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พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณ:
ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นที่ตำบลธรรมศาลา
การขุดค้นทางโบราณคดีทต่ี ำบลธรรมศาลา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจ
สอบลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่ตงั ้ อยู่ทางฟาก
ตะวันออกของเมืองนครปฐมโบราณ ผลการขุดค้นบ่งชีว้ า่ บริเวณแหล่ง
โบราณคดีแห่งนีม้ รี อ่ งรอยหลักฐานการอยูอ่ าศัยของมนุษย์ในช่วงสมัยทวารวดี
เท่านัน้ ชัน้ วัฒนธรรมช่วงแรกหรือหลักฐานการประกอบกิจกรรมระยะเริม่
ต้นทีป่ รากฏภายใน         หลุมขุดค้นคงมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 13
โดยมีขอ้ สังเกตว่าในชันวั
้ ฒนธรรมช่วงหลังของการอยูอ่ าศัยจะมีโบราณวัตถุ
ั วสีเดียวและเศษเครือ่ ง
ประเภทสิง่ ของต่างถิน่ ปรากฏขึน้ โดยเฉพาะลูกปดแก้
ถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั อันแสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม
บางประการ               ทีส่ นั นิษฐานว่าเกิดขึน้ ตัง้ แต่ประมาณพุทธศตวรรษที่14 เป็ น
ต้นมา ส่วนการขุดค้นในชัน้ กิจกรรมระยะสุดท้ายก็ไม่พบโบราณวัตถุสมัย
หลังทวารวดีเลย ดังนัน้ ชุมชนโบราณทีต่ ำบลธรรมศาลาแห่งนี้คงถูกทิง้ ร้าง
ไปในราวพุทธศตวรรษที่ 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 Dhammasala community possibly happened around the 11th century A.D.
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สฤษดิพ์ งศ์ ขุนทรง**
บทนำ

การขุดค้นทีแ่ หล่งโบราณคดีหอเอก ตำบลพระประโทณ ในปี พ.ศ.
2552 ได้ผลสรุปว่า  ในเขตเมืองนครปฐมโบราณอาจมีผคู้ นเข้ามาอยูอ่ าศัย
แล้วตังแต่
้ ราวพุทธศตวรรษที่ 8 - 11 ประชากรกลุม่ นีย้ งั คงอยูอ่ าศัยมาอย่างต่อ
เนือ่ งจนถึงช่วงพุทธศตวรรษที่16 ก่อนจะละทิง้        ชมุ ชนไปในทีส่ ดุ (ดูสฤษดิพงศ์
์
ขุนทรง 2553) ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2553 ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำการขุดค้นเพิม่ เติมที่

* บทความนี้เป็ นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
เรือ่ ง “พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่
19” สาขาโบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
รับทุนสนับสนุนการวิจยั จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี ศ.ดร.ผาสุข
อินทราวุธ เป็ นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และมี รศ.สุรพล นาถะพินธุ เป็ นทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์รว่ ม
**นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัตศิ าสตร์
ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ประจำภาควิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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แหล่งโบราณคดีในเขตตำบลธรรมศาลา หมู่ 4 การดำเนินงานครังนี
้ ม้ เี ปาหมาย
เพื่อค้นหาร่องรอยหลักฐานการประกอบกิจกรรมของชุมชนโบราณทาง
ฟากตะวันออกของเมือง ซึง่ ยังไม่เคยมีการขุดค้นมาก่อน (แผนที่ 1)

แผนที ่ 1 แสดงตำแหน่งแหล่งโบราณคดีในเขตเมืองนครปฐมโบราณ

ที่ตงั ้ ของแหล่งโบราณคดี
แหล่งโบราณคดีในเขตตำบลธรรมศาลา ตัง้ อยูต่ รงกับพิกดั UTM
47619858 E / 1527627 N มีสภาพเป็นเนินดินขนาดใหญ่ใกล้กบั ลำนำบางแก้ว
เดิม สภาพในปจจุบนั ของแหล่ง               มีบา้ นเรือนราษฎรตัง้ อยู่ แต่กไ็ ม่หนาแน่น
พืน้ ทีจ่ งึ ยังไม่ถกู ปรับเปลีย่ นจากสภาพดัง้ เดิมไปมากนัก
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ข้อมูลจากการสำรวจ
โครงการสำรวจลุม่ นำบางแก้ว – บางแขม ของพิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดีย         
์ ได้เคยสำรวจพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บข้อมูลบริเวณทีด่ นิ ของ
นายประสม นาคใหญ่ (บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ 3) หลักฐานทีพ่ บได้แก่ เศษภาชนะ
ดินเผา เบีย้ ดินเผา กระสุนดินเผา แวดินเผา ตะคัน และหินบด (พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ 2549 : 63 – 65)
จุดทีน่ ่าสนใจคือ ปา่ กระถิน บริเวณหมู่ 4 อยูด่ า้ นหลังบ้านนาย
ประสม นาคใหญ่ ซึง่ มีพน้ื ทีม่ ากกว่า 10 ไร่ (ปจจุบนั อยูใ่ นความดูแลของ
นางโสภา แก้วสุจริต) จุดนี้อยูใ่ นตำแหน่งสูงทีส่ ดุ ของเนินดินโบราณ ตาม
พืน้ ดินยังมีเศษภาชนะดินเผา ชิน้ ส่วนหินบด เศษกระเบือ้ งดินเผา และชิน้
ส่วนก้อนอิฐ กระจัดกระจายอยูท่ วไป
ั ่ ราษฎรในพืน้ ทีห่ ลายท่านยังเล่าว่าเคย
มีเจดียเ์ ก่าอยูใ่ นแถบนี้ดว้ ย
ตำแหน่ งของหลุมขุดค้น
ผูว้ จิ ยั ได้เลือกทำการขุดค้นบริเวณปา่ กระถิน เพือ่ ใช้เป็ นตัวแทน
ข้อมูลของแหล่งโบราณคดีทงั ้ แหล่ง หลุมขุดค้นมีชอ่ื ว่า TP.4 (test pit 4)
ห่างจากบ้านนายประสม นาคใหญ่ มาทางทิศใต้ราว 50 เมตร ห่างจาก
บ้านนางโสภา แก้วสุจริตมาทางตะวันออกราว 90 เมตร และห่างจากลำน ำ
บางแก้วเดิมมาทางทิศตะวันตกราว 110 เมตร
การทำงานครังนี
้ เ้ ป็นการขุดค้นแบบสุม่ กำหนดหลุมขุดค้นรูปสีเ่ หลีย่ ม
จัตรุ สั                (grid system) ขนาด 2 x 2 เมตร ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งพืน้ ทีห่ ลุมขุดค้นออกเป็น
4  สว่ นขนาด1x1เมตร    เรียกเป็นquadrantแบ่งตามทิศทางได้แก่NEQ,NWQ,
SEQ และ SWQ เพือ่ สะดวกใน          การทำงาน การขุดค้นใช้วธิ กี ารขุดแบบผสม
คือใช้ทงวิ
ั ้ ธกี ารขุดค้นตามระดับชันดิ
้ นสมมติ              และการขุดค้นตามชันหลั
้ กฐาน
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ทางโบราณคดี กำหนดระดับชัน้ ดินสมมติชนั ้ ละ 10 เซนติเมตร
ลักษณะชัน้ ดิ นและชัน้ หลักฐานทางโบราณคดีของหลุม TP.4
การขุดค้นทีห่ ลุม TP.4 ได้พบชัน้ ทับถมทางวัฒนธรรมสมัยโบราณ
ทีม่ คี วามลึกรวมกันกว่า 150 เซนติเมตร โดยพบตัง้ แต่ระดับความลึก
40 cm.dt. (ลึกจากพืน้ ผิวดินเพียง 15 - 20 เซนติเมตร) จนถึงระดับ
ความลึก 190 cm.dt. แต่ชนั ้ วัฒนธรรมหลักทีพ่ บนี้ยงั แบ่งเป็ นชัน้ หลักฐาน
ย่อยๆ ได้ออกเป็ น 5 ชัน้ (ตารางที่ 1) ได้แก่
ตารางที่ 1 สรุปลักษณะของชันหลั
้ กฐานทางโบราณคดีทพ่ี บในหลุมขุดค้น TP.4
ชัน้ หลักฐาน

ระดับ (cm.dt.)

ลักษณะของชัน้ หลักฐาน

1
(ชัน้ ก่อนทิง้ ร้าง)

40 – 60

เป็ นชัน้ ทีม่ คี วามหนาแน่ นของหลักฐานมาก
ทีส่ ดุ โดยเฉพาะทีร่ ะดับ 50 – 60 cm.dt.
และได้พบหม้อพรมน ำ 2 ชิน้

2

60 – 80

เป็ นชัน้ ที่พบเศษหม้อมีสนั ที่มขี นาดใหญ่ซ่งึ
แตกมาจากภาชนะอย่างน้อย  9 ใบ กระจายตัว
อยูใ่ นพืน้ ทีฝ่ ง ใต้ของหลุมขุดค้น  (ภาพที่ 1)

3

80 – 100

มีค วามหนาแน่ น ของหลัก ฐานอยู่ ใ นพื้น ที่
ฝงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ (NEQ) ซึง่ พบ
กระดูกสัตว์เป็ นจำนวนมาก

4

100 – 130

มีโบราณวัตถุในชัน้ ดินนี้ ไม่มากนัก และพบ
เฉพาะในพืน้ ทีฝ่ งใต้ (SEQ - SWQ)

ดำรงวิชาการ
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ตารางที่ 1 สรุปลักษณะของชันหลั
้ กฐานทางโบราณคดีทพ่ี บในหลุมขุดค้น TP.4
ชัน้ หลักฐาน

ระดับ (cm.dt.)

ลักษณะของชัน้ หลักฐาน

5
(ชัน้ กิ จ กรรมระยะ
แรก)

130 – 190

คาดว่าเป็นหลุมขยะ อยูใ่ นพืน้ ทีต่ ะวันออกเฉียง
เหนือ (NEQ) พบภาชนะเด่นคือ กุณฑี คนโท
และฝาจุกภาชนะลายเขียนสีแดง เศษกระเบือ้ ง
ดินเผา ก้อนอิฐ เปลือกหอย (หอยโข่งและ
หอยแครง) ชิน้ ส่วนกระดูกสัตว์ชน้ิ ใหญ่ และ
เขาควายในสภาพสมบูรณ์

ภาพที ่ 1 ชัน้ หลักฐานย่อยที ่ 2 ระดับความลึก 60 – 80 cm.dt.
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ผลการวิ เคราะห์โบราณวัตถุ
หลักฐานทีพ่ บจากการขุดค้นแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ในครัวเรือนทัวไป
่ ได้แก่
- หลักฐานทีบ่ ง่ ชีถ้ งึ แบบแผนการยังชีพ อาหารการกิน และการ
เลีย้ ง/ล่า/จับสัตว์ ได้แก่ ภาชนะดินเผา เศษชิน้ ส่วนกระดูกสัตว์ และเปลือก
หอย (พบเฉพาะหอยโข่งและหอยแครง)
- กิจกรรมการถลุง/ตี/หลอมโลหะ? ได้แก่ ตะกรัน (4 ชิน้ ) และเบ้า
ดินเผา (1 ชิน้ )
- เครือ่ งประดับ ได้แก่ ลูกปดแก้ว (14 ลูก) และลูกปดดินเผา (2 ลูก)
- สิง่ ของเครือ่ งใช้อน่ื ๆ ได้แก่ เบีย้ (22 ชิน้ ) ตะคัน (10 ชิน้ ) ลูกกระสุน
(5 ชิน้ ) แว (2 ชิน้ )วัตถุสำริด (1 ชิน้ ) และชิน้ ส่วนหินบด (3 ชิน้ )
2. หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจพิธ/ี ความเชือ่ แบ่งเป็ น
- หลักฐานของศาสนสถาน ได้แก่ ก้อนอิฐ และชิน้ ส่วนกระเบือ้ ง
ดินเผา (44 ชิน้ )
- ภาชนะทีอ่ าจใช้ในกิจพิธี ได้แก่ คนโท กุณฑี (พบพวยกา 6 ชิน้ )
และหม้อพรมน ำ
หลักฐานทางโบราณคดีชน้ิ เด่นทีพ่ บในหลุม TP.4 คือ ภาชนะดินเผา
จากการขุดค้นได้พบ เศษภาชนะดินเผาจำนวน 100 กิโลกรัม เกือบทัง้ หมด
เป็นเศษภาชนะเนื้อดินธรรมดา ชิน้ ส่วนภาชนะบางชิน้ เป็นรูปแบบทีพ่ บได้
น้อย และบางชิน้ ก็มคี วามงดงามเป็ นพิเศษ ได้แก่ คนโทลายเขียนสีแดง
หม้อน ำมีพวย (กุณฑี) หม้อพรมน ำ (กุณฑิกะ) และฝาจุกภาชนะลายเขียน
สีแดง (ภาพที่ 2)
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ภาพที ่ 2 ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาประเภทเด่นทีพ่ บจากการขุดค้นหลุม TP.4

ในชัน้ หลักฐานตอนบนได้พบเศษเครือ่ งเคลือบ 3 ชิน้ (ภาพที่ 3) ซึง่
คาดว่าเป็ นเครือ่ งถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั ราวพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 อัน
จัดเป็นสิง่ ของหายากของชุมชน ทัง้ ยังใช้เป็นวัตถุทบ่ี ง่ บอกอายุสมัยของชัน้
หลักฐานได้ดังนัน้ หากจะกำหนดอายุชนั ้ หลักฐานตอนบนของ            หลุมขุดค้น
TP.4 ทีพ่ บเศษเครื่องถ้วยจีนแล้วก็อาจได้ช่วงอายุอย่างคร่าวๆ คือ ราว
พุทธศตวรรษที่ 13 – 15

ภาพที ่ 3 เศษเครือ่ งเคลือบ พบในชัน้ หลักฐานตอนบนของหลุมขุดค้น TP.4
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ลำดับชัน้ ทับถมทางวัฒนธรรมและอายุสมัยของหลุมขุดค้น TP.4 ที่
ตำบลธรรมศาลา
ถึงแม้จะมีชนั ้ หลักฐานย่อยๆ ถึง 5 ชัน้ แต่ทงั ้ หมดก็จดั อยู่ในชัน้
วัฒนธรรมหลักเดียวกัน เพราะรูปแบบของโบราณวัตถุหลายประเภท ได้แก่
หม้อมีสนั เบีย้ ดินเผา ก้อนอิฐ และกระเบือ้ งดินเผา ก็ได้พบอย่างต่อเนื่อง
ตังแต่
้ ระยะแรกจนถึงระยะสุดท้าย แต่หากจะจัดลำดับชันวั
้ ฒนธรรมของหลุม
ขุดค้น TP.4 นี้แล้ว อาจแบ่งได้เป็ น 2 ช่วงหลักๆ คือ
ชันวั
้ ฒนธรรมช่วงแรก (ระดับ 130 - 190 cm.dt.) พบเปลือกหอย และ
ภาชนะดินเผาประเภทเด่น ได้แก่ คนโทลายเขียนสี กุณฑี ฝาจุกภาชนะ
ลายเขียนสีและเศษภาชนะดินเผา         ลายเขียนสีทม่ี เี นื้อละเอียด  (เมือ่ พิจารณา
ด้วยตาเปล่า)
ชัน้ วัฒนธรรมช่วงหลัง (ระดับ 40 - 130 cm.dt.) พบเศษเครือ่ งเคลือบ
ลูกปดแก้วสีเดียว (monochrome beads) ชิน้ ส่วนหินบด และวัตถุสำริดทีม่ ี
ลักษณะคล้ายขอเกีย่ วซึง่ มีหว่ งคล้องต่อ  ลงมาทีส่ ว่ นปลาย (ภาพที่ 4)

ภาพที ่ 4 ลูกปดแก้ว
ชิ้นส่วนหินบด และ
วัตถุสำริด พบใน
ชัน้ วัฒ นธรรมช่ ว ง
หลังของหลุมขุดค้น
TP.4
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สำหรับ การกำหนดอายุช นั ้ หลัก ฐานระยะแรกเริ่ม ที่พ บภายใน
หลุมขุดค้น TP.4 นัน้ คงไม่เก่าไปกว่าพุทธศตวรรษที่ 12 เพราะในระดับ
ชันดิ
้ นสมมติลา่ งสุดยังพบชิน้ ส่วนก้อนอิฐสมัยทวารวดี (ได้นำไปกำหนดอายุ
ทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างหมายเลข A_0251) รวมทังได้
้ พบชิน้ ส่วนกระเบือ้ ง
ดินเผา แสดงว่าในช่วงแรกเริม่ ของการประกอบกิจกรรมในพืน้ ทีแ่ ถบนีไ้ ด้ม ี
การก่อสร้างศาสนสถานในสมัยทวารวดีขน้ึ แล้ว น่าเสียดายทีไ่ ม่พบโบราณ
วัตถุซง่ึ จะนำมากำหนดอายุชนั ้ กิจกรรมแรกสุดของหลุมขุดค้น TP.4 ให้อยู่
ในช่วงเวลาทีแ่ คบลงได้ แต่หากวิเคราะห์จากการพบเศษเครือ่ งถ้วยจีนสมัย
ราชวงศ์ถงั ในชัน้ วัฒนธรรมระยะหลังแล้วก็ทำให้สามารถกำหนดอายุอย่าง
คร่าวๆ ได้วา่           ชัน้ วัฒนธรรมช่วงแรกทีป่ รากฏในหลุมขุดค้น TP.4 คงเกิดขึน้
ในราวพุทธศตวรรษที่ 12 – 13
สำหรับอายุเวลาของชัน้ วัฒนธรรมช่วงหลังนัน้ คงมีอายุอย่างเร็วที่
สุดราวพุทธศตวรรษที่ 13 หรือตัง้ แต่ชว่ งพุทธศตวรรษที่ 14 – 16 โดยใน
ชัน้ กิจกรรมระยะสุดท้ายก่อนมีการทิง้ ร้างไปคงมีอายุอยู่ในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 16 เพราะในชัน้ หลักฐานตอนบนสุดทีร่ ะดับ 40 - 50 cm.dt. นัน้
ไม่พบโบราณวัตถุทม่ี อี ายุหลังกว่าสมัยทวารวดีเลย (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 สรุปผลการกำหนดอายุเชิ งเทียบของหลุมขุดค้น TP.4
ชัน้
วัฒนธรรม

ชัน้
หลักฐาน
ย่อยที่

หลักฐานทาง
โบราณคดี
ประเภทเด่นที่พบ

อายุสมัย
โดย
ประมาณ

1

40 – 60 ชิน้ ส่วนหม้อพรมน ำ 2
ชิน้ และเศษเครือ่ ง
เคลือบสีเขียว 1 ชิน้

2

3

60 – 80 เศษหม้อมีสนั ชิน้ ใหญ่ๆ
ตัง้ แต่
ที่แตกมาจากภาชนะ
พุทธศตวรรษ
อย่างน้อย 9 ใบ
ที่ 13 หรือ
14 - 16
80 – 100 วัตถุสำริด,เศษเครือ่ ง

4

100 – 130

5

130 – 190 กุณฑี, คนโทลายเขียน
สีแดง, ฝาภาชนะลาย
เขี ย นสี แ ดง,ชิ้ น ส่ ว น พุทธศตวรรษ
ก้อนอิฐ, เศษกระเบือ้ ง ที่ 12 - 13
ดินเผา และเปลือกหอย

ชัน้ วัฒนธรรม
ช่วงหลัง

ชัน้ วัฒนธรรม
ช่วงแรก

ระดับ
(cm.dt.)

เคลือบสีเขียวปนเหลือง
1 ชิน้ และเศษเครือ่ ง
เคลือบสีนำตาล 1 ชิน้
-
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ผูว้ จิ ยั ยังได้สง่ ตัวอย่างก้อนอิฐ 3 ก้อนทีข่ ดุ พบในระดับชัน้ ดินสมมติ
ต่างๆ ไปกำหนดอายุดว้ ยวิธเี รืองแสงความร้อน (Thermoluminescence) ที่
ห้องปฏิบตั กิ ารของภาควิชาวิทยาศาสตร์พน้ื พิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รบั ความอนุเคราะห์จาก ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
ซึง่ ได้ผลตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าอายุที่ได้จากวิ ธีเรืองแสงความร้อนจากตัวอย่างก้อนอิ ฐ
ที่ได้จากการขุดค้นหลุม TP.4
หมายเลข ตัวอย่าง
A_0249

ก้อนอิฐ

ระดับ
cm.dt

ค่าอายุ ค่ากลาง
(ปี มาแล้ว)*

ช่วงอายุ

60

1046 ± 105 พ.ศ. 1507 พ.ศ. 1402 – 1612
B.P.
A _0250 ก้อนอิฐ 130 – 140 1313 ± 263 พ.ศ. 1240 พ.ศ. 977 – 1503
B.P.
A _0251 ก้อนอิฐ 180 – 185 1391 ± 111 พ.ศ. 1162 พ.ศ. 1051 – 1273
B.P.

จะเห็นได้ว่าค่าอายุทางวิทยาศาสตร์มคี วามสอดคล้องกับผลการ
กำหนดอายุเชิงเทียบ และลำดับชันทั
้ บถมทางโบราณคดี  ดร.กฤษณ์  วนั อินทร์
ได้อธิบายถึงค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะค่า ± 263 ปีจาก
ตัวอย่างหมายเลข A_0250 ซึง่ มีความเบีย่ งเบนค่อนข้างสูงว่า เป็ นเพราะ
เนื้ออิฐก้อนดังกล่าวเผาไม่สกุ ดีและมีแกลบข้าวปะปนอยูม่ าก จึงเกิดรูพรุน
* คำนวณจากปี พ.ศ. 2553คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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และมีเม็ดควอตซ์เข้าไปแทรกตัวอยูเ่ ป็ นจำนวนมาก ทำให้มคี า่ เบีย่ งเบน
มาตรฐานสูงมากกว่าตัวอย่าง A_0251 และ A _0249 (สัมภาษณ์, 9 สิงหาคม
2553) ซึง่ ได้คา่ อายุอยูใ่ นช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 11 ถึงครึง่ หลังของ
พุทธศตวรรษที่ 13 (ค่ากลางคือ พ.ศ. 1162) และต้นพุทธศตวรรษที่ 15 ถึงต้น
พุทธศตวรรษที่ 17 (ค่ากลางคือ พ.ศ. 1507) ตามลำดับ  
การเปรียบเทียบอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีที่ตำบลธรรมศาลากับ
แหล่งโบราณคดีหอเอก
ผลการจัดลำดับชัน้ ทับถมทางวัฒนธรรมของหลุมขุดค้น TP.4 ที่
ตำบลธรรมศาลาข้างต้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลทีไ่ ด้จากการขุดค้นหลุม
TP.1 ทีแ่ หล่งโบราณคดีหอเอก ตำบลพระประโทน เนื่องจากการขุดค้นที่
แหล่งหอเอกก็สามารถแบ่งชันวั
้ ฒนธรรมออกได้เป็น 2 ช่วงเช่นกัน โดยในชัน้
วัฒนธรรมช่วงแรกจะมีความนิยมในการนำหอยมาบริโภคเป็ นอาหาร และ
ใช้ภาชนะคุณภาพดีทผ่ี ลิตขึน้ อย่างประณีตเช่นกัน ขณะทีใ่ นชัน้ วัฒนธรรม
ช่วงหลังก็จะมีโบราณวัตถุทจ่ี ดั เป็ น “สิง่ ของต่างถิน่ ” ปรากฏขึน้ เช่นเดียวกัน
ได้แก่ ลูกปดแก้วสีเดียว (see Francis 2002 : 19 - 20, 30 – 31, 36) หรือ
หินบดทีน่ า่ จะนำมาจากแหล่งผลิตใหญ่ในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุร ี
(see Indrawooth 2008) และวัตถุประเภทโลหะซึง่ ไม่พบแหล่งวัตถุดบิ ใน
เขตจังหวัดนครปฐม ซึง่ ในการขุดค้นทีต่ ำบลธรรมศาลายังได้พบเศษเครือ่ ง
ถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ถงั ทีไ่ ม่พบจากการขุดค้นทีแ่ หล่งหอเอกอีกด้วย
ส่วนการกำหนดอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีทงั ้ สองก็เป็ นไปใน
ทางเดียวกัน คือ แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของมนุษย์ทเ่ี กิดขึน้ อย่างหนาแน่น
ในช่วงสมัยทวารวดี แต่กม็ ขี อ้ แตกต่างอย่างเห็นได้ชดั คือ ในการขุดค้นหลุม
TP.4 ทีต่ ำบลธรรมศาลา ไม่พบเศษภาชนะดินเผาทรงชามทีม่ กี ารตกแต่ง
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ด้วยลายขัดมันเลย ขณะทีใ่ นชัน้ วัฒนธรรมช่วงแรกของหลุมขุดค้น TP.1 ที่
แหล่งหอเอกได้พบเศษภาชนะดินเผาขัดมันจำนวน 27 ชิน้ โดยเทคนิคการ
ตกแต่งพืน้ ผิวภาชนะด้วยการขัดมันแบบนี้มลี กั ษณะคล้ายภาชนะดินเผา
แบบ “พิมายดำ” (Phimai black pottery) ซึง่ จัดเป็ นภาชนะประเภทเด่นใน
สมัยก่อนประวัตศิ าสตร์ตอนปลายช่วงยุคเหล็กของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กำหนดอายุอย่างกว้างๆอยูใ่ นราวพุทธศตวรรษที่ 4 - 12 (Welch and McNeill 2004 : 540 – 541 ; รัชนี    ทศรัตน์ และอำพัน  กจิ งาม 2547 : 186, 188)
นอกจากนี้ ในการขุดค้นชัน้ กิจกรรมระยะแรกของหลุม TP.1 ที่
แหล่งโบราณคดีหอเอกยังได้พบชิน้ ส่วนทีค่ าดว่าเป็ นปากของหม้อมีพวย
หรือกุณฑี ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกับปากภาชนะแบบ TQE พบทีเ่ มืองจันเสน
จังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ ดร.เบนเน็ท บรอนสัน (Bennet Bronson) กล่าวว่า       
ขุดพบในชันวั
้ ฒนธรรมสมัยฟูนนั มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 8 – 12 (Bronson
1976 : 337, fig. VIj) ทีส่ ำคัญคือ การขุดค้นในระดับชัน้ ดินสมมติตอนล่าง
ของหลุม TP.1 ยังได้พบเศษภาชนะลายเขียนสีคล้ายดวงอาทิตย์ ซึง่ คล้าย
กับเทคนิคเขียนสีบนกุณฑีทส่ี ำรวจพบจากเมืองนครบุร ี (Angkor Borei)
ทางใต้ของประเทศกัมพูชา กำหนดอายุเชิงเทียบอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่
9 – 11 (Fehrenbach 2009 : 36 – 38) ทัง้ ยังได้พบกุณฑีเขียนลายสีแดงเป็ น
รูปคล้ายดวงอาทิตย์ในหลุมฝงั ศพหมายเลข 7 ทีแ่ หล่งโบราณคดีภมู สิ นาย
(Phum Snay) ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศกัมพูชา ซึง่ มี     ผลกำหนด
อายุดว้ ยวิธเี รดิโอคาร์บอนอยูใ่ นช่วง พ.ศ. 923 – 1083 คือในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 10 (Yasuda and Phoeurn 2008 : 19, 37) (ภาพที่ 5)
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ภาพที ่ 5 เศษภาชนะดินเผามีลายเขียนสีเป็ นรูปคล้ายดวงอาทิตย์

ดังนัน้ ในการขุดค้นทีต่ ำบลธรรมศาลาจึงไม่พบร่องรอยหลักฐานที่
น่ า จะมีอ ายุเก่าแก่เทียบเท่ากับชัน้ หลัก ฐานระยะแรกของหลุ ม ขุด ค้น ที่
แหล่งโบราณคดีหอเอก ซึง่ อาจกำหนดอายุได้ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษ
ที่8 - 11 (สฤษดิพงศ์
์    ขนุ ทรง  2553 : 119, 125 - 126, 132)   จงึ สามารถสรุปได้วา่
กิจกรรมการอยูอ่ าศัยของแต่ละชุมชนภายในเขตเมืองนครปฐมโบราณไม่ได้
เริม่ เกิดขึน้ ในช่วงเวลาเดียวกันเสมอไป
แหล่งโบราณคดีที่ตำบลธรรมศาลากับพัฒนาการของเมืองนครปฐม
โบราณ
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ข้อมูลจากหลุมขุดค้น TP.1 ที่
แหล่งโบราณคดีหอเอกชีใ้ ห้เห็นถึงความต่อเนื่องของกิจกรรมการอยูอ่ าศัย
ทีอ่ าจมีมาแล้วตัง้ แต่ชว่ งพุทธศตวรรษที่ 8 – 11 จนกระทังเข้
่ าสูส่ มัยทวารวดี
ส่วนหลักฐานจากหลุมขุดค้น TP.4 ทีต่ ำบลธรรมศาลาก็ชว่ ยเสริมข้อมูลให้
เห็นถึงการเจริญขึน้ ของชุมชนอีกแห่งหนึ่งทีน่ ่ าจะเกิดขึน้ ตัง้ แต่ช่วงพุทธ-
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ศตวรรษที่ 12 - 13   อนั สอดคล้องกับข้อความในตำนานเมืองนครไชยศรี  (ชือ่
เดิมของเมืองนครปฐมโบราณ) ซึง่ กล่าวว่า พระเจ้าศรีสทิ ธิไชยพรหมเทพได้
สร้างเมืองนครไชยศรีขน้ึ เป็นเมืองใหญ่ภายหลังจากทีพ่ วกพราหมณ์ได้บรรจุ
ทะนานทองหรือ “โทณะ” ทีเ่ คยใช้ตวงพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้า
ไว้ในเรือนหินในปี พ.ศ. 1133 (กรมศิลปากร 2528 : 20 - 21) รวมถึง
เหตุการณ์ทพ่ี ระยากาวัณดิศทรงสร้างพระประโทณเจดียซ์ ง่ึ ตัง้ อยูก่ ง่ึ กลาง
เมืองนครปฐมโบราณขึน้ ในปี พ.ศ. 1199 อีกด้วย      (กรมศิลปากร 2528 : 4, 19,
23 ; กรมศิลปากร 2542 : 94 และ 200) (ภาพที่ 6)

ภาพที ่ 6 ภาพเขียนพระปฐมเจดียแ์ ละพระประโทณเจดียใ์ นสมุดภาพไตรภูม ิ ฉบับกรุง
ศรีอยุธยา
ทีม่ า : กรมศิลปากร 2542 : 94 และ 200.

ดังนัน้ ข้อสันนิษฐานเดิมของ ศ.ดร.ผาสุข อินทราวุธ ซึง่ เคยทำการขุด
ค้นทางโบราณคดีทต่ี ำบลพระประโทน เมือ่ พ.ศ. 2524 ทีว่ า่ เมืองนครปฐม
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โบราณน่าจะมีความเจริญรุง่ เรืองทีส่ ดุ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13 - 14 (ผาสุข
อินทราวุธ 2526 : 73) จึงต้องเพิม่ เติมข้อมูลเกีย่ วกับพัฒนาการทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
ในช่วงก่อนหน้านัน้ อย่างน้อยอีกหนึ่งศตวรรษ เพราะข้อความในตำนาน
เมืองได้ให้เค้าเงือ่ นว่า เมืองนครไชยศรีหรือนครปฐมโบราณนี้น่าจะเจริญ
รุง่ เรืองมาตัง้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ 12           และจากการขุดค้นทัง้ ทีแ่ หล่งหอเอก
และทีต่ ำบลธรรมศาลายังชีใ้ ห้เห็นอีกด้วยว่า ประชากรทีเ่ ข้ามาอยูอ่ าศัยใน
พืน้ ทีน่ ้ีตงั ้ แต่แรกยังคงอยู่อาศัยอย่างหนาแน่ นสืบมาจนถึงตอนปลายสมัย
ทวารวดี        เมืองนครปฐมโบราณจึงมีความสำคัญมาตลอดช่วงสมัยทวารวดี
สรุปผลการขุดค้น
หลักฐานทีไ่ ด้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเขตตำบลธรรมศาลา
สามารถใช้เป็นตัวแทนชุดข้อมูลทีแ่ สดงให้เห็นถึงกิจกรรมการอยูอ่ าศัยของ
ชุมชนโบราณทางฟากตะวันออก      ของเมืองนครปฐมโบราณ ซึง่ มีอายุอยูใ่ น
สมัยทวารวดีชว่ งพุทธศตวรรษที่ 12 – 16 ได้เป็ นอย่างดี สอดคล้องกับ
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีหอเอกซึง่ ตัง้ อยู่ทางซีกตะวันตก
ของเมืองโบราณแห่งนี้ รวมทัง้ ยังช่วยสนับสนุนผลการขุดค้นเมือ่ 30 ปี
ทีแ่ ล้วของ ศ.ดร.ผาสุข อินทราวุธ ทีต่ ำบลพระประโทน บริเวณวัดไร่เกาะต้น
สำโรงอีกด้วย (ดู ผาสุข อินทราวุธ 2526)
ข้อมูลใหม่ทไ่ี ด้จากการขุดค้นทีต่ ำบลธรรมศาลาในครัง้ นี้คอื ชัน้
วัฒนธรรมหลักทีป่ รากฏในหลุมขุดค้นยังสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงย่อย
ได้แก่ ชัน้ วัฒนธรรมช่วงแรกทีพ่ บชิน้ ส่วนภาชนะดินเผาซึง่ ผลิตขึน้ อย่าง
ประณีตมีคุณภาพดี รวมทัง้ พบความนิยมในการบริโภคหอยเป็ นอาหาร
ขณะทีใ่ นชัน้ วัฒนธรรมระยะหลังกลับไม่พบเปลือกหอย และมีวตั ถุสงิ่ ของ
ต่างถิน่ บางประเภทปรากฏขึน้ ทังลู
้ กปดแก้ว หินบด และเศษเครือ่ งเคลือบ
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อันสะท้อนให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมบางประการทีเ่ กิดขึน้
ในช่วงสมัยทวารวดี ซึง่ เป็ นประเด็นทีจ่ ะต้องทำการค้นคว้าและตรวจสอบ
อย่างละเอียดในลำดับต่อไป
ขอขอบคุณ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผศ.มยุร ี วีระประเสริฐ รศ.
ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ พันโท ดร.พิศทุ ธิ ์ ดารารัตน์ อ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์
นางโสภา แก้วสุจริต นายวีระ ทวีคณ
ู นายสนอง-นางสุพรรณี แก้วสุจริต
นางสุรตั นา ช้างงาม นายกิตติพล–นายวรพล สุขเขียว นายอำนวย-นายสำเริง
ปูม่ นั ่ นายสุรศักดิ–นายสมคิ
ด ลาภส่งเสริม รวมทังนั
้ กศึกษาผูร้ ว่ มทำการขุด
์
ค้นทุกท่าน
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