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พฒันาการทางวฒันธรรมของเมืองนครปฐมโบราณ: 

ข้อมลูใหม่จากการขดุค้นท่ีตำบลธรรมศาลา

	 การขดุคน้ทางโบราณคดทีีต่ำบลธรรมศาลา	 มวีตัถุประสงคเ์พือ่ตรวจ 

สอบลำดบัพฒันาการทางวฒันธรรมของชุมชนโบราณที่ตัง้อยู่ทางฟาก 

ตะวนัออกของเมอืงนครปฐมโบราณ	 ผลการขดุคน้บง่ชีว้า่	 บรเิวณแหลง่ 

โบราณคดแีหง่น้ีมรีอ่งรอยหลกัฐานการอยูอ่าศยัของมนุษยใ์นชว่งสมยัทวารวด ี

เทา่นัน้	 ชัน้วฒันธรรมชว่งแรกหรอืหลกัฐานการประกอบกจิกรรมระยะเริม่ 

ตน้ทีป่รากฏภายใน									หลุมขุดคน้คงมอีายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที	่12	–	13 

โดยมขีอ้สงัเกตวา่ในชัน้วฒันธรรมชว่งหลงัของการอยูอ่าศยัจะมโีบราณวตัถุ 

ประเภทสิง่ของตา่งถิน่ปรากฏขึน้	โดยเฉพาะลกูปดัแกว้สเีดยีวและเศษเครือ่ง 

ถว้ยจนีสมยัราชวงศถ์งั	 อนัแสดงใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม 

บางประการ															ทีส่นันิษฐานวา่เกดิขึน้ตัง้แต่ประมาณพทุธศตวรรษที	่14	เป็น 

ตน้มา	 สว่นการขดุคน้ในชัน้กจิกรรมระยะสดุทา้ยกไ็มพ่บโบราณวตัถุสมยั 

หลงัทวารวดเีลย	ดงันัน้ชมุชนโบราณทีต่ำบลธรรมศาลาแหง่น้ีคงถกูทิง้รา้ง 

ไปในราวพทุธศตวรรษที	่16	



Abstract

On the Cultural Development of Ancient Nakhon Pathom:

New Data from the Excavation at Tambon Dhammasala 

 The objective of the excavation at Tambon Dhammasala is to 

study the cultural development of the ancient community that occupied 

the eastern part of ancient Nakhon Pathom. The archaeological results 

demonstrate the human occupation during the Dvaravati period. The 

first cultural layer or early phase of the occupation probably emerged 

around	the	7th	-	8th	century	A.D.	It	should	be	noted	that	monochrome	

glass beads and Chinese T’ang ceramics were only discovered in the 

later phase of the occupation. These imported artifacts indicate some 

cultural	change	which	(it	is	assumed)	started	around	the	9th	century	

A.D.	The	excavation	in	the	last	occupied	layer	shows	no	evidence	of	

post-Dvaravati	artifacts.	Thus,	the	abandonment	of	the	ancient	Dham-

masala	community	possibly	happened	around	the	11th	century	A.D.
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ข้อมลูใหม่จากการขดุค้นท่ีตำบลธรรมศาลา*

สฤษดิพ์งศ ์ขนุทรง**

บทนำ

	 การขดุคน้ทีแ่หลง่โบราณคดหีอเอก	ตำบลพระประโทณ	ในปี	พ.ศ.	

2552	ไดผ้ลสรปุวา่		ในเขตเมอืงนครปฐมโบราณอาจมผีูค้นเขา้มาอยูอ่าศยั 

แลว้ตัง้แตร่าวพทุธศตวรรษที	่8	-	11	ประชากรกลุม่น้ียงัคงอยูอ่าศยัมาอยา่งตอ่ 

เน่ืองจนถงึชว่งพทุธศตวรรษที	่16	กอ่นจะละทิง้							ชมุชนไปในทีส่ดุ	(ด	ูสฤษดิพ์งศ	์ 

ขนุทรง	2553)	ในชว่งตน้ปี	พ.ศ.	2553	ผูว้จิยัจงึไดท้ำการขดุคน้เพิม่เตมิที ่

	 *	 บทความน้ีเป็นสว่นหน่ึงของวทิยานิพนธป์รญิญาปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	

เรือ่ง	 “พฒันาการทางวฒันธรรมของเมอืงนครปฐมโบราณในชว่งก่อนพทุธศตวรรษที ่

19”	 สาขาโบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร	์ บณัฑติวทิยาลยั	 มหาวทิยาลยัศลิปากร	 ได ้

รบัทนุสนบัสนุนการวจิยัจากสำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา	 ม	ี ศ.ดร.ผาสขุ 

อนิทราวธุ	 เป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธห์ลกั	และม	ีรศ.สรุพล	นาถะพนิธ	ุ เป็นทีป่รกึษา 

วทิยานิพนธร์ว่ม	

  ** นกัศกึษาระดบัปรญิญาดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาโบราณคดสีมยัประวตัศิาสตร ์

ภาควชิาโบราณคด	ี มหาวทิยาลยัศลิปากร	 และอาจารยป์ระจำภาควชิาโบราณคด	ี

คณะโบราณคด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร
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แหลง่โบราณคดใีนเขตตำบลธรรมศาลา	หมู	่4	การดำเนินงานครัง้น้ีมเีป�าหมาย 

เพื่อค้นหาร่องรอยหลกัฐานการประกอบกจิกรรมของชุมชนโบราณทาง 

ฟากตะวนัออกของเมอืง	ซึง่ยงัไมเ่คยมกีารขดุคน้มาก่อน	(แผนที	่1)

ท่ีตัง้ของแหล่งโบราณคดี

	 แหลง่โบราณคดใีนเขตตำบลธรรมศาลา	 ตัง้อยูต่รงกบัพกิดั	 UTM	 

47619858	E	/	1527627	N	มสีภาพเป็นเนินดนิขนาดใหญ่ใกลก้บัลำน้ำบางแกว้ 

เดมิ	สภาพในป�จจบุนัของแหลง่															มบีา้นเรอืนราษฎรตัง้อยู	่แต่กไ็มห่นาแน่น 

พืน้ทีจ่งึยงัไมถ่กูปรบัเปลีย่นจากสภาพดัง้เดมิไปมากนกั	

แผนที ่1 แสดงตำแหน่งแหลง่โบราณคดใีนเขตเมอืงนครปฐมโบราณ
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ข้อมลูจากการสำรวจ

	 โครงการสำรวจลุม่น�ำบางแกว้	 –	 บางแขม	 ของพพิธิภณัฑสถาน 

แหง่ชาต	ิพระปฐมเจดยี	์								ไดเ้คยสำรวจพืน้ทีเ่พือ่เกบ็ขอ้มลูบรเิวณทีด่นิของ 

นายประสม	นาคใหญ่	(บา้นเลขที	่81/1	หมู	่3)	หลกัฐานทีพ่บไดแ้ก	่เศษภาชนะ 

ดนิเผา	เบีย้ดนิเผา	กระสนุดนิเผา	แวดนิเผา	ตะคนั	และหนิบด	(พพิธิภณัฑสถาน 

แหง่ชาต	ิพระปฐมเจดยี	์2549	:	63	–	65)	

	 จดุทีน่่าสนใจคอื	 ปา่กระถนิ	 บรเิวณหมู	่ 4	 อยูด่า้นหลงับา้นนาย 

ประสม	นาคใหญ่	ซึง่มพีืน้ทีม่ากกวา่	 10	 ไร	่ (ป �จจบุนัอยูใ่นความดแูลของ 

นางโสภา	 แกว้สจุรติ)	 จดุน้ีอยูใ่นตำแหน่งสงูทีส่ดุของเนินดนิโบราณ	 ตาม 

พืน้ดนิยงัมเีศษภาชนะดนิเผา	ชิน้สว่นหนิบด	เศษกระเบือ้งดนิเผา	และชิน้ 

สว่นกอ้นอฐิ	 กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป	 ราษฎรในพืน้ทีห่ลายทา่นยงัเลา่วา่เคย 

มเีจดยีเ์ก่าอยูใ่นแถบน้ีดว้ย

ตำแหน่งของหลมุขดุค้น

	 ผูว้จิยัไดเ้ลอืกทำการขดุคน้บรเิวณปา่กระถนิ	 เพือ่ใชเ้ป็นตวัแทน 

ขอ้มลูของแหลง่โบราณคดทีัง้แหลง่	 หลุมขดุคน้มชีือ่วา่	 TP.4	 (test	 pit	 4) 

หา่งจากบา้นนายประสม	 นาคใหญ่	 มาทางทศิใตร้าว	 50	 เมตร	 หา่งจาก 

บา้นนางโสภา	แกว้สจุรติมาทางตะวนัออกราว	90	เมตร	และหา่งจากลำน้ำ

บางแกว้เดมิมาทางทศิตะวนัตกราว	110	เมตร	

	 การทำงานครัง้น้ีเป็นการขดุคน้แบบสุม่	 กำหนดหลมุขดุคน้รปูสีเ่หลีย่ม 

จตุัรสั															(grid	system)	ขนาด	2	x	2	เมตร	ผูว้จิยัไดแ้บง่พืน้ทีห่ลมุขดุคน้ออกเป็น 

4		สว่น	ขนาด	1	x	1	เมตร				เรยีกเป็น	quadrant	แบง่ตามทศิทาง	ไดแ้ก	่NEQ,	NWQ, 

	SEQ	และ	SWQ	เพือ่สะดวกใน										การทำงาน	การขดุคน้ใชว้ธิกีารขดุแบบผสม	 

คอื	ใชท้ัง้วธิกีารขดุคน้ตามระดบัชัน้ดนิสมมต	ิ													และการขดุคน้ตามชัน้หลกัฐาน 
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ทางโบราณคด	ีกำหนดระดบัชัน้ดนิสมมตชิัน้ละ	10	เซนตเิมตร	

ลกัษณะชัน้ดินและชัน้หลกัฐานทางโบราณคดีของหลมุ TP.4

	 การขดุคน้ทีห่ลุม	TP.4	ไดพ้บชัน้ทบัถมทางวฒันธรรมสมยัโบราณ 

ทีม่คีวามลกึรวมกนักวา่	 150	 เซนตเิมตร	 โดยพบตัง้แต่ระดบัความลกึ	

40	 cm.dt.	 (ลกึจากพืน้ผวิดนิเพยีง	 15	 -	 20	 เซนตเิมตร)	 จนถงึระดบั 

ความลกึ	190	cm.dt.	แต่ชัน้วฒันธรรมหลกัทีพ่บน้ียงัแบง่เป็นชัน้หลกัฐาน 

ยอ่ยๆ	ไดอ้อกเป็น	5	ชัน้	(ตารางที	่1)	ไดแ้ก่	

ตารางท่ี 1 สรปุลกัษณะของชัน้หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในหลมุขดุค้น TP.4

ชัน้หลกัฐาน ระดบั (cm.dt.) ลกัษณะของชัน้หลกัฐาน

1

(ชัน้ก่อนทิง้รา้ง)

40	–	60 เป็นชัน้ทีม่คีวามหนาแน่นของหลกัฐานมาก 

ทีส่ดุ	 โดยเฉพาะทีร่ะดบั	 50	 –	 60	 cm.dt.	

และไดพ้บหมอ้พรมน้ำ	2	ชิน้

2 60	–	80 เป็นชัน้ที่พบเศษหมอ้มสีนัที่มขีนาดใหญ่ซึ่ง 

แตกมาจากภาชนะอยา่งน้อย		9	ใบ	กระจายตวั 

อยูใ่นพืน้ทีฝ่�ง่ใตข้องหลมุขดุคน้		(ภาพที	่1)

3 80	–	100 มีความหนาแน่นของหลักฐานอยู่ในพื้นที่ 

ฝ่ �งใตแ้ละตะวนัออกเฉียงเหนือ	(NEQ)	ซึง่พบ 

กระดกูสตัวเ์ป็นจำนวนมาก	

4 100	–	130 มโีบราณวตัถุในชัน้ดนิน้ีไม่มากนัก	 และพบ 

เฉพาะในพืน้ทีฝ่่ �งใต	้(SEQ	-	SWQ)
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ตารางท่ี 1 สรปุลกัษณะของชัน้หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีพบในหลมุขดุค้น TP.4

ชัน้หลกัฐาน ระดบั (cm.dt.) ลกัษณะของชัน้หลกัฐาน

5	

(ชัน้กิจกรรมระยะ 

แรก)

130	–	190 คาดวา่เป็นหลมุขยะ	อยูใ่นพืน้ทีต่ะวนัออกเฉยีง 

เหนือ	(NEQ)	พบภาชนะเดน่คอื	กุณฑ	ีคนโท 

และฝาจกุภาชนะลายเขยีนสแีดง	 เศษกระเบือ้ง 

ดนิเผา	 กอ้นอฐิ	 เปลอืกหอย	 (หอยโขง่และ 

หอยแครง)	 ชิน้สว่นกระดกูสตัวช์ิน้ใหญ่	 และ 

เขาควายในสภาพสมบรูณ์

ภาพที ่1 ชัน้หลกัฐานยอ่ยที ่2 ระดบัความลกึ 60 – 80 cm.dt.
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ผลการวิเคราะหโ์บราณวตัถุ

	 หลกัฐานทีพ่บจากการขดุคน้แบง่ออกไดเ้ป็น	2	ประเภท	คอื	

	 1.	หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถิชีวีติในครวัเรอืนทัว่ไป	ไดแ้ก่

	 -	 หลกัฐานทีบ่ง่ชีถ้งึแบบแผนการยงัชพี	 อาหารการกนิ	 และการ 

เลีย้ง/ลา่/จบัสตัว	์ไดแ้ก่	ภาชนะดนิเผา	เศษชิน้สว่นกระดกูสตัว	์และเปลอืก 

หอย	(พบเฉพาะหอยโขง่และหอยแครง)

	 -	กจิกรรมการถลุง/ต/ีหลอมโลหะ?	ไดแ้ก่	ตะกรนั	(4	ชิน้)	และเบา้ 

ดนิเผา	(1	ชิน้)

	 -	เครือ่งประดบั	ไดแ้ก่	ลกูป �ดแกว้	(14	ลกู)	และลกูป�ดดนิเผา	(2	ลกู)

	 -	สิง่ของเครือ่งใชอ้ืน่ๆ	ไดแ้ก	่เบีย้	(22	ชิน้)	ตะคนั	(10	ชิน้)	ลกูกระสนุ 

(5	ชิน้)	แว	(2	ชิน้)วตัถุสำรดิ	(1	ชิน้)	และชิน้สว่นหนิบด	(3	ชิน้)

	 2.	หลกัฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิพธิ/ีความเชือ่	แบง่เป็น

	 -	 หลกัฐานของศาสนสถาน	 ไดแ้ก่	 กอ้นอฐิ	 และชิน้สว่นกระเบือ้ง 

ดนิเผา	(44	ชิน้)

	 -	ภาชนะทีอ่าจใชใ้นกจิพธิ	ีไดแ้ก่	คนโท	กุณฑ	ี(พบพวยกา	6	ชิน้) 

และหมอ้พรมน้ำ

	 หลกัฐานทางโบราณคดชีิน้เดน่ทีพ่บในหลมุ	TP.4	คอื	ภาชนะดนิเผา 

จากการขดุคน้ไดพ้บ	เศษภาชนะดนิเผาจำนวน	100	กโิลกรมั	เกอืบทัง้หมด 

เป็นเศษภาชนะเน้ือดนิธรรมดา	 ชิน้สว่นภาชนะบางชิน้เป็นรปูแบบทีพ่บได ้

น้อย	 และบางชิน้กม็คีวามงดงามเป็นพเิศษ	 ไดแ้ก่	 คนโทลายเขยีนสแีดง 

หมอ้น้ำมพีวย	(กุณฑ)ี	หมอ้พรมน้ำ	(กุณฑกิะ)	และฝาจกุภาชนะลายเขยีน 

สแีดง	(ภาพที	่2)
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	 ในชัน้หลกัฐานตอนบนไดพ้บเศษเครือ่งเคลอืบ	3	ชิน้	(ภาพที	่3)	ซึง่ 

คาดวา่เป็นเครือ่งถว้ยจนีสมยัราชวงศถ์งั	ราวพทุธศตวรรษที	่13	–	15	อนั 

จดัเป็นสิง่ของหายากของชมุชน	 ทัง้ยงัใชเ้ป็นวตัถุทีบ่ง่บอกอายสุมยัของชัน้ 

หลกัฐานได	้ดงันัน้หากจะกำหนดอายชุัน้หลกัฐานตอนบนของ												หลุมขดุคน้ 

TP.4	 ทีพ่บเศษเครื่องถว้ยจนีแลว้กอ็าจไดช้่วงอายุอย่างคร่าวๆ	 คอื	 ราว 

พทุธศตวรรษที	่13	–	15	

ภาพที ่2 ชิ้นสว่นภาชนะดนิเผาประเภทเดน่ทีพ่บจากการขดุคน้หลุม TP.4

ภาพที ่3 เศษเครือ่งเคลอืบ พบในชัน้หลกัฐานตอนบนของหลุมขดุคน้ TP.4
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ลำดบัชัน้ทบัถมทางวฒันธรรมและอายสุมยัของหลมุขดุค้น TP.4 ท่ี 

ตำบลธรรมศาลา

	 ถงึแมจ้ะมชีัน้หลกัฐานย่อยๆ	 ถงึ	 5	 ชัน้	 แต่ทัง้หมดกจ็ดัอยู่ในชัน้ 

วฒันธรรมหลกัเดยีวกนั	 เพราะรปูแบบของโบราณวตัถุหลายประเภท	 ไดแ้ก ่

หมอ้มสีนั	 เบีย้ดนิเผา	 กอ้นอฐิ	 และกระเบือ้งดนิเผา	 กไ็ดพ้บอยา่งต่อเน่ือง 

ตัง้แตร่ะยะแรกจนถงึระยะสดุทา้ย	 แตห่ากจะจดัลำดบัชัน้วฒันธรรมของหลมุ 

ขดุคน้	TP.4	น้ีแลว้	อาจแบง่ไดเ้ป็น	2	ชว่งหลกัๆ	คอื	

	 ชัน้วฒันธรรมชว่งแรก	(ระดบั	130	-	190	cm.dt.)	พบเปลอืกหอย	และ 

ภาชนะดนิเผาประเภทเดน่	 ไดแ้ก่	 คนโทลายเขยีนส	ี กุณฑ	ี ฝาจกุภาชนะ 

ลายเขยีนส	ีและเศษภาชนะดนิเผา									ลายเขยีนสทีีม่เีน้ือละเอยีด		(เมือ่พจิารณา 

ดว้ยตาเปลา่)

	 ชัน้วฒันธรรมชว่งหลงั	(ระดบั	40	-	130	cm.dt.)	พบเศษเครือ่งเคลอืบ	

ลกูป�ดแกว้สเีดยีว	(monochrome	beads)	ชิน้สว่นหนิบด	และวตัถุสำรดิทีม่ ี

ลกัษณะคลา้ยขอเกีย่วซึง่มหีว่งคลอ้งต่อ		ลงมาทีส่ว่นปลาย	(ภาพที	่4)	

ภาพที ่4 ลกูป�ดแกว้ 

ชิ้นสว่นหนิบด และ 

วตัถุสำรดิ พบใน 

ชัน้วัฒนธรรมช่วง

หลงัของหลมุขดุคน้ 

TP.4
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	 สำหรบัการกำหนดอายุชัน้หลกัฐานระยะแรกเริ่มที่พบภายใน 

หลุมขดุคน้	 TP.4	 นัน้คงไมเ่ก่าไปกวา่พทุธศตวรรษที	่ 12	 เพราะในระดบั 

ชัน้ดนิสมมตลิา่งสดุยงัพบชิน้สว่นกอ้นอฐิสมยัทวารวด	ี (ไดน้ำไปกำหนดอาย ุ

ทางวทิยาศาสตร	์ตวัอยา่งหมายเลข	A_0251)	รวมทัง้ไดพ้บชิน้สว่นกระเบือ้ง 

ดนิเผา	 แสดงวา่ในชว่งแรกเริม่ของการประกอบกจิกรรมในพืน้ทีแ่ถบน้ีไดม้ ี

การกอ่สรา้งศาสนสถานในสมยัทวารวดขีึน้แลว้	 น่าเสยีดายทีไ่มพ่บโบราณ 

วตัถุซึง่จะนำมากำหนดอายชุัน้กจิกรรมแรกสดุของหลุมขดุคน้	TP.4	ใหอ้ยู ่

ในชว่งเวลาทีแ่คบลงได	้ แตห่ากวเิคราะหจ์ากการพบเศษเครือ่งถว้ยจนีสมยั 

ราชวงศถ์งัในชัน้วฒันธรรมระยะหลงัแลว้กท็ำใหส้ามารถกำหนดอายอุยา่ง 

ครา่วๆ	ไดว้า่										ชัน้วฒันธรรมชว่งแรกทีป่รากฏในหลุมขดุคน้	TP.4	คงเกดิขึน้ 

ในราวพทุธศตวรรษที	่12	–	13	

	 สำหรบัอายุเวลาของชัน้วฒันธรรมชว่งหลงันัน้คงมอีายุอยา่งเรว็ที่

สดุราวพทุธศตวรรษที	่13	หรอืตัง้แต่ชว่งพทุธศตวรรษที	่14	–	16	โดยใน

ชัน้กจิกรรมระยะสุดทา้ยก่อนมกีารทิง้รา้งไปคงมอีายุอยู่ในช่วงราวพุทธ- 

ศตวรรษที	่16	เพราะในชัน้หลกัฐานตอนบนสดุทีร่ะดบั	40	-	50	cm.dt.	นัน้ 

ไมพ่บโบราณวตัถุทีม่อีายหุลงักวา่สมยัทวารวดเีลย	(ตารางที	่2)
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ตารางท่ี 2 สรปุผลการกำหนดอายเุชิงเทียบของหลมุขดุค้น TP.4

ชัน้ 

วฒันธรรม

ชัน้ 

หลกัฐาน 

ย่อยท่ี

ระดบั 

(cm.dt.)

หลกัฐานทาง 

โบราณคดี 

ประเภทเด่นท่ีพบ

อายสุมยั 

โดย 

ประมาณ

ชัน้วฒันธรรม 

ชว่งหลงั

1 40	–	60 ชิน้สว่นหมอ้พรมน้ำ	2	

ชิน้	และเศษเครือ่ง 

เคลอืบสเีขยีว	1	ชิน้

ตัง้แต่

พทุธศตวรรษ 

ที	่13	หรอื	

14	-	16

2 60	–	80 เศษหมอ้มสีนัชิน้ใหญ่ๆ	 

ที่แตกมาจากภาชนะ 

อยา่งน้อย	9	ใบ

3 80	–	100 วตัถุสำรดิ,เศษเครือ่ง 

เคลอืบสเีขยีวปนเหลอืง 

1	ชิน้	และเศษเครือ่ง 

เคลอืบสน้ีำตาล	1	ชิน้

4 100	–	130 -

ชัน้วฒันธรรม 

ชว่งแรก

5 130	–	190 กุณฑ,ี	คนโทลายเขยีน 

สแีดง,	 ฝาภาชนะลาย 

เขียนสีแดง,ชิ้นส่วน 

กอ้นอฐิ,	 เศษกระเบือ้ง 

ดนิเผา	และเปลอืกหอย

พทุธศตวรรษ 

ที	่12	-	13
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	 ผูว้จิยัยงัไดส้ง่ตวัอยา่งกอ้นอฐิ	3	กอ้นทีข่ดุพบในระดบัชัน้ดนิสมมต ิ

ต่างๆ	ไปกำหนดอายดุว้ยวธิเีรอืงแสงความรอ้น	(Thermoluminescence)	ที ่

หอ้งปฏบิตักิารของภาควชิาวทิยาศาสตรพ์ืน้พภิพ	คณะวทิยาศาสตร	์มหา- 

วทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ โดยไดร้บัความอนุเคราะหจ์าก	ดร.กฤษณ์	 วนัอนิทร ์

ซึง่ไดผ้ลตามตารางที	่3

ตารางท่ี 3 แสดงค่าอายท่ีุได้จากวิธีเรืองแสงความร้อนจากตวัอย่างก้อนอิฐ

ท่ีได้จากการขดุค้นหลมุ TP.4

หมายเลข ตวัอย่าง ระดบั 

cm.dt

ค่าอาย ุ 

(ปีมาแล้ว)*

ค่ากลาง ช่วงอายุ

A_0249 กอ้นอฐิ 60 1046	±	105	

B.P.

พ.ศ.	1507 พ.ศ.	1402	–	1612

A	_0250 กอ้นอฐิ 130	–	140 1313	±	263	

B.P.

พ.ศ.	1240 พ.ศ.	977	–	1503

A	_0251 กอ้นอฐิ 180	–	185 1391	±	111	

B.P.

พ.ศ.	1162 พ.ศ.	1051	–	1273

	 จะเหน็ไดว้่าค่าอายุทางวทิยาศาสตรม์คีวามสอดคลอ้งกบัผลการ 

กำหนดอายเุชงิเทยีบ	และลำดบัชัน้ทบัถมทางโบราณคด	ี	ดร.กฤษณ์		วนัอนิทร ์

ไดอ้ธบิายถงึคา่เบีย่งเบนมาตรฐานทีเ่กดิขึน้	 โดยเฉพาะคา่	 ±	 263	 ปีจาก 

ตวัอยา่งหมายเลข	 A_0250	 ซึง่มคีวามเบีย่งเบนคอ่นขา้งสงูวา่	 เป็นเพราะ 

เน้ืออฐิกอ้นดงักลา่วเผาไมส่กุดแีละมแีกลบขา้วปะปนอยูม่าก	 จงึเกดิรพูรนุ 

	 *	คำนวณจากปี	พ.ศ.	2553คณะโบราณคด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร
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และมเีมด็ควอตซเ์ขา้ไปแทรกตวัอยูเ่ป็นจำนวนมาก	 ทำใหม้คีา่เบีย่งเบน 

มาตรฐานสงูมากกวา่ตวัอยา่ง	A_0251	และ	A	_0249	(สมัภาษณ์,	9	สงิหาคม 

2553)	 ซึง่ไดค้า่อายอุยูใ่นชว่งกลางพทุธศตวรรษที	่ 11	 ถงึครึง่หลงัของ 

พทุธศตวรรษที	่13	(คา่กลางคอื	พ.ศ.	1162)	และตน้พทุธศตวรรษที	่15	ถงึตน้ 

พทุธศตวรรษที	่17	(คา่กลางคอื	พ.ศ.	1507)	ตามลำดบั		

การเปรียบเทียบอายสุมยัของแหล่งโบราณคดีท่ีตำบลธรรมศาลากบั

แหล่งโบราณคดีหอเอก

	 ผลการจดัลำดบัชัน้ทบัถมทางวฒันธรรมของหลุมขดุคน้	 TP.4	 ที ่

ตำบลธรรมศาลาขา้งตน้	 มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการขดุคน้หลมุ 

TP.1	ทีแ่หล่งโบราณคดหีอเอก	ตำบลพระประโทน	เน่ืองจากการขุดคน้ที ่

แหลง่หอเอกกส็ามารถแบง่ชัน้วฒันธรรมออกไดเ้ป็น	2	ชว่งเชน่กนั	โดยในชัน้ 

วฒันธรรมชว่งแรกจะมคีวามนิยมในการนำหอยมาบรโิภคเป็นอาหาร	 และ 

ใชภ้าชนะคณุภาพดทีีผ่ลติขึน้อยา่งประณตีเชน่กนั	 ขณะทีใ่นชัน้วฒันธรรม

ชว่งหลงักจ็ะมโีบราณวตัถุทีจ่ดัเป็น	“สิง่ของต่างถิน่”	ปรากฏขึน้เชน่เดยีวกนั	

ไดแ้ก่	ลกูป�ดแกว้สเีดยีว	(see	Francis	2002	:	19	-	20,	30	–	31,	36)	หรอื 

หนิบดทีน่่าจะนำมาจากแหลง่ผลติใหญ่ในเขตอำเภอเขายอ้ย	 จงัหวดัเพชรบรุ ี

(see	 Indrawooth	 2008)	 และวตัถุประเภทโลหะซึง่ไมพ่บแหลง่วตัถุดบิใน 

เขตจงัหวดันครปฐม	 ซึง่ในการขดุคน้ทีต่ำบลธรรมศาลายงัไดพ้บเศษเครือ่ง 

ถว้ยจนีสมยัราชวงศถ์งัทีไ่มพ่บจากการขดุคน้ทีแ่หลง่หอเอกอกีดว้ย

	 ส่วนการกำหนดอายุสมยัของแหล่งโบราณคดทีัง้สองกเ็ป็นไปใน 

ทางเดยีวกนั	 คอื	 แสดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรมของมนุษยท์ีเ่กดิขึน้อยา่งหนาแน่น 

ในชว่งสมยัทวารวด	ีแต่กม็ขีอ้แตกต่างอยา่งเหน็ไดช้ดัคอื	ในการขดุคน้หลุม	

TP.4	 ทีต่ำบลธรรมศาลา	 ไมพ่บเศษภาชนะดนิเผาทรงชามทีม่กีารตกแต่ง 
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ดว้ยลายขดัมนัเลย	ขณะทีใ่นชัน้วฒันธรรมชว่งแรกของหลุมขดุคน้	TP.1	ที่

แหลง่หอเอกไดพ้บเศษภาชนะดนิเผาขดัมนัจำนวน	27	ชิน้	โดยเทคนิคการ 

ตกแต่งพืน้ผวิภาชนะดว้ยการขดัมนัแบบน้ีมลีกัษณะคลา้ยภาชนะดนิเผา 

แบบ	“พมิายดำ”	(Phimai	black	pottery)	ซึง่จดัเป็นภาชนะประเภทเดน่ใน 

สมยักอ่นประวตัศิาสตรต์อนปลายชว่งยคุเหลก็ของภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ	 

กำหนดอายอุยา่งกวา้งๆอยูใ่นราวพทุธศตวรรษที	่4	-	12	(Welch	and	Mc-

Neill	2004	:	540	–	541	;	รชันี				ทศรตัน์	และอำพนั		กจิงาม	2547	:	186,	188)

	 นอกจากน้ี	 ในการขดุคน้ชัน้กจิกรรมระยะแรกของหลุม	 TP.1	 ที ่

แหล่งโบราณคดหีอเอกยงัไดพ้บชิน้ส่วนทีค่าดว่าเป็นปากของหมอ้มพีวย

หรอืกุณฑ	ีซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัปากภาชนะแบบ	TQE	พบทีเ่มอืงจนัเสน	

จงัหวดันครสวรรค	์ซึง่	ดร.เบนเน็ท	บรอนสนั	(Bennet	Bronson)	กลา่ววา่							

ขดุพบในชัน้วฒันธรรมสมยัฟูนนั	มอีายรุาวพทุธศตวรรษที	่8	–	12	(Bronson 

1976	:	337,	fig.	VIj)	ทีส่ำคญัคอื	การขดุคน้ในระดบัชัน้ดนิสมมตติอนลา่ง 

ของหลุม	TP.1	ยงัไดพ้บเศษภาชนะลายเขยีนสคีลา้ยดวงอาทติย	์ซึง่คลา้ย 

กบัเทคนิคเขยีนสบีนกุณฑทีีส่ำรวจพบจากเมอืงนครบุร	ี (Angkor	 Borei)	

ทางใตข้องประเทศกมัพชูา	กำหนดอายเุชงิเทยีบอยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษที	่

9	–	11	(Fehrenbach	2009	:	36	–	38)	ทัง้ยงัไดพ้บกุณฑเีขยีนลายสแีดงเป็น

รปูคลา้ยดวงอาทติยใ์นหลุมฝงัศพหมายเลข	7	ทีแ่หลง่โบราณคดภีมูสินาย	

(Phum	Snay)	ทางตะวนัตกเฉยีงเหนือของประเทศกมัพชูา	ซึง่ม	ี				ผลกำหนด 

อายดุว้ยวธิเีรดโิอคารบ์อนอยูใ่นชว่ง	 พ.ศ.	 923	 –	 1083	 คอืในชว่ง 

พทุธศตวรรษที	่10	(Yasuda	and	Phoeurn	2008	:	19,	37)	(ภาพที	่5)
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	 ดงันัน้ในการขดุคน้ทีต่ำบลธรรมศาลาจงึไมพ่บรอ่งรอยหลกัฐานที ่

น่าจะมอีายุเก่าแก่เทียบเท่ากบัชัน้หลกัฐานระยะแรกของหลุมขุดค้นที่ 

แหลง่โบราณคดหีอเอก	 ซึง่อาจกำหนดอายไุดใ้นชว่งประมาณพทุธศตวรรษ 

ที	่8	-	11	(สฤษดิพ์งศ	์		ขนุทรง		2553	:	119,	125	-	126,	132)			จงึสามารถสรปุไดว้า่ 

กจิกรรมการอยูอ่าศยัของแต่ละชมุชนภายในเขตเมอืงนครปฐมโบราณไมไ่ด ้

เริม่เกดิขึน้ในชว่งเวลาเดยีวกนัเสมอไป	

แหล่งโบราณคดีท่ีตำบลธรรมศาลากบัพฒันาการของเมืองนครปฐม

โบราณ

	 จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่	 ขอ้มลูจากหลุมขดุคน้	 TP.1	 ที ่

แหล่งโบราณคดหีอเอกชีใ้หเ้หน็ถงึความต่อเน่ืองของกจิกรรมการอยูอ่าศยั

ทีอ่าจมมีาแลว้ตัง้แต่ชว่งพทุธศตวรรษที	่8	–	11	จนกระทัง่เขา้สูส่มยัทวารวด	ี

สว่นหลกัฐานจากหลุมขดุคน้	TP.4	ทีต่ำบลธรรมศาลากช็ว่ยเสรมิขอ้มลูให ้

เหน็ถงึการเจรญิขึน้ของชุมชนอกีแห่งหน่ึงทีน่่าจะเกดิขึน้ตัง้แต่ช่วงพุทธ- 

ภาพที ่5 เศษภาชนะดนิเผามลีายเขยีนสเีป็นรปูคลา้ยดวงอาทติย์
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ศตวรรษที	่12	-	13			อนัสอดคลอ้งกบัขอ้ความในตำนานเมอืงนครไชยศร	ี	(ชือ่ 

เดมิของเมอืงนครปฐมโบราณ)	 ซึง่กลา่ววา่	 พระเจา้ศรสีทิธไิชยพรหมเทพได ้

สรา้งเมอืงนครไชยศรขีึน้เป็นเมอืงใหญ่ภายหลงัจากทีพ่วกพราหมณ์ไดบ้รรจ ุ

ทะนานทองหรอื	“โทณะ”	ทีเ่คยใชต้วงพระบรมสารรีกิธาตุของพระพทุธเจา้ 

ไวใ้นเรอืนหนิในปี	 พ.ศ.	 1133	 (กรมศลิปากร	 2528	 :	 20	 -	 21)	 รวมถงึ 

เหตุการณ์ทีพ่ระยากาวณัดศิทรงสรา้งพระประโทณเจดยีซ์ึง่ตัง้อยูก่ึง่กลาง 

เมอืงนครปฐมโบราณขึน้ในปี	พ.ศ.	1199	อกีดว้ย						(กรมศลิปากร	2528	:	4,	19, 

23	;	กรมศลิปากร	2542	:	94	และ	200)	(ภาพที	่6)	

	 ดงันัน้ขอ้สนันิษฐานเดมิของ	ศ.ดร.ผาสขุ	อนิทราวธุ	ซึง่เคยทำการขดุ 

คน้ทางโบราณคดทีีต่ำบลพระประโทน	เมือ่	พ.ศ.	2524	ทีว่า่	เมอืงนครปฐม 

ภาพที ่6 ภาพเขยีนพระปฐมเจดยีแ์ละพระประโทณเจดยีใ์นสมดุภาพไตรภมู ิฉบบักรงุ 

ศรอียธุยา

ทีม่า : กรมศลิปากร 2542 : 94 และ 200.
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โบราณน่าจะมคีวามเจรญิรุง่เรอืงทีส่ดุในชว่งพทุธศตวรรษที	่13	-	14	(ผาสขุ	

อนิทราวธุ	2526	:	73)	จงึตอ้งเพิม่เตมิขอ้มลูเกีย่วกบัพฒันาการทีเ่กดิขึน้แลว้ 

ในชว่งก่อนหน้านัน้อยา่งน้อยอกีหน่ึงศตวรรษ	 เพราะขอ้ความในตำนาน 

เมอืงไดใ้หเ้คา้เงือ่นวา่	 เมอืงนครไชยศรหีรอืนครปฐมโบราณน้ีน่าจะเจรญิ 

รุง่เรอืงมาตัง้แต่พทุธศตวรรษที	่12											และจากการขดุคน้ทัง้ทีแ่หลง่หอเอก 

และทีต่ำบลธรรมศาลายงัชีใ้หเ้หน็อกีดว้ยวา่	 ประชากรทีเ่ขา้มาอยูอ่าศยัใน

พืน้ทีน้ี่ตัง้แต่แรกยงัคงอยู่อาศยัอย่างหนาแน่นสบืมาจนถงึตอนปลายสมยั

ทวารวด	ี							เมอืงนครปฐมโบราณจงึมคีวามสำคญัมาตลอดชว่งสมยัทวารวด	ี

สรปุผลการขดุค้น

	 หลกัฐานทีไ่ดจ้ากการขดุคน้แหลง่โบราณคดใีนเขตตำบลธรรมศาลา 

สามารถใชเ้ป็นตวัแทนชดุขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรมการอยูอ่าศยัของ 

ชมุชนโบราณทางฟากตะวนัออก						ของเมอืงนครปฐมโบราณ	ซึง่มอีายอุยูใ่น 

สมยัทวารวดชีว่งพทุธศตวรรษที	่ 12	 –	 16	 ไดเ้ป็นอยา่งด	ี สอดคลอ้งกบั 

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการขดุคน้แหล่งโบราณคดหีอเอกซึง่ตัง้อยู่ทางซกีตะวนัตก 

ของเมอืงโบราณแหง่น้ี	 รวมทัง้ยงัชว่ยสนบัสนุนผลการขดุคน้เมือ่	 30	 ปี 

ทีแ่ลว้ของ	ศ.ดร.ผาสขุ	อนิทราวธุ	ทีต่ำบลพระประโทน	บรเิวณวดัไรเ่กาะตน้ 

สำโรงอกีดว้ย	(ด	ูผาสขุ	อนิทราวธุ	2526)

	 ขอ้มลูใหม่ทีไ่ดจ้ากการขุดคน้ทีต่ำบลธรรมศาลาในครัง้น้ีคอื	 ชัน้ 

วฒันธรรมหลกัทีป่รากฏในหลมุขดุคน้ยงัสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น	2	ชว่งยอ่ย 

ไดแ้ก่	 ชัน้วฒันธรรมช่วงแรกทีพ่บชิน้ส่วนภาชนะดนิเผาซึง่ผลติขึน้อย่าง 

ประณีตมคีุณภาพด	ี รวมทัง้พบความนิยมในการบรโิภคหอยเป็นอาหาร 

ขณะทีใ่นชัน้วฒันธรรมระยะหลงักลบัไมพ่บเปลอืกหอย	 และมวีตัถุสิง่ของ 

ตา่งถิน่บางประเภทปรากฏขึน้	 ทัง้ลกูป�ดแกว้	 หนิบด	 และเศษเครือ่งเคลอืบ 
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อนัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรมบางประการทีเ่กดิขึน้ 

ในชว่งสมยัทวารวด	ี ซึง่เป็นประเดน็ทีจ่ะตอ้งทำการคน้ควา้และตรวจสอบ 

อยา่งละเอยีดในลำดบัต่อไป

ขอขอบคณุ

	 สำนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา	ผศ.มยรุ	ีวรีะประเสรฐิ	รศ. 

ดร.ธนิก	 เลศิชาญฤทธ	์ พนัโท	 ดร.พศุิทธิ	์ ดารารตัน์	 อ.ดร.กฤษณ์	 วนัอนิทร ์

นางโสภา	 แกว้สจุรติ	 นายวรีะ	 ทวคีณู	 นายสนอง-นางสพุรรณ	ี แกว้สจุรติ 

นางสรุตันา	ชา้งงาม	นายกติตพิล–นายวรพล	สขุเขยีว	นายอำนวย-นายสำเรงิ	 

ปูม่ ัน่	 นายสรุศกัดิ–์นายสมคดิ	 ลาภสง่เสรมิ	 รวมทัง้นกัศกึษาผูร้ว่มทำการขดุ 

คน้ทกุทา่น
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