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จากหลุมขุดคน SCP. 3 ระดับสมมุติที่ 0-40 cm.bd .........................................................
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62 กระดูก Scapula ของวัว...................................................................................................
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65 กระดูก Scapula ของหมู.................................................................................................
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68 กระดูก Humerus ของไก.................................................................................................
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73 กระดูก Radius ของเกง....................................................................................................
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ลายเสนที่
ชิ้นสวนหมอมีพวย ตกแตงดวยการเขียนสีแดงสลับขาวเปนเสนขนาน
1
และลายกดประทับรูปดอกไมในกรอบสี่เหลี่ยม จากหลุมขุดคน SCP. 2
ระดับสมมุติท5ี่ 0-60 cm.bd..................................................................................
2
ภาชนะดินเผาทรงหมอกนกลม มีการเขียนสีบริเวณปากจนถึงบริเวณลําตัว
ชวงบน บริเวณลําตัวถึงกนตกแตงดวยลายเชือกทาบ และมีการทําลายขูด
เปนเสนรอบภาชนะ พบบริเวณโครงกระดูกหมายเลข 2
จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 120 cm.bd.................................................
3
ภาชนะดินเผาทรงชาม กนบุม มีการเซาะรองบริเวณลําตัว
จากหลุมขุดคน SCP.5 ระดับสมมุติที่ 170-190 cm.bd.........................................
4
เศษภาชนะดินเผาเนื้อละเอียด ตกแตงดวยการกดจุดเปนแนว
และลายกดประทับรูปดอกไมในกรอบสี่เหลี่ยม
จากหลุมขุดคน SCP. 3 ระดับสมมุติที่ 0-40 cm.bd..............................................
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี ปรากฏรองรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษยตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตร หรือประมาณ 4,500 ปมาแลวเชน แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย แหลงโบราณคดี
โคกเจริญ แหลงโบราณคดีโนนหมากลา และแหลงโบราณคดีทาแค (Ho 1984; Mudar 1995; สุพจน
พรหมมาโนช 2537; สุรพล นาถะพินธุ 2527) เปนตน จนถึงสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 12-16)
โดยเฉพาะ ชุมชนที่มีคูน้ําคันดิน (ผองศรี วนาสิน และทิวา ศุภจรรยา 2525; ผาสุข อินทราวุธ 2528,
2542; กรมศิลปากร 2529; ทิวา ศุภจรรยา2535, 2543, ดุษฎี สมบุญยะวิโรจน 2522; Bronson and
Dales 1972; Bronson 1979; Wales 1969) อาทิ เมืองโบราณซับจําปา เมืองพรหมทินใต เมืองดง
มะรุม และวังไผ เปนตน ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีความสนใจเมืองโบราณซับจําปา เพราะเปน
แหลงโบราณคดีที่มีหลักฐานการอยูอาศัยตอเนื่องตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยทวารวดี
และเปนแหลงโบราณคดีที่มีความสําคัญแหงหนึ่งในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย
เมืองโบราณซับจําปาไดเปนที่รูจักครั้งแรกเมื่อหนวยเจาหนาที่ปราบศัตรูพืชกระทรวง
เกษตร ไดนําขาวเกี่ยวกับเมืองโบราณแหงนี้มาแจงแกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และได
นําคณะสํารวจจากคณะโบราณคดี และหนวยศิลปากรที่ 1 จังหวัดลพบุรี เดินทางไปสํารวจเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2513 (วีรพันธุ มาไลยพันธุ 2515) หลังจากนั้นอาจารยวีรพันธุ ไดนํานักศึกษาออก
ฝกภาคสนามเมื่อป พ.ศ.2514 และไดเขียนบทความกลาวถึงการสํารวจและการขุดคนแหลง
โบราณคดีซับจําปา โดยกลาววาเมืองซับจําปาเคยเปนที่อยูอาศัยของมนุษยตั้งแตสมัยยุคหินใหมและ
ได เ ปลี่ ย นเข าสู ยุค เหล็ ก อย า งกะทัน หัน ซึ่ งหลัก ฐานที่ แ สดงถึง การตั้ งถิ่ น ฐานของมนุษ ยตั้ งแต
สมัยกอนประวัติศาสตร เชน ขวานหินขัด ภาชนะดินเผา เครื่องใชทําจากทองแดง เครื่องมือเหล็ก
และโครงกระดูกมนุษย และไดมีการอยูอาศัยตอเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี หลักฐานสมัยทวารวดี
เชน ชิ้นสวนธรรมจักร กวางหมอบศิลา ศิลาจารึกอักษรปลลวะ และตุกตาดินเผา (ดู วีรพันธ มาไลย
พันธ 2515) หลังจากที่งานของอาจารยวีระพันธุเผยแพรออกไปนั้นเมืองซับจําปาก็เปนที่รูจักตอ
สาธารณะและไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น
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ในป พ.ศ. 2515 อาทิตย แกวผลึก ไดทําวิทยานิพนธปริญญาตรี โดยใชชื่อวา ภาชนะดิน
เผาสมัยกอนประวัติศาสตรจากซับจําปา แตใชขอมูลจากแหลงโบราณคดีซับลําไย ซึ่งอยูทางทิศใต
ของซับจําปาประมาณ 3 กิโลเมตร และในป พ.ศ. 2525 ผศ.มยุรี วีระประเสริฐ ก็ไดทําวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโทเกี่ยวกับเมืองซับจําปา ตอมาในป พ.ศ.2529 อาจารยภูธร ภูมะธน (ขณะนั้นดํารง
ตําแหนงหัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ จังหวัดลพบุรี) ไดรวบรวม
โบราณวัตถุจากชาวบานที่เก็บไดบริเวณเมืองซับจําปา นํามาจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
สมเด็จพระนารายณ และไดพิมพหนังสือชื่อ เมืองซับจําปา ซึ่งเปนการสรุปขอมูลที่เกี่ยวกับซับจําปา
อยางไรก็ตาม การศึกษาที่ผานมามักเนนที่การจัดรูปแบบของโบราณวัตถุ (typological
classification) การศึกษาลวดลายทางศิลปะมากกวาการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย จนกระทั่งป พ.ศ.2544 และป พ.ศ.2545 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดนํานักศึกษาปริญญาโทสาขาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ทําการสํารวจและขุดคน
เมืองโบราณซับจําปาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจากการขุดคนในป พ.ศ. 2544 ไดทําการขุดบริเวณดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง ไดพบโบราณวัตถุหลายประเภท ซึ่งไดมาจากบริบทที่แตกตางกัน
คือ หลุมฝงศพและที่อยูอาศัย ซึ่งในบริบทหลุมฝงศพไดกําหนดอายุจากการเปรียบเทียบขวานสําริด
มีบองที่พบรวมกับโครงกระดูกกับขวานสําริดที่พบในแหลงโบราณคดีเขตอําเภอโคกสําโรงซึ่งมี
ลักษณะและขนาดเหมือนกันมีอายุอยูในชวงยุคสําริดตอนปลาย นอกจากนี้ในบริบทที่อยูอาศัยไดมี
การสงตัวอยางถานไปหาคาอายุโดยวิธีเรดิโอคารบอน โดยไดคาอายุ 1,700 ปมาแลว ซึ่งตรงกับยุค
เหล็กโบราณวัตถุที่พบเชนภาชนะดินเผาเนื้อดิน ผิวดําเรียบ ปากตรงปลายมน ภาชนะดินเผาลาย
เชือกทาบ เครื่องมือเหล็ก เปนตน กับอายุ 1,200 ปมาแลว ซึ่งตรงกับสมัยทวารวดี โบราณวัตถุที่เดน
คือ เศษภาชนะดินเผา ชิ้นสวนพวยกาดินเผา เศษภาชนะมีลายกดประทับทําเปนรูปดอกไมในกรอบ
สี่เหลี่ยม หินบด แทนหินบด แวดินเผา ลูกปดแกว เปนตน (สวาง เลิศฤทธิ์และคณะ 2544: 128-129)
ซึ่งในการขุดคนครั้งนี้ทําใหทราบวาเมืองโบราณซับจําปาไดมีการอยูอาศัยมาอยางตอเนื่องตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายเปนตนมาจนถึงยุคทวารวดี ตอมาในการขุดคนป พ.ศ. 2545 ไดมี
การขุดคนเพิ่มเติม โดยครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่บริเวณดานตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง ไดมีการพบ
ขอมูลเพิ่มเติมคือ พบวาพื้นที่ที่ขุดคนนั้นมีการอยูอาศัยอยางนอย 2 ชวงเวลาคือ ยุคเหล็ก ประมาณ
1,500 ปมาแลว (คาอายุที่ไดมาจากการกําหนดอายุโดยวิธี AMS) หลักฐานที่เดนคือ ภาชนะดินเผา
รูปทรงตางๆ แวดินเผา ชิ้นสวนกําไลหิน เปนตน และยุคทวารวดี 1,200 ปมาแลว (คาอายุที่ไดมา
จากการกําหนดอายุโดยวิธีเรดิโอคารบอน) หลักฐานที่เดนคือ ชิ้นสวนพวยกา เบี้ยดินเผา เครื่องมือ
เหล็ก(มีด?) เปนตน ดังนั้นเมื่อสรุปขอมูลจากการขุดคนเทาที่มีในตอนนี้สามารถสรุปไดวาเมืองซับ

3
จําปานี้มีการอยูอาศัยตั้งแตสมัยยุคสําริดตอนปลาย ยุคเหล็ก และยุคทวารวดี ซึ่งมีลักษณะการใช
พื้นที่ตอเนื่องเชนเดียวกับแหลงโบราณคดีทาแค อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (สวาง เลิศฤทธิ์ 2546)
จากการขุ ด ค น ทั้ ง สองครั้ ง นี้ ทํ า ให มี ป ระเด็ น ที่ น า สนใจเกี่ ย วกั บ เมื อ งโบราณแห ง นี้
โดยเฉพาะในเรื่องการตั้งถิ่ นฐาน ทั้ งนี้เพราะวาเมืองโบราณซับจําปาเปนชุมชนที่มีคูน้ําคันดิน
ลอมรอบ (ขนาด 834 x 704 เมตร) ตั้งอยูหางจากแมน้ําปาสักมาทางทิศตะวันออกประมาณ 15
กิโลเมตร ตรงกลางของเมืองซับจําปามีลําน้ําขนาดเล็กคือหวยซับกลาง ไหลผานตัวเมืองจากดานทิศ
ตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ลําธารนี้มีตนกําเนิดจากแหลงน้ําซับที่อยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศใต
ประมาณ 2 กม. ซึ่งมีประเด็นปญหาคือ ตําแหนงที่ตั้งของเมืองซับจําปาอยูหางจากแมน้ําปาสัก
คอนขางมาก และตัวเมืองตั้งอยูบนที่ราบลอนลูกฟูก มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 160-180 เมตร
(ซึ่งแหลงโบราณคดีบริเวณลุมแมน้ําปาสักสวนใหญจะมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 25-60 เมตร)
ดินเปนดินชุดตาคลีซึ่งไมเหมาะสําหรับการปลูกขาว แตเหมาะสําหรับปลูกพืชไร (นิวัติ เรืองพานิช
2525; วิจิตร ทันดวนและคณะ 2519) อีกทั้งตั้งแตสมัยยุคหินใหมเปนตนมาแหลงโบราณคดีตางๆจะ
ตั้งอยูบนที่ราบลุม หรือไมก็ที่ราบเชิงเขา ซึ่งซับจําปาเปนเมืองโบราณที่มีการตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณ
เนินดินที่สูงมาก ดังนั้นเมืองซับจําปาจึงนาจะมีปจจัยบางประการที่มีความเหมาะสมสําหรับการตั้ง
ถิ่นฐาน เชน ที่ตั้งของเมืองอยูในสภาพแวดลอมที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่คนสมัยกอนสามารถ
ใชประโยชนได หรือตั้งอยูในบริเวณที่เปนจุดศูนยกลางในการเดินทางติดตอแลกเปลี่ยนสินคา
ระหวางชุมชนที่ตั้งอยูในบริเวณที่ราบและพื้นที่ราบลุมดานทิศตะวันตกของภาคกลางกับชุมชนใน
บริ เ วณภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ดั ง นั้ น การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จึ ง มุ ง ที่ จ ะศึ ก ษาเพื่ อ ให ท ราบถึ ง
สภาพแวดลอมที่มีความสัมพันธตอการตั้งถิ่นฐาน และการใชทรัพยากรธรรมชาติในชวงสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย จนถึงสมัยทวารวดี อันเปนชวงระยะเวลาที่มนุษยเริ่มเขามาอยูอาศัยใน
บริเวณลุมแมน้ําปาสัก
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตั้งถิ่นฐานของคนในอดีตทีเ่ มืองซับจําปา
2. เพื่อศึกษาการใชทรัพยากรธรรมชาติของเมืองโบราณซับจําปาในชวงสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลาย จนถึงสมัยทวารวดี
3. เพื่อศึกษาความพันธของชุมชนโบราณซับจําปา กับชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ํา
ปาสัก ใน จังหวัดลพบุรี และชุมชนใกลเคียงอื่นๆ เชน ชุมชนในแองโคราช เปนตน
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สมมติฐานของการศึกษา
1. เมืองโบราณซับจําปาเปนชุมชน ที่ตั้งอยูบนพื้นที่ที่สูง โดยอยูสูงจากระดับน้ําทะเล
160-180 เมตร ดินเปนดินชุดตาคลี ไมเหมาะสําหรับปลูกขาว แตที่ตั้งของเมืองซับจําปาอยูใกลภูเขา
ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติมาก ดังนั้นอาจจะเปนเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ทําใหคนเลือกมาตั้งถิ่น
ฐานบริเวณนี้
2. จากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในเมืองโบราณแหงนี้ เชน ขวานหินขัด ขวานสําริด
เครื่องมือโลหะ ภาชนะดินเผา โครงกระดูก ชิ้นสวนธรรมจักร กวางหมอบ และจารึก แสดงใหเห็น
วามีการอยูอาศัยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร (ยุคสําริดตอนปลาย) จนถึงสมัยทวารวดี และเมือง
นี้นาจะเปนเมืองที่มีความสําคัญเมืองหนึ่งในบริเวณลุมแมน้ําปาสัก ซึ่งความสําคัญของเมืองนี้นาจะ
เปนเพราะเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนของชุมชนบริเวณใกลเคียง คือบริเวณลุมแมน้ําปาสัก ชุมชน
ในแองโคราช เปนตน นอกจากนี้ยังไดทําการแลกเปลี่ยนกับพอคาจากอินเดียซึ่งนาจะมีการติดตอ
ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 5-9 อันตรงกับสมัยอินโด-โรมันของอินเดีย (ผาสุข อินทราวุธ 2542; Ray
1989) ซึ่งมีสวนทําใหเมืองแหงนี้เจริญขึ้น และสินคาที่ชุมชนแหงนี้ผลิตขึ้นเพื่อทําการแลกเปลี่ยน
กับชุมชนใกลเคียง จากขอมูลที่ไดจากการขุดคนทางโบราณคดีและจากหลักฐานที่อาจารยโรงเรียน
ทาหลวงนํามามอบใหเพื่อทําการศึกษานั้นพบวาเปนแกนหินหรืองบน้ําออยจํานวนมาก ดังนั้น
ชุมชนซับจําปาอาจจะผลิตเครื่องประดับเพื่อใชเปนสินคาในการแลกเปลี่ยนกับชุมชนใกลเคียงดวย
3. จากหลักฐานทางโบราณคดีเมืองซับจําปาพบวาเมืองโบราณแหงนี้นาจะมีอายุอยูถึง
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 หลังจากนั้นเมืองโบราณแหงนี้ก็ถูกทิ้งราง เนื่องจากไมพบหลักฐานทาง
โบราณคดี ที่ มี อ ายุ ห ลั ง จากพุ ท ธศตวรรษที่ 15 ซึ่ ง ป จ จั ย ในการทิ้ ง ร า งอาจจะมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติไมเพียงพอตอความตองการของคนในบริเวณเมืองซับจําปา เนื่องจากมีคนเขา
มาตั้งถิ่นฐานกั น หนาแน น ขึ้น หรื ออาจจะเพื่อตองการแสวงหาที่อยูใ หมเ พื่ อผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ (ภูธร ภูมะธน 2529: 5)
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบขอมูลสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร และทรัพยากรธรรมชาติในอดีตที่
มีผลตอการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในเมืองโบราณซับจําปา
2. ทําใหทราบถึงวิถีชีวิตของมนุษย ที่อาศัยอยูในเมืองโบราณซับจําปา
3. ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางแหลงโบราณคดีซับจําปา กับแหลงโบราณคดี
ใกลเคียง เชนบริเวณลุมแมน้ําปาสัก และบริเวณแองโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ขอบเขตการศึกษา
เนนศึกษาสภาพแวดลอมตามธรรมชาติที่มีผลตอการตั้งถิ่นฐาน รวมถึงความสัมพันธกับ
ชุมชนโบราณในบริเวณลุมแมน้ําปาสักในอําเภอทาหลวง ชัยบาดาล พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดย
ทํา การศึ ก ษาหลั ก ฐานตั้ งแต ส มั ย ก อ นประวั ติศ าสตร จนถึ ง สมั ย ทวารวดี และในการวิ เ คราะห
หลักฐานจะใชหลักฐานที่ไดจากการขุดคนในป พ.ศ. 2544 และป พ.ศ. 2545
ขั้นตอนการศึกษา
1. รวบรวมขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ
2. สํารวจพื้นทีบ่ ริเวณแมน้ําปาสักตอนลาง ในอําเภอทาหลวง ชัยบาดาล พัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
3. เก็บขอมูลภาคสนามดวยการถายภาพในสถานที่ตางๆดังนี้
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนารายณราชนิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
- พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง ที่เขือ่ นปาสักชลสิทธิ์
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ทีม่ ีการจัดแสดงหรือมีของที่ไดจากการสํารวจหรือการ
ขุดคนตามแหลงโบราณคดีบริเวณลุมแมน้ําปาสัก
- พิพิธภัณฑเมืองซับจําปา โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม จังหวัดลพบุรี
4. วิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคนเมืองโบราณซับจําปาในป พ.ศ.
2544 และป พ.ศ. 2545 และการสํารวจแหลงโบราณคดีบริเวณลุมแมน้ําปาสัก
5. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหหลักฐานทั้งจากการขุดคน การสํารวจ และการ
รวบรวมขอมูลดานเอกสารมาวิเคราะหเพื่อตีความทางโบราณคดี และเขียนรายงานนําเสนอ
6. สรุป
7. เสนอวิทยานิพนธ
วิธีการศึกษา
1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆที่เกี่ยวของโดยรวบรวมรายงานการสํารวจและการ
ขุดคน แหลงโบราณคดีในบริเวณลุมแมน้ําปาสัก และพื้นที่ใกลเคียง ขอมูลทฤษฎีในการตั้งถิ่นฐาน
รูปแบบการตั้งถิ่นฐานในแหลงโบราณคดีในประเทศไทย ทั้งเอกสารภาษาไทยและตางประเทศ
ขอมูลทางภูมิศาสตร และขอมูลทางปฐพี-ธรณีวิทยา
2. ขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะหขอมูล คือการนําหลักฐานที่ไดจากการขุดคนในป
พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545 มาวิเคราะห

6
3. นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนามและการวิเคราะหโบราณวัตถุจากการขุดคนมา
แปลความทางโบราณคดี เพือ่ ใหทราบถึงปจจัยในการตัง้ ถิ่นฐาน
4. สรุปผลการศึกษา
5. เสนอวิทยานิพนธ
แหลงขอมูล
1. ขอมูลประเภทโบราณวัตถุ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนารายณราชนิเวศน อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
- พิพิธภัณฑเฉพาะเรื่อง ที่เขือ่ นปาสักชลสิทธิ์
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร
- พิพิธภัณฑเมืองซับจําปา โรงเรียนทาหลวงวิทยาคม จังหวัดลพบุรี
2. ขอมูลประเภทเอกสาร
- สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
- หองสมุดสํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
- หองสมุดภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- หองสมุดกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- หองสมุดกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

7

บทที่ 2
การศึกษาทางโบราณคดีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
นิยามการตั้งถิน่ ฐาน
การตั้งถิ่นฐาน (Settlement) หมายถึงการสรางที่อยูอาศัยของมนุษย โดยอยูรวมกันเปน
กลุม เปนหมูบาน และเป นเมือง ในการตั้งถิ่นฐานจะมีสวนประกอบที่สําคัญคือ คน และพื้น ที่
ส ว นประกอบที่ สําคั ญรองลงมาคื อ การติด ตอ ระหวา งกัน การใชบริก ารตางๆเพื่อ สนองความ
ตองการของคนในกลุมชนนั้นๆ เชน โรงเรียน วัด รานคา ที่ทําการรัฐบาล สาธารณูปโภคตางๆ เปน
ตน (นําพวัลย กิจรักษกุล 2528: 1)
ความหมายการตั้งถิ่นฐานของมนุษยนั้นมีความหมายหลายประการ สามารถพิจารณาได
หลายแงมุมขึน้ อยูกับนักวิชาการหลายสาขา สําหรับนักภูมิศาสตร นักผังเมือง สถาปนิก นักสังคม
วิทยา และนักเศรษฐศาสตร อาจมองการตั้งถิ่นฐานมนุษยจากทัศนะเดียวกันคือ จัดเปนระบบเปด
แบบพลวัตอันประกอบดวยจํานวนประชากร รูปแบบ และองคประกอบยอย ซึ่งมีปฏิสัมพันธกับ
สภาพแวดลอมทางสังคมและสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ จํานวนประชากร หมายถึงมนุษยที่เขา
ครอบครองผิวโลกตั้งแตหนึง่ คนขึ้นไป และตั้งถิ่นฐานในรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานชั่วคราว เมื่อ
จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นเปนรอยเปนพันคน รูปแบบก็จะกลายเปนหมูบาน เมืองเล็ก หรือกลุม
หมูบาน เปนตน รูปแบบและองคประกอบของแหลงตั้งถิ่นฐานมนุษย จะเพิ่มความซับซอนขึ้นเมื่อ
จํานวนประชากรในแหลงตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้น (ฉัตรชัย พงศประยูร 2536: 1-2)
ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติของประเทศไทย (2521)
การตั้งถิ่นฐานคือการแสดงออกซึ่งความสัมพันธระหวางมนุษยและสิง่ แวดลอมในเชิงประสานและ
เกื้อกูลกัน ในประวัติศาสตรของมนุษยชาติการตั้งถิ่นฐานมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนจุด
กําเนิดของระบบสังคม การปกครอง และวัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐานจะดํารงอยูไดก็ตอเมื่อสามารถ
พัฒนาชีวิตของมนุษยภายใตเงื่อนไข 4 ประการ คือ
1. ตอบสนองความตองการพื้นฐานดานตางๆของมนุษยไดอยางเพียงพอ
2. รักษาภาวะสมดุลกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรตางๆได
3. มีความเสมอภาคทางสังคม
4. มนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไ ดอยางมีศักดิ์ศรีและคุณคาแหงการเปนมนุษย
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ซึ่งความหมายที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนเปนลักษณะการตั้งถิ่นฐานในยุคใหม สวนการตั้ง
ถิ่นฐานทางโบราณคดี แชเรอรและแอชมอร (Sharer and Ashmore 1993: 484) ไดอธิบายวา
การศึกษาการตั้งถิ่นฐาน (Settlement Study) คือการศึกษาการแพรกระจายของกิจกรรมและการอยู
อาศัยของมนุษยโบราณที่เกิดขึ้นในบริเวณหนึ่งๆ ซึ่งในพื้นที่หนึ่งๆจะครอบคลุมแหลงที่ตั้งของตัว
กิจกรรมที่แตกตางกัน โดยการศึกษาการตั้งถิ่นฐานจะใชลักษณะภูมิประเทศและแหลงที่ตั้งเปน
ขอมูลหลัก สวนหลักฐานโบราณวัตถุและนิเวศนวัตถุใชในการประกอบการพิจารณารองลงมา
บริเวณที่เหมาะกับตั้งถิ่นฐานนั้น โคลส (Coles 1979: 131) กลาววา ตองอยูใกลแหลงน้ํา เปนแหลง
กําบังภัยธรรมชาติ อยูใกลกับแหลงวัตถุดิบที่จะนํามาทําเครื่องมือเครื่องใช สามารถติดตอกับคน
กลุมอื่นๆได และมีรูปแบบการจัดองคกรทางสังคม ซึ่งนอกจากที่โคลสไดเสนอความคิดไวแลวนั้น
เราจะพบวาตามแหลงโบราณคดีตางๆนั้นจะมีการติดตอสัมพันธกันทั้งจากชุมชนใกลเคียง และจาก
ชาวตางชาติที่เขามาคาขาย เชน แหลงโบราณคดีซับจําปา แหลงโบราณคดีในเขตลุมแมน้ําปาสัก
จัง หวั ดลพบุ รี แหล งโบราณคดี จั น เสน จัง หวัดนครสวรรค แหลงโบราณคดีบ า นดอนตาเพชร
จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน ซึ่งการติดตอสัมพันธกับชุมชนภายนอกจากจะมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
แลวยังมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกดวย ทําใหเกิดพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น
จึงสามารถสรุปการตั้งถิ่นฐานในอดีตไดดังนี้ คือ
1. อยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใชอุปโภคและบริโภค
2. เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ อยูใกลแหลงวัตถุดิบ เชน แหลงอาหาร แหลงทํา
เครื่องมือเครื่องใช แหลงดิน หรือพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการเพาะปลูก
3. มีภูมิอากาศที่เหมาะสําหรับการดํารงชีวิต
4. สามารถกําบังภัยธรรมชาติได
5. มีเสนทางติดตอกับชุมชนอื่นๆ เพื่อแลกเปลีย่ นสินคา และวัฒนธรรม
กรอบแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐาน
ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การตั้ ง ถิ่ น ฐาน นั ก โบราณคดี ต า งก็ มี ค วามสนใจในประเด็ น ที่
แตกตางกันไป ในชวงแรกๆของการศึกษาการตั้งถิ่นฐานนักโบราณคดีไดใหความสนใจในเรื่อง
ของแนวทางหรือวิธีการแพรกระจายการครอบครองพื้นที่ในวงกวางแบบขามภูมิประเทศ ตอมาได
มีความสนใจเรื่องการตั้งถิ่นฐานกับปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมและวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อวาการ
ตั้งถิ่นฐานนั้นเปนผลิตผลของปฏิสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมกับวัฒนธรรม โดยในชวงแรกของ
การศึ ก ษานั้ น ยั ง ขาดขอ มูล ในด า นความถี่ แ ละลัก ษณะทางธรรมชาติ ดัง นั้ น ในปจ จุ บัน จึ ง ได มี
การศึ กษาการตั้ ง ถิ่ น ฐานโดยการสํ า รวจการกระจายตั ว ของการตั้ ง ถิ่ น ฐาน นอกจากนี้ แ ล ว นั ก
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โบราณคดียังมีความพยายามที่จะพัฒนาเทคนิควิธีที่จะชวยสืบคนขอมูลทางโบราณคดีใหมีความ
แมนยํามากขึ้น มีการคิดทฤษฎีใหมเพื่อจะมองการศึกษาความสัมพันธตางๆระหวางโบราณวัตถุ
นิเ วศน วั ตถุ และรองรอยผิด วิ สัย นอกจากนี้นั กโบราณคดียั งใหความสนใจการศึ กษาทางด าน
สังคมศาสตร โดยเฉพาะภูมิศาสตร และการวางแผนสวนภูมิภาค ที่ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย และ
การเทคนิคการวิเคราะหเชิงสถิติและรูปแบบเชิงคณิตศาสตร เพื่อนํามาอธิบายขอมูลทางโบราณคดี
อีกดวย
นักโบราณคดีไดแบงการศึกษาการตั้งถิ่นฐานออกเปน 3 ระดับคือ (Sharer and Ashmore
1987: 485-491)
1. ระดับเล็กหรือระดับจุลภาค เปนการวิเคราะหการตั้งถิ่นฐานในระดับเล็กที่สุด นัก
โบราณคดีจึงไดพยายามที่จะทําความเขาใจวาสังคมในสมัยโบราณนั้นมีการจัดสรรพื้นที่ไดอยาง
เหมาะสมกับกิจกรรมเฉพาะอยางไดอยางไร ซึ่งสวนมากมักนิยมใชการวิเคราะหเชิงสถิติของพื้นที่
ประกอบกิจกรรมเพื่อจําแนกความแตกตางของโบราณวัตถุเพื่อที่จะระบุพื้นที่ทํากิจกรรมที่ชัดเจน
ในการวิเคราะหระดับจุลภาคนี้ สิ่งที่ถูกนํามาศึกษามากที่สุดคือ ที่อยูอาศัย ซึ่งนักวิชาการสวนมาก
นิยมศึกษาปจจัยแฝง เชน ระบบสังคมเพื่อการยังชีพ (ไมวาจะเปนสังคมแบบที่อยูอาศัยติดที่หรือ
แบบอพยพยายถิ่นก็ตาม), ภูมิอากาศ, วัสดุกอสรางที่หาได, โครงสรางครอบครัว, ความมั่งคั่ง, การ
รวมตัวกันของกิจกรรมพิเศษตางๆ เชน การเสริมสรางความชํานาญ, อุดมคติ และความมั่นคง
ปลอดภัย เปนตน ซึ่งปจจัยเหลานี้จะมีความเกี่ยวของกับตัวแปรดานสิ่งแวดลอม แตปจจัยตัวอื่นๆก็
ตองมีสวนสัมพันธกันกับระบบสังคมของวัฒนธรรมที่ถูกนํามาศึกษาคนควา เชน สังคมที่ประชาชน
อยูรวมกันแบบครอบครัวขยายจะมีโครงสรางครอบครัวที่ใหญกวาครอบครัวที่เปนครอบครัวเดี่ยว
เปนตน
2. ระดับกลาง ในระดับนี้นักโบราณคดีไดพิจารณาถึงการเชื่อมตอกันของหนวยจุลภาค
แตละหนวย เขาสูหนวยรวมที่ใหญกวา สิ่งเหลานี้จะทําใหนักโบราณคดีไดตรวจสอบระบบสังคม
สมัยโบราณจากทัศนวิสัยตางๆ ชนชั้นทางสังคมคือตัวอยางสิ่งที่ถูกนํามาสรุปอยูบอยๆในการ
วิเคราะหหลักฐานเรื่องการตั้งถิ่นฐาน เชน บานของคนที่ร่ํารวยจะใชวัสดุการกอสรางที่คงทน และมี
ขนาดใหญกวาบานของคนจน เปนตน นอกจากนี้ลักษณะการควบคุมทางสังคมยังมีผลตอการตั้งถิ่น
ฐาน เนื่องจากผูที่มีอํานาจมากๆสามารถออกคําสั่งกอสรางสิ่งตางๆ เชน ใน Teotihuacan เม็กซิโก
การกําหนดตําแหนงทิศทางจตุรทิศ ถูกวางแผนและกํากับโครงสรางโดยผูที่มีอํานาจ เปนตน
3. ระดับภูมิภาค ในการวิเคราะหการตั้งถิ่นฐานในระดับนี้ซึ่งเปนระดับที่กวางที่สุดนั้น
นักโบราณคดีจะพิจารณาถึงการกระจายตัวของแหลงโบราณคดีที่อยูในภูมิภาค ซึ่งมี 2 วิธีที่จะ
สามารถนํามาศึกษาคือ หาองคประกอบในการตั้งถิ่นฐานแลวดูวิธีตางๆในการจัดเครื่อขายทาง
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สังคมใหมีปฏิสัมพันธตอกัน ซึ่งเปนวิธีที่ใหความสําคัญกับแนวความคิด โดยเชื่อวาการตั้งถิ่นฐานที่
เหมือนกันสามารถสะทอนจํานวนระบบความสัมพันธทางสังคมที่แตกตางกันได อีกวิธีหนึ่งคือการ
ใชเทคนิคการวิเคราะหที่ยืมมาจากสาขาวิชาตางๆ เชน ภูมิศาสตร เปนตน ซึ่งเปนที่นิยมอยางมากใน
การศึกษาระดับภูมิภาค อยางไรก็ตามในการศึกษาพื้นที่ในระดับกวางและมีความซับซอนก็ไดมีการ
เพิ่มการใช GIS เขาไปในการศึกษาดวย
นอกจากนี้ทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานในสาขาวิชาภูมิศาสตรยังสามารถมาประยุกตใชกับงาน
ทางโบราณคดี เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในอดีตไดมีดังนี้ (ฉัตรชัย
พงศประยูร 2536: 75-106) คือ
1. การเขาถึง (Accessibility) ทําเลที่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานนั้นควรมีการเขาถึงไดอยาง
สะดวก ซึ่งความสามารถในการเขาถึงไดงายนั้นจะเอื้ออํานวยตอการติดตอคาขาย ทําใหเมืองมีความ
เจริญ เราสามารถพบไดวาเมืองที่สามารถเขาถึงไดงายนั้น จะมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมเร็วกวา
แหลงที่เขาถึงยาก ตัวอยางแหลงโบราณคดีที่สามารถเขาถึงไดงาย เชน แหลงโบราณคดีทาแค และ
แหลงโบราณคดีบริเวณลุมแมน้ําปาสัก เปนตน แตการเขาถึงไดงายนั้นก็มีขอเสียเหมือนกัน เชน
เมื่อเกิดภาวะสงคราม การเขาถึงไดงายนั้นจะทําใหศัตรูสามารถเขาถึงตัวเมืองไดงายเชนเดียวกัน
ตัวอยางแหลงโบราณคดีที่สามารถเขาถึงไดยาก เชน แหลงโบราณคดีซับจําปา เปนตน
2. ทฤษฎีแหลงกลาง (Central Place Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อวาแหลงตั้งถิ่นฐานเกิดขึ้นเพราะ
พื้นที่บริเวณนั้นสามารถประกอบกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด กิจกรรมเหลานี้ เชน การคา
การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว อุตสาหกรรม (เชน การถลุงเหล็ก) เปนตน ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีที่นัก
โบราณคดีไดใหความสําคัญอยางมากเพราะการตั้งถิ่นฐานจะตองอยูในตําแหนงที่มีแหลงทรัพยากร
จํานวนมาก และสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางงาย ซึ่งไมเพียงแตรวมลักษณะสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติเทานั้น แตยังรวมถึงการติดตอสื่อสารกับคนกลุมอื่นๆ เขาไวดวย (Sharer and Ashmore
1987: 493)
3. ทฤษฎีการแพรกระจายนวัตกรรม เปนกระบวนการที่ขาวสาร วัตถุ ความคิด และ
อื่นๆ แพรจากประชากรในเขตหนึ่งไปสูอีกเขตหนึ่ง ในกรณีนี้สิ่งที่แพรกระจายจะยังปรากฏอยู ณ ที่
เดิม แมวาบางสวนไดแพรไปสูภูมิภาคอื่น เชน การเผยแพรวัฒนธรรมจากอินเดียเขามาสูแหลง
โบราณคดีบริเวณภาคกลางของประเทศไทยและที่อื่นๆ อาทิ ภาษา ตัวอักษร ศาสนา ศิลปะ เปนตน
ทฤษฎีที่นํามากลาวถึงนี้เปนทฤษฎีที่กลาวถึงบริเวณที่สามารถติดตอกับชุมชนอื่นๆได ซึ่ง
เปนบริเวณที่คนนิยมเขามาตั้งถิ่นฐานทั้งนี้เพราะวาการติดตอกับชุมชนภายนอกไดงายจะนํามาซึ่ง
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ในทางโบราณคดีก็เชนเดียวกัน เราพบวาเมืองโบราณที่มีการติดตอกับ
ชุมชนภายนอกไดนั้นจะเปนเมืองที่ร่ํารวยทางเศรษฐกิจและเจริญรุงเรืองทางวัฒนธรรม เชน แหลง
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โบราณคดี ซั บ จํ า ปา แหล ง โบราณคดี ท า แค จั ง หวั ด ลพบุ รี แหล ง โบราณคดี จั น เสน จั ง หวั ด
นครสวรรค แหลงโบราณคดีเมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และแหลงโบราณคดีทางภาคใตของ
ประเทศไทย เปนตน นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีทางโบราณคดีเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานที่นักโบราณคดี
นิยมใช คือ
1. Site Hierarchy ทฤษฎีนี้เปนวิธีการจัดลําดับขนาดแหลงโบราณคดี โดยขนาดของแหลง
โบราณคดีจะถูกนํามาบันทึกเพื่อนํามาสรางเปนฮิสโตแกรมเปรียบเทียบความแตกตางระหวางขนาด
กับความแตกตางทางภูมิภาค ขนาดกับความแตกตางของยุคสมัย และขนาดกับความแตกตางทาง
สังคม (Renfrew and Bahn 1994: 159) ทั้งนี้วิธีการนีจ้ ะชวยใหเขาใจแบบแผนการตั้งถิ่นฐานมาก
ยิ่งขึ้น
2. Heterarchy เปนทฤษฎีทางสังคมศาสตรที่เนนปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
ความสัมพันธทางสังคม ในทางโบราณคดี Heterachy เปนแบบจําลองที่ใชศึกษาแหลงโบราณคดีที่
มีสังคมซับซอนและมีการปกครองตนเอง ซึ่งในระบบการปกครองอาจจะมีการจัดระเบียบทาง
สังคม หรือมีความแตกตางทางชนชั้นสังคมก็ได (O’Reilly 2000: 2-3) ดานความสัมพันธกับแหลง
โบราณคดีอื่นๆที่อยูโดยรอบนั้น อาจจะเปนในลักษณะของการติดตอคาขาย
แบบแผนการตั้งถิ่นฐาน
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมักจะมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติมาก
ที่สุด รองลงมาคือสิ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม ซึ่งมีผลตอการตั้งถิ่นฐาน ทําใหการตั้งถิ่นฐานแบง
ออกเปน 3 ลักษณะ (นําพวัลย กิจรักษกุล 2528: 2-7) คือ
1. การตั้งถิ่นฐานแบบชั่วคราว เปนการตั้งถิ่นฐานชวงเวลาสั้นๆ เวลาใดเวลาหนึ่ง และ
จะเคลื่อนยายไปตั้งถิ่นฐานบริเวณอื่นตอไป ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณกวาพื้นที่เดิม โดย
การตั้งถิ่นฐานที่ทีลักษณะไมแนนอนนี้มักจะขึ้นอยูกับสภาพทางธรรมชาติเปนสําคัญ เชน ทุงหญา
สั ตว ป า ปา ไม แหล งน้ํ า และความอุดมสมบู รณของดิน เปน ตน ซึ่ งผลจากการตั้ งถิ่น ฐานแบบ
ชั่วคราวนี้ทําใหกลุมชนเหลานี้ไมสามารถรวมตัวกันเปนกลุมชนขนาดใหญได โดยมากจะอาศัยอยู
รวมกันไมเกินระดับครอบครัว ทั้งนี้อาจเปนเพราะอาหารในบริเวณที่มีการตั้งถิ่นฐานนี้มีจํานวน
จํากัด ไมสามารถเลี้ยงคนไดเปนจํานวนมากได นอกจากนี้การรวมกันเปนกลุมใหญยังเปนอุปสรรค
ในการเคลื่อนยายอีกดวย
กลุมชนที่มีการตั้งถิ่นฐานชั่วคราวมักจะประกอบอาชีพงายๆเพียงเพื่อหาอาหารบริโภค
ให เพี ย งพอในชีวิ ตประจําวันเทานั้น เครื่องมือที่ใ ช ในการประกอบอาชีพ ก็เปนแบบงายๆ การ
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ประกอบอาชีพสวนใหญจะเปนอาชีพเบื้องตนที่ไมสลับซับซอน โดยมีอาชีพที่สําคัญคือ การเก็บ
ของปาและลาสัตว (Gathering and Hunting) และการเลี้ยงสัตวแบบเรรอน (Nomadic Herding)
2. การตั้งถิ่นฐานแบบกึ่งถาวร (Semipermanent Settlement) เปนการตั้งถิ่นฐานเพื่ออยู
อาศัยและประกอบอาชีพการเพาะปลูก โดยวิธีการโคนปา ถางและเผาปา เพื่อนําพื้นที่มาใชในการ
เพาะปลูก 2-5 ป วิธีการเพาะปลูกจะใชพนื้ ที่งายๆ เชน จอบ เสียม ขุดเปนหลุมแลวหยอดเมล็ดพืช
สวนการเก็บเกี่ยวใชวิธีงายคือ ใชแรงคนไมมีการใชเครือ่ งจักรชวย รวมทั้งไมมีกี่ปลูกพืชหมุนเวียน
เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณของดิน ไมมีการใสปุยเพื่อเพิม่ ความอุดมสมบูรณใหกับดิน ผลที่ตามมา
คือ ทําใหความอุดมสมบูรณของดินลดลงอยางรวดเร็ว ปลูกพืชไมไดผลหรือไดไมคุมคาชนกลุมนี้
จะอพยพยายถิน่ ที่อยูอาศัยใหม โดยหาพืน้ ที่ใหมที่สามารถจะใชในการเพาะปลูกตอไป ซึ่งการ
เพาะปลูกลักษณะนีเ้ รียกวา การทําไรเลื่อนลอย (Shifting Cultivation) ตัวอยางที่สําคัญไดแก ชาวเขา
เผาตางๆที่อาศัยแถบบริเวณที่สูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3. การตั้งถิ่นฐานแบบถาวร (Sedentary Settlement) เปนการตั้งถิน่ ฐานที่อยูเ ปนหลัก
แหลงแนนอน โอกาสในการเคลื่อนยายมีนอย หรือเกือบไมมีเลย ซึ่งการตั้งถิ่นฐานแบบนี้ถือวา เปน
การตั้งถิ่นฐานของประชากรสวนใหญของโลก โดยมีลักษณะการตั้งถิน่ ฐานที่อยูรวมกันเปนกลุมใน
บริเวณที่มีสภาพแวดลอมทางธรรมชาติดี เอื้ออํานวยตอการตั้งถิ่นฐาน นอกจากนี้ยังมีภาษา ศาสนา
สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน
การศึกษาการตั้งถิ่นฐานสมัยกอนประวัตศิ าสตรและสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตรในประเทศไทย
ในการศึกษาการตั้งถิ่นฐานทางโบราณในประเทศไทยนั้น ไดมีผูสนใจทําการศึกษาไว
อยางมาก และไดมีการนําวิธีการตางๆมาประยุกตในการศึกษา เชน
อําพัน กิจงาม, ชารลส ไฮแอม และวรชัย วิริยารมภ (1980) ไดทําการสํารวจเพื่อศึกษา
เกี่ยวกับรูปแบบการตั้งถิ่นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ โดยเลือกพื้นที่สํารวจ 2
พื้นที่ คือ บริเวณบึงภุมภวาป จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยูในแองสกลนคร โดยพื้นที่บริเวณนี้มีแมน้ําสาย
เล็กๆมาบรรจบกันทําใหเกิดพื้นที่ราบลุมลอมรอบ มีผิวดินแบบขั้นบันไดขั้นกลางทําใหพื้นที่อุดม
สมบูรณเหมาะแกการปลูกขาว ผลการสํารวจพบแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรจํานวน 30
แหลง แหลงโบราณคดีสมัยประวัติศาสตรจํานวน 26 แหลง
อีกแหงหนึ่งคือบริเวณพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งอยูในแองโคราช มีแมน้ําชีและลํา
น้ําสาขารวม 3 สาย ไหลผาน ระยะหางระหวางลําน้ําตางๆถูกขนาบดวยลานตะพักขั้นต่ําที่แคบๆ
ลักษณะดินเปนดินที่เกิดจากที่ราบลุมน้ําทวมถึง โดยมีลานตะพักขั้นกลางกั้นอยู การศึกษาครั้งไดนี้
มีการนําสมการมาใชเพื่อชวยในการวิเคราะห ผลของการศึกษาสรุปไดวารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน
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ของแหลงโบราณคดีทั้ง 2 พื้นที่นั้นมีความสัมพันธกับบริเวณที่ราบต่ํา และอยูใกลแมน้ําสายเล็กๆ
ซึ่งการแพรกระจายของแหลงโบราณคดีในสมัยประวัติศาสตรบริเวณทั้ง 2 แองนั้นมีความสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมที่เปนแหลงน้ํา หนองบึง
เดวิด เวลช (Welch 1989) ไดทําการศึกษาแบบแผนการแลกเปลี่ยนในสมัยกอน
ประวัติศาสตรตอนปลายและสมัยประวัติศาสตรตอนตน ในเขตอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
โดยศึกษาจากภาพถายทางอากาศ และหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคนในเขตอําเภอพิ
มาย ลักษณะทางกายภาพของพิมายเปนบริเวณที่มีแ มน้ํามูลไหลผาน ตั้งอยูใกลศูน ยกลางของ
ตะกอนที่ราบลุม ซึ่งเปนบริเวณที่เหมาะแกการปลูกขาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณชวง
คริ ส ตวรรษที่ 11-13 พิ ม ายเป น ศู น ย ก ลางการค า การบริ ห าร และศู น ย ก ลางศาสนาของเขมร
ซึ่งผูที่เขามาตั้งถิ่นฐานกลุมแรกไดเขามาในชวงกอน 500 ปกอนคริสตกาล หรือบางทีอาจจะเกาถึง
1,000 ปกอนคริสตกาล ไดมีการทํากสิกรรมบริเวณพื้นที่นี้ และในชวงตอนปลายยุคกอนคริสตกาล
ประชากรได เ พิ่ ม จํ า นวนอย า งรวดเร็ ว ซึ่ ง รวมถึ ง ขนาดและจํ า นวนชองหมู บ า นที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ด ว ย
จุดเริ่มตนของการเพิ่มขึ้นของประชากรนั้นนาจะเริ่มในชวง 600 ปกอนคริสตกาล ซึ่งเริ่มมีการใช
เหล็กและมีการภาชนะดินเผาแบบใหมที่เปนลักษณะเฉพาะของพิมายเองเกิดขึ้น ซึ่งเวลชไดสนใจ
ทําการศึกษาในชวงนี้ จนถึงชวงเริ่มตนเขาสูสมัยประวัติศาสตรในชวงคริสตวรรษที่ 6 จาก
การศึกษาพบวาแหลงโบราณคดีในเขตอําเภอพิมายในชวงปลายยุคกอนคริสตกาล และชวงยุคตน
คริสตกาล ไดมีการติดตอแลกเปลี่ยนระหวางกัน และยังไดมีการติดตอกับเขมร ซึ่งเปนชวงที่บริเวณ
อื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดมีเครือขายการติดตอระหวางกัน
โฮ ชูเหมย (Ho 1992) ไดทําการศึกษาแบบแผนการตั้งถิ่นฐานในบริเวณจังหวัดลพบุรี
โดยไดทําการศึกษาบริเวณเขาหางตลาด เขาสมโภช และเขาพุคา โดยไดทําการสํารวจในป 19821983 จากการสํารวจพบแหลงโบราณคดีซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 ยุคใหญๆ คือ ยุคโลหะกับยุค
กึ่ ง ก อ นประวั ติ ศ าสตร และจากการศึ ก ษาพบว า แบบแผนการตั้ ง ถิ่ น ฐานในสมั ย กึ่ ง ก อ น
ประวัติศาสตรไดพัฒนามาจากการตั้งถิ่นฐานในสมัยกอนประวัติศาสตร ดานการติดตอสัมพันธกับ
ชุมชนอื่น จากหลักฐานทางโบราณคดีพบวาในยุคโลหะตอนตนไดมีการติดตอกับชุมชนโดยรอบ
แลว ตอมาในยุคเหล็กตอนปลายพบวาแหลงโบราณคดีบริเวณเขาสมโภชกับเขาพุคามีการติดตอกัน
อยางเขมขนกวาในชวงกอน ซึ่งสินคาที่สําคัญบริเวณนี้คือเครื่องประดับกําไลหินออน สวนการ
ติดตอกับภายนอกในชวงยุคโลหะตอนตนเครื่องประดับที่ทําจากหอยทะเลที่พบบริเวณเขาหาง
ตลาด ไดแสดงใหเห็นถึงการติดตอคาขาย ซึ่งอาจเปนไปไดวาของที่นํามานั้นมาจากแหลงผลิต
แหลงเดียวกัน หรืออาจมีเพียงไมกี่แหลงภายนอกเขตจังหวัดลพบุรีก็เปนได
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คาเรน มูดาร (Mudar 1995) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่การเพาะปลูกในสมัยกอน
ประวัติศาสตร จากหลักฐานทางโบราณคดี ในบริเวณจังหวัดลพบุรี ในการศึกษามูดารไดทําการ
สํา รวจแหล งโบราณคดี ใ นบริ เ วณลุมน้ํ าลํ า มะเลิง ในเขตจั ง หวัด ลพบุรี ซึ่ ง พบแหลง โบราณคดี
ทั้งหมด 159 แหลง 105 แหลงเปนแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร 10 แหลงเปนแหลง
โบราณคดีในสมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร 31 แหลงเปนแหลงโบราณคดีในสมัยทวารวดี 4 แหลงเปน
แหลงโบราณคดีในสมัยเขมรถึงสุโขทัย และอีก 9 แหลงเปนแหลงโบราณคดีในสมัยอยุธยาถึง
รัตนโกสินทร นอกจากนี้ยังไดใชวิธี Chi-square Test เพื่อหาความสัมพันธของพื้นที่การตั้งถิ่นฐาน
ในแตละสมัยกับชนิดของลานตะพัก ผลการศึกษาพบวาคนกลุมแรกที่เขามาในบริเวณหุบเขาลํา
มะเลิงนั้นอยูบนลานตะพักระดับสูง ดินเหมาะแกการทําไร และหลังยุคเหล็กพบวาแหลงโบราณคดี
บางแหลงไดถูกละทิ้งไป สวนสมัยทวารวดีพบวามีการตั้งถิ่นฐานอยูบนลานตะพักระดับกลางซึ่งมี
ความอุดมสมบูรณ ดินดี เหมาะแกการเพาะปลูกขาว
ดักลาส โอเรลลี่ ( O’Reilly 2000) ไดทําการศึกษายุคสําริดถึงยุคเหล็กในประเทศไทย
โดยการใชแบบจําลอง Heterarchy ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาการกําเนิดขึ้นของยุคสําริดและ
ความเปน เมืองของชุมชนบริเวณนี้ไดเกิดขึ้นพรอมกัน ในขณะที่ในสวนอื่นๆของโลก การเกิดขึ้น
ของเทคโนโลยีในยุคสําริด จะมีสวนสัมพันธกับพัฒนาการทางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ อันเป
นสิ่งที่บงบอกถึงการกอตัวขึ้นของรัฐ ซึ่งมีเพียงเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเทานั้นที่ลักษณะเช
นนี้ไมปรากฏขึ้น และในระยะตอมาพัฒนาการทางเทคโนโลยีในชวงยุคเหล็กไดทําใหการจัดลําดับ
ชนชั้นปรากฏขึ้นและฝงรากลึกอยูในสุสานยุคกอนประวัติศาสตรของประเทศไทยหลายแหง
การขุดคนและวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีที่บานหลุมขาว ชวยนําไปสูความเขาใจ
เกี่ยวกับองคกรทางสังคมการเมืองในแถบลุมแมน้ํามูลหลัง 1,400 ปกอนคริสตกาล งานวิจัยที่แหลง
โบราณคดี โ นนเมื อ งเก า ได ช ว ยให เ กิ ด ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ในยุ ค เหล็ ก ของพื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้
หลักฐานที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีโนนเมืองเกาสอดคลองกับหลักฐานทางโบราณคดีที่
ไดจากเนินอุโลก ซึ่งแสดงใหเห็นการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญขององคกรที่มีการจัดลําดับชั้น
ความผันแปรที่ปรากฏขึ้นในระเบียบของสังคมหลังสิ้นยุคสําริดถือเปนสิ่งที่ควรสนใจ และคาดหวัง
วาการมีความเขาใจมากขึ้นตอการเปลี่ยนแปลงนี้จะประสบผลสําเร็จเมื่อมีการวิเคราะหเนินอุโลก
อยางสมบูรณ
มีปจจัยหลายประการที่อาจจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนพลวัตรทางสังคมในชวงยุคเหล็ก
และบทบาทของแตละปจจัยจําเปนตองไดรับการสํารวจ มีความเปนไปไดวา การปรากฏขึ้นของ
เทคโนโลยียุคเหล็ก อาจจะมีลักษณะเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของผลผลิตและมูลคาสวนเกินจากภาค
เกษตรกรรม อีกทั้งยังมีขอบงชี้วา มีการเพิ่มขึ้นของประชากรและถิ่นฐานของประชากรในชวงยุค
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เหล็ก ซึ่งเมื่อพิจารณาตามทรัพยากรอาจจะไมสามารถทําความเขาใจไดมากนัก แตเกลืออาจจะมี
บทบาทที่สําคัญ และการเพิ่มขึ้นของการแขงขันและความเปนไปไดของความตึงเครียดทางสังคม
ซึ่งปรากฏใหเห็นจากการเพิ่มขึ้นของอาวุธในสุสานชวงยุคเหล็ก มีความเปนไปไดวานาจะเปน
ผลจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
วิธีวิทยาในการศึกษาตั้งถิ่นฐานทางโบราณคดี
ในการศึกษาการตั้งถิ่นฐานทางโบราณคดีนนั้ นักโบราณคดีไดมวี ิธีการในการศึกษาดังนี้
คือ
1. การสํารวจ คือ การตรวจสอบหาตําแหนงหลักฐานขอมูลทางโบราณคดีทั้งที่อยูบน
ดินและที่อยูในดินเพื่อประโยชนในการศึกษาหาความรูและเพื่อประเมินคาของแหลงโบราณคดี
นั้นๆวามีความสําคัญมากนอยเพียงใด ควรที่จะทําการศึกษาคนควาตอไปหรือไม การสํารวจทาง
โบราณคดีเปนวิธีการรวบรวมหลักฐานขอมูลทางโบราณคดีขั้นตนอยางหนึ่งที่ผูสํารวจจะตองใช
การสังเกตและพิจารณาสิ่งตาง ๆ ที่พบเห็นอยางถี่ถวน (ปรีชา กาญจนาคม 2540) ซึ่งในการศึกษา
การตั้งถิ่นฐานนักโบราณคดีมักจะทําการสํารวจดังนี้ คือ
1.1
การเดินสํารวจ เปนการเดินสํารวจหารองรอยทางโบราณคดีที่เกี่ยวกับ
กิจกรรมของมนุษย ดวยวิธี Transect มีวิธีการคือ ใหคณะสํารวจยืนเปนแถวหนากระดาน ใน
ระยะหางที่เทา ๆ กันตามความเหมาะสมของพื้นที่ (ประมาณตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป) โดยจะมีผู
ควบคุมซึ่งจะเปนผูกําหนดขอบเขตของการเดินวา จะเดินไปถึงที่ใด ในทิศทางไหน ขณะเดินสํารวจ
โดยวิธี Transect ผูสํารวจจะตองรักษาระยะหางของตนใหเปนไปตามกําหนดอยางเครงครัดเทาที่จะ
สามารถทําได หากแนวที่เดินสํารวจจะตองผานตนไม หลุมหรืออื่น ๆ ที่ไมสามารถเดินตามแนวได
ก็ใหเลี่ยงเดินออมไปแลวตองวกกลับมาในแนวเดิมใหเร็วที่สุด ขณะเดินผูสํารวจตองสังเกตหา
โบราณวัตถุตาง ๆ ที่อยูบนพื้นดิน เชน เศษภาชนะดินเผา อิฐ กอนหินมีรองรอยการตกแตง และ
โบราณวัตถุอื่น ฯลฯ เมื่อพบลักษณะดังกลาวจะปกธงขนาดเล็กที่เตรียมมาลงไปในตําแหนงที่พบ
โบราณวัตถุนั้นตําแหนงบริเวณใดที่มีธงปกอยูมากก็เปนตําแหนงที่คณะสํารวจใหความสนใจเปน
พิเศษ ซึ่งในการสํารวจนั้นแมจะไดหลักฐานทางโบราณคดีมาแตก็ยังไมมีความนาเชื่อถือเพียงพอ
เนื่องจากหลักฐานบางอยางที่มีขนาดเล็ก เชน ลูกปด หรือเศษภาชนะดินเผานั้นสามารถเคลื่อนยาย
ได ดังนั้นจึงไมสามารถที่จะระบุที่มาของหลักฐานไดอยางแนชัด ซึ่งทําใหการศึกษามีขอจํากัดมาก
และไมสามารถศึกษาขอมูลในเชิงลึกได
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1.2 การสํารวจจากภาพถายทางอากาศ ในการตรวจหารองรอยการตั้งถิ่นฐานของ
แหลงโบราณคดี การใชภาพถายทางอากาศจะทําใหเห็นไดงายทั้งลักษณะและขนาดของพื้นที่ทําให
ทราบขอมูลทางกายภาพของแหลงโบราณคดีที่จะทําการศึกษา ซึ่งการจะอานภาพถายทางอากาศให
ไดผลดีก็ตองทําการสํารวจบนพื้นดินดวย
1.3 การสํารวจจากการซักถามชาวบานในทองถิ่น การซักถามขอมูลจากชาวบาน
จะชวยใหทราบขอมูลตางๆไดงายขึ้นทั้งนี้เพราะแหลงโบราณคดีสวนมากมักอยูในที่ชุมชน ซึ่ง
ชาวบานเปนผูครอบครอง บางครั้งชาวบานก็มีการพบโบราณวัตถุจากการไถพรวนที่นา ซึ่งบางคน
อาจเก็บรักษาไว ดังนั้นการสอบถามจากชาวบานจึงทําใหทราบรายละเอียดมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเปน
ประโยชนตอการศึกษาทางโบราณคดี
2. การขุดคน เปนการหาหลักฐานทางโบราณคดีในขั้นที่สองของงานโบราณคดี ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนินงานเปนขั้นๆไปตามหลักวิชาทางโบราณคดี หลักฐานที่ไดจากการขุดคนจึงมี
ความนาเชื่อถือ เนื่องจากชวยใหนักโบราณคดีทราบที่มาและสามารถกําหนดอายุหลักฐานตางๆได
ทําใหสามารถวิเคราะหเรื่องราวหรือกิจกรรมตางๆในอดีตไดชัดเจนกวาขอมูลจากการสํารวจ ดังนั้น
หลักฐานที่ไดจากการขุดคนนับวามีความสําคัญตอการศึกษากิจกรรมมนุษยในอดีต
3. การวิเคราะหลําดับขนาดของแหลงโบราณคดี (Rank Size Analysis) เปนการวิเคราะห
ความสัมพันธของแหลงโบราณคดีกับความสัมพันธของขนาด (Mudar 1995:178) ซึ่งเปนแนวคิดใน
การวิเคราะหของนักภูมิศาสตร โดยเชื่อวาเมืองที่มีประชากรอยูรวมกันมากจะมีขนาดของพื้นที่ใหญ
ตามไปดวย ซึ่งจะสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจดวย เพราะเมืองที่มีประชากรมากมักจะมีกิจกรรม
ทางดานเศรษฐกิจมากกวาเมืองที่มีประชากรนอย (นําพวัลย กิจรักษกุล 2528: 120)
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานสมัยโบราณในประเทศไทย
ในที่ นี้ นี้ จ ะขอกล า วสรุ ป ถึ ง ลั ก ษณะการตั้ ง ถิ่ น ฐานโดยใช ก ารแบ ง ยุ ค ตามช ว งเวลา
เนื่องจากสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของการตั้งถิ่นฐานไดอยางชัดเจน และสามารถสรุปไดอยาง
เขาใจ
1. การตั้งถิ่นฐานในสมัยกอนประวัติศาสตรชวงกอนหนา 10,000 ปมาแลว
สมั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร ช ว งนี้ อ าจเรี ย กได ว า ยุ ค หิ น เก า ตามวิ ธี แ บ ง ยุ ค สมั ย ก อ น
ประวัติศาสตรโดยพิจารณาจากเทคโนโลยีการทําเครื่องมือเครื่องใชเปนหลัก การศึกษาคนควาทาง
โบราณคดีไดพบแหลงโบราณคดีในยุคนี้หลายแหง โดยสวนใหญอยูในภาคเหนือและภาคใตของ
ประเทศไทย (Sarasin 1933; Heekeren and Knuth 1967; ดักลาส ดี แอนเดอรสัน 2529; กรม
ศิลปากร 2531; Sørensen 1979) เชน แหลงโบราณคดีสบคํา อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แหลง
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โบราณคดีถ้ําหลังโรงเรียน จังหวัดกระบี่ แหลงโบราณคดีถ้ําไทรโยค แหลงโบราณคดี ถ้ําองบะ
จังหวัดกาญจนบุรี เปนตน
สมัยนี้หาอาหารโดยการลาสัตว-หาของปา ใชเครื่องมือหินกะเทาะซึ่งมีทั้งชนิดที่ทําจาก
แกนหิน และสะเก็ดหิน ยังไมมีการสรางบานเรือนอยางถาวร แตมีการเคลื่อนยายถิ่นฐานอยูเสมอ
การเคลื่อนยายอาจเปนไปตามชวงฤดูกาลของแตละปเพื่อใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศและ
แหลงอาหารที่ผลัดเปลี่ยนกันอุดมสมบูรณตามชวงระยะเวลาตางๆในที่ตางๆกัน โดยสมัยนี้นิยมใช
ถ้ําหรือเพิงผาเปนที่พักอาศัยซึ่งเปนทําเลธรรมชาติ หรืออาจจะมีการสรางที่พักชั่วคราวที่สรางแบบ
ง า ยๆตามที่ โ ล ง โดยสามารถกํ า บั ง แดด ลม ฝน และป อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ และสั ต ว ต า งๆได
นอกจากนี้ยังเชื่อกันวาขอจํากัดเรื่องพื้นที่หาอาหารและแบบแผนที่พักอาศัยเปนสาเหตุที่ทําใหคน
ในสมัยนี้อยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งอาจจะเปนเพียงครอบครัวเดียวก็ได (สุรพล นาถะพินธุ 2546:
5-7)
2. การตั้งถิ่นฐานในสมัยกอนประวัติศาสตรชว ง 10,000-5,000 ปมาแลว
สมัยกอนประวัติศาสตรช วงนี้อาจเรียกวาสมัยยุคหินตอนปลาย มี แหลงโบราณคดีที่
สําคัญ เชน แหลงโบราณคดีถ้ําหลังโรงเรียน อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่ และแหลงโบราณคดีถ้ําผี
แมน อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน แหลงโบราณคดีถ้ําปุงฮุง จังหวัดแมฮองสอน แหลงโบราณคดี
ออบหลวง จังหวัดเชียงใหม แหลงโบราณคดีถ้ําหมอเขียว เปนตน
ลักษณะการดํารงชีวิตยังคงหาของปา-ลาสัตว ใชเครื่องมือหินกะเทาะ โดยเครื่องมือแบบ
ฮัวบิเนียนเปนเครื่องมือที่ใชกันมากในชวงนี้ (กรมศิลปากร 2531; Reynold 1992) และยังพบวาผูคน
ในยุคนี้อาจเริ่มใชเครื่องมือหินขัดหรือขวานหินขัดดวย การตั้งถิ่นฐานในชวงนี้ยังคงเปนถ้ําหรือเพิง
ผาบนเขาหินปูนซึ่งอยูที่ระดับไมสูงมากนักและมีทางน้ําอยูใกลๆ แหลงโบราณคดีประเภทถ้ําหริอ
เพิงผาในสมัยนี้บางแหงมีรองรอยการอยูอาศัยหนาราว 2-3 เมตร แสดงใหเห็นวาในสมัยนี้เริ่มมีการ
อยูอาศัยอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาที่คอนขางนาน ชวงนี้จะแมจะมีการตั้งถิ่นฐานบริเวณถ้ําหรือเพิง
ผา แตก็พบการอยูอาศัยตามที่โลงใกลแหลงน้ํารวมทั้งใกลชายทะเลดวย (สุรพล นาถะพินธุ 2546:
7-8)
3. การตั้งถิ่นฐานในสมัยกอนประวัติศาสตรชว ง 5,000 –2,500 ปมาแลว
สมัยกอนประวัติศาสตรชวงนี้ครอบคลุมตั้งแตชวงยุคหินใหมตอนปลาย ลงมาถึงยุค
สําริดและเหล็กตอนตน ปจจุบันไดมีการพบแหลงโบราณคดีในยุคนี้เปนจํานวนมาก ซึ่งสวนมากอยู
ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Bayard 1970; Gorman and Charoenwongsa 1976;
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สวาง เลิศฤทธิ์ ปรียานุช จุมพรม และอนันต กลิ่นโพธิ์กลับ 2544) เชน แหลงโบราณคดีโนนปา
หวาย แหลงโบราณคดีซับจําปา จังหวัดลพบุรี แหลงโบราณคดีบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี และแหลงโบราณคดีโนนนกทา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน เปนตน
ในสมัยนี้เริ่มมีการเพาะปลูกขาวและเลี้ยงสัตวบางชนิดแลว เชน วัว หมู ไก แตก็ยังมี
หลักฐานวายังมีการเก็บของปาลาสัตวมาเปนอาหารอยู ในชวงนี้มีประชากรเพิ่มมากขึ้น สังคมมี
ความซับซอนขึ้น มีการติดตอแลกเปลี่ยนมากขึ้น (ชารลส ไฮแอม และ รัชนี ทศรัตน: 2542) และมี
การผลิตสิ่งของบางอยางขึ้นแลว เชน ถลุงแรทองแดง ผลิตขวานหินขัด ผลิตกําไลหิน เปนตน จาก
หลักฐานทางโบราณคดีพบโบราณวัตถุตามแหลงโบราณคดีในยุคนี้มีปริมาณมากขึ้น และขนาดของ
แหลงที่เปนที่อยูอาศัยก็มีขนาดใหญขึ้น (Mudar 1995: 168-172; Onsuwan 2002: 2) แสดงใหเห็นวา
มีการตั้งถิ่นฐานอยางถาวร และมีการสรางบานเรือนอยูกันเปนกลุม และเนื่องจากในชวงนี้มีการ
ติดตอคาขายกันมากขึ้นนั้นทําใหบางครอบครัวหรือบางชุมชนมีฐานะที่ร่ํารวยกวาครอบครัวหรือ
ชุมชนอื่นๆ (สุรพล นาถะพินธุ 2546: 9-11)
4. การตั้งถิ่นฐานในสมัยกอนประวัติศาสตรชว ง 2,500 ปมาแลว
สมัยนี้ตรงกับยุคเหล็ก ไดพบแหลงโบราณคดีเปนจํานวนมากในพื้นที่ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในสมัยนี้สังคมและวัฒนธรรมมีความคลายคลึงกับสมัยกอนประวัติศาสตรใน
ยุคที่ 3 ที่ไดกลาวมาแลว เนื่องจากสมัยนี้เปนสมัยที่มีพัฒนาการตอเนื่องมาจากยุคที่ผานมา
พั ฒ นาการที่ สํ า คั ญ ในยุ ค นี้ คื อ การพั ฒ นาด า นเทคโนโลยี มี ก ารถลุ ง แร เ หล็ ก เพื่ อ นํ า มาใช เ ป น
เครื่องมือ สวนสําริดพบวานิยมนํามาใชทําเปนเครื่องประดับ
การตั้งถิ่นฐานในสมัยนี้ไดกระจายอยูตามพื้นที่ลุม พื้นที่ดอน และพื้นที่ลานตะพักลําน้ํา
ระดับตางๆ ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรที่มีความอุดมสมบูรณสามารถทํานาปลูกขาวไดโดยไดผลเก็บ
เกี่ยวปละครั้งหรือสองครั้ง สลับดวยการเพาะปลูกในฤดูแลงโดยอาศัยพื้นดินบริเวณลุมแมน้ําใหญๆ
ที่ไดปุยธรรมชาติจากแมน้ําเปนประจําทุกป และเนื่องจากการทําเกษตรกรรมเมื่อทําตอเนื่องกันก็
ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพดิ น ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ ค นในชุ ม ชนต อ งทํ า ร ว มกั น เพื่ อ ประโยชน
สวนรวม (ผาสุข อินทราวุธ 2542: 88-89) อีกทั้งมีอุตสาหกรรมในการถลุงโลหะ ซึ่งไดทําการ
สงออกไปยังพื้นที่ตางๆ ตองใชแรงงานคนเปนจํานวนมาก สังคมซับซอนมากขึ้น และเริ่มมีการจัด
ระเบียบสังคมแบบสังคมเมืองซึ่งจะพัฒนาไปสูความเปนรัฐได แหลงโบราณคดีในยุคนี้เชน แหลง
โบราณคดีจันเสน จังหวัดนครสวรรค แหลงโบราณคดีบานดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และ
แหลงโบราณคดีในแถบหุบเขาวงพระจันทร และลุมแมน้ําปาสัก จังหวัดลพบุรี เปนตน (Bronson
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and Dales 1972; ชิน อยูดี 2519; Bronson 1979; กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ
2540)
5. การตั้งถิ่นฐานสมัยประวัติศาสตรตอนตนหรือสมัยทวารวดี
ชุมชนโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีนิยมตัง้ ถิ่นฐานบริเวณลุมแมน้ําสายรองที่แยกจาก
แมน้ําสายใหญ ทั้งนี้คงเปนเพราะเมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําจะทวมฝงทําใหไมนิยมที่จะตั้งถิ่นฐาน
บริเวณแมน้ําสายหลัก โดยจะเลือกตั้งถิ่นฐานอยูบนความสูงเฉลี่ย 3.5-4 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง (Mudar 1995: 174) ไดมีการพบรองรอยการตั้งถิ่นฐานในชุมชนโบราณสมัยทวารวดีทั้ง
ประเภทที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบและประเภทที่ไมมีคูน้ําคันดินลอมรอบ (Mudar 1995: 174-175)
ซึ่งเรียกกันวาเมือง โดยเมืองขนาดใหญจะตั้งอยูตามบริเวณลุมแมน้ําสําคัญ เชน เมืองนครปฐม
โบราณ เมืองคูบัว เมืองอูทอง อยูในลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน เมืองจันเสน เมืองซับจําปา เมืองพรหม
ทิน เมืองดงมะรุม เมืองศรีเทพ อยูบริเวณลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก เมืองพระรถ เมืองศรีมโหสถ เมือง
ดงละคร อยูในบริเวณลุมแมน้ําบางปะกง เมืองดงคอน เมืองบน เมืองอูตะเภา เมืองทัพชุมพล อยู
บริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา เปนตน (ผาสุข อินทราวุธ 2542:121)
จากที่กลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวาในสมัยแรกๆที่มนุษยยังไมไดทําการเกษตรกรรม
นั้นมนุษยยังคงตองพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติอยางมาก ทําใหตองเลือกพื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมตอการอยูอาศัยและการยังชีพ ทําใหตองยายถิ่นที่อยูอาศัยไปเรื่อยๆตามแหลงอาหาร
ตอมาเมื่อมนุษยรูจักการทําเกษตรกรรม ทําใหมนุษยสามารถผลิตอาหารเองไดบางสวน จึงมีการตั้ง
ถิ่นฐานเปนหลักแหลง ดังนั้นในชุมชนที่ทําการเกษตรกรรมนั้นดินจึงเปนสิ่งที่สําคัญ เราจึงสามารถ
สรุปปจจัยการตั้งถิ่นฐานที่สําคัญไดดังนี้ คือ
1. ปจจัยทางกายภาพ ซึ่งไดแกแหลงน้ํา ดินที่อุดมสมบูรณ สภาพภูมิประเทศ สภาพ
ภูมิอากาศ แหลงทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงกําบังภัยธรรมชาติ มนุษยจึงเลือกตั้งถิ่นฐานใน
บริเวณที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิต เนื่องจากมนุษยตองอาศัยสิ่งเหลานี้ในการดํารงชีวิตประจําวัน
จึงทําใหมีผลตอลักษณะทางวัฒนธรรมดวย ดังนั้นการเลือกตั้งถิ่นฐานของมนุษยในสภาพแวดลอม
ที่ตางกันจึงมีผลใหลักษณะการดํารงชีวิต และวัฒนธรรมตางกัน
2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ เมื่อมนุษยมีการรวมกลุมกัน มีการพัฒนาจากสังคมขนาดเล็กมา
เปนสังคมขนาดใหญที่มีความซับซอน เปนกลุมชน (Band) ชนเผา (Tribe) แวนแควน (Chiefdom)
และรัฐ (State) ตามลําดับ ทําใหตองมีกิจกรรมรวมกัน เชน การเกษตรกรรม การทําอุตสาหกรรม
การปองกันภัย ฯลฯ เปนตน ซึ่งลักษณะทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
การคาถือเปนป จ จัยทางเศรษฐกิจ ที่สําคัญอยา งหนึ่งในการดึ งดูด ใหเ กิดการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งต อง
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เลือกตั้งถิ่นฐานใกลกับแหลงน้ํา แหลงวัตถุดิบ และพื้นที่ที่ตั้งถิ่นฐานนั้นตองสามารถคิดตอสัมพันธ
กับชุมชนอื่น ซึ่งการติดตอสัมพันธกันนี้เองจะทําใหมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน และนําไปสูการ
เกิดพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในที่สุด
แหลงโบราณคดีซับจําปาในบริบทการตั้งถิน่ ฐานในประเทศไทย
สําหรับแหลงโบราณคดีซับจําปาตั้งอยูในเขตตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัด
ลพบุรี ตั้งอยูบนที่ราบลอนลูกคลื่น ตัวเมืองตั้งอยูบนเนินดินสูงของขอบที่ราบภาคกลางที่ตอกับที่
ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 160-180 เมตร เปนแหลงโบราณคดี
ที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบ มีโบราณสถานภายในเมือง 3 แหง (ภูธร ภูมะธน 2529) ซึ่งแหลงโบราณคดี
บริเวณลุมแมน้ําปาสักสวนมากจะมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 25-60 เมตร
ด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ ซั บ จํ า ปามี ลํ า ธารซึ่ ง เกิ ด จากน้ํ า ซั บ ไหลผ า นเมื อ งจากทิ ศ
ตะวันออกไปยังทิศตะวันตกทําใหเมืองนี้ถูกแบงออกเปน 2 สวน ปจจุบันลําธารนี้ยังคงมีน้ําไหลอยู
ในปริมาณคอนขางนอย (สํารวจในชวงเดือนตุลาคม 2544) แตในชวงหนาฝนปริมาณน้ําก็จะมีมาก
ขึ้น แหลงน้ําธรรมชาติอื่นที่สําคัญอีกคือแมน้ําปาสัก ซึ่งอยูไกลไปทางทิศตะวันตกของตัวเมือง
ประมาณ 15 กิโลเมตร
การตั้ ง ถิ่ น ฐานในบริ เ วณลุ ม แม น้ํ า ป า สั ก ได มี ก ารพบแหล ง โบราณคดี ใ นสมั ย ก อ น
ประวัติศาสตรเปนจํานวนมาก เชน แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว แลงโบราณคดีซับลําไย แหลง
โบราณคดีซับตะเคียน แหลงโบราณคดีชัยบาดาล แหลงโบราณคดีปกรี รวมทั้งเมืองซับจําปา เปน
ตน ชุมชนโบราณเหลานี้นี้ไดมีการพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเอง และมีการรวมกลุมกัน ทําใหมีการ
พัฒนาที่อยูอาศัยใหใหญขึ้น มีการดัดแปลงธรรมชาติใหเปนประโยชนตอการดํารงชีวิต โดยไดขุดคู
น้ํา สรางคันดิน ขุดสระน้ํา ชักทางน้ําธรรมชาติใหไหลเขาใกลตัวเมืองเพื่อใชประโยชนในดาน
การเกษตร (สวาง เลิศฤทธิ์ 2546:81)
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมดแสดงใหเห็นวาไดมีผูใหความสนใจศึกษาการตั้งถิ่นฐานใน
หลายสาขาวิชา ซึ่งทําใหมีแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานอยางหลากหลาย และใน
การศึกษาปจจัยการตั้งถิ่นฐานของแหลงโบราณคดีซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี จะศึกษา
ปจจัยตางๆที่มีผลตอการตั้งถิ่นฐานโดยเนนสภาพแวดลอมเปนหลักในการศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากใน
การตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณที่ยังมีการพึ่งพาธรรมชาติอยางใกลชิดนั้น ยอมตองเลือกตั้งถิ่นฐาน
ในบริเวณที่มีสภาพแวดลอมเหมาะสมตอการอยูอาศัยและการยังชีพของคนในชุมชน

บทที่ 3
ลักษณะภูมิศาสตรและแหลงทรัพยากรในเขตจังหวัดลพบุรี
ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดลพบุรีตั้งอยูในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ไป
ทางทิศเหนือประมาณ 154 กิโลเมตร โดยทางรถยนต เสนทางถนนพหลโยธิน และเสนทางรถไฟ
สายเหนือประมาณ 132 กิโลเมตร
จังหวัดลพบุรีตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 14° 39′ ถึง 15°30′ เหนือ และเสนแวงที่ 100° 26′
ถึง 101° 27′ ตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียง 8 จังหวัด ดังนี้
ทิศเหนือ
มีอาณาเขตติดตอจังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดนครสวรรค
ทิศใต
มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดสระบุรี และจังหวัดอยุธยา
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดสิงหบุรี จังหวัดอางทอง และจังหวัดนครสวรรค (ศิริ
ชัย อารยะรังสฤษฎ และประนอม ขาวสุทธิ์ 2532: 1)
สภาพภูมิประเทศ
โดยทั่วไปจังหวัดลพบุรีมีสภาพตั้งแตที่ราบลุมจนถึงภูเขา บริเวณที่เปนที่ราบลุมสวน
ใหญจะอยูทางอําเภอทาวุ ง อําเภอบานหมี่ และทางทิศตะวันตกของอําเภอโคกสําโรง บริเวณ
ดังกลาวจะมีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 25 – 60 เมตร จากระดับน้ําทะเล
ลักษณะภูมิประเทศ จากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก เปนที่สูงและภูเขาที่เรียกวา
เทือกเขาดงพญาเย็น โดยมีทิวเขาพังเหยและเหวตาบัว เปนแนวเขตจังหวัดทางทิศตะวันออกของ
จังหวัดลพบุรีกับจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทิวเขาเหลานี้จัดวามีอิทธิพลตอสภาพภูมิประเทศและดิน
ฟาอากาศในพื้นที่ทางทิศตะวันออกของลพบุรีมาก โดยเฉพาะในเขตอําเภอชัยบาดาล ถึงอําเภอทา
หลวง และอําเภอพัฒนานิคม
ภูเขาในจังหวัดลพบุรี มีตั้งแตเปนเนินเขาเตี้ย ๆ จนถึงภูเขาที่คอนขางสูง ภูเขาสูงจะมี
ความสูงจากระดับน้ําทะเล 700-750 เมตร (ศิริชัย อารยะรังสฤษฎ และประนอม ขาวสุทธิ์ 2532: 1-3)
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ลักษณะทางธรณีวิทยา
ลักษณะทางธรณีวิทยา ของพื้นที่ในเขตจังหวัดลพบุรีเปนดังนี้ คือ
1. ยุคควอเทอรนารี จะเปนพวกหินชั้นและหินแปร ซึ่งแบงออกเปนกลุมที่เกิดจากการทับ
ถมของตะกอนใหมหรือตะกอนเกาที่ยังไมมีการจับตัวกันแข็ง การที่ตะกอนมาทับถมกัน ทําใหเกิด
เปนที่ราบลุม หรือ บริเวณที่อยูใกลแมน้ํา สวนที่ไกลออกไปก็จะเปนลานตะพักลําน้ําระดับตางๆ
พื้นที่ที่การทับถมของตะกอนเหลานี้จะครอบคลุมพื้นที่เขตอําเภอทาวุง อําเภอบานหมี่บริเวณทิศ
ตะวันออก และตะวันตกเฉียงใตของอําเภอเมือง จนถึงบางสวนของอําเภอโคกสําโรง สําหรับยุค
ควอเทอรนารี มีอายุประมาณ 1-2 ลานป จัดเปนกลุมหินราชบุรี
2. ยุคคารบอนิเฟอรรัสและเปอรเมียน เปนกลุมหินราชบุรีเชนกัน บางแหงเปนชั้นหิน
ดาน หินทราย หินโคลน (mud stone ) หินกรวดมน และทัฟฟ ซึ่งแทรกอยูระหวางหินปูน สวนใหญ
จะมีสีเทาออน กลุมหินราชบุรีจะพบในเขตอําเภอเมือง อําเภอพัฒนานิคม อําเภอชัยบาดาล หิน
เหลานี้พบในลักษณะภูเขาสูง จนถึงลักษณะที่เกือบเปนพื้นราบ ยุคนี้มีอายุประมาณ 130-330 ลานป
3. ยุคเจอรแรสสิคและไทรแอสสิค เปนกลุมหินโคราชหนวยหินภูกระดึง มีลักษณะเปน
หินดินดานปนไมกา หินทรายปนไมกา และหินกรวดมน ซึ่งสวนใหญจะมีสีน้ําตาลเขม น้ําตาลปน
เทา และสีแดง หนวยหินภูกระดึงจะพบในเขตอําเภอพัฒนานิคม อําเภอทาหลวง อําเภอชัยบาดาล
และ อําเภอโคกสําโรงตอนบน ยุคเจอรแรสสิคและไทรแอสสิค จะมีอายุประมาณ 225-282
ลานป
4. ยุคเจอรแรสสิค เปนกลุมหินโคราชเชนเดียวกับยุคเจอรแรสสิคและไทรแอสสิค แต
หนวยหินของกลุมหินโคราชของยุคนี้จะเปนหนวยหินภูพานและหนวยหินพระวิหาร ประกอบดวย
หินทรายที่มีสีชมพูอมเทา สีขาว สีเทาออน และหินกรวดมน หินชุดนี้พบมากทางตะวันออกของ
จังหวัดในเขตอําเภอชัยบาดาล และอําเภอทาหลวง พบบางเล็กนอยในเขตอําเภอโคกสําโรง ยุคนี้มี
อายุประมาณ 225 ลานป
5. ยุคคารบอนิเฟอรรัส ดีโวเนียน และซีลูเรียน ในยุคนี้จะเปนกลุมหินตะนาวศรี หนวย
หินที่พบไดแก หนวยหินกาญจนบุรี ซึ่งเปนหินดินดาน และหินทรายเปนสวนใหญ มีบางสวนแปร
สภาพไปเปนหินแปร เชน หินฟลไรท หินควอรตไซต และหินชนวน พบหินปูนแทรกอยูในหิน
ดังกลาวเปนบางจุด หินกลุมตะนาวศรีพบทางทิศตะวันตกของอําเภอโคกสําโรง และทิศเหนือของ
อําเภอบานหมี่ ยุคนี้จะมีอายุประมาณ 130 – 445 ลานป
6. ยุคเทอรเทียรี่ จะเปนหินอัคนีซึ่งพบ 3 ชนิด คือ ชนิดแรกเปนหินบาซอลท พบทาง
เขตอําเภอโคกสําโรง และชัยบาดาล หินชนิดที่ 2 เปนพวกหินแอนดีไซต หินไรโอไรต หินฟอรฟรี
และหินทัฟฟ หินพวกนี้พบในเขตอําเภอโคกสําโรง และเขตอําเภอพัฒนานิคม หินชนิดที่ 3 ของยุค
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นี้คือ หิน ควอรตดิโอไรต ยุคเทอรเทียรี่ อายุประมาณ 30 ลานป (ศิริชัย อารยะรังสฤษฎ และ
ประนอม ขาวสุทธิ์ 2532: 34-36)
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดลพบุรี เปนลักษณะฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู หรือรอนชื้น
แบบสวันนา (Tropical savannah climate “Aw”) ตามลักษณะภูมิอากาศของ Koppen (คือ ลักษณะ
ภูมิอากาศแบบในฤดูหนาวอากาศแหงแลง อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนที่หนาวที่สุดสูงกวา 18° C มี
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยนอยกวา 60 มิลลิเมตรอยางนอยหนึ่งเดือน และปริมาณน้ําฝนรวมประจําปมีคา
มากกวา 100+25 เทา ของปริมาณน้ําฝนในเดือนที่ฝนตกนอยที่สุด)
จังหวัดลพบุรี ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่งเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม
จนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเปนชวงฤดูฝน จะมีฝนตกตลอดฤดูและมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดในเดือน
กันยายน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผานในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งมี
อิทธิพลตอสภาพอากาศของจังหวัดลพบุรี โดยทําใหอากาศแหงแลงและหนาว
ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดลพบุรีรวมทั้งปประมาณ 1,144.52 มิลลิเมตร ซึ่ง
ถือวาเปนปริมาณที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก สําหรับวันที่ฝนตกทั้งปจํานวน 110.21 วัน การ
กระจายของฝนในชวงฤดูฝนอยูในเกณฑที่ดี
อุณหภูมิ จากสถิติอากาศของจังหวัดลพบุรี โดยสถานีตรวจอากาศที่อําเภอเมือง ในรอบ
15 ป (พ.ศ. 2514-2528) สรุปไดวาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30.79° C ในเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย
ต่ําสุด 25.32°C ในเดือนธันวาคม และคาอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 28.02° C
ความชื้นสัมพัทธ คาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธตลอดปจังหวัดลพบุรี 71.07 เปอรเซ็นต คา
ความชื้นสัมพัทธต่ําสุด 60.07 เปอรเซ็นตในเดือนธันวาคม คาความชื้นสัมพัทธสูงสุด 82.64
เปอรเซ็นตในเดือนกันยายน (ศิริชัย อารยะรังสฤษฎ และประนอม ขาวสุทธิ์ 2532: 3)
ทรัพยากรธรรมชาติ
1. ทรัพยากรดิน
จากรายงานการสํารวจดินจังหวัดลพบุรีไดแบงตามลักษณะและชนิดของดินจังหวัดลพบุรีไว
94 ชุด ดินแตละชุดจะแตกตางกันไปตามลักษณะตางๆ อาทิ สภาพพื้นที่ซึ่งเกี่ยวกับความลาดเท
ราบเรียบ ลักษณะความลึก การระบายน้ํา ตลอดจนเนื้อดิน และความอุดมสมบูรณของดิน เปนตน
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ธรณีสัณฐานและวัตถุกําเนิดดิน
สภาพภู มิ ป ระเทศและลั ก ษณะการเกิ ด ของพื้ น ที่ ที่ ป รากฏอยู ใ นป จ จุ บั น เป น ผลสื บ
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชนการยุบตัวของผิวโลก การทับถม ตลอดถึงการกัดกรอนและ
พังทลาย เปนตน
ลักษณะภูมิประเทศหรือธรณีสัณฐานของพื้นที่ในเขตจังหวัดลพบุรี สามารถแบงไดดังนี้
1. ที่ราบน้ําทวมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําใหม ในฤดูน้ําหลากแตละป
น้ําจากแมน้ําลําคลองจะไหลทวมบริเวณนี้แลวพัดพาเอาตะกอนมาทับถมกันทุกป ทําใหเกิดมีสภาพ
เปนที่ราบ มีความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต
การทับถมของตะกอนจากแมน้ําเจาพระยาและแมน้ําลพบุรี ทําใหเกิดเปนพื้นที่ลุมกวาง
ใหญอยูในอําเภอทาวุง บานหมี่ และอําเภอเมือง พื้นที่บริเวณนี้จะอยูสูงกวาระดับน้ําทะเล 2–20
เมตร สวนการทับถมของตะกอนใหมจากแมน้ําปาสัก จะทําใหเกิดเปนที่ราบลุมเปนแนวแคบ ๆ ไป
ตามความยาวของแมน้ํา ซึ่งไหลผานเขตอําเภอชัยบาดาล และอําเภอพัฒนานิคม ที่ราบลุมบริเวณนี้
จะมีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 25 – 60 เมตร ซึ่งสูงกวาที่ราบลุมบริเวณแมน้ําเจาพระยา
บริเวณพื้นที่ราบลุมเหลานี้จะถูกใชประโยชนจากการทํานาเปนสวนใหญและไดผลดี ชุด
ดินที่พบไดแก ดินชุดเชียงใหม ชุดทามวง ชุดสรรพยา ชุดชัยนาท ชุดราชบุรี ชุดพิมาย ชุดสิงหบุรี
ชุดชุมแสง ชุดบานโพด
2. ลานตะพักลําน้ํากลางเกากลางใหมและเนินตะกอนรูปพัด สวนใหญพบอยูติดตอกับ
ที่ราบน้ําทวมถึงและคอนขางมีพื้นที่สูงกวา ตะกอนลําน้ําที่มาทับถมกันนี้จะมีอายุมากกวาตะกอน
ที่มาทับถมกันในบริเวณที่ราบน้ําทวมถึง ลักษณะสภาพพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบเรียบ มีความ
ลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต
ลานตะพักลําน้ํากลางเกากลางใหมของแมน้ําเจาพระยา พบเปนบริเวณกวางขวางอยูใน
เขตอําเภอบานหมี่ อําเภอเมือง และอําเภอโคกสําโรง มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 8 –20 เมตร สวน
ลานตะพักลําน้ํากลางเกากลางใหมของแมน้ําปาสักยังไมปรากฎใหเห็นชัดเจน สําหรับเนินตะกอน
รูปพัดพบเกิดเปนสวนนอย และมักอยูบริเวณเชิงเขา
การใชประโยชนของดินบริเวณเหลานี้ สวนใหญใชทํานาซึ่งใหผลผลิตสวนใหญอยูใน
เกณฑดี ชุดดินที่พบ ไดแก ดินชุดหางดง ชุดนครปฐม ชุดบานหมี่ ชุดทาเรือ ชุดชองแค ชุดวัฒนา
ชุดบานหมี่ที่มีสีน้ําตาล ชุดวัฒนาที่มีสีเทา ชุดลพบุรีที่เกิดบริเวณที่ต่ํา ชุดทาตะโก ชุดพาน ชุดลํา
สนธิ ชุดดงยางเอน ชุดมวงคอม และชุดมวงคอมที่มีการระบายน้ําคอนขางเลว
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3. ลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําที่มาทับถมกันนานแลว
คือมีอายุมากกวาลานตะพักน้ํากลางเกากลางใหม สวนใหญพบอยูติดตอกับลานตะพักลําน้ํากลางเกา
กลางใหมและมีพื้นที่สูงขึ้น สวนใหญสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 20-50 เมตร สภาพภูมิประเทศ
ที่ราบเรียบ สวนใหญมีความลาดเทนอยกวา 1 เปอรเซ็นต
พบลานตะพักลําน้ําระดับต่ําเปนบริเวณเล็กนอย อยูในเขตอําเภอโคกสําโรง และอําเภอ
พัฒนานิคม ใชประโยชนในการทํานาเปนสวนใหญ ใหผลผลิตคอนขางต่ํา ชุดดินที่พอไดแก ชุด
หลมเกา ชุดวิเชียรบุรี ชุดศรีเทพ ชุดนาเฉลียง ชุดโคกสําโรง
4. ลานตะพักลําน้ําระดับสูง เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําที่มาทับถมกันนานแลว
ลักษณะพื้นที่จะอยูติดตอและสูงขึ้นจากลานตะพักระดับต่ํา ลักษณะเปนลูกคลื่น สวนใหญมีความ
ลาดเท 2–8 เปอรเซ็นต และอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 50 – 70 เมตร พบเปนบริเวณเล็กนอย
อยูในเขตอําเภอโคกสําโรง และอําเภอพัฒนานิคม ใชประโยชนในการทําไร ชุดดินที่พบไดแก ดิน
ชุดสตึก ชุดยางลาด ชุดสีคิ้ว และชุดเพชรบูรณ
5. พื้นที่ที่ถูกกัดกรอนและเนินเขา ลักษณะทางภูมิศาสตรของพื้นที่แบบนี้เปนสิ่งที่หลง
เหลือจากการถูกกัดกรอนและพังทลาย ทําใหเกิดมีสภาพภูมิประเทศไมราบเรียบ คือ เปนลูกคลื่น
สวนใหญมีความลาดเท ประมาน 2-16 เปอรเซ็นต และมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง
ประมาณ 30-350 เมตร สภาพแบบนี้จะพบเปนบริเวณกวางขวางอยูในอําเภอชัยบาดาล อําเภอทา
หลวง อําเภอพัฒนานิคม อําเภอโคกสําโรง และทางดานทิศตะวันออกของอําเภอเมือง
สวนใหญที่ดินจะใชประโยชนในการปลูกพืชไร ชุดดินที่พบไดแก ดินชุดปากชอง ดิน
ชุดทับกวาง ชุดวังไห ชุดชัยบาดาล ชุดบานจอง ชุดเชียงคาน ชุดตาคลี ชุดหินซอน ชุดลพบุรีที่มีสี
เทา ชุดมวกเหล็ก ชุดลี้ ชุดชัยบาดาล ชุดไพศาลี ชุดสมอทอด ชุดลํานารายณ ชุดลํานารายณที่ตื้น ชุด
บานกลางที่มีกรวดปน และชุดมวงคอมที่มีพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาด
6. ภูเขา ลักษณะภูมิสัณฐานเปนภูเขา เกิดขึ้นจากการโคงตัวและการยุบตัวของผิวโลก
ทําใหบริเวณนี้ มีพื้นที่สูงต่ําแตกตางกันมาก มีความลาดเทมากกวา 16 เปอรเซ็นต และมีความสูง
ระดับน้ําทะเลประมาณ 100-750 เมตร
สภาพภูมิประเทศแบบนี้พบอยูกระจัดกระจายในอําเภอชัยบาดาล อําเภอพัฒนานิคม
อํา เภอโคกสํ าโรง และทางดา นทิ ศ ตะวัน ออกของอํา เภอเมื อง ส ว นใหญไ มไ ดทํ า การกสิก รรม
บริเวณนี้เปนที่ลาดชันเชิงซอน
วัตถุตนกําเนิดดิน
ดินชุดตาง ๆ ที่พบในจังหวัดลพบุรี เกิดมาจากวัตถุที่ตนกําเนิดที่แตกตางกัน ดังนี้
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1. ตะกอนลําน้ําใหม ดินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนลําน้ําใหม ไดแก ดินชุด
เชีย งใหม ชุดทามว ง ชุ ดสรรพยา ชุ ดชั ยนาท ชุ ดราชบุรี ชุ ดบานโพด ชุ ดพิมาย ชุด สิงหบุรี ชุด
ชุมแสง
2. ตะกอนลําน้ํากลางเกากลางใหม ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําที่มีอายุ
กลางเกากลางใหมไดแก ดินชุดหางดง ดินชุดนครปฐม เปนตน
3. ตะกอนลําน้ําเกา ดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําเกาไดแก ดินชุดหลมเกา
และ ชุดวิเชียรบุรี เปนตน
4. หินดานและหินปูน ดินชุดตางซึ่งสวนใหญสลายตัวมาจากหินดาน และมีบางชุดเกิด
จากการสลายตัวของหินดานและหินปูนปนกัน ไดแก ดินชุดปากชอง และหินซอน เปนตน
5. หินดาน หินฟลไรท หินควอรตไซต และหินชนวน เปนชุดที่สวนใหญสลายตัวมาจาก
หินทราย แตบางชุดเกิดจากการสลายตัวของหินดังกลาวรวมกัน ไดแก ดินชุดลาดหญา และทายาง
เปนตน
6. หินดาน หินฟลไรท หินควอรตไซต หินซิลทสโตน เปนดินชุดที่สวนใหญไดมาจาก
การสลายตัวของหินดินดาน แตบางชุดไดจากการสลายตัวของหินดังกลาวปะปนกันอยู ไดแก ดิน
ชุดมากเหล็ก ชุดบานจอง และชุดลี้ เปนตน
7. หินปูนและหินมารล ดินที่เกิดจากการสลายตัวของหินปูนและมารล ไดแก ดินชุด
ลพบุรี และชุดตาคลี เปนตน
8. หินบาซอลท และหินแอนดีไซค จะสลายตัวใหดินชุดชัยบาดาล ชุดลํานารายณ ชุด
บุรีรัมย ชุดสมอทอด เปนตน
9. หินไรโอไรต จะสลายตัวใหดินชุดไพศาลี และชุดมวงคอมที่มีลักษณะพื้นที่เปนลูก
คลื่น
ลักษณะดิน
ลักษณะดินของจังหวัดลพบุรี มีความแตกตางกันออกไปหลายชนิด สวนใหญขึ้นอยูกับ
วัตถุตนกําเนิด สภาพพื้นที่และอายุของดิน ดินที่เหมาะสมดีในการทํานามีประมาณ 25 % และดินที่
เหมาะสมในการทํานามีประมาณ 9 % ซึ่งดินเหลานี้จะพบเกิดในบริเวณที่ราบลุม หรือบริเวณตะพัก
ลําน้ํากลางเกากลางใหม
บริเวณพื้นที่สวนที่เหลือประมาณ 66 % เปนพื้นที่สูงและมีสภาพพื้นที่ไมราบเรียบ จึงไม
เหมาะในการทํานา แตในบริเวณพื้นที่สูงเหลานี้มีประมาณ 43 % ซึ่งเหมาะสมดีกับการปลูกพืชไร
และที่พอจะปลูกไดมีประมาณ 11 % สวนที่เหลืออีกประมาณ 12 % เปนบริเวณภูเขาซึ่งมีความลาด
ชันมาก ไมเหมาะตอการทําการกสิกรรม
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คุณสมบัติสวนใหญของดินในจังหวัดลพบุรี จัดวาเปนดินคอนขางดีเหมาะสมในการทํา
การ กสิกรรม พืชไรที่สําคัญ เชน ขาวโพด ขาวฟาง ฝาย ออย และถั่วตาง ๆ (ศิริชัย อารยะรังสฤษฎ
และประนอม ขาวสุทธิ์ 2532: 6-13)
2. ทรัพยากรน้ํา
จัดวาเปนทรัพยากรสําคัญเปนอยางยิ่ง ในดานการเกษตร และการดํารงชีพ จากการศึกษา
สภาพทรัพยากรน้ําของจังหวัดลพบุรีสามารถแบงออกไดดังนี้
1. น้ําฝน เกษตรกรจังหวัดลพบุรีสวนใหญยังใชน้ําฝนสําหรับการเพาะปลูก และใชใน
การอุปโภค บริโภค จังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,144.52 มิลลิเมตรตอป จังหวัดที่มีฝนตก
110.21 วัน ดังนั้น น้ําฝนจึงเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญเปนอันดับแรก สําหรับการเพาะปลูกพืช
ไร โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางตอนเหนือและดานตะวันออกของจังหวัดลพบุรี
2. แหลงน้ําผิวดิน แมน้ํา ลําธาร จังหวัดลพบุรีมีแมน้ําสําคัญไหลผาน 2 สาย คือ
2.1 แมน้ําลพบุรี เปนแมน้ําที่แยกจากแมน้ําเจาพระยาที่จังหวัดสิงหบุรี ไหลผาน
จังหวัดลพบุรีที่อําเภอทาวุง และอําเภอเมือง แลวไหลผานจังหวัดอยุธยาลงสูแมน้ําเจาพระยา
2.2 แมน้ําปาสัก ไหลมาจากเทือกเขาในจังหวัดเลยและเพชรบูรณ ผานจังหวัด
ลพบุรีในเขตอําเภอชัยบาดาล โคกสําโรง พัฒนานิคม ผานจังหวัดสระบุรี อยุธยา แลวลงสูแมน้ํา
เจาพระยา
นอกจากแมน้ําดังกลาวแลว ยังมีคลอง ลําหวย และหนองน้ํา ซึ่งสวนใหญจะมีอยูทั่วไป
ทางดานทิศตะวันตก ทางทิศเหนือ และทิศตะวันออกของจังหวัดลพบุรี ลําหวยที่สําคัญ ไดแก คลอง
บางขาม ลําพราก ลําพญากลาง ลําสนธิ ซึ่งเปนลําหวยขนาดคอนขางใหญ
3. แหลงน้ําใตดิน น้ําใตดินจัดเปนแหลงน้ําที่สําคัญ อาจแยกชนิด ลักษณะ ปริมาณและ
คุณภาพของน้ําใตดินไดดังนี้
3.1 น้ําใตดินที่เกิดจากหินรูพรุน แบงเปน
3.1.1 บริเวณแหลงน้ําใตดินที่เกิดเปนบริเวณกวางและมีปริมาณน้ํามาก
จะอยูบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใตของจังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนบริเวณที่ราบลุมน้ําทวมถึง แหลงน้ําชนิด
นี้เรียกวา แหลงน้ําใตดินเจาพระยา “Qcp” (Chao-Phraya aquifers) มีลักษณะเปนแนวยาวตามลํา
น้ํา ประกอบดวยการทับถมและเรียงตัวเปนชั้นของดินทรายและกรวดอยูในดินเหนียว หรือชั้นของ
ทรายแปง มีความหนา 10 – 40 เมตร ปริมาณน้ําจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพพื้นที่ มีปริมาณน้ํา 45
– 200 แกลลอน/นาที สวนคุณภาพของน้ําจะเปลี่ยนไปตามสภาพพื้นที่ในแตละแหง อาจเปนน้ําจืด
กรอย หรือเค็ม (ในกรณีที่อยูบริเวณตอนลางของจังหวัด)
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3.1.2 บริเวณแหลงน้ําใตดิน ที่เกิดเฉพาะที่แตมีปริมาณมาก (Qcr) อยู
บริเวณทิศตะวันตกของจังหวัด ไดแก อําเภอเมือง อําเภอบานหมี่ อําเภอโคกสําโรง มีชื่อเรียกวา
“แหลงน้ําใตดินเชียงราย” เกิดในบริเวณที่ราบบนที่สูงหรือบริเวณระหวางหุบเขา ชั้นของแหลงน้ํา
ใตดินจะเปนตะกอนที่เกิดจากการทับถมของตะกอนหลาย ๆ ชนิด เชน ชั้นดินเหนียวหนามีทราย
กรวดกระจัดกระจายอยูในชวง 15 – 60 เมตร ปริมาณน้ําจะมีเพียงเล็กนอย ประมาณ 20 แกลลอน/
นาที คุณภาพของน้ําพอใชอุปโภคและบริโภคได แตมีสารละลายของธาตุเหล็กปนอยู
3.2 แหลงน้ําใตดินที่เกิดในรอยแตกของหินเนื้อแนน แบงเปนลักษณะตาง ๆ ดังนี้
3.2.2 แหลงน้ําใตดิน เกิดเปนบริเวณกวาง มีปริมาณมาก เรียกวา “แหลง
น้ําใตดินโคราชต่ํา” (Jlk) เปนน้ําใตดินอยูในหินที่ประกอบดวย หินเชลน้ําตาลเขมถึงเทา และสีตาง
ๆ ปะปนกัน รวมทั้งชั้นของหินทรายที่มีไมกาของหนวยหินภูกระดึงและในชั้นลางสุดเปนหินทราย
แปง ที่มีลักษณะรวนกับหินกรวดของหนวยหินน้ําพอง น้ําใตดินพบในเศษชิ้นสวนของหินดินดาน
และชั้นหินทรายในความลึกไมเกิน 60 เมตร ปริมาณน้ําประมาณ 20 – 100 แกลลอน/นาที บางแหง
ปริมาณน้ําอาจถึง 200 แกลลอน/นาที คุณภาพของน้ําเหมาะสมกับการใชอุปโภค บริโภค
3.2.3 แหลงน้ําใตดินเกิดเปนบริเวณกวางและมีปริมาณมาก เปนแหลงน้ํา
ใตดินที่เรียกวา “แหลงน้ําใตดินในหินปูน” (Pc) หินปูนจะเปนหินในยุคเปอรโม-คารบอนิฟอรัส
ของชุดหินราชบุรี ซึ่งเปนชั้นหินปูนมีเนื้อแนน และมีโพรงที่ถูกแทนที่โดยหินเชลและชั้นของหิน
เชิรท เกิดเปนหนาผาและไหลเขาแบบคารส น้ําใตดินจะเกิดในรอยตอระหวางชั้นหินปูนและหิน
เชล และในเขตที่หินมีการแตกแยกออก ปริมาณน้ําประมาณ 100 แกลลอน/นาที บางแหงปริมาณน้ํา
อาจถึง 500 แกลลอน/นาที คุณภาพของน้ํามีคุณภาพต่ําเนื่องจากเปนน้ํากระดาง
3.3 น้ําใตดินเกิดในบริเวณกวางแตปริมาณนอย แหลงน้ําใตดินบริเวณนี้เรียกวา “แหลง
น้ําใตดินโคราชระดับกลาง” (Jmk) ชั้นบนเปนหินทรายเนื้อแนนสีเทาปนเหลืองจนถึงสีเทาปนชมพู
และหินกรวดมนของหนวยหินภูพาน ชั้นลางเปนหินทรายควอรตไซตเนื้อแนนเปนชั้นหนา สีของ
หินเหลานี้จะมีสีแดงปนเทาถึงสีเขียวมะกอกจนถึงสีขาว ซึ่งเปนหินในหนวยหินพระวิหาร ที่อยู
ระหวางกลางเปนหินดินดานสีแดงเขมจนถึงสีเขียวอมเทา และหินทรายของหนวยหินเสาขรัว น้ํา
ใตดินจะปรากฏในรอยเลื่อนของหินและชิ้นสวนของหินที่ปะปนกัน และการเชื่อมตอยังไมดีนัก
น้ําใตดินมีปริมาณนอย จนถึง 30 แกลลอน/นาที แตบางแหงพบวาปริมาณน้ํามีมากกวา 50
แกลลอน/นาที น้ําโดยทั่วไปมีคุณภาพดี
3.4 นํ้าใตดนิ เกิดในบริเวณกวาง แตมีปริมาณนอย แหลงน้ําใตดินบริเวณนีเ้ รียกวา
“แหลงน้ําใตดนิ ในหินตะกอนแปรสภาพ” (PCms) ซึ่งเปนหินชัน้ ตะกอนของชุดหินแกงกระจาน
ไดแก หินทรายควอรต หินทรายเฟลดสปาร หินฟลไลทจนถึงแผนหินดินดาน และหินบาซอลทที่
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สลายตัวและกําลังแปรสภาพ ในระหวางชั้นจะพบหินทัฟฟ และแอกโกลเมอเรท บางแหงน้าํ ใต
ดินจะปรากฏในรอยแตกระหวางหินและเขตรอยตอ รอยเปดเหลานีม้ ักมีขนาดเล็ก ปริมาณน้ําทีพ่ บ
20 แกลลอน/นาที บางบออาจมีปริมาณน้ําสูงถึง 50 แกลลอน/นาที คุณภาพของน้ําทั่วไปมี
คุณภาพดี แตมีหลายแหลงคุณภาพต่ําเนื่องจากมีสารละลายธาตุเหล็กในปริมาณสูง
3.5 แหลงน้ําใตดนิ เฉพาะที่ น้ําใตดนิ ในเขตนี้เรียกวา “แหลงน้ําใตดินบริเวณภูเขาไฟ
และหินบาซอลท” (Vc) เปนน้ําในชัน้ หินที่ประกอบดวยหินแอนดีไซต หินไรโอไลต หินทัฟฟ
หินแอกโกลเมอเรท และหินไพโรคลาสติคที่มีอายุเกาแก ซึ่งเปนเขตภูเขาไฟเกา (Vc) และหินบา
ซอลทในยุคเทอรเทียรี หินโดยทั่วไปมักมีเนื้อแนนและไมคอยมีลักษณะเปนชั้น น้าํ ใตดินมีเพียง
เล็กนอยในรอยแตกและเศษดิน ปริมาณน้าํ อาจไมมีเลย หรือถาจะมีก็ไมเกิน 30 แกลลอน/นาที
จากลักษณะแหลงน้ําใตดนิ ในเขตจังหวัดลพบุรีพบวา ในบริเวณทองที่อําเภอทาหลวงมี
น้ําใตดนิ 2 แบบ คือ “แหลงน้ําใตดินในหินตะกอนแปรสภาพ” (PCms) และ“แหลงน้ําใตดินใน
หินปูน” (Pc) ซึ่งมีคุณสมบัติเปนน้ํากระดาง และมีธาตุเหล็กสูง ไมเหมาะแกการอุปโภคและบริโภค
(ศิริชัย อารยะรังสฤษฎ และประนอม ขาวสุทธิ์ 2532: 17-26)
3. ทรัพยากรปาไม
สําหรับชนิดของปาไมในจังหวัดลพบุรีนั้นสามารถจําแนกได 3 ประเภทคือ
1. ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forests) เปนปาใหญอยูทางดานทิศตะวันออกของ
จังหวัดในบริเวณที่มีการติดตอกับจังหวัดนครราชสีมา โดยเฉพาะตามบริเวณหุบเขา และที่ราบเชิง
เขาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 500 เมตร ปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยตลอดป
ระหวาง 1,200-2,000 มิลลิเมตร เดิมเรียกกันวา “ดงพญาเย็น” มีลักษณะเปนปาทึบใบเขียวชอุม
ตลอดปเชนเดียวกับปาดิบชื้น แตมีความแนนทึบของไมตอนลางนอยกวาและบริเวณพื้นปามีความ
รกทึบนอยกวา ไมที่ขึ้นอยูไดแก ยางผา ยางแดง ยางขาว ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง ตะแบก ประดู
ยางระกํา ไทร มะมวงปา กระบากดํา เปนตน สวนพืชชั้นลางที่สําคัญไดแก หวายและไมไผชนิด
ตางๆ
2. ปาเบญจพรรณ หรือ ปาผลัดใบผสม (Mixed Deciduous Forests) เปนปาที่พบ
กระจายอยูทั่วไปทั้งในบริเวณที่ราบและเนินเขาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ําทะเลโดยเฉลี่ยระหวาง
50-600 เมตร มีปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยตลอดปไมเกิน 1,200 มิลลิเมตร มีลักษณะเปนปาโปรงผลัด
ใบในชวงฤดูแลงระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ประกอบดวยพันธุไมตางๆขึ้นปะปนกัน
หลายชนิดซึ่งสวนใหญจะเปนไมที่มีขนาดลําตนคอนขางสูงใหญไดแก สัก แดง มะคาโมง ตะแบก
ประดู ชิงชัน เสลา โขกนอย งิ้วปา มะกอกปา มะหวดมะหาด ยมหิน ตะครอ กระพี้จั่น กระพี้พง
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โมกมัน โมกหิน สะแก มะมวงปา มะกอก หวา สมอพิเภก คาง มะเกลือ ตะโก ตะเคียนหิน พยุง
ลําดวน และปป เปนตน พืชชั้นลางประกอบดวยหญา และไมไผชนิดตางๆ เชน ไผรวก ไผผาก ไผ
หก ไผนวล ไผจืด ไผหนาม ไผเปาะ ไผขาวหลาม ไผไร เปนตน
3. ปาแดง ปาโคกหรือปาแพะ (Decidious Dipterocarps Forests) เปนปาที่พบ
กระจายอยูทวั่ ไปในบริเวณพื้นที่ราบเนินเขาซึ่งมีความสูงจากระดับน้ําทะเลระหวาง 100-600 เมตร
โดยเฉพาะในเขตเงาฝนซึ่งมีปริมาณน้ําคอนขางต่ํา มีลักษณะเปนปาโปรงผลัดใบในชวงฤดูแลง
ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ประกอบดวยพันธุไมขึ้นปะปนกันหลายชนิดซึ่งสวนใหญ
จะเปนไมท่มี ีขนาดลําตนเล็ก มีความสูงไมมากนัก และสามารถทนตอความแหงแลงไดดี ไมที่
ขึ้นอยูในปาชนิดนี้ไดแก เต็ง รัง พลวง เหียง กระบก กระบาก ขอยหิน สมอไทย กอ สมกบ
เล็บเหยีย่ ว กราด มะขามปอม ยมหอม ยาง จําปาปา และแสลงใจ เปนตน (คณะกรรมการอํานวยการ
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 2542: 69-70)
4. ทรัพยากรแร
จังหวัดลพบุรี มีแหลงแรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจคือ แรเหล็ก นอกจากนั้นยังมีแร
ทองแดง ตะกั่ว ยิปซัม ดินขาว มารล และหินออน สําหรับบริเวณที่พบแรตาง ๆ ไดแก
1. แรเหล็ก พบมากที่ทับเขาควาย อําเภอโคกสําโรง และบานเขาวง อําเภอเมืองลพบุรี
ชนิดของแรที่พบเปนแรเฮมาไทต และแมกนีไทต การทําแรเหล็กในจังหวัดลพบุรีไดนําเนินการมา
นาน และปจจุบันก็ยังทําอยู ในบริเวณใกลเคียงกันก็ยังพบทองแดง และตะกั่วบาง แตในปริมาณไม
มาก
2. แรทองแดง ที่พบในจังหวัดลพบุรีมี 2 ชนิดคือ แรมาลาไคต (Malachite) มีสีเขียว
กับแรอะซูไรต (Azurite) มีสีน้ําเงิน กรมทรัพยากรธรณีพบแรทองแดงที่เขาพระพุทธบาทนอยใน
เขตกองบิน 2 ตําบลเขาสามยอด อําเภอเมืองลพบุรี และบริเวณเขาวงพระจันทร อําเภอโคกสําโรง
3. ควอตซ เปนแรชนิดหนึ่งประกอบดวยธาตุซิลิกอนและออกวิเจน มีลักษณะเปนหก
เหลี่ยม หัวทายแตละเหลี่ยมมีดานสามเหลี่ยมเอนเขาไปบรรจบกันเปนยอดเแหลมดูคลายฟนลิง
ชาวบานจึงเรียกแรชนิดนี้วา “หินเขี้ยวหนุมาน” แรนี้มีหลายสี เชน ขาวใส ขาวขุน ชมพู เขียว มวง
ดํา ฯลฯ มีการนําแรควอตซมาทําเปนเครื่องประดับ แรควอตซที่สําคัญในจังหวัดลพบุรีมี 3 แหง คือ
เขาพระงาม อําเภอเมืองลพบุรี, เขาแหลม อําเภอโคกสําโรง และบานโปงหัวแหวน บานหวยดีเลิศ
อําเภอชัยบาดาล
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4. มารล มีอยูทั่วไป แตที่ตําบลทาศาลา อําเภอเมืองลพบุรี ไดมีการนําแรชนิดนี้ทํา
อุ ต สาหกรรมดิ น สอพอง ซึ่ ง เป น อุ ต สาหกรรมในครั ว เรื อ น นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารนํ า มาร ล ไปใช
ปรับปรุงดินในการเกษตรโดยเฉพาะความเปนกรดในดินภาคกลาง
5. หินปูน เปนหินปูนที่ใชในอุตสาหกรรม พบมากที่เขตสมอคอน อําเภอทาวุง และที่
ตําบลนิคมสรางตนเอง อําเภอเมืองลพบุรี
6. เบนโทไนท เป น แร ดิ น เหนี ย วชนิ ด มอนท ม อริ ล โลไนท และไปเดลไลท มี
คุณสมบัติขยายตัวมากเมื่อเปยกชื้น ซึ่งนําไปใชประโยชนในการขุดเจาะน้ําบาดาลและอุตสาหกรรม
ฟอกสี บริเวณที่พบมากคือ ตําบลหินเพลิง และตําบลชัยบาดาล ในเขตอําเภอชัยบาดาล
7. หินออน พบที่อําเภอทาหลวง ชัยบาดาล และที่ตําบลโคกตูม อําเภอเมือง หินออน
เปนแรที่มีราคานิยมใชเปนวัสดุกอสราง
8. ยิปซัม พบในทองที่ตําบลบอทอง อําเภอโคกสําโรง แรชนิดนี้มีความสําคัญ
เกี่ยวกับการทําวัสดุกอสราง การเกษตร และอุตสาหกรรมอื่นๆ
9. ฟอสเฟต พบที่บริเวณบานขุดขาม ตําบลดอนดึงและตําบลบานชี อําเภอบานหมี่
10. ทองคํา พบที่บานบอทอง อําเภอโคกสําโรง
11. คาลซิโดนีและโอปอ ลักษณะเปนเสี้ยนเหมือนเสี้ยนไมเนื้อเนียนละเอียด พบที่
บานวังไทร อําเภอสระโบสถ
12. หินเพอรไลต เปนหินอัคนีเนื้อแกวลักษณะแตกรานมีสีเทาอมเขียว สีเทาดํา สีเขียว
ขี้มา พบที่เขางู ตําบลลํานารายณ อําเภอชัยบาดาล
13. หินทราย พบที่เขาเพนียด อําเภอโคกสําโรง (คณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2542: 14-16)
5. ทรัพยาการสัตว
ในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีสัตวปาอาศัยอยูมากมายเชน ชาง กระทิง เสือโครง เสือดาว กวาง
เกง หมูปา วัวแดง ลิง ชะนี คาง ไกฟา นกดุเหวา นกแขกเตา นกยูงฯลฯ ซึ่งหลายชนิดไดสูญพันธุไป
จากพื้นที่บริเวณนี้แลว เนื่องจากถูกลาและถูกคุกคามที่อยูอาศัย ในปจจุบันมีสัตวปาที่ยังอาศัยอยูซึ่ง
ไดแก
1. สัตวปาเลี้ยงลูกดวยนม ประกอบดวย เสือโครง เสือปลา แมวดาว นิ่ม หมูปา
กระตาย หมาจิ้งจอก ชะมด เลียงผา หมีขอ ลิงเสน ลิงลม ลิงกัง อีเห็น เกง เมน คางคาว กระแต
กระรอก พญากระรอก ตุน หนู กระจง พังพอน ฯลฯ
2. สัตวประเภทนก ประกอบดวย นกเหยี่ยวรุง นกเหยี่ยวทุง นกคุม นกกระจิบ นก
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พญาไฟ นกอีกา นกกระปูดใหญ นกกระปูดเล็ก นกกระลิง นกระวังไพร นกกระยาง นกแกง นก
ปรอด นกปรอดหัวโขน นกเขาใหญ นกเขาชวา นกเขาไฟ นกเขาเขียว นกเดาดิน นกเอี้ยง นกแกว
นกกระรางหัวขวาน นกกางเขนดง นกกางเขนบาน นกกระทาดง นกกระทาทุง นกเขียวคราม นก
แกง นกขุนแผน นกบั้งรอก นกแซงแซว นกกระติ๊ด นกขุนทอง นกเปลา นกขมิ้น นกกระเต็น นก
กระแตแตแวด นกโพระดก นกตะขาบ นกตะขาบทุง นกกิ้งโครง นกหัวขวาน นกกวัก นกมูม นก
กินปลี นกดุเหวา นกกระเดาลม นกแขกเตา นกตบยุง นกกินแมลง นกเขียวกานตอง ไกฟาพญาลอ
ไกปา ฯลฯ
3. สัตวเลื้อยคลาน ประกอบดวย เตาหลวง เตาหวาย เตาดํา ตะพาบน้ํา อึ่ง ตะกวด แย
กิ้งกา ตุกแก งูเหลือม งูเหา งูจงอาง งูสิง งูเขียวฯลฯ
4. สัตวประเภทปลา ไดแก ปลาดุก ปลาชอน ปลากาง ปลาซิว ปลาอาว ปลาสรอย
ปลาไหล ปลาหมู ปลากลวย ปลาตะเพียน ปลาสามมุม ปลากด ปลาแขยง ปลากระทิง ปลาชะโอน
ปลาดูดหินฯลฯ
5. สัตวที่ไมมีกระดูกสันหลัง ไดแก บึ้ง ตะขาบ ปูหิน หอยขม หอยโขง หอยทาก
6. สัตวประเภทแมลง ไดแก ผึ้ง ดวง ผีเสื้อ แมงทับ แมงกวางฯลฯ
7.
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ไดแก กบ เขียด คางคก กบนาฯลฯ (คณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2542: 69-70)

บทที่ 4
การศึกษาแหลงโบราณคดีซบั จําปา
สภาพภูมิศาสตรแหลงโบราณคดีซับจําปา
แหลงโบราณคดีซับจําปาตั้งอยูที่หมูที่ 7 บานคูเมือง ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง
จังหวัดลพบุรี หรือพิกัดทางภูมิศาสตรที่ รุง 15ํ 03’ 08” เหนือ และ แวง 101ํ 14’ 38” ตะวันออก
(แผนที่ 1) ซึ่งเปนบริเวณที่เชื่อมติดตอกันระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมี
อาณาเขตติดตอดังนี้คือ
ทิศเหนือ

ติดตอกับตําบลบัวชุม ตําบลทามะนาวและตําบลทาดินดํา อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลบัวชุม ตําบลซับตะเคียน อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี และอําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศใต
ติดตอกับตําบลหวยขุนราม ตําบลน้ําสุด ตําบลมะนาวหวาน อําเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติด ตอกับตํ าบลโคกสลุง อํ า เภอพั ฒนานิคม และตํ า บลมะกอกหวาน ตําบลชัย
บาดาล อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (กลุมวังขนาย 2542:33-34)
ประวัติการศึกษาและคนพบ
เมื อ งโบราณซั บ จํ า ปา เริ่ ม เป น ที่ รู จั ก ครั้ ง แรกเมื่ อ หน ว ยเจ า หน า ที่ ป ราบศรั ต รู พื ช
กระทรวงเกษตร ไดนําคณะสํารวจจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และหนวยศิลปากรที่
1 จังหวัดลพบุรี เดินทางไปสํารวจเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2513
ระหวางวันที่ 4 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2514 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได
เริ่มขุดทดสอบภายในเมืองโบราณแหงนี้ พรอม ๆ กับไดขุดทดสอบแหลงโบราณคดี ยุคกอน
ประวัติศาสตรที่อยูใกลเคียงดวย
พ.ศ.2515 นาย อาทิตย แกวผลึก นักศึกษาคณะโบราณคดี ไดคนควาเสนอสารนิพนธ
ปริญญาตรีตอคณะโบราณคดี ในชื่อภาชนะดินเผากอนประวัติศาสตร ที่เมืองซับจําปา
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พ.ศ.2516 อาจารยวีรพันธ มาไลยพันธุ อาจารยคณะโบราณคดี มหาวิทยาศิลปากร ผู
ควบคุมการขุดทดสอบทางโบราณคดีเมื่อป 2514 ไดเขียนบทความชื่อ ซับจําปา พิมพในวารสาร
คณะโบราณคดี และพิมพเปนภาษาอังกฤษ ในหนังสือ Early South East Asia
พ.ศ. 2523 นายควอริทซ เวลส ไดเขียนบทความเรื่องการคนพบ (เมือง) ทวารวดีแหงใหม
และขอเปรียบเทียบกับเขมร พิมพในวารสารของสยามสมาคมเมื่อ พ.ศ. 2523
พ.ศ. 2524 – 2525 ผูชวยศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ แหงคณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากรไดศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดทดสอบเมื่อ พ.ศ. 2514
รวมทั้งที่ไดรับมอบจากชาวบาน และเก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เสนอเปนวิทยานิพนธ
ภาษาฝรั่งเศสตอมหาวิทยาลัยซอรบอนด ประเทศฝรั่งเศส
และในป พ.ศ. 2529 นายภูธร ภูมะธน หัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระ
นารายณ ไดรวบรวมเรียบเรียงขอมูลและเขียนหนังสือเรื่อง “เมืองซับจําปา” โดยจังหวัดลพบุรีและ
ชมรมอนุรักษโบราณสถานและสิ่งแวดลอมจังหวัดลพบุรีไดสนับสนุนการจัดพิมพ เพื่อรวบรวม
หลักฐานทางโบราณวัตถุที่เก็บไดจากผิวดิน อีกทั้งไดรับมอบจากวัดและชาวบาน กับไดเสาะหา
ขอมูลที่ชาวบานเก็บรักษาหรืออยูในแหลงสะสมสวนบุคคล
หลักฐานประเภทลายลักษณอักษร
จากการศึกษาแหลงโบราณคดีเมืองซับจําปาที่ผานมา ไดพบหลักฐานประเภทลายลักษณ
อักษรที่สําคัญคือ ศิลาจารึกจํานวน 5 หลัก เปนจารึกภาษาบาลี 2 หลัก จารึกภาษาสันสกฤต 2 หลัก
ขอความสวนใหญไมสมบูรณ และยังไมไดอาน แปล อีก 1 หลัก ซึ่งเปนจารึกบนธรรมจักรที่พบ
ใหมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2529 จารึกทั้งหมดนี้ไดแก
1. จารึกเมืองซับจําปา 1 อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 อักษรปลลวะ ภาษาบาลี สลัก
อยูบนเสาหินแปดเหลี่ยม มีฐานขนาดใหญทําเปนรูปดอกบัว หัวเสาประดับดวยลวดลายพวงอุบะ
เสาแตกออกเปนชิ้นเล็กๆหลายชิ้น ขอความที่จารึกไมสมบูรณกระทอนกระแทนมาก จึงไมสามารถ
ทราบไดวาจารึกภาษาบาลีนี้มาจากคัมภีรใด ตอมาไดมีการนําจารึกหลักเปรียบเทียบกับเสาจารึกที่
คณะโบราณคดีไดพบเมื่อคราวไปทําการขุดทดสอบเมืองซับจําปาครั้งแรก ปรากฏวาสามารถตอกัน
ไดพอดี ทั้งขอความ ลักษณะของตัวอักษรก็เปนแบบเดียวกัน มีขนาดเทากันและขอความจารึกยังตอ
กันไดพอดี แตถึงแมวาจะไดทําการนําชิ้นสวนจารึกมาตอกันแลว จารึกหลักนี้ก็ยังไมสมบูรณ เพราะ
ยังขาดชิ้นสวนอื่นๆอีก อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาขอความทั้งหมดแลวเห็นไดวาขอความในจารึก
บางสวนคัดลอกมาจากพระวินัยปฎกและสุตฺตนฺตปฎก
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แมวาจะยังไมสามารถหาชิ้นสวนของเสาไดหมดทุกชิ้น แตเมื่อศึกษาขอความทั้งหมด
เทาที่พบจะเห็นวาถาจารึกนี้สมบูรณจะประกอบดวยคาถาบาลีดังตอไปนี้
1. จารึกสวนแรก เปนคาถา เย ธมฺมา
2. สวนที่สองคัดมาจาก สมนฺตปสาทิกา หรือวินัยปฎก มหาวรรค ซึ่งเหมือนกับจารึก
บนธรรมจักรที่พบที่นครปฐม
3. สวนที่สามขึ้นตนดวย ยทา หเว..........................เปนสวนหนึ่งของวินัยปฎก
มหาวรรคเชนกัน ขอความตอนนี้ยังไมเคยปรากฏในจารึกทวารวดีที่ไหนเลย
4. สวนที่สี่มาจากธรรมบท และปรากฏในจารึกทวารวดีเปนครั้งแรกเชนกัน (กรม
ศิลปากร 2524: 74-77)
2. จารึกเมืองซับจําปา 2 อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 14 อักษรหลังปลลวะ ภาษาสัน
สกฤต จํานวน 1 ดาน 12 บรรทัด ทําจากหินทราย ขนาดกวาง 12 เซนติเมตร สูง 59 เซนติเมตร
ลักษณะชํารุดมาก พบที่เมืองซับจําปา บานซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี
ขอความที่จารึกไมสมบูรณเนื่องจากจารึกชํารุด แตสามารถจับใจความไดวา เปนการ
กลาวสรรเสริญบุคคลผูหนึ่ง ซึ่งเปนผูตั้งมั่นอยูในธรรม และไดเจริญรุงเรืองมากอน (กรมศิลปากร
2524: 21-22)
คําแปลจารึกเมืองซับจําปา 2
1. .................สรางหลักฐานไวเพื่อผูใครรู.................................
2. .................ผูเปนเจาแหงปา...................................................
3. .................ผูเปนใหญในแผนดิน..........................................
4. .................เปนผูนับถือพุทธศาสนา (ผูกลาวถึงการตรัสรูของพุทธะ)
5. .................ของผูเปนใหญในประเทศที่สวยงาม................................
6. ................แกวมณีที่มวยผม // ในโลก................................
7. ................เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลก.......................
8. ................เปนพระเจาแผนดินที่ยิ่งใหญ เปนผูนํา................
9. ................ไดตั้งอยูในฐานะอันสูงสุด // ผูมีคําสัตย................
10. ................เปนผูประกอบดวยธรรมคือทานและความกรุณา...
11. ................เปนผูมีความเคารพตอครูอาจารย..........................
12. ................ยอมรุงเรืองในกาลกอน........................................
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3. จารึกเมืองซับจําปา 3 อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 อักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต
มี 3 บรรทัด ทําจากหินทราย ขนาดกวาง 16 เซนติเมตร สูง 35.5 เซนติเมตร หนา 5.5 เซนติเมตร
ลักษณะชํารุดมาก อาจเปนสวนหนึ่งของเสาหินแปดเหลี่ยม พบที่เมืองซับจําปา อําเภอทาหลวง
จังหวัดลพบุรี (กรมศิลปากร 2524: 26-27)
คําแปลจารึกเมืองซับจําปา 3
1. .....................ที่เจ็ด.....................
2. .....................เพื่อนักรบ.............
3. .....................อันพระตถาคต ตรัสรูแลว
4. จารึกเมืองซับจําปา 4 ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 อักษรปลลวะ ภาษาบาลี จํานวน 3
ดาน ทําจากหิน ขนาดกวาง 11.8 เซนติเมตร พบที่เมืองซับจําปา ตําบลซับจําปา อําเภอทาหลวง
จัง หวั ด ลพบุ รี ชิ้ น ส ว นจารึ ก นี้ อ าจเปน ชิ้ น ส ว นของเสาหิ น แปดเหลี่ ย ม ซึ่ ง เคยพบเสาหิ น แบบ
ดังกลาวที่เมืองซับจําปาแลว 2 หลัก (จารึกเมืองซับจําปา1,3) แตชิ้นสวนจารึกนี้คงไมไดเปนสวนใด
ของเสาหินแปดเหลี่ยมทั้ง 2 นั้น แตคงเปนของอีกเสาหินหนึ่ง เพราะเนื้อหินมีความแตกตางกัน และ
ความกวางของดานหนาแผนหินเรียบมีขนาดไมเทากัน (กรมศิลปากร 2524: 28-29)
คําอานจารึกเมืองซับจําปา 4
(ต) ถา ค โต อา (ห)
(จตุ) ธา จ ตุธา (กตํ)
ธมฺมา อา (ตา ป โน
ธมฺมํ ..........................
จากการศึกษาแหลงโบราณคดีซับจําปาที่ผานมาทําใหทราบวาเมืองโบราณแหงนี้มีมนุษย
เขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรโดยมีหลักฐานที่เดนคือ โครงกระดูกมนุษย เครื่องมือ
โลหะ ชิ้นสวนกําไลหิน และเศษภาชนะดินเผา เปนตน ตอมาประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12 ชุมชน
แหงนี้ไดมีพัฒนาการทางวัฒนธรรมเขาสูยุคประวัติศาสตร มีการติดตอคาขายกับพอคาชาวอินเดีย
และรับอิทธิพลอินเดียเขามา เชน ศาสนา ภาษา ตัวอักษร เปนตน และจากขอความในจารึกภาษา
สันสกฤตทําใหทราบวาเมืองนี้มีการปกครองโดยระบบกษัตริย และทรงนับถือพระพุทธศาสนา
ตอมาประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 เมืองนี้ไดถูกทิ้งรางไปเนื่องจากไมพบหลักฐานโบราณคดีที่มีอายุ
หลังจากพุทธศตวรรษที่ 15 (ภูธร ภูมะธน 2529: 4-5)
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สภาพเมืองซับจําปา
แหลงโบราณคดีซับจําปาตั้งอยูบนเนินดินสูงของชายขอบที่ราบภาคกลาง ที่ตอกับที่ราบ
สูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณนี้เดิมเปนปาสงวนแหงชาติ เมื่อราว 20 ปมาแลว ถูกราษฎรจาก
ที่ตาง ๆ เชน จากจังหวัดเพชรบูรณ ชัยภูมิ และอําเภอตาง ๆ ของจังหวัดลพบุรี บุกรุกถากถางทําไร
มันสําปะหลัง ไรออย ไรพริก ไรขาวโพด
ผังและขนาดของเมือง จากภาพถายทางอากาศพบวาเมืองซับจําปา มีรูปรางคลายรูป
หัวใจที่มีสวนยื่นแหลมไปทางดานเหนือ และสวนเวาในทางดานใต (แผนที่ 2) ลักษณะนีจ้ งึ ไมคลาย
รูปแบบใด ๆ ของเมืองโบราณยุคสมัยเดียวกัน ที่พบในประเทศไทย จึงกําหนดไดวาเปนเมืองชนิด
ไมมีรูปแบบหรือมีรูปแบบอิสระ
จากภาพถายทางอากาศ สามารถวัดขนาดของเมืองซับจําปาไดดังนี้คือ ความยาวจากทิศ
เหนือถึงทิศใตประมาณ 834 เมตร และความกวางจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกประมาณ 704
เมตร นอกกํ า แพงเมื อ งไปทางทิ ศ เหนื อ ประมาณ 200
เมตร มี เ นิ น ดิ น ลั ก ษณะกลมขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 56 เมตร
เมืองนี้มีคันดินสูง 2 ชั้น มีคูเมืองลึกตรงกลาง กําแพงเปนดินอัดแนนสูงประมาณ 10
เมตรจากพื้นคูเมือง คูเมืองกวางประมาณ 16 เมตร ฐานคันดินกําแพงกวางประมาณ 20 เมตร
ซากโบราณสถาน ภายในเมืองมีเนินโบราณสถาน 3 เนิน บนเนินพบเศษอิฐซึ่งเผาดวย
อุณหภูมิต่ํา ซึ่งอาจจะเปนซากโบราณสถาน ทางทิศตะวันตก นอกกําแพงเมืองประมาณ 400 เมตร
เปนฐานโบราณสถานมีเศษอิฐ ซึ่งเผาดวยอุณหภูมิต่ําเชนกัน ใกลกับซากโบราณสถานนอกเมือง มี
สระน้ํา 1 สระ (ภูธร ภูมะธน 2529: 2-3)
สภาพพืน้ ที่โดยทั่วไปของแหลงขุดทดสอบ
บริเวณพื้นที่ที่ทําการขุดทดสอบตั้งอยูภายในเขตเมืองซับจําปา หมูที่ 7 บานคูเมือง ตําบล
ซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี
สภาพพื้นที่ภายในเขตเมืองซับจําปา เปนสวนปาสักและสะเดาที่ปลูกสลับกันเปนแถว
ระยะหางตนละ 2 เมตร และระหวางแถวของแนวตนไม จะอยูหางกัน 4 เมตร สวนปานี้ปลูกอยู
เกือบเต็มพื้นที่ภายในเขตตัวเมืองเวนไวในบริเวณสวนที่อยูใกลแนวคันดินดานในประมาณ 15
เมตรโดยรอบเมือง และบริเวณที่เปนที่ตั้งของเนินโบราณสถานกลางเมือง 3 เนิน สวนปาแหงนี้อยู
ในความดูแลของกรมปาไม ที่ปลูกปาในชวงป พ.ศ. 2535 เพื่อปองกันไมใหชาวบานในพื้นที่เขามา
บุกรุกหรือใชประโยชนพื้นที่ในเมืองไดอีก บริเวณกึ่งกลางของเมืองเปนที่ตั้งของเนินโบราณสถาน
3 แหง ดังรายละเอียด (แผนผังที่ 1) คือ
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1. เนินโบราณสถานหมายเลข 1 ตั้งอยูทางดานทิศเหนือสุดของเมืองซับจําปา มีขนาด
เสนผาศูนยกลางประมาณ 14.60 เมตร สูงจากบริเวณโดยรอบประมาณ 1.00 เมตร ตัวเนิน
โบราณสถานมีกอนหินสีเขียวลักษณะคลายหินไรโอไลทขนาดเล็กและขนาดใหญกระจายอยูบน
เนิน และมีตนไม เชน ตนมะขามเทศ ขึ้นปกคลุมอยู
2. เนินโบราณสถานหมายเลข 2 ตั้งอยูทางดานทิศใตของเนินโบราณสถานหมายเลข 1
มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 14.00 เมตร สูงจากบริเวณโดยรอบประมาณ 2.00 เมตร ตัวเนิน
โบราณสถานกอดวยอิฐขนาดใหญที่มีแกลบขาวเปนสวนผสม และมีตนไมขึ้นปกคลุมอยู บริเวณ
กลางเนิ น โบราณสถานมี ร อ งรอยการถู ก ลั ก ลอบขุ ด ลั ก ษณะเป น หลุ ม ขนาดเส น ผ า ศู น ย ก ลาง
ประมาณ 3.00 เมตร ลึกประมาณ 1.30 เมตร
3. เนินโบราณสถานหมายเลข 3 ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของเนินโบราณสถานหมายเลข
2 มีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 14.00 เมตร สูงจากบริเวณโดยรอบประมาณ 0.80 เมตร ตัวเนิน
โบราณสถานเปนเนินดินเตี้ย ๆ กอนหินสีเขียวลักษณะคลายหินไรโอไลทขนาดเล็กกระจายอยูบน
เนิน และมีตนไม เชน ตนกระถิน ขึ้นปกคลุมอยู บริเวณกลางเนินโบราณสถานมีรองรอยการถูก
ลักลอบขุด ลักษณะเปนหลุมขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 1.00 เมตร ลึกประมาณ 0.50 เมตร
จํานวน 3 หลุม
พื้นผิวดินของพื้นที่โดยทั่วไป ปรากฏโบราณวัตถุที่เปนเศษภาชนะดินเผากระจายอยูทั่ว
บริเวณ
การสํารวจ (Surveying)
การสํารวจทางโบราณคดี คือ การตรวจสอบหาตําแหนงหลักฐานขอมูลทางโบราณคดีทั้ง
ที่อยูบนดินและที่อยูในดิน เพื่อประโยชนในการศึกษาหาความรูและเพื่อประเมินคาของแหลง
โบราณคดี นั้น ๆ วามีความสําคัญมากนอยเพียงใด ควรที่จะทําการศึกษาคนควาตอไปหรือไม
การสํ า รวจเมื อ งซั บ จํ า ปา โดยคณะอาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี คณะวิชาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
ขาราชการจากกรมศิลปากร โดยมีอาจารย ดร. สวาง เลิศฤทธิ์ เปนอาจารยผูควบคุม ไดเริ่มเมื่อวันที่
11, 17, 22, และ 23 กันยายน 2544 ผลการสํารวจไดพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยูทั่วไปในบริเวณ
เมืองโบราณ และจากการขุดตรวจดวยออเกอรไดพบชิ้นสวนกะโหลกของมนุษย
หลังจากทําการสํารวจในปพ.ศ. 2544 แลวจึงไดกําหนดพื้นที่ขุดทดสอบรวมทั้งหมด
จํานวน 3 หลุม ประกอบดวยหลุม SCP 1, SCP 2 และSCP 3 และในป พ.ศ. 2545 ไดทําการขุด
ทดสอบหลุม SCP 2 ซึ่งขยายออกจากหลุมเดิม และไดขุดหลุม SCP 4 และ SCP 5 เพิ่มเติม
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การขุดทดสอบแหลงโบราณคดีซับจําปา
ในการขุดทดสอบแหลงโบราณคดีซับจําปานั้นไดใชเทคนิคการขุดทดสอบแบบแนวดิ่ง
(Vertical Method) ทีละระดับ (Level) ซึ่งกําหนดระดับละ 10 เซนติเมตร เครื่องมือในการขุด
ทดสอบไดใชเกรียงเปนเครื่องมือในการขุดลอกทีละระดับ สวนจอบซึ่งเปนเครื่องมือขนาดใหญจะ
ใชเมื่อดินมีลักษณะแข็งจนไมสามารถใชเกรียงได ตะแกรงรอนดินใชขนาดตาขาย 1/16 นิ้ว
การแบงชั้นดินไดยึดตามลักษณะชั้นดินธรรมชาติ (Natural Stratigraphy) รวมกับการ
แบงชั้นดินทางวัฒนธรรม กลาวคือ ชั้นดินในระดับตนๆของหลุมขุดทดสอบทางโบราณคดี ถายัง
ไมพบหลักฐานทางโบราณคดี การแบงชั้นดินจะแบงตามลักษณะชั้นดินธรรมชาติ เชน สีดิน เนื้อ
ดิน แตเมื่อขุดทดสอบลงไป เริ่มพบหลักฐานทางโบราณคดี การแบงชั้นดินในระดับลางๆก็จะ
จัดแบงตามชั้ นวั ฒนธรรมโดยดู ลักษณะดิน เนื้อดิน ร วมกับการแพรกระจายของหลักฐานทาง
โบราณคดี จุดมุงหมายของการแบงชั้นดินนี้ เพื่อแยกลําดับระยะกอนหลังการทับถมของหลักฐาน
ทางโบราณคดี เพื่อแยกออกเปนชั้นดินทางวัฒนธรรมชั้นตางๆ
ผลการขุดทดสอบแหลงโบราณคดีซับจําปาโดยยอ
หลุมขุดทดสอบ SCP 1
ตั้งอยูภายในเมือง ทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ใกลกับกําแพงเมืองชั้นใน วางผังหลุม
ขุดทดสอบโดยใชกลองทีโอโดไลทหาพิกัดไดกําหนดทิศเหนือ-ใตเปนแกนหลักตัดกับแกนทิศ
ตะวันออก-ทิศตะวันตก วางผังหลุมขนาด 2x2 เมตร สภาพโดยทั่วไปของหลุมขุดทดสอบเปนพื้นที่
ราบ พื้นที่ดานทิศเหนือสูงกวาพื้นที่ดานทิศใตประมาณ 5-8 เซนติเมตร บริเวณผิวดินมีตนหญาและ
วัชพืชเตี้ยๆขึ้นปกคลุม พบเศษภาชนะดินเผาชิ้นเล็กๆจํานวนไมมาก รอบๆหลุมขุดทดสอบมีพืช
ลมลุก เชน ตนเสือหมอบ กระถิน ขึ้นอยู และมีไมยืนตน เชน สะเดา ขึ้นอยูรอบนอก ลักษณะดินมีสี
น้ําตาลเขมแกมเทาและเปยกชื้น ไดกําหนดเสนสมมติ (Datum Line) ที่ระดับ 20 cm.bd.
สรุปผลการขุดทดสอบหลุม SCP 1
ผลการขุดทดสอบสามารถแบงตามชั้นดินธรรมชาติได 2 ชั้น พบโบราณวัตถุนอยมาก ซึ่ง
สวนใหญที่พบคือ เศษภาชนะดินเผาซึ่งพบมากในระดับ 40-45 cm.bd. ลักษณะโดยทั่วไปสวนใหญ
มีเนื้อดินสีสม หยาบ ขึ้นรูปดวยมือ มีสวนผสมของกรวดและทรายคอนขางมาก สวนใหญชํารุด
และไมสามารถบอกรูปทรงได นอกจากนี้ยังพบชิ้นสวนกระดูกสัตว เปลือกหอย และลูกปดแกวสี
เขียว
ดั ง นั้ น จากหลั ก ฐานที่ พ บจากการขุ ด ทดสอบหลุ ม SCP.1 ทํ า ให ส ามารถสั น นิ ษ ฐานว า
บริเวณพื้นที่ดังกลาวไมใชที่อยูอาศัยถาวร แตเปนเพียงพื้นที่ทํากิจกรรมเพียงชั่วคราวเทานั้น ไมพบ
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การใชพื้นที่นี้ตอเนื่องถึงสมัยอื่น จึงจัดเปนบริเวณที่มีการทํากิจกรรมเพียงสมัยเดียว เพราะมีชั้น
วัฒนธรรมเดียว และไมสามารถบอกอะไรไดมากกวานี้ (ปริวรรต ธรรมปรีชากร 2544: 9-15)
หลุมขุดทดสอบ SCP2
ตั้งอยูในตําแหนงที่หางจากจุดตายตัว (Fixed Point) ที่ 2 (ซึ่งใชแทงเสาซีเมนตในบริเวณ
นั้น) กําหนดไปทางทิศเหนือ ตามแนวแกนทิศเหนือ-ใต ระยะ 10 เมตร หลุมขุดทดสอบมีขนาด 2x2
เมตร กําหนดเสนสมมติ (Datum Line) โดยอยูสูงจากระดับผิวดิน 17 เซนติเมตร
สรุปผลการขุดทดสอบหลุม SCP2
ในการขุดทดสอบหลุม SCP.2 สามารถแบงตามชั้นดินธรรมชาติได เปน 4 ชั้น ซึ่งใน
บริเวณนี้ในอดีตคงเปนทั้งที่อยูอาศัยและหลุมฝงศพของมนุษยในอดีตดวย เนื่องจากไดพบเศษ
กระดูกสัตวเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกระดูกสัตวที่มีรองรอยการสับตัด (cut-marked) ซึ่งอาจเปน
บริเวณที่มีการประกอบอาหาร แตในขณะเดียวกันบริเวณหลุมขุดทดสอบ SCP.2 ก็ยังพบโครง
กระดูกมนุษยดวย โดยไดพบภาชนะดินเผาเต็มใบลักษณะเปนหมอกนกลมปากผาย ตกแตงดวยลาย
เชือกทาบ 6 ใบ ภาชนะทรงพาน 2 ใบ และขวานสําริดแบบมีบองฝงรวมกับโครงกระดูกดวย แสดง
ใหเห็นวามีประเพณีการอุทิศสิ่งของตางๆใหกับผูตายเพื่อวาจะไดนําไปใชในโลกหนาได เมื่อ
พิจารณาจากโบราณวัตถุที่พบรวมกับโครงกระดูกแลวสามารถสันนิษฐานไดวาบริเวณนี้นาจะมีการ
อยูอาศัยมาตั้งแตยุคเหล็กตอเนื่องจนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน หรือสมัยทวารวดี เนื่องจาก
ภาชนะดินเผาเต็มใบที่พบรวมกับโครงกระดูกนั้นมีรูปแบบที่เหมือนกับภาชนะดินเผาในชวงยุค
เหล็ก คือ มีลักษณะเปนหมอกนกลม ปากผายออก ตกแตงดวยลายเชือกทาบ มีลายขูดขีดตัดเปนเสน
ขนาน ซึ่งพบทั่วไปในแหลงโบราณคดีที่มีการอยูอาศัยในชวงยุคเหล็ก อีกทั้งหลักฐานอื่นๆที่พบใน
หลุมขุดทดสอบก็ยังปรากฏโบราณวัตถุที่อยูในชวงสมัยทวารวดีดวยเชน ลูกปดแกว ภาชนะดินเผา
แบบมีพวย และเบี้ยดินเผา เปนตน (ธัชสร ตันติวงศ 2544: 4-15)
หลุมขุดทดสอบ SCP3
ตั้งอยูในตําแหนงที่หางจากจุดตายตัว (Fixed Point) ที่ 2 ไปทางทิศตะวันตก 4 เมตร
กําหนดจุดที่จะใชในการวัดระดับ (Datum Point) ไวที่มุมหลุมดาน NEQ โดยใชเปนแทงไม
สี่เหลี่ยมขนาดเล็กปกลงไปในดิน แลวใชเชือกสีขาวผูกกับแทงไมตําแหนงที่ผูกเชือกกําหนดใหเปน
เปนระดับสมมติที่ 0
สรุปผลการขุดทดสอบหลุม SCP3
ในการขุดทดสอบหลุม SCP.3 สามารถแบงตามชั้นดินธรรมชาติได 6 ชั้น พบวามีการอยู
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อาศั ย มาตั้ ง แต ส มั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร ต อ เนื่ อ งมาจนเข า สมั ย ทวารวดี ซึ่ ง ชั้ น ดิ น สมั ย ก อ น
ประวัติศาสตรมีความหนาประมาณ 40 เซนติเมตร แตชั้นดินสมัยทวารวดีหนาเพียงประมาณ 20
เซนติเมตร แสดงใหเห็นวา ในชวงสมัยกอนประวัติศาสตรที่เมืองซับจําปามีการอยูอาศัยที่ยาวนาน
มากกวาสมัย ทวารวดี โดยในบริเวณหลุม SCP.3 ไดพบหลักฐานโบราณคดีดังนี้ คือ เศษภาชนะ
ดินเผา ขวานหินขัด ลูกปดแกวสีน้ําเงิน ลูกปดดินเผาสีน้ําน้ําตาล เบี้ยดินเผา กําไลหินสีขาว แวดิน
เผา เบี้ยดินเผา ลูกปดกระดูกสัตว ชิ้นสวนกําไลสําริด กอนสําริด สะเก็ดหิน พวยกาดินเผา เบี้ย
ดินเผา ฝาภาชนะดินเผา ลูกปดดินเผา แหวนโลหะ กระดูกสัตว เปลือกหอย และเศษอิฐ (อนันต
กลิ่นโพธิ์กลับ 2544: 39-40)
จากการขุดคนในปพ.ศ. 2544 เบื้องตนสามารถสรุปผลการขุดคนที่เกี่ยวกับการอยูอาศัย
ของแหลงโบราณคดีซับจําปาไดวามีการอยูอาศัย 3 ชวงเวลาดวยกัน คือ
1. การอยูอาศัยสมัยแรก (Inial Occupation) สามารถกําหนดอายุโดยการเปรียบเทียบกับ
แหลงโบราณคดีในบริเวณลุมแมน้ําปาสักไดวาเปนชวงยุคเหล็ก โบราณวัตถุที่แสดงใหเห็นการอยู
อาศัยในชวงนี้ไดแก โครงกระดูกมนุษยเพศชาย 2 โครง มีสิ่งของที่อุทิศใหผูตาย เชน ขวานสําริดมี
บอง ภาชนะดินเผาทรงพานทาน้ําเคลือบสีแดง หมอกนกลมลายเชือกทาบ เศษภาชนะดินเผา และ
กระดูกสัตว เปนตน นอกนี้ยังพบ ชิ้นสวนกําไลหิน แกนหิน ซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึง
บริบทการอยูอาศัยในชวงนี้
2. การอยูอาศัยสมัยที่สอง เปนชวงที่อยูอาศัยตอเนื่องมาจากชวงแรก หลักฐานที่พบ
ในชวงนี้ไดแก เศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน ผิวดําเรียบ ปากตรงปลายมน และภาชนะดินเผาลายเชือก
ทาบที่เพิ่มมากขึ้น ผลการกําหนดอายุจากถานดวยวิธีเรดิโอคารบอน (C-14) ไดคาอายุประมาณ
1,700 ปมาแลว ซึ่งตรงกับสมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร
3. การอยูอาศัยสมัยที่สาม เปนชวงสมัยทวารวดี ซึ่งอยูอาศัยยาวนานที่สุด โบราณวัตถุที่
แสดงใหเห็นการอยูอาศัยในชวงนี้ คือ เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินสีสม มีการตกแตงผิวดวยลายขูดขีด
และลายกดประทับ พวยกา แทนหินบด หินดุ ลูกปดแกว แวดินเผา และเบี้ยดินเผา นอกจากนี้ยังได
สงตัวอยางถานไปกําหนดอายุ ไดคาอายุประมาณ 1,200 ปมาแลว ซึ่งตรงกับสมัยทวารวดี (สวาง
เลิศฤทธิ์, อนันต กลิ่นโพธิ์กลับ และปรียานุช จุมพรม 2544: 128-129)
ในป พ.ศ. 2545ไดทําการขุดทดสอบเพิ่มเติม 3 หลุม ซึ่งประกอบไปดวย หลุม SCP.2
Expanded (ซึ่งเปนการขุดทดสอบตอเนื่องจากป พ.ศ. 2544), หลุม SCP.4 และ SCP.5
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หลุมขุดทดสอบSCP.2 –Expanded และ SCP.2 –Expanded/1
เปนหลุมขุดทดสอบที่ทําการขุดตอเนื่องจากหลุม SCP.2 (ซึ่งไดทําการขุดทดสอบในป
พ.ศ. 2544) ที่เลือกขุดหลุมนี้เพิ่มเติมเนื่องจากในการฝกภาคสนามป พ.ศ. 2544 หลุม SCP.2 ไดพบ
โครงกระดูกมนุษยจํานวน 2 โครง แตดวยเวลาที่จํากัดคณะทํางานจึงไดใชพลาสติกคลุมไวแลวกลบ
ดวยดินสูงจากพื้นหลุมประมาณ 20 เซนติเมตร ซึ่งในการขุดทดสอบครั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษา
โครงกระดู ก และศึ ก ษาบริ บ ทในบริ เ วณนี้ จึ ง ได ทํ า การขุ ด ทดสอบหลุ ม SCP.2 –Expanded และ
SCP.2 –Expanded/1เพิ่มเติม
ตําแหนงของหลุมขุดทดสอบSCP.2 –Expanded ตั้งอยูหางจากจุดตายตัวที่ 2 (Fixed point
2) มาทางดานทิศเหนือประมาณ 11 เมตร โดยการทําผังหลุมไดเริ่มวัดจาก Fixed point 2 มาทางทิศ
เหนือประมาณ 11 เมตร จะถึงมุมดาน SEQ ของหลุมคน SCP.2 จากนั้นก็วัดมาทางทิศตะวันตก 2
เมตรจึงปกหมุดขาว-แดง และปกที่จุด 3 เมตรอีก 1 อัน จากนั้นวัดตอมาทางทิศเหนืออีกประมาณ 2
เมตร แลวปกหมุด และวัดมาทางทิศตะวันออกอีก 1 เมตรแลวปกหมุด จากนั้นก็ขึงเชือกเพื่อเปน
เสนขอบเขตหลุม
ส ว นหลุ มขุด ทดสอบ
SCP.2 –Expanded/1 จะอยูตํ า แหน ง เดี ย วกับหลุม SCP.2 –
Expanded แตอยูตอมาถัดมาทางทิศตะวันออกของหลุม SCP.2 ประมาณ 1 เมตร ขนาดของหลุมขุด
ทดสอบนี้มีขนาด 1x1 เมตร โดยเปนหลุมที่ขุดเพิ่มเติมจากหลุม SCP.2 เพื่อใหหลุมขุดทดสอบมี
ขนาด 2x4 เมตร และตองการศึกษาโครงกระดูกและบริบทในบริเวณหลุม SCP.2
สรุปผลการขุดทดสอบหลุม SCP.2 –Expanded และ SCP.2 –Expanded/1
จาการขุดทดสอบหลุม SCP.2 –Expanded สามารถแบงชั้นดินธรรมชาติได 4 ชั้น และ
SCP.2 –Expanded/1 สามรถแบงชั้นดินธรรมชาติได 5 ชั้น โดยทั้ง 2 หลุมนี้ มีความสอดคลองกับ
หลุม SCP.2 ในการขุดทดสอบครั้งนี้ไดพบหลักฐานที่นาสนใจหลายอยางซึ่งแสดงใหเห็นถึงการทํา
กิจกรรมเกี่ยวกับการอยูอาศัยของมนุษยไดเปนอยางดี
ในการขุดทดสอบนี้ไดพบกอนหินจํานวน 3 ซึ่งอาจจะเปนกอนเสาก็ได เพราะวางใน
ลักษณะเสาพอดี ซึ่งพื้นที่ตรงกลางกอนเสาไดพบกระดองเตา เศษภาชนะดินเผาขนาดไมใหญมาก
นัก และชิ้นสวนพวยกาดินเผาเขียนลายสีแดงที่บริเวณไหล ซึ่งคาดวาเปนของที่นํามาจากตางถิ่น
เนื่องจากมีลักษณะที่แตกตางจากเศษภาชนะดินเผาที่พบ นอกจากนี้บริเวณใตกระดองเตายังพบ
รองรอยของเศษภาชนะดินเผาที่มีลักษณะหลากหลาย ดินที่ถูกเผาไฟ รวมทั้งถานอีกจํานวนหนึ่ง
สั น นิ ษ ฐานได ว า บริ เ วณนี้ น า จะถู ก ใช ใ นการประกอบอาหาร และก็ ไ ม ไ ด เ ป น การอยู อ าศั ย
เพียงชั่วคราว เนื่องจากไดพบแวดินเผา และลูกกระสุนดินเผาปะปนอยูในบริเวณนี้ดวย แตทั้งนี้ก็มี
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ความเปนไปไดวาบริเวณนี้อาจจะถูกรบกวนโดยสัตวตางๆที่มาหาอาหารทําใหโบราณวัตถุที่ทับถม
มาภายหลัง (แวดินเผา และลูกกระสุนดินเผา) ปะปนกับหลักฐานอื่นโดยไมไดตั้งใจ
หลุม SCP.2 คงมีการถูกรบกวนเปนบางสวนโดยเฉพาะในชวงลางดานขวาของโครง
กระดูกมนุษยหมายเลข 2 ยุบหายตัวลงไปในพื้นที่ระดับลึกกวา อยางไรก็ตามโครงกระดูกมนุษยทั้ง
สองยังถือวาอยูในลักษณะที่ดี แมวาสภาพจะคอนขางชํารุด แตสภาพความเปนดางของดินไดชวย
รักษาสภาพไดเปนอยางดี ในการขุดทดสอบที่บริเวณหลุม SCP.2 –Expanded/1 ไดพบชิ้นสวนของ
โครงกระดูกเด็กบริเวณขาลาง ซึ่งอยูในสภาพไมสมบูรณโผลออกมา และภาชนะดินเผากนกลม
จํานวน 2 ใบที่ใชในการอุทิศ สวนของโครงกระดูกมนุษยหมายเลข 1 นั้นไดพบภาชนะดินเผา
ทั้งหมด 10 ใบ และโครงกระดูกมนุษยทั้ง 2 โครงนี้ไดหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก (อาจรวมถึง
โครงกระดูกหมายเลข 3 ที่โผลออกมาใหมดวย) ซึ่งทําใหเกิดขอคิดเห็นในเรื่องของการฝงศพ
เนื่องจากนักวิชาการสวนใหญมักเชื่อวา ประเพณีการฝงศพของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรมัก
หันศีรษะไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต ซึ่งถือวาเปนทิศแหงความตาย แตก็ตองรอหลักฐานใหมๆ
ที่จะขุดพบตอไปทั้งจากในแหลงโบราณคดีซับจําปาหรือจากแหลงโบราณคดีอื่นๆ (ลักษมณ บุญ
เรือง และคณะ 2545: 18-20)
หลุมขุดทดสอบSCP.4
อยูบริเวณคูเมืองดานทิศเหนือ ระยะทางจากจุด Fixed point ทางทิศเหนือ 305 เมตร ทาง
ทิศตะวันออก 91 เมตร วางผังหลุมขุดทดสอบแบบ Trench ขนาด1x2 เมตร ตามแนวแกนทิศเหนือใต กําหนดระดับสมมติใหสูงจากผิวดิน 30 เซนติเมตร
สาเหตุที่เลือกขุดบริเวณคูเมืองเนื่องจากตองการตรวจสอบหนาที่ของคูเมืองวาบริเวณนี้
เปนที่สําหรับเก็บกักน้ํา หรือใชปองกันขาศึกหรือไม ซึ่งสภาพปจจุบันของบริเวณคูเมืองเดิม ไมมีน้ํา
ไหลผาน มีตนไมขึ้นอยูทั่วไปบริเวณคูเมือง สวนใหญเปนตนกระถินที่ขึ้นมาเมื่อไมนานนี้เอง
สรุปผลการขุดทดสอบหลุม SCP.4
จากการขุดทดสอบหลุม SCP.4 สามารถแบงชั้นดินธรรมชาติได 4 ชั้น ผลการขุดทดสอบ
เบื้องตนทําใหทราบวาชั้นดินมีความลึกจากระดับสมมุติเพียง 80 cm.bd. หรือลึกจากผิวดินปจจุบัน
ประมาณ 65 เซนติเมตรก็สิ้นสุดชั้นวัฒนธรรม แสดงวาเมื่อเวลาผานไปหลายรอยปมีการทับถมเพียง
65 เซนติเมตร หลังจากการขุดคูน้ําคันดินของคนในสมัยทวารวดี ดังนั้นคูน้ําอาจไมไดทําหนาที่ใน
การเก็บกักน้ํา เพราะหากมีน้ําก็ยอมมีการพัดพานําดินจากที่อื่นๆมาตกตะกอนและทับถมจนชั้นดิน
มีความหนาแนนกวาที่พบจากการขุดคน (ลักษมณ บุญเรือง และคณะ 2545: 36-39)
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หลุมขุดทดสอบ SCP.5
อยูบริเวณดานทิศตะวันตกของของ Fixed point โดยอยูหางจาก Fixed point ขึ้นไปทาง
เหนือประมาณ 18 เมตร และไปทางทิศตะวันตก 115 เมตร หลุมขุดทดสอบมีขนาด 2x3 เมตร จาก
การขุดทดสอบทําใหทราบวาการทับถมของดินภายในบริเวณนี้ไมไดเกิดจากการทับถมตามชั้นดิน
ธรรมชาติเหมือนดังเชนที่เกิดขึ้นกับหลุม SCP.2 สังเกตไดจากชั้นดินของหลุม SCP.5 มีลักษณะที่
คอนขางสับสน ซึ่งจากการขุดทดสอบไดพบทั้งรองรอยดินเผาไฟ ถาน ขี้เถาเปนแนวยาว และ
รองรอยของหลุมอยูเปนจํานวนมาก อีกทั้งลักษณะของดินและสีดินในระดับเดียวกันยังมีความ
แตกตางกันเปนบางจุดดวย
สรุปผลการขุดทดสอบหลุม SCP.5
จากการขุดทดสอบหลุม SCP.5 สามารถแบงชั้นดินตามธรรมชาติได 6 ชั้น หลักฐานที่
พบแสดงใหเห็นวาหลุม SCP.5 เปนพื้นที่ประกอบกิจกรรมของมนุษยที่เกี่ยวกับไฟ เพราะไดพบ
รองรอยของดินเผาไฟ ถาน และขี้เถา กระจายอยูเกือบทั่วหลุม (โดยเฉพาะในชั้นดินที่ 3) โดย
กิจกรรมการใชไฟที่เปนไปไดมีอยูดวยกัน 2 อยาง คือ
1. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบอาหาร ในบริเวณนี้อาจมีการชําแหละ หรือปงยาง
เนื้อสัตว เนื่องจากไดพบกระดูกสัตวบางชิ้นมีรอยสับตัด (cut-marked) กระดูกบางชิ้นมีรองรอยการ
เผาไฟ อีกทั้งยังไดพบเครื่องมือเหล็กอยูในกลุมของกระดูกสัตวดวย
2. เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับการผลิตภาชนะดินเผา โดยไดพบเม็ดกรวด เศษไม และเศษ
ภาชนะดินเผาบด (grog) อยูในดินเผาไฟ และหลักฐานอีกอยางหนึ่งที่อาจเกี่ยวของดวยก็คือ เศษ
ภาชนะดินเผาเจาะรู ซึ่งอาจจะมีหนาที่คลายกับตะกรับของเตาในสมัยสุโขทัย พบอยูในกลุมดินเผา
ไฟในชั้นดินที่ 3
ในเรื่องของการกําหนดอายุสันนิษฐานวา บริเวณหลุม SCP.5 ตั้งแตในชั้นดินที่ 4 ลงไป
นาจะเปนชั้นวัฒนธรรมในสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย เนื่องจากไดพบภาชนะดินเผาเต็มใบ
รูปทรงตางๆ แวดินเผา ขวานหินขัดขนาดเล็ก เปนตน สวนชั้นดินในระดับตนๆนาจะเปนชั้นดินใน
วัฒนธรรมทวารวดี เนื่องจากไดพบโบราณวัตถุ อาทิ พวยของหมอน้ํากุณฑี ซึ่งไดเริ่มปรากฏใน
วัฒนธรรมทวารวดีตามชุมชนโบราณตางๆในประเทศไทย และจากการนําตัวอยางถานไปกําหนด
อายุทําใหทราบวา พื้นที่นี้มีการอยูอาศัยตอเนื่องอยางนอย 2 ชวงคือ ยุคเหล็ก (ประมาณ 1,500 ป
มาแลว) และยุคทวารวดี (ประมาณ 1,200 ปมาแลว) ซึ่งสอดคลองกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ
จากการกําหนดอายุแหลงโบราณคดีซับจําปาในขณะนี้สันนิษฐานวามีการอยูอาศัย 3
สมัย คือ ยุคสําริดตอนปลาย ยุคเหล็ก และยุคทวารวดี นอกจากนี้ประชากรซับจําปาอาจมีการติดตอ
แลกเปลี่ยนกับชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณที่ราบสูง
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โคราชในลุมแมน้ํามูล-ชี (สวาง เลิศฤทธิ์, อนันต กลิ่นโพธิ์กลับ และปรียานุช จุมพรม 2544: 117133) และบริเวณแองสกลนครในลุมแมน้ําสงคราม ดังปรากฏภาชนะทรงชามที่มีกนแบบ Dimple
Base ในลุมแมน้ําสงครามและในชั้นดินของหลุมทดสอบ SCP.5 ที่ระดับ 170-190 cm.bd. (ลักษมณ
บุญเรือง และคณะ 2545: 46-66)
หลักฐานทางโบราณคดีที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีซับจําปาในปพ.ศ. 2544-2545
หลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ พ บจากการขุ ด ค น ที่ เ มื อ งโบราณซั บ จํ า ปา ประกอบด ว ย
หลักฐานที่เกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมของมนุษย และกิจกรรมของมนุษย ซึ่งแบงออกเปนไดเปน 2
ประเภท คือ
1. โบราณวัตถุ คือ สิ่งของที่คนประดิษฐหรือดัดแปลงขึ้น เชน เครื่องมือ เครื่องใช
เครื่องประดับที่ทําจากวัตถุตาง ๆ โดยโบราณวัตถุนี้จะสามารถบอกเรื่องราวในอดีตของมนุษยได
โบราณวัตถุที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีซับจําปาในปพ.ศ. 2544-2545 สามารถ
แบงออกไดเปนโบราณวัตถุประเภท โลหะ หิน กระดูก แกว เปลือกหอย และดินเผาซึ่งพบมาก
ที่สุด
1. โบราณวัตถุประเภทโลหะ ไดแก สําริด เหล็ก ตะกั่ว
1.1 โบราณวัตถุที่ทําดวยสําริด ไดแก
1.1.1 กําไล (รูปที่ 1-2)
1.1.2 แหวน (รูปที่ 3)
1.1.3 ลูกกระพรวน (รูปที่ 4-5)
1.1.4 ขวานสําริดมีบอง (รูปที่ 6-7)
1.1.5 ตุกตารูปสัตว (รูปที่ 8)
1.2 โบราณวัตถุที่ทําดวยเหล็ก สวนใหญที่พบมักจะมีสภาพชํารุด ไดแก แหวน
(รูปที่ 9) ชิ้นสวนใบมีด (รูปที่ 10) และตะกรัน (รูปที่ 11)
1.3 โบราณวัตถุที่ทําดวยตะกั่ว ไดแก ตุมถวงแห (รูปที่ 12 ) แทงตะกั่วทรงกลม
(รูปที่ 13)
2. โบราณวัตถุประเภทหิน
2.1 หินลับ (รูปที่ 14)
2.2 แทนหินบด (รูปที่ 15)
2.3 หินบด (รูปที่ 16)
2.4 ขวานหินขัด (รูปที่ 17-18 )
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2.5 ชิ้นสวนกําไล (รูปที่ 19 )
2.6 งบน้ําออย (รูปที่ 20)
2.7 ชิ้นสวนรูปเคารพ ? (รูปที่ 21)
3. โบราณวัตถุประเภทแกว ที่พบคือลูกปด ทําดวยแกวสีเขียว สีฟา สีแดง (รูปที่ 22)
4. โบราณวัตถุประเภทกระดูกสัตวและเปลือกหอย สวนมากที่พบเปนเครื่องประดับ
คื อ ลู ก ป ด กระดู ก (รู ป ที่ 23) และชิ้ น ส ว นกํ า ไลเปลื อ กหอย (รู ป ที่ 24-25) นอกจากนี้ ยั ง พบ
โบราณวัตถุทําจากกระดูกลักษณะเปนแทงกลม ปลายแหลมคลายหัวดินสอ (รูปที่ 26) ซึ่งอาจจะไว
ใชในการทําลวดลายภาชนะดินเผาก็เปนได
5. โบราณวัตถุประเภทดินเผา โบราณวัตถุที่พบมากที่สุดคือ เศษภาชนะดินเผา
นอกจากนี้ยังมี
5.1 พวยกาดินเผา (รูปที่ 27-28)
5.2 เบี้ยดินเผา (รูปที่ 29-31)
5.3 แวดินเผา (รูปที่ 32-34)
5.4 เครื่องมือขูดภาชนะ (scraper)(รูปที่ 35)
5.5 ชิ้นสวนตุกตาดินเผา (รูปที่ 36)
5.6 ลูกกระสุนดินเผา (รูปที่ 37)
5.7 เบาหลอมโลหะ (รูปที่ 38)
5.8 ฝาจุกภาชนะ (รูปที่ 39)
5.9 แผนดินเผาเจาะรู (รูปที่ 40)
5.10 แทงดินเผาสีดําเจาะรู (รูปที่ 41)
5.11 แมพิมพ? (mold) (รูปที่ 42)
6. ภาชนะดินเผา พบมากในทุกชั้นวัฒนธรรม สวนใหญมักแตกหัก แตก็มีบางชิ้นที่
สามารถสันนิษฐานรูปแบบได และที่พบแบบสมบูรณก็มีบางเชนกัน รูปแบบภาชนะดินเผาที่พบ
ไดแก หมอกนกลม ภาชนะดินเผาทรงพาน ชาม ถวย
6.1 ภาชนะดินเผาทรงหมอกนกลม ปากผายออก สวนมากเปนภาชนะเนื้อหยาบ
มีการตกแตงหลายแบบ เชน บางใบบริเวณลําตัวตกแตงดวยลายเชือกทาบ (รูปที่ 43-45) บางใบมี
การเขียนสีบริเวณปากถึงลําตัวชวงบน ทําลายขูดเปนเสนรอบภาชนะ และตกแตงดวยลายเชือกทาบ
บริเวณลําตัวถึงกน (รูปที่ 49) (ภาพลายเสนที่ 1) ซึ่งภาชนะในกลุมนี้พบในบริบทหลุมฝงศพ แตบาง
ใบเปนภาชนะเนื้อบาง ลําตัวมีสัน และขัดมัน(รูปที่ 50) ซึ่งพบในบริบทที่สันนิษฐานวาอาจจะเปน
พื้นที่ที่ผลิตภาชนะดินเผา
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6.2 ภาชนะดินเผาทรงพาน มีการตกแตงหลายแบบ เชน มีการเขียนสีแดง
บริเวณฐานทําเปนลายขูดขีดและตกแตงและเจาะรูที่ฐาน (รูปที่ 46) บางชิ้นเขียนสีแดงบริเวณไหล
ตกแตงดวยลายเชือกทาบบริเวณลําตัวชวงลาง (รูปที่ 47) บางชิ้นก็ตกแตงดวยลายเชือกทายบริเวณ
ลําตัวสวนลางอยางเดียว (รูปที่ 48)
6.3 ภาชนะดินเผาทรงถวย (รูปที่ 51)
6.4 ภาชนะดินเผาทรงชาม มีทั้งแบบตกแตงดวยการเขียนสี (รูปที่ 52) และแบบ
การทํากนบุม (รูปที่ 53) (ภาพลายเสนที่ 2)
2. นิเวศนวัตถุ คือ สิ่งของที่มิใชสิ่งที่มนุษยทําขึ้น หรือดัดแปลงดวยความตั้งใจ แต
เปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงกิจกรรม พฤติกรรม และสามารถบอกเรื่องราวหรือขอมูลเกี่ยวกับมนุษย
และอดีตได หลักฐานประเภทนี้ไดแก เมล็ดพืช กระดูกสัตว ดินเผาไฟ เปลือกหอย เปนตน
หลักฐานประเภท นิเวศนวัตถุ ที่พบจากการขุดคนแหลงโบราณคดีซับจําปาในป
พ.ศ. 2544-2545 มีดังนี้คือ
1. โครงกระดูกมนุษย โดยไดพบทั้งหมด 2 โครง
เปนเพศชายทั้งหมด ซึ่งได
กําหนดโครงกระดูกที่อยูใตกลุมภาชนะดินเผาเต็มใบ (รูปที่ 43-49) เปน Burial #1 โครงนี้หันศีรษะ
ไปทางทิศตะวันออก มีการวางภาชนะดินเผาเต็มใบตรงระหวางขา นอกจากนี้ยังพบขวานสําริดมี
บอง เศษภาชนะดินเผา และเศษกระดูกสัตวฝงอยูรวมกันดวย สวน Burial #2 อยูบริเวณปลายเทา
ของ Burial #1 ซึ่งโครงนี้เปนโครงที่ถูกรบกวน สภาพโครงไมสมบูรณ ไดพบขวานสําริดมีบองฝง
รวมอยูเชนกัน
2. กระดูกสัตว จากผลการวิเคราะหกระดูกสัตวโดย ดร.อําพัน กิจงาม พบวามีสัตวชนิด
ตางๆ ดังนี้ คือ (ดูรายละเอียดในตารางที่ 1)
1. วัว (Bibos sp.) (รูปที่ 62)
2. วัว/ควาย (Bovidae)(รูปที่ 63-64)
3. หมูปา (Sus scrofa) (รูปที่ 65-66)
4. สุนัข (Canidae: Canis familiaris) (รูปที่ 67)
5. ไก (Gallus) (รูปที่ 68-69)
6. เลียงผา (รูปที่ 70)
7. สัตวจําพวกกวาง (Cervidae)
- กวางปา (Cervus unicolor) (รูปที่ 71)
- เนื้อสมัน (Cervus schomburgki)
- ละอง/ละมั่ง (Cervus eldi) (รูปที่ 72)
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- เนื้อทราย (Axis porcinus)
- เกง (Muntiacus muntjak) (รูปที่ 73)
8. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก (รูปที่ 74) ซึ่งอาจจะเปนชะมดพันธุตางๆ, อีเห็น
พันธุตางๆพังพอน, แมวปาพันธุตางๆ, เสือปลา ฯลฯ
9. หนู (Muridae)(รูปที่ 75)
10. กระตาย (Lepus pegensis) (รูปที่ 76)
11. กบ (Ranidae) (รูปที่ 77)
12. เตา (Emydidae/Testudinidae)(รูปที่ 78)
13. นก (รูปที่ 79)
14. สัตวจําพวกปลา ไดแก
- ปลาจําพวกปลากด (รูปที่ 80), ปลาสวาย, ปลาเทโพ
- ปลาที่มีเกล็ดขนาดใหญ (รูปที่ 81)
- ปลาชอน (Ophicephalus striatus) (รูปที่ 82)
- ปลากระพงขาว (Lates calcarifer) (รูปที่ 83)
และจากการวิเคราะหเปลือกหอย โดยผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงเดือน ไกรลาส และ
คณะ พบหอยทั้งหมด 6 ชนิดดวยกัน คือ
1. Order Mesogastropada, Family Cyclophoridae (รูปที่ 84)
เปนแฟมิลี่ใหญ เปลือกมีหลายขนาดตั้งแตขนาดเล็กจนใหญ บางชนิดพบรองที่บรรจุทอ
หายใจที่บริเวณปากเปลือก โอเพอรคิวลัมมีลักษณะมันเงาหรืออาจดานและหนา พบอาศัยอยูบน
บก
2. Order Stylommatophora, Family Helicarionidae (รูปที่ 85)
เปลือกมีขนาดเล็กมากถึงขนาดกลาง สีเปลือกโดยทั่วไปมีสีเหลืองหรือสีน้ําตาล เปลือก
บาง เปราะ คอนขางโปรงแสง สไปรเวิรลอาจสูงหรือเตี้ยและมีจํานวน 5 – 7 เวิรล พบอยูบนบก
และกินเนื้อสัตวอื่นเปนอาหาร
3. Order Mesogastropada, Family Viviparidae
เปลือกขนาดกลาง รูปรางเปลือกทรงกรวยรูปไข ผิวเปลือกอาจเรียบหรืออาจมีตุมหรือ
สันยื่นออกมา บางชนิดอาจพบแถบสีบนเปลือกดวย โอเพอรคิวลัมเปนมันเงาไมหนามาก พบใน
น้ําจืด เปนแฟมิลี่ของหอยน้ําจืดที่มีขนาดใหญมากในประเทศไทย มี 7 จีนัส และ 23 สปชีส พบ
อาศัยอยูในแหลงน้ํานิ่ง เชน บอน้ํา นาขาว ทะเลสาบ ปาพรุ หรือในแหลงน้ําไหลชา เชน ใน
คลอง แมน้ํา ลําธาร เปนตน เปนที่นิยมรับประทานและเปนที่รูจักกันทั่ว ๆ ไป วาหอยขม
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4. Order Mesogastropada, Family Thiaridae
เปลือกทรงกรวยยาวหรืออาจเปนทรงกรวยรูปไข ผิวเปลือกไมเรียบอาจมีสันหรือมี
ลวดลายนูนหรือขรุขระ สไปรมักจะสึกกรอน โอเพอรคิวลัมบางเปนมัน และเปนแบบพอซีส
ไปรัลหรือมัลติไปรัล สวนใหญอาศัยอยูในน้ําจืด ในประเทศไทยพบหอยเหลานี้ในบอ คลอง
แมน้ํา และลําธาร
5. Order Mesogastropada, Family Ampullariidae (รูปที่ 86)
เปลือกมีขนาดกลางถึงขนาดใหญ รูปรางกลมปอม มีอัมบิลิคัส ผิวเปลือกเรียบ ปาก
เปลือกมีขนาดยาวใหญและเปนรูปไขหรือรูปรี โอเพอรคิมลัมสามารถปดปากเปลือกไดสนิทหนา
แข็งเปนแบบคอนเซนทริก (concentric) สวนใหญมีการดํารงชีวิตครึ่งบกครึ่งน้ํา พบในน้ําจืดและ
ในเขตรอน พบอาศัยในนาขาวและในแหลงน้ําตื้นๆ เปนที่นิยมรับประทานเนื่องจากมีขนาดใหญ
และพบไดทั่วไป หอยในแฟมิลี่นี้เปนที่รูจักกันทั่ว ๆ ไปวา หอยโขง (apple snail)
6. Order Mesogastropoda, Family Cypraecidae (รูปที่ 87)
รูจักกันทั่วไปวาหอยเบี้ย เปนหอยทะเล ผิวเปลือกเรียบเปนมัน ขอบนอกของผิวเปลือก
หนาและเปนซี่หรือหยักตลอดแนว รูปรางยาวรีและโคงนูน สวนใหญจะพบบริเวณชายฝงทะเล
น้ําอุนสวนตางๆของโลก โดยเฉพาะในมหาสมุทรอินเดีย มีมากในหมูเกาะมัลดีฟ และมหาสมุทร
แปซิฟกตะวันตก และตะวันออกเฉียงเหนือ มักพบทั่วไปตามแนวปะการังหรือโขดหิน ปกติไมนิยม
นําเนื้อของหอยชนิดนี้มารับประทาน (พนิดา เสรีวานิช 254: 87)
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รหัสสําหรับบันทึกขอมูลการวิเคราะหกระดูกสัตว
End

สวนปลายของกระดูก
Px = proximal
S = shaft (กระดูกยาว)
Dis = distal
Com สมบูรณ
Age อายุ
Ad = adult
Sa = Subadult
Ju = juvenile
Condition
ลักษณะทั่วไป
Bu = burned (เผาไฟ)
Ca = calcined (ถูกเผาไหมจนกระดูกเปลี่ยนสี หรือมีรอยแตก)
Bt = butchered (เชน มีรอยสับ/ตัด/หั่น)
Al = รองรอยการถูกดัดแปลงโดยมนุษย เชน การตัดหรือทุบเพื่อกินไขกระดูก เปนตน

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหกระดูกสัตวจากแหลงโบราณคดีซับจําปา
หลุม SCP.1
End
Age
Condition
Taxon
Element
Layer Level
Com.
No.
Name
Name
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
1
2
วัว
molar
1
1
3
หมู
incisor
1
1
3
เตา
carapace+
4
plastron
2
1
เตา
carapace+
26
plastron
2
2
เตา
carapace+
4
plastron

Remark
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หลุม SCP 2
Layer

Level

1
1
1
1
1
1
1

0-40
0-40
0-40
0-40
0-40
0-40
0-40

1

0-40

1

0-40

1

0-40

1

0-40

Taxon
Name
ปลา
สุนัข
วัว/ควาย
หมู
หมู
เกง
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย

Element
Name
spine
canine
incisor
molar
incisor
radius
ulna
calcaneous

End
Age
Condition
Com.
No. Remark
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
1
1
1
1 unerupted
1
x
2
x
1
x

phalange
humerus
radius

1
1

x
x

1
1
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Layer

Level

2

40-60

2
2
2
2
2

40-60
40-60
40-60
40-60
40-60

2
2
2
2
2
2
2
2
2

40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60

Taxon
Name
ไก
วัว/ควาย
วัว/ควาย
เตา
วัว/ควาย
small
mammal
กวาง
กวาง
วัว/ควาย
สุนัข
หมู
หมู
วัว/ควาย
วัว/ควาย
หมู

Element
Name
tarsometatarsus
humerus
ulna
carapace
sesamoid
Phalange
phalange
phalange
metapodial
pelvis
incisor
premolar
radius
seaphoid
seaphoid

End
Age
Condition
Com.
No.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
x
1
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

Remark

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
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Layer

Level

2

40-60

2
2
2
2
2
2

40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60

2

40-60

2
2
2
2
2
2
2

40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60

Taxon
Name
small
mammal
สุนัข
กวางปา
กวางปา
กวางปา
กวางปา
small
mammal
small
mammal
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว
เกง
เกง
หมู
สุนัข

Element
Name
Femur
radius
phalange
astragalus
humerus
radius
calcaneous

End
Age
Condition
Com.
No.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
x
1
x

x

1
1
1
1
1
1

x
x
x

pelvis
ulna
lunate
phalange
ulna
scapula
metapodial
metapodial

Remark

1
x

x
x
x

x
x
x
x

1
1
1
1
1
1
1
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Layer

Level

2
2
2
2
2
2
2
2

40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60

Taxon
Name
สุนัข
วัว
เกง
เกง
วัว
กวางปา
หมู
เตา

2

40-60

เตา

2
2
2
2

40-60
40-60
40-60
40-60

วัว/ควาย
เกง
วัว
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย

Element
Name
metatarsus
phalange
scapula
femur
phalange
metapodial
femur
carapace+
plastron
plastron
seaphoid
radius
phalange
tibia

End
Age
Condition
Com.
No.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
x
1
x
1
x
x
1
x
1
1
x
1
x
x
1
376

x
x

x
x
x
x

x

Remark

1
ตัว
1
1
1
1
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Layer

Level

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
40-60
60-80
60-80

Taxon
Name
วัว/ควาย
สุนัข
วัว/ควาย
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
วัว/ควาย
วัว/ควาย
สุนัข
เตา

2
2
2
2
2

60-80
60-80
60-80
60-80
60-80

เกง
เกง
สุนัข
วัว/ควาย
วัว/ควาย

Element
Name
teeth
mandible
molar
teeth
molar
teeth
incisor
premolar
molar
premolar
tibia
carapace+
plastron
humerus
astragalus
phalange
phalange
ulna

End
Age
Condition
Com.
No. Remark
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
x
2
x
1
x
2
1
x
1
x
1 unerupted
x
2
x
2
x
1
x
2
x
x
1
34
x
x
x
x

x

2
1
1
1
1
56

Layer

Level

2
2
2
2
2
2
2
2
2

60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80

Taxon
Name
วัว/ควาย
ละอง/ละมั่ง
เกง
หมู
หมู
ไก
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว/ควาย

2
2
2
2
2
2
2
2

60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80
60-80

วัว/ควาย
หมู
วัว/ควาย
หมู
สุนัข
หมู
วัว/ควาย
หมู

Element
Name
metatarsus
humerus
radius
phalange
metatarsus
humerus
metatarsus
ulna
lateral
cuniform
premolar
incisor
molar
incisor
canine
mandible
tibia
maxilla

End
Age
Condition
Com.
No.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
x
1
x
x
1
x
1
2
x
1
x
1
x
1
x
1
1
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Remark

3
2
1
1
1
2
1
1
57

Layer

Level

2
2
2

60-80
60-80
60-80

2
2
2

60-80
60-80
60-80

2
2
2
3

60-80
60-80
60-80
80-100

3

80-100

Taxon
Name
หมู
เกง
small
mammal
วัว/ควาย
เกง
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
วัว/ควาย
เกง
หมู
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
เตา

3
3

80-100
80-100

วัว
ไก

Element
Name
premolar
ulna
femur
calcaneous
antler
metapodial
molar
incisor
canine
antler
carapace+
plastron
astragalus
carpometacar
pus

End
Age
Condition
Com.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
x
x
x
x

x

x
x
x

No.

Remark

1
1
1
1
1
1

x
x

1
1
1
1
28
1
1
58

80-100
80-100
80-100

Taxon
Name
หมู
วัว/ควาย
หมู

Element
Name
mandible
phalange
teeth

3
3
3
4
4

80-100
80-100
80-100
100-120
100-120

วัว/ควาย
เกง
เกง
วัว/ควาย
เตา

4
4
4
4
4

100-120
100-120
100-120
100-120
100-120

เกง
หมู
เกง
เกง
กวางปา

molar
humerus
astragalus
ulna
carapace+
plastron
astragalus
phalange
scapula
tibia
molar

Layer

Level

3
3
3

End
Age
Condition
Com.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x
x

No.
1
1
1
1
1
1
1
14

Remark

ชิ้นสวน
ฟนน้ํานม

notch

1
1
1
1
1
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หลุม SCP 3
Layer

Level

1
1

2
2

1

2

Taxon
Name
เลียงผา
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
วัว/ควาย

1
1
1

2
2
2

นก
วัว
เตา

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

ปลาชอน
วัว/ควาย
หมู
วัว/ควาย
กวางปา

Element
Name
molar
mandible
lateral
cuniform
tibiotarsus
magnum
carapace+
plastron
articular
molar
teeth
seaphoid
cuboidnavicu
la

End
Age
Condition
Com.
No.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
x
1
x
1

Remark

1
x
x

x
x
x

1
1
24
1
1
1
1
1

60

Layer

Level

2

1

Taxon
Name
กวางปา

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

หมู
หมู
เกง
วัว
เตา

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

หมู
เกง
หมู
วัว/ควาย
เตา

3
3

3
3

วัว
เตา

4

1

วัว/ควาย

Element
Name
lateral
cuniform
radius
metapodial
radius
phalange
carapace+
plastron
metapodial
tibia
phalange
molar
carapace+
plastron
phalange
carapace+
plastron
astragalus

End
Age
Condition
Com.
No.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
x
1
x
x

1
1
1
2
48

x
x

x
x
x

Remark

1
1
1
1
42
1
36
1
61

Taxon
Name
เกง
เตา

Layer

Level

4
4

1
1

4
4

1
2

4
4
4
4
4

2
3
3
3
3

4

3

หมู
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
วัว
หมู
กวางปา
เกง
small
mammal
เตา

4
4
4
4

3
4
4
4

หมู
วัว/ควาย
สุนัข
วัว/ควาย

Element
Name
phalange
carapace+
plastron
teeth
molar
phalange
tibia
metapodial
metacarpal
femur
carapace+
plastron
incisor
teeth
canine
sesanoid

End
Age
Condition
Com.
No.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
1
5
1
1

x
x
x
x
x

Remark

x

1
1
1
1
1
10

x
x

1
1
1
1

ฟนน้ํานม

62

Layer

Level

4

4

4
4

4
4

Taxon
Name
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
หนู
เตา

5
5
5

1
1
2

เลียงผา
เกง
วัว/ควาย

Element
Name
scapula
femur
carapace+
plastron
molar
metapodial
molar

End
Age
Condition
Com.
No.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
x
x
1
x

x

x

Remark

1
8

x
x

1
1
1

63

หลุม SCP 5
Layer

Level

Taxon
Name

Element
Name
carapace+
plastron
radius
astragalus
teeth
carapace+
plastron
metapodial
magnum
pelvis

1

2

เตา

1
1
1
2

2
2
2
1

วัว/ควาย
เกง
วัว/ควาย
เตา

2
2
2

1
1
1

2
2
2
2
2

1
2
2
2
2

วัว
วัว/ควาย
small
mammal
วัว/ควาย
หมู
หมู
เกง
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย

teeth
pelvis
metapodial
metapodial
magnum

End
Px

S

Age

Com.
Dt

ad Sa

Condition

No.

Remark

Ju Bu Ca Bt Al
3

x

1
1
2
23
x

x

1
1
1

x
x
x
x

x
x

x

1
1
1
2
1
64

Layer

Level

2
2
2

2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

Taxon
Name
กวาง
วัว
small
mammal
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว/ควาย
เตา

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
3
3

ปลา
วัว
วัว
วัว
วัว
วัว

Element
Name
phalange
phalange
humerus
metapodial
metatarsals
calcaneous
radius
รากฟน
sesanoid
carapace+
plastron
fin spine
incisor
permolar
molar
phalange
seaphoid

End
Age
Condition
Com.
No.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
x
x
1
x
x
x
1
x
x
1
x

x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

2
1
1
1
1
1
43

Remark

shaft

1
13
9
5
1
1
65

Layer

Level

2

3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2

3

Taxon
Name
วัว/ควาย
หมู
หมู
หมู
หมู
หมู
เกง
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว/ควาย
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
กบ

Element
Name
cuboidnaviale
humerus
maxilla
radius
calcaneous
phalange
phalange
molar
molar
molar
premolar
molar
humerus

End
Age
Condition
Com.
No.
Px S Dt
ad Sa Ju Bu Ca Bt Al
1
x
x
x

x

x

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2

Remark

old

1

66

Layer

Level

Taxon
Name

Element
Name
dentary

1

Calcaneous

1

carapace+
plastron
molar
carapace
premolar
teeth
dorral
rectoral
spine
carpals
tarsals
humerus
femur
phalange

56

2

3

2

3

2

3

ปลากระพง
ขาว
small
mammmal
เตา

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

วัว/ควาย
เตา
วัว/ควาย
หมู
ปลา
ปลา

3
3
3
3
3

1
1
1
1
1

วัว
วัว
วัว
เกง
เกง

End
Px

S

Com.
Dt

Age
ad Sa

Condition

No.

Remark

Ju Bu Ca Bt Al

1
1
1
1
1
1
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

1
1
1
1
1
67

Layer

Level

3

1

3

1

3
3

2
2

3

2

3

2

3

2

3
3
3
3

2
2
2
2

Taxon
Name

Element
Name

ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
เตานาหรือ
เตาบก
วัว
วัว

tibia

ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
เกง
เกง
หมู
เตา

carapace+
plastron
phalange
lateral
cuneiform
scapula

End
Px

S

Com.
Dt
x

ad Sa
x

Condition
Ju Bu Ca Bt Al
x

No.

Remark

1
27
1
1

x

tibia

1
x

phalange
metapodial
humerus
radius
carapace+
plastron

Age

1
1

x
x
x

1
1
1
21
68

Layer

Level

Taxon
Name

Element
Name
premolar
incisor
carapace+
plastron
seaphoid
carapace+
plastron
metapodial
carapace+
plastron
scapula
phalange
radius
phalange
scapula
hetatarsal
phalange
teeth

3
3
3

2
2
3

วัว
วัว/ควาย
เตา

3
3

4
4

หมู
เตา

3
4

4
1

4
4
4
4
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1

หมู
เตานาหรือ
เตาบก
วัว
วัว
เกง
หมู
หมู
ไก
เกง
วัว

End
Px

S

Com.
Dt

Age
ad Sa

Condition

No.

Remark

Ju Bu Ca Bt Al
1
1
9
1
19
1
49

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

shaft
4

1
1
1
1
1
1
1
2
69

Layer

Level

Taxon
Name

Element
Name
teeth
mandible
maxilla
pectoral
spine
pharyngeal

4
4
4
4

1
1
1
1

หมู
กระตาย
สุนัข
ปลากด

4

1

4
4
4

2
2
2

4
4

2
2

ปลาเกล็ด
ขนาดใหญ
วัว/ควาย
วัว/ควาย
ละอง/ละมั่ง/
เนื้อทราย
สุนัข
เตา

4
4
4
4

2
2
2
2

วัว/ควาย
วัว
เกง
หมู

End
Px

S

Com.
Dt

Age
ad Sa
x
x x
x

Condition

No.

Remark

Ju Bu Ca Bt Al
2
2
1
1

2 ตัว

2

incisor
premolar
premolar

x
x
x

1
2
1

maxilla
carapace+
plastron
astragalus
phalange
metapodial
radius

x

1
29

x
x
x

1
1
1
1

x
x

x

70

Layer

Level

Taxon
Name

Element
Name
tibiotarsus
phalange

4
4

2
2

4

2

4

2

4
4
5

2
2
1

ไก
small
mammal
small
mammal
small
mammal
เกง
เตา
ปลา

5
5
5

1
1
1

กวางปา
วัว
เตา

5
5
5

1
1
1

หมู
เกง
หมู

ulna

End
Px

S

Com.
Dt
x

Age
ad Sa

No.

Remark

Ju Bu Ca Bt Al
1
1

x

1

pelvis
metatarsus
plastron
pectoral
spine
phalange
phalange
carapace+
plastron
incisor
mandible
radius

Condition

1
x

1
1

x
x

x
x

1
1
9
1
2
1
71

Layer

Level

Taxon
Name

Element
Name
molar
mandible
molar
incisor
premolar
metapodial
tibia
calcaneous
phalange
phalange
phalange
carapace+
plastron
humerus
radius
carapace+
plastron
phalange

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

สุนัข
หมู
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว/ควาย
วัว/ควาย
เกง
หมู
กวางปา
เตา

5
5
5

2
2
2

ไก
เกง
เตา

5

2

กวางปา

End
Px

S

Com.
Dt

Age
ad Sa
x

Condition

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

Remark

Ju Bu Ca Bt Al
x

x
x

No.
3
2
2
1
5
1
1
1
1
1
1
5

unfuse

1
2
3
1
72

Layer

Level

5
5
5
5
5

2
2
2
2
2

6

1
1
1
1

6
6

Taxon
Name

Element
Name

วัว/ควาย
วัว/ควาย
หมู
หมู
small
mammal
เกง
วัว/ควาย
วัว/ควาย
เตา

premolar
molar
incisor
maxilla
phalange
mandible
molar
magnum
carapace+
plastron

End
Px

S

Com.
Dt

Age
ad Sa
x
x

x
x

Condition

No.

Remark

Ju Bu Ca Bt Al
2
1
1
1
1
2
1
1
2
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บทที่ 5
การศึกษาและวิเคราะหหลักฐานประเภทตางๆของแหลงโบราณคดีซับจําปา
การวิเคราะหหลักฐานประเภทตางๆที่ไดจากการขุดคน
1. หลักฐานประเภทโลหะ จากการขุดคนที่แหลงโบราณคดีซับจําปาไดพบโบราณวัตถุ
ที่ทําจากสําริด เหล็ก ตะกั่ว และทองแดง มีทั้งที่เปนเครื่องมือเครื่องใช เครื่องประดับ และตะกรันซึ่ง
เปนรองรอยที่เหลือจากการถลุงโลหะ
1.1 โบราณวัตถุประเภทสําริด พบทั้งที่เปนเครื่องมือเครื่องใช เชน ขวาน
สําริดมีบองซึ่งพบทั้งหมด 2 ชิ้นดวยกัน โดยพบรวมกับโครงกระดูก เปนของที่อุทิศใหกับคนตาย
ซึ่งลักษณะและขนาดของขวานสําริดนี้เหมือนกับที่พบในแหลงโบราณคดีเขตอําเภอโคกสําโรง
จังหวัดลพบุรี ซึ่งอยูในชวงยุคสําริดตอนปลายตอเนื่องถึงยุคเหล็ก (สวาง เลิศฤทธิ์ และคณะ 2544:
128) นอกจากนี้ยังพบลูกกระพรวนสําริด ตุกตารูปสัตว ชิ้นสวนเครื่องมือสําริด แตสภาพชํารุดไม
สามารถบอกหนาที่การใชงานได และตะกรันสําริด ซึ่งแสดงใหเห็นวาเมืองซับจําปานี้ไดมีการผลิต
สําริดขึ้นใชเอง และมีการติดตอกับชุมชนบริเวณหุบเขาวงพระจันทร เนื่องจากเปนแหลงผลิต
ทองแดงขนาดใหญ และอยูไมไกลจากเมืองซับจําปา (ประมาณ 70 กิโลเมตร) สวนดีบุกนั้นอาจจะ
นํามาแหลงแรดีบุกในบริเวณจังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี หรือ จังหวัดราชบุรี
นอกจากนี้ยังพบเครื่องประดับที่ทําจากสําริดอีกดวย คือ ลูกกระพรวน แหวนและกําไล
สําริด ซึ่งสวนมากมีสภาพชํารุด ซึ่งเครื่องประดับสําริดเปนเครื่องประดับที่นิยมแพรหลายใน
สมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งไดพบตามแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรทั่วไป ดังเชน แหลง
โบราณคดีศูนยการทหารปนใหญ แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว แหลงโบราณคดีบานชัยบาดาล
แหลงโบราณคดีบานพรหมทิน เปนตน
และยังไดมีการสงตัวอยางโบราณวัตถุจากแหลงโบราณคดีซับจําปาที่ทําจากสําริดไป
วิเคราะหหาสวนประกอบทางเคมีโดยวิธี Scanning Electron Microscope ไดผลการวิเคราะหออกมา
ดังตารางที่ 2 ซึ่งผลจากการวิเคราะหสรุปไดวาตัวอยางที่ 1, 3 และ 4 มีปริมาณดีบุกสูง (High tin
bronze) ซึ่งจะใหสีคลายกับทองคํา นิยมนํามาทําเปนเครื่องประดับซึ่งจะพบมากในชวงยุคเหล็ก
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ตอนปลาย ส ว นตั ว อย า งที่ 2 (ลู ก กระพรวน) นั้ น พบว า มี ดี บุ ก เป น ส ว นประกอบประมาณ 10
เปอรเซ็นต ซึ่งเปนปริมาณดีบุกที่เหมาะสําหรับการนําไปทําเครื่องมือเครื่องใช โดยพบตั้งแตชวงยุค
สําริดเปนตนมา ตอมาเมื่ อมนุษ ยรูจักใชเหล็ กก็นิยมนําเหล็กมาใชในการทําเครื่องมือเครื่องใช
เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทานมากกวา การใชสําริดทําเครื่องมือเครื่องใชจึงนอยลง สําริดจึงถูก
นํามาใชทําเปนเครื่องประดับแทน และเมื่อนําตัวอยางไปเปรียบเทียบกับหลักฐานอื่นๆในชั้นดิน
เดียวกันก็พบวามีความสอดคลองกัน
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหสวนประกอบทางเคมีของโบราณวัตถุที่ทําจากสําริด จากแหลง
โบราณคดีซับจําปา
ตัวอยางที่

ประเภท

1

ลูกกระพรวนสําริด
ขนาดเล็ก

2

ลูกกระพรวนสําริด

3

กําไล

4

กําไล

ทดสอบครั้งที่
1
2
3
คาเฉลี่ย
1
2
3
คาเฉลี่ย
1
2
3
คาเฉลี่ย
1
2
3
คาเฉลี่ย

Cu
74.18
71.68
74.46
73.44
89.36
89.29
89.29
89.31
74.45
65.89
73.93
71.42
67.83
68.17
67.64
67.88

ผลการวิเคราะห (%)
Sn
Pb
21.84
01.81
25.35
01.63
21.71
02.21
22.97
01.88
08.27
02.37
08.35
02.37
08.35
02.37
8.32
02.37
21.17
03.12
29.90
03.42
22.11
03.14
24.39
03.23
27.15
05.02
27.32
04.52
26.55
05.81
27.01
05.12

หมายเหตุ
Si
02.17
01.34
01.61
01.71
01.25
00.78
00.83
00.95
-

SCP-2
ระดับ 63 cm.bs.

SCP-2
ระดับ 50-60
cm.bd.
SCP-3
ระดับ 103 cm.bd.

SCP-3
ระดับ 92 cm.bd.

1.2 โบราณวั ต ถุป ระเภทเหล็ก ส ว นมากที่ พ บคื อ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช และ
ตะกรันเหล็ก ซึ่งเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาเมืองซับจําปานี้ไดมีการติดตอกับชุมชนบริเวณเขา
ทับควาย ซึ่งเปนแหลงแรเหล็กขนาดใหญ และมีการผลิตเหล็กขึ้นใชเอง ซึ่งอาจจะเปนการผลิตใช
เองภายในชุมชน
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1.3 โบราณวัตถุประเภทตะกั่ว ไดมีการนิยมใชทั่วไปในชุมชนโบราณสมัย
ทวารวดี เชน แหลงโบราณคดีบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี แหลงโบราณคดีจันเสน
จังหวัดนครสวรรค และแหลงโบราณคดีบานทาแค ระยะที่ 3 เปนตน (ทนงศักดิ์ หาญวงศ 2528:
161) สําหรับที่พบในแหลงโบราณคดีซับจําปาคือ ตุมถวงแห และแทงตะกั่วทรงกลม (ไมทราบ
หนาที่ใชงาน) มีขนาดยาว 3.9 เซนติเมตร แตมีน้ําหนักถึง 17 กรัม
2. หลักฐานประเภทหิน ที่พบมีดังนี้คือ
2.1 ขวานหินขัด ที่พบเปนแบบไมมีบา พบในชั้นวัฒนธรรมกอน
ประวัติศาสตรโดยวัสดุที่ใชทําจากหินโคลน (Meta-mud stone) และ หินเชิรต (Cherd) ซึ่งหินเหลานี้
มีความแข็ง และเหนียวเหมาะสําหรับนํามาทําเครื่ องมือ และเปน วัสดุที่ห าไดในพื้น ที่แถบนั้น
นอกจากนี้ยังพบไดโกลนขวานหิน ซึ่งเปนขั้นตอนหนึ่งที่อยูในขบวนการผลิต จึงมีความเปนไปได
วาอาจจะมีการทําเครื่องมือหินขึ้นใชเอง โดยขวานหินเหลานี้เปนเครื่องมือหินที่นิยมใชในชุมชน
โบราณสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายเปนตนมา และสืบทอดมาถึงสมัยทวารวดี โดยไดพบ
ขวานหินทั้งแบบมีบาและไมมีบาทั่วไปในเมืองโบราณสมัยทวารวดี (ผาสุข อินทราวุธ 2542: 138)
2.2 งบน้ําออย เปนหลักฐานหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงขั้นตอนการผลิตกําไล ซึ่ง
งบน้ําออยที่พบนั้นทําจากหินออน ซึ่งเปนวัตถุดิบที่มีในแถบนั้น จึงอาจสันนิษฐานไดวาบริเวณ
ชุมชนโบราณแหงนี้มีการผลิตกําไล
2.3 ชิ้นวนกําไลหิน ทําจากหินออน
2.4 หินลับ ที่พบทําจากหินทราย พบทุกชั้นวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะใชลับ
เครื่องมือหินหรือเครื่องมือโลหะ
2.5 ชิ้นสวนแทนหินบด ทําจากหินแอนดิไซท พบอยูในกลุมภาชนะดินเผา
เต็มใบ (Feature#5) อยูในชั้นวัฒนธรรมสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
2.6 หินบด ทําจากหินทราย พบในชั้นวัฒนธรรมทวารวดี ซึ่งหินบดนี้อาจใช
ในการบดเมล็ดพืช บดยา เปนตน
2.7 ชิ้นสวนประติมากรรม ? ทําจากหินทราย พบทั้งหมด 3 ชิ้น สภาพชํารุด
โดยไดพบอยูในชั้นดิน ของหลุม SCP.2 ซึ่งบางชิ้นมีการตกแตงดวยลายขูดขีด และเจาะรูตรงกลาง
3. หลักฐานประเภทแกวที่พบคือลูกปด เปนลูกปดแกวสีเดียวโดยพบทั้งหมด 3 เม็ด
ไดแก สีเขียว สีน้ําตาลแดง และสีน้ําเงิน รูปรางมีทั้งทรงกระบอกยาว ทรงกลม และทรงเหลี่ยม โดย
ไดพบในชั้นดินในสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร
4. หลักฐานประเภทกระดูกสัตวและเปลือกหอย ที่พบมักทําเปนเครื่องประดับ ไดแก
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ลูกปด และกําไล เนื่องจากเปนวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นจึงนิยมนํามาทําเปนเครื่องประดับ สวน
เครื่องมือกระดูกที่พบมีลักษณะเปนแทงกลม ปลายแหลมคลายหัวดินสอ
4.1 ลูกปดกระดูก พบ 1 เม็ด ลักษณะเปนแทงกลมยาว มีความยาว 2.9 ซม.
พบในชั้นดินที่ 4 ของหลุม SCP.3 ซึ่งเปนชั้นดินในสมัยกอนประวัติศาสตร
4.2 กําไลงาชาง ในการขุดคนไดพบชิ้นสวนกําไลงาชาง โดยไดพบเพียง 1 ชิ้น
อยูในชั้นวัฒนธรรมกอนประวัติศาสตร
4.3 กําไลที่ทําจากเปลือกหอย ซึ่งมีทั้งแบบฝนดานนอกจนเรียบ แตดานในทํา
เปนรอง หรือทําเปนกําไลที่มีลักษณะแบน กําไลเปลือกหอยนี้เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาบริเวณ
นี้มีการติดตอกับชุมชนโบราณที่อยูติดทะเล
4.4 วัตถุแทงกลม ปลายแหลมคลายหัวดินสอ ซึ่งไมทราบหนาที่ใชงานที่แน
ชัด สันนิษฐานวาอาจจะใชในการตกแตงลวดลายภาชนะดินเผา
5. หลักฐานประเภทดินเผา เปนโบราณวัตถุที่พบมากที่สุดเนื่องจากเปนวัสดุที่สามารถ
หาไดงายในทองถิ่น ที่พบมีดังนี้ คือ
5.1 พวยกาดินเผา สวนมากที่พบเปนชิ้นที่ไมสมบูรณ และมักพบในชั้นดิน
ระดับตนๆ ซึ่งเปนชั้นดินในวัฒนธรรมทวารวดี การพบพวยการดินเผาที่หักออกจากตัวภาชนะ
แสดงใหเห็นถึงเทคนิคการผลิตวาขึ้นรูปภาชนะกอนแลวจึงนําสวนพวยกาไปติดกับลําตัวภาชนะใน
ภายหลัง นอกจากนี้ยังพบพวยกาที่ยังติดอยูกับลําตัวภาชนะซึ่งบริเวณใตพวยกามีการตกแตงดวย
ลายเขียนสีแดงสลับกับสีขาวเปนเสนขนานกัน และบริเวณลําตัวภาชนะมีการตกแตงดวยลายกด
ประทับเปนรูปดอกไมอยูในกรอบสี่เหลี่ยม (รูปที่ 28) ซึ่งการตกแตงดวยลายกดประทับในกรอบ
สี่เ หลี่ ย มนี้ เ ป น แบบที่ นิ ย มในอิ น เดี ย สมั ย คุ ป ตะ (พุ ท ธศตวรรษที่ 9-11) และหลั ง คุ ป ตะ (พุ ท ธ
ศตวรรษที่ 12-14) โดยสวนใหญที่พบในดินแดนประเทศไทยมักจะทําเปนรูปสัตว รูปดอกไม 4- 8
กลีบ และรูปบุคคลสลับดวยลายกานขด ลายเหลานี้นอกจากจะใชในการตกแตงภาชนะดินเผาใน
สมัยทวารวดีแลว ยังนิยมใชในการตกแตงฐานโบราณสถานสมัยทวารวดีดวย โดยนิยมทําเปนลาย
รูปบุคคลและสัตวในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผาคั่นดวยจุดไขปลาในแนวตั้ง ดังไดปรากฏที่ฐานเจดียจุล
ประโทน และเจดียที่วัดใหญ จังหวัดนครปฐม เปนตน (ผาสุข อินทราวุธ 2528: 32)
5.2 ฝาจุกภาชนะ พบเพียง 1 อัน ฝาจุกนี้ขึ้นรูปดวยแปนหมุน เนื้อดินละเอียด
มีทรายละเอียดและมีไมกาเปนสวนผสมอยูในเนื้อดิน ชวงแรกของการขึ้นรูปฝาดานในสวนบนจะ
กลวง แตชางไดใชกอนดินปนเปนแผนมาแปะทีหลังเพื่อปดรูกลวงดานในฝาภาชนะนี้ เนื่องจาก
สังเกตเห็นลักษณะดินเปนแผนมีรอยนิ้วมืออยูตรงกลางฝาที่ชํารุด และมีพื้นผิวไมเรียบแตกตางจาก
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พื้นผิวโดยรอบ ฝาภาชนะลักษณะเปนฝาจุกขนาดเล็ก มีรูปรางคลายกับฝาจุกภาชนะที่ขุดพบใน
เมืองโบราณสมัยทวารวดี (ผาสุข อินทราวุธ 2526: 34)
5.3 เบี้ยดินเผา เบี้ยดินเผาที่พบจากการขุดคนเมืองซับจําปานี้พบตั้งแตการอยู
อาศัยระยะที่ 1 ถึงระยะสุดทาย ซึ่งเบี้ยดินเผานี้เปนสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธกับรูปแบบ
ภาชนะและลวดลายภาชนะ เนื่องจากเบี้ยดินเผาทํามาจากภาชนะดินเผาที่แตก โดยแตงริมใหเปนรูป
กลม เบี้ยดินเผาที่พบในชวงการอยูอาศัยแรกนั้นสวนมากมีเสนผาศูนยกลางเฉลี่ย 5 เซนติเมตร
ตกแตงดวยลายเชือกทาบ และแบบผิวเรียบ บางอันพบวามีการขัดมันรวมดวย (รูปที่ 29) ซึ่งแบบผิว
เรียบนี้มีขนาดเล็กกวาเบี้ยดินเผาอันอื่นๆที่เจอในชวงการอยูอาศัยแรก ลักษณะเนื้อดินเปนเนื้อ
ละเอียดและมีสีสม ในชวงการอยูอาศัยที่สองพบวาเบี้ยดินเผามีขนาดเล็กลง คือโดยเฉลี่ยมีขนาด
เส น ผ า ศู น ย ก ลางประมาณ 3.5 เซนติ เ มตร แต ก็ พ บว า มี เ บี้ ย ดิ น เผาที่ มี ข นาดเล็ ก มาก คื อ มี
เสนผาศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตรดวย การตกแตงมีทั้งแบบตกแตงดวยลายเชือกทาบ และแบบ
ผิวเรียบ ซึ่งบางอันพบวามีการขัดมันและทาน้ําดินสีแดงรวมดวย ลักษณะเนื้อดินมีทั้งแบบหยาบ
และแบบละเอียด (รูปที่ 30) สวนการอยูอาศัยชั้นสุดทายหรือชั้นแรกจากการขุดคนไดพบเบี้ยดินเผา
เพียง 2 ชิ้น มีเนื้อหยาบ สีผิวมีทั้งสีสมและสีเทาตกแตงดวยลายเชือกทาบ และลายขูดเปนรองยาว
(รูปที่ 31)
นักโบราณคดีสันนิษฐานวาเบี้ยดินเผาคงเปนอุปกรณกีฬาประเภทตองเต (hop scotch)
ของเด็กสมัยโบราณซึ่งเบี้ยดินเผานี้พบเปนจํานวนมากในบริเวณเมืองโบราณสมัยทวารวดีทุกแหง
และในบริเวณอื่นๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดีย (ผาสุข
อินทราวุธ 2542: 140)
5.4 แวดินเผา พบทั่วไปในแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตร และสมัย
ประวัติศาสตร ซึ่งในสมัยกอนประวัติศาสตรมักจะขุดพบแวในหลุมฝงศพของมนุษยยุคสําริด เชน
การขุดคนที่บานดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี พบวาของที่ฝงใหผูตายนั้น มีแว
ดินเผารวมอยูดวยกับของใชในชีวิตประจําวันอื่นๆ ซึ่งสันนิษฐานวา โครงกระดูกนี้เปนผูหญิงจาก
การเปรียบเทียบสิ่งของเครื่องใชที่ฝงรวมกับโครงกระดูก เชน แวดินเผา ซึ่งเปนเครื่องใชของผูหญิง
โดยเฉพาะ และในสมัยประวัติศาสตรมักจะพบแวอยูปะปนกับเศษภาชนะดินเผา โดยไดพบเมือง
โบราณสมัยทวารวดีและเมืองโบราณรวมสมัยทั่วไป เชน เมืองอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมือง
โบราณจันเสน จังหวัดนครสวรรค และเมืองโบราณบานคูเมือง จังหวัดสิงหบุรี เปนตน (ผาสุข
อินทราวุธ 2526: 24)
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สําหรับแวที่ไดจากการขุดค นเมืองซับจําปาสวนมากชํารุด ซึ่งบางอันก็สามารถบอก
รูปร า งได โดยพบแวที่ สมบู รณ เ พีย ง 2 ชิ้น จากแวทั้ ง หมดที่พ บจากการขุด ค น สามารถจํ า แนก
ลักษณะของแวได 3 แบบ คือ
1. แบบกลมแบน (รูปที่ 32) ไดพบในชั้นกอนประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตร
2. แบบทรงกรวย (รูปที่ 33) ไดพบในชั้นดินสมัยกอนประวัติศาสตร
3. แบบทรงกรวยประกบกัน (รูปที่ 34) ไดพบในชั้นดินสมัยประวัติศาสตร ซึ่งมีขนาด
ใหญกวาแวที่พบในชั้นดินสมัยกอนประวัติศาสตร
5.5 เครื่องมือขูดภาชนะ (scraper)ในการขุดคนในหลุม SCP. 5 ไดเจอเศษ
ภาชนะดินเผาเนื้อละเอียดจํานวนหนึ่งซึ่งไดถูกดัดแปลงใหมีแนวโคงและคม มีผิวสีสม ผูชวย
ศาสตราจารยดร. สวาง เลิศฤทธิ์ ไดสันนิษฐานวาคือเครื่องมือในการตกแตงผิวภาชนะกอนนําไปเผา
ซึ่งขอสันนิษฐานนี้มีความเปนไปไดมาก เนื่องจากไดพบกลุมดินที่มีเศษเยื่อไมและเศษภาชนะดิน
เผาผสมอยูดวย โดย ดร.ผาสุข อินทราวุธ ไดสันนิษฐานเบื้องตนวาอาจจะเปนดินที่เตรียมไวสําหรับ
ทําภาชนะดินเผา และบริเวณหลุม SCP. 5 นี้มีชั้นดินที่ถูกเผาไฟเปนแนวกวางและหนาประมาณ 15
เซนติเมตร ซึ่งแสดงใหเห็นเปนพื้นที่ที่มีการใชไฟหลายครั้ง ซึ่งเปนไปไดวาบริเวณนี้มีการผลิต
ภาชนะดินเผา
5.6 ชิ้นสวนตุกตาดินเผา พบเพียง 1 ชิ้น เปนชิ้นสวนหัวของสัตวมีเขา อาจจะ
เปนวัว หรือควาย อยูในชั้นดินสมัยประวัติศาสตร ซึ่งตุกตาดินเผารูปวัว-ควายนั้นเปนหลักฐานที่
แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการดานกสิกรรมของชุมชนนั้นๆ มีพัฒนาการดานกสิกรรม รูจักใชวัว-ควาย
โดยสวนมากมักจะพบตามแหลงโบราณคดียุคโลหะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผาสุข อินทราวุธ,
สินชัย กระบวนแสง, พเยาว นาคเวก 2533: 44-45)
5.7 ลูกกระสุนดินเผา ลักษณะเปนกอนดินเผาทรงกลมขนาดเล็ก อาจใชใน
การลาสัตว
5.8 เบาหลอมโลหะ ลักษณะเปนถวยกนตื้น ผิวหนา ขึ้นรูปดวยมือ ดานใน
ไหมไฟสีดํา พบทุกชั้นวัฒนธรรม ทั้งสมัยกอนประวัติและสมัยประวัติศาสตร แสดงใหเห็นถึง
ชุมชนนี้มีการผลิตโลหะ ซึ่งสอดคลองกับเศษตะกรันที่พบ
5.9 แผนดินเผาเจาะรู พบเพียง 2 ชิ้น สันนิษฐานวาอาจจะทําหนาที่คลายกับ
รังผึ้งในเตาถาน (อั้งโล) ในปจจุบัน ซึ่งมีลักษณะคลายกับตะกรับ (แผนดินเหนียวขนาดใหญเจาะรู
กลมเปนจํานวนมากเพื่อใหความรอนไหลผานจากดานลางที่เปนหองใสไฟสูหองบรรจุภาชนะ
ดานบน) หรืออาจะเปนชิ้นสวนของกนภาชนะประเภทหมอนึ่ง รังผึ้งนี้ไดพบตามแหลงโบราณคดี
สมัยทวารวดีหลายแหง เชน เมืองโบราณบานคูเมือง อําเภออินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี (ภาควิชา
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โบราณคดี 2524)เปนตน สวนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดพบทั่วไปตามแหลงโบราณคดีที่มี
ช ว งการอยู อ าศั ย ในสมั ย ก อ นประวั ติ ศ าสตร ต อนปลายถึ ง สมั ย หั ว เลี้ ย วประวั ติ ศ าสตร (ผาสุ ข
อินทราวุธ และคณะ 2533: 44)
5.10 แทงดินเผาสีดําเจาะรู พบเพียง 1 ชิ้น สภาพชํารุด สันนิษฐานวาอาจจะใช
เปนลูกปด
5.11 แมพิมพดินเผา (mold) ไดพบเศษกอนดินเผา 2 ชิ้นลักษณะหนา แตเบา มี
รูตรงกลาง สภาพชํารุดมาก สันนิษฐานวาอาจจะเปนแมพิมพดินเผา
6 ภาชนะดินเผา ในชั้นวัฒนธรรมแรกของแหลงโบราณคดีซับจําปาซึ่งเปนหลุมฝง
ศพนั้น ไดพบภาชนะดิ นเผาทรงหมอกนกลมลายเชื อกทาบที่มี ลายขูด เปนเสนขนานกั น วางใน
แนวนอนตัดกับลายเชือกทาบ ซึ่งเปนรูปแบบการตกแตงภาชนะที่นิยมชวงยุคเหล็กในบริเวณลุมแม
น้ําปาสัก อีกทั้งเมื่อนําชุดภาชนะดินเผาที่ไดจากบริบทหลุมฝงศพจากแหลงโบราณคดีซับจําปา
เปรียบเทียบกับชุดภาชนะดินเผาที่ไดจากบริบทหลุมฝงศพจากแหลงโบราณคดีบานหนองแดง
จังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งมีอายุอยูในชวงยุคเหล็ก พบวามีความคลายคลึงกันมาก จึงสันนิษฐานวาแหลง
โบราณคดีซับจําปาในชั้นวัฒนธรรมแรกนั้นนาจะมีอายุอยูในชวงยุคเหล็ก (ประมาณ 2,500 -2,000ป
มาแลว) เชนเดียวกับแหลงโบราณคดีบานหนองแดง และจากการที่ไดนําตัวอยางถานที่ไดจากการ
ขุดคนไปหาคาอายุโดยวิธี เรดิโอคารบอนโดยไดคาอายุ 1,700 ปมาแลว และ1,200 ปมาแลว (ใช
ตัวอยางถานจากชั้นดินที่ 2 ของหลุมทดสอบ SCP.3) (สวาง เลิศฤทธิ์ ปรียานุช จุมพรม และอนันต
กลิ่นโพธิ์กลับ 2544: 128-129) แสดงใหเห็นวาแหลงโบราณคดีแหงนี้มีการอยูอาศัยตั้งแตยุคเหล็ก
จนถึงสมัยทวารวดี (ประมาณ 2,500-1,200 ปมาแลว) และจากการวิเคราะหภาชนะดินเผาเบื้องตนที่
ไดจากการขุดคน (สวาง เลิศฤทธิ์ 2546: 77-80) สามารถแบงลักษณะของภาชนะดินเผาออกไดเปน
2 ยุคดังนี้คือ
1. สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคเหล็ก) สามารถแบงภาชนะที่ไดเปน
1.1. ภาชนะดินเผาที่ใชในพิธีกรรม ซึ่งไดพบในบริบทหลุมฝงศพ มีลักษณะ
ดังนี้ คือ
- มีการขึ้นรูปดวยแปนหมุน และขึ้นรูปดวยมือ โดยสังเกตไดจากผิวภาชนะ
ไมสม่ําเสมอ บางชิ้นมีรองรอยเปนเสนรอบบริเวณปากซึ่งแสดงใหเห็นถึงวามีการขึ้นรูปดวยแปน
หมุนชา แตก็พบในปริมาณที่นอยเมื่อเทียบกับภาชนะที่ขึ้นรูปดวยมือ
- เผากลางแจง และมีการควบคุมการเผาไดไมดีนัก โดยเนื้อภาชนะบางสวนมี
สีดําดาง เนื่องจากวาเนื้อภาชนะไดรับความรอนไมเทากันทุกสวน
- รูปทรงภาชนะไมมีความหลากหลาย โดยรูปแบบที่เปนที่นิยมคือ ภาชนะ
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ทรงพาน (รู ป ที่ 46-48) ซึ่ ง มี ทั้ ง แบบตกแต ง ด ว นการเคลื อ บน้ํ า ดิ น สี แ ดง และลายเชื อ กทาบ
นอกจากนี้ยังมีหมอกนกลม ตกแตงดวยลายเชือกทาบ ตั้งแตไหลจนถึงกน (รูปที่ 43-45 ) บางชิ้น
อาจมีการตกแตงดวยลายเปนเสนขนานวางในแนวนอนตัดกับลายเชือกทาบ (รูปที่ 49) รูปแบบอื่นๆ
ที่พบก็มีทรงถวยขนาดเล็ก (รูปที่ 51 )
1.2. ภาชนะดินเผาที่ใชในชีวิตประจําวัน มีลักษณะดังนี้ คือ
- สวนมากขึ้นรูปดวยแปนหมุน ซึ่งอาจแสดงใหเห็นถึงเทคโนโลยีการผลิตที่
มุงผลิตจํานวนมาก ในชั้นดินของหลุม SCP. 5 พบวามีชั้นดินที่ถูกเผาไฟหนาประมาณ 15
เซนติเมตร ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาบริเวณนี้มีการใชไปหลายครั้ง และยังพบเครื่องมือที่ทําจาก
การตัดแตงภาชนะใหเปนแนวโคงและคม ซึ่งคาดวานาจะใชในการตกแตงผิวภาชนะกอนจะนําไป
เผา นอกจากนี้ยังพบวามีกลุมดินที่มีเศษไมและเศษภาชนะดินเผาผสมอยู สันนิษฐานเบื้องตนวา
อาจจะเปนดินที่เตรียมไวสําหรับทําภาชนะดินเผา
- เผากลางแจง โดยเผาอุณหภูมิที่สูงขึ้นกวาเดิมเล็กนอย เนื่องจากแกนตัด
ดานขวางของเนื้อภาชนะมีสีเทา ซึ่งแสดงใหเห็นวาความรอนไดทะลุผานถึงเนื้อใน และคงเผา
พรอมกันหลายใบ บางใบเห็นชัดวาเนื้อภาชนะไดรับความรอนไมเทากันทุกสวน สังเกตไดจากผิว
บางสวนของภาชนะมีสีดําดาง
- ภาชนะคอนขางบางแมจะมีขนาดใหญ (รูปที่ 50 ) เนื้อภาชนะมีทรายเปน
เนื้อประสาน (temper) ซึ่งขนาดของเม็ดทรายมีขนาดเทาๆกัน แสดงใหเห็นถึงวามีการคัดเลือกหรือ
กรองเม็ดทรายมากอน
- มีความหลากหลายในรูปทรง ขนาด และเทคนิคการตกแตงผิว เชน ภาชนะ
ทรงชาม (รูปที่ 52) พบวามีตั้งแตขนาดใหญ (สูง 11 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางปาก 22 เซนติเมตร)
จนถึงขนาดเล็ก (สูง 6.5 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางปาก 14.5 เซนติเมตร) ทรงหมอ ลําตัวมีสัน
ปากผายออก (รูปที่ 50 ) เทคนิคการตกแตงผิวที่นิยมคือ การขัดมัน นอกจากนี้ยังมีเทคนิคยอยอื่นๆ
อีก เชน การทําสัน การทํารองโดยรอบตัวภาชนะ ซึ่งมีทั้งรองคูและรองเดี่ยว และการทํากนภาชนะ
ใหบุ ม (รูปที่ 53) ซึ่ งการทํ าภาชนะแบบกน บุ มนี้เ ป นหลักฐานที่แสดงใหเ ห็นถึงการติด ตอทาง
วัฒนธรรมระหวางภาคกลางกับภาคอีสาน โดยภาชนะดินเผาแบบนี้ที่พบมีอายุเกาที่สุดที่แหลง
โบราณคดีบานเชียงในชั้นดินยุคแรก (ประมาณ 3,200 – 1,000 ปกอนคริสตกาล) และยังไดพบใน
ชั้นวัฒนธรรมหลังๆดวย นอกจากนี้ยังพบในแหลงโบราณคดียุคสําริดและยุคเหล็กในเขตพิมาย เชน
แหลงโบราณคดีบานสวย เปนตน และพบในแหลงโบราณคดีเมืองบัวในทุงกุลารองไหซึ่งจัดอยูใน
ยุคเหล็กอีกดวย
2. สมัยทวารวดี ในสมัยนี้ไมพบภาชนะดินเผาที่สมบูรณ พบแตเศษภาชนะดินเผา ซึ่งเมื่อ
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นํามาวิเคราะหพบวา ในสมัยนี้มีภาชนะดินเผาลักษณะเดนดังนี้ คือ
- เผาดวยอุณหภูมิสูง และยังคงเผากลางแจงอยู พบภาชนะที่เปนเนื้อแกรงบาง
แตยังๆไมถึงระดับที่เปนเนื้อหิน (stoneware) ซึ่งตองเผาดวยอุณหภูมิสูงถึง 1,200 -1,350 องศา
เซลเซียส ผิวภาชนะสวนมากเปนสีสม บางใบผิวภาชนะมีสีดําดางซึ่งแสดงใหเห็นวาเนื้อภาชนะ
ไดรับความรอนไมเทากันทุกสวน
- ขึ้นรูปดวยแปนหมุน ผิวเรียบสม่ําเสมอทั้งดานนอกและดานใน สวนพวยกา
นิ ย มขึ้ น รู ป ด ว ยมื อ ซึ่ ง เป น วิ ธี ที่ ง า ยและสะดวก โดยทํ า ดิ น ให เ ป น ก อ นกลม หรื อ เหลี่ ย มหรื อ
ทรงกระบอกตามที่ตองการ แลวใชเครื่องมือขุดเจาะใหกลวงโดยใหมีความหนาใกลเคียงกัน แลว
แตงผิวใหเรียบ (ผาสุข อินทราวุธ 2528: 14)
- ขนาดความหนาของภาชนะ คอนขางหลากหลาย มีทั้งที่บาง (ประมาณ 0.3
เซนติเมตร) และหนามาก (หนามากกวา 1 เซนติเมตร) สวนเนื้อภาชนะยังมีสวนประกอบที่เปนเนื้อ
ประสานซึ่งสวนมากเปนทรายที่มีขนาดเม็ดเล็ก หรือเปนทรายเนื้อละเอียด ภาชนะที่มีเนื้อบาง
สวนมากจะเปนหมอทรงพวยซึ่งอาจจะเปนภาชนะที่นําเขามาจากตางถิ่น สวนภาชนะรูปแบบอื่นๆ
มักมีเนื้อหยาบกวาซึ่งอาจแสดงใหเห็นวาเปนของที่ผลิตขึ้นในทองถิ่น
- รูปแบบภาชนะ ที่เดนชัดคือ หมอมีสัน และหมอมีพวย (Kendi) ซึ่งหมอมี
พวยนั้นเปนรูปแบบที่ไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย และไดแพรหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ดัง
ไดพบหลักฐานในแหลงโบราณคดีตางๆ เชน ไบถาโน ในพมา อังกอรโบเรย ในกัมพูชา และตรา
เกียว ในเวียดนาม โดยไดพบในชั้นการอยูอาศัยในชวงเวลาเดียวกัน คือ ประมาณ ค.ศ. 300-600
หรือประมาณพุทธศตวรรษที่ 10-13
- การตกแตง มีทั้งเทคนิคพื้นเมืองและเทคนิคจากตางชาติ เทคนิคพื้นเมืองที่
นิยมทําคือการกดประทับ การกดจุดเปนเสนหรือแนว การเซาะรอง และการทําสัน สวนการทําลาย
เชือกทาบและการเขียนสี ยังพบอยูแตนอยลง ทางดานเทคนิคตางชาติที่พบและเปนลักษณะเดนของ
การตกแตงลวดลายภาชนะสมัยทวารวดี คือ การตกแตงดวยลายประทับในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผา ซึ่ง
เปนแบบที่นิยมในสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11 และหลังคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 12-14 ) โดย
ลายประทับมีทั้งที่เปนลายดอกไมและเปนสัญลักษณที่เปนมงคลตางๆ เชน ศรีวัตสะ สวัสดิกะ
วัชระ หมอปูรณฆฏะ ตลอดจนสัญลักษณรูปสัตวที่สัมพันธกับลัทธิศาสนาตางๆ เชน สิงห ชาง มา
หงส เปนตน และสัญลักษณเหลานี้ยังไดปรากฏบนเหรียญโบราณของอินเดียมาตั้งแตสมัยโบราณ
นอกจากนี้ ยั ง มี รู ป บุ ค คลผู ห ญิ ง ผู ช ายในอิ ริ ย าบถต า งๆ ซึ่ ง แสดงถึ ง เรื่ อ งราวความเป น อยู ข อง
ประชาชนสมัยนั้นๆ ภาพที่นิยมคือ รูปนักรบกําลังวิ่ง ภาพนายพรานลาสัตว นักระบํา เปนตน
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สําหรับลวดลายที่พบในเมืองซับจําปาจากการขุดคนในปพ.ศ. 2544-2545 นี้ไดพบเพียง 2
ชิ้น โดยที่พบเปนเศษภาชนะดินเผาเนื้อละเอียดทําเปนรูปดอกไม ในกรอบสี่เหลี่ยม 1 ชิ้น (รูปที่ 55)
สวนอีกชิ้นเปนเศษภาชนะของหมอมีพวยมีการตกแตงดวยลายเขียนสีแดงสลับขาวบริเวณใตพวย
และบริเวณลําตัวมีการดวยการกดประทับเปนรูปดอกไมในกรอบสี่เหลี่ยมเชนกัน ซึ่งมีลักษณะ
คลายกับหมอมีพวยที่พบจากแหลงโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี (รูปที่ 57) และจาก
การรวบรวมโบราณวั ต ถุ จ ากเมื อ งของอาจารย ภู ธ ร ภู ม ะธน พบว า ยั ง มี ล วดลายอื่ น ๆอี ก (ดู
รายละเอียดในภูธร ภูมะธน 2529) ซึ่งภาชนะดินเผาที่มีลายประทับในกรอบสี่เหลี่ยมมักเปนภาชนะ
ดินเผาที่มีเนื้อละเอียด และอาจจะผลิตขึ้นในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย เนื่องจากไดพบ
ลูกกลิ้งที่ใชกดลายที่แหลงโบราณคดีจันเสน จังหวัดนครสวรรค
จากผลการวิเคราะหหลักฐานทางโบราณคดีที่กลาวมาทั้งหมดนี้จึงสามารถกําหนดอายุ
แหลงโบราณคดีซับจําปาไดวา มีการอยูอาศัยตั้งแตสมัยยุคเหล็ก (ประมาณ 2,500 ปมาแลว) ซึ่ง
แหลงโบราณคดีใกลเคียงทีม่ ีอายุอยูในชวงนี้ไดแก แหลงโบราณคดีหนองแดง จังหวัดเพชรบูรณ
แหลงโบราณคดีโปงมะนาว แหลงโบราณคดีชัยบาดาลระยะที่ 1 แหลงโบราณคดีปกรีระยะที่ 1
จังหวัดลพบุรี เปนตน และมีการอยูอาศัยตอเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร หรือสมัยทวารวดี
(ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12) แหลงโบราณคดีที่มีอายุอยูในชวงนีไ้ ดแก แหลงโบราณคดีเมือง
ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ แหลงโบราณคดีชัยบาดาลระยะที่ 2 แหลงโบราณคดีปกรีระยะที่ 2
จังหวัดลพบุรี แหลงโบราณคดีเมืองเสมา จังหวัดนครราชสีมา เปนตน
สภาพแวดลอมบริเวณแหลงโบราณคดีซับจําปา
จากการวิเคราะหกระดูกสัตวโดย ดร.อําพัน กิจงาม และการวิเคราะหเปลือกหอย โดย
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร. ดวงเดื อ น ไกรลาส จากแหล ง โบราณคดี ซั บ จํ า ปา สามารถตี ค วาม
สิ่งแวดลอมบริเวณเมืองซับจําปาไดดังนี้ คือ
สมัยยุคเหล็ก สภาพแวดลอมบริเวณนี้มีคงจะมีลักษณะเปนปาโปรง ปาละเมาะ หรือที่
ราบทุงหญา มีแมน้ํา ลําธาร หนองและบึง เนื่องจากหลักฐานกระดูกสัตวที่พบสวนใหญจะเปนสัตว
ในตระกูลกวางซึ่งเปนสัตวปา สัตวเหลานี้มักอาศัยอยูในภูมิประเทศหลายแบบทั้งแบบปาโปรง ทุง
หญา และที่ราบลุมตามฝงแมน้ํา จากหลักฐานกระดูกสัตวที่ซับจําปาพบวา กระดูกบางชิ้นมีรองรอย
การสับตัด ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการลามาเปนอาหาร สัตวอื่นๆก็พบบาง เชน วัว ควาย หมูปา สุนัข
ซึ่งสัตวเหลานี้ไดถูกนํามาเปนอาหารโดยไดปรากฏรองรอยสับตัดเชนเดียวกัน
สําหรับสัตวน้ําที่พบมีเตา ปลา และหอย ซึ่ง 2 ชนิดแรกพบจํานวนนอย และไมสามารถ
บอกไดวาเปนชนิดใด สวนหอยที่พบมีทั้ง หอยโขง หอยขม ซึ่งอาศัยอยูในลําธาร สระน้ํา หนอง บึง
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และทองนา หอยบก ซึ่งอาศัยอยูในบริเวณปาละเมาะ โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณใกลรากไม และ
บริเวณที่ถูกเผาเพื่อขยายพื้นที่ในการทํานา และหอยกาบ ซึ่งชอบอาศัยอยูในที่ที่มีน้ําไหล บริเวณ
แมน้ํ าป าสั ก ในป จ จุ บัน ยั ง สามารถพบหอยชนิด นี้ไ ด (กรมศิลปากร, สํ านักงานโบราณคดี แ ละ
พิพิธภัณฑ 2540: 39-44)
สมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร สภาพแวดลอมไมมีความแตกตางจากยุคเหล็ก สัตวที่พบยัง
เหมือนเดิม มีสัตวพบเพิ่มอีก 3 ชนิดคือ ไก แตไมสามารถวิเคราะหไดวาเปนไกเลี้ยงหรือไกปา ซึ่ง
ในประเทศไทยไดพบหลักฐานวามีการเลี้ยงไกเกิดขึ้นที่แหลงโบราณคดีบานเชียง และบานนาดี
จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ยังพบกระตาย ซึ่งเปนสัตวที่พบมากในปาบริเวณที่ถูกหักรางถางพง
อาหารของมั น ได แ ก ผั ก และหญ า และปลากดซึ่ ง เป น ปลาที่ ช อบอยู ใ นน้ํ า ไหล (กรมศิ ล ปากร,
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ 2540: 44-46)
สมัยประวัติศาสตร สภาพแวดลอมยังคงเหมือนในระยะแรก แตพบวาปริมาณกระดูก
สัตว เชน วัวปา ควายปา หมูปา มีเพิ่มมากขึ้นกวาสองระยะแรก สวนพวกสัตวตระกูลกวางพบ
นอยลง นอกจากนี้ยังพบสัตวเพิ่มอีก คือ กบ และปลาชอน ซึ่งเปนปลาที่ชอบอยูในน้ํานิ่ง เชนหนอง
คลอง บึง และปลากะพงขาว ซึ่งเปนปลาทะเล (พบเพียงแค 1 ชิ้น)
ดังนั้นจึงสามารถสรุปสภาพแวดลอมของเมืองซับจําปาไดดังนี้ คือ สภาพแวดลอมตั้งแต
กอนประวัติศาสตรตอนปลาย มีลักษณะเปนปาโปรงและปาละเมาะ มีลําธาร คลอง และบึง มีการลา
สัตวปา เชน ละอง/ละมั่ง เนื้อทราย เกง วัว ควายา หมูปา เพื่อนํามาเปนอาหาร แตทั้งนี้จากการศึกษา
กระดูกสัตวจากแหลงโบราณคดีบริเวณลุมแมน้ําปาสักพบวาตั้งแตชวงยุคเหล็กไดมีการเลี้ยงสัตว
เช น วั ว ควาย ไว ใ ช ง านและเป น อาหาร นอกจากนี้ ยั ง เลี้ ย งหมู สุ นั ข และไก ไว เ ป น อาหาร
เชนเดียวกัน (กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ 2540: 38-40) ดังนั้นจึงมีความ
เปนไปไดวาเมืองซับจําปาอาจจะมีการเลี้ยงสัตวเหลานี้ดวยเชนเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีการจับสัตว
น้ํา เชน ปลา เตา หอย เปนอาหาร ตอมาเมื่อถึงสมัยทวารวดีสภาพแวดลอมยังคงเหมือนเดิม ไมมี
การเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธระหวางชุมชนโบราณซับจําปากับชุมชนในบริเวณลุมแมน้ําปาสักและในภูมภิ าคอื่นๆ
แหลงโบราณคดีซับจําปาเปนแหลงโบราณคดีที่มีรองรอยการอยูอาศัยของชุมชนโบราณ
มาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร (ทวารวดี) และชุมชนแหงนี้ยัง
มีความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับชุมชนโบราณในภูมิภาคเดียวกัน และภูมิภาคอื่นๆอยางเดนชัด ซึ่ง
การติดตอกับชุมชนโบราณอื่นๆทําใหเมืองซับจําปาเปนเมืองที่มีพัฒนาการตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่ง
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ชวงความเจริญสูงสุดทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณแหงนี้คือชวงสมัยประวัติศาสตรตอนตน
(สมัยทวารวดี )
1. สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
แหลงโบราณคดีซับจําปาเปนแหลงโบราณคดีที่อยูบนที่สูงดานตะวันออกของภาคกลาง
มีเทือกเขาพังเหยและเหวตาบัวเปนแนวแบงเขตจังหวัดทางทิศตะวันออกของจังหวัดลพบุรีกับ
จังหวัดนครราชสีมา จากสภาพภูมิศาสตรที่อยูระหวางภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
อยูใกลกับชองเขาขาดเปนซึ่งเสนทางเดินระหวางภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทําใหเมือง
ซับจําปาเปนเมืองที่มีการติดตอสัมพันธกับชุมชนอื่นๆมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งแหลง
โบราณคดีที่มีความสัมพันธกับแหลงโบราณคดีซับจําปามีอยูดวยกันหลายแหลง (แผนที่ 4)โดยมี
ความสัมพันธกันทั้งจากอายุสมัยของแหลงที่อยูในชวงเวลาเดียวกัน สภาพภูมิศาสตรที่การติดตอ
สั ม พั น ธ กั น ได ง า ย และหลั ก ฐานที่ พ บที่ มี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั น ซึ่ ง จากการศึ ก ษาพบว า แหล ง
โบราณคดีที่มีความสัมพันธกับเมืองซับจําปาจะมีความสัมพันธกันเฉพาะบางยุคบางสมัย เนื่องจาก
แหลงโบราณคดีที่อยูใกลเคียงกันนี้สวนใหญจะอยูอาศัยในระยะสั้นๆในยุคแรก แลวถูกทิ้งรางไป
ในขณะที่แหลงโบราณคดีซับจําปามีคนอาศัยอยูอยางตอเนื่องมาจนถึงสมัยทวารวดี
ชุมชนสมัยกอนประวัติศาสตรที่มีการติดตอกับแหลงโบราณคดีซับจําปามีทั้งชุมชนที่อยู
ใกลเคียงและที่อยูหางไกลออกไปดังนี้คือ
1. ชุมชนบริเวณลุมแมน้ําปาสักตอนลาง1 ในบริเวณนี้ไดปรากฏรองรอยการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งบางแหงพบวามีการตั้งถิ่นฐานไมยาวนาน ลักษณะ
สังคมเปนแบบหมูบาน แตชุมชนบางแหงมีการตั้งถิ่นฐานอยางตอเนื่องโดยโดยเริ่มตนจากสังคม
ระดับหมูบานแลวมีการขยายตัวพัฒนาเปนสังคมระดับเมือง ซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบทํา
ให ท ราบว า ชุ ม ชนในบริ เ วณลุ ม แม น้ํ า ป า สั ก ตอนล า งมี ก ารติ ด ต อ สั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น มาตั้ ง แต
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย โบราณวัตถุที่เดนและสามารถเปนตัวบงชี้ไดอยางชัดเจนคือ
ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบหรือลายขูดขีดที่มีลายขูดเปนเสนเล็กๆตัดกับลายเชือกทาบขนานไปกับ
ปากหม อ ประมาณ 1-3 แถว (รู ป ที่ 49) ซึ่ ง เป น เทคนิ ค การตกแต ง ผิ ว ภาชนะในช ว งก อ น
ประวัติศาสตรตอนปลาย โดยจะนิยมมากในชวงยุคเหล็ก พบแพรหลายในบริเวณลุมแมน้ําปาสัก
1

บริเวณลุมแมน้ําปาสักตอนลาง หมายถึงพื้นที่ที่เปนที่ราบน้ําทวมถึงและพื้นที่ลานตระพักลําน้ําสอง
ขางแมน้ําปาสัก สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 2-20 เมตร โดยมีขอบเขตดานเหนือสุดอยูแถวบริเวณขอบดานใต
ของจังหวัดเพชรบูรณ ไลตามลําน้ําปาสักลงมาผานกิ่งอําเภอลําสนธิ อําเภอชัยบาดาล อําเภอทาหลวง และอําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จนถึงบางสวนของอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
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(กรมศิลปากร, สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ 2540: 94) ซึ่งภาชนะดินเผาแบบนี้ไดพบที่แหลง
โบราณคดีบานหนองแดง อําเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ (อยูบริเวณนอกคูเมืองหางจากเมืองเมือง
ศรีเทพไปทางทิศตะวันเฉียงใตประมาณ 12 กิโลเมตร) แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว และแหลง
โบราณคดีซับจําปา ดวยเชนกัน ซึ่งแหลงโบราณคดีบานหนองแดงนั้นพบวาเปนแหลงโบราณคดีที่
มีความสัมพันธกับแหลงโบราณคดีซับจําปาอยางมากแหงหนึ่ง ทั้งสภาพภูมิศาสตรที่อยูใกลเคียงกัน
อายุที่รวมสมัยกัน และโบราณวัตถุที่พบก็มีลักษณะที่คลายกันมาก ที่เดนชัดคือกลุมภาชนะดินเผาที่
ไดจากบริบทหลุมฝงศพของแหลงโบราณคดีบานหนองแดงกับแหลงโบราณคดีซับจําปาพบวามี
ลักษณะเหมือนกันอยางมาก (รูปที่ 56) เชน ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบหรือลายขูดขีดที่มีลายขูด
เปนเสนเล็กๆตัดกับลายเชือกทาบขนานไปกับปากหมอ ประมาณ 1-3 แถว ภาชนะดินเผาทรงพาน
เขียนสีแดง มีลายขูดขีดที่ฐานและเจาะรู (รูปที่ 46) และภาชนะดินเผาทรงหมอกนกลมลายเชือก
ทาบ (รูปที่ 43-45) ซึ่งหลักฐานที่แหลงโบราณคดีบานหนองแดงจะเหมือนกันที่แหลงโบราณคดีซับ
จําปาแลว ยังพบวาที่แหลงโบราณคดีบานโคกเจริญ อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ยังมีลักษณะของ
หลักฐานทางโบราณคดีที่เหมือนกับแหลงโบราณคดีบานหนองแดงอีกดวย (กรมศิลปากร 2534:
125) ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นวาคนในบริเวณนี้มีการติดตอสัมพันธกัน
นอกจากแหล งโบราณคดีบ านหนองแดงแลวแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาวก็เปน
แหลงโบราณคดีอีกแหลงที่นาจะมีความสัมพันธกับแหลงโบราณคดีซับจําปาอยางมาก เนื่องจาก
เมื่อพิจารณาจากตําแหนงที่ตั้งของแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาวที่อยูหางจากเมืองซับจําปาลงไป
ทางทิศใตประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งระยะทางไมหางกัน และอยูในสภาพภูมิประเทศเหมือนกันคือ
อยูบนที่สูง มีทรัพยากรธรรมชาติที่คลายกัน และจากการศึกษาของ กรรณิการ เปรมใจ ซึ่ง
ทําการศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว (กรรณิการ เปรมใจ 2545:
114-115) ไดเปรียบเทียบรูปแบบภาชนะดินเผาที่พบที่แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาวและแหลง
โบราณคดีซับจําปาพบวาภาชนะดินเผาจากทั้งสองแหลงนี้มีรูปแบบที่คลายคลึงกัน ถึงแมวาภาชนะ
ดินเผาไมสามารถเปนตัวแทนในการบงบอกการติดตอความสัมพันธของแหลงโบราณคดีทั้งสองได
เปนอยางดี แตเมื่อพิจาณาจากตําแหนงที่ตั้งของแหลงโบราณคดีทั้งสองก็นาจะมีความเปนไปไดที่
ทั้งสองแหลงนี้จะมีการติดตอสัมพันธกัน
2. ชุมชนบริเวณหุบเขาวงพระจันทร ในบริเวณนี้นักโบราณคดีไดพบหลักฐานสําคัญที่
แสดงใหเห็นวาคนในบริเวณนี้มีความรูเรื่องโลหกรรม ซึ่งแสดงใหเห็นวาในชวงนี้คนเหลานี้ไดมี
พั ฒ นาการทางเทคโนโลยี มี ค วามรู เ พี ย งพอที่ จ ะนํ า โลหะมาทํ า เป น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช และ
เครื่องประดับ จากหลักฐานทางโบราณคดีพบวาบริเวณนี้ในชวงประมาณ 3,500 ปมาแลว มีการถลุง
ทองแดงในระดับอุตสาหกรรมซึ่งแหลงถลุงแรทองแดงนั้นกระจัดกระจายอยูในเขตจังหวัดลพบุรี
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เชน แหลงโบราณคดีบานหวยใหญ แหลงโบราณคดีโนนหมากลา แหลงโบราณคดีโนนปาหวาย
แหลงโบราณคดีบานทาแค เปนตน แตแหลงที่ถลุงทองแดงใหญที่สุดคือ แหลงโบราณคดีโนนปา
หวาย และแหลงโบราณคดีบานหวยโปง โดยมีแหลงแรทองแดงนั้นอยูบริเวณหุบเขาวงพระจันทร
ซึ่งตั้งอยูในเขตอําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี นอกจากบริเวณหุบเขาวงพระจันทรแลวบริเวณเขา
พระบาทนอย และเขาพุคาก็พบรองรอยการขุดแรทองแดงเชนกัน โดยกอนทองแดงที่ผลิตไดจะเปน
วัตถุดิบที่นําไปสงขายใหยังชุมชนอื่นๆเพื่อนําไปผลิตเปนเครื่องมือหรือเครื่องประดับสําริดซึ่งมี
ทองแดงเปนสวนผสม (สุพจน พรหมมาโนช 2537; สุรพล นาถะพินธุ 2538, 2539) จากการขุดคน
แหลงโบราณคดีซับจําปาไดพบเศษตะกรันสําริดและเบาหลอมโลหะ เชนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาใน
อดีตชุมชนแหงนี้ไดมีการติดตอแลกเปลี่ยนกับชุมชนบริเวณหุบเขาวงพระจันทรเพื่อนําวัตถุดิบที่
เปนกอนโลหะมาผลิตเครื่องมือเครื่องใชภายในชุมชน
นอกจากแร ท องแดงแล ว เหล็ ก ก็ เ ป น แร ที่ สํ า คั ญ มากเช น เดี ย วกั น จากหลั ก ฐานทาง
โบราณคดีไดพบวามีการถลุงแรเหล็กเกิดขึ้นมาประมาณ 2,500 ปมาแลว โดยมีแหลงถลุงแรเหล็ก
เกิด ขึ้ น อย างมากโดยเฉพาะในภาคกลาง เชน แหลงโบราณคดี เขาแร อํ าเภอโคกสํ าโรง แหลง
โบราณคดีบานดีลัง อําเภอพัฒนานิคม แหลงโบราณคดีบานพรมทินใต อําเภอโคกสําโรง แหลง
โบราณคดีซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี เปนตน โดยมีแหลงแรเหล็กขนาดใหญอยูบริเวณ
เขาทับควาย จังหวัดลพบุรี ตะกรันแรเหล็กที่พบจากแหลงโบราณคดีซับจําปาเปนหลักฐานที่ยืนยัน
ไดอยางชัดเจนวาชุมชนโบราณแหงนี้ในอดีตไดมีการติดตอกับแหลงโบราณคดีบริเวณเขาทับควาย
เพื่อนํากอนโลหะมาถลุงและผลิตเปนเครื่องมือเครื่องใช ซึ่งสิ่งที่ใชในการแลกเปลี่ยนอาจจะเปน
เครื่องประดับที่ทําจากหิน เนื่องจากบริเวณเมืองซับจําปานั้นมีแหลงหินที่สําคัญเชน หินออน ซึ่ง
เปนหินที่นิยมนํามาทําเปนเครื่องประดับ และจากการขุดคนก็พบหินงบน้ําออย แมการขุดคนจะพบ
หินงบน้ําออยเพียง 2 ชิ้น แตจากการเก็บรวบรวมหลักฐานของครูโรงเรียนทาหลวงวิทยาคมไดพบ
หินงบน้ําออยเปนจํานวนมาก แมวายังจะไมพบแหลงผลิตวาอยูบริเวณใด แตก็สันนิษฐานไดวาเมือง
ซั บ จํ า ปานี้ ค งได มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งประดั บ ประเภทหิ น อ อ นเพื่ อ ใช แ ลกเปลี่ ย นกั บ ชุ ม ชนอื่ น
เชนเดียวกับแหลงโบราณคดีบริเวณลุมแมน้ําปาสักทั่วไป นอกจากนี้ยังมี หินแอนดิไซท หินเชิรต
หินโคลน ซึ่งเปนหินที่มีความเหนียวและคงทนเหมาะสําหรับการนํามาทําเครื่องมือหิน
3. ชุ ม ชนในบริ เ วณภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ สภาพภู มิ ศ าสตร โ ดยทั่ ว ไปของภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อเป น ที่ ร าบสู ง ซึ่ง มี ลั ก ษณะเป น แอ ง ใหญ ๆ 2 แอ ง คื อ แอ ง โคราชและแอ ง
สกลนคร โดยมีเทือกเขาภูพานซึ่งทอดตัวจากทางตะวันตกเฉียงเหนือมาทางตะวันออกเฉียงใต กั้น
ขวางอยูทางตอนกลางคอนไปทางตอนเหนือของภาค แองสกลนครอยูทางตอนเหนือมีเนื้อที่หนึ่งใน
สามของพื้นที่ทั้งหมด มีแม น้ําสายใหญๆไหลผาน 2 สายดวยกันคือ แมน้ําสงครามและลําปาว
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เฉพาะลําปาวจะไหลผานทางตอนใตของแอง และไหลลงไปบรรจบกับแมน้ําชีที่จังหวัดกาฬสินธุ
จึงเปนแมน้ําที่เชื่อมแองสกลนครและแองโคราชเขาดวยกัน สวนแองโคราชที่อยูทางตอนใตของที่
ราบสูงโคราชนั้นมีขนาดใหญกวาแองสกลนคร มีแมน้ําสายสําคัญหลอเลี้ยง 2 สายดวยกันคือ แมน้ํา
มูล และแมน้ําชี ซึ่งมีตนกําเนิดอยูทางตอนเหนือของจังหวัดชัยภูมิโดยไหลมารวมกับแมน้ํามูลที่
จังหวัดอุบลราชธานี และไหลลงแมน้ําโขงที่อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
การขุดคนทางโบราณคดีชุมชนโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
พบวาบริเวณนี้มีพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายมา
จนถึงสมัยประวัติศาสตร รองศาสตราจารยปรีชา กาญจนาคม ไดเสนอวา ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยูใน
สมัยกอนประวัติศาสตรในเขตจังหวัดนครราชสีมา เปนชุมชนที่อพยพมาจากบริเวณอีสานเหนือ
หรือแองสกลนครมาสูอีสานใตหรือแองโคราชโดยเลือกทําเลอยูใกลอาศัยแหลงน้ํา และบางชุมชนมี
ความสามารถในการผลิตภาชนะสีดําขัดมันที่เรียกวา ภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา ซึ่งเปนภาชนะที่
นิยมใชในชุมชนโบราณบริเวณลุมแมน้ํามูลตอนบนมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
ตอเนื่องมาจนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตนดังหลักฐานที่พบที่บานสัมฤทธิ์ เมืองเสมา บานธาร
ปราสาท เปนตน (ปรีชา กาญจนาคม 2539: 93-94) และภาชนะแบบพิมายดํานี้ยังไดพบไดตาม
แหลงโบราณคดีในภาคกลางของประเทศไทยอีกดวย เชน แหลงโบราณคดีจันเสน อําเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค แหลงโบราณคดีบานวังไผ อําเภอโคกสําโรง แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เปนตน สําหรับแหลงโบราณคดีซับจําปาไดพบเศษภาชนะดินเผา
ขัดมันสีดําเชนกันแตมีเนื้อประสานเปนทราย (รูปที่ 54) ซึ่งแตกตางจากภาชนะดินเผาแบบพิมายดํา
ที่มีเนื้อประสานเปนแกลบขาว ซึ่งอาจจะเปนการรับความรูทางเทคโนโลยีการผลิตแลวปรับใชใน
ชุมชนของตัวเอง และจากการสํารวจของรองศาสตราจารยศรีศักร วัลลิโภดม (2539: 33) กลาววาได
พบเศษภาชนะดินเผาแบบพิมายดําที่ซับจําปาและศรีเทพ แตไมไดกลาวถึงรายละเอียดวาเศษภาชนะ
ดินเผาที่พบนั้นมีเนื้อประสานแบบใด
นอกจากนี้จากการขุดคนแหลงโบราณคดีซับจําปายังไดพบภาชนะกนบุม 2 ใบ (รูปที่ 53)
ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นการติดตอทางวัฒนธรรมระหวางชุมชนซับจําปากับภาคอีสาน ซึ่งภาชนะ
ดินเผาแบบกนบุมที่มีอายุเกาที่สุดไดพบที่แหลงโบราณคดีบานเชียงในชั้นดินยุคแรก (ประมาณ
3,200-1,000 ปกอนคริสตกาล) และยังไดพบในชั้นวัฒนธรรมหลังๆดวย นอกจากนี้ยังพบในแหลง
โบราณคดียุคสําริดและยุคเหล็กหลายแหงในเขตพิมาย เชนที่แหลงโบราณคดีบานสวย จังหวัด
นครราชสีมา เปนตน และพบในแหลงโบราณคดีเมืองบัวในเขตทุงกุลารองไห ซึ่งจัดอยูในยุคเหล็ก
อี ก ด ว ย ภาชนะดิ น เผาแบบก น บุ ม ที่ พ บจากการขุ ด ค น แหล ง โบราณคดี ซั บ จํ า ปานี้ พ บในชั้ น
วัฒนธรรมยุคเหล็ก ลักษณะมีสีสม เผาดวยอุณหภูมิสูง รูปราง เนื้อภาชนะและขนาดเหมือนกันกับ
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ภาชนะดินเผาจากแหลงโบราณคดีชัยบาดาล (สูง 6.5 เซนติเมตร เทากัน เสนผาศูนยกลางปาก 14.8
เซนติเมตร และ 15 เซนติเมตรตามลําดับ) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมีมาตรฐานในการผลิต (สวาง
เลิศฤทธิ์ 2546: 83)
จากหลักฐานที่กลาวมาแสดงใหเห็ นวาชุมชนซับจําปาไดมี การติดตอสัมพันธกันกับ
ชุมชนโบราณในภาคอีสานมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งที่ตั้งของชุมชนซับจําปาไดตั้งอยู
ระหวางวัฒนธรรมใน 2 พื้นที่คือ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอยูใกลกับชองเขาขาด
ในบริเวณที่อาจใชเปนเสนทางติดตอระหวางคนในสมัยโบราณจึงทําใหบริเวณนี้มีการติดตอและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน
นอกจากการติดตอกับชุมชนโบราณบริเวณใกลเคียงแลวยังพบวาชุมชนซับจําปาไดมีการ
ติดตอกับชุมชนที่อยูติดทะเล โดยไดพบชิ้นสวนกําไลเปลือกหอยซึ่งเปนของตางถิ่นที่นําเขามา และ
ชิ้ น ส ว นพวยกาดิ น เผา ก็ เ ป น หลัก ฐานที่ แ สดงใหเ ห็น วา ซั บ จํ า ปาได มีก ารติด ตอ กับ ชุ ม ชนที่ อ ยู
ภายนอกอยางเชนอินเดีย มาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
จากการที่ซับจําปามีการติดตอกับชุมชนตางๆโดยเฉพาะอินเดีย ทําใหซับจําปามีการ
ขยายตัวของชุมชนและพัฒนาการขึ้นจนกลายเปนเมืองที่สําคัญเมืองหนึ่งในสมัยทวารวดี
2. สมัยประวัติศาสตร
ในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12 หรื อสมั ยทวารวดี ซับจําปาไดขยายตัวและมี
พัฒนาการขึ้นเปนเมืองที่สําคัญแหงหนึ่งในสมัยทวารวดี โดยแหลงโบราณคดีใกลเคียงที่มีอายุรวม
สมัยกับเมืองซับจําปาในชวงนี้สวนมากจะอยูในบริเวณลุมแมน้ําลพบุรี เชน แหลงโบราณคดีบานทา
แค แหลงโบราณบานพรหมทิน แหลงโบราณคดีบานดงมะรุม จังหวัดลพบุรี เปนตน
การติดตอสัมพันธกับเมืองโบราณอื่นๆที่อยูใกลเคียงกับเมืองซับจําปาในชวงนี้สามารถแบง
ออกไดเปน
1. เมื อ งโบราณในลุม แม น้ํา ลพบุรี ซึ่ง เปน แมน้ํ าที่ แ ยกจากแมน้ํา เจ า พระยาที่จั ง หวั ด
สิงหบุรี ไหลผานจังหวัดลพบุรีที่อําเภอทาวุง และอําเภอเมือง แลวไหลผานจังหวัดอยุธยาลงสูแมน้ํา
เจาพระยา (ศิริชัย อารยะรังสฤษฎ และประนอม ขาวสุทธิ์ 2532: 17)
ในบริเวณแมน้ําลพบุรีไดปรากฏรองรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรอยางหนาแนน เชนเดียวกับบริเวณลุมแมน้ําปาสัก เนื่องจากเปนบริเวณที่อุดมดวย
แหลงทรัพยากรแรที่เปนประโยชนตอชุมชนโบราณเปนอยางมาก ซึ่งไดแก แรทองแดง และเหล็ก
แหลงโบราณคดีที่ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําลพบุรี ไดแก แหลงโบราณบานทาแค แหลงโบราณบาน
พรหมทิน แหลงโบราณคดีบานดงมะรุม จังหวัดลพบุรี เปนตน ซึ่งเปนแหลงโบราณคดีที่มีอายุรวม
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สมัยกับแหลงโบราณคดีซับจําปาซึ่งอยูบริเวณลุมแมน้ําปาสัก และแหลงโบราณคดีเหลานี้ไดพบ
รองรอยการติดตอแลกเปลี่ยนสินคากับชาวตางชาติมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร และไดรับ
อิทธิพลอินเดียเชนเดียวกัน เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางเมืองซับจําปากับแหลงโบราณคดีลุม
แมน้ําลพบุรีแลวพบวามีการติดตอสัมพันธกันมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรตอนปลาย (ยุคเหล็ก)
เนื่องจากพื้นที่บริเวณลุมแมน้ําลพบุรีนั้นมีแหลงแรที่เปนประโยชนตอชุมชนโบราณ ซึ่งในอยู
บริเวณหุบเขาวงพระจันทร (ดังที่ไดกลาวไวขางตนแลว) นอกจากนี้บริเวณลุมแมน้ําลพบุรียังเปน
เสนทางการติดตอระหวางพอคาจากทางภาคตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา และพอคาอินเดีย ที่
ตองการเดินทางจากทิศตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาไปสูทิศตะวันออกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งมี
ชุมชนโบราณตั้งถิ่นฐานรายรอบอยูบริเวณลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก เปนจํานวนมาก รวมถึงเมืองซับ
จําปา ซึ่งจากเมืองซับจําปาสามารถเดินทางเขาสูเมืองโบราณทางภาคอีสานโดยผานชองเขาขาดได
อีกดวย และจากการที่อยูบนเสนทางการติดตอของพอคาชาวอินเดียนี้เองทําใหเมืองโบราณที่อยู
บริเวณลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก ไดรับอิทธิพลจากอินเดียอยางมากในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-12 โดย
ไดปรากฏหลักฐานการรับอิทธิพลอินเดียคลายคลึงกัน เชน พุทธศาสนา ไดมีการพบพระพุทธรูป
ปางตางๆ ธรรมจักร กวางหมอบ จารึกที่เกี่ยวกับหลักธรรม ตามเมืองตางๆที่อยูบริเวณลุมแมน้ํา
ลพบุรี-ปาสัก เชน เมืองพรหมทิน เมืองลพบุรี เมืองซับจําปา เมืองศรีเทพ เปนตน การขุดคูน้ําคันดิน
ดังไดพบรองรอยตามเมืองตางๆเชน เมืองลพบุรี เมืองพรหมทิน เมืองดงมะรุม เมืองซับจําปา เมือง
ศรีเทพ เปนตน ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาในชวงพุทธศตวรรษที่ 11-12 หรือสมัยทวารวดีนั้นเมือง
โบราณในลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสักนั้นมีความสัมพันธระหวางกันและมีวัฒนธรรมแบบเดียวกัน
2. เมืองโบราณลุมแมน้ํามูล ซึ่งอยูในบริเวณแองโคราช ไดปรากฏรองรอยการอยูอาศัย
ของชุมชนโบราณอยางหนานแนนตามแมน้ําสายหลักและลําน้ําสาขาที่สําคัญ ผลจากการขุดคนทาง
โบราณคดีแหลงโบราณคดีที่มีคูน้ําคันดินลอมรอบเชน แหลงโบราณคดีบานกระเบื้องนอก อําเภอ
ชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา (ผาสุข อินทราวุธ และคณะ 2533) แหลงโบราณคดีฟาแดดสงยาง
อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ (ผาสุข อินทราวุธ 2537) พบวามีชุมชนโบราณตั้งถิ่นฐานตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร
จากการศึ ก ษาที่ ผ า นมาพบว า วั ฒ นธรรมทวารวดี ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ นั้ น มี
ความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดีของภาคกลางเพียงบางสวนเทานั้น ซึ่งสวนที่แตกตางออกไป
นั้นมีทั้งที่เปนอิทธิพลวัฒนธรรมทองถิ่นและอิทธิพลจากชุมชนที่หางไกลออกไปในประเทศเพื่อน
บานที่ใกลเคียงเชน เวียดนาม และอาจจะมีการติดตอกับชาวอินเดียโดยตรงดวย (ผาสุข อินทราวุธ
2537: 61) และจากการศึกษาวัฒนธรรมทวารวดีที่เมืองเสมา (เขมิกา หวังสุข 2543: 178) ซึ่งเปน
เมืองโบราณเมืองหนึ่งในบริเวณลุมแมน้ํามูลที่มีอายุรวมสมัยกับเมืองซับจําปา โดยการเปรียบเทียบ
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กับโบราณวัตถุประเภทตางๆทั้งที่ใชในชีวิตประจําวันและเนื่องในศาสนา รวมทั้งโบราณสถาน
พบวาเมืองโบราณเสมาไดรับวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางในทุกๆดานอยางเต็มที่ โดยเฉพาะ
ดานศาสนา เชน รูปแบบสถาปตยกรรมของโบราณสถานสวนใหญแสดงใหเห็นถึงความคลายคลึง
กั บ สถู ป เจดี ยใ นเมื อ งโบราณสมั ย ทวารวดี ใ นภาคกลางเปน อย า งมาก เชน เมื อ งอูท อง จัง หวั ด
สุพรรณบุรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี เมืองคูเมือง จังหวัด สิงหบุรี
เปนตน ซึ่งการตกแตงดวยลายปูนปนประดับศาสนสถานตางๆที่เมืองเสมาก็มีความคลายคลึงกับ
การตกแตงดวยลายปูนปนในศาสนาสถานในเมืองโบราณสมัยทวารวดีในบริเวณภาคกลางเชนกัน
ซึ่งไดแก ลายปูนปนรูปสัตว บุคคล ลายพันธุพฤกษา รูปสถาปตยกรรมจําลอง เปนตน นอกจากนี้
ศาสนวัตถุที่พบที่เมืองเสมา เชน ธรรมจักร กวางหมอบ พระพุทธรูปหินทรายกระทําปางตางๆ เปน
ตน ซึ่งการสรางศาสนวัตถุตางๆเหลานี้เปนคติเดียวกับที่ปรากฏในชุมชนโบราณสมัยทวารวดีใน
ภาคกลางบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา และลุมแมน้ําลพบุรี-ปาสัก เชน เมืองนครปฐม เมืองอูทอง
เมืองศรีเทพ เมืองจันเสน เมืองซับจําปา เมืองอูตะเภา เปนตน ดังนั้นวัฒนธรรมทวารวดีที่เมืองเสมา
จึงมีความสัมพันธกับวัฒนธรรมทวารวดีในบริเวณภาคกลางอยางมาก ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากสภาพ
ภูมิศาสตรของเมืองซับจําปาซึ่งตั้งอยูใกลกับชองเขาขาด ที่สามารถใชเปนเสนทางขามไปยังเมือง
โบราณบริเวณลุมแมน้ํามูลได และการพบหลักฐานการติดตอระหวางเมืองซับจําปากับชุมชนใน
บริเวณลุมแมน้ํามูลมาตั้งแตสมัยยุคเหล็กดังที่ไดกลาวไวขางตนแลว เมืองซับจําปาจึงนาจะเปนเมือง
หนึ่งที่ไดสงวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางเขาสูเมืองโบราณลุมแมน้ํามูล เชน เมืองเสมา และ
เมืองเสมานาจะเปนเมืองที่ไดสงตอวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางไปยังเมืองโบราณอื่นๆในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยเชนกัน (เขมิกา หวังสุข 2543: 176)
3. ชาวตางชาติ ในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-12 หรือในสมัยทวารวดี ชุมชนซับ
จํ า ปาได มี พั ฒ นาการขึ้ น เป น เมื อ งที่ สํ า คั ญ เมื อ งหนึ่ ง ในสมั ย ทวารวดี มี ก ารติ ด ต อ กั บ ต า งชาติ
โดยเฉพาะชาวอินเดียอยางมาก จึงทําใหไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดียในดานตางๆ เชน ศาสนา
ตัวอักษร รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน เปนตน
ศ.ดร. ผาสุข อินทราวุธ (2542: 111) ไดกลาววาอิทธิพลอินเดียที่เขามายังเมืองซับจําปานี้
สวนหนึ่งผานมาจากกลุมเมืองโบราณรวมสมัยในบริเวณลุมแมน้ําแมกลอง-ทาจีน และอีกสวนหนึ่ง
คงมีการติดตอคาขายกับพอคาชาวอินเดียตั้งแตสมัยอินโด-โรมัน (พุทธศตวรรษที่5-9) และสืบตอมา
จนถึงสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11) และหลังสมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 12-13) เนื่องจากได
พบตราประทับดินเผาจํานวนมากและหลายรูปแบบ (เชนเดียวกับเมืองจันเสน) เชน รูปบุคคลขี่
สิงโต (รูปที่ 58) แมพิมพตราประทับรูปพระศรี-ลักษมี (รูปที่ 59) และแผนดินเผา 2 หนารูปคชลักษมีและทาวกุเวร (รูปที่ 60) ซึ่ง 2 อยางหลังนั้นเปนรูปแบบเครื่องรางที่ไดรับความนิยมสูงสุดใน
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อินเดียสมัยราชวงศคุปตะ ผลิตขึ้นไวเพื่อติดตัวพอคาที่หวังจะร่ํารวยจากการคาขาย เนื่องจากเทพี
ลักษมีและเทพกุเวรไดรับการยกยองใหเปนเทพผูสามารถประทานความร่ํารวยอันเนื่องมาจาก
การคาขายได ซึ่งในอินเดียมักพบรูปเทพกุเวรทั้งที่สลักจากหินและทําเปนดินเผาตามเมืองทาหรือ
ศูนยกลางการคาที่สําคัญเชน เมืองมถุราซึ่งเปนศูนยกลางการคาสําคัญในอินเดีย เปนตน
หลักฐานที่เดนชัดในการรับวัฒนธรรมอินเดียเขามาของเมืองซับจําปา เชน การขุดคูน้ํา
คันดินรอบเมือง โดยมีการขุดคูน้ํา 1 ชั้น (กวางประมาณ 16 เมตร) และคันดิน 2 ชั้นขนาบคูน้ํา ซึ่ง
จากการสํารวจพบวาในบริเวณดานทิศตะวันตกของเมืองซับจําปานั้นมีทางน้ําธรรมชาติอยูกอนแลว
โดยมีลักษณะเปนน้ําตก (รูปที่ 61) และเมื่อไดรับอิทธิพลอินเดียจึงมีการขุดคูน้ําเพิ่มมาทางดานทิศ
ตะวันออกเพื่อผลประโยชนทางการเกษตรและเพื่อปองกันขาศึก ซึ่งเปนรูปแบบการตั้งถิ่นฐานที่
คลายคลึงกับการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียบริเวณลุมแมน้ําคงคา-ยมุนา และลุมแมน้ํากฤษณา-โค
ทาวรี ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลายเปนตนมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร (ผาสุข อินทราวุธ
2542: 119)
นอกจากการขุดคูน้ําแลวจารึกที่พบจากเมืองซับจําปา ซึ่งใชตัวอักษรปลลวะ โดยไดพบ
ทั้งภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ก็เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการรับอิทธิพลอินเดียเขามาใน
บริเวณนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวอินเดียไดนําพุทธศาสนามาเผยแผยังเมืองนี้ดวย โดยไดพบชิ้นสวน
ธรรมจั ก ร กวางหมอบ และชิ้น ส ว นจารึ ก ภาษาบาลีที่ จ ารึก หลัก ธรรมของพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง บาง
ขอความยังไมเคยปรากฏในจารึกสมัยทวารวดีที่ใดเลย (จารึกซับจําปา 1) นอกจากนี้ยังพบชิ้นสวน
พระพุทธรูปทําจากศิลา พระพิมพดินเผา เปนตน ดังนั้นซับจําปาอาจจะเปนเมืองที่มีความสําคัญใน
ฐานะเปนศูนยกลางพุทธศาสนาก็เปนได และจากจารึกภาษาสันสกฤต (จารึกเมืองซับจําปา 2) ไดทํา
ใหทราบขอมูลของเมืองซับจําปาเพิ่มขึ้นวา เมืองซับจําปานี้ในสมัยโบราณมีกษัตริยปกครองและนับ
ถื อ พระพุ ท ธศาสนา ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ หลั ก ฐานต า งๆที่ พ บเช น ชิ้ น ส ว นพระพุ ท ธรู ป ชิ้ น ส ว น
ธรรมจักร และกวางหมอบ เปนตน (ดูรายละเอียดในภูธร ภูมะธน 2529)
จากการขุดคนทางโบราณคดีในปพ.ศ.2544-2545 ไดพบรูปแบบภาชนะที่ไดรับอิทธิพล
มาจากอินเดีย ที่เดนชัดคือภาชนะดินเผาที่มีพวย ซึ่งที่จริงไดพบมาตั้งแตสมัยกึ่งกอนประวัติศาสตร
และไดพบมากขึ้นในสมัยทวารวดี โดยบางชิ้นที่พบมีการตกแตงดวยการเขียนสีแดงสลับสีขาว
ขนานกันไปบริเวณใตพวยกา และบริเวณลําตัวภาชนะมีการตกแตงดวยลายกดประทับเปนรูป
ดอกไมอยูในกรอบสี่เหลี่ยม (รูปที่ 31) (ภาพลายเสนที่ 4)โดยมีลักษณะการตกแตงคลายกับชิ้นสวน
หมอมีพวยที่พบจากแหลงโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ อําเภอโคกปป จังหวัดปราจีนบุรี (รูปที่ 57)
(กรมศิลปากร 2535) ซึ่งการตกแตงดวยลายกดประทับในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เปนแบบที่นิยมในอินเดีย
สมัยคุปตะ (พุทธศตวรรษที่ 9-11) และหลังคุ ปตะ (พุทธศตวรรษที่ 12-14) ซึ่งไดกล าวไวแลว
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นอกจากนี้ยังไดพบเศษภาชนะดินเผาเนื้อละเอียดที่มีลายกดประทับเปนรูปดอกไมในกรอบสี่เหลี่ยม
เชนกัน (รูปที่ 55) (ภาพลายเสนที่ 3) ซึ่งการผลิตภาชนะดินเผาที่มีการตกแตงดวยลายกดประทับเปน
รูปดอกไม รู ปสั ตว รู ป บุค คลนี้ ได มีก ารพบหลัก ฐานว ามีก ารผลิ ตขึ้ น ในบริเ วณภาคกลางของ
ประเทศไทยโดยไดพบลูกกลิ้งกดลายที่แหลงโบราณคดีจันเสน จังหวัดนครสวรรค
จากหลักฐานที่พบจากเมืองซับจําในชวงสมัยทวารวดีนนั้ แสดงใหเห็นวาในชวงนี้เมือง
โบราณแหงนีไ้ ดมกี ารติดตอกับชาวอินเดียอยางมาก และจากการที่อยูใ กลกับบริเวณชองเขาขาดซึ่ง
เปนเสนทางการติดตอระหวางภาคกลางกับภาคอีสาน เมืองซับจําปาจึงเปนเมืองที่ความสําคัญเมือง
หนึ่งในชวงนี้ โดยมีบทบาทเปนศูนยกลางการคาที่สําคัญเชนเดียวกับเมืองนครปฐมโบราณ เมืองจัน
เสน เมืองอูทอง และเมืองศรีเทพ เปนตน

บทที่ 6
ปจจัยการตั้งถิน่ ฐานของชุมชนโบราณซับจําปา
การตั้งถิ่นฐานบริเวณลุมแมน้ําปาสัก
จากการศึกษาการตั้งถิ่นฐานของบริเวณลุมแมน้ําปาสักที่ผานมา (กรมศิลปากร, สํานัก
โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 2540; อาษา รามาน 2527; ชยารพ ปยะปราโมทย และ

ไพลินโรจนทนงชัย 2540) พบวาแหลงโบราณคดีในบริเวณลุมแมน้ําปาสักไดมีการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษยอยางหนาแนน และอยูตามลักษณะธรณีสัณฐานดังนี้ คือ
1. ที่ราบน้ําทวมถึง เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําใหมที่พัดพามาทับถมกัน
ทุกป สภาพภูมิประเทศไมราบเรียบ ความลาดเทนอยกวา 1% สวนใหญใชเปนพื้นทีท่ ํานาซึ่งใหผลดี
2. ลานตะพักลําน้ํากลางเกากลางใหมและเนินตะกอนรูปพัด เกิดจากตะกอนที่มี
อายุมากกวาในที่ราบน้ําทวมถึง ลานตะพักลําน้ํากลางเกากลางใหมในลุมแมน้ําปาสักนั้นปรากฏไม
ชัดเจน สวนเนินตะกอนรูปพัดพบบางบริเวณเชิงเขา สภาพภูมิประเทศไมราบเรียบ มีความลาดเท
นอยกวา 1% สวนใหญใชเปนพื้นที่ทํานาใหผลดี
3. ลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําที่มาทับถมกัน
นานแลว มีอายุมากกวาลานตะพักลําน้ํากลางเกากลางใหม สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบเรียบ มีความ
ลาดเทนอยกวา 1% สวนใหญใชเปนพื้นทีท่ ํานาซึ่งใหผลผลิตคอนขางต่ํา
4. ลานตะพักลําน้ําระดับสูง เกิดจากการทับถมของตะกอนลําน้ําที่มาทับถมกัน
นานมากแลว เกิดอยูใ นพืน้ ที่สูงกวาลานตะพักลําน้ําระดับต่ํา สภาพพืน้ ที่เปนลอนลูกคลื่นความลาด
เท 2-8% สวนใหญใชเปนพืน้ ที่ทําไร
5. พื้นที่ที่ถูกกัดกรอนและเนินเขา เปนสิ่งที่เหลือคางจากการถูกกัดกรอนและ
พังทลาย ภูมปิ ระเทศไมราบเรียบแตเปนลอนลูกคลื่น สวนใหญมีความลาดเทประมาณ 2-16% มัก
ใชเปนพืน้ ที่เพาะปลูกพืชไร
6. ภูเขา เกิดจากการโคงตัวและยุบตัวของผิวโลก ทําใหบริเวณนั้นมีความสูงต่ําแตกตาง
กันมาก มีความลาดเทมากกวา 16 % มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 100 ถึง 750 เมตร สวน
ใหญไมไดใชทําเกษตรกรรม
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จากการที่บริเวณลุมแมน้ําปาสักมีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
อย า งหนาแน น แสดงให เ ห็ น ว า บริ เ วณลุ ม แม น้ํ า ป า สั ก นี้ เ ป น พื้ น ที่ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ และมี ค วาม
เหมาะสมของดินในการใชเปนพื้นที่เกษตรกรรมตางๆกัน บางพื้นที่เหมาะสําหรับทํานา บางพื้นที่
เหมาะสําหรับทําไร และชุมชนเหลานี้ไดเลือกตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่อยูใกลแหลงน้ําธรรมชาติ ทั้ง
ลําธาร และน้ําซับหรือน้ําใตดิน เปนตน ซึ่งสามารถสรุปการตั้งถิ่นฐานของแหลงโบราณคดีบริเวณ
ลุมแมน้ําปาสักไดดังนี้ คือ
ในบริเวณลุมแมน้ําปาสักไดปรากฏรองรอยการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมาตั้งแตสมัยยุคหิน
ใหม (ประมาณ 4,000-3,500 ปมาแลว) เชน แหลงโบราณคดีโคกเจริญ แหลงโบราณคดีซับตะเคียน
และแหลงโบราณคดีซับลําไย ในระยะนี้มนุษยไดมีการตั้งถิ่นฐานอยางถาวรแลว มีการรวมกลุมกัน
เปนชุมชน ซึ่งชุมชนเหลานี้สวนใหญเปนหมูบานเกษตรกรรมและมีการติดตอแลกเปลี่ยนกับชุมชน
อื่นในบริเวณใกลเคียง ตอมาประมาณ 3,500-2,500 ปมาแลวไดมีการคนพบแรทองแดงซึ่งเปน
สวนผสมของสําริด โดยมีแหลงแรทองแดงอยูบริเวณหุบเขาวงพระจันทร ในเขตอําเภอโคกสําโรง
จังหวั ด ลพบุ รี จากหลั ก ฐานทางโบราณคดี ไ ด พบว า ในบริ เ วณลุ ม แมน้ํ าป า สั ก นั้ น ไดมี ก ารถลุ ง
ทองแดงเอง โดยพบชิ้นสวนเบาหลอมโลหะ ชิ้นสวนแมพิมพ และตะกรัน ตามแหลงโบราณคดี
ตางๆเชน แหลงโบราณคดีซับจําปา แหลงโบราณคดีบานทาแคสมัยที่ 2 เปนในชวงนี้ไดปรากฏวามี
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น และบางชุมชนมีขนาดใหญกวาชุมชนอื่นๆ ซึ่งชุมชนที่ใหญกวานาจะมีประชากร
ที่หนาแนนกวาโดยเปนผลสืบเนื่องมาจากการติดตอแลกเปลี่ยนในชวงนี้ซึ่งมีมากขึ้น และเมื่อ
ประมาณ 2,500-1,500 ปมาแลว ไดมีการรูจักการถลุงเหล็กมาใชเปนเครื่องมือซึ่งใหความแข็งแกรง
กวาเครื่องมือที่ทําจากสําริด โดยมีแหลงแรเหล็กอยูบริเวณเขาทับควาย ในชวงนี้ไดมีชุมชนเพิ่มมาก
ขึ้น และบางชุมชนไดมีการอยูอาศัยตอเนื่องมาตั้งแตชวงยุคสําริดตอนปลาย ซึ่งในชวงนี้นอกจากมี
การติ ด ต อ กั น ภายในภู มิ ภ าคแล ว ยั ง ได มี ก ารติ ด ต อ กั บ พ อ ค า ชาวอิ น เดี ย อี ก ด ว ย ทํ า ให มี ก ารรั บ
วัฒนธรรมของชาวอินเดียเขามา เชนรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ระบบเหรียญกษาปณ ศาสนา ภาษา และ
ตัวอักษร เปนตน ซึ่งจากการติดตอกับอินเดียทําใหชุมชนบางแหงในสมัยกอนประวัติศาสตรได
พัฒนาการขึ้นเปนชุมชนเมืองในสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่ 11-12)
ในสมัยทวารวดีนี้ไดพบวาชุมชนบางแหงในสมัยกอนประวัติศาสตรไดมีการถูกทิ้งราง
ไป แตบางแหงชุมชนไดมีการขยายขนาดใหญกวาเดิมและกลายเปนเมืองทาหรือศูนยกลางการคา
สําคัญ ซึ่งสาเหตุของการทิ้งรางนั้นนักวิชาการบางทานเชื่อวา เปนผลมาจากการที่สภาพแวดลอม
เปลี่ยนไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเลที่ลดลง แตก็มีบางทานเชื่อวา การทิ้งรางนั้น
เนื่องมาจากชุมชนตางๆไดผนวกกันเปนชุมชนขนาดใหญเพียงไมกี่แหง

96
สําหรับเมืองซับจําปาเปนชุมชนที่ตั้งอยูบริเวณที่สูงดานตะวันออกของภาคกลาง ซึ่งอยู
บริเวณทางตอนลางของแมน้ําปาสัก ไดมีการตั้งถิ่นฐานของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
ตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน (สมัยทวารวดี) ซึ่งหลังจากประมาณพุทธศตวรรษที่ 15
เมืองโบราณแหงนี้ก็ไดถูกทิ้งรางไป โดยที่ตั้งของเมืองแหงนี้ไดตั้งอยูบริเวณพื้นที่ถูกกัดกรอนและ
เนินเขา ลักษณะดินจัดเปนดินชุดตาคลีซึ่งเหมาะสําหรับปลูกพืชไร และอยูหางจากแมน้ําปาสักมา
ทางทิศตะวันออกประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งถือวาไกลจากแมน้ําปาสักคอนขางมาก แตตรงกลาง
ของตัวเมืองซับจําปามีลําน้ําขนาดเล็กคือหวยซับกลาง ไหลผานตัวเมืองจากดานทิศตะวันออกไปยัง
ทิศตะวันตก ลําธารนี้มีตนกําเนิดจากแหลงน้ําซับที่อยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศใตประมาณ 2
กิโลเมตร ซึ่งลักษณะที่ตั้งของเมืองโบราณแหงนี้ไมเหมาะสมตอการตั้งถิ่นฐานที่ยาวนาน ดังนั้น
เมืองโบราณแหงนี้จึงมีปจจัยบางอยางที่เหมาะสมตอการตั้งถิ่นฐาน ซึ่งผูวิจัยจะกลาวถึงในหัวขอ
ตอไป
ปจจัยการตั้งถิน่ ฐานเมืองซับจําปา
ชุมชนโบราณซับจําปาไดมีการตั้งถิ่นฐานมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย
จนถึงสมัยประวัติศาสตรหรือยุคทวารวดี โดยมีปจจัยที่เกือ้ หนุนดังนี้ คือ
1. ปจจัยทางกายภาพ ไดแก สภาพภูมศิ าสตร ลักษณะธรณีสณ
ั ฐาน สภาพภูมิอากาศ
แหลงน้ํา ดินที่อุดมสมบูรณ และแหลงทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเมืองซับจําปาไดตงั้ อยูตามลักษณะ
ทางกายภาพดังนี้ คือ
สภาพภูมิศาสตร เมืองซับจําปาเปนเมืองที่ตั้งอยูบริเวณที่สูงดานตะวันออกของภาคกลาง
(Central Highland) โดยอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 160-180 เมตร ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้จัดอยูในลักษณะ
ธรณีสัณฐานที่เปนแบบพื้นที่ที่ถูกกัดกรอนและเนินเขา ลักษณะของพื้นที่แบบนี้เปนสิ่งที่หลงเหลือ
จากการถูกกัดกรอนและพังทลาย ทําใหเกิดมีสภาพภูมิประเทศไมราบเรียบ คือเปนลอนลูกคลื่น
พื้นที่มีการลาดเอียงไปทางตะวันตกและลาดสูงขึ้นไปยังที่สูงและภูเขาดานทิศตะวันออกจนถึง
เทือกเขาดงพญาเย็น โดยมีทิวเขาพังเหยและเหวตาบัวเปนแนวเขตกั้นระหวางจังหวัดลพบุรีและ
จังหวัดนครราชสีมา ลักษณะของดินจัดเปนดินชุดตาคลี โดยเกิดจากการสลายตัวของหินปูนและ
หินมารล มีการระบายน้ําไดดี แตมีความสามารถในการเก็บกักน้ําต่ํา ซึ่งคุณสมบัติของดินชนิดนี้
เหมาะสํ า หรั บ ปลู ก พื ช ไร และจากผลการวิ เ คราะห ก ระดู ก สั ต ว ที่ ไ ด จ ากการขุ ด ค น พบว า
สภาพแวดลอมโดยรอบเมืองซับจําปามีลักษณะเปนปาโปรงและปาละเมาะ ซึ่งไดพบกระดูกสัตว
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สัตวประเภท ละอง ละมั่ง เนื้อทราย เกง วัว ควาย ซึ่งเปนสัตวที่ชอบออกหากินตามปาโปรงหรือปา
ละเมาะ
สภาพภูมิอากาศ ของจังหวัดลพบุรี เปนลักษณะฝนเมืองรอนเฉพาะฤดู หรือรอนชื้นแบบ
สวันนา ได รับอิทธิ พลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซึ่ งเริ่มตั้งแตเ ดือนพฤษภาคมจนถึงเดือน
ตุลาคม ซึ่งเปนชวงฤดูฝน จะมีฝนตกตลอดฤดูและมีปริมาณน้ําฝนมากที่สุดในเดือนกันยายน ลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผานในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ ซึ่งมีอิทธิพลตอ
สภาพอากาศของจังหวัดลพบุรี โดยทําใหอากาศแหงแลงและหนาว และจากสถิติอากาศของจังหวัด
ลพบุรี โดยสถานีตรวจอากาศที่อําเภอเมือง ในรอบ 15 ป (พ.ศ. 2514-2528) สรุปไดวาอุณหภูมิเฉลี่ย
สูงสุด 30.79°C ในเดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุด 25.32°C ในเดือนธันวาคม และคาอุณหภูมิ
เฉลี่ยทั้งป 28.02°C (ศิริชัย อารยะรังสฤษฎ และประนอม ขาวสุทธิ์ 2532: 3)
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคที่สําคัญและมีผลตอการตั้งถิ่นฐานของเมืองซับจําปา
มีดังนี้ คือ น้ําฝน ซึ่งในปจจุบันเกษตรกรจังหวัดลพบุรีสวนใหญยังใชน้ําฝนสําหรับการเพาะปลูก
และใชในการอุปโภค บริโภค โดยจังหวัดลพบุรีมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 1,144.52 มิลลิเมตรตอป เปน
จังหวัดที่มีฝนตก 110.21 วัน (ศิริชัย อารยะรังสฤษฎ และประนอม ขาวสุทธิ์ 2532: 3) ดังนั้นน้ําฝน
จึงเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญเปนอันดับแรก สําหรับการเพาะปลูกพืชไร โดยเฉพาะบริเวณ
พื้นที่ทางตอนเหนือและดานตะวันออกของจังหวัดลพบุรี นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําผิวดินซึ่งไดแก
แมน้ําปาสัก ที่ไหลมาจากเทือกเขาในจังหวัดเลย และเพชรบูรณ ผานจังหวัดลพบุรีในเขตอําเภอชัย
บาดาล โคกสําโรง พัฒนานิคม ผานจังหวัดสระบุรี อยุธยา แลวลงสูแมน้ําเจาพระยา (กรมศิลปากร,
สํานักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ 2540)โดยเมืองโบราณซับจําปาอยูหางจากแมน้ําปาสักมาทาง
ทิศตะวันออกประมาณ 15 กิโลเมตร แตทั้งนี้ดานทิศใตภายในตัวเมืองซับจําปาก็มีลําน้ําขนาดเล็ก
คือ หวยซับกลางไหลผานจากตัวเมืองดานทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ทําใหเมืองถูกแบง
ออกเปน 2 สวน ซึ่งลําธารนี้มีตนกําเนิดจากแหลงน้ําซับที่อยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศใตประมาณ
2 กิโลเมตร ปจจุบันลําธารนี้ยังคงมีน้ําไหลในปริมาณคอนขางนอยแตในชวงหนาฝนปริมาณน้ําก็จะ
มีมากขึ้น สวนบริเวณคูเมืองก็มีลักษณะเปนน้ําตกไหลจากดานทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก
เชนกัน ซึ่งคนในชุมชนสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําทั้งสองนี้ในการอุปโภคและบริโภคได
หลักฐานที่เดนชัดคือการขุดคูน้ํารอบเมือง ซึ่งแตเดิมไดมีทางน้ําธรรมชาติซึ่งมีลักษณะเปนน้ําตกอยู
ทางดานทิศตะวันตกของคูเมืองอยูกอน หลังจากนั้นจึงไดมีการขุดเปนทางน้ํารอบเมืองเพิ่มเติมใน
สมัยทวารวดี เพื่อใหคนที่อยูในตัวเมืองไดใชน้ําในการอุปโภคและบริโภคอยางทั่วถึง อีกทั้งยัง
สามารถใชปองกันศัตรูได นอกจากนี้จากการวิเคราะหกระดูกสัตวไดพบสัตวน้ํา เชน ปลาชอน
ปลากด เตา หอยโขง หอยขม เปนตน แสดงใหเห็นวาในบริเวณรอบๆเมืองซับจําปามีแหลงน้ําที่
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เปนลําธาร หวย หนอง ซึ่งมีสัตวน้ําตางๆอาศัยอยูจึงเปนแหลงอาหารที่สําคัญของคนอีกแหงหนึ่ง
ดังนั้นแหลงน้ํานอกจากจะใชในการอุปโภคและบริโภคแลวยังเปนแหลงอาหารที่สําคัญของคนใน
เมืองซับจําปาดวย
แหลงทรัพยากรธรรมชาติ จากการการสํารวจและการขุดคนทางโบราณคดีในบริเวณ
แหลงโบราณคดีซับจําปาไดพบโบราณวัตถุที่ทําจากหินเปนจํานวนมาก หินที่พบมากที่สุดคือหิน
ทราย ซึ่งนิยมนํามาทําเปนหินลับ (พบจากการขุดคนและการสํารวจบนผิวดิน) นอกจากนี้ยังพบ
โบราณวัตถุที่ทําจากหินออน หินเชิรต หินแอนดิไซท และหินโคลน (ดูรายละเอียดในบทที่ 5)
ดังนั้ นหิน จึงอาจจะเป นทรั พยากรที่สําคัญของคนในบริเวณนี้ ซึ่งเมื่อพิ จารณาจากลักษณะทาง
ธรณีวิทยารอบๆบริเวณเมืองซับจําปา (แผนที่ 3) แลวพบวา ในชวงรัศมีระยะ 10 กิโลเมตรจากแหลง
โบราณคดี มี ก ลุ ม หิ น ชั้ น และหิ น แปรประเภทหิ น ทราย หิ น ปู น หิ น ทรายแป ง หิ น เชิ ร ต แ ละ
หินดินดาน ซึ่งหินเหลานี้เปนชุดหินที่เกิดขึ้นในชวงยุค ควาเทอรนารี (Quarternary) และชวงยุค
เพอรเมียน (Permian)
ในชวงรัศมีระยะ 10-20 กิโลเมตรจากแหลงโบราณคดี สภาพทางธรณีในระยะนี้เปนชุด
หินที่เกิดขึ้นในชวงยุคซีโนโซอิค (Cenozoic) ชวงตอนกลางของยุคจูราสสิคในหมวดหินชุดเขาพระ
วิหาร (Middle Jurassic: Phar Viharn Formation) ชวงยุคควาเทอรนารี(Quarternary) และชวงยุค
เพอรเมียน (Permian) ซึ่งเปนกลุมหินอัคนีประเภทหินบะซอลต หินชั้นและหินแปรประเภท หิน
ทราย หินทรายกรวดมน หินทรายแปง หินเชิรตและหินดินดาน
และในชวงรัศมีระยะ 20-30 กิโลเมตรจากแหลงโบราณคดี สภาพทางธรณีเปนชุดหินที่
เกิดขึ้นในชวงยุคเพอรเมียน-จูราสสิค (Permian-Jurassic) ชวงตอนตน ตอนกลางและตอนปลายของ
ยุคจูราสสิค (Lower, middle and Upper Jurassic) ในหมวดหินชุดเขาพระวิหาร ชุดภูกระดึงและชุด
เสาขรัว (Phra Viharn, Phu Kradung and Sao Khua Formation) ชวงยุคซีโนโซอิค (Cenozoic) ชวง
ยุคควาเทอรนารี (Quarternary) และชวงยุคเพอรเมียน(Permian) เปนกลุมหินอัคนีประเภทหินภูเขา
ไฟ หินไรโอไลต ,หินทัฟฟและหินแอนดิไซด หินบะซอลต หินชั้นและหินแปรประเภท หินทราย
หินทรายกรวดมน หินทรายแปง หินเชิรต และหินดินดาน (เกสรบัว เอกศักดิ์ และคณะ 2548: 4142)
กลาวโดยสรุปคือ หินที่พบในบริเวณรอบๆเมืองซับจําปาในระยะ 10-30 กิโลเมตรนั้น
เปนหินกลุมหินอัคนี หินชั้นและหินแปร ซึ่งไดแก หินทราย หินแอนดิไซท หินเชิรต หินดินดาน
หินทรายแปง และหินโคลน หินออนเปนตน ซึ่งระยะทางจากแหลงหินตางๆกับบริเวณเมืองซับ
จําปานั้นไมไกลกัน ดังนั้นคนที่อยูบริเวณรอบๆเมืองซับจําปาจึงสามารถนําหินทราย หินแอนดิไซท
หินเชิรต หินดินดาน หินทรายแปง และหินโคลนมาใชประโยชนได โดยนํามาทําเปนเครื่องมือ
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เครื่องใช เชน ขวานหิน หินลับ หรือนําหินออน ทําเปนเครื่องประดับ เชน กําไล ตางหู ลูกปด เปน
ตน โดยเมืองซับจําปาอาจจะเปนแหลงผลิตเครื่องประดับประเภทหินเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนกับ
ชุมชนอื่นๆ ซึ่งจากการขุดคนและจากการเก็บรวบรวมหลักฐานของครูโรงเรียนทาหลวงวิทยาคมได
พบหินงบน้ําออยที่ทําจากหินจํานวนมาก อีกทั้งการรวบรวมหลักฐานของคุณภูธร ภูมะธน ซึ่งพบ
ทั้งชิ้นสวนกําไล ตางหู แหวนและหินงบน้ําออยที่ทําจากหินมารลเปนจํานวนมาก โดยไดพบใน
บริเวณใกลเคียงกับซากศาสนสถานนอกเมือง จึงสันนิษฐานวาเมืองซับจําปานาจะเปนเมืองที่มีการ
ผลิตเครื่องประดับที่ทําจากหินเพื่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ และแมจะยังไมพบแหลงผลิตแตเมื่อ
พิจารณาระยะทางจากเมืองซับจําปากับแหลงทรัพยากรที่อยูใกลกัน การผลิตเครื่องประดับที่ทําจาก
หินเพื่อแลกเปลี่ยนจึงมีความเปนไปไดมาก
2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ จากสภาพภูมิศาสตรของเมืองซับจําปาที่ตั้งอยูในบริเวณที่สูงดาน
ตะวันออกของภาคกลาง และในบริเวณไมไกลกันนั้นมีทิวเขาพังเหยกับเหวตาบัวซึ่งเปนแนวแบง
เขตระหวางจังหวัดลพบุรีกับจังหวัดนครราชสีมา โดยในบริเวณนี้ไดมีชองเขาขาดซึ่งสามารถใช
เปนเสนทางในการเดินทางติดตอคาขายระหวางคนในบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได ดังนั้นจึงทําใหซับจําปาเปนเมืองที่มีบทบาทเปนศูนยกลางการคาที่สําคัญที่สําคัญ ซึ่งเสนทางที่
สามารถเดินทางมายังเมืองซับจําปานั้นมีความสะดวกและสามารถใชเสนทางไดทั้งทางบกและทาง
น้ําได เมื่อพิจารณาจากโบราณวัตถุที่พบจากเมืองซับจําปานั้นสามารสรุปได 3 เสนทางคือ
1. จากเมืองซับจําปาไปทางทิศตะวันตกไดปรากฏรองรอยการตั้งถิ่นฐานของชุมชน
โบราณตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนถึงสมัยทวารวดีตั้งรายรอบบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยา และ
ลุมแมน้ําลพบุรี เชน แหลงโบราณคดีบานทาแค อําเภอเมือง แหลงโบราณคดีบานพรหมทิน อําเภอ
โคกสําโรง จังหวัดลพบุรี แหลงโบราณคดีบานจันเสน จังหวัดนครสวรรค เปนตน และจากเสนทาง
นี้สามารถเดินทางตอไปยังเมืองโบราณที่ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยาได เชน เมืองอู
ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรีและเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เปนตน ซึ่ง
เมืองเหลานี้ไดพบรองรอยการติดตอกับพอคาชาวอินเดียอยางมาก เนื่องจากอยูในเสนทางที่พอคา
ชาวอินเดียใชเดินทางเขามาติดตอคาขาย โดยลองเรือจากอินเดียมาขึ้นบกที่เมืองทะวายและผานดาน
เจดียสามองคเขามาในเขตจังหวัดกาญจนบุรีได หรืออาจเขามาทางลําน้ําแควนอยได และจากนั้นจึง
แยกยายกันไปตามเมืองตางๆ เชน เมืองอูทอง เมืองจันเสน หรืออาจจะขามมายังฝงตะวันออกของ
แมน้ําเจาพระยา เปนตน (ดูแผนที่ 5)
2. จากเมืองซับจําปาลองแมน้ําปาสักมาทางทิศใต เขาสูแมน้ําเจาพระยา สามารถออก
ทะเลได ซึ่งจากการขุดคนไดพบชิ้นสวนกําไลเปลือกหอยมือเสือ ซึ่งเปนหอยทะเล แสดงใหเห็นการ
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ติดตอระวางเมืองซับจําปากับชุมชนที่อยูตามชายฝงทะเลในสมัยทวารวดี เชน เมืองพระรถ อําเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดชลบุรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี เปนตน ซึ่งพอคาชาวอินเดียสามารถมาขึ้นบกได
ตามเมืองเหลานี้ (ดูแผนที่ 5)
3. จากเมืองซับจําปาไปทางทิศตะวันออกขามชองเขาขาด ซึ่งในอดีตชองเขาขาดที่ใชเปน
เส นทางผานไปยั งจั ง หวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอไปถึงเขมรนั้น มีจํ านวนถึง 12 ช อง
ดวยกัน โดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดทรงกลาวถึงไววา “มีชองจอมซึ่งอยูตอนเมือง
เพชรบูรณ ชอง (ดง) พญากลางตอนเมืองชัยบาดาล ชอง (ดง) พญาไฟอยูตอนเมืองสระบุรี สวน
ตอนเมืองนครนายกกับเมืองปราจีนบุรีมีหลายชองเรียกวาชองบุกขนุน ชองสะแกราด ชองเรือแตก
ชองตะโก และชองเสม็ด แตชองสําคัญที่คนเดินทางไปคาขายมากคือชอง (ดง) พญากลาง ซึ่งทาง
ขึ้นเขายาวหนอยแตเดินทางสะดวก อีกชองคือ (ดง) พญาไฟซึ่งทางขึ้นเขาสั้นกวาชองอื่น” (สมเด็จ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพ 2514: 5 อางถึงใน กรมศิลปากร, สํานักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ 2540: 148-149) สําหรับเมืองซับจําปาชองเขาที่อยูใกลและอาจจะใชเปนเสนทางคมนาคม
ของคนโบราณมี 2 ชองดวยกันคือ ชองเขาที่อยูระหวางเขาพังเหยกับเขาเหวตาบัวบริเวณบานฉาง
(อยูตรงรอยตอระหวางอําเภอสีคิ้วกับอําเภอดานขุนทด) ในเขตอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
และชองเขาพังเหยบริเวณบานทาพลู ในเขตอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (แผนที่ 6) ซึ่งเมื่อผาน
ชองเขานี้ไปจะเขาสูบริเวณที่ราบสูงโคราช และบริเวณแมน้ํามูล ซึ่งมีชุมชนเขามาตั้งถิ่นฐานตั้งแต
สมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย และบางชุมชนก็ไดมีการอยูตอเนื่องจนเขาสูสมัยประวัติศาสตร
เชน แหลงโบราณคดีบานหนองบัวตะเกียด อําเภอดานขุนทด แหลงโบราณคดีบานหลุมขาว ตําบล
หลุมขาว อําเภอโนนสูง แหลงโบราณคดีบานปราสาท ตําบลธารปราสาท อําเภอโนนสูง แหลง
โบราณคดีเมืองเสมาอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เปนตน (กรมศิลปากร 2533, เขมิกา หวังสุข
2543)
นอกจากเมืองซับจําปาจะตั้งอยูในเสนทางที่เปนทางผานไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดแลว จากหลักฐานที่พบจากเมืองซับจําปาคือ ภาชนะดินเผาทรงหมอกนกลม ตกแตงดวยลาย
ภาชนะดินเผาลายเชือกทาบหรือลายขูดขีดที่มีลายขูดเปนเสนเล็กๆตัดกับลายเชือกทาบขนานไปกับ
ปากหมอ ประมาณ 1-3 แถว ซึ่งเปนเทคนิคการตกแตงผิวภาชนะในชวงกอนประวัติศาสตรตอน
ปลาย โดยจะนิยมมากในชวงยุคเหล็ก พบแพรหลายในบริเวณลุมแมน้ําปาสัก และกระจายขึ้นไปถึง
ภาคเหนือ เชน แหลงโบราณคดีเมืองศรีเทพ แหลงโบราณคดีบานวังนาค อําเภอบานดานลานหอย
จังหวัดสุโขทัย และแหลงโบราณคดีดอยขอยเขาแกว จังหวัดตาก เปนตน (กรมศิลปากร, สํานักงาน
โบราณคดีและพิพิธภัณฑ 2540: 94) และเมื่อเปรียบเทียบชุดภาชนะดินเผาระหวางแหลงโบราณคดี
ซับจําปากับแหลงโบราณคดีบานหนองแดง พบวามีความคลายคลึงกันอยางมากทีเดียวแสดงใหเห็น

101
วาเมืองซับจําปากับชุมชนบานหนองแดงมีการติดตอสัมพันธกัน ดังนั้นนอกจากเมืองซับจําปาจะอยู
ในชั ยภูมิ ที่ติด ตอกับชุ มชนทางภาคอีสานไดแลวยังเปนทางผานที่สามารถเดินทางติด ตอยั งไป
ภาคเหนือได อีกดวย
จากลักษณะปจจัยที่กลาวมาทั้งหมดแมวาเมืองซับจําปาจะตั้งอยูบนที่สูง และไมไดอยูติด
แมน้ําปาสักซึ่งเปนแมน้ําสายหลักในบริเวณนี้ แตภายในเมืองไดมีการดัดแปลงธรรมชาติคือขุดคูน้ํา
เพิ่มเติมลอมรอบเมืองทําใหคนในเมืองสามารถนําน้ํามาใชประโยชนไดอยางทั่วถึง และภายในเมือง
ยังมีหวยซับกลางไหลผาน ซึ่งมีน้ําตลอดป รอบๆพื้นที่มีแหลงทรัพยากรทั้งที่เปนแหลงอาหาร และ
เปนวัตถุดิบที่สามารถนํามาใชทําเปนเครื่องมือเครื่องใช หรือเครื่องประดับได อีกทั้งชัยภูมิยังเปน
ทางผานระหวางคนจากทางภาคกลางที่ตองการเดินทางไปยังภาคอีสาน และคนจากทางภาคอีสานที่
ตองการมายังภาคกลาง และเสนทางนี้ยังสามารถใชเปนเสนทางตอไปยังภาคเหนือได จึงทําใหมี
พอคาจากที่ตางๆมาแวะพักที่เมืองนี้ เมื่อพิจารณาจากลักษณะดังกลาวแลวแมเมืองซับจําปาไมไดอยู
ใกล แ ม น้ํ า ป า สั ก ดิ น เหมาะสํ า หรั บ ปลู ก พื ช แต เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง ข อ ดี แ ล ว คื อ อยู ใ กล แ หล ง
ทรัพยากรธรรมชาติเชน ปาไม ซึ่งมีทั้งพืชและสัตวอันเปนแหลงอาหารที่สมบูรณของคนในบริเวณ
นี้ มีแหลงน้ําซึ่งใชในการอุปโภคบริโภค มีแหลงหิน เชน หินทราย หินโคลน ที่สามารถนํามาใชทํา
เป น เครื่องมื อเครื่ อ งใชไ ดอยา งดี ซึ่ง มีทั้ งความแข็ ง และความเหนี ย ว อี ก ทั้ งหิน ออ นยังนํ ามาทํ า
เครื่องประดับที่สามารถใชแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆได นอกจากนี้ที่ตั้งของเมืองยังเปนทางผานที่
สามารถเดินทางติดตอระหวางคนภาคกลางกับภาคอีสานและเปนเสนทางตอไปยังภาคเหนือได
ดังนั้นจึงทําใหคนเลือกเขามาตั้งถิ่นฐานยังบริเวณนี้
สําหรับการทิ้งรางเมืองในชวงประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ยังไมทราบสาเหตุที่แนชัด ซึ่ง
ผูวิจัยไดตั้งขอสันนิษฐานไว คือสาเหตุหนึ่งของการทิ้งรางอาจเนื่องมาจากทรัพยากรไมเพียงพอตอ
ความตอความตองการของคน ซึ่งการที่มีคนเขามาอาศัยอยูอยางมาก โดยไดเพิ่มจํานวนคนที่เขามา
ตั้งถิ่นฐานในเมืองแหงนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหทรัพยากรที่สําคัญอยางเชน น้ํา ไมเพียงพอ เนื่องจาก
แหลงน้ําที่คนในเมืองใชในการอุปโภคและบริโภคนั้นเปนน้ําที่เกิดจากแหลงน้ําใตดิน ซึ่งในบริเวณ
นี้หนาแลงจะมีระยะเวลาที่ยาวนานกวาหนาฝน ทําใหน้ําใตดินลดนอยลง แตคนที่ใชน้ําเพิ่มมากขึ้น
ทําใหไมเพียงพอตอความตองการของคน ดังนั้นจึงมีการโยกยายเพื่อหาแหลงทรัพยากรแหงใหม

บทที่ 7
สรุป
จากการศึกษาปจ จัยการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณเมื องซับจําปาจากหลักฐานทาง
โบราณคดีที่ไดจากการขุดคนเมืองซับจําปาในปพ.ศ. 2544-2545 อาจสรุปไดวา เมืองโบราณแหงนี้มี
การตั้งถิ่นฐานของมนุษยมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรตอนปลาย และมีการอยูอาศัยตอเนื่อง
จนถึงสมัยประวัติศาสตรตอนตน (ทวารวดี) จนถึงประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 เมืองแหงนี้จึงถูกทิ้ง
รางไป โดยมีปจจัยที่เอื้ออํานวยสําหรับการตั้งถิ่นฐานดังนี้ คือ
1. ปจจัยทางกายภาพ เมืองซับจําปาเปนเมืองโบราณที่ตั้งอยูบนพื้นที่สูงดานตะวันออก
ของภาคกลาง โดยมีปจจัยทางกายภาพที่เอื้ออํานวยตอการตั้งถิ่นฐาน คือ บริเวณรอบๆเมืองซับจําปา
มีแหลงทรัพยากรตางๆเชน ปาไมที่อุดมสมบูรณซึ่งมีทั้งพืชและสัตวที่เปนแหลงอาหารสําหรับ
มนุษย ซึ่งจากการวิเคราะหกระดูกสัตวพบวาบริเวณเมืองซับจําปามีสภาพเปนปาโปรงหรือปา
ละเมาะ โดยไดพบกระดูกสัตวประเภท วัว ควาย กวางปา ละอง ละมั่ง เกง ซึ่งเปนสัตวที่หากินตาม
ปาโปรงหรือปาละเมาะ โดยกระดูกสัตวบางชิ้นมีรองรอยการสับตัด แสดงใหเห็นวาคนในบริเวณนี้
มีการลาสัตวเพื่อนํามาเปนอาหาร
มีแหลงน้ําธรรมชาติที่สามารถใชไดทั้งอุปโภคและบริโภค อีกทั้งยังเปนแหลงอาหาร
จําพวกสัตวน้ํา จากการวิเคราะหกระดูกสัตวไดพบกระดูกปลา เชน ปลาชอน ปลากด และสัตว
จําพวกหอยเชน หอยโขง หอยขม แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้มีแหลงน้ําที่มีลักษณะเปนลําธาร คลอง
หรือบึ ง ซึ่ งภายในบริเ วณตั ว เมื องซั บจําปามีลําธารขนาดเล็ก คือหว ยซับกลาง ซึ่ ง เปน แหล งน้ํา
ธรรมชาติที่มีตนกําเนิดจากแหลงน้ําซับที่อยูหางจากตัวเมืองไปทางทิศใตประมาณ 2 กิโลเมตร
นอกจากนี้แหลงน้ําในบริเวณคูเมืองก็ยังเปนแหลงอาหารไดอีกเชนกัน
มีแหลงทรัพยากรหินที่เหมาะแกการนํามาทําเครื่องมือเครื่องใช และเครื่องประดับ จาก
การสํารวจและการขุดคนไดพบเครื่องมือหินที่ทําจากหินเชิรต หินโคลน หินแอนดิไซท และหิน
ทราย ซึ่งหินทรายเปนหินที่พบมากที่สุดโดยนิยมนํามาทําเปนหินลับ โดยไดพบทั้งจากการสํารวจ
และการขุดคน นอกจากนี้ยังพบหินงบน้ําออยของแหวน หรือตางหู ซึ่งทําจากหินออน โดยหิน
เหล า นี้ ไ ด ก ระจายอยู ทั่ ว ไปในบริ เ วณรอบๆรั ศ มี 0-30 กิ โ ลเมตรจากเมื อ งซั บ จํ า ปา จั ด ว า เป น
ระยะทางที่ไมไกล ดังนั้นคนที่อยูบริเวณเมืองซับจําปาจึงสามารถนําหินเหลานี้มาใชประโยชนได
ซึ่งจากการขุดคนและจากการเก็บรวบรวมหลักฐานของครูโรงเรียนทาหลวงวิทยาคมไดพบหินงบ
น้ําออยที่ทําจากหินจํานวนมาก อีกทั้งการรวบรวมหลักฐานของคุณภูธร ภูมะธน ซึ่งพบทั้งชิ้นสวน
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กําไล ตางหู แหวนและหินงบน้ําออยที่ทําจากหินมารลเปนจํานวนมาก ดังนั้นจึงอาจสันนิษฐานได
วาเมืองซับจําปานี้นาจะเปนแหลงผลิตเครื่องประดับที่ทําจากหินเพื่อใชแลกเปลี่ยนกับชุมชนอื่นๆ
2. ปจจัยทางเศรษฐกิจ จากสภาพภูมิศาสตรของเมืองซับจําปาที่ตั้งอยูบริเวณชายขอบ
ด า นทิ ศ ตะวั น ออกของภาคกลาง มี เ ขาพั ง เหยและเขาเหวตาบั ว คั่ น ระหว า งภาคกลางกั บ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณใกลกันนั้นมีชองเขาขาดที่สามารถใชเปนเสนทางผานระหวางคน 2
กลุมคือ คนจากภาคกลาง และคนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเมื่อผานชองเขานี้ก็จะเขาสู
บริ เ วณที่ ร าบสู ง โคราช และบริ เ วณแม น้ํ า มู ล ซึ่ ง มี ชุ ม ชนเข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานตั้ ง แต ส มั ย ก อ น
ประวัติศาสตรตอนปลายและอยูตอเนื่องจนเขาสูสมัยประวัติศาสตร เชน แหลงโบราณคดีบาน
หนองบัวตะเกียด แหลงโบราณคดีเมืองเสมา และแหลงโบราณคดีบานปราสาท เปนตน โดยเมือง
ซั บ จํ า ปาตั้ ง อยู ใ นชั ย ภู มิ ที่ เ ป น จุ ด แวะพั ก สํ า หรั บ พ อ ค า ที่ ต อ งการเดิ น ทางข า มต อ ไปยั ง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพอคาที่เดินทางเขามาคาขายยังบริเวณนี้มีทั้งพอคาที่มาจากในภูมิภาค
เดียวกัน และพอคาที่เปนชาวตางชาติ เชน อินเดีย เปนตน ดังนั้นเมืองซับจําปาจึงมีบทบาทเปนเมือง
ศูนยกลางการคาที่สําคัญแหงหนึ่งในสมัยทวารวดี และจากการติดตอคาขายกับพอคาชาวอินเดีย ทํา
ใหเมืองซับจําปาไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียเชน รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ตัวอักษร และ
ศาสนา เปนตน ซึ่งจากการที่ไดพบชิ้นสวนธรรมจักร กวางหมอบ และจารึกที่กลาวถึงหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งบางหลัก (จารึกซับจําปา 1) พบวาหลักธรรมที่ปรากฏบนจารึกนั้นยังไมเคย
ปรากฏในจารึกที่ใด จึงอาจเปนไปไดวาเมืองซับจําปาแหงนี้นอกจากจะเปนเมืองทาที่สําคัญแลวยัง
อาจจะเปนศูนยกลางพุทธศาสนาที่สําคัญแหงหนึ่งในสมัยทวารวดี และอาจจะมีการเผยแผพุทธ
ศาสนาไปยังชุมชนโบราณในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน เมืองเสมา เปนตน
กลาวโดยสรุปคือ ปจจัยที่ทําใหคนเลือกเขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้ระยะแรกคือการที่
ในบริเวณนี้มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ และเพียงพอตอความตองการของคนที่เขา
มาตั้งถิ่นฐาน อีกทั้งที่ตั้งของเมืองโบราณแหงนี้อยูในเสนทางผานของพอคาที่ตองการเดินทางติดตอ
คาขายระหวางภาคกลางกับภาคอีสาน ทําใหเมืองนี้เปนจุดแวะพักสําหรับพอคา และการติดตอกับ
ชาวอินเดียทําใหเมืองซับจําปาไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย จึงทําใหเมืองนี้มีพัฒนาการ
ขึ้ น เป น เมื อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ เมื อ งหนึ่ ง ในสมั ย ทวารวดี ซึ่ ง ตรงตามทฤษฎี ก ารตั้ ง ถิ่ น ฐานทาง
ภู มิ ศ าสตร ที่ ไ ด ก ล า วถึ ง ในบทที่ 2 แล ว ดั ง นี้ คื อ ทฤษฎี แ หล ง กลาง และทฤษฎี แ พร ก ระจาย
นวัตกรรม เนื่องจากทฤษฎี เ หลานี้ เ ปน ทฤษฎีที่ ก ล าวถึง พื้น ที่ที่คนนิ ย มเขามาตั้งถิ่นฐานเพราะ
สามารถติดตอกับชุมชนอื่นๆไดงายและจะนํามาซึ่งผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งเมืองซับจําปาได
ตั้งอยูบนเสนทางการติดตอระหวางภูมิภาค คือ เสนทางจากภาคกลางไปยังภาคอีสาน หรือจากภาค
อีสานมายังภาคกลาง ทําใหเมืองโบราณแหงนี้เปนศูนยกลางการคาที่สําคัญแหงหนึ่งในสมัยทวารวดี
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และจากขอความในจารึกเมืองซับจําปา 2 ทําใหทราบถึงลักษณะสังคมของเมืองซับจําปา ที่มีการจัด
ระเบียบสังคม มีผูปกครองเมือง ซึ่งเปนลักษณะสังคมแบบซับซอน ตามทฤษฎี Heterachy ซึ่งเปน
ทฤษฎีทางสังคมศาสตรที่นักโบราณคดีนิยมนํามาใชเปนแบบจําลองในการศึกษาแหลงโบราณคดีที่
มีลักษณะสังคมซับซอนและมีการปกครองตนเอง
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ขอเสนอแนะ
ควรมีการขุดคนทางโบราณคดีเพื่อทําการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นเรือ่ งแหลงผลิต
เครื่ อ งประดั บ หิ น เนื่ อ งจากในขณะนี้ พ บเพี ย งหิ น งบน้ํ า อ อ ย ที่ แ สดงถึ ง ขั้ น ตอนการผลิ ต
เครื่องประดับ แตยังไมพบแหลงผลิต ซึ่งจะทําใหชวยอธิบายถึงการติดตอกับชุมชนอื่นๆไดดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ในประเด็นเรื่องการทิ้งรางของเมืองโบราณแหงนี้ ยังไมมีขอมูลเพียงพอที่จะ
ทําใหทราบถึงสาเหตุของการทิ้งรางในชวงพุทธศตวรรษที่ 15 ดังนั้นควรมีการศึกษาในประเด็น
เรื่องนี้ตอไป
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แหลงโบราณคดีซับจําปา

แผนที่ 1 ตําแหนงแหลงโบราณคดีซับจําปา อําเภอทาหลวง จังหวัดลพบุรี
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แผนที่ 2 ภาพถายทางอากาศเมืองซับจําปา ในปพ.ศ. 2538
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แผนที่ 3 แผนที่ธรณีวิทยา ระวางละติจูดที่ 14-16 องศาเหนือและลองติจูดที่ 100-102 ลองติจูดตะวันออก
(คัดลอกจากแผนที่ธรณีวิทยา ประเทศไทย ปพ.ศ. 2527)
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มาตราสวน 1: 2,500,000

แผนที่ 4 แสดงตัวอยางแหลงโบราณคดีใกลเคียงของเมืองซับจําปา

116

แผนที่ 5 แสดงเสนทางการคาทางทะเลและเมืองทาโบราณในอินเดียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ที่มา: ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะหจากหลักฐานทางโบราณคดี
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพอักษรสมัย, 2542), 251.
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บานฉาง

เมืองซับจําปา

บานทาพลู

แผนที่ 6 แสดงเสนทางขามชองเขาขาดบริเวณเมืองซับจําปา

118

แผนผังที่ 1 แผนผังเมืองซับจําปา
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รูปที่ 1 ชิ้นสวนกําไลสําริดจากหลุมขุดคน SCP. 2 ระดับสมมุติที่ 40-50 cm.bd.

รูปที่ 2 ชิ้นสวนกําไลสําริดจากหลุมขุดคน SCP.3 ระดับสมมุติที่ 92 cm.bd.

120

รูปที่ 3 แหวนสําริดจากหลุมขุดคน SCP. 5 จากระดับสมมุติ 70-80 cm.bd.

รูปที่ 4 ลูกกระพรวนสําริดขนาดเล็กจากหลุมขุดคน SCP.2 จากระดับ 63 cm.bs.

121

รูปที่ 5 กระพรวนสําริดขนาดใหญจากหลุมขุดคน SCP. 2 จากระดับสมมุติ 50-60 cm.bd.

122

รูปที่ 6 ขวานสําริดมีบองขนาดใหญ พบรวมกับโครงกระดูกหมายเลข 1จากหลุมขุดคน SCP. 2
ระดับสมมุติ 107 cm.bd.

รูปที่ 7 ขวานสําริดมีบองขนาดเล็ก พบรวมกับโครงกระดูกหมายเลข 2 จากหลุมขุดคน SCP. 2
ระดับสมมุติ 130-140 cm.bd.

123

รูปที่ 8 ตุกตารูปสัตวทําจากสําริด จากหลุมขุดคน SCP.2 จากระดับสมมุติ 130-140 cm.bd.

รูปที่ 9 แหวนเหล็ก จากหลุมขุดคน SCP. 2 จากระดับสมมุติ 50-60 cm.bd.

124

รูปที่ 10 ชิ้นสวนใบมีด จากหลุม SCP.5 ระดับสมมุติ 80-90 cm.bd.

รูปที่ 11 ตะกรันเหล็ก จากหลุม SCP.3 ระดับสมมุติ 50-60 cm.bd.
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รูปที่ 12 ตุมถวงแห จากหลุมขุดคน SCP 5 ระดับสมมุติที่ 50-60 cm.bd.

รูปที่ 13 แทงตะกัว่ ทรงกลม จากหลุมขุดคน SCP 2 ระดับสมมุติที่ 80-90 cm.bd.
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รูปที่ 14 หินลับ จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 90-100 cm.bd.

รูปที่ 15 ชิ้นสวนแทนหินบด จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 80-90 cm.bd.
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รูปที่ 16 หินบด จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 50-60 cm.bd.

รูปที่ 17 ขวานหินขัด จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุตทิ ี่ 80-90 cm.bd.
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รูปที่ 18 ขวานหินขัดขนาดเล็ก จากหลุมขุดคน SCP.5 และ SCP.3

รูปที่ 19 ชิ้นสวนกําไลหิน จากหลุมขุดคน SCP.3 ระดับสมมุติที่ 80-90 cm.bd.
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รูปที่ 20 งบน้ําออย จากหลุมขุดคน SCP.3 ระดับสมมุติที่ 150-140 cm.bd.

รูปที่ 21 ชิ้นสวนรูปเคารพ? ทําจากหินทราย จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 60-70 cm.bd.
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รูปที่ 22 ลูกปดแกวที่ไดจากการขุดคนแหลงโบราณคดีซับจําปาปพ.ศ. 2544-2545

รูปที่ 23 ลูกปดกระดูก จากหลุมขุดคน SCP.3 ระดับสมมุติที่ 90-100 cm.bd.
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รูปที่ 24 ชิ้นสวนกําไลเปลือกหอย จากหลุมขุดคน SCP. 3 ระดับสมมุตทิ ี่ 50-60 cm.bd.

รูปที่ 25 ตัวอยางชิ้นสวนกําไลเปลือกหอย จากการขุดคนในปพ.ศ. 2544-2545

132

รูปที่ 26 วัตถุแทงกลมปลายแหลมคลายหัวดินสอ ทําจากกระดูก จากหลุมขุดคน SCP. 2
ระดับสมมุติที่ 90-100 cm.bd.

รูปที่ 27 พวยกาดินเผา จากหลุมขุดคน SCP. 2 และ SCP. 3 ระดับสมมุตทิ ี่ 60-70 cm.bd.
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รูปที่ 28 ชิ้นสวนหมอมีพวย ตกแตงดวยการเขียนสีแดงสลับขาวเปนเสนขนาน และลายกดประทับ
รูปดอกไมในกรอบสี่เหลี่ยม จากหลุมขุดคน SCP. 2 ระดับสมมุติที่50-60 cm.bd.

รูปที่ 29 เบี้ยดินเผาจากหลุมขุดคน SCP.5 ระดับสมมุติที่ 170-130 cm.bd.
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รูปที่ 30 เบี้ยดินเผา จากระดับสมมุติที่ 100-80 cm.bd.

รูปที่ 31 เบี้ยดินเผา จากระดับสมมุติที่ 40-70 cm.bd.
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รูปที่ 32 แวดินเผาทรงกลมแบน จากหลุมขุดคน SCP. 5 ระดับสมมุติที่ 170-190 cm.bd.

รูปที่ 33 แวดินเผาทรงกรวย จากหลุมขุดคน SCP. 5 ระดับสมมุติที่ 130-140 cm.bd.
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รูปที่ 34 แวดินเผาทรงกรวยประกบกัน จากหลุมขุดคน SCP. 3 ระดับสมมุติที่ 60-70 cm.bd.

รูปที่ 35 เครื่องมือขูดภาชนะ จากหลุมขุดคน SCP. 5 ระดับสมมุติที่ 170-70 cm.bd.
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รูปที่ 36 ชิ้นสวนตุกตาดินเผา เปนรูปหัวสัตว จากหลุมขุดคน SCP. 2 ระดับสมมุติที่ 50-60 cm.bd.

รูปที่ 37 ลูกกระสุนดินเผา จากหลุมขุดคน SCP. 2 ระดับสมมุติที่ 60-70 cm.bd.

138

รูปที่ 38 ตัวอยางชิ้นสวนเบาหลอมโลหะทีพ่ บจากการขุดคนปพ.ศ. 2544-2545

รูปที่ 39 ฝาจุกภาชนะ จากหลุมขุดคน SCP.3 ระดับสมมุติที่ 60-70 cm.bd.
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รูปที่ 40 แผนดินเผาเจาะรู จากหลุมขุดคน SCP. 5 ระดับสมมุติที่ 120-130 cm.bd.

รูปที่ 41 แทงดินเผาสีดําเจาะรู จากหลุมขุดคน SCP. 5 ระดับสมมุติที่ 90-100 cm.bd.
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รูปที่ 42 แมพมิ พดินเผา จากหลุมขุดคน SCP.3 ระดับสมมุติที่ 110-120 cm.bd.
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รูปที่ 43 ภาชนะดินเผาทรงหมอกนกลม ตกแตงดวยลายเชือกทาบบริเวณลําตัว พบอยูเ หนือชั้นหลุม
ฝงศพหมายเลข 1 จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 80-90 cm.bd.

รูปที่ 44 ภาชนะดินเผาทรงหมอกนกลม ตกแตงดวยลายเชือกทาบบริเวณลําตัว พบอยูเ หนือชั้นหลุม
ฝงศพหมายเลข 1 จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 80-90 cm.bd.
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รูปที่ 45 ภาชนะดินเผาทรงหมอกนกลม ตกแตงดวยลายเชือกทาบบริเวณลําตัว พบอยูเ หนือชั้นหลุม
ฝงศพหมายเลข 1 จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 80-90 cm.bd.

รูปที่ 46 ภาชนะดินเผาทรงพานตกแตงดวยการเขียนสีแดง มีลายขูดขีดและเจาะรูที่ฐาน พบอยูเหนือชั้น
หลุมฝงศพหมายเลข 1 จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 80-90 cm.bd.
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รูปที่ 47 ภาชนะดินเผาทรงพานตกแตงดวยการเขียนสีแดงบริเวณไหล และตกแตงดวยลายเชือกทาบบริเวณลําตัว
ชวงลาง พบอยูเหนือชั้นหลุมฝงศพหมายเลข 1 จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 80-90 cm.bd.

รูปที่ 48 ภาชนะดินเผาทรงพานตกแตงดวยลายเชือกทาบบริเวณลําตัวชวงลาง พบอยูบ ริเวณดานไหลซายใตโครง
กระดูกหมายเลข 1 จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 120 cm.bd.
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รูปที่ 49 ภาชนะดินเผาทรงหมอกนกลม มีการเขียนสีบริเวณปากจนถึงบริเวณลําตัวชวงบน
บริเวณลําตัวถึงกนตกแตงดวยลายเชือกทาบ และมีการทําลายขูดเปนเสนรอบภาชนะ
พบบริเวณโครงกระดูกหมายเลข 2 จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 120 cm.bd.

รูปที่ 50 ภาชนะดินเผาทรงหมอกนกลมปากผายออก ผิวเรียบขัดมัน มีสนั บริเวณไหล จาก
หลุมขุดคน SCP.5 ระดับสมมุติที่ 170-190 cm.bd.

145

รูปที่ 51 ภาชนะดินเผาทรงถวย จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 120 cm.bd.

รูปที่ 52 ภาชนะดินเผาทรงชาม ตกแตงดวยการเขียนสี จากหลุมขุดคน SCP.5 ระดับสมมุติที่ 170-190 cm.bd.
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รูปที่ 53 ภาชนะดินเผาทรงชาม กนบุม มีการเซาะรองบริเวณลําตัว จากหลุมขุดคน SCP.5
ระดับสมมุติที่ 170-190 cm.bd.

รูปที่ 54 เศษภาชนะดินเผาสีดําขัดมัน มีทรายเปนเนื้อประสานจากหลุมขุดคน SCP.5
ระดับ สมมุติที่ 140-150 cm.bd.
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รูปที่ 55 เศษภาชนะดินเผาเนื้อละเอียด การตกแตงดวยการกดจุดเปนแนว และลายกดประทับ
รูปดอกไมในกรอบสี่เหลี่ยม จากหลุมขุดคน SCP. 3 ระดับสมมุติที่ 0-40 cm.bd.

รูปที่ 56 ภาชนะดินเผาที่พบรวมกับการฝงโครงกระดูก จากแหลงโบราณคดีบานหนองแดง อําเภอศรีเทพ
จังหวัดเพชรบูรณ
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รูปที่ 57 หมอมีพวย ลําตัวมีการตกตกแตงดวยลายกดประทับรูปดอกไมในกรอบสี่เหลี่ยม
จากแหลงโบราณคดีเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

รูปที่ 58 ตราประทับรูปบุคคลขี่สิงโต จากเมืองซับจําปา

149

รูปที่ 59 แมพมิ พตราประทับรูปพระศรี-ลักษมี ทําจากดินเผา จากเมืองซับจําปา

รูปที่ 60 แผนดินเผา 2 หนารูปคชลักษมี-เทพกุเวร จากเมืองซับจําปา

150

รูปที่ 61 คูเมืองดานทิศตะวันตก ซึ่งเปนทางน้ําเดิมกอนที่จะมีการขุดคูน้ําขยายไป
ทางดานทิศตะวันออก มีลักษณะคลายน้ําตก

151

ภาพลายเสนที่ 1 ชิ้นสวนหมอมีพวย ตกแตงดวยการเขียนสีแดงสลับขาวเปนเสนขนาน และลายกด
ประทับรูปดอกไมในกรอบสี่เหลี่ยม จากหลุมขุดคน SCP. 2 ระดับสมมุติที่50-60 cm.bd.
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ลายเสนที่ 2 ภาชนะดินเผาทรงหมอกนกลม มีการเขียนสีบริเวณปากจนถึงบริเวณลําตัวชวงบน
บริเวณลําตัวถึงกนตกแตงดวยลายเชือกทาบ และมีการทําลายขูดเปนเสนรอบภาชนะ
พบบริเวณโครงกระดูกหมายเลข 2 จากหลุมขุดคน SCP.2 ระดับสมมุติที่ 120 cm.bd.
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ภาพลายเสนที่ 3 ภาชนะดินเผาทรงชาม กนบุม มีการเซาะรองบริเวณลําตัว จากหลุมขุดคน
SCP.5 ระดับสมมุตทิ ี่ 170-190 cm.bd.

ภาพลายเสนที่ 4 เศษภาชนะดินเผาเนื้อละเอียด ตกแตงดวยการกดจุดเปนแนว และลายกดประทับรูป
ดอกไมในกรอบสี่เหลี่ยม จากหลุมขุดคน SCP. 3 ระดับสมมุตทิ ี่ 0-40 cm.bd.
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รูปที่ 62 กระดูก Scapula ของวัว

รูปที่ 63 กระดูก Cuboid ของวัว/ควาย
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รูปที่ 64 กระดูก Seasamoid ของวัว/ควาย

รูปที่ 65 กระดูก Scapula ของหมู
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รูปที่ 66 กระดูก Proximal end of calcaneus ของหมู มีรองรอยสับตัด

รูปที่ 67 ชิ้นสวน Maxilla ของสุนัข
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รูปที่ 68 กระดูก Humerus ของไก

รูปที่ 69 กระดูก I phalange ของไก
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รูปที่ 70 กระดูก Molar ของเลียงผา

รูปที่ 71 กระดูก Distal end of I phalange ของกวางปา

159

รูปที่ 72 กระดูก Proximal end of scapula ของละอง/ละมั่ง มีรองรอยสับตัด

รูปที่ 73 กระดูก Radius ของเกง
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รูปที่ 74 กระดูก Calcaneus ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก มีรอยสับตัด

รูปที่ 75 กระดูก Distal end of femur ของหนู
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รูปที่ 76 กระดูก Mandible ของกระตาย

รูปที่ 77 กระดูก Humerus ของกบ
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รูปที่ 78 กระดองเตา

รูปที่ 79 กระดูก Distal end of tibiotarsus ของนก
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รูปที่ 80 กระดูก Pectoral spine ของปลากด

รูปที่ 81 กระดูก Pharyngeal ของปลาที่มีเกล็ดขนาดใหญ
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รูปที่ 82 กระดูก Astragular ของปลาชอน

รูปที่ 83 กระดูก Dentary ของปลากระพงขาว
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รูปที่ 84 หอยบก (Order Mesogastropoda, Family Cyclophoridae
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รูปที่ 85 หอยบก (Order Stylommatophora, Family Helicarionidae)
(ที่มา: นิรดา ตันติเสรี 2546)

รูปที่ 86 หอยโขง (Order Mesogastropoda, Family Ampullariidae )
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รูปที่ 87 หอยเบี้ย
(ที่มา: นิรดา ตันติเสรี 2546)
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-สกุล

ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2542
พ.ศ. 2543

นางสาวศุภรัตน ตี่คะกุล
ที่อยู 134 ถนนเทศบาลสาย 1 ตําบลวัดกัลยาณ เขตธนบุรี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10600
สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัติศาสตร วิชาโท
โบราณคดี จากคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
สมัยประวัติศาสตร ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

