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The purpose of this research is to study the cultural development of ancient communities
along the Bangkham River, by studying Wang – phai ancient community, Tambon Bangpueng, Amphoe
Ban Mi, Changwat Lop buri. Which is the unique archaeological site, surrounded by moat and rampart.
Studied relationship between others contemporary ancient communities and nearby regions. The methods
of research were to compare and analysed all archaeological datas such as, the exploration reports of
archaeological sites along the Bangkham river, ancient monuments archaeological objects and excavated
at Wang – phai.
The result of the study were found that the trace of settlement 4 phases.
Prehistory period(Mesolithic age about 10,000 – 5,000 B.P.) the trace found in a limestone
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Prehistory period (Metal age about Buddhist era 6 – 11), found the migration of people
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การขุดคนแหลงโบราณคดีบานวังไผ(พ.ศ. 2541 – 43) ……………………………
การขุดคนแหลงโบราณคดีบานวังไผ SITE 2……………………………….. ……
การวางผังหลุมขุดคน……………………………………………………………….
เทคนิคการขุดคน……………………………………………………………………
การศึกษาลักษณะชั้นดินของหลุมขุดคน……………………………………….…...
การวิเคราะหชนั้ ดินทางปฐพีวิทยา……………………………………………..……
โบราณวัตถุทไี่ ดจากการขุดคน……………………………………………………..
โบราณวัตถุประเภทแกว…………………………………………………..
โบราณวัตถุประเภทโลหะ…………………………………………………
โบราณวัตถุประเภทดินเผา………………………………………………...
โบราณวัตถุประเภทหิน……………………………………………………
กระดูกสัตวทไี่ ดจากการขุดคน……………………………………….……
เปลือกหอยที่ไดจากการขุดคน…………………………………………….
เศษภาชนะดินเผา………………………………………………………….
การจัดลําดับชัน้ ทางวัฒนธรรมและการกําหนดอายุ………………………………..
พัฒนาการของชุมชนโบราณวังไผ………………………………………..
1. สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ)…………………
2. สมัยทวารวดี…………………………………………………..
3. สมัยลพบุรี……………………………………………………..
กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา……………………………………………
กิจกรรมดานโลหะกรรม……………………………………………..……
วิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคน……………………………………………
โบราณวัตถุประเภทแกว…………………………………………………..
โบราณวัตถุประเภทโลหะ…………………………………………………
โบราณวัตถุประเภทดินเผา…………………………………………………
โบราณวัตถุประเภทหิน……………………………………………………
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67
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76
77
79
80
90
93
93
96
103
122
127
130
131
132
141
141
145
147
150
156
158
158
159
162
165

บทที่

หนา

กระดูกสัตวทไี่ ดจากการขุดคน……………………………………..………
เปลือกหอยที่ไดจากการขุดคน……………………………………….…….
การวิเคราะหเศษภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีบานวังไผ…………….
การจําแนกภาชนะดินเผาระดับ 190 – 260 CM.DT………………………
การจําแนกภาชนะดินเผาระดับ 110 – 190 CM.DT………………………
การจําแนกภาชนะดินเผาระดับ 0 – 110 CM.DT…………………………
5 พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณตามลําแมนา้ํ บางขาม……………………..
ลักษณะการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนโบราณตามลําแมน้ําบางขาม…………….
ปจจัยที่เกื้อหนุนดานสภาพภูมิประเทศ…………………………………….
ปจจัยที่เกื้อหนุนดานทรัพยากรธรรมชาติ………………………………….
พัฒนาการของชุมชนโบราณตามลําแมนา้ํ บางขาม…………………………
1. สมัยกอนประวัติศาสตร (ยุคหินกลาง
อายุราว 10,000-5,000 ปมาแลว)…………………………
2. สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะตอนปลาย
อายุราว 1,500 ปมาแลว)…………………………………
3. สมัยทวารวดี – สมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษ ที่ 11 – 18)…………
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับชุมชนโบราณภายนอก……………………
ความสัมพันธกับชุมชนโบราณดานตะวันตกของแมน้ํา
เจาพระยา………………….………………..…………………
ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ……..
6 สรุป…………………….…………………………………………………………...
ขอเสนอแนะ……………………………………………………………….
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………………
ภาคผนวก รายละเอียดในการจําแนกชนิดของสัตวในแตละระดับความลึก...……………….
ประวัติผูวจิ ัย………………………………………………………………………………….
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170
177
185
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201
231
287
287
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297
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299
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325
325
328
334
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337
349
403

สารบัญตาราง
ตารางที่
1 ตารางแสดงผลวิเคราะหสภาพดินในสนามจากแหลงโบราณคดีวังไผ ……………..
2 ตารางแสดงผลวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของดินจากแหลง
โบราณคดีวังไผในหองปฏิบตั ิการ ………………………………………………….
3 ตารางแสดงลักษณะลูกปดทีพ่ บในชั้นดินแตละระดับ ……………………………..
4 ตารางแสดงปริมาณและน้ําหนักของตะกรันที่พบในทุกระดับความลึก……………
5 ตารางแสดงรูปแบบเบี้ยดินเผาที่พบในทุกระดับความลึก………………………….
6 ตารางแสดงรายละเอียดของลูกกระสุนดินเผา……………………………………..
7 ตารางแสดงปริมาณและน้ําหนักของกอนดินเผาที่พบในทุกระดับความลึก……….
8 ตารางแสดงชนิดของหินทีพ่ บในทุกระดับความลึก……………………………….
9 ตารางแสดงชนิดหอยที่พบในระดับความลึกตางๆ………………………………...
10 ตารางแสดงคาอายุตัวอยางถาน กระดูก เปลือกหอย จากระดับตางๆ…………….
11 ตารางเปรียบเทียบคาอายุระหวางรูปแบบทางศิลปะกับวิธีทางวิทยาศาสตร ………
12 ตารางแสดงความสัมพันธของชุมชนโบราณวังไผกับชุมชนโบราณรวมสมัย……..
13 ตารางแสดงอนุกรมวิธานของหอยจากแหลงโบราณคดีวงั ไผ……………………..
14 ตารางแสดงรูปแบบภาชนะดินเผาแหลงโบราณคดีบานวังไผชั้นวัฒนธรรมที่ 3…..
15 ตารางแสดงรูปแบบภาชนะดินเผาแหลงโบราณคดีบานวังไผชั้นวัฒนธรรมที่ 2…..
16 ตารางแสดงรูปแบบภาชนะดินเผาแหลงโบราณคดีบานวังไผชั้นวัฒนธรรมที่ 1…...
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25
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หนา
ภาพถายทางอากาศบริเวณชุมชนโบราณเมืองลพบุรี (เกา)……………………………. 16
ภาพถายทางอากาศบริเวณชุมชนโบราณบานพรหมทินใต……………………………. 17
ภาพถายทางอากาศบริเวณชุมชนโบราณบานสระเสวย……………………………….. 18
ภาพถายทางอากาศบริเวณชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง………………………………… 19
ภาพถายทางอากาศบริเวณชุมชนโบราณบานดงมะรุม……………………………….. 20
ภาพถายทางอากาศบริเวณชุมชนโบราณบานใหมไพศาลี……………………………. 21
ภาพถายทางอากาศบริเวณชุมชนโบราณบานเทพพนม (วังไผ)………………………. 22
ภาพถายทางอากาศบริเวณชุมชนโบราณบานทุงซับจําปา……………………………. 23
ภาพถายทางอากาศบริเวณชุมชนโบราณบานบอแกว………………………………… 24
ภาพถายทางอากาศบริเวณชุมชนโบราณคลองสักตีเหล็ก……………………………. 25
ภาพแสดงสภาพเนินดินแหลงโบราณคดีวังไผ………………………………………. 76
ภาพแสดงผนังหลุมดานทิศตะวันตก………………………………………………… 89
ภาพแสดงผนังหลุมดานทิศเหนือ……………………………………………………. 89
ภาพถายลูกปดแกวและลูกปดเปลือกหอย……………………………………………. 94
ภาพถายตุมถวงแหตะกัว่ ……………………………………………………………... 96
ภาพถายปลอกโลหะ…………………………………………………………………. 98
ภาพถายตะกรันจากการถลุงโลหะ…………………………………………………… 99
ภาพถายกอนโลหะ………………………………………………………………….. 101
ภาพถายกระพรวนสําริด…………………………………………………………….. 102
ภาพถายเบีย้ ดินเผารูปแบบตาง ๆ……………………………………………………. 105
ภาพถายแวดินเผาแบบที่ 1 …………………………………………………………. 110
ภาพถายลูกกระสุนดินเผา…………………………………………………………… 115
ภาพถายเบาหลอมโลหะ……………………………………………………………. 117
ภาพถายแผนดินเผามวนลักษณะคลายตะกรุด……………………………………… 118
ภาพถายเศษกระเบื้องดินเผาจากระดับ 0 – 110 CM.DT. แหลงโบราณคดีวังไผ…. 121
ภาพถายหินขัดภาชนะ……………………………………………………………… 123
ภาพถายชิ้นสวนแทงหินบด………………………………………………………… 124
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

หนา
ภาพถายกอนหินที่มีซากดึกดําบรรพ………………………………………………….. 169
ภาพถายกอนงอกใน…………………………………………………………………… 169
ภาพถายหอยขม Fiopaludina…………………………………………………………. 179
ภาพถายหอยขม Mekongia…………………………………………………………… 179
ภาพถายหอยขม Erisia……………………………………………………………….. 179
ภาพถายหอยโขง Pila………………………………………………………………… 180
ภาพถายหอยขวาน Corbicula………………………………………………………… 181
ภาพถายหอยกาบ Amblemidae………………………………………………………. 182
ภาพถายหอยเจดีย Clea………………………………………………………………. 182
ภาพถายหอยเจดีย Brotia…………………………………………………………….. 182
ภาพถายหอยเจดีย Chrysallida………………………………………………………. 183
ภาพถายพวยกาดินเผาแบบที่ 1………………………………………………………. 226
ภาพถายพวยกาดินเผาแบบที่ 1………………………………………………………. 246
ภาพถายพวยกาดินเผาแบบที่ 2………………………………………………………. 247
ภาพถายลายกดประทับจุดไขปลา 2 แนว เฉียงขวารอบภาชนะ
คั่นระหวางแนวดวยรอยขูดขีดคูขนาน 3 แนว เปนเสนนูน…………………………... 251
ภาพถายลายกดประทับจุดไขปลา 1 แนว เฉียงขวาเปนกลุมเวนระยะเปนชอง ๆ
ประกอบกับแนวคูขนาน 3 แนว………………………………………………… 252
ภาพถาย ลายกดประทับจุดไขปลาเปนกลุมเฉียงขวา เวนระยะเปนชอง ๆ
ประกอบกับเสนนูนคูแนว 3 แนว……………………………………………… 253
ภาพถายลายกดประทับจุดไขปลาสั้น 2 แนว แตละแนวปลายเฉียงเขาหากัน
ประกอบกับแนวคูขนาน 3 แนว………………………………………………… 254
ภาพถายลายกดประทับจุดไขปลาตรง 1 แนว ประกอบแนวคูขนานบน-ลาง 4 แนว…. 255
ภาพถายลายกดประทับจุดไขปลา 2 แนวเฉียงขวา วางตัวสลับฟนปลาคั่น
ดวยแนวคูขนาน 3 แนว…………………………………………………………. 256
ภาพถายลายกดประทับจุดไขปลารูปสามเหลี่ยมฟนปลา 1 แนว
ประกอบเสนคูขนาน 3 แนว……………………………………………………. 257
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สารบัญภาพ
ภาพที่

หนา

49 ภาพถายลายกดประทับจุดไขปลาสลับฟนปลา มีลายกดประทับ
จุดไขปลาคั่นกลาง 2-10 แนว ประกอบกับแนวคูขนานดานบนและดานลาง……
50 ภาพถายลายกดประทับจุดไขปลาสลับฟนปลาซอน 2 ชั้น แนว
และลายกดประทับจุดไขปลาแนวตรง 1 เสน…………………………………..
51 ภาพถายลายกดประทับจุดไขปลาสลับฟนปลาคั่นดวยจุดไขปลาแนวเฉียง
ประกอบแนวคูขนานและลายจุดไขปลารูปโคงกลีบดอกไม 1 แนว…………….
52 ภาพถายลายกดประทับรูปลูกน้ําในชองเสนขนาน……………………………………
53 ภาพถายลายกดประทับเสนตรงในแนวคูขนาน……………………………………….
54 ภาพถายลายกดประทับรูปสามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
ประกอบแนวคูขนาน……………………………………………………………
55 ภาพถายลายกดประทับฟนปลา และลายประทับรูปหยดน้าํ ประกอบแนวคูขนาน…..
56 ภาพถายลายกดประทับรูปกากบาทประกอบกับแนวคูขนาน…………………………
57 ภาพถายลายกดประทับรูปเม็ดขาวสารในกรอบสี่เหลี่ยมประกอบแนวคูขนาน………
58 ภาพถายลายกดประทับรูปฟนปลาประกอบแนวคูขนาน…………………………….
59 ภาพถายลายขูดขีดรูปลูกคลื่นขนาดใหญประกอบกับแนวเสนคูขนาน………………
60 ภาพถายลายขูดขีดรูปลูกคลื่นขนาดเล็กประกอบกับแนวเสนคูขนาน……………….
61 ภาพถายลายขูดขีดรูปลูกคลื่นรูปตัวยูประกอบกับแนวเสนคูขนาน………………….
62 ภาพถายลายขูดขีดรูปสามเหลี่ยมสลับฟนปลาประกอบกับแนวคูขนาน…………….
63 ภาพถายลายขูดขีดเสนขนานในแนวนอน…………………………………………..
64 ภาพถายลายขูดขีดเปนสันนูนแหลม โดยรอบขนาดใหญ บริเวณคอภาชนะ………..
65 ภาพถายลายขูดขีดเปนรอง 3 รอง ขนานกันโดยรอบบริเวณไหลภาชนะ……………
66 ภาพถายฟนกิ้งกายักษ…………………………………………………………………
67 ภาพถายกระดูกหลังของปลา…………………………………………………………
68 ภาพถายกระดูกนิ้วขอที่ 2 ของเกง………………………………………………….
69 ภาพถายกระดูกขาหนาของเกง………………………………………………………
70 ภาพถายสวนปลายบนของกระดูกขาหนาทอนลางขางขวาของโค กระบือ…………
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279
281
283
351
352
353
354
356

สารบัญภาพ
ภาพที่
หนา
71 ภาพถายเล็บหมี……………………………………………………………………… 356
72 ภาพถายกระดองตะพาบ…………………………………………………………….. 357
73 ภาพถายกระดองเตา…………………………………………………………………. 358
74 ภาพถายกระดูกขาหนาสวนลางขวาของเกง…………………………………………. 359
75 ภาพถายครีบหลัง (Dorsal fin) ของปลา……………………………………………. 361
76 ภาพถายฟนกรามบนของโค กระบือ………………………………………………... 362
77 ภาพถายฟนกรามบนของเกง………………………………………………………… 363
78 ภาพถายฟนสุนัข…………………………………………………………………….. 364
79 ภาพถายขากรรไกรลางของโค กระบือ……………………………………………… 365
80 ภาพถายกระดูกนิ้วเทาของโค กระบือ………………………………………………. 366
81 ภาพถาย Petrous part of temporal bone …………………………………………. 367
82 ภาพถายฟนกวาง…………………………………………………………………….. 368
83 ภาพถายเขีย้ วเสือ…………………………………………………………………….. 369
84 ภาพถายเกล็ดหลังจระเขน้ําจืด………………………………………………………. 370
85 ภาพถายฟนกรามของโค กระบือ…………………………………………………… 371
86 ภาพถายฟนหนาของกวาง…………………………………………………………… 372
87 ภาพถายฟนกรามของหมี……………………………………………………………. 373
88 ภาพถายฟนกอนกรามของสุนัข…………………………………………………….. 374
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
เขตภาคกลางของประเทศไทย มีอาณาเขตติดตอกับที่ราบนครสวรรคทางทิศเหนือ
ที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันออก เทือกเขาตะนาวศรีทางทิศตะวันตกทําใหเกิดแองตรงกลางซึ่งมี
ลักษณะเปนบริเวณที่ราบลุมมีแมน้ําสําคัญไหลผานคือ
แมน้ําเจาพระยาเริ่มตนจากจังหวัด
นครสวรรค แลวแยกสาขาที่จังหวัดชัยนาทออกเปนแมน้ํานอย สวนแมน้ําลพบุรีซึ่งไหลมารวมกับ
แมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดอยุธยากอนออกทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการ สวนแมน้ําทาจีนแยกสาขา
ไหลออกทะเลที่จังหวัดสมุทรสงคราม1 สภาพดังกลาวจึงทําใหบริเวณที่ราบภาคกลางเปนบริเวณที่
เกิดการทับถมของตะกอนดินขนาดตาง ๆ ขณะเดียวกันอิทธิพลของแมน้ําทั้ง 3 สายที่กระทําตอ
พื้นที่โดยรอบไดกอใหเกิดการกัดเซาะกลายเปนแมน้ํา ลําคลอง ลําหวยสายเล็ก ๆ แผกระจาย
ออกไปคลุมทั่วบริเวณที่ราบภาคกลางกลายเปนภูมิประเทศแบบที่ราบลุมมีความอุดมสมบูรณเหมาะ
แกการตั้งถิ่นฐานและการเพาะปลูกเปนอยางมาก การดําเนินงานทางโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรี
โดยกรมศิลปากรในปพ.ศ. 2539 – 2540 ทําใหทราบวาแหลงโบราณคดีตาง ๆ ที่พบในเขตจังหวัด
ลพบุรีนั้น สวนมากจะตั้งถิ่นฐานอยูในเขตที่สูงและเนินเขาใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ
ที่บริเวณดานตะวันตกของจังหวัดลพบุรี มีแมน้ําสายหนึ่ง ชื่อวาแมน้ําบางขาม แมน้ํา
สายนี้เกิดจากการรวมตัวของทางน้ําธรรมชาติสายเล็ก ๆ หลายสายคือ คลองขาม น้ําหวยแกว
คลองหวยแหง คลองทาตะโก คลองไมเสียบและคลองอาง มาบรรจบกันที่บริเวณดานเหนือใน
เขตตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ไหลไปทางทิศใตผานตําบลบางพึ่ง ตําบลบานชี
ไปบรรจบกับแมน้ําลพบุรีที่ตําบลบางงา ในอดีตสามารถใชเสนทางนี้เดินทางไปสูแมน้ําเจาพระยา
ในเขตจังหวัดสิงหบุรีได2 หรือเดินทางไปยังจังหวัดลพบุรีได ไปสิ้นสุดที่เนินเขาในเขตรอยตอ
ระหวางจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดเพชรบูรณ ใกลเคียงกันมีทางน้ําวางตัวไปทางทิศตะวันออกบรรจบ

1

สรรคใจ กลิ่นดาว “ ภูมิสัณฐานของที่ราบภาคกลางจากภาพดาวเทียม,” ภูมิศาสตร 9, 2
( กรกฎาคม 2527 ) : 21 – 22.
2
วัลลภา รุงแสงศิริรัตน, ลพบุรี : อดีต – ปจจุบัน ( กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
2537), 143.

1

2

กับแมน้ําปาสักชื่อหวยสอง พบรองรอยชุมชนโบราณมีที่ตั้งอยูใกลแมน้ําบางขามจํานวน 21 แหลง
แบงเปนชุมชนที่มีคูน้ํา – คันดิน จํานวน 5 แหลง3 คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง
ชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง
ชุมชนโบราณบานดงมะรุม ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง
ชุมชนโบราณบานใหมไพศาลี ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกสําโรง
ชุมชนโบราณบานวังไผ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่

แหลงโบราณคดีที่ไมมีคูน้ําคันดินที่ตั้งอยูใกลแมน้ําบางขามจํานวน 16 แหลง4 คือ
1. แหลงโบราณคดีเขาตีหิน ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่
2. แหลงโบราณคดีบานเกริ่นกระถิน ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่
3. แหลงโบราณคดีบานบานหมอ ตําบลบางคู อําเภอทาวุง
4. แหลงโบราณคดีวัดทุงสิงโต ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง
5. แหลงโบราณคดีโนนหมากลา อําเภอโคกสําโรง
6. แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย อําเภอโคกสําโรง
7. แหลงโบราณคดีบานแกงหิน ตําบลแกงผักกูดกิ่งอําเภอทาหลวง
8. แหลงโบราณคดีบานเพนียด ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง
9. แหลงโบราณคดีเขาแร ตําบลคลองเกตุ อําเภอโคกสําโรง
10. แหลงโบราณคดีหัววังยาง ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง
11. แหลงโบราณคดีบานชอนมวง ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง
12. แหลงโบราณคดีเนินมะกอก ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง
13. แหลงโบราณคดีบานรักไทย ตําบลสะแกราบ อําเภอโคกสําโรง
14. แหลงโบราณคดีบานชอนบอน ตําบลเกาะแกว อําเภอโคกสําโรง
15. แหลงโบราณคดีโนนกกหวา ตําบลหวยโปง อําเภอโคกสําโรง
16. แหลงโบราณคดีโรงพยาบาลอานันทมหิดล อําเภอเมือง
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ผองศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา, “รายงานผลการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภชน เรื่อง เมือง
โบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย : การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ,”
เลมที่ 4 ( กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. ), ND47 – 2 , ND47 – 4/5/6/7.
4
กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2 ( กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ม.ป.ป. ),
8 – 120.
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เมื่อพิจารณาจากภาพตอภาพถายทางอากาศ ประกอบแผนที่ภูมิประเทศบริเวณแมน้ํา
บางขามไปจนถึงหวยบง พบวาบริเวณนี้มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณดังกลาวเรียงไปตาม
แมน้ําสายนี้ ชุมชนโบราณแตละแหงที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้นั้นสามารถเดินทางติดตอถึงกันไดทั้งทาง
น้ําและทางบก โดยสามารถใชเปนเสนทางติดตอกับชุมชนโบราณจันเสนในเขตจังหวัดนครสวรรค
กับชุมชนโบราณอูตะเภา จังหวัดชัยนาทได ซึ่งอยูหางออกไปตามระยะในแผนที่ประมาณ 15
กิโลเมตร ติดตอกันโดยใชคลองโพธิชัย การติดตอทางบกก็ทําไดอยางดี เพราะบริเวณเหนือชุมชน
วังไผขึ้นไปมีลักษณะเปนที่ราบกวาง ปราศจากสิ่งกีดขวางและมีเสนทางติดตอกับชุมชนโบราณ
บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรีโดยใชคลองบางกระเพียงมีระยะหางประมาณ 22 กิโลเมตร5
ถัดไปคื อชุ มชนโบราณศรี เทพ จังหวัดเพชรบู รณ กอนที่จะผานชองเขาไปสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทางดานทิศตะวันออกของแมน้ําบางขามนั้นเปนแหลงทรัพยากรอันมีคาคือ
เขาพุคา เขาทับควายและเขาวงพระจันทรซึ่งมีแรสําคัญคือแรเหล็กและแรทองแดง ชุมชนในลพบุรี
รูจักกั นมานานแลวและมีการนํา แรที่ขุด ไดไปใชกัน ตั้งแตสมั ยกอนประวัติศาสตรในยุคโลหะ
สืบเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร ใกลกับที่นี่จะมีแหลงโบราณคดีตั้งอยูอีก 3 แหลง คือแหลง
โบราณคดีโนนปาหวาย แหลงโบราณคดีโนนกกหวา แหลงโบราณคดีโนนหมากลา ทั้ง 3 แหลง
นี้ตั้งอยูใกลกับเชน ที่บานทาแค ดงมะรุม ฯลฯ และยังพบรองรอยการถลุงเหล็กอยูในชุมชน
โบราณตาง ๆ เปนกิจกรรมขนาดเล็กที่พบไดทั่วไป6
ไดมีการศึกษาถึงระดับชายฝงทะเลโบราณ7 ชี้ใหเห็นวาความสัมพันธของตําแหนงที่ตั้ง
เมืองโบราณมีความสัมพันธอยูแตเฉพาะแนวชายฝงทะเลเดิมที่ระดับความสูง 3.5 – 4 เมตรเทานั้น
จากการสํารวจและตรวจสอบเอกสารพบวาเมืองที่พบเปนเมืองริมฝงทะเลถึง 13 แหง8 ภายหลังจาก
ที่ระดับน้ําทะเลไดมีการเปลี่ยนแปลง ชุมชนเหลานี้ไดทิ้งรางไป
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สัมภาษณ เจตนพันธุ ธนสุนทร, อดีตรักษาการหัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จ
พระนารายณมหาราช 18 กุมภาพันธ 2543.
6
วลัยลักษณ ทรงศิริ, “ โบราณคดีเรื่อง “ เหล็ก ” ที่จันเสน, ” สังคมและวัฒนธรรมจันเสน
เมือง
แรกเริ่มในลุมลพบุรี – ปาสัก (กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ , 2539 ), 165.
7
ผองศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา, เรื่องเดียวกัน, 45.
8
เรื่องเดียวกัน, 42.
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
ศึกษาถึงความสัมพันธและพัฒนาการทางวัฒนธรรม ของชุมชนโบราณในแถบลุมแมนา้ํ
บางขาม โดยอาศัยหลั กฐานที่ได มีผูสํารวจ ขุด คน ศึกษาชั้ น วัฒนธรรมประจําชุมชนโบราณ
ดังกลาวประกอบขอมูลภูมิศาสตรและทําการขุดคนเพื่อรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมที่ชุมชนโบราณวังไผ
จํานวน 1 หลุม ขนาด 2 x 3 เมตร เพื่อเปนขอมูลอางอิงกับหลักฐานอื่นที่มีอยู
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ทราบถึงพัฒนาการ ความสัมพันธทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมที่มีมาในอดีตของ
ชุมชนโบราณในแถบแมน้ําบางขาม ตลอดจนความสัมพันธกับชุมชนโบราณใกลเคียง เพื่อเปน
ขอมูลอางอิงในการศึกษาเกี่ยวกับแหลงโบราณคดีอื่นที่อยูในเขตภาคกลางของประเทศไทย
สมมติฐานของการศึกษา
จากการกําหนดตําแหนงชุมชนโบราณและแหลงโบราณคดีลงในแผนที่ ตามแนวแมน้ํา
บางขามนั้น พบวามีชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดินตั้งหลักแหลงอยูถึง 5 แหงเรียงรายกัน และมี
แหลงโบราณคดีเล็ก ๆ ที่ไมมีคูน้ํา – คันดินตั้งอยูใกลเคียง 16 แหลง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ
ความเหมาะสมกั บ การตั้ ง ถิ่ น ฐานของชุ ม ชนโบราณ ซึ่ ง ปรากฏหลั ก ฐานมาตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตรตอนปลายมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร โดยมีการติดตอระหวางชุมชนนั้นสามารถ
กระทําไดดังนั้นชุมชนโบราณที่อยูตามแนวแมน้ําบางขาม จึงนาจะเจริญขึ้นมาในระยะเวลาที่
ใกลเคียงกัน
ขอบเขตของการศึกษา
กําหนดพื้นที่ทําการศึกษาเฉพาะบริเวณแมน้ําบางขามซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชนโบราณ
21 แหง และศึกษาชั้นวัฒนธรรมของชุมชนโบราณวังไผโดยวิเคราะหจากการขุดคนเพิ่มเติมจํานวน
1 หลุม การวิเคราะหขอมูลจะใชขอมูลจากแหลงโบราณคดีที่มีการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดี
เปนขอมูลพื้นฐานเพื่อสรางภาพรวมและพัฒนาการของชุมชนโบราณในแถบแมน้ําบางขาม และทํา
การเปรียบเทียบพัฒนาการกับชุมชนโบราณดานตะวันออกแมน้ําเจาพระยาคือชุมชนโบราณอูตะเภา
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เปรี ยบเทียบกับชุ มชนโบราณดานตะวันตกบริเวณแมน้ําปาสั กคือ ชุ มชนโบราณศรีเทพ และ
เปรียบเทียบกับชุมชนโบราณดานใตบริเวณแมน้ําลพบุรีคือ ชุมชนโบราณลพบุรี

ขั้นตอนของการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ
สํารวจพื้นที่ภาคสนามโดยอาศัยขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ
ขุดคนเพิ่มเติมที่ชุมชนโบราณวังไผ
วิเคราะหขอมูลจากการขุดคนและสํารวจ
รวบรวมผลการวิเคราะหและเขียนรายงานนําเสนอ
นําเสนอผลงาน

วิธีการศึกษา
1. การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของประกอบดวยเก็บขอมูลเอกสารกระทําโดยการ
รวบรวมรายงานการสํารวจและขุดคน แหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําบางขามและพื้นที่ใกลเคียง
ขอมูลทางภูมิศาสตร ขอมูลทางปฐพี – ธรณีวิทยา อันประกอบดวย แผนที่ทหารมาตราสวน 1 :
250,000 แผนที่ธรณี – ปฐพีวิทยา รายงานการสํารวจและการใชที่ดินในจังหวัดลพบุรี ขอมูลทาง
โทรสัมผัสอันประกอบดวยภาพถายทางอากาศโครงการ W.W.S. บริเวณแหลงโบราณคดีเปาหมาย
ภาพตอภาพถายทางอากาศบริเวณพื้นที่ภาคกลาง
2. สํารวจแหลงชุมชนโบราณวังไผเพื่อกําหนดจุดขุดคน 2 หลุม ขนาด 2 x 3 เมตร
โดยเลื อ กจุ ดที่ ค าดว าจะมี การอยูอาศัย หรื อการทํากิ จกรรมของมนุษ ยที่ อยู ตามเนิน ดิน ตาง ๆ
ภายในเขตชุมชนโบราณ
3. ทําการขุดคนเพื่อรวบรวมขอมูลโบราณวัตถุที่พบตามชั้นดิน
4. สํารวจแหลงชุมชนโบราณใกลเคียงประกอบดวยชุมชนโบราณจันเสนชุมชนโบราณ
บานใหมชัยมงคล ชุมชนโบราณบานพรหมทิน ชุมชนโบราณบานพุนอย ชุมชนโบราณบานเขาตี
หิน ชุมชนโบราณบานเกริ่งกระถิน ชุมชนโบราณบานหมอ เพื่อบันทึกภาพรองรอยที่ปรากฏใน
ปจจุบันโบราณวัตถุที่พบบนผิวดินและโบราณวัตถุของชุมชนโบราณแตละแหงที่เก็บรักษาไวใน
พิพิธภัณฑสถานตลอดจนสอบถามผูที่อาศัยถึงประวัติในทองถิ่นนั้น
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5. วิเคราะหขอมูลโดยการทําชั้นวัฒนธรรมจากขอมูลการขุดและตรวจสอบจุดเริ่ม
และสิ้นสุดของพัฒนาการระหวางชุมชนโบราณที่กําหนด โดยพิจารณาจากขอมูลที่มีอยู
6. เรียบเรียงขอมูล แกไข จัดทํารูปเลมวิทยานิพนธฉบับสมบูรณและแกไขขอมูล
7. นําเสนอผลงาน

แหลงขอมูล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หองสมุดกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
หองสมุดกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
หอสมุดวังทาพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หองสมุดกองโบราณคดี กรมศิลปากร
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติวังนารายณและพิพิธภัณฑวัดจันเสน
ชุมชนโบราณวังไผ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี

ขอตกลงเบื้องตน
ศัพท เฉพาะในที่ นี้บางสวนกําหนดใชตามนิยามศัพ ทที่ ใชในการศึ กษาแหลงชุมชน
โบราณจากภาพถายทางอากาศของทิวา ศุภจรรยา พ.ศ. 2523
พัฒนาการทางวัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญของชุมชนมนุษยในบริเวณพื้นที่หนึ่งๆ
ที่มีการอยูอาศัยในชวงระยะเวลาตางๆ ซึ่งในเวลาที่ผานมานั้นไดมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
วิถีทางการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชนนั้นๆ พัฒนาความเปนอยูดานตางๆ ของผูคนในชุมชน
นั้นๆ ใหดีขึ้น
แหลงชุมชนโบราณ หมายถึง บริเวณที่พบหลักฐานทางประวัติศาสตรโบราณคดีปรากฏ
อยู เชน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนรองรอยของกิจกรรมที่มนุษยในอดีตสรางขึ้น
แหลงชุมชนโบราณจากภาพถายทางอากาศ หมายถึง บริเวณที่ปรากฏรองรอยกิจกรรม
ของมนุษยในอดีตที่สามารถตรวจสอบไดจากภาพถายทางอากาศ เชน บริเวณที่ปรากฏรองรอย
คูน้ํา – คันดินลอมรอบ
สภาพภูมิประเทศ หมายถึง สภาพพื้นที่ที่ชุมชนโบราณนั้น ๆ ตั้งอยู ประกอบดวย
พื้นดิน แหลงน้ํา และทรัพยากรตางๆ
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คูน้ํา หมายถึง แนวทางน้ําที่ขุดขึ้นลอมรอบบริเวณที่ชุมชนโบราณตั้งอยู เพื่อประโยชน
ในการเก็บกักน้ําหรือการดํารงชีวิตประจําวัน
คันดิน หมายถึง แนวดินยาวที่ถูกถมใหสูงขึ้นกวาบริเวณเดิมหรือพื้นที่ใกลเคียง ขนาน
ไปกับแนวคูน้ํา โดยมีจุดประสงคเพื่อปองกัน บอกอาณาเขตของชุมชนตลอดจนเปนแนวเชื่อมตอ
ระหวางสถานที่หรือชุมชนทั้งสองแหงหรือมากกวา

บทที่ 2
สภาพภูมิประเทศทั่วไปจังหวัดลพบุร1ี
อาณาเขตภาคกลางของประเทศไทยประกอบดวยเขตการปกครอง 22 จังหวัด คือ
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม กรุงเทพมหานคร นครนายก นนทบุรี
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี อางทอง ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี
นครสวรรค เพชรบูรณ พิจิตร กําแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ในบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทยนั้นเปนที่ราบลุม ลอมรอบดวยภูมิประเทศที่เปนภูเขาและเทือกเขาสูง ทั้งทางดาน
ตะวันตกซึ่งเปนเทือกเขาหินแกรนิตและเขาหินปูน ไดแก ทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาตะนาวศรี
ทิวเขาทั้งสองนี้วางตัวในแนวทิศเหนือ – ทิศใต ทางดานเหนือมีทิวเขาแดนลาว ทิวเขาหลวงพระ
บางวางตัวในแนวทิศตะวันออก – ทิศตะวันตก สวนทางดานตะวันออกมีทิวเขาเพชรบูรณ ทิวเขา
สันกําแพง วางตัวในแนวทิศเหนือ – ทิศใต ภาคกลางมีอาณาเขตติดตอกับที่ราบนครสวรรคทางทิศ
เหนือ ติดตอกับที่ราบสูงโคราชทางทิศตะวันออก ทําใหเกิดแองตรงกลาง มีแมน้ําสายสําคัญไหล
ผานคือแมน้ําเจาพระยาซึ่งเกิดจากการรวมกันของแมน้ําปง วัง ยม นาน โดยแมน้ําทั้ง 4 สายนี้
เปนระบบลําน้ําที่ไหลมาจากตอนเหนือที่จังหวัดนครสวรรค ไปออกสูทะเลที่บริเวณปากน้ําจังหวัด
สมุทรปราการ นอกจากนั้นยังเกิดจากระบบลําน้ําในภาคตะวันตกไดแก แมน้ําแมกลอง แมน้ํา
สะแกกรังและระบบลําน้ําในภาคตะวันออก ไดแก แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรีและแมน้ําบางปะกง
ทํ า ให บ ริ เ วณนี้ ซึ่ ง เดิ ม เคยอยู ใ ต ร ะดั บ น้ํ า ทะเลมาก อ นถู ก ทั บ ถมด ว ยตะกอนสู ง ขึ้ น จนอยู เ หนื อ
ระดับน้ําทะเลกลายเปนที่ราบตอเนื่องเปนผืนเดียวกัน
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของภาคกลางเปนที่ราบ ความลาดเอียงของพื้นที่และลําน้ํามี
นอย การไหลผานของแมน้ําเหลานี้จึงลดความเร็วและแรงปะทะลง แตการกัดเซาะในทางราบมี
มากขึ้น ทําใหแมน้ําเจาพระยาแยกออกเปนลําน้ําสาขาตางๆ เชน แมน้ําสุพรรณบุรี แมน้ํานอย
และแม น้ํ า ลพบุ รี ตลอดจนลํ า น้ํ า สายเล็ ก ๆ จํ า นวนมาก ระบบลํ า น้ํ า ดั ง กล า วครอบคลุ ม พื้ น ที่
ประมาณ 168,000 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 572 ของเนื้อที่ทั้งประเทศการไหลของแมน้ํา
กระแสน้ําเหลานี้ ทําใหเกิดการพัดพา ทับถมและตกตะกอนของเศษหิน ดิน ทรายตามพื้นที่ตางๆ
ที่แมน้ําไหลผาน นับเปนเวลาหลายลานป ลักษณะเชนนี้ทําใหเกิดเปนที่ราบปากแมน้ําที่มีความ
1
2

วัลลภา รุงสิริแสงรัตน, ลพบุรี : อดีต – ปจจุบัน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537), 110.
ประเสริฐ วิทยารัฐ, ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, ม.ป.ป.), 117.
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อุ ด มสมบู ร ณ เ ป น บริ เ วณกว า งที่ มี ข นาดใหญ ที่ สุ ด ในประเทศไทย ลั ก ษณะดิ น ส ว นใหญ
ประกอบดวยดินเหนียวปนทรายเล็กนอย จึงเหมาะแกการปลูกขาวแบบนาลุม นอกจากนั้นลําน้ํา
สายตาง ๆ ยังมีความเหมาะสมแกการคมนาคมติดตอกับดินแดนที่อยูหางไกลออกไป บริเวณนี้จึง
เปนพื้นที่ที่เหมาะกับการเปนแหลงปลูกขาวและที่อยูอาศัยเปนอยางมาก
การสํ า รวจโดยกรมศิ ล ปากรพบว า บริ เ วณภาคกลางของประเทศไทยมี ร อ งรอย
อารยธรรมโบราณปรากฏอยู อ ย า งหนาแน น โดยมี ก ารอยู อ าศั ย สื บ เนื่ อ งมาตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตรมาจนถึงสมัยปจจุบัน ซึ่งโบราณวัตถุที่พบในแหลงโบราณคดี เชน เศษภาชนะดินเผา
เครื่องโลหะ เครื่องประดับ เครื่องใชตางๆ สามารถยืนยันไดเปนอยางดี3 ขอมูลจากโครงการวิจัย
ชุมชนโบราณจากภาพถายทางอากาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวาในบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทยมีลักษณะเปนอาวลึกเขาไปในแผนดินรูปรางคลายตัว ก ขอมูลทางธรณีวิทยาแสดงให
ทราบวาบริเวณนี้เปนพื้นที่ที่เคยเปนทะเลมากอน การสํารวจพบชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดิน
จํานวน 20 เมือง และสันนิษฐานวาสวนใหญสรางขึ้นในสมัยทวารวดี
จังหวัดลพบุรีเปนจังหวัดหนึ่งในจํานวน 22 จังหวัด ที่มีที่ตั้งอยูในเขตภาคกลางของ
ประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 6,199.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,874,846 ไร ตําแหนงตามพิกัด
แผนที่ทางภูมิศาสตรอยูระหวางเสนรุงที่ 14 องศา 39 ลิปดา – 15 องศา 30 ลิปดา เหนือ และ
เสนแวงที่ 100 องศา 25 ลิปดา – 101 องศา 27 ลิปดา ตะวันออก อยูในที่ราบลุมเจาพระยา
ตอนลางมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้(แผนผังที่ 1)
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับจังหวัดเพชรบูรณและนครสวรรค
ติดตอกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี
ติดตอกับจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิ
ติดตอกับจังหวัดสิงหบุรีและอางทอง

แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ กับ 3 กิ่งอําเภอ ดังนี้ อําเภอเมือง อําเภอบานหมี่
อําเภอทาวุง อําเภอโคกสําโรง อําเภอพัฒนานิคม อําเภอชัยบาดาล อําเภอสระโบสถ อําเภอทา
หลวง กิ่งอําเภอโคกเจริญ กิ่งอําเภอหนองมวงและกิ่งอําเภอลําสนธิ
สภาพภูมิประเทศประกอบดวยที่ราบน้ําทวมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา
จากแมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรีในฤดูน้ําหลาก เกิดเปนภูมิประเทศที่มีลักษณะราบเรียบแบบที่
ราบลุมในเขตอําเภอเมือง อําเภอทาวุง อําเภอบานหมี่ สวนภูมิประเทศที่เปนภูเขาพบอยูกระจัด
3

กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2 (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2531), 7 – 304.
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กระจายในเขตอําเภอชัยบาดาล อําเภอโคกสําโรงและทางทิศตะวันออกของจังหวัดบริเวณใกล
เทือกเขาเพชรบูรณในเขตลุมแมน้ําปาสัก ประกอบดวยพื้นดินที่ปะปนดวยหินทราย หินปูน
หินดินดาน หินกรวดมน รวมทั้งยังมีหินอัคนีแทรกดันขึ้นมาเปนที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ
มีลักษณะเปนภูเขาหินปูนลูกโดดมีหินแกรนิตโผลสลับไปจนจดที่ราบลุมน้ํา ภูมิประเทศแบบลาน
ตะพักลําน้ําระดับกลางและสูงเกิดติดตอกับที่ราบน้ําทวมถึงแตอยูในพื้นที่สูงกวา เสนทางน้ําใน
บริเวณนี้ประกอบดวยหวยและลําธารขนาดเล็กมากมายในเขตอําเภอโคกสําโรง อําเภอเมืองและ
อําเภอบานหมี่ ไปจนถึงเขตอําเภอพยุหะคีรี อําเภอตาคลีในเขตจังหวัดนครสวรรค โดยสรุปทางฝง
ตะวันออกของจังหวัดลพบุรีจะมีลักษณะเปนเนินเขาและภูเขา ที่เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติถัด
มาทางตะวั น ตกจะเป น ภู มิ ป ระเทศแบบลู ก คลื่ น ลอนลาดและที่ ร าบเกิ ด จากลานตะพั ก ลํ า น้ํ า
ตามลําดับ
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แรธาตุ4
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้อยุในบริเวณที่สูงทางดานตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
ลพบุรีอันมีลักษณะเปนเทือกเขาที่มีความสูงประมาณ 250 – 650 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง
เชน เขาพระงาม เขาสามยอด เขาพุคา เขาวงและเขาวงพระจัน ทร จากการสํ า รวจของกรม
ทรัพยากรธรณีปรากฏวาในเขตจังหวัดลพบุรีมีแหลงแรสําคัญที่สํารวจพบคือ
1. แรเหล็ก พบสองชนิดคือ แรแมกเนไทตและแรเฮมาไทตพบที่เขาทับควาย ตําบล
หวยโปง อําเภอโคกสําโรง มีปริมาณประมาณ 7.6 ลานตันชั้นแรปรากฏที่ระดับผิวดินและที่เขา
วงพระจันทร อําเภอเมืองลพบุรี
2. แรทองคํา พบในเขตอําเภอพัฒนานิคม และที่บานทาตะโก อําเภอชัยบาดาล
3. แรทองแดง พบที่เขาวงพระจันทร ตําบลหวยโปง อําเภอโคกสําโรง เขาพระพุทธ
บาทนอย ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองมีอยูสองชนิดคือ แรมาลาไคต มีสีเขียวกับแรอาซูไลตมีสี
น้ําเงิน
4.
แรรัตนชาติ จําพวกควอตซชาวบานเรียกวา หินเขี้ยวหนุมาน นํามาทําเปน
เครื่องประดับพบใน 3 บริเวณคือ เขาพระงาม อําเภอเมือง เขาแหลม อําเภอโคกสําโรง และที่
เขาโปงหัวแหวน ตําบลมวงคอม อําเภอชัยบาดาล
5. แรดินขาวหรือดินมารลชาวบานเรียกวา ดินสอพอง ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
ปูนซีเมนต พบที่บานหินสองกอน บานทากระยาง บานทาแคและบานทาศาลา อําเภอเมืองลพบุรี
6. หินปูน ใชในการอุตสาหกรรม พบมากที่เขาสมอคอน อําเภอทาวุง และตําบลนิคม
สรางตนเอง อําเภอเมือง
7. หินออน พบที่ตําบลซับตะเคียน ตําบลนิคมลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล ตําบล
โคกตูม อําเภอเมืองลพบุรี
8. ยิปซัม พบที่ตําบลบอทอง อําเภอโคกสําโรง ใชในการทําวัสดุกอสราง
9. ฟอสเฟต พบที่บานขุดขาม ตําบลดอนดึง ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่
10. คาลซิโดนีและโอปอ พบที่บานวังไทร อําเภอสระโบสถ
11. หินเพอรไลต เปนหินอัคนีเนื้อแกวลักษณะแตกรานสีเทาอมเขียว สีเทาดํา สีเขียว
ขี้มา พบที่เขางู ตําบลนิคมลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล
12. หินทราย พบที่เขาเพนียด อําเภอโคกสําโรง
4

อาษา รามาน, “ระบบนิเวศน : การตั้งถิ่นฐานของชุมชนกอนประวัติศาสตรจังหวัดลพบุรี,”
(สารนิพนธปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), 35.
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13. เบนโทไนตท เปนแรดินเหนียวที่มีการขยายตัวเมื่อเปยกชื้น ใชประโยชนในการ
ขุดเจาะน้ําบาดาลและการฟอกสี พบที่ตําบลหินเพลิง ตําบลลํานารายณ ตําบลชัยบาดาล อําเภอ
ชัยบาดาล
ปาไมธรรมชาติ5
1. ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) ลักษณะเปนปาทึบ มีพันธุไมผลัดใบเปน
องคประกอบสําคัญ พบทางดานตะวันออกของจังหวัดในบริเวณเขตรอยตอระหวางจังหวัดลพบุรี
กับจังหวัดนครราชสีมาบริเวณปาดงพญาเย็น ชนิดของพันธุไมที่พบคือ กระบากดํา ยางแดง เต็ง
ตานี ตีนเปด ตลอดจนไมเลื้อยเชน หวายปาลมในปริมาณที่ไมมาก ดินในบริเวณเปนดินคอนขาง
เหนียว
มีปริมาณแรธาตุอาหารในดินสูง
2. ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) ลักษณะเปนปาโปรง มีพันธุไมผลัดใบ
เปนองคประกอบสําคัญ พบกระจัดกระจายทั่วไป พันธุไมจะผลัดใบในฤดูแลง ชนิดของพันธุไมที่
พบคือสัก แดง ประดู มะคาโมง ตะแบก รกฟา ไมไผ ฯลฯ ดินที่พบในบริเวณนี้สวนใหญจะ
เปนดินที่ระบายน้ําไดคอนขางดี
3. ปาแดง (Dry Deciduous Dipterocard Forest) ลักษณะเปนปาโปรง มีพันธุไมผลัด
ใบเปนองคประกอบสําคัญ พบอยูกระจัดกระจายทั่วไป พันธุไมจะผลัดใบในฤดูแลง เชน เต็ง รัง
ประดู มะขามปอม ไมไผ ฯลฯ ดินที่พบในบริเวณปาแถบนี้สวนใหญจะเปนดินที่มีเนื้อคอนขาง
เปนทราย หรือมีพวกกรวด ศิลาแลง ปะปนอยูในเนื้อดิน
แมน้ําในเขตจังหวัดลพบุร6ี
1. แมน้ําลพบุรี แยกสาขามาจากแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดสิงหบุรี ไหลลงทางทิศใต
ผานตรงมุมดานทิศตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดลพบุรี จากนั้นจึงไหลเขาสูทางตอนกลางของ
อําเภอทาวุงและตําบลตาง ๆ ทางดานตะวันตกของอําเภอเมืองลพบุรี และไปบรรจบกับแมน้ํา
เจาพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฤดูฝนน้ําจากแมน้ําลพบุรีจะไหลทวมบริเวณที่ราบลุมใน
เขตอําเภอเมือง อําเภอทาวุง และอําเภอบานหมี่

5
6

เรื่องเดียวกัน, 34 – 35.
เรื่องเดียวกัน, 33 – 34.
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2. แมน้ําปาสัก มีตนกําเนิดจากบริเวณภูเขาทางตอนใตของจังหวัดเลย ไหลลงมาทาง
ทิศใต ผานจังหวัดเพชรบูรณ เขาสูพื้นที่ตอนกลางของอําเภอชัยบาดาล กิ่งอําเภอทาหลวง และ
ตอนกลางของอําเภอพัฒนานิคม แลวมาบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. ลําสนธิ มีตนน้ําในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ไหลลงทางใตผานอําเภอศรีเทพ เขาสู
จังหวัดลพบุรี บรรจบกับลําพญากลางซึ่งไหลมาจากจังหวัดนครราชสีมาที่บานโคกคลี กลายเปน
ลําสนธิกอนที่จะไหลไปบรรจบกับแมน้ําปาสักที่วัดสิงหาราม ตําบลบัวชุม อําเภอชัยบาดาล
4. แมน้ําบางขาม7 มีตนกําเนิดจากตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ ผานตําบลเขาสมอคอน
ตําบลบางลี่ ไหลไปบรรจบกับแมน้ําลพบุรีที่ตําบลบางคู อําเภอทาวุง มีความกวาง 40 เมตร ยาว
80 กิโลเมตร แมน้ําสายนี้ตอนตนเรียกวา แมน้ําสนามแจง ตอนกลางเรียกวา คลองโคกสลุด
ตอนผานตําบลบางลี่เรียกวา คลองบางลี่ เปนทางเดินเรือไดในฤดูน้ําหลาก มีเสนทางน้ําไหลไป
บรรจบกับแมน้ําลพบุรีที่ตําบลบางงา ทางน้ําไหลไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาในเขตจังหวัด
สิงหบุรี8
ชุมชนโบราณในจังหวัดลพบุรี
จากการที่มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณและการติดตอกับชุมชนอื่นใกลเคียงทําได
โดยสะดวก ทําใหบริเวณภาคกลางของประเทศไทยมีรองรอยการอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยโบราณ
ภายในเขตจังหวัดลพบุรีก็เชนเดียวกัน และจากการสํารวจของกรมศิลปากรพบวา ในเขตจังหวัด
ลพบุรีปรากฏรองรอยของแหลงโบราณคดีที่คาดวานาจะมีการใชเปนที่อยูอาศัยจํานวน 47 แหลง
ซึ่งมีอายุตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร (ยุคโลหะ) เปนตนมา9 การสํารวจแหลงโบราณคดีดวย
ภาพถายทางอากาศโดยโครงการวิจัยชุมชนโบราณจากภาพถายทางอากาศ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พบวาบนภาพถายทางอากาศโครงการ WWS มาตราสวน 1 : 45,000 ถายเมื่อป พ.ศ. 2495 –
2497 พบวาในเขตจังหวัดลพบุรีมีรองรอยที่เปนเกิดจากการกระทําของมนุษยซึ่งมีลักษณะแตกตาง
ไปจากรองรอยที่เกิดจากธรรมชาติ การสํารวจไดพบรองรอยที่เปนคูน้ํา – คันดินลอมรอบเนินดิน
ขนาดตาง ๆ ที่ตั้งอยูใกลกับลําน้ําปรากฏอยูจํานวน 10 แหงดังนี้ (แผนผังที่ 2)

7

หวน พินธุพันธุ, ลพบุรีที่นารู, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2515),

8

วัลลภา รุงศิริแสงรัตน, ลพบุรี : อดีต – ปจจุบัน, 143.
กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2, 8 – 117.

326 – 327.
9
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1. 49 – 1 ลบ.674116365 เมืองลพบุรี ตําบลทาหิน อําเภอเมือง (ภาพที่ 1)
2. 49 – 2 ลบ.674316578 บานพรหมทินใต ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง
(ภาพที่ 2)
3. 49 – 3 ลบ.674016393 บานสระเสวย ตําบลพรหมาสตร อําเภอเมือง
(ภาพที่ 3)
4. 49 – 4 ลบ.685616665 วัดสิงหคยู าง ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง
(ภาพที่ 4)
5. 49 – 5 ลบ.699816735 บานดงมะรุม ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง
(ภาพที่ 5)
6. 49 – 6 ลบ.692516968 บานใหมไพศาลี ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกสําโรง
(ภาพที่ 6)
7. 49 – 7 ลบ.659716577 บานเทพนม(วังไผ) ตําบลบางพึ่ง

อําเภอบานหมี่

(ภาพที่ 7)
8. 49 – 9 ลบ.675116515 บานบอแกว ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง (ภาพที่ 8)
9. 49 – 10 ลบ.743916639 บานทุงซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง
(ภาพที่ 9)
10. 49 – 11 ลบ.732316864 คลองสักตีเหล็ก ตําบลนิคมลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล
(ภาพที่ 10)
การสํารวจทางภาคพื้นดินพบวาบนเนินดินเหลานี้และพื้นที่ใกลเคียงมีเศษภาชนะดินเผา
เนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ําตกแตงผิวดวยลายกดประทับ ลายขูดขีด เครื่องประดับจําพวกลูกปด
แกว ฯลฯ ซึ่งโบราณวัตถุเหลานี้แสดงถึงการอยูอาศัยของคนในสมัยโบราณ
ชุมชนโบราณตามลําแมนา้ํ บางขาม
ในพื้นที่อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี มีแมน้ําสายหนึ่งชื่อวาแมน้ําบางขาม มีความยาว
ประมาณ 80 กิโลเมตร เกิดจากการรวมตัวของลําน้ําสายตาง ๆ ในเขตอําเภอบานหมี่ กิ่งอําเภอทา
หลวงและกิ่งอําเภอโคกเจริญ อยูในเขตรอยตอระหวางจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งเปน
บริเวณที่มีความสูงมากกวามาบรรจบกันเชน ลําวังอาง หวยบง หวยยางโทน หวยทาชาง หวย
โปงยอ หวยวังเพลิง หวยชอนพลู ไหลมาทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานที่ราบระหวางภูเขาในเขตกิ่ง

16

อําเภอโคกเจริญ กิ่งอําเภอทาหลวง และอําเภอบานหมี่ ไปทางทิศใตผานตําบลบางพึ่ง ตําบลบาน
ชี ไปบรรจบกับแมน้ําลพบุรีที่ตําบลบางงา ซึ่งแมน้ําในชวงนี้ชาวบานเรียกวาคลองลพบุรี ซึ่งใน
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19

20

21

22

23

24

25

26

อดีตเปนเสนทางคมนาคมสําคัญจากอยุธยาสูเมืองลพบุรี นอกจากนั้นยังสามารถใชแมน้ําสายนี้
เดินทางไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่ตําบลปากบางในเขตจังหวัดสิงหบุรีได สภาพภูมิประเทศ
ตลอดระยะทางที่แมน้ําบางขามทอดแนวผานประกอบดวยที่ราบลุมน้ําทวมถึงมีบานเรือนตั้งอยู
อยางหนาแนน การสํารวจทางภาคพื้นดินและการสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ พบรองรอย
ชุมชนโบราณที่ตั้งใกลกับแมน้ําบางขามจํานวน 21 แหง แบงเปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดิน
จํานวน 5 แหลง10 คือ (แผนผังที่ 3)
1. ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง (49 – 2)
2. ชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง (49 – 4)
3. ชุมชนโบราณบานดงมะรุม ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง (49 – 5)
4. ชุมชนโบราณบานใหมไพศาลี ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกสําโรง (49 – 6)
5. ชุมชนโบราณบานวังไผ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ (49 – 7)
และแหลงโบราณคดีที่ไมมีคูน้ําคันดินที่ตั้งอยูใกลแมน้ําบางขาม จํานวน 16
11
แหลง คือ
1. แหลงโบราณคดีเขาตีหนิ ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่ (40)
2. แหลงโบราณคดีบานเกริน่ กระถิน ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่ (41)
3. แหลงโบราณคดีบานบานหมอ ตําบลบางคู อําเภอทาวุง (42)
4. แหลงโบราณคดีวดั ทุงสิงโต ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง (36)
5. แหลงโบราณคดีโนนหมากลา อําเภอโคกสําโรง (47)
6. แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย อําเภอโคกสําโรง (26)
7. แหลงโบราณคดีบานแกงหิน ตําบลแกงผักกูด กิ่งอําเภอทาหลวง (27)
8. แหลงโบราณคดีบานเพนียด ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง (43)
9. แหลงโบราณคดีเขาแร ตําบลคลองเกตุ อําเภอโคกสําโรง (35)
10. แหลงโบราณคดีหวั วังยาง ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง (33)
11. แหลงโบราณคดีบานชอนมวง ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง (34)
10

ผองศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา, รายงานผลการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภชน เรื่อง เมือง
โบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย : การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ ,
เลมที่ 4 (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), ไมปรากฏเลขหนา.
11
กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2, 8 – 120.
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12.
13.
14.
15.
16.

แหลงโบราณคดีเนินมะกอก ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง (45)
แหลงโบราณคดีบานรักไทย ตําบลสะแกราบ อําเภอโคกสําโรง (3)
แหลงโบราณคดีบานชอนบอน ตําบลเกาะแกว อําเภอโคกสําโรง (4)
แหลงโบราณคดีโนนกกหวา ตําบลหวยโปง อําเภอโคกสําโรง (37)
แหลงโบราณคดีโรงพยาบาลอานันทมหิดล อําเภอเมือง (38)

28

29

1. แหลงโบราณคดีบา นรักไทย (3)12
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง

หลักฐานที่พบ

สมัย

บานรักไทย ตําบลสะแกราบ อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5139II ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 15 องศา 11 ลิปดา 05 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 45 ลิปดา 20 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS886794
เปนชุมชนไมมีคูน้ําคันดิน ที่ตั้งอยูบนเนินดิน สภาพโดยรอบ
เปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ใกลลําชอนเหล็กไฟ ปจจุบันเปน
พื้นที่ทําการเกษตร
เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ํา ตกแตงดวยลาย
เชือกทาบเคลือบน้ําดินสีแดงและขัดมัน และแบบลายเชือกทาบ
ทาน้ําดินสีแดง
กอนประวัติศาสตร

2. แหลงโบราณคดีบา นชอนบอน (4)13
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง
หลักฐานที่พบ

12

บานชอนบอน หมูที่ 8 ตําบลเกาะแกว อําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี
ระวาง 5139III ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 15 องศา 10 ลิปดา 15 พิลิปดาเหนือ
แวง 100 องศา 44 ลิปดา 03 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS863783
เปนชุมชนไมมีคูน้ําคันดิน ที่ตั้งอยูบนเนินดิน 2 แหง เนื้อที่
ประมาณ 32 ไร เนินดินทั้งสองแหงหางกัน 500 เมตร
1. เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ําตกแตงดวย
ลวดลายต า งๆ เช น ลายเชื อ กทาบ ลายกดประทั บ ลายกด
ประทับผสมลายขูดขีด ฯลฯ มีทั้งที่ทาดวยน้ําดินสีแดงและแบบ

กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2, 12 – 13.
เรื่องเดียวกัน, 14 – 16.

13

30

สมัย

ที่ไมทา พบภาชนะ 3 กลุมคือ ทรงกลมคลายบาตร หมอมีสัน
หมอปากผาย
2. กําไลหินสีขาวหมนสภาพชํารุด
กอนประวัติศาสตร

3. แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย(26)14
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง

หลักฐานที่พบ

สมัย

บานหวยโปง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5139IV ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 14 องศา 58 ลิปดา 07 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 40 ลิปดา 50 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS807554
เปนเนินดินชื่อวา โนนปาหวาย อยูในพื้นที่ลอนลูกคลื่นระหวาง
ภูเขาสองลูกคือ เขาพุคาและเขาวงพระจันทร อยูใกลลําน้ําหวย
โปงและลําน้ําขนาดเล็กอีกหลายสาย เปนแหลงผลิตแรทองแดง
เพื่อสงออกไปยังชุมชนใกลเคียง
1. เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ํา
2. เศษเบาหลอมโลหะดินเผา
3. แมพิมพดนิ เผา
4. ตะกรันจากการถลุงโลหะ
5. กอนหินมีแรทองแดงติดอยู
กอนประวัติศาสตร (โลหะ) อายุราว 2,000 ปมาแลว

4. แหลงโบราณคดีหัววังยาง(33)15
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
14

บานชอนมวง ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5139II ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 15 องศา 02 ลิปดา 53 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 53 ลิปดา 18 พิลิปดา ตะวันออก
47PQS031645

กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2, 67 – 68.
เรื่องเดียวกัน, 82 – 84.

15

31

ลักษณะแหลง

หลักฐานที่พบ

สมัย

เปน ที่สูงตั้งอยูบนพื้ นที่ลูกคลื่น ลอนลาด ปจ จุบันเปนพื้น ที่ทํา
การเกษตรและเผาถาน อยูทางทิศตะวันออกของเขาเพนียด ใกล
กับหวยวังยาง
เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ํา มีทั้งผิวเรียบและ
ตกแตงดวยลายเชือกทาบตลอดจนเคลือบน้ําดินสีแดง ภาชนะทรง
บาตร ภาชนะทรงพานผิวเรียบ ภาชนะทรงโองขนาดเล็กตกแตง
ดวยลายเชือกทาบในแนวดิ่ง ภาชนะประเภทหมอไห
กอนประวัติศาสตร (โลหะ)

5. แหลงโบราณคดีเขาแร(35)16
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง
หลักฐานที่พบ

สมัย

บานโคกสะอาด หมูที่ 7 ตําบลคลองเกตุ อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5139II ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 15 องศา 01 ลิปดา 22 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 45 ลิปดา 44 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS894615
เปนภูเขาหินอัคนีลูกโดดขนาดเล็กสูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ
50 เมตร เปนพื้นที่ที่ใชในการถลุงเหล็ก
1. ตะกรันและเตาถลุงเหล็กลักษณะเปนเนินดินสูงเทคนิควิธีการ
ทําตอเนื่องมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
2. เศษภาชนะเนื้อละเอียด แกรง สีเหลืองปนแดงขอบปาก
เหมื อ นกั บ ที่ พ บตามแหล ง โบราณคดี ส มั ย ทวารวดี เช น ที่
อุทัยธานีและชัยนาท
สมัยประวัติศาสตร(ทวารวดีตอนปลาย)

6. แหลงโบราณคดีบานชอนมวง(34)17
ตําแหนง

16

บานชอนมวง หมูที่ 3 ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี

กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2, 88 – 96.
เรื่องเดียวกัน, 85 – 89.

17
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แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง

หลักฐานที่พบ

สมัย

ระวาง 5139II ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 15 องศา 02 ลิปดา 25 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 53 ลิปดา 05 พิลิปดา ตะวันออก
47PQS027636
เปนทีส่ ูงกวาบริเวณใกลเคียงตั้งอยูบ นพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด
ปจจุบันเปนพืน้ ที่อยูอาศัยและทําการเกษตร อยูใกลกับแหลงน้ํา
คือหวยชอนมวง
เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ํา มีทั้งผิวเรียบและ
ตกแตงดวยลายเชือกทาบตลอดจนเคลือบน้ําดินสีแดง ภาชนะ
ทรงชามก นกลม ภาชนะทรงบาตรตกแต งด ว ยลายเชื อ กทาบ
ภาชนะทรงพานผิ ว เรี ย บทาน้ํ า ดิ น ข น สี แ ดง ภาชนะทรงโอ ง
ขนาดเล็กตกแตงดวยลายเชือกทาบในแนวดิ่ง ภาชนะประเภท
หม อ ขวานหิ น ขั ด มี บ า และไม มี บ า ชิ้ น ส ว นกํ า ไลหิ น รู ป
สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม ขวานสําริด
กอนประวัติศาสตร

7. แหลงโบราณคดีวัดทุง สิงหโต(36)18
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง

หลักฐานที่พบ

18

ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5138IV ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 14 องศา 54 ลิปดา 40 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 36 ลิปดา 45 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS734493
ตั้งอยูเชิงเขาพระงาม บนพืน้ ที่ลานตะพักลําน้ํากลางเกากลาง
ใหม พื้นที่ ปจจุบันใชในการทําการเกษตร ในอดีตใชเปนที่อยู
อาศัย แหลงผลิตภาชนะ ที่ฝงศพ
1. เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ํา มีทั้งผิวเรียบ
และตกแต ง ด ว ยลายเชื อ กทาบตลอดจนเคลื อ บน้ํ า ดิ น สี แ ดง
ภาชนะทรงบาตร ภาชนะทรงพานผิว เรี ย บ ภาชนะทรงโอ ง

กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2, 91 – 93.
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สมัย

ขนาดเล็กตกแตงดวยลายเชือกทาบในแนวดิ่ง ภาชนะประเภท
หมอไห
2. เศษแรทองแดงและหินทีม่ ีสายแรทองแดง
3. คอนหินทําจากหินภูเขาไฟทรงกลม
4. ตะกรันแรพิมพขวานสําริด
5. เบี้ยดินเผา
6. ชิ้นสวนโครงกระดูกมนุษย
กอนประวัติศาสตร (โลหะ)

8. แหลงโบราณคดีโนนกกหวา (37)19
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง

หลักฐานที่พบ

สมัย

บานหวยโปง ตําบลหวยโปง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5138IV ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 14 องศา 58 ลิปดา 00 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 40 ลิปดา 57 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS809552
เปนที่ดอนบนพื้นที่ลอนลูกคลื่นระหวางภูเขาสองลูกคือ เขาพุคา
ทางทิศใตและเขาวงพระจันทรทางทิศตะวันออก ใกลกับแหลง
น้ําหวยโปง
เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ํา มีทั้งผิวเรียบและ
ตกแตงดวยลายเชือกทาบตลอดจนเคลือบน้ําดินสีแดง ภาชนะ
ทรงบาตร ภาชนะทรงพานผิวเรียบ ภาชนะทรงโองขนาดเล็ก
ตกแตงดวยลายเชือกทาบในแนวดิ่ง ภาชนะประเภทหมอไห
ประวัติศาสตร

9. แหลงโบราณคดีโรงพยาบาลอานันทมหิดล(38)20
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
19

อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5138IV ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 14 องศา 51 ลิปดา 05 พิลิปดา เหนือ

กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2, 94 – 95.
เรื่องเดียวกัน, 96 – 97.

20

34

พิกัดกริด
ลักษณะแหลง
หลักฐานที่พบ

สมัย

แวง 100 องศา 40 ลิปดา 06 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS795425
เปนที่ดอนเชิงเขาสามยอดตอกับเขาวง เปนลูกคลื่นลอนลาด
1. เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ํา ตกแตงดวย
ลายกดประทับไมแกะลาย
2. เศษภาชนะเนื้อแกรงเผาดวยอุณหภูมิสูงเคลือบสีน้ําตาล
3. ตะกรันจากการถลุงแรทองแดง
4. เศษเครื่องถวยจีน
ประวัติศาสตร

10. แหลงโบราณคดีบา นเขาตีหิน (40)21
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง
หลักฐานที่พบ

สมัย

หมูที่ 12 ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5138IV ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 14 องศา 56 ลิปดา 20 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 31 ลิปดา 30 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS620520
เปนถ้ําเขาหินปูนแคบและยาว สภาพโดยรอบเปนที่ราบตะกอน
ลําน้ํากลางเกากลางใหม
เคยมีการพบลูกปด เหรียญโบราณกระปุกเคลือบสีเขียว ในถ้ํา
ใกลเคียงพบเศษภาชนะเนื้อคอนขางละเอียดและเศษเครื่องถวย
จีนเขียนสีน้ําเงินใตเคลือบขาวอมฟา สันนิษฐานวาเปนชุมชนที่
ขยายตัวมาจากเขาสมอคอน
ประวัติศาสตร

11. แหลงโบราณคดีบา นเกริ่นกระถิน (41)22
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
21

บานเกริ่นกระถิน ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5138IV ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 14 องศา 58 ลิปดา 00 พิลิปดา เหนือ

กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2, 100 – 101.
เรื่องเดียวกัน, 102 – 103.

22

35

พิกัดกริด
ลักษณะแหลง
หลักฐานที่พบ

สมัย

แวง 100 องศา 31 ลิปดา 50 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS646550
เปนเนินเล็ก ๆ กลางทุงนาบนที่ราบตะกอนลําน้ํากลางเกากลาง
ใหม ปจจุบันเปนพื้นที่ทํานา
เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ําจํานวนมาก ลวด
ลายเหมือนทีพ่ บตามแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี ขวานหินขัด
และชิ้นสวนพระพิมพดนิ เผา
ประวัติศาสตร (ทวารวดี)

12. แหลงโบราณคดีบา นหมอ (42)23
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง
หลักฐานที่พบ

สมัย

ตําบลบางคู อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5138IV ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 14 องศา 48 ลิปดา 12 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 32 ลิปดา 35 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS661371
เปนเนินเล็ก ๆ ริมฝงแมน้ําลพบุรี บนที่ราบน้ําทวมถึงชวง
ระหวางอําเภอทาวุงกับอําเภอเมือง ปจจุบันใชเปนที่นวดขาว
กระปุกขนาดเล็ก ครกดินเผาเนื้อแกรงไมเคลือบเผาดวยอุณหภูมิ
สูงไมเคลือบ รูปรางภาชนะคลายกับที่พบที่เตาแมน้ํานอย
จังหวัดสิงหบุรี
ประวัติศาสตร (อยุธยาตอนตน)

13. แหลงโบราณคดีบา นเพนียด(43)24
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
23

ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5139II ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 15 องศา 04 ลิปดา 00 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 46 ลิปดา 05 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS901662

กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2, 104 – 105.
เรื่องเดียวกัน, 106 – 108.
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เปนเนินดิน 2 เนินกลางทุงนาหางกันประมาณ 100 เมตร อยู
หางจากเขาเพนียดทางทิศตะวันตกประมาณ 300 เมตร ใกลกับ
ชองเขาซึ่งอาจเปนชองทางในสมัยโบราณบนที่ราบตะกอนลําน้ํา
กลางเกากลางใหม ปจจุบันเปนพื้นที่ทํานา
1. เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ําตกแตงดวยลาย
ขูดขีด
2. เศษภาชนะดินเผาเคลือบแบบเขมรสมัยนครวัดพุทธศตวรรษ
ที่ 16 – 17
3. ซากศาสนสถานมีรองรอยอิทธิพลเขมรราวพุทธศตวรรษที่
16 – 17
4. แทนหินบด หินลับ
5. เครื่องประดับเชน กระพรวนสําริด กําไล
6. เศษเครื่องถวยจีนตลับขนาดเล็กเคลือบขาว และเขียนสีน้ําเงิน
เคลือบขาว
ประวัติศาสตร(ลพบุรี)

14. แหลงโบราณคดีบา นโปงหีบ (44)25
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง

หลักฐานที่พบ

25

ตําบลหนองรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5239II ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 15 องศา 04 ลิปดา 38 พิลิปดา เหนือ
แวง 101 องศา 23 ลิปดา 25 พิลิปดา ตะวันออก
47PQS569682
เปนเนินดินขนาดใหญอยูในหุบเขากวาง กลางเนินมีโบราณ
สถานขนาดเล็ก มีแองน้ําขนาดใหญอยูทางทิศตะวันออกเฉียง
เหนือ ปจจุบันเปนแปลงหญาเลี้ยงสัตว
1. เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ําจํานวนมาก
2. เศษภาชนะดินเผาเคลือบแบบเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่
16 – 17
3. เศษภาชนะเนื้อแกรงไมเคลือบ

กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2, 109 – 111.
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4. ชิ้นสวนแทนหินบดทําจากหินทรายและหินทรายที่มรี องรอย
การโกลนบริเวณเนินโบราณสถาน
ประวัติศาสตร(ลพบุรี)

15. แหลงโบราณคดีโนนหมากลา (47)26
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะเมือง
หลักฐานที่พบ

สมัย

บานหวยโปง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5138IV ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 14 องศา 57 ลิปดา 37 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 40 ลิปดา 55 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS809545
เปนเนินดินใกลกับเขาพุคาและเขาวงพระจันทร อยูใกลกบั หวย
โปงและหวยเล็กๆ ที่มีน้ําในฤดูฝน
1. เศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบเผาดวยอุณหภูมิต่ําตกแตงดวยลาย
เชือกทาบ ลายเชือกทาบผสมลายขีด ลายขีดทาน้ําดิน
2. ชิ้นสวนทอลมดินเผามีตะกรันแรติดอยู เบาหลอมโลหะ
3. ตะกรันแรทองแดงและกอนหินที่มแี รทองแดงติดอยู
กอนประวัติศาสตร(ยุคโลหะ) อายุราว 2,000 ปมาแลว

16. แหลงโบราณคดีเนินมะกอก27
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด

26

หมูที่ 12 ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5139II ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 15 องศา 08 ลิปดา 00 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 51 ลิปดา 00 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS988740

กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2, 117 – 120.
27
กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบาง
ประเภท (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2532), 11 – 53.
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เปนที่สูงตั้งอยูบ นที่ราบของพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดระหวางเขาวัง
เปล เขาลับแล เขาจมูกแขก ใกลกับแหลงน้ําคือหวยชอนมวง
หวยโปงยอและหวยตะครอ
1. แวดินเผา เบี้ยดินเผา กระสุนดินเผา ลูกปดดินเผา
2. ชิ้นสวนเตาหลอมโลหะ ชิ้นสวนเบาหลอมโลหะ
3. ลูกปดหินสี ลูกปดแกวสี ลูกปดเปลือกหอย
4. ตะกรันแรเหล็ก ตะกรันแรทองแดง
5. ลูกเตารูปสี่เหลี่ยมผืนผาทําจากแทงไมตนั
กอนประวัติศาสตร – ทวารวดี

17. ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต28
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง
หลักฐานที่พบ

28

ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5138IV ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 14 องศา 59 ลิปดา 26 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 37 ลิปดา 17 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS674316578
ชุมชนที่มีคูน้ํา – คันดิน จํานวน 1 ชั้น ตั้งอยูริมคลองโพนทอง
ที่เชื่อมกับแมน้ําบางขาม
1. จารึกจํานวน 3 หลัก จารึกดวยอักษรปลลวะ – หลังปลลวะ
ภาษาบาลีและสันสกฤต
2. เหรียญเงินจํานวน 65 เหรียญประทับตราสัญลักษณมงคล
ของอินเดียโบราณ หินบด ขวานหินขัด เครื่องมือโลหะ
3. ชิ้นสวนธรรมจักรและกวางหมอบ ตุกตาดินเผารูปคนและ
สัตว
4. พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี
5. เศษภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีและเครื่องเคลือบเขมร
6. แรเหล็กและตะกรันจากการถลุงโลหะ

หนวยศิลปากรที่ 1, “การขุดแตงและเสริมความมั่นคงฐานพระอุโบสถ (เดิม) วัดพรหมทินใต, ”
9 – 18. (อัดสําเนา)
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กอนประวัติศาสตร – อยุธยาตอนตน

18. ชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง29
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง

หลักฐานที่พบ

สมัย

ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5139II ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 15 องศา 04 ลิปดา 07 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 43 ลิปดา 38 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS685616665
ชุมชนที่มีคูน้ํา – คันดินรูปวงกลม 1ชั้น ลอมรอบ คูเมืองกวาง
ประมาณ 40 เมตร ตั้งอยูริมคลองสนามแจง ปจจุบันเปนที่ตั้ง
อําเภอโคกสําโรงและที่อยูอาศัย
1. พระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดีและมีพระโพธิสัตว
ขนาบขาง พระพุทธรูปปางประทานธรรม
2. แมพิมพหนิ สําหรับหลอเครื่องประดับ
3. กองตะกรันโลหะและทอลมดินเผา
4. เครื่องเคลือบเขมรและเครื่องถวยจีนแบบชิงไป
กอนประวัติศาสตร – ทวารวดี

19. ชุมชนโบราณบานดงมะรุม30
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง

29

ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5139II ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 14 องศา 59 ลิปดา 26 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 37 ลิปดา 17 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS699816735
เปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดิน ลอมรอบจํานวน 1 ชั้นผัง
เมืองเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมมน ตั้งอยูบนที่ราบลอนลูกคลื่น มีลํา
หวยธรรมชาติไหลผานคือหวยโปงยอในชุมชนมีรองรอยสระน้ํา
2 สระกลางเมืองมีรองรอยศาสนสถาน

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจเมืองโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
เรื่องเดียวกัน.
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1. ขวานหินขัด ลูกปดหินอาเกต คารเนเลียน ลูกปดแกว
2. พระพิมพ ตุกตาดินเผา แวดินเผา เศษภาชนะดินเผา เบี้ย
หินดุ
3. กระพรวนสําริด หวงดีบกุ
กอนประวัติศาสตร – ทวารวดี

20. ชุมชนโบราณบานใหมไพศาลี31
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด
ลักษณะแหลง
หลักฐานที่พบ

สมัย

ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5139II ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 15 องศา 20 ลิปดา 31 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 47 ลิปดา 36 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS692516968
ชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดิน รูปวงกลม 1 ชั้น ภายในมีสระ
น้ําโบราณรูปรางกลม 1 สระ
1. แทนหินบด ลูกปดหิน ขวานหินขัด
2. แวดินเผา กระสุนดินเผา เศษภาชนะดินเผา
3. ตางหูดีบุก แรเหล็กและตะกรันจากการถลุงโลหะ
4. ลูกปดแกว
กอนประวัติศาสตร – ทวารวดี

21. ชุมชนโบราณบานวังไผ32
ตําแหนง
แผนที่ทหาร
พิกัดภูมิศาสตร
พิกัดกริด

31

ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
ระวาง 5138IV ลําดับชุด L7017 มาตราสวน 1 : 50,000
รุง 14 องศา 48 ลิปดา 12 พิลิปดา เหนือ
แวง 100 องศา 32 ลิปดา 35 พิลิปดา ตะวันออก
47PPS659716577

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจเมืองโบราณในเขตจังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
เรื่องเดียวกัน.

32
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เนินดินริมฝงตะวันออกริมแมน้ําบางขาม ผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมผืน
ผามุมมนประกอบกับคูเมือง – คันดินอยางละ 1 ชั้น ภายในมี
ทางน้ําขุดแบงผังเมืองเปนสี่สวนเทาๆ กัน มีเนินดินในเขตคัน
ดิน 22 เนินพืน้ ที่รอบๆ เปนนาขาว นอกเมืองมีสระน้ําเล็กๆ
ชื่อสระสี่เหลี่ยม
1. ตางหูโลหะ กระพรวนสําริด ขวานหินขัด
2. แวดินเผา ลูกปดแกว
3. เศษภาชนะดินเผาสมัยกอนประวัติศาสตร สมัยทวารวดี
สมัยลพบุรี
กอนประวัติศาสตร – ลพบุรี

เมื่อ พิ จ ารณาสภาพภู มิ ป ระเทศจากภาพตอ ภาพถา ยทางอากาศ ประกอบแผนที่ภู มิ
ประเทศบริเวณแมน้ําบางขามไปจนถึงหวยบง พบวาบริเวณนี้เปนที่ราบน้ําทวมถึง ในฤดูน้ําหลาก
น้ําจะทวมบริเวณนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง มีความสูงประมาณ 2 – 20 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
พื้นที่เปนปาโปรงสลับกับนาขาวและบานเรือนราษฎร ตามการทอดแนวของแมน้ําสายนี้ ความสูง
จะเพิ่มขึ้นตามสภาพภูมิประเทศ มีการตั้งถิ่นฐานเรียงไปดังนี้ ชุมชนโบราณบานวังไผ ตั้งอยู
บริเวณจุดบรรจบกันของทางน้ําธรรมชาติ ชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง ชุมชนโบราณบานพรหมทิน
ใต ตั้งอยูริมลํามะเลงซึ่งแยกมาจากหวยบงลงมาทางทิศใตดานหนาของชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง
ถัดออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร เปนที่ตั้งบริเวณหนาชุมชนโบราณดงมะรุม สุดทายคือชุมชน
โบราณบานใหมไพศาลี และมีแหลงโบราณคดีขนาดเล็กดังกลาวตั้งเรียงรายอยูใกลเคียงกันมีทาง
น้ําที่สามารถติดตอกันได ตอเนื่องกันไปสภาพภูมิประเทศจะเปนที่ราบมีความสูงประมาณ 100 –
200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อยูในเขตรอยตอระหวางจังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ
บริเวณอําเภอศรีเทพ ป พ.ศ. 2542 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรดําเนินการสํารวจและ
ขุดคนชุมชนโบราณวังไผซึ่งเปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดิน ตั้งอยูบริเวณคุงน้ําขนาดใหญของ
แมน้ําบางขามในเขตอําเภอบานหมี่ พบวาที่นี่เปนแหลงผลิตภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดินที่มีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องมาโดยตลอด รวมถึงมีกิจกรรมการถลุงโลหะอีกดวย จากสภาพที่ตั้งที่
อยูใกลลําน้ํา สามารถใชแมน้ําบางขามเปนเสนทางติดตอกับชุมชนโบราณจันเสนในเขตจังหวัด
นครสวรรค กับชุม ชนโบราณอู ต ะเภา จัง หวัด ชั ย นาทได ซึ่ งอยูห า งออกไปตามระยะในแผนที่
ประมาณ 15 กิโลเมตร การติดตอกันระหวางชุมชนทําไดโดยใชคลองโพธิชัย การติดตอทางบกก็
ทําไดอยางดี เพราะบริเวณเหนือชุมชนวังไผขึ้นไปมีลักษณะเปนที่ราบกวาง ปราศจากสิ่งกีดขวาง
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และมี เ ส นทางติ ด ต อกั บชุ มชนโบราณบา นคูเ มือง จัง หวัด สิ งหบุรีโ ดยใช คลองบางกระเพี ย งมี
ระยะหางประมาณ 22 กิโลเมตร32
จากแผนที่ภูมิประเทศระวางอําเภอบานหมี่ หมายเลขระวาง ND47 – 4 มาตราสวน
1 : 250,000 แสดงใหเห็นวาพื้นที่ดังกลาวเปนปาเบญจพรรณบริเวณกวางมีเนื้อที่ประมาณ 16,000
ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลอนลูกคลื่นสลับกับภูเขาและเนินเขา มีสันเขาพังเหย
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ สันเขาลวก ทางทิศตะวันออก ภูเขาถมอรัตน เนิน 328
และภูเขาขาดอยูทางทิศใต ในปจจุบันพื้นที่บริเวณนี้ถูกเปลี่ยนแปลงจากปาเปนนาขาวไปบางสวน
แลว สําหรับสันเขาพังเหยในบริเวณนี้จะมีลักษณะลาดลงเปนสันเขาที่มีความสูงไมมากนัก สภาพ
ภูมิประเทศที่จุดนี้มีชองเขาขาดซึ่งมีลําน้ําสายเล็ก ๆ ชื่อวาลําสะพานหินไหลผานแยกสาขาไปทาง
เหนือ คือ ลําน้ําเค็ม ในเขตอําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และแยกไปทางใตเรียกวา ลํากูด ใน
เขตอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ทิวา ศุภจรรยาและกฤษณพล วิชพันธุ33 ไดทําการวิเคราะหภาพถายดาวเทียมบริเวณนี้
และเสนอวาเมืองศรีเทพในเขตจังหวัดเพชรบูรณซึ่งเปนชุมชนโบราณที่มีอาณาเขตกวางที่สุดใน
ภาคกลางของประเทศไทย นาจะเปนชุมชนโบราณที่มีความสําคัญมากในแถบนี้โดยใหเหตุผลวา
บริเวณดังกลาวมีจุดสังเกตภาคพื้นดินจํานวน 2 จุดคือ เขาถมอรัตนความสูง 588 เมตร และเขา
พนมโดม ความสูง 605 เมตร อยูดานหลังสันเขาพังเหยในเขตจังหวัดเพชรบูรณ อันเปนภูมิ
ประเทศสําคัญในแถบนี้ เมื่อวัดระยะระหวางทั้ง 2 จุด จะไดระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร
แนวเสนตรงที่ลากระหวางยอดเขาทั้งสอง จะพาดผานกลางเมืองศรีเทพพอดี การเดินทางในอดีต
อาจใชเมืองศรีเทพเปนจุดพัก กอนที่จะเดินทางไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเดินทางผาน
ชองเขาขาดแลวจึงเดินทางเลาะมาตามลําน้ําไปสูดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะปรากฏ
โบราณสถานตามรายทาง เชน ปราสาทหินพนมวัน ปราสาทหินพิมายในเขตจังหวัดนครราชสีมา
ที่นี่จะมีเสนทางแยกไปปราสาทหินพนมรุงในเขตจังหวัดบุรีรัมยและปราสาทหินเขาพระวิหารใน
เขตจังหวัดศรีษะเกษโดยมีเสนทางผานปราสาทหินบานระแงงในเขตจังหวัดสุรินทร กอนที่จะเขา
เขตประเทศกัมพูชา การที่มีศาสนสถานเหลานี้ตั้งอยูตามเสนทางเดินในสมัยโบราณแสดงใหเห็น
ถึงการตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนขนาดใหญที่ยึดถือศาสนสถานเปนจุดศูนยกลางของผูคนแถบนี้ทมี่ มี าใน
32

สัมภาษณ เจตนพันธุ ธนสุนทร, อดีตรักษาการหัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระ
นารายณมหาราช, 18 กุมภาพันธ 2543.
33
ทิวา ศุภจรรยา และ กฤษณพล วิชพันธุ, จากหวงอวกาศสูพื้นแผนดินไทย (กรุงเทพฯ : ดานสุทธา
การพิมพ, 2534), 254 – 255.
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อดีต ซึ่งอาจใชโบราณสถานเหลานี้เปนจุดสังเกต ดังนั้นเสนทางดังกลาวจึงเปนเสนทางที่ติดตอกัน
ระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและเปนทางผานของวัฒนธรรมทวารวดี
จากภาคกลางไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในทางกลับกันก็เปนทางผานของวัฒนธรรมเขมร
จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสูภาคกลางดวย
ดังนั้นเมืองศรีเทพจึงเปนจุดสําคัญที่เปนทางผานของวัฒนธรรมทั้งสองสาย ซึ่งโดยที่ตั้ง
เมืองมีแมน้ําปาสักไหลผานทางดานตะวันออกผานเมืองลพบุรีไปบรรจบกับแมน้ําเจาพระยาที่
จังหวัดอยุธยา ทางดานตะวันตกมีลําธารที่มีน้ําไหลตลอดปถึงแมวาจะมีการสํารวจและขุดคนแหลง
ชุมชนโบราณตามริมแมน้ําปาสักจํานวนหลายแหงอันแสดงถึงการพบรองรอยแหลงชุมชนโบราณ
ในระยะทางที่ใกลเคียงกันตามลําน้ําสายนี้ และชุมชนโบราณที่ไมมีคูน้ํา – คันดินจํานวนมากตั้งอยู
ใกล เ คี ย งกั น นั้ น รู ป การณ เ ช น นี้ น า จะแสดงให เ ห็ น ว า แม น้ํ า สายนี้ นั้ น ในอดี ต คงเป น เส น ทาง
คมนาคมที่มีความสําคัญมิใชนอย ดังนั้นการศึกษาแหลงชุมชนโบราณที่ตั้งอยูตามแมน้ําสายนี้
โดยเฉพาะชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดินเชนชุมชนโบราณวังไผ จะชวยใหไดรับความรูทาง
โบราณคดีเพิ่มขึ้นอีกเปนอันมาก
การดําเนินงานโบราณคดีในจังหวัดลพบุรแี ละใกลเคียง
การที่จังหวัดลพบุรีมีที่ตั้งอยูในภาคกลางของประเทศไทย ในบริเวณที่แมน้ําขนาดใหญ
ไหลผานไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําลพบุรี แมน้ําปาสัก โดยสภาพพื้นที่แลวเปนที่ราบลุมแมน้ํา
ที่เกิดจากการพัดพา ตกตะกอน และทับถมของตะกอนลําน้ําจากภาคเหนือ แลวเกิดการกัดเซาะ
ในทางขาง ทําใหเกิดสาขาของแมน้ําแยกกระจายออกไปคลุมพื้นที่เปนบริเวณกวาง จึงเหมาะแก
การเพาะปลูก อยูอาศัยตลอดจนการคมนาคมกับดินแดนใกลเคียงโดยรอบทั้งใกลและไกล ดังนั้น
จึงเปนพื้นที่ที่มีรองรอยของการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ดังนั้นบริเวณนี้จึงอยูใน
ความสนใจของนักโบราณคดีชาวตางประเทศและกรมศิลปากรมาโดยตลอด ไดมีการดําเนินการ
สํารวจ ขุดคน ศึกษาดังนี้
พ.ศ. 2474 ศาสตราจารย ฟริทซ สารสิน และ นายร็อด อิเซลิน34 ทําการสํารวจถ้ํา
กระดํ า บริ เ วณเขาสนามแจง อํ า เภอบ า นหมี่ จั ง หวั ด ลพบุ รี พบเปลื อ กหอยบกจํ า นวนมาก
เครื่องมือหินกะเทาะทําดวยหินไรโอไลท หินกรีนสโทนส สะเก็ดหิน การกําหนดอายูอยูในสมัย
หินกลางอายุ 10,000 – 3,000 ปกอนค.ศ.
34

ชิน อยูดี, สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,

2529), 9 – 15.
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พ.ศ. 2507 – 2508 กรมศิลปากรโดยนายวิทยา อินทโกศัย35 ทําการขุดคนที่ศูนย
การทหารปนใหญ จังหวัดลพบุรี บริเวณเนินดินที่ไมสูงนักพบวามีการตั้งถิ่นฐานของมนุษยที่อยู
ในยุคโลหะ มีการฝงศพในทานอนหงายเหยียดยาวหันศีรษะไปทางทิศเหนือสวมผาทอจากปาน
อินเดีย ตกแตงศพดวยกําไลสําริด แหวนสําริด มีการถอนฟนซี่หนาคลายกับโครงกระดูกที่พบที่
บานเกา จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนั้นยังฝง แว ลูกกระสุนดินเผา กระพรวนสําริด ลงไปกับศพ
ดวยกําหนดอายุราว 2,700 – 1,500 ปมาแลว
พ.ศ. 2509 คณะสํารวจโบราณคดี ไทย – อังกฤษ ทําการขุดคนที่บานโคกเจริญ ตําบล
มะกอกหวาน อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี36 เปนแหลงโบราณคดีที่อยูบนเนินดินต่ําใกลลําธาร
พบวามีการฝงศพแบบนอนหงาย หันศีรษะไปในทิศทางตางๆ มีการฝงภาชนะดินเผาลงในหลุม
ศพ โดยภาชนะดินเผาสวนใหญมักถูกทุบใหแตก พบชิ้นสวนสําริด 2 ชิ้น เศษกําไลหิน ขวาน
หิน ภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา หอยเบี้ยและหอยทะเลที่ใชเปนลูกปด พบวามีการปลูกขาวชนิด
ขาวไร ซึ่งเปนขาวที่ปลูกในบริเวณที่มีน้ํานอย การกําหนดอายุอยูในสมัยหินใหมตอกับยุคโลหะ
สมัยสําริดประมาณ4,000 – 3,000 ปมาแลว
พ.ศ. 2513 อาจารยวีรพันธ มาไลยพันธุ37 นํานักศึกษาคณะโบราณคดีสํารวจและขุด
คนแหลงโบราณคดีบานดีลัง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบขวานหินขัดมีบา และไมมีบา
ทําดวยหินควอตซ เศษภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดิน ขึ้นรูปดวยมือและแปนหมุน อายุประมาณ
ปลายสมัยหินใหมถึงยุคโลหะประมาณ 3,000 – 1,500 ปมาแลว
พ.ศ. 2514–15 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร38 ดําเนินการขุดคนเมืองโบราณ
ซับจําปา กิ่งอําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรีซึ่งเปนชุมชนโบราณที่ตั้งอยูบนเนินดินและมีคูน้ําคันดิน
ลอมรอบ 2 ชั้น พบวามีการอยูอาศัยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรอายุประมาณ 3,000 – 2,500 ป
มาแลว พบกําไลหิน เศษภาชนะดินเผา เทียบไดกับบานทาแค สมัยที่ 1 ตอมาในพุทธศตวรรษที่

35

ชิน อยูดี, สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย, 76 – 81.
นิคม สุทธิรักษ, “รายงานทางวิชาการ การขุดคนทางโบราณคดีกอนประวัติศาสตร ของคณะ
สํารวจฯ ไทย – อังกฤษ ที่บานโคกเจริญ ตําบลบัวชุม อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี,” ศิลปากร 14,
2 (กรกฎาคม 2513) : 83 – 98.
37
วีรพันธุ มาไลยพันธุ, “รายงานเรื่องการสํารวจแหลงโบราณสถานบานดีลัง, ลพบุรี,” ศิลปากร 4,
1 (กรกฎาคม 2515) : 43 – 55.
38
ภูธร ภูมะธน, เมืองซับจําปา (สระบุรี : โรงพิมพปากเพรียวการชาง 2 , 2524), 1 – 14.
36
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12 – 13(ประมาณ 1,300 ปมาแลว) ไดรับวัฒนธรรมอินเดียพบ เศียรพระพุทธรูป ชิ้นสวนพระ
พิมพ ธรรมจักรและกวางหมอบที่มีจารึกภาษาบาลี
พ.ศ. 2519 – 22 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร39 ดําเนินการขุดคนที่บานคู
เมือง ตําบลหวยชัน อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งเปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ
พบวามีการอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายรวมสมัยกับอาณาจักรฟูนัน(พุทธ
ศตวรรษที่ 8 – 10) โดยพบกระพรวนสําริดแบบที่พบที่เมืองออกแกว ตอเนื่องมาจนถึงสมัยทวาร
วดีซึ่งอิทธิพลอินเดียแพรมาถึงและสมัยรัตนโกสินทร
พ.ศ. 2523 ผศ.ผองศรี วนาสิน และ ผศ.ทิวา ศุภจรรยา40 ทําการสํารวจและศึกษา
ความสัมพันธของเมืองโบราณกับชายฝงทะเลเดิมในที่ราบภาคกลาง พบวาแนวชายฝงทะเลเดิมที่
ระดับความสูง 3.5 – 4 เมตร ลักษณะของอาวไทยในสมัยทวารวดีเปนอาวลึกเขาไปในแผนดิน
มากกวาปจจุบันมีขอบเขตอยูที่จังหวัดเพชรบุรีทางตะวันตก ซึ่งมีลักษณะเปนหาดทรายยาวสังเกต
ไดจากภาพถายทางอากาศ ผานจังหวัดราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี อางทอง มาทางตะวันออก
ผานจังหวัดสิงหบุรี ลพบุรี สระบุรี ลงมาทางใตผานจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา
และชลบุรีทางตะวันออก ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2 – 3 เมตร เปนที่ราบต่ําใกล
ระดับน้ําทะเล บริเวณนี้มีชุมชนโบราณที่อยูบนเนินดินและมีคูน้ําคันดินลอมรอบจํานวน 20 เมือง
ซึ่งพบรองรอยทางน้ําเกาเชื่อมตอกับแนวชายฝงทะเลเดิม มีหลักฐานวาเมืองเหลานี้สวนใหญสราง
ขึ้นเมื่อสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11 – 16) และไดทําการแบงผังรูปแบบชุมชนโบราณที่พบ
ตามวิวัฒนาการออกเปนผังวงกลม ผังวงรี ผังสี่เหลี่ยมมน ผังหลายเหลี่ยม และผังสี่เหลี่ยมจตุรัส
มุมมน
พ.ศ. 2528 สุรพล นาถะพินธุ41 สํารวจบานหวยโปง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
พบวาที่นี่เปนแหลงที่มีการผลิตทองแดง เนื่องจากตั้งอยูใกลกับถ้ําบนเขาพุคาซึ่งเปนแหลงแร

39

ผาสุข อินทราวุธ, การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี
จังหวัดสิงหบุรี, 43 – 44.
40
ผองศรี วนาสินและทิวา ศุภจรรยา, รายงานผลการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภชน เรื่อง เมือง
โบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย : การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ
เลมที่ 4, 41 – 49.
41
สุรพล นาถะพินธุ, “โลหะวิทยาสมัยโบราณ : การถลุงทองแดงสมัยโบราณในจังหวัดลพบุรี,”
ศิลปากร 29, 2 (พฤษภาคม, 2538) : 41.
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ทองแดง เพื่อสนองตอความตองการของชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรของภาคกลางที่มีอายุราว
2,000 ปมาแลวเปนอยางนอย
พ.ศ. 2530 นายภูธร ภูมะธน42 ไดเรียบเรียงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองโบราณดงคอน
อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งเปนชุมชนโบราณที่ตั้งอยูบนเนินดินสูง มีคูน้ําคันดินลอมรอบ
1 ชั้น จากการศึกษาพบวามีการตั้งถิ่นฐานตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรสมัยหินใหม (2,000 ป
มาแลว) พบขวานหินขัด มีการอยูอาศัยตอเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตรที่เรียกวาทวารวดี ราว
พุทธศตวรรษที่ 12–13 และสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 21–23 พบเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศ
เหม็ง
ในป เ ดี ย วกั น นี้ โ ครงการบู ร ณะโบราณสถานลพบุ รี ทํ า การขุ ด แต ง และบู ร ณะ
โบราณสถานปรางคนางผมหอม ตําบลหนองรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี43 พบวาตําแหนง
ที่ศาสนสถานแหงนี้ตั้งอยูนั้นใกลกับเสนทางการติดตอที่เชื่อมระหวางชุมชนโบราณในภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตลอดจนแหลงโบราณคดีในเขตประเทศกัมพูชา
เทคนิคการกอสรางและรูปแบบสถาปตยกรรม ศิลปะที่ปรากฏบนองคปรางคนั้นเปนฝมือชาง
ทองถิ่นที่รับอิทธิพลจากสถาปตยกรรมเขมรในดินแดนกัมพูชาสมัยบาปวนตอกับสมัยตอนตนนคร
วัด อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15 – ตนพุทธศตวรรษที่ 18
พ.ศ. 2531 – 34 กรมศิลปากรดําเนินการขุดคนชุมชนโบราณศรีเทพ อําเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ44 พบวามีรองรอยการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 5 – 18 โดยในระหวางนั้นมีการรับวัฒนธรรม 2 กระแส ไดแก
วัฒนธรรมทวารวดี ในชวงพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 และวัฒนธรรมเขมรในชวงพุทธศตวรรษที่ 15
– 18
พ.ศ. 2532 กองโบราณคดี กรมศิลปากร สํารวจและขุดคนแหลงโบราณคดีเนิน
มะกอกตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุร45ี ซึ่งมีลักษณะเปนเนินดินขนาดใหญมีทาง
น้ําเกาไหลผาน พบลูกปดหินคารเนเลียน หินอาเกต ลูกปดแกว แวดินเผา ภาชนะดินเผาแบบมี
สัน กําหนดอายุในชวงสมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11 – 16
42

ภูธร ภูมะธน, โบราณคดีเมืองดงคอน (กรุงเทพฯ : ชมรมพระเครื่องชัยนาท, 2530), 7 – 10.
กรมศิลปากร, ปรางคนางผมหอม (ลพบุรี : โครงการบูรณะโบราณสถานลพบุรี, 2530), 1 – 3.
44
กรมศิลปากร, เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ : รุงศิลปการพิมพ, 2538), 24 – 46.
45
กองโบราณคดี, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบาง
ประเภท (กรุงเทพฯ : ฝายวิชาการ กองโบราณคดี, 2532), 1 – 86.
43
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พ.ศ. 2534 หนวยศิลปากรที่ 1 ทําการขุดแตงที่วัดพรหมทินใต ตําบลหลุมขาว อําเภอ
โคกสําโรง จังหวัดลพบุรี46 ซึ่งอยูภายในเขตชุมชนโบราณบานพรหมทินใต มีผังเมืองเปนรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู มีคูน้ํา – คันดิน ลอมรอบพบโบราณวัตถุดังนี้
โบราณวัตถุประเภทโลหะ พบเครื่องประดั บสําริด จําพวกตุมหู กํ าไล แหวนและ
ตะกรันจากการถลุงโลหะ
โบราณวัตถุประเภทหิน พบแทนหินบด
โบราณวัตถุประเภทแกว พบลูกปดแกว สีฟา เหลือง เขียว แดง
โบราณวัตถุประเภทดินเผา พบเศษภาชนะดินเผาไมเคลือบเปนผลผลิตจากเตาแมน้ํา
นอย ประเภทไห คณฑี เศาภาชนะดินเผาชนิดเคลือบจําพวกสังคโลกจากแหลงเตาสุโขทัยจําพวก
กระปุกทรงตางๆ และเครื่องถวยจีนเคลือบขาวแบบชิงไป
พ.ศ. 2535 นักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําการ
ขุดคนเพื่อฝกภาคสนามที่ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต47 เปนหลุมขนาด 4 ×4 เมตร พบ
โบราณวัตถุดังนี้
โบราณวัตถุที่ทําจากดินเผา พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดินทั้งแบบผิวเรียบและ
ตกแตงดวยลายขูดขีด กดประทับ ขัดมันและเคลือบน้ําดินสีสม น้ําตาล ดํา เทา กระเบื้องมุง
หลังคา แวดินเผา ตะคันดินเผา เบี้ยดินเผา
โบราณวัตถุประเภทหิน พบแทนหินบดและหินบด
โบราณวัตถุประเภทแกว พบ ลูกปดแกวสีตางๆ ทรงกระบอก
โบราณวัตถุประเภทโลหะ พบ เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับสําริดและตะกรันโลหะ
โบราณวัตถุประเภทกระดูก พบ กระดูกสัตวบก เปลือกหอยน้ําจืด เศษถานรวมทั้ง
โครงกระดูกมนุษยฝงนอนหงายเหยียดยาว มีภาชนะดินเผา เครื่องประดับวางทับอยูที่ทอนขา
ส ว นล า ง หลั ก ฐานต า งๆ แสดงให เ ห็ น ว า ที่ นี่ น า จะเป น แหล ง ที่ อ ยู อ าศั ย มาตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตรยุคโลหะตอนปลายอายุราว 2,700 ปมาแลว จนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตนคือ
ทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 11 จากนั้นชุมชนไดรางไปและมีชุมชนใหมเขามาอยูอาศัยโดยสราง
อุโบสถและเจดียทับบริเวณเนินดินเดิมกําหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 สมัยอยุธยา
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หนวยศิลปากรที่ 1, “การขุดแตงและเสริมความมั่นคงฐานพระอุโบสถ(เดิม)วัดพรหมทินใต, ”
9 – 18. (อัดสําเนา)
47
เรื่องเดียวกัน, 20 – 23.

48

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักฐานจากแหลงโบราณคดีแหลงตาง ๆ ในพื้นที่แถบจังหวัด
ลพบุรีหรือละโวนั้น แสดงใหเห็นวา ในชวงระยะเวลาระหวางพุทธศตวรรษที่ 5 – 16 นั้น มี
ชุมชนที่มีความแตกตางกันทั้งในดานขนาด ประเภทและหนาที่ กระจายอยูทั่วไป ชุมชนเหลานี้มี
การติดตอและสัมพันธกันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง การดําเนินงานทางโบราณคดีไดแสดงใหเห็น
วา มีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร การสํารวจแหลงโบราณคดีของกรมศิลปากร
ในชวงป พ.ศ. 2526 – 2530 พบวามีรองรอยชุมชนโบราณที่ตั้งอยูบนเนินดินใกลแหลงน้ําจํานวน
ทั้งสิ้น 47 แหลง นอกจากนั้นเมื่อทําการกอสรางอาคาร บานเรือน หรือถนน ในตัวจังหวัดลพบุรี
เองก็พบโบราณวัตถุตางๆ จํานวนมาก การขุดแตงสถูปกออิฐวัดนครโกษาเผยใหเห็นฐานรากเกา
และชิ้นสวนปูนปนที่แสดงถึงรูปแบบศิลปกรรมสมัยทวารวดีชวงแรก อายุประมาณพุทธศตวรรษที่
13 – 14 ซึ่งไดรับอิทธิพลศิลปะอินเดียสมัยคุปตะ โบราณสถานตาง ๆ ที่ปรากฏในจังหวัดลพบุรี
เชน ปรางคแขก ปรางคสามยอด ศาลพระกาฬ แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมเขมร
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 17 ขอมูลที่ไดจากการดําเนินงานโบราณคดีในระยะเวลาที่ผานมา ทําให
ทราบถึงพัฒนาการของชุมชนโบราณในจังหวัดลพบุรีไดโดยแบงเปนสมัยกอนประวัติศาสตร สมัย
วัฒนธรรมทวารวดีและสมัยวัฒนธรรมเขมร
สมัยกอนประวัติศาสตร การสํารวจทางโบราณคดีพบวาในพื้นที่แถบภาคตะวันตกที่
ติดตอกับภาคกลางบริเวณริมแมน้ําแควนอยและแควใหญ ที่ถ้ําพระ เขาหินกรวด ในเขตจังหวัด
กาญจนบุรีมีรองรอยการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยหินกลาง (ประมาณ10,000 – 5,000 ปมาแลว) โดย
อาศัยอยูในบริเวณถ้ํา เนินเขาใกลแหลงน้ํา ดํารงชีวิตดวยการลาสัตว เก็บของปา โดยพบรองรอย
กองกระดูกสัตวซึ่งระบุไดวาเปนหมู กวาง ลิง หมี หอย ปู ปลา เตา ใชเครื่องมือที่ทําจากหิน
กะเทาะ มี ก ารฝ ง ศพโดยการงอเขามาชิด ปลายคาง ชุ ม ชนเหล านี้ ไ ดมี ก ารติ ด ต อสั มพั น ธห รื อ
เคลื่อนยายไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุมริมแมน้ําซึ่งเปนบริเวณที่น้ําทวมไมถึง ต อ ม า ใ น
สมัยหินใหม(ประมาณ 5,000 – 2,700 ปมาแลว) ในระยะนี้ชุมชนเดิมอาจมีจํานวนผูคนเพิ่มมาก
ขึ้น และไดมีการติดตอกับชุมชนภายนอกหรือการหาแหลงที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานใหม การ
สํารวจถ้ํากระดํา เขาสนามแจง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยศาสตราจารย ฟริทซ สารสิน
และหลานชาย ซึ่งพบเครื่องมือหินกะเทาะ สะเก็ดหิน และเปลือกหอยบก กระดูกสัตว นั้นคงเปน
สิ่งที่ยืนยันไดเปนอยางดี การขุดคนที่บานเกา48 จังหวัดกาญจนบุรี พบโครงกระดูกจํานวน 50
โครง ทําใหทราบวามีการอยูอาศัยเปนชุมชนขนาดหมูบาน มีพิธีกรรมการฝงศพแบบนอนหงาย
หันศีรษะไปในทิศทางตางๆ กัน บริเวณปลายเทา หนาตักและที่ศีรษะของโครงกระดูก มีการฝง
48

ชิน อยูดี, สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย, 37.

49

สิ่ ง ของอุ ทิ ศ ให ผู ต ายลงไปด ว ย สมั ย นี้ ใ ช เ ครื่ อ งมื อ จํ า พวกขวานหิ น ขั ด รู ป สี่ เ หลี่ ย มคางหมู
สี่เหลี่ยมผืนผา เครื่องมือโลหะ เชน มีดสองคม เครื่องมือที่ทําจากกระดูกสัตว เชน เข็มเย็บผา
หัวลูกศร เบ็ด แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ซับซอนการติดตอกับชุมชนอื่นในพื้นที่
ใกลเคียงไดเริ่มมีขึ้น เพราะไดพบรองรอยเชนนี้ตามแหลงโบราณคดีในจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ
ไทย เชน บานโคกเจริญ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุร49ี เปนตน
การขุดคนที่แหลงโบราณคดีศูนยการทหารปนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร50ี พบ
หลักฐานการตั้งถิ่นฐานในยุคโลหะตอนปลาย(อายุราว 2,500 – 1,500 ปมาแลวหรือพุทธศตวรรษที่
1 – 10) จาการตรวจสอบเศษผาที่ติดอยูที่ขอมือของโครงกระดูกในหลุมขุดคนพบวาเศษผาดังกลาว
ทอดวยใยกัญชาซึ่งเปนผาที่ทอขึ้นในประเทศอินเดียสมัยโบราณอีกทั้งยังพบเครื่องประดับเชน
ลูกปดแกว หิน เครื่องมือสําริด เหล็ก เครื่องปนดินเผาที่พบมีรูปทรงคลายกับเครื่องปนดินเผาจาก
แหลงโบราณคดีบานเกา จังหวัดกาญจนบุรีและเครื่องปนดินเผายุคโลหะในวัฒนธรรมซาหุญใน
ประเทศเวียดนาม อันเปนสิ่งแสดงใหเห็นวาแหลงโบราณคดีนี้มีการติดตอกับชุมชนภายนอกโดย
อาจติ ด ต อโดยตรงหรืออาจเปนการติด ต อโดยการแลกเปลี่ ยนกับชุม ชนที่เ ปน จุ ดขนถา ยสิน คา
ตางชาติการขุดคนที่แหลงโบราณคดีบานทาแค จังหวัดลพบุรี แหลงโบราณคดีบานใหมชัยมงคล
จังหวัดนครสวรรคตลอดจนแหลงโบราณคดีอื่นในภาคกลางของประเทศไทยพบกําไลและลูกปดที่
ทําจากเปลือกหอยมือเสือนั้นเปนสิ่งยืนยันไดวาชุมชนโบราณแถบนี้มีการติดตอกับชุมชนโบราณ
สมัยเดียวกันที่อยูตามชายฝงทะเลเชน ชุมชนโบราณโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี
กรมทรัพยากรธรณีสํารวจพบแหลงแรเหล็ก ที่เขาพุคา เขาทับควาย ตําบลหวยโปง
อําเภอโคกสําโรง และแรทองแดง ที่เขาวงพระจันทร อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แรเหล็กและแร
ทองแดงนี้เปนแรที่มีความสําคัญมาตั้งแตครั้งอดีต การสํารวจทางโบราณคดีพบวาโดยรอบแหลง
ทรัพยากรเหลานี้ จะพบวามีการตั้งชุมชนโบราณรายลอมอยู เชน บานกุดตะเพชร51 อําเภอชัย
บาดาล เปนแหลงผลิตแรทองแดง โนนกกหวา52 โนนหมากลา53 บานโนนปาหวาย54 อําเภอ
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โคกสําโรง เปนแหลงผลิตทองแดง เขาแร55 เปนแหลงผลิตเหล็ก และยังมีการผลิตวัตถุดิบสืบ
ตอมาเรื่อยๆ ซึ่งนอกจากการผลิตทองแดง เหล็กเพื่อสงออกแลว ยังพบวามีการสงออกแรที่ยัง
ไมไดถลุงไปยังชุมชนใกลเคียงอีกดวย เชนที่บานวังไผ56 อําเภอบานหมี่ บานวังจั่นนอย57 อําเภอ
โคกสําโรงซึ่งพบตะกรันโลหะจากการสํารวจ นอกจากนั้นยังพบแมพิมพสําหรับหลอขวานสําริด
ชนิดมีบองตามแหลงโบราณคดีในจังหวัดลพบุรีอีกดวย
ในชวงตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในยุคโลหะ (3,500 ปมาแลว) จนถึง
สมัยประวัติศาสตรการตั้งถิ่นฐานในแถบภาคกลางของประเทศไทยไดทวีจํานวนขึ้น มีการขยาย
พื้นที่ทํากินออกมาในบริเวณที่ราบลุมริมฝงแมน้ําหรือตามเนินดินที่มีลําน้ําสายเล็กๆ ไหลผาน
ตลอดปจะพบรองรอยการตั้งถิ่นฐานทั้งสิ้น เชน ชุมชนโบราณบานคูเมือง58 ตําบลหวยชัน อําเภอ
อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ชุมชนโบราณบานดงคอน59 อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท การสํารวจ
แหลงโบราณคดีในเขตจังหวัดลพบุรีของกรมศิลปากรพบวาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณใน
แถบนี้ ค งจะเริ่ มตั้ งแตส มั ย ก อ นประวั ติศ าสตร ต อนปลายในยุ ค โลหะเป น อย า งต่ํ า จากการที่ ใ น
สมัยกอนประวัติศาสตรผูคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีจํานวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับ
แหลงที่ทํากินและที่อยูอาศัยซึ่งมีมากมาย ทําใหชุมชนในยุคหินใหมเปนตนมามีการตั้งหลักแหลง
กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ อยางเปนอิสระตอกัน60โดยมีรูปแบบการดํารงชีวิตและวัฒนธรรม
ประจํากลุมเปนของตนเปนเหตุใหผูคนในสมัยนั้นมีโอกาสที่จะเคลื่อนยายไปตั้งหลักแหลงในพื้นที่
ที่คิดวามีความอุดมสมบูรณและเหมาะสมที่จะตั้งหลักแหลง
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จากการศึกษาที่ผานมาพบวาภาชนะดินเผาที่พบตามแหลงโบราณคดีตาง ๆ61 ในสมัยนี้
สามารถจัดเปนรูปแบบไดดังนี้
1. ภาชนะดินเผาทรงบาตรพระ เปนภาชนะทรงกลม ไมมีสวนคอคอด ลักษณะคลาย
บาตรพระ มักมีฐานเตี้ย ลําตัวตกแตงดวยลายเชือกทาบแบบใชเชือกเสนเล็กกดประทับเปนรองลึก
ตามแนวดิ่ง
2. ภาชนะดินเผาทรงพานฐานสูง ลักษณะคลายพานลําตัวภาชนะชวงบนคอนขางแบน
คลายจานขนาดเล็กตั้งอยูบนสวนเชิงทรงกระบอกหรือทรงปากแตรคว่ํามีขนาดสูงเกินกวาลําตัว
ภาชนะชวงบน
3. ภาชนะดินเผาทรงพาน มีลักษณะคือลําตัวภาชนะชวงบนเปนชามดานขางโคงตั้งอยู
บนเชิงทรงปากแตรคว่ําที่มีความสูงใกลเคียงลําตัวภาชนะชวงบน
4. ภาชนะดินเผาทรงกระบุง ปากภาชนะเปนทรงกลม สวนกนภาชนะเปนทรงสี่เหลี่ยม
ผิวนอกมีลายประทับของเครื่องจักสานลายขัด ลักษณะดังกลาวแสดงวาทําโดยการใชเครื่องจักสาน
ประเภทกระบุงขนาดเล็กเปนพิมพในการขึ้นรูปภาชนะ
ในชวงเวลาประมาณ 2,000 ปมาแลว การติดตอแลกเปลี่ยนสินคากับชุมชนอื่นที่อยูใน
ภูมิภาคเดียวกันหรือภูมิภาคใกลเคียงตลอดจนชาวตางชาติซึ่งเขามาติดตอคาขาย เผยแผวัฒนธรรม
ทางศาสนา ไดมีมาแลวเปนพัน ๆ ป หลักฐานที่พบไดแก แรทองแดง แรดีบุก ลูกปดหินและแกว
ลู ก ป ด เปลื อ กหอยมื อ เสื อ โบราณวั ต ถุ เ หล า นี้ ส ามารถพบได จ ากแหล ง โบราณคดี ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางไปจนถึงภาคตะวันตก โดยเฉพาะโบราณวัตถุตางชาติจาก
ประเทศอินเดียซึ่งสวนใหญพบตามแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย ไดแก
เครื่องประดับจําพวกลูกปดที่ทําจากวัตถุมีคาเชน หินคารเนเลียน หินอาเกต ลูกปดหินฝงสี ลูกปด
ทองคํา ลูกปดแกวและผาปานกัญชา สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ62 พบที่แหลงโบราณคดี
บานธารปราสาท บานโตนด เนินอุโลก อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา และที่แหลง
โบราณคดี
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สุรพล นาถะพินธุ, “วัฒนธรรมสมัยโบราณที่บานใหมชัยมงคลและขอคิดเห็นเรื่องการเปลี่ยน
แปลงของวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในภาคกลางของประเทศไทย” ใน สังคมและวัฒนธรรม
จันเสน : เมืองแรกเริ่มในลุมลพบุรี – ปาสัก, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ), 2539, 136 – 137.
62
มหาวิทยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณบานคูเมือง อําเภออินทร
บุรี จังหวัดสิงหบุร,ี 74.
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บานเชียง บานนาดี อําเภอหนองหาร จังหวัดอุดรธานี ในภาคกลางพบที่แหลงโบราณคดีบาน
วังไผ บานทาแค บานพุนอย เนินมะกอกจังหวัดลพบุรี บานจันเสน บานใหมชัยมงคล จังหวัด
นครสวรรค บานดงคอน จังหวัดชัยนาท บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรีเปนตน ในภาคตะวันตกพบ
ที่แหลงโบราณคดีริมแควนอย บานดอนตาเพชร บานเกา บานพงตึก จังหวัดกาญจนบุรี เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งแหลงโบราณคดีดังกลาวทําการติดตอคาขายกับชาวตางชาติโดยเฉพาะ
พอคาชาวอินเดียจากเมืองตามลิบตีตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 3 – 9 โดยการติดตอไดผานมาทางขาม
อาวเบงกอล มาขึ้นบกที่เมืองทะวาย ผานดานเจดียสามองคแลวเขามาตามแมน้ําแมกลองแลวจึง
กระจายไปตามชุมชนโบราณตาง ๆ63
สมัยทวารวดี (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 16) ตามบันทึกของนักพรตจีนชื่อเหี้ยน จัง
(Hiuan Tsang)64 ซึ่งเดินทางไปสืบพระศาสนายังประเทศอินเดียเมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12
ไดจดไวในบันทึกการเดินทางวา ทางทิศตะวันตกของอิสานปุระคือประเทศกัมพูชานั้นมีอาณาจักร
อยูแหงหนึ่งชื่อวา โต –โล – ปอ – ตี้ (To – lo – po – ti) นักปราชญทางโบราณคดีไดสันนิษฐานวา
ชื่อนี้คงจะตรงกับคําวา ทวารวดี หลักฐานที่ยืนยันการมีอยูจริงของอาณาจักรนี้คือการพบเหรียญ
เงินภาษาสันสกฤตที่แปลไดความวา กษัตริยทวารวดีผูมีบุญอันประเสริฐ เหรียญเหลานี้พบไดตาม
แหลงโบราณคดีในภาคกลางเชน เมืองนครปฐมโบราณ จังหวัดนครปฐม เมืองอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เมืองคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี เมืองพรหมทิน จังหวัดลพบุรี
เมืองดงคอน เมืองอูตะเภา จังหวัดชัยนาท ในระยะเวลาตั้งแตชวงพุทธศตวรรษที่ 6 – 9 ชาว
อินเดียฐานะตาง ๆ เชนพอคา นักบวช นักแสวงโชค ไดเดินทางเขามาติดตอกับชาวพื้นเมืองใน
ภาคตะวันตกและภาคกลาง เพื่อติดตอคาขายและเผยแผศาสนาและวัฒนธรรมจนเปนที่ยอมรับของ
ชาวพื้นเมือง การกระทําดังกลาวไดทําใหมีการแพรกระจายของโบราณวัตถุอยูตามพื้นที่ตาง ๆ เชน
ตะเกียงโรมันสําริด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 6 พบที่แหลงโบราณคดีพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัด
กาญจนบุรี พระพุทธรูปศิลปะอมราวดีพบที่จังหวัดเพชรบุรีและนครราชสีมา65 และเมื่อพุทธ
ศตวรรษที่ 9 – 10 เปนตนมาชุมชนโบราณที่ตั้งหลักแหลงในภาคตะวันตก ภาคกลางและภาค

63

มหาวิทยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณบานคูเมือง
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี, 66 – 67.
64
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 10
( กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538), 4.
65
เรื่องเดียวกัน, 2 – 3.
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ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเริ่มคุนเคยกับวัฒนธรรมอินเดีย ในสมัยนี้ชุมชนโบราณใน
ภาคกลางไดกลายเปนชุมชนขยายและเริ่มมีการจัดระเบียบสังคมตามแบบอินเดีย ซึ่งคลายคลึงกับ
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียบริเวณลุมแมน้ําคงคา – ยมุนาและลุมแมน้ํากฤษณา – โคทา
วารีตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายเปนตนมา66 อาจถือไดวาเปนการรับอิทธิพลจากอินเดีย
ซึ่งมีความเจริญมากกวาในสมัยนั้น รูปแบบดังกลาวพบไดที่ชุมชนโบราณในภาคกลาง เชน เมือง
คูเมือง67 จังหวัดสิงหบุรี ฯลฯ คงเนื่องมาจากสภาพแวดลอมบริเวณภาคกลางนั้นคลายคลึงกับ
บริเวณลุมแมน้ําคงคา ดังนั้นเมื่อชาวอินเดียมีการมาตั้งหลักแหลงที่นี่อยางแพรหลายในฐานะของผู
ที่มี ความเจริ ญทางวัฒนธรรมมากกวา ก็คงเสนอแนวทางการปรับปรุงสภาพชุมชนใหแ กชาว
พื้นเมืองเดิม สําหรับชุมชนโบราณที่มีการขุดคูน้ํา – คันดินลอมรอบในเขตจังหวัดลพบุรี ไดแก
1. เมืองลพบุรี ตําบลทาหิน อําเภอเมือง
2. บานพรหมทินใต ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง
3. บานสระเสวย ตําบลพรหมาสตร อําเภอเมือง
4. วัดสิงหคยู าง ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง
5. บานดงมะรุม ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง
6. บานใหมไพศาลี ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกสําโรง
7. บานเทพนม(วังไผ) ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่
8. บานทุงซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง
9. บานบอแกว ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง
11. คลองสักตีเหล็ก ตําบลนิคมลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล
พุทธศตวรรษที่ 11 – 15 ชาวอินเดียไดนํารูปแบบตัวอักษรที่นิยมใชในอินเดียภาคใต
สมัยราชวงศปลลวะเขามาใชในดินแดนแถบนี้หลักฐานสมัยทวารวดีที่พบภายในจังหวัดลพบุรีและ
บริเวณใกลเคียงที่สําคัญ เชน จังหวัดนครปฐม จังหวัดชัยนาท ซึ่งสามารถจะศึกษาถึงเรื่องราว
เกี่ยวกับวัฒนธรรมในสมัยนั้นไดมีดังนี68้
66

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี,
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร), 119.
67
มหาวิทยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณบานคูเมือง
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี, 5 – 8.
68
กรมศิลปากร, จารึกโบราณที่พบที่ลพบุรีและใกลเคียง, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2524),
5 – 29.
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1.
จารึกบนวงพระธรรมจักร พบที่วัดพระศรีมหาธาตุ ตําบลทาหิน อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี อักษรปลลวะ ภาษาบาลี ศักราชประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 – 12
คําจารึก
อุทปาทิ วิชชา อุท คําแปล ความรูแจงเกิดขึ้นแลว
2. จารึกบนซี่ลอพระธรรมจักร พบที่วัดพระศรีมหาธาตุ ตําบลทาหิน อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี บริเวณศาลาเปลื้องเครื่อง อักษรปลลวะ ภาษาบาลี ศักราชประมาณพุทธศตวรรษที่
11 – 12
ดานที่ 1
คําจารึก
สฬายตนปจจยา ผสโส
คําแปล
สฬายตนเปนปจจัยใหเกิดผัสสะ
ดานที่ 2
คําจารึก
เวทนานิโรธา ตณหานิโรโธ
คําแปล
เวทนาดับ ตัณหาดับ
3. จารึกเมืองพรหมทิน 1 พบที่บานพรหมทิน ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี อักษรปลลวะ ภาษาบาลี ศักราชประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 – 12
คําจารึก
1. เยธมมาเหตุปปภวา
2. เยส เหตุตถาคโตอาห
3. เตสญจโยนิโรโธจ
4. เอววาทีมหาสมโน
คําแปล
ธรรมทั้งหลายเหลาใด มีเหตุเปนแดนเกิดกอน พระตถาคตเจา
ตรัสเหตุของธรรมเหลาใด และความดับใดแหงธรรมทั้งหลาย
เหลานั้น พระตถาคตเจาตรัสซึ่งเหตุแหงธรรมทั้งหลายเหลานั้น
และความดับนั้น พระมหาสมณเจามีลัทธิอยางนี้ ฯ
4. จารึกเมืองพรหมทิน 2 เปนแผนหินดินดานพบที่บานพรหมทิน ตําบลหลุมขาว
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี อักษรหลังปลลวะ ภาษาบาลี ศักราชประมาณพุทธศตวรรษที่ 14
คําจารึก
อภิญเญยย อภิญญาต ภาเว[ตพ พญจ ภาวิต]
ปหาตพพ ปหีนมเม ตสมา พุทโธ[สมิ พราหมณฯ]
ยทา หเว ปาตุภวน ติ ธมมา อา[ตาปโน ฌายโต
พราหมณสส]
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อถสส กงขา วปยน ติ สพพา[ยโต ขย ปจจาน อเวทิ ฯ]
คําแปล

ดูกอนพราหมณ สิ่งที่ควรรู เรารูแลว สิ่งที่ควรเจริญ เราเจริญ
แลว สิ่งที่ควรละ เราละแลว ฉะนั้น เราเองเปนพระพุทธเจา ฯ
เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณ ผูมีความเพียร เพงอยู
และไดรูความสิ้นไปแหงปจจัยทั้งหลาย เมื่อนั้น ความสงสัยทั้ง
หมดของเขายอมสิ้นไป ฯ
5. จารึกเมืองพรหมทิน 3 เปนเหรียญเงินกลม ขนาด 2.6 เซนติเมตรพบที่บานพรหม
ทิน ตํ า บลหลุ ม ข าว อํ า เภอโคกสํ า โรง จัง หวั ด ลพบุรี อั ก ษรปล ลวะ ภาษาสั น สกฤต ศัก ราช
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14
คําจารึก
ลพ ธวร
คําแปล
ผูไดรับประโยชน
6. จารึกเมืองซับจําปา 2 บนแทงหินทรายพบที่เมืองซับจําปา บานซับจําปา ตําบลซับ
จําปา กิ่งอําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรีอกั ษรหลังปลลวะ ภาษาสันสกฤต ศักราชประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 14
คําจารึก
1. ……….โรศทโธนิสาก ษา (ม)………………….
2. ……….หควนสภู………………………………..
3. ……….ณ ภูธร // โส…………………………
4. ……….นญ ชินโพธิรู…………………………..
5. ……….ศุภคน เทศสย………………………….
6. ……….จูเท มณิ // โลเก………………………
7. ……….โลกหิตาย โค………………………….
8. ……….ษ วธิปติร น นายส ต………………..
9. ……….ทุตรส ถิต // สสตย…………………
10. ……….ตยาคถ ฤปารต………………………..
11. ……….ส สธิ – ษ ณญ จิรวว…………………
12. ……….นปุรา ภราชเต…………………………
คําแปล
1. ……….สรางหลักฐานไวเพื่อผูใครรู……………………..
2. ……….ผูเปนเจาแหงปา………………………………….
3. ……….ผูเปนใหญในแผนดิน……………………………
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4. ……….เปนผูนับถือพุทธศาสนา…………………………
5. ……….ของผูเปนใหญในศุภคันทะ………………………
6. ……….แกวมณี ที่มวยผม // ในโลก……………………
7. ……….เพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลแกชาวโลก…………………
8. ……….เปนพระเจาแผนดินที่ยิ่งใหญ…………………….
9. ……….ไดตั้งอยูในฐานะอันสูงสุด // ผูมีคําสัตย…………
10. ……….เปนผูประกอบดวยธรรมคือทานและความกรุณา.
11. ……….เปนผูมีความเคารพตอครูอาจารย……………….
12. ……….ยอมรุงเรืองในกาลกอน…………………………
7. จารึกเมืองซับจําปา 3 เปนชิ้นสวนหินทรายที่แตกจากหลักจารึก พบที่เมืองซับจําปา
บานซับจําปา ตําบลซับจําปา กิ่งอําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรีอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต
ศักราช ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12
คําจารึก
……….สป ตม………………….
……….โต โยธาย………………
……….(ต)ถาคเตน อภิสพุทธา…
คําแปล
……….ที่เจ็ด……………………
……….เพื่อนักรบ………………
……….อันพระตถาคต ตรัสรูแลว
8. จารึกเมืองซับจําปา 4 เปนหินคงเปนชิน้ สวนเสาธรรมจักรหิน 8 เหลี่ยมพบที่เมือง
ซับจําปา บานซับจําปา ตําบลซับจําปา กิ่งอําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรีอักษรปลลวะ ภาษาบาลี
ศักราชประมาณพุทธศตวรรษที่ 13
คําจารึก
[ต]ถา ค โต อา [ห]
[จตุ]ธา จ ตุธา [กต]
คําแปล
ธมม อา [ตา ป โน
ธมม ……………………
จารึกเหลานี้มอี ายุไมเกากวาพุทธศตวรรษที่ 11 เปนจารึกคาถาเย ธมมา อันเปนหัวใจ
ของพระพุทธศาสนา จารึกที่พบรุนแรกคงเปนจารึกทีใ่ ชอักษรปลลวะบนซี่ลอธรรมจักร ซึ่งเปนคติ
นิยมสรางสิ่งแทนองคพระพุทธเจากอนที่จะมีการทําพระพุทธรูปออกมา ดังจะพบคําจารึกเหลานี้
บนฐานพระพุทธรูปศิลปะอินเดียแบบอมราวดี นอกจากศาสนาพุทธแลวนั้นยังพบวามีรองรอย
ศาสนาพราหมณทั้งไศวนิกาย ซึ่งนับถือพระศิวะเปนเทพสูงสุดและไวษณพนิกายซึง่ นับถือพระ

57

นารายณเปนเทพสูงสุดในแถบนี้ดวย ดังปรากฏเทวรูปพระวิษณุและศิวลึงคที่เมืองอูทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี เมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณซึ่งมีลักษณะคลายกับเทวรูปอินเดียสมัยราชวงศปลลวะ
สวนในดานการดําเนินชีวิตของผูคนในสมัยนั้นยังคงมีรูปแบบที่สืบเนื่องมาจากใน
สมัยกอนประวัติศาสตรดังจะพบไดวาเครื่องมือเครื่องใช เครื่องประดับที่พบตามแหลงโบราณคดี
ตาง ๆ นั้น เชน ขวานหินขัด ภาชนะดินเผาที่มีการตกแตงดวยลายกดประทับแบบตางๆ แตกตาง
กั น ที่ กรรมวิ ธีการผลิ ต ความประณี ตของเนื้อ งานที่มีค วามละเอีย ดมากขึ้น ภายหลั ง จากที่รั บ
วัฒนธรรมอินเดียเขามาปรับใชกับวิถีชีวิตดั้งเดิมแลว พัฒนาการสังคมและวัฒนธรรมของชาว
พื้นเมืองแถบนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงเชน การยอมรับระบบการปกครองแบบกษัตริย ระบบเงิน
เหรียญและตราประทับ เครื่องประดับจําพวกลูกปดหินสี แกว ที่มีลวดลายตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ชาว
อินเดียเองก็รับอิทธิพลมาจากกรีกและเปอรเซียมาใช กอนที่จะนํามาเผยแพรในดินแดนแถบนี้
รูปแบบภาชนะดินเผาในสมัยทวารวดีจากการศึกษาที่ผานมาพบวาภาชนะดินเผาที่พบ
ตามแหลงโบราณคดีตางๆ สามารถจัดเปนประเภทไดดังนี้
1. ภาชนะทองถิ่น เปนภาชนะเนื้อเครื่องดินสวนมากจะเปนหมอมีสัน หมอกนกลม
ไห อาง ชาม จานมีเชิงสูง ขนาดตางๆ พบวาภาชนะหลายรูปแบบไดมีการใชสืบเนื่องมาจาก
สมัยกอนประวัติศาสตร มีการตกแตงภาชนะดวยลายขูดขีดลายคลื่น การตกแตงดวยลายเครื่องจัก
สาน ลายกดประทับเชือกทาบขนาดเล็ก – ใหญ ลายกดประทับรอยนิ้วมือหรือเปลือกหอยแครงที่
คอหรือบาภาชนะ การตกแตงดวยลายเขียนสีเสนขนานบนลําตัวภาชนะ
2. ภาชนะทองถิ่นที่รับอิทธิพลตางชาติ รับอิทธิพลจากภาชนะดินเผาของอินเดีย เชน
2.1 หมอมีพวย ขึ้นรูปดวยแปนหมุน เปนหมอน้ําไมมีหูจับเรียกวา หมอกุณฑี มีทงั้
แบบปากผายและปากแคบ ขนาดเล็กและขนาดใหญ
2.2 ถวยมีพวย เปนถวยกนกลมขึ้นรูปดวยมือ มีพวยทรงกระบอกโผลออกมาจาก
ดานขางของถวย ปากพวยอยูระดับเดียวกับถวย
2.3 ตะคัน เปนถวยดินเผาขนาดเล็ก ขึ้นรูปดวยมือเปนสวนใหญ มีหลายรูปแบบทัง้
แบบปากเรียบ ปากหยัก มีเชิงและไมมีเชิง ใชใสน้ํามันตางตะเกียง ใชทั้งในชีวิตประจําวันและพิธี
ทางศาสนา
2.4 ภาชนะดินเผาที่ตกแตงดวยลายประทับรูปบุคคล สัตวมงคล ดอกไมมงคล เปน
สิ่งเลียนแบบมาจากภาชนะดินเผาของชาวอินเดียในสมัยคุปตะ – หลังคุปตะ(พุทธศตวรรษที่ 9 –
13) ทําโดยการสลักลายลงบนพิมพที่ทําจากแผนไม หิน หรือดินเผาแลวนํามากดลงบนภาชนะที่
ขึ้นรูปแลวขณะที่ยังหมาดอยู
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สมัยลพบุรี69 ในทองที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยไดคนพบศิลปกรรมแบบหนึ่ง ซึ่งมีทั้งที่เปนประติมากรรมและสถาปตยกรรม ลักษณะ
ละมายกับศิลปกรรมขอมในประเทศกัมพูชา ทางโบราณคดีกําหนดเรียกศิลปกรรมแบบนี้วาศิลปะ
ลพบุรี โดยเหตุที่เมืองละโวไดเปนเมืองสําคัญในระยะนั้น คือระหวางพุทธศตวรรษที่ 16 –18 และ
ไดใชรวมหมายถึงโบราณวัตถุสถานขอมซึ่งคนพบในประเทศไทยดวย แมวาชุมชนโบราณทาง
แถบนี้ จ ะมีก ารดํา รงอยู มาตั้ ง แตส มัย กอ นประวั ติศ าสตรจ นถึง สมัย ทวารวดี แ ล ว ก็ ตาม แตเ มื่ อ
วัฒนธรรมเขมรจากอาณาจักรเจนละในประเทศกัมพูชาซึ่งแพรเขามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันออกของประเทศไทยที่มีพรมแดนติดตอกับกัมพูชาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 12 ดังมี
หลักฐานแสดงถึงการขยายอํานาจของเขมรกลาวถึงพระราชประวัติของเจาชายจิตรเสนที่ไดสรางศิว
ลึงคเปนเครื่องหมายแสดงถึงชัยชนะซึ่งพบทั่วไปทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จารึกตาง ๆ เชน
จารึกปากน้ํามูล 1, 270 จารึกวัดสุปฏนาราม71 จังหวัดอุบลราชธานี จารึกถ้ําเปดทอง72 จังหวัด
บุรีรัมย ที่ภาคตะวันออก เชน จารึกชองสระแจง73 จังหวัดสระแกว สวนที่ภาคกลางเองนั้นพบที่
เมืองศรีเทพ74 จังหวัดเพชรบูรณ ตอมาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 18 อันเปนเวลาที่วัฒนธรรม
ทวารวดีกําลังเสื่อมลง ชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดยอมรับวัฒนธรรมเขมรมากขึ้น
โดยนําเอามาผสมผสานกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนโดยพบวามีการสรางชุมชนใหมที่มีแผนผัง
สม่ําเสมอโดยมีศาสนสถานเปนศูนยกลางซอนทับอยูบนชุมชนเกาสมัยกอนประวัติศาสตร และได
แพรขยายลงสูภาคกลาง พบไดที่เมืองศรีเทพ75 จังหวัดเพชรบูรณ และสถาปตยกรรมอิทธิพลเขมร
ในจังหวัดลพบุรี เชน ปรางคนางผมหอม76 ตลอดจนโบราณสถานในเขตเมืองเกา อิทธิพลเขมร
ไดแพรไปจนถึงภาคตะวันตกของประเทศไทย เชนที่ปราสาทเมืองสิงห จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี
หลักฐานจารึกและภาพศิลาสลักในประเทศกัมพูชากลาวไวคือ77

69

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปะในประเทศไทย, 17.
กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 1 (กรุงเทพ ฯ : หอสมุดแหงชาติ, 2529), 158 – 167.
71
เรื่องเดียวกัน, 167.
72
เรื่องเดียวกัน, 147 – 154.
73
เรื่องเดียวกัน, 47 – 53.
74
เรื่องเดียวกัน, 135 – 137.
75
กรมศิลปากร, เมืองศรีเทพ, 95 – 102.
76
กรมศิลปากร, ปรางคนางผมหอม, 1 – 2.
77
หมอมราชวงศสุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, “ปราสาทเมืองสิงหกับอํานาจทางการเมืองของพระเจาชัยวรมัน
ที่ 7” ศิลปวัฒนธรรม, 8, 8 (มิถุนายน 2530) : 45 – 46.
70
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1. จารึกปราสาทพระขรรค พบที่เมืองพระนครหลวงประเทศกัมพูชา กลาวถึงเรื่องราว
ในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 ที่ไดทรงสรางพระพุทธรูปฉลองพระองคและสงไปประดิษฐาน
ยังหัวเมืองตาง ๆ 23 แหง ในจํานวนนี้ไดปรากฏชื่อ ลโวทยะปุระ สุวรรณปุระ ศัมพูกปฎนะ ชย
ราชบุรี ศรีชยสิงหบุรี ศรีชยวัชรปุรี ซึ่งชื่อเหลานี้นักโบราณคดีลงความเห็นวาคงจะเปนเมืองละโว
หรือลพบุรี เมืองสุพรรณบุรี เมืองศามพูกะยังไมทราบที่ตั้ง เมืองราชบุรี เมืองสิงหในจังหวัด
กาญจนบุรี และเมืองเพชรบุรี ตามลําดับ ตามเมืองตางๆ เหลานี้ลวนปรากฏรองรอยโบราณสถาน
ในวัฒนธรรมเขมรสมัยบายนในรัชกาลพระเจาชัยวรมันที่ 7 ทั้งสิ้น
2. จารึกปราสาทพิมานอากาศ ในประเทศกัมพูชา กลาวถึงโอรสของพระเจาชัยวรมัน
ที่ 7 ที่มีสรอยพระนามวา ละโวทเยศ หมายถึง ผูเปนใหญแหงกรุงละโว สันนิษฐานวาพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 ไดสงโอรสมาปกครองเมืองละโว
3. เอกสารจีนชื่อ ชูฟนชิ ของเชาจูกัว ไดกลาววาแควนเจนลีฟูซึ่งเชื่อกันวาควรตรงกับ
สุพรรณบุรีหรือสุพรรณภูมินั้นไดตกเปนเมืองที่อยูในแควนของกัมพูชาในปพ.ศ. 1768และมีบันทึก
อีกวามืองละโวไดตกเปนเมืองขึ้นตอนครธมดวยเชนเดียวกัน
4. ภาพสลักที่ปรากฏบนผนังระเบียงของปราสาทนครวัด78 ที่สรางในรัชสมัยพระเจา
สุริยวรมันที่ 2 ประเทศกัมพูชา เปนภาพเลาเรื่องและอักษรจารึกไววาเสียมกุก เปนภาพขบวนทัพ
จากกองทัพไทยอันแสดงถึงการเกณฑกําลังจากเมืองเหลานี้เพื่อเขารวมในกองทัพเขมร
โดยเฉพาะในเขตจั ง หวัด ลพบุรี นั้ น พบหลั ก ฐานอิ ทธิ พ ลเขมรจํ า พวกโบราณสถาน
โบราณวัตถุมากกวาที่อื่น ถึงแมวาจะเปนการถายทอดรูปแบบการสรางจากเขมรมาก็ตามก็ยังคง
ลักษณะของชางพื้นเมืองอยู เชนโบราณสถานในตัวเมืองลพบุรี
1. ปรางคแขกหรือเทวสถาน79 ตั้งอยูยานการคาใจกลางเมืองลพบุรี เปนปรางคที่มีสาม
ยอด ศิลปะเขมร กอดวยอิฐขนาดใหญไมมีปูนสอ สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15 ใชใน
พิธีกรรมทางศาสนาพราหมณลัทธิไวษณพ
2. ปรางคสามยอด80 ตั้งอยูบนเนินสูงริมทางรถไฟหางจากสถานีลพบุรีประมาณ 500
เมตรเปนปรางคที่มีสามยอดเรียงกัน ศิลปะเขมรสมัยบายน สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 กอ
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มาดแลน จีโต, ประวัติเมืองพระนคร (ANGKOR) ของขอม, แปลโดย หมอมเจาสุภัทรดิศ
ดิศกุล (กรุงเทพฯ : บริษัทจันวาณิชยจํากัด, 2536), 46.
79
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี (กรุงเทพ ฯ : กรมศิลปากร, 2510), 6.
80
เรื่องเดียวกัน, 13.
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ดวยศิลาแลงไมมีปูนสอ สรางขึ้นเพื่อใชในพิธีกรรมทางศาสนาพุทธลัทธิมหายาน ตอมาไดเปลี่ยน
มาใชในพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูกอนที่จะเปลี่ยนไปใชในพิธีกรรมทางศาสนาพุทธอีกครั้ง
3. ศาลพระกาฬ81 ตั้งอยูริมทางรถไฟหางจากปรางคสามยอดประมาณ 100 เมตร เรียก
อีกชื่อหนึ่งวา ศาลสูง กอสรางดวยศิลาแลงวางซอนกันขึ้นไป สรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 15
4. วัดนครโกษา82 ตั้งอยูทางทิศใตของศาลพระกาฬ หางจากศาลพระกาฬประมาณ 100
เมตร การขุดแตงบริเวณองคปรางคแสดงใหถึงสถาปตยกรรมแบบทวารวดีเมื่อพุทธศตวรรษที่ 12
ตอมามีการสรางสถาปตยกรรมแบบเขมรซอนทับมีลักษณะเชนเดียวกับปรางคสามยอด อายุราว
พุทธศตวรรษที่ 15 ตอมาในสมัยอยุธยาไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบเปนวัดในพุทธศาสนา
โบราณวัตถุที่พบในตัวเมืองลพบุรี เชน
1. จารึกที่พบที่ศาลพระกาฬจํานวน 3 หลัก คือ จารึกศาลสูงภาษาเขมร(หลักที่ 1)83
เปนของพระเจาสุริยวรมันที่ 1 แหงกัมพูชาทรงประกาศมิใหผูใดรบกวนทําลายการปฏิบัติธรรมของ
พระสงฆ นักบวชในศาสนสถานเหลานั้นและใหนักบวช พระสงฆอุทิศบุญกุศลที่สรางมาถวาย
พระเจาแผนดิน จารึกศาลสูงภาษาเขมร(หลักที่ 2)84 กลาวถึงตําแหนงขาราชการทั้งฝายทหารและ
พลเรือน จารึกศาลเจาเมืองลพบุร85ี กลาวถึงการกัลปนาเครื่องใชตางๆ รวมถึงขาทาสใหแกศาสน
สถานในเมืองละโวโดยมอบใหอยูในความดูแลของโขลญพลและตํารวจวิษัย
2. ชิ้นสวนประติมากรรมเขมรที่พบในจังหวัดลพบุรี 86
2.1 พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ศิลปเขมรแบบเกาะแกร อายุราว พ.ศ. 1464 –
1490 พบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
2.2 เศียรพระพุทธรูป 2 เศียร ศิลปเขมรแบบบาปวน อายุราว พ.ศ. 1555 – 1625
พบที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

81

วรวิทย วงษสุวรรณ, “โบราณสถานในจังหวัดลพบุรี” ใน ที่ระลึกงานแผนดินสมเด็จพระนารายณ
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, 2521), 159.
82
เรื่องเดียวกัน, 163 – 164.
83
กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทย เลม 3, 159 – 163.
84
เรื่องเดียวกัน, 249 – 252.
85
เรื่องเดียวกัน, 253 – 257.
86
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, “ประวัติเมืองลพบุรี, ” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาประวัติศาสตร
เมืองลพบุรี (กรุงเทพฯ : วิทยาลัยครูเทพสตรี, 2524), 296 – 297.
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2.3 พระพุทธรูปนาคปรก ศิลปเขมรแบบนครวัด อายุราว พ.ศ. 1650 – 1725 พบ
ที่ตําบลทาหิน อําเภอเมือง วัดจันทาราม อําเภอชัยบาดาล
2.4 พระพุทธรูปนาคปรกและพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร ศิลปเขมรแบบบายน
อายุราว พ.ศ. 1780 พบที่ตําบลทาหินและตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง
2.5 ใบเสมาสลักรูปเทพธิดา ศิลปเขมรแบบบาปวน อายุราว พ.ศ. 1555 – 1625
พบที่ ศาลสูง
2.6 ทับหลังปูนปนที่วัดพระศรีมหาธาตุและทับหลังศิลาทรายในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ สมเด็จพระนารายณ ศิลปเขมรแบบบาปวน อายุราว พ.ศ. 1555 – 1625
2.7 ครุฑยุดนาคในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ ศิลปเขมรแบบ
บายน อายุราว พ.ศ. 1720 – 1780 พบที่วัดซากและวัดตองปุ ตําบลทะเลชุบศร อําเภอเมือง
จากที่ ก ล า วมาเห็ น ได ว า ภาคกลางของประเทศไทยในสมั ย โบราณตั้ ง อยู ใ นสภาพ
ภูมิศาสตรที่เหมาะสมเปนแองที่ราบลอมรอบดวยภูเขาและเทือกเขาทางดานทิศตะวันตก ทิศเหนือ
และทิศตะวันออก มีแมน้ําสายใหญและสาขาไหลผานมากมายทําใหพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ อีก
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาที่มีอยูมากมาย ทําใหเปนที่สนใจของผูคนในบริเวณใกลเคียงเดิน
ทางเขามาจับจองเปนที่อยูอาศัย การสํารวจไดพบแหลงชุมชนโบราณจํานวนมากในบริเวณดังกลาว
การศึกษาทางโบราณคดีพบวาบริเวณภาคกลางนี้เริ่มมีรองรอยการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายยุคโลหะ พุทธศตวรรษที่ 3 – 10 การอยูอาศัยและปริมาณผูคนจากพื้นที่
ขางเคียงที่เดินทางเขามาในบริเวณนี้ไดทวีจํานวนขึ้นเปนระยะอันเนื่องมาจากความตองการในการ
แสวงหาแหลงที่อยูอาศัยที่มีความอุดมสมบูรณและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการในการดํารงชีวิต ในจํานวนผูคนที่เดินทางเขามาในบริเวณนี้ยังพบวามิไดมีแตชาวพื้นเมือง
เทานั้นหากแตยังมีชาวตางชาติจากโพนทะเลเดินทางเขาดวยในฐานะตางๆ เชน นักแสวงโชค
พอคา นักบวชและผูเผยแพรศาสนาทําใหเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมความเชื่อตางชาติกับ
พื้นเมืองเขาดวยกันเขาสูสมัยทวารวดีอันเปนสมัยพุทธศาสนานิกานหินยานเจริญรุงเรือง อยูในชวง
พุทธศตวรรษที่ 11 – 16 ในเขตจังหวัดลพบุรีก็ไดพบโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยนี้
มากมาย ตอมาในราวพุทธศตวรรษที่ 15 การแพรเขามาของวัฒนธรรมเขมรในประเทศกัมพูชาซึ่ง
ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ไดแพรเขามาตามบริเวณชองทางที่
ติดตอระหวางที่ราบภาคกลางกับที่ราบสูงโคราช ในชวงเวลาดังกลาวนี้วัฒนธรรมทวารวดีไดคอย
ๆ เสื่อมความนิยมลงไปดังจะพบรองรอยโบราณสถาน โบราณวัตถุในวัฒนธรรมเขมรบริเวณ
รอยตอดังกลาวและพบหนาแนนในเขตจังหวัดลพบุรี ในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 ในรัชสมัย
พระเจาชัยวรมันที่ 7 โดยจะพบวาชุมชนโบราณหลายแหงที่เดิมเคยรับวัฒนธรรมทวารวดีไดเปลี่ยน
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มายอมรับวัฒนธรรมเขมร ศาสนาฮินดูและพุทธศาสนานิก ายมหายานเขามาเป นสวนหนึ่ งใน
ชีวิตประจําวันและการเผยแพรวัฒนธรรมเขมรนี้ไดมีไปจนถึงภาคตะวันตกของประเทศไทย ตอมา
เมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ 1987 อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรไดเสื่อมลง อาณาจักรตางๆ ที่เคยตกอยู
ภายใตการปกครองของเขมรไดเปนอิสระเกิดเมืองตาง ๆ ขึ้นทั่วไปทั้งภาคเหนือและภาคกลางของ
ประเทศไทย ตอมาเมื่อสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีใน พ.ศ.
1893 ศูนยกลางการปกครองและวัฒนธรรมทั้งมวลไดเจริญขึ้นที่อยุธยา เมืองลพบุรีไดลดระดับ
ความสําคัญเปนเมืองลูกหลวงของกรุงศรีอยุธยาและกลายเปนเมืองจัตวาสังกัดมณฑลราชธานีใน
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
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วัลลภา รุงสิริแสงรัตน, ลพบุรี : อดีต – ปจจุบัน, 31.

บทที่ 3
การสํารวจและขุดคนแหลงโบราณคดีบา นวังไผ
สภาพภูมิประเทศของแหลงโบราณคดีบา นวังไผและบริเวณใกลเคียง (ภาพที่ 11)
แหลงโบราณคดีบานวังไผ ตั้งอยูในเขตการปกครองของหมูที่ 4 ตําบลบางพึ่ง อําเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี จากแผนที่ระวาง จังหวัดสิงหบุรี หมายเลขระวาง 5038 I บนเสนรุงที่ 14
องศา 59 ลิปดา 26 พิลิปดา เหนือ และเสนแวงที่ 100 องศา 29 ลิปดา ตะวันออก พิกัดทาง
ทหารที่ 47 PPS 593574 เมื่อพิจารณาจากภาพถายทางอากาศภาพถายทางอากาศโครงการ WWS
มวน M33 ภาพถายหมายเลข 4342 จะเห็นเปนเนินดินขนาดเล็กจํานวนมาก ลอมรอบดวยคูเมือง
และกําแพงเมืองรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมุมมน อยางละ 1 ชั้น มีขนาดประมาณ 600 x 650 เมตร เนิน
ดินแหงนี้ตั้งอยูบนฝงตะวันตกริมแมน้ําบางขาม โดยมีทางหลวงสาย 3028 บานหมี่ – บางงา ตัด
ผานกลางเนิน แบงพื้นที่ออกเปนสองสวน คือ ฝงตะวันออกและฝงตะวันตก ทางดานทิศใตมี
คลองวังไผไหลผาน ความตางระดับของพื้นที่ เปนลูกคลื่นเล็กนอย ความลาดชัน 1.5% วัตถุตน
กําเนิดดินเปนดินตะกอนน้ําพา การระบายน้ําของดินอยูในเกณฑดี น้ําไหลซึมผานไปจากดินได
งายแตไมเร็วจนเกินไป แหลงโบราณคดีบานวังไผอยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 12 –
13 เมตร ระดับน้ําใตดินมากกวา 2.7 เมตร สภาพภูมิอากาศของแหลงโบราณคดีบานวังไผเปน
แบบฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู (Tropical Savannah climate : Aw) ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ย 1,370.9
มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 21 – 28 องศาเซลเซียส ไมมีการใชประโยชนที่ดินเนื่องจากแหลงขุดคน
มีสภาพเปนเนินดินสูง ปกคลุมดวยปาละเมาะซึ่งประกอบดวย ตนสาเก วัชพืชหลายชนิดที่ขึ้นปก
คลุม ตนไมหนามและตนขอย ฯลฯ ลอมรอบดวยบริเวณที่เปนนาขาว ขอมูลทางธรณีวิทยาแสดง
ใหเห็นวาแหลงโบราณคดีบานวังไผ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ตั้งอยูในเขตภาค
กลางซึ่งมีสภาพทางธรณีวิทยาเปนที่ราบลุม ซึ่งเกิดการกอตัวจากการผุพังพัดพาและทับถมของ
ตะกอนในยุคควอเทอรนารี (Quarternary Deposite) โดยพาหะทางธรณี คือ แมน้ําเจาพระยาซึ่ง
เปนแมน้ําสายหลักของภาคกลาง ลักษณะของตะกอนเหลานี้จะเปนตะกอนรวน ที่เกิดจากการ
สะสมตัวของลําธารหรือชายหาดซึ่งจะเปนพวกทราย ทรายแปง ดินเหนียว ซึ่งจัดแบงเปนพวกสิ่ง
ทับถมน้ําพัดพา (alluvium deposite) สิ่งทับถมลานตะพัก (terrace deposite) และพวกศิลาแลง
(laterites) มักพบตามที่ราบลุมที่เปนแอง ที่ราบลุมแมน้ําสายสําคัญเชน แมน้ําเจาพระยาเปนตน
รองรับดวยชั้นหินของกลุมหินราชบุรี (Ratchaburi Group) ที่มีอายุอยูในยุคเพอรเมียน (Permian)
ตอเนื่องกับยุคคารบอนิเฟอรัสที่มีอายุประมาณ 350 – 270 ลานป ของมหายุคพาลีโอโซอิก
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(Paleozoic Era 570 – 280 ลานป) ประกอบดวยหินปูนสีเทา – ขาว เปนสวนใหญ หินปูนชุดนี้
เปนหินที่มีซากดึกดําบรรพอยูเปนจํานวนมาก ซึ่งจะปรากฏอยูตามบริเวณที่เปนหนาผาสูง ๆ หรือ
สังเกตไดจากลักษณะของภูเขาหินปูนที่มีลักษณะเปนเขาลูกโดดที่ยกตัวขึ้นเปนภูเขาที่มียอดแหลม
ในบริเวณที่ราบ
ลักษณะดินประจําแหลงโบราณคดี
ลักษณะดินโดยทั่วไปของแหลงโบราณคดีบานวังไผ จัดอยูในดินชุดสิงหบุรีเปนดินที่
เกิดจากการพัดพาและสะสมตัวของตะกอนแมน้ําบนพื้นที่ราบ มีความลาดเอียงโดยทั่วไปอยูใน
ระดับนอยกวา 1 เปอรเซ็นต เนื้อดินเปนดินเหนียว มีการระบายน้ําที่ไมดี ดินบนมีสีเทาปนดําถึง
เทาปนน้ําตาล พบจุดประสีน้ําตาลเขมและสีเหลืองปนสีแดงแทรกอยู ดินลางมีสีเทาเขมถึงเทาปน
น้ําตาลจะพบวามีจุดประสีน้ําตาล สีน้ําตาลปนเหลืองและสีน้ําตาลปนดําแทรกตัวอยู อันเกิดจาก
อิทธิพลของน้ําทวมขังและองคประกอบทางเคมีอินทรียของดินในบริเวณนั้น อันเนื่องมาจากการ
ทวมขังของน้ําที่มีระยะเวลา 7 – 8 เดือนในระดับดินชั้นบนและ 8 – 10 เดือนในระดับดินชั้นลาง
รายงานการใชประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดลพบุรีโดย ปราโมทย
เหมศรีชาติและคณะ ไดจําแนกลักษณะเฉพาะของดินประจําแหลงโบราณคดีบานวังไผออกเปน
หนวยแผนที่ดินจํานวน 3 หนวยดังนี1้
1. หนวยแผนที่ที่ 1 เปนกลุมดินที่มีเนื้อดินเปนดินเหนียวจัด หนาดินแตกระแหงเปน
รองลึก ในฤดูแลงดินจะมีสีดําหรือเทาแกอาจมีจุดประสีเหลืองปะปนบางในดินชั้นบน ดินลางมักมี
กอนปูนหรือผลึก ยิปซั่มปะปนอยู สวนใหญเกิดจากวัตถุตนกําเนิดดินพวกตะกอนลําน้ําบริเวณ
เทือกเขาหินปูนและหินภูเขาไฟ สภาพพื้นที่ที่พบจะเปนที่ราบลุมมีน้ําแชขังในฤดูฝน สภาพดิน
เปนดินลึกมีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลางถึงสูง
ปฏิกิริยาดินเปนกรดเล็กนอยถึงปานกลาง มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 6.5 – 8.0 ปจจุบัน
พื้นที่ดังกลาวสวนใหญใชปลูกขาวไร ฝายและถั่วตาง ๆ
2. หนวยแผนที่ที่ 3 เปนกลุมดินที่มีเนื้อดินเปนพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดํา สวนดิน
ลางมีสีเทาหรือน้ําตาลออน มีจุดประสีเหลืองและสีน้ําตาลหรือสีแดง พบบริเวณที่ราบลุมหรือที่
ราบเรียบเปนดินลึกมีการระบายน้ําเลวถึงคอนขางเลว ถาพบบริเวณชายฝงทะเลมักมีเปลือกหอยอยู
ในดินชั้นลาง โดยปกติดินกลุมนี้จะมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติถึงปานกลาง มีคาความเปน
1

ปราโมทย เหมศรีชาติ และคณะ, รายงานการใชประโยชนที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ
จังหวัดลพบุรี, (กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาที่ดิน, 2534,) 3 – 9.
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กรดเปนดางประมาณ 5.5 – 8.0 ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา หรือยกรองปลูกพืชผัก
และไมผล
3. หนวยแผนที่ที่ 62 หนวยแผนที่นี้ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาซึ่งมีความ
ลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแตกตาง
กันไป แลวแตชนิดของหินตนกําเนิด ในบริเวณนั้นมักมีเศษหิน กอนหินหรือหินโผลกระจัด
กระจายทั่วไป สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตาง ๆ เชน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังหรือปา
ดงดิบชื้น หลายแหงมีการทําไรเลื่อนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํา เปนผล
ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินจนบางแหงเหลือแตหินพื้นโผล เหมาะสําหรับเปนพื้นที่
อนุรักษปาไมและพื้นที่อนุรักษตนน้ําลําธาร
การสํารวจแหลงโบราณคดีบา นวังไผ
เมืองโบราณบานวังไผ แหงนี้ มีเนื้อที่ประมาณ 700 ไร2 ภายในเขตคันดินมีรองรอย
ของเนินดินเปนจํานวนมาก ในสมัยโบราณชาวบานจะเรียกเมืองนี้วา “เมืองมอญ” ภายในเมืองมี
การปนภาชนะดินเผาชนิดตาง ๆ ขึ้นใชเอง มีการขุดสระน้ําเพื่อใชประโยชนในดานการเกษตร
ตอมาชาวบานเรียกเมืองโบราณนี้วา “วังไผ” เนื่องจากมีตนไผขึ้นอยูมากมาย ที่พื้นดินภายในเมือง
โบราณพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยูทั่วไป พบหินดุ หินบดและลูกปดซึ่งจะพบกระจายอยูตาม
พื้นดินเปนจํานวนมาก มีทั้งลักษณะทรงกลม ทรงกระบอกและทรงมะเฟอง เมื่อฝนตกชะหนาดิน
ออกไป สามารถพบเห็นลูกปดไดชัดเจนและเคยมีชาวบานเดินเก็บไดมากมาย โดยทั่วไปชาวบาน
จะเรียกลูกปดเหลานี้วา “ลูกกะปด”
ในสมัยรัชกาลที่ 5 – 6 แถบนี้มีการคมนาคมทางเรือที่สะดวก มีการลองเรือโยง
สินคาระหวางกรุงเทพ – บางขาม โดยลองออกแมน้ําลพบุรี และออกสูแมน้ําเจาพระยา ใน
สมัยกอนแถบนี้มีการทํานามาก และไดสงขาวไปขายยังกรุงเทพ ทําใหเศรษฐกิจของชาวบานดีขึ้น
เกิดพวกคหบดีมากมาย โดยสวนมากจะตั้งบานเรือนอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําบางขาม (ฝงตรง
ขามกับเมืองโบราณบานวังไผ) โดยจะสังเกตเห็นไดวามีบานทรงปนหยาอยูหลายหลัง ชาวบาน
สวนมากอพยพมาจากจังหวัดสิงหบุรีและกรุงเทพฯ (จากกรุงเทพฯ อพยพมาชวงรัชกาลที่ 5–6)
เพื่อมาจับจองที่ทํามาหากิน
2

เมธี สุขสําเร็จและคณะ, รายงานการขุดคนชุมชนโบราณบานวังไผ อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี, (ม.ป.ท., ม.ป.ป., 2541), 7 – 10. (อัดสําเนา)
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เมื่อป พ.ศ. 2509 ในบริเวณเมืองโบราณวังไผมีประชากรอยูอาศัยไมหนาแนน ใน
เขตเมืองโบราณนี้มีตนไผขึ้นอยูหนาแนน จนชาวบานเรียกวา “วังไผ” และยังเปนที่หลบซอนตัว
ของพวกโจรที่หนีคดีตางๆ ทําใหในสมัยนั้นแถบนี้เปนที่นากลัว ไมคอยมีผูคนสัญจรผาน
ในป พ.ศ. 2510 มีการสรางถนนหมายเลข 3028 บานหมี่ – บางงา ซึ่งถนน
เสนนี้ไดตัดผานกลางเมืองโบราณแหงนี้ ไดมีการนําดินบริเวณที่เปนโคกตาง ๆ มาถมเพื่อเปน
ถนน ทําใหไดพบเศษภาชนะดินเผาจํานวนมาก นอกจากนั้นพบเศษกระเบื้อง ลูกปดและพบ
แผนทองคําเปลวอีกดวย
รอยรอยคูเมืองและแนวกําแพงที่ปรากฏนั้น ถึงแมจะขาดหายไปบางชวง แตยัง
หลงเหลือใหเห็นไดในปจจุบัน เชน ดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณบานของอาจารยศักดิ์ชัย
เชื้อเย็น สวนบริเวณบานของอาจารยศักดิ์ชัยในปจจุบัน แตเดิมเปนโคก ชาวบานจะเรียกวาเมือง
ลับแล และมักไดยินเสียงดนตรีไทยดังมาจากบริเวณนี้เสมอ บริเวณโคกนี้ทําการเพาะปลูกไม
ไดผล นอกจากนั้นยังเกิดน้ําทวมทุกปในฤดูทํานาประมาณเดือนกันยายน – ตุลาคม ลักษณะดิน
เปนดินทรายขี้เปด แนวคูเมืองที่ปรากฏเปนรูปโคงซึ่งยังพอมองเห็นไดในบางสวน บริเวณนี้ถูก
ไถปรับพื้นที่เพื่อทําการเกษตร มีการขุดขยายบอน้ําที่มีอยูเดิมใหกวางขึ้น จากที่เปนบอน้ําเการูป
สี่เหลี่ยมมุมมน ทั้งนี้เพื่อเก็บกักน้ําในการทํานา จากการขุดบอน้ําเดิมและไถปรับพื้นที่ไดพบอิฐ
ขนาดใหญ ลักษณะเหมือนอิฐสมัยทวารวดี พบกระจายอยูทั่วบริเวณตามแนวบอน้าํ แนวอิฐนีอ้ ยู
ลึกลงไปในดินมากกวา 1 เมตร นอกจากนั้นไดพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยูทั่วไป เศษ
กระเบื้อง ขวานหิน พบลูกปดหินคารเนเลี่ยนและลูกปดแกว และบริเวณโคกหลังบานอาจารย
ศักดิ์ชัยที่ถูกไถปรับเปนนาขาวนั้นไดพบไรพระศกสําริด หินบดและเศษกระดูกชาง โคกที่ยัง
สมบูรณที่นาทําการศึกษาตอไป มีอยู 3 โคกดวยกันคือ โคกบริเวณโรงน้ําแข็งภายในตัวหมูบาน
วังไผ โคกบริเวณโรงสังกะสีและโคกบริเวณโรงงานอิฐ ซึ่งโคกบริเวณโรงงานอิฐนี้ สมัยที่ทํา
การตัดถนน 3028 นั้น ไดไถบางสวนของโคกไป พบวามีอิฐขนาดใหญกอคลายกับเปน
อาคาร ซึ่งสันนิษฐานวานาจะเปนศาสนสถาน และนอกจากนั้นยังไดพบเครื่องประดับทองคํา
เชน ตุมหูทองคํา เศษทองลักษณะคลายทองแทง เปนตน

ความเปนอยูข องชาวบานวังไผ อดีต – ปจจุบัน
ชาวบานมีความเปนอยูเรียบงายอาชีพหลัก คือ การทํานาปและเลี้ยงวัว ตอมาเมื่อการ
ชลประทานมีประสิทธิภาพก็ไดมีการทํานาปรัง ชาวบานจะมาชวยกันเก็บเกี่ยวขาวที่เรียกวา ลง
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แขก ในปจจุบันไมมีการลงแขกแลว แตจะเปนการจางคนในหมูบานเดียวกันมาเกี่ยวขาวแทน
การนวดขาวจะใชขี้วัวผสมน้ําทาพื้นลานแลวใชวัวเหยียบรวงขาวเพื่อใหขาวหลุดจากรวง ถาบาน
ไหนมีฐานะดีจะแขวนตะเกียงเจาพายุไวหนาบาน การคมนาคมจะใชทางน้ําเปนหลัก คือ ลําน้ํา
บางขาม และการเดินเทาตามคันนา ระบบสาธารณูปโภคไมดี เมื่อเกิดการเจ็บปวยจะใชการรักษา
แผนโบราณ โดยมีหมอพื้นบาน หมอตําแยและหมอพระ ปจจุบันมีสํานักงานผดุงครรภและ
สถานีอนามัย ชาวบานสวนใหญไดรับการศึกษาแคภาคบังคับ ยกเวนครอบครัวที่มีฐานะดีจะสง
ลูกหลานไปเรียนที่ตัวเมืองลพบุรีและกรุงเทพฯ ชาวบานมีฐานะยากจนถึงปานกลาง นับถือศาสนา
พุทธประมาณ 95 % และนับถือศาสนาคริสตประมาณ 5% มีวัดในหมูบานคือวัดคุงทาเลา
(วัดในพุทธศาสนา) และวัดนักบุญลูกา (มีโรงเรียนพระวรสาร เปนวัดในคริสตศาสนาของไทย
พวน)
ประเพณีสําคัญ
1. งานแตงงาน สวนมากจะเหมือนการแตงงานทั่ว ๆ ไป จะแตกตางกันไปบางใน
รายละเอียด คือ ตอนเย็นของวันสุกดิบฝายเจาสาวจะเลื่อน (จัดหา) อาหารคาวหวานมาใหฝาย
เจาบาว ตอนค่ําฝายเจาบาวและเพื่อนเจาสาวจะมาบานเจาสาว เพื่อนําดอกไมแหงมาปกใหในขัน
เรียกพิธีนี้วา “ปกดอกไม” โดยฝายเจาสาวจะตองเลี้ยงอาหาร สวนใหญชาวบานแถบนี้จะ
แตงงานกับคนในละแวกลุมน้ําบางขาม
2. งานศพ จะตั้งเมรุแบบกองฟอนหรือเชิงตะกอนในสมัยกอน ไมมีการแจกบัตร
เชิญ คนที่ทราบขาวจะถือฟนและธูปไปชวยงาน การสวดมนตนิยมสวด 3 จบ ปจจุบันการ
สวดมนตลดเหลือเพียงจบเดียว และที่แปลกกวาที่อื่น คือ นิยมนิมนตพระมาในงานศพใหมี
จํานวนมากกวาอายุของผูตาย
ตํานานเมืองลพบุรีที่เกี่ยวกับชุมชนโบราณวังไผ3
ในคัมภีรชินกาลมาลีปกรณ ไดมีการกลาวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองลพบุรีวา “เมื่อฤาษี
วาสุเทพไดสรางเมืองขึ้นที่ริมฝงแมน้ําพิงคเสร็จแลว ไดปรึกษากับสหายชื่อ
สุกกทนต ครั้น
แลวจึงสงฑูตชื่อนายควายพรอมกับบริวาร 500 คน ไปยังเมืองลวปุระ (ลพบุรี) เพื่อขอใหพระ
เจาจักรพรรดิพระราชทานเชื้อสายผูครองนครลวปุระมาปกครองเมืองที่สรางขึ้นดังกลาว พระเจา
จักรพรรดิทรงสงพระนางจามเทวีธิดาของพระองคซึ่งเปนอัครมเหสีของเจาประเทศราชในเมือง
3

2540), 228.

พระรัตนปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, แปลโดย แสง มนวิทูร (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
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รามัญพรอมดวยบริวารหมูใหญ จําพวกละ 500 คนกับพระมหาเถรทรงไตรปฏก 500 องค
ลงเรือเพื่อมาครองเมืองดังกลาวที่มีชื่อในภายหลังวาหริภุญชัย” ซึ่งเมืองรามหรือรามัญนี้ที่เปน
ประเทศราชของลวปุระนี้ ศาสตราจารย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร ไดตั้งขอสังเกตไววา “อาจเปน
เมืองรามซึ่งอยูใกลกับเมืองลพบุรี เมืองนี้อาจเปนเมืองวังไผก็ได”
การศึกษาเมืองวังไผในอดีต
พ.ศ. 2511 หวน พินธุพันธุ กลาวถึงเมืองวังไผไวในหนังสือ ลพบุรีที่นารูวา4 เมืองวัง
ไผเปนเมืองโบราณที่มีลักษณะคูเมืองลอมรอบเนื้อที่ประมาณ 300 ไร แตวาคูเมืองบางตอนก็ตื้น
เขินมากแลว ตัวเมืองโบราณตั้งอยูหางจากลําน้ําบางขามประมาณ 500 เมตร บนตัวเมืองโบราณมี
เนินดินอยูประมาณ 10 แหง นอกตัวเมืองก็มีเนินดินอีกหลายแหงเชนกัน แตละแหงมีเสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 25.38 เมตร ตามเนินดินเหลานี้มีเศษอิฐ เศษเครื่องปนดินเผาอยูตามผิวดิน
ทั่วไปเมื่อมีการสรางถนนสายบานหมี่ – บางขาม ผานตัวเมืองโบราณไดพบวามีแนวอิฐกอเรียงกัน
เปนแถวในเนินดินเหลานั้น สันนิษฐานไววาคงจะเปนเมืองที่มีอายุในสมัยทวารวดี ตอมาชุมชน
แหงนี้ไดรางไปอาจเนื่องมาจากโรคระบาดหรือลําน้ําเปลี่ยนทางเดิน และเสนอใหกรมศิลปากรทํา
การขุดคนทางโบราณคดี โบราณวัตถุที่สํารวจพบมีดังนี้
โบราณวัตถุทที่ ําดวยหิน
ระฆังหินเสนผาศูนยกลางประมาณ 1 เมตร ขุดไดจากเนินดินนอกตัวเมืองใกลลําน้ํา
บางขาม
โบราณวัตถุทที่ ําดวยดิน
เศษเครื่องปนดินเผาและกอนอิฐขนาดใหญ พระพิมพดนิ เผาขนาดเทาฝามือ
โบราณวัตถุทที่ ําดวยแกว
ลูกปดแกวขนาดตางๆ
โบราณวัตถุทที่ ําดวยโลหะ
กําไลทองหนักราว 2 สลึง เครื่องประดับทองคํารูปรางคลายเขาควาย

4

277 – 283.

หวน พินธุพันธ, ลพบุรีที่นารู, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 2515),
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พ.ศ. 2512 หนวยศิลปากรที่ 1 จังหวัดลพบุรีโดยนายเจตนพันธุ ธนะสุนทร5 ทําการ
ขุดคนทางโบราณคดีที่เมืองวังไผผลสรุปวา เมืองแหงนี้เคยเปนชุมชนโบราณมากอน กําหนดอายุ
เกาที่สุดไวอยูในสมัยทวารวดี ตอมาอาจเกิดโรคระบาดหรือการสงครามชุมชนแหงนี้ไดรางไป ใน
สมั ย รัต นโกสิ น ทรไ ด มีประชาชนเขามาใชพื้น ที่ บริเ วณนี้ทํ า กสิกรรมและอยูอาศัย อีกครั้ง การ
ปฏิบัติงานครั้งนี้ไดคนพบเตาเผาภาชนะ โบราณวัตถุที่พบมีชิ้นสวนเครื่องปนดินเผา ลูกปด แผน
อิฐ เปลือกหอย ลูกกระสุนดินเผา กองเถาถาน เศษถาน
พ.ศ. 2523 ผองศรี วนาสินและทิวา ศุภจรรยา6 ทําการสํารวจชุมชนโบราณในภาค
กลางจากภาพถายทางอากาศพบวาในเขตจังหวัดลพบุรี มีชุมชนโบราณที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ
จํานวน 11 แหง หนึ่งในจํานวนนั้นคือชุมชนโบราณวังไผ เปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดิน
ลอมรอบรูปสี่เหลี่ยมมุมมน ตั้งอยูริมแมน้ําบางขาม ไดกําหนดอายุในเบื้องตนไววาอยูในสมัยทวาร
วดี
พ.ศ. 2529 นายภูธร ภูมะธน ผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสมเด็จพระนารายณ
ทําการสํารวจและขุดคนเมืองโบราณวังไผ โบราณวัตถุที่พบมีดังนี7้
โบราณวัตถุทที่ ําดวยหิน
ขวานหินขัดมีบาและไมมีบา พบรวมกับโบราณวัตถุในวัฒนธรรมทวารวดี แทนหินบด
พบเกือบทุกระดับชั้นดินสมมติ เปนสิ่งที่พบไดในวัฒนธรรมทวารวดี ชิ้นสวนหินคารเนเลียน
ชิ้นสวนหินควอตซไซต

โบราณวัตถุทที่ ําดวยโลหะ
พบโลหะ 4 ประเภท คือ เหล็ก ดีบุก สําริด ตะกั่ว เปนเครื่องมือและเครื่องประดับ
5

ภูธร ภูมะธน, “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัตศาสตรลุมแมน้ําบางขาม
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี : ปจจัยและความคลี่คลาย” รายงานวิจัยเสนอตอสถาบันไทยคดีคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542, 37 – 86.
6
ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา, รายงานผลการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภชน เรื่อง เมือง
โบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย : การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ
(กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), 21 – 23.
7
ภูธร ภูมะธน, เรื่องเดียวกัน, 38.
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อายุสมัย ตั้งแตวัฒนธรรมทวารวดีเมื่อ 1,500 ปมาจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18
การขุดคนแหลงโบราณคดีบา นวังไผ (พ.ศ. 2541 – 43)
ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยอาจารยและนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ทําการขุดคนแหลงโบราณคดีวังไผอยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา
2541 – 2543 เปนเวลา 3 ป จํานวนหลุมขุดคน 4 หลุม ดังมีรายละเอียดการขุดคนในแตละปดังนี้
พ.ศ. 2541 ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร8 ทําการขุดคนภายในบริเวณเมือง
โบราณวังไผบริเวณเนินดินใหญกลางนาขาวฝงตะวันตกของถนนสาย 3028 ติดกับแนวคลองสงน้ํา
ของกรมชลประทาน จํานวน 2 หลุม หลุมที่ 1 มีชื่อเรียกวา SITE 1 อยูบริเวณชายเนินดานทิศ
ตะวันตก มีขนาด 4 x 4 เมตร หลุมที่ 2 มีชื่อเรียกวา SITE 2 อยูกลางเนินดินซึ่งเปนบริเวณ
เตาเผาภาชนะโบราณ มีขนาด 4 x 4 เมตร ผลการขุดคนมีดังนี้ การกําหนดอายุเบื้องตนแหลง
โบราณคดีแหงนี้มีอายุตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ) – สมัยอยุธยาตอนตน
(แผนผังที่ 4)
ผลการขุดคนหลุมที่ 1 แบงชั้นดินธรรมชาติได 7 ชั้น พบโบราณวัตถุดังนี้
1. โบราณวัตถุประเภทโลหะ พบกระพรวนสําริด เสนตะกั่ว ตะกรันโลหะทั้งเหล็ก
และสําริด
2. โบราณวัตถุประเภทหิน พบ ชิ้นสวนแทนหินบดและหินบด หินขัดผิวภาชนะดิน
เผา ตางหูหินเนฟไรต
3. โบราณวัตถุประเภทแกว พบ ลูกปดแกวสีฟา สีน้ําเงิน สีเขียวและสีเหลือง
4. โบราณวัตถุประเภทดินเผา พบ เบี้ยดินเผา ตะคันดินเผา เบาดินเผา ลูกกระสุนดิน
เผา ลูกปดดินเผา ที่ประทับตราดินเผา กอนดินเผา
5. โบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตว พบ กระดูกสัตวบก สัตวน้ํา และเปลือกหอยน้ํา
จืด

ผลการขุดคนหลุมที่ 2 แบงชั้นดินธรรมชาติได 6 ชั้น พบโบราณวัตถุดังนี้
1. โบราณวัตถุประเภทโลหะ พบ กระพรวนสําริด และตะกรันโลหะทั้งเหล็กและ
ทองแดงในปริมาณนอย
8

เมธี สุขสําเร็จและคณะ, เรื่องเดียวกัน, 23 - 35.
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2. โบราณวัตถุประเภทหิน พบ ชิ้นสวนของหินบด กอนหินที่มีรองรอยถูกเผาไฟ
3. โบราณวัตถุประเภทแกว พบ ลูกปดแกวสีตางๆ ทั้งทรงกระบอกและทรงแบน
4. โบราณวัตถุประเภทดินเผา พบ เศษภาชนะดินเผาขึ้นรูปดวยแปนหมุนตกแตงดวย
ลายกดประทับจุดไขปลาและลายขูดขีดเปนคลื่นปริมาณมาก ลูกกระสุนดินเผา เบี้ยดินเผา แวดิน
เผา พวยกาดินเผา เศษเครื่องถวยจีนแบบชิงไป เศษเครื่องถวยจีนสมัยหมิง
5. โบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตว พบ กระดูกสัตวบก สัตวน้ํา เปลือกหอยน้ําจืด
เปลือกหอยแครง
พ.ศ. 2542 ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําการขุดคนชุมชนโบราณวังไผ
บริเวณเนินดินดานเหนือเรียกวา SITE 3 การขุดคนไดวางผังหลุมขุดคนขนาด 4 x 8 เมตร
แบงเปนหลุมยอยขนาด 2 x 2 เมตร จํานวน 8 หลุม กําหนดชื่อเรียกหลุมยอยเปน A – G
ตามลําดับ ทําการขุดคนหลุม A – H หลุม B – G หลุม C – F ตามลําดับ (แผนผังที่ 5) ผลการ
ขุดคนมีดังนี้
ผลการขุดคนหลุม A – H แบงชั้นดินธรรมชาติได 5 ชั้น พบโบราณวัตถุประเภท
ตาง ๆ ดังนี9้
1. โบราณวัตถุประเภทโลหะ พบ ตะกรันโลหะ ตุมถวงแห ชิ้นสวนกําไลสําริด เศษ
โลหะ
2. โบราณวัตถุประเภทหิน พบ ขวานหินขัดมีบา ชิ้นสวนหินที่ถูกกระเทาะออก
3. โบราณวัตถุประเภทแกว พบ ลูกปดแกวสีตางๆ ทั้งทรงกลม ทรงกระบอกเปน
ลูกปดแกวใสและแบบทึบแสง
4. โบราณวัตถุประเภทกระดูก พบ ลูกปดกระดูก ชิ้นสวนกระดูกสัตวน้ํา สัตวบก
เปลือกหอยน้ําจืด
5. โบราณวัตถุประเภทดินเผา พบ กระสุนดินเผา เบี้ยดินเผา แวดินเผา ตะคันดินเผา
ทรงกระบอกและปากจีบ กระเบื้องดินเผา ภาชนะมีเชิงคลายพาน เบาหลอมโลหะ ตาประทับดิน
เผา เศษภาชนะดินเผามีลวดลายแบบทวารวดี
ผลการขุดคนหลุม B – G แบงชั้นดินธรรมชาติได 5 ชั้น พบโบราณวัตถุประเภท
ตาง ๆ ดังนี10้
9

วัฒนะ มูลขําและคณะ, “รายงานการขุดคนชุมชนโบราณวังไผ อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
หลุม(A – H) เลมที่ 1 (เบื้องตน), ” 2542, 21 – 26. (อัดสําเนา)
10
สุรีพร โชติธรรมโม, “รายงานการขุดคนชุมชนโบราณวังไผ อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี หลุม
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1. โบราณวัตถุประเภทโลหะ พบ ชิ้นสวนตะกั่วและเศษสําริด
2. โบราณวัตถุประเภทหิน พบ หัวแหวนทําดวยหินคารเนเลียน ชิ้นสวนหินทราย
3. โบราณวัตถุประเภทแกว พบ ลูกปดแกวแบบใสและแบบทึบแสงสีตาง ๆ ทั้งทรง
กลม ทรงกระบอก
4. โบราณวัตถุประเภทกระดูก พบ กระดูกสัตวบกขนาดเล็ก กระดูกสัตวน้ํา เปลือก
หอยน้ําจืด
5. โบราณวัตถุประเภทดินเผา พบ เบี้ย กระสุนดินเผา ตะคันดินเผา เศษภาชนะ
ผลการขุดคนหลุม C – F แบงชั้นดินธรรมชาติได 5 ชั้น พบโบราณวัตถุดังนี11้
1. โบราณวัตถุประเภทโลหะ พบ กระพรวนสําริด แผนดีบุก ใบหอกเหล็ก ตะกรัน
โลหะ
2. โบราณวัตถุประเภทหิน พบ หินบดและแทงหินบด ขวานหินขัด เครื่องมือสะเก็ด
หิน กําไลหิน
3. โบราณวัตถุประเภทแกว พบ ลูกปดแกวแบบใสและแบบทึบแสงสีตาง ๆ ทั้งทรง
กลม ทรงกระบอก
4. โบราณวัตถุประเภทกระดูก พบ กระดูกสัตวบกและสัตวน้ํา เปลือกหอยน้ําจืด เข็ม
กระดูก เครื่องประดับทําจากกระดองเตาเจาะรู ลูกปดกระดูกทรงกลม ทรงแบน ทรงกระบอก
5. โบราณวัตถุประเภทดินเผา พบ เบี้ยดินเผา กระสุนดินเผา ตะคันดินเผา เบาหลอม
โลหะ แวดินเผา ตราประทับดินเผา กระเบื้องดินเผา เศษภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดิน เศษภาชนะ
ดินเผาเนื้อเครื่องหิน
พ.ศ 2543 ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ทําการขุดคนชุมชนโบราณวังไผ
ที่ริมแมน้ําบริเวณที่เรียกวา แหลมแดง (SITE 4) 12 พื้นที่ขุดคนเปนเนินดินหลุมขุดคนมีขนาด 2 x 3
เมตร จํานวน 2 หลุมเรียงตามกันโดยมีทางเดินระหวางหลุมทั้งสองขนาด 1 เมตร แบงชั้นดิน
ธรรมชาติได 4 ชั้น แบงแยกชั้นวัฒนธรรมได 3 ชั้น คือ สมัยทวารวดี สมัยลพบุรี และสมัย
อยุธยา โบราณวัตถุที่พบมีดังนี้
(B – G) เลม 1 (เบื้องตน), ” 2542, 19 – 21. (อัดสําเนา)
11
คมกริช สิทธิโพธิ์และคณะ, “รายงานการขุดคนโครงการขุดคนชุมชนโบราณบานวังไผ อําเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี (WP,00), ” 2542, 14 – 29. (อัดสําเนา)
12
ราฆพ บัณฑิตยและคณะ, “บันทึกประจําวันการขุดคนโครงการขุดคนชุมชนโบราณบานวังไผ
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี, ” 2543. (อัดสําเนา)
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1. โบราณวัตถุประเภทโลหะ พบตะกรันโลหะ ตุมหูตะกั่ว
2. โบราณวัตถุประเภทหิน พบ กอนหินปูน กอนหินทราย
3. โบราณวัตถุประเภทแกว พบ ลูกปดแกวทรงกระบอกและทรงแบนสีตาง ๆ
4. โบราณวัตถุประเภทกระดูก พบ เปลือกหอยน้ําจืดและกระดูกสัตวบกขนาดตาง ๆ
5. โบราณวัตถุประเภทดินเผา พบ เบี้ยดินเผา ตะคันดินเผา แวดินเผา กอนดินเผามี
รอยนิ้วมือ เศษภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดินผิวเรียบและตกแตงดวยลายกดประทับเชือกทาบ ลาย
จักสาน ลายขูดขีด และชิ้นสวนสันภาชนะ เศษภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องหินแบบเคลือบเขมร เคลือบ
สุโขทัย เศษภาชนะดินเผาเนื้อกระเบื้อง
จากการขุดคนที่ไดดําเนินมาอยางตอเนื่องและโบราณวัตถุที่ได พบวาแหลงโบราณคดี
บานวังไผเปนพื้นที่ที่มีรองรอยการอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ)
สืบเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี สมัยลพบุรีและสมัยอยุธยาตามลําดับ ชุมชนแหงนี้ไดมีการติดตอกับ
ชุมชนโบราณใกลเคียง ภายหลังชวงเวลาดังกลาวชุมชนแหงนี้คงจะมีการทิ้งรางไป
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การขุดคนแหลงโบราณคดีบา นวังไผ SITE 2
ในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศึกษาไดใชขอมูลการขุดคนของ SITE 2 เปนหลักเนื่องจาก
ทําการขุดคนดวยตนเอง โดยขยายพื้นที่ขุดคนทางโบราณคดีเพิ่มเติมที่บริเวณเนินดิน SITE 2
ใกลเคียงกับหลุมขุดคนเดิม โดยการขุดคนในป พ.ศ. 2542 ครั้งนี้ เปนการดําเนินงานตอจากการ
ขุดคนทางโบราณคดีเมื่อป พ.ศ. 2541 เบื้องตนพบวามีการอยูอาศัยตอเนื่องตั้งแตสมัยกอน
ประวั ติ ศ าสตร ต อนปลายยุ ค โลหะ มาจนถึ ง สมั ย อยุ ธ ยาตอนต น นอกจากนั้ น ปริ ม าณของ
โบราณวัตถุชนิดตาง ๆ ที่พบในหลุมดังกลาวยังมีมากกวาหลุมขุดคนอื่น จากสภาพการณดังกลาว
รวมทั้งความพรอมทางดานตาง ๆ จึงมีคําสั่งการจากอาจารยผูควบคุมใหดําเนินการขุดคนเพื่อ
รวบรวมขอมูลตอเนื่องมาจากปที่ผานมา โดยทําการขุดคน ณ. พื้นที่เดิมคือ SITE 2 หลุม NEQ – T
–1 พื้นที่ 2 ตารางเมตรและขยายพื้นที่การขุดเพิ่มขึ้น
การสํารวจพื้นที่และหลุมขุดคนเดิมพบวา เมื่อเวลาไดผานไปตนไมตาง ๆ ไดขึ้นปกคลุม
บริเวณพื้นที่เดิมจนหมดสิ้น ทําใหเห็นสภาพเบื้องตนเปนเนินดินที่ถูกปกคลุมดวยพรรณไมตาง ๆ
หนาแนน บนผิวดินปรากฏรองรอยเศษภาชนะเนื้อเครื่องดินกระจายอยูทั่วไปในปริมาณมาก

ภาพที่ 11 สภาพเนินดินแหลงโบราณคดีวงั ไผ
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การวางผังหลุมขุดคน (แผนผังที่ 4)
การกําหนดจุดขุดคนนั้นไดกระทําโดยยึดถือเอาหลุมขุดคนเดิมเมื่อปที่ผานมาเปนจุด
อางอิงหลัก มีการวางผังไดยึดตามแนวแกนทิศเหนือ–ทิศใต กําหนดใหหลักหมุดของกรม
ชลประทานหมายเลข ชป.32972 เปนจุดกําหนดตายตัวสําหรับการวางผังหลุมขุดคน สอบทานกับ
หมุดหลักหมายเลข ชป.06957จากนั้นวัดระยะมาทางทิศตะวันตกเปนชวง มีระยะชวงละ 5 เมตร
จํานวน 5 ชวง จึงครอบคลุมหลุมขุดคนและเนินดิน จากนั้นจึงวัดระยะมาที่ 8.50 เมตร อันเปน
จุดที่สามารถวางแนวเสนเล็งครอบคลุมหลุมขุดคนทุกดานของการทํางานปที่ผานมาไดทั้งหมด ทํา
การวัดทางทิศและทางระยะจากนั้นขยายพื้นที่หลุม NEQ – T – 1 ออกไปดานทิศเหนือจํานวน 1
หลุม ขนาด 2 x 2 เมตร ถือเปนสวนขยาย (EXTENSION/EX)
หลุมขุดคนมีพื้นที่ทั้งหมด 6 ตารางเมตร ลักษณะเปนหลุมยาว (TRENCH) 1 หลุม
แบงออกเปน 3 หลุมยอย ขนาดหลุมละ 1 x 2 เมตร การกําหนดนามเรียกขานไดสืบเนื่องมาจาก
การขุดคนเมื่อปที่ผานมา คือ NEQ – T – 1(EX), NEQ – T – 1และ NEQ – T – 2 โดยกําหนดตาม
ชื่อทิศของหลุมยอยนั้นคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ(NEQ) ตามดวยแนว (TRENCH/T) และ
หมายเลขประจําแนว (1(EX), 1 หรือ 2) เรียงตามแนวทิศเหนือ–ใต กําหนดใหตนสะเดาขนาด
ใหญทางดานทิศใตของหลุมขุดคน เปนจุดกําหนดตายตัวสําหรับการขุดคน ความสูงจากโคนตน
ขึ้นมา 100 เซ็นติเมตร เมื่อลากเสนระดับสมมติมาตราฐานมายังหลุมขุดคนมีความสูงจากระดับ
พื้นผิวดิน 34 เซ็นติเมตรเทากับปที่ผานมา และใหนามเรียกขานโครงการขุดคนในปนี้วา WP’00
แหลงขุดคนSITE 2 (แผนผังที่ 5)
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2 เมตร
1 เมตร
NEQ-T-1(EX)
NEQ-T-1
NEQ-T-2

4 เมตร

หลุมขุดคนป พ.ศ. 2512
พื้นที่ไมไดขุดคน

แผนผังที่ 7 ผังหลุมขุดคนแสดงพื้นที่การขุด
เทคนิคการขุดคน
แหลงขุดคนที่ 2 ใชระบบการขุดคนตามระดับชั้นดินสมมติ โดยทําการเปดหนาดิน
ครั้งละ 10 เซนติเมตร วัดจากเสนระดับสมมติ ที่ระดับประมาณ 34 เซนติเมตร เริ่มที่หลุมใด
หลุมหนึ่งกอนเปนหลุมนําตามความเหมาะสม เมื่อเปดหนาดินออกตามความลึกที่ตองการแลว จึง
ทําการบันทึกรายละเอียด วาดภาพลายเสนและบันทึกภาพโบราณวัตถุที่ปรากฏในระดับนั้น ๆ
กอนที่จะนําขึ้นบรรจุตามบัญชีแยกประเภท จากนั้นจึงเปดหนาดินหลุมที่เหลือดวยวิธีการเดียวกัน
ดินที่ขุดไดจากระดับความลึกสมมติตางๆ ตองนําไปใสตะแกรงรอนขนาดใหญ เพื่อหาโบราณวัตถุ
ขนาดเล็กเชนลูกปด แวดินเผา เปนตน ถือการปฏิบัติเชนนี้ไปจนถึงระดับที่ไมปรากฏกิจกรรมของ
มนุษย การบันทึกรายละเอียดจะกระทําเปน 2 ระยะ ตามระดับความลึก คือ
1. ระดับความลึก 0 – 100 CM.DT. ซึ่งเปนชั้นทับถมของเศษภาชนะจากเตาเผา จะทํา
การขุดคนตามระดับชั้นดินสมมติชั้นละ 10 เซนติเมตร ไปจนถึงระดับที่สิ้นสุดกิจกรรมการเผา
ภาชนะที่ 100 CM.DT. โดยมีจุดอางคือระดับของการขุดคนป พ.ศ. 2542 การเก็บขอมูลจะทํา
การคัดเลือกรูปแบบภาชนะ ลวดลาย โบราณวัตถุอื่น ๆ โดยไมคํานึงถึงระดับสมมติ
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2. ระดับความลึก 100 – 270 CM.DT. ที่มีกิจกรรมแตกตางจากชั้นแรก ทําการขุดคน
ตามระดับสมมติชั้นละ 10 เซนติเมตร ไปจนถึงระดับที่ไมปรากฏกิจกรรมของมนุษยที่ระดับ 270
CM.DT. การบันทึกขอมูลทําโดยการวาดแผนผังรายละเอียด บันทึกภาพทุกระดับความลึก
การศึกษาลักษณะชั้นดินของหลุมขุดคน
ภายหลังการขุดคน จึงทําการแบงชั้นดินทับถมของแหลงขุดคนที่ 2 ได 6 ชั้น จํานวน
7 ตัวอยาง สงทําการวิเคราะห ณ หองปฏิบัติการทางปฐพีวิทยา ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
สามารถอธิบายลักษณะชั้นดินที่สําคัญไดดังนี้ (แผนผังที่ 8 และตารางที่ 1, 2)
ชั้นดินบริเวณผิวดิน (SURFACE or SURFACE HORIZON) ที่ระดับความลึก 0 – 15
เซนติเมตร จากผิวดิน สีดินวัดเมื่อชื้นเปนสีน้ําตาล (10YR 4/3 : brown) การคาดคะเนเนื้อดินใน
สนามเปนดินเหนียว ไมมีจุดสีประในดิน โครงสรางของดินมีการเกาะตัวของอนุภาคดินดีปานกลาง
สามารถเห็นไดชัดเจนที่หนาตัดของดิน เมื่อมีแรงมากระทํายังคงมีสภาพเปนกอนอยู แตอาจมีการ
แตกบาง โครงสรางดินประกอบดวยเม็ดดินแบบกอนเหลี่ยมมุมมนขนาดละเอียด (5 – 10
มิลลิเมตร) และขนาดกลาง (10 – 20 มิลลิเมตร) ปะปนกันโดยที่โครงสรางดังกลาวเมื่อทําใหแตก
จะไดโครงสรางเปนแบบกลมทึบขนาดละเอียด (1 – 2 มิลลิเมตร) การยึดตัวของดินเมื่อแหงดินมี
ความแข็งทนทานพอควรใชนิ้วมือบีบบี้ไดยาก แตใชมือบีบจะแตกไดไมยากนัก เมื่อชื้นมีความ
รวนซุย สามารถใชนิ้วมือบีบบี้โดยใชแรงเล็กนอย เมื่อบีบเขาหากันจะรวมตัวเปนกอนอีกครั้ง เมื่อ
เปยกมีความเหนียวมากยืดออกเปนเสนไดและแปรรูปไดดีสามารถปนเปนเสนได ในชั้นดินนี้ไม
พบวามีการสะสมของอนุภาคดินเหนียว แตจะพบรากพืชขนาดเล็กมาก (< 1 มิลลิเมตร) และราก
พืชขนาดเล็ก (1 – 2 มิลลิเมตร) จํานวนมากโดยมีปริมาณมากกวา 20 เปอรเซ็นตของพื้นที่ผิว
รวมกับรากพืชขนาดกลาง (2 – 5 มิลลิเมตร) และขนาดใหญ (> 5 มิลลิเมตร) ในปริมาณปาน
กลางโดยมีปริมาณ 2 – 20 เปอรเซ็นตของพื้นที่ผิว มีเศษภาชนะดินเผากระจัดกระจายในปริมาณ
มาก ปฏิกิริยาของดินเปนดางปานกลาง (pH = 8) ขอบเขตของชั้นดินแบงไดชัดเจน โดยมีชวงตอ
ระหวาง 1 นิ้ว ถึง 2.5 นิ้ว วางตัวขนานไปกับพื้นผิวดิน จากผลการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
พบวา ชั้นดินนี้มีปริมาณอินทรียวัตถุ 3.4 เปอรเซ็นต เนื้อดินเปนดินรวนเหนียวปนทราย ให
สัญลักษณประจําชั้นดินเปน A ในความหมายของชั้นดินที่มีการสะสมอินทรียวัตถุ ทําใหมีสีคล้ํามี
การเนาเปอยของพืชและสัตว โดยธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตในดิน
ชั้นดินลางที่ 1 (LAYER I) มีความลึกตั้งแต 15 – 68 เซนติเมตรจากผิวดิน สีดินวัด
เมื่อชื้นเปนสีเหลืองปนน้ําตาลผสมกับสีเทาเขมซึ่งเปนสีเคลือบของอินทรียวัตถุที่เลื่อนไหลมาจาก
ดินชั้นพื้นผิว (10YR 6/6 : brownish yellow mix 10YR 4/1 : dark gray) การคาดคะเนเนื้อดินใน
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สนามเปนดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายแปง ไมมีจุดสีประในดิน โครงสรางของดินมีการเกาะ
ตัวของอนุภาคดินดีพอประมาณ สามารถเห็นไดชัดเจนที่หนาตัดของดิน เมื่อมีแรงมากระทํากอน
ดินเหลานี้ยังคงสภาพเดิมอยูแมจะมีบางสวนแตกปะปนบาง โครงสรางของดินประกอบดวยเม็ดดิน
แบบกอนเหลี่ยมมุมมนขนาดกลาง (10 – 20 มิลลิเมตร) และขนาดใหญ (20 – 50 มิลลิเมตร) การ
ยึดตัวของดินเมื่อแหงดินมีความแข็งอยางยิ่งใชมือบีบไมแตก เมื่อชื้นดินยังมีความคงทนมากใชนิ้ว
มือบดบี้ไดยาก เมื่อเปยกดินมีความเหนียวและแปรรูปไดดี เมื่อแตะนิ้วมือเขาหากันแลวยืดออก
ดินมีแนวโนมวาจะยืดออกและสามารถคลึงใหเปนเสนไดโดยใชแรงเปนอันมาก มีการสะสมตัว
ของอินทรียวัตถุจากดินชั้นบน โดยปรากฏเปนรองรอยการเคลือบของอินทรียวัตถุสีเทาเขม (10YR
4/1 : dark gray) ในดินชั้นนี้ประกอบดวยรากพืชขนาดเล็กมาก (ขนาด< 1 มิลลิเมตร) และรากพืช
ขนาดเล็ก (1 – 2 มิลลิเมตร) ในปริมาณปานกลาง 2 – 20 เปอรเซ็นตของพื้นที่ผิวรวมกับรากพืช
ขนาดใหญ (ขนาด< 5 มิลลิเมตร) ในปริมาณเล็กนอย ดินชั้นนี้มีเศษภาชนะดินเผาและกอนดินเผา
ไฟทับถมกันในปริมาณมาก ในขณะที่กอนปูนและเศษถานชิ้นเล็ก พบในปริมาณนอย ปฏิกิริยา
ของดินเปนดางปานกลาง (pH = 8) ขอบเขตของชั้นดินชัดเจนมาก โดยมีชวงตอระหวางชั้นดิน
แคบกวา 1 นิ้ว และขนานกับพื้นผิวดิน จากผลการวิเคราะหในหองปฏิบัติการพบวาดินชั้นนี้มี
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 0.77 เปอรเซ็นต และมีเนื้อดินเปนดินเหนียว ใหสัญลักษณประจําชั้น
ดินเปน Bw ในความหมายของชั้นดินที่มีการพัฒนาดานโครงสรางหรือสีในดิน
ชั้นดินบริเวณผิวดิน (SURFACE or SURFACE HORRIZON) และชั้นดินลางที่ 1
(LAYER I) ที่ระดับ 0 – 100 CM.DT. หรือระดับ 0 – 68 เซนติเมตรจากผิวดิน ความหนา
ประมาณ 68 เซนติเมตร เปนระดับที่มีการทับถมของเศษภาชนะดินเผาที่เสียหายจากการเผา เรียก
บริเวณนี้วา ปากเตา เปนการทับถมที่หนาแนนประกอบดวยเศษภาชนะดินเผา กอนดินเผาไฟ ราก
พืชขนาดตาง ๆ ดินที่อยูในชั้นนี้มีสีเหลือง ลักษณะแนนแข็งเหมือนดินที่ถูกความรอน พบลูกปด
ทรงกระบอกสีแดง 2 เม็ด กอนหินลักษณะมน 1 กอน เศษภาชนะดินเผาที่มีลวดลายคลายกับชั้น
บนแตเนื้อวัสดุตางกัน เครื่องเคลือบจีนสีขาว 2 ชิ้น เบี้ยดินเผา ตะกั่วถวงแห 1 ชิ้น
ชั้นดินลางที่ 2 (LAYER II) ความลึก 68 – 104 เซนติเมตรจากผิวดิน สีดินวัดเมื่อชื้น
เปนสีเหลืองปนน้ําตาลผสมกับสีเทาเขมมาก (10YR 3/1 : very dark gray mix 10YR 5/4 :
yellowish brown) การคาดคะเนเนื้อดินในสนามเปนดินเหนียว ไมมีจุดสีประในดิน โครงสราง
ของดินชั้นนี้มีการเกาะยึดตัวของอนุภาคดินดีพอประมาณ สามารถเห็นไดชัดเจนที่หนาตัดของดิน
เมื่อมีแรงมากระทํายังคงมีสภาพเปนกอนอยูปะปนกับสวนที่แตกบาง โครงสรางดินประกอบดวย
เม็ดดินแบบกอนเหลี่ยมมุมมนขนาดกลาง (10 – 20 มิลลิเมตร) และขนาดใหญ (20 – 50 มิลลิเมตร)
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การยึดตัวของดินเมื่อแหงดินมีความแข็งอยางยิ่งใชมือบีบไมแตก เมื่อชื้นดินยังคงมีความคงทนมาก
ใชนิ้วมือบดบี้ไดยาก เมื่อเปยกดินมีความเหนียวและสามารถแปรรูปได ไมมีการสะสมของอนุภาค
ดินเหนียวในดินชั้นนี้ มีรากพืชขนาดเล็กมาก (ขนาด< 1 มิลลิเมตร) ในปริมาณปานกลาง ในดิน
ชั้นนี้พบเศษถานเศษภาชนะดินเผาเปลือกหอย กระจายอยูทั่วไป มีกอนปูน และรูปลวกในปริมาณ
นอย ปฏิกิริยาของดินเปนดางปานกลาง (pH = 8) ขอบเขตของชั้นดินชัดเจนโดยมีชวงตอระหวาง
ชั้นดินประมาณ 1 นิ้ว ถึง 2.5 นิ้ว และขนานไปกับพื้นผิวดิน จากผลการวิเคราะหเนื้อดินใน
หองปฏิบัติการพบวาดินชั้นนี้มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 1.60 เปอรเซ็นต มีเนื้อดินเปนดินเหนียว
ใหสัญลักษณประจําชั้นดินเปน 2A1 ในความหมายของชั้นผิวดินเดิมในอดีตที่มาทับถมอยูเหนือ
ชั้นดิน 2A2
ชั้นดินลางที่ 3 (LAYER III) มีความลึก 104 – 167/170 เซนติเมตรจากผิวดิน สีดิน
วัดเมื่อชื้นเปนสีเทาเขมผสมกับสีขาว (10YR 4/1 : dark gray mix 10YR 8/1 : white) การ
คาดคะเนเนื้อดินในสนามเปนดินเหนียว ไมมีจุดสีประในดิน โครงสรางของดินมีการเกาะตัวของ
อนุภาคดินเปนกอนดีพอประมาณ สามารถเห็นไดชัดเจนที่หนาตัดของดิน เมื่อมีแรงมากระทํา
ยังคงมีสภาพเปนกอนอยูปะปนกับสวนที่แตกเล็กนอย โครงสรางดินประกอบดวยเม็ดดินแบบกอน
เหลี่ยมมุมมนขนาดละเอียด (5 – 10 มิลลิเมตร) และขนาดกลาง (10 – 20 มิลลิเมตร) การยึดตัว
ของดินเมื่อแหงมีสภาพแข็งมากแตกไดยากเมื่อมีแรงมากระทํา เมื่อชื้นยังมีความคงทนอยู บดบี้ได
ดวยนิ้วมือโดยใชแรงพอควร เมื่อเปยกมีความเหนียวติดนิ้วมือเมื่อแยกออก สามารถแปรรูปเปน
เสนไดโดยใชแรงพอสมควร ไมมีการสะสมของอนุภาคดินเหนียว รากพืชที่พบเปนรากพืชขนาด
เล็กมาก (ขนาด < 1 มิลลิเมตร) ในปริมาณนอยมาก รวมกับรากพืชขนาดใหญ (ขนาด< 5
มิลลิเมตร) จํานวน 2 – 3 ราก ปฏิกิริยาของดินเปนดางปานกลาง (pH = 8) ขอบเขตของดินชั้นนี้
ชัดเจน มีรอยตอระหวางชั้นดิน 1 – 2.5 นิ้ว และมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดโดยมีชวงกวาง
ของลูกคลื่นยาวกวาชวงยาวของลูกคลื่น จากผลการวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการพบวาดินชั้นนี้มี
ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 1.69 เปอรเซ็นต มีเนื้อดินเปนดินรวนปนดินเหนียว ใหสัญลักษณ
ประจําชั้นดินเปน 2A2 ในความหมายของชั้นดินที่มีมาทับถมอยูเหนือชั้นดิน 3A ที่มีความ
แตกตางจากชั้นดิน 3A ดานสี โครงสราง
จากการศึกษาทางโบราณคดีพบวา ในชั้นดินที่ 3 มีรองรอยปรากฏขึ้น 3 แหง ใน
แผนผังเรียกวา รองรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 , 2 และ 3 รองรอยหมายเลข 1 มีลักษณะและสีดิน
คลายคลึงกับดินในชั้นดินลางที่ 1 รองรอยผิดวิสัยหมายเลข 2 และหมายเลข 3 เปนกองขี้เถาสี
ขาว ไดนําตัวอยางดินจากรองรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 ไปวิเคราะหไดผลดังนี้

83

รองรอยผิดวิสัยหมายเลข 1 (FEATURE 1) มีความหนาประมาณ 20 เซนติเมตร
ปฏิกิริยาของดินเปนดางปานกลาง (pH = 8) จากผลการวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการพบวาดินชั้น
นี้มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 0.32 เปอรเซ็นต มีเนื้อดินเปนดินเหนียว ลักษณะโดยทั่วไปมี
องคประกอบคลายกับชั้นดินที่ 1
ชั้นดินลางที่ 2 (LAYER II) และชั้นดินลางที่ 3 (LAYER III) ระดับ 100 – 210
CM.DT. ความหนาประมาณ 110 เซนติเมตรเปนชั้นที่อยูใตชั้นทับถมของเศษภาชนะดินเผาสีดิน
เปลี่ยนจากสีเหลืองเปนสีดําเขมตลอดทั้งหลุม พบเศษภาชนะตอเนื่องมาจากชั้นบนแตมีความ
ประณีตในการผลิตนอยกวา รองรอยของกิจกรรมมนุษยจะปรากฏอยูทั่วไปทุกระดับความลึก เชน
เปลือกหอยน้ําจืดจําพวกหอยโขง หอยขม หอยขวาน กระจายเปนกลุม ๆ เศษถานเล็ก ๆ กระจาย
อยูทั่วไป ระดับ 210 CM.DT. ปริมาณเปลือกหอยและกระดูกจะเพิ่มมากขึ้น
ชั้นดินลางที่ 4 (LAYER IV) มีความลึก 167/170 – 183/185 เซนติเมตรจากผิวดินสี
ดินวัดเมื่อชื้นเปนสีเทาเขม (10YR 4/1 : dark gray) การคาดคะเนเนื้อดินในสนามเปนดินเหนียว
พบจุดสีประในดินชัดเจนมีสีเหลืองปนน้ําตาล (10YR 6/8 : brownish yellow) โดยพบในปริมาณ
นอยกวา 2 เปอรเซ็นตของพื้นที่พื้นผิว แตละจุดมีขนาดเล็กกวา 5 มิลลิเมตร แตกตางจากสีพื้น
มากกวา 1 หนวย โครงสรางดินมีการเกาะตัวของอนุภาคดินเปนกอนดีพอประมาณ สามารถเห็น
ไดชัดเจนที่ห นาตั ดของดิน เมื่อมีแ รงมากระทํายังคงมีสภาพเป นกอนอยูปะปนกับสวนที่แตก
เล็กนอย โครงสรางดินประกอบดวยเม็ดดินแบบกอนเหลี่ยมมุมคมขนาดกลาง (10 – 20 มิลลิเมตร)
และขนาดใหญ (20 – 50 มิลลิเมตร) การยึดตัวของดินเมื่อแหงมีความแข็งอยางยิ่งทนตอแรงที่มา
กระทํามาก ใชมือบีบไมแตก เมื่อชื้นดินมีความคงทนมากตองใชแรงกระทํามากจึงแตกออก เมื่อ
เปยกมีความเหนียวติดนิ้วมือเมื่อแยกออก สามารถแปรรูปเปนเสนไดโดยใชแรงพอสมควร ไมมี
การสะสมอนุภาคดินเหนียว รากพืชที่พบเปนรากพืชขนาดเล็กมาก (ขนาด< 1 มิลลิเมตร) ปะปน
กับรากพืชขนาดเล็ก (1 – 2 มิลลิเมตร) ในปริมาณนอยมาก ปฏิกิริยาของดินเปนดางปานกลาง
(pH = 8) จากผลวิเคราะหในหองปฏิบัติการพบวา ดินชั้นนี้มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 0.5
เปอรเซ็นต ขอบเขตของชั้นดินชัดเจนมีชวงตอระหวางชั้นดินอยูระหวาง 1 – 2.5 นิ้ว และมี
ลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดกลาวคือมีชวงกวางยาวกวาชวงลึกของลูกคลื่นขนานไปกับพื้นผิวดิน
มีเนื้อดินเปนดินเหนียว ใหสัญลักษณประจําชั้นดินคือ 3Ab ในความหมายของชั้นผิวดินที่มีการ
ทับถมครั้งแรกอยูเหนือชั้นดิน 3Bwb ซึ่งเปนชั้นดินดั้งเดิมของพื้นที่แหงนี้
ชั้นดินลางที่ 5 (LAYER V) มีความลึก 183/185 – 245 เซนติเมตรจากผิวดิน สีดินวัด
เมื่อชื้นเปนสีเทา (10YR 5/1 : gray) การคาดคะเนเนื้อดินในสนามเปนดินเหนียว พบจุดสีประใน
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ดินชัดเจนสีเหลืองปนน้ําตาล (10YR 6/8 : brownish yellow) ในปริมาณ 2 – 20 เปอรเซ็นตของ
พื้นที่ผิว มีขนาดกลาง (5 – 15 มิลลิเมตร) และพบจุดสีประขนาดเล็ก (ขนาด < 5 มิลลิเมตร)
ชัดเจนมีสีแดง (10R 4/8 : แดง) ในปริมาณปานกลาง โครงสรางของดินมีการเกาะตัวของอนุภาค
ดินดีมากสามารถมองเห็นไดชัดเจนที่หนาตัดของดิน เมื่อถูกกระทบกระเทือนยังคงมีสภาพเปน
กอนดินอยูทั้งหมดไมแตกเปนกอนเล็กกอนนอยเลย โครงสรางเปนแบบแทงในแนวตั้งคลายทอน
เสาปลายดานบนตัดแบนราบในแนวระดับมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 50 – 100 มิลลิเมตร
ประกอบดวยโครงสรางดินขนาดใหญ (50 – 100 มิลลิเมตร) และขนาดใหญมาก (ขนาด> 100
มิลลิเมตร) เมื่อแตกออกทําใหไดโครงสรางแบบกอนเหลี่ยมมุมมนขนาดใหญ (50 – 100
มิลลิเมตร) และขนาดใหญมาก (ขนาด> 100 มิลลิเมตร) การยึดตัวของดินเมื่อแหงจะแข็งอยางยิ่ง
ทนทานตอแรงที่มากระทํามากใชมือบีบไมแตก เมื่อดินชื้นมีความคงทนมากสามารถใชนิ้วมือบดบี้
ไดแตตองใชแรงมาก เมื่อดินเปยกจะมีความเหนียวติดนิ้วมือเมื่อแยกออกและแปรรูปไดดีโดยคลึง
เปนเสนได ตองใชแรงมากในการแปรรูป ไมมีการสะสมของอนุภาคดินเหนียว ดินชั้นนี้มีรากพืช
ขนาดเล็กมาก(ขนาด < 1 มิลลิเมตร) ปะปนในปริมาณนอย ลักษณะอื่นที่จะพบในดินชั้นนี้คือ
ปรากฏรอยถูไถชัดเจนที่ผิวดิน มีกอนปูนทุติยภูมิประมาณ 7 – 10 เปอรเซ็นต ปฏิกิริยาของดิน
เปนดางปานกลาง(pH = 8) จากผลการวิเคราะหดินในหองปฏิบัติการพบวา ในดินชั้นนี้มีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน 0.24 เปอรเซ็นต มีเนื้อดินเปนดินเหนียว ใหสัญลักษณประจําชั้นดินคือ 3Bwb
ในความหมายของชั้นดินดั้งเดิมที่เปนดินฝงมีโครงสรางและสีชัดเจน
ชั้นดินลางที่ 4 (LAYER IV)และชั้นดินที่ 5 (LAYER V) ระดับ 210 – 270 CM.DT.
ความหนาประมาณ 60 เซนติเมตรและมีความตอเนื่องลงไปอีก ดินเปลี่ยนจากดินที่มีลักษณะ
โครงสรางเกาะตัวกันดีมาเปนดินเหนียวที่มีลักษณะโครงสรางจับตัวกันแนน มีเศษถานกอนเล็ก
และขี้เถากระจายอยูทั่วไป มีเม็ดปูนสีขาวเม็ดเล็ก (ขนาด< 5มิลลิเมตร) ปะปนอยูเปลือกหอยและ
เศษภาชนะยังคงพบอยูแตมีปริมาณนอยลง รากไมในชั้นดินพบในปริมาณนอยเปนเสนเล็ก ๆ เมื่อ
ถึงระดับ 230 CM.DT. สีดินเปลี่ยนเปนสีเหลืองโดยตลอดลักษณะดินเปนดินน้ําขังสีเหลือง จับ
ตัวแนน เนื้อละเอียด มีเศษแรควอตซและไมกาปนอยู เม็ดปูนขนาดใหญ (ขนาด> 5 มิลลิเมตร)
กระจายเต็มหลุม เศษรากพืชขนาดเล็ก กระจายทั่วไป พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อหยาบและกอนดิน
เผาที่หลุม NEQ – T – 2 ปริมาณเล็กนอย เมื่อขุดไปจนถึงระดับ 270 CM.DT. ไมพบโบราณวัตถุ
อื่น ๆ อีกเลย
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ภาพที่ 12 ผนังหลุมดานทิศตะวันตก

ภาพที่ 12 ผนังหลุมดานทิศตะวันตก

ภาพที่ 13 ผนังหลุมดานทิศเหนือ
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การวิเคราะหชั้นดินทางปฐพีวิทยา
จากการศึกษาพบวาบริเวณหลุมขุดคน มีสภาพเปนเนินดินสูงกวาบริเวณขางเคียง ความ
ลาดเอียงนอยกวา 2 เปอรเซ็นต มีความลาดเทไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ ผลวิเคราะหใน
หองปฏิบัติการและผลวิเคราะหในสนาม สามารถอธิบายไดวาชั้นดินของแหลงโบราณคดีวังไผ
ประกอบดวยชั้นดินทับถมหลักจํานวน 3 ชั้น คือ ชั้นดิน I ชั้นดิน II และชั้นดิน III ในชัน้ หลัก
แตละชั้นแบงเปนชั้นดินยอยเรียงจากระดับลางขึ้นมาดังนี้ (แผนผังที่ 9, 10 และภาพที่ 12, 13)
ความลึกจากผิวดิน

SURFACE

ความลึกจากระดับสมมติ (0)

0

34

15

50

68

110

104

140

167/170

210

183/185

230

245

270

L. I
L. II
L. III
L. IV
L. V

ชั้นดินทับถมครั้งที่ III
เปนชั้นทับถมของเศษภาชนะที่
เสียหายจากกิจกรรมการผลิตภาชนะ
ดินเผา
ชั้นดินทับถมครั้งที่ II
รองรอยกิจกรรมมนุษยปรากฏ
หนาแนน
ชั้นดินทับถมครั้งที่ I
เริ่มปรากฏรองรอยกิจกรรมมนุษย
เพียงเล็กนอย

แผนผังที่ 10 แผนผังแสดงชั้นดินทับถมทางปฐพีวิทยา WP’00 SITE 2
1. ชั้นดินทับถมที่ I เปนการทับถมครั้งที่ 1 ประกอบดวยชั้นดินยอย 2 ชั้นคือ ชั้น
ดิน L. IV ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.5 เปอรเซ็นต เปนชั้นผิวดินที่มีการทับถมเหนือชั้นดินดั้งเดิม
ประจําพื้นที่แหงนี้ และชั้นดิน L. V ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.24 เปอรเซ็นต เปนชั้นดินดั้งเดิมที่อยู
ใตชั้นดิน A มีโครงสรางดินแบบแทงเหลี่ยมมุมคม มีสีดินแตกตางจากชั้นดิน A เนื้อดินมีความ
ละเอียด เปนชั้นดินดั้งเดิมที่ถูกพัดพามาตกตะกอนโดยพาหะทางธรณีคือ น้ํา และทับถมโดยดิน
ชั้น L. IV ชั้นดินทับถมที่ 3 ประกอบดวยชั้นดินสมมติจํานวน 6 ชั้น ความลึกจากระดับสมมติที่
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210 – 270 CM.DT. มีลักษณะเปนดินที่ถูกน้ําแชขัง ปรากฏรองรอยจุดสีประ และการตกตะกอน
ของคารบอเนตอยูทั่วพื้นที่ของหลุมขุดคน ที่ระดับ 220 – 230 CM.DT. พบกระดูกขอเทาของสัตว
เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ นอกจากนั้นยังพบชิ้นสวนภาชนะดิน
เผาเนื้อหยาบปริมาณไมมากนักตอเนื่องไปจนถึงระดับ 260 CM.DT. แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้มีการ
เขามาอยูอาศัยตั้งแตเริ่มแรกในชั้นดินระดับนี้ มีการดําเนินกิจกรรมอยูชั่วระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะ
เวนชวงการทํากิจกรรมบริเวณพื้นที่แหงนี้ไป
2. ชั้นดินทับถมที่ 2 เปนการทับถมครั้งที่ 2 ประกอบดวยชั้นดินยอย 2 ชั้นคือ ชั้น
ดิน L. II ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.60 เปอรเซ็นต เปนชั้นผิวดินของการทับถมครั้งที่ 2 และชั้นดิน
L. III ปริมาณอินทรียวัตถุ 1.69 เปอรเซ็นต ชั้นดินทับถมที่ 2 เปนชั้นดินที่เกิดจากการทับถมโดย
กิจกรรมของมนุษยในอดีต ที่มีการทํากิจกรรมในบริเวณนี้เปนครั้งที่ 2 หลังจากที่หยุดชะงักไปชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง ประกอบดวยชั้นดินสมมติจํานวน 10 ชั้น ความลึกจากระดับสมมติที่ 110 – 210
CM.DT. พบวาโบราณวัตถุตางๆ เพิ่มปริมาณขึ้น รองรอยผิดวิสัยเชน กองเศษภาชนะดินเผา กอง
เปลือกหอยที่สวนยอด (Apex) มีรองรอยการตัดเพื่อนําเนื้อมาประกอบอาหาร กองปะปนกันอยูเปน
กลุมๆ ในชั้นความลึกแตละระดับ กระดูกสัตวประเภทตางๆ รวมถึงเศษถานชิ้นเล็กๆ และขี้เถาซึ่ง
กระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่หลุมขุดคน พบปะปนกับกองเศษภาชนะดินเผาและเปลือกหอย
ตอเนื่องกันโดยตลอดทุกระดับความลึก โบราณวัตถุอื่นเชน ตะกรันโลหะพบตั้งแตระดับ 210 –
220 CM.DT. ตอเนื่องขึ้นมาจนถึงระดับ 120 – 130 CM.DT. แสดงใหเห็นวามีการถลุงโลหะ
ภายในแหลง โบราณคดี แ ห งนี้ ถึง แม วาปริ ม าณตะกรัน ที่พ บจะมีน อย แต ก็เ ป น สิ่งที่ยื น ยั น ถึ ง
กิจกรรมของคนในชุมชนนี้ไดเปนอยางดี ลักษณะดินจะมีความแตกตางกับชั้นดินทับถมครั้งที่ 1
อยางชัดเจน ดินที่ทับถมในระดับนี้จะเปนดินที่ปะปนกับเศษเถาถานตอเนื่องขึ้นมาจนถึงระดับชั้น
ดินทับถมที่ 3 จากแผนผังหนาตัดชั้นดินจะเห็นวา ชั้นดินทับถมที่ 2 มีความหนามากกวาชั้นดิน
อื่น ๆ แสดงถึง กิจกรรมของมนุษยในอดีตที่มีในบริเวณนี้อยางหนาแนน
3. ชั้นดินทับถมที่ 1 เปนการทับถมครั้งที่ 3 ประกอบดวยชั้นดินยอย 2 ชั้นคือ ชั้น
ดิน SURFACE ปริมาณอินทรียวัตถุ 3.41 เปอรเซ็นต เปนชั้นดินที่มีการสะสมอินทรียวัตถุ ทําให
ดินมีสีคล้ําเนื่องจากการเนาเปอยของซากพืชและซากสัตวโดยสภาพธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตในดิน
และชั้นดิน L. I ปริมาณอินทรียวัตถุ 0.77 เปอรเซ็นต ชั้นดินนี้เปนชั้นดินที่มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงของโครงสรางและสีของดิน ชั้นดินนี้เกิดจากการทับถมโดยกิจกรรมของมนุษยใน
อดีต พบวาในระดับตั้งแต 34 – 110 CM.DT. มีการทับถมของชิ้นสวนภาชนะดินเผา กอนดินเผา
ไฟในปริมาณมากอยางเห็นไดชัด คาดวานาจะมีการปรับพื้นที่เพื่อทําการสรางเตาเผาภาชนะบน
พื้นที่แหงนี้หลายครั้ง โดยเตาเผาที่สรางสันนิษฐานวาเปนเตาดินมีผนังเตาเปนดินเหนียว เนื่องจาก
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พบชิ้นสวนผนังเตาเปนกอนดินเผาขนาดตาง ๆ ที่มีรอยนิ้วมือ รอยซี่ไมไผและรอยลวดลายภาชนะ
ติดอยู กระจายในชั้นดินระดับนี้อยางหนาแนนชิ้นสวนผนังเตานี้พบตั้งแตระดับ 230 CM.DT.
ขึ้นมาจนถึงระดับ 100 CM.DT. สันนิษฐานวานาจะมีการผลิตภาชนะดินเผาตั้งแตสมัยแรกเริม่ ของ
ชุมชนแหงนี้ แลวจึงขยายการผลิตเปนปริมาณมากในระดับนี้
ลักษณะสีดินและองคประกอบตางๆ แสดงใหเห็นวา ชั้นดินที่ 3 ซึ่งเปนดินดั้งเดิมของ
พื้ น ที่ ใ นบริ เ วณนี้ เ ป น ดิ น น้ํ า ขั ง ซึ่ ง เกิ ด จากการพั ด พาและทั บ ถมของตะกอนที่ ถู ก พั ด พามาโดย
กระแสน้ํา (Alluvial deposite) ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณที่ราบริมฝงแมน้ํา (Alluvial plain)13 ในดินมี
ชิ้ น ส ว นก อ นปู น ขนาดต า ง ๆ กระจายทั่ ว ทั้ ง หลุ ม ซึ่ ง เกิ ด จากการตกตะกอนของสารละลาย
แคลเซียมคารบอเนต เมื่อความชื้นระเหยไป เกิดการตกตะกอนในรูปของแคลเซียมคารบอเนตเปน
กอนขนาดตางๆ ซึ่งเปนลักษณะของดินในจังหวัดลพบุรีซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่เปนภูเขาหินปูน
(Karst) มีวัสดุตนกําเนิดดินเปนแคลคาเรียส มีหินปูนเปนองคประกอบ ซึ่งกระบวนการสะสม
หินปูนนี้จะเกิดขึ้นในบริเวณที่มีปริมาณฝนตกไมเกิน 2,500 มิลลิเมตร/ป14 แตกตางจากชั้นดินทับ
ถมที่ 2 และชั้นดินทับถมที่ 1 ซึ่งเปนชั้นดินที่ไมไดเกิดจากการทับถมทางธรรมชาติเพราะเปนชั้น
ดินที่มีปริมาณโบราณวัตถุชนิดตาง ๆ เชน เถาถาน กองเปลือกหอย ชิ้นสวนกระดูก ชิ้นสวน
ภาชนะดินเผา ฯลฯ รวมถึงสีดิน องคประกอบดิน มีความแตกตางกันอยางชัดเจน
การวิเ คราะห ชั้น ดินจากการขุด คน สามารถจํา แนกชั้น ดิ น ทั บถมหลัก ได 3 ชั้น
ประกอบดวยชั้นดิน 3A ชั้นดิน 2A และชั้นดิน A ตามลําดับ การทับถมครั้งที่ 1 เปนชั้นดิน
3A ความลึก 210 – 270 CM.DT. เปนชั้นดินดั้งเดิม เปนชั้นดินที่มีการแชขังของน้ําสังเกตจากจุด
สีประและตะกอนคารบอเนตที่ปรากฏทั่วไปในดิน รองรอยโบราณวัตถุอันแสดงถึงกิจกรรมมนุษย
เริ่มปรากฏที่ระดับ 260 CM.DT. การทับถมครั้งที่ 2 เปนชั้นดิน 2A ความลึก 110 – 210
CM.DT. องคประกอบทางเคมีของดินและปริมาณโบราณวัตถุชนิดตางๆ ตามแตละระดับความลึก
ไดเพิ่มขึ้นแสดงถึงกิจกรรมมนุษยที่มีอยางหนาแนน การทับถมครั้งที่ 3 เปนชั้นดิน A ความลึก
34 – 110 CM.DT. ปริมาณโบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตวและเปลือกหอยไดลดลง กลับกันเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดินไดเพิ่มขึ้นโดยมีการทับถมอยางหนาแนนทุกระดับความลึก พบกอนดิน
เผามีรอยนิ้วมือและโครงไมไผ แสดงถึงกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาที่มีในที่แหงนี้ การพิจารณา
13

ธวัช บุรีรักษ, ภูมิศาสตรกายภาพ (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพอักษรวัฒนา, 2520), 324.
14
อภิสิทธ เอี่ยมหนอ, การกําเนิดและจําแนกดิน (กรุงเทพฯ : ภาควิชาปฐพีวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2527), 107.
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ปริ ม าณอิน ทรีย วั ตถุ ใ นดิ น โดยปกติแ ลว ปริ มาณอิทรี ย วัตถุ จ ะลดลงตามระดับ ความลึก ของดิ น
เนื่องจากการสลายตัวผุพังที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วตลอดเวลา สวนในดินชั้นบนมีปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินสูงสุดเพราะยังไดรับการเติมอินทรียวัตถุจากการลวงหลนและผุพังจากชิ้นสวนของพืช การ
สลายตัวผุพังของอินทรียวัตถุนี้สวนใหญเกิดจากการยอยสลายโดยจุลชีพในดิน15 จากคาตัวเลขที่ได
จากการวิเคราะหพบวา ชั้นดินทับถมที่ 1 มีคาเทากับ 0.24 เปอรเซ็นต และ 0.51 เปอรเซ็นต
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาสภาพแวดลอมและองคประกอบอื่นๆ แลว สรุปไดวาชั้นดินนี้เปนชั้นดินที่
เกิดจากการทับถมโดยตะกอนธรรมชาติ ชั้นดินทับถมที่ 2 มีคาเทากับ 1.69 เปอรเซ็นต และ 1.60
เปอร เ ซ็ น ต ตามลํา ดั บ เมื่ อ พิ จ ารณาประกอบหลั ก ฐานจากการขุ ด ค น พบวา การเพิ่ ม ปริม าณ
อิน ทรี ย วั ตถุ ใ นชั้ น ดิ น ดั งกล า วเปน ผลจากการประกอบกิ จ กรรมของมนุษ ยใ นอดี ต โดยมี ก าร
ทําอาหารและทิ้งชิ้นสวนกระดูกสัตวไวในบริเวณนี้ ชั้นดินทับถมที่ 3
มีคาเทากับ 0.77
เปอรเซ็นต และ 3.41 เปอรเซ็นต ตามลําดับ จากหลักฐานที่ไดพบวา ถึงแมวาจะมีการทําอาหาร
โดยพบชิ้นสวนกระดูกสัตวในบริเวณนี้โดยปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีคา 0.77 เปอรเซ็นตก็ตามแต
การทับ ถมของปริม าณชิ้น สว นภาชนะดิ น เผาก็ เ พิ่ ม ปริ ม าณขึ้น แสดงถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ
กิจกรรมในชั้นวัฒนธรรมนี้ โดยพบวามีการผลิตภาชนะดินเผาเปนอุตสาหกรรมในชุมชนแหงนี้
โบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคน
ในการขุ ด ค น ชั้ น ดิ น บริ เ วณชุ ม ชนโบราณบ า นวั ง ไผ ตํา บลบางพึ่ ง อํ า เภอบ า นหมี่
จังหวัดลพบุรี ประจําป พ.ศ. 2543 ไดขุดพบโบราณวัตถุประเภทตาง ๆ มีทั้งที่ทําดวยดินเผา
โลหะ แกว หิน ตลอดจนขุดพบกระดูกสัตว เปลือกหอยตาง ๆ ซึ่งเปนสิ่งที่คนในสมัยโบราณ
นํามาทําเปนเครื่องใช เครื่องประดับ นับเปนหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมและกิจกรรมของ
คนในอดีต รายละเอียดของโบราณวัตถุประเภทตาง ๆ มีดังนี้
1. โบราณวัตถุประเภทแกว (ตารางที่ 3)
ที่มีการขุดพบไดแกลูกปดแกว (Glass Beads) ทึบแสงและเศษแกวสีเขียว ซึ่งมีลกั ษณะ
ผุกรอนจนไมสามารถบอกลักษณะเดิมได ลูกปดเหลานี้มิไดหมายความวาแหลงโบราณคดีแหงนี้
เปนแหลงผลิตลูกปดแตอยางใด อาจไดมาจากการติดตอแลกเปลี่ยนกันระหวางแหลงโบราณคดี
ใกลเคียงก็ได รายละเอียดของลูกปดที่พบมีดังนี้ (ภาพที่ 14)

15

ชาติชาย รมสนธิ์, ปฐพีวิทยาประยุกตทางโบราณคดี (นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522),

110.

94

ภาพที่ 14 ลูกปดแกวและลูกปดเปลือกหอย
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงลักษณะลูกปดที่พบในชั้นดินแตละระดับ
เลขที่ถุง

ลักษณะของวัตถุที่พบ

#2

ลูกปดแกวสีแดง/ทรงกระบอกยาว

#8

ลูกปดโลหะทรงกระบอก

# 58 ชิ้นสวนลูกปดแกวสีน้ําเงิน
# 100 ลูกปดแกวสีแดง/ทรงกระบอกยาว
# 119 ลูกปดแกวสีแดง/ทรงกระบอกยาว
# 182 ลูกปดแกวสีสม/ทรงกระบอกสั้น

# 194 ลูกปดแกวสีฟา

# 197 ลูกปดแกวสีสม/ทรงกระบอกยาว

# 219 ลูกปดเปลือกหอยสีขาว

# 237 ลูกปดแกวสีแดง/ทรงกระบอกยาว

ขนาดCM.
0.3 * 0.6

ชั้นวัฒนธรรม

ลพบุรี
พศต. 15 - 18
0.5 * 0.35
ลพบุรี
พศต. 15 - 18
ลพบุรี
พศต. 15 - 18
0.4 * 1.0
ทวารวดี
พศต. 11 - 16
0.3 * 0.95
ทวารวดี
พศต. 11 - 16
0.2 * 0.4 กอนประวัติศาสตร
ตอนปลาย
(ยุคโลหะ)
กอนประวัติศาสตร
ตอนปลาย
(ยุคโลหะ)
0.2 * 0.5 กอนประวัติศาสตร
ตอนปลาย
(ยุคโลหะ)
1.0 * 0.8 กอนประวัติศาสตร
ตอนปลาย
(ยุคโลหะ)
0.3 * 0.4 กอนประวัติศาสตร
ตอนปลาย
(ยุคโลหะ)

ระดับCM.DT.

สภาพ

34 - 50

สมบูรณ

50 - 70

สมบูรณ

100 - 110

ไมสมบูรณ

140 - 150

สมบูรณ

140 - 150

สมบูรณ

180 - 190

สมบูรณ

190 - 200

แตกเปนชิ้น
เล็ก ๆ

190 - 200

สมบูรณ

200 - 210

สมบูรณ

210 - 220

สมบูรณ
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2. โบราณวัตถุประเภทโลหะ
โบราณวัตถุประเภทโลหะที่พบมีทั้งที่เปนเหล็ก ดีบุกและสําริด รวมถึงตะกรันที่ไดจาก
การหลอมโลหะ จําแนกตามรายละเอียดไดดังนี้
2.1 ดีบุก (Tin)โบราณวัตถุประเภทนี้เทาที่พบจะเปนเครื่องประดับ

ภาพที่ 15 ตุมถวงแหตะกัว่
2.1.1 ตุมถวงแห (Tin Ring) มีลักษณะขดเปนวงกลม ปลายทั้งสองดานจรดหา
กัน (ภาพที่ 15)
จํานวน
ขนาด
สภาพ
อายุสมัย

1 ชิ้น
ความหนา 0.4 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.9 เซนติเมตร
สมบูรณ มีคราบสีขาวจับโดยตลอด
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 16
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ลายเสนที่ 1 ตุมหูตะกั่ว
2.1.2 ตุมหูตะกั่ว (Tin Ring) มีลักษณะเปนวงโคงสวนปลายคอนขางหนา
(ลายเสนที่ 1)
จํานวน
ขนาด
สภาพ
อายุสมัย

1 ชิ้น
ความหนา สวนปลาย 1 เซนติเมตร ความยาว 2.5 เซนติเมตร
สมบูรณ
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 16
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ภาพที่ 16 ปลอกโลหะ
2.2 โลหะ
2.2.1 ปลอกโลหะ (Metal Ring) จํานวน 1 ชิ้น มีลักษณะเปนรูปวงรี (ภาพที่ 16)
ขนาด
ความกวาง 2.2 เซนติเมตร ความยาว 3.5 เซนติเมตร
ความหนา 2.3 เซนติเมตร
สภาพ
สมบูรณ มีสนิมเหล็กและดินเหนียวจับตลอดชิ้น
อายุสมัย
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 16
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ภาพที่ 17 ตะกรันจากการถลุงโลหะ
2.2.2 ตะกรันโลหะ (slag) เปนสวนที่เหลือจากกระบวนการถลุงโลหะ ลักษณะ
เปนกอนขนาดตางๆ มีรูพรุน สีสนิมโลหะ พบตั้งแตชั้นวัฒนธรรมที่ 1 – 3 สันนิษฐานวาชุมชน
โบราณแหงนี้คงมีการถลุงโลหะใชเองภายในชุมชน โดยอาจติดตอกับชุมชนโบราณใกลเคียงที่อยู
บริเวณเขาทับควายโดยอาจนําภาชนะดินเผาที่ผลิตขึ้นไปแลกเปลี่ยนกับสินแร แสดงใหเห็นวา
ความนิยมใชโลหะมาทําเครื่องมือนั้นไดมีการสืบเนื่องมาตั้งแตตั้งแตครั้งแรกเริ่มในการขุดคนพบ
ตะกรันในทุกระดับความลึกตั้งแตระดับ 120 – 210 CM.DT. ดังมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 4,
ภาพที่ 17)
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงปริมาณและน้ําหนักของตะกรันที่พบในทุกระดับความลึก
หมายเลขถุง ระดับ/CM.DT.
#83
#117
#128
#143
#146
#157
#167
#178
#185
#187
#190
#199
#214
#217
#231
#257

120 – 130
140 – 150
150 – 160
160 – 170
160 – 170
170 – 180
170 – 180
170 – 180
180 – 190
180 - 190
180 – 190
190 – 200
190 – 200
200 – 210
200 – 210
210 – 220

หลุม

จํานวน/กอน

น้ําหนัก/กรัม

วันที่

NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1,T – 1

2
2
1
13
2
9
3
4
3
8
12
33
6
1
1
3

5
5
10
15
15
10
10
5
15
35
40
70
10
70
70
12

20/4/43
24/4/43
25/4/43
28/4/43
28/4/43
2/5/43
3/5/43
3/5/43
4/5/43
4/5/43
4/5/43
4/5/43
5/5/43
8/5/43
8/5/43
9/5/43
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2.2.3 กอนโลหะ จํานวน 1 กอน พบในหลุม NEQ – 1 ระดับ 60 – 70 CM.DT.
จากการขุดคน ป พ.ศ. 2542 (ภาพที่ 18)

ภาพที่ 18 กอนโลหะ
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ภาพที่ 19 กะพรวนสําริด
2.3 สําริด
2.3.1 กระพรวนสําริด ลักษณะเปนรูปวงกลม มีรองผาตรงกลาง สวนบนเปนทอ
กลวงสําหรับรอยเชือก (ภาพที่ 19)
จํานวน
1 ชิ้น
ขนาด
ความหนา 1.5 เซนติเมตร ความสูง 2.0 เซนติเมตร
สภาพ
ชํารุดเล็กนอย ที่หวงรอยเชือกดานหนึ่งมีรอยบิ่นหักหายไป ตัว
กระพรวนโดยรอบมีสนิมสีเขียวปนเหลืองและดินเหนียวจับหนา
ตลอดชิ้นจนแทบไมเห็นรูปรางเดิม
อายุสมัย
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 16
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3. โบราณวัตถุประเภทดินเผา
3.1 เบี้ยดินเผา จากการขุดคนพบเศษภาชนะดินเผาที่มีรองรอยการตกแตงบริเวณขอบ
โดยการลบเหลี่ยมคมออกใหมีลักษณะกลมมน วัตถุชนิดนี้มีชื่อเรียกวา เบี้ย พบในทุกระดับความ
ลึกสามรถจําแนกรูปแบบได 3 แบบ มีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ตารางแสดงรูปแบบเบี้ยดินเผาที่พบในแตละระดับความลึก
เลขถุง ขนาด/CM.

#4

#12
#17

#56
#19
#22

#92
#113
#107

#131

4.7
3.0
4.3
3.1
3.6
3.5
3.4
8.3
4.2
3.9
3.7
3.8
3.0
2.2
2.5
3.5
3.2
3.4
3.1
2.7
3.7

ลักษณะ

เนื้อวัสดุ

ระดับ/CM.DT.

น้ําหนัก/กรัม

หลุม

ครึ่งวงกลม
คอนขางกลม
คอนขางกลม
เสี้ยว1/4
คอนขางกลม
คอนขางกลม
คอนขางกลม
คอนขางกลม
คอนขางกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
คอนขางกลม
คอนขางกลม
คอนขางกลม
คอนขางกลม
คอนขางกลม
ครึ่งวงกลม
วงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
วงกลม
ครึ่งวงกลม

คอนขางละเอียด
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางละเอียด
คอนขางละเอียด
คอนขางหยาบ
คอนขางละเอียด
คอนขางละเอียด
คอนขางละเอียด
คอนขางหยาบ
คอนขางละเอียด
คอนขางละเอียด
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางละเอียด
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางละเอียด
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ

35 – 50
35 – 50
35 – 50
50 – 80
80 – 100
80 – 100
80 – 100
100 – 110
110 – 120
120 – 130
120 – 130
120 – 130
130 – 140
130 – 140
140 – 150
140 – 150
140 – 150
140 – 150
140 – 150
150 – 160
150 – 160
150 – 160

10
12
16
15
8
10
15
15
133
5
7
10
7
7.5
4
6
10
5
7
5
7
6

NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
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ตารางที่ 5 (ตอ)
เลขถุง ขนาด/CM.

#166
#186
#195
#206
#210

#225

4.0
3.2
3.3
4.3
2.4

3.7
3.1
3.1
3.4
2.7
3.1
3.1
2.7
3.8
2.3
4.7
3.4
3.5
8.0
4.1
5.0
15

ลักษณะ

เนื้อวัสดุ

ครึ่งวงกลม
คอนขางกลม
วงกลม
วงกลม
วงกลม
เสี้ยว1/4
เสี้ยว1/4
เสี้ยว1/4
เสี้ยว1/4
เสี้ยว1/4
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
วงกลม
คอนขางกลม
คอนขางกลม
ครึ่งวงกลม
วงกลม
วงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม

หยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ

ระดับ/CM.DT. น้ําหนัก/กรัม

150 – 160
170 – 180
180 – 190
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
190 - 200
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210

10
10
10
10
5
3
3
5
5
5
5
3
4
6
3
5
5
7
15
3
15
10
10
35
30
10
15

หลุม

NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
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ตารางที่ 5 (ตอ)
เลขถุง ขนาด/CM.

#251

#251

10
4.3
5.5
2.3
3.4
2.2
5.0
5.5
3.9
2.7
3.8
3.2

ลักษณะ

เนื้อวัสดุ

ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
คอนขางกลม
คอนขางกลม
คอนขางกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม
ครึ่งวงกลม

หยาบ
หยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
หยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ
คอนขางหยาบ

ระดับ/CM.DT. น้ําหนัก/กรัม

200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210

ภาพที่ 20 เบี้ยดินเผารูปแบบตางๆ

10
12
10
7
10
5
15
18
12
7
7
7

หลุม

NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 2
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ลายเสนที่ 2 ตะคันดินเผาแบบที่ 1
3.2 ตะคันดินเผา จากการขุดคนสามารถจัดแบงรูปแบบไดดังนี้
แบบที่ 1
ตะคันดินเผาขอบปากเรียบ ปลายมน ฐานสอบมีรอง 1 รอง
(ลายเสนที่ 2)
ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 6.5 เซนติเมตร สูง 2.4 เซนติเมตร
สภาพ
ชํารุด เนื้อวัสดุคอนขางละเอียด เผาไฟสุก ไสกลางเปนสีเทา
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ความแพรหลาย พบในระดับ 0 – 100 CM.DT. ของการขุดคนในป พ.ศ.
2542 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 2
อายุสมัย
ลพบุรี พุทธศตวรรษ 15 – 18
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ลายเสนที่ 3 ตะคันดินเผาแบบที่ 2
แบบที่ 2
ขนาด
สภาพ
ความแพรหลาย
อายุสมัย

ตะคันดินเผาขอบปากเรียบ ฐานกลมมน (ลายเสนที่ 3)
เสนผานศูนยกลาง 4 เซนติเมตร สูง 1.9 เซนติเมตร
ชํารุด เนื้อวัสดุคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายปนในปริมาณนอย
เผาไฟสุก ขึ้นรูปดวยมือ
พบในระดับ 100 – 120 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX)
ของการขุดคนในป พ.ศ. 2543
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 16
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ลายเสนที่ 4 ตะคันดินเผาแบบที่ 3
แบบที่ 3
ขนาด
สภาพ
ความแพรหลาย

อายุสมัย

ตะคันดินเผาปากจีบ ขอบปากกวาง ทําเปนรอยหยัก ฐาน
สอบกลม ขอบมน(ลายเสนที่ 4)
เสนผานศูนยกลาง 4.2 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร
สมบูรณ เนื้อวัสดุคอนขางละเอียด เผาไฟสุก ผิวสีแดง ขึ้น
รูปดวยมือ
พบในระดับ 120 – 130 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2
อยูกับกองเปลือกหอยและเศษภาชนะดินเผา ของการขุดคนใน
ป พ.ศ. 2543 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 2
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 16
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ลายเสนที่ 5 ตะคันดินเผาแบบที่ 4
แบบที่ 4
ขนาด
สภาพ
ความแพรหลาย

อายุสมัย

ตะคันดินเผาขอบเรียบ (ลายเสนที่ 5)
เสนผานศูนยกลาง 4 เซนติเมตร สูง 2 เซนติเมตร
ชํารุด เนื้อวัสดุคอนขางละเอียด มีเม็ดทรายละเอียดปนใน
ปริมาณนอย เผาไฟสุก ผิวสีน้ําตาล
พบในระดับ 140 – 150 CM.DT. อยูกับกองเปลือกหอยและ
เศษภาชนะดินเผา ของการขุดคนในป พ.ศ. 2543 ในชั้น
วัฒนธรรมที่ 2
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 16
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3.3 แวดินเผา ในการขุดคนป พ.ศ. 2542 – 2543 พบแวดินเผาจํานวน 5 ชิ้น สามารถ
จัดกลุมตามรูปราง ลักษณะไดดังนี้

ภาพที่ 21 แวดินเผาแบบที่ 1
แบบที่ 1
ขนาด
สภาพ
ความแพรหลาย
อายุสมัย

แวดินเผา ทรงกรวยแหลมประกบ เจาะรูตรงกลาง
(ภาพที่ 21)
เสนผานศูนยกลาง 4.7 เซนติเมตร สูง 3.6 เซนติเมตร
ไมสมบูรณ ขึ้นรูปดวยมือ เนื้อวัสดุละเอียดเผาไฟสุกสีน้ําตาล
แดงปนดํา
พบในระดับ 60 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2
ในการขุดคนป พ.ศ. 2542 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 3
ลพบุรี พุทธศตวรรษ 15 – 18
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ลายเสนที่ 6 แวดินเผาแบบที่ 2
แบบที่ 2
ขนาด
สภาพ
ความแพรหลาย
อายุสมัย

แวดินเผา ทรงกรวยปลายบนและลางตัดเรียบ ฐานลางโคง
นูน เจาะรูตรงกลาง (ลายเสนที่ 6)
เสนผานศูนยกลาง 2.7 เซนติเมตร สูง 1.1 เซนติเมตร
สมบูรณ ขึ้นรูปดวยแปนหมุน เนื้อวัสดุละเอียดสีดํา ผิวสีดํา
ขัดมัน ตกแตงดวยรองเล็กๆโดยรอบ 1 รอง
พบในระดับ 110 – 120 CM.DT. หลุม NEQ – 1 – III
ในการขุดคนป พ.ศ. 2542 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 2
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 16
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ลายเสนที่ 7 แวดินเผาแบบที่ 3
แวดินเผา ทรงกรวยประกบปลายบนและลางตัดเรียบ เจาะรู
ตรงกลาง (ลายเสนที่ 7)
ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 3.5 เซนติเมตร สูง 2.3 เซนติเมตร
สภาพ
สมบูรณ เนื้อวัสดุหยาบมีเม็ดทรายปนในปริมาณมาก ผิวสี
น้ําตาลเขมปนแดง
ความแพรหลาย พบในระดับ 190 CM.DT. หลุม NEQ – 1 – IV
ในการขุดคนป พ.ศ. 2542 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 1
อายุสมัย
กอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ)

แบบที่ 3
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ลายเสนที่ 8 แวดินเผาแบบที่ 4
แบบที่ 4
ขนาด
สภาพ

ความแพรหลาย
อายุสมัย

แวดินเผาทรงกรวยเวา ปลายบนและลางตัดเรียบ ฐานโคง
เจาะรูตรงกลาง (ลายเสนที่ 8)
เสนผานศูนยกลาง 2.8 เซนติเมตร สูง 1.4 เซนติเมตร
สมบูรณ ขึ้นรูปดวยแปนหมุน เนื้อวัสดุละเอียดสีน้ําตาลเขม
ผิวน้ําตาลเขมปนดําขัดมัน ตกแตงดวยรองเล็กๆโดยรอบ 1
รอง
พบในระดับ 190 – 200 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2
ในการขุดคนป พ.ศ. 2542 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 1
กอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ)
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ลายเสนที่ 9 แวดินเผาแบบที่ 5
แบบที่ 5
ขนาด
สภาพ

ความแพรหลาย
อายุสมัย

แวดินเผาทรงกรวยประกบ คอนขางแบน ปลายดานบนและ
ดานลางตัด (ลายเสนที่ 9)
เสนผานศูนยกลาง 6.5 เซนติเมตร สูง 2.4 เซนติเมตร
ชํารุดเล็กนอย ปลายดานหนึ่งบิ่น เนื้อวัสดุหยาบมีเม็ดทราย
ปนในปริมาณมาก ผิวสีน้ําตาลออนปนดํา มีรองผากลางจาก
ปลาย ดานหนึ่งมาอีกดานหนึ่งจํานวน 1 รอง
พบในระดับ 230 – 240 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1 ในการ
ขุดคนป พ.ศ. 2543 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 1
กอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ)
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3.4 ลูกกระสุนดินเผา มีลักษณะเปนกอนดินปนเปนลูกกลม ขนาดตาง ๆ พบไดทั่วไป
ตามชุมชนโบราณสมัยกอนประวัติศาสตรตอเนื่องมาจนถึงชุมชนโบราณสมัยประวัติศาสตรการที่
พบกระสุนดินเผาเปนสิ่งที่บอกถึงเครื่องมือในการดํารงชีวิตในสมัยโบราณวามีการใชคันกระสุนใน
การลาสัตวขนาดเล็กเชน นก กระรอก กระตาย ซึ่งคันกระสุนเหลานี้ยังคงมีใชสืบเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน สามารถพบเห็นไดตามชนบทของประเทศไทย การขุดคนป พ.ศ. 2542 – 43 พบจํานวน
5 ลูก ในระดับความลึกตาง ๆ ตั้งแตชั้นวัฒนธรรมที่ 1 – 3 แสดงถึงการใชงานที่มีความตอเนื่อง
มาโดยตลอด มีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 22, ตารางที่ 6)

ภาพที่ 22 ลูกกระสุนดินเผา
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ตารางที่ 6 ตารางแสดงรายละเอียดของลูกกระสุนดินเผา
หมายเลขถุง/ป

ลักษณะ

ขนาด/CM.

สภาพ

ระดับ/CM.DT.

43/2542

สีดํา เนื้อวัสดุ
คอนขางละเอียด
สีน้ําตาลเขมปน
ดํา เนื้อวัสดุ
คอนขางละเอียด
สีน้ําตาล เนื้อ
วัสดุคอนขาง
ละเอียด
สีดํา เนื้อวัสดุ
คอนขางละเอียด
สีน้ําตาล เนื้อ
วัสดุคอนขาง
ละเอียด

1.4

สมบูรณ

37 – 47

1.4

สมบูรณ

37 – 47

1.7

ชํารุด ผิวนอก
กรอน

50 – 80

1.7

สมบูรณ

190 – 200

2.3

ชํารุด

210 – 220

11/2543

210/2543
238/2543
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ภาพที่ 23 เบาหลอมโลหะ
3.5 ชิ้นสวนเบาหลอมโลหะ 3 ชิ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้ (ภาพที่ 23)
ชิ้นที่ 1
สภาพ
ชํารุด เนื้อวัสดุคอนขางหยาบ ผิวนอกสีนา้ํ ตาล ผิวดานในสีดํา
ความแพรหลาย
พบในระดับ 150 – 160 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ใน
การขุดคนป พ.ศ. 2543 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 2
อายุสมัย
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 15
ชิ้นที่ 2
สภาพ
ชํารุด เนื้อวัสดุคอนขางหยาบ ผิวนอกสีนา้ํ ตาล ผิวดานในสีดํา
ความแพรหลาย
พบในระดับ 170 – 180 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2 ในการขุด
คนป พ.ศ. 2543 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 2
อายุสมัย
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 15
ชิ้นที่ 3
สภาพ
ชํารุด เนื้อวัสดุคอนขางหยาบ ผิวนอกสีนา้ํ ตาล ผิวดานในสีดํา
ความแพรหลาย
พบในระดับ 210 – 220 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1 ในการขุด
คนป พ.ศ. 2543 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 1
อายุสมัย
กอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ)
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ภาพที่ 24 แผนดินเผามวนลักษณะคลายตะกรุด
3.6 แผนดินเผามวนลักษณะคลายตะกรุด(ภาพที่ 24)
ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 1.4 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร
สภาพ
สมบูรณ เปนตะกรุดดินเผาทรงกระบอก สีน้ําตาลปนแดง เจาะ
รูรอยเชือกตรงกลาง
ความแพรหลาย
พบในระดับ 70 – 80 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2 จากการขุด
คนป พ.ศ. 2542 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 3
อายุสมัย
ลพบุรี พุทธศตวรรษ 15 – 18
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3.7 กอนดินเผามีรอยนิ้วมือ จากการขุดคนพบกอนดินเผามีรอยนิ้วมือ รอยโครงไมไผ
จํานวนมากในทุกระดับชั้นความลึกดังมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ตารางแสดงปริมาณและน้ําหนักของกอนดินเผาที่พบในทุกระดับความลึก
หมายเลขถุง ระดับ/CM.DT.
#48
#60
#68
#90
#98
#106
#107
#112
#116
#121 (กอน
อิฐแตก)
#129
#131
#165
#170
#144
#150
#158
#160
#179
#188
#203
#206

หลุม

จํานวน/กอน

น้ําหนัก/กรัม

วันที่พบ

100 – 110
100 – 110
100 – 110
120 – 130
130 – 140
130 – 140
140 – 150
140 – 150
140 – 150
140 – 150

NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)

3
2
5
110
2
37
5
37
52
1

55
730
330
1750
105
500
230
200
700
230

3/4/43
4/4/43
4/4/43
20/4/43
20/4/43
21/4/43
21/4/43
24/4/43
24/4/43
25/4/43

150 – 160
150 – 160
150 – 160
150 – 160
160 – 170
160 – 170
170 – 180
170 – 180
170 – 180
180 – 190
190 – 200
190 – 200

NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1(EX)

80
16
3
4
20
2
3
3
2
19
33
10

700
140
40
170
200
135
45
85
135
210
360
460

25/4/43
25/4/43
3/5/43
3/5/43
28/4/43
28/4/43
2/5/43
2/5/43
2/5/43
4/5/43
4/5/43
5/5/43
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ตารางที่ 7 (ตอ)
หมายเลขถุง ระดับ/CM.DT.
#209
#211
#223
#230
#233
#243
#247
#254
#266
#275
#277
#281

190 – 200
190 – 200
200 – 210
200 – 210
200 – 210
200 – 210
210 – 220
210 – 200
220 – 230
230 – 240
230 – 240
240 – 250

หลุม

จํานวน/กอน

น้ําหนัก/กรัม

วันที่พบ

NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1(EX)
NEQ – T – 2
NEQ – T – 2
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1
NEQ – T – 1

23
26
4
14
2
10
15
1
4
1
1
1

600
800
180
380
50
210
635
95
30
45
15
10

5/5/43
5/5/43
8/5/43
8/5/43
8/5/43
9/5/43
9/5/43
9/5/43
10/5/43
10/5/43
11/5/43
11/5/43
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3.8 กระเบื้องดินเผา (ภาพที่ 25)
โบราณวัตถุอื่นที่พบนอกจากเศษภาชนะดินเผาในระดับ 0–110 CM.DT. ก็คือเศษ
กระเบื้ อ งดิ น เผา พบในปริ ม าณน อ ยเป น กระเบื้ อ งตั ว ผู ล อนโค ง มี เ งี่ ย งสํ า หรั บ เกาะกั บ เชิ ง ชาย
สันนิษฐานวาอาจมีการผลิตขึ้นสําหรับการกอสรางอาคารที่เปนศาสนสถาน เพราะที่แหลงโบราณคดี
บานพรหมทินใต จังหวัดลพบุรี ตลอดจนศาสนสถานอื่นในเขตจังหวัดลพบุรีหรือแมแตในตัวเมือง
เองก็พบเศษกระเบื้องที่มีลักษณะที่คลายกันนี้เชนเดียวกัน

ภาพที่ 25 เศษกระเบื้องจากระดับ 0 – 110 CM.DT. ชุมชนโบราณวังไผ
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4. โบราณวัตถุประเภทหิน (ตารางที่ 8)
จากการขุดคนทางโบราณคดีพบกอนหินในทุกระดับความลึกตั้งแต 34 – 260 CM.DT.
สวนมากจะพบอยูรวมกับกองเปลือกหอยและเศษภาชนะดินเผาเปนกลุม ๆ มีขนาดแตกตางกันไป
ทั้งกอนเล็กและกอนใหญ สามารถจําแนกชนิดของหินไดดังนี้

ลายเสนที่ 10 ขวานหิน
4.1 ขวานหิน (ลายเสนที่ 10)
ขนาด
ความกวาง 8.5 เซนติเมตร ความยาว 11.2 เซนติเมตร ความ
หนา 4.5 เซนติเมตร
สภาพ
สมบูรณ ขวานหินขัด ผิวนอกมีรองรอยคราบหินปูนจับโดยตลอด
แตยังเห็นรองรอยการขัดใหเรียบ
ความแพรหลาย
พบในระดับ 100 – 110 CM.DT. ในชั้นวัฒนธรรมลพบุรี พุทธ
ศตวรรษ 15 – 18 หลุม NEQ – T – 1(EX) ในการขุดคนป พ.ศ.
2543
อายุสมัย
กอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ)
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ภาพที่ 26 หินขัดภาชนะ
4.2 หินขัดภาชนะดินเผา (ภาพที่ 26)
ขนาด
ความกวาง 1.3 เซนติเมตร ความยาว 3.4 เซนติเมตร ความ
หนา 1.0 เซนติเมตร
สภาพ
สมบูรณ เปนหิน flint มีความมนตลอดกอน ดานหนึ่งมีรอยฝน
จนเรี ย บ เป น หิ น กรวดแม น้ํ า หิ น ลั ก ษณะดั ง กล า วน า จะถู ก
นํ า มาใช เ ป น อุ ป กรณ ใ นการขั ด ผิ ว ภาชนะดิ น เผาขณะที่ แ ห ง
พอประมาณเพื่อปองกันการซึมน้ํา กอนนําเขาเตาเผา
ความแพรหลาย
พบในระดับ 34 – 50 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ในชั้น
การทับถมของเศษภาชนะดินเผาจากเตา
อายุสมัย
ลพบุรี พุทธศตวรรษ 15 – 18
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ภาพที่ 27 ชิ้นสวนแทงหินบด
4.3 ชิ้นสวนแทงหินบด (ภาพที่ 27)
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 4.3 เซนติเมตร ความยาว 4.7 เซนติเมตร
สภาพ
ชํารุดเหลือแตทอนกลาง ลักษณะกลม
ความแพรหลาย
พบในระดับ 120 – 130 CM.DT. หลุม NEQ – 1 – III ในการ
ขุดคนป พ.ศ. 2542
อายุสมัย
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 16
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ลายเสนที่ 11 กอนหินมีรอยกะเทาะ
4.4 กอนหินมีรอยกะเทาะ (ลายเสนที่ 11)
ขนาด
ความกวาง 6.0 เซนติเมตร ความยาว 8.9 เซนติเมตร ความ
หนา 2.9 เซนติเมตร
สภาพ
สมบูรณ เปนหิน quartzite พบตามลําน้ํา ลักษณะแบน มีความ
มน มี ร อยกะเทาะที่ ขอบทั้ งสองด าน คล า ยกับ กะเทาะไม เสร็จ
ลักษณะคลายขวานหิน
ความแพรหลาย
พบในระดับ 190 – 200 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2 ในการขุด
คนป พ.ศ. 2543
อายุสมัย
กอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ) ประมาณ 1,500 ปมาแลว
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5. กระดูกสัตวที่ไดจากการขุดคน
การขุดคนเพื่อศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ บริเวณหลุมขุดคนพบชิ้นสวนของกระดูกจํานวน
หนึ่งตั้งแตระดับ 100 CM.DT. ไปจนถึงระดับ 230 CM.DT. สภาพของกระดูกในขณะนั้นมีทั้งที่
คงรูปแบบเดิมอยูและมีสภาพแตกหัก กระดูกบางชิ้นมีสภาพที่บอบบางมาก เมื่อเปดหนาดินที่ทับ
ถมออกทําใหสภาพแวดลอมเดิมของกระดูกเกิดการเปลี่ยนแปลง กระดูกจะปรับสภาพใหเหมาะกับ
สภาวะใหมโดยการสลายตัว เกิดการผุกรอนในบางบริเวณเปนผงละเอียดหรือแตกหักออก ในการ
ขุดคนตองลอยตัวใหเปนแทนกอนที่จะนําแผนฟลมใสมาปดใหทั่ว เพื่อใหคงรูปแบบเดิมไวแลวจึง
ใชเลื่อยขนาดใหญเลื่อยออก กอนที่จะนําขึ้นมาเพื่อศึกษา กระดูกสัตวที่ขุดขึ้นมาไดนี้ เขาใจวา
มนุษยในสมัยนั้นไดลาสัตวเหลานั้นเพื่อนํามาประกอบอาหาร แลวจึงทิ้งหรือฝงไวในบริเวณนี้ เมื่อ
เวลาผานไปพื้นที่บริเวณนี้มีกิจกรรมดําเนินมาอยางตอเนื่อง มีการปรับพื้นที่โดยนําดินและเศษ
ภาชนะที่เสียหายจากการเผามาถมยังบริเวณนี้ ดังนั้นกระดูกจึงถูกทับถมในระดับความลึกตาง ๆ
เกิดการเนาเปอยโดยจุลินทรียที่มีอยูในดินและเกิดการกัดกรอนผุพังไปตามกาลเวลาจึงทําใหได
กระดูกมาไมครบบริบูรณ
เพื่อแยกประเภทและระบุชนิดของสัตวจากแหลงโบราณคดี การวิเคราะหกระดูกสัตวที่
นําขึ้นมานี้มีวิธีการทําโดยนํากระดูกสัตวที่ไดจากการขุดคนในแตละระดับความลึกมาคัดเลือก โดย
พิจารณาจากสภาพของกระดูก เลือกกระดูกชิ้นที่มีสภาพดีไมแตกหักมากนัก ขอตอกระดูกไม
แตกหักหรือแตกหักไปบางสวน แตยังสามารถระบุถึงชนิดของสัตวนั้น ๆ ได จากนั้นนํากระดูกที่
คัดเลือกแลวมาทําความสะอาดดวยน้ําและแปรงสีฟนปดทําความสะอาดเพียงเบา ๆ เพื่อขจัดคราบ
ดินที่จับอยูบนผิวกระดูกและตามรองตาง ๆ ใหหลุดออกไป กระดูกบางชิ้นจะมีคราบหินปูน
เคลือบอยูบนผิวปกปดลักษณะที่แทจริงของกระดูก ทําใหยากตอการวิเคราะห จึงตองใชเครื่องมือ
ปลายแหลมคอย ๆ เซาะ เพื่อนําคราบหินปูนที่เคลือบอยูออกดวยความระมัดระวัง โดยมิให
ลักษณะและรองรอยเฉพาะของกระดูกแตละชิ้นเสียหาย จึงทําใหรองรอยตาง ๆ ของกระดูก
ปรากฏชัดเจนขึ้น ชวยใหสะดวกแกการจําแนกชนิด ประเภทของสัตวนั้น ๆ หลังจากนั้นนํา
กระดูกที่ลางทําความสะอาดแลวไปผึ่งลมในที่รมใหแหงสนิท เมื่อกระดูกแหงสนิทแลวจะพบวา
รองรอยบนผิวกระดูกปรากฏชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทําใหสะดวกแกการจําแนกชนิดของกระดูกและชนิด
ของสัตว
การจําแนกชนิดของกระดูกและชนิดของสัตวนั้น กระทําโดยนํากระดูกแตละชิ้นมา
เปรียบเทียบกับตัวอยางโครงกระดูกสัตวที่มีอยูในประเทศไทย ซึ่งตั้งแสดงอยูในพิพิธภัณฑกาย
วิภาคศาสตรทางสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การศึกษานี้ไดพิจารณาถึง
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ลักษณะของกระดูก ตําแหนงที่อยูเดิม ลักษณะสัน ปุม รอง รอยของกระดูก ตลอดจนความ
คลายคลึงตาง ๆ กอนที่จะนําไปสูขอสรุปถึงชนิด ตลอดจนนิเวศวิทยาเบื้องตนของสัตวนั้น ๆ จาก
การปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว สามารถระบุถึงชนิดของสัตวที่พบในความลึกแตละระดับไดดังนี้
ระดับ 100 – 110 CM.DT.
กิ้งกายักษ ปลาน้ําจืดขนาดใหญเชน ปลาเทพา ปลากะโห
ระดับ 110 – 120 CM.DT.
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กจําพวก เกง กวาง
ระดับ 120 – 130 CM.DT.
ปลาน้ําจืดขนาดใหญเชน ปลาเทพา ปลากะโหและปลาน้ําจืด
ขนาดเล็กเชน ปลาตะเพียน สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กจําพวก เกง
ระดับ 130 – 140 CM.DT.
เตา ตะพาบ กิ้งก ายัก ษ ปลาน้ํ าจืดขนาดใหญเ ชน ปลาเทพา
ปลากะโหปลาน้ําจืดขนาดเล็กเชน ปลาตะเพียน สัตวเคี้ยวเอื้อง
ขนาดเล็กเชน เกง สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค กระบือ
ระดับ 140 – 150 CM.DT.
ปลาน้ําจืดขนาดเล็กเชน ปลาตะเพียน กิ้งกายักษ
ระดับ 150 – 160 CM.DT.
ปลาน้ําจืดขนาดเล็กเชน ปลาตะเพียนปลาน้ําจืดขนาดใหญ เชน
ปลาเทพา ปลากะโห
ระดับ 160 – 170 CM.DT.
กิ้งกายักษ ปลาน้ําจืดขนาดใหญเชน ปลาเทพา ปลาสวาย ปลา
น้ําจืด ขนาดเล็ก เชน ปลาตะเพีย น สั ตว เ คี้ ย วเอื้ อ งขนาดใหญ
จําพวก โค กระบือ
ระดับ 170 – 180 CM.DT.
จระเข ปลาน้ําจืดขนาดใหญเชน ปลาเทพา ปลาสวาย กิ้งกายักษ
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค กระบือ
สัตวเคี้ย วเอื้องขนาดเล็ก จํ าพวก เกง กวาง หมู สัตวกิน เนื้อ
ขนาดใหญเชน หมี เสือ สัตวขนาดเล็กเชน หนู หมูหริ่ง
ระดับ 180 – 190 CM.DT.
เต า จระเข ปลาน้ํ า จื ด ขนาดใหญ เ ช น ปลาเทพา ปลาสวาย
กิ้ ง ก า ยั ก ษ สุ ก ร สั ต ว ป ก เช น นก สั ต ว เ คี้ ย วเอื้ อ งขนาดใหญ
จําพวก โค กระบือ สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กจําพวก เกง กวาง
สัตวกินเนื้อขนาดเล็กเชน สุนัข
ระดับ 190 – 200 CM.DT.
นก สุกร สุนัข สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค กระบือ
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กจําพวก เกง กวาง ปลาน้ําจืดขนาดใหญ
เชน ปลาเทพา ปลาสวาย กิ้งกายักษ จระเข ตะพาบ เตา สัตว
กินเนื้อขนาดใหญ เชน เสือ หมี
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ระดับ 200 – 210 CM.DT.

ระดับ 210 – 220 CM.DT.

ระดับ 220 – 230 CM.DT.
ระดับ 230 – 240 CM.DT.
ระดับ 240 – 250 CM.DT.
ระดับ 250 – 260 CM.DT.

ตะพาบ เตา ลิง จระเข กิ้งกายักษ ปลาน้ําจืดขนาดใหญเชน
ปลาเทพา ปลาสวาย สั ต ว เ คี้ ย วเอื้ อ งขนาดใหญ จํ า พวก โค
กระบือ ลิง สัตวกินเนื้อขนาดใหญเชน หมี
กิ้งกายักษ สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค กระบือ ปลาน้ํา
จืดขนาดใหญเชน ปลาเทพา ปลากะโหและปลาน้ําจืดขนาดเล็ก
เชน ปลาตะเพียน
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค กระบือ สัตวกินเนื้อขนาด
เล็ก เชน สุนัข
------------- ไมพบโบราณวัตถุ
------------- ไมพบโบราณวัตถุ
------------- ไมพบโบราณวัตถุ
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6. เปลือกหอยที่ไดจากการขุดคน
การขุดคนเพื่อศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ บริเวณหลุมขุดคนพบชิ้นสวนของเปลือกหอยน้ํา
จืดจํานวนหนึ่งตั้งแตระดับ 110 CM.DT. ไปจนถึงระดับ 230 CM.DT. การจําแนกเบื้องตนพบวา
เปนหอยน้ําจืดจําพวกหอยขม หอยโขง หอยกาบ ภายหลังการขุดคนไดทําความสะอาดเปลืกหอย
ที่พบและขอความอนุเคราะหจากภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในการจําแนกชนิดและประเภทของหอยที่พบจากการขุดคน
ตารางที่ 9 ตารางแสดงชนิดหอยที่พบในระดับความลึกตางๆ
หอยขม
ระดับ

110 - 120
120 - 130
130 - 140
140 - 150
150 - 160
160 - 170
170 - 180
180 - 190
190 - 200
200 - 210
210 - 220
220 - 230
230 - 240

หอยขม

หอยโขง

หอยขวาน

หอยกาบ

หอยเจดีย

หอยเจดีย

หอยเจดีย

Vivipalidae Vivipalidae Vivipalidae Ampulalidae Corbiculidae Amblemidae Thiaridae Pilamidellidae Buccinidae
Filopaludina

100 - 110

หอยขม
Eriecia

Mekongia

Pila

Corbicula

Scabies

Brotia

Chrysallida

Clea
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7. เศษภาชนะดินเผา
เศษภาชนะดินเผาจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานวังไผนั้น สามารถจําแนกตาม
ลักษณะเนื้อดินที่นํามาใชในการขึ้นรูปภาชนะได 6 กลุม คือ (ดูรายละเอียดในบทที่ 4)
1. กลุมเนื้อเครื่องดินหยาบ
ภาชนะดินเผากลุมนี้ทําจากเนื้อดินที่มีเม็ดทรายขนาดใหญและเม็ดศิลาแลงปนอยูใน
ปริมาณมากเนื้อภาชนะมีความพรุนสูงเห็นรูพรุนไดชัดเจนมาก ลําตัวภาชนะมีความหนา ขึ้นรูปดวย
มือ ผิวดานนอกไมมีความราบเรียบ ไดรับความรอนไมทั่วตลอดทั้งใบ จึงเห็นไดวาเนื้อภาชนะดาน
นอกมีสีนวลปนสีดํากระจายเปนแหง ๆ เพราะถูกความรอนไมทั่วถึงกัน ในขณะที่เนื้อดานในมีสีดํา
เพราะความรอนแผเขามาไมถึง การตกแตงบนผิวภาชนะเปนลายกดประทับจักสานและลายเชือก
ทาบขนาดตาง ๆ พบเปนสวนมากในชั้นวัฒนธรรมที่ 1
2. กลุมเนื้อเครื่องดินคอนขางหยาบ
ภาชนะดินเผากลุมนี้ทําจากเนื้อดินที่มีเม็ดทรายขนาดกลางและเล็กปนอยูในปริมาณ
คอนขางมากสังเกตไดชัดเจน ลําตัวภาชนะมีความหนานอยกวาแบบเนื้อดินหยาบ ขึ้นรูปดวยแปน
หมุน ผิวภาชนะเรียบสีน้ําตาลเขมปนดํา ไดรับความรอนคอนขางทั่วถึงไสกลางมักเปนสีเทาเขม
พบในปริมาณมากที่สุด การตกแตงบนผิวภาชนะเปนลายขุดและลายขูดรอบลําตัว บาภาชนะ พบ
เปนสวนมากในชั้นวัฒนธรรมที่ 2
3. กลุมเนื้อเครื่องดินคอนขางละเอียด
ภาชนะดินเผากลุมนี้ทําจากเนื้อดินที่มีเม็ดทรายขนาดกลางและเล็ก ตลอดจนเศษศิลา
แลงชิ้นเล็กปนอยูในปริมาณนอย ลําตัวภาชนะมีความหนานอยกวาแบบเนื้อดินหยาบและแบบเนื้อ
ดินคอนขางหยาบ ผิวดานนอกมีสีน้ําตาลออนปนเหลืองตลอดทั้งใบ บางชิ้นมีการตกแตงโดยการทา
น้ําดินสีตาง ๆ เชน สีเหลือง สีแดง ไสกลางมีสีเทาออนแสดงใหเห็นวาผิวดานนอกภาชนะไดรับ
ความรอนโดยทั่วถึงกัน ในขณะที่ไสกลางก็ไดรับความรอนแตในปริมาณไมมาก การตกแตงบน
ผิวภาชนะเปนลายกดประทับจุดไขปลา ลายขุดและลายขูดรอบลําตัว บาภาชนะ พบเปนสวนมาก
อยูในชั้นวัฒนธรรมที่ 3
4. กลุมเนื้อเครื่องดินละเอียด
ภาชนะดินเผากลุมนี้ทําจากเนื้อดินที่ละเอียดไมมีสิ่งแปลกปลอมเชนเม็ดทราย เศษศิลา
แลงปนอยูเลย ลําตัวภาชนะมีความบางมาก ผิวดานนอกเรียบเสมอกันทาน้ําดินสีน้ําตาลเขม เผาไฟ
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สุกตลอดทั้งใบ เนื้อภาชนะเมื่อถูกความรอนจะมีสีขาวทั้งใบ พบเปนปริมาณนอยในเกือบทุกระดับ
ความลึก
5. กลุมภาชนะเนื้อแกรงเคลือบ
ภาชนะดินเผากลุมนี้ทําจากเนื้อดินคอนขางละเอียด เนื้อแกรง เคลือบดวยน้ําเคลือบสี
เขียว เปนชิ้นสวนแตกหัก พบในปริมาณนอยในชั้นวัฒนธรรมที่ 3 เปนผลิตภัณฑจากแหลงเตา
สุโขทัย
6. กลุมภาชนะเคลือบ
6.1เครื่ อ งเคลื อ บบุ รี รั ม ย ภาชนะดิ น เผากลุ ม นี้ ทํ า จากเนื้ อ ดิ น ละเอี ย ด สี ข าว
คอนขางหนาเปนชิ้นสวนแตกหักพบในปริมาณนอยในชั้นวัฒนธรรมที่ 3 เปนผลิตภัณฑจากแหลง
เตาในจังหวัดบุรีรัมย อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 – 18
6.2เครื่องถวยจีน ภาชนะดินเผากลุมนี้ทําจากเนื้อดินละเอียด สีขาว บาง ลวดลาย
บนผิวภาชนะเปนลายนูนและลายเม็ดประคําซึ่งเปนลักษณะของเครื่องถวยจีนชิงไป สมัยราชวงศ
สุง อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 – 18
การจัดลําดับชัน้ ทางวัฒนธรรมและการกําหนดอายุ
ในการขุดคนเนินดินภายในอาณาเขตชุมชนโบราณบานวังไผการนั้น พบวามีชั้นดินทับ
ถมอยูจํานวน 6 ชั้นดิน พบโบราณวัตถุในปริมาณมากโดยเฉพาะชั้นดินทับถมที่ 2 และ 3 การ
ขุดคนครั้งนี้ไดคัดเลือกตัวอยางถาน กระดูก เปลือกหอย จากแหลงโบราณคดีวังไผจํานวน 6
ตัวอยาง สงที่ฝายนิวเคลียรเคมี กองเคมี สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ เพื่อกําหนดอายุดวย
วิธีเรดิโอคารบอน (คารบอน – 14) ดังมีรายละเอียดดังนี้ (ตารางที่ 9, ตารางที่10)
1. ถุง OAEP 1837 ถุงบรรจุ 114 หลุม NEQ – T – 1(EX)
LEVEL 140 – 150 CM.DT. เศษถาน
DATE 24/4/43
2. ถุง OAEP 1838 ถุงบรรจุ 221 หลุม NEQ – T – 2
LEVEL 200 – 210 CM.DT. เปลือกหอย
DATE 8/5/43
3. ถุง OAEP 1839 ถุงบรรจุ 49 หลุม NEQ – T – 1(EX),T – 1,T – 2
LEVEL 100 – 110 CM.DT. เปลือกหอย
DATE 19/6/43
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4. ถุง OAEP 1840 ถุงบรรจุ 94 หลุม NEQ – T – 1(EX)
LEVEL 130 – 140 CM.DT. เปลือกหอย
DATE 26/4/43
5. ถุง OAEP 1841 ถุงบรรจุ 234 หลุม NEQ – T – 1
LEVEL 200 – 210 CM.DT. กระดูก
DATE 8/5/43
6. ถุง OAEP 1842 ถุงบรรจุ 141 หลุม NEQ – T – 2
LEVEL 150 – 160 CM.DT. กระดูก
DATE 28/4/43
การกํ า หนดอายุ ด ว ยวิ ธีเ รดิโ อคารบ อนมีห ลัก การคือ ในบรรยากาศทั่ว ไป จะมี ธ าตุ
คารบอนกระจายอยู โดยเกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียรระหวางอนุภาคนิวตรอนจากรังสีคอสมิคกับ
อะตอมของธาตุ ไ นโตรเจนที่ ร วมตั ว กั บ ออกซิ เ จนในบรรยากาศชั้ น บน กลายเป น ก า ซ
คารบอนไดออกไซด แพรกระจายลงมายังบรรยากาศชั้นล างลงไปในทะเล มหาสมุทรในรูป
ของไบคารบอเนต หรือลงมายังพื้นดินในรูปของการสังเคราะหแสงและการกินพืชเปนอาหาร เมื่อ
สัตวกินพืชก็จะไดสารอินทรียที่มีคารบอน – 14 ตอมาเมื่อสัตวดังกลาวตายลง การแลกเปลี่ยน
คารบอนไดออกไซดในสัตวกับธรรมชาติก็สิ้นสุดลง ปริมาณเดิมที่มีอยูก็จะสลายตัวไป ซึ่งนิยมพูด
กันในรูปของคาครึ่งชีวิตคือระยะเวลาการสลายตัวเทากับครึ่งหนึ่งของปริมาตรที่มีอยูเดิม มีคา
เทากับ 5,730 ป วิธีนี้สามารถกําหนดอายุไดในชวง 200 – 50,000 ป โดยใชกับวัตถุจําพวก
อินทรียวัตถุ เชน ไม ถาน เปลือกหอย กระดูกและถ
ตารางที่ 10 ตารางแสดงคาอายุตัวอยางถาน กระดูก เปลือกหอย จากระดับตางๆ
หมายเลขถุง
OAEP
OAEP
OAEP
OAEP
OAEP
OAEP

1839
1840
1837
1842
1838
1841

ระดับ/CM.DT.

ชนิดตัวอยาง

100 – 110
130 – 140
140 – 150
150 – 160
200 – 210
200 – 210

เปลือกหอย
เปลือกหอย
ถาน
กระดูก
เปลือกหอย
กระดูก

คาอายุ
1,790
2,370
1,030
880
2,520
2,070

+
+
+
+
+
+

180
190
180
170
190
290

ชั้นดินทับถม
3
2
2
2
1
1
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นอกจากนั้นการกําหนดอายุยังใชหลักฐานทางโบราณคดีในการกําหนดอายุชวยกําหนด
อายุสมัย จากการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนประกอบกับการศึกษาชั้นดินที่
ปรากฏในหลุมขุดค นทั้งหมด รวมทั้งการตีความจากการเปรี ยบเทีย บรูปแบบโบราณวัตถุ การ
กําหนดอายุโดยวิธีเรดิโอคารบอนและการศึกษาชั้นดินทับถมทางปฐพีวิทยา สรุปไดวาบริเวณ
ชุมชนโบราณวังไผ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี มีรองรอยการอยูอาศัยและการ
ประกอบกิจกรรมของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย และอยูตอเนื่องมาจนถึง
สมัยลพบุรี สามารถแบงได 3 ระยะ ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ระยะที่ 1 ชวงการอยูอาศัยระยะที่ 1 ของชุมชนโบราณแหงนี้ปรากฏรองรอยในหลุม
ขุดคนดังนี้ (ดูแผนผังชั้นดินทับถม) ที่ชั้นดิน 3Ab และ 3Bwb ในระดับความลึกสมมติ ตั้งแต
210 – 270 CM.DT. ในชวงเวลาดังกลาวสันนิษฐานวาเริ่มมีการเขามาตั้งถิ่นฐานหรือทํากิจกรรม
อื่นๆ ยังบริเวณนี้เปนสมัยแรก โดยในชั้นดินที่ระดับความลึก 230 CM.DT. จะปรากฏจุดสีประ
ในดินอยางชัดเจนสีเหลืองปนน้ําตาล ลักษณะของดินในระดับนี้เปนดินเหนียวที่มีการเกาะตัวแนน
ลักษณะดังกลาวนี้จะปรากฏติดตอไปจนถึงระดับ 270 CM.DT. ดินจึงมีการเปลี่ยนแปลงโดย
พบวาดินในระดับนี้มีสีเหลืองโดยตลอด ซึ่งเปนสภาพของดินที่มีการแชขังของน้ํา มีการจับตัวของ
อนุภาคอยางหนาแนน มีแรไมกา ควอตซปนอยู เริ่มพบเศษภาชนะดินเผาที่มีเนื้อวัสดุหยาบ มีเม็ด
ทรายขนาดเล็กผสมอยูสังเกตดวยตาเปลาไดอยางชัดเจนผิวขัดมัน ทาน้ําดินสีแดงเขม แวดินเผา
เนื้อหยาบมีเม็ดทรายขนาดใหญผสมอยู ลูกปดเปลือกหอยมือเสือ และลูกปดแกวบางเม็ดที่ปรากฏ
ในความลึกระดับนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบโบราณวัตถุในชั้นดินกับแหลงโบราณคดีที่มีการ
กําหนดอายุแลวเทากับเปนระดับที่อยูในชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายยุคโลหะที่
เรียกวาชวงกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ) ตอเนื่องกับสมัยประวัติศาสตรตอนตนอายุราว
พุทธศตวรรษ 9 – 11 ใกลเคียงกับการกําหนดอายุดวยวิธีเรดิโอคารบอนคาอายุอยูในชวง
2,070 + 290 ปกอนปปจจุบัน หรือประมาณ 1,500 ปมาแลว ในสมัยนี้สภาพพื้นที่ของแหลง
โบราณคดีเปนที่ลุมมีน้ําทวมขัง อันเปนภูมิประเทศที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา จะเกิดการทวมขังของน้ํา
ในฤดูฝน สภาพปาโดยรอบแหลงโบราณคดีมีสภาพเปนปาเบ็ญจพรรณ ประกอบกับการที่มีที่ตั้งอยู
ใกลแหลงน้ํา คือ แมน้ําบางขาม บริเวณคุงน้ํา ซึ่งเปนบริเวณที่แมน้ํามีความกวางจากกระแสการ
โคงตวัดและการกัดเซาะทางขางของแมน้ํา อีกทั้งการไหลของน้ําในบริเวณดังกลาวลดความรุนแรง
ลง บริเวณนี้จึงเปนจุดที่นาจะมีความอุดมสมบูรณสูง มีสัตวบก สัตวน้ําอยูอาศัยอยางหนาแนน
เนื่องจากในการขุดคนพบชิ้นสวนกระดูกสันหลังของปลา ชิ้นสวนกระดูกสัตวเคี้ยวเอือ้ งขนาดใหญ
เชน โต กระบือในชั้นดินชวงตนของชั้นวัฒนธรรมนี้และนาจะเริ่มมีการติดตอกับชุมชนใกลเคียง
ชุมชนตางถิ่นเพราะพบเศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดําในปริมาณนอยแตพบตอเนื่องกันในทุก
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ระดับความลึกของชั้นดังกลาว การอยูอาศัยของผูคนในสมัยนี้เปนการบุกเบิกพื้นที่เพื่อเตรียมการ
ประกอบกิจกรรมการดํารงชีวิตชวงเวลาระยะนี้เทียบไดกับแหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 2 – 3
แหลงโบราณคดีจันเสนสมัยที่ 3 ฯลฯ นอกจากนั้นแลวในเวลาตอมายังพบวามีกิจกรรมการถลุง
โลหะในชุมชนนี้เนื่องจากพบเศษตะกรันจากการถลุงโลหะกระจายอยูในชั้นดินตั้งแตระดับ 210 –
220 CM.DT. ในชั้นวัฒนธรรมระยะที่ 1 ขึ้นมาจนถึง 120 – 130 CM.DT. ในชั้นวัฒนธรรม
ระยะที่ 2 โดยที่ไมไดมีการทับถมอยางหนาแนนเชนแหลงโบราณคดีที่มีการผลิตเปนอุตสาหกรรม
จากแผนที่ทําใหทราบวาแหลงแรโลหะที่ใกลที่สุดคือเขาทับควาย เขาวงพระจันทรในเขตอําเภอ
โคกสําโรง หลักฐานดังกลาวทําใหสันนิษฐานวาคงมีการติดตอกับชุมชนโบราณทางแถบเขาวง
พระจั น ทร เขาทั บ ควาย ซึ่ ง เป น แหล ง ที่ มี ก ารทํ า กิ จ กรรมด า นโลหะกรรมมาตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตรแลว โดยอาจเปนการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินคาระหวางชุมชน เวลาดังกลาว
กิจกรรมบนเนินดินแหงนี้ไดหยุดชะงักไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมดังกลาวอาจยายไปทํายัง
เนินดินแหงอื่นตามความเหมาะสม ลักษณะของเศษตะกรันที่พบประกอบดวยตะกรันที่มีสนิมสี
เหลืองซึ่งเปนสีสนิมของเหล็ก และตะกรันที่มีสนิมสีเขียวซึ่งเปนสีสนิมของทองแดงนั้น เปนสิ่ง
แสดงใหเห็นวาชุมชนแหงนี้มีการผลิตเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กและสําริด ซึ่งปริมาณที่พบเปนเพียง
การผลิตเพื่อการใชสอยภายในชุมชนเทานั้น
ระยะที่ 2 การอยูอาศัยระยะที่ 2 ของชุมชนโบราณบานวังไผปรากฏรองรอยในหลุม
ขุดคนดังตอไปนี้ (ดูแผนผังชั้นดินทับถม) ที่ชั้นดิน 2A1 และ 2A2 ในระดับความลึกสมมติตั้งแต
110 – 210 CM.DT. ความหนาประมาณ 100 CM. ในชวงเวลาดังกลาวสันนิษฐานวาในชวงนี้
กิจกรรมของผูคนไดหนาแนนขึ้น รองรอยจุดสีประและสีของดินไดเปลี่ยนไป ลักษณะดินที่ใน
ระดับความลึกดังกลาวมีสีดําเปนดินรวนปนดินเหนียว ขอบเขตของดินเปนลูกคลื่นลอนลาด เนิน
ดินในชวงนี้ไดมีความสูงจากระดับที่มีน้ําทวมขัง ดังนั้นจึงไมอยูในอิทธิพลที่จะถูกกระทําโดย
พาหะทางธรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ภูมิประเทศโดยรอบชุมชนแหงนี้ยังมีสภาพเปนปาละเมาะ ที่มีความ
อุดมสมบูรณ มีสัตวปาชุกชุม คนในชุมชนดํารงชีวิตดวยการหาของปาและลาสัตวทั้งสัตวบก เชน
เกง กวาง หมูปา สุนัขปา วัวปา ฯลฯ โดยสัตวเหลานี้มักจะออกมาหากินตามชายปาที่ใกลกับที่
อยูอาศัยของมนุษย นอกจากนั้นยังจับสัตวน้ําเชน ปลาน้ําจืดขนาดใหญ – เล็กชนิดตาง ๆ เตา
ตะพาบ จระเข เปนอาหาร ในการขุดคนพบวาระดับดินในชั้นความลึกนี้มีการทับถมเปนชวง
เดียวกันอยางหนาแนนโดยไมมีการชะงัก พบกองกระดูกสัตว กองเปลือกหอย กองเถาถาน เปน
หยอม ๆ ซึ่งประกอบดวยเศษภาชนะดินเผาที่มีเนื้อวัสดุหยาบเปนหมอกนกลมขนาดตาง ๆ ตกแตง
ดวยลายกดประทับเชือกทาบและลายจักสาน หมอมีสัน แวดินเผาเนื้อละเอียดสีดําผิวขัดมัน ลูกปด
แกวสีขนาดตาง ๆ ที่พบในทุกระดับความลึกซึ่งเปนรูปแบบที่พบไดทั่วไปตามแหลงชุมชนโบราณ
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สมัยทวารวดีในภาคกลางของประเทศไทย อีกทั้งยังพบเศษตะกรันจากการถลุงโลหะตอเนื่องในทุก
ระดับความลึก และชิ้นสวนเบาหลอมโลหะอันเปนสิ่งที่แสดงถึงกิจกรรมดานโลหะกรรมที่มีการ
ดําเนินการตอเนื่องมาจากระยะที่ 1 ในชวงนี้ชุมชนคงจะมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น องคประกอบ
ทางเคมีของดินและปริมาณโบราณวัตถุชนิดตาง ๆ ตามแตละระดับความลึกไดเพิ่มขึ้นแสดงถึง
กิจกรรมมนุษยที่มีอยางหนาแนน จากภาพถายทางอากาศที่พบวารองรอยของชุมชนแหงนี้ลอมรอบ
ดวยคูน้ํา – คันดิน รูปสี่เหลี่ยมมุมมน ซึ่งสันนิษฐานวาคงมีการขุดขึ้นในระยะเวลาดังกลาว ในเวลา
นี้เนินดินไดขยายพื้นที่ใหกวางและสูงขึ้นโดยการนําดินจากการขุดคูน้ําและทางน้ําภายในเขตชุมชน
มาถม ในความลึกของชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ชวงเวลานี้ชุมชนไดมีการติดตอกับชุมชนอื่นภายนอกทั้ง
ที่อยูใกลเคียงตลอดจนที่อยูหางไกลออกไป ดังจะพบเศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดําจํานวนหนึ่ง
แทรกอยูในชั้นดินของวัฒนธรรมนี้เปนระยะและหมดไปในชวงกลางของชั้นวัฒนธรรมนี้ อีกทั้งยัง
มีการติดตอกับโพนทะเลโดยการเขามาของพอคาตางชาติ นักแสวงโชค ผูสอนศาสนา ดังจะพบวา
ความนิยมในเครื่องประดับจําพวกลูกปดแกวไดเพิ่มมากขึ้น เปนระดับที่อยูในชั้นวัฒนธรรมสมัย
ทวารวดีตอนตน อายุราวพุทธศตวรรษ 11 – 15 ใกลเคียงกับการกําหนดอายุดวยวิธีเรดิโอคารบอน
คาอายุอยูในชวง 1,030 + 180 ปกอนปปจจุบัน เทียบไดกับแหลงโบราณคดีใกลเคียง เชน แหลง
โบราณคดีเนินมะกอก บานเกริ่นกระถิน จังหวัดลพบุรี บานคูเมืองสมัยที่ 2 – 3 จังหวัดสิงหบุรี
แหลงโบราณคดีจันเสนระยะที่ 5 – 6 แหลงโบราณคดีทาแคระยะที่ 4 ฯลฯ
ระยะที่ 3 การอยูอาศัยระยะที่ 3 ของชุมชนโบราณบานวังไผปรากฏรองรอยในหลุม
ขุดคนดังตอไปนี้ (ดูแผนผังชั้นดินทับถม) ที่ชั้นดิน A1 และ Bw ในระดับความลึกสมมติตั้งแต
34 – 110 CM.DT. ความหนาประมาณ 76 CM. ในเวลานี้กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาบนเนิน
ดินแหงนี้ไดเริ่มมีขึ้นอยางหนาแนน ในชั้นวัฒนธรรมนี้ปรากฏรองรอยการทับถมของเศษภาชนะ
ดินเผาอยางหนาแนนตลอดความลึกของชั้นดิน อีกทั้งพบกอนดินเผาขนาดใหญมีรอยนิ้วมือและ
รอยโครงไมไผจํานวนมากซึ่งสันนิษฐานวาเปนสวนของหลังคาเตาเผาภาชนะที่ทําดวยโครงไมไผ
แลวพอกดินเหนียวทับ ซึ่งเตาลักษณะเชนนี้สามารถสรางทับบนเตาเดิมที่ยุบตัวลงหมดแลว สภาพ
ดิน ในหลุ ม ขุ ด ค น มี ลั ก ษณะแข็ ง คล ายถู ก ความร อ น และพบรอ งรอยกองขี้ เ ถา ขนาดใหญ ใน
ขณะเดียวกัน โบราณวัตถุชนิดอื่นเชน ชิ้นสวนกระดูกสัตว ลูกปดแกวสีตาง ๆ ไดลดปริมาณลง
อยางเห็นไดชัด อันแสดงถึงกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตภาชนะดินเผาในบริเวณเนินดินแหงนี้ไดเพิ่ม
ขี้น เศษภาชนะดินเผาที่ตกแตงดวยลวดลายกดประทับจุดไขปลาประกอบกับลายขุด/ขูดขีดคูขนาน
บริ เ วณไหลภ าชนะ เศษภาชนะที่ต กแต ง ด ว ยลายขู ด ขี ด ลู ก คลื่ น บริ เ วณขอบปาก/ไหล ภ าชนะ
ตะกรุดดินเผาไมเคลือบ ลวดลายและรูปแบบโบราณวัตถุเหลานี้คลายกับลวดลายตกแตงภาชนะ
และรูปแบบโบราณวัตถุ ที่ผลิ ต จากเตาเผาในเขตจั ง หวัด บุรีรัมย ซึ่ งรับอิ ทธิพ ลมาจากเขมรใน
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ประเทศกัมพูชา แตโบราณวัตถุที่พบในแหลงโบราณคดีวังไผนั้นถึงแมในตอนตนบริเวณรอยตอ
ระหวางชั้นวัฒนธรรมที่ 2 กับชั้นวัฒนธรรมที่ 1 จะมีรูปแบบ ลวดลายที่คลายกันก็ตาม แตก็มี
ความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด โดยภาชนะดินเผาที่มีการตกแตงดวยลายกดประทับจุดไขปลาใน
ชวงแรกจะคลายกับภาชนะดินเผาเคลือบแบบเขมรเชนที่ชุมชนโบราณเมืองเสมา อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดินของแหลงโบราณคดีวังไผไดมีการ
พั ฒ นาการวิ ธี ผ ลิ ต ลวดลายเป น ของตนเองในที่ สุ ด จากรู ป แบบโบราณวั ต ถุ ที่ พ บจั ด ว า ชั้ น
วัฒนธรรมดังกลาวเปนระดับที่อยูในชั้นวัฒนธรรมสมัยลพบุรีพุทธศตวรรษ 15 – 18 ใกลเคียงกับ
การกําหนดอายุดวยวิธีเรดิโอคารบอนคาอายุอยูในชวง 1,790 + 180 ปกอนปปจจุบัน เทียบไดกับ
แหลงโบราณคดีบานคูเมืองสมัยที่ 4 เมืองลพบุรี(เกา) แหลงโบราณคดีจันเสนระยะที่ 6 เมืองฟา
แดดสงยางระยะที่ 4 ฯลฯ
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ตารางที่ 11 ตารางเปรียบเทียบคาอายุระหวางรูปแบบทางศิลปะกับวิธที างวิทยาศาสตร
ชั้น
วัฒนธรรม ความลึก

รูปแบบทาง
ศิลปะ

โบราณวัตถุ

(CM.DT.)
3

34 - 110

วิธีทาง
วิทยาศาสตร

โบราณวัตถุ ความลึก

(ปมาแลว)
สมัยลพบุรี

เศษภาชนะดินเผาลายจุด

1,790 + 180

(CM.DT.)
เปลือกหอยน้ํา 100 - 110
จืด

พศต. 15 - 18 ไขปลา ลายคลื่น ลายขูดขีด
ตะกรุดดินเผาชิ้นที่ 1, 2
เบี้ยดินเผา
กอนโลหะ
แวดินเผาแบบที่ 1
ตะคันดินเผาแบบที่ 1
ลูกกระสุนดินเผา
ฝาภาชนะแบบที่ 3
พวยกาดินเผาชิ้นที่ 1
2

110 - 190 สมัยทวารวดี เศษภาชนะดินเผาลายเชือกทาบ
พศต. 11 - 15 ภาชนะดินเผาขัดมันทาน้ําดินแดง
ลายจักสาน
แวดินเผาแบบที่ 2 - 4
ลูกปดแกว ตะกรันโลหะ
กระพรวนสําริด
เบี้ยดินเผา
ฝาภาชนะแบบที่ 1, 2
ตะคันดินเผาแบบที่ 2 - 4
ลูกกระสุนดินเผา
เบาหลอมโลหะชิ้นที่ 1, 2
พวยกาดินเผาชิ้นที่ 2 - 4

1,030 + 180

ถาน

140 - 150
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ตารางที่ 11 (ตอ)
ชั้น
ความลึก
วัฒนธรรม

รูปแบบทาง
ศิลปะ

โบราณวัตถุ

(CM.DT.)
1

วิธีทาง
วิทยาศาสตร

โบราณวัตถุ ความลึก

(ปมาแลว)
190 - 240

ภาชนะดินเผาขัดมันทาน้ําดินแดง
แวดินเผาแบบที่ 5
ยุคโลหะ

ลูกปดเปลือกหอยมือเสือ

พศต. 9 - 11 ลูกปดแกว ตะกรันโลหะ
ลูกกระสุนดินเผา
เบาหลอมโลหะชิ้นที่ 3

2,070 + 290

(CM.DT.)
กระดูกสัตว

200 - 210
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงความสัมพันธของชุมชนโบราณบานวังไผกับชุมชนโบราณรวมสมัย
ลําดับชั้นวัฒนธรรม
ความสัมพันธกบั แหลง ความสัมพันธกบั แหลงโบราณคดี
การกําหนดอายุ
ของบานวังไผ
โบราณคดีรวมสมัยในลุม ใกลเคียง
น้ําบางขาม
1

สมัยกอนประวัติ
ตอนปลาย(ยุค
โลหะ)
พศต. 9 – 11
ประมาณ 1,500 ป
มาแลว

- บานรักไทย
- บานชอนบอน

- บานทาแคสมัยที่ 2 – 3
- ศูนยการทหารปนใหญ

- โนนปาหวาย
- บานแกงหิน

- จันเสนสมัยที่ 3
- บานชัยบาดาลระยะที่ 1(1,500 ป
มาแลว)
- ซับจําปาระยะที่ 1
- บานปกรีสมัยที่ 1(1,500 ปมาแลว)
- บานทาฤทธิ์ สมัยที่ 2
- บานโคกลอสมัยที่ 1
- บานกระเบื้องนอกระยะที่ 2
(พศต.8 – 15)
- เมืองฟาแดดสงยางระยะที่ 2
(พศต.8 – 11)
- บานตะเคียนนอย สมัยที่ 1
- บานเกาะพระแกวสมัยที่ 1
- ซับจําปาระยะที่ 2
- บานทาฤทธิ์ สมัยที่ 3
- บานปกรีสมัยที่ 2
- บานคูเมือง สมัยที่ 1
- เมืองฟาแดดสงยางระยะที่ 3
(พศต.15 – 16)
- บานกระเบื้องนอกระยะที่ 2
(พศต.8 – 15)
- จันเสนสมัยที่ 4 - 6(พ.ศ.1145 –
1593)
- บานทาแคสมัยที่ 4(พศต.11 –15)
- บานชัยบาดาลระยะที่ 2

- บานหัววังยาง
- บานชอนมวง
- วัดทุงสิงหโต
- โนนหมากลา
- บานใหมไพศาลี

2

สมัยทวารวดี
พศต. 11 – 15

- เขาแร
- โนนกกหวา
- ร.พ.อานันทมหิดล
- บานเขาตีหิน
- บานเกริ่นกระถิน
- บานพรหมทิน
- วัดสิงหคูยาง
- บานใหมไพศาลี
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ตารางที่ 12 (ตอ)
ลําดับชั้นวัฒนธรรม
ความสัมพันธกบั ชุมชน
การกําหนดอายุ
ของบานวังไผ
โบราณรวมสมัยในลุม
น้ําบางขาม
3

สมัยลพบุรี

- บานหมอ
- บานเพนียด
- บานโปงหีบ
- บานพรหมทิน

ความสัมพันธกบั ชุมชนโบราณ
ใกลเคียง
- บานทาฤทธิ์ สมัยที่ 4
- บานหนองตารุง
- บานเกาะตาเขียว
- บานตะเคียนนอย สมัยที่ 2
- บานโคกบาน สมัยที่ 1
- บานเกาะพระแกว สมัยที่ 2
- วัดโคกสําราญ
- บานโคกระฆัง
- บานคูเมือง สมัยที่ 4

พัฒนาการของชุมชนโบราณวังไผ
การสํารวจชุมชนโบราณตามลําแมน้ําบางขามนั้นพบวามีรองรอยชุมชนโบราณปรากฏ
อยูตลอดสองฝงลําน้ําสายนี้เปนจํานวนมากมีรองรอยแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานอยางตอเนื่องกันมา
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ) มาจนถึงสมัยประวัตศาสตรจากการขุดคน
ชุมชนโบราณบานวังไผ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา
– คันดิน พบวาชุมชนโบราณแหงนี้มีพัฒนาการทั้งสิ้น 3 สมัย คือ
1.สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ)
2.สมัยทวารวดี
3.สมัยลพบุรี
1.สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ)
ในชวงเวลาดังกลาว พื้นที่ทั่วไปของชุมชนโบราณวังไผยังมีสภาพเปนที่ลุมริมฝงแมน้ํา
สลับกับเนินดินขนาดเล็กๆ ที่ยังมีความสูงไมมากนักจากระดับพื้นดินเดิมกระจายอยูทั่วไปใน
บริเวณดังกลาว รองรอยของวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ) จากการขุด
คนปรากฏอยูทั่วไป โบราณวัตถุสวนใหญที่พบในชั้นวัฒนธรรมนี้ประกอบดวย
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โบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตว เชน สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ จําพวก โค กระบือ
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก จําพวก เกง กวาง สัตวปก เชน นก สัตวบก เชน สุกร ลิง สัตวกินเนื้อ
ขนาดเล็ก เชน สุนัข สัตวกินเนื้อขนาดใหญ เชน หมี สัตวเลื้อยคลานเชน กิ้งกายักษ ปลาน้ําจืด
ขนาดใหญ เชน ปลาเทพา ปลาสวาย ปลาน้ําจืดขนาดเล็ก เชน ปลาตะเพียน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
เชน ตะพาบ เตา จระเข
กลุมภาชนะดินเผาจากชุมชนโบราณใกลเคียง ไดแก เศษภาชนะที่มีเนื้อหนา หยาบ
จากการขุดคนพบในปริมาณไมมาก มีเม็ดกรวดทรายปนในปริมาณมาก ผิวภาชนะขัดมัน ทาน้ํา
ดินสีแดงบนผิวภาชนะสังเกตเห็นแรไมกาซึ่งมีลักษณะเปนเกล็ดวาวเห็นไดชัดเจน ลักษณะเปน
หมอมีสัน ปากผายภาชนะกลุมนี้เปนภาชนะที่นิยมใชมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแลวเชนที่
เมืองโบราณจันเสน ระยะที่ 316 แหลงโบราณคดีเนินมะกอก17 จังหวัดลพบุรี แหลงโบราณคดี
บานคูเมือง18 จังหวัดชัยนาท เศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา ซึ่งคลายกับที่พบที่เมืองโบราณจัน
เสน ระยะที่ 419 จึงนาจะเปนการนําเขามาจากชุมชนใกลเคียงและมีการใชงานอยางตอเนื่องจนถึง
ชวงกลางของชั้นวัฒนธรรมที่ 2 จึงหมดไป
โบราณวั ต ถุ ป ระเภทโลหะได แ ก ตะกรั น โลหะซึ่ ง มี ทั้ ง ตะกรั น เหล็ ก และตะกรั น
ทองแดง
โบราณวัตถุประเภทเครื่องใชไดแก แวดินเผาแบบที่ 3 แวดินเผาแบบที่ 5 เปนแวทรง
กรวยประกบ เนื้อวัสดุหยาบมีทรายปนในปริมาณมาก เชนเดียวกับที่พบในเมืองโบราณจันเสน20
จังหวัดนครสวรรค แหลงโบราณคดีทาแค21 จังหวัดลพบุรี เปนตน

16

Bennet Bronson, Excavation at Chansen and The Cultural Chronology of Protohistoric

Central Thailand (Pennsylvania : University of Pennsylvania Museum, 1976), 308 – 326.
17
กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดี
บางประเภท (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2532), 78 – 79.
18
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานคูเมือง ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา
จังหวัดชัยนาท, ” (อัดสําเนา)
19
Bennet Bronson, Excavation at Chansen and The Cultural Chronology of Protohistoric
Central Thailand, 389.
20
เลิศ หงษภักดี, จันเสน เมืองโบราณ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค พิมพวันรับและสมโภชน
พระประธานอุโบสถวัดจันเสน 16 ธ.ค. 2510, 40.
21
ทนงศักดิ์ หาญวงศ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค
ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 29.
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โบราณวัตถุประเภทเครื่องประดับ ไดแก ลูกปดแกวสีตางๆ ทรงกระบอก ลูกปด
เปลือกหอยมือเสือ
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณบานวังไผในชวงระยะเวลาดังกลาว คงจะเปนการ
เคลื่อนยายผูคนและชุมชนมาตั้งอยูริมแมน้ํา เนื่องจากที่ตั้งของชุมชนนั้น อยูในบริเวณที่แมน้ําได
เกิดการโคงตวัดและกัดเซาะพื้นดินในทางราบเปนบริเวณกวาง ฝงตรงขามดานที่ถูกกัดเซาะจึงมี
ลักษณะเปนตลิ่งที่ยื่นออกไปแมน้ําชวงที่ไหลผานบริเวณนี้จึงมีความกวาง น้ํานิ่งสงบ มีสัตวน้ําชุก
ชุม ภูมิประเทศสองฝงแมน้ําเปนบริเวณที่ราบลุมริมฝง สลับกับปาละเมาะ ปาโปรง มีตนไมขนาด
เล็กจําพวกไมพุม ไมยืนตนขนาดตางๆ เจริญเติบโตอยูทั่วไป เปนบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณสูง
สําหรับสัตวปาออกมาหากิน อีกทั้งยังเหมาะสมตอการเกษตรกรรม โดยมีแมน้ําบางขามไหลผาน
ทางทิศตะวันตกของชุมชน มีคลองวังไผซึ่งเปนลํารางขนาดเล็กไหลผานทางทิศใตของชุมชน
จากการวิเคราะหกระดูกสัตวที่ไดซึ่งมีทั้งสัตวบกพบวาสัตวเหลานี้จะออกหากินใน
ชวงเวลาเชา ตามแถบภูมิประเทศที่เปนปาโปรง ปาละเมาะ สวนสัตวน้ําเชน ปลาชนิดตางๆนั้นก็
สามารถหาไดจากแหลงน้ําในบริเวณนั้นนั่นเอง ในสมัยแรกนี้ชุมชนโบราณวังไผคงเปนชุมชนที่มี
ขนาดเล็ก มีสังคมที่ไมซับซอน การแบงชนชั้นทางสังคมคงเปนเพียงนับถือผูที่อาวุโสเปนผูนําของ
ชุมชน การดํารงชีวิตของกลุมคนโบราณในสมัยนี้นั้นคงดําเนินชีวิตดวยการลาสัตว หาของปา จับ
สัตวน้ําเพื่อนํามาทําเปนอาหาร สวนการตั้งถิ่นฐานของชุมชนเนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการทับถมของ
ดินตะกอนแมน้ําจากการพัดพาของแมน้ําเจาพระยา ในชวงเวลานี้ บริเวณชุมชนโบราณวังไผ
โดยรอบคงมีสภาพเปนพื้นที่ราบลุม ประกอบกับเนินดินขนาดตางๆ มีน้ําทวมขังในฤดูฝน ซึ่ง
บริเวณเนินดินเหลานี้เองที่เปนที่อยูอาศัยและประกอบกิจกรรมตางๆ ของคนในสมัยดังกลาวการ
วิเคราะหชั้นดินทางปฐพีวิทยาของชั้นดินในชวงชั้นวัฒนธรรมที่ 1 ปรากฏวายังพบรองรอยของจุด
ประสี เหลืองในดิน และดินในชั้นวัฒนธรรมนี้มีสี เหลื องโดยตลอดอันแสดงถึ งการแชขังเปน
เวลานานของน้ํ า ที่ มี ก ารท ว มอยู ร ะยะเวลาหนึ่ ง แล ว จึ ง ลดระดั บ ไปเกิ ด การตกตะกอนของ
สารประกอบจําพวกเหล็กเปนจุดสีเหลืองและตะกอนของคารบอเนตเปนจุดสีขาวอยูทั่วบริเวณหลุม
ขุดคน สวนชวงรอยตอของชั้นดินนั้นมีลักษณะเปนลูกคลื่นลอนลาดซึ่งมีการทับถมครั้งที่ 2 ซึ่ง
เริ่มปรากฏกิจกรรมของคนในสมัยโบราณ อันมีลักษณะที่แตกตางจากการทับถมครั้งที่ 1 ซึ่งเปน
ลักษณะดินเดิมที่เปนการทับถมโดยกระแสน้ํา
สวนกิจกรรมอื่นๆ นั้น ในชวงระยะเวลาดังกลาวภายในชุมชนไดมีการถลุงโลหะดังที่
พบเศษตะกรันโลหะทั้งทองแดงและเหล็ก รวมถึงชิ้นสวนของเบาหลอมโลหะ จากปริมาณที่พบ
คาดวา กิจกรรมดานโลหะกรรมในชุมชนโบราณแหงนี้คงเปนกิจกรรมขนาดเล็ก ที่เปนการถลุง
โลหะเพื่อใชภายในชุมชนเทานั้น ซึ่งตะกรันโลหะที่พบจะกระจายอยูในชั้นดินในรูปแบบของกอน
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ตะกรันขนาดตางๆ ไมไดมีการทับถมกันหนาแนนจนเปนการผลิตระดับอุตสาหกรรมแตอยางใด
ดังนั้นจึงอาจมีการติดตอกับชุมชนโบราณในแถบใกลเคียงเพื่อนําแรดิบที่มาทําการถลุงภายใน
ชุมชนเอง ดังจะพบตะกรันโลหะดังกลาวตามชุมชนโบราณในแถบลุมน้ําบางขาม เชน บานถลุง
เหล็ก22 เนินสมกบ23 บานหลุมขาว24 บานพรหมทิน25 อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งแหลง
โบราณคดีเหลานี้ลวนมีที่ตั้งอยูใกลกับเขาทับควายซึ่งเปนแหลงแรเหล็กธรรมชาติแหลงหนึ่งใน
จังหวัดลพบุรีนั่นเอง
สวนภาชนะแบบพิเศษที่มีเม็ดทรายปนในปริมาณมาก ขัดมันผิวภาชนะทาน้ําดินสีแดง
เนื้อหนา ซึ่งไมพบวาเปนผลผลิตจากชุมชนแหงนี้ เนื่องจากพบในปริมาณไมหนาแนน ดังนั้นจึง
นาจะเปนการนําเขามาจากการติดตอกับชุมโบราณใกลเคียงนั่นเอง
การพบลูกปดแกวสีตางๆ ลูกปดเปลือกหอยมือเสือในชุมชนโบราณวังไผระยะนี้นั้น
แสดงใหเห็นวา ชุมชนนี้คงมีการติดตอกับชุมชนโบราณใกลเคียง เชน แหลงโบราณคดีทาแค
จังหวัดลพบุรี ซึ่งพบวาเปนแหลงผลิตลูกปดชนิดนี้ สวนลูกปดแกวที่พบนี้เปนหลักฐานสําคัญที่
แสดงใหเห็นถึงการติดตอกับชาวอินเดียเปนอยางดี เนื่องจากมีการติดตอกับชาวอินเดียคาขายกับ
ดินแดนในแถบภาคกลางมาตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 3 สมัยราชวงศโมริยะเปนชวงที่อินเดียผลิต
ลูกปดแกวสงออกเปนจํานวนมาก

22

ภูธร ภูมะธน, “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตรลุมแมน้ําบางขาม
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี : ปจจัยและความคลี่คลาย”, 62.
23
เรื่องเดียวกัน, 64.
24
เรื่องเดียวกัน, 65.
25
ศรีศักร วัลลิโภดม, “ลุมลพบุรี – ปาสัก : ภาพรวมสมัยกอนประวัติศาสตรถึงทวารวดีตอนตน”
เมืองโบราณ 22, 2(เมษายน – มิถุนายน) : 33.
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2.สมัยทวารวดี
ในสมัยทวารวดีชวงพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 นั้น การติดตอระหวางอินเดียกับภาค
ตะวันตก ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยมีมากขึ้นโดยพบโบราณวัตถุอินเดียตาม
ชุมชนโบราณตั้งแตจังหวัดกาญจนบุรีมาจนถึงลพบุรีและปราจีนบุรี ในสมัยนี้กิจกรรมของชุมชน
โบราณวังไผพบวามีอยูอยางหนาแนน โบราณวัตถุชนิดตางๆ ไดปรากฏมากขึ้น เปนสิ่งแสดงถึง
การอยูอาศัยอยางตอเนื่องจากสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ) มาโดยตลอด
โบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตว เชน สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ จําพวก โค กระบือ
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก จําพวก เกง กวาง สัตวปก เชน นก สัตวบก เชน สุกร ลิง สัตวกินเนื้อ
ขนาดเล็ก เชน สุนัข สัตวกินเนื้อขนาดใหญ เชน หมี สัตวเลื้อยคลานเชน กิ้งกายักษ ปลาน้ําจืด
ขนาดใหญ เชน ปลาเทพา ปลาสวาย ปลาน้ําจืดขนาดเล็ก เชน ปลาตะเพียน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
เชน ตะพาบ เตา จระเข นอกจากนั้นเปลือกหอยน้ําจืดขนาดตางๆ เชน หอยโขง หอยขม หอย
กาบ หอยขวาน ก็พบอยางหนาแนนในระดับชั้นวัฒนธรรมนี้ การที่พบกระดูกสัตว เปลือกหอย
เปนจํานวนมากในชวงเวลาดังกลาวแสดงถึงการขยายตัวของชุมชนและจํานวนผูคนของชุมชนที่
เพิ่มขึ้นในชวงระยะเวลาดังกลาว
โบราณวัตถุประเภทเครื่องประดับ เชน ลูกปดแกว ลูกปดแกวที่พบจากการขุดคนเปน
ลู ก ป ด แก ว ทึ บ แสงสี ต า งๆ ที่ พ บอย า งต อ เนื่ อ งซึ่ ง เป น สิ่ ง ของที่ เ ป น ที่ นิ ย มมาตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ) แลว
เบี้ยดินเผา จากการขุดคนพบเบี้ยดินเผาจํานวนมาก ทํามาจากเศษภาชนะดินเผาที่แตก
แลวถูกตกแตงขอบใหเรียบ มีลักษณะแบน เบี้ยดินเผาที่พบมีทั้งรูปแบบกลม ครึ่งวงกลม เสี้ยว1/4
นักโบราณคดีอินเดียสันนิษฐานวาคงจะเปนอุปกรณกีฬาประเภทตองเต สําหรับในวัฒนธรรมทวาร
วดีนั้น เบี้ยดินเผาเปนสิ่งที่พบไดตามชุมชนโบราณสมัยทวารวดีทุกแหง26
ตะคันดินเผา จากการขุดคนพบตะคันดินเผาในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 – 3 เปนตะคันแบบ
ปากเรียบและตะคันปากจีบ ตะคันเหลานี้ใชเปนเครื่องใหแสงสวาง ตะคันแบบปากจีบนั้นเปน
แบบที่พบไดทั่วไปตามแหลงโบราณคดีที่อยูในสมัยทวารวดี เชนที่บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี
บานทาแค ระยะที่ 3 จังหวัดลพบุรี
แวดินเผา คือ แวดินเผาแบบที่ 2 แวดินเผาแบบที่ 4 รูปแบบของแวดินเผาที่พบใน
สมัยทวารวดีจะมีลักษณะแตกตางจากแวที่พบในสมัยกอนประวัติศาสตร คือมีเนื้อวัสดุที่ละเอียด

26

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 140.
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ผิวขัดมัน มีการตกแตงลวดลายดวยการขูดขีดที่ผิวของแวเปนรองเล็กๆ เพื่อความสวยงาม พบที่
เมืองโบราณจันเสน27 จังหวัดนครสววรค เมืองโบราณบานคูเมือง28 จังหวัดสิงหบุรี
เครื่องมือเครื่องใชและเครื่องประดับที่พบจากแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีนั้น สวน
ใหญจะสืบทอดรูปแบบมาจากแบบที่เปนที่นิยมในสมัยกอนประวัติศาสตร แลวมีการพัฒนาวิธีการ
ผลิตใหประณีตมากขึ้น และเมื่อมีการติดตอกับชาวอินเดียที่ไดเดินทางมาคาขายกับดินแดนแถบนี้
ชาวพื้นเมืองก็ไดรับรูปแบบสิ่งของเครื่องใชจากชาวอินเดียมาประยุกตเขากับวัฒนธรรมของตน
ในชวงระยะเวลาดังกลาวชุมชนไดมีการขยายตัว จํานวนคนในชุมชนเองก็คงจะเพิ่ม
จํานวนขึ้น การติดตอสัมพันธกับชุมชนขางเคียงก็คงจะเพิ่มขึ้นดวยอันเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหวิถีชีวิต
เดิ ม ของคนในชุ ม ชนเปลี่ ย นแปลงไป โดยมี ก ารรั บ วั ฒ นธรรมภายนอกเข า มาผสมผสานแต
ขณะเดี ย วกั น ก็ ยั ง คงสื บ ทอดวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ของชุ ม ชนต อ เนื่ อ งมาจากการอยู อ าศั ย ในช ว ง
วัฒนธรรมที่ 1
นั่นก็คือการใชภาชนะดินเผาแบบพิมายดําที่ยังคงมีความนิยมใชงานมาอยาง
ตอเนื่อง กอนที่จะคอยๆ เสื่อมความนิยมในภาชนะชนิดนี้ไปในชวงตอนกลางของการอยูอาศัยใน
ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 กิจกรรมการถลุงโลหะและกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาไดเพิ่มปริมาณขึ้นใน
ชั้นวัฒนธรรมนี้ สังเกตไดจากปริมาณของตะกรันโลหะ ปริมาณกอนดินเผาไฟมีรอยนิ้วมือที่เพิ่ม
จํานวนขึ้น นอกจากนั้นแบบของประเภทของภาชนะดินเผาที่พบในระดับชั้นวัฒนธรรมนี้ถึงแมวา
จะมีการผลิตสืบเนื่องมาจากชวงวัฒนธรรมที่ 1 ก็ตามแตไดมีการพัฒนารูปแบบภาชนะดินเผาของ
ชุมชนเองใหมีมากแบบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาชนะดินเผาแบบหมอมีสัน ซึ่งภาชนะแบบนี้นั้นเปน
รูปแบบหมอที่เริ่มปรากฏมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรในเอเชีย และเปนรูปแบบที่นิยมจากใน
ประเทศอินเดียจนถึงกลุมประเทศในเอเชียอาคเนย ในประเทศไทยนั้นปรากฏตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรเปนตนมาและเปนรูปแบบภาชนะที่แพรหลายมากในชุมชนสมัยทวารวดี ภายหลัง
จากสมัยทวารวดีแลวหมอมีสันก็ไดเสื่อมความนิยมไป29
ในสมัยนี้จํานวนผูคนในชุมชนไดเพิ่มขึ้น
เห็นไดจากโบราณวัตถุตางๆ ในชั้น
วัฒนธรรมที่ 2 เชน กระดูกสัตวชนิดตางๆ กองเปลือกหอยขมที่รอยตัดบริเวณกน หอยโขง พบ
วางอยูเปนกองๆ รวมกับเศษถานและกองเถาถาน กระจัดกระจายทั่วหลุมอยางหนาแนนในทุก
ระดับความลึก ปริมาณภาชนะดินเผาที่พบหนาแนน ดังนั้นการขุดคูน้ําคันดินลอมรอบตัวเมืองคง
27

เลิศ หงษภักดี, จันเสน เมืองโบราณ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค, 40.
ทนงศักดิ์ หาญวงศ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค
ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 56.
29
ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518), 18.
28
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จะเริ่มขึ้นในชวงเวลานี้นั่นเองเพื่อการนําน้ําเขามาใชภายในชุมชน จากภาพถายทางอากาศ(ภาพที่
7) จะเห็นรูปรางของชุมชนโบราณฯวังไผเปนรูปสี่เหลี่ยมมุมมนมีการขุดคูน้ํา – คันดิน ลอมรอบ
โดยเชื่อมตอกับแมน้ําบางขาม ปจจุบันมีการสรางถนนสายบานหมี่ – บางงาผานกลางชุมชน
โบราณแหงนี้ ภายในเขตชุมชนโบราณแหงนี้มีเนินดินขนาดเล็กกระจายอยูทั่วทั้งฝงตะวันตกและ
ฝงตะวันออกของถนน มีรองรอยของทางน้ําขนาดเล็กขุดจากคูน้ําที่เปนอาณาเขตของชุมชนแตละ
ดานผานพื้นสวนกลางของชุมชนแบงพื้นที่ภายในออกเปนสี่สวนเทาๆ กัน ทางน้ําเหลานี้อาจใช
ประโยชนในการสัญจรไปมาระหวางพื้นที่สวนตางๆ ภายในเขตชุมชน ดินที่ไดจากการขุดคูน้ํา
และทางน้ําภายในชุมชนเหลานี้คงจะนําไปถมตามเนินดินที่อยูอาศัยและคันดินรอบชุมชนเพื่อให
เนินดินเหลานี้สูงขึ้นเหนือระดับการทวมขังของน้ํานั่นเอง และการนําดินมาถมตามเนินดินตางๆ นี้
คงไดกระทําอยูตลอดชวงเวลาการอยูอาศัยทําใหชั้นดินในสมัยนี้มีความหนาแนน การวิเคราะหชั้น
ดินทางปฐพีวิทยาไดแสดงใหเห็นวาในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีนี้ เนินดินแหงนี้ไดมีการปรับพื้นที่
เพื่อการทํากิจกรรมดังกลาวคือชวงตอระหวางชั้นดินในชั้นวัฒนธรรมนี้ขนานไปกับพื้นดินซึ่งทําให
เนินดินเหลานี้สูงขึ้นและแผขยายพื้นที่กวางออกไป
จากการขุดคนในแตละระดับความลึก จะพบวามีเศษภาชนะดินเผา กองกระดูกสัตว
กองเปลือกหอยกระจายอยูตามความลึกตางๆ อยางตอเนื่อง สอดคลองกับการวิเคราะหชั้นดินทาง
ปฐพีวิทยาในชวงชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ที่สีดินเปนสีดําเขม ลักษณะของดินการดําเนินชีวิตของผูคน
ในสมัยนี้นอกจากการลาสัตว หาของปาและจับสัตวน้ําแลว การทําเพาะปลูกทําการเกษตรก็คงเปน
หนทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนเนื่องจากพื้นที่โดยรอบชุมชนนั้นมีลักษณะเปนที่ลุมริมฝง
แมน้ําซึ่งประกอบไปดวยดินเหนียวปนทรายเล็กนอยมีคุณสมบัติเก็บกักน้ําไดเปนอยางดีเมื่อมีน้ําแช
ขังจึงมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาวเปนอยางมาก การที่พบหอยโขง หอยขม ซึ่งเปนหอย
น้ําจืดอันเปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําที่อยูไดทั้งในน้ําและบนบกในฤดูแลงจะฝงตัวอยูในโคลนโดยมี
แผนฝาปดปากไวมิดชิด เมื่อถึงฤดูฝนก็จะแทรกตัวออกมาผสมพันธุและวางไข สวนหอยขวาน
และหอยกาบเปนสัตวที่พบไดตามแหลงน้ําจืดทั่วไปเชนคลอง บึง ที่มีน้ํานิ่ง หอยตางๆ เหลานี้
สามารถนํามาใชเปนอาหารไดดังนั้นจึงเปนสิ่งที่พบตามชุมชนโบราณเรื่อยมาจนถึงสมัยปจจุบัน
3.สมัยลพบุรี
ในสมัยลพบุรีประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 – 18 เปนชวงเวลาที่วัฒนธรรมทวารวดี
กําลังเสื่อมความนิยมลง ในขณะเดียวกันอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรก็ไดหลั่งไหลเขามาโดยผานมา
จากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผานที่ราบสูงโคราช มาสูดินแดนในภาคกลาง ของประเทศไทย
ดังปรากฏหลักฐานโบราณวัตถุและโบราณสถานจํานวนมาก ในเขตจังหวัดลพบุรีเองนั้นไดปรากฏ
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หลักฐานทั้งโบราณสถาน ที่ไดรับอิทธิพลเขมรเปนจํานวนมาก เชน พระปรางคสามยอด พระ
ปรางควัดนครโกษา ปรางคแขก30 สวนโบราณวัตถุที่เปนอิทธิพลเขมรที่พบในจังหวัดลพบุรีนั้น
ในชวงระยะเวลานี้อิทธิพลเขมรไดแพรไปทั่วดินแดนในแถบภาคกลางของประเทศไทย ชุมชน
โบราณวังไผมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดในชั้นดินวัฒนธรรมลพบุรี รูปแบบชุมชนยังคงมีคู
น้ํา – คันดินลอมรอบ แตการผลิตภาชนะดินเผาภายในชุมชนไดเพิ่มปริมาณขึ้นเปนอยางมาก
สังเกตไดจากการที่ในชั้นดินวัฒนธรรมนี้มีการทับถมของเศษภาชนะดินเผาและกอนดินเผาไฟที่มี
รอยนิ้วมือปะปนกันในปริมาณมากอยางหนาแนน ชวงชั้นดินนี้มีความหนาประมาณ 1 เมตร
ในชวงตนเศษภาชนะดินเผาที่พบเปนภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดินที่มีเนื้อวัสดุคอนขางละเอียด เนื้อ
วัสดุมีสีเทาเปนภาชนะประเภทจาน ตอมาไดคนพบวาเศษภาชนะในระดับความลึกที่เหนือกวานั้น
มีเนื้อวัสดุสีเหลืองหรือแดง ตกแตงดวยการขัดผิวภาชนะ แลวจึงทําลวดลายกดประทับจุดไขปลา
แนวต า งๆ ลายขู ด ขี ด ลายขุ ด เป น ร อ ง ลายลู ก คลื่ น ขนาดต า งๆ โดยรอบบริ เ วณบ า ภาชนะ
นอกจากนั้นชุมชนโบราณแหงนี้ยังผลิตกระเบื้องดินเผามุงหลังคาที่ไมมีการเคลือบสีน้ําตาลปนแดง
(ภาพที่ 25)
เปนจํานวนมากทั้งแบบกระเบื้องตัวผูที่มีเดือยสําหรับเกี่ยวกับโครงหลังคาและ
กระเบื้องตัวเมีย ซึ่งกระเบื้องดินเผาเหลานี้คาดวาจะถูกนําไปใชในการสรางศาสนสถาน จากการ
สํารวจที่ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยูไมหางจากชุมชน
โบราณวังไผ ก็ไดพบกระเบื้องดินเผาลักษณะเดียวกันนี้เชนกัน หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรง
อธิบายเกี่ยวกับภาชนะดินเผาสมัยลพบุรีไววา31 ภาชนะดินเผาสมัยลพบุรีใชเนื้อดินหนา ขัดเรียบ
และแข็งแรงทนทาน โดยมากมักมีสีเทา ภาชนะเหลานี้อาจไมมีเคลือบ คืออาบแตเพียงน้ํายาให
ดานหรือเปนเงา หรือบางครั้งก็มีการลงรัก ลวดลายที่ใชประดับมักเปนลายเสนนูนอยางงายๆ หรือ
เปนเสนที่สลักลึกลงไปเปนแนวเม็ดประคํา หรือเปนลายเสนโคงขึ้นโคงลงลายเชนนี้อาจใชสลัก
ใชเล็บขีด ใชเครื่องขีด เชือกทาบ หรือใชหวี หรือมิฉะนั้นก็ใชเครื่องมือสําหรับสลักลายที่เปน
แนวซอนกัน ลวดลายที่ใชพิมพกดหรือปนดวยแมพิมพไมปรากฏ และไดแบงภาชนะดินเผาสมัย
ลพบุรีออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทเนื้อดินขัดไมมีเคลือบ หรือมีเคลือบสีน้ําตาลแก ไม
สม่ําเสมอ และประเภทเนื้อดินสีเหลืองหรือแดงมีเคลือบสีน้ําตาลคลุม โบราณวัตถุขนาดเล็กที่เคย
พบในชั้นดินกลับลดจํานวนลงไปแตยังคงพบอยูประปราย เชน

30

หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี กรมศิลปากรจัดพิมพในงานเสด็จพระราชดําเนินเปด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร วันที่ 25 พฤกษภาคม พ.ศ. 2510, 6 – 18.
31
เรื่องเดียวกัน, 34 – 35.
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โบราณวัตถุขนาดเล็กประเภทดินเผา พบโบราณวัตถุชนิดตางๆ ดังนี้
ตะกรุดดินเผา(ภาพที่ 24) จากการขุดคนพบจํานวน 2 ชิ้น ชิ้นที่ 1 เปนตะกรุด
ดินเผาไมมีการเคลือบ ทําโดยการนําดินที่แผเปนแผนมามวนเปนแทงยาวปลายทั้งสองขางไมตดิ กัน
มีรูรอยเชือกตรงกลาง ชิ้นที่ 2 เปนแทงดินเผาทรงกระบอกยาวเจาะรูตรงกลางสําหรับรอยเชือก
เบี้ยดินเผาที่มีรูปแบบและขนาดตางๆ ซึ่งเปนการพบอยางตอเนื่องในทุกระดับชั้น
แวดินเผา(ภาพที่ 21) พบจํานวน 1 ชิ้น แวที่พบนั้นเปนแวดินเผาทรงกรวย
แหลมประกบทําจากเนื้อวัสดุชนิดเดียวกับที่ใชผลิตภาชนะดินเผาในระดับนี้ แวดินเผาชิ้นดังกลาว
เปนแวที่พบวามีการใชมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรและพบวามีการใชงานอยางตอเนื่องมา
จนถึงสมัยลพบุรีซึ่งเปนรูปแบบที่ผลิตขึ้นจากเตาวังไผนี้เอง
โบราณวัตถุประเภทหิน ประกอบดวยขวานหินขัด(ลายเสนที่ 10) คาดวาจะเปนการใช
งานที่ตอเนื่องมาจากชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดี แลวสิ้นสุดไปในชั้นวัฒนธรรมลพบุรีซึ่งไม
พบวามีการใชงานเครื่องมือประเภทนี้อีก สวนหินขัดภาชนะ(ภาพที่ 26) เปนหิน flint มีความมน
ผิวของหินเปนมันหินนี้นาจะถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการขัดผิวภาชนะดินเผาใหมีความมันวาว
ปองกันการซึมของของเหลว
โบราณวั ต ถุ ป ระเภทโลหะ ในชั้ น วั ฒ นธรรมลพบุ รี พ บเพี ย งก อ นโลหะที่ ถ ลุ ง แล ว
จํานวน 1 กอน สวนตะกรันโลหะนั้นไดหมดไปในชวงตนของชั้นวัฒนธรรมลพบุรีนี้
โบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตวและเปลือกหอยถึงแมวาจะพบในระดับชั้นวัฒนธรรม
สมัยลพบุรีนี้นั้น แตปริมาณที่พบนั้นก็เปนสวนนอยไดแก กิ้งกายักษและปลาน้ําจืดขนาดใหญ
สภาพแวดลอมดังกลาวก็เหมือนสภาพของชั้นวัฒนธรรมที่ผานมาที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณอยู
แตสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการใชพื้นที่บริเวณเนินดินแหงนี้ไดเปลี่ยนจากการผลิตภาชนะดินเผาซึ่งเปน
การผลิตขนาดยอยเปนการดําเนินกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาขนาดใหญแตเพียงอยางเดียว การ
วิเคราะหชั้นดินทางปฐพีวิทยาไดแสดงใหเห็นวาในสมัยวัฒนธรรมลพบุรีนี้ เนินดินแหงนี้ไดมีการ
ปรับพื้นที่เพื่อการทํากิจกรรมดังกลาวคือชวงตอระหวางชั้นดินในชั้นนี้ขนานไปกับพื้นดินซึ่งการ
กระทําดังกลาวเปนการกระทําโดยคนในสมัยนั้นเองโดยมีจุดประสงคเพื่อการผลิตภาชนะดินเผา
อันแสดงถึงจํานวนผูที่อยูอาศัยภายในชุมชนแหงนี้คงจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น มีการแบงงานกันทํา
ตลอดจนการแบงหนาที่รับผิดชอบ
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กิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผา
ในการขุดคนชุมชนโบราณบานวังไผแหงนี้ ผลการขุดคนในป พ.ศ. 2541 พบวา
ชุมชนโบราณแหงนี้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการผลิตภาชนะดินเผา โดยเริ่มมีกิจกรรมดังกลาวใน
ชั้นวัฒนธรรมที่ 3 ซึ่งเปนชั้นที่มีการทับถมของเศษภาชนะดินเผาอยางหนาแนนหนาประมาณ 1
เมตร การขุดคนในระดับความลึกของชั้นวัฒนธรรมนี้ พบกอนดินเผาไฟขนาดใหญมีรอยโครงไม
ไผซึ่งเปนโครงสรางเริ่มแรกของผนังเตา และกอนดินมีรอยนิ้วมือที่ปายดินอุดผนังเตา ซึ่งกอนดิน
เผาเหลานี้เปนสวนหนึ่งของผนังเตา ทับถมอยางหนาแนนตลอดความลึกในชั้นวัฒนธรรมที่ 3
สําหรับพื้นที่ที่เคยเปนเตาเผาภาชนะนั้นไดถูกทําลายไปหมดจากการขุดคนที่ผานมาในอดีต ดังนั้น
จึงเหลืออยูเพียงรองรอยของชองใสไฟ กองถานและเศษกอนดินที่มีรอยโครงไมไผ รอยนิ้วมือแนว
ยาว จากหลักฐานที่เหลื ออยูนี้อาจเปนสิ่งที่นําไปสูการสัน นิษ ฐานวาเตาเผาภาชนะของชุมชน
โบราณแห ง นี้ นั้ น เป น เตาแบบที่ ก อ ด ว ยดิ น เหนี ย ว สํ า หรั บ รู ป แบบเตาเผาภาชนะนั้ น จากการ
เปรียบเทียบกับรูปแบบเตาที่เปนเตาดินกอจากแหลงโบราณคดีใกลเคียงคือ ที่บานกระเบื้องนอก32
ตําบลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา กําหนดอายุไมเกินพุทธศตวรรษที่ 15 ซึ่งเปนเตาเผาชนิดทาง
ลมรอนเดินตรงหรือเอียงขึ้นเล็กนอยและเปรียบเทียบกับเตาเผาภาชนะที่แหลงเตาบานบางปูน33
ตําบลพิหารแดง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 ซึ่งเปนเตา
ระบายความร อ นแนวนอน สํ า หรั บ เตาที่ ชุ ม ชนโบราณวั ง ไผ นั้ น จากหลั ก ฐานที่ พ บไม อ าจ
สันนิษฐานวาเปนเตารูปแบบใด รูปแบบที่แทจริงของเตานั้นคงจะอยูระหวางเตาชนิดระบายความ
รอนแบบเฉียงขึ้นหรือเตาเผาชนิดทางลมรอนเดินตรง แตสามารถระบุวัสดุที่ใชสรางเตาไดวาเปน
เตาที่กอดวยดินเหนียว สรางอยูบนเนินดิน มีหลังคาโคงรีคลายประทุนเรือหรือหลังเตา การสราง
เตาทําโดยการปรับพื้นที่ในบริเวณที่จะสรางใหเปนที่คอนขางราบเรียบ ตอจากนั้นจะใชไมที่มี
น้ําหนักเบา สามารถดัดใหโคงงอไดเชน ไผและหวายมาทําเปนโครงสรางของเตา จากนั้นจึงใช
ดินเหนียวหรือโคลนพอกคลุมใหทั่วบริเวณแนวเตาเพื่อปองกันความรอนจากภายในมิใหเล็ดรอด
ออกไปภายนอกรวมถึงเปนการควบคุมอุณหภูมิภายในเตาใหคงที่ โครงสรางของเตาแบงออกเปน
3 สวน คือ

32

ผาสุข อินทราวุธ, สินชัย กระบวนแสงและเพยาว นาคเวก, การศึกษาแหลงโบราณคดีที่บาน
กระเบื้องนอก ตําบลกระเบื้องนอก อําเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (นครปฐม : ภาควิชาโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 97.
33
กรมศิลปากร, แหลงเตาเผาบานบางปูน (กรุงเทพฯ : ฝายวิชาการ กองโบราณคดี, 2531), 10 – 11.
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1.หองบรรจุเชื้อเพลิง เปนสวนที่อยูในระดับต่ํากวาสวนอื่น มีชองใสไฟอยูทางดานหนา และ
ใชเปนชองทางที่นําภาชนะดินเผาเขาไปวางเรียงเพื่อเผา ตลอดจนเปนทางที่อากาศภายนอกจะไหล
ผานเขามาภายในเตา
2.หองวางภาชนะ เปนสวนที่ยกระดับสูงขึ้นจากหองบรรจุเชื้อเพลิง มีพื้นที่มากกวาสวนอื่นๆ
บริเวณนี้จะเปนที่สําหรับนําภาชนะมาวางเรียงไวเพื่อเผา
3.ปลองไฟ เปนชองทางระบายความรอน ควันไฟจากภายในเตาออกไป
กอนจะนําภาชนะเขาไปเรียงเพื่อทําการเผานั้น ตองสุมไฟเพื่อไลความชื้นภายในเตา
ออกเสียกอน จากนั้นจึงนําภาชนะที่เตรียมไวเขาไปวางเรียง ขณะที่ทําการเผาความรอนจะเผาไหม
โครงสรางของเตาในสวนที่เปนไมไผหรือหวายจนกลายเปนเถาถาน เหลืออยูเพียงผนังเตาที่ทําดวย
ดินเหนียว ซึ่งภายหลังการเผาแลวผนังเตาจะยุบตัวลงมาในที่สุด สําหรับภาชนะที่เสียหายจากการ
เผาจะถูกทิ้งกระจัดกระจายในบริเวณดังกลาวนั่นเอง เมื่อจะเผาภาชนะครั้งตอไปก็ตองทําการปรับ
พื้นที่และกอผนังเตาขึ้นมาใหม สวนผลผลิตประเภทภาชนะดินเผาจากที่นี่นั้นเปนภาชนะดินเผาที่
ผลิตขึ้นเพื่อใชในครัวเรือน ผลการขุดคนทางโบราณคดีพบวามีการทับถมของเศษภาชนะอยาง
หนาแนนในระดับชั้นวัฒนธรรมที่ 3 สมัยลพบุรี มีรายละเอียดดังนี้
ชั้นวัฒนธรรมที่ 3 สมัยลพบุรี ผลการขุดคนพบวาระดับความลึก 0 – 110 CM.DT. เปนชั้น
ทับถมที่เกิดจากกิจกรรมของการผลิตภาชนะดินเผาประเภทเนื้อเครื่องดิน ปรากฏรองรอยมีการทับ
ถมของเศษภาชนะดินเผาประเภทนี้เปนจํานวนมากหนาประมาณ 1 เมตร โดยพบกอนดินเผามีรอย
นิ้วมือและรอยโครงไมไผซึ่งเปนสิ่งยืนยันถึงกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาที่มีการขยายตัวขึ้นได
เปนอยางดี แสดงถึงการขยายการผลิตภาชนะดินเผาที่เพิ่มขึ้น สวนมากเปนภาชนะดินเผาประเภท
เนื้อเครื่องดินที่เผาดวยอุณหภูมิไมเกิน 1,200 องศาเซลเซียส ขึ้นรูปดวยแปนหมุนมีการเตรียมดิน
คอนขางดี เนื่องจากไมพบเศษรากไม อินทรียวัตถุหรือทรายเม็ดหยาบเจือปนเลย ทาผิวดานนอกดวย
น้ําดินสีแดงหรือสีน้ําตาลออน ไดทําการรวบรวมและจําแนกรูปแบบภาชนะดินเผาที่พบสามารถ
จําแนกได 7 ชนิด แบงตามแบบปากภาชนะได 15 รูปแบบ คือ
1.จาน
1.1จานแบบที่ 1
1.2จานแบบที่ 2
2.หมอมีพวย
2.1หมอมีพวยแบบที่ 1
2.2หมอมีพวยแบบที่ 2
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3.ไห
3.1ไหแบบที่ 1
3.2ไหแบบที่ 2
4.กระปุก
4.1กระปุกแบบที่ 1
4.2กระปุกแบบที่ 2
4.3กระปุกแบบที่ 3
5.หมอกนกลม
5.1หมอกนกลมแบบที่ 1
5.2หมอกนกลมแบบที่ 2
6.อาง
6.1อางแบบที่ 1
6.2อางแบบที่ 2
7.ชาม
7.1ชามแบบที่ 1
7.2ชามแบบที่ 2
ภาชนะดินเผาเหลานี้มีการตกแตงผิวภาชนะดวย 2 ลวดลาย 15 แบบ คือ
1.ลายกดประทับ
1.1ลายกดประทับจุดไขปลาประกอบแนวคูขนาน
1.2ลายกดประทับรูปลูกน้ําในชองเสนขนาน
1.3ลายกดประทับเสนตรงในแนวคูขนาน
1.4ลายกดประทับรูปสามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ประกอบแนวคูขนาน
1.5ลายกดประทับฟนปลา และลายประทับรูปหยดน้ํา ประกอบแนวคูขนาน
1.6ลายกดประทับรูปกากบาทประกอบกับแนวคูขนาน
1.7ลายกดประทับรูปเม็ดขาวสารในกรอบสี่เหลี่ยมประกอบแนวคูขนาน
1.8ลายกดประทับรูปฟนปลาประกอบแนวคูขนาน
2.ลายขูดขีด
2.1ลายขูดขีดรูปลูกคลื่น
2.2ลายขูดขีดรูปสามเหลี่ยมสลับฟนปลาประกอบกับแนวคูขนาน
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2.3ลายขูดขีดเสนขนานในแนวนอน
2.4ลายขูดขีดเปนสันนูนแหลม โดยรอบขนาดใหญ บริเวณคอภาชนะ
2.5ลายขูดขีดเปนรอง 3 รอง ขนานกันโดยรอบบริเวณไหลภาชนะ
2.6ลายขูดขีดเปนรองนูนแหลม 3 รองขนานกันบริเวณไหลภาชนะ
2.7ลายขูดขีดเปนตารางบริเวณลําตัวสวนลางภาชนะ
ในชั้นวัฒนธรรมนี้พบภาชนะแบบพิเศษจํานวน 4 แบบ คือ หมอมีพวย จาน ไห
กระปุก
หมอมีพวย34 มีชื่อเรียกโดยทั่วไปวา หมอกุณฑี ชาวอินโดนีเซียออกเสียงวา เคนดี ใช
เรียกหมอน้ํามีพวยที่พบในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ภาชนะชนิดนี้เปนหมอโบราณของชาว
อินเดียซึ่งถูกนําเขามายังดินแดนแถบนี้พรอมกับนําอารยธรรมอินเดียเขามาดวย ในประเทศไทยนั้น
พบตามชุมชนโบราณที่อยูในวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งแบงออกได 2 ประเภท คือ
แบบที่ 1 หมอมีพวยปากผาย เปนหมอทรงกลม มีเชิง กนแบน คอสูง ปากผาย มีพวย
ติดอยูบริเวณบาภาชนะ เนื้อคอนขางละเอียด ไสกลางเผาไมสุก
แบบที่ 2 หมอปากแคบ(หมอพรมน้ํา) เปนหมอกนกลม มีเชิง คอสูง ปากแคบ มีพวย
ติดอยูบริเวณบาภาชนะ เนื้อคอนขางละเอียด
สําหรับชุมชนโบราณวังไผ พบหมอมีพวย 2 แบบ(ภาพลายเสนที่ 55, 56) เปนหมอมี
พวยปากผาย ทรงกลม มีเชิง กนแบน ขึ้นรูปดวยแปนหมุน เนื้อภาชนะคอนขางละเอียด ในชั้น
วัฒนธรรมที่ 3 การผลิตภาชนะดินเผาไดเพิ่มปริมาณขึ้นอยางมาก ซึ่งรูปแบบหมอมีพวยที่พบที่นี่
นั้น ในตอนแรกคงเปนการรับรูปแบบภาชนะดินเผาจากอินเดีย โดยการติดตอคาขายระหวางชาว
พื้นเมืองกับพอคาชาวอินเดีย ซึ่งตอมาไดเปนที่แพรหลายตามชุมชนโบราณสมัยทวารวดี แลวจึงนํา
รูปแบบดังกลาวมาผลิตเองเพื่อสงขายใหกับชุมชนอื่น เชน แหลงโบราณคดีบานโปงหีบ35 อําเภอชัย
บาดาล แหลงโบราณคดีบานเพนียด36 อําเภอโคกสําโรง แหลงโบราณคดีบานเกริ่นกระถิน37 อําเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรีในภายหลังเมื่อขยายการผลิตเปนอุตสาหกรรมแลว
34

ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี, 21 – 22.
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานโปงหีบ ตําบลหนองลี อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
36
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานเพนียด ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
37
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานเกริ่นกระถิน ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
35
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จาน สําหรับภาชนะดินเผาประเภทจานนี้ พบในปริมาณมาก แบงได 2 รูปแบบ(ภาพ
ลายเสนที่ 53, 54) เปนจานปากผาย ขึ้นรูปดวยแปนหมุน เนื้อภาชนะคอนขางละเอียด เผาไฟสุก
ในการขุดคนชวงตนของชั้นวัฒนธรรมนี้กอนจะเริ่มมีการผลิตภาชนะดินเผาเปนอุตสาหกรรม จานที่
พบยังมีรูปแบบและเนื้อภาชนะที่ยังหยาบอยู หลังจากนั้นแลวคงไดมีการพัฒนารูปแบบและเนื้อวัสดุ
ที่ทําภาชนะใหดีขึ้น สําหรับภาชนะดินเผาทรงจานนี้นอกจากจะพบที่ชุมชนโบราณวังไผแลว ยังพบ
ภาชนะดินเผาชนิดนี้ที่แหลงโบราณคดีบานชอนมวง38 แหลงโบราณคดีโนนกกหวา39 อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรีเชนกัน
ไห ภาชนะดินเผาประเภทไหที่พบที่ชุมชนโบราณวังไผนี้ พบในปริมาณมาก แบงได 2
รูปแบบ(ภาพลายเสนที่ 57, 58) ขึ้นรูปดวยแปนหมุน เปนไหทรงสูง ปากผาย อาจมีการตกแตงที่
บริเวณบาภาชนะดวยลายขูดขีดรูปลูกคลื่นสําหรับลายลูกคลื่นนี้จัดเปนลายตกแตงภาชนะดินเผา
พื้นเมืองในเอเชียอาคเนย เปนลวดลายที่นิยมตั้งแตสมัยกอนวัฒนธรรมทวารวดีและในประเทศไทย
พบเปนลวดลายประดับภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีโดยทั่วไป อยางไรก็ตามลายคลื่นนี้เปนลายที่
เลียนแบบธรรมชาติซึ่งไมจําเปนตองไดรับอิทธิพลจากกันและกัน จึงไมอาจใชเปนหลักฐานในการ
แสดงความสัมพันธของชุมชนตางๆ ได40 ภาชนะดินเผาทรงไหนี้คาดวานาจะเปนรูปแบบที่รับจาก
อิทธิพลเขมรที่ปรากฏในภาคกลางของประเทศไทยในชวงเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 – 18
โดยพบวาภาชนะดินเผาบางรูปแบบเชนไหและโบราณวัตถุขนาดเล็กบางชิ้น เชน ตะกรุดดินเผาซึ่ง
เปนผลผลิตจากแหลงเตาของชุมชนโบราณวังไผนี้มีความคลายคลึงกับรูปแบบภาชนะดินเผาและ
โบราณวัตถุจากแหลงเตาเผาในเขตจังหวัดบุรีรัมย41
กระปุก ภาชนะประเภทกระปุกจากการขุดคนสามารถแบงได 3 แบบ(ภาพลายเสนที่ 59
– 61) ขึ้นรูปดวยแปนหมุนขอบปากโคงเขา เนื้อภาชนะคอนขางละเอียด ตกแตงลวดลายบริเวณ
ขอบปากและบริเวณไหลภาชนะ ภาชนะแบบนี้พบที่แหลงโบราณคดีบานเกริ่นกระถิน42 อําเภอบาน
38

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานชอนมวง ตําบลชอนมวง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
39
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่โนนกกหวา บานหวยโปง ตําบลหวยโปง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
40
ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีดินเผาสมัยทวารวดี, 27.
41
ปริวรรต ธรรมาปรีชากรและกฤษฎา พิณศรี, ศิลปะเครื่องถวยในประเทศไทย
(กรุงเทพฯ : แอคมีพริ้นติ้งจํากัด, 2533), 29.
42
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานเกริ่นกระถิน ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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หมี่ แหลงโบราณคดีเนินมะกอก43 อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบ
กระปุกจากแหลงเตาแมน้ํานอย44 จังหวัดสิงหบุรีที่อยูในละแวกใกลเคียงแลว ปรากฏวามีลักษณะที่
ใกลเคียงกัน คาดวารูปแบบภาชนะดินเผาจากชุมชนโบราณวังไผนี้ คงสงอิทธิพลใหกับรูปแบบ
ภาชนะดินเผาแหลงเตาแมน้ํานอยซึ่งเปนแหลงเตาที่มีอายุในสมัยอยุธยานั่นเอง
สําหรับลวดลายตกแตงนั้น พบวาลายกดประทับจุดไขปลารูปแบบตาง ๆ นั้น จะไดรบั
ความนิยมมากกวาลวดลายแบบอื่น ลวดลายของเศษภาชนะดินเผาในระดับ 0 – 110 CM.DT. ที่
พบจากแหลงโบราณคดีแหงนี้นั้น มีความคลายคลึงกับภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีที่มีอายุ
ในสมัยทวารวดีประมาณพุทธศตวรรษ 11 – 16 เชนแหลงโบราณคดีเมืองดงคอน จังหวัดชัยนาท
แหลงโบราณคดีบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรีเปนตน ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นวา
ชุมชนที่อาศัยอยูในบริเวณนีน้ าจะมีการติดตอกับชุมชนอืน่ ที่อยูใกลเคียงกันในแถบนีไ้ มมากก็นอย
ถึงแมวาจะพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดินที่ตกแตงผิวภาชนะดวยลายเชือกทาบในระดับนีด้ วยก็
ตาม แตปริมาณที่พบก็นอยมาก จึงสันนิษฐานวาเศษภาชนะดินเผากลุมดังกลาวเปนรูปแบบการใช
ประโยชนที่ตอ เนื่องมาจากชวงอดีต นอกจากนัน้ ในระดับเดียวกันนี้ ยังพบวารูปแบบและลวดลาย
ที่ปรากฏบนผิวภาชนะดังกลาว บางชิ้นที่มกี ารตกแตงดวยลายจุดไขปลาแบบตางๆ ที่บริเวณไหล
ภาชนะจําพวกหมอน้ําทรงสูงและภาชนะทรงไหนั้น มีความคลายคลึงกับลวดลายและรูปแบบ
ภาชนะดินเผาที่เปนผลผลิตจากแหลงเตาเผาภาชนะในเขตจังหวัดบุรีรัมยอันเปนรูปแบบที่รับ
อิทธิพลจากภาชนะเคลือบแบบเขมรซึ่งไดเริ่มขึ้นสมัยที่อาณาจักรเขมรรุงเรืองและมีอํานาจตอ
ดินแดนในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ในราวพุทธศตวรรษที่ 15 – 18 เพียงแต
ภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีวังไผนี้เปนแบบที่ไมเคลือบ อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรนั้นจะพบ
ไดทั่วไปตามแหลงโบราฃรคดีในภาคกลางของประเทศไทย โดยเฉพาะที่เมืองศรีเทพ จังหวัด
เพชรบูรณและเมืองลพบุรีนั้น พบวาในชวงระยะเวลาดังกลาวอิทธิพลวัฒนธรรมทั้งการปกครอง
และศิลปะจากประเทศกัมพูชาไดแพรเขามาอยางทวมทนแตก็ปรากฏอยางหนาแนนเพียงแตในเขต
เมืองลพบุรีเทานั้น แตในเขตชุมชนโบราณที่อยูรายรอบหรือชุมชนโบราณที่อยูใกลเคียงนั้นอิทธิพล
เขมรอาจแพรไปเพียงประปราย ดังจะพบวาตามแหลงโบราณตางๆ ที่อยูใกลเคียงกับเมืองลพบุรี
นั้น จะพบแตเพียงศาสนสถานขนาดเล็ก หรือเศษภาชนะดินเผาที่เปนเครื่องเคลือบแบบเขมร
เทานั้น สวนโบราณวัตถุอื่นที่พบในระดับเดียวกันนี้ที่สําคัญไดแก ตะกรุดดินเผาไมเคลือบจํานวน
43

กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบาง
ประเภท (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2532), 79.
44
กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจและขุดคนเตาแมน้ํานอย ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัด
สิงหบุรี (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2531), 44 – 51.
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2 ชิ้น ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกับตะกรุดดินเผาเคลือบจากแหลงเตาเผาภาชนะในเขตจังหวัดบุรีรัมย
เชนเดียวกัน
กิจกรรมดานโลหะกรรม
การดํ า เนิ น งานด า นโบราณคดี พ บว า ชุ ม ชนโบราณแห ง นี้ มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งมื อ
เครื่องใชทั้งเหล็กและสําริด เมื่อทําการศึกษาโบราณวัตถุประเภทอื่นที่พบรวมกัน พบวามีการถลุง
โลหะใชภายในชุมชน เนื่องจากพบเศษเบาหลอมโลหะ ตะกรันโลหะทั้งตะกรันเหล็กที่มีคราบ
สนิมสีเหลืองจับอยูที่ผิวภายนอกและตะกรันทองแดงที่มีสนิมสีเขียวจับอยูที่ผิวภายนอก โดยเฉพาะ
ตะกรันที่พบนั้น พบในทุกชั้นวัฒนธรรมตั้งแตวัฒนธรรมที่ 1-3 ถึงแมวาตะกรันที่พบจะมีปริมาณ
ไมมากแตก็เปนหลักฐานที่ยืนยันถึงกิจกรรมดังกลาวไดเปนอยางดี อีกทั้งผลการขุดคนหลุม A – H
ในป พ.ศ. 2542 นั้นไดพบเครื่องมือโลหะ เชน ใบหอก ใบมีด กระพรวน นอกจากนั้นยังพบ
ชิ้นสวนกําไลสําริดจากกองดินบริเวณที่ทิ้งดินอีกดวย กิจกรรมดังกลาวไดลดปริมาณลงไปเมื่ออยู
ในชั้นวัฒนธรรมที่ 3 เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของการผลิตภาชนะดินเผามาแทนที่ ถึงแมวาจะไมพบ
วัตถุดิบคือแรเหล็กที่นํามาถลุงในชุมชนแหงนี้ก็ตาม แตวัตถุดิบดังกลาวนั้นก็อาจไดมาจากชุมชน
โบราณในละแวกใกลเคียงที่ที่เปนแหลงผลิตและจัดเตรียมแรดังกลาว ซึ่งในบริเวณจังหวัดลพบุรี
นั้ น พบว า ในแถบเขาพุ ค า เขาทั บ ควาย เขาวงพระจั น ทร นั่ น เอง เนื่ อ งจากเป น แหล ง
ทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรเหล็ก แรทองแดงที่อยูใกลที่สุด และใกลเคียงกับแหลงทรัพยากร
เหลานี้ มีการสํารวจพบแหลงโบราณคดีที่มีรองรอยของการทํากิจกรรมเกี่ยวกับโลหะทั้งเหล็กและ
ทองแดงคือ แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย แหลงโบราณคดีนิลกําแหง แหลงโบราณคดีวัดทุง
สิงหโต แหลงโบราณคดีโนนหมากลา แหลงโบราณคดีเขาแร แหลงโบราณคดีโนนกกหวา ซึ่ง
ตามสถานที่เหลานี้พบวามีกิจกรรมการถลุงโลหะอยางหนาแนน เชน ตะกรันแร เบาหลอมโลหะ
ทอลมและเตาถลุงแร โดยเฉพาะตะกรันที่พบในปริมาณมาก การผลิตตามแหลงโบราณคดีดังกลาว
ที่เปนอุตสาหกรรมใหญขนาดนี้ ยอมเปนการแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการและการติดตอระหวาง
ชุมชนทั้งใกลและไกลเปนอยางดี
จากการศึกษาของสุรพล นาถะพินธุ45
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในภาคกลางของประเทศไทย พบวาในชวงเวลาระหวาง 3,500 –
45

สุรพล นาถะพินธุ, “วัฒนธรรมสมัยโบราณที่บานใหมขัยมงคลและขอคิดเห็นเรื่องการเปลี่ยน
แปลงของวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายในภาคกลางของประเทศไทย, ” ในสังคมและวัฒนธรรม
จันเสน เมืองแรกเริ่มในลุมลพบุรี – ปาสัก (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเรือนแกวการพิมพ), 125.
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2,700 ปมาแลว เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งสําคัญขึ้นในภาคกลางของประเทศไทย ที่
แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย เชิงเขาวงพระจันทร อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรีไดปรากฏ
แหลงผลิตทองแดงระดับอุตสาหกรรมขึ้นมาโดยพบตะกรันจากการถลุงทองแดงสมัยโบราณทับถม
กันเปนเนินใหญ เนื้อที่ไมนอยกวา 50,000 ตารางเมตรและลึกเฉลี่ย 2 เมตร แสดงใหเห็นวามีการ
ใชแรทองแดงและเชื้อเพลิงจํานวนมหาศาล ผลิตออกมาเปนโลหะทองแดงจํานวนมาก46 แตการขุด
คนทางโบราณคดีที่แหลงนี้ไดพบวัตถุทองแดงเพียงไมกี่ชิ้น จึงเปนไปไดอยางยิ่งวาทองแดงที่ผลิต
ขึ้นที่แหลงนี้ถูกกระจายหรือเคลื่อนยายออกไปแทบทั้งสิ้น นอกจากนั้นยังพบวาชุมชนโบราณ
หลายแหงทั้งที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบและไมมีตางก็สัมพันธกับการถลุงเหล็กมิใชนอย เชนที่บาน
พรหมทินและบานหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง พบตะกรันเหล็กตามเนินดินและบางแหงยังพบกอน
แรเหล็กกอนถลุงดวย
สําหรับที่ชุมชนโบราณวังไผเองนั้น การที่พบกอนโลหะที่ถลุงแลวนั้นแมวาจะพบเพียง
จํานวน 1 กอน นั้นก็เพียงพอที่จะสามารถบอกถึงวิธีการถลุงแรไดคือ การถลุงแบบโดยตรง47 มี
วิธีคือนําแรที่ผานการเตรียมแรที่ผานการทําความสะอาดอยางดีแลวมาผสมคลุกเคลากับถานใน
สัดสวนที่ถูกตอง จากนั้นจึงจุดไฟเติมเชื้อเพลิงและสูบลมเพื่อเรงอุณหภูมิในเตาถลุงใหสูงขึ้น ตอง
มีการเติมถานและเชื้อถลุง ซึ่งไดแกสารประเภทแคลเซียมคารบอเนต (ไดจากปูนขาว กระดูก
เปลือกหอยปน) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดปฏิกิริยาทางเคมีที่จําเปนตอการเปลี่ยนสินแรเหล็ก ใหกลายเปน
โลหะเหล็ก และเพื่อใหธาตุมลทินตาง ๆ นอกเหนือจากเหล็กถูกเปลี่ยนเปนตะกรัน วิธีการถลุง
เช น นี้ จ ะไม ทํ า ให เ หล็ ก หลอมเหลว แต จ ะเกิ ด การรวมตั ว เป น ก อ นโลหะที่ มี มี โ ครงสร า ง
ประกอบดวยรูพรุนขนาดเล็กๆ มากมายแบบฟองน้ําซึ่งจัดเปนเหล็กออน ที่มีธาตุคารบอนปนอยู
นอยมาก หรือเรียกไดวาเกือบเปนเหล็กบริสุทธิ์ซึ่งพรอมที่จะนําไปใชทําเครื่องมือใชสอยประเภท
ตาง ๆ ไดจากหลักฐานและขอสังเกตขางตน สันนิษฐานวากิจกรรมการถลุงโลหะที่ปรากฏอยูใน
ชุมชนแหงนี้นั้น เปนการผลิตเพื่อใชในชุมชนแหงนี้เทานั้น

46

เรื่องเดียวกัน
47
กรมศิลปากร, โบราณคดีลุมน้ําปาสัก : โครงการพัฒนาลุมน้ําปาสักอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
(กรุงเทพฯ : สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ), 90.

บทที่ 4
วิเคราะหโบราณวัตถุจากการขุดคน
โบราณวัตถุที่ได จากการขุดคนแหลงโบราณคดีแ หงนี้ แบงออกไดเปนโบราณวัตถุ
ประเภทแกว โลหะ ดินเผา หิน กระดูกสัตว เปลือกหอย ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. โบราณวัตถุประเภทแกว
จากการขุดคนป พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2543 พบวามีลูกปดอยูในทุกระดับความลึก
ตั้งแตชั้นวัฒนธรรมที่ 1 – 3 โดยลูกปดสวนใหญจะพบอยูในระดับความลึก 110 – 210 CM.DT.
ซึ่งเปนชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ในสมัยทวารวดี การศึกษาสามารถบอกไดวาลูกปดแกวที่พบจากการขุด
คนนาจะมีวิธีการทําดวยวิธีการดึง (Drawn)1 เปนการดึงทอนแกวใหยาวเปนเสน แลวจึงตัดเปน
ทอน ๆ ตามที่ตองการ แลวจึงเจาะรูในขณะที่แกวยังมีความหนืดอยู หนาตัดของลูกปดจะเรียบ
เสมอกัน มักจะพบในรูปแบบทรงกระบอกสั้น ทรงกระบอกยาว และทรงคอนขางแบน ความ
แพรหลาย พบไดทั่วไปตามแหลงโบราณคดีที่อยูในวัฒนธรรมทวารวดีเชน ตําบลพระประโทน
จังหวัดนครปฐม2 เมืองซับจําปา3 บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี4 ฯลฯ และเหมือนกับลูกปดแบบ
GB.1, GB.2, GB.3, GB.4 ของแหลงโบราณคดีทาแค อําเภอเมือง5 นอกจากลูกปดแกว ยังพบ

1

พัชรี สาริกบุตร, เทคโนโลยีสมัยโบราณ เครื่องมือหิน งานโลหะ เครื่องปนดินเผาแกวและลูกปด
แกว, (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร), 158.
2
ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการขุดคนที่ตําบลพระประโทน อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร), 20 – 21.
3
ภูธร ภูมะธน, เมืองซับจําปา (สระบุรี : โรงพิมพปากเพรียวการชาง 2), 39.
4
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาโบราณคดี. การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนบานคูเมือง
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี (นครปฐม : แผนกบริการกลาง สํานักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร),
53 – 75.
5
ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค ตําบล
ทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 115.
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ลูกปดเปลือกหอยสีขาวคาดวาเปนเปลือกหอยมือเสือและลูกปดโลหะอีกอยางละ 1 ลูก การพบ
ลูกปดเปลือกหอยมือเสือซึ่งเปนหอยทะเลน้ําลึก แสดงถึงการติดตอกับชุมชนที่อยูใกลเคียงเชนที่
ชุมชนโบราณบานทาแค6 จังหวัดลพบุรีหรืออยูหางไกลกันเชน ชุมชนโบราณโคกพนมดี7 จังหวัด
ชลบุรีสําหรับที่แหลงชุมชนโบราณบานวังไผนี้ไมปรากฏวามีหลักฐานการผลิตลูกปดเองภายใน
ชุมชน ดังนั้น ลูกปด ที่พบในชุมชนโบราณแหงนี้จึ งสัน นิษฐานวาเปน สิ่งที่นําเขามาจากชุมชน
ใกลเคียงที่มีการติดตอสัมพันธกันนั่นเอง สวนความนิยมลูกปดแกวนั้นในเริ่มแรกนาจะเปนการ
นําเขามาจากแหลงผลิตในประเทศอินเดียในสมัยอินโด – โรมัน (ราวพุทธศตวรรษที่ 5 – 9) ใน
เวลาตอมาเมื่อความนิยมในลูกปดแกวเพิ่มมากขึ้นแหลงผลิตภายในประเทศจึงสามารถผลิตลูกปด
แกว เพื่อสนองความตองการไดเองเชนที่แหลงโบราณคดีควนลูกปด ตําบลคลองทอม จังหวัด
กระบี8่ หรือที่แหลงโบราณคดีเขาสามแกว อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร9
2. โบราณวัตถุประเภทโลหะ
จากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานวังไผ ไดพบโบราณวัตถุที่ทําจากโลหะประเภท
ตางๆ ไดแก ดีบุก ตะกั่ว เหล็ก สําริด รวมถึงตะกรันจากการถลุงโลหะ ตั้งแตชั้นวัฒนธรรมที่
1 – 3 ทั้งที่เปนเครื่องมือ เครื่องใชและเครื่องประดับ ดังนี้
2.1 ตุมถวงแหดีบุก
ภาษาทองถิ่นเรียกวา ขี้นกเปลา พบในชั้นวัฒนธรรมที่ 3 จํานวน 1 ชิ้น มีความออน
ตัวสามารถขดเปนวงไดพบในระดับ 34 – 50 CM.DT. ในชั้นวัฒนธรรมที่ 3 ทําไดโดยการดึงยืด
โลหะออกเปนเสน คาดวาเปนสิ่งของที่มีความนิยมใชสืบเนื่องมา พบวามีความนิยมแพรหลายใน
ชุมชนโบราณสมัยทวารวดี ซึ่งตามชุมชนโบราณสมัยดังกลาว ก็พบตุมถวงแหแบบนี้เชนเดียวกัน

6

ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค ตําบล
ทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 143.
7
ดํารงเกียรติ นกสกุล, “โครงการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมสมัยโบราณของชุมชน
บริเวณโคกพนมดี จังหวัดชลบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติ
ศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524), 67.
8
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : ภาค
วิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร), 139.
9
ธราพงศ ศรีสุชาติ, “ลูกปดตางชาติในแหลงโบราณคดีประเทศไทย” ศิลปากร 33, 1 (มีนาคม –
เมษายน 2532) : 13.
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เชน แหลงโบราณคดีบานคูเมือง10 ระยะที่ 3 อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี แหลงโบราณคดี
บานทาแค11 ระยะที่ 3 แบบ MEO. 2
2.2 ตุมหูตะกั่ว
พบในระดับ 100 – 110 CM.DT. ระดับชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดี ตุมหูแบบนี้
พบมากในชุมชนโบราณสมัยทวารวดี12
และพบวาเปนที่แพรหลายในชุมชนโบราณสมัย
ประวั ติ ศ าสตร ยุ ค แรกของเอเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต เ ช น อาณาจั ก รจามปา ซึ่ ง พบตุ ม หู แ บบนี้
เชนเดียวกัน13
2.3 ปลอกโลหะ
พบในระดับ 140 – 150 CM.DT. ซึ่งเปนชั้นวัฒนธรรมระยะที่ 2 สันนิษฐานวาเปน
เครื่องมือเหล็กชนิดหนึ่งซึ่งไมสามารถระบุประโยชนใชสอยได มีลักษณะคลายปลอกเหล็กรัดฝก
มีด สภาพในหลุมขณะที่พบอยูใกลเคียงกับกองเศษภาชนะดินเผา กองเปลือกหอยเปนกลุม ๆ
เครื่องมือเหล็กแบบตาง ๆ มักพบไดทั่วไปตามแหลงโบราณคดีที่มีอายุตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายยุคโลหะตอเนื่องกันมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร เชนที่ แหลงโบราณคดี
บานปกรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี14 แหลงโบราณคดีบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัด
สิงหบุรี15 แหลงโบราณคดีบานจันเสน อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค16 การขุดคนพบปลอก
โลหะจํานวน 1 ชิ้นในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ปลอกโลหะชิ้นดังกลาวมีลักษณะคลายกับปลอกสวม
10

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาโบราณคดี. การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนบานคูเมือง
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี, 38.
11
ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “โครงการศึกษาวิจัยวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมสมัยโบราณของชุมชนบริเวณ
โคกพนมดี จังหวัดชลบุรี”, 102.
12
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาโบราณคดี. การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนบานคูเมือง
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี, 14.
13
Malleret, Louis. L’archaeologie du delta du mekong (Paris : Ecole Francais d’extreme –
orient, c1960, p. 311 – 312.
14
หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีบานปกรี ตําบลแกงผักกูด
อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี, ” 2540, 51. (อัดสําเนา)
15
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาโบราณคดี. การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนบานคูเมือง
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี, 38.
16
วลัยลักษณ ทรงศิริ, “โบราณคดีเรื่อง “เหล็ก” ที่จันเสน,” สังคมและวัฒนธรรมจันเสน เมืองแรก
เริ่มในลุมลพบุรี – ปาสัก (กรุงเทพฯ : โรงพิมพปากเพรียวการชาง), 152 – 166.
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ดามมีดที่อยูในชั้นวัฒนธรรมที่ 3 สมัยทวารวดี ของแหลงโบราณคดีบานทาแค อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี17
2.4 ตะกรันโลหะ
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา การที่พบตะกรันโลหะตอเนื่องไปตามระดับความลึก
ตางๆ และพบกอนแรเหล็กที่ระดับดังกลาว สันนิษฐานเปนเบื้องตนไดวาคงจะมีกิจกรรมการถลุง
โลหะ ภายในชุ มชนแหงนี้ เมื่ อพิ จารณาจากแผนที่ภูมิประเทศแลวพบวา ตําแหนงของแหลง
โบราณคดีวังไผอยูไมหางจากเขาทับควาย เขาพุคาและเขาผาแดงที่อยูในเขตอําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรีซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาเปนแหลงแรเหล็ก แรทองแดงที่เปนแหลงถลุงโลหะตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรยุคโลหะจนมาถึงสมัยทวารวดี การศึกษาเกี่ยวกับการถลุงทองแดงในแถบ
ภาคกลางของประเทศไทยโดย สุรพล นาถะพินธุ18 พบวามีกิจกรรมการถลุงทองแดงตั้งแต 4,000
ปมาแลวและเมื่อประมาณ 3,000
ปมาแลวบริเวณนี้ไดกลายเปนศูนยกลางในการผลิตระดับ
อุตสาหกรรมที่มีการติดตอกับชุมชนตางๆ ในบริเวณใกลเคียง
2.5 กระพรวนสําริด
พบในระดับ 123 CM.DT. หลุม NEQ – 1 จากการขุดคนป พ.ศ. 2542 จัดอยูในชั้น
วัฒนธรรมที่ 2 ใชเปนเครื่องประดับซึ่งอาจมีความนิยมในการสืบทอดการใชงานมาจากสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายยุคโลหะจนถึงสมัยทวารวดีเชนที่แหลงโบราณคดีบานทาแค19 จังหวัด
ลพบุรี และแหลงโบราณคดีบานคูเมือง20 จังหวัดสิงหบุรี

17

ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค
ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 107.
18
สุรพล นาถะพินธุ, “การใชสําริดสมัยกอนประวัติศาสตร,” เมืองโบราณ 16, 4
(ตุลาคม – ธันวาคม 2533) : 67.
19
ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค
ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 107.
20
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาโบราณคดี. การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนบานคูเมือง
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี, 38.
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3. โบราณวัตถุประเภทดินเผา
จากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานวังไผนี้ พบโบราณวัตถุที่ทําดวยดินเผาชนิดตาง ๆ
จํานวนหนึ่งจากการศึกษาสามารถจําแนกประเภทออกไดดังนี้
3.1 เบี้ยดินเผา
เบี้ยดินเผาขนาดตาง ๆ ที่พบบริเวณหลุมขุดคนแหลงโบราณคดีวังไผ พบตอเนื่องกัน
ทุกระดับชั้นความลึกตั้งแตระดับบนตอเนื่องมาจนถึงระดับลาง (34 – 210 CM.DT.) ในชั้น
วัฒนธรรมที่ 1 – 3 พบวามีปริมาณหนาแนนในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 เนื้อวัสดุที่ทําเปนดินเนื้อหยาบ
เนื้อคอนขางหยาบ เนื้อคอนขางละเอียด มีรองรอยถูกตบแตงที่บริเวณขอบ สันนิษฐานวาเบี้ยดิน
เผาเหลานี้คงจะทําขึ้นจากเศษภาชนะดินเผาที่เสียหายจากการผลิตหรือจากการใชงาน จุดประสงค
ของการทําเบี้ยไมทราบแนชัด เบี้ยดินเผานี้เปนอุปกรณในการเลนทอยเบี้ยซึ่งเปนกีฬาที่นิยมใน
ชุมชนเอเชียอาคเนยสมัยโบราณซึ่งเปนการละเลนอยางหนึ่งที่นิยมเลนกันอยางแพรหลายในสมัย
นั้นก็ได นักโบราณคดีอินเดียสันนิษฐานวาคงเปนอุปกรณกีฬาประเภทตองเตของเด็กสมัยโบราณ
และเปนที่นาสังเกตวา เบี้ยดินเผานี้มักพบเปนจํานวนมากตามชุมชนโบราณสมัยทวารวดีทุกแหง
และในบริเวณเมืองโบราณอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่รับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย21
จากตารางขางตนสามารถจัดแบงรูปแบบเบี้ยดินเผาไดดังตอไปนี้
3.1.1 เบี้ยดินเผารูปกลม ลักษณะคอนขางกลม มีรอยตกแตงที่บริเวณขอบใหมี
ความมน เนื้อวัสดุคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายปนในปริมาณมาก มีทั้งที่เผาไฟสุกและเผาไฟไมสุก
3.1.2 เบี้ยดินเผารูปครึ่งวงกลม ลักษณะครึ่งวงกลม มีรอยตกแตงที่บริเวณขอบให
มีความมน ชิ้นงานยังไมปราณีตเทาที่ควร เนื้อวัสดุคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายปนในปริมาณมาก มี
ทั้งที่เผาไฟสุกและเผาไฟไมสุก ขนาดเล็กและใหญปะปนกัน
3.1.3 เบี้ยดินเผารูปเสี้ยว 1/4 ลักษณะเปนเสี้ยวขนาด 1/4 มีรอยตกแตงที่บริเวณ
ขอบใหมีความมน ชิ้นงานยังไมปราณีตเทาที่ควร เนื้อวัสดุคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายปนในปริมาณ
มาก มีทั้งที่เผาไฟสุกและเผาไฟไมสุก ขนาดเล็กและใหญปะปนกัน
3.2 ตะคันดินเผา
จากการขุดคน พบตะคันดินเผาจํานวน 4 ชิ้น จําแนกตามรูปแบบได 4 แบบ
แบบที่ 1 ขอบปากเรียบ ปลายมน ฐานสอบมีรอง 1 รอง

21

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 140.
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แบบที่ 2 ขอบปากเรียบ ฐานกลมมน
แบบที่ 3 ปากจีบ ขอบปากกวาง ทําเปนรอยหยัก ฐานสอบกลม ขอบมน
แบบที่ 4 ขอบปากเรียบ
ตะคั น ดิน เผาเหล านี้ เ ปนเครื่อ งใหแสงสวา งเชน เดี ย วกับตะเกี ย ง ซึ่ ง ใชกั นมาตั้ ง แต
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายตอเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร เชนที่พบที่แหลงโบราณคดี
จันเสน จังหวัดนครสวรรค แหลงโบราณคดีบานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี เปนตน รูปรางโดยทัว่ ไป
มีลักษณะที่แตกตางกัน มีจุดมุงหมายในการทําเพื่อประโยชนในการใชงานและเพื่อความสวยงาม
ตะคันดินเผาที่พบเหลานี้พบในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 – 3 พบทั้งตะคันปากเรียบและตะคันปากจีบ ซึ่ง
ตะคันปากจีบแบบที่ 3 เปนตะคันแบบพิเศษอันเปนเอกลักษณที่พบไดทั่วไปตามแหลงชุมชนใน
วัฒนธรรมทวารวดี เชน ที่ชุมชนโบราณจันเสน22 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค ในระยะที่ 4 –
6 ชุมชนโบราณบานคูเมือง23 อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ระยะที่ 3 ชุมชนโบราณบาน
พรหมทิน24 จังหวัดลพบุรี แหลงโบราณคดีบานทาแค25 ระยะที่ 3
3.3 แวดินเผา
จากการขุดคน พบแวดินเผาจํานวน 5 ชิ้น จําแนกได 5 แบบ
แบบที่ 1 ทรงกรวยแหลมประกบ เจาะรูตรงกลาง
แบบที่ 2 ทรงกรวยปลายบนและลางตัดเรียบ ฐานลางโคงนูน เจาะรูตรงกลาง
แบบที่ 3 แวดินเผา ทรงกรวยประกบปลายบนและลางตัดเรียบ เจาะรูตรงกลาง
แบบที่ 4 แวดินเผาทรงกรวยเวา ปลายบนและลางตัดเรียบ ฐานโคง เจาะรูตรงกลาง
แบบที่ 5 ทรงกรวยประกบ คอนขางแบน ปลายดานบนและดานลางตัด เจาะรูตรง
กลาง

22

เลิศ หงษภักดี, จันเสน เมืองโบราณ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค พิมพวันรับและสมโภชน
พระประธานอุโบสถวัดจันเสน 16 ธ.ค. 2510, 40.
23
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาโบราณคดี. การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนบานคูเมือง
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี, 51.
24
หนวยศิลปากรที่ 1, “การขุดแตงและเสริมความมั่นคงฐานพระอุโบสถ (เดิม) วัดพรหมทินใต, ”
9 – 18. (อัดสําเนา)
25
ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค
ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 56.
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แวดินเผาเปนสวนประกอบของเครื่องปนดาย ลักษณะกลม ตรงกลางมีรูสําหรับใสแกน
รูปรางลักษณะอาจแตกตางกันไปตามความคิดของผูประดิษฐแตละคน แตโดยรวมแลว จะไม
แตกตางกัน ในสมัยแรกแวดินเผาจะมีเนื้อวัสดุหยาบ แลวจึงพัฒนารูปแบบ วิธีการ ใหสวยงาม
และดีขึ้นในสมัยตอมา26 แวดินเผาทั้งหมดนี้ พบตั้งแตชั้นวัฒนธรรมที่ 1 – 3 มีการใชงานสืบเนื่อง
มาโดยตลอด ลักษณะเหมือนกับแวดินเผาที่พบทั่วไปตามแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร
ตอเนื่อง
กับสมัยทวารวดี เชนที่ชุมชนโบราณบานคูเมือง27 อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ชุมชนโบราณ
จันเสน28 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค แหลงโบราณคดีบานทาแค29 จังหวัดลพบุรี เปนตน
ในการขุดคนจะพบแวเหลานี้อยูในชั้นดินที่มีรองรอยกิจกรรมการอยูอาศัย รูปแบบ วิธีการและเนื้อ
วัสดุที่ใชทํารวมถึงโบราณวัตถุตาง ๆ ที่อยูในชั้นดินจะบอกใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
อันแสดงถึงความเจริญ ความสัมพันธของชุมชนในแตละชวงเวลาที่ผานไปไดเปนอยางดี
3.4 ลูกกระสุนดินเผา
มีลักษณะเปนกอนดินปนเปนลูกกลมขนาดตาง ๆ พบไดทั่วไปในตามชุมชนโบราณ
สมัยกอนประวัติศาสตรตอเนื่องมาจนถึงชุมชนโบราณสมัยสมัยประวัตศาสตรการที่พบกระสุนดิน
เผาเปนสิ่งที่บอกถึงเครื่องมือในการดํารงชีวิตในสมัยโบราณวามีการใชคันกระสุนในการลาสัตว
ขนาดเล็กเชน นก กระรอก กระตาย ซึ่งคันกระสุนเหลานี้ยังคงมีใชสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
สามารถพบเห็นไดตามชนบทของประเทศไทย การขุดคนป พ.ศ. 2542 – 43 พบจํานวน 5 ลูก
ในระดับความลึกตางๆ ตั้งแตชั้นวัฒนธรรมที่ 1 – 3 แสดงถึงการใชงานที่มีความตอเนื่องมาโดย
ตลอด
3.5 ชิ้นสวนเบาหลอมโลหะ
การขุดคนพบเบาหลอมโลหะจํานวน 3 ชิ้น สภาพชํารุด ทําขึ้นดวยเนื้อดินหยาบ มีรู
พรุน พบตั้งแตชั้นวัฒนธรรมที่ 1 – 2 สันนิษฐานวาในระยะเวลาชั้นวัฒนธรรมที่ 2 นี้กิจกรรมการ
ถลุงโลหะนามีการแพรห ลายในชุมชนโบราณวังไผแหงนี้เนื่องจากมีความสัมพันธกับปริมาณ
ตะกรันโลหะที่อยูในชั้นวัฒนธรรมดังกลาว
26

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ภาควิชาโบราณคดี. การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนบานคูเมือง
อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี, 44.
27
เรื่องเดียวกัน, 45.
28
เลิศ หงษภักดี, จันเสน เมืองโบราณ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค, 40.
29
ทนงศักดิ์ หาญวงษ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค
ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 29.
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3.7 ตะกรุดดินเผา
จากการขุดคน พบแผนดินเผาลักษณะคลายตะกรุดจํานวน 1 ชิ้น แผนดินเผาไม
เคลือบนี้ มีลักษณะคลายกับตะกรุดดินเผาที่เปนผลผลิตจากแหลงเตาเผาภาชนะทางภาคอีสานใน
เขตจังหวัดบุรีรัมย แตไมมีการเคลือบดวยน้ําเคลือบ สันนิษฐานวาคงเปนผลิตภัณฑพื้นเมืองที่
ไดรับอิทธิพลทางความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาอยางเดียวกัน30 ซึ่งเริ่มมีเมื่อชุมชนโบราณแถบนี้มีการรับ
อิทธิพล วัฒนธรรมเขมรที่แพรเขามาในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 – 18
3.8 กอนดินเผามีรอยนิ้วมือ
กอนดินเผามีรอยนิ้วมือและรอยโครงไมไผเหลานี้ พบในทุกระดับความลึก ตั้งแตชั้น
วัฒนธรรมที่ 1 – 3 กอนดินเผาเหลานี้เปนสวนหนึ่งของผนังเตาเผาภาชนะ ที่สรางซอนทับกันเมื่อ
เผาภาชนะแตละครั้ง โดยใชไมไผมาสานทําเปนโครงเตากอนที่จะกอนที่จะนําดินเหนียวมาพอก
โครงไมไผและอุดรองรอยตาง ๆ ใหทั่ว ภายหลังการเผาโครงไมไผจะไหมหายไปเหลือเพียงรอย
โครงเดิมและรอยนิ้วมือไว การนําภาชนะที่เผาแลวออกมาตองเจาะทําลายผนังเตาดานใดดานหนึ่ง
ออกกอน เตาชนิดนี้จะใชงานไดเพียงครั้งเดียว การที่พบกอนดินเผาเหลานี้ในทุกระดับความลึก
แสดงวากิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาของชุมชนโบราณแหงไดเริ่มมีมาตั้งแตสมัยแรกที่มีการตั้ง
ถิ่นฐานแลวโดยเริ่มแรกอาจเปนการผลิตเพื่อใชภายในชุมชนเอง มีการทําอยางตอเนื่องจนถึงสมัยที่
สองที่การผลิตไดเพิ่มปริมาณขึ้น จํานวนและความหนาแนนของกอนดินเผา เศษภาชนะในสมัยนี้
เริ่มมากขึ้น จนถึงสมัยที่สามกิจกรรมดังกลาวไดขยายปริมาณเพิ่มขึ้น ในสมัยนี้พบวาการทับถม
ของกอนดินเผาและเศษภาชนะดินเผาที่แตกหักมีปริมาณหนาแนน แสดงถึงการผลิตภาชนะดินเผา
ที่เพิ่มขึ้นอยางมากมาย
4.โบราณวัตถุประเภทหิน (ตารางที่ 8)
โบราณวัตถุที่ทําดวยหินจารการขุดคนจากชั้นดินระดับตาง ๆ สามารถจําแนกออกได
ดังนี้
4.1 ขวานหินขัด
จากการขุดคนพบขวานหินขัดจํานวน 1 ชิ้น ในระดับชั้นวัฒนธรรมที่ 3 ทําจาก
หินปูน เปนขวานหินขัดแบบไมมีบา สภาพสมบูรณมีคราบหินปูนเกาะอยูทั่วไป จากการขุดคน
หลุม

30

ปริวรรต ธรรมาปรีชากรและกฤษฎา พิณศรี, ศิลปะเครื่องถวยในประเทศไทย, 29.
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A – H31, C – F32 ในป พ.ศ. 2542 พบขวานหินขัดชนิดมีบาและไมมีบาในระดับชั้นวัฒนธรรมที่
2 สมัยทวารวดีเชนเดียวกัน ขวานหินขัดชิ้นนี้คาดวาจะเปนเครื่องมือหินที่มีการใชอยางตอเนื่องมา
ตั้งแตชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายเปนตนมา โดยปกติแลวมักจะพบขวานหิน
ขัดรวมกับบรรดาวัตถุที่อยูในสมัยประวัติศาสตรเสมอแสดงใหเห็นถึงการใชงานอยางตอเนื่อง
4.2 หินขัดภาชนะ
พบหินที่มีลักษณะมนตลอดทั้งกอนอยูในระดับชั้นวัฒนธรรมที่ 3 ที่เปนชั้นของการ
ผลิตภาชนะดินเผาที่ขึ้นรูปดวยแปนหมุนและมีการตกแตงผิวดวยการขัดผิวภาชนะ จากลักษณะที่
พบคลายกับหินที่ใชขัดผิวภาชนะขณะที่ยังหมาด ๆ เพื่อใหผิวเรียบเสมอกันและมีความมันเงา
สวยงาม อีกทั้งยังเปนการกลบเกลื่อนรองรอยตาง ๆ บนผิวหมอทําใหลดอัตราการซึมของน้ําเมื่อ
ใช บ รรจุ ข องเหลว วิ ธีก ารดั ง กล า วยั ง คงมี ก ารสื บ ทอดมาจนถึ งป จ จุ บัน ดั ง จะพบได จ ากแหล ง
หัตถกรรมที่มีการผลิตเครื่องปนดินเผา เชนที่ บานบางตะนาวศรี จังหวัดนนทบุร33ี
4.3 หินบด
จากการขุดคน พบชิ้นสวนหินบดจํานวน 1 ชิ้น ในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ทําจากหิน
ทราย สภาพไมสมบูรณ แตไมพบแทนหินบด มีรองรอยของการใชงานหินบดนี้จัดเปนเครื่องใช
ของชาวอินเดียโบราณสามารถพบไดทั่วไปในแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดี34
จากการขุดคนทางโบราณคดีพบกอนหินในทุกระดับความลึกตั้งแต 34 – 260 CM.DT.
สวนมากจะพบอยูรวมกับกองเปลือกหอยและเศษภาชนะดินเผาเปนกลุมๆ มีขนาดแตกตางกันไป
ทั้งกอนเล็กและกอนใหญ หินดังกลาวสามารถจําแนกชนิดของหินไดดังนี35้
1. หินควอตไซต (quartzite) เปนหินแปร เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบ
ของแรหรือโครงสรางเดิม โดยความกดดันภายใตผิวโลก เม็ดมีขนาดใกลเคียงกัน มีการจับตัวกัน
31

วัฒนะ มูลขําและคณะ, “รายงานการขุดคนชุมชนโบราณวังไผ อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
หลุม(A – H) เลมที่ 1(เบื้องตน), ” 2542, 22. (อัดสําเนา)
32
คมกริช สิทธิโพธิ์และคณะ, “รายงานการขุดคนโครงการขุดคนชุมชนโบราณบานวังไผ
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี (WP,00), ” 2542, 16. (อัดสําเนา)
33
อุจฉริต อาจาระศิริกุล, “รายงาน เรื่อง เครื่องปนดินเผา บานบางตะนาวศรี จังหวัดนนทบุรี, ”
2541, 18. (อัดสําเนา)
34
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี,
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 140.
35
เอมอร ทัศนศรและวิชาญ หิรัญเกิด, “ปฏิบัติการธรณีวิทยาเบื้องตน,” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 18 – 47.
(อัดสําเนา)
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แนนโดยไมมีการเรียงตัว องคประกอบสวนมากเปนแรควอตซ (Quartz) สีใส ประกายเหมือนแกว
แปรมาจากหินทราย
2. หินปูน (limestone) เปนหินตะกอน เนื้อหินมีขนาดละเอียดจับตัวกันแนน เกิดจาก
การตกตะกอนจากสารละลายทางเคมี หรือชิ้นที่มีซากบรรพชีวินอยู จะมีสารเชื่อมคือแรแคลไซต
องคประกอบเปนแรแคลไซต(Calcite) สีขาวอาจปนดวยสีน้ําตาลหรือเหลือง ประกายเหมือนแกว
หรือเหมือนมุก เปนฟองฟูเมื่อหยดดวยกรดเจือจาง
3. หินฟลินท (flint) เปนหินตะกอน เนื้อหินแนนละเอียดมากยึดเกี่ยวกันเกิดจากการ
ตกตะกอนจากสารละลาย องคประกอบเปนแรซิลิกา (Silica) สีขาว เทา ประกายเหมือนแกว ไมมี
ผลึก
4. หินเชิรต (chert) เปนหินตะกอน เนื้อหินแนนละเอียดมากยึดเกี่ยวกันเกิดจากการ
ตกตะกอนจากสารละลาย องคประกอบเปนแรซิลิกา (Silica) สีดํา เทา แดง ประกายเหมือนแกว
ไมมีผลึก
5. หินทราย (sandstone) เปนหินตะกอน เนื้อหินมีขนาดปานกลาง (1/16 – 2 มิลลิเมตร)
เกิดจากการสึกกรอนผุพังของหินเดิมกลายเปนเม็ดกรวดทรายหรือ ดิน เศษหิน เศษแรแลวมาทับ
ถมกันแข็งตัว องคประกอบเปนแรควอตซ (Quartz) สีใส ประกายเหมือนแกวเปนสวนใหญ
6. หินโคลน (mudstone) เปนหินตะกอน เนื้อหินแนนเปนผลึกละเอียดมากยึดเกี่ยวกัน
เกิดจากการตกตะกอนจากสารละลายหรือการผุพังจากหินเดิม เนื้อหินมีขนาดละเอียดมาก (1/256 –
1/16 มิลลิเมตร)
หินเหลานี้สวนใหญเปนหินตะกอนเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนกรวดทราย เศษ
หิน ดิน ซากพืชซากสัตวและแข็งตัวกลายเปนหินหรือเกิดจากการตกตะกอนจากสารละลายทาง
เคมี ซึ่งพบไดทั่วไปตามที่ราบภาคกลาง โดยเปนสวนหนึ่งของหินที่แตกหักจากภูเขาที่อยูใ น
บริเวณใกลเคียงซึ่งเปนภูเขาหินปูนแลวถูกพัดพาโดยพาหะทางธรณีคือกระแสน้ําหางมาจากจุด
กําเนิดเดิม จัดอยูในกลุมหินราชบุรี (Ratchaburi Group)36 ในยุคเพอรเมียน (Permian) ที่มีอายุ
ประมาณ 345 – 280 ลานป ของมหายุคพาลีโอโซอิก (Paleozoic Era 570 – 280 ลานป)
ประกอบดวยหินปูนสีเทา – ขาว เปนสวนใหญ หินปูนชุดนี้เปนหินที่มีซากดึกดําบรรพอยูเปน
จํานวนมากดังจะเห็นไดจากตัวอยางถุงที่ 196 ระดับ 180 – 190 CM.DT. (ภาพที่ 76) เปนหินปูน
ที่แตกออกจากหินกอนใหญปรากฏใหเห็นซากดึกดําบรรพคือพลับพลึงทะเลและตัวอยางที่ 159
จากระดับ 150 – 160 CM.DT. (ภาพที่ 77)ลักษณะเปนกอนเกือบกลม ภายในกลวง มีการตกผลึก
36

ดนุพล ตันนโยภาส, “ศิลาวรรณาสําหรับวิศวกร,” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). 241. (อัดสําเนา)
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ตามผนังดานในเปนแรควอตซหรือแรแคลไซต เรียกวากอนงอกใน (geodes)37 ลักษณะดังกลาวเกิด
ในหินตะกอนโดยเกิดการสะสมตัวของมวลสารคลายวุน เปนกอนกลม ๆ และเกิดการตกตะกอน
ขึ้นภายใน
หิ น เหล า นี้ สั น นิ ษ ฐานว า เป น หิ น กรวดแม น้ํ า สภาพขณะที่ พ บ มี ก ารเคลื อ บของ
สารประกอบจําพวกดินเหนียว หินปูนอยูตลอดกอน หลายกอนพบวามีรองรอยของการถูกเผาดวย
ไฟ และมี ร อยแตกกะเทาะสั น นิ ษ ฐานว า หิ น เหล า นี้ น า จะถู ก นํ า มาทํ า เป น ก อ นเส า เตาไฟเวลา
ประกอบอาหาร บางสวนอาจถูกนํามาดัดแปลงใหเปนเครื่องมือหินเพื่อใชในชีวิตประจําวันเชน
ขวานหิน หินขัดผิวภาชนะ บางสวนอาจติดมากับดินที่นํามาใชปรับพื้นที่บนเนินแหงนี้

37

ดนุพล ตันนโยภาส, เรื่องเดียวกัน, 137 – 139.
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ภาพที่ 28 กอนหินที่มีซากดึกดําบรรพ

ภาพที่ 29 กอนงอกใน
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5. กระดูกสัตวที่ไดจากการขุดคน
การขุดคนเพื่อศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ บริเวณหลุมขุดคนพบชิ้นสวนของกระดูกจํานวน
หนึ่งตั้งแตระดับ 100 CM.DT. ไปจนถึงระดับ 230 CM.DT. สภาพของกระดูกในขณะนั้นมีทั้งที่
คงรูปแบบเดิมอยูและมีสภาพแตกหัก กระดูกบางชิ้นมีสภาพที่บอบบางมาก เมื่อเปดหนาดินที่ทับ
ถมออกทําใหสภาพแวดลอมเดิมของกระดูกเกิดการเปลี่ยนแปลง กระดูกจะปรับสภาพใหเหมาะกับ
สภาวะใหมโดยการสลายตัว เกิดการผุกรอนในบางบริเวณเปนผงละเอียดหรือแตกหักออก ในการ
ขุดคนตองลอยตัวใหเปนแทนกอนที่จะนําแผนฟลมใสมาปดใหทั่ว เพื่อใหคงรูปแบบเดิมไวแลวจึง
ใชเลื่อยขนาดใหญเลื่อยออก กอนที่จะนําขึ้นมาเพื่อศึกษา กระดูกสัตวที่ขุดขึ้นมาไดนี้ เขาใจวา
มนุษยในสมัยนั้นไดลาสัตวเหลานั้นเพื่อนํามาประกอบอาหาร แลวจึงทิ้งหรือฝงไวในบริเวณนี้ เมือ่
เวลาผานไปพื้นที่บริเวณนี้มีกิจกรรมดําเนินมาอยางตอเนื่อง มีการปรับพื้นที่โดยนําดินและเศษ
ภาชนะที่เสียหายจากการเผามาถมยังบริเวณนี้ ดังนั้นกระดูกจึงถูกทับถมในระดับความลึกตาง ๆ
เกิดการเนาเปอยโดยจุลินทรียที่มีอยูในดินและเกิดการกัดกรอนผุพังไปตามกาลเวลาจึงทําใหได
กระดูกมาไมครบบริบูรณ
เพื่อแยกประเภทและระบุชนิดของสัตวจากแหลงโบราณคดี การวิเคราะหกระดูกสัตวที่
นําขึ้นมานี้มีวิธีการทําโดยนํากระดูกสัตวที่ไดจากการขุดคนในแตละระดับความลึกมาคัดเลือก โดย
พิจารณาจากสภาพของกระดูก เลือกกระดูกชิ้นที่มีสภาพดีไมแตกหักมากนัก ขอตอกระดูกไม
แตกหักหรือแตกหักไปบางสวน แตยังสามารถระบุถึงชนิดของสัตวนั้น ๆ ได จากนั้นนํากระดูกที่
คัดเลือกแลวมาทําความสะอาดดวยน้ําและแปรงขนออนปดเพียงเบาๆ เพื่อขจัดคราบดินที่จับอยูบน
ผิวกระดูกและตามรองตาง ๆ ใหหลุดออกไป กระดูกบางชิ้นจะมีคราบหินปูนเคลือบอยูบนผิว
ปกปดลักษณะที่แทจริงของกระดูก ทําใหยากตอการวิเคราะห จึงตองใชเครื่องมือปลายแหลมคอย
ๆ เซาะ เพื่อนําคราบหินปูนที่เคลือบอยูออกดวยความระมัดระวัง โดยมิใหลักษณะและรองรอย
เฉพาะของกระดูกแตละชิ้นเสียหาย จึงทําใหรองรอยตาง ๆ ของกระดูกปรากฏชัดเจนขึ้น ชวยให
สะดวกแกการจําแนกชนิด ประเภทของสัตวนั้นๆ หลังจากนั้นนํากระดูกที่ลางทําความสะอาดแลว
ไปผึ่งลมในที่รมใหแหงสนิท เมื่อกระดูกแหงสนิทแลวจะพบวา รองรอยบนผิวกระดูกปรากฏ
ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทําใหสะดวกแกการจําแนกชนิดของกระดูกและชนิดของสัตว
การจําแนกชนิดของกระดูกและชนิดของสัตวนั้น กระทําโดยนํากระดูกแตละชิ้นมา
เปรียบเทียบกับตัวอยางโครงกระดูกสัตวที่มีอยูในประเทศไทย ซึ่งตั้งแสดงอยูในพิพิธภัณฑกาย
วิภาคศาสตรทางสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การศึกษานี้ไดพิจารณาถึง
ลักษณะของกระดูก ตําแหนงที่อยูเดิม ลักษณะสัน ปุม รอง รอยของกระดูก ตลอดจนความ
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คลายคลึงตาง ๆ กอนที่จะนําไปสูขอสรุปถึงชนิด ตลอดจนนิเวศวิทยาเบื้องตนของสัตวนั้น ๆ จาก
การปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาว สามารถระบุถึงชนิดของสัตวที่พบในความลึกแตละระดับไดดังนี้
ระดับ 100 – 110 CM.DT.
กิ้งกายักษ ปลาน้ําจืดขนาดใหญเชน ปลาเทพา ปลากะโห
ระดับ 110 – 120 CM.DT.
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กจําพวก เกง กวาง
ระดับ 120 – 130 CM.DT.
ปลาน้ําจืดขนาดใหญเชน ปลาเทพา ปลากะโหและปลาน้ําจืด
ขนาดเล็กเชน ปลาตะเพียน สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กจําพวก เกง
ระดับ 130 – 140 CM.DT.
เตา ตะพาบ กิ้งกายัก ษ ปลาน้ําจืดขนาดใหญ เชน ปลาเทพา
ปลากะโหปลาน้ําจืดขนาดเล็กเชน ปลาตะเพียน สัตวเคี้ยวเอื้อง
ขนาดเล็กเชน เกง สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค กระบือ
ระดับ 140 – 150 CM.DT.
ปลาน้ําจืดขนาดเล็กเชน ปลาตะเพียน กิ้งกายักษ
ระดับ 150 – 160 CM.DT.
ปลาน้ําจืดขนาดเล็กเชน ปลาตะเพียนปลาน้ําจืดขนาดใหญ เชน
ปลาเทพา ปลากะโห
ระดับ 160 – 170 CM.DT.
กิ้งกายักษ ปลาน้ําจืดขนาดใหญเชน ปลาเทพา ปลาสวาย ปลา
น้ําจืด ขนาดเล็ก เชน ปลาตะเพี ย น สั ตว เ คี้ ย วเอื้อ งขนาดใหญ
จําพวก โค กระบือ
ระดับ 170 – 180 CM.DT.
จระเข ปลาน้ําจืดขนาดใหญเชน ปลาเทพา ปลาสวาย กิ้งกายักษ
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค กระบือ
สัตวเ คี้ยวเอื้ องขนาดเล็กจํ าพวก เกง กวาง หมู สั ตวกินเนื้อ
ขนาดใหญเชน หมี เสือ สัตวขนาดเล็กเชน หนู หมูหริ่ง
ระดับ 180 – 190 CM.DT.
เต า จระเข ปลาน้ํ า จื ด ขนาดใหญ เ ช น ปลาเทพา ปลาสวาย
กิ้ง ก า ยั ก ษ สุ ก ร สั ตว ป ก เช น นก สั ต ว เ คี้ ย วเอื้ อ งขนาดใหญ
จําพวก โค กระบือ สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กจําพวก เกง กวาง
สัตวกินเนื้อขนาดเล็กเชน สุนัข
ระดับ 190 – 200 CM.DT.
นก สุกร สุนัข สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค กระบือ
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กจําพวก เกง กวาง ปลาน้ําจืดขนาดใหญ
เชน ปลาเทพา ปลาสวาย กิ้งกายักษ จระเข ตะพาบ เตา สัตว
กินเนื้อขนาดใหญ เชน เสือ หมี
ระดับ 200 – 210 CM.DT.
ตะพาบ เตา ลิง จระเข กิ้งกายักษ ปลาน้ําจืดขนาดใหญเชน
ปลาเทพา ปลาสวาย สั ต ว เ คี้ ย วเอื้ อ งขนาดใหญ จํ า พวก โค
กระบือ ลิง สัตวกินเนื้อขนาดใหญเชน หมี
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ระดับ 210 – 220 CM.DT.

ระดับ 220 – 230 CM.DT.

กิ้งกายักษ สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค กระบือ ปลาน้ํา
จืดขนาดใหญเชน ปลาเทพา ปลากะโหและปลาน้ําจืดขนาดเล็ก
เชน ปลาตะเพียน
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค กระบือ สัตวกินเนื้อขนาด
เล็กเชน สุนัข

จากผลการวิเคราะหนี้ นอกจากจะทําใหทราบวาในสังคมสมัยนั้นมีการลาสัตว หรือ
เลี้ยงสัตวอะไรแลว เมื่อเรานําสัตวแตละชนิดมาศึกษาถึงลักษณะการอยูอาศัยของสัตวชนิดนั้น ทํา
ใหทราบถึงสภาพแวดลอมในสมัยนั้นไดบางตามสมควรดังมีรายละเอียดตอไปนี้
เตา Terrapin38 พบในระดับ 170 – 180 CM.DT. และระดับ 190 – 210 CM.DT. สวน
ใหญพบกระดองสวนทอง ลักษณะเปนกระดองขนาดเล็กที่มีรอยเชื่อมประสานกัน เปนเตาน้ําจืดที่
อยูตามปาหญาหรือบริเวณที่พื้นดินมีความชื้นสูง
ถิ่นอาศัย พบทั่วไปตามพื้นที่ใกลแมน้ําลําคลอง ดงพุมไมเตี้ย ปาหญาที่มีความชื้นสูง
อาหาร กินตนออนของพืช ยอดไมที่เรีย่ ดินและตัวออนของแมลงและไสเดือน
ตะพาบ Trionyx cartilageneus39บางคนเรียกตะพาบน้ํา พบในระดับ 190 – 210
CM.DT. ลักษณะ ตะพาบจัดอยูในพวกเตากระดองออน กระดองหลังและกระดองทองเปนแผน
ติดเปนชิ้นเดียวกัน ผิวนอกเปนแผนหนังคลุมโดยตลอด ปลายของกระดองเปนกระดูกออนเรียกวา
“เชิงตะพาบ” เนื้อและเชิงตะพาบนําไปปรุงเปนอาหารได
ถิ่นอาศัย พบทั่วไปตามแมน้ําลําคลอง บึงหนองทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย
อาหาร กินตนออนของพืชและเนื้อสัตวแทบทุกชนิด

38
39

93 – 104.

วิโรจน นุตพันธุ, “เตาหับ,” สารศูนยสัตวศาสตรไทย 67(มิถุนายน 2534), 85 – 96.
วิโรจน นุตพันธุ, “ตะพาบ เตาที่มีระดองนิ่ม,” สารศูนยสัตวศาสตรไทย 56 (กรกฎาคม 2533),
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ตะกอง Physignathus cocincinus40 กิ้งกายักษ มังกรน้ํา พบในระดับ 100 – 110
CM.DT. 130 – 140 CM.DT. และระดับตั้งแต 160 – 210 CM.DT. โดยพบกระดูกสวนขากรรไกร
ลางขนาดตาง ๆ จํานวนมากซึ่งอาจรวมถึงสัตวเลื้อยคลานที่อยูในประเภทเดียวกับกิ้งกาหรือกิ้งกา
ขนาดเล็กดวยก็ได ลักษณะ เปนกิ้งกาที่มีขนาดใหญที่สุดในประเทศไทย ตัวโตเต็มที่มีความยาว
90 เซนติเมตร หัวปอมโต ขากรรไกรพองใหญ ลําตัวมีสีเขียวหัวมีแผงหนามใหญ 13 – 15 อัน
หางใหญแข็งแรง วายน้ําเกง กบดานในน้ําไดนาน
ถิ่นอาศัย พบชุกชุมในปาแถบจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี อาศัยเกาะตามกิ่งไมของ
ตนไมขนาดใหญริมน้ํา
อาหาร กินแมลงปกแข็ง สัตวเล็กๆ เชน เขียด หนู ยอดไมออนและลูกไม
จระเขน้ําจืด Crocodylus Siamensis หรือ Siamese Crocodile ลักษณะและอุปนิสัย มี
สวนปาก (Snout) ทู และกวางสั้นกวาจระเขน้ําเค็ม สวนปากยาว 1 1/2 –1 5/8 เทาของความกวาง
ของหนา (วัดตรงดานหนาของตา) มีเกล็ด 4 เกล็ด เรียงตามขวางบนทายทอย ขางละ 2 เกล็ดเห็นได
ชัดเจน การดูเกล็ดบนทายทอยนี้จะบอกใหทราบวาเปนจระเขน้ําจืดหรือจระเขน้ําเค็ม เปนการ
สังเกตลักษณะที่งายกวาการดูลักษณะอื่น ๆ เพราะจระเขทั้งสองพันธุนี้ เมื่ออายุนอยจะดูคลายคลึง
กันมาก ดานหนาระหวางลูกตาทั้งสองมักมีเสนเล็ก ๆ ตามยาวอยูตรงกลาง เทาคูหลังมีพังผืดยึด
ระหวางนิ้วเทาไมมากนักชาวบานมักเรียกวา “จระเขตีนไก” เมื่อตัวยังเล็กอยูขนาดจะเทากับจระเข
ทั่ว ๆ ไป แตเมื่อมีอายุได 12 ป จะมีความยาวประมาณ 3 เมตรขึ้นไป น้ําหนักประมาณ 400 กิโลกรัม
พรอมที่จะผสมพันธุและออกไขได จระเขน้ําจืดจะมีสีสรรคอนไปทางดํา เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาว
3.50 เมตร อาจทํารายคนไดในบางครั้ง
ถิ่นที่อยูอาศัย พบตาม หวย หนอง คลอง บึง ซึ่งเปนน้ําจืดสนิทและไมลึก มีในประเทศ
ไทย เวียตนาม กัมพูชา ลาว บอรเนียว ชวา จระเขพันธุนี้มีแพรกระจายอยางกวางขวาง และอาจมีใน
บริเวณเกาะสุมาตราดวย สมัยกอนในประเทศไทยพบมากทางภาคกลาง ตั้งแตจังหวัดชัยนาทไป
จนถึงจังหวัดอุตรดิษฐโดยเฉพาะที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค มีมากกวาที่อื่น เพราะเปนบึงที่
เพาะพันธุปลา เขตสงวนของทางราชการ แตทวาบริเวณบางแหงที่เคยพบอยูชุกชุมไดถูกคนลาเอา
หนังไปขาย จนสูญพันธุไปในบางพื้นที่ที่ปรากฏวาเคยมี
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วิโรจน นุตพันธุ, “ตะกองกิ้งกายักษ กิ้งกาชนิดที่มีขนาดใหญที่สุดของไทย,”
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อาหาร ปกติจะเปนพวกปลาและสัตวน้ําชนิดอื่นๆทีสามารถจับกินได รวมทั้งสัตวบาง
ชนิดตัวเล็กๆที่บังเอิญลงมากินน้ําใกลกับบริเวณที่เปนแหลงที่อยูอาศัยและสามารถจับกินได
ปลาน้ําจืดขนาดตาง ๆ จากลักษณะกระดูกปลาที่พบเปนกระดูกสันหลังและสวนครีบ
ตัวอยางกระดูกที่พบไมมีขอมูลเพียงพอที่จะระบุถึงชนิดของปลาน้ําจืดได จึงบอกไดเพียงวาจาก
ลักษณะของกระดูกที่พบเปนกระดูกของปลาและสามารถบอกไดเพียงวาเปนปลาที่มีขนาดเล็กหรือ
ขนาดใหญเทานั้น และการที่ตําแหนงของแหลงโบราณคดีตั้งอยูใกลแมน้ํา ดังนั้นเปนกระดูกของ
ปลาที่พบจึงควรเปนปลาน้ําจืดขนาดตาง ๆ เทานั้น สวนการที่ไดมีการระบุถึงชนิดของปลานั้นเปน
การสันนิษฐานจากขนาดของกระดูกที่มีอยูโดยเทียบเคียงกับขอมูลปลาน้ําจืดชนิดตางๆ ทั้งขนาด
ใหญและขนาดเล็กที่มีการแพรกระจายอยูตามแหลงน้ําตางๆ ในภาคกลางของประเทศไทย
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (large ruminant) จําพวก โค กระบือ Bubalus
bubalis(Linneaus, 1758 or Bos javanicus D’Alton; 1823) จากการขุดคนระดับ 160 – 190
CM.DT. และระดับ 200 – 230 CM.DT. พบชิ้นสวนของฟนกรามของสัตว (premolars/molars)
กระดูกขอเทาของสัตว (tibia tasal bones) เมื่อตรวจสอบแลวนาจะเปนของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาด
ใหญ โดยปกติแลวควายปา วัวปา จะอยูรวมกันเปนฝูงใหญ อาศัยอยูในปาโปรง ใกลที่ลุมซึ่งเปน
แหลงน้ําที่ไหลตลอดเวลา มักจะหมกตัวอยูในโคลน มีลักษณะคลายคลึงกับควายบาน วัวบานใน
ทุกลักษณะแตจะมีขอสังเกตคือ ควายปา วัวปา จะมีความแข็งแรง รางกายสูงใหญ วองไว ปราด
เปรียว เขาที่แหลมและเพรียวกวาควายบาน วัวบาน อาหารคือตนหญา แตเมื่ออาหารขาดแคลนก็
จะกินใบไมหรือยอดไมออน ๆ แทน บางครั้งจะออกมาหากินแถบชายปาหรืออาจเขามาหากินใน
เขตกสิกรรมรวมกับฝูงควายบาน วัวบาน
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (small ruminant) ในระดับ110 – 260 CM.DT. พบกระดูกขา
หนา (humerus) ฟนสัตว (canine and premolars) ซึ่งนาจะเปนของสัตวจําพวก เกง กวาง ดัง
รายละเอียดดังนี้
เกง Muntiacus muntjak (Zimmermann, 1792) เกงจัดอยูในประเภทกวางขนาดเล็ก มี
เขาสั้น ขนสีน้ําตาล เปนกวางที่พบเปนจํานวนมากที่สุดของประเทศ และเปนสัตวที่ถูกลามาก
ที่สุด เพราะเนื้อมีคุณภาพดี เกงพบในทุกภาคของประเทศไทย ในทวีปเอเชียพบตั้งแตประเทศ
อินเดียไปจนถึงประเทศอินโดนีเซีย อาศัยอยูในปาทุกประเภท อาหารของเกงเปนตนหญาประเภท
หญาออน ผลไมที่รวงหลนจากตน มักออกหาอาหารตามชายปาหรือตามปาโปรง เปนสัตวหากิน
กลางวัน แตในประเทศไทยมักออกหากินกลางคืนหรือตอนเชาตรู
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กวางปา Cervus unicolor (Kerr, 1792) จัดอยูในประเภทกวางขนาดใหญ ตามลําตัวมี
ขนเสนหยาบสีน้ําตาลปกคลุมบาง ๆ มีเขาขางละ 3 กิ่ง ในทวีปเอเซียพบตั้งแตประเทศศรีลังกามา
จนถึงประเทศฟลิปปนส ในประเทศไทยพบในทุกภาคของประเทศ เปนสัตวที่มักจะอยูรวมเปนฝูง
ไมเกินฝูงละ 3 ตัวถาเปนการยายถิ่นจะพบเปนฝูงใหญ เปนสัตวหากินกลางคืนกลางวันจะหลบอยู
ในปาลึก สามารถเดินทางไกลเพื่อหาแหลงน้ําไดอาหาร คือพวกตนหญาออน ๆ ใบไม ไมเถา
ผลไมที่รวงหลนจากตน เปนสัตวที่เชื่องสามารถนํามาเลี้ยงได
ที่ระดับ 180 – 200 CM.DT. พบกระดูกซี่โครง (rib) เทียบลักษณะแลวมีความ
คลายคลึงกับซี่โครงหมู สันนิษฐานวานาจะเปนหมูปาเพราะพบจํานวนนอย มีรายละเอียดดังนี้
หมูปา Sus scofa Linneaus, 1978 หมูปามีแผงคอสีดํา ฟนเขี้ยวลางและดานบนยาว
ออกมานอกปากโคงขึ้นดานบน ขนตามลําตัวสีดํายาว หยาบ บางครั้งเปนสีแดงเขม ขนตามตัวจะ
ยาวกวาหมูบ าน รู ปรางเพรียวและวองไวกวา พบทั้งในทวีปแอฟริก า ยุโรป และเอเซีย ใน
ประเทศพบหมูปาในทุกภาคของประเทศโดยอยูรวมกันเปนฝูงใหญ เปนสัตวที่กินทุกสิ่งทุกอยาง
เชน หอย เห็ด รากไม งู หนู ผลไมและผักที่อยูตามแหลงกสิกรรม ออกหาอาหารตอนเชาและ
ตอนบายคลอย ถาถูกรบกวนจะเปลี่ยนไปหากินตอนกลางคืน บางครั้งจะพบตามบริเวณชายปา
ใกลกับหมูบาน ซึ่งเปนบริเวณที่หมูบานจะถูกปลอยออกมาหาอาหาร มีนิสัยชอบหมกตัวอยูใน
โคลน จึงมักจะพบอยูในปาที่ชื้นแฉะ ในฤดูแลงจะพบหมูปาในแถบใกลธารน้ํา
สัตวกินเนื้อขนาดใหญ (meat – eating mammals) เชน หมี เสือ สุนัข จากการขุดคนที่
ระดับ 170 – 180 CM.DT. พบเล็บ (claw) ไดรับการยืนยันจาก น.สพ.อลงกรณ มหรรณพ ผ.อ.
องคการสวนสัตว วาเปนเล็บเสือขนาดใหญจํานวน 1 ชิ้น คาดวานาจะเปนเสือดาวหรือเสือดํา
ดังรายละเอียดดังนี้
เสือดํา, เสือดาว Panthera pardus (Linneaus, 1758) เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกินเนื้อ
ที่จัดอยูในประเภทแมวขนาดใหญ ในเขตเอเชียตะวันออกพบในแมนจูเลีย อินโดจีนจนถึงมาลายา
ในประเทศไทยพบวามีอยูทุกภูมิภาคของประเทศ เสือดํา (Panther) เปนเสือตัวผูมีขนสีดําปกคลุม
ตลอดทั้งลําตัว เสือดาว (Leopard) เปนเสือตัวเมียลําตัวปกคลุมดวยขนสีขาวหรือสีเทา มีจุดสีดํา
คลายดอกจันทแซมตลอด มีขนาดเล็กกวาเสือโครง มักจะอาศัยอยูในปารก แตบางครั้งก็พบในเขต
ปาโปรง ปนตนไมเกง วายน้ําไดแตไมคอยชอบอยูใกลแหลงน้ํา อาหารกินทุกอยางที่จับได
ที่ระดับ 200 – 210 CM.DT. พบกระดูกนิ้วขอที่ 2 (2nd phalanx) ซึ่งมีลักษณะที่
คลายคลึงกับกระดูกนิ้วเทาของหมี ซึ่งคาดวานาจะเปนหมีหมา ดังรายละเอียดดังนี้
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หมีหมา, หมีคน Helarctos malayanus (Raffles, 1821) หมีหมามีขนสั้นสีดําปกคลุม
ตลอดลําตัวและขนสีขาวหนารูปตัวยูบริเวณทรวงอก เปนหมีที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก จมูกสีขาว
ยาวคลายสุนัข พบในประเทศพมา ไทย เกาะบอรเนียวและสุมาตรา ในไทยพบอาศัยอยูในปาทุก
แหงของประเทศ ปนตนไมเกง อาหารกินทั้งผลไม แมลงตัวเล็ก ๆ ซากสัตวที่เนาเปอยและจับ
สัตวอื่นกิน
ที่ระดับ 180 – 190 CM.DT. และระดับ 220 – 230 CM.DT. การขุดคนพบฟนสัตว
(Premolars) ซึ่งนาจะเปนฟนสัตวจําพวกสุนัขที่อยูในปา มีรายละเอียดดังนี้
หมาไน Cuon alpinus (Pollas, 1811) เปนสัตวกินเนื้อตัวใหญกวาหมาจิ้งจอก สีขน
จะมีสีแดงเขมกวาขนหมาจิ้งจอก หางยาวกวาและมีสีดํามากกวา พบตั้งแตไซบีเรียมาจนถึงเอเซีย
ใตและเอเซียตะวันออกรวมไปถึงประเทศเนปาล อินเดีย ไทยและอินโดนีเซีย ในไทยพบทุกภาค
ของประเทศ อาศัยอยูในที่มืดและโพรงในดิน ออกหากินเปนฝูงในตอนเชาตรูและตอนใกลค่ํา มี
ความวองไว กระโดดไดสูง 3 เมตรและระยะ 5 เมตรในการจับเหยื่อแตละครั้ง อาหารคือพวก
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กเชนเกง กวาง กระจงเปนตน
ลิง (Monkey) เปนสัตวที่พบไดทั่วทุกภาคในประเทศไทย
สําหรับสภาพแวดลอมในสมัยโบราณบริเวณภาคกลางของประเทศไทยไดมีการกลาว
บรรยายในโคลงนิราศสุพรรณบทที่ 6341 แตงโดยสุนทรภู ที่ไดกลาวไวเมื่อคราวเดินทางไปเมือง
สุพรรณบุรีและในกาพยหอโคลงนิราศธารทองแดงบทที่ 9442 บทที่ 10043และบทที่ 744 โดยเจา
ฟาธรรมธิเบศรเมื่อครั้งตามเสด็จสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศไปสมโภชพระพุทธบาทที่สระบุรี
ไดกลาวถึงสภาพธรรมชาติของปาสองฟากฝงที่ขบวนไดเดินทางผาน ซึ่งไดปรากฏสัตวปาชนิด
ตางๆ จํานวนมาก อันเปนสิ่งซึ่งแสดงใหเห็นวาเมื่อครั้งอดีตนั้น แถบภาคกลางของประเทศไทยใน
บริเวณใกลเคียงกับเมืองสุพรรณบุรีและเมืองสระบุรี มีสภาพเปนปาที่มีความอุดมสมบูรณ มีความ
อุดมสมบูรณเปนอยางมาก ตลอดการเดินทางสามารถพบเห็นสัตวน้ํา สัตวครึ่งบกครึ่งน้ําและสัตว
ปาชนิดตาง ๆ มากมาย ภาพถายทางอากาศบริเวณเขตจังหวัดลพบุรีในอดีตคือภาพโครงการ
WWS นั้นทําใหทราบวายังมีพื้นที่ปาอีกมากในจังหวัดลพบุรีและใกลเคียงมีลักษณะเปนปาโปรง
41

สุนทรภู, โคลงนิราศสุพรรณ ฉบับสมบูรณพรอมดวยเชิงอรรถและแผนที่สังเขปแสดงระยะเดิน
ทางของสุนทรภู (พระนคร : กรมศิลปากร, 2510), 21.
42
เรื่องเดียวกัน, 234.
43
เรื่องเดียวกัน, 236.
44
เรื่องเดียวกัน, 211.
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สําหรับชุมชนโบราณวังไผนั้นเดิมก็มีสภาพเปนปาโปรง เมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําจากแมน้ําบางขามจะ
ไหลทวมพื้นที่ขางเคียงโดยรอบเหลือไวเพียงเขตเนินดินที่ถมสูงในแนวคันดินรอบเมืองเทานั้นที่ไม
ถูกน้ําทวม ดังนั้นกระดูกสัตวชนิดตางๆที่พบจากการขุดคนในชั้นดินระดับตางๆ และจําแนก
ออกมานั้น จึงเปนสัตวประจําถิ่นที่มีอยูในบริเวณดังกลาว ที่ถูกคนในสมัยนั้นจับมาประกอบ
อาหาร เพราะพบวากระดูกสัตวเหลานี้ปะปนกันเปนกองรวมกับเศษถาน เถาถาน เปลือกหอยที่ถูก
ตัดสวนยอดออก หรือกระจายอยูทั่วไปภายในหลุมขุดคนทุกระดับความลึกตั้งแต 34 – 260
CM.DT. แตปริมาณที่พบยังคงนอยมาก ความหนาแนนของกระดูกสัตว เปลือกหอยเหลานี้จะพบ
หนาแนนในชวงระดับความลึก 110 – 210 CM.DT. ซึ่งในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 เปนสวนใหญ
6. เปลือกหอยที่ไดจากการขุดคน
หอยจัดอยูในไฟลัมมอลลัสกา (Phylum Molluska) ซึ่งเปนไฟลัมที่ใหญที่สุดไฟลัม
หนึ่งของสัตวไมมีกระดูกสันหลัง พบไดทั่วไปทั้งในน้ําเค็ม น้ําจืดและบนบก ตัวอยางสัตวใน
ไฟลัมนี้คือ หอยสองฝา (bivalve) หอยฝาเดียว (gastropod) ปลาหมึกและลิ่นทะเล เปนตน สัตวใน
ไฟลัมนี้มีแผนเทาที่แข็งแรง มีเปลือกที่เปนสารประกอบพวกหินปูน (calcareous) ซึ่งสรางจาก
เนื้อเยื่อใตเปลือก45 การดําเนินงานทางโบราณคดีไดจําแนกประเภทของหอยจากการขุดคนได 2
ประเภท 9 ชนิด คือ
1. หอยสองฝา (bivalve) ประกอบดวยฝาจํานวน 2 ฝา ลักษณะของเปลือกที่ประกบ
ติดกันจะเหมือนเดิมทุกประการเพียงแตกลับดานซาย – ขวาเทานั้น46
2. หอยฝาเดียว (gastropod) เปลือกโดยทั่วไปมีรูปรางทรงกรวย มียอดแหลมและขด
เปนวงบิดเปนเกลียวไปทางดานขวามือ ภายในกลวงและมีตัวหอยบรรจุอยู47
หอยมีรูปรางไดหลายแบบ แตมีพื้นฐานเหมือนกันคือ มีรางกายออนนุม มักจะอยูใน
เปลือกแข็งซึ่งมีแคลเซียมเปนองคประกอบ48 สวนประกอบหลัก ๆ ของหอยที่จะพบจากแหลง
โบราณคดี คื อ เปลื อกและแผ น ป ด ปากเปลื อก เปลือ กหอยประกอบดว ยผลึก ของหิน ปู น หรื อ
แคลเซียมคารบอเนต แบงได 3 ชั้น คือ
1. ชั้นนอก เปนชั้นบางๆ เปนเงาทําหนาที่ปองกันตัวหอยจากสภาพแวดลอมภายนอก
2. ชั้นกลาง เปนชั้นของผลึกใสจําพวกหินปูน
45

สุชาติ อุปถัมภ และคนอื่นๆ , สังขวิทยา : Malacology (กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ, 2538),1.
เรื่องเดียวกัน, 31.
47
เรื่องเดียวกัน, 48.
48
เรื่องเดียวกัน, 406.
46

ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 1 ระดับ 210 - 220 CM.DT.
ความแพรหลาย พบทีแ่ หลงโบราณคดีวัดทุงสิงหโต ภาชนะดินเผาที่กลุมที่ 275
แหลงโบราณคดีเนินมะกอก ภาชนะดินเผาแบบที่ 31776

ลายเสนที่ 22
4.3 อาง แบบที่
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ

3 (ลายเสนที่ 22)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ปากผาย ขอบปากเรียบแบนปลายปากมน กนสอบกลม
เนื้อภาชนะคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายเล็ก ๆ ปะปนอยูบาง ไส

ในเผาไฟไมสุก
การตกแตง
ผิวเรียบ บริเวณไหลภาชนะตกแตงดวยลายกดประทับรอยเล็บ
ทาน้ําดินสีน้ําตาล
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 38 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 1 ระดับ 220 - 230 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีวัดทุงสิงหโต ภาชนะดินเผากลุมที่ 277
แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ภาชนะดินเผาแบบที่ R2778
ลวดลายที่ตกแตงบนภาชนะดินเผาระดับ 190 - 240 CM.DT.
ลวดลายที่ตกแตงบนภาชนะดินเผาระดับ 190 - 240 CM.DT. สามารถจําแนกไดดังนี้
คือ
1. การตกแตงดวยลายกดประทับ
เปนการนําเอาวัตถุบางอยางมากดประทับ หรือตีลงไปบนผิวภาชนะใหมีลวดลายตาม
วัตถุที่ประทับหรือกดลงไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสวยงามหรือเบนความสนใจจากเนื้อ
ภาชนะ ซึ่งมีความหยาบใหมาสนใจลวดลายแทน หรือเพื่อประโยชนใชสอย เชน กันลื่นเวลาถือเปน
ตน ตําแหนงที่ทําสวนมากจะเปนบริเวณไหลภาชนะ แตทําเปนลายเชือกทาบ หรือลายจักสานจะ
ทําตลอดลําตัวภาชนะ เศษภาชนะจากแหลงโบราณคดีบานวังไผ ที่ตกแตงดวยลายกดประทับมีดัง
นี้
1.1 ลายกดประทับเชือกทาบ (ลายเสนที่ 23)
1.1.1ลายกดประทับเชือกทาบเสนเล็ก
1.2 ลายกดประทับจักสาน
1.2.1ลายกดประทับจักสานลายเล็ก (ลายเสนที่ 24)
1.2.2ลายกดประทับจักสานลายใหญ (ลายเสนที่ 25)

ลายเสนที่ 23 ลายกดประทับจักสานเสนเล็ก

ลายเสนที่ 24 ลายกดประทับจักสานเสนใหญ

ลายเสนที่ 25 ลายกดประทับเชือกทาบเสนเล็ก

การจําแนกภาชนะดินเผาระดับ 110 - 190 CM.DT.

ประกอบดวยภาชนะดินเผากลุมที่ 2 เนื้อดินคอนขางหยาบในปริมาณมาก กลุมที่ 1
เนื้อดินหยาบในปริมาณใกลเคียงกัน กลุมที่ 4 เนื้อดินละเอียดในปริมาณเล็กนอย ภาชนะทั้งหมด
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน ถึงแมจะพบแตชิ้นสวนแตกหักของภาชนะเปนสวนมาก แตก็สามารถ
สันนิษฐานรูปทรงไดดังนี้
รูปแบบภาชนะ
ระดับ 110 - 190 CM.DT. ประกอบดวยรูปแบบภาชนะ 4 ชนิด จํานวน 21 แบบ ดัง
นี้

1. หมอมีสัน

ลายเสนที่ 26
1.1 หมอมีสัน แบบที่ 1 (ลายเสนที่ 26)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผาย ขอบปากมีรอง 1 รอง มีสันบริเวณไหลภาชนะ กน
กลม
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะคอนขางละเอียด มีเม็ดทรายเล็กๆ ปะปนอยูบาง
การตกแตง
ผิวเรียบ ทาน้ําดินสีน้ําตาล
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 30 ซ.ม. ความหนา 0.7 ซม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 140 - 150 CM.DT. พบวามีการใชสืบ
เนื่องมาจนถึงชั้นวัฒนธรรมที่ 3
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีโนนหนองมามัน ภาชนะดินเผาแบบที่ R879
แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ภาพ 172(1)80

ลายเสนที่ 27
1.2 หมอมีสัน แบบที่ 2 (ลายเสนที่ 27)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผายแหลม มีสันบริเวณไหลภาชนะ
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะคอนขางละเอียด มีเม็ดทรายเล็กๆ ปะปนอยูบาง

การตกแตง
ขนาด
การใชงาน
ชั้นวัฒนธรรม
ความแพรหลาย

ผิวเรียบ ทาน้ําดินสีแดง
เสนผาศูนยกลาง 34 ซ.ม.
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 และ 3 ระดับ 140 - 150 CM.DT.
พบที่แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ภาชนะดินเผาแบบที่ R881
แหลงโบราณคดีเนินมะกอก ภาชนะดินเผาแบบที่ 15182

ลายเสนที่ 28
1.3 หมอมีสัน แบบที่ 3 (ลายเสนที่ 28)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผาย ขอบปากมีรอง 1 รอง มีสันบริเวณไหลภาชนะ กน
กลม
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายเล็กๆ ปะปนอยูมาก
การตกแตง
ผิวเรียบ ทาน้ําดินสีน้ําตาล
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 23 ซ.ม.

การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 150 - 160 CM.DT.
ความแพรหลาย พบทีแ่ หลงโบราณคดีบานปกรี ภาชนะดินเผาแบบ R883 แหลง
โบราณคดีบานชัยบาดาล ภาชนะดินเผาแบบ R47 R8984 แหลง
โบราณคดีเนินมะกอก ภาชนะดินเผาแบบ 17685

ภาพลายเสนที่ 29
1.4 หมอมีสัน แบบที่ 4 (ลายเสนที่ 29)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผาย ขอบปากมีรอง 1 รอง มีสันบริเวณไหลภาชนะ กนกลม
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายเล็กๆ ปะปนอยูมาก
การตกแตง
ที่ลําตัวตกแตงดวยลายกดประทับจักสานโดยตลอดทาน้ําดินสีแดง
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 21 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 180 - 190 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีเมืองดงคอน86 แหลงโบราณคดีบานโพธิ์
งาม ภาชนะดินเผาแบบที่ 287 แหลงโบราณคดีบานคูเมือง
ภาชนะดินเผาแบบที่ 388 แหลงโบราณคดีเนินมะกอก ภาชนะ

ดินเผาแบบที่ 16889 แหลงโบราณคดีหนองตารุง ภาชนะดินเผา
แบบที่ R3490

ลายเสนที่ 30
1.5 หมอมีสัน แบบที่ 5 (ลายเสนที่ 30)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผาย ใตขอบปากมีรอง 1 รอง มีสันบริเวณไหลคอนไปทาง
ลําตัวภาชนะ กนกลม
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะหยาบมีเม็ดทรายเล็กๆ ปะปนอยูบาง
การตกแตง
ผิวเรียบไมมีการตกแตง ไมทาน้ําดิน
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 19 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร

ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 180 - 190 CM.DT.
ความแพรหลาย พบทีแ่ หลงโบราณคดีเมืองซับจําปา91 แหลงโบราณคดีบาน
ชัยบาดาล ภาชนะดินเผาแบบที่ R2 R7192 แหลงโบราณคดีบาน
โพธิ์งาม ภาชนะดินเผาแบบที่ 893

ลายเสนที่ 31
1.6 หมอมีสัน แบบที่ 6 (ลายเสนที่ 31)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผาย ขอบปากมีรอง 1 รอง มีสันบริเวณไหลภาชนะ กน
กลม
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายเล็กๆ ปะปนอยูบาง
การตกแตง
ที่กนภาชนะตกแตงดวยลายกดประทับเชือกทาบ ทาน้ําดินสี
น้ําตาล

ขนาด
การใชงาน
ชั้นวัฒนธรรม
ความแพรหลาย

เสนผาศูนยกลางประมาณ 40 ซ.ม.
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 190 - 200 CM.DT.
พบที่แหลงโบราณคดีบานโพธิ์งาม ภาชนะดินเผาแบบที่ 994
แหลงโบราณคดีเมืองดงคอน95 แหลงโบราณคดีซับจําปา96

2. หมอกนกลม

ลายเสนที่ 32

2.1 หมอกนกลม
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ
การตกแตง
ขนาด
การใชงาน
ชั้นวัฒนธรรม
ความแพรหลาย

แบบที่ 1 (ลายเสนที่ 32)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ปากผาย กนกลม
เนื้อภาชนะหยาบ มีเม็ดทรายขนาดใหญและรูพรุนจํานวนมาก
ผิวเรียบ ทาน้ําดินสีน้ําตาลออน
เสนผาศูนยกลาง 20 ซ.ม.
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 130 - 140 CM.DT.
พบที่แหลงโบราณคดีเนินมะกอก ภาชนะดินเผาแบบที่ 14397
แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ภาชนะดินเผาแบบที่ R1498

ลายเสนที่ 33
2.2 หมอกนกลม
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ
การตกแตง
ขนาด
การใชงาน
ชั้นวัฒนธรรม
ความแพรหลาย
T1099

แบบที่ 2 (ลายเสนที่ 33)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ปากผาย กนกลม
เนื้อภาชนะหยาบ มีเม็ดทรายขนาดใหญและรูพรุนจํานวนมาก
ผิวเรียบ ทาน้ําดินสีแดง
เสนผาศูนยกลาง 24 ซ.ม.
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 150 - 160 CM.DT.
พบที่แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ภาชนะดินเผาแบบที่

ลายเสนที่ 34
2.3 หมอกนกลม
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ
การตกแตง
ขนาด
การใชงาน
ชั้นวัฒนธรรม
ความแพรหลาย

แบบที่ 3 (ลายเสนที่ 34)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ปากผายขอบปากแบน กนกลม
เนื้อภาชนะคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายขนาดเล็กปะปนจํานวนมาก
ผิวเรียบ ไมทาน้ําดิน
เสนผาศูนยกลาง 18 ซ.ม.
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 150 - 160 CM.DT.
พบที่แหลงโบราณคดีโนนหนองมามัน ภาชนะดินเผาแบบที่
R8100แหลงโบราณคดีบานปกรี ภาชนะดินเผาแบบที่ R1101
แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ภาชนะดินเผาแบบที่ R10,
R35102
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ลายเสนที่ 35
2.4 หมอกนกลม
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ

แบบที่ 4 (ลายเสนที่ 35)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ปากผาย ขอบปากแบน กนกลม
เนื้อภาชนะคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายขนาดเล็กปะปนจํานวน
มาก
การตกแตง
มีรองใตขอบปาก 1 รอง ผิวเรียบ ทาน้ําดินสีน้ําตาล
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 21 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 160 – 170 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ภาชนะดินเผาแบบที่
R69103

103

หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ตําบลชัยบาดาล
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 36
2.5 หมอกนกลม แบบที่ 5 (ลายเสนที่ 36)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผายขอบปากแบน กนกลม
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายขนาดเล็กและรูพรุนบนผิว
ภาชนะเล็กนอย
การตกแตง
ผิวเรียบ ทาน้ําดินสีน้ําตาล
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 22 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 170 – 180 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ภาชนะดินเผาแบบที่ R35104
แหลงโบราณคดีบานโพธิ์งาม ภาชนะดินเผาแบบที่ 9105

104

หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ตําบลชัยบาดาล
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
105
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานโพธิ์งาม หมูที่ 3 ตําบลบางหลวง
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 37
2.6 หมอกนกลม
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ

แบบที่ 6 (ลายเสนที่ 37)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ปากแคบกวาลําตัวภาชนะ ขอบปากผายออกเล็กนอย กนกลม
เนื้อภาชนะหยาบ มีเม็ดทรายขนาดเล็กและรูพรุนจํานวนมากบน
ผิวภาชนะ
การตกแตง
ตกแตงดวยลายกดประทับเชือกทาบเสนเล็กตลอดใบไมทาน้ําดิน
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 14 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 180 – 190 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีบานตะเคียนนอย106 แหลงโบราณคดีบาน
ชอนมวง ภาชนะดินเผากลุมที่ 3 ชิ้นที่ 1, 2107 แหลงโบราณคดี
เขาพลอง108 แหลงโบราณคดีวัดทุงสิงหโต109
106

หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานตะเคียนนอย ตําบลชัย
บาดาลอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
107
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานชอนมวง ตําบลชอนมวง อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
108
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่เขาพลอง บานเขาพลอง ตําบลเขาทาพระ
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท, ” (อัดสําเนา)
109
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่วัดทุงสิงหโต ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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3.ชาม

ลายเสนที่ 38
1 (ลายเสนที่ 38)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ปากผาย ใตขอบปากเปนรอง 1 รอง กนกลม
เผาไฟไมสุก เนื้อภาชนะคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายขนาดเล็ก รู
พรุนจํานวนมากบนผิวภาชนะ
การตกแตง
ผิวเรียบ ไมทาน้ําดิน
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 22 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 140 – 150 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีเนินมะกอก ภาชนะดินเผาแบบที่ 178110
3.1 ชาม แบบที่
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ

110

กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบาง
ประเภท (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2532), 79.
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ลายเสนที่ 39
3.2 ชาม แบบที่
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ

2 (ลายเสนที่ 39)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ปากผาย กนกลม
เผาไฟไมสุก เนื้อภาชนะคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายขนาดเล็ก รู
พรุนจํานวนมากบนผิวภาชนะ
การตกแตง
ผิวเรียบ ไมทาน้ําดิน
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 16 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 140 – 150 CM.DT.
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ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ภาชนะดินเผาแบบที่ R60,
R46111 แหลงโบราณคดีบานปกรี ภาชนะดินเผาแบบที่ R32112
แหลงโบราณคดีบานยายเกศ ภาชนะดินเผาแบบที่ R39113 แหลง
โบราณคดีบานทาฤทธิ์ ภาชนะดินเผาแบบที่ R19114 แหลง
โบราณคดีโนนหนองมามัน ภาชนะดินเผาแบบที่ R39115

111

หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ตําบลชัยบาดาล
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
112
หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานปกรี ตําบลแกงผักกูด
อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
113
หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานยายเกศ ตําบลมะนาว
หวาน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
114

หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานทาฤทธิ์ ตําบลวังมวง
อําเภอวังมวงจังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
115
หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีโนนหนองมามัน ตําบลมะนาว
หวาน อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 40
3.3 ชาม แบบที่
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ

3 (ลายเสนที่ 40)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ปากแบน กนกลม
เผาไฟสุก เนือ้ ภาชนะคอนขางหยาบ มีเม็ดทรายขนาดเล็ก รู
พรุนจํานวนมากบนผิวภาชนะ
การตกแตง
ผิวเรียบ ทาน้ําดินสีแดง
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 26 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 160 – 170 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีบานปกรี ภาชนะดินเผาแบบที่ R30116

116

หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานปกรี ตําบลแกงผักกูด
อําเภอทาหลวงจังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 41
3.4 ชาม แบบที่
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ
การตกแตง
ขนาด
การใชงาน
ชั้นวัฒนธรรม

4 (ลายเสนที่ 41)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ขอบปากมนกลม กนภาชนะมีฐาน
เผาไฟสุก เนือ้ ภาชนะละเอียด
ผิวเรียบ บาง ขัดมัน ทาน้ําดินสีแดง
เสนผาศูนยกลาง 15 ซ.ม.
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 180 – 190 CM.DT.
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4.อาง

ลายเสนที่ 42
4.1 อาง แบบที่ 1 (ลายเสนที่ 42)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
เนื้อภาชนะ
เผาไฟไมสุก ไสกลางมีสีดํา เนื้อภาชนะหยาบ มีเม็ดทรายขนาด
เล็ก รูพรุนจํานวนมากบนผิวภาชนะ
การตกแตง
ตกแตงผิวดวยลายกดประทับเชือกทาบ ไมทาน้ําดิน
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 40 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 150 – 160 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีวดั ทุงสิงหโต117 แหลงโบราณคดีบานชอน
มวง ภาชนะดินเผากลุมที่ 2 ชิ้นที่ 8118

117

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่วัดทุงสิงหโต ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
118
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานชอนมวง ตําบลชอนมวง อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)

220

ลายเสนที่ 43
4.2 อาง แบบที่ 2 (ลายเสนที่ 43)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
เนื้อภาชนะ
เผาไฟไมสุก ไสกลางมีสีดํา เนื้อภาชนะหยาบ มีเม็ดทรายขนาด
เล็ก รูพรุนจํานวนมากบนผิวภาชนะ
การตกแตง
ตกแตงผิวดวยลายกดประทับจักสานเสนลายขนาดใหญ ทาน้ํา
ดินสีแดง
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 42 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 150 – 160 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีเขาพลอง119

119

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่เขาพลอง บานเขาพลอง ตําบลเขาทาพระ
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 44
4.3 อาง แบบที่ 3 (ลายเสนที่ 44)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
เนื้อภาชนะ
เผาไฟไมสุก ผิวนอกสีน้ําตาลออน ไสกลางมีสีดํา เนื้อภาชนะ
หยาบ มีเม็ดทรายขนาดเล็ก รูพรุนจํานวนมากบนผิวภาชนะ
การตกแตง
ตกแตงผิวดวยลายกดประทับจักสานเสนลายขนาดใหญ ไมทา
น้ําดิน
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 36 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 170 – 180 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีวดั ทุงสิงหโต120 แหลงโบราณคดีบานชอน
มวง ภาชนะดินเผากลุมที่ 2 ชิ้นที่ 8, 10121

120

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่วัดทุงสิงหโต ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
121
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานชอนมวง บานชอนมวงตําบลวังเพลิง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 45
4.4 อาง แบบที่ 4 (ลายเสนที่ 45)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
เนื้อภาชนะ
เผาไฟไมสุก ไสกลางมีสีดํา เนื้อภาชนะหยาบ มีเม็ดทรายขนาด
เล็ก รูพรุนจํานวนมากบนผิวภาชนะ
การตกแตง
ทาน้ําดินสีน้ําตาล
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 30 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 190 – 200 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีวัดทุงสิงหโต122 แหลงโบราณคดีบานชอน
มวง ภาชนะดินเผากลุมที่ 2 ชิ้นที่ 8123 แหลงโบราณคดีโคกลอ
ภาชนะดินเผาแบบที่ R28124

122

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่วัดทุงสิงหโต ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
123
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานชอนมวง บานชอนมวงตําบลวังเพลิง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
124
หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีโคกลอ ตําบลชัยบาดาล
อําเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 46
4.4 อาง แบบที่ 5 (ลายเสนที่ 46)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
เนื้อภาชนะ
เผาไฟไมสุก ไสกลางมีสีดํา เนื้อภาชนะหยาบ มีเม็ดทรายขนาด
เล็ก รูพรุนจํานวนมากบนผิวภาชนะ
การตกแตง
ทาน้ําดินสีน้ําตาล
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 30 ซ.ม.
การใชงาน
เปนภาชนะใชในการเก็บอาหาร
ชั้นวัฒนธรรม ชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ระดับ 190 – 200 CM.DT.
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีหัววังยาง ภาชนะดินเผาแบบที่ 2125 แหลง
โบราณคดีโนนกกหวา ภาชนะดินเผากลุมที่ 1126 แหลงโบราณ
คดีเขาพลอง127

125

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่หัววังยาง บานชอนมวง หมูที่ 3
ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
126
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่โนนกกหวา บานหวยโปง ตําบลหวยโปง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
127
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่เขาพลอง บานเขาพลอง ตําบลเขาทาพระ
อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท, ” (อัดสําเนา)
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3.5 ฝาภาชนะดินเผา พบจํานวน 3 ชิ้น ดังมีรายละเอียดดังนี้

ลายเสนที่ 47 ฝาภาชนะแบบที่ 1
แบบที่ 1
ขนาด
สภาพ
ความแพรหลาย
อายุสมัย

ฝาภาชนะทีจ่ บั ขนาดเล็ก (ลายเสนที่ 47)
เสนผานศูนยกลาง 5.5 เซนติเมตร ความสูง 3.3 เซนติเมตร
ชํารุด มีรองรอยการกรอนและแตกบิน่ ตลอดชิ้น เนื้อวัสดุ
คอนขางละเอียด ผิวสีน้ําตาลออน ไสในสีแดง
พบในระดับ 170 CM.DT. หลุม NEQ – 1 – IV ในการขุดคนป
พ.ศ. 2542 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 2
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 15
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ลายเสนที่ 48 ฝาภาชนะแบบที่ 2
แบบที่ 2
ขนาด
สภาพ
ความแพรหลาย
อายุสมัย

ฝาภาชนะทีจ่ บั ขนาดใหญ (ลายเสนที่ 48)
เสนผานศูนยกลาง 5.6 เซนติเมตร ความสูง 3.3 เซนติเมตร
สมบูรณ เนื้อวัสดุคอนขางละเอียด ขอบมน ผิวสีน้ําตาลออน
พบในระดับ 170 CM.DT. หลุม NEQ – 1 – IV ในการขุดคนป
พ.ศ. 2542 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 2
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 15
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ภาพที่ 39 พวยกาดินเผาแบบที่ 1
พวยกาดินเผา แบบที่ 1 (ภาพที่ 39)
สภาพ
ไมสมบูรณ ปลายตรง เนื้อวัสดุหยาบและหนา
ความแพรหลาย
พบในระดับ 130 – 140 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2 ในการขุด
คนป พ.ศ. 2543 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 3
อายุสมัย
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 15 พวยกาในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 นี้
มีลักษณะคลายกับพวยกาที่พบไดตามแหลงโบราณคดีที่มีอายุอยู
ในสมัยทวารวดี อีกทั้งเนื้อวัสดุที่นํามาทําพวยกานั้นแตกตางจาก
เนื้อวัสดุที่นํามาทําภาชนะดินเผาที่อยูในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 นี้
ดั งนั้น จึง สัน นิษ ฐานวานา จะเปน สิ่ง ของที่ ไ ด มาจากการติด ต อ
คาขายกับชุมชนโบราณที่อยูใกลเคียง
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ลวดลายที่ตกแตงบนภาชนะดินเผาระดับ 110 – 190 CM.DT.
ลวดลายที่ตกแตงบนภาชนะดินเผาระดับ 110–190 CM.DT. สามารถจําแนกไดดังนี้คือ
1. การตกแตงดวยลายกดประทับ
เปนการนําเอาวัตถุบางอยางมากดประทับ หรือตีลงไปบนผิวภาชนะใหมีลวดลายตาม
วัตถุที่ประทับหรือกดลงไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสวยงามหรือเบนความสนใจจากเนื้อ
ภาชนะ ซึ่งมีความหยาบใหมาสนใจลวดลายแทน หรือเพื่อประโยชนใชสอย เชน กันลื่นเวลาถือเปน
ตน ตําแหนงที่ทําสวนมากจะเปนบริเวณไหลภาชนะ แตทําเปนลายเชือกทาบ หรือลายจักสานจะ
ทําตลอดลําตัวภาชนะ เศษภาชนะจากแหลงโบราณคดีบานวังไผ ที่ตกแตงดวยลายกดประทับมี
ดังนี้
1.1 ลายกดประทับเชือกทาบ (ลายเสนที่ 49)
1.1.1 ลายกดประทับเชือกทาบเสนเล็ก
1.1.2 ลายกดประทับเชือกทาบเสนใหญ
1.2 ลายกดประทับจักสาน (ลายเสนที่ 50)
1.2.1 ลายกดประทับจักสานเสนใหญ
1.2.2 ลายกดประทับจักสานเสนเล็ก
1.3 ลายกดประทับจุดไขปลาประกอบลายขุดแนวคูขนาน (ลายเสนที่ 51)
2. การตกแตงดวยลายขุด (ลายเสนที่ 52)
เปนการทําลวดลายดวยเครื่องมือที่มีหนาตัดโคงมน ไมมีความคมมากไมใชเครื่องมือที่
มีปลายแหลมโดยทําการขุดผิวภาชนะใหเปนรองในแนวขนานกันจํานวนรองที่ขุดขึ้นอยูกับความ
ตองการของผูที่ทํา รองรอยที่เกิดขึ้นจะพบบนผิวภาชนะสวนที่เรียกวาไหลภาชนะ
3. การตกแตงดวยลายขูดขีด (ลายเสนที่ 53)
เปน การตกแต ง โดยใชของแหลมคม เชน ไม กระดู ก หรื อหิน ขีด ลงไปบนภาชนะ
อาจจะกระทําในขณะที่ภาชนะนั้นแหงหมาด ๆ หรือกึ่งแหงกึ่งเปยกอยูก็ได โดยจะสังเกตเห็นวา
บริเวณรอบ ๆ รอยขีดมีดินลนออกมา เพราะไมหรือกระดูกปลายแหลมกดลงไปแทนที่ ทําใหดิน
สวนเกินลนออกมา เมื่อมองดูดานขางของผิวภาชนะจะเห็นวาเปนรูปสามเหลี่ยม จะทําการขีดลาย
ลงไปบริเวณไหลหรือลําตัวของภาชนะนั้น ๆ
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ลายเสนที่ 49 ลายกดประทับเชือกทาบเสนเล็ก เสนใหญ

ลายเสนที่ 50 ลายกดประทับจักสานเสนเล็ก เสนใหญ
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ลายเสนที่ 50 ลายกดประทับจักสาน เสนใหญ

ลายเสนที่ 51 ลายกดประทับจักสานประกอบลายขูดขีดคูขนาน
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ลายเสนที่ 52 ลายขุด

ลายเสนที่ 53 ลายขูดขีด

231

การจําแนกภาชนะดินเผาระดับ ระดับ 0 – 110 CM.DT.
ประกอบดวยภาชนะดินเผากลุมที่ 2 เนื้อดินคอนขางหยาบในปริมาณมาก กลุมที่ 5
และกลุมที่ 6 ปริมาณเล็กนอย พบในระดับ 0 – 110 CM.DT. ขึ้นรูปดวยแปนหมุน แมจะพบแต
ชิ้นสวนแตกหักของภาชนะเปนสวนมาก แตก็สามารถสันนิษฐานรูปทรงไดดังนี้
รูปแบบภาชนะ
ระดับ 0 - 110 CM.DT. ประกอบดวยรูปแบบภาชนะ จํานวน 4 ชนิด 18 แบบ ดังนี้
1. จาน

ลายเสนที่ 54
1.1 จาน แบบที่ 1 (ลายเสนที่ 54)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผายขอบปากยาวงุมขึ้นปลาย ขอบดานในมีรอยขูดขีด 1 รอง
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะคอนขางละเอียด มีเม็ดทรายและศิลาแลงชิ้นเล็กปน
บาง ไสกลางสีเทาปากผายเกือบแบน
การตกแตง
ขอบจานดานในมีรอยขูดขีดเปนรอง 1 รอง ทาน้ําดินสีแดง
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 43 ซ.ม. ความหนา 1-1.5 ซม.
สีผิว
5 YR 7/6 REDDISH YELLOW
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีบานชอนมวง128

128

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานชอนมวง ตําบลชอนมวง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 55
1.2 จานแบบที่ 2 (ลายเสนที่ 55)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผายเกือบแบนขอบปากสั้น ชวงกลางหักมุมยกระดับขึ้น
ปลายมนงุมขึ้น
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะคอนขางละเอียด มีเม็ดทรายและเศษศิลาแลงชิ้นเล็ก
ปนบาง ไสกลางสีเทา
การตกแตง
ขอบปากดานในมีรอยขูดขีดเปนรอง 1 รอง
ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 42 ซ.ม. ความหนา 0.8 ซ.ม.
สีผิว
5 YR 5/8 YELLOWISH RED
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีโนนกกหวา129 อําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี

2. หมอมีพวย

129

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่โนนกกหวา บานหวยโปง ตําบลหวยโปง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 56
2.1 หมอมีพวย แบบที่ 1 (ลายเสนที่ 56)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผายออกในแนวระนาบปลายปากโคงมน ผิวดานในถูก
ยกขึ้นเปนสันนูนสูงพื้นที่ระหวาง ขอบปากและสันนูนเปนรอง 3
รอง ขูดขีดขนานกัน
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะคอนขางละเอียด
การตกแตง
ผิวเรียบ มีทั้งแบบทาน้ําดินสีแดงและไมทาน้ําดิน
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 18 ซ.ม.
สีผิว
5 YR 7/6 REDDISH YELLOW (ไมทาน้ําดิน)
1.5 YR 5/6 RED (ทาน้ําดิน)
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีบานโปงหีบ130 อําเภอชัยบาดาล แหลง
โบราณคดีบานเพนียด131 อําเภอโคกสําโรง แหลงโบราณคดีบาน
เกริ่นกระถิน132 อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี

130

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานโปงหีบ ตําบลหนองลี อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
131
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานเพนียด ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
132
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานเกริ่นกระถิน ตําบลบานชี
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)

234

ลายเสนที่ 57
2.2 หมอมีพวย แบบที่ 2 (ลายเสนที่ 57)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผายออกในแนวระนาบโคงลงดานลางเล็กนอยขอบปากดาน
ในยกสูงขึ้นเปนสัน
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะคอนขางละเอียด
การตกแตง
มีลายขีด 3 รอง ขนานกัน บนขอบปากมีงานออกใกลสันดานใน
ตกแตงดวยลายกดประทับรูปกากบาทโดยรอบ ทาน้ําดินสีแดง
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 20 ซม.
สีผิว
2.5 YR 5/6 RED
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีบานโปงหีบ133 อําเภอชัยบาดาล แหลง
โบราณคดีบานเพนียด134 อําเภอโคกสําโรง แหลงโบราณคดีบาน
เกริ่นกระถิน135 อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี

133

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานโปงหีบ ตําบลหนองลี อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
134
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานเพนียด ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
135
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานเกริ่นกระถิน ตําบลบานชี
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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3. ไห

ลายเสนที่ 58
3.1 ไห แบบที่ 1 (ลายเสนที่ 58)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผายเนื้อคอนขางละเอียดมีเม็ดทรายปน ขอบปากเอียง
ประมาณ 30 องศา จากแนวระนาบ
เนื้อภาชนะ
เนื้อภาชนะคอนขางละเอียดมีเม็ดทรายปน
การตกแตง
ทั้งแบบทาน้ําดินและไมทาน้ําดิน ผิวเรียบ บริเวณไหลภาชนะ
ตกแตงโดยการขูดขีดเปนเสนคูขนาด 2 เสน
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 18 ซ.ม. ความหนา 1 ซม.
สีผิว
2.5 YR 6/6 LIGHT RED ( ไมทาน้ําดิน)
2.5 YR 5/5 RED (ทาน้ําดินสีแดง)
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีบานโพธิ์งาม136 ภาชนะดินเผาแบบที่ 5
จังหวัดชัยนาท แหลงโบราณคดีบานโปงหีบ137 ภาชนะดินเผา
แบบที่ 6

136

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานโพธิ์งาม หมูที่ 3 ตําบลบางหลวง
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท, ” (อัดสําเนา)
137
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานโปงหีบ ตําบลหนองลี อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 59
3.2 ไห แบบที่ 2 (ลายเสนที่ 59)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
เนือ้ คอนขางละเอียด เผาไฟสุกโดยตลอด ปากสอบแคบ ปลาย
ปากมน มวนออกดานนอก
การตกแตง
ใตขอบปากดานนอก มีรอยนูนที่เกิดจากเครือ่ งมือปลายแหลม
1 รอย ไมทาน้าํ ดิน
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 15 ซ.ม. ความหนา 6.7 ซม.
สีผิว
5 YR 5/6 YELLOW
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีเตาแมน้ํานอย138 หมายเลข 2 หลุม 2 และ
มีลักษณะคลายกับไหเขมรซึ่งเปนผลผลิตจากแหลงเตาบุรีรัมย139

138

กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจและขุดคนเตาแมน้ํานอย ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน
จังหวัดสิงหบุรี (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2531), 41.
139
กรมศิลปากร, โบราณคดีวิเคราะห 2 : เครื่องถวยบุรีรัมยและเครื่องถวยสุโขทัย
(กรุงเทพฯ : สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ, 2539), 27.
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4. กระปุก

ลายเสนที่ 60

ลายเสนที่ 61
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ลายเสนที่ 62
4.1 กระปุก แบบที่ 1 – 3 (ลายเสนที่ 60 – 62)
การขึ้นรูป
ขึน้ รูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ขอบปากโคงเขาดานใน
เนื้อภาชนะ
เนือ้ ภาชนะคอนขางละเอียด มีเม็ดทรายและเศษศิลาแลงปน
เผาไฟสุก
การตกแตง
บริเวณขอบปากดานบนและดานขาง ตกแตงดวยลวดลายขูดขีด
และปลายมนเปนรองขนาดเล็กและใหญ 1-2 รองขนานกัน
เปนชวง ๆ บริเวณไหลภาชนะตกแตงเปนลายขูดขีดขนานกัน
หลายเสน หรืออาจสลับกับลายอื่น ๆ เชน ลายลูกคลื่น มีทั้งทาน้ําดิน และไมทาน้ําดิน
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 33, 45, 46 ซม. ความหนา 0.5-0.8 ซม.
สีผิว
7.5 YR 7/6 REDDISH YELLOW (ทาน้ําดิน)
7.5 YR 6/4 LIGHT BROWN (ไมทาน้ําดิน)
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีบานเกริ่นกระถิน140 อําเภอบานหมี่ แหลง
โบราณคดีเนินมะกอก141 อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี
140

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานเกริ่นกระถิน ตําบลบานชี
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
141
กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบาง
ประเภท (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2532), 79 – 80.
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5. หมอกนกลม

ลายเสนที่ 63
5.1 หมอกนกลม แบบที่ 1 (ลายเสนที่ 63)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผายออก ปลายมน ขอบปากมีรองดานใน 1 รอง
เนื้อภาชนะ
เนื้อคอนขางละเอียดมีเม็ดทรายปนอยูบาง เผาไฟสุกทั่วกัน
การตกแตง
ลายขูดเปนรองที่ขอบปากดานใน 1 รอง
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 15 ซ.ม. ความหนา 1.2 ซม.
สีผิว
5 YR 7/6 REDDISH YELLOW
ความแพรหลาย พบที่ แหลงโบราณคดีเมืองดงคอน142 จังหวัดชัยนาท แหลง
โบราณคดีบานคูเมือง143 ภาชนะดินเผาแบบที่ 8 จังหวัดอางทอง

142

ภูธร ภูมะธน, โบราณคดีเมืองดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท , 33.
143
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานคูเมือง ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา
จังหวัดชัยนาท, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 64
5.2 หมอกนกลม แบบที่ 2 (ลายเสนที่ 64)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
ปากผายออก ขอบปากดานบนและดานนอกเซาะเปนรองดานละ
1 รอง
เนื้อภาชนะ
เนื้อคอนขางละเอียด เผาไฟสุก
การตกแตง
ทาน้ําดินสีดํา
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 18 ซ.ม. ความหนา 0.5 ซม.
สีผิว
2.5 YR 4/4 DARK GRAY
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีบานคูเมือง ภาชนะดินเผาแบบที่ 12143
จังหวัดชัยนาท แหลงโบราณคดีบานเกริ่นกระถิน ภาชนะดินเผา
แบบที่ 2ก, 2ข144 แหลงโบราณคดีบานโปงหีบ ภาชนะดินเผา
แบบที่ 2145 จังหวัดลพบุรี

143

เรื่องเดียวกัน
144
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานเกริ่นกระถิน ตําบลบานชี อําเภอบาน
หมี่ จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
145
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานโปงหีบ ตําบลหนองลี อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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6. อาง

ลายเสนที่ 65
6.1 อาง แบบที่ 1 (ลายเสนที่ 65)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
เนื้อคอนขางละเอียด เผาไฟสุก แกรง ขอบปากหนาใตขอบปาก
คอดเล็กนอย
การตกแตง
ผิวขัดมัน และทาน้ําดินสีแดง
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 23 ซ.ม. ขอบปากหนา 1.2 ซม. ลําตัวหนา
0.6 ซม.
สีผิว
5 YR 5/6 YELLOWISH RED
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีโนนกกหวา ภาชนะดินเผากลุมที่ 3146
แหลงโบราณคดีบานชอนมวง147 จังหวัดลพบุรี

146

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่โนนกกหวา บานหวยโปง ตําบลหวยโปง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
147
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานชอนมวง ตําบลชอนมวง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 66
6.2 อาง แบบที่ 2 (ลายเสนที่ 66)
การขึ้นรูป
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ลักษณะ
เนือ้ คอนขางละเอียด เผาไฟสุก ไมทาน้ําดิน บริเวณขอบปาก
เปนสันมนโคงหนา
การตกแตง
ผิวเรียบไมทาน้ําดิน
ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 32 ซ.ม. ขอบปากหนา 1.4 ซม. ลําตัวหนา
0.8 ซม.
สีผิว
5 YR 7/6 REDDISH YELLOW
ความแพรหลาย พบที่แหลงโบราณคดีโนนกกหวา ภาชนะดินเผากลุมที่ 3148
แหลงโบราณคดีบานชอนมวง149 จังหวัดลพบุรี

148

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่โนนกกหวา บานหวยโปง ตําบลหวยโปง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
149
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานชอนมวง ตําบลชอนมวง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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7. ชาม

7.1 ชาม แบบที่
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ
การตกแตง
ขนาด
สีผิว
ความแพรหลาย

150

1 (ลายเสนที่ 67)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ขอบปากผายโคงออกดานนอก ปลายขอบมน คอคอดเล็กนอย
เนื้อภาชนะคอนขางละเอียด เผาไฟสุก
ผิวเรียบไมทาน้ําดิน
เสนผาศูนยกลาง 19 ซม.
5 YR 7/6 REDDISH YELLOW
พบที่แหลงโบราณคดีโนนกกหวา ภาชนะดินเผากลุมที่ 3150
แหลงโบราณคดีบานชอนมวง151 จังหวัดลพบุรี

กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่โนนกกหวา บานหวยโปง ตําบลหวยโปง
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
151
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานชอนมวง ตําบลชอนมวง
อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 68
7.2 ชาม แบบที่
การขึ้นรูป
ลักษณะ
เนื้อภาชนะ
การตกแตง
ขนาด
สีผิว
ความแพรหลาย

152

2 (ลายเสนที่ 68)
ขึ้นรูปดวยแปนหมุน
ปากตรง บริเวณขอบปากเปนสัน
เนื้อคอนขางละเอียด เผาไฟสุก
ตกแตงดวยลายขุดเปนเสนขนาน 2 เสนบริเวณลําตัวใกลขอบปาก
เสนผาศูนยกลาง 16 ซ.ม. ความหนา 0.4 ซม.
5 YR 7/6 REDDISH YELLOW
พบที่แหลงโบราณคดีเนินมะกอก ภาชนะดินเผาแบบที่ 202152
แหลงโบราณคดีบานคูเมือง ภาชนะดินเผาแบบที่ 13153 แหลง
โบราณคดีบานโปงหีบ ภาชนะดินเผาแบบที่ 4154
แหลง
โบราณคดีบานเพนียด155

กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบาง
ประเภท (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2532), 79.
153
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานคูเมือง ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา
จังหวัดชัยนาท, ” (อัดสําเนา)
154
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานโปงหีบ ตําบลหนองลี อําเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
155
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานเพนียด ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
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ลายเสนที่ 69 ฝาภาชนะแบบที่ 3
แบบที่ 3 ชิ้นที่ 1
ขนาด
สภาพ
ความแพรหลาย
อายุสมัย

ฝาภาชนะทีจ่ บั ขนาดใหญ(ลายเสนที่ 69)
–
ชํารุด เหลือแตที่จับ เนื้อวัสดุคอนขางละเอียด สีแดง
พบในระดับ 0 – 100 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2 ในการขุด
คนป พ.ศ. 2542 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 3
ลพบุรี พุทธศตวรรษ 15 – 18
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ภาพที่ 40 พวยกาดินเผาแบบที่ 1
พวยกาดินเผา แบบที่ 1 (ภาพที่ 40)
สภาพ
ไมสมบูรณ ปลายงอนเล็กนอย ดานลางบิน่ เนื้อวัสดุละเอียด
ความแพรหลาย
พบในระดับ 0 – 100 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2 ในการขุด
คนป พ.ศ. 2543 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 3
อายุสมัย
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 15

247

ภาพที่ 41 พวยกาดินเผาแบบที่ 2
พวยกาดินเผาแบบที่ 2 (ภาพที่ 41)
สภาพ
ไมสมบูรณ ปลายงอน ดานลางบิ่นเล็กนอย เนื้อวัสดุละเอียด
ความแพรหลาย
พบในระดับ 0 – 110 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ในการ
ขุดคนป พ.ศ. 2543 ในชั้นวัฒนธรรมที่ 3
อายุสมัย
ทวารวดี พุทธศตวรรษ 11 – 15 พวยกาดินเผาชิ้นนี้พบในชั้น
วัฒนธรรมที่ 3 จํานวน 2 ชิ้น มีเนื้อวัสดุที่เหมือนกับเศษ
ภาชนะที่พบหนาแนนในชั้นวัฒนธรรมนี้ ดังนั้นจึงสันนิษฐานวา
นาจะเปนภาชนะประเภทหมอมีพวยที่ถูกผลิตขึ้นที่นี่ในชวงเวลา
ดังกลาว
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ลวดลายที่ตกแตงบนภาชนะดินเผาระดับ 0 – 110 CM.DT.
เศษภาชนะดินเผาที่ไดจากหลุมขุดคนแหลงโบราณคดีวังไผระดับ 0 – 110 CM.DT.
สามารถแยกประเภทลวดลายในการตกแตงได 2 ประเภท 27 แบบ คือ
1. การตกแตงดวยลายกดประทับ
เปนการนําเอาวัตถุบางอยางมากดประทับ หรือตีลงไปบนผิวภาชนะใหมีลวดลายตาม
วัตถุที่ประทับหรือกดลงไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความสวยงามหรือเบนความสนใจจากเนื้อ
ภาชนะ ซึ่งมีความหยาบใหมาสนใจลวดลายแทน หรือเพื่อประโยชนใชสอย เชน กันลื่นเวลาถือเปน
ตน ตําแหนงที่ทําสวนมากจะเปนบริเวณไหลภาชนะ แตทําเปนลายเชือกทาบ หรือลายจักสานจะ
ทําตลอดลําตัวภาชนะ เศษภาชนะจากแหลงโบราณคดีบานวังไผ ที่ตกแตงดวยลายกดประทับมี
ดังนี้
1.1 ลายกดประทับจุดไขปลาประกอบแนวคูขนาน
1.1.1 ลายกดประทับจุดไขปลา 2 แนว เฉียงขวารอบภาชนะ คั่นระหวางแนว
ดวยรอยขูดขีดคูขนาน 3 แนว เปนเสนนูน (ภาพที่ 41, ลายเสนที่ 70)
1.1.2 ลายกดประทับจุดไขปลา 1 แนว เฉียงขวาเปนกลุมเวนระยะเปนชอง ๆ
ประกอบกับแนวคูขนาน 3 แนว (ภาพที่ 42, ลายเสนที่ 71)
1.1.3 ลายกดประทับจุดไขปลาเปนกลุมเฉียงขวา เวนระยะเปนชอง ๆ ประกอบ
กับเสนนูนคูแนว 3 แนว (ภาพที่ 43, ลายเสนที่ 72)
1.1.4 ลายกดประทับจุดไขปลาสั้น 2 แนว แตละแนวปลายเฉียงเขาหากัน
ประกอบกับแนวคูขนาน 3 แนว (ภาพที่ 44, ลายเสนที่ 73)
1.1.5 ลายกดประทับจุดไขปลาตรง 1 แนว ประกอบแนวคูขนานบน-ลาง 4
แนว (ภาพที่ 45, ลายเสนที่ 74)
1.1.6 ลายกดประทับจุดไขปลา 2 แนวเฉียงขวา วางตัวสลับฟนปลาคั่นดวยแนว
คูขนาน 3 แนว (ภาพที่ 46, ลายเสนที่ 75)
1.1.7 ลายกดประทับจุดไขปลารูปสามเหลี่ยมฟนปลา 1 แนว ประกอบเสน
คูขนาน 3 แนว (ภาพที่ 47, ลายเสนที่ 76)
1.1.8 ลายกดประทับจุดไขปลาสลับฟนปลา มีลายกดประทับจุดไขปลา
คั่นกลาง 2-10 แนว ประกอบกับแนวคูขนานดานบนและดานลาง (ภาพที่ 48, ลายเสนที่ 77)
1.1.9 ลายกดประทับจุดไขปลาสลับฟนปลาซอน 2 ชั้น แนว และลายกด
ประทับจุดไขปลาแนวตรง 1 เสน (ภาพที่ 49, ลายเสนที่ 78)
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1.1.10 ลายกดประทับจุดไขปลาสลับฟนปลาคั่นดวยจุดไขปลาแนวเฉียง
ประกอบแนวคูขนานและลายจุดไขปลารูปโคงกลีบดอกไม 1 แนว (ภาพที่ 50, ลายเสนที่ 79)
1.2 ลายกดประทับรูปลูกน้ําในชองเสนขนาน (ภาพที่ 51, ลายเสนที่ 80)
1.3 ลายกดประทับเสนตรงในแนวคูขนาน(ภาพที่ 52, ลายเสนที่ 81)
1.4 ลายกดประทับรูปสามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ประกอบแนวคูขนาน
(ภาพที่ 53, ลายเสนที่ 82)
1.5 ลายกดประทับฟนปลา และลายประทับรูปหยดน้ํา ประกอบแนวคูข นาน (ภาพที่
54, ลายเสนที่ 83)
1.6 ลายกดประทับรูปกากบาทประกอบกับแนวคูขนาน (ภาพที่ 55, ลายเสนที่ 84)
1.7 ลายกดประทับรูปเม็ดขาวสารในกรอบสี่เหลี่ยมประกอบแนวคูขนาน (ภาพที่
56, ลายเสนที่ 85)
1.8 ลายกดประทับรูปฟนปลาประกอบแนวคูขนาน(ภาพที่ 57, ลายเสนที่ 86)
2. การตกแตงดวยลายขูดขีด
เปนการตกแต งโดยใชของแหลมคม เชน ไม กระดู ก หรื อหิน ขีดลงไปบนภาชนะ
อาจจะกระทําในขณะที่ภาชนะนั้นแหงหมาด ๆ หรือกึ่งแหงกึ่งเปยกอยูก็ได โดยจะสังเกตเห็นวา
บริเวณรอบ ๆ รอยขีดมีดินลนออกมา เพราะไมหรือกระดูกปลายแหลมกดลงไปแทนที่ ทําใหดิน
สวนเกินลนออกมา เมื่อมองดูดานขางของผิวภาชนะจะเห็นวาเปนรูปสามเหลี่ยม จะทําการขีดลาย
ลงไปบริเวณไหลหรือลําตัวของภาชนะนั้น ๆ เศษภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีบานวังไผที่
ตกแตงดวยลายขูดขีดมีดังนี้
2.1 ลายขูดขีดรูปลูกคลื่น
2.1.1 ลายขูดขีดรูปลูกคลื่นขนาดใหญประกอบกับแนวเสนคูขนาน (ภาพที่
58, ลายเสนที่ 87)
2.1.2 ลายขูดขีดรูปลูกคลื่นขนาดเล็กประกอบกับแนวเสนคูขนาน (ภาพที่
59, ลายเสนที่ 88)
2.1.3 ลายขูดขีดรูปลูกคลื่นรูปตัวยูประกอบกับแนวเสนคูขนาน (ภาพที่ 60,
ลายเสนที่ 89)
2.2 ลายขูดขีดรูปสามเหลี่ยมสลับฟนปลาประกอบกับแนวคูขนาน (ภาพที่ 61,
ลายเสนที่ 90)
2.3 ลายขูดขีดเปนสันนูนแหลม โดยรอบขนาดใหญ บริเวณคอภาชนะ (ภาพที่ 62,
ลายเสนที่ 91)
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2.4 ลายขูดขีดเปนรอง 3 รอง ขนานกันโดยรอบบริเวณไหลภาชนะ (ภาพที่ 63,
ลายเสนที่ 92)
2.5 ลายขูดขีดเปนรองนูนแหลม 3 รองขนานกันบริเวณไหลภาชนะ (ภาพที่ 64,
ลายเสนที่ 93)
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ภาพที่ 42, ลายเสนที่ 70
ลายกดประทับจุดไขปลา 2 แนว เฉียงขวารอบภาชนะ
คั่นระหวางแนวดวยรอยขูดขีดคูขนาน 3 แนว เปนเสนนูน
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ภาพที่ 43, ลายเสนที่ 71
ลายกดประทับจุดไขปลา 1 แนวเฉียงขวาเปนกลุมเวนระยะเปนชอง ๆ
ประกอบกับแนวคูขนาน 3 แนว
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ภาพที่ 44, ลายเสนที่ 72
ลายกดประทับจุดไขปลาเปนกลุมเฉียงขวา เวนระยะเปนชอง ๆ
ประกอบกับเสนนูนคูขนาน 3 แนว
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ภาพที่ 45, ลายเสนที่ 73
ลายกดประทับจุดไขปลาสั้น ในแนวเฉียง 2 แนว
ประกอบกับแนวคูขนาน 3 แนว
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ภาพที่ 46, ลายเสนที่ 74
ลายกดประทับจุดไขปลาแนวตรงประกอบแนวคูขนาน
บน – ลาง 4 แนว
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ภาพที่ 47, ลายเสนที่ 75
ลายกดประทับจุดไขปลา 2แนว เฉียงขวา วางตัวสลับฟนปลา
คั่นดวยแนวคูข นาน 3 แนว
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ภาพที่ 48, ลายเสนที่ 76
ลายกดประทับจุดไขปลารูปสามเหลี่ยมฟนปลา 1 แนว
ประกอบเสนคูขนาน 3 แนว
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ภาพที่ 49, ลายเสนที่ 77
ลายกดประทับจุดไขปลาสลับฟนปลา มีลายจุดไขปลาคั่นกลาง
2 – 10 แนว ประกอบกับแนวคูขนานดานบนและดานลาง
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ภาพที่ 50, ลายเสนที่ 78
ลายกดประทับจุดไขปลาสลับฟนปลาซอน 2 แนวและลาย
จุดไขปลาแนวตรง 1 แนว

261

ภาพที่ 51, ลายเสนที่ 79
ลายกดประทับจุดไขปลาสลับฟนปลาคั่นดัวยจุดไขปลาแนวเฉียง
ประกอบแนวคูขนานและลายจุดไขปลารูปโคงกลีบดอกไม 1 แนว

ภาพที่ 52, ลายเสนที่ 80
ลายกดประทับรูปลูกน้ําในชองเสนขนาน
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ภาพที่ 53, ลายเสนที่ 81
ลายกดประทับเสนตรงในแนวคูขนาน

ภาพที่ 54, ลายเสนที่ 82
ลายกดประทับรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน
ประกอบแนวคูขนาน
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ภาพที่ 55, ลายเสนที่ 83
ลายกดประทับฟนปลาและลายประทับรูปหยดน้ํา
ประกอบแนวคูขนาน
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ภาพที่ 56, ลายเสนที่ 84
ลายกดประทับรูปกากบาทประกอบกับแนวคูขนาน

266

267

ภาพที่ 57, ลายเสนที่ 85
ลายกดประทับรูปเม็ดขาวสารในกรอบสี่เหลี่ยมประกอบ
แนวคูขนาน
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ภาพที่ 58, ลายเสนที่ 86
ลายกดประทับรูปฟนปลาประกอบแนวคูข นาน

272
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ภาพที่ 59, ลายเสนที่ 87
ลายขูดขีดรูปลูกคลื่นขนาดใหญประกอบกับแนวเสนคูขนาน
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ภาพที่ 60, ลายเสนที่ 88
ลายขูดขีดรูปลูกคลื่นขนาดเล็กประกอบกับแนวเสนคูขนาน

ภาพที่ 61, ลายเสนที่ 89
ลายขูดขีดรูปลูกคลื่นรูปตัวยูประกอบกับแนวเสนคูขนาน

275

276

ภาพที่ 62, ลายเสนที่ 90
ลายขูดขีดรูปสามเหลี่ยมสลับฟนปลาประกอบกับแนวคูข นาน
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ภาพที่ 63, ลายเสนที่ 91
ลายขูดขีดเปนสันนูนแหลมโดยรอบขนาดใหญบริเวณคอภาชนะ
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ภาพที่ 64, ลายเสนที่ 92
ลายขูดขีดเสนขนานในแนวนอน
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ภาพที่ 65, ลายเสนที่ 93
ลายขูดขีดเปนรองนูนแหลม 3 รอง ขนานกับบริเวณไหลภาชนะ
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บทที่ 5
พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณในลุมแมน้ําบางขาม
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณ
ชุมชนโบราณในลุมแมน้ําบางขามมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่องโดยเริ่ม
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร เนื่องจากมีปจจัยเกื้อหนุนที่สําคัญ
คือ
1. ปจจัยที่เกื้อหนุนดานสภาพภูมิประเทศ
2. ปจจัยที่เกื้อหนุนดานทรัพยากรธรรมชาติ
1. ปจจัยที่เกื้อหนุนดานสภาพภูมิประเทศ
ด ว ยเหตุ ที่ แ ม น้ํ า บางขามมีต น น้ํ า อยู ใ นเขตรอยตอ ระหว า งจั ง หวั ด ลพบุรี กั บจั งหวั ด
เพชรบูรณ แมน้ําสายนี้ไดไหลผานพื้นที่ตาง ๆ มากมายและตามภูมิประเทศที่แมน้ําสายนี้ไหลผาน
ไดมีชุมชนโบราณตั้งอยูใกลเคียงหลายแหง ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากแผนที่ระวางอําเภอบานหมี่
(ND47 – 4) จึงจัดแบงสภาพภูมิประเทศสวนใหญและใกลเคียงบริเวณอําเภอบานหมี่ออกเปน 4
ลักษณะคือ
1.1 ภูมิประเทศแบบภูเขา
1.2 ภูมิประเทศแบบที่ราบระหวางเขา
1.3 ภูมิประเทศแบบที่ราบสูง
1.4 ภูมิประเทศแบบที่ราบลุม
1.1 ภูมิประเทศแบบภูเขา
ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเป น แบบภู เ ขามี ทั้ ง ที่ เ ป น เทื อ กเขากลุ ม ภู เ ขาแบบโดดในช ว ง
ตอนกลาง อั น ประกอบด ว ยเทื อ กสั น เขาลวก ซึ่ ง เป น เทื อ กเขายาวต อ แนวลงมาจากจั ง หวั ด
เพชรบูรณผานดานตะวันออกของบึงสามพัน อําเภอศรีเทพ อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
เรื่อยลงมาจนถึงอําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี สันเขาลวกนี้มีแนวเหนือ – ใต โดยประมาณจาก
ปลายดานใตสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 250 เมตร กวางประมาณ 3 – 4 กิโลเมตร
และคอย ๆ สูงขึ้นเรื่อย ๆ จุดสูงสุดมีความสูงประมาณ 750 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
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และกวางประมาณ 10 กิโลเมตร เทือกเขาสมโภชนมีแนวตอจากเทือกเขาลวกทอดตัวผานดาน
ตะวันออกของอําเภอ ชัยบาดาล อําเภอบานหมี่ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ – ตะวันออกเฉียงใต
โดยประมาณ สวนที่กวางที่สุดมีความกวางประมาณ 10 กิโลเมตร ประกอบดวยเขานอย เขาวง
เขาซั บ แกงไก เขาหิ น ตั้ ง เขาฝนและเขาเหวตาบั ว เขาวงจั น ทร แ ดง เทื อ กเขาอี ก แนวหนึ่ ง
ประกอบดวยเขาขี้นก เขาตาปอ เขาซับไมแดง เขารุงและเขาหินกลิ้งวางตัวในแนวตะวันตกเฉียง
เหนือ – ตะวันออกเฉียงใต อยูทางดานทิศตะวันตกของอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
ลักษณะภูมิประเทศแบบภูเขาที่ไมไดมีลักษณะเปนเทือกเขา แตเปนกลุมเขาและเขา
ลูกโดดนั้น ครอบคลุมบริเวณดานใตและดานตะวันตกของแผนที่ระวางอําเภอบานหมี่ จะพบกลุม
ภูเขาอยู 4 แหงคือ กลุมเขาที่อยูบริเวณระหวางอําเภอชัยบาดาลและอําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี ประกอบดวยเขาสลัดได เขาพระยาเดินดง เขาวังเปล เขาฟาแลบ เขากลอยใจ เขานมนาง
เขาไมลวก เขากา กลุมเขาที่อยูทางดานทิศใตของอําเภอโคกสําโรง ประกอบดวยเขาพุคา เขาวง
เขาพระงาม เขาวงพระจันทร กลุมเขาบริเวณดานทิศเหนือของอําเภอโคกสําโรงซึ่งเปนเขาลูกโดด
บริเวณเสนทางสาย โคกสําโรง – ตาคลีประกอบดวยเขาขวาง เขาลําแพน เขาคอก เขาหลักชัย
กลุมเขาบริเวณทิศตะวันออกของอําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวยเขาโลมนาง เขา
หนอ เขาคอก และเนินเขาเล็ก ๆ ความสูงประมาณ 300 – 600 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
และกลุมเขาที่อยูทางทิศตะวันออกของอําเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค
1.2 ภูมิประเทศแบบที่ราบระหวางเขา
บริเวณตอนกลางของแผนที่ระวางอําเภอบานหมี่มีลักษณะเปนแนวยาวตั้งแตเหนือจรด
ใตติดตอกัน เปนที่ราบระหวางเขาจากเขตจังหวัดเพชรบูรณมาจนถึงอําเภอบานหมี่ อําเภอทาวุง
จังหวัดลพบุรี พื้นที่เปนปาเบ็ญจพรรณ ระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 30 –
100 เมตร บริเวณกวางที่สุดอยูระหวางเทือกเขาลวกและเขาสอยดาวในเขตอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ มีความกวางประมาณ 40 กิโลเมตร ที่ราบอีกแหงที่อยูทางตอนเหนือของอําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรีและทางทิศตะวันออกของอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค สภาพพื้นที่
ดังกลาวเหมาะแกการปลูกพืชไร
1.3 ภูมิประเทศแบบที่ราบสูง
ทางด า นทิ ศ ตะวั น ออกของแผนที่ ร ะวางอํ า เภอบ า นหมี่ จั ง หวั ด ลพบุ รี มี ลั ก ษณะ
ภูมิประเทศเปนที่ราบสูงซึ่งคลุมเนื้อที่ประมาณ 1 ใน 3 ของเนื้อที่ทั้งหมด ระดับความสูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 150 – 220 เมตร โดยมีเขาพังเหยซึ่งเปนเทือกเขาสูงชันเปนขอบ
ของที่ราบสูงนี้วางตัวอยูในแนวทิศเหนือ – ใต จากจังหวัดเพชรบูรณมาจนถึงบริเวณที่เปนภูเขาใน
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เขตจังหวัดสระบุรี ที่ราบสูงดังกลาวนี้เปนสวนหนึ่งของที่ราบสูงโคราชมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่
บริเวณอําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา อําเภอบําเหน็จณรงค อําเภอจัตุรัสและอําเภอบาน
เขวา จังหวัดชัยภูมิ
1.4 ภูมิประเทศแบบที่ราบลุม
ลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบลุมเปนพื้นที่ราบที่มีการทวมของน้ําเปนประจําทุกปมี
อาณาเขตครอบคลุ ม ทางด า นตะวั น ตกของแผนที่ ร ะวางอํ า เภอบ า นหมี่ เป น บริ เ วณที่ ร าบ
ลุมเจาพระยา บริเวณอําเภอโคกสําโรง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี อยูสูงจากระดับน้ําทะเล
ปานกลางประมาณ 25 เมตร ที่ราบลุมบริเวณอําเภอตากฟา อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค อยู
สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 45 เมตรบริเวณดังกลาวเปนสวนหนึ่งของขอบที่ราบ
ลุมเจาพระยา สภาพพื้นที่ดังกลาวเหมาะกับการทํานา
พื้นที่บริเวณลุมแมน้ําบางขามนั้นจัดอยูในลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบระหวางเขา
ตอเนื่องกับพื้นที่ราบลุมพบรองรอยชุมชนโบราณที่ตั้งใกลกับแมน้ําบางขามจํานวน 21 แหง
แบงเปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดิน จํานวน 5 แหลง1 คือ (แผนผังที่ 3)
1. ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง (49 – 2)
2. ชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคกสําโรง (49 – 4)
3. ชุมชนโบราณบานดงมะรุม ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง (49 – 5)
4. ชุมชนโบราณบานใหมไพศาลี ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกสําโรง (49 – 6)
5. ชุมชนโบราณบานวังไผ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ (49 – 7)
และแหลงโบราณคดีที่ไมมีคูน้ําคันดินที่ตั้งอยูใกลแมน้ําบางขาม จํานวน 16
แหลง2 คือ
1. แหลงโบราณคดีเขาตีหนิ ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่ (40)
2. แหลงโบราณคดีบานเกริน่ กระถิน ตําบลบานชี อําเภอบานหมี่ (41)
3. แหลงโบราณคดีบานบานหมอ ตําบลบางคู อําเภอทาวุง (42)
4. แหลงโบราณคดีวดั ทุงสิงโต ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง (36)
5. แหลงโบราณคดีโนนหมากลา อําเภอโคกสําโรง (47)
1

ผองศรี วนาสิน และ ทิวา ศุภจรรยา, รายงานผลการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภชน เรื่อง เมือง
โบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย : การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ ,
เลมที่ 4 (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), ไมปรากฏเลขหนา.
2
กรมศิลปากร, แหลงโบราณคดีประเทศไทย, เลม 2 (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2531), 8 – 120.
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6. แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย อําเภอโคกสําโรง (26)
7. แหลงโบราณคดีบานแกงหิน ตําบลแกงผักกูด กิ่งอําเภอทาหลวง (27)
8. แหลงโบราณคดีบานเพนียด ตําบลเพนียด อําเภอโคกสําโรง (43)
9. แหลงโบราณคดีเขาแร ตําบลคลองเกตุ อําเภอโคกสําโรง (35)
10. แหลงโบราณคดีหวั วังยาง ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง (33)
11. แหลงโบราณคดีบานชอนมวง ตําบลวังเพลิง อําเภอโคกสําโรง (34)
12. แหลงโบราณคดีเนินมะกอก ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสําโรง (45)
13. แหลงโบราณคดีบานรักไทย ตําบลสะแกราบ อําเภอโคกสําโรง (3)
14. แหลงโบราณคดีบานชอนบอน ตําบลเกาะแกว อําเภอโคกสําโรง (4)
15. แหลงโบราณคดีโนนกกหวา ตําบลหวยโปง อําเภอโคกสําโรง (37)
16. แหลงโบราณคดีโรงพยาบาลอานันทมหิดล อําเภอเมือง (38)
ลักษณะทางภูมิศาสตรกับการตั้งถิ่นฐานนั้นมีความสําคัญกับมนุษยมาก ทั้งนี้เพราะการ
ตั้งถิ่นฐานนั้นเปนผลมาจากความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ และการตั้ง
ถิ่นฐานก็มิใชสิ่งซึ่งแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวของมนุษยใหเขากับธรรมชาติแตเพียงอยางเดียว แต
ยังมีความสัมพันธถึงสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรมของชนกลุมนั้น ๆ ดวย มนุษยเมื่อเริ่มมีชีวิตไดอาศัย
สิ่งแวดลอมใหเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตโดยอาศัยปจจัยตางๆ ดังนี้คือ
แหลงน้ําเพื่ อการอุ ปโภคและบริโ ภค เนื่องจากน้ําเป นป จจั ยสําคั ญในการดํ ารงชีวิต
ดังนั้นการเลือกที่ตั้งชุมชนมักมีแหลงน้ําเปนองคประกอบเสมอ เชน ริมแมน้ํา หนองน้ํา เปนตน
นอกจากจะใชเพื่อการบริโภคและการเพาะปลูกแลว ยังใชเปนเสนทางคมนาคมดวย จะเห็นไดจาก
ชุมชนในอดีตและปจจุบันมักจะตั้งอยูใกลแหลงน้ํา ถาทางน้ํานั้นมีน้ําไหลสม่ําเสมอ ไมมีการเปลี่ยน
เสนทางการไหล ก็จะมีการตั้งหลักแหลงหนาแนนเปนระยะเวลานานในพื้นที่นั้น ชุมชนหรือแหลง
โบราณคดีที่ตั้งอยูตามลําแมน้ําบางขามก็เชนกัน ทุกแหงจะตั้งอยูริมน้ํา เชน ชุมชนโบราณวังไผ
อําเภอบานหมี่ ชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง อําเภอโคกสําโรง หรือไมก็ตั้งอยูใกลกับลําน้ําสายเล็ก ๆ
เชน แหลงโบราณคดีบานรักไทย แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย อําเภอโคกสําโรง ฯลฯ
ดินที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเกษตร ไดแก บริเวณที่เปนแหลงรวมของดินตะกอนที่
ถูกน้ําพัดพามา ตะกอนเหลานี้มีความอุดมสมบูรณของแรธาตุอาหารตาง ๆ สูง จึงเหมาะแกการทํา
การเกษตร พื้นที่ตามลําแมน้ําบางขามนั้นอยูในเขตที่เปนลูกคลื่นลอนลาดตอเนื่องกับลานตะพักลํา
น้ําและที่ราบตะกอนลําน้ํา ดังนั้นจึงเปนบริเวณที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกพืช เชน ขาวหรือพืช
ไรอื่น ๆ
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สภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม สภาพภูมิประเทศเปนผลมาจากการปรับระดับของเปลือก
โลกเพื่อใหเกิดสมดุลยทางธรรมชาติ โดยปรับตัวตามอิทธิพลตาง ๆ ที่กระทําตอโลก เชน แรง
กดดันจากภายในเปลือกโลก กระแสน้ําขึ้น – น้ําลง ฯลฯ ทําใหพื้นผิวมีสภาพแตกตางกันไปในแต
ละภูมิภาคเกิดเปนภูมิประเทศขึ้นไดแก ภูเขา ไหลเขา ที่ราบสูง ที่ราบน้ําทวมถึง ฯลฯ บริเวณ
ภาคกลางของประเทศไทยมีลักษณะเปนที่ราบที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่แมน้ําพัดพามา
ดังนั้นเมื่อถึงฤดูน้ําหลากในแตละป น้ําจะทวมพื้นที่เปนบริเวณกวาง การเลือกทําเล การปรับตัว
ตามสภาพเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมีการดํารงชีวิตสืบเนื่องมาเปนเวลานาน ชุมชนโบราณตาง ๆ
จะตั้งอยูบริเวณที่น้ําทวมไมถึงและอยูใกลแหลงน้ํา สภาพดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการ
เพาะปลูกมากกวาที่จะเลือกที่ตั้งบนยอดเขาหางไกลแหลงน้ํา ไมสามารถเพาะปลูกได ผลวิเคราะห
กระดูกสัตวจากการขุดคนที่ชุมชนโบราณวังไผ อําเภอบานหมี่ รวมไปถึงการพบเปลือกหอยน้ําจืด
จําพวกหอยกาบ หอยโขง บอกถึงสภาพแวดลอมหรือภูมิประเทศโดยรอบตามพื้นที่สองฟากลําน้ํา
มีสภาพเปนที่ลุม ปาละเมาะ ปาโปรง อันเปนที่ที่สัตว เชน โค กระบือ เกง กวาง ฯลฯ มักจะ
ออกหาอาหาร และพื้นที่นั้นมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก การคมนาคมระหวาง
ชุมชน ดังนั้นการเลือกทําเลที่อยูอาศัยจึงจัดเปนการปรับตัวของมนุษยอีกรูปแบบหนึ่ง
เมื่อพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศพบวาลุมแมน้ําบางขามอยูภายใตสภาพอากาศแบบฝน
เมืองรอนเฉพาะฤดู3 คือมีอุณหภูมิสูงตลอดปและมีความชัดเจนระหวางฤดูฝนกับฤดูรอนที่เดนชัด
เมื่อถึงฤดูรอนจะมีอุณหภูมิสูงตลอดวัน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยของทุกเดือนสูงกวา 18 องศาเซลเซียส
โดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวงเดือนเมษายน เมื่อถึงฤดูฝนในเดือนพฤษภาจนถึงเดือนตุลาคมฝน
จะตกมากขึ้น ในชวงนี้ถึงแมวาจะมีฝนตกก็จะเกิดกรณีที่เรียกวาฝนทิ้งชวงหรือการแหงแลงในชวง
ฤดูฝนได เนื่องจากพื้นที่ภาคกลางเปนที่ลุมต่ําถึงแมวาจะเปนพื้นที่รองรับปริมาณน้ําที่ไหลมาจาก
บริเวณที่สูงทางดานทิศเหนือก็ตาม แตน้ําที่ไหลมาบนผิวดินก็จะถูกอุณหภูมิเฉลี่ยประจําเดือนที่สูง
มากทําใหระเหยไปอยางรวดเร็ว ในเดือนพฤศจิกายนจะมีมวลอากาศเย็นและแหงจากพื้นทวีปใน
เขตประเทศจีนแผเขามาแตอุณหภูมิโดยเฉลี่ยยังคงสูงอยู และเดือนกุมภาพันธจนถึงเดือนเมษายน
อุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นไมมีฝนตกเลยถือวาเปนระยะแหงแลงที่แทจริง แหลงน้ําทั้งหลายจะแหงไป
หมดในชวงนี้ ดังนั้นแหลงน้ําและพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะถูกนํามา
พิจารณาในการเลือกแหลงที่อยูอาศัย จึงจําเปนที่จะตองเลือกบริเวณที่อยูอาศัยใกลกับแหลงน้ําที่มี
น้ําไหลตลอดปและอยูเหนือจากระดับการทวมของน้ําในฤดูน้ําหลาก

3

ประเสริฐ วิทยารัฐ, ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, ม.ป.ป.), 97 – 101.

292

2. ปจจัยที่เกื้อหนุนดานทรัพยากรธรรมชาติ
สําหรับบริเวณที่มีทรัพยากรธรรมชาติอันมีคาจะพบวาเปนพื้นที่ที่มีการตั้งถิ่นฐานอยาง
หนาแนน เพื่อความสะดวกในการคนหา นํามาซึ่งสิ่งอันมีคาเหลานั้น ในเขตจังหวัดลพบุรที างดาน
ทิศตะวันออกของลุมแมน้ําบางขาม มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญคือ แหลงแรเหล็กที่เขา
ทั บ ควาย ที่ มี อ าณาเขตอยู ใ นอํ า เภอโคกสํ า โรงและอํ า เภอเมื อ ง แหล ง แร ท องแดง ที่ เ ขาวง
พระจันทร อําเภอโคกสําโรง ที่บริเวณใกลเคียงพื้นที่ดังกลาวพบวามีการตั้งถิ่นฐานอยางหนาแนน
เชน แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย แหลงโบราณคดีเขาแร แหลงโบราณคดีโนนกกหวา อําเภอ
โคกสําโรง แหลงโบราณคดีวัดทุงสิงหโต อําเภอเมือง การสํารวจและขุดคนทางโบราณคดีพบวามี
การทํากิจกรรมการถลุงโลหะอยางกวางขวาง เนื่องจากพบรองรอยเตาถลุงโลหะ กองตะกรันจาก
การถลุงโลหะเปนจํานวนมาก จนมีการสันนิษฐานวาบริเวณนี้เปนแหลงถลุงโลหะและทองแดงเพือ่
ทําการสงออกไปยังภูมิภาคใกลเคียง4
การศึกษาสภาพภูมิศาสตรของที่ราบภาคกลางในอดีต พบวาในชวงระยะเวลา 1,000 ป
ที่แลว พื้นที่ตั้งแตอยุธยาถึงกรุงเทพฯ ยังเปนที่ลุมใตน้ําหรือที่ราบน้ําทวมถึง ยังมิไดเปนที่ดอน
พอที่จะตั้งบานเมืองได บริเวณที่มีที่พอจะสรางบานแปลงเมืองไดอยูตั้งแตเขตจังหวัดอางทองและ
สระบุรีขึ้นไปนับเปนบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมเดิม ที่มีสวนยอดของฐานอยูที่จังหวัดนครสวรรค
การสํ ารวจชุมชนโบราณในบริ เ วณนี้พบวามี แหล งโบราณคดีสมัยโลหะมาจนถึงสมัย ทวารวดี
กระจายอยูตามลําน้ําในพื้นที่บริเวณนี้เปนจํานวนมาก ซึ่งปจจุบันหลายสายไดตื้นเขินกลายเปนลํา
ธารเล็ก ๆ ไปมากแลว สําหรับสภาพภูมิศาสตรของลุมน้ําลพบุรี – ปาสัก พบวาสวนใหญเปนพื้นที่
สูง มีทั้งที่ราบรูปพัดและที่ราบขั้นกระไดที่มีทั้งขั้นสูง ขั้นกลาง และขั้นต่ํา บริเวณ ดังกลาวนี้มที งั้ เขา
และภูเขาสลับกัน ซับซอนจนมีลักษณะเปนหุบเขาในตัวเอง แบงออกไดเปน 2 บริเวณ คือ
บริเวณภายในหุบเขาเพชรบูรณ เปนบริเวณที่มีลําน้ําปาสักไหลมาหลอเลี้ยง และบริเวณที่สูงภาค
ตะวันตกที่อยูนอกหุบเขา มีลักษณะลาดลงสูบริเวณที่ราบน้ําทวมถึงที่มีแมน้ําเจาพระยาไหลผานมี
ลําน้ําลพบุรีและสาขาทอดตัวผานบรรดาภูเขาที่เกิดขึ้นในลุมน้ําลพบุรี – ปาสักนี้มีความแตกตางกัน
คือ ภูเขาที่อยูบริเวณดานในมีลักษณะเปนเทือกเขาหินทรายที่กั้นและยกบริเวณที่ราบสูงโคราชออก
จากภาคกลาง แตบรรดาภูเขาที่อยูทางดานนอกหรือทางฝงตะวันตกของแมน้ําปาสักนั้น เปนภูเขาที่
ไมจับกลุมกันเปนเทือกเขายาว แตจะมีลักษณะเปนภูเขาที่เกิดเปนกลุมๆ ที่สามารถใชชองเขาเปน
เสนทางผานเขาไปในบริเวณลุมน้ําปาสักไดจนกระทั่งถึงเขตจังหวัดสระบุรีและนครนายก กอนทีจ่ ะ
4

สุรพล นาถะพินธุ, “การใชสําริดสมัยกอนประวัติศาสตร,” เมืองโบราณ 16, 4
(ตุลาคม – ธันวาคม 2533) : 67.
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กลายเปนเทือกเขาดงพญาเย็นไปตอกับเทือกเขาพนมดงเร็กในเขตจังหวัดปราจีนบุรี บรรดาภูเขา
ทางดานตะวันตกของแมน้ําปาสักเหลานี้รวมทั้งเทือกเขาดงพญาเย็นเปนภูเขาหินปูนและภูเขาที่มีแร
ธาตุโดยเฉพาะเหล็กและทองแดงมากมาย นับเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญกับ
มนุษยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรลงมา โดยเฉพาะเขตจังหวัดลพบุรีไปจนถึงนครสวรรค มักพบ
ภูเขาที่อุดมไปดวยแรธาตุนี้มากกวาที่อื่น ที่บริเวณดานตะวันออกของลุมแมน้ําบางขามยังมีแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญคือแรเหล็กชนิดแมกเนไทตและเฮมาไทตพบอยูที่ระดับผิวดินในบริเวณ
เขาทับควาย เขาวงพระจันทรและแรทองแดงชนิดมาลาไคตและอาซูไรตที่บริเวณเขาวงพระจันทร
เขาพระบาทนอย5
สภาพปาของลุมแมน้ําบางขามประกอบไปดวยปาเบญจพรรณ ลักษณะเปนปาโปรงและ
ปาแดง มีพันธุไมผลัดใบเปนองคประกอบสําคัญ พบกระจัดกระจายทั่วไป พันธุไมจะผลัดใบใน
ฤดูแลง ชนิดของพันธุไมที่พบคือสัก แดง ประดู มะคาโมง เต็ง รัง ตะแบก รกฟา ไมไผ ฯลฯ
และพบวามีสัตวปาออกหากินตามปาดังกลาวหลายชนิดทั้งสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ เชน วัวปา
ควายปาสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก เชน เกง กวาง ซึ่งสัตวเหลานี้มักออกหากินในบริเวณปาโปรง
ชายปาหรือบางครั้งก็ออกมาหากินในเขตกสิกรรมของมนุษย สัตวกินเนื้อขนาดใหญ เชน เสือ
หมี หมาใน เปนสัตวซึ่งพบไดในทุกภาคของประเทศไทยและพบไดในสภาพปาทุกประเภท ดวย
เหตุที่ลุมแมน้ําบางขามมีน้ําไหลผานตลอดป พื้นที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ จากการขุดคนที่
ชุ ม ชนโบราณวั ง ไผ ตํ า บลบางพึ่ ง อํ า เภอบ า นหมี่ จั ง หวั ด ลพบุ รี พบกระดู ก สั ต ว ช นิ ด ต า งๆ
มากมายทั้ ง สัต ว บ ก สั ตว น้ํ า ปรากฏอยู ใ นชั้ น ดิ น ที่ มีกิ จ กรรมของคนในสมั ย โบราณ จํา แนก
ออกเปน ปลาน้ําจืดชนิดตางๆ ทั้งปลาน้ําจืดขนาดใหญ ปลาน้ําจืดขนาดเล็ก เชน ปลาเทโพ
ปลาเทพา ปลาตะเพียน ปลาสวาย สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา เชน ตะพาบ เตา จระเขน้ําจืด และ
สัตวเลื้อยคลานที่มีนิสัยชอบอยูใกลแหลงน้ํา เชน กิ้งกายักษ จึงเปนสิ่งที่พบเห็นไดทั่วไปตามพื้นที่
แถบนี้ สภาพพื้นที่ที่อยูริมแมน้ําจะมีสภาพเปนที่ลุมมีน้ําขัง ดังนั้นจะพบวามีหอยน้ําจืด เชน หอย
กาบ หอยโขง หอยขม ซึ่งเปนหอยครึ่งบกครึ่งน้ําดํารงชีวิตอยูไดทั้งในน้ําและบนบก พบไดตาม
แหลงโบราณคดีตางๆ ในแถบภาคกลางของประเทศไทย และการขุดคนที่ชุมชนโบราณวังไผ การ
วิเคราะหชั้นดินประกอบกับหลักฐานโบราณวัตถุเชน เศษภาชนะดินเผา กองเถาถาน เศษถานใน
ความลึกแตละระดับ เริ่มที่ชั้นวัฒนธรรมที่ 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะตอน
ปลาย) มีหลักฐานคือ พบกระดูกขอเทาของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก

5

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร
เอกลักษณภูมิปญญาจังหวัดลพบุรี (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2542), 14 – 15.
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โค กระบือ นอกจากนั้นในบริเวณใกลกับจุดที่พบกระดูกสัตวยังพบชิ้นสวนภาชนะดินเผาเนื้อ
หยาบ ซึ่งเศษภาชนะดังกลาวพบในปริมาณไมมาก แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้มีการเขามาอยูอาศัย
ตั้งแตเริ่มแรกในชั้นดินระดับนี้ ชั้นดินทับถมที่ 2 เปนชั้นดินที่เกิดจากการทับถมโดยกิจกรรมของ
มนุษยในอดีต ที่มีการทํากิจกรรมในบริเวณนี้เปนครั้งที่ 2 หลังจากที่หยุดชะงักไปชั่วระยะเวลา
หนึ่ง พบวาโบราณวัตถุตางๆ เพิ่มปริมาณขึ้น รองรอยผิดวิสัยเชน กองเศษภาชนะดินเผา กอง
เปลือกหอยที่สวนยอด (Apex) มีรองรอยการตัดเพื่อนําเนื้อมาประกอบอาหาร กองปะปนกันอยูเปน
กลุมๆ ในชั้นความลึกแตละระดับ กระดูกสัตวประเภทตางๆ พบกองอยูปะปนกันเปนกลุมและ
กระจายอยูทั่วไปรวมถึงเศษถานชิ้นเล็กๆ และขี้เถาซึ่งกระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่หลุมขุดคน พบ
ปะปนกับกองเศษภาชนะดินเผาและเปลือกหอยตอเนื่องกันโดยตลอดทุกระดับความลึก หลักฐาน
ดังกลาวแสดงถึง กิจกรรมการดํารงชีวิตของมนุษยในอดีตโดยมีการลาสัตว จับสัตวมาทําเปน
อาหาร กระดูกสัตวที่พบในระดับตางๆ สามารถจําแนกออกเปน สัตวบก สัตวน้ํา สัตวครึ่งบก
ครึ่งน้ํา
สัตวบก จําแนกเปน สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (large ruminant) จําพวก โค กระบือ
ในชั้นวัฒนธรรมที่ 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะตอนปลาย) ถึงชั้นวัฒนธรรมที่
2 สมัยทวารวดี พบชิ้นสวนของฟนกรามของสัตว (premolars/molars) กระดูกขอเทาของสัตว
(tibia tasal bones) พบอยูใกลกับกองเถาถาน เศษถานเศษภาชนะ
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (small ruminant) เชน เกง กวาง ในชั้นวัฒนธรรมที่ 1
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะตอนปลาย) ตอเนื่องถึงชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวาร
วดี พบกระดูกขาหนา (humerus) ฟนสัตว (canine and premolars) พบอยูใกลกับกองเถาถาน
เศษถานเศษภาชนะ ซึ่งนาจะเปนของสัตวจําพวก เกง กวาง นอกจากนั้นยังพบกระดูกซี่โครง (rib)
พบอยูใกลกับกองเถาถาน เศษถานเศษภาชนะ เทียบลักษณะแลวมีความคลายคลึงกับซี่โครงหมู
สันนิษฐานวานาจะเปนหมูปาเพราะลักษณะของกระดูกมีความแตกตางกับซี่โครงของหมูบาน
สัตวกินเนื้อขนาดใหญ (meat – eating mammals) เชน หมี เสือ สุนัข ในชั้นวัฒนธรรม
ที่ 2 สมัยทวารวดี พบเล็บ (claw) ไดรับการยืนยันจาก น.สพ.อลงกรณ มหรรณพ ผ.อ.องคการ
สวนสัตววาเปนเล็บเสือขนาดใหญจํานวน 1 ชิ้น สวนกระดูกนิ้วขอที่ 2 (2nd phalanx) ที่พบในชั้น
วัฒนธรรมนี้ ซึ่งมีลักษณะที่คลายคลึงกับกระดูกนิ้วเทาของหมี
สัตวกินเนื้อขนาดเล็ก ในชั้นวัฒนธรรมที่ 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุค
โลหะตอนปลาย) ถึงชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดี การขุดคนพบฟนสัตว(Premolars) ซึ่ง
นาจะเปนฟนสัตวจําพวกสุนัขที่อยูในปา
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สัตวน้ํา กระดูกปลาที่ปรากฏอยูในชั้นดินที่มีกิจกรรมของคนในสมัยโบราณพบเพียง
ชิ้นสวนที่เปนครีบ กระดูก สันหลังของปลาขนาดตาง ๆ จําแนกออกเปน ปลาน้ําจืดขนาดใหญ ปลา
น้ําจืดขนาดเล็ก จากลักษณะกระดูกปลาที่พบไมมีขอมูลเพียงพอที่จะระบุถึงชนิดของปลาน้ําจืดได
จึงบอกไดเพียงวาจากลักษณะของกระดูกที่พบเปนกระดูกของปลา และการที่ตําแหนงของแหลง
โบราณคดีตั้งอยูใกล แมน้ํา ดังนั้นเปนกระดูกของปลาที่พบจึงควรเปนปลาน้ําจืดขนาดตาง ๆ ที่
สามารถพบไดทั่วไปในแถบภาคกลางของประเทศไทย เชน ปลาเทโพ ปลาเทพา ปลาตะเพียน
ปลาสวาย ฯลฯ เทานั้น
เปลือกหอยที่พบจากการขุดคน จําแนกเปน หอยขม หอยโขง หอยขวาน หอยกาบ
หอยเจดีย เปลือกหอยเหลานี้พบเปนจํานวนมากในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดี
สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา คือ เตา พบในชั้นวัฒนธรรมที่ 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอน
ปลาย(ยุคโลหะตอนปลาย) ถึงชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดี สวนใหญพบกระดองสวนทอง
ลักษณะเปนกระดองขนาดเล็กที่มีรอยเชื่อมประสานกัน พบรวมกับกระดูกสัตวชนิดอื่น ตะพาบ
บางคนเรียกตะพาบน้ํา พบในชั้นวัฒนธรรมที่ 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะตอน
ปลาย) ลักษณะ ตะพาบจัดอยูในพวกเตากระดองออน กระดองหลังและกระดองทองเปนแผนติด
เปนชิ้นเดียวกัน ผิวนอกเปนแผนหนังคลุมโดยตลอด ปลายของกระดองเปนกระดูกออนเรียกวา
“เชิงตะพาบ” พบรวมกับกระดูกสัตวชนิดอื่น ตะกอง พบในชั้นวัฒนธรรมที่ 1 สมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะตอนปลาย) ถึงชั้นวัฒนธรรมที่ 3 สมัยลพบุรี โดยพบกระดูก
สวน ขากรรไกรลางขนาดตาง ๆ จํานวนมากกองอยูรวมกับกระดูกสัตวประเภทอื่น จระเขน้ํา
จืด พบในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดี พบเกล็ดหลังจระเขจํานวน 46 ชิ้น กองอยูรวมกัน
ใกลกับกระดูกสัตวชนิดอื่น
กระดูกสั ตว เปลือกหอยชนิดตางๆ ที่พบในชั้นวั ฒนธรรมที่ 1
สมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะตอนปลาย) ตอเนื่องจนถึงชั้นวัฒนธรรมที่ 3 สมัยลพบุรี จาก
การศึกษาทําใหทราบวาสภาพพื้นที่เดิมของชุมชนโบราณแหงนี้ในอดีตนั้น ตั้งอยูในที่ราบลุมเปน
ปาโปรง ใกลแหลงน้ําเป นพื้นที่ที่มีน้ําทวมขัง เปลือกหอยที่ขุดพบนี้มีความสัมพันธกับชุมชน
โบราณแหงนี้โดยหอยที่ถูกนํามาเปนอาหารของคนในชุมชนแหงนี้ ไดแก หอยโขง หอยขม หอย
ขวานและหอยกาบ จะพบเปนกลุมอยูรวมกับกองกระดูกสัตว กางปลาและกองเถาถาน ซึ่งเปลือก
หอยกลุมนี้ถาเปนหอยโขง หอยขมซึ่งเปนหอยฝาเดียวจะมีรอยตัดตรงสวนยอด (Apex) เพื่อความ
สะดวกในการแคะเนื้อหอยออกมาปรุงอาหาร สวนหอยขวานและหอยกาบซึ่งเปนหอยสองฝา
เปลือกหอยจะอยูกระจัดกระจายใกลเคียงกัน สวนหอยที่ไมไดถูกนํามาประกอบอาหารสําหรับหอย
ฝาเดียวจะไมพบเปนกลุม สวนยอดของตัวหอยจะไมถูกตัด หอยสองฝาพบวาเปลือกทั้งสองขางปด
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สนิทแนนและจะไมพบอยูรวมกับกองเถาถานหรือกระดูกสัตวชนิดตางๆ แตอยางใดโดยจะพบอยู
ในชั้นดินที่มีการทวมขังของน้ําเปนเวลานานหรืออยูไมหางจากระดับผิวน้ําในชวงเวลานั้น
จากการพิจารณาสภาพภูมิประเทศพบวาลักษณะการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณใน
จังหวัดลพบุรีมีการตั้งถิ่นฐานอยางหนาแนนในบริเวณดานตะวันตกของจังหวัดชวงเขตติดตอ
ระหวางอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรคกับอําเภอโคกสําโรง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรีซึ่ง
พื้นที่ดังกลาวมีลักษณะภูมิประเทศแบบที่ราบระหวางภูเขาเปนบริเวณกวาง ที่ถูกโอบลอมดวย
เทือกเขาดังที่กลาวมาแลว มีทางน้ําธรรมชาติที่ไหลมาจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค อีกทั้ง
ยังมีแมน้ําเจาพระยาตลอดจนลําน้ําสาขาไหลผานมารวมกันหลายสาย เชน หวยน้ําวิง คลองตักน้ํา
หวยเขาหลักชัย ฯลฯ สายน้ําเหลานี้ไดพัดพาตะกอนที่มีความอุดมสมบูรณมาทับถมบริเวณนี้ การ
กระจายตัวของลําน้ําตาง ๆ เหลานี้เปนการกระจายตัวของธารน้ําที่มีลักษณะของธารน้ําแบบกิ่งไม
ซึ่งเปนธารน้ําที่เกิดในบริเวณที่ราบที่มีระดับความสูงต่ําไมเทากัน ไมมีทิศทางการไหลที่แนนอน
ประกอบกับความลาดชันของพื้นที่ โครงสรางทางธรณีวิทยาที่เปนพื้นที่ทับถมของตะกอนลําน้ํา
ใหมที่รองรับอยูเบื้องลางเปนองคประกอบที่ทําใหเกิดลักษณะของธารน้ําแบบนี้ เมื่อถึงฤดูฝน น้ํา
ปริมาณมากจะไหลมาจากทางดานเหนือซึ่งเปนที่สูง และทวมเปนพื้นที่กวางขณะเดียวกันก็พัดพา
ตะกอนมาทั บ ถม เป น ตะกอนดิ น เหนี ย วทํ าให พื้น ที่บ ริ เ วณนี้ มี ค วามอุ ด มสมบู รณ สูง มี ค วาม
เหมาะสมแกการอยูอาศัย การทําเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกขาว เมื่อลักษณะภูมิประเทศเปน
เชนนี้การตั้งบานเรือนหรือชุมชนเพื่ออยูอาศัยในพื้นที่ดังกลาวจึงมีความจําเปนที่จะตองเลือกบริเวณ
เนินดิน ที่สูง ซึ่งเปนบริเวณที่น้ําทวมไมถึง และมักจะพบวามีการตั้งชุมชนอยูใกลแมน้ําลําคลอง
เพื่อการเกษตรกรรม การคมนาคมกับชุมชนใกลเคียง ตลอดจนเพื่อนําน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติมา
ใชภายในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่มีขนาดใหญ จํานวนคนในชุมชนมีมาก ความตองการใชน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภคยอมมีปริมาณสูง ถึงแมวาจะมีที่ตั้งอยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติแลวก็ตาม
เมื่อพิจารณาถึงสภาพภูมิอากาศพบวาลุมแมน้ําบางขามอยูภายใตสภาพอากาศแบบฝนเมืองรอน
เฉพาะฤดู โดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวงเดือนเมษายนซึ่งจะไมมีฝนตกเลย เมื่อถึงฤดูฝนในเดือน
พฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคมฝนจะตกมากขึ้นจนเกิดกรณีน้ําหลาก ในชวงนี้ถึงแมวาจะมีฝนตกใน
ปริมาณมากก็ตาม จะเกิดกรณีที่เรียกวาฝนทิ้งชวงหรือการแหงแลงในชวงฤดูฝนเนื่องจากอุณหภูมิ
ในฤดูรอนที่เพิ่มสูง ซึ่งจะทําใหน้ําที่ไหลมาบนผิวดินนั้นระเหยไปอยางรวดเร็ว แหลงน้ําทั้งหลาย
จะแหงไปหมดในชวงนี้ ดังนั้นแหลงน้ําที่มีน้ําไหลตลอดปและพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณจึงเปน
ปจจัยสําคัญที่จะถูกนํามาพิจารณาในการเลือกแหลงที่อยูอาศัย จึงจําเปนที่จะตองเลือกบริเวณที่อยู
อาศัยใกลกับแหลงน้ําที่มีน้ําไหลตลอดปและอยูเหนือจากระดับการทวมของน้ําในฤดูฝน รวมไปถึง
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การหาวิธีที่จะตองกักเก็บน้ําไวในชุมชนใหไดมากที่สุดนั่นก็คือการขุดคูน้ํารอบตัวชุมชนนั้นๆ เพื่อ
นําน้ําเขามากักเก็บไวใชภายในชุมชนเอง
พัฒนาการของชุมชนโบราณตามลําแมน้ําบางขาม
จากการพิจารณาสภาพภูมิศาสตรของลุมน้ําบางขามตลอดจนชุมชนโบราณที่ตั้งอยูตาม
แมน้ําบางขามนี้พบวาพื้นที่ดังกลาวที่เปนแหลงที่ตั้งของชุมชนโบราณเหลานี้มีสภาพเปนลักษณะ
ภูมิประเทศแบบที่ราบลุมเรียกวาที่ราบลุมเจาพระยา อาณาเขตครอบคลุมทางดานตะวันตกบริเวณ
อําเภอโคกสําโรง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี อยูสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 25
เมตร ตอเนื่องกับพื้นที่ทางดานเหนือที่มีลักษณะเปนที่ราบระหวางเขาตั้งแตเหนือจรดใตติดตอกัน
บริเวณกวางที่สุดอยูระหวางเทือกเขาลวกและเขาสอยดาวในเขตอําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
สวนพื้นที่ที่อยูทางใตของอําเภอวิเชียรบุรีคืออําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณซึ่งเปนที่ตั้งของชุมชน
โบราณที่มีคูน้ํา – คันดินที่มีขนาดใหญที่สุดในภาคกลางคือเมืองศรีเทพ มีที่ตั้งใกลกับสันเขาลวก
และสันเขาพังเหยและในบริเวณดังกลาวปรากฏรองรอยชุมชนโบราณตั้งอยูเรียงรายสองฟากฝง
ลําน้ําสายนี้หลายแหง จากการศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณวังไผ ซึ่งเปนชุมชนโบราณแหง
หนึ่งที่ตั้งอยูในพื้นที่ลุมแมน้ําบางขาม ตลอดจนการรวบรวมขอมูลการสํารวจชุมชนโบราณตาง ๆ
สามารถจําแนกพัฒนาการของชุมชนโบราณที่ตั้งอยูตามลุมแมน้ําบางขามได 3 สมัยดังนี้
1. สมัยกอนประวัติศาสตร(ยุคหินกลาง อายุราว 10,000 – 5,000 ปมาแลว)
2. สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะตอนปลาย อายุราว 1,500 ปมาแลว)
3. สมัยทวารวดี – ลพบุรี(พุทธศตวรรษที่ 11 – 18)
1. สมัยกอนประวัติศาสตร (ยุคหินกลาง อายุราว 10,000 – 5,000 ปมาแลว)
ผองศรี วนาสินและทิวา ศุภจรรยา6 สํารวจและศึกษาความสัมพันธของเมืองโบราณ
กับชายฝงทะเลเดิมในที่ราบภาคกลาง พบวาแนวชายฝงทะเลเดิมมีลักษณะเปนหาดทรายยาว มี
ขอบเขตอยูที่จังหวัดเพชรบุรีทางตะวันตกผานจังหวัดราชบุรี นครปฐม มาทางตะวันออก ผาน
อยุ ธยา สระบุรี ลงมาทางใต ผา นจังหวัดนครนายก ปราจี นบุรี ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ทาง
ตะวันออกซึ่งมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2 – 3 เมตร เปนที่ราบต่ําใกลระดับน้ําทะเล
6

ผองศรี วนาสินและทิวา ศุภจรรยา, รายงานผลการวิจัยทุนรัชดาภิเษกสมโภชน เรื่อง เมือง
โบราณบริเวณชายฝงทะเลเดิมของที่ราบภาคกลางประเทศไทย : การศึกษาตําแหนงที่ตั้งและภูมิศาสตรสัมพันธ
(กรุงเทพ ฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2523), 21 – 23.
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พบรองรอยชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดิน จํานวน 20 เมือง กรณีดังกลาวสอดคลองกับการที่สิน
สินสกุล7 ศึกษาตะกอนพื้นผิวบริเวณจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกลเคียง พบวา6,000 ปที่ผานมา
เปนระยะเวลาที่น้ําทะเลไดขึ้น สูงสุดครอบคลุมที่ลุมภาคกลางทั้งหมด ทางด านทิศตะวันออก
ขอบเขตชายฝงทะเลในสมัยนั้นอยูที่แถบตอนใตของอําเภอบานนา จังหวัดนครนายก ไปจนถึง
อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ระดับน้ําทะเลไดอยูที่ระดับความสูงประมาณ 4 – 5 เมตร
จากระดับน้ําทะเลปจจุบัน ตอมาระดับน้ําทะเลไดลดลงเรื่อยๆ จนเมื่อเวลา 1,500 ปมาแลว
ระดับน้ําทะเลไดอยูที่ระดับปจจุบันที่ระดับต่ํากวา 2 เมตร โดยพื้นที่เหนือขึ้นไปจะมีลักษณะเปน
ที่ราบลุมที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ํา
พ.ศ. 2474 ศาสตราจารยฟริตซ สารสิน8 ไดเดินทางไปสํารวจที่ถ้ํากระดํา เขาสนาม
แจง อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนภูเขาหินปูนอยูในพื้นที่ลุมน้ําบางขาม การขุดคน พบ
เครื่องมือหินกระเทาะ เครื่องมือสะเก็ดหินขนาดตางๆ ทําดวยหินไรโอไรทและเครื่องมือปลาย
แหลมขนาดเล็กทําดวยหินปูนสีดํา สิ่งอื่นที่พบมีเปลือกหอยบกและกระดูกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม ได
กําหนดอายุวาอยูในยุคหินกลางไดมีการกําหนดอายุสมัยประมาณ 10,000 – 5,000 ปมาแลว
เครื่องมือหินที่พบนี้มีลักษณะคลายคลึงกับเครื่องมือหินกระเทาะในสมัยหินกลางในทวีปเอเชีย
อาคเนย ที่เรียกวาวัฒนธรรมโหบินเนียน ในแควนตังเกี๋ย ประเทศเวียดนามเหนือ เครื่องมือหินที่มี
ลักษณะดังกลาวนี้นอกจากจะพบที่ประเทศไทยแลว ยังพบที่ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย
ประเทศลาวที่หลวงพระบาง ประเทศจีนตอนใต นอกจากนี้ การขุดคนในประเทศไทยที่ถ้ําจันเด9
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพิงผา ถ้ําพระ ตําบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ถ้ําพระงาม
จังหวัดสระบุ รี ถ้ําเขางู จั งหวั ดราชบุรี ถ้ําในเขตอําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ถ้ํางวงชาง
จังหวัดเชียงใหม ไดพบเครื่องมือหินกะเทาะสมัยหินกลางมีทั้งขนาดใหญและขนาดเล็ก ทําดวยหิน
กรวด มีการกะเทาะอยางประณีต เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือหินที่พบที่ถ้ํากระดํา เขาสนามแจง
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรีแลว พบวารูปแบบเครื่องมือหินที่พบตามแหลงโบราณคดีดังกลาวมี
ความคลายคลึงกัน ทําใหทราบวาในชวงระยะเวลาดังกลาวมีกลุมคนกระจายอยูตามพื้นที่ตางๆ ใน
ประเทศไทย จากการศึกษาในอดีตที่ผานมาพบวาคนในสมัยหินกลางคงเปนกลุมคนขนาดเล็ก
7

สิน สินสกุลและคณะ, ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมจังหวัดนครนายกและพื้นที่ใกลเคียง กรมศิลปากร
จัดพิมพเนื่องในโครงการสนองแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสมาพันธ,2539), 62.
8
ชิน อยูดี, สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2529),
9 – 15.
9
เรื่องเดียวกัน, 34 – 38.
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เดินทางรอนเรไมอยูประจําที่แหงใดแหงหนึ่งนาน อาศัยอยูในถ้ําและตามเพิงผาใกลหวยหรือลําธาร
หรือแมน้ํา การดํารงชีวิตยังคงมีการลาสัตว เก็บผลไม ของปา เมื่อตายจะมีประเพณีฝงศพในทา
นอนชันเขา ญาติผูตายจะนําอาหารใสลงไปในหลุมศพดวย เหนือศพจะนําเอาดินสีแดงมาโปรยไว10
การติดตอระหวางกลุมชนในสมัยเดียวกันนี้คงยังไมแพรหลายเทาใดนัก เครื่องมือเครื่องใชในสมัย
นี้นั้นเปนเครื่องมือหินกระเทาะแบบหนาเดียวและเครื่องมือสะเก็ดหิน
สําหรับในเขตลุมแมน้ําบางขามนั้นพบหลักฐานการอยูอาศัยในสมัยนี้เพียงเล็กนอยคือที่
ถ้ํากระดํา เขาสนามแจง หลังจากนั้นไมพบหลักฐานการอยูอาศัยในชวงเวลาหลังจากนี้ สันนิษฐาน
วากลุมคนที่ถ้ํากระดํา คงเปนการอยูอาศัยในชวงเวลาสั้นๆ กอนที่จะมีการเคลื่อนยายกลุมคนไปยัง
บริเวณอื่น
2. สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะตอนปลาย อายุราว 1,500 ปมาแลว)
ในสมัยนี้บริเวณลุมแมน้ําบางขามยังคงมีสภาพเปนที่ลุมชื้นแฉะที่เกิดจากการพัดพามา
สะสมของตะกอนลําน้ําจากพื้นที่สูงกวาในเขตกิ่งอําเภอสระโบสถ อําเภอโคกสําโรง อําเภอบาน
หมี่ มาทับถมในบริเวณที่ราบน้ําทวมที่มีระดับความสูงต่ํากวา11 พื้นที่ราบน้ําทวมนี้จะเกิดการทวม
ทนจากกรณีน้ําหลากไดงายและรุนแรง ทําใหเกิดการทับถมของตะกอนน้ําหลากซึ่งเปนตะกอนดิน
เหนียวละเอียดมาทับถมเปนบริเวณกวาง จากการศึกษาดวยภาพถายทางอากาศพบวากระแสน้ําที่
พัดพาดินตะกอนมายังทําใหเกิดการกัดเซาะในทางขางเนื่องจากความออนตัวของดินตะกอนทีอ่ ยูใ น
ที่ราบ ทําใหบางชวงของแมน้ําบางขามไหลลัดเลาะเปนทางน้ําคดเคี้ยวไปมา เกิดการกัดเซาะอยาง
รุนแรงขาดออกเปนชวง ๆ กลายเปนที่ลุมน้ําขังเปนหยอม ๆ จากจากการขุดคนชั้นดินของชุมชน
โบราณวังไผพบวามีตะกอนจุดประเปนสีแดงมีเศษรากพืชขนาดเล็กมากและกอนปูนปะปนอยูใน
เนื้อตะกอนดวย ตอมาเมื่อระดับน้ําทะเลเดิมไดถอยรนลงไป ทําใหทางน้ําเกิดการกัดเซาะรุนแรง
มากขึ้น สวนแมน้ําบางขามชวงที่ไหลผานบริเวณชุมชนโบราณวังไผมีลักษณะเปนทางน้ําขนาด
ใหญซึ่งเกิดจากการกัดเซาะอยางรุนแรงทําใหตลิ่งพังลงมา ในขณะเดียวกันฝงตรงขามก็มีการทับ
ถมของตะกอนพอกพูนขึ้น12 ตะกอนน้ําหลากนี้จัดเปนการสะสมตัวครั้งหลังสุดโดยจะครอบคลุม
พื้นที่กวางซึ่งดินนี้จะเปนดินเหนียวคอนขางแข็ง มักจะมีจุดประสีเหลืองปนน้ําตาลในระดับทีเ่ หนือ

10

เรื่องเดียวกัน, 29 – 30.
11
ประเสริฐ วิทยารัฐ, ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย (กรุงเทพฯ : อักษรบัณฑิต, ม.ป.ป.), 1
93 – 194.
12

เรื่องเดียวกัน, 198 – 199.
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ขึ้นมา ซึ่งเกิดจากการทวมขังของน้ําและการตกตะกอนของสารประกอบในดินตะกอน เมื่อระดับ
น้ําลดลงในแตละชวงเวลา การกัดเซาะพื้นที่จะมีความรุนแรงขึ้น ตะกอนขนาดเล็กจะถูกพัดพาไป
ไกล ตะกอนขนาดใหญจะทับถมอยูที่เดิม การเรียงตัวของตะกอนขนาดตางๆจะเกิดขึ้น กลายเปน
เนินขนาดตางๆ อยูตามแมน้ําสายนี้ เมื่อเกิดการสะสมของตะกอนน้ําหลากมากขึ้นทางน้ําเดิมที่เคย
มีขนาดกวางก็จะแคบเขาจนกลายเปนทางน้ําขนาดเล็กในที่สุด บริเวณลุมแมน้ําบางขามนี้มีลักษณะ
เปนที่ราบซึ่งจะอยูตอเนื่องกับกลุมเขาและเขาลูกโดดในบริเวณดานเหนือและดานตะวันออก ซึ่ง
เปนแหลงที่มีทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรเหล็กและแรทองแดงจํานวนมหาศาล ซึ่งตามธรรมชาติ
แลวธาตุทองแดงมักพบอยูรวมกับธาตุโลหะอื่นๆ หลายชนิด แรธาตุที่มักพบปนอยูกับทองแดง
เสมอๆ ไดแก เงิน ตะกั่ว อารเซนิค เหล็ก สังกะสี และบางครั้งก็มีดีบุกดวย ทั้งนี้ชนิดและ
ปริมาณของธาตุแทรกปนอื่นๆ นั้นไมแนนอน ขึ้นอยูกับกระบวนการเกิดและธรรมชาติของแหลง
แรแตละแหง13
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรเปนตนมา แถบภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะใน
เขตจังหวัดลพบุรีไปจนจรดจังหวัดนครสวรรคนั้นมักพบแหลงที่อุดมไปดวยแรธาตุเหลานี้มากกวา
ที่อื่น รองรอยของเหมืองแรทองแดงสมัยโบราณในภาคกลางของประเทศไทยนั้นพบไดที่เขาพุคา
เขาทับควาย และเขาผาแดงในเขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ที่เขาทับควายนั้นจะพบแรเหล็ก
อยูตามเชิงเขามีลักษณะเปนแรกอนเล็ก ๆ และแรที่ละเอียดเปนผง ใกลกันนั้นจะพบแหลงถลุง
ทองแดงสมัยกอนประวัติศาสตรไดแก แหลงถลุงทองแดงโนนปาหวาย บานหวยโปง อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี และแหลงอางเก็บน้ํานิลกําแหง ในศูนยการบินทหารบก จังหวัดลพบุร14ี
โดยปรากฏรองรอยของเหมืองปลองที่มีลักษณะเปนอุโมงคที่มีการขุดเปนแนวดิ่งลัดเลาะไปตาม
สายแรทองแดง
การศึกษาแหลงถลุงทองแดงในเขตจังหวัดลพบุรีพบวามีการทําและใชทองแดงตั้งแต
เมื่อราว 4,000 – 3,500 ปมาแลว โดยพบวาบริเวณดานเหนือของเขาทับควายมีกอนหินอัคนีหลาย
กอนที่มีรองรอยการใชงานโดยใชทุบและขุดแร แสดงใหเห็นวาการทําเหมืองแรทองแดงชวงแรกๆ
ที่เขาทับควายนั้นนาจะเกิดขึ้นในชวงที่ยังไมมีการใชเครื่องมือเหล็กในการขุดแร15

13

สุรพล นาถะพินธุ, “การใชสําริดสมัยกอนประวัติศาสตร,” 65.
14
เรื่องเดียวกัน, 67.
15
สุรพล นาถะพินธุ, “โบราณโลหะวิทยาเรื่องโลหะสมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย,” ใน
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พัฒนาการทางโบราณคดี (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2544), 35.
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ในชวงแรกชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้คงเปนชุมชนที่มีขนาดเล็กกระจายอยูรอบๆ
แหลงทรัพยากรดังกลาวการขุดคนที่แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย สมัยที่ 1 นั้น พบเศษภาชนะ
ดินเผา ขวานหินขัด ชิ้นสวนกําไลทําจากหินและเปลือกหอยทะเล กระดูกสัตว ตะกรันทองแดง
และเศษเบ า ถลุ ง ทองแดงในปริ ม าณไม ม ากเป น สิ่ ง แสดงถึ ง การผลิ ต ทองแดงระดั บ เล็ ก ๆ ใน
ระยะแรกและตอมาเมื่อราว 3,500 – 2,600 ปมาแลวบริเวณนี้ไดเริ่มกลายเปนศูนยกลางการผลิต
เพื่อตอบสนองตอความตองการทองแดงของชุมชนอื่นมากกวาผลิตเพื่อเฉพาะการบริโภคภายใน
ชุมชนเทานั้น16 ในเวลาตอมาความตองการแรธาตุ การติดตอกับชุมชนภายนอกเพิ่มปริมาณมากขึ้น
ที่แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย สมัยที่ 2นั้น พบวามีการทับถมของเศษแรทองแดง ตะกรันจาก
การถลุงทองแดงแมพิมพขนาดตางๆ ทับถมกันหนาถึง 2 เมตร เปนสิ่งแสดงใหเห็นถึงบทบาท
ของแหลงโบราณคดีที่อยูในบริเวณดังกลาวที่เริ่มมีการขยายปริมาณการผลิตทองแดงเปนจํานวน
มาก
ในชวงเวลาดังกลาวระหวางพุทธศตวรรษที่ 1 – 10 คนกอนประวัติศาสตรพวกแรก
อพยพลงมาสูประเทศไทย คงจะเขาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือกอนเพราะปรากฏหลักฐานที่พบที่
บานนาดี โนนนกทา ตําบลบานโคก อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน เกากวาที่พบที่ศูนยการทหาร
ปนใหญ อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยแหลงโบราณคดียุคโลหะ
ตอนปลายในจังหวัดนครราชสีมาที่พบวาคนที่เขามาตั้งถิ่นฐานในแถบจังหวัดนครราชสีมามีการ
อพยพเคลื่อนยายจากแองสกลนครหรืออีสานเหนือเขามาอยูอาศัยตามเนินดินในแองโคราชหรือ
อีสานใตโดยเลือกทําเลอยูอาศัยใกลแหลงน้ํา บางชุมชนมีความสามารถในการผลิตภาชนะดินเผาที่
มีคุณภาพดีและมีรูปแบบที่เปนลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งไดแกภาชนะดินเผาสีดําแบบพิมายดํา ภาชนะ
ที่ครึ่งดานนอกเปนสีดําขัดมันสวนครึ่งดานในเปนสีแดง รูจักการทอผาทําเครื่องนุงหม รูจักการ
เลี้ยงและลาสัตวบก สัตวน้ําเปนอาหาร และใชงาน รูจักนําเหล็กมาใชทําเครื่องมือเครื่องใช มี
ประเพณีการฝงศพและมีการติดตอกับชุมชนอื่น ซึ่งจัดวาเปนสังคมเกษตรกรรมระดับหมูบาน จัด
วาเปนการเคลื่อนยายมาอยูบนพื้นราบใกลหวย ลําธาร หนองบึงหรือแมน้ําโดยที่ไมตองเรรอนไป
หาสัตวและที่มีผลไมอีกตอไป17
การเคลื่อนยายของคนแถบตนแมน้ํามูลและแมน้ําชีลงสูลุมน้ําลพบุรี – ปาสัก คงเกิดขึ้น
ในชวงเวลาประมาณ 2,500 ปลงมาโดยเขามาตั้งถิ่นฐานเปนชุมชนขนาดเล็กกระจายอยูทั่วไป
บริเวณที่ราบลอนลูกคลื่นซึ่งเปนที่สูงมีธารน้ําธรรมชาติไหลจากที่สูงมาหลอเลี้ยงตลอดปสามารถ

16
17

เรื่องเดียวกัน
ชิน อยูดี, สมัยกอนประวัติศาสตรในประเทศไทย, 71 – 74.

302

ทําการเกษตรเพื่อเลี้ยงตนเองไดพอสมควร เครือขายการติดตอแลกเปลี่ยนคาขายระหวางชุมชนใน
ภูมิภาคตาง ๆ ที่มีอยูอยางมั่นคงแลวในระยะเวลานั้นนาจะมีสวนสัมพันธกับการผลิตทองแดงตาม
ชุมชนโบราณในแถบนี้ โดยเฉพาะการเคลื่อนยายทองแดงที่ผลิตไปยังชุมชนตาง ๆ ในทองถิ่นที่มี
ความตองการวัสดุชนิดนี้ การผลิตทองแดงระดับอุตสาหกรรมในแถบจังหวัดลพบุรีคงดําเนิน
สืบเนื่องมาจนถึงราว 2,200 – 2,000 ปมาแลวซึ่งเปนระยะเวลาที่ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีดานการ
ผลิตเหล็กขึ้นมาแลวเปนอยางดีและการติดตอกับชุมชนที่อยูหางไกลก็ปรากฏขึ้นแลว18 และในชวง
ระยะเวลาราวพุทธศตวรรษที่ 3 – 9 บริเวณภาคกลางของประเทศไทยพบหลักฐานการติดตอกับ
ประเทศอินเดีย โดยการเดินทางจากเมืองทาทางภาคตะวันออกของอินเดียผานอาวเบงกอล มาขึ้น
บกที่เมืองทะวายเขามาทางดานสิงขรใกลจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือออกจากเมืองเมาะตะมะผาน
เขามาทางดานเจดียสามองคในเขตจังหวัดกาญจนบุรี มาตามลําแมน้ําแควนอยและเขาสูภาคกลาง
ในที่สุด ดังไดพบลูกปดหินคารเนเลียนและอารเกตซึ่งเปนสินคาสําคัญของชาวอินเดียตามแหลง
โบราณคดีในภาคกลาง เชน เมืองโบราณบานคูเมือง19 จังหวัดสิงหบุรี เมืองโบราณ
บานดงคอน20 จังหวัดชัยนาท เมืองโบราณอูทอง21 จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน สวนในเขตจังหวัด
ลพบุรีนั้นโบราณวัตถุจากอินเดียสามารถพบไดที่แหลงโบราณคดีศูนยการทหารปนใหญ แหลง
โบราณคดีบานทาแค22 ฯลฯ
จากการขุ ด ค น ทางโบราณคดี ที่ ชุ ม ชนโบราณวั ง ไผ พ บว า ในชั้ น วั ฒ นธรรมที่ 1
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะตอนปลาย) ของชุมชนโบราณแหงนี้เปนชั้นที่พบ
รองรอยของกิจกรรมมนุษยเปนครั้งแรก มีการดําเนินกิจกรรมอยูชั่วระยะเวลาหนึ่งกอนที่จะเวน
ชวงการทํากิจกรรมบริเวณพื้นที่แหงนี้ไป ลักษณะของดินในชั้นนี้เปนดินที่ถูกน้ําแชขัง ปรากฏ

18

ศรีศักร วัลลิโภดม, “ลุมลพบุรี – ปาสัก : ภาพรวมสมัยกอนประวัติศาสตรถึงทวารวดีตอนตน”
เมืองโบราณ 22, 2(เมษายน – มิถุนายน, 2539) : 29 – 32.
19
ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, การขุดคนและศึกษาวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่บาน
คูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี (นครปฐม : แผนกบริการกลาง สํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร, 2524), 77.
20
ภูธร ภูมะธน, โบราณคดีเมืองดงคอน อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
(กรุงเทพฯ : ชมรมพระเครื่องชัยนาท, 2530), 43.
21
ชิน อยูดี, โบราณวิทยาเรื่องเมืองอูทอง (กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง
กรมศิลปากร, 2509), 51 – 60.
22
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี
(กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542) 118 – 119.
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รองรอยจุดสีประ และการตกตะกอนของคารบอเนตอยูทั่วพื้นที่ของหลุมขุดคน โดยพบชิ้นสวน
ภาชนะดินเผาในปริมาณไมมากนัก แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้มีการเขามาอยูอาศัยตั้งแตเริ่มแรกใน
ชั้นดินระดับนี้ กลุมภาชนะดินเผาที่พบไดแก เศษภาชนะที่มีเนื้อหนา หยาบ มีเม็ดกรวดทรายปน
ในปริมาณมาก ผิวภาชนะขัดมัน ทาน้ําดินสีแดงบนผิวภาชนะสังเกตเห็นแรไมกาซึ่งมีลักษณะเปน
เกล็ดวาวเห็นไดชัดเจน ลักษณะเปนหมอมีสัน ปากผาย ซึ่งภาชนะกลุมนี้เปนภาชนะที่นิยมใชมา
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแลวเชนที่เมืองโบราณจันเสน ระยะที่ 323 แหลงโบราณคดีเนิน
มะกอก24 จังหวัดลพบุรี แหลงโบราณคดีบานคูเมือง25 จังหวัดชัยนาท ภาชนะดังกลาวเปนสิ่งซึ่ง
ไมพบวาเปนผลผลิตจากชุมชนแหงนี้ เนื่องจากพบในปริมาณไมหนาแนน ดังนั้นจึงนาจะเปนการ
นําเขามาจากการติดตอกับชุมโบราณใกลเคียงนั่นเอง
นอกจากนั้นในชั้นวัฒนธรรมนี้ยังไดพบเศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดําซึ่งเปนภาชนะ
ดินเผาที่นิยมใชในบริเวณลุมน้ํามูลตอนบนตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายเปนตนมา จึง
นาจะเปนการนําเขามาจากการติดตอกับชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีการใชงาน
อยางตอเนื่องจนถึงชวงกลางของชั้นวัฒนธรรมที่ 2 จึงหมดความนิยมไป ภาชนะดินเผาแบบพิมาย
ดํานี้ยังพบที่เมืองโบราณจันเสน ระยะที่ 426
โบราณวัตถุประเภทอื่นๆ ที่พบในชั้นวัฒนธรรมที่ 1 ไดแก
โบราณวัตถุประเภทเครื่องใชไดแก แวดินเผาแบบที่ 3 แวดินเผาแบบที่ 5 เปนแวทรง
กรวยประกบ เนื้อวัสดุหยาบมีทรายปนในปริมาณมาก เชนเดียวกับที่พบในเมืองโบราณจันเสน27

23

Bennet Bronson, Excavation at Chansen and The Cultural Chronology of Protohistoric
Central Thailand (Pennsylvania : University of Pennsylvania Museum, 1976), 308 – 326.
24
กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดี
บางประเภท (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี, 2532), 78 – 79.
25
กรมศิลปากร, “รายงานกการสํารวจแหลงโบราณคดีที่บานคูเมือง ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา
จังหวัดชัยนาท, ” (อัดสําเนา)
26
Bennet Bronson, Excavation at Chansen and The Cultural Chronology of Protohistoric
Central Thailand, 389.
27
เลิศ หงษภักดี, จันเสน เมืองโบราณ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค พิมพวันรับและสมโภชน
พระประธานอุโบสถวัดจันเสน 16 ธ.ค. 2510, 40.
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จังหวัดลพบุรี เปนตน โบราณวัตถุประเภท
จังหวัดนครสวรรค แหลงโบราณคดีทาแค28
เครื่องประดั บ ไดแ ก ลูกป ดแกว สีต างๆ ทรงกระบอก ลู กปดเปลือกหอยมือเสือ และยังพบ
ตะกรันโลหะทั้งเหล็กและทองแดงในปริมาณนอย แสดงใหเห็นวาในชวงการอยูอาศัยระยะที่ 1 นี้
ไดมีการถลุงโลหะเพื่อผลิตเครื่องใชเครื่องประดับเพื่อใชภายในชุมชนดวย
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณบานวังไผในชวงระยะเวลาดังกลาว คงจะเปนการ
เคลื่อนยายผูคนและชุมชนมาตั้งอยูริมแมน้ํา โดยมีแมน้ําบางขามไหลผานทางทิศตะวันตกของ
ชุมชน มีคลองวังไผซึ่งเปนลํารางขนาดเล็กไหลผานทางทิศใตของชุมชน ซึ่งเปนชวงโคงตวัดของ
แมน้ํ า ไดเ กิดการกัด เซาะพื้ น ดินในทางราบเปน บริเ วณกวาง ฝ งตรงขามดา นที่ถูก กัดเซาะจึงมี
ลักษณะเปนตลิ่งที่ยื่นออกไปแมน้ําชวงที่ไหลผานบริเวณนี้จึงคอนขางกวาง น้ํานิ่งสงบ มีสัตวน้ํา
ชุกชุม ภูมิประเทศสองฝงแมน้ําเปนบริเวณที่ราบลุมริมฝง สลับกับปาละเมาะ ปาโปรง มีตนไม
ขนาดเล็กจําพวกไมพุม ไมยืนตนขนาดตางๆ เจริญเติบโตอยูทั่วไป มีความอุดมสมบูรณสูงสําหรับ
สัตวปาออกมาหากิน อีกทั้งยังเหมาะสมตอการเกษตรกรรม
จากการวิเคราะหกระดูกสัตวจากการขุดคนซึ่งมีทั้งสัตวบกและสัตวน้ํา พบวาสัตวบก
จะออกหากินในแถบภูมิประเทศที่เปนปาโปรง ปาละเมาะในชวงเวลาเชา สวนสัตวน้ําที่พบ เชน
ปลาชนิดตางๆนั้นก็สามารถหาไดจากแหลงน้ําในบริเวณนั้นนั่นเอง ในสมัยแรกนี้ชุมชนโบราณวัง
ไผคงเปนชุมชนที่มีขนาดเล็ก มีสังคมที่ไมซับซอน การแบงชนชั้นทางสังคมคงเปนเพียงนับถือผูที่
อาวุโสเปนผูนําของชุมชน การดํารงชีวิตของกลุมคนโบราณในสมัยนี้นั้นคงดําเนินชีวิตดวยการลา
สัตว หาของปา จับสัตวน้ําเพื่อนํามาทําเปนอาหาร ในชวงเวลานี้ บริเวณชุมชนโบราณวังไผ
โดยรอบคงมีสภาพเปนพื้นที่ราบลุม มีน้ําทวมขังในฤดูฝนประกอบกับแองน้ํากระจายอยูทั่วไป ซึ่ง
บริเวณเนินดินเหลานี้เองที่เปนที่อยูอาศัยและประกอบกิจกรรมตางๆ ของคนในสมัยดังกลาวการ
วิเคราะหชั้นดินทางปฐพีวิทยาของชั้นดินในวัฒนธรรมที่ 1 ปรากฏวายังพบรองรอยของจุดประสี
เหลืองในดิน และดินในชั้นวัฒนธรรมนี้มีสีเหลืองโดยตลอดอันแสดงถึงการแชขังเปนเวลานาน
ของน้ําที่มีการทวมอยูระยะเวลาหนึ่งแลวจึงลดระดับไปเกิดการตกตะกอนของสารประกอบจําพวก
เหล็กเปนจุดสีเหลืองและตะกอนของคารบอเนตเปนจุดสีขาวอยูทั่วบริเวณหลุมขุดคน
สวนกิจกรรมอื่นๆ นั้น ในชวงระยะเวลาดังกลาวภายในชุมชนไดมีการถลุงโลหะดังที่
พบเศษตะกรันโลหะทั้งทองแดงและเหล็ก รวมถึงชิ้นสวนของเบาหลอมโลหะ จากปริมาณที่พบ
28

ทนงศักดิ์ หาญวงศ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค
ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), 29.
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สันนิษฐานวา กิจกรรมดานโลหกรรมในชุมชนโบราณแหงนี้คงเปนกิจกรรมขนาดเล็ก เปนการ
ถลุงโลหะเพื่อใชภายในชุมชนเทานั้น โดยพบเปนกอนตะกรันขนาดตางๆ กระจายอยูในชั้นดิน
ไม มี ก ารทั บ ถมกั น หนาแน น เป น ชั้ น หนาเหมื อ นที่ พ บในแหล ง โบราณคดี ที่ มี ก ารผลิ ต ระดั บ
อุตสาหกรรมแตอยางใด สําหรับแรดิบที่นํามาใชถลุงนั้นอาจนํามาจากชุมชนโบราณรวมสมัยใน
บริเวณใกลเคียง เชน บานถลุงเหล็ก29 เนินสมกบ30 บานหลุมขาว31 บานพรหมทิน32 อําเภอโคก
สําโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งแหลงโบราณคดีเหลานี้ลวนมีที่ตั้งอยูใกลกับเขาทับควายซึ่งเปนแหลงแร
เหล็กธรรมชาติแหลงหนึ่งในจังหวัดลพบุรีนั่นเองในชวงระยะเวลาดังกลาวชุมชนโบราณเหลานี้ได
มีการถลุงเหล็กเพื่อนํามาผลิตเปนเครื่องมือเครื่องใช ดังจะพบวามีชุมชนโบราณที่ตั้งอยูใกลกับเขาพุ
คา เขาวงพระจันทร เขาทับควายซึ่งเปนภูเขาที่อยูทางฝงตะวันออกของลุมแมน้ําบางขามไดแก
แหลงโบราณคดีบานพรหมทินใต33 แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย34 แหลงโบราณคดีเขาแร35
อําเภอโคกสําโรง แหลงโบราณคดีวัดทุงสิงหโต36 อําเภอเมือง แหลงโบราณคดีโนนหมากลา37
แหลงโบราณคดีบานถลุงเหล็ก38 อําเภอโคกสําโรง ตามแหลงโบราณคดีเหลานี้ จะพบวามีการตั้ง
ถิ่นฐานใกลกับภูเขาที่เปนแหลงแรเหล็กและแรทองแดง โดยจะเลือกที่ตั้งบนเนินดินหรือที่สูงและ
ใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ สิ่งที่พบตามแหลงโบราณคดีเหลานี้ คือ ตะกรันจากการถลุงโลหะทั้ง
29

ภูธร ภูมะธน, “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตรลุมแมน้ําบางขาม
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี : ปจจัยและความคลี่คลาย” (รายงานวิจัยเสนอตอสถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542), 62.
30
เรื่องเดียวกัน, 64.
31
เรื่องเดียวกัน, 65.
32
ศรีศักร วัลลิโภดม, “ลุมลพบุรี – ปาสัก : ภาพรวมสมัยกอนประวัติศาสตรถึงทวารวดีตอนตน”
เมืองโบราณ 22, 2(เมษายน – มิถุนายน) : 33.
33
ศรีศักร วัลลิโภดม, “ลุมลพบุรี – ปาสัก : ภาพรวมสมัยกอนประวัติศาสตรถึงทวารวดีตอนตน,”
33.
34
สุรพล นาถะพินธุ, “การใชสําริดสมัยกอนประวัติศาสตร, ” 67.
35
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่เขาแร บานโคกสะอาด ตําบลคลองเกตุ
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
36
กรมศิลปากร, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีที่วัดทุงสิงหโต ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี, ” (อัดสําเนา)
37
สุรพล นาถะพินธุ, “การใชสําริดสมัยกอนประวัติศาสตร, ” 67.
38
ภูธร ภูมะธน, “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตรลุมแมน้ําบางขาม
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี : ปจจัยและความคลี่คลาย”, 62.
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ตะกรันทองแดง ตะกรันเหล็ก เบาหลอมโลหะ ชิ้นสวนทอลมดินเผา ซึ่งผลผลิตที่ไดจะถูกสง
ใหกับชุมชนโบราณที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงทั้งที่อยูแถบลุมแมน้ําบางขามเองหรือชุมชนที่อยูไกล
ออกไป โดยผลผลิตที่สงออกไปนั้นไมจํากัดวาจะตองเปนแรที่ผานการถลุงแลวเพียงอยางเดียว
การสงออกแรดิบที่ยังไมไดถลุงก็คงเปนสินคาอีกชนิดหนึ่งดวย ดังจะพบเศษตะกรันจากการถลุง
โลหะทั้งเหล็กและทองแดงตามแหลงโบราณคดีที่อยูหางไกลออกไป เชน ชุมชนโบราณวังไผ
อําเภอบานหมี่ ชุมชนโบราณเนินมะกอก39 ฯลฯ โดยจะพบเศษตะกรันในปริมาณนอยแทรกอยูใน
ทุกระดับชั้นดินหรือจากการสํารวจ
การพบลูกปดเปลือกหอยมือเสือในชุมชนโบราณวังไผระยะนี้นั้น แสดงใหเห็นวา
ชุมชนนี้คงมีการติดตอกับชุมชนโบราณใกลเคียง ไดแก แหลงโบราณคดีทาแค จังหวัดลพบุรี ซึ่ง
พบวาเปนแหลงผลิตลูกปดเปลือกหอยมือเสือที่อยูในเขตภาคกลางของประเทศไทยนั่นเอง
ภาชนะดินเผาที่มีลักษณะพิเศษในสมัยนี้คือ ภาชนะดินเผาหมอมีสันและภาชนะดินเผา
แบบพิมายดํา หมอมีสันเปนภาชนะที่มีความหนา มีขนาดใหญและมีน้ําหนักมาก ทําดวยเนื้อวัสดุ
หยาบ มีเม็ดทรายและเศษแรปะปนอยูในปริมาณมาก สังเกตไดจากความวาวบนผิวภาชนะเปนจุด
เล็ก ๆ ตกแตงดวยการขัดมันผิวภาชนะ ทาน้ําดินสีแดง รูปแบบเปนหมอมีสัน กนกลม ภาชนะ
ดินเผาแบบนี้พบในปริมาณนอย เริ่มพบตั้งแตระดับชั้นวัฒนธรรมที่ 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอน
ปลาย (ยุคโลหะ) ตอเนื่องไปจนถึงในชวงตนของชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดี ภาชนะดินเผาที่
มีเนื้อวัสดุแบบนี้เปนสิ่งที่นิยมใชมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแลว เปนภาชนะที่พบไดตาม
แหลงโบราณคดีในภาคกลาง ดังพบที่เมืองโบราณจันเสน ระยะที่ 3 ภาชนะดินเผาแบบ JNI และ
ที่เมืองเสมา ระยะที่ 1 เนื่องจากพบชิ้นสวนภาชนะดินเผาชนิดนี้ในปริมาณนอย ดังนั้นจึงนาจะ
เปนการนําเขามาใชในชุมชนเองโดยการติดตอกับชุมชนโบราณใกลเคียงนั่นเอง
เศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา จากการขุดคนในชั้นวัฒนธรรมที่ 1
สมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ) พบในปริมาณนอย สวนมากเปนเศษภาชนะดินเผา (ภาพ
ลายเสนที่ 18) รูปแบบที่พบคือ ภาชนะทรงชามที่มีขนาดบาง ผิวนอกมีรูพรุนปรากฏทั่วไป และ
ตกแตงโดยการขัดมันตลอดใบ เรียกกันโดยทั่วไปวา ภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา กําหนดอายุใน
ราว 2,500 - 1,000 ปมาแลว ภาชนะแบบนี้เปนภาชนะที่นิยมใชในชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ํา
มูลตอนบน ตั้งแตชั้นวัฒนธรรมที่ 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ) เปนตนมาจนถึง
สมัยประวัติศาสตรตอนตน เชนที่แหลงโบราณคดีบานปราสาท สําหรับที่ชุมชนโบราณวังไผนั้น

39

กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบาง
ประเภท (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี), 79.
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พบวามีการใชภาชนะดินเผาแบบพิมายดําตั้งแตชั้นวัฒนธรรมที่ 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอน
ปลาย (ยุคโลหะ) สืบเนื่องมาจนถึงชวงกลางของชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดี หลังจากนั้นแลว
จึงหมดไป สําหรับแถบภาคกลางของประเทศไทย ที่พบวามีการใชภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา
ไดแก เมืองโบราณ จันเสน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 993 – 1143) แหลงโบราณคดีบานปกรีระยะที่ 1
แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ระยะที่ 1 สําหรับที่ลุมแมน้ําบางขามนั้น พบที่ ชุมชนโบราณบาน
วังไผ ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต ดังนั้นจึงเปนการนําเขามาแพรหลายตามชุมชนโบราณ
ดังกลาวโดยการติดตอสัมพันธกับชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเอง สวนภาชนะ
ดินเผาประเภทอื่น เชน หมอกนกลม ชามและอาง นั้นมีทั้งแบบผิวเรียบ และแบบที่ตกแตงดวย
ลายกดประทับ จักสานเสนใหญ ลายกดประทับจักสานเสนเล็ก ลายเชือกทาบเสนเล็ก ซึ่งเปน
ลวดลายที่พบไดทั่วไปตามแหลงชุมชนโบราณในแถบภาคกลาง และแถบลุมแมน้ําบางขามเอง
สรุปไดวาในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ) นั้นบริเวณลุมแมน้ําบางขาม
ไดมีการเคลื่อนยายของผูคนจากภูมิภาคใกลเคียงมาตั้งชุมชนอยูเรียงรายตามเสนทางที่แมน้ําสายนี้
ไหลผ า น เนื่ อ งด ว ยมี ส ภาพภู มิ ศ าสตร ที่ เ หมาะสมคื อ เป น บริ เ วณที่ มี แ ม น้ํ า ไหลผ า นตลอดป
สามารถเดินทางติดตอกับชุมชนใกลเคียงไดสะดวกเพราะเปนที่ราบ สภาพดินมีความมีความอุดม
สมบูรณเหมาะแกการทําการเกษตร อีกทั้งพบวาทางดานตะวันออกของลุมแมน้ําบางขามนั้นมี
แหลงทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรเหล็กและแรทองแดง เชนที่ เขาทับควาย เขาพุคา เขาผาแดง
ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูคนเดินทางเขามายังบริเวณนี้ ดังพบรองรอยชุมชนโบราณตั้งอยูรายรอบแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้ เชน แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย แหลงโบราณคดีโนนกกหวา
แหลงโบราณคดีโนนหมากลา บานหวยโปง อําเภอโคกสําโรง ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต
ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง แหลงโบราณคดีวัดทุงสิงหโต ตําบลเขาพระงาม อําเภอเมือง
ซึ่งกิจกรรมของชุมชนโบราณเหลานี้ในตอนแรกเปนเพียงการผลิตทองแดงใชภายในชุมชน โดย
พบเศษตะกรันจากการถลุงทองแดง เศษเบาหลอมทองแดงในปริมาณไมมาก40 ตอมาคงมีการ
เคลื่อนยายผูคนมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ใกลเคียงเพิ่มขึ้น ความตองการโลหะดังกลาวมีมากขึ้นการ
ผลิตไดเพิ่มปริมาณสังเกตไดจากการทับถมของตะกรันจากการถลุงเปนชั้นหนา41 ผลผลิตดังกลาว
นาจะมีการสงออกไปยังชุมชนโบราณใกลเคียงที่อยูหางไกลออกไป ซึ่งการสงออกนั้นสันนิษฐาน
วาคงมีการสงออกแรดิบที่ยังไมไดถลุงไปพรอมกันดวย จากการสํารวจตามชุมชนโบราณและ
40

สุรพล นาถะพินธุ, “แหลงผลิตทองแดงสมัยประวัติศาสตรในภาคกลางของประเทศไทย,” การ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส – ไทย ครั้งที่ 2 เรื่อง “ การคนควาวิจัยทางโบราณคดีในประเทศไทย.”
9 – 11 ธันวาคม 2534, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 96 – 97.
41
เรื่องเดียวกัน, 99.
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แหลงโบราณคดีตามลุมแมน้ําบางขามบางแหง เชน ชุมชนโบราณวังไผ ชุมชนโบราณวัดสิงหคู
ยาง เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศแลว เปนแหลงที่อยูหางไกลจากแหลงทรัพยากรดังกลาว
มาก แตก็พบวามีการใชเครื่องมือเหล็กและเครื่องประดับที่มีสวนผสมของทองแดง และมักจะพบ
เศษตะกรันจากการถลุงโลหะตามชุมชนโบราณเหลานี้อยูเสมอแมวาจะมีปริมาณนอยก็ตาม ดังจะ
พบวาเครื่องมือเหล็กขนาดตางๆ จําพวกขวานมีบอง ขวาน ใบหอกที่พบตามชุมชนโบราณแถบนี้
นั้นมีรูปแบบและลักษณะการใชงานที่ใกลเคียงกัน การมุงหาแหลงทรัพยากรนั้นเองเปนสิ่งที่ทําให
เกิดการติดตอระหวางชุมชนโบราณแตละแหงในภูมิภาคตางๆ อันจะทําใหเกิดการแพรกระจายของ
โบราณวัตถุชนิดตางๆ พบวาภาชนะดินเผาหมอมีสัน ผิวขัดมัน มีเม็ดกรวดทรายปน และภาชนะ
ดินเผาแบบพิมายดํา ที่พบที่ชุมชนโบราณวังไผแสดงใหเห็นวาชุมชนโบราณในแถบนี้มีการติดตอ
กับชุมชนโบราณที่อยูหางไกลออกไป เชนชุมชนโบราณแถบลุมแมน้ําปาสัก และชุมชนโบราณใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. สมัยทวารวดี – ลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 11 – 18)
ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 9 – 10 เปนตนมา ประชากรบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาทั้งฝง
ตะวันตกและฝงตะวันออกเริ่มคุนเคยกับวัฒนธรรมอินเดีย เริ่มมีการจัดระเบียบสังคมแบบอินเดีย
สําหรับชุมชนขนาดใหญที่ตั้งถิ่นฐานอยูใกลลําน้ําขนาดใหญไดมีการสรางคูน้ําคันดินลอมรอบเมือง
เพื่ อป อ งกัน น้ํา ท ว มและเพื่ อป อ งกั น ขา ศึก รวมทั้ง เพื่ อผลประโยชน ใ นการคมนาคมทางน้ํ า ซึ่ ง
คลายคลึงกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณลุมแมน้ําคงคา – ยมุนาและ
ลุมแมน้ํากฤษณา – โคทาวารี ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายหรือในชวงยุคเหล็กตอนตน
เปนตนมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร จึงมีความเปนไปไดวาชาวพื้นเมืองไดนําแนวคิดและรูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียมาปรับใชเนื่องจากมีสภาพที่คลายคลึงกัน42
ในสมัยทวารวดีชวงพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 นั้น การติดตอระหวางอินเดียกับภาค
ตะวันตก ภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทยมีมากขึ้นโดยพบโบราณวัตถุอินเดียตาม
ชุมชนโบราณตั้งแตจังหวัดกาญจนบุรีมาจนถึงลพบุรีและปราจีนบุรี ในสมัยนี้กิจกรรมของชุมชน
โบราณวังไผพบวามีอยูอยางหนาแนน โบราณวัตถุชนิดตางๆ ไดปรากฏมากขึ้น เปนสิ่งแสดงถึง
การอยูอาศัยอยางตอเนื่องจากสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ) มาโดยตลอด ถึงแมวา
ขอบเขตของชั้นดินไดขาดหายไปซึ่งแสดงถึงการไมตอเนื่องทางธรณีวิทยาก็ตาม แตความตอเนื่อง

42

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 119.
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ของรูปแบบโบราณวัตถุที่พบ อาจสันนิษฐานไดวากิจกรรมบนเนินดินแหงนี้ คงมีการเคลื่อนยาย
ไปอยูตามเนินดินตางๆ ที่อยูในเขตชุมชนโบราณนั่นเอง
โบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตว เชน สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ จําพวก โค กระบือ
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก จําพวก เกง กวาง สัตวปก เชน นก สัตวบก เชน สุกร ลิง สัตวกินเนื้อ
ขนาดเล็ก เชน สุนัข สัตวกินเนื้อขนาดใหญ เชน หมี สัตวเลื้อยคลานเชน กิ้งกายักษ ปลาน้ําจืด
ขนาดใหญ เชน ปลาเทพา ปลาสวาย ปลาน้ําจืดขนาดเล็ก เชน ปลาตะเพียน สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา
เชน ตะพาบ เตา จระเข นอกจากนั้นเปลือกหอยน้ําจืดขนาดตางๆ เชน หอยโขง หอยขม หอย
กาบ หอยขวาน ก็พบอยางหนาแนนในระดับชั้นวัฒนธรรมนี้ ในสมัยนี้จํานวนผูคนในชุมชนได
เพิ่มขึ้น เห็นไดจากโบราณวัตถุตางๆ ในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 เชน ปริมาณภาชนะดินเผาที่พบ
หนาแนน กระดูกสัตวชนิดตางๆ กองเปลือกหอยขมที่รอยตัดบริเวณกน หอยโขง พบวางอยูเปน
กองๆ รวมกับเศษถานและกองเถาถาน กระจัดกระจายทั่วหลุมอยางหนาแนนในทุกระดับความลึก
การที่พบกระดูกสัตว เปลือกหอยเปนจํานวนมากในชวงเวลาดังกลาวแสดงถึงการขยายตัวของ
ชุมชนและจํานวนผูคนของชุมชนที่เพิ่มขึ้นในชวงระยะเวลาดังกลาว ในชวงระยะเวลาดังกลาว
ชุมชนไดมีการขยายตัว จํานวนคนในชุมชนเองก็คงจะเพิ่มจํานวนขึ้น การติดตอสัมพันธกับชุมชน
ขางเคียงก็คงจะเพิ่มขึ้นดวยอันเปนสิ่งหนึ่งที่ทําใหวิถีชีวิตเดิมของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป โดย
มีการรับวัฒนธรรมภายนอกเขามาผสมผสานแตขณะเดียวกันก็ยังคงสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมตอ
เนื่องมาจากการอยูอาศัยในชวงวัฒนธรรมที่ 1 นั่นก็คือยังคงมีความนิยมใชภาชนะดินเผาแบบพิ
มายดําอยางตอเนื่อง กอนที่จะคอยๆ เสื่อมความนิยมในภาชนะชนิดนี้ไปในชวงตอนกลางของการ
อยูอาศัยในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 นอกจากนั้นแบบของประเภทของภาชนะดินเผาที่พบในระดับชั้น
วัฒนธรรมนี้พบวารูปแบบภาชนะดินเผาของชุมชนเองมีมากแบบยิ่งขึ้น โดยเฉพาะภาชนะดินเผา
แบบหมอมีสัน ซึ่งภาชนะแบบนี้นั้นเปนรูปแบบหมอที่เริ่มปรากฏมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
ในเอเชีย และเปนรูปแบบที่นิยมจากในประเทศอินเดียจนถึงกลุมประเทศในเอเชียอาคเนย ใน
ประเทศไทยนั้นปรากฏตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรเปนตนมาและเปนรูปแบบภาชนะที่แพรหลาย
มากในชุมชนสมั ย ทวารวดี ภายหลังจากสมั ยทวารวดีแ ลว หม อมีสัน ก็ ไ ด เ สื่ อมความนิ ย มไป43
สําหรับกิจกรรมการถลุงโลหะทั้งเหล็กและทองแดงไดเพิ่มปริมาณขึ้นในชั้นวัฒนธรรมนี้ สังเกตได
จากปริมาณของตะกรันโลหะทั้งสองชนิดที่ทวีปริมาณขึ้นในระหวางการขุดคน

43

ผาสุข อินทราวุธ, ดรรชนีภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี (กรุงเทพฯ : ภาควิชาโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2518), 18.
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ในชวงเวลาดังกลาวสภาพภูมิศาสตรของลุมแมน้ําบางขามไมมีการเปลี่ยนแปลงแตอยาง
ใด จะปรากฏก็เพียงเหตุการณน้ําหลากซึ่งจะพัดพาดินตะกอนที่เปนดินเหนียวมาทับถมอยาง
สม่ําเสมอ โดยจะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมที่มีฝนตกชุกและกรณีน้ําหลากจากบริเวณที่สูงและเขต
ภูเขา สิ่งนี้อาจเหตุผลหนึ่งในการที่ชุมชนโบราณวังไผตองทําการขุดคูน้ํา – คันดินลอมรอบ ดังนั้น
การขุดคูน้ําคันดินลอมรอบตัวเมืองคงจะเริ่มขึ้นในชวงเวลานี้นั่นเองเพื่อการนําน้ําเขามาใชภายใน
ชุมชน จากภาพถายทางอากาศ(ภาพที่ 7) จะเห็นรูปรางของชุมชนโบราณวังไผเปนรูปสี่เหลี่ยมมุม
มนมีการขุดคูน้ํา – คันดินลอมรอบโดยเชื่อมตอกับแมน้ําบางขาม จากภาพถายทางอากาศพบวามี
การขุดทางน้ําจากคันดินแตละดานมาบรรจบกันบริเวณกลางชุมชน ปจจุบันมีการสรางถนนสาย
บานหมี่ – บางงาผานกลางชุมชนโบราณแหงนี้ ภายในเขตชุมชนโบราณแหงนี้มีเนินดินขนาดเล็ก
กระจายอยูทั่วทั้งฝงตะวันตกและฝงตะวันออกของถนน รองรอยของทางน้ําขนาดเล็กขุดจากคูน้ํา
แตละดานผานพื้นที่สวนกลางของชุมชน แบงพื้นที่ภายในออกเปนสี่สวนเทาๆ กัน ทางน้ําเหลานี้
อาจใชประโยชนในการสัญจรไปมาระหวางพื้นที่สวนตางๆ ภายในเขตชุมชน ดินที่ไดจากการขุด
คูน้ําและทางน้ําภายในชุมชนเหลานี้คงจะนําไปถมปรับพื้นที่ตามเนินดินที่อยูอาศัยและคันดินรอบ
ชุมชนเพื่อใหเนินดินเหลานี้สูงขึ้นเหนือระดับการทวมขังของน้ํานั่นเอง และการนําดินมาถมปรับ
พื้นที่ตามเนินดินตางๆ นี้คงไดกระทําอยูตลอดชวงเวลาการอยูอาศัยทําใหชั้นดินในสมัยนี้มีความ
หนาตอเนื่องกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหชั้นดินทางปฐพีวิทยาที่ไดแสดงใหเห็นวาในสมัย
วัฒนธรรมทวารวดี เนินดินแหงนี้ไดมีการปรับพื้นที่เพื่อการทํากิจกรรมดังกลาวคือชวงตอระหวาง
ชั้นดินในชั้นวัฒนธรรมนี้ขนานไปกับพื้นดินซึ่งทําใหเนินดินเหลานี้สูงขึ้นและแผขยายพื้นที่กวาง
ออกไป
จากการขุดคนในแตละระดับความลึก จะพบวามีเศษภาชนะดินเผา กองกระดูกสัตว
กองเปลือกหอยกระจายอยูตามความลึกตางๆ อยางตอเนื่อง สอดคลองกับการวิเคราะหชั้นดินทาง
ปฐพีวิทยาในชวงชั้นวัฒนธรรมที่ 2 ที่สีดินเปนสีดําเขมไมมีลักษณะของดินที่มีการแชขังของน้ํา
และในชั้นดินมีชิ้นสวนกระดูกสัตว เปลือกหอย กองอยูปนกับเศษถาน ขี้เถาเปนหยอมๆ ในทุก
ระดับความลึก การดําเนินชีวิตของผูคนในสมัยนี้นอกจากการลาสัตว หาของปาและจับสัตวน้ํา
แลว การทําเพาะปลูกทําการเกษตรก็คงเปนหนทางหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตของชุมชนเนื่องจาก
พื้น ที่โดยรอบชุมชนนั้ น มีลัก ษณะเป น ที่ลุมริมฝงแมน้ําซึ่งประกอบไปดว ยดิ นเหนี ย วปนทราย
เล็กนอยมีคุณสมบัติเก็บกักน้ําไดเปนอยางดีเมื่อมีน้ําแชขังจึงมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกขาว
เปนอยางมาก การที่พบหอยโขง หอยขม ซึ่งเปนหอยน้ําจืดอันเปนสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําที่อยูไดทั้ง
ในน้ําและบนบกในฤดูแลงจะฝงตัวอยูในโคลนโดยมีแผนฝาปดปากไวมิดชิด เมื่อถึงฤดูฝนก็จะ
แทรกตัวออกมาผสมพันธุและวางไข สวนหอยขวานและหอยกาบเปนสัตวที่พบไดตามแหลงน้ําจืด
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ทั่วไปเชนคลอง บึง ที่มีน้ํานิ่ง หอยตางๆ เหลานี้สามารถนํามาใชเปนอาหารไดดังนั้นจึงเปนสิ่งที่
พบตามชุมชนโบราณเรื่อยมาจนถึงสมัยปจจุบัน
แมวาหลักฐานการสรางเมืองตาง ๆ จะสูญหายหรือพังทลายไปตามกาลเวลาแตจากการ
ขุดคนทางโบราณคดีในแหลงโบราณคดีบริเวณที่ราบเจาพระยา ทําใหนักโบราณคดีสามารถทราบ
ถึงความเปนอยูของคนโบราณที่อาศัยอยูในบริเวณนี้และเชื่อวามีการตั้งถิ่นฐานมาเปนเวลาชานาน
ตลอดจนมี พั ฒนาการสื บเนื่ อ งมาเปน ลําดับ จากการสํา รวจทางภาคพื้ น ดิ น และการศึ ก ษาดว ย
ภาพถายทางอากาศ บริเวณลุมแมน้ําบางขาม พบชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดิน จํานวน 5 แหลง
(แผนผังที่ 3 และภาพที่ 2, 4, 5 – 7) คือ ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต ตําบลหลุมขาว อําเภอ
โคกสําโรงชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง ตําบลโคกสําโรง ชุมชนโบราณบานดงมะรุม ตําบลดง
มะรุม ชุมชนโบราณบานใหมไพศาลี ตําบลโคกเจริญ อําเภอโคกสําโรง ชุมชนโบราณบานวังไผ
ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ พบวาชุมชนที่พัฒนาเปนชุมชนที่มีคูน้ํา – คันดินลอมรอบเหลานี้
ลวนตั้งอยูบริเวณที่เปนจุดบรรจบกันของสายน้ําที่ไหลมาจากบริเวณที่สูงและเทือกเขาทั้งสิ้น แสดง
ถึงความสําคัญของการคมนาคมทางน้ําระหวางชุมชนตาง ๆ ในแถบนี้ และความสําคัญของตัว
ชุมชนนั้น ๆ เองดวย นอกจากนั้นแลวการที่ตองสรางคูน้ํา – คันดินลอมรอบบริเวณชุมชนเหลานี้
นั้น คงเปนเหตุผลที่ชุมชนไดมาตั้งอยูบริเวณที่ทางน้ํามาบรรจบกันซึ่งมักจะเกิดกรณีน้ําหลากอยาง
รุนแรงเมื่อฝนตกและลดระดับลงภายหลังจากนั้น ดังนั้นการปองกันการกัดเซาะตลอดจนการคิดหา
วิธีการพยายามเก็บกักน้ําเพื่อนํามาใชสําหรับผูคนจํานวนมากที่อยูอาศัยภายในชุมชนจึงนาจะเปนสิง่
ที่คิดทํากันมาโดยตลอดและเปนสิ่งที่นําไปสูการขุดคูน้ํา – คันดินในที่สุด ทิวา ศุภจรรยา44
ทําการศึกษาแนวทางวิวัฒนาการของชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดินไวดังนี้
1. เมื่อรูจักเทคนิคและมีความรูในการสรางเมือง แตขนาดของเมืองยังไมกวางขวางนัก
จึงไดสรางขึ้นในรูปแบบของวงกลม
2. เมื่อมีความตองการที่จะสรางเมืองใหมีขนาดใหญขึ้นดวยความเคยชินกับรูปวงกลม
แตมีปญหากับการสรางจึงเกิดรูปแบบวงรีหรือรูปไข
3. การคนพบวิธีการที่งายขึ้นในการวางแนวคูน้ํา – คันดินอาจทําใหเปลี่ยนรูปแบบมา
เปนแนวที่ตรงมากขึ้น จนเกิดรูปสี่เหลี่ยมมนและตอเนื่องไปถึงรูปหลายเหลี่ยม
4. เมื่อรูวิธีการสํารวจและวางแนวที่ดีขึ้นจึงหันมาสรางเมืองตามแบบสี่เหลี่ยมมุม

44

ทิวา ศุภจรรยาและผองศรี วนาสิน, “รูปแบบของเมืองโบราณในที่ราบภาคกลางเจาพระยา
ตอนลาง,” วารสารภูมิศาสตร 4, 3(พฤศจิกายน 2522) : 64.

312

ดังนั้นชุมชนดังกลาวที่พัฒนามาเปนชุมชนที่มีคูน้ํา – คันดินลอมรอบในสมัยนี้นั้น คง
จะมีพัฒนาการจากชุมชนเล็ก ๆ มาพรอมกันแตเมื่อจะพัฒนาเปนชุมชนที่มีคูน้ํา – คันดินลอมรอบ
นั้น คงเจริญขึ้นในระยะเวลาที่แตกตางกัน เนื่องดวยปจจัยทางดานภูมิประเทศ กําลังคน ดังนี้
1. ชุมชนโบราณบานใหมไพศาลี และชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง มีผังเมืองรูปวงกลม
2. ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต มีผังเมืองรูปวงรี
3. ชุมชนโบราณบานดงมะรุม มีผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมมุมมน
4. ชุมชนโบราณบานวังไผ มีผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมมุมมน
ตามชุมชนโบราณที่ตั้งอยูตามลําแมน้ําบางขาม ไดพบโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องในพุทธ
ศาสนา ไดแก
หลักฐานดานจารึก ที่ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต อําเภอโคกสําโรง พบจารึกบน
แผนศิลา จํานวน 2 ชิ้น45 ชิ้นที่ 1 จารึกดวยอักษรปลลวะ ภาษาบาลี อายุราวพุทธศตวรรษที่
11 – 12 เปนขอความเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชิ้นที่ 2 จารึกดวยอักษรหลังปลลวะ
ภาษาบาลี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 เปนขอความเกี่ยวกับพุทธอุทาน จารึกชิ้นที่ 3 เปนเปน
จารึกตัวกลับบนเหรียญรูปกลมแบน อักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต ดานหลังเปนรูปศรีวัตสะ
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12 พบวารูปแบบอักษรและภาษาที่ปรากฏตามชุมชนโบราณแถบนี้คือ
อักษรปลลวะ ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ซึ่งเขามาพรอมกับการเผยแพรศาสนาพุทธ ศาสนา
พราหมณ โดยคัมภีรของศาสนาพราหมณ ศาสนาพุทธนิกายมหายานจะบันทึกดวยภาษาสันสกฤต
สวนคัมภีรศาสนาพุทธนิกายเถรวาทจะบันทึกดวยภาษาบาลี
เหรียญเงิน46 ที่ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต คนพบเหรียญเงินบรรจุในภาชนะดิน
เผา จํานวน 65 เหรียญ บนเหรียญประทับตราสัญลักษณอินเดียโบราณตาง ๆ ซึ่งหมายถึงความ
โชคดี อุดมสมบูรณและความเปนมงคล ชาวอินเดียนี้ไดนําเอาศาสนาความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เคยปฏิบัติในประเทศของตนเขามาเผยแพรจนเปนที่ศรัทธาของชาวพื้นเมือง โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมชาวพุทธไดมีสวนชวยเสริมสรางวัฒนธรรมทวารวดี ชาวอินเดียไดนําระบบเหรียญ
กษาปณแบบที่ชาวกรีก ชาวโรมันและชาวเปอรเซียนใชเปนสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินคาในประเทศอินเดียเองและในกลุมประเทศทางเอเซียตะวันออกเฉียงใตซึ่งตอมาไดมีการผลิต
เหรียญกษาปณขึ้นใชงานเองโดยยังคงใชสัญลักษณอันเปนมงคลตามคติความเชื่อของชาวอินเดีย

45

ภูธร ภูมะธน, “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตรลุมแมน้ําบางขาม
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี : ปจจัยและความคลี่คลาย”, 68 – 69.
46
เรื่องเดียวกัน, 69.
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ศาสนา ไดพบหลักฐานวามีการนับถือศาสนาควบคูกันไปทั้งศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
และนิกายมหายาน ศาสนาพราหมณทั้งไศวนิกายและไวษณพนิกาย ซึ่งคงเปนเพราะดินแดนแถบ
ไดมีการเดินทางเขามาของบุคคลหลายกลุม ที่มีความเชื่อและลัทธินิยมแตกตางกันออกไปนั่นเอง
ในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยนั้นไดพบเทวรูปพระวิษณุและศิวลึงคตามเมืองโบราณหลาย
แหง เชน เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีและเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ สวนศาสนาพุทธนั้นดู
จะเปนศาสนาที่ไดรับความนิยมของชนพื้นเมืองในแถบนี้อยางแพรหลาย ดังจะเห็นไดจากมีการ
สรางธรรมจักรศิลาและกวางหมอบ เปนที่ทราบกันดีวาศาสนาพุทธนั้นไดเปนที่ยอมรับของชุมชน
โบราณสมัยนี้อยางมากดังจะพบวามีการสรางสัญลักษณแทนองคพระพุทธเจา คือ ธรรมจักรศิลา
และกวางหมอบ
ธรรมจักรศิลา สืบเนื่องจากพุทธศาสนานิกายหินยานและนิกายมหายาน จากภาคเหนือ
ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศอินเดียที่เจริญอยูในชวงพุทธศตวรรษที่ 9 – 14
สมัยคุปตะและหลังคุปตะก็ไดเขามาเผยแพรตามชุมชนโบราณสมัยทวารวดีอยางแพรหลาย
โดยศาสนาพุทธนั้นไดเปนที่ยอมรับของชุมชนโบราณสมัยนี้อยางมากดังจะพบวามีการ
สรางสัญลักษณแทนองคพระพุทธเจา เชน ธรรมจักรศิลา พระพุทธรูปควบคูกันไป นอกจากนั้น
ยังมีพระพิมพ และโบราณสถานอีกดวย สามารถพบไดตามชุมชนโบราณแถบนี้ เชน
ที่บานวังวัด47 ตําบลวังจั่น อําเภอโคกสําโรง พบชิ้นสวนธรรมจักรศิลาที่มีอายุในสมัย
ทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 และพบธรรมจักรศิลากับกวางหมอบที่ชุมชนโบราณ
บานพรหมทินใต อําเภอโคกสําโรง
พระพุทธรูป พบพระพุทธรูปปางสมาธิ48 พระเศียรหักหายไป สลักจากหินปูนศิลปะ
ทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 ที่ถ้ําพระนอน วัดเขาสมอคอน
พระพิมพรูปพระพุทธเจาประทับนั่งหอยพระบาทในซุมพุทธคยาพระหัตถกระทําปาง
ปฐมเทศนา49
ทอนลางสุดของพระพิมพมีอักษรอินเดียเทวนาครีเปนคาถาเยธรรมาฯ ภาษา
สันสกฤต ที่แหลงโบราณคดีบานหนองเมือง
ที่ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต50 อําเภอโคกสําโรง พบพระพุทธรูปประทับยืนเหนือ
พนัสบดี พระพิมพปางสมาธิและปางประทานพร และที่ชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง อําเภอโคก
สําโรง พบพระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดีประกอบกับพระโพธิสัตวยืนขนาบขางทั้งสอง
47

เรื่องเดียวกัน, 57.
48
เรื่องเดียวกัน, 30.
49
เรื่องเดียวกัน, 54.
50
เรื่องเดียวกัน, 69.
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พระพุทธรูปปางทรงแสดงธรรม พระพุทธรูปและพระพิมพ ก็เปนที่นิยมสรางควบคูกันไปกับ
ธรรมจักรศิลาและกวางมอบดวย
สวนโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา พบตามชุมชนโบราณที่ตั้งอยูตามลํา
แมน้ําบางขาม ไดแก
ซากอาคารกอดวยอิฐขนาดใหญที่มีสวนผสมของแกลบขาว เปนอิฐสมัยทวารวดี ที่วัด
ถ้ําบันไดสามแสน51 อําเภอบานหมี่ บานหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง
ชิ้นสวนของโบราณสถาน คือปลียอดองคสถูป องคระฆังของสถูปทําดวยศิลาแลงฉาบ
ปูนปน มีลวดลายตกแตงสมัยทวารวดี ที่แหลงโบราณคดีบานหนองเมือง52 อําเภอบานหมี่
หลักฐานทางพุทธศาสนาประเภทตางๆ แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียที่
ไดรับความนิยมแพรหลายตามชุมชนโบราณในแถบภาคกลางของประเทศไทยในชวงเวลาประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 11 – 16 และความนิยมดังกลาวยังแพรไปพื้นที่ใกลเคียงดวย เชน ชุมชนโบราณ
ศรีเทพ53
จังหวัดเพชรบูรณ ปรากฏที่โบราณสถานเขาคลังนอก เขาคลังในที่เปนอาคารรูป
สี่เหลี่ยมผืนผา มีการตกแตงโดยการฉาบปูนและประดับตกแตงบริเวณฐานดวยรูปปูนปนบุคคลใน
ชองประกอบกับลวดลายพันธุพฤกษา อันเปนรูปแบบที่นิยมในการสรางศาสนสถานที่พบไดทั่วไป
ตามแหลงโบราณคดีในสมัยทวารวดี เชน ที่วัดนครโกษา54 จังหวัดลพบุรี โบราณสถานในเมือง
คูบัว55 จังหวัดราชบุรีเปนตน นอกจากนั้นวัฒนธรรมทวารวดียังพบวามีการแพรกระจายจากภาค
กลางไปยังดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกดวย
นอกจากวัฒนธรรมทางดานศาสนาที่เปนที่นิยมในสมัยนี้ที่พบตามแหลงชุมชนโบราณ
ตามลําแมน้ําบางขามแลว วัฒนธรรมทางดานเครื่องใช เครื่องประดับและการละเลนที่รับจาก
อิ น เดี ย ซึ่ ง เป น ที่ นิ ย มในชุ ม ชนโบราณสมั ย นี้ ม าก โดยเป น ความนิ ย มที่ มี ม าตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ) ที่เริ่มมีการติดตอกับพอคาชาวอินเดียแลวพบไดที่แหลงชุมชน
โบราณตามลําแมน้ําบางขาม เชน แหลงชุมชนโบราณวังไผ อําเภอบานหมี่ แหลงชุมชนโบราณ

51

เรื่องเดียวกัน, 29.
เรื่องเดียวกัน, 54.
53
กรมศิลปากร, เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ : อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ, 2538), 61 – 70.
54
วรวิทย วงษสุวรรณ, “โบราณสถานในจังหวัดลพบุรี” ใน ที่ระลึกงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, 2521), 163 – 164.
55
ชิน อยูดี, บิดาแหงวิชากอนประวัติศาสตรไทย (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ,2529), 132 – 143.
52
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บานวังจัน่ 56 อําเภอโคกสําโรง แหลงโบราณคดีเนินสมกบ57 แหลงโบราณคดีบานหลุม
ขาว58 แหลงโบราณคดีบานพรหมทินใต59 อําเภอโคกสําโรง สวนที่แหลงโบราณคดีเนินมะกอก
นั้นพบอุปกรณประกอบการละเลนที่รับจากอินเดีย คือ ลูกเตาแทงยาวสี่เหลี่ยมผืนผา60 ซึ่งเปน
โบราณวัตถุทนี่ ําเขามาสมัยอินโด – โรมัน พุทธศตวรรษที่ 5 – 9 สวนภาชนะดินเผาที่พบนั้นเปน
ภาชนะดินเผาประเภทเนื้อเครื่องดินมีหลายรูปแบบ กลุมภาชนะที่ใชในครัวเรือน กลุมภาชนะทีใ่ ช
ในครัวเรือนเปนกลุมที่พบเปนจํานวนมาก มีหลายรูปแบบคือ หมอมีสัน หมอกนกลม ไหขนาด
เล็ก ไหขนาดใหญ อางและชามขนาดตาง ๆ เปนตน ซึ่งมีการพัฒนารูปแบบ เนื้อวัสดุ ลวดลายที่
ตกแตงบนผิวภาชนะไดดกี วาสมัยกอนประวัติศาสตร สวนเทคนิคตกแตงภาชนะดินเผาสมัยทวาร
วดีนนั้ มีหลายเทคนิค บางเทคนิคสืบตอจากเทคนิคพื้นเมือง61 เชน เทคนิคการขูดขีดลายลูกคลื่น
เทคนิคการตกแตง ดวยลายเชือกหรือจักสาน บางเทคนิคก็รับมาจากอิทธิพลภายนอกจากอินเดีย62
เชน เทคนิคการตกแตงภาชนะดวยลายประทับในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผาเปนรูปบุคคล รูปสัตวและ
รูปดอกไม จากการขุดคนทีช่ ุมชนโบราณวังไผในอดีตทีผ่ านมาเมื่อป พ.ศ. 252963 และป พ.ศ.
254264 ในชั้นวัฒนธรรมสมัยทวารวดีก็พบวามีเศษภาชนะดินเผาทีใ่ ชเทคนิคนี้เชนกัน ซึ่งวิธีการ
ดังกลาวเปนของอินเดียซึ่งเริม่ แรกไดรับมาจากชาวโรมันกอนที่จะนํามาเผยแพรในชุมชนที่รับ
วัฒนธรรมอินเดียเอง โบราณวัตถุประเภทเครื่องประดับ เชน ลูกปดแกว จากการขุดคนพบลูกปด
แกวทึบแสง มีสีและขนาดตางๆ สวนลูกปดแกวที่พบนีเ้ ปนหลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงการ
รับอิทธิพลโดยการติดตอกับชาวอินเดียเปนอยางดี

56

ภูธร ภูมะธน, “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตรลุมแมน้ําบางขาม
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี : ปจจัยและความคลี่คลาย”, 58.
57
เรื่องเดียวกัน, 64.
58
เรื่องเดียวกัน, 65.
59
เรื่องเดียวกัน, 69.
60
กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบาง
ประเภท, 42.
61
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 145.
62
เรื่องเดียวกัน, 143.
63
ภูธร ภูมะธน, “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตรลุมแมน้ําบางขาม
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี : ปจจัยและความคลี่คลาย”, 109.
64
วัฒนะ มูลขําและคณะ, “รายงานการขุดคนชุมชนโบราณวังไผ อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี
หลุม(A – H) เลมที่ 1 (เบื้องตน), ” 2542, 26. (อัดสําเนา)
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เนื่องจากมีการติดตอกับชาวอินเดียคาขายกับดินแดนในแถบภาคกลางในสมัยอินโด –
โรมัน (ราวพุทธศตวรรษที่ 5 – 9) ดังนั้นการแพรเขามาของวัฒนธรรมอินเดียในแถบลุมแมน้ําบาง
ขามในระยะนีค้ งเปนการเขามาในระยะเริ่มแรกโดยมีจุดมุง หมายเพื่อการคาขายดังจะพบวาสินคา
จําพวกเครื่องประดับ เชน ลูกปดหินสี สวนความนิยมลูกปดแกวนัน้ ในเริ่มแรกนาจะเปนการ
นําเขามาจากแหลงผลิตในประเทศอินเดียซึ่งมีการผลิตตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ 3 สมัยราชวงศโม
ริยะเปนชวงทีอ่ ินเดียผลิตลูกปดแกวสงออกเปนจํานวนมาก ในเวลาตอมาเมื่อความนิยมในลูกปด
แกวเพิ่มมากขึน้ แหลงผลิตภายในประเทศจึงสามารถผลิตลูกปดแกว เพื่อสนองความตองการไดเอง
เชน ที่แหลงโบราณคดีควนลูกปด ตําบลคลองทอม จังหวัดกระบี65่ หรือที่แหลงโบราณคดีเขา
สามแกว อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร66
ตามแหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําบางขามนั้นพบวาลูกปดแกวสีตางๆ เปนที่นิยมกันมาก
เชนที่ แหลงโบราณคดีเนินมะกอก67 แหลงโบราณคดีเนินสมกบ68 อําเภอโคกสําโรง ชุมชน
โบราณวังไผ อําเภอบานหมี่
เหรียญเงิน69 พอคาชาวอินเดียไดนําระบบการคาที่ใชเหรียญเงินเปนสื่อกลางในการ
แลกเปลี่ยนสินคากับชาวพื้นเมือง โดยเหรียญเงินที่พบตามแหลงโบราณคดีที่เปนเมืองทาและเมือง
โบราณที่อยูในสมัยประวัติศาสตรตอนตนเปนเหรียญที่ไมพบตามแหลงโบราณคดีในประเทศ
อินเดียเลย ที่ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต คนพบเหรียญเงินบรรจุในภาชนะดินเผา จํานวน 65
เหรี ย ญ บนเหรี ย ญประทั บ ตราสั ญลั ก ษณ อิน เดีย โบราณตา ง ๆ ซึ่ ง หมายถึง ความโชคดี อุ ด ม
สมบูรณและความเปนมงคล ชาวอินเดียไดนําระบบเหรียญกษาปณแบบที่ชาวกรีก ชาวโรมันและ
ชาวเปอรเซียนใชเปนสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาในประเทศอินเดียเองและในกลุม
ประเทศทางเอเซียตะวันออกเฉียงใตซึ่งตอมาไดมีการผลิตเหรียญกษาปณขึ้นใชงานเองโดยยังคงใช
สัญลักษณอันเปนมงคลตามคติความเชื่อของชาวอินเดีย ซึ่งตอมาชาวพื้นเมืองไดปรับปรุงรูปแบบ
มาเปนของตนเองพบไดจากเหรียญเงินมีจารึกอักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤตขอความวา “ศรีทวารว
65

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 139.
66
ธราพงศ ศรีสุชาติ, “ลูกปดตางชาติในแหลงโบราณคดีประเทศไทย” ศิลปากร 33, 1
(มีนาคม – เมษายน 2532) : 13.
67
กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบาง
ประเภท, 49 – 67.
68
ภูธร ภูมะธน, “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตรลุมแมน้ําบางขาม
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี : ปจจัยและความคลี่คลาย”, 64.
69
เรื่องเดียวกัน, 69.
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ติ ศวรปุณยะ” แปลวา “พระเจาศรีทวารวดีผูมีบุญอันประเสริฐ” ซึ่งพบไดตามชุมชนโบราณใน
ภาคกลางของประเทศไทยที่อยูในสมัยทวารวดี และที่เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรีนั้นยัง
พบแมพิมพเหรียญรูปสังขที่เมืองอูทองและเมืองจันเสน แมพิมพรูปพระอาทิตยพบที่เมืองอูทอง
เชนกัน
ตราประทับ ชาวอินเดียไดนาํ ตราประทับมาใชเปนสื่อกลางในการติดตอคาขาย พบได
ตามชุมชนโบราณที่เคยเปนเมืองทาหรือศูนยกลางการคากับอินเดียในสมัยโบราณ เชน เมืองอูทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองนครปฐมโบราณ พบทั้งแมพิมพที่เปนตราประทับและกอนดินที่ถูก
ประทับตรา ตราประทับเหลานี้เปนตรารูปสัตวสัญลักษณมงคลของอินเดีย รูปเทพในศาสนา
พราหมณ และภาพเลาเรื่อง ตราประทับบางชิ้นมีการจารึกตัวอักษรลงไปดวย ในลุมแมน้ําบางขาม
นั้นพบตราประทับรูปหงษทชี่ ุมชนโบราณบานพรหมทินใต ชุมชนโบราณวังไผ ในชั้นวัฒนธรรม
ที่ 2 สมัยทวารวดี
เบี้ยดินเผา จากการขุดคนพบเบี้ยดินเผาจํานวนมาก ทํามาจากเศษภาชนะดินเผาที่แตก
แลวถูกตกแตงขอบใหเรียบ มีลักษณะแบน เบี้ยดินเผาที่พบมีทั้งรูปแบบกลม ครึ่งวงกลม เสี้ยว1/4
นักโบราณคดีอินเดียสันนิษฐานวาคงจะเปนอุปกรณกีฬาประเภทตองเต สําหรับในวัฒนธรรม
ทวารวดีนั้น เบี้ยดินเผาเปนสิ่งที่พบไดตามชุมชนโบราณสมัยทวารวดีทุกแหง70
ตะคันดินเผา จากการขุดคนพบตะคันดินเผาในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 – 3 เปนตะคันแบบ
ปากเรียบและตะคันปากจีบ ตะคันเหลานี้ใชเปนเครื่องใหแสงสวาง ตะคันแบบปากจีบนั้นเปน
แบบที่พบไดทั่วไปตามแหลงโบราณคดีที่อยูในสมัยทวารวดี เชนที่บานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี
บานทาแค ระยะที่ 3 จังหวัดลพบุรี
แวดินเผา คือ แวดินเผาแบบที่ 2 แวดินเผาแบบที่ 4 รูปแบบของแวดินเผาที่พบใน
สมัยทวารวดีจะมีลักษณะแตกตางจากแวที่พบในสมัยกอนประวัติศาสตร คือมีเนื้อวัสดุที่ละเอียด
ผิวขัดมัน มีการตกแตงลวดลายดวยการขูดขีดที่ผิวของแวเปนรองเล็กๆ เพื่อความสวยงาม พบที่
เมืองโบราณจันเสน71 จังหวัดนครสววรค เมืองโบราณบานคูเมือง72 จังหวัดสิงหบุรี
เครื่องมือเครื่องใชและเครื่องประดับที่พบจากแหลงโบราณคดีสมัยทวารวดีนั้น สวน
ใหญจะสืบทอดรูปแบบมาจากแบบที่เปนที่นิยมในสมัยกอนประวัติศาสตร แลวมีการพัฒนาวิธีการ

70

ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 140.
71
เลิศ หงษภักดี, จันเสน เมืองโบราณ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค, 40.
72
ทนงศักดิ์ หาญวงศ, “การวิเคราะหโบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีบานทาแค
ตําบลทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี”, 56.
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ผลิตใหประณีตมากขึ้น และเมื่อมีการติดตอกับชาวอินเดียที่ไดเดินทางมาคาขายกับดินแดนแถบนี้
ชาวพื้นเมืองก็ไดรับรูปแบบสิ่งของเครื่องใชจากชาวอินเดียมาประยุกตเขากับวัฒนธรรมของตน
ในสมั ย ที่ วั ฒ นธรรมทวารวดี เ จริ ญ รุ ง เรื อ งในภาคกลางของประเทศไทยอั น เป น
ระยะเวลาที่วัฒนธรรมอินเดียเขามาแพรหลายอยูตามชุมชนโบราณตางๆ ในแถบภาคกลางของ
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก เนื่องจากตามสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออํานวยในการติดตอกับภูมิภาค
ใกลเคียงแลวทําใหการติดตอระหวางกันเปนไปอยางรวดเร็ว ตามแถบลุมแมน้ําบางขามพบวามี
รองรอยการตั้งถิ่นฐานของแหลงโบราณคดีเปนจํานวนมากตามแมน้ําสายนี้ พบวามีชุมชนโบราณที่
มีคูน้ํา – คันดินลอมรอบจํานวน 5 แหง ใกลเคียงกันยังพบวามีแหลงโบราณคดีขนาดเล็กตั้งเรียง
รายอยูตลอดแนวลําน้ํา ซึ่งแหลงโบราณคดีและชุมชนโบราณเหลานี้ไดเจริญขึ้นมาในระยะเวลาที่
ใกลเคียงกับชุมชนโบราณทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาดวย ดังปรากฏหลักฐานทางพุทธ
ศาสนาประเภทตางๆ ที่เหมือนกัน
เปนที่ทราบกันดีวาชุมชนโบราณสมัยทวารวดีไดรับเอาวัฒนธรรมทางศาสนาทั้งนิกาย
เถรวาทและมหายานจากประเทศอินเดียเขามาผสมผสานกับความเชื่อของชุมชนเอง แสดงใหเห็น
ถึงอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียเจริญอยูในแถบนี้และไดรับความนิยมแพรหลายตามชุมชนโบราณใน
แถบภาคกลางของประเทศไทยในชวงเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 ดังจะพบโบราณวัตถุ
ตางๆ ตามชุมชนโบราณและแหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําบางขาม เชน ชุมชนโบราณบานพรหม
ทินใต อําเภอโคกสําโรง พบจารึกบนแผนศิลา จํานวน 2 ชิ้น ชิ้นที่ 1 จารึกดวยอักษรปลลวะ
ภาษาบาลี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 เปนขอความเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชิ้นที่ 2 จารึกดวยอักษรหลังปลลวะ ภาษาบาลี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 เปนขอความเกี่ยวกับ
พุทธอุทาน ที่บานวังวัด ตําบลวังจั่น อําเภอโคกสําโรง พบชิ้นสวนธรรมจักรศิลาที่มีอายุในสมัย
ทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11 – 12 และที่ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต พบพระพุทธรูป
ปางสมาธิ พระเศียรหักหายไป สลักจากหินปูนศิลปะทวารวดี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 14 ที่ถ้ํา
พระนอน วัดเขาสมอคอน พระพิมพรูปพระพุทธเจาประทับนั่งหอยพระบาทในซุมพุทธคยาพระ
หัตถกระทําปางปฐมเทศนา ทอนลางสุดของพระพิมพมีอักษรอินเดียเทวนาครีเปนคาถาเยธรรมาฯ
ภาษาสันสกฤต ที่แหลงโบราณคดีบานหนองเมือง
โบราณวัตถุเหลานี้เปนสิ่งซึ่งแสดงถึงความรุงเรืองของวัฒนธรรมทวารวดีในชุมชน
โบราณแถบนี้ไดเปนอยางดี นอกจากศาสนาพุทธแลวยังมีการรับศาสนาพราหมณนิกายตางๆ เขา
มาดวยแตศาสนาพุทธนั้นไดรับความนิยมมากกวาดังปรากฏมาในรูปของศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
จํานวนมากที่พบตามชุมชนโบราณในแถบนี้
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ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 – 18 อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรก็ไดหลั่งไหลเขามามาสู
ดินแดนในภาคกลางของประเทศไทย โดยผานมาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผานที่ราบสูงโคราช
ตามสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออํานวย โดยพบวามีรองรอยการติดตอตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
ตอนปลาย (ยุคโลหะ) เปนตนมา ดังปรากฏหลักฐานโบราณวัตถุและโบราณสถานจํานวนมากใน
บริเวณภาคกลางของประเทศไทยที่แสดงการรับอิทธิพลเขมรอยางเดนชัดในเขตจังหวัดลพบุรีและ
ใกลเคียง เชน ที่เมืองศรีเทพ73 จังหวัดเพชรบูรณ ปรากฏโบราณสถานอิทธิพลเขมรคือ ปรางคศรี
เทพ ปรางคสองพี่นอง ที่มีการกอสรางใน 2 ระยะโดยชางพื้นเมือง ซึ่งลักษณะลวดลายและการ
แตงกายของบุคคลในภาพทับหลัง มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 ในศิลปะแบบบาปวน
ตอกับแบบนครวัด ในบริเวณใกลเคียงกันนั้นพบวามีโบราณสถานที่มีลักษณะใกลเคียงกันคือ
ปรางคนางผมหอม74 ตําบลโคกคลี อําเภอพัฒนานิคม
เปนที่ทราบกันดีแลววารูปรางของชุมชนโบราณที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรนั้นมัก
มีผังเมืองที่มีรูปรางที่สม่ําเสมอเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผา มีคูน้ํา – คันดินลอมรอบ
ภายในเขตจังหวัดลพบุรีเองนั้น ที่บริเวณตัวเมืองลพบุรีเกาซึ่งมีสภาพเปนชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา –
คันดินลอมรอบ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเชนกัน จากสภาพคูน้ํา – คันดินเดิมที่มีลักษณะเปนวงรีนั้น
ไดมีการขุดขยายแนวเขตคูเมืองออกไปในชวงที่สามชั้นนอกมีลักษณะเปนแนวตรงหักมุมอยาง
ชัดเจน สมัยนี้ปรากฏรองรอยอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรมากมาย โบราณสถานอิทธิพลเขมรที่เกาแก
ที่สุด คือ ปรางคแขก75 หรือเทวสถาน ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรีเอง อาจมีอายุในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 15 ตอมาในราวพ.ศ. 1700 – 1750 ตรงกับรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 อิทธิพล
เขมรก็ไดแผเขามายังภาคกลางมากขึ้น เห็นไดจากการสรางพระปรางคสามยอด76 เปนปรางค 3
องค เรียงกันมีทางเชื่อมติดตอถึงกันโดยตลอดซึ่ง สถาปตยกรรมเชนนี้เปนลักษณะสถาปตยกรรม
สมัยบายนในรัชสมัยของพระเจาชัยวรมันที่ 7 นอกจากในเขตจังหวัดลพบุรีแลว ศาสนสถาน
อิทธิพลเขมรยังพบที่ปราสาทเมืองสิงห77 จังหวัดกาญจนบุรี พระปรางควัดกําแพงแลง78 จังหวัด
เพชรบุรีอีกดวย
73

กรมศิลปากร, เมืองศรีเทพ (กรุงเทพฯ : อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ, 2538), 95 - 108.
74
กรมศิลปากร, ปรางคนางผมหอม, (ลพบุรี : โครงการบูรณะโบราณสถานลพบุรี, 2530), 1 – 3.
75
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล, ศิลปสมัยลพบุรี พระนคร : กรมศิลปากร (กรมศิลปากรจัดพิมพใน
งานเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2510), 6.
76
เรื่องเดียวกัน, 13.
77
เรื่องเดียวกัน
78
เรื่องเดียวกัน
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นอกจากนั้นภายในเขตตัวเมืองลพบุรียังพบหลักฐานประเภทลายลักษณอักษรคือ ศิลา
จารึก79 ไดแก
ศิลาจารึกที่ศาลสูง อักษรขอมโบราณ ภาษาเขมร จํานวน 2 หลัก จารึกศาลเจาเมือง
ลพบุรี จํานวน 1 หลัก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ขอความเหลานี้เปนพระบรมราชโองการของ
พระเจาสุริยวรมันที่ 1 แหงกัมพูชาทรงประกาศมิใหผูใดรบกวน ทําลายการปฏิบัติธรรมของ
พระสงฆ นักบวชนิกายตาง ๆ ในศาสนสถานเหลานั้นและใหนักบวช พระสงฆอุทิศบุญกุศลที่
สรางมาถวายพระเจาแผนดิน และกลาวถึงตําแหนงขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือน ตลอดจน
การกัลปนาเครื่องใชตาง ๆ รวมถึงขาทาสใหแกศาสนสถานในเมืองละโวโดยมอบใหอยูในความ
ดูแลของโขลนพลและตํารวจวิษัย เปนสิ่งซึ่งแสดงใหเห็นถึงในสมัยลพบุรีนี้ มีการนับถือศาสนา
มากมายที่เดนก็คงจะเปนพุทธศาสนานิกายมหายาน นิกายหินยาน และศาสนาพราหมณนั่นเอง
สมัย วัฒนธรรมลพบุรีพบวาอิทธิพลเขมรไดปรากฏเดน ชั ดที่ตัวเมื องลพบุรี ซึ่ งพบ
โบราณสถานเชน ปรางคแขก ปรางคสามยอด ศาลพระกาฬ สวนโบราณวัตถุ เชน จารึกภาษา
เขมรที่พบในตัวเมืองลพบุรีนั้น เปนสิ่งซึ่งแสดงใหเห็นวาเขมรไดแผอิทธิพลเขามาปกครองดินแดน
ในแถบนี้ อย า งแน น หนา แหล ง โบราณคดี ตา งๆ ในแถบลุ มแมน้ํ า บางขามนั้น ก็ ไ ดรั บอิ ทธิ พ ล
วัฒนธรรมเขมรเชนเดียวกันโดยจะพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อแกรงเคลือบแบบเขมรกระจายอยูบน
ผิวดินในแหลงโบราณคดีแถบนี้ เชนที่ แหลงโบราณคดีบานเพนียด ตําบลเพนียด อําเภอโคก
สําโรง แหลงโบราณคดีบานโปงหีบ ตําบลหนองรี อําเภอชัยบาดาล ชุมชนโบราณบานพรหมทิน
ใต ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง ชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง ตําบลโคกสําโรง อําเภอโคก
สําโรง นอกจากนั้นยังพบเศษเครื่องถวยจีนแบบชิงไปอยูตามแหลงโบราณคดีในแถบนี้ดวยเชนกัน
ชุมชนโบราณวังไผมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดในสมัยวัฒนธรรมลพบุรี รูปแบบ
ชุมชนยังคงมีคูน้ํา – คันดินลอมรอบ ชุมชนไดมีการผลิตภาชนะดินเผาอยางเปนอุตสาหกรรม
สังเกตไดจากการที่ชั้นดินทับถมที่ 3 ซึ่งอยูในสมัยลพบุรีมีรองรอยการทับถมของเศษภาชนะดิน
เผาและกอนดินเผาไฟที่มีรอยนิ้วมือปะปนกันอยางหนาแนนมีความหนาประมาณ 1 เมตร ในชวง
ตนของชั้นวัฒนธรรมนี้เศษภาชนะดินเผาที่พบเปนภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดินที่มีเนื้อวัสดุคอนขาง
ละเอียด เนื้อวัสดุมีสีเทาเปนภาชนะประเภทจาน ตอมาไดคนพบวาเศษภาชนะในระดับทับถมที่สูง
ขึ้นมานั้นมีเนื้อวัสดุสีเหลืองหรือแดง ตกแตงดวยการขัดผิวภาชนะ แลวจึงทําลวดลายกดประทับ
จุดไขปลาแนวตางๆ ลายขูดขีด ลายขุดเปนรอง ลายลูกคลื่นขนาดตางๆ โดยรอบบริเวณบาภาชนะ

79

158 – 167.

กรมศิลปากร, จารึกโบราณที่พบที่ลพบุรีและใกลเคียง, (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2524),
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หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงอธิบายเกี่ยวกับภาชนะดินเผาสมัยลพบุรีไววา80 ภาชนะดินเผาสมัย
ลพบุรีใชเนื้อดินหนา ขัดเรียบ และแข็งแรงทนทาน โดยมากมักมีสีเทา ภาชนะเหลานี้อาจไมมี
เคลือบ คืออาบแตเพียงน้ํายาใหดานหรือเปนเงา ลวดลายที่ใชประดับมักเปนลายเสนนูนอยางงายๆ
หรือเปนเสนที่สลักลึกลงไปเปนแนวเม็ดประคํา หรือเปนลายเสนโคงขึ้นโคงลงลายเชนนี้อาจใช
สลัก ใชเล็บขีด ใชเครื่องขีด เชือกทาบ หรือใชหวี หรือมิฉะนั้นก็ใชเครื่องมือสําหรับสลักลายที่
เปนแนวซอนกัน ลวดลายที่ใชพิมพกดหรือปนดวยแมพิมพไมปรากฏ และไดแบงภาชนะดินเผา
สมัยลพบุรีออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทเนื้อดินขัดไมมีเคลือบ หรือมีเคลือบสีน้ําตาลแก ไม
สม่ําเสมอ และประเภทเนื้อดินสีเหลืองหรือแดงมีเคลือบสีน้ําตาลคลุม รูปแบบภาชนะดินเผาใน
สมัยนี้ประกอบดวย จาน กระปุก ไห เนื้อดินคอนขางละเอียด แกรงแตกตางจากสมัยทวารวดี
อยางเห็นไดชัด พบชิ้นสวนกนภาชนะที่มีรอยขีดกากบาทที่เปนลักษณะของเครื่องถวยแบบลี เดอ
แวง81 การตกแตงภาชนะดินเผาในสมัยนี้ทําโดยการขัดผิวภาชนะ แลวจึงทําลวดลายกดประทับจุด
ไขปลาแนวตาง ๆ ลายขูดขีด ลายขุดเปนรอง ลายลูกคลื่นขนาดตางๆ โดยรอบบริเวณบาภาชนะ
และทาน้ํ า ดิ น สี แ ดง สี เ หลื อ ง ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะของเครื่ อ งถ ว ยเขมรที่ พ บได ทั่ ว ไปตามแหล ง
โบราณคดีที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 เปนตนมา และพบเศษเครื่อง
ถวยเขมรเคลือบสีเขียว เคลือบสีน้ําตาลซึ่งมีแหลงผลิตสําคัญมาจากกลุมเตาเผาในเขตอําเภอบาน
กรวด อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย
นอกจากนี้พบวาชุมชนโบราณแหงนี้ยังมีการผลิตกระเบื้องดินเผามุงหลังคาที่ไมมีการ
เคลือบสีน้ําตาลปนแดง(ภาพที่ 25) เปนจํานวนมากทั้งแบบกระเบื้องตัวผูที่มีเดือยสําหรับเกี่ยวกับ
โครงหลังคาและกระเบื้องตัวเมีย ซึ่งกระเบื้องดินเผาเหลานี้สันนิษฐานวาจะถูกนําไปใชในการ
สรางศาสนสถาน จากการสํารวจที่ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต อําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งอยูไมหางจากชุมชนโบราณวังไผ ก็ไดพบกระเบื้องดินเผาลักษณะเดียวกันนี้เชนกัน
โบราณวัตถุขนาดเล็กที่เคยพบในชั้นดินกลับลดจํานวนลงไปแตยังคงพบอยูประปราย เชน
โบราณวัตถุขนาดเล็กประเภทดินเผา พบโบราณวัตถุชนิดตางๆ ดังนี้
แผนดินเผา(สันนิษฐานวานาจะเปนตะกรุด ภาพที่ 24) จากการขุดคนพบจํานวน
1 ชิ้น เปนแผนดินเผาที่ไมมีการเคลือบ ทําโดยการนําดินที่แผเปนแผนมามวนเปนแทงกลมยาว
ปลายทั้งสองขางไมติดกัน มีรูรอยเชือกตรงกลาง
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เรื่องเดียวกัน, 34 – 35.
เครื่องถวยแบบ ลี เดอ แวง เปนภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องหิน เปนภาชนะไมเคลือบ เนื้อหนา สี
ผิวเปนสีผสมระหวางสีแดงกับสีมวง มีอายุราวตนพุทธศตวรรษที่ 15
81
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เบี้ยดินเผาที่มีรูปแบบและขนาดตางๆ ซึ่งเปนการพบอยางตอเนื่องในทุกระดับชั้น
สําหรับเบี้ยดินเผาที่พบในชั้นวัฒนธรรมสมัยลพบุรีนี้ พบวามีเนื้อวัสดุเชนเดียวกับภาชนะดินเผาใน
ชั้นเดียวกัน ทําจากเศษภาชนะดินเผาที่เสียหายจากการผลิต ตกแตงบริเวณขอบใหมีความมน
ขนาดคอนขางใหญ ไมมีความประณีตในการผลิต
แวดินเผา(ภาพที่ 21) พบจํานวน 1 ชิ้น แวที่พบนั้นเปนแวดินเผาทรงกรวย
แหลมประกบทําจากเนื้อวัสดุชนิดเดียวกับที่ใชผลิตภาชนะดินเผาในระดับนี้ รูปแบบของแวดินเผา
ชิ้นดังกลาวเปนแบบที่พบวามีการใชมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรและพบวามีการใชงานอยาง
ตอเนื่องมาจนถึงสมัยลพบุรีซึ่งเปนรูปแบบที่ผลิตขึ้นจากเตาวังไผนี้เอง
โบราณวัตถุประเภทหิน ประกอบดวยขวานหินขัด(ลายเสนที่ 10) คาดวาจะเปนการใช
งานที่ตอเนื่องมาจากชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดี แลวสิ้นสุดไปในชั้นวัฒนธรรมลพบุรีซึ่งไม
พบวามีการใชงานเครื่องมือประเภทนี้อีก สวนหินขัดภาชนะ(ภาพที่ 26) เปนหิน flint มีความมน
ผิวของหินเปนมันหินนี้นาจะถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการขัดผิวภาชนะดินเผาใหมีความมันวาว
ปองกันการซึมของของเหลวที่บรรจุ
โบราณวั ต ถุ ป ระเภทโลหะ ในชั้ น วั ฒ นธรรมลพบุ รี พ บเพี ย งก อ นโลหะที่ ถ ลุ ง แล ว
จํานวน 1 กอน สวนตะกรันโลหะนั้นไดหมดไปในชวงตนของชั้นวัฒนธรรมลพบุรีนี้
สําหรับกระดูกสัตวและเปลือกหอยที่พบในระดับชั้นวัฒนธรรมสมัยลพบุรีนี้ มีปริมาณ
และประเภทลดนอยลงแตก็พบวาเปนสัตวประเภทเดียวกับในสมัยที่ผานมาไดแก กิ้งกายักษและ
ปลาน้ําจืดขนาดใหญ แสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมที่ยังเหมือนกับในอดีต แตสิ่งที่เปลี่ยนไปคือมี
การใชพื้นที่บริเวณเนินดินแหงนี้การดําเนินกิจกรรมการผลิตภาชนะดินเผาในระดับอุตสาหกรรม
การวิเคราะหชั้นดินทางปฐพีวิทยาไดแสดงใหเห็นวาในสมัยวัฒนธรรมลพบุรีนี้ ที่เนินดินแหงนี้ได
มีการปรับพื้นที่เพื่อการทํากิจกรรมดังกลาวคือ ชวงตอระหวางชั้นดินในชั้นนี้ขนานไปกับพืน้ ดินซึง่
การกระทําดังกลาวเปนการกระทําโดยคนในสมัยนั้นเองโดยมีจุดประสงคเพื่อการผลิตภาชนะดิน
เผา
นอกจากนั้นยังพบเศษเครื่องถวยจีนเคลือบสีขาว เนื้อดินละเอียดสีขาว เปนภาชนะดิน
เผาประเภทตลับเนื้อบาง มีลายนูนเปนเสนและจุดนูนบนผิวภาชนะทั้งสวนที่เปนฝาปดและตัวตลับ
เปนภาชนะดินเผาจากแหลงเตาเผาจากมณฑลฝูเจี้ยนในประเทศจีนสมัยราชวงศสุง สําหรับในแถบ
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ภาคกลางนี้ เ ครื่ อ งถ ว ยจี น ที่ พ บตามแหล ง โบราณคดี ต า งๆ นั้ น จะมี อ ายุ อ ยู ใ นสมั ย ราชวงศ สุ ง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 – 18 ทั้งสิ้น82
ในชว งเวลานี้ รูปแบบของภาชนะดินเผาในสมั ย ทวารวดีนั้ น ยังคงมีการทําการผลิ ต
สืบ เนื่ อ งต อ มาอี ก เช น หม อมี พ วย หม อก น กลม อ าง ชาม ซึ่ ง เป น ภาชนะที่ใ ช ส อยภายใน
ครัวเรือน สําหรับภาชนะดินเผาที่เปนผลผลิตจากแหลงชุมชนโบราณวังไผซึ่งเปนรูปแบบที่รับ
อิทธิพลมาจากเครื่องถวยเขมรนั้น พบไดตามแหลงชุมชนโบราณอื่นที่อยูตามลุมแมน้ําบางขาม
สําหรับรูปแบบภาชนะดินเผาจากชุมชนโบราณวังไผนี้ อาจมีการทําสืบเนื่องตอมาหรืออาจสง
อิทธิพลใหกับแหลงเตาในสมัยหลัง ดังพบวารูปแบบของภาชนะดินเผาจากแหลงเตาแมน้ํานอย
จังหวัดสิงหบุรีซึ่งเปนแหลงเตาที่มีอายุในสมัยอยุธยาตอนตนราวพุทธศตวรรษที่ 20 นั้นมีรูปแบบ
ที่คลายคลึงกัน83
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 – 18 พบวาในชวงระยะเวลาดังกลาวอิทธิพลวัฒนธรรมทั้ง
การปกครองและศิลปะจากประเทศกัมพูชาไดแพรเขามาอยางมากมายแตก็ปรากฏหลักฐานอยาง
หนาแนนทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุแตเพียงในเขตตัวเมืองลพบุรี(เกา) ซึ่งเปนบริเวณที่มี
รองรอยคูน้ํ า – คัน ดินเทานั้น ส วนบริ เ วณลุมแมน้ําบางขาม นั้น ก็อยูภ ายใตอิทธิพลเขมร
เชนเดียวกันแตการควบคุม อํานาจการปกครอง คงจะไมเดนชัดเทาที่เมืองลพบุรี แตดวยเหตุที่เปน
ชุมชนโบราณที่ตั้งอยูหางจากศูนยกลางการปกครองในสมัยนั้น ดังจะพบวาตามแหลงโบราณตางๆ
ที่อยูใกลเคียงกับเมืองลพบุรีนั้น จะพบแตเพียงศาสนสถานขนาดเล็กที่เปนฝมือชางพื้นเมือง หรือ
เศษภาชนะดินเผาที่เปนเครื่องเคลือบแบบเขมรเทานั้น ระยะเวลาหลังจากนี้เมื่อพระเจาชัยวรมันที่
7 สิ้นพระชนมไปแลวอํานาจการปกครองของเขมรในแถบภาคกลางของประเทศไทยก็สูญสิ้นลง
สรุปไดวาบริเวณลุมแมน้ําบางขามมีการเขามาตั้งถิ่นฐาน 3 สมัย ดังนี้
1.สมัยกอนประวัติศาสตร(ยุคหินกลาง อายุราว 10,000 – 5,000 ปมาแลว)
ที่ถ้ํากระดํา เขาสนามแจง อําเภอบานหมี่ พบรองรอยการอยูอาศัยของกลุมคนขนาด
เล็กในชวงระยะเวลาสั้นๆ พบเครื่องมือหินกะเทาะที่ลักษณะคลายกับเครื่องมือหินในวัฒนธรรมโห
บินเนียน ประเทศเวียดนาม สําหรับในประเทศไทย รูปแบบดังกลาวคลายกับที่พบที่ถ้ําจันเด
อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ถ้ําพระงาม จังหวัดสระบุรี ถ้ํางวงชาง จังหวัดเชียงใหม
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ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครื่องถวยจีนที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย (กรุงเทพฯ : กองพิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร, 2532), 168 – 169.
83
กรมศิลปากร, รายงานการสํารวจและขุดคนเตาแมน้ํานอย ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัด
สิงหบุรี (กรุงเทพฯ : กองโบราณคดี), 41.
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2.สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะตอนปลาย อายุราว 1,500 ปมาแลว)
พบวามีการอพยพของผูคนจากภูมภิ าคใกลเคียงเขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุมแมน้ําบาง
ขาม เปนชุมชนโบราณขนาดเล็กอยูตามเนินดิน ใกลแหลงน้ํา เนื่องจากในบริเวณนี้เปนที่ราบลุมมี
ความอุดมสมบูรณเหมาะแกการตั้งถิ่นฐาน นอกจากนั้นทางดานตะวันออกของแหลงแรเหล็ก แร
ทองแดงที่เขาทับควาย เขาพุคาและเขาวงพระจันทร ทีม่ ีการตั้งถิ่นฐานรายรอบ เชน แหลง
โบราณคดีโนนปาหวาย แหลงโบราณคดีโนนหมากลา แหลงโบราณคดีอางเก็บน้ํานิลกําแหง ใน
สมัยนี้
ชุมชนโบราณในบริเวณดังกลาวไดเพิ่มกิจกรรมการถลุงโลหะทั้งเหล็กและทองแดงอยางเปน
อุตสาหกรรม เพื่อสงออกไปยังชุมชนโบราณใกลเคียง และพบวามีการติดตอกับภูมภิ าคใกลเคียง
ดังพบการแพรกระจายของภาชนะดินเผาแบบพิมายดําตามชุมชนโบราณในแถบนี้ โดยมีการ
สงออกแรดิบที่ยังไมไดถลุงดวย ซึ่งสันนิษฐานวาเทคโนโลยีการถลุงโลหะรวมไปถึงตะกรันทั้ง
เหล็กและทองแดงในปริมาณนอย ทีพ่ บตามชุมชนโบราณในแถบลุมแมน้ําบางขามนัน้ คงไดมา
จากการติดตอกับชุมชนโบราณที่ตั้งถิ่นฐานอยูรายรอบเขาทับควาย เขาพุคาและเขาวงพระจันทร
นั่นเอง
3.สมัยทวารวดี – สมัยลพบุรี(พุทธศตวรรษที่ 11 – 18)
สมัยทวารวดีประมาณพุทธศตวรรษที่ 11ไดมีการติดตอกับชุมชนในบริเวณใกลเคียง
และชุมชนในภูมิภาคอื่นอยางกวางขวาง ดังจะเห็นไดจากการแพรกระจายของภาชนะดินเผาแบบพิ
มายดําจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงภาชนะดินเผาที่มีใชกันในชุมชนโบราณแถบลุมแมนา้ํ
ปาสักดวย ในชวงเวลานีเ้ ปนสมัยที่วัฒนธรรมอินเดียไดแพรเขามาในดินแดนแถบภาคกลางของ
ประเทศไทยไดรับการยอมรับจากชุมชนโบราณในบริเวณนี้อยางหนาแนน จนเขามาเปนสวนหนึง่
ของวิถีชีวิตในที่สุด และอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแผเขามายัง
บริเวณภาคกลางของประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากโบราณวัตถุตางๆ ทั้งเปนเครื่องประดับ เชน
ลูกปดแกว ลูกปดหินสีและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา เชน จารึก พระพุทธรูป พระพิมพ
ธรรมจักร ฯลฯ เหลานี้ซึ่งพบตามชุมชนโบราณและแหลงโบราณคดีตามลุมแมน้ําบางขาม
ในสมัยลพบุรอี ิทธิพลวัฒนธรรมเขมรจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแผเขามายัง
ดินแดนแถบนีใ้ นราวพุทธศตวรรษที่ 15 เปนตนมา ในชวงเวลาดังกลาวภายในตัวเมืองลพบุรี
ปรากฏโบราณวัตถุสถานอิทธิพลเขมรมากมายเชน ปรางคแขก พระปรางคสามยอด นอกจากนัน้
ยังพบ จารึก เทวรูป ฯลฯ ในแถบลุมแมนา้ํ บางขามนั้นก็ไดตกอยูภายใตอิทธิพลเขมรเชนกัน โดย
พบเศษภาชนะเคลือบของเขมรตามชุมชนโบราณตางๆ และที่ชุมชนโบราณวังไผในสมัยนี้ไดมกี าร
ผลิตกระเบื้องดินเผา ภาชนะดินเผาเนื้อเครื่องดินไมมีการเคลือบผิวอยางเปนอุตสาหกรรม

325

นอกจากนั้นยังพบวามีการติดตอคาขายกับพอคาชาวจีน โดยพบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศสุ
งตามแหลงโบราณคดีในแถบนี้

ความสัมพันธกับชุมชนโบราณภายนอก
ความสัมพันธกับชุมชนโบราณดานตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา
ธรณีสัณฐานบริเวณที่ราบภาคกลางของประเทศไทยนั้น มีลักษณะเปนอาวเวาลึกเขามา
ในแผนดิน เปนบริเวณที่ราบลุมติดตอกับทะเลอาวไทยทางตอนใต มีการทับถมจากตะกอนที่พัดพา
มาโดยแมน้ําสายตางๆ คือ แมน้ําแมกลอง แมน้ําเจาพระยา ตั้งแตชวงเวลา 2,700 – 1,500 ป
มาแลว ระดับน้ําทะเลลดลงเรื่อยๆ จนถึงระดับทะเลปจจุบัน การศึกษาของทิวา ศุภจรรยา พบวามี
ชุมชนโบราณประเภทกําแพงเมืองคูเมืองลอมรอบจํานวน 98 แหง84 เมื่อชายฝงทะเลถอยรนออกมา
ภายหลังชวงเวลาวัฒนธรรมทวารวดี ชุมชนบางแหงถูกทิ้งรางและสรางชุมชนในบริเวณที่ออกสู
ทะเลไดใหม ในชวงเวลาดังกลาวบริเวณแถบนี้มีการอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร การ
ขุดคนทางโบราณคดีแสดงใหเห็นวามีการตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เปนการตั้งถิ่นฐานบนเนินดินที่น้ํา
ทวมไมถึงใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติและมีการติดตอกับชุมชนใกลเคียงทางฝงตะวันออกของแมน้ํา
เจาพระยาบริเวณภาคกลางของประเทศไทยและวัฒนธรรมจากภายนอก คือ ประเทศอินเดีย โดย

84

ทิวา ศุภจรรยา, กฤษณพล วิชพันธและชวลิต ขาวเขียว, “เมืองคูคลอง(ชุมชนขนาบน้ํา) : ภูมิ
ปญญาการสรางบานแปงเมืองจากอดีตถึงรัตนโกสินทร,” ใน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง ภูมิศาสตรกับวิถี
ชีวิตไทย วันที่ 12 – 14 กันยายน 2543 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร,
2543), 146 – 148.
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ชุมชนโบราณในแถบนี้มีพัฒนาการจากสมัยกอนประวัติศาสตรโดยเปนกลุมคนเล็กๆ ดํารงชีวิตดวย
การลาสัตว หาของปา อาศัยอยูในถ้ํา
ตอมาในชวงระยะเวลาพุทธศตวรรษที่ 3 – 9 บริเวณภาคกลางของประเทศไทยพบ
หลักฐานการติดตอกับประเทศอินเดีย โดยไดเริ่มปรากฏรองรอยการติดตอกับประเทศอินเดีย การ
เดินทางของพอคาชาวอินเดียจะออกเดินทางจากเมืองทาทางภาคตะวันออกของอินเดียผานอาวเบ
งกอล มาขึ้นบกที่เมืองทะวายเขามาทางดานสิงขร ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือออกจาก
เมืองเมาะตะมะผานเขามาทางดานเจดียสามองค ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีมาตามลําแมน้ําแควนอย
และเขาสูภาคกลางของประเทศไทยในที่สุด
รองรอยการติดตอปรากฏอยูตามแหลงโบราณคดีที่มีอายุอยูในระยะเวลาดังกลาวตาม
เสนทางที่ติดตอกันแถบจังหวัดกาญจนบุรี เชน แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร85
พบ
โบราณวัตถุที่มีแหลงผลิตอยูในอินเดียหลายชนิด คือ ภาชนะสําริด ดามทัพพีสําริดทําเปนรูปนกยูง
ซึ่งเปนสัตวพื้นเมืองของอินเดีย แหลงโบราณคดีริมแควนอย86 ซึ่งพบโบราณวัตถุของอินเดีย คือ
ภาชนะสําริด ชอนและทัพพีสําริด สวนโบราณวัตถุพวกเครื่องประดับ เชน ลูกปดหินคารเนเลียน
อาเกต โอนิกซ ทั้งแบบเรียบและแบบมีลาย ยังพบวามีการกระจายมายังแถบภาคกลางของประเทศ
ไทยดวย ซึ่งนอกจากจะพบตามแหลงโบราณคดีแถบนี้แลว ที่จังหวัดลพบุรีโดยเฉพาะที่แหลง
โบราณคดีศูนยการทหารปนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีรองรอยการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะ) โบราณวัตถุที่พบจําพวกภาชนะดินเผามีลักษณะ
เหมือนกับเครื่องปนดินเผาที่พบที่แหลงโบราณคดีบานเกา จังหวัดกาญจนบุรี
นอกจากนั้ น แล ว โบราณวั ต ถุ อี ก แบบหนึ่ ง คื อ เครื่ อ งมื อ เหล็ ก ชนิ ด ต า งๆ ที่ เ ป น
โบราณวัตถุชิ้นสําคัญ คือ ขวานมีบอง เสียม ใบมีดขนาดเล็ก มีดรูปจะงอยปากนก พบที่ชุมชน
โบราณจันเสน ชุมชนโบราณบานใหมชัยมงคล จังหวัดนครสวรรค ในเขตจังหวัดลพบุรีพบมีดรูป
จะงอยปากนกที่แหลงโบราณคดีบานหวยใหญ เครื่องมือเหล็กเหลานี้ มีลักษณะเหมือนกับเครื่องมือ
เหล็กที่เปนโบราณวัตถุแบบพิเศษของแหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี ในเขตจังหวัดลพบุรีนั้นไดพบแหลงทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรเหล็กและทองแดงที่
เขาทับควาย เขาพุคา เขาวงพระจันทร การศึกษาทางโบราณคดีในอดีตพบวามีแหลงโบราณคดีที่มี
กิจกรรมการถลุงโลหะตั้งรายรอบภูเขาเหลานี้ มีการถลุงโลหะมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
85

สุรศักดิ์ คงควร, “แหลงโบราณคดีในจังหวัดกาญจนบุรีที่ปรากฏรองรอยหลักฐานการติดตอคาขาย
กับอินเดียในชวงสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายถึงชวงสมัยประวัติศาสตรตอนตน” (สารนิพนธปริญญา
บัณฑิต(โบราณคดี) ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537), 29 – 31.
86
ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดีการศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี, 96.
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ประมาณ 3,500 ปมาแลว และเมื่อประมาณ 1,500 ปมาแลว กิจกรรมดังกลาวไดขยายเปน
อุตสาหกรรมขนาดใหญจากหลักฐานที่ปรากฏในชวงระยะเวลาดังกลาวเปนไปไดวาอาจมีการติดตอ
ระหวางแหลงโบราณคดีในภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทย สําหรับแหลงโบราณคดีใน
ฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยานั้นพบวาในชวงเวลาประมาณ 2,500 – 1,500 ปมาแลวไดมี
กิจกรรมการถลุงโลหะอยางเปนอุตสาหกรรมดังพบตะกรันโลหะตามแหลงโบราณคดีในเขตจังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี เนื่องจากที่ตั้งของภาคกลางนั้นเปนเสนทางที่สามารถเดินทางผานไปยัง
ดินแดนสวนอื่นๆ ไดโดยสะดวกรวมทั้งมีแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางอุดมสมบูรณ สิ่งเหลานี้จึง
ดึงดูดใหผูคนจากที่ตางๆ เดินทางเขามาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนกระทั่งมีการรับวัฒนธรรม
อินเดีย
ในสมัยทวารวดีประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 เปนตนมา วัฒนธรรมอินเดียไดปรากฏอยู
ตามชุมชนโบราณตางๆ ในฝงตะวันตกและฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยาอยางกวางขวางดัง
ปรากฏโบราณวัตถุอินเดียจําพวกเครื่องใช เครื่องประดับ เชน แทงหินบด เบี้ยดินเผา ลูกปดชนิด
ตางๆ ทั้งลูกปดหิน ลูกปดแกว ที่เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เมือง
อินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี ซึ่งเปนสิ่งที่พบวาไดรับความนิยมเปนอยางมาก ดังจะพบลูกปดเหลานี้
ตามแหลงโบราณคดีในวัฒนธรรมทวารวดี นอกจากนั้นยังพบวาโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนา
พุทธ คือธรรมจักรและกวางหมอบ พระพุทธรูป พระพิมพ ตลอดจนโบราณสถานประเภท
ศาสนสถานนั้นเปนสิ่งที่แพรหลายในสมัยนี้ซึ่งพบไดตามแหลงโบราณคดีทั้งสองฝงของแมน้ํา
เจาพระยา เชนที่ เมืองคูบัว เมืองนครปฐมโบราณ ซึ่งเปนศูนยกลางพุทธศาสนาในฝงตะวันตก
ของแมน้ําเจาพระยา เมืองลพบุรี
สําหรับชุมชนโบราณในลุมแมน้ําบางขามนั้น เนื่องจากในบริเวณลุมแมน้ําบางขามมี
ชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดิน ตั้งอยูถึง 5 แหง และมีรองรอยของแหลงโบราณคดีที่ไมมีคูน้ํา –
คันดิน ตั้งอยูเรียงราย ตามแนวแมน้ําสายนี้จํานวนมาก ทางดานตะวันออกของลุมแมน้ําบางขามยัง
เปนที่ตั้งของกลุมภูเขาที่เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติจําพวกแรเหล็กและแรทองแดง คือ เขาพุคา
เขาทับควาย เขาวงพระจันทร เมื่อเปรียบเทียบกับแหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําปาสักซึ่งเปนแหลง
โบราณคดีขนาดเล็กไมมีคูน้ํา – คันดิน จากจํานวนชุมชนโบราณและแหลงโบราณคดีตางๆ แลว
พื้นที่ทางแถบลุมแมน้ําบางขามนาจะเปนบริเวณที่มีความสําคัญในอดีต
โดยเฉพาะที่ชุมชนโบราณวังไผ ในชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดี พบลูกปดแกว
แบบตางๆ จํานวนมาก และหัวแหวนหินคารเนเลียน แทงหินบด เบี้ยดินเผา นอกจากนั้นแลวใน
แหลงโบราณคดี ชุมชนโบราณในแถบลุมแมน้ําบางขามยังพบโบราณวัตถุดังกลาวไดเชนเดียวกัน
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เชน แหลงโบราณคดีเนินมะกอก87 แหลงโบราณคดี บานวังจั่น88 แหลงโบราณคดีเนินสมกบ89
แหลงโบราณคดีบานหลุมขาว90 แหลงโบราณคดี บานพรหมทินใต91
โดยในสมัยวัฒนธรรมทวารวดีนั้นจะพบโบราณวัตถุสมัยทวารวดีตามชุมชนโบราณใน
บริเวณนี้ เชน จารึกอักษรปลลวะ – หลังปลลวะ ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11 – 14 และเหรียญเงินประทับตราสัญลักษณอินเดียโบราณที่ชุมชนโบราณบานพรหม
ทินใต ธรรมจักรศิลาและกวางหมอบพบที่แหลงโบราณคดีบานวังวัดและชุมชนโบราณบานพรหม
ทินใต พระพุทธรูปปางสมาธิพบที่ถ้ําพระนอน เขาสมอคอน พระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดี
พบที่ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต พระพุทธรูปประทับยืนเหนือพนัสบดีและมีพระโพธิสัตวยืน
ขนาบขาง พบที่ชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง พระพิมพพบที่แหลงโบราณคดีบานหนองเมือง สวน
โบราณสถานนั้นพบวามีโบราณสถานขนาดเล็กที่มีสถาปตยกรรมแบบทวารวดี อยูที่วัดถ้ําบันได
สามแสน และแหลงโบราณคดีบานหนองเมือง นอกจากนั้นตามชุมชนโบราณและแหลงโบราณคดี
ในลุมแมน้ําบางขามยังพบโบราณวัตถุขนาดเล็ก เชน ลูกปดแกว ลูกปดหินสี ซึ่งเปนสิ่งที่ไดรับ
ความนิยมในสมัยนี้
เนื่องจากลุมแมน้ําบางขามเปนสวนหนึ่งที่อยูในบริเวณที่คนในสมัยโบราณใชเปน
เสนทางผานไปยังดินแดนในภูมภิ าคอื่น ดังนั้นจึงเปนจุดที่รับวัฒนธรรมตางๆ หลั่งไหลเขามา ซึ่ง
การเขามาของคนเชื้อชาติตางๆ นั่นเอง เปนสิ่งที่ทําใหเกิดพัฒนาการในดานตางๆ ขึน้ เห็นไดจาก
การที่ปรากฏโบราณวัตถุสถานในสมัยตางๆ ที่มีพัฒนาการสืบเนื่องกันมา ถึงแมวาบริเวณนี้จะ
ไมใชพื้นที่ที่มบี ทบาทสําคัญก็ตามแตสิ่งทีพ่ บก็สามารถบอกไดถึงความสัมพันธ พัฒนาการทาง
วัฒนธรรมไดในระดับหนึ่ง และจากการทีบ่ ริเวณนี้นาจะเปนเสนทางการติดตอที่สําคัญในอดีต
นั่นเอง พบวาในสมัยทวารวดีนี้พัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณและแหลงโบราณคดี
ตางๆ ในลุมแมน้ําบางขามไดเจริญขึ้นเปนอันมากเนื่องจากไดพบการตัง้ ถิ่นฐานของชุมชนขนาด
ใหญและพบโบราณวัตถุสถานในสมัยนี้ตามชุมชนตางๆ จํานวนมาก จากหลักฐานที่พบดังกลาว
87

กรมศิลปากร, เนินมะกอก รายงานเบื้องตนเฉพาะเรื่องชั้นดินและหลักฐานทางโบราณคดีบาง
ประเภท, 49 – 54.
88
ภูธร ภูมะธน, “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัตศาสตรลุมแมน้ําบางขาม
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี : ปจจัยและความคลี่คลาย”, 58.
89
เรื่องเดียวกัน, 64.
90
เรื่องเดียวกัน, 65.
91
หนวยศิลปากรที่ 1, “การขุดแตงและเสริมความมั่นคงฐานพระอุโบสถ(เดิม)วัดพรหมทินใต,”
9 – 18.
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สันนิษฐานวาในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี บริเวณลุมแมน้ําบางขามนี้นา จะเปนศูนยกลางพุทธศาสนา
ที่สําคัญของชุมชนโบราณทางฝงตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา
ความสัมพันธกับชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สภาพโดยทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนที่ราบสูงเนื่องจากการยกตัวของมวล
แผนดินทางดานเหนือและดานใต มีทิวเขาเพชรบูรณกับทิวเขาดงพญาเย็นกั้นเปนอาณาเขตออกจาก
ที่ราบภาคกลาง แบงพื้นที่ออกเปนแองกนกะทะ คือ แองสกลนครมีแมน้ําชี แมน้ํามูลและสาขา
ไหลลงแมน้ําโขงทางดานตะวันออก แองโคราช มีแมน้ําแมน้ําสงคราม แมน้ําพุง แมน้ําหลวงไหล
ลงแมน้ําโขงเชนเดียวกัน จากการที่มีเทือกเขายาวเปนขอบกั้นระหวางที่ราบภาคกลางกับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเอง ทําใหการติดตอระหวางผูคนในสมัยโบราณนั้นใชการเดินทางผาน
ชองเขา ซึ่งเดิมก็คือทางน้ําเกาที่กัดเซาะภูเขาจนทะลุ ตอมาลําน้ําดังกลาวไดแหงหรือลดขนาดไป
กลายเปนทางเดินของคนในสมัยโบราณในที่สุด
ปรีชา กาญจนาคม92 เสนอวา ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูในยุคโลหะตอนปลายในจังหวัด
นครราชสีมาเปนชุมชนที่อพยพมาจากบริเวณอีสานเหนือมาสูอีสานใตโดยมีการใชภาชนะสีดําขัด
มันที่เรียกวา ภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา ซึ่งเปนภาชนะที่นิยมใชในชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ํา
มูลตอนบนมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายตอเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน
ดังหลักฐานที่พบที่บานสัมฤทธิ์ เมืองเสมา บานธารปราสาทเปนตน และภาชนะแบบพิมายดํานี้ก็
พบไดตามแหลงโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทย เชน ที่เมืองจันเสนระยะที่ 4(พ.ศ.993 –
1143)93 อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล94 แหลงโบราณคดีบาน
ปกรี ระยะที่ 1(ราว1,500 ปมาแลว)95 สวนที่ลุมแมน้ําบางขามนั้น พบที่ชุมชนโบราณวังไผ
ในชวงตนของชั้นวัฒนธรรมที่ 1 สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย(ยุคโลหะตอนปลาย) ตอเนื่อง
มาจนถึงชวงกลางของชั้นวัฒนธรรมที่ 2 สมัยทวารวดี พบในปริมาณไมมาก
92

ปรีชา กาญจนาคม, รายงานการวิจัยการขุดคนแหลงโบราณคดียุคโลหะตอนปลายในจังหวัด
นครราชสีมา, พิมพครั้งที่ 2 (นครปฐม : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), 93 – 94.
93
Bennet Bronson, Excavation at Chansen and The Culturar Chronology of Protohistoric
Central Thailand (Pennsylvania : University of Pennsylvania Museum, 1976), 389.
94
หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานปกรี ตําบลแกงผักกูด
อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี,” (อัดสําเนา)
95
หางหุนสวนจํากัดปุราณรักษ, “รายงานการสํารวจแหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล ตําบลชัยบาดาล
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี,” (อัดสําเนา)
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การขุ ด ค น ชุ ม ชนโบราณในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย พบว า มี
พั ฒ นาการทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมมาตั้ ง แต สมั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร ต อนปลายมาจนถึ ง สมั ย
ประวัติศาสตร และเมื่อวัฒนธรรมทวารวดีแพรหลายในชุมชนโบราณแถบภาคกลางของประเทศ
ไทย ก็ไดมีการแพรไปสูดินแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยโดยจะพบหมอมีพวยที่เมืองเสมา
จังหวัดนครราชสีมา และที่แหลงโบราณคดีโนนเมือง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน เมืองฟาแดด
สงยาง จังหวัดกาฬสินธุ โดยหมอมีพวยที่พบจะเปนหมอมีพวยแบบคอสั้นแตกตางจากที่พบใน
แถบภาคกลางซึ่งเปนแบบคอยาว หมอมีพวยแบบคอสั้นนี้นอกจะพบตามแหลงโบราณคดีที่อยู
ในชวงวัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลว ยังพบที่เมืองออกแกว ปากแมน้ําแดง
ประเทศเวียดนามอีกดวย96 การขุดคนที่เมืองโบราณฟาแดดสงยาง อําเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสิ น ธุ เมื อ งโบราณบ า นกระเบื้ อ งนอก เมื อ งโบราณเสมา จั ง หวั ด นครราชสี ม า พบว า
โบราณวัตถุ เชน พระพิมพดินเผาแบบตางๆ ใบเสมาสลักเปนภาพเลาเรื่องชาดกตางๆ เครื่องใช
ในชี วิ ต ประจํ า วั น เช น ภาชนะดิ น เผามี สั น ตะคั น ดิ น เผา หม อ น้ํ า มี พ วย เครื่ อ งมื อ เหล็ ก
เครื่องประดับ เชน ลูกปดหิน ลูกปดแกว กระพรวนสําริด กําไลสําริด เบี้ยดินเผา แวดินเผา
ฯลฯ นั้นเปนรูปแบบที่มีความคลายคลึงทุกประการกับโบราณวัตถุที่พบในชุมชนสมัยทวารวดีใน
ภาคกลางของประเทศไทย เชน แหลงโบราณคดีทาแค อําเภอเมือง แหลงโบราณคดีเนินมะกอก
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี เมืองโบราณอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนตน
โบราณสถาน เชน เจดีย วิหารมีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีการตกแตงดวยภาพ
ปูนปนเลาเรื่อง นั้นเปนสิ่งแสดงความสัมพันธที่เดนชัดระหวางชุมชนในวัฒนธรรมทวารวดีคือการ
นับถือพุทธศาสนา เนื่องจากไดรับอิทธิพลทางศาสนาจากอินเดียในชวงพุทธศตวรรษที่ 9 – 14 ได
เขามามีอิทธิพลตอความเชื่อและผสมผสานเขากับความเชื่อของชาวพื้นเมือง ดังนั้นสิ่งที่แสดง
ความสัมพันธที่เดนชัดก็คือรูปแบบของศาสนสถานประเภท เจดีย วิหารและอุโบสถที่กอดวยอิฐ
ขนาดใหญที่มีความยาวเปนสองเทาของความกวาง ไมสอปูน ซึ่งแผนผังเจดียที่เปนที่นิยมใน
วัฒนธรรมทวารวดีในภาคกลางก็เปนแบบที่นิยมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดวยเชนกัน นั่นคือ มี
แผนผังเปนรู ปสี่เหลี่ ยมจตุรัส สี่เหลี่ย มผืน ผา วงกลม แปดเหลี่ยม และแบบสี่เหลี่ยมเพิ่ มมุม
ตกแตงโดยการฉาบปูน ประดับดวยประติมากรรมปูนปนลวดลายพันธุพฤกษา รูปบุคคลและรูป
สั ต ว สามารถเปรี ย บเที ย บรู ป แบบระหว า งโบราณสถานวั ฒ นธรรมทวารวดี ใ นภาค

96

เขมิกา หวังสุข, “พัฒนาการทางวัฒนธรรมในลุมแมน้ํามูล : กรณีศึกษาแหลงโบราณคดีเมืองเสมา
อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัย
ประวัติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542), 176.
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ตะวันออกเฉียงเหนือกับโบราณสถานในภาคกลาง เชน ฐานโบราณสถานหมายเลข 2 ของเมือง
เสมา จังหวัดนครราชสีมา และฐานสถูปพระธาตุยาคู เมืองฟาแดดสงยาง จังหวัดกาฬสินธุ มี
ความคล า ยคลึ ง กั บ ฐานเจดี ย ส มั ย ทวารวดี เมื อ งคู บั ว จั ง หวั ด ราชบุ รี และฐานโบราณสถาน
หมายเลข 8, 10, 21, 22, 28, 29, 34 ที่เมืองโคกไมเดน จังหวัดนครสวรรค เปนตน
ในบริเวณลุมแมน้ําบางขามพบรองรอยของชุมชนโบราณที่มีคูน้ํา – คันดิน จํานวน 5
แหง มีการตั้งถิ่นฐานเรียงไปดังนี้ ชุมชนโบราณบานวังไผ ตั้งอยูบริเวณจุดบรรจบกันของทางน้ํา
ธรรมชาติ ชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง ชุมชนโบราณบานพรหมทินใต ตั้งอยูริมลํามะเลงซึ่งแยกมา
จากห ว ยบงลงมาทางทิ ศ ใต ด า นหน า ของชุม ชนโบราณวัด สิ งห คู ย าง ถั ด ออกไปประมาณ 15
กิโลเมตร เปนที่ตั้งบริเวณหนาชุมชนโบราณดงมะรุม สุดทายคือชุมชนโบราณบานใหมไพศาลี
และมีแหลงโบราณคดีขนาดเล็กดังกลาวตั้งเรียงรายอยูใกลเคียงกัน มีทางน้ําที่สามารถติดตอกันได
ตอเนื่องกันไปสภาพภูมิประเทศจะเปนที่ราบมีความสูงประมาณ 100 – 200 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง อยูในเขตรอยตอระหวางจังหวัดลพบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ บริเวณอําเภอศรีเทพ จะ
เปนที่ตั้งของเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ
ทิวา ศุภจรรยาและกฤษณพล วิชพันธุ97 ไดทําการวิเคราะหภาพถายดาวเทียมบริเวณนี้
และเสนอวาเมืองศรีเทพนาจะเปนจุด พักกอนที่จะเดินทางไปสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การ
เดินทางในอดีตทําไดโดยเดินทางผานชองเขาขาดแลวจึงเดินทางเลาะมาตามลําน้ําไปสูดินแดนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นเสนทางดังกลาวจึงเปนเสนทางที่ติดตอกันระหวางภาคกลางและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและเปนทางผานของวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางไปสูภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และในทางกลั บ กั น ก็ เ ป น ทางผ า นของวั ฒ นธรรมเขมรจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไปสูภาคกลางดวย
ต อ มาเมื่ อ วั ฒ นธรรมเขมรจากดิ น แดนในกั ม พู ช าแพร เ ข า มาในดิ น แดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 12
ตอจากนั้นราวพุทธศตวรรษที่ 15
อิทธิพลเขมรก็ไดแพรเขามายังภาคกลางของประเทศไทยดวย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น
ปรากฏรองรอยโบราณสถานประเภทศาสนสถานอยูทั่วไป เชน ที่ปราสาทหินสระเพลง ปราสาท
หินโนนกู ปราสาทหินวัดพนมวัน ปราสาทหินพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ปราสาทหินเมืองต่ํา
ปราสาทหินพนมรุง จังหวัดบุรีรัมย เปนตน ในภาคกลางของประเทศไทยทางผานของอิทธิพล
วัฒนธรรมเขมรนั้นก็นาจะใชเสนทางที่เคยใชกันในอดีตนั่นเองโดยผานเขามาทางชองเขาขาดแลง
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ทิวา ศุภจรรยาและกฤษณพล วิชพันธุ, จากหวงอวกาศสูผืนแผนดินไทย (กรุงเทพฯ : ดานสุท
ธาการพิมพ, 2534), 254 – 255.
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จึงจะเขาสูบริเวณที่ราบลุมเจาพระยา ดังจะพบวาใกลกับชองเขาขาดที่สันเขาพังเหย บริเวณตําบล
โคกคลี อํ า เภอชัย บาดาล จัง หวัดลพบุรีเ ปนที่ตั้งของปรางคนางผมหอมซึ่ง เปนโบราณสถาน
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15 ใกลกันนั้นก็คือ เมืองโบราณศรีเทพ ซึ่งพบ
โบราณสถานอิทธิพลเขมร คือ ปรางคศรีเทพ และปรางคสองพี่นอง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 15
ตามลุมแมน้ําบางขามนั้นก็พบวาอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรนั้นก็ไดครอบคลุมมาถึงเชนเดียวกัน แต
พบวาในสมัยลพบุรีนั้นอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรไดสงผลตอความเจริญทางวัฒนธรรมชุมชนโบราณ
และแหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําบางขามเปนสวนนอย ดังจะพบไดจากซากโบราณสถานขนาดเล็ก
สมัยนครวัด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 – 17 ที่แหลงโบราณคดีบานเพนียด ตําบลเพนียด อําเภอ
โคกสําโรง และการพบเศษภาชนะดินเผาเคลือบแบบเขมรกระจายอยูตามชุมชนโบราณและแหลง
โบราณคดีตางๆ เชนที่ แหลงโบราณคดีบานโปงหีบ ตําบลหนองรี อําเภอชัยบาดาล ชุมชน
โบราณบานพรหมทินใต ตําบลหลุมขาว อําเภอโคกสําโรง ชุมชนโบราณวัดสิงหคูยาง ตําบลโคก
สําโรง อําเภอโคกสําโรง และที่ชุมชนโบราณบานวังไผ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่ ดังนั้น
บริ เ วณนี้ จึ ง น า จะเป น เพี ย งเส น ทางในการที่ ค นในอดี ต ใช เ ป น ทางผ า นไปยั ง ดิ น แดนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ในทางกลับกันอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรสวนมากกลับปรากฏอยูที่บริเวณเขตตัวเมือง
ลพบุรี(เกา)
โดยปรากฏโบราณวัตถุจํานวนมาก เชน จารึกศาลสูง จารึกศาลเจา เทวรูป
พระพุทธรูป ฯลฯ โบราณสถานอิทธิพลวัฒนธรรมเขมร เชน ศาลพระกาฬ ปรางคสามยอด
ปรางค แ ขกเป น ต น ในสมั ย ลพบุ รี นี้ พั ฒ นาการทางวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนโบราณและแหล ง
โบราณคดีตามลุมแมน้ําบางขาม ไดปรากฏเดนชัดที่ชุมชนโบราณวังไผ พบวาชุมชนโบราณแหงนี้
ไดทําการผลิตภาชนะดินเผาและกระเบื้องดินเผาแบบไมเคลือบอยางเปนอุตสาหกรรม ซึ่งพบการ
แพรกระจายของรูปแบบภาชนะดินเผาและกระเบื้องดินเผาตามชุมชนโบราณใกลเคียง เชน ชุมชน
โบราณบานพรหมทินใต แหลงโบราณคดีบานเกริ่นกระถิน ฯลฯ
ตอมาในชวงพุทธศตวรรษที่ 16 – 19 ตรงกับสมัยราชวงศสุง – หยวน การติดตอ
คาขายระหวางจีนกับดินแดนแถบภาคกลางของประเทศไทยไดเพิ่มปริมาณขึ้นการสํารวจและขุด
คนทางโบราณคดีตามชุมชนโบราณแถบภาคกลางของประเทศไทย พบเศษเครื่องปนดินเผาของจีน
ตามแหลงโบราณคดีเหลานี้ตั้งแตจังหวัดสุโขทัยมาจนถึงกรุงเทพมหานคร อายุของเศษเครื่องถวย
เหลานี้ที่เกาที่สุดอยูในสมัยราชวงศสุงราวพุทธศตวรรษที่ 16 เปนตนมาซึ่งถือวาเปนยุคทองของ
เครื่องถวยจีนที่มีการทําเปนอุตสาหกรรม เครื่องถวยจีนที่พบในประเทศไทยในชวงเวลาดังกลาว
สวนมากจะเปนเครื่องถวยแบบที่เรียกวาเครื่องถวยชิงไป ที่มีเนื้อดินโปรงใส น้ําเคลือบสีขาว ใน
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เขตจังหวัดลพบุรีนั้นไดัพบเครื่องถวยเคลือบสีขาวที่เรียกวาหยิ่งชิงหรือชิงไปจากมณฑลฟูเจี้ยนรว
มทั้งกระปุกเซลาดอนสมัยราชวงศหยวน พบกระปุกลายครามและลายเขียนสีสมัยราชวงศหมิง98
ในบริเวณลุมแมน้ําบางขามนั้นก็พบหลักฐานการติดตอกับประเทศจีนเชนเดียวกัน ที่
ชุมชนโบราณวังไผ ตําบลบางพึ่ง อําเภอบานหมี่พบเศษเครื่องถวยจีนเคลือบขาวเนื้อบางประเภท
ตลับที่เรียกวา ชิงไป สมัยราชวงศสุง ในชั้นวัฒนธรรมที่ 3 สมัยลพบุรี สวนแหลงโบราณคดีอื่น
ก็พบหลักฐานดังกลาวเชนกัน เชน ที่บานดงพลับ99 ตําบลดงพลับ อําเภอโคกสําโรง จังหวัด
ลพบุรี พบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศหมิง – ชิง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22 – 23 เปนเครื่องลาย
ครามประเภทถวย ชามและโถมีฝาครอบจากมณฑลเกียงซีและจากเตาแถบจีนตอนใต ที่บานถลุง
เหล็ก100 ตําบลถลุงเหล็ก อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี พบเศษเครื่องถวยจีนสมัยราชวงศสุง
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 และราชวงศหมิง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 กลาวคือ
ในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 – 22 พบวาดินแดนแถบภาคกลางของประเทศไทยนั้นมีการติดตอกับ
ประเทศจีนแตการติดตอนั้นก็เปนเพียงการคาขายสินคาเครื่องถวยและของปาซึ่งเปนที่ตองการของ
คนในประเทศจีนเทานั้น
เนื่ อ งจากภาคกลางมี ที่ ตั้ ง ตามสภาพภู มิ ศ าสตร ติ ด ต อ กั บ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ถึงแมวาจะมีภูเขาสูงเปน กําแพงธรรมชาติกั้นระหวางกันก็ตามที แตก็สามารถกลาวไดวาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางของประเทศไทยนั้น มีความสัมพันธกันการติดตอจะตองกระทํา
โดยการเดินทางผานชองเขา แมกระนั้นก็ตามในชวงพุทธศตวรรษที่ 11 เปนตนมา วัฒนธรรม
ทวารวดีจากภาคกลางก็สามารถแพรเขาไปตามชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและไดรับ
การยอมรั บ เป น อย า งดี ใ นทุ ก ด า น โดยเฉพาะด า นการศาสนา ดั ง จะพบว า มี โ บราณวั ต ถุ
โบราณสถานทางพุ ท ธศาสนาอยู ต ามชุ ม ชนโบราณต า งๆ ที่ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ โบราณวั ต ถุ
โบราณสถานตามแหล งโบราณคดีใ นภาคกลางเชน เดีย วกัน ต อ มาในราวพุ ท ธศตวรรษที่ 12
อิ ท ธิ พ ลวั ฒ นธรรมเขมรจากดิ น แดนในประเทศกั ม พู ช าได เ ริ่ ม แผ อิ ท ธิ พ ลเข า มายั ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่ 15 จึงปรากฏรองรอยของ
อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรในเขตภาคกลางของประเทศไทย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 17 สมัยพระเจา
ชัยวรมันที่ 7 รองรอยของอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรไดปรากฏชัดเจนทั้งบริเวณฝงตะวันตกและฝง
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ณัฏฐภัทร จันทวิช, เครื่องถวยจีนที่พบจากแหลงโบราณคดีในประเทศไทย, 168 – 169.
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ภูธร ภูมะธน, “พัฒนาการของเมืองและชุมชนโบราณยุคกึ่งประวัติศาสตรลุมแมน้ําบางขาม
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี : ปจจัยและความคลี่คลาย”, 60.
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เรื่องเดียวกัน, 63.
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ตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งปรากฏรองรอยโบราณวัตถุสถานอิทธิพลเขมรอยางมากมาย
โดยเฉพาะในเขตเมืองลพบุรี(เกา) อันเปรียบเหมือนศูนยกลางการปกครองของเขมรในภูมิภาคนี้
สวนพื้นที่แถบลุมแมน้ําบางขามนั้นถึงแมวาจะมีชุมชนโบราณและแหลงโบราณคดีจํานวนมากตั้ง
ถิ่นฐานเรียงรายตามลําแมน้ําสายนี้ก็ตาม แตอาจเปนเพราะตําแหนงของศูนยกลางความเจริญไม
ไดมาตั้งอยูที่จุดนั้น บริเวณนี้จึงเปนเพียงเสนทางที่วัฒนธรรมทั้งหลายผานเขามาเพื่อที่จะไปยัง
ดิ น แดนใกล เ คี ย ง มิ ไ ด เ ป น จุ ด ศู น ย ก ลางของวั ฒ นธรรมนั้ น ๆ แต อ ย า งใด อย า งไรก็ ต ามช ว ง
ระยะเวลาที่ยาวนานในแตละหวงเวลาทําใหผูคนในสมัยนั้นๆ ลวนรับเอาวัฒนธรรมตางๆ เขามา
ปรับเขากับวิถีชีวิตประจําวันของตนทั้งสิ้น

บทที่ 6
สรุป
จากการศึกษาพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณตามลําแมน้ําบางขาม โดยใช
หลักฐานเอกสาร หลักฐานที่พบจากการสํารวจ และจากการขุดคนชุมชนโบราณวังไผ สรุปไดวา
บริเวณลุมแมน้ําบางขามเปนบริเวณที่มีการเขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร (ยุคหิน
กลาง) จนถึงสมัยลพบุรี ราวพุทธศตวรรษที่ 18 ชุมชนโบราณแตละแหงในแถบนี้นั้นมี
ความสัมพันธกันในระดับหนึ่ง ความอุดมสมบูรณของสภาพพื้นที่และแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยูเปนสิ่งดึงดูดใหมีการอพยพเคลื่อนยายมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ โดยมีพัฒนาการดังนี้
1. สมัยกอนประวัติศาสตร (ยุคหินกลาง อายุราว 10,000 – 5,000 ปมาแลว)
ในระยะเวลาดังกลาวบริเวณลุมแมน้ําบางขาม พบรองรอยการอยูอาศัยเปนครั้งแรก เปนชวงเวลา
สั้นๆ โดยพบหลักฐานที่ถ้ํากระดํา เขาสนามแจง อําเภอบานหมี่ ผูคนในสมัยนี้เปนกลุมคนเล็กๆ
การอยูอาศัยในสมัยนี้เลือกที่จะอยูอาศัยในถ้ํา ใชเครื่องมือหินกะเทาะ เครื่องมือปลายแหลมขนาด
เล็ก และเครื่องมือสะเก็ดหินขนาดตางๆ ดํารงชีวิตดวยการลาสัตว หาของปา ในชวงระยะเวลา
ดังกลาวพบการกระจายตัวของเครื่องมือหินลักษณะเชนนี้อยูตามพื้นที่อยูตามพื้นที่ตางๆ ใน
ประเทศไทย เชน ที่ถ้ําจันเด ถ้ําพระ จังหวัดกาญจนบุรี ถ้ํางวงชาง จังหวัดเชียงใหม ถ้ําพระงาม
จังหวัดสระบุรี
2. สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคโลหะ อายุราว 1,500 ปมาแลว) ตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรเปนตนมา แถบภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตจังหวัดลพบุรี
ไปจนจรดจังหวัดนครสวรรคนั้นมักพบแหลงที่อุดมไปดวยแรธาตุเหลานี้มากกวาที่อื่น รองรอย
ของเหมืองแรทองแดงสมัยโบราณในภาคกลางของประเทศไทยนั้นพบไดที่เขาพุคา เขาทับควาย
และเขาผาแดงในเขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี ที่เขาทับควายนั้นจะพบแรเหล็กอยูตามเชิง
เขามีลักษณะเปนแรกอนเล็ก ๆ และแรที่ละเอียดเปนผง ใกลกันนั้นจะพบแหลงถลุงทองแดง
สมัยกอนประวัติศาสตรไดแก แหลงถลุงทองแดงโนนปาหวาย บานหวยโปง อําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี และแหลงอางเก็บน้ํานิลกําแหง ในศูนยการบินทหารบก จังหวัดลพบุรี โดยปรากฏ
รอ งรอยของเหมื อ งปล อ งที่ มี ลั ก ษณะเป น อุ โ มงค ที่มี ก ารขุ ด เป น แนวดิ่ง ลั ด เลาะไปตามสายแร
ทองแดง
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ในชวงแรกชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้คงเปนชุมชนที่มีขนาดเล็กกระจายอยูรอบๆ
แหลงทรัพยากรดังกลาวการขุดคนที่แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย สมัยที่ 1 นั้น พบเศษภาชนะ
ดินเผา ขวานหินขัด ชิ้นสวนกําไลทําจากหินและเปลือกหอยทะเล กระดูกสัตว ตะกรันทองแดง
และเศษเบ า ถลุ ง ทองแดงในปริ ม าณไม ม ากเป น สิ่ ง แสดงถึ ง การผลิ ต ทองแดงระดั บ เล็ ก ๆ ใน
ระยะแรกและตอมาเมื่อราว 3,500 – 2,600 ปมาแลว บริเวณนี้ไดเริ่มกลายเปนศูนยกลางการ
ผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการทองแดงของชุมชนอื่นมากกวาผลิตเพื่อเฉพาะการบริโภค
ภายในชุมชนเทานั้น ที่แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย สมัยที่ 2 นั้น พบวามีการทับถมของเศษแร
ทองแดง ตะกรันจากการถลุงทองแดงแมพิมพขนาดตางๆ ทับถมกันหนาถึง 2 เมตร เปนสิ่งแสดง
ใหเห็นถึงบทบาทของแหลงโบราณคดีที่อยูในบริเวณดังกลาวที่เริ่มมีการขยายปริมาณการผลิต
ทองแดงเปนจํานวนมาก
ตอมาในชวงระยะเวลาพุทธศตวรรษที่ 3 – 9 บริเวณภาคกลางของประเทศไทยพบ
หลักฐานการติดตอกับประเทศอินเดีย โดยไดเริ่มปรากฏรองรอยการติดตอกับประเทศอินเดีย การ
เดินทางของพอคาชาวอินเดียจะออกเดินทางจากเมืองทาทางภาคตะวันออกของอินเดียผานอาวเบ
งกอล มาขึ้นบกที่เมืองทะวายเขามาทางดานสิงขร ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือออกจาก
เมืองเมาะตะมะผานเขามาทางดานเจดียสามองค ในเขตจังหวัดกาญจนบุรีมาตามลําแมน้ําแควนอย
และเขาสูภาคกลางของประเทศไทยในที่สุด
3. สมัยทวารวดี – สมัยลพบุรี(พุทธศตวรรษที่ 11 – 18) การติดตอระหวางชาว
อินเดียกับชุมชนในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นการเดินทางเขามาของชาวอินเดีย
ซึ่งมีทั้งพอคาและนักบวชนิกายตาง ๆ ที่มาทําการเผยแพรลัทธิ ความเชื่อ ตลอดจนวิทยาการดาน
ตาง ๆ ทําใหชาวพื้นเมืองเกิดการยอมรับวัฒนธรรมจากชาวอินเดีย โดยมีการนํามาปรับเขากับ
ความเชื่อพื้นเมืองจนไดรับความนิยมอยางแพรหลายจากชุมชนแถบภาคกลางของประเทศไทยเกิด
เปนวัฒนธรรมที่แพรหลายในชวงเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ 11 – 16 รูจักกันในชื่อของ
วัฒนธรรม
ทวารวดี ชุมชนตาง ๆ ที่ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําบางขามมีพัฒนาการมากขึ้นเนื่องจากมีการติดตอกับ
ชุมชนในภูมิภาคตาง ๆ ที่อยูโดยรอบ มีการอพยพผูคนจากภูมิภาคใกลเคียงมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณ
ลุ ม แม น้ํ า สายนี้ ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากบริ เ วณนี้ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ป ระกอบกั บ มี แ หล ง
ทรัพยากรธรรมชาติคือ เหล็กและทองแดง จึงเปนสิ่งดึงดูดใหมีการเคลื่อนยายผูคนเขามาบริเวณนี้
เปนจํ านวนมาก ประกอบกับวัฒนธรรมทวารวดีไ ดรับความนิยมเป นอย างมาก ดังจะพบวามี
โบราณสถานขนาดเล็กและโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ตามชุมชนโบราณและแหลง
โบราณคดีในแถบนี้อยางแพรหลาย ชุมชนโบราณบางแหงที่ตั้งอยูบริเวณทางน้ํามาบรรจบกันไดมี
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การพัฒนาขึ้นเปนชุมชนขนาดใหญที่มีการขุดคูน้ํา – คันดิน ลอมรอบอันแสดงถึงจํานวนผูคนใน
ชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นและความเจริญของชุมชนเองที่มีการพัฒนาขึ้น ตามแหลงโบราณคดีตางๆใน
ลุมแมน้ําบางขามนี้พบโบราณวัตถุ โบราณสถานในสมัยทวารวดีมากมาย สําหรับชุมชนโบราณ
วังไผในสมัยนี้ไดเจริญขึ้นเปนอยางมาก ปรากฏโบราณวัตถุตาง ๆ มากมาย และชุมชนคงมีการขุด
คูน้ํา – คันดิน
สมัยลพบุรี (พุทธศตวรรษที่ 15 – 18) ชวงเวลาประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 เปนตน
ไปอาณาจักรเขมรจากประเทศกัมพูชาไดแผอํานาจเขามาครอบคลุมบริเวณภาคกลางของประเทศ
ไทยโดยผานมาทางชองเขาในบริเวณสันเขาพังเหย ดังมีหลักฐานปรากฏอยูที่ ชุมชนโบราณศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ ปรางคนางผมหอม จังหวัดลพบุรี อิทธิพลเขมรนั้นปรากฏมากมายทั้ง
โบราณวัตถุ โบราณสถานในเขตตัวเมืองลพบุรี(เกา) อันแสดงถึงความสําคัญของเมืองลพบุรีใน
สมัยนั้น ชุมชนโบราณในแถบลุมแมน้ําบางขามนี้ก็ตกอยูภายใตอิทธิพลวัฒนธรรมเขมรเชนกัน
จากการสํารวจตามชุมชนเหลานี้จะพบเพียงเศษภาชนะดินเผาแบบเคลือบของเขมรซึ่งแสดงวา
ความสําคัญของลุมแมน้ําบางขามในสมัยนี้คงมีไมมากนัก และพบวามีการติดตอคาขายกับประเทศ
จีนโยพบการกระจายตัวของเครื่องเคลือบจีนแบบหยิ่งชิง มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ตาม
แหลงโบราณคดีในภูมิภาคนี้ สําหรับชุมชนโบราณวังไผในชวงเวลานี้พบวามีการเพิ่มปริมาณการ
ผลิตภาชนะดินเผาและกระเบื้องดินเผาที่ไมมีการเคลือบอยางเปนอุตสาหกรรม ลวดลายและการ
ตกแตงบนภาชนะที่พบคลายคลึงกับลวดลายแบบเขมร ซึ่งพบวาภาชนะแบบนี้มีความแพรหลาย
ตามชุมชนโบราณแถบนี้อยางมาก ภายหลังระยะเวลาดังกลาวชุมชนตาง ๆ ในบริเวณนี้ไดทิ้งราง
ไป
จากสภาพภูมิศาสตรดังกลาวแสดงใหเห็นวา ลุมแมน้ําบางขามนั้นเปนพื้นที่มีความอุดม
สมบูรณ
เห็นไดจากการที่มีชุมชนโบราณและแหลงโบราณคดีจํานวนมากตั้งถิ่นฐานอยู
นอกจากนั้น สภาพภูมิศาสตรดังกลาวยังเอื้ออํานวยให สามารถใชเปนเสนทางติดตอกับภูมิภาคอื่น
ตลอดจนชุมชนโบราณใกลเคียงไดเปนอยางดี และพบวามีการสงผานวัฒนธรรมผานบริเวณนี้
ในชวงระยะเวลาตาง ๆ อยูเสมอ ดังจะเห็นไดจากโบราณสถาน โบราณวัตถุตางวัฒนธรรมตาม
ชุมชนโบราณและแหลงโบราณคดีในลุมแมน้ําสายนี้
ขอเสนอแนะ
ควรมีการสํารวจ ขุดคนและศึกษาเพิ่มเติมในทุก ๆ ดานเกี่ยวกับชุมชนโบราณในแถบ
ลุมแมน้ําบางขามทุกแหง โดยการประมวลหลักฐานที่พบเพื่อจะไดทราบพัฒนาการ บทบาทของ
ชุมชนแถบนี้เพิ่มขึ้น
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ภาคผนวก
รายละเอียดในการจําแนกชนิดของสัตวในแตละระดับความลึก
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ภาคผนวก
รายละเอียดในการจําแนกชนิดของสัตวในแตละระดับความลึก
เพื่อแยกประเภทและระบุชนิดของสัตวจากแหลงโบราณคดี การวิเคราะหกระดูกสัตวที่
นําขึ้นมานี้มีวิธีการทําโดยนํากระดูกสัตวที่ไดจากการขุดคนในแตละระดับความลึกมาคัดเลือก โดย
พิจารณาจากสภาพของกระดูก เลือกกระดูกชิ้นที่มีสภาพดีไมแตกหักมากนัก ขอตอกระดูกไม
แตกหักหรือแตกหักไปบางสวน แตยังสามารถระบุถึงชนิดของสัตวนั้น ๆ ได จากนั้นนํากระดูกที่
คัดเลือกแลวมาทําความสะอาดดวยน้ําและแปรงสีฟนปดทําความสะอาดเพียงเบา ๆ เพื่อขจัดคราบ
ดินที่จับอยูบนผิวกระดูกและตามรองตาง ๆ ใหหลุดออกไป กระดูกบางชิ้นจะมีคราบหินปูน
เคลือบอยูบนผิวปกปดลักษณะที่แทจริงของกระดูก ทําใหยากตอการวิเคราะห จึงตองใชเครื่องมือ
ปลายแหลมคอย ๆ เซาะ เพื่อนําคราบหินปูนที่เคลือบอยูออกดวยความระมัดระวัง โดยมิให
ลักษณะและรองรอยเฉพาะของกระดูกแตละชิ้นเสียหาย จึงทําใหรองรอยตาง ๆ ของกระดูก
ปรากฏชัดเจนขึ้น ชวยใหสะดวกแกการจําแนกชนิด ประเภทของสัตวนั้น ๆ หลังจากนั้นนํา
กระดูกที่ลางทําความสะอาดแลวไปผึ่งลมในที่รมใหแหงสนิท เมื่อกระดูกแหงสนิทแลวจะพบวา
รองรอยบนผิวกระดูกปรากฏชัดเจนขึ้น ซึ่งจะทําใหสะดวกแกการจําแนกชนิดของกระดูกและชนิด
ของสัตว
การจําแนกชนิดของกระดูกและชนิดของสัตวนั้น กระทําโดยนํากระดูกแตละชิ้นมา
เปรียบเทียบกับตัวอยางโครงกระดูกสัตวที่มีอยูในประเทศไทย ซึ่งตั้งแสดงอยูในพิพิธภัณฑกาย
วิภาคศาสตรทางสัตว คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย การศึกษานี้ไดพิจารณาถึง
ลักษณะของกระดูก ตําแหนงที่อยูเดิม ลักษณะสัน ปุม รอง รอยของกระดูก ตลอดจนความ
คลายคลึงตาง ๆ กอนที่จะนําไปสูขอสรุปถึงชนิด ตลอดจนนิเวศวิทยาเบื้องตนของสัตวนั้น ๆ
สามารถระบุถึงชนิดของสัตวที่พบในความลึกแตละระดับไดดังนี้
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1. ที่ระดับ 100 – 110 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2 ปรากฏวามีกระดูกที่สามารถ
นํามาจําแนกไดทั้งหมด 5 ชิน้ ดังนี้

ภาพที่ 66 ฟนกิ้งกายักษ
1.1 พบวามีกระดูกอยู 3 ชิ้น อยูในสภาพที่ไมสมบูรณ กระดูกมีลักษณะเปน
กระดูกชิ้นเล็ก ยาว คอนขางแบน กวางประมาณ 2 – 5 มิลลิเมตร หนาตัดเปนรูปสามเหลี่ยม
พื้นผิวดานนอกและดานในไมเรียบ มีลักษณะเปนรองตื้นเล็ก ๆ และสันเตี้ย ๆ สลับกันไปตลอด
ความยาวของกระดูก ขอบลางของกระดูกเรียบ ขอบบนมีลักษณะเปนฐานของสามเหลี่ยมที่หงาย
ขึ้น พื้นผิวไมเรียบมีลักษณะเปนรอยบุมลงไป รอยบุมนี้เกิดจากรากของฟนมาฝงอยูซึ่งเรียกวา
Alveolus กระดูกบางชิ้นยังมีฟนฝงอยู เปนฟนซี่เล็ก ๆ แหลมคมฝงเรียงกันเปนแถวปลายบนของ
ฟนหรือที่เรียกวา crown จะชี้ไปทางขางหลังเล็กนอยเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับกระดูกขากรรไกร
ของกิ้งกายักษแลว ปรากฏวามีลักษณะที่คลายคลึงกัน (ภาพที่ 66)
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ภาพที่ 67 กระดูกสันหลังของปลา
1.2 พบวามีกระดูกอยู 2 ชิ้น ลักษณะกระดูกอยูในสภาพที่ไมสมบูรณ เปนกระดูก
ทอนสั้น ๆ ขาดสวนที่เรียกวา Transverse Process ซึ่งเปนกระดูกที่ยื่นขึ้นไปทางดานบน ความ
กวางประมาณ 1 – 1.3 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 0.6 – 0.7 เซนติเมตร สวนลักษณะของ
ลําตัวของกระดูก (Body) ตรงกลางคอด ซึ่งเกิดจากสวนปลายของกระดูกทั้งปลายบน (Cranial
articular surface)และปลายลาง (Caudal articular surface) ไดเวาลึกเขาไป หนาตัดของกระดูก
คอนขางกลม ซึ่งเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับกระดูกสันหลังของปลาน้ําจืดขนาดใหญ เชน ปลา
กระโห ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน ดังนั้นกระดูกชิ้นนี้ควรเปนกระดูกสันหลังของปลาน้ําจืดขนาด
ใหญ เชน ปลากระโหหรือปลาน้ําจืดชนิดอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน (ภาพที่ 67)
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2. ที่ระดับ 110 – 120 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ปรากฏวามีกระดูกที่สามารถ
นํามาจําแนกได 1 ชิ้น ดังนี้

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 68 A – B กระดูกนิว้ ขอที่ 2 เกง
พบวากระดูกชิ้นนี้อยูในสภาพที่สมบูรณ เปนกระดูกทอนสั้น
ยาวประมาณ 1.5
เซนติเมตร ลําตัวของกระดูก (Body) ตรงกลางคอด ซึ่งเกิดจากสวนปลายของกระดูกทั้งปลายบน
(Cranial articular surface)และปลายลาง (Caudal articular surface) ไดเวาลึกเขาไป หนาตัดของ
กระดูกคอนขางกลม สวนปลายบนมองทางดานตัดมีลักษณะแผกวางพื้นผิวขรุขระเล็กนอย สวน
ปลายลางที่แผกวาง มีลักษณะเวาเขาหากันจนบรรจบเปนรองในแนวตั้งจํานวน 1 รอง ลักษณะ

354

ดังกลาวคลายกับกระดูกกระดูกนิ้วขอที่ 2 (2nd Phalange) เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับตัวอยางกระดูก
ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Small ruminant) จําพวกเกง พบวามีลักษณะเชนเดียวกัน ดังนั้น
กระดูกชิ้นนี้ควรเปนกระดูกนิ้วขอที่ 2 ของเกงหรือสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กอื่นที่มีขนาดใกลเคียง
กัน (ภาพที่ 68 A – B)
3. ที่ระดับ 120 – 130 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ปรากฏวามีกระดูกที่สามารถ
นํามาจําแนกไดดังนี้

ภาพ A กระดูกตัวอยาง

ภาพที่ 69 A – B กระดูกขาหนาของเกง
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3.1 พบวามีกระดูก 1 ชิ้น อยูในสภาพที่ไมสมบูรณ สวนที่เปน 1/3 ทางปลายบน
(Proximal thirds) หายไป คงเหลือแตสวนที่เปน 2/3 ของกระดูก (Middle and distal third)
เทานั้น ประกอบดวยลําตัว (Body) และปลายลาง (Distal end) ของกระดูก ซึ่งทั้งสองสวนนี้เมื่อ
นําไปเปรียบเทียบกับกระดูกเกงที่มีอยู ปรากฏวากระดูกชิ้นนี้เปนกระดูกขาหนาชวงบน (Humerus)
ขางซายของเกง (ภาพที่ 69 A – B)
3.2 พบวามีกระดูกอยู 12 ชิ้น จําแนกเปนประเภทสัตวได 2 ชนิด จํานวน 3
กลุม คือ
3.2.1 มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาน้ําจืดขนาดใหญ มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.2
3.2.2 มีจํานวนทั้งสิ้น 6 ชิ้น สวนตัวของกระดูก (Body) ตรงกลางคอด หนา
ตั ด ของกระดู ก ค อ นข า งกลม ด า นข า งมี ก ระดู ก ที่ ยื่ น ออกไปทางด า นบนและด า นล า งเรี ย กว า
Transverse Process เปนลักษณะเดียวกับกระดูกสันหลังของปลาขนาดใหญ ซึ่งเมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับกระดูกสันหลังของปลาน้ําจืดขนาดเล็ก เชน ปลากระโห ก็มีลักษณะเชนเดียวกัน
ดังนั้นกระดูกชิ้นนี้ควรเปนกระดูกสันหลังของปลาน้ําจืดขนาดเล็ก เชน ปลาตะเพียนหรือปลาน้ํา
จืดชนิดอื่นที่มีขนาดใกลเคียงกัน
3.2.3 มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ชิ้น เปนกระดูกขากรรไกรลางของกิ้งกายักษมีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 1.1
หลุม NEQ – T – 2 ปรากฏวามีกระดูกทีส่ ามารถนํามาจําแนกไดดังนี้
3.3 พบวามีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น อยูในสภาพที่ไมสมบูรณ ลักษณะเปนกระดูก
ยาว (Long bone) สวนที่เห็นเปนสวนปลายบน (Proximal end) สวนตัวกระดูก (Body) หักหายไป
เปนสวนใหญ สภาพที่ปรากฏเปนสวนหัวกระดูก (Head) ที่มีลักษณะเวาเขาหากันจากขอบที่เปน
สัน เกิดเปนรอง 1 รอง เมื่อเปรียบเทียบกับกระดูกขาหนาทอนลาง (Radius) ของสัตวเคี้ยวเอื้อง
ขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ แลวมีลักษณะใกลเคียงกัน ดังนั้นกระดูกชิ้นนี้
จึงควรเปนสวนปลายบนของกระดูกขาหนาทอนลางขางขวา ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก
โค กระบือ (ภาพที่ 70 A – B)
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ภาพ A กระดูกตัวอยาง
ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 70 A – B สวนปลายบนของกระดูกขาหนาทอนลางขางขวาของโค กระบือ
3.4 พบวามีกระดูกที่สามารถจําแนกไดจํานวน 1 ชิ้น สภาพสมบูรณ มีลักษณะ
เปนแผนคอนขางกลมและโคงแบน เกิดจากการคดโคงของกระดูกตามธรรมชาติ บริเวณขอบมี
รอยหยัก (Suture) เล็ก ๆ ซึ่งจะเปนที่ ๆ กระดูกนี้จะไปเชื่อมตอกับกระดูกชิ้นอื่น เมื่อเปรียบเทียบ
กับกระดูกสวนกะโหลกของปลาพบวามีลักษณะเชนเดียวกับกระดูกกะโหลกของปลาน้ําจืด
3.5 พบกระดูก 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ ลักษณะเปนชิ้นยาว แบน ปลายเรียวโคง
แหลม สันขอบกระดูกเปนรองตื้น ๆ 1 รอง คลายเล็บสัตวกินเนื้อ น.สพ.อลงกรณ มหรรณพ
ผูอํานวยการสวนสัตวดุสิตเขาดินวนา ใหความเห็นวาเปนเล็บหมี (ภาพที่ 71 A – B)

ภาพ A กระดูกตัวอยาง
ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 71 A – B เล็บหมี
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4. ที่ระดับ 130 – 140 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ปรากฏวามีกระดูกที่สามารถ
นํามาจําแนกได ดังนี้
4.1 พบวามีกระดูก 1 ชิ้น อยูในสภาพที่แตกหักไปบางสวน แตก็มีลักษณะเฉพาะ
ของกระดูกใหเห็นคือ ดานนอกของกระดูกมีลักษณะเปนแองตื้น ๆ (Fossa) มีขนาดตั้งแตเทาหัว
เข็มหมุดไปจนถึงขนาดเทาหัวไมขีดไฟ แองเหลานี้จะติดตอกันไปและมีสันเตี้ย ๆ คั่นอยู สวน
ทางดานใน (Medial) จะเรียบไมเปนแอง เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับกระดองของตะพาบน้ํา ปรากฏ
วากระดูกชิ้นนี้เปนกระดองของตะพาบ (ภาพที่ 72 A – B)

ภาพ A กระดูกตัวอยาง

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 72 A – B กระดองตะพาบ
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4.2 มีกระดูกอยู 5 ชิ้น อยูในสภาพที่ไมสมบูรณ มีลักษณะโคงอยู 3 ชิ้น ขอบ
ของกระดูกมีรอยหยักเล็ก ๆ ซึ่งรอยหยัก (Suture) นี้จะเปนที่ ๆ กระดูกนี้จะไปเชื่อมตอกับกระดูก
ชิ้นอื่น ดานนอกของกระดูกไมเปนแอง ดานในของกระดูกเรียบ ระหวางดานในและดานนอกจะ
พบวากระดูกมีรูพรุนเล็ก ๆ ความหนาแนนของรูพรุนเหลานี้จะพบนอยกวาลักษณะของกระดูก
ตะพาบ สวนอีก 2 ชิ้นนั้น มีขนาดโตกวา แตลักษณะก็คลายกับ 3 ชิ้นที่กลาวแลว เมื่อนํากระดูก
ทั้งหมดนี้ไปเปรียบเทียบกับกระดองเตา ปรากฏวากระดูกทั้ง 5 ชิ้นนั้น เปนกระดูกที่เปนสวนของ
กระดองเตา กระดูก 3 ชิ้นแรกเปนสวนของกระดองเตาดานบน กระดูกอีก 2 ชิ้นเปนสวนของ
กระดองเตาดานลางหรือสวนหนาอก (ภาพที่ 73 A – B)

ภาพ A กระดูกตัวอยาง

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 73 A – B กระดองเตา

หลุม NEQ – T – 2 ปรากฏวามีกระดูกทีส่ ามารถนํามาจําแนกได ดังนี้
4.3 มีกระดูก 1 ชิ้น อยูในสภาพที่เรียกวาคอนขางสมบูรณ มีเพียงสวนนอยเทานั้น
ที่แตกหักไป ลักษณะของกระดูกเปนประเภทกระดูกยาว (Long bone) ปลายบนคอนขางแบน มี
แองที่จะไปเชื่อมตอกับปลายลางของกระดูกขาชวงบน (Humerus) ปลายลางของกระดูกมีลักษณะ
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เวาเขาและโคงออกสลับกัน (Concave/convex facet) ซึ่งปลายนี้จะไปตอกับกระดูกที่เปนกระดูกขอ
เทาดานหนาแถวบน เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับกระดูกขาหนาสวนลาง (Radius) ของเกง ปรากฏวา
มีลักษณะเชนเดียวกัน สันนิษฐานวากระดูกชิ้นนี้เปนกระดูกขาหนาสวนลางขางขวาของเกง (ภาพที่
74 A – B)

ภาพ A กระดูกตัวอยาง

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 74 A – B กระดูกขาหนาสวนลางขวาของเกง
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4.4 พบวามีกระดูกอยู 12 ชิ้น จําแนกเปนประเภทสัตวได 3 กลุมคือ
4.4.1 มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดใหญ มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.2
4.4.2 มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดเล็ก มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 3.2.2
4.4.3 มีจํานวนทั้งสิ้น 9 ชิ้น เปนกระดูกขากรรไกรของกิ้งกายักษ มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 1.1
5. ที่ระดับ 140 – 150 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ปรากฏวามีกระดูกที่สามารถ
นํามาจําแนกได ดังนี้
5.1 พบวามีกระดูกอยู 12 ชิ้น จําแนกเปนกลุมหลักได 2 กลุมคือ
5.1.1 จํานวน 9 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดเล็ก มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 3.2.2
5.1.2 จํานวน 3 ชิ้น เมื่อตอแลวไดกระดูก 1 ชิ้น เปนกระดูกขากรรไกรลาง
ของกิ้งกายักษ มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.1
6. ที่ระดับ 150 – 160 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2 ปรากฏวามีกระดูกที่สามารถ
นํามาจําแนกได ดังนี้
6.1 พบวามีกระดูกอยู 18 ชิ้น จําแนกเปนกลุมหลักได 3 กลุมคือ
6.1.1 จํานวน 11 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดเล็ก มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 3.2.2
6.1.2 จํานวน 6 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดใหญ มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 1.2
6.1.3 มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ชิ้น เปนกระดูกขากรรไกรของกิ้งกายักษ มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 1.1
7. ที่ระดับ 160 – 170 CM.DT. หลุม NEQ – T – 2 ปรากฏวามีกระดูกที่สามารถ
นํามาจําแนกได ดังนี้
7.1 พบวามีกระดูกอยู 10 ชิ้น จําแนกเปนประเภทสัตวได 2 กลุมคือ
7.1.1 จํานวน 5 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดใหญ มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 1.2
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7.1.2 จํานวน 5 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดเล็ก มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 3.2.2
7.1.3 จํานวน 23 ชิ้น เปนกระดูกขากรรไกรลางของกิ้งกายักษมีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 1.1
7.1.4 จํานวน 4 ชิ้น สภาพสมบูรณ เปนกระดูกที่เรียกวา Transverse
process ลักษณะเปนแทงยาวเรียว แหลม โคงเล็กนอยเอนไปทางขางหลัง ตั้งฉากกับแนวระนาบ
ดานหนาและดานหลังจะปรากฏแนวเล็ก ๆ เปนแนวเชื่อมตอในแนวตั้งแบงกระดูกทั้งสองดานออก
เทา ๆ กัน ปลายลางของกระดูกจะแผกวางออกคลายรูปสามเหลี่ยม ตรงกลางเปนรูกลมที่ทะลุโดย
ตลอด รูดังกลาวเรียกวารองเสนเลือด (Hermal ach) เปนทางสําหรับเสนเลือดที่ไปหลอเลี้ยงอวัยวะ
สวนตาง ๆ จากการเปรียบเทียบกับตัวอยางโครงกระดูกปลาที่ตั้งแสดงอยูในพิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ลักษณะดังกลาว
คลายกับครีบหลัง (Dorsal fin) ของปลา (ภาพที่ 75)

ภาพที่ 75 ครีบหลัง (Dorsal fin) ของปลา
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7.2 พบวามีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ เปนฟนสัตวที่ถูกตัดออกไป
ครึ่งหนึ่ง จํานวน 1 ซี่ เนื้อฟนสีน้ําตาลเขมคลุมดวยเคลือบฟนสีขาวหนา ผิวดานในเปนรองและ
สันสลับกันไปโดยตลอด ฟนดานในจะสั้นกวาดานนอก ทําใหพื้นที่สับตัดมีลักษณะลาดเอียง
ออกมาดานนอก ลักษณะดังกลาวคลายกับฟนกรามบน (Molar) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ
(Large ruminant) จําพวก โค กระบือ (ภาพที่ 76 A – B)

ภาพ A กระดูกตัวอยาง

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 76 A – B ฟนกรามบนของโค กระบือ
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8. ที่ระดับ 170 – 180 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ปรากฏวามีกระดูกที่สามารถ
นํามาจําแนกได ดังนี้
8.1 ฟนสัตว จํานวน 2 ชิ้น จําแนกชนิดไดดังนี้
8.1.1 สภาพไมสมบูรณ เหลือเพียงเคลือบฟนชั้นนอก พื้นผิวเปนรองลูก
ระนาด ลักษณะดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางฟนสัตวแลว มีความคลายกับฟนกราม (Molar)
ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Small ruminant) จําพวก เกง (ภาพที่ 77 A – B)

ภาพ A ฟนตัวอยาง

ภาพ B ฟนจากการขุดคน
ภาพที่ 77 A – B ฟนกรามของเกง
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8.1.2 สภาพคอนขางสมบูรณ เปนฟนสัตวขนาดเล็ก มีรากฟน 2 ราก สําหรับ
ยึดฟนใหติดแนนกับเหงือกรากฟนรากหนึ่งไดหักหายไป ลักษณะโดยทั่วไปของฟน (Mastication
surface) คลายใบมีดที่คดเคี้ยว ลักษณะนี้เปนฟนของสัตวกินเนื้อ (Carnivor) เมื่อไปเปรียบเทียบกับ
ฟนของสุนัขแลว ปรากฏวาฟนชิ้นนี้คลายกับฟนกรามซี่ที่ 4 (4th Premolar) ของสุนัข ฉะนั้นฟนที่
พบนี้เปนฟนของสุนัข (ภาพที่ 78 A – B)

ภาพ A ตัวอยางฟนสัตว

ภาพ B ฟนจากการขุดคน(ศรชี้)
ภาพที่ 78 A – B ฟนสุนัข
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8.2 พบวามีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ ลักษณะกระดูกที่พบปรากฏวา
เปนกระดูกขากรรไกรลาง (Ramus of mandible) จากการเปรียบเทียบกับกระดูกขากรรไกรลางของ
สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก กระบือ ปรากฏวามีลักษณะเหมือนกัน กระดูก
ชิ้นดังกลาวเปนกระดูกขากรรไกรลางขางซายของกระบือ (ภาพที่ 79 A – B)

ภาพ A กระดูกตัวอยาง(ศรชี้)

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 79 ขากรรไกรลางของโค กระบือ
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8.3 พบวามีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพของกระดูกคอนขางสมบูรณ มีลักษณะ
เปนรูปสามเหลี่ยม สวนตัวของกระดูก (Body) ตรงกลางคอด ปลายบนของกระดูกมีสันหนาแบง
ออกเปน แองจํานวน 2
แอง แองที่อยูดานนอกจะใหญกวา ดานหนามีปุมยื่นอยูตรงกลาง
ดานหลังมีปุมกระดูกอยู 2 ปุม ดานปลายลางเล็กกวาปลายบนเปนรองในแนวตั้งจํานวน 1 รอง
เกิดจากการเวามาบรรจบกันของกระดูกดานขางทั้งสองดาน มีลักษณะคลายลูกรอก เมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับกระดูกนิ้วเทาแลว ลักษณะดังกลาวคือกระดูกนิ้วเทาขอที่ 2 (2nd phalanx) ของสัตว
เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ (ภาพที่ 80 A – B)

ภาพ A กระดูกตัวอยาง

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 80 กระดูกนิ้วเทาของโค กระบือ
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8.4 พบวามีกระดูกอยู 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ ลักษณะคลายรูปสามเหลี่ยม
กระดูกชิ้นนี้เปนชิ้นที่แตกออกมาจากกระดูกชิ้นใหญ ผิวกระดูกบางสวนเรียบ ที่ตัวกระดูกมีรู 1 รู
ซึ่งเปนเสนทางผานของหลอดโลหิตหรือเสนประสาทสําหรับหลอเลี้ยงเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับตัวอยางโครงกระดูกแลว ลักษณะดังกลาวตรงกับกระดูกสวนที่เรียกวา Petrous
part of temporal bone กระดูกชิ้นนี้จะอยูทางดานลางดานซายของกะโหลกศีรษะ กระดูกชิ้นนี้
เปนกระดูกของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ (ภาพที่ 81A – B)

ภาพ A กระดูกตัวอยาง

ภาพ B
ภาพที่ 81 A – B Petrous part of temporal bone
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8.5 พบวามีกระดูกอยู 26 ชิ้น จําแนกเปนประเภทสัตวได 4 กลุมคือ
8.5.1 มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดใหญ มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.2
8.5.2 มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาน้ําจืด ขนาดเล็กมี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 3.2.2
8.5.3 มีจํานวนทั้งสิ้น 19 ชิ้น เปนกระดูกขากรรไกรลางของกิ้งกายักษมีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 1.1
8.5.4 มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ชิ้น เปนครีบหลังของปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 7.1.4
8.6 สภาพไมสมบูรณ เกิดการหักหายของกระดูกในแนวยาว ลักษณะเปนชิ้นสวน
ของกระดูกปลายแหลมงองุม ผิวดานนอกคอนขางเรียบ ดานในขรุขระ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
โครงกระดูกของหมี ปรากฏวาลักษณะของกระดูกชิ้นดังกลาวคลายกับกระดูกปลายเล็บขอที่ 3
(3rd phalanx) สันนิษฐานวาเปนกระดูกของหมีเชนเดียวกับขอ 3.6
8.7 สภาพคอนขางสมบูรณ เปนฟนสัตวมีรากฟนขนาดใหญ 1 ราก ฟนดานบน
เปนสัน มียอดแหลม 2 ยอด ลักษณะฟนมีรอยสึกเนื่องจากการใชงาน ผิวฟนดานนอกโคงมน เมื่อ
เปรียบเทียบกับฟนของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก ปรากฏวาลักษณะของฟนซี่ดังกลาวมีลักษณะคลาย
ฟนซี่หนา (Incisor) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Small ruminant) จําพวก เกง (ภาพที่ 82 A – B)

ภาพ A ตัวอยางตัวอยางฟนสัตว

ภาพ B ฟนสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 82 A – B ฟนกวาง
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8.8 สภาพไมสมบูรณ สวนปลายหักหายไป เปนฟนสัตว ลักษณะฟนดานหนาโคง
แบน ดานหลังฟนมีรอง 1 รอง เคลือบฟนสีขาวเปนมันเงา มีรอยสึกจากการใชงาน ลักษณะ
คลายฟนเขี้ยวของเสือ (ภาพที่ 83 A – B)

ภาพ A ตัวอยางฟนสัตว

ภาพ B ฟนสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 83 A – B เขี้ยวเสือ
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หลุม NEQ – T – 2 ปรากฏวามีกระดูกทีส่ ามารถนํามาจําแนกได ดังนี้
8.9 พบวามีกระดูกอยู 46 ชิ้น อยูในสภาพที่ไมสมบูรณและสภาพสมบูรณ
ลักษณะเปนกระดูกแผนแบน รูปรางมีตั้งแตเกือบเปนสี่เหลี่ยมจตุรัสไปจนถึงคอนขางกลม ขอบมี
รอยหยัก(Suture) โดยรอบ ซึ่งจะประสานกับกระดูกชิ้นอื่น ดานลางเรียบ โคงเล็กนอย ดานบน
เปนหลุมเล็ก ๆ ขนาดตาง ๆ จํานวนไมแนนอน ตรงกลางเปนสันแหลมยาวโคงโดยตลอดจากขอบ
ดานหนึ่งมาบรรจบกับขอบกระดูกอีกดานหนึ่ง จากการเปรียบเทียบกับตัวอยางโครงกระดูกจระเข
ที่ตั้งแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ลักษณะดังกลาวเปนลักษณะเดียวกับเกล็ดหลังของจระเขน้ําจืด ฉะนั้นกระดูกที่พบนี้
เปนเกล็ดหลังของจระเขน้ําจืด (ภาพที่ 84)

ภาพ A เกล็ดหลังจระเข

ภาพ B เกล็ดหลังจระเขน้ําจืด
ภาพที่ 84 เกล็ดหลังจระเขน้ําจืด
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8.10 พบวามีฟนสัตว 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ เปนฟนสัตวขนาดใหญ ลักษณะ
เปนแทงสี่เหลี่ยม ผิวฟนดานขางทั้ง 2 ดาน คอนขางแบนเปนรองตื้น ๆ ผิวดานในเปนรองลึก 1
รอง อยูระหวางสัน 2 สัน ผิวดานนอกเปนรองลึก 4 รอง และสัน 5 สัน พื้นผิวดานบนเปนสัน
แหลมหยักจํานวน 4 สันเรียงกันดานละ 2 สัน ลาดเอียงออกทางผิวดานนอก แบงตรงกลางดาน
รองลึก 1 รอง เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับฟนสัตว ปรากฏวาลักษณะของฟนซี่ดังกลาวมีลักษณะ
เดียวกับฟนกราม (Molar) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ
(ภาพที่ 85 A – B)

ภาพ A ตัวอยางฟน

ภาพ B ฟนจากการขุดคน
ภาพที่ 85 ฟนกรามของโค กระบือ
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8.11 มีกระดูกจํานวน 2 ชิ้น เปนกระดองเตาสวนอก มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 4.2
8.12 พบกระดูกจํานวน 2 ชิ้น สภาพสมบูรณ เปนฟนสัตวแทงยาว ปลายฟนตัด
ตรง มีรากฟนขนาดใหญ 1 ราก ดานหนาเปนรองตื้น 2 รอง ดานหลังเปนสัน 1 สัน รูปรางฟน
ดานหลังเปนรูปสามเหลี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางฟนสัตว ปรากฏวาลักษณะของฟนซี่ดังกลาว
มีลักษณะคลายกับฟนหนา (Incisor) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Small ruminant) จําพวก กวาง
(ภาพที่ 86 A – B)

ภาพ A ตัวอยางฟนสัตว

ภาพ B ฟนสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 86 ฟนหนาของกวาง
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8.13 พบกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ เปนฟนสัตว รากฟนหักหายไป
แตยังเห็นรองรอยรากฟนจํานวน 2 ราก รูปรางฟนโดยรวมและหนาตัดฟน เปนรูปสามเหลี่ยม
พื้นผิวดานบนเปนแนวสันแหลมที่หยักคดเคี้ยวไปมาเอียงลาดลงดานขาง มีรองดานขางจํานวน 4
รอง สันดังกลาวเปรียบเหมือนใบมีดสําหรับสับตัดซึ่งเปนลักษณะของฟนสัตวกินเนื้อ (Carnivor)
เมื่อเปรียบเทียบกับกับตัวอยางฟนสัตวแลวฟนชิ้นนี้คลายกับคลายกับฟนกราม (Molar) ของหมี
(ภาพที่ 87 A– B)

ภาพ A ตัวอยางฟนสัตว

ภาพ B ฟนสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 87 ฟนกรามของหมี
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8.14 พบกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพสมบูรณ เปนฟนสัตวขนาดเล็ก มีรากฟน 2
ราก รูปรางฟนโดยรวมและหนาตัดฟนเปนรูปสามเหลี่ยม พื้นผิวดานบนยกตัวเปนสันแหลม ลาด
ลงดานขาง เมื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางฟนสัตวแลว ฟนชิ้นนี้มีลักษณะคลายกับฟนกรามซี่ที่ 2
(2nd Premolar) ของสุนัข (ภาพที่ 88 A – B)

ภาพ A ตัวอยางฟนสัตว

ภาพ B ฟนสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 88 A – B ฟนกอนกรามของสุนัข
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8.15 พบกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ เปนฟนสัตว มีรากฟนขนาดใหญ
เกือบเทาตัวฟนจํานวน 1 ราก ฟนดานหนาบางสวนไดหักหายไป จากลักษณะที่เหลืออยู เห็นได
ว า สมดุ ล ย ข องฟ น ส ว นมากเอี ย งมาทางด า นหน า รู ป ร า งฟ น โดยรวมและหน า ตั ด ฟ น เป น รู ป
สามเหลี่ยม ลักษณะฟนดังกลาวคลายกับฟนของสัตวกินพืช (Ruminant)โดยทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบ
กับตัวอยางฟนสัตวแลว ฟนชิ้นนี้มีลักษณะคลายกับฟนหนา(Incisor) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก
(Small ruminant) จําพวก กวางเชนเดียวกับขอ 8.7
8.16 พบวามีกระดูกอยู 73 ชิ้น จําแนกเปนประเภทสัตวได 4 กลุมคือ
8.16.1 มีจํานวนทั้งสิ้น 12 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดเล็ก มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.2
8.16.2 มีจํานวนทั้งสิ้น 11 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาน้ําจืดขนาดใหญ
มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 6.1.2
8.16.3 มีจํานวนทั้งสิ้น 44 ชิ้น เปนกระดูกขากรรไกรลางของกิ้งกายักษ มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.1
8.16.4 มีจํานวนทั้งสิ้น 6 ชิ้น เปนครีบหลังของปลาขนาดเล็กและขนาดใหญ
มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 7.1.4
9. ที่ระดับ 180 – 190 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ปรากฏวามีกระดูกที่สามารถ
นํามาจําแนกได ดังนี้
9.1 พบวามีกระดูกอยู 42 ชิ้น จําแนกเปนประเภทสัตวได 4 กลุมคือ
9.1.1 มีจํานวนทั้งสิ้น 9 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาน้ําจืดขนาดใหญ มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.2
9.1.2 มีจํานวนทั้งสิ้น 12 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาน้ําจืดขนาดเล็ก มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 3.2.2
9.1.3 มีจํานวนทั้งสิ้น 7 ชิ้น เปนกระดูกขากรรไกรลางของกิ้งกายักษ มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.1
9.1.4 มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ชิ้น เปนเกล็ดหลังของจระเขน้ําจืด มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 8.9
9.2 มีกระดูกจํานวนทั้งสิ้น 5 ชิ้น เปนฟนหนาของกวาง มีลักษณะเชนเดียวกับขอ
8.7
9.3 มีกระดูกจํานวนทั้งสิ้น 8 ชิ้น เปนกระดองเตาสวนทอง มีลักษณะเชนเดียวกับ
ขอ 4.2
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9.4 พบกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ เปนฟนสัตวติดอยูกับสวนของ
กราม รากฟนบางสวนหักหายไป นับรากฟนได 6 ราก ฟนซี่นี้มีรองแบงฟนในแนวตั้งเปน 3
สวน ทําใหดูคลายกับฟน 3 ซี่ อยูติดกัน ผิวดานบนตัดตรงเปนแนวระนาบ พื้นผิวมีรองเล็กๆเปน
สันตื้น ๆ แตไมเปนสันแหลม ตัวฟนมีรอยสึกจากการใชงาน เมื่อเปรียบเทียบกับฟนของสุกรแลว
ฟนชิ้นนี้มีลักษณะคลายกับฟนกรามของสุกร (ภาพที่ 89 A – B)

ภาพ A ตัวอยางฟนสัตว

ภาพ B ฟนสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 89 A – B ฟนกรามสุกร
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9.5 พบกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ เปนกระดูกยาว (Long bone)
ปลายขางหนึ่งหักหายไปเหลืออยูประมาณ 1 ใน 3 ของปลายลางของกระดูกทั้งหมด มองจาก
หนาตัดของกระดูก จะเห็นเปนรูปวงรีคอนขางแบน เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับโครงกระดูกของ
สุนัขแลวปรากฏวา ลักษณะดังกลาวตรงกับกระดูกขาหนาทอนลาง (Radius) ขางขวาของ สุนัข
(ภาพที่ 90 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูก

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 90 A – B กระดูกขาหนาทอนลางของสุนัข
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9.6 พบกระดูกจํานวน 2 ชิ้น สภาพสมบูรณจํานวน 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณจํานวน
1 ชิ้น เปนกระดูกยาว (Long bone) สวนหัวของกระดูก (Proximal end) จะแบนทางขางเขาหากัน
ในแนวตั้ง เกิดเปนแองเล็ก ๆ สวนดานปลาย (Distal end) ปลายบนสุดเปนแอง เปนสวนที่จะไป
ตอกับกระดูกนิ้วเทาทอนที่ 1 ดานบนของกระดูกมีแองเล็ก ๆ ปลายสุดมีลักษณะนูน ดานหลังเปน
แอง 2 แองถูกแบงดวยสันลักษณะคลายลูกรอก เมื่อเปรียบเทียบกระดูกชิ้นนี้กับโครงกระดูกสุนัข
แลว พบวากระดูกทั้ง 2 ชิ้น เปนกระดูกฝาเทาดานหนา (Metatarsal bone) หรือกระดูกฝาเทา
ดานหลัง (Metacarpal bone) ของสุนัข (ภาพที่ 91 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูก

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 91 A – B กระดูกฝาเทาของสุนัข
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9.7 มีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ เปนรูปสามเหลี่ยมลาดลง ขอบ
กระดูกดานหนาเปนสันโคง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงกระดูกสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ พบวามี
กระดูกชิ้นดังกลาวมีลักษณะเดียวกับกระดูกนิ้วเทาขอที่ 3 (3rd Phalanx) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาด
ใหญ (Large ruminant) จําพวกโค กระบือ (ภาพที่ 92 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูก

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 92 A – B กระดูกนิว้ เทาของโค กระบือ
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หลุม NEQ – T – 2 ปรากฏวามีกระดูกทีส่ ามารถนํามาจําแนกได ดังนี้
9.8 พบกระดูกจํานวน 3 ชิ้น เปนฟนสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant)
จําพวก กระบือ มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 8.10
9.9 พบกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ เปนกระดูกยาว (Long bone)
คอนขางแบน ลักษณะโคงยาว หนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยม ดานหนาและดานหลังกระดูกเปนรองลึก
ลักษณะดังกลาวเปนสวนปลายลางของกระดูกซี่โครง (Rib) ของ หมูปา (ภาพที่ 93 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูก

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 93 A – B กระดูกซีโ่ ครงของหมูปา
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9.10 พบกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ เปนกระดูกยาว (Long bone)
ปลายบน (Proximal extremity) และลําตัว (Body) ของกระดูกขางหนึ่งหักหายไป ปลายกระดูกที่
พบนี้มีลักษณะงองุมเปน 3 แฉก ผิวกระดูกเปนรองเล็กๆจํานวนมาก โดยตลอดดานหลังมีแอง 1
แอง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงกระดูกสัตวปก พบวากระดูกชิ้นดังกลาวมีลักษณะคลายกับกระดูก
ขอเทา (Tarsometatarsus) ของนก (ภาพที่ 94 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูก

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 94 A – B กระดูกขอเทาของนก
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9.11 พบวามีกระดูกอยู 16 ชิ้น จําแนกเปนประเภทสัตวได 2 กลุมคือ
9.11.1 มีจํานวนทั้งสิ้น 14 ชิ้น เปนกระดูกขากรรไกรลางของกิ้งกายักษ มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.1
9.11.2 มีกระดูกจํานวนทั้งสิ้น 2 ชิ้น เปนกระดองเตาสวนทอง มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 4.2
10. ที่ระดับ 190 – 200 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ปรากฏวามีกระดูกที่
สามารถนํามาจําแนกได ดังนี้
10.1 พบวามีกระดูกอยู 14 ชิ้น จําแนกเปนประเภทสัตวได 5 กลุมคือ
10.1.1 พบวามีกระดูกอยู 2 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดใหญ มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.2
10.1.2 มีกระดูกจํานวนทั้งสิ้น 6 ชิ้น เปนกระดองเตาสวนทองจํานวน 3
ชิ้น และเปนกระดองเตาสวนหลัง จํานวน 3 ชิ้น มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 4.2
10.1.3 มีกระดูก 1 ชิ้น สภาพสมบูรณ ลักษณะเปนกระดูกทอนสั้น
คอนขางแบน ลําตัวของกระดูก (Body) ตรงกลางคอด สวนปลายลางมีลักษณะคลายกับลูกรอก
ด า นข า งทั้ ง สองข า งของลู ก รอกจะเป น แอ ง ลึ ก เล็ ก ๆ ซึ่ ง เป น ที่ เ กาะของเนื้ อ เยื่ อ เมื่ อ นํ า ไป
เปรียบเทียบกับโครงกระดูกของเตาแลวพบวากระดูกชิ้นนี้มีลักษณะคลายกับกระดูกนิ้วของเตา
(ภาพที่ 95 A – B)

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน
ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว
ภาพที่ 95 A – B กระดูกนิว้ ของเตา
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10.1.4 มีกระดูกจํานวนทั้งสิ้น 4 ชิ้น เปนขากรรไกรของกิ้งกายักษ มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.1
10.1.5 มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ชิ้น เปนครีบหลังของปลาขนาดใหญ มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 6.1.3
10.2 พบวามีกระดูกอยู 2 ชิ้น จําแนกไดดังนี้
10.2.1 มีกระดูก 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ ลักษณะเปนกระดูกยาว รูปราง
คอนขางแบน พื้นผิวดานบนโคงลาดมาบรรจบกับพื้นผิวดานลางที่แบนเรียบ ทําใหจุดที่มาบรรจบ
กันมีลักษณะคลายใบมีด เมื่อเปรียบเทียบกับโครงกระดูกสุนัขแลวพบวากระดูกชิ้นนี้ มีลักษณะ
เดียวกับกระดูกซี่โครง (Rib) ของสุนัข (ภาพที่ 96 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 96 A – B กระดูกซีโ่ ครงของสุนัข
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10.2.2 มีกระดูก 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ ลักษณะเปนกระดูกยาว (Long
bone) โคงสภาพไมสมบูรณ ปลายทั้งสองขางหักไป หนาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู สวนปลาย
บน (Proximal end) มีความโคงมากแลวลาดไปยังสวนปลายลาง (Distal end) ที่มีลักษณะแบน
ดานหนาและดานหลังของกระดูกมีลักษณะเปนรองตื้น ๆ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับโครงกระดูก
สุกรแลวพบวากระดูกชิ้นนี้ มีลักษณะเดียวกับกระดูกซี่โครง (Rib) ของ สุกรเชนเดียวกับขอ 9.9
10.3 มีกระดูกจํานวน 2 ชิ้น จําแนกไดดังนี้
10.3.1 ชิ้นที่ 1 สภาพของกระดูกไมสมบูรณ เปนกระดูกที่ไมไดเรียงเปนคู
(Irregular bone) ลักษณะดานตัดคลายสามเหลี่ยม กระดูกแตละดานเวาเขาหาแกนกลาง ดานลาง
เปนรองกวาง มีสวนตอที่ หักไป ลักษณะดานนอกสังเกตไดวาเกิดจากการจรดกันของกระดูกแผน
แบนทั้ ง สองขา งกระดู ก บริ เ วณที่ จ รดกัน นี้จ ะเปน สัน เกิด ขึ้ น สั น นี้คื อ กระดู ก แนวตั้ง (Spinous
process) ยื่นเฉียงขึ้นไปทางดานหลัง ดานในของกระดูกโคงเวา กระดูกชิ้นนี้เปนลักษณะของสัน
หลังสวนอกเพราะสันกระดูกยื่นเฉียงไปดานหลัง เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับโครงกระดูกเสือ พบวา
ลักษณะดังกลาวตรงกับกระดูกสันหลังสวนอก (Thoracie vetrabra) ของเสือ(ภาพที่ 97 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูก

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 97 A – B กระดูกสันหลังของเสือ
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10.3.2 ชิ้นที่ 2 สภาพของกระดูกไมสมบูรณ เปนกระดูกที่มีรูปรางไม
แนนอน (Irregular bone) ลักษณะของกระดูกดานลางแบน ดานบนเวาเปนแอง กระดูกชิ้นนี้เปน
กระดูกสันหลังสวนเอวชวงหลังพรอมกับแองซึ่งเปนบริเวณที่เชื่อมกับกระดูกที่ตอเนื่องกัน โดย
ชว งดา นหนา ของกระดู ก หัก หายไปเมื่อนําไปเปรี ย บเที ย บกั บโครงกระดู ก เสือ พบว าลั ก ษณะ
ดังกลาวคลายกับกระดูกสันหลังสวนเอว (Caudal part of body of lumbar vetabra) ของเสือ
(ภาพที่ 98 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 98 A – B กระดูกสันหลังสวนเอวของเสือ
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10.4 มีกระดูก 1 ชิ้น สภาพของกระดูกไมสมบูรณ กระดูกชิ้นนี้เปนกระดูกยาว
(Long bone) ปลายบนซึ่งเปนสวนหัวกระดูก (head) หักไป ปลายอีกดานหนึ่งมีรอยแตกที่หัว
กระดูกเล็กนอย ตัวกระดูกถึงแมวาจะแตก แตก็สามารถประกอบกลับเขาเปนรูปเดิมได รูปดานตัด
มี ส ว นปลายคล า ยสามเหลี่ ย ม ตอนกลางค อ นข า งกลมรู ป ร า งโดยรวมเป น รู ป อั ก ษร S
(ภาษาอังกฤษ) ดานปลายลาง (Distal) เมื่อเปรียบเทียบกับโครงกระดูกเกง พบวากระดูกชิ้นนี้มี
ลักษณะคลายกับกระดูกขาหนาทอนบน (Humerus) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก (Small ruminant)
จําพวก เกงเชนเดียวกับขอ 3.1
หลุม NEQ – T – 2 ปรากฏวามีกระดูกทีส่ ามารถนํามาจําแนกได ดังนี้
10.5 พบกระดูก 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ ปลายกระดูกทั้งสองขางมีรองรอย
คลายถูกตัด กระดูกมีลักษณะแบน ดานลางแบนเรียบ ดานบนโคงมาบรรจบกับดานลาง เมื่อ
เปรียบเทียบกับโครงกระดูกโค กระบือ พบวากระดูกชิ้นดังกลาว มีลักษณะคลายกับปลายลางของ
กระดูกซี่โครง (Rib) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ
(ภาพที่ 99 A – B)

ภาพ A กระดูกตัวอยาง

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 99 A – B กระดูกซีโ่ ครงของโค กระบือ
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10.6 พบวามีกระดูกอยู 41 ชิ้น จําแนกเปนประเภทสัตวได 6 กลุมคือ
10.6.1 มีจํานวนทั้งสิ้น 26 ชิ้น เปนกระดูกขากรรไกรลางของกิ้งกายักษ มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.1
10.6.2 มีกระดูกจํานวนทั้งสิ้น 2 ชิ้น เปนกระดองเตาดานหลัง มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 4.2
10.6.3 มีจํานวนทั้งสิ้น 5 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดเล็ก มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ 3.2.2
10.6.4 มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาน้ําจืดขนาด
ใหญ มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 1.2
10.6.5 มีจํานวนทั้งสิ้น 4 ชิ้น เปนครีบหลังของปลาขนาดเล็กและขนาด
ใหญ มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 6.1.3
10.6.6
มีจํานวน 1 ชิ้น เปนเกล็ดหลังของจระเขน้ําจืด มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 8.6
10.7 มีกระดูก 1 ชิ้น สภาพของกระดูกไมสมบูรณ ปลายกระดูกขางหนึ่งหัก
เปนกระดูกยาว (Long bone) เมื่อเปรียบเทียบกับโครงกระดูกสุนัข พบวากระดูกชิ้นนี้ มีลักษณะ
คลายกับสวนปลายบนของกระดูกขาหนาทอนลาง (Proximal of radius) ของสุนัขเชนเดียวกับขอ
9.5
10.8 มีกระดูก 1 ชิ้น สภาพของกระดูกไมสมบูรณ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
กระดูกซี่โครง (Rib) ของ สุนัข ปรากฏวามีลักษณะเชนเดียวกับขอ 10.2.1
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10.9 มีกระดูก 1 ชิ้น สภาพกระดูกไมสมบูรณ ลักษณะของกระดูกพบวามีเบา
โพรงฟนสําหรับรากฟนมาฝงอยู 3 ซี่ กระดูกนี้อยูที่ขากกรไกรบนอยูทางสวนหนาของขากรรไกร
บน จะมีรูเล็ก ๆ อยูที่ผิวของกระดูกซึ่งรูเหลานี้เปนทางผานของเสนโลหิต ผิวของกระดูกขรุขระ
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับกระดูกศีรษะของหมี พบวากระดูกชิ้นนี้มีลักษณะคลายกับกระดูกสวน
หนาซึ่งรองรับฟนหนาของขากรรไกรบน (Incisive bone) ของหมี (ภาพที่ 100 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 100 A – B กระดูกคางของหมี
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10.10 พบวามีกระดูก 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ กระดูกชิ้นนี้เปนสวนปลายลาง
ของกระดูก ลักษณะเปนสวนหัวของกระดูก (Head) มีรองขนาดใหญคลายเบา ซึ่งเปนสวนที่จะไป
สัมผัสกับสวนหัวของกระดูกอีกชิ้น มีรอยเวาหลายแหงพื้นผิวขรุขระ มีรูเล็ก ๆ สําหรับเสนโลหิต
ผาน สวนนอกเหนือจากนั้นถูกตัดขาดไป เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับโครงกระดูกโค กระบือ พบวา
กระดูกชิ้นนี้มีลักษณะคลายกับปลายลางของกระดูกขาหนาทอนลาง (Distal of radius) ของสัตว
เคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ (ภาพที่ 101 A – B)

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว
ภาพที่ 101 A – B กระดูกขาหนาทอนลางของโค กระบือ
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11. ที่ระดับ 200 – 210 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ปรากฏวามีกระดูกที่
สามารถนํามาจําแนกได ดังนี้
11.1 มีกระดูกจํานวน 6 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดใหญ มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 1.2
11.2 มีกระดูกจํานวน 7 ชิ้น เปนขากรรไกรลางของกิ้งกายักษ มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 1.1
11.3 พบฟน 1 ซี่ เปนฟนกรามลางของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค
กระบือ มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 8.10
11.4 มีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น เปนกระดองตะพาบดานบน มีลักษณะเชนเดียวกับ
ขอ 4.1
11.5 มีกระดูกจํานวน 3 ชิ้น เปนกระดองเตาดานลางจํานวน 1 ชิ้น มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ 4.2
11.6 มีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น เปนกระดูกซี่โครงของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ
จําพวก กระบือ มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 10.5
11.7 มีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น เปนเกล็ดหลังของจระเขน้ําจืด ลักษณะเชนเดียวกับ
ขอ 8.6
หลุม NEQ – T – 1 ปรากฏวามีกระดูกทีส่ ามารถนํามาจําแนกได ดังนี้
11.8 พบฟนจํานวน 1 ซี่ สภาพสมบูรณ เปนฟนสัตวปลายแหลม ปลายฟนโคง
เล็กนอย มีรองเล็ก ๆ พาดผานโดยรอบในแนวตั้ง รูปดานตัดคอนขางกลม โดยรวมจะมองคลาย
กับฝาชี โคนฟนเปนพื้นผิวที่มีความขรุขระ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับฟนจระเข พบวามีลักษณะ
เชนเดียวกัน (ภาพที่ 102)
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ภาพที่ 102 ฟนจระเขเปรียบเทียบระหวางซี่ซาย (ตัวอยาง) กับซี่ขวา
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11.9 พบกระดูกจํานวน 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งมีลักษณะเปนเล็บของนก ปลายดานลาง
แหลม โคงไมมาก ปลายบนขยายกวางออก ดานลางมีลักษณะเปนรอง อีกชิ้นหนึ่งนั้นเปนกระดูก
นิ้วขอที่ 3 (3rd Phalanx) ปลายลางแหลม ปลายบนขยายกวาง มีพื้นที่เชื่อมตอกับปลายสวนลาง
ของกระดูกนิ้วขอที่ 2 (2nd Phalanx) ซึ่งเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับโครงกระดูกสัตวปก เชน นกหรือ
ไก ปรากฏวาควรจะเปนกระดูกนิ้วขอที่ 3 (3rd Phalanx) พรอมทั้งกรงเล็บที่หุมตัวกระดูกไว
(ภาพที่ 103 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 103 A – B เล็บของนก

393

11.10 มีกระดูกจํานวน 11 ชิ้น เปนกระดองเตาสวนทอง มีลักษณะเชนเดียวกับ
ขอ 4.2
หลุม NEQ – T – 2 ปรากฏวามีกระดูกที่สามารถนํามาจําแนกได ดังนี้
11.11 พบฟนจํานวน 1 ซี่ สภาพคอนขางสมบูรณ เปนฟนสัตวขนาดใหญ สวน
ที่เปนรากฟนหักหายไปผิวดานนอกเปนรอง 2 รอง มีสันที่ขอบฟนและกลางฟน 3 สัน พื้นผิว
ดานในโคงนูนมาจรดกับพื้นผิวดานนอกที่มีลักษณะเชนเดียวกัน พื้นผิวดานขางเรียบ ดานบนของ
ฟนมีการสึกหรอเนื่องจากการขบเคี้ยว เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับฟนของโค กระบือ พบวาลักษณะ
ดังกลาวคลายฟนกอนกราม (Premolar) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดเล็กที่มีรูปรางใหญ (Small
ruminant) จําพวกเกงหรือกวางขนาดใหญ (ภาพที่ 104 A – B)

ภาพ A ตัวอยางฟนสัตว

ภาพ B ฟนสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 104 ฟนกวาง
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11.12 พบฟนจํานวน 2 ซี่ เมื่อนํามาเปรียบเทียบพบวาเปนฟนกรามบน (Molar)
ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก โค กระบือ มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 8.10
11.13 มีกระดูกจํานวน 3 ชิ้น เปนกระดองตะพาบ มีลักษณะเชนเดียวกับขอ 4.1
11.14 มีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น เปนกระดองเตาสวนทอง มีลักษณะเชนเดียวกับขอ
4.2
11.15 มีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพสมบูรณ เปนกระดูกทอนสั้น ๆ ปลายลางมี
ลักษณะคลายลูกรอก (Trochlea) ดานขางเปนแองเล็ก ๆ 2 แอง ปลายบนขยายใหญกวาปลายลาง
มีแอง 2 แองโยมีสันเตี้ยมาแบง ดวยลักษณะที่ปลายนี้ขยายใหญ จึงทําใหเห็นวาลําตัวของกระดูก
คอดกลางลักษณะดังกลาวคลายกับกระดูกสวนที่อยูบริเวณนิ้ว เมื่อเปรียบเทียบกับกระดูกนิ้วมือ
ของลิง พบวากระดูกชิ้นดังกลาวมีลักษณะคลายกับกระดูกนิ้วขอที่ 1 (1st phalanx) ของลิง
(ภาพที่ 105 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูก

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 105 กระดูกนิว้ ของลิง
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11.16 พบกระดูกจํานวน 1 ชิ้น อยูในสภาพที่ไมสมบูรณ ปลายบนดานหนึ่งหัก
หายไป เปนกระดูกยาว (Long bone) กระดูกชิ้นนี้คือสวนปลายลางมีลักษณะคอนขางแบน สวน
ปลายขยายออก สวนหัวกระดูกคอนขางมน ไมเรียบ เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับโครงกระดูกลิง
พบวากระดูกชิ้นดังกลาวมีลักษณะคลายกับกระดูกขาหนาทอนลาง (Radius) ของลิง
(ภาพที่ 106 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 106 A – B กระดูกขาหนาทอนลางของลิง
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12. ที่ระดับ 210 – 220 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1 ปรากฏวามีกระดูกที่สามารถ
นํามาจําแนกได ดังนี้ คือ
12.1 พบกระดูก 1 ชิ้น ซึ่งอยูในสภาพไมสมบูรณ เหลือเพียงสวนปลายลางของ
กระดูกที่เปนสวนพื้นที่เชื่อมตอ ลักษณะที่พบเปนแองใหญ 2 แอง มีสันนูนขึ้นมาแบง หนาตัด
ของกระดูกคอนขางเปนสี่เหลี่ยมดานไมเทา ลักษณะดังกลาวนี้เปนปลายลางของกระดูกหนาแขง
หรือกระดูกขาหลังทอนลางที่เรียกวา Tibia ซึ่งปลายนี้จะไปตอกับกระดูกขอเทาหลัง เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับโครงกระดูกโค กระบือ ซึ่งเปนสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) แลว
กระดูกชิ้นนี้มีตําแหนงตรงกับกระดูกขาหลังทอนลางของสัตวประเภทดังกลาว สันนิษฐานวานาจะ
เปนกระดูกสวนปลายลางของกระดูกขาหลังทอนลาง (Tibia) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญจําพวก
โค กระบือ (ภาพที่ 107 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 107 A – B กระดูกขาหลังทอนลางของโค กระบือ
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12.2 พบกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพไมสมบูรณ สวนปลายบนและปลายลางได
หักหายไปเหลือเพียงสวนลําตัวกระดูก (Shaft) ซึ่งมีหินปูนเกาะอยูทั่วไป มีลักษณะเปนกระดูกยาว
(Long bone) หนาตัดของกระดูกมีรูปรางคอนขางกลม ที่ลําตัวของกระดูกนี้จะพบวามีปุมนูนขึน้ มา
และเบนเฉียงออกดานนอกซึ่งคอนขางบิดเปนเกลียว เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับกระดูกขาหนาชวง
บนของสุนัข (Humerus) ปรากฏวามีลักษณะใกลเคียงกันมาก จึงสันนิษฐานวาเปนกระดูกขาหนา
ชวงบนของสุนัข (ภาพที่ 108 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 108 A – B กระดูกขาของสุนัข
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หลุม NEQ – T – 2 ปรากฏวามีกระดูกทีส่ ามารถนํามาจําแนกได ดังนี้
12.3 มีกระดูกจํานวน 2 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาขนาดใหญ
เชนเดียวกับขอ 6.1.2
12.4 มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ชิ้น เปนกระดูกสันหลังของปลาน้ําจืดขนาดเล็ก
เชนเดียวกับขอ 3.2.2
12.5 มีกระดูกจํานวน 17 ชิ้น เปนขากรรไกรลางของกิ้งกายักษ
เชนเดียวกับขอ 1.1
12.6 มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ชิ้น เปนครีบหลังของปลาน้ําจืดขนาดใหญ
เชนเดียวกับขอ 7.1.4

มีลักษณะ
มีลักษณะ
มีลักษณะ
มีลักษณะ

13. ที่ระดับ 220 – 230 CM.DT. หลุม NEQ – T – 1(EX) ปรากฏวามีกระดูกที่
สามารถนํามาจําแนกได ดังนี้
13.1 มีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพสมบูรณ ลักษณะดานฐาน (Base) เปนแนว
ระนาบ ดานยอด (Apex) เรียวแหลมขึ้นดานบน ดานในของกระดูก มีลักษณะโคงออกคลายครึ่ง
วงกลม ดานในจะโคงเขาหากันเปนสัน (Crest) ลักษณะเชนนี้คลายกับกระดูกสะบาหัวเขา (Pattella)
ซึ่งดานนอกของกระดูกจะสัมผัสกับสวนปลายของกระดูกที่มีรูปรางคลายลูกรอก (Trochlea) ของ
กระดูกขาหลังทอนบน (Femur) ที่อยูระหวางขอตอสะโพก (Hip joint) และหัวเขา (Stifle joint)
ขนาดของกระดูกและลั กษณะดังกลาว เมื่อนํ ามาเปรียบเทียบกับโครงกระดู กของโค กระบือ
พบวาเปนกระดูกสะบาหัวเขา (Pattella) ดังนั้นกระดูกชิ้นนี้จึงควรเปนกระดูกของสัตวเคี้ยวเอื้อง
ขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ (ภาพที่ 109 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว
ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 109 A – B กระดูกสะบาของโค กระบือ
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13.2 มีกระดูกจํานวน 4 ชิ้น 3 ชิ้นสามารถตอเปนชิ้นเดียวกันได มีสภาพไมสมบูรณ
เพราะมี ส ว นที่ ข าดหายไป เมื่ อ นํ า มาศึ ก ษาพบว า กระดู ก ชิ้ น นี้ เ ป น ส ว นของกระดู ก ข อ เท า หลั ง
(Fibular tarsal bone) สวนที่พบนี้เปนสวนของตัวกระดูกซึ่งชวงลางหายไป เมื่อนํากระดูกมา
เปรียบเทียบกับโครงกระดูกของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ
พบวากระดูกชิ้นดังกลาวเปนกระดูกขอเทาหลัง (Fibular taral bone) เปนขอตออยูระหวางกระดูก
ขอเทาสวนลางและกระดูกฝาเทา ของโค กระบือ (ภาพที่ 110 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูก

ภาพ B กระดูกจากการขุดคน
ภาพที่ 110 A – B กระดูกขอเทาหลังของโค กระบือ
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13.3 มีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น สภาพสมบูรณ ลักษณะคลายรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เมื่อ
มองดานขางมีลักษณะคลายอักษร S (ภาษาอังกฤษ) ดานหนาเปนแอง ดานหลังนูน ลักษณะ
โดยรวมเมื่อมองจากทุกดานแลวจะเปนรองคลายลูกรอกที่มีแองลึกกวาดานลางซึ่งจะสัมผัสกับ
กระดูกขอเทา (Hock) ขนาดของกระดูกและลักษณะดังกลาวเมื่อนํากระดูกมาเปรียบเทียบกับโครง
กระดูกของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ พบวาเปนของกระดูก
ขอเทา(Tibial tarsal bone) สัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ
(ภาพที่ 111 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 111 A – B กระดูกขอเทาของ โค กระบือ
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หลุม NEQ – T – 1 ปรากฏวามีกระดูกทีส่ ามารถนํามาจําแนกได ดังนี้
13.4 มีกระดูกจํานวน 2 ชิ้น เปนกระดองเตาดานทอง มีลักษณะเชนเดียวกับ
ขอ 4.2
13.5
มีกระดูกจํานวน 1 ชิ้น อยูในสภาพไมสมบูรณ ประมาณครึ่งบนของ
กระดูกหักหายไป กระดูกชิ้นนี้เปนกระดูกยาว (Long bone) คอนขางกลม สวนที่พบนี้เปน
ครึ่งลางของกระดูก เมื่อนํามาศึกษาดูก็พบวา กระดูกชิ้นนี้เปนกระดูกที่จะไปประกอบเปนกระดูก
ของฝาเทาหนาหรือฝาเทาหลังของสุนัข เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับกระดูกฝาเทาของสุนัข พบวา
กระดูกชิ้นมีลักษณะเดียวกับกระดูกฝาเทาหนา/หลัง (Metacarpal /metatarsal bone) ของสัตวกิน
เนื้อขนาดเล็ก เชน สุนัขเชนเดียวกับขอ 9.6
13.6 พบกระดูกจํานวน 1 ชิ้น อยูในสภาพไมสมบูรณ ลักษณะเปนทอนสั้น ปลาย
ขางหนึ่งหักหายไป ปลายทั้งสองขางไมนูน ดานลางคลายเปนรอง เมื่อนํามาศึกษาดูพบวากระดูก
ชิ้นนี้ควรเปนกระดูกสวนหาง และเมื่อเปรียบเทียบกับกระดูกหางของโค กระบือ พบวามีลักษณะ
ที่ตรงกัน ดังนั้นกระดูกชิ้นนี้จึงควรเปนกระดูกทอนหาง (Coccegeal bone) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาด
ใหญ (Large ruminant) จําพวก โค กระบือ (ภาพที่ 112 A – B)

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว
ภาพที่ 112 A – B กระดูกทอนหางของโค กระบือ
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13.7 พบกระดูกจํานวน 1 ชิ้น อยูในสภาพไมสมบูรณ ลักษณะเปนกระดูกยาว
(Long bone) หนาตัดกระดูกคอนขางกลม สวนตัวและสวนหัวกระดูกบางสวนไดหักหายไปเปน
สวนมาก มีรอยแตกตามแนวยาวตลอดชิ้น เนื้อกระดูก (Bone marrow) ภายในไดสูญหายไปจน
หมดเหลือเพียงผิวกระดูกภายนอก แตก็มีบางสวนเหลืออยูและพอจะบอกไดวากระดูกนี้เปนสวน
ไหน ผิวกระดูกดานหนึ่งตรงสวนที่ตอกับหัวกระดูก มีลักษณะเปนแองตื้นเปนแนวยาว เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกั บกระดูก ของโค กระบือ พบวากระดูกชิ้น นี้มีลักษณะคลายกัน โดยเปน สวนที่
เรียกวากระดูกขาทอนบน (Femur) ของสัตวเคี้ยวเอื้องขนาดใหญ (Large ruminant)จําพวก โค
กระบือ (ภาพที่ 113 A – B)

ภาพ A ตัวอยางกระดูกสัตว

ภาพ B กระดูกสัตวจากการขุดคน
ภาพที่ 113 A – B กระดูกขาหลังทอนบนของโค กระบือ
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