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ANAN KLINPOKLAB : A STUDY ON THE IDENTIFICATION AND ART
STYLES OF SEALS IN THE EARLY HISTORICAL PERIOD AT UTHONG NATIONAL
MUSEUM, UTHONG, SUPHAN BURI. THESIS ADVISORS : PROF. PHASOOK
INDRAWOOTH, Ph.D., AND JIRASSA KACHACHIVA Ph.D. 274 pp. ISBN 974-464-211-4.
The aim of this research is to study on seals found at Uthong Suphan buri, this Thesis tried to
classify the typology, to identify the usage and to find out the relations between seals found within Uthong area
and the other ancient cities.
According to the research, the seals can be divided into 2 categories 1) seals and 2) sealings.
Furthermore, seals were not locally manufactured but imported by merchants, adventurers, and priests who use
seals and sealings for communication among their groups and the local people along with the expansion of
Indian influence.
In the early stage, the design of Uthong seals were influenced by Kushana period (1-4 A.D.) and
Gupta period (4-6 A.D.). Later on, the local seals and sealings were manufactured.
Most of the design of seals bear the auspicious symbols. Besides, the design are concerned with the
symbols of Brahmanical and Buddhist deities and the local style of living , Some of them are inscribed with the
Brahmi scripts of Gupta period (5-6 A.D.) and Pallava scripts (6-8 A.D.)
The material used are mostly clay and some are ivory and stone. The difference in design can
idicate the different usage. On the other hand, the same design might have been used by the same group.
The usage of seals is for communication in the means of individual seal, and some were used as
amulets.
The study on seals can confirm how Uthong was important as the central port which developed
continually. And Uthong, like the other contemporary cities had played the important role in selecting many
elements of Indian culture and integrating with local culture known as “Dvaravati culture” which was extremely
prosperous during the 7th-11th A.D. in the central part of present Thailand.
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พิพิธภัณฑจันเสน ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค .................
พิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ .....................
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร ..................................
แหลงโบราณคดีเมืองดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก .......................
สรุปลักษณะรูปแบบของตราประทับและตราดินเผาที่พบในบริเวณเมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี .........................................................................................
4 การจําแนกหมวดหมูแ ละการศึกษาความหมาย ...............................................................
การจําแนกตามลวดลายที่อยูบ นพื้นผิว แบงออกเปน 4 ประเภท .................................
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48
51
52
53
55
59
66
78
80
85
93
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94
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95
113
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148
173
183
191
192
195
195

บทที่
ตราประทับ (seals) กลุมที่มีตัวอักษร ............................................................
ตราประทับ (seals) กลุมที่ไมมีตัวอักษร ........................................................
ตราดินเผา (baked clay sealings) กลุมที่มีตัวอักษร .......................................
ตราดินเผา (baked clay sealings) กลุมที่ไมมีตัวอักษร ..................................
การศึกษาความหมายของรูปภาพและรูปสัญลักษณ ....................................................
สัญลักษณในความหมายตามแนวคิดของอินเดีย ...........................................
อัษฏมงคล (ashtamangala) ชุดสัญลักษณหลักของอินเดีย ............................
อัษฏมงคลในพิธีราชาภิเษก ...........................................................................
มงคล 108 ประการ (อัฏุตตรสตะมงคล) .....................................................
สัญลักษณที่ปรากฏบนวัตถุสําคัญในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร ...............................
หวีงาชาง .......................................................................................................
แผนหินรูปคช–ลักษมี ที่เมืองนครปฐมโบราณ .............................................
ชิ้นสวนแผนหินจําหลักลายมงคล ที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร...........................................................................................
สัญลักษณและความหมายของตราและตราประทับ ...........................................
ตราประทับและตราแบบใดเปนวัตถุจากภายนอกหรือผลิตขึ้นในทองถิ่น ..................
ตราประทับ (seals) และตรา (sealings) ที่เปนวัตถุจากภายนอก ....................
ตรา (sealings) ในรูปแบบทีท่ ําขึ้นในทองถิ่น ................................................
เกณฑในการพิจารณา ....................................................................................
การจําแนกตามหนาที่การใชงาน (functional typology) .............................................
การศึกษาหนาที่การใชงานของตราประทับที่พบในภูมิภาคอื่น
เอเซียตะวันออกไกล ........................................................................
เอเชียใต (อินเดีย) .............................................................................
วิธีการใชงาน (Method of application) ..........................................................
แบบทดสอบบางประการเพื่อใชในการเปรียบเทียบ ......................................
การศึกษาเพื่อทราบถึงลักษณะการใชงานของตราประทับและตราดินเผา
ในประเทศไทย ................................................................................
การพิจารณาโดยอาศัยรูปรางลักษณะ ..............................................
การพิจารณาโดยอาศัยรูปรอยตาง ๆ ที่อยูบนผิว ..............................
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หนา
195
197
201
205
214
214
215
216
216
224
224
226
228
229
244
245
245
247
248
248
249
249
250
252
252
252

บทที่
ขอสังเกตในการศึกษา ...................................................................................
สรุปหนาที่การใชงานของตราประทับและตราดินเผาในประเทศไทย ..........
สรุปและอภิปรายผลการศึกษาตราประทับในเมืองอูทอง ...........................................
5 บทวิเคราะหและสรุปผลการศึกษาวิจัย ............................................................................
ขอเสนอแนะ................................................................................................................
บรรณานุกรม ............................................................................................................................
ประวัติผูวจิ ัย .............................................................................................................................

ญ

หนา
252
253
254
259
264
265
274

สารบัญภาพ
ภาพที่
1 ตราประทับ (a) ที่มีดานหลังโคงกลม (domed back) ลวดลายทางดานหนา (b)
เปนหลุมกลมที่มวนออกสูดานนอก รูปรางไมสม่ําเสมอ ....................................
2 ตราประทับทรงกลม ลวดลายเปนรูปสัตวมีเขาจําพวกกวางหรือแพะ .........................
3 ตราประทับทรงกลม ลวดลายเปนรูปสัตวเลี้ยงลูกดวยนมมี 4 เทา (quadrupeds) ........
4 ตราประทับทรงกลม ลวดลายเปนรูปสัตวมีเขา 4 ตัว นกอินทรี 1 ตัว และนก
ขนาดเล็ก 2 ตัว ....................................................................................................
5 ตราประทับทรงกลม ลวดลายเปนกลุมเครื่องหมายรูปตัว V ที่สลับกัน .......................
6 ตราประทับทรงกลมรี ลายรูปสัตวมีเขา 4 ตัวและลูกกลม 7 ลูก บนพื้นผิว ..................
7 ตราประทับทรงกลมรี ลวดลายเปนรูปสิงโต 2 ตัว .......................................................
8 ตราประทับทรงกระดุม (button seals) ทําจากหินฟลิ้นท (flint stone)
ลวดลายเปนเสนตรงตัดกันเหมือนรูปตาราง .......................................................
9 กอนดินถูกประทับตรา (sealings) รูปทรง bulla (กอนกลมเปนตุมพอง)
ที่อยูรอบปุมเชือกผูกสินคา ..................................................................................
10 ตราประทับ (stamp seals) ที่ทําจากหินคลอไรท (chlorite) และรอยประทับ
(impression) ลวดลายเสนโคงหรือเสนตรงหยักขึน้ ลง ........................................
11 (a) ตราประทับ (stamp seals) ทําจากหิน steatite และ (b) รอยประทับ
(impression) ลวดลายรูปรางคลายมนุษยที่มีหวั เปนตะขอ ..................................
12 (a) ตราประทับหินสีเทาเขม และ (b) รอยประทับ (impression) เปนรูปสัตว
สี่เทาที่มีเขา .........................................................................................................
13 (บน) ตราประทับรูปทรงวัวนอนหมอบ (recumbent bull) และ (ลาง)
รอยประทับเปนลวดลายรูปสัตวที่มีรปู รางคลายวัว ............................................
14 (a) ตราประทับรูปทรงวัวนอนหมอบ (recumbent bull) และ (b) รอยประทับ
ทําลวดลายเปนปุมกลม .......................................................................................
15 (a) ตราประทับรูปทรงหมาในนอนหมอบ (recumbent jackal) และ (b) รอย
ประทับเปนลวดลายเปนรูปสัตว 3 ตัว ในตําแหนงสลับทิศทางกัน .....................
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หนา
13
13
13
14
14
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18

ภาพที่
หนา
16 (a) ตราประทับรูปแบบของอาว (gulf seals) ทําจากหิน steatite และ (b)
รอยประทับลวดลายเปนรูปคน 2 คน คนหนากําลังใชมอื ขวาจับแพะ
และใชมือซายชวยคนหลังถือภาชนะ .................................................................. 19
17 (a) ตราประทับทําจากหิน chlorite และ (b) รอยประทับทําเลียนแบบรูปทรง
และลวดลายของตราประทับในลุมแมน้ําสินธุ (Indus Valley seals)
ลวดลายเปนรูปวัว ............................................................................................... 19
18 (a) ตราประทับทําจากหิน steatite และรอยประทับ (b) ลวดลายรูปวัวและ
มีจารึกในแบบลุมน้ําสินธุ ................................................................................... 19
19 รอยประทับ (impression) ของตราประทับหินเฮมาไทต เปนรูปเทพเจานั่ง
อยูดานหนารูปบุคคลยืน ..................................................................................... 20
20 รอยประทับของตราประทับหินปูนสีดํา (blackish limestone) เปนรูปกริฟฟน
(griffin) ............................................................................................................... 20
21 (a) ตราประทับที่มีดา มจับทําจากหินปูนสีดํา (blackish limestone) และ (b)
รอยประทับเปนรูปสัตวในเทพนิยายที่หวั และปกนกอินทรี ตัวเปนสิงโต
เรียกวา กริฟฟน (griffin) .................................................................................... 21
22 ตราประทับมีดามจับทําจากหินสบู (steatite) และรอยประทับเปนรูปสิงโต
กําลังกระโดดไลววั ............................................................................................. 21
23 (a) รอยประทับเปนรูปเสนตรงตัดกัน ดานในเปนลายเสนโคง และ (b) ตรา
ประทับหิน serpentine ........................................................................................ 21
24 (a) ตราประทับที่มีดา มสําหรับจับทําจากสําริด (bronze) และ (b) รอยประทับ
เปนรูปบุคคลนั่ง ดานหนามีนกเกาะอยูบนแจกัน โดยรอบทําเปนลาย
เสนที่โคงวนตอเนื่องกัน (แบบอียิปต) ................................................................ 22
25 (a) ตราประทับมีดามจับทําจากแรเฮมาไทด (hematite) และ (b) รอยประทับ
เปนลายวงกลมไขวกนั ........................................................................................ 22
26 ตราประทับหินแจสเปอร (jasper) เปนรูปบุคคลกําลังกาวเดิน มือขวาถือลูกธนู
แขนขวาคลองคันธนูไว ...................................................................................... 22
27 กอนดินเหนียวทรง bulla (กอนกลมเปนตุมพอง) ที่อยูรอบปุมเชือกผูกสินคา
ลวดลายรูปกษัตริยตอสูกับสิงโต ......................................................................... 23
ฏ

ภาพที่
หนา
28 (a) ตราประทับหิน blue chalcedony และ (b) รอยประทับทําลวดลายเปน
รูปผูบูชาอยูดานหนาเทพเจาแหงดวงจันทร ........................................................ 23
29 รอยประทับของตราประทับหิน (a) chalcedony , (b) carnelian and (c) ruby
เปนรูปเทวดามีปกมือถือระฆังหรือกระดิ่ง .......................................................... 24
30 รอยประทับของตราประทับหิน เปนรูปสัตวซึ่งสวนใหญเปนวัวมีหนอก (b, c, d, e)
ยกเวน (a) เปนรูปแพะปา (ibex) และ (f) เปนรูปแรด .......................................... 24
31 รอยประทับของตราประทับหิน เปนรูปสัตวกําลังไลกัน โดย (a, b) เปนรูปสิงโตไลวัว
สวน (c) เปนรูปสิงโตกําลังวิ่งไลสัตวมีเขา (จําพวกกวาง) ................................... 25
32 รอยประทับของตราประทับหิน เปนรูปนก (a, b, c) .................................................... 25
33 รอยประทับของตราประทับหิน jasper เปนรูปเครื่องหมายประจําตระกูล
(heraldic sign) และรูปอักษรชื่อยอ (monogram) ของบุคคล (a, b, c) ................. 25
34 รอยประทับ (impression) ของตราประทับทรงกระบอกหินปูน (limestone) เปน
ลายเสนรูปลายของคลื่นที่ตอเนื่องกัน ................................................................ 26
35 รอยประทับ (impression) ของตราประทับทรงกระบอกหินปูน (limestone) เปน
ลายสัตวมีเขา 2 ตัวกําลังกระโดด พื้นหลังเปนลายเสนสัน้ ๆ ............................. 26
36 รอยประทับ (impression) ของตราประทับทรงกระบอกหินออน (marble) เปน
ลายเสนเรขาคณิตรูปสามเหลี่ยม และลายเสนตรงสองเสนคูที่มีขีดยอย ๆ
อยูตรงกลาง ......................................................................................................... 27
37 รอยประทับ (impression) ของตราประทับทรงกระบอกหินปูน (limestone)
เปนรูปลายเสนตาง ๆ .......................................................................................... 27
38 รอยประทับ (impression) ของตราประทับทรงกระบอกหินบะซอลต (basalt)
เปนลายเสนรูปเรือลอยอยูในแมน้ํา ดานบนรูปเรือมีเสี้ยวพระจันทร
และมีตนไม 2 ตนขึ้นอยูริมฝง แมน้ํา .................................................................... 27
39 (a) ตราประทับทรงกระบอกหินออน (marble) และ (b) รอยประทับ เปนรูปลักษณะ
คลายคนนั่งกําลังยกมือทั้งสองขางขึ้น ................................................................. 28
40 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหิน serpentine เปนรูปลักษณะคนนั่งทํา
พิธีกรรมบางอยาง ............................................................................................... 28

ฐ

ภาพที่
41 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกที่ทําจากหอยกลายเปนหิน
(petrified shell) ลวดลายเปนรูปสัตวมีเขา 2 ตัว ดานหนาเปนประตู
ดานซายของภาพเปนรูปปลา 4 ตัว ......................................................................
42 (a) ตราประทับทรงกระบอกหินออน (marble) และ (b) รอยประทับเปนลาย
รูปวัวยืน ดานหลังเปนแทนบูชา (altar) ...............................................................
43 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกทําจากหอยกลายเปนหิน
(petrified shell) เปนรูปกลุมคนในฉากงานเลี้ยงฉลอง กลุมคนแสดง
อาการนั่งและยืน .................................................................................................
44 (a) ตราประทับทรงกระบอกทําจากหินแรสีน้ําเงินเขม (lapis lazuli) และ (b)
รอยประทับทําลวดลายเปนฉากงานเลี้ยงที่ประณีตมากขึ้น ................................
45 (a) ตราประทับทรงกระบอกที่ทําจากเปลือกหอยกลายเปนหิน (petrified shell)
และ (b) รอยประทับ (impression) เปนฉากของมนุษยววั (bull-man)
แสดงอาการปกปองวัวหรือแพะ .........................................................................
46 (a) รอยประทับและตราประทับทรงกระบอกหิน greenstone เปนรูปเกี่ยวกับ
เทพเจา ................................................................................................................
47 ตราประทับทรงกระบอกหิน serpentine และรอยประทับเปนรูปของคูแขงขัน
หรือคูการตอสู 2 คู .............................................................................................
48 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหิน greenstone เปนรูปของคูแขงขัน
หรือคูการตอสู 2 คู ..............................................................................................
49 (a) ตราประทับทรงกระบอกทําจากหินแจสเปอร (jasper) ) และ (b) รอยประทับ
เปนภาพกษัตริยกําลังนั่งในมือถือถวย ดานหลังมีจารึก cuneiform
ดานหนาเปนขุนนาง และสตรีสูงศักดิ์ ................................................................
50 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหิน hematite ทําลวดลายเปนภาพคน
ที่นั่งคุกเขาหัวอยูในปากของกริฟฟน และภาพหัวของแพะอยูใ นปาก
ของสิงโต ............................................................................................................
51 (a) รอยประทับเปนภาพเทพเจา (ในชุดกษัตริยนกั รบ) ยืนอยูบนแทน มีกษัตริย
และขุนนางเขามาถวายสัตวบูชา และ (b) ตราประทับทรงกระบอกหิน
hematite ..............................................................................................................
ฑ
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33

ภาพที่
52 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหิน hematite เปนเทพธิดาไอซีส (Isis)
ของอียิปต อยูข างกษัตริยที่สวมมงกุฎและถือคทา ...............................................
53 (a) ตราประทับทรงกระบอกหินอาเกต (agate) และรอยประทับ (b) เปนภาพ
สิงโตกับแกะปา (mouflon) .................................................................................
54 (a) ตราประทับทรงกระบอกหิน Carnelian และ (b) รอยประทับ เปนภาพ
กษัตริยย นื อยูขางตนไมที่อยูกลางภาพ ตนไมเปนสัญลักษณของ
ธรรมชาติและแผนดิน ดานบนเปนเทพเจาแหงดวงอาทิตย ...........................
55 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอก เปนรูปวีรบุรุษมีปกจับหรือยกวัว
มีปก 2 ขาง ..........................................................................................................
56 (a) รอยประทับเปนรูปวีรบุรุษมีปกกําลังตอสูกับสิงโต และ (b) ตราประทับ
ทรงกระบอกทําจากหินคารเนเลียน ....................................................................
57 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกทําจากหิน bule chalcedany เปนรูป
นักบวชกําลังถือถวยและถังน้ํา ยืนอยูหนาโตะและแทนบูชา และ
มีดวงจันทรเสี้ยวและนก .....................................................................................
58 ตราประทับหินอาเกต (agate) และรอยประทับ แสดงภาพวีรบุรุษจับสิงโต
ดวยมือทั้ง 2 ขาง ..................................................................................................
59 ตราประทับทรงกระบอกหิน Chalcedony และรอยประทับ แสดงภาพ
วัวยืนที่ทําลวดลายไดอยางสวยงามประณีตมาก .................................................
60 (a) แสดงภาพของกอนดินทรงกลม (clay balls) ที่ถูกประทับตรา (stamp)
ลงบนกอนดิน มีลวดลายอยูภ ายในกรอบสี่เหลี่ยม ลวดลายเปนรูป
คลายตัวอักษรและลายเสนรูปคลายบันได กอนดินนี้อาจติดอยูบน
ปมเชือกที่ใชมัดหอสิ่งของ เมื่อถึงผูรับปลายทางกอนดินนีจ้ ึงถูก
ทําลายเพื่อเปดหีบหอเพื่อนําสินคา หรือสิ่งของที่อยูขางในออกมา ...............
61 (a) ตราประทับหิน (steatite) และ (b) รอยประทับ เปนรูปยูนิคอรน (unicorn)
และจารึกอักษรแบบ Indus อยูทางดานบน .........................................................
62 รอยประทับของตราประทับหิน steatite เปนรูปวัวมีหนอกหลังสูงและมีเหนียง
คอยาว (zebu).......................................................................................................
63 ตราประทับหิน steatite เปนรูปวัวอยูขางใตจารึกแบบ Indus ......................................
64 รอยประทับของตราประทับหิน steatite เปนรูปชาง อยูขางใตจารึก Indus ..................
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65 ตราประทับหิน steatite เปนรูปแรด อยูขางใตจารึกอักษรแบบสินธุ ........................... 42
66 ตราประทับหิน steatite เปนรูปเทพเจาแหงมวลหมูสัตว ถือวาเปนตนเคา
ของเทพในศาสนาฮินดู คือ พระศิวะ (shiva)........................................................ 43
67 แสดงภาพทางดานหลังของตราประทับที่มีลักษณะเปนปุมนูนขึ้นมา 2 ปุม
และมีรูตรงกลางของปุม ใชรอยเชือกเชนกัน ...................................................... 43
68 กอนดินเหนียวทรงกลม (clay ball) มีรอยถูกประทับจากตราประทับรูปทรง
สี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในเปนรูปนูนต่ําของยูนิคอรนทีช่ ํารุด ................................... 44
69 ตราประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทําจากหินสบู (steatite) เปนรูปอักษรแบบสินธุ
(Indus script) ที่ยังไมทราบความหมาย .............................................................. 45
70 เปนแผนดินเผาเคลือบ (faience tablets) ลวดลายเปนรูปชางยืน ................................. 45
71 เปนแผนดินเผา (molded tablet) แสดงรูปคนตอสูกับควาย ดานขวาของภาพ
เปนรูปคนนั่งในทาโยคะ สวมหมวกทีม่ ีเขา 3 เขา ............................................... 46
72 เปนแผนดินเผา (molded tablet) แสดงรูปผูหญิงตอสูกับเสือ 2 ตัว ดานลาง
เปนรูปชาง ดานบนเปนรูปวงลอกลม คลายรูปจักร ............................................ 46
73 เปนแผนดินเผา (molded tablets) แสดงรูปผูชายนั่งอยูบนตนไม แสดงอาการ
กําลังตอสูกับเสือที่มีขนาดใหญที่อยูท างดานลาง ดานขวาของภาพมี
สัตว 2 ชนิด โดยเปนรูปวัวอยูดานลาง และจระเขอยูดานบน (แตชํารุด) ............. 47
74 รอยประทับของตราประทับหิน steatite เคลือบสี เปนรูปวัวอยูใตจารึกแบบสินธุ
(Indus script) ...................................................................................................... 47
75 รอยประทับของตรา ประทับดินเผาเปนรูปสวัสดิกะ ................................................. 47
76 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหินสบู (steatite) เปนรูปจระเขอินเดีย
2 ตัวอยูทางดานบน รูปชางอยูกลางภาพ และแรด (rhinoceros)
2 ตัวอยูทางดานหนาและดานหลังของชาง .......................................................... 48
77 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหินสบู (steatite) รูปภาพเหมือนกับ
centaur (สัตวในเทพนิยายมีหัวเปนคนมีตัวเปนมา) ที่อยูดานซาย และ
รูปผูชาย 2 คนกําลังตอสูกันดวยหอกอยูเหนือผูห ญิง .......................................... 48
78 (a) ตราประทับแบงเปนชอง ๆ ทําจากสําริด และ (b) รอยประทับ เปนลาย
ฉลุไขวเปนชองเปนรูปเครื่องหมายสวัสดิกะ (swastika) มีที่จับอยู
ดานหลัง มาจากแบคเทรีย (Bactria)..................................................................... 49
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ภาพที่
79 ตราประทับแบบแบงเปนชอง ๆ ทําจากสําริด (bronze stamp seals ) จาก
แบคเทรีย (Bactria) เปนลายคลายรูปดวงดาว หรือดอกไม .................................
80 ตราประทับแบบมีลวดลายทั้ง 2 ดาน (double-sided) ทําจากหิน chlorite ....................
81 เปนรอยประทับ แกะสลักลวดลายดานหนึ่งเปนรูปสิงโตไลจับกวาง ดานลางเปน
รูปงู (serpent) สวนอีกดานหนึ่งทําเปนรูปอูฐ (humped camel) ลอม
รอบดวยพระจันทรเสีย้ ว (crescent moons) .........................................................
82 ตราประทับหินมีลายทั้ง 2 ดาน จากแบคเทรีย (Bactria) แกะสลักลวดลาย
เปนรูปนกและมา ................................................................................................
83 (a) ดานที่ 1 ของตราประทับทําจากดินเหนียว และ (b) รอยประทับ
เปนรูปนกกําลังคาบงูอยูในปาก ..........................................................................
84 (a) อีกดานหนึ่งของตราประทับ และ (b) รอยประทับ เปนรูปสัตวที่มีเขายาว
คลายแพะ ............................................................................................................
85 รอยประทับของตราประทับหินซาโดนีย (Sardony) รูปทรง scaraboid เปน
ภาพผูชายยืนถือหอกตอสูกบั สิงโต อายุราว 400 ปกอนคริสตกาล ......................
86 แสดงตัวอยางของตราประทับทรงแมลงปกแข็ง ที่เรียกวา scaraboid จาก
ประเทศอียิปต อายุราว 2000-1000 ปกอนคริสตกาล .........................................
87 ตราประทับหินอาเกตทรงกลมคลายลูกแพร (pear-shaped) อายุราว
400-300 ปกอนคริสตกาล แกะสลักลวดลายเปนรูปสิงโต ..................................
88 ตราบนหัวแหวนทําจากหินคารเนเลียน (carnelian) เปนภาพศีรษะของ Serapis
ขนาบขางดวยเทพเจาแหงแสงอาทิตย และเทพเจาแหงดวงจันทร
อยูขางบนเหยีย่ ว และมีจารึกอักษรขโรษฐี (kharosthi) ที่แกะสลัก
ในสมัยหลัง อยูบริเวณดานลางของภาพ ..............................................................
89 ตรา (clay tablet) สมัยโมริยะ เปนรูปวัว มา สิงโต และชาง และรูปตัวอักษร
อยูทางดานลาง ....................................................................................................
90 ตรา (sealings) สมัยโมริยะ-สุงคะ มีตัวอักษรพราหมี และมีรูปตนไมเปนแฉก
(ลักษณะเฉพาะของโมริยะ) อยูทางขวาของภาพ ................................................
91 ตรา (sealings) สมัยโมริยะ เปนตัวอักษร และรูปตนไมที่เปนแฉกอยูทาง
ดานลาง (ลักษณะเฉพาะของโมริยะ) ...................................................................
92 ตราประทับดินเผาสมัยโมริยะ เปนตัวอักษรดานกลับที่วนตามเข็มนาฬิกา .................
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93 ตราดินเผา (terracotta-sealings) เปนรูป arrow-heads และตัวอักษร
อยูโดยรอบ อายุราว 200-100 ปกอนคริสตกาล ................................................... 58
94 ตรา (sealings) สมัยโมริยะ-สุงคะ มีรูปผูหญิงที่มีหนาอกและสะโพก
ขนาดใหญเกินจริง อาจทําตามคติ Mother Goodess ........................................... 58
95 (a) ตราบนหัวแหวนทําจากหินอาเกต และ (b) รอยประทับ (impression)
เปนภาพการบูชาเทพเจา สมัยกุษาณะ อายุราวคริสตศตวรรษที่ 2-3 .................... 59
96 ตราประทับรูปทรงเหมือนถังทรงกระบอก ทําจากหินคารซิโดนี (Chalcedeny)
เปนรูปพระศิวะยืนอยูขางโคนนทิ อายุราวคริสตศตวรรษที่ 2-3 ......................... 59
97 ตราประทับสมัยกุษาณะ เปนรูปบุคคลชั้นสูงแสดงอาการเคารพเทพเจา 4 กร
และมีรูปอักษรเรียกวา Tocharian script กลาวถึงชื่อ Mihira
(เทพแหงดวงอาทิตยของอิหราน) พระวิษณุ (Vishnu) และ
พระศิวะ (Siva) ................................................................................................... 60
98 (a) ตราบนหัวแหวนทําจากหิน Bloodstone และ (b) รอยประทับเปนภาพ
กษัตริยก ุษาณะอยูบนหลังมา จากเมืองแบคเทรีย (Bactrian) อายุ
ราวคริสตศตวรรษที่ 2-3 ..................................................................................... 60
99 (a) ตราประทับดินเผา และ (b) รอยประทับทําลวดลายเปนลาย
ดอกไม 8 กลีบ อายุราวคริสตศตวรรษที่ 2-3 ....................................................... 61
100 ตราประทับทรงกระบอกทําจากงาชาง เปนลายรูปผูหญิงนั่งสลับกับรูปชาง
ที่อยูภายในกรอบสี่เหลีย่ ม อายุราวคริสตศตวรรษที่ 1 ........................................ 61
101 ตราประทับสมัยกุษาณะ ทําจากทองแดง เปนรูปพระศิวะ (Siva) ถือสามงาม
อยูในมือซายสวนมือขวาถือกระบอง ดานขางเปนอักษรพราหมี (Brahmi)
และขโรษฐี (Kharoshthi) .................................................................................... 62
102 ตราดินเผา (terracotta sealings) เปนรูปตรีศูล (trisula) หรือ ตรีศูลประราสุ
(trisula-parasu) เปนเครือ่ งหมายแทนพระศิวะ อายุราวคริสตศตวรรษ
ที่ 1-3 ................................................................................................................... 62
103 ตรา (clay sealings) ทรงกลมมีรูปวัวนอนหมอบ ดานหนาเปนรูปหมอน้ํา ดานหลัง
เปนรูปประราสุ (parasu) ดานบนเปนรูปพระจันทรเสี้ยว ดานลาง
ของภาพเปนตัวอักษร ......................................................................................... 63
ต

ภาพที่
หนา
104 ตรา (clay sealings) ทรงกลม มีรูปวัวยืน ดานหนาเปนรูปครึ่งวงกลม 3 รูป
(หมายถึงภูเขาเตีย้ ๆ)ดานหลังเปนรูปหอก (spear) ถัดมาเปนรูปสังข
(sankha) และจักร (chakra) ดานบนสุดเปนรูปอักษร .......................................... 63
105 ตรา (clay sealings) ทรงกลม มีรูปวัวมีโหนกยืนอยูกลาง ดานหนาเปน
รูปประราสุ (parasu) ดานบนและลางของรูปวัวเปนตัวอักษร ............................. 63
106 แสดงภาพตราดินเผารูปวัวมีโหนกดานหนามีรปู ครึ่งวงกลมซอนกัน
หมายถึง ภูเขา สวนดานบนรูปวัวมีรูปจักร สังขและตรีศูล ................................. 63
107 แสดงภาพตราดินเผารูปสิงโตคําราม ดานบนมีตวั อักษร ............................................ 64
108 แสดงภาพตราดินเผารูปสิงโตยืน ดานบนมีตวั อักษร .................................................. 64
109 แสดงภาพตราดินเผารูปชางยืนแสดงลําตัวดานขวา ..................................................... 64
110 แสดงภาพตราดินเผารูปชางยืนแสดงลําตัวดานขวา ..................................................... 64
111 แสดงภาพตราดินเผา (a, b, c, d, e, f) รูปบุคคลชายหญิงในอิริยาบถตาง ๆ
ในสมัยกุษาณะ .................................................................................................... 65
112 ตรา (sealings) ทรงคอนขางกลม มีรูปผูหญิงยืน มืออยูที่สะโพก รูปผูหญิงมี
หนาอกสะโพกขนาดใหญเหมือนผูหญิงอินเดีย หรืออาจทําขึ้นตาม
คติการบูชาพระแม(Mother Goddess) ................................................................. 65
113 (a) ตราบนหัวแหวนทําจากหินควอตซโปรงใสชนิดหนึ่ง (rock crystal) จาก
Maharaja Avarighsa อินเดียเหนือ และ (b) เปนรอยประทับรูปครึ่งตัว
ของกษัตริยที่อยูดานบน ดานลางเปนจารึกอักษรพราหมี (Brahmi)
อายุราวคริสตศตวรรษที่ 4 ................................................................................... 66
114 ตราบนหัวแหวนทําจากหินคารเนเลียน (carnelian) เปนภาพผูหญิงครึ่งตัวถือ
ดอกไม พรอมกับมีจารึกอักษรพราหมี (Brahmi) อายุราว
คริสตศตวรรษที่ 4-5 ........................................................................................... 66
115 (a) ตราประทับหินคารซีโดนีย (chalcedony) และ (b) รอยประทับมีลวดลาย
เปนรูปกลมซอน ๆ กัน (ภูเขา) ของ Sasanian ดานบนมีเทพเจา
Mithra แผรัศมี และมีผูบวงสรวงหรือผูสักการะอยูทางดานขวาของภาพ ........... 67
116 ตราบนหัวแหวนทําจากหินคารเนเลียน (carnelian) แกะสลักเปนรูปผูชายครึ่งตัว
ที่เรียกวา Kidarite ภาพแสดงใบหนาทางดานซาย .............................................. 67
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117 ตราบนหัวแหวนทําจากหินคารเนเลียน (carnelian) เปนรูปเทพเจามีปก
(เทพแหงความรัก) อายุราวคริสตศตวรรษที่ 4-5 ................................................. 68
118 ตราบนหัวแหวนทําจากหินการเนต (garnet) แกะสลักเปนรูปรูปผูชายครึ่งตัว
มีจารึกอยูทางดานขางของภาพ ........................................................................... 68
119 ตรา (clay sealings) สมัยคุปตะ เปนรูปของพระเจากุมารคุปตะ (Kumaragupta)
ที่ทําเปนรูปครุฑแตมีใบหนาเปนมนุษย (therianthropic form) มีตัว
อักษรอยูดานลาง ................................................................................................. 69
120 ตรา (sealings) สมัยคุปตะ เปนรูปวัวมีโหนกนอนหมอบ มีตวั อักษรอยูดานลาง ......... 69
121 ตรา (sealings) สมัยคุปตะ เปนรูปวัวมีโหนกนอนหมอบ
ดานลางของภาพเปนตัวอักษร ............................................................................. 70
122 ตราดินเผา (terracotta sealings) สมัยคุปตะ เปนรูปจักร ศรีวัตสะ และสังข
อยูดานบนของภาพ และมีตวั อักษรอยูดานลาง ................................................... 70
123 (a) ตราประทับ (stamp seals) และ (b) รอยประทับ (impression) เปนรูป
นกยูง ดานลางของภาพเปนตัวอักษร .................................................................. 71
124 ตรา (sealings) สมัยคุปตะ กลางภาพเปนรูปศรีวตั สะตั้งอยูบนแทน 2 ชั้น มีรูป
สังขขนาบอยูดานซายและดานขวา (เปนสัญลักษณแทนองคพระวิษณุ)
มีตัวอักษรอยูด านลาง .......................................................................................... 71
125 ตรา (sealings) เปนรูปศรีวัตสะตั้งอยูบนแทนกลางภาพ ดานขวาเปนรูปวงกลม
เรียงขึ้นดานบน 7 ลูก และพระอาทิตย ดานซายเปนรูปจักร และมีรูป
พระจันทรอยูด านบน ดานลางของภาพมีตวั อักษร .............................................. 72
126 ตรา (sealings) เปนรูปคช-ลักษมียนื อยูบนฐานบัว ดานขวาเปนรูปครุฑ
ดานซายไมทราบแนชัด (แตดูคลายสิงห-ผูวิจัย) บริเวณดานบนของภาพ
ทั้งซายและขวา เปนรูปชางยืนบนดอกบัว กําลังใชงวงจับหมอน้ําเทน้าํ ลง
มาที่เทพีศรี มือขวาของเทพีศรีถือดอกบัวบาน (blossomed lotus)
ดานลางของภาพเปนตัวอักษร ............................................................................. 72
127 ตรา (sealings) เปนรูปคช-ลักษมียนื อยูกลางภาพ มือซายจับกานของดอกบัว
ดานขวาเปนรูปชาง ดานซายเปนรูปพระคเณศ (รางกายเปนมนุษย
แตหวั เปนชาง) ขางเทพีศรีมีถุงเงินถุงทองวางอยู ดานลางของภาพ
เปนตัวอักษร ....................................................................................................... 73
ท

ภาพที่
หนา
128 ตรา (sealings) เปนรูปคช-ลักษมี ยืนขนาบดวยรูปบุคคลทั้งซายและขวา บริเวณ
ดานบนของภาพเปนรูปชาง 2 ตัว ดานลางของภาพเปนตัวอักษร ....................... 73
129 ตรา (sealings) เปนหมอน้ํามีไมเลื้อย ดานขวาเปนรูปสังข ดานซายเปนอักษร
อานวา “ศรี” ดานลางของภาพเปนตัวอักษร ....................................................... 74
130 ตราดินเผา (terracotta sealings) สมัยคุปตะ เปนรูปจักร (chakra) ดานลางของ
ภาพเปนตัวอักษร ................................................................................................ 74
131 ตรา (sealings) สมัยคุปตะ ที่แสดงถึงความหมายวา “พระศิวะผูย ิ่งใหญ”
เปนรูปตรีศูล-ประราศุอยูกลางภาพ ดานขวาเปนกลุมวงกลมซอน ๆ กัน
หมายถึงภูเขา ดานขวาไมทราบแนชัดวาเปนสิ่งใด ดานลางสุดของภาพ
เปนตัวอักษร ....................................................................................................... 75
132 ตรา (clay sealings) สมัยคุปตะ เปนรูปสิงโตแสดงลําตัวดานซาย ดานหนามี
รูปศรีวัตสะ ดานลางสุดของภาพเปนตัวอักษร .................................................... 75
133 ตรา (sealings) สมัยคุปตะ เปนรูปธรรมจักรตั้งอยูบนแทน มีกวางหมอบอยู
ซายขวา ดานลางของภาพเปนตัวอักษร ............................................................... 76
134 (a) ตราประทับดินเผา (terracotta sealings) สมัยคุปตะ และ (b) รอยประทับ
(impression) เปนตัวอักษรคลายกับตราประทับที่ควนลูกปด อําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบี่ ของประเทศไทย และตราประทับที่ออกแกว
ประเทศเวียดนาม ................................................................................................ 76
135 แสดงภาพตราดินเผาเปนรูปผูหญิงยืนอยูใ นเรือ มือซายเทาเอว มือขวายกสูงขึ้น
เปนสัญลักษณของน้ํา และความร่ํารวยในสมัยคุปตะ ............................... .......... 77
136 แสดงภาพตราดินเผาเปนรูปผูหญิงนั่งไขวขาในสมัยคุปตะ ......................................... 77
137 ตราดินเผา (Fired clay sealings) จากนาลันทา (Nalanda) เปนรูปธรรมจักร
กวางหมอบ (เครื่องหมายของจักรพรรดิปาละ) ดานลางเปนตัวอักษร ............... 78
138 (a) แหวนสําริดของกษัตริยราเชนทรที่ 1 ของโจฬะ และ (b) แผนทองแดง
มีจารึก 1 แผน อายุราวคริสตศตวรรษที่ 11 ซึ่งแตเดิมคงผูกติดกัน ...................... 79
139 ตรา (sealings) สมัยหลังคุปตะ (Late Gupta) เปนรูปสิงโตนั่ง แสดงลําตัว
ดานซาย ดานหนามีรูปพระจันทรเสี้ยว ใตรูปพระจันทรเสี้ยวเปนรูปจักร
และสังข ดานบนของรูปสิงโต เปนรูปพระอาทิตย และดานลางสุด
เปนตัวอักษรสมัยหลังคุปตะ ............................................................................... 79
ธ

ภาพที่
หนา
140 แสดงลักษณะของกอนดินเหนียวมีรอยประทับ (clay sealings) เปนรูปสวัสดิกะ
อยูกลางภาพ โดยรอบเปนตัวอักษร ..................................................................... 80
141 กอนดินมีรอยประทับ (clay sealings) เปนรูปสิงโตกําลังกระโดด ............................... 80
142 กอนดินมีรอยประทับ (clay sealings) เปนรูปสิงโตกําลังกระโดด ............................... 81
143 (a) กอนดินมีรอยประทับ (clay sealings) เปนรูปสวัสดิกะ และดานหลัง
มองเห็นเปนรอยของเชือกอยางชัดเจน ............................................................... 81
144 (a) กอนดินมีรอยประทับตรา (clay sealings) ทั้งหมด 3 รอย และ (b) รอย
ดานหลังคลายเสื่อกก (ภาพที่มีไมคอยชัดเจนนัก) ............................................... 82
145 กอนดินมีรอยประทับ (clay sealings) ที่เกี่ยวกับการสงมอบสินคาที่ตองการ
ความปลอดภัย ไดแก A เปนรูปชาง, B และC เปนรูปมา, D เปนรูปวัว
และ E เปนรูปวัวมีโหนก .................................................................................... 82
146 แสดงแบบจําลองของวิธีการใชกอนดินเหนียว ครั่ง ขี้ผึ้งหรืออื่นใด ติดอยูบน
ปมของเชือกที่มัดหีบหอเอกสารหรือสินคา แลวใชตราประทับ (seals)
ประทับลงไป (stamp) บนวัตถุนั้น เรียกวัตถุที่มีรอยประทับวา sealings
ใชในการสงมอบสินคาหรือเอกสารที่ตองการความปลอดภัย .................. .......... 83
147 ตราประทับ (stamp seals) จํานวน 2 ชิ้น (a) แสดงลักษณะของที่จับ
และ (b) รูสําหรับรอยเชือกทางดานหลัง ............................................................. 83
148 (a) ตราประทับทําจากดินเหนียว (clay stamp seals) แสดงลักษณะทีจ่ ับ
ทางดานหลัง และ (b) ลวดลายลักษณะบุมลึกลงไปจากพื้นผิวเปนรูปมา ............ 84
149 แสดงภาพทางดานหนาของตราประทับ ( stamp seals) เปนรูปบุคคลกําลัง
เคลื่อนไหว ลักษณะเปนภาพเชิงสัญลักษณ ........................................................ 84
150 แสดงภาพรอยประทับ (impression) ของตราประทับ เปนรูปวัวนอนหมอบ .............. 84
151 (a) แสดงภาพของหัวแหวนที่มีรปู ตัวอักษรดานกลับ และ (b) เปนรอยประทับ
เปนรูปอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวคริสตศตวรรษที่ 5-6 ..................... 86
152 แสดงภาพของหัวแหวนที่มีรูปตัวอักษรดานกลับ เปนอักษรปลลวะ
ภาษาสันสกฤต อายุราวคริสตศตวรรษที่ 5-6 ..................................................... 86
153 แสดงภาพของหัวแหวนที่มีรูปตัวอักษรดานกลับ เปนอักษรปลลวะ
ภาษาสันสกฤต อายุราวคริสตศตวรรษที่ 5-6 ...................................................... 87
น

ภาพที่
154 แสดงภาพของหัวแหวนที่มีรูปตัวอักษรในดานตรงที่สามารถอานไดเลย
เปนอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวคริสตศตวรรษที่ 5-6 .........................
155 แสดงภาพของหัวแหวนที่มีรูปตัวอักษรในดานตรง เปนอักษรปลลวะ
ภาษาสันสกฤต อายุราวคริสตศตวรรษที่ 5-6 ......................................................
156 แสดงภาพของหัวแหวนที่มีรูปตัวอักษรในดานตรง เปนอักษรปลลวะ
ภาษาสันสกฤต อายุราวคริสตศตวรรษที่ 5-6 ......................................................
157 แสดงภาพของหัวแหวนที่มีรูปตัวอักษรในดานตรง เปนอักษรปลลวะ
ภาษาสันสกฤต อายุราวคริสตศตวรรษที่ 5-6 ......................................................
158 แสดงภาพการเปรียบเทียบรูปอักษรที่คลายคลึงกันระหวางตราที่พบที่
ออกแกว (a ,c, e) ที่มีรูปอักษรดานตรง กับตราที่พบที่คลองทอม
ที่มีรูปอักษรดานกลับ (b, d, f) .............................................................................
159 (a, b, c) แสดงภาพตราบนหัวแหวนที่เปนรูปบุคคล รูปแบบเหมือนชาวยุโรป ............
160 แสดงภาพตราบนหัวแหวนที่เปนรูปบุคคล โดยรูป a - b เปนรูปบุคคลนั่งชัน
เขาซายอาจเปนทาวกุเวร สวนรูป c นั่งชันเขาขวา ...............................................
161 แสดงภาพตราบนหัวแหวน (a, b, c) ที่เปนรูปบุคคลยืน ..............................................
162 (a, b, c, d, e) แสดงภาพตราบนหัวแหวน ที่เปนรูปวัวนอนหมอบ ...............................
163 แสดงภาพตราบนหัวแหวนที่เปนรูปสิงโต ..................................................................
164 แสดงภาพตราบนหัวแหวนที่เปนรูปศรีวัตสะ (a, b) รูปหอยสังข (c, d)
และฑมรุ (e) ........................................................................................................
165 ตราดินเผารูปสิงหนงั่ ...................................................................................................
166 ตราดินเผารูปชาย 2 คนกําลังกาวเดิน ...........................................................................
167 ตราดินเผารูปเรือใบ .....................................................................................................
168 ตราดินเผารูปชาง .........................................................................................................
169 ตราดินเผารูปวัวและสัญลักษณมงคล ..........................................................................
170 ตราดินเผารูปมา ...........................................................................................................
171 แสดงภาพทางดานหนาของตราดินเผารูปสิงหนั่ง .......................................................
172 แสดงตัวอักษรปลลวะ .................................................................................................
173 ตราดินเผารูปสิงโต ......................................................................................................
174 แสดงภาพดานขางของตราดินเผาที่มีรูปสิงโตเชนกัน .................................................
บ

หนา
87
88
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95
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175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

ตราดินเผารูปมา ...........................................................................................................
ตราดินเผาที่มีคําวา “ศรี” ดานบนอาจเปนสัญลักษณของ “โอม”..................................
ตราดินเผารูปคนหาบของ ............................................................................................
ตราดินเผามีตัวอักษรพราหมีสมัยคุปตะ .......................................................................
ตราดินเผาในความหมาย “พระศิวะผูยิ่งใหญ” .............................................................
แสดงภาพดานขางของตราประทับเปนตัวอักษรปลลวะ .............................................
แสดงภาพตราดินเผาที่ปรากฏรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพื้นผิว 2 รูป ..............................
แสดงภาพดานขางเปนรูปคนถือคทา ...........................................................................
แสดงภาพดานขางเปนตัวอักษรปลลวะ .......................................................................
(a) ตราประทับดินเผา และ (b) รอยประทับ (impression) ที่เกิดจากการ
ประทับ (stamp) เปนตัวอักษรปลลวะ .................................................................
แสดงภาพดานขางเปนลักษณะทรงกรวยมีรูสําหรับรอยเชือก .....................................
แสดงภาพทางดานหนาของตราประทับงาชางเปนรูปสิงโต ........................................
แสดงภาพทางดานขางที่มีจุกสําหรับจับอยูทางดานหลัง .............................................
(a) แสดงภาพทางดานหนาของตราประทับ และ (b) รอยประทับเปนรูปหมอน้ํา ........
แสดงภาพทางดานขางของตราประทับที่สามารถมองเห็นลักษณะของที่จับ ...............
(a) ตราประทับ และ (b) รอยประทับเปนรูปกระตายและลายพรรณพฤกษา ...............
ดานขางของตราประทับที่มีลักษณะเปนทรงกรวย และมีรูสําหรับรอยเชือก ..............
ตราดินเผารูปคนเปาสังข .............................................................................................
ตราดินเผารูปสิงหนั่งชันเขา ...................................................................................
ตราดินเผารูปสิงหนงั่ และมีสัญลักษณมงคลอยูดา นขาง ..............................................
ตราดินเผารูปหมอปูรณฆฏะ ........................................................................................
ตราดินเผารูปสิงหนั่งชันเขา .........................................................................................
ตราดินเผารูปคลายดุมลอ ...........................................................................................
ตราดินเผารูปดอกบัว ...................................................................................................
ตราดินเผารูปชางยืน ....................................................................................................
ตราดินเผารูปคน 2 คน กําลังขี่มา .................................................................................
ตราดินเผารูปฤาษีนงั่ ชันเขา..........................................................................................
ตราดินเผารูปวัวมีโหนก ..............................................................................................
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ตราดินเผารูปกวาง .......................................................................................................
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1. ความเปนมาและความสําคัญของเรื่อง
การศึกษาวิจัยทางโบราณคดีในบริเวณที่ราบลุมภาคกลางของประเทศไทยที่ผานมา พบ
หลักฐานทางโบราณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในสมัยโบราณตอเนื่องกันมาตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรยุคหินใหม ยุคโลหะจนถึงสมัยทวารวดี โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุมภาค
กลางในเขตจั ง หวั ดนครสวรรค อุทั ยธานี สิงหบุรี อ า งทอง ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุ รี
นครปฐม ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และสุพรรณบุรี (กรมศิลปากร 2508, 2522, 2527,
2528, 2529ก, 2529ข, 2529ค, 2531ก, 2531ข, 2532, 2536ก, 2540ก, 2540ข, 2545 ; จารึก วิไลแกว
2534 ; ชิน อยูดี 2529 ; ทิวา ศุภจรรยา 2535, 2543 ; ผาสุข อินทราวุธ 2527, 2528ก, 2528ข, 2542 ;
พิสิฐ เจริญวงศ 2528 ; พรชัย สุจิตต 2528 ; ภูธร ภูมะธน , 2527, ม.ป.ป. ; มยุรี วีระประเสริฐ 2530,
2545 ; วีรพันธ มาไลยพันธ 2516 ; สวาง เลิศฤทธิ์ 2544 ; สุนิสา มั่นคง 2532 ; สุพจน พรหมมาโนช
2537, 2542 ; สุรพล นาถะพินธุ 2528, 2534, 2538)
แหลงโบราณคดีหลายแหงไดคนพบหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการติดตอกับอารยธรรม
จากภายนอกที่สําคัญคืออารยธรรมอินเดีย ซึ่งปรากฏเดนชัดมากในบริเวณภาคตะวันตกของประเทศ
ไทย ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีตอกับจังหวัดสุพรรณบุรี อาทิเชน แหลงโบราณคดีริมแควนอย อําเภอ
ไทรโยค แหลงโบราณคดีบานเกา บานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และเมืองโบราณอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี หลักฐานสําคัญไดแก ลูกปดแกวมีตา ลูกปดหินคารเนเลียนและอาเกต ที่มีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 3-5 ตะเกียงโรมันและเหรียญโรมัน อายุราวพุทธศตวรรษที่ 6-9 (ผาสุข
อินทราวุธ 2542) เปนตน
หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหนึ่งเปนโบราณวัตถุขนาดเล็กทําดวยดินเหนียว ดินเผา
หินและงาชาง มีลวดลายที่เปนรูปลักษณและสัญลักษณปรากฏอยูบนพืน้ ผิว ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้
1

2
กําหนดเรียกชื่อวา “ตราประทับ” ลวดลายที่ปรากฏอยูบนพื้นผิวของตราประทับ อาทิเชน รูปบุคคล
รูปสัตว รูปสัญลักษณมงคล รูปแบบที่ผสมกันของรูปบุคคล สัตว สัญลักษณมงคลตาง ๆ และที่
สําคัญคือลายเสนที่เปนตัวอักษร ซึ่งเปนขอมูลสําคัญในการชวยกําหนดอายุของวัตถุชิ้นนั้นและ
แหลงที่คนพบ ตราประทับเหลานี้จะพบมากในบริเวณพื้นที่ที่เคยเปนเมืองทาหรือเปนศูนยกลาง
การคาขายในสมัยโบราณในดินแดนประเทศไทย เชน เมืองทาโบราณในภาคใตที่เขาศรีวิชัย อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี แหลงโบราณคดีเหมืองทอง บานทุงตึก อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
แหลงโบราณคดีควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ และที่พบในบริเวณภาคกลาง ที่เมือง
นครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม เมืองซับจําปา เมืองพรหมทิน เมืองวังไผ จังหวัดลพบุรี เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค และที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (กองแกว วีระประจักษ 2529 ; พรชัย
สุจิตต 2528; ภูธร ภูมะธน ม.ป.ป ; มยุรี วีระประเสริฐ 2529 ; อมรา ศรีสุชาติ 2529 ; พิเศษ เจียจันทร
พงษ 2539 ; ผาสุข อินทราวุธ 2542)
นอกจากนี้แหลงโบราณคดีสําคัญในเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่พบตราประทับเชนกันคือ
แหลงโบราณคดีออกแกว บริเวณปากแมน้ําโขง ประเทศเวียดนาม มีการคนพบตราประทับที่แสดง
ใหเห็นถึงอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย ที่มีตัวอักษรดานกลับลักษณะเหมือนแมพิมพขนาดเล็กใช
กดประทับ (stamp) ลงบนดินเหนียวหรือสิ่งที่ตองการจึงจะปรากฏเปนรูปอักษรดานตรง และ
ตัวอักษรนี้เหมือนกันกับอักษรปลลวะที่ใชอยูในอินเดีย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 10-11 (กองแกว
วีระประจักษ 2529)
การศึกษาเรื่องตราประทับมีนักวิชาการไทยหลายทานที่สนใจศึกษาสังคมวัฒนธรรม
ของมนุษยในชวงสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร (ราวพุทธศตวรรษที่ 6-11) จนถึงสมัยทวารวดี (ราว
พุทธศตวรรษที่ 12-16) ไดเสนอขอมูลในเรื่องตราประทับไวอยางนาสนใจดังนี้คือ
ผาสุข อินทราวุธ ใชคํา “ตราประทับ” อธิบายลักษณะของวัตถุทําจากสําริดที่แสดง
สัญลักษณหรือตราประจําตระกูลของกษัตริย วัตถุสําริดนี้ใชเชื่อมตอกับลวดทองแดงที่รอยแผน
จารึกทองแดง (copper-plates) สวนตราประทับที่ใชในการติดตอสื่อสารเปนแมพิมพตราประทับ
(seals-moulds or matrices) ทําดวยทองแดง สําริด ตะกั่ว งาชาง และหินกึ่งอัญมณี (semi-precious
stone) แมพิมพเหลานี้จะใชกดประทับบนกอนดินเปยก (lumps of clay) เรียกวา กอนดินที่ถูก
ประทับตรา (clay sealings) (ผาสุข อินทราวุธ 2542)

3
มยุรี วีระประเสริฐ ใชคํา “ตราประทับ” เรียกวัตถุทําจากหินทรายละเอียดสีเทาเขม
ลักษณะแบนรูปกลมรีภายในแกะสลักเปนรูปวัวมีโหนก พบที่แหลงโบราณคดีควนลูกปด อําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบี่ (มยุรี วีระประเสริฐ 2529)
พิเศษ เจียจันทรพงษ อธิบายโบราณวัตถุที่พบบริเวณเมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
วามีลักษณะเปนกอนดินทรงกลมถูกเผาไฟใหแข็ง และบนผิวของกอนดินนี้มีภาพนูนต่ําอยูในกรอบ
รูปวงกลม วงรีหรือกรอบสี่เหลี่ยมผืนผา และเรียกโบราณวัตถุนี้วา “ตราดินเผา” และยังแบง
ลักษณะรูปแบบของตราดินเผาออกเปน 3 แบบคือ
1) มีภาพลักษณ เปนรูปสัตว สัญลักษณหรือวัตถุสิ่งของที่เปนสัญลักษณแทนเทพเจาใน
ศาสนาพราหมณ
2) มีรูปบุคคล
3) มีตัวอักษร (พิเศษ เจียจันทรพงษ 2539)
ชะเอม แก ว คลา ย เรีย กกอ นดิน เผาที่มี ตัว อั ก ษรจารึก อยู บ นพื้ น ผิ ว วา “จารึก ดิ น เผา
ประทับตรา” (ชะเอม แกวคลาย 2539)
นอกจากนี้เหลานักวิชาการยังแบงลักษณะและรูปแบบตราประทับ (seals) ออกเปน 2
ประเภทใหญ ๆ คือ
1. ประเภทที่มีตัวอักษร ซึ่งสวนใหญเปนอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤตมีอายุอยูในชวง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 (กองแกว วีระประจักษ 2529 ; ชะเอม แกวคลาย 2539)
2. ประเภทที่ไมมีตัวอักษร จะมีหลากหลายรูปแบบ เชน เปนสัญลักษณมงคล (ผาสุข
อินทราวุธ 2542 ; มยุรี วีระประเสริฐ 2529) เปนรูปสัตวหรือวัตถุสิ่งของที่เปนสัญลักษณแทนเทพ
เจาในศาสนาพราหมณ เปนรูปบุคคล และรูปบุคคลที่มีองคประกอบอื่น ๆ (พิเศษ เจียจันทรพงษ
2539)
ผลจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับตราประทับในประเทศไทยที่ผานมา ทําใหทราบวาตรา
ประทับเหลานี้คงเปนของ “พอคาชาวอินเดีย” ที่นํามาใชเปนสื่อกลางในการติดตอ เปนเครื่องราง
ประจําตัว หรืออาจเปนของนักแสวงโชคชาวอินเดีย (พรชัย สุจิตต 2529 ; มยุรี วีระประเสริฐ 2529 ;
ผาสุข อินทราวุธ 2542) และอาจมีหนาที่อีกประการหนึ่งก็คือ เปนตราที่บอกสถานภาพตระกูลเดิม
ของผูเปนเจาของตรานั้น (พิเศษ เจียจันทรพงษ 2539)

4
การใชตราประทับเพื่อการติดตอสื่อสารในประเทศอินเดียนั้นมีมาตั้งแตยุคเหล็กตอน
ปลายหรือสมัยราชวงศโมริยะ-สุงคะ ราวพุทธศตวรรษที่ 3-5 ซึ่งอินเดียไดรับอิทธิพลจากกรีกและ
เปอรเซียอีกทอดหนึ่ง (ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 134) แตจากหลักฐานที่ไดจากการขุดคนทาง
โบราณคดีในอินเดียที่มีอายุเกาแกที่สุดพบวาที่เมืองฮารับปา (Harappa) ในอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ
(Indus Civilization) อายุราว 3600 ปกอนคริสตกาล ไดมีการพบตราประทับที่เรียกวา “ Harappan
seals” (Gupta 1969 ; Gupta 1989 ; Collon 1997) แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของการใชตราประทับ
(seals) วามีมาแลวตั้งแตสมัยแรกเริ่มของอารยธรรมอินเดีย ตอมาในภายหลังเมื่อชาวอินเดียเดินทาง
มาติดตอคาขายแลกเปลี่ยนสินคากับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตโดยเฉพาะดินแดนประเทศไทย
ในปจจุบัน ก็ไดนําตราประทับที่ทําจากวัสดุตาง ๆ เชน ดินเหนียว ดินเผา และหิน เปนตน มาใชเปน
สื่อกลางในการติดตอคาขาย ดังที่ไดพบตราประทับแบบตาง ๆ ของอินเดียตามแหลงโบราณคดี
สําคัญในประเทศไทย หลังจากนั้นจึงไดมีการผลิตหรือคิดคนรูปแบบของตราประทับขึ้นใชเองใน
ทองถิ่น (อมรา ศรีสุชาติ 2529 ; ผาสุข อินทราวุธ 2542)
ที่กลาวมาจะเห็นไดวา การกําหนดเรียกชื่อ การใหคํานิยาม การแบงแยกรูปแบบ และ
ประโยชนการใชสอยของตราประทับยังไมชัดเจนนัก ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยตองการศึกษา
ตราประทับในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และตราประทับที่พบในประเทศ
ไทยเทาที่จะสามารถเก็บรวบรวมขอมูลได เพื่อคลี่คลายประเด็นปญหาที่ไดกลาวมา
การศึกษามุงเนนไปที่การจัดจําแนกรูปแบบ (typological and classification) และ
พรรณนา(description) ลักษณะของวัตถุ อธิบายและวิเคราะหคติความเชื่อที่อาศัยภาพ รูปอักษรและ
รู ป สั ญ ลั ก ษณ อื่ น ใดที่ อ ยู บ นตราประทั บ เพื่ อ ศึ ก ษาลั ก ษณะทางประติ ม านวิ ท ยา นอกจากยั ง มี
ประเด็นปญหาบางประการคือ ตราประทับแบบใดที่เปนวัตถุจากภายนอกแบบใดผลิตขึ้นเองใน
ทองถิ่น ผูวิจัยคาดหวังวาการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะชวยคลี่คลายประเด็นปญหาดังกลาวได
ควรกลาวดวยวาปญหาสําคัญประการหนึ่งในการศึกษาคือ ตราประทับเปนวัตถุขนาด
เล็กที่มักพบโดยชาวบานหรือบุคคลนํามามอบใหกับวัดหรือพิพิธภัณฑทองถิ่นเพื่อเก็บรักษาไว ดังมี
นักวิชาการบางทานไดกลาววา “เรายังไมเคยมีการคนพบตราประทับจากการขุดคนทางโบราณคดี
เลย” (พิเศษ เจียจันทรพงษ 2539) จึงทําใหขาดบริบท (context) ที่สําคัญทางโบราณคดีไป แตจาก
การสืบคนขอมูลทางโบราณคดีของผูวิจัยทําใหทราบวา การดําเนินงานขุดแตงโบราณสถานภายใน
เมืองดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก เมื่อป พ.ศ. 2531 ของหนวยศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี
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(กรมศิลปากร 2536) นักโบราณคดีไดคนพบตราประทับเปนรูปปูจํานวน 2 ชิ้น ซึ่งถือเปนหลักฐาน
สําคัญที่บงบอกไดวา ตราประทับที่พบมีอายุรวมสมัยกับแหลงโบราณคดีซึ่งมีอายุอยูในชวงสมัย
ทวารวดี (กรมศิลปากร 2536)
อยางไรก็ตามผูวิจัยคาดหวังวา แมจะพบตราประทับจากการขุดคนทางโบราณคดีใน
ประเทศไทยในขณะนี้นอยมาก แตตราประทับเปนหลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง
ที่มีรูปลักษณ มีเนื้อหาสาระที่สามารถบงบอกเรื่องราวตาง ๆ อยูในตัวเอง สามารถที่จะใชเปนขอมูล
ในการสืบคนและชวยสรางเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของมนุษยในอดีตได
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
2.1 เพื่อศึกษารูปแบบของตราประทับสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ อูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงตราประทับที่พบในบริเวณเมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี แตจดั แสดงและเก็บรักษาอยูใ นพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติตาง ๆ
2.2 เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลของตราประทับที่พบตามแหลงโบราณคดี และ
เมืองโบราณตาง ๆ ในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร
2.3 เพื่อกําหนดเรียกชื่อและจัดหมวดหมูตราประทับ
2.4 เพื่อศึกษาความหมายและลักษณะทางประติมานวิทยาของตราประทับ
2.5 เพื่อทราบหนาที่และประโยชนในการใชสอยของตราประทับ
2.6 เพื่อศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบและเชือ่ มโยงความสัมพันธของตราประทับที่พบใน
เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กับตราประทับที่พบในเมืองโบราณอื่น ๆ ที่มีอายุรวมสมัยกันวามี
ความหมายและลักษณะรูปแบบที่เหมือนกันหรือแตกตางกันอยางไร
3. ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาวิจยั เรื่อง “การศึกษาความหมายและรูปแบบของตราประทับสมัยแรกเริ่ม
ประวัติศาสตรในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี” หมายรวมถึง
การศึกษาโบราณวัตถุที่เปนตราประทับที่พบในเมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีเทาที่สามารถ
รวบรวมได โดยเนนการศึกษาเฉพาะตราประทับที่มีรูปลักษณ รูปสัญลักษณ และรูปอักษรที่ชัดเจน
เทานั้น
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4. แหลงขอมูล
4.1 ขอมูลประเภทวัตถุ
-

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑจันเสน ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
พิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่

4.2 ขอมูลประเภทเอกสาร
- สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
- หองสมุดสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
- หองสมุดศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ทะเบียนโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตาง ๆ และพิพิธภัณฑของเอกชนที่
เกี่ยวของ
5. ขั้นตอนการศึกษา
5.1 ขั้นการรวบรวมขอมูล
รวบรวมขอมูลดานเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับหัวขอวิจัย เชน รายงานการวิจัย
รายงานการสํารวจและขุดคน หนังสือ บทความ เอกสารการประชุมสัมมนา วิทยานิพนธ ทะเบียน
โบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และพิพิธภัณฑสวนบุคคล แผนที่ ภาพถายตาง ๆ เชน
ภาพถายโบราณวัตถุ ภาพถายแหลงโบราณคดี ทั้งที่เปนภาษาไทย และภาษาตางประเทศ
5.2 การเก็บขอมูลภาคสนามในการถายภาพ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
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-

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑจันเสน ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
พิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่

5.3 ขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ศึกษาวิเคราะหตีความเปรียบเทียบขอมูลทั้งหมดจากขอมูลเอกสารและหลักฐานทาง
โบราณคดี
5.4 นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยมาจัดทํารูปเลมวิทยานิพนธ
6. วิธีการศึกษา
6.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาเรื่องตราประทับที่พบใน
ประเทศไทยและตราประทับที่พบในตางประเทศคือ อิรักและอิหราน (เมโสโปเตเมีย) อินเดีย ศรี
ลังกา และเวียดนาม (เมืองออกแกว)
6.2 การเก็บขอมูลภาคสนามโดยการเดินทางไปสํารวจ ถายภาพตราประทับที่จัดแสดง
และเก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตาง ๆ และพิพิธภัณฑของเอกชนในประเทศไทย
6.3 ขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 1 เปนการกําหนดเรียกชื่อ และพรรณนาลักษณะรูปแบบของตรา
ประทับแตละชิ้น โดยจะแบงออกเปน
1. ตราประทับที่ใชสําหรับประทับ (stamp) กําหนดเรียกชื่อวา ตราประทับ
หากทําดวยวัสดุประเภทใดก็ใหเรียกชื่อวัสดุนั้นตามไปดวย เชน วัสดุเปนดินเผาไฟ ก็เรียกวา ตรา
ประทับดินเผา (baked clay seals) เปนตน
2. ตราประทับที่มีลักษณะเปนรอยถูกประทับ (impression) ใหเรียกวา ตรา หาก
ทําดวยวัสดุประเภทใดก็ใหเรียกชื่อวัสดุนั้นตามไปดวย เชน เปนกอนดินเผาถูกเผาไฟ ก็เรียกชื่อวา
ตราดินเผา (baked clay sealings) เปนตน
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ขั้นตอนที่ 2 จะแบงตราประทับและตรา ตามลักษณะรูปแบบของลวดลายที่อยูบน
พื้นผิว โดยแบงเปน
2.1 ตราประทับที่มีรูปอักษร
2.2 ตราประทับที่ไมมีรูปอักษร
2.3 ตราที่มีรูปอักษร
2.4 ตราที่ไมมีรูปอักษร
ขั้นตอนที่ 3 เปนขั้นตอนการสืบคนเพื่อทราบความหมายของภาพลักษณ ภาพ
บุคคล ภาพสัตว รูปอักษรและอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 4 เปนขั้นตอนในการศึกษาวิเคราะหเพื่อทราบถึงลักษณะของการใชงาน
และการพิจารณาวาตราประทับแบบใดเปนวัตถุจากภายนอก แบบใดทําขึ้นในทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 5 เปนการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบของตราประทับที่พบที่
เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี กับตราประทับที่พบตามแหลงโบราณคดีอื่น ๆ
6.4 ขั้นสรุปผลการศึกษาวิจัย ซึ่งเปนการประมวลความรูที่ไดจากการศึกษาวิจัย
6.5 การเสนอผลงานจากการศึกษาวิจัยจัดพิมพเปนวิทยานิพนธ
7. คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา
7.1 สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร มยุรี วีระประเสริฐ (2545 : 16-17) กําหนดอายุไวราว
พุทธศตวรรษที่ 6-11 ซึ่งเปนชวงเวลาเชื่อมตอระหวางสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในยุคเหล็ก
กับสมัยทวารวดี การศึกษาในครั้งนี้แมวาหัวขอของการศึกษาระบุวาเปนการศึกษาตราประทับใน
สมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร แตจุดประสงคที่ตองการศึกษาวิจัยใหครอบคลุมและมีความตอเนื่อง
มากที่สุด ผูวิจัยจึงหมายรวมถึง การศึกษาตราประทับที่มีอายุอยูในชวงสมัยทวารวดี (ชวงราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12-16) เขาไปดวย
7.2 ตัวอักษรพราหมี หมายถึง ตัวอักษรที่ใชในประเทศอินเดียตั้งแตสมัยพระเจาอโศก
จนถึงสมัยคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 3-11)

9
7.3 ตัวอักษรปลลวะ หมายถึง ตัวอักษรที่พัฒนามาจากอักษรพราหมี ที่อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11-13 เปนตัวอักษรของราชวงศตาง ๆ ทางภาคใตของประเทศอินเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ราชวงศปลลวะ ซึ่งมีรูปแบบเหมือนตัวอักษรที่พบในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต นักภาษาโบราณจึงกําหนดเรียกชื่อตัวอักษรที่พบในจารึกของเอเซียตะวันออก
เฉียงใตรุนนี้วา “อักษรปลลวะ” (กรรณิการ วิมลเกษม 2542 : 313)

บทที่ 2
ประวัติความเปนมาของตราประทับ

ตราประทับ (seals) และกอนดินมีรอยถูกประทับ (clay sealings) เปนหลักฐานทาง
โบราณคดี ที่ มีขนาดคอ นขางเล็ ก แตมี ความสําคัญในฐานะเปนหลั กฐานหนึ่ งที่ช ว ยเติมความรู
เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของมนุษยชาติในอดีต กลาวไดวาตราประทับมักพบในบริเวณแหลง
อารยธรรมที่ยิ่งใหญของโลกคือ บริเวณเอเซียตะวันออกไกลแถบลุมแมน้ําไทรกรีสและยูเฟรตีส
(Tigrist-Euphrates River) คือ เมโสโปเตเมีย (Mesopotamia-ปจจุบันอยูในบริเวณเขตของประเทศ
อิรัก และประเทศอิหราน) บริเวณเอเซียใตคือ อินเดียโบราณ (Ancient India-ในบริเวณเขตของ
ประเทศปากี สถานและประเทศอินเดีย ) จากนั้นไดแพรขยายเขามาสูดิ นแดนตาง ๆ ในบริเ วณ
ใกลเคียง โดยเฉพาะอารยธรรมอินเดียที่แพรขยายเขาสูภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตในสมัย
แรกเริ่มประวัติศาสตร (ราวพุทธศตวรรษที่ 6-11) ในบริเวณเขตของประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม (หมายถึงเมืองออกแกว ที่อยูทางตอนใตบริเวณปากแมน้ําโขง)
การศึกษาวิจัยเรื่องตราประทับมีขอจํากัดของขอมูลในเรื่องตัววัตถุที่เปนตราประทับ ซึ่ง
เก็บรักษาและจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตาง ๆ หรือการสะสมของเอกชนในประเทศไทย
ลวนไดมาโดยไมไดผานการขุดคนตามหลักวิชาโบราณคดี ตราประทับบางชิ้นไมทราบแหลงที่มา
อยางชัดเจน ความพยายามที่จะศึกษาวิเคราะหเพื่อจัดหมวดหมู (classification)เพื่อศึกษาความหมาย
(identify) และการจั ด ลํ า ดั บ อายุ (chronology) จึ ง ขึ้ น อยู กั บ การเปรี ย บเที ย บกั บ ข อ มู ล รู ป แบบ
โบราณวัตถุ (typological data) ที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีในสมัยหลัง และเปรียบเทียบ
ลักษณะรูปแบบที่ไดกําหนดคาอายุไวแลวเปนสําคัญ ดังนั้นเพื่อใหผลการศึกษาวิจัยมีความถูกตอง
และสมบูรณมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงตองอาศัยการสืบคนขอมูล
จากเอกสารของตางประเทศมาประกอบการวิเคราะห แ ละเปรีย บเทีย บ ซึ่ งในบทนี้จ ะเปน การ
รวบรวมขอมูลเรื่องของตราประทับที่พบในบริเวณเอเซียตะวันออกไกล เอเซียใต และเมืองออกแกว
จากเอกสารตาง ๆ มาประมวลไว เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมเกี่ยวกับพัฒนาการของตรา
ประทับ ดังจะไดนําเสนอในหัวขอตอไป
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พัฒนาการของตราประทับ
วัตถุประสงคเบื้องตนของการใชตราประทับ (seals) คือ การแสดงความเปนเจาของใน
วัตถุสิ่งของตาง ๆ และการจัดการเกี่ยวกับการคาขายที่ใชตราประทับ (seals) ที่มีลวดลายตาง ๆ
ประทับ (stamp) ลงบนกอนดินทรงกลม (bullae or clay ball) ที่ติดอยูในบริเวณปมเชือกซึ่งผูกติดอยู
บนสินคาอีกทอดหนึ่ง กอนดินมีรอยประทับนี้เรียกวา clay tokens หรือ clay sealing สัญลักษณหรือ
เครื่องหมายบนกอนดินนี้แสดงใหทราบถึงลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษของสินคา และกอนดิน
นี้ยัง ชว ยป องกั น สิ่ ง ของที่ บรรจุ อยู ภ ายในหีบ หอใหไ ดรั บ ความปลอดภัย เป น รู ป แบบของการ
ติดตอสื่อสารเพื่อความเขาใจที่ตรงกันของผูซื้อกับผูขาย มีมาแลวตั้งแตราว 6000 ปกอนคริสตกาล
(Collon 1997 : 9)
ลวดลายซึ่งเปนเครื่องหมายหรือสัญลักษณตาง ๆ แสดงถึงความเกี่ยวของระหวางตรา
ประทับกับเจาของ เชน คติความเชื่อ เปนตน และแสดงใหทราบถึงความสัมพันธของบุคคลหรือ
กลุมบุคคล เชน ความนิยมในรูปแบบของลวดลายที่แสดงความเปนกลุมเดียวกัน เปนตน สําหรับ
รอยประทับตรา (impression) ที่อยูบนพื้นผิวของ กระดาษ (parchment) ดินเหนียว (clay) ครั่ง (wax)
หรือสิ่งอื่นที่สามารถผูกติดกับ (หอ) เอกสารทําใหเกิดความนาเชื่อถือและไดรับการยอมรับ sealings
ยังชวยปองกันเอกสารจากบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต เปนเหมือนใบผาน (passport) ใหสามารถเขาไป
ในสถานที่สําคัญ (particular place) เชน พระราชวัง คลังสินคา ตราประทับบอกใหเราทราบถึง
ความเชื่อ ความศรัทธาในศาสนา บางครั้งเปนเครื่องราง (talisman) ที่ใชติดตัวของพวกพอคา และ
นักแสวงโชคที่ตองเดินทางไกล ๆ (Thaplyal 1972 : 1-2)
กลาวไดวา ตราประทับถือกําเนิดขึ้นเนื่องจากการปฏิวัติทางการเกษตรกรรมที่ทําใหมี
การตั้งถิ่นฐานอยางถาวร การขยายตัวของเมืองและสังคมที่หลากหลายมีความซับซอนทางชนชั้น
กระตุนใหมนุษยพยายามคิดคนระบบการติดตอสื่อสารเพื่อแสดงความเปนเจาของกรรมสิทธิ์ ใชใน
การแลกเปลี่ยนสินคา การคาขายในระยะไกล เกิดการพัฒนารูปแบบใหมของเครื่องหมายที่จะ
แสดงออกเพื่อใชในการควบคุมองคกรตาง ๆ ในสังคมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตราประทับใน
สมัยเริ่มแรกนั้นมักทําดวยดินเหนียว (clay) และมีรูปแบบที่เรียบงาย (simple form) ในสมัยตอมา
ตราประทับมีการพัฒนาขึ้นทั้งรูปรางรูปทรงและรูปแบบ ลวดลายมีความสวยงามประณีตและ
ซับซอนมากขึ้น วัสดุที่ใชทําก็เปนพวกหิน โลหะ วัตถุที่มีคาหรืออัญมณีตาง ๆ
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ตราประทับในบริเวณแหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก
1. บริเวณตะวันออกไกลสมัยโบราณ (Ancient Near Eastern)
กลุมประเทศในตะวันออกไกลสมัยโบราณ คือประเทศอิรัก และอิหราน ซึ่งเปนบริเวณ
ที่ตั้งของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย (แผนทีห่ มายเลข 1) การศึกษาแบงออกเปนหัวขอ คือ

แผนที่หมายเลข 1 แสดงพื้นที่ในบริเวณลุมแมน้ําไทรกรีส-ยูเฟรตีส บริเวณเอเซียตะวันออกไกล
ที่มา : Ancient Near East [Online], Accessed 12 January 2005. Available from
http://oi.uchicago.edu/OI/INFO/MAP/SITE/Iraq_Site_150dpi.html
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1.1 ตราประทับยุคแรกเริ่ม (Archaic) อายุราว 3500-2000 ปกอนคริสตกาล
ตราประทับในยุคแรก ๆ จะมีรูปแบบที่เรียบงาย (simple form) สวนใหญมักทํา
ดวยดินเหนียว (clay) และดินเผา (baked clay) ถาทําจากหินจะเปนหินสีเขียวเนื้อออนเรียกวา หิน
คลอไรท (chlorite) หินที่มีสวนประกอบของแรแคลเซียมแมกนีเซียมคารบอเนตเรียกวา หินโดโร
ไมท (dolomite) หินออน (marble) และหินปูน (limestone) โดยลวดลายจะมีแบบวงกลม
(concentric circles) เครื่องหมายรูปตัววี (chevron) และลายรูปสัตว (animals) (ดูภาพที่ 1-7)

a - ดานหลัง

b - ดานหนา

ภาพที่ 1 (a) ตราประทับที่มีดานหลังโคงกลม (domed back) และ (b) ลวดลายทางดานหนาเปนหลุมกลมที่มวน
ออกสูดานนอก รูปรางไมสม่ําเสมอ

ภาพที่ 2 ตราประทับทรงกลม ลวดลายเปนรูปสัตวมีเขา
จําพวกกวางหรือแพะ (quadrupeds)

ภาพที่ 3 ตราประทับทรงกลม ลวดลายเปนรูป
สัตวเลี้ยงลูกดวยนมที่มี 4 เทา

ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell (Chicago : The
University of Chicago Press, 1934), plate I. (ภาพที่ 1-3)
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ภาพที่ 4 ตราประทับทรงกลม ลวดลายเปนรูปสัตวมีเขา
4 ตัว นกอินทรี 1 ตัว และนกขนาดเล็ก 2 ตัว

ภาพที่ 5 ตราประทับทรงกลม ลวดลายเปน
กลุมเครื่องหมายรูปตัว V ที่สลับกัน

ภาพที่ 6 ตราประทับทรงกลมรี มีลายรูปสัตวมีเขา 4 ตัว
และลูกกลม 7 ลูก บนพื้นผิว

ภาพที่ 7 ตราประทับทรงกลมรี ลวดลายเปน
รูปสิงโต 2 ตัว

ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell (Chicago : The
University of Chicago Press, 1934), plate I. (ภาพที่ 4-7)

หากเปนหินเนื้อแข็งจะใชหินฟลิ้นท (flint) ซึ่งเปนวัตถุที่งายในการทําลวดลายเสน
ตรงหรือเสนแนวยาวงาย ๆ (simple linear) ตราประทับที่มีลายเปนรูปตารางทําจากหินฟลิ้นท พบ
ทางทิศตะวันตกของประเทศอิหราน เรียกวา ตราประทับทรงกระดุม (button-shaped seals) (ภาพที่
8) และที่เปนกอนดินมีรอยถูกประทับตรา (sealings) พบในบริเวณ Arpachiyah ทางตอนเหนือของ
ประเทศอิรัก กอนดินนี้เรียกวา bullae จะติดอยูบนหีบหอของสินคาที่มัดดวยเชือก และมีรอยถูก
ประทับทั้งสิ้น 18 รอย (ภาพที่ 9)
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ภาพที่ 8 ตราประทับทรงกระดุม (button shaped seals) ทําจากหินฟลิ้นท (flint stone) ลวดลายเปน
เสนตรงตัดกันเหมือนรูปตาราง

ภาพที่ 9 กอนดินถูกประทับตรา (sealings) รูปทรง bulla (กอนกลมเปนตุมพอง) ที่อยูรอบปุมเชือก
ผูกสินคา
ที่มา : Dominique Collon, “Ancient Near Eastern Seals,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 27. (ภาพที่ 8-9)

ตอมาในชวงเวลาใกลเคียงกัน ตราประทับพัฒนารูปแบบขึ้นมาบางแตยังไมหลาก
และมีลวดลายซับซอนมากนัก มักทําจากหินเชน หินคลอไรท (chlorite) และหินสบู (steatite) ทํา
ลวดลายเสนตรงหยักขึ้นลง ลายกากบาทสลับกับลายเสนโคงหรือลายอื่น ๆ (ภาพที่10) และยังพบ
ตราประทับทําลายเสนเปนรูปรางคลายมนุษย หรือปศาจมีหัวเปนตะขอดวย (ภาพที่ 11)
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ภาพที่ 10 ตราประทับ (stamp seals) ที่ทําจากหินคลอไรท (chlorite) และรอยประทับ (impression) ลวด
ลายเสนโคงหรือเสนตรงหยักขึ้นลง
ที่มา : Ancient Near Eastern Seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.rbmason.ca/seals.html

a

b

ภาพที่ 11 (a) ตราประทับ (stamp seals) ทําจากหิน steatite และ (b) รอยประทับ (impression) ลวดลาย
เปนรูปรางคลายมนุษยหรือปศาจที่มีหัวเปนตะขอ
ที่มา : Ancient Near Eastern Seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.anaviangallery.com/servlet/.

ตราประทับที่มีลวดลายประณีตซับซอนมากขึ้นเชน ลายรูปสัตว ลายที่มรี ูปราง
ของมนุษยรวมอยูดวย โดยพบตราประทับ (seals) ที่มีลวดลายแบบนี้ในบริเวณตอนกลางของ
อนาโตเลียและทางตอนเหนือของอิรัก ตราประทับแบบนีม้ ีขนาดที่ใหญมากขึ้น (ภาพที่ 12)
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a
b
ภาพที่ 12 (a) ตราประทับหินสีเทาเขม และ (b) รอยประทับ (impression) เปนรูปสัตวสี่เทาที่มีเขา
จําพวกกวาง
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 12 January 2005. Available from
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass

นอกจากนี้ตราประทับจํานวนมาก ซึ่งทําจากหินปูนที่มีสีตาง ๆ (color limestone)
มีรูปทรงคลายสัตวนอนหมอบ (crouching animals) เชน วัวตัวผู (bull) (ภาพที่ 13-14) และหมาใน
(jackal) (ภาพที่ 15) โดยมีลวดลายอยูอีกดานหนึ่งของตราประทับเปนรูปรางคลายสัตว และปุมกลม

ภาพที่ 13 (บน) ตราประทับรูปทรงวัวนอนหมอบ (recumbent bull) และ (ลาง) รอยประทับเปนรูปสัตวที่มีรูปราง
คลายวัว
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell (Chicago : The
University of Chicago Press, 1934), plate II.
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a
b
ภาพที่ 14 (a) ตราประทับรูปทรงวัวนอนหมอบ (recumbent bull) และ (b) รอยประทับทําลวดลายเปนปุมกลม

a

b

ภาพที่ 15 (a) ตราประทับรูปทรงหมาในนอนหมอบ (recumbent jackal) และ (b) รอยประทับเปนรูปสัตว 3 ตัว
ในตําแหนงสลับทิศทางกัน
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell (Chicago : The
University of Chicago Press, 1934), plate II. (ภาพที่ 14-15)

1.2 ตราประทับในชวงราว 2000 ปกอนคริสตกาล จนถึงคริสตศตวรรษที่ 5
ราว 2000 ปกอนคริสตกาล ตราประทับในบริเวณตอนใตของเมโสโปโตเมีย
โดยเฉพาะจากเมืองอูร (Ur) จะแสดงถึงรูปทรงและลวดลายที่เปนแบบของอาวเปอรเซีย (gulf seals)
(ภาพที่ 16) ตราประทับที่มีรูปทรงแบบนี้มีลวดลายที่ไดรับอิทธิพลจากการติดตอคาขายกับลุม
แมน้ําสินธุ (ภาพที่ 17) และยังคนพบตราประทับที่มีรูปทรงแบบลุมแมน้ําสินธุพรอมกับจารึกอักษร
คูรนิฟอรม (cuneiform) ดวย (ภาพที่ 18)

19

a
b
ภาพที่ 16 (a) ตราประทับรูปแบบของอาวเปอรเซีย (gulf seals) ทําจากหินสบู (steatite) และ (b) รอยประทับเปน
รูปคน 2 คน คนหนากําลังใชมือขวาจับแพะและใชมือซายชวยคนหลังถือภาชนะ

a

b

ภาพที่ 17 (a) ตราประทับทําจากหินคลอไรท (chlorite) และ (b) รอยประทับทําเลียนแบบรูปทรงและลวดลายของ
ตราประทับในลุมแมน้ําสินธุ (Indus Valley seals) ที่มีลวดลายเปนรูปวัว

a

b

ภาพที่ 18 (a) ตราประทับทําจากหินสบู (steatite) และรอยประทับ (b) เปนรูปวัวและมีจารึกในแบบลุมน้ําสินธุ
ที่มา : Dominique Collon, “Ancient Near Eastern Seals,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique Collon
(London: British Museum Press, 1997), 29. (ภาพที่ 16-18)
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หลังจากราว 2000 ปกอนคริสตกาลเปนตนมา การใชตราประทับ (stamp seals)
เสื่อมความความนิยมลง เนื่องจากมีตราประทับอีกแบบหนึ่งคือ ตราประทับทรงกระบอก (cylinder
seals) ซึ่งพัฒนาขึ้นมาแทนที่ (ดูรายละเอียดในหัวขอตอไป) อยางไรก็ตามยังมีการพบตราประทับ
(stamp seals) ที่ทําจากหินเฮมาไทต (hematite) หินปูน (limestone) หินแจสเปอร (jasper) หินสบู
(steatite) เปนรูปเทพเจานั่งอยูดานหนารูปบุคคลยืน (ภาพที่ 19) เปนรูปกริฟฟน (griffin) สัตวใน
เทพนิยายที่หัวและปกเปนนกอินทรี ลําตัวเปนสิงโต (ภาพที่ 20-21) เปนรูปสิงโตกระโดดไลวัว
(ภาพที่ 22) และยังมีลวดลายเปนรูปลายเสนที่ไมซับซอนมากนัก (ภาพที่ 23)

ภาพที่ 19 รอยประทับ (impression) ของตราประทับหินเฮมาไทต เปนรูปเทพเจานั่งอยูดานหนารูปบุคคลยืน
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell (Chicago : The
University of Chicago Press, 1934), plate XV.

ภาพที่ 20 รอยประทับของตราประทับหินปูนสีดํา (blackish limestone) เปนรูปกริฟฟน (griffin)
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell (Chicago : The
University of Chicago Press, 1934), plate XXV.
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a
b
ภาพที่ 21 (a) ตราประทับที่มีดามจับทําจากหินปูนสีดํา (blackish limestone) และ (b) รอยประทับเปนรูปสัตวใน
เทพนิยายที่หัวและปกนกอินทรี ตัวเปนสิงโต เรียกวา กริฟฟน (griffin)

a
b
ภาพที่ 22 ตราประทับมีดามจับทําจากหินสบู (steatite) และรอยประทับเปนรูปสิงโตกําลังกระโดดไลวัว

a

b

ภาพที่ 23 (a) รอยประทับเปนรูปเสนตรงตัดกัน ดานในเปนลายเสนโคง และ (b) ตราประทับหิน serpentine
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell (Chicago : The
University of Chicago Press, 1934), plate XXV. (ภาพที่ 21-23)
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หลังจาก 1200 ปกอนคริสตกาล การติดตอกับอียิปตทําใหตราประทับของเมโสโป
เตเมียไดเริ่มรับเอาลวดลายของอียิปตเขามาผสมผสาน เชน ลายเสนโคงวนที่ตอเนื่องกัน (ภาพที่ 2425) แตกย็ ังมีภาพบุคคลเดี่ยว ๆ ที่แกะลวดลายคอนขางหยาบปรากฏอยูดว ย (ภาพที่ 26)

a
b
ภาพที่ 24 (a) ตราประทับที่มีดามจับทําจากสําริด (bronze) และ (b) รอยประทับ เปนรูปบุคคลนั่ง ดานหนามีนก
เกาะอยูบนแจกัน โดยรอบทําเปนลายเสนที่โคงวนตอเนื่องกัน (แบบอียิปต)

a
b
ภาพที่ 25 (a) ตราประทับมีดามจับทําจากเฮมาไทด (hematite) และ (b) รอยประทับ เปนลายวงกลมไขวกัน

ภาพที่ 26 ตราประทับหินแจสเปอร (jasper) เปนรูปบุคคลกําลังกาวเดิน มือขวาถือลูกธนู แขนขวาคลองคันธนูไว
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell (Chicago : The
University of Chicago Press, 1934), plate XXV. (ภาพที่ 24-26)
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ตอมาจนถึงราว 900 ปกอนคริสตกาล พบกอนดินเหนียวถูกประทับ (sealing) เปน
ลวดลายเกีย่ วกับกษัตริยตอสูก ับสิงโต (ภาพที่ 27)

ภาพที่ 27 กอนดินเหนียวทรง bulla (กอนกลมเปนตุมพอง) ที่อยูรอบปุมเชือกผูกสินคา ลวดลายรูป
กษัตริยตอสูกับสิงโต
ที่มา : Dominique Collon, “Ancient Near Eastern Seals,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 28.

อีกราวสองรอยปตอมาคือ 700 ปกอนคริสตกาล ตราประทับสวนใหญมักทํา
ลวดลายเปนฉากผูบูชาเทพเจา (ภาพที่ 28)

a
b
ภาพที่ 28 (a) ตราประทับหินคารซิโดนีย (chalcedony) และ (b) รอยประทับทําลวดลายเปนรูปผูบูชาอยู
ดานหนาเทพเจาแหงดวงจันทร
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 12 January 2005. Available from
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass
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ในชวงหลังคือตั้งแตราว 500 ปกอนคริสตกาลจนถึงคริสตศตวรรษที่ 5 ตรา
ประทั บ จะมี ข นาดเล็ ก ลงและมี รู ป แบบที่ แ สดงถึ ง อิ ท ธิ พ ลของกรี ก และอิ น เดี ย อย า งชั ด เจน
โดยเฉพาะสมัยซาซาเนียนร (Sasanians) (ราวคริสตศตวรรษที่ 3-4) นั้นไดยอนกลับไปใชตรา
ประทับ (stamp seals) ที่ทําจากหินอาเกต (agate) หินคารซีโดนีย (chalcedony) คารเนเลียน
(carnelian) ลวดลายนั้นก็จะทําเปนภาพบุคคลครึ่งตัว บุคคลมีปก รูปสัตวตาง ๆ เชน วัว กวาง นก
แรด รูปสัญลักษณเครื่องหมายประจําตระกูล ชื่อยอของบุคคลและเครื่องหมายเกี่ยวกับเวทมนต
คาถา (ภาพที่ 29-34)

a
b
c
ภาพที่ 29 รอยประทับของตราประทับหิน (a) chalcedony , (b) carnelian and (c) ruby เปนรูปเทวดามีปกมือ
ถือระฆังหรือกระดิ่ง
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell (Chicago : The
University of Chicago Press, 1934), plate XXXV.

a

b

c

d

e

f

ภาพที่ 30 รอยประทับของตราประทับหินเปนรูปสัตว ซึ่งสวนใหญเปนวัวมีโหนก ( b, c, d, e ) ยกเวน (a) เปน
รูปแพะปา (ibex) และ (f) เปนรูปแรด
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a

b

c

ภาพที่ 31 รอยประทับของตราประทับหิน เปนรูปสัตวกําลังไลกัน โดย (a, b) เปนรูปสิงโตไลวัว สวน
(c) เปนรูปสิงโตกําลังวิ่งไลสัตวมีเขา (จําพวกกวาง)

a

b

c

ภาพที่ 32 (a, b, c) รอยประทับของตราประทับหิน เปนรูปนก

a

b

c

ภาพที่ 33 (a, b, c) รอยประทับของตราประทับหินแจสเปอร (jasper) เปนรูปเครื่องหมายประจําตระกูล
(heraldic sign) และรูปอักษรชื่อยอ (monogram) ของบุคคล
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell
(Chicago : The University of Chicago Press, 1934), plate XXXIV. (ภาพที่ 30-33)
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1.3 ตราประทับทรงกระบอก (Cylinder seals)
พัฒนาการที่กาวหนาอีกรูปแบบหนึ่งตั้งแตราว 3200 ปกอนคริสตกาล คือ ตรา
ประทับทรงกระบอก (cylinder seals) ที่มักทําจากหินปูน (limestone) และหินออน (marble) ใน
บริเวณตอนใตของเมโสโปเตเมียที่อูรัค (Uruk) และทางตะวันตกเฉียงใตของอิหรานที่ซูซาร (Susa)
เนื่องจากการปกครองการบริหารงานที่มีความซับซอนมากขึ้นเปนปจจัยที่ทําใหเกิดตราประทับที่
สามารถประทับลงบนกอนดินเหนียวที่มีขนาดใหญไดรวดเร็วกวาตราประทับ (stamp seals)
แบบเดิมที่ลวดลายมีขอบเขตจํากัด แตลวดลายที่เ กิด จากการประทับ (stamp) ของตราประทับ
ทรงกระบอกไมมีขอบเขตที่จํากัดแตจะขยายออกอยางตอเนื่องตามความตองการของผูใช แรกเริ่ม
เปนลวดลายที่เรียบงายเลียนแบบธรรมชาติ เชน ลายคลื่น ลายเรขาคณิต ลายตนไม ลายปลาและ
สัตวตาง ๆ (ภาพที่ 34-38 )

ภาพที่ 34 รอยประทับ (impression) ของตราประทับทรงกระบอกที่ทําจากหินปูน (limestone) เปน
ลายเสนรูปลายของคลื่นที่ตอเนื่องกัน

ภาพที่ 35 รอยประทับ (impression) ของตราประทับทรงกระบอกที่ทําจากหินปูน (limestone) เปนลาย
สัตวมีเขา 2 ตัวกําลังกระโดด และลายเสนสั้น ๆ ที่ไมสม่ําเมอ
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell
(Chicago : The University of Chicago Press, 1934), plate VII. (ภาพที่ 34-35)
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ภาพที่ 36 รอยประทับ (impression) ของตราประทับทรงกระบอกหินออน (marble) เปนลายเสน
เรขาคณิตรูปสามเหลี่ยม และลายเสนตรงสองเสนคูที่มีขีดยอย ๆ อยูตรงกลาง

ภาพที่ 37 รอยประทับ (impression) ของตราประทับทรงกระบอกหินปูน (limestone) เปนรูปลายเสน
ตาง ๆ
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell
(Chicago : The University of Chicago Press, 1934), plate VIII. (ภาพที่ 36-37)

ภาพที่ 38 รอยประทับ (impression) ของตราประทับทรงกระบอกหินบะซอลต (basalt) เปนลายเสนรูป
เรือลอยอยูในแมน้ํา ดานบนรูปเรือมีเสี้ยวพระจันทร และมีตนไม 2 ตนขึ้นอยูริมฝงแมน้ํา
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell
(Chicago : The University of Chicago Press, 1934), plate V.
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ในชวงตอมา มีการทําลวดลายที่เปนลักษณะรูปรางของมนุษยและรูปสัตว แต
ลวดลายยังไมประณีตสวยงามมากนัก (ดูภาพที่ 39-42)

a

b

ภาพที่ 39 (a) ตราประทับทรงกระบอกหินออน (marble) และ (b) รอยประทับ เปนรูปลักษณะคลายคน
นั่งกําลังยกมือทั้งสองขางขึ้น

ภาพที่ 40 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหินเซอรเพนไทน (serpentine) เปนรูปลักษณะคน
นั่งทําพิธีบางอยาง
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell
(Chicago : The University of Chicago Press, 1934), plate IV. (ภาพที่ 39-40)

ภาพที่ 41 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกที่ทําจากหอยกลายเปนหิน (petrified shell)
ลวดลายเปนรูปสัตวมีเขา 2 ตัว ดานหนาเปนประตู ดานซายของภาพเปนรูปปลา 4 ตัว
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a
b
ภาพที่ 42 (a) ตราประทับทรงกระบอกหินออน (marble) และ (b) รอยประทับเปนลายรูปวัวยืน
ดานหลังเปนแทนบูชา (altar)
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell
(Chicago : The University of Chicago Press, 1934), plate III. (ภาพที่ 41-42)

จากสมัยแรกของตราประทับทรงกระบอกที่มีลวดลายที่ไมประณีตซับซอน ตอมา
มีการทําลวดลายที่สวยงามและมีความประณีตมากขึ้น ซึ่งบางครั้งก็จะมีการทําลายหลายลายรวมกัน
เชน ฉากงานเลี้ยงที่มีคน 1 คน หรือคนมากมายกําลังเลี้ยงฉลอง นิยมทํามากเปนพิเศษในชวง 3200 –
2600 ปกอนคริสตกาล (ภาพที่ 43-44)

ภาพที่ 43 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกทําจากหอยกลายเปนหิน (petrified shell) เปนรูป
กลุมคนในฉากงานเลี้ยงฉลอง กลุมคนที่แสดงอาการนั่งและยืน
ที่มา : Hans H. V. Der Osten, Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell
(Chicago : The University of Chicago Press, 1934), plate V.
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a
b
ภาพที่ 44 (a) ตราประทับทรงกระบอกทําจากหินแรสีน้ําเงินเขม (lapis lazuli) และ (b) รอยประทับ ทํา
ลวดลายเปนฉากงานเลี้ยงที่ประณีตมากขึ้น
ที่มา : Stamp Seals [Online], Accessed 5 January 2005. Available from
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass

ลวดลายรูปสัตวจะเปนที่นิยมมากซึ่งบางครั้งจะทํารูปสัตวเปนแถว แตบางครั้งก็
อาจจะเปนฉากตอสู นอกจากมีการทําเปนลวดลายจากเทพนิยาย เชน รูปมนุษยวัวที่มีรางเปนมนุษย
มีหัวเปนวัว (bullman) แสดงอาการหรือแสดงถึงการปกปองวัวหรือแพะจากสัตวราย (ภาพที่ 45) ซึง่
ทําอยูชวง 2700 ปกอนคริสตกาล

a

b

ภาพที่ 45 (a) ตราประทับทรงกระบอกที่ทําจากเปลือกหอยกลายเปนหิน (petrified shell) และ (b) รอย
ประทับ (impression) เปนฉากของมนุษยวัว (bull-man) แสดงอาการปกปองวัวหรือแพะ
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 12 January 2005. Available from
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass
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ตอมาในราว 2500 ปกอนคริสตกาล ตราประทับทรงกระบอกมักทําลวดลายเปน
รูปเกี่ยวกับเทพเจา โดยจะเปนลวดลายรูปเทพเจาสวมมงกุฎมีเขาและมีสัญลักษณตาง ๆ (ภาพที่ 46)

a
b
ภาพที่ 46 (a) รอยประทับและ (b) ตราประทับทรงกระบอกหินสีเขียวเขมชนิดหนึ่ง (greenstone) เปน
รูปเกี่ยวกับเทพเจา
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 12 January 2005. Available from
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass

ตราประทับสมัยอัคคาเดียน (Akkadian seals) อายุราว 2250 ปกอนคริสตกาล จะมี
ลวดลายที่สวยงามมากและทําจากหินหลายชนิด เชน แจสเปอร (jasper) หินสีเขียวเขม (greenstone)
และหินสีน้ําเงินเขม (lapis lazuli) โดยทําลวดลายเปนรูปของคูแขงขันหรือคูการตอสู 2 คู เชน
มนุษยวัว (bull man) กับสิงโต และวีรบุรุษกับวัวตัวผู (ภาพที่ 47-48) ซึ่งลักษณะรูปรางของวัวคลาย
กับรูปวัวบนตราประทับที่พบบริเวณลุมแมน้ําสินธุ (Indus Valley)

a
b
ภาพที่ 47 (a) ตราประทับทรงกระบอกหินเซอรเพนไทน (serpentine) และ (b) รอยประทับ เปนรูปของ
คูแขงขันหรือรูปคูของการตอสู
ที่มา : Ancient Near Eastern Seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.morganlibrary.org/collections/
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ภาพที่ 48 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหิน greenstone เปนรูปของคูแขงขันหรือคูการตอสู
ที่มา : Dominique Collon, “Ancient Near Eastern Seals,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 28.

ตอมาในราว 2100 ปกอนคริสตกาล ตราประทับมักทําภาพเกี่ยวกับชีวติ ในราช
สํานักเปนภาพกษัตริยน ั่งแวดลอมดวยขุนนาง มีตัวอักษรและสัญลักษณตาง ๆ (ภาพที่ 49)

a
b
ภาพที่ 49 (a) ตราประทับทรงกระบอกหินแจสเปอร (jasper) และ (b) รอยประทับเปนภาพกษัตริย
กําลังนั่งในมือถือถวย ดานหลังมีจารึกคูนิฟอรม (cuneiform) ดานหนาเปนขุนนางและสตรี
ที่มา : Ancient Near Eastern Seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.morganlibrary.org/collections/collectionsEnlarge.asp?id=92

ตราประทับในรุนตอมา ราว 2000 ปกอนคริสตกาล ลวดลายจะเปนภาพคน
ที่นั่งคุกเขาหัวอยูในปากของกริฟฟน (griffins) สัตวในเทพนิยายที่มีหัวและปกเปนนกอินทรี มี
ลําตัวเปนสิงโต และภาพหัวของแพะอยูในปากของสิงโต (ภาพที่ 50)
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ภาพที่ 50 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกทําจากหินเฮมาไทต (hematite) ทําลวดลายเปนภาพ
คนนั่งคุกเขากําลังถูกกริฟฟนทําราย และภาพหัวของแพะอยูในปากของสิงโต
ที่มา : Dominique Collon, “Ancient Near Eastern Seals,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 28.

ประมาณ 1800 ปกอนคริสตกาล ภาพกษัตริยในชุดนักรบยืนบนแทน มีภาพ
กษัตริยและกลุมขุนนางยืนอยูทางดานหนา (ภาพที่ 51) ภาพกษัตริยนี้บางครั้งก็จะอยูคูกับภาพ
เทพธิดา

a

b

ภาพที่ 51 (a) รอยประทับเปนภาพเทพเจา (ในชุดกษัตริยนักรบ) ยืนอยูบนแทน มีกษัตริยและขุนนางเขา
มาถวายสัตวบูชา และ (b) ตราประทับทรงกระบอกหินเฮมาไทต (hematite)
ที่มา : Dominique Collon, “Ancient Near Eastern Seals,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 29.

34
จนกระทั่งประมาณ 1700 ปกอนคริสตกาล การติดตอกับอิยิปตนําไปสูก ารรับและ
การประยุกตแนวคิดทางศิลปะของอียิปตมาใชในการทําลวดลายบนตราประทับ (ภาพที่ 52)

ภาพที่ 52 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหินเฮมาไทต (hematite) เปนเทพธิดาไอซีส (Isis)
ของอียิปต อยูขางกษัตริยที่สวมมงกุฎและถือคฑา
ที่มา : Dominique Collon, “Ancient Near Eastern Seals,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 29.

ชวงตอมาราว 1500-1100 ปกอนคริสตกาล ตราประทับมีลวดลายเกีย่ วกับการตอสู
ของสัตวเชน สิงโตและแกะปา ภาพเกี่ยวกับคนจะหายไปหรือมีนอยลง (ภาพที่ 53)

a
b
ภาพที่ 53 (a) ตราประทับทรงกระบอกหินอาเกต (agate) และรอยประทับ (b) เปนภาพสิงโตกับแกะ
ปา (mouflon)
ที่มา : Ancient Near Eastern Seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.morganlibrary.org/collections/
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ตราประทับที่แกะสลักลวดลายเกี่ยวกับคนคือ การบูชาเทพเจาเปนลวดลายที่นิยม
ในชวงเวลาราว 850 ปกอนคริสตกาล (ภาพที่ 54)

a
b
ภาพที่ 54 (a) ตราประทับทรงกระบอกหินคารเนเลียน (carnelian) และ (b) รอยประทับเปนภาพกษัตริย
ยืนอยูขางตนไมที่อยูกลางภาพ ตนไมเปนสัญลักษณของธรรมชาติและแผนดิน ดานบนเปน
เทพเจาแหงดวงอาทิตย
ที่มา : Stamp Seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compas

ตราประทับทําจากหินคารเนเลียน (carnelian) อายุราว 700 ปกอนคริสตกาล จาก
ตอนเหนือของเมโสโปเตเมีย เปนรูปวีรบุรุษมีปกกําลังตอสูกับวัวมีปกหรือกําลังตอสูกับสิงโต (ภาพ
ที่ 55-56)

ภาพที่ 55 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอก เปนรูปวีรบุรุษมีปกกําลังตอสูกับวัวมีปก
ที่มา : Dominique Collon, “Ancient Near Eastern Seals,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 28.
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a
b
ภาพที่ 56 (a) รอยประทับเปนรูปวีรบุรุษมีปกกําลังตอสูกับสิงโต และ (b) ตราประทับทรงกระบอก
ทําจากหินคารเนเลียน
ที่มา : Ancient Near Eastern Seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.morganlibrary.org/collections/

ราว 600 ปกอนคริสตกาล ตราประทับของ Neo-Babylonian ลวดลายบนตรา
ประทับมีการนําเอาสัญลักษณเขามาแทนที่รูปภาพอื่น ๆ มากขึ้น (ภาพที่ 57)

ภาพที่ 57 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหินคารซีโดนีย (chalcedony) เปนรูปนักบวชกําลัง
ถือถวยและถังน้ํา ยืนอยูหนาโตะและแทนบูชา และมีดวงจันทรเสี้ยวและนก
ที่มา : Dominique Collon, “Ancient Near Eastern Seals,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 29.

37
ในชวง 500-400 ปกอนคริสตกาล ในสมัย Achaemenid - Persian ตราประทับที่พบ
มีลวดลายแสดงภาพของวีรบุรุษที่เปนกษัตริยจับสัตวดวยมือทั้ง 2 ขาง (ภาพที่ 58) และลวดลายเปน
ภาพสัตวที่ประณีตไดสัดสวนสวยงาม (ภาพที่ 59)

a

b

ภาพที่ 58 (a) ตราประทับทรงกระบอกหินอาเกต (agate) และ (b) รอยประทับ แสดงภาพวีรบุรุษจับ
สิงโตดวยมือทั้ง 2 ขาง

a

b

ภาพที่ 59 (a) ตราประทับทรงกระบอกทําจากหินคารซีโดนีย (chalcedony) และ (b) รอยประทับแสดง
ภาพวัวยืนที่ทําไดอยางสวยงามประณีตมาก
ที่มา : Ancient Near Eastern Seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.morganlibrary.org/collections/ (ภาพที่ 58-59)
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2. อินเดียสมัยอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ (The Indus Civilization)
อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ตั้งอยูในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย
ปจจุบันอยูในเขตของประเทศอินเดียและปากีสถาน (ดูแผนที่หมายเลข 2)

แผนที่หมายเลข 2 แสดงพื้นที่และตําแหนงที่ตั้งของเมืองฮารับปา และเมืองโมเฮนโจดาโรในบริเวณลุมแมน้ํา
สินธุ (Indus Valley)
ที่มา : Ancient India Maps [Online], Accessed 12 January 2005. Available from
http://www.india-history.com/prehistory/harappa.html
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2.1 ยุคฮารัปปนตอนตน (Early Harappan period) ประมาณ 3600-2550 ปกอน
คริสตกาล
ในบริเวณลุมแมน้ําสินธุ (Indus Valley) พบหลักฐานการตั้งถิ่นฐานเริ่มแรกตั้งแต
ราว 7000 ปกอนคริสตกาล ในบริเวณบาลูชิสถาน (Baluchistan) แตยังไมมีการพบตราประทับ
(seals) จนกระทั่งราว 3600 ปกอนคริสตกาล ตราประทับที่พบสวนใหญทําจากหิน (stone) ดินเผา
(terracotta) และกระดู ก (bone) รู ป ทรงที่ ทํ า มั ก ทํ า เป น รู ป ทรงกลม (round) รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า
(rectangular) ที่เปนลายเสนตรงและลายเรขาคณิต (liner and geometric) (ดูภาพลายเสนที่ 1)

ภาพลายเสนที่ 1 แสดงรูปแบบของตราประทับในยุคแรกเริ่มของอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ
ที่มา : Clay seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.harappa.com/indus3/index.html
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a

ภาพลายเสนที่ 2

ภาพที่ 60 (a) และภาพลายเสนที่ 2 แสดงภาพของกอนดินทรงกลม (clay balls) ที่ถูกประทับตรา
(stamp) ลงบนกอนดิน มีลวดลายอยูภายในกรอบสี่เหลี่ยม ลวดลายเปนรูปคลายตัวอักษรและ
ลายเสนรูปคลายบันได กอนดินนี้อาจติดอยูบนปมเชือกที่ใชมัดหอสิ่งของเมื่อถึงผูรับ
ปลายทางกอนดินนี้จึงถูกทําลายเพื่อเปดหีบหอเพื่อนําสินคาหรือสิ่งของที่อยูขางในออกมา
ที่มา : Clay seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.harappa.com/indus2/index.html

2.2 ยุครุงเรือง (Mature Harappan period) ประมาณ 2550-1900 ปกอน
คริสตกาล
พบตราประทับแบบคลาสสิค (classic Indus seals) จํานวนมากกวาพันชิ้น สามารถ
แบงออกเปน 2 ประเภทคือ
1. รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (square) มีการเจาะรู (perforated) หรือมีลักษณะเปนปุม
นูนที่แบงออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน (bisected boss) อยูทางดานหลัง ลวดลายการแกะสลักประณีต
สวยงาม มักเปนรูปสัตวตาง ๆ เชน วัว ควาย ชาง แรด สัตวในเทพนิยายคือ ยูนิคอรน และรูปเทพเจา
แหงมวลหมูสัตว (ตนเคาของพระศิวะ) ตราประทับแบบนี้มักมีจารึกตัวอักษรแบบสินธุ (Indus
script) อยูทางดานบนเสมอ (ภาพที่ 61-67)
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a

b

ภาพที่ 61 (a) ตราประทับหินสบู (steatite) และ (b) รอยประทับเปนรูปยูนิคอรน (unicorn) มีจารึก
อักษรแบบสินธุอยูทางดานบน
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.metmuseum.org/toah/ho/02/ssa/hob_49.40.1 html

ภาพที่ 62 รอยประทับของตราประทับหินสบู (steatite) เปนรูปวัวมีโหนกและมีเหนียงคอยาว
ที่มา : Ancient India [Online], Accessed 8 January 2005. Available from
http://www.ancientindia.co.uk/writing/explore/exp_set.html
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ภาพที่ 63 ตราประทับหินสบู (steatite) เปนรูปวัวอยูขางใตตัวอักษรแบบสินธุ

ภาพที่ 64 รอยประทับของตราประทับหินสบู (steatite) เปนรูปชางอยูดานลางตัวอักษรแบบสินธุ

ภาพที่ 65 ตราประทับหินสบู (steatite) เปนรูปแรดอยูดานลางตัวอักษรแบบสินธุ
ที่มา : Ancient India [Online], Accessed 8 January 2005. Available from
http://www.ancientindia.co.uk/writing/explore/exp_set.html (ภาพที่ 63-65)

43

ภาพที่ 66 ตราประทับหินสบู (steatite) เปนรูปเทพเจาแหงมวลหมูสัตว ถือวาเปนตนเคาของ
เทพในศาสนาพราหมณคือ พระศิวะ (shiva)
ที่มา : Mohenjo-Daro [Online], Accessed 9 January 2005. Available from
http://webhost.bridgew.edu/jmadani/205/pages_205/lectures1_205/Mohenjo.html

ภาพที่ 67 แสดงภาพทางดานหลังของตราประทับที่มีลักษณะเปนปุมนูนขึ้นมา 2 ปุม
และมีรูตรงกลางของปุม ใชสําหรับรอยเชือก
ที่มา : Clay seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.harappa.com/seal/13.html
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และที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่ง ซึ่งเปนหลักฐานที่บงชี้ถึงการใชตราประทับ (seals)
ประทับ (stamp) ลงไปบนกอนดินเหนียวที่ไมไดถูกเผาไฟ (unbaked clay) ซึ่งกอนดินเหนียวนี้
สันนิษฐานวา นาจะติดอยูในบริเวณของปมเชือกที่มัดหีบหอสินคาหรือเอกสารที่ปดผนึก เมื่อของ
(หมายถึงสินคา เอกสารหรืออื่นใด) ถูกนําสงไปถึงจุดหมายปลายทางอยางปลอดภัย กอนดินนี้ก็จะ
ถูกแกะออกทําใหเกิดการชํารุดในแบบที่เราพบเห็นหลงเหลืออยูในปจจุบัน (ดูภาพที่ 68 และภาพที่
60 ประกอบ)

ภาพที่ 68 กอนดินเหนียวทรงกลม (clay ball) มีรอยถูกประทับจากตราประทับรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ภายในเปนรูปนูนต่ําของยูนิคอรนที่ชํารุด
ที่มา : Clay seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.harappa.com/indus3/204.html

2. รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา (rectangular) ที่ดานหลังมีสวนที่นูนออกมา (convex
back) และมีรูตรงกลาง (perforated) วัสดุที่ใชทํามักทําจากดินเผา (terracotta) หินสบู (steatite) และ
ทําจากดินเผาที่มีการเคลือบ (faience) ดานหนาแกะสลักลวดลายเปนตัวอักษรแบบสินธุ (Indus
script) (ภาพที่ 69) และมีลวดลายเปนรูปสัตวที่ปรากฏแบบเดี่ยว ๆ (ภาพที่ 70) ลวดลายที่เปนแบบ
ผสม อาทิเชน รูปคน สัตวและตนไม เปนตน (ภาพที่ 71-73)
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ภาพที่ 69 ตราประทับรูปสี่เหลี่ยมผืนผาทําจากหินสบู (steatite) เปนตัวอักษรแบบสินธุ (Indus
script) ที่ยังไมทราบความหมาย
ที่มา : Clay seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.harappa.com/indus/31.html

ภาพที่ 70 แผนดินเผาเคลือบ (faience tablets) ลวดลายเปนรูปชาง
ที่มา : Clay seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.harappa.com/indus/186.html
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ภาพที่ 71 เปนแผนดินเผา (molded tablet) แสดงรูปคนตอสูกับควาย ดานขวาของภาพเปนรูปคนนั่ง
ในทาโยคะสวมหมวกที่มีเขา 3 เขา
ที่มา : Clay seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.harappa.com/indus/89.html

ภาพที่ 72 เปนแผนดินเผา (molded tablet) แสดงรูปผูหญิงตอสูกับเสือ 2 ตัว* ดานลางเปนรูปชาง
ดานบนเปนรูปวงลอกลมคลายรูปจักร
ที่มา : Clay seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.harappa.com/indus/90.html

* ลักษณะลวดลายนี้คลายกับลวดลายของตราประทับทรงกระบอกในชวง 500-400 ป
กอนคริสตกาล สมัย Achaemenid ในบริเวณเมโสโปเตเมีย
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ภาพที่ 73 แผนดินเผา (molded tablets) แสดงรูปผูชายนั่งอยูบนตนไม แสดงอาการกําลังตอสูกับเสือ
ที่มีขนาดใหญที่อยูทางดานลาง ดานขวาของภาพมีสัตว 2 ชนิด โดยเปนรูปวัวอยูดานลาง
และจระเขอยูดานบน
ที่มา : Clay seals [Online], Accessed 8 January 2005. Available from
http://www.harappa.com/indus/185.html

นอกจากนี้ยังมีตราประทับบางแบบที่พบไมมากนัก คือ ตราประทับทรงกลม
(ภาพที่ 74) ตราประทับรูปทรงสี่เหลี่ยมดานหลังเรียบ (ไมมีปุมที่มีรูสําหรับรอยเชือก) สวนใหญ
เปนเครื่องหมายสวัสดิกะ (swastika) (ภาพที่ 75) ตราประทับทรงกระบอก (cylinder seals) ซึ่งไดรับ
อิทธิพลจากเมโสโปเตเมีย (ภาพที่ 76) และตราประทับที่นําเขามาจากที่อื่น เชน ตราประทับจาก
เอเซียกลางพบที่ฮารัปปา เปนตน (ภาพที่ 77)

ภาพที่ 74 รอยประทับของตราประทับหินสบู (steatite)
เคลือบสี เปนรูปวัวอยูใตอักษรแบบสินธุ

ภาพที่ 75 รอยประทับของตราประทับดินเผา
เปนรูปสวัสดิกะ
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ภาพที่ 76 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหินสบู (steatite) เปนรูปจระเขของอินเดีย 2 ตัว
อยูทางดานบน รูปชางอยูกลางภาพ และแรด (rhinoceros) 2 ตัวอยูทางดานหนาและดานหลัง
ของชาง

ภาพที่ 77 รอยประทับของตราประทับทรงกระบอกหินสบู (steatite) ลวดลายเปนรูป centaur (สัตวใน
เทพนิยายมีหัวเปนคนมีตัวเปนมา) อยูดานซาย และรูปผูชาย 2 คนกําลังตอสูกันอยูเหนือรูป
ผูหญิง
ที่มา : Asko Papola, “Seals of the Greater Indus Valley,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London : British Museum Press, 1997), 53. (ภาพที่ 74-77)

2.3 ยุคฮารัปปนตอนปลาย (Late Harappan period) ประมาณ 1900-1700 ปกอน
คริสตกาล
ยุคนี้รูปแบบของตราประทับแบบคลาสสิค (classic) มีจํานวนลดนอยลง และ
ลวดลายไมคอยสวยงามประณีต วัสดุมกั ทําดวยดินเผา (terracotta) ซึ่งในชวงกอนมักทําดวยหินสบู
(steatite) อยางไรก็ตามก็มีการพบตราประทับทรงกลม (round-stone seals) สลักลายที่เปน
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สัญลักษณแบบสินธุทางดานหนา สวนดานหลังเรียบไมมีการเจาะรู สวนใหญเปนตราประทับมี
รูปภาพแตไมมีตัวอักษร และมีตราประทับทองแดงที่มลี ักษณะเปนชองๆ (compartmented copper
seals) พบในบาลูชิสถาน ซึ่งเปนการนําเขามาจากแบคเทรีย (Bactria) (ภาพที่ 78-79)

a
b
ภาพที่ 78 (a) ตราประทับแบงเปนชอง ๆ ทําจากสําริด และ (b) รอยประทับ เปนลายฉลุไขวเปนชอง
เปนรูปเครื่องหมายสวัสดิกะ (swastika) มีที่จับอยูดานหลัง จากแบคเทรีย (Bactria)

ภาพที่ 79 ตราประทับแบบแบงเปนชอง ๆ ทําจากสําริด (bronze stamp seals ) จากแบคเทรีย
Bactria เปนลายคลายรูปดวงดาวหรือดอกไม
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 10 January 2005. Available from
http://www.vcoins.com/maltergalleries/store (ภาพที่ 78-79)

นอกจากนี้ยังพบตราประทับทรงสี่เหลี่ยมแบบสองหนา (bifacial rectangular
stamp seals) ที่มีลักษณะรูปแบบและลวดลายซึ่งไดรับอิทธิพลจากเอเชียกลาง พบทีแ่ บคเทรีย
เชนกัน (ดูภาพที่ 80-82)
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ภาพที่ 80 ตราประทับแบบมีลวดลายทั้ง 2 ดานทําจากหินคลอไรท (chlorite)

ภาพที่ 81 แสดงรอยประทับที่เกิดจากจากตราประทับทั้ง 2 ดาน ดานหนึ่งเปนรูปสิงโตไลจับกวาง
ดานลางเปนรูปงู (serpent) สวนอีกดานหนึ่งเปนรูปอูฐ (humped camel) ลอมรอบดวย
พระจันทรเสี้ยว (crescent moons)
ที่มา : Stamp seals [Online], Access 10 January 2005. Available from
http://www.vcoins.com/maltergalleries/store/viewItem.asp?idProduct=1117&large=1 (ภาพที่ 80-81)

ภาพที่ 82 ตราประทับหินมีลายทั้ง 2 ดาน จากแบคเทรีย แกะสลักลวดลายเปนรูปนกและมา
ที่มา : Stamp seals [Online], Access 10 January 2005. Available from
http://www.vcoins.com/maltergalleries/store/viewItem.asp?idProduct=688&large=0
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2.4 ยุคสําริด (Post-Harappan Bronze period) ประมาณ 1700-1400 ปกอน
คริสตกาล
ตราประทับมีลักษณะทรงกลม 2 หนา และมีการเจาะรูตรงกลาง แกะสลักลวดลาย
ปนรูปสัตว เชน นก และสัตวที่มีเขายาวเปนแพะหรือกวาง (ดูภาพที่ 83-84) แตตอมาจะเหลือเพียง
หนาเดียวเปนลายเรขาคณิต (geometric) และมีปุมนูนเจาะรูอยูทางดานหลัง ทั้งสองแบบนี้มักทําจาก
ดินเผา

a
b
ภาพที่ 83 (a) ดานที่ 1 ของตราประทับทําจากดินเหนียว และ (b) รอยประทับ เปนรูปนกกําลังคาบงูอยู
ในปาก

a

b

ภาพที่ 84 (a) อีกดานหนึ่งของตราประทับ และ (b) รอยประทับ เปนรูปสัตวที่มีเขายาวคลายแพะ
ที่มา : Asko Papola, “Seals of the Greater Indus Valley,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London : British Museum Press, 1997), 53. (ภาพที่ 83-84)
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3. อินเดียโบราณ (Ancient India)

แผนที่หมายเลข 3 แสดงที่ตั้งของเมืองสําคัญในสมัยโบราณของอินเดีย (ราว 500 ปกอนคริสตกาล จนถึงสมัย
คริสตศตวรรษที่ 8)
ที่มา : ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
อักษรสมัย, 2542), 248.
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3.1 สมัยกอนราชวงศโมริยะ ราว 500-300 ปกอนคริสตกาล
ตราประทับสวนใหญในประเทศอินเดีย นอกจากจะพบที่ฮารับปา (Harappa) แลว
จะเปนตราประทับที่ขุดคนไดที่ตักษิลา (Taxila) โดยเซอรจอหน มารแชล (Sir.John Marshall) เปน
ลักษณะชองกอนดินที่ถูกประทับตรา (clay sealings) มีลวดลายเปนรูปสัตวตาง ๆ เชน สิงโต นก
เปนตน กําหนดอายุราว 500 ปกอนคริสตกาล ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศอาคีมีนิด (Achaemenid) ของ
เปอรเซีย
ตอมาราว 400-300 ปกอนคริสตกาล ตราประทับที่คนพบจากการขุดคน แบงเปน 2
กลุม โดยตราประทับกลุมใหญเปนแบบกรีก-เปอรเซีย (Greco-Persian) ซึ่งมีรูปทรงที่เรียกวา ทรง
แมลงปกแข็ง (scaraboids) (ดูภาพที่ 85-86) และรูปทรงกลมรีคลายลูกแพร (pear-shaped) ที่ทําจาก
หินกึ่งอัญมณี (ภาพที่ 87)

ภาพที่ 85 รอยประทับของตราประทับหินซาโดนีย (Sardony) รูปทรง scaraboid เปนภาพผูชายกําลังยืน
ถือหอกตอสูกับสิงโต อายุราว 400 ปกอนคริสตกาล
ที่มา : Piefrancesco Callieri, “Indian Seals before Islam,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London : British Museum Press, 1997), 174.
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ภาพที่ 86 แสดงตัวอยางของตราประทับทรงแมลงปกแข็ง ที่เรียกวา scaraboid จากประเทศอียิปต
อายุราว 2000-1000 ปกอนคริสตกาล
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 22 January 2005. Available from
http://www.metmuseum.org/toah/hd/egam/hob_10.130.910_27.3.206.htm

ภาพที่ 87 ตราประทับหินอาเกตทรงกลมคลายลูกแพร (pear-shaped) อายุราว 400-300 ปกอน
คริสตกาล แกะสลักลวดลายเปนรูปสิงโต
ที่มา : Dominique Collon, “Ancient Near Eastern Seals,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London : British Museum Press, 1997), 174.
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3.2 สมัยโมริยะ-สุงคะ ราว 300-50 ปกอนคริศตกาล
ในสมัยโมริยะ-สุงคะ ตราประทับ (stamp seals) มีทั้งรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและ
วงกลม โดยมีคําจารึกเกี่ยวกับศาสนาหรือมีสัญลักษณเครื่องหมายเหมือนกับเหรียญในสมัยเดียวกัน
โดยวัสดุที่ใชทําตราประทับมักทําจากดินเผา งาชาง แกว และหิน โดยการแกะสลักลวดลายลงไป
บนพื้นผิวโดยตรง ลักษณะลวดลายยังคงมีอิทธิพลของกรีก-เปอรเซีย (Greco-Persian) และยังมีการ
นําเอาตราประทับจากโรมันเขามาเพื่อใชประโยชน แตชางชาวอินเดียไดดัดแปลงดวยการสลัก
รูปอักษรของตนลงไป (ดูภาพที่ 88) ตราประทับเหลานี้มีทั้งแบบที่ไมเจาะรู และแบบที่เจาะรูเปน
ปุมสําหรับหอยหรือแขวนอยูทางดานหลัง (Callieri 1997 : 162)

ภาพที่ 88 ตราบนหัวแหวนทําจากหินคารเนเลียน (carnelian) เปนภาพศีรษะของ Serapis ขนาบขาง
ดวยเทพเจาแหงแสงอาทิตย และเทพเจาแหงดวงจันทรอยูขางบนเหยี่ยว และมีจารึกอักษร
ขโรษฐี (kharosthi) ที่แกะสลักในสมัยหลัง อยูบริเวณดานลางของภาพ
ที่มา : Pierfrancesco Callieri, “Indian Seals before Isam,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 174.

อยางไรก็ตามตราประทับที่ทําขึ้นในสมัยราชวงศโมริยะของอินเดีย ไดมีการพัฒนา
มากขึ้น ลักษณะเปนรูปทรงคอนขางกลม วัสดุทําจากดินและดินเผา สวนลวดลายจะทําเปนรูปสัตว
เชน ชาง มา สิงโต และวัว แตลวดลายจะยังดูไมสวยงามมากนัก (ดูภาพที่ 89) รูปตนไมลักษณะเปน
แฉก ถือเปนลักษณะเฉพาะของสมัยโมริยะที่ชอบทํามากและมักปรากฏตัวอักษรพราหมีอยูรวมกัน
เสมอ (ดูภาพที่ 90-91) ตัวอักษรพราหมีอยางเดียวและตัวอักษรพราหมีกับรูปสัญลักษณอื่น (ดูภาพที่
92-93) นอกจากนี้ ยังมีรูปผู หญิงที่ มีห นาอกและสะโพกขนาดใหญที่อาจทําตามคติบู ชาพระแม
(Mother Goddess) (ดูภาพที่ 94)
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ภาพที่ 89 ตรา (clay tablet) สมัยโมริยะ เปนรูปวัว มา สิงโต ชางและตัวอักษรอยูทางดานลาง
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XXXI.

ภาพที่ 90 ตรา (sealing) สมัยโมริยะ-สุงคะ มีตัวอักษรพราหมีและมีรูปตนไมเปนแฉก (ลักษณะเฉพาะ
ของสมัยโมริยะ) อยูทางขวาของภาพ
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate II.
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ภาพที่ 91 ตรา (sealing) สมัยโมริยะ เปนตัวอักษรและรูปตนไมที่เปนแฉกอยูทางดานลาง
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XXIV.

ภาพที่ 92 ตราประทับดินเผาสมัยโมริยะ เปนตัวอักษรดานกลับที่วนตามเข็มนาฬิกา
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XXIV.
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ภาพที่ 93 ตราดินเผา (terracotta-sealing) เปนรูป arrow-heads และตัวอักษรอยูโดยรอบ อายุราว 200100 ปกอนคริสตกาล
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow: Prem Printing Press, 1972), Plate
XXIV.

ภาพที่ 94 ตรา (sealing) สมัยโมริยะ-สุงคะ มีรูปผูหญิงที่มีหนาอกและสะโพกขนาดใหญเกินจริง อาจทํา
ตามคติบูชาพระแม (Mother Goodess)
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XXI.
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3.3 สมัยกุษาณะ ราวตนคริสตกาล-คริสตศตวรรษที่ 3
สมัยกุษาณะยังปรากฏอิทธิพลของกรีก-โรมัน และเปอรเซียบนตราประทับ โดย
เทคนิคและรูปแบบของตราประทับมีลักษณะเปนงานของกรีก-โรมัน และเปอรเซีย แตในเนื้อหา
นั้นเปนแบบทองถิ่นที่มักแสดงถึงคติความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเทพเจา (ภาพที่ 95 และภาพที่ 97)
และพบตราประทับรูปถังทรงกระบอก (barrel-shapes) ที่เปนลักษณะคลายจี้สําหรับหอยคอ เปนรูป
พระศิวะกับโคนนทิ (ภาพที่ 96) วัสดุมักทําจากหินคารซิโดนี (chalcedony) คารเนเลียน (carnelian)
และกาเนต (garnet)

a
b
ภาพที่ 95 (a) ตราบนหัวแหวนทําจากหินอาเกต และ (b) รอยประทับ (impression) เปนภาพการบูชา
เทพเจา อายุราวคริสตศตวรรษที่ 2-3

ภาพที่ 96 ตราประทับรูปทรงเหมือนถังทรงกระบอกทําจากหินคารซิโดนี (chalcedony) เปนรูปพระ
ศิวะยืนอยูขางโคนนทิ อายุราวคริสตศตวรรษที่ 2-3
ที่มา : Pierfrancesco Callieri, “Indian Seals before Islam,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 174. (ภาพที่ 95-96)
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ภาพที่ 97 ตราประทับสมัยกุษาณะ เปนรูปบุคคลชั้นสูงแสดงอาการเคารพเทพเจา 4 กร และมีตัวอักษร
เรียกวา Tocharian script กลาวถึงชื่อ Mihira (เทพแหงดวงอาทิตยของอิหราน) พระวิษณุ
(Vishnu) และพระศิวะ (Shiva)
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
IX.

มีตราประทับอีกกลุมหนึ่งของ Gandhara ในสมัยกุษาณะที่เกี่ยวของกับภาวะ
แวดลอมของกษัตริยกุษาณะ คือ แสดงเรื่องราวของวัฒนธรรมของกลุมชนเรรอนในเอเซียกลาง
โดยรูปสลักบนตราประทับจะเปนรูปคนขี่มา วัสดุที่ใชทําจะเปนหินคารซิโดนีย (chalcedony) กา
เนต (garnet) และ heliotrope (ภาพที่ 98)

a
b
ภาพที่ 98 (a) ตราบนหัวแหวนทําจากหินอัญมณีที่เรียกวา Bloodstone และ (b) รอยประทับเปนภาพ
กษัตริยกุษาณะอยูบนหลังมาจากเมืองแบคเทรีย (Bactrian) อายุราวคริสตศตวรรษที่ 2-3
ที่มา : Pierfrancesco Callieri, “Indian Seals before Islam,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 174.
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ตราประทับของอินเดียในสมัยโมริยะ- สุงคะ ลักษณะทีพ่ บสวนใหญมีรูปทรง
คอนขางกลม รูปสี่เหลี่ยม และทรงกระบอก (มีบางแตไมมากนัก) วัสดุมักทําจากดินเหนียว ดินเผา
ทองแดง และงาชาง มีลวดลายตาง ๆ เชน ตราประทับดินเผาลายดอกไม (ภาพที่ 99) ตราประทับ
งาชางเปนลายยักษแบกและรูปชางสลับกัน (ภาพที่ 100)

a
b
ภาพที่ 99 (a) ตราประทับดินเผา และ (b) รอยประทับทําลวดลายเปนลายดอกไม 8 กลีบ อายุราว
คริสตศตวรรษที่ 2-3
ที่มา : India stamp seals [Online]. Accessed 22 January 2005. Available from
http://www.bcgalleries.com.au/06109.html

ภาพที่ 100 ตราประทับทรงกระบอกทําจากงาชาง เปนลายรูปยักษแบกสลับกับรูปชางที่อยูภายในกรอบ
สี่เหลี่ยม อายุราวคริสตศตวรรษที่ 1
ที่มา : Stamp seals [Online]. Accessed 22 January 2005. Available from
http://www.vcoins.com/maltergalleries/store/viewItem.asp?idProduct=1318&large=1
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ตราประทับที่ทําลวดลายเปนรูปเทพเจาของอินเดีย รูปเครื่องหมายหรือสัญลักษณ
แทนองคเทพเจา เชน รูปพระศิวะและตัวอักษร(ภาพที่ 101) และรูปตรีศูล (ภาพที่ 102)

ภาพที่ 101 ตราประทับสมัยกุษาณะ ทําจากทองแดงเปนรูปพระศิวะ (Siva) ถือสามงามอยูในมือซาย
สวนมือขวาถือกระบอง ดานขางเปนอักษรพราหมี (Brahmi) และขโรษฐี (Kharoshthi)
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
IX.

ภาพที่ 102 ตราดินเผา (terracotta sealing) เปนรูปตรีศูล (trisula)หรือ ตรีศูลประราสุ (trisula-parasu)
เปนเครื่องหมายแทนพระศิวะ อายุราวคริสตศตวรรษที่ 1-3
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XXIX.
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และตราดินเผาที่ทําลวดลายเปนรูปวัว รูปสัญลักษณมงคล (ภาพที่ 103-106) ทุกชิ้น
จะมีตัวอักษรประกอบอยูดวยเสมอ และตราที่มีลวดลายเปนรูปสิงโต (ภาพที่ 107-108) และรูปชาง
(ภาพที่ 109-110)

ภาพที่ 103 ตรา (clay sealing) ทรงกลม มีรูปวัว
นอนหมอบ ดานหนาเปนรูปหมอน้ํา ดานหลังเปนรูป
ขวาน ดานบนเปนรูปพระจันทรเสี้ยว ดานลางเปน
เปนตัวอักษร

ภาพที่ 104 ตรา (clay sealing) ทรงกลม มีรูปวัวยืน
ดานหนาเปนรูปครึ่งวงกลม 3 รูป (หมายถึง ภูเขา
ดานหลังเปนรูปหอก (spear) ถัดมาเปนรูปสังข
(sankha) และจักร (chakra) ดานบนสุดเปนตัวอักษร

ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate II. (ภาพที่
103-104)

ภาพที่ 105 ตรา (clay sealing) ทรงกลม มีรูป
วัวมีโหนกยืนอยูกลาง ดานหนาเปนรูปประราสุ
(parasu) ดานบนและลางของรูปวัวเปนตัวอักษร

ภาพที่ 106 แสดงภาพตราดินเผารูปวัวมีโหนก
ดานหนามีรูปครึ่งวงกลมซอนกันหมายถึง ภูเขา
สวนดานบนรูปวัวมีรูปจักร สังขและตรีศูล

ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate V- II. (ภาพ
ที่ 105-106)
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ภาพที่ 107 แสดงภาพตราดินเผารูปสิงโตคําราม
ดานบนมีตัวอักษร

ภาพที่ 108 แสดงภาพตราดินเผารูปสิงโตยืนหัน
ดานบนมีตัวอักษร

ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
IV.

a

ภาพที่ 109 แสดงภาพตราดินเผารูปชางยืน
แสดงลําตัวดานขวา

b

ภาพที่ 110 แสดงภาพตราดินเผารูปชางยืน
แสดงลําตัวดานขวาเชนกัน

ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XXXI.

นอกจากนี้ยังพบตราดินเผาที่ทําลวดลายเปนรูปบุคคลทั้งชายและหญิงที่แสดง
อาการตาง ๆ (ดูภาพที่ 111-112)
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a

b

c

d
e
f
ภาพที่ 111 แสดงภาพตราดินเผา (a, b, c, d, e, f) รูปบุคคลชายหญิง ในสมัยกุษาณะ
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972),
Plate XXXV.

ภาพที่ 112 ตราดินเผารูปทรงคอนขางกลม มีรูปผูหญิงยืน มืออยูที่สะโพก รูปผูหญิงมีหนาอกและ
สะโพกขนาดใหญ อาจทําขึ้นตามคติการบูชาพระแม (Mother Goddess)
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972),
Plate V.

66
3.4 สมัยคุปตะ ราวคริสตศตวรรษที่ 4-6
สมัยคุปตะ อินเดียภาคเหนือมีพัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรมอยางสูงสุด ตรา
ประทับประกอบดวยตราบนหัวแหวนทรงกลมหรือรูปไขมักมีขนาดใหญ ทําจากหินกึ่งอัญมณี เชน
หินการเนต (garnet) หินควอตซโปรงใสชนิดหนึ่ง (rock crystal) หินแรสีน้ําเงินเขม (Lapis lazuli)
หินปูน (limestone) และเปนลักษณะแหวนสําริด ตราประทับเจาะรูแกะลวดลายตาง ๆ มีจารึกและ
ไมมีจารึก ในสมัยนี้กลุมของตราบนหัวแหวนทีเ่ ปนกลุม เล็ก ๆ แตเปนกลุมที่สําคัญ ลวดลายที่สลัก
เปนภาพของเทพเจาในศาสนาฮินดู แตจะทําอยูในรูปแบบของกรีกโบราณ (Hellenistic)

a
b
ภาพที่ 113 (a) ตราบนหัวแหวนทําจากหินควอตซโปรงใสชนิดหนึ่ง (rock crystal) จาก Maharaja
Avarighsa อินเดียเหนือ และ (b) เปนรอยประทับ (impression) รูปครึ่งตัวของกษัตริยที่อยู
ดานบน ดานลางเปนจารึกอักษรพราหมี (Brahmi) อายุราวคริสตศตวรรษที่ 4

ภาพที่ 114 ตราบนหัวแหวนทําจากหินคารเนเลียน (carnelian) เปนภาพผูหญิงครึ่งตัวถือดอกไม และ
จารึกอักษรพราหมี (Brahmi) อายุราวคริสตศตวรรษที่ 4-5
ที่มา : Pierfrancesco Callieri, “Indian Seals before Islam,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 174-175. (ภาพที่ 113-114)
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ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ตราประทับซาซารเนียน (Sasanian
seals) จํานวนมากถูกนําเขามาในชวงสมัยการปกครองของซาซารเนียน (Sasanian) (ภาพที่ 115 และ
ภาพที่ 117) ลวดลายที่อยูบนตราบนหัวแหวนเปนภาพบุคคลที่เกี่ยวกับพวกเจานายของราชวงศ และ
รูปเทพเจา (ภาพที่ 116) ตราประทับกลุมแรก ๆ เกี่ยวของกับการรุกรานเขามาของพวกฮั่น (Hunnic)
มีทั้งแบบที่มีจารึกและไมมีจารึก มักทําจากหินคารเนเลียน (carnelian) อีกกลุมหนึ่งมีลวดลายเปน
รูปบุคคลชั้นสูงและมักมีการจารึกเปนตัวอักษรพราหมี (Brahmi script) (ภาพที่ 118)

a
b
ภาพที่ 115 (a) ตราประทับหินคารซีโดนีย (chalcedony) และ (b) รอยประทับมีลวดลายเปนรูปกลม
ซอน ๆ กัน(ภูเขา) ของซาซารเนียน (Sasanian) ดานบนมีเทพเจา Mithra แผรัศมี และมีผู
บวงสรวงหรือผูสักการะอยูทางดานขวาของภาพ

ภาพที่ 116 ตราบนหัวแหวนทําจากหินคารเนเลียน (carnelian) แกะสลักเปนรูปผูชายครึ่งตัวที่เรียกวา
Kidarite ภาพแสดงใบหนาทางดานซาย
ที่มา : Pierfrancesco Callieri, “Indian Seals before Islam,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 175. (ภาพที่ 115-116)

68

ภาพที่ 117 ตราบนหัวแหวนทําจากหินคารเนเลียน (carnelian) เปนรูปเทพเจามีปก (เทพแหงความ
รัก) อายุราวคริสตศตวรรษที่ 4-5
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 16 January 2005. Available from
http://www.vcoins.com/maltergalleries/store/viewItem.asp?idProduct=59&large=1

ภาพที่ 118 ตราบนหัวแหวนทําจากหินการเนต (garnet) แกะสลักเปนรูปผูชายครึ่งตัว มีจารึกอยูทาง
ดานขางของภาพ
ที่มา : Pierfrancesco Callieri, “Indian Seals before Islam,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London: British Museum Press, 1997), 175.

ตราประทั บ ที่ ทํ า จากดิ น และดิ น เผาก็ พ บเป น จํ า นวนมาก มี ล วดลายที่ ป ระณี ต
สวยงามหลากหลายรูปแบบ และมักมีตัวอักษรพราหมีประกอบดวยเสมอ (ดูภาพที่ 119-134)
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ภาพที่ 119 ตรา (clay sealings) สมัยคุปตะ เปนรูปของพระเจากุมารคุปตะ (Kumaragupta) ที่ทําเปนรูป
ครุฑแตมีใบหนาเปนมนุษย (therianthropic form) มีตัวอักษรอยูดานลาง
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
IV.

ภาพที่ 120 ตรา (sealings) สมัยคุปตะ เปนรูปวัวมีโหนกนอนหมอบ มีตัวอักษรอยูดานลาง
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow: Prem Printing Press, 1972), Plate
VIII.
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ภาพที่ 121 ตรา (sealing) สมัยคุปตะ เปนรูปวัวมีโหนกกําลังนอนหมอบ ดานลางของภาพเปนตัวอักษร
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
IX.

ภาพที่ 122 ตราดินเผา (terracotta sealing) สมัยคุปตะ เปนรูปจักร ศรีวัตสะและสังขอยูดานบนของภาพ
และมีตัวอักษรอยูดานลาง
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
VIII.
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a

b

ภาพที่ 123 (a) ตราประทับ (stamp seals) และ (b) รอยประทับ (impression) เปนรูปนกยูง ดานลางของ
ภาพเปนตัวอักษร
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
IX.

ภาพที่ 124 ตรา (sealing) สมัยคุปตะ กลางภาพเปนรูปศรีวัตสะตั้งอยูบนแทน 2 ชั้น มีรูปสังขขนาบอยู
ดานซายและดานขวา (เปนสัญลักษณแทนองคพระวิษณุ) มีตัวอักษรอยูดานลาง
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XIX.
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ภาพที่ 125 ตรา (sealing) เปนรูปศรีวัตสะตั้งอยูบนแทนกลางภาพ ดานขวาเปนรูปวงกลมเรียงขึ้น
ดานบน 7 ลูก และพระอาทิตย ดานซายเปนรูปจักรและมีรูปพระจันทรอยูดานบน ดานลาง
ของภาพมีตัวอักษร
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XVIII.

ภาพที่ 126 ตรา (sealing) เปนรูปคช-ลักษมียืนอยูบนฐานบัว ดานขวาเปนรูปครุฑ ดานซายไมทราบแน
ชัด (แตดูคลายสิงห-ผูวิจัย) บริเวณดานบนของภาพทั้งซายและขวา เปนรูปชางยืนบน
ดอกบัว กําลังใชงวงจับหมอน้ําเทน้ําลงมาที่เทพีศรี มือขวาของเทพีศรีถือดอกบัวบาน
(blossomed lotus) ดานลางของภาพเปนตัวอักษร
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
X.
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ภาพที่ 127 ตรา (sealing) เปนรูปคช-ลักษมียืนอยูกลางภาพ มือซายจับกานของดอกบัว ดานขวาเปนรูป
ชาง ดานซายเปนรูปพระคเณศ (รางกายเปนมนุษย แตหัวเปนชาง) ขางเทพีศรีมีถุงเงินถุง
ทองวางอยู ดานลางของภาพเปนตัวอักษร

ภาพที่ 128 ตรา (sealing) เปนรูปคช-ลักษมียืน ขนาบดวยรูปบุคคลทั้งซายและขวา บริเวณดานบนของ
ภาพเปนรูปชาง 2 ตัว ดานลางของภาพเปนตัวอักษร
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XI. (ภาพที่ 127-128)
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ภาพที่ 129 ตรา (sealing) เปนหมอน้ํามีไมเลื้อย ดานขวาเปนรูปสังข ดานซายเปนอักษรอานวา “ศรี”
ดานลางของภาพเปนตัวอักษร
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XIII.

ภาพที่ 130 ตราดินเผา (terracotta sealing) สมัยคุปตะ เปนรูปจักร (chakra) ดานลางของภาพเปน
ตัวอักษร
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XI.
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ภาพที่ 131 ตรา (sealing) สมัยคุปตะ ที่แสดงถึงความหมายวา “พระศิวะผูยิ่งใหญ” เปนรูปตรีศูลประราศุอยูกลางภาพ ดานขวาเปนกลุมวงกลมซอน ๆ กัน หมายถึงภูเขา ดานขวาไมทราบ
แนชัดวาเปนสิ่งใด ดานลางสุดของภาพเปนตัวอักษร
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XIV.

ภาพที่ 132 ตรา (clay sealing) สมัยคุปตะ เปนรูปสิงโตแสดงลําตัวดานซาย ดานหนามีรูปศรีวัตสะ ดาน
ลางสุดของภาพเปนตัวอักษร
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XX.
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ภาพที่ 133 ตรา (sealing) สมัยคุปตะ เปนรูปธรรมจักรตั้งอยูบนแทน มีกวางหมอบอยูซายขวา ดานลาง
ของภาพเปนตัวอักษร
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XXII.

a
b
ภาพที่ 134 (a) ตราประทับดินเผา (terracotta sealing) สมัยคุปตะ และ (b) รอยประทับ (impression)
เปนตัวอักษร *
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate
XXVIII.

* ตัวอักษรคลายกับตราประทับที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ของประเทศ
ไทย และตราประทับที่ออกแกว ประเทศเวียดนาม
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และยังพบตราดินเผาที่ทําลวดลายเปนรูปของผูหญิงยืนอยูบนเรือ และรูปผูหญิงนั่ง
ไขวขา (ดูภาพที่ 135-136)

ภาพที่ 135 แสดงภาพตราดินเผาเปนรูปผูหญิงยืนอยูในเรือ เปนสัญลักษณของน้ําและความร่ํารวย
ในสมัยคุปตะ
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972),
Plate XXI.

ภาพที่ 136 แสดงภาพตราดินเผาเปนรูปผูหญิงนั่งไขวขา สมัยคุปตะ
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian seals (Lucknow : Prem Printing Press,
1972), Plate XXXVI.
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3.5 สมัยหลังคุปตะ ราวคริสตศตวรรษที่ 7-11
หลักฐานประกอบดวยตราที่ถูกประทับ (sealings) และแผนทองแดง (copper
plates) การยังทํ าตามแบบนิ ยมของคุปตะ มั กมีลวดลายเปนคําจารึกปรากฏอยูบนกอนดิน ที่ถูก
ประทับ (sealings) ซึ่งให ข อมูลรายละเอียดเกี่ย วกับวัด และสถาบัน หรื อองค กรต าง ๆ ในพุ ทธ
ศาสนา (ภาพที่ 137, 139) นอกจากนี้ยังมีการแผนทองแดงที่จารึกดานกลับซึ่งมีขอความเกี่ยวกับการ
อนุญาต และคําสั่งของกษัตริยที่เปนผูมีอํานาจ อาจมีเพียงแผนเดียวหรือหลายแผน ซึ่งแผนทองแดง
(หรือสําริด) จะผูกติดกันไวโดยการเจาะรูทางดานซายและใชลวดทองแดงรอยไวเปนพวงเดียวกัน
(ภาพที่ 138) ตราประทับเหลานี้มักมีสัญลักษณหรือเครื่องหมายประจําตระกูลของกษัตริย โดย
ประกอบดวยชื่อกษัตริย และชื่อของบุคคลในราชวงศ (ดูผาสุข อินทราวุธ 2542, 134)

ภาพที่ 137 ตราดินเผา (Fired clay sealings) จากนาลันทา (Nalanda) เปนรูปธรรมจักรกวางหมอบ
(เครื่องหมายของจักรพรรดิปาละ) ดานลางเปนตัวอักษร
ที่มา : Pierfrancesco Callieri, “Indian Seals before Islam,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London : British Museum Press, 1997), 175.
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a

b
ภาพที่ 138 (a) แหวนสําริดของกษัตริยราเชนทรที่ 1 ของโจฬะ และ (b) แผนทองแดงมีจารึก 1 แผน อายุ
ราวคริสตศตวรรษที่ 11 ซึ่งแตเดิมคงติดอยูดวยกันกัน
ที่มา : Pierfrancesco Callieri, “Indian Seals before Islam,” in 7000 Years of Seals, ed. Dominique
Collon (London : British Museum Press, 1997), 175.

ภาพที่ 139 ตรา (sealings) สมัยหลังคุปตะ (Late Gupta) เปนรูปสิงโตนั่ง แสดงลําตัวดานซาย ดานหนา
มีรูปพระจันทรเสี้ยว ใตรูปพระจันทรเสี้ยวเปนรูปจักรและสังข ดานบนของรูปสิงโต (เหนือ
ขนคอดานหลัง) เปนรูปพระอาทิตย และดานลางเปนตัวอักษรสมัยหลังคุปตะ
ที่มา : Kiran Thaplyal, Studies in Ancient Indian Seals (Lucknow : Prem Printing Press, 1972), Plate II.
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4. ศรีลังกา
ตราประทับของศรีลังกา มีลักษณะและรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย
อยางเต็มที่ โดยตราประทับที่มีอายุเกาแกที่สุดกําหนดอยูในราว 100 ปกอนคริสตกาล เปนกอนดินมี
รอยถูกประทับ (clay sealings) รูปทรงคอนขางกลม มีเครื่องหมายสวัสดิกะอยูตรงกลางโดยรอบ
สวัสดิกะ มีรูปอักษรนาครี (Nagari Script) อานวา มหาราชกามินิ ติสสะ เทวานัมปยะ (Maharaja
Gamini Tissaha Devanampiya) แปลวา “กามินิ ติสสะกษัตริยที่ยิ่งใหญ ผูเปนที่รักยิ่งของพระเจา”
(ดูภาพที่ 140) และตราดินเผาทรงคอนขางกลม เปนรูปสิงโตกําลังเคลื่อนไหว และมีอักษรพราหมี
อยูทางดานลางของภาพ (ดูภาพที่ 141-142)

ภาพที่ 140 กอนดินมีรอยประทับ (clay sealings) เปนสวัสดิกะอยูกลางภาพ โดยรอบเปนตัวอักษร

ภาพที่ 141 กอนดินมีรอยประทับ (clay sealings) เปนรูปสิงโตกําลังกระโดด
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 22 January 2005. Available from
http://www.lankalibrary.com/arch/stamp%20seals.htm (ภาพที่ 140-141)

81

ภาพที่ 142 กอนดินมีรอยประทับ (clay sealings) เปนรูปสิงโตกําลังกระโดด
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 22 January 2005. Available from
http://www.lankalibrary.com/arch/stamp%20seals.htm

ตราดินเผาทั้งสามชิ้นเปนตราประจําตัวของขาราชสํานักฝายบริหารที่อยูในพระราชวัง
ของกษัตริย ไมไดใชการติดลงบนหีบหอเพื่อการขนสงสินคาเนื่องจากไมพบรองรอยของเสนเชือก
ทางดานหลัง
สวนกอนดินที่มีรอยประทับ ซึ่งเปนตราที่แสดงใหเห็นเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
ของสินคา ดานหนาเปนเครื่องหมายสวัสดิกะและรูปอักษรพราหมี สวนดานหลังจะเห็นรอยของ
เสนเชือกอยางชัดเจน (ดูภาพที่ 143) และตราที่มีรอยถูกประทับ 3 รอยลวดลายเหมือนเหรียญของ
โรมัน ดานหลังเปนลายของเสื่อที่ทําจากพืชจําพวกกก ซึ่งอาจเปนไปไดวากอนดินมีรอยประทับนี้
อาจเปนการทดลองทําโดยการปนกอนดินเหนียววางไวบนเสื่อกก แลวนําแมพิมพตราประทับมา
ประทับ (stamp) ลงไปบนกอนดินเหนียว กําหนดอายุราวตอนตนคริสตศตวรรษ (ดูภาพที่ 144)

a

b

ภาพที่ 143 (a) กอนดินมีรอยประทับ (clay sealings) เปนรูปสวัสดิกะ และ (b) ดานหลัง
มองเห็นเปนรอยของเชือกอยางชัดเจน
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 22 January 2005. Available from
http://www.lankalibrary.com/arch/stamp%20seals.htm
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a

b

ภาพที่ 144 (a) กอนดินมีรอยประทับตรา (clay sealings) ทั้งหมด 3 รอย และ (b) รอยดานหลัง
คลายเสื่อกก (ภาพที่มีไมคอยชัดเจนนัก)
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 22 January 2005. Available from

http://www.lankalibrary.com/arch/stamp%20seals.htm

นอกจากนี้ยังพบกอนดินมีรอยถูกประทับอีกหลายชิ้นที่ Akurugoda ซึ่งแสดงใหเห็น
รองรอยที่ใชกอนดินเหลานี้ติดบนหีบหอสินคาอยางชัดเจน โดยทําลวดลายเปนรูปชาง มา และวัวมี
โหนก ตัวอยางเชน รูป A ดานหนาเปนรูปชาง สวนดานหลังสามารถมองเห็นเสนเชือกที่อยูติดกับ
ตราดิน เสนเชือกนี้ใชมัดหีบหอที่บรรจุสินคาอยูภายใน แลวจึงใชกอนดินเหนียวนี้หุมตรงบริเวณ
ปมของเชือก จากนั้นใชตราประทับ (seals) ประทับ (stamp) ลงไปบนกอนดิน ทําใหเกิดรูปรอยตาง
ๆ กําหนดอายุราวคริสตศตวรรษที่ 3 (ดูภาพที่
145-146)

ภาพที่ 145 กอนดินมีรอยประทับ (clay sealings) ที่เกี่ยวกับการสงมอบสินคาที่ตองการความ
ปลอดภัย ไดแก A รูปชาง, B และC เปนรูปมา, D เปนรูปวัว และ E เปนรูปวัวมีโหนก
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 22 January 2005. Available from

http://www.lankalibrary.com/arch/stamp%20seals.htm
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ภาพที่ 146 แสดงวิธีการใชกอนดินเหนียว ครั่ง หรือขี้ผึ้ง ติดอยูบนปมของเชือกที่มัดหีบหอ
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 22 January 2005. Available from
http://www.lankalibrary.com/arch/stamp%20seals.htm

ตราประทับของศรีลังกาที่พบมักทําจากดินเหนียว งาชาง หินคารเนเลียน หินกึ่งอัญมณี
และไม (มีบางแตไมมากนัก) ตราประทับบางชิ้นมีจุกสําหรับใชจับอยูทางดานหลัง บางชิ้นมีรู
สํา หรับรอ ยเชื อกเพื่อห อยติ ด ตั ว หรือเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช งาน โดยลวดลายของตรา
ประทับเปนรูปมา รูปวัวนอนหมอบ รูปคนกําลังเคลื่อนไหว เปนตน (ดูภาพที่ 147-150)

a

b

ภาพที่ 147 ตราประทับ (stamp seals) จํานวน 2 ชิ้น (a) แสดงลักษณะของที่จับ และ (b) รูสําหรับ
รอยเชือกทางดานหลัง
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 22 January 2005. Available from

http://www.lankalibrary.com/arch/stamp%20seals.htm
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a

b

ภาพที่ 148 (a) ตราประทับดินเผา (clay seals) และ (b) ลวดลายเปนรูปมา

ภาพที่ 149 ตราประทับ (stamp seals) เปนรูปบุคคลกําลังเคลื่อนไหว เปนภาพเชิงสัญลักษณ

ภาพที่ 150 แสดงภาพรอยประทับ (impression) ของตราประทับ เปนรูปวัวนอนหมอบ
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 22 January 2005. Available from
http://www.lankalibrary.com/arch/stamp%20seals.htm (ภาพที่ 148-150)
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5. เมืองออกแกว ประเทศเวียดนาม (Oc-Eo Vietnam)

จันเสน '
อูทอง . ' ลพบุรี
คลองทอม .

' ออกแกว

แผนที่หมายเลข 4 แสดงตําแหนงที่ตั้งของเมืองออกแกว ประเทศเวียดนาม และเมืองสําคัญตาง ๆ ในเขตประเทศ
ไทย ที่มีอายุรวมสมัยกันในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร (ราวพุทธศตวรรษที่ 6-11)
[ดัดแปลงจากแผนที่เสนทางการคาโลก ระหวาง Roman empire, the Parthian empire, the
Kushan empire, the nomadic confederation of the Xiongnu, and the Han empire ใน
คริสตศตวรรษที่ 1 เปนตนมา]
ที่มา : Gupta Seals [Online]. Accessed 12 January 2005. Available from
http://www.metmuseum.org/toah/hd/silk/hg_d_trade_d1map.htm.

เมืองออกแกว (Oc-Eo) ในบริเวณลุมแมน้ําโขงตอนใตของประเทศเวียดนาม เปนเมือง
ทาสําคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีการติดตอคาขายกับโลกตะวันตกโดยเฉพาะอินเดียในสมัย
อินโด-โรมัน และอาจมีพอคาชาวกรีก-โรมันและอินเดียเขามาคาขายตั้งแตราวคริสตศตวรรษที่ 1
ออกแกวมีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในชวงคริสตศตวรรษที่ 3-5 ซึ่งเปนชวงที่มีสินคาจากอินเดีย
หลั่งไหลเขามายังเมืองทาหรือศูนยกลางการคาที่มีอายุรวมสมัยกับออกแกว เชน เมืองอูทอง จังหวัด
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สุพรรณบุรี เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค ที่แหลงโบราณคดีคลองทอม จังหวัดกระบี่ในประเทศ
ไทย เมืองไบกถโนในประเทศพมา เปนตน เมืองออกแกวเสื่อมลงพรอมกับความลมสลายของฟูนัน
ในชวงราวปลายคริสตศตวรรษที่ 6 (ดูรายละเอียดในผาสุข อินทราวุธ, 2542 : 68-71) หลักฐาน
มากมายที่ปรากฏโดยเฉพาะที่เปนตราประทับมีหลากหลายรูปแบบ โดยตราประทับที่มีตัวอักษร
ดานกลับลักษณะเหมือนแมพิมพขนาดเล็กเปนลักษณะของหัวแหวน เมื่อกดลงไปบนดินเหนียว
หรือสิ่งที่ตองการประทับจะปรากฏตัวอักษรดานตรง (ดูภาพที่ 151-153)

a

b

ภาพที่ 151 (a) แสดงภาพของหัวแหวนที่มีรูปตัวอักษรดานกลับ และ (b) เปนรอยประทับ (impression)
ตัวอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวคริสตศตวรรษที่ 5-6

ภาพที่ 152 แสดงภาพของหัวแหวนที่มีตัวอักษรดานกลับเปนอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราว
คริสตศตวรรษที่ 5-6
ที่มา : Louis Malleret, L’ Archeologie du Delta du Mekong (Paris : Publications de l’ Ecole
Francaise d’ Extreme – Orient Tome Troisieme Planches, 1962), n. page. (ภาพที่ 151-152)
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ภาพที่ 153 แสดงภาพของหัวแหวนที่มีตัวอักษรดานกลับเปนอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราว
คริสตศตวรรษที่ 5-6
ที่มา : Louis Malleret, L’ Archeologie du Delta du Mekong (Paris : Publications de l’ Ecole
Francaise d’ Extreme – Orient Tome Troisieme Planches, 1962), n. page.

ตัวอักษรที่อยูบนหัวแหวน ที่เปนตัวอักษรดานตรงที่สามารถอานไดโดยไมตองนําไป
ประทับบนวัสดุใด (ดูภาพที่ 154-158)

ภาพที่ 154 แสดงภาพของหัวแหวนที่มีตัวอักษรในดานตรงที่สามารถอานไดเลย เปนอักษรปลลวะ
ภาษาสันสกฤต อายุราวคริสตศตวรรษที่ 5-6
ที่มา : Louis Malleret, L’ Archeologie du Delta du Mekong (Paris : Publications de l’ Ecole
Francaise d’ Extreme – Orient Tome Troisieme Planches, 1962), n. page.
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ภาพที่ 155

ภาพที่ 156

ภาพที่ 157
ภาพที่ 155-157 แสดงภาพของหัวแหวนที่มีตัวอักษรดานตรงเปนอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราว
คริสตศตวรรษที่ 5-6
ที่มา : Louis Malleret, L’ Archeologie du Delta du Mekong (Paris : Publications de l’ Ecole
Francaise d’ Extreme – Orient Tome Troisieme Planches, 1962), n. page. (ภาพที่ 155-157)
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และที่นาสนใจมากคือ ตราประทับที่เมืองออกแกวมีตัวอักษรเหมือนกันหรือคลายคลึง
กันมากกับแหลงโบราณคดีควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ในประเทศไทย และยังทําจาก
วัสดุแบบเดียวกัน (แตรูปแบบอาจตางไปบางเล็กนอย) (ดูภาพที่ 158)

a

b

c

d

e

f

ภาพที่ 158 แสดงภาพการเปรียบเทียบตัวอักษรที่คลายคลึงกันระหวางตราประทับที่พบที่ออกแกว (a ,c
และ e) ที่มีตัวอักษรดานตรง กับตราประทับที่คลองทอมที่มีตัวอักษรดานกลับ (b, d, f)
ที่มา : Louis Malleret, L’ Archeologie du Delta du Mekong (Paris : Publications de l’ Ecole
Francaise d’ Extreme – Orient Tome Troisieme Planches, 1962), n. page. (ภาพที่ 158, a, c, e)
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กลาวโดยสรุปลักษณะตัวอักษรที่ปรากฏบนตราประทับที่แหลงโบราณคดีออกแกว นั้น
เหมือนตัวอักษรที่ใชอยูในสมัยพระเจาศิวสกันทวรมันแหงราชวงศปลลวะ ของอินเดียโบราณ มีอายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 (กองแกว วีระประจักษ 2529, 1201-1202)
นอกจากนี้ยังพบตราที่เปนหัวแหวนทําจากหินคารเนเลียนสลักเปนรูปบุคคลชาว
ตะวันตกพวกกรีก-โรมัน (ดูภาพที่ 159)

a

b

c

ภาพที่ 159 (a, b, c) แสดงภาพตราบนหัวแหวนที่เปนรูปบุคคลลักษณะคลายชาวยุโรป

ตรารูปบุคคลทําจากหินคริสตัล (Cristal de roche) ในทานั่งชันเขาแบบกษัตริย มีทั้งนั่ง
ชันเขาขวาและนั่งชันเขาซาย สําหรับรูปบุคคลนั่งชันเขาซายลักษณะพุงพลุยอาจเปนทาวกุเวร (ดู
ภาพที่ 160)

a

b

c

ภาพที่ 160 แสดงภาพตราบนหัวแหวนที่เปนรูปบุคคล โดยรูป (a, b) เปนรูปบุคคลนั่งชันเขาซายอาจ
เปนทาวกุเวร สวนรูป (c) นั่งชันเขาขวา
ที่มา : Louis Malleret, L’ Archeologie du Delta du Mekong (Paris : Publications de l’ Ecole
Francaise d’ Extreme – Orient Tome Troisieme Planches, 1962), n. page. (ภาพที่ 159-160)
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ตรารูปคนยืนทําจากหินคารเนเลียน (ภาพที่ 161)

a

b

c

ภาพที่ 161 (a, b, c) แสดงภาพของตราบนหัวแหวนเปนรูปคนยืน

ตรารูปสัตวทําจากหินคารเนเลียน ซึ่งสวนใหญเปนวัว (ภาพที่ 162) และสิงโต (ภาพที่
163)

a

b

d

e

c

ภาพที่ 162 (a, b, c, d, e) แสดงภาพตราบนหัวแหวน ที่เปนรูปวัวนอนหมอบ
ที่มา : Louis Malleret, L’ Archeologie du Delta du Mekong (Paris : Publications de l’ Ecole
Francaise d’ Extreme – Orient Tome Troisieme Planches, 1962), n. page. (ภาพที่ 161-162)
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a

b

ภาพที่ 163 แสดงภาพตราบนหัวแหวนที่เปนรูปสิงโต

ตรารูปสัญลักษณมงคลของอินเดีย ซึ่งทําจากดีบุก (étain) เชน รูปศรีวัตสะ สังขและฑมรุ
(กลองสองหนา) เปนตน (ภาพที่ 164)

a

b

d

c

e

ภาพที่ 164 แสดงภาพตราบนหัวแหวนที่เปนรูปศรีวัตสะ (a, b) รูปสังข (c, d) และฑมรุ (e)
ที่มา : Louis Malleret, L’ Archeologie du Delta du Mekong (Paris : Publications de l’ Ecole
Francaise d’ Extreme – Orient Tome Troisieme Planches, 1962), n. page. (ภาพที่ 163-164)

บทที่ 3
การศึกษาตราประทับที่พบในเมืองอูทองและเมืองโบราณอื่น ๆ ในประเทศไทย

ตราประทับที่นํามาศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนตราประทับที่จัดแสดงและเก็บรักษาอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติตาง ๆ และพิพิธภัณฑของเอกชน มีจุดประสงคเพื่อกําหนดเรียกชื่อตรา
ประทับที่ศึกษาวาชิ้นใดเปนตราประทับชิ้นใดเปนตราหรืออื่นใด (กรณีที่มีลักษณะแตกตางออกไป
อีก) โดยผูวิจัยจะเริ่มตนจากการวิเคราะหเพื่อกําหนดเรียกชื่อ จากนั้นเปนการพรรณนาลักษณะของ
วัตถุแตละชิ้น พรอมภาพประกอบการอธิบายแทรกอยูในเนื้อหาเพื่อใหสะดวกและงายตอความ
เขาใจ และจะสรุปลักษณะรูปแบบตราประทับที่เมืองอูทองทั้งหมดไวในตอนทายของบท
วิธีจําแนกเพื่อการกําหนดเรียกชื่อ
1. โบราณวัตถุขนาดเล็กมีรูปทรงตาง ๆ ทําจากวัสดุทเี่ ปนดินเหนียวดินเผาไฟ งาชาง หิน
หรือวัสดุอื่นใด ซึ่งอาจมีบางชิ้นมีที่จับเพื่อใชประทับหรือมีรูสําหรับใชรอยเชือกอยูดานหลัง และ
สวนที่สําคัญที่สุดคือ บริเวณพื้นผิวดานหนามีรูปรอยบุมหรือเปนรองหลุมลึกจากพื้นผิวเปนรูปรอย
ตาง ๆ เชน รูปบุคคล รูปสัตว รูปอักษร และอื่น ๆ เมื่อนําไปประทับหรือกดลงบนวัสดุอื่นเชน กอน
ดินเหนียว จะไดภาพที่เกิดจากการกดประทับ (stamp) ในดานกลับกันและทําใหเกิดรูปรอยที่นูน
ขึ้นมาจากพื้นผิวใหเรียกวา ตราประทับ หากตราประทับชิ้นนั้นทําดวยวัสดุประเภทใดก็ใหเรียกชื่อ
วัสดุนั้นตามไปดวย เชน วัสดุเปนดินเผาไฟ ก็เรียกวา ตราประทับดินเผา (baked clay seals)
2. วั ตถุ ที่ ถู ก ประทับ เป น โบราณวั ตถุ ขนาดเล็ ก มี รูป ทรงต า ง ๆ ทํา จากวั สดุ ที่เ ป น ดิ น
เหนียว ดินเผาหรือวัสดุอื่นใด อาจมีบางชิ้นเชนกันที่มีรูไวสําหรับใชรอยเชือก และมีสวนที่สําคัญคือ
บริเวณพื้นผิวตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งมีรูปรอยที่นูนขึ้นจากพื้นผิวในลักษณะนูนต่ํา เปนรอยถูก
ประทับ (stamp) โดยแมพิมพที่เปนตราประทับ เปนรูปบุคคล รูปสัตว รูปอักษร และอื่น ๆ หากเปน
รูปตัวอักษรก็จะเปนอักษรดานที่สามารถอานไดใหเรียกวา ตรา หากทําดวยวัสดุประเภทใดก็ให
เรียกชื่อวัสดุนั้นตามไปดวย เชน เปนดินเผาไฟ ก็เรียกวา ตราดินเผา (baked clay sealings)
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ขอสังเกตในการศึกษา
1. ตราประทับเปนวัตถุขนาดเล็กที่ทําดวยมือ (handmade) จึงไมมีขนาดที่เปนมาตรฐาน
ตายตัว การวัดขนาดของวัตถุกรณีที่วัตถุมีรูปทรงกลมหรือคอนขางกลม เปนการวัดในจุดที่กวาง
ที่สุดและหนา (หรือสูง) ที่สุด แตหากวัตถุมีลักษณะเปนแบบสี่เหลี่ยม จะวัดขนาดเปนลักษณะกวาง
x ยาว x สูง โดยมีหนวยการวัดทั้งหมดเปนเซนติเมตร
2. ภาพประกอบที่แทรกอยูในเนื้อหา สวนใหญจะนําเสนอภาพดานหนาของวัตถุเพียง
ดานเดียว (หากเปนตราประทับจะแสดงภาพของรอยประทับบนดินน้ํามันไวดวย)
3. ภาพที่นําเสนออาจมีความไมเทาเทียมกัน (หมายถึงการแสดงภาพทั้งทางดานหนา
ดานขางและภาพรอยถูกประทับ) เนื่องจากตราประทับทุกชิ้นจัดแสดงและเก็บรักษาไวในหองคลัง
ของพิพิธภัณฑสถานหางชาติตาง ๆ และพิพิธภัณฑของเอกชน การนําโบราณวัตถุออกมานอกตูเพื่อ
บันทึกภาพมีกําหนดเวลาที่ตองบันทึกภาพใหเสร็จเรียบรอย ดังนั้นภาพที่ไดสวนใหญจะแสดงภาพ
ดานหนาเพียงดานเดียว แตก็มีบางภาพที่แสดงภาพทางดานขางดวย (กรณีเปนตราประทับ)
4. ตราประทับที่มีตัวอักษร ผูวิจัยไดรับความกรุณาจาก Prof. Dr. Ravindra Vasishtha
แหง University of Delhi ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยา ผูเชี่ยวชาญประจํา
ภาควิชาภาษาตะวั นออก ผู ชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม อาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย
อาจารยประจําภาควิชาภาษาตะวันออก และศาสตราจารย ดร.ผาสุข อินทราวุธ ผูเชี่ยวชาญประจํา
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปนผูอาน วิเคราะหและแปลความ
การศึกษาตราประทับที่พบในประเทศไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
พิพิธภัณฑจันเสน ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
พิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
ตราประทับที่พบในเมืองดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ดังจะขอนําเสนอในหัวขอถัดไป
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1. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
1/1 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 83/02 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาลแดง
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.6 เซนติเมตร หนา 2.6 เซนติเมตร พบที่เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปสิงหนั่ง ลักษณะการนั่งแบบนี้
เรียกวา สิงหนงั่ ชันเขา (ศักดิช์ ัย สายสิงห 2543 :162) รูปสิงหบริเวณสวนหัวชํารุดไป (ดูภาพที่ 165)

ภาพที่ 165 ตราดินเผารูปสิงหนั่ง

1/2 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 4/04 สภาพสภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.8 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร พบที่เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปนูนต่ําขึ้นมาจากพื้นผิว เปนรูปชาย 2 คน กําลังกาวเดิน รูปคนทาง
ดานขวามีขนาดใหญและสูงกวาทางดานซาย กําลังเอียงตัวหันกลับมาทางดานหลัง สวนรูปคน
ดานซายกําลังใชมือซายจับแขนขวาของคนขางหนาไว มือขวายกขึน้ สูงในมือกําลังถืออาวุธ (ดาบ)
(ดูภาพที่ 166)
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ภาพที่ 166 ตราดินเผารูปชาย 2 คนกําลังกาวเดิน

1/3 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1684/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลม ดานหลังเปนแทง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปเสนเรขาคณิตลักษณะเปน
เสนตรงและเสนโคงตัดไขวกัน บางเสนวนรอบเกือบจะเปนวงกลม ลักษณะรูปรอยที่เห็น
สันนิษฐานวาเปนรูปเรือใบ เปนรูปในเชิงสัญลักษณ และมีลักษณะเปนที่สําหรับจับอยูทางดานหลัง
(แมวาจะชํารุดหักหายไปบางสวนก็ตาม) (ภาพที่ 167)

ภาพที่ 167 ตราดินเผาสันนิษฐานวาเปนรูปเรือใบ
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1/4 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1702/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตา
ดํา รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.1 เซนติเมตร หนา 1.85 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปชาง กําลังกาวเดิน รูปชางแสดง
ลําตัวดานขวา รูปรางและขนาดของชางผิดสัดสวนคือ ลําตัวชางลักษณะอวบอวนศรีษะใหญ แตขา
มีขนาดคอนขาง เล็ก (ภาพที่ 168)

ภาพที่ 168 ตราดินเผารูปชาง

1/5 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1727/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.2 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร พบที่เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
เปนรูปรอยนูนต่ําขึ้นมาจากพื้นผิวเปนรูปวัวมีโหนก แสดงอาการหยุดยืน รูปวัว
แสดงลําตัวทางดานซาย ลําตัวมีลักษณะออนโคงคลายลําตัวของมาแตมโี หนกอยูทบี่ ริเวณหลังที่
สามารถบงบอกไดวาเปนรูปวัว ทีห่ ัววัวแสดงใหเห็นเขาทั้ง 2 เขาและใกลกับเขาวัวดานซายเปนเสน
นูนขึ้นมาอาจเปนใบหู ดานบนรูปวัวมีรูปรอยอยู 3 ตําแหนง ลักษณะเปนหมอน้ํา สวนดานลางของ
รูปวัวเปนเครื่องหมายสวัสดิกะ (ภาพที่ 169)
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ภาพที่ 169 ตราดินเผารูปวัวและสัญลักษณมงคล

1/6 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 172/2508 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.2 เซนติเมตร หนา 2.2 เซนติเมตร พบที่เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปมา แสดงอาการเคลื่อนไหวอยาง
รุนแรง ขาหนากําลังกาวกระโดดไปขางหนา ศรีษะหันกลับมาขางหลัง หางตั้งขึ้น (แตหางยาว
เหมือนกับหางของสิงโต) ดานที่เห็นเปนลําตัวดานซาย มามีขนาดที่ผิดสัดสวนไปบาง (ภาพที่ 170)

ภาพที่ 170 ตราดินเผารูปมา
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1/7 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1706/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
ดํา รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.8 เซนติเมตร หนา 2.8 เซนติเมตร พบที่เมือง
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปสิงหนั่ง ดานที่เห็นเปน
ดานขวาของสิงห ดานหลังรูปสิงหเปนหางที่ตั้งขึ้นมาตามแนวลําตัวแลวโคงออกไป รูปสิงหหัน
หนาไปทางขวา บนศรีษะมีลกั ษณะเปนเสนนูนขนาดเล็ก ดานหนารูปสิงหมีเสนนูนทําเปนลักษณะ
คลายกรอบเหลี่ยมกั้นอยู ถัดจากกรอบไปเปนตัวอักษรในดานขวาง (ภาพที่ 171-172)

ภาพที่ 171 แสดงภาพทางดานหนาของตราดินเผารูปสิงหนั่ง

ตัวอักษรเปนตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 สวนภาษาและความหมายยัง
ไมสามารถวินจิ ฉัยได (ดูภาพที่ 172)

100

ภาพที่ 172 แสดงรูปตัวอักษรปลลวะ

คําอาน
ยะ ตะ - ya ta
ความหมาย
ยังไมสามารถวินิจฉัยได
รูปอักษร
อักษรปลลวะ (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12)
(อานและแปลความโดยผูชว ยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารย
ชัยณรงค กลิ่นนอย) ซึ่งการอานวิเคราะหนยี้ ังไมเปนทีย่ ุติ
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1/8 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 28/04 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.4 เซนติเมตร หนา 2.3 เซนติเมตร พบที่เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปสิงโต แสดงอาการเคลื่อนไหว
อยางรุนแรง ขาหลังกาวเขามาอยูกลางลําตัว แสดงอาการกําลังกาวกระโจนไปขางหนา ดานที่เห็น
เปนลําตัวดานขวาของสิงโต ดานหลังเห็นเปนหางที่โคงขึ้นไปขางบน รูปสิงโตรูปรางสะโอดสะอง
คอนขางไดสัดสวน (แมวาจะเนนรายละเอียดสวนหัวเปนพิเศษ) ดานหนาของรูปสิงโตเปนรูปรอย
บางอยาง แตไมสามารถบงบอกไดอยางแนชัดวาเปนสิ่งใด ดานขางของตราดินเผามีรอยถูกประทับ
เปนรูปกลม ดานในมีรูปสิงโตนูนต่ําเชนกัน (ภาพที่ 173-174)

ภาพที่ 173 ตราดินเผารูปสิงโต

แสดงภาพทางดานขาง มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.6 เซนติเมตร ลักษณะเปนรูป
รอยนูนต่ํา เปนรูปสิงโต แสดงอาการเคลื่อนไหวเชนเดียวกันกับรูปสิงโตทางดานหนา (ภาพที่ 174)
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ภาพที่ 174 แสดงภาพดานขางของตราดินเผา (1/8) ที่มีรูปสิงโตเชนกัน

1/9 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2710/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงกลมรี ดานหลังแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.6 เซนติเมตร หนา 1.4 เซนติเมตร พบที่เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว แสดงใหเห็นสวนของลําตัวดานขวา
ของสัตวชนิดหนึ่งซึ่งไมคอยชัดเจนนัก สันนิษฐานวาเปนรูปมา (ภาพที่ 175)

ภาพที่ 175 ตราดินเผาสันนิษฐานวาเปนรูปมา
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1/10 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1694/2518 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงเปนกอนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.2 เซนติเมตร หนา 2.1 เซนติเมตร พบที่
เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อาน
วา “ศรี” (อานและแปลความโดยผูชวยศาสตราจารยกรรณิการ วิมลเกษม) ดานบนมีลักษณะเปนขีด
2 ขีด มีจุดกลมอยูบนสุดอาจเปนสัญลักษณของโอม (symbol of Om) (อานและวิเคราะหโดย Dr.
Ravindra Vasishtha) ซึ่งการอานและวิเคราะหนยี้ ังไมเปนที่ยุติ (ภาพที่ 176)

ภาพที่ 176 ตราดินเผาที่มีคําวา “ศรี” ดานบนอาจเปนสัญลักษณของ “โอม”

1/11 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 84/2502 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาลดํา
รูปทรงกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.7 เซนติเมตร หนา 1.6 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึ้นมาจากพื้นผิวเปนรูปคนหาบของ กําลังกาวเดินและ
หาบของโดยใชไมคานอยูบนบาขางขวา ดานหนาของรูปบุคคลหักหายไป ดานหลังกําลังหาบ
กระบุงหรืออาจเปนกลองหรือหีบทรงกลมยาว (ภาพที่ 177)
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ภาพที่ 177 ตราดินเผารูปคนหาบของ

1/12 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 215/2502 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีน้ําตาลดํา
รูปทรงกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.7 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนตัวอักษรพราหมีราชวงศคุปตะ
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 ตัวอักษรนูนขึ้นมาจากพืน้ ผิวเล็กนอยและลบเลือนมีเพียงอักษร
ดานขวาสุดทีอ่ านวา ...พฤ (อานและวิเคราะหโดยผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และ
อาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย) ดานขางมีรูปรอยที่ลบเลือนไป (ภาพที่ 178)

ภาพที่ 178 ตราดินเผาตัวอักษรพราหมีสมัยคุปตะ
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1/13 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 3/20 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาลปนดํา
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.6 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร พบที่เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ดูภาพที่ 179)
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวที่แบงภาพเปน 2 สวนคือ
1. สวนบนมีรปู เรียงกัน 3 รูป คือ บริเวณดานซายเปนรูปโคนอนหมอบ ตรง
กลางภาพเปนรูปตรีศูล และดานขวาเปนรูปครุฑ ดานบนของรูปโคเปนรูปพระจันทรเสี้ยว
2. สวนภาพทางดานลางเปนตัวอักษรพราหมีราชวงศคปุ ตะ ภาษาสันสกฤต อายุ
ราวพุทธศตวรรษที่ 10-11

ภาพที่ 179 ตราดินเผา ในความหมาย “พระศิวะผูยิ่งใหญ”

คําอานจารึก
ศิวํ พฺริหสฺปติ - Śivam Brihaspati
คําแปล
พระศิวะผูยิ่งใหญ
(อานและวิเคราะหโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha ผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา ผูชว ยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย)
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ดานขางเปนสันนิษฐานวา เปนอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13
(วิเคราะหตวั อักษรและกําหนดอายุโดยผูชว ยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชัย
ณรงค กลิ่นนอย) (ภาพที่ 180)

ภาพที่ 180 แสดงภาพดานขางของตราประทับ เปนตัวอักษรปลลวะ

คําอานจารึก
va…ta - วะ...ต
คําแปล
ยังไมสามารถวินิจฉัยได
(อานและวิเคราะหโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
และสามารถอานไดวา dhār tuneh - ธารตุเนะ ความหมายและภาษายังไม
สามารถวินิจฉัยได (อานและวิเคราะหโดยผูชวยศาสตราจารย กรรรณิการ วิมลเกษม และอาจารย
ชัยณรงค กลิ่นนอย)
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ
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1/14 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 58/2510 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล
รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.3 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปทั้งหมด 2 รูป อีกดานหนึ่งชํารุด
หักหายไป (ภาพที่ 181-183)

ภาพที่ 181 แสดงภาพตราดินเผาที่ปรากฏรูปรอยนูนต่ําขึ้นมาจากพื้นผิว 2 รูป

ภาพที่ 182 แสดงภาพดานขางเปนรูปคนถือคทา

รูปที่ 1 ในกรอบวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.45 เซนติเมตร ปรากฏเปนรูป
บุคคลยืนเอียงตัว แขนขางขวามี 2 แขน ขางซายมีเพียงแขนเดียวและถือคทา (หรือกระบอง) อยูใ น
มือ (ภาพที่ 182)
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สวัสดิกะ?

ภาพที่ 183 แสดงภาพดานขางเปนตัวอักษรปลลวะ

รูปที่ 2 ในกรอบรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 1.35 x 1.45 เซนติเมตร เปนตัวอักษร
ปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ภาษาสันสกฤต และสันนิษฐานวาเปนรูปสวัสดิกะอยูดานลาง
ของตัวอักษร (ภาพที่ 183)
คําอานจารึก
สฺวสฺติ
คําแปล
ความสุข , ความสวัสดี
(อานและแปลความโดย ผูชว ยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารย ชัย
ณรงค กลิ่นนอย)
การอานและแปลความนี้ยังไมเปนที่ยุติ
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1/15 ตราประทับดินเผา ทะเบียนเลขที่ 581/09 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงเปนแทงกลมทรงกรวยมีรสู ําหรับรอยเชือก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 7.0 เซนติเมตร
สูง 8.10 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยบุมลึกลงไปจากพืน้ ผิวเปนตัวอักษรพราหมี (อายุสมัยยังไม
สามารถวินิจฉัยได) ภาษาสันสกฤต อานวา jagra - ชคฺร แปลวา ตืน่ (อานและแปลความโดย
ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
และสามารถอานไดวา k pe - กฺ เป (กฺ ป) ความหมายและภาษายังไมสามารถ
วินิจฉัยได อักษรมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17-18 (อานวิเคราะหโดยผูชว ยศาสตราจารย กรรรณิการ
วิมลเกษม และอาจารยชยั ณรงค กลิ่นนอย) ซึ่งคําอานวิเคราะหนยี้ ังไมเปนที่ยุติ (ภาพที่ 184-185)

a
b
ภาพที่ 184 (a) ตราประทับดินเผา และ (b) รอยประทับ (impression) ที่เกิดจากการประทับ (stamp) เปน
ตัวอักษรพราหมี

ภาพที่ 185 แสดงภาพดานขางเปนลักษณะทรงกรวย มีรูสําหรับรอยเชือก
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1/16 ตราประทับงาชาง ทะเบียนเลขที่ 6/20 สภาพชํารุดแตกหัก (แตไดรับการ
ซอมแซมแลว) ทําดวยงาชางสีน้ําตาล รูปทรงกลม มีจุกหรือที่จับอยูดานหลัง ขนาดเสนผาศูนยกลาง
1.5 เซนติเมตร หนา 0.2 เซนติเมตร สูง 0.75 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนรองลึก(บุม)ลงไปจากพื้นผิวเปนรูปสิงโต แสดงอาการ
กําลังเคลื่อนไหว รูปสิงโตแสดงลําตัวทางดานขวา แสดงอาการกําลังยกขาหนาขางซายและอาปาก
คําราม รูปสิงโตแสดงรายละเอียดไดดีแตเปนสิงโตที่มีลักษณะเหนือธรรมชาติ (เกินจริง) แตภาพที่
แสดงทําใหรูสกึ ถึงความนาเกรงขาม และความยิ่งใหญ (ภาพที่ 186-187)

ภาพที่ 186 แสดงภาพทางดานหนาของตราประทับงาชางเปนรูปสิงโต

ภาพที่ 187 แสดงภาพทางดานขางที่มีจุกสําหรับจับอยูทางดานหลัง
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1/17 ตราประทับดินเผา ทะเบียนเลขที่ 44/02 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดิน
เผาสีน้ําตาล รูปทรงลักษณะเปนแปนกลมแบน มีที่จับเปนจุกแหลมอยูท างดานหลัง ตราประทับนีม้ ี
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.1 เซนติเมตร หนา 0.5 เซนติเมตร สูง 2.5 เซนติเมตร พบทีเ่ มืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยบุมลึกลงไปจากพืน้ ผิว เปนรูปหมอปูรณฆฏะ มีลายเปนไม
เลื้อยออกมาจากปากหมอหอยลงมาทั้งสองดาน รูปหมอทําลักษณะคลายแจกัน หมอปูรณฆฏะนี้ถือ
เปนสัญลักษณแหงความอุดมสมบูรณ (ภาพที่ 188-189)

a
b
ภาพที่ 188 (a) แสดงภาพทางดานหนาของตราประทับ และ (b) รอยประทับเปนรูปหมอปูรณฆฏะ

ภาพที่ 189 แสดงภาพทางดานขางของตราประทับที่สามารถมองเห็นลักษณะของที่จับ
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1/18 ตราประทับดินเผา ทะเบียนเลขที่ 582/09 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลม ดานหลังมีลกั ษณะเปนแทงยาวรูปสามเหลี่ยม (ทรงกรวย) ปลายสุดมี
รูสําหรับใชรอยเชือก ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.3 เซนติเมตร หนา (สูง) 3.5 เซนติเมตร พบที่เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยบุมลึกลงไปจากพืน้ ผิว โดยบริเวณดานลางของตราเปนรูป
กระตาย ถัดขึ้นมาทางดานบนมีรูปรอยคลายเปนตัวอักษร เมื่อพิจารณาแลวเห็นวานาจะเปนคลาย
ลายพรรณพฤกษามากกวา และยังมีลายเหมือนใบไมอยูท างดานหลังรูปกระตายดวย ลวดลาย
ทั้งหมดนี้อยูภายในกรอบวงกลม ถัดจากกรอบวงกลมเปนลายลูกประคําลอมรอบอยู (ภาพที1่ 90191)
กระตาย

a
b
ภาพที่ 190 (a) ตราประทับ และ (b) รอยประทับเปนรูปกระตายและลายพรรณพฤกษา

ภาพที่ 191 ดานขางของตราประทับเปนทรงกรวย และมีรูสําหรับรอยเชือกอยู
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2. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
2/1 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ สพ.130/42 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.1 เซนติเมตร หนา 1.6 เซนติเมตร พบในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว สันนิษฐานวาเปนรูปคนเปาสังข อยู
ภายในกรอบรูปวงกลม (ดูภาพที่ 192)

ภาพที่ 192 ตราดินเผารูปคนเปาสังข

2/2 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 131/42 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาลดํา
รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.6 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร พบในเขตจังหวัด
สุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปสิงหนั่งชันเขา อยูภ ายในกรอบ
สี่เหลี่ยม บริเวณขอบมีลักษณะนูนขึ้น เนือ่ งจากการกดประทับของแมพิมพที่เปนตราประทับ (ภาพ
ที่ 193)
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ภาพที่ 193 ตราดินเผารูปสิงหนั่งชันเขา

3. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
3/1 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 7/2530 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาลดํา
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.6 เซนติเมตร พบที่บา นซับนอย อําเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปสิงหนั่ง รูปรอยชัดเจนมาก ที่
ดานบนมุมซายมีรูปดาว ถัดขึ้นไปเปนรูปพระจันทรเสี้ยว สวนมุมบนดานขวาบนสุดเปนรูปพระ
อาทิตย และถัดลงมาเปนรูปจามร(แส) ที่บริเวณดานบนและดานซายของรูปสิงหโคงไปตามแนว
ของกอนดินเปนลายเสนนูนยาว มีปุมกลมเปนระยะๆ ซึ่งหากสมบูรณนา จะปรากฏอยูโ ดยรอบ ที่
บริเวณมุมขวาทางดานลางมีลักษณะของหางเปนพูปรากฏอยู (ภาพที่ 194)
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ภาพที่ 194 ตราดินเผารูปสิงหนั่งและรูปสัญลักษณมงคล

3/2 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 63/2522 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.0 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร พบที่เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปหมอปูรณฆฏะ บริเวณพืน้ ผิวมี
รอยนิ้วมือของมนุษย นาจะเกิดในขั้นตอนการเตรียมกอนดินเหนียวกอนถูกประทับตรา (stamp)
แสดงถึงกรรมวิธีในการทําตราดินเผานี้ดว ยมือ (ภาพที่ 195)

ภาพที่ 195 ตราดินเผารูปหมอปูรณฆฏะ
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3/3 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 225/2527 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีน้ําตาลปน
ดํา รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6.5 เซนติเมตร หนา 3.2 เซนติเมตร พบที่บาน
หนองตากลาน อําเภอตาคลี จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปสิงหนั่งชันเขา เปนรูปดานหนา
ของสิงห ที่บริเวณดานขางทัง้ ซายและขวามีลายพรรณพฤกษา (ภาพที่ 196)

ภาพที่ 196 ตราดินเผารูปสิงหนั่งชันเขา

3/4 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1704/2518 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.0 เซนติเมตร หนา 2.2 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปคลายดุมลอ (ภาพที่ 197)

ภาพที่ 197 ตราดินเผารูปคลายดุมลอ
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3/5 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1712/2518 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.0 เซนติเมตร หนา 1.7 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปดอกบัว อยูกลางภาพ สวน
ดานขางเปนลักษณะของใบบัว (ภาพที่ 198)

ภาพที่ 198 ตราดินเผารูปดอกบัว

3/6 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1714/2518 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.0 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปชาง แสดงอาการยืนหันหัว
ออกมาทางดานขวา รูปชางคอนขางผิดสัดสวนคือ มีสวนหัวขนาดใหญ แตสวนลําตัวมีขนาดที่เล็ก
(ภาพที่199)

ภาพที่ 199 ตราดินเผารูปชางยืน
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3/7 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1678/2518 สภาพชํารุดหักหายไปครึ่งหนึ่ง ทํา
ดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล รูปทรงครึ่งวงกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 7.3 เซนติเมตร หนา 2.4
เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปคน 2 คนกําลังขี่มา รูปรอยไม
คอยชัดเจน (ภาพที่ 200)

ภาพที่ 200 ตราดินเผารูปคน 2 คนกําลังขี่มา

3/8 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 64/2529 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาลดํา
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6.10 เซนติเมตร พบทีเ่ มืองวังไผ อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปฤษีนงั่ ชันเขา ที่บริเวณดานลางมี
รูปรอยที่เห็นคอนขางชัดคือเปนรูปหมอน้าํ อยูกลางภาพ (ภาพที่ 201)

ภาพที่ 201 ตราดินเผารูปฤษีนั่งชันเขาและหมอน้ํา
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3/9 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1685/2518 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 เซนติเมตร หนา 1.7 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปวัวมีโหนก แสดงอาการหยุดยืน
รูปวัวทีแ่ สดงลําตัวทางดานขวา ดานบนมีรูปพระจันทรเสี้ยว (ภาพที่ 202)

ภาพที่ 202 ตราดินเผารูปวัวมีโหนก

3/10 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1688/2518 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาลดํา รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.0 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปกวาง แสดงอาการกําลังกาวเดิน
รูปกวางแสดงลําตัวทางดานขวา รูปรางของกวางคอนขางสะโอดสะองไดสัดสวน (ภาพที่ 203)

ภาพที่ 203 ตราดินเผารูปกวาง
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3/11 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1705/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.5 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปชาง แสดงอาการกําลังกาวเดิน
และหันหัวออกมาทางดานขาง รูปชางแสดงลําตัวทางดานขวา รูปรางของชางคอนขางไดสัดสวน
(ภาพที่ 204)

ภาพที่ 204 ตราดินเผารูปชาง

3/12 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1695/2518 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสี
น้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.7 เซนติเมตร หนา 1.1 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปวัว แสดงอาการหยุดยืน
รูปวัวแสดงลําตัวทางดานซาย รูปรางลําตัวมีลักษณะออนโคงคลายลําตัวของมา แตมีโหนก
อยูที่บริเวณหลังที่สามารถบงบอกไดวาเปนรูปวัวอยางชัดเจน ที่หัวของวัวแสดงใหเห็นเขาทั้ง 2
ขาง ถัดลงมาดานลางเปนเสนหนานูน 2 เสนอาจเปนใบหู ดานบนรูปวัวมีรูปรอยอยู 2 ตําแหนง
คือ เปนรูปหมอน้ํา สวนดานลางบริเวณขาหนาของวัวเปนสวัสดิกะ (ภาพที่ 205)

121

ภาพที่ 205 ตราดินเผารูปวัวมีโหนกและสัญลักษณมงคล

3/13 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1679/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.0 เซนติเมตร หนา 1.9 เซนติเมตร พบที่เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปผูหญิง แสดงอาการหยุดยืนเอียง
ตัวไปทางขวา ลักษณะยืนยอเขาขางซาย รูปผูหญิงแสดงลําตัวทางดานหนา รูปรางคอนขางได
สัดสวน มือขวายกขึ้นมาที่ระดับหัวไหล มือซายแนบลําตัว สวนศรีษะชํารุดหายไปบางสวน แตที่บง
บอกวาเปนผูหญิงคือ ลําตัวสวนบนแสดงใหเห็นลักษณะหนาอกและมีสะโพกผายแบบผูหญิงอยาง
ชัดเจน (ภาพที่ 206)

ภาพที่ 206 ตราดินเผารูปผูหญิง
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3/14 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1709/2518 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.8 เซนติเมตร หนา 2.6 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปบุคคลกําลังหาบของ รูปรอย
ผิดสัดสวนจากความเปนจริง โดยเฉพาะมือที่มีขนาดใหญและยาวมาถึงหัวเขา รูปบุคคลนี้กําลังหาบ
ของโดยใชไมคานของที่หาบอยูทางดานหลังลักษณะคลายกระบุงแบบยาว (อาจเปนกลองหรือหีบ
ทรงกลม) สวนทางดานหนาเปนรูปบุคคลขนาดเล็กซึ่งอาจเปนเด็ก สวมหมวกทรงปลายแหลม มือ
ซายของเด็กยกสูงขึ้นในระดับศรีษะ (ภาพที่ 207)

ภาพที่ 207 ตราดินเผารูปคนหาบของ

3/15 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1682/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.0 เซนติเมตร หนา 2.0 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่าํ ขึ้นมาจากพืน้ ผิวเปนรูปคนเลนคลี ? รูปคนแสดงอาการ
กําลังยกขาซายขึ้นและกางแขนทั้งสองขางออกมา เหนือตําแหนงขาซายมีลักษณะเปนกอนกลมซึ่ง
อาจเปนลูกคลี รูปคนนี้เปนรูปในเชิงสัญลักษณทําใหมีขนาดและสัดสวนผิดจากความเปนจริง (ภาพ
ที่ 208)
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ภาพที่ 208 ตราดินเผารูปคนเลนคลี ?

3/16 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1683/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงลักษณะเปนกอนสี่เหลี่ยม ขนาดกวาง 2.5 x 2.5 x 2.5 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวมี 4 รูปดวยกันคือ
1. รูปผูหญิงยืน 2. รูปบุคคลกําลังกาวเดิน 3. รูปวัวนอนหมอบ 4. รูปวัวนอนหมอบ
(ภาพที่ 209-213)

ภาพที่ 209 ตราดินเผา มีรอยประทับ 4 ดาน
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ดานที่ 1 ลักษณะเปนรูปผูหญิงยืนเอีย้ วตัวมาทางดานซาย ลักษณะรูปรางแมจะไม
ชัดเจนไดสัดสวนนัก แตก็แสดงลักษณะของผูหญิงอยางเห็นไดชดั คือ มีหนาอกและสะโพกขนาด
ใหญ(ภาพที่ 210)

ภาพที่ 210 แสดงภาพดานที่ 1 เปนรูปผูหญิงยืน

ดานที่ 2 ลักษณะเปนรูปคนกําลังวิ่ง ลักษณะรูปรางไมไดสัดสวน (เปนภาพในเชิง
สัญลักษณ) แตพอสันนิษฐานไดวา นาจะเปนผูชายแสดงอาการกําลังวิง่ อยางสุดแรง สังเกตจาก
ลักษณะทาทาง ลักษณะของมือที่แสดงอาการเหวีย่ ง อาการของเทาหนาที่กําลังกาวไปทางดานหนา
และเทาหลังทีย่ กขึ้นสูง (ภาพที่ 211)

ภาพที่ 211 แสดงภาพดานที่ 2 เปนรูปคนวิ่ง

ดานที่ 3 ลักษณะเปนรูปวัวนอนหมอบอยูภ ายในกรอบวงรี รูปวัวแสดงลําตัว
ดานขวาในลักษณะกําลังนอนหมอบ ซึ่งสังเกตไดจากขาหนาโดยเฉพาะขาขวาที่งอเขาหาลําตัวดาน
ใน สวนขาหลังมองเห็นไมชดั เจน ที่บริเวณหัวของวัวแสดงรายละเอียดใหเห็นไดดีคอื สามารถ
มองเห็นเขาทัง้ 2 ขาง ดวงตา จมูก (ภาพที่ 212)
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ภาพที่ 212 แสดงภาพดานที่ 3 เปนรูปวัวนอนหมอบ

ดานที่ 4 ลักษณะเปนรูปวัวนอนหมอบ เหมือนดานที่ 3 แตรูปวัวนี้แสดงลําตัว
ดานซาย ลักษณะรูปรอยลบเลือนไปมาก ดานหนาที่เปนสวนของหัวและขาหนาลบเลือนไป แตที่
บงบอกไดวากําลังแสดงอาการนอนหมอบอยูก็คือ ลักษณะของขาหลังที่งอเขามาหาลําตัว ลักษณะ
พิเศษคือดานบนบริเวณเหนือโหนกของวัวปรากฏเปนรูปพระจันทรเสี้ยว (ภาพที่ 213)

ภาพที่ 213 แสดงภาพดานที่ 4 เปนรูปวัวนอนหมอบ

3/17 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2031/2518 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดิน
เผาสีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 เซนติเมตร หนา 1.7 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปเรือ ดานบนมีรปู ศรีวัตสะ ซึ่ง
เปนสัญลักษณมงคลของอินเดียอยูเ หนือเรือขึ้นไป ดานลางรูปเรือมีรูปรอยอยูหลายตําแหนง ทาง
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ดานซายสุดอาจเปนรูปปลา สวนดานลางไมสามารถทราบไดอยางแนนอนวาเปนสิ่งใด (ภาพที่ 214)

ภาพที่ 214 ตราดินเผารูปเรือและสัญลักษณมงคล

3/18 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 657/2518 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.0 เซนติเมตร หนา 2.2 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปทาวกุเวร ดานขางของรูปทาว
กุเวรเปนหมอหรือถุงเงินถุงทอง ทาวกุเวรถือเปนเทพแหงความมั่งคั่งความมีโชคลาภของพวกพอคา
และนักแสวงโชคชาวอินเดีย(ภาพที่ 215)

ภาพที่ 215 ตราดินเผารูปทาวกุเวร
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3/19 ตราดินเผา ไมทราบเลขทะเบียน สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาลเขม
รูปทรงกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 เซนติเมตร หนา 1.6 เซนติเมตร พบที่เมืองดงมะรุม
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําจากพื้นผิวเปนรูปกวาง กําลังกาวเดิน รูปกวางแสดงลําตัว
ดานซาย(ภาพที่ 216)

ภาพที่ 216 ตราดินเผารูปกวาง

3/20 ตราดินเผา ไมทราบเลขทะเบียน สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาลดํา
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.5 เซนติเมตร หนา 2.2 เซนติเมตร พบที่เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปน สันนิษฐานวาเปนรูปคนขี่มา 2 คน
กําลังตีคลี รูปรอยไมคอยคมชัดนัก (ภาพที่ 217-218)

ภาพที่ 217 ตราดินเผารูปคนขี่มา 2 คนกําลังตีคลี
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ดานขางของตราดินเผามีตัวอักษรหลังปลลวะ อายุราวปลายพุทธศตวรรษที่
12-13 ภาษาสันสกฤต รูปตัวอักษรมี 2 บรรทัด (ดูภาพที่ 218)

ภาพที่ 218 แสดงภาพดานขางตราดินเผาเปนตัวอักษรหลังปลลวะ

คําอานจารึก
กนฺ ทรฺ - kan dar
(ป) รฺ คต - (pa) r gata
คําแปล
__ ถ้ํา
__ ไป
ในความหมายนีน้ าจะแปลไดวา ไปสูถ้ํา
(อานและแปลความโดย ผูชว ยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารย
ชัยณรงค กลิ่นนอย)
การอานและแปลความนี้ยังไมเปนที่ยุติ
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3/21 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 7/2530 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาลดํา
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.1 เซนติเมตร หนา 1.8 เซนติเมตร พบที่เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปคนกําลังขี่มา 2 คน กําลังตีคลี
รูปรอยชัดเจนมาก โดยคนทางดานซายของภาพกําลังใชมือซายขึ้น สวนคนดานขวาของภาพมือซาย
ถือบังเหียน สวนมือขวาถือไมคลี (ภาพที่ 219)

ภาพที่ 219 ตราดินเผาเปนรูปคนขี่มา 2 คนกําลังตีคลี

3/22 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 228/2527 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.3 เซนติเมตร หนา 1.3 เซนติเมตร
พบที่บานหนองตากลาน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึ้นมาจากพื้นผิว เปนรูปผูหญิง 3 คน แสดงอาการยืนนิ่ง
รูปรอยไมชัดเจนนัก รูปผูหญิงกลางภาพมีขนาดใหญที่สุด(ยืนเอียงสะโพก) และบุคคลทางดานขวา
แสดงลักษณะของผูห ญิ งอย างชั ดเจน ดังนั้น บุคคลทางด านซา ยก็น าจะเป น ผูห ญิงเชน กัน ตาม
ลักษณะของการจัดวางองคประกอบของงานศิลปะที่มักใหความสําคัญกับสวนกลางภาพและซาย
ขวาที่เทากัน (ดูภาพที่ 220)

130

ภาพที่ 220 ตราดินเผารูปผูหญิง 3 คน

3/23 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ ล.96 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาลดํา
รูปทรงกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8 เซนติเมตร หนา 1.6 เซนติเมตร พบที่เมืองซับจําปา
อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปคนขีม่ า รูปมาแสดงอาการ
กําลังวิ่ง คนนัง่ อยูบนหลังมากําลังยกมือขวาขึ้นในมืออาจถือแสที่ใชบงั คับมา รูปมาและรูปบุคคล
ไมไดสัดสวนนัก (ดูภาพที่ 221)

ภาพที่ 221 ตราดินเผารูปคนขี่มา
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3/24 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1687/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปรางคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.7 เซนติเมตร สูง 2.5 เซนติเมตร พบทีเ่ มืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปหมอน้ํา บริเวณดานบนมี
ลักษณะเปนแทงยาวขึ้นไป (อาจเปนจุกหรือฝาปด) ที่ปลายบนสุดมีลายเปนเสนหยักลงหยักขึน้
เสนหยักนี้ปลายเสนมาสิ้นสุดทางดานลาง (ที่ชํารุดไป) (ดูภาพที่ 222)

ภาพที่ 222 ตราดินเผารูปหมอน้ํา

3/25 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 20/2514 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาลดํา รูปทรงกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.3 เซนติเมตร หนา 2.1 เซนติเมตร
(ไมทราบที่มาอยางแนชดั )
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว สันนิษฐานวาเปนรูปนักรบหรือ
ทหารกําลังขี่มา มาแสดงอาการกําลังวิ่ง รูปทหารสวมหมวกและกําลังยกมือขวาขึ้น รูปภาพไมได
สัดสวนคือมามีลําคอที่ยาวมาก และรูปบุคคลมีขนาดที่ใหญโตกวามาก (ดูภาพที่ 223)
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ภาพที่ 223 ตราดินเผาสันนิษฐานวารูปนักรบขี่มา

3/26 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 4 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล
รูปทรงกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.5 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว สันนิษฐานวาเปนสัตวชนิดหนึ่งคลาย
ลิง ? กําลังชูมอื (เทา) ขวาขึน้ โดยเทาขวาหลังอยูเหนือรูปสี่เหลี่ยมคลายแทน สวนขาซายยกสูงขึ้น ดู
ภาพที่ 224)

ภาพที่ 224 ตราดินเผารูปสัตวชนิดหนึ่งคลายลิง
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3/27 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 17/4 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล
รูปทรงกลม ดานหลังมีลักษณะเปนแทงยาว ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.8 เซนติเมตร หนา 5.8
เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนตัวอักษรพราหมี อานวา ji - ชิ
ภาษา ความหมายและอายุยงั ไมสามารถวินิจฉัยได (อานและวิเคราะหโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา) หรืออาจเปนเลข 3 ในอักษรอินเดีย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 (อาน
และวิเคราะหโดยผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม) ซึ่งคําอานแปลยังไมเปนที่ยุติ (ภาพที่
225-226)

ภาพที่ 225 ตราดินเผาที่อาจเปนตัวอักษรพราหมีหรือเปนเลข 3 ในอักษรอินเดีย

แสดงภาพดานขางของตราดินเผา มีลักษณะเปนแทงยาวทรงกรวยเพือ่ ใชจับ (ภาพ
ที่ 226)

ภาพที่ 226 แสดงภาพดานขางตราดินเผาที่เปนทรงกรวย
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3/28 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2032/2518 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.7 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ภาพที่ 227 ตราดินเผาเปนตัวอักษรปลลวะและรูปปลา

ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนตัวอักษรปลลวะ อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 11-12 ภาษาสันสกฤต ดานบนเปนรูปปลา (ภาพที่ 227)
คําอานจารึก
II prama II
II ปรม II
คําแปล
ยอดเยี่ยมหรือเปนชื่อคน
(อานและแปลความโดย ผูชว ยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารย
ชัยณรงค กลิ่นนอย)
การอานและแปลความนี้ยังไมเปนที่ยุติ
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3/29 ตราดินเผา ไมทราบเลขทะเบียน สภาพชํารุด (แตไดรับการซอมแซมแลว)
ทําดวยดินเผา รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร หนา 1.4 เซนติเมตร พบที่
เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค

ภาพที่ 228 ตราดินเผามีตัวอักษรปลลวะ

ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11-12 ภาษาสันสกฤต (วิเคราะหตัวอักษรและกําหนดอายุโดย ผูชวยศาสตราจารย
กรรณิการ วิมลเกษม) (ภาพที่ 228)
คําอานจารึก
ja ya - ช ยะ
คําแปล
ขอใหทานจงชนะ
(อานและวิเคราะหโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
และสามารถอานไดวา ja yi - ช ยิ แปลวา ชนะแลว (อานและแปลความโดย
ผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารย ชัยณรงค กลิ่นนอย)
การอานแปลความนีย้ ังไมเปนที่ยุติ
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3/30 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1721/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงสามเหลี่ยม (ที่เห็นในปจจุบัน) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.7 เซนติเมตร หนา 2.0 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว มีรูปรอยอยูภ ายในวงกลม (รี) ที่
สามารถแบงภาพเปน 2 สวนคือ
1. สวนบนควรจะมีรูปเรียงกัน 3 รูป คือ บริเวณดานซายเปนรูปโคนอนหมอบ
ดานบนของรูปโคมีรูปพระจันทร ตรงกลางภาพเปนรูปตรีศูล (สวนนีห้ ักหายไป) คงเห็นเพียงรูป
ครุฑ ที่อยูทางขวาสุดของภาพ
2. สวนภาพทางดานลางเปนตัวอักษรพราหมีราชวงศคปุ ตะ อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-11 ภาษาสันสกฤต (ภาพที่ 229)

ภาพที่ 229 ตราดินเผาในความหมาย “พระศิวะผูยิ่งใหญ”

คําอานจารึก
(ศิวํ) พฺริหสฺปติ - (śivam) brihaspati
คําแปล
(พระศิวะ) ผูยิ่งใหญ
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(อานและแปลความโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
ดานที่ 2 บริเวณดานขางของตราดินเผา มีลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึ้นมาจาก
พื้นผิวเปนตัวอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 (วิเคราะหตัวอักษรและ
กําหนดอายุโดย ผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม) (ภาพที่ 230)

ภาพที่ 230 แสดงภาพดานขางเปนตัวอักษรปลลวะ

คําอานจารึก
ม ชี ตํ - (ma ji (?) tam)
คําแปล
ยังไมสามารถวินิจฉัยได
(อานและวิเคราะหโดยผูชวยศาสตราจารย ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
และสามารถอานไดวา manju tam - มญ ชุตํ แปลวา บรรจุแลว อักษรเปนอักษร
ปลลวะ ภาษาสันนิษฐานวาเปนภาษาบาลี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 (อานและแปลความโดย
ผูชวยศาสตราจารย กรรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชยั ณรงค กลิ่นนอย)
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ
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3/31 ตราดินเผา ไมทราบเลขทะเบียน สภาพชํารุดหักหายไปครึ่งหนึ่ง ทําดวย
ดินเผาสีน้ําตาล รูปทรงครึ่งวงกลม (จากการชํารุด) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.2 เซนติเมตร พบที่เมือง
จันเสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะ (ที่ปรากฏในปจจุบนั ) เปนรูปรอยนูนต่ําขึ้นมาจากพื้นผิวเปนตัวอักษร
พราหมีราชวงศคุปตะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 ภาษาสันสกฤต (ภาพที่ 231)

ภาพที่ 231 ตราดินเผาในความหมาย “พระศิวะผูยิ่งใหญ”

คําอานจารึก
(ศิวํ) พฺริหสฺปติ - (Śivam) brihaspat(i)
คําแปล
พระศิวะผูยงิ่ ใหญ
(อานและแปลความโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
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3/32 ตราดินเผา ไมทราบเลขทะเบียน สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงกลม (จากการชํารุด) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.2 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปใบหนาของชาวตะวันตก แสดง
ใบหนาทางดานขวา ทรงผมเปนลอนมวนลงมาประบา ลวดลายคอนขางชัดเจน (ภาพที่ 232)

ภาพที่ 232 ตราดินเผารูปใบหนาชาวตะวันตก

อีกดานหนึ่งเปนตัวอักษรอยูภ ายในกรอบสีเ่ หลี่ยม ตัวอักษรคอนขางลบเลือนและ
ไมชัดเจน (ที่ไมชัดเจนเนื่องจากขั้นตอนในการถายภาพที่ตัวโบราณวัตถุอยูติดกับแปนที่จัดแสดง
ภายในตู จึงไมสามารถนําออกมาถายทางดานนอกได) (ภาพที่ 233)

ภาพที่ 233 แสดงภาพดานขางเปนตัวอักษรที่ไมชัดเจน
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3/33 ตราประทับหิน ทะเบียนเลขที่ 1231/2518 สภาพสมบูรณ ทําดวยหินสี
น้ําตาลเขม รูปทรงกลมมีจุกหรือที่จับอยูดา นหลัง ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร หนา 1.5
เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยหลุมลึก(บุม)ลงไปจากพื้นผิว เปนรูปบุคคลนั่งชันเขาซาย
ดานขางทั้งดานซายและดานขวาของรูปบุคคลมีลักษณะเปนหมอหรือแจกันขนาดใหญตั้งอยู
สามารถระบุไดอยางแนชัดวา เปนรูปทาวกุเวรกับถุงเงินถุงทอง ซึ่งถือเปนเทพแหงความมั่งคั่ง
ความมีโชคลาภของพวกพอคา (ภาพที่ 234-235)

ภาพที่ 234 ตราประทับหินรูปทาวกุเวร

ภาพที่ 235 แสดงภาพดานขางเปนลักษณะจุกหรือที่จับ
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3/34 ตราประทับดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1723/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาลเขม รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8 เซนติเมตร หนา 1.0 เซนติเมตร
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก(บุม)ลงไปจากพืน้ ผิว เปนรูปศรีวตั สะ สัญลักษณ
มงคลของอินเดีย ดานบนรูปศรีวัตสะมีรูปพระจันทรเสี้ยว บริเวณขอบมีลักษณะแบนราบ บนพื้น
ผิวของตราประทับจะเห็นเปนรอยนิว้ มือปรากฏอยู (ภาพที่ 236)

รอยนิ้วมือ
พระจันทรเสี้ยว

a

b

ภาพที่ 236 (a) ตราประทับดินเผา (baked clay seals) และ (b) รอยประทับ (impression) เปนรูปศรีวัตสะ และ
พระจันทรเสี้ยว
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3/35 ตราประทับดินเผา ทะเบียนเลขที่ ล.103 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสี
น้ําตาลดํา รูปทรงคอนขางกลมรี (คลายหยดน้ํา) สวนบนมีลักษณะเปนปลายแหลม ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5.2 เซนติเมตร หนา 1.6 เซนติเมตร พบที่เมืองซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัด
ลพบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนรองหลุมลึก(บุม)ลงไปจากพื้นผิว เปนรูปพระศรีลักษมียืนอยูบนดอกไม ดานลางสุดของภาพเปนลายดอกไมมีกลีบดอก 5 กลีบ เหนือขึน้ มาจากลาย
ดอกไมบริเวณตรงกลางทั้งดานซายและดานขวาของภาพทําเปนลายดอกไม (ที่มกี านดอก) เชนกัน
แตที่ตางกันคือ ดอกไมกลางภาพเปนรูปผูห ญิงยืนยอตัวมือทั้งสองขางอยูในระดับอก และที่ศรีษะ
สวมมงกุฎ สวนบนดอกไมดา นขาง (ที่เห็นชัดเจนคือรูปทางดานซาย-ดูภาพที่ 237-b) เปนรูปผูหญิง
ยืนยอตัวโนมตัวเขามาดานใน มือทั้งสองขางถือสิ่งของบางอยางที่มีรูปรางคลายสามเหลี่ยมทรง
กรวยที่อาจเปนดอกบัว (ภาพที่ 237)
รูปผูหญิงขนาดใหญกลางภาพเปนรูปพระศรี-ลักษมี เทพีผูประทานความร่ํารวย
ของพวกพอคา (ผาสุข อินทราวุธ 2543 : 265) สวนรูปดานขางคงเปนบริวารซายขวา
พระศรีลักษมี
รูปบริวารซายขวา

รูปดอกไม 5 กลีบ
a

b

ภาพที่ 237 (a) ตราประทับดินเผา และ (b) รอยประทับ(impression) เปนรูปพระศรี-ลักษมี
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3/36 ตราประทับงาชาง ทะเบียนเลขที่ 1229/2518 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําจาก
งาชางสีน้ําตาล รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบน ขนาดกวาง 1.7 x 1.7 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก(บุม)ลงไปจากพืน้ ผิว มี 2 ดาน เปนตราประทับ
ทรงสี่เหลี่ยมแบบสองหนา (bifacial square stamp seals) คือ
1. ดานที่ 1 แกะสลักลวดลายเปนรูปเทพเจาในศาสนาพราหมณคือ พระคเณศ
(ภาพที่ 238)

ภาพที่ 238 ตราประทับดานที่ 1 เปนรูปพระคเณศ

2. ดานที่ 2 แกะสลักลวดลายเปนรูปสัญลักษณมงคลของอินเดีย คือ สังข ปลาคู
จามรคู ดอกบัว รวงขาวและตรีศูล (ภาพที่ 239)

ภาพที่ 239 ตราประทับดานที่ 2 เปนรูปสัญลักษณมงคลตาง ๆ
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3/37 ตราประทับดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1693/2518 สภาพสมบูรณ ทําดวยดิน
เผาสีน้ําตาล รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาลักษณะแบน ดานหลังมีลักษณะเปนแทงสําหรับใชจับ ขนาด
กวาง 3.5 เซนติเมตร ยาว 6.8 เซนติเมตร สูง (ถึงที่จับ) 4.7 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก(บุม)ลงไปในเนื้อดิน เปนรูปหงสกางปก อยู
บริเวณกลางภาพ ดานขางเปนลายพรรณพฤกษา รูปหงสและรูปลายพรรณพฤกษาอยูภ ายในกรอบ
สี่เหลี่ยมอีกทีหนึ่ง ในคําอธิบายโบราณวัตถุระบุวา เปนแมพิมพสําหรับประทับ (stamp) บนไหล
ภาชนะ (ภาพที่ 240)

a

b
ภาพที่ 240 (a ) ตราประทับทรงสี่เหลี่ยมผืนผา และ (b) รอยประทับ (impression) เปนรูปหงสกางปก
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3/38 ตราประทับดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1715/2518 สภาพสมบูรณ ทําดวยดิน
เผาสีน้ําตาล รูปทรงกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.2 เซนติเมตร หนา 1.4 เซนติเมตร พบที่เมือง
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก(บุม)ลงไปจากพืน้ ผิว เปนรูปคลายดาวหกแฉก
ดานขวาของรูปดาวเปนรูปลักษณะของวงกลมซึ่งอาจเปนพระอาทิตย ดานลางของรูปดาวเปน
ลายเสนที่ไมสามารถระบุไดวาเปนสิ่งใด (ภาพที่ 241)

a

b
ภาพที่ 241 (a) ตราประทับ และ (b) รอยประทับ (impression) อาจเปนรูปดาวหกแฉก และพระอาทิตย
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3/39 ตราประทับหิน ทะเบียนเลขที่ 1708/2518 สภาพชํารุด ทําดวยหินสี
น้ําตาล รูปทรงกลมรี ดานหลังเปนแทงยาว ขนาดกวาง 2.4 เซนติเมตร ยาว 2.6 เซนติเมตร หนา 2.4
เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก(บุม)ลงไปจากพืน้ ผิว ดานบนมีลักษณะเปน
ลายเสนโคง และมีหลุมรูปกลม 7 รูป ไมทราบความหมายที่แนชัด หรืออาจเปนสัญลักษณของคํา
“โอม” (symbol for Om ?) วิเคราะหโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha (ภาพที่ 242-243)

ภาพที่ 242 ตราประทับมีลวดลายซึ่งอาจเปนสัญลักษณของคํา “โอม”

ภาพที่ 243 แสดงภาพทางดานขางที่มีลักษณะเปนแทงยาว
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3/40 ตราประทับดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1704/2518 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลม ดานหลังเปนแทงยาวสําหรับใชจับ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.3
เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก(บุม)ลงไปจากพืน้ ผิว เปนรูปโคงคลายตัวอักษร
แตไมทราบความหมายที่แนชัด (วิเคราะหโดยผูชวยศาสตราจารย กรรรณิการ วิมลเกษม) (ภาพที่
244)

a

b
ภาพที่ 244 (a) ตราประทับ และ (b) รอยประทับ เปนรูปเสนโคงไมทราบความหมายที่แนชัด
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4. พิพิธภัณฑจันเสน ตําบลจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
4/1 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ จ.ส. 2985/38 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสี
น้ําตาลดํา รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.2 เซนติเมตร หนา 2.0 เซนติเมตร
พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปนก ซึ่งจากลักษณะของปากที่มี
จงอยและปกทีม่ ีขนาดเล็กซึ่งเปนลักษณะโดยรวมของนกในตระกูลนกแกว ทําใหกําหนดไดวารูป
รอยนี้ เปนรูปนกแกว โดยรูปนกแกวนี้แสดงอาการกําลังกาวเดินและกางปก 2 ทั้งขางออก (ภาพที่
245)

ภาพที่ 245 ตราดินเผารูปนกแกว

4/2 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ จ.ส. 2510/37 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสี
น้ําตาลดํา รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.2 เซนติเมตร หนา 2.1 เซนติเมตร พบที่
เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปวัวนอนหมอบ สังเกตจากขา
ขวาหนาที่งอเขาหาลําตัว ขาหลังที่อยูในทาทางที่ยอขาลงเล็กนอย รูปวัวแสดงลําตัวดานขวา
ดานบนเหนือโหนกขึ้นไปมี รูปพระจันทรเสี้ยว(ภาพที่ 246)
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ภาพที่ 246 ตราดินเผารูปวัวนอนหมอบ

4/3 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2997/38 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาลดํา
รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.7 เซนติเมตร หนา 2.2 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน
จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปคนกําลังขึ้นตนไม ซึ่งพิเศษ เจีย
จันทรพงษ (2543) กลาววา เปนตนตาลมีกระบอกไมไผแขวนอยู แตผูวจิ ัยเสนอวา อาจเปนตนไม
ชนิดอื่นที่มีผลเปนทะลาย สวนที่อยูบนหลังของคนขึ้นตนไมไมนาเปนกระบอกไมไผที่ใสน้ําตาล
ควรเปนไมไผสานหรืออื่นใด (ที่มีน้ําหนักเบา) ที่สามารถใสมีด เชือกและอื่นใด เชือกนั้นใชในการ
ผูกทะลายแลวใชมีดตัด แลวจึงหยอนลงมาที่พื้นดานลาง (ภาพที่ 247)

ภาพที่ 247 ตราดินเผารูปคนขึ้นตนไม
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4/4 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2042/37 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.3 เซนติเมตร หนา 1.1 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน
จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปหมอปูรณฆฏะ บนพื้นผิว
สามารถมองเห็นรอยนิว้ มือไดอยางชัดเจน (ภาพที่ 248)

ภาพที่ 248 ตราดินเผารูปหมอน้ําปูรณฆฏะ

4/5 ตราดินเผา เลขทะเบียน จ.ส. 2058/35 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงกลมรี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.4 เซนติเมตร หนา 2.6 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน จังหวัด
นครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปบุคคลนั่งชันเขาซาย รูปรอยไม
ชัดเจนนักแตกส็ ามารถระบุไดวา ลักษณะรูปบุคคลอวนพุงพลุยนั่งชันเขาซายนี้เปนลักษณะของทาว
กุเวร เทพเจาแหงโชคลาภและความมั่งคั่ง (ภาพที่ 249)
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ภาพที่ 249 ตราดินเผารูปทาวกุเวร

4/6 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2050/37 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงกลมรี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 เซนติเมตร หนา 2.7 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน จังหวัด
นครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปคนยืน (กําลังกาวเดิน?) ยกมือ
ทั้งสองขางขึ้น รูปรอยไมคอยชัดเจนนักเนือ่ งจากชํารุดและลบเลือนไปมากแลว รูปบุคคลนี้คงเปน
ลักษณะของรูปในเชิงสัญลักษณ จึงไมเนนในรายละเอียดของรูปรางมนุษย (ภาพที่ 250)

ภาพที่ 250 ตราดินเผารูปคนยืน
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4/7 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 1441/36 สภาพชํารุดแตกหัก (แตไดรับการ
ซอมแซมแลว) ทําดวยดินเผาสีน้ําตาลดํา รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.1
เซนติเมตร หนา 2.0 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปสิงโตกําลังไลชา ง สิงโตอยูดาน
บนสวนชางอยูดานลางของภาพ รูปสิงโตและชางเปนแบบตามธรรมชาติ (ภาพที่ 251)

ภาพที่ 251 ตราดินเผารูปสิงโตกําลังไลชาง

4/8 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2036/33 สภาพชํารุดหักหายไปบางสวน ทําดวย
ดินเผาสีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.4 เซนติเมตร หนา 3.2 เซนติเมตร
พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปบุรุษอวนพุงพลุย แตชํารุดหัก
หายไปครึ่งหนึ่ง จึงไมสามารถระบุไดอยางแนชัดวาเปนใคร(ภาพที่ 252)

ภาพที่ 252 ตราดินเผารูปบุรุษอวนพุงพลุย
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4/9 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2987/37 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผาสี
น้ําตาลดํา รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.7 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร
พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปคนเตนรํา โดยขาขวางอเขามา
ทางดานใน สวนขาซายยกขึน้ ไปทางดานหลัง ซึ่งเปนอาการของการเตนรํา (ภาพที่ 253)

ภาพที่ 253 ตราดินเผารูปคนเตนรํา

4/10 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2883/38 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.6 เซนติเมตร หนา 1.6 เซนติเมตร พบที่เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปผูหญิงนัง่ ไขวขาอยูบ นแทนโดย
ลักษณะการนัง่ คือ ขาขวาชันเขาตั้งขึ้น ขาซายเหยียดยาวไขวทับอยูบนปลายเทาขวา แขนขวายกขึน้
และมือนั้นอยูใ นระดับอก สวนมือซายอยูแนบลําตัว ที่ศรีษะดูเหมือนกําลังสวมหมวกปก รูปผูหญิง
นั่งบนแทนหรือบัลลังกที่มีพนักพิง (ภาพที่ 254)
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ภาพที่ 254 ตราดินเผารูปผูหญิงนั่งไขวขา

4/11 ตราดินเผา เลขทะเบียน 1612/36 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีดํารูปทรง
คอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.4 เซนติเมตร หนา 2.8 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน จังหวัด
นครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว มีทั้งหมด 2 ดาน
ดานที่ 1 (ดานหนา) เปนรูปมา แสดงอาการหยุดยืน รูปรางของมาแสดง
รายละเอียดไดดี แมวาจะใหความสําคัญกับสวนหัวมากกวาสวนอื่นก็ตาม โดยที่บริเวณสวนลําตัว
สามารถมองเห็นแผงคอมาไดอยางชัดเจน ขนาดลําตัวของมาเล็กเรียวไปทางดานหลัง หางของมา
มวนขึ้นไปดานบน รูปมาแสดงใหเห็นลําตัวดานซาย (ภาพที่ 255)

ภาพที่ 255 ตราดินเผารูปมา
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ดานที่ 2 (ดานขาง) เปนตัวอักษรพราหมี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ภาษา
สันสกฤต (กําหนดอายุตัวอักษรโดยผูชว ยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม) (ดูภาพที่ 256)

ภาพที่ 256 แสดงภาพดานขางเปนตัวอักษรปลลวะ

คําอานจารึก
[śa] kya - ศฺกยา
คําแปล
ผูหญิงที่สามารถ (มีอํานาจ)
(อานและแปลความโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
และสามารถอานไดวา rap ya แปลวา บอกแลว ตัวอักษรเปนอักษรปลลวะ อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 สวนภาษาสันนิษฐานวาเปนภาษาสันสกฤต (อานและแปลความโดย
ผูชวยศาสตราจารย กรรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชยั ณรงค กลิ่นนอย)
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ
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4/12 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2059/37 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงกลมรี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.7 เซนติเมตร หนา 2.2 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน จังหวัด
นครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปมา แตเหลือเพียงสวนหัวเนื่อง
จากชํารุด (ภาพที่ 257)

ภาพที่ 257 ตราดินเผารูปมา

4/13 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2045/37 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีดํา
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.6 เซนติเมตร หนา 1.5 เซนติเมตร พบที่เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปมา แสดงลําตัวทางดานซาย
รูปรอยไมชัดเจนนัก รูปมาไมไดสัดสวนคือลําตัวผอม ใบหูรูปรางแหลมและมีขนาดใหญ
สวนขานั้นลบเลือนไป (ภาพที่ 258)

ภาพที่ 258 ตราดินเผารูปมา
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4/14 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2928/38 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.7 เซนติเมตร หนา 2.3 เซนติเมตร พบที่เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปไก แสดงลําตัวทางดานขวา
รูปรอยคอนขางชัดเจน ลําตัวคอนขางใหญและมีหางสั้น ลักษณะเหมือนกับลักษณะของไกแจใน
ปจจุบัน(ภาพที่ 259)

ภาพที่ 259 ตราดินเผารูปไก

4/15 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2048/37 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาลเทา
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.5 เซนติเมตร หนา 2.2 เซนติเมตร พบที่เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปหมอน้ํา ที่แสดงรายละเอียดของ
สวนลําตัว (body) ไดอยางชัดเจน แตสวนบนกลับไมมีรายละเอียดอยางเดนชัด (ภาพที่ 260)

ภาพที่ 260 ตราดินเผารูปหมอน้ํา
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4/16 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2043/02 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีดาํ
รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.5 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน
จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปวัวนอนหมอบ แสดงลําตัวทาง
ดานซาย รูปวัวมีโหนกกําลังหันหัวไปทางดานหลัง (ภาพที่ 261)

ภาพที่ 261 ตราดินเผารูปวัวนอนหมอบ

4/17 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2930/38 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผาสี
น้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมรี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.2 เซนติเมตร หนา 1.3 เซนติเมตร พบที่
เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปวัวนอนหมอบ แสดงลําตัวทาง
ดานขวา รูปวัวแสดงอาการนอนหมอบสังเกตที่ขาหนาและขาหลังงอเขามาทางดานใน (ภาพที่ 262)

ภาพที่ 262 ตราดินเผารูปวัวนอนหมอบ
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4/18 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2084/37 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.2 เซนติเมตร หนา 2.0 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน
จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปคน 3 คน แสดงอาการยืนนิ่งอยู
กับที่ โดยบุคคลในตําแหนงกลางภาพมีขนาดใหญที่สุดกําลังยืนเอียงสะโพก จากลักษณะของรูปราง
ลําตัวแสดงสัดสวนของบุรุษ สวนดานซายและดานขวาเปนรูปของผูหญิง 2 คน แตรูปผูหญิง
ทางดานซายนัน้ มีลักษณะรูปรางไมชัดเจน แตอาศัยการสันนิษฐานจากลักษณะรูปบุคคลทางขวา
ของภาพนั้นมีลักษณะของผูหญิงคือ มีสะโพกผายมาเปนตัวกําหนดคือ ตรงกลางภาพที่มีขนาดใหญ
เปนผูชาย ทางขวาเปนผูหญิง ดังนั้นรูปบุคคลทางซายก็มีความเปนไปไดวา นาจะเปนผูห ญิงเชนกัน
(ภาพที่ 263)

ภาพที่ 263 ตราดินเผารูปคน 3 คน

แสดงลักษณะทางดานขางของตราดินเผาที่มีลักษณะเปนรูปรอยนูนต่าํ ที่ลบเลือน
ไปมากแลว (ภาพที่ 264)

ภาพที่ 264 แสดงภาพดานขางของตราดินเผาที่รูปรอยลบเลือนมาก
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4/19 ตราดินเผา เลขทะเบียน 2986/38 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล
อมดํา รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.3 เซนติเมตร หนา 1.6 เซนติเมตร พบที่
เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปคนขีม่ า แสดงลําตัวทางดานซาย
รูปมาแสดงอาการกําลังวิ่ง หางมาพองและชี้ขึ้น บริเวณบนลําตัวของมาแมวา จะมีรูปรอยที่ไมชัดเจน
มากนัก แตพอสังเกตไดวามีบุคคลใสชุดยาว(คลายผาถุง)นั่งหอยขาสองขางออกมาดานขางของตัว
มา ลําตัวดานบนและศรีษะสวนนี้ชํารุดไปบางสวน ทําใหไมสามารถเห็นรายละเอียดอื่น ๆ ได
(ภาพที่ 265)

ภาพที่ 265 ตราดินเผารูปคนขี่มา

4/20 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2884/38 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีดาํ
รูปทรงคอนขางกลมรี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.0 เซนติเมตร หนา 1.6 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน
จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปสัตวชนิดหนึง่ แสดงลําตัวทาง
ดานขวา รูปรอยไมชัดเจน (ภาพที่ 266)

ภาพที่ 266 ตราดินเผารูปสัตวชนิดหนึ่ง
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4/21 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2996/38 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล
รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.9 เซนติเมตร หนา 2.7 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน
จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิวเปนรูปวัวนอนหมอบ แสดงลําตัว
ทางดานขวา ดานบนรูปวัวมีรูปพระจันทรเสี้ยว และดานหนามีรูปรอยคลายรางน้าํ หรือภาชนะใส
หญาแบบตราประทับรูปยูนคิ อรน (Unicon seals) ที่พบในบริเวณลุมแมน้ําสินธุ (ภาพที่ 267-268)

ภาพที่ 267 ตราดินเผารูปวัวนอนหมอบ

ภาพที่ 268 แสดงภาพดานขางของตราดินเผามีลักษณะเปนหลุมรูปทรงกลมรี
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4/22 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2991/38 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสี
น้ําตาล รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.9 เซนติเมตร หนา 1.3 เซนติเมตร
พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปคนยืน มือขางซายถือหอของ
สวนมือขวาถือกระบอง (ภาพที่ 269)

ภาพที่ 269 ตราดินเผารูปคนยืนถือกระบองและหอของ

4/23 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2989/38 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาลดํา
รูปทรงคอนขางกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8 เซนติเมตร หนา 1.9 เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน
จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปนกคาบกานของดอกไม รูปนก
แสดงลําตัวทางดานซาย ในปากของนกกําลังคาบกานดอกไมที่วนโคงลงมาดานลาง โดยตัวดอกไม
นั้นมีดอกขนาดใหญ แตไมสามารถระบุไดวาเปนดอกไมชนิดใด (ภาพที่ 270)

ภาพที่ 270 ตราดินเผารูปนกคาบกานดอกไม
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4/24 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2994/38 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.1 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร พบที่เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค

ภาพที่ 271 ตราดินเผารูปสัตวชนิดหนึ่ง

ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว จํานวน 2 ดาน
ดานที่ 1 เปนรูปสัตวชนิดหนึ่ง แสดงอาการเคลื่อนไหว ขาหนาเปนขาขางซาย
กําลังยกขึ้น ขาหลังเปนขาขวายืนอยูบนแทนสี่เหลี่ยมผืนผา (ภาพที่ 271)
ดานที่ 2 เปนตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ภาษายังไมสามารถ
วินิจฉัยได (วิเคราะหตัวอักษรและกําหนดอายุโดย ผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม) (ดูภาพ
ที่ 272)
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ภาพที่ 272 แสดงภาพดานขางเปนตัวอักษรปลลวะ

คําอานจารึก
dhata __(?) - ธาต (ธาตา)
คําแปล
ผูสราง (พระพรหม)
(อานและแปลความโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย
ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
และสามารถอานไดวา vān gran - วานฺ คฺรนฺ คําแปล ยังไมสามารถวินิจฉัยได
(อานและวิเคราะหโดย ผูชวยศาสตราจารย กรรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย)
ชะเอม แกวคลาย (2539 : 192) ใหคําอานจารึกไววา วานฺ ฤนฺ แปลวา พญา
วานร หมายถึง หนุมานซึ่งเปนทหารเอกของพระรามในเรื่องรามเกียรติ์ (อานคําอธิบายเพิ่มใน
ชะเอม แกวคลาย 2539)
ซึ่งคําอานแปลทั้งหมดนีย้ ังไมเปนที่ยุติ
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4/25 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2993/38 สภาพสมบูรณ วัสดุทําดวยดินเผาสี
น้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5.1 เซนติเมตร หนา 2.6 เซนติเมตร พบที่
เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค

ภาพที่ 273 ตราดินเผารูปคนขี่มา 2 คนกําลังเลนคลี

ลักษณะ เปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว จํานวน 2 ดาน
ดานที่ 1 (ดานหนา) เปนรูปคนขี่มา 2 คนกําลังเลนคลี รูปรอยชัดเจน ซึ่งนาจะเกิด
จากการถูกประทับตราดวยแมพิมพที่เปนหิน หรืออื่น ๆ ที่มีการแกะสลักอยางละเอียด รูปรอยและ
อากัปกริยาของคนและมาจึงแสดงออกมาไดอยางคอนขางสมบูรณ ลักษณะของคนดานซายของ
ภาพยกมือซายขึ้น สวนคนดานขวามือซายถือบังเหียน สวนมือขวากําลังถือไมคลี (ภาพที่ 273)
ดานที่ 2 (ดานขาง) เปนตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ภาษา
สันนิษฐานวาอาจเปนภาษามอญ (อานและแปลความโดยผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม
และอาจารยชยั ณรงค กลิ่นนอย) ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยุติ (ดูภาพที่ 274)
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ภาพที่ 274 แสดงภาพดานขางเปนรูปอักษรปลลวะ

คําอานจารึก
ทํ องฺ dam an
คําแปล
ยังไมสามารถวินิจฉัยได
(อานและแปลความโดย ผูชว ยศาสตราจารย กรรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชยั
ณรงค กลิ่นนอย)
ชะเอม แกวคลาย (2539: 192) ใหคําอานจารึกไววา อุ อง หมายถึง พระนาม
ของพระนารายณและพระศิวะ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในชะเอม แกวคลาย 2539)
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ
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4/26 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2992/38 สภาพชํารุด ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.6 เซนติเมตร หนา 2.2 เซนติเมตร พบที่เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว จํานวน 2 ดาน
ดานที่ 1 เปนรูปคนขี่มา 2 คนกําลังเลนคลี รูปรอยคอนขางชัดเจน (ดูภาพที่ 275)

ภาพที่ 275 ตราดินเผารูปคนขี่มา 2 คนกําลังตีคลี

ดานที่ 2 เปนตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 -13 ภาษาและ
ความหมายยังไมสามาถวินิจฉัยได (วิเคราะหตัวอักษรและกําหนดอายุโดย ผูชวยศาสตราจารย
กรรณิการ วิมลเกษม) (ดูภาพที่ 276)
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ภาพที่ 276 แสดงภาพดานขางเปนรูปตัวอักษรปลลวะ

คําอานจารึก
_ _ ga ta
ya ma __
คําแปล
ยังไมสามารถวินิจฉัยได
(อานและวิเคราะหโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
และสามารถอานไดวา bhuh kana / _ ya vin - ภุะ กน / - ย วิง ภาษาและ
ความหมายยังไมสามารถวินิจฉัยได (อานวิเคราะหโดยผูชวยศาสตราจารย กรรรณิการ วิมลเกษม
และอาจารยชยั ณรงค กลิ่นนอย)
ชะเอม แกวคลาย (2539 : 191) ใหคําอานจารึกไววา ภารกน / ชย วิฏ แปลวา
การไดรับชัยชนะของเจาชายหนุม (ดูชะเอม แกวคลาย 2539)
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ
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4/27 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 16/37 สภาพชํารุดหักหายไปบางสวน ทําดวย
ดินเผาสีน้ําตาลดํา รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.6 เซนติเมตร หนา 2.5
เซนติเมตร พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะจากสภาพที่เหลืออยูใ นปจจุบนั มีลกั ษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึ้นมาจาก
พื้นผิว เปนรูปขาของมา 2 ตัว ซึ่งเปนรูปแบบเดียวกันกับตราดินเผารูปคนขี่มาตีคลี (ภาพที่ 277)

ภาพที่ 277 ชิ้นสวนของตราดินเผารูปคนขี่มา 2 คนเลนคลี

4/28 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2925/38 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีน้ําตาลดํา
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.1 เซนติเมตร หนา 1.9 เซนติเมตร พบที่เมืองจัน
เสน จังหวัดนครสวรรค
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนรูปคนยืน ลวดลายไมชัดเจน แตรูป
คนนั้นนาจะเปนลักษณะของผูชาย (ภาพที่ 278)

ภาพที่ 278 ตราดินเผารูปคนยืน
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4/29 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2995/38 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.7 เซนติเมตร หนา 2.6 เซนติเมตร พบที่เมือง
จันเสน จังหวัดนครสวรรค

ภาพที่ 279 ตราดินเผาในความหมายพระศิวะผูยิ่งใหญ

ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว จํานวน 2 ดาน
ดานที่ 1 ทางดานหนาเปนรูปภายในวงกลมแบงภาพเปนสองสวนคือ
1.1 ดานบนบริเวณดานซายเปนรูปวัวนอนหมอบ ตรงกลางเปนรูปตรีศูล และ
ดานขวาเปนครุฑ ดานบนของรูปโคมีรูปพระจันทรเสี้ยว (ภาพที่ 279)
ชะเอม แกวคลาย (2539 : 192) กลาววา รูปวงกลมขนาดเล็กบนรูปโคหมายถึงพระ
อาทิตย แตผูวจิ ัยเสนอวา ควรเปนพระจันทรเสี้ยว เนื่องจากตราประทับที่พบในสมัยคุปตะ (ราว
พุทธศตวรรษที่ 10-11) มักทํารูปวัวนอนหมอบ มีรูปพระจันทรเสี้ยวอยูด านบนหรืออยูดานขางเสมอ
(Thaplyal 1972 : 50)
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1.2 ดานลางของภาพเปนรูปตัวอักษรพราหมีสมัยราชวงศคุปตะ อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-11 ภาษาสันสกฤต (ดูภาพที่ 279)
คําอานจารึก
ศิวํ พฺริหสฺปติ - Śivam Brihaspat[i]
คําแปล
พระศิวะผูยิ่งใหญ
(อานและแปลความโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha ผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา และผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม)
ชะเอม แกวคลาย (2539 : 192) ใหคําอานจารึกไววา ศิวรฺพรหม หฤตา แปลวา
พระศิวะ พระพรหมและพระวิษณุ (อานคําอธิบายเพิ่มใน ชะเอม แกวคลาย 2539)
สวนดานที่ 2 ดานขางสันนิษฐานวาเปนตัวอักษรพราหมี ภาษาปรากฤต อานวา
_ pāsise ความหมายและอายุตัวอักษรยังไมสามารถวินิจฉัยได (อานและแปลความโดย Prof. Dr.
Ravindra Vasishtha และผูชว ยศาสตราจารย ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยา) (ภาพที่ 280)

ภาพที่ 280 แสดงภาพดานขางเปนตัวอักษรพราหมี ภาษาปรากฤต
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ผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย เสนอวา
ตัวอักษรในดานที่ 2 ของตราดินเผานี้ เปนตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ความหมาย
และภาษาที่ใชยังไมสามารถวินิจฉัยได โดยสามารถอานไดวา
คําอานจารึก
(ถ) (ลฺง) (jratha) (lan)
ชฺร วฺ สิ ลางฺ - jrav si lan
คําแปล
ยังไมสามารถวินิจฉัยได
(อานและแปลความโดยผูชว ยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารย
ชัยณรงค กลิ่นนอย)
ชะเอม แกวคลาย (2539 : 197) ใหคําอานจารึกไววา ชาพิ สิ ลางฺ แปลวา สาย
สัมพันธประจําเผา (อานคําอธิบายเพิ่มใน ชะเอม แกวคลาย 2539)
ซึ่งคําอานและแปลความนีย้ ังไมเปนที่ยตุ ิ
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5. พิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
5/1 ตราประทับหิน ไมมีเลขทะเบียน สภาพสมบูรณ ทําดวยหินสีเขียวอมดํา
รูปทรงกลม ดานหลังลักษณะเปนจุกสําหรับจับ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.7 เซนติเมตร สูง 1.1
เซนติเมตร พบที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึม (บุม) ลงไปจากพืน้ ผิวเปน รูปคลายตัวอักษร
โบราณและรูปสังข รูปรอยชัดเจนมาก (ภาพที่ 281-282)

a
b
ภาพที่ 281 (a) ตราประทับหิน และ (b) รอยประทับ (impression) เปนรูปคลายตัวอักษรโบราณและรูปสังข

ภาพที่ 282 แสดงภาพทางดานขางของตราประทับหินที่มองเห็นที่จับอยางชัดเจน
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5/2 ตราประทับดินเผา ไมมีเลขทะเบียน สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสี
น้ําตาลดํา รูปทรงคอนขางเปนสี่เหลี่ยม ดานหลังลักษณะเปนแทงยาวที่มีปลายแหลมสําหรับจับ *
ขนาด 1.25 x1.5 x 2.0 เซนติเมตร พบที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ดานหนาลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก (บุม) ลงไปจากพื้นผิว เปนรูปศรีวัตสะ
สัญลักษณมงคลของอินเดีย ที่มุมดานบนมีรูปพระจันทรเสี้ยว โดยรอบศรีวัตสะมีลักษณะเปนรอง
ลึกยาวรูปสี่เหลี่ยมคลายเปนกรอบ และที่ขอบมีลักษณะเปนรอยขีดเปนเสนเล็กๆ แนวเสนเปนการ
ขีดจากเสนกรอบรูปสี่เหลี่ยมออกมาทางดานนอก รูปรอยชัดเจนมาก (ภาพที่ 283)

พระจันทรเสี้ยว

a

b

ภาพที่ 283 (a) ตราประทับดินเผา และ (b) รอยประทับ (impression) เปนรูปศรีวัตสะและพระจันทรเสี้ยว

* หมายเหตุ ไมมีภาพดานขางของตราประทับ ที่มีลักษณะเปนแทงยาวปลายแหลม
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5/3 ตราประทับดินเผา ไมมีเลขทะเบียน สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงกลมรี ดานหลังลักษณะเปนแทงยาวสําหรับจับ และมีรูขนาดเล็กสําหรับรอยเชือก ขนาด
1.0 x 2.0 x 2.0 เซนติเมตร พบที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก (บุม) ลงไปจากพืน้ ผิว เปนรูปสิงโตกําลัง
คําราม ลักษณะรูปรางของสิงโตคอนขางสะโอดสะอง แสดงอาการคํารามและยกขาหนาขางขวา
ดานหนารูปสิงโตมี ศรีวัตสะสัญลักษณมงคล สวนดานหลังมีรูปสวัสดิกะ สัญลักษณมงคลของ
อินเดียเชนกัน รูปรอยชัดเจนมาก (ภาพที่ 284)

a
สิงโต
ศรีวัตสะ
สวัสดิกะ

b
ภาพที่ 284 (a) ตราประทับดินเผา และ (b) รอยประทับ (impression) เปนรูปสิงโต สวัสดิกะ และศรีวัตสะ
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5/4 ตราประทับหินคารเนเลียน ไมมีเลขทะเบียน สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวย
หินคารเนเลียนสีสม รูปทรงคอนขางกลมรีแบน เปนหินประดับบนหัวแหวน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.9 เซนติเมตร หนา 0.2 เซนติเมตร พบที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก (บุม) ลงไปจากพืน้ ผิว เปนตัวอักษรพราหมี
ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 (ภาพที่ 285)

a

b

ภาพที่ 285 (a) ตราประทับ และ (b)รอยประทับ (impression) เปนรูปอักษรพราหมี

คําอานจารึก
jetavyamํ - เชตวฺยํ
คําแปล
ควรชนะ
(อานและแปลความโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
และสามารถอานไดวา datavyam – ทาตวฺยํ แปลวา ควรให หรือสมควรให อักษร
เปนอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ภาษาสันสกฤต (อานและแปลความโดยผูชวย
ศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย)
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ
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5/5 ตราประทับหิน ไมมีเลขทะเบียน สภาพสมบูรณ ทําดวยหินสีน้ําตาล รูปทรง
เปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาแบน เปนลักษณะของหินประดับบนหัวแหวน ขนาด 0.9 x1.6 x 0.2
เซนติเมตร พบที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึม (บุม) ลงไปจากพืน้ ผิว เปนตัวอักษรพราหมี
ภาษาและอายุของตัวอักษรยังไมสามารถวินิจฉัยได (ภาพที่ 286)

a
b
ภาพที่ 286 (a) ตราประทับ และ (b) รอยประทับ (impression) เปนรูปอักษรพราหมี

คําอานจารึก
Vithitū (?) krasya - วิฐีตู กรฺสฺย
คําแปล
ของวิฐีตกู รฺ (เปนชื่อชาวเอเชียกลาง ?)
(อานและแปลความโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
และสามารถอานไดวา virthendhukasaya - วิรเถนฺธุกสฺย แปลวา ของวิรเถนธุ
อักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 (อานและแปลความโดยผูชวย
ศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย)
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ
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5/6 ตราประทับหิน ไมมีเลขทะเบียน สภาพสมบูรณ ทําดวยหินคารเนเลียน
สีสม รูปทรงคอนขางกลมแบน เปนลักษณะของหินประดับบนหัวแหวน ขนาดเสนผาศูนยกลาง
0.85 เซนติเมตร หนา 0.2 เซนติเมตร พบทีค่ วนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ลักษณะ เปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก (บุม) ลงไปจากพืน้ ผิว เปนตัวอักษรพราหมี
ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 (ภาพที่ 287)

a

b

ภาพที่ 287 (a) ตราประทับ และ (b) รอยประทับ (impression) เปนตัวอักษรพราหมี

คําอานจารึก
jetāvyam - เชตวฺยํ
คําแปล
ควรชนะ
(อานและแปลความโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
และสามารถอานไดวา dātavyam – ทาตวฺยํ แปลวา ควรให หรือสมควรให อักษร
เปนอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ภาษาสันสกฤต (อานและแปลความโดยผูชวย
ศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย)
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ

179
5/7 ตราประทับหินคารเนเลียน ไมมีเลขทะเบียน สภาพสมบูรณ ทําดวยหิน
คารเนเลี่ยนสีสม รูปทรงกลมปลายแหลม เปนลักษณะของหินประดับบนหัวแหวน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.4 เซนติเมตร พบที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก (บุม) ลึกลงไปจากพืน้ ผิว เปนรูปอักษรพราหมี
รุนเกา ภาษาปรากฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 3-5 (ราว 200 ปกอนคริสตกาล ถึงตนคริสตกาล) และ
มีรูปเตา อยูทางดานบนของตัวอักษร (ภาพที่ 288)

a

b

ภาพที่ 288 (a) ตราประทับ และ (b) รอยประทับ (impression) เปนรูปอักษรพราหมี

คําอานจารึก
Bamhadinasa - พมฺหทินส
คําแปล
ของพมฺหทิน
(อานและแปลความโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ
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5/8 ตราประทับหิน ไมมีเลขทะเบียน สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยหินสีน้ําตาล
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผาแบน เปนลักษณะของหินประดับบนหัวแหวน ขนาด 1.6 x1.0 x 0.2
เซนติเมตร พบที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก (บุม) ลงไปจากพืน้ ผิว เปนรูปอักษรพราหมี
ภาษาสันกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 6-7 (ภาพที่ 289)

a
b
ภาพที่ 289 (a) ตราประทับ และ (b) รอยประทับ (impression) เปนตัวอักษรปลลวะ

คําอานจารึก
Aćalasena sya - อ จ ล เส น สฺย
คําแปล
ทหารที่ไมสะทกสะทาน
(อานและแปลความโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย
ดร. จิรพัฒน ประพันธวิทยา
ผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย เสนอให
อานวา acalisana sya - อ จ ลิ ส น สฺย แปลวา ของอจลสนะ (ชื่อบุคคล) อักษรเปนอักษรปลลวะ
ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12
กองแกว วีระประจักษ (2529 : 1202) ใหคาํ อานจารึกไววา อปฺรล สนสฺย แปลวา
หามเคลื่อนยาย (กองแกว วีระประจักษ 2529)
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ
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5/9 ตราประทับหินคารเนเลียน ไมมีเลขทะเบียน สภาพสมบูรณ ทําจากหิน
คารเนเลียนสีสม รูปทรงกลมแบน เปนลักษณะของหินประดับบนหัวแหวน ขนาดเสนผาศูนยกลาง
1.0 เซนติเมตร หนา 0.1 เซนติเมตร พบที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก (บุม) ลงไปจากพืน้ ผิวเปนตัวอักษรพราหมีรุน
เกา ภาษาสันกฤต อายุสมัยยังไมสามารถวินิจฉัยได (ภาพที่ 290)

ภาพที่ 290 ตราประทับมีตัวอักษรพราหมี

คําอานจารึก
Bhaktavyam – ภกฺตวฺยํ
คําแปล
ควรภักดี , ควรบริโภค
(อานและวิเคราะหโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา แปลความโดยผูชว ยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชัย
ณรงค กลิ่นนอย)
ผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย เสนอให
อานวา bhakadha vyam - ภกฺตวยํ แปลวา ควรภักดี , ควรบริโภค อักษรเปนอักษรปลลวะ ภาษา
สันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ
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5/10 ตราประทับดินเผา ไมมีเลขทะเบียน สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีดํา
รูปทรงคอนขางกลม ดานหลังลักษณะเปนแทงยาวสําหรับจับ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.6 เซนติเมตร
สูง 2.1 เซนติเมตร พบที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
ลักษณะเปนรูปรอยที่เปนหลุมลึก (บุม) ลงไปจากพืน้ ผิว เปนลักษณะลายเสนรูป
รอย เปนรูปไก ลักษณะคลายของไกแจของไทยที่มีในปจจุบัน (ภาพที่ 291)

ภาพที่ 291 แสดงภาพดานหนาของตราประทับเปนลวดลายรูปนก
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6. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
6/1 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2309 สภาพชํารุดเล็กนอย วัสดุทําดวยดินเผาสี
น้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 4.8 เซนติเมตร หนา 2.2 เซนติเมตร
พบที่เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
ลักษณะลักษณะเปนรูปนูนต่ําขึ้นมาจากพืน้ ผิว เปนรูปเรือใบ หันหัวเรือไป
ทางขวาของภาพ สวนดานซายเปนทายเรือ หัวเรือและทายเรือเชิดขึ้นมาก เรือใบมีสวนประกอบคือ
ดานบนของเรือมีเสากระโดง (mast) 1 ตน และมีเชือกผูกติดเสา 2 เสน บนยอดเสากระโดงเรือมีธง
ติดอยู มีใบเรือรูปโคงดานหนา (jib sail) 1 ใบ บนเรือมีรปู คนที่เห็นชัดเจน 2 คนคือ ที่หัวเรือ 1 คน
และทายเรือ 1 คน รูปคนที่หวั เรือหันหนาเขามาดานในตัวเรือกําลังจับหรือดึงเชือกหัวเรือ สวนคนที่
ทายเรือกําลังนัง่ ถือหางเสือ (rudder) ตรงกลางลําเรือไมชัดเจนนักแตดูเหมือนวาจะมีคนที่อยูในเรือ
โผลพนมาแคสวนศรีษะ ลําเรือออนโคงและดานขางมีลักษณะเปนแทงยาวเขาใจวาเปนพายยื่น
ออกมา บริเวณใตทองเรือเปนรอยเสนนูนยาวหลายเสน แสดงถึงวาเรือใบกําลังแลนอยูในทะเล
(ภาพที่ 292)
เรือใบเสาเดียว
หัวเรือ
ทายเรือ
หางเสือ
ไมพาย
น้ําทะเล

ภาพที่ 292 แสดงภาพทางดานหนาของตราประทับทําลวดลายเปนรูปเรือใบเสาเดียว
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6/2 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2315 สภาพชํารุดแตกหัก (แตซอมแซมแลว) ทํา
ดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ดานขางมีรอยประทับอยูในวงกลม ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 4.0 เซนติเมตร หนา 2.4 เซนติเมตร พบที่เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
ลักษณะเปนรูปนูนต่ําขึ้นมาจากพื้นผิว เปนรูปขี่มา 2 คนตีคลี รูปรอยไมชัดเจนนัก
(ภาพที่ 293)

ภาพที่ 293 ตราดินเผารูปคนขี่มา 2 คนกําลังตีคลี

แสดงภาพดานขางของตราประทับมีรูปรอยที่ลบเลือนไปหมดแลว (ภาพที่ 294)

ภาพที่ 294 แสดงภาพดานขางที่รูปรอยลบเลือนไป
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6/3 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2310 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.0 เซนติเมตร หนา 2.8 เซนติเมตร พบที่เมือง
นครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
ลักษณะเปนรูปนูนต่ําขึ้นมาจากพื้นผิว เปนรูปบุคคลนั่งขัดสมาธิ รูปรอยไมชัดเจน
นัก รูปบุคคลกลางภาพลักษณะเอวเล็ก กําลังนั่งในทาขัดสมาธิ มือขวาอยูบนตักมือซายยกขึน้
ดานขางรูปมีรูปรอยไมชัดเจนนักสันนิษฐานวาเปนรูปชาง ผูวิจยั เสนอวา ควรเปนรูปคช-ลักษมี
(ภาพที่ 295)

ภาพที่ 295 ตราดินเผารูปคช-ลักษมี

6/4 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2319 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
รูปทรงคอนขางกลมรีและแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.2 เซนติเมตร หนา 1.4 เซนติเมตร พบที่
เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
ลักษณะเปนรูปนูนต่ําขึ้นมาจากพื้นผิว เปนรูปผูช าย รูปรอยไมชัดเจนนัก (ภาพที่
296)

ภาพที่ 296 ตราดินเผารูปผูชาย
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6/5 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ ทว .2314 สภาพชํารุดแตกหัก (ซอมแซมแลว)
ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.5 เซนติเมตร หนา 1.3
เซนติเมตร พบที่เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
ลักษณะเปนรูปนูนต่ําขึ้นมาจากพื้นผิว เปนรูปผูหญิงยืนเอียงตัว แสดงลําตัว
ดานซาย ขาซายยกสูงขึ้น (อาการกาวเดิน) มือขวายกขึน้ สูงหงายฝามือออกไปดานหนา มือซาย
เหยียดตรงแนบลําตัว (ภาพที่ 297)

ภาพที่ 297 ตราดินเผารูปผูหญิงยืนเอียงตัว

6/6 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2317 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีนา้ํ ตาล
รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.0 เซนติเมตร หนา 1.3 เซนติเมตร พบที่
เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
ลักษณะเปนรูปรอยนูนต่ําขึน้ มาจากพืน้ ผิว เปนตัวอักษรนาครี ของอินเดียเหนือ
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-15 (วิเคราะหโดยผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และ
อาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย) (ภาพที่ 298)

ภาพที่ 298 ตราดินเผาตัวอักษรนาครีของอินเดียเหนือ
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6/7 ตราดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2312 สภาพชํารุดเล็กนอย ทําดวยดินเผาสี
น้ําตาลดํา รูปทรงคอนขางกลมแบน ดานขางมีรอยบุมกลม 1 รอย ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3.0
เซนติเมตร หนา 2.2 เซนติเมตร ไมทราบที่มาที่แนชัด (ในทะเบียนโบราณวัตถุระบุวา เปนของ
พระราชทาน)
ลักษณะเปนรูปนูนต่ําขึ้นมาจากพื้นผิว เปนรูปวัวนอนหมอบ ลวดลายลบเลือนไป
มาก แตกย็ ังพอมองเห็นวาเปนรูปวัวมีโหนกกําลังนอนหมอบอยู (ภาพที่ 299)

ภาพที่ 299 ตราดินเผารูปวัวนอนหมอบ

แสดงภาพทางดานขางของตราดินเผา ที่ปรากฏรูปนูนต่ําที่ลบเลือนไปมากแต
พอที่จะมองเห็นไดวา เปนรูปผูชายนั่ง ซึ่งสันนิษฐานวาเปน พระศิวะ เทพเจาในศาสนาพราหมณที่
สัมพันธกับรูปวัวนอนหมอบ (ถือเปนสัญลักษณของพระศิวะ) ที่อยูอีกดานหนึ่ง (ภาพที่ 300)

ภาพที่ 300 แสดงภาพดานขางสันนิษฐานวาเปนรูปพระศิวะ
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6/8 ตราประทับดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2311 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผาสีน้ําตาล
ดํา รูปทรงคอนขางกลมแบน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.8 เซนติเมตร หนา 2.0 เซนติเมตร ไมทราบ
ที่มาที่แนชัด (ในทะเบียนโบราณวัตถุระบุวา เปนของพระราชทาน)
ลักษณะรูปรอยเปนหลุมลึก (บุม) ลงไปจากพื้นผิว เปนรูปชางกับสังข (ภาพที่ 301)

ชาง
สังข

a

b

ภาพที่ 301 (a) ตราประทับ และ (b) รอยประทับ เปนรูปชางและสังข

ดานขางมีรูปรอยนูนต่ํา เปนรูปลายเสนไมทราบแนชดั วาเปนสิ่งใด อยูภ าย
ในกรอบรูปสี่เหลี่ยม (ภาพที่ 302)

ภาพที่ 302 แสดงภาพดานขางเปนรูปลายเสนที่ไมทราบแนชัดวาเปนสิ่งใด
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6/9 ตราประทับดินเผา ทะเบียนเลขที่ 2305 สภาพสมบูรณ ทําดวยดินเผา
สีน้ําตาล รูปทรงคอนขางกลมแบน ดานขางมีแปนนูนรูปสี่เหลี่ยม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2.6
เซนติเมตร หนา 1.6 เซนติเมตร พบที่เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
ลักษณะรูปรอยเปนหลุมลึก (บุม) ลงไปจากพื้นผิว เปนรูปสัตวชนิดหนึง่ แตรูป
รอยไมชัดเจน (ดูภาพที่ 303) ดานขางเปนตัวอักษรซึ่งชํารุดไปบางสวน (ดูภาพที่ 304)

a

b
ภาพที่ 303 (a) ตราประทับ และ (b) รอยประทับเปนรูปสัตวชนิดหนึ่ง
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ดานขางเปนตัวอักษรพราหมี ภาษาปรากฤต อายุยังไมสามารถวินิจฉัยได (ชํารุด
ไปบางสวน) (ดูภาพที่ 304)

a

b

ภาพที่ 304 (a) ตราประทับ และ (b) รอยประทับเปนตัวอักษรพราหมี

คําอานจารึก
varapata (na) - วรปตน
คําแปล
เมืองทาประเสริฐ
(อานและแปลความโดย Prof. Dr. Ravindra Vasishtha และผูชวยศาสตราจารย ดร.
จิรพัฒน ประพันธวิทยา)
ผูชวยศาสตราจารย กรรณิการ วิมลเกษม และอาจารยชัยณรงค กลิ่นนอย เสนอให
อานวา vapeti - ว เป ติ แปลวา ยอมหวาน (พืช) อักษร เปนอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 11-12
ซึ่งคําอานแปลนี้ยังไมเปนที่ยตุ ิ
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7. ตราประทับที่พบในเมืองดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
จากผลของการขุดคนและขุดแตงเมืองดงละครจังหวัดนครนายก ของกรมศิลปากร
(กรมศิลปากร 2533 : 29) ไดมีการคนพบตราประทับที่ทําจากหินกลุมแรรัตนชาติแกะสลักเปนรูปปู
ลักษณะเปนตราบนหัวแหวน จํานวน 2 ชิ้น (ไมทราบขนาดของตราประทับ) ซึ่งถือเปนตราประทับ
ที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีเปนครั้งแรก (ดูภาพที่ 305)

ภาพที่ 305 แสดงภาพตราประทับรูปปู จํานวน 2 ชิ้น ที่เมืองดงละคร จังหวัดนครนายก
ที่มา : กรมศิลปากร, รายงานการขุดแตงโบราณสถานหมายเลข 1-2 นอกสันคูเมืองดงละครดานทิศ
เหนือ ตําบลดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก (ปราจีนบุรี : หนวยศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี,
2533), 29.
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สรุปลักษณะรูปแบบของตราประทับและตราที่พบในบริเวณเมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
จากการรวบรวมขอมูลที่กลาวมาแลวขางตน สามารถสรุปไดวาตราประทับและตราดิน
เผาที่ พ บในบริ เ วณเมื อ งอู ท อง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี นอกจากจะจั ด แสดงและเก็ บ รั ก ษาอยู ใ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ อู ท อง
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี แ ล ว ยั ง จั ด แสดงและเก็ บ รั ก ษาอยู ใ น
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี มีจํานวนทั้งหมด 45 ชิ้น ประกอบดวย
1. ตราประทับ (1/15) เปนตราประทับดินเผาทรงกรวยมีตัวอักษรทีพ่ ัฒนามาจากอักษร
พราหมี ภาษาสันสกฤต อายุยังไมสามารถวินิจฉัยได อานวา ชคฺร (jagra) แปลวา “ตืน่ ”
2. ตราประทับ (1/16) ที่ทําจากงาชางเปนรูปสิงโต
3. ตราประทับ (1/17) เปนดินเผารูปหมอปูรณฆฏะ
4. ตราประทับ (1/18) ทําจากดินเผาเปนรูปกระตายกับพรรณพฤกษา
5. ตราประทับ (3/33) ทําจากหินเปนรูปทาวกุเวร
6. ตราประทับ (3/34) ทําจากดินเผาเปนรูปศรีวัตสะ
7. ตราประทับ (3/36) ทําจากงาชางเปนรูปพระคเณศกับสัญลักษณมงคล
8. ตราประทับ (3/37) ทําจากดินเผาเปนรูปหงสกางปก
9. ตราประทับ (3/38) ทําจากดินเผาเปนรูปดาวหกแฉกและพระอาทิตย
10. ตราประทับ (3/39) ทําจากหินรูปอาจเปนสัญลักษณของ “โอม”
11. ตราประทับ (3/40) ทําจากดินเผาเปนรูปลายเสนที่ยังไมสามารถวินิจฉัยไดวา
เปนสิ่งใด
12. ตรา (1/7) ทําจากดินเผาเปนรูปสิงหนั่ง และมีตัวอักษรปลลวะ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12
13. ตรา (1/10) ทําจากดินเผามีตัวอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อานวา “ศรี”
ดานบนมีลักษณะเปนขีด 2 ขีด มีจุดกลมอยูบ นสุดอาจเปนสัญลักษณของโอม (symbol for Om) ซึ่ง
การอานและวิเคราะหนยี้ ังไมเปนที่ยุติ
14. ตรา (1/12) ทําจากดินเผามีตัวอักษรพราหมีสมัยคุปตะ ราวพุทธศตวรรษที่ 10-11
15. ตรา (1/13) ทําจากดินเผาเปนรูปสัญลักษณแทนองคเทพเจาผูมีอํานาจสูงสุดคือ
พระศิวะ ประกอบดวย โคนนทิ ตรีศูล และครุฑ และมีตวั อักษรพราหมีสมัยคุปตะ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-11 ภาษาสันสกฤต อานวา “ศิวํ พฺริหสฺปติ” ( Śivam Brihaspati) แปลวา “พระ
ศิวะผูยิ่งใหญ”
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ดานขางของตรามีตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 อานวา “วะ ตะ”
ความหมายยังไมสามารถวินิจฉัยได ซึ่งการอานและวิเคราะหนยี้ ังไมเปนที่ยุติ
16. ตรา (1/14) ทําจากดินเผาเปนรูปคนยืนถือคทาและมีตัวอักษรปลลวะ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 12 อานวา “สฺวสฺต”ิ แปลวา “ความสุข,ความสวัสดี”
17. ตรา (3/27) ทําจากดินเผา สันนิษฐานวามีตัวอักษรพราหมี อานวา ชิ ( ji )ไม
ทราบอายุที่แนชัด หรืออาจเปนเลข 3 ในอักษรอินเดีย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 ซึ่งการอานและ
วิเคราะหยังไมเปนที่ยุติ
18. ตรา (3/28) ทําจากดินเผามีตัวอักษรปลลวะ ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ภาษา
สันสกฤต ดานบนเปนรูปปลา คําอานจารึก “ปรม ” ( prama ) แปลวา “ยอดเยี่ยมหรือเปนชื่อคน”
ซึ่งการอานและวิเคราะหยังไมเปนที่ยุติ
19. ตรา (3/30) ทําจากดินเผาเปนรูปสัญลักษณแทนองคเทพเจาผูมีอํานาจสูงสุด
คือ พระศิวะ ประกอบดวย โคนนทิ ตรีศูล และครุฑ และมีตัวอักษรพราหมีสมัยคุปตะ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-11 ภาษาสันสกฤต อานวา “(ศิวํ) พฺริหสฺปติ” (Śivam) Brihaspati) แปลวา “(พระ
ศิวะ) ผูยิ่งใหญ”
ดานขางของตรามีตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ภาษาสันสกฤต
อานวา “ม ชี ตํ” [ma ji (?) tam] ความหมายยังไมสามารถวินิจฉัยได ซึง่ การอานและวิเคราะหนี้ยัง
ไมเปนที่ยตุ ิ
20. ตรา (3/32) ทําจากดินเผาเปนรูปใบหนาชาวตะวันตกและมีตัวอักษรที่ไม
สามารถวินิจฉัยไดในขณะนีว้ าเปนตัวอักษรสมัยใด
21. ตรา (1/1) ทําจากดินเผาเปนรูปสิงหนั่งชันเขา
22. ตรา (1/2) ทําจากดินเผาเปนรูปคน 2 คนเดินตามกัน โดยคนหลังถือดาบชู
สูงขึ้น
23. ตรา (1/3) ทําจากดินเผาเปนรูปเรือใบ (ในเชิงสัญลักษณ)
24. ตรา (1/4) ทําจากดินเผาเปนรูปชาง
25. ตรา (1/5) ทําจากดินเผาเปนรูปวัวมีโหนกกับสัญลักษณมงคลที่ประกอบดวย
หมอปูรณฆฏะและสวัสดิกะ
26. ตรา (1/6) ทําจากดินเผาเปนรูปมา
27. ตรา (1/8) ทําจากดินเผาเปนรูปสิงโต
28. ตรา (1/9) ทําจากดินเผาเปนรูปมา
29. ตรา (1/11) ทําจากดินเผาเปนรูปคนหาบของ
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30. ตรา (3/4) ทําจากดินเผาเปนรูปดุมลอ
31. ตรา (3/5) ทําจากดินเผาเปนรูปดอกบัวและใบบัว
32. ตรา (3/6) ทําจากดินเผาเปนรูปชาง
33. ตรา (3/7) ทําจากดินเผาเปนรูปคนขี่มา 2 คน
34. ตรา (3/9) ทําจากดินเผาเปนรูปวัวมีโหนกกับพระจันทรเสี้ยว
35. ตรา (3/10) ทําจากดินเผาเปนรูปกวาง
36. ตรา (3/11) ทําจากดินเผาเปนรูปชาง
37. ตรา (3/12) ทําจากดินเผาเปนรูปวัวมีโหนกกับสัญลักษณมงคลที่ประกอบดวย
หมอปูรณฆฏะและสวัสดิกะ (เหมือนกับตรา (1/5))
38. ตรา (3/13), ทําจากดินเผาเปนรูปผูหญิงยืน
39. ตรา (3/14) ทําจากดินเผาเปนรูปคนหาบของ [รูปแบบเดียวกับตรา (1/11)]
40. ตรา (3/15) ทําจากดินเผาเปนรูปคนเลนคลี
41. ตรา (3/16) ทําจากดินเผาเปนรูปวัวมีโหนกกับพระจันทรเสี้ยว
42. ตรา (3/17) ทําจากดินเผาเปนรูปเรือกับศรีวัตสะซึ่งเปนสัญลักษณมงคล
43. ตรา (3/18) ทําจากดินเผาเปนรูปทาวกุเวร
44. ตรา (3/24) ทําจากดินเผาเปนรูปหมอปูรณฆฏะ
45. ตรา (3/26) ทําจากดินเผาสันนิษฐานวาเปนสัตวชนิดหนึ่งคลาย “ลิง”
สรุป ตราประทับและตราทีพ่ บในบริเวณเมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่อยูในขอบเขต
ของการวิจยั มีจํานวนทั้งหมด 45 ชิ้น

บทที่ 4
การจัดหมวดหมูและการศึกษาความหมาย

ตราประทับ (seals) และตราดินเผา (baked clay sealings) ที่นํามาศึกษาวิเคราะหสามารถ
แบงออกเปนหมวดหมูตามลักษณะที่อยูบนพื้นผิวได 2 กลุมใหญ ๆ คือ กลุมที่มีรูปอักษร และ กลุม
ที่ไมมีรูปอักษร ซึ่งทั้งสองกลุมสามารถแยกยอยลงไปไดอีกหลายรูปแบบ ดังจะนําเสนอในขอถัดไป
การจําแนกตามลวดลายที่อยูบ นพื้นผิว แบงออกเปน 4 ประเภทคือ
1. ตราประทับ (seals) กลุมที่มีตัวอักษร
1.1 มีเฉพาะตัวอักษร

1/5

5/6

5/4

5/5

5/8
5/9
ภาพที่ 306 กลุมตราประทับที่มีเฉพาะตัวอักษร

ตราประทับกลุมนี้มี 6 ชิ้น คือ (1/5, 5/4, 5/5, 5/6, 5/8, 5/9) โดยตราประทับ (1/5)
พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และตราประทับ(5/4, 5/5, 5/6, 5/8 และ 5/9) พบที่ควนลูกปด
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่
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ตราประทับ (1/5) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี สวนตราประทับ (5/4, 5/5, 5/6, 5/8 และ 5/9) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานวัดคลอง
ทอม จังหวัดกระบี่
ตราประทับ (1/5) รูปทรงเปนแทงทรงกรวย สวนตราประทับ (5/4, 5/5, 5/6, 5/8,
5/9) เปนตราทีต่ ิดอยูบนหัวแหวน มีรูปทรง 3 แบบ คือ ทรงกลม (5/9) ทรงกลมรี (5/4, 5/6) และรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา (5/5, 5/8) โดยลักษณะตัวอักษรทั้ง 6 ชิ้น สามารถแยกออกไดดังนี้คือ
1. ตราประทับ (1/5) เปนอักษรพราหมี ภาษาสันสกฤต อายุสมัยยังไมสามารถ
วินิจฉัยได
2. ตราประทับ (5/4) เปนอักษรพราหมี ภาษาสันสกฤต ราวพุทธศตวรรษที่ 6-7
3. ตราประทับ (5/5) เปนอักษรพราหมี ภาษาและอายุสมัยยังไมสามารถวินิจฉัยได
4. ตราประทับ (5/6) เปนอักษรพราหมี ภาษาสันสกฤต ราวพุทธศตวรรษที่ 6-7
5. ตราประทับ (5/8) เปนอักษรพราหมี ภาษาสันสกฤต ราวพุทธศตวรรษที่ 6-7
6. ตราประทับ (5/9) เปนอักษรพราหมีรนุ เกา ภาษาสันสกฤต อายุยังไมสามารถ
วินิจฉัยได
1.2 มีตัวอักษรและรูปเตา

5/7
ภาพที่ 307 ตราประทับที่มีตัวอักษรและรูปเตา

เปนตราประทับทําจากหินคารเนเลียน พบที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่ เพียงชิน้ เดียว ปจจุบนั จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม จังหวัดกระบี่
ตราประทับนี้เปนตราที่ติดอยูบนหัวแหวนรูปทรงรี มีรูปเตาอยูดานบนตัวอักษร
ดานลางเปนตัวอักษรพราหมีรุนเกา ภาษาปรากฤต มีอายุอยูในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 3-5
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1.3 มีตัวอักษร รูปสัตวและรูปอื่น ๆ

6/8
6/9
ภาพที่ 308 ตราประทับที่มีตัวอักษร รูปสัตวกับรูปอื่น ๆ

ตราประทับกลุมนี้มี 2 ชิ้น ทําจากดินเผา โดยตราประทับ (6/8) พบที่เมือง
นครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม สวนตราประทับ (6/9) ไมทราบที่มาปจจุบันเก็บรักษา (ไมไดจัด
แสดง) อยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
ตราประทับทั้ง 2 ชิ้น มีรูปทรงคอนขางกลม โดยตราประทับ (6/8) เปนรูปสัตว
หนึ่ง (ไมทราบแนชัดวาเปนสัตวชนิดใด) ดานขางเปนเสนรูปโคงดูคลายเปนดอกไม และตรา
ประทับ (6/9) ลวดลายเปนรูปชางและสังข สวนดานขางเปนตัวอักษรพราหมี ภาษาปรากฤต อายุยัง
ไมสามารถวินิจฉัยได
2. ตราประทับ (seals) กลุมที่ไมมีตัวอักษร
2.1 มีรูปเทพเจาหรือเทพีในศาสนา

3/33
3/35
3/36
ภาพที่ 309 ตราประทับมีลวดลายเปนรูปเทพเจาและเทพีในศาสนา

ตราประทับกลุมนี้มี 3 ชิ้น ตราประทับ (3/33) ทําจากหิน ตราประทับ (3/35) ทํา
จากดินเผา และตราประทับ (3/36) ทําจากงาชาง โดยตราประทับ (3/33, 3/36) พบที่เมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี สวนตราประทับ (3/35) พบที่เมืองซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี

198
ทั้งหมดจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัด
ลพบุรี
ตราประทับทรงกลม (3/33) เปนรูปทาวกุเวร ตราประทับทรงกลมรี (3/35) เปนรูป
พระศรี-ลักษมี และตราประทับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (3/36) เปนรูปพระคเณศกับสัญลักษณมงคล
ประกอบดวย สังข ปลาคู จามรคู ดอกบัว ตรีศูล และรวงขาว
2.1 มีเฉพาะรูปสัตว

1/16
5/10
ภาพที่ 310 กลุมตราประทับรูปสัตว

ตราประทับกลุมนี้มี 2 ชิ้น ตราประทับ (1/6) ทําจากงาชาง พบที่เมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี และตราประทับ (5/10) ทําจากดินเผา พบที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่
โดยตราประทับ (1/6) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และตราประทับ (5/10) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม จังหวัดกระบี่
ตราประทับมีรูปทรงกลมทั้ง 2 ชิ้น โดยตราประทับ (1/16) มีจุกสําหรับจับอยู
ทางดานหลังลวดลายเปนรูปสิงโต และตราประทับ (5/10) ดานหลังเปนแทงยาวสําหรับใชจับ
ลวดลายเปนรูปไก
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2.3 มีรูปสัตวและลายพรรณพฤกษา

1/18

3/37

ภาพที่ 311 กลุมตราประทับรูปสัตวและพรรณพฤกษา

ตราประทับกลุมนี้มี 2 ชิ้น เปนตราประทับทําจากดินเผา พบที่เมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยตราประทับ (1/18) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี และตราประทับ (3/38) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี
ตราประทับ (1/18) รูปทรงกลม ลวดลายเปนรูปกระตายและลายพรรณพฤกษา
และตราประทับ (3/37) รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ลวดลายเปนรูปหงสและลายพรรณพฤกษา
2.4 มีรูปสัตวและสัญลักษณมงคล

5/3
ภาพที่ 312 ตราประทับรูปสัตวและสัญลักษณมงคล

ตราประทับนีพ้ บเพียงชิน้ เดียวที่ควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เปน
ตราประทับทําจากดินเผา ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม จังหวัดกระบี่
ตราประทับรูปทรงกลมรี ลวดลายเปนรูปสิงโต ศรีวัตสะและสวัสดิกะ
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2.5 มีเฉพาะรูปสัญลักษณมงคล

1/17

3/34

3/38

5/2

ภาพที่ 313 กลุมตราประทับรูปสัญลักษณมงคล

ตราประทับกลุมนี้มี 4 ชิ้น เปนตราประทับทําจากดินเผาทั้งสิ้น โดยพบที่เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 3 ชิ้น คือ ตราประทับ (1/17, 3/34, 3/38) และพบที่ควนลูกปด
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 1 ชิ้น คือ ตราประทับ (5/2)
โดยตราประทับ (1/17) จัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี สวนตราประทับ (3/34, 3/38) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระ
นารายณ จังหวัดลพบุรี และ ตราประทับ (5/2) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม จังหวัด
กระบี่
ตราประทับ (1/17, 3/34, 3/38) รูปทรงคอนขางกลม โดยตราประทับ (1/17) เปน
ลายรูปหมอปูรณฆฏะ ตราประทับ (3/34) รูปศรีวัตสะ ตราประทับ (3/38) รูปดาวกับพระอาทิตย
สวนตราประทับ (5/2) รูปทรงสี่เหลี่ยมเปนรูปศรีวัตสะ
2.6 ไมสามารถแยกไดอยางแนชัด

3/39
3/40
ภาพที่ 314 กลุมตราประทับที่ไมสามารถแยกไดอยางชัดเจน

5/1
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ตราประทับกลุมนี้มี 3 ชิ้น โดยตราประทับ (3/39, 5/1) ทําจากหิน สวนตราประทับ
(3/40) ทําจากดินเผา ตราประทับ (3/39, 3/40) พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และตราประทับ
(5/1) พบที่ควนลูกปด จังหวัดกระบี่
โดยตราประทับ (3/39, 3/40) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จ
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี สวนตราประทับ (5/1) จัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑสถานวัดคลองทอม
จังหวัดกระบี่
ตราประทับ (3/39) มีรูปทรงกลมรี ลักษณะเปนแทงยาว สวนตราประทับ (3/40)
รูปทรงคอนขางกลม ลวดลายของตราประทับ (3/39) อาจเปนสัญลักษณของคํา “โอม” ตราประทับ
(3/40) เปนลายเสนที่คลายเปนตัวอักษรทีไ่ มทราบความหมายอยางแนชัด และตราประทับ (5/1)
เปนรูปคลายตัวอักษรโบราณและสังข
3. ตราดินเผา (baked clay sealings) กลุมที่มีตัวอักษร
3.1 มีเฉพาะตัวอักษร

1/12

3/27
3/29
ภาพที่ 315 กลุมตราดินเผาที่มีเฉพาะตัวอักษร

6/6

ตรากลุมนี้มีทั้งหมด 4 ชิ้น ทุกชิ้นทําจากดินเผา โดยตรา (1/12, 3/27) จํานวน 2
ชิ้น พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตรา (3/29) พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค และตรา
(6/6) พบที่เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
โดยตรา (1/12) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตรา (3/27, 3/29) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี และ
ตรา (6/6) เก็บรักษา (ไมไดจดั แสดง) อยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
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ตรา (1/12, 3/27, 3/29 และ 6/6) รูปทรงคอนขางกลม เปนลักษณะของลายเสน
ตัวอักษรโดย
1. ตรา (1/12) เปนอักษรพราหมีสมัยคุปตะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11
2. ตรา (3/27) เปนอักษรพราหมี แปลวา ชิ ภาษาและอายุยังไมสามารถวินิจฉัยได
หรืออาจเปนเลข 3 ของอินเดีย ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11
3. ตรา (3/29) เปนอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12
4. ตรา (6/6) เปนอักษรนาครีของอินเดียเหนือ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14-15
3.2 มีตัวอักษรและรูปบุคคล

1/14

3/32

ภาพที่ 316 กลุมตราดินเผาที่มีตัวอักษรและรูปบุคคล

ตรากลุมนี้มี 2 ชิ้น (1/14, 3/32) เปนตราที่ทาํ จากดินเผา และพบที่เมืองอูท อง
จังหวัดสุพรรณบุรี
โดย ตรา (1/14) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
และตรา (3/32) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
ตรา (1/14) รูปทรงคอนขางกลม เปนรูปตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่
12 บริเวณดานขางเปนรูปบุคคลยืนเอียงสะโพก และ ตรา (3/32) เปนรูปตัวอักษรแตไมสามารถระบุ
ไดวาเปนรูปตัวอักษรชนิดใด สวนอีกดานหนึ่งเปนรูปใบหนาชาวตะวันตก
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3.3 มีตัวอักษรและรูปคนขีม่ าตีคลี

3/20

3/21

4/25

4/26

4/27

6/2

ภาพที่ 317 กลุมตราดินเผารูปคนขี่มา 2 คนตีคลี

ตรากลุมนี้มี 6 ชิ้น ทุกชิ้นทําจากดินเผา ตรา (3/20, 3/21, 4/25, 4/26, 4/27) พบที่
เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค และตรา (6/2) พบที่เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
โดยตรา (3/20, 3/21) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระ
นารายณ จังหวัดลพบุรี สวนตรา (4/25, 4/26, 4/27) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑจันเสน จังหวัด
นครสวรรค และตรา (6/2) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
ตรามีรูปทรงคอนขางกลม (แมวาตรา 3/21, 4/27 จะชํารุดก็ตาม แตก็คงมีรูปทรง
ที่คลายกัน) โดยตรา (3/20) ดานขางมีรูปตัวอักษรหลังปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 12-13 และตรา (4/25, 4/26) ดานขางมีรปู ตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 สวนตรา
(6/2) ดานขางลบเลือนไปแลว (อาจมีรูปตัวอักษร) สวนตรา (3/21, 4/27) เปนชิ้นที่ชํารุด (จึงอาจทํา
ใหดานที่มีรูปตัวอักษรหักหายไป)
ตรารูปคนขี่มาทั้ง 6 ชิ้น หากดูอยางผิวเผินจะดูเหมือนวานาจะเกิดจากการถูก
ประทับจากแมพิมพชิ้นเดียวกัน แตในรายละเอียดมีความแตกตางกัน คือ ตรา (3/21) เปนชิ้นเดียว
ที่ไมเหมือนกับชิ้นใด ตรา (4/25, 4/26) คลายคลึงกันมาก และตรา (3/20, 6/2 ที่ลายลบเลือนไปมาก)
ก็ดูคลายกับตรา (4/25, 4/26) สวนตรา (4/27) ชํารุดมากจึงไมสามารถเทียบเคียงกับชิน้ ใด
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3.4 มีตัวอักษรและรูปสัตว

1/7

3/28

4/11

4/24

ภาพที่ 318 กลุมตราดินเผาที่มีตัวอักษรและรูปสัตว

ตรากลุมนี้มีทั้งหมด 4 ชิ้น ทุกชิ้นทําจากดินเผา ตรา (1/7, 3/28) พบที่เมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี และตรา (4/11, 4/24) พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
โดยตรา (1/7) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตรา (3/28) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี สวนตรา
(4/11, 4/24) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ตราทุกชิ้นมีรปู ทรงคอนขางกลม (แม1/7, 4/11จะชํารุดก็ตาม) โดยตรา (1/7) เปน
รูปสิงหและอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 ตรา (3/28) เปนรูปปลาและอักษรปลลวะ
ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 ตรา (4/11) เปนรูปมา ดานขางมีตัวอักษรพราหมี
ภาษาสันสกฤต อายุยังไมสามารถวินิจฉัยได และตรา (4/24) เปนรูปสัตวชนิดหนึ่ง ดานขางมี
ตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12
3.5 มีตัวอักษร รูปสัตวและสัญลักษณเกี่ยวกับพระศิวะ

1/13

3/30

3/31

4/29

ภาพที่ 319 กลุมตราดินเผาที่มีรูปตัวอักษร รูปสัตวและสัญลักษณเกี่ยวกับพระศิวะ
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ตรากลุมนี้มีทั้งหมด 4 ชิ้น ทุกชิ้นทําจากดินเผา โดยตรา (1/13, 3/30) จํานวน 2
ชิ้น พบที่เมืองอูทอง สุพรรณบุรี และตรา (3/31, 4/29) จํานวน 2 ชิ้นพบที่เมืองจันเสน นครสวรรค
โดยตรา (1/13) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง หวัดสุพรรณบุรี
ตรา(3/30, 3/31) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี และ
ตรา (4/29) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ตราทุกชิ้นมีรปู ทรงคอนขางกลม (แมวา 3/30, 3/31 จะชํารุดแตคงมีรูปทรงที่
คลายกัน) โดยทุกชิ้นเปนตัวอักษรพราหมีสมัยคุปตะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11
และ ดานขางของตรา (3/30) มีตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 และตรา (4/29)
ดานขางเปนตัวอักษรพราหมี ภาษาปรากฤต อายุยังไมสามารถวินิจฉัยได
4. ตราดินเผา (baked clay sealings) กลุมที่ไมมีตัวอักษร
4.1 มีรูปเทพและเทพีในศาสนา

3/18

4/5
6/3
ภาพที่ 320 กลุมตราดินเผาที่มีรูปเทพและเทพีในศาสนา

6/7

ตรากลุมนี้มี 4 ชิ้น ทําจากดินเผาทั้งหมด โดยตรา (3/18) พบที่เมืองอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ตรา (4/5) พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค ตรา (6/3) พบที่เมืองนครปฐมโบราณ
จังหวัดนครปฐม และตรา (6/7) ไมทราบทีม่ าที่แนชัด
โดยตรา (3/18) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี ตรา (4/5) จัดแสดงอยูในพิพธิ ภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค และตรา (6/3, 6/7)
เก็บรักษาอยูในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
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ตราทุกชิ้นมีรปู ทรงคอนขางกลม ตรา (3/18) เปนรูปทาวกุเวร ตรา (4/5)
สันนิษฐานวาเปนรูปทาวกุเวร ตรา (6/3) เปนรูปคช-ลักษมี และตรา (6/7) เปนรูปพระศิวะและวัว
4.2 มีรูปบุคคลแสดงอาการตาง ๆ

1/2

1/11

2/1

3/7

3/13

3/14

3/15

3/22

3/23

3/25

4/3

4/6

4/8

4/9

4/10

4/18

4/19

4/22

4/28

6/4

6/5

ภาพที่ 321 กลุมตราดินเผาที่มีรูปบุคคลแสดงอาการตาง ๆ
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ตรากลุมนี้มี 21 ชิ้น เปนตราทําจากดินเผาทั้งหมด โดยตรา (1/2, 1/11, 3/7, 3/13,
3/14, 3/15) พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตรา (2/1) พบในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ตรา (3/22)
พบที่บานหนองบัวตากลาน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ตรา (3/23) พบที่เมืองซับจําปา อําเภอ
ทาหลวง จังหวัดลพบุรี ตรา (3/25) ไมทราบที่มา ตรา (4/3, 4/6, 4/8, 4/9, 4/10, 4/18, 4/19, 4/22,
4/28) พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค และตรา (6/4, 6/5) พบที่เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัด
นครปฐม
โดยตรา (1/2, 1/11) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ตรา (2/1) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตรา
(3/7, 3/13, 3/14, 3/15, 3/22, 3/23, 3/25) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระ
นารายณ จังหวัดลพบุรี ตรา (4/3, 4/6, 4/8, 4/9, 4/10, 4/18, 4/19, 4/22, 4/28) จัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค และตรา (6/4, 6/5) เก็บรักษา (ไมไดจัดแสดง) อยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพฯ
ตราทุกชิ้นมีรปู ทรงคอนขางกลม (แมวา 1/11, 3/7 จะชํารุด) แตตรา (4/5, 4/6, 6/4)
รูปทรงกลมรี โดยตรา (1/2) เปนรูปคน 2 คนโดยคนหลังถือดาบ ตรา (1/11, 3/14) เปนรูปคนหาบ
ของ ตรา (2/1) เปนรูปคนเปาสังข ตรา (3/7) เปนรูปคนขี่มา 2 คน ตรา (3/13, 3/22, 6/5) เปนรูป
ผูหญิงยืน ตรา (3/15) เปนรูปคนเลนคลี? ตรา (3/23) เปนรูปคนขี่มา ตรา (3/25) เปนรูปนักรบหรือ
ทหารขี่มา ตรา (4/3) คนขึ้นตนไม ตรา (4/6) คนยืน ตรา (4/8) เปนรูปคนอวนพุงพลุย ตรา (4/9) เปน
รูปคนเตนรํา ตรา (4/10) เปนรูปผูหญิงนั่งไขวขา ตรา (4/18) เปนรูปผูช ายยืนเอียงตัว และตรา (4/19)
เปนรูปคนนั่งบนหลังมา ตรา (4/22) รูปคนยืนถือคทา และตรา (4/28, 6/4) เปนรูปผูช ายยืน
4.3 มีรูปคน รูปสัตวและสัญลักษณมงคล

3/16
ภาพที่ 322 ตราดินเผาที่มีรูปคน รูปสัตวและสัญลักษณมงคล
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ตรานี้มีเพียงชิน้ เดียวทําจากดินเผา โดยพบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัด
แสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
ตราชิ้นนี้มีรูปทรงเปนกอนสี่เหลี่ยมมุมมน โดยตรามีลวดลายทั้งหมด 4 ดาน คือ
เปนรูปผูหญิงยืน เปนรูปคนวิ่ง รูปวัวนอนหมอบ และรูปวัวนอนหมอบกับพระจันทรเสี้ยว
4.4 มีรูปฤาษี

3/8
ภาพที่ 323 ตราดินเผาที่มีรูปฤาษีนั่งชันเขาขวา

พบเพียงชิน้ เดียว ทําจากดินเผา พบที่เมืองวังไผ อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี โดย
จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ตรามีรูปทรงคอนขาง
กลม เปนรูปฤาษีนั่งชันเขา
4.5 มีรูปสัตวชนิดเดียว

1/1

1/4

1/6

1/8

1/9

2/2

3/3

3/6
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3/10

3/11

3/19

3/26

4/1

4/12

4/13

4/14

4/16

4/17
4/20
ภาพที่ 324 กลุมตราดินเผาที่มีเฉพาะรูปสัตวชนิดเดียว

ตรากลุมนี้มี 19 ชิ้น เปนตราทําจากดินเผาทั้งหมด โดยตรา (1/1, 1/4, 1/6, 1/8, 1/9,
3/6, 3/10, 3/11, 3/26) พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตรา (2/2) พบที่เมืองสุพรรณบุรี ตรา (3/3)
พบที่บานหนองตากลาน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ตรา (3/19) พบที่เมืองดงมะรุม อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี ตรา (4/1, 4/12, 4/13,4/14, 4/16, 4/17, 4/20) พบที่เมืองจันเสน นครสวรรค
โดยตรา (1/1, 1/4, 1/6, 1/8, 1/9) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ตรา (2/2) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี จังหวัด
สุพรรณบุรี ตรา (3/3, 3/6, 3/10, 3/11, 3/19, 3/26) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จ
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี และตรา (4/1, 4/12, 4/13, 4/14, 4/16, 4/17, 4/20) จัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ตรามีรูปทรงคอนขางกลม ยกเวนตรา (1/9, 4/12, 4/17, 4/20) ที่มีรูปทรงกลมรี
โดยตรา (1/1, 2/2, 3/3) เปนรูปสิงหนั่ง ตรา (1/4, 3/6, 3/11) เปนรูปชาง ตรา (1/6, 1/9, 4/12, 4/13)
เปนรูปมา ตรา (1/8) เปนรูปสิงโต ตรา (3/10, 3/19) เปนรูปกวาง ตรา (3/26) รูปสัตวชนิดหนึ่งคลาย
ลิง ตรา (4/1) รูปนกแกว ตรา (4/14) เปนรูปไก ตรา (4/16, 4/17) เปนวัวนอนหมอบ และตรา (4/20)
เปนรูปสัตวชนิดหนึ่ง
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4.6 มีรูปสัตวสองชนิด

4/7
ภาพที่ 325 ตราดินเผาที่มีรูปสัตวสองชนิด

ตราแบบนี้มีเพียงชิ้นเดียว คือ ตรา (4/7) ทําจากดินเผา พบที่เมืองจันเสน จังหวัด
นครสวรรค ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ตราชิ้นนี้มีรูปทรงคอนขางกลม เปนรูปสิงโตกําลังไลชาง
4.7 มีรูปสัตวและสัญลักษณมงคล

1/5

3/1

3/9

3/17

4/2

4/21

3/12

ภาพที่ 326 กลุมตราดินเผา รูปสัตวและสัญลักษณมงคล

ตรากลุมนี้มี 7 ชิ้น เปนตราทําจากดินเผาทั้งหมด โดยตรา (1/5, 3/9, 3/12, 3/17)
จํานวน 4 ชิ้น พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ตรา (3/1) พบที่บานซับนอย อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี สวนตรา (4/2, 4/21) จํานวน 2 ชิ้น พบที่เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
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โดยตรา (1/5) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูท อง จังหวัดสุพรรณบุรี
ตรา (3/1, 3/9, 3/12, 3/17) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัด
ลพบุรี และตรา (4/2, 4/21) จัดแสดงอยูใ นพิพิธภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ตรา (1/5, 3/9, 3/12, 3/17, 4/2) มีรูปทรงคอนขางกลม สวนตรา (3/1, 4/21)
รูปทรงกลมรี โดยตรา (1/5, 3/12) ลวดลายเปนรูปวัว รูปสวัสดิกะและหมอน้ํา ตรา (3/1) เปนรูป
สิงห รูปดาว รูปพระจันทร พระอาทิตยและจามร ตรา (3/9) เปนรูปวัวกับพระจันทรเสี้ยว ตรา (3/17)
เปนรูปเรือ รูปศรีวัตสะ และรูปปลา และตรา (4/2, 4/21) เปนรูปวัวกับพระจันทรเสีย้ ว
ตรา (1/5) และ ตรา (3/12) เปนตราที่ถูกประทับจากแมพมิ พชิ้นเดียวกัน และรูปวัว
กับพระจันทรเสี้ยวนี้ถือเปนสัญลักษณของพระศิวะเทพเจาผูยิ่งใหญ (Thaplyal 1972 : 142)
4.8 มีรูปสัตวกับรูปอื่น ๆ

4/23
ภาพที่ 327 กลุมตราดินเผารูปสัตวและสิ่งอื่น

ตรากลุมนี้เพียงชิ้นเดียวทําจากดินเผา พบทีเ่ มืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค
ปจจุบันจัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค
ตราชิ้นนี้มีรูปทรงคอนขางกลม โดยมีลวดลายเปนรูปนกคาบดอกไม
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4.9 มีรูปสัญลักษณมงคล

3/2

3/24

4/4

4/15

ภาพที่ 328 กลุมตราดินเผารูปสัญลักษณมงคล

ตรากลุมนี้มี 4 ชิ้น เปนตราทําจากดินเผาทั้งหมด โดยตรา (3/2, 4/4 4/15) พบที่
เมืองจันเสน จังหวัดนครสวรรค และตรา (3/24) พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยตรา (3/2, 3/24) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี และตรา (4/4, 4/15) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑจนั เสน จังหวัดนครสวรรค
ตราทุกชิ้นมีรปู ทรงคอนขางกลม โดยตรา (3/2, 3/24, 4/15) ลวดลายเปนรูปหมอ
น้ํา และตรา (4/4) เปนรูปหมอน้ํากับลายพรรณพฤกษา
4.10 มีรูปสัญลักษณอื่น ๆ

1/3

1/10

3/4

6/1
ภาพที่ 329 กลุมตราดินเผารูปสัญลักษณอื่น ๆ

3/5
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ตรากลุมนี้มี 5 ชิ้น ทําจากดินเผาทั้งหมด โดยตรา (1/3, 1/10, 3/4, 3/5) จํานวน 4
ชิ้น พบที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และตรา (6/1) พบที่เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม
โดยตรา (1/3, 1/10) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ตรา (3/4, 3/5) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัด
ลพบุรี และตรา (6/1) จัดแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร
ตราทุกชิ้นมีรปู ทรงคอนขางกลม โดยตรา (1/3) ลวดลายเปนรูปเรือในเชิง
สัญลักษณ ตรา (1/10) เปนตัวอักษร คําวา “ศรี” และรูปสัญลักษณของคํา “โอม” ตรา (3/4) เปนรูป
ดุมลอ ตรา (3/5) เปนรูปดอกบัวและกลุมใบบัว สวนตรา (6/1) เปนรูปเรือใบ
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การศึกษาความหมายของรูปภาพและรูปสัญลักษณ
การศึกษาความหมายทีแ่ ฝงอยูในรูปภาพและระบบของสัญลักษณ จําเปนตองพิจารณา
ถึงสามเรื่องใหญ
เรื่องแรกคือ ระบบของสัญลักษณมีความเกีย่ วของกับวัฒนธรรมอินเดียโบราณอยาง
แยกกันไมได นั่นหมายความวาหากตองการทราบความหมายของสัญลักษณที่อยูบนตราและตรา
ประทับที่กําลังศึกษา เราตองทราบกอนวาอินเดียโบราณใหความหมายไวอยางไร แลวจึงนํามา
เปรียบเทียบกัน
เรื่องที่สอง ผูวิจัยพยายามหาคําอธิบายใหม ๆ เนื่องจากผูว ิจัยพบวามีตวั อยางบางแบบที่
ไมสามารถอธิบายไดโดยการใชวัฒนธรรมอินเดีย บางทีอาจจะตองมองไกลไปถึงอารยธรรมใน
บริเวณเอเชียตะวันออกไกลและเอเชียกลาง ที่อาจทําใหเราไดขอมูลและคําอธิบายที่ดมี ากยิ่งขึ้น
เรื่องที่สาม ผูวิจัยเสนอวา ในการศึกษาควรใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของทองถิ่นที่มี
อยูกอน และเมื่อมีอิทธิพลจากภายนอกเขามาวัฒนธรรมแบบทองถิ่นไดมีสวนรวมทีจ่ ะพัฒนาไป
พรอม กันหรือไม เพราะการศึกษาคนความักจะมุงไปในเรื่องที่ความเปนอินเดีย นั่นคืออะไรที่
เหมือนอินเดียมักถูกจัดลําดับใหเปนรุน แรกที่เกาแกเสมอ แตฝมือแบบทองถิ่น (ที่ไมงาม) มักมอง
เปนรุนที่สองหรือไมเปนแบบหลังสุดของพัฒนาการ นั่นหมายถึงวาหากในระหวางการศึกษา
วิเคราะหเรานาจะพบรูปแบบบางอยางที่ใชอินเดียหรืออื่นใดมาอธิบายไมได ผูวจิ ัยเห็นวารูปแบบ
นั้นนาจะเปนแบบทองถิ่น แมวาการพิจารณาเรื่องลําดับอายุจะเปนเรื่องที่ยากเนื่องจากตัววัตถุไมมี
รูปแบบของอักษรมาชวยในการพิจารณาก็ตาม แตผูวิจยั จะพยายามศึกษาวิเคราะหตามขอเสนอทั้ง 3
ขอไปพรอม ๆ กัน
สัญลักษณในความหมายตามแนวคิดของอินเดีย
สัญลักษณ (symbol) ในความหมายตามแนวคิดของอินเดีย สัญลักษณแสดงความหมาย
ที่อยูเหนือรูปธรรมที่ปรากฏ คือลักษณะและรูปแบบของสัญลักษณตามความเขาใจในปจจุบันมัก
แสดงใหเห็นสิ่งตาง ๆ ในระดับเดียว (ในแนวราบ) แตสัญลักษณตามแนวคิดของอินเดียมี 2 ระดับ
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(ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ) เชน ดอกบัวหมายถึงดอกไมชนิดหนึ่งในโลกของประสบการณ
(แนวราบ) แตอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น (ในแนวดิ่ง) ดอกบัว หมายถึง หวงน้ํา (มหาสมุทร) หมายถึง
ปญญา เปนตน (ดูรายละเอียดในเอเดรียน สนอดกราส 2541 : 1-3)
อัษฏมงคล (ashtamangala) ชุดสัญลักษณหลักของอินเดีย
รูปแบบของสัญลักษณและเครื่องหมายบนตราและตราประทับที่พบในประเทศไทย
สวนใหญเปนสวนหนึ่งในสัญลักษณของมงคล 8 ประการ หรือเรียกวา อัษฏมงคล
(ashtamangala) ของอารยธรรมอินเดียโบราณ ซึ่งในแตละพื้นที่ของอินเดียเองก็มีความ
แตกตางกันในรายละเอียดบางประการ (ดูตารางที่ 1)
อัษฏมงคล 8 ประการ
อินเดียเหนือ

อินเดียใต

สิงห

ปลาคู (มัตสยุคมะ)

โค (พฤษภ)

กระจก (ทรรปน)

ชาง (คช)

ขอสับชาง (อังกุศะ)

หมอน้ํา (ปูรณฆฏะ)

หมอน้ํา (ปูรณฆฏะ)

แส (จามร)

แส (จามร)

ธง (ธวัช)

ธง (ธวัช)

ป (ตูรี)

ตะโพน (มรุช)

ตะเกียง (ทีป)

ตะเกียง (ทีป)

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบอัษฏมงคล 8 ประการ ของอินเดียเหนือและอินเดียใต
ที่มา : ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ :
โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 128.
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อัษฏมงคลในพิธีราชาภิเษก
นอกจากอัษฏมงคลที่เปนสัญลักษณหลักของอินเดีย ยังมีอัษฏมงคลในพิธีราชาภิเษกที่
ประกอบดวยปูรณภุมภะ ( ปูรณกลศ ) วัชราสนะ สวัสดิกะ มีนมิถุนะหรือมัตสยยุคมะ (ปลาคู)
ศราวสัมปุฏะ (ไหบรรจุเพชรพลอย) รัตนบาตร (กมัณฑลุ) ไตรรัตนะ และนันทยาวรรต (ดอกพุด)
มงคล 108 ประการ (อัฏุตตรสตะมงคล)
ควรกลาวดวยวา สัญลักษณที่ปรากฏบนตราประทับยังจัดอยูในกลุมของอัฏุตตรสตะ
มงคลหรือมงคล 108 ประการ ที่ประกอบดวย
รูปหอก
แวนสองพระพักตรหรือศรีวัตสะ
ดอกพุดซอน
สายสรอยหรือสวัสดิกะ
เครื่องประดับกรรณ
ดอกไมเปนเครื่องประดับ
ถาดทองหรือพระแทน
ปราสาท
ขอสับชาง
ซุมประตู
เศวตฉัตร
พระขรรค
พัดใบตาล
พัดหางนกยูง
พระมงกุฎ
บาตร
พวงมาลัย
ดอกอุบลเขียว
ดอกอุบลแดง
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มงคล 108 ประการ (ตอ)
ดอกอุบลขาว
ดอกบัวหลวง
ดอกบัวเผื่อน
หมอน้ํา
มหาสมุทรทั้ง 4
ภูเขาที่ลอมรอบจักรวาล
ภูเขาหิมาลัย
เขาพระสุเมรุ
พระอาทิตย
พระจันทร
หมูดาวฤกษ 27 ดวง
ทวีปใหญทั้ง 4
ทวีปนอย
พระเจาจักรพรรดิ
ราชสังขทักขิณาวัฏฏ
ปลาทอง
จักร
คงคาทั้ง 7
เขาสัตตบริภัณฑ
สระใหญทั้ง 7
พญาครุฑ
จระเข
ธงชัย (ธงผาทั้งผืน)
ธงตะขาบ
คานหามหรือเกาอี้
พัดวาลวิชนี
เขาไกรลาศ
ราชสีหทั้ง 4
พญาเสือทอง
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มงคล 108 ประการ (ตอ)
มาลาวหก
ชางอุโบสถ
ชางฉัตทันต
ชางเอราวัณ
หงส
พญานาควาสุกรี
โคอุสภราช
ผึ้งทอง
รัตนบัลลังก
แมโคกับบุตร
เตาทอง
มกร
เรือทอง
มหาพรหมทั้ง 4
เตาทอง
กินนร
กินรี
นกการวิก
นกยูง
นกกระเรียน
นกจักรวากะ
ไกฟา
เทวโลก 6 ชั้น
พรหม 16 ชั้น (ดูกรมศิลปากร 2536 ข : 25-26)
ขอสังเกตคือ อัฏุตตรสตะมงคลทั้งหมดเทาที่รวบรวมมานี้นั้นเปนชุดสัญลักษณมงคลที่
ปรากฏอยูบนรอยพระพุทธบาท ซึ่งทําตามคติในคัมภีรช ินาลังการฎีกาที่แตงขึ้นในประเทศศรีลังกา
เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 17 (Sailer 2536 : 29) จากนัน้ จึงแพรขยายเขาสูดินแดนในบริเวณใกลเคียง

219
โดยเฉพาะภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ดูภาพตัวอยางอัฏุตตรสตะมงคลบนรอยพระพุทธบาท
จากภาพที่ 330-331)

ภาพที่ 330 ภาพตัวอยางของอัฏุตตรสตะมงคลบนรอยพระพุทธบาท พระพุทธไสยาสน
ที่มา : กรมศิลปากร, พุทธฺปาทลกฺขณ และรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท พรี
สเกล จํากัด, 2536 ข), 64.
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ภาพที่ 331 แสดงตัวอยางตําแหนงของมงคล 108 ประการ บนรอยพระพุทธบาท ในคัมภีรชินลังการ
ฎีกา
ที่มา : กรมศิลปากร, พุทธฺปาทลกฺขณ และรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท พรี
สเกล จํากัด, 2536 ข), 56.
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คติเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาทนั้นนาจะมีการบูชากันมาตั้งแตสมัยพระเจาอโศก
ของอินเดียราวพุทธศตวรรษที่ 3 แตพัฒนาการของระบบสัญลักษณบนรอยพระพุทธบาทนั้นปรากฏ
อยางเดนชัดตัง้ แตราวพุทธศตวรรษที่ 5-6 ที่ภารหุตและสาญจี โดยรอยพระพุทธบาทปรากฏเปนรูป
วงกลมของธรรมจักรอยูตรงกลาง (นันทนา ชุติวงศ 2533 : 11-12)
ตอมาในราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 ศิลปะแบบอมราวดีที่เจริญขึ้นในแควนอานธระ ทาง
ตะวันออกเฉียงใตของประเทศอินเดีย รูปสัญลักษณมงคลบนรอยพระพุทธบาทที่พบคือ สวัสดิกะ
รูปปลา ปลาคู ขอสับชาง มหาสมุทร ดอกไม ดอกบัว สังข ธรรมจักร วัชระ คันธนู ดาบ เปนตน (ดู
ภาพลายเสนที่ 3-4)

ภาพลายเสนที่ 3 แสดงภาพลายเสนของสัญลักษณมงคลบนรอยพระพุทธบาท ศิลปะแบบอมราวดี
ที่มา : นันทนา ชุติวงศ, รอยพระพุทธบาทในศิลปะใตและเอเซียอาคแนย (กรุงเทพฯ : ดานสุธาการพิมพ,
2533), 15.
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ภาพลายเสนที่ 4 แสดงภาพลายเสนของสัญลักษณมงคลบนรอยพระพุทธบาท ศิลปะแบบอมราวดี
ที่มา : กรมศิลปากร, พุทธฺปาทลกฺขณ และรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท พรี
สเกล จํากัด, 2536 ข), 58.

และราวพุทธศตวรรษที่ 8-9 จากแควนอานธระที่นาคารชุนโกณฑะ รูปสัญลักษณมงคล
ที่ปรากฏบนรอยพระพุทธบาทมีการพัฒนามากขึ้น สัญลักษณมงคลที่พบคือ รูปสวัสดิกะ รูปปลาคู
ขอสับชาง ศรีวัตสะ คันฉอง หมอน้ํา ตรีรัตนะ (นันทนา ชุติวงศ 2533 : 15-18) (ดูภาพลายเสนที่ 5)
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ภาพลายเสนที่ 5 แสดงภาพลายเสนของสัญลักษณมงคลบนรอยพระพุทธบาท ที่นาคารชุนโกณฑะ
ที่มา : นันทนา ชุติวงศ, รอยพระพุทธบาทในศิลปะใตและเอเซียอาคแนย (กรุงเทพฯ : ดานสุธาการพิมพ,
2533), 17.

ดังนั้นเพื่อความเขาใจที่ตรงกันกับการที่ผูวจิ ัยกลาวอางวา สัญลักษณมงคลที่พบบนตรา
ประทับยังจัดอยูในกลุมของอัฏุตตรสตะมงคลหรือมงคล 108 ประการนั้น ผูวิจยั ใหหมายความถึง
สัญลักษณมงคลที่ปรากฏอยูบนรอยพระพุทธบาทในรุน แรก ๆ ของอินเดีย ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 5-9
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สัญลักษณที่ปรากฏบนวัตถุสําคัญในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร (Emblematics of the main Early
Historical Period emblematic object)
1. หวีงาชาง (Ivory comb)
หวีงาชาง ซึ่งขุดพบที่เมืองโบราณจันเสน จังหวัดนครสวรรค กําหนดอายุอยูในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 6 - 8 ที่มีแหลงผลิตอยูในประเทศอินเดียโบราณ (ผาสุข อินทราวุธ, 2542 : 57) ถือเปน
ตัวอยางทีด่ ีในการศึกษาระบบสัญลักษณในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร โดยหวีงาชางชิ้นสําคัญนี้มี
สภาพชํารุดมาก โดยเฉพาะซีข่ องหวีไดชํารุดหักหายไปเหลือแตสวนที่เปนดามหวีซึ่งมี 2 ดาน แต
ละดานมีภาพแกะสลักเปนลายเสนรูปสัญลักษณ และสัญลักษณมงคล โดยดานหนึ่งแบงพื้นที่
ออกเปน 2 สวน คือ ดานบนประกอบดวย พระอาทิตย (Round sun) หมอปูรณฆฏะ (Purnakata )
รวงผึ้ง (Beehive) ศรีวัตสะ (Srivatsa) ฉัตร (Chattra) สังข (Sankha) จามร (Chamara) และ
พระจันทร (Round moon) ดานลางเปนมาคู (ดูภาพที่ 332 และภาพลายเสนที่ 6) อีกดานหนึ่งสลัก
เปนรูปหงส (Hamsa or Swan) เต็มพื้นที่ (ดูภาพที่ 333 และภาพลายเสนที่ 7)

ภาพที่ 332 แสดงภาพของดามหวีที่ทําจากงาชาง พบที่เมืองจันเสน เปนรูปสัญลักษณมงคลตาง ๆ
ที่มา : Phasook Indrawooth, Central Thailand before Dvaravati period [CD-ROM]. 2005. Available
from Present at Paris.
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พระอาทิตย หมอน้ํา รวงผึ้ง ศรีวัตสะ ฉัตร

สังข

จามร พระจันทร

มาคู

ภาพลายเสนที่ 6 แสดงภาพลายเสนของดามหวีงาชาง เปนรูปสัญลักษณมงคลตาง ๆ

ภาพที่ 333 แสดงภาพอีกดานหนึ่งของดามหวีที่ทําจากงาชาง พบที่เมืองโบราณจันเสน เปนรูปหงส
ที่มา : Phasook Indrawooth, Central Thailand before Dvaravati period [CD-ROM]. 2005. Available
from Present at Paris. (ภาพลายเสนที่ 6-ภาพที่ 333)

226

ภาพลายเสนที่ 7 แสดงภาพลายเสนของดามหวีงาชาง เปนรูปหงสเต็มพื้นที่
ที่มา : Phasook Indrawooth, Central Thailand before Dvaravati period [CD-ROM]. 2005.
Available from Present at Paris.

2. แผนหินรูปคช–ลักษมี ที่เมืองนครปฐมโบราณ
ลักษณะเปนแผนหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ขนาดกวาง 15X21 นิ้ว ที่แกะสลักเปนภาพของ
คช–ลักษมี มีหลุมตื้นรูปกลมอยูตรงกลางลอมรอบดวยกลีบบัว 2 ชั้น ตอนบนของแผนหินสักเปน
รูปการอภิเษกของพระศรีหรือคช-ลักษมี โดยพระศรีประทับนั่งบนฐานบัว มือทั้ง 2 ขางถือดอกบัว
(ปทมหัตถ) ดานซายและขวาเปนรูปชางยืนกําลังเทหมอน้ําลงมาเพื่อสรงพระศรี ที่ปากหมอน้ําทํา
เปนลายดอกไม (อาจเปนดอกบัว) บริเวณดานลางของหมอน้ําติดกับฐานบัวของพระศรีเปนรูปจามร
(แส) ขนาบซายขวา สวนตอนลางของแผนหินนี้มีรูปสังข บวงบาศ วิวัชระ ขอสับชาง (อังกุศะ) พัด
โบก (วาลวิชนี) ฉัตร และรูปปลา (อยางละ 2 ) โดยมีหมอน้ํา (ปูรณกลศ) อยูตรงกลาง และที่บริเวณ
มุมทั้งสี่ดานมีลักษณะเปนเบา (หลุม) ขนาดเล็กเชนกันโดยทําเปนลายรูปกลีบดอกบัว ซึ่งอาจเปน
ถาดสําหรับใสเครื่องหอมในการทําพิธีกรรมของพราหมณ ผาสุข อินทราวุธ (2542) เสนอวา แผน
หินจําหลักรูปคช–ลักษมีนี้เปนแผนหินที่ใชรองรับหมอน้ํา (ปูรณกลศ) ในการสรงน้ําเทพหรือเทพี
ในพิธีราชสูยะที่กษัตริยทวารวดีตองทําเพื่อยกฐานะของพระองคใหเทียบเทากับเทพเจา (ดูภาพที่
334 และภาพลายเสนที่ 8)
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ภาพที่ 334 แสดงภาพของแผนหินจําหลักพบที่เมืองนครปฐม เปนรูปคช-ลักษมี และสัญลักษณมงคล
ตาง ๆ
ที่มา : Phasook Indrawooth, Central Thailand before Dvaravati period [CD-ROM]. 2005. Available
from Present at Paris.

ภาพที่ 8 แสดงภาพลายเสนของแผนหินจําหลักรูปคช –ลักษมี และสัญลักษณมงคลตาง ๆ
ที่มา : กรมศิลปากร, พุทธฺปาทลกฺขณ และรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : บริษัท พรี
สเกล จํากัด, 2536 ข), 12.
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พิธีราชสูยะ (Rajasuya) เปนพิธีเฉพาะของกษัตริย เพื่ออัญเชิญอํานาจของเทพเจามาสู
พระองค มีพิธีกรรม 8 ขั้นตอนที่ตองทําตอเนื่องกัน เชน พิธีสรงน้ําเทพและเทพีตาง ๆ (อภิเษจนียะ)
พิธีที่ใชลูกเตาเปนอุปกรณคือ การทอยลูกเตา ซึ่งเปนสัญลักษณของการแบงปนผลผลิต ในชวง
ระหวางการประกอบพิธีกรรมเพื่อเปนการยกยองใหองคกษัตริยเทียบเทากับเทพเจา พระองคจะตอง
เดิน 3 กาวบนหนังเสือ เปนสัญลักษณวาเปนผูมีอํานาจเหนือทั้ง 3 โลก คือ โลกมนุษย โลกสวรรค
และโลกบาดาล เทียบเทากับพระวิษณุผูมีอาํ นาจเหนือโลกทั้งสาม จากนั้นพราหมณผปู ระกอบพิธีก็
จะประกาศแกเหลาเทวดาวา กษัตริยพ ระองคนี้มีฐานะเทียบเทากับเทวดาทั้งปวง (ผาสุข อินทราวุธ
2542 : 175)
3. ชิ้นสวนแผนหินจําหลักลายมงคล ที่พพิ ธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร
ลักษณะชิ้นสวนแผนหินรูปสี่เหลี่ยม ขนาดกวาง 6.8 นิ้ว ไมปรากฏที่มาอยางแนชดั
ปจจุบันจัดแสดงอยูที่พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร ชิ้นสวนแผนหินจําหลัก
ลายมงคลนี้แกะสลักเปนหลุมตื้นรูปกลม ถัดมาเปนรูปจามร (แส) สังข พัดโบก และจักร ซึ่งอาจเปน
ถาดสําหรับใสเครื่องหอมในการทําพิธีกรรมของพราหมณ (กรมศิลปากร 2536 : 12) (ดูภาพที่ 335
และภาพลายเสนที่ 9)

ภาพที่ 335 แสดงภาพของแผนหินจําหลักที่มีสัญลักษณมงคล คือ จามร สังขและจักร
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ภาพลายเสนที่ 9 แสดงภาพลายเสนของแผนหินจําหลักสัญลักษณมงคล
ที่มา : กรมศิลปากร, พุทธฺปาทลกฺขณ และรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย (กรุงเทพฯ :
บริษัท พรีสเกล จํากัด, 2536 ข) 12. (ภาพที่ 335 และภาพลายเสนที่ 9)

สัญลักษณและความหมายของตราและตราประทับ
1. กระตาย (Rabbit)
กระตายในวัฒนธรรมอินเดียและจีน ถือวากระตายเปนสัญลักษณที่เกี่ยวกับเมืองหรือ
ประชาชน (Mihailovs 2003 : 69)
2. กวาง (Deer)
สัญลักษณนี้จะเห็นเปนสัตวสี่เทาที่มีเขา กวางเปนสัญลักษณของการเทศนาครั้งแรกของ
พระพุทธเจา และยังเปนสัญลักษณของพระมหากษัตริยม าหลายราชวงศ เชน พระเจาจันทรคุปต
แหงราชวงศโมริยะ
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3. จามร (Chamara)
จามร (แส) สัญลักษณของกษัตริยและเปนเครื่องราชูปโภคของกษัตริย เนื่องจากบริวาร
ของกษัตริยสมัยโบราณตองถือแสคอยปดยุงและแมลงไมใหรบกวน แสจึงจัดเปนเครื่องราชูปโภค
ของกษัตริย
4. ชาง (Elephant)
การคนพบตราประทับ (seals) รูปชางในบริเวณลุมแมน้ําสินธุ ทําใหทราบวาคติเกีย่ วกับ
การเคารพนับถือสัตวบางชนิดโดยเฉพาะชางไดมีมานานแลวตั้งแตอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ (ราว
3500 ปกอนคริสตกาล) คติเรื่องชางปรากฏขึ้นอยางชัดเจนในสมัยพระเวท โดยคัมภีรตาง ๆ ในสมัย
พระเวทกลาวถึงเทพเจาที่ทําหนาที่ตาง ๆ โดยเฉพาะสัตวนั้นมักเขาไปเกี่ยวของกับเทพเจาเสมอ
กลาวคือ เทพเจาแตละองคจะมีสัตวเปนพาหนะประจําของตน อาทิเชน ชางซึ่งเปนพาหนะของพระ
อินทร เปนตน
คัมภีรตาง ๆ กลาวถึงกําเนิดของชางแตกตางกันออกไป เชน เชื่อวาชางกําเนิดมาจาก
เปลือกไขในพระหัตถของพระพรหม เชื่อวาเกิดจากดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากพระนาภีของพระวิษณุ
ตามคติของไวษณพนิกาย ชางเกิดจากการกวนเกษียรสมุทร ตามคติของศาสนาพราหมณ
ชางมี 4 ตระกูล โดยเชื่อวา เทพเจา 4 องค คือ พระพรหม พระอิศวร พระวิษณุ และพระ
อัคนี เปนผูสรางชางจากเกสรดอกบัวและกลีบบัว คือพระพรหมสรางชางตระกูลพรหมพงศ พระ
อิศวรสรางชางตระกูลอิศวรพงศ พระนารายณสรางชางตระกูลวิษณุพงศ และพระอัคนีสรางชาง
ตระกูลอัคนิพงศ
คติเรื่องชางที่สําคัญคือ 1) คติเรื่องชางกับการปกครองบานเมือง ที่กษัตริยจะตองมีชา งที่
มีลักษณะดีเปนพาหนะในการออกทําศึกสงคราม 2) คติเรื่องชางแกว ทีเ่ ปนชางวิเศษสามารถเหาะ
เหินไปในอากาศได เปนชางศึกที่มีความวองไวสามารถเอาชนะขาศึกไดโดยงาย และชางแกวยังเปน
ชางประจําองคพระจักรพรรดิโดยเฉพาะ 3) คติของชางที่เกี่ยวกับฝน โดยเชื่อวาเมื่อมีชางลักษณะดี
เกิดขึ้นในที่ใดจะมีฝนตกอยางสม่ําเสมอ เชน ชางไอราวัต (เปนพาหนะของพระอินทร) ที่ชื่อมี
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ความหมายวา เมฆ ในสมัยโบราณเชื่อวา เมฆคือชางที่ลอยไปบนทองฟา เมื่อเมฆมารวมตัวกันมาก
เขาก็จะทําใหฝนตกลงมา (สมชาติ มณีโชติ 2524 : 31)
คติเรื่องชางไอราวัต ถือเปนชางสําคัญในศาสนาพราหมณ ที่มีรูปรางใหญโต เปน
ชางเผือกที่เกิดจากการกวนเกษียรสมุทร มีพละกําลังมาก บางคัมภีรกลาววา มีงา 4 งา มีงวง 3 งวง
และไดรับยกยองวาเปนเจาแหงชางทั้งหลาย บทบาทของชางไอราวัตเปนที่รูจักของอยางแพรหลาย
ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในคติของพุทธศาสนาก็ปรากฏชื่อของชางไอราวตะ
ไอราวัณหรือเอราวัณ เชนกัน
ในศาสนาพุทธชางมักเกี่ยวกับพระพุทธเจาเสมอ โดยเฉพาะในพุทธประวัติ เชน ตอน
พระนางมายาจะทรงพระครรภเจาชายสิทธัตถะ ทรงพระสุบินถึงชางเผือกมากระทําทักษิณาวัฏ
(เวียนขวา) แลวเขาสูพระครรภทางดานขาง ตอนชางคิรีเมขลที่เปนพาหนะของพญามารใชขี่เพื่อ
ขัดขวางการตรัสรูของพระพุทธเจา ตอนชางปาลิไลยกะ เปนชางที่ไดปรนนิบัติพระพุทธเจาครั้ง
เสด็จจําพรรษาที่ชายปารักชิตวัน ใกลหมูบา นปาลิไลยกะ และชางเอราวัณพาหนะของพระอินทร
เปนตน นอกจากนี้คติเรื่องชางยังปรากฏในชาดก เชน ชาดกอรรถกถาที่แสดงอดีตของพระพุทธเจา
ที่เสวยพระชาติเปนชางถึง 7 ครั้ง
คติการนับถือชางไดสืบตอมาเปนเวลานาน นับตั้งแตเปนคติพื้นเมืองของอินเดียเปนตน
มา เรื่องของชางมักเขามามีบทบาทในลัทธิศาสนาตาง ๆ ทั้งศาสนาพราหมณ ศาสนาพุทธ และ
ศาสนาเชน เมือ่ อารยธรรมจากอินเดียแพรขยายเขามาในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต คติ
เรื่องชางมักปรากฏในงานศิลปกรรมตาง ๆ อยูเสมอ (ดูรายละเอียดใน สมชาติ มณีโชติ 2524)
ชางของอินเดียในศาสนาฮินดูเปนสัญลักษณสําหรับการบังคับบัญชา เปนพลังซึ่ง
เกื้อหนุนและปกปองชีวิต ในพุทธศาสนามีเรื่องของชางอยูหลายตอนที่สําคัญคือ การถือกําเนิดของ
เจาชายสิทธัตถะ พระนางมายาฝนถึงชางเผือกมาจุติในรางของพระองค ชางจึงเปนสวนสําคัญของ
รูปสัญลักษณของคช-ลักษมี (Gaya-Lakshimi)
ชางยังแสดงถึงความอุดมสมบูรณและความเปนเอกราชของราชวงศ และประชาชนที่ใช
ชีวิตอยางสงบสุขในแผนดินที่อุดมสมบูรณภายใตการปกครองของกษัตริย แสดงใหเห็นถึง
สัญลักษณของความเปนผูนําของกษัตริย
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เกี่ยวกับเรื่องสัตวสําคัญที่พบบอยครั้งในงานศิลปกรรมตาง ๆ นั้น เอเดรียน สนอดกราส
(2541) แสดงความเห็นไวอยางนาสนใจวา เสาพระเจาอโศกที่เมืองสารนาถที่ยอดเสาตกแตงดวยกง
ลอ 4 อัน สลับกับสัตว 4 ชนิด คือ วัว สิงโต มา และชาง เคลื่อนไหวและหมุนไปตามการโคจรของ
พระอาทิตย สวนสิงโตที่ยืนอยูบนยอดเสา 4 ตัว เปนเครือ่ งค้ํา (รองรับ) กงลอที่หาซึง่ หมายถึง ดวง
อาทิตยยามเทีย่ งที่หยุดนิ่งอยูก ับที่และเปนธรรมจักรไปพรอม ๆ กัน เปนสื่อความหมายของ
พระเจาอโศกที่ปกครองอาณาจักรดวยธรรมและการเผยแผพทุ ธศาสนาออกไปสูสากล นอกจาก
นี้ยังมีวรรณกรรมในพุทธศาสนาที่กลาวถึงสระอโนดาต ที่มีลําธาร 4 สาย ไหลออกจากสระตามทิศ
ทั้งสี่ผานสัตว 4 ชนิดลงสูโลกมนุษยกลายเปนแมน้ํา 4 สายคือ แมน้ําคงคาไหลออกจากปากของวัว
เงินไปทางทิศตะวันออก แมน้ําสินธุไหลออกจากปากชางทองไปทางทิศใต แมน้ําสีดาไหลออกจาก
ปากสิงโตแกวไปทางทิศเหนือ และแมนา้ํ ออกซุสไหลออกจากปากมาเพชรไปทางทิศตะวันตก
(ดูเอเดรียน สนอดกราส 2541 : 87-89)
5. ดอกบัว (Padma)
ดอกบัวถือเปนสัญลักษณของน้ํา เปนสิ่งที่พบทั่วไปในศิลปกรรมที่ไดรับอิทธิพลจาก
อินเดีย ทั้งในศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู โดยมีความหมายสําคัญคือการแสดงถึงการกําเนิดอันศักดิ์
สิทธ ความอุดมสมบูรณ ความบริสุทธิ์ และเปนสัญลักษณของแสงสวางแหงปญญา
คติในศาสนาฮินดู กลาววา แมดอกบัวจะเปนตนไมที่อยูในน้ํา แตก็มีดอกที่สวยงามไม
เปอนโคลน มีความหมายที่เปรียบเสมือนการกําเนิดอันบริสุทธิ์ของสรรพชีวิต ซึ่งในการสรางโลก
และจักวาลขึ้นใหม ดอกบัวจะโผลออกมาจากน้ําและคลี่บานออกเพื่อโลกและจักรวาลไดพัฒนา
ตอไป ดอกบัวในความหมายนี้จึงเปรียบกับครรภที่ใหกําเนิดสิ่งตาง ๆ
ดอกบัวเกี่ยวของกับเทพเจาและเทวีในศาสนาฮินดูหลายองค เชน พระศรีลักษมีหรือเทพี
แหงดอกบัว พระพรหมเปนเทพเจาที่ประทับบนดอกบัว ทรงมีกําเนิดจากพระนาภีของพระนารายณ
เมื่อครั้งสรางโลก เปนตน
6. ทาวกุเวร
ทาวกุเวรเปนเทพชั้นรองในศาสนาฮินดู เดิมทาวกุเวรเปนเจาแหงยักษ ในลัทธิบูชายักษ
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ซึ่งเปนลัทธิพื้นเมืองลัทธิหนึ่งในอินเดีย ในคัมภีรอาถรรพเวทเรียกทาวกุเวรวา “นิธิปติ” และ “ธน
ปติ” มีฐานะเปนเทพแหงความมั่งคั่ง สวนในมหากาพยภารตะกลาวถึงทาวกุเวรวาเปนบุตรของฤษี
ปุลยสัตย ไดบาํ เพ็ญเพียรถวายพระพรหมเปนเวลาพันป จนไดรับพรใหเปนเทพแหงความมั่งคั่งและ
โลกบาลประจําทิศเหนือ
กุเวร แปลวา “รูปอัปลักษณ” การที่ไดรับนามเชนนี้คงเนื่องมาจาก การที่ทาวกุเวรมี
รูปรางหนาตาแบบยักษ คือ อวนพุงพลุย หนาตาดุรายเพราะดื่มสุรามาก มือถือถุงสมบัติ สวมมงกุฏ
และเครื่องประดับ พาหนะของพระองคคือ คน หรือภูต และบางครั้งเปนชางเมื่อทาวกุเวรมีฐานะ
เปนเทพโลกบาล ในรูปปกติมักมี 2 กร แสดงปางประทานพรหรือปางประทานอภัย หากเปนรูปใน
ลักษณะที่ดุราย มักมี 4 กร มีกระบองหรือคทาเปนอาวุธ
ในทางพุทธศาสนา ทาวกุเวรไดรับการนับถือในฐานะโลกบาล และเปนเทพแหงความ
มั่งคั่งเชนเดียวกับชาวฮินดู เมื่อมีฐานะเปนโลกบาลประจําทิศเหนือ จะไดรับนามวา ทาวกุเวร หรือ
ทาวเวสสุวณ
ั ณ หรือทาวไพศพ ในพุทธศาสนามหายานทาวกุเวรมีฐานะเปนเทพแหงความมั่งคั่ง
และโชคลาภนามวา เทพชัมภล (Jambala) ทีช่ อบถือผลมะนาวในมือขวา พังพอนในมือซาย ของ
สองสิ่งนี้เปนสัญลักษณแสดงถึงความมั่งคั่ง และนอกจากนี้ทาวกุเวรยังมีฐานะเปนบริวารของ
พระพุทธเจา มีหนาที่คุมครองรักษาผูที่มีธรรมะทั่วไป
ประติมากรรมรูปทาวกุเวรในอินเดียในฐานะเทพแหงความมั่งคั่ง นิยมทํารูปเทพใน
ลักษณะพุงพลุย อาจถือถุงเงินถุงทอง สวมมงกุฎและมีเครื่องประดับตกแตงกายมากมาย บางครั้ง
แสดงดวยรูปหมอแหงความอุดมสมบูรณ หรือรูปไหสมบัติที่อยูขางกายของทาวกุเวร
รูปทาวกุเวรที่พบในประเทศไทยในแบบเทพแหงความมั่งคั่ง มักแสดงเปนรูปบุรุษนั่งพุง
พลุยนั่งชันเขา พิงหมอหรือไหสมบัติสองใบทั้งดานซายและดานขวา อยูบ นตราประทับ และตราดิน
เผา หรือแผนดินเผา ซึ่งมีลักษณะรูปแบบที่คลายคลึงกับศิลปะอินเดียในสมัยหลังคุปตะ (ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11-13)
คติเกี่ยวกับการนับถือทาวกุเวร ไดรับการยกยองนับถือจากพวกพอคาชาวอินเดียทุก
ศาสนา เนื่องจากทาวกุเวรเปนสัญลักษณของความมั่งคั่งและความมีโชคลาภ เปนคติพื้นเมืองที่สืบ
ทอดกันมาและไดเขามาผสมผสานกับความเชื่อในศาสนาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง การนับถือทาว
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กุเวรคงเขามาในประเทศไทยพรอมกันกับอารยธรรมอินเดียที่แพรขยายเขาสูเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ตั้งแตในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 และผูที่นําเขามาก็คงเปนเหลาพอคาจากอินเดียทีเ่ ดิน
ทางเขามาคาขายในดินแดนแถบนี้ (อุษา โพธิกนิษฐ 2527)
7. นก
นกแกวเปนพาหนะของกามเทพ เทพเจาแหงความรัก และเปนพาหนะของเทพีรตี ชายา
ของกามเทพ รูปนกแกวอาจเปนสัญลักษณเกี่ยวกับความรัก และนกแกวยังมีความสามารถในการ
ชวยรักษาโรค การมีรูปนกแกวติดตัวอาจเปนความเชื่อวาจะชวยใหผูถือพนจากโรคภัยตาง ๆ ได
(อนุสรณ คุณประกิจ 2539 : 95)
นกแกวยังเปนสัตวเลี้ยงของสตรีชั้นสูงชาวอินเดียในสมัยโบราณ ที่จะชอบสอนให
นกแกวพูด นกแกวยังเปนสินคาสงออกไปขายแกพอคาชาวโรมันในชวงที่อินเดียมีการคาขายกับ
ชาวตะวันตกโดยเฉพาะชาวโรมัน
สวนนกยูงนัน้ เคยเปนอาหารที่ชื่นชอบของกษัตริยโดยเฉพาะพระเจาอโศก หางของ
นกยูงกลายเปนเครื่องประดับในสมัยตอมา (ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 35)
8. ปลา (Fish)
เปนสัญลักษณน้ํา ในประเทศจีนปลาเปนสัญลักษณที่หมายถึง ความร่ํารวย และ
ความสามารถในการผลิต รูปปลายังเปนสัญลักษณที่ปรากฏบนรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจา
9. ปูรณฆฏะ (Purnakhata)
ปูรณฆฏะ เปนทั้งหมอน้ําที่มพี ันธุพฤกษาหรือไมมีพันธุพฤกษาเลื้อยออกมาจากปาก
หมอ จัดเปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณและสัญลักษณของศิริ ตามความเชื่อของชาวอินเดีย
ทุกศาสนา (ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 130) หมอน้ําเปนสัญลักษณแทนน้ําหรือมหาสมุทร ซึ่งความ
เชื่อของมนุษยดั้งเดิมเชื่อวา ทุกสรรพสิ่งถือกําเนิดมาจากน้ํา (ศักดิ์ชยั สายสิงห 2543 : 165)
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อีกคติหนึ่งมาจากรูปคชลักษมี (Gaja-Lakshami) เปนพระศรี-ลักษมี อาบน้ําดวยน้ําจาก
แจกันถือโดยชาง 2 เชือก เปนสัญลักษณของความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ เหยือกน้ําที่เติมน้าํ
จนเต็มเปย มเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับชีวิต
10. พระคเณศ
พระคเณศ เปนเทพจาในศาสนาฮินดู มีชื่อเรียกที่สําคัญนอกจากชื่อ “พระคเณศ” คือ
พระคณปติ และพระพิฆเนศวร เปนโอรสของพระศิวะกับนางปารวตี มีรูปรางที่ตัวเปนคน แตมหี วั
เปนชาง มีการนับถือพระคเณศในทุกวรรณะของชาวฮินดู เปนเทพเจาที่ไดรับการนับถือและนิยม
บูชามากที่สุด
ชาวฮินดูถือวา พระคเณศเปนเทพประจําความขัดของ และเปนผูประทานความสําเร็จแก
กิจการตาง ๆ เมื่อจะมีการทําพิธีกรรมทางศาสนาหรือศึกษาเลาเรียนศิลปะวิทยาการจะตองมีการ
บูชาพระคเณศ เพื่อขอความปลอดภัย พนจากความขัดของตาง ๆ และขอความสําเร็จในการทํา
กิจการงานนั้น พระคเณศยังเปนที่ยอมรับกันวาทรงเปนเทพเจาแหงความฉลาด ในกลุมประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่เลี้ยงชาง พระคเณศเปนทีน่ ับถือของผูฝกหัดสอนชาง ดังนัน้ เมื่อมีการ
คลองชางหรือทําพิธีบวงสรวงบูชา จะมีการบูชาพระคเณศเปนอันดับแรก โดยถือวาพระองคเปน
เทพประจําชาง และเปนเทพแหงศิลปวิทยา
พระคเณศในฐานะเทพผูขจัดอุปสรรค เปนแนวความคิดดั้งเดิมของพระคเณศ ตาม
ตํานานกลาววาพระองคกําเนิดมาในฐานะนี้ ชาวอินเดียที่ไดเดินทางเขามาคาขายในดินแดนประเทศ
ไทยในยุคสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร (ราวพุทธศตวรรษที่ 6-9) สวนใหญจะเปนพวกพอคา ตอมาจึง
มีพวกนักบวชโดยเฉพาะพวกพราหมณเดินทางเขามาโดยทางเรือ ลวนแตเคารพบูชาพระคเณศผูซึ่ง
เปนเทพผูขจัดอุปสรรคทั้งปวง ชาวอินเดียเหลานี้ไดนาํ รูปเคารพของพระคเณศติดตัวเขามาดวย และ
ไดเผยแพรแนวคิดนีแ้ กชนพืน้ เมืองในทองถิ่น (ดูรายระเอียดในจิรัสสา คชาชีวะ 2531)
ลักษณะของพระคเณศคือ เปนเทพที่มีเศียรเปนชาง มีงาขางเดียว พุงพลุย มี 4 กร มีงูพัน
อยูที่เอว อาวุธที่ถือมีหลายอยางตามลักษณะการปรากฏกาย
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11. พระนารายณ
พระนารายณ หรือที่รูจักอีกพระนามหนึ่งวา “พระวิษณุ” ถือเปน 1 ใน 3 ของเทพผู
ยิ่งใหญ (ตรีมรู ติ) ศาสนาฮินดู ซึ่งประกอบดวย พระพรหม เปนเทพผูสรางโลก พระนารายณ (พระ
วิษณุ) เปนเทพผูรักษา และพระศิวะ (พระอิศวร) เปนเทพผูทําลาย พระนารายณมีชายาคือ พระ
ลักษมี ซึ่งถือเปนเทพีแหงโชคลาภและความอุดมสมบูรณ มีพญาครุฑเปนพาหนะ เมือ่ สิ้นกัลป
พระองคจะประทับบรรทมเหนือพญาอนันตนาคราชในเกษียรสมุทร เพื่อใหกําเนิดพระพรหมที่จะ
มาสรางโลกอีกครั้งหนึ่ง
รูปเคารพของพระนารายณโดยทัว่ ไป จะทําเปนรูปเทพเจาที่มีเศียรเดียว มี 4 กร (จตุรภุช)
และทรงถือเทพศาสตราวุธหลายอยาง แตทมี่ ักพบเสมอคือ จักร สังข คทา และดอกบัว ซึ่งมีประวัติ
ความเปนมาและความหมายแตกตางกันคือ
จักร มีชื่อวา วัชรนาถ หรือจักรสุทรรศน เปนจักรที่พระเพลิงมอบใหเปนอาวุธ เนื่องจาก
ไดชวยใหพระเพลิงไดกนิ ปาฑณฑพ แตบางตํานานกลาววา จักรนี้สรางขึ้นจากรัศมีและความ
รอนแรงขององคสุริยเทพ ดังนั้นจักรจึงเปนเครื่องหมายของดวงอาทิตยและแทนวงโคจรของดวง
อาทิตยที่หมุนรอบจักรวาล
สังข มีชื่อวา ปาญจะชันยะ ซึง่ เดิมเปนเปลือกหอยสังขหุมกายของอสูรชื่อ ปญจชน
ตอมาถูกพระกฤษณะ (อวตารหนึ่งของพระนารายณ) ฆาตาย จึงไดนําเอาเปลือกหอยสังขมาใชเปน
ศาสตราวุธ สําหรับความหมายของสังขนั้น ถือวาเปนสัญลักษณของน้ํา ชีวิต และความอุดมสมบูรณ
นอกจากนี้สังขยังใชเปนเครื่องเปาเพื่อประกาศการเริ่มตนของเหตุการณอันเปนมงคล
คทา มีชื่อวา เกาโมทก เปนสิ่งที่พระเพลิงมอบใหพรอมกับจักรวัชรนาถ ความหมายของ
คทา เปนการบอกถึงการเปนผูคุมครอง และลงโทษผูทําความชั่วรายโดยเฉพาะเหลาอสูรที่เปนศตรู
กับเทพเจา
ดอกบัว เปนสัญลักษณของโลกและการสรางโลก บางครั้งอาจถือวัตถุรูปกลมในฝามือ
ซึ่งหมายถึง “แผนดิน” แทนสัญลักษณของโลก
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12. พระศรี-ลักษมี
การนับถือสตรีหรือเทพีแหงความอุดมสมบูรณในอินเดีย มีมาแลวตั้งแตอารยธรรมลุม
แมน้ําสินธุ (Indus Valley Civilization) ดังปรากฏหลักฐานที่เปนงานประติมากรรมขนาดเล็กรูป
สตรีที่มีสะโพกผายและมีหนาอก (อนุสรณ คุณประกิจ 2529 : 19-20)
ในทางศาสนา จากคัมภีรของศาสนาพราหมณ ไดกลาวถึง นามของเทพีลักษมีวา เปน
เทพีแหงความอุดมสมบูรณและโชคลาภ เปนแมธรณีและมารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง เทพีลักษมียัง
ไดรับการยกยองใหเปนชายาของพระวิษณุ เทพสูงสุดในศาสนาฮินดูลัทธิไวษณพนิกาย
สวนวรรณกรรมในพุทธศาสนากลาวถึงเทพีลักษมีวา เปนเทพีแหงความงาม เปนเทพี
แหงทรัพยสมบัติเปนผูประทานโชคลาภใหแกอาณาจักร
และคติของศาสนาเชนเทพีศรีหรือลักษมี ถือเปนหนึ่งในมหามงคลสิบสี่ประการ อันเปน
นิมิตกอนการประสูติของพระมหาวีระ ศาสดาของศาสนาเชน (มหามงคล 14 ประการของศาสนา
เชน ประกอบดวย ชางเผือก วัวเผือก สิงห เทพีศรี พวงมาลัย พระจันทรเต็มดวง พระอาทิตย ธงที่
ยอดเสามีรูปสิงห แจกันที่มนี ้ําและดอกบัว สระบัวที่มดี อกบัว ทะเลน้าํ นม วิมานของเทพ กองเพชร
พลอย ไฟที่ปราศจากควัน (อุษา โพธิกนิษฐ 2527 : 14-15)
ชาวพื้นเมืองของอินเดียทุกศาสนา กษัตริยอ ินเดียและชาวตางชาติที่เขามาปกครอง
อินเดียลวนแตยอมรับและเคารพนับถือเทพีศรีหรือลักษมี ตราประทับและแผนดินเผาจํานวนมาก
ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อการบูชาหรือนําติดตัวสําหรับพวกพอคานักแสวงโชคที่หวังความร่ํารวยจากการคา
เนื่อง-จากเทพีลักษมีไดรับการยกยองในฐานะผูประทานความมั่งคั่งและโชคลาภนัน่ เอง (อุษา โพธิ
กนิษฐ2527 : 14-15 อางจาก ผาสุข อินทราวุธ 2526)
13. พระศิวะ
“พระศิวะ” หรือ “พระอิศวร” เปนเทพผูยิ่งใหญ 1 ใน 3 องค ของศาสนาฮินดู ไดแก พระ
ศิวะ พระนารายณ และพระพรหม นอกจากนี้พระองคยังไดรับการนับถือวาเปนเทพสูงสุดของลัทธิ
ไศวนิกาย อันเปนลัทธิที่นับถือพระศิวะเปนมหาเทพสูงสุด
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พระศิวะนั้น ถือวาเปนเทพผูทําลายโลก ในกรณีที่โลกเสือ่ มทราม เพื่อจะไดสราง
จักรวาลขึ้นใหม พระองคมีที่ประทับอยูบนเขาไกรลาส มีพระชายาคือ พระนางอุมา (นางปารพตี)
และมีพาหนะไดแก “โคนนทิ”
นอกจากเปนมหาเทพผูยิ่งใหญแลว พระศิวะยังเปนเจาแหงขุนเขาและเจาแหงโยคี ผู
บําเพ็ญพรตทั้งปวง มีลักษณะเดน คือ มีเนตรที่สามอยูกลางพระนลาฏ (หนาผาก) ซึ่งปกติจะหลับอยู
เสมอ หากลืมพระเนตรก็จะเกิดเปลวไฟเพือ่ ทําลายลางสิ่งตางๆ พระศิวะมีผมเปนทรงมุนชฎา มี
พระจันทรเปนเครื่องประดับผม พระองคมักแตงองคแบบฤาษี มีเทพศาสตราวุธสําคัญคือ ตรีศูล,
กลองบัณเฑาะว (กลองขนาดเล็กมี 2 หนา) ชามรูปหัวกะโหลก และกวาง
พระศิวะมีวิมานที่ประทับอยูบ นเขาไกรลาสอยูในเทือกเขาหิมาลัย ตามคติของชาวฮินดู
ถือกันวา เขาไกรลาสหมายถึงสวรรคชั้นสูงสุด อาจเรียกในอีกชื่อวา เขาพระสุเมรุ บนยอดเขานี้มี
วิมานที่สรางอยูบนพื้นที่สามเหลี่ยม พระศิวะทรงประทับบนวิมานนี้กบั นางอุมา
14. พระอาทิตย (Sun)
ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณและศาสนาพุทธ พระอาทิตยเปนสัญลักษณของหลัก
สากลสูงสุด เปนศูนยกลางของจักรวาลและมีสภาวะเหนือโลก ในคัมภีรของศาสนาพราหมณ พระ
อาทิตยเปนดวงปญญาแหงจักรวาล แสงสวางของดวงอาทิตยก็คือความรูดวยปญญา (เอเดรียน
สนอดกราส 2541 : 29)
สัญลักษณดังกลาวเปนของศาสนาพุทธเชนกัน วรรณคดีทางพุทธศาสนามีเรื่องราวบาง
สวนที่กลาวถึงพระพุทธเจาองคตอไปวาทรงเสวยพระชาติเปนสัตวหรือนกทองคําทีบ่ ินขึ้นสูยอด
ไมทุกวัน ชาดกเหลานี้อางอิงถึงการโคจรของดวงอาทิตยที่ขึ้นสูจุดสูงสุดบนแกนโลก กําเนิดของ
พระพุทธเจาเปรียบไดกับดวงอาทิตยที่อยูส ูงสุดและสองแสงสวางไปทั่วโลก ในพระไตรปฎกมีเรือ่ ง
ราววา พระพุทธเจาทรงเปน “พระญาติกับดวงอาทิตย” (อาทิจจพันธุ ในภาษาบาลี) พระองคเปน
“ดวงตาแหงโลก” ซึ่งเปนการย้ําการเปรียบเทียบความหมายในศาสนาพราหมณวา ดวงอาทิตยเปน
ดวงตาแหงจักรวาลซึ่งตรวจตราไปทั่วทุกสิ่ง และมองเห็นสิ่งทั้งปวงจากจุดศูนยกลางของดวง
อาทิตย พระพุทธเจาก็ทรงเปนเชนดวงอาทิตยนั่นเอง พระองคทรงมองเห็นสรรพสิ่งไดพรอมกัน
ในทันที
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ในนิกายวัชรยาน ถือวาพระพุทธเจากับดวงอาทิตยเปนสิง่ เดียวกัน พระพุทธเจาผูสูงสุดมี
ชื่อวา “พระอาทิตยผูยิ่งใหญ” (มหาไวโรจนะ หรือในภาษาญี่ปุนเรียกวา ไดนิชิ) พระองคทรงเปน
ดวงตาอันสูงสุดแหงพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวทั้งปวง ทรงเปนดวงอาทิตยตนกําเนิดเปลง
ประกายเปนพระพุทธเจาและพระโพธิสัตวทั้งมวล พระอาทิตยผูยิ่งใหญพระมหาไวโรจนะ ทรงยืน
อยูบนยอดภูเขาแหงจักวาลคือเขาพระสุเมรุ ที่ซึ่งพระองคทรงเผยแผพระธรรมอยูชั่วนิรันดร ทรงแผ
ขยายวัชรโลกมณฑลออกจากพระกายดวยรัศมีสวางไสวของพระองค
คติความเชื่อหลายลัทธิถือวาดวงอาทิตยเปนสัญลักษณของหลักการปกครอง หรือกฏ
แหง จักวาล ในความหมายนี้ดวงอาทิตยจงึ เปนตัวแทนของกษัตริยใ นฐานะผูบัญญัติกฏหมายที่ใช
ในการปกครอง เชนเดียวกับคติความเชื่อของศาสนาพุทธ พระอาทิตยเปนสัญลักษณของพระพุทธ
เจาผูปกครองสูงสุด และเปนดวงตราประจําองคจักรพรรดิ (ผูปกครองสูงสุด)
พระอาทิตยเปนสัญลักษณทปี่ รากฏอยูบนเหรียญประเภทเหรียญตอกลาย (punchmarked coins) ของกษัตริยอนิ เดียโบราณทีเ่ ปนรัฐอิสระ โดยจะปรากฏอยูบนดานหนาของเหรียญ
ซึ่งมีความแตกตางกันที่รัศมีของดวงอาทิตยวาจะเปนเสนตรง เสนโคง เสนบางหรือหนา อยางไรก็
ตามการบูชาเทพแหงแสงอาทิตยปรากฏในประวัติศาสตรของโลกมานานแลว โดยเฉพาะในเมโส
โปเตเมีย เทพแหงแสงอาทิตยไดรับยกยองเปนเทพแหงพืชพันธุธัญญาหาร ในคัมภีรเซนดอเวสตา
ของอิหราน ผูนับถือลัทธิบูชาไฟไดยกยองใหเทพแหงแสงอาทิตยเปนเทพสูงสุดนามวา “มิตร” ใน
อินเดียคัมภีรศตปถพราหมณะ บรรยายไววา กลุมอาทิตยเทพมีทั้งหมด 12 องคคือ ธาตา มิตร อารย
มันรุทร วรุณ สุริยะ ภคะ วิวสั วัน ปูษัน สวิตา ทวัษฏา และวิษณุ มหากาพยมหาภารตและคัมภีร
ปุราณะหลายฉบับไดระบุวา เทพสุริยะเปนเทพองคเดียวกันกับพระวิษณุ พระอินทร พระพรหมพระ
ประชาบดี และบริวารของเทพแหงแสงอาทิตยคือ พวกนางอัปสร นางยักษ และพญานาค ซึ่งเปน
สัญลักษณของน้ําและความอุดมสมบูรณ (ผาสุข อินทราวุธ 2542 :130)
15. มา
มาถือเปนพาหนะของพระอาทิตย และมายังเปนสัญลักษณที่หมายถึงพระอาทิตย
(เอเดรียน สนอดกราส 2541 : 59) พระอาทิตยนั้นเปรียบเหมือนกับพระราชา มาจึงเปนเหมือน
สัญลักษณของพระราชานั่นเอง
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16. วัชระ (Vajra)
วัชระ ( สายฟา ) เปนอาวุธของพระอินทรซึ่งเปนเทพเจาแหงการสงคราม จัดเปน
สัญลักษณของพระราชอํานาจของกษัตริย (ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 131) ในคติทางพุทธศาสนา
วัชระ หมายถึง พลังคําสอนของพระพุทธเจาและอํานาจของพระพุทธเจาที่สามารถทําลายคําสอนที่
ผิด ๆ ได (Mihailovs 2003 : 72)
ในคัมภีรฤคเวท กลาวถึงชัยชนะของพระอินทรตอพญานาควฤตระ จากนั้นจึงใชวัชระ
ของพระองคแทงทะลุประตูน้ําแหงแมน้ําทั้งเจ็ด (คือ ปราสาทสัมผัส) ที่ถูกปดไวใหไหลออกมาทํา
ใหมนุษยไดเห็น ไดยิน ไดคดิ ไดพดู ไดรบั รู ไดชิมรส ไดกลิ่น (เอเดรียน สนอดกราส 2541 : 81)
17. เรือ (Boat)
รูปเรือนี้ปรากฏมาตั้งแตสมัยอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุเปนตนมา และในสมัยราชวงศ
ศาตวาหนะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 4-8) รูปเรือยังปรากฏอยูบ นดานหนึ่งของเหรียญเปนเรือแบบ
เสากระโดงคู ตราประทับในสมัยคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 9-11) มีลวดลายเปนรูปผูหญิงยืนอยู
บนเรือ รูปเรือนี้ไดรับความนิยมสืบเนื่องมาจนถึงสมัยปลลวะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 11-15) แสดงถึง
ความสําคัญในดานการติดตอคาขายกับดินแดนตาง ๆ ทางทะเล
18. วัวมีโหนก (Humed bull)
สัญลักษณววั โดยทัว่ ไปหมายถึง โลกของสิ่งมีชีวิต แสงสวางและความอุดมสมบูรณ
รูปวัวมีโหนกนี้เปนลวดลายที่พบอยูบนตราประทับในสมัยอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ (อายุราว 3500
ปกอนคริสตกาล) วัวถือเปนสัตวที่มีประโยชนตอชาวอินเดียอยางมากมายจนเปรียบเสมือนกับเทพ
เจา การใชวัวเปนสัญลักษณนี้พบไดทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธ
ผาสุข อินทราวุธ (2542 : 130) กลาววา รูปวัวมีโหนกที่พบบนตราประทับของอินเดีย
สวนหนึ่งหมายถึง โคนนทิ ซึ่งเปนพาหนะของพระศิวะ และมีความสําคัญในพระราชพิธีราชาภิเษก
(ราชสูยะ) ของกษัตริยอนิ เดียมาตั้งแตยุคพระเวท โดยกษัตริยจะตองเดินประทักษิณรอบวัวศักสิทธิ์
เพื่อใหไดพละกําลัง ดังนั้นรูปวัวมีโหนกจึงเปนสัญลักษณที่มักปรากฏบนตราประทับและเหรียญ
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โดยถือวาเปนสัญลักษณของพระราชอํานาจของกษัตริยอนิ เดีย ในสมัยของพระเจาอโศก (ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 3) รูปวัวปรากฏรวมกันกับรูปชาง มา และสิงห อยูบนยอดเสาของพระเจาอโศก
สัญลักษณรูปวัวนิยมมากในแควนอานธระที่อยูในชวงการปกครองของราชวงศปลลวะ (พุทธ
ศตวรรษที1่ 1-15) สัญลักษณรูปวัวมีโหนกนี้ยังจัดเปนตราประจําราชสํานัก ของกษัตริยเมืองเวศาลี
ซึ่งนับถือศาสนาพุทธ โดยถือวาวัวเปนสัญลักษณของวันวิสาขะ (วันประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน
ของพระพุทธเจา) ที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6 (เดือนพฤษภาคม) (ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 130)
19. ศรีวัตสะ (Srivatsa)
ศรีวัตสะ แปลวา “ ที่ประทับของศรี “ เทพีศรีเปนเทพีแหงความอุดมสมบูรณและความ
รุงเรือง ศรีวัตสะเปนสัญลักษณแทนองคพระศรีหรือลักษมีในรูปคช-ลักษมี หรืออภิเษกของศรี คือ
พระลักษมีจะประทับนั่งบนดอกบัวและมีชาง 2 เชือกเทน้ํารดพระเศียรของพระองค ศรีวัตสะ
จัดเปนสัญลักษณที่เปนมงคลของชาวอินเดียทุกศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ พุทธและเชน เปน
สัญลักษณที่ปรากฏบนพระอุระของพระวิษณุ มหาวีระและติรถังการของเชน และยังปรากฏอยูบน
รอยพระพุทธบาทอีกดวย กษัตริยในราชวงศคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11) และในราชวงศปลลวะ
(พุทธศตวรรษที่ 11-15) นิยมใชสัญลักษณศรีวัตสะรวมกับสวัสดิกะ เรียกวา “ สวัสติ-ศรี “ ในพระ
ราชพิธีราชาภิเษก (ราชสูยะ) ซึ่งเปนสัญลักษณทแี่ สดงถึงความอุดมสมบูรณและความมั่งคั่งของรัฐ
หรืออาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริยมีหนาทีป่ กปองและรับรองความรุงเรืองของอาณาจักร ดังนัน้
สัญลักษณศรีวตั สะที่ปรากฏบนดานหลังของเหรียญก็หมายถึงความมั่งคั่งที่ประทานโดยศรี ซึ่ง
พํานักอยูใ นพระมหากษัตริยท ี่มีทศพิธราชธรรม โดยจะนําความมั่งคั่งอุดมสมบูรณมาสูบานเมืองที่
พระองคปกครอง
รูปแบบของศรีวัตสะมีหลากหลาย แตที่สําคัญคือตองมีสัญลักษณรูปงูหรือนาคเปนเสน
รอบนอก ซึ่งเปนลายเสนของสัญลักษณรูปคช–ลักษมี สวนดานในจะจัดองคประกอบเปน 3 สวน
และดานนอกจะมีสัญลักษณอันเปนมงคล เชน วัชระ (สายฟา) ภัทรปฏะ (บัลลังก) อังกุศะ (ขอสับ
ชาง) จามร (แส) นอกนั้นก็เปนสัญลักษณของจักรวาล เชน พระอาทิตย พระจันทร ทวีปทั้ง 4 แมน้ํา
ทั้ง 7 ทะเล (มหาสมุทร) คลื่น ปลา เตา และดอกบัว (ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 128-129)
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20. สวัสดิกะ (Swastika)
แสดงถึงสัญลักษณแหงดวงอาทิตย แสงสวางและความรุงเรือง อาจหมายถึงความหมุน
อยางตอเนื่องของธรรมจักร ในทางศาสนาพุทธ สวัสดิกะจะหมุนไปทางซายเสมอ แตในบางนิกาย
หมุนไปทางขวา โดยทัว่ ไปทั้ง 2 ชนิดจัดวาเปนสัญลักษณของพระพุทธเจา บางครั้งก็พบรวมกับ
สัญลักษณศรีวตั สะ ซึ่งหมายถึงคําประกาศที่เปนมงคล ในความหมาย “สวัสดิ-ศรี”
สวัสดิกะเปนหนึ่งในอัษฏมงคล มงคล 8 ประการ ในพระราชพิธีราชาภิเษก
21. สังข (Sankha)
สังขเปนสัญลักษณของน้ําซึ่งมีความเกีย่ วของกับความอุดมสมบูรณ สังขเปนหนึ่งใน
สมบัติ 8 ประการ (อัษฏนิธิ) ของพระนางศรี–ลักษมี ซึ่งเปนเทพีแหงความอุดมสมบูรณ ตอมาสังข
กลายเปนสมบัติของเทพกุเวร (เทพแหงความมั่งคั่ง) ในประเทศอินเดียสัญลักษณรูปสังขปรากฏอยู
บนตราประทับ (seals) ของกษัตริยใ นราชวงศคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9–11) ในความหมายวาสังข
ซึ่งเปนสัญลักษณของพระวิษณุ
สวนรูปสังขที่ปรากฏบนเหรียญจะหมายถึงความมั่งคั่งที่ประทานโดยศรี ซึ่งพํานักอยูใ น
พระมหากษัตริยที่มีทศพิธราชธรรม ซึ่งจะนําความมั่งคั่งอุดมสมบูรณมาสูบานเมืองที่พระองค
ปกครอง สังขจึงหมายถึง ความมั่งคั่งและความร่ํารวย
รูปสังขเปนความเชื่อพื้นเมืองเดิมของชาวอินเดียในทุกศาสนา โดยเฉพาะความเชื่อเรือ่ ง
ความอุดมสมบูรณและความเปนมงคลตาง ๆ และมักปรากฏอยูบนรอยพระพุทธบาทดวย
22. สิงโต (Lion)
รูปสิงโตที่ใชเปนเครื่องรางสําหรับหอยติดตัวเปนสัญลักษณของอํานาจและความ
ยิ่งใหญของพระพุทธเจาเปนที่รูจักในนามสิงหแหงศากยวงศ ในสมัยราชวงศกษุ าณะ (ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 5-8) ไดใชรูปสิงโตเปนสัญลักษณที่แสดงสถานภาพของพระพุทธเจาวาพระองคทรงเปน
สิงหแหงวงศศากยะ โดยงานประติมากรรมรูปพระพุทธเจาในศิลปะมถุราภายใตการปกครองของ
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ราชวงศกุษาณะ มักทํารูปสิงโตอยูระหวางพระบาททั้งสองของพระพุทธรูปประทับยืน และประดับ
อยูบนฐานของพระพุทธรูปประทับนั่ง (ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 53)
สวนรูปสิงโตที่เปนลักษณะของเครื่องรางประจําตัวซึ่งพบในอินเดีย มักทําเปนรูปสิงโต
กําลังหมอบและรูปสิงโตเผน ในประเทศไทยพบรูปสิงโตทําจากหินคารเนเลียน ทีแ่ หลงโบราณคดี
บานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และแหลงโบราณคดีวัดอัมพาวาส จังหวัดสุราษฏรธานี (ผาสุข
อินทราวุธ 2542 : 54)
23. สิงห (Singh)
สิงหถือเปนสัตวในเทพนิยาย ถือเปนสัตวในปาหิมพานต นอกจากนี้สงิ หยังเปนสัตว
ประจําทิศรวมกับชาง มาและอื่นๆ นอกจากนี้สิงหยังเปนผูรองรับโลกและเขาพระสุเมรุรวมกับชาง
และสิงหยังเปนสัญลักษณของความมั่นคง เปนสัญลักษณของแดนสวรรค
24. หงส
หงสเปนพาหนะของพระพรหม และบางครั้งเปนพาหนะของพระวรุณในตําแหนงของ
เทพผูรักษาทิศตะวันตกดวย หงสถือวาเปนสัตวชั้นสูงมีความเฉลียวฉลาด ถิ่นที่อยูของหงสนั้น
อาศัยอยูบนเทือกเขาหิมาลัย ใกลกับเขาไกรลาสอันเปนที่ประทับของพระอิศวร และการที่หงสเปน
พาหนะของพระพรหมซึ่งมีวิมานอยูบนพรหมโลก หงสจึงเปนสัตวทแี่ สดงถึงเขตแดนแหงสรวง
สวรรคดวย
25. อังกุศะ
อังกุศะ ( ขอสับชาง ) ใชควบคุมชางซึ่งเปนพาหนะของพระอินทร (เทพเจาแหง
สงคราม) ในอินเดียใตจดั เปนสัญลักษณของพระราชอํานาจของกษัตริย และเปนมงคลหนึ่งในอัษ
มงคลหรือมงคล 8 ประการ (ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 131)
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26. พระอาทิตยและพระจันทร (Sun-moon)
พระอาทิตยและพระจันทรอยูดวยกัน หมายถึง การอยูดํารงอยูอยางยาวนานเหมือนพระ
อาทิตยอยูคูกบั พระจันทร (Thaplyal 1972 : 59) พระอาทิตยและพระจันทรยังจัดเปนสัญลักษณของ
พระราชาผูมีอํานาจ
27. คนหาบของและรูปบุคคลแสดงอาการตาง ๆ
คงเปนวิถีชีวิตของคนพื้นเมืองทั่วไป
ตราประทับและตราแบบใดเปนวัตถุจากภายนอกหรือผลิตขึ้นในทองถิ่น
การพิจารณาวาตราประทับและตราแบบใดเปนวัตถุจากภายนอกหรือแบบใดทําขึ้นใน
ทองถิ่น เมื่อศึกษาผลงานทางวิชาการที่ผานมาสวนใหญมักกลาวแตเพียงวาตราประทับเปนแบบที่
ไดรับอิทธิพลหรือมีรูปแบบคลายคลึงกับจากศิลปะใดจากภายนอก มีเพียงผาสุข อินทราวุธ (2542)
ที่ไดระบุวา ตราดินเผารูปเรือใบ (6/1) พบที่เมืองโบราณนครปฐม ตราดินเผารูปคนขีม่ า (3/23) และ
ตราประทับรูปพระศรี-ลักษมี (3/35) พบทีเ่ มืองซับจําปา ตราดินเผา (1/13, 3/30) ในความหมาย
“พระศิวะผูยิ่งใหญ” พบที่เมืองอูทอง และตราดินเผา (3/31, 4/29) ในความหมาย “พระศิวะผู
ยิ่งใหญ” พบที่เมืองจันเสน เปนวัตถุที่พอคาชาวอินเดียนําติดตัวเขามา (ดูผาสุข อินทราวุธ 2542 :
111)
จากการศึกษาวิจัยเพื่อตอบปญหาที่วา ตราประทับแบบใดที่เปนวัตถุจากภายนอกแบบใด
ผลิตขึ้นเองในทองถิ่น ผูวิจัยอาศัยการพิจารณาจากลักษณะรูปแบบของตราประทับและตราที่ผาสุข
อินทราวุ ธ (2542) ได เ สนอไว และผูวิจัย ตั้งสมมติ ฐานวาคือ วัตถุชิ้ น ใดที่มีรูปรางรูปทรงและมี
ลวดลายที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกันกับวัตถุจากภายนอก (ซึ่งอาศัยการเปรียบเทียบกับชุดขอมูล
วัตถุของตางประเทศที่มีการศึกษาและเผยแพรออกสูสาธารณะแลว) ในกรณีนี้ผูวิจัยเสนอวา ตรา
ประทับและตราในลักษณะนี้ “เปนตราประทับและตราที่เปนวัตถุจากภายนอก” สวนตราประทับ
และตราที่มีลักษณะแตกตางจากสมมติฐานขางตนให “เปนรูปแบบที่ทําขึ้นในทองถิ่น”
สามารถแบงแยกออกมาไดดงั นี้คือ
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1. ตราประทับ (seals) และตราดินเผา (baked clay sealings) ที่เปนวัตถุจากภายนอก
การศึกษาวิจยั สามารถสรุปผลออกมาไดดังนี้คือ ตราประทับ (seals) จํานวน 26 ชิ้น
ทุกชิ้นเปนวัตถุจากภายนอก และมีตราดินเผา (baked clay sealings) บางชิ้นเปนวัตถุจากภายนอก
2. ตราดินเผา (baked clay sealings) ในรูปแบบที่ทําขึ้นในทองถิ่น
ผูวิจัยใชวิธีพิจารณาจากลักษณะของลวดลายที่อยูบนพื้นผิวโดยดูรูปแบบที่มีความเรียบ
งาย แสดงถึงชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่น เปนรูปสัตวพื้นเมือง และมีรูปแบบของศิลปะ
ที่พัฒนาในทองถิ่นคือสมัยทวารวดีเปนตนโดยแบงออกเปนดังนี้คือ
2.1 ตราดินเผาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีรูปแบบ
ซึ่งสันนิษฐานวาทําขึ้นในทองถิ่น มี 5 ชิ้นคือ

1/1

1/3

1/9

1/11

1/6

ภาพที่ 336 กลุมตราดินเผาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในรูปแบบที่
สันนิษฐานวาทําขึ้นในทองถิ่น
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2.2 ตราดินเผาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มี
รูปแบบซึ่งสันนิษฐานวาทําขึน้ ในทองถิ่นคือ

2/2
ภาพที่ 337 ตราดินเผาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ในรูปแบบที่
สันนิษฐานวาทําขึ้นในทองถิ่น

2.3 ตราดินเผาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ที่มี
รูปแบบซึ่งสันนิษฐานวาทําขึน้ ในทองถิ่นมี 6 ชิ้นคือ

3/1

3/3

3/4

3/14

3/15

3/25

ภาพที่ 338 กลุมตราดินเผาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ใน
รูปแบบที่สันนิษฐานทําขึ้นในทองถิ่น
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2.4 ตราดินเผาในพิพิธภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค ที่มีรูปแบบซึ่งสันนิษฐาน
วาทําขึ้นในทองถิ่นมี 6 ชิ้นคือ

4/3

4/6

4/9

4/13

4/14

4/28

ภาพที่ 339 กลุมตราดินเผาในพิพิธภัณฑจันเสน จังหวัดนครสวรรค ในรูปแบบที่สันนิษฐานทําขึ้นใน
ทองถิ่น

เกณฑในการพิจารณา
1. มีรูปแบบที่แสดงถึงชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่น รูปคนขึ้นตนไม (4/3)
คนหาบของ (1/11, 3/14) คนเลนคลี (3/15)
2. มีรูปแบบของศิลปะที่เปนแบบพื้นเมือง เชน รูปสิงหนั่งชันเขา (1/1, 2/2, 3/1,
3/3) ที่เปนเอกลักษณของรูปสิงหในสมัยทวารวดี รูปคนเตนรํา (4/9) คลายภาพสลักที่พระโพธิ์สัตว
จังหวัดสระบุรี และแผนดินเผาพบที่เจดียห มายเลข 3 เมืองอูทอง ซึ่งเปนศิลปะสมัยทวารวดี
3. เปนรูปสัตวพื้นเมือง เชน ไก (4/14)
4. ทําเลียนแบบ คือ รูปมา (1/6, 1/9, 4/13)
5. มีรูปแบบที่เรียบงาย ไมเนนสัดสวนทีแ่ ทจริง คือ รูปคนยืน (4/6, 4/28) รูปเรือเชิง
สัญลักษณ (1/3) และรูปดุมลอ (3/4)
6. มีรูปแบบที่ไมเคยพบในศิลปะจากภายนอก คือ รูปทหารหรือนักรบขี่มา (3/25)
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การจําแนกตามหนาที่การใชงาน (functional typology)
การศึกษาหนาที่การใชงานของตราประทับที่พบในภูมิภาคอื่นไดแก เอเชียตะวันออก
ไกล (Ancient Near Eastern) และเอเชียใต (South Asia) เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบกับตราประทับ
ที่พบในประเทศไทย
เอเซียตะวันออกไกล (Ancient Near Eastern)
ลวดลายบนตราประทับจะสัมพันธเกี่ยวของกับหนาทีก่ ารใชงาน ตราประทับ (seals) ที่
มีลวดลายเปนรูปนักบวชและกษัตริยจะใชติดตอประสานงานกับหนวยงานฝายบริหารและวัด ตรา
ประทับที่มีลวดลายเปนรูปสัตวหรือเรือ จะเปนตราประทับที่ใชในหนวยงานที่จดั การเกี่ยวกับการ
ปศุสัตว การประมงหรือการชลประทาน สวนตราประทับที่มีทรงครึ่งวงกลมที่มีลวดลายแสดง
กิจกรรมในชีวติ ประจําวันของผูหญิง ตราประทับนี้อาจใชเกี่ยวกับการคาขายหรือสั่งสินคาที่ทําโดย
ผูหญิง เชน สิ่งทอ หรือพวกภาชนะตาง ๆ
ตราประทับทรงกระบอก (cylinder seals) นั้นใชประทับบนกอนดินขนาดใหญ และยัง
ประทับลงบนกอนดินเหนียวที่ใชผนึก (seal) ประตู นอกจากนั้นก็จะมีการประทับตราลงบนดิน
เหนียวรูปทรง bullae ทีอ่ ยูรอบปุมปดของกระเปา หีบหอ ตะกรา และกลองดวย โดยขนาดและ
รูปทรงของ bullae นั้นจะขึ้นอยูกับขนาดของตราประทับที่ใช
ในการเลือกใชหินเพื่อทําตราประทับนั้นจะพิจารณาจากการใชประโยชน ความนิยม
ความเหมาะสมสําหรับนําไปประทับ และความชํานาญของชางฝมือในแตละสมัย โดยเฉพาะหิน
Lapis lazuli เปนหินที่มีราคาแพงและหายากมักถูกนําเขามาจากอัฟกานิสถาน จึงถูกใชสําหรับชน
ชั้นปกครองเทานั้น
สวนตราประทับที่อาจเปนเครื่องราง จะมีลวดลายเปนรูปพระเจาหรือสัญลักษณที่
เกี่ยวกับเวทมนตคาถา
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เอเซียใต (South Asia)
โดยสวนใหญตราประทับ(seals) ที่ทําจากดินเผา โลหะ และงาชาง จะเปนตราประทับ
แบบที่มีดามหรือมีปุมสําหรับจับ หรือมีการเจาะรูเพื่อใสหวงหรือรอยเชือก โดยรูปทรงของตรา
ประทับจะเกี่ยวของกับวัตถุที่ใชทํา เชน หินที่มีคามากใชสําหรับเปนแหวนหรือจี้ ตราประทับที่เปน
โลหะ จะเปนทองแดงและสําริด สวนงาชาง กระดูก หอย และแกวเปนวัตถุหายาก ซึง่ ตรงกันขาม
กับดินเผา (terracotta) จะมีอยูทั่วไป ที่ตักษิลา (Taxila) มีตัวอยางเปนตราประทับกลุมใหญมากทีท่ ํา
จากโลหะ แตในอินเดียเหนือจะพบวา ตราประทับทําดวยดินเผาจะมีมากที่สุด
ตราประทับ (seals) และวัตถุที่มีรอยประทับ (sealings) ซึ่งสวนใหญเปนกอนดิน
เหนียว มีสัญลักษณหรือเครื่องหมายที่สามารถบงบอกความเกีย่ วของสัมพันธระหวางฐานะหรือ
ตําแหนงทางสังคมไดโดยพิจารณาทั้งจากเครื่องหมายสัญลักษณและวัตถุที่ใชทํา ลวดลาย
เครื่องหมายทีแ่ กะลงบนตราประทับโดยมากจะเปนรูปรอยและเครื่องหมายทางศาสนาหรือ
สัญลักษณความเปนมงคล (mangalas) เปนตน
ผาสุข อินทราวุธ (2542) กลาววา ในอินเดียเริ่มมีการใชตราประทับที่ทําดวยหิน โลหะ
และดินเผา ในชวงสมัยราชวงศโมริยะ-สุงคะ ราวพุทธศตวรรษที่ 3-5 และมีลักษณะการใชงาน 2
ประเภท คือ
1. ตราประทับที่ใชกํากับแผนจารึกทองแดง (copper-plates) ทําขึ้นโดยกษัตริย แสดง
เรื่องราวและพระนามของกษัตริยผูออกตรานั้น นอกจากนีย้ ังมีตราประจําตระกูล ตราของราชวงศ
และตราของเอกชน เปนรูปสัญลักษณตาง ๆ
2. ตราประทับที่ใชในการติดตอสื่อสาร ที่ใชในการติดจดหมาย เอกสารหรือหีบหอ
พัสดุ มักปรากฏรอยเชือกอยูด านหลังและอาจมีรูสําหรับรอยเชือก ตรากลุมระบุวา อาจมีการนําไป
เผาไฟออน ๆ อีกกลุมหนึ่งเปนตราที่ใชพกพาหรือนําติดตัวไปเพื่อใชเปนใบผานทาง หรือเปน
เครื่องรางติดตัว กลุมนี้จะมีการเผาจนเนื้อดินแกรงเพื่อความแข็งแรงในการใชงาน
วิธีการใชงาน (Method of application)
กลาวโดยสรุปไดวาหนาทีก่ ารใชงานของตราประทับ (seals) และวัตถุที่มีรอยถูก
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ประทับตรา (sealings) มีลักษณะที่สําคัญ 6 ประการคือ
1. เพื่อความปลอดภัยใหแกสินคา ดวยการประทับตรา (stamp) ลงไปบนกอนดินเหนียว
ครั่ง ฯลฯ บนปมเชือกที่ผูกติดหีบหอที่บรรจุสินคาตาง ๆ อยูภายในอาทิเชน กลอง กระสอบ หีบหอ
สินคา
2. รักษาความปลอดภัยในสถานที่สําคัญ เชน หองเก็บของ โกดังสินคา หองคลังหลวง
เปนตน ในลักษณะการประทับตรา (stamp) ลงไปบนกอนดินเหนียว ครั่ง ที่ประตูทางเขา
3. ใชประทับตราลงบนขี้ผึ้ง กระดาษ หรือดินเหนียว เพือ่ ความปลอดภัยสําหรับบัญชี
สัญญา จดหมาย สมุดรายชื่อ หรือเอกสารตาง ๆ มิใหถูกเปดอานกอนถึงปลายทาง
4. เปนเหมือนใบผานทาง (passport) ใหสามารถเขาไปในสถานที่สําคัญ (particular
place) เชน พระราชวัง เปนตน
5. เปนตราประตัว เพื่อแสดงสถานะของผูถือตราหรือแสดงความเปนกลุมเดียวกัน
6. เปนเครื่องรางประจําตัวสําหรับพกพาติดตัว
แบบทดสอบบางประการเพื่อใชในการเปรียบเทียบ

ภาพที่ 340 (อางอิงจากภาพที่ 138) แสดงแบบจําลองของวิธีการใชกอนดินเหนียว ครั่ง ขี้ผึ้งหรืออื่น
ใด ติดอยูบนปมของเชือกที่มัดหีบหอเอกสารหรือสินคา แลวใชตราประทับ (stamp
seals) ประทับลงไป (stamp) บนวัตถุนั้น เรียกวัตถุที่มีรอยประทับวา sealings ใชในการ
สงมอบสินคาหรือเอกสารที่ตองการความปลอดภัย
ที่มา : Stamp seals [Online], Accessed 22 January 2005. Available from
http://www.lankalibrary.com/arch/stamp%20seals.htm
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ภาพที่ 341 แสดงการใชตราประทับ (stamp seals) ประทับ (stamp) บนกอนดินเหนียวที่เตรียมไว กอน
ดินเหนียวนี้ใชในการติดบนเสนเชือกที่ผูกไวกับบานของตู หรือบานประตู ซึ่งเก็บรักษา
สิ่งของไวภายใน

ภาพที่ 342 แสดงภาพดานขางของตราประทับในปจจุบัน ที่มีลักษณะของที่สําหรับใชจับ เพื่อความ
สะดวกในการใชงาน

ภาพที่ 343 แสดงภาพทางดานหนาของตราประทับ จะเห็นวาพื้นผิวดานหนานั้นเปนรอยบุมลึกหรือเปน
รองลึกลงไป เปนรูปนกและพระอาทิตย
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การศึกษาเพื่อทราบถึงลักษณะการใชงานของตราประทับและตราดินเผาในประเทศไทย
การพิจารณาโดยอาศัยรูปรางลักษณะ
การใชงานตราประทับและตราดินเผา 3 ลักษณะคือ เพื่อความปลอดภัยใหแกสินคา เพือ่
รักษาความปลอดภัยในสถานที่สําคัญ และเพื่อความปลอดภัยของเอกสารตาง ๆ ตราที่เราพบใน
ภายหลังก็ควรจะเปนตราดินเหนียว (ที่ไมถกู เผา) หรือเปนตราดินเผา (ที่ถูกเผาไฟออน ๆ) ที่สําคัญ
คือ ตราชิ้นนั้นตองมีลักษณะที่ชํารุดเนื่องจากถูกแกะออกเมื่อถึงจุดหมายปลายทาง หรือมีรอยของ
เสนเชือกปรากฏอยูบนตราดินชิ้นนัน้ หรืออาจมีรูที่ใชในการรอยเชือกอยางใดอยางหนึ่งเปนสําคัญ
สําหรับตราประทับและตราที่ใชเปนใบผานทาง เปนตราประจําตัว และเปนเครื่องราง
สําหรับพกติดตัว ควรเปนวัตถุที่ควรมีเนื้อที่แกรงหรือแข็งแรงเชน หิน และงาชาง หากเปนดิน
เหนียวก็นาจะนําไปเผาไฟ และบางชิ้นควรมีลักษณะของที่จับ มีจุกเพื่อใชจับประทับหรือมีรูสําหรับ
ใชรอยเชือกเพือ่ หอยติดตัวและเพื่อความสะดวกในการใชงาน
การพิจารณาโดยการใชรปู รอยตาง ๆ ที่อยูบนพื้นผิว
การพิจารณาจากรูปรางลักษณะอาจไมชัดเจนพอ ผูวจิ ัยจึงอาศัยการพิจารณาจากรูปรอย
ตาง ๆ ที่อยูบนพื้นผิวมาประกอบกัน เพื่อที่จะไดขอมูลที่มีความเปนไปไดมากที่สุดในการระบุวา
ตราและตราประทับที่นํามาศึกษานัน้ ใชงานอยางไร
ขอสังเกตในการศึกษา
ในประเทศไทยยังไมเคยพบตัวอยางทีด่ ีที่จะใชในการศึกษาเปรียบเทียบมากอนเลย
ตัวอยางทีด่ ีหมายถึง การที่พบตราประทับหรือตราดินเผาอยูติดหรืออยูร วมกับวัตถุอื่น ๆ ดังนั้นใน
การศึกษาวิจยั จึงอาศัยการเปรียบเทียบกับลักษณะการใชงานของตราประทับและตราที่มีอยูใน
ปจจุบัน รวมถึงเอกสารการศึกษาเรื่องลักษณะการใชงานของตราประทับที่มีการเผยแพรของ
ตางประเทศ โดยผูวจิ ัยจะพิจารณาใน 3 ลักษณะของการใชงานที่มีความเปนไปไดมากที่สุด ในการ
ใชงานของตราประทับและตราในประเทศไทย คือ
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1. เพื่อความปลอดภัยใหแกสินคาดวยการประทับตรา (stamp) ลงไปบนกอนดิน
เหนียวที่ผูกติดกับสินคาหรือหีบหอสินคา หรือเปนลักษณะกอนดินเหนียว (ที่เปนตรา) ซึ่งติดอยูห บี
หอสินคา
2. เปนตราประจําตัว เพื่อแสดงสถานะของผูถือตราหรือแสดงความเปนกลุมเดียวกัน
3. เปนเครื่องรางประจําตัวสําหรับพกพาติดตัว
สรุปหนาที่การใชงานของตราประทับและตราดินเผาที่พบในประเทศไทย
การใชงานของตราประทับและตราดินเผาที่พบในประเทศไทย เปนการใชงานใน
ลักษณะที่ใชในการติดตอสือ่ สารเปนสําคัญ โดยแบงออกเปน 4 กลุมดวยกันคือ
1. กลุมที่เปนตราประทับ (seals) ที่ใชประทับตรา (stamp) ลงไปบนกอนดินหนียวที่ผูก
ติดกับสินคาหรือหีบหอสินคา กลุมนี้สันนิษฐานวาควรจะมีลักษณะเปนตราประทับ (seals) ทุก
รูปแบบยกเวนรูปเทพหรือเทพี
2. กลุมตราดินเผาที่ถูกประทับซึ่งติดอยูบนเอกสาร หีบหอที่มีสินคาอยูภายในกลุมนี้
ควรเปนตราทีม่ ีรองรอยที่ชํารุดเสียหาย (เนือ่ งจากถูกแกะหรือถูกทําลายเพื่อเปดเอาสินคาที่อยู
ทางดานในออกมาเมื่อสินคาถึงจุดหมายปลายทางเปนที่เรียบรอย) หรือมีรอยเชือกติดอยูบนกอนดิน
และอาจมีรูสําหรับใชรอยเชือก
จากขอมูลการศึกษาซึ่งเปนการวิเคราะหในเบื้องตนพบวากอนดินเหนียวที่มีรอยถูก
ประทับซึ่งเรียกวา “ตรา” นั้นทุกชิ้นเปนกอนดินเหนียวเผาไฟทั้งหมด (ในการวิจยั กําหนดเรียกวา
“ตราดินเผา”) ซึ่งคานกับลักษณะของการใชงานในขอนีท้ ี่ควรเปนดินเหนียวที่แหงไปตามธรรมชาติ
มากกวา (กอนดินเหนียวเมื่อติดลงไปบนปมเชือกหากนําไฟไปเผาใหกอ นดินเหนียวมีความแข็งแรง
มากขึ้นอาจทําใหเชือกขาดเสียหายหรืออาจเปนอันตรายกับสินคาภายในได) แตถาเปนการใชไฟ
ออน ๆ ลนกอนดินดวยความระมัดระวัง (ผาสุข อินทราวุธ 2542 : 135) ก็นาจะเปนวิธีการที่เปนไป
ไดมากพอทีจ่ ะสนับสนุนในขอสันนิษฐานนี้
3. กลุมที่ใชเปนตราประจําตัว เพื่อแสดงสถานะของผูถือตราหรือแสดงความเปนกลุม
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เดียวกัน เพื่อใชเปนใบผานทางหรือติดตอสื่อสารกันในกลุมหรือระหวางกลุม เปนตราประทับและ
ตราดินเผาไดในทุกรูปแบบ
4. กลุมที่เปนเครื่องรางประจําตัวสําหรับพกพาติดตัว กลุมนี้สันนิษฐานวา ควรมี
ลักษณะรูปรอยที่เปนเทพหรือเทพี คือ ทาวกุเวร พระศรี-ลักษมี และพระคเณศ
บทสรุปและอภิปรายผลการศึกษาตราประทับที่พบในบริเวณเมืองอูทอง
สรุปการจัดหมวดหมูตราประทับและตราดินเผาในเมืองอูทอง ปรากฏวามี 3 รูปแบบคือ
1. ตราประทับ (seals) ในกลุมที่ไมมีตัวอักษร ไดแก
1.1 มีรูปเทพเจาหรือเทพีในศาสนา คือ ตราประทับ (3/33) เปนรูปทาวกุเวร และ
ตราประทับ (3/36) เปนรูปพระคเณศกับสัญลักษณมงคลประกอบดวย สังข ปลาคู จามรคู ดอกบัว
ตรีศูล และรวงขาว
1.2 มีเฉพาะรูปสัตว คือ ตราประทับ (1/16) ลวดลายเปนรูปสิงโต
1.3 มีรูปสัตวและลายพรรณพฤกษา คือ ตราประทับ (1/18) เปนรูปกระตายและ
ลายพรรณพฤกษา และตราประทับ (3/37) ลวดลายเปนรูปหงสกางปกและลายพรรณพฤกษา
1.4 มีเฉพาะรูปสัญลักษณมงคล คือ ตราประทับ (1/17) เปนลายรูปหมอปูรณฆฏะ
ตราประทับ (3/34) รูปศรีวัตสะ และตราประทับ (3/38) รูปดาวกับพระอาทิตย
1.5 ตราประทับที่ไมสามารถแยกไดอยางแนชัด คือ ตราประทับ (3/39) ลวดลาย
อาจเปนสัญลักษณของคํา “โอม” สวนตราประทับ (3/40) เปนลายเสนที่คลายเปนตัวอักษรที่ไม
ทราบความหมายอยางแนชดั
2. ตราดินเผา (baked clay sealings) กลุมที่มีตัวอักษร ไดแก
2.1 มีเฉพาะตัวอักษร คือ ตรา (1/12) เปนอักษรพราหมีสมัยคุปตะ อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-11 และตรา (3/27) เปนอักษรพราหมี แปลวา ชิ ภาษาและอายุยังไมสามารถวินิจฉัย
ได หรืออาจเปนเลข 3 ของอินเดีย ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11
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2.2 มีตัวอักษรและรูปบุคคล คือ ตรา (1/14) ดานหนามีตวั อักษรปลลวะ อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 12 กับเครื่องหมายสวัสดิกะ? บริเวณดานขางเปนรูปบุคคลยืนเอียงสะโพก และ ตรา
(3/32) ดานหนาเปนตัวอักษรแตไมสามารถระบุไดวาเปนตัวอักษรชนิดใด สวนอีกดานหนึ่งเปนรูป
ใบหนาชาวตะวันตก
2.3 มีตัวอักษรและรูปสัตว คือ ตรา (1/7) เปนรูปสิงหและอักษรปลลวะ อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 12 สวนตรา (3/28) เปนรูปปลาและอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11-12
2.4 มีตัวอักษร รูปสัตวและสัญลักษณเกี่ยวกับพระศิวะ คือ ตรา (1/13, 3/30) เปน
ตัวอักษรพราหมีสมัยคุปตะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 ในความหมาย “พระศิวะ
ผูยิ่งใหญ” และดานขางของตรา (3/30) มีตวั อักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12
3. ตราดินเผา (baked clay sealings) กลุมที่ไมมีตัวอักษร ไดแก
3.1 มีรูปเทพและเทพีในศาสนา คือ ตรา (3/18) เปนรูปทาวกุเวร
3.2 มีรูปบุคคลแสดงอาการตาง ๆ คือ ตรา (1/2) เปนรูปคน 2 คนโดยคนหลังถือ
ดาบ ตรา (1/11, 3/14) เปนรูปคนหาบของ ตรา (3/7) เปนรูปคนขี่มา 2 คน ตรา (3/13) เปนรูปผูหญิง
ยืน และตรา (3/15) เปนรูปคนเลนคลี
3.3 มีรูปคน รูปสัตวและสัญลักษณมงคล คือ ตรา (3/16) มีลวดลายทั้งหมด 4 ดาน
คือ เปนรูปผูหญิงยืน เปนรูปคนวิ่ง รูปวัวนอนหมอบ และรูปวัวนอนหมอบกับพระจันทรเสี้ยว
3.4 มีรูปสัตวชนิดเดียว คือ ตรา (1/1) เปนรูปสิงหนั่ง ตรา (1/4, 3/6, 3/11) เปนรูป
ชาง ตรา (1/6, 1/9) เปนรูปมา ตรา (1/8) เปนรูปสิงโต ตรา (3/10) เปนรูปกวาง และตรา (3/26)
สันนิษฐานวา เปนสัตวชนิดหนึ่งคลายลิง
3.5 มีรูปสัตวและสัญลักษณมงคล คือ ตรา (1/5, 3/12) ลวดลายเปนรูปวัว รูป
สวัสดิกะและหมอน้ํา ตรา (3/9) เปนรูปวัวกับพระจันทรเสี้ยว ตรา (3/17) เปนรูปเรือ รูปศรีวัตสะ
และรูปปลา
3.6 มีรูปสัญลักษณมงคล คือ ตรา (3/24) ลวดลายเปนรูปหมอน้ํา
3.7 มีรูปสัญลักษณอนื่ ๆ คือ ตรา (1/3) ลวดลายเปนรูปเรือในเชิงสัญลักษณ ตรา
(1/10) เปนตัวอักษร คําวา “ศรี” และรูปสัญลักษณของคํา “โอม” ตรา (3/4) เปนรูปดุมลอ และตรา
(3/5) เปนรูปดอกบัวและกลุม ใบบัว

256
สรุปการศึกษาความหมาย
การศึกษาความหมายของรูปรอยตาง ๆ ที่อยูบนพื้นผิวของตราประทับและตรา จํานวน
45 ชิ้น ซึ่งสวนใหญเปนสัญลักษณ (symbol) และเครื่องหมาย (emblem) อันเปนมงคลของอินเดีย
ซึ่งสามารถแยกออกเปนดังนีค้ ือ
สัญลักษณเกีย่ วกับความอุดมสมบูรณ ความมั่งคั่ง ความร่ํารวย เชน ศรีวตั สะ หมอปู
รณฆฏะ สัญลักษณอนั เปนมงคล เชน ปลาคู จามรคู ดอกบัว พระอาทิตย ดอกบัว วัวมีโหนก สังข
เปนสัตวมงคลของอินเดีย ชาง มา สิงห และโค นอกจากนี้สิงหเปนสัญลักษณของอํานาจ
และความยิ่งใหญ และเปนสัญลักษณที่แสดงสถานภาพของพระพุทธเจาวาทรงเปนสิงหแหงศากยวงศ
เปนสัญลักษณอันเปนมงคลที่สื่อความหมายถึงพระราชอํานาจของกษัตริย เชน จามร
วัชระ ขอสับชาง
เปนอาวุธและพาหนะของเทพเจา เชน ตรีศลู อาวุธของพระศิวะ ครุฑพาหนะของพระ
วิษณุ โคนนทิพาหนะของพระศิวะ
เปนรูปเทพเจาคือ ทาวกุเวรเทพเจาแหงโชคลาภและความร่ํารวยของพวกพอคา พระ
คเณศเทพแหงอุปสรรคที่นําความสําเร็จในทุก ๆ สิ่งมาสูผูที่บูชา
เปนภาพเลาเรื่องเชน คนขึ้นตนไม คนขี่มา คนเลนคลี คนเตนรําและรูปคน 2 คนโดยคน
หลังถือดาบที่อาจแสดงถึงการควบคุมตัวนักโทษ เปนตน
กลุมที่เปนตัวอักษรเปนอักษรพราหมีสมัยคุปตะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 เปน
อักษรพราหมี ที่อายุยังไมสามารถวินิจฉัยได หรืออาจเปนเลข 3 ของอินเดีย ที่มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-11 และตัวอักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12
สรุปตราประทับและตราดินเผาที่เมืองอูทองวาแบบใดเปนวัตถุจากภายนอกหรือผลิตขึ้น
ในทองถิ่น
ในหัวขอเปนการสันนิษฐานเบื้องตนที่ผวู ิจัยตองการแยกแยะวาตราประทับและตราดิน
เผาแบบใดเปนวัตถุจากภายนอกหรือผลิตขึ้นในทองถิ่น โดยมีขอบเขตการวิเคราะหที่อาศัยรูปแบบ
ของลวดลายทีม่ ีลักษณะดังตอไปนี้ซึ่งสันนิษฐานวาทําขึ้นในทองถิ่นคือ
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1. มีรูปแบบที่แสดงถึงชีวิตความเปนอยูของคนทองถิ่น ไดแก ตราดินเผา (1/11, 3/14)
เปนรูปคนหาบของ ตราดินเผา (3/15) เปนรูปคนเลนคลี
2. มีรูปแบบของศิลปะที่เปนแบบพื้นเมืองไดแก ตราดินเผา (1/1, 2/2) เปนรูปสิงหนั่งชัน
เขา
3. เปนของทําเลียนแบบไดแก ตราดินเผา (1/6, 1/9) เปนรูปมา
4. มีรูปแบบที่เรียบงาย ไมเนนสัดสวนทีแ่ ทจริงไดแก ตราดินเผา (3/13) เปนรูปผูหญิง
ยืน
5. เปนรูปเชิงสัญลักษณไดแก ตราดินเผา (1/3) เปนรูปเรือใบ ตราดินเผา (3/4) เปนรูป
ดุมลอ
6. มีรูปแบบที่ไมเคยพบในศิลปะจากภายนอกไดแก ตราดินเผา (3/26) เปนรูปสัตว
ชนิดหนึ่งคลาย “ลิง”
ผลการศึกษาสามารถสันนิษฐานไดวาตราประทับ (seals) จํานวน 10 ชิ้น ทุกชิ้นเปนวัตถุ
จากภายนอก และมีตราดินเผา (baked clay sealings) บางชิ้นเปนวัตถุจากภายนอก สวนตราดินเผา
ในรูปแบบที่ทาํ ขึ้นในทองถิน่ มี 11 ชิ้น
สรุปหนาที่การใชงานของตราประทับและตราดินเผาที่พบในเมืองอูทอง
1. กลุมที่เปนตราประทับ (seals) ที่ใชประทับตรา (stamp) ลงไปบนกอนดินเหนียวที่
ผูกติดกับสินคาหรือหีบหอสินคา กลุมนี้สันนิษฐานวาควรจะมีลักษณะเปนตราประทับ (seals) ทุก
รูปแบบยกเวนรูปเทพหรือเทพี
2. กลุมตราดินเผาที่ถูกประทับซึ่งติดอยูบนเอกสาร หีบหอที่มีสินคาอยูภายในกลุมนี้
ควรเปนตราทีม่ ีรองรอยที่ชํารุดเสียหาย (เนือ่ งจากถูกแกะหรือถูกทําลายเพื่อเปดเอาสินคาที่อยู
ทางดานในออกมาเมื่อสินคาถึงจุดหมายปลายทางเปนที่เรียบรอย) หรือมีรอยเชือกติดอยูบนกอนดิน
และอาจมีรูสําหรับใชรอยเชือก
3. กลุมที่ใชเปนตราประจําตัว เพื่อแสดงสถานะของผูถือตราหรือแสดงความเปนกลุม
เดียวกัน เพื่อใชเปนใบผานทางหรือติดตอสื่อสารกันในกลุมหรือระหวางกลุม เปนตราประทับและ
ตราดินเผาไดในทุกรูปแบบ
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4. กลุมที่เปนเครื่องรางประจําตัวสําหรับพกพาติดตัว กลุมนี้สันนิษฐานวา ควรมี
ลักษณะรูปรอยที่เปนเทพหรือเทพี คือ ทาวกุเวร และพระคเณศ

บทที่ 5
บทวิเคราะหและสรุปผลการศึกษา

การศึกษาตราประทับที่พบในบริเวณเมืองอูทอง ทําใหทราบวาตราประทับในยุคแรกนั้น
เปนวัตถุที่ไมไดเกิดขึ้นในทองถิ่นแตเปนการนําเขามาพรอม ๆ กับการเผยแพรของอารยธรรม
อินเดียที่ไดแพรขยายเขามาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตตั้งแตสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร
(ราวพุทธศตวรรษที่ 6-11) ดังปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีที่เปนสินคาจากอินเดียตามบริเวณที่
เปนเคยเมืองทาในสมัยโบราณในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะตราประทับนั้นเมื่อนํารูปแบบลวดลายและ
ลักษณะของตัวอักษรที่อยูบนตราประทับเปรียบเทียบกับตราประทับของอินเดียก็แสดงเห็นถึง
อิทธิพลของอินเดียอยางชัดเจน
ผูที่นําตราประทับเขามาก็คือกลุมพอคา นักแสวงโชคและเหลานักบวชทั้งในศาสนา
พุ ท ธและศาสนาพราหมณ ที่ ใ ช ต ราประทั บ ที่ ต นเคยใช ใ นอิ น เดี ย นํ า มาใช เ ป น สื่ อ กลางในการ
ติดตอสื่อสารระหวางกันและใชติดตอสื่อสารกับชาวพื้นเมือง ในชวงตอมาชนชั้นผูนําในทองถิ่นก็
รับเอาลักษณะรูปแบบและประโยชนในการใชสอยของตราประทับมาผลิตขึ้นตามความตองการ
ของตนเอง วัตถุประสงคหลักของการใชตราประทับและตราดินเผานั้น ก็เพื่อประโยชนในการ
ติดตอสื่อสารที่เกี่ยวกับการคาขายเปนสําคัญ และมีบางสวนที่ใชในลักษณะเปนเครื่องรางติดตัว
ควรกลาวดวยวาอารยธรรมอินเดียไดแพรขยายเขามาในดินแดนที่เปนประเทศไทยมา
ตั้งแตกอนพุทธศตวรรษที่ 6 เนื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีที่เปนตราประทับที่มีอายุเกาแกที่สุด
คือ ตราประทับหินคารเนเลียนพบที่ควนลูกปด จังหวัดกระบี่ แกะสลักเปนตัวอักษรพราหมีที่มีอายุ
อยูในชวงราวพุทธศตวรรษที่ 3-5 (กําหนดอายุไวคอนขางกวางเนื่องจากตราประทับเปนของที่อาจ
เปนมรดกตกทอดใชตอ ๆ กันมาได และตราประทับเปนโบราณวัตถุขนาดเล็กที่สามารถเคลื่อนยาย
ไปมาไดอยางสะดวก อีกประการหนึ่งคือการพบก็เปนลักษณะที่พบโดยบังเอิญทําใหขาดบริบท
ในทางโบราณคดีไป)
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การเดินทางเขามาของพวกพอคาชาวตางชาติซึ่งสวนใหญคงเปนพอคาชาวอินเดียที่เขา
มาคาขายกับชาวพื้นเมืองตามเมืองทาตาง ๆ ตั้งแตสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร หลักฐานที่เปนตรา
ประทั บ และตราที่ พ บตามเมื อ งท า สํ า คั ญ ในสมั ย โบราณของประเทศไทย ได แ ก เมื อ งอู ท อง
เมืองนครปฐม และเมืองจันเสน นอกจากนี้ยังพบในแหลงโบราณคดีที่เปนเมืองโบราณอื่นเชน เมือง
จันเสน เมืองวังไผ เมืองดงมะรุม เปนตน ซึ่งลวนแตตั้งอยูในบริเวณภาคกลางในเขตลุมแมน้ํา
เจาพระยาตอนลาง ยกเวนที่แหลงโบราณคดีควนลูกปดที่อยูทางภาคใตของประเทศไทย ที่กลาวมา
ทั้งหมดมีเมืองอูทองที่พบตราประทับและตราดินเผาเปนจํานวนมากถึง 45 ชิ้น ตราประทับและตรา
ดินเผาจึงถือเปนหลักฐานหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองอูทองในฐานะเมืองทาที่เปน
ศูนยกลางการติดตอคาขาย นอกจากนี้ตราประทับและตราดินเผาที่เมืองอูทองยังแสดงถึงพัฒนาการ
ที่มีอยางตอเนื่องกันมาตั้งแตสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรที่แสดงถึงอิทธิพลอินเดียมาจนถึงสมัยทวาร
วดีที่มีลักษณะรูปแบบที่ผลิตขึ้นเองทองถิ่น
เมืองทาในสมัยโบราณอีกแหงหนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใตที่ไดรับอิทธิพลจากอารย
ธรรมอินเดียในชวงระยะเวลาเดียวกันกับเมื องอูทองคือ เมืองออกแกว ที่ตั้งอยูทางตอนใตของ
เวียดนามในปจจุบัน หลักฐานที่เปนตราประทับบอกใหทราบวาออกแกวมีการติดตอคาขายกับโลก
ตะวันตกโดยเฉพาะอินเดีย และอาจมีพอคาชาวกรีก-โรมันเขามาคาขายตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 6
เมืองออกแกวมีความเจริญรุงเรืองสูงสุดในชวงพุทธศตวรรษที่ 8-10 และเสื่อมลงในชวงราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 11 หลักฐานมากมายที่ปรากฏโดยเฉพาะที่เปนตราประทับมีหลากหลายรูปแบบ
โดยพบตราที่เปนหัวแหวนทําจากหินคารเนเลียนสลักเปนรูปเทพนิยายกรีก-โรมันที่มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 6-9 ตราประทับที่มีรูปอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-12
นอกจากนี้ยังพบตราประทับรูปบุคคลนั่งชันเขาซายลักษณะพุงพลุยอาจเปนทาวกุเวร ตรารูปสัตวทํา
จากหินคารเนเลียนซึ่งสวนใหญเปนรูปวัว และสิงโต และตรารูปสัญลักษณมงคลของอินเดียซึ่งทํา
จากดีบุก เชน รูปศรีวัตสะ สังขและฑมรุ เปนตน จากการศึกษาพบวาตราประทับที่เมืองออกแกว
เปนวัตถุจากภายนอกที่ไมมีพัฒนาการที่เกิดขึ้นในทองถิ่น กําหนดอายุจากรูปแบบของลวดลายสวน
ใหญเปนอิทธิพลของอินเดียสมัยคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 9-11) และจากตัวอักษรปลลวะ ภาษา
สันสกฤต (ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12) ซึ่งก็สอดคลองกับการศึกษาทางประวัติศาสตรโบราณคดีของ
เมืองออกแกวที่วาเมืองออกแกวเจริญขึ้นมาจากการเปนเมืองทาศูนยกลางของการคาขายและเปน
ศูนยกลางของศาสนาพราหมณที่เจริญถึงขีดสุดในราวพุทธศตวรรษที่ 8-10 และเสื่อมลงในชวงราว
ปลายพุทธศตวรรษที่ 11
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สวนตราประทับและตราดินเผาที่เมืองอูทองแสดงใหทราบวามีการติดตอคาขายกับ
อินเดียตั้งแตสมัยแรกเริ่มประวัตศาสตร (ราวพุทธศตวรรษที่ 6-9) ซึ่งตรงกับสมัยกุษาณะของอินเดีย
นั้น ผูวิจัยใชวิธีเปรียบเทียบจากลักษณะรูปแบบของลวดลายที่ปรากฏบนตราประทับและตราดินเผา
ที่พบที่เมืองอูทองกับตราประทับสมัยกุษาณะซึ่งปรากฏวา ตราประทับที่ทําจากงาชางเปนรูปสิงโต
(1/6) ตราดินเผารูปใบหนาชาวตะวันตก (3/32) ตราดินเผารูปชางจํานวน 3 ชิ้น (1/4, 3/6, 3/11) และ
ตราดินเผารูปวัวที่มีเครื่องหมายสวัสดิกะทางดานหนา ดานบนเปนรูปหมอน้ํา (1/5, 3/12) พบที่เมือง
อู ท อง มี รู ป แบบของลวดลายที่ มี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั บ ตราประทั บ ในสมั ย กุ ษ าณะของอิ น เดี ย
(ดูภาพประกอบในหนาที่ 63-65)
ต อ มาตราประทั บ และตราดิ น เผาที่ เ มื อ งอู ท องมี รู ป แบบลวดลายและลั ก ษณะของ
ตัวอักษรที่ปรากฏอิทธิพลของอินเดียสมัยคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 9-11) อยางชัดเจน ตราประทับ
และตราที่มีลักษณะที่ไดรับอิทธิพลจากอินเดียสมัยคุปตะไดแก ตราประทับหินเปนรูปทาวกุเวร
ตราประทับ งาช า งเปน รู ปพระคเณศกั บสั ญลั ก ษณม งคลต าง ๆ ตราประทับ ดิน เผาเป น รูป หม อ
ปูรณฆฏะ ตราประทับดินเผาเปนรูปศรีวัตสะ ตราดินเผาเปนอักษรพราหมีสมัยคุปตะ ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 10-11 ตราดิน เผากลุม ที่มี รูปอั ก ษร รู ป สัต วแ ละสั ญลั ก ษณข องพระศิ ว ะ มีตั ว อั ก ษร
พราหมีสมัยราชวงศคุปตะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 ตราดินเผาเปนรูปทาวกุเวร ตราดินเผาเปน
รูปผูหญิง รูปวัวนอนหมอบ รูปวัวนอนหมอบและรูปพระจันทรเสี้ยว
สืบเนื่องตอมาถึงสมัยหลังคุปตะ (ราวพุทธศตวรรษที่12-13) เปนตราดินเผากลุมที่มีรูป
อักษรและรูปสัตว ไดแก ตราดินเผามีรูปสิงโตนั่งและมีตวั อักษรปลลวะ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12
อยูทางดานหนาของตราดินเผา เปนตน
ในชวงเวลาตอมา (ราวพุทธศตวรรษที่ 13 เปนตนมา) ก็ปรากฏรูปแบบของตราดินเผาที่
ผลิตขึ้นใชเองในทองถิ่น ซึ่งมีรูปแบบของลวดลายที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวพื้นเมือง
เปนรูปคนหาบของ รูปบุคคลในอากัปกิริยาตาง ๆ รูปแบบลวดลายที่เปนลักษณะเฉพาะของทองถิ่น
คือ รูปสิงหนั่งชันเขา รูปสัตวพื้นเมืองเชน กระตายไก นก หรือเปนของที่ทําเลียนแบบ อาทิเชน ตรา
ดินเผารูปมา เปนตน หลักฐานเหลานี้แสดงใหถึงพัฒนาการที่มีอยางตอเนื่องกันมาตั้งแตสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรจนถึงสมัยทวารวดีอยางชัดเจน
ตราประทับและตราดินเผาตามเมืองโบราณตาง ๆ ที่นํามาศึกษามีความหลากหลายมาก
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มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่เหมือนกัน เฉพาะรูปแบบที่เหมือนกับที่พบในเมืองอูทองมี 2 รูปแบบคือ
1. ตราดินเผาที่มีสัญลักษณของพระศิวะเปนรูปโคนนทิ ตรีศูล ครุฑ และตัวอักษร
พราหมีสมัยคุปตะ ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 ขอความของจารึกหมายถึง “พระศิวะผู
ยิ่งใหญ” พบที่เมืองอูทอง 2 ชิ้น คือ ตราดินเผา (1/3, 3/30) และพบที่เมืองจันเสน 2 ชิ้น คือ ตราดิน
เผา (3/31, 4/29)
2. ตราดินเผารูปผูหญิงยืนเอียงตัวพบที่เมืองอูท อง 1 ชิ้น (3/13) และพบทีเ่ มือง
นครปฐมโบราณอีก 1 ชิ้น (6/5)
และตราดินเผาที่มีรูปแบบลวดลายเหมือนกันพบที่เมืองโบราณอื่นคือ ตราดินเผารูปคนขี่
มา 2 คนเลนคลี พบที่เมืองจันเสน 5 ชิ้นคือ ตราดินเผา (3/20, 3/21, 3/25, 4/26, 4/27) พบที่เมือง
โบราณนครปฐมอีก 1 ชิ้นคือ ตราดินเผา (6/2)
ความเหมือนกันของตราดินเผาบอกใหเราทราบวา มีกลุม คนกลุมเดียวกันที่ใชตรา
ประทับรูปแบบเดียวกันไดเดินทางเขาไปหรือตั้งรกรากอาศัยอยูในบริเวณที่มกี ารพบตราดินเผา
แบบนั้น ๆ สวนความหลากหลายของตราประทับและตราที่ไมเหมือนกัน อาจตีความไดวาเกิดจาก
ความแพรหลายของการใชตราประทับและตราดินเผาที่ผูใชตางคิดประดิษฐรูปแบบของลวดลายให
มีความเปนเฉพาะตนเพื่อใชในงานของตนเทานั้นจึงทําใหมีเพียงชิน้ เดียว
รูปแบบของลวดลายสวนใหญจะเปนรูปสัตวตาง ๆ เชน วัวมีโหนก ชาง มา สิงห ซึ่งถือ
เปนสัตวมงคลของอินเดีย นอกจากนี้ยังมีสัญลักษณมงคล เชน ศรีวัตสะ สวัสดิกะ จามร หมอปู
รณฆฏะ สังข สัญลักษณของเทพในศาสนาพราหมณและพาหนะของเทพ เชน ตรีศูล รูปครุฑ รูปวัว
นอนหมอบกับพระจันทรเสี้ยวที่หมายถึงพระศิวะ เปนรูปเทพเจาคือ ทาวกุเวร ซึ่งเปนเทพแหงความ
ร่ํารวยและโชคลาภของพวกพอคาและนักแสวงโชค และพระคเณศ เทพผูประทานความสําเร็จใน
ทุก ๆ สิ่งของผูที่นับถือทุกชนชั้นวรรณะ เปนภาพเลาเรื่องชีวิตของผูคน เชนคนหาบของ คนเลนคลี
คนขี่มา เปนตน เปนลวดลายที่บงบอกถึงความเจริญกาวหนาในดานการเดินเรือ คือ ตราดินเผารูป
เรือใบ รูปแบบของลวดลายเหลานี้แสดงใหเห็นถึงคติความเชื่อทางศาสนาทั้งศาสนาพุทธและ
ศาสนาพราหมณ คือสัญลักษณมงคล สัตวมงคลตางๆ และทาวกุเวร ที่เปนที่ยอมรับนับถือจากชน
ทุกชนชั้นทุกศาสนาของอินเดีย แตหากจะระบุใหชัดเจนก็มีตัวอยางเชน ตราดินเผาที่มีสัญลักษณ
ของเทพในศาสนาพราหมณและตัวอักษรที่หมายถึง “พระศิวะผูยิ่งใหญ” สันนิษฐานวาเปนของ
เหลาผูที่นับถือพระศิวะ เทพเจาผูมีอํานาจสูงสุดในศาสนาพราหมณ
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ตราดินเผากลุม ที่มีตัวอักษร ที่พบวามีอายุเกาแกที่สุดคือตราดินเผาที่มตี ัวอักษรพราหมี
สมัยคุปตะ ราวพุทธศตวรรษที่ 10-11 ที่สื่อความหมายถึง “พระศิวะผูยงิ่ ใหญ” และกลุมตราดินเผาที่
มีตัวอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-13 ตัวอักษรนั้นสื่อความหมายใน
ดานศาสนา เชน มีขอความวา “ความสุข ความสวัสดี” “ตื่น” “ไปสูถ้ํา” “ยอดเยีย่ ม” ซึ่งคําอานแปล
ตัวอักษรบนตราดินเผานี้ยังไมเปนที่ยุติ
ตราประทับที่พบที่เมืองอูทองมีทั้งที่ทําจากงาชาง 2 ชิ้น ทําจากหิน (1 ชิ้น) และทําจาก
ดินเผา (6 ชิ้น) สวนวัตถุที่ถูกประทับตราซึ่งเรียกวา “ตรา” ทุกชิ้นเปนดินเผาไฟจึงเรียกวา “ตรา
ดินเผา”
การใชงานของตราประทับ(seals) สวนใหญนาจะใชประโยชนในการติดตอสื่อสารที่
ใชเปนตราประจําตัวเปนสําคัญ หรืออาจใชตราประทับนี้ประทับตรา (stamp) ลงไปบนกอนดิน
เหนียวที่ผูกติดกับหีบหอสินคา (แตก็ยังไมพบกอนดินที่ถูกประทับซึ่งมีลวดลายเดียวกับตราประทับ
ที่มีอยูเลยขอนี้จึงเปนแคการสันนิษฐานเทานั้น) แตมีบางสวนที่เปนเครื่องรางไดแก ตราประทับที่มี
รูปทาวกุเวรและพระคเณศ สวนตราดินเผา (baked clay sealings) คงใชเปนตราประจําตัว และมี
บางสวนอาจเปนตราที่ติดบนหีบหอสินคา (ในชิ้นที่มีรองรอยถูกทําใหชํารุด)
สรุป
การศึกษาเรื่องตราประทับที่เมืองอูทองชวยสนับสนุนความรูเดิมในเรื่องความสําคัญ
ของเมืองอูทองในฐานะเมืองทาศูนยกลางการคาขายกับอินเดียในสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรแหง
หนึ่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใตเปนเมืองทาที่มีอายุรวมสมัยกับเมืองทาโบราณอื่นโดยเฉพาะเมือง
ออกแกว เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวางตราประทับที่เมืองอูทองกับตราประทับที่เมืองออกแกว
พบวา ตราประทับที่เมืองอูทองมีพัฒนาการตอเนื่องกันมาตั้งแตสมัยเริ่มแรกประวัติศาสตรจนถึง
สมัยทวารวดี แตตราประทับที่เมืองออกแกวเปนวัตถุที่เปนของนําเขาไมมีพัฒนาการภายในทองถิ่น
เมืองอูทองเปนแหลงโบราณคดีในสมัยเริ่มแรกประวัติศาสตรแหงแรก ๆ ในบริเวณ
ลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลางที่ไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียดังไดพบหลักฐานตาง ๆ มากมาย
โดยเฉพาะตราประทับและตราดินเผาที่เหลาพอคา นักแสวงโชคและนักบวชไดนํามาใชเพื่อการ
ติดตอสื่อสารกันเองและใชติดตอสื่อสารกับชาวพื้นเมือง สิ่งที่เปนผลตามมานอกจากการคาขายนั่น
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คือการถายทอดคติความเชื่อวัฒนธรรมประเพณีของเหลาพอคาและนักบวชทั้งในศาสนาพุทธและ
ศาสนาพราหมณ แ ก ช าวพื้ น เมื อ งในท อ งถิ่ น เกิ ด การผสมผสานระหว า งวั ฒ นธรรมอิ น เดี ย กั บ
วัฒนธรรมเดิมของทองถิ่นกลายเปนวัฒนธรรมทวารวดีที่มีลักษณะเฉพาะของตนเจริญรุงเรืองขึ้น
ในราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 เมืองอูทองจึงเปนเมืองหนึ่งที่มีสวนสําคัญตอพัฒนาการที่กอกําเนิด
เปนวัฒนธรรมทวารวดีในดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
ผลสรุปของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีขอจํากัดคือที่มาของตัววัตถุที่เปนตราประทับกลาว
ไดวาเกือบทั้งหมดไมไดมาจากการขุดคนทางโบราณคดี (ยกเวนที่เมืองดงละคร จังหวัดนครนายกที่
พบตราประทับรูปปู 2 ชิ้น) ตลอดจนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เนนเฉพาะตราประทับและตราดินเผา
ที่จัดแสดงและเก็บรักษาอยูในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตาง ๆ และพิพิธภัณฑในครอบครองของ
เอกชนที่มีความนาเชื่อถือ (ซึ่งอยูในวงจํากัด) ในระหวางการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยทราบวายังมี
ตราประทับอีกจํานวนหนึ่งที่อยูในครอบครองสวนบุคคลซึ่งผูวิจัยไมสามารถจะสืบคนมาได ผลจาก
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงเปนการสรุปผลซึ่งตั้งอยูบนฐานของขอมูลเทาที่มีอยูในปจจุบันเทานั้น
ผู วิ จั ย เสนอว า ควรมี ก ารศึ ก ษาและเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ ตราประทั บ และตราที่ อ ยู ใ น
ครอบครองสวนบุคคล (ที่ไดรับความยินยอม) เพื่อชวยใหความรูเรื่องตราประทับและตราที่พบใน
ประเทศไทยมีความสมบูรณมากขึ้น ขอมูลใหมอาจทําใหเราไดความรูใหมที่อาจเปลี่ยนแปลงหรือ
สนับสนุ นความรู เ ดิม ใหก ว างขวางมากขึ้น อั น เปน ลักษณะของการศึ ก ษาวิชาการโบราณคดีที่
เปลี่ยนแปลงความรูเรื่องอดีตของมนุษยไปตามหลักฐานที่มีการคนพบใหม ๆ ในอนาคต

265

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
หนังสือและบทความในหนังสือ
กรรณิการ วิมลเกษม. “พัฒนาการของอักษรโบราณในประเทศไทย.” ใน สังคมและวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย, 309-387. กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ ธร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
กองแกว วีระประจักษ. “ตราประทับที่พบในภาคใต.” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต สถาบัน
ทักษิณศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 3 (2529) : 1201-1206.
กรมศิลปากร. โบราณวัตถุสมัยทวารวดีแหงใหมและรายงานการขุดคนโบราณวัตถุสถาน ณ บาน
โคกไมเดน อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค. กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2508.
_______. รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานทาแค ของหนวยศิลปากรจังหวัดลพบุร.ี
กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2522.
_______. รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกลเคียง เลม1-4.
กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2527.
_______. การประชุมเสนอผลงานของโครงการโบราณคดีประเทศไทย : รายงานภาคสนาม.
กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2528.
_______. ก โบราณคดีประเทศไทย : โครงการเคลื่อนที่เร็ว. กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2529.
_______. ข รายงานการสํารวจแหลงเมืองโบราณในเขตจังหวัดลพบุร.ี กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี,
2529.
_______. ค จารึกในประเทศไทย เลม1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ภาพพิมพ ,2529.
_______. ก แหลงโบราณคดีประเทศไทย เลม 1. กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2531.
_______. ข แหลงโบราณคดีประเทศไทย เลม 2. กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2531.
_______. รายงานการสํารวจแหลงเมืองโบราณดงมะรุม ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุร.ี กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2532.
_______. ศิลปะถ้ําพญานาค กระบี.่ กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
จํากัด, 2533.
_______. ก รายงานการขุดคนและขุดแตงเมืองดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ, 2536.

266
กรมศิลปากร. ข พุทฺธปาทลกฺขณ และรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
2536.
_______. ก โครงการโบราณคดีลุมน้ําปาสัก : โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ. กรุงเทพฯ : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 2540.
_______. ข รายงานความกาวหนาการศึกษาคนควาทางโบราณคดีโครงการอนุรักษและพัฒนา
พื้นที่โบราณสถานคอกชางดิน ตําบลจระเขสามพัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.
กรุงเทพฯ : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ 2 สุพรรณบุรี, 2540.
_______. ประวัติศาสตรการพาณิชยนาวีไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพสมาพันธ จํากัด, 2544.
_______. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดีย. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพบั
ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2545.
_______. พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง. ปทุมธานี : หางหุนสวนจํากัด สารรังสรรค, 2545.
_______. โบราณคดีเมืองอูทอง. นนทบุรี : โรงพิมพ สหมิตรพริ้นติ้ง, 2545.
_______. โบราณคดีคอกชางดิน. กรุงเทพฯ : ฟนนี่ พับบลิชชิ่ง, 2545.
จารึก วิไลแกว. โบราณคดีเมืองอูตะเภา. กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2534.
จิรา จงกล และคณะ. นําชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติอทู อง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2509.
จิรัสสา คชาชีวะ. พระพิฆเนศวร : คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเนศ, 2531.
ชะเอม แกวคลาย. “จารึกดินเผาประทับตรา อักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต ประมาณพุทธศตวรรษ
ที่ 14.” ใน สังคมและวัฒนธรรมจันเสนเมืองแรกเริ่มในลุมลพบุรี-ปาสัก : Chansen : A
Social and Cultural History, 190-197. กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ, 2539.
ชิน อยูด.ี สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : รุงศิลปการพิมพ, 2529. (จัดพิมพ
เนื่องในโอกาสเชิดชูเกียรติในฐานะปรมาจารยแหงวิชากอนประวัติศาสตรในประเทศไทย
พ.ศ. 2529).
_______. “เรื่องกอนประวัตศิ าสตรที่อําเภออูทอง.” ใน โบราณวิทยาเรื่องเมืองอูทอง, 43-50.
กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2509.
ชอง บวสเซอรลิเยร. ความรูใหมทางโบราณคดีจากเมืองอูทอง. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2511.
ดุษฎี สมบุญยะวิโรจน. รูปแบบเมืองทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กอง
โบราณคดี กรมศิลปากร, 2522.

267
ทิวา ศุภจรรยา. “ชุมชนโบราณบริเวณภาคกลาง จากหลักฐานภาพถายทางอากาศ.” ใน เอกสาร
ประกอบการสัมมนา เรื่อง การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในทองถิ่นภาคกลาง, 16-32.
กรุงเทพฯ : สถาบันไทยศึกษาฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2535.
_______. “เมืองคูคลอง (ชุมชนขนาบน้ํา): ภูมิปญญาการสรางบานแปงเมืองจากอดีตถึง
รัตนโกสินทร.” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ภูมิศาสตรกับวิถีไทย, 146-163.
กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2543.
ธราพงศ ศรีสุชาติ. “คลองทอม : ชุมชนโบราณ.” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต สถาบัน
ทักษิณศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2 (2529) : 439-449.
นิจ หิญชีระนันทน. “จันเสนเมือง เมืองทวารวดีที่ถูกลืม.” ใน จันเสนเมืองโบราณ อําเภอคาคลี
จังหวัดนครสวรรค, 11-32. กรุงเทพฯ : โรงพิมพสวนทองถิ่น, 2510.
นันทนา ชุตวิ งศ. รอยพระพุทธบาทในศิลปะเอเซียใตและเอเซียอาคเนย. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
เมืองโบราณ, 2533.
ผาสุข อินทราวุธ. รูปเคารพในศาสนาฮินดู. นครปฐม : แผนกบริการกลาง สํานักงานอธิการบดี
พระราชวังสนามจันทร, 2524.
_______. รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพฯ :
แผนกบริการกลางสํานักอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
_______. ก ดัชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ สยามการพิมพ, 2528.
_______. ข “เครื่องรางสําหรับพอคา.” ใน ปจจุบันโบราณคดีไทย, 50-57. กรุงเทพฯ : คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528.
_______. ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
อักษรสมัย, 2542.
_______. พุทธปฏิมาฝายมหายาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2543.
_______. “รองรอยวัฒนธรรมอินเดียในเอเซียตะวันออกเฉียงใต.” ใน โบราณคดีและ
ประวัติศาสตรในประเทศไทย ฉบับคูมือครูสังคมศึกษา, 117-186. กรุงเทพฯ : บริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพบั ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2545.
ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา. เมืองโบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมที่ราบภาคกลาง
ประเทศไทย : การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525.

268
พิสิฐ เจริญวงศ. “ความกาวหนาของโบราณคดีไทย : สมัยกอนประวัติศาสตร-สมัยประวัติศาสตร
ตอนตน.” ใน ปจจุบันของโบราณคดีไทย, 9-15. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2528.
พิเศษ เจียจันทรพงษ. “ตราดินเผาจากโคกจันเสน.” ใน สังคมและวัฒนธรรมจันเสนเมืองแรกในลุม
ลพบุรี-ปาสัก : Chansen : A Social and Cultural History, 168-189. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
เรือนแกวการพิมพ, 2539.
พรชัย สุจิตต. “เทคโนโลยี่และความสําคัญของการถลุงเหล็กในสมัยแรกเริ่มของประเทศไทย.” ใน
ปจจุบันของโบราณคดีไทย, 21-26. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2528.
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี. การขุดคนและการศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่
บานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบรุ ี. กรุงเทพฯ : แผนกบริการกลาง สํานัก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.
ภูธร ภูมะธน. เมืองซับจําปา. สระบุรี : โรงพิมพปากเพรียวการชาง2, ม.ป.ป.
มยุรี วีระประเสริฐ. “ตราประทับหินทรายรูปวัว : ที่ควนลูกปด.” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต
สถาบันทักษิณศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 3 (2529) : 1206-1207.
_______. ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทยกอนพุทธศตวรรษที่ 19 (ตอนที1่ ) : ศิลปะ
ทวารวดี ศิลปะศรีวิชยั . กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
_______. “หลักฐานประวัติศาสตรและหลักฐานโบราณคดีในประเทศไทย.” ใน โบราณคดีและ
ประวัติศาสตรในประเทศไทย ฉบับคูมือครูสังคมศึกษา, 9-61. กรุงเทพฯ : บริษัท
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพบั ลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), 2545.
วีรพันธ มาไลยพันธุ. “ซับจําปา.” ใน ดํารงราชานุภาพ : โบราณคดีนิทรรศการ,ไมปรากฏเลขหนา.
พระนคร : โรงพิมพพิฆเณศ, 2516.
ศักดิ์ชัย สายสิงห. ทวารวดี ศิลปกรรมยุคแรกเริ่มในดินแดนประเทศไทย. กรุงเทพฯ : ภาควิชา
ประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
สวาง เลิศฤทธิ์. “การจัดลําดับอายุสมัยของแหลงโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทย : ศึกษา
จากภาชนะดินเผาโดยวิธีสถิติเชิงสํารวจ.” ใน เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง พัฒนาการ
ทางโบราณคดี, 171-187. กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544.
_______. โบราณคดี : แนวคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร , 2547.

269
สินชัย กระบวนแสง. “การขุดคนเมืองโบราณที่บานคูบวั อําเภอเมือง จังหวัดราชบุร.ี ” ใน
โบราณคดี 26, 52-56. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525.
สุนิสา มั่นคง. เนินมะกอก : รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชัน้ ดินและหลักฐานทางโบราณคดีบาง
ประเภท. กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2532.
สุพจน พรหมมาโนช. “โนนหมากลา : แหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตร บริเวณหุบเขาวง
พระจันทร.” ใน ความกาวหนาและความรูใหมทางโบราณคดีในประเทศไทย, 1-11.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537.
_______. “ยุคโลหะในประเทศไทย : พัฒนาการเครื่องมือเครื่องใชสมัยกอนประวัตศิ าสตร.” ใน
สังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย, 49-65. กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2542.
สุรพล นาถะพินธุ. โบราณคดีในลุมเจาพระยาตอนลาง : ขอมูลจากการศึกษาระหวาง พ.ศ. 25262528. กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี กรมศิลปากร, 2528.
_______. “แหลงผลิตทองแดงสมัยกอนประวัติศาสตรในภาคกลางของประเทศไทย.” ใน การ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ ฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง การคนควาวิจัยทางโบราณคดีใน
ประเทศไทย, 96-99. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534.
_______. “การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในภาคกลาง
ของประเทศไทย.” ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ฝรั่งเศส-ไทย ครั้งที่ 3 เรื่อง
พัฒนาการของรัฐในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดี, 169-197. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538.
สมศักดิ์ รัตนกุล. รายงานการสํารวจและขุดแตงโบราณวัตถุสถานเมืองเกาอูทอง. กรุงเทพฯ : กรม
ศิลปากร, 2505.
อมรา ศรีสุชาติ. “ตราประทับดินเผา.” สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต สถาบันทักษิณศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2 (2529) : 596.
_______. สายรากภาคใต : ภูมิลักษณ รูปลักษณ จิตลักษณ. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด เอ
มี่เทรดดิ้ง, 2542.
เอเดรียน สนอดกราส. สัญลักษณแหงพระสถูป. แปลโดย ภัทรพร สิริกาญจน และคณะ. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพอมรินทรวิชาการ, 2541.
บทความ
ชอง บวสเซอลิเยร. “การขุดคนเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ เมืองนครปฐม.” โบราณคดี 2, 4 (เมษายน-มิถุนายน
2512) : 34-46.

270
นันทนา ชุตวิ งษ. “ภาพชาดกที่เจดียจ ุลปะโทน” ศิลปากร 21, 4 (พฤศจิกายน 2520) : 28-56.
ผาสุข อินทราวุธ. “ตราดินเผารูปคช-ลักษมีและกุเวรจากเมืองโบราณนครปฐม.” เมืองโบราณ 9, 3
(สิงหาคม-พฤศจิกายน 2526) : 92-101.
ภูธร ภูมะธน. “เหรียญเงินตราสมัยทวารวดี พบที่จังหวัดลพบุรี.” ศิลปากร 28, 4 (กันยายน
2527) : 55-63.
มยุรี วีระประเสริฐ. “แหลงโบราณคดีควนลูกปด อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี.่ ” เมืองโบราณ
10, 1 (มกราคม-มีนาคม 2527) : 133-137.
วิทยานิพนธและสารนิพนธ
จินตนา เมืองเจริญ. “การศึกษาเรื่องเครื่องสูงจากหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 1220.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
จิรัสสา คชาชีวะ. “คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวรที่พบในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2527.
นฤมล ยิ่งกลา. “พระลักษมี.” สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
สมชาติ มณีโชติ. “คติเรื่องชางในพุทธศาสนาจากหลักฐานศิลปะโบราณวัตถุแบบทวารวดี.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.
อนุสรณ คุณประกิจ. “การศึกษาคติและรูปแบบประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กสมัยทวารวดีทพี่ บ
ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527.
อนันต กลิ่นโพธิ์กลับ. “ภาพสัตวหิมพานตที่ปรากฏในงานจิตรกรรมในกรอบกระจกเหนือประตู
หนาตางภายในพระวิหารหลวง วัดสุทัศนเทพวราราม.” สารนิพนธปริญญาบัณฑิต สาขา
โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530.
อุษา โพธิกนิษฐ. “การศึกษารูปแบบและคติการนับถือพระกุเวรในสมัยทวารวดี.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2527.

271
ภาษาตางประเทศ
หนังสือ
Allan, John. Catalogue of the Coins of Ancient India. New Delhi : Rajbandhu Industrial
Company, 1936.
_______. Catalogue of the Coins of Gupta Dynasties And of Sasanka King of Gauda. New
Delhi : Rajbandhu Industrial Company, 1941.
Banerjea, J. N. The Development of Hindu Iconography. Calcutta : The University
of Calcutta, 1941.
Bennet Bronson. Excavation at Chansen and The Cultural Chronology of Protohistoric Central
Thailand. Pennsylvania : University of Pennsylvania, 1976.
Collon, Dominique. 7000 years of seals. London : British Museum Press. 1997.
Lohuizen-De Leeuw, J.E.Van. Studies in South Asian Culture. Amsterdam : University of
Amsterdam, 1976.
Gupta, Parmeshwari L. Coins . New Delhi : National Book Trust, 1969.
Gupta, Parmanand. Geography From Ancient India Coins & Seals. New Delhi : D.B. Offset
Works , 1989.
Malleret, Louis. L’ Archeologie du Delta du Mekong. Paris : Publications de l’ Ecole
Francaise d’ Extreme – Orient Tome Troisieme Planches, 1962.
Thaplyal, Kiran K. Studies in Ancient Indian Seals. Lucknow : Prem Printing Press, 1972.
Zimmer, Heinrich. Myths and Symbols in India Art and Civilization. New York : Bollingen
Service. 1946.
Osten,Hans H. V. D. Ancient Oriental Seals in The Collection of Mr. Edward T. Newell.
Chicago, Illinois : The University of Chicago Press, 1934.
วิทยานิพนธ
Mihailovs, Vasilijs. “Emblematics of Dvaravati Coins.” M.A. thesis, Department of Oriental
Studies University of Latvia, 2003.

272
สื่ออิเล็กทรอนิกส
Ancient Near East [Online]. Accessed 12 January 2005. Available from
http://oi.uchicago.edu/OI/INFO/MAP/SITE/Iraq_Site_150dpi.html
Ancient Near Eastern Seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.rbmason.ca/seals.html
Ancient Near Eastern Seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.anaviangallery.com/servlet/.
Ancient Near Eastern Seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.morganlibrary.org/collections/
Ancient India [Online], Accessed 8 January 2005. Available from
http://www.ancientindia.co.uk/writing/explore/exp_set.html
Ancient India Maps [Online], Accessed 12 January 2005. Available from
http://www.india-history.com/prehistory/harappa.html
Clay seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.harappa.com/indus3/index.html
Gupta Peroid [Online], Accessed 16 January 2005. Available from
http://www.metmuseum.org/toah/hd/maur/hd_maur.htm
Gupta Seals [Online]. Accessed 12 January 2005. Available from
http://www.metmuseum.org/toah/hd/silk/hg_d_trade_d1map.htm.
India stamp seals [Online]. Accessed 22 January 2005. Available from
http://www.bcgalleries.com.au/06109.html
Mohenjo-Daro [Online], Accessed 9 January 2005. Available from
http://webhos.bridgew.edu/jmadani/205/pages_205/lectures1_205/Mohenjo.html
Stamp seals [Online], Accessed 12 December 2004. Available from
http://www.metmuseum.org/toah/ho/02/ssa/hob_49.40.1 html
Stamp seals [Online], Accessed 10 January 2005. Available from
http://www.vcoins.com/maltergalleries/store
Stamp seals [Online], Accessed 12 Janaury 2005. Available from
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/compass

273
Stamp seals [Online], Accessed 22 January 2005. Available from
http://www.lankalibrary.com/arch/stamp%20seals.htm

274

ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล
ที่อยู

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2530
พ.ศ. 2543

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2530-2533
พ.ศ. 2534-2548

นายอนันต กลิ่นโพธิ์กลับ
16/355 หมูบานเจริญสุขนิเวศน ซอยเสือใหญอุทิศ แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกโบราณคดี วิชาโท
ประวัติศาสตร จากมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ กรุงเทพมหานคร
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลูกจางชั่วคราวตําแหนงนักโบราณคดี กรมศิลปากร
มัคคุเทศกประจําบริษัท สยามครุยซ จํากัด

