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กิตติกรรมประกาศ 

  านวิจัย “การส ารวจร่ง รงยวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มแมม่น  าแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีส่ืง

ระยะไกล” นี เป็นการร่วมมืงกันขง หน่วย าน 3 แมห่  งันได้แมก่ ส านัก านพัฒนาเทคโนโลยีงวกาศแมละ

สารสนเทศ (ง ค์กรมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แมละกรมศิลปากร ซ่ึ  านศึกษานี จะไม่สามารถส าเร็จ

ลุล่ว ไปได้หากขาดความร่วมมืงร่วมใจกันขง ทีมวิจัย แมละที่ส าคัญแมละขาดไม่ได้ก็คืงการสนับสนุนแมละความ

งนุเคราะห์จากหน่วย านต่า ๆ งกีทั  ความเงื งเฟื้งจากบุคคล ผู้เชี่ยวชาญแมละเพื่งนนักวิชาการหลายๆท่าน 

ทีมวิจัยขงแมสด ความขงบพระคุณเป็นงย่า สู มา ณ ที่นี  

  ทีมวิจัยขงขงบพระคุณส านัก านพัฒนาเทคโนโลยีงวกาศแมละสารสนเทศ (ง ค์กรมหาชน) ในการ

มงบทุนสนับสนุน านวิจัยครั  นี  แมละขงบพระคุณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แมละกรมศิลปากรที่ส่ เสริมแมละ

สนับสนุนให้ผู้วิจัยได้มีโงกาสปฏิบัติ านด้านวิชาการงย่า เต็มที่  แมละขงบพระคุณ รง ศาสตราจารย์ พรชัย 

ตระกูลวรานนท์ รง งธกิารบดีฝ่ายบริหารศูนย์ล าปา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เป็นที่ปรึกษาขง ทีมวิจัย 

งกีทั  เป็นผู้จุดประกายแมละสร้า แมร บันดาลใจให้กับ านศึกษาในครั  นี  

 ขงขงบพระคุณผู้ง านวยการส านักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี  แมละผู้ง านวยการส านักศิลปากรที่ 2 

สุพรรณบุรี ผู้ง านวยการพิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติพระนคร พิมาย พระนครคีรี  ลพบุรี  ราชบุรี งู่ทง  

สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาทมุนี ปราจีนบุรี ขงนแมก่น มหาวีรว ศ์ หัวหน้างุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืง 

สิ ห์  ตลงดจนเจ้าหน้าที่ ฝ่าย วิชาการขง ส านัก านแมละพิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติทุกแมห่  ครู ใหญ่แมละ

คณาจารย์โร เรียนวัดหนง แมจ  ในการเงื งเฟื้งข้งมูลทา วิชาการแมละกรุณางนุญาตให้ท าการบันทึกภาพ

โบราณวัตถุที่เป็นประโยชน์งย่า ยิ่ ส าหรับ านวิจัย 

  านการส ารวจในภาคสนามจะไม่ได้ข้งมูลที่ลึกซึ  หากไม่ได้รับความร่วมมืงแมละความเข้าใจจาก

พระส ฆ์ เจ้าขง ที่ดิน ข้าราชการแมละชาวบ้านในพื นที่ งย่า เช่น ผู้ง านวยการโร เรียนวัดหนง ทราย  งาจารย์

ศุภชัย สีทง สุก ทีก่รุณาสละเวลาในการพาทีมวิจัยไปยั แมหล่ โบราณคดีใหม่ๆ ทั  ยั ตงบข้ง ซักถามแมละ

แมลกเปล่ียนความคิดเห็นกับพวกเราโดยไม่รูจั้กเหน็ดเหน่ืงย ทีมวิจัยขงบคุณในน  าใจไมตรีขง ทุกท่านในความ

เงื งเฟื้งแมละการง านวยความสะดวกให้เราได้ปฏิบัติภารกิจที่เราเชื่งว่าส าคัญแมละมีประโยชน์ต่งสั คม ในด้าน

การศึกษาแมละการท านุบ ารุ ศิลปวัฒนธรรม 

 ทีมวิจัยขงขงบพระคุณผู้เชี่ยวชาญด้านประติมานวิทยา คุณงรุณศักด์ิ ก่ิ มณี หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี 

ส านักศิลปากรที่  2 สุพรรณบุรี  แมละงาจารย์ ดร .รุ่ โรจน์ ภิรมย์งนุกูล ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแมห  ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแมละสละเวลางันมีค่าในการร่วมส ารวจภาคสนาม 
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ตลงดจนแมลกเปล่ียนทัศนะกับทีมวิจัยด้วยความงดทนแมละเมตตาต่งค าถาม ข้งส สัย แมละความไม่รู้ขง ทีม

วิจัยโดยไม่รู้จักเบื่งหน่าย แมละขงขงบพระคุณผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่ง ถ้วย ดร .ปริวรรต ธรรมาปรีชากร 

ผู้ง านวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่ง ถ้วยเงเชียตะวันงงกเฉีย ใต้ มหาวิทยาลัยกรุ เทพ ที่กรุณาวิเคราะห์

ชิ นส่วนภาชนะดินเผาจากการส ารวจสนาม ตลงดจนให้ความรู้แมละค าแมนะน าที่มีประโยชน์งย่า ยิ่ ส าหรับการ

วิเคราะห์หลักฐานต่า ๆ 

 ในหน้ากิตติกรรมประกาศนี ค ไม่งาจกล่าวรายนามทั  หมดขง ผู้มีส่วนให้ความงนุเคราะห์แมก่ทีมวิจัย

ตลงดระยะเวลาในการท า านได้ งย่า ไรก็ตามทีมวิจัยขงใช้พื นที่นี ในการแมสด ความขงบคุณทุกๆท่านงย่า 

จริ ใจ ความ งก ามทา วิชาการงันใดที่เกิดจาก านวิจัยชิ นนี ทีมวิจัยขงยกให้เป็นคุณความดีขง ผู้ให้การ

สนับสนุนทุกๆท่าน แมต่หาก านชิ นนี มีข้งบกพร่ง ประการใดผู้วิจัยขงน้งมรับความผิดพลาดนั นไว้แมต่เพีย ผู้

เดียว 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของกำรศึกษำ 

 ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆได้ก้าวรุดหน้าไปมาก ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์เริ่มหันมา

สนใจและให้ความส าคัญกับการศึกษาทางด้านสังคม-วัฒนธรรมมากขึ น จึงได้เกิดมีโครงการวิจัยเชิงบูรณา

การที่มีการน าเทคนิคทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับงานทางด้านสังคมศาสตร์ ที่ช่วยให้การวิเคราะห์

ข้อมูลกระท าได้อย่างลึกซึ งยิ่งขึ น งานทางด้านโบราณคดีก็เป็นศาสตร์อีกสาขาหน่ึงที่ได้รับคุณูปการอย่าง

มากมายจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จนอาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีเทคนิคทาง

วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยไขปริศนาทางโบราณคดีแล้ว การสร้างองค์ความรู้หลายๆอย่างอาจไม่สามารถ

ก้าวหน้าไปได้ เพราะการค้นคว้าของนักโบราณคดีเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของสังคมโบราณ แต่บางครั งการ

ค้นพบนั นก็ท าให้เกิดข้อสงสัยตามมามากมาย ซ่ึงบ่อยครั งที่ไม่สามารถหาค าตอบจากการวิเคราะห์ทาง

กายภาพด้วยตาเปล่าเพียงอย่างเดียวได้ แต่เทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ในส่ิงที่ตาเปล่าไม่

สามารถกระท าได้  หากจะกล่าวไปแล้ววิทยาศาสตร์นั นเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการศึกษาวิจัยทางโบราณคดี

ในหลายๆขั นตอน มิใช่เฉพาะในขั นตอนการวิเคราะห์หลักฐาน อย่างเช่น การหาค่าอายุของแหล่งโบราณคดี

หรือการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี ของโบราณวัตถุเท่านั น แต่ปัจจุบันนี มี การน าเทคนิคทาง

วิทยาศาสตร์มาช่วยในการส ารวจพื นที่ต้องการศึกษา เพื่อช่วยค้นหาแหล่งโบราณคดี หรือ ค้นหาร่องรอยและ

หลักฐานต่างๆก่อนที่นักโบราณคดีจะท าการส ารวจภาคพื นดิน เทคนิคที่ใช้กันมากในปัจจุบัน เช่น เทคนิคการ

แปลภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photograph Interpretation) การส ารวจด้วยธรณีฟิสิกส์ (Geophysical 

Survey) การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographical Information System, GIS) และเทคโนโลยีการ

ส ารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ซ่ึงก็คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมน่ันเอง   

งานศึกษาทางโบราณคดีหลายๆแห่งทั่วโลกได้มีการน าเทคโนโลยีส่ือสารระยะไกล หรือ Remote 

Sensing มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศึกษาวิจัยที่ครอบคลุมพื นที่โดยกว้าง หรือพื นที่ที่ยากต่อการส ารวจ

ภาคพื นดิน ด้วยเทคโนโลยีอวกาศที่ก้าวหน้าขึ นเป็นล าดับนี เอง ที่ช่วยให้มีนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดี

มองเห็นร่องรอยต่างๆที่อยู่ใต้พื นผิวโลกอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน การศึกษาด้วยเทคนิคดังกล่าวนี ท าให้มีการ

ค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ส าคัญๆมากมาย อาทิเช่น การค้นพบเมืองโบราณ  Uber บนคาบสมุทร

อาระเบียที่สาบสูญไป อกีทั งการค้นพบว่าทะเลทรายซาฮาร่าในอดีตเคยนั นเป็นพื นที่ที่อุดมสมบูรณ์ (Wilford 
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1992) และภาพถ่ายดาวเทียมของเมืองนครวัด ที่แสดงขอบเขตอันกว้างใหญ่ไพศาลอันประกอบด้วย

ส่ิงก่อสร้างต่างๆมากมาย ที่แม้ว่าจะอยู่ ณ สถานที่จริงก็ไม่อาจสังเกตเห็นได้ เพราะพื นที่โดยรอบนั นถูกปก

คลุมไปด้วยป่ารกทึบ (Evans et al. 2007) นอกจากนี ยังมีการน าเทคโนโลยีอวกาศนี ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา

โบราณคดีใต้น  าเพื่อค้นหาแหล่งเรือจมหรือแหล่งอารยธรรมที่อยู่ใต้ท้องทะเล (ดู Boyce et al. 2009; Franco 

1996 ) และยังน าไปใช้ในการค้นหาฟอสซ่ิวดึกด าบรรพ์ในผืนทะเลทรายอกีด้วย (ดู Morrison 2007)  

ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นภาพถ่ายเรดาห์ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมาก จนสามารถแสดงภาพที่

ให้ความละเอยีดสูงมาก ส่ือระยะไกลหรือ Remote Sensing มีการท างานโดยการถ่ายภาพจากดาวเทียมด้วย

คล่ืนเรดาห์ที่สามารถทะลุผ่านชั นเมฆ ชั นป่าไม้ที่ปกคลุมพื นดิน ข้อมูลที่ได้จากคล่ืนเรดาห์จะถูกส่งเป็นคล่ืน

กลับไปยังเครื่องรับบนดาวเทียม ซ่ึงคล่ืนนั นสามารถน าไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเป็น

ภาพออกมา ผลที่ได้จะแสดงเป็นภาพพื นผิวโลกที่มีสีที่แตกต่างกันตามที่ได้ตั งค่าไว้ ความแตกต่างของสีของ

เปลือกโลกที่เห็นในภาพนั นเกิดจากการที่พื นผิวของโลกมีการคายความร้อนในอัตราที่แตกต่างกัน ขึ นอยู่กับว่า

พื นตรงนั นมีอะไรปกคลุม มีความชื น ความหนาแน่นหรือความพรุนของชั นดินมากน้อยเพียงใด วัสดุบนผิวโลก

นั นประกอบไปด้วยหินดินและทรายซ่ึงมีความหนาแน่นที่ต่างกัน  (Parcak 2009) และหากในชั นใต้ดินมีวัตถุ

หรือซากใดๆก็ตามที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ เช่น แนวก าแพง ซากอาคาร หรือหลุมฝังศพ กิจกรรม

มนุษย์เหล่านั นก็อาจจะปรากฏเป็นร่อยรอยให้เห็นบนภาพถ่ายดาวเทียม ด้วย และภาพถ่ายก็จะแสดงให้เห็น

พื นที่เป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี แล้วภาพถ่ายที่แสดงความแตกต่างของอุณหภูมิของผิวดินนั นอาจหมายถึง

สภาพภูมิประเทศที่แตกต่างไปจากในปัจจุบัน ซ่ึงอาจจะเกิดขึ นโดยธรรมชาติ เช่น การเปล่ียนแปลงเส้นทางน  า 

หรืออาจจะเกิดจากการกระท าของมนุษย์เอง เช่น การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วและเข้มข้น จน

ธรรมชาติไม่สามารถสร้างขึ นมาทดแทนใหม่ได้ทัน ดังตัวอย่างการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมของพื นที่แหล่ง

อารยธรรมมายายุคคลาสสิค (Classic Maya) ที่นักโบราณคดีพบว่าเคยเป็นพื นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์

มาก่อน แต่ได้กลายเป็นพื นที่ที่แห้งแล้งในปัจจุบัน และน่ันก็เป็นที่มาของข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจ ที่ว่าสาเหตุ

ของการล่มสลายของมายายุคคลาสสิกว่าเกิดจากการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว ซ่ึงอาจจะ

เกิดจากจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ นอย่างรวดเร็ว ก็เป็นได้ (Scott 2004) อย่างไรก็ตามค าตอบส าหรับข้อ

สันนิษฐานนี ก็เป็นส่ิงที่นักโบราณคดีสามารถค้นคว้าได้ด้วยเทคนิคพื นฐานทางโบราณคดีน่ันก็คือการส ารวจ

และขุดค้น  ซ่ึงการใช้เทคโนโลยีอวกาศเข้ามาช่วยก็จะท าให้นักโบราณคดีสามารถก าหนดพื นที่ในการส ารวจ

และขุดค้นได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ น ซ่ึงหมายถึงการช่วยย่นระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการท างานภาคสนาม

ไปได้มากทีเดียว นอกจากนี แล้วเทคโนโลยีอวกาศยังสามารถเปิดเผยข้อมูลที่การส ารวจหรือขุดค้นเพียงอย่าง

เดียวไม่อาจค้นพบได้ อย่างเช่นกรณีการศึกษาอารยธรรมมายายุคคลาสสิกที่กล่าวถึงในข้างต้น   
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งานศึกษาด้านโบราณคดีที่มีการน าเทคนิค Remote sensing มาประยุกต์ใช้ในแถบเมืองร้อนชื น อย่าง

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั นยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆที่เป็นเขตอบอุ่นและในแถบพื นที่ที่

เป็นทะเลทราย อย่างไรก็ตามก็มีความพยายามที่จะท าเทคโนโลยีนี มาใช้ เช่น การหาแหล่งถลุงแร่ทองแดง

สมัยโบราณที่ จ.ลพบุรี ที่คาดหวังว่าจะพบร่องรอยทางโบราณคดีบนภาพถ่ายดาวเทียมที่อาจมองเห็นได้จาก

ความแตกต่างขององค์ประกอบทางเคมีในวัตถุที่อยู่บนผิวดิน เช่น ตะกรันแร่ที่เกิดจากการถลุง แม้ว่าผล

การศึกษานี จะไม่ค่อยประสบความส าเร็จในการสืบค้นกิจกรรมโบราณด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว แต่ก็เป็นการ

เริ่มต้นที่อาจสามารถมีการพัฒนาต่อยอดในเชิงเทคนิคได้ในอนาคต  (Pryce and Abrams 2010) งานวิจัยที่

น่าสนใจคือการศึกษาในพื นที่เมืองพระนคร ประเทศกัมพูชา  เช่น งานศึกษาแหล่งโบราณคดีสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ที่มีกายภาพเป็นเนินรูปวงกลม ซ่ึงเป็นการศึกษาการกระจายตัวของแหล่งชุมชนโบราณที่

สัมพันธ์กับการจัดการน  าบริเวณรอบๆของเมืองพระนคร (Moore and Freeman 1997) นอกจากนี ยังมีงานวิจัย

อกีชิ นที่ศึกษาเมืองพระนครเช่นกัน แต่ศึกษาในเรื่องขอบเขตและการใช้พื นที่ที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจของ

สังคมเมืองในสมัยทีเ่มืองพระนครเป็นราชธานี และงานวิจัยดังกล่าวนี ยังเชื่อมโยงผลการศึกษากับการสร้างผัง

เมืองเพื่อประโยชน์ส าหรับการจัดการมรดกวัฒนธรรมของนครวัดอย่างยั่งยืนอีกด้วย (Mackay and Sullivan 

2008) 

งานวิจัยที่น่าสนใจอกีชิ นหน่ึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้ส่ือระยะไกลและภูมิศาสตร์สารสนเทศมา

ใช้ คืองานวิจัย Living Angkor Road Project (LARP) ซ่ึงเป็นโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการที่เป็นการร่วมมือกัน

ของนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีทั งจากประเทศไทยและกัมพูชา ที่ร่วมกันค้นหาถนนสายโบราณที่รู้จัก

ในนามของ ‘ถนนหลวงของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7’ หรือ ‘ราชมรรคา’ ที่กล่าวถึงในจารึกปราสาทพระขรรค์ 

(พุทธศตวรรษที่ 18) ที่ระบุว่ามีเส้นทางส าคัญ 5 สายที่สร้างจากเมืองพระนคร คือ พระนคร-พิมาย พระนคร-

วัดภู พระนคร-สวายจิก พระนคร-ปราสาทพระขรรค์ และพระนคร-ก าปงธม (สุเจน กรรพฤทธิ์ 2551:56) 

นักวิชาการบางท่านเชื่อว่าเป็น ‘ราชมรรคา’ คือถนนหลวงที่มีเส้นทางยาวไกลที่ใช้เป็นเส้นทางเดินทัพและใช้

ส าหรับการเดินทางขนส่งสินค้าในสมัยโบราณที่เกิดขึ นในลักษณะเดียวกับเส้นทางสายไหม (Silk Road) และ

ถนนโรมัน ส าหรับโครงการวิจัย LARP ได้เลือกเน้นศึกษาเส้นทางพระนคร-พิมาย ซ่ึงเชื่อว่าเป็นถนนที่เกือบ

เป็นเส้นตรง ที่พาดตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือมาตะวันออกเฉียงใต้ ระหว่างเมืองนครหลวง ยโศธรปุระกับ

เมืองพิมาย หรือ วิมาย คิดเป็นระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร การศึกษาค้นคว้าในเรื่องถนนพระเจ้าชัยวรมันที่ 

7 นั นมีมาก่อนหน้านี เมื่อหลายทศวรรษที่แล้ว โดยมีนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสหลายคนที่สนใจเรื่องนี  เช่น 

ยอร์ช เซเดย์ (George Coedès) ลูเนต์ เดอ ลาจองกิแยร์ (Lunet de Lajonquiere) และ หลุยส์ ฟีโนต์ (Louis 

Finot) เพราะจากข้อสังเกตที่ว่าปราสาทหินพิมายมีความแตกต่างจากปราสาทหินโดยทั่วไปที่มักพบว่าหันหน้า
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ไปทางทิศตะวันออก แต่ปราสาทหินพิมายนั นกลับหันหน้าไปทางทิศใต้เฉียงไปทางตะวันออกเล็กน้อย จึงท าให้

มีการสันนิษฐานว่าเป็นการหันหน้าไปในทิศนั นเพื่อรับถนนที่ตัดตรงมาจากเมืองยโศธรปุระก็เป็นได้ แต่ก็ยังพบ

หลักฐานไม่เพียงพบที่จะยอมรับในวงวิชาการโดยดุษฎีว่า ‘ถนนราชมรรคา’ ทีเ่ชื่อมระหว่างพิมายกับพระนคร

นั นมีอยู่จริง  

การศึกษาของทีมวิจัย LARP ได้มีการใช้เทคนิค Remote Sensing และ GIS ในการส ารวจระยะไกล 

เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและสร้างแผนที่ และที่ส าคัญก็คือมีการส ารวจภาคพื นดินและขุดค้นทาง

โบราณคดีด้วย เพื่อท าการค้นหาโบราณสถานและแหล่งชุมชนโบราณที่อยู่อาศัยตามเส้นทางราชมรรคา และ

เพื่อท าการศึกษาสังคม-วัฒนธรรมตลอดจนก าหนดอายุสมัยของชุมชนเหล่านั นด้วย พื นที่ในการศึกษา

ครอบคลุมจ.นครราชสีมาและจ.บุรีรัมย์ของประเทศไทย และในเขตของประเทศกัมพูชา ได้แก่ จ.อุดรมีชัย และ 

จ.เสียมเรียบ (ดุสิต ทุมมากรณ์ 2551; วิชญดา ทองแดง และศรัณย์ ทองปาน 2551; อนุชิต สิงห์สุวรรณ 

2551) 

จารึกปราสาทพระขรรค์ที่พบในประเทศกัมพูชา ถือว่าเป็นกุญแจดอกส าคัญในการท าความเข้าใจ

เหตุการณ์บ้านเมืองสมัยประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทแห่งนี สร้างขึ นในพุทธศตวรรษที่ 

18 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์ที่เป็นมหาราชย์องค์สุดท้ายของเขมร ซ่ึงถือว่ารัชสมัยของ

พระองค์นั นเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากที่สุดยุคหน่ึงในประวัติศาสตร์ของกัมพูชา ในจารึกหลักนี นอกจากจะกล่าวถึง

ราชมรรคาแล้ว ยังกล่าวถึงการสร้างสถานพยาบาลหรือ ‘อโรคยศาลา’ ทั่วราชอาณาจักรจ านวนถึง 102 แห่ง 

ซ่ึงค้นพบแล้วบางส่วนทั งที่อยู่ในเขตประเทศไทย ลาวและกัมพูชา  (ธาดา สุทธิธรรม 2547) และยังกล่าวถึง 

‘บ้านมีไฟ’ หรือ ‘ธรรมศาลา’ ซ่ึงก็คือที่พักคนเดินทางจ านวนทั งสิ น 121 แห่ง ซ่ึงในจ านวนนั นเชื่อว่าอยู่ระหว่าง

เส้นทางระหว่างพระนครและพิมายนั นมีทั งสิ น 17 แห่ง แต่ละแห่งอยู่ห่างกันประมาณ 15 กิโลเมตร (ชะเอม 

แก้วคล้าย 2528:6) ซ่ึงโครงการศึกษา LARP  นั นระบุว่าค้นพบทั งหมดแล้วทั งในประเทศไทยและกัมพูชา 

(วิชญดา ทองแดง และศรัณย์ ทองปาน 2551:94) จากการส ารวจสืบค้นต าแหน่งของถนนหลวงพระเจ้าชัยวร

มันที่ 7 โดยโครงการ LARP นี  ได้มีการค้นพบโบราณสถานหลายแห่งนอกจากซากอโรคยศาลาและธรรมศาลา

แล้วนั น ในเขตประเทศกัมพูชายังพบสะพานข้ามล าน  าหลายแห่ง บางแห่งมีความยาวกว่าร้อยเมตรเลยทีเดียว 

ที่ส าคัญคือสะพานเหล่านั นสร้างด้วยอิฐศิลาแลงซ่ึงเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการก่อสร้างในช่วงศตวรรษที่ 18 

นอกจากนี แล้วนักโบราณคดียังค้นพบแหล่งชุมชนโบราณหลายแหล่งรวมทั งแหล่งเตาเครื่องถ้วยแบบเขมร 

และแหล่งถลุงเหล็กขนาดใหญอ่กีด้วย หลักฐานโบราณคดีที่พบตลอดแนวเส้นทาง จึงท าให้เชื่อได้ว่าถนนหลวง 

‘ราชมรรคา’ น่าจะมีอยู่จริง และน่าจะเป็นถนนที่ใช้เชื่อมโยงผู้คนระหว่างเมืองพระนครกับเมืองที่อยู่ ไปทางทิศ

เหนือของเทือกเขาพนมดงรัก (สุเจน กรรพฤทธิ์ 2551) 
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อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่มีความเห็นต่างในเรื่องนี  เช่น ศรีศักร วัลลิโภดม ที่กล่าวว่า ราชมรรคา

นั นไม่น่าจะเป็น ‘ถนน’ ที่เชื่อมเมืองต่างๆดังเช่นที่พบในจักรวรรดิตะวันตก แต่อาจจะเป็น ‘คันดิน’ ที่ใช้กันน  า

ท่วม เพราะเมืองพระนครไม่ใช่สังคมพลังน  า การกักเก็บน  าในบารายน่าจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั น  หา

ได้เก่ียวข้องกับการชลประทานเพื่อการเกษตรไม่ พื นที่เพาะปลูกข้าวของเขมรนั นน่าจะอยู่รอบโตนเลสาบ และ

มีการสร้างท านบกั นน  าไว้ เมื่อถึงฤดูน  าหลาก น  าก็จะเออ่ล้นขึ นมาแล้วก็ถูกกักเก็บไว้ในพื นที่ท านา และเมื่อน  า

ลดลงน  าที่กักไว้ก็ยังอยู่และสามารถใช้ปลูกข้าวได้ อย่างไรก็ตามศรีศักรก็ไม่ได้ปฏิเสธ ‘เส้นทาง’ ราชมรรคา 

ว่ามีอยู่จริง แต่ไม่เชื่อว่าเป็น ‘ถนนหลวง’ หากแต่เป็นทางเดินที่ไม่ได้มีแนวยาวติดต่อกันดังที่นัก วิชาการบาง

ท่านเชื่อ และการพบหลักฐานศาสนสถานประจ าอโรคยศาลาตามแนวพื นที่ดังกล่าวนั นศรีศักรก็มีความเห็นว่า

ไม่เพียงพอส าหรับอธิบายว่าเป็นหลักฐานของการแผ่อิทธิพลทางการเมือง เพราะการติดต่อระหว่าง

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับเขมรนั นมีมาแต่เก่าก่อนตั งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังนั นจึงอาจเป็นไปได้ที่

เส้นทางดังกล่าวนั นมีมานานแล้ว และมีมาก่อนที่จะมีอโรคยศาลาและธรรมศาลาเสียอีก เพราะชุมชนยังคงมี

การติดต่อแลกเปล่ียนกันในสมัยต่อๆมาด้วย แล้วจึงได้มีการสร้างสถานที่เหล่านั นขึ น (ศรีศักร วัลลิโภดม 

2551; อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ 2552) 

ข้อถกเถียงในเรื่องการเป็น ‘ถนนหลวง’ หรือเป็น ‘เส้นทางสามัญ’ ดูเหมือนจะเป็นประเด็นปลีกย่อย

แต่ในทางตรงกลับกัน การสร้างความเข้าใจในเรื่องการมี ‘ถนนหลวง’ อาจจะมีนัยยะส าคัญที่มีผลต่อการแปล

ความทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอยู่ไม่น้อย เพราะการเข้าใจว่ามีถนนหลวงที่ตัดตรงเช่นนั นย่อมต้อง

หมายถึงการเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญแ่ละมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างมาก จนมีความจ าเป็นที่จะต้องมี

ถนนแบบซุปเปอร์ไฮเวย์มาไว้รองรับความต้องการในการติดต่อแลกเปล่ียน นอกจากนี ศรีศักรยังไม่เห็นด้วยกับ

การแปลความในเรื่องการแผอ่ทิธิพลทางการเมืองของเขมรไปยังพื นที่อื่นๆของประเทศไทยที่ ไกลออกไปจาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝ่ังตะวันออกของไทย โดยให้เหตุผลว่าการพบศาสนสถานและ

ศิลปวัตถุที่มีอิทธิพลขอมอาจหมายถึงการยอมรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมแต่อาจไม่ได้เก่ียวหมายรวมถึง

อทิธิพลทางการเมืองเสมอไป อย่างเช่นในภาคตะวันตกของประเทศไทยที่แม้ว่าจะมีการค้นพบสถาปัตยกรรม

และประติมากรรมแบบบายน แต่ก็น่าจะเป็นเพียงอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมมากกว่า (ศรีศักร วัลลิโภดม 

2526:51) ซ่ึงการศึกษาของ LARP ก็ดูเหมือนจะมีความเชื่อคล้อยไปเช่นนั นเหมือนกัน ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่พบอ

โรคยศาลาและธรรมศาลาในแถบตะวันตกของลุ่มแม่น  าเจ้าพระยา (สุเจน กรรพฤทธิ์ 2551:75) 

แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงในเรื่องอ านาจทางการเมืองของขอม แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ ว่าอาณาจักรขอมนั นมี

ความยิ่งใหญอ่ยู่ไม่น้อย และได้พยายามแผอ่ทิธิพลไปยังบ้านเมืองที่ไกลออกไปจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไทย ไปถึงภาคกลางและภาคตะวันตกของไทยด้วย ดังปรากฏหลักฐานปราสาทและศิลปะขอมแบบบายน 



 

การส ารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน  าแม่กลอง-ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing)  6 

 

ที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 และในจารึกปราสาทพระขรรค์ที่กล่าวถึง เมืองต่างๆ ซ่ึงเชื่อกันว่าอยู่ใน

ภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่ ลโวทยปุระ สุวรรณปุระ ศรีศัมพูกปัฏฏนะ ชัยราชปุรี ศรีสิงหปุรี และศรีชัย

วัชรปุรี ซ่ึงเมืองลโวทยปุระนั นค่อนข้างชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์กับพระนคร เพราะมีหลักฐานความเชื่อมโยงที่

หลากหลาย เช่น พระปรางค์สามยอด และวัดมหาธาตุ ส่วนเมืองอื่นๆที่กล่าวข้างต้นนั นเชื่อว่าอยู่ในภาค

ตะวันตกของประเทศไทย แหล่งโบราณสถานและประติมากรรมที่เนินทางพระ อ .สามชุก น่าจะเป็นเมือง

สุวรรณปุระ โบราณสถานบริเวณสระน  าโกสินารายณ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี คือเมืองศรีศัมพูกปัฏฏนะ ส่วน

เมืองชัยราชปุรีนั นน่าจะเป็นหลักฐานที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี เมืองศรีสิงหปุรีก็คือที่ปราสาทเมืองสิงห์ 

จ.กาญจนบุรี และเมืองศรีชัยวัชรก็คือหลักฐานปราสาทหินแบบศิลปะบายนที่วัดก าแพงแลง ใน จ.เพชรบุรี (สุ

ริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, ม.ร.ว. 2530b:46) และยังมีชื่อบ้านนามเมืองอื่นๆอีกหลายแห่งที่กล่าวถึงใจจารึกปราสาท

พระขรรค์ แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุต าแหน่งที่ชัดเจนได้ เช่น ศรีชัยสตัมภปุรี ศรีชัยราชคีร ีศรีชัยวัชรวดี ศรี

ชัยกีรติปุรี ศรีชัยเกษมปุรี เป็นต้น ซ่ึงชื่อเมืองที่กล่าวมานี ถูกกล่าวถึงในจารึกพระขรรค์เรียงต่อมาจากชื่อเมือง

ศรีวัชรหรือเมืองเพชรบุรี นอกจากนี ในเนื อความที่กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างพระรัตนตรัย (พระ

วัชรสัตว์พุทธเจ้าประทับน่ังปางนาคปรก พระโพธิสัตว์โลเกศวร และพระนางปรัชญาปารมิตา ) ณ เมืองต่างๆ 

23 แห่ง (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2509:56)  

แม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ทรงโปรดให้สร้างอโรคยศาลาและธรรมศาลาใน

บ้านเมืองแถบภาคกลางฝ่ังตะวันตกหรือไม่ แต่ข้อความในจารึกพระขรรค์ที่น่าสนใจคือดังนี  

บทที่ 122 บนถนน จากเมืองยโศธรปุระไปยังราชธานีแห่งประเทศจัมปา 

(พระองค์ได้ทรงสร้าง) ที่พักคนเดินทางพร้อมด้วยไฟ 57 แห่ง 

บทที่ 123 จากราชธานี (ยโศธรปุระ ) ไปยังเมืองวิมาย (พิมาย) (มี) ที่พักคน

เดินทางพร้อมด้วยไฟ 17 แห่ง จากราชธานี (ยโศธรปุระ) ไปยังเมืองชัยวดี จากเมืองชัยวดี

ไปยังเมืองชัยสิงหวดี 

บทที่ 124 จากที่น่ันไปยังเมืองชัยวีรวดี จากเมืองชัยวีรวดีไปยังชัยราชคีรี จากชัย

ราชคีร ีไปยังเมืองศรีสุวีรปุรี 

บทที่ 125 จากเมืองนั นไปยังเมืองยโศธรปุระ (ตามทาง) มีที่พักคนเดินทางพร้อม

ด้วยไฟ 14 แห่ง มีที่พักคนเดินทางอีก 1 แห่ง ณ ศรีสูรยบรรพต   
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บทที่ 126 ที่พักคนเดินทางแห่งหน่ึงที่ศรีทิตยปุระ อีกแห่งหน่ึงที่กัลยาณสิทธิกะ 

รวมทั งหมดมี (ที่พักคนเดินทาง) 121 แห่ง 

บทที่ 127 จ านวนรูปเคารพที่หล่อด้วยทอง เงนิ สัมฤทธิ์ สลักจากศิลา รวมทั งรูป

พระยมและพระกาล ที่แจกจ่ายไปทั่วทุกแคว้น มีทั งหมด 20,400 องค์  

                                                                                        (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2509:57)  

จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าบนถนนสายต่างๆที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงโปรดให้สร้างบ้านมีไฟ 

หรือ ธรรมศาลา ระหว่างยโศธรปุระกับนครหลวงของจัมปา 57 แห่ง ระหว่างยโศธรปุระกับพิมาย 17 แห่ง 

และจากเมืองนั น (ศรีสุวีรวดี ?) ไปยังยโศธรปุระอกี 14 แห่ง และที่ศรีสูรยบรรพตอกี 1 แห่ง รวมจ านวนที่ระบุ

อยู่บนเส้นทางเป็น 89 แห่ง แต่ในบทที่ 126 ระบุว่ามีที่พักคนเดินทางจ านวนทั งสิ น 121 แห่ง ซ่ึงในจ านวนนั นยัง

ขาดไปอกี 32 แห่งที่ไม่ได้ระบุว่าตั งอยู่บนเส้นทางใด ซ่ึงก็เป็นไปได้ว่าจะตั งอยู่บนเส้นทางระหว่างเมือง ต่างๆที่

กล่าวในบทที่ 123 และ 124  

จะเป็นไปได้หรือไม่ที่บ้านเมืองที่กล่าวถึงในบทที่ 123 และ บทที่ 124 นั นจะเป็นบ้านเมืองในภาคกลาง

ของประเทศไทยตามที่มี นักวิชาบางท่านได้เสนอไว้ (ธาดา สุทธิธรรม 2547; สุริยวุฒิ สุขสวัด์ิ, ม .ร.ว. 

2526b:103-4, 109) แล้วเพราะเหตุใดจึงไม่ได้ระบุจ านวนที่พักคนเดินทางให้ชัดเจนลงไปเหมือนกับระบุไว้บน

เส้นทางไปนครหลวงของจามปา (วิชัยปุระ) กับเส้นทางที่ไปพิมาย อย่างไรก็ตามมี นักวิชาการบางท่านมี

ความเห็นว่าส่ิงก่อสร้างทั งหลาย ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน อโรคยศาลาและธรรมศาลาจ านวนมากที่ปรากฏใน

จารึกพระขรรค์นั น เป็นโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญม่าก ซ่ึงอาจด าเนินการมาตั งแต่ก่อนสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 

7 แล้วมีการสานต่อในสมัยของพระองค์ แต่ว่ายังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์ก็มาสิ นสมัยของพระองค์เสียก่อน จึงท า

ให้โครงการเหล่านั นถูกทิ งร้างไป (ชะเอม แก้วคล้าย 2528:8; สุริยวุฒิ สุขสวัด์ิ, ม.ร.ว. 2526b:109) แต่ถึง

กระนั นก็ตาม เหตุใดจึงสามารถระบุจ านวนที่พักคนเดินทางได้ว่ามีทั งหมด 121 แห่ง ซ่ึงก็อาจเป็นไปว่ามีการ

ก าหนดแหล่งที่จะสร้างเรียบร้อยแล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จหรือยังไม่ทันได้สร้างก็เป็นได้  

อย่างไรก็ตามหลักฐานส าคัญอีกประการที่ท าให้ เชื่อได้ว่าบ้านเมืองในภาคกลางฝ่ังตะวันตกนี มี

ความส าคัญไม่น้อยในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ก็คือประติมากรรมศิลาสลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปพระ

โพธิสัตว์โลเกศวรเปล่งรัศมี พระพุทธรูปปางนาคปรก และรูปนางปรัชญาปารมิตา ซ่ึงเป็นพระรัตนตรัยในพุทธ

มหายาน ที่พบที่ปราสาทเมืองสิงห์ ที่สระน  าโกสินารายณ์ และที่ปราสาทก าแพงแลง ที่นักวิชาการวิเคราะห์ว่า

เป็นประติมากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี อาจเทียบเคียงได้กับฝีมือ
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ระดับช่างหลวง นอกจากนี แล้วยังมีการตั งข้อสังเกตอกีด้วยว่าการเปล่ียนแปลงของรูปแบบสถาปัตยกรรมและ

ประติมากรรมนั นแทบจะเป็นไปแบบฉับพลันทันใด แทนที่จะเป็นการเลือกรับหรือเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็น

ค่อยไป จึงมีบางท่านที่เสนอว่ากษัตริย์เขมรน่าจะแผอ่ทิธิพลทางการเมืองมาถึงลุ่มน  าแม่กลอง-ท่าจีนด้วย แต่

อาจจะเป็นเพียงช่วงเวลาหน่ึงเท่านั น (สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ,  2530b:46)       

การศึกษาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในภาคกลางฝ่ังตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังสมัยทวารวดี

ลงมา คือประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 ลงมานั น ความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันยังเป็นเพียงกว้างๆเท่านั น สาเหตุ

หน่ึงอาจจะเป็นเพราะความสนใจจะมุ่งไปทางฝ่ังตะวันออก คือลุ่มแม่น  าลพบุรี-ป่าสักเสียส่วนมาก เพราะเป็น

พื นที่ที่ปรากฏหลักฐานที่มีความต่อเน่ืองทีห่ลากหลายและค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตามเมืองโบราณบนลุ่มแม่

กลอง-ท่าจีนที่ถูกกล่าวถึงในจารึกของเขมรนั นก็น่าจะบ่ งบอกถึงระดับความส าคัญที่กษัตริย์เขมรไม่อาจ

มองข้ามได้ เพราะในภูมิภาคแถบนี เคยเป็นแหล่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองมากในสมัยทวารวดี ที่มีพัฒนาการ

ต่อเน่ืองมาตั งแต่ก่อนสมัยทวารวดีจากการค้าทางไกล และจากทรัพยากรแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์ จนอาจ

กล่าวได้ว่าภาคตะวันตกในสมัยทวารวดีนั นมีความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจมากที่สุดแห่งหน่ึงเมื่อเทียบกับชุมชน

ร่วมสมัยในภูมิภาคอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ทว่าองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองแถบนี 

ภายหลังยุครุ่งเรืองของสมัยทวารวดียังคงคลุมเครืออยู่มาก จนดูเหมือนการอยู่อาศัยของชุมชนโบราณในพื นที่

นี จะขาดช่วงไป ซ่ึงบางครั งก็มีค าอธบิายว่าอาจจะเกิดจากโรคระบาดที่ท าให้ผู้คนต้องอพยพออกไปจากถ่ิน

ฐานเดิม หรือไม่ก็เพราะเกิดศึกสงครามจนต้องละทิ งบ้านเรือนไป อีกทั งความสัมพันธ์กับกลุ่มวัฒนธรรมที่

ก าลังเรืองอ านาจสุดขีดในช่วงเวลานั นซ่ึงก็คืออาณาจักรเขมรก็ไม่ค่อยชัดเจนว่าเป็นไปในรูปแบบใด แต่

หลักฐานทางโบราณคดีในช่วงพุทธศตวรรษที่  18 ก็กลับมาชัดเจนขึ นด้วยการพบสถาปัตยกรรมและ

ประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบบายนอย่างชัดเจน (ภาพที่ 1.1 – 1.2) 

การศึกษาค้นคว้าในช่วงรอยต่อของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนั นมีความน่าสนใจเสมอ 

เพราะเป็นช่วงเวลาที่จะได้พบหลักฐานที่นักโบราณคดีจะต้องน ามาใช้อธิบายกระบวนการที่ก่อให้ เกิด

เปล่ียนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรม การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีในประเด็นความสัมพันธ์ของอาณาจักร

เขมรกับชุมชนในแถบภาคตะวันตกนั นมีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นช่วงรอยต่อของการท าความเข้าใจ

พัฒนาการของบ้านเมืองในลุ่มแม่น  าเจ้าพระยาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 คือสุโขทัยและอยุธยา อย่างไรก็

ตามหลักฐานในภาคตะวันตกภายหลังพุทธศตวรรษที่ 16-17 นั นไม่ค่อยชัดเจน แต่พอถึงช่วงพุทธศตวรรษที่ 

18 ทีพ่บโบราณสถานและประติมากรรมมีรูปแบบที่เปล่ียนแปลงไปจากวัฒนธรรมเดิม  ซ่ึงในภาพรวมแล้ว

หลักฐานข้อมูลในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงหรือปะติดปะต่อกันเท่าไรนัก อย่างไรก็ตามมีความเป็นไป

ได้ที่จะยังมีซากเมืองโบราณ ที่เป็นซากอาคารที่ฝังอยู่ใต้ผิวดิน หรือเป็นร่องรอยของเส้นทางโบราณที่เชื่อม
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ระหว่างเมือง หรือแม้แต่ร่องรอยกิจกรรมต่างๆของชุมชนโบราณก็เป็นได้ การศึกษาชิ นนี จะใช้เทคนิคส่ือ

ระยะไกล (Remote Sensing) และสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการค้นหา

หลักฐานที่อยู่ในชั นใต้ดิน ซ่ึงอาจจะท าให้เห็นภาพเมืองโบราณในแถบนี ที่ถูกกล่าวถึงในเอกสารโบราณได้

ชัดเจนมากขึ น        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 โคปุระด้านทิศตะวันตกของปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี 

ภาพที่ 1.2 ปราสาทหินที่อยู่ภายในวัดก าแพงแลง จ.เพชรบุรี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส ารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ในการค้นหา

ร่องรอยของแหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ 

2. เพื่อศึกษาร่องรอยวัฒนธรรมโบราณของชุมชนภาคกลางฝ่ังตะวันตกของประเทศไทยในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 16-18 ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 

 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 การศึกษาชิ นนี มีสมมติฐานในเรื่องความเป็นไปได้ของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ-สังคมของภาค

ตะวันตกของไทยกับอาณาจักรเขมรโบราณที่น่าจะมีมากกว่าการรับอทิธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรม กล่าวคือ

น่าจะมีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องด้วย ส่วนรูปแบบและระยะเวลาของการแผ่อิทธิพลจะยาวนาน

เท่าใดนั นก็เป็นอกีเรื่องหน่ึง การสืบค้นหลักฐานเพิ่มเติมจะช่วยให้เข้าใจถึงพัฒนาการทางสังคมของบ้านเมือง

ในพื นที่ภาคกลาง และเข้าใจถึงความสัมพันธ์กับบ้านเมืองอ่ืนในช่วงเวลาที่บ้านเมืองน้อยใหญ่ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ก าลังแข่งขันกันทางการเมืองอย่างเข้มข้น และอาจท าให้เข้าใจด้วยว่าเพราะเหตุใดอาณาจักร

เขมรจึงได้แผ่อิทธิพลมายังฝ่ังตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 18  

การศึกษาในครั งนี ได้ก าหนดพื นที่ศึกษาในภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ังตะวันตก 

โดยเริ่มจากพื นที่รอบๆบริเวณที่ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าเป็นสถานที่ที่กล่าวถึงในจารึกโบราณของเขมร คือ

โบราณสถานบริเวณสระน  าโกสินารายณ์ (จ.ราชบุรี) โบราณสถานเนินทางพระ (จ.สุพรรณบุรี) ปราสาทเมือง

สิงห์ (จ.กาญจนบุรี) และ ปราสาทขอมที่วัดก าแพงแลง (จ.เพชรบุรี) และพื นที่ใกล้เคียงที่มีการค้นพบหลักฐาน

โบราณคดีที่ร่วมสมัยกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แล้วขยายขอบเขตของพื นที่ส ารวจศึกษาไปยังบริเวณรอบๆ และ

ไปยังพื นที่ที่อาจพบหลักฐานความเชื่อมโยงกับบ้านเมืองในทิศตะวันออกด้วย ส่วนขอบเขตการศึกษาในเรื่อง

ของช่วงเวลา งานศึกษานี เน้นการศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 เป็นส าคัญ อย่างไรก็ตาม

ก็จ าเป็นที่จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองที่ใกล้เคียงโดยรอบ ที่มีอายุสมัยอยู่ในช่วงเดียวกันด้วย    
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1.4 วิธีวิทยำ 

 การศึกษาวิจัยครั งนี สามารถแบ่งวิธวิีทยาได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร การ

ใช้เทคโนโลยีอวกาศเข้ามาช่วยสืบค้น และการส ารวจภาคพื นดิน 

 การส ารวจเอกสารจะเป็นการค้นคว้าและรวบรวมหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็น

เอกสารโบราณ เช่น จารึก พงศาวดาร และบันทึกต่างๆ รายงานการส ารวจและศึกษาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น

ทางด้านประวัติศาสตร์ ประวั ติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี ตลอดจนศึกษาแผนที่ทางภูมิศาสตร์และ

ธรณีวิทยา และนอกจากข้อมูลปัจจุบันที่อยู่ในรูปของเอกสารแล้ว ยังต้องมีการส ารวจข้อมูลประเภทหลักฐาน

วัตถุ เช่น โบราณวัตถุที่พบตามแหล่งโบราณคดีที่อยู่ในอายุสมัยของการศึกษา ทั งที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์

ต่างๆ และที่อยู่ในครอบครองส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบแหล่งโบราณคดี  

จากการส ารวจและรวบรวมเอกสารต่างๆแล้วก็จะได้ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ในปัจจุบัน และก่อน

การศึกษาในภาคสนาม จะมีการใช้ เทคโนโลยีการส ารวจจากระยะไกล (Remote sensing) ได้แก่ ภาพถ่าย

ดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อส ารวจร่องรอยของกิจกรรมมนุษย์ เช่น ซากอาคาร สระน  า คูน  าคัน

ดิน แนวก าแพง เส้นทางโบราณ แหล่งเตาเผา ทั งจากภาพถ่ายดาวเทียมของแหล่งโบราณคดีที่ทราบต าแหน่ง

ชัดเจนแล้ว เพื่อเป็นการศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของร่องรอยทางโบราณคดีที่อาจพบบนภาพของแหล่ง

โบราณคดีที่ยังไม่ทราบต าแหน่งที่ชัดเจน เพราะมีเพียงรายงานการพบหลักฐานโบราณวัตถุ ตลอดจนภาพถ่าย

ทางอากาศของบริเวณทีม่ีการกระจุกตัวของแหล่งโบราณคดี ซ่ึงการอ่านภาพอาจท าให้พบร่องรอยของแหล่ง

ชุมชนโบราณแห่งใหม่ได้     

เมื่อพบร่องรอยที่มีความเป็นไปได้ว่าเก่ียวข้องกับกิจกรรมมนุษย์ ก็จะต้องมีการส ารวจภาคพื นดิน 

เพื่อพิสูจน์ว่าบริเวณนั นเป็นแหล่งโบราณคดีจริงหรือไม่ โดยการเดินส ารวจ ซ่ึงอาจท าให้พบหลักฐานวัตถุบน

ผิวดิน หรือร่องรอยต่างๆที่อาจสังเกตได้จากผิวดินในบริเวณนั นได้ นอกจากนี แล้วการสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่อาศัย

ในพื นที่ก็เป็นส่ิงส าคัญที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพื นที่ และต าแหน่งที่เคย

พบหลักฐาน และหลักฐานเหล่านั นเก็บรักษาไว้ที่ใด การส ารวจภาคพื นดินในงานวิจัยครั งนี เป็นการเริ่มต้น

ส ารวจแหล่งโบราณคดีสมัยลพบุรีในภาคตะวันตก ซ่ึงจ าเป็นต้องจ ากัดพื นที่ในการส ารวจในเชิงลึก โดยเน้นไป

ที่บริเวณที่มีการกระจุกตัวของแหล่งโบราณคดีหนาแน่น ซ่ึงได้แก่พื นที่ จ. สุพรรณบุรี และพื นที่ที่มีข้อมูลการ

ค้นพบหลักฐานแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุต าแหน่งที่ชัดเจน และแหล่งที่สามารถระบุต าแหน่งชัดเจนแล้ว แต่ยั ง

ไม่ทราบขอบเขตที่แน่ชัดซ่ึงมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งโบราณคดีที่ส าคัญ  
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1.5 ผลวิจัยที่คำดว่ำจะได้รับ 

 งานวิจัยนี จะช่วยในการสร้างข้อมูลขั นพื นฐานทางโบราณคดี เป็นต้นว่า การบันทึกต าแหน่ง ด้วย

เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความแม่นย าในการก าหนดต าแหน่ง และเป็นการรวบรวมหลักฐานและข้อมูลของแหล่ง

โบราณคดีเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มวัฒนธรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอื่นๆ 

 เพื่อท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ยุคต้นของชุมชนโบราณบนผืนแผ่นดินไทย โดยปราศจากอคติทาง

การเมือง และเพื่อท าความเข้าใจถึงพลวัตทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ นอยู่อยู่ตลอดเวลา และสะท้อนให้เห็นถึง

ลักษณะทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของบ้านเมืองต่างๆที่มีมาอย่างยาวนาน ก่อนที่มนุษย์จะมีการก าหนด

เส้นเขตแดนที่ใช้เป็นเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์กายภาพและขอบเขตอธปิไตยของรัฐชาติในปัจจุบัน ซ่ึงการก าหนด

ขอบเขตในลักษณะนั นก็หลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะกลายเป็นเส้นแบ่งเขตทางวัฒนธรรมไปด้วย  ทั งๆที่พรมแดนทาง

วัฒนธรรมนั นไม่ได้หยุดน่ิงและไม่ตายตัว  
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บทที่ 2  

พลวัตวัฒนธรรมบนลุ่มแม่น ้ำแมก่ลอง-ท่ำจนี 

 

2.1 อรุณรุ่งของวัฒนธรรมทวำรวด ี

ภาคตะวันตกของประเทศไทยนั นเป็นภูมิภาคหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย

แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทั งแร่ดีบุก แร่เหล็ก ป่าไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด อีกทั งมีพื นที่

ราบลุ่มแม่น  าบรเิวณกว้างใหญ่ทีเ่หมาะสมแก่การเพาะปลูก ตลอดจนแม่น  าสายใหญ่ที่มีน  าไหลตลอดทั งปีและ

เป็นทางออกสู่ทะเลได้ ภูมิภาคนี จึงเป็นพื นที่หนึ่งที่พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องและ

ยาวนานนับย้อนหลังไปเป็นหมื่นๆปีทเีดียว ตั งแต่หลักฐานของชุมชนบุพกาลที่อาศัยตามเพิงผาถ  าบนพื นที่ภูเขา

สูง ที่มนุษย์ยังด ารงชพีด้วยการหาของป่าล่าสัตว์ (ดู ปรีชา กาญจนคมและคณะ 2521; รัศมี ชูทรงเดช 2534; 

สุรินทร์ ภู่ขจรและคณะ 2524) จนมาเป็นสังคมเกษตรกรรมที่รู้จักการเพาะปลูกเลี ยงสัตว์ในสมัยหินใหม่เมื่อ

กว่า 4,000 ปีที่ผ่านมา ที่รู้จักในนามของ ‘วัฒนธรรมบ้านเก่า’ ที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

เครื่องปั้นดินเผาประเภท หม้อสามขาและหม้อมีสัน เป็นต้น ที่ส าคัญคือวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านั นแสดงให้

เห็นถงึความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมที่มาจากดินแดนที่อยู่ห่างไกลอย่างชุมชนในลุ่มแม่น  าแยงซี ที่ซ่ึงพบหลักฐาน

การเพาะปลูกขา้วมากอ่น (สุภมาศ ดวงสกุลและคณะ 2552; Higham 2002; Sørensen and Hatting1967) ซึ่ง

แหล่งโบราณคดีหลายๆแหล่งในภาคตะวันตก เช่น แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า จ .กาญจนบุรี และแหล่ง

โบราณคดีหนองราชวัตร จ.สุพรรณบุร ีหลักฐานทางโบราณคดีของทั งสองแหล่งนี นับเป็นกุญแจส าคัญในการ

ท าความเข้าใจสังคมที่มีวัฒนธรรมที่ซับซ้อนมากขึ น ยุคหินใหม่คือช่วงเวลาที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ

เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของสังคมมนุษย์ เมื่อมนุษยม์ีความมั่นคงในด้านอาหารเพราะสามารถผลิตอาหารได้เอง

และเพยีงพอต่อจ านวนประชากรที่นับวันก็เพิ่มจ านวนมากขึ น ด้วยสังคมที่มีขนาดใหญ่ก็ย่อมมีความต้องการ

ทรัพยากรอื่นๆที่อาจมาจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งท าให้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมและระบบวัฒนธรรมเพิ่ม

ระดับความซับซ้อนมากขึ น     

จนกระทั่งถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญอีกก้าวหนึ่งของสังคมมนุษย์คือในสมัยที่มนุษย์รู้จัก

เทคโนโลยีโลหกรรม ภาคตะวันตกของไทยก็เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการติดต่อ

แลกเปลี่ยนกับชุมชนโพ้นทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนจากเอเชียใต้เมื่อราวๆ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ที่เกิด

ชุมชนทางการค้าและเมืองท่าหลายแห่งในเอเชียอาคเนย์ และภาคตะวันตกของดินแดนประเทศไทยก็เป็น
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ภูมิภาคทีส่ าคัญแห่งหนึ่งที่พบหลักฐานการติดต่อแลกเปลี่ยนสินคา้กับชาวต่างชาติ หลักฐานทางโบราณคดีได้

เผยให้เห็นถึงการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และความนิยมบริโภควัตถุจากต่างวัฒนธรรม อย่างเช่นสินค้าฟุ่มเฟือย

ประเภทเครื่องประดับที่รับมาจากวัฒนธรรมเอเชียใต้  เช่น ลูกปัดหินสี และลูกปัดแก้ว และความต้องการ

สินคา้ดังกล่าวที่มีเพิ่มมากขึ น จนท าให้ในภายหลังมีการท าเลียนแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

และด้วยปริมาณและความหลากหลายของหลักฐานวัตถุประเภทของมีค่าหายาก (Prestige Goods) ที่พบใน

ภาคตะวันตกของไทย จนอาจกล่าวได้ว่าพบหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ดู ผาสุก 

อินทรวุธ 2548; Bellina 2003; Glover 1989) และที่ส าคัญก็คือภาคตะวันตกมีทรัพยากรแร่ธาตุที่ส าคัญ

เพราะเป็นที่ต้องการตั งแต่สมัยโบราณ อย่างแร่ดีบุกและแร่เหล็ก (Bennett and Glover 1992;  เย็นจิต สุข

วาสนา 2535) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ดีบุกซึ่งเทือกเขาตะนาวศรีนั นนับได้ว่าเป็นแหล่งที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก 

ซึ่งมีงานศึกษาที่ให้ความส าคัญกับแหล่งแร่บริเวณนี  และเสนอสมมติฐานว่าเป็นไปได้ที่ดีบุกจากพื นที่ศึกษานี 

เป็นสินค้าส่งออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังเอเชียใต้ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย (Rajpitak 

and Seeley 1979) อีกทั งยังเช่ือวา่ภาคตะวันตกนี เป็นเครอืข่ายในระบบการค้าโลก (World Trade System) ที่มี

มาตั งแต่โบราณกาล (Glover 1989; 1996)     

นอกจากหลักฐานวัตถุที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีหลักฐานจากเอกสารโบราณก็ช่วยยืนยันการเป็น

เครือข่ายทางการค้ากับโลกตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ดังที่นักวิชาการเชื่อกันว่าภูมิภาคนี ถูก

กล่าวถงึในเอกสารตะวันตกเมื่อต้นคริสตกาล ดังเช่นในบันทึกการเดินเรือที่เรียกว่า Periplus of the Erythrean 

Sea ที่กล่าวถงึเกาะทอง (Chryse) ที่อยู่ตรงข้ามปากแม่น  าคงคา ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบชั นดีประเภทกระดองเต่า 

(Casson 1989:91) อย่างไรก็ตามเอกสารในยุคแรกๆนั นยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่มาก เพราะบริเวณปาก

แม่น  าคงคานั นมิได้มีเกาะแต่อย่างใด แต่นักวิชาการก็มีการสันนิษฐานว่าเกาะดังกล่าวนี น่าจะหมายถึงผืน

แผ่นดินหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งชื่อเรียก ‘เกาะทอง’ หรือ ‘Chryse’ นั น

นักวิชาการเชื่อกันว่าก็คือสถานที่เดียวกับ ‘Golden Khersonese’ ที่ปรากฏในแผนที่โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 2 

ของคลอดิอุส ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) ที่ช่ือว่า Geography ที่ในภายหลังต่อมาเอกสารชิ นนี ได้มีการศึกษา

คน้คว้ากันอย่างกวา้งขวาง ดังที่ Wheatley (1961) ได้วิเคราะห์ไว้ว่าโลกตะวันตกน่าจะได้รับรู้ถึงดินแดนแห่งนี 

จากการเล่าขานของพ่อคา้ชาวเอเชยีใต้ที่ล่องเรือติดต่อคา้ขายไปยังแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งชาวเอเชียใต้

น่าจะรูจ้ัก Golden Khersonese มาตั งแต่กอ่นคริสตกาลแล้วด้วยซ  า เพราะในพงศาวดารและต านานของเอเชีย

ใต้ตั งแต่ก่อนคริสตกาลได้มีการกล่าวถึงดินแดน ‘Suvarnbhumi’ (สุวรรณภูมิ) หรือ ‘Suvarnadvipa’ (สุวรรณ

ทวีป) ที่เชื่อกันว่าคอืสถานที่แห่งเดียวกับ ‘Golden Khersonese’ ที่กล่าวถงึในเอกสารตะวันตก แต่น่าเสียดายที่

ทั งจากเอกสารตะวันออกและเอกสารตะวันตกนั นมิได้ให้ข้อมูล Suvarnabhumi มากไปกว่าการเป็นเมืองท่า
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ค้าขายที่เป็นยอดปรารถนาของพ่อค้าและนักแสวงโชค และอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งในดินแดนเก้าแห่งที่พระ

เจา้อโศกมหาราช (ครองราชย์ระหว่าง 304–232  ปีก่อนคริสตกาล) ทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนา แต่

ทว่าข้อความในเอกสารโบราณทั งหลายเหล่านั นก็ยังไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในปัจจุบันที่

พอจะสรุปได้วา่คอืดินแดน ‘สุวรรณภูมิ’ อยู่ที่ไหน ซึ่งก็มีผูเ้สนอความเห็นที่แตกต่างกันไปมากมาย บ้างก็เสนอ

ว่าอยู่ที่แหลมมาเลเซีย (Gerini 1909) ที่รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร ์(Ray 1990) ทีท่างใต้ของประเทศเมียนมาร ์

(Htin Aung 1967; Hudson 2004; Moore 2007) ที่ภาคกลางของประเทศไทย (ศรีศักร วัลลิโภดม 2543; 

2545) หรืออาจจะเป็นดินแดนทั งหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สุจิตต์ วงษ์เทศ 2549) อย่างไรก็ดีประเด็น

ในงานศึกษานี ก็คือต้องการชี ให้เห็นถึงพลวัตทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเวลาที่เป็น

จุดเร่ิมต้นของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครั งยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ของเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 

ความคึกคักทางเศรษฐกจิในสังคมโบราณภาคตะวันตกของไทยนี ได้ด าเนินเรื่อยมา กระทั่งในราวพุทธ

ศตวรรษที่ 11-12 ที่เริ่มปรากฏความซับซ้อนของสังคมและความมั่งคั่งรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจมากขึ นอีกระดับ

หนึ่ง มีกลุ่มทางสังคมที่ชัดเจนและมีขนาดใหญ่ขึ น ซึ่งเรียกขานช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นี ว่าสมัย ‘ทวารวดี’ 

เป็นช่วงสมัยของวัฒนธรรมที่พบหลักฐานสิ่งก่อสร้างประเภทคูน  าคันดินขนาดใหญ่หลายแห่ง ได้แก่ เมืองอู่

ทอง เมืองคูบัว เมืองก าแพงแสน และเมืองนครปฐม (เมืองนครชัยศรี) และบริเวณเมืองโบราณเหล่านั นก็พบ

สถาปัตยกรรมที่เป็นศาสนสถานขนาดน้อยใหญ่มากมาย และประติมากรรมรูปเคารพต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องใน

ศาสนาพุทธและพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการรับอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรมมาจากสังคมที่มี

วัฒนธรรมที่สูงกวา่คอืจากเอเชยีใต้ ซึ่งได้แผก่ระจายไปทั่วเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ ส าหรับดินแดนของประเทศ

ไทยในปัจจุบันนั น ความรุ่งเรอืงของอารยธรรมทวารวดีนักวชิาการหลายท่านลงความเห็นว่าน่าจะมีศูนย์กลาง

อยู่ที่ภาคกลางฝั่งตะวันตก เพราะความหนาแน่นของหลักฐานและความปราณีตของศิลปกรรม ที่เป็น

เครื่องบ่งชี ถงึความมั่งคั่งทางเศรษฐกจิและความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนี  (ดู ธิดา สาระยา 2538; 

ผาสุข อินทราวุธ 2542) การเปลี่ยนแปลงระบบสังคมและวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเอเชียใต้นี  

ได้หยั่งรากลึกและกลายเป็นพื นฐานส าคัญของวัฒนธรรมในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ที่ยังสืบทอดมาจนถึงสมัย

ปัจจุบัน แต่การรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมนี นักวิชาการเชื่อว่าเป็นการเลือกรับแล้วปรับให้เข้ากับรสนิยมและ

ความต้องการของคนในท้องถิ่น (ศรีศักร วัลลิโภดม 2543) เพราะหากน าวัตถุทางวัฒนธรรมไปเทียบเคียงกับ

วัฒนธรรมต้นแบบก็จะพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ไม่น้อย อีกทั งรูปแบบทางศิลปะก็มีพัฒนาการจนเกิด

การคลี่คลายในสมัยต่อมาจนมีลักษณะทีเ่ป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและความนิยมของท้องถิ่นเอง 

 นอกจากชุมชนบนลุ่มน  าเจ้าพระยาที่ก าลังเฟือ่งฟูด้วยเศรษฐกจิการค้ากับชุมชนโพ้นทะเลในช่วงพุทธ

ศตวรรษที่ 11-15 แล้ว ชุมชนบริเวณปากแม่น  าโขงก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความมั่งคั่งจากการค้าทางทะเล
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เช่นเดียวกัน ซึ่งกลุ่มนี ถูกกล่าวถงึในพงศาวดารจนีมาตั งแต่พุทธศตวรรษที่ 8 ในฐานะของอาณาจักร ‘ฟูนัน’ ที่

มีเมืองท่าส าคัญอยู่ที่เมืองออกแอว (Óc Eo) เพราะในบริเวณนั นพบหลักฐานวัตถุที่แสดงถึงเศรษฐกิจอัน

รุง่เรืองจากการค้ากับต่างชาติ (Khoo 2003) ในเอกสารจีนโบราณระบุไว้ว่า ในพุทธศตวรรษที่ 11 ฟูนันถูกยึด

ครองโดยกลุ่มชนที่อยู่ตอนกลางของลุ่มแม่น  าโขง ซึ่งในเอกสารจีนเรียกว่า ‘อาณาจักรเจนละ’ (ธิดา สาระยา 

2538) ในขณะที่บา้นเมืองทั งสองคอืฟูนันกับเจนละมีการรวมตัวกัน ก็ได้มีพัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่

ปรากฏเป็นรูปแบบที่คลี่คลายมาจากอิทธิพลวัฒนธรรมอินเดีย จนกลายมาเป็นรูปแบบที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัวมากขึ น และวัฒนธรรมของเจนละก็ได้แผ่อิทธิพลมายังดินแดนในภาคตะวันออกและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วย มีการพบหลักฐานอยู่ประปรายในช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-14 

ส่วนมากเป็นหลักฐานประเภทรูปเคารพและทับหลังประดับศาสนสถาน จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 15-18 ที่

อิทธิพลของวัฒนธรรมเจนละหรือวัฒนธรรมเขมรปรากฏเด่นชัดขึ นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาค

ตะวันออกของไทย ที่ปรากฏเป็นหลักฐานสถาปัตยกรรมประเภทปราสาทหินต่างๆ ทีพ่บกระจุกตัวอยู่หนาแน่น

โดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รูปทรงของปราสาทหินและรูปแบบของ

ประติมากรรมที่พบในประเทศไทยนั นมีลักษณะที่เทียบเคยีงได้กับคตินิยมของสถาปัตยกรรมเขมรโบราณ แต่ก็

มีลักษณะของศิลปะท้องถิ่นผสมอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งในทางประวัติศาสตร์ศิลปะมักเรียกศิลปะในประเทศไทยใน

ยุคสมัยนั นว่า ‘ศิลปะลพบุรี’ บ้างก็เรียกว่า ‘ศิลปะเขมรในประเทศไทย’ หรือ ‘ศิลปะร่วมแบบขอมในประเทศ

ไทย’ (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2534; สุรยิวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2537) ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ได้รับความสนใจอย่าง

มาก และมีงานศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากมาย ในพื นที่ของประเทศไทยปัจจุบันนั น

ความสนใจมักมุ่งไปทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าภาคอื่นๆ เพราะเป็นพื นที่ที่พบหลักฐานหนาแน่นมาก

ที่สุด ในขณะที่ภาคอื่นๆ อย่างเช่นภาคตะวันตกนั นได้รับความสนใจน้อยมาก เนื่องจากหลักฐานวัตถุที่ไม่ค่อย

ปะติดปะต่อกัน อีกทั งเอกสารหลักฐานที่ต้องอาศัยการตีความเสียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามการศึกษา

ช่วงเวลาดังกล่าวในภูมิภาคตะวันตกนั นมีความส าคัญมากส าหรับการท าความเข้าใจเศรษฐกิจสังคมภายหลัง

การเสื่อมลงของวัฒนธรรมทวารวดี และก่อนที่อาณาจักรสุโขทัยจะปรากฏตัวและมีบทบาทเด่นขึ นบนหน้า

ประวัติศาสตรข์องผืนแผ่นดินไทย  

 

2.2 พลวัตหลังสมัยทวำรวดี 

 ในขณะที่วัฒนธรรมทวารวดีบนที่ราบภาคกลางของไทยก าลังเสื่อมทรามลง เพื่อนบ้านที่อยู่ไปทาง

ทิศตะวันออกรอบๆทะเลสาบเขมรก็ก าลังเฟื่องฟูขึ นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 กลายเป็นอาณาจักรขอมที่



 

การส ารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน  าแม่กลอง-ท่าจีนด้วยเทคโนโลยสีื่อระยะไกล (Remote Sensing) 17 

 

ยิ่งใหญ่ แต่เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาบ้านเมืองในภาคกลางฝั่งตะวันตกในช่วงเวลาเดียวกัน ก็พบว่าบทบาท

ทางเศรษฐกจิของชุมชนทวารวดีในภูมิภาคนี ลดน้อยถอยลงไปมาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์-โบราณคดีไม่

คอ่ยชัดเจนว่ามีสภาพเศรษฐกจิ-สังคมเป็นอย่างไร หรือว่ามีชุมชนที่มีการอยู่อาศัยต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร ซึ่ง

โบราณสถานต่างๆนั นก็ไม่ชัดเจนว่ามีการใช้งานต่อเนื่องลงมาหลังจากพุทธศตวรรษที่ 15 หรือไม่ แต่หากจะ

กล่าวไปแล้ว การก าหนดอายุสมัยของสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดี คอืในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-15 นั นก็ท า

ได้เพียงกว้างๆ เท่านั น กล่าวคือไม่สามารถก าหนดช่วงอายุชัดเจนได้ว่าเป็นสมัยต้น กลาง หรือปลาย ส่วน

หลักฐานประเภทประติมากรรมที่ถึงแม้ว่าจะสามารถเป็นเครื่องก าหนดอายุได้ดีกว่าแต่การก าหนดอายุ

ประติมากรรมเพื่อเทยีบเคียงให้เป็นอายุของแหล่งโบราณสถานนั น ท าได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อเป็นการพบหลักฐาน

ในบริบทดั งเดิม คือวัตถุนั นมิได้ถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยาก และ

หลักฐานการมีอยู่ของชุมชนโบราณก็คอ่นข้างเลือนลาง    

สืบมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ภาคตะวันตกของดินแดนไทยในปัจจุบันก็ปรากฏศาสนสถานที่มี

วัฒนธรรมการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน คือเปลี่ยนไปเป็นศิลปะเขมรบายน ด้วยคติพุทธศาสนา

นิกายมหายาน อันได้แก่ ปราสาทเมืองสิงห์ โบราณสถานก าแพงแลง โบราณสถานในวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.

ราชบุรี และโบราณสถานในเมืองโกสินารายณ์ ซึ่งก็เป็นประเด็นทางวิชาการอยู่ไม่น้อยทีเดียวในเรื่องพระราช

อ านาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งนักวชิาการบางท่าน เช่น ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล (2509) และ ม.ร.ว.สุรยิวุฒิ 

สุขสวัสดิ์ (2530b) วิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปศิลปกรรมแบบค่อนข้างฉับพลันทันใดแบบนี น่าจะเป็นสิ่ง

บ่งชี ถึงการแผ่อิทธิพลทางการเมืองของกษัตริย์เขมรมายังบ้านเมืองทางฝั่งตะวันตกด้วย มิใช่เป็นเพียงอิทธิพล

ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างเดียวอย่างที่นักวิชาการบางท่าน เช่น ศรีศักร วัลลิโภดม (2524a; 2524b; 2538) 

เสนอไว้ โดยที่ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล (2509) ตั งข้อสังเกตจากจารึกสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่กล่าวถึงชื่อ

เมืองต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการกล่าวถึงหัวเมืองประเทศราช ที่รวมถึงเมืองในภาคกลางฝั่งตะวันตกของไทย

ด้วย และม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ (2530b) ก็มีแนวคิดไปในท านองเดียวกัน โดยกล่าวคือหลักฐานด้าน

ศิลปกรรม ซึ่งหากจะกล่าวไปแล้วศิลปะแบบบายนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 นั นถือว่าเข้าสู่ยุคเสื่อมแล้ว การ

ก่อสร้างศาสนสถานด้วยศิลาแลงนั นสามารถสร้างได้รวดเร็วกว่าศิลาทรายก็จริง แต่ก็ยังต้องใช้ก าลัง

แรงงานคนจ านวนมหาศาลเช่นกัน อีกทั งการก่อด้วยศิลาแลงก็สามารถประดิษฐ์รายละเอียดที่วิจิตรและ

ประณีตได้มากเท่าศิลาทราย ซึ่งโดยตรรกะแล้วการรับวัฒนธรรมจากที่อื่นกน็่าจะรับสิ่งที่มีรูปแบบและเทคนิค

วิธีที่ก้าวหน้ากว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม นอกจากนี ยังมีหลักฐานด้านโบราณวัตถุ คือประติมากรรมรูปเคารพ  เช่น รูป

สลักพระโพธิสัตว์อวโลเกศวรกเิตศวรเปล่งรัศมีที่พบในภาคตะวันตก ผู้เช่ียวชาญลงความเห็นว่าเป็นฝีมือสกุล

ช่างหลวง ซึ่งอาจจะไม่ได้สร้างแล้วส่งมาจากพระนครแต่อาจจะเป็นการน าช่างจากพระนครมาท าในท้องถิ่นก็
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เป็นได้ เพราะมีประติมากรรมบางชิ นที่แสดงลักษณะของท้องถิ่นด้วย และการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีพระ

ประสงคใ์ห้สร้างพระรัตนตรัยโดยสกุลชา่งชั นสูงเพื่อไปประดิษฐานไว้หัวเมืองต่างๆ นั นน่าจะเป็นการแสดงออก

ที่มีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่ด้วย (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2526a; 2526b; 2530b) และการที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไม่พบรูปเคารพพระโพธิสัตว์อวโลเกศวรเปล่งรัศมีอยู่เลย ก็อาจเป็นเพราะภาค

ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ภายใต้อิทธิพลเขมรอยู่แล้ว หรือถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมในยุคสมัย

นั น (รุง่โรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2547)   

ประวัติศาสตร์โบราณคดีในภาคตะวันตกในช่วงสมัยหลังทวารวดีจนถึงก่อนสมัยสุโขทัยหรือก่อน

สุพรรณภูมินั น ยังมีหลักฐานที่น่าสนใจให้ศึกษาค้นคว้าอยู่ไม่น้อย แม้ว่าส่วนมากจะเป็นหลักฐานทางอ้อมที่

ต้องอาศัยการตีความเสียมาก เช่น การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ และ

การศึกษาจารึกโบราณ ซึ่งเป็นจารึกจากภายนอกเสียเป็นส่วนใหญ่ หลักฐานชิ นส าคัญชิ นหนึ่งคือจารึก

ปราสาทพระขรรค์ที่สร้างขึ นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่กล่าวถึงบ้านเมืองที่เชื่อกันว่าอยู่ในภาคกลางของ

ประเทศไทยในปัจจุบัน คอื ลโวทยปุระ สุวรรณปุระ ศัมพูกปัฏฏนะ ชัยราชปุรี ศรีชัยสิงหบุรี และศรีชัยวัชรปุรี 

ซึ่งมีผู้ตั งข้อสังเกตว่าการเรียงล าดับชื่อบ้านเมืองเหล่านี ในจารึกปราสาทพระขรรค์ก็น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นเมืองที่

อยู่ในภาคกลางของไทยที่ถูกกล่าวถงึโดยเรียงล าดับจากทางเหนือลงไปทางใต้ ที่เชื่อวา่อยู่ที่ ลพบุร ีสุพรรณบุร ี

เมืองโกสินารายณ์ ราชบุรี เมืองสิงห์ และเมืองเพชรบุรี ตามล าดับ ซึ่งเป็นหัวเมืองขนาดเล็กจึงไม่ใคร่มีการ

กล่าวถงึในจารกึของเขมรเทา่ไรนัก (สุรยิวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2526b:104) และจารกึที่คน้พบในภาคตะวันตก

สมัยหลังทวารวดีลงมาก็พบน้อยมาก ปัจจุบันพบเพียงชิ นเดียวคือที่ปราสาทเมืองสิงห์  คือพบอยู่บนฐาน

ประติมากรรม และที่น่าสนใจคอืภาษาในจารกึชิ นนี ผู้เช่ียวชาญ ก่องแก้ว วีรประจักษ์ (2529) วิเคราะห์ว่าเป็น

ภาษาไทยอักษรขอมโบราณ ด้วยข้อความว่า พฺรญาไชยกร ซึ่งน่าจะเป็นนามของผู้สร้างรูปเคารพนั นๆ ซึ่ง

ผู้อ่านจารกึเสนอว่าอาจจะเป็นนามของคนพ ืนเมืองที่ได้รับการแต่งตั งให้เป็นผู้ปกครองในท้องที่นี  ความส าคัญ

ของจารกึปราสาทเมืองสิงห์นอกจากจะเป็นเพยีงชิ นเดียวในภูมิภาคในสมัยหลังทวารวดีจนถึงก่อนสมัยสุโขทัย 

จารกึชิ นนี ยังเป็นหนึ่งในจารกึภาษาไทยเพียงสามชิ นที่สร้างขึ นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งก่อนที่จะมีลายสือ

ไทย จารกึอีกสองชิ นคอืจารกึดงแม่นางเมือง และจารกึที่อยู่ด้านหลังพระพุทธรูปนาคปรกที่พบที่ จ.ลพบุรี ซึ่ง

รูปอักษรบนจารึกทั งสามชิ นนี แตกต่างจากอักษรขอมที่ค้นพบในอาณาจักรเขมรซึ่งรวมถึงจารึกที่พบที่พิมาย

ด้วยลักษณะลายเส้นอักษรที่ผันแปรไปจากต้นแบบเช่นนี  ก่องแก้ว (2529) มีความเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกและ

เกิดขึ นได้กับพื นทีท่ี่อยู่ห่างไกลจากเมืองพระนคร ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นที่รูปอักษรพัฒนามาเป็นอักษรไทย

บนลุ่มแม่น  าเจ้าพระยาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา 
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การศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองบนลุ่มน  าแม่กลอง-ท่าจีนภายหลังพุทธศตวรรษที่ 15 ลงมา

ส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาตีความจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมที่

ยังให้เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนคือมีอาคารเป็นรูปทรงปราสาทเขมร ก่อด้วยอิฐศิลาแลง และมีผังบริเวณและ

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับปราสาทเขมร คือตรงบริเวณกึ่งกลางมีปรางค์ประธาน บางแห่งมี

ปรางค์บริวารอยู่ด้านข้าง และปรางค์ทั งหมดล้อมรอบด้วยก าแพงแก้ว ซึ่งตั งอยู่เกือบกึ่งกลางใจเมืองที่มี

ก าแพงเมืองที่เป็นคูน  าคันดินรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ลอ้มรอบอยู่อีกชั นหนึ่ง ลักษณะที่ชัดเจนเชน่ที่กล่าวมานี  ยัง

ปรากฏให้เห็นอยู่ก็คือ ที่ปราสาทเมืองสิงห์ และโบราณสถานที่วัดก าแพงแลงภายในเมืองเพชรบุรี ส่วนอีกสอง

แหล่งที่เชื่อกันว่าถูกกล่าวถึงในจารึกปราสาทพระขรรค์ คือโบราณสถานที่วัดมหาธาตุฯราชบุรี และที่เมือง

โบราณโกสินารายณ์ ทั งสองแหล่งนี แม้ว่าจะยังพอเห็นเป็นขอบเขตอยู่บ้าง แต่ตัวอาคารนั นสิ นสภาพไปแล้ว 

ส่วนสภาพก าแพงเมืองที่เป็นคูน  าคันดินก็แทบไม่มีร่องรอยหลงเหลือเท่าไรแล้วในปัจจุบัน นอกจากแหล่ง

โบราณสถานหลักๆทั งสี่แห่งที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหลักฐานบางแห่งที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในเอกสารโบราณอีก

หลายแห่ง แต่สภาพของแหล่งก็เสื่อมทรามลงไปเป็นอันมาก ขอบเขตและรูปทรงโบราณสถานไม่ค่อยชัดเจน 

แต่บางแห่งก็ปรากฏรอ่งรอยคูน  าคันที่ค่อนข้างชัดเจน อย่างเช่น เมืองครุฑ เป็นเมืองคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี

รอ่งรอยของคูน  าและคันดิน และมีซากโบราณสถานอยู่เกอืบกึ่งกลางเมือง ชื่อเมืองครุฑเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียก 

ซึ่งมาจากการค้นพบซากโบราณสถานที่เป็นศิลาแลง และชิ นส่วนศิลาสลักเป็นรูปครุฑขนาดใหญ่ เมืองครุฑนี 

อยู่ห่างจากปราสาทเมืองสิงห์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรเศษๆ (สถาพร ขวัญยืน 2537; 

อาจารย์และนักศึกษาคณะโบราณคดี 2526) ซึ่งซากสิ่งก่อสร้างที่พบนั นกระจัดกระจาย และไม่เห็นเป็น

รูปทรงอาคารที่ชัดเจน ราวกับวา่ยังสรา้งไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ถูกทิ งล้างไปกอ่น  นอกจากนี ยังมีผู้กล่าวถึงเมือง

โบราณที่ บ้านหนองแจง ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (ศรีศักร วัลลิโภดม 2526:46-7; หน่วยศิลปากร

ที่ 2 2508) และยังมีประติมากรรมศิลปะบายนที่น่าสนใจจากพบบริเวณวัดสระกระทียม จ.นครปฐม (มโน 

กลีบทอง 2544) ซึ่งภายในวัดพบสระน  าเก่าแก่และกองซากอิฐศิลาแลงด้วย แต่ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า

แหล่งโบราณคดีเหล่านี สิ นสภาพไปเกือบหมดแล้วเนื่องจากการขยายตัวของแหล่งชุมชนในปัจจุบัน แตท่ีซ่  ารา้ย

กว่านั นก็คือการลักลอบขุดหาของโบราณที่เกิดขึ นนับตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดกรุ

พระโบราณที่นับว่าเป็นการท าลายแหล่งโบราณสถานที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง เพราะโบราณสถานมักจะ

ถูกขุดลื อจนแทบไม่เหลือร่องรอยของหลักฐานที่สามารถบอกถึงรูปทรงหรือโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างได้ จะ

พบก็เพียงชิ นส่วนอิฐและเศษปูนที่กระจัดกระจายอยู่ตามพื นดินเท่านั น ซึ่งโบราณสถานหลายๆแห่งในภาค

ตะวันตกอยู่ในสภาพเช่นนี  อีกทั งผังบริเวณของโบราณสถานเหล่านั นก็ไม่ปรากฏชัดเจน ดังนั นโบราณสถาน

ขนาดรองในภาคตะวันตกจึงไม่สามารถศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื

อย่าง ธรรมศาลา และ อโรคยศาลา ที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ถนัดนัก อย่างไรก็ตามหลักฐานทาง
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โบราณคดีอื่นๆที่พบในพื นที่ศึกษาที่แสดงถึงการมีอยู่ของชุมชนโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 เช่น 

เครื่องถว้ยจีนที่พบตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่แม้ว่าจะส่วนมากจะไม่ได้มาจากบริบทที่ชัดเจน แต่เครื่องถ้วย

ก็สามารถเปน็เครื่องบ่งบอกช่วงเวลาอายุสมัยทางประวัติศาสตรไ์ด้ในระดับหนึ่ง (ดู มโน กลีบทอง 2544; อุษา 

ง้วนเพียรภาค 2548) ถึงแม้ว่าหลักฐานการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างภาคตะวันตกกับภูมิภาคอื่นๆในเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้จะไม่คอ่ยชัดเจนนัก และการก าหนดอายุของเครื่องถว้ยจีนในประเทศไทยก็ยังเป็นที่ถกเถียง

กันอยู่ (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร สัมภาษณ์ ธันวาคม 2555) แต่หากพิจารณาในแง่ของเศรษฐกิจในระดับ

ภูมิภาคแล้ว ทรัพยากรแรธ่าตุที่เป็นที่ต้องการมาตั งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตรอ์ย่างแรด่ีบุกแรเ่หล็กและสินค้า

ของป่าที่มีอยู่อย่างมากมาย และที่ส าคัญก็มีชัยภูมิที่เป็นกันชนระหว่างอาณาจักรขนาดใหญ่ทั งสองคือ

อาณาจักรเขมรและอาณาจักรพุกาม ซึ่งก็มีความเป็นไปได้มากที่ภาคตะวันตกของไทยจะเป็นพื นที่ยุทธศาสตร์

ที่ส าคัญทีท่ าให้กลุ่มอ านาจทั งสองไม่อาจมองข้ามไปได้ 

 

2.3 ชุมชน ‘ชำยขอบ’ บนลุ่มน ้ำแม่กลอง-ท่ำจีน 

 ในภาคตะวันตกของไทยพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณอ์ักษรน้อยมาก และไม่ค่อยมี

เอกสารหลักฐานที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรกัมพูชากับบ้านเมืองในแถบนี เท่าไรนัก ท าให้

การศึกษาวัฒนธรรมในช่วงเวลานี ต้องใช้การแปลความจากหลักฐานวัตถุต่างๆเป็นหลัก สิ่งที่อาจจะดึงดูดให้

กลุ่มที่มีอ านาจทางการเมืองอย่างอาณาจักรเขมรหันมาสนใจและให้ความส าคัญกับภูมิภาคนี ก็อาจจะเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน่ แรเ่หล็ก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรด่ีบุกที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาตะนาว

ศรี อีกทั งเป็นด่านส าคัญที่จะออกสู่ทะเลฝั่งอันดามันได้โดยไม่ต้องอ้อมแหลมมลายู โดยการใช้เส้นทางผ่าน

ด่านช่องเขาต่างๆ ซึ่งท าให้สามารถเดินทางขึ นไปยังเมืองพุกามได้ และยังเป็นประตูสู่การค้ากับโลกตะวันตกได้

อีกด้วย การเดินทางข้ามช่องเทอืกเขาตะนาวศรีไปยังฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรออกสู่ทะเลอันดามันมีเส้นทาง

ข้ามช่องเขาหลายจุดที่เป็นที่รู้จักกันมาหลายรอ้ยปีแล้ว อย่างเช่น ด่านแม่ละเมา (อ.แม่สอด จ.ตาก) ด่านเจดีย์

สามองค์ (อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี) ด่านเจ้าขว้าง (อ.สวนผึ ง จ.ราชบุรี) และด่านสิงขรณ์ (อ.เมือง จ.

ประจวบคีรีขันธ์) เป็นต้น ซึ่งก็เป็นไปได้ที่เส้นทางเหล่านี จะเป็นที่รู้จักและใช้ติดต่อกันมานานหลายร้อยปีหรือ

อาจจะกวา่พันปีก่อนหน้านั นก็เป็นได้ ดังที่มีงานศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่ได้มีการ

สันนิษฐานกันไว้ถึงระดับความส าคัญของแหล่งแร่ดีบุกบนเทือกเขาตะนาวศรี และเชื่อกันว่าการเดินทางข้าม

เทือกเขานี ไปทางด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี และผ่านช่องเขาใกล้ๆกับเขาจมูกใน จ.ราชบุรี (สุรินทร ์

เหลือลมัย 2533; Bennett and Glover 1992) ซึ่งความต้องการดีบุกของเมืองพระนครก็น่ามากพอสมควร 
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เพราะอาณาจักรเขมรโบราณเองก็มีความนิยมผลิตวัตถุด้วยการหล่อส ารดิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประเภทรูป

เคารพและวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางศาสนา     

 ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในที่ราบโตนเลสาปกับลุ่มน  าแม่กลอง-ท่าจีนน่าจะมีมาอย่าง

น้อยตั งแต่สมัยทวารวดี หลักฐานเอกสารชิ นหนึ่งที่น่าจะมีนัยยะส าคัญก็คือจารึกแผ่นทองแดงที่พบบริเวณ

เมืองโบราณที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จารึกแผ่นนี จาร

ด้วยอักษรหลังปัลลวะเป็นภาษาสันสกฤต (ภาพที่ 2.1) โดยมีเนื อความกล่าวถึง พระเจ้าศรีหรรษวรมัน พระ

ราชนัดดาของพระเจ้าศรีอีศานวรมัน ผู้ทรงพระเกียรติอันแผ่ไปทั่ว ได้ทรงส่งเครื่องสักการะเป็นเสลี่ยงคาน

หามประดับด้วยเพชรพลอย พรอ้มด้วยคณะดนตรแีละฟ้อนร า ถวายแด่พระศิวลึงค์ (พระอิศวร) ซึ่งจารึกแผ่น

นี ได้มีการก าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-14 (ฉ่ า ทองค าวรรณ 2529) ซึ่งพระนามกษัตริย์ทั งสองที่

ปรากฏในจารึกนี  ชอง บวสเซอลีเยร์ (2509) มีความเห็นว่าเป็นพระนามของกษัตริย์ทวารวดีหาใช่พระนาม

กษัตริย์เขมรไม่ เพียงแต่มีเสียงพ้องกับพระนามกษัตริย์เขมรเท่านั น แต่ยอร์ช เซเดส์  เชื่อว่าคือพระนามของ

กษัตริย์เขมร พระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 (ครองราชย์ พ.ศ. 1159-1169) (อรุณศักดิ์ กิ่งมณีและคณะ 2545) ซึ่ง

ความสับสนในเรื่องนี ก็คือ พระนาม ‘พระเจ้าหรรษวรมัน’ ในประวัติศาสตร์เขมรมีด้วยกัน 3 พระองค์ และทุก

พระองค์ครองราชย์อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 (ธัชสร ตันติวงศ์ 2548: 42-43) ซึ่งมีอายุน้อยกว่าที่ก าหนด

ให้กับรูปแบบตัวอักษรบนแผ่นจารึก อย่างไรก็ตามในภายหลังได้มีผู้ศึกษาและก าหนดอายุของจารึกแผ่น

ทองแดงนี ใหม่ โดยก าหนดให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 โดยให้เหตุผลว่าในจารึกมีอักษรบางตัว เช่น ‘ศ’ 

และ ‘ต’ มีลักษณะแบบหลังปัลลวะ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคยีงกับอักษรขอมโบราณรุน่แรก ซึ่งอาจจะยังใช้ต่อเนื่อง

มาถงึกลางพุทธศตวรรษที่ 15 เช่นเดียวกับหลักฐานร่วมสมัย ก็คือจารึกบ่ออีกาและจารึกโนนสูงที่มีรูปอักษร

แบบหลังปัลลวะเช่นกัน ดังนั นพระเจ้าศรีหรรษวรมันในจารึกแผ่นทองแดงที่อู่ทองก็น่าจะหมายถึงคือพระเจ้า

หรรษวรมันที่ 1 (ครองราชย์ พ  .ศ .  1453-1465) (www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail. 

php?id=931, สืบคน้เมื่อ 20/10/2555) อย่างไรก็ตามอายุสมัยและรูปอักษรบนจารึกแผ่นทองแดงนี ก็ยังต้องมี

การศึกษาคน้คว้าต่อไป ซึ่งหลักฐานจารกึชิ นนี นับว่ามีความส าคัญในแง่ที่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความสัมพันธ์

ของชุมชนลุ่มน  าท่าจีนกับกลุ่มวัฒนธรรมบนที่ราบทะเลสาบเขมร ดังเช่นที่งานศึกษาของ ธัชสร ตันติวงศ์ 

(2548: 44-45) ที่ได้กล่าวถงึหลักฐานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวะนิกาย ที่ส าคัญอีกประเภทที่แสดงถึง

ความเช่ือมโยงกับกลุ่มวัฒนธรรมเขมรกับชุมชนทวารวดีที่อู่ทอง คอืประติมากรรมเอกมุขลึงค์แบบตรีมูรติ ที่มี

พระพักตร์พระศิวะสลักอยู่ตรงส่วนล่างของรุทรภาค ซึ่งถือเป็นรูปแบบเฉพาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่

พบบรเิวณปากแม่น  าโขงและในแถบอ.อู่ทองด้วยเชน่กัน อันที่จริงแล้วนอกจากหลักฐานไศวะนิกายที่พบในลุ่ม

ท่าจีนและแม่กลองนี แล้ว ยังพบหลักฐานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ไวษณพนิกายด้วยเช่นกัน คือพบเทวรูปศิลา
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สลักรูปพระนารายณ์ซึ่งพบหลายองค์ด้วยกัน เช่น ที่พบที่โบราณสถานพงตึก จ.กาญจนบุรี ที่วัดเขาพระ ที่

ศาลเจา้พ่อพระยาจักร และที่ศาลเจา้พ่อหลักเมืองใน จ.สุพรรณบุร ีและเทวรูปพระวิษณุจตุรภุช ที่พบที่วัดท่อ 

จ.ราชบุรี (ภาพที่ 2.2) ที่ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพธิภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และชิ นส่วนพระวิษณุที่พบใน จ.

นครปฐม ที่ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพธิภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์  ซึ่งที่กล่าวมานี เป็นหลักฐานในสมัย

ทวารวดีเมื่อครั งที่พุทธศาสนาแบบเถรวาทก าลังรุง่เรืองอย่างมากในภูมิภาคนี  แต่การมีอยู่ของทั งศาสนาพุทธ

และพราหมณ์ในภูมิภาคตะวันตกนี จะมีความหมายและนัยยะทางการเมืองหรือไม่ หรืออาจเป็นสังคมที่

ประนีประนอมและยอมรับความหลากหลายในลัทธิความเชื่อทางศาสนา ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้า

กันต่อไป   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 จารึกแผ่นทองแดงพบท่ี อ.อูท่อง 

จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติอู่ทอง 

จ.สุพรรณบุรี 

ภาพท่ี 2.2 รูปสลักพระวิษณุจตุรภุชพบท่ีวัดท่อ                

จ.ราชบุรี จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร 
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หลักฐานที่เป็นลายลักษณอ์ักษรที่นอกเหนือจากที่พบในประเทศไทย แต่มีความส าคญัส าหรับยุคสมัย

ที่ท าการศึกษานี กคื็อ จารกึปราสาทพระขรรค์ (พ.ศ. 1734)  ที่เชื่อกันว่าเนื อความในจารกึได้กล่าวถงึบ้านเมือง

ต่างๆ รวมทั ง สุวรรณปุระ ศรีศัมพูกปัฏฏนะ ชัยราชปุรี ศรีสิงหปุรี และศรีชัยวัชรปุรี ที่เชื่อกันว่าคือเมือง

โบราณในภาคตะวันตก คือ สุพรรณบุรี เมืองโกสินารายณ์ เมืองราชบุรี เมืองสิงห์ และเมืองเพชรบุร ี

ตามล าดับ ดังที่กล่าวถึงข้อความในจารึกแล้วในบทที่ 1 นอกจากจารึกปราสาทพระขรรค์แล้วยังมีเอกสาร

โบราณที่เป็นหลักฐานอื่นๆ ที่ท าให้เห็นถึงสถานะของบ้านเมืองในลุ่มแม่กลอง-ท่าจีนอยู่พอสมควร ที่ส าคัญคือ

เอกสารจีนโบราณ เช่น จดหมายเหตุของราชวงศ์ซุ่ง (Sung hui yao kao) ในพุทธศตวรรษที่ 18 ที่กล่าวถึง

แคว้นขนาดเล็กที่เรียกว่า เจนลีฟู (Chen li fu/ Chon li fu/ Chan li po) เนื่องจากช่ือเมืองที่กล่าวถงึในเอกสารจนี

ไม่ได้ใกล้เคยีงกับช่ือเมืองใดในประวัติศาสตรเ์อเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ อีกทั งถอ้ยค าพรรณนาก็ค่อนข้างก ากวม 

จึงท าให้มีความเห็นเรื่องต าแหน่งที่ตั งของ ‘เจนลีฟู’ ที่แตกต่างกันออกไป Gerini (1909:524) และ Briggs 

(1951:208) เช่ือว่าอยู่ทางตะวันออกของอ่าวไทยคอืที่จันทบุร ีCoedès (1948) เช่ือว่าอยู่ทางเหนือของอ่าวไทย 

(อ้างถึงใน Wolters 1960) ศรีศักร วัลลิโภดม (2540) เชื่อว่าอยู่ที่นครสวรรค์หรือชัยนาท ส่วนธิดา สาระยา 

(2533) เสนอว่าอยู่ที่เมืองราชบุรี ในขณะที่ ม.ร.ว. สุรยิวุฒิ สุขสวัสดิ์ (2530a) เช่ือว่าอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรี  

จากขอ้ความในพงศาวดารจนีระบุว่าแคว้นเจนลีฟูมีชุมชนอยู่ 60 แห่ง แต่ละแห่งมีเจ้าหน้าที่ปกครอง

ประจ าอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นของป่าขึ นชื่อหลายชนิด วังของเจา้เมืองตกแต่งประดับประดาคล้ายๆกับ

วัด เมืองนี อยู่ทางทิศตะวันตกของอาณาจักรกัมพูชา และการเดินเรือจากเจนลีฟูไปถงึจีนใช้เวลาแรมเดือน  

It is unknown in what year Chen-li-fu was first founded as a State. It is in the south-western corner. 

Its south-eastern (region) adjoins Po-suu-lan. Its neighbouring in the south-west is Teng-liu-mei. It 

administers more than 60 settlements. Its natural resources are ivory, rhinoceros horn, local beewax, 

laka wood, ‘foreign oil’ coarse perfumes, cardamons and ebony wood. The ruler lives in a palace 

resembling a Buddhist temple... 

...If one wants to go (from Chen-li-fu) to China one puts out to sea from this country and reaches Po-

ssu-lan in five days. Then one reaches the K’un-lun sea, skirts Chen-la (Cambodia), and after several 

days reaches the country of Pin-ta-yeh. Several days later the boards of Chan-cheng (Champa) are 

reached. Then one crossed the sea for ten days. In the south-east there is a rocky reef called Man-li. 

The sea here is deep and shallow; the waters run swiftly and there are many shoals. Seven or eight 

of every ten ships have capzised and sunk here. There are no mountains or cliffs of any kind. Then the 

Chiao-chih (Tongking) boarder is reached. Five days later one arrives at Chin (chou) and Lien chou. All 

these times are reckoned on the basis of a favourable wind.   

        (Wolters 1960:1-2) 
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ปัญหาของการตีความเอกสารโบราณชิ นนี อยู่ที่ว่ายังไม่สามารถก าหนดต าแหน่งที่ชัดเจนของเจนลีฟู

ได้ เพราะการพรรณนาถึงต าแหน่งที่ตั งที่สัมพันธ์กับเมืองอื่นๆและระยะเวลาในการเดินเรือในสมัยโบราณนั น

ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เจนลีฟูจะหมายถึงสุพรรณบุรี หรือหมายถึงเมืองอื่นในภาคตะวันตกหรือไม่ก็ยังไม่

อาจสรุปได้ แต่ที่น่าสนใจก็คือในเอกสารจีนชิ นนี ได้กล่าวถึงแคว้นเล็กๆแห่งนี ด้วยเนื อความที่ค่อนข้างยาวซึ่ง

คอ่นข้างแปลกและพบไม่บ่อยนักในการบันทึกของจีน โดยเอกสารจีนได้กล่าวถึงความพยายามของเจนลีที่จะ

สร้างสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์ซุ่ง พงศาวดารจีนระบุไว้ว่ากษัตริย์ผู้ครองเจนลีฟูพระนามว่า กมรเตงอัญศรี

ฟันหุยชิ (Kamarateng An Sri Fan-hui-chih) ผู้ซึ่งครองราชย์มาตั งแต่ พ  .ศ  . 1723 ได้ส่งทูตและเครื่อง

บรรณาการไปเจริญสัมพันธ์ทางการค้ากับราชส านักจีนในปี พ  .ศ  . 1743 ติดต่อกันหลายปี จนกระทั่ง พ.ศ. 

1748 ที่พระนามของกษัตริย์เจนลีฟูที่ปรากฏในเอกสารจีนเป็นอีกพระองค์หนึ่งคือ มหิธรวรมัน อย่างไรก็ตาม 

Wolters (1960) ได้วิเคราะห์นัยยะของบันทึกของจีนโบราณนี ไว้อย่างน่าสนใจ คือในช่วงเวลาดังกล่าวนั น

บ้านเมืองในแถบเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ได้วา่งเว้นจากการส่งเครื่องบรรณาการให้กับราชส านักจีนไปหลายปี

แล้ว ดังนั นการที่เจนลีฟูได้รื อฟื้นธรรมเนียมนี ขึ นมาอีกก็น่าจะมีนัยยะส าคัญบางอย่างที่มากกว่าเป็นการเจริญ

สัมพันธไมตรเีพื่อการค้าขายเพยีงอย่างเดียว และมิใช่แค่เจนลีฟูเทา่นั นที่ด าเนินการด้านทางทูตกับจนี จามและ

เขมรเองก็พยายามสรา้งสัมพันธ์กับจีนด้วยวิธีนี เช่นกัน เขมรส่งเครื่องบรรณาการไปยังราชส านักจนีเมือง พ.ศ. 

1748 และแจ้งความประสงคว์่าจะส่งไปทุกๆปี Wolters (1960) มีความเห็นว่าเจนลีฟูน่าจะเคยตกเป็นแคว้นใน

ปกครองของเขมรอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพราะพระนามของกษัตริย์เจนลีฟูที่มีค าน าหน้าว่า ‘กมรเตง อัญ’ 

นั นก็เป็นค าเรียกของพระราชวงศ์ของกัมพูชา อย่างไรก็ดีในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่เจนลีฟูเพียรส่งเครื่อง

บรรณาการไปให้จีนจักรพรรดิจีนนั น ทางราชส านักกัมพูชาเองก็อาจจะยังถือว่าเจนลีฟูเป็นเมืองประเทศราช

ของตนอยู่ก็ได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่าในปีที่เจนลีฟูเริ่มส่งเครื่องบรรณนาการไปให้จีนคอื พ.ศ. 1743 นั นก็เป็นปี

เดียวกับที่อาณาจักรกัมพูชาเพลี่ยงพล  าให้กับจาม ซึ่งการที่เจนลีฟูพยายามที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับจีนในปี

เดียวกันกับที่เกิดความวุ่นวายในราชส านักกัมพูชาก็น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเจนลีฟูที่มีนัยยะ

ส าคัญเป็นแน่ และนอกจากนี แล้วยังพบข้อความในจารึกที่ในประเทศกัมพูชาก็กล่าวถึงความขัดแย้งกับกลุ่มที่

อยู่ทางตะวันตก เชน่ จารกึปราสาทบันทายฉมาร์ได้กล่าวถงึพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พร้อมพระโอรสเสด็จไปต้าน

ทัพที่มาจากตะวันตก (ไมเคิล ไรท์ 2549) และยังมีจารึกปราสาทตอร์ (Prasat Tor) (พ.ศ. 1732 หรือ 1738) ที่

มขี้อความกล่าวถงึประวัติของตระกูล Bhupendrapandita และข้อความกล่าวเทิดพระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่ 

7 และยังมีข้อความกล่าวถึงชัยชนะของพระองค์ที่มีต่อจามและต่อกษัตริย์จากตะวันตกด้วย (Briggs 

1951:223; Sharan 1974:124) ซึ่งเมืองทางตะวันตกที่กล่าวถงึนี จะหมายถงึเมืองใดกย็ังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นกลุ่ม

ทีใ่นเอกสารจีนเรยีกวา่เจนลีฟู หรอือาจจะเป็นกลุ่มทางตะวันตกที่อยู่ห่างออกไปถงึเมียนมารเ์ลยก็ได้ 
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เอกสารจีนอีกชิ นที่กล่าวถึงเจนลีฟูคือบันทึกเส้นทางการค้าและสินค้าแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับ

อาหรับในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่บันทึกโดย เจาจูกัว (Chau Ju-Kua) ได้กล่าวถึงแคว้น ชูฟันชิ (Chu fan chi) 

ซึ่งน่าจะหมายถึงเจนลีฟู ซึ่งปรากฏอยู่ในรายชื่อเมืองขึ นของกัมพูชาใน พ.ศ. 1768 ซึ่งในกลุ่มรายชื่อนั นมีชื่อ

ของละโว้และพุกามรวมอยู่ด้วย (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2530; Hirth and Rockhill 1911) แต่ ‘พุกาม’ ใน

เอกสารจีนนี ไม่น่าจะหมายถึงอาณาจักรพุกามที่เมืองมัณฑเลย์ เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากอาณาจักรกัมพูชา

มากเกินไป และอาณาจักรพุกามก็เข้มแข็งเกินกว่าที่กัมพูชาจะยึดครองได้ ดังนั น ‘พุกาม’ ในเอกสารจีนน่าจะ

หมายถึงแคว้นที่อยู่ระหว่างปากแม่น  าสะโตงกับเมืองแปร (Prome) มากกว่า (Hirth and Rockhill 1911:54) ซึ่ง

อาจจะเป็นความสับสนในชื่อเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นที่ ‘พุกาม’ กับ ‘พะโค’ (Bago) มีการออกเสียงใกล้เคียงกัน 

แต่แท้จรงิแล้วน่าจะหมายถงึเมือง ‘พะโค’ มากกว่า  

นอกจากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีเอกสารโบราณที่แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงแว่นแคว้นในแถบ

ภาคตะวันตกของไทย แต่เนื อความที่ระบุถึงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างลังกากับเมืองรามัญที่อยู่ทางใต้ของ

เมียนมาร์กับกัมโพชประเทศหรือกัมพูชานั น ก็ท าให้เข้าใจได้ว่าพื นที่ในภาคตะวันตกของไทยก็น่าจะมีบทบาท

ทางการเมืองอยู่ไม่น้อย ในพงศาวดารของลังกาคอื จุลวงศ์ (Culavarmsa) ได้กล่าวถึงเหตุความขัดแย้งระหว่าง

กษัตริย์ลังกาและรามัญในราว พ.ศ. 1708 อันเนื่องมาจากการทีร่ามัญพยายามที่จะผูกขาดการค้าช้างและปิด

กั นเส้นทางการค้าไม่ให้ลังกาติดต่อกับอาณาจักรกัมพูชาโดยตรงได้ และนอกจากนี เอกสารลังกาโบราณยังมี

เนื อความที่แสดงถึงการมีสัมพันธไมตรีที่ค่อนข้างใกล้ชิดระหว่างกษัตริย์ลังกาซึ่งก็คือ พระเจ้าปรากรมพาหุ 

(ครองราชย์ พ.ศ. 1696-1729) ที่ได้ “ส่งราชกัญญายังกัมโพชเทศ” (เพื่อเสกสมรส) ราว พ.ศ. 1708 ซึ่งในช่วง

เวลานั นตรงกับสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1703-1709?) (ไมเคิล ไรท์ 2543) และเอกสารเหล่านี 

แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถงึดินแดนในภาคตะวันตกของไทยโดยตรง แต่ก็น่าจะแสดงให้เห็นว่ามีการเดินทางติดต่อที่

น่าจะต้องพาดผ่านดินแดนภาคตะวันตกของไทยด้วย เช่นเดียวกับเอกสารหลักฐานชั นรองอื่นๆ เช่น 

พงศาวดารของพม่ากล่าวถึงกองทัพ ‘กวาม’ (Gywam) มาโจมตี ‘พะโค’ (Ten and Luce 1960:92-3) และ

พงศาวดารของสะเทมิกล่าวถงึการถูกโจมตีโดยพวก ‘กรอม’ (Krom) ซึ่งทั งสองชื่อนี น่าจะหมายถึงพวก ‘ขอม’ 

นั่นเอง (Briggs 1951:169)    

 แว่นแคว้นต่างๆในลุ่มน  าแม่กลอง-ท่าจีนนี ยังคงมีความส าคัญและมีการกล่าวถึงสืบมาในพุทธ

ศตวรรษที่ 19 ดังปรากฏในจารึกวัดเขากบที่พบที่ปากน  าโพ ซึ่งในจารึกหลักนี ได้กล่าวถึงการเดินทางกลับไป

สุโขทัยศรีสัชนาลัยจากการไปจาริกแสวงบุญของบุคคลผู้หนึ่ง “...ข้ามมาลุตะนาวศรี เพื่อเลือกฝูงคนดี...สิงห

ทีป รอดพระพุทธศรีอารยเมตร ีเพชรบุรี ราชบุรี... ส อโยธยาศรีรามเทพนคร...” นอกจากนี ในศิลาจารึกหลัก

ที่ 1 กล่าวถึง “เบ ืองหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝั่งสมุทรเป็นที่แล้ว

...” (ศรีศักร วัลลิโภดม 2538:489) อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าเมืองสิงห์หรือเมืองกาญจนบุรีนั นไม่ปรากฏ
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ในเอกสารอื่นใดอีก จึงไม่ทราบแน่ชัดว่าในสมัยต่อมามีสถานะเป็นอย่างไร ในขณะที่สุพรรณภูมิ ราชบุรี และ

เพชรบุรี นั นมีการกล่าวถึงในเอกสารและในต านานในสมัยหลังลงมาด้วย เช่นใน ค าให้การชาวกรุงเก่า (ดู ตร ี

อมาตยกุล 2507; นุชนารถ กจิงาม 2548; ปรยิัติธรรมธาดา, พระยา 2510; อนันต์ อมรรตัย 2544) 

ส่วนประเด็นที่ว่าผู้คนในลุ่มน  าแม่กลอง-ท่าจีน ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 นั นเป็นคนไทยหรือเป็นคน

มอญ-ขแมร์ ตามที่ Wolters (1960) ได้ตั งประเด็นไว้นั นไม่ค่อยมีการกล่าวถึงในปัจจุบัน อาจจะเนื่องมาจาก

ในทางโบราณคดีนั นเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเรื่องที่พสิูจน์ได้ยาก เพราะวัตถุเชิงวัฒนธรรมนั นไม่อาจที่จะบ่งบอก

ถงึเชื อชาติได้เสมอไป แม้แต่ภาษาและตัวอักษรที่ใชใ้นจารึก ก็ไม่สามารถที่จะใช้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเป็นภาษาที่

ใช้กันโดยทั่วไปในพื นที่นั นๆ เพราะจารกึที่พบมักจะเก่ียวข้องกับชนชั นสูงและศาสนาแทบทั งสิ น ซึ่งภาษาที่ใช้ใน

จารึกอาจจะเป็นภาษาที่ใช้เฉพาะในพิธีกรรมชั นสูงก็ได้ อีกทั งการสืบค้นการเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนโดย

ค านึงถึงเชื อสายเผา่พันธุ์เป็นเกณฑน์ั นก็ท าได้ยาก โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มภีูมิประเทศอย่างภาคพื นทวีปเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ที่ประชากรสามารถเดินทางติดต่อและเคลื่อนย้ายไปมาได้โดยง่าย ดังนั นการแบ่งกลุ่มทาง

วัฒนธรรมจึงไม่อาจใช้ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์เป็นตัวก าหนดได้เพียงอย่างเดียว เพราะกลุ่มทางชาติ

พันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาสังคมในอดีตนั นไม่อาจก าหนดหรือแบ่งกลุ่มโดยใช้ภาษาเขียนและข้าวของ

เครื่องใช้ได้เสมอไป      

ที่กล่าวมาในบทนี ก็เพื่อชี ให้เห็นถึงความส าคัญของการศึกษาโบราณคดีในภูมิภาคนี  เพราะจะช่วยให้

เข้าใจถึงพัฒนาการของบ้านเมืองในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 ที่มีนักวิชาการบางท่าน เช่น ไมเคิล ไรท์ 

(2549) เรียกว่าเป็นยุคมดืของประวัติศาสตรไ์ทย เพราะการบันทึกขาดหายไป และหลักฐานคอ่นข้างลางเลือน 

กล่าวคือเป็นยุคสมัยที่ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนมือไปจากบ้านเมืองที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ไปอยู่ใน

กลุ่มวัฒนธรรมบนที่ราบลุ่มที่ตั งอยู่ลึกเข้าไปในภาคพื นทวีปอย่างอาณาจักรกัมพูชาและอาณาจักรพุกาม ซึ่ง

เป็นพัฒนาการทางสังคมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งในบทต่อไปจะเป็นการน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีส ารวจระยะไกลและจากการส ารวจทางโบราณคดีในภาคสนาม   
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บทที่ 3 

ส ำรวจวัฒนธรรมโบรำณจำกห้วงอวกำศ 

 ในบทนี จะเป็นการกล่าวถึ ข้งมูลทา โบราณคดีที่ได้จากการศึกษาทีน่ าเงาเทคโนโลยีการส ารวจจาก

ระยะไกล (Remote Sensing) มีการประยุกต์ใช้ประกงบกับการส ารวจในภาคสนามเพื่งมุ่ ค้นหาแมละส ารวจ

แมหล่ โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-18 เป็นส าคัญ ซ่ึ แมหล่ ข้งมูลที่ส าคัญก็คืง

ภาพถ่ายดาวเทียมแมละภาพถ่ายทา งากาศจากปีต่า ๆ ซ่ึ ร่ง รงยกิจกรรมจากสมัยโบราณที่งาจสืบค้นได้

จากภาพถ่ายดาวเทียมแมละภาพถ่ายทา งากาศ งาทิเช่น ซากงาคาร ซากสถูปเจดีย์ สระน  า คูน  า คันดิน ซ่ึ 

งาจจะเป็นแมนวก าแมพ ที่แมสด ขงบเขตขง เมืง โบราณ หรืงขงบเขตศาสนสถาน คันถนนหรืงคันบั คับน  า ซ่ึ 

งาจจะเป็นแมห่ เดียวกันแมต่มีหน้าที่การใช้ านที่แมตกต่า ไปตามฤดูกาลแมละตามยุคสมัย ร่ง รงยทา โบราณคดี

ที่ยั พงหล เหลืงให้เห็นบนพื นผิวดินในปัจจุบันมักจะเส่ืงมสภาพไปตามกาลเวลา หรืงงาจจะถูกดัดแมปล ไป

ตามความต้ง การขง มนุษย์ในสมัยต่า ๆ ซ่ึ การศึกษาครั  นี จะเป็นการส ารวจแมละบันทึกร่ง รงยขง 

วัฒนธรรมโบราณเหล่านั นก่งนที่หลักฐานต่า ๆจะเส่ืงมสลายไปจนสิ น 

 การค้นหาแมหล่ โบราณคดีโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมแมละภาพถ่ายทา งากาศนั นจ าเป็นต้ง ศึกษา

ควบคู่กับการส ารวจตรวจสงบข้งมูลในภาคสนาม เพราะการศึกษาในภาคสนามจะช่วยยืนยันการพบร่ง รงย

ทา โบราณคดี แมละที่ส าคัญการได้พบเห็นหลักฐานวัตถุในแมหล่ โบราณคดีงาจช่วยในการสันนิษฐานงายุสมัย

ขง แมหล่ นั นๆได้เป็นงย่า ดี ส าหรับการศึกษาทา โบราณคดีที่ใช้ภาพถ่ายทา งากาศมาช่วยในการส ารวจหา 

ร่ง รงยวัฒนธรรมโบราณบนภูมิทัศน์นั น ในประเทศไทยมีใน านศึกษาตั  แมต่สมัยก่งนประวัติศาสตร์ตงน

ปลายเป็นต้นมา เช่น การศึกษาแมหล่ ชุมชนโบราณที่มีคูน  า คันดินล้งมรงบในภาคตะวั นงงกเฉีย เหนืง 

(Higham 2002; Moore 1988) แมละต่งมาในสมัยทวารวดีที่มีการก่งสร้า เมืง คูน  าคันดินทีพ่บในหลายภูมิภาค

ขง ประเทศไทย ซ่ึ บา แมห่ ก็พบว่ามีขนาดใหญแ่มละมีความซับซ้งนมาก คืงมีคูน  าคันดินมากกว่า  1 ชั น (ผ่ง 

ศรี วนาสิน แมละทิวา ศุภจรรยา 2523) มีการสันนิษฐานกันถึ หน้าที่การใช้ านขง คูน  าคันดินเหล่านั นว่าน่าจะ

มีการใช้ านที่หลากหลาย งาจไม่ได้เป็นเพีย ปราการป้ง กันข้าศึกผู้รุกรานแมต่งาจเป็นขงบเขตในเชิ 

สัญลักษณ์  หรืงงาจจะมีการใช้ประโยชน์ขง คูเมืง ส าหรับการจัดการน  าภายในเมืง ในแมต่ละฤดูกาลด้วย 

เมืง โบราณในสมัยทวารวดีไม่มีรูปทร หรืงขนาดที่มีแมบบแมผนแมน่นงนตายตัว งีกทั  การวา ผั เมืง ก็ไม่มี

ทิศทา ที่แมน่นงน ทั  นี งาจจะขึ นงยู่กับลักษณะภูมิประเทศขง เมืง แมต่ละแมห่  บา เมืง ก็มีคูน  าที่เชื่งมกับ

เส้นทา น  าธรรมชาติ เช่น คูเมืง งู่ทง  แมละคูเมืง นครปฐม (เมืง นครชัยศรี) เป็นต้น  งย่า ไรก็ตามมีผู้ตั  

ข้งสั เกตว่าเมืง ทวารวดีที่มีรูปทร แมบบงสิระนั นงาจจะเป็นเมืง ในยุคแมรกๆ ส่วนเมืง ที่มีรูปทร ที่ชัดเจนเป็น
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ทร เลขาคณิตน่าจะเป็นเมืง ทวารวดีในรุ่นหลั ๆล มา งย่า ไรตามการล าดับงายุสมัยขง แมหล่ วัฒนธรรม

สมัยทวารวดีนั นยั ท าได้ไม่ชัดเจนนักแมละยั ต้ง มีการศึกษากันต่งไปงกี  

 วัฒนธรรมสมัยโบราณในภาคตะวันตกภายหลั พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา การสร้า ผั เมืง มี

รูปแมบบที่เปล่ียนแมปล ไปงย่า เห็นได้ชัด ผั เมืง ทุกแมห่ มีคูน  าคันดินล้งมรงบเป็นรูปส่ีเหล่ียม แมละมีแมบบแมผน

ในการวา ผั เมืง ที่ชัดเจนคืงวา ผั ตามแมนวทิศเหนืง-ใต้ แมละทิศตะวันงงก-ตะวันตก ดั เช่นที่พบในผั เมืง 

ขนาดใหญท่ี่เมืง สิ ห์ เมืง เพชรบุรี เมืง ราชบุรี แมละเมืง โกสินารายณ์ งย่า ไรก็ตามนงกเหนืงจากเมืง ที่

กล่าวถึ นี แมล้ว ข้งมูลชุมชนโบราณสมัยลพบุรีในภาคตะวันตกยั นับว่ามีงยู่น้งยมาก จากการส ารวจขง 

 านวิจัยนี ได้พบร่ง รงยทา โบราณคดีงีกหลายแมห่ ด้วยกัน ทั  ในแมหล่ ที่เป็นที่รูจั้กแมละมีเงกสารบันทึกไว้แมล้ว 

ก็ได้มีการพบร่ง รงยเพิ่มเติมจากการส ารวจในภาคสนาม แมละยั พบแมหล่ โบราณคดีแมห่ ใหม่ที่ยั ไม่มีการ

บันทึกมาก่งน การค้นพบที่นับว่าส าคัญมากใน านวิจัยชิ นนี ก็คืง ร่ง รงยขง เมืง โบราณที่สามารถน าเสนง

ว่าเป็นเมืง  ‘สุวรรณปุระ’ ที่มีการกล่าวถึ ในจารึกปราสาทพระขรรค์ขง พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 คืงงยู่ที่แมหล่ 

โบราณคดีบ้านหนง แมจ  (ติดต่งกับบ้านหินแมล ) ต.ไร่รถ ง.ดงนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ดั จะได้น าเสนงงย่า 

ละเงยีดในบทนี  นงกจากนี แมล้วจากการใช้ข้งมูลภาพถ่ายดาวเทียมแมละภาพถ่ายทา งากาศก็ยั พบร่ง รงยที่

เป็นผั บริเวณคล้ายกับเป็นที่ประกงบพิธกีรรมหรืงเป็นศาสนสถาน ที่ประกงบด้วยคันดินรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส

แมละมีสระน  างยู่ตร กลา  ซ่ึ ผั บริเวณลักษณะนี ไม่พบในภูมิภาคงื่นมาก่งน แมต่ก็มิได้หมายความว่าเป็น

ลักษณะทา วัฒนธรรมที่มีพัฒนาการงย่า เป็นเงกเทศ แมต่น่าจะเป็นลักษณะหรืงความนิยมเฉพาะขง ท้ง ถ่ิน

นี ก็เป็นได้  

 ส่วนประเด็นการศึกษาที่เก่ียวกับเส้นทา พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรืงที่เรียกว่า ‘ราชมรรคา’ ที่เป็นที่

สนใจแมละถกเถีย กันในว วิชาการงย่า กว้า ขวา นั น จากการศึกษาครั  นี ที่ใช้ข้งมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมก็

พบว่าการค้นหาร่ง รงยที่มีลักษณะเป็น ‘ถนน’ โบราณนั นเป็นส่ิ ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จากการพิจารณา

ร่ง รงยบนพื นดินเท่านั น เพราะมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากส่ิ ที่มีงยู่บนภูมิทัศน์มาหลายยุคสมัยที่งาจมีการ

ดัดแมปล หรืงสร้า ใหม่ส าหรับการใช้ านที่งาจจะเปล่ียนแมปล ไป ดั นั นหากจะมีการก าหนดงายุหรืงพิสูจน์

การใช้ านก็ต้ง มีการขุดตรวจจึ จะเป็นที่แมน่ชัด ใน านศึกษานี แมม้ว่าจะมิได้ปฏิเสธการมีงยู่ขง  ‘ราชมรรคา’ 

แมละการติดต่งระหว่า ภาคตะวันตกขง ไทยกับงาณาจักรกัมพูชาแมต่ประการใด แมต่ประเด็นที่ว่า ‘ถนน’ เส้นนี 

เชื่งมต่งมายั ภาคตะวันตกหรืงไม่นั นค ไม่งาจกล่าวถึ  ‘ถนน’ ในเชิ กายภาพได้ ด้วยเหตุผลดั ที่กล่าวใน

ข้า ต้น แมละประเด็นศึกษาใน านวิจัยชิ นนี ก็คืงการค้นหาแมหล่ โบราณคดี แมละศึกษาร่ง รงยแมละหลักฐานวัตถุ

ต่า ๆเพื่งท าความเข้าใจลักษณะทา วัฒนธรรมขง ชุมชนในภูมิภาคนี  ซ่ึ เชื่งว่าจะน าไปสู่การท าความเข้าใจ

ความสัมพันธ์ขง ชุมชนแมถบนี ทีม่ีต่งกลุ่มวัฒนธรรมร่วมสมัยในภูมิภาคงื่นๆ   
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3.1 เทคโนโลยีกำรส ำรวจจำกระยะไกล (Remote Sensing)  

 ประโยชน์ขง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการส ารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ใน านวิจัย

โบราณคดีครั  นี ใช้ข้งมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมซ่ึ ส่วนใหญ่จะเป็นข้งมูลจากดาวเทียม SPOT (Satellite Pour 

l’Observation de la Terre) ขง ศูนย์ศึกษางวกาศแมห่ ชาติขง ฝรั่ เศสร่วมกับกลุ่มประเทศในยุโรป ซ่ึ 

ดาวเทียม SPOT จะให้ภาพที่มีความละเงียดสู จากกล้ง  High Resolution Visible (HRV) ที่มีระบบหลาย

สเปกตรัมมี 3 ช่ว คล่ืน ที่ความละเงียดภาพ 20 เมตร แมละระบบแมพนโครมาติกที่มีความละเงียดภาพ 10 

เมตร ที่ถ่ายภาพแมนวเฉีย ได้แมละสามารถน ามาใช้วิเคราะห์เป็นภาพ 3 มิติได้ (ส านัก านพัฒนาเทคโนโลยี

งวกาศแมละภูมิสารสนเทศ 2552:58) ซ่ึ ภาพที่ใช้ใน านวิจัยนี ส่วนมากมาจากดาวเทียม SPOT 5 ซ่ึ มาจาก

การบันทึกในราวปี ค.ศ. 2005 ข้งมูลที่ได้จึ เป็นลักษณะทา ภูมิศาสตร์กายภาพที่มีสภาพที่ค่งนข้า จะ

ใกล้เคีย กับสภาพในปัจจุบัน ซ่ึ หมายถึ สภาพขง หลักฐานทา โบราณคดีที่งยู่บนผิวดินงาจจะมีการเส่ืงม

สลายจากการถูกรบกวนหรืงดัดแมปล ไปมากเน่ืง จากการขยายตัวขง ชุมชนในสมัยปัจจุบันแมละจากการ

ขยายพื นที่ในการเพาะปลูก ดั นั นการศึกษาด้วยเทคโนโลยีประยุกต์นี ก็ยั จ าเป็นต้ง มีการศึกษาข้งมูล

ประเภทงื่นประกงบด้วย ซ่ึ ก็คืงข้งมูลจากภาพถ่ายทา งากาศ แมละที่ส าคัญคืงข้งมูลทา โบราณคดีที่ได้จาก

การส ารวจภาคพื นดินด้วย การศึกษาครั  นี ได้ท าการวิเคราะห์ข้งมูลดาวเทียมด้วยการแมปลความด้วยสายตา

แมละวิเคราะห์ด้วยคงมพิวเตงร์โดยใช้วิธีการแมสด ผลแมบบสีผสมเทียม (Pseudo color) ซ่ึ เป็นการเน้นความ

ละเงยีดขง ข้งมูลดาวเทียมที่มีการแมสด ผลจากค่าการสะท้งนตามช่ว สีจากต่ าไปหาสู ที่ถูกแมบ่ งงกเป็นช่ว 

ย่งยๆที่สามารถถูกก าหนดให้แมสด ผลเป็นสีต่า ๆกัน ซ่ึ มีประโยชน์ส าหรับการค้นหาร่ง รงยขง กิจกรรม

มนุษย์โบราณ เพราะการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี สามารถช่วยแมยกแมยะวัตถุต่า ๆงงกจากกันได้จากความ

แมตกต่า ขง สีที่สะท้งนจากวัตถุบนพื นดินที่เกิดจากระดับงุณหภูมิจากคล่ืนงนิฟราเรดความร้งนที่แมตกต่า กัน   

 ภาพถ่ายดาวเทียมนั นแมม้ว่าจะมีคุณสมบัติต่า ๆที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน านศึกษาโบราณคดีได้

งย่า มากมาย แมต่ก็ยั มีข้งจ ากัดงยู่บา ประการ ที่ส าคัญคืงภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเงียดสู นั นมีงายุ

ย้งนหลั ไปไม่เกินปี ค.ศ. 1980 ซ่ึ หมายถึ หลักฐานทา โบราณคดีที่เป็นร่ง รงยกิจกรรมจากสมัยโบราณ 

เช่น แมนวก าแมพ  ฐานงาคาร คูน  า  คันดิน ท านบ หรืง สระน  า งาจหล เหลืงร่ง รงยไม่มากนักงาจจะ

เน่ืง มาจากการเส่ืงมสภาพตามกาลเวลา หรืงถูกแมปรสภาพไปจากการขยายตัวขง ชุมชน โดยเฉพาะงย่า ยิ่ 

เมื่งช่ว ประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา ทีเ่กิดการเปล่ียนแมปล งย่า มากมายจากจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ น จนท า

ให้เกิดการขยายตัวขง แมหล่ ชุมชนงย่า รวดเร็ว ดั นั นภาพถ่ายทา งากาศจึ เป็นแมหล่ ข้งมูลที่ส าคัญ เพราะ

เป็นหลักฐานที่แมสด ลักษณะทา กายภาพขง ภูมิทัศน์ที่ย้งนหลั กลับไปได้มากกว่าภาพถ่ายดาวเทียม ซ่ึ 

ภาพถ่ายทา งากาศที่เก่าที่สุดขง ประเทศไทยที่สามารถน ามาศึกษาได้ก็คืง ชุดภาพจากคงลเลคชันขง  



 

การส ารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน  าแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ระยะไกล (Remote Sensing) 30 

 

Williams-Hunt (gdap.crma.ac.th) ที่ถ่ายไว้ในช่ว ทศวรรษขง ปี ค.ศ. 1940 แมละจากกรมแมผนที่ทหารที่เป็น

ภาพถ่ายในช่ว ทศวรรษขง  ค.ศ. 1950 ซ่ึ ภาพถ่ายทา งากาศจากปีดั กล่าวนั นจะช่วยให้เห็นภูมิทัศน์ขง 

พื นที่นั นๆในสภาพที่ใกล้เคีย กับสมัยโบราณมากที่สุด คืงก่งนที่จะมีการขยายตัวขง ชุมชนสมัยปัจจุบัน 

งย่า ไรก็ตามพื นที่บา แมห่ ที่ยั มีการเข้าไปงยู่งาศัยน้งย แมละยั มีสภาพเป็นป่ารกทึบท าให้ไม่สามารถ

สั เกตเห็นร่ง รงยทา โบราณคดีได้ชัดเจนนัก แมต่ภาพถ่ายทา งากาศในช่ว ทศวรรษขง  ค.ศ. 1970 เมื่งเริ่ม

มีชุมชนเข้าไปหักร้า ถา พ เพื่งการงยู่งาศัยแมละใช้เป็นพื นที่เพาะปลูกมากขึ น ก็ท าให้เห็นร่ง รงยต่า ๆ เช่น 

คันดิน แมละสระน  าโบราณ ปรากฏชัดเจนขึ น แมละด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่ภาพถ่ายทา งากาศสามารถน าไป

แมปล เป็นภาพดิจิตัลที่มีความละเงียดสู ๆ แมละสามารถดูภาพถ่ายทา งากาศจากจงคงมพิวเตงร์ด้วย

โปรแมกรมพื นฐานทีส่ามารถท าการย่งแมละขยายภาพได้ตามที่ต้ง การก็ท าให้สามารถมง เห็นร่ง รงยขง 

แมหล่ โบราณคดีขนาดเล็กๆ เช่น ผั โบราณสถานที่ขนาดเล็กกว่า 200 เมตรได้ ซ่ึ เป็นประโยชน์งย่า มาก

เพราะร่ง รงยขนาดเล็กๆนี สั เกตเห็นได้ค่งนข้า ยากจากส า เนาภาพที่มีงัตราส่วน 1:50,000 หรืงแมม้แมต่ 

1:15,000 ก็ตามท ี    

 

3.2 ส ำรวจร่องรอยวัฒนธรรมโบรำณจำกห้วงอวกำศ  

 การน าเสนงข้งมูลการศึกษาในบทนี จะจัดกลุ่มข้งมูลตามพื นที่ คืงจัดกลุ่มตามลุ่มน  า 2 สาย คืง ลุ่ม

น  าท่าจีน แมละลุ่มน  าแมม่กลง  ซ่ึ การกระจุกตัวขง แมหล่ โบราณคดีบนลุ่มน  าทั  สง นี มีความน่าสนใจ คืง

แมหล่ โบราณคดีสมัยลพบุรีส่วนมากพบงยู่บนพื นที่ดงน งยู่บริเวณที่เป็นขงบที่ราบภาคกลา  ซ่ึ เป็นภูมิทัศน์ที่

คล้ายกับท าเลที่ตั  ขง ชุมชนในสมัยทวารวดี (ภาพที่ 3.1)  

 ในราย านวิจัยนี จะให้ความส าคัญกับแมหล่ โบราณคดีที่ยั ไม่มีข้งมูลการบันทึก หรืงยั ไม่เป็นที่รู้จัก

มาก่งน โดยราย านนี จะให้ความส าคัญกับโบราณคดีภูมิทัศน์ คืงข้งมูลที่ได้จากการศึกษาภาพถ่ายดาวเทียม 

จากภาพถ่ายทา งากาศแมละจากการศึกษาในภาคสนาม  การระบุขนาดหรืงความยาวขง ร่ง รงยทา 

โบราณคดีบนภูมิทัศน์ในราย านวิจัยนี เป็นการวัดระยะเพีย คร่าวๆเท่านั นด้วยเครื่ง มืงในโปรแมกรมส าเร็จรูป

ขง  Google Earth แมละส าหรับแมหล่ โบราณคดีแมละข้งมูลทา โบราณคดีที่เป็นที่รู้จักแมละมีผู้ศึกษาไว้ดีแมล้วจะ

ขงกล่าวถึ เพีย สั เขปเท่านั น  
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3.2.1 ร่องรอยวัฒนธรรมบนลุ่มแม่น ้ำท่ำจีน 

 พื นที่ในลุ่มน  าท่าจีนมีแมหล่ โบราณคดีสมัยลพบุรีงยู่หลายแมห่  พบกระจุกตัวงยู่บริเวณ ง.เมืง  ง. 

สามชุก ง. ดงนเจดีย์ แมละ ง.หนง หญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ซ่ึ พบร่ง รงยขง โบราณสถานงยู่หลายแมห่ 

ด้วยกัน แมละจากการศึกษาในครั  นี ก็ท าให้ได้พบข้งมูลทา ใหม่โบราณคดีที่ส าคัญ ที่งาจเชื่งได้ว่าเป็นร่ง รงย

ขง เมืง โบราณคืงเมืง สุวรรณปุระ  

 

 

ภาพที่ 3.1 แมผนที่แมสด ที่ตั  แมหล่ โบราณคดีสมัยทวารวดีแมละแมหล่ สมัยลพบุรีในภาคตะวันตกขง ประเทศไทย 
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 บ้ำนหนองแจง ต.ไร่รถ  อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  

 แมหล่ โบราณคดีแมห่ นี มีความส าคัญมากแมห่ หน่ึ  เป็นแมหล่ ที่พบร่ง รงยทา โบราณคดีครงบคลุม

พื นที่บริเวณกว้า  ในงดีตเคยพบซากโบราณสถานงยู่หลายแมห่  แมต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันโบราณสถานเหล่านั น

ได้สิ นสภาพไปหมดแมล้ว แมละไม่สามารถระบุต าแมหน่ ได้ชัดเจน แมต่หลักฐานวัตถุที่พบบ่ บงกว่าเป็นชุมชนขนาด

ใหญท่ี่งยู่งาศัยในสมัยลพบุรี หรืงงาจจะย้งนไปถึ สมัยทวารวดีแมต่ก็มีหลักฐานไม่มากนัก หลักฐานสมัยทวาร

วดีก็คืง พระพิมพ์ดินเผาซุ้มพุทธคยาจ านวนไม่ก่ีชิ น หลักฐานส่วนมากมาจากสมัยลพบุรี ในช่ว พุทธศตวรรษ

ที่ 17-18 เช่น เครื่ง ถ้วยจีน เครื่ง ถ้วยบุรีรัมย์ ประติมากรรมเน่ืง ในศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เป็นรูป

เคารพหล่งส าริด แมละพระพิมพ์เนื งชิน ซ่ึ ส่วนมากได้ถูกลักลงบขุดแมละเคล่ืงนย้ายงงกไปจากพื นที่แมล้ว  จะ

เหลืงก็เพีย ภาพถ่ายที่จัดแมสด งยู่ที่พิพิธภัณฑ์โร เรียนวัดหนง แมจ  (ภาพที่ 3.2-3.4) พร้งมด้วยโบราณวัตถุ

บา ส่วนที่ได้จากแมหล่ โบราณคดี เช่น เครื่ง ถ้วยต่า ๆ ชิ นส่วนประติมากรรมรูปเคารพ รวมทั  ชิ นส่วนขง รูป

เคารพไภสัชยคุรุไวฑูรยประภา (ธัชสร ตันติว ศ์ 2548) ชิ นส่วนประดับโบราณสถาน เช่น รูปกลีบขนุน โกลน

ศิลาแมล  เป็นต้น แมละยั มีบา ส่วนที่เป็นปูนปั้นประดับโบราณสถานที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติงู่

ทง ด้วย 

 นงกจากประติมากรรมแมละวัตถุทีเ่คล่ืงนย้ายได้แมล้ว ยั พบว่ามีก้งนศิลาแมล ขนาดใหญ่ที่ถูกน ามา

ประดับภูมิทัศน์ภายในวัดสระพระยาซ่ึ งยู่ในละแมวกเดียวกันนั น แมต่ข้งมูลที่เรื่ง ที่มาขง งิฐศิลาแมล ดั กล่าว

นั นไม่ค่งยชัดเจน ทราบแมต่เพีย ว่าถูกไถดุนมาจากพื นที่ข้า เคีย  (ภาพที่ 3.5) นงกจากนี ภายในวัดยั พบว่ามี

ชิ นส่วนโบราณวัตถุแมละชิ นส่วนประดับโบราณสถานงื่นๆที่ถูกน ามาจัดวา ตามที่ต่า ๆ เช่น ชิ นส่วนพระพุทธรูป

ปา นาคปรกที่ถูกต่งเติมตร ส่วนขง ง ค์พระ ส่วนขนดนาคน่าจะเป็นศิลปะสมัยลพบุรี แมต่ตร ส่วนเศียรนาค

หักช ารุดไปหมดแมล้ว แมละยั มีโกลนศิลาแมล รูปกลีบขนุนวา ประดับงยู่บนหงระฆั ขง วัดงีกด้วย ซ่ึ จาก

ชิ นส่วนต่า ๆที่พบก็ท าให้สันนิษฐานว่าศาสนสถานในชุมชนโบราณแมห่ นี  น่าจะต้ง มีสถาปัตยกรรมแมบบ

ปรา ค์เขมรงยู่ด้วย (รุ่ โรจน์ ภิรมย์งนุกูล สัมภาษณ์ ตุลาคม 2554) 

 จากการส ารวจโดยกรมศิลปากรเมื่งป ีพ.ศ. 2508 หลั จากได้รับแมจ้ การลักลงบขุดหาขง โบราณ ที่

ได้มีการส ารวจแมละบันทึกร่า ผั เมืง โบราณเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามุมมน มีคูน  าล้งมรงบสง ชั น โดยระบุว่าคู

เมืง ชั นนงกมีขนาดความยาว 1,000 เมตร แมละกว้า  500 เมตร ส่วนคูเมืง ชั นในมีความยาว 600 เมตร 

กว้า  300 เมตร (มนัส โงภากุล 2543) แมละในผั เมืง นั นได้ระบุแมหล่ โบราณสถานถึ  7 แมห่  ตั  งยู่ทั  ภายใน

แมละภายนงกคูเมืง  ซ่ึ ผู้ส ารวจในครั  นั นล ความเห็นว่าสถูปเหล่านั นเป็นสมัยทวารวดี มีงยู่สง แมห่ ที่

ชาวบ้านรียกว่าเจดีย์ล าพายเรืง มีฐานกว้า ประมาณ 10 วาเศษ (20 เมตรเศษ) ซ่ึ ผู้ส ารวจสันนิษฐานว่าเป็น

เจดีย์สมัยทวารวดีเน่ืง จากวัสดุก่งสร้า ที่เป็นงฐิดินเผา ซากโบราณงีกแมห่ หน่ึ ที่ชาวบ้านเรียกว่าเจดีย์คงก
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ช้า  มีฐานกว้า  10 วาเศษ (20 เมตรเศษ) เช่นกัน แมละมีความสู ถึ  6-8 เมตร คืงเป็นสภาพก่งนที่จะมีการ

ลักลงบขุด นงกจากนี ในบันทึกการส ารวจยั ระบุด้วยว่ามีฐานโบราณสถานท าด้วยศิลาแมล  คล้ายฐาน

ปราสาทเขมรที่พบที่งรัญประเทศแมละทีต่าพญา มีก าแมพ แมก้วก่งด้วยศิลาแมล ยาวประมาณ 2 เส้น (40 เมตร) 

ซ่ึ บริเวณนั นพบโกลนศิลาแมล รูปพระพุทธรูปนาคปรกด้วย (หน่วยศิลปากรที่ 2 2508) แมต่น่าเสียดายที่ใน

บันทึกนั นไม่ได้ระบุต าแมหน่ ขง เจดีย์ดั กล่าว แมละด้วยสภาพพื นที่ในปัจจุบันก็ยากที่จะระบุต าแมหน่ ได้ แมละ

นงกจากงุปสรรคเรื่ง การระบุต าแมหน่ โบราณสถานแมล้ว ก็ยั มีค าถามต่งมางกีว่า สถูปที่ก่งด้วยงิฐดินเผาที่

กล่าวถึ ในราย านนั นหากเป็นสมัยทวารวดี แมต่เหตุใดการค้นพบหลักฐานสมัยทวารวดีจึ พบเพีย เล็กน้งยคืง

พระพิมพ์ดินเผาเพีย ไม่ก่ีชิ น ซ่ึ งาจจะเป็นพระพิมพ์รุน่เก่าที่ถูกน ามาจากที่ง่ืนแมล้วน ามาบรรจุในสถูปในสมัย

ลพบุรี ดั นั นนงกจากขนาดขง งฐิดินเผาที่ใกล้เคีย กับงฐิสมัยทวารวดีแมล้วก็ไม่มีส่ิ ใดบ่ บงกว่าสถูปง ค์ที่

ชาวบ้านเรียกว่า ‘เจดีย์ล าพายเรืง’ แมละ ‘เจดีย์คงกช้า ’ ที่ก่งด้วยงฐิดินเผานั นคืงสถูปที่สร้า ขึ นในสมัยทวาร

วดี 

 จากการส ารวจแมละศึกษาขง นักวิชาการท้ง ถ่ินคนส าคัญ มนัส โงภากุล (2543) ก็เป็นการยืนยัน

ความส าคัญขง บ้านหนง แมจ ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-18 ซ่ึ ในบทความขง มนัสได้กล่าวถึ การศึกษาขง 

กรมศิลปากรร่วมกับศาสตราจารย์ ชง  บวสเซงลิเยร์ ที่มีการขุดตรวจที่ซากสถูปง ค์หน่ึ  แมละได้พบเทว รูป

นา ปัญญาบารมี งย่า ไรก็ตามราย านการส ารวจขง  มนัส โงภากุล ได้กล่าวถึ ไหจีนแมบบเคลืงบสีน  าตาล 

(เป็นสีมะกงกสุก) มีลายนูนเป็นรูปมั กร สันนิษฐานว่าเป็นไหเคลืงบจากจีนสมัยราชว ศ์ซ่ ภาคเหนืง เครื่ง 

เคลืงบสีขาวแมบบชิ ไป๋รูปลูกฟักทง  แมละเครื่ง ถ้วยที่มีงักษรจีน 3 ค า ง่านว่า หลิน (คนแมซ่ลิ ม) อู่ซี (ห้าสิบ) 

จ้อ (ที่งยู่งาศัยหรืงสุสาน) ซ่ึ ภาชนะประเภทนี ส่วนมากใช้บรรจุกระดูกคนตาย แมละนงกจากภาชนะดินเผา

จากจีนแมล้วยั พบเหรียญงีแมปะราชว ศ์หยวน พุทธศตวรรษที่ 16-17 งีกด้วย แมละจากหลักฐานวัตถุต่า ๆ

มากมายที่มีความส าคัญ ประกงบกับหลักฐานที่บ่ บงกถึ ชุมชนที่มีขนาดใหญพ่งสมควร ท าให้ มนัส โงภากุล 

(2543) เชื่งว่าเมืง โบราณแมห่ หน่ึ งย่า แมน่นงน แมต่จะเป็นเมืง  ‘สุวรรณปุระ’ ได้หรืงไม่ ก็ขัดกับความเข้าใจ

เดิมที่ว่า สุวรรณปุระงยู่ที่แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ แมต่ านศึกษานี ได้พบหลักฐานใหม่ที่เชื่งได้ว่า ‘สุวรรณ

ปุระ’ น่าจะมีศูนย์กลา งยู่ที่บ้านหนง แมจ มากกว่า ส่วนชุมชนโบราณที่งยู่บริเวณศาสนสถานเนินทา พระนั น

น่าจะมีขนาดรง ล มา ในขณะที่บ้านหนง แมจ นั นเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก ด้วยร่ง รงยที่พบบน

ภาพถ่ายทา งากาศเป็นผั เมืง ขนาดใหญ ่เป็นคันดินรูปส่ีเหล่ียม งีกทั  มีร่ง รงยศาสนสถานงยู่หลายแมห่ 

งยู่บริเวณรงบๆผั เมืง  ดั จะได้งธบิายดั ต่งไปนี   
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ภาพที่ 3.3 ชิ นส่วนประดับโบราณสถานแมละชิ นส่วนโกลนศิลาแมล พบที่แมหล่ โบราณคดีบ้านหนง แมจ       

เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์โร เรียนวัดหนง แมจ    

ภาพที่ 3.2 โบราณวัตถุที่พบแมหล่ โบราณคดีบา้นหนง แมจ  เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์โร เรียนวัดหนง แมจ  
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 ภาพที่ 3.5 ซากโบราณสถานแมละโบราณวัตถุที่ถูกเคล่ืงนย้ายมาไว้ที่วัดสระพระยาที่งยู่ติดกับโร เรียนวัดหนง แมจ   

ภาพที่ 3.4 ประติมาหล่งส าริดที่พบที่แมหล่ โบราณคดีบ้านหนง แมจ  ที่มาภาพ : มนัส โงภากุล 2516 



 

การส ารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน  าแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ระยะไกล (Remote Sensing) 36 

 

 จากข้งมูลภาพถ่ายทา งากาศปีค.ศ. 1953 ได้เผยให้เห็นร่ง รงยทา โบราณคดีที่น่าสนใจแมละมี

ความส าคัญมาก ร่ง รงยที่ปรากฏมีรูปทร ที่ชัดเจน คล้ายกับเป็นผั เมืง โบราณที่มี คันดินเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดความยาวประมาณ 850 กว้า  820 เมตร (วัดจาก Google Earth) ซ่ึ ปัจจุบันคันดินด้าน

ทิศเหนืงแมละด้านทิศตะวันงงกได้กลายไปเป็นส่วนหน่ึ ขง ถนนลาดยา ไปแมล้ว ผั บริเวณขง เมืง โบราณ

แมห่ นี วา ตัวตามแมนวทิศเหนืง-ใต้ แมละทิศตะวันงงก-ตะวันตก สภาพขง พื นที่ที่เห็นบนภาพถ่ายทา งากาศ

นั นพื นที่ส่วนใหญ่ภายในคันดินเป็นทีเ่พาะปลูกข้าว แมต่บริเวณทา ด้านทิศเหนืงแมละทิศใต้มีลักษณะคล้ายเนิน

ดินแมละไม่ได้ใช้เป็นที่ปลูกข้าว บริเวณเนินด้านทิศใต้นั นเห็นเป็นขงบเขตค่งนข้า ชัดเจนบนภาพถ่ายทา งากาศ

ปีค.ศ. 1976 คืงคล้ายกับเป็นเนินทร กลมเส้นผ่านศูนย์กลา ประมาณ 270 เมตร ทา ด้านทิศเหนืงขง เนินนี 

เชื่งมต่งกับพื นที่รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า สภาพปัจจุบันขง พื นที่นั นได้ถูกปรับให้เป็นที่เพาะปลูกแมล้ว แมต่น่าสนใจที่

บนภาพถ่ายดาวเทียมปรากฏร่ง รงยเป็นเส้นโค้ งยู่ตร ขงบเนินด้านทิศตะวันตกเฉีย เหนืงด้วย (ภาพที่ 

3.6a–d) 

 จากการส ารวจภาคพื นดินบริเวณนงกเขตคันดินทา ด้านตะวันงงกเฉีย ใต้พบว่ามีเศษภาชนะดินเผา

งยู่พื นผิวดินค่งนข้า หนาแมน่น แมละมีข้งมูลจากชาวบ้านด้วยว่าบริเวณใกล้เคีย กันนั นก็คืงบริเวณที่เป็นไร่ยูคา

ลิปตัสในปัจจุบัน เคยมีการลักลงบขุดหาขง เก่าแมละพบพระพุทธรูปส าริดจ านวนหน่ึ  จากข้งมูลภาพถ่ายทา 

งากาศปีค.ศ. 1975 แมละภาพดาวเทียม STOP 5 พบร่ง รงยสระน  ารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าเรีย ต่งๆกันคล้ายงักษร

รูปตัว E กลับด้าน นงกจากนี บนภาพดาวเทียมยั พบแมนวคันดินเป็นทา ยาว 2 แมนว แมนวหน่ึ งยู่ทา ทิศ

ตะวันตก งกีแมนวหน่ึ งยู่ทา ด้านทิศใต้ (ภาพที่ 3.7) พ้ืนที่บริเวณนี หากพิจารณาในภาพถ่ายทา งากาศปีค.ศ. 

1953 จะพบว่าเป็นเ ามืด คืงเป็นพุ่มไม้รกทึบ ไม่สามารถสั เกตเห็นร่ง รงยใดๆในบริเวณนั น นงกจากผั คัน

ดินขนาดใหญรู่ปส่ีเหล่ียมแมล้ว ในบริเวณใกล้เคีย กันนั นก็พบร่ง รงยที่เป็นคันดินรูปส่ีเหล่ียมหลายแมห่ ที่มี

ขนาดย่งมล มา ลักษณะคล้ายกับเป็นโบราณสถาน ซ่ึ งยู่ทา ด้านทิศใต้แมละทิศตะวันงงกเฉีย ใต้ขง ผั คัน

ดินขนาดใหญ่ ดั แมสด ในภาพลายเส้น ภาพที่ 3.8 

 ร่ง รงยที่ปรากฏบนภูมิทัศน์ขง แมหล่ โบราณคดีแมห่ นี ครงบคลุมบริเวณกว้า แมละมีความซับซ้งน

มากผนวกกับหลักฐานทา โบราณคดีที่มีงย่า หนาแมน่นมากได้สะท้งนให้เห็นถึ ขนาดแมละเศรษฐกิจขง ชุมชน

โบราณแมห่ นี  เมื่งเปรียบเทียบกับขนาดขง ผั เมืง ในสมัยลพบุรีในภูมิภาคเดียวกันก็พบว่าเมืง โบราณที่บ้าน

หนง แมจ นี มีขนาดใกล้เคีย กับเมืง สิ ห์ เมืง โกสินารายณ์ เมืง ราชบุรี แมละเมืง เพชรบุรี เลยทีเดียว ดั นั น

ก็น่าจะมีเหตุผลเพีย พงที่จะเสนงว่าเมืง โบราณที่บ้านหนง แมจ นี ก็คืงศูนย์กลา ขง เมืง  ‘สุวรรณปุระ’ ที่

กล่าวถึ ในจารึกปราสาทพระขรรค์ มิได้งยู่บริเวณโบราณสถานเนินทา พระ ใน ง.สามชุกซ่ึ งยู่ถัดไปทา ทิศ

ตะวันงงกเฉีย เหนืงขง บ้านหนง แมจ ตามที่เข้าใจกัน พื นที่โดยรงบขง เนินทา พระนั นไม่ปรากฏร่ง รงยงื่น
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ใดนงกจากบริเวณที่เป็นเนินโบราณสถานเพีย จุดเดียว โบราณสถานเนินทา พระนั นแมม้ว่าจะพบหลักฐานที่

โดดเด่นกว่าเมื่งเปรียบเทียบกับหลักฐานที่บ้านหนง แมจ  แมต่งย่า ไรก็ตาม ก็ต้ง พิจารณาด้วยว่าสถานการณ์

ขง โบราณสถานเนินทา พระนั นดีกว่าที่บ้านหนง แมจ มากนักในเรื่ง ขง การศึกษา เพราะที่เนินทา พระนั น

ยั ได้มีการขุดค้นทา วิชาการแมละได้เก็บหลักฐานส าคัญๆไว้พงสมควร แมต่ในขณะที่บ้านหนง แมจ นั นได้รับ

ความเสียหายงย่า รุนแมร จากการถูกลักลงบขุดหาขง โบราณ ซ่ึ วัตถุชิ นส าคัญๆก็ถูกเคล่ืงนย้ายงงกจาก

พื นที่ไปเป็นจ านวนมาก แมละเป็นไปได้ที่ยั มีวัตถุส าคัญๆจ านวนมากที่ไม่มีการบันทึกหรืงเปิดเผยต่งสาธารณะ 

นงกจากนี แมล้วโบราณสถานที่บ้านหนง แมจ ก็สิ นสภาพไปจนเกืงบไม่เหลืงร่ง รงยใดๆ ดั นั นการเปรียบเทียบ

แมหล่ โบราณคดีในกรณีนี จึ ต้ง พิจารณาหลักฐานงื่นๆร่วมกับหลักฐานประเภทวัตถุที่เคล่ืงนย้ายได้ด้วย ซ่ึ 

หลักฐานบนภูมิทัศน์ขง บ้านหนง แมจ น่าจะยืนยันได้ว่าเป็น ชุมชนที่มีขนาดใหญ่แมละมีความส าคัญทา 

เศรษฐกิจมากกว่าชุมชนที่งยู่รงบๆศาสนสถานที่เนินทา พระงย่า แมน่นงน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6a ภาพถ่ายทา งากาศแมหล่ โบราณคดีบา้นหนง แมจ  (C.6 N.S.3, 31/7/1975, 069) 
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 ภาพที่ 3.6c ภาพลายเส้นร่ง รงยทา โบราณคดีที่ปรากฏบนภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 

ภาพที่ 3.6b ภาพถ่ายทา งากาศแมห่ล โบราณคดีบา้นหนง แมจ  (VV WWS M 23, 11/2/1953, 119) 
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ภาพที่ 3.7 ภาพถ่ายทา งากาศปี 1975 แมละภาพถ่ายดาวเทยีม SPOT แมสด พื นที่ที่เคยพบหลักฐานรูปเคารพ 

(ลูกศรชี ) 

 

ภาพที่ 3.6d ภาพถ่ายดาวเทยีมแมหล่ โบราณคดีบา้นหนง แมจ  (SPOT Pansharp 412 RGB 19/12/2005)   
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เนินทำงพระ ต.บ้ำนสระ อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี 

 แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระเป็นแมหล่ ที่ส าคัญมากแมหล่ หน่ึ  เป็นศาสนสถานเน่ืง ในศาสนาพุทธ

นิกายมหายาน น่าจะสร้า ขึ นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ซ่ึ นักวิชาการบา ท่านเชื่งว่าเป็นศาสนสถานประจ า

เมืง  ‘สุวรรณปุระ’ (ศรีศักร วัลลิโภดม 2526; สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, ม.ร.ว. 2530a) ซ่ึ ข้งสันนิษฐานนี มากจาก

ข้งมูลการค้นพบหลักฐานวัตถุจ านวนมากน่ันเง  ปัจจุบันโบราณสถานเนินทา พระเป็นพื นที่ที่ไม่มีการใช้ าน 

เป็นพื นที่ถูกทิ  ร้า งยู่กลา ท้ง นา มีซากงิฐดินเผากง งยู่เป็นจ านวนมาก แมละมีงิฐศิลาแมล จ านวนหน่ึ 

กระจัดกระจายงยู่ตามพื น จากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 แมละ 1975 พบว่าบริเวณที่เป็นโบราณสถาน

นั นมีก าแมพ ล้งมรงบงยู่สง ชั น ก าแมพ ชั นในขนาดกว้า แมละยาวประมาณ 50 เมตร แมละก าแมพ ชั นนงกขนาด

กว้า แมละยาวประมาณ 150 เมตร แมละมีโบราณสถานงยู่ตร กลา  แมละมีสระน  าตร บริเวณมุมด้านทิศ

ตะวันงงกเฉีย เหนืง (ภาพที่ 3.8a-d) รูปทร ขง สถูปแมห่ นี งาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นรูปทร แมบบปราสาทขงม 

เพราะชิ นส่วนปูนปั้นประดับที่พบนั นมีหลายชิ นที่มีรูปทร แมบบกลีบขนุนประดับปราสาทขงม แมละจากการ

ส ารวจที่แมหล่ ก็พบโกลนศิลาแมล ที่เป็นรูปกลีบขนุนด้วยเช่นกัน (ภาพที่ 3.9) หลักฐานชิ นส่วนประดับศาสน

สถานที่พบจากการขุดกู้แมหล่ หลายชิ นงยู่ในสภาพที่ดี ส่วนมากท าจากโกลนศิลาแมล ที่พงกตกแมต่ ด้วยปูนเนื ง

ละเงยีดที่มีทั  ลาดลายที่เป็นรูปพระพุทธรูป รูปบุคคลแมละลวดลายพฤกษาต่า ๆ ซ่ึ มีหลายชิ นที่ยั หล เหลืง

ลวดลายที่ชัดเจนงยู่  ปูนปั้นบา ชิ นที่มีรูปใบหน้าบุคคลนั นพบว่ามีเค้าหน้าคล้ายๆกับปูนปั้นในสมัยทวารวดีที่

นิยมปั้นหน้าบุคคลทีรู่ปหน้าค่งนข้า กลมมน แมละที่มีคิ วต่งกันเป็นปีกกา (ภาพที่ 3.10a-d) ซ่ึ หลักฐานที่พบที่

เนินทา พระนี งาจจะสะท้งนพัฒนาการด้านเทคโนโลยีแมละรูปแมบบศิลปะที่มีการสืบทงดมาตั  แมต่สมัยทวารวดี

ก็เป็นได้ แมละเมื่งกล่าวถึ คุณภาพขง  านปูนปั้นแมล้ว พื นที่ภาคตะวันตกนี น่าจะถืงได้ว่าหล เหลืงหลักฐาน

มากที่สุด เพราะ านปูนปั้นในยุคสมัยเดียวกันในภูมิภาคงื่นนั นไม่ค่งยพบว่ามีหล เหลืงงยู่มากนัก   

 สถาปัตยกรรมที่เนินทา พระนี ตามที่สันนิษฐานกันว่าเป็นรูปทร แมบบปราสาทเขมร แมต่ก็งาจจะมี

รูปแมบบการตกแมต่ ที่มีลักษณะเฉพาะก็เป็นได้ งกีทั  วัสดุที่ใช้ในการก่งสร้า ก็ต่า จากสถาปัตยกรรมในช่ว 

พุทธศตวรรษที่ 18 โดยทั่วไป กล่าวคืงที่เนินทา พระนี วัสดุที่ใช้ส่วนใหญเ่ป็นงิฐดินเผา ส่วนศิลาแมล งาจจะใช้

ในส่วนขง ฐานล่า  ซ่ึ ต่า จากศาสนสถานที่ก่งสร้า ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 18 ที่พบในประเทศไทยที่ได้รับ

งิทธิพลวัฒนธรรมเขมรมักมีการก่งสร้า ด้วยงิฐศิลาแมล  ส่วนที่ก่งสร้า ด้วยงฐิดินเผาแมละมีฐานเป็นศิลาแมล 

นั นมักจะเป็นการก่งสร้า ในช่ว ก่งนพุทธศตวรรษที่ 18 งย่า ปราสาทต าหนักไทร ปราสาทเมืง ต่ า แมละ

ปรา ค์งฐิที่ปราสาทพนมวัน ซ่ึ เป็นการก่งสร้า ในยุคต้นขง สมัยเมืง พระนคร คืงในราวพุทธศตวรรษที่ 16-

17 (งนุวิทย์ เจริญศุภกุล. 2524: 131-2) ซ่ึ เป็นที่น่าสั เกตว่า สถูปที่พบในลุ่มแมม่น  าท่าจีนสมัยลพบุรีล มานี 

นงกจากที่เนินทา พระแมละที่บ้านหนง แมจ  ยั พบซากสถูปแมห่ งื่นๆ ที่ก่งสร้า ด้วยงิฐดินเผาด้วยเช่นกัน ดั 
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จะได้น าเสนงเป็นแมหล่ ต่งๆไป แมต่การก าหนดงายุสมัยขง สถูปเหล่านั นก็ไม่สามารถท าได้ชัดเจนนัก เพราะ

หลักฐานส่วนใหญ่ได้ถูกรื งท าลายหรืงเคล่ืงนย้ายงงกไปจากแมหล่ จนหมดสิ น พบเพีย ซากงิฐที่ถูกกง ทิ  ไว้

แมละค าบงกเล่าถึ ลักษณะขง รูปเคารพที่ถูกลักลงบขุดน างงกไป ซ่ึ ก็ไม่งาจเป็นเครื่ง ก าหนดงายุสมัยขง 

ส่ิ ก่งสร้า ได้งย่า ชัดเจน แมละข้งค าถามในที่นี งาจเป็นประเด็นใดประเด็นหน่ึ จากสง ข้งก็คืง สถูปงิฐดินเผา

ที่พบบนลุ่มน  าท่าจีนนี เป็นประเพณีการก่งสร้า ที่แมตกต่า งงกไปจากศาสนสถานในสมัยเดียวกันกับที่พบใน

ภูมิภาคงื่นรวมทั  ลุ่มน  าแมม่กลง ที่ส่วนใหญใ่ช้งิฐศิลาแมล  หรืงจะเป็นประเด็นที่ว่าเป็นไปได้หรืงไม่ที่สถูปก่ง

ด้วยงฐิดินเผาเหล่านั นมีการก่งสร้า ขึ นก่งนพุทธศตวรรษที่ 18 ส่วนง ค์ประกงบศาสนสถานที่พบเน่ืง ใน

พุทธศาสนานิกายมหายาน ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 18 นั น เป็นส่วนที่มีการบูรณะเพิ่มเติมในภายหลั  คืง

หลั จากที่ได้รับงิทธิพลจากงาณาจักรกัมพูชาเข้มข้นขึ น  

 โบราณสถานทีเ่นินทา พระนี แมม้ว่าจะมีบริเวณไม่กว้า มากนัก แมต่ก็พบประติมากรรมที่ส าคัญๆงยู่ไม่

หลายชิ น โดยเฉพาะงย่า ยิ่ ประติมากรรมศิลาสลักรูปพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรส่ีกร ที่มีขนาดเท่าบุคคลจริ   

แมละรูปสลักศีรษะบุคคล (ทวารบาล?) แมละชิ นส่วนปูนปั้นประดับโบราณสถานหลายรายการที่น่าสนใจมาก 

เช่น รูปพระพุทธไภษัชยคุรุ พระนารายณ์ปา ตรีวิกรม  พระพิฆเนศ ครุฑยุดช้า  เทวดา บุคคล สัตว์ แมละ

ลวดลายพรรณพฤกษา ซ่ึ ส่วนมากจัดแมสด แมละเก็บรักษางยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติสุพรรณบุรี  แมละมี

บา ส่วนเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติงู่ทง  แมละจากข้งมูลในภาคสนามก็พบว่าที่เนินทา พระนี พบ

พระพุทธรูปนาคปรกขนาดใหญ่ ซ่ึ ปัจจุบันประดิษฐานงยู่ที่วัดวิมลโภคาราม ง.สามชุก จ.สุพรรณบุรี แมต่

สภาพขง พระพุทธรูปนั นแมทบไม่หล เหลืงเค้าเดิมแมล้ว เฉพาะส่วนขนดนาคเท่านั นที่ยั ค สภาพเดิม ส่วนง ค์

พระแมละเศียรนาคนั นเป็นการต่งเติมขึ นมาในภายหลั  (ภาพที่ 3.11) หลักฐานประติมากรรมที่พบที่เนินทา 

พระนั นได้มีผู้วิเคราะห์ไว้แมล้วเป็นงย่า ดี (ดู ศรีศักร วัลลิโภดม 2526; สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2524; สุริยวุฒิ 

สุขสวัสด์ิ, ม.ร.ว.  2530a) นงกจากหลักฐานด้านประติมากรรมแมล้ว ยั มีบันทึกการค้นพบแมผ่นงิฐดินเผาที่มี

จารึกตัวงักษร ‘ก’ หลายแมผ่นด้วย (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2524) จาก านที่มีผู้ศึกษาวิเคราะห์ที่กล่าวมา

ข้า ต้นท าให้ทราบว่าพุทธสถานโบราณเน่ืง ในนิกายมหายานแมห่ นี มีส าคัญที่งาจเทียบได้กับศาสนสถาน

ประจ าเมืง ร่วมสมัยแมห่ งื่นๆในภาคตะวันตกก็ว่าได้ จึ ท าให้เกิดข้งสันนิษฐานที่ว่าเนินทา พระคืงศูนย์กลา 

ขง  ‘สุวรรณปุระ’ งย่า ไรก็ตาม แมม้ว่าใน านศึกษาชิ นนี จะให้น  าหนักกับแมหล่ โบราณคดีบ้านหนง แมจ 

มากกว่า แมต่ก็ยั ไม่ตัดประเด็นความเป็นไปได้ขง แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระงงกไปเสียทีเดียว เพราะความ

เป็น ‘เมืง ’ หรืงชุมชนขนาดใหญง่าจจะไม่สามารถบงกได้จากการมีผั เมืง ขนาดใหญ่เพีย งย่า เดียว แมต่

จะต้ง พิจารณาถึ หลักฐานแมวดล้งมงื่นๆด้วย  
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ภาพที่ 3.8a ภาพถ่ายดาวเทียมแมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ (Google Earth, 30/5/2012 ); b ภาพถ่ายทา งากาศ 

VV WWS M23 AMS, 11/2/1953, 119 

3.8a 

3.8b 
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ภาพที่ 3.8c ภาพถ่ายทา งากาศ  (C.8 N.S. 3, 1/8/1975); d ภาพลายเส้นร่ง รงยทา โบราณคดีที่พบบนภาพถ่ายทา 

งากาศ ค.ศ. 1953 

 

3.8c 

3.8d 
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ภาพที่ 3.9 สภาพปัจจุบันแมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ (ภาพซ้าย) แมละแมกนศิลาแมล ชิ นส่วนประดับ

โบราณสถานรูปกลีบขนุน (ภาพขวา) 

ภาพที่ 3.10a ประติมากรรมศิลาสลักแมละปูนปั้นพบที่แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ เก็บรักษาที่

พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติสุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 3.10b-c ชิ นส่วนประดับโบราณสถานพบที่เนินทา พระ เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติสุพรรณบุรี 

3.10b  

3.10c  
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ภาพที่ 3.10d ประติมากรรมปูนปั้นรูปพรรณพฤกษาแมละรูปสัตว์ เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติสุพรรณบุรี 

ภาพที่ 3.11 ประติมากรรมรูปเคารพจากแมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติ

สุพรรณบุรี แมละพระพุทธรูปปา นาคปรกทีป่ัจจุบันประดิษฐานงยู่ที่วัดวิมลโภคาราม ง.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 
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ภาพที่ 3.12 ภาพถ่ายทา งากาศบริเวณที่พบร่ง รงยคันดินหลายแมห่ ที่งยู่ระหว่า ล าน  า (ดูลูกศรชี ) งยู่ทา ด้าน

ทิศตะวันงงกเฉีย ใต้ถัดจากแมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ (มุมซ้ายบน) (VV WWS M23 AMS, 11/2/1953, 119) 
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ภาพที่ 3.13a ภาพถ่ายทา งากาศแมสด ต าแมหน่ ขง แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ (บน) แมละดงนคา (ล่า ) แมละ 

ร่ง รงยทา โบราณคดีที่งยู่ทา ทิศตะวันตก (VV WWS M23 AMS, 11/2/1953, 119) 
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ภาพที่ 3.13b  ภาพลายเส้นแมสด ร่ง รงยทา โบราณคดีที่พบบนภาพถ่ายทา งากาศทา ทิศตะวันตกขง แมหล่ 

โบราณคดีเนินทา พระแมละดงนคา 
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 เมื่งพิจารณาภูมิทัศน์รงบๆแมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ โดยเฉพาะบริเวณบ้านสระ (ง.สามชุก) แมละ

บ้านหนง สาหร่าย (ง.ดงนเจดีย์) จะเห็นได้ว่าเป็นพื นที่ราบลุ่มที่มีแมหล่ น  างุดมสมบูรณ์ มีลักษณะเป็นลาน

ตะพักริมแมม่น  า ถัดไปทา ทิศตะวันงงกขง แมหล่ โบราณคดีไปประมาณ 2-4 กิโลเมตร มีล าน  า 2 สาย คืงแมม่

น  าท่าว้า (แมม่น  าท่าคงย) แมละล าน  าสาขา ซ่ึ พื นที่โดยรงบเป็นที่เพาะปลูกข้าว แมละจากข้งมูลภาพถ่ายทา 

งากาศปี ค.ศ. 1953 ก็พบว่าในพื นที่ นี ใช้เป็นที่ เพาะปลูกมาไม่น้งยกว่าครึ่ ศตวรรษแมล้ว ซ่ึ ก็งาจจะ

หมายความว่าร่ง รงยทา โบราณคดีงาจจะเส่ืงมสลายไปก่งนหน้าที่จะมีการบันทึกภาพถ่ายทา งากาศก็

เป็นได้ งย่า ไรก็ตามจากภาพถ่ายทา งากาศปีเก่านี  ได้แมสด ให้เห็นร่ง รงยขง คันดินที่เป็นแมนวยาว พบ

ด้วยกันหลายแมห่  โดยเฉพาะบริเวณสง ฟากฝ่ั ขง ล าน  า แมละบริเวณระหว่า ล าน  าทั  สง  (ภาพที่ 3.12) ซ่ึ 

เป็นไปได้ที่คันดินเหล่านี เป็นระบบการจัดการน  าที่มีมาแมต่สมัยโบราณ ที่สร้า ขึ นเพื่งเป็นคันกั นน  าเพื่งชะลง

การไหลขง น  าในฤดูน  าหลาก หรืงเป็นคันบั คับแมละควบคุมให้น  าไหลไปในทิศทา ที่ต้ง การ งย่า ไรก็ตาม

เรื่ง การจัดการน  าในภาคกลา ฝ่ั ตะวันตกนี เป็นงกีเรื่ง หน่ึ ที่ควรมีการศึกษา เพราะสง ฝ่ั ขง ล าน  าท่าจีน 

(ล าท่าว้า, ล าท่าคงย) ตั  แมต่บริเวณ ง.เดิมบา นา บวช ง.สามชุก ง.ศรีประจันต์ ไปจนถึ  ง.เมืง สุพรรณบุรี 

พบคันดินลักษณะคล้ายกันนี หลายแมห่  การศึกษาการจัดการน  าจะช่วยให้เข้าใจถึ วิธทีา วัฒนธรรมขง มนุษย์

ที่งาศัยงยู่บนพื นที่ราบลุ่มน  าเคยท่วมถึ  (Former Tidal Flats) ตั  แมต่งดีตว่ามีการปรับตัวแมละใช้ประโยชน์จาก

ลักษณะทา ธรรมชาตินี งย่า ไร 

 แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระนี  หากพิจารณาในทา ภูมิศาสตร์จะพบว่าตั  งยู่ระหว่า ลานตะพักชั น

ล่า แมละลานตะพักชั นบน ในขณะที่บริเวณลานตะพักชั นล่า พบร่ง รงยที่สันนิษฐานว่าเป็นแมนวคันกั นน  า แมละ

จากข้งมูลภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 ในฝ่ั ตะวันตกขง แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ ซ่ึ ก็คืงลาน

ตะพักชั นบนนั น ได้ยั พบร่ง รงยที่เป็นคันดินงยู่ 2 แมห่ ด้วยกัน (ภาพที่ 3.13a-b) แมห่ แมรกงยู่ถัดไปทา ด้าน

ตะวันตกเฉีย ใต้ขง แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระไปประมาณ 3 กิโลเมตรกว่า เป็นคันดินรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ซ่ึ 

แมนวคันดินทงดตัวตามแมนวทิศเหนืง-ใต้ แมละแมนวทิศตะวันงงก-ตะวันตก ขนาดกว้า ยาวประมาณ 300 เมตร 

โดยที่คันดินด้านทิศใต้นั นยาวยื่นงงกมาเล็กน้งย ส่วนด้านทิศตะวันตกนั นไม่ชัดเจนว่ามีคันดินหรืงไม่  เพราะ

ภาพถ่ายทา งากาศไม่ชัดเจน ภายในคันดินบริเวณตะวันตกเฉีย ใต้มีคันดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาดกว้า  60 

เมตร ยาว 100 เมตร จากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าคันดินดั กล่าวนี ยั พงหล เหลืงร่ง รงยให้เห็นงยู่ แมต่

บริเวณดั กล่าวนี ก็ยั ไม่มีข้งมูลทา โบราณคดีแมต่งย่า ใด แมต่หากพิจารณาถึ ลักษณะแมละขนาดขง คันดิน

แมห่ นี ซ่ึ มีขนาดใหญ่พงสมควร ซ่ึ ใหญ่กว่าขงบเขตขง ศาสนสถานที่เนินทา พระแมละที่บ้านแมหล่ โบราณคดี

บ้านดงนคาเสียงกี แมต่ขนาดขง คันดินนี ใกล้เคีย กับที่พบที่บ้านดงนกงก ซ่ึ มีคันดินรูปส่ีเหล่ียม ภายในไม่พบ

ซากโบราณสถานแมต่พบสระน  างยู่ตร กลา  งย่า ไรก็ตามแมหล่ โบราณคดีที่ ต.บ้านสระ แมห่ นี ยั ต้ง มีการ

ส ารวจโดยละเงยีด ถึ แมม้ว่าจะค่งนข้า ชัดเจนว่าเป็นร่ง รงยกิจกรรมมนุษย์แมต่ก็ต้ง มีการศึกษาเพิ่มเติมถึ 
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หน้าที่การใช้ าน เช่นเดียวกับคันดินงีกแมห่ ที่งยู่ถัดไปทา ทิศใต้ รูปทร คล้ายรูปหกเหล่ียมครึ่ ซีก ซ่ึ ปัจจุบัน

คันดินได้สิ นสภาพไปหมดแมล้ว การส ารวจแมละศึกษาเพิ่มเติมในงนาคตจะช่วยให้เข้าใจถึ ความสัมพันธ์ขง 

ชุมชนโบราณในพื นที่นี มากขึ น  

 

บ้ำนดอนคำ ต.หนองสำหร่ำย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 

 แมหล่ โบราณคดีที่บ้านดงนคานี งยู่ห่า จากแมหล่ โบราณสถานเนินทา พระไปทา ทิศใต้ประมาณ 4 

กิโลเมตรเศษ ซ่ึ มีภูมิทัศน์ที่ตั  คล้ายๆกับแมหล่ เนินทา พระ คืงตั  งยู่บนพื นที่ที่งยู่ระหว่า ลานตะพักชั นล่า 

กับลานตะพักชั นบน ซ่ึ ลานตะพักชั นล่า ซ่ึ เป็นพื นที่ที่มีน  าหลากท่วมในหน้าน  า ดั นั นแมหล่ ที่งยู่งาศัยขง 

ชุมชนก็น่าจะงยู่บริเวณลานตะพักชั นบนที่ได้รับผลกระทบจากน  าหลากน้งยกว่า  

 จากข้งมูลภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 ที่บ้านดงนคานี พบโบราสถานที่มีคันดินรูปส่ีเหล่ียม

จัตุรัสขนาดกว้า ยาวด้านละประมาณ 120 เมตร แมละพบร่ง รงยขนาดเล็กงยู่ตร กลา คันดินรูปส่ีเหล่ียมนั น 

(ภาพที่ 3.14a-c) แมต่สภาพปัจจุบันขง แมหล่ ไม่มีรง่ รงยใดๆให้เห็นบนผิวดินแมล้ว แมต่จากข้งมูลภาคสนามก็

ทราบว่า แมหล่ นี เคยมีการลักลงบขุดหาพระพุทธรูปโบราณมาก่งน แมละพบหลักฐานเป็นพระพุทธรูปนาคปรก

แมละประติมากรรมหล่งส าริดงื่นๆ แมต่ได้ถูกเคล่ืงนย้ายงงกไปจากแมหล่ เมื่งหลายปีก่งน แมต่จากภาพถ่าย

โบราณวัตถุที่ชาวบ้านยั ค เก็บไว้งยู่ก็ท าให้ทราบว่าเป็นแมหล่ ร่วมสมัยกับแมหล่ เนินทา พระ จากข้งมูล

ภาคสนามไม่พบต าแมหน่ ที่ชัดเจน ทราบจากค าบงกเล่าเพีย การพบงฐิศิลาแมล จ านวนเล็กน้งยที่งยู่ตามท้ง 

นาเท่านั น   
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 ภาพที่ 3.14a  ภาพถ่ายดาวเทยีมแมหล่ โบราณคดีดงนคา (Google Earth 11/11/2012); b ภาพถ่ายทา งากาศ (VV WWS 

M23 AMS, 11/2/1953, 119); c ภาพลายเส้นแมสด ร่ง รงยทา โบราณคดี 
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บ้ำนดอนกอก ต.บ้ำนโข้ง อ. อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

 แมหล่ โบราณคดีที่บ้านดงนกงกนี เป็นงกีแมหล่ ที่น่าสนใจแมละน่าจะมีความส าคัญงยู่ไม่น้งยเลยทีเดียว 

ด้วยประวัติการค้นพบหลักฐานแมละหลักฐานที่เป็นร่ง รงยที่เห็นบนภาพถ่ายทา งากาศแมละร่ง รงยที่พบบน

พื นดิน แมต่น่าเสียดายที่หลักฐานโบราณวัตถุที่ค้นพบนั นมาจากการลักลงบขุดเมื่งสิบกว่าปีแมล้ว ซ่ึ เป็นรูป

เคารพหลายชิ นที่เหลืงแมต่เพีย ภาพถ่ายพระพุทธรูปนาคปรกหล่งส าริดที่ชาวบ้านยั เก็บไว้ (ภาพที่ 3.15) แมละ

ภาชนะดินเผาแมบบเครื่ง เคลืงบสีน  าตาลสมัยลพบุรี ส่วนหลักฐานที่เป็นสถูปหรืงศาสนสถานก็พบเพีย งิฐดิน

เผาแมละงฐิศิลาแมล กระจัดกระจายงยู่ตามพื นไร่แมต่ว่าไม่ทราบต าแมหน่ โบราณสถานที่ชัดเจน แมละในพื นที่

เดียวกันนั นก็พบก้งนดินเผา คล้ายกับเป็นชิ นส่วนขง เตาเผาที่ถูกไถดุนมากง รวมกันตามชายไร่หลายๆจุด 

พื นที่บริเวณบ้านดงนกงกนี เป็นเนินรูปว รขีนาดใหญ ่จากข้งมูลค าบงกเล่าขง ชาวบ้าน บริเวณที่พบซากงิฐ

กระจุกตัวงยู่หนาแมน่นคืงบริเวณก่ึ กลา แมละบริเวณทีค่่งนมาทา ทิศตะวันงงกขง เนินรูปว รีนั น ซ่ึ ชาวบ้าน

ได้สร้า ศาลเพีย ตาไว้ แมละเรียกว่า “ศาลพ่งปู่” แมละรงบๆศาลนั น ก็พบเศษงิฐดินเผาจ านวนหน่ึ กระจัด

กระจายงยู่ แมละจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 ก็พบร่ง รงยบา งย่า ที่น่าสนใจ คืงบริเวณที่ได้รับค า

บงกเล่าว่าพบซากโบราณสถานนั น ในภาพถ่ายทา งากาศพบว่ามีความหนาแมน่นขง พืชน้งยกว่าบริเวณงื่นๆ

ขง เนิน แมละมีขงบเขตค่งนข้า ชัดเจน คืงเกืงบเป็นรูปว กลม เส้นผ่านศูนย์กลา ประมาณ 300 เมตร แมละ

บริเวณตร กลา มีเ าว กลมสีด างยู่ด้วย งย่า ไรก็ตามร่ง รงยนี ยั ต้ง มีการส ารวจในพื นที่แมละต้ง มีพิสูจน์

งีกพงสมควร เพราะเพีย ภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 แมละข้งมูลบงกเล่านั นยั ไม่งาจสรุปได้ว่าร่ง รงย

ที่พบบนภาพนั นเก่ียวข้ง กับโบราณสถานหรืงไม่ แมละงกีประการหน่ึ คืงภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1974 ก็

ไม่ปรากฏร่ง รงยดั กล่าวนั นชัดเจนนัก (ภาพที่ 3.16a) 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 3.15 ภาพถ่ายประติมากรรมหล่งส าริดที่พบที่แมหล่ โบราณคดีบ้านดงนกงก 
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ภาพที่ 3.16a ภาพถ่ายทา งากาศแมหล่ โบราณคดีบ้านดงนกงก (VV WWS M23 AMS 11/2/1953, 119, 3073);           

b ภาพถ่ายทา งากาศ (M119 NS3 7/1/1974, 011) 

3.16a  

3.16b  
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ภาพที่ 3.16c. ภาพ SPOT Pansharp (19/12/2005); d. ภาพลายเส้นแมสด ร่ง รงยโบราณคดีที่ปรากฏบน

ภาพถ่ายทา งากาศแมละบริเวณที่พบซากโบราณสถาน (ลูกศรชี ) 

3.16c  

3.16d 
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ภาพที่ 3.19 คันดินรงบสระน  า

ตร บริเวณที่มีขนาดสู ที่สุด 

 

ภาพที่ 3.18 สภาพขง คันดินขง 

ผั รูปส่ีเหล่ียมที่ยั มีร่ง รงยการ

ปรับแมต่ ให้เป็นขงบที่ชัดเจน 

 

ภาพที่ 3.17 สภาพขง บริเวณที่

สันนิษฐานว่าเป็นโบราณสถาน

คันรูปส่ีเหล่ียมแมละมีสระน  างยู่

ตร กลา  บริเวณที่มีต้นไม้คืง

แมนวคันดิน 
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ภาพที่ 3.20a ภาพถ่ายทา งากาศบริเวณรงบๆแมหล่ โบราณคดีบา้นดงนกงก (VV WWS M23 AMS 11/2/1953, 

119, 3074) แมสด ต าแมหน่ แมหล่ น  าหนง หินปัก (ลูกศรล่า ) แมละสระเตย (ลูกศรบน) 
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ภาพที่ 3.20b ภาพถ่ายดาวเทยีม SPOT Pansharp (19/12/2005) ขง พื นที่รงบๆแมหล่ โบราณคดีบ้านดงนกงก  

 

 

ภาพที่  3.21 ภาพถ่ายทา งากาศปราสาทนาคพัน 

ประเทศกัมพูชา (Google Earth 30/5/2012) 
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 ยั มีรง่ รงยงกีต าแมหน่ ที่น่าสนใจแมละปรากฏบนภาพถ่ายทา งากาศที่ค่งนข้า ชัดเจน จากข้งมูล

ภาพถ่ายปี ค.ศ. 1953 แมละ 1974 พบว่าบริเวณด้านทิศตะวันงงกขง ต าแมหน่ ที่พบซากโบราณสถาน ซ่ึ ก็คืง

ถัดไปทา ทิศตะวันงงกขง เนินรูปว รีนั น พบร่ง รงยขง ผั คันดินรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดความยาวขง คัน

ดินด้านละประมาณ 300 เมตร มีสระน  ารูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสงยู่ตร กลา  ขนาดความยาวสระด้านละประมาณ 

60 เมตร ซ่ึ ปัจจุบันสระน  านี ในหน้าแมล้ แมทบไม่มีน  าขั งยู่เลย เห็นเป็นเพีย ดินที่มีความชุ่มชื นกว่าปกติเท่านั น 

(ภาพที่ 3.17-3.19) จากการเดินส ารวจพื นที่ สันนิษฐานว่าสระน  าแมห่ นี เคยมีคันดินล้งมรงบงยู่ เพราะยั มี

แมนวคันหล เหลืงให้เห็นงยู่บ้า ทา ด้านทิศเหนืงแมละด้านทิศตะวันตกขง สระน  า บา ส่วนขง แมนวคันดินด้าน

ทิศตะวันตกยั ค เหลืงเป็นคันดินสู จากพื นราว 2 เมตร ส่วนคันดินที่ขงบสระด้านทิศตะวันงงกแมละทิศใต้ได้

ถูกปรับแมต่ ไปมาก แมละบา ส่วนขง สระน  ากลายเป็นพื นที่เพาะปลูกไปแมล้ว งย่า ไรก็ตามจากข้งมูลภาพถ่าย

ทา งากาศทั  ปี ค.ศ. 1953 แมละ 1974 พบว่าภายในผั บริเวณนี นงกจากสระน  ารูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสที่งยู่ตร 

กลา ผั แมล้ว ยั มีร่ง รงยขง สระน  างกี 4 แมห่ ด้วยกัน กล่าวคืง สระ 2 แมห่ งยู่ทา ด้านทิศตะวันงงกขง ผั 

รูปส่ีเหล่ียมนี  สระหน่ึ มีขนาดใหญ่ ใกล้เคีย กับสระที่งยู่ตร กลา  แมละวา ตัวเป็นแมนวเดียวกัน ส่วนสระงีก

แมห่ หน่ึ งยู่ถัดไปทา ทิศใต้ เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าที่มีขนาดความกว้า ประมาณก่ึ หน่ึ ขง สระใหญ่ แมละงยู่

ชิดกับคันดินขง ด้านทิศตะวันงงก ส่วนสระน  างีก 2 แมห่ ในผั นี  คืงแมห่ หน่ึ งยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันตก

เฉีย เหนืง แมละงีกแมห่ งยู่ที่มุมด้านตะวันตกเฉีย ใต้ แมละนงกจากสระน  าภายในผั บริเวณ นี แมล้วยั พบว่า

ภายนงกผั  คืงทา ด้านทิศเหนืงค่งนไปทา ตะวันตก พบร่ง รงยคล้ายกับเป็นสระน  าด้วยงกีแมห่ หน่ึ  (ภาพที่ 

3.16c-d)   

 ภายในบริเวณคันดินรูปส่ีเหล่ียมแมห่ นี ไม่พบซากโบราณสถานแมต่งย่า ใด จากการเดินส ารวจใน

เบื ง ต้น พบชิ นส่วนเครื่ง ถ้วยสมัยสุโขทัยจ านวนเล็กน้งย แมม้ว่าในข้งมูลเบื ง ต้นนี จะไม่มีประวัติการค้นพบ

โบราณวัตถุที่เป็นรูปเคารพ หรืงส่ิ ก่งสร้า ง่ืนใดนงกจากสระน  าแมละคันดิน ผั บริเวณนี ก็น่าจะ ถูกสร้า ขึ นมา

ตั  แมต่งดีตเพื่งใช้เป็นสถานที่ในการประกงบพิธกีรรมตามความเชื่งบา งย่า  หากพิจารณาจากหลักฐานการมี

งยู่ขง ชุมชนโบราณในพื นที่นั นก็งาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นแมหล่ กิจกรรมในสมัยลพบุรีล มา  เพราะบริเวณ

ใกล้เคีย กันนั นพบหลักฐานสมัยลพบุรีจ านวนมาก แมละงกีประการก็คืงหลักฐานโบราณคดีในภาคกลา ที่เป็น

ผั บริเวณลักษณะนี ไม่ปรากฏในสมัยหลั พุทธศตวรรษที่ 18 ล มา แมต่การสร้า โบราณสถานเป็นรูปส่ีเหล่ียมที่

มีการวา ผั ตามแมนวทิศเหนืง-ใต้ แมละตะวันงงก-ตะวันตก แมละมีสระน  างยู่ภายในนั น พบว่าเป็นความนิยมใน

สมัยลพบุรี ที่ถึ แมม้ ว่าผั บริเวณที่พบนี จะไม่ตร ตาม รูปแมบบขง สถาปัตยกรรมแมละคติความเชื่งขง 

วัฒนธรรมเขมรก็ตาม แมต่ลักษณะผั บริเวณรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสแมละมีสระน  าขนาดใหญ่งยู่ตร กลา เช่นที่บ้าน

ดงนกงกนี ก็ยั ไม่มีราย านว่าพบในภูมิภาคงื่นหรืงไม่ แมต่ในภาคตะวันตกขง ประเทศไทยนี พบงีกแมห่ ก็คืงที่

บ้านหลุมดิน จ.ราชบุรี ที่นงกจากสระน  าตร กลา แมล้ว ยั พบสระน  าที่งยู่ตร มุมด้วย ผั บริเวณแมละขนาดขง 
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โบราณสถานแมห่ นี จะสามารถเปรียบเทียบกับปราสาทนาคพันที่ประเทศกัมพูชาได้หรืงไม่ แมต่ว่าที่แมหล่ 

โบราณคดีบ้านดงนกงกแมละที่แมหล่ บ้านหลุมดินไม่พบส่ิ ก่งสร้า ดั เช่นที่ปราสาทนาคพันที่สร้า ปราสาทงยู่

กลา สระน  าแมละยั มีสระบริวารงีก 4 แมห่ งยู่โดยรงบขง สระทั  ส่ีด้าน แมละที่น่าสนใจก็คืง ขนาดขง สระน  าที่

ปราสาทนาคพันนี มีขนาดใกล้เคีย กับที่พบที่บ้านดงนกงก คืงกว้า ยาวด้านละประมาณ 60 เมตร แมละ

ขงบเขตขง โบราณสถานปราสาทนาคพันก็เป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส แมละมีขนาดกว้า ยาวด้านละประมาณ 400 

เมตร ซ่ึ ผั บริเวณขง แมหล่ บ้านดงนกงกมีขนาดย่งมกว่านั นล มาประมาณ 100 เมตร (ภาพที่ 3.21) 

งย่า ไรก็ดีหากจะกล่าวถึ งทิธิพลเรื่ง ลัทธิความเชื่งทา ศาสนาก็ไม่งาจปฏิเสธได้ว่าชุมชนโบราณที่บ้านดงน

กงกนี ได้รับวัฒนธรรมขง เขมร โดยเฉพาะการนับถืงศาสนาพุทธนิกายมหายานที่นิยมในช่ว พุทธศตวรรษที่ 

18 และผั บริเวณรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสนี ก็น่าจะเป็นสถานที่เพื่งประกงบศาสนากิจมากกว่าสระน  าที่ใช้ประโยชน์

ในการด าร ชีพทั่วไป แมต่รูปแมบบการก่งสร้า แมละผั บริเวณนั นงาจจะถูกก าหนดด้วยรูปแมบบความนิยมที่

ผสมผสานกับวัฒนธรรมแมละความต้ง การขง ท้ง ถ่ินก็ได้         

 แมหล่ โบราณคดีที่บ้านดงนกงกนี แมม้ ว่าหลักฐานจ านวนมากจะถูกท าลายล ไป แมละวัตถุถูก

เคล่ืงนย้ายงงกจากแมหล่ ไปเกืงบหมดแมล้ว แมต่ยั ค มีหลักฐานบนภูมิทัศน์ที่ท าให้เห็นถึ วัฒนธรรมโบราณที่

แมสด ถึ การจัดการทรัพยากรน  าขง ชุมชนงย่า เป็นระบบ กล่าวคืง บนภาพ SPOT 5 พบว่าบริเวณขงบขง 

เนินรูปว รนีี  มีรง่ รงยที่เป็นแมนวสีคล  า คล้ายกับเป็นแมนวคันดิน แมละร่ง รงยขง ความชื นในดิน คล้ายกับเป็น

แมนวทา น  าหรืงคูน  าเก่าบริเวณขงบเนินนั นด้วย ซ่ึ เมื่งพิจารณาจากภูมิประเทศแมล้ว ก็เป็นไปได้ที่ทา น  ารงบ

ชายเนินนี งาจจะรับน  ามาจากล ารา ธรรมชาติที่เป็นสาขาย่งยขง ห้วยงีเขียวที่ไหลมาทา ทิศเหนืง แมต่

น่าสนใจที่ทา น  านี ไม่ได้มีเส้นทา ไหลล สู่ที่ลุ่มต่ าทา ทิศใต้งย่า เดียว แมต่พบว่าร่ง รงยทา น  าหรืงคูน  านั น

เป็นว โค้ ตวัดขึ นทา เหนืงตามรูปร่า ขง เนินด้วย ซ่ึ เป็นไปได้ที่เป็นการจัดการน  าขง ชุมชนที่มีการชักน  าให้

เข้าไปในคูน  ารงบๆเนินดั กล่าว (ภาพที ่3.16a-c) แมละนงกจากนี  ข้งมูลภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 ยั 

พบด้วยว่าทา ด้านทิศตะวันงงกขง เนินรูปว รีนี  มีคูน  า เป็นแมนวยาวเกืงบเป็นเส้นตร  วา ตัวตามแมนว

ตะวันงงก-ตะวันตก แมละถัดไปทา ทิศเหนืงขง แมนวคูน  าไปประมาณ 300 เมตร ก็มีแมนวคันดินที่เป็นเส้นขนาน

กันกับแมนวคูน  าด้วย ซ่ึ ทั  คันดินแมละคูน  านี ทงดตัวเป็นแมนวยาวประมาณ 2 กิโลเมตร คูน  านี ไปเชื่งมกับล าน  า

ธรรมชาติ ซ่ึ ก็คืงล าสาขาขง ห้วยงเีขียวที่ไหลมาจากทิศตะวันตกเฉีย เหนืงล มาตะวันงงกเฉีย ใต้ ก่งนที่

จะไหลไปเชื่งมกับล าน  างีกสายหน่ึ ก็คืงคลง หมื่นเทพที่ไหลมาจากทิศตะวันตกไปทา ตะวันงงก ซ่ึ การ

เชื่งมต่งขง คูขุดกับทา น  าธรรมชาตินี ก็งาจจะเป็นการบริหารจัดการน  าขง ชุมชนโบราณแมห่ นี  แมละคันดินก็

งาจมีการใช้ านในการชะลงการไหลหลากขง น  าที่ล มาจากทา เหนืงขง พื นที่ก็เป็นได้  
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 นงกจากคันกั นน  าที่กล่าวมาข้า ต้นแมล้ว ยั มีรง่ รงยที่บ่ บงกว่าชุมชนโบราณในแมถบนี ก็น่าจะมีการ

จัดการน  างย่า เป็นระบบ จากข้งมูลค าบงกเล่าขง ชาวบ้านในพื นที่นี  มีสระน  าเก่าแมก่งยู่ 2 แมห่ ด้วยกัน แมห่ 

หน่ึ งยู่ทา บริเวณแมง่ ที่คงดเว้าขง เนินที่พบหลักฐานทา โบราณคดีบ้านดงนกงกนี  คืงด้านทิศตะวันงงก

ขง เนิน หรืงด้านทิศตะวันงงกเฉีย เหนืงขง บริเวณที่พบหลักฐานโบราณคดี ชาวบ้านเรียกสระน  านี ว่า 

“หนง หินปัก” ซ่ึ ชื่งหนง น  ามีที่มาจากเดิมที่เคยมีโขดหินขนาดใหญง่ยู่กลา หนง น  า ซ่ึ เป็นเรื่ง ที่บงกเล่า

ต่งๆกันมา แมต่ในชั่วงายุขง คนรุ่นปัจจุบันไม่มีใครเคยเห็นหินปักงยู่กลา หนง น  านั นแมล้ว หนง หินปักนี เมื่ง

พิจารณาจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1974 ก็พบว่าเป็นแมง่ รับน  าที่หลากไหลมาจากทา ด้านตะวันตก

เฉีย เหนืง นงกจากนี ยั มีสระน  าขนาดใหญ่งีกแมห่ งยู่ไปทา ทิศเหนืงขง หนง หินปักไปประมาณเกืงบ 2 

กิโลเมตร ที่ชาวบ้านเรียกว่า “สระเตย” (งยู่ในเขตง.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี) เป็นสระน  าเก่าแมก่ที่มีขนาดใหญ ่

แมละปรากฏเป็นสระน  าบนภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 ด้วย (ภาพที่ 3.20a-b) ปจัจุบันสระเตยได้รับการ

ปรับแมต่ ซ่ึ งาจมีการขยายขนาดเพื่งใช้ประโยชน์ในทา การเกษตร บริเวณทิศใต้ขง สระเตย ที่ปัจจุบันเป็น

พื นที่เพาะปลูก จากการเดินส ารวจเบื ง ต้น พบชิ นส่วนภาชนะดินเผารวมทั  ชิ นส่วนที่มาจากสมัยลพบุรีงยู่

ตามพื นผิวดินด้วย ซ่ึ ก็น่าจะเป็นแมหล่ ชุมชนงกีแมหล่ ที่มีงายุร่วมสมัยกับแมหล่ โบราณคดีบ้านดงนกงก แมละ

ไม่ว่าจะสระเตยหรืงหนง หินปักจะเป็นหนง น  าในธรรมชาติ หรืงถูกปรับแมต่ โดยมนุษย์โบราณก็เป็นเรื่ง ที่

ต้ง มีการพิสูจน์แมละศึกษากันต่งไป 

   

บ้ำนดงเชือก ต.แจงงำม อ.หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี 

 แมหล่ โบราณคดีบ้านด เชืงกงยู่ห่า จากแมหล่ บ้านดงนกงกไปทา ทิศเหนืงประมาณ 22 กิโลเมตร 

ทา ทิศเหนืงขง แมหล่ มีล ากระเสียวที่ไหลจากตะวันตกมาตะวันงงก แมหล่ โบราณคดีแมห่ นี มีประวัติการ

ค้นพบโบราณวัตถุประเภทพระเครื่ง สมัยลพบุรี แมละจากการตรวจสงบในภาคสนามซ่ึ ปัจจุบันพื นที่ที่พบ

หลักฐานเป็นไร่งง้ย พบเศษงฐิดินเผาแมละเศษปูนปั้นกระจัดกระจายงยู่บนพื นไร่เป็นบริเวณกว้า  ซ่ึ เศษงิฐ

ก้งนใหญ่ๆถูกน ามากง รวมกันข้า ๆศาลเพีย ตาที่สร้า ขึ นที่ชายไร่ ท าให้สันนิษฐานว่าบริเวณนั นเคยมี

ส่ิ ก่งสร้า เป็นสถูปหรืงเจดีย์มาก่งน แมละนงกจากบริเวณที่พบซากงิฐแมล้ว ยั มีงีกหลายๆจุดในบริเวณ

ใกล้เคีย กันนั นที่พบหลักฐานชิ นส่วนภาชนะดินเผาบนผิวดินจ านวนมาก รวมทั  เครื่ง ถ้วยจีนแมละเครื่ง 

เคลืงบสีน  าตาลเตาบุรีรัมย์ด้วย ซ่ึ เป็นเครื่ง ยืนยันถึ หลักฐานการงยู่งาศัยขง ชุมชนระหว่า พุทธศตวรรษที่ 

17-19 (ภาพที ่3.22-3.23) นงกจากนี แมล้วแมหล่ โบราณคดีบ้านด เชืงกยั เป็นที่รู้จักว่าเป็นกรุพระเครื่ง สมัย

โบราณที่เรียกกันว่า ‘พระร่ว สนิมแมด ’ ซ่ึ เป็นพระเครื่ง สมัยลพบุรีที่มีการลักลงบขุดเมื่งหลายปีก่งนที่ได้

พบพระเครื่ง จ านวนมาก (ภาพที่ 3.24) 
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ภาพที่ 3.24 ‘พระร่ว สนิมแมด กรุด เชงืก’ พระพิมพ์

ศิลปะสมัยลพบุรีที่งยู่ในตลาดการค้าพระเคร่ืง โบราณ                      

ที่มาภาพ: 

http://www.thaipra.com/shop_show_pra.php?id=4106

&tp_username=chat_vis (สืบค้นเมื่ง 18/3/2556) 

 

ภาพที่ 3.22 สภาพแมหล่ 

โบราณคดีบ้านด เชืงกในปัจจุบัน 

ภาพที่ 3.23 ร่ง รงยทา โบราณคดีบนถนน

ดิน (ภาพขวา) คล้ายกับแมนวงิฐ (ภาพซ้าย) 

ที่บา้นด เชงืก 
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ภาพที่ 3.25a ภาพถ่ายทา งากาศแมหล่ โบราณคดีบา้นด เชงืก (VV WWS M28 AMS 24/2/1953, 119, 3678) 

ภาพที่ 3.25b ภาพถ่ายดาวเทยีมแมหล่ โบราณคดีบา้นด เชืงก (บริเวณกรงบส่ีเหล่ียม) (Google Earth 

16/10/2012) 
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ภาพที่ 3.26a ดาวเทยีมแมสด บริเวณที่พบหลักฐานโบราณคดีที่บ้านด เชงืก (Google Earth 16/10/2012) 

 

ภาพที่ 3.26b ภาพถ่ายดาวเทยีม SPOT Pansharp (19/12/2005) 
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 ข้งมูลจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 แมม้ว่าจะปรากฏร่ง รงยไม่ชัดเจนนัก แมต่บริเวณที่มีเศษ

งฐิดินเผางฐิกระจัดกระจายงยู่นั น บนภาพปรากฏเป็นเ าสีด าคล้ายเป็นเนินดินขนาดเล็กที่มีพืชขึ นปกคลุม

โดยรงบ แมละถัดไปทา ทิศตะวันงงกประมาณเกืงบ 400 เมตร มีสระน  ารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าที่ชาวบ้านเล่าว่าเป็น

สระน  าเก่าแมก่ ขนาดความกว้า ประมาณ 50 เมตร แมละยาวประมาณ 95 เมตร ในภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 

1953 ปรากฏรูปคันดินรูปส่ีเหล่ียมตร กับต าแมหน่ ขง สระน  าที่ปรากฏในภาพถ่ายดาวเทียม แมต่สภาพสระใน

ภาพถ่ายทา งากาศคล้ายกับงยู่ในสภาพที่ตื นเขินแมละมีพืชขึ นปกคลุมงยู่ (ภาพที่ 3.25-3.26) จากร่ง รงยบน

ภูมิประเทศสระน  าแมห่ นี รับน  าจากล าน  าสาขาหน่ึ ขง ล ากระเสียว ซ่ึ ล าน  านี มีล าสาขาหลายสายด้วยกัน แมต่

ส่วนใหญป่ัจจุบันตื นเขินไปเกืงบหมดแมล้ว แมหล่ โบราณคดีแมห่ นี ควรจะได้มีการศึกษาเพิ่มเติม เพราะเป็นงีก

แมหล่ ชุมชนโบราณงกีแมห่ ที่มีขนาดใหญพ่งสมควร 

 

บ้ำนท่ำโป่ง และบ้ำนหนองหลวง ต.หนองหญ้ำไซ  อ. หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี 

 ในพื นที่ต าบลหนง หญา้ไซนี  พบแมหล่ โบราณสถานงย่า น้งย 2 แมห่ ด้วยกัน แมห่ หน่ึ คืงที่บ้านท่า

โป่  ซ่ึ เป็นที่ตั  ขง ส านักส ฆ์สามยงดศรัทธาธรรม แมต่บริเวณที่พบซากโบราณสถานนั นปัจจุบันถูกทิ  ร้า  

ไม่ได้มีการใช้ าน จากการส ารวจภาคสนามพบว่ามีซากโบราณสถานในสภาพที่ก้งนงิฐดินเผากง งยู่รวมกัน

จ านวนมาก แมละมีเศษวัสดุก่งสร้า สมัยใหม่กระจัดกระจายงยู่โดยรงบ ซ่ึ น่าจะมาจากความพยายามขง ทา 

ส านักส ฆ์ฯ ที่จะซ่งมสร้า บริเวณนั นเพื่งเป็นพื นที่ศาสนกิจ แมต่ก็ถูกทิ  รา้ ไปในที่สุด งีกทั  ต าแมหน่ ที่พบกง 

งฐินั นก็ไม่แมน่ชัดว่าเป็นต าแมหน่ ดั  เดิมขง โบราณสถานหรืงไม่ เพราะจากสภาพแมล้วก็น่าจะมีการลักลงบหา

โบราณวัตถุมาแมล้ว แมละบริเวณไม่หา่ จากกง งฐินั น พบงาคารชั นเดียวแมต่ที่ถูกทิ  รา้ ไป ภายในงาคารพบว่า

มีชิ นส่วนประดับโบราณสถานวา งยู่ แมละมีชิ นส่วนสถาปัตยกรรมคล้ายกับบราลีที่ใช้เป็นเครื่ง ประดับหลั คา

ในสถาปัตยกรรมแมบบเขมรจ านวน 3 ชิ น ที่ถูกน ามาตั  เรีย กันบนแมท่นที่ก่งขึ นใหม่ (ภาพที่ 3.27-3.29) 

นงกจากนี ยั พบด้วยว่าก าแมพ ด้านหลั ขง แมท่นดั กล่าวนั นก่งด้วยงิฐดินเผาที่หักช ารุดเป็นส่วนมาก มีก้งน

งิฐทีส่มบูรณ์งยู่ไม่มากนัก จึ งาจสันนิษฐานได้ว่างิฐที่ใช้ก่งก าแมพ นี มาจากโบราณสถานในบริเวณนั น ซ่ึ 

น่าสนใจที่ขนาดขง งฐิดินเผานั นมีขนาดใกล้เคีย กับงฐิสมัยทวารวดี แมต่ชิ นส่วนประดับโบราณสถานที่พบนั น

มีรูปแมบบที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมัยลพบุรีล มาแมล้ว (สัมภาษณ์ รุ่ โรจน์ ภิรมย์งนุกูล พ.ย. 2554) แมละจาก

การเดินส ารวจบริเวณรงบๆโบราณสถาน พบโบราณวัตถุหลายประเภทด้วยกัน เช่น แมท่นหินบดยา ชิ นส่วนปูน

ปั้นประดับ แมละชิ นส่วนภาชนะดินเผาซ่ึ มีบา ส่วนที่มาจากแมหล่ เตาบ้านบา ปูนด้วย (ภาพที่ 3.30-3.31) 

ข้งมูลจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 บริเวณที่เป็นโบราณสถานนั นไม่พบร่ง รงยที่แมสด ขงบเขตที่

ชัดเจนแมต่งย่า ใด ปรากฏเป็นเพีย รูปเนินดินขนาดใหญท่ี่มีพืชปกคลุม (ภาพที่ 3.32a-d)  
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ภาพที่ 3.27 สภาพปัจจุบันขง แมหล่ โบราณสถานบ้านท่าโป่  มร่ีง รงยการก่งสร้า ต่งเติมจากเมื่งหลายปี

ก่งน 

 

 

ภาพที่ 3.28 ศาสนสถานที่น างิฐดินเผาจากซากโบราณสถานมาก่งเป็นผนั งาคาร แมละน าชิ นส่วน

คล้ายกับบราลีมาตั  บนแมท่นเรีย กันสามชิ น สถานที่แมห่ นี งยู่ใกล้กับซากโบราณสถานแมต่ปัจจุบัน

ถูกทิ  ร้า ไปแมล้ว   
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ภาพที่ 3.29 ฐานบัวที่ถูกน ามาวา เป็น

แมท่นส าหรับรง รับชิ นส่วนที่คล้ายกับ

บราลี 

 

ภาพที่ 3.30 ซากงิฐแมละ

โบราณวัตถุพบบริเวณซาก

โบราณสถานบ้านท่าโป่  

 

ภาพที่ 3.31 ซากชิ นส่วนปูนปั้นประดับพบบริเวณซากโบราณสถานบ้านท่าโป่  
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ภาพที่ 3.32a ภาพถ่ายทา งากาศ (VV WWS M23 AMS 24/2/1953, 119, 3680) แมสด ต าแมหน่ 

โบราณสถานที่บา้นท่าโป่  (ลูกศรล่า ) แมละที่บา้นหนง หลว  (ลูกศรบน)  

 

ภาพที่ 3.32b ภาพถ่ายดาวเทยีม (Google Earth 16/10/2012) แมสด ต าแมหน่ โบราณบ้านท่าโป่  

(ลูกศรล่า ) แมละที่บา้นหนง หลว  (ลูกศรบน)  
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ภาพที่ 3.32c ภาพถ่ายดาวเทยีม SPOT Pansharp BW (19/12/2005)  

 

ภาพที่ 3.32d ภาพถ่ายดาวเทยีม SPOT Pansharp RBG (9/12/2005) 
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 ซากโบราณสถานงกีแมห่ ในต าบลหนง หญา้ไซคืงที่บ้านหนง หลว  เป็นบริเวณพื นที่งยู่ไม่ไกลจาก

โร พยาบาลหนง หญ้าไซคืงห่า ไปทา ทิศตะวันงงกเฉีย เหนืงไปประมาณ 150 เมตร พื นที่บริเวณนั น

ปัจจุบันใช้เป็นที่เพาะปลูก จากการส ารวจพบหลักฐานทา โบราณคดีจ านวนเพีย เล็กน้งย ได้แมก่ ชิ นส่วน

ภาชนะดินเผา เศษงฐิดินเผา แมละเศษปูนชิ นเล็กๆ กระจายงยู่ตามพื นดิน ซ่ึ ก็ยั ไม่งาจระบุได้ชัดว่าเป็นซาก

โบราณสถานสมัยใด นงกจากบริเวณนี แมล้ว ยั มีข้งมูลจากค าบงกเล่าขง ชาวบ้านในพื นที่ทีก่ล่าวว่าเมื่งหลาย

สิบปีก่งนที่บริเวณริมห้วยหนง แมขย  ซ่ึ งยู่ห่า จากโร พยาบาลหนง หญ้าไซไปทา ทิศเหนืงประมาณ 700 

เมตร เคยมีก้งนงิฐศิลาแมล ขนาดใหญ่หลายก้งนวา เรีย ต่งกันคล้ายกับเป็นฐานหรืงแมท่นงะไรบา งย่า  แมต่

ปัจจุบันไม่พบร่ง รงยใดๆ แมต่งย่า น้งยก็เชื่งได้ว่าพื นที่บริเวณนี มีชุมชนงยู่งาศัยมาตั  แมต่สมัยโบราณ 

 จากข้งมูลการส ารวจข้า ต้นนี  จะเห็นในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-18 นั นมีชุมชนกระจุกตัวงยู่ค่งนข้า 

หนาแมน่นในลุ่มแมม่น  าท่าจีนบริเวณตั  แมต่ ง.เมืง สุพรรณบุรี ขึ นไปทา เหนืง คืงบริเวณ ง.สามชุก ง.ดงนเจดีย์ 

แมละ ง.หนง หญา้ไซ ส่วนบริเวณที่เคยเป็นแมหล่ ชุมชนขนาดใหญ่แมละเคยศูนย์กลา ทา เศรษฐกิจในสมัยทวาร

วดี งย่า เช่น เมืง โบราณงูท่ง ซ่ึ งยู่ทา ใต้ขง ลุ่มน  ากลับไม่ค่งยพบหลักฐานสมัยลพบุรีเท่าไรนัก แมต่เป็นที่

น่าสั เกตว่าเมืง โบราณคดีสมัยทวารวดีที่งยู่ลุ่มท่าจีนตงนบน เช่น เมืง โบราณบ้านคูเมืง  ง.เดิมบา นา 

บวช พบหลักฐานต่งเน่ืง มาจนถึ สมัยลพบุรีด้วย ในลุ่มแมม่น  าท่าจีนนี แมม้ว่าจะพบหลักฐานที่เป็นผั เมืง ขนาด

ใหญ่ในสมัยลพบุรีเพีย แมห่ เดียวคืงที่บ้านหนง แมจ  แมต่ความหนาแมน่นขง แมหล่ โบราณคดีมากกว่าชุมชนบน

ลุ่มน  าแมม่กลง  ที่แมม้ ว่าจะมีเมืง ที่มี ผั คันดินขนาดใหญ่ แมต่ก็กระจายตัวงยู่ค่งนข้า ห่า จากกัน จาก

การศึกษาในครั  นี ก็ท าให้เห็นด้วยว่า วัฒนธรรมขง ชุมชนสมัยลพบุรีในลุ่มน  าท่าจีนมีลักษณะบา ประการที่

ต่า ไปจากชุมชนในสมัยเดียวกันที่งยู่ ในลุ่มน  าแมม่กลง  เป็นต้นว่าวัสดุที่ใช้ในการก่งสร้า ศาสนสถาน แมละ

รูปแมบบขง รูปเคารพ ที่แมม้ว่าจะเป็นการสร้า เน่ืง ในความเชื่งศาสนาพุทธนิกายมหายาน เหมืงนกัน แมต่

หลักฐานที่พบแมสด ถึ ความนิยมที่แมตกต่า กัน ดั จะได้วิเคราะห์ในบทถัดไป  

          

 3.2.2 ร่องรอยวัฒนธรรมบนลุ่มแม่น ้ำแม่กลอง 

เมืองสิงห์ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 

 เมืง โบราณแมห่ นี ตั  งยู่รมิฝ่ั ทิศเหนืงขง แมม่น  าแมควน้งยตร บริเวณที่เป็นพื นที่ราบที่กว้า ใหญ่ที่สุด

ในลุ่มน  านี เพราะที่ราบริมแมม่น  านี ถูกขนาบด้วยภูเขา ซ่ึ เมื่งขึ นไปทา ตงนบนขง ลุ่มแมม่น  าที่ราบก็จะมีขนาด

แมคบล แมละภูเขาก็เพิ่มระดับความสู ชัน ซ่ึ เหนืงขึ นไปนั นก็จะเชื่งมต่งกับเทืงกเขาตะนาวศรี ซ่ึ เป็นแมหล่ 

ทรัพยากรแมร่ธาตุที่ส าคัญ โดยเฉพาะแมร่โลหะ เช่น แมร่ดีบุก ที่สันนิษฐานกันว่าเป็นแมหล่ แมร่ที่ส าคัญที่มีการใช้
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ประโยชน์มาตั  แมต่สมัยก่งนประวัติศาสตร์ (Bennett and Glover 1992; Rajpitak and Seeley 1979) ซ่ึ งาจจะ

ด้วยแมร่ดีบุกแมละทรัพยากรธรรมชาติงื่นๆในพื นที่ภูเขาสู นี เง ที่ มีส่วนท าให้ชุมชนโบราณในลุ่มน  าแมถบนี มี

ความส าคัญในเชิ เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคงยู่ไม่น้งย    

 เมืง สิ ห์มีผั เป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ภายในเมืง มีความกว้า ประมาณ 670 เมตร ยาว 770 

เมตร (วัดจาก Google Earth) หากวัดรวมก าแมพ แมละคูน  าที่ ล้งมรงบเมืง ด้วยแมล้ว ก็จะมีขนาดกว้า  870 

เมตร แมละยาว 1,000 เมตรโดยประมาณ (ภาพที่ 3.35-3.36) เมืง นี มีปราการล้งมรงบทั  ส่ีด้าน เป็นก าแมพ 

ก่งด้วยศิลาแมล แมละคูน  าคันดินล้งมรงบ 3-7 ชั น ยกเว้นด้านทิศใต้ซ่ึ เป็นด้านที่ติดกับแมม่น  าแมควน้งยที่พบแมต่

แมนวก าแมพ ศิลาแมล แมต่ไม่พบแมนวคูน  าคันดิน ภายในเมืง มีสระน  าหลายแมห่  มีปราสาทเมืง สิ ห์เป็นศาสน

สถานประจ าเมืง  เป็นสถาปัตยกรรมทร ปราสาทเขมรศิลปะบายน (โบราณสถานหมายเลข 1) (ภำพที่ 3.33) 

ก่งด้วยงิฐศิลาแมล ตั  งยู่ต าแมหน่ เกืงบก่ึ กลา ขง เมืง แมต่ค่งนมาทา ทิศใต้เล็กน้งย มีก าแมพ แมก้วล้งมรงบ

ปราสาท ภายในก าแมพ แมก้วด้านทิศตะวันงงกซ่ึ เป็นทา เข้าขง ปราสาท มีลานทา เดินรูปกากบาทที่เชื่งม

ระหว่า โคปุระกับก าแมพ แมก้วที่ทงดตัวยื่นต่งงงกไปนงกก าแมพ แมก้วด้วย ซ่ึ เป็นแมนวตร กับประตูทา ด้านทิศ

ตะวันงงกขง ก าแมพ เมืง ชั นนงกด้วย สถาปัตยกรรมภายในก าแมพ แมก้วประกงบด้วยปรา ค์ประธานงยู่ตร 

กลา  มีฐานทร ส่ีเหล่ียมย่งมุม เครื่ง บนขง ปรา ค์ประธานพั ทลายล มาหมดแมล้ว ค เหลืงเพีย ส่วนเรืงน

ธาตุ ปรา ค์ประธานล้งมรงบด้วยระเบีย คดที่ก่งเป็นก าแมพ สง ด้านแมละมีเครื่ง หลั คาแมละมีบราลีประดับ

งยู่ด้านบนซ่ึ พั ทลายล ไปเกืงบหมด แมต่ละด้านขง ระเบีย คดมีซุ้มประตู หรืงโคปุระ ซ่ึ โคปุระทา ทิศเหนืง

แมละทิศใต้พั ทลายล มาเกืงบหมดแมล้ว ภายในระเบีย คดบริเวณมุมด้านทิศตะวันงงกเฉีย ใต้มีบรรณาลัย   

ซ่ึ เป็นงาคารงกีหลั หน่ึ  สร้า ด้วยศิลาแมล เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า หล เหลืงเพีย ตัวงาคารส่วนเครื่ง บน

พั ทลายหมดแมล้ว  

 ภายนงกก าแมพ แมก้วขง ปราสาทเมืง สิ ห์ ถัดไปทา ด้านทิศตะวันตกเฉีย เหนืง มีกลุ่มโบราณสถาน

งกีกลุ่มหน่ึ ที่สร้า งยู่บนฐานซ้งนกันสง ชั นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าก่งด้วยศิลาแมล ประดับปูนปั้น (โบราณสถาน

หมายเลข 2) ฐานชั นล่า มีขนาดกว้า  39.9 เมตร ยาว 54.2 เมตร สู  0.8 เมตร กลุ่มงาคารนี หันหน้าไปทา 

ทิศตะวันงงก มีโคปุระแมละระเบีย คดล้งมรงบเช่นกัน ภายในระเบีย มีปรา ค์ประธานฐานรูปกากบาทตั  งยู่

ตร กลา  ด้านทิศตะวันตกขง ระเบีย คด มีแมนวฐานที่ยกระดับขึ น แมละมีแมนวการกั นเป็นคูหาแมละมีฐานย่งมุม 

ท าให้ดูคล้ายกับมีปรา ค์ 3 ง ค์สร้า งยู่บนฐานเดียวกันเรีย ตัวตามแมนวทิศเหนืง-ใต้ แมต่การย่งมุมแมต่ละมุม

ไม่สมดุลกัน ซ่ึ โดยสรุปแมล้วโบราณสถานหมายเลข 2 นี มีการก่งสร้า ที่มีผั ไม่ค่งยสมดุลเท่าไรนัก ซ่ึ ท าให้มี

การสันนิษฐานว่า กลุ่มงาคารกลุ่มนี งาจจะสร้า ไม่เสร็จสมบูรณ์ดีก่งนที่จะถูกทิ  รา้ ไป (กรมศิลปากร 2530) 
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นงกจากโบราณสถานกลุ่มใหญห่มายเลข 1 แมละ 2 แมล้ว ยั มีซากงาคารขนาดเล็กงีก 2 แมห่  ที่งยู่ด้านนงก

ขง ก าแมพ แมก้วด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.33 ปรา ค์ประธานขง ปราสาทเมืง สิ ห์ (ซ้าย) รูปสลักนูนต่ าพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรส่ีกรบนผนั 

ระเบยี คดด้านทิศเหนืง (ขวา) 

 

 

ภาพที่ 3.34 รูปเคารพแมละโบราณวัตถุที่พบที่ปราสาทเมืง สิ ห์ 
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ภาพที่ 3.35 ภาพถ่ายทา งากาศปราสาทเมืง สิ ห์ (M103 NS3 6/12/1975, 1378) 

ภาพที่ 3.36 ภาพถ่ายดาวเทยีมแมสด ที่ตั  ขง เมืง สิ ห์แมละเมืง ครุฑ (Point Asia 13/8/2011) 
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 จากการส ารวจแมละขุดแมต่ ขง กรมศิลปากรที่ปราสาทเมืง สิ ห์นี  พบหลักฐานโบราณคดีที่ส าคัญ 

(ภาพที่ 3.34) ได้แมก่ พระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมี 1 ง ค์ พระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวร 4 กร จ านวน 13 

ง ค์ พระพุทธรูปนาคปรก 3 ง ค์ รูปเคารพพระนา ปรัชญาปารมิตา 2 ง ค์ ชิ นส่วนกลีบขนุนที่มีลายปูนปั้น

บนโกลนศิลาแมล  ปูนปั้นประดับศาสนสถานรูปหน้าเทวดา  ชิ นส่วนเครื่ง เคลืงบสีน  าตาล แมละเครื่ง ถ้วยจีน

แมบบเคลืงบขาว สมัยราชว ศ์ ซุ่  แมละเคลืงบขาวแมบบชิ ไป๋ แมละที่ส า คัญมากก็คืง จารึกบนแมท่นฐาน

ประติมากรรม (กรมศิลปากร 2530) ทีก่่ง แมก้ว วีระประจักษ์ (2529) งา่นว่า ‘พฺรญาไชยกร’ ซ่ึ น่าจะเป็นนาม

ขง ผู้ปกครง เมืง  หรืงผู้ที่มีบทบาทในการสร้า ศาสนสถานแมห่ นี  ก่ง แมก้ววิเคราะห์รูปแมบบตัวงักษรด้วยว่า

ผิดรูปไปจากงักษรขงมโบราณที่พบในภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงขง ไทย ซ่ึ รูปแมบบนี งาจจะเป็นแมบบพื นเมืง 

ที่เป็นต้นเค้าที่พัฒนาต่งมาเป็นงักษรไทยในพุทธศตวรรษที่ 19 งย่า ไรก็ตามมีความเห็นต่า จาก งุไรศรี วรศะ

ริน (กรมศิลปากร 2530) ทีวิ่เคราะห์ว่าจารึกง่านว่า ‘พรญา’ ซ่ึ จารด้วยงักษรขงมสมัยหลั เมืง พระนคร 

หรืงงยู่ในช่ว ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ล มา 

 การวิเคราะห์หลักฐานจารึกโดยเฉพาะความเห็นขง  งุไรศรี วรศะริน น่าจะส่ ผลต่งแมนวคิดวิเคราะห์

หลักฐานทา โบราณคดีขง ปราสาทเมืง สิ ห์นี งยู่ไม่น้งย ผนวกกับลักษณะทา สถาปัตยกรรมขง ปราสาท

แมห่ นี ที่มิได้ตร ตามแมบบแมผนหรืงมีความเคร่ ครัดต่งระเบียบขง แมผนผั การก่งสร้า ที่เน้นความสมดุลตาม

แมบบปราสาทในวัฒนธรรมเขมรมากนัก จึ ท าให้พิเศษ เจียจันทร์พ ษ์ (2530)  วิเคราะห์ว่าปราสาทเมืง สิ ห์นี 

สร้า ขึ นในปลายพุทธศตวรรษที่ 18 คืงหลั สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซ่ึ เป็นการสร้า โดยช่า พื นเมืง ที่

พยายามลงกเลียนแมบบการก่งสร้า ปราสาทเขมรแมต่ไม่มีความช านาญเท่า จึ ท าให้เทคนิคการก่งสร้า แมละผั 

งาคารนั นผันแมปรไป หาใช่การสร้า ด้วยงทิธิพลทา การเมืง จากงาณาจักรเขมรไม่ แมละยั ให้ค างธิบายเรื่ง 

ศิลปวัตถุทีม่ีงายุงยู่ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 18 งย่า เช่นรูปเคารพเน่ืง ในคติความเชื่งขง ศาสนาพุทธนิกาย

มหายานว่าเป็นวัตถุที่ถูกเคล่ืงนย้ายจากเมืง พระนครภายหลั จากการเส่ืงมง านาจล ขง งาณาจักรเขมร ซ่ึ 

เป็นช่ว เวลาที่มีการแมข่ ขันกันขง แมว่นแมคว้นต่า ๆ แมละผู้ปกครง เมืง ก็ใช้ลัทธิการนับถืงพุทธศาสนานิกาย

มหายานในการเสริมสร้า บารมีในด้านการปกครง   

 หากเป็นจริ ดั ที่กล่าวถึ ในข้า ต้น ค าถามที่ตามมาก็คืงเพราะเหตุใดการลงกเลียนแมบบด้าน

ศิลปวัฒนธรรมจึ เลียนจากงาณาจักรที่ได้ชื่งว่าก าลั เส่ืงมทรามล  ด้วยเหตุความขัดแมย้ ทั  จากภายในแมละ

ภายนงกงาณาจักร ประเด็นถกเถีย เรื่ง งาณาจักรเขมรแมผง่ทิธิพลมาถึ ภาคกลา ฝ่ั ตะวันตกนี มีความเห็นที่

แมตกต่า กันงงกไป มีบา ท่านที่มีเห็นว่างทิธิพลด้านศิลปวัฒนธรรมไม่งาจจะเหมารวมว่าเป็นเรื่ง เดียวกับ

งทิธิพลทา การเมืง เสมงไปได้ (ศรีศักร วัลลิโภดม 2526; สุเจน กรรพฤทธิ์ 2551) แมต่ก็มีบา ท่านที่วิเคราะห์

การเปล่ียนแมปล รูปแมบบศิลปกรรม แมละลัทธิความเชื่งทา ศาสนานี เกิดขึ นในช่ว เวลาสั นๆ แมละเปล่ียน

ค่งนข้า กระทันทัน งย่า ในภาคกลา ฝ่ั ตะวันตกขง ไทยที่ไม่ปรากฏความนิยมสถาปัตยกรรมแมบบเขมรมา
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ก่งน จึ ไม่น่าจะเป็นการเลียนแมบบหรืงเป็นการรับงิทธิพลทา วัฒนธรรมเชิ วัตถุมาเพีย งย่า เดียว  ซ่ึ 

การศึกษาเปรียบเทียบด้านประติมานวิทยาได้มีการวิเคราะห์ถึ นัยยะเรื่ง งิทธิพลทา การเมืง ขง เขมรที่มีใน

ภาคตะวันตกขง ไทยด้วย ซ่ึ ก็งาจจะเป็นช่ว ระยะเวลาสั นๆแมละงาจจะไม่ต่งเน่ืง กัน (สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, 

ม.ร.ว. 2526a; 2526b; 2530b; รุ่ โรจน์ ภิรมย์งนุกูล 2547) ความพยายามที่จะแมผ่งิทธิพลมาทา ตะวันตก

ขง ลุ่มเจ้าพระยานี ก็งาจจะเน่ืง ด้วยเหตุผลด้านความมั่นค ทา การเมืง ผนวกกับเหตุผลด้านเศรษฐกิจ คืง

เป็นแมหล่ ทรัพยากรธรรมชาติ แมละยั เป็นช่ง ทา การติดต่งสัมพันธ์กับแมว่นแมคว้นที่งยู่ถัดไปทา ทิศตะวันตก

คืงในเขตตะนาวศรีในประเทศเมียนมาร์งกีด้วย งย่า ไรก็ตามหลักฐานการงยู่งาศัยขง ชุมชนขนาดใหญ่ช่ว 

หลั พุทธศตวรรษที่ 18 ล มานั นไม่ปรากฏชัดเจน งีกทั  บันทึกในชั นหลั ก็มิได้มีการกล่าวถึ เมืง สิ ห์แมต่งย่า 

ใด ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ตั  ขง ปราสาทเมืง สิ ห์ที่ ตั  งยู่บนที่ราบริมแมม่น  าแมควน้งยที่ขนาบด้วย

เทืงกเขาทั  สง ข้า แมบบนี  ชาวบ้านที่งยู่งาศัยบริเวณนั นเล่าว่าก่งนที่จะมีการสร้า เขื่งนวชิราล กรณ (เดิมชื่ง

เขื่งนเขาแมหลม) คืงก่งนปี พ.ศ. 2527 นั นน  าในแมม่น  าแมควน้งยมีระดับสู กว่าในปัจจุบันมาก ซ่ึ ฤดูน  าหลากใน

บา ปีที่มีน  ามาก น  าก็จะเงง่ล้นตล่ิ ขึ นมาจนถึ ก าแมพ เมืง สิ ห์แมละมีน  า เข้าไปแมช่ขั ภายในก าแมพ เมืง ด้วย 

ซ่ึ ท าให้การงยู่งาศัยในพื นที่ดั กล่าวเป็นไปงย่า ยากล าบาก จะเป็นไปได้หรืงไม่ที่ผลกระทบด้านส่ิ แมวดล้งม

ทา ธรรมชาติคืงงุทกภัยผนวกกับผลกระทบทา เศรษฐกิจที่ท าให้ชุมชนขนาดใหญ่ที่เคยเป็นศูนย์กลา ทา 

เศรษฐกิจในสมัยโบราณนั นมีงันต้ง การโยกงงกย้ายไปแมละท าให้เส่ืงมถงยล ไปในที่สุด ซ่ึ เมืง ที่มีชะตา

กรรมคล้ายๆกับเมืง สิ ห์ก็คืงเมืง ครุฑซ่ึ งยู่ไม่ไกลนัก แมต่เมืง ครุฑงาจจะพบการเส่ืงมก่งนที่เมืง จะสร้า 

เสร็จด้วยซ  าไป     

  

เมืองครุฑ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี 

 เมืง ครุฑตั  งยู่ทา ทิศตะวันงงกขง ปราสาทเมืง สิ ห์ห่า ไปประมาณ 6 กิโลเมตร บริเวณที่ตั  ขง 

เมืง มีภูเขาเกืงบทุกด้าน ด้านทิศตะวันตกแมละทิศเหนืงคืงเขาเมืง ครุฑ ด้านทิศตะวันตกเฉีย เหนืงคืงเขาแมก้ว

น้งย ส่วนทา ทิศตะวันงงกเฉีย ใต้คืงเขาแมก้วใหญ่ แมละด้านทิศตะวันตกงยู่ติดกับล าห้วยมะไฟที่ไหลล สู่

แมม่น  าแมควน้งย เมืง โบราณแมห่ นี แมม้ว่าจะพบข้งมูลไม่มาก แมต่ก็เป็นแมหล่ ที่น่าสนใจงยู่ไม่น้งย ‘เมืง ครุฑ’ 

เป็นชื่งที่ชาวบ้านเรียก ซ่ึ มาจากหลักฐานส าคัญคืงศิลาสลักรูปครุฑ เมืง นี เป็นรูปคล้ายส่ีเหล่ียมผืนผ้า มี

ขนาดกว้า  330 เมตร ยาว 560 เมตร มีคันดินล้งมรงบเกืงบทุกด้าน ยกเว้นด้านทิศตะวันตกที่งยู่ติดกับภูเขา

แมละมีล าห้วยมะไฟ ภายในเมืง พบเนินโบราณสถานเป็นรูปว รยีาวตามแมนวตะวันงงก-ตะวันตก มีความยาว

ประมาณ 20 เมตร กว้า  16 เมตร บนเนินดินพบร่ง รงยการถูกรบกวน พบซากโบราณสถานเป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดกว้า  5.6 เมตร ยาว 6 เมตร ก่งด้วยศิลาแมล  จากการขุดตรวจพบว่ามีที่พื นมีร่ง รงย
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การเตรียมฐานรากก่งสร้า งาคารคืง เม็ดแมล  เศษหินทรายแมด  หินขี นกยู  แมละกรวดแมม่น  างัดทับบนชั น

หินปูนธรรมชาติ ภายในเมืง ยั พบศิลาแมล กระจายงยู่บนพื นดิน ซ่ึ สันนิษฐานว่าเป็นซากโบราณสถาน แมละ

พบประติมากรรมรูปครุฑขนาดใหญท่ี่สุดเท่าที่พบมาในประเทศไทย นงกจากซากโบราณสถานภายในเมืง 

แมล้ว ยั มีหลักฐานการสร้า ฝายที่ใช้ส าหรับกั นน  าที่ไหลมาจากห้วยมะไฟ เป็นแมนวงฐิศิลาแมล เรีย กันเป็นสง 

แมถวซ่ึ มีดินงัดงยู่ด้วย แมต่ก็เส่ืงมสภาพไปมาก ส่ิ ก่งสร้า ต่า ๆภายในเมืง นี แมละชิ นส่วนประติมากรรมที ่

งาจจะยั สร้า ไม่ทันเสร็จสมบูรณ์แมต่ว่ามีงันถูกทิ  ร้า ไป ซ่ึ งาจจะมาจากความแมห้ แมล้ ขง พื นที่  การขุด

ตรวจขง กรมศิลปากรสง ครั  พบหลักฐานการงยู่งาศัยน้งยมาก (สถาพร ขวัญยืน 2537) (ภาพที่ 3.37-

3.38)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.37 ชิ นส่วนศิลาสลักรูปครุฑ พบที่ซากโบราณสถานเมืง ครุฑ  เก็บรักษาที่

งุทยานประวัติศาสตร์เมืง สิ ห์ 

 

ภาพที่ 3.38 ภาพถ่ายทา งากาศเมืง ครุฑ (M103 NS.3 6/13/73 185) 

 



 

การส ารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน  าแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ระยะไกล (Remote Sensing) 77 

 

บ้ำนกลอนโด ต. กลอนโด อ.ด่ำนมะขำมเตี ย จ.กำญจนบุรี 

 แมหล่ โบราณคดีบ้านกลงนโด หรืงที่ชาวบ้านเรียกว่า เมืง กลงนโด งยู่ตงนกลา ขง ลุ่มแมม่น  าแมม่

กลง  (แมม่น  าแมควน้งย) เป็นเมืง ที่มีคันดินรูปส่ีเหล่ียมขนาดกว้า  230 เมตร ยาว 250 เมตร (วัดจาก Google 

Earth) คันดินมีความกว้า ประมาณ 15 เมตร สู ประมาณ 3 เมตร มีสระน  าด้านนงกตัวเมืง ซ่ึ งยู่ติดกับคัน

ดินทา ด้านทิศเหนืง เมืง นี งยู่ห่า จากฝ่ั แมม่น  าแมม่กลง มาทา ทิศตะวันตกเฉีย ใต้งงกมาประมาณ 400 

เมตร ทา ทิศตะวันงงกขง เมืง มีทา น  าเก่าที่ปัจจุบันกลายเป็นทะเลสาบรูปแมงกวัว (Oxbow Lake) ซ่ึ งยู่ห่า 

จากคันดินด้านทิศตะวันงงกขง เมืง ประมาณ 140 เมตร ส่วนมุมทิศตะวันตกเฉีย เหนืงมีล าตะเคียนซ่ึ เป็น

ล าสาขาขง แมม่น  าแมควน้งย ไหลเข้าเมืง จากทา ทิศตะวันตก (ภาพที่ 3.39-3.40)  

 จากการขุดค้นที่เมืง กลงนโดขง กรมศิลปากรก็ยั ไม่งาจสรุปได้ถึ งายุสมัยขง คันดินแมห่ นี  แมม้ว่า

การขุดค้นจะพบหลักฐานประเภทเครื่ง ถ้วยที่แมสด ถึ การมีชุมชนงยู่งาศัยในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-18 ก็

ตาม แมต่ก็พบเพีย จ านวนน้งย (วสันต์ เทพสุริยานนท์ 2548)  แมละเมื่งพิจารณาถึ ลักษณะภูมิประเทศขง 

ที่ตั  ขง คันดินแมห่ นี  ก็ไม่ค่งยเหมาะส าหรับการเป็นศูนย์กลา ขง ชุมชนเท่าไรนัก เพราะเป็นทา น  าผ่านแมละ

เส่ีย ต่งการถูกน  าท่วม ลักษณะภูมิประเทศโดยรงบขง แมหล่ โบราณคดีบ้านกลงนโด เป็นโค้ น  าที่ตวัดขึ น

เหนืงแมล้วโค้ ล มาทา ใต้ มีล าน  าสาขางย่า น้งย 2 สายที่ไหลเป็นแมนวโค้ เกืงบเป็นเส้นขนานกับแมม่น  าแมคว

น้งย แมต่ไหลเป็นเส้นลัดมาจากทา ตะวันตกก่งนที่จะไหลมาล แมม่น  าแมควน้งยทา ทิศตะวันงงก คันดินรูป

ส่ีเหล่ียมที่บ้านกลงนโดนี ตั  งยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่ล าน  าสาขาไหลล บรรจบกับแมม่น  าแมควน้งย แมละจากข้งมูล

ภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1974 ซ่ึ ถ่ายก่งนการสร้า เขื่งนเขาแมหลม ที่งยู่ทา ต้นน  าขง แมม่น  าแมควน้งยใน ง.

ทง ผาภูมิ เขื่งนนี สร้า ขึ นเพื่งบรรเทางุทกภัยในพื นที่ลุ่มแมม่น  าแมม่กลง  ภาพถ่ายทา งากาศแมสด ให้เห็นว่า

พื นที่ฝ่ั ทิศใต้ขง โค้ น  านี มีน  าท่วมหลากในหน้าน  า ซ่ึ ภาพถ่ายทา งากาศนี ถ่ายในช่ว หน้าแมล้ คืงในเดืงน

กุมภาพันธ์ จึ เห็นเพีย ร่ง รงยทา น  าที่เหืงดแมห้ ไป แมม้ว่าปัจจุบันจะยั มีข้งมูลการพบหลักฐานบริเวณ

ตงนกลา ขง ลุ่มแมม่กลง ไม่มากนัก แมต่ก็มีการบันทึกการขุดพบโบราณวัตถุประเภทรูปเคารพสมัยลพบุรีที่ ต.

ดงนรัก ง.เมืง  จ.กาญจนบุรี ซ่ึ มีผู้น าไปบริจาคให้กับพิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติราชบุรี  ท าให้เชื่งได้ว่าพื นที่

ตงนกลา ขง ลุ่มแมม่น  าแมม่กลง นี ก็น่าจะมีชุมชนสมัยลพบุรีงาศัยงยู่  เพราะระยะทา ระหว่า เมืง สิ ห์แมละ

พื นที่ราบลุ่มน  าทา ตงนกลา ขง ลุ่มน  าแมม่กลง นั นมีระยะทา ค่งนข้า ห่า ไกล ศูนย์กลา ชุมชนแมห่ ถัดมา 

หากไม่นับเมืง กลงนโดน ก็คืงเมืง โกสินารายณ์ ซ่ึ มีระยะทา เกืงบ 100 กิโลเมตรจากเมืง สิ ห์ ดั นั น

ระหว่า สง เมืง ใหญนี่  ก็ย่งมต้ง มีแมหล่ ชุมชนขนาดต่า ๆตั  งยู่บ้า ไม่มากก็น้งย หลักฐานทา โบราณคดีไม่

ค่งยชัดเจนนักก็งาจจะด้วยเหตุที่บริเวณตงนกลา ขง ลุ่มแมม่กลง นั นมีแมหล่ ชุมชนสมัยปัจจุบันงาศัยงยู่

หนาแมน่น ท าให้รง่ รงยบนภูมิทัศน์แมละวัตถุต่า ๆสูญสลายหรืงถูกเคล่ืงนย้ายไปแมล้วก็เป็นได้ 
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ภาพที่ 3.39 ภาพถ่ายดาวเทยีมเมืง กลงนโด (Point Asia 13/8/2011) 

 

ภาพที่ 3.40 ภาพถ่ายทา งากาศเมืง กลงนโด (M133 NS3 10/2/1974, 080, 9736) 
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เมืองโกสินำรำยณ์ ต.ท่ำผำ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี  

 เมืง โกสินารายณ์เป็นแมหล่ โบราณคดีที่มีลักษณะเป็นเมืง โบราณขนาดใหญ่ มีผั เมืง เป็นรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาด 800 x 960 เมตร ผั เมืง วา ตัวตามทิศเหนืง-ใต้ ตะวันงงก-ตะวันตก เมืง นี ตั  งยู่ทา 

ทิศเหนืงขง แมม่น  าแมม่กลง  งยู่ห่า จากฝ่ั แมม่น  าไปเพีย  350 เมตร ผั เมืง มีคูน  าคันดินล้งมรงบทั  ส่ีด้าน 

ปัจจุบันเหลืงร่ง รงยคันดินงยู่เพีย สามด้านแมต่ไม่ตลงดแมนว ภายนงกก าแมพ เมืง ทา ด้านทิศเหนืง มีสระน  า

ขนาดใหญ ่350 x 150 เมตร ที่เรียกกันว่าสระน  าโกสินารายณ์ งยู่เกืงบชิดกับคันดินทา ด้านทิศเหนืงขง 

เมืง  นงกจากสระน  าแมห่ นี แมล้วร่ง รงยต่า ๆขง เมืง โกสินารายณ์ก็แมทบจะไม่เหลืงส่ิ ใด เพราะปัจจุบัน

ภายในผั เมืง โบราณแมห่ นี ได้กลายเป็นโร  านงุตสาหกรรมไปแมล้ว แมละมีการก่งสร้า งาคารต่า ๆมากมาย 

ท าให้ร่ง รงยโบราณสถานเส่ืงมสลายไปมาก จากการส ารวจแมละขุดตรวจขง กรมศิลปากร (2509) ก็พบว่า

ภายในก าแมพ เมืง มีเนินโบราณสถานที่เรียกว่าจงมปราสาทที่ตั  งยู่ต าแมหน่ เกืงบก่ึ กลา ขง เมืง  แมต่

ปัจจุบันจงมปราสาทได้เส่ืงมสภาพไปมาก แมละถูกดัดแมปล จนไม่เหลืงเค้าเดิม โดยการใช้เศษงิฐศิลาแมล มา

ก่งเป็นเป็นแมท่นบูชา แมต่ก่งนหน้าที่จะมีการปรับแมต่ พื นที่ นั น ในราย านขง กรมศิลปากรได้ระบุไว้ว่าสภาพ

เดิมขง จงมปราสาทสามารถเห็นรูปร่า ขง ส่วนฐานที่มีมุขทั  ส่ีด้าน แมละยั พบกรงบประตูแมละทับหลั ที่ไม่มี

ลวดลายสลัก แมละยั พบยงดปรา ค์ท าด้วยศิลาแมล เป็นรูปกลีบมะเฟืง ด้วย แมต่ยงดปรา ค์ชิ นดั กล่าว

ปัจจุบันไม่ทราบว่าถูกเคล่ืงนย้ายไปงยู่ที่ใด สภาพขง จงมปราสาทในปัจจุบันหล เหลืงเพีย ชิ นส่วนกรงบ

ประตูที่เป็นหินทรายวา งยู่ไม่เป็นที่เป็นทา ตามบริเวณรงบๆเนินจงมปราสาท นงกจากจงมปราสาทแมล้ว 

ภายในก าแมพ เมืง แมห่ นี ยั มีสระน  าโบราณหลายแมห่ ด้วยกัน ทา ด้านทิศตะวันงงกขง จงมปราสาทมีสระ

น  าแมห่ หน่ึ ที่ เรียกว่าสระเข้  ปัจจุบันสระน  า นี ยั ค งยู่แมต่มีสภาพที่เส่ืงมโทรมมาก (ภาพที่ 3.41-3.45) 

นงกจากสระเข้แมล้วยั เคยมีสระน  าที่งยู่ทา ด้านทิศเหนืงงีกสง แมห่  คืงสระแมก้วแมละสระมั กร แมละงีกแมห่ 

หน่ึ คืงสระนาคงยู่ทา ทิศตะวันตกเฉีย ใต้ขง เนินปราสาท แมต่ด้วยสภาพปัจจุบันท าให้ไม่สามารถท าการ

ส ารวจเมืง นี ได้งย่า ทั่วถึ  แมละจากการสงบถามข้งมูลเบื ง ต้นจากพนัก านในโร  านก็ไม่ปรากฏว่ามีสระน  า

แมห่ งื่นๆที่ระบุไว้ในราย านขง กรมศิลปากรหล เหลืงงยู่นงกจากสระเข้ ซ่ึ ก็ท าให้สันนิษฐานว่าสระน  างีก

สามแมห่ นั นค ตื นเขินหรืงไม่ก็ถูกถมไปหมดแมล้ว แมละจากบันทึกขง กรมศิลปากรถึ เนินโบราณสถานหลายๆ

จุดทั  ภายในแมละภายนงกก าแมพ เมืง  ปัจจุบันก็สิ นสภาพไปเกืงบหมดแมล้ว 

 แมม้ว่าปัจจุบันเมืง โบราณโกสินารายณ์จะได้กลายเป็นโร  านงุตสาหกรรมไปแมล้ว แมต่ข้งมูลจาก

ภาพถ่ายทา งากาศจากปีเก่า ก่งนที่จะมีการก่งสร้า โร  าน คืงภาพถ่ายปคี.ศ. 1945 งยู่ในชุดภาพถ่ายทา 

งากาศ Williams-Hunt (http://gdap.crma.ac.th/) ก็พบว่ามีภายในเมืง โกสินารายณ์มีร่ง รงยส่ิ ก่งสร้า ต่า ๆ

ภายในก าแมพ เมืง หลายแมห่  เนินปราสาทที่งยู่กลา ใจเมืง นั นมีรง่ รงยที่ค่งนข้า ชัดเจน คืงเป็นรูปว กลม 
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มีเส้นขงบนงกเป็นรูปส่ีเหล่ียม ซ่ึ น่าจะเป็นฐานขง โบราณสถาน ถัดไปทา ด้านทิศตะวันงงกขง เนิน

ปราสาทพบร่ง รงยคล้ายกับเป็นโบราณสถานงกีหลั หน่ึ แมต่มีขนาดย่งมล มา ซ่ึ จากการเดินส ารวจในพื นที่

บริเวณดั กล่าว ก็พบว่าเป็นพื นที่ที่ยกสู กว่าพื นที่โดยรงบแมต่ต่ ากว่าเนินปราสาท แมต่ว่าบริเวณดั กล่าวนั นไม่

พบซากส่ิ ก่งสร้า ใดๆ นงกจากซากก้งนงฐิศิลาแมล ที่กระจัดกระจายงยู่ทั่วไป แมละในภาพถ่ายทา งากาศปี 

ค.ศ. 1945 แมสด ที่ตั  สระน  าโบราณที่มีการระบุในราย านการศึกษาขง กรมศิลปากร (2509) นงกจากนี แมล้ว

จากข้งมูลภาพถ่ายทา งากาศยั พบร่ง รงยที่น่าสนใจ คืงแมนวคันดินภายนงกก าแมพ เมืง ด้านทิศตะวันงงก 

เป็นเส้นตร ทงดตัวตามแมนวตะวันงงก-ตะวันตก ความยาวประมาณ 200 เมตร คล้ายกับเป็นถนนทา เข้า

เมืง  นงกจากนี แมล้วภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1945 ยั พบร่ง รงยภายในเมืง คล้ายกับคันดินรูปส่ีเหล่ียม

ล้งมรงบสระนาค ซ่ึ งยู่ไปทา ทิศตะวันตกเฉีย ใต้ขง เนินปราสาท ร่ง รงยคันดินรูปส่ีเหล่ียมนี มีขนาด

ประมาณ 200 x 200 เมตร โดยทีส่ระนาคงยู่ในต าแมหน่ เกืงบก่ึ กลา ขง คันดินนั น (ภาพที่ 3.46a-d ) ซ่ึ 

ลักษณะผั โบราณสถานเช่นนี  คืงเป็นคันดินรูปส่ีเหล่ียมแมละมีสระน  างยู่ตร กลา นั น คล้ายกับที่พบที่เมืง 

ราชบุรี แมละที่แมหล่ โบราณคดีบ้านดงนกงกที่ จ.สุพรรณบุรี แมต่สง แมห่ นั นมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้งยแมละไม่ได้

งยู่ภายในก าแมพ เมืง เหมืงนกับผั ที่พบภายในเมืง โกสินารายณ์ ซ่ึ ก็น่าสนใจที่ลักษณะผั บริเวณทั  สาม

แมห่ นี จะเป็นสถานประกงบพิธกีรรมที่เก่ียวเน่ืง เป็นวัฒนธรรมเดียวกันหรืงไม่งย่า ไร          

 เมืง โกสินารายณ์แมห่ นี เชื่งกันว่าคืงเมืง  ‘ศัมพูกปัฏฏนะ’ ที่กล่าวถึ ในจารึกปราสาทพระขรรค์ใน

พุทธศตวรรษที่ 18 เมืง โบราณแมห่ นี เป็นเมืง ที่มีขนาดใหญ่ ใกล้เคีย กับเมืง สิ ห์ แมม้ว่าศาสนสถานภายใน

เมืง จะไม่ปรากฏก าแมพ แมก้วเช่นที่ปราสาทเมืง สิ ห์ แมต่โบราณวัตถุที่พบก็มีความส าคัญไม่น้งยไปกว่าที่พบที่

ปราสาทเมืง สิ ห์เลย คืงเป็นวัตถุร่วมสมัยกับปราสาทเมืง สิ ห์ จากการส ารวจแมละขุดค้นขง กรมศิลปากร 

(2509) ได้พบวัตถุชิ นส าคัญคืงประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมี 1 ง ค์ ซ่ึ เป็นหน่ึ ใน

จ านวนสามง ค์ที่พบในภาคตะวันตกขง ประเทศไทย แมต่ที่พบที่เมืง โกสินารายณ์นี มีสภาพช ารุด เศียรหัก

หายไป พระกรท่งนปลายหักช ารุดทั  หมด แมละพระบาทหักไปทั  สง ข้า  ปัจจุบันประติมากรรมรูปเคารพชิ นนี 

จัดแมสด งยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติราชบุรี ซ่ึ เป็นที่เดียวกับที่จัดแมสด ชิ นส่วนปูนประดับ กระเบื ง เชิ ชาย 

แมละพระพิมพ์ที่พบจากแมหล่ โบราณคดีแมห่ นี  ลักษณะประติมากรรมปูนปั้นประดับนั นมีลักษณะคล้ายกับที่พบ

ที่ปราสาทเมืง สิ ห์แมละที่เนินทา พระด้วย ปัจจุบันหลักฐานที่พบภายในแมหล่ เหลืงเพีย ซากงิฐศิลาแมล ที่ถูก

น ามาก่งเรีย ขึ นใหม่พร้งมด้วยงฐิศิลาแมล สมัยใหม่ แมละมีการต่งเติมยงดแมละสร้า แมท่นบูชางยู่ด้านหน้า แมละ

พบแมท่ ศิลาทรายสีแมด หลายชิ นกระจัดกระจายงยู่บนพื นดินบริเวณรงบๆ สันนิษฐานว่าเป็นชิ นส่วนที่เตรียมไว้

ส าหรับท าทับหลั แมละกรงบประตูขง ศาสนสถาน (ภาพที่ 3.42) ซ่ึ จากการพบชิ นส่วนเหล่านั นก็ท าให้มีการ

ตีความกันว่าศาสนสถานแมห่ นี งาจจะยั สร้า ไม่เสร็จสมบูรณ์ดี แมต่มาถูกทิ  ร้า ไปเสียก่งนด้วยเหตุผลใดก็

ตามแมต่  
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ภาพที่ 3.41 สภาพขง โบราณสถานภายในเมืง โบราณโกสินารายณ์ที่เรียกว่า ‘จงมปราสาท’ ด้านหน้า

ถูกต่งเติมเป็นศาลพระภูมิภายในโร  านงุตสาหกรรม 

 

 

ภาพที่ 3.42 ชิ นส่วนโบราณสถานที่เป็นศิลาแมล แมละหินทรายสลักเป็นชิ นส่วนกรงบประตูแมละเสาประดับ

กรงบประตูที่พบบริเวณโบราณสถานโกสินารายณ์ 
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ภาพที่ 3.43 สภาพปัจจุบันขง สระน  าโบราณที่งยู่ทา ดานทิศตะวันงงกขง จงมปราสาท 

 

 

 

ภาพที่ 3.44 โบราณวัตถุที่พบในโบราณสถานภายในเมืง โกสินารายณ์ รูปเคารพพระโพธิสัตว์งวโลกิเต

ศวรเปล่ รัศมี ชิ นส่วนประดับหลั คา แมละปูนปั้นประดับโบราณสถาน  
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ภาพที่ 3.45 สระน  าโกสินารายณ์ที่มีการปรับภูมิทัศน์โดยรงบให้เป็นสถานที่พักผ่งนหย่งนใจขง ประชาชน 

ภาพที่ 3.46a ภาพถ่ายทา งากาศเมืง โกสินารายณ์จาก Williams-Hunt Collection (BN 907 27/5/1945, 

F20, 684) (gdap.crma.ac.th)  
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ภาพที่ 3.46b ภาพถ่ายดาวเทยีมเมืง โกสินารายณ์ (Google Earth 23/2/2012) 

ภาพที่ 3.46c ภาพลายเส้นเมืง โกสินารายณ์  
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 นงกจากผั เมืง โบราณที่กล่าวถึ มานี แมล้ว ข้งมูลภาพถ่ายทา งากาศค.ศ. 1945 ยั แมสด ให้เห็น

ร่ง รงยคล้ายกับแมนวคันดินหลายแมนวด้วยกัน งยู่ทา ทิศเหนืงแมละทิศตะวันงงกขง เมืง โบราณ คันดินสง 

แมนวทงดตัวตามแมนวทิศเหนืง-ใต้ คันดินงีกหน่ึ แมนวซ่ึ สั นกว่าแมละวา ตัวทิศตะวันตกเฉีย เหนืง-ตะวันงงก

เฉีย ใต้ (ภาพที่ 3.46a) ซ่ึ ไม่ทราบแมน่ชัดว่ากลุ่มคันดินนี สร้า ในสมัยใดแมละมีการใช้ านงย่า ไร แมต่เมื่ง

พิจารณาภูมิทัศน์รงบๆเมืง โกสินารายณ์จากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1952 ก็พบว่าบริเวณทิศเหนืงแมละ

ทิศตะวันงงกขง เมืง นั นเป็นพื นที่ลุ่มต่ าแมละมีรง่ รงยคล้ายกับแมง่ ที่ เคยมีน  าท่วมขั  แมละยั มีคันดินที่เป็น

แมนวยาวงีกหลายแมห่  มีทั  ที่วา ตัวแมนวทิศเหนืง-ใต้ แมละตะวันงงก-ตะวันตก (ภาพที่ 3.47) ซ่ึ ท าให้

สันนิษฐานในเบื ง ต้นนี ได้ว่าแมนวคันดินดั กล่าวนั นงาจสร้า ขึ นเพื่งเป็นการจัดการน  าที่ไหลเง่งมาจากล าสาขา

ขง แมม่น  าแมม่กลง ที่งยู่ทา ทิศเหนืงขง เมืง  ซ่ึ เป็นไปได้ที่ในฤดูน  าหลากจะมีน  าหลากล มาทา ทิศใต้เพราะ

เป็นลุ่มต่ ากว่า แมม้ว่าบริเวณที่เป็นผั เมืง นั นจะเป็นที่ดงนแมต่พื นที่โดยรงบนั นเป็นที่ลุ่มต่ า ดั นั นคันดินดั กล่าว

นั นงาจจะใช้เป็นคันผันน  า หรืงกักน  าไม่ให้ไหลเข้าท่วมเมืง ที่งยู่ทิศใต้ แมละในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จาก

น  าที่หลากเข้ามาไปในการเพาะปลูกแมละส่วนหน่ึ ก็สามารถผันมากักเก็บไว้ในสระน  าโกสินารายณ์ที่มีขนาด

ใหญ่ได้ เช่นเดียวกับกลุ่มคันดินที่งยู่ถัดไปทา ทิศตะวันงงกขง เมืง ที่เป็นรูปส่ีเหล่ียมคา หมูก็น่าจะเป็นการ

จัดการน  าเช่นกัน เพราะจากภาพถ่ายทา งากาศ ค.ศ. 1945 แมละ 1952 พบว่ามีล าน  าสาขาที่ไหลแมยกย่งย

งงกมาแมล้วไหลล มาทา ทิศใต้ คืงไหลมาทา คันดินรูปส่ีเหล่ียมคา หมูนั น  จากภาพถ่ายดาวเทียมที่ให้ข้งมูล

ภูมิทัศน์ในปัจจุบัน ก็พบว่าทา ทิศเหนืงขง กลุ่มคันดินนี ก็เป็นพื นที่ชุ่มน  า มีบริเวณที่เคยมีน  าขั หรืงเป็นแมง่ น  า

มาก่งนเช่นกัน ซ่ึ เป็นไปได้ที่พื นที่ลุ่มต่ าดั กล่าวจะเคยเป็นพื นที่รับน  าในฤดูน  าหลากที่มีน  าหลากล้นมาจากล า

สาขาขง แมม่น  าแมม่กลง ที่งยู่ทา ทิศเหนืงซ่ึ เป็นช่ว ที่ล าน  าคดโค้  ดั นั นงาจสันนิษฐานได้ว่ากลุ่มคันดินนี ใช้

เป็นคันบั คับน  าหรืงกั นน  าให้งยู่ในพื นที่ที่ต้ง การเพื่งใช้ประโยชน์ในทา การเกษตร  

 การจัดการน  าขง ชุมชนโบราณบนพื นที่ราบลุ่มในลักษณะนี พบในหลายๆแมห่ บนที่ราบลุ่มภาคกลา  

ดั ที่ได้กล่าวมาแมล้วข้า ต้น เช่นใน จ.สุพรรณบุรี แมม้ว่าการก าหนดงายุสมัยในการใช้ านขง คันดินเหล่านั นจะ

ยั ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน แมต่การพบร่ง รงยลักษณะนี ที่เกิดจากการดัดแมปล ขง มนุษย์ในบริเวณใกล้เคีย 

กับทีม่ีการพบหลักฐานชุมชนโบราณ เชน่ ศาสนสถาน หรืงผั เมืง ขนาดใหญง่ย่า เมืง โกสินารายณ์ ก็น่าจะ

สันนิษฐานได้ว่ามนุษย์หรืงชุมชนที่สร้า คันดินแมละเมืง โบราณนั นน่าจะมีความเก่ียวข้ง กันทา วัฒนธรรมไม่

มากก็น้งย  

 เมื่งพิจารณาหลักฐานทา โบราณคดีบริ เวณสง ฝ่ั แมม่น  าแมม่กลง ที่พบผั เมืง ขนาดใหญ่โกสิ

นารายณ์แมห่ นี  ก็พบว่ามีหลักฐานชุมชนงยู่งาศัยงย่า ต่งเน่ืง ที่ย้งนหลั ไปงย่า น้งยตั  แมต่สมัยทวารวดี ดั ที่

พบหลักฐานส าคัญคืงโบราณสถานพ ตึกทีง่ยู่รมิฝ่ั ทา ด้านทิศใต้ขง แมม่น  าแมม่กลง  แมละมาจนถึ สมัยลพบุรี

ที่ศูนย์กลา ชุมชนล่นมาทา ตะวันงงกเฉีย ใต้ไม่ถึ หน่ึ กิโลเมตร มางยู่ทา ริมฝ่ั แมม่น  าด้านทิศเหนืงซ่ึ ก็คืง
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เมืง โกสินารายณ์ แมละที่น่าสนใจไม่น้งยก็คืงข้งมูลจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1952 ที่แมสด ร่ง รงยคัน

ดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าที่มีด้านยาวขนานไปกับล าน  าแมม่กลง  โดยที่ด้านที่ติดกับแมม่น  าไม่มีคันดิน ผั คันดินนี มี

ด้านยาวทีม่ีความยาวถึ  1,300 เมตร โดยประมาณ แมละคันดินทา ทิศเหนืงยาวประมาณ 370 เมตร แมละคัน

ดินด้านทิศใต้ยาวประมาณ 570 เมตร แมละภายในผั คันดินนี ยั พบคันดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าด้วย แมละคันดิน

งื่นๆงกีหลายแมนวที่เป็นเส้นขนานกับคันดินขง ผั ใหญด้่วย (ภาพที่ 3.48) บริเวณดั กล่าวนี ยั ไม่ปรากฏว่ามี

บันทึกการค้นพบหลักฐานทา โบราณคดี แมต่งย่า ไรก็ตามผั คันดินลักษณะคล้ายกันนี พบที่บ้านกระแมช  ง.

เมืง  จั หวัดปทุมธานี หรืงที่เรียกว่า ‘ทุ่ พระเสด็จ’ ซ่ึ มีขนาดใกล้เคีย กับผั คันดินที่พ ตึก คืงมีความยาว

มากกว่า 1,000 เมตร ทีด้่านที่ติดกับแมม่น  าเจ้าพระยาสายเก่าไม่มีคันดิน แมม้ว่าปัจจุบันจะไม่พบหลักฐานต่า ๆ

ที่ทุ่ พระเสด็จเพราะสิ นสภาพไปแมล้วก็ตาม แมต่จากบันทึกข้งมูลการส ารวจในงดีตได้พบเมืง โบราณในพื นที่

ใกล้เคีย กันนั น ก็คืงเมืง โบราณผั รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าที่  ‘ทุ่ พญาเมืง ’ มี ผู้วิ เคราะห์ ว่าผั คันดินรูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้าที่ทุ่ พระเสด็จนี น่าจะร่วมสมัยกับเมืง ที่ทุ่ พญาเมืง  คืงมีงายุย้งนหลั ไปในราวพุทธศตวรรษ

ที่ 19-20 ซ่ึ ก็คืงก่งนการก่งตั  กรุ ศรีงยุธยา (วลัยลักษณ์ ทร สิริ 2545) งย่า ไรก็ตาม แมม้ว่าผั  ‘เมืง 

โบราณ’ ที่ทุ่ พระเสด็จจะคล้ายกับที่พบที่พ ตึกแมละช่ว งายุสมัยที่มีการสันนิษฐานนั นจะดูสมเหตุสมผลกับ

การประมาณงายุสมัยขง  ‘เมืง โบราณ’ ที่พ ตึกด้วยก็ตามที แมต่ก็ยั ต้ง มีการศึกษาค้นคว้ากันต่งไปถึ 

ร่ง รงยทา โบราณคดีดั กล่าวนั นว่าเป็นพัฒนาการทา วัฒนธรรมในช่ว เวลาดั กล่าวหรืงไม่งย่า ไร แมละ

หากร่ง รงยวัฒนธรรมโบราณที่กล่าวถึ นี คืงเมืง โบราณ ค าถามต่งไปก็คืงเมืง โบราณลักษณะนี สามารถ

เปรียบเทียบทา วัฒนธรรมการสร้า เมืง คูน  าคันดินบนที่ราบลุ่มภาคกลา แมห่ งื่นๆได้หรืงไม่ เช่น ที่พบที่

เมืง สุพรรณบุรีแมละเมืง ราชบุรี ที่มีผั เมืง เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดใหญ่ที่ด้านหน่ึ ขง ผั เมืง มีแมม่น  า

เป็นปราการธรรมชาติ ซ่ึ แมม้ว่าการก่งสร้า คันดินขง เมืง โบราณทั  สง แมห่ ใน จ.ปทุมธานี นี ไม่งาจระบุ

ช่ว เวลาได้แมน่นงน แมต่นักวิชาการก็เชื่งว่าชุมชนโบราณได้มีการขยายตัวแมละมีพัฒนาการที่ต่งเน่ืง มาในราว

พุทธศตวรรษที่ 19 (ศรีศักร วัลลิโภดม 2539:257) แมต่งย่า ไรก็ตามแมหล่ โบราณสถานในรูปคันดินที่พ ตึกนี  

ยั ต้ง มีการศึกษาค้นคว้าในภาคสนามแมละด้านเงกสารต่า ๆงีกมาก แมละความท้าทายในการศึกษาก็คืง

เงกสารทา ประวัติศาสตร์นั นก็ไม่ปรากฏว่ามีการกล่าวถึ  ‘ศัมพูกปัฏฏนะ’ ในสมัยต่งมา  ซ่ึ ต่า จากเมืง 

สุพรรณบุรี เมืง เพชรบุรี แมละเมืง ราชบุรีที่ยั ค สถานะในทา การเมืง ในสมัยต่งมา ดั ที่ถูกกล่าวถึ ใน

จารึกหลักที่ 1 แมละหลักที่ 11 ในสมัยสุโขทัย (พยุ  ว ษ์น้งย 2552:177) ในขณะที่เมืง โบราณบนลุ่มน  าแมม่

กลง ตงนกลา งย่า เมืง ศัมพูกปัฏฏนะ (โกสินารายณ์) แมละเมืง ในลุ่มน  าตงนบน คืงเมืง สิ ห์นั นไม่พบว่า

ปรากฏในเงกสารโบราณในสมัยต่งมาแมต่งย่า ใด ซ่ึ ก็เป็นไปได้ที่เศรษฐกิจเกิดการเปล่ียนแมปล  ที่เป็นเหตุให้

เส้นทา การติดต่งกับบ้านเมืง ทา ตงนบนขง ลุ่มแมม่กลง นั นเส่ืงมล ในสมัยต่งมา ในขณะที่เมืง ในลุ่มน  า

ตงนล่า งย่า เมืง ราชบุรีทวคีวามส าคัญมากยิ่ ขึ น    
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ภาพที่ 3.47 ภาพถ่ายทา งากาศ (VV WWS M6 AMS 27/12/1952, 119) แมสด ที่ตั  เมืง โกสินารายณ์แมละ

โบราณสถานพ ตึก (ศรชี ) 

 

ภาพที่ 3.48 ภาพถ่ายทา งากาศปี (VV WWS M6 AMS 27/12/1952, 119) แมละภาพลายเส้นขง ร่ง รงยผั คันดิน

ขนาดใหญ่รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  
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เมืองรำชบุรี ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.รำชบุรี 

 เมืง ราชบุรีเป็นเมืง โบราณขนาดใหญ่ตั  งยู่ ด้านทิศตะวันตกขง แมม่น  าแมม่กลง  มีร่ง รงย

วัฒนธรรมโบราณที่ปรากฏบนภูมิทัศน์ที่ค่งนข้า ซับซ้งน เพราะมีการทับซ้งนกันขง วัฒนธรรมจากหลายยุค

หลายสมัย ซ่ึ ย้งนหลั กลับไปได้งย่า น้งยตั  แมต่สมัยทวารวดีต่งเน่ืง มาในสมัยลพบุรีเรื่งยมาจนถึ สมัย

งยุธยา แมละมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตงนต้นด้วยที่มีการสร้า ระบบชลประทานโดยการขุดคูคลง เพื่งแมก้ปัญหา

ภัยแมล้ แมละเพื่งเป็นเส้นทา คมนาคมที่สามารถเชื่งมต่งกับเมืง หลว ได้ จากหลักฐานต่า ๆทา ประวัติศาสตร์

แมละโบราณคดีแมสด ให้เห็นถึ ความส าคัญขง เมืง โบราณแมห่ นี  แมต่ในขณะเดียวกันการซ้งนทับกันขง 

หลักฐานทา วัฒนธรรมจากสมัยต่า ๆที่มีการซ่งมสร้า แมละดัดแมปล เคล่ืงนย้ายวัตถุ หรืงรื งถงนส่ิ ก่งสร้า 

ต่า ๆ ท าให้การศึกษาแมปลความทา โบราณคดีเป็นเรื่ง ที่ท้าทายมากทีเดียว  

 ความซับซ้งนขง ร่ง รงยบนภูมิทัศน์ที่เมืง ราชบุรีนี เกิดจากการมีชุมชนงาศัยงยู่งย่า ต่งเน่ืง  ซ่ึ 

ชุมชนแมต่ละสมัยก็มีการขยายตัวเพิ่มขึ นเรื่งยๆ โดยเฉพาะในช่ว พุทธศตวรรษที่ 18-19 ร่ง รงยที่บนภูมิ

ประเทศทีสั่ เกตเห็นได้ชัดที่สุดคืงคูน  าคันดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดใหญ่ทา ด้านฝ่ั ตะวันตกขง แมม่น  าแมม่

กลง  ที่มีคูน  าคันดินด้านทิศตะวันตกยาวถึ  2,000 เมตรโดยประมาณ ส่วนด้านทิศเหนืงแมละทิศใต้มีความ

ยาวประมาณ 700 เมตร เมืง ด้านทิศตะวันงงกนั นงยู่ติดกับแมม่น  าแมม่กลง ซ่ึ เป็นปราการธรรมชาติขง เมืง  

ซ่ึ เมืง ที่มีคูน  าคันดินขนาดใหญ่นี น่าจะเป็นพัฒนาการภายหลั จากพุทธศตวรรษที่ 18 หรืง 19 ล มาแมล้ว 

แมละน่าจะร่วมสมัยกับเมืง คูน  าคันดินที่สุพรรณบุรีด้วย (ศรีศักร วัลลิโภดม 2538) ซ่ึ ใน านศึกษาชิ นนี จะ

กล่าวถึ หลักฐานโบราณคดีสมัยลพบุรีเป็นส าคัญ  

หลักฐานทา โบราณคดีสมัยลพบุรีที่เมืง ราชบุรีพบมากภายในผั เมืง ขนาดใหญ่นี  จากข้งมูลใน

ปัจจุบันแมหล่ ที่ส าคัญก็คืงโบราณสถานภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร วัดหลว แมห่ นี ได้รับการบูรณะหลายครั  

ด้วยกัน จากหลักฐานการขุดแมต่ ขง กรมศิลปากร ท าให้ทราบว่ามีหลักฐานวัตถุย้งนไปถึ สมัยทวารวดี แมละ

พบหลักฐานการก่งสร้า สมัยลพบุรีที่ถูกสร้า ทับด้วยส่ิ ก่งสร้า ในสมัยต่งมา กลุ่มพระปรา ค์ที่ปรากฏใน

ปัจจุบันนั นสร้า ในสมัยงยุธยาตงนต้น ซ่ึ ประกงบไปด้วยปรา ค์ประธาน 1 ง ค์แมละปรา ค์บริวารงีก 3 ง ค์ 

ทุกง ค์สร้า งยู่บนฐานเดียวกัน แมละกลุ่มปรา ค์นี มีระเบีย คดก่งงฐิถืงปูนล้งมรงบงยู่ ปัจจุบันภายในระเบีย 

คดมีชิ นส่วนสถาปัตยกรรมสมัยลพบุรีจัดแมสด งยู่ เช่น หัวราวบันไดศิลาทรายสลักรูปครุฑยุดนาคที่งีกด้านรูป

นาค 5 เศียร (ภาพที่ 3.49-3.52) แมละชิ นส่วนพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยงยุธยา (พยุ  ว ษน้์งย 2552) 

 

 



 

การส ารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน  าแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ระยะไกล (Remote Sensing) 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 3.50 หัวราวบันไดศิลาทรายสลักด้านหน่ึ เป็นรูปครุฑยุดนาคงีกด้านหน่ึ เป็นนาคห้าเศียร 

พบภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี 

 

 

 

ภาพที่ 3.49 โบราณสถานที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรีที่มีการก่งสร้า ซ้งนทับกันหลายสมัย 
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ภาพที่ 3.51 โบราณวัตถุที่พบภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี พระพุทธรูปปา นาคปรก ปัจจุบัน

ประดิษฐานภายในปรา ค์ประธานขง วัด (ซ้าย) แมละตุ๊กตาดินเผาจัดแมสด งยู่ที่พิพิธภัณฑสถานราชบุรี 

 

 

 

ภาพที่ 3.52 ชิ นส่วนทับหลั จ าหลักพระพุทธรูปปา สมาธิประทับในซุ้มเรืงนแมก้ว เก็บรักษาที่

พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติพระนคร (ซ้ายบน) แมละที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติราชบุรี (ขวาบน) ตั  งยู่

ด้านบนขง ก าแมพ แมก้วที่ล้งมรงบโบราณสถานที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี (ล่า ) 
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ภาพที่ 3.53a ภาพถ่ายทา งากาศเมืง ราชบุรี (VV WWS M9 AMS 30/12/1952 119, 1078) 
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ภาพที่ 3.53b ภาพถ่ายดาวเทยีมเมืง ราชบุรี SPOT Pansharp (9/12/2005) 
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ภาพที่ 3.53c ภาพลายเส้นเมืง ราชบุรี  
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ส่ิ ก่งสร้า ภายในวัดมหาธาตุฯ ที่เป็นร่ง รงยสถาปัตยกรรมสมัยลพบุรีในช่ว พุทธศตวรรษที่ 18 

ปรากฏงยู่ด้านทิศตะวันงงกขง กลุ่มพระปรา ค์มหาธาตุ ทา ด้านนงกขง ระเบีย คด เป็นงาคารที่มีผั เป็น

รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า หันหน้าไปด้านทิศตะวันงงกเช่นเดียวกับพระมหาธาตุ ซากงาคารที่พบก่งด้วยศิลาแมล มี

ก าแมพ แมก้วล้งมรงบ มีโคปุระงยู่ด้านทิศตะวันงงก ก าแมพ ด้านทิศตะวันตกนั นปัจจุบันก็คืงส่วนหน่ึ ขง 

ระเบีย คดด้านทิศตะวันงงกขง พระมหาธาตุ งาคารสมัยลพบุรีนั นเหลืงเพีย ส่วนฐานซ่ึ มีวิหารหลว ครงบ

งยู่ด้านบน วิหารหลว สร้า ขึ นในสมัยรัตนโกสินทร์ตงนต้นเป็นงาคารแมบบผนั เปิดหลั คาเป็นไม้ วิหารหลว 

นี ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยงยุธยาตงนต้นปา มารวิชัย 2 ง ค์ ประทับน่ั หันพระปฤษฎา ค์ชนกัน 

ซ่ึ ด้านหน้าขง วิหารหลว มีมุขยื่นงงกมา จากการขุดแมต่ ครั  หลั สุดได้พบส่วนฐานงาคารที่มีแมนวแมละ

ขงบเขตค่งนข้า ชัดเจนที่เชื่งว่าเป็นซากจากสถาปัตยกรรมสมัยลพบุรีที่ก่งสร้า ด้วยงิฐศิลาแมล  (พยุ  ว ษ์

น้งย สัมภาษณ์ พฤศจิกายน 2554) โคปุระด้านทิศตะวันงงกนั นพั ทลายไปส่วนหน่ึ  ปัจจุบันมีการบูรณะแมละ

ต่งเติมเพิ่มขึ นจากซากเดิม ก าแมพ แมก้วที่ล้งมรงบศาสนสถานงยู่นั นมีใบเสมาศิลาทรายจ าหลักพระพุทธรูป

ประทับน่ั ในซุ้มเรืงนแมก้ววา ประดับเรีย ติดต่งกันงยู่ขงบบนขง ก าแมพ  ซ่ึ การประดับก าแมพ แมก้วใน

ลักษณะนี เป็นรูปแมบบขง ศิลปะบายน คล้ายกับที่พบที่ปราสาทบันทายกเด็ย ประเทศกัมพูชา (พยุ  ว ษ์น้งย 

2552:70) หลักฐานโบราณวัตถุสมัยลพบุรีที่ส าคัญที่พบภายในวัดมหาธาตุ ได้แมก่ พระพุทธรูปนาคปรกปา 

มารวิชัย ซ่ึ ปัจจุบันประดิษฐานงยู่ภายในง ค์ปรา ค์ประธาน นงกจากนี ยั พบเศียรพระโพธิสัตว์ แมละรูป

เคารพเทวสตรี แมละจากการขุดแมต่ ฐานเจดีย์หน้าพระปรา ค์ก็พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่ง บูชางีกหลาย

รายการรวมทั  พระพิมพ์สมัยทวารวดี แมละพระเครื่ง เน่ืง ในศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เป็นศิลปะสมัย

ลพบุรีงกีด้วย (งา้ แมล้ว น.139-149)        

  จากการศึกษาข้งมูลจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1952 พบร่ง รงยที่น่าสนใจ ซ่ึ เป็นมีความ

เป็นไปได้ว่าเป็นผั เมืง สมัยลพบุรีที่มีศาสนสถานงยู่ตร กลา  คล้ายกับที่พบในเมืง โบราณแมห่ งื่นๆที่ร่วม

สมัยเดียวกันในภาคตะวันตก กล่าวคืงร่ง รงยที่พบบนภาพถ่ายทา งากาศคล้ายกับเป็นผั รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า

ขนาดประมาณ 800 x 850 เมตร โดยมีศาสนสถานในวัดมหาธาตุวรวิหารฯงยู่ในต าแมหน่ เกืงบก่ึ กลา ขง 

ผั  โดยมีผั ใหญข่ง เมืง โบราณราชบุรีเป็นกรงบนงกงกีชั นหน่ึ  (ภาพที่ 3.53a-c) ผั บริเวณชั นในนี พบว่ามี

คันดินงยู่ด้านทิศเหนืงซ่ึ ปัจจุบันกลายเป็นถนนเพชรเกษมไปแมล้ว ซ่ึ เป็นแมนวต่งเน่ืง มาจากแมนวสะพานที่ข้าม

แมม่น  าแมม่กลง แมละตัดผ่ากลา เมืง โบราณราชบุรี คันดินด้านทิศตะวันตกขง ผั ชั นในนั นขนานกับคันดิน

ชั นนงกโดยมีคูน  าค่ันงยู่ตร กลา  ด้านทิศตะวันงงกขง ผั บริเวณนี มีแมม่น  าแมม่กลง เป็นปราการธรรมชาติ 

ส่วนทา ด้านทิศใต้นั นบนภาพถ่ายทา งากาศมง เห็นไม่ชัดเจน แมต่สภาพในปัจจุบันเป็นคูน  าที่เชื่งมต่งระหว่า 

แมม่น  าแมม่กลง แมละคูน  าที่งยู่ทา ทิศตะวันตก นงกจากโบราณสถานที่วัดมหาธาตุฯที่งยู่ตร กลา ผั นี แมล้ว 

บริเวณมุมด้านทิศตะวันตกเฉีย เหนืงขง ผั ก็ยั พบร่ง รงยคันดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดย่งมงีกด้วย บริเวณ
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ดั กล่าวปัจจุบันมีการเปล่ียนแมปล สภาพไปมาก เมื่งคันดินด้านทิศเหนืงกลายเป็นถนนเพชรเกษม ไปบริเวณ

ดั กล่าวนั นก็กลายเป็นมุมขง ส่ีแมยกไฟจราจรที่มีถนนส าหรับเลี ยวซ้ายตัดผ่านแมละมีบ้านเรืงนปลูกสร้า งยู่ 

กล่าวโดยรวมก็คืงภายในบริเวณผั ที่กล่าวมานี ปัจจุบันก็คืงศูนย์กลา ทา เศรษฐกิจขง จั หวัดราชบุรี  เป็น

แมหล่ ชุมชนระดับจั หวัดแมละมีส่ิ ปลูกสร้า ต่า ๆมากมาย แมม้ว่าคันดินขง ผั ใหญ่จะยั พงมีให้เห็นร่ง รงย

บ้า  แมต่คันดินด้านในนั นปัจจุบันแมทบไม่หล เหลืงสภาพคันดินแมล้ว เพราะมีถนนแมละบ้านเรืงนที่ปลูกสร้า เป็น

แมนวงยู่ชิดหรืงงยู่บนแมนวคันดินนั นไปแมล้ว งย่า ไรก็ตามผั บริเวณดั กล่าวนี งาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นผั เมืง 

โบราณสมัยลพบุรีที่มีโบราณสถานที่วัดมหาธาตุฯเป็นศาสนสถานประจ าเมืง  เช่นเดียวกับที่พบที่เมืง สิ ห์ 

เมืง โกสินารายณ์ แมละเมืง เพชรบุรี 

 นงกจากผั คันดินขนาดใหญ่ที่พบล้งมรงบวัดมหาธาตุฯแมล้ว ถัดไปทา ด้านทิศเหนืงขง ถนนเพชร

เกษมแมต่งยู่ภายในผั ใหญข่ง เมืง โบราณราชบุรี คืงใกล้ๆกับบ้านหลุมดิน พบผั คันดินงีกแมห่ งยู่ด้านในผั 

เมืง ใหญเ่ช่นกัน ผั นี มีรูปทร ที่ชัดเจนเพราะไม่ค่งยถูกรบกวนด้วยกิจกรรมสมัยใหม่ดั เช่นผั เมืง ที่งยู่ด้าน

ทิศใต้ ผั บริเวณที่บ้านหลุมดินนี มีความน่าสนใจมาก จากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1952 พบว่าเป็นผั 

บริเวณที่เป็นคันดินรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ขนาดประมาณ 350 x 350 เมตร ภายในมีสระน  ารูปส่ีเหล่ียมงยู่ 3 แมห่ 

จากการเดินส ารวจพื นที่แมละจากข้งมูลชาวบ้านที่งาศัยงยู่ในพื นที่ใกล้เคีย  ไม่พบว่ามีซากส่ิ ก่งสร้า ใดๆภาย

ผั คันดินดั กล่าวนงกจากสระน  า สระแมห่ ที่งยู่ตร ก่ึ กลา ผั คันดินมีขนาดประมาณ 25 x 30 เมตร สภาพ

ขง สระมีพืชขึ นปกคลุมงยู่เต็ม บริเวณขงบสระเป็นพื นราบสามารถใช้เป็นทา เดินรงบสระได้ แมม้ว่าบา ช่ว 

จะลาดเทเล็กน้งย แมละถัดงงกไปจากพื นราบรงบสระก็มีคันดินล้งมรงบงกีชั นหน่ึ  ซ่ึ บา ช่ว ขง คันดินนั นมี

ความสู เหนืงพื นราบมากกว่า 1 เมตร (ภาพที่ 3.54a-b) บริเวณพื นที่ด้านนงกคันดินที่งยู่ติดกันทา ด้านทิศ

เหนืงพบว่ามีพื นทีย่กสู ขึ นคล้ายกับเป็นแมท่นเพื่งประกงบพิธกีรรม มีขนาดความยาวประมาณ 20 เมตร แมละ

กว้า ประมาณ 10 เมตร สู จากระดับพื นทั่วไปประมาณ 30 เซนติเมตร รงบๆบริเวณดั กล่าวนั นพบชิ นส่วน

ภาชนะดินเผาเนื งแมกร่ แมละเครื่ง ถ้วยเคลืงบสีเขียวจ านวนมากกระจายงบยู่ตามพื น (ภาพที่ 3.55) สระน  างีก

แมห่ ที่ เห็นชัดจากภาพถ่ายดาวเทียมคืงที่งยู่ตร มุมทิศตะวันงงกเฉีย เหนืง มีขนาด 65 x 40 เมตร 

โดยประมาณ ขงบสระโดยรงบมีลักษณะเป็นคันดิน บริเวณใกล้ๆกับสระน  าแมห่ นี ก็พบชิ นส่วนภาชนะดินเผา

จ านวนมากเช่นกัน แมละสระน  าแมห่ ที่สามเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าเช่นกัน งยู่บริเวณมุมด้านทิศตะวันตกเฉีย ใต้ 

ขนาดประมาณ 100 x 35 เมตร นงกเหนืงจากสระน  าทั  สามแมห่ นี ที่ยั ค สภาพให้เห็นในปัจจุบันบนภาพถ่าย

ทา งากาศปี ค.ศ. 1952 แมสด ให้เห็นร่ง รงยคล้ายกับสระน  างกีแมห่ หน่ึ ภายในผั คันดิน คืงงยู่ติดกับคันดิน

ด้านทิศเหนืง แมต่ภาพถ่ายดาวเทียมที่แมสด สภาพใกล้เคีย ปัจจุบันไม่ปรากฏร่ง รงยสระน  า ดั กล่าวนั นแมล้ว 

จากข้งมูลการส ารวจภาคสนามในเบื ง ต้นนี  ไม่พบว่ามีส่ิ ก่งสร้า ที่ใช้ถาวรวัตถุภายในผั คันดินนี แมต่งย่า ใด 

แมต่บริเวณไม่ห่า งงกไปนักแมต่งยู่ภายนงกคันดิน พบก้งนศิลาแมล ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านบงกว่าพบงยู่ตร นั น



 

การส ารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน  าแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ระยะไกล (Remote Sensing) 96 

 

มานานมากแมล้ว แมละบริเวณที่พบศิลาแมล จ านวนมากคืงภายในวัดท่าโขล  ซ่ึ งยู่ถัดไปทา ทิศตะวันงงกขง 

ผั คันดินแมละงยู่ติดกับแมม่น  าแมม่กลง  พระลูกวัดเล่าว่าพบก้งนศิลาแมล ขนาดใหญ่บริเวณทิศใต้ขง โบสถ์ด้าน

นงกก าแมพ แมก้ว พบในชั นใต้ดินในลักษณะที่เรีย กันเป็นแมนวยาว ปัจจุบันศิลาแมล เหล่านั นถูกใช้วา ล้งมรงบ

ต้นไม้ใหญเ่พื่งประดับตกแมต่ สวนภายในวัด ก้งนศิลาแมล เหล่านั นมีขนาดแมตกต่า กันไป ส่วนใหญ่มีลักษณะ

เป็นแมท่ ส่ีเหล่ียมยาวมากกว่า 60 เซนติเมตรขึ นไป ท าให้สันนิษฐานได้ว่าใช้เป็นวัสดุในการก่งสร้า ในสมัย

โบราณ ภายในวัดโขล นี ยั พบพระพุทธรูปโบราณที่พระลูกวัดให้ข้งมูลว่าได้น ามาซ่งมแมซมใหม่ พระพุทธรูป

บา ง ค์มีป้ายระบุว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีแมต่จากสภาพปัจจุบันนั นแมทบไม่หล เหลืงเค้า ขง 

ประติมากรรมทวารวดีงยู่เลย (ภาพที่ 3.56) บา ง ค์ก็ได้รับข้งมูลว่าเคล่ืงนย้ายมาจากวัดเพล  (วัดเพร ) ที่

บ้านท่าแมจ่ ซ่ึ เป็นวัดร้า ที่น่าสนใจมาก มีซากเจดีย์รูปส่ีเหล่ียมงยู่แมละเคยพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีที่มี

จารึกคาถา เย ธมฺมาฯ (แมส  มนวิทูร 2529:72-4) แมต่ว่าวัดนี ยั ไม่มีข้งมูลการศึกษางย่า จริ จั  งีกทั  ยั 

พบว่าเมื่งไม่นานมานี ได้มีการก่งสร้า เจดีย์โดยการต่งเติมขึ นไปจากซากเก่า แมต่ปัจจุบันก็ได้พั ทลายล 

มาแมล้วแมละกลายเป็นวัดร้า ตามเดิม จึ ท าให้ยั ไม่สามารถระบุได้แมน่ชัดว่าซากเก่าขง เจดีย์นั นมีงายุร่วมสมัย

กับประติมากรรมทวารวดีหรืงไม่    

 การสันนิษฐานงายุสมัยขง ร่ง รงยที่เป็นผั คันดินที่กล่าวมาข้า ต้นนี งาจท าได้เพีย คร่าวๆเท่านั นใน

เบื ง ต้นนี  คืงน่าจะมีงายุในราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 โดยเป็นการสันนิษฐานจากโบราณวัตถุที่พบ คืงชิ นส่วน

ภาชนะดินเผาที่พบกระจายงยู่บนพื นดินภายในผั คันดิน ซ่ึ เป็นชิ นส่วนภาชนะดินเผาประเภทเครื่ง ถ้วยจีน

เคลืงบขาวชิ ไป๋แมละเครื่ง ถ้วยบุรีรัมย์จากสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 แมต่พบเพีย จ านวนน้งย เครื่ง ถ้วยที่พบ

มากคืงที่มาจากแมหล่ บ้านเตาปูน ที่มีงายุในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19 แมละยั มีเครื่ง ถ้วยจีนคืงเครื่ง 

เคลืงบสีเขียวจากเตาหล เฉวียนแมละเครื่ง ถ้วยจีนเคลืงบน  าตาลเตาฉีสืง งายุราวพุทธศตวรรษที่ 19 ปะปน

งยู่บ้า  (ภาพที่ 3.55) โบราณสถานที่บ้านหลุมดินแมห่ นี ยั ต้ง มีการค้นคว้างกีมากจึ จะสามารถก าหนดช่ว 

งายุสมัยทีแ่มน่นงนได้ งกีทั  การใช้ านสถานทีท่ีม่ีแมผนผั ลักษณะนี ซ่ึ ก็น่าจะเพื่งประกงบพิธีกรรมบา งย่า  

แมต่จะเป็นพิธกีรรมเน่ืง ในลัทธิความเชื่งใดก็ยั ต้ง ท าการศึกษาในภาคสนามงกี เช่นเดียวกับผั บริเวณที่พบที่

บ้านดงนกงก จ.สุพรรณบุรี ที่ได้ตั  ข้งสั เกตไว้ก่งนหน้านี ว่างาจเป็นไปได้ทั  ในแม ่ขง การได้รับงิทธิพล

วัฒนธรรมเขมรที่นิยมสร้า ศาสนสถานโดยสระน  าไว้ภายใน แมต่ศาสนสถานที่มีสระน  าแมต่ไม่มีงาคารก่งสร้า 

ด้วยถาวรวัตถุงยู่ภายในแมบบนี ก็ไม่พบในวัฒนธรรมเขมร ดั นั นงาจจะสันนิษฐานว่าเป็นการสร้า พื นที่

ประกงบพิธกีรรมที่มีประเพณีที่ผสมผสานความเชื่งแมละความนิยมขง ท้ง ถ่ินก็เป็นได้ ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 

19 ชุมชนโบราณเมืง ราชบุรีน่าจะเจริญรุ่ เรืง ถึ ขีดสุด คืงมีบทบาทเป็นเมืง ท่าค้าขายที่ส าคัญ โดยมีการ

สร้า ผั เมืง ที่มีคูน  า-คันดินขนาดใหญข่ึ นโดยครงบคลุมบริเวณที่เป็นศูนย์กลา เดิมขง ชุมชนคืงที่บริเวณวัด

มหาธาตุฯแมละบริเวณผั คันดินที่งยู่ทา ด้านทิศเหนืงขง เมืง ไวด้้วย           
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ภาพที่ 3.54a-b ขง สระน  าที่งยู่ตร กลา ขง ผั คันดินรูปส่ีเหล่ียม บริเวณโดยรงบขง สระน  า

มีคันดินงีกชั นหน่ึ  
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ภาพที่ 3. 55 ชิ นส่วนภาพชนะดินเผาประเภทเคร่ืง เคลืงบที่พบบริเวณผั คันดินรูปส่ีเหล่ียม: a. เคร่ืง ถ้วยชิ ไป๋; 

b. เคร่ืง ถ้วยบุรีรัมย์; c. เคร่ืง ถ้วยจีนเคลืงบสีน  าตาล เตาฉีสืง; d. เคร่ืง ถ้วยจีนเคลืงบสีเขียว เตาหล เฉิน;        

e. ภาชนะเตาบ้านบา ปูน     

 

 

 

ภาพที่ 3.56 ศิลาแมล ที่ขุดได้จากข้า โบสถ์วัดท่าโขล  ปัจจุบันใช้ประดับสวนภายในวัด (ซ้ายบนแมละซ้ายล่า ) แมละ

พระพุทธรูปที่มีการบูรณะจากซากประติมากรรมที่เคล่ืงนย้ายมาจากซากเจดีย์วัดเพล  (ขวาบนแมละขวาล่า ) 

 

 

 

a. b. c. 

d. e. 
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เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ต.ท่ำรำบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 

 เมืง เพชรบุรีเป็นเมืง โบราณสมัยลพบุรีงกีแมห่ หน่ึ ในภาคตะวันตกขง ไทยที่มีพัฒนาการต่งเน่ืง 

มาตั  แมต่สมัยทวารวดีเรื่งยมาจนถึ พุทธศตวรรษที่ 19 เมืง เพชรบุรีตั  งยู่รมิฝ่ั ขง แมม่น  าเพชรบุรีทา ด้านทิศ

ตะวันงงก มีผั เป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดประมาณ 1,100 x 1,000 เมตร ซ่ึ นับว่าเป็นเมืง สมัยลพบุรีที่มีขนาด

ใหญท่ี่สุดเมื่งเปรียบเทียบกับเมืง รว่มที่สมัยกันในภาคตะวันตก แมละเมืง นี ก็มีศาสนสถานประจ าเมืง คืง

ปราสาทที่วัดก าแมพ แมล ตั  งยู่กลา ใจเมืง  แมละเช่นเดียวกับเมืง ราชบุรีที่ เมืง โบราณเพชรบุรี ก็เป็น

ศูนย์กลา ขง จั หวัดเพชรบุรีที่ปัจจุบันมีชุมชนงาศัยงยู่งย่า หนาแมน่น ร่ง รงยขง เมืง โบราณเพชรบุรี

นงกจากโบราณสถานที่วัดก าแมพ แมล แมล้ว จากข้งมูลภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1944 ก็พบว่าทา ด้านทิศ

เหนืงภายนงกก าแมพ  มีสระน  าหรืงเป็นพื นที่ที่มีน  าขั ซ่ึ ครงบคลุมพื นที่บริเวณกว้า ใหญ่แมต่ว่าขงบเขตเขต

ไม่ได้เป็นรูปทร เลขาคณิต พื นที่ดั กล่าวนี ด้านยาวที่สุดประมาณ 400 เมตร แมละด้านกว้า ที่กว้า ที่สุด

ประมาณ 350 เมตร แมนวขงบทา ด้านทิศตะวันตกนั นมีแมนวที่ไม่เป็นเส้นตร แมต่เป็นเส้นฟันปลาเป็นแมนวขนาน

กับแมม่น  าเพชรบุรี (ภาพที่ 3.57a-c) ปัจจุบันพื นที่บริเวณดั กล่าวนั นส่วนใหญ่กลายเป็นที่งยู่งาศัยมีบ้านเรืงน

ก่งสร้า เกืงบทั  พื นที่ ยกเว้นบริเวณด้านทิศใต้ที่งยู่ใกล้กับก าแมพ เมืง ด้านทิศเหนืงที่ปัจจุบันยั ค มีสภาพ

เป็นสระน  าคืงมีน  าขั งยู่ส่วนหน่ึ เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดประมาณ 170 x 50 เมตร แมละจากภาพถ่ายทา 

งากาศปี ค.ศ. 1944 นั นก็พบว่าสระน  าแมห่ นี ปรากฏขงบสระที่ค่งนข้า ชัดเจน ซ่ึ ก็เป็นไปได้ที่สระน  าแมห่ นี จะ

เป็นสระโบราณที่รว่มสมัยกันกับเมืง โบราณเพชรบุรี  ซ่ึ ลักษณะขง ผั เมืง โบราณที่มีสระน  างยู่ทา ทิศ

เหนืงงกีแมห่ ก็คืงเมืง โกสินารายณ์ แมต่สระน  าที่เมืง โกสินารายณ์นี มีขนาดใหญ่ คืง 350 x 150 เมตร แมละ

เป็นรูปทร ส่ีเหล่ียมผืนผ้าชัดเจน แมต่สระน  าที่เมืง เพชรบุรีนี มีขนาดเล็กกว่าหากนับเฉพาะบริเวณที่ปรากฏ

ร่ง รงยเป็นสระน  าที่ชัดเจน งย่า ไรก็ตามส่วนพื นที่ทา เหนืงขง สระน  าขึ นไปนั นงาจจะเป็นพื นที่ที่มิได้มีการ

ใช้ านในลักษณะที่เป็นสระน  า แมต่เป็นพื นที่กักเก็บน  าที่ท่วมเง่งขึ นมาจากแมม่น  าเพชรบุรีเพื่งประโยชน์ในการ

เพาะปลูกก็เป็นได้ เพราะพบพื นที่ลักษณะคล้ายๆกันนี ที่ไม่ได้เป็นรูปทร เลขาคณิตชัดเจน แมต่เป็นพื นที่ที่มี

ความชื นใต้ดินสู กว่าพื นที่โดยรงบ เช่น พื นที่ภายในก าแมพ เมืง ตร มุมด้านทิศตะวันงงกเฉีย เหนืง แมละ

บริเวณนงกก าแมพ เมืง ที่งยู่ไปทา ทิศตะวันงงกขง สระน  า ซ่ึ เป็นไปได้ทีจ่ะเคยเป็นพื นที่ที่มีการจัดการ คืงมี

การผันน  าเข้ามาในฤดูน  าหลากให้ท่วมขั เพื่งประโยชน์ในการเพาะปลูก  

 นงกจากนี แมล้วเมื่งพิจารณาภูมิทัศน์โดยรงบเมืง เพชรบุรีก็ท าให้เห็นว่าภูมิทัศน์โดยรงบขง เมืง 

เพชรบุรีนั นน่าสนใจมาก การก าหนดที่ตั  ขง เมืง โบราณแมห่ นี น่าจะค านึ ถึ แมม่น  าเพชรบุรีเป็นหลักส าคัญ 

กล่าวคืงต าแมหน่ ที่ตั  ขง เมืง เป็นบริเวณที่แมม่น  าเพชรบุรีมีสาขาแมยกย่งยงงกไปหลายสาย มีทั  ที่ ไหลไปทา 

ทิศเหนืง ทิศตะวันงงกแมละทา ทิศใต้ การทงดตัวขง ล าน  าเหล่านั นเมื่งพิจารณาจากภาพถ่ายทา งากาศดู
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คล้ายกับเป็นเส้นรัศมีที่แมผง่งกไปจากเมืง เพชรบุรีระยะทา ไม่ต่ ากว่า 5 กิโลเมตร ไปทา ด้านทิศเหนืงแมละ

ทิศตะวันงงกขง เมืง  แมละบริเวณดั กล่าวนั นมีล าน  าสาขาหลายสาย แมละจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 

1967 พบว่ามีล าน  าบา สายนั นเป็นแมนวตร มาก ซ่ึ ผิดกับล าน  าธรรมชาติโดยทั่วไปที่จะต้ง มีคดเคี ยวบ้า ไม่

มากก็น้งย (ภาพที่ 3.58) ซ่ึ ก็น่าสนใจมากหากทา น  าเหล่านั นมิได้เกิดจากธรรมชาติคืงสร้า โดยฝีมืงมนุษย์ 

แมล้วคูคลง เหล่านั นสร้า ขึ นเมื่งใดแมล้วมีประโยชน์การใช้ านงะไร เพราะโคร การชลประทานใน จั หวัด

เพชรบุรี ซ่ึ เป็นโคร การง่า เก็บน  าแมละฝายทดน  าที่สร้า ขึ นใน ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) เป็นต้นมา 

(http://ridceo.rid.go.th/petchbur/about.htm, สืบค้นเมื่ง 22/4/56) แมละประวัติการขุดคูคลง ในภาคตะวันตก

ในช่ว ต้นรัตนโกสินทร์นั นโดยมากเพื่งวัตถุประส ค์ในการคมนาคมขนส่ สินค้าการเกษตร ที่เชื่งมระหว่า 

แมม่น  าเจ้าพระยากับแมม่น  าแมม่กลง  (http://irrigation.rid.go.th/damneonsaduak/5prawatt.php สืบค้นเมื่ง 

22/4/56) แมละขุดคลง ลัดเป็นเส้นตร เชื่งม กับแมม่น  าเพชรบุรีแมละเพื่งงงกปากง่าวได้สะดวกรวดเร็วขึ น 

(http://www.bangkrok.com/general.php, สืบค้นเมื่ง 20/4/56) แมต่คูคลง ที่เป็นเส้นตร ที่งยู่ทา ทิศเหนืงแมละ

ทิศตะวันงงกขง เมืง โบราณเพชรบุรีนั นมิได้งยู่ในต าแมหน่ ที่จะเป็นคลง ลัดที่เชื่งมระหว่า แมหล่ ชุมชนแมต่

งย่า ใด หากแมต่งยู่ในพื นที่ลุ่มต่ าที่ส่วนใหญเ่ป็นพื นที่การเกษตรที่ล าน  าสายเล็กๆที่ไหลล สู่ทะเลง่าวไทย ซ่ึ คู

คลง ที่เป็นแมนวเส้นตร เหล่านั นน่าจะเป็นการขุดเพื่งการชักน  าจากล าน  าธรรมชาติให้เข้าไปยั พื นที่ที่ต้ง การ 

ซ่ึ จะเห็นได้ว่าล าน  ามีแมขน แมยกเป็นเส้นตร งงกไปเป็นสง หรืงสามแมฉกหลายจุดด้วยกัน เป็นไปได้ที่การขุดคู

คลง นี เป็นวิธกีารจัดการน  าขง ชุมชนขนาดใหญ่บนที่ราบใกล้ชายฝ่ั ทะเลงย่า เมืง เพชรบุรีที่ต้ง การพื นที่

ราบกว้า ใหญใ่นการเพาะปลูก แมต่งาจจะต้ง เผชิญกับปัญหาน  าทะเลหนุนแมละปัญหาภัยแมล้ ในบา ฤดูกาล 

ซ่ึ วิธกีารจัดการน  าบนพื นที่ราบชายฝ่ั ทะเลนั นย่งมแมตกต่า จากพื นที่ราบลุ่มริมฝ่ั แมม่น  างย่า ในพื นที่จั หวัด

สุพรรณบุรีที่สันนิษฐานว่ามีการจัดการน  าด้วยคันดินที่เป็นแมนวยาวใช้ในการผันแมละกักเก็บน  าเพื่งประโยชน์ใน

การเพาะปลูก แมละในแม ่ขง การศึกษาทา โบราณคดีก็น่าจะสันนิษฐานในเบื ง ต้นนี ได้ว่าทั  คันดินแมละคูคลง 

ที่เป็นแมนวเส้นตร ที่พบบนภาพถ่ายทา งากาศนั นค ไม่ต้ง ส สัยแมล้วว่าจะเป็นหลักฐานทา วัฒนธรรมที่เกิด

จากการปรับตัวขง มนุษย์เพื่งให้สามารถด าร ชีพงยู่ได้สภาพแมวดล้งมทา ธรรมชาติลักษณะต่า ๆได้ โดย

มนุษย์เรียนรู้ที่จะแมก้ปัญหาแมละใช้ประโยชน์จากส่ิ ที่งยู่ในธรรมชาติ งย่า ไรก็ดีแมม้ว่าจะยั ไม่สามารถก าหนด

งายุสมัยขง การสร้า คันดินแมละคูคลง เหล่านั นได้ในตงนนี  แมต่ส่ิ หน่ึ ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คืงชุมชนสมัยลพบุรีที่มี

ขนาดใหญง่ย่า เมืง เพชรบุรีนี น่าที่จะต้ง มีการจัดการน  าที่เป็นระบบเพื่งประโยชน์ในการเกษตรเพราะมี

ความจ าเป็นที่ต้ง ผลิตงาหารงย่า เพีย พงเพื่งน ามาเลี ย คนจ านวนมากขง ชุมชน    

 เมืง โบราณขนาดใหญท่ี่เพชรบุรีนี มีศาสนสถานประจ าเมืง ตั  งยู่กลา เมืง  คืงโบราณสถานที่งยู่

ภายในวัดก าแมพ แมล  เป็นกลุ่มงาคารทร ปรา ค์เขมรศิลปะบายนรวมทั  สิ น 5 ง ค์ ก่งสร้า ด้วยงิฐศิลาแมล  

ผนั ฉาบปูนแมละประดับด้วยลวดลายปูนปั้น กลุ่มงาคารนี มีก าแมพ แมก้วขนาด 72 x 97 เมตร ล้งมรงบงยู่ กลุ่ม

http://www.bangkrok.com/general.php,%20สืบค้น
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ปรา ค์ภายในก าแมพ แมก้ว มี 3 ง ค์ที่เรีย ตัวตามแมนวทิศเหนืงใต้ ปรา ค์ประธานที่งยู่ตร กลา มีขนาดใหญ่

ที่สุด ส่วนปรา ค์งกี 2 ง ค์ งยู่ทิศตะวันตกแมละทิศตะวันงงกขง ปรา ค์ประธาน ปรา ค์ง ค์ที่งยู่ด้านทิศ

ตะวันงงกนั นมีลักษณะคล้ายกับโคปุระมาก แมต่จากการขุดแมต่ เมื่งปี พ.ศ. 2545 ไม่พบร่ง รงยหลักฐานใดที่

เป็นระเบีย หรืงมีแมนวก าแมพ ชั นใน จึ สันนิษฐานว่าไม่ใช่โคปุระแมต่เป็นปรา ค์ง ค์หน่ึ  (พรงนันต์การช่า , 

บริษัท 2545) ปรา ค์บา ง ค์ยั ค มีปูนฉาบผนั แมละลวดลายประดับปูนปั้นหล เหลืงงยู่ บริเวณภายใน

ก าแมพ แมก้วมีสระน  างยู่แมห่ หน่ึ ตร มุมด้านทิศตะวันงงกเฉีย เหนืง แมต่จากราย านการขุดแมต่ แมสด 

ความเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าสระน  านั นมีงายุการใช้ านร่วมสมัยกับส่ิ ก่งสร้า ง่ืนๆภายในก าแมพ  งย่า ไร

ก็ตามหลักฐานเก่าที่สุดที่แมสด สภาพขง โบราณสถาน คืงภาพถ่ายในคงลเลคชันขง  Robert Larimore จาก 

ค.ศ. 1936 มีภาพถ่ายโบราณสถานในวัดก าแมพ แมล ก่งนที่จะมีการบูรณะ ซ่ึ ปรา ค์บา ง ค์งยู่ในสภาพที่

ค่งนข้า สมบูรณ์ คืงง ค์ที่งยู่ทา ด้านทิศใต้ขง ปรา ค์ประธาน ส่วนปรา ค์ง ค์งื่นๆงยู่ในสภาพที่บา ส่วน

ปรักหักพั แมละมีพุ่มไม้ขึ นปกคลุมแมต่ก็ยั มีลวดลายปูนปั้นประดับให้เห็นงยู่ โดยเฉพาะที่ปรา ค์ง ค์ประธาน 

ในภาพถ่ายเก่าในคงลเลคชัน Robert Larimore ยั แมสด ให้เห็นสภาพพื นที่รงบๆโบราณสถานว่าเคยมีชาวบ้าน

งยู่งาศัยแมละเพาะปลูกพืชไร่ในพื นที่นั นด้วย นงกจากกลุ่มปรา ค์แมล้วยั มีภาพถ่ายขง สระน  าทีร่ะบุว่างยู่ที่มุม

ด้านตะวันงงกเฉีย เหนืงขง ก าแมพ แมก้ว (ภาพที่ 3.59-3.60) ซ่ึ ในภาพถ่ายพบว่าบริเวณขงบสระน  าคล้าย

กับมีก้งนศิลาแมล งยู่จ านวนหน่ึ  แมต่ถึ กระนั นก็ยั ไม่งาจสรุปได้แมน่ชัดว่าสระน  านั นเป็นสระน  าโบราณที่มี ศิลา

แมล กรุที่บริเวณขงบสระ งย่า ไรก็ตามเมื่งพิจารณาถึ ต าแมหน่ ขง สระน  าดั กล่าวแมล้วก็เป็นไปได้ที่จะเป็น

สระน  าที่มีการใช้ านร่วมสมัยกับกลุ่มปรา ค์ภายในก าแมพ แมก้ว เพราะโดยทั่วไปแมล้วแมผนผั สถาปัตยกรรมขง 

สถานที่ ศัก ด์ิสิทธิ์ ในสมัยลพบุรี นั นมักมีสระน  า เป็นส่วนประกงบที่ส า คัญ แมละมักจะงยู่บริ เวณทิศ

ตะวันงงกเฉีย เหนืงขง กลุ่มงาคาร แมม้ว่าส่วนใหญ่จะพบสระน  างยู่นงกก าแมพ แมก้วก็ตาม  ปัจจุบันสระน  า

ดั กล่าวได้ถูกถมไปแมล้ว แมละภายในก าแมพ แมก้วก็มีการปรับพื นที่แมละมีส่ิ ก่งสร้า สมัยใหม่เกืงบเต็มพื นที่ขง 

วัดก าแมพ แมล จึ ท าให้ไม่สามารถตรวจสงบได้ว่ามีส่ิ ก่งสร้า ง่ืนใดภายในก าแมพ แมก้วงีกหรืงไม่   

 โบราณสถานภายในวัดก าแมพ แมล แมห่ นี มีหลักฐานด้านสถาปัตยกรรมที่นับว่ายั ค สภาพไว้ค่งนข้า 

ดี แมละหลักฐานวัตถุที่พบแมม้ว่าจะหล เหลืงให้ศึกษาไม่มากนักก็ตามแมต่ก็เป็นหลักฐานที่ส าคัญมาก ได้แมก่ 

ชิ นส่วนศิลาสลักรูปเคารพพระโพธิ์สัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมี  พบเพีย ส่วนขง เศียรแมละพระกร (ภาพที่ 

3.61) ซ่ึ รูปเคารพง ค์นี เป็นหน่ึ ในโบราณวัตถุที่พบเพีย ไม่ก่ีชิ นในประเทศไทย นงกจากนี ยั พบรูปเคารพ

เน่ืง ในศาสนาพุทธลัทธิมหายานเช่นกัน ได้แมก่ พระพุทธรูปนาคปรก แมละพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรส่ีกร แมละ

จากการขุดแมต่ เมื่งปี พ.ศ. 2545 ก็พบโบราณวัตถุงกีจ านวนหน่ึ ที่แมสด หลักฐานการงยู่งาศัยขง ชุมชนใน

บริเวณนี ต่งเน่ืง มาถึ หลั สมัยลพบุรีด้วย ซ่ึ ได้แมก่ โบราณวัตถุประเภทชิ นส่วนภาชนะดินเผาจากแมหล่ เตา

บ้านบา ปูนแมละจากแมหล่ เตาศรีสัชนาลัย เป็นต้น เมืง เพชรบุรีค ไม่เคยร้า ราผู้คน เพราะมีชุมชนงาศัยงยู่ใน
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บริเวณงย่า ต่งเน่ืง มาหลายยุคหลายสมัย ดั ปรากฏหลักฐานศาสนสถานจากสมัยต่า ๆเรื่งยมาจนกระทั่ 

ถึ สมัยปัจจุบันทีศู่นย์กลา ทา เศรษฐกิจขง จั หวัดเพชรบุรี ก็ยั ค งยู่ภายในผั เมืง โบราณแมห่ นี  แมต่จาก

การที่มีการทับซ้งนกันขง ชั นวัฒนธรรมหลายสมัยท าให้สั เกตเห็นร่ง รงยเจาะจ เฉพาะยุคสมัย ท าได้ยาก 

งกีทั  ก าแมพ เมืง แมต่ละด้านก็แมทบไม่หล เหลืงสภาพขง คันดินโบราณให้เห็นแมล้วเพราะปัจจุบันคันดินทุกด้าน

ได้กลายเป็นถนนส าหรับรถยนต์ไปแมล้ว ซ่ึ ร่ง รงยทา โบราณคดีในสมัยลพบุรีที่นงกเหนืงจากโบราณสถานที่

วัดก าแมพ แมล ก็ไม่มีปรากฏชัดเจนนัก จะพบก็แมต่พระพุทธรูปนาคปรกศิลาสลัก 2 ง ค์ ที่เก็บรักษาไว้ในโบสถ์

ขง วัดท่งซ่ึ ตั  งยู่ภายในเมืง เพชรบุรีน่ันเง  แมต่ก็ไม่ทราบข้งมูลว่าพระพุทธรูปทั  สง ง ค์นั นมีที่มางย่า ไร 

(ภาพที่ 3.62) เมืง โบราณเพชรบุรีนี สมควรจะได้มีการศึกษาโดยละเงยีดเพราะเป็นเมืง โบราณงีกแมห่ หน่ึ ที่

มีความส าคัญต่งการท าความเข้าใจสภาพบ้านเมืง ในภาคกลา ในช่ว เวลาที่มีการแมข่ ขันแมละการแมย่ ชิ 

ง านาจกันในภูมิภาคก่งนที่บ้านเมืง ในลุ่มเจ้าพระยาตงนกลา งย่า สุโขทัยจะรุ่ เรืง แมละมีบทบาทเด่นขึ นมา

ในภูมิภาคนี  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3. 57a ภาพถ่ายทา งากาศเมืง เพชรบุรี Williams-Hunt Collection (BN 334 684 5/5/1944, F36) 

(gdap.crma.ac.th)  
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ภาพที่ 3.57b ภาพถ่ายดาวเทยีมเมืง เพชรบุรี (Google Earth 29/2/2012) 

 

 

 

ภาพที่ 3.57c ภาพลายเส้นเมืง โบราณเพชรบุรี มีโบราณสถานก าแมพ แมล งยู่กลา เมืง  
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ภาพที่ 3.58 ภาพถ่ายทา งากาศแมสด ร่ง รงยคูคลง รงบเมืง เพชรบุรี (V1VAP61USN 4946 4/12/1967) 

 

 

 

ภาพที่ 3.59 โบราณสถานภายในวัดก าแมพ แมล  พระปรา ค์สามง ค์ (ภาพซ้าย) แมละพระปรา ค์ทศิตะวันงงก (ภาพขวา) 
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ภาพที่ 3.61 เคารพที่พบที่โบราณสถานก าแมพ แมล ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติพระนครคีรี พระโพธิสัตว์

งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมี (ซ้าย) พระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรส่ีกร (กลา ) พระพุทธรูปปา นาคปรก (ขวา)  

 

 

 

ภาพที่ 3.60 ภาพถ่ายจากสระน  ามุมทิศตะวันงงกเฉีย เหนืงขง โบราณสถานก าแมพ แมล จากภาพคงลเลคชัน

ขง  Robert Larimore ค.ศ. 1936 (http://collections.lib.uwm.edu, 22/1/2012) 
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วัดสระกระเทียม ต.สระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 

 ภายหลั จากที่วัฒนธรรมทวารวดีถึ คราวที่มีการเส่ืงมทรามล  แมต่เมืง ส าคัญงย่า เมืง นครปฐมที่

มีความส าคัญทา เศรษฐกิจยั พบว่ามีหลักฐานการงยู่งาศัยต่งเน่ืง มาในสมัยลพบุรี ด้วยหลักฐานวัตถุที่พบ 

เช่น รูปเคารพที่เป็นศิลปะลพบุรี แมละเครื่ง ถ้วยจีนแมบบเครื่ง เคลืงบสีขาว (งุษา  ้วนเพียรภาค 2548) แมละ

ยั มีการบันทึกการพบรูปเคารพหล่งส าริด เป็นรูปพระโพธิสัตว์แมละเศียรพระพุทธรูปที่พระประโทน นงกจากนี 

ยั มีประติมากรรมรูปเคารพศิลาสลักสมัยลพบุรีงีกจ านวนหน่ึ ที่จัดแมสด งยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์

หลายชิ น เช่น พระพุทธรูปนาคปรกทร เครื่ง  พระพุทธรูปทร เครื่ง ปา ประทานงภัย เศียรพระโพธิสัต ว์งว

โลกิเตศวร แมม้ว่าโบราณวัตถุส่วนมากจะไม่ทราบที่มา แมต่บา ชิ นระบุที่ว่ามาจากจั หวัดสุพรรณบุรี  หลายๆชิ น

ระบุว่าได้รับมงบจากข้าราชการชั นผู้ใหญเ่มื่งหลายสิบปีก่งน ดั นั นก็เป็นไปได้ที่วัตถุบา ส่วนจะมาจากพื นที่ใน

จั หวัดนครปฐมเง       

 แมหล่ โบราณคดีที่วัดสระกระเทียมนี มีบันทึกการพบเทวรูปเหวัชร (หรืงพระงิศวร) หล่งส าริด 

ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติราชบุรี (ภาพที่ 3.63) แมละภายในวัดสระกระเทียมก็พบว่ามีสระ

น  าขนาดเล็กซ่ึ ปัจจุบันได้มีการก่งสร้า ต่งเติมตร ขงบสระจนไม่ทราบว่าเป็นรูปทร เดิมเป็นงย่า ไร รูปทร ที่

เห็นปัจจุบันเป็นทร กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลา ประมาณ 6 เมตร บริเวณรงบๆสระน  าพบซากงิฐศิลาแมล 

ภาพที่ 3.62 พระพุทธรูปนา ปา นาคปรกเก็บรักษางยู่ในโบสถ์ที่วัดท่ง ง.เมืง  จ.เพชรบุรี ไม่ทราบที่มาปัจจุบัน 
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จ านวนหน่ึ กง งยู่ตามโคนต้นไม้หลายจุดด้วยกัน จากค าบงกเล่าขง ชาวบ้านก็ทราบว่าสระน  าแมห่ นี เป็นสระ

เก่าแมก่ ซ่ึ ปัจจุบันทา วัดได้มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณรงบๆสระให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม โดยมีการปูงิฐจน

เกืงบเต็มพื นที่ สภาพพื นที่บริเวณรงบๆสระน  านั นมีลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็กคืงมีคูน  างยู่รงบๆแมละมีสระน  า

ดั กล่าวงยู่ตร ก่ึ กลา  (ภาพที่ 3.64) แมต่ข้งมูลค าบงกเล่าขง ชาวบ้านไม่ตร กัน จึ ยั ไม่งาจสรุปได้ชัดเจน

ว่าเป็นคูน  าที่งยู่รงบๆนั นเป็นคูน  าที่มีมาแมต่ดั  เดิมหรืงเพิ่ สร้า ขึ นมาใหม่ งกีทั  การส ารวจเก็บข้งมูลจากพื นที่

โดยรงบก็ไม่สามารถท าได้เพราะมีการปรับระดับแมละมีส่ิ ก่งสร้า ขง วัดจนเกืงบเต็มพื นที่แมล้ว แมม้ว่าจะยั ไม่

มีข้งมูลที่ชัดเจนมากนัก แมต่ก็น่าจะกล่าวได้ว่าเป็นแมหล่ โบราณคดีแมห่ หน่ึ โดยมีสระน  าแมห่ นี เป็นร่ง รงยขง 

ชุมชนโบราณ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.64 สระน  าโบราณภายในวัดสระกระเทยีม ปัจจุบันมีการปรับพื นที่โดยรงบแมต่ยั พบซากงิฐศิลาแมล กง งยู่ตาม

ใต้ต้นไม้ใกล้ๆกับสระ 

   

 

 

ภาพที่ 3.63 รูปเคารพเหวัชระหล่งส าริด พบ

บริเวณวัดสระกระเทยีม ปัจจุบันจัดแมสด งยู่ที่

พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติราชบุรี 
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ภาพที่ 3.65b ภาพถ่ายดาวเทยีมบริเวณ

วัดสระกระเทยีม (ลูกศรชี ) (Google 

Earth, 10/3/2013)  

 

 

 

ภาพที่ 3.65a ภาพถ่ายทา งากาศ

บริเวณวัดสระกระเทยีม (VV WWS 

M9 AMS 30/12/1952, 119, 1144) 
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 แมหล่ โบราณคดีในวัดสระกระเทียมนั นตั  งยู่ในต าแมหน่ ขง ภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจ กล่าวคืงตั  งยู่ไม่

ห่า จากแมม่น  าบา แมขม ซ่ึ เป็นแมม่น  าสาขาขง แมม่น  าแมม่กลง ที่ไหลไปบรรจบกับแมม่น  าบา แมก้ว ซ่ึ เป็นแมม่น  าที่

เชื่งมกับแมม่น  านครชัยศรีด้วย ซ่ึ ก็หมายถึ เส้นทา คมนาคมที่สามารถเชื่งมระหว่า แมม่น  าแมม่กลง แมละแมม่น  า

นครชัยศรี (แมม่น  าท่าจีน) วัดสระกระเทียมนี งยู่ห่า จากเมืง โบราณนครปฐมมาทา ทิศตะวันตกเฉีย ใต้

ประมาณ 14 กิโลเมตร แมละห่า จากเมืง โกสินารายณ์มาทา ทิศตะวันงงกเฉีย ใต้ประมาณ 16 กิโลเมตร ซ่ึ 

ก็งาจกล่าวได้ว่าเป็นเครืงข่ายชุมชนร่วมสมัยที่มีความสัมพันธ์กันงย่า ไม่ต้ง ส สัย แมม้ว่าข้งมูลภาคสนามจะ

เพิ่มเติมความรู้เก่ียวกับแมหล่ โบราณคดีแมห่ นี ไม่มากนัก แมต่ภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ.1952 ที่แมสด ภูมิทัศน์

บริเวณใกล้เคีย กันนั นพบร่ง รงยที่น่าสนใจ คืงร่ง รงยที่คล้ายกับคันดินที่เกืงบเป็นเส้นตร ทงดตัวเป็นแมนว

ยาวตามทิศเหนืง-ใต้ จ านวน 2 เส้น งยู่ไปทา ทิศเหนืงขง วัดสระกระเทียม แมนวคันดินทั  สง งยู่ห่า กัน

ประมาณ 500 เมตร เส้นที่งยู่ทา ทิศตะวันงงกมีความยาวประมาณ 1,200 เมตร ส่วนเส้นทา ด้านทิศ

ตะวันตกยาวประมาณ 700 เมตร แมนวคันดินแมนวตั  ทั  สง แมนวนี มีแมม่น  าบา แมก้วงยู่ทา ด้านทิศเหนืงที่ไหล

ตามแมนวตะวันตก-ตะวันงงก แมละที่น่าสนใจก็คืงร่ง รงยคล้ายกับสระน  ารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าซ่ึ งยู่ติดกับแมม่น  า

ภาพที่ 3.65c ภาพลายเส้นร่ง รงยทา โบราณคดีบริเวณวัดสระกระเทยีม  (ว กลมสีเทาขนาดเล็กคืงต าแมหน่ 

สระน  าโบราณในวัดสระกระเทยีม)  
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บา แมก้ว แมละนงกจากนี ยั พบว่ามีรง่ รงยขง สระน  ารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้างกีแมห่  ตั  งยู่ก่ึ กลา ระหว่า แมนวคัน

ดินทั  สง นี  ซ่ึ ร่ง รงยสระน  าดั ที่กล่าวมานั นค่งนข้า ชัดเจนว่าเป็นสระน  า เพราะบนภาพถ่ายดาวเทียมที่

แมสด สภาพปัจจุบันขง พื นที่ก็พบว่าบริเวณเดียวกันนั นมีลักษณะคล้ายกับเป็นบริเวณที่เคยมีน  าขั งยู่ แมละไม่

ใช้เป็นแมหล่ น  าตามธรรมชาติเพราะมีขงบเขตที่เป็นเส้นตร จึ น่าจะถูกสร้า ขึ นโดยมนุษย์ นงกจากนี แมล้วสระ

น  าสง แมห่ นี มีขนาดแมละต าแมหน่ แมละการวา ตัวขง รูปทร ที่น่าสนใจมากเมื่งพิจารณาร่ วมกับคันดินที่งยู่ใน

แมนวตั  ทั  สง ด้วย (ภาพที่ 3.65a-c) งย่า ไรก็ตามยั ต้ง มีการส ารวจพื นที่เพิ่มเติมจึ จะสรุปได้ว่าร่ง รงย

ทั  หลายที่กล่าวถึ นั นมีความสัมพันธ์เก่ียวข้ง กันหรืงไม่งย่า ไร แมละมีการใช้ านงยู่ในช่ว สมัยใด      

 

 ในภาคตะวันตกนี ยั มีหลักฐานทา โบราณคดีสมัยลพบุรีงกีมากที่รงการค้นพบ นงกจากร่ง รงยที่ได้

กล่าวถึ ในบทนี แมล้วยั มีรง่ รงยบนภูมิทัศน์งีกมากที่ต้ง การการส ารวจพิสูจน์  แมต่จาก านศึกษานี ก็ได้พบ

ข้งมูลที่หลากลหายทั  จากแมหล่ ที่เป็นการค้นพบใหม่แมละยั ได้บันทึกหลักฐานใหม่ๆขง แมหล่ ที่เป็นที่รู้จักกัน

แมล้ว การส ารวจศึกษาครั  นี ก็ท าให้ได้รู้จักลักษณะทา วัฒนธรรมแมละได้ทราบถึ ความส าคัญขง แมหล่ ต่า ๆ

เพิ่มมากขึ น แมละที่ส าคัญที่สุดคืง านวิจัยชิ นนี ได้มีข้งเสนงใหม่ทา วิชาการงย่า น้งย 2 ประการด้วยกัน 

ประการแมรกคืงศูนย์กลา ขง เมืง  สุวรรณปุระ ที่การศึกษาครั  นี เสนงว่าตั  งยู่ที่แมหล่ โบราณคดีบ้านหนง 

แมจ ซ่ึ ข้งสันนิษฐานนี มาจากร่ง รงยผั คันดินขนาดใหญ่ที่พบบนภาพถ่ายทา งากาศผนวกกับหลักฐาน

ภาคพื นดินที่ส าคัญไม่น้งย แมละข้งเสนงประการสง ขง  านศึกษานี ซ่ึ งาจจะยั เป็นเพีย ข้งสั เกต ก็คืงการ

พบผั คันดินรูปส่ีเหล่ียมที่มีสระน  างยู่ตร กลา  ซ่ึ สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่ประกงบพิธีกรรมบา งย่า  แมต่

รูปแมบบการก่งสร้า แมบบนี ยั ต้ง มีการศึกษาค้นคว้างีกมากทั  ในการส ารวจพื นที่เพิ่มเติมแมละการศึกษา

เปรียบเทียบกับแมหล่ งื่นๆ  

 ในบทต่งไปจะได้กล่าวถึ หลักฐานวัตถุที่สะท้งนให้เห็นถึ ลักษณะทา วัฒนธรรมขง ชุมชนบนลุ่ม

แมม่น  าแมม่กลง แมละลุ่มแมม่น  าท่าจีนที่แมสด ให้เห็นถึ การเปล่ียนผ่านทา วัฒนธรรมที่มีการรับวัฒนธรรมจาก

ภายนงกเข้ามาผสมผสานกับรูปแมบบขง วัฒนธรรมท้ง ถ่ินที่สืบทงดกันมาในสมัยหลั   
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บทที่ 4 

ภูมิทัศน์และวัฒนธรรม 

 บทนี จะเป็นการน าเสนงข้งมูลจากการส ารวจจากภาคพื นดินที่กล่าวถึ หลักฐานที่เป็นวัตถุทา 

วัฒนธรรมที่พบตามแมหล่ โบราณคดีต่า ๆในภาคตะวันตก เพื่งวิเคราะห์ในเชิ เปรียบเทียบในภูมิภาคเดียวกัน

แมละกับภูมิภาคงื่นๆ แมละผนวกการวิเคราะห์กับข้งมูลโบราณคดีภูมิทัศน์ (Landscape Archaeology) ที่ได้จาก

การส ารวจระยะไกล (Remote Sensing) ที่ได้น าเสนงไปแมล้วในบทที่ 3 เพื่งงธบิายความสัมพันธ์ทา สั คมแมละ

วัฒนธรรมขง ชุมชนต่า ๆในภาคตะวันตกขง ไทย รวมไปถึ พยายามท าความเข้าใจบทบาททา สั คมขง 

ชุมชนโบราณในภาคตะวันตกในภาพรวมขง ภูมิภาคเงเชียตะวันงงกเฉีย ใต้ในช่ว เวลาที่ความรุ่ เรืง ขง 

วัฒนธรรมทวารวดีก าลั เส่ืงมถงยล ไป ในขณะเดียวกันกับที่กลุ่มง านาจทา การเมืง ที่มีระบบเศรษฐกิจ

ขนาดใหญแ่มละมีความซับซ้งนมากงย่า พุกามแมละกัมพูชาก็ก าลั เติบโตแมละเข้มแมข็ ขึ น แมละพยายามที่จะ

ขยายง านาจไปยั ภูมิภาคโดยรงบ 

 

4.1 วัฒนธรรมทวารวดีในช่วงการเปลี่ยนผ่าน 

 วัฒนธรรมทวารวดีมีการก่งร่า ตัวมาจากเศรษฐกิจการค้าตั  แมต่สมัยก่งนประวัติศาสตร์ตงนปลาย ที่

การคิดต่งแมลกเปล่ียนกับชุนชนโพ้นทะเลที่ด าเนินมางย่า ต่งเน่ืง นี เง ที่เป็นส่ิ กระตุ้นให้เศรษฐกิจเงเชีย

ตะวันงงกเฉีย ใต้เกิดการต่ืนตัวมากขึ น กล่าวคืงมีการค้าขายแมลกเปล่ียนกันเง มากยิ่ ขึ น หลักฐานทา 

โบราณคดีประเภทสินค้าน าเข้าแมละสินค้าฟุ่มเฟืงยหลายหลายชนิดที่หล่ั ไหลเข้ามา ได้แมสด ให้เห็นถึ ความมั่ 

ค่ั ทา เศรษฐกิจขง ภูมิภาคแมละความนิยมบริโภคสินค้าจากต่า วัฒนธรรม แมละต่งมาเมื่งความต้ง การ

สินค้าเหล่านั นเพิ่มมากขึ น ก็ได้มีการรับเทคโนโลยีการผลิตมาด้วยเพื่งตงบสนง ความต้ง การขง ตลาด

ภายในภูมิภาค ดั นั นปฏิสัมพันธ์ระหว่า คนท้ง ถ่ินกับชาวต่า ชาติก็ใกล้ชิดมากขึ น โดยเฉพาะกับพ่งค้าจาก

เงเชียใต้ที่ล่ง เรืงข้ามทะเลเพื่งน าสินค้ามาแมลกเปล่ียน แมละหลั จากค้าขายเสร็จแมล้วก็ต้ง พักค้า แมรมที่

ปลายทา งยู่นานหลายเดืงนเพราะต้ง รงให้ถึ ฤดูกาลที่เหมาะสมต่งการล่ง เรืงงงกทะเล มีเงกสารโบราณ

ที่แมสด ให้เห็นว่าวัฒนธรรมต่า ถ่ินจากงเชียใต้นั นเป็นที่ยงมรับแมละถึ กับได้รับความนิยมยกย่ง ด้วย มิใช่

เพีย ความนิยมในวัตถุพวกส่ิ ขง เครื่ง ใช้แมละเครื่ง ประดับที่ผลิตจากเทคโนโลยีชั นสู  แมต่ที่ส าคัญไปกว่านั น

คืงการยงมรับแมละเล่ืงมใสในลัทธิความเชื่งทา ศาสนาขง ชาวต่า ชาติงีกด้วย ดั ในพ ศาวดารราชว ศ์     

เหลีย  (Liang-shu) ในคริสต์ศตวรรษที่ 3 ที่กล่าวถึ ต านานขง งาณาจักรฟูนันย้งนหลั ไปในคริสต์ศตวรรษที่ 
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1 ฟูนันมีกษัตริย์ง ค์แมรกเป็นสตรีซ่ึ เป็นธิดาขง พญานาค ต่งมากษัตริย์ฟูนันต้ง สู้รบกับกลุ่มพราหมณ์ที่มา

จากโพ้นทะเลที่งยู่ห่า ไกล แมละพราหมณ์หนุ่มนามว่า ‘โกณฑัญญะ’ ก็สามารถพิชิตพญานาคได้ด้วยการด่ืม

น  าจากแมม่น  าจนเหืงดแมห้ หมด จนท าให้พญานาคต้ง ยงมจ านนแมต่โดยดี แมละในภายหลั โกณฑัญญะก็ได้

งภิเษกกับธิดาพญานาคแมละได้ขึ นครง ราชย์เป็นกษัตริย์ขง ฟูนันสืบต่งมา (Hall 1985:49) นงกจากต านาน

ขง งาณาจักรฟูนันที่เก่ียวข้ง งย่า ใกล้ชิดกับพวกพราหมณ์แมล้ว เงกสารจีนโบราณยั กล่าวถึ บ้านเมืง งื่นๆ

ในแมถบทะเลจีนใต้ที่นิยมแมละยกย่ง พวกพราหมณ์ งย่า เช่น ชาวเมืง ตุนซุ่น (Tun-sun) ที่ในเงกสารจีนกล่าว

ไว้ว่าในเมืง นี มีพราหมณ์มาจากงนิเดียเข้ามางยู่งาศัยเป็นจ านวนมาก คนท้ง ถ่ินก็ยินดีที่จะให้พวกพราหมณ์

เหล่านั นงยู่งาศัยไปนานๆ งกีทั  ยั ต้ง การที่จะเก่ียวดง เป็นญาติกับเหล่าพราหมณ์จึ ยกลูกสาวให้แมต่  าน

ด้วย (Wheatley 1961:17) ซ่ึ ที่กล่าวถึ เงกสารโบราณมาข้า ต้นนี ก็เพื่งที่จะชี ให้เห็นถึ ที่มาแมละความส าคัญ

ขง การเริ่มต้นหยั่ รากลึกขง วัฒนธรรมเงเชียใต้ที่เข้ามามีงิทธิพลในสั คมแมละวัฒนธรรมเงเชียตะวันงงก

เฉีย ใต้ตั  แมต่นั นเป็นต้นมา 

 ชุมชนโบราณในภาคตะวันตกขง ไทยมีพัฒนาการทา สั คมวัฒนธรรมจนกระทั่ ระบบเศรษฐกิจแมละ

สั คมมีความซับซ้งนมากขึ นจนกลายเป็นสั คมเมืง  (Urban) ตั  แมต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11 ซ่ึ ก็คืงสั คมใน

วัฒนธรรมทวารวดี เช่นเดียวกับในหลายๆภูมิภาคในเงเชียตะวันงงกเฉีย ใต้ที่พัฒนาการทา สั คมได้รับ

งทิธิพลงย่า มากจากวัฒนธรรมเงเชียใต้ ทั  ในด้านศาสนาความเชื่งแมละศิลปะวิทยาการต่า ๆ ซ่ึ เห็นได้จาก

หลักฐานทา โบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นรูปแมบบศิลปะ การใช้ระบบสัญลักษณ์แมละรวมไปถึ โคร สร้า ทา สั คมที่

มีระบบกษัตริย์ (ธิดา สาระยา 2532) ที่ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-15 ถืงได้ว่าวัฒนธรรมทวารวดีรุ่ เรืง ถึ ขีด

สุด ดั ปรากฏเป็นสถาปัตยกรรมที่งลั การแมละประติมากรรมที่ประณีต ด าม แมม้ว่าจะเป็นสกุลช่า ที่มีต้นเค้า

มาจากศิลปะเงเชียใต้ แมต่ต่งมาก็มีพัฒนาการที่มีการผสมผสานให้เข้ากับความนิยมแมละความช านาญขง 

ท้ง ถ่ิน จนกระทั่ คล่ีคลายมาเป็นรูปแมบบเฉพาะขง ตนเง  จากความหนาแมน่นแมละความโดดเด่นขง 

หลักฐานทา โบราณคดีสมัยทวารวดีในภาคตะวันตกนี ที่ท าให้นักวิชาการหลายท่านเชื่งว่าภูมิภาคนี คืง

ศูนย์กลา ทา เศรษฐกิจขง ทวารวดี (ผาสุก งินทราวุธ 2548; ศักด์ิชัย สายสิ ห์ 2543 ) แมต่ก็ยั มีประเด็น

ในทา วิชาการที่ยั มีความเห็นแมตกต่า  เช่น ทวารวดีคืงงะไร เป็นชื่งเรียกขง งาณาจักรหรืงควรจ ากัดเฉพาะ

เป็นชื่งเรียกขง สกุลช่า ทา ศิลปะ ศูนย์กลา วัฒนธรรมทวารวดีงยู่ที่ใด ครงบคลุมพื นที่ใดบ้า  แมละงิทธิพล

ทา ศิลปะที่พบในภูมิภาคงื่นนั นมีนัยยะส าคัญที่แมสด ถึ งทิธิพลทา การเมืง หรืงไม่งย่า ไร  

 หลักฐานโบราณคดีที่แมสด ถึ ลักษณะเฉพาะขง วัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันตกมีทั  ส่ิ ก่งสร้า 

ขนาดใหญ ่ได้แมก่ คูน  า-คันดิน ศาสนสถาน แมละศิลปวัตถุ เช่น ประติมากรรมรูปเคารพ แมละชิ นส่วนประดับศา

สนสถาน เป็นต้น ส่ิ ก่งสร้า ประเภท คูน  า-คันดินที่เป็นขงบเขตเมืง โบราณสมัยทวารวดีพบมากบริเวณขงบ
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ที่ราบภาคกลา แมละในภาคตะวันงงกเฉีย เหนืง บา แมห่ มีรูปทร ไม่สม่ าเสมง บา แมห่ ก็เป็นรูปทร เลขา

คณิต บา แมห่ ก็มีการเพิ่มขยายงาณาเขตขง เมืง คูน  าคันดินงงกไปงีกชั นหน่ึ  ส่วนทิศทา การวา ผั เมืง 

นั นไม่มีแมบบแมผนที่ตายตัว เมืง คูน  าคันดินสมัยทวารวดีมีขนาดที่แมตกต่า กัน โดยมีความยาวตั  แมต่ประมาณ 

500 เมตร ไปจนถึ ประมาณ 3,600 เมตร แมละมีการสันนิษฐานกันว่าเมืง ที่มิได้มีรูปทร เลขาคณิต งย่า เช่น 

เมืง งู่ทง  นั นน่าจะสร้า ขึ นในสมัยแมรกๆ แมล้วเมืง ในสมัยต่งมาจึ ได้มีการพัฒนาสร้า ผั ให้เป็นรูปทร ที่

สมดุลมากขึ นแมละมีทิศการวา ตัวที่มีระเบียบแมบบแมผนมากยิ่ ขึ น แมต่ข้งสันนิษฐานดั กล่าวก็ยั ต้ง การ

หลักฐานทา โบราณคดีมาสนับสนุนงกีมาก นงกเหนืงจากการเทียบเคีย งรจัดล าดับงายุสมัยทา วัฒนธรรม

จากศิลปวัตถุที่พบเพีย จ านวนน้งยแมละยั ไม่งาจสรุปได้ว่างายุสมัยขง วัตถุเหล่านั นกับสมัยขง การสร้า คู

น  าคันดินเป็นช่ว สมัยเดียวกัน แมละน่าสนใจที่เมืง คูน  าคันดินสมัยทวารวดีบา แมห่ พบหลักฐานการงยู่งาศัย

ขง ชุมชนต่งเน่ืง มาในสมัยลพบุรี คืงในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16 ล มาด้วย เช่น เมืง ศรีเทพ เมืง เสมา แมละ

เมืง ด แมม่นา เมืง  แมละเมืง เหล่านั นก็ยั ค ความเป็นชุมชนขนาดใหญ่ในสมัยลพบุรี เพราะจากที่ได้พบ

หลักฐานที่ชัดเจนคืงศาสนสถานที่ ตั  งยู่ภายในหรืงรงบๆเมืง แมละหลักฐานจารึก ซ่ึ เป็นส่ิ บ่ บงกถึ 

ความส าคัญขง เมืง โบราณเหล่านั นแมละการเป็นศูนย์กลา ทา เศรษฐกิจมางย่า ต่งเน่ืง  ส่วนเมืง คูน  าคัน

ดินสมัยทวารวดีในภาคตะวันตกนั นพบหลักฐานการงยู่งาศัยขง ชุมชนต่งเน่ืง มาในสมัยลพบุรีงยู่บ้า  ที่พบ

หลักฐานชัดเจนก็งย่า เช่นที่เมืง นครปฐม แมละที่บ้านคูเมืง  จ.สุพรรณบุรี ส่วนที่เมืง ง่ืนๆนั นหลักฐานไม่ค่งย

ชัดเจนนัก แมม้ว่าในสมัยลพบุรีจะมีการย้ายศูนย์กลา ขง ชุมชนไปงยู่ในที่ใหม่โดยสร้า คูน  าแมละก าแมพ 

ล้งมรงบแมต่เมืง สมัยลพบุรีบา แมห่ ในภาคตะวันตกก็ตั  งยู่ไม่ห่า จากเมืง ในสมัยทวารวดีเท่าไรนัก 

งย่า เช่น เมืง ราชบุรี ตั  งยู่ทา ทิศเหนืงขง คูบัวไปประมาณ 6 กิโลเมตร เมืง โกสินารายณ์ตั  งยู่ทา 

ตะวันงงกเฉีย ใต้ขง โบราณสถานพ ตึกไปเพีย  7 กิโลเมตร แมละโบราณสถานที่วัดสระกระเทียมก็ตั  งยู่ห่า 

จากเมืง นครปฐมไปทา ตะวันตกเฉีย ใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร แมต่เป็นที่น่าสั เกตว่าการเลืงกท าเลที่ตั  ขง 

เมืง สมัยลพบุรีหลายแมห่ นั นคืงงยู่ริมแมม่น  าสายหลัก งย่า เช่น เมืง ราชบุรี เมืง โกสินารายณ์ แมละเมืง สิ ห์

ที่ตั  งยู่รมิฝ่ั แมม่น  าแมม่กลง  แมละเมืง เพชรบุรีที่ตั  งยู่รมิแมม่น  าเพชรบุรี แมต่เมืง ในสมัยทวารวดีนั นส่วนมาก

ตั  งยู่ใกล้กับแมม่น  าสายรง  ซ่ึ การเปล่ียนแมปล รูปแมบบการตั  ถ่ินฐานในลักษณะนี น่าจะมาจากสภาพ

เศรษฐกิจที่แมปรเปล่ียนไป  

 ในด้านศาสนาแมละความเชื่งขง ชุมชนทวารวดีในภาคตะวันตกนับว่ามีความหลากหลายงยู่ไม่น้งย 

งทิธิพลทา ด้านศาสนาที่รับมาจากเงเชียใต้นั นน่าจะได้รับมาหลายระลงกแมละน่าจะมาจากหลายแมหล่ 

ด้วยกัน แมม้ว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทจะโดดเด่นที่สุดในวัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันตก แมต่ก็พบว่ามี

ลัทธิความเชื่งจากลัทธิง่ืนเข้ามาปะปนงยู่ด้วย ทั  ศาสนาพุทธนิกายมหายานแมละพราหมณ์-ฮินดู ดั จะเห็นได้

จากหลักฐาน งาทิเช่น เทวสถานฮินดูไศวนิกายทีค่งกช้า ดิน ง.งูท่ง  จ.สุพรรณบุรี จารึกแมผ่นทง แมด ที่พบ
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ในเมืง งู่ทง  แมละรูปสลักพระนารายณ์แมละพระวิษณุจากลัทธิไวษณพนิกายซ่ึ พบจากหลายแมหล่ ในภูมิภาค 

การมีงยู่ขง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนี  ธิดา สาระยา (2532) เชื่งว่าเป็นลัทธิความเชื่งขง ชนชั นปกครง แมละ

ชนชั นสู ขง ทวารวดีที่ให้ความส าคัญกับการประกงบพิธกีรรมงันศักด์ิสิทธิ์ตามแมบบขง พราหมณ์ ในขณะที่

สามัญชนโดยทั่วไปให้การยงมรับนับถืงศาสนาพุทธมากกว่าเพราะเป็นศาสนาที่ไม่มีชนชั นวรรณะ การแมปล

ความขง ธิดา สาระยา น่าจะมาจากข้งความในจารึกแมผ่นทง แมด ที่กล่าวถึ การเฉลิมฉลง การขึ น

ครง ราชย์ขง พระเจ้าศรีหรรษวรมัน ซ่ึ เป็นพระราชนัดดาขง พระเจ้าศรีงีศานวรมัน ที่ได้ส่ เสล่ีย ประดับ

เพชรพลงยพร้งมด้วยคณะดนตรีฟ้งนร าถวายแมด่พระศิวะ ซ่ึ หลักฐานนี แมทบจะเป็นหลักฐานเพีย ชิ นเดียวที่

พบในภาคตะวันตกที่มีการกล่าวถึ การประกงบพิธีบูชาเทพเจ้าโดยกษัตริย์ ประเด็นในที่นี ก็คืงหากศาสนา

พราหมณ์-ฮินดูเป็นศาสนาขง ราชส านัก แมล้วเหตุใดจึ ได้สร้า เทวสถานงยู่นงกเมืง งู่ทง เพีย แมห่ เดียว 

ในขณะที่ภายในตัวเมืง แมละบริเวณโดยรงบเมืง นั นมีส่ิ ก่งสร้า เป็นสถูปเจดีย์เน่ืง ในศาสนาพุทธงยู่

มากมาย ซ่ึ การแมบ่ พื นที่ขง ศาสนาพุทธแมละพราหมณ์-ฮินดูในลักษณะนี งาจจะมง ได้ในแม ่มุมหน่ึ  

กล่าวคืงศาสนาพราหมณ์-ฮินดูงาจจะไม่ใช่ศาสนากระแมสหลักแมต่ด้วยความที่ สั คมมีความยืดหยุ่นแมละ

ยงมรับวัฒนธรรมที่แมตกต่า หลากหลายได้ โดยที่ประชาชนสามารถเลืงกนับถืงลัทธิต่า ๆได้งย่า เสรี หรืง

งาจจะเป็นงกีแม ่มุมหน่ึ ที่เป็นการแมสด งงกทา ศาสนาในลัทธิที่แมตกต่า งงกไปจากคนส่วนใหญ่แมต่เป็นการ

แมสด งงกในเชิ สัญญะขง การต่งต้านหรืงต่งรง ง านาจขง กลุ่มคนในสั คมที่ไม่ได้งยู่ในกระแมสหลักก็

เป็นได้ เพราะการสร้า แมละการท านุบ ารุ ศาสนสถานที่เป็นสถานที่ประกงบพิธีกรรมงันศักด์ิสิทธิ์นั นต้ง 

กระท าโดยผู้ที่สามารถเข้าถึ ทรัพยากรจ านวนมากได้ กล่าวคืงการสร้า เทวสถานที่งยู่นงกเมืง งู่ทง หรืง

การสร้า สถูปเจดีย์ภายในเมืง งู่ทง นั นน่าจะมาจากด าริแมละความประส ค์ขง ชนชั นน าในสั คมขง ทวารวดี 

หาใช่ขง ประชาชนคนธรรมดาไม่  

 สั คมทวารวดีมีการใช้ทรัพยากรจ านวนมากไปเพื่งการท านุบ ารุ ศาสนา ทั  ในเรื่ง ความรู้ความ

เชี่ยวชาญในศาสตร์แมขน ต่า ๆ วัตถุดิบที่ใช้ งกีทั  แมร  านขง ผู้คนจ านวนมาก ศิลปกรรมในวัฒนธรรมทวาร

วดีถูกนับเป็นสกุลช่า หน่ึ ที่มีความโดดเด่นแมละมีความวิจิตรประณีตดั ที่มีผู้ศึกษาแมละสร้า เป็นง ค์ความรู้ไว้

แมล้วมากมาย แมละก็เป็นที่ยงมรับกันโดยทั่วไปว่าศิลปะทวารวดีได้รับงิทธิพลจากศิลปะเงเชียใต้งย่า เข้มข้น 

โดยที่ในยุคแมรกๆ เป็นการเลียนแมบบจากศิลปะคุปตะ ในยุคต่งมาได้เกิดพัฒนาการโดยมีการผสมผสานศิลปะ

เงเชียใต้เข้ากับศิลปะในท้ง ถ่ินจนกระทั่ มีรูปแมบบที่คล่ีคลายมาเป็นสกุลช่า ที่มีลักษณะเฉพาะขง ศิลปะ

ทวารวดีเง โดยได้รับงทิธิพลจากวัฒนธรรมในภูมิภาคข้า เคีย คืงจากวัฒนธรรมขง จาม เขมร แมละชวาด้วย 

วัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันตกนั นก็เช่นเดียวกับในภาคงื่นๆที่ศิลปกรรมที่พบนั นส่วนมากจะเป็นการสร้า 

เพืง่ศาสนกิจคืงเป็นการสร้า เจดีย์แมละวิหาร แมต่ทว่าหลักฐานประเภทนี ยั ไม่สามารถก าหนดงายุสมัยต้น 

กลา  หรืงปลายได้ชัดเจนนัก แมต่การวิเคราะห์หลักฐานที่เคล่ืงนที่ได้งย่า ประติมากรรมนั นสามารถก าหนด
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งายุสมัยที่ชัดเจนกว่า โดยทีส่่วนใหญม่ักถูกก าหนดงายุงยู่ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 12-15 แมต่การก าหนดงายุ

สมัยขง แมหล่ โบราณคดีโดยยึดถืงรูปแมบบทา ศิลปะงย่า เคร่ ครัดนั นงาจจะเป็นการตีกรงบการท าความ

เข้าใจมิติทา สั คมด้วยงายุสมัยที่ค่งนข้า จะจ ากัดแมละตายตัวจนไม่สามารถจินตนาการการสืบเน่ืง ขง 

วัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันตกภายหลั พุทธศตวรรษที่ 15 ล มาได้ เพราะที่งันที่จริ แมล้วหลักฐาน

ประเภทงื่นทีส่ามารถก าหนดงายุในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-17 งย่า เช่น เครื่ง ถ้วยจีนแมบบเครื่ง เคลืงบสี

ขาวก็พบในพื นที่แมละในแมหล่ สมัยทวารวดีบ้า  งกีทั  หลักฐานการสร้า ซ้งนทับกันขง เจดีย์ในสมัยทวารวดี

แมละสมัยลพบุรีที่พระปฐมเจดีย์แมละที่วัดมหาธาตุฯ ราชบุรี  ซ่ึ ก็ชี ให้เห็นชัดเจนว่าภาคตะวันตกนั นมิได้ถูกทิ  

ร้า ไปหากแมต่ถึ คราวที่บทบาททา เศรษฐกิจมีงันเส่ืงมถงยล  แมต่แมล้วในเวลาต่งมาคืงในช่ว พุทธศตวรรษที่ 

18 ชุมชนลุ่มแมม่น  าแมม่กลง -ท่าจีนในภาคตะวันตกก็กลับมามีบทบาทส าคัญในทา การเมืง แมละเศรษฐกิจขึ น

งกีครั  หน่ึ  ดั ที่พบหลักฐานทา โบราณคดีที่เป็นชุมชนเมืง ขนาดใหญง่ยู่หลายแมห่  ซ่ึ บ้านเมืง ขนาดใหญ่ที่

รุ่ เรืง ขึ นนี เกิดขึ นมาพร้งมด้วยงทิธิพลขง วัฒนธรรมเขมรในรูปแมบบขง การสร้า เมืง ที่มีรูปแมบบผั ชัดเจน 

พร้งมด้วยศาสนสถานเน่ืง ในคติความเชื่งแมบบพุทธนิกายมหายาน แมละการสร้า สถาปัตยกรรมเป็นทร 

ปราสาทเขมร แมต่ว่าง ค์ประกงบสถาปัตยกรรมคืงประติมากรรมปูนปั้นประดับปรากฏรูปแมบบที่ ส่งเค้าขง 

ศิลปะสกุลช่า สมัยทวารวดีงยู่ ที่ยั ค นิยมสร้า รูปเทวดา บุคคล สัตว์แมละลวดลายพันธุ์พฤกษาต่า ๆ 

ถึ แมม้ว่ารายละเงียดจะเปล่ียนแมปล ไป เช่น พวกเครื่ง ทร ต่า ๆ แมต่ความนิยมแมละความช านาญในการ

ประดิษฐ์ปูนปั้นประดับสถูปเจดีย์น่าจะมีพัฒนาการทา เทคโนโลยีมาจากสมัยทวารวดี ซ่ึ หลักฐานประเภท

ศิลปะปูนปั้นตามโบราณสถานสมัยลพบุรีในภูมิภาคงื่นๆนั นไม่ค่งยหล เหลืงให้เห็นเท่าใดนัก    

 วัฒนธรรมทวารวดีที่เจริญรุ่ เรืง งยู่ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 11-15 ได้ส่งเค้าขง การเส่ืงมความเจริญ

ล ตั  แมต่พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา ในขณะที่บ้านเมืง ในภูมิภาคข้า เคีย ซ่ึ ก็คืงเขมรแมละพุกามก าลั เรืง 

ง านาจขึ นเป็นล าดับแมละก าลั ขยายงทิธิพลงงกไปยั ภูมิภาคต่า ๆโดยรงบ หลักฐานทา โบราณคดีที่บ่ บงก

ถึ การเส่ืงมทรามล ขง เศรษฐกิจขง ทวารวดีในภาคตะวันตกขง ไทยคืงการหยุดชะ ักล ขง พัฒนาการ

ด้านศิลปกรรม แมต่ทว่าความเจริญด้านศิลปกรรมกลับไปปรากฏเด่นชัดมากในภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงขง 

ไทยซ่ึ ได้รับงิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรงย่า เข้มข้น แมละหลักฐานด้านจารึกต่า ๆก็แมสด ให้เห็นถึ 

ความสัมพันธ์งันใกล้ชิดกับงาณาจักรเขมรด้วย ส่วนบ้านเมืง ในแมถบภาคตะวันตกนั นภายหลั พุทธศตวรรษที่ 

16 ล มา แมม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์งักษรกล่าวถึ โดยตร  แมต่หลักฐานจารึกจากภูมิภาคข้า เคีย 

ที่กล่าวถึ การรบพุ่ ระหว่า งาณาจักรกัมพูชากับบ้านเมืง พะโค (Tin and Luce 1960:92-3) แมละกัมพูชากับ

เมืง รามัญ (สะเทิม) (Briggs 1951:169) ซ่ึ โดยต าแมหน่ ทา ภูมิศาสตร์แมล้วภาคตะวันตกขง ไทยก็น่าจะได้รับ

ผลกระทบจากศึกส ครามดั กล่าวนั นด้วย แมต่ด้วยระยะทา ที่ห่า ไกลดั นั นงิทธิพลขง งาณาจักรกัมพูชาที่

แมผม่าทา ทิศตะวันตกไล่เรีย มาตั  แมต่ลุ่มน  าบา ปะก  ลุ่มน  าเจ้าพระยา ลุ่มน  าแมม่กลง -ท่าจีน ตลงดไปจน
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ข้ามเทืงกเขาตะนาวศรีนั น งาจจะไม่ราบรื่นหรืงยั่ ยืนนัก เพราะกัมพูชาเง ก็ต้ง เผชิญกับศึกหนักจากเพื่งน

งย่า จามด้วย งีกทั  ความขัดแมย้ ภายในขง กัมพูชาเง จนเกิดความวุ่นวาย งันงาจเป็นเหตุให้กัมพูชาไม่

สามารถควบคุมแมว่นแมคว้นที่งยู่ห่า ไกลให้งยู่ภายใต้งาณัติตลงดเวลาได้ แมละงิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่ส่ ไป

ในภูมิภาคต่า ๆนั นก็ย่งมต้ง มีการผันแมปรแมละมิได้ความเคร่ ครัดตามแมบบแมผนขง วัฒนธรรมหลว จากเมืง 

พระนครเสมงไป เพราะจะเป็นการเลืงกรับแมละปรับเปล่ียนให้เข้ากับความนิยมขง แมต่ละท้ง ถ่ินมากกว่า 

งิทธิพลวัฒนธรรมเขมรที่พบในลุ่มแมม่น  าแมม่กลง -ท่าจีนก็เช่นกันที่ น่าจะเกิดการผสมผสานกันระหว่า 

วัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายมหายานกับวัฒนธรรมท้ง ถ่ินที่สืบทงดกันมาตั  แมต่สมัยทวารวดี แมละจากข้งมูล

ในภาคสนามขง  านศึกษาครั  นี ก็ได้แมสด ให้เห็นว่าวัฒนธรรมโบราณในภาคตะวันตกช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-

18 นั น มีลักษณะความเป็นท้ง ถ่ินงยู่ไม่น้งย แมละวัฒนธรรมในสง ลุ่มแมม่น  าในภูมิภาคนี  คืงลุ่มน  าแมม่กลง 

แมละลุ่มน  าท่าจีนนี มีการแมสด งงกทา วัฒนธรรมบา งย่า ที่แมตกต่า กับ ซ่ึ ก็งาจจะหลักฐานสะท้งนให้เห็นถึ 

ความหลากหลายทา วัฒนธรรมขง ภูมิภาคนี  

  

4.2 ภูมิทัศน์และวัฒนธรรมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 

 การสร้า บ้านแมปล เมืง ในวัฒนธรรมหลั สมัยทวารวดีในภาคตะวันตก คืงช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-

18 มีการสร้า เมืง คูน  าคันดินเป็นผั เป็นรูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ มีความยาวแมต่ละด้านตั  แมต่ประมาณ 500 

เมตร จนถึ  1,000 เมตร ศาสนสถานเป็นส่วนส าคัญงย่า ยิ่ ในการสร้า เมืง  ในแมต่ละเมืง จะพบว่ามีศาสน

สถานตั  งยู่บริเวณกลา ใจเมืง  เมืง ที่มีผั ขนาดใหญ่ที่พบในภาคตะวันตกก็ได้แมก่ เมืง สุวรรณปุระ เมืง 

ราชบุรี เมืง เพชรบุรี เมืง โกสินารายณ์ เมืง สิ ห์  แมละเมืง ครุฑ ซ่ึ ต าแมหน่ ขง  ‘เมืง สุวรรณปุระ’ ใน

 านวิจัยนี ได้เสนงต าแมหน่ ที่ตั  ขง ศูนย์กลา ขง เมืง ทีง่ยู่บ้านหนง แมจ  ง.ดงนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี แมทนที่

จะเป็นที่แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระที่เคยมีผู้เสนงไว้ ด้วยเหตุผลที่แมหล่ โบราณคดีบ้านหนง แมจ มีหลักฐาน

ที่หนาแมน่นกว่าด้วยหลักฐานที่เป็นร่ง รงยบนภูมิทัศน์ขง แมหล่ ที่มีความซับซ้งนมากแมละครงบคลุมพื นที่เป็น

บริเวณกว้า ทีไ่ม่ใช่เฉพาะบริเวณภายในผั คันดินรูปส่ีเหล่ียมขนาดใหญเ่ท่านั น ซ่ึ หลักฐานเหล่านี ก็ได้สะท้งน

ให้เห็นถึ ขนาดขง ชุมชนที่ใหญ่มากประกงบกับร่ง รงยที่บ่ บงกถึ กิจกรรมทา สั คมที่มีซับซ้งนมากกว่าที่

แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ แมม้ว่า เนินทา พระจะมีความโดดเด่นด้วยหลักฐานศิลปกรรมแมต่ด้วยงาณา

บริเวณที่พบหลักฐานนั นจ ากัดงยู่เพีย รงบๆต าแมหน่ ที่พบซากสถูปเท่านั น แมต่งย่า ไรก็ตามการศึกษาค้นคว้า

ที่แมหล่ โบราณคดีบ้านหนง แมจ ก็ยั ต้ง ท างกีมากเพื่งท าความเข้าใจเมืง โบราณแมห่ นี ได้มากยิ่ ขึ น  
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 การก าหนดงายุสมัยขง เมืง โบราณในภาคตะวันตกนั นไม่สามารถท าได้โดยตร จากการสร้า 

ก าแมพ เมืง ได้ ส่วนมากจะเป็นการงา้ งิ งายุสมัยจากรูปแมบบสถาปัตยกรรมแมละประติมากรรมที่ส่วนใหญ่

ได้รับงิทธิพลจากศิลปะบายนแมละศาสนาพุทธนิกายมหายานในช่ว พุทธศตวรรษที่ 18 แมต่เมื่งพิจารณาจาก

หลักฐานวัตถุงื่นๆประกงบ ก็จะพบว่าเมืง ที่มีคันดินล้งมรงบบา แมห่ นั นน่าจะมีการงยู่งาศัยขง ชุมชนมา

ตั  แมต่ก่งนพุทธศตวรรษที่ 18 แมละต่งเน่ืง มาไปจนถึ พุทธศตวรรษที่ 19 งย่า เช่น เมืง สุวรรณปุระ (บ้าน

หนง แมจ ) ทีพ่บเครื่ง ถ้วยงายุสมัยก่งนพุทธศตวรรษที่ 18 แมละที่เมืง เพชรบุรี (โบราณสถานก าแมพ แมล ) 

แมละเมืง ราชบุรี (บ้านหลุมดิน) พบว่ามีหลักฐานการงยู่งาศัยในพุทธศตวรรษที่ 19 ล มา แมละยั มีหลักฐาน

งื่นๆงกีจ านวนไม่น้งยที่แมสด ถึ การงยู่งาศัยขง ชุมชนก่งนพุทธศตวรรษที่ 18 แมละต่งเน่ืง มาถึ สมัยที่

เศรษฐกิจขง ภูมิภาคกลับมารุ่ เรืง ขึ นงกีครั  ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 19   

 นงกเหนืงจากเมืง โบราณที่มีผั คันดินที่กล่าวมาข้า ต้นที่ศาสนสถานยั เห็นเป็นรูปทร แมละมี

ขงบเขตที่ค่งนข้า ชัดเจนแมล้ว แมหล่ โบราณคดีงื่นๆในสมัยลพบุรีในภาคตะวันตกที่พบส่วนมากจะเป็นซาก

ส่ิ ก่งสร้า หรืงซากสถูป แมต่ปัจจุบันเหลืงเพีย ซากเศษงฐิแมละเศษปูนกระจัดกระจายงยู่ตามท้ง ไร่ บ้า ก็ถูก

น ามากง รวมกันไว้ที่ชายไร่ ที่บา แมห่ ก็มีการสร้า ศาลเพีย ตาขึ นที่บริเวณนั น ข้งมูลประกงบกับหลักฐาน

วัตถุในภาคสนามมักจะเป็นค าบงกเล่าขง ชาวบ้านเรื่ง การขุดหาพระเครื่ง เมื่งหลายปีก่งน พร้งมด้วย

ข้งมูลเชิ พรรณนาถึ ประเภทแมละรูปทร ขง วัตถุที่ขุดพบซ่ึ พงที่จะสันนิษฐานงายุสมัยขง แมหล่ ได้ว่างยู่ใน

สมัยลพบุรี  วัตถุที่ยั เก็บรักษาไว้ในพื นที่ส่วนใหญ่จะเป็นภาชนะดินเผาขนาดเล็ก แมต่โบราณวัตถุที่เป็น

พระพุทธรูปแมละพระพิมพ์ต่า ๆนั นมักถูกเคล่ืงนย้ายงงกจากแมหล่ ไปงยู่ในมืงขง นักสะสมหรืงไม่ก็เข้าสู่

ตลาดการค้าพระเครื่ง ไปแมล้ว ที่บา ส่วนมีการตีพิมพ์เผยแมพร่ในหนั สืง (ดู มนัส โงภากุล 2516) แมละ

นิตยสารพระเครื่ง  แมละตามเว็บไซต์แมละเว็บบล็งกต่า ๆ ที่ให้ความรู้ด้านศิลปะ ให้ข้งมูลประวัติการค้นพบ 

บา ชิ นก็ระบุแมหล่ ที่ชัดเจน บา ชิ นก็ระบุที่มาเพีย เป็นชื่งง าเภง นงกจากนี ยั มีข้งมูลด้านสนนราคาขง พระ

โบราณต่า ๆเหล่านั นด้วย   (ดู http://www.saranugrompra.com; http://www.sitluangporsungwarn.com, 

สืบค้นเมื่ง 8/11/2555) นงกจากแมหล่ ที่เป็นซากโบราณสถานแมล้ว จากการส ารวจภาคสนามก็พบบา แมหล่ ที่

มีชิ นส่วนภาชนะดินเผาประเภทเครื่ง ถ้วยสมัยลพบุรีกระจายงยู่ตามพื นไร่จ านวนมากบ้า น้งยบ้า  ส่วนมาก

จุดที่พบก็งยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่พบซากโบราณสถานมากนัก ซ่ึ แมสด ถึ การมีงยู่ขง ชุมชนที่งยู่รงบๆ ที่คงย

หล่งเลี ย ศาสนสถานประจ าชุมชน ข้งสั เกตประการหน่ึ ขง การค้นหาชุมชนโบราณสมัยลพบุรีก็คืง ในบา 

พื นที่โดยเฉพาะงย่า ยิ่ ในแมถบตงนเหนืงขง  จ.สุพรรณบุรีแมละกาญจนบุรี พบสระน  าขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านมัก

เล่าว่าเป็นสระน  าเก่าแมก่แมละได้กลายเป็นชื่งเรียกหมู่บ้านในปัจจุบัน เช่น สระกระโจม สระเตย บ้านสระ ซ่ึ บา 

แมห่ ก็งยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่พบซากโบราณสถานเท่าไรนัก เช่น สระน  าขนาดใหญ่ที่บ้านสระเตย ต.หนง โสน 

ง.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี พบชิ นส่วนภาชนะดินเผารวมทั  เครื่ง เคลืงบสีน  าตาลแมบบเตาบุรีรัมย์งยู่ตามพื นดิน
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ที่งยู่ทา ทิศใต้ขง สระเตย (งยู่ทา ฝ่ั ทิศใต้ขง ถนนหมายเลข 3306) ซ่ึ บริเวณนี งยู่ห่า จากแมหล่ โบราณคดี

บ้านดงนกงกไปทา ทิศตะวันตกเฉีย เหนืงประมาณ 2.7 กิโลเมตร ซ่ึ ก็เป็นไปได้ที่เคยมีชุมชนโบราณงยู่

งาศัยมาก่งน นงกจากนี ยั พบกลุ่มแมหล่ เตาเผาขนาดเล็กสมัยประวัติศาสตร์ เช่นที่พบใน ต.หนง หญ้าไซ ง.

หนง หญา้ไซ จ.สุพรรณบุรี (ดู ภาคผนวก) 

 เมื่งพิจารณาถึ การกระจายตัวขง ชุมชนโบราณสมัยลพบุ รีในภาคตะวันตกก็พบความแมตกต่า 

ระหว่า ชุมชนบนสง ลุ่มแมม่น  านี  กล่าวคืงชุมชนบนลุ่มแมม่น  าท่าจีนนั นมักจะพบงยู่ใกล้กับแมม่น  าสายรง  

ในขณะที่บนลุ่มน  าแมม่กลง จะพบชุมชนขนาดใหญตั่  งยู่ริมแมม่น  าสายหลัก ซ่ึ งาจจะเน่ืง มาจากลักษณะทา 

ภูมิศาสตร์กายภาพที่แมตกต่า กัน คืงพื นที่แมม่น  าท่าจีนนั นมีล าน  าสาขามากมาย ประกงบกับเป็นพื นที่ ลุ่มต่ า

มาก ไม่เหมาะแมก่การตั  ที่ชุมชนขนาดใหญ่เพราะมีแมง่ น  าท่วมขั งยู่หลายพื นที่ ดั นั นจึ มักพบชุมชนโบราณ

ตั  งยู่บนพื นที่ดงนหรืงบริเวณลานตะพักชั นบนมากกว่า ซ่ึ ก็พบว่ามีแมหล่ โบราณคดีกระจุกตัวงยู่หนาแมน่นใน

บริเวณ ง.สามชุก ง.ดงนเจดีย์ ง.หนง หญา้ไซ ง.งูท่ง  จ.สุพรรณบุรี แมละใน ง.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี  ซ่ึ 

แมตกต่า จากชุมชนโบราณบนลุ่มน  าแมม่กลง ทีเ่กืงบทุกแมห่ ตั  งยู่ริมแมม่น  าสายหลักซ่ึ งาจจะเป็นเพราะพื นที่

ริมฝ่ั แมม่น  าแมม่กลง นั นไม่ลุ่มต่ ามากจนเกินไปจึ ท าให้สามารถตั  ศูนย์กลา ชุมชนขนาดใหญ่ได้โดยไม่มีความ

เส่ีย เรื่ง งุทกภัยมากนัก แมต่ทว่าลุ่มน  าแมม่กลง ตงนบนหรืงแมม่น  าแมควน้งยซ่ึ มีเมืง สิ ห์ตั  งยู่ริมฝ่ั แมม่น  า 

จากค าบงกเล่าขง ชาวบ้านที่งาศัยในละแมวกนั นกล่าวว่าก่งนที่จะมีการสร้า เขื่งนวชิราล กรณ์ (เดิมเรียกว่า

เขื่งนเขาแมหลม) ใน ง.ทง ผาภูมิ ในปีพ.ศ. 2527 นั น สง ริมฝ่ั ขง แมม่น  าแมควน้งยในปีที่มีน  ามากน  าจะหลาก

ท่วมล้นตล่ิ ทั  สง ฝ่ั รวมทั  เข้าท่วมภายในเมืง สิ ห์ด้วยเช่นกัน จนกระทั่ มีการสร้า เขื่งนปัญหางุทกภัยจึ 

ได้บรรเทาล  แมละจากการสร้า เขื่งนที่งยู่ตงนเหนืงขง ลุ่มน  าก็ท าให้ระดับน  าในแมม่น  าแมควน้งยต่ าล ไปจาก

ระดับเดิมมาก ซ่ึ เป็นไปได้ที่ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นพื นที่ราบระหว่า เขาขง ลุ่มน  าแมควน้งยนี ในงดีตเมื่ง

หลายร้งยปีที่แมล้วจะเกิดน  าท่วมในฤดูน  าหลาก เพราะเมื่งพิจารณาจากรูปแมบบการสร้า เมืง สิ ห์ที่มีการ

สร้า คูน  าคันดินหลายๆชั นซ้งนกันนั นงาจมีการใช้ านที่รวมถึ เรื่ง การจัดการน  าในเชิ นิเวศด้วย กล่าวคืงใน

ฤดูน  าหลากคูน  าแมต่ละชั นงาจใช้เป็นที่รง รับหรืงชะลงน  าที่เงง่ล้นขึ นมาจากตล่ิ แมม่น  าแมควน้งยไม่ให้ไหลเข้า

ท่วมเมืง ได้ ซ่ึ การสร้า ก าแมพ เมืง ที่มีรูปแมบบที่ซับซ้งนเช่นนี  คืงที่มีทั  ก าแมพ ศิลาแมล แมละคูน  าคันดิน

หลายๆชั น ไม่ปรากฏในเมืง รว่มสมัยเมืง ง่ืนๆในภาคตะวันตก  

 น  าแมละสระน  าเป็นส่วนประกงบที่ส าคัญขง ผั เมืง โบราณในวัฒนธรรมสมัยลพบุรี  เมืง โบราณใน

ภาคตะวันตกก็เช่นเดียวกัน งย่า เมืง โกสินารายณ์มีสระน  าขนาดใหญง่ยู่นงกเมืง แมต่งยู่เกืงบชิดกับก าแมพ 

เมืง ทา ด้านทิศเหนืง แมละน่าสนใจก็คืงที่เมืง เพชรบุรีก็งาจจะมีสระน  างยู่ในต าแมหน่ นี เช่นกัน จาก าน

ศึกษานี ที่ได้ตั  ข้งสั เกตเรื่ง สระน  าที่งยู่ด้านทิศเหนืงขง เมืง เพชรบุรีที่คล้ายๆกับที่พบที่เมืง โกสินารายณ์ 
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แมต่ก็ยั ต้ง มีการศึกษาเพิ่มเติมในพื นที่ก่งนจะสรุปได้ว่าเป็นสระน  าโบราณหรืงไม่ แมม้ว่าผั เมืง โบราณที่พบ

ในประเทศไทยจะไม่งาจเปรียบเทียบได้เสียทีเดียวกับผั เมืง ในประเทศกัมพูชา แมต่ก็มีเมืง โบราณขง 

กัมพูชาแมห่ หน่ึ ที่น่าสนใจ คืงเมืง ที่มีสระน  างยู่ทา ด้านทิศเหนืงติดกับก าแมพ เมืง เช่นกับเมืง โกสินารายณ์

คืงเมืง โบราณที่ Phumi Srah Chhuk (ต าแมหน่ พิกัด 13° 44' 38.60" N, 103° 20' 20.40" E) (ภาพที่ 4.1) เป็น

เมืง ที่มีคูน  าขนาดใหญล้่งมรงบ เมืง มีขนาดความกว้า  950 เมตร ความยาว 1,200 เมตรโดยประมาณ 

ตั  งยู่ห่า จากเมืง พระนครไปทา ทิศตะวันงงกเฉีย เหนืงประมาณ 70 กิโลเมตร แมต่ไม่ทราบข้งมูลทา 

โบราณคดีว่าเป็นเมืง ในสมัยใด ส่วนเมืง ในลุ่มแมม่น  าท่าจีน คืงเมืง สุวรรณปุระที่บ้านหนง แมจ ก็มีสระน  า

ขนาดใหญเ่ช่นกัน ที่ชาวบ้านเรียกว่าสระล่ันทม แมต่ว่าสระน  าแมห่ นี งยู่ห่า จากก าแมพ เมืง ไปทา ทิศตะวันตก

ประมาณ 700 เมตร ซ่ึ งาจจะด้วยลักษณะภูมิประเทศผนวกกับทิศทา การไหลขง น  าในล าน  า ที่ท าให้การ

สร้า สระน  าขนาดใหญไ่ม่มีต าแมหน่ ที่เคร่ ครัดตายตัว แมต่ว่าขึ นงยู่กับความเหมาะสมแมละการใช้ านขง แมต่ละ

พื นที่เป็นหลัก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 ภาพถ่ายดาวเทยีมเมืง โบราณที่ Phumi Srah Chhuk ประเทศกัมพูชา (13°44'38.60"N 

103°20'20.40"E) (Google Earth 25/22013) 
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 นงกจากความแมตกต่า ด้านภูมิศาสตร์กายภาพระหว่า ลุ่มแมม่น  าท่าจีนแมละแมม่น  าแมม่กลง ที่น่าจะ

ส่ ผลกระทบต่งการเลืงกท าเลที่ตั  ขง เมืง แมล้ว หลักฐานโบราณคดียั แมสด ด้วยว่าชุมชนโบราณบนลุ่มน  า

สง แมห่ นี มีลักษณะทา วัฒนธรรมบา ประการที่แมตกต่า กัน แมม้ว่าโดยทั่วไปแมล้ววัตถุทา วัฒนธรรมที่พบจะ

ได้รับงิทธิพลศาสนาพุทธนิกายมหายานแมละงิทธิพลศิลปะบายนจากวัฒนธรรมเขมรเช่นเดียวกัน แมต่ก็มี

หลักฐานบา งย่า ที่แมสด ถึ ลักษณะทา วัฒนธรรม หรืงงาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความนิยมหรืงความเชี่ยวชาญ

ที่แมตกต่า กัน จากการศึกษาชิ นนี ได้ตั  ข้งสั เกตความแมตกต่า งยู่สง ประการด้วยกัน ซ่ึ ได้แมก่ การเลืงกใช้

วัสดุในการก่งสร้า  แมละความนิยมในเรื่ง รูปแมบบขง รูปเคารพ    

 ข้งเปรียบเทียบประการแมรกที่กล่าวถึ ก็คืง การเลืงกใช้วัสดุในการก่งสร้า  จากการศึกษาแมละการ

ส ารวจภาคสนามพบว่าในลุ่มน  าท่าจีนนั นซากโบราณสถานที่พบมักก่งสร้า ด้วยงิฐดินเผาเป็นวัสดุหลัก ส่วน

งฐิศิลาแมล นั นมักพบเป็นก้งนขนาดใหญซ่ึ่ งาจใช้ในส่วนขง ฐานงาคาร ซ่ึ ต่า จากการก่งสร้า ในลุ่มน  าแมม่

กลง แมละแมม่น  าเพชรบุรีที่งฐิศิลาแมล เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่งสร้า  โบราณสถานทุกแมห่ ก่งสร้า ด้วยศิลา

แมล  ดั เช่นที่พบที่ปราสาทแมละก าแมพ เมืง สิ ห์ ซากงาคารที่เมืง ครุฑ จงมปราสาทที่เมืง โกสินารายณ์ 

โบราณสถานที่วัดมหาธาตุฯราชบุรี แมละโบราณสถานก าแมพ แมล ที่เมืง เพชรบุรี  ซ่ึ ทั  หมดนี ก่งด้วยรูปทร 

ปราสาทเขมรงิทธิพลศิลปะบายน ยกเว้นที่เมืง ครุฑที่ไม่ทราบรูปทร งาคารที่แมน่ชัด ศิลาแมล เป็นวัสดุที่นิยม

ใช้ในการก่งสร้า ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 18 ดั ที่พบที่งโรคยศาลแมละธรรมศาลาในภาคตะวันงงกแมละ

ตะวันงงกเฉีย เหนืงขง ไทย หากพิจารณาจากขนาดขง ส่ิ ก่งสร้า สมัยลพบุรีที่พบในภาคตะวันตกก็ท าให้มี

ข้งค าถามถึ แมหล่ ศิลาแมล ที่น ามาใช้ในการก่งสร้า งาคารขนาดใหญ่แมละก่งสร้า ก าแมพ ที่ยาวมากว่าน า

วัตถุดิบมาจากที่ใด แมละยั มีประเด็นให้ขบคิดเรื่ง การขนย้ายแมละแมร  านก่งสร้า งีกด้วย แมม้ว่าศิลาแมล จะ

พบได้ทั่วไปในเขตร้งนชื นงย่า ประเทศไทย แมต่ศิลาแมล ที่สามารถน ามาใช้เป็นวัสดุก่งสร้า ได้นั นก็มิใช่จะพบได้

ทั่วไป แมละแมหล่ โบราณสถานภาคตะวันตกที่กล่าวถึ ข้า ต้นนั นก็ไม่พบว่ามีแมหล่ ศิลาแมล บริเวณใกล้เคีย แมต่

งย่า ใด การใช้ศิลาแมล ในการก่งสร้า นั นพบมาตั  แมต่สมัยทวารวดี แมต่พบว่าส่วนใหญ่จะใช้เป็นส่วนขง ฐาน

ล่า  งย่า ไรก็ดีมีผู้ตั  ข้งสั เกตว่าการเปล่ียนประเภทวัสดุในการก่งสร้า จากหินทรายหรืงงิฐดินเผามาเป็น

ศิลาแมล นั นแมสด ถึ การเส่ืงมถงยขง เทคโนโลยีด้านสถาปัตยกรรม คืงเป็นการลดความส าคัญขง ความ

วิจิตรประณีตขง การก่งสร้า ล มา (สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ 2530b) งาจเป็นเพราะการก่งสร้า ด้วยศิลาแมล ท า

ได้รวดเร็วกว่า แมละการประดับงาคารด้วยปูนปั้นก็ใช้ทักษะความช านาญเทียบไม่ได้กับการสลักลวดลายบน

ศิลาทราย ส่วนการเปล่ียนแมปล มาใช้ศิลาแมล เป็นวัสดุหลักใน านก่งสร้า ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 18 นั น จะมี

นัยยะทา สั คมหรืงทา การเมืง ที่เก่ียวข้ง กับการรีบเร่ ก่งสร้า ศาสนสถานหรืงไม่นั นก็ต้ง มีการศึกษา

วิเคราะห์กันต่งไป 
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 เมื่งพิจารณาถึ การสร้า สถาปัตยกรรมในลุ่มแมม่น  าท่าจีน ซากโบราณสถานที่พบส่วนมากก่งด้วยงิฐ

ดินเผา โดยที่บา แมห่ พบร่วมกับก้งนศิลาแมล ขนาดใหญ่จ านวนหน่ึ ด้วย แมต่เป็นที่น่าเสียดายที่โบราณสถานที่

พบในลุ่มน  าท่าจีนนี ทุกแมห่ งยู่ในสภาพปรักหักพั จนแมทบไม่เหลืงร่ง รงยที่แมสด ขงบเขตหรืงรูปทร ขง 

โบราณสถานไว้เลย แมต่ยั ดีที่หลักฐานที่แมหล่ โบราณสถานส าคัญๆ เช่น ที่บ้านหนง แมจ  แมละที่เนินทา พระ 

ยั หล เหลืงชิ นส่วนประดับโบราณสถานที่เป็นรูปกลีบขนุน ที่ท าให้พงสันนิษฐานได้ว่าซากก่งสร้า เหล่านั น

เดิมเป็นสถูปทร ปรา ค์เขมร นงกจากแมหล่ โบราณคดีสง แมห่ นี แมล้วซากโบราณสถานที่พบที่แมหล่ งื่นๆก็ก่ง

ด้วยงฐิดินเผาเช่นกัน ได้แมก่ แมหล่ โบราณคดีบ้านท่าโป่  บ้านดงนกงก บ้านด เชืงก แมต่ทั  สามแมหล่ นี ได้สิ น

สภาพไปแมล้ว แมม้แมต่ต าแมหน่ เดิมขง โบราณสถานก็ไม่งาจระบุได้ เพราะการขุดหาขง โบราณท าให้สถูป

พั ทลายล มา แมละการใช้พื นที่ส าหรับการเพาะปลูกที่ต้ง มีการปรับแมละไถพรวนดิน จึ ท าให้ไม่พบต าแมหน่ 

เดิมขง โบราณสถานแมละเหลืงเพีย ซากงิฐแมละเศษปูนขาวกระจัดกระจายงยู่ตามพื นดิน ส่วนซากงิฐก้งน

ใหญ่ๆ จะถูกเคล่ืงนย้ายมากง รวมกันงยู่ตามชายไร่ ส่วนชิ นส่วนปูนขาวที่เชื่งว่าเป็นส่วนหน่ึ ขง ส่ิ ก่งสร้า ก็

เหลืงเป็นเพีย ชิ นส่วนขนาดเล็กมาก ทีย่ั มีหล เหลืงงยู่แมละน่าสนใจก็คืงที่แมหล่ บ้านท่าโป่ ที่คล้ายกับบราลีที่

ใช้เป็นส่วนประดับหลั คาในสถาปัตยกรรมเขมร จ านวน 3 ชิ นด้วยกัน แมต่ก็ยั ไม่งาจด่วนสรุปในขั นนี ได้ว่าเป็น

งาคารรูปทร ใด แมม้ว่าจากสภาพขง หลักฐานโบราณคดีในปัจจุบันจะไม่สามารถศึกษาทั  รูปทร หรืงเทคนิค

การก่งสร้า ได้ แมต่ที่น่าสนใจก็คืงขนาดขง ก้งนงฐิดินเผาที่งยู่ตามซากโบราณสถานเหล่านั น แมหล่ ที่ยั พบ

ก้งนที่ค่งนข้า สมบูรณ์ก็พบว่างฐิดินเผามีขนาดใกล้เคีย กับขนาดขง งิฐสมัยทวารวดี ซ่ึ พบตามแมหล่ สมัย

ลพบุรีที่กล่าวมาในข้า ต้น ยกเว้นแมหล่ บ้านด เชืงกแมละบ้านดงนกงกที่พบเพีย เศษงิฐขนาดเล็กเท่านั น 

งย่า ไรก็ตามจากข้งมูลเชิ ประจักษ์ที่มีในปัจจุบันยั ไม่งาจสรุปได้ว่าสถาปัตยกรรมสมัยลพบุรีทุกแมห่ ในลุ่ม

น  าท่าจีนก่งสร้า ด้วยงฐิดินเผาเป็นวัสดุหลัก เพราะงฐิศิลาแมล ก็มีให้เห็นเช่นกันแมละที่ส าคัญชื่งเรียกหมู่บ้าน 

‘บ้านหินแมล ’ ที่เป็นส่วนหน่ึ ขง เมืง โบราณที่บ้านหนง แมจ นั นงาจจะมีที่มาจากซากโบราณสถานที่ก่งด้วย

ศิลาแมล หรืงงาจใช้ศิลาแมล เป็นวัสดุฐานล่า ก็ได้ แมต่งย่า ไรก็ตาม จากที่กล่าวมานี จะเห็นได้ว่าประเพณีการ

ก่งสร้า สมัยลพบุรีในลุ่มแมม่น  าท่าจีนนี ผิดแมผกไปจากภูมิภาคงื่นในประเทศไทย เพราะเมื่งล่ว เข้าพุทธ

ศตวรรษที่ 18 แมล้ววัสดุหลักที่ใช้ก็คืงศิลาแมล  ซ่ึ การเลืงกใช้วัสดุที่แมตกต่า เช่นนี งาจจะเป็นเพราะความนิยม

หรืงความช านาญที่แมตกต่า กัน หรืงงาจมีนัยยะงื่นทา สั คม-วัฒนธรรมก็ต้ง มีการศึกษาวิเคราะห์กันต่งไป 

เพราะหากจะกล่าวไปแมล้วการใช้งิฐดินเผาในการก่งสร้า ก็ย่งมต้ง มีความพิถีพิถันแมละใช้เวลามากกว่าการใช้

ศิลาแมล งย่า แมน่นงน  

 นงกจากประเพณีการก่งสร้า ที่ต่า กันแมล้ว ชุมชนสมัยลพบุรีบนลุ่มน  าท่าจีนแมละลุ่มน  าแมม่กลง ยั มี

ความนิยมในเรื่ง รูปเคารพที่แมตกต่า กัน ด้วย แมม้ว่าจะเป็นรูปเคารพเน่ืง ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน

เช่นเดียวกันแมละเป็นศิลปะร่วมสมัยกัน แมต่ความแมตกต่า ที่จะกล่าวถึ ในที่นี จะจ ากัดเฉพาะหลักฐานประเภท
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รูปเคารพที่มีขนาดใหญท่ี่สลักด้วยศิลาเท่านั น จากหลักฐานทา โบราณคดีพบว่าบนลุ่มน  าแมม่กลง นั นมีการ

สร้า รูปเคารพพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรจ านวนมาก แมต่ในขณะที่ในลุ่มน  าท่าจีนพบพระพุทธรูปนาคปรก

จ านวนมาก มีการกล่าวกันว่าที่วัดปู่บัวเคยมีพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะสมัยลพบุรีงยู่ ถึ  32 ง ค์ แมต่ไม่ทราบ

ที่มาว่ามารวมงยู่ที่วัดปู่บัวได้งย่า ไร (มนัส โงภากุล 2543:74) ปัจจุบันพระพุทธรูปนาคปรกก็ได้ถูก

เคล่ืงนย้ายงงกไปเกืงบทั  หมดแมล้ว แมละไม่ทราบชัดเจนงกีเช่นกันว่าไปงยู่ที่ใดบ้า  ซ่ึ งาจจะเป็นพระพุทธรูป

นาคปรกที่พบงยู่ตามวัดต่า ๆใน จ.สุพรรณบุรี เช่น วัดพระลงย วัดคลง ชะโด วัดวั หิน เป็นต้น (ภาพที่ 4.2) 

แมละที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติสุพรรณบุรี หรืงงาจจะรวมถึ ง ค์ที่เก็บรักษางยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้าน

จิม ทงมปสั์น ด้วยก็เป็นได้ ที่น่าสนใจก็คืงพระพุทธรูปนาคปรกเหล่านั นมีลักษณะที่ใกล้เคีย กันหลายประการ 

ที่ส าคัญคืงขนาดขง ง ค์พระแมละรูปพระพักตร์ขง พระพุทธรูปที่มีความละม้ายคล้ายกัน แมละความนิยมใน

การสร้า พระพุทธรูปนาคปรกในลุ่มแมม่น  าท่าจีนนี ก็คล้ายๆกับในลุ่มน  าลพบุรี-ป่าสัก คืงในแมถบ จ.ชัยนาท 

แมละ จ.ลพบุรี ที่นิยมสร้า ขนาดใหญเ่กืงบเท่าขนาดบุคคลจริ  หรืงที่พบใน จ.ลพบุรีที่บา ง ค์มีขนาดใหญ่

กว่าบุคคลจริ เสียงกี ในขณะที่ลุ่มน  าแมม่กลง นั นพบพระพุทธรูปนาคปรกจ านวนไม่ก่ีชิ นแมละมีขนาดเล็กกว่า 

แมต่กลับนิยมรูปเคารพพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรมากกว่า ซ่ึ พบจ านวนหลายง ค์โดยเฉพาะงย่า ยิ่ ที่

ปราสาทเมืง สิ ห์ แมละในทา กลับกันก็พบรูปเคารพพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเพีย ไม่ก่ีง ค์บนลุ่มน  าท่าจีน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.2 พระพุทธรูปปา นาคปรกที่พบในจั หวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันประดิษฐานงยู่ที่ (จากซ้ายไปขวา) วัดพระลงย 

วัดวั หิน วัดคลง ชะโด แมละพิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติสุพรรณบุรี (ภาพขวาสุดสง ง ค์) 
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 รูปเคารพที่ส าคัญมากก็คืงพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมีที่พบจ านวน 3 ง ค์บนลุ่มแมม่น  าแมม่

กลง  ซ่ึ เป็นประเด็นถกเถีย ว่าการพบรูปเคารพประเภทนี ในภาคตะวันตกจะเก่ียวข้ง กับการรับงิทธิพลทา 

การเมืง จากเขมรด้วยหรืงไม่งย่า ไร เพราะรูปเคารพประเภทนี พบจ านวนน้งย ในประเทศไทยพบเฉพาะใน

ภาคกลา  (พบที่จั หวัดลพบุรีจ านวน 2 ง ค์) แมต่ไม่พบในภาคตะวันงงกเฉีย เหนืง ซ่ึ นักวิชาการบา ท่านมี

ความเห็นว่าการพบรูปเคารพพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมีในภาคกลา ขง ไทยน่าจะหมายถึ การ

ยงมรับง านาจขง เขมรซ่ึ งาจจะเป็นเพีย ช่ว เวลาหน่ึ เท่านั น แมละการที่ไม่พบรูปเคารพประเภทนี ในภาค

ตะวันงงกเฉีย เหนืงขง ไทยก็เป็นเพราะพื นที่นั นเป็นส่วนหน่ึ ขง งาณาจักรเขมรงยู่แมล้ว (รุ่ โรจน์ ภิรมย์

งนุกูล 2547) งกีทั  พระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมีที่พบในภาคตะวันตกก็มีลักษณะทา ศิลปะที่คล้ายกับ

ที่พบที่เมืง พระนคร จนท าให้มีข้งถกเถีย ว่าเป็นรูปเคารพนี เป็นฝีมืงสกุลช่า หลว จากเมืง พระนครหรืงไม่ 

(ดู สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, ม.ร.ว. 2530) แมละยั มีประเด็นถกเถีย ต่งไปงกีว่ารูปพระโพธิสัตว์งวลิเตศวรเปล่ รัศมี

นั นเก่ียวข้ง งันใดหรืงไม่กับ ‘พระชัยพุทธมหานาถ’ ที่กล่าวถึ ในจารึกปราสาทพระขรรค์ทีว่่าพระเจ้าชัยวรมัน

ที่ 7 ทร สถาปนาเพื่งส่ ไปประดิษฐานยั ศาสนสถาน 23 แมห่ ตามเมืง ต่า ๆ รวมทั  เมืง ที่เชื่งว่างยู่ในภาค

กลา ขง ไทยด้วย (สุภัทรดิศ ดิศกุล, มจ. 2509:56) แมต่ด้วยเหตุที่ในเงกสารโบราณมิได้งธิบายถึ ลักษณะ

ขง  ‘พระชัยพุทธมหานาถ’ ไว้ว่าหมายถึ ง ค์ใด จึ ท าให้เกิดการตีความที่แมตกต่า กันงงกไป ส่วนจ านวน 23 

แมห่ ที่ระบุในจารึกนั น จะหมายถึ จ านวนรูปเคารพหรืงจ านวนสถานที่ที่รูปเคารพไปประดิษฐานก็ไม่งาจทราบ

ได้ แมต่ก็มีผู้วิเคราะห์แมละเสนงข้งสันนิษฐานที่แมตกต่า กันงงกไป บา ท่านก็เสนงว่าพระชัยพุทธมหานาถน่าจะ

หมายถึ พระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมี (Woodward 1994/1995) โดยให้เหตุผลว่าค าว่า ‘มหานาถ’ ที่

หมายถึ พระเป็นเจ้าผู้ยิ่ ใหญ่ หรืงพระผู้คุ้มครง  ซ่ึ พบบ่งยว่าเป็นความหมายขง พระนามขง พระงวโลกิเต

ศวร แมละ ‘พุทธมหานาถ’ หมายถึ พระพุทธเจ้าผู้ยิ่ ใหญ ่แมละค าว่า ‘ชย’ ที่งยู่ข้า หน้า หมายถึ  ชัยชนะขง  

ซ่ึ ในที่นี ก็หมายถึ  ขง กษัตริย์น่ันเง  นงกจากนี แมล้วหลักฐานที่ระเบีย คดด้านหน่ึ ขง ปราสาทบายนมีจารึก

บนผนั ว่าเป็นที่ประดิษฐานขง พระชัยพุทธมหานาถแมห่ ศรีชยราชปุระ แมละงีกแมห่ หน่ึ กล่าวถึ พระชัยพุทธ

มหานาถส่ ไปยั ศรีชยวัชรปุระ ซ่ึ เมืง ทั  สง นี ก็หมายถึ เมืง ราชบุรีแมละเมืง เพชรบุรี ซ่ึ เมืง โบราณ

เพชรบุรีพบรูปเคารพพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมี แมต่ทว่ารูปเคารพนี ที่พบนงกเมืง พระนครก็พบเพีย 

ไม่ก่ีง ค์ แมต่ก็มีนักวิชาการบา ท่านที่วิเคราะห์ว่าพระชัยพุทธมหานาถหมายถึ พระพุทธรูปปรา ค์นาคปรก 

ด้วยเหตุผลด้านวัฒนธรรมความเชื่งเรื่ง รัตนตรัยมหายานขง เขมร ซ่ึ ในศิลปะบายนพระพุทธรูปที่สร้า นั น

เป็นปรา ค์นาคปรกทั  สิ น แมละพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทร ถืงพระง ค์ว่าเป็นภาคหน่ึ ขง พระพุทธเจ้า พระชนก

ทร เปรียบเสมืงนพระโพธิสัตว์โลเกศวร แมละพระมารดาคืงพระนา ปรัชญาปารมิตา (สุริยวุฒิ สุขสวัสด์ิ, 

ม.ร.ว. 2530) งกีทั  พระพุทธรูปนาคปรกก็พบที่เมืง โบราณในภาคกลา เกืงบทุกแมห่  (สุภัทรดิศ ดิศสกุล, 

ม.จ. 2524; 2533) งย่า ไรก็ดี ข้งสมมุติฐานประการหลั นี  จริ งยู่ที่พบพระพุทธรูปนาคปรกตามเมืง โบราณ
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สมัยลพบุรีแมทบทุกเมืง  แมต่จากหลักฐานพระพุทธรูปนาคปรกที่พบบนลุ่มแมม่กลง พบว่ามีลักษณะขง ศิลปะ

ท้ง ถ่ินมากแมละไม่ค่งยประณีตนัก หากรูปเคารพเหล่านั นคืง ‘พระชัยพุทธมหานาถ’ ที่ถูกกล่าวถึ ในจารึก

ปราสาทพระขรรค์ แมละที่จารบนผนั ระเบีย คดปราสาทบายน ก็น่าแมปลกทีว่่าเป็นรูปเคารพที่ ‘สถาปนา’ โดย

กษัตริย์ผู้ยิ่ ใหญ ่แมต่เหตุใดศิลปกรรมจึ ดูธรรมดาสามัญ ไม่วิจิตรพิสดารสมกับเป็นพุทธประติมาที่กษัตริย์

แมห่ งาณาจักรงันเกรีย ไกรจะพระราชทานแมก่หัวเมืง น้งยใหญ่ที่งยู่ใต้งิทธิพลขง พระง ค์ ดั นั นเรื่ง นี ก็ยั 

ไม่ควรสรุป แมต่ควรที่จะต้ง มีการศึกษาค้นคว้ากันต่งไปงีก ถึ แมม้ว่าในสมัยลพบุรีนั นภาคตะวันตกจะงยู่ในยุค

ที่ไม่รุ ่เรืง ดั เก่า แมต่บทบาทขง ชุมชนในภูมิภาคนี ก็ไม่ควรมง ข้าม ด้วยทรัพยากรแมร่ธาตุที่เป็นที่ต้ง การ

งย่า ดีบุกแมละขง ป่าทั  หลาย งกีทั  ที่ตั  ทา ภูมิศาสตร์ที่เป็นทา ผ่านงงกไปสู่ทะเลทั  ทา ฝ่ั ง่าวไทยแมละฝ่ั 

งันดามัน มิเช่นนั นแมล้วกษัตริย์เขมรก็ค ไม่พยายามแมผ่งิทธิพลเพื่งเข้ามาครงบครง ดินแมดนในแมถบนี  แมละ

ความพายามนี ค เกิดขึ นมาก่งนรัชสมัยขง พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นแมน่ หรืงงาจจะย้งนหลั ไปถึ พุทธ

ศตวรรษที่ 16 เมื่งครั  ที่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 เข้ามาตีเมืง ลวปุระจนท าให้เมืง ถึ กับร้า ผู้คน (ดู ศานติ ค า

ภักดี 2556) ความระส่ าระสายทา การเมืง ในครั  นั นค ส่ันคลงนความมั่นค ขง บ้านเมืง ในลุ่มน  าฝ่ั 

ตะวันตกงยู่ไม่น้งยเลยทีเดียว 

 

4.3 ‘ชายขอบ’ ของประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจมองข้าม 

 การศึกษาค้นคว้าทา โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทยในช่ว หลั สมัยทวารวดีก็ค 

หลีกเล่ีย ไม่ได้ที่จะกล่าวถึ ง านาจทา การเมืง ขง งาณาจักรเขมรที่มีต่งดินแมดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบัน 

ซ่ึ ดูจะเป็นประเด็นที่มีความเห็นขัดแมย้ ในทา วิชาการค่งนข้า มาก ความเห็นต่า ที่ว่านี น่าจะมาจากแม ่มุมขง 

การวิเคราะห์ ว่าควรจะมง งทิธิพลทา การเมืง แมยกงงกจากงทิธิพลทา ศิลปวัฒนธรรมหรืงไม่งย่า ไร จาก

หลักฐานจารึกที่พบแมล้วในปัจจุบันก็ค ปฏิเสธไม่ได้ว่างทิธิพลทา การเมืง ขง งาณาจักรเขมรนั นเข้ามาถึ ฝ่ั 

ตะวันงงกขง ลุ่มน  าเจ้าพระยาซ่ึ ก็คืงลวปุระหรืงลพบุรี งย่า น้งยตั  แมต่ พ.ศ. 1545 คืงในสมัยขง พระเจ้าสุ

ริยวรมันที่ 1 (ศานติ ค าภักดี 2556) แมต่หากกล่าวถึ ประเด็นงทิธิพลทา การเมืง ขง เขมรที่ไกลงงกไปจาก

ลพบุรีจนมาถึ ภาคตะวันตกขง ไทย ก็มีความเห็นแมตกต่า ในทา วิชาการกันค่งนข้า มากทีเดียว เหตุหน่ึ คืง

หลักฐานที่พบค่งนข้า คลุมเครืง หลักฐานทา ง้งมงย่า จารึกต่า ๆก็ต้ง งาศัยการตีความค่งนข้า มาก งีก

ทั  หลักฐานวัตถุก็เส่ืงมสลายไปเป็นงันมาก พื นที่ในเมืง โบราณบา แมห่ ก็มีชุมชนปัจจุบันเข้าไปงยู่งาศัยงย่า 

หนาแมน่นหรืงกลายเป็นโร  านงุตสาหกรรมไปแมล้ว จนท าให้การศึกษาเพิ่มเติมจากพื นที่นั นๆกระท าได้ยาก 

 านวิจัยชิ นนี ต้ง การที่จะชี ให้เห็นถึ ความส าคัญขง การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีขง ทุกยุคสมัยขง 

แมต่ละภูมิภาค เพราะการศึกษาสั คมโบราณทั  ในช่ว ที่มีความเจริญรุ่ เรืง สู สุดแมละในช่ว ที่สั คมมีการ



 
 

การส ารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มน  าแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสื่งระยะไกล (Remote Sensing 125 

 

เปล่ียนผ่านล้วนแมล้วแมต่มีความส าคัญต่งการท าความเข้าใจสั คมแมละวัฒนธรรมขง มนุษย์ทั  สิ น โดยเฉพาะ

งย่า ยิ่ การศึกษาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในช่ว ก่งนพุทธศตวรรษที่ 19 คืงในช่ว ที่มีกลุ่มก้งนทา 

การเมืง หลายกลุ่มกระจายงยู่ตามภูมิภาคต่า ๆ ก่งนที่สุโขทัยบนลุ่มเจ้าพระยาจะรุ่ เรืง แมละบทบาทโดดเด่น

ขึ นมา    

 ผั เมืง โบราณในสมัยลพบุรีทีม่ีรูปส่ีเหล่ียมแมละมีคูน  า-คันดินล้งมรงบเช่นที่พบในภาคตะวันตกนี  ไม่

พบในภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงตงนล่า  แมต่พบที่ภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงตงนบน เพราะเหตุใดการสร้า 

เมืง ที่มีปราการรงบด้านลักษณะนี จึ เกิดขึ นเฉพาะในพื นที่ที่งยู่ห่า ไกลจากเมืง พระนคร ซ่ึ ผั เมืง โบราณ

ในภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงตงนบนที่ว่านี ก็คืง เมืง หนง หานหลว  จั หวัดสกลนคร แมละเมืง หนง หาน

น้งย จั หวัดงุดรธานี เมืง หนง หารหลว มีขนาดความยาว 1,600 เมตร กว้า  1,500 เมตรโดยประมาณ 

ส่วนเมืง หนง หานน้งยมีขนาดความยาว 1,200 เมตรแมละความกว้า  1,000 เมตรโดยประมาณ (ภาพที่ 4.4-

4.5) เมืง โบราณทั  สง แมห่ นี นับว่ามีความส าคัญต่งการท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ ในช่ว ก่งนพุทธ

ศตวรรษที่ 19 ไม่ใช่น้งย แมต่ทว่ามีข้งมูลการศึกษาทา ด้านโบราณคดีน้งยมาก เมืง หนง หานหลว เป็นเมืง 

ที่ตั  งยู่รมิทะเลสาบน  าจืดขนาดใหญ่ บริเวณไม่ห่า ไกลจากเมืง หนง หานหลว พบซากศาสนสถานฮินดู

หลายแมห่ ที่น่าสนใจ คืง พระธาตุเชิ ชุม พระธาตุนารายณ์แมจ แมว  แมละพระธาตุภูเพ็ก แมละพบจารึกภาษา

ขงมด้วยงักษรขงมโบราณทีก่รงบประตูทา เข้างุโม ค์วัดพระธาตุเชิ ชุมวรวิหาร เป็นศิลาทรายสลัก มีงายุ

สมัยในราวพุทธศตวรรษที่ 17 เนื งความกล่าวถึ การแมบ่ เขตการปกครง ที่ดินแมก่หัวหน้าหมู่บ้านแมต่ละแมห่  

(ง าไพ ค าโท 2529) จากข้งความในจารึกท าให้ได้ทราบถึ สภาพสั คมในสมัยนั น แมละจากเงกสารโบราณที่

ส าคัญงีกชิ นหน่ึ ก็คืง ต านานงุรั คธาตุ หรืงต านานการสร้า พระธาตุพนม เงกสารชิ นนี เป็นแมหล่ ข้งมูลที่

ส าคัญส าหรับการศึกษาบทบาทขง ศาสนาในสั คม แมม้ว่าจะเป็นต านานที่เขียนขึ นไม่ก่ีรง้ยปีมานี แมละมีเนื งหา

ที่เป็นเรื่ง เล่าที่ย้งนงดีตไปหลายร้งยปี แมต่ต านานนี ก็ท าให้เห็นภาพความสัมพันธ์ขง บ้านเมืง ต่า ๆที่งยู่บน

สง ฝ่ั แมม่น  าโข  ที่มีวัฒนธรรมร่วมกันในเรื่ง ความเชื่งเก่ียวกับพญานาคที่สามารถดลบันดาลให้เกิดงุทกภัย

แมละแมผน่ดินถล่มจนท าให้เกิดเป็นหนง น  าขนาดใหญ่ทั  สง แมห่ ที่เห็นทุกวันนี  ในต านานงุรั คธาตุกล่าวถึ 

ต านานเมืง หนง หานทั  สง ว่า เมืง หนง หานหลว มีผู้ครง เมืง คืง พระยาสุวรรณภิ คาร เป็นผู้ซ่ึ มี

บทบาทส าคัญในการสร้า พระธาตุพนม ส่วนเมืง หนง หานน้งยมีผู้ครง เมืง คืงพระยาค าแมด  เจ้าเมืง ทั  

สง นี เป็นโงรสขง พระยางนิทปัฐนคร ซ่ึ ก็คืงกษัตริย์เขมรน่ันเง  แมละในต านานก็กล่าวถึ เมืง หนง หาน

น้งย เดิมเรียกว่า ‘เมืง ขุนขงม’ ครั  หน่ึ ขุนขงมไปฆ่าลูกขง พญานาคตายแมล้วแมล่เนื งเงาไปกิน ท าให้

พญานาคโกรธมากแมละพาเหล่าพญา ูต่า ๆไปพั ทลายเมืง แมละจับผู้คนกินเป็นงาหาร ผู้ที่รงดชีวิตก็คืงผู้ที่

ไม่ได้กินเนื งลูกพญานาค แมละได้รับความช่วยเหลืงโดยพญานาคได้พาไปตั  บ้านเรืงนงยู่รมิหนง น  า (อุรังธาตุ 

2483:58-59) ต านานเรื่ง เล่าลักษณะนี แมม้ว่าจะสืบค้นงายุสมัยได้ไม่ถนัดนัก แมต่ก็ท าให้เห็นว่ามีเรื่ง เล่าใน
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ต านานที่กล่าวถึ ง านาจขง ขงมทีข่ึ นไปถึ ภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงตงนบนด้วย แมต่ง านาจนั นก็ไม่ได้เป็นที่

ยงมรับเสมงไป หน าซ  ายั ถูกต่งต้านงย่า รุนแมร เมื่งกลุ่มง านาจท้ง ถ่ินเข้มแมข็ ขึ น ต านานงุรั คธาตุนี น่าจะ

ประพันธ์ขึ นภายหลั พุทธศตวรรษที่ 19 ล มาแมล้ว ซ่ึ เป็นยุคสมัยที่ง านาจขงมได้เส่ืงมล ไปนานแมล้ว แมละ

เมืง หนง หานในเวลานั นก็ขึ นกับงาณาจักรล้านช้า  แมละศาสนาพุทธนิกายเถรวาทก็รุ่ เรืง ในแมถบนี  แมต่หาก

มง ย้งนกลับไปในช่ว ที่ขงมยั มีง านาจเหนืงดินแมดนในแมถบนี ศาสนาที่เป็นที่ยงมรับกันก็น่าจะเป็นศาสนา

พราหมณ์-ฮินดู หรืงศาสนาพุทธนิกายมหายานมากกว่า แมต่ก็น่าสนใจที่ต านานงุรั คธาตุนั นได้ผูกโย เรื่ง ราว

ระหว่า พระยาสุวรรณภิ คาร ผู้เป็นเจ้าเมืง ที่สืบเชื งสายตร มาจากกษัตริย์ขงม กับบทบาทส าคัญในการ

ท านุบ ารุ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในการสร้า เจดีย์เพื่งประดิษฐานพระงุรั คธาตุขง พระพุทธเจ้า ไว้งย่า 

ล ตัว แมละที่น่าสนใจมากในประเด็นนี ก็คืงจากหลักฐานทา โบราณคดีที่พบคืงพระธาตุพนมนั นสร้า ขึ นบน

ฐานขง ศาสนสถานพราหมณ์-ฮินดู เพราะจากเมื่งครั  ที่พระธาตุพนมถล่มล มาเมื่ง พ.ศ. 2518 นั นได้พบท่ง

โสมสูตรงยู่ในชั นใต้ดินด้วย (ภาพที่ 4.5) ซ่ึ ก็เป็นหลักฐานส าคัญงีกชิ นหน่ึ ที่ยืนยันถึ ความสัมพันธ์ระหว่า 

ภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงตงนบนขง ไทยกับงาณาจักเขมรที่มีงย่า น้งยตั  แมต่พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา 

 จากหลักฐานที่หยิบยกมาในข้า ต้นนี ก็เพื่งที่จะแมสด ให้เห็นถึ สถานการณ์บ้านเมืง ในช่ว พุทธ

ศตวรรษที่ 16-18 ขง ภูมิภาคที่งยู่ห่า ไกลจากศูนย์กลา ง านาจทา เศรษฐกิจซ่ึ ก็คืงเมืง พระนคร  แมละเมื่ง

พิจารณาประกงบกับหลักฐานจากเงกสารโบราณทั  จารึกที่พบที่ประเทศกัมพูชา รวมทั  จารึกปราสาทพระ

ขรรค์ที่กล่าวถึ  สุวรรณปุระ ศรีศัมพูกปัฏฏนะ ชัยราชปุรี ศรีสิ หปุรี แมละศรีชัยวัชรปุรี  ที่สะท้งนให้เห็นถึ 

สถานการณ์บ้านเมืง  งกีทั  กุศโลบายในด้านการเมืง การปกครง แมละการศาสนาขง พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

ที่มีความสลับซับซ้งนในช่ว พุทธศตวรรษที่ 18 แมละหากเชื่งว่าแมคว้นเจนลีฟูที่ ถูกกล่าวถึ ในพ ศาวดาร

ราชว ศ์ซุ่ คืงบ้านเมืง ทีง่ยู่บนลุ่มแมม่น  าเจ้าพระยาตงนล่า ฝ่ั ตะวันตกดั ที่นักวิชาการบา ท่านวิเคราะห์ไว้ 

ตามที่ได้งภิปรายไว้ในบทที่ 2 การส่ ราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชส านักจีนก็เป็นการเคล่ืงนไหวทา 

การเมืง ที่มีนัยยะส าคัญทีเดียว แมละก็ค ปฏิเสธไม่ได้ถึ ง านาจขง งาณาจักรเขมรว่าเคยมีงยู่ในภาคตะวันตก

ขง ไทย แมต่งิทธิพลทา การเมืง นั นก็ค จะลุ่มๆดงนๆ เพราะเป็นภูมิภาคที่งยู่ห่า ไกล ประกงบกับ

สถานการณ์ภายในขง ราชส านักเขมรเง ที่ต้ง รบทัพจับศึกกับเพื่งนบ้านข้า เคีย งยู่ตลงดเวลา  แมละการ

เคล่ืงนไหวทา การเมืง โดยใช้วิธกีารทูตในลักษณะนี  ลวปุระหรืงลพบุรีเง ก็เคยท ามาก่งนใน พ.ศ. 1703 ที่ได้

ส่ ราชทูตพร้งมเครื่ง บรรณาการไปยั ราชส านักจีนในปีเดียวกับทีร่าชส านักเขมรเกิดความขัดแมย้ กันภายใน 

(เดวิท แมชนด์เลงร์ 2546: 78)  
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ภาพที่ 4.3 ภาพถ่ายทา งากาศเมืง หนง หานหลว  จ.สกลนคร Williams-Hunt Collection 

(http://gdap.crma.ac.th) 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.4 ภาพถ่ายทา งากาศเมืง หนง หานหลว  จ.สกลนคร Williams-Hunt Collection (BN758 19/3/1945, F20, 

648) (http://gdap.crma.ac.th) 
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 ชุมชนโบราณในภาคตะวันตกขง ไทยคืงแมคว้นเจนลีฟูหรืงไม่ ก็ค ยั สรุปชัดเจนไม่ได้ เพราะยั ต้ง 

งาศัยการตีความจากหลักฐานแมวดล้งมงยู่ แมต่จากหลักฐานในตงนนี ภาคตะวันตกขง ไทยดูจะมีน  าหนักมาก

ที่สุด เหตุผลในเรื่ง ความต้ง การที่จะขยายง านาจมาทา ตะวันตกขง งาณาจักรเขมรก็ค มีความซับซ้งน

มากเช่นกัน ความต้ง การทรัพยากรธรรมชาติก็ค จะเป็นส่วนหน่ึ  การเป็นทา ผ่านงงกสู่ทะเลงันดามันก็ค 

ส าคัญไม่น้งย แมต่เหตุผลที่ส าคัญงาจจะเป็นเรื่ง ความมั่นค ทา การเมืง  เพราะจะเห็นได้ว่าหัวเมืง งย่า 

ลพบุรีเง ก็ตีตัวงงกห่า จากเขมรเมื่งสบโงกาส ดั นั นค ไม่เป็นผลดีส าหรับราชส านักเขมรเป็นแมน่หากจะ

ปล่งยให้สุวรรณปุระแมละเมืง ง่ืนๆทา ฝ่ั ตะวันตกได้ใกล้ชิดกับลพบุรี จนกลายเป็นหงกข้า แมคร่ที่ท าให้ลพบุรี

เงนเงยี แมละคิดตั  ตนเป็นเงกเทศได้งย่า สะดวก ดั นั นจึ เป็นไปได้มากที่เขมรจะรวบรวมหรืงพยายามจะ

ภาพที่ 4.5 พระธาตุพนมเมื่งครั  ที่พั ถล่มล มาใน พ.ศ. 2518 จากการขุดฐานรากโดยกรมศิลปากรเพื่งสร้า พระธาตุ

ง ค์ใหม่ ได้พบท่งโสมสูตรฝั งยู่ใต้ผนั ทา ด้านทิศเหนืงขง พระธาตุ                                                                

(ที่มาภาพ: http://www.yclsakhon.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539367953, สืบค้นเม่ืง 2/2/2013)                    
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รวบรวมหัวเมืง ทา ตะวันตกมาไว้ในปกครง ด้วย แมต่เขมรเง ก็ไม่งาจที่จะมีการควบคุมดินแมดนในแมถบนี ได้

ตลงดเวลา ด้วยระยะทา ที่ห่า ไกลแมละการต่งต้านที่ค มีงยู่ตลงดเวลา แมต่ถึ กระนั นงทิธิพลวัฒนธรรมชั นสู 

ในด้านศิลปะวิทยาการทั  หลายขง เขมรก็ค เป็นที่ยงมรับกันงยู่พงสมควร แมต่วัฒนธรรมท้ง ถ่ินก็ยั ค มีงยู่

แมละมีการแมสด งงกทา ศิลปกรรมที่เป็นการผสมผสานกันระหว่า วัฒนธรรมใหม่กับความนิยมดั  เดิมที่มา

ตงบสนง ความต้ง การแมละรับกับรสนิยมขง ท้ง ถ่ินเง   

 บ้านเมืง ในภาคตะวันตกขง ไทยจากที่เคยรุ่ เรืง จากการค้าทา ไกลกับโลกตะวันตกจนเติบโตมา

เป็นบ้านเมืง ในยุคทวารวดี ก็ต้ง มาถึ ยุคเส่ืงมเมื่งการค้ากับชุมชนโพ้นทะเลได้เส่ืงมซาล  แมว่นแมคว้นที่

เติบโตมาจากการเป็นเมืง ท่าค้าขายก็มีงันซบเซาล ไปด้วย จนมาถึ ยุคที่การค้าระหว่า ภูมิภาคในภาคพื น

ทวีปมีความส าคัญมากขึ น ดั จะเห็นได้จากศูนย์กลา ทา เศรษฐกิจงย่า งาณาจักรเขมรแมละงาณาจักรพุกาม

ที่ตั  งยู่ลึกเข้าไปในภาคพื นทวีปแมละกลายเป็นหน่วยทา การเมืง ที่มีขนาดใหญโ่ตขึ นมาก เครืงข่ายการติดต่ง

แมลกเปล่ียนภายในภูมิภาคมีความส าคัญแมละขยายว กว้า มากขึ น บ้านเมืง ในภาคตะวันตกขง ไทยก็ค เป็น

เช่นเดียวกับบ้านเมืง รว่มสมัยในภูมิภาคงื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจแมละการเมืง ที่มีการ

แมข่ ขันแมก่ แมย่ กันมากขึ น แมม้ว่าจะมีกระแมสวัฒนธรรมใหญห่รืงวัฒนธรรมหลว จะเข้ามาเบียดบั หรืงกดทับ

วัฒนธรรมท้ง ถ่ินไว้ก็ตาม แมต่กลุ่มสั คมชายขงบก็ค มิได้สยบยงมแมต่กลับแมสด งงกทา วัฒนธรรมที่เป็น

การต่งต้านกับง านาจซ่ึ ก็ไม่จีรั ยั่ ยืนเช่นกัน   
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บทที่ 5 

ร่องรอยที่รอการพิสูจน์ 

  านศึกษาชิ นนี เป็นน าเงาเทคโนโลยีส ารวจทา ไกล (Remote Sensing) มาประยุกต์ใช้ในการส ารวจ

ร่ง รงยวัฒนธรรมโบราณในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-18 บนลุ่มแมม่น  าแมม่กลง -ท่าจีน ซ่ึ เป็นการใช้ประโยน์

จากข้งมูลภาพถ่ายดาวเทียมแมละภาพถ่ายทา งากาศมาประกงบกับการส ารวจในภาคพื นดิน จากการศึกษาก็

พบว่าการส ารวจระยะไกลด้วยข้งมูลภาพถ่ายดาวเทียมแมละภาพถ่ายทา งากาศนั นให้ข้งมูลที่เป็นประโยชน์

แมตกต่า กันไป ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวรุดหน้าในปัจจุบันท าให้มีภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเงียดสู แมละการ

วิเคราะห์ด้วยเทคนิคคงมพิวเตงร์โดยใช้การผสมสีเทียมสามารถช่วยให้เห็นร่ง รงยต่า ๆบนภูมิทัศน์ได้ชัดเจน

ขึ น แมต่การที่จะตรวจสงบว่าร่ง รงยดั กล่าวจะเป็นร่ง รงยทา โบราณคดีหรืงไม่ ก็จ าเป็นต้ง งาศัยข้งมูล

จากภาพถ่ายทา งากาศที่ถูกบันทึกไว้เมื่งหลายสิบปีที่ ซ่ึ จะแมสด ลักษณะขง ภูมิทัศน์ที่ย้งนกลับไปในงดีตได้

ได้มากกว่า แมต่ที่ส าคัญการส ารวจภาคสนามก็เป็นส่ิ ที่จ าเป็นงย่า ยิ่  ทั  การเดินส ารวจแมละการสัมภาษณ์

ชาวบ้านที่งาศัยงยู่ในพื นที่ ที่ทราบประวัติการค้นพบหลักฐานโบราณคดีแมละต าแมหน่ ที่พบ ตลงดจนข้งมูล

ด้านกายภาพขง แมหล่ โบราณคดีที่มีการเปล่ียนแมปล ในงดีตเท่าที่จะสามารถย้งนกลับไปได้ ซ่ึ การส ารวจ

แมบบครงบคลุมพื นที่กว้า ในลักษณะนี ก็สามารถน าไปสู่การศึกษาในเชิ ลึกในงนาคตด้วย     

 การศึกษาทา โบราณคดีครั  นี ท าให้เห็นว่าภาคตะวันตกขง ประเทศไทยภายหลั การเส่ืงมถงยล 

ขง วัฒนธรรมทวารวดีก็ยั มีชุมชนขนาดใหญ่งาศัยงยู่หลายแมห่ ด้วยกัน แมม้ ว่าศูนย์กลา ชุมชนจะ

เปล่ียนแมปล ไปแมต่ผู้คนแมละสั คมยั ค ด าร งยู่ แมต่เครืงข่ายชุมชนโบราณบนลุ่มแมม่น  าแมม่กลง -ท่าจีนก็ได้มี

การปรับตัวไปตามสถานการณ์บ้านเมืง ที่เกิดขึ น พัฒนาการทา สั คมขง เงเชียตะวันงงกเฉีย ใต้ใน

ภาพรวมมีความสลับซับซ้งนมากขึ นด้วยเครืงข่ายความสัมพันธ์ทา การเศรษฐกิจที่ขยายว กว้า ขึ น กัมพูชา

แมละพุกามเป็นหน่วยทา สั คมที่มีขนาดใหญ่มากจนงาจเรียกว่าเป็น ‘จักรวรรดิ’ ก็ว่าได้ แมต่การเคล่ืงนไหว

ขง บ้านเล็กเมืง น้งยต่า ๆก็ค ไม่งาจมง ข้ามไปได้ เพราะยิ่ เศรษฐกิจแมละการเมืง มีความซับซ้งนมาก

เท่าไรความมั่นค ทา การเมืง แมละการทหารขง งาณาจักรก็ยิ่ ต้ง มีมากขึ นเท่านั น แมละการพึ่ พา แมหล่ 

ทรัพยากรจากภายนงกก็เป็นเรื่ง ที่หลีกเล่ีย ไม่ได้ ดั นั นการศึกษาแมละท าความเข้าใจประวัติศาสตร์ที่

นงกเหนืงจากช่ว เวลาที่ชุมชนมีความรุ่ เรืง สู สุดจึ มีความส าคัญมาก งย่า เช่น ประวัติศาสตร์ขง ผืน

แมผน่ดินไทยในช่ว หัวเลี ยวหัวต่ง ในช่ว เวลาที่เขมรก าลั ง่งนแมงแมละเส่ืงมง านาจล  ขณะเดียวกันสุโขทัยก็

ก าลั ก่งตัวจนกลายเป็น ‘งาณาจักร’ ที่ในหลายร้งยปีต่งมาถูกนับว่าเป็นราชธานีขง รัฐชาติ ‘ไทย’ ซ่ึ แมท้ที่

จริ แมล้วยั มีกลุ่มก้งนทา สั คมงื่นๆงกีมากมายบนผืนแมผ่นดินไทยที่ เป็นรากเห ้าส าคัญทา ประวัติศาสตร์

แมละวัฒนธรรมขง  ‘ไทย’  
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5.1 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ขาดหาย 

  านวิจัยชิ นนี ได้ท าการรวบรวมแมละส ารวจพบหลักฐานทา โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในช่ว พุทธ

ศตวรรษที่ 16-18 การค้นพบใหม่ขง  านศึกษานี ที่ส าคัญก็คืงร่ง รงยเมืง โบราณขนาดใหญ่บนภาพถ่ายทา 

งากาศที่บ้านหนง แมจ  ต.หนง แมจ  ง.ดงนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ที่ านศึกษานี เสนงว่าคืงเมืง  สุวรรณปุระ ที่

กล่าวถึ ในจารึกสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบในประเทศกัมพูชา แมหล่ โบราณคดีแมห่ นี เป็นที่รู้จักกันมาช้า

นานแมล้วว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่จากการค้นพบหลักฐานวัตถุจ านวนมากแมละร่ง รงยศาสนสถานหลายแมห่ ใน

บริเวณใกล้เคีย  แมต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่หลักฐานวัตถุที่ส าคัญจ านวนมากได้ถูกเคล่ืงนย้ายงงกจากพื นที่ไป

แมล้ว แมละซากโบราณสถานต่า ๆเหล่านั นก็ถูกรื งท าลายจนแมทบไม่เหลืงร่ง รงยงะไรในปัจจุบัน แมต่แมหล่ 

โบราณคดีแมห่ นี ก็ควรที่จะต้ง มีการศึกษากันต่งไปงกี งย่า น้งยก็ศึกษาจากหลักฐานที่ยั หล เหลืงงยู่ เช่น

วัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์โร เรียนวัดหนง แมจ  แมละต าแมหน่ ที่พบร่ง รงยโบราณสถานบนภาพถ่ายทา 

งากาศ นงกจากนี แมล้วก็ควรที่จะต้ง การศึกษาเพิ่มเติมจากการค้นพบข้งมูลใหม่งีกประการหน่ึ ขง  าน

ศึกษานี  ก็คืงศึกษาผั บริเวณที่เป็นคันดินรูปส่ีเหล่ียมที่มีสระน  างยู่ตร กลา  ที่สันนิษฐานว่าเป็นสถานที่

ประกงบพิธกีรรม ซ่ึ พบที่แมหล่ โบราณคดีบ้านดงนกงกแมละที่บ้านหลุมดิน ที่ควรมีการส ารวจแมละศึกษาใน

เชิ ลึกเพื่งให้ทราบถึ งายุสมัยแมละท าการศึกษาเปรียบเทียบเพื่งให้ เข้าใจถึ พิธีกรรมแมละความเชื่งใน

วัฒนธรรมนี ด้วย 

 จาก านศึกษาครั  นี ท าให้มง เห็นถึ ความเป็นท้ง ถ่ินขง ภาพตะวันตก ข้งสั เกตต่า ๆที่ได้ตั  ไว้ใน

 านศึกษานี คืง ประเพณีการก่งสร้า ศาสนสถานแมละความนิยมในการสร้า รูปเคารพที่แมตกต่า กันระหว่า 

ชุมชนบนลุ่มน  าแมม่กลง กับลุ่มน  าท่าจีน ซ่ึ ในลุ่มแมม่กลง นั นการก่งสร้า ศาสนสถานก่งด้วยงิฐศิลาแมล  

ในขณะที่บนลุ่มน  าท่าจีนกลับพบว่ามีการก่งสร้า ด้วยงฐิดินเผาบนฐานศิลาแมล เป็นส่วนใหญ่ แมละรูปเคารพ

พระโพธิสัวต์งวโลกิเตศวรพบหลายง ค์ในลุ่มน  าแมม่กลง  แมต่ในลุ่มน  าท่าจีนนั นให้ความส าคัญกับพระพุทธรูป

ปา นาคปรกมากกว่า ความนิยมนี คล้ายๆกับที่พบในจั หวัดลพบุรี ซ่ึ ความคล้ายคลึ กันทา วัฒนธรรมขง 

สง พื นที่ก็น่าสนใจงยู่ไม่ เป็นไปได้หรืงไม่ที่สุพรรณบุรีจะมีความสัมพันธ์กันทา เครืงญาติใกล้ชิดกับลพบุรีมา

ตั  แมต่ก่งนสมัยกรุ ศรีงยุธยา 

 การศึกษาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในภาคตะวันตกก็ค จะมีประเด็นที่ต้ง ถกเถีย กันต่งไปงีก

มาก ประเด็นค าถามหลายๆประเด็นก็งาจจะยั เป็นค าถามต่งไปงกี เพราะไม่สามารถพิสูจน์ข้งเท็จจริ ได้แมละ

ยั ต้ง งาศัยการแมปลความจากข้งความในเงกสารโบราณต่า ๆ เป็นต้นว่า แมคว้นเจนลีฟูหมายถึ บ้านเมืง 

แมห่ ใด ก็ยั มิงาจจะระบุได้ชัดเจน งักษรบนจารึกที่พบที่ปราสาทเมืง สิ ห์จะเป็นรูปแมบบขง งักษรไทยที่มี

พัฒนาการมาก่งนสมัยสุโขทัยตามที่นักวิชาการบา ท่านได้เสนงไว้หรืงไม่ หรืงปราสาทเมืง สิ ห์ นั นแมท้ที่จริ 
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แมล้วสร้า ขึ นในช่ว ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ทีเ่ป็นการลงกเลียนแมบบสถาปัตยกรรมจากเขมร  หาได้มีนัยยะ

ส าคัญทา การเมืง แมต่งย่า ใดไม่ แมต่หากว่าเป็นเช่นนั นจริ ก็น่าแมปลกตร ที่ว่า การลงกเลียนแมบบนั นกลับท า

ในสมัยที่งาณาจักรแมละวัฒนธรรมเขมรก าลั รว่ โรย แมทนที่จะเลียนแมบบศิลปะในขณะที่ก าลั รุ่ เรืง  ที่กล่าว

มานี ก็เพื่งจะชี ให้เห็นว่าการแมปลความหลักฐานทา ประวัติศาสตร์โบราณคดีแมละการสร้า ง ค์ความรู้จาก

หลักฐานที่เป็นซากจากงดีตเพื่งส่ ต่งไปยั คนรุ่นหลั นั น งาจไม่ได้เกิดจากภววิสัยโดยแมท้ คืงไม่ได้ขึ นงยู่กับ

เหตุผลแมละความหนักแมน่นขง ข้งมูลหลักฐานเพีย งย่า เดียวเท่านั น แมต่บ่งยครั  ที่พบว่างัตวิสัยแมละบริบท

ทา สั คมในยุคสมัยที่ท าการศึกษานั นก็มีผลงย่า มากต่งการสร้า ง ค์ความรู้ในลักษณะนี ด้วยเช่นกัน    

 

5.2 แนวทางการศึกษาต่อไป 

 ยั มีรง่ รงยทา โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์งีกมากมายที่รงการศึกษาค้นคว้า ทั  ร่ง รงยขง 

เมืง โบราณในภาคกลา แมละภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงงีกหลายแมห่  รวมทั  ร่ง รงยต่า ๆที่ปรากฏบน

ภาพถ่ายทา งากาศเป็นรูปคันดินแมนวตร ยาว หรืงเป็นรูปเลขาคณิตขนาดต่า ๆ ซ่ึ ชัดเจนว่าสร้า ขึ นโดยฝีมืง

มนุษย์ งาจจะเป็นคันท านบหรืงฝายชะลงน  าที่เป็นภูมิปัญญาเชิ นิเวศขง ผู้คนโบราณที่เรียนรู้ที่จะงยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติแมละน าส่ิ ที่มีงยู่นั นมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ แมต่เมืง โบราณหรืงร่ง รงยเหล่านั นก็ไม่ค่งยเป็นที่รู้จัก

แมละยั ไม่มีการบันทึกหรืงมีการศึกษางย่า จริ จั   

 การศึกษาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ก่งนพุทธศตวรรษที่ 19 ในภาคตะวันตกก็เช่นเดียวกับภูมิภาค

งื่นๆ ที่ควรจะต้ง มีการการส ารวจศึกษางกีมาก แมละก่งนที่หลักฐานต่า ๆจะถูกท าลายหรืงถูกเคล่ืงนย้าย

งงกไปมากกว่านี ก็ควรที่จะต้ง ท าการศึกษาในเชิ ลึกที่เป็นการขุดตรวจหรืงขุดค้นต่งไป  
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ภาคผนวก 

แหล่งโบราณคดีท่ีพบในภาคตะวันตกท่ีกล่าวถงึในรายงาน 
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แหล่งโบราณคดี ต าบล อ าเภอ จังหวัด หลักฐานโบราณคดี Lat/Long 

เนินทา พระ บ้านสระ สามชุก สุพรรณบุรี โบราณสถาน 14°42'23"N             

100° 3'50"E 

บ้านด เชงืก 1 แมจ  าม หนง หญ้าไซ สุพรรณบุรี ซากโบราณสถาน 14°48'21.98"N  

99°45'34.46"E 

บ้านด เชงืก 2 แมจ  าม หนง หญ้าไซ สุพรรณบุรี 

ชิ นส่วนภาชนะจ านวน

มาก (บริเวณเนินดินโคน

ต้นมะขาม) 
14°48'28.76" N  

99°45'41.08"E 

บ้านด เชงืก 3 แมจ  าม หนง หญ้าไซ สุพรรณบุรี 
ซากเจดีย์? ชิ นส่วน

ภาชนะจ านวนมาก 
14°48'29.10" N 

99°45'36.60" E 

บ้านดงนกงก 1 บ้านโข้  งู่ทง  สุพรรณบุรี 

ผั บริเวณรูปส่ีเหลียม

จัตุรัส ล้งมรงบด้วยคัน

ดิน มีสระน  ากลา ผั  

14°36'49.97"N  

99°48'37.14"E 

บ้านดงนกงก 2 บ้านโข้  งู่ทง  สุพรรณบุรี ซากเจดีย์แมละซากเตาเผา 14°36'46.6" N         

99° 48' 29.1" E 

บ้านดงนกงก 3 บ้านโข้  งู่ทง  สุพรรณบุรี ชิ นส่วนภาชนะหนาแมน่น 14°36'48" N 

99°48'14" E 

บ้านดงนคา หนง สาหร่าย ดงนเจดีย์ สุพรรณบุรี 

ซากโบราณสถานจ านวน

เล็กน้งย, เคยพบ

พระพุทธรูปนาคปรก 

14°40'9.65"N      

100° 3'19.52"E  

บ้านท่าโป่  หนง หญ้าไซ หนง หญ้าไซ สุพรรณบุรี 
ซากเจดีย์ข้า ส านักส ฆ์

สามยงดฯ 
14°46'15.86"N  

99°55'0.58"E 

บ้านหนง แมจ  ไร่รถ ดงนเจดีย์ สุพรรณบุรี 
เมืง โบราณมีคูน  าคันดิน

รูปส่ีเหล่ียม 

14°37'11.80"N 

99°54'39.66"E 

บ้านหนง แมจ  ไร่รถ ดงนเจดีย์ สุพรรณบุรี ร่ง รงยโบราณสถาน 14°36'41.66"N 

99°55'22.35"E 

บ้านหนง หลว  หนง หญ้าไซ หนง หญ้าไซ สุพรรณบุรี ซากโบราณสถาน 14°46'32.20"N  

99°54'44.84"E 

ภาคผนวก: แหล่งโบราณคดีสมัยลพบุรีในภาคตะวันตกที่กล่าวถึงในรายงาน

วิจัย 
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บ้านหลุมดิน หลุมดิน เมืง  ราชบุรี 
ผั บริเวณรูปส่ีเหล่ียม มีสระ

น  าตร กลา  

13°33'31.97"N 

99°48'44.56"E 

บ้านหัวเกาะ พิหาร เมืง  สุพรรณบุรี กรุพระเคร่ืง  14°29'51.41"N          

100° 7'50.86"E 

เมืง กลงนโด กลงนโด 
ด่านมะขาม

เตี ย 
กาญจนบุรี เมืง โบราณ? 13°55'20"N  

99°25'27"E 

เมืง โกสินารายณ์ ท่าผา บ้านโป่  ราชบุรี เมืง คูน  าคันดิน 13°51'19.32"N 

99°50'59.13"E 

เมืง ครุฑ สิ ห์ ไทรโยค กาญจนบุรี ผั คันดิน, ซากโบราณสถาน 
14° 2'11.92"N 

99°17'48.05"E 

เมืง เพชรบุรี ท่าราบ เมืง  เพชรบุรี 
เมืง คูน  าคันดิน, 

โบราณสถาน 
13° 6'19.41"N 

99°57'21.04"E 

เมืง สิ ห์ สิ ห์ ไทรโยค กาญจนบุรี เมืง สิ ห์ 14° 2'18"N  

99°14'30"E  

เลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี ซากเจดีย์ ? 14°35'19.90"N 

99°45'57.16" E 

วัดมหาธาตุ หน้าเมืง  เมืง  ราชบุรี เมืง คูน  าคันดินราชบุรี 
13°32'47.67" N 

99°48'52" E 

วัดลาวทง  พิหาร เมืง  สุพรรณบุรี กรุพระเคร่ืง  14°29'43.04"N     

100° 7'51.02"E 

วัดสระกระเทยีม สระกระเทยีม เมืง  นครปฐม  สระน  าแมละซากงิฐ 13°45'38.56"N 

99°57'49.69"E 

หนง ราชวัตร หนง หญ้าไซ หนง หญ้าไซ สุพรรณบุรี แมหล่ เตาเผา 14°40'58"N 

99°56'57"E 
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