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กิตติกรรมประกาศ
านวิจัย “การสารวจร่ ง รงยวั ฒนธรรมโบราณบนลุ่ม แมม่นาแมม่กลง -ท่า จีน ด้วยเทคโนโลยีสื่ ง
ระยะไกล” นี เป็ นการร่ วมมืง กั นขง หน่วย าน 3 แมห่ งันได้แม ก่ สานั ก านพั ฒนาเทคโนโลยีงวกาศแมละ
สารสนเทศ (ง ค์กรมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แมละกรมศิลปากร ซึ่ านศึกษานีจะไม่สามารถสาเร็ จ
ลุล่ว ไปได้หากขาดความร่วมมืงร่วมใจกันขง ทีมวิจัย แมละที่สาคัญแมละขาดไม่ได้ก็คืง การสนั บ สนุ นแมละความ
งนุเคราะห์จากหน่วย านต่า ๆ งีกทั ความเงืงเฟื้งจากบุ คคล ผู้เชี่ย วชาญแมละเพื่งนนั กวิช าการหลายๆท่า น
ทีมวิจัยขงแมสด ความขงบพระคุณเป็นงย่า สู มา ณ ที่นี
ทีมวิจัยขงขงบพระคุณสานัก านพัฒนาเทคโนโลยีงวกาศแมละสารสนเทศ (ง ค์กรมหาชน) ในการ
มงบทุนสนับสนุน านวิจัยครั นี แมละขงบพระคุณมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์แม ละกรมศิลปากรที่ส่ เสริม แมละ
สนับสนุนให้ผู้วิจัยได้มีโงกาสปฏิบัติ านด้านวิชาการงย่า เต็ ม ที่ แมละขงบพระคุ ณ รง ศาสตราจารย์ พรชั ย
ตระกูลวรานนท์ รง งธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์ลาปา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เป็ นที่ป รึกษาขง ทีม วิจัย
งีกทั เป็นผู้จุดประกายแมละสร้า แมร บันดาลใจให้กับ านศึกษาในครั นี
ขงขงบพระคุ ณ ผู้ง านวยการส านั ก ศิลปากรที่ 1 ราชบุ รี แมละผู้ง านวยการส านั ก ศิลปากรที่ 2
สุ พ รรณบุ รี ผู้ง านวยการพิ พิธ ภั ณฑสถานแมห่ ชาติ พ ระนคร พิ ม าย พระนครคีรี ลพบุ รี ราชบุ รี งู่ ท ง
สุพรรณบุรี นครปฐม ชัยนาทมุนี ปราจีนบุรี ขงนแมก่น มหาวีรว ศ์ หัวหน้างุทยานประวัติศาสตร์ป ราสาทเมืง
สิ ห์ ตลงดจนเจ้า หน้า ที่ ฝ่า ยวิช าการขง ส านั ก านแมละพิพิ ธภั ณ ฑสถานแมห่ ชาติ ทุ กแมห่ ครู ใ หญ่ แม ละ
คณาจารย์โร เรียนวัดหนง แมจ ในการเงื งเฟื้งข้งมู ลทา วิช าการแมละกรุ ณางนุ ญาตให้ท าการบั นทึกภาพ
โบราณวัตถุที่เป็นประโยชน์งย่า ยิ่ สาหรับ านวิจัย
านการสารวจในภาคสนามจะไม่ไ ด้ข้งมู ล ที่ลึกซึ หากไม่ไ ด้รั บ ความร่วมมืงแมละความเข้า ใจจาก
พระส ฆ์ เจ้าขง ที่ดิน ข้าราชการแมละชาวบ้านในพืนที่ งย่า เช่น ผู้งานวยการโร เรียนวัดหนง ทราย งาจารย์
ศุภชัย สีทง สุก ทีก่ รุณาสละเวลาในการพาทีม วิจัย ไปยั แมหล่ โบราณคดีใ หม่ๆ ทั ยั ตงบข้ง ซั กถามแมละ
แมลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพวกเราโดยไม่รจู้ ักเหน็ดเหนื่งย ทีมวิจัยขงบคุณในนาใจไมตรีข ง ทุ กท่า นในความ
เงืงเฟื้งแมละการงานวยความสะดวกให้เราได้ปฏิบัติภารกิจที่เราเชื่งว่า สาคั ญแมละมีป ระโยชน์ต่งสั คม ในด้า น
การศึกษาแมละการทานุบารุ ศิลปวัฒนธรรม
ทีมวิจัยขงขงบพระคุณผู้เชี่ยวชาญด้านประติมานวิทยา คุณงรุณศักดิ์ กิ่ มณี หั วหน้า กลุ่ม โบราณคดี
สานั กศิล ปากรที่ 2 สุ พ รรณบุ รี แมละงาจารย์ ดร.รุ่ โรจน์ ภิร มย์ง นุ กูล ภาควิ ช าประวั ติศ าสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแมห ที่กรุณาให้คาปรึกษาแมละสละเวลางันมีค่าในการร่วมสารวจภาคสนาม
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ตลงดจนแมลกเปลี่ยนทัศนะกับทีมวิจัยด้วยความงดทนแมละเมตตาต่งคาถาม ข้งส สั ย แมละความไม่รู้ข ง ทีม
วิจัย โดยไม่ รู้จักเบื่ง หน่า ย แมละขงขงบพระคุ ณผู้เชี่ย วชาญด้า นเครื่ง ถ้วย ดร.ปริว รรต ธรรมาปรีช ากร
ผู้งานวยการพิพิธภัณฑสถานเครื่ง ถ้วยเงเชีย ตะวั นงงกเฉีย ใต้ มหาวิท ยาลั ย กรุ เทพ ที่กรุ ณาวิเคราะห์
ชินส่วนภาชนะดินเผาจากการสารวจสนาม ตลงดจนให้ความรู้แมละคาแมนะนาที่มีประโยชน์งย่า ยิ่ สาหรั บ การ
วิเคราะห์หลักฐานต่า ๆ
ในหน้ากิตติกรรมประกาศนีค ไม่งาจกล่าวรายนามทั หมดขง ผู้มีส่วนให้ความงนุ เคราะห์แม ก่ทีม วิจัย
ตลงดระยะเวลาในการทา านได้ งย่า ไรก็ตามทีมวิจัยขงใช้พืนที่นีในการแมสด ความขงบคุ ณ ทุ กๆท่า นงย่า
จริ ใจ ความ งก ามทา วิชาการงั นใดที่ เกิดจาก านวิจัย ชินนี ทีม วิจัย ขงยกให้เป็ นคุ ณความดี ข ง ผู้ ใ ห้การ
สนับสนุนทุกๆท่าน แมต่หาก านชินนีมีข้งบกพร่ง ประการใดผู้วิจัย ขงน้งมรั บ ความผิด พลาดนั นไว้แม ต่เพีย ผู้
เดียว
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ที่มำและควำมสำคัญของกำรศึกษำ
ปัจจุบันวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆได้ก้า วรุ ดหน้า ไปมาก ประกอบกั บ นั กวิท ยาศาสตร์เริ่ม หั นมา
สนใจและให้ความสาคัญกับการศึกษาทางด้านสังคม-วั ฒนธรรมมากขึน จึงได้ เกิดมีโ ครงการวิจัย เชิงบู ร ณา
การที่มีการนาเทคนิคทางวิท ยาศาสตร์ ม าประยุ กต์ใ ช้กับ งานทางด้า นสั งคมศาสตร์ ที่ช่วยให้การวิเคราะห์
ข้อมูลกระทาได้อย่างลึกซึงยิ่งขึน งานทางด้า นโบราณคดีก็เป็ น ศาสตร์ อีกสาขาหนึ่งที่ไ ด้รั บ คุ ณูป การอย่า ง
มากมายจากความก้ า วหน้า ทางวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จนอาจกล่า วได้ ว่า หากไม่ มีเ ทคนิ คทาง
วิท ยาศาสตร์ เข้า มาช่วยไขปริ ศนาทางโบราณคดี แ ล้ ว การสร้า งองค์ความรู้ ห ลายๆอย่า งอาจไม่สามารถ
ก้าวหน้าไปได้ เพราะการค้นคว้าของนักโบราณคดีเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของสังคมโบราณ แต่บ างครั งการ
ค้นพบนั นก็ ท าให้ เกิดข้อ สงสั ย ตามมามากมาย ซึ่งบ่อยครั งที่ไ ม่สามารถหาคาตอบจากการวิเคราะห์ท าง
กายภาพด้วยตาเปล่า เพีย งอย่า งเดีย วได้ แต่เทคนิคทางวิท ยาศาสตร์สามารถวิเคราะห์ใ นสิ่งที่ตาเปล่า ไม่
สามารถกระทาได้ หากจะกล่าวไปแล้ววิทยาศาสตร์นันเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการศึกษาวิจัย ทางโบราณคดี
ในหลายๆขันตอน มิใช่เฉพาะในขันตอนการวิเคราะห์หลักฐาน อย่า งเช่น การหาค่า อายุ ข องแหล่งโบราณคดี
หรื อ การวิเ คราะห์ ห าองค์ป ระกอบทางเคมี ของโบราณวั ต ถุ เ ท่ า นั น แต่ ปั จ จุ บั น นีมี ก ารน าเทคนิค ทาง
วิทยาศาสตร์มาช่วยในการสารวจพืนที่ต้องการศึกษา เพื่อช่วยค้นหาแหล่งโบราณคดี หรือ ค้นหาร่องรอยและ
หลักฐานต่างๆก่อนที่นักโบราณคดีจะทาการสารวจภาคพืนดิน เทคนิคที่ใ ช้กันมากในปั จจุ บั น เช่น เทคนิคการ
แปลภาพถ่า ยทางอากาศ (Aerial Photograph Interpretation) การส ารวจด้ว ยธรณี ฟิสิ กส์ (Geophysical
Survey) การใช้ร ะบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ (Geographical Information System, GIS) และเทคโนโลยีการ
สารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ซึ่งก็คือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนั่นเอง
งานศึกษาทางโบราณคดีห ลายๆแห่งทั่ วโลกได้มีการนาเทคโนโลยีสื่อสารระยะไกล หรือ Remote
Sensing มาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศึกษาวิจัย ที่ครอบคลุ ม พืนที่โ ดยกว้า ง หรือพืนที่ที่ย ากต่อการสารวจ
ภาคพืนดิน ด้วยเทคโนโลยีอวกาศที่ก้าวหน้าขึนเป็นลาดั บ นีเอง ที่ช่วยให้มีนักวิ ท ยาศาสตร์แ ละนั กโบราณคดี
มองเห็นร่องรอยต่างๆที่อยู่ใต้พืนผิวโลกอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน การศึกษาด้วยเทคนิคดั งกล่า วนีท าให้มีการ
ค้นพบหลั กฐานทางโบราณคดีที่สาคั ญๆมากมาย อาทิเช่น การค้นพบเมืองโบราณ Uber บนคาบสมุ ท ร
อาระเบียที่สาบสูญไป อีกทังการค้นพบว่าทะเลทรายซาฮาร่า ในอดีตเคยนั นเป็ นพืนที่ที่อุดมสมบู ร ณ์ (Wilford
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1992) และภาพถ่ า ยดาวเที ย มของเมือ งนครวั ด ที่แ สดงขอบเขตอัน กว้า งใหญ่ ไ พศาลอัน ประกอบด้ว ย
สิ่งก่อสร้างต่างๆมากมาย ที่แม้ว่าจะอยู่ ณ สถานที่จริง ก็ ไ ม่อาจสั งเกตเห็ น ได้ เพราะพืนที่ โ ดยรอบนั นถู กปก
คลุมไปด้วยป่ารกทึบ (Evans et al. 2007) นอกจากนียังมีการนาเทคโนโลยีอวกาศนีไปประยุกต์ใช้ใ นการศึกษา
โบราณคดีใต้นาเพื่อค้นหาแหล่งเรือจมหรือแหล่งอารยธรรมที่อยู่ใ ต้ท้องทะเล (ดู Boyce et al. 2009; Franco
1996 ) และยังนาไปใช้ในการค้นหาฟอสซิ่วดึกดาบรรพ์ในผืนทะเลทรายอีกด้วย (ดู Morrison 2007)
ภาพถ่ายดาวเทียมเป็นภาพถ่ายเรดาห์ที่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปมาก จนสามารถแสดงภ าพที่
ให้ความละเอียดสูงมาก สื่อระยะไกลหรือ Remote Sensing มีการทางานโดยการถ่า ยภาพจากดาวเทีย มด้วย
คลื่นเรดาห์ที่สามารถทะลุผ่านชันเมฆ ชันป่าไม้ที่ป กคลุ ม พืนดิน ข้อมู ลที่ไ ด้จากคลื่น เรดาห์จะถู กส่งเป็ นคลื่น
กลับไปยังเครื่องรับบนดาวเทียม ซึ่งคลื่นนันสามารถนาไปประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้า งเป็ น
ภาพออกมา ผลที่ได้จะแสดงเป็นภาพพืนผิวโลกที่มีสีที่แตกต่า งกั นตามที่ไ ด้ตังค่า ไว้ ความแตกต่า งของสีข อง
เปลือกโลกที่เห็นในภาพนันเกิดจากการที่พืนผิวของโลกมีการคายความร้อนในอัตราที่แตกต่า งกั น ขึนอยู่กับ ว่า
พืนตรงนันมีอะไรปกคลุม มีความชืน ความหนาแน่นหรือความพรุนของชันดินมากน้อยเพีย งใด วั สดุ บ นผิวโลก
นันประกอบไปด้วยหินดินและทรายซึ่งมีความหนาแน่นที่ต่า งกั น (Parcak 2009) และหากในชั นใต้ดินมีวัตถุ
หรือซากใดๆก็ตามที่เกิดจากการกระท าของมนุ ษ ย์ เช่น แนวกาแพง ซากอาคาร หรือหลุ ม ฝั งศพ กิจกรรม
มนุษย์เหล่านันก็อาจจะปรากฏเป็นร่อยรอยให้เห็นบนภาพถ่า ยดาวเทีย มด้วย และภาพถ่า ยก็ จะแสดงให้เห็ น
พืนที่เป็นบริเวณกว้าง นอกจากนีแล้วภาพถ่ายที่แสดงความแตกต่า งของอุณหภู มิข องผิวดินนั นอาจหมายถึง
สภาพภูมิประเทศที่แตกต่างไปจากในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเกิดขึนโดยธรรมชาติ เช่น การเปลี่ย นแปลงเส้นทางนา
หรืออาจจะเกิดจากการกระทาของมนุ ษ ย์เอง เช่น การใช้ท รั พ ยากรธรรมชาติอย่า งรวดเร็ วและเข้ม ข้น จน
ธรรมชาติไม่สามารถสร้างขึนมาทดแทนใหม่ไ ด้ทั น ดั งตั วอย่า งการศึกษาภาพถ่า ยดาวเทีย มของพืนที่ แ หล่ง
อารยธรรมมายายุคคลาสสิค (Classic Maya) ที่นักโบราณคดีพบว่า เคยเป็ นพืนที่ป่า ไม้ที่มีความอุดมสมบู ร ณ์
มาก่อน แต่ได้กลายเป็นพืนที่ที่แห้งแล้งในปัจจุบัน และนั่ นก็ เป็ นที่ม าของข้อสั นนิษ ฐานที่น่า สนใจ ที่ว่า สาเหตุ
ของการล่มสลายของมายายุคคลาสสิกว่าเกิดจากการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่า งรวดเร็ ว ซึ่งอาจจะ
เกิดจากจานวนประชากรที่เพิ่ ม ขึนอย่ า งรวดเร็ ว ก็ เ ป็ นได้ (Scott 2004) อย่า งไรก็ ตามค าตอบส าหรั บ ข้ อ
สันนิษฐานนีก็เป็นสิ่งที่นักโบราณคดีสามารถค้นคว้า ได้ด้วยเทคนิคพืนฐานทางโบราณคดีนั่นก็ คือการสารวจ
และขุดค้น ซึ่งการใช้เทคโนโลยีอวกาศเข้ามาช่วยก็จะทาให้นักโบราณคดีสามารถกาหนดพืนที่ใ นการสารวจ
และขุดค้นได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึน ซึ่งหมายถึงการช่วยย่นระยะเวลาและค่าใช้จ่า ยในการท างานภาคสนาม
ไปได้มากทีเดียว นอกจากนีแล้วเทคโนโลยีอวกาศยังสามารถเปิดเผยข้อมูลที่การสารวจหรือขุ ดค้นเพีย งอย่า ง
เดียวไม่อาจค้นพบได้ อย่างเช่นกรณีการศึกษาอารยธรรมมายายุคคลาสสิกที่กล่าวถึงในข้างต้น
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งานศึกษาด้านโบราณคดีที่มีการนาเทคนิค Remote sensing มาประยุกต์ใช้ในแถบเมืองร้อนชืน อย่า ง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นันยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆที่เป็นเขตอบอุ่นและในแถบพืนที่ที่
เป็นทะเลทราย อย่างไรก็ตามก็มีความพยายามที่จะท าเทคโนโลยีนีมาใช้ เช่น การหาแหล่งถลุ งแร่ท องแดง
สมัยโบราณที่ จ.ลพบุรี ที่คาดหวังว่าจะพบร่องรอยทางโบราณคดีบนภาพถ่ายดาวเทีย มที่อาจมองเห็ นได้จาก
ความแตกต่า งขององค์ป ระกอบทางเคมีใ นวั ตถุ ที่อยู่บ นผิวดิน เช่น ตะกรั นแร่ที่เกิดจากการถลุ ง แม้ว่า ผล
การศึกษานีจะไม่ค่อยประสบความสาเร็จในการสืบค้นกิจกรรมโบราณด้วยเทคโนโลยีดังกล่า ว แต่ก็เป็ นการ
เริ่มต้นที่อาจสามารถมีการพั ฒ นาต่อ ยอดในเชิงเทคนิคได้ใ นอนาคต (Pryce and Abrams 2010) งานวิ จัย ที่
น่า สนใจคือการศึกษาในพืนที่ เมื อ งพระนคร ประเทศกั ม พู ช า เช่น งานศึกษาแหล่งโบราณคดี สมั ย ก่อ น
ประวั ติศาสตร์ ที่มีกายภาพเป็ นเนินรู ป วงกลม ซึ่งเป็ นการศึกษาการกระจายตั วของแหล่งชุ ม ชนโบราณที่
สัมพันธ์กับการจัดการนาบริเวณรอบๆของเมืองพระนคร (Moore and Freeman 1997) นอกจากนียั งมีงานวิจัย
อีกชินที่ศึกษาเมืองพระนครเช่นกัน แต่ศึกษาในเรื่องขอบเขตและการใช้พืนที่ที่สัม พั นธ์กับ ระบบเศรษฐกิจของ
สังคมเมืองในสมัยทีเ่ มืองพระนครเป็นราชธานี และงานวิจัยดังกล่าวนียังเชื่อมโยงผลการศึกษากั บ การสร้า งผั ง
เมืองเพื่อประโยชน์สาหรับการจัดการมรดกวั ฒนธรรมของนครวั ดอย่า งยั่ งยืน อีกด้วย (Mackay and Sullivan
2008)
งานวิจัยที่น่าสนใจอีกชินหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้สื่อระยะไกลและภู มิศาสตร์ สารสนเทศมา
ใช้ คืองานวิจัย Living Angkor Road Project (LARP) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยแบบสหวิทยาการที่เป็ นการร่วมมือกั น
ของนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีทังจากประเทศไทยและกัม พู ช า ที่ร่วมกั นค้นหาถนนสายโบราณที่รู้จัก
ในนามของ ‘ถนนหลวงของพระเจ้า ชั ย วรมั นที่ 7’ หรือ ‘ราชมรรคา’ ที่กล่า วถึงในจารึกปราสาทพระขรรค์
(พุทธศตวรรษที่ 18) ที่ระบุว่ามีเส้นทางสาคัญ 5 สายที่สร้างจากเมืองพระนคร คือ พระนคร-พิมาย พระนครวัดภู พระนคร-สวายจิก พระนคร-ปราสาทพระขรรค์ และพระนคร-กาปงธม (สุ เจน กรรพฤทธิ์ 2551:56)
นักวิชาการบางท่านเชื่อว่าเป็น ‘ราชมรรคา’ คือถนนหลวงที่มีเส้นทางยาวไกลที่ใ ช้เป็ นเส้นทางเดินทั พ และใช้
สาหรับการเดินทางขนส่งสินค้าในสมัยโบราณที่เกิดขึนในลั กษณะเดีย วกั บ เส้นทางสายไหม (Silk Road) และ
ถนนโรมัน สาหรับโครงการวิจัย LARP ได้เลือกเน้นศึกษาเส้นทางพระนคร-พิม าย ซึ่งเชื่อว่า เป็ นถนนที่เกือ บ
เป็นเส้นตรง ที่พาดตามแนวตะวันตกเฉียงเหนือมาตะวั นออกเฉีย งใต้ ระหว่า งเมืองนครหลวง ยโศธรปุ ร ะกั บ
เมืองพิมาย หรือ วิมาย คิดเป็นระยะทางกว่า 200 กิโลเมตร การศึกษาค้นคว้า ในเรื่องถนนพระเจ้า ชั ย วรมั นที่
7 นันมีมาก่อนหน้านีเมื่อ หลายทศวรรษที่แ ล้ว โดยมีนักโบราณคดีช าวฝรั่ งเศสหลายคนที่สนใจเรื่องนี เช่น
ยอร์ช เซเดย์ (George Coedès) ลู เนต์ เดอ ลาจองกิแ ยร์ (Lunet de Lajonquiere) และ หลุ ย ส์ ฟีโ นต์ (Louis
Finot) เพราะจากข้อสังเกตที่ว่าปราสาทหินพิมายมีความแตกต่างจากปราสาทหินโดยทั่ วไปที่มั กพบว่า หั นหน้า
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ไปทางทิศตะวันออก แต่ปราสาทหินพิมายนันกลับหันหน้าไปทางทิศใต้เฉียงไปทางตะวันออกเล็ กน้อย จึงท าให้
มีการสันนิษฐานว่าเป็นการหันหน้าไปในทิศนันเพื่อรับถนนที่ตัดตรงมาจากเมืองยโศธรปุ ร ะก็ เป็ นได้ แต่ก็ยั งพบ
หลักฐานไม่เพียงพบที่จะยอมรับในวงวิชาการโดยดุษฎีว่า ‘ถนนราชมรรคา’ ทีเ่ ชื่อมระหว่า งพิม ายกั บ พระนคร
นันมีอยู่จริง
การศึกษาของทีมวิจัย LARP ได้มีการใช้เทคนิค Remote Sensing และ GIS ในการสารวจระยะไกล
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและสร้างแผนที่ และที่สาคั ญก็ คือมีการสารวจภาคพืนดินและขุ ดค้นทาง
โบราณคดีด้วย เพื่อทาการค้นหาโบราณสถานและแหล่งชุมชนโบราณที่อยู่อาศัยตามเส้นทางราชมรรคา และ
เพื่อ ท าการศึก ษาสั งคม-วั ฒนธรรมตลอดจนก าหนดอายุ สมั ย ของชุ ม ชนเหล่า นั นด้วย พืนที่ใ นการศึกษา
ครอบคลุมจ.นครราชสีมาและจ.บุรีรัมย์ของประเทศไทย และในเขตของประเทศกัมพูชา ได้แก่ จ.อุดรมีชัย และ
จ.เสีย มเรีย บ (ดุ สิต ทุ ม มากรณ์ 2551; วิช ญดา ทองแดง และศรั ณย์ ทองปาน 2551; อนุ ชิต สิงห์ สุวรรณ
2551)
จารึกปราสาทพระขรรค์ที่พบในประเทศกั ม พู ช า ถือว่า เป็ นกุ ญแจดอกสาคั ญในการท าความเข้า ใจ
เหตุการณ์บ้านเมืองสมัยประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปราสาทแห่งนีสร้า งขึนในพุ ท ธศตวรรษที่
18 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้า ชั ย วรมั นที่ 7 กษั ตริย์ ที่เป็ นมหาราชย์ องค์สุดท้า ยของเขมร ซึ่งถือว่า รั ช สมั ย ของ
พระองค์นันเป็นยุคที่รุ่งเรืองมากที่สุดยุคหนึ่งในประวัติศาสตร์ของกัมพูช า ในจารึกหลั กนีนอกจากจะกล่า วถึง
ราชมรรคาแล้ว ยังกล่าวถึงการสร้างสถานพยาบาลหรือ ‘อโรคยศาลา’ ทั่วราชอาณาจั กรจานวนถึง 102 แห่ง
ซึ่งค้นพบแล้วบางส่วนทังที่อยู่ในเขตประเทศไทย ลาวและกั ม พู ช า (ธาดา สุ ท ธิธรรม 2547) และยั งกล่า วถึง
‘บ้านมีไฟ’ หรือ ‘ธรรมศาลา’ ซึ่งก็คือที่พักคนเดินทางจานวนทังสิน 121 แห่ง ซึ่งในจานวนนั นเชื่อว่า อยู่ร ะหว่า ง
เส้นทางระหว่างพระนครและพิมายนันมีทังสิน 17 แห่ง แต่ละแห่งอยู่ห่า งกั นประมาณ 15 กิโ ลเมตร (ชะเอม
แก้วคล้าย 2528:6) ซึ่งโครงการศึกษา LARP นั นระบุ ว่า ค้นพบทั งหมดแล้วทั งในประเทศไทยและกั ม พู ช า
(วิชญดา ทองแดง และศรัณย์ ทองปาน 2551:94) จากการสารวจสืบค้นตาแหน่งของถนนหลวงพระเจ้า ชั ย วร
มันที่ 7 โดยโครงการ LARP นี ได้มีการค้นพบโบราณสถานหลายแห่งนอกจากซากอโรคยศาลาและธรรมศาลา
แล้วนัน ในเขตประเทศกัมพูชายังพบสะพานข้ามลานาหลายแห่ง บางแห่งมีความยาวกว่า ร้อยเมตรเลยทีเดีย ว
ที่สาคัญคือสะพานเหล่า นั นสร้ า งด้วยอิฐ ศิลาแลงซึ่งเป็ นวั สดุ ที่นิย มใช้ใ นการก่อสร้า งในช่วงศตวรรษที่ 18
นอกจากนีแล้วนักโบราณคดียังค้นพบแหล่งชุ ม ชนโบราณหลายแหล่งรวมทั งแหล่งเตาเครื่องถ้วยแบบเขมร
และแหล่งถลุงเหล็กขนาดใหญ่อกี ด้วย หลักฐานโบราณคดีที่พบตลอดแนวเส้นทาง จึงทาให้เชื่อได้ว่า ถนนหลวง
‘ราชมรรคา’ น่าจะมีอยู่จริง และน่าจะเป็นถนนที่ใช้เชื่อมโยงผู้คนระหว่างเมืองพระนครกั บ เมืองที่อยู่ ไ ปทางทิศ
เหนือของเทือกเขาพนมดงรัก (สุเจน กรรพฤทธิ์ 2551)
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อย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่มีความเห็นต่างในเรื่องนี เช่น ศรีศักร วั ลลิโ ภดม ที่กล่า วว่า ราชมรรคา
นันไม่น่าจะเป็น ‘ถนน’ ที่เชื่อมเมืองต่างๆดังเช่นที่พบในจั กรวรรดิตะวั นตก แต่อาจจะเป็ น ‘คั นดิน’ ที่ใ ช้กันนา
ท่วม เพราะเมืองพระนครไม่ใช่สังคมพลังนา การกักเก็บนาในบารายน่าจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่า นั น หา
ได้เกี่ยวข้องกับการชลประทานเพื่อการเกษตรไม่ พืนที่เพาะปลู กข้าวของเขมรนันน่าจะอยู่ร อบโตนเลสาบ และ
มีการสร้างทานบกันนาไว้ เมื่อถึงฤดูนาหลาก นาก็จะเอ่อล้นขึนมาแล้วก็ถูกกักเก็บ ไว้ใ นพืนที่ท านา และเมื่อนา
ลดลงนาที่กักไว้ก็ยังอยู่และสามารถใช้ปลูกข้าวได้ อย่างไรก็ ตามศรีศักรก็ ไ ม่ไ ด้ป ฏิเสธ ‘เส้นทาง’ ราชมรรคา
ว่ามีอยู่จริง แต่ไม่เชื่อว่าเป็น ‘ถนนหลวง’ หากแต่เป็ นทางเดินที่ไ ม่ไ ด้มีแ นวยาวติดต่อกั นดั งที่นัก วิช าการบาง
ท่านเชื่อ และการพบหลักฐานศาสนสถานประจาอโรคยศาลาตามแนวพืนที่ดังกล่าวนั นศรีศักรก็ มีความเห็ นว่า
ไม่เ พีย งพอสาหรั บ อธิ บ ายว่า เป็ น หลั กฐานของการแผ่อิ ท ธิ พ ลทางการเมื อง เพราะการติด ต่อ ระหว่า ง
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยกับเขมรนันมีมาแต่เก่าก่อนตังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ดังนันจึงอาจเป็ นไปได้ที่
เส้นทางดังกล่าวนันมีมานานแล้ว และมีมาก่อนที่จะมีอโรคยศาลาและธรรมศาลาเสีย อีก เพราะชุ ม ชนยั งคงมี
การติดต่อแลกเปลี่ย นกั นในสมั ย ต่อ ๆมาด้ว ย แล้ วจึงได้มีการสร้า งสถานที่เหล่า นั นขึน (ศรีศักร วั ลลิโ ภดม
2551; อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ 2552)
ข้อถกเถียงในเรื่องการเป็น ‘ถนนหลวง’ หรือเป็น ‘เส้นทางสามั ญ ’ ดู เหมือนจะเป็ นประเด็ นปลีกย่อ ย
แต่ในทางตรงกลับกัน การสร้างความเข้าใจในเรื่องการมี ‘ถนนหลวง’ อาจจะมีนัยยะสาคั ญที่มีผลต่อการแปล
ความทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีอ ยู่ไ ม่น้อย เพราะการเข้า ใจว่า มีถนนหลวงที่ตัดตรงเช่นนั นย่อมต้อ ง
หมายถึงการเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่า งมาก จนมีความจาเป็ นที่จะต้องมี
ถนนแบบซุปเปอร์ไฮเวย์มาไว้รองรับความต้องการในการติดต่อแลกเปลี่ยน นอกจากนีศรีศักรยั งไม่เห็ นด้วยกั บ
การแปลความในเรื่องการแผ่อทิ ธิพลทางการเมืองของเขมรไปยังพืนที่อ่ืนๆของประเทศไทยที่ ไ กลออกไปจาก
ภาคตะวั น ออกเฉีย งเหนือ และภาคกลางฝั่ งตะวั นออกของไทย โดยให้เหตุ ผลว่า การพบศาสนสถานและ
ศิลปวั ตถุ ที่มีอิท ธิพ ลขอมอาจหมายถึงการยอมรั บ อิท ธิพ ลทางวั ฒนธรรมแต่อาจไม่ไ ด้เกี่ย วหมายรวมถึง
อิทธิพลทางการเมืองเสมอไป อย่างเช่นในภาคตะวันตกของประเทศไทยที่แม้ว่าจะมีการค้นพบสถาปั ตยกรรม
และประติมากรรมแบบบายน แต่ก็น่าจะเป็ นเพีย งอิท ธิพ ลทางศิลปวั ฒนธรรมมากกว่า (ศรีศักร วั ลลิโ ภดม
2526:51) ซึ่งการศึกษาของ LARP ก็ดูเหมือนจะมีความเชื่อคล้อยไปเช่นนันเหมือนกั น ด้วยเหตุ ผลที่ว่า ไม่พ บอ
โรคยศาลาและธรรมศาลาในแถบตะวันตกของลุ่มแม่นาเจ้าพระยา (สุเจน กรรพฤทธิ์ 2551:75)
แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงในเรื่องอานาจทางการเมืองของขอม แต่ก็ป ฏิเสธไม่ไ ด้ ว่า อาณาจั กรขอมนั นมี
ความยิ่งใหญ่อยู่ไม่น้อย และได้พยายามแผ่อทิ ธิพลไปยังบ้านเมืองที่ไกลออกไปจากภาคตะวั นออกเฉีย งเหนือ
ของไทย ไปถึงภาคกลางและภาคตะวันตกของไทยด้วย ดังปรากฏหลักฐานปราสาทและศิลปะขอมแบบบายน
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ที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 และในจารึกปราสาทพระขรรค์ที่กล่า วถึง เมืองต่า งๆ ซึ่งเชื่อกั นว่า อยู่ใ น
ภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่ ลโวทยปุระ สุวรรณปุระ ศรีศัมพูกปัฏฏนะ ชั ย ราชปุ รี ศรีสิงหปุ รี และศรีชั ย
วัชรปุรี ซึ่งเมืองลโวทยปุระนันค่อนข้างชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์กับพระนคร เพราะมีหลักฐานความเชื่อมโยงที่
หลากหลาย เช่ น พระปรางค์สามยอด และวั ดมหาธาตุ ส่วนเมืองอื่น ๆที่กล่า วข้า งต้นนั นเชื่อว่า อยู่ใ นภาค
ตะวันตกของประเทศไทย แหล่งโบราณสถานและประติม ากรรมที่เนินทางพระ อ.สามชุ ก น่า จะเป็ นเมือ ง
สุวรรณปุระ โบราณสถานบริเวณสระนาโกสินารายณ์ อ.บ้า นโป่ง จ.ราชบุ รี คือเมืองศรีศัม พู กปั ฏ ฏนะ ส่วน
เมืองชัยราชปุรีนันน่าจะเป็นหลักฐานที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรี เมืองศรีสิงหปุ รีก็คือที่ป ราสาทเมืองสิงห์
จ.กาญจนบุรี และเมืองศรีชัยวัชรก็คือหลักฐานปราสาทหินแบบศิลปะบายนที่วัดกาแพงแลง ใน จ.เพชรบุ รี (สุ
ริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2530b:46) และยังมีชื่อบ้านนามเมืองอื่นๆอีกหลายแห่งที่กล่า วถึงใจจารึกปราสาท
พระขรรค์ แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถระบุตาแหน่งที่ชัดเจนได้ เช่น ศรีชัยสตัมภปุรี ศรีชัยราชคีรี ศรีชัย วั ช รวดี ศรี
ชัยกีรติปุรี ศรีชัยเกษมปุรี เป็นต้น ซึ่งชื่อเมืองที่กล่าวมานีถูกกล่าวถึงในจารึกพระขรรค์เรีย งต่อมาจากชื่อเมือ ง
ศรีวัชรหรือเมืองเพชรบุรี นอกจากนีในเนือความที่กล่าวถึงพระเจ้า ชั ย วรมั นที่ 7 ทรงสร้า งพระรั ตนตรั ย (พระ
วัชรสัตว์พุทธเจ้าประทับนั่งปางนาคปรก พระโพธิสัตว์โลเกศวร และพระนางปรั ช ญาปารมิตา) ณ เมืองต่า งๆ
23 แห่ง (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2509:56)
แม้ว่า จะไม่ชั ด เจนว่า พระเจ้ า ชั ย วรมั นที่ 7 ได้ท รงโปรดให้ส ร้า งอโรคยศาลาและธรรมศาลาใน
บ้านเมืองแถบภาคกลางฝั่งตะวันตกหรือไม่ แต่ข้อความในจารึกพระขรรค์ที่น่าสนใจคือดังนี
บทที่ 122 บนถนน จากเมือ งยโศธรปุ ร ะไปยั งราชธานี แ ห่ง ประเทศจั ม ปา
(พระองค์ได้ทรงสร้าง) ที่พักคนเดินทางพร้อมด้วยไฟ 57 แห่ง
บทที่ 123 จากราชธานี (ยโศธรปุ ร ะ) ไปยั งเมืองวิม าย (พิม าย) (มี ) ที่พั กคน
เดินทางพร้อมด้วยไฟ 17 แห่ง จากราชธานี (ยโศธรปุระ) ไปยังเมืองชัยวดี จากเมืองชั ย วดี
ไปยังเมืองชัยสิงหวดี
บทที่ 124 จากที่นั่นไปยังเมืองชัยวีรวดี จากเมืองชัยวีรวดีไ ปยั งชั ย ราชคีรี จากชั ย
ราชคีรี ไปยังเมืองศรีสุวีรปุรี
บทที่ 125 จากเมืองนันไปยังเมืองยโศธรปุระ (ตามทาง) มีที่พั กคนเดินทางพร้อม
ด้วยไฟ 14 แห่ง มีที่พักคนเดินทางอีก 1 แห่ง ณ ศรีสูรยบรรพต
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บทที่ 126 ที่พักคนเดินทางแห่งหนึ่งที่ศรีทิตยปุ ร ะ อีกแห่งหนึ่งที่กัลยาณสิท ธิกะ
รวมทังหมดมี (ที่พักคนเดินทาง) 121 แห่ง
บทที่ 127 จานวนรูปเคารพที่หล่อด้วยทอง เงิน สัมฤทธิ์ สลั กจากศิลา รวมทั งรู ป
พระยมและพระกาล ที่แจกจ่ายไปทั่วทุกแคว้น มีทังหมด 20,400 องค์
(สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2509:57)
จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าบนถนนสายต่างๆที่พระเจ้า ชั ย วรมั นที่ 7 ทรงโปรดให้สร้า งบ้า นมีไ ฟ
หรือ ธรรมศาลา ระหว่างยโศธรปุระกับนครหลวงของจั ม ปา 57 แห่ง ระหว่า งยโศธรปุ ร ะกั บ พิม าย 17 แห่ง
และจากเมืองนัน (ศรีสุวีรวดี ?) ไปยังยโศธรปุระอีก 14 แห่ง และที่ศรีสูรยบรรพตอีก 1 แห่ง รวมจานวนที่ร ะบุ
อยู่บนเส้นทางเป็น 89 แห่ง แต่ในบทที่ 126 ระบุว่ามีที่พักคนเดินทางจานวนทังสิน 121 แห่ง ซึ่งในจานวนนั นยั ง
ขาดไปอีก 32 แห่งที่ไม่ได้ระบุว่าตังอยู่บนเส้นทางใด ซึ่งก็เป็นไปได้ว่าจะตังอยู่บ นเส้นทางระหว่า งเมืองต่า งๆที่
กล่าวในบทที่ 123 และ 124
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่บ้านเมืองที่กล่าวถึงในบทที่ 123 และ บทที่ 124 นันจะเป็นบ้า นเมืองในภาคกลาง
ของประเทศไทยตามที่มี นักวิช าบางท่ า นได้ เสนอไว้ (ธาดา สุ ท ธิธ รรม 2547; สุ ริ ย วุ ฒิ สุ ข สวั ดิ์ , ม.ร.ว.
2526b:103-4, 109) แล้วเพราะเหตุใดจึงไม่ได้ระบุจานวนที่พักคนเดินทางให้ชั ดเจนลงไปเหมือนกั บ ระบุ ไ ว้บ น
เส้นทางไปนครหลวงของจามปา (วิชั ย ปุ ร ะ) กั บ เส้นทางที่ไ ปพิม าย อย่า งไรก็ ตามมี นักวิช าการบางท่า นมี
ความเห็นว่าสิ่งก่อสร้างทังหลาย ไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน อโรคยศาลาและธรรมศาลาจานวนมากที่ป รากฏใน
จารึกพระขรรค์นัน เป็นโครงการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งอาจดาเนินการมาตังแต่ก่อนสมั ย พระเจ้า ชั ย วรมั นที่
7 แล้วมีการสานต่อในสมัยของพระองค์ แต่ว่ายังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์ก็ม าสินสมั ย ของพระองค์เสีย ก่อน จึงท า
ให้โครงการเหล่านันถูกทิงร้า งไป (ชะเอม แก้วคล้า ย 2528:8; สุ ริย วุ ฒิ สุ ข สวั ดิ์ , ม.ร.ว. 2526b:109) แต่ถึง
กระนันก็ตาม เหตุใดจึงสามารถระบุจานวนที่พักคนเดินทางได้ว่า มีทั งหมด 121 แห่ง ซึ่ง ก็ อาจเป็ นไปว่า มีการ
กาหนดแหล่งที่จะสร้างเรียบร้อยแล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จหรือยังไม่ทันได้สร้างก็เป็นได้
อย่า งไรก็ ตามหลั กฐานส าคั ญอีกประการที่ท าให้ เชื่อได้ว่า บ้ า นเมืองในภาคกลางฝั่ งตะวั นตกนี มี
ความสาคั ญไม่น้อ ยในสมั ย พระเจ้า ชั ย วรมั นที่ 7 ก็ คือประติม ากรรมศิลาสลั ก โดยเฉพาะอย่า งยิ่งรู ป พระ
โพธิสัตว์โลเกศวรเปล่งรัศมี พระพุทธรูปปางนาคปรก และรูปนางปรัชญาปารมิตา ซึ่งเป็นพระรั ตนตรั ย ในพุ ท ธ
มหายาน ที่พบที่ปราสาทเมืองสิงห์ ที่สระนาโกสินารายณ์ และที่ปราสาทกาแพงแลง ที่นักวิชาการวิเคราะห์ว่า
เป็นประติมากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปเคารพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี อาจเทีย บเคีย งได้กับ ฝีมือ
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแม่กลอง-ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing)
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ระดับช่างหลวง นอกจากนีแล้วยังมีการตังข้อสังเกตอีกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบสถาปั ตยกรรมและ
ประติมากรรมนันแทบจะเป็นไปแบบฉับพลันทันใด แทนที่จะเป็ นการเลือกรั บ หรือ เปลี่ย นแปลงแบบค่อยเป็ น
ค่อยไป จึงมีบางท่านที่เสนอว่ากษัตริย์เขมรน่าจะแผ่อทิ ธิพลทางการเมืองมาถึงลุ่มนาแม่กลอง-ท่า จีนด้วย แต่
อาจจะเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านัน (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, 2530b:46)
การศึกษาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในภาคกลางฝั่งตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลั งสมั ย ทวารวดี
ลงมา คือประมาณพุทธศตวรรษที่ 16 ลงมานัน ความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันยังเป็นเพียงกว้างๆเท่า นั น สาเหตุ
หนึ่งอาจจะเป็นเพราะความสนใจจะมุ่งไปทางฝั่งตะวันออก คือลุ่มแม่นาลพบุรี -ป่า สั กเสีย ส่วนมาก เพราะเป็ น
พืนที่ที่ปรากฏหลักฐานที่มีความต่อเนื่องทีห่ ลากหลายและค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตามเมืองโบราณบนลุ่ม แม่
กลอง-ท่า จีนที่ถูกกล่า วถึงในจารึ กของเขมรนั นก็ น่า จะบ่ งบอกถึงระดั บ ความสาคั ญที่กษั ตริย์เขมรไม่อาจ
มองข้ามได้ เพราะในภู มิภ าคแถบนีเคยเป็ นแหล่งอารยธรรมที่รุ่งเรืองมากในสมั ย ทวารวดี ที่มีพั ฒนาการ
ต่อเนื่องมาตังแต่ก่อนสมัยทวารวดีจากการค้า ทางไกล และจากทรั พ ยากรแร่ธาตุ อันอุดมสมบู ร ณ์ จนอาจ
กล่าวได้ว่าภาคตะวันตกในสมัยทวารวดีนันมีความมั่ งคั่ งทางเศรษฐกิจมากที่สุด แห่งหนึ่ง เมื่อเทีย บกั บ ชุ ม ชน
ร่วมสมัยในภูมิภาคอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ทว่าองค์ความรู้ท างประวั ติศาสตร์ข องบ้า นเมืองแถบนี
ภายหลังยุครุ่งเรืองของสมัยทวารวดียังคงคลุมเครืออยู่มาก จนดูเหมือนการอยู่อาศัยของชุมชนโบราณในพืนที่
นีจะขาดช่วงไป ซึ่งบางครังก็มีคาอธิบายว่าอาจจะเกิดจากโรคระบาดที่ท าให้ผู้คนต้องอพย พออกไปจากถิ่น
ฐานเดิม หรือไม่ก็เพราะเกิดศึกสงครามจนต้องละทิงบ้า นเรือนไป อีกทั งความสั ม พั นธ์ กับ กลุ่ม วั ฒนธรรมที่
กาลั งเรืองอานาจสุ ดขีด ในช่ว งเวลานั นซึ่งก็ คื อ อาณาจั กรเขมรก็ ไ ม่ค่อยชั ดเจนว่า เป็ นไปในรู ป แบบใด แต่
หลั ก ฐานทางโบราณคดี ใ นช่วงพุ ท ธศตวรรษที่ 18 ก็ กลั บ มาชั ด เจนขึนด้ว ยการพบสถาปั ต ยกรรมและ
ประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรแบบบายนอย่างชัดเจน (ภาพที่ 1.1 – 1.2)
การศึกษาค้นคว้าในช่วงรอยต่อของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีนันมีความน่า สนใจเสมอ
เพราะเป็ นช่ วงเวลาที่จะได้พ บหลั กฐานที่นั กโบราณคดี จะต้ องน ามาใช้อ ธิบ ายกระบวนการที่ก่ อให้ เกิ ด
เปลี่ยนแปลงทางสังคม-วัฒนธรรม การศึกษาประวัติศาสตร์โบราณคดีในประเด็นความสัมพันธ์ข องอาณาจั กร
เขมรกับชุมชนในแถบภาคตะวันตกนันมีความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นช่วงรอยต่อของการท าความเข้า ใจ
พัฒนาการของบ้านเมืองในลุ่มแม่นาเจ้าพระยาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-19 คือสุ โ ขทั ย และอยุ ธยา อย่า งไรก็
ตามหลักฐานในภาคตะวันตกภายหลังพุทธศตวรรษที่ 16-17 นั นไม่ค่อยชั ดเจน แต่พ อถึงช่วงพุ ท ธศตวรรษที่
18 ทีพ่ บโบราณสถานและประติมากรรมมีรูปแบบที่เปลี่ย นแปลงไปจากวั ฒนธรรมเดิม ซึ่งในภาพรวมแล้ว
หลักฐานข้อมูลในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีความเชื่อมโยงหรือปะติดปะต่อกันเท่าไรนัก อย่า งไรก็ ตามมีความเป็ นไป
ได้ที่จะยังมีซากเมืองโบราณ ที่เป็นซากอาคารที่ฝังอยู่ใ ต้ผิวดิน หรือเป็ นร่องรอยของเส้นทางโบราณที่เชื่อ ม
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ระหว่างเมือง หรือ แม้แ ต่ร่ อ งรอยกิจกรรมต่า งๆของชุ ม ชนโบราณก็ เป็ นได้ การศึกษาชินนีจะใช้เทคนิคสื่อ
ระยะไกล (Remote Sensing) และสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่คาดว่า จะเป็ นประโยชน์อย่า งยิ่งในการค้นหา
หลักฐานที่อยู่ในชันใต้ดิน ซึ่งอาจจะท าให้เห็ นภาพเมืองโบราณในแถบนีที่ถูกกล่า วถึงในเอกสารโบราณได้
ชัดเจนมากขึน

ภาพที่ 1.1 โคปุระด้า นทิศตะวั นตกของปราสาทเมืองสิ งห์ จ.กาญจนบุรี

ภาพที่ 1.2 ปราสาทหินที่ อยู่ภายในวัดกาแพงแลง จ.เพชรบุรี
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใ ช้ เทคโนโลยีการสารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ในการค้นหา
ร่องรอยของแหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
2. เพื่อศึกษาร่องรอยวัฒนธรรมโบราณของชุมชนภาคกลางฝั่งตะวันตกของประเทศไทยในช่วงพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 16-18 ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ
การศึกษาชินนีมีสมมติฐานในเรื่อ งความเป็ นไปได้ข องความสั ม พั นธ์ท างเศรษฐกิจ -สั งคมของภาค
ตะวันตกของไทยกับอาณาจักรเขมรโบราณที่น่าจะมีมากกว่าการรับอิทธิพลทางด้านศิลปวั ฒนธรรม กล่า วคือ
น่าจะมีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ส่วนรู ป แบบและระยะเวลาของการแผ่อิท ธิ พ ลจะยาวนาน
เท่าใดนันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง การสืบค้นหลักฐานเพิ่มเติมจะช่วยให้เข้าใจถึงพั ฒนาการทางสั งคมของบ้า นเมือ ง
ในพืนที่ภาคกลาง และเข้าใจถึงความสัมพันธ์กับบ้านเมืองอื่นในช่วงเวลาที่บ้านเมืองน้อยใหญ่ใ นภู มิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กาลังแข่งขันกันทางการเมืองอย่างเข้มข้น และอาจทาให้เข้าใจด้วยว่าเพราะเหตุใ ดอาณาจั กร
เขมรจึงได้แผ่อิทธิพลมายังฝั่งตะวันตกในช่วงศตวรรษที่ 18
การศึกษาในครังนีได้กาหนดพืนที่ศึกษาในภาคกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝั่งตะวั นตก
โดยเริ่ม จากพืนที่ร อบๆบริ เวณที่ค่อ นข้า งแน่ชั ดแล้วว่า เป็ นสถานที่ที่กล่า วถึงในจารึกโบราณของเขมร คือ
โบราณสถานบริเวณสระนาโกสินารายณ์ (จ.ราชบุรี) โบราณสถานเนินทางพระ (จ.สุ พ รรณบุ รี ) ปราสาทเมือ ง
สิงห์ (จ.กาญจนบุรี) และ ปราสาทขอมที่วัดกาแพงแลง (จ.เพชรบุรี) และพืนที่ใกล้เคียงที่มีการค้นพบหลั กฐาน
โบราณคดีที่ร่วมสมัยกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แล้วขยายขอบเขตของพืนที่สารวจศึกษาไปยั งบริเวณรอบๆ และ
ไปยังพืนที่ที่อาจพบหลักฐานความเชื่อมโยงกับบ้านเมืองในทิศตะวั นออกด้วย ส่วนขอบเขตการศึกษาในเรื่อ ง
ของช่วงเวลา งานศึกษานีเน้นการศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 เป็ นสาคั ญ อย่ า งไรก็ ตาม
ก็จาเป็นที่จะต้องศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองที่ใกล้เคียงโดยรอบ ที่มีอายุสมัยอยู่ในช่วงเดียวกันด้วย
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1.4 วิธีวิทยำ
การศึกษาวิจัยครังนีสามารถแบ่งวิธวี ิทยาได้เป็น 3 ลักษณะด้วยกัน ได้แก่ การศึกษาจากเอกสาร การ
ใช้เทคโนโลยีอวกาศเข้ามาช่วยสืบค้น และการสารวจภาคพืนดิน
การสารวจเอกสารจะเป็ นการค้นคว้า และรวบรวมหลั กฐานที่เป็ นลายลั กษณ์อักษร ไม่ว่า จะเป็ น
เอกสารโบราณ เช่น จารึก พงศาวดาร และบันทึกต่างๆ รายงานการสารวจและศึกษาที่ผ่า นมา ไม่ว่า จะเป็ น
ทางด้ า นประวั ติ ศาสตร์ ประวั ติศาสตร์ ศิ ลปะ และโบราณคดี ตลอดจนศึกษาแผนที่ท างภู มิศ าสตร์แ ละ
ธรณีวิทยา และนอกจากข้อมูลปัจจุบันที่อยู่ในรูปของเอกสารแล้ว ยังต้องมีการสารวจข้อมู ลประเภทหลั กฐาน
วัตถุ เช่น โบราณวัตถุที่พบตามแหล่งโบราณคดีที่อยู่ใ นอายุ สมั ย ของการศึกษา ทั งที่เก็ บ รั กษาในพิพิธภั ณฑ์
ต่างๆ และที่อยู่ในครอบครองส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบแหล่งโบราณคดี
จากการสารวจและรวบรวมเอกสารต่า งๆแล้วก็ จะได้ข้อมู ลที่เป็ นองค์ความรู้ใ นปั จจุ บั น และก่อ น
การศึกษาในภาคสนาม จะมีการใช้ เทคโนโลยีการสารวจจากระยะไกล (Remote sensing) ได้แ ก่ ภาพถ่า ย
ดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อสารวจร่องรอยของกิจกรรมมนุ ษ ย์ เช่น ซากอาคาร สระนา คู นาคั น
ดิน แนวกาแพง เส้นทางโบราณ แหล่งเตาเผา ทังจากภาพถ่ายดาวเทียมของแหล่งโบราณคดีที่ท ราบตาแหน่ง
ชัดเจนแล้ว เพื่อเป็นการศึกษาเปรี ย บเทีย บลั กษณะของร่องรอยทางโบราณคดีที่อาจพบบนภ าพของแหล่ง
โบราณคดีที่ยังไม่ทราบตาแหน่งที่ชัดเจน เพราะมีเพียงรายงานการพบหลักฐานโบราณวัตถุ ตลอดจนภาพถ่า ย
ทางอากาศของบริเวณทีม่ ีการกระจุกตัวของแหล่งโบราณคดี ซึ่งการอ่านภาพอาจท าให้ พ บร่องรอยของแหล่ง
ชุมชนโบราณแห่งใหม่ได้
เมื่อพบร่องรอยที่มีความเป็นไปได้ว่า เกี่ย วข้องกั บ กิจกรรมมนุ ษ ย์ ก็ จะต้องมีการสารวจภาคพืนดิน
เพื่อพิสูจน์ว่าบริเวณนันเป็นแหล่งโบราณคดีจริงหรือไม่ โดยการเดินสารวจ ซึ่งอาจท าให้ พ บหลั กฐานวั ตถุ บ น
ผิวดิน หรือร่องรอยต่างๆที่อาจสังเกตได้จากผิวดินในบริเวณนั นได้ นอกจากนีแล้วการสั ม ภาษณ์ผู้ ที่อยู่อาศั ย
ในพืนที่ก็เป็นสิ่งสาคัญที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพืนที่ และตาแหน่งที่เคย
พบหลักฐาน และหลักฐานเหล่า นั นเก็ บ รั กษาไว้ที่ใ ด การสารวจภาคพืนดิน ในงานวิจัย ครั งนีเป็ น การเริ่ม ต้น
สารวจแหล่งโบราณคดีสมัยลพบุรีในภาคตะวันตก ซึ่งจาเป็นต้องจากัดพืนที่ในการสารวจในเชิงลึก โดยเน้นไป
ที่บริเวณที่มีการกระจุกตัวของแหล่งโบราณคดีหนาแน่น ซึ่งได้แก่พืนที่ จ. สุ พ รรณบุ รี และพืนที่ที่มี ข้อมู ลการ
ค้นพบหลักฐานแล้ว แต่ยังไม่สามารถระบุตาแหน่งที่ชัดเจน และแหล่งที่สามารถระบุตาแหน่งชัดเจนแล้ว แต่ยั ง
ไม่ทราบขอบเขตที่แน่ชัดซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นแหล่งโบราณคดีที่สาคัญ

การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแม่กลอง-ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing)

11

1.5 ผลวิจัยที่คำดว่ำจะได้รับ
งานวิจัย นีจะช่วยในการสร้ า งข้อ มู ลขั นพืนฐานทางโบราณคดี เป็ นต้นว่า การบั นทึกตาแหน่ง ด้วย
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีความแม่นยาในการกาหนดตาแหน่ง และเป็นการรวบรวมหลักฐานและข้อมู ลของแหล่ง
โบราณคดีเพื่อประโยชน์ในการศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่มวัฒนธรรมร่วมสมัยในภูมิภาคอื่นๆ
เพื่อทาความเข้าใจประวัติศาสตร์ยุคต้นของชุมชนโบราณบนผืนแผ่นดินไทย โดยปราศจากอคติท าง
การเมือง และเพื่อทาความเข้า ใจถึงพลวั ตทางวั ฒนธรรมที่ เกิดขึนอยู่ อยู่ตลอดเวลา และสะท้อนให้เห็ นถึง
ลักษณะทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของบ้านเมืองต่างๆที่มีมาอย่างยาวนาน ก่อนที่มนุษย์จะมีการกาหนด
เส้นเขตแดนที่ใช้เป็นเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์กายภาพและขอบเขตอธิปไตยของรัฐชาติ ในปัจจุ บั น ซึ่งการกาหนด
ขอบเขตในลักษณะนันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกลายเป็ นเส้นแบ่งเขตทางวั ฒนธรรมไปด้วย ทั งๆที่พ รมแดนทาง
วัฒนธรรมนันไม่ได้หยุดนิ่งและไม่ตายตัว
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บทที่ 2
พลวัตวัฒนธรรมบนลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่ำจีน

2.1 อรุณรุ่งของวัฒนธรรมทวำรวดี
ภาคตะวันตกของประเทศไทยนันเป็นภูมิภาคหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วย
แหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลาย ทังแร่ดีบุก แร่เหล็ก ป่าไม้ และสัตว์ป่านานาชนิด อีกทั งมีพืนที่
ราบลุ่มแม่นาบริเวณกว้างใหญ่ทเี่ หมาะสมแก่การเพาะปลูก ตลอดจนแม่นาสายใหญ่ท่มี ีนาไหลตลอดทังปีและ
เป็นทางออกสู่ทะเลได้ ภูมิภาคนีจึงเป็นพืนที่หนึ่งที่พบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนานนับย้อนหลังไปเป็นหมื่นๆปีทเี ดียว ตังแต่หลักฐานของชุมชนบุพกาลที่อาศัยตามเพิงผาถาบนพืนที่ภูเขา
สูง ที่มนุษย์ยังดารงชีพด้วยการหาของป่าล่าสัตว์ (ดู ปรีชา กาญจนคมและคณะ 2521; รัศมี ชูทรงเดช 2534;
สุรินทร์ ภู่ขจรและคณะ 2524) จนมาเป็นสังคมเกษตรกรรมที่รู้จักการเพาะปลูกเลียงสัตว์ ในสมัยหินใหม่เมื่อ
กว่า 4,000

ปีที่ผ่ า นมา ที่รู้ จั กในนามของ ‘วั ฒนธรรมบ้า นเก่า ’ ที่มี ลั กษณะทางวั ฒนธรรมที่น่า สนใจ

เครื่องปั้นดินเผาประเภท หม้อสามขาและหม้อมีสัน เป็นต้น ที่สาคัญคือวัตถุทางวัฒนธรรมเหล่านันแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมที่มาจากดินแดนที่อยู่ห่างไกลอย่างชุมชนในลุ่มแม่นาแยงซี ที่ซึ่งพบหลักฐาน
การเพาะปลูกข้าวมาก่อน (สุภมาศ ดวงสกุลและคณะ 2552; Higham 2002; Sørensen and Hatting1967) ซึ่ง
แหล่ ง โบราณคดีห ลายๆแหล่ ง ในภาคตะวั น ตก เช่ น แหล่ง โบราณคดี บ้ า นเก่ า จ .กาญจนบุ รี และแหล่ ง
โบราณคดีหนองราชวัตร จ.สุพรรณบุรี หลักฐานทางโบราณคดีของทังสองแหล่งนีนับ เป็นกุญแจสาคัญในการ
ท าความเข้า ใจสั ง คมที่มี วั ฒนธรรมที่ซั บ ซ้อ นมากขึน ยุ คหิ น ใหม่ คือ ช่ว งเวลาที่ ถือ เป็ น จุ ด เริ่ม ต้ น ของการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสังคมมนุษย์ เมื่อมนุษย์มีความมั่นคงในด้านอาหารเพราะสามารถผลิตอาหารได้เอง
และเพียงพอต่อจานวนประชากรที่นับวันก็เพิ่มจานวนมากขึน ด้วยสังคมที่มีขนาดใหญ่ก็ย่อมมีความต้องการ
ทรัพยากรอื่นๆที่อาจมาจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งทาให้ความสัมพันธ์ของคนในสังคมและระบบวัฒนธรรมเพิ่ม
ระดับความซับซ้อนมากขึน
จนกระทั่ง ถึงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญอีกก้าวหนึ่ง ของสังคมมนุษย์คือ ในสมัย ที่มนุษย์รู้จัก
เทคโนโลยีโลหกรรม ภาคตะวันตกของไทยก็เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีการติดต่อ
แลกเปลี่ยนกับชุมชนโพ้นทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนจากเอเชียใต้เมื่อ ราวๆ 2,000 กว่าปีมาแล้ว ที่เกิด
ชุมชนทางการค้าและเมืองท่าหลายแห่งในเอเชียอาคเนย์ และภาคตะวันตกของดินแดนประเทศไทยก็เป็น
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ภูมิภาคทีส่ าคัญแห่งหนึ่งที่พบหลักฐานการติดต่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับชาวต่างชาติ หลักฐานทางโบราณคดีได้
เผยให้เห็นถึงการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ และความนิยมบริโภควัตถุจากต่างวัฒนธรรม อย่างเช่นสินค้าฟุ่มเฟือย
ประเภทเครื่องประดับที่รับมาจากวัฒนธรรมเอเชียใต้ เช่น ลูกปัดหินสี และลูกปัดแก้ว และความต้องการ
สินค้าดังกล่าวที่มีเพิ่มมากขึน จนทาให้ในภายหลังมีการทาเลียนแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
และด้วยปริมาณและความหลากหลายของหลักฐานวัตถุประเภทของมีค่าหายาก (Prestige Goods) ที่พบใน
ภาคตะวั นตกของไทย จนอาจกล่า วได้ว่า พบหนาแน่น ที่สุด แห่ งหนึ่ง ในเอเชีย ตะวันออกเฉีย งใต้ (ดู ผาสุ ก
อินทรวุธ 2548; Bellina 2003; Glover 1989) และที่สาคัญก็คือภาคตะวันตกมี ทรัพยากรแร่ธาตุที่สาคัญ
เพราะเป็นที่ต้องการตังแต่สมัยโบราณ อย่างแร่ดีบุกและแร่เหล็ก (Bennett and Glover 1992; เย็นจิต สุข
วาสนา 2535) โดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ดีบุกซึ่งเทือกเขาตะนาวศรีนันนับได้ว่าเป็นแหล่งที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก
ซึ่งมีงานศึกษาที่ให้ความสาคัญกับแหล่งแร่บริเวณนี และเสนอสมมติฐานว่าเป็นไปได้ที่ดีบุกจากพืนที่ศึกษานี
เป็นสินค้าส่งออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยัง เอเชียใต้ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ตอนปลาย (Rajpitak
and Seeley 1979) อีกทังยังเชื่อว่าภาคตะวันตกนีเป็นเครือข่ายในระบบการค้าโลก (World Trade System) ที่มี
มาตังแต่โบราณกาล (Glover 1989; 1996)
นอกจากหลั กฐานวัตถุที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยัง มี หลักฐานจากเอกสารโบราณก็ช่วยยืน ยันการเป็ น
เครือข่ายทางการค้ากับโลกตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ดังที่นักวิชาการเชื่อกันว่าภูมิภาคนีถูก
กล่าวถึงในเอกสารตะวันตกเมื่อต้นคริสตกาล ดังเช่นในบันทึกการเดินเรือที่เรียกว่า Periplus of the Erythrean
Sea ที่กล่าวถึงเกาะทอง (Chryse) ที่อยู่ตรงข้ามปากแม่นาคงคา ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบชันดีประเภทกระดองเต่า
(Casson 1989:91) อย่างไรก็ตามเอกสารในยุคแรกๆนันยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่ มาก เพราะบริเวณปาก
แม่นาคงคานันมิได้มีเกาะแต่อย่างใด แต่นักวิชาการก็มีการสันนิษฐานว่าเกาะดังกล่าวนีน่า จะหมายถึง ผืน
แผ่นดินหรือสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งชื่อเรียก ‘เกาะทอง’ หรือ ‘Chryse’ นัน
นักวิชาการเชื่อกันว่าก็คือสถานที่เดียวกับ ‘Golden Khersonese’ ที่ปรากฏในแผนที่โลกในคริสต์ศตวรรษที่ 2
ของคลอดิอุส ปโตเลมี (Claudius Ptolemy) ที่ชื่อว่า Geography ที่ในภายหลังต่อมาเอกสารชินนีได้มีการศึกษา
ค้นคว้ากันอย่างกว้างขวาง ดังที่ Wheatley (1961) ได้วิเคราะห์ไว้ว่าโลกตะวันตกน่าจะได้รับรู้ถึงดินแดนแห่งนี
จากการเล่าขานของพ่อค้าชาวเอเชียใต้ท่ลี ่องเรือติดต่อค้าขายไปยังแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งชาวเอเชียใต้
น่าจะรูจ้ ัก Golden Khersonese มาตังแต่กอ่ นคริสตกาลแล้วด้วยซา เพราะในพงศาวดารและตานานของเอเชีย
ใต้ตังแต่ก่อนคริสตกาลได้มีการกล่าวถึงดินแดน ‘Suvarnbhumi’ (สุวรรณภูมิ) หรือ ‘Suvarnadvipa’ (สุวรรณ
ทวีป) ที่เชื่อกันว่าคือสถานที่แห่งเดียวกับ ‘Golden Khersonese’ ที่กล่าวถึงในเอกสารตะวันตก แต่น่าเสียดายที่
ทังจากเอกสารตะวันออกและเอกสารตะวันตกนันมิได้ให้ข้อมูล Suvarnabhumi มากไปกว่าการเป็นเมืองท่า
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแม่กลอง-ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing)
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ค้าขายที่เป็นยอดปรารถนาของพ่อค้าและนักแสวงโชค และอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นหนึ่งในดินแดนเก้าแห่งที่พระ
เจ้าอโศกมหาราช (ครองราชย์ระหว่าง 304–232 ปีก่อนคริสตกาล) ทรงส่งสมณทูตไปเผยแผ่พุทธศาสนา แต่
ทว่าข้อความในเอกสารโบราณทังหลายเหล่านันก็ยังไม่สอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในปัจจุบันที่
พอจะสรุปได้วา่ คือดินแดน ‘สุวรรณภูมิ’ อยู่ท่ไี หน ซึ่งก็มีผเู้ สนอความเห็นที่แตกต่างกันไปมากมาย บ้างก็เสนอ
ว่าอยู่ท่แี หลมมาเลเซีย (Gerini 1909) ที่รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ (Ray 1990) ทีท่ างใต้ของประเทศเมียนมาร์
(Htin Aung 1967; Hudson 2004; Moore 2007) ที่ภาคกลางของประเทศไทย (ศรีศักร วัลลิโภดม 2543;
2545) หรืออาจจะเป็นดินแดนทังหมดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สุจิตต์ วงษ์เทศ 2549) อย่างไรก็ดีประเด็น
ในงานศึกษานีก็คือต้องการชีให้ เห็นถึง พลวัต ทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ในช่ว งเวลาที่เป็ น
จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมครังยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความคึกคักทางเศรษฐกิจในสังคมโบราณภาคตะวันตกของไทยนีได้ดาเนินเรื่อยมา กระทั่งในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 11-12 ที่เริ่มปรากฏความซับซ้อนของสังคมและความมั่งคั่งรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ มากขึนอีกระดับ
หนึ่ง มีกลุ่มทางสังคมที่ชัดเจนและมีขนาดใหญ่ขนึ ซึ่งเรียกขานช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์นีว่าสมัย ‘ทวารวดี’
เป็นช่วงสมัยของวัฒนธรรมที่พบหลักฐานสิ่งก่อสร้างประเภทคูนาคันดินขนาดใหญ่หลายแห่ง ได้แก่ เมืองอู่
ทอง เมืองคูบัว เมืองกาแพงแสน และเมืองนครปฐม (เมืองนครชัยศรี) และบริเวณเมืองโบราณเหล่านันก็ พบ
สถาปัตยกรรมที่เป็นศาสนสถานขนาดน้อยใหญ่มากมาย และประติมากรรมรูปเคารพต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องใน
ศาสนาพุทธและพราหมณ์ -ฮินดู ซึ่งชัดเจนว่าเป็นการรับอิทธิพลทางศิลปะและวัฒนธรรมมาจากสังคมที่มี
วัฒนธรรมที่สูงกว่าคือจากเอเชียใต้ ซึ่งได้แผ่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สาหรับดินแดนของประเทศ
ไทยในปัจจุบันนัน ความรุ่งเรืองของอารยธรรมทวารวดีนักวิชาการหลายท่านลงความเห็นว่าน่าจะมีศูนย์กลาง
อยู่ ที่ภ าคกลางฝั่ง ตะวั น ตก เพราะความหนาแน่น ของหลั ก ฐานและความปราณีต ของศิ ล ปกรรม ที่เ ป็ น
เครื่องบ่งชีถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของภูมิภาคนี (ดู ธิดา สาระยา 2538;
ผาสุข อินทราวุธ 2542) การเปลี่ยนแปลงระบบสังคมและวัฒนธรรมที่ได้รับ อิทธิพลจากวัฒนธรรมเอเชียใต้นี
ได้หยั่งรากลึกและกลายเป็นพืนฐานสาคัญของวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังสืบทอดมาจนถึงสมัย
ปัจจุบัน แต่การรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมนีนักวิชาการเชื่อว่าเป็นการเลือกรับแล้วปรับให้เข้ากับรสนิยมและ
ความต้องการของคนในท้องถิ่น (ศรีศักร วัลลิโภดม 2543) เพราะหากนาวัตถุทางวัฒนธรรมไปเทียบเคียงกับ
วัฒนธรรมต้นแบบก็จะพบว่ามีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่ไม่น้อย อีกทังรูปแบบทางศิลปะก็มีพัฒนาการจนเกิด
การคลี่คลายในสมัยต่อมาจนมีลักษณะทีเ่ ป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและความนิยมของท้องถิ่นเอง
นอกจากชุมชนบนลุ่มนาเจ้าพระยาที่กาลังเฟือ่ งฟูด้วยเศรษฐกิจการค้ากับชุมชนโพ้นทะเลในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 11-15 แล้ว ชุ มชนบริเวณปากแม่ นาโขงก็เป็นอี กกลุ่มหนึ่งที่ มีความมั่งคั่งจากการค้าทางทะเล
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เช่นเดียวกัน ซึ่งกลุ่มนีถูกกล่าวถึงในพงศาวดารจีนมาตังแต่พุทธศตวรรษที่ 8 ในฐานะของอาณาจักร ‘ฟูนัน’ ที่
มีเมืองท่าสาคัญอยู่ที่เมืองออกแอว (Óc Eo) เพราะในบริเวณนันพบหลักฐานวัตถุที่แสดงถึงเศรษฐกิจอัน
รุง่ เรืองจากการค้ากับต่างชาติ (Khoo 2003) ในเอกสารจีนโบราณระบุไว้ว่า ในพุทธศตวรรษที่ 11 ฟูนันถูกยึด
ครองโดยกลุ่มชนที่อยู่ตอนกลางของลุ่มแม่นาโขง ซึ่งในเอกสารจีนเรียกว่า ‘อาณาจักรเจนละ’ (ธิดา สาระยา
2538) ในขณะที่บา้ นเมืองทังสองคือฟูนันกับเจนละมีการรวมตัวกัน ก็ได้มีพัฒนาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่
ปรากฏเป็ น รู ป แบบที่ ค ลี่ค ลายมาจากอิ ท ธิ พ ลวั ฒ นธรรมอิ น เดี ย จนกลายมาเป็ น รูป แบบที่มี เอกลั ก ษณ์
เฉพาะตั ว มากขึ น และวั ฒ นธรรมของเจนละก็ ไ ด้ แ ผ่ อิ ท ธิ พ ลมายั ง ดิ น แดนในภาคตะวั น ออกและภาค
ตะวั น ออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยด้ว ย มี การพบหลักฐานอยู่ป ระปรายในช่ว งพุ ทธศตวรรษที่ 12-14
ส่วนมากเป็นหลักฐานประเภทรูปเคารพและทับหลังประดับศาสนสถาน จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ 15-18 ที่
อิทธิพลของวัฒนธรรมเจนละหรือวัฒนธรรมเขมรปรากฏเด่นชัดขึนในภาคตะวั นออกเฉียงเหนือและภาค
ตะวันออกของไทย ที่ปรากฏเป็นหลักฐานสถาปัตยกรรมประเภทปราสาทหินต่างๆ ทีพ่ บกระจุกตัวอยู่หนาแน่น
โดยเฉพาะบริ เ วณตอนล่ า งของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ รู ป ทรงของปราสาทหิ น และรู ป แบบของ
ประติมากรรมที่พบในประเทศไทยนันมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับคตินิยมของสถาปัตยกรรมเขมรโบราณ แต่ก็
มีลักษณะของศิลปะท้องถิ่นผสมอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งในทางประวัติศาสตร์ศิลปะมักเรียกศิลปะในประเทศไทยใน
ยุคสมัยนันว่า ‘ศิลปะลพบุรี’ บ้างก็เรียกว่า ‘ศิลปะเขมรในประเทศไทย’ หรือ ‘ศิลปะร่วมแบบขอมในประเทศ
ไทย’ (สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ. 2534; สุรยิ วุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2537) ซึ่งเป็นยุคสมัยที่ได้รับความสนใจอย่าง
มาก และมีงานศึกษาค้นคว้าด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากมาย ในพืนที่ของประเทศไทยปัจจุบันนัน
ความสนใจมักมุ่งไปที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่าภาคอื่นๆ เพราะเป็นพืนที่ที่พบหลักฐานหนาแน่นมาก
ที่สุด ในขณะที่ภาคอื่นๆ อย่างเช่นภาคตะวันตกนันได้รับความสนใจน้อยมาก เนื่องจากหลักฐานวัตถุที่ไม่ค่อย
ปะติดปะต่อกัน อีกทังเอกสารหลักฐานที่ต้องอาศัยการตีความเสียเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามการศึกษา
ช่วงเวลาดังกล่าวในภูมิภาคตะวันตกนันมีความสาคัญมากสาหรับการทาความเข้าใจเศรษฐกิจสังคมภายหลัง
การเสื่อมลงของวัฒนธรรมทวารวดี และก่อนที่อาณาจักรสุโขทัยจะปรากฏตัวและมีบทบาทเด่นขึนบนหน้า
ประวัติศาสตร์ของผืนแผ่นดินไทย

2.2 พลวัตหลังสมัยทวำรวดี
ในขณะที่วัฒนธรรมทวารวดีบนที่ราบภาคกลางของไทยกาลังเสื่อมทรามลง เพื่อนบ้านที่อยู่ไปทาง
ทิศตะวันออกรอบๆทะเลสาบเขมรก็กาลังเฟื่องฟูขึนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 กลายเป็นอาณาจักรขอมที่
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแม่กลอง-ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสื่อระยะไกล (Remote Sensing)
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ยิ่งใหญ่ แต่เมื่อย้อนกลับมาพิจารณาบ้านเมืองในภาคกลางฝั่งตะวันตกในช่วงเวลาเดียวกัน ก็พบว่าบทบาท
ทางเศรษฐกิจของชุมชนทวารวดีในภูมิภาคนีลดน้อยถอยลงไปมาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ -โบราณคดีไม่
ค่อยชัดเจนว่ามีสภาพเศรษฐกิจ-สังคมเป็นอย่างไร หรือว่ามีชุมชนที่มีการอยู่อาศัยต่อเนื่ องหรือไม่อย่างไร ซึ่ง
โบราณสถานต่างๆนันก็ไม่ชัดเจนว่ามีการใช้งานต่อเนื่องลงมาหลังจากพุทธศตวรรษที่ 15 หรือไม่ แต่หากจะ
กล่าวไปแล้ว การกาหนดอายุสมัยของสถาปัตยกรรมในสมัยทวารวดี คือในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-15 นันก็ทา
ได้เพียงกว้างๆ เท่านัน กล่าวคือไม่สามารถกาหนดช่วงอายุชัดเจนได้ว่าเป็นสมัยต้น กลาง หรือปลาย ส่วน
หลั กฐานประเภทประติม ากรรมที่ถึง แม้ ว่า จะสามารถเป็น เครื่องกาหนดอายุ ได้ดีกว่า แต่การกาหนดอายุ
ประติมากรรมเพื่อเทียบเคียงให้เป็นอายุของแหล่งโบราณสถานนัน ทาได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อเป็นการพบหลักฐาน
ในบริบทดังเดิม คือวัตถุนันมิได้ถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยาก และ
หลักฐานการมีอยู่ของชุมชนโบราณก็คอ่ นข้างเลือนลาง
สืบมาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ภาคตะวันตกของดินแดนไทยในปัจจุบัน ก็ปรากฏศาสนสถานที่มี
วัฒนธรรมการก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน คือเปลี่ยนไปเป็นศิลปะเขมรบายน ด้วยคติพุทธศาสนา
นิกายมหายาน อันได้แก่ ปราสาทเมืองสิงห์ โบราณสถานกาแพงแลง โบราณสถานในวัด มหาธาตุวรวิหาร จ.
ราชบุรี และโบราณสถานในเมืองโกสินารายณ์ ซึ่งก็เป็นประเด็นทางวิชาการอยู่ไม่น้อยทีเดียวในเรื่องพระราช
อานาจของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งนักวิชาการบางท่าน เช่น ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล (2509) และ ม.ร.ว.สุรยิ วุฒิ
สุขสวัสดิ์ (2530b) วิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปศิลปกรรมแบบค่อนข้างฉับพลันทันใดแบบนีน่าจะเป็นสิ่ง
บ่งชีถึงการแผ่อิทธิพลทางการเมืองของกษัตริย์เขมรมายังบ้านเมืองทางฝั่งตะวันตกด้วย มิใช่เป็นเพียงอิทธิพล
ทางศิลปวัฒนธรรมอย่างเดียวอย่างที่นักวิชาการบางท่าน เช่น ศรีศักร วัลลิโภดม (2524a; 2524b; 2538)
เสนอไว้ โดยที่ ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล (2509) ตังข้อสังเกตจากจารึกสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่กล่าวถึงชื่อ
เมืองต่างๆ ในลักษณะที่เป็นการกล่าวถึงหัวเมืองประเทศราช ที่รวมถึงเมืองในภาคกลางฝั่งตะวันตกของไทย
ด้ว ย และม.ร.ว.สุ ริย วุ ฒิ สุ ข สวั ส ดิ์ (2530b) ก็มี แนวคิด ไปในท านองเดีย วกัน โดยกล่า วคือ หลั กฐานด้า น
ศิลปกรรม ซึ่งหากจะกล่าวไปแล้วศิลปะแบบบายนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 นันถือว่าเข้าสู่ยุคเสื่อมแล้ว การ
ก่อ สร้า งศาสนสถานด้ว ยศิ ล าแลงนั นสามารถสร้า งได้ร วดเร็ว กว่ า ศิ ล าทรายก็ จ ริ ง แต่ ก็ยั ง ต้อ งใช้ก าลั ง
แรงงานคนจานวนมหาศาลเช่นกัน อีกทังการก่อด้วยศิลาแลงก็สามารถประดิษฐ์รายละเอียดที่วิจิตรและ
ประณีตได้มากเท่าศิลาทราย ซึ่งโดยตรรกะแล้วการรับวัฒนธรรมจากที่อื่นก็น่าจะรับสิ่งที่มีรูปแบบและเทคนิค
วิธีที่ก้าวหน้ากว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม นอกจากนียังมีหลักฐานด้านโบราณวัตถุ คือประติมากรรมรูปเคารพ เช่น รูป
สลักพระโพธิสัตว์อวโลเกศวรกิเตศวรเปล่งรัศมีที่พบในภาคตะวันตก ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าเป็นฝีมือสกุล
ช่างหลวง ซึ่งอาจจะไม่ได้สร้างแล้วส่งมาจากพระนครแต่อาจจะเป็นการนาช่างจากพระนครมาทาในท้องถิ่นก็
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เป็นได้ เพราะมีประติมากรรมบางชิ นที่แสดงลักษณะของท้องถิ่ นด้วย และการที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มีพระ
ประสงค์ให้สร้างพระรัตนตรัยโดยสกุลช่างชันสูงเพื่อไปประดิษฐานไว้หัวเมืองต่างๆ นันน่าจะเป็นการแสดงออก
ที่มีนัยยะทางการเมืองแฝงอยู่ด้วย (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2526a; 2526b; 2530b) และการที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไม่พบรูปเคารพพระโพธิสัตว์ อวโลเกศวรเปล่งรัศมีอยู่เลย ก็อาจเป็นเพราะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ภายใต้อิทธิพลเขมรอยู่แล้ว หรือ ถูกนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรขอมในยุคสมัย
นัน (รุง่ โรจน์ ภิรมย์อนุกูล 2547)
ประวัติศ าสตร์โบราณคดีในภาคตะวันตกในช่วงสมัยหลังทวารวดี จนถึงก่อนสมัยสุโขทัยหรือก่อน
สุพรรณภูมินัน ยังมีหลักฐานที่น่าสนใจให้ศึกษาค้นคว้าอยู่ไม่น้อย แม้ว่าส่วนมากจะเป็นหลักฐานทางอ้อมที่
ต้องอาศัย การตีความเสียมาก เช่น การศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะที่เป็นการศึกษาเปรียบเทียบ และ
การศึกษาจารึกโบราณ ซึ่ง เป็ นจารึกจากภายนอกเสีย เป็ น ส่วนใหญ่ หลักฐานชินสาคัญ ชินหนึ่ง คือ จารึก
ปราสาทพระขรรค์ที่สร้างขึนในสมัย พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่กล่าวถึงบ้านเมืองที่เชื่อกันว่าอยู่ในภาคกลางของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน คือ ลโวทยปุระ สุวรรณปุระ ศัมพูกปัฏฏนะ ชัยราชปุรี ศรีชัยสิงหบุรี และศรีชัยวัชรปุรี
ซึ่งมีผู้ตังข้อสังเกตว่าการเรียงลาดับชื่อบ้านเมืองเหล่านีในจารึกปราสาทพระขรรค์ก็น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นเมืองที่
อยู่ในภาคกลางของไทยที่ถูกกล่าวถึงโดยเรียงลาดับจากทางเหนือลงไปทางใต้ ที่เชื่อว่าอยู่ท่ี ลพบุรี สุพรรณบุรี
เมืองโกสินารายณ์ ราชบุรี เมืองสิงห์ และเมืองเพชรบุรี ตามลาดับ ซึ่งเป็นหัวเมืองขนาดเล็กจึงไม่ใคร่มีการ
กล่าวถึงในจารึกของเขมรเท่าไรนัก (สุรยิ วุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2526b:104) และจารึกที่คน้ พบในภาคตะวันตก
สมัยหลั งทวารวดีลงมาก็ พ บน้อ ยมาก ปั จจุบัน พบเพียงชินเดียวคือที่ปราสาทเมืองสิงห์ คือ พบอยู่บนฐาน
ประติมากรรม และที่น่าสนใจคือภาษาในจารึกชินนีผู้เชี่ยวชาญ ก่องแก้ว วีรประจักษ์ (2529) วิเคราะห์ว่าเป็น
ภาษาไทยอักษรขอมโบราณ ด้วยข้อความว่า พฺรญาไชยกร ซึ่งน่าจะเป็นนามของผู้สร้างรูปเคารพนันๆ ซึ่ง
ผู้อ่านจารึกเสนอว่าอาจจะเป็นนามของคนพืนเมืองที่ได้รับการแต่งตังให้เป็นผู้ปกครองในท้องที่นี ความสาคัญ
ของจารึกปราสาทเมืองสิงห์นอกจากจะเป็นเพียงชินเดียวในภูมิภาคในสมัยหลังทวารวดี จนถึงก่อนสมัยสุโขทัย
จารึกชินนียังเป็นหนึ่งในจารึกภาษาไทยเพียงสามชินที่สร้างขึนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่งก่อนที่จะมีลายสือ
ไทย จารึกอีกสองชินคือจารึกดงแม่นางเมือง และจารึกที่อยู่ด้านหลังพระพุทธรูปนาคปรกที่พบที่ จ.ลพบุรี ซึ่ง
รูปอักษรบนจารึกทังสามชินนีแตกต่างจากอักษรขอมที่ ค้นพบในอาณาจักรเขมรซึ่งรวมถึงจารึกที่พบที่พิมาย
ด้วยลักษณะลายเส้นอักษรที่ผันแปรไปจากต้นแบบเช่นนี ก่องแก้ว (2529) มีความเห็นว่าไม่ใช่เรื่องแปลกและ
เกิดขึนได้กับพืนทีท่ ี่อยู่ห่างไกลจากเมืองพระนคร ซึ่งอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นที่รูปอักษรพัฒนามาเป็นอักษรไทย
บนลุ่มแม่นาเจ้าพระยาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา
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การศึกษาประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองบนลุ่มนาแม่กลอง-ท่าจีนภายหลังพุทธศตวรรษที่ 15 ลงมา
ส่วนหนึ่งเป็นการศึกษาตีความจากรูปแบบของสถาปัตยกรรมและประติมากรรม ซึ่งรูปแบบสถาปัตยกรรมที่
ยังให้เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนคือมีอาคารเป็นรูปทรงปราสาทเขมร ก่อด้วยอิฐศิลาแลง และมี ผังบริเวณและ
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมคล้ายกับปราสาทเขมร คือตรงบริเวณกึ่งกลางมีปรางค์ประธาน บางแห่งมี
ปรางค์บริวารอยู่ด้านข้าง และปรางค์ทังหมดล้อมรอบด้วยกาแพงแก้ว ซึ่งตังอยู่เกือบกึ่งกลางใจเมืองที่มี
กาแพงเมืองที่เป็นคูนาคันดินรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ล้อมรอบอยู่อีกชันหนึ่ง ลักษณะที่ชัดเจนเช่นที่กล่าวมานี ยัง
ปรากฏให้เห็นอยู่ก็คือ ที่ปราสาทเมืองสิงห์ และโบราณสถานที่วัดกาแพงแลงภายในเมืองเพชรบุรี ส่วนอีกสอง
แหล่งที่เชื่อกันว่าถูกกล่าวถึงในจารึกปราสาทพระขรรค์ คือโบราณสถานที่วัดมหาธาตุฯราชบุรี และที่เมือง
โบราณโกสินารายณ์ ทังสองแหล่งนีแม้ว่าจะยังพอเห็นเป็นขอบเขตอยู่บ้าง แต่ตัวอาคารนันสินสภาพไปแล้ว
ส่วนสภาพกาแพงเมืองที่เป็น คูนาคันดิน ก็แทบไม่มีร่องรอยหลงเหลือเท่าไรแล้ว ในปัจจุบัน นอกจากแหล่ง
โบราณสถานหลักๆทังสี่แห่งที่กล่าวมาแล้ว ยังมีหลักฐานบางแห่งที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงในเอกสารโบราณอีก
หลายแห่ง แต่สภาพของแหล่งก็เสื่อมทรามลงไปเป็นอันมาก ขอบเขตและรูปทรงโบราณสถานไม่ค่อยชัดเจน
แต่บางแห่งก็ปรากฏร่องรอยคูนาคันที่ค่อนข้างชัดเจน อย่างเช่น เมืองครุฑ เป็นเมืองคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี
ร่องรอยของคูนาและคันดิน และมีซากโบราณสถานอยู่เกือบกึ่งกลางเมือง ชื่อเมืองครุฑเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียก
ซึ่งมาจากการค้นพบซากโบราณสถานที่เป็นศิลาแลง และชินส่วนศิลาสลักเป็นรูปครุฑขนาดใหญ่ เมืองครุฑนี
อยู่ห่างจากปราสาทเมืองสิงห์ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตรเศษๆ (สถาพร ขวัญยืน 2537;
อาจารย์และนักศึกษาคณะโบราณคดี 2526) ซึ่งซากสิ่งก่อสร้างที่พบนันกระจัดกระจาย และไม่เห็นเป็น
รูปทรงอาคารที่ชัดเจน ราวกับว่ายังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่ถูกทิงล้างไปก่อน นอกจากนียังมีผู้กล่าวถึงเมือง
โบราณที่ บ้านหนองแจง ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี (ศรีศักร วัลลิโภดม 2526:46-7; หน่วยศิลปากร
ที่ 2 2508) และยังมีประติมากรรมศิลปะบายนที่ น่าสนใจจากพบบริเวณวัดสระกระทียม จ.นครปฐม (มโน
กลีบทอง 2544) ซึ่งภายในวัดพบสระนาเก่าแก่และกองซากอิฐศิลาแลงด้วย แต่ดังที่กล่าวมาข้างต้น แล้วว่า
แหล่งโบราณคดีเหล่านีสินสภาพไปเกือบหมดแล้วเนื่องจากการขยายตัวของแหล่งชุมชนในปัจจุบัน แต่ทซี่ าร้าย
กว่านันก็คือการลักลอบขุดหาของโบราณที่เกิดขึนนับตังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดกรุ
พระโบราณที่นับว่าเป็นการทาลายแหล่งโบราณสถานที่ส่งผลกระทบอย่างรุน แรง เพราะโบราณสถานมักจะ
ถูกขุดลือจนแทบไม่เหลือร่องรอยของหลักฐานที่สามารถบอกถึงรูปทรงหรือโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างได้ จะ
พบก็เพียงชินส่วนอิฐและเศษปูนที่กระจัดกระจายอยู่ ตามพืนดินเท่านัน ซึ่งโบราณสถานหลายๆแห่งในภาค
ตะวันตกอยู่ในสภาพเช่นนี อีกทังผังบริเวณของโบราณสถานเหล่านันก็ไม่ปรากฏชัดเจน ดังนันโบราณสถาน
ขนาดรองในภาคตะวันตกจึงไม่สามารถศึกษาเปรียบเทียบกับรูปแบบโบราณสถานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่าง ธรรมศาลา และ อโรคยศาลา ที่สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้ถนัดนัก อย่างไรก็ตามหลักฐานทาง
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โบราณคดีอื่นๆที่พบในพืนที่ศึกษาที่แสดงถึง การมีอยู่ของชุมชนโบราณในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18 เช่น
เครื่องถ้วยจีนที่พบตามแหล่งโบราณคดีต่างๆ ที่แม้ว่าจะส่วนมากจะไม่ได้มาจากบริบทที่ชัดเจน แต่เครื่องถ้วย
ก็สามารถเป็นเครื่องบ่งบอกช่วงเวลาอายุสมัยทางประวัติศาสตร์ได้ในระดับหนึ่ง (ดู มโน กลีบทอง 2544; อุษา
ง้ว นเพีย รภาค 2548) ถึงแม้ ว่า หลั กฐานการติดต่อสั ม พัน ธ์ระหว่า งภาคตะวัน ตกกับภู มิภ าคอื่น ๆในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะไม่คอ่ ยชัดเจนนัก และการกาหนดอายุของเครื่องถ้วยจีนในประเทศไทยก็ยังเป็นที่ถกเถียง
กันอยู่ (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร สัมภาษณ์ ธันวาคม 2555) แต่หากพิจารณาในแง่ของเศรษฐกิจ ในระดับ
ภูมิภาคแล้ว ทรัพยากรแร่ธาตุที่เป็นที่ต้องการมาตังแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างแร่ดีบุกแร่เหล็กและสินค้า
ของป่า ที่มี อ ยู่อ ย่า งมากมาย และที่ส าคัญ ก็ มี ชั ย ภู มิ ที่เป็ น กัน ชนระหว่า งอาณาจั กรขนาดใหญ่ ทั งสองคื อ
อาณาจักรเขมรและอาณาจักรพุกาม ซึ่งก็มีความเป็นไปได้มากที่ภาคตะวันตกของไทยจะเป็นพืนที่ยุทธศาสตร์
ที่สาคัญทีท่ าให้กลุ่มอานาจทังสองไม่อาจมองข้ามไปได้

2.3 ชุมชน ‘ชำยขอบ’ บนลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่ำจีน
ในภาคตะวันตกของไทยพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรน้อยมาก และไม่ค่อยมี
เอกสารหลักฐานที่ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรกัมพูชากับบ้านเมืองในแถบนีเท่าไรนัก ทาให้
การศึกษาวัฒนธรรมในช่วงเวลานีต้องใช้การแปลความจากหลักฐานวัตถุต่างๆเป็นหลัก สิ่งที่ อาจจะดึงดูดให้
กลุ่มที่มีอานาจทางการเมืองอย่างอาณาจักรเขมรหันมาสนใจและให้ความสาคัญกับภูมิภาคนี ก็อาจจะเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่เหล็ก และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแร่ดีบุกที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาตะนาว
ศรี อีกทังเป็นด่านสาคัญที่จะออกสู่ทะเลฝั่งอันดามันได้โดยไม่ต้องอ้อมแหลมมลายู โดยการใช้เส้นทางผ่าน
ด่านช่องเขาต่างๆ ซึ่งทาให้สามารถเดินทางขึนไปยังเมืองพุกามได้ และยังเป็นประตูสู่การค้ากับโลกตะวันตกได้
อีกด้วย การเดินทางข้ามช่องเทือกเขาตะนาวศรีไปยังฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรออกสู่ทะเลอันดามันมีเส้นทาง
ข้ามช่องเขาหลายจุดที่เป็นที่รู้จักกันมาหลายร้อยปีแล้ว อย่างเช่น ด่านแม่ละเมา (อ.แม่สอด จ.ตาก) ด่านเจดีย์
สามองค์ (อ.สัง ขละบุ รี จ.กาญจนบุ รี ) ด่า นเจ้า ขว้าง (อ.สวนผึง จ.ราชบุรี ) และด่านสิง ขรณ์ (อ.เมือ ง จ.
ประจวบคีรีขันธ์) เป็นต้น ซึ่งก็เป็นไปได้ที่เส้นทางเหล่านีจะเป็นที่รู้จักและใช้ติดต่อกันมานานหลายร้อยปีหรือ
อาจจะกว่าพันปีก่อนหน้านันก็เป็นได้ ดังที่มีงานศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายที่ได้มีการ
สันนิษฐานกันไว้ถึงระดับความสาคัญของแหล่งแร่ดีบุกบนเทือกเขาตะนาวศรี และเชื่อกันว่าการเดินทางข้าม
เทือกเขานีไปทางด่านเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี และผ่านช่องเขาใกล้ๆกับเขาจมูกใน จ.ราชบุรี (สุรินทร์
เหลือลมัย 2533; Bennett and Glover 1992) ซึ่งความต้องการดีบุกของเมืองพระนครก็น่ามากพอสมควร
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เพราะอาณาจักรเขมรโบราณเองก็มีความนิยมผลิตวัตถุด้วยการหล่อสาริด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุประเภทรูป
เคารพและวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพิธีกรรมทางศาสนา
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมในที่ราบโตนเลสาปกับลุ่มนาแม่กลอง-ท่าจีนน่าจะมีมาอย่าง
น้อยตังแต่สมัยทวารวดี หลักฐานเอกสารชินหนึ่งที่น่าจะมีนัยยะสาคัญก็คือจารึกแผ่นทองแดงที่พบบริเวณ
เมืองโบราณที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จารึกแผ่นนีจาร
ด้วยอักษรหลังปัลลวะเป็นภาษาสันสกฤต (ภาพที่ 2.1) โดยมีเนือความกล่าวถึง พระเจ้าศรีหรรษวรมัน พระ
ราชนัดดาของพระเจ้าศรีอีศานวรมัน ผู้ทรงพระเกียรติอันแผ่ไปทั่ว ได้ทรงส่งเครื่องสักการะเป็นเสลี่ยงคาน
หามประดับด้วยเพชรพลอย พร้อมด้วยคณะดนตรีและฟ้อนรา ถวายแด่พระศิวลึงค์ (พระอิศวร) ซึ่งจารึกแผ่น
นีได้มีการกาหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 13-14 (ฉ่า ทองคาวรรณ 2529) ซึ่งพระนามกษัตริย์ทังสองที่
ปรากฏในจารึกนี ชอง บวสเซอลีเยร์ (2509) มีความเห็นว่าเป็นพระนามของกษัตริย์ทวารวดีหาใช่พระนาม
กษัตริย์เขมรไม่ เพียงแต่มีเสียงพ้องกับพระนามกษัตริย์เขมรเท่า นัน แต่ยอร์ช เซเดส์ เชื่อว่าคือพระนามของ
กษัตริย์เขมร พระเจ้าอิศานวรมันที่ 1 (ครองราชย์ พ.ศ. 1159-1169) (อรุณศักดิ์ กิ่งมณีและคณะ 2545) ซึ่ง
ความสับสนในเรื่องนีก็คือ พระนาม ‘พระเจ้าหรรษวรมัน’ ในประวัติศาสตร์เขมรมีด้วยกัน 3 พระองค์ และทุก
พระองค์ครองราชย์อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 (ธัชสร ตันติวงศ์ 2548: 42-43) ซึ่งมีอายุน้อยกว่าที่กาหนด
ให้กับรูปแบบตัวอักษรบนแผ่นจารึก อย่างไรก็ตามในภายหลังได้มีผู้ศึกษาและกาหนดอายุของจารึกแผ่น
ทองแดงนีใหม่ โดยกาหนดให้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 15 โดยให้เหตุผลว่าในจารึกมีอักษรบางตัว เช่น ‘ศ’
และ ‘ต’ มีลักษณะแบบหลังปัลลวะ ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับอักษรขอมโบราณรุน่ แรก ซึ่งอาจจะยังใช้ต่อเนื่อง
มาถึงกลางพุทธศตวรรษที่ 15 เช่นเดียวกับหลักฐานร่วมสมัย ก็คือจารึกบ่ออีกาและจารึกโนนสู งที่มีรูปอักษร
แบบหลังปัลลวะเช่นกัน ดังนันพระเจ้าศรีหรรษวรมันในจารึกแผ่นทองแดงที่อู่ทองก็น่าจะหมายถึงคือพระเจ้า
หรรษวรมั น ที่ 1 (ครองราชย์ พ .ศ . 1453-1465)

(www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.

php?id=931, สืบค้นเมื่อ 20/10/2555) อย่างไรก็ตามอายุสมัยและรูปอักษรบนจารึกแผ่นทองแดงนีก็ ยังต้องมี
การศึกษาค้นคว้าต่อไป ซึ่งหลักฐานจารึกชินนีนับว่ามีความสาคัญในแง่ที่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงความสัมพันธ์
ของชุมชนลุ่มนาท่าจีนกับกลุ่มวัฒนธรรมบนที่ราบทะเลสาบเขมร ดังเช่นที่งานศึกษาของ ธัชสร ตันติวงศ์
(2548: 44-45) ที่ได้กล่าวถึงหลักฐานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไศวะนิกาย ที่สาคัญอีกประเภทที่แสดงถึง
ความเชื่อมโยงกับกลุ่มวัฒนธรรมเขมรกับชุมชนทวารวดีท่อี ู่ทอง คือประติมากรรมเอกมุขลึงค์แบบตรีมูรติ ที่มี
พระพักตร์พระศิวะสลักอยู่ตรงส่วนล่างของรุทรภาค ซึ่งถือเป็นรูปแบบเฉพาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่
พบบริเวณปากแม่นาโขงและในแถบอ.อู่ทองด้วยเช่นกัน อันที่จริงแล้วนอกจากหลักฐานไศวะนิกายที่พบในลุ่ม
ท่าจีนและแม่กลองนีแล้ว ยังพบหลักฐานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ไวษณพนิกายด้วยเช่นกัน คือพบเทวรูปศิลา
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สลักรูปพระนารายณ์ซ่ึงพบหลายองค์ด้วยกัน เช่น ที่พบที่ โบราณสถานพงตึก จ.กาญจนบุรี ที่วัดเขาพระ ที่
ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร และที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองใน จ.สุพรรณบุรี และเทวรูปพระวิษณุจตุรภุช ที่พบที่วัดท่อ
จ.ราชบุรี (ภาพที่ 2.2) ที่ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร และชินส่วนพระวิษณุที่พบใน จ.
นครปฐม ที่ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ท่พี ิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ซึ่งที่กล่าวมานีเป็นหลักฐานในสมัย
ทวารวดีเมื่อครังที่พุทธศาสนาแบบเถรวาทกาลังรุง่ เรืองอย่างมากในภูมิภาคนี แต่การมีอยู่ของทังศาสนาพุทธ
และพราหมณ์ในภู มิภ าคตะวั นตกนีจะมี ความหมายและนั ยยะทางการเมือ งหรือไม่ หรือ อาจเป็ นสั งคมที่
ประนีประนอมและยอมรับความหลากหลายในลัทธิความเชื่อทางศาสนา ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการศึกษาค้นคว้า
กันต่อไป
ภาพที่ 2.1 จารึกแผ่นทองแดงพบที่ อ.อูท่ อง
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

จ.สุพรรณบุรี

ภาพที่ 2.2 รูปสลักพระวิษณุจตุรภุชพบที่วัดท่อ
จ.ราชบุรี จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
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หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่นอกเหนือจากที่พบในประเทศไทย แต่มีความสาคัญสาหรับยุคสมัย
ที่ทาการศึกษานีก็คือ จารึกปราสาทพระขรรค์ (พ.ศ. 1734) ที่เชื่อกันว่าเนือความในจารึกได้กล่าวถึงบ้านเมือง
ต่างๆ รวมทัง สุวรรณปุระ ศรีศัมพูกปัฏฏนะ ชัยราชปุรี ศรีสิงหปุรี และศรีชัยวัชรปุรี ที่เชื่อกันว่าคือเมือง
โบราณในภาคตะวั น ตก คื อ สุ พ รรณบุ รี เมื อ งโกสิ น ารายณ์ เมื อ งราชบุ รี เมื อ งสิง ห์ และเมื อ งเพชรบุ รี
ตามลาดับ ดังที่กล่าวถึงข้อความในจารึกแล้วในบทที่ 1 นอกจากจารึกปราสาทพระขรรค์แล้วยังมีเอกสาร
โบราณที่เป็นหลักฐานอื่นๆ ที่ทาให้เห็นถึงสถานะของบ้านเมืองในลุ่มแม่กลอง-ท่าจีนอยู่พอสมควร ที่สาคัญคือ
เอกสารจีนโบราณ เช่น จดหมายเหตุของราชวงศ์ซุ่ง (Sung hui yao kao) ในพุทธศตวรรษที่ 18 ที่กล่าวถึง
แคว้นขนาดเล็กที่เรียกว่า เจนลีฟู (Chen li fu/ Chon li fu/ Chan li po) เนื่องจากชื่อเมืองที่กล่าวถึงในเอกสารจีน
ไม่ได้ใกล้เคียงกับชื่อเมืองใดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทังถ้อยคาพรรณนาก็ค่อนข้างกากวม
จึงทาให้มีความเห็นเรื่องตาแหน่งที่ตังของ ‘เจนลีฟู’ ที่แตกต่างกันออกไป Gerini (1909:524) และ Briggs
(1951:208) เชื่อว่าอยู่ทางตะวันออกของอ่าวไทยคือที่จันทบุรี Coedès (1948) เชื่อว่าอยู่ทางเหนือของอ่าวไทย
(อ้างถึงใน Wolters 1960) ศรีศักร วัลลิโภดม (2540) เชื่อว่าอยู่ที่นครสวรรค์หรือชัยนาท ส่วนธิดา สาระยา
(2533) เสนอว่าอยู่ท่ีเมืองราชบุรี ในขณะที่ ม.ร.ว. สุรยิ วุฒิ สุขสวัสดิ์ (2530a) เชื่อว่าอยู่ท่เี มืองสุพรรณบุรี
จากข้อความในพงศาวดารจีนระบุว่าแคว้นเจนลีฟูมีชุมชนอยู่ 60 แห่ง แต่ละแห่งมีเจ้าหน้าที่ปกครอง
ประจาอยู่ มีทรัพยากรธรรมชาติท่เี ป็นของป่าขึนชื่อหลายชนิด วังของเจ้าเมืองตกแต่งประดับประดาคล้ายๆกับ
วัด เมืองนีอยู่ทางทิศตะวันตกของอาณาจักรกัมพูชา และการเดินเรือจากเจนลีฟูไปถึงจีนใช้เวลาแรมเดือน
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 Possu-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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ปัญหาของการตีความเอกสารโบราณชินนีอยู่ที่ว่ายังไม่สามารถกาหนดตาแหน่งที่ชัดเจนของเจนลีฟู
ได้ เพราะการพรรณนาถึงตาแหน่งที่ตังที่สัมพันธ์กับเมืองอื่นๆและระยะเวลาในการเดินเรือในสมัยโบราณนัน
ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เจนลีฟูจะหมายถึงสุพรรณบุรี หรือหมายถึงเมืองอื่นในภาคตะวันตกหรือไม่ก็ยังไม่
อาจสรุปได้ แต่ที่น่าสนใจก็คือในเอกสารจีนชินนีได้กล่าวถึง แคว้นเล็กๆแห่งนีด้วยเนือความที่ค่อนข้างยาวซึ่ง
ค่อนข้างแปลกและพบไม่บ่อยนักในการบันทึกของจีน โดยเอกสารจีนได้กล่าวถึงความพยายามของเจนลีที่จะ
สร้างสัมพันธไมตรีกับราชวงศ์ซุ่ง พงศาวดารจีนระบุไว้ว่ากษัตริย์ผู้ครองเจนลีฟูพระนามว่า กมรเตงอัญศรี
ฟันหุยชิ (Kamarateng An Sri Fan-hui-chih) ผู้ซ่ึงครองราชย์มาตังแต่ พ .ศ .1723 ได้ส่งทูตและเครื่อง
บรรณาการไปเจริญสัมพั นธ์ทางการค้ากับราชสานักจีนในปี พ .ศ .1743 ติดต่อกันหลายปี จนกระทั่ง พ.ศ.
1748 ที่พระนามของกษัตริย์เจนลีฟูที่ปรากฏในเอกสารจีนเป็นอีกพระองค์หนึ่งคือ มหิธรวรมัน อย่างไรก็ตาม
Wolters (1960) ได้วิเคราะห์นัยยะของบันทึก ของจีนโบราณนีไว้อย่างน่าสนใจ คือในช่วงเวลาดังกล่าวนัน
บ้านเมืองในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้วา่ งเว้นจากการส่งเครื่องบรรณาการให้กับราชสานักจีนไปหลายปี
แล้ว ดังนันการที่เจนลีฟูได้รือฟื้นธรรมเนียมนีขึนมาอีกก็น่าจะมีนัยยะสาคัญบางอย่างที่มากกว่าเป็นการเจริญ
สัมพันธไมตรีเพื่อการค้าขายเพียงอย่างเดียว และมิใช่แค่เจนลีฟูเท่านันที่ดาเนินการด้านทางทูตกับจีน จามและ
เขมรเองก็พยายามสร้างสัมพันธ์กับจีนด้วยวิธีนีเช่นกัน เขมรส่งเครื่องบรรณาการไปยังราชสานักจีนเมือง พ.ศ.
1748 และแจ้งความประสงค์ว่าจะส่งไปทุกๆปี Wolters (1960) มีความเห็นว่าเจนลีฟูน่าจะเคยตกเป็นแคว้นใน
ปกครองของเขมรอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพราะพระนามของกษัตริย์เจนลีฟูที่มีคานาหน้าว่า ‘กมรเตง อัญ’
นั นก็ เ ป็ น คาเรีย กของพระราชวงศ์ ข องกัม พู ชา อย่า งไรก็ดี ใ นช่ว งระยะเวลา 5 ปี ที่เจนลีฟู เพี ย รส่ง เครื่อ ง
บรรณาการไปให้จีนจักรพรรดิจีนนัน ทางราชสานักกัมพูชาเองก็อาจจะยังถือว่าเจนลีฟูเป็นเมืองประเทศราช
ของตนอยู่ก็ได้ และเป็นที่น่าสังเกตว่าในปีท่เี จนลีฟูเริ่มส่งเครื่องบรรณนาการไปให้จีนคือ พ.ศ. 1743 นันก็เป็นปี
เดียวกับที่อาณาจักรกัมพูชาเพลี่ยงพลาให้กับจาม ซึ่งการที่เจนลีฟูพยายามที่จะเชื่อมความสัมพันธ์กับจีนในปี
เดียวกันกับที่เกิดความวุ่นวายในราชสานักกัมพูชาก็น่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของเจนลีฟูที่มีนัยยะ
สาคัญเป็นแน่ และนอกจากนีแล้วยังพบข้อความในจารึกที่ในประเทศกัมพูชาก็กล่าวถึงความขัดแย้งกับกลุ่มที่
อยู่ทางตะวันตก เช่น จารึกปราสาทบันทายฉมาร์ได้กล่าวถึงพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พร้อมพระโอรสเสด็จไปต้าน
ทัพที่มาจากตะวันตก (ไมเคิล ไรท์ 2549) และยังมีจารึกปราสาทตอร์ (Prasat Tor) (พ.ศ. 1732 หรือ 1738) ที่
มีข้อความกล่าวถึงประวัติของตระกูล Bhupendrapandita และข้อความกล่าวเทิดพระเกียรติพระเจ้าชัยวรมันที่
7

และยั ง มี ข้อ ความกล่ า วถึง ชั ย ชนะของพระองค์ ที่มี ต่อ จามและต่อ กษั ต ริย์จ ากตะวั น ตกด้ว ย (Briggs

1951:223; Sharan 1974:124) ซึ่งเมืองทางตะวันตกที่กล่าวถึงนีจะหมายถึงเมืองใดก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นกลุ่ม
ทีใ่ นเอกสารจีนเรียกว่าเจนลีฟู หรืออาจจะเป็นกลุ่มทางตะวันตกที่อยู่ห่างออกไปถึงเมียนมาร์เลยก็ได้
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เอกสารจีน อีกชินที่กล่า วถึง เจนลีฟูคื อบัน ทึกเส้นทางการค้า และสินค้าแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับ
อาหรับในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ที่บันทึกโดย เจาจูกัว (Chau Ju-Kua) ได้กล่าวถึงแคว้น ชูฟันชิ (Chu fan chi)
ซึ่งน่าจะหมายถึงเจนลีฟู ซึ่งปรากฏอยู่ในรายชื่อเมืองขึนของกัมพูชาใน พ.ศ. 1768 ซึ่งในกลุ่มรายชื่อนันมีชื่อ
ของละโว้และพุกามรวมอยู่ด้วย (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2530; Hirth and Rockhill 1911) แต่ ‘พุกาม’ ใน
เอกสารจีนนีไม่น่าจะหมายถึงอาณาจักรพุกามที่เมืองมัณฑเลย์ เพราะว่าอยู่ห่างไกลจากอาณาจักรกัมพูชา
มากเกินไป และอาณาจักรพุกามก็เข้มแข็งเกินกว่าที่กัมพูชาจะยึดครองได้ ดังนัน ‘พุกาม’ ในเอกสารจีนน่าจะ
หมายถึงแคว้นที่อยู่ระหว่างปากแม่นาสะโตงกับเมืองแปร (Prome) มากกว่า (Hirth and Rockhill 1911:54) ซึ่ง
อาจจะเป็นความสับสนในชื่อเรียกเป็นภาษาท้องถิ่นที่ ‘พุกาม’ กับ ‘พะโค’ (Bago) มีการออกเสียงใกล้เคียงกัน
แต่แท้จริงแล้วน่าจะหมายถึงเมือง ‘พะโค’ มากกว่า
นอกจากหลักฐานดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีเอกสารโบราณที่แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงแว่นแคว้นในแถบ
ภาคตะวันตกของไทย แต่ เนือความที่ระบุถึงการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างลังกากับเมืองรามัญ ที่อยู่ทางใต้ของ
เมียนมาร์กับกัมโพชประเทศหรือกัมพูชานัน ก็ทาให้เข้าใจได้ว่าพืนที่ในภาคตะวันตกของไทยก็น่าจะมีบทบาท
ทางการเมืองอยู่ไม่น้อย ในพงศาวดารของลังกาคือ จุลวงศ์ (Culavarmsa) ได้กล่าวถึงเหตุความขัดแย้งระหว่าง
กษัตริย์ลังกาและรามัญในราว พ.ศ. 1708 อันเนื่องมาจากการทีร่ ามัญพยายามที่จะผูกขาดการค้าช้างและปิด
กันเส้นทางการค้าไม่ให้ลังกาติดต่อกับอาณาจักรกัมพูชาโดยตรงได้ และนอกจากนีเอกสารลังกาโบราณยังมี
เนือความที่แสดงถึงการมีสัมพันธไมตรี ที่ค่อนข้างใกล้ชิดระหว่างกษัตริย์ลังกาซึ่งก็คือ พระเจ้าปรากรมพาหุ
(ครองราชย์ พ.ศ. 1696-1729) ที่ได้ “ส่งราชกัญญายังกัมโพชเทศ” (เพื่อเสกสมรส) ราว พ.ศ. 1708 ซึ่งในช่วง
เวลานันตรงกับสมัยของพระเจ้ายโศวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1703-1709?) (ไมเคิล ไรท์ 2543) และเอกสารเหล่านี
แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงดินแดนในภาคตะวันตกของไทยโดยตรง แต่ก็น่าจะแสดงให้เห็นว่ามีการเดินทางติดต่อที่
น่ า จะต้ อ งพาดผ่ า นดิ น แดนภาคตะวั น ตกของไทยด้ ว ย เช่ น เดี ย วกั บ เอกสารหลั ก ฐานชั นรองอื่ น ๆ เช่ น
พงศาวดารของพม่ากล่าวถึงกองทัพ ‘กวาม’ (Gywam) มาโจมตี ‘พะโค’ (Ten and Luce 1960:92-3) และ
พงศาวดารของสะเทิมกล่าวถึงการถูกโจมตีโดยพวก ‘กรอม’ (Krom) ซึ่งทังสองชื่อนีน่าจะหมายถึงพวก ‘ขอม’
นั่นเอง (Briggs 1951:169)
แว่น แคว้ น ต่า งๆในลุ่ม น าแม่ กลอง-ท่า จี น นียั ง คงมี ความส าคัญ และมี การกล่า วถึง สืบ มาในพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 19 ดังปรากฏในจารึกวัดเขากบที่พบที่ปากนาโพ ซึ่งในจารึกหลักนีได้ กล่าวถึงการเดินทางกลับไป
สุโขทัยศรีสัชนาลัยจากการไปจาริกแสวงบุญของบุคคลผู้หนึ่ง “...ข้ามมาลุตะนาวศรี เพื่อเลือกฝูงคนดี ...สิงห
ทีป รอดพระพุทธศรีอารยเมตรี เพชรบุรี ราชบุรี... ส อโยธยาศรีรามเทพนคร...” นอกจากนีในศิลาจารึกหลัก
ที่ 1 กล่าวถึง “เบืองหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝั่งสมุทรเป็นที่แล้ว
...” (ศรีศักร วัลลิโภดม 2538:489) อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่าเมืองสิงห์หรือเมืองกาญจนบุรีนันไม่ปรากฏ
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ในเอกสารอื่นใดอีก จึงไม่ทราบแน่ชัดว่าในสมัยต่อมามีสถานะเป็นอย่างไร ในขณะที่สุพรรณภูมิ ราชบุรี และ
เพชรบุรี นันมีการกล่าวถึงในเอกสารและในตานานในสมัยหลังลงมาด้วย เช่นใน คาให้การชาวกรุงเก่า (ดู ตรี
อมาตยกุล 2507; นุชนารถ กิจงาม 2548; ปริยัติธรรมธาดา, พระยา 2510; อนันต์ อมรรตัย 2544)
ส่วนประเด็นที่ว่าผู้คนในลุ่มนาแม่กลอง-ท่าจีน ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 นันเป็นคนไทยหรือเป็นคน
มอญ-ขแมร์ ตามที่ Wolters (1960) ได้ตังประเด็นไว้นันไม่ค่อยมีการกล่าวถึงในปัจจุบัน อาจจะเนื่องมาจาก
ในทางโบราณคดีนันเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเรื่องที่พสิ ูจน์ได้ยาก เพราะวัตถุเชิงวัฒนธรรมนันไม่อาจที่จะบ่งบอก
ถึงเชือชาติได้เสมอไป แม้แต่ภาษาและตัวอักษรที่ใช้ในจารึก ก็ไม่สามารถที่จะใช้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเป็นภาษาที่
ใช้กันโดยทั่วไปในพืนที่นันๆ เพราะจารึกที่พบมักจะเกี่ยวข้องกับชนชันสูงและศาสนาแทบทังสิน ซึ่งภาษาที่ใช้ใน
จารึกอาจจะเป็น ภาษาที่ใ ช้ เฉพาะในพิธีกรรมชั นสูง ก็ได้ อีกทังการสืบค้น การเคลื่อนย้ายของกลุ่ม คนโดย
คานึงถึงเชือสายเผ่าพันธุ์เป็นเกณฑ์นันก็ทาได้ยาก โดยเฉพาะในภูมิภาคทีม่ ีภูมิประเทศอย่างภาคพืนทวีปเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่ประชากรสามารถเดินทางติดต่อและเคลื่อนย้ายไปมาได้โดยง่าย ดังนันการแบ่งกลุ่มทาง
วัฒนธรรมจึงไม่อาจใช้ความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์เป็นตัวกาหนดได้เพียงอย่างเดียว เพราะกลุ่มทางชาติ
พันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาสังคมในอดีตนันไม่อาจกาหนดหรือแบ่งกลุ่มโดยใช้ภาษาเขียนและข้าวของ
เครื่องใช้ได้เสมอไป
ที่กล่าวมาในบทนีก็เพื่อชีให้เห็นถึงความสาคัญของการศึกษาโบราณคดีในภูมิภาคนี เพราะจะช่วยให้
เข้าใจถึง พัฒ นาการของบ้านเมื อ งในช่ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 16-18 ที่มี นั กวิชาการบางท่า น เช่น ไมเคิล ไรท์
(2549) เรียกว่าเป็นยุคมืดของประวัติศาสตร์ไทย เพราะการบันทึกขาดหายไป และหลักฐานค่อนข้างลางเลือน
กล่าวคือเป็นยุคสมัยที่ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจได้เปลี่ยนมือไปจากบ้ านเมืองที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเล ไปอยู่ใน
กลุ่มวัฒนธรรมบนที่ราบลุ่มที่ตังอยู่ลึกเข้าไปในภาคพืนทวีปอย่างอาณาจักรกัมพูชาและอาณาจักรพุกาม ซึ่ง
เป็นพัฒนาการทางสังคมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ซึ่งในบทต่อไปจะเป็นการนาเสนอข้อมูลที่ได้จากการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารวจระยะไกลและจากการสารวจทางโบราณคดีในภาคสนาม
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บทที่ 3
สำรวจวัฒนธรรมโบรำณจำกห้ วงอวกำศ
ในบทนีจะเป็นการกล่าวถึ ข้งมูลทา โบราณคดีที่ได้จากการศึกษาทีน่ าเงาเทคโนโลยีการสารวจจาก
ระยะไกล (Remote Sensing) มีการประยุกต์ใช้ประกงบกั บ การสารวจในภาคสนามเพื่งมุ่ ค้นหาแมละสารวจ
แมหล่ โบราณคดีสมั ย ประวั ติศาสตร์ ใ นช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 16-18 เป็ นสาคั ญ ซึ่ แมหล่ ข้งมู ลที่สาคั ญก็ คืง
ภาพถ่ายดาวเทียมแมละภาพถ่ายทา งากาศจากปีต่า ๆ ซึ่ ร่ง รงยกิจกรรมจากสมั ย โบราณที่ งาจสืบ ค้นได้
จากภาพถ่ายดาวเทียมแมละภาพถ่ายทา งากาศ งาทิเช่น ซากงาคาร ซากสถู ป เจดีย์ สระนา คู นา คั นดิน ซึ่
งาจจะเป็นแมนวกาแมพ ที่แมสด ขงบเขตขง เมืง โบราณ หรืงขงบเขตศาสนสถาน คั นถนนหรืงคั นบั คั บ นา ซึ่
งาจจะเป็นแมห่ เดียวกันแมต่มีหน้าที่การใช้ านที่แมตกต่า ไปตามฤดูกาลแมละตามยุคสมัย ร่ง รงยทา โบราณคดี
ที่ยั พงหล เหลืงให้เห็นบนพืนผิวดินในปัจจุบันมักจะเสื่งมสภาพไปตามกาลเวลา หรืงงาจจะถู กดั ดแมปล ไป
ตามความต้ง การขง มนุ ษ ย์ใ นสมั ย ต่า ๆ ซึ่ การศึกษาครั นีจะเป็ นการสารวจแมละบั น ทึก ร่ง รงยขง
วัฒนธรรมโบราณเหล่านันก่งนที่หลักฐานต่า ๆจะเสื่งมสลายไปจนสิน
การค้นหาแมหล่ โบราณคดีโ ดยใช้ภ าพถ่า ยดาวเทีย มแมละภาพถ่า ยทา งากาศนั นจาเป็ นต้ง ศึกษา
ควบคู่กับการสารวจตรวจสงบข้งมูลในภาคสนาม เพราะการศึกษาในภาคสนามจะช่วยยืนยั นการพบร่ง รงย
ทา โบราณคดี แมละที่สาคัญการได้พบเห็นหลักฐานวัตถุในแมหล่ โบราณคดีงาจช่วยในการสั นนิษ ฐานงายุ สมั ย
ขง แมหล่ นันๆได้เป็นงย่า ดี สาหรับการศึกษาทา โบราณคดีที่ใช้ภาพถ่ายทา งากาศมาช่วยในการสารวจหา
ร่ง รงยวัฒนธรรมโบราณบนภู มิทั ศน์นัน ในประเทศไทยมี ใ น านศึกษาตั แมต่ สมั ย ก่งนประวั ติศาสตร์ ตงน
ปลายเป็ นต้นมา เช่น การศึกษาแมหล่ ชุ ม ชนโบราณที่มีคูนาคั นดินล้ง มรงบในภาคตะวั นงงกเฉี ย เหนื ง
(Higham 2002; Moore 1988) แมละต่งมาในสมัยทวารวดีที่มีการก่งสร้า เมืง คูนาคันดินทีพ่ บในหลายภู มิภ าค
ขง ประเทศไทย ซึ่ บา แมห่ ก็พบว่ามีขนาดใหญ่แมละมีความซับซ้งนมาก คืงมีคูนาคั นดินมากกว่า 1 ชั น (ผ่ง
ศรี วนาสิน แมละทิวา ศุภจรรยา 2523) มีการสันนิษฐานกันถึ หน้าที่การใช้ านขง คูนาคั นดิน เหล่า นั นว่า น่า จะ
มี การใช้ านที่ห ลากหลาย งาจไม่ ไ ด้ เป็ นเพีย ปราการป้ ง กั น ข้า ศึก ผู้รุ กรานแมต่ งาจเป็ นขงบเขตในเชิ
สัญลักษณ์ หรืงงาจจะมีการใช้ประโยชน์ขง คูเมืง สาหรั บ การจั ดการนาภายในเมืง ในแมต่ละฤดู กาลด้วย
เมืง โบราณในสมัยทวารวดีไม่มีรูปทร หรืง ขนาดที่มีแม บบแมผนแมน่นงนตายตั ว งีกทั การวา ผั เมืง ก็ ไ ม่มี
ทิศทา ที่แมน่นงน ทั นีงาจจะขึนงยู่กับ ลั กษณะภู มิ ป ระเทศขง เมืง แมต่ละแมห่ บา เมืง ก็ มีคูนาที่เชื่งมกั บ
เส้นทา นาธรรมชาติ เช่น คูเมืง งู่ทง แมละคูเมืง นครปฐม (เมืง นครชั ย ศรี ) เป็ นต้น งย่า ไรก็ ตามมีผู้ตั
ข้งสั เกตว่าเมืง ทวารวดีที่มีรูปทร แมบบงิสระนันงาจจะเป็นเมืง ในยุคแมรกๆ ส่วนเมืง ที่มีรูป ทร ที่ชั ดเจนเป็ น
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ทร เลขาคณิตน่าจะเป็นเมืง ทวารวดีในรุ่นหลั ๆล มา งย่า ไรตามการลาดั บ งายุ สมั ย ขง แมหล่ วั ฒนธรรม
สมัยทวารวดีนันยั ทาได้ไม่ชัดเจนนักแมละยั ต้ง มีการศึกษากันต่งไปงีก
วัฒนธรรมสมัยโบราณในภาคตะวั นตกภายหลั พุ ท ธศตวรรษที่ 16 เป็ นต้น มา การสร้า ผั เมืง มี
รูปแมบบที่เปลี่ยนแมปล ไปงย่า เห็นได้ชัด ผั เมืง ทุกแมห่ มีคูนาคันดินล้งมรงบเป็ นรู ป สี่เหลี่ย ม แมละมีแม บบแมผน
ในการวา ผั เมืง ที่ชัดเจนคืงวา ผั ตามแมนวทิศเหนืง-ใต้ แมละทิศตะวันงงก-ตะวั นตก ดั เช่นที่พ บในผั เมืง
ขนาดใหญ่ที่เมืง สิ ห์ เมืง เพชรบุรี เมืง ราชบุรี แมละเมืง โกสินารายณ์ งย่า ไรก็ ตามนงกเหนืงจากเมืง ที่
กล่าวถึ นีแมล้ว ข้ง มู ลชุ ม ชนโบราณสมั ย ลพบุ รีใ นภาคตะวั นตกยั นั บ ว่า มีงยู่น้งยมาก จากการสารวจขง
านวิจัยนีได้พบร่ง รงยทา โบราณคดีงีกหลายแมห่ ด้วยกัน ทั ในแมหล่ ที่เป็นที่รจู้ ักแมละมีเงกสารบั นทึกไว้แม ล้ว
ก็ได้มีการพบร่ง รงยเพิ่มเติมจากการสารวจในภาคสนาม แมละยั พบแมหล่ โบราณคดี แม ห่ ใหม่ที่ยั ไม่มีการ
บันทึกมาก่งน การค้นพบที่นับว่าสาคัญมากใน านวิจัยชินนีก็คืง ร่ง รงยขง เมืง โบราณที่สามารถนาเสนง
ว่าเป็นเมืง ‘สุวรรณปุระ’ ที่มีการกล่าวถึ ในจารึกปราสาทพระขรรค์ข ง พระเจ้า ชั ย วรมั นที่ 7 คืงงยู่ ที่แม หล่
โบราณคดีบ้านหนง แมจ (ติดต่งกับบ้านหินแมล ) ต.ไร่ร ถ ง.ดงนเจดีย์ จ.สุ พ รรณบุ รี ดั จะได้นาเสนงงย่า
ละเงียดในบทนี นงกจากนีแมล้วจากการใช้ข้งมูลภาพถ่ายดาวเทียมแมละภาพถ่ายทา งากาศก็ ยั พบร่ง รงยที่
เป็นผั บริเวณคล้ายกับเป็นที่ประกงบพิธกี รรมหรืงเป็ นศาสนสถาน ที่ ป ระกงบด้วยคั นดินรู ป สี่เหลี่ย มจั ตุรั ส
แมละมีสระนางยู่ตร กลา ซึ่ ผั บริ เวณลั กษณะนี ไม่พ บในภู มิภ าคงื่น มาก่งน แมต่ก็ มิไ ด้ห มายความว่า เป็ น
ลักษณะทา วัฒนธรรมที่มีพัฒนาการงย่า เป็นเงกเทศ แมต่น่าจะเป็นลักษณะหรืงความนิย มเฉพาะขง ท้ง ถิ่น
นีก็เป็นได้
ส่วนประเด็นการศึกษาที่เกี่ยวกั บ เส้นทา พระเจ้า ชั ย วรมั นที่ 7 หรืงที่เรีย กว่า ‘ราชมรรคา’ ที่ เป็ นที่
สนใจแมละถกเถีย กันในว วิชาการงย่า กว้า ขวา นัน จากการศึกษาครั นีที่ใช้ข้งมู ลจากภาพถ่า ยดาวเทีย มก็
พบว่าการค้นหาร่ง รงยที่มีลักษณะเป็ น ‘ถนน’ โบราณนั นเป็ นสิ่ ที่ไ ม่สามารถพิสูจน์ไ ด้ จากการพิจารณา
ร่ง รงยบนพืนดินเท่านัน เพราะมนุษย์มีการใช้ประโยชน์จากสิ่ ที่มีงยู่บนภูมิทัศน์มาหลายยุ คสมั ย ที่งาจมีการ
ดัดแมปล หรืงสร้า ใหม่สาหรับการใช้ านที่งาจจะเปลี่ยนแมปล ไป ดั นั นหากจะมีการกาหนดงายุ ห รืงพิสูจน์
การใช้ านก็ต้ง มีการขุดตรวจจึ จะเป็นที่แมน่ชัด ใน านศึกษานีแมม้ว่าจะมิได้ป ฏิเสธการมีงยู่ข ง ‘ราชมรรคา’
แมละการติดต่งระหว่า ภาคตะวันตกขง ไทยกับงาณาจักรกัมพูชาแมต่ประการใด แมต่ป ระเด็ นที่ว่า ‘ถนน’ เส้นนี
เชื่งมต่งมายั ภาคตะวันตกหรืงไม่นันค ไม่ง าจกล่า วถึ ‘ถนน’ ในเชิ กายภาพได้ ด้วยเหตุ ผลดั ที่กล่า วใน
ข้า ต้น แมละประเด็นศึกษาใน านวิจัยชินนีก็คืงการค้นหาแมหล่ โบราณคดี แมละศึกษาร่ง รงยแมละหลั กฐานวั ตถุ
ต่า ๆเพื่งทาความเข้าใจลักษณะทา วัฒนธรรมขง ชุมชนในภูมิภาคนี ซึ่ เชื่งว่า จะนาไปสู่การท าความเข้า ใจ
ความสัมพันธ์ขง ชุมชนแมถบนีทีม่ ีต่งกลุ่มวัฒนธรรมร่วมสมัยในภูมิภาคงื่นๆ
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3.1 เทคโนโลยีกำรสำรวจจำกระยะไกล (Remote Sensing)
ประโยชน์ข ง การประยุ กต์ ใ ช้ เทคโนโลยีการสารวจจากระยะไกล (Remote Sensing) ใน านวิจัย
โบราณคดีครั นีใช้ข้งมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่ ส่วนใหญ่จะเป็ นข้งมู ลจากดาวเทีย ม SPOT (Satellite Pour
l’Observation de la Terre) ขง ศู นย์ศึกษางวกาศแมห่ ชาติ ข ง ฝรั่ เศสร่ วมกั บ กลุ่ม ประเทศในยุ โ รป ซึ่
ดาวเทีย ม SPOT จะให้ภ าพที่มีความละเงีย ดสู จากกล้ง High Resolution Visible (HRV) ที่มีร ะบบหลาย
สเปกตรัมมี 3 ช่ว คลื่น ที่ความละเงีย ดภาพ 20 เมตร แมละระบบแมพนโครมาติกที่มีความละเงีย ดภาพ 10
เมตร ที่ถ่ายภาพแมนวเฉีย ได้แม ละสามารถนามาใช้วิเคราะห์เป็ นภาพ 3 มิติไ ด้ (สานั ก านพั ฒนาเทคโนโลยี
งวกาศแมละภูมิสารสนเทศ 2552:58) ซึ่ ภาพที่ใ ช้ใ น านวิจัย นีส่วนมากมาจากดาวเทีย ม SPOT 5 ซึ่ มาจาก
การบั นทึกในราวปี ค.ศ. 2005 ข้ง มู ลที่ไ ด้ จึ เป็ นลั กษณะทา ภู มิศาสตร์กายภาพที่ มีสภาพที่ค่งนข้า จะ
ใกล้เคีย กับสภาพในปัจจุบัน ซึ่ หมายถึ สภาพขง หลักฐานทา โบราณคดี ที่งยู่บ นผิวดิน งาจจะมีการเสื่ง ม
สลายจากการถูกรบกวนหรืงดั ดแมปล ไปมากเนื่ง จากการขยายตั วขง ชุ ม ชนในสมั ย ปั จจุ บั นแมละจากการ
ขยายพืนที่ ใ นการเพาะปลู ก ดั นั นการศึกษาด้วยเทคโนโลยีป ระยุ ก ต์นีก็ ยั จาเป็ นต้ง มีก ารศึกษาข้งมู ล
ประเภทงื่นประกงบด้วย ซึ่ ก็คืงข้งมูลจากภาพถ่ายทา งากาศ แมละที่สาคัญคืงข้งมูลทา โบราณคดีที่ไ ด้จาก
การสารวจภาคพืนดินด้วย การศึกษาครั นีได้ทาการวิเคราะห์ข้งมูลดาวเทีย มด้วยการแมปลความด้วยสายตา
แมละวิเคราะห์ด้วยคงมพิวเตงร์ โ ดยใช้วิธี การแมสด ผลแมบบสีผสมเทีย ม (Pseudo color) ซึ่ เป็ นการเน้นความ
ละเงียดขง ข้งมูลดาวเทียมที่มีการแมสด ผลจากค่าการสะท้งนตามช่ว สีจากต่าไปหาสู ที่ถูกแมบ่ งงกเป็ นช่ว
ย่งยๆที่สามารถถูกกาหนดให้แมสด ผลเป็นสีต่า ๆกั น ซึ่ มีป ระโยชน์สาหรั บ การค้นหาร่ง รงยขง กิจกรรม
มนุษย์โบราณ เพราะการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนีสามารถช่วยแมยกแมยะวั ตถุ ต่า ๆง งกจากกั นได้จากความ
แมตกต่า ขง สีที่สะท้งนจากวัตถุบนพืนดินที่เกิดจากระดับงุณหภูมิจากคลื่นงินฟราเรดความร้งนที่แมตกต่า กัน
ภาพถ่ายดาวเทียมนันแมม้ว่าจะมีคุณสมบัติต่า ๆที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ใน านศึกษาโบราณคดี ไ ด้
งย่า มากมาย แมต่ก็ยั มีข้งจากัดงยู่บา ประการ ที่สาคัญคืงภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเงีย ดสู นั นมีงายุ
ย้งนหลั ไปไม่เกินปี ค.ศ. 1980 ซึ่ หมายถึ หลักฐานทา โบราณคดีที่เป็ น ร่ง รงยกิจกรรมจากสมั ย โบราณ
เช่น แมนวกาแมพ ฐานงาคาร คู นา คั นดิน ท านบ หรืง สระน า งาจหล เหลืงร่ง รงยไม่ ม ากนั ก งาจจะ
เนื่ง มาจากการเสื่งมสภาพตามกาลเวลา หรืงถูกแมปรสภาพไปจากการขยายตัวขง ชุมชน โดยเฉพาะงย่า ยิ่
เมื่งช่ว ประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา ทีเ่ กิดการเปลี่ยนแมปล งย่า มากมายจากจานวนประชากรเพิ่ม มากขึน จนท า
ให้เกิดการขยายตัวขง แมหล่ ชุมชนงย่า รวดเร็ว ดั นันภาพถ่ายทา งากาศจึ เป็นแมหล่ ข้งมู ลที่สาคั ญ เพราะ
เป็นหลักฐานที่แมสด ลักษณะทา กายภาพขง ภู มิทั ศน์ ที่ ย้งนหลั กลั บ ไปได้ม ากกว่า ภาพถ่า ยดาวเทีย ม ซึ่
ภาพถ่ายทา งากาศที่เก่า ที่สุด ขง ประเทศไทยที่ สามารถนามาศึกษาได้ก็คืง ชุ ดภาพจากคงลเลคชั นขง
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Williams-Hunt (gdap.crma.ac.th) ที่ถ่ายไว้ในช่ว ทศวรรษขง ปี ค.ศ. 1940 แมละจากกรมแมผนที่ท หารที่เป็ น
ภาพถ่ายในช่ว ทศวรรษขง ค.ศ. 1950 ซึ่ ภาพถ่ายทา งากาศจากปีดั กล่า วนั นจะช่วยให้ เห็ นภู มิทั ศน์ข ง
พืนที่นันๆในสภาพที่ ใ กล้เคีย กั บ สมั ย โบราณมากที่สุด คืง ก่งนที่จะมี การขยายตั วขง ชุ ม ชนสมั ย ปั จจุ บั น
งย่า ไรก็ ตามพืนที่บ า แมห่ ที่ ยั มีการเข้า ไปงยู่งาศั ย น้งย แมละยั มีสภาพเป็ นป่า รกทึบ ท าให้ไ ม่สามารถ
สั เกตเห็นร่ง รงยทา โบราณคดีได้ชัดเจนนัก แมต่ภาพถ่ายทา งากาศในช่ว ทศวรรษขง ค.ศ. 1970 เมื่ง เริ่ ม
มีชุมชนเข้าไปหักร้า ถา พ เพื่งการงยู่งาศัยแมละใช้เป็นพืนที่เพาะปลูก มากขึน ก็ ท าให้เห็ นร่ง รงยต่า ๆ เช่น
คันดิน แมละสระนาโบราณ ปรากฏชัดเจนขึน แมละด้วยเทคโนโลยีปั จจุ บั นที่ภ าพถ่า ยทา งากาศสามารถนาไป
แมปล เป็ นภาพดิจิตัลที่มีความละเงีย ดสู ๆ แมละสามารถดู ภ าพถ่า ยทา งากาศจากจงคงมพิวเตงร์ด้ว ย
โปรแมกรมพืนฐานทีส่ ามารถทาการย่งแมละขยายภาพได้ตามที่ต้ง การก็ ท าให้สามารถมง เห็ นร่ง รงยขง
แมหล่ โบราณคดีขนาดเล็กๆ เช่น ผั โบราณสถานที่ข นาดเล็ กกว่า 200 เมตรได้ ซึ่ เป็ นประโยชน์งย่า มาก
เพราะร่ง รงยขนาดเล็ ก ๆนีสั เกตเห็ นได้ค่งนข้า ยากจากสาเนาภาพที่มีงัตราส่วน 1:50,000 หรืงแมม้แม ต่
1:15,000 ก็ตามที

3.2 สำรวจร่องรอยวัฒนธรรมโบรำณจำกห้วงอวกำศ
การนาเสนงข้งมูลการศึกษาในบทนีจะจัดกลุ่มข้งมูลตามพืนที่ คืงจั ดกลุ่ม ตามลุ่ม นา 2 สาย คืง ลุ่ม
นาท่าจีน แมละลุ่มนาแมม่กลง ซึ่ การกระจุ กตั วขง แมหล่ โบราณคดี บ นลุ่ม นาทั สง นี มีความน่า สนใจ คืง
แมหล่ โบราณคดีสมัยลพบุรีส่วนมากพบงยู่บนพืนที่ดงน งยู่บริเวณที่เป็นขงบที่ราบภาคกลา ซึ่ เป็ นภู มิ ทั ศน์ที่
คล้ายกับทาเลที่ตั ขง ชุมชนในสมัยทวารวดี (ภาพที่ 3.1)
ในราย านวิจัยนีจะให้ความสาคัญกับแมหล่ โบราณคดีที่ยั ไม่มีข้งมู ลการบั นทึก หรืงยั ไม่เป็ นที่รู้จัก
มาก่งน โดยราย านนีจะให้ความสาคัญกับโบราณคดีภูมิทัศน์ คืงข้งมูลที่ได้จากการศึกษาภาพถ่า ยดาวเทีย ม
จากภาพถ่า ยทา งากาศแมละจากการศึกษาในภาคสนาม การระบุ ข นาดหรืงความยาวขง ร่ง รงยทา
โบราณคดีบนภูมิทัศน์ในราย านวิจัยนีเป็นการวัดระยะเพีย คร่าวๆเท่านันด้วยเครื่ง มืงในโปรแมกรมสาเร็ จรู ป
ขง Google Earth แมละสาหรับแมหล่ โบราณคดีแมละข้งมูลทา โบราณคดีที่เป็ นที่รู้จักแมละมีผู้ศึกษาไว้ดีแม ล้วจะ
ขงกล่าวถึ เพีย สั เขปเท่านัน
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ภาพที่ 3.1 แมผนที่ แมสด ที่ ตั แมหล่ โบราณคดีสมัยทวารวดีแมละแมหล่ สมัยลพบุ รีในภาคตะวั นตกขง ประเทศไทย

3.2.1 ร่องรอยวัฒนธรรมบนลุ่มแม่น้ำท่ำจีน
พืนที่ในลุ่มนาท่าจีนมีแมหล่ โบราณคดีสมัย ลพบุ รี งยู่ ห ลายแมห่ พบกระจุ กตั วงยู่บ ริเวณ ง.เมืง ง.
สามชุก ง. ดงนเจดีย์ แมละ ง.หนง หญ้า ไซ จ.สุ พ รรณบุ รี ซึ่ พบร่ง รงยขง โบราณสถานงยู่ห ลายแมห่
ด้วยกัน แมละจากการศึกษาในครั นีก็ทาให้ได้พบข้งมูลทา ใหม่โบราณคดีที่สาคัญ ที่งาจเชื่งได้ว่า เป็ น ร่ง รงย
ขง เมืง โบราณคืงเมืง สุวรรณปุระ
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บ้ำนหนองแจง ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
แมหล่ โบราณคดีแมห่ นีมีความสาคัญมากแมห่ หนึ่ เป็นแมหล่ ที่พ บร่ง รงยทา โบราณคดีครงบคลุ ม
พืนที่บริเวณกว้า ในงดีตเคยพบซากโบราณสถานงยู่หลายแมห่ แมต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันโบราณสถานเหล่า นั น
ได้สนสภาพไปหมดแมล้
ิ
ว แมละไม่สามารถระบุตาแมหน่ ได้ชัดเจน แมต่หลักฐานวัตถุที่พบบ่ บงกว่าเป็ นชุ ม ชนขนาด
ใหญ่ที่งยู่งาศัยในสมัยลพบุรี หรืงงาจจะย้งนไปถึ สมัยทวารวดีแมต่ก็มีหลักฐานไม่มากนัก หลั กฐานสมั ย ทวาร
วดีกค็ ืง พระพิมพ์ดินเผาซุ้มพุทธคยาจานวนไม่กี่ชิน หลักฐานส่วนมากมาจากสมั ย ลพบุ รี ในช่ว พุ ท ธศตวรรษ
ที่ 17-18 เช่น เครื่ง ถ้วยจีน เครื่ง ถ้วยบุ รี รั ม ย์ ประติม ากรรมเนื่ง ในศาสนาพุ ท ธนิกายมหายานที่เป็ นรู ป
เคารพหล่งสาริด แมละพระพิมพ์เนืงชิน ซึ่ ส่วนมากได้ถูกลั กลงบขุ ดแมละเคลื่งนย้า ยงงกไปจากพืนที่แม ล้ว จะ
เหลืงก็เพีย ภาพถ่ายที่จัดแมสด งยู่ที่พิพิธภัณฑ์โร เรียนวัดหนง แมจ (ภาพที่ 3.2-3.4) พร้งมด้วยโบราณวั ตถุ
บา ส่วนที่ได้จากแมหล่ โบราณคดี เช่น เครื่ง ถ้วยต่า ๆ ชินส่วนประติมากรรมรูปเคารพ รวมทั ชินส่วนขง รู ป
เคารพไภสัชยคุรุไวฑูรยประภา (ธัชสร ตันติว ศ์ 2548) ชินส่วนประดั บ โบราณสถาน เช่น รู ป กลีบ ขนุ น โกลน
ศิลาแมล เป็นต้น แมละยั มีบา ส่วนที่เป็นปูนปั้นประดับโบราณสถานที่เก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภั ณฑสถานแมห่ ชาติงู่
ทง ด้วย
นงกจากประติมากรรมแมละวัตถุทีเ่ คลื่งนย้า ยได้ แม ล้ว ยั พบว่า มีก้งนศิลาแมล ขนาดใหญ่ที่ถูกนามา
ประดับภูมิทัศน์ภายในวัดสระพระยาซึ่ งยู่ในละแมวกเดียวกันนัน แมต่ข้งมูลที่ เรื่ง ที่ ม าขง งิฐ ศิลาแมล ดั กล่า ว
นันไม่ค่งยชัดเจน ทราบแมต่เพีย ว่าถูกไถดุนมาจากพืนที่ข้า เคีย (ภาพที่ 3.5) นงกจากนี ภายในวั ดยั พบว่า มี
ชินส่วนโบราณวัตถุแมละชินส่วนประดับโบราณสถานงื่นๆที่ถูกนามาจัดวา ตามที่ต่า ๆ เช่น ชินส่วนพระพุ ท ธรู ป
ปา นาคปรกที่ถูกต่งเติมตร ส่วนขง ง ค์พระ ส่วนขนดนาคน่าจะเป็นศิลปะสมั ย ลพบุ รี แมต่ ตร ส่วนเศีย รนาค
หักชารุดไปหมดแมล้ว แมละยั มี โ กลนศิลาแมล รู ป กลีบ ขนุ นวา ประดั บ งยู่บ นหงระฆั ขง วั ดงีกด้วย ซึ่ จาก
ชินส่วนต่า ๆที่พ บก็ ท าให้สันนิษ ฐานว่า ศาสนสถานในชุ ม ชนโบราณแมห่ นี น่า จะต้ง มีสถาปั ตยกรรมแมบบ
ปรา ค์เขมรงยู่ด้วย (รุ่ โรจน์ ภิรมย์งนุกูล สัมภาษณ์ ตุลาคม 2554)
จากการสารวจโดยกรมศิลปากรเมื่งปี พ.ศ. 2508 หลั จากได้รับแมจ้ การลักลงบขุดหาขง โบราณ ที่
ได้มีการสารวจแมละบันทึกร่า ผั เมืง โบราณเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมน มีคูนาล้งมรงบสง ชั น โดยระบุ ว่า คู
เมืง ชันนงกมีข นาดความยาว 1,000 เมตร แมละกว้า 500 เมตร ส่วนคู เมืง ชั นในมีความยาว 600 เมตร
กว้า 300 เมตร (มนัส โงภากุล 2543) แมละในผั เมืง นันได้ระบุแมหล่ โบราณสถานถึ 7 แมห่ ตั งยู่ทั ภายใน
แมละภายนงกคู เมืง ซึ่ ผู้สารวจในครั นั นล ความเห็ นว่า สถู ป เหล่า นั นเป็ นสมั ย ทวารวดี มี งยู่ สง แมห่ ที่
ชาวบ้านรียกว่าเจดีย์ลาพายเรืง มีฐานกว้า ประมาณ 10 วาเศษ (20 เมตรเศษ) ซึ่ ผู้สารวจสั นนิษ ฐานว่า เป็ น
เจดีย์สมัยทวารวดีเนื่ง จากวัสดุก่งสร้า ที่เป็นงิฐดินเผา ซากโบราณงีกแมห่ หนึ่ ที่ ช าวบ้า นเรีย กว่า เจดีย์คงก
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ช้า มีฐานกว้า 10 วาเศษ (20 เมตรเศษ) เช่นกัน แมละมีความสู ถึ 6-8 เมตร คืงเป็ นสภาพก่งนที่จะมีการ
ลั กลงบขุ ด นงกจากนี ในบั นทึกการสารวจยั ระบุ ด้ วยว่า มีฐ านโบราณสถานท าด้วยศิลาแมล คล้า ยฐาน
ปราสาทเขมรที่พบที่งรัญประเทศแมละทีต่ าพญา มีกาแมพ แมก้วก่งด้วยศิลาแมล ยาวประมาณ 2 เส้น (40 เมตร)
ซึ่ บริเวณนันพบโกลนศิลาแมล รูป พระพุ ท ธรู ป นาคปรกด้วย (หน่วยศิลปากรที่ 2 2508) แมต่น่า เสีย ดายที่ใ น
บันทึกนันไม่ได้ระบุตาแมหน่ ขง เจดีย์ดั กล่าว แมละด้วยสภาพพืนที่ใ นปั จจุ บั นก็ ย ากที่จะระบุ ตาแมหน่ ได้ แมละ
นงกจากงุปสรรคเรื่ง การระบุตาแมหน่ โบราณสถานแมล้ว ก็ยั มีคาถามต่งมางีกว่า สถู ป ที่ ก่ง ด้วยงิฐ ดินเผาที่
กล่าวถึ ในราย านนันหากเป็นสมัยทวารวดี แมต่เหตุใดการค้นพบหลักฐานสมัยทวารวดีจึ พบเพีย เล็ กน้งยคืง
พระพิมพ์ดินเผาเพีย ไม่กี่ชิน ซึ่ งาจจะเป็นพระพิมพ์รนุ่ เก่าที่ถูกนามาจากที่งื่นแมล้วนามาบรรจุ ใ นสถู ป ในสมั ย
ลพบุรี ดั นันนงกจากขนาดขง งิฐดินเผาที่ใกล้เคีย กับงิฐสมั ย ทวารวดีแม ล้ว ก็ ไ ม่มีสิ่ ใดบ่ บงกว่า สถู ป ง ค์ที่
ชาวบ้านเรียกว่า ‘เจดีย์ลาพายเรืง’ แมละ ‘เจดีย์คงกช้า ’ ที่ก่งด้วยงิฐดินเผานันคืงสถู ป ที่สร้า ขึนในสมั ย ทวาร
วดี
จากการสารวจแมละศึกษาขง นั กวิช าการท้ง ถิ่นคนสาคั ญ มนั ส โงภากุ ล (2543) ก็ เป็ นการยืนยั น
ความสาคัญขง บ้านหนง แมจ ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-18 ซึ่ ในบทความขง มนัสได้กล่า วถึ การศึกษาขง
กรมศิลปากรร่วมกับศาสตราจารย์ ชง บวสเซงลิเยร์ ที่มีการขุดตรวจที่ซากสถูป ง ค์ห นึ่ แมละได้พ บเทว รู ป
นา ปัญญาบารมี งย่า ไรก็ตามราย านการสารวจขง มนัส โงภากุล ได้กล่ า วถึ ไหจีนแมบบเคลืงบสีนาตาล
(เป็นสีมะกงกสุก) มีลายนูนเป็นรูปมั กร สันนิษฐานว่าเป็นไหเคลืงบจากจีนสมั ย ราชว ศ์ซ่ ภาคเหนืง เครื่ง
เคลืงบสีขาวแมบบชิ ไป๋รูปลูกฟักทง แมละเครื่ง ถ้วยที่มีงักษรจีน 3 คา ง่า นว่า หลิน (คนแมซ่ลิม) อู่ซี (ห้า สิบ )
จ้อ (ที่งยู่งาศัยหรืงสุสาน) ซึ่ ภาชนะประเภทนีส่วนมากใช้บ รรจุ กระดู กคนตาย แมละนงกจากภาชนะดินเผา
จากจีนแมล้วยั พบเหรี ย ญงีแม ปะราชว ศ์ห ยวน พุ ท ธศตวรรษที่ 16-17 งีกด้วย แมละจากหลั กฐานวั ตถุ ต่า ๆ
มากมายที่มีความสาคัญ ประกงบกับหลักฐานที่บ่ บงกถึ ชุมชนที่มีขนาดใหญ่พงสมควร ทาให้ มนัส โงภากุ ล
(2543) เชื่งว่าเมืง โบราณแมห่ หนึ่ งย่า แมน่นงน แมต่จะเป็นเมืง ‘สุวรรณปุระ’ ได้ห รืงไม่ ก็ ขั ดกั บ ความเข้า ใจ
เดิมที่ว่า สุวรรณปุระงยู่ที่แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ แมต่ านศึกษานีได้พบหลั กฐานใหม่ที่เชื่งได้ว่า ‘สุ วรรณ
ปุระ’ น่าจะมีศูนย์กลา งยู่ที่บ้านหนง แมจ มากกว่า ส่วนชุมชนโบราณที่งยู่บริเวณศาสนสถานเนินทา พระนั น
น่าจะมีขนาดรง ล มา ในขณะที่บ้า นหนง แมจ นั นเป็ นชุ ม ชนที่มีข นาดใหญ่กว่า มาก ด้วยร่ง รงยที่พ บบน
ภาพถ่ายทา งากาศเป็นผั เมืง ขนาดใหญ่ เป็นคันดินรูปสี่เหลี่ย ม งีกทั มี ร่ง รงยศาสนสถานงยู่ห ลายแมห่
งยู่บริเวณรงบๆผั เมืง ดั จะได้งธิบายดั ต่งไปนี
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ภาพที่ 3.2 โบราณวัตถุ ที่พบแมหล่ โบราณคดีบา้ นหนง แมจ เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์โร เรีย นวั ดหนง แมจ

ภาพที่ 3.3 ชินส่ วนประดับโบราณสถานแมละชิ นส่ วนโกลนศิลาแมล พบที่แมหล่ โบราณคดีบ้านหนง แมจ
เก็บรักษาที่พิพิธภัณฑ์โร เรีย นวั ดหนง แมจ
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ภาพที่ 3.4 ประติมาหล่งสาริ ดที่พบที่แมหล่ โบราณคดีบ้านหนง แมจ ที่มาภาพ: มนัส โงภากุล 2516

ภาพที่ 3.5 ซากโบราณสถานแมละโบราณวัตถุที่ถูกเคลื่งนย้ายมาไว้ท่ีวัด สระพระยาที่งยู่ติดกับ โร เรียนวัดหนง แมจ
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จากข้งมูลภาพถ่า ยทา งากาศปี ค.ศ. 1953 ได้ เผยให้เห็ นร่ง รงยทา โบราณคดีที่น่า สนใจแมละมี
ความส าคั ญ มาก ร่ ง รงยที่ ป รากฏมี รู ป ทร ที่ ชั ด เจน คล้ า ยกั บ เป็ น ผั เมื ง โบราณที่ มี คั นดิ น เป็ น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความยาวประมาณ 850 กว้า 820 เมตร (วั ดจาก Google Earth) ซึ่ ปั จจุ บั นคั นดินด้า น
ทิศเหนืงแมละด้านทิศตะวันงงกได้กลายไปเป็ นส่วนหนึ่ ขง ถนนลาดยา ไปแมล้ว ผั บริเวณขง เมืง โบราณ
แมห่ นีวา ตัวตามแมนวทิศเหนืง-ใต้ แมละทิศตะวันงงก-ตะวันตก สภาพขง พืนที่ที่เห็ นบนภาพถ่า ยทา งากาศ
นันพืนที่ส่วนใหญ่ภายในคันดินเป็นทีเ่ พาะปลูกข้าว แมต่บริเวณทา ด้า นทิศเหนืงแมละทิศใต้ มีลักษณะคล้า ยเนิน
ดินแมละไม่ได้ใช้เป็นที่ปลูกข้าว บริเวณเนินด้านทิศใต้นันเห็นเป็นขงบเขตค่งนข้า ชัดเจนบนภาพถ่า ยทา งากาศ
ปีค.ศ. 1976 คืงคล้ายกับเป็นเนินทร กลมเส้นผ่านศูนย์กลา ประมาณ 270 เมตร ทา ด้า นทิศเหนืงขง เนิน นี
เชื่งมต่งกับพืนที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สภาพปัจจุบันขง พืนที่นันได้ถูกปรั บ ให้เป็ นที่เพาะปลู กแมล้ว แมต่น่า สนใจที่
บนภาพถ่ายดาวเทีย มปรากฏร่ ง รงยเป็ น เส้นโค้ งยู่ ตร ขงบเนินด้า นทิศตะวั นตกเฉีย เหนืง ด้ วย (ภาพที่
3.6a–d)
จากการสารวจภาคพืนดินบริเวณนงกเขตคันดินทา ด้านตะวันงงกเฉีย ใต้ พ บว่า มีเศษภาชนะดินเผา
งยู่พืนผิวดินค่งนข้า หนาแมน่น แมละมีข้งมูลจากชาวบ้านด้วยว่าบริเวณใกล้เคีย กันนั นก็ คืงบริเวณที่เป็ นไร่ยู คา
ลิปตัสในปัจจุบัน เคยมีการลักลงบขุดหาขง เก่าแมละพบพระพุทธรูปสาริดจานวนหนึ่ จากข้งมู ลภาพถ่า ยทา
งากาศปีค.ศ. 1975 แมละภาพดาวเทียม STOP 5 พบร่ง รงยสระนารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เรีย ต่งๆกั น คล้า ยงักษร
รู ป ตั ว E กลั บ ด้า น นงกจากนีบนภาพดาวเทีย มยั พบแมนวคั นดินเป็ นทา ยาว 2 แมนว แมนวหนึ่ งยู่ท า ทิศ
ตะวันตก งีกแมนวหนึ่ งยู่ทา ด้านทิศใต้ (ภาพที่ 3.7) พื้นที่บริเวณนีหากพิจารณาในภาพถ่ายทา งากาศปีค .ศ.
1953 จะพบว่าเป็นเ ามืด คืงเป็นพุ่มไม้รกทึบ ไม่สามารถสั เกตเห็นร่ง รงยใดๆในบริเวณนั น นงกจากผั คั น
ดินขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมแมล้ว ในบริเวณใกล้เคีย กั นนั นก็ พ บร่ง รงยที่เป็ นคั นดินรู ป สี่เหลี่ย มหลายแมห่ ที่มี
ขนาดย่งมล มา ลักษณะคล้ายกับเป็นโบราณสถาน ซึ่ งยู่ทา ด้านทิศใต้ แม ละทิศตะวั นงงกเฉีย ใต้ข ง ผั คั น
ดินขนาดใหญ่ ดั แมสด ในภาพลายเส้น ภาพที่ 3.8
ร่ง รงยที่ปรากฏบนภูมิทัศน์ขง แมหล่ โบราณคดีแม ห่ นี ครงบคลุ ม บริเวณกว้า แมละมีความซั บ ซ้ง น
มากผนวกกับหลักฐานทา โบราณคดีที่มีงย่า หนาแมน่นมากได้สะท้งนให้เห็นถึ ขนาดแมละเศรษฐกิจขง ชุ ม ชน
โบราณแมห่ นี เมื่งเปรียบเทียบกับขนาดขง ผั เมืง ในสมัยลพบุรีในภูมิภาคเดียวกันก็พบว่า เมืง โบราณที่บ้า น
หนง แมจ นีมีขนาดใกล้เคีย กับเมืง สิ ห์ เมืง โกสินารายณ์ เมืง ราชบุรี แมละเมืง เพชรบุ รี เลยทีเดีย ว ดั นั น
ก็น่าจะมีเหตุผลเพีย พงที่จะเสนงว่าเมืง โบราณที่บ้านหนง แมจ นีก็ คืง ศู นย์กลา ขง เมืง ‘สุ วรรณปุ ร ะ’ ที่
กล่าวถึ ในจารึกปราสาทพระขรรค์ มิได้งยู่บริเวณโบราณสถานเนินทา พระ ใน ง.สามชุ ก ซึ่ งยู่ ถัดไปทา ทิศ
ตะวันงงกเฉีย เหนืงขง บ้านหนง แมจ ตามที่เข้าใจกัน พืนที่โดยรงบขง เนินทา พระนันไม่ป รากฏร่ง รงยงื่น
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ใดนงกจากบริเวณที่เป็นเนินโบราณสถานเพีย จุดเดีย ว โบราณสถานเนินทา พระนั นแมม้ว่า จะพบหลั กฐานที่
โดดเด่นกว่าเมื่งเปรียบเทียบกับหลักฐานที่บ้านหนง แมจ แมต่งย่า ไรก็ตาม ก็ต้ง พิจารณาด้วยว่า สถานการณ์
ขง โบราณสถานเนินทา พระนันดีกว่าที่บ้านหนง แมจ มากนักในเรื่ง ขง การศึกษา เพราะที่เนินทา พระนั น
ยั ได้มีการขุดค้นทา วิชาการแมละได้เก็บ หลั กฐานสาคั ญๆไว้ พ งสมควร แมต่ ใ นขณะที่บ้า นหนง แมจ นั นได้รั บ
ความเสียหายงย่า รุนแมร จากการถูกลักลงบขุดหาขง โบราณ ซึ่ วั ตถุ ชินสาคั ญๆก็ ถูกเคลื่งนย้า ยงงกจาก
พืนที่ไปเป็นจานวนมาก แมละเป็นไปได้ที่ยั มีวัตถุสาคัญๆจานวนมากที่ไม่มีการบันทึกหรืง เปิดเผยต่งสาธารณะ
นงกจากนีแมล้วโบราณสถานที่บ้านหนง แมจ ก็สินสภาพไปจนเกืงบไม่เหลืงร่ง รงยใดๆ ดั นั นการเปรีย บเทีย บ
แมหล่ โบราณคดีในกรณีนีจึ ต้ง พิจารณาหลักฐานงื่นๆร่วมกับหลั กฐานประเภทวั ตถุ ที่ เคลื่งนย้า ยได้ ด้วย ซึ่
หลั กฐานบนภู มิทั ศน์ข ง บ้า นหนง แมจ น่า จะยืนยั น ได้ว่า เป็ น ชุ ม ชนที่มีข นาดใหญ่ แม ละมี ความสาคั ญทา
เศรษฐกิจมากกว่าชุมชนที่งยู่รงบๆศาสนสถานที่เนินทา พระงย่า แมน่นงน

ภาพที่ 3.6a ภาพถ่ายทา งากาศแมหล่ โบราณคดีบา้ นหนง แมจ (C.6 N.S.3, 31/7/1975, 069)
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ภาพที่ 3.6b ภาพถ่ายทา งากาศแมห่ล โบราณคดีบา้ นหนง แมจ (VV WWS M 23, 11/2/1953, 119)

ภาพที่ 3.6c ภาพลายเส้ นร่ง รงยทา โบราณคดีท่ปี รากฏบนภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953
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ภาพที่ 3.6d ภาพถ่ายดาวเทียมแมหล่ โบราณคดีบา้ นหนง แมจ (SPOT Pansharp 412 RGB 19/12/2005)

ภาพที่ 3.7 ภาพถ่ายทา งากาศปี 1975 แมละภาพถ่ายดาวเทียม SPOT แมสด พื นที่ท่เี คยพบหลักฐานรู ปเคารพ
(ลูกศรชี)
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เนินทำงพระ ต.บ้ำนสระ อ.สำมชุก จ.สุพรรณบุรี
แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระเป็นแมหล่ ที่สาคั ญมากแมหล่ หนึ่ เป็ นศาสนสถานเนื่ง ในศาสนาพุ ท ธ
นิกายมหายาน น่าจะสร้า ขึนในราวพุทธศตวรรษที่ 18 ซึ่ นั กวิช าการบา ท่า นเชื่งว่า เป็ นศาสนสถานประจา
เมืง ‘สุวรรณปุระ’ (ศรีศักร วัลลิโภดม 2526; สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2530a) ซึ่ ข้งสั นนิษ ฐานนี มากจาก
ข้งมูลการค้นพบหลักฐานวัตถุจานวนมากนั่นเง ปัจจุบันโบราณสถานเนินทา พระเป็ นพืนที่ที่ไ ม่มีการใช้ าน
เป็นพืนที่ถูกทิ ร้ า งยู่กลา ท้ง นา มีซากงิฐ ดินเผากง งยู่เป็ น จานวนมาก แมละมี งิฐ ศิลาแมล จานวนหนึ่
กระจัดกระจายงยู่ตามพืน จากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 แมละ 1975 พบว่าบริเวณที่เป็ นโบราณสถาน
นันมีกาแมพ ล้งมรงบงยู่สง ชัน กาแมพ ชันในขนาดกว้า แมละยาวประมาณ 50 เมตร แมละกาแมพ ชั นนงกขนาด
กว้า แมละยาวประมาณ 150 เมตร แมละมีโ บราณสถานงยู่ตร กลา แมละมีสระนาตร บริเวณมุ ม ด้า นทิศ
ตะวันงงกเฉีย เหนืง (ภาพที่ 3.8a-d) รูปทร ขง สถูปแมห่ นีงาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นรูปทร แมบบปราสาทขงม
เพราะชินส่วนปูนปั้นประดับที่พ บนั นมีห ลายชินที่มีรู ป ทร แมบบกลีบ ขนุ นประดั บ ปราสาทขงม แมละจากการ
สารวจที่แมหล่ ก็พบโกลนศิลาแมล ที่เป็นรู ป กลีบ ขนุ นด้วยเช่นกั น (ภาพที่ 3.9) หลั กฐานชินส่วนประดั บ ศาสน
สถานที่พบจากการขุดกู้แมหล่ หลายชินงยู่ในสภาพที่ดี ส่วนมากทาจากโกลนศิลาแมล ที่พงกตกแมต่ ด้วยปู นเนืง
ละเงียดที่มีทั ลาดลายที่เป็นรูปพระพุทธรูป รูปบุคคลแมละลวดลายพฤกษาต่า ๆ ซึ่ มีห ลายชินที่ ยั หล เหลืง
ลวดลายที่ชัดเจนงยู่ ปูนปั้นบา ชินที่มีรูปใบหน้าบุคคลนันพบว่ามีเค้า หน้า คล้า ยๆกั บ ปู นปั้ นในสมั ย ทวารวดีที่
นิยมปั้นหน้าบุคคลทีร่ ูปหน้าค่งนข้า กลมมน แมละที่มีคิวต่งกันเป็นปีกกา (ภาพที่ 3.10a-d) ซึ่ หลั กฐานที่พ บที่
เนินทา พระนีงาจจะสะท้งนพัฒนาการด้านเทคโนโลยีแมละรูปแมบบศิลปะที่มีการสืบทงดมาตั แมต่ สมั ย ทวารวดี
ก็เป็นได้ แมละเมื่งกล่าวถึ คุณภาพขง านปู นปั้ นแมล้ว พืนที่ภ าคตะวั นตกนีน่า จะถืงได้ว่า หล เหลืงหลั กฐาน
มากที่สุด เพราะ านปูนปั้นในยุคสมัยเดียวกันในภูมิภาคงื่นนันไม่ค่งยพบว่ามีหล เหลืงงยู่มากนัก
สถาปัตยกรรมที่เนินทา พระนีตามที่สันนิษ ฐานกั นว่า เป็ นรู ป ทร แมบบปราสาทเขมร แมต่ก็ งาจจะมี
รูปแมบบการตกแมต่ ที่มีลักษณะเฉพาะก็เป็นได้ งีกทั วั สดุ ที่ใ ช้ใ นการก่งสร้า ก็ ต่า จากสถาปั ตยกรรมในช่ว
พุทธศตวรรษที่ 18 โดยทั่วไป กล่าวคืงที่เนินทา พระนีวัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นงิฐ ดินเผา ส่ วนศิลาแมล งาจจะใช้
ในส่วนขง ฐานล่า ซึ่ ต่า จากศาสนสถานที่ก่งสร้า ในช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 18 ที่พ บในประเทศไทยที่ไ ด้รั บ
งิทธิพลวัฒนธรรมเขมรมักมีการก่งสร้า ด้วยงิฐศิลาแมล ส่วนที่ก่งสร้า ด้วยงิฐดินเผาแมละมีฐ านเป็ นศิลาแมล
นันมักจะเป็นการก่งสร้ า ในช่ว ก่ง นพุ ท ธศตวรรษที่ 18 งย่า ปราสาทตาหนั กไทร ปราสาทเมืง ต่ า แมละ
ปรา ค์งฐิ ที่ปราสาทพนมวัน ซึ่ เป็นการก่งสร้า ในยุคต้นขง สมัยเมืง พระนคร คืงในราวพุ ท ธศตวรรษที่ 1617 (งนุวิทย์ เจริญศุภกุล. 2524: 131-2) ซึ่ เป็นที่น่าสั เกตว่า สถู ป ที่พ บในลุ่ม แมม่นาท่า จีนสมั ย ลพบุ รี ล มานี
นงกจากที่เนินทา พระแมละที่บ้านหนง แมจ ยั พบซากสถูปแมห่ งื่นๆ ที่ก่งสร้า ด้วยงิฐ ดินเผาด้วยเช่นกั น ดั
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จะได้นาเสนงเป็นแมหล่ ต่งๆไป แมต่การกาหนดงายุสมัยขง สถู ป เหล่า นั นก็ ไ ม่สามารถท าได้ชั ดเจนนั ก เพราะ
หลักฐานส่วนใหญ่ได้ถูกรืงทาลายหรืงเคลื่งนย้ายงงกไปจากแมหล่ จนหมดสิน พบเพีย ซากงิฐ ที่ถูกกง ทิ ไว้
แมละคาบงกเล่าถึ ลักษณะขง รูปเคารพที่ถูกลักลงบขุดนางงกไป ซึ่ ก็ไม่งาจเป็ นเครื่ง กาหนดงายุ สมั ย ขง
สิ่ ก่งสร้า ได้งย่า ชัดเจน แมละข้งคาถามในที่นีงาจเป็นประเด็นใดประเด็นหนึ่ จากสง ข้งก็ คืง สถู ป งิฐ ดินเผา
ที่พบบนลุ่มนาท่าจีนนีเป็นประเพณีการก่งสร้า ที่แมตกต่า งงกไปจากศาสนสถานในสมั ย เดีย วกั น กั บ ที่พ บใน
ภูมิภาคงื่นรวมทั ลุ่มนาแมม่กลง ที่ส่วนใหญ่ใช้งิฐศิลาแมล หรืงจะเป็ นประเด็ น ที่ว่า เป็ นไปได้ห รืงไม่ที่ สถู ป ก่ง
ด้วยงิฐดินเผาเหล่านันมีการก่งสร้ า ขึนก่ง นพุ ท ธศตวรรษที่ 18 ส่วนง ค์ป ระกงบศาสนสถานที่พ บเนื่ง ใน
พุท ธศาสนานิกายมหายาน ในช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 18 นั น เป็ นส่วนที่มีการบู ร ณะเพิ่ม เติม ในภายหลั คืง
หลั จากที่ได้รับงิทธิพลจากงาณาจักรกัมพูชาเข้มข้นขึน
โบราณสถานทีเ่ นินทา พระนีแมม้ว่าจะมีบริเวณไม่กว้า มากนัก แมต่ก็พบประติม ากรรมที่สาคั ญ ๆงยู่ไ ม่
หลายชิน โดยเฉพาะงย่า ยิ่ ประติมากรรมศิลาสลักรูปพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรสี่กร ที่มีข นาดเท่า บุ คคลจริ
แมละรูปสลักศีรษะบุคคล (ทวารบาล?) แมละชินส่วนปู นปั้ นประดั บ โบราณสถานหลายรายการที่น่า สนใจมาก
เช่น รูปพระพุทธไภษั ช ยคุ รุ พระนารายณ์ป า ตรีวิกรม พระพิฆ เนศ ครุ ฑ ยุ ดช้า เทวดา บุ คคล สั ตว์ แมละ
ลวดลายพรรณพฤกษา ซึ่ ส่วนมากจัดแมสด แมละเก็ บ รั กษางยู่ ที่พิพิธภั ณฑสถานแมห่ ชาติสุพ รรณบุ รี แมละมี
บา ส่วนเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติงู่ท ง แมละจากข้งมู ลในภาคสนามก็ พ บว่า ที่เนินทา พระนีพบ
พระพุทธรูปนาคปรกขนาดใหญ่ ซึ่ ปั จจุ บั นประดิษ ฐานงยู่ ที่วัดวิม ลโภคาราม ง.สามชุ ก จ.สุ พ รรณบุ รี แมต่
สภาพขง พระพุทธรูปนันแมทบไม่หล เหลืงเค้าเดิมแมล้ว เฉพาะส่วนขนดนาคเท่านั นที่ ยั ค สภาพเดิม ส่วนง ค์
พระแมละเศียรนาคนันเป็นการต่งเติมขึนมาในภายหลั (ภาพที่ 3.11) หลั กฐานประติม ากรรมที่พ บที่เนินทา
พระนันได้มีผู้วิเคราะห์ไว้แมล้วเป็นงย่า ดี (ดู ศรีศักร วัลลิโภดม 2526; สุ ภั ท รดิศ ดิศกุ ล , ม.จ. 2524; สุ ริย วุ ฒิ
สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2530a) นงกจากหลักฐานด้านประติมากรรมแมล้ว ยั มีบั นทึกการค้น พบแมผ่นงิฐ ดินเผาที่มี
จารึกตัวงักษร ‘ก’ หลายแมผ่นด้วย (สุ ภั ท รดิศ ดิศกุ ล , ม.จ. 2524) จาก านที่มีผู้ ศึกษาวิเคราะห์ที่ กล่า วมา
ข้า ต้นทาให้ทราบว่าพุทธสถานโบราณเนื่ง ในนิกายมหายานแมห่ นี มีสาคั ญที่งาจเทีย บได้กับ ศาสนสถาน
ประจาเมืง ร่วมสมัยแมห่ งื่นๆในภาคตะวันตกก็ว่าได้ จึ ทาให้เกิดข้งสันนิษ ฐานที่ ว่า เนินทา พระคืงศู นย์กลา
ขง ‘สุวรรณปุ ร ะ’ งย่า ไรก็ ตาม แมม้ว่า ใน านศึกษาชินนีจะให้นาหนั กกั บ แมหล่ โบราณคดีบ้า นหนง แมจ
มากกว่า แมต่ก็ยั ไม่ตัดประเด็นความเป็นไปได้ขง แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระงงกไปเสีย ทีเดีย ว เพราะความ
เป็น ‘เมืง ’ หรืงชุมชนขนาดใหญ่งาจจะไม่สามารถบงกได้จากการมีผั เมืง ขนาดใหญ่เพีย งย่า เดีย ว แมต่
จะต้ง พิจารณาถึ หลักฐานแมวดล้งมงื่นๆด้วย

การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)

41

3.8a

3.8b

ภาพที่ 3.8a ภาพถ่ายดาวเทียมแมหล่ โบราณคดีเนิ นทา พระ (Google Earth, 30/5/2012 ); b ภาพถ่ายทา งากาศ
VV WWS M23 AMS, 11/2/1953, 119
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3.8c

3.8d

ภาพที่ 3.8c ภาพถ่ายทา งากาศ (C.8 N.S. 3, 1/8/1975); d ภาพลายเส้ นร่ง รงยทา โบราณคดีท่พี บบนภาพถ่ายทา
งากาศ ค.ศ. 1953
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ภาพที่ 3.9 สภาพปัจจุบันแมหล่ โบราณคดีเนิ นทา พระ (ภาพซ้าย) แมละแมกนศิ ลาแมล ชิ นส่ วนประดับ
โบราณสถานรูป กลีบขนุน (ภาพขวา)

ภาพที่ 3.10a ประติมากรรมศิ ลาสลักแมละปู นปั้นพบที่ แมหล่ โบราณคดีเ นินทา พระ เก็บ รักษาที่
พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติ สุพรรณบุรี
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)

44

3.10b

3.10c
ภาพที่ 3.10b-c ชินส่วนประดับโบราณสถานพบที่เนินทา พระ เก็บ รักษาที่พิพิ ธภัณฑสถานแมห่ ชาติสุพรรณบุรี
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)
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ภาพที่ 3.10d ประติมากรรมปูนปั้นรูปพรรณพฤกษาแมละรูปสั ตว์ เก็บ รักษาที่พิพิ ธภัณฑสถานแมห่ ชาติ สุพรรณบุรี

ภาพที่ 3.11 ประติมากรรมรูปเคารพจากแมหล่ โบราณคดีเนิ นทา พระ เก็บรั กษาที่พิพิ ธภัณฑสถานแมห่ ชาติ
สุพรรณบุ รี แมละพระพุทธรูปปา นาคปรกทีป่ ัจจุบันประดิ ษฐานงยู่ท่ีวัดวิมลโภคาราม ง.สามชุก จ.สุพ รรณบุ รี
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)
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ภาพที่ 3.12 ภาพถ่ายทา งากาศบริเวณที่พบร่ง รงยคันดิ นหลายแมห่ ที่งยู่ ระหว่า ลานา (ดูลูกศรชี) งยู่ทา ด้ าน
ทิศตะวันงงกเฉีย ใต้ถัดจากแมหล่ โบราณคดีเนิ นทา พระ (มุมซ้ายบน) (VV WWS M23 AMS, 11/2/1953, 119)
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)
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ภาพที่ 3.13a ภาพถ่ายทา งากาศแมสด ตาแมหน่ ขง แมหล่ โบราณคดี เนิ นทา พระ (บน) แมละดงนคา (ล่า ) แมละ
ร่ง รงยทา โบราณคดีท่งี ยู่ทา ทิศตะวั นตก (VV WWS M23 AMS, 11/2/1953, 119)

การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)
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ภาพที่ 3.13b ภาพลายเส้ นแมสด ร่ง รงยทา โบราณคดีท่พี บบนภาพถ่ ายทา งากาศทา ทิ ศตะวั นตกขง แมหล่
โบราณคดีเนินทา พระแมละดงนคา
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เมื่งพิจารณาภูมิทัศน์รงบๆแมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ โดยเฉพาะบริเวณบ้านสระ (ง.สามชุ ก ) แมละ
บ้านหนง สาหร่าย (ง.ดงนเจดีย์) จะเห็นได้ว่า เป็ น พืนที่ร าบลุ่ม ที่ มีแม หล่ นางุดมสมบู ร ณ์ มีลักษณะเป็ นลาน
ตะพักริมแมม่นา ถัดไปทา ทิศตะวันงงกขง แมหล่ โบราณคดีไปประมาณ 2-4 กิโลเมตร มี ลานา 2 สาย คืง แมม่
นาท่าว้า (แมม่นาท่าคงย) แมละลานาสาขา ซึ่ พืนที่ โ ดยรงบเป็ นที่ เพาะปลู กข้า ว แมละจากข้งมู ลภาพถ่า ยทา
งากาศปี ค.ศ. 1953 ก็ พ บว่า ในพืนที่ นี ใช้เ ป็ น ที่ เพาะปลู ก มาไม่น้ งยกว่ า ครึ่ ศตวรรษแมล้ ว ซึ่ ก็ งาจจะ
หมายความว่าร่ง รงยทา โบราณคดีงาจจะเสื่งมสลายไปก่งนหน้า ที่จะมี การบั นทึก ภาพถ่า ยทา งากาศก็
เป็นได้ งย่า ไรก็ตามจากภาพถ่า ยทา งากาศปีเก่า นี ได้แม สด ให้เห็ นร่ง รงยขง คั นดินที่ เป็ นแมนวยาว พบ
ด้วยกันหลายแมห่ โดยเฉพาะบริเวณสง ฟากฝั่ ขง ลานา แมละบริเวณระหว่า ลานาทั สง (ภาพที่ 3.12) ซึ่
เป็นไปได้ที่คันดินเหล่านีเป็นระบบการจัดการนาที่มี ม าแมต่สมั ย โบราณ ที่ สร้า ขึนเพื่งเป็ นคั นกั นนาเพื่งชะลง
การไหลขง นาในฤดูนาหลาก หรืงเป็นคันบั คับแมละควบคุ ม ให้นาไหลไปในทิศทา ที่ต้ง การ งย่า ไรก็ ตาม
เรื่ง การจัดการนาในภาคกลา ฝั่ ตะวันตกนีเป็นงีกเรื่ง หนึ่ ที่ควรมีการศึกษา เพราะสง ฝั่ ขง ลานาท่า จีน
(ลาท่าว้า, ลาท่าคงย) ตั แมต่บริเวณ ง.เดิมบา นา บวช ง.สามชุก ง.ศรีประจันต์ ไปจนถึ ง.เมืง สุ พ รรณบุ รี
พบคันดินลักษณะคล้ายกันนีหลายแมห่ การศึกษาการจัดการนาจะช่วยให้เข้าใจถึ วิธที า วัฒนธรรมขง มนุ ษ ย์
ที่งาศัยงยู่บนพืนที่ราบลุ่มนาเคยท่วมถึ (Former Tidal Flats) ตั แมต่งดีตว่ามีการปรั บ ตั วแมละใช้ป ระโยชน์จาก
ลักษณะทา ธรรมชาตินีงย่า ไร
แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระนี หากพิจารณาในทา ภู มิศาสตร์ จะพบว่า ตั งยู่ ร ะหว่า ลานตะพั กชั น
ล่า แมละลานตะพักชันบน ในขณะที่บริเวณลานตะพักชันล่า พบร่ง รงยที่สันนิษ ฐานว่า เป็ นแมนวคั น กั นนา แมละ
จากข้งมูลภาพถ่า ยทา งากาศปี ค.ศ. 1953 ในฝั่ ตะวั นตกขง แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ ซึ่ ก็ คืงลาน
ตะพักชันบนนัน ได้ยั พบร่ง รงยที่เป็นคันดินงยู่ 2 แมห่ ด้วยกั น (ภาพที่ 3.13a-b) แมห่ แมรกงยู่ ถัดไปทา ด้า น
ตะวันตกเฉีย ใต้ขง แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระไปประมาณ 3 กิโลเมตรกว่า เป็นคันดินรู ป สี่เหลี่ย มจั ตุรั ส ซึ่
แมนวคันดินทงดตัวตามแมนวทิศเหนืง-ใต้ แมละแมนวทิศตะวันงงก-ตะวันตก ขนาดกว้า ยาวประมาณ 300 เมตร
โดยที่คันดินด้านทิศใต้นันยาวยื่นงงกมาเล็กน้งย ส่วนด้า นทิศตะวั นตกนั นไม่ชั ดเจนว่า มีคันดินหรืงไม่ เพราะ
ภาพถ่ายทา งากาศไม่ชัดเจน ภายในคันดินบริเวณตะวันตกเฉีย ใต้มีคันดิน รู ป สี่เหลี่ย มผืนผ้า ขนาดกว้า 60
เมตร ยาว 100 เมตร จากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่าคันดินดั กล่าวนียั พงหล เหลืงร่ง รงยให้เห็ นงยู่ แมต่
บริเวณดั กล่าวนีก็ยั ไม่มีข้งมูลทา โบราณคดีแมต่งย่า ใด แมต่ห ากพิจารณาถึ ลั กษณะแมละขนาดขง คั นดิน
แมห่ นีซึ่ มีขนาดใหญ่พงสมควร ซึ่ ใหญ่กว่าขงบเขตขง ศาสนสถานที่เนินทา พระแมละที่บ้า นแมหล่ โบราณคดี
บ้านดงนคาเสียงีก แมต่ขนาดขง คันดินนีใกล้เคีย กับที่พบที่บ้านดงนกงก ซึ่ มีคันดินรูปสี่เหลี่ย ม ภายในไม่พ บ
ซากโบราณสถานแมต่พบสระนางยู่ตร กลา งย่า ไรก็ตามแมหล่ โบราณคดี ที่ ต.บ้า นสระ แมห่ นียั ต้ง มีการ
สารวจโดยละเงียด ถึ แมม้ว่าจะค่งนข้า ชัดเจนว่าเป็นร่ง รงยกิจกรรมมนุ ษ ย์ แม ต่ก็ต้ง มีการศึกษาเพิ่ม เติม ถึ
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)
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หน้าที่การใช้ าน เช่นเดียวกับคันดินงีกแมห่ ที่งยู่ถัดไปทา ทิศใต้ รูปทร คล้ายรู ป หกเหลี่ย มครึ่ ซีก ซึ่ ปั จจุ บั น
คันดินได้สนสภาพไปหมดแมล้
ิ
ว การสารวจแมละศึกษาเพิ่ม เติม ในงนาคตจะช่วยให้ เข้า ใจถึ ความสั ม พั นธ์ข ง
ชุมชนโบราณในพืนที่นีมากขึน

บ้ำนดอนคำ ต.หนองสำหร่ำย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
แมหล่ โบราณคดีที่บ้านดงนคานีงยู่ห่า จากแมหล่ โบราณสถานเนินทา พระไปทา ทิศใต้ ป ระมาณ 4
กิโลเมตรเศษ ซึ่ มีภูมิทัศน์ที่ตั คล้ายๆกับแมหล่ เนินทา พระ คืงตั งยู่บ นพืนที่ที่งยู่ร ะหว่า ลานตะพั กชั นล่า
กับลานตะพักชันบน ซึ่ ลานตะพักชันล่า ซึ่ เป็นพืนที่ที่มีนาหลากท่วมในหน้า นา ดั นั นแมหล่ ที่งยู่งาศั ย ขง
ชุมชนก็น่าจะงยู่บริเวณลานตะพักชันบนที่ได้รับผลกระทบจากนาหลากน้งยกว่า
จากข้งมูลภาพถ่า ยทา งากาศปี ค.ศ. 1953 ที่บ้า นดงนคานีพบโบราสถานที่มี คันดินรู ป สี่เหลี่ย ม
จัตุรัสขนาดกว้า ยาวด้านละประมาณ 120 เมตร แมละพบร่ง รงยขนาดเล็กงยู่ตร กลา คั นดินรู ป สี่เหลี่ย มนั น
(ภาพที่ 3.14a-c) แมต่สภาพปัจจุบันขง แมหล่ ไม่มีรง่ รงยใดๆให้เห็ นบนผิวดินแมล้ว แมต่ จากข้งมู ลภาคสนามก็
ทราบว่า แมหล่ นีเคยมีการลักลงบขุดหาพระพุทธรูปโบราณมาก่งน แมละพบหลักฐานเป็นพระพุ ท ธรู ป นาคปรก
แมละประติมากรรมหล่งสาริดงื่นๆ แมต่ไ ด้ถูกเคลื่งนย้า ยงงกไปจากแมหล่ เมื่งหลายปีก่งน แมต่จากภาพถ่า ย
โบราณวัตถุที่ช าวบ้า นยั ค เก็ บ ไว้ง ยู่ก็ท าให้ท ราบว่า เป็ นแมหล่ ร่วมสมั ย กั บ แมหล่ เนินทา พระ จากข้งมู ล
ภาคสนามไม่พบตาแมหน่ ที่ชัดเจน ทราบจากคาบงกเล่าเพีย การพบงิฐศิลาแมล จานวนเล็ กน้งยที่งยู่ ตามท้ง
นาเท่านัน
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ภาพที่ 3.14a ภาพถ่ายดาวเทียมแมหล่ โบราณคดี ดงนคา (Google Earth 11/11/2012); b ภาพถ่ายทา งากาศ (VV WWS
M23 AMS, 11/2/1953, 119); c ภาพลายเส้นแมสด ร่ ง รงยทา โบราณคดี
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บ้ำนดอนกอก ต.บ้ำนโข้ง อ. อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
แมหล่ โบราณคดีที่บ้านดงนกงกนีเป็นงีกแมหล่ ที่น่าสนใจแมละน่าจะมีความสาคัญงยู่ไ ม่น้งยเลยทีเดีย ว
ด้วยประวัติการค้นพบหลักฐานแมละหลักฐานที่เป็นร่ง รงยที่เห็นบนภาพถ่ายทา งากาศแมละร่ง รงยที่พ บบน
พืนดิน แมต่น่าเสียดายที่ห ลั กฐานโบราณวั ตถุ ที่ค้นพบนั นมาจากการลั กลงบขุ ดเมื่งสิบ กว่า ปีแม ล้ว ซึ่ เป็ นรู ป
เคารพหลายชินที่เหลืงแมต่เพีย ภาพถ่ายพระพุทธรูปนาคปรกหล่งสาริดที่ชาวบ้านยั เก็บไว้ (ภาพที่ 3.15) แมละ
ภาชนะดินเผาแมบบเครื่ง เคลืงบสีนาตาลสมัยลพบุรี ส่วนหลักฐานที่เป็นสถูปหรืงศาสนสถานก็ พ บเพีย งิฐ ดิน
เผาแมละงิฐศิลาแมล กระจัดกระจายงยู่ตามพืนไร่ แม ต่ว่า ไม่ท ราบตาแมหน่ โบราณสถานที่ชั ดเจน แมละในพืนที่
เดียวกันนันก็พบก้งนดินเผา คล้ายกับเป็นชินส่วนขง เตาเผาที่ ถูกไถดุ นมากง รวมกั นตามชายไร่ ห ลายๆจุ ด
พืนที่บริเวณบ้านดงนกงกนีเป็นเนินรูปว รีขนาดใหญ่ จากข้งมูลคาบงกเล่า ขง ชาวบ้า น บริเวณที่พ บซากงิฐ
กระจุกตัวงยู่หนาแมน่นคืงบริเวณกึ่ กลา แมละบริเวณทีค่ ่งนมาทา ทิศตะวันงงกขง เนิน รู ป ว รีนัน ซึ่ ชาวบ้า น
ได้สร้า ศาลเพีย ตาไว้ แมละเรี ย กว่า “ศาลพ่งปู่ ” แมละรงบๆศาลนั น ก็ พ บเศษงิฐ ดินเผาจานวนหนึ่ กระจั ด
กระจายงยู่ แมละจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 ก็พบร่ง รงยบา งย่า ที่น่าสนใจ คืงบริเวณที่ไ ด้รั บ คา
บงกเล่าว่าพบซากโบราณสถานนัน ในภาพถ่ายทา งากาศพบว่ามีความหนาแมน่นขง พืช น้งยกว่า บริเวณงื่นๆ
ขง เนิน แมละมีขงบเขตค่งนข้า ชัดเจน คืงเกืงบเป็ นรู ป ว กลม เส้นผ่า นศู นย์กลา ประมาณ 300 เมตร แมละ
บริเวณตร กลา มีเ าว กลมสีดางยู่ด้วย งย่า ไรก็ตามร่ง รงยนียั ต้ง มีการสารวจในพืนที่ แม ละต้ง มี พิสูจน์
งีกพงสมควร เพราะเพีย ภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 แมละข้งมูลบงกเล่านันยั ไม่งาจสรุปได้ ว่า ร่ง รงย
ที่พบบนภาพนันเกี่ยวข้ง กับโบราณสถานหรืงไม่ แมละงีกประการหนึ่ คืงภาพถ่า ยทา งากาศปี ค.ศ. 1974 ก็
ไม่ปรากฏร่ง รงยดั กล่าวนันชัดเจนนัก (ภาพที่ 3.16a)

ภาพที่ 3.15 ภาพถ่ายประติมากรรมหล่ งสาริดที่พบที่ แมหล่ โบราณคดีบ้านดงนกงก
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)

53

3.16a

3.16b

ภาพที่ 3.16a ภาพถ่ายทา งากาศแมหล่ โบราณคดีบ้ านดงนกงก (VV WWS M23 AMS 11/2/1953, 119, 3073);
b ภาพถ่ายทา งากาศ (M119 NS3 7/1/1974, 011)
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)

54

3.16c

3.16d

ภาพที่ 3.16c. ภาพ SPOT Pansharp (19/12/2005); d. ภาพลายเส้ นแมสด ร่ง รงยโบราณคดีท่ปี รากฏบน
ภาพถ่ายทา งากาศแมละบริเวณที่พบซากโบราณสถาน (ลูกศรชี)
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ภาพที่ 3.17 สภาพขง บริเวณที่
สันนิษฐานว่าเป็ นโบราณสถาน
คันรูปสี่เหลี่ยมแมละมีสระนางยู่
ตร กลา บริเวณที่มีต้นไม้คืง
แมนวคันดิน

ภาพที่ 3.18 สภาพขง คันดินขง
ผั รูป สี่เหลี่ยมที่ยั มีร่ง รงยการ
ปรับแมต่ ให้เป็ นขงบที่ชั ดเจน

ภาพที่ 3.19 คันดินรงบสระนา
ตร บริเวณที่มีขนาดสู ที่สุด
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ภาพที่ 3.20a ภาพถ่ายทา งากาศบริเวณรงบๆแมหล่ โบราณคดีบา้ นดงนกงก (VV WWS M23 AMS 11/2/1953,
119, 3074) แมสด ตาแมหน่ แมหล่ นาหนง หินปัก (ลูกศรล่ า ) แมละสระเตย (ลู กศรบน)

การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)

57

ภาพที่ 3.20b ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT Pansharp (19/12/2005) ขง พืนที่รงบๆแมหล่ โบราณคดีบ้านดงนกงก

ภาพที่ 3.21 ภาพถ่ ายทา งากาศปราสาทนาคพั น
ประเทศกัมพูชา (Google Earth 30/5/2012)
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ยั มีรง่ รงยงีกตาแมหน่ ที่น่าสนใจแมละปรากฏบนภาพถ่า ยทา งากาศที่ค่งนข้า ชั ดเจน จากข้งมู ล
ภาพถ่ายปี ค.ศ. 1953 แมละ 1974 พบว่าบริเวณด้านทิศตะวันงงกขง ตาแมหน่ ที่พบซากโบราณสถาน ซึ่ ก็ คืง
ถัดไปทา ทิศตะวันงงกขง เนินรูปว รีนัน พบร่ง รงยขง ผั คันดินรูป สี่เหลี่ย มจั ตุรั ส ขนาดความยาวขง คั น
ดินด้านละประมาณ 300 เมตร มีสระนารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสงยู่ตร กลา ขนาดความยาวสระด้า นละประมาณ
60 เมตร ซึ่ ปัจจุบันสระนานีในหน้าแมล้ แมทบไม่มีนาขั งยู่เลย เห็นเป็นเพีย ดินที่มีความชุ่ม ชืนกว่า ปกติเท่า นั น
(ภาพที่ 3.17-3.19) จากการเดินสารวจพืนที่ สันนิษ ฐานว่า สระนาแมห่ นี เคยมีคันดิน ล้งมรงบงยู่ เพราะยั มี
แมนวคันหล เหลืงให้เห็นงยู่บ้า ทา ด้านทิศเหนืงแมละด้านทิศตะวันตกขง สระนา บา ส่วนขง แมนวคั นดินด้า น
ทิศตะวันตกยั ค เหลืงเป็นคันดินสู จากพืนราว 2 เมตร ส่วนคั นดินที่ข งบสระด้า นทิศตะวั นงงกแมละทิศใต้ไ ด้
ถูกปรับแมต่ ไปมาก แมละบา ส่วนขง สระนากลายเป็นพืนที่เพาะปลูกไปแมล้ว งย่า ไรก็ตามจากข้งมู ลภาพถ่า ย
ทา งากาศทั ปี ค.ศ. 1953 แมละ 1974 พบว่า ภายในผั บริเวณนีนงกจากสระนารู ป สี่เหลี่ย มจั ตุรั สที่ งยู่ ตร
กลา ผั แมล้ว ยั มีร่ง รงยขง สระนางีก 4 แมห่ ด้วยกัน กล่าวคืง สระ 2 แมห่ งยู่ท า ด้า นทิศตะวั นงงกขง ผั
รูปสี่เหลี่ยมนี สระหนึ่ มีขนาดใหญ่ ใกล้เคีย กับสระที่งยู่ตร กลา แมละวา ตั วเป็ นแมนวเดีย วกั น ส่วนสระงีก
แมห่ หนึ่ งยู่ถัดไปทา ทิศใต้ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดความกว้า ประมาณกึ่ หนึ่ ขง สระใหญ่ แมละงยู่
ชิดกับคันดินขง ด้านทิศตะวันงงก ส่วนสระนางีก 2 แมห่ ในผั นี คืง แมห่ หนึ่ งยู่บ ริเวณมุ ม ด้า นทิศตะวั นตก
เฉีย เหนืง แมละงีกแมห่ งยู่ที่มุ ม ด้า นตะวั นตกเฉีย ใต้ แมละนงกจากสระนาภายในผั บริเวณ นี แมล้วยั พบว่า
ภายนงกผั คืงทา ด้านทิศเหนืงค่งนไปทา ตะวันตก พบร่ง รงยคล้ายกับเป็นสระนาด้วยงีกแมห่ หนึ่ (ภาพที่
3.16c-d)
ภายในบริ เวณคั นดินรู ป สี่เหลี่ย มแมห่ นีไม่พ บซากโบราณสถานแมต่งย่า ใด จากการเดินสารวจใน
เบืง ต้น พบชินส่วนเครื่ง ถ้วยสมัยสุโขทัย จานวนเล็กน้งย แมม้ว่า ในข้งมู ลเบืง ต้นนีจะไม่มีป ระวั ติการค้นพบ
โบราณวัตถุที่เป็นรูปเคารพ หรืงสิ่ ก่งสร้า งื่นใดนงกจากสระนาแมละคันดิน ผั บริเวณนีก็ น่า จะถู กสร้า ขึนมา
ตั แมต่งดีตเพื่งใช้เป็นสถานที่ในการประกงบพิธกี รรมตามความเชื่งบา งย่า หากพิจารณาจากหลั กฐานการมี
งยู่ขง ชุมชนโบราณในพืนที่นันก็ ง าจสั นนิษ ฐานได้ว่า เป็ นแมหล่ กิจกรรมในสมั ย ลพบุ รีล มา เพราะบริเวณ
ใกล้เคีย กันนันพบหลักฐานสมัยลพบุรีจานวนมาก แมละงีกประการก็คืงหลักฐานโบราณคดีใ นภาคกลา ที่เป็ น
ผั บริเวณลักษณะนีไม่ปรากฏในสมัยหลั พุทธศตวรรษที่ 18 ล มา แมต่การสร้า โบราณสถานเป็นรูป สี่เหลี่ย มที่
มีการวา ผั ตามแมนวทิศเหนืง-ใต้ แมละตะวันงงก-ตะวันตก แมละมีสระนางยู่ภายในนัน พบว่าเป็ นความนิย มใน
สมั ย ลพบุ รี ที่ถึ แมม้ ว่า ผั บริ เวณที่ พ บนี จะไม่ต ร ตาม รู ป แมบบขง สถาปั ตยกรรมแมละคติความเชื่ง ขง
วัฒนธรรมเขมรก็ตาม แมต่ลักษณะผั บริเวณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแมละมี สระนาขนาดใหญ่ง ยู่ตร กลา เช่นที่บ้า น
ดงนกงกนีก็ยั ไม่มีราย านว่าพบในภูมิภาคงื่นหรืงไม่ แมต่ในภาคตะวันตกขง ประเทศไทยนีพบงีกแมห่ ก็ คืง ที่
บ้านหลุมดิน จ.ราชบุรี ที่นงกจากสระนาตร กลา แมล้ว ยั พบสระนาที่งยู่ตร มุมด้วย ผั บริเวณแมละขนาดขง
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โบราณสถานแมห่ นี จะสามารถเปรี ย บเทีย บกั บ ปราสาทนาคพั นที่ป ระเทศกั ม พู ช าได้ห รืงไม่ แมต่ว่า ที่แม หล่
โบราณคดีบ้านดงนกงกแมละที่แมหล่ บ้านหลุมดินไม่พบสิ่ ก่งสร้า ดั เช่นที่ปราสาทนาคพั นที่สร้า ปราสาทงยู่
กลา สระนาแมละยั มีสระบริวารงีก 4 แมห่ งยู่โดยรงบขง สระทั สี่ด้าน แมละที่น่าสนใจก็คืง ขนาดขง สระนาที่
ปราสาทนาคพั นนีมีข นาดใกล้เคีย กั บ ที่พ บที่บ้า นดงนกงก คืงกว้า ยาวด้า นละประมาณ 60 เมตร แมละ
ขงบเขตขง โบราณสถานปราสาทนาคพันก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แมละมีขนาดกว้า ยาวด้า นละประมาณ 400
เมตร ซึ่ ผั บริ เวณขง แมหล่ บ้า นดงนกงกมีข นาดย่ งมกว่า นั นล มาประมาณ 100 เมตร (ภาพที่ 3.21)
งย่า ไรก็ดีหากจะกล่าวถึ งิทธิพลเรื่ง ลัทธิความเชื่งทา ศาสนาก็ไม่งาจปฏิเสธได้ว่าชุ ม ชนโบราณที่บ้า นดงน
กงกนีได้รับวัฒนธรรมขง เขมร โดยเฉพาะการนับถืงศาสนาพุทธนิกายมหายานที่นิย มในช่ว พุ ท ธศตวรรษที่
18 และผั บริเวณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนีก็น่าจะเป็นสถานที่เพื่งประกงบศาสนากิจมากกว่า สระนาที่ใ ช้ป ระโยชน์
ในการดาร ชีพ ทั่ วไป แมต่รู ป แมบบการก่ง สร้ า แมละผั บริเวณนั นงาจจะถู กกาหนดด้วยรู ป แมบบความนิย มที่
ผสมผสานกับวัฒนธรรมแมละความต้ง การขง ท้ง ถิ่นก็ได้
แมหล่ โบราณคดี ที่บ้ า นดงนกงกนี แมม้ ว่า หลั ก ฐานจ านวนมากจะถู ก ท าลาย ล ไป แมละวั ตถุ ถู ก
เคลื่งนย้ายงงกจากแมหล่ ไปเกืงบหมดแมล้ว แมต่ยั ค มีหลักฐานบนภู มิทั ศน์ที่ท าให้เห็ นถึ วั ฒนธรรมโบราณที่
แมสด ถึ การจัดการทรัพยากรนาขง ชุมชนงย่า เป็นระบบ กล่าวคืง บนภาพ SPOT 5 พบว่า บริเวณขงบขง
เนินรูปว รีนี มีรง่ รงยที่เป็นแมนวสีคลา คล้ายกับเป็นแมนวคันดิน แมละร่ง รงยขง ความชืนในดิน คล้า ยกั บ เป็ น
แมนวทา นาหรืงคูนาเก่าบริเวณขงบเนินนันด้วย ซึ่ เมื่งพิจารณาจากภูมิป ระเทศแมล้ว ก็ เป็ นไปได้ที่ท า นารงบ
ชายเนินนีงาจจะรั บ นามาจากลารา ธรรมชาติที่เป็ นสาขาย่งยขง ห้ วยงีเขีย วที่ไ หลมาทา ทิศเหนืง แมต่
น่าสนใจที่ทา นานีไม่ได้มีเส้นทา ไหลล สู่ที่ลุ่มต่าทา ทิศใต้งย่า เดีย ว แมต่พ บว่า ร่ง รงยทา นาหรืงคู นานั น
เป็นว โค้ ตวัดขึนทา เหนืงตามรูปร่า ขง เนินด้วย ซึ่ เป็นไปได้ที่เป็นการจัดการนาขง ชุ ม ชนที่มีการชั กนาให้
เข้าไปในคูนารงบๆเนินดั กล่าว (ภาพที่ 3.16a-c) แมละนงกจากนี ข้งมูลภาพถ่า ยทา งากาศปี ค.ศ. 1953 ยั
พบด้วยว่ า ทา ด้า นทิศตะวั นงงกขง เนิน รู ป ว รีนี มี คูนาเป็ นแมนวยาวเกื งบเป็ นเส้นตร วา ตั ว ตามแมนว
ตะวันงงก-ตะวันตก แมละถัดไปทา ทิศเหนืงขง แมนวคูนาไปประมาณ 300 เมตร ก็มีแมนวคันดินที่ เป็ นเส้นขนาน
กันกับแมนวคูนาด้วย ซึ่ ทั คันดินแมละคูนานีทงดตัวเป็นแมนวยาวประมาณ 2 กิโ ลเมตร คู นานี ไปเชื่งมกั บ ลานา
ธรรมชาติ ซึ่ ก็คืงลาสาขาขง ห้วยงีเขียวที่ไหลมาจากทิศตะวันตกเฉีย เหนืงล มาตะวั นงงกเฉีย ใต้ ก่งนที่
จะไหลไปเชื่งมกับลานางีกสายหนึ่ ก็ คืง คลง หมื่นเทพที่ ไ หลมาจากทิศตะวั นตกไปทา ตะวั นงงก ซึ่ การ
เชื่งมต่งขง คูขุดกับทา นาธรรมชาตินีก็งาจจะเป็นการบริหารจัดการนาขง ชุ ม ชนโบราณแมห่ นี แมละคั นดินก็
งาจมีการใช้ านในการชะลงการไหลหลากขง นาที่ล มาจากทา เหนืงขง พืนที่ก็เป็นได้
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นงกจากคันกันนาที่กล่าวมาข้า ต้นแมล้ว ยั มีรง่ รงยที่บ่ บงกว่า ชุมชนโบราณในแมถบนี ก็ น่า จะมีการ
จัดการนางย่า เป็นระบบ จากข้งมูลคาบงกเล่าขง ชาวบ้านในพืนที่นี มีสระนาเก่า แมก่งยู่ 2 แมห่ ด้วยกั น แมห่
หนึ่ งยู่ทา บริเวณแมง่ ที่คงดเว้าขง เนินที่พบหลั กฐานทา โบราณคดีบ้า นดงนกงกนี คืงด้า นทิศตะวั นงงก
ขง เนิน หรืง ด้า นทิศตะวั นงงกเฉีย เหนืง ขง บริเวณที่พ บหลั กฐานโบราณคดี ชาวบ้า นเรีย กสระนานีว่า
“หนง หินปัก” ซึ่ ชื่งหนง นามีที่มาจากเดิมที่เคยมีโขดหินขนาดใหญ่งยู่กลา หนง นา ซึ่ เป็ นเรื่ง ที่ บ งกเล่า
ต่งๆกันมา แมต่ในชั่วงายุขง คนรุ่นปัจจุบันไม่มีใครเคยเห็น หินปั กงยู่กลา หนง นานั นแมล้ว หนง หินปั กนีเมื่ง
พิจารณาจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1974 ก็ พ บว่า เป็ นแมง่ รั บ นาที่ห ลากไหลมาจากทา ด้า นตะวั นตก
เฉีย เหนืง นงกจากนียั มีสระนาขนาดใหญ่งีกแมห่ งยู่ไ ปทา ทิศเหนืงขง หนง หินปั กไปประมาณเกืงบ 2
กิโลเมตร ที่ชาวบ้านเรียกว่า “สระเตย” (งยู่ในเขตง.เลาขวัญ จ.กาญจนบุ รี ) เป็ นสระนาเก่า แมก่ที่มีข นาดใหญ่
แมละปรากฏเป็นสระนาบนภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 ด้วย (ภาพที่ 3.20a-b) ปัจจุ บั นสระเตยได้รั บ การ
ปรับแมต่ ซึ่ งาจมีการขยายขนาดเพื่งใช้ประโยชน์ในทา การเกษตร บริเวณทิศใต้ข ง สระเตย ที่ปั จจุ บั นเป็ น
พืนที่เพาะปลูก จากการเดินสารวจเบืง ต้น พบชินส่วนภาชนะดินเผารวมทั ชินส่วนที่ม าจากสมั ย ลพบุ รีง ยู่
ตามพืนผิวดินด้วย ซึ่ ก็น่าจะเป็นแมหล่ ชุมชนงีกแมหล่ ที่มีงายุร่วมสมัยกับแมหล่ โบราณคดี บ้า นดงนกงก แมละ
ไม่ว่าจะสระเตยหรืงหนง หินปักจะเป็นหนง นาในธรรมชาติ หรืง ถู กปรั บ แมต่ โดยมนุ ษ ย์โ บราณก็ เป็ นเรื่ ง ที่
ต้ง มีการพิสูจน์แมละศึกษากันต่งไป

บ้ำนดงเชือก ต.แจงงำม อ.หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี
แมหล่ โบราณคดีบ้านด เชืงกงยู่ห่า จากแมหล่ บ้า นดงนกงกไปทา ทิศเหนืงประมาณ 22 กิโ ลเมตร
ทา ทิศเหนืงขง แมหล่ มีลากระเสี ย วที่ไ หลจากตะวั นตกมาตะวั นงงก แมหล่ โบราณคดีแม ห่ นี มีป ระวั ติการ
ค้นพบโบราณวัตถุประเภทพระเครื่ง สมั ย ลพบุ รี แมละจากการตรวจสงบในภาคสนามซึ่ ปั จจุ บั น พืนที่ ที่พ บ
หลักฐานเป็นไร่งง้ ย พบเศษงิฐดินเผาแมละเศษปูนปั้ นกระจั ดกระจายงยู่บ นพืนไร่เป็ น บริเวณกว้า ซึ่ เศษงิฐ
ก้งนใหญ่ๆถู ก นามากง รวมกั นข้า ๆศาลเพีย ตาที่สร้า ขึนที่ ช ายไร่ ท าให้ สันนิษ ฐานว่า บริเวณนั นเคยมี
สิ่ ก่งสร้า เป็ นสถู ป หรืง เจดีย์ม าก่ง น แมละนงกจากบริเวณที่พ บซากงิฐ แมล้ว ยั มีงีก หลายๆจุ ดในบริเวณ
ใกล้เคีย กั นนั นที่ พ บหลั กฐานชินส่วนภาชนะดินเผาบนผิวดินจานวนมาก รวมทั เครื่ง ถ้วยจีน แมละเครื่ง
เคลืงบสีนาตาลเตาบุรีรัมย์ด้วย ซึ่ เป็นเครื่ง ยืนยันถึ หลักฐานการงยู่งาศัยขง ชุมชนระหว่า พุ ท ธศตวรรษที่
17-19 (ภาพที่ 3.22-3.23) นงกจากนีแมล้วแมหล่ โบราณคดีบ้านด เชืงกยั เป็นที่รู้จักว่า เป็ นกรุ พ ระเครื่ง สมั ย
โบราณที่เรียกกันว่า ‘พระร่ว สนิมแมด ’ ซึ่ เป็นพระเครื่ง สมั ย ลพบุ รี ที่มีการลั กลงบขุ ดเมื่งหลายปีก่งนที่ไ ด้
พบพระเครื่ง จานวนมาก (ภาพที่ 3.24)
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ภาพที่ 3.22 สภาพแมหล่
โบราณคดีบ้านด เชืงกในปัจจุบัน

ภาพที่ 3.23 ร่ง รงยทา โบราณคดีบ นถนน
ดิน (ภาพขวา) คล้ายกับแมนวงิฐ (ภาพซ้าย)
ที่บา้ นด เชืงก

ภาพที่ 3.24 ‘พระร่ ว สนิมแมด กรุด เชืงก’ พระพิมพ์
ศิลปะสมัยลพบุรีท่ีงยู่ในตลาดการค้าพระเครื่ง โบราณ
ที่มาภาพ:
http://www.thaipra.com/shop_show_pra.php?id=4106
&tp_username=chat_vis (สืบค้นเมื่ง 18/3/2556)
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ภาพที่ 3.25a ภาพถ่ายทา งากาศแมหล่ โบราณคดีบา้ นด เชืงก (VV WWS M28 AMS 24/2/1953, 119, 3678)

ภาพที่ 3.25b ภาพถ่ายดาวเทียมแมหล่ โบราณคดีบา้ นด เชืงก (บริเวณกรงบสี่เหลี่ยม) (Google Earth
16/10/2012)
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)
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ภาพที่ 3.26a ดาวเทียมแมสด บริเวณที่พบหลั กฐานโบราณคดีท่บี ้านด เชืงก (Google Earth 16/10/2012)

ภาพที่ 3.26b ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT Pansharp (19/12/2005)
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ข้งมูลจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 แมม้ว่าจะปรากฏร่ง รงยไม่ชั ดเจนนั ก แมต่บ ริเวณที่มีเศษ
งิฐดินเผางิฐกระจัดกระจายงยู่นัน บนภาพปรากฏเป็ นเ าสีดาคล้า ยเป็ นเนิน ดินขนาดเล็ กที่มีพืช ขึนปกคลุ ม
โดยรงบ แมละถัดไปทา ทิศตะวันงงกประมาณเกืงบ 400 เมตร มีสระนารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ชาวบ้า นเล่า ว่า เป็ น
สระนาเก่าแมก่ ขนาดความกว้า ประมาณ 50 เมตร แมละยาวประมาณ 95 เมตร ในภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ.
1953 ปรากฏรูปคันดินรูปสี่เหลี่ยมตร กับตาแมหน่ ขง สระนาที่ปรากฏในภาพถ่า ยดาวเทีย ม แมต่สภาพสระใน
ภาพถ่ายทา งากาศคล้ายกับงยู่ในสภาพที่ตืนเขินแมละมีพืชขึนปกคลุมงยู่ (ภาพที่ 3.25-3.26) จากร่ง รงยบน
ภูมิประเทศสระนาแมห่ นีรับนาจากลานาสาขาหนึ่ ขง ลากระเสียว ซึ่ ลานานีมีลาสาขาหลายสายด้วยกั น แมต่
ส่วนใหญ่ปัจจุบันตืนเขินไปเกืงบหมดแมล้ว แมหล่ โบราณคดีแมห่ นีควรจะได้มีการศึกษาเพิ่ม เติม เพราะเป็ นงีก
แมหล่ ชุมชนโบราณงีกแมห่ ที่มีขนาดใหญ่พงสมควร

บ้ำนท่ำโป่ง และบ้ำนหนองหลวง ต.หนองหญ้ำไซ อ. หนองหญ้ำไซ จ.สุพรรณบุรี
ในพืนที่ตาบลหนง หญ้าไซนี พบแมหล่ โบราณสถานงย่า น้งย 2 แมห่ ด้วยกั น แมห่ หนึ่ คืง ที่ บ้า นท่า
โป่ ซึ่ เป็นที่ตั ขง สานักส ฆ์สามยงดศรัทธาธรรม แมต่บ ริเวณที่พ บซากโบราณสถานนั นปั จจุ บั น ถู กทิ ร้ า
ไม่ได้มีการใช้ าน จากการสารวจภาคสนามพบว่ามีซากโบราณสถานในสภาพที่ก้ งนงิฐ ดินเผากง งยู่ร วมกั น
จานวนมาก แมละมีเศษวัสดุก่งสร้า สมัยใหม่กระจัดกระจายงยู่โดยรงบ ซึ่ น่าจะมาจากความพยายามขง ทา
สานักส ฆ์ฯ ที่จะซ่งมสร้า บริเวณนันเพื่งเป็นพืนที่ศาสนกิจ แมต่ก็ถูกทิ ร้า ไปในที่สุด งีกทั ตาแมหน่ ที่พ บกง
งิฐนันก็ไม่แมน่ชัดว่าเป็นตาแมหน่ ดั เดิมขง โบราณสถานหรืงไม่ เพราะจากสภาพแมล้วก็ น่า จะมีการลั กลงบหา
โบราณวัตถุมาแมล้ว แมละบริเวณไม่ห่า จากกง งิฐนัน พบงาคารชันเดียวแมต่ที่ถูกทิ ร้า ไป ภายในงาคารพบว่า
มีชนส่
ิ วนประดับโบราณสถานวา งยู่ แมละมีชินส่วนสถาปัตยกรรมคล้ายกับบราลีที่ใช้เป็นเครื่ง ประดั บ หลั คา
ในสถาปั ตยกรรมแมบบเขมรจานวน 3 ชิน ที่ถูกนามาตั เรีย กั นบนแมท่นที่ก่งขึนใหม่ (ภาพที่ 3.27-3.29)
นงกจากนียั พบด้วยว่ากาแมพ ด้านหลั ขง แมท่นดั กล่าวนั นก่งด้วยงิ ฐ ดินเผาที่หั กช ารุ ดเป็ นส่วนมาก มีก้ง น
งิฐทีส่ มบูรณ์งยู่ไม่มากนัก จึ งาจสั นนิษ ฐานได้ว่า งิฐ ที่ใ ช้ก่งกาแมพ นีมาจากโบราณสถานในบริเวณนั น ซึ่
น่าสนใจที่ขนาดขง งิฐดินเผานันมีขนาดใกล้เคีย กับงิฐสมัยทวารวดี แมต่ชินส่วนประดั บ โบราณสถานที่พ บนั น
มีรูปแมบบที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นสมัยลพบุรีล มาแมล้ว (สัมภาษณ์ รุ่ โรจน์ ภิรมย์งนุกูล พ.ย. 2554) แมละจาก
การเดินสารวจบริเวณรงบๆโบราณสถาน พบโบราณวัตถุหลายประเภทด้วยกัน เช่น แมท่นหินบดยา ชินส่วนปู น
ปั้นประดับ แมละชินส่วนภาชนะดินเผาซึ่ มีบ า ส่วนที่ม าจากแมหล่ เตาบ้า นบา ปู น ด้วย (ภาพที่ 3.30-3.31)
ข้งมูลจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1953 บริ เวณที่เป็ นโบราณสถานนั นไม่ พ บร่ง รงยที่แม สด ขงบเขตที่
ชัดเจนแมต่งย่า ใด ปรากฏเป็นเพีย รูปเนินดินขนาดใหญ่ที่มีพืชปกคลุม (ภาพที่ 3.32a-d)
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ภาพที่ 3.27 สภาพปัจจุบันขง แมหล่ โบราณสถานบ้านท่ าโป่ มีร่ง รงยการก่งสร้า ต่งเติมจากเมื่งหลายปี
ก่งน

ภาพที่ 3.28 ศาสนสถานที่ นางิฐดินเผาจากซากโบราณสถานมาก่ งเป็นผนั งาคาร แมละนาชิ นส่ วน
คล้ายกับบราลีมาตั บนแมท่นเรีย กั นสามชิ น สถานที่แมห่ นีงยู่ใกล้ กับซากโบราณสถานแมต่ปัจจุบัน
ถูกทิ ร้า ไปแมล้ว
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)
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ภาพที่ 3.29 ฐานบัวที่ ถูกนามาวา เป็น
แมท่นสาหรับรง รับชิ นส่ วนที่คล้ายกับ
บราลี

ภาพที่ 3.30 ซากงิฐ แมละ
โบราณวัตถุพบบริเวณซาก
โบราณสถานบ้านท่าโป่

ภาพที่ 3.31 ซากชินส่วนปูนปั้ นประดับพบบริเวณซากโบราณสถานบ้านท่าโป่
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)
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ภาพที่ 3.32a ภาพถ่ายทา งากาศ (VV WWS M23 AMS 24/2/1953, 119, 3680) แมสด ตาแมหน่
โบราณสถานที่บา้ นท่าโป่ (ลูกศรล่ า ) แมละที่บา้ นหนง หลว (ลู กศรบน)

ภาพที่ 3.32b ภาพถ่ายดาวเทียม (Google Earth 16/10/2012) แมสด ตาแมหน่ โบราณบ้ านท่าโป่
(ลูกศรล่า ) แมละที่บา้ นหนง หลว (ลู กศรบน)
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)

68

ภาพที่ 3.32c ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT Pansharp BW (19/12/2005)

ภาพที่ 3.32d ภาพถ่ายดาวเทียม SPOT Pansharp RBG (9/12/2005)
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ซากโบราณสถานงีกแมห่ ในตาบลหนง หญ้าไซคืงที่บ้านหนง หลว เป็ น บริเวณพืนที่งยู่ ไ ม่ไ กลจาก
โร พยาบาลหนง หญ้า ไซคืง ห่า ไปทา ทิศตะวั นงงกเฉีย เหนืง ไปประมาณ 150 เมตร พืนที่บ ริเวณนั น
ปัจจุบันใช้เป็นที่เพาะปลู ก จากการสารวจพบหลั กฐานทา โบราณคดีจานวนเพีย เล็ กน้งย ได้แม ก่ ชินส่วน
ภาชนะดินเผา เศษงิฐดินเผา แมละเศษปูนชินเล็กๆ กระจายงยู่ตามพืนดิน ซึ่ ก็ ยั ไม่งาจระบุ ไ ด้ชั ดว่า เป็ นซาก
โบราณสถานสมัยใด นงกจากบริเวณนีแมล้ว ยั มีข้งมูลจากคาบงกเล่าขง ชาวบ้านในพืนที่ทีก่ ล่าวว่า เมื่งหลาย
สิบปีก่งนที่บริเวณริมห้วยหนง แมขย ซึ่ งยู่ห่า จากโร พยาบาลหนง หญ้า ไซไปทา ทิศเหนืงประมาณ 700
เมตร เคยมีก้งนงิฐศิลาแมล ขนาดใหญ่หลายก้งนวา เรีย ต่งกันคล้ายกับเป็นฐานหรืงแมท่นงะไรบา งย่า แมต่
ปัจจุบันไม่พบร่ง รงยใดๆ แมต่งย่า น้งยก็เชื่งได้ว่าพืนที่บริเวณนีมีชุมชนงยู่งาศัยมาตั แมต่สมัยโบราณ
จากข้งมูลการสารวจข้า ต้นนี จะเห็นในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-18 นั นมีชุ ม ชนกระจุ กตั วงยู่ ค่งนข้า
หนาแมน่นในลุ่มแมม่นาท่าจีนบริเวณตั แมต่ ง.เมืง สุพรรณบุรี ขึนไปทา เหนืง คืงบริเวณ ง.สามชุ ก ง.ดงนเจดีย์
แมละ ง.หนง หญ้าไซ ส่วนบริเวณที่เคยเป็นแมหล่ ชุมชนขนาดใหญ่แมละเคยศูนย์กลา ทา เศรษฐกิจในสมั ย ทวาร
วดี งย่า เช่น เมืง โบราณงูท่ ง ซึ่ งยู่ทา ใต้ขง ลุ่มนากลับไม่ค่งยพบหลักฐานสมั ย ลพบุ รีเท่า ไรนั ก แมต่ เป็ นที่
น่าสั เกตว่าเมืง โบราณคดีสมัยทวารวดีที่งยู่ลุ่มท่าจีนตงนบน เช่น เมืง โบราณบ้า นคู เมืง ง.เดิม บา นา
บวช พบหลักฐานต่งเนื่ง มาจนถึ สมัยลพบุรีด้วย ในลุ่มแมม่นาท่าจีนนีแมม้ว่าจะพบหลักฐานที่เป็ นผั เมืง ขนาด
ใหญ่ในสมัยลพบุรีเพีย แมห่ เดียวคืงที่บ้านหนง แมจ แมต่ความหนาแมน่นขง แมหล่ โบราณคดีม ากกว่า ชุ ม ชนบน
ลุ่ม น าแมม่ กลง ที่ แม ม้ ว่า จะมีเ มืง ที่มี ผั คั นดิน ขนาดใหญ่ แมต่ก็ กระจายตั ว งยู่ค่ งนข้ า ห่า จากกั น จาก
การศึกษาในครั นีก็ทาให้เห็นด้วยว่า วัฒนธรรมขง ชุมชนสมัย ลพบุ รี ใ นลุ่ม นาท่า จีนมีลักษณะบา ประการที่
ต่า ไปจากชุมชนในสมัยเดียวกันที่งยู่ ใ นลุ่ม นาแมม่กลง เป็ นต้นว่า วั สดุ ที่ใ ช้ใ นการก่งสร้า ศาสนสถาน แมละ
รูปแมบบขง รูป เคารพ ที่แม ม้ว่า จะเป็ นการสร้า เนื่ง ในความเชื่งศาสนาพุ ท ธนิกายมหายาน เหมืงนกั น แมต่
หลักฐานที่พบแมสด ถึ ความนิยมที่แมตกต่า กัน ดั จะได้วิเคราะห์ในบทถัดไป

3.2.2 ร่องรอยวัฒนธรรมบนลุ่มแม่น้ำแม่กลอง
เมืองสิงห์ ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี
เมืง โบราณแมห่ นีตั งยู่รมิ ฝั่ ทิศเหนืงขง แมม่นาแมควน้งยตร บริเวณที่เป็ นพืนที่ร าบที่กว้า ใหญ่ที่สุด
ในลุ่มนานีเพราะที่ราบริมแมม่นานีถูกขนาบด้วยภูเขา ซึ่ เมื่งขึนไปทา ตงนบนขง ลุ่ม แมม่นาที่ร าบก็ จะมีข นาด
แมคบล แมละภูเขาก็เพิ่มระดับความสู ชั น ซึ่ เหนืงขึนไปนั นก็ จะเชื่งมต่งกั บ เทืงกเขาตะนาวศรี ซึ่ เป็ นแมหล่
ทรัพยากรแมร่ธาตุที่สาคัญ โดยเฉพาะแมร่โลหะ เช่น แมร่ดีบุก ที่สันนิษ ฐานกั นว่า เป็ นแมหล่ แมร่ที่สาคั ญที่มีการใช้
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ประโยชน์มาตั แมต่สมัยก่งนประวัติศาสตร์ (Bennett and Glover 1992; Rajpitak and Seeley 1979) ซึ่ งาจจะ
ด้วยแมร่ดีบุกแมละทรัพ ยากรธรรมชาติง่ืนๆในพืนที่ภู เขาสู นีเง ที่ มีส่วนท าให้ชุ ม ชนโบราณในลุ่ม นาแมถบนีมี
ความสาคัญในเชิ เศรษฐกิจในระดับภูมิภาคงยู่ไม่น้งย
เมืง สิ ห์มีผั เป็ นรู ป สี่เหลี่ย มขนาดใหญ่ ภายในเมืง มี ความกว้า ประมาณ 670 เมตร ยาว 770
เมตร (วัดจาก Google Earth) หากวั ดรวมกาแมพ แมละคู นาที่ ล้งมรงบเมืง ด้วยแมล้ว ก็ จะมีข นาดกว้า 870
เมตร แมละยาว 1,000 เมตรโดยประมาณ (ภาพที่ 3.35-3.36) เมืง นีมีปราการล้งมรงบทั สี่ด้า น เป็ น กาแมพ
ก่งด้วยศิลาแมล แมละคูนาคันดินล้งมรงบ 3-7 ชัน ยกเว้นด้านทิศใต้ซึ่ เป็ นด้า นที่ติดกั บ แมม่นาแมควน้งยที่พ บแมต่
แมนวกาแมพ ศิลาแมล แมต่ไม่พบแมนวคูนาคันดิน ภายในเมืง มี สระนาหลายแมห่ มี ป ราสาทเมืง สิ ห์เป็ น ศาสน
สถานประจาเมืง เป็นสถาปัตยกรรมทร ปราสาทเขมรศิลปะบายน (โบราณสถานหมายเลข 1) (ภำพที่ 3.33)
ก่งด้วยงิฐศิลาแมล ตั งยู่ตาแมหน่ เกืงบกึ่ กลา ขง เมืง แมต่ค่งนมาทา ทิศใต้เล็ กน้งย มี กาแมพ แมก้ว ล้งมรงบ
ปราสาท ภายในกาแมพ แมก้วด้านทิศตะวันงงกซึ่ เป็นทา เข้า ขง ปราสาท มีลานทา เดินรู ป กากบาทที่ เชื่ ง ม
ระหว่า โคปุระกับกาแมพ แมก้วที่ทงดตัวยื่นต่งงงกไปนงกกาแมพ แมก้วด้วย ซึ่ เป็นแมนวตร กั บ ประตู ท า ด้า นทิศ
ตะวันงงกขง กาแมพ เมืง ชันนงกด้วย สถาปัตยกรรมภายในกาแมพ แมก้วประกงบด้วยปรา ค์ ป ระธานงยู่ตร
กลา มีฐานทร สี่เหลี่ยมย่งมุม เครื่ง บนขง ปรา ค์ประธานพั ทลายล มาหมดแมล้ว ค เหลืงเพีย ส่วนเรืง น
ธาตุ ปรา ค์ประธานล้งมรงบด้วยระเบีย คดที่ก่งเป็นกาแมพ สง ด้านแมละมีเครื่ง หลั คาแมละมีบ ราลีป ระดั บ
งยู่ด้านบนซึ่ พั ทลายล ไปเกืงบหมด แมต่ละด้านขง ระเบีย คดมีซุ้มประตู หรืงโคปุระ ซึ่ โคปุ ร ะทา ทิศเหนืง
แมละทิศใต้พั ทลายล มาเกืงบหมดแมล้ว ภายในระเบีย คดบริเวณมุ ม ด้า นทิศ ตะวั นงงกเฉีย ใต้มี บ รรณาลั ย
ซึ่ เป็นงาคารงีกหลั หนึ่ สร้า ด้วยศิลาแมล เป็ น รู ป สี่เหลี่ย มผืนผ้า หล เหลืงเพีย ตั วงาคารส่วนเครื่ง บน
พั ทลายหมดแมล้ว
ภายนงกกาแมพ แมก้วขง ปราสาทเมืง สิ ห์ ถัดไปทา ด้านทิศตะวันตกเฉีย เหนืง มีกลุ่ม โบราณสถาน
งีกกลุ่มหนึ่ ที่สร้า งยู่บนฐานซ้งนกันสง ชันรูปสี่เหลี่ย มผืนผ้า ก่งด้วยศิลาแมล ประดั บ ปู นปั้ น (โบราณสถาน
หมายเลข 2) ฐานชันล่า มีขนาดกว้า 39.9 เมตร ยาว 54.2 เมตร สู 0.8 เมตร กลุ่ม งาคารนีหั นหน้า ไปทา
ทิศตะวันงงก มีโคปุระแมละระเบีย คดล้งมรงบเช่นกัน ภายในระเบีย มีปรา ค์ป ระธานฐานรู ป กากบาทตั งยู่
ตร กลา ด้านทิศตะวันตกขง ระเบีย คด มีแมนวฐานที่ยกระดับขึน แมละมีแมนวการกันเป็ นคู ห าแมละมีฐ านย่งมุ ม
ทาให้ดูคล้ายกับมีปรา ค์ 3 ง ค์สร้า งยู่บนฐานเดียวกันเรีย ตัวตามแมนวทิศเหนืง -ใต้ แมต่การย่งมุ ม แมต่ละมุ ม
ไม่สมดุลกัน ซึ่ โดยสรุปแมล้วโบราณสถานหมายเลข 2 นีมีการก่งสร้า ที่มีผั ไม่ค่งยสมดุลเท่า ไรนั ก ซึ่ ท าให้มี
การสันนิษฐานว่า กลุ่มงาคารกลุ่มนีงาจจะสร้า ไม่เสร็จสมบูรณ์ดีก่งนที่จะถูกทิ ร้า ไป (กรมศิลปากร 2530)
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นงกจากโบราณสถานกลุ่มใหญ่หมายเลข 1 แมละ 2 แมล้ว ยั มีซากงาคารขนาดเล็ กงีก 2 แมห่ ที่งยู่ด้า นนงก
ขง กาแมพ แมก้วด้วย

ภาพที่ 3.33 ปรา ค์ประธานขง ปราสาทเมืง สิ ห์ (ซ้าย) รูป สลั กนู นต่าพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรสี่กรบนผนั
ระเบีย คดด้านทิ ศเหนืง (ขวา)

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

ภาพที่ 3.36 ภาพถ่ายดาวเทียมแมสด ที่ ตั ขง เมืง สิ ห์แมละเมืง ครุฑ (Point Asia 13/8/2011)
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จากการสารวจแมละขุดแมต่ ขง กรมศิลปากรที่ป ราสาทเมืง สิ ห์นี พบหลั กฐานโบราณคดีที่สาคั ญ
(ภาพที่ 3.34) ได้แมก่ พระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมี 1 ง ค์ พระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวร 4 กร จานวน 13
ง ค์ พระพุทธรูปนาคปรก 3 ง ค์ รูปเคารพพระนา ปรัชญาปารมิตา 2 ง ค์ ชินส่วนกลีบ ขนุ นที่มีลายปู นปั้ น
บนโกลนศิลาแมล ปูนปั้นประดับศาสนสถานรูปหน้าเทวดา ชินส่วนเครื่ง เคลืงบสีนาตาล แมละเครื่ง ถ้วยจีน
แมบบเคลืง บขาว สมั ย ราชว ศ์ ซุ่ แมละเคลืง บขาวแมบบชิ ไป๋ แมละที่ สาคั ญ มากก็ คืง จารึ ก บนแมท่น ฐาน
ประติมากรรม (กรมศิลปากร 2530) ทีก่ ่ง แมก้ว วีระประจักษ์ (2529) ง่านว่า ‘พฺรญาไชยกร’ ซึ่ น่าจะเป็ นนาม
ขง ผู้ปกครง เมืง หรืงผู้ที่มีบทบาทในการสร้า ศาสนสถานแมห่ นี ก่ง แมก้ววิเคราะห์รู ป แมบบตั วงักษรด้วยว่า
ผิดรูปไปจากงักษรขงมโบราณที่พบในภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงขง ไทย ซึ่ รูปแมบบนีงาจจะเป็ นแมบบพืนเมืง
ที่เป็นต้นเค้าที่พัฒนาต่งมาเป็นงักษรไทยในพุทธศตวรรษที่ 19 งย่า ไรก็ตามมีความเห็นต่า จาก งุไ รศรี วรศะ
ริน (กรมศิลปากร 2530) ทีว่ ิเคราะห์ว่าจารึ กง่า นว่า ‘พรญา’ ซึ่ จารด้วยงักษรขงมสมั ย หลั เมืง พระนคร
หรืงงยู่ในช่ว ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ล มา
การวิเคราะห์หลักฐานจารึกโดยเฉพาะความเห็นขง งุไรศรี วรศะริน น่าจะส่ ผลต่งแมนวคิดวิเคราะห์
หลักฐานทา โบราณคดีขง ปราสาทเมืง สิ ห์นีงยู่ไม่น้งย ผนวกกับลั กษณะทา สถาปั ตยกรรมขง ปราสาท
แมห่ นีที่มิได้ตร ตามแมบบแมผนหรืงมีความเคร่ ครัดต่งระเบียบขง แมผนผั การก่งสร้า ที่เน้นความสมดุ ล ตาม
แมบบปราสาทในวัฒนธรรมเขมรมากนัก จึ ทาให้พิเศษ เจียจันทร์พ ษ์ (2530) วิเคราะห์ว่าปราสาทเมืง สิ ห์นี
สร้า ขึนในปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 18 คืง หลั สมั ย พระเจ้า ชั ย วรมั น ที่ 7 ซึ่ เป็ นการสร้า โดยช่า พืนเมืง ที่
พยายามลงกเลียนแมบบการก่งสร้า ปราสาทเขมรแมต่ไม่มีความชานาญเท่า จึ ทาให้เทคนิคการก่งสร้า แมละผั
งาคารนันผันแมปรไป หาใช่การสร้า ด้วยงิทธิพลทา การเมืง จากงาณาจักรเขมรไม่ แมละยั ให้คางธิบ ายเรื่ง
ศิลปวัตถุทีม่ ีงายุงยู่ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 18 งย่า เช่นรู ป เคารพเนื่ง ในคติความเชื่งขง ศาสนาพุ ท ธนิกาย
มหายานว่าเป็นวัตถุที่ถูกเคลื่งนย้ายจากเมืง พระนครภายหลั จากการเสื่งมงานาจล ขง งาณาจั กรเขมร ซึ่
เป็นช่ว เวลาที่มีการแมข่ ขันกันขง แมว่นแมคว้นต่า ๆ แมละผู้ปกครง เมืง ก็ ใ ช้ลัท ธิการนั บ ถืงพุ ท ธศาสนานิกาย
มหายานในการเสริมสร้า บารมีในด้านการปกครง
หากเป็ นจริ ดั ที่กล่ า วถึ ในข้ า ต้ น คาถามที่ ตามมาก็ คืง เพราะเหตุ ใ ดการลงกเลีย นแมบบด้า น
ศิลปวัฒนธรรมจึ เลียนจากงาณาจักรที่ได้ชื่งว่ากาลั เสื่งมทรามล ด้วยเหตุ ความขั ดแมย้ ทั จากภายในแมละ
ภายนงกงาณาจักร ประเด็นถกเถีย เรื่ง งาณาจักรเขมรแมผ่งทิ ธิพลมาถึ ภาคกลา ฝั่ ตะวันตกนี มี ความเห็ น ที่
แมตกต่า กันงงกไป มีบา ท่านที่มีเห็นว่างิทธิพลด้า นศิลปวั ฒนธรรมไม่งาจจะเหมารวมว่ า เป็ นเรื่ง เดีย วกั บ
งิทธิพลทา การเมืง เสมงไปได้ (ศรีศักร วัลลิโภดม 2526; สุเจน กรรพฤทธิ์ 2551) แมต่ก็มีบ า ท่า นที่วิเคราะห์
การเปลี่ย นแมปล รู ป แมบบศิ ลปกรรม แมละลั ท ธิความเชื่งทา ศาสนานีเกิดขึนในช่ว เวลาสั นๆ แมละเปลี่ย น
ค่งนข้า กระทันทัน งย่า ในภาคกลา ฝั่ ตะวันตกขง ไทยที่ไม่ปรากฏความนิย มสถาปั ตยกรรมแมบบเขมรมา
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ก่งน จึ ไม่น่า จะเป็ นการเลีย นแมบบหรืง เป็ นการรั บ งิท ธิพ ลทา วั ฒนธรรมเชิ วั ตถุ ม าเพีย งย่า เดีย ว ซึ่
การศึกษาเปรียบเทียบด้านประติมานวิทยาได้มีการวิเคราะห์ถึ นัยยะเรื่ง งิทธิพลทา การเมืง ขง เขมรที่มี ใ น
ภาคตะวันตกขง ไทยด้วย ซึ่ ก็งาจจะเป็ นช่ว ระยะเวลาสั นๆแมละงาจจะไม่ต่งเนื่ง กั น (สุ ริย วุ ฒิ สุ ข สวั สดิ์ ,
ม.ร.ว. 2526a; 2526b; 2530b; รุ่ โรจน์ ภิรมย์งนุกูล 2547) ความพยายามที่จะแมผ่งิท ธิพ ลมาทา ตะวั นตก
ขง ลุ่มเจ้าพระยานีก็งาจจะเนื่ง ด้วยเหตุผลด้านความมั่นค ทา การเมืง ผนวกกั บ เหตุ ผลด้า นเศรษฐกิจ คืง
เป็นแมหล่ ทรัพยากรธรรมชาติ แมละยั เป็นช่ง ทา การติดต่งสัมพันธ์กับ แมว่นแมคว้น ที่งยู่ถัดไปทา ทิศตะวั นตก
คืงในเขตตะนาวศรีในประเทศเมียนมาร์งกี ด้วย งย่า ไรก็ตามหลักฐานการงยู่งาศั ย ขง ชุ ม ชนขนาดใหญ่ช่ว
หลั พุทธศตวรรษที่ 18 ล มานันไม่ปรากฏชัดเจน งีกทั บันทึกในชันหลั ก็มิได้มีการกล่าวถึ เมืง สิ ห์แม ต่งย่า
ใด ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ตั ขง ปราสาทเมืง สิ ห์ที่ ตั งยู่บ นที่ ร าบริม แมม่นาแมควน้งยที่ ข นาบด้วย
เทืงกเขาทั สง ข้า แมบบนี ชาวบ้านที่งยู่งาศัยบริเวณนันเล่าว่าก่งนที่จะมีการสร้า เขื่งนวชิร าล กรณ (เดิม ชื่ง
เขื่งนเขาแมหลม) คืงก่งนปี พ.ศ. 2527 นันนาในแมม่นาแมควน้งยมีระดับสู กว่าในปั จจุ บั นมาก ซึ่ ฤดู นาหลากใน
บา ปีที่มีนามาก นาก็จะเง่งล้นตลิ่ ขึนมาจนถึ กาแมพ เมืง สิ ห์แมละมีนาเข้ า ไปแมช่ ขั ภายในกาแมพ เมืง ด้วย
ซึ่ ทาให้การงยู่งาศัยในพืนที่ดั กล่าวเป็นไปงย่า ยากลาบาก จะเป็นไปได้หรืงไม่ที่ ผลกระทบด้า นสิ่ แมวดล้ง ม
ทา ธรรมชาติคืงงุทกภัยผนวกกับผลกระทบทา เศรษฐกิจ ที่ท าให้ชุ ม ชนขนาดใหญ่ ที่เคยเป็ นศู นย์กลา ทา
เศรษฐกิจในสมัยโบราณนันมีงันต้ง การโยกงงกย้า ยไปแมละท าให้เสื่งมถงยล ไปในที่สุด ซึ่ เมืง ที่มีช ะตา
กรรมคล้ายๆกับเมืง สิ ห์ก็คืงเมืง ครุฑซึ่ งยู่ไม่ไกลนัก แมต่เมืง ครุฑงาจจะพบการเสื่งมก่งนที่เมืง จะสร้า
เสร็จด้วยซาไป

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 ใต้คืง เขาแมก้วใหญ่ แมละด้า นทิศตะวั นตกงยู่ ติดกั บ ลาห้วยมะไฟที่ไ หลล สู่
แมม่นาแมควน้งย เมืง โบราณแมห่ นีแมม้ว่าจะพบข้งมู ลไม่ม าก แมต่ก็เป็ น แมหล่ ที่ น่า สนใจงยู่ไ ม่น้งย ‘เมืง ครุ ฑ ’
เป็นชื่งที่ชาวบ้านเรียก ซึ่ มาจากหลักฐานสาคั ญคืงศิลาสลั กรู ป ครุ ฑ เมืง นีเป็ นรู ป คล้า ยสี่เหลี่ย มผืนผ้า มี
ขนาดกว้า 330 เมตร ยาว 560 เมตร มีคันดินล้งมรงบเกืงบทุกด้าน ยกเว้นด้านทิศตะวั นตกที่งยู่ติดกั บ ภู เขา
แมละมีลาห้วยมะไฟ ภายในเมืง พบเนินโบราณสถานเป็นรูปว รียาวตามแมนวตะวั นงงก-ตะวั นตก มีความยาว
ประมาณ 20 เมตร กว้า 16 เมตร บนเนินดินพบร่ ง รงยการถู กรบกวน พบซากโบราณสถานเป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้า 5.6 เมตร ยาว 6 เมตร ก่งด้วยศิลาแมล จากการขุ ดตรวจพบว่า มีที่พืนมีร่ง รงย
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การเตรียมฐานรากก่งสร้า งาคารคืง เม็ ดแมล เศษหินทรายแมด หินขีนกยู แมละกรวดแมม่นางัดทั บ บนชั น
หินปูนธรรมชาติ ภายในเมืง ยั พบศิลาแมล กระจายงยู่บนพืนดิน ซึ่ สันนิษฐานว่า เป็ นซากโบราณสถาน แมละ
พบประติมากรรมรูปครุฑขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พบมาในประเทศไทย นงกจากซากโบราณสถานภายในเมืง
แมล้ว ยั มีหลักฐานการสร้า ฝายที่ใช้สาหรับกันนาที่ไหลมาจากห้วยมะไฟ เป็นแมนวงิฐศิลาแมล เรีย กั นเป็ นสง
แมถวซึ่ มีดินงัดงยู่ด้วย แมต่ก็เสื่งมสภาพไปมาก สิ่ ก่งสร้า ต่ า ๆภายในเมืง นี แมละชินส่วนประติม ากรรมที่
งาจจะยั สร้า ไม่ทันเสร็จสมบูรณ์แมต่ว่ามีงันถู ก ทิ ร้า ไป ซึ่ งาจจะมาจากความแมห้ แมล้ ขง พืนที่ การขุ ด
ตรวจขง กรมศิลปากรสง ครั พบหลั กฐานการงยู่งาศั ย น้งยมาก (สถาพร ขวั ญยืน 2537) (ภาพที่ 3.373.38)

ภาพที่ 3.37 ชินส่ วนศิลาสลั กรูปครุฑ พบที่ ซากโบราณสถานเมืง ครุฑ เก็บรักษาที่
งุทยานประวัติศาสตร์ เมืง สิ ห์

ภาพที่ 3.38 ภาพถ่ายทา งากาศเมืง ครุฑ (M103 NS.3 6/13/73 185)
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บ้ำนกลอนโด ต. กลอนโด อ.ด่ำนมะขำมเตีย จ.กำญจนบุรี
แมหล่ โบราณคดีบ้านกลงนโด หรืงที่ชาวบ้า นเรีย กว่า เมืง กลงนโด งยู่ตงนกลา ขง ลุ่ม แมม่นาแมม่
กลง (แมม่นาแมควน้งย) เป็นเมืง ที่มีคันดินรูปสี่เหลี่ยมขนาดกว้า 230 เมตร ยาว 250 เมตร (วั ดจาก Google
Earth) คันดินมีความกว้า ประมาณ 15 เมตร สู ประมาณ 3 เมตร มีสระนาด้า นนงกตั วเมืง ซึ่ งยู่ติดกั บ คั น
ดินทา ด้านทิศเหนืง เมืง นีงยู่ ห่า จากฝั่ แมม่นาแมม่กลง มาทา ทิศตะวั นตกเฉีย ใต้งงกมาประมาณ 400
เมตร ทา ทิศตะวันงงกขง เมืง มีทา นาเก่าที่ปัจจุบันกลายเป็นทะเลสาบรูปแมงกวัว (Oxbow Lake) ซึ่ งยู่ห่า
จากคันดินด้านทิศตะวันงงกขง เมืง ประมาณ 140 เมตร ส่วนมุมทิศตะวั นตกเฉีย เหนื งมีลาตะเคีย นซึ่ เป็ น
ลาสาขาขง แมม่นาแมควน้งย ไหลเข้าเมืง จากทา ทิศตะวันตก (ภาพที่ 3.39-3.40)
จากการขุดค้นที่เมืง กลงนโดขง กรมศิลปากรก็ยั ไม่งาจสรุปได้ถึ งายุ สมั ย ขง คั นดินแมห่ นี แมม้ว่า
การขุดค้นจะพบหลักฐานประเภทเครื่ง ถ้วยที่แม สด ถึ การมีชุ ม ชนงยู่งาศั ย ในช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 16-18 ก็
ตาม แมต่ก็พบเพีย จานวนน้งย (วสันต์ เทพสุ ริย านนท์ 2548) แมละเมื่งพิจารณาถึ ลั กษณะภู มิป ระเทศขง
ที่ตั ขง คันดินแมห่ นี ก็ไม่ค่งยเหมาะสาหรับการเป็นศูนย์กลา ขง ชุมชนเท่า ไรนั ก เพราะเป็ นทา นาผ่า นแมละ
เสี่ย ต่งการถูกนาท่วม ลักษณะภูมิประเทศโดยรงบขง แมหล่ โบราณคดีบ้า นกลงนโด เป็ นโค้ นาที่ตวั ดขึน
เหนืงแมล้วโค้ ล มาทา ใต้ มีลานาสาขางย่า น้งย 2 สายที่ ไ หลเป็ นแมนวโค้ เกืงบเป็ นเส้นขนานกั บ แมม่นาแมคว
น้งย แมต่ไหลเป็นเส้นลัดมาจากทา ตะวั นตกก่งนที่จะไหลมาล แมม่นาแมควน้งยทา ทิศตะวั นงงก คั นดินรู ป
สี่เหลี่ยมที่บ้านกลงนโดนีตั งยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่ลานาสาขาไหลล บรรจบกั บ แมม่นาแมควน้งย แมละจากข้งมู ล
ภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1974 ซึ่ ถ่ายก่งนการสร้า เขื่งนเขาแมหลม ที่งยู่ทา ต้นนาขง แมม่นาแมควน้งยใน ง.
ทง ผาภูมิ เขื่งนนีสร้า ขึนเพื่งบรรเทางุทกภัยในพืนที่ลุ่มแมม่นาแมม่กลง ภาพถ่า ยทา งากาศแมสด ให้เห็ น ว่า
พืนที่ฝั่ ทิศใต้ขง โค้ นานีมีนาท่วมหลากในหน้านา ซึ่ ภาพถ่า ยทา งากาศนีถ่า ยในช่ว หน้ า แมล้ คืงในเดืง น
กุมภาพันธ์ จึ เห็นเพีย ร่ ง รงยทา นาที่ เหืงดแมห้ ไป แมม้ว่า ปั จจุ บั นจะยั มีข้งมู ลการพบหลั กฐานบริเวณ
ตงนกลา ขง ลุ่มแมม่กลง ไม่มากนัก แมต่ก็มีการบันทึกการขุดพบโบราณวัตถุประเภทรูปเคารพสมั ย ลพบุ รี ที่ ต.
ดงนรัก ง.เมืง จ.กาญจนบุรี ซึ่ มีผู้นาไปบริจาคให้กับพิพิ ธภั ณฑสถานแมห่ ชาติร าชบุ รี ท าให้เชื่งได้ว่า พืนที่
ตงนกลา ขง ลุ่มแมม่นาแมม่กลง นีก็น่าจะมีชุมชนสมัยลพบุรีงาศั ย งยู่ เพราะระยะทา ระหว่า เมืง สิ ห์ แม ละ
พืนที่ราบลุ่มนาทา ตงนกลา ขง ลุ่มนาแมม่กลง นันมีระยะทา ค่งนข้า ห่า ไกล ศู นย์กลา ชุ ม ชนแมห่ ถั ด มา
หากไม่นับเมืง กลงนโดน ก็ คืง เมืง โกสินารายณ์ ซึ่ มีร ะยะทา เกืงบ 100 กิโ ลเมตรจากเมืง สิ ห์ ดั นั น
ระหว่า สง เมืง ใหญ่นี ก็ย่งมต้ง มีแมหล่ ชุมชนขนาดต่า ๆตั งยู่บ้า ไม่มากก็น้งย หลักฐานทา โบราณคดี ไ ม่
ค่งยชัดเจนนักก็งาจจะด้วยเหตุ ที่บ ริ เวณตงนกลา ขง ลุ่ม แมม่กลง นั นมีแม หล่ ชุ ม ชนสมั ย ปั จจุ บั นงาศั ย งยู่
หนาแมน่น ทาให้รง่ รงยบนภูมิทัศน์แมละวัตถุต่า ๆสูญสลายหรืงถูกเคลื่งนย้ายไปแมล้วก็เป็นได้
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ภาพที่ 3.39 ภาพถ่ายดาวเทียมเมืง 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 โกสินารายณ์เป็ นแมหล่ โบราณคดีที่มีลักษณะเป็ นเมืง โบราณขนาดใหญ่ มีผั เมืง เป็ นรู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 800 x 960 เมตร ผั เมืง วา ตัวตามทิศเหนืง-ใต้ ตะวันงงก-ตะวันตก เมืง นี ตั งยู่ท า
ทิศเหนืงขง แมม่นาแมม่กลง งยู่ห่า จากฝั่ แมม่นาไปเพีย 350 เมตร ผั เมืง มี คูนาคั นดินล้งมรงบทั สี่ด้า น
ปัจจุบันเหลืงร่ง รงยคันดินงยู่เพีย สามด้านแมต่ไม่ตลงดแมนว ภายนงกกาแมพ เมืง ทา ด้านทิศเหนืง มีสระนา
ขนาดใหญ่ 350 x 150 เมตร ที่เรี ย กกั นว่า สระนาโกสินารายณ์ งยู่ เกืงบชิดกั บ คั นดินทา ด้า นทิศเหนืงขง
เมืง นงกจากสระนาแมห่ นีแมล้วร่ง รงยต่า ๆขง เมืง โกสินารายณ์ก็แม ทบจะไม่เหลืงสิ่ ใด เพราะปั จจุ บั น
ภายในผั เมืง โบราณแมห่ นีได้กลายเป็นโร านงุตสาหกรรมไปแมล้ว แมละมีการก่งสร้า งาคารต่า ๆมากมาย
ทาให้ร่ง รงยโบราณสถานเสื่งมสลายไปมาก จากการสารวจแมละขุดตรวจขง กรมศิลปากร (2509) ก็ พ บว่า
ภายในกาแมพ เมืง มีเนินโบราณสถานที่เรี ย กว่า จงมปราสาทที่ตั งยู่ ตาแมหน่ เกืงบกึ่ กลา ขง เมืง แมต่
ปัจจุบันจงมปราสาทได้เสื่งมสภาพไปมาก แมละถูกดัดแมปล จนไม่เหลืงเค้า เดิม โดยการใช้เศษงิฐ ศิลาแมล มา
ก่งเป็นเป็นแมท่นบูชา แมต่ก่งนหน้าที่จะมีการปรับแมต่ พืนที่ นัน ในราย านขง กรมศิลปากรได้ร ะบุ ไ ว้ ว่า สภาพ
เดิมขง จงมปราสาทสามารถเห็นรูปร่า ขง ส่วนฐานที่มีมุขทั สี่ด้าน แมละยั พบกรงบประตู แม ละทั บ หลั ที่ ไ ม่มี
ลวดลายสลั ก แมละยั พบยงดปรา ค์ท าด้วยศิลาแมล เป็ นรู ป กลีบ มะเฟืง ด้วย แมต่ย งดปรา ค์ชินดั กล่า ว
ปัจจุบันไม่ทราบว่าถูกเคลื่งนย้ายไปงยู่ที่ใด สภาพขง จงมปราสาทในปั จจุ บั น หล เหลืงเพีย ชินส่วนกรงบ
ประตูที่เป็นหินทรายวา งยู่ไม่เป็นที่เป็ นทา ตามบริเวณรงบๆเนินจงมปราสาท นงกจากจงมปราสาทแมล้ว
ภายในกาแมพ เมืง แมห่ นียั มีสระนาโบราณหลายแมห่ ด้วยกัน ทา ด้า นทิศตะวั นงงกขง จงมปราสาทมี สระ
นาแมห่ หนึ่ ที่ เรี ย กว่ า สระเข้ ปั จ จุ บั น สระนานียั ค งยู่ แม ต่มีส ภาพที่เสื่ งมโทรมมาก (ภาพที่ 3.41-3.45)
นงกจากสระเข้แมล้วยั เคยมีสระนาที่งยู่ทา ด้านทิศเหนืง งีกสง แมห่ คืงสระแมก้วแมละสระมั กร แมละงีกแมห่
หนึ่ คืงสระนาคงยู่ทา ทิศตะวันตกเฉีย ใต้ ข ง เนินปราสาท แมต่ ด้วยสภาพปั จจุ บั นท าให้ ไ ม่สามารถท าการ
สารวจเมืง นีได้งย่า ทั่วถึ แมละจากการสงบถามข้งมูลเบืง ต้นจากพนัก านในโร านก็ไม่ปรากฏว่า มีสระนา
แมห่ งื่นๆที่ระบุไว้ในราย านขง กรมศิลปากรหล เหลืงงยู่นงกจากสระเข้ ซึ่ ก็ ท าให้สันนิษ ฐานว่า สระนางีก
สามแมห่ นันค ตืนเขินหรืงไม่ก็ถูกถมไปหมดแมล้ว แมละจากบันทึกขง กรมศิลปากรถึ เนินโบราณสถานหลายๆ
จุดทั ภายในแมละภายนงกกาแมพ เมืง ปัจจุบันก็สินสภาพไปเกืงบหมดแมล้ว
แมม้ว่าปัจจุบันเมืง โบราณโกสินารายณ์ จะได้กลายเป็ นโร านงุตสาหกรรมไปแมล้ว แมต่ข้งมู ล จาก
ภาพถ่ายทา งากาศจากปีเก่า ก่งนที่จะมีการก่งสร้า โร าน คืงภาพถ่ายปีค.ศ. 1945 งยู่ใ นชุ ดภาพถ่า ยทา
งากาศ Williams-Hunt (http://gdap.crma.ac.th/) ก็พบว่ามีภายในเมืง โกสินารายณ์มีร่ง รงยสิ่ ก่งสร้า ต่า ๆ
ภายในกาแมพ เมืง หลายแมห่ เนินปราสาทที่งยู่กลา ใจเมืง นันมีรง่ รงยที่ค่งนข้า ชั ดเจน คืงเป็ นรู ป ว กลม
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มีเส้นขงบนงกเป็ น รู ป สี่เหลี่ย ม ซึ่ น่า จะเป็ นฐานขง โบราณสถาน ถั ดไปทา ด้า นทิศตะวั นงงกขง เนิ น
ปราสาทพบร่ง รงยคล้ายกับเป็นโบราณสถานงีกหลั หนึ่ แมต่มีขนาดย่งมล มา ซึ่ จากการเดินสารวจในพืนที่
บริเวณดั กล่าว ก็พบว่าเป็นพืนที่ที่ยกสู กว่าพืนที่โดยรงบแมต่ต่ากว่าเนินปราสาท แมต่ ว่า บริเวณดั กล่า วนั นไม่
พบซากสิ่ ก่งสร้า ใดๆ นงกจากซากก้งนงิฐศิลาแมล ที่กระจัดกระจายงยู่ทั่วไป แมละในภาพถ่า ยทา งากาศปี
ค.ศ. 1945 แมสด ที่ตั สระนาโบราณที่มีการระบุในราย านการศึกษาขง กรมศิลปากร (2509) นงกจากนีแมล้ว
จากข้งมูลภาพถ่ายทา งากาศยั พบร่ง รงยที่น่าสนใจ คืงแมนวคันดินภายนงกกาแมพ เมืง ด้า นทิศตะวั นงงก
เป็นเส้นตร ทงดตัวตามแมนวตะวันงงก-ตะวั นตก ความยาวประมาณ 200 เมตร คล้า ยกั บ เป็ น ถนนทา เข้า
เมืง นงกจากนีแมล้วภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1945 ยั พบร่ง รงยภายในเมืง คล้า ยกั บ คั นดินรู ป สี่เหลี่ย ม
ล้งมรงบสระนาค ซึ่ งยู่ ไ ปทา ทิศตะวั นตกเฉีย ใต้ข ง เนินปราสาท ร่ง รงยคั นดินรู ป สี่เหลี่ย มนี มี ข นาด
ประมาณ 200 x 200 เมตร โดยทีส่ ระนาคงยู่ในตาแมหน่ เกืงบกึ่ กลา ขง คั นดินนั น (ภาพที่ 3.46a-d ) ซึ่
ลักษณะผั โบราณสถานเช่นนี คืงเป็นคั นดินรู ป สี่เหลี่ย มแมละมี สระนางยู่ตร กลา นั น คล้า ยกั บ ที่พ บที่เมืง
ราชบุรี แมละที่แมหล่ โบราณคดีบ้านดงนกงกที่ จ.สุพรรณบุรี แมต่สง แมห่ นันมีขนาดใหญ่กว่า เล็ กน้งยแมละไม่ ไ ด้
งยู่ภายในกาแมพ เมืง เหมืงนกับผั ที่พบภายในเมืง โกสินารายณ์ ซึ่ ก็ น่า สนใจที่ลักษณะผั บริเวณทั สาม
แมห่ นีจะเป็นสถานประกงบพิธกี รรมที่เกี่ยวเนื่ง เป็นวัฒนธรรมเดียวกันหรืงไม่งย่า ไร
เมืง โกสินารายณ์แมห่ นีเชื่งกันว่าคืงเมืง ‘ศัมพูกปั ฏ ฏนะ’ ที่ กล่า วถึ ในจารึกปราสาทพระขรรค์ ใ น
พุทธศตวรรษที่ 18 เมืง โบราณแมห่ นีเป็นเมืง ที่มีขนาดใหญ่ ใกล้เคีย กับเมืง สิ ห์ แมม้ว่า ศาสนสถานภายใน
เมืง จะไม่ปรากฏกาแมพ แมก้วเช่นที่ปราสาทเมืง สิ ห์ แมต่โบราณวัตถุที่พบก็มีความสาคัญไม่น้งยไปกว่า ที่ พ บที่
ปราสาทเมืง สิ ห์เลย คืงเป็นวัตถุร่วมสมัยกับปราสาทเมืง สิ ห์ จากการสารวจแมละขุ ดค้นขง กรมศิลปากร
(2509) ได้พบวัตถุชินสาคัญคืงประติมากรรมรู ป พระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รั ศมี 1 ง ค์ ซึ่ เป็ นหนึ่ ใน
จานวนสามง ค์ที่พบในภาคตะวันตกขง ประเทศไทย แมต่ ที่พ บที่เมืง โกสินารายณ์นีมี สภาพช ารุ ด เศีย รหั ก
หายไป พระกรท่งนปลายหักชารุดทั หมด แมละพระบาทหักไปทั สง ข้า ปัจจุบันประติมากรรมรูปเคารพชินนี
จัดแมสด งยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติราชบุรี ซึ่ เป็นที่เดียวกับที่จัดแมสด ชินส่วนปูนประดั บ กระเบืง เชิ ชาย
แมละพระพิมพ์ที่พบจากแมหล่ โบราณคดีแมห่ นี ลักษณะประติมากรรมปูนปั้นประดับนันมีลักษณะคล้า ยกั บ ที่พ บ
ที่ปราสาทเมืง สิ ห์แมละที่เนินทา พระด้วย ปัจจุบันหลักฐานที่พบภายในแมหล่ เหลืงเพีย ซากงิฐ ศิลาแมล ที่ถูก
นามาก่งเรีย ขึนใหม่พร้งมด้วยงิฐศิลาแมล สมัยใหม่ แมละมีการต่งเติมยงดแมละสร้า แมท่นบูชางยู่ด้า นหน้า แมละ
พบแมท่ ศิลาทรายสีแมด หลายชินกระจัดกระจายงยู่บนพืนดินบริเวณรงบๆ สันนิษฐานว่าเป็นชินส่วนที่ เตรีย มไว้
สาหรับทาทับหลั แมละกรงบประตูขง ศาสนสถาน (ภาพที่ 3.42) ซึ่ จากการพบชินส่วนเหล่า นั นก็ ท าให้ มีการ
ตีความกันว่าศาสนสถานแมห่ นีงาจจะยั สร้า ไม่เสร็ จสมบู ร ณ์ ดี แมต่ ม าถู กทิ ร้า ไปเสีย ก่งนด้วยเหตุ ผลใดก็
ตามแมต่
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ภาพที่ 3.41 สภาพขง โบราณสถานภายในเมืง โบราณโกสิ นารายณ์ท่เี รียกว่า ‘จงมปราสาท’ ด้านหน้า
ถูกต่ งเติมเป็ นศาลพระภูมิภายในโร านงุ ตสาหกรรม

ภาพที่ 3.42 ชินส่ วนโบราณสถานที่เป็น ศิลาแมล แมละหิ นทรายสลั กเป็นชิ นส่ วนกรงบประตูแมละเสาประดับ
กรงบประตูที่พบบริเวณโบราณสถานโกสินารายณ์
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ภาพที่ 3.43 สภาพปัจจุบันขง สระนาโบราณที่งยู่ทา ดานทิ ศตะวันงงกขง จงมปราสาท

ภาพที่ 3.44 โบราณวัตถุที่พบในโบราณสถานภายในเมืง โกสินารายณ์ รูปเคารพพระโพธิ สัตว์งวโลกิเต
ศวรเปล่ รัศมี ชินส่วนประดับหลั คา แมละปู นปั้นประดับ โบราณสถาน
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ภาพที่ 3.45 สระนาโกสินารายณ์ท่มี ีการปรับภูมิทั ศน์โดยรงบให้เป็นสถานที่พั กผ่งนหย่งนใจขง 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 ภาพถ่ายดาวเทียมเมืง โกสินารายณ์ (Google Earth 23/2/2012)

ภาพที่ 3.46c ภาพลายเส้นเมืง โกสิ นารายณ์
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นงกจากผั เมืง โบราณที่กล่า วถึ มานีแมล้ว ข้งมู ลภาพถ่า ยทา งากาศค.ศ. 1945 ยั แมสด ให้เห็ น
ร่ง รงยคล้ายกับแมนวคันดินหลายแมนวด้วยกัน งยู่ทา ทิศเหนืงแมละทิศตะวั นงงกขง เมืง โบราณ คั นดินสง
แมนวทงดตัวตามแมนวทิศเหนืง-ใต้ คันดินงีกหนึ่ แมนวซึ่ สั นกว่า แมละวา ตั ว ทิศตะวั นตกเฉีย เหนืง -ตะวั นงงก
เฉีย ใต้ (ภาพที่ 3.46a) ซึ่ ไม่ท ราบแมน่ชั ดว่า กลุ่ ม คั นดินนีสร้า ในสมั ย ใดแมละมี การใช้ านงย่า ไร แมต่เมื่ง
พิจารณาภูมิทัศน์รงบๆเมืง โกสินารายณ์จากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1952 ก็ พ บว่า บริเวณทิศเหนืงแมละ
ทิศตะวันงงกขง เมืง นันเป็นพืนที่ลุ่มต่าแมละมีรง่ รงยคล้า ยกั บ แมง่ ที่ เคยมีนาท่วมขั แมละยั มีคันดิน ที่เป็ น
แมนวยาวงีก หลายแมห่ มีทั ที่วา ตั ว แมนวทิ ศเหนืง -ใต้ แมละตะวั นงงก-ตะวั นตก (ภาพที่ 3.47) ซึ่ ท าให้
สันนิษฐานในเบืง ต้นนีได้ว่าแมนวคันดินดั กล่าวนันงาจสร้า ขึนเพื่งเป็นการจัดการนาที่ไหลเง่งมาจากลาสาขา
ขง แมม่นาแมม่กลง ที่งยู่ทา ทิศเหนืงขง เมืง ซึ่ เป็นไปได้ที่ในฤดูนาหลากจะมีนาหลากล มาทา ทิศใต้เพราะ
เป็นลุ่มต่ากว่า แมม้ว่าบริเวณที่เป็นผั เมืง นันจะเป็นที่ดงนแมต่พืนที่โดยรงบนันเป็นที่ลุ่มต่า ดั นั นคั นดินดั กล่า ว
นันงาจจะใช้เป็นคันผันนา หรืงกักนาไม่ให้ไหลเข้าท่วมเมืง ที่งยู่ทิศใต้ แมละในขณะเดีย วกั นก็ ใ ช้ป ระโยชน์จาก
นาที่หลากเข้ามาไปในการเพาะปลูกแมละส่วนหนึ่ ก็ สามารถผั นมากั กเก็ บ ไว้ใ นสระนาโกสินารายณ์ที่มีข นาด
ใหญ่ได้ เช่นเดียวกับกลุ่มคันดินที่งยู่ถัดไปทา ทิศตะวันงงกขง เมืง ที่ เป็ นรู ป สี่เหลี่ย มคา หมู ก็น่า จะเป็ นการ
จัดการนาเช่นกัน เพราะจากภาพถ่า ยทา งากาศ ค.ศ. 1945 แมละ 1952 พบว่า มีลานาสาขาที่ไ หลแมยกย่ง ย
งงกมาแมล้วไหลล มาทา ทิศใต้ คืงไหลมาทา คันดินรูปสี่เหลี่ยมคา หมูนัน จากภาพถ่ายดาวเทีย มที่ใ ห้ข้งมู ล
ภูมิทัศน์ในปัจจุบัน ก็พบว่าทา ทิศเหนืงขง กลุ่มคันดินนีก็เป็นพืนที่ชุ่มนา มีบริเวณที่เคยมีนาขั หรืงเป็ นแมง่ นา
มาก่งนเช่นกัน ซึ่ เป็นไปได้ที่พืนที่ลุ่มต่าดั กล่าวจะเคยเป็นพืนที่รับนาในฤดูนาหลากที่มีนาหลากล้นมาจากลา
สาขาขง แมม่นาแมม่กลง ที่งยู่ทา ทิศเหนืงซึ่ เป็นช่ว ที่ลานาคดโค้ ดั นั นงาจสั นนิษ ฐานได้ว่า กลุ่ม คั นดินนีใช้
เป็นคันบั คับนาหรืงกันนาให้งยู่ในพืนที่ที่ต้ง การเพื่งใช้ประโยชน์ในทา การเกษตร
การจัดการนาขง ชุมชนโบราณบนพืนที่ราบลุ่มในลักษณะนีพบในหลายๆแมห่ บนที่ร าบลุ่ม ภาคกลา
ดั ที่ได้กล่าวมาแมล้วข้า ต้น เช่นใน จ.สุพรรณบุรี แมม้ว่าการกาหนดงายุสมัยในการใช้ านขง คั นดินเหล่า นั นจะ
ยั ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน แมต่การพบร่ง รงยลักษณะนีที่เกิดจากการดัดแมปล ขง มนุ ษ ย์ใ นบริเวณใกล้เคีย
กับทีม่ ีการพบหลักฐานชุมชนโบราณ เช่น ศาสนสถาน หรืงผั เมืง ขนาดใหญ่งย่า เมืง โกสินารายณ์ ก็ น่า จะ
สันนิษฐานได้ว่ามนุษย์หรืงชุมชนที่สร้า คันดินแมละเมืง โบราณนันน่าจะมีความเกี่ย วข้ง กั น ทา วั ฒนธรรมไม่
มากก็น้งย
เมื่งพิจารณาหลั กฐานทา โบราณคดี บ ริ เวณสง ฝั่ แมม่ นาแมม่ก ลง ที่พ บผั เมืง ขนาดใหญ่โ กสิ
นารายณ์แมห่ นี ก็พบว่ามีหลักฐานชุมชนงยู่งาศัยงย่า ต่งเนื่ง ที่ย้งนหลั ไปงย่า น้งยตั แมต่สมัยทวารวดี ดั ที่
พบหลักฐานสาคัญคืงโบราณสถานพ ตึกทีง่ ยู่รมิ ฝั่ ทา ด้านทิศใต้ขง แมม่นาแมม่กลง แมละมาจนถึ สมั ย ลพบุ รี
ที่ศูนย์กลา ชุมชนล่นมาทา ตะวันงงกเฉีย ใต้ไม่ถึ หนึ่ กิโลเมตร มางยู่ ท า ริม ฝั่ แมม่ นาด้า นทิศเหนืง ซึ่ ก็ คืง
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เมืง โกสินารายณ์ แมละที่น่าสนใจไม่น้งยก็คืงข้งมูลจากภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ. 1952 ที่ แม สด ร่ง รงยคั น
ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีด้านยาวขนานไปกับลานาแมม่กลง โดยที่ด้า นที่ติดกั บ แมม่นาไม่มีคันดิน ผั คั นดินนีมี
ด้านยาวทีม่ ีความยาวถึ 1,300 เมตร โดยประมาณ แมละคันดินทา ทิศเหนืงยาวประมาณ 370 เมตร แมละคั น
ดินด้านทิศใต้ยาวประมาณ 570 เมตร แมละภายในผั คั นดินนียั พบคั นดินรู ป สี่เหลี่ย มผืนผ้า ด้วย แมละคั นดิน
งื่นๆงีกหลายแมนวที่เป็นเส้นขนานกับคันดินขง ผั ใหญ่ด้วย (ภาพที่ 3.48) บริเวณดั กล่า วนี ยั ไม่ป รากฏว่า มี
บันทึกการค้นพบหลักฐานทา โบราณคดี แมต่งย่า ไรก็ ตามผั คั นดินลั กษณะคล้า ยกั น นี พบที่บ้า นกระแมช ง.
เมืง จั หวัดปทุมธานี หรืงที่เรียกว่า ‘ทุ่ พระเสด็จ’ ซึ่ มีข นาดใกล้เคีย กั บ ผั คั นดินที่พ ตึก คืงมีความยาว
มากกว่า 1,000 เมตร ทีด่ ้านที่ติดกับแมม่นาเจ้าพระยาสายเก่าไม่มีคันดิน แมม้ว่า ปั จจุ บั นจะไม่พ บหลั กฐานต่า ๆ
ที่ทุ่ พระเสด็จเพราะสินสภาพไปแมล้วก็ตาม แมต่จากบันทึกข้งมู ลการสารวจในงดีตได้พ บเมื ง โบราณในพืนที่
ใกล้เ คี ย กั นนั น ก็ คืง เมืง โบราณผั รู ป สี่ เหลี่ ย มผื นผ้ า ที่ ‘ทุ่ พญาเมืง ’ มี ผู้วิ เ คราะห์ ว่า ผั คั น ดิน รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทุ่ พระเสด็จนีน่าจะร่วมสมัยกับเมืง ที่ทุ่ พญาเมืง คืงมีงายุย้งนหลั ไปในราวพุ ท ธศตวรรษ
ที่ 19-20 ซึ่ ก็คืงก่งนการก่ง ตั กรุ ศรี ง ยุ ธ ยา (วลั ย ลั กษณ์ ทร สิริ 2545) งย่า ไรก็ ตาม แมม้ว่า ผั ‘เมืง
โบราณ’ ที่ทุ่ พระเสด็จจะคล้ายกับที่พบที่พ ตึกแมละช่ว งายุ สมั ย ที่มีการสั นนิษ ฐานนั นจะดู สมเหตุ สมผลกั บ
การประมาณงายุสมัยขง ‘เมืง โบราณ’ ที่พ ตึก ด้วยก็ ตามที แมต่ก็ยั ต้ง มีการศึกษาค้นคว้า กั นต่งไปถึ
ร่ง รงยทา โบราณคดีดั กล่าวนันว่าเป็นพัฒนาการทา วั ฒนธรรมในช่ว เวลาดั กล่า วหรืงไม่ งย่า ไร แมละ
หากร่ง รงยวัฒนธรรมโบราณที่กล่าวถึ นีคืงเมืง โบราณ คาถามต่งไปก็ คืงเมืง โบราณลั กษณะนีสามารถ
เปรียบเทียบทา วัฒนธรรมการสร้ า เมืง คู นาคั นดินบนที่ร าบลุ่ม ภาคกลา แมห่ งื่นๆได้ห รืงไม่ เช่น ที่พ บที่
เมืง สุพรรณบุรีแมละเมืง ราชบุรี ที่มีผั เมืง เป็นรู ป สี่เหลี่ย มผืน ผ้า ขนาดใหญ่ที่ด้า นหนึ่ ขง ผั เมืง มีแม ม่นา
เป็นปราการธรรมชาติ ซึ่ แมม้ว่าการก่งสร้า คันดินขง เมืง โบราณทั สง แมห่ ใน จ.ปทุ ม ธานี นี ไม่งาจระบุ
ช่ว เวลาได้แมน่นงน แมต่นักวิชาการก็เชื่งว่าชุมชนโบราณได้มีการขยายตั วแมละมีพั ฒนาการที่ต่งเนื่ง มาในราว
พุทธศตวรรษที่ 19 (ศรีศักร วัลลิโภดม 2539:257) แมต่งย่า ไรก็ตามแมหล่ โบราณสถานในรู ป คั นดินที่พ ตึกนี
ยั ต้ง มีการศึกษาค้นคว้า ในภาคสนามแมละด้า นเงกสารต่า ๆงีกมาก แมละความท้า ทายในการศึกษาก็ คืง
เงกสารทา ประวัติศาสตร์นันก็ไม่ปรากฏว่ามีการกล่า วถึ ‘ศั ม พู กปั ฏ ฏนะ’ ในสมั ย ต่งมา ซึ่ ต่า จากเมืง
สุพรรณบุรี เมืง เพชรบุรี แมละเมืง ราชบุ รี ที่ยั ค สถานะในทา การเมืง ในสมั ย ต่งมา ดั ที่ถูกกล่า วถึ ใน
จารึกหลักที่ 1 แมละหลักที่ 11 ในสมั ย สุ โ ขทั ย (พยุ ว ษ์น้งย 2552:177) ในขณะที่เมืง โบราณบนลุ่ม นาแมม่
กลง ตงนกลา งย่า เมืง ศัมพูกปัฏฏนะ (โกสินารายณ์) แมละเมืง ในลุ่ม นาตงนบน คืง เมืง สิ ห์นันไม่ พ บว่า
ปรากฏในเงกสารโบราณในสมัยต่งมาแมต่งย่า ใด ซึ่ ก็เป็นไปได้ที่เศรษฐกิจเกิดการเปลี่ย นแมปล ที่เป็ นเหตุ ใ ห้
เส้นทา การติดต่งกับบ้านเมืง ทา ตงนบนขง ลุ่มแมม่กลง นั นเสื่งมล ในสมั ย ต่งมา ในขณะที่เมืง ในลุ่ม นา
ตงนล่า งย่า เมืง ราชบุรีทวีความสาคัญมากยิ่ ขึน
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ภาพที่ 3.47 ภาพถ่ายทา งากาศ (VV WWS M6 AMS 27/12/1952, 119) แมสด ที่ตั เมืง โกสิ นารายณ์แมละ
โบราณสถานพ ตึก (ศรชี)

ภาพที่ 3.48 ภาพถ่ายทา งากาศปี (VV WWS M6 AMS 27/12/1952, 119) แมละภาพลายเส้ นขง ร่ง รงยผั คันดิ น
ขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)

87

เมืองรำชบุรี ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.รำชบุรี
เมื ง ราชบุ รี เ ป็ น เมื ง โบราณขนาดใหญ่ ตั งยู่ ด้า นทิ ศตะวั นตกขง แมม่ นาแมม่ กลง มี ร่ง รงย
วัฒนธรรมโบราณที่ปรากฏบนภูมิทัศน์ที่ค่งนข้า ซับซ้งน เพราะมีการทับซ้งนกันขง วั ฒนธรรมจากหลายยุ ค
หลายสมัย ซึ่ ย้งนหลั กลับไปได้ ง ย่า น้ง ยตั แมต่สมั ย ทวารวดีต่งเนื่ง มาในสมั ย ลพบุ รีเรื่งยมาจนถึ สมั ย
งยุธยา แมละมาในสมัยรัตนโกสินทร์ตงนต้นด้วยที่มีการสร้า ระบบชลประทานโดยการขุดคูคลง เพื่งแมก้ปั ญหา
ภัยแมล้ แมละเพื่งเป็นเส้นทา คมนาคมที่สามารถเชื่งมต่งกับเมืง หลว ได้ จากหลักฐานต่า ๆทา ประวั ติศาสตร์
แมละโบราณคดี แม สด ให้เห็ นถึ ความสาคั ญขง เมืง โบราณแมห่ นี แมต่ใ นขณะเดีย วกั นการซ้งนทั บ กั นขง
หลักฐานทา วัฒนธรรมจากสมัยต่า ๆที่มีการซ่งมสร้า แมละดัดแมปล เคลื่งนย้า ยวั ตถุ หรืงรืงถงนสิ่ ก่งสร้า
ต่า ๆ ทาให้การศึกษาแมปลความทา โบราณคดีเป็นเรื่ง ที่ท้าทายมากทีเดียว
ความซับซ้งนขง ร่ง รงยบนภูมิทัศน์ที่เมืง ราชบุรีนีเกิด จากการมีชุ ม ชนงาศั ย งยู่งย่า ต่งเนื่ง ซึ่
ชุมชนแมต่ละสมั ย ก็ มีการขยายตั วเพิ่ม ขึนเรื่งยๆ โดยเฉพาะในช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 18-19 ร่ง รงยที่บ นภู มิ
ประเทศทีส่ ั เกตเห็นได้ชัดที่สุดคืงคู นาคั นดินรู ป สี่เหลี่ย มผืนผ้า ขนาดใหญ่ท า ด้า นฝั่ ตะวั นตกขง แมม่นาแมม่
กลง ที่มีคูนาคันดินด้านทิศตะวันตกยาวถึ 2,000 เมตรโดยประมาณ ส่วนด้า นทิศเหนืงแมละทิศใต้มีความ
ยาวประมาณ 700 เมตร เมืง ด้านทิศตะวันงงกนันงยู่ติดกับแมม่นาแมม่กลง ซึ่ เป็นปราการธรรมชาติข ง เมืง
ซึ่ เมืง ที่มีคูนาคันดินขนาดใหญ่นีน่า จะเป็ นพั ฒนาการภายหลั จากพุ ท ธศตวรรษที่ 18 หรืง 19 ล มาแมล้ว
แมละน่าจะร่วมสมัยกับเมืง คูนาคั นดินที่สุพ รรณบุ รีด้วย (ศรีศักร วั ลลิโ ภดม 2538) ซึ่ ใน านศึกษาชินนีจะ
กล่าวถึ หลักฐานโบราณคดีสมัยลพบุรีเป็นสาคัญ
หลักฐานทา โบราณคดีสมัยลพบุรี ที่เมืง ราชบุ รีพ บมากภายในผั เมืง ขนาดใหญ่ นี จากข้งมู ลใน
ปัจจุบันแมหล่ ที่สาคัญก็คืงโบราณสถานภายในวัดมหาธาตุวรวิหาร วั ดหลว แมห่ นี ได้รั บ การบู ร ณะหลายครั
ด้วยกัน จากหลักฐานการขุดแมต่ ขง กรมศิลปากร ทาให้ทราบว่ามีหลักฐานวั ตถุ ย้งนไปถึ สมั ย ทวารวดี แมละ
พบหลักฐานการก่งสร้า สมัยลพบุรีที่ถูกสร้า ทับด้วยสิ่ ก่งสร้า ในสมั ย ต่งมา กลุ่ม พระปรา ค์ที่ป รากฏใน
ปัจจุบันนันสร้า ในสมัยงยุธยาตงนต้น ซึ่ ประกงบไปด้วยปรา ค์ประธาน 1 ง ค์แม ละปรา ค์บ ริวารงีก 3 ง ค์
ทุกง ค์สร้า งยู่บนฐานเดียวกัน แมละกลุ่มปรา ค์นีมีระเบีย คดก่งงิฐถืงปูนล้งมรงบงยู่ ปัจจุบันภายในระเบีย
คดมีชนส่
ิ วนสถาปัตยกรรมสมัยลพบุรีจัดแมสด งยู่ เช่น หัวราวบันไดศิลาทรายสลักรูปครุฑ ยุ ดนาคที่งีกด้า นรู ป
นาค 5 เศียร (ภาพที่ 3.49-3.52) แมละชินส่วนพระพุทธรูปศิลาทรายสมัยงยุธยา (พยุ ว ษ์น้งย 2552)
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ภาพที่ 3.49 โบราณสถานที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุรีท่มี ีการก่ งสร้ า ซ้ งนทับ กันหลายสมัย

ภาพที่ 3.50 หัวราวบั นไดศิ ลาทรายสลั กด้านหนึ่ เป็ นรูปครุฑยุดนาคงีกด้านหนึ่ เป็นนาคห้าเศียร
พบภายในวั ดมหาธาตุวรวิหาร จ.ราชบุ รี
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)

89

ภาพที่ 3.51 โบราณวั ตถุที่พบภายในวัดมหาธาตุ วรวิห าร จ.ราชบุรี พระพุท ธรูปปา นาคปรก ปัจจุบัน
ประดิษฐานภายในปรา ค์ประธานขง วั ด (ซ้ าย) แมละตุ๊กตาดินเผาจัดแมสด งยู่ท่พี ิพิธภัณฑสถานราชบุรี

ภาพที่ 3.52 ชินส่วนทับหลั จาหลักพระพุทธรูปปา สมาธิป ระทับในซุ้มเรืงนแมก้ว เก็บ รักษาที่
พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติพระนคร (ซ้ายบน) แมละที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติราชบุ รี (ขวาบน) ตั งยู่
ด้านบนขง กาแมพ แมก้ วที่ ล้งมรงบโบราณสถานที่ วัดมหาธาตุ วรวิห าร 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 ภาพถ่ายดาวเทียมเมืง ราชบุรี SPOT Pansharp (9/12/2005)
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ภาพที่ 3.53c ภาพลายเส้นเมืง ราชบุ รี
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สิ่ ก่งสร้า ภายในวัดมหาธาตุ ฯ ที่เป็ นร่ง รงยสถาปั ตยกรรมสมั ย ลพบุ รีใ นช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 18
ปรากฏงยู่ด้านทิศตะวันงงกขง กลุ่มพระปรา ค์มหาธาตุ ทา ด้านนงกขง ระเบีย คด เป็ นงาคารที่มีผั เป็ น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปด้านทิศตะวันงงกเช่นเดีย วกั บ พระมหาธาตุ ซากงาคารที่พ บก่งด้วยศิลาแมล มี
กาแมพ แมก้วล้ง มรงบ มีโ คปุ ร ะงยู่ด้ า นทิศตะวั นงงก กาแมพ ด้า นทิศตะวั นตกนั นปั จจุ บั นก็ คืง ส่วนหนึ่ ขง
ระเบีย คดด้านทิศตะวันงงกขง พระมหาธาตุ งาคารสมัยลพบุรีนันเหลืงเพีย ส่วนฐานซึ่ มีวิห ารหลว ครงบ
งยู่ด้านบน วิหารหลว สร้า ขึนในสมัยรัตนโกสินทร์ตงนต้นเป็นงาคารแมบบผนั เปิด หลั คาเป็ นไม้ วิห ารหลว
นีใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยงยุธยาตงนต้นปา มารวิชัย 2 ง ค์ ประทั บ นั่ หั นพระปฤษฎา ค์ช นกั น
ซึ่ ด้านหน้า ขง วิห ารหลว มีมุ ข ยื่นงงกมา จากการขุ ดแมต่ ครั หลั สุ ดได้พ บส่วนฐานงาคารที่มีแม นวแมละ
ขงบเขตค่งนข้า ชัดเจนที่เชื่งว่าเป็นซากจากสถาปัตยกรรมสมั ย ลพบุ รี ที่ก่งสร้า ด้วยงิฐ ศิลาแมล (พยุ ว ษ์
น้งย สัมภาษณ์ พฤศจิกายน 2554) โคปุระด้านทิศตะวันงงกนันพั ทลายไปส่วนหนึ่ ปัจจุ บั นมีการบู ร ณะแมละ
ต่งเติมเพิ่มขึนจากซากเดิม กาแมพ แมก้วที่ล้งมรงบศาสนสถานงยู่นันมีใ บเสมาศิล าทรายจาหลั ก พระพุ ท ธรู ป
ประทั บ นั่ ในซุ้ม เรืง นแมก้ว วา ประดั บ เรี ย ติดต่งกั น งยู่ข งบบนขง กาแมพ ซึ่ การประดั บ ก าแมพ แมก้ว ใน
ลักษณะนีเป็นรูปแมบบขง ศิลปะบายน คล้ายกับที่พบที่ปราสาทบันทายกเด็ย ประเทศกั ม พู ช า (พยุ ว ษ์ น้ง ย
2552:70) หลักฐานโบราณวัตถุสมัยลพบุรีที่สาคัญที่พบภายในวั ดมหาธาตุ ได้แม ก่ พระพุ ท ธรู ป นาคปรกปา
มารวิชัย ซึ่ ปัจจุบันประดิษฐานงยู่ภ ายในง ค์ป รา ค์ป ระธาน นงกจากนียั พบเศีย รพระโพธิสัตว์ แมละรู ป
เคารพเทวสตรี แมละจากการขุ ดแมต่ ฐานเจดีย์ห น้า พระปรา ค์ก็พ บโบราณวั ตถุ ที่เป็ นเครื่ง บู ช างีกหลาย
รายการรวมทั พระพิมพ์สมั ย ทวารวดี แมละพระเครื่ง เนื่ง ในศาสนาพุ ท ธนิกายมหายานที่เป็ นศิลปะสมั ย
ลพบุรีงกี ด้วย (ง้า แมล้ว น.139-149)
จากการศึกษาข้งมู ลจากภาพถ่า ยทา งากาศปี ค.ศ. 1952 พบร่ง รงยที่น่า สนใจ ซึ่ เป็ นมีความ
เป็นไปได้ว่าเป็นผั เมืง สมัยลพบุรีที่มีศาสนสถานงยู่ตร กลา คล้า ยกั บ ที่พ บในเมืง โบราณแมห่ งื่นๆที่ร่วม
สมัยเดียวกันในภาคตะวันตก กล่าวคืงร่ง รงยที่พบบนภาพถ่ายทา งากาศคล้า ยกั บ เป็ นผั รู ป สี่เหลี่ย มผืนผ้า
ขนาดประมาณ 800 x 850 เมตร โดยมีศาสนสถานในวัดมหาธาตุวรวิห ารฯงยู่ ใ นตาแมหน่ เกืงบกึ่ กลา ขง
ผั โดยมีผั ใหญ่ขง เมืง โบราณราชบุรีเป็นกรงบนงกงีกชันหนึ่ (ภาพที่ 3.53a-c) ผั บริเวณชั นในนี พบว่า มี
คันดินงยู่ด้านทิศเหนืงซึ่ ปัจจุบันกลายเป็นถนนเพชรเกษมไปแมล้ว ซึ่ เป็นแมนวต่งเนื่ง มาจากแมนวสะพานที่ข้า ม
แมม่นาแมม่กลง แมละตั ดผ่า กลา เมืง โบราณราชบุ รี คั นดินด้า นทิศตะวั นตกขง ผั ชั นในนั นขนานกั บ คั นดิน
ชันนงกโดยมีคูนาคั่นงยู่ตร กลา ด้านทิศตะวันงงกขง ผั บริเวณนี มีแม ม่นาแมม่กลง เป็ นปราการธรรมชาติ
ส่วนทา ด้านทิศใต้นันบนภาพถ่ายทา งากาศมง เห็นไม่ชัดเจน แมต่สภาพในปัจจุบันเป็นคูนาที่เชื่งมต่งระหว่า
แมม่นาแมม่กลง แมละคูนาที่งยู่ท า ทิศตะวั นตก นงกจากโบราณสถานที่วัดมหาธาตุ ฯ ที่งยู่ ตร กลา ผั นีแมล้ว
บริเวณมุมด้านทิศตะวันตกเฉีย เหนืงขง ผั ก็ยั พบร่ง รงยคันดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดย่งมงีกด้วย บริเวณ
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ดั กล่าวปัจจุบันมีการเปลี่ยนแมปล สภาพไปมาก เมื่งคันดินด้า นทิศเหนืงกลายเป็ นถนนเพชรเกษม ไปบริเวณ
ดั กล่าวนันก็กลายเป็นมุมขง สี่แมยกไฟจราจรที่มีถนนสาหรั บ เลียวซ้า ยตั ดผ่า นแมละมีบ้า นเรืงนปลู กสร้า งยู่
กล่าวโดยรวมก็คืงภายในบริเวณผั ที่กล่าวมานีปัจจุ บั น ก็ คืง ศู นย์กลา ทา เศรษฐกิจขง จั หวั ดราชบุ รี เป็ น
แมหล่ ชุมชนระดับจั หวัดแมละมีสิ่ ปลูกสร้า ต่า ๆมากมาย แมม้ว่า คั นดินขง ผั ใหญ่ จะยั พงมีใ ห้เห็ นร่ง รงย
บ้า แมต่คันดินด้านในนันปัจจุบันแมทบไม่หล เหลืงสภาพคันดินแมล้ว เพราะมีถนนแมละบ้า นเรืงนที่ป ลู กสร้า เป็ น
แมนวงยู่ชิดหรืงงยู่บนแมนวคันดินนันไปแมล้ว งย่า ไรก็ตามผั บริเวณดั กล่า วนีงาจสั นนิษ ฐานได้ว่า เป็ นผั เมืง
โบราณสมัยลพบุรีที่มีโบราณสถานที่วัดมหาธาตุฯเป็นศาสนสถานประจาเมืง เช่นเดีย วกั บ ที่พ บที่เมืง สิ ห์
เมืง โกสินารายณ์ แมละเมืง เพชรบุรี
นงกจากผั คันดินขนาดใหญ่ที่พบล้งมรงบวั ดมหาธาตุ ฯแมล้ว ถั ดไปทา ด้า นทิศเหนืงขง ถนนเพชร
เกษมแมต่งยู่ภายในผั ใหญ่ขง เมืง โบราณราชบุรี คืงใกล้ๆกับบ้านหลุ ม ดิน พบผั คั นดิน งีกแมห่ งยู่ ด้า นในผั
เมืง ใหญ่เช่นกัน ผั นีมีรูปทร ที่ชัดเจนเพราะไม่ค่งยถูกรบกวนด้วยกิจกรรมสมั ย ใหม่ ดั เช่นผั เมืง ที่งยู่ด้า น
ทิศใต้ ผั บริเวณที่บ้านหลุ ม ดินนี มีความน่า สนใจมาก จากภาพถ่า ยทา งากาศปี ค.ศ. 1952 พบว่า เป็ นผั
บริเวณที่เป็นคันดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 350 x 350 เมตร ภายในมีสระนารู ป สี่เหลี่ย มงยู่ 3 แมห่
จากการเดินสารวจพืนที่แมละจากข้งมูลชาวบ้านที่งาศัยงยู่ในพืนที่ใกล้เคีย ไม่พบว่ามีซากสิ่ ก่งสร้า ใดๆภาย
ผั คันดินดั กล่าวนงกจากสระนา สระแมห่ ที่งยู่ตร กึ่ กลา ผั คั นดิน มี ข นาดประมาณ 25 x 30 เมตร สภาพ
ขง สระมีพืชขึนปกคลุมงยู่เต็ม บริเวณขงบสระเป็นพืนราบสามารถใช้เป็ นทา เดินรงบสระได้ แมม้ว่า บา ช่ว
จะลาดเทเล็กน้งย แมละถัดงงกไปจากพืนราบรงบสระก็มีคันดินล้งมรงบงีกชันหนึ่ ซึ่ บา ช่ว ขง คั นดิน นั นมี
ความสู เหนืงพืนราบมากกว่า 1 เมตร (ภาพที่ 3.54a-b) บริเวณพืนที่ด้า นนงกคั นดินที่งยู่ติดกั นทา ด้า นทิศ
เหนืงพบว่ามีพืนทีย่ กสู ขึนคล้ายกับเป็นแมท่นเพื่งประกงบพิธกี รรม มีขนาดความยาวประมาณ 20 เมตร แมละ
กว้า ประมาณ 10 เมตร สู จากระดับพืนทั่วไปประมาณ 30 เซนติเมตร รงบๆบริเวณดั กล่า วนั นพบชินส่วน
ภาชนะดินเผาเนืงแมกร่ แมละเครื่ง ถ้วยเคลืงบสีเขียวจานวนมากกระจายงบยู่ตามพืน (ภาพที่ 3.55) สระนางีก
แมห่ ที่ เห็ น ชั ดจากภาพถ่า ยดาวเทีย มคืง ที่ งยู่ตร มุ ม ทิศตะวั นงงกเฉีย เหนืง มี ข นาด 65 x 40 เมตร
โดยประมาณ ขงบสระโดยรงบมีลักษณะเป็นคันดิน บริเวณใกล้ๆกั บ สระนาแมห่ นีก็ พ บชินส่วนภาชนะดินเผา
จานวนมากเช่นกัน แมละสระนาแมห่ ที่สามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่นกั น งยู่บ ริเวณมุ ม ด้า นทิศตะวั นตกเฉีย ใต้
ขนาดประมาณ 100 x 35 เมตร นงกเหนืงจากสระนาทั สามแมห่ นีที่ยั ค สภาพให้เห็นในปั จจุ บั นบนภาพถ่า ย
ทา งากาศปี ค.ศ. 1952 แมสด ให้เห็นร่ง รงยคล้ายกับสระนางีกแมห่ หนึ่ ภายในผั คั นดิน คืง งยู่ติดกั บ คั นดิน
ด้านทิศเหนืง แมต่ภาพถ่ายดาวเทียมที่แมสด สภาพใกล้เคีย ปั จจุ บั นไม่ป รากฏร่ง รงยสระนาดั กล่า วนั นแมล้ว
จากข้งมูลการสารวจภาคสนามในเบืง ต้นนี ไม่พบว่ามีสิ่ ก่งสร้า ที่ใช้ถาวรวัตถุ ภ ายในผั คั นดินนี แมต่งย่า ใด
แมต่บริเวณไม่ห่า งงกไปนักแมต่งยู่ภายนงกคันดิน พบก้งนศิลาแมล ขนาดใหญ่ ที่ ช าวบ้า นบงกว่า พบงยู่ตร นั น
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มานานมากแมล้ว แมละบริเวณที่พบศิลาแมล จานวนมากคืงภายในวัดท่าโขล ซึ่ งยู่ ถัดไปทา ทิศตะวั นงงกขง
ผั คันดินแมละงยู่ติดกับแมม่นาแมม่กลง พระลูกวัดเล่าว่าพบก้งนศิลาแมล ขนาดใหญ่ บ ริเวณทิศใต้ ข ง โบสถ์ด้า น
นงกกาแมพ แมก้ว พบในชันใต้ดินในลักษณะที่เรีย กันเป็นแมนวยาว ปั จจุ บั น ศิลาแมล เหล่า นั นถู ก ใช้วา ล้งมรงบ
ต้นไม้ใหญ่เพื่งประดับตกแมต่ สวนภายในวัด ก้งนศิลาแมล เหล่า นั นมีข นาดแมตกต่า กั นไป ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็นแมท่ สี่เหลี่ยมยาวมากกว่า 60 เซนติเมตรขึนไป ท าให้สันนิษ ฐานได้ว่า ใช้เป็ นวั สดุ ใ นการก่งสร้า ในสมั ย
โบราณ ภายในวัดโขล นียั พบพระพุทธรูปโบราณที่พระลูกวัดให้ข้งมูลว่าได้นามาซ่ งมแมซมใหม่ พระพุ ท ธรู ป
บา ง ค์มี ป้ า ยระบุ ว่า เป็ นพระพุ ท ธรู ป สมั ย ทวารวดี แม ต่จ ากสภาพปั จจุ บั นนั นแมทบไม่ห ล เหลืงเค้า ขง
ประติมากรรมทวารวดีงยู่เลย (ภาพที่ 3.56) บา ง ค์ก็ได้รับข้งมูลว่าเคลื่งนย้า ยมาจากวั ดเพล (วั ดเพร ) ที่
บ้านท่าแมจ่ ซึ่ เป็นวัดร้า ที่น่าสนใจมาก มี ซากเจดีย์ รู ป สี่เหลี่ย มงยู่แม ละเคยพบพระพุ ท ธรู ป สมั ย ทวารวดีที่มี
จารึกคาถา เย ธมฺมาฯ (แมส มนวิทู ร 2529:72-4) แมต่ว่า วั ดนียั ไม่มี ข้งมู ลการศึกษางย่า จริ จั งีกทั ยั
พบว่าเมื่งไม่นานมานีได้มีการก่ง สร้ า เจดีย์โ ดยการต่งเติม ขึนไปจากซากเก่า แมต่ปั จจุ บั นก็ ไ ด้พั ทลายล
มาแมล้วแมละกลายเป็นวัดร้า ตามเดิม จึ ทาให้ยั ไม่สามารถระบุได้แมน่ชัดว่าซากเก่าขง เจดีย์นันมีงายุ ร่วมสมั ย
กับประติมากรรมทวารวดีหรืงไม่
การสันนิษฐานงายุสมัยขง ร่ง รงยที่เป็นผั คันดินที่กล่าวมาข้า ต้นนีงาจทาได้เพีย คร่า วๆเท่า นั นใน
เบืง ต้นนี คืงน่าจะมีงายุในราวพุทธศตวรรษที่ 18-19 โดยเป็นการสันนิษฐานจากโบราณวัตถุที่พ บ คืงชินส่วน
ภาชนะดินเผาที่พบกระจายงยู่บนพืนดินภายในผั คั นดิน ซึ่ เป็ นชินส่วนภาชนะดิ นเผาประเภทเครื่ง ถ้วยจีน
เคลืงบขาวชิ ไป๋แมละเครื่ง ถ้วยบุรีรัมย์จากสมัยพุทธศตวรรษที่ 18 แมต่พ บเพีย จานวนน้งย เครื่ง ถ้วยที่พ บ
มากคืงที่มาจากแมหล่ บ้านเตาปูน ที่มีงายุในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19 แมละยั มีเครื่ง ถ้วยจีน คืงเครื่ง
เคลืงบสีเขียวจากเตาหล เฉวียนแมละเครื่ง ถ้วยจีนเคลืงบนาตาลเตาฉีสืง งายุ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 19 ปะปน
งยู่บ้า (ภาพที่ 3.55) โบราณสถานที่บ้านหลุมดินแมห่ นียั ต้ง มีการค้นคว้างีกมากจึ จะสามารถกาหนดช่ว
งายุสมัยทีแม่ น่นงนได้ งีกทั การใช้ านสถานทีท่ ีม่ ีแมผนผั ลักษณะนี ซึ่ ก็ น่า จะเพื่งประกงบพิธีกรรมบา งย่า
แมต่จะเป็นพิธกี รรมเนื่ง ในลัทธิความเชื่งใดก็ยั ต้ง ทาการศึกษาในภาคสนามงีก เช่นเดียวกับ ผั บริเวณที่พ บที่
บ้านดงนกงก จ.สุ พ รรณบุ รี ที่ไ ด้ตั ข้ง สั เกตไว้ ก่งนหน้า นีว่า งาจเป็ นไปได้ทั ในแม ่ข ง การได้รั บ งิท ธิพ ล
วัฒนธรรมเขมรที่นิยมสร้า ศาสนสถานโดยสระนาไว้ภายใน แมต่ศาสนสถานที่มี สระนาแมต่ ไ ม่มี งาคารก่งสร้ า
ด้วยถาวรวั ตถุ ง ยู่ ภ ายในแมบบนี ก็ ไ ม่ พ บในวั ฒ นธรรมเขมร ดั นั นงาจจะสั นนิษ ฐานว่า เป็ นการสร้า พืนที่
ประกงบพิธกี รรมที่มีประเพณีที่ผสมผสานความเชื่งแมละความนิยมขง ท้ง ถิ่นก็เป็ นได้ ในช่ว พุ ท ธศตวรรษที่
19 ชุมชนโบราณเมืง ราชบุรีน่าจะเจริญรุ่ เรืง ถึ ขีดสุด คืงมีบทบาทเป็ นเมืง ท่า ค้า ขายที่สาคั ญ โดยมีการ
สร้า ผั เมืง ที่มีคูนา-คันดินขนาดใหญ่ขึนโดยครงบคลุมบริเวณที่เป็นศูนย์กลา เดิม ขง ชุ ม ชนคืงที่ บ ริเวณวั ด
มหาธาตุฯแมละบริเวณผั คันดินที่งยู่ทา ด้านทิศเหนืงขง เมืง ไว้ด้วย
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)

96

3.54a

3.54b
ภาพที่ 3.54a-b ขง สระนาที่ งยู่ตร กลา ขง ผั คันดิ นรูป สี่เหลี่ยม บริเวณโดยรงบขง สระนา
มีคันดินงี กชันหนึ่
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a.

d.

b.

c.

e.

ภาพที่ 3. 55 ชินส่ วนภาพชนะดินเผาประเภทเครื่ง เคลืงบที่พบบริ เวณผั คันดินรูปสี่เหลี่ยม: a. เครื่ง ถ้วยชิ ไป๋ ;
b. เครื่ง ถ้ วยบุรีรัมย์ ; c. เครื่ง ถ้วยจีนเคลืงบสี นาตาล เตาฉีสืง ; d. เครื่ง ถ้ วยจีนเคลืงบสีเขียว เตาหล เฉิน ;
e. ภาชนะเตาบ้านบา ปู น

ภาพที่ 3.56 ศิลาแมล ที่ขุดได้จากข้า โบสถ์ วัดท่ าโขล ปัจจุบันใช้ประดับสวนภายในวั ด (ซ้ายบนแมละซ้ ายล่า ) แมละ
พระพุทธรูปที่มี การบูรณะจากซากประติมากรรมที่เคลื่งนย้ายมาจากซากเจดีย์ วัดเพล (ขวาบนแมละขวาล่า )
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เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี ต.ท่ำรำบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เมืง เพชรบุรีเป็นเมืง โบราณสมัยลพบุรีงกี แมห่ หนึ่ ในภาคตะวั นตกขง ไทยที่ มีพั ฒนาการต่งเนื่ง
มาตั แมต่สมัยทวารวดีเรื่งยมาจนถึ พุทธศตวรรษที่ 19 เมืง เพชรบุรีตั งยู่รมิ ฝั่ ขง แมม่นาเพชรบุ รี ท า ด้า นทิศ
ตะวันงงก มีผั เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 1,100 x 1,000 เมตร ซึ่ นั บ ว่า เป็ นเมืง สมั ย ลพบุ รีที่มีข นาด
ใหญ่ที่สุดเมื่งเปรียบเทียบกับเมืง ร่วมที่ สมั ย กั นในภาคตะวั นตก แมละเมืง นีก็ มีศาสนสถานประจาเมืง คืง
ปราสาทที่วั ดกาแมพ แมล ตั งยู่ก ลา ใจเมื ง แมละเช่นเดี ย วกั บ เมืง ราชบุ รีที่ เมืง โบราณเพชรบุ รี ก็เป็ น
ศูนย์กลา ขง จั หวัดเพชรบุ รี ที่ปั จจุ บั นมีชุ ม ชนงาศั ย งยู่งย่า หนาแมน่น ร่ง รงยขง เมืง โบราณเพชรบุ รี
นงกจากโบราณสถานที่วัดกาแมพ แมล แมล้ว จากข้งมูลภาพถ่า ยทา งากาศปี ค.ศ. 1944 ก็ พ บว่า ทา ด้า นทิศ
เหนืงภายนงกกาแมพ มีสระนาหรืงเป็นพืนที่ที่มีนาขั ซึ่ ครงบคลุ ม พืนที่ บ ริเวณกว้า ใหญ่แม ต่ ว่า ขงบเขตเขต
ไม่ ไ ด้ เป็ นรู ป ทร เลขาคณิต พืนที่ดั กล่า วนี ด้า นยาวที่สุดประมาณ 400 เมตร แมละด้า นกว้า ที่ กว้า ที่สุด
ประมาณ 350 เมตร แมนวขงบทา ด้านทิศตะวันตกนันมีแมนวที่ไม่เป็นเส้นตร แมต่ เป็ นเส้นฟั นปลาเป็ นแมนวขนาน
กับแมม่นาเพชรบุรี (ภาพที่ 3.57a-c) ปัจจุบันพืนที่บริเวณดั กล่าวนันส่วนใหญ่ กลายเป็ นที่งยู่งาศั ย มีบ้า นเรืง น
ก่งสร้า เกืงบทั พืนที่ ยกเว้นบริเวณด้านทิศใต้ที่ งยู่ใ กล้กับ กาแมพ เมืง ด้า นทิศเหนืง ที่ ปั จจุ บั นยั ค มี สภาพ
เป็นสระนาคืงมีนาขั งยู่ส่วนหนึ่ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 170 x 50 เมตร แมละจากภาพถ่า ยทา
งากาศปี ค.ศ. 1944 นันก็พบว่าสระนาแมห่ นีปรากฏขงบสระที่ค่งนข้า ชัดเจน ซึ่ ก็ เป็ นไปได้ที่สระนาแมห่ นีจะ
เป็นสระโบราณที่รว่ มสมัยกันกับ เมืง โบราณเพชรบุ รี ซึ่ ลั กษณะขง ผั เมืง โบราณที่มีสระนางยู่ท า ทิศ
เหนืงงีกแมห่ ก็คืงเมืง โกสินารายณ์ แมต่สระนาที่เมืง โกสินารายณ์นีมีข นาดใหญ่ คืง 350 x 150 เมตร แมละ
เป็นรูปทร สี่เหลี่ยมผืนผ้าชัดเจน แมต่สระนาที่เมืง เพชรบุ รีนีมีข นาดเล็ กกว่า หากนั บ เฉพาะบริเวณที่ป รากฏ
ร่ง รงยเป็นสระนาที่ชัดเจน งย่า ไรก็ตามส่วนพืนที่ทา เหนืงขง สระนาขึนไปนั นงาจจะเป็ นพืนที่ที่มิไ ด้ มีการ
ใช้ านในลักษณะที่เป็นสระนา แมต่เป็นพืนที่กักเก็บนาที่ท่วมเง่งขึนมาจากแมม่นาเพชรบุ รีเพื่งประโยชน์ใ นการ
เพาะปลูกก็เป็นได้ เพราะพบพืนที่ลักษณะคล้า ยๆกั นนีที่ไ ม่ไ ด้เป็ นรู ป ทร เลขาคณิต ชั ดเจน แมต่เป็ นพืนที่ที่ มี
ความชืนใต้ดินสู กว่าพืนที่โดยรงบ เช่น พืนที่ภ ายในกาแมพ เมืง ตร มุ ม ด้า นทิศตะวั นงงกเฉีย เหนืง แมละ
บริเวณนงกกาแมพ เมืง ที่งยู่ไปทา ทิศตะวันงงกขง สระนา ซึ่ เป็นไปได้ทีจ่ ะเคยเป็นพืนที่ที่มีการจั ดการ คืง มี
การผันนาเข้ามาในฤดูนาหลากให้ท่วมขั เพื่งประโยชน์ในการเพาะปลูก
นงกจากนีแมล้วเมื่งพิจารณาภูมิทัศน์โ ดยรงบเมืง เพชรบุ รี ก็ท าให้เห็ นว่า ภู มิทั ศน์โ ดยรงบขง เมืง
เพชรบุรีนันน่าสนใจมาก การกาหนดที่ตั ขง เมืง โบราณแมห่ นีน่า จะคานึ ถึ แมม่นาเพชรบุ รีเป็ นหลั กสาคั ญ
กล่าวคืงตาแมหน่ ที่ตั ขง เมืง เป็นบริเวณที่แมม่นาเพชรบุรีมีสาขาแมยกย่งยงงกไปหลายสาย มีทั ที่ ไ หลไปทา
ทิศเหนืง ทิศตะวันงงกแมละทา ทิศใต้ การทงดตัวขง ลานาเหล่า นั นเมื่งพิจารณาจากภาพถ่า ยทา งากาศดู
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คล้ายกับเป็นเส้นรัศมีที่แมผ่งงกไปจากเมืง เพชรบุรีระยะทา ไม่ต่ากว่า 5 กิโ ลเมตร ไปทา ด้า นทิศเหนืงแมละ
ทิศตะวันงงกขง เมืง แมละบริเวณดั กล่าวนันมีลานาสาขาหลายสาย แมละจากภาพถ่า ยทา งากาศปี ค.ศ.
1967 พบว่ามีลานาบา สายนันเป็นแมนวตร มาก ซึ่ ผิดกับลานาธรรมชาติโ ดยทั่ วไปที่จะต้ง มีคดเคียวบ้า ไม่
มากก็น้งย (ภาพที่ 3.58) ซึ่ ก็น่าสนใจมากหากทา นาเหล่านันมิได้เกิดจากธรรมชาติคืงสร้า โดยฝีมืงมนุ ษ ย์
แมล้วคูคลง เหล่า นั นสร้ า ขึนเมื่ง ใดแมล้วมีป ระโยชน์การใช้ านงะไร เพราะโคร การชลประทานใน จั หวั ด
เพชรบุ รี ซึ่ เป็ น โคร การง่า เก็ บ นาแมละฝายทดนาที่ ส ร้า ขึนใน ค.ศ. 1975 (พ.ศ. 2518) เป็ นต้ นมา
(http://ridceo.rid.go.th/petchbur/about.htm, สืบ ค้นเมื่ง 22/4/56) แมละประวั ติการขุ ดคู คลง ในภาคตะวั นตก
ในช่ว ต้นรัตนโกสินทร์นันโดยมากเพื่ง วั ตถุ ป ระส ค์ใ นการคมนาคมขนส่ สินค้า การเกษตร ที่เชื่งมระหว่า
แมม่ น าเจ้ า พระยากั บ แมม่น าแมม่ ก ลง (http://irrigation.rid.go.th/damneonsaduak/5prawatt.php สืบ ค้ นเมื่ ง
22/4/56) แมละขุ ดคลง ลั ดเป็ น เส้นตร เชื่ง ม กั บ แมม่นาเพชรบุ รี แม ละเพื่ง งงกปากง่า วได้สะดวกรวดเร็ วขึ น
(http://www.bangkrok.com/general.php, สืบค้นเมื่ง 20/4/56) แมต่คูคลง ที่เป็ นเส้นตร ที่งยู่ท า ทิศเหนืงแมละ
ทิศตะวันงงกขง เมืง โบราณเพชรบุรีนันมิได้งยู่ในตาแมหน่ ที่จะเป็ นคลง ลั ดที่เชื่งมระหว่า แมหล่ ชุ ม ชนแมต่
งย่า ใด หากแมต่งยู่ในพืนที่ลุ่มต่าที่ส่วนใหญ่เป็นพืนที่การเกษตรที่ลานาสายเล็กๆที่ไหลล สู่ท ะเลง่า วไทย ซึ่ คู
คลง ที่เป็นแมนวเส้นตร เหล่านันน่าจะเป็นการขุดเพื่งการชักนาจากลานาธรรมชาติ ใ ห้เข้า ไปยั พืนที่ที่ต้ง การ
ซึ่ จะเห็นได้ว่าลานามีแมขน แมยกเป็นเส้นตร งงกไปเป็นสง หรืงสามแมฉกหลายจุดด้วยกั น เป็ นไปได้ที่การขุ ดคู
คลง นีเป็นวิธกี ารจัดการนาขง ชุมชนขนาดใหญ่บนที่ราบใกล้ชายฝั่ ทะเลงย่า เมืง เพชรบุ รี ที่ต้ง การพืนที่
ราบกว้า ใหญ่ในการเพาะปลูก แมต่งาจจะต้ง เผชิญกับปัญหานาทะเลหนุ น แมละปั ญหาภั ย แมล้ ในบา ฤดู กาล
ซึ่ วิธกี ารจัดการนาบนพืนที่ราบชายฝั่ ทะเลนันย่งมแมตกต่า จากพืนที่ราบลุ่มริมฝั่ แมม่นางย่า ในพืนที่ จั หวั ด
สุพรรณบุรีที่สันนิษฐานว่ามีการจัดการนาด้วยคันดินที่เป็นแมนวยาวใช้ในการผันแมละกั กเก็ บ นาเพื่งประโยชน์ใ น
การเพาะปลูก แมละในแม ่ขง การศึกษาทา โบราณคดีก็น่าจะสันนิษฐานในเบืง ต้นนีได้ว่า ทั คั นดินแมละคู คลง
ที่เป็นแมนวเส้นตร ที่พบบนภาพถ่ายทา งากาศนันค ไม่ต้ง ส สัยแมล้วว่า จะเป็ นหลั กฐานทา วั ฒนธรรมที่เกิด
จากการปรับตัวขง มนุษย์เพื่งให้สามารถดาร ชีพ งยู่ไ ด้ สภาพแมวดล้งมทา ธรรมชาติ ลักษณะต่า ๆได้ โดย
มนุษย์เรียนรู้ที่จะแมก้ปัญหาแมละใช้ประโยชน์จากสิ่ ที่งยู่ในธรรมชาติ งย่า ไรก็ดีแมม้ว่า จะยั ไม่สามารถกาหนด
งายุสมัยขง การสร้า คันดินแมละคูคลง เหล่านันได้ในตงนนี แมต่ สิ่ หนึ่ ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คืง ชุ ม ชนสมั ย ลพบุ รีที่ มี
ขนาดใหญ่งย่า เมืง เพชรบุรีนีน่า ที่ จะต้ง มีการจั ดการนาที่เป็ นระบบเพื่งประโยชน์ใ นการเกษตรเพราะมี
ความจาเป็นที่ต้ง ผลิตงาหารงย่า เพีย พงเพื่งนามาเลีย คนจานวนมากขง ชุมชน
เมืง โบราณขนาดใหญ่ที่เพชรบุรีนีมีศาสนสถานประจาเมืง ตั งยู่กลา เมืง คืงโบราณสถานที่ง ยู่
ภายในวัดกาแมพ แมล เป็นกลุ่มงาคารทร ปรา ค์เขมรศิลปะบายนรวมทั สิน 5 ง ค์ ก่งสร้า ด้วยงิฐ ศิลาแมล
ผนั ฉาบปูนแมละประดับด้วยลวดลายปูนปั้น กลุ่มงาคารนีมีกาแมพ แมก้วขนาด 72 x 97 เมตร ล้งมรงบงยู่ กลุ่ม
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ปรา ค์ภายในกาแมพ แมก้ว มี 3 ง ค์ที่เรีย ตัวตามแมนวทิศเหนืงใต้ ปรา ค์ป ระธานที่งยู่ตร กลา มีข นาดใหญ่
ที่สุด ส่วนปรา ค์งกี 2 ง ค์ งยู่ ทิศตะวั นตกแมละทิศตะวั นงงกขง ปรา ค์ป ระธาน ปรา ค์ง ค์ที่งยู่ด้า นทิศ
ตะวันงงกนันมีลักษณะคล้ายกับโคปุระมาก แมต่จากการขุดแมต่ เมื่งปี พ.ศ. 2545 ไม่พ บร่ง รงยหลั กฐานใดที่
เป็นระเบีย หรืงมีแมนวกาแมพ ชันใน จึ สั นนิษ ฐานว่า ไม่ใ ช่โ คปุ ร ะแมต่เป็ นปรา ค์ง ค์ห นึ่ (พรงนั นต์การช่า ,
บริษัท 2545) ปรา ค์บ า ง ค์ยั ค มีปู นฉาบผนั แมละลวดลายประดั บ ปู นปั้ นหล เหลืงงยู่ บริเวณภายใน
กาแมพ แมก้ วมีสระนางยู่แม ห่ หนึ่ ตร มุ ม ด้ า นทิศ ตะวั นงงกเฉีย เหนื ง แมต่ จากราย านการขุ ดแมต่ แมสด
ความเห็นว่าไม่สามารถระบุได้ว่าสระนานันมีงายุการใช้ านร่วมสมัยกับสิ่ ก่งสร้า งื่นๆภายในกาแมพ งย่า ไร
ก็ตามหลักฐานเก่าที่สุดที่แมสด สภาพขง โบราณสถาน คืงภาพถ่า ยในคงลเลคชั น ขง Robert Larimore จาก
ค.ศ. 1936 มีภาพถ่ายโบราณสถานในวัดกาแมพ แมล ก่งนที่จะมี การบู ร ณะ ซึ่ ปรา ค์บ า ง ค์งยู่ใ นสภาพที่
ค่งนข้า สมบูรณ์ คืงง ค์ที่งยู่ทา ด้านทิศใต้ขง ปรา ค์ป ระธาน ส่วนปรา ค์ง ค์ง่ืนๆงยู่ใ นสภาพที่ บ า ส่วน
ปรักหักพั แมละมีพุ่มไม้ขึนปกคลุม แมต่ก็ยั มีลวดลายปูนปั้นประดับ ให้เห็ นงยู่ โดยเฉพาะที่ป รา ค์ง ค์ป ระธาน
ในภาพถ่ายเก่าในคงลเลคชัน Robert Larimore ยั แมสด ให้เห็นสภาพพืนที่รงบๆโบราณสถานว่า เคยมีช าวบ้า น
งยู่งาศัยแมละเพาะปลูกพืชไร่ในพืนที่นันด้วย นงกจากกลุ่มปรา ค์แมล้วยั มีภาพถ่ายขง สระนาทีร่ ะบุ ว่า งยู่ที่ มุ ม
ด้านตะวันงงกเฉีย เหนืงขง กาแมพ แมก้ว (ภาพที่ 3.59-3.60) ซึ่ ในภาพถ่า ยพบว่า บริเวณขงบสระนาคล้า ย
กับมีก้งนศิลาแมล งยู่จานวนหนึ่ แมต่ถึ กระนันก็ยั ไม่งาจสรุปได้แมน่ชัดว่าสระนานันเป็ นสระนาโบราณที่มี ศิลา
แมล กรุที่บริเวณขงบสระ งย่า ไรก็ตามเมื่งพิจารณาถึ ตาแมหน่ ขง สระนาดั กล่า วแมล้ว ก็ เป็ นไปได้ ที่จะเป็ น
สระนาที่มีการใช้ านร่วมสมัยกับกลุ่มปรา ค์ภายในกาแมพ แมก้ว เพราะโดยทั่วไปแมล้วแมผนผั สถาปัตยกรรมขง
สถานที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นสมั ย ลพบุ รี นั นมั ก มี ส ระ น าเป็ น ส่ ว นประกงบ ที่ ส าคั ญ แมละมั ก จะงยู่ บ ริ เ วณทิ ศ
ตะวันงงกเฉีย เหนืงขง กลุ่มงาคาร แมม้ว่าส่วนใหญ่จะพบสระนางยู่นงกกาแมพ แมก้วก็ ตาม ปั จจุ บั นสระนา
ดั กล่าวได้ถูกถมไปแมล้ว แมละภายในกาแมพ แมก้วก็มีการปรับพืนที่แมละมีสิ่ ก่งสร้า สมั ย ใหม่ เกืงบเต็ ม พืนที่ ข ง
วัดกาแมพ แมล จึ ทาให้ไม่สามารถตรวจสงบได้ว่ามีสิ่ ก่งสร้า งื่นใดภายในกาแมพ แมก้วงีกหรืงไม่
โบราณสถานภายในวัดกาแมพ แมล แมห่ นีมีหลักฐานด้านสถาปัตยกรรมที่นับว่า ยั ค สภาพไว้ ค่งนข้า
ดี แมละหลักฐานวัตถุที่พบแมม้ว่า จะหล เหลืง ให้ศึกษาไม่ม ากนั ก ก็ ตามแมต่ก็ เป็ นหลั กฐานที่สาคั ญมาก ได้แม ก่
ชินส่วนศิลาสลักรูปเคารพพระโพธิ์สัตว์ง วโลกิเตศวรเปล่ รั ศมี พบเพีย ส่วนขง เศีย รแมละพระกร (ภาพที่
3.61) ซึ่ รูปเคารพง ค์นีเป็นหนึ่ ในโบราณวัตถุ ที่พ บเพีย ไม่กี่ชินในประเทศไทย นงกจากนียั พบรู ป เคารพ
เนื่ง ในศาสนาพุทธลัทธิมหายานเช่นกัน ได้แมก่ พระพุทธรูปนาคปรก แมละพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรสี่กร แมละ
จากการขุดแมต่ เมื่งปี พ.ศ. 2545 ก็พบโบราณวัตถุงกี จานวนหนึ่ ที่ แม สด หลั กฐานการงยู่งาศั ย ขง ชุ ม ชนใน
บริเวณนีต่งเนื่ง มาถึ หลั สมัยลพบุรีด้วย ซึ่ ได้แมก่ โบราณวั ตถุ ป ระเภทชินส่วนภาชนะดินเผาจากแมหล่ เตา
บ้านบา ปูนแมละจากแมหล่ เตาศรีสัชนาลัย เป็นต้น เมืง เพชรบุรีค ไม่เคยร้า ราผู้คน เพราะมีชุ ม ชนงาศั ย งยู่ใ น
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บริเวณงย่า ต่งเนื่ง มาหลายยุคหลายสมัย ดั ปรากฏหลักฐานศาสนสถานจากสมั ย ต่า ๆเรื่งยมาจนกระทั่
ถึ สมัยปัจจุบันทีศ่ ูนย์กลา ทา เศรษฐกิจขง จั หวั ดเพชรบุ รี ก็ยั ค งยู่ภ ายในผั เมืง โบราณแมห่ นี แมต่จาก
การที่มีการทับซ้งนกันขง ชันวัฒนธรรมหลายสมัยทาให้สั เกตเห็ นร่ง รงยเจาะจ เฉพาะยุ คสมั ย ท าได้ ย าก
งีกทั กาแมพ เมืง แมต่ละด้านก็แมทบไม่หล เหลืงสภาพขง คันดินโบราณให้เห็นแมล้วเพราะปัจจุ บั นคั นดินทุ กด้า น
ได้กลายเป็นถนนสาหรับรถยนต์ไปแมล้ว ซึ่ ร่ง รงยทา โบราณคดีในสมัยลพบุรีที่นงกเหนืงจากโบราณสถานที่
วัดกาแมพ แมล ก็ไม่มีปรากฏชัดเจนนัก จะพบก็แมต่พระพุทธรูปนาคปรกศิลาสลัก 2 ง ค์ ที่เก็ บ รั กษาไว้ ใ นโบสถ์
ขง วัดท่งซึ่ ตั งยู่ภายในเมืง เพชรบุรีนั่นเง แมต่ก็ไม่ทราบข้งมูลว่าพระพุทธรูป ทั สง ง ค์นันมีที่ม างย่า ไร
(ภาพที่ 3.62) เมืง โบราณเพชรบุรีนีสมควรจะได้มีการศึกษาโดยละเงียดเพราะเป็นเมืง โบราณงีกแมห่ หนึ่ ที่
มีความสาคัญต่งการทาความเข้าใจสภาพบ้า นเมืง ในภาคกลา ในช่ว เวลาที่มีการแมข่ ขั นแมละการแมย่ ชิ
งานาจกันในภูมิภาคก่งนที่บ้านเมืง ในลุ่มเจ้าพระยาตงนกลา งย่า สุโขทัยจะรุ่ เรืง แมละมีบ ทบาทเด่นขึนมา
ในภูมิภาคนี

ภาพที่ 3. 57a ภาพถ่ายทา งากาศเมืง เพชรบุ รี Williams-Hunt Collection (BN 334 684 5/5/1944, F36)
(gdap.crma.ac.th)
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ภาพที่ 3.57b ภาพถ่ายดาวเทียมเมืง เพชรบุรี (Google Earth 29/2/2012)

ภาพที่ 3.57c ภาพลายเส้นเมืง โบราณเพชรบุ รี มีโบราณสถานกาแมพ แมล งยู่กลา เมืง
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)
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ภาพที่ 3.58 ภาพถ่ายทา งากาศแมสด ร่ง รงยคูคลง รงบเมืง เพชรบุรี (V1VAP61USN 4946 4/12/1967)

ภาพที่ 3.59 โบราณสถานภายในวั ดกาแมพ แมล พระปรา ค์สามง ค์ (ภาพซ้ าย) แมละพระปรา ค์ทศิ ตะวันงงก (ภาพขวา)
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ภาพที่ 3.60 ภาพถ่ายจากสระนามุมทิ ศตะวันงงกเฉีย เหนืงขง โบราณสถานกาแมพ แมล จากภาพคงลเลคชั น

ขง Robert Larimore ค.ศ. 1936 (http://collections.lib.uwm.edu, 22/1/2012)

ภาพที่ 3.61 เคารพที่พบที่ โบราณสถานกาแมพ แมล ปัจจุบันเก็บ รักษาที่พิพิ ธภัณฑสถานแมห่ ชาติพระนครคีรี พระโพธิ สัตว์
งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมี (ซ้ าย) พระโพธิสัตว์ งวโลกิเตศวรสี่กร (กลา ) พระพุทธรูปปา นาคปรก (ขวา)
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)
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ภาพที่ 3.62 พระพุทธรูปนา ปา นาคปรกเก็บรักษางยู่ในโบสถ์ท่ีวัดท่ง ง.เมืง จ.เพชรบุรี ไม่ทราบที่มาปัจจุบัน

วัดสระกระเทียม ต.สระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม
ภายหลั จากที่วัฒนธรรมทวารวดีถึ คราวที่มีการเสื่งมทรามล แมต่เมืง สาคัญงย่า เมืง นครปฐมที่
มีความสาคัญทา เศรษฐกิจยั พบว่ามีหลักฐานการงยู่งาศัยต่งเนื่ง มาในสมั ย ลพบุ รี ด้วยหลั กฐานวั ตถุ ที่พ บ
เช่น รูปเคารพที่เป็นศิลปะลพบุรี แมละเครื่ง ถ้วยจีนแมบบเครื่ง เคลืงบสีข าว (งุษ า ้วนเพีย รภาค 2548) แมละ
ยั มีการบันทึกการพบรูปเคารพหล่งสาริด เป็นรูปพระโพธิสัตว์แมละเศียรพระพุทธรูปที่พระประโทน นงกจากนี
ยั มีประติมากรรมรูปเคารพศิลาสลักสมั ย ลพบุ รี งีกจานวนหนึ่ ที่ จัดแมสด งยู่ ที่พิพิธภั ณฑ์วัดพระปฐมเจดีย์
หลายชิน เช่น พระพุทธรูปนาคปรกทร เครื่ง พระพุทธรูปทร เครื่ง ปา ประทานงภั ย เศีย รพระโพธิสัต ว์ง ว
โลกิเตศวร แมม้ว่าโบราณวัตถุส่วนมากจะไม่ทราบที่มา แมต่บา ชินระบุที่ว่ามาจากจั หวัดสุพ รรณบุ รี หลายๆชิน
ระบุว่าได้รับมงบจากข้าราชการชันผู้ใหญ่เมื่งหลายสิบปีก่งน ดั นันก็เป็นไปได้ที่วัตถุบา ส่วนจะมาจากพืนที่ใ น
จั หวัดนครปฐมเง
แมหล่ โบราณคดีที่วั ดสระกระเที ย มนี มี บั นทึก การพบเทวรู ป เหวั ช ร (หรืงพระงิศวร) หล่ งสาริ ด
ปัจจุบันเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติราชบุรี (ภาพที่ 3.63) แมละภายในวั ดสระกระเทีย มก็ พ บว่า มีสระ
นาขนาดเล็กซึ่ ปัจจุบันได้มีการก่งสร้า ต่งเติมตร ขงบสระจนไม่ทราบว่าเป็นรูปทร เดิมเป็นงย่า ไร รู ป ทร ที่
เห็นปัจจุบันเป็นทร กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลา ประมาณ 6 เมตร บริเวณรงบๆสระนาพบซากงิฐ ศิลาแมล
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จานวนหนึ่ กง งยู่ตามโคนต้นไม้หลายจุดด้วยกัน จากคาบงกเล่าขง ชาวบ้านก็ทราบว่า สระนาแมห่ นีเป็ นสระ
เก่าแมก่ ซึ่ ปัจจุบันทา วัดได้มีการปรับภูมิทัศน์บริเวณรงบๆสระให้ เป็ นสถานที่ป ฏิบั ติธรรม โดยมีการปู งิฐ จน
เกืงบเต็มพืนที่ สภาพพืนที่บริเวณรงบๆสระนานันมีลักษณะเป็นเกาะขนาดเล็กคืงมีคูนางยู่ร งบๆแมละมีสระนา
ดั กล่าวงยู่ตร กึ่ กลา (ภาพที่ 3.64) แมต่ข้งมูลคาบงกเล่าขง ชาวบ้านไม่ตร กั น จึ ยั ไม่งาจสรุ ป ได้ ชั ดเจน
ว่าเป็นคูนาที่งยู่รงบๆนันเป็นคูนาที่มีมาแมต่ดั เดิมหรืงเพิ่ สร้า ขึนมาใหม่ งีกทั การสารวจเก็ บ ข้งมู ลจากพืนที่
โดยรงบก็ไม่สามารถทาได้เพราะมีการปรับระดับแมละมีสิ่ ก่งสร้า ขง วัดจนเกืงบเต็มพืนที่แม ล้ว แมม้ว่า จะยั ไม่
มีข้งมูลที่ชัดเจนมากนัก แมต่ก็น่าจะกล่าวได้ว่าเป็นแมหล่ โบราณคดีแมห่ หนึ่ โดยมีสระนาแมห่ นีเป็ นร่ง รงยขง
ชุมชนโบราณ
ภาพที่ 3.63 รูปเคารพเหวั ชระหล่งสาริด พบ
บริเวณวัดสระกระเทียม ปัจจุบันจัดแมสด งยู่ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติราชบุรี

ภาพที่ 3.64 สระนาโบราณภายในวั ดสระกระเทียม ปัจจุบันมีการปรับพืนที่ โดยรงบแมต่ยั พบซากงิฐศิลาแมล กง งยู่ ตาม
ใต้ต้นไม้ใกล้ ๆกับ สระ
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ภาพที่ 3.65a ภาพถ่ายทา งากาศ
บริเวณวัดสระกระเทียม (VV WWS
M9 AMS 30/12/1952, 119, 1144)

ภาพที่ 3.65b ภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณ
วัดสระกระเทียม (ลูกศรชี ) (Google
Earth, 10/3/2013)
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสืง่ ระยะไกล (Remote Sensing)
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ภาพที่ 3.65c ภาพลายเส้นร่ง รงยทา โบราณคดีบริเวณวัดสระกระเทียม (ว กลมสีเทาขนาดเล็ กคืงตาแมหน่
สระนาโบราณในวั ดสระกระเทียม)

แมหล่ โบราณคดีในวัดสระกระเทียมนันตั งยู่ในตาแมหน่ ขง ภู มิศาสตร์ที่น่า สนใจ กล่า วคืงตั งยู่ไ ม่
ห่า จากแมม่นาบา แมขม ซึ่ เป็นแมม่นาสาขาขง แมม่นาแมม่กลง ที่ไหลไปบรรจบกับแมม่นาบา แมก้ว ซึ่ เป็ นแมม่นาที่
เชื่งมกับแมม่นานครชัยศรีด้วย ซึ่ ก็หมายถึ เส้นทา คมนาคมที่สามารถเชื่งมระหว่า แมม่นาแมม่กลง แมละแมม่นา
นครชัย ศรี (แมม่นาท่า จีน ) วั ดสระกระเทีย มนีงยู่ห่า จากเมืง โบราณนครปฐมมาทา ทิศตะวั นตกเฉีย ใต้
ประมาณ 14 กิโลเมตร แมละห่า จากเมืง โกสินารายณ์มาทา ทิศตะวันงงกเฉีย ใต้ป ระมาณ 16 กิโ ลเมตร ซึ่
ก็งาจกล่าวได้ว่าเป็นเครืงข่ายชุมชนร่วมสมัยที่มีความสัมพันธ์กันงย่า ไม่ต้ง ส สัย แมม้ว่า ข้งมู ลภาคสนามจะ
เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับแมหล่ โบราณคดีแมห่ นีไม่มากนัก แมต่ภาพถ่ายทา งากาศปี ค.ศ.1952 ที่แม สด ภู มิทั ศน์
บริเวณใกล้เคีย กันนันพบร่ง รงยที่น่าสนใจ คืงร่ง รงยที่คล้ายกับคันดินที่เกืงบเป็ นเส้นตร ทงดตั วเป็ นแมนว
ยาวตามทิศเหนืง-ใต้ จานวน 2 เส้น งยู่ไ ปทา ทิศเหนืงขง วั ดสระกระเทีย ม แมนวคั นดินทั สง งยู่ห่า กั น
ประมาณ 500 เมตร เส้นที่ง ยู่ท า ทิศตะวั นงงกมีความยาวประมาณ 1,200 เมตร ส่วนเส้นทา ด้า นทิศ
ตะวันตกยาวประมาณ 700 เมตร แมนวคันดินแมนวตั ทั สง แมนวนีมีแม ม่นาบา แมก้วงยู่ท า ด้า นทิศเหนืงที่ไ หล
ตามแมนวตะวันตก-ตะวันงงก แมละที่น่าสนใจก็คืงร่ง รงยคล้ายกับสระนารูปสี่เหลี่ย มผืนผ้า ซึ่ งยู่ติดกั บ แมม่นา
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บา แมก้ว แมละนงกจากนียั พบว่ามีรง่ รงยขง สระนารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้างีกแมห่ ตั งยู่กึ่ กลา ระหว่า แมนวคั น
ดินทั สง นี ซึ่ ร่ง รงยสระนาดั ที่กล่าวมานันค่งนข้า ชั ดเจนว่า เป็ นสระนา เพราะบนภาพถ่า ยดาวเทีย มที่
แมสด สภาพปัจจุบันขง พืนที่ก็พบว่าบริเวณเดียวกันนันมีลักษณะคล้ายกับเป็ นบริเวณที่เคยมีนาขั งยู่ แมละไม่
ใช้เป็นแมหล่ นาตามธรรมชาติเพราะมีขงบเขตที่เป็นเส้นตร จึ น่าจะถูกสร้า ขึนโดยมนุ ษ ย์ นงกจากนีแมล้ว สระ
นาสง แมห่ นีมีขนาดแมละตาแมหน่ แมละการวา ตัวขง รูปทร ที่น่าสนใจมากเมื่งพิจารณาร่ วมกั บ คั นดินที่งยู่ใ น
แมนวตั ทั สง ด้วย (ภาพที่ 3.65a-c) งย่า ไรก็ตามยั ต้ง มีการสารวจพืนที่เพิ่ม เติม จึ จะสรุ ป ได้ว่า ร่ง รงย
ทั หลายที่กล่าวถึ นันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ง กันหรืงไม่งย่า ไร แมละมีการใช้ านงยู่ในช่ว สมัยใด

ในภาคตะวันตกนียั มีหลักฐานทา โบราณคดีสมัยลพบุรีงกี มากที่รงการค้นพบ นงกจากร่ง รงยที่ไ ด้
กล่าวถึ ในบทนีแมล้วยั มีรง่ รงยบนภูมิทัศน์งีกมากที่ต้ง การการสารวจพิสูจน์ แมต่ จาก านศึกษานีก็ ไ ด้ พ บ
ข้งมูลที่หลากลหายทั จากแมหล่ ที่เป็นการค้นพบใหม่แมละยั ได้บันทึกหลักฐานใหม่ๆขง แมหล่ ที่เป็ นที่รู้จัก กั น
แมล้ว การสารวจศึกษาครั นีก็ทาให้ได้รู้จักลักษณะทา วัฒนธรรมแมละได้ท ราบถึ ความสาคั ญขง แมหล่ ต่า ๆ
เพิ่มมากขึน แมละที่สาคั ญที่สุดคืง านวิจัย ชินนีได้มีข้งเสนงใหม่ท า วิช าการงย่า น้งย 2 ประการด้วยกั น
ประการแมรกคืงศูนย์กลา ขง เมืง สุวรรณปุระ ที่การศึกษาครั นีเสนงว่า ตั งยู่ที่แม หล่ โบราณคดีบ้า นหนง
แมจ ซึ่ ข้งสั นนิษ ฐานนีมาจากร่ ง รงยผั คั นดินขนาดใหญ่ ที่ พ บบนภาพถ่า ยทา งากาศผนวกกั บ หลั กฐาน
ภาคพืนดินที่สาคัญไม่น้งย แมละข้งเสนงประการสง ขง านศึกษานีซึ่ งาจจะยั เป็ นเพีย ข้งสั เกต ก็ คืงการ
พบผั คันดินรูปสี่เหลี่ยมที่มีสระนางยู่ตร กลา ซึ่ สั นนิษ ฐานว่า เป็ นสถานที่ป ระกงบพิธีกรรมบา งย่า แมต่
รูปแมบบการก่งสร้ า แมบบนี ยั ต้ง มีการศึกษาค้นคว้า งีกมากทั ในการสารวจพืนที่เพิ่ม เติม แมละการศึกษา
เปรียบเทียบกับแมหล่ งื่นๆ
ในบทต่งไปจะได้กล่าวถึ หลั กฐานวั ตถุ ที่สะท้งนให้เห็ นถึ ลั กษณะทา วั ฒนธรรมขง ชุ ม ชนบนลุ่ม
แมม่นาแมม่กลง แมละลุ่มแมม่นาท่าจีนที่แมสด ให้เห็นถึ การเปลี่ย นผ่า นทา วั ฒนธรรมที่มีการรั บ วั ฒนธรรมจาก
ภายนงกเข้ามาผสมผสานกับรูปแมบบขง วัฒนธรรมท้ง ถิ่นที่สืบทงดกันมาในสมัยหลั
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บทที่ 4
ภูมิทัศน์และวัฒนธรรม
บทนีจะเป็ นการน าเสนงข้ ง มู ล จากการสารวจจากภาคพืนดิ น ที่ กล่า วถึ หลั กฐานที่เป็ น วั ตถุ ท า
วัฒนธรรมที่พบตามแมหล่ โบราณคดีต่า ๆในภาคตะวันตก เพื่งวิเคราะห์ในเชิ เปรีย บเทีย บในภู มิภ าคเดีย วกั น
แมละกับภูมิภาคงื่นๆ แมละผนวกการวิเคราะห์กับข้ งมู ลโบราณคดีภู มิทั ศน์ (Landscape Archaeology) ที่ไ ด้จาก
การสารวจระยะไกล (Remote Sensing) ที่ได้นาเสนงไปแมล้วในบทที่ 3 เพื่งงธิบายความสัมพั นธ์ท า สั คมแมละ
วัฒนธรรมขง ชุมชนต่า ๆในภาคตะวันตกขง ไทย รวมไปถึ พยายามท าความเข้า ใจบทบาททา สั คมขง
ชุมชนโบราณในภาคตะวันตกในภาพรวมขง ภูมิภาคเงเชีย ตะวั นงงกเฉีย ใต้ใ นช่ว เวลาที่ ความรุ่ เรืง ขง
วัฒนธรรมทวารวดีกาลั เสื่งมถงยล ไป ในขณะเดีย วกั นกั บ ที่ กลุ่ม งานาจทา การเมืง ที่มีร ะบบเศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่แมละมีความซับซ้งนมากงย่า พุ กามแมละกั ม พู ช าก็ กาลั เติบ โตแมละเข้ม แมข็ ขึน แมละพยายามที่จะ
ขยายงานาจไปยั ภูมิภาคโดยรงบ

4.1 วัฒนธรรมทวารวดีในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
วัฒนธรรมทวารวดีมีการก่งร่า ตัวมาจากเศรษฐกิจการค้าตั แมต่สมัยก่งนประวัติศาสตร์ตงนปลาย ที่
การคิดต่งแมลกเปลี่ย นกั บ ชุ นชนโพ้นทะเลที่ดาเนินมางย่ า ต่งเนื่ง นี เง ที่เป็ นสิ่ กระตุ้นให้ เศรษฐกิจเงเชีย
ตะวันงงกเฉีย ใต้เกิดการตื่นตั วมากขึน กล่า วคืงมีก ารค้า ขายแมลกเปลี่ย นกั น เง มากยิ่ ขึน หลั กฐานทา
โบราณคดีประเภทสินค้านาเข้าแมละสินค้าฟุ่มเฟืงยหลายหลายชนิดที่หลั่ ไหลเข้ามา ได้แมสด ให้เห็นถึ ความมั่
คั่ ทา เศรษฐกิจขง ภูมิภ าคแมละความนิย มบริโ ภคสินค้า จากต่า วั ฒนธรรม แมละต่งมาเมื่งความต้ง การ
สินค้าเหล่านันเพิ่มมากขึน ก็ ไ ด้มีการรั บ เทคโนโลยีการผลิต มาด้วยเพื่งตงบสนง ความต้ง การขง ตลาด
ภายในภูมิภาค ดั นันปฏิสัมพันธ์ระหว่า คนท้ง ถิ่นกับชาวต่า ชาติก็ใ กล้ชิดมากขึน โดยเฉพาะกั บ พ่งค้า จาก
เงเชียใต้ที่ล่ง เรืง ข้า มทะเลเพื่ง นาสินค้า มาแมลกเปลี่ย น แมละหลั จากค้า ขายเสร็ จแมล้วก็ ต้ง พั กค้า แมรมที่
ปลายทา งยู่นานหลายเดืงนเพราะต้ง รงให้ถึ ฤดูกาลที่เหมาะสมต่งการล่ง เรืงงงกทะเล มีเงกสารโบราณ
ที่แมสด ให้เห็นว่าวัฒนธรรมต่า ถิ่นจากงเชีย ใต้ นันเป็ นที่ ย งมรั บ แมละถึ กั บ ได้รั บ ความนิย มยกย่ง ด้วย มิใ ช่
เพีย ความนิยมในวัตถุพวกสิ่ ขง เครื่ง ใช้แมละเครื่ง ประดับที่ผลิตจากเทคโนโลยีชันสู แมต่ ที่สาคั ญ ไปกว่า นั น
คืงการยงมรับแมละเลื่งมใสในลั ท ธิความเชื่ง ทา ศาสนาขง ชาวต่า ชาติงี กด้วย ดั ในพ ศาวดารราชว ศ์
เหลีย (Liang-shu) ในคริสต์ศตวรรษที่ 3 ที่กล่าวถึ ตานานขง งาณาจักรฟูนันย้งนหลั ไปในคริสต์ศตวรรษที่
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1 ฟูนันมีกษัตริย์ง ค์แมรกเป็นสตรีซึ่ เป็นธิดาขง พญานาค ต่งมากษั ตริย์ ฟู นันต้ง สู้ร บกั บ กลุ่ม พราหมณ์ที่ม า
จากโพ้นทะเลที่งยู่ห่า ไกล แมละพราหมณ์หนุ่มนามว่า ‘โกณฑัญญะ’ ก็ สามารถพิชิตพญานาคได้ด้วยการดื่ม
นาจากแมม่นาจนเหืงดแมห้ หมด จนทาให้พ ญานาคต้ง ยงมจานนแมต่โ ดยดี แมละในภายหลั โกณฑั ญญะก็ ไ ด้
งภิเษกกับธิดาพญานาคแมละได้ขึนครง ราชย์เป็นกษั ตริย์ข ง ฟู นันสืบ ต่ง มา (Hall 1985:49) นงกจากตานาน
ขง งาณาจักรฟูนันที่เกี่ยวข้ง งย่า ใกล้ชิดกับพวกพราหมณ์แมล้ว เงกสารจีนโบราณยั กล่า วถึ บ้า นเมืง งื่นๆ
ในแมถบทะเลจีนใต้ที่นิยมแมละยกย่ง พวกพราหมณ์ งย่า เช่น ชาวเมืง ตุนซุ่น (Tun-sun) ที่ใ นเงกสารจีนกล่า ว
ไว้ว่าในเมืง นีมีพราหมณ์มาจากงินเดียเข้ามางยู่งาศัยเป็นจานวนมาก คนท้ง ถิ่นก็ยินดีที่ จะให้พ วกพราหมณ์
เหล่านันงยู่งาศัยไปนานๆ งีกทั ยั ต้ง การที่จะเกี่ยวดง เป็นญาติกับเหล่า พราหมณ์จึ ยกลู กสาวให้ แม ต่ าน
ด้วย (Wheatley 1961:17) ซึ่ ที่กล่าวถึ เงกสารโบราณมาข้า ต้นนีก็ เพื่งที่จะชีให้เห็ น ถึ ที่ม าแมละความสาคั ญ
ขง การเริ่มต้นหยั่ รากลึกขง วัฒนธรรมเงเชียใต้ที่เข้ามามีงิท ธิพ ลในสั คมแมละวั ฒนธรรมเงเชีย ตะวั นงงก
เฉีย ใต้ตั แมต่นันเป็นต้นมา
ชุมชนโบราณในภาคตะวันตกขง ไทยมีพัฒนาการทา สั คมวัฒนธรรมจนกระทั่ ระบบเศรษฐกิจแมละ
สั คมมีความซับซ้งนมากขึนจนกลายเป็ นสั คมเมืง (Urban) ตั แมต่ ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ 11 ซึ่ ก็ คืง สั คมใน
วัฒนธรรมทวารวดี เช่นเดีย วกั บ ในหลายๆภู มิภ าคในเงเชีย ตะวั นงงกเฉีย ใต้ ที่ พั ฒนาการทา สั คมได้ รั บ
งิทธิพลงย่า มากจากวัฒนธรรมเงเชียใต้ ทั ในด้านศาสนาความเชื่งแมละศิลปะวิท ยาการต่า ๆ ซึ่ เห็ นได้จาก
หลักฐานทา โบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นรูปแมบบศิลปะ การใช้ระบบสัญลักษณ์แมละรวมไปถึ โคร สร้า ทา สั คมที่
มีระบบกษัตริย์ (ธิดา สาระยา 2532) ที่ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-15 ถืงได้ว่าวัฒนธรรมทวารวดี รุ่ เรืง ถึ ขีด
สุด ดั ปรากฏเป็นสถาปัตยกรรมที่งลั การแมละประติมากรรมที่ประณีต ด าม แมม้ว่าจะเป็นสกุลช่า ที่ มี ต้นเค้า
มาจากศิลปะเงเชียใต้ แมต่ต่งมาก็มีพั ฒนาการที่มีการผสมผสานให้ เข้า กั บ ความนิย มแมละความช านาญขง
ท้ง ถิ่น จนกระทั่ คลี่คลายมาเป็ นรู ป แมบบเฉพาะขง ตนเง จากความหนาแมน่ นแมละความโดดเด่นขง
หลั กฐานทา โบราณคดีสมั ย ทวารวดีใ นภาคตะวั นตกนีที่ ท าให้นัก วิช าการหลายท่า นเชื่งว่า ภู มิภ าคนีคื ง
ศูนย์กลา ทา เศรษฐกิจขง ทวารวดี (ผาสุ ก งินทราวุ ธ 2548; ศั กดิ์ชั ย สายสิ ห์ 2543 ) แมต่ก็ยั มี ป ระเด็ น
ในทา วิชาการที่ยั มีความเห็นแมตกต่า เช่น ทวารวดีคืงงะไร เป็นชื่งเรียกขง งาณาจักรหรืงควรจากั ดเฉพาะ
เป็นชื่งเรียกขง สกุลช่า ทา ศิลปะ ศูนย์กลา วัฒนธรรมทวารวดีงยู่ที่ใด ครงบคลุ ม พืนที่ใ ดบ้า แมละงิท ธิพ ล
ทา ศิลปะที่พบในภูมิภาคงื่นนันมีนัยยะสาคัญที่แมสด ถึ งิทธิพลทา การเมืง หรืงไม่งย่า ไร
หลักฐานโบราณคดีที่แมสด ถึ ลักษณะเฉพาะขง วัฒนธรรมทวารวดีใ นภาคตะวั นตกมีทั สิ่ ก่งสร้า
ขนาดใหญ่ ได้แมก่ คูนา-คันดิน ศาสนสถาน แมละศิลปวัตถุ เช่น ประติมากรรมรูปเคารพ แมละชินส่วนประดั บ ศา
สนสถาน เป็นต้น สิ่ ก่งสร้า ประเภท คูนา-คันดินที่เป็นขงบเขตเมืง โบราณสมัยทวารวดีพ บมากบริเวณขงบ
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ที่ราบภาคกลา แมละในภาคตะวันงงกเฉีย เหนืง บา แมห่ มีรู ป ทร ไม่สม่ าเสมง บา แมห่ ก็ เป็ น รู ป ทร เลขา
คณิต บา แมห่ ก็มีการเพิ่มขยายงาณาเขตขง เมืง คูนาคันดินงงกไปงีก ชั นหนึ่ ส่วนทิศทา การวา ผั เมืง
นันไม่มีแมบบแมผนที่ตายตัว เมืง คูนาคันดินสมัยทวารวดีมีขนาดที่ แม ตกต่า กั น โดยมีความยาวตั แมต่ป ระมาณ
500 เมตร ไปจนถึ ประมาณ 3,600 เมตร แมละมีการสันนิษฐานกันว่าเมืง ที่มิได้มีรูปทร เลขาคณิต งย่า เช่น
เมืง งู่ทง นันน่าจะสร้า ขึนในสมัยแมรกๆ แมล้วเมืง ในสมั ย ต่งมาจึ ได้มีการพั ฒนาสร้า ผั ให้เป็ น รู ป ทร ที่
สมดุ ลมากขึนแมละมีทิศการวา ตั วที่มี ร ะเบีย บแมบบแมผนมากยิ่ ขึน แมต่ข้งสั นนิษ ฐานดั กล่า วก็ ยั ต้ง การ
หลักฐานทา โบราณคดีมาสนับสนุนงีกมาก นงกเหนืงจากการเทียบเคีย งรจัดลาดับ งายุ สมั ย ทา วั ฒนธรรม
จากศิลปวัตถุที่พบเพีย จานวนน้งยแมละยั ไม่งาจสรุปได้ว่างายุสมัย ขง วั ตถุ เหล่า นั นกั บ สมั ย ขง การสร้า คู
นาคันดินเป็นช่ว สมัยเดียวกัน แมละน่าสนใจที่เมืง คูนาคันดินสมั ย ทวารวดี บ า แมห่ พบหลั กฐานการงยู่งาศั ย
ขง ชุมชนต่งเนื่ง มาในสมัยลพบุรี คืงในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16 ล มาด้วย เช่น เมืง ศรีเทพ เมืง เสมา แมละ
เมืง ด แมม่นา เมืง แมละเมืง เหล่า นั นก็ ยั ค ความเป็ น ชุ ม ชนขนาดใหญ่ ใ นสมั ย ลพบุ รี เพราะจากที่ไ ด้พ บ
หลั กฐานที่ ชั ดเจนคืง ศาสนสถานที่ ตั งยู่ ภ ายในหรืงรงบๆเมืง แมละหลั กฐานจารึก ซึ่ เป็ นสิ่ บ่ บงกถึ
ความสาคัญขง เมืง โบราณเหล่านันแมละการเป็นศูนย์กลา ทา เศรษฐกิจมางย่า ต่งเนื่ง ส่วนเมืง คู นาคั น
ดินสมัยทวารวดีในภาคตะวันตกนันพบหลักฐานการงยู่งาศัยขง ชุมชนต่งเนื่ง มาในสมั ย ลพบุ รี งยู่บ้า ที่พ บ
หลักฐานชัดเจนก็งย่า เช่นที่เมืง นครปฐม แมละที่บ้านคูเมืง จ.สุพรรณบุรี ส่วนที่เมืง งื่นๆนันหลั กฐานไม่ ค่ง ย
ชั ดเจนนั ก แมม้ว่า ในสมั ย ลพบุ รี จะมีการย้า ยศู นย์ กลา ขง ชุ ม ชนไปงยู่ใ นที่ ใ หม่ โ ดยสร้า คู นาแมละกาแมพ
ล้งมรงบแมต่เมื ง สมั ย ลพบุ รี บ า แมห่ ในภาคตะวั น ตกก็ ตั งยู่ ไ ม่ห่ า จากเมืง ในสมั ย ทวารวดี เท่า ไรนั ก
งย่า เช่น เมืง ราชบุ รี ตั งยู่ท า ทิศเหนืง ขง คู บั วไปประมาณ 6 กิโ ลเมตร เมืง โกสินารายณ์ตั งยู่ท า
ตะวันงงกเฉีย ใต้ขง โบราณสถานพ ตึกไปเพีย 7 กิโลเมตร แมละโบราณสถานที่วัดสระกระเทีย มก็ ตั งยู่ห่า
จากเมืง นครปฐมไปทา ตะวันตกเฉีย ใต้ประมาณ 14 กิโลเมตร แมต่เป็นที่น่าสั เกตว่า การเลืงกท าเลที่ตั ขง
เมืง สมัยลพบุรีหลายแมห่ นันคืงงยู่ริมแมม่นาสายหลัก งย่า เช่น เมืง ราชบุรี เมืง โกสินารายณ์ แมละเมืง สิ ห์
ที่ตั งยู่รมิ ฝั่ แมม่นาแมม่กลง แมละเมืง เพชรบุรีที่ตั งยู่รมิ แมม่นาเพชรบุ รี แมต่เมืง ในสมั ย ทวารวดีนันส่วนมาก
ตั งยู่ใ กล้ กับ แมม่นาสายรง ซึ่ การเปลี่ย นแมปล รู ป แมบบการตั ถิ่ นฐานในลั ก ษณะนี น่า จะมาจากสภาพ
เศรษฐกิจที่แมปรเปลี่ยนไป
ในด้านศาสนาแมละความเชื่งขง ชุมชนทวารวดี ใ นภาคตะวั นตกนั บ ว่า มีความหลากหลายงยู่ไ ม่น้ง ย
งิทธิพ ลทา ด้า นศาสนาที่รั บ มาจากเงเชีย ใต้นันน่า จะได้ รั บ มาหลายระลงกแมละน่า จะมาจากหลายแมหล่
ด้วยกัน แมม้ว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาทจะโดดเด่นที่สุดในวั ฒนธรรมทวารวดีใ นภาคตะวั นตก แมต่ก็พ บว่า มี
ลัทธิความเชื่งจากลัทธิงื่นเข้ามาปะปนงยู่ด้วย ทั ศาสนาพุทธนิกายมหายานแมละพราหมณ์ -ฮินดู ดั จะเห็ นได้
จากหลักฐาน งาทิเช่น เทวสถานฮินดูไศวนิกายทีค่ งกช้า ดิน ง.งูท่ ง จ.สุ พ รรณบุ รี จารึก แมผ่นทง แมด ที่ พ บ
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ในเมืง งู่ทง แมละรูปสลักพระนารายณ์แมละพระวิษณุจากลัทธิไวษณพนิกายซึ่ พบจากหลายแมหล่ ในภู มิภ าค
การมีงยู่ขง ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนี ธิดา สาระยา (2532) เชื่งว่าเป็ นลั ท ธิ ความเชื่ง ขง ชนชั นปกครง แมละ
ชนชันสู ขง ทวารวดีที่ให้ความสาคัญกับการประกงบพิธกี รรมงันศักดิ์สิทธิ์ตามแมบบขง พราหมณ์ ในขณะที่
สามัญชนโดยทั่วไปให้การยงมรับนับถืงศาสนาพุทธมากกว่า เพราะเป็ นศาสนาที่ไ ม่มีช นชั นวรรณะ การแมปล
ความขง ธิดา สาระยา น่ า จะมาจากข้ ง ความในจารึก แมผ่ นทง แมด ที่ก ล่า วถึ การเฉลิ ม ฉลง การขึ น
ครง ราชย์ขง พระเจ้าศรีหรรษวรมัน ซึ่ เป็นพระราชนัดดาขง พระเจ้า ศรีงีศานวรมั น ที่ ไ ด้ส่ เสลี่ย ประดั บ
เพชรพลงยพร้งมด้วยคณะดนตรีฟ้งนราถวายแมด่พระศิวะ ซึ่ หลั กฐานนี แมทบจะเป็ นหลั กฐานเพีย ชินเดีย วที่
พบในภาคตะวันตกที่มีการกล่าวถึ การประกงบพิธีบู ช าเทพเจ้า โดยกษั ตริย์ ประเด็ น ในที่นีก็ คืง หากศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูเป็นศาสนาขง ราชสานัก แมล้ว เหตุ ใ ดจึ ได้ สร้า เทวสถานงยู่นงกเมืง งู่ท ง เพีย แมห่ เดีย ว
ในขณะที่ ภ ายในตั วเมืง แมละบริ เวณโดยรงบเมืง นั นมีสิ่ ก่ง สร้า เป็ นสถู ป เจดีย์ เนื่ง ในศาสนาพุ ท ธงยู่
มากมาย ซึ่ การแมบ่ พืนที่ ข ง ศาสนาพุ ท ธแมละพราหมณ์ -ฮินดู ใ นลั ก ษณะนี งาจจะมง ได้ใ นแม ่มุ ม หนึ่
กล่า วคืง ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู ง าจจะไม่ใ ช่ศาสนากระแมสหลั กแมต่ด้วยความที่ สั คมมีความยืดหยุ่นแมละ
ยงมรับวัฒนธรรมที่แมตกต่า หลากหลายได้ โดยที่ประชาชนสามารถเลืงกนั บ ถืงลั ท ธิต่า ๆได้งย่า เสรี หรืง
งาจจะเป็นงีกแม ่มุมหนึ่ ที่เป็นการแมสด งงกทา ศาสนาในลัทธิที่แม ตกต่า งงกไปจากคนส่วนใหญ่ แม ต่เป็ นการ
แมสด งงกในเชิ สั ญญะขง การต่ง ต้า นหรืง ต่งรง งานาจขง กลุ่ม คนในสั คมที่ไ ม่ไ ด้งยู่ใ นกระแมสหลั กก็
เป็นได้ เพราะการสร้ า แมละการท านุ บ ารุ ศาสนสถานที่ เป็ นสถานที่ป ระกงบพิธีกรรมงันศั กดิ์สิท ธิ์ นันต้ง
กระทาโดยผู้ที่สามารถเข้าถึ ทรัพยากรจานวนมากได้ กล่า วคืงการสร้า เทวสถานที่งยู่นงกเมืง งู่ท ง หรืง
การสร้า สถูปเจดีย์ภายในเมืง งู่ทง นันน่าจะมาจากดาริแมละความประส ค์ขง ชนชันนาในสั คมขง ทวารวดี
หาใช่ขง ประชาชนคนธรรมดาไม่
สั คมทวารวดีมีการใช้ทรั พ ยากรจานวนมากไปเพื่งการท านุ บ ารุ ศาสนา ทั ในเรื่ง ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในศาสตร์แมขน ต่า ๆ วัตถุดิบที่ใช้ งีกทั แมร านขง ผู้คนจานวนมาก ศิลปกรรมในวั ฒนธรรมทวาร
วดีถูกนับเป็นสกุลช่า หนึ่ ที่มีความโดดเด่นแมละมีความวิจิตรประณีตดั ที่มีผู้ศึกษาแมละสร้า เป็ นง ค์ความรู้ ไ ว้
แมล้วมากมาย แมละก็เป็นที่ยงมรับกันโดยทั่วไปว่าศิลปะทวารวดี ไ ด้รั บ งิท ธิพ ลจากศิลปะเงเชีย ใต้งย่า เข้ม ข้น
โดยที่ในยุคแมรกๆ เป็นการเลียนแมบบจากศิลปะคุปตะ ในยุคต่งมาได้เกิดพัฒนาการโดยมีการผสมผสานศิลปะ
เงเชียใต้เข้ากับศิลปะในท้ง ถิ่น จนกระทั่ มีรู ป แมบบที่คลี่คลายมาเป็ น สกุ ลช่า ที่มี ลักษณะเฉพาะขง ศิลปะ
ทวารวดีเง โดยได้รับงิทธิพลจากวัฒนธรรมในภูมิภาคข้า เคีย คืงจากวัฒนธรรมขง จาม เขมร แมละชวาด้วย
วัฒนธรรมทวารวดีในภาคตะวันตกนันก็เช่นเดียวกับในภาคงื่นๆที่ศิลปกรรมที่พ บนั นส่วนมากจะเป็ นการสร้า
เพืง่ ศาสนกิจคืงเป็นการสร้า เจดีย์แม ละวิห าร แมต่ ท ว่า หลั กฐานประเภทนี ยั ไม่สามารถกาหนดงายุ สมั ย ต้น
กลา หรืงปลายได้ชัดเจนนัก แมต่การวิเคราะห์หลักฐานที่เคลื่งนที่ไ ด้งย่า ประติม ากรรมนั นสามารถกาหนด
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งายุสมัยที่ชัดเจนกว่า โดยทีส่ ่วนใหญ่มักถูกกาหนดงายุ งยู่ ใ นช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 12-15 แมต่การกาหนดงายุ
สมัยขง แมหล่ โบราณคดีโดยยึดถืงรูปแมบบทา ศิลปะงย่า เคร่ ครั ดนั นงาจจะเป็ นการตีกรงบการท าความ
เข้าใจมิติทา สั คมด้วยงายุสมั ย ที่ค่ง นข้า จะจากั ดแมละตายตั ว จนไม่ สามารถจินตนาการการสืบ เนื่ง ขง
วั ฒนธรรมทวารวดีใ นภาคตะวั นตกภายหลั พุ ท ธศตวรรษที่ 15 ล มาได้ เพราะที่ งันที่จริ แมล้วหลั กฐาน
ประเภทงื่นทีส่ ามารถกาหนดงายุในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-17 งย่า เช่น เครื่ง ถ้วยจีนแมบบเครื่ง เคลืงบสี
ขาวก็พบในพืนที่แมละในแมหล่ สมัยทวารวดีบ้า งีกทั หลักฐานการสร้า ซ้งนทั บ กั นขง เจดีย์ใ นสมั ย ทวารวดี
แมละสมัยลพบุรีที่พระปฐมเจดีย์แมละที่วัดมหาธาตุฯ ราชบุ รี ซึ่ ก็ ชีให้เห็ นชั ดเจนว่า ภาคตะวั นตกนั นมิไ ด้ ถูกทิ
ร้า ไปหากแมต่ถึ คราวที่บทบาททา เศรษฐกิจมีงันเสื่งมถงยล แมต่แมล้วในเวลาต่งมาคืง ในช่ว พุ ท ธศตวรรษที่
18 ชุมชนลุ่มแมม่นาแมม่กลง -ท่าจีนในภาคตะวันตกก็กลับมามีบทบาทสาคัญในทา การเมืง แมละเศรษฐกิจขึน
งีกครั หนึ่ ดั ที่พบหลักฐานทา โบราณคดีที่เป็นชุมชนเมืง ขนาดใหญ่งยู่หลายแมห่ ซึ่ บ้านเมืง ขนาดใหญ่ที่
รุ่ เรืง ขึนนีเกิดขึนมาพร้งมด้วยงิทธิพลขง วัฒนธรรมเขมรในรูปแมบบขง การสร้า เมืง ที่มีรู ป แมบบผั ชั ดเจน
พร้งมด้วยศาสนสถานเนื่ง ในคติความเชื่ง แมบบพุ ท ธนิกายมหายาน แมละการสร้า สถาปั ตยกรรมเป็ นทร
ปราสาทเขมร แมต่ว่าง ค์ประกงบสถาปัตยกรรมคืงประติมากรรมปู นปั้ นประดั บ ปรากฏรู ป แมบบที่ ส่ง เค้า ขง
ศิลปะสกุ ลช่า สมั ย ทวารวดี ง ยู่ ที่ ยั ค นิย มสร้า รู ป เทวดา บุ คคล สั ตว์แม ละลวดลายพั นธุ์พ ฤกษาต่า ๆ
ถึ แมม้ว่ารายละเงีย ดจะเปลี่ย นแมปล ไป เช่น พวกเครื่ง ทร ต่า ๆ แมต่ความนิย มแมละความช านาญในการ
ประดิษฐ์ปูนปั้นประดับสถูปเจดีย์น่าจะมีพัฒนาการทา เทคโนโลยี ม าจากสมั ย ทวารวดี ซึ่ หลั กฐานประเภท
ศิลปะปูนปั้นตามโบราณสถานสมัยลพบุรีในภูมิภาคงื่นๆนันไม่ค่งยหล เหลืงให้เห็นเท่าใดนัก
วัฒนธรรมทวารวดีที่เจริญรุ่ เรืง งยู่ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 11-15 ได้ส่งเค้าขง การเสื่งมความเจริ ญ
ล ตั แมต่พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา ในขณะที่บ้านเมืง ในภูมิภาคข้า เคีย ซึ่ ก็คืงเขมรแมละพุ กามกาลั เรืง
งานาจขึนเป็นลาดับแมละกาลั ขยายงิทธิพลงงกไปยั ภูมิภาคต่า ๆโดยรงบ หลักฐานทา โบราณคดี ที่ บ่ บงก
ถึ การเสื่งมทรามล ขง เศรษฐกิจขง ทวารวดีในภาคตะวั นตกขง ไทยคืงการหยุ ดชะ ักล ขง พั ฒนาการ
ด้านศิลปกรรม แมต่ทว่าความเจริญด้านศิลปกรรมกลับไปปรากฏเด่นชั ดมากในภาคตะวั นงงกเฉีย เหนืง ขง
ไทยซึ่ ได้รั บ งิ ท ธิพ ลจากวั ฒ นธรรมเขมรงย่ า เข้ม ข้น แมละหลั ก ฐานด้ า นจารึ กต่ า ๆก็ แม สด ให้เ ห็ น ถึ
ความสัมพันธ์งันใกล้ชิดกับงาณาจักรเขมรด้วย ส่วนบ้านเมืง ในแมถบภาคตะวันตกนันภายหลั พุ ท ธศตวรรษที่
16 ล มา แมม้ว่าจะไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์งักษรกล่าวถึ โดยตร แมต่หลักฐานจารึกจากภูมิภาคข้า เคีย
ที่กล่าวถึ การรบพุ่ ระหว่า งาณาจักรกัมพูชากับบ้านเมืง พะโค (Tin and Luce 1960:92-3) แมละกั ม พู ช ากั บ
เมืง รามัญ (สะเทิม) (Briggs 1951:169) ซึ่ โดยตาแมหน่ ทา ภูมิศาสตร์แมล้วภาคตะวันตกขง ไทยก็ น่า จะได้รั บ
ผลกระทบจากศึกส ครามดั กล่าวนันด้วย แมต่ด้วยระยะทา ที่ห่า ไกลดั นั นงิท ธิพ ลขง งาณาจั กรกั ม พู ช าที่
แมผ่มาทา ทิศตะวันตกไล่เรีย มาตั แมต่ลุ่มนาบา ปะก ลุ่ม นาเจ้า พระยา ลุ่ม นาแมม่กลง -ท่า จีน ตลงดไปจน
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ข้ามเทืงกเขาตะนาวศรีนัน งาจจะไม่ราบรื่นหรืงยั่ ยืนนัก เพราะกัมพู ช าเง ก็ ต้ง เผชิญ กั บ ศึกหนั กจากเพื่ง น
งย่า จามด้วย งีกทั ความขั ดแมย้ ภายในขง กั ม พู ช าเง จนเกิดความวุ่นวาย งันงาจเป็ นเหตุ ใ ห้กัม พู ช าไม่
สามารถควบคุมแมว่นแมคว้นที่งยู่ห่า ไกลให้งยู่ภายใต้งาณัติตลงดเวลาได้ แมละงิท ธิพ ลวั ฒนธรรมเขมรที่ส่ ไป
ในภูมิภาคต่า ๆนันก็ย่งมต้ง มีการผันแมปรแมละมิได้ความเคร่ ครัดตามแมบบแมผนขง วัฒนธรรมหลว จากเมืง
พระนครเสมงไป เพราะจะเป็ นการเลืง กรั บ แมละปรั บ เปลี่ย นให้เข้า กั บ ความนิย มขง แมต่ละท้ง ถิ่นมากกว่า
งิท ธิพ ลวั ฒ นธรรมเขมรที่พ บในลุ่ม แมม่ นาแมม่กลง -ท่า จีนก็ เช่นกั นที่ น่า จะเกิ ดการผสมผสานกั นระหว่า
วัฒนธรรมศาสนาพุทธนิกายมหายานกับวัฒนธรรมท้ง ถิ่นที่สืบทงดกันมาตั แมต่สมัย ทวารวดี แมละจากข้งมู ล
ในภาคสนามขง านศึกษาครั นีก็ได้แมสด ให้เห็นว่าวัฒนธรรมโบราณในภาคตะวันตกช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 1618 นัน มีลักษณะความเป็นท้ง ถิ่นงยู่ไม่น้งย แมละวัฒนธรรมในสง ลุ่ม แมม่นาในภู มิภ าคนี คืงลุ่ม นาแมม่กลง
แมละลุ่มนาท่าจีนนีมีการแมสด งงกทา วัฒนธรรมบา งย่า ที่แมตกต่า กับ ซึ่ ก็งาจจะหลักฐานสะท้งนให้เห็ นถึ
ความหลากหลายทา วัฒนธรรมขง ภูมิภาคนี

4.2 ภูมิทัศน์และวัฒนธรรมในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-18
การสร้า บ้านแมปล เมืง ในวัฒนธรรมหลั สมัยทวารวดีในภาคตะวั นตก คืง ช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 1618 มีการสร้า เมืง คูนาคันดินเป็นผั เป็ นรู ป สี่เหลี่ย มขนาดใหญ่ มีความยาวแมต่ละด้า นตั แมต่ป ระมาณ 500
เมตร จนถึ 1,000 เมตร ศาสนสถานเป็นส่วนสาคัญงย่า ยิ่ ในการสร้า เมืง ในแมต่ละเมืง จะพบว่า มีศาสน
สถานตั งยู่บริเวณกลา ใจเมืง เมืง ที่มีผั ขนาดใหญ่ที่พ บในภาคตะวั นตกก็ ไ ด้แม ก่ เมืง สุ วรรณปุ ร ะ เมืง
ราชบุรี เมืง เพชรบุรี เมืง โกสินารายณ์ เมืง สิ ห์ แมละเมืง ครุ ฑ ซึ่ ตาแมหน่ ขง ‘เมืง สุ วรรณปุ ร ะ’ ใน
านวิจัยนีได้เสนงตาแมหน่ ที่ตั ขง ศูนย์กลา ขง เมืง ทีง่ ยู่บ้านหนง แมจ ง.ดงนเจดีย์ จ.สุ พ รรณบุ รี แมทนที่
จะเป็นที่แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระที่เคยมีผู้เสนงไว้ ด้วยเหตุผลที่แมหล่ โบราณคดีบ้า นหนง แมจ มีห ลั กฐาน
ที่หนาแมน่นกว่าด้วยหลักฐานที่เป็นร่ง รงยบนภูมิทัศน์ขง แมหล่ ที่มีความซับซ้งนมากแมละครงบคลุ ม พืนที่เป็ น
บริเวณกว้า ทีไ่ ม่ใช่เฉพาะบริเวณภายในผั คันดินรูปสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เท่านัน ซึ่ หลั กฐานเหล่า นีก็ ไ ด้ สะท้ง น
ให้เห็นถึ ขนาดขง ชุมชนที่ใหญ่มากประกงบกับร่ง รงยที่บ่ บงกถึ กิจกรรมทา สั คมที่ มี ซับ ซ้งนมากกว่ า ที่
แมหล่ โบราณคดีเนินทา พระ แมม้ว่า เนินทา พระจะมี ความโดดเด่นด้วยหลั กฐานศิลปกรรมแมต่ด้วยงาณา
บริเวณที่พบหลักฐานนันจากัดงยู่เพีย รงบๆตาแมหน่ ที่พบซากสถูปเท่านัน แมต่ งย่า ไรก็ ตามการศึกษาค้นคว้า
ที่แมหล่ โบราณคดีบ้านหนง แมจ ก็ยั ต้ง ทางีกมากเพื่งทาความเข้าใจเมืง โบราณแมห่ นีได้มากยิ่ ขึน

การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสื่งระยะไกล (Remote Sensing

116

การกาหนดงายุ สมั ย ขง เมืง โบราณในภาคตะวั นตกนั นไม่สามารถท าได้ โ ดยตร จากการสร้ า
กาแมพ เมืง ได้ ส่วนมากจะเป็นการง้า งิ งายุสมัยจากรูปแมบบสถาปั ตยกรรมแมละประติม ากรรมที่ ส่วนใหญ่
ได้รับงิทธิพลจากศิลปะบายนแมละศาสนาพุทธนิกายมหายานในช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 18 แมต่ เมื่งพิจารณาจาก
หลักฐานวัตถุง่นื ๆประกงบ ก็จะพบว่าเมืง ที่มีคันดินล้งมรงบบา แมห่ นั นน่า จะมีการงยู่งาศั ย ขง ชุ ม ชนมา
ตั แมต่ก่งนพุทธศตวรรษที่ 18 แมละต่งเนื่ง มาไปจนถึ พุ ท ธศตวรรษที่ 19 งย่า เช่น เมืง สุ วรรณปุ ร ะ (บ้า น
หนง แมจ ) ทีพ่ บเครื่ง ถ้วยงายุสมัยก่งนพุทธศตวรรษที่ 18 แมละที่ เมืง เพชรบุ รี (โบราณสถานกาแมพ แมล )
แมละเมืง ราชบุรี (บ้านหลุมดิน) พบว่ามีหลักฐานการงยู่งาศัยในพุ ท ธศตวรรษที่ 19 ล มา แมละยั มีห ลั กฐาน
งื่นๆงีกจานวนไม่น้ง ยที่แม สด ถึ การงยู่ง าศั ย ขง ชุ ม ชนก่งนพุ ท ธศตวรรษที่ 18 แมละต่งเนื่ง มาถึ สมั ย ที่
เศรษฐกิจขง ภูมิภาคกลับมารุ่ เรืง ขึนงีกครั ในช่ว พุทธศตวรรษที่ 19
นงกเหนื ง จากเมืง โบราณที่มีผั คั นดิน ที่กล่า วมาข้า ต้ นที่ศาสนสถานยั เห็ นเป็ นรู ป ทร แมละมี
ขงบเขตที่ค่งนข้า ชัดเจนแมล้ว แมหล่ โบราณคดีง่ืนๆในสมั ย ลพบุ รี ใ นภาคตะวั นตกที่พ บส่วนมากจะเป็ นซาก
สิ่ ก่งสร้า หรืงซากสถูป แมต่ปัจจุบันเหลืงเพีย ซากเศษงิฐแมละเศษปูนกระจัดกระจายงยู่ตามท้ ง ไร่ บ้า ก็ ถูก
นามากง รวมกันไว้ที่ชายไร่ ที่บา แมห่ ก็มีการสร้า ศาลเพีย ตาขึนที่บ ริเวณนั น ข้งมู ลประกงบกั บ หลั กฐาน
วัตถุในภาคสนามมักจะเป็ น คาบงกเล่า ขง ชาวบ้า นเรื่ง การขุ ดหาพระเครื่ง เมื่งหลายปีก่งน พร้งมด้วย
ข้งมูลเชิ พรรณนาถึ ประเภทแมละรูปทร ขง วัตถุที่ขุดพบซึ่ พงที่จะสันนิษฐานงายุ สมั ย ขง แมหล่ ได้ว่า งยู่ใ น
สมั ย ลพบุ รี วั ต ถุ ที่ยั เก็ บ รั กษาไว้ใ นพืนที่ส่ว นใหญ่ จะเป็ นภาชนะดินเผาขนาดเล็ ก แมต่ โ บราณวั ตถุ ที่เป็ น
พระพุทธรูปแมละพระพิมพ์ต่า ๆนั นมั ก ถู กเคลื่งนย้า ยงงกจากแมหล่ ไปงยู่ใ นมืงขง นั กสะสมหรืงไม่ก็ เข้า สู่
ตลาดการค้า พระเครื่ง ไปแมล้ว ที่ บ า ส่วนมีการตี พิม พ์ เผยแมพร่ ใ นหนั สืง (ดู มนั ส โงภากุ ล 2516) แมละ
นิตยสารพระเครื่ง แมละตามเว็บไซต์แมละเว็บบล็ งกต่า ๆ ที่ ใ ห้ความรู้ด้า นศิลปะ ให้ ข้งมู ลประวั ติการค้นพบ
บา ชินก็ระบุแมหล่ ที่ชัดเจน บา ชินก็ระบุที่มาเพีย เป็นชื่งงาเภง นงกจากนียั มีข้งมู ล ด้า นสนนราคาขง พระ
โบราณต่ า ๆเหล่ า นั นด้ ว ย (ดู http://www.saranugrompra.com; http://www.sitluangporsungwarn.com,
สืบค้นเมื่ง 8/11/2555) นงกจากแมหล่ ที่เป็นซากโบราณสถานแมล้ว จากการสารวจภาคสนามก็ พ บบา แมหล่ ที่
มีชนส่
ิ วนภาชนะดินเผาประเภทเครื่ง ถ้วยสมัยลพบุรีกระจายงยู่ตามพืนไร่จานวนมากบ้า น้งยบ้า ส่วนมาก
จุดที่พบก็งยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่พบซากโบราณสถานมากนัก ซึ่ แมสด ถึ การมีงยู่ขง ชุมชนที่งยู่ร งบๆ ที่คงย
หล่งเลีย ศาสนสถานประจาชุมชน ข้งสั เกตประการหนึ่ ขง การค้นหาชุมชนโบราณสมั ย ลพบุ รี ก็คืง ในบา
พืนที่โดยเฉพาะงย่า ยิ่ ในแมถบตงนเหนืงขง จ.สุพรรณบุรีแมละกาญจนบุรี พบสระนาขนาดใหญ่ที่ช าวบ้า นมั ก
เล่าว่าเป็นสระนาเก่าแมก่แมละได้กลายเป็นชื่งเรียกหมู่บ้านในปัจจุบัน เช่น สระกระโจม สระเตย บ้า นสระ ซึ่ บา
แมห่ ก็งยู่ไม่ไกลจากบริเวณที่พบซากโบราณสถานเท่าไรนัก เช่น สระนาขนาดใหญ่ที่บ้า นสระเตย ต.หนง โสน
ง.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี พบชินส่วนภาชนะดินเผารวมทั เครื่ง เคลืงบสีนาตาลแมบบเตาบุ รีรั ม ย์ งยู่ตามพืนดิน
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ที่งยู่ทา ทิศใต้ขง สระเตย (งยู่ทา ฝั่ ทิศใต้ขง ถนนหมายเลข 3306) ซึ่ บริเวณนีงยู่ห่า จากแมหล่ โบราณคดี
บ้านดงนกงกไปทา ทิศตะวั นตกเฉีย เหนืง ประมาณ 2.7 กิโ ลเมตร ซึ่ ก็ เป็ นไปได้ที่ เคยมีชุ ม ชนโบราณงยู่
งาศัยมาก่งน นงกจากนียั พบกลุ่มแมหล่ เตาเผาขนาดเล็กสมัยประวัติศาสตร์ เช่นที่พ บใน ต.หนง หญ้า ไซ ง.
หนง หญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี (ดู ภาคผนวก)
เมื่งพิจารณาถึ การกระจายตั วขง ชุ ม ชนโบราณสมั ย ลพบุ รีใ นภาคตะวั นตกก็ พ บความแมตกต่า
ระหว่า ชุ ม ชนบนสง ลุ่ม แมม่ นานี กล่า วคืง ชุ ม ชนบนลุ่ม แมม่นาท่า จีนนั นมั กจะพบงยู่ใ กล้ กับ แมม่นาสายรง
ในขณะที่บนลุ่มนาแมม่กลง จะพบชุมชนขนาดใหญ่ตั งยู่ริมแมม่นาสายหลัก ซึ่ งาจจะเนื่ง มาจากลั กษณะทา
ภูมิศาสตร์กายภาพที่แมตกต่า กัน คืงพืนที่แมม่นาท่า จีนนั นมีลานาสาขามากมาย ประกงบกั บ เป็ นพืนที่ ลุ่ม ต่ า
มาก ไม่เหมาะแมก่การตั ที่ชุมชนขนาดใหญ่เพราะมีแมง่ นาท่วมขั งยู่หลายพืนที่ ดั นั นจึ มั กพบชุ ม ชนโบราณ
ตั งยู่บนพืนที่ดงนหรืงบริเวณลานตะพักชันบนมากกว่า ซึ่ ก็พบว่ามีแมหล่ โบราณคดีกระจุ กตั ว งยู่ห นาแมน่นใน
บริเวณ ง.สามชุก ง.ดงนเจดีย์ ง.หนง หญ้าไซ ง.งูท่ ง จ.สุพรรณบุรี แมละใน ง.เลาขวั ญ จ.กาญจนบุ รี ซึ่
แมตกต่า จากชุมชนโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง ทีเ่ กืงบทุกแมห่ ตั งยู่ริม แมม่นาสายหลั กซึ่ งาจจะเป็ นเพราะพืนที่
ริมฝั่ แมม่นาแมม่กลง นันไม่ลุ่มต่ามากจนเกินไปจึ ทาให้สามารถตั ศูนย์กลา ชุมชนขนาดใหญ่ไ ด้โ ดยไม่มีความ
เสี่ย เรื่ง งุทกภัยมากนัก แมต่ทว่าลุ่มนาแมม่กลง ตงนบนหรืงแมม่ นาแมควน้งยซึ่ มี เมืง สิ ห์ตั งยู่ริม ฝั่ แมม่นา
จากคาบงกเล่าขง ชาวบ้านที่งาศัยในละแมวกนันกล่าวว่า ก่งนที่จะมีการสร้า เขื่งนวชิร าล กรณ์ (เดิม เรีย กว่า
เขื่งนเขาแมหลม) ใน ง.ทง ผาภูมิ ในปีพ.ศ. 2527 นัน สง ริมฝั่ ขง แมม่นาแมควน้งยในปีที่มีนามากนาจะหลาก
ท่วมล้นตลิ่ ทั สง ฝั่ รวมทั เข้าท่วมภายในเมืง สิ ห์ด้วยเช่นกัน จนกระทั่ มีการสร้า เขื่งนปั ญหางุท กภั ย จึ
ได้บรรเทาล แมละจากการสร้า เขื่งนที่งยู่ตงนเหนืงขง ลุ่มนาก็ท าให้ร ะดั บ นาในแมม่นาแมควน้งยต่ าล ไปจาก
ระดับเดิมมาก ซึ่ เป็นไปได้ที่ลักษณะภูมิประเทศที่เป็ นพืนที่ร าบระหว่า เขาขง ลุ่ม นาแมควน้งยนี ในงดีตเมื่ง
หลายร้งยปีที่แมล้วจะเกิดนาท่วมในฤดู นาหลาก เพราะเมื่งพิจารณาจากรู ป แมบบการสร้า เมืง สิ ห์ ที่ มี การ
สร้า คูนาคันดินหลายๆชันซ้งนกันนันงาจมีการใช้ านที่รวมถึ เรื่ง การจัดการนาในเชิ นิเวศด้วย กล่า วคืง ใน
ฤดูนาหลากคูนาแมต่ละชันงาจใช้เป็นที่รง รับหรืงชะลงนาที่เง่งล้นขึนมาจากตลิ่ แมม่นาแมควน้งยไม่ใ ห้ไ หลเข้า
ท่วมเมืง ได้ ซึ่ การสร้ า กาแมพ เมืง ที่ มีรู ป แมบบที่ ซับ ซ้งนเช่นนี คืงที่มีทั กาแมพ ศิลาแมล แมละคู นาคั นดิน
หลายๆชัน ไม่ปรากฏในเมืง ร่วมสมัยเมืง งื่นๆในภาคตะวันตก
นาแมละสระนาเป็นส่วนประกงบที่สาคัญขง ผั เมืง โบราณในวั ฒนธรรมสมั ย ลพบุ รี เมืง โบราณใน
ภาคตะวันตกก็เช่นเดียวกัน งย่า เมืง โกสินารายณ์มีสระนาขนาดใหญ่งยู่นงกเมืง แมต่งยู่เกืงบชิดกั บ กาแมพ
เมืง ทา ด้านทิศเหนืง แมละน่า สนใจก็ คืง ที่เมืง เพชรบุ รีก็งาจจะมีสระนางยู่ใ นตาแมหน่ นีเช่นกั น จาก าน
ศึกษานีที่ได้ตั ข้งสั เกตเรื่ง สระนาที่งยู่ด้านทิศเหนืงขง เมืง เพชรบุ รี ที่ คล้า ยๆกั บ ที่พ บที่เมืง โกสินารายณ์
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แมต่ก็ยั ต้ง มีการศึกษาเพิ่มเติมในพืนที่ก่งนจะสรุปได้ว่าเป็นสระนาโบราณหรืงไม่ แมม้ว่า ผั เมืง โบราณที่พ บ
ในประเทศไทยจะไม่ง าจเปรี ย บเทีย บได้เสีย ทีเดีย วกั บ ผั เมืง ในประเทศกั ม พู ช า แมต่ ก็มีเมืง โบราณขง
กัมพูชาแมห่ หนึ่ ที่น่าสนใจ คืงเมืง ที่มีสระนางยู่ทา ด้านทิศเหนืงติดกับกาแมพ เมืง เช่นกับ เมืง โกสินารายณ์
คืงเมืง โบราณที่ Phumi Srah Chhuk (ตาแมหน่ พิกัด 13° 44' 38.60" N, 103° 20' 20.40" E) (ภาพที่ 4.1) เป็ น
เมืง ที่มีคูนาขนาดใหญ่ล้งมรงบ เมืง มีข นาดความกว้า 950 เมตร ความยาว 1,200 เมตรโดยประมาณ
ตั งยู่ห่า จากเมืง พระนครไปทา ทิศตะวั นงงกเฉีย เหนืงประมาณ 70 กิโ ลเมตร แมต่ ไ ม่ท ราบข้งมู ลทา
โบราณคดีว่าเป็นเมืง ในสมัยใด ส่วนเมืง ในลุ่มแมม่นาท่า จีน คืงเมืง สุ วรรณปุ ร ะที่ บ้า นหนง แมจ ก็ มีสระนา
ขนาดใหญ่เช่นกัน ที่ชาวบ้านเรียกว่าสระลั่นทม แมต่ว่าสระนาแมห่ นีงยู่ห่า จากกาแมพ เมืง ไปทา ทิศตะวั นตก
ประมาณ 700 เมตร ซึ่ งาจจะด้วยลักษณะภูมิประเทศผนวกกั บ ทิศทา การไหลขง นาในลานา ที่ท าให้การ
สร้า สระนาขนาดใหญ่ไม่มีตาแมหน่ ที่เคร่ ครัดตายตัว แมต่ว่าขึนงยู่กับความเหมาะสมแมละการใช้ านขง แมต่ละ
พืนที่เป็นหลัก

ภาพที่ 4.1 ภาพถ่ายดาวเทียมเมืง โบราณที่ Phumi Srah Chhuk ประเทศกัมพูชา (13°44'38.60"N
103°20'20.40"E) (Google Earth 25/22013)
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นงกจากความแมตกต่า ด้า นภู มิศาสตร์กายภาพระหว่า ลุ่ม แมม่ นาท่า จีนแมละแมม่นาแมม่กลง ที่น่า จะ
ส่ ผลกระทบต่งการเลืงกทาเลที่ตั ขง เมืง แมล้ว หลักฐานโบราณคดียั แมสด ด้วยว่า ชุ ม ชนโบราณบนลุ่ม นา
สง แมห่ นีมีลักษณะทา วัฒนธรรมบา ประการที่แมตกต่า กัน แมม้ว่าโดยทั่ วไปแมล้ว วั ตถุ ท า วั ฒนธรรมที่พ บจะ
ได้รับงิทธิ พ ลศาสนาพุ ท ธนิกายมหายานแมละงิท ธิพ ลศิลปะบายนจากวั ฒนธรรมเขมรเช่นเดีย วกั น แมต่ ก็มี
หลักฐานบา งย่า ที่แมสด ถึ ลักษณะทา วัฒนธรรม หรืงงาจจะกล่าวได้ว่าเป็นความนิยมหรืงความเชี่ย วชาญ
ที่แมตกต่า กัน จากการศึกษาชินนีได้ตั ข้งสั เกตความแมตกต่า งยู่ สง ประการด้วยกั น ซึ่ ได้แม ก่ การเลืงกใช้
วัสดุในการก่งสร้า แมละความนิยมในเรื่ง รูปแมบบขง รูปเคารพ
ข้งเปรียบเทียบประการแมรกที่กล่าวถึ ก็คืง การเลืงกใช้วัสดุ ใ นการก่งสร้า จากการศึกษาแมละการ
สารวจภาคสนามพบว่าในลุ่มนาท่าจีนนันซากโบราณสถานที่พบมั กก่งสร้า ด้วยงิฐ ดินเผาเป็ นวั สดุ ห ลั ก ส่วน
งิฐศิลาแมล นันมักพบเป็นก้งนขนาดใหญ่ซึ่ งาจใช้ในส่วนขง ฐานงาคาร ซึ่ ต่า จากการก่งสร้า ในลุ่ม นาแมม่
กลง แมละแมม่นาเพชรบุรีที่งฐิ ศิลาแมล เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่งสร้า โบราณสถานทุ กแมห่ ก่งสร้า ด้วยศิ ลา
แมล ดั เช่นที่พบที่ปราสาทแมละกาแมพ เมืง สิ ห์ ซากงาคารที่ เมืง ครุ ฑ จงมปราสาทที่ เมืง โกสินารายณ์
โบราณสถานที่วัดมหาธาตุฯราชบุรี แมละโบราณสถานกาแมพ แมล ที่เมืง เพชรบุ รี ซึ่ ทั หมดนีก่งด้วยรู ป ทร
ปราสาทเขมรงิทธิพลศิลปะบายน ยกเว้นที่เมืง ครุฑที่ไม่ทราบรูปทร งาคารที่แม น่ชั ด ศิลาแมล เป็ นวั สดุ ที่นิย ม
ใช้ใ นการก่ง สร้ า ในช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 18 ดั ที่ พ บที่ง โรคยศาลแมละธรรมศาลาในภาคตะวั นงงกแมละ
ตะวันงงกเฉีย เหนืงขง ไทย หากพิจารณาจากขนาดขง สิ่ ก่งสร้า สมัยลพบุรีที่พบในภาคตะวั นตกก็ ท าให้มี
ข้งคาถามถึ แมหล่ ศิลาแมล ที่นามาใช้ ใ นการก่งสร้า งาคารขนาดใหญ่แม ละก่งสร้า กาแมพ ที่ย าวมากว่า นา
วัตถุดิบมาจากที่ใด แมละยั มีประเด็นให้ขบคิดเรื่ง การขนย้ายแมละแมร านก่งสร้า งีกด้วย แมม้ว่า ศิลาแมล จะ
พบได้ทั่วไปในเขตร้งนชืนงย่า ประเทศไทย แมต่ศิลาแมล ที่สามารถนามาใช้เป็นวัสดุก่งสร้า ได้นันก็ มิใ ช่จะพบได้
ทั่วไป แมละแมหล่ โบราณสถานภาคตะวันตกที่กล่าวถึ ข้า ต้นนันก็ไม่พบว่ามีแมหล่ ศิลาแมล บริเวณใกล้เคีย แมต่
งย่า ใด การใช้ศิลาแมล ในการก่งสร้า นันพบมาตั แมต่สมัยทวารวดี แมต่พ บว่า ส่วนใหญ่ จะใช้ เป็ นส่วนขง ฐาน
ล่า งย่า ไรก็ดีมีผู้ตั ข้งสั เกตว่าการเปลี่ยนประเภทวั สดุ ใ นการก่งสร้า จากหินทรายหรืงงิฐ ดินเผามาเป็ น
ศิลาแมล นันแมสด ถึ การเสื่งมถงยขง เทคโนโลยีด้า นสถาปั ตยกรรม คืงเป็ นการลดความสาคั ญขง ความ
วิจิตรประณีตขง การก่งสร้า ล มา (สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ 2530b) งาจเป็ น เพราะการก่งสร้า ด้วยศิลาแมล ท า
ได้รวดเร็วกว่า แมละการประดับงาคารด้วยปูนปั้นก็ใช้ทั กษะความช านาญเทีย บไม่ไ ด้กับ การสลั กลวดลายบน
ศิลาทราย ส่วนการเปลี่ยนแมปล มาใช้ศิลาแมล เป็นวัสดุหลักใน านก่งสร้า ในช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 18 นั น จะมี
นัยยะทา สั คมหรืงทา การเมืง ที่เกี่ยวข้ง กับ การรีบ เร่ ก่งสร้า ศาสนสถานหรืงไม่นันก็ ต้ง มีการศึกษา
วิเคราะห์กันต่งไป
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เมื่งพิจารณาถึ การสร้า สถาปัตยกรรมในลุ่มแมม่นาท่าจีน ซากโบราณสถานที่พบส่วนมากก่งด้วยงิฐ
ดินเผา โดยที่บา แมห่ พบร่วมกับก้งนศิลาแมล ขนาดใหญ่จานวนหนึ่ ด้วย แมต่เป็นที่น่า เสีย ดายที่โ บราณสถานที่
พบในลุ่มนาท่าจีนนีทุกแมห่ งยู่ใ นสภาพปรั กหั กพั จนแมทบไม่เหลืงร่ง รงยที่แม สด ขงบเขตหรืง รู ป ทร ขง
โบราณสถานไว้เลย แมต่ยั ดีที่หลักฐานที่แมหล่ โบราณสถานสาคัญ ๆ เช่น ที่บ้า นหนง แมจ แมละที่เนินทา พระ
ยั หล เหลืงชินส่วนประดับโบราณสถานที่เป็นรูปกลีบ ขนุ น ที่ท าให้ พ งสั นนิษ ฐานได้ว่า ซากก่งสร้า เหล่า นั น
เดิมเป็นสถูปทร ปรา ค์เขมร นงกจากแมหล่ โบราณคดีสง แมห่ นีแมล้วซากโบราณสถานที่พ บที่แม หล่ งื่นๆก็ ก่ง
ด้วยงิฐดินเผาเช่นกัน ได้แมก่ แมหล่ โบราณคดีบ้านท่าโป่ บ้านดงนกงก บ้า นด เชืงก แมต่ทั สามแมหล่ นีได้ สิน
สภาพไปแมล้ว แมม้แมต่ตาแมหน่ เดิม ขง โบราณสถานก็ ไ ม่งาจระบุ ไ ด้ เพราะการขุ ดหาขง โบราณท าให้ สถู ป
พั ทลายล มา แมละการใช้พืนที่สาหรับการเพาะปลูกที่ต้ง มีการปรับแมละไถพรวนดิน จึ ท าให้ไ ม่พ บตาแมหน่
เดิมขง โบราณสถานแมละเหลืงเพีย ซากงิฐ แมละเศษปู นขาวกระจั ดกระจายงยู่ ตามพืนดิน ส่วนซากงิฐ ก้ง น
ใหญ่ๆจะถูกเคลื่งนย้ายมากง รวมกันงยู่ตามชายไร่ ส่วนชินส่วนปูนขาวที่เชื่งว่าเป็นส่วนหนึ่ ขง สิ่ ก่งสร้า ก็
เหลืงเป็นเพีย ชินส่วนขนาดเล็กมาก ทีย่ ั มีหล เหลืงงยู่แมละน่าสนใจก็คืงที่แมหล่ บ้านท่าโป่ ที่คล้า ยกั บ บราลี ที่
ใช้เป็นส่วนประดับหลั คาในสถาปัตยกรรมเขมร จานวน 3 ชินด้วยกัน แมต่ก็ยั ไม่งาจด่วนสรุ ป ในขั นนี ได้ว่า เป็ น
งาคารรูปทร ใด แมม้ว่าจากสภาพขง หลักฐานโบราณคดีในปัจจุบันจะไม่สามารถศึกษาทั รู ป ทร หรืงเทคนิค
การก่งสร้า ได้ แมต่ที่น่าสนใจก็คืงขนาดขง ก้งนงิฐดินเผาที่งยู่ ตามซากโบราณสถานเหล่า นั น แมหล่ ที่ยั พบ
ก้งนที่ค่งนข้า สมบูรณ์ก็พบว่างิฐดินเผามีขนาดใกล้เคีย กับขนาดขง งิฐ สมั ย ทวารวดี ซึ่ พบตามแมหล่ สมั ย
ลพบุรีที่กล่า วมาในข้า ต้น ยกเว้นแมหล่ บ้า นด เชืงกแมละบ้ า นดงนกงกที่พ บเพีย เศษงิฐ ขนาดเล็ กเท่า นั น
งย่า ไรก็ตามจากข้งมูลเชิ ประจักษ์ที่มีในปัจจุบันยั ไม่งาจสรุปได้ ว่าสถาปั ตยกรรมสมั ย ลพบุ รีทุ กแมห่ ในลุ่ม
นาท่าจีนก่งสร้า ด้วยงิฐดินเผาเป็นวัสดุหลัก เพราะงิฐศิลาแมล ก็มีใ ห้เห็ นเช่นกั นแมละที่สาคั ญชื่งเรีย กหมู่บ้า น
‘บ้านหินแมล ’ ที่เป็นส่วนหนึ่ ขง เมืง โบราณที่บ้านหนง แมจ นันงาจจะมีที่มาจากซากโบราณสถานที่ก่งด้วย
ศิลาแมล หรืงงาจใช้ศิลาแมล เป็นวัสดุฐานล่า ก็ได้ แมต่งย่า ไรก็ตาม จากที่กล่า วมานีจะเห็ นได้ว่า ประเพณีการ
ก่งสร้า สมั ย ลพบุ รี ใ นลุ่ม แมม่นาท่า จีนนี ผิดแมผกไปจากภู มิภ าคงื่น ในประเทศไทย เพราะเมื่งล่ว เข้า พุ ท ธ
ศตวรรษที่ 18 แมล้ววัสดุหลักที่ใช้ก็คืงศิลาแมล ซึ่ การเลืงกใช้วัสดุที่แมตกต่า เช่นนี งาจจะเป็ นเพราะความนิย ม
หรืงความชานาญที่แมตกต่า กัน หรืงงาจมีนัยยะงื่นทา สั คม-วัฒนธรรมก็ต้ง มีการศึกษาวิเคราะห์กันต่งไป
เพราะหากจะกล่าวไปแมล้วการใช้งิฐดินเผาในการก่งสร้า ก็ย่งมต้ง มีความพิถีพิถัน แมละใช้เวลามากกว่า การใช้
ศิลาแมล งย่า แมน่นงน
นงกจากประเพณีการก่งสร้า ที่ต่า กันแมล้ว ชุมชนสมัยลพบุรีบนลุ่มนาท่า จีนแมละลุ่ม นาแมม่กลง ยั มี
ความนิย มในเรื่ง รู ป เคารพที่แม ตกต่า กั น ด้วย แมม้ว่า จะเป็ นรู ป เคารพเนื่ง ในศาสนาพุ ท ธนิกายมหายาน
เช่นเดียวกันแมละเป็นศิลปะร่วมสมัยกัน แมต่ความแมตกต่า ที่จะกล่า วถึ ในที่ นีจะจากั ดเฉพาะหลั กฐานประเภท
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รูปเคารพที่มีขนาดใหญ่ที่สลักด้วยศิลาเท่านัน จากหลักฐานทา โบราณคดี พ บว่า บนลุ่ม นาแมม่กลง นั นมีการ
สร้า รูปเคารพพระโพธิสัตว์ง วโลกิเตศวรจานวนมาก แมต่ ใ นขณะที่ใ นลุ่ม นาท่า จีนพบพระพุ ท ธรู ป นาคปรก
จานวนมาก มีการกล่าวกันว่าที่วัดปู่บัวเคยมีพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะสมัยลพบุรีงยู่ ถึ 32 ง ค์ แมต่ไ ม่ท ราบ
ที่ม าว่ า มารวมงยู่ ที่วั ดปู่ บั วได้ง ย่า ไร (มนั ส โงภากุ ล 2543:74) ปั จจุ บั น พระพุ ท ธรู ป นาคปรกก็ ไ ด้ ถู ก
เคลื่งนย้ายงงกไปเกืงบทั หมดแมล้ว แมละไม่ทราบชัดเจนงีกเช่นกันว่าไปงยู่ที่ใดบ้า ซึ่ งาจจะเป็ นพระพุ ท ธรู ป
นาคปรกที่พบงยู่ตามวัดต่า ๆใน จ.สุพรรณบุรี เช่น วัดพระลงย วัดคลง ชะโด วั ดวั หิน เป็ นต้น (ภาพที่ 4.2)
แมละที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแมห่ ชาติสุพรรณบุรี หรืงงาจจะรวมถึ ง ค์ที่เก็บรั กษางยู่ ที่พิพิธภั ณฑ์บ้า น
จิม ทงมป์สัน ด้วยก็เป็นได้ ที่น่าสนใจก็คืงพระพุทธรูปนาคปรกเหล่านันมีลักษณะที่ใกล้เคีย กั นหลายประการ
ที่สาคัญคืงขนาดขง ง ค์พระแมละรูปพระพักตร์ขง พระพุทธรูป ที่ มีความละม้า ยคล้า ยกั น แมละความนิย มใน
การสร้า พระพุทธรูปนาคปรกในลุ่ม แมม่นาท่า จีน นี ก็ คล้า ยๆกั บ ในลุ่ม นาลพบุ รี -ป่า สั ก คืงในแมถบ จ.ชั ย นาท
แมละ จ.ลพบุรี ที่นิยมสร้า ขนาดใหญ่เกืงบเท่าขนาดบุ คคลจริ หรืงที่พ บใน จ.ลพบุ รีที่บ า ง ค์มีข นาดใหญ่
กว่าบุคคลจริ เสียงีก ในขณะที่ลุ่มนาแมม่กลง นันพบพระพุทธรู ป นาคปรกจานวนไม่กี่ ชินแมละมีข นาดเล็ ก กว่า
แมต่ กลั บ นิย มรู ป เคารพพระโพธิสัตว์ ง วโลกิเตศวรมากกว่า ซึ่ พบจานวนหลายง ค์ โ ดยเฉพาะงย่า ยิ่ ที่
ปราสาทเมืง สิ ห์ แมละในทา กลับกันก็พบรูปเคารพพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเพีย ไม่กี่ง ค์บนลุ่มนาท่าจีน

ภาพที่ 4.2 พระพุท ธรูปปา นาคปรกที่พบในจั หวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันประดิ ษฐานงยู่ท่ี (จากซ้ ายไปขวา) วั ดพระลงย
วัดวั หิน วั ดคลง ชะโด แมละพิพิ ธภัณฑสถานแมห่ ชาติ สุพรรณบุรี (ภาพขวาสุ ดสง ง ค์)
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รูปเคารพที่สาคัญมากก็คืงพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รั ศมี ที่พ บจานวน 3 ง ค์ บ นลุ่ม แมม่นาแมม่
กลง ซึ่ เป็นประเด็นถกเถีย ว่าการพบรูปเคารพประเภทนีในภาคตะวันตกจะเกี่ยวข้ง กั บ การรั บ งิท ธิพ ลทา
การเมืง จากเขมรด้วยหรืงไม่งย่า ไร เพราะรูปเคารพประเภทนีพบจานวนน้งย ในประเทศไทยพบเฉพาะใน
ภาคกลา (พบที่จั หวัดลพบุรีจานวน 2 ง ค์) แมต่ไม่พบในภาคตะวันงงกเฉีย เหนืง ซึ่ นั กวิช าการบา ท่า นมี
ความเห็นว่าการพบรูปเคารพพระโพธิสัตว์ง วโลกิเตศวรเปล่ รั ศมีใ นภาคกลา ขง ไทยน่า จะหมายถึ การ
ยงมรับงานาจขง เขมรซึ่ งาจจะเป็นเพีย ช่ว เวลาหนึ่ เท่า นั น แมละการที่ไ ม่พ บรู ป เคารพประเภทนีในภาค
ตะวันงงกเฉีย เหนืงขง ไทยก็เป็ นเพราะพืนที่นันเป็ นส่ วนหนึ่ ขง งาณาจั กรเขมรงยู่แม ล้ว (รุ่ โรจน์ ภิร มย์
งนุกูล 2547) งีกทั พระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมีที่พบในภาคตะวันตกก็มีลักษณะทา ศิลปะที่ คล้า ยกั บ
ที่พบที่เมืง พระนคร จนทาให้มีข้งถกเถีย ว่าเป็นรูปเคารพนีเป็นฝีมืงสกุลช่า หลว จากเมืง พระนครหรืงไม่
(ดู สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์, ม.ร.ว. 2530) แมละยั มีประเด็นถกเถีย ต่งไปงีกว่ารูปพระโพธิสัตว์งวลิเตศวรเปล่ รั ศมี
นันเกี่ยวข้ง งันใดหรืงไม่กับ ‘พระชัยพุทธมหานาถ’ ที่กล่าวถึ ในจารึกปราสาทพระขรรค์ทีว่ ่าพระเจ้า ชั ย วรมั น
ที่ 7 ทร สถาปนาเพื่งส่ ไปประดิษฐานยั ศาสนสถาน 23 แมห่ ตามเมืง ต่า ๆ รวมทั เมืง ที่เชื่งว่า งยู่ใ นภาค
กลา ขง ไทยด้วย (สุภัทรดิศ ดิศกุล, มจ. 2509:56) แมต่ด้วยเหตุ ที่ใ นเงกสารโบราณมิ ไ ด้งธิบ ายถึ ลั กษณะ
ขง ‘พระชัยพุทธมหานาถ’ ไว้ว่าหมายถึ ง ค์ใด จึ ทาให้เกิดการตีความที่แมตกต่า กันงงกไป ส่วนจานวน 23
แมห่ ที่ระบุในจารึกนัน จะหมายถึ จานวนรูปเคารพหรืงจานวนสถานที่ที่รูปเคารพไปประดิษ ฐานก็ ไ ม่งาจทราบ
ได้ แมต่ก็มีผู้วิเคราะห์แมละเสนงข้งสันนิษฐานที่แมตกต่า กันงงกไป บา ท่านก็เสนงว่าพระชั ย พุ ท ธมหานาถน่า จะ
หมายถึ พระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รั ศมี (Woodward 1994/1995) โดยให้เหตุ ผลว่า คาว่า ‘มหานาถ’ ที่
หมายถึ พระเป็นเจ้าผู้ยิ่ ใหญ่ หรืงพระผู้คุ้มครง ซึ่ พบบ่งยว่าเป็นความหมายขง พระนามขง พระงวโลกิเต
ศวร แมละ ‘พุทธมหานาถ’ หมายถึ พระพุทธเจ้าผู้ยิ่ ใหญ่ แมละคาว่า ‘ชย’ ที่งยู่ข้า หน้า หมายถึ ชั ย ชนะขง
ซึ่ ในที่นก็ี หมายถึ ขง กษัตริย์นั่นเง นงกจากนีแมล้วหลักฐานที่ระเบีย คดด้านหนึ่ ขง ปราสาทบายนมีจารึ ก
บนผนั ว่าเป็นที่ประดิษฐานขง พระชัยพุทธมหานาถแมห่ ศรีชยราชปุระ แมละงีกแมห่ หนึ่ กล่า วถึ พระชั ย พุ ท ธ
มหานาถส่ ไปยั ศรีชยวัชรปุ ร ะ ซึ่ เมืง ทั สง นีก็ ห มายถึ เมืง ราชบุ รีแม ละเมืง เพชรบุ รี ซึ่ เมืง โบราณ
เพชรบุรีพบรูปเคารพพระโพธิสัตว์งวโลกิเตศวรเปล่ รัศมี แมต่ทว่ารูปเคารพนีที่พบนงกเมืง พระนครก็ พ บเพีย
ไม่กี่ง ค์ แมต่ก็มีนักวิชาการบา ท่านที่วิเคราะห์ว่าพระชั ย พุ ท ธมหานาถหมายถึ พระพุ ท ธรู ป ปรา ค์นาคปรก
ด้วยเหตุผลด้านวัฒนธรรมความเชื่งเรื่ง รัตนตรัยมหายานขง เขมร ซึ่ ในศิลปะบายนพระพุ ท ธรู ป ที่สร้า นั น
เป็นปรา ค์นาคปรกทั สิน แมละพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทร ถืงพระง ค์ว่าเป็นภาคหนึ่ ขง พระพุ ท ธเจ้า พระชนก
ทร เปรียบเสมืงนพระโพธิสัตว์โ ลเกศวร แมละพระมารดาคืงพระนา ปรั ช ญาปารมิตา (สุ ริย วุ ฒิ สุ ข สวั สดิ์ ,
ม.ร.ว. 2530) งีกทั พระพุทธรูปนาคปรกก็พบที่เมืง โบราณในภาคกลา เกืงบทุ กแมห่ (สุ ภั ท รดิศ ดิศสกุ ล ,
ม.จ. 2524; 2533) งย่า ไรก็ดี ข้งสมมุติฐานประการหลั นี จริ งยู่ที่พบพระพุทธรูปนาคปรกตามเมืง โบราณ
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สมัยลพบุรีแมทบทุกเมืง แมต่จากหลักฐานพระพุทธรูปนาคปรกที่พบบนลุ่มแมม่กลง พบว่า มี ลักษณะขง ศิลปะ
ท้ง ถิ่นมากแมละไม่ค่งยประณีตนัก หากรูปเคารพเหล่า นั นคืง ‘พระชั ย พุ ท ธมหานาถ’ ที่ ถูกกล่า วถึ ในจารึ ก
ปราสาทพระขรรค์ แมละที่จารบนผนั ระเบีย คดปราสาทบายน ก็น่าแมปลกทีว่ ่าเป็นรูป เคารพที่ ‘สถาปนา’ โดย
กษัตริย์ผู้ยิ่ ใหญ่ แมต่เหตุใดศิลปกรรมจึ ดูธรรมดาสามั ญ ไม่วิจิตรพิสดารสมกั บ เป็ น พุ ท ธประติม าที่ กษั ตริ ย์
แมห่ งาณาจักรงันเกรีย ไกรจะพระราชทานแมก่หัวเมืง น้งยใหญ่ที่งยู่ใต้งิทธิพลขง พระง ค์ ดั นั นเรื่ง นีก็ ยั
ไม่ควรสรุป แมต่ควรที่จะต้ง มีการศึกษาค้นคว้ากันต่งไปงีก ถึ แมม้ว่าในสมัยลพบุรีนันภาคตะวั นตกจะงยู่ใ นยุ ค
ที่ไม่รุ่ เรืง ดั เก่า แมต่บทบาทขง ชุมชนในภูมิภาคนีก็ไ ม่ควรมง ข้า ม ด้วยทรั พ ยากรแมร่ธาตุ ที่เป็ นที่ต้ง การ
งย่า ดีบุกแมละขง ป่าทั หลาย งีกทั ที่ตั ทา ภูมิศาสตร์ที่เป็นทา ผ่านงงกไปสู่ทะเลทั ทา ฝั่ ง่า วไทยแมละฝั่
งันดามัน มิเช่นนันแมล้วกษัตริย์เขมรก็ ค ไม่พ ยายามแมผ่ งิท ธิพ ลเพื่งเข้า มาครงบครง ดินแมดนในแมถบนี แมละ
ความพายามนีค เกิดขึนมาก่ง นรั ช สมั ย ขง พระเจ้า ชั ย วรมั นที่ 7 เป็ นแมน่ หรืง งาจจะย้งนหลั ไปถึ พุ ท ธ
ศตวรรษที่ 16 เมื่งครั ที่พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 เข้ามาตีเมืง ลวปุระจนทาให้เมืง ถึ กั บ ร้า ผู้คน (ดู ศานติ คา
ภั กดี 2556) ความระส่ าระสายทา การเมืง ในครั นั นค สั่ นคลงนความมั่ นค ขง บ้า นเมืง ในลุ่ม นาฝั่
ตะวันตกงยู่ไม่น้งยเลยทีเดียว

4.3 ‘ชายขอบ’ ของประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจมองข้าม
การศึกษาค้นคว้า ทา โบราณคดี สมั ย ประวั ติศาสตร์ใ นประเทศไทยในช่ว หลั สมั ย ทวารวดีก็ค
หลีกเลี่ย ไม่ได้ที่จะกล่าวถึ งานาจทา การเมืง ขง งาณาจักรเขมรที่มีต่งดินแมดนที่เป็นประเทศไทยในปั จจุ บั น
ซึ่ ดูจะเป็นประเด็นที่มีความเห็นขัดแมย้ ในทา วิชาการค่งนข้า มาก ความเห็นต่า ที่ว่านีน่าจะมาจากแม ่มุ ม ขง
การวิเคราะห์ ว่าควรจะมง งิทธิพลทา การเมืง แมยกงงกจากงิทธิพลทา ศิลปวัฒนธรรมหรืงไม่งย่า ไร จาก
หลักฐานจารึกที่พบแมล้วในปัจจุบันก็ค ปฏิเสธไม่ได้ว่างิทธิพลทา การเมืง ขง งาณาจั กรเขมรนั นเข้า มาถึ ฝั่
ตะวันงงกขง ลุ่มนาเจ้าพระยาซึ่ ก็คืงลวปุระหรืงลพบุรี งย่า น้งยตั แมต่ พ.ศ. 1545 คืงในสมั ย ขง พระเจ้า สุ
ริยวรมันที่ 1 (ศานติ คาภักดี 2556) แมต่หากกล่าวถึ ประเด็นงิทธิพลทา การเมืง ขง เขมรที่ไ กลงงกไปจาก
ลพบุรีจนมาถึ ภาคตะวันตกขง ไทย ก็มีความเห็นแมตกต่า ในทา วิชาการกันค่งนข้า มากทีเดีย ว เหตุ ห นึ่ คืง
หลักฐานที่พบค่งนข้า คลุมเครืง หลักฐานทา ง้งมงย่า จารึกต่า ๆก็ ต้ง งาศั ย การตีความค่งนข้า มาก งีก
ทั หลักฐานวัตถุก็เสื่งมสลายไปเป็นงันมาก พืนที่ในเมืง โบราณบา แมห่ ก็มีชุมชนปัจจุบันเข้าไปงยู่งาศั ย งย่า
หนาแมน่นหรืงกลายเป็นโร านงุตสาหกรรมไปแมล้ว จนท าให้ การศึกษาเพิ่ม เติม จากพืนที่นันๆกระท าได้ ย าก
านวิจัยชินนีต้ง การที่จะชีให้เห็นถึ ความสาคัญขง การศึกษาประวั ติศาสตร์ โ บราณคดีข ง ทุ กยุ คสมั ย ขง
แมต่ละภูมิภาค เพราะการศึกษาสั คมโบราณทั ในช่ว ที่มีความเจริญรุ่ เรืง สู สุ ดแมละในช่ว ที่ สั คมมีการ
การสารวจวัฒนธรรมโบราณบนลุ่มนาแมม่กลง -ท่าจีนด้วยเทคโนโลยีสื่งระยะไกล (Remote Sensing

124

เปลี่ยนผ่านล้วนแมล้วแมต่มีความสาคัญต่งการทาความเข้าใจสั คมแมละวั ฒนธรรมขง มนุ ษ ย์ทั สิน โดยเฉพาะ
งย่า ยิ่ การศึกษาโบราณคดีสมั ย ประวั ติศาสตร์ใ นช่ว ก่งนพุ ท ธศตวรรษที่ 19 คืงในช่ว ที่ มีกลุ่ม ก้งนทา
การเมืง หลายกลุ่มกระจายงยู่ตามภูมิภาคต่า ๆ ก่งนที่สุโขทัยบนลุ่มเจ้าพระยาจะรุ่ เรืง แมละบทบาทโดดเด่น
ขึนมา
ผั เมืง โบราณในสมัยลพบุรีทีม่ ีรูปสี่เหลี่ยมแมละมีคูนา-คันดินล้งมรงบเช่นที่พ บในภาคตะวั นตกนี ไม่
พบในภาคตะวันงงกเฉีย เหนืง ตงนล่า แมต่พ บที่ภ าคตะวั นงงกเฉีย เหนืงตงนบน เพราะเหตุ ใ ดการสร้ า
เมืง ที่มีปราการรงบด้านลักษณะนีจึ เกิดขึนเฉพาะในพืนที่ที่งยู่ห่า ไกลจากเมืง พระนคร ซึ่ ผั เมืง โบราณ
ในภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงตงนบนที่ว่า นี ก็ คืง เมืง หนง หานหลว จั หวั ดสกลนคร แมละเมืง หนง หาน
น้งย จั หวัดงุดรธานี เมืง หนง หารหลว มีข นาดความยาว 1,600 เมตร กว้า 1,500 เมตรโดยประมาณ
ส่วนเมืง หนง หานน้งยมีขนาดความยาว 1,200 เมตรแมละความกว้า 1,000 เมตรโดยประมาณ (ภาพที่ 4.44.5) เมืง โบราณทั สง แมห่ นี นั บ ว่า มีความส าคั ญต่งการท าความเข้า ใจประวั ติศาสตร์ ใ นช่ว ก่งนพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 19 ไม่ใช่น้งย แมต่ทว่ามีข้งมูลการศึกษาทา ด้านโบราณคดีน้งยมาก เมืง หนง หานหลว เป็ นเมืง
ที่ตั งยู่รมิ ทะเลสาบนาจืดขนาดใหญ่ บริ เวณไม่ห่า ไกลจากเมืง หนง หานหลว พบซากศาสนสถานฮินดู
หลายแมห่ ที่น่าสนใจ คืง พระธาตุเชิ ชุม พระธาตุ นารายณ์แม จ แมว แมละพระธาตุ ภู เพ็ ก แมละพบจารึก ภาษา
ขงมด้วยงักษรขงมโบราณทีก่ รงบประตูทา เข้างุโม ค์วัดพระธาตุ เชิ ชุ ม วรวิห าร เป็ นศิลาทรายสลั ก มี งายุ
สมัยในราวพุทธศตวรรษที่ 17 เนืงความกล่าวถึ การแมบ่ เขตการปกครง ที่ดินแมก่หั วหน้า หมู่บ้า นแมต่ละแมห่
(งาไพ คาโท 2529) จากข้งความในจารึกทาให้ได้ทราบถึ สภาพสั คมในสมั ย นั น แมละจากเงกสารโบราณที่
สาคัญงีกชินหนึ่ ก็คืง ตานานงุรั คธาตุ หรืง ตานานการสร้า พระธาตุ พ นม เงกสารชินนี เป็ นแมหล่ ข้งมู ลที่
สาคัญสาหรับการศึกษาบทบาทขง ศาสนาในสั คม แมม้ว่าจะเป็นตานานที่เขียนขึนไม่กี่รง้ ยปีม านีแมละมีเนืงหา
ที่เป็นเรื่ง เล่าที่ย้งนงดีตไปหลายร้งยปี แมต่ตานานนีก็ทาให้เห็นภาพความสัม พั นธ์ ข ง บ้า นเมืง ต่า ๆที่งยู่บ น
สง ฝั่ แมม่นาโข ที่มีวัฒนธรรมร่วมกันในเรื่ง ความเชื่งเกี่ยวกับพญานาคที่สามารถดลบั นดาลให้เกิด งุท กภั ย
แมละแมผ่นดินถล่มจนทาให้เกิดเป็นหนง นาขนาดใหญ่ทั สง แมห่ ที่เห็ นทุ กวั นนี ในตานานงุรั คธาตุ กล่า วถึ
ตานานเมืง หนง หานทั สง ว่า เมืง หนง หานหลว มีผู้ครง เมืง คืง พระยาสุ วรรณภิ คาร เป็ นผู้ซึ่ มี
บทบาทสาคัญในการสร้า พระธาตุพนม ส่วนเมืง หนง หานน้งยมีผู้ครง เมืง คืงพระยาคาแมด เจ้า เมืง ทั
สง นีเป็นโงรสขง พระยางินทปัฐนคร ซึ่ ก็คืงกษั ตริย์เขมรนั่ นเง แมละในตานานก็ กล่า วถึ เมืง หนง หาน
น้งย เดิม เรีย กว่า ‘เมืง ขุ นขงม’ ครั หนึ่ ขุ นขงมไปฆ่า ลู กขง พญานาคตายแมล้วแมล่ เนืงเงาไปกิน ท าให้
พญานาคโกรธมากแมละพาเหล่าพญา ูต่า ๆไปพั ทลายเมืง แมละจั บ ผู้คนกินเป็ นงาหาร ผู้ ที่ร งดชีวิต ก็ คืงผู้ที่
ไม่ได้กินเนืงลูกพญานาค แมละได้รับความช่วยเหลืงโดยพญานาคได้พาไปตั บ้านเรืงนงยู่รมิ หนง นา (อุรั งธาตุ
2483:58-59) ตานานเรื่ง เล่าลักษณะนีแมม้ว่าจะสืบค้นงายุ สมั ย ได้ไ ม่ถนั ดนั ก แมต่ก็ท าให้เห็ นว่า มีเรื่ง เล่า ใน
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ตานานที่กล่าวถึ งานาจขง ขงมทีข่ ึนไปถึ ภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงตงนบนด้วย แมต่งานาจนั นก็ ไ ม่ไ ด้เป็ นที่
ยงมรับเสมงไป หนาซายั ถูกต่งต้านงย่า รุนแมร เมื่งกลุ่มงานาจท้ง ถิ่นเข้ม แมข็ ขึน ตานานงุรั คธาตุ นีน่า จะ
ประพันธ์ขนภายหลั
ึ
พุทธศตวรรษที่ 19 ล มาแมล้ว ซึ่ เป็ นยุ คสมั ย ที่ งานาจขงมได้ เสื่งมล ไปนานแมล้ว แมละ
เมืง หนง หานในเวลานันก็ขึนกับงาณาจักรล้านช้า แมละศาสนาพุทธนิกายเถรวาทก็รุ่ เรืง ในแมถบนี แมต่ ห าก
มง ย้งนกลับไปในช่ว ที่ขงมยั มีงานาจเหนืงดินแมดนในแมถบนี ศาสนาที่ เป็ นที่ ย งมรั บ กั นก็ น่า จะเป็ น ศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู หรืงศาสนาพุทธนิกายมหายานมากกว่า แมต่ก็น่าสนใจที่ตานานงุรั คธาตุนันได้ผูกโย เรื่ง ราว
ระหว่า พระยาสุวรรณภิ คาร ผู้เป็นเจ้าเมืง ที่สืบ เชืงสายตร มาจากกษั ตริย์ข งม กั บ บทบาทสาคั ญในการ
ทานุบารุ ศาสนาพุทธนิกายเถรวาทในการสร้า เจดีย์เพื่งประดิษ ฐานพระงุรั คธาตุ ข ง พระพุ ท ธเจ้า ไว้งย่า
ล ตัว แมละที่น่าสนใจมากในประเด็นนีก็คืงจากหลั กฐานทา โบราณคดี ที่พ บคืง พระธาตุ พ นมนั นสร้า ขึนบน
ฐานขง ศาสนสถานพราหมณ์-ฮินดู เพราะจากเมื่งครั ที่พระธาตุพนมถล่มล มาเมื่ง พ.ศ. 2518 นั นได้ พ บท่ง
โสมสูตรงยู่ในชันใต้ดินด้วย (ภาพที่ 4.5) ซึ่ ก็เป็นหลักฐานสาคั ญงีกชินหนึ่ ที่ยืนยั นถึ ความสั ม พั นธ์ร ะหว่า
ภาคตะวันงงกเฉีย เหนืงตงนบนขง ไทยกับงาณาจักเขมรที่มีงย่า น้งยตั แมต่พุทธศตวรรษที่ 16 เป็นต้นมา
จากหลั กฐานที่ห ยิบ ยกมาในข้า ต้นนีก็ เพื่งที่จะแมสด ให้เห็ นถึ สถานการณ์บ้า นเมืง ในช่ว พุ ท ธ
ศตวรรษที่ 16-18 ขง ภูมิภาคที่งยู่ห่า ไกลจากศูนย์กลา งานาจทา เศรษฐกิจซึ่ ก็ คืงเมืง พระนคร แมละเมื่ง
พิจารณาประกงบกับหลักฐานจากเงกสารโบราณทั จารึกที่พบที่ประเทศกั ม พู ช า รวมทั จารึกปราสาทพระ
ขรรค์ที่กล่าวถึ สุวรรณปุระ ศรีศัมพู กปั ฏ ฏนะ ชั ย ราชปุ รี ศรีสิ หปุ รี แมละศรีชั ย วั ช รปุ รี ที่สะท้งนให้ เห็ นถึ
สถานการณ์บ้านเมืง งีกทั กุศโลบายในด้านการเมืง การปกครง แมละการศาสนาขง พระเจ้า ชั ย วรมั นที่ 7
ที่มีความสลั บ ซั บ ซ้ง นในช่ว พุ ท ธศตวรรษที่ 18 แมละหากเชื่ง ว่า แมคว้นเจนลีฟู ที่ ถูกกล่า วถึ ในพ ศาวดาร
ราชว ศ์ซุ่ คืงบ้านเมืง ทีง่ ยู่บนลุ่มแมม่นาเจ้าพระยาตงนล่า ฝั่ ตะวั นตกดั ที่ นักวิ ช าการบา ท่า นวิเคราะห์ไ ว้
ตามที่ได้งภิปรายไว้ในบทที่ 2 การส่ ราชทูตไปเจริญสั ม พั นธไมตรีกับ ราชสานั กจีนก็ เป็ นการเคลื่งนไหวทา
การเมืง ที่มีนัยยะสาคัญทีเดียว แมละก็ค ปฏิเสธไม่ได้ถึ งานาจขง งาณาจักรเขมรว่าเคยมีงยู่ใ นภาคตะวั นตก
ขง ไทย แมต่ งิ ท ธิ พ ลทา การเมื ง นั นก็ ค จะลุ่ ม ๆดงนๆ เพราะเป็ นภู มิภ าคที่ ง ยู่ ห่ า ไกล ประกงบกั บ
สถานการณ์ภายในขง ราชสานักเขมรเง ที่ต้ง รบทั พ จั บ ศึกกั บ เพื่งนบ้า นข้า เคีย งยู่ตลงดเวลา แมละการ
เคลื่งนไหวทา การเมืง โดยใช้วิธกี ารทูตในลักษณะนี ลวปุระหรืงลพบุรีเง ก็เคยทามาก่งนใน พ.ศ. 1703 ที่ไ ด้
ส่ ราชทูตพร้งมเครื่ง บรรณาการไปยั ราชสานักจีนในปีเดียวกับทีร่ าชสานักเขมรเกิดความขั ดแมย้ กั น ภายใน
(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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ภาพที่ 4.5 พระธาตุพนมเมื่งครั ที่พั ถล่มล มาใน พ.ศ. 2518 จากการขุ ดฐานรากโดยกรมศิ ลปากรเพื่งสร้า พระธาตุ
ง ค์ใหม่ ได้พบท่งโสมสู ตรฝั งยู่ ใต้ผนั ทา ด้านทิ ศเหนืงขง พระธาตุ
(ที่มาภาพ: http://www.yclsakhon.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539367953, สืบค้นเมื่ง 2/2/2013)

ชุมชนโบราณในภาคตะวันตกขง ไทยคืงแมคว้นเจนลีฟู ห รืงไม่ ก็ ค ยั สรุ ป ชั ดเจนไม่ไ ด้ เพราะยั ต้ง
งาศัยการตีความจากหลักฐานแมวดล้งมงยู่ แมต่จากหลักฐานในตงนนีภาคตะวั นตกขง ไทยดู จะมีนาหนั กมาก
ที่สุด เหตุผลในเรื่ง ความต้ง การที่จะขยายงานาจมาทา ตะวั นตกขง งาณาจั กรเขมรก็ ค มีความซั บ ซ้ง น
มากเช่นกัน ความต้ง การทรัพยากรธรรมชาติก็ค จะเป็นส่วนหนึ่ การเป็นทา ผ่า นงงกสู่ท ะเลงันดามั น ก็ ค
สาคัญไม่น้งย แมต่เหตุผลที่สาคัญงาจจะเป็นเรื่ง ความมั่ นค ทา การเมืง เพราะจะเห็ น ได้ ว่า หั วเมืง งย่า
ลพบุรีเง ก็ตีตัวงงกห่า จากเขมรเมื่ง สบโงกาส ดั นั นค ไม่ เป็ นผลดีสาหรั บ ราชสานั กเขมรเป็ น แมน่ ห ากจะ
ปล่งยให้สุวรรณปุระแมละเมืง งื่นๆทา ฝั่ ตะวันตกได้ใกล้ชิดกับลพบุรี จนกลายเป็นหงกข้า แมคร่ ที่ท าให้ลพบุ รี
เงนเงีย แมละคิดตั ตนเป็นเงกเทศได้งย่า สะดวก ดั นั นจึ เป็ นไปได้ม ากที่เขมรจะรวบรวมหรืงพยายามจะ
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รวบรวมหัวเมืง ทา ตะวันตกมาไว้ในปกครง ด้วย แมต่เขมรเง ก็ ไ ม่งาจที่จะมีการควบคุ ม ดินแมดนในแมถบนีได้
ตลงดเวลา ด้วยระยะทา ที่ห่า ไกลแมละการต่งต้านที่ค มีงยู่ตลงดเวลา แมต่ถึ กระนันงิทธิพ ลวั ฒนธรรมชั นสู
ในด้านศิลปะวิทยาการทั หลายขง เขมรก็ค เป็นที่ยงมรับกันงยู่พงสมควร แมต่วัฒนธรรมท้ง ถิ่น ก็ ยั ค มีง ยู่
แมละมีการแมสด งงกทา ศิลปกรรมที่เป็นการผสมผสานกั นระหว่า วั ฒนธรรมใหม่กับ ความนิย มดั เดิม ที่ม า
ตงบสนง ความต้ง การแมละรับกับรสนิยมขง ท้ง ถิ่นเง
บ้านเมืง ในภาคตะวันตกขง ไทยจากที่เคยรุ่ เรืง จากการค้า ทา ไกลกั บ โลกตะวั นตกจนเติบ โตมา
เป็นบ้านเมืง ในยุคทวารวดี ก็ ต้ง มาถึ ยุ คเสื่งมเมื่งการค้า กั บ ชุ ม ชนโพ้นทะเลได้เสื่งมซาล แมว่นแมคว้นที่
เติบโตมาจากการเป็นเมืง ท่าค้าขายก็มีงันซบเซาล ไปด้วย จนมาถึ ยุ คที่การค้า ระหว่า ภู มิภ าคในภาคพืน
ทวีปมีความสาคัญมากขึน ดั จะเห็นได้จากศูนย์กลา ทา เศรษฐกิจงย่า งาณาจักรเขมรแมละงาณาจั กรพุ กาม
ที่ตั งยู่ลึกเข้าไปในภาคพืนทวีปแมละกลายเป็นหน่วยทา การเมืง ที่ มีขนาดใหญ่โตขึนมาก เครืงข่า ยการติดต่ง
แมลกเปลี่ยนภายในภูมิภาคมีความสาคัญแมละขยายว กว้า มากขึน บ้านเมืง ในภาคตะวั นตกขง ไทยก็ ค เป็ น
เช่นเดียวกับบ้านเมืง ร่วมสมั ย ในภู มิภ าคงื่นๆ ที่ไ ด้รั บ ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ แมละการเมืง ที่มีการ
แมข่ ขันแมก่ แมย่ กันมากขึน แมม้ว่าจะมีกระแมสวัฒนธรรมใหญ่หรืงวัฒนธรรมหลว จะเข้า มาเบีย ดบั หรืงกดทั บ
วัฒนธรรมท้ง ถิ่นไว้ก็ตาม แมต่กลุ่มสั คมชายขงบก็ ค มิไ ด้สยบยงมแมต่กลั บ แมสด งงกทา วั ฒนธรรมที่เป็ น
การต่งต้านกับงานาจซึ่ ก็ไม่จีรั ยั่ ยืนเช่นกัน
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บทที่ 5
ร่องรอยที่รอการพิสูจน์
านศึกษาชินนีเป็นนาเงาเทคโนโลยีสารวจทา ไกล (Remote Sensing) มาประยุ กต์ ใ ช้ ใ นการสารวจ
ร่ง รงยวัฒนธรรมโบราณในช่ว พุทธศตวรรษที่ 16-18 บนลุ่ม แมม่นาแมม่กลง -ท่า จีน ซึ่ เป็ นการใช้ ป ระโยน์
จากข้งมูลภาพถ่ายดาวเทียมแมละภาพถ่ายทา งากาศมาประกงบกับการสารวจในภาคพืนดิน จากการศึกษาก็
พบว่าการสารวจระยะไกลด้วยข้งมูลภาพถ่ายดาวเทียมแมละภาพถ่า ยทา งากาศนั นให้ ข้งมู ลที่เป็ นประโยชน์
แมตกต่า กันไป ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวรุดหน้าในปัจจุบันทาให้มีภาพถ่า ยดาวเทีย มที่ มีความละเงีย ดสู แมละการ
วิเคราะห์ด้วยเทคนิคคงมพิวเตงร์โดยใช้การผสมสีเทียมสามารถช่วยให้เห็นร่ง รงยต่า ๆบนภู มิทั ศน์ไ ด้ ชั ดเจน
ขึน แมต่การที่จะตรวจสงบว่าร่ง รงยดั กล่าวจะเป็ นร่ง รงยทา โบราณคดีห รืงไม่ ก็จาเป็ นต้ง งาศั ย ข้งมู ล
จากภาพถ่ายทา งากาศที่ถูกบันทึกไว้เมื่งหลายสิบปีที่ ซึ่ จะแมสด ลักษณะขง ภูมิทัศน์ที่ย้งนกลับไปในงดีตได้
ได้มากกว่า แมต่ที่สาคัญการสารวจภาคสนามก็เป็นสิ่ ที่ จาเป็ นงย่า ยิ่ ทั การเดินสารวจแมละการสั ม ภาษณ์
ชาวบ้านที่งาศัยงยู่ในพืนที่ ที่ทราบประวัติการค้นพบหลั กฐานโบราณคดี แม ละตาแมหน่ ที่พ บ ตลงดจนข้งมู ล
ด้านกายภาพขง แมหล่ โบราณคดีที่มีการเปลี่ยนแมปล ในงดีตเท่า ที่จะสามารถย้งนกลั บ ไปได้ ซึ่ การสารวจ
แมบบครงบคลุมพืนที่กว้า ในลักษณะนีก็สามารถนาไปสู่การศึกษาในเชิ ลึกในงนาคตด้วย
การศึกษาทา โบราณคดีครั นีทาให้เห็นว่าภาคตะวั นตกขง ประเทศไทยภายหลั การเสื่งมถงยล
ขง วั ฒ นธรรมทวารวดีก็ ยั มี ชุ ม ชนขนาดใหญ่ งาศั ย งยู่ ห ลายแมห่ ด้ว ยกั น แมม้ ว่ า ศู น ย์ก ลา ชุ ม ชนจะ
เปลี่ยนแมปล ไปแมต่ผู้คนแมละสั คมยั ค ดาร งยู่ แมต่เครืงข่ายชุมชนโบราณบนลุ่ม แมม่นาแมม่กลง -ท่า จีนก็ ไ ด้ มี
การปรั บ ตั วไปตามสถานการณ์ บ้า นเมื ง ที่เกิ ดขึน พั ฒนาการทา สั คมขง เงเชี ย ตะวั น งงกเฉี ย ใต้ใ น
ภาพรวมมีความสลับซับซ้งนมากขึนด้วยเครืงข่ายความสัมพันธ์ทา การเศรษฐกิจที่ข ยายว กว้า ขึน กั ม พู ช า
แมละพุกามเป็นหน่วยทา สั คมที่มีขนาดใหญ่ม ากจนงาจเรีย กว่า เป็ น ‘จั กรวรรดิ ’ ก็ ว่า ได้ แมต่ การเคลื่งนไหว
ขง บ้านเล็กเมืง น้งยต่า ๆก็ค ไม่งาจมง ข้า มไปได้ เพราะยิ่ เศรษฐกิจแมละการเมืง มีความซั บ ซ้งนมาก
เท่าไรความมั่นค ทา การเมืง แมละการทหารขง งาณาจั กรก็ ยิ่ ต้ง มีม ากขึนเท่า นั น แมละการพึ่ พา แมหล่
ทรั พ ยากรจากภายนงกก็ เป็ นเรื่ง ที่ห ลีกเลี่ย ไม่ไ ด้ ดั นั นการศึกษาแมละท าความเข้า ใจประวั ติศาสตร์ ที่
นงกเหนืงจากช่ว เวลาที่ชุมชนมีความรุ่ เรื ง สู สุ ดจึ มีความสาคั ญมาก งย่า เช่น ประวั ติศาสตร์ข ง ผืน
แมผ่นดินไทยในช่ว หัวเลียวหัวต่ง ในช่ว เวลาที่เขมรกาลั ง่งนแมงแมละเสื่งมงานาจล ขณะเดีย วกั น สุ โ ขทั ย ก็
กาลั ก่งตัวจนกลายเป็น ‘งาณาจักร’ ที่ในหลายร้งยปีต่งมาถู กนั บ ว่า เป็ นราชธานีข ง รั ฐ ชาติ ‘ไทย’ ซึ่ แมท้ที่
จริ แมล้วยั มีกลุ่มก้งนทา สั คมงื่นๆงีกมากมายบนผืนแมผ่นดินไทยที่ เป็ นรากเห ้า สาคั ญทา ประวั ติศาสตร์
แมละวัฒนธรรมขง ‘ไทย’
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5.1 ประวัติศาสตร์ที่ไม่ขาดหาย
านวิจัยชินนีได้ทาการรวบรวมแมละสารวจพบหลักฐานทา โบราณคดีสมั ย ประวั ติศาสตร์ใ นช่ว พุ ท ธ
ศตวรรษที่ 16-18 การค้นพบใหม่ขง านศึกษานีที่สาคัญก็คืงร่ง รงยเมืง โบราณขนาดใหญ่ บนภาพถ่า ยทา
งากาศที่บ้านหนง แมจ ต.หนง แมจ ง.ดงนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ที่ านศึกษานีเสนงว่า คืง เมืง สุ วรรณปุ ร ะ ที่
กล่าวถึ ในจารึกสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบในประเทศกัม พู ช า แมหล่ โบราณคดีแม ห่ นีเป็ นที่รู้จักกั นมาช้า
นานแมล้วว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่จากการค้นพบหลักฐานวัตถุจานวนมากแมละร่ง รงยศาสนสถานหลายแมห่ ใน
บริเวณใกล้เคีย แมต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่หลักฐานวั ตถุ ที่สาคั ญจานวนมากได้ถูกเคลื่งนย้า ยงงกจากพืนที่ไ ป
แมล้ว แมละซากโบราณสถานต่า ๆเหล่า นั นก็ ถูกรืงท าลายจนแมทบไม่เหลืงร่ง รงยงะไรในปั จจุ บั น แมต่แม หล่
โบราณคดีแมห่ นีก็ควรที่จะต้ง มีการศึกษากันต่งไปงีก งย่า น้งยก็ ศึกษาจากหลั กฐานที่ยั หล เหลืงงยู่ เช่น
วัตถุที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์โร เรียนวัดหนง แมจ แมละตาแมหน่ ที่พบร่ง รงยโบราณสถานบนภาพถ่า ยทา
งากาศ นงกจากนีแมล้วก็ควรที่จะต้ง การศึกษาเพิ่ม เติม จากการค้นพบข้งมู ลใหม่ งี กประการหนึ่ ขง าน
ศึกษานี ก็ คืง ศึกษาผั บริ เวณที่เป็ นคั นดิน รู ป สี่เหลี่ย มที่มีสระน างยู่ตร กลา ที่สัน นิษ ฐานว่า เป็ น สถานที่
ประกงบพิธกี รรม ซึ่ พบที่แมหล่ โบราณคดีบ้านดงนกงกแมละที่บ้า นหลุ ม ดิน ที่ควรมีการสารวจแมละศึกษาใน
เชิ ลึก เพื่งให้ ท ราบถึ งายุ ส มั ย แมละท าการศึกษาเปรีย บเทีย บเพื่งให้ เข้า ใจถึ พิธีก รรมแมละความเชื่งใน
วัฒนธรรมนีด้วย
จาก านศึกษาครั นีทาให้มง เห็นถึ ความเป็นท้ง ถิ่นขง ภาพตะวั นตก ข้งสั เกตต่า ๆที่ไ ด้ตั ไว้ ใ น
านศึกษานีคืง ประเพณีการก่งสร้า ศาสนสถานแมละความนิย มในการสร้า รู ป เคารพที่แม ตกต่า กั นระหว่า
ชุมชนบนลุ่มนาแมม่กลง กั บ ลุ่ม นาท่า จีน ซึ่ ในลุ่ม แมม่กลง นั นการก่งสร้ า ศาสนสถานก่งด้วยงิฐ ศิลาแมล
ในขณะที่บนลุ่มนาท่าจีนกลับพบว่ามีการก่งสร้า ด้วยงิฐดินเผาบนฐานศิลาแมล เป็ นส่วนใหญ่ แมละรู ป เคารพ
พระโพธิสัวต์งวโลกิเตศวรพบหลายง ค์ในลุ่มนาแมม่กลง แมต่ในลุ่มนาท่าจีนนันให้ความสาคั ญกั บ พระพุ ท ธรู ป
ปา นาคปรกมากกว่า ความนิยมนีคล้ายๆกับที่พบในจั หวัดลพบุรี ซึ่ ความคล้า ยคลึ กั นทา วั ฒนธรรมขง
สง พืนที่ก็น่าสนใจงยู่ไม่ เป็นไปได้หรืงไม่ที่สุพรรณบุรีจะมีความสัมพันธ์กันทา เครืงญาติ ใ กล้ชิด กั บ ลพบุ รี ม า
ตั แมต่ก่งนสมัยกรุ ศรีงยุธยา
การศึกษาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในภาคตะวั นตกก็ ค จะมีป ระเด็ นที่ต้ง ถกเถีย กั นต่งไปงีก
มาก ประเด็นคาถามหลายๆประเด็นก็งาจจะยั เป็นคาถามต่งไปงีก เพราะไม่สามารถพิสูจน์ข้งเท็ จจริ ได้แม ละ
ยั ต้ง งาศัยการแมปลความจากข้งความในเงกสารโบราณต่า ๆ เป็ นต้นว่า แมคว้นเจนลีฟู ห มายถึ บ้า นเมืง
แมห่ ใด ก็ยั มิงาจจะระบุได้ชัดเจน งักษรบนจารึกที่พ บที่ป ราสาทเมืง สิ ห์จะเป็ นรู ป แมบบขง งักษรไทยที่มี
พัฒนาการมาก่งนสมัยสุโขทัยตามที่นักวิชาการบา ท่านได้เสนงไว้หรืงไม่ หรืงปราสาทเมืง สิ ห์ นันแมท้ ที่จริ
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แมล้วสร้า ขึนในช่ว ปลายพุทธศตวรรษที่ 18 ทีเ่ ป็นการลงกเลีย นแมบบสถาปั ตยกรรมจากเขมร หาได้ มีนัย ยะ
สาคัญทา การเมืง แมต่งย่า ใดไม่ แมต่หากว่าเป็นเช่นนันจริ ก็น่าแมปลกตร ที่ ว่า การลงกเลีย นแมบบนั นกลั บ ท า
ในสมัยที่งาณาจักรแมละวัฒนธรรมเขมรกาลั ร่ว โรย แมทนที่จะเลียนแมบบศิลปะในขณะที่กาลั รุ่ เรืง ที่กล่า ว
มานีก็เพื่งจะชีให้เห็นว่าการแมปลความหลั กฐานทา ประวั ติศาสตร์ โ บราณคดี แม ละการสร้า ง ค์ความรู้ จาก
หลักฐานที่เป็นซากจากงดีตเพื่งส่ ต่งไปยั คนรุ่นหลั นัน งาจไม่ ไ ด้เกิดจากภววิสัย โดยแมท้ คืงไม่ไ ด้ขึนงยู่กับ
เหตุผลแมละความหนักแมน่นขง ข้งมูลหลักฐานเพีย งย่า เดีย วเท่า นั น แมต่บ่งยครั ที่พ บว่า งัตวิสัย แมละบริบ ท
ทา สั คมในยุคสมัยที่ทาการศึกษานันก็มีผลงย่า มากต่งการสร้า ง ค์ความรู้ในลักษณะนีด้วยเช่นกัน

5.2 แนวทางการศึกษาต่อไป
ยั มีรง่ รงยทา โบราณคดีสมั ย ประวั ติศาสตร์ งีกมากมายที่ร งการศึกษาค้นคว้า ทั ร่ง รงยขง
เมืง โบราณในภาคกลา แมละภาคตะวั นงงกเฉีย เหนืงงีก หลายแมห่ รวมทั ร่ง รงยต่ า ๆที่ ป รากฏบน
ภาพถ่ายทา งากาศเป็นรูปคันดินแมนวตร ยาว หรืงเป็นรูปเลขาคณิตขนาดต่า ๆ ซึ่ ชัดเจนว่า สร้า ขึนโดยฝีมืง
มนุษย์ งาจจะเป็นคันทานบหรืงฝายชะลงนาที่เป็นภูมิปัญญาเชิ นิเวศขง ผู้คนโบราณที่ เรีย นรู้ที่จะงยู่ร่วมกั บ
ธรรมชาติแมละนาสิ่ ที่มีงยู่นันมาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ แมต่เมืง โบราณหรืงร่ง รงยเหล่า นั นก็ ไ ม่ค่งยเป็ นที่รู้จัก
แมละยั ไม่มีการบันทึกหรืงมีการศึกษางย่า จริ จั
การศึกษาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ก่งนพุทธศตวรรษที่ 19 ในภาคตะวันตกก็เช่นเดีย วกั บ ภู มิภ าค
งื่นๆ ที่ควรจะต้ง มีการการสารวจศึกษางีกมาก แมละก่งนที่ห ลั กฐานต่า ๆจะถู กท าลายหรืงถู กเคลื่งนย้า ย
งงกไปมากกว่านีก็ควรที่จะต้ง ทาการศึกษาในเชิ ลึกที่เป็นการขุดตรวจหรืงขุดค้นต่งไป
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ภาคผนวก
แหล่งโบราณคดีที่พบในภาคตะวันตกที่กล่าวถึงในรายงาน

ภาคผนวก: แหล่งโบราณคดีสมัยลพบุรีในภาคตะวัน ตกที่กล่าวถึงในรายงาน
วิจัย

แหล่งโบราณคดี
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อาเภอ

จังหวัด

หลักฐานโบราณคดี

เนินทา พระ

บ้านสระ

สามชุก

สุพรรณบุ รี โบราณสถาน

บ้านด เชืงก 1

แมจ าม

หนง หญ้าไซ สุพรรณบุ รี ซากโบราณสถาน

บ้านด เชืงก 2

แมจ าม

ชินส่ วนภาชนะจานวน
หนง หญ้าไซ สุพรรณบุ รี มาก (บริเวณเนิ นดิ นโคน
ต้นมะขาม)

บ้านด เชืงก 3

แมจ าม

หนง หญ้าไซ สุพรรณบุ รี

ซากเจดีย์ ? ชินส่วน
ภาชนะจานวนมาก

Lat/Long
14°42'23"N
100° 3'50"E
14°48'21.98"N
99°45'34.46"E

14°48'28.76" N
99°45'41.08"E
14°48'29.10" N
99°45'36.60" E

บ้านดงนกงก 1

บ้านโข้

งู่ทง

ผั บริเวณรูป สี่เหลียม
สุพรรณบุ รี จัตุรัส ล้งมรงบด้ วยคัน
ดิน มี สระนากลา ผั

บ้านดงนกงก 2

บ้านโข้

งู่ทง

สุพรรณบุ รี ซากเจดีย์แมละซากเตาเผา 14°36'46.6" N
99° 48' 29.1" E

บ้านดงนกงก 3

บ้านโข้

งู่ทง

สุพรรณบุ รี ชินส่ วนภาชนะหนาแมน่ น

ซากโบราณสถานจานวน
14°40'9.65"N
สุพรรณบุ รี เล็กน้งย, เคยพบ
100° 3'19.52"E
พระพุทธรูป นาคปรก

14°36'49.97"N
99°48'37.14"E

14°36'48" N
99°48'14" E

บ้านดงนคา

หนง สาหร่าย

ดงนเจดีย์

บ้านท่าโป่

หนง หญ้าไซ

หนง หญ้าไซ สุพรรณบุ รี

ซากเจดีย์ข้า สานักส ฆ์
สามยงดฯ

14°46'15.86"N
99°55'0.58"E

บ้านหนง แมจ

ไร่รถ

ดงนเจดีย์

สุพรรณบุ รี

เมืง โบราณมีคูนาคันดิน
รูปสี่เหลี่ยม

14°37'11.80"N
99°54'39.66"E

บ้านหนง แมจ

ไร่รถ

ดงนเจดีย์

สุพรรณบุ รี ร่ง รงยโบราณสถาน

บ้านหนง หลว

หนง หญ้าไซ

หนง หญ้าไซ สุพรรณบุ รี ซากโบราณสถาน

14°36'41.66"N
99°55'22.35"E
14°46'32.20"N
99°54'44.84"E
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ผั บริเวณรูป สี่เหลี่ยม มีสระ 13°33'31.97"N
นาตร กลา
99°48'44.56"E

บ้านหลุมดิ น

หลุมดิน

เมืง

ราชบุรี

บ้านหัวเกาะ

พิหาร

เมืง

สุพรรณบุ รี กรุพระเครื่ง

14°29'51.41"N
100° 7'50.86"E

เมืง กลงนโด

กลงนโด

ด่านมะขาม
เตีย

กาญจนบุรี เมืง โบราณ?

13°55'20"N
99°25'27"E

เมืง โกสินารายณ์ ท่าผา

บ้านโป่

ราชบุรี

เมืง คูนาคันดิน

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 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

13°32'47.67" N
99°48'52" E

วัดลาวทง

พิหาร

เมืง

สุพรรณบุ รี กรุพระเครื่ง

14°29'43.04"N
100° 7'51.02"E

วัดสระกระเทียม

สระกระเทียม

เมืง

นครปฐม

13°45'38.56"N
99°57'49.69"E

หนง ราชวั ตร

หนง หญ้าไซ

หนง หญ้าไซ สุพรรณบุ รี แมหล่ เตาเผา

เมืง คูนาคันดิน,
โบราณสถาน

เมืง คูนาคันดินราชบุรี

สระนาแมละซากงิฐ
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13° 6'19.41"N
99°57'21.04"E

14°40'58"N
99°56'57"E
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