มีคูน้้า

ล้อมรอบสองช้ัน มีการส้ารวจในปี พ.ศ. 2528 พบโบราณวัตถุสถานในพื้นที่สองแห่ง ได้แก่ 
บริเวณบ้านหนองไข่นุ่น พบภาชนะละเศษภาชนะดินเผากระจัดกระจายอยู่ตามทุ่งนาของ

หมู่บ้าน เป็นเนื้อดินหยาบมีทรายผสมอยู่มาก ผิวสีเทาเข้มและสีเหลืองปนแดง มีทั้งแบบลายประทับ
และแบบผิวเรียบ  

บริเวณเมืองหามหอก อยู่ห่างจากบ้านหนองไข่นุ่นไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตร 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินที่มีคูน้้าล้อมรอบสองช้ัน มีลักษณะรูปร่างกลม มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีความลาดเอียงของพื้นที่จากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาและป่าโปร่ง ส่วนพื้นที่โดยรอบเปน็ทุ่งนาขนาดใหญ่ ห่างไปทางทิศตะวันตก 1 
กิโลเมตรจะเป็นที่ตั้งของบ้านหนองไข่นุ่น มีล้าน้้าส้าคัญ 7 สายไหลผ่าน ได้แก่ หนองอ้อ ห้วยโป่ง 
คลองไผ่งาม ไหลผ่านด้านทิศตะวันตก ทางทิศใต้มีห้วยกุดน้้าเค็มไหลผ่าน ทิศเหนือมีล้าห้วยชีลอง 
และชีลองน้อย ส่วนทางด้านทิศตะวันออกมีห้วยยางชุมไหลผ่าน โดยล้าน้้าทั้งหมดได้ถูกดัดแปลงให้
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เป็นคูน้้าล้อมรอบเนินดินตรงกลาง กลายเป็นคูเมือง ใกล้เคียงกันนั้นมีหนองน้้าใหญ่ คือ หนองแซ
บักดอ ห่างจากแหล่งโบราณคดีไปทางทิศใต้ ประมาณ 900 เมตร ที่พิเศษคือ บริเวณทิศตะวันตกอัน
เป็นจุดรวมของล้าน้้า 3 สาย มีการขุดร่องน้้าเป็นคูน้้าผ่านกลางเนินจากทิศตะวันตกไปยังทิศ
ตะวันออก ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ห้วยกุดบัว ซึ่งตื้นเขินไปแล้ว 

ลักษณะของคูน้้าคันดินของเมืองหามหอก คือ เป็นเนินดินที่มีคูน้้าล้อมรอบ 2 ช้ัน มีคันดิน
ล้อมรอบ 4 ช้ัน โดยมีการสร้างเรียงล้าดับจากด้านในติดกับตัวแหล่งออกไปหาด้านนอก ได้แก่ คูน้้าช้ัน
ที่ 1 มีคันดินสองช้ันอยู่ตลอดล้าคู ถัดมาเป็นคูน้้าช้ันที่ 2 มีคันดินล้อมรอบ 2 ช้ัน เช่นกัน ส้าหรับขนาด
ความกว้างของคูน้้าน้ันมีขนาดเท่ากันทั้ง 2 ช้ัน คือ ประมาณ 50 เมตร ส่วนขนาดคันดินของคูน้้าช้ันที่ 
1 (คูน้้าช้ันใน) ที่ประกอบด้วยคันดินช้ันที่ 1 และ 2 จะมีความกว้างเท่ากัน คือ ประมาณ 40 เมตร 
และที่น่าสังเกตคือทางด้านทิศใต้ของคูน้้าช้ันใน จะพบร่องรอยการสร้างคันดินต่อเนื่องจากช้ันที่ 2 
ออกมาเป็นช้ันที่ 3 ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 400 เมตร แล้วไม่มีร่องรอยของคันดินน้ีอีกเลย จนถึงคู
น้้าช้ันที่ 2 (คูน้้าช้ันนอก) ซึ่งจากการส้ารวจพบว่าคันดินที่ล้อมรอบคูน้้าช้ันที่ 2 นี้มีขนาดแตกต่างกัน
มาก กล่าวคือ คันดินช้ันแรก (ช้ันใน) มีขนาดกว้างถึง 50 เมตร แต่คันดินช้ันที่ 2 ช้ันนอกสุด มีขนาด
กว้างเพียง 10 เมตรเท่านั้น 

แม้คูน้้าคันดินจะถูกท้าลายหรือดัดแปลงไปบ้าง แต่ก็ยังเหลือสภาพเดิมๆให้เห็นอยู่ ในส่วน
ของคูน้้าช้ันในมีการขุดคูน้้าข้ึนใหม่และดัดแปลงกลายเป็นคูน้้ารูปเกือกม้า ยาวถึง 600 เมตร   

จากหลักฐานเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างจากดิน (Earthworks) นั้นแสดงให้เห็นถึงก้าลังการเกณฑ์
แรงงานจ้านวนมหาศาล และความรู้ในด้านเทคโนโลยี และชลประทานเป็นอย่างดี  

ที่ตั้งของแหล่งโบราณคดีเมืองหามหอกนั้นอยู่บนดินชุดราชบุรี ส่วนพื้นที่รอบๆตัวแหล่งนั้น
เป็นดินชุดตะกอนเชิงซ้อน (Alluvial Complex) และดินชุดพิมาย  

พบโบราณวัตถุในพื้นที่ต่างๆของเมืองหามหอก ได้แก่ บริเวณบ้านหนองไข่นุ่น พบโบราณวัตถุ
กระจัดกระจายตามทุ่งนาของหมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นภาชนะและเศษภาชนะดินเผา ซึ่งส่วนมากเป็น
ภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่างหยาบ ส่วนภายในบริเวณเมืองหามหอกนั้นพบโบราณวัตถุ
หลากหลาย ได้แก่ ภาชนะและเศษภาชนะดินเผาทั้งแบบเนื้อหยาบมีส้นใยพืชและกรวดทรายปะปน
อยู่มาก กับแบบเนื้อละเอียดมีทรายละเอียดผสมอยู่มาก มีการตกแต่งทั้งทาน้้าดิน ลายเชือกทาบ ขูด
ขีด และเขียนสี พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งด้วย ส่วนมากเป็นฝาภาชนะจ้าพวกตลับ กระปุก 
เคลือบสีเขียวและสีน้้าตาล  

พบเสมาหินทรายได้ทั่วไปภายในเมืองหามหอก แต่บางส่วนถูกทุบท้าลายน้าไปขายจนเหลือ
แต่สภาพที่แตกหัก และยังพบช้ินส่วนประติมากรรมหินทราย รูปบุคคล ซึ่งมีการซ่อมแซมในภายหลัง 

ภายในเนินดินที่เป็นตัวเมืองหามหอกนั้นพบซากโบราณสถานอยู่ทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่หลงเหลอื
ช้ินส่วนศิลาแลง อิฐ และหินทรายกระจดักระจาย ชาวบ้านเล่าว่าบางแห่งเคยเป็นกู่ซึ่งมีการลักลอบขุด
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หาโบราณวัตถุ นอกจากนี้ยังพบภาชนะเนื้อแกร่ง ทรงกระปุก ตลับ สีเขียวปนเหลือง เคลือบสีน้้าตาล 
ใบเสมาหินทรายมีลวดลายสลักงดงามแต่มีสภาพช้ารุด เทวรูปหินทราย และซากโบราณสถานศิลาแลง 

จากหลักฐานทางโบราณคดี ท้าให้พอจะก้าหนดอายุเมืองหามหอกให้อยู่ในราวพุทธศตวรรษ
ที่ 12-19 มีการใช้งานต่อเนื่องในสมัยประวัติศาสตร์ จากช่วงที่รับวัฒนธรรมทวารวดีไปจนถึงช่วงที่รับ
วัฒนธรรมเขมร สันนิษฐานว่าเมืองหามหอกนี้น่าจะเป็นชุมชนโบราณมาก่อนและมีพัฒนาการจาก
สังคมดั้งเดิมมาเป็นสังคมเมือง มีการยอมรับนับถือศาสนา สร้างรูปเคารพและแบ่งเขตที่อยู่อาศัยกับ
เขตประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีระบบชลประทานการจัดการน้้าเป็นอย่างดี โดยมีการชักน้้าจาก
แหล่งน้้าธรรมชาติมากักเก็บไว้ในคูเมือง อาจจะเพื่อการเกษตรกรรม น่าจะมีอายุสมัยจนถึงช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 17-19 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ 

แหล่งโบราณคดีบ้านหลุบค่าย  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลสามสวน อ้าเภอบ้านแท่น  
พิกัด UTM 212473E 1812691N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นป่าโปร่ง โดยรอบเป็นทุ่งนา มีหนองหลุบค่ายอยู่ทางทิศใต้ของ

หมู่บ้าน มีห้วยฝางอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัวแหล่งโบราณคดีอยู่นอกหมู่บาน เรียกว่า ดอนสระ
พัง หรือ โนนป่ากล้วย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 100 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่าง
จากหมู่บ้านประมาณ 600 เมตร บนดินชุดโคราชและร้อยเอ็ด ส่วนพื้นที่โดยรอบเป็นดินชุดร้อยเอ็ดที่
มีเนื้อดินเป็นดินร่วน    

จากการส้ารวจทางโบราณคดีเมื่อปี พ.ศ. 2528 พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดาอย่าง
หยาบ ซึ่งมีทั้งแบบผิวเรียบและลายกดประทับแบบหยักฟันปลา และลายขูดขีด บางช้ินมีการตกแต่ง
ลวดลายขูดขีดเป็นลายคลื่น ฟันปลา และลายแบบปั้นแปะ ส่วนภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งประเภทไห
ขอมหรือไหเท้าช้างเคลือบสีน้้าตาล เซาะร่องที่ฐานเป็นสันนูน ภาชนะทรงถ้วยหรือชาวกุเลนเคลือบใส
สีเขียว นอกจากนี้ยังเคยมีการค้นพบลูกกระพรวนส้าริด และการลักลอบขุดพบภาชนะรูปสัตว์ต่างๆ 
เช่น นก ไก่ ก้อนดินเผาไฟจ้านวนมาก และแผ่นดินเผาสอปูน (เตา?) ท้าให้ก้าหนดอายุสมัยได้อย่าง
น้อยในราวพุทธศตวรรษที่ 17-19 โดยได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร และโบราณวัตถุบางอย่างคล้าย
กับที่พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านเมืองคง ซึ่งอยู่ห่างไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 15 กิโลเมตร 

 

แหล่งโบราณคดีปรางค์กู่บ้านแท่น  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านหนองแฝก ต้าบลบ้านเก่า อ้าเภอบ้านแท่น  
พิกัด 221204E 1812730N 
ลักษณะของโบราณสถานหลงเหลือองค์ประกอบสถาปัตยกรรมอยู่เพียง 4 ส่วน คือ ปราสาท

ประธานสร้างด้วยศิลาแลงรูปสี่เหลี่ยม มีทางเข้าด้านทิศตะวันออก อีกสามด้านเป็นประตูหลอก   
บรรณาลัย สร้างด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้   ก้าแพงแก้ว สร้างด้วยศิลาแลง มีโคปุ
ระอยู่ด้านทิศตะวันออก   สระน้้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผนังขอบกรุด้วยศิลาแลงจนถึงพื้น  สันนิษฐาน
จากรูปแบบและแผนผังน่าจะเป็นศาสนสถานประจ้าโรงพยาบาลที่เรียกว่า อโรคยาศาล 
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

แหล่งโบราณคดีบ้านโนนขุนทิพย์  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์    
พิกัด UTM 213778E 1762257N 
สภาพแหล่งโบราณคดีเป็นเนินดินรูปวงรีมีร่องรอยคูน้้าล้อมรอบ พบหลักฐานเศษภาชนะดิน

เผาที่น่าจะก้าหนดอายุได้ในช่วงก่อนประวัติศาสตร์ และใบเสมาในสมัยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ทวารวดี อาจเทียบได้กับที่เมืองโบราณคอนสวรรค์ 

 
แหล่งโบราณคดี เมืองโบราณคอนสวรรค์ 
ต้าแหน่งที่ตั้ง - ต้าบลคอนสวรรค์ อ้าเภอคอนสวรรค์  
พิกัด UTM 213900E 1764446N 
แหล่งโบราณคดีเป็นเมืองโบราณรูปวงกลมมีคูน้้าคันดินล้อมรอบหลายช้ัน รูปกลมรี ขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางตามแนวเหนือ-ใต้ ประมาณ 1.2 กิโลเมตร มีคูน้้าคันดินล้อมรอบหมู่บ้าน ปัจจุบัน
ตื้นเขินและถูกท้าลายไปบางส่วน รอบๆเมืองโบราณมีสภาพเป็นป่าโปร่งและทุ่งนา ลักษณะของผัง
เมืองเป็นรูปกลม มีคูน้้าคันดินล้อมรอบ 2 ช้ัน ช้ันนอกสุดเป็นคูเมืองช้ันนอก ถัดมาเป็นคันดินช้ันนอก 
ต่อมาเป็นคันดินช้ันในและคูเมืองช้ันใน สภาพของคูเมืองส่วนมากตื้นเขิน บางส่วนดัดแปลงเป็นที่นา คู
เมืองบางส่วนแปรสภาพเป็นหนองน้้าด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ ได้แก่ หนองอ้อ หนองพระ และ กุด
แข่ ความกว้างโดยเฉลี่ยของคูเมืองประมาณ 35-40 เมตร และห่างกันระหว่างช้ันนอกกับช้ันใน
ประมาณ 150 เมตร  

เมืองโบราณบ้านคอนสวรรค์นี้ต้ังอยู่บนดินชุดโคราช ช้ันบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน้้าตาลเข้ม
ถึงสีน้้าตาล เป็นกรดปานกลาง ดินช้ันล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายสีน้้าตาลถึงสีน้้าตาลอ่อน ระบาย
น้้าได้ดี ส่วนโดยรอบเป็นดินชุดร้อยเอ็ด มีผิวดินร่วน ไปจนถึงร่วนปนทรายสีเทาอ่อน และสีเทาปน
น้้าตาล เป็นกรดจัดถึงปานกลาง ส่วนช้ันล่างเป็นดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียวสีเทาปนชมพู หรือสี
น้้าตาลอ่อนปนแดง เป็นกรด ระบายน้้าไม่ดีนัก ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 

เคยมีการส้ารวจของมานิต รัตนกุล ใน พ.ศ. 2508 และ ศรีศักร วัลลิโภดม ใน พ.ศ. 2511 
พบเศษภาชนะดินเผาจ้านวนมาก มีการกล่าวถึงภาชนะดินเผาที่ใช้ในการฝังศพ (Burial Jar) 

จากการส้ารวจทางโบราณคดี เมื่อ พ.ศ. 2528 พบภาชนะดินเผาเนื้อหยาบสีด้าขัดมันมีลาย
เชือกทาบ ลายขูดขีด ลายเขียนสี ภาชนะดินเผาบรรจุกระดูก พระพุทธรูปยืนแบบทวารวดี เสมาหิน
ทรายสลักรูปบุคคลแบบทวารวดี และซากโบราณสถานซึ่งเช่ือว่าเป็นโบสถ์เก่า เช่ือว่าเป็นเมืองในราว
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พุทธศตวรรษที่ 13-15 และคงร้างไปก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 เพราะพบร่องรอยวัฒนธรรมเขมรเพียง
เล็กน้อย 

ส้าหรับการค้นพบเสมาหินทรายนั้น ส่วนใหญ่พบบริเวณเนินดินสองเนิน เนินแรกอยู่นอกเขต
คูเมืองร้างสมัยทวารวดีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  พบเสมาแบบแผ่นหินที่มีการตกแต่งรูปร่างสวยงาม 
ปักอยู่บนเนินดินในต้าแหน่งที่ไม่ก้าหนดทิศทางแน่นอน ฐานของเสมามีลายสลักรูปกลีบบัว  บางหลัก
มีรูปพระโพธิสัตว์ บางหลักมีจารึก เช่น หลักที่มีภาพเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี มีจารึกอักษรสมัย
หลังปัลลวะ ภาษามอญโบราณ  

เนินดินแห่งที่สองอยู่กลางชุมชน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดกลาง พบเสมาแบบหลกัหินและแผน่
หินธรรมชาติที่มีขนาดและความหนาไม่เท่ากันเป็นจ้านวนมาก ปักกระจายรูปกลมตรงกลางเนินและ
ขอบเนิน พบเศษภาชนะและกระดูกมนุษย์ สันนิษฐานว่าคงจะเป็นเนินดินที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมฝัง
ศพในสมัยโบราณ 

มีเรื่องเล่าท้องถ่ินกล่าวถึงเมืองโบราณแห่งนี้ในช่ือเมืองกาหลง ซึ่งมีผู้ปกครองเป็นขอม ต่อมา
เกิดสงครามท้าให้กลายเป็นเมืองร้าง ภายหลังก็มีคนมาต้ังถ่ินฐานอีก  

โบราณวัตถุนอกจากภาชนะดินเผาและเศษภาชนะดินเผา ยังมีพระพุทธรูป เสมาหินทราย 
โดยมากพบที่โนนกู่ ซึ่งเป็นเนินดินที่อยู่ริมคูน้้าช้ันนอกด้านทิศตะวันตกของแหล่ง แต่ก็พบภายในตัว
เมืองด้วย ปัจจุบันมีโกลนพระพุทธรูปหินทรายขนาดใหญ่องค์หนึ่งถูกเก็บรักษรไว้ที่วัดคอนสวรรค์ ซึ่ง
เป็นโกลนพระแบบทวารวดี สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 11-16  

บริเวณวัดศรีวิไลซึ่งตั้งอยู่บริเวณเนินตัวเมืองค่อนมาทางทิศตะวันออก ปรากฏซากแนว
โบราณสถานก่ออิฐ เรียกกันว่าสิมเก่า พบเสมาหินทราย 10 หลักฝังล้อมรอบ นอกจากนี้ยังพบภาชนะ
ดินเผาและก้าไลส้าริดด้วย  
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แหล่งโบราณคดีในเขตอ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

แหล่งโบราณคดีถ้ าพระมหามนตรี  
ต้าแหน่งที่ตั้ง - บ้านป่าไม้ ต้าบลทุ่งพระ อ้าเภอคอนสาร 
พิกัด UTM 805468E 1841733N 
แหล่งโบราณคดีเป็นถ้้าหินปูนอยู่บนภูเขาซ้าผักหนาม จากการส้ารวจทางโบราณคดีใน พ.ศ. 

2523 พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกร่งจ้านวน 2 กอง ปนกับกระดูกสัตว์ โดยมากเป็นไหเท้าช้าง 
ลักษณะของเนื้อดินคล้ายกับที่พบที่แหล่งโบราณคดีบ้านคอนฉิม ต้าบลคอนฉิม อ้าเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น  
 



 

ประวัต ิผ ู้เข ีย น 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ปริวรรษ เจียมจิตต์ 
วัน เดือน ปี เกิด 11 กรกฎาคม 2534 
สถานท่ีเกิด เชียงราย 
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต โบราณคดี 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 1357 หมู่ 4 ซอยศรีบุญเรือง ถนนเทพารกัษ์ ต้าบลเทพารักษ์ อ้าเภอ เมือง  

จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
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